مذكرة من مرصد البرلمان األردني

يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية

إلى أعضاء مجلس النواب
بشأن مشروع تعديل النظام الداخلي
لسنة 2018

مذكرة من مر�صد الربملان الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
�إلى �أع�ضاء جمل�س النواب
ب�ش�أن م�شروع تعديل النظام الداخلي ل�سنة 2018

ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء جمل�س النواب الأردين املحرتمني
حتية طيبة وبعد،
وجه �إليكم مذكرة �سابقة يومي 16
يرغب مر�صد الربملان الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية �أن يذ ّكر ب�أنه قد ّ

و 17ني�سان ت�ضمنت مقرتحاته لتعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب املوقر .لقد كان مر�صد الربملان الأردين ُيف�ضل لو
�أتيحت الفر�صة لفتح النظام الداخلي مبجمله للتعديل ،لكن �أما وقد �أفتى جمل�س النواب ب�أن قرار اللجنة القانونية ب�ش�أن
التعديالت على النظام الداخلي هو الذي �سيبحث حالي ًا حتت القبة ،لذا نرجو �أن تتيحوا لنا الفر�صة لتقدمي مالحظاتنا
على تعديالت اللجنة القانونية ،فنبني �أين نتفق معها ،و�أين يكون لنا تعديالت عليها.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام.
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مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
مكتب ع ّمان
�ص .ب 213566 :ع ّمان  11121الأردن
هاتف + 962 6 5633080 :فاك�س+ 962 6 5674868 :
الربيد الإلكرتوينamman@alqudscenter.org :
مكتب بريوت
�ص .ب113 – 6684 :
هاتف + 961 1306036 :حممول+ 961 76768962 :
الربيد الإلكرتوينbeirut@alqudscenter.org :

املوقع الإلكرتوينwww.alqudscenter.org :

مالحظات مر�صد الربملان الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
على قرارات اللجنة القانونية يف جمل�س النواب
املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 3

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 3

�أ .ب�ع��د ان �� �ص��راف ال �ن��واب �إل��ى (مل تت�ضمن املذكرة �أ .ب�ع��د ان �� �ص��راف ال �ن��واب �إل��ى
جمل�سهم ،يعقد جمل�س النواب ال �ن �ي��اب �ي��ة امل� ��ؤرخ ��ة جمل�سهم ،يعقد جمل�س النواب
جل�سته الأول��ى ،ويتولى الرئا�سة ب �ت��اري��خ  4/9طلب جل�سته الأول � ��ى ،و�إذا مل يكن
الأق ��دم يف النيابة ف ��إن ت�ساوى تعديل هذه املادة ).ال��رئ �ي ����س م�ن�ت�خ�ب� ًا م��ن ال� ��دورة
ال�سابقة ،يتولى الرئا�سة الأقدم
�أك �ث�ر م ��ن ن��ائ��ب يف الأق��دم �ي��ة
يف النيابة ف��إن ت�ساوى �أك�ثر من
ف��ال �ن��ائ��ب الأك �ث��ر ن �ي��اب��ة ب�ع��دد
نائب يف الأقدمية فالنائب الأكرث
ال� ��دورات ،ف ��إن ت�ساووا فالأكرب
نيابة بعدد الدورات ،ف�إن ت�ساووا
��س�ن� ًا بينهم ،وي���س��اع��ده �أ�صغر
ف��الأك�بر �سن ًا بينهم ،وي�ساعده
ع�ضوين حا�ضرين �سن ًا ،و�إذا
�أ�صغر ع�ضوين حا�ضرين �سن ًا،
تعذر قيام �أي منهم بواجبه ل�سبب
و�إذا تعذر قيام �أي منهم بواجبه
م��ن الأ��س�ب��اب يجوز ا�ستخالفه
ل �� �س �ب��ب م ��ن الأ�� �س� �ب ��اب ي �ج��وز
مبن يليه �سن ًا ،وتنتهي مهمتهم
ا�ستخالفه مبن يليه �سن ًا ،وتنتهي
بانتخاب رئي�س املجل�س.
مهمتهم بانتخاب رئي�س املجل�س.

التعديل هنا يجد م�ب�رره ارت�ب��اط� ًا
ب��ال�ت�ع��دي��ل ال��د� �س �ت��وري بخ�صو�ص
رف��ع م��دة رئي�س جمل�س النواب �إلى
�سنتني .والهدف منه هو التمييز بني
الدورة التي يتعني فيها انتخاب رئي�س
للمجل�س (الأول ��ى والثالثة) ،وتلك
التي ال ُينتخب فيها الرئي�س (الثانية
والرابعة).

ب -ميتنع على من تولى رئا�سة
اجلل�سة االفتتاحية من املن�صو�ص
عليهم يف الفقرة (�أ) من هذه
امل� ��ادة ال�تر� �ش��ح مل��واق��ع املكتب
الدائم يف تلك الدورة.

�إذا واف��ق املجل�س على فتح الفقرة
(�أ) من املادة ( )3للتعديل لالعتبار
الد�ستوري ،ال يعد هناك ما مينع من
تعديل الفقرة (ب) �أي�ض ًا.

ب .ميتنع على م��ن تولى رئا�سة
اجلل�سة االفتتاحية من املن�صو�ص
عليهم يف الفقرة (�أ) من هذه
امل� ��ادة ال�تر� �ش��ح مل��واق��ع املكتب
الدائم يف تلك اجلل�سة.
�إن ف�ح��وى الن�ص الأ��ص�ل��ي للفقرة
(ب) ه ��و م �ن��ع َم� ��نْ ت��ول��ى رئ��ا��س��ة
اجلل�سة االفتتاحية ،الرت�شح ملواقع
املكتب ال��دائ��م خ�لال تلك اجلل�سة
لأنه ال ي�صح ان يكون رئي�س ًا للجل�سة
ومر�شح ًا يف �آن ،لكن يجب �أن ال ُيحرم
من الرت�شح ملواقع املكتب الدائم� ،إذا
�شغر �أحدها خالل الدورة ل�سبب ما.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 5

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 5

ال يجوز �إج ��راء �أي مناق�شة �أو (مل تت�ضمن املذكرة ال يجوز �إج ��راء �أي مناق�شة �أو املادة ( )5وردت �ضمن ف�صل «افتتاح
�إ�صدار �أي قرار من املجل�س قبل ال �ن �ي��اب �ي��ة امل� ��ؤرخ ��ة �إ�صدار �أي قرار من املجل�س قبل ال � ��دورة ال �ع ��ادي ��ة» ،وت�ع��دي�ل�ه��ا يجد
ب �ت��اري��خ  4/9طلب انتخاب رئي�سه �إن مل يكن منتخب ًا مربره بارتباطه بالتعديل الد�ستوري
انتخاب رئي�سه.
بخ�صو�ص رف��ع م��دة رئي�س جمل�س
تعديل هذه املادة).
يف دورة �سابقة.
النواب �إلى �سنتني .والهدف منه هو
التمييز بني ال��دورة التي يتعني فيها
انتخاب رئي�س للمجل�س ،وتلك التي ال
يتعني فيها ذلك.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 7

املادة 2

�أ .ي �ت ��أل��ف امل�ك�ت��ب ال ��دائ ��م من
ال��رئ�ي����س ون��ائ�ب�ي��ه وم�ساعدين
اثنني.

ُي�ل�غ��ى ن����ص ال�ف�ق��رة موافق على هذا التعديل للفقرة مبا �أن امل��ادة (ُ )7فتحت للتعديل،
ي �ج��وز ت�ع��دي��ل ف �ق��رة منها مل يكن
(د) من امل��ادة (( )7د).
مطلوب ًا تعديلها.
من النظام الأ�صلي
و ُي �� �س �ت �ع��ا���ض عنها
�إن مربر التعديل الأول على الفقرة
بالن�ص التايل:
(هـ) هو توحيد ا�ستخدام م�صطلح
«امل �ك �ت��ب ال ��دائ ��م» ح�ي�ث�م��ا ك ��ان هو
د -م� � ��دة امل �ك �ت��ب
امل �ق �� �ص��ود ،ك �م��ا ورد يف ال �ف �ق��رات
الدائم �سنتان.
ال �ث�لاث ال�سابقة .بينما ي�ستهدف
التعديل الثاين للفقرة (هــ) التحديد
ال�سليم للفرتة الزمنية التي متتد
وظيفة املنتخب �إل�ي�ه��ا ،وه��ي نهاية
مدة �سلفه ،ولي�س يوم افتتاح الدورة
العادية التالية ،لأن قد ال يكون هناك
ان�ت�خ��اب للمكتب ال��دائ��م يف بداية
الدورة العادية التالية �إذا كانت هذه
الدورة هي العادية الثالثة.
هـ� .إذا اجتمع املجل�س يف دورة
ا�ستثنائية ،وك ��ان �أح ��د مراكز
املكتب الدائم �أو جميعها �شاغرة،
فينتخب املجل�س من ي�شغل تلك
املراكز ،ومتتد وظيفة املنتخب يف
هذه احلالة �إلى نهاية مدة �سلفه.

ب .عند قبول املجل�س ا�ستقالة �أي
ع�ضو من �أع�ضاء املكتب الدائم
�أو �شغور م��رك��ز �أح ��د �أع�ضائه
ينتخب املجل�س من يحل حمله يف
�أول جل�سة يعقدها.
ج .ال يجوز اجلمع ب�ين من�صب
الوزارة وع�ضوية املكتب الدائم.
د .متتد وظيفة املكتب ال��دائ��م
�إل��ى ي��وم افتتاح ال ��دورة العادية
ال� �ت ��ال� �ي ��ة وي� �ت ��ول ��ى ت �� �ص��ري��ف
ال�ش�ؤون امل�ستعجلة �ضمن دائرة
اخت�صا�صه.
هـ� .إذا اجتمع املجل�س يف دورة
ا�ستثنائية ،وك ��ان �أح ��د مراكز
امل �ك �ت��ب �أو ج�م�ي�ع�ه��ا � �ش��اغ��رة،
فينتخب املجل�س من ي�شغل تلك
امل��راك��ز ،ومتتد وظيفة املنتخب
يف ه��ذه احلالة �إل��ى ي��وم افتتاح
الدورة العادية التالية.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 12

املادة 3

بالإ�ضافة ملا هو من�صو�ص عليه
يف ه��ذا ال�ن�ظ��ام ،يتولى املكتب
الدائم ال�صالحيات التالية:

ُت �ع � ّدل امل ��ادة ( )12ت�ع� ّدل امل ��ادة ( )12م��ن النظام
من النظام الأ�صلي الأ� �ص �ل��ي ب ��إل �غ��اء ال�ف�ق��رة (ب)
ب ��إ� �ض��اف��ة الفقرتني واال�ستعا�ضة عنها بالن�ص التايل:
(هـ ،و) �إليها بالن�ص ب� -إع� � ��داد م ��وازن ��ة امل�ج�ل����س
التايل مع مراعاة
ال�سنوية والإ�شراف على تنفيذها.

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 3

�أ .درا�سة االع�ت�را� �ض ��ات ح��ول
حما�ضر اجلل�سات وخال�صاتها
ونتائج االق�ت�راع ،والتحقيق بها �إعادة الرتقيم:
و�إ�صدار القرارات املنا�سبة.
ه� �ـ� -إق � ��رار الهيكل
ب .الإ�شراف على تنفيذ موازنة التنظيمي ل�ل�أم��ان��ة
املجل�س ال�سنوية.
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�م�ج�ل����س
ج� .إدراج �أي �أم��ر ي��راه �ضروري ًا وحت� ��دي� ��د ك� ��ادره� ��ا
الوظيفي.
على جدول �أعمال املجل�س.
د .ت�شكيل ال ��وف ��ود ال �ت��ي متثل و� -إق� � ��رار م ��وازن ��ة
املجل�س ال�سنوية.
املجل�س واخ�ت�ي��ار ر�ؤ��س��ائ�ه��ا �إال
�إذا كان الرئي�س �أو �أح��د نائبيه
من �أع�ضائها فتكون له الرئا�سة
وتزويد املكتب التنفيذي ب�أ�سماء
الوفود.
هـ� .أي مهام �أخرى يكلف بها من
قبل املجل�س.
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ال ن�ؤيد قرار اللجنة القانونية ب�إ�ضافة
الفقرتني (ه�ـ ،و) �إل��ى امل��ادة ()12
لأنه ُيقل�ص دور الكتل النيابية ،ولذا
ن��رى �أن «�إق� ��رار الهيكل التنظيمي
ل�ل�أم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س وحتديد
كادرها الوظيفي» ،يجب �أن يبقى من
�صالحيات املكتب التنفيذي .كما نرى
�أن �إقرار موازنة املجل�س ال�سنوية غري
املن�صو�ص عليه يف النظام الداخلي
يجب �أن ي�صبح من �صالحيات املكتب
التنفيذي كذلك .ويف املقابل ،نرى �أن
الأن�سب من الزاوية العملية هو تكليف
املكتب الدائم ولي�س املكتب التنفيذي
(كما يف النظام الأ�صلي) ب�إعداد
م��وازن��ة املجل�س ال�سنوية ،وكذلك
بالإ�شراف على تنفيذها.

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 13

�أ .يختار رئي�س اجلل�سة جلنة
من ثالثة ن��واب وي�سمي رئي�سها
للإ�شراف على عملية االق�تراع
ويحق ملندوبي املر�شحني مراقبة
عملية االقرتاع والفرز.
ب .يطلب رئي�س اجلل�سة من كل
مر�شح للرئا�سة �أن يعلن ذلك ،ثم
يعلن بدء عملية االقرتاع.

(مل تت�ضمن املذكرة ُي �ل �غ��ى ن ����ص ال �ف �ق��رة (ب) من
ال �ن �ي��اب �ي��ة امل� ��ؤرخ ��ة املادة ( )13من النظام الأ�صلي،
ب �ت��اري��خ  4/9طلب و ُي�ستعا�ض عنها بالن�ص التايل:
تعديل هذه املادة ).ب.يطلب رئي�س اجلل�سة من كل
مر�شح للرئا�سة �أن يعلن ذلك
�إن مل يكن الرئي�س منتخب ًا يف
دورة �سابقة ،ثم ُيعلن بدء عملية
االقرتاع.

ج .يدعو رئي�س اجلل�سة النواب
احل��ا� �ض��ري��ن واح � ��د ًا ف ��واح ��د ًا،
وتعطي جلنة الإ�شراف كال منهم
ورقة اقرتاع واحدة.
د .ي�ؤ�شر النائب على ا�سم املر�شح
ال��ذي يريد انتخابه رئي�س ًا على
ورقة االقرتاع املعدة وفق �أحكام
هذا النظام ،يف املعزل اخلا�ص،
وي�ضع الورقة بذاته يف ال�صندوق
اخلا�ص وعلى مر�أى من احل�ضور.
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التعديل هنا ب�إ�ضافة عبارة «�إن مل
يكن الرئي�س منتخب ًا يف دورة �سابقة»
للفقرة (ب) ،يجد م�برره ارتباط ًا
بالتعديل الد�ستوري برفع مدة رئي�س
جمل�س ال �ن��واب �إل ��ى �سنتني ،حيث
يتعني التمييز بني الدورة التي ُينتخب
فيها الرئي�س من تلك التي ال يتعني
فيها ذلك.

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 19

املادة 4

يتولى املكتب التنفيذي املهام
وال�صالحيات التالية:

ُت �ع � ّدل امل ��ادة (ُ )19ت�ع� ّدل امل��ادة ( )19من النظام
من النظام الأ�صلي الأ�صلي على النحو التايل:
على النحو التايل� :أو ًال� :إل �غ��اء الفقرة (�أ) منها،
�أو ًال :ب��إل�غ��اء عبارة واال�ستعا�ضة عنها بالن�ص التايل:
(ت� �ق ��دمي احل �� �س��اب
�أ� .إقرار موازنة املجل�س ال�سنوية.
اخلتامي و) ال��واردة
يف ال� �ف� �ق ��رة (ب) ثاني ًا� :إلغاء ن�ص الفقرة (ب)،
واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص التايل:
منها.
ث��ان �ي � ًا :ب ��إل �غ��اء ن�ص ب .درا� �س��ة احل���س��اب اخلتامي
ال �ف �ق��رة (ز) منها ورف� ��ع ت��و��ص�ي��ات�ه��ا ب �� �ش ��أن��ه �إل ��ى
املجل�س.
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
ث��ال �ث � ًا� :إ� �ض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
بالن�ص التايل:
ز -درا� �س ��ة الهيكل باحلرف (ج) ،وبالن�ص التايل:

�أ� .إعداد موازنة املجل�س ال�سنوية.

ب .ت �ق��دمي احل �� �س��اب اخلتامي
ومراقبة الإنفاق املايل للمجل�س.
ج .درا��س��ة االق�تراح��ات ال��واردة
ل�ت�ن�ظ�ي��م ع �م��ل امل �ج �ل ����س ورف ��ع
التو�صيات ب�ش�أنها.
د .تن�سيق عمـــــــل اللجان الدائمة
وال�ل�ج��ان ال�ت��ي ي�شكلها املجل�س
ومتابعة �أعمالها.

هـ .تلقي ال�شكاوى والعرائ�ض
امل �ق��دم��ة م ��ن امل ��واط��ن�ي�ن فيما التنظيمي ل�ل�أم��ان��ة
يخ�ص �ش�ؤونهم واتخاذ االجراء
العامة للمجل�س.
امل�ن��ا��س��ب ب�ش�أنها مب��ا يف ذل��ك
�إحالتها للجنة املخت�صة.
و .الإ� � �ش� ��راف وامل �ت��اب �ع��ة على
املذكرات والأ�سئلة ال�صادرة من
�أع�ضاء املجل�س.

املادة 4

ج -حتديد الأولويات الت�شريعية
للمجل�س فيما يخ�ص م�شاريع
القوانني والقوانني امل�ؤقتة املحالة
�إلى اللجان الدائمة.

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين
ال نتفق م��ع ق��رار اللجنة القانونية
ب ��إل �غ ��اء ع��ب ��ارة «ت��ق ��دمي احل���س��اب
اخلتامي و» من الفقرة (ب) ،لأنه
ميثل الأرق ��ام الفعلية للإنفاق ،كما
ال نتفق م��ع ق��رار اللجنة القانونية
باال�ستعا�ضة ع��ن «�إق � ��رار الهيكل
التنظيمي للأمانة العامة للمجل�س
وحت��دي��د ك��ادره��ا ال��وظ�ي�ف��ي» بن�ص
ي �ق �ت �� �ص��ر ع �ل��ى «درا� � �س� ��ة ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي للأمانة العامة للمجل�س»،
لأن كال القرارين ُي�ضعفان من دور
الكتل النيابية.
ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ذل � ��ك ،ف ��إن �ن ��ا ن�ق�ترح
اال�ستعا�ضة عن مهمة �إعداد موازنة
املجل�س ال�سنوية ب�إقرار هذه املوازنة،
وذل ��ك ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ت ��رك مو�ضوع
�إع��داد املوازنة للمكتب الدائم .كما
�أن من الأن�سب لعمل املكتب التنفيذي
�أن يتولى درا�سة احل�ساب اخلتامي
ورف��ع تو�صياته �إل��ى املجل�س ،وه��ذا
�أجدى من احلديث العام عن مراقبة
الإنفاق.
ك ��ذل ��ك ي �ت �ع�ين �أن ي��ك ��ون للمكتب
التنفيذي دور يف حتديد الأول��وي��ات
الت�شريعية ب�ش�أن م�شاريع القوانني
والقوانني امل�ؤقتة املحالة �إلى اللجان
(الفقرة ج امل�ضافة) ،والتي يرزخ
بع�ضها يف �أدراج اللجان منذ عقود.

ز� .إق� � ��رار ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي
للأمانة العامة للمجل�س وحتديد
كادرها الوظيفي.
ح .ب�ح��ث الأم � ��ور وامل���س�ت�ج��دات
الطارئة .
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

الف�صل ال�سابع
جلان املجل�س
املادة 40

ينتخب املجل�س يف بدء كل دورة
عادية �أع�ضاء اللجان التالية:
�أ -اللجنة القانونية.
ب -اللجنة املالية.
ج -جلنة االقت�صاد واال�ستثمار.
د -جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية.
هـ -اللجنة الإدارية.
و -جل �ن��ة ال�ت�رب��ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
والثقافة.
ز -جلنة ال�شباب والريا�ضة.
ح -جل �ن��ة ال �ت��وج �ي��ه ال��وط �ن��ي
والإعالم.
ط -جلنة ال�صحة والبيئة.
ي -جلنة الزراعة واملياه.
ك -جل �ن ��ة ال �ع �م ��ل وال �ت �ن �م �ي��ة
االجتماعية وال�سكان.
ل -جلنة الطاقة والرثوة املعدنية.
م -جل �ن��ة اخل� ��دم� ��ات ال �ع��ام��ة
والنقل.
ن -جلنة ال�سياحة واالثار.
�� ��س -جل �ن��ة احل ��ري ��ات ال�ع��ام��ة
وحقوق الإن�سان.
ع -جلنة فل�سطني.
ف -جلنة الريف والبادية.
�ص -جلنة النظام وال�سلوك.
ق -جلنة ال�ن��زاه��ة وال�شفافية
وتق�صي احلقائق
ر -جلنة املر�أة و�ش�ؤون الأ�سرة.

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الف�صل ال�سابع الف�صل ال�سابع
جلان املجل�س
امل��ادة ُ -5يلغى ن�ص جلان املجل�س

امل � � ��ادة ( )40م��ن
ال� �ن� �ظ ��ام الأ���ص��ل ��ي
و ُي�����س��ت��ع ��ا� ��ض ع�ن��ه
بالن�ص التايل:
املادة -40
ي��ن��ت��خ ��ب امل �ج �ل ����س
مل��دة �سنتني �أع�ضاء
اللجان التالية:
�أ -اللجنة القانونية.
ب -اللجنة املالية
واالقت�صادية.
ج -جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون
اخلارجية.
د -اللجنة الإدارية.
ه� �ـ -جل �ن��ة التعليم
والثقافة وال�شباب.
و -جل �ن��ة ال�ت��وج�ي��ه
الوطني والإعالم.
ز -جل �ن��ة ال���ص�ح��ة
والبيئة.
ح -جل�ن��ة ال��زراع��ة
وامل � � �ي� � ��اه وال� ��ري� ��ف
والبادية.
ط -جل��ن ��ة ال �ع �م��ل
والتنمية االجتماعية
وال�سكان .ي -جلنة
ال� �ط ��اق ��ة وال� �ث ��روة
املعدنية.
ك -جلنة ال�سياحة
والآث � ��ار واخل��دم��ات
العامة.
ل -جلنة احل��ري��ات
ال � �ع� ��ام� ��ة وح � �ق� ��وق
الإن�سان.
م -جلنة فل�سطني.
ن -جل �ن��ة ال���س�ل��وك
والنزاهة وال�شفافية
وتق�صي احلقائق.
�� ��س -جل �ن��ة امل � ��ر�أة
و�ش�ؤون الأ�سرة.

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة ُ -5يلغى ن�ص املادة ( )40ن��واف��ق على ق��رار اللجنة القانونية
من النظام الأ�صلي و ُي�ستعا�ض با�ستثناء ما يلي:
عنه بالن�ص التايل:
�أو ًال :نقرتح �شطب مطلع املادة ()40
املادة -40
تكون مدة كل من اللجان التالية واال�ستعا�ضة عنها بالن�ص التايل:
ٍ
«ت�ك��ون م��دة ك��ل م��ن اللجان التالية
�سنتني:
�سنتني».
�أ -اللجنة القانونية.
ب -اللجنة املالية واالقت�صادية .وذل� ��ك لأن �ن��ا ن ��رى �أن ي�ت��م ت�شكيل
ج -جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية.
اللجان الدائمة ب�شكل ملزم وفق مبد�أ
د -اللجنة الإدارية.
التمثيل الن�سبي للكتل ومن �ضمنهم
ه � �ـ -جل �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة امل�ستقلون ،لأن ذل��ك �أك�ث�ر فاعلية
وال�شباب.
لعمل اللجان والكتل ،ومينع الإق�صاء.
و -جل �ن ��ة ال �ت ��وج �ي ��ه ال��وط �ن��ي
ثاني ًا :نقرتح �إ�ضافة جلنة جديدة
والإعالم.
باحلرف (ع) مب�سمى «جلنة الأمن
ز -جلنة ال�صحة والبيئة.
والدفاع» ،فهناك حاجة ما�سة جلنة
ح -جلنة الزراعة واملياه والريف
حيوية كهذه ،موجودة يف كل برملانات
والبادية.
ال� �ع ��امل مب ��ا يف ذل� ��ك ال�ب�رمل ��ان ��ات
ط -جل �ن ��ة ال �ع �م ��ل وال �ت �ن �م �ي��ة
العربية .ولئن ك��ان ميكن التغا�ضي
االجتماعية وال�سكان.
عن هذه اللجنة يف املا�ضي� ،إال �أنه مل
ي -جل��ن ��ة ال� �ط ��اق ��ة وال� �ث��روة
يعد الأمر كذلك الآن ،يف ظل التوجه
املعدنية.
لتفعيل وزارة ال��دف��اع بعد �أن كفلت
ك -جل �ن��ة ال �� �س �ي��اح��ة والآث � ��ار
التعديالت الد�ستورية ع��ام 2014
واخلدمات العامة.
للملك �أن يتولى منفرد ًا تعيني كل من
ل -جلنة احلريات العامة وحقوق
قائد اجلي�ش ومدير املخابرات العامة
الإن�سان.
و�إقالتهما وقبول ا�ستقالتهما ،هذا
م -جلنة فل�سطني.
ف�ض ًال عن الظروف الع�صيبة التي
ن -جل �ن��ة ال �� �س �ل��وك وال �ن��زاه��ة
مت��ر بها املنطقة ،وتنامي املخاطر
وال�شفافية وتق�صي احلقائق.
والتهديات الإرهابية.
�س -جلنة املر�أة و�ش�ؤون الأ�سرة.
ع .جلنة الأمن والدفاع.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 42

قرار اللجنة
القانونية
املادة 6

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 6

ُيلغى ن�ص املادتني ( )42و( )43موافقة على املادة ( ،)6بعد �إ�ضافة
من النظام الأ�صلي وي�ستعا�ض الرقم للمادة اجلديدة ،وهو:
عنهما بالن�ص التايل:
املادة ( )42مع �إعادة الرتقيم.
املادة ( -)42مع مراعاة �إعادة
الرتقيم

ت �ن��اط ب��ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة امل �ه��ام ُيلغى ن�ص امل��ادت�ين
( )42و( )43من
التالية:
ال� �ن� �ظ ��ام الأ���ص��ل ��ي
().....
وي���س�ت�ع��ا���ض عنهما
املادة -43
بالن�ص التايل:
تناط بلجنة االقت�صاد واال�ستثمار
تناط باللجنة املالية تناط باللجنة املالية
املهام التالية:
املهام
واالقت�صادية
واالقت�صادية املهام التالية:
().....
التالية:
()...
()...
املادة 46

املادة 7

املادة 7

ُيلغى ن�ص املادتني ( )46و( )47موافقة على املادة ( ،)7بعد �إ�ضافة
من النظام الأ�صلي وي�ستعا�ض الرقم للمادة اجلديدة ،وهو:
عنهما بالن�ص التايل:
امل � ��ادة ( )46م ��ع م ��راع ��اة �إع� ��ادة
امل ��ادة  -46م��ع م��راع��اة �إع ��ادة الرتقيم
الرتقيم

ت�ن��اط بلجنة ال�ترب�ي��ة والتعليم ُيلغى ن�ص امل��ادت�ين
( )46و( )47من
والثقافة املهام التالية:
ال� �ن� �ظ ��ام الأ���ص��ل ��ي
().....
وي���س�ت�ع��ا���ض عنهما
املادة -47
بالن�ص التايل:
تناط بلجنة ال�شباب والريا�ضة
التعليم
بلجنة
تناط
ت�ن��اط بلجنة التعليم والثقافة
املهام التالية:
وال�ث�ق��اف��ة وال�شباب وال�شباب املهام التالية:
().....
املهام التالية:
()...
()...
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 50

قرار اللجنة
القانونية
املادة 8

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 8

تناط بلجنة الزراعة واملياه املهام ُيلغى ن�ص امل��ادت�ين ُيلغى ن�ص املادتني ( )50و()57
( )50و( )57من من النظام الأ�صلي وي�ستعا�ض
التالية:
ال� �ن� �ظ ��ام ا أل���ص��ل ��ي عنهما بالن�ص التايل:
().....
عنهما
�ض
�
�
�ا
�
ع
�
ت
�
س
�
�
�
ي
و
امل ��ادة  -50م��ع م��راع��اة �إع ��ادة
املادة -57
بالن�ص التايل:
الرتقيم
ت �ن��اط بلجنة ال��ري��ف وال �ب��ادي��ة املادة -50
ت�ن��اط بلجنة التعليم والثقافة
املهام التالية:
تناط بلجنة التعليم وال�شباب املهام التالية:
().....
وال�ث�ق��اف��ة وال�شباب ()...
املهام التالية:

موافقة على املادة (.)8

()...
املادة -53

املادة 9

املادة 9

ُيلغى ن�ص املادتني ( )53و( )54موافقة على املادة ( ،)9بعد �إ�ضافة
من النظام الأ�صلي وي�ستعا�ض الرقم للمادة اجلديدة ،وهو:
عنهما بالن�ص التايل:
امل � ��ادة ( )53م ��ع م ��راع ��اة �إع� ��ادة
امل ��ادة  -53م��ع م��راع��اة �إع ��ادة الرتقيم
الرتقيم

ت�ن��اط بلجنة اخل��دم��ات العامة ُيلغى ن�ص امل��ادت�ين
والنقل املهام التالية:
( )53و( )54من
ال� �ن� �ظ ��ام الأ���ص��ل ��ي
().....
وي���س�ت�ع��ا���ض عنهما
املادة -54
بالن�ص التايل:
ت�ن��اط بلجنة ال�سياحة والآث ��ار
تناط بلجنة ال�سياحة ت�ن��اط بلجنة ال�سياحة والآث ��ار
املهام التالية:
�ات
�
م
�د
�
خل
وا
�ار
�
�
ث
ل
آ
وا
واخلدمات املهام التالية:
().....
العامة املهام التالية:
()...
()...
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة -58

قرار اللجنة
القانونية

املادة \10

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 10

ُيلغى ن�ص املادتني ( )58و( )59موافقة على املادة ( ،)9بعد �إ�ضافة
من النظام الأ�صلي وي�ستعا�ض الرقم للمادة اجلديدة ،وهو:
عنهما بالن�ص التايل:
امل � ��ادة ( )58م ��ع م ��راع ��اة �إع� ��ادة
امل ��ادة  -58م��ع م��راع��اة �إع ��ادة الرتقيم
الرتقيم

ت�ن��اط بلجنة النظام وال�سلوك ُيلغى ن�ص امل��ادت�ين
املهام التالية:
( )58و( )59من
ال� �ن� �ظ ��ام الأ���ص��ل ��ي
()...
وي���س�ت�ع��ا���ض عنهما
املادة -59
بالن�ص التايل:
تناط بلجنة النزاهة وال�شفافية
ال�سلوك
بلجنة
تناط
تناط بلجنة ال�سلوك والنزاهة
وتق�صي احلقائق املهام التالية:
وال �ن��زاه��ة وتق�صي وتق�صي احلقائق املهام التالية:
()...
احل � �ق� ��ائ� ��ق امل� �ه ��ام
()...
التالية:
()...
املادة -61

ُت��ن ��اط ب�ل�ج�ن��ة االم� ��ن وال ��دف ��اع �إ��ض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ()61
مع مراعاة �إع��ادة الرتقيم ،لتحديد
الوطني املهام التالية:
 -1درا���س ��ة ال �ق��وان�ين والأم� ��ور امل �ه��ام ال�ت��ي �ستناط بلجنة الأم ��ن
واالقرتاحات التي تتعلق بق�ضايا والدفاع التي مت اقرتاحها يف الفقرة
(ع) من املادة (.)40
الأمن والدفاع.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 61

املادة 61

�أ .تت�ألف اللجنة الدائمة من �أحد
ع�شر ع�ضو ًا ح��د ًا �أعلى وخم�سة
�أع�ضاء ح��د ًا �أدن��ى ،يتم التوافق
ع�ل��ى ت�شكيلها وف �ق � ًا مل��ا ي�ق��رره
املكتب التنفيذي على �أ�سا�س
التمثيل الن�سبي للكتل.

�أ .تت�ألف اللجنة الدائمة من �أحد
ع�شر ع�ضو ًا ح��د ًا �أعلى وخم�سة
�أع�ضاء حد ًا �أدنى ،ويتم ت�شكيلها
بقرار من املكتب التنفيذي على
�أ�سا�س االلتزام بالتمثيل الن�سبي
للكتل.
ب .ال يجوز �أن يكون النائب ع�ضو ًا
يف �أكرث من جلنتني دائمتني ،ف�إذا
انتخب يف جلنتني مل يعد من حقه
الرت�شح لأية جلنة �أخرى �إال �إذا
�أعلن ان�سحابه خطي ًا من جلنة
انتخب لع�ضويتها.

ب .اذا مل يتم التوافق على ت�شكيل
اللجان وفقا لأحكام الفقرة (�أ)
من هذه املادة خالل مدة ال تزيد
على �أربعة ع�شر يوم ًا من بداية
كل دورة عادية يجري انتخاب
�أع�ضائها باالقرتاع ال�سري �إذا
زاد ع��دد املر�شحني ع��ن العدد
املقرر.
ج .ال يجوز �أن يكون النائب ع�ضو ًا
يف �أك�ث�ر م��ن جلنتني دائ�م�ت�ين،
ف���إذا انتخب يف جلنتني مل يعد
من حقه الرت�شح لأية جلنة �أخرى
�إال �إذا �أعلن ان�سحابه خطي ًا من
جلنة انتخب لع�ضويتها.

ج .ال يجوز اجلمع ب�ين ع�ضوية
اللجان وع�ضوية املكتب الدائم.

د .ال ي�ج��وز اجل�م��ع ب�ين ع�ضوية
اللجان وع�ضوية املكتب الدائم.
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الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

ت �ع��دي��ل الفقرة(�/61أ) و�شطب
الفقرة (/61ب) ،يرتبط مبو�ضوع
الكتل النيابية واالئتالفات (الف�صل
اخلام�س) ،وي�ستهدف ت�شكيل اللجان
الدائمة ب�شكل ُملزم وفق مبد�أ التمثيل
الن�سبي للكتل النيابية وامل�ستقلني،
ذل ��ك لأن ال�ن����ص الأ� �ص �ل��ي للفقرة
(�/61أ)ُ ،يلغي يف املمار�سة العملية
التمثيل الن�سبي ،ما دام �أن الأولوية
تُعطى للتوافق على ح�ساب التمثيل
الن�سبي ،لأن املهم يف التمثيل الن�سبي
هو �أن يكر�س حق الكتلة يف التمثيل
ولي�س جم��رد توزيع ع�ضوية اللجنة
بني جمموعة من الرت�شيحات .كما
ي�ستلزم الأمر �إلغاء الفقرة (/61ب)
ال�ت��ي تن�ص يف ح��ال��ة ع��دم التوافق
على ت�شكيل اللجان خالل �أ�سبوعني،
على الذهاب �إلى االنتخاب باالقرتاع
ال�سري.

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 65

قرار اللجنة
القانونية
املادة 11

�أ .يدعو رئي�س املجل�س كل جلنة يف ُت �ع � ّدل امل ��ادة ()65
�أول كل دورة عادية �إلى االجتماع من النظام الأ�صلي
لتنتخب من بني �أع�ضائها رئي�س ًا على النحو التايل:
ونائب ًا للرئي�س ومقرر ًا.
�أ� -إل � �غ� ��اء ع��ب ��ارة
ً
ب .يعترب فائزا مبن�صب رئي�س «ون ��ائ� �ب� � ًا ل�ل��رئ�ي����س»
اللجنة م��ن ح�صل ع�ل��ى �أع�ل��ى و�أينما وردت يف هذا
�أ� �ص ��وات احل��ا��ض��ري��ن ويف ح��ال
النظام.
ت�ساوي الأ��ص��وات بني مر�شحني
�أو �أك�ث�ر جت ��رى ال�ق��رع��ة بينهم ب� -إل � �غ� ��اء ع �ب��ارة
«نائب الرئي�س و».
وينطبق ذلك على انتخاب نائب
* ب ��إ� �ض ��اف ��ة ف �ق��رة
الرئي�س واملقرر.
ج .يقوم رئي�س اللجنة بتنظيم بالرمز (ج) �إليها
�أع�م��ال�ه��ا وحت��دي��د اجتماعاتها م��ع م ��راع ��اة �إع� ��ادة
والدفاع عن قراراتها يف املجل�س .ال�ت�رق� �ي ��م ب��ال �ن ����ص
د .ي�ضع املقرر تقارير اللجنة عن التايل:
الق�ضايا امل��ودع��ة لديها ويتولى
ج -ال ي�ج��وز للع�ضو
�شرح تلك التقارير والدفاع عنها
ال� �ف ��ائ ��ز ب��رئ��ا� �س��ة
عند مناق�شتها يف املجل�س.
جلنة �أو مقرر ًا لها
هـ .يتولى ن��ائ��ب الرئي�س مهام
ال�ت�ر�� �ش ��ح لأي م��ن
الرئي�س عند غيابه.
امل ��وق��ع�ي�ن يف جلنة
و .يرت�أ�س رئي�س املجل�س اجتماع
�أخرى.
�أي جلنة يح�ضره.
ز .ي�شكل مكتب لكل جلنة دائمة ه � �ـ� -إل � �غ� ��اء ع �ب��ارة
ع�ن��د انتخابها ل�ت��ويل �أعمالها «ن� ��ائ� ��ب ال��رئ �ي ����س»
والإ� �ش��راف على و�ضع التقارير واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
وال��درا� �س��ات ال�لازم��ة ومتابعة بكلمة «املقرر».
�إج ��راءات� �ه ��ا الإداري � � ��ة و�ضبط
وقائع اجتماعاتها ،على �أن يكلف
ال��رئ�ي����س �أح ��د م��وظ�ف��ي املكتب
للقيام مبهام �أمني ال�سر.

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 11

ُت�ع� ّدل امل��ادة ( )65من النظام
الأ�صلي ب�إ�ضافة فقرة بالرمز
(ج) �إل�ي�ه��ا م��ع م��راع��اة �إع ��ادة
الرتقيم بالن�ص التايل:
ج -ال يجوز للع�ضو الفائز رئي�س ًا
�أو نائب ًا للرئي�س �أو مقرر ًا لإحدى
اللجان ،الرت�شح لأي موقع من
املواقع يف جلنة �أخرى.
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ع ��دم امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ق� ��رار اللجنة
القانونية ب�ش�أن �إلغاء من�صب نائب
الرئي�س (يف الفقرة هـ) .كما �أن��ه
جدير باملالحظة �أن عبارة «واينما
وردت يف هذا النظام» ال يتفق ورودها
م��ن حيث امل �ب��د�أ م��ع تكليف اللجنة
القانونية بالعمل فقط على امل��واد
الواردة يف مذكرة .2018/4/9

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 74

قرار اللجنة
القانونية
املادة 12

� أ .يعترب م�ستقي ًال حكم ًا ع�ضو
اللجنة ال��ذي يتغيب عن ح�ضور
ثالثة اجتماعات متتالية �أو �أكرث
م��ن ع�شرة اجتماعات متفرقة
دون ع ��ذر تقبله اللجنة وعلى
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة �إ� �ش �ع��ار املكتب د -على الرغم مما
التنفيذي بذلك.
ورد يف الفقرة (�أ)
ب� .إذا �شغرت ع�ضوية �أي ع�ضو من املادة ( )61من
م��ن �أع���ض��اء اللجنة لأي �سبب ه ��ذا ال �ق��ان��ون ُي�ع��اد
من الأ�سباب �أو قبلت ا�ستقالته انتخاب اللجنة �إذا
فعلى الرئي�س خماطبة املكتب �أق ��دم م��ا ال يقل عن
التنفيذي لت�سمية ع�ضو بد ًال عنه ن�صف عدد �أع�ضائها
وذلك خالل مدة ال تتجاوز �شهر ًا ا���س��ت��ق ��االت��ه ��م م��ن
ع�ضويتها.
من تاريخ �إخطاره.

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 12

ُت �ع � ّدل امل ��ادة (ُ )74ت�ع� ّدل امل��ادة ( )74من النظام
من النظام الأ�صلي الأ�صلي ب�إ�ضافة فقرة بالرمز
ب�إ�ضافة فقرة بالرمز (د) �إليها بالن�ص التايل:
(د) �إل�ي�ه��ا بالن�ص د -ع �ل��ى ال ��رغ ��م مم ��ا ورد يف
التايل:
الفقرة (�أ) من املادة ( )61من
هذا النظام ُيعاد ت�شكيل اللجنة
�إذا ق�� ّدم م��ا ال يقل ع��ن ن�صف
ع��دد �أع�ضائها ا�ستقاالتهم من
ع�ضويتها.
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موافقة على املادة ( )12بعد �إجراء
التعديالت التالية:
�أو ًال� � :ش �ط��ب ك �ل �م��ة «ال� �ق ��ان ��ون»
واال�ستعا�ضة عنها بكلمة «النظام»،
لأن الأمر يتعلق بالنظام الداخلي.
ث ��ان� �ي� � ًا� � :ش �ط��ب ك �ل �م��ة «ان��ت��خ ��اب»
واال�ستعا�ضة عنها بكلمة «ت�شكيل»،
ان�سجام ًا مع مقرتحنا بت�شكيل اللجان
الدائمة ب�شكل ُملزم بالتمثيل الن�سبي
للكتل النيابية مب��ا فيها الأع���ض��اء
امل�ستقلون.
ثالث ًا� :شطب كلمة «�أق ّدم» لأنها خط�أ
طباعي واال�ستعا�ضة عنها بكلمة
«ق ّدم».

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة ()83

املادة ()13

املادة ()13

� أ .على كل ع�ضو يرغب يف تقدمي
اق�ت�راح على الن�ص الأ�صلي �أو
على ق ��رار اللجنة املخت�صة �أو
�إ�ضافة م��واد جديدة ،ان يتقدم
به خطي ًا �إلى الرئي�س قبل البدء
بالت�صويت على م��واد امل�شروع
م�ب�ي�ن� ًا ف�ي��ه ال�صيغة املقرتحة
ل� �ل� �م ��ادة امل � � ��راد مناق�شتها.
ب .ال يجوز لأي ع�ضو طلب الكالم
�أث�ن��اء مناق�شة م�شروع القانون
املحال من اللجنة املخت�صة ما
مل يكن قد تقدم باقرتاح خطي
وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه
املادة وعلى الرئي�س �أن ي�أذن له
ب�شرح اقرتاحه ب�إيجاز.

ُت �ع � ّدل ال �ف �ق��رة (�أ)
م� ��ن امل � � ��ادة ()83
من النظام الأ�صلي
ب��إل�غ��اء ع �ب��ارة «قبل
ال��ب ��دء ب��ال�ت���ص��وي��ت
على م��واد امل�شروع»
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
ب� �ع� �ي ��ارة «ورئ� �ي� �� ��س
ال �ل �ج �ن��ة امل�خ�ت���ص��ة
قبل امل��وع��د الفتتاح
اجل � �ل � �� � �س� ��ة ب ��وق ��ت
كاف.».
ٍ

ُت� �ع� � ّدل امل � ��ادة ( )83ب ��إل �غ��اء
ال� �ف� �ق ��رت�ي�ن (�أ) ،و(ب)،
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنهما بالن�ص
التايل:
�أ .يتم الت�صويت على امل�شروع كما
ورد من اللجنة املخت�صة مادة
م��ادة ،وال ُيفتح باب النقا�ش �إال
للع�ضو الذي تق ّدم باقرتاح معدِّ ل
لقرار اللجنة املخت�صة ومل ي�ؤخذ
ب��اق�تراح��ه ،ول�ل�ج�ن��ة املخت�صة
وح��ده��ا ت��ويل ال��دف��اع ع��ن �سبب
عدم الأخذ باالقرتاح.
ب� -إذا ق� ّرر املجل�س الت�صويت
على م�شروع القانون دون �إحالته
للجنة املخت�صة ،ف ُيناق�ش مادة
م � ��ادة ،وي�����ش ��ارك يف ال�ن�ق��ا���ش
م��ن يرغب م��ن �أع�ضاء املجل�س
احلا�ضرين.

- 16 -

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

ع ��دم م��واف �ق��ة ع �ل��ى ق� ��رار اللجنة
القانونية لأن��ه ال ميكن االتفاق على
ماهية الوقت الكايف ،و�ستبقى هذه
�أداة بيد الرئي�س ورئ�ي����س اللجنة
املخت�صة للتف�سري املزاجي ملا ميكن
اعتباره كافي ًا من عدمه.
�أما ما هو �أهم من ذلك ،فهو �ضرورة
ح�سم م�س�ألة �أن الأ�سا�س يف مناق�شة
م�شاريع القوانني يجب �أن تكون هي
اجتماعات اللجان الدائمة ،باعتبار
�أن هذه اللجان هي املطبخ احلقيقي
ملناق�شة م�شاريع القوانني وجتهيزها
للت�صويت حتت القبة ،على �أن ُي�سمح
للنائب الذي تقدم بتعديل على قرار
اللجنة املخت�صة� ،سواء كان ع�ضو ًا �أم
ال يف هذه اللجنة ،ومل ي�ؤخذ به ،يكون
من حقه �أن يدافع عن اقرتاحه حتت
القبة.

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة ()88

املادة 14

�أ .تعطى الأ�صوات باملناداة على
الأع���ض��اء ب�أ�سمائهم ،وب�صوت
عال يف احلالتني التاليتني:
�-1إذا ك��ان الت�صويت متعلق ًا
بالد�ستور يكون اجل��واب ب�إحدى
الكلمات التالية :موافق ،خمالف،
ممتنع.
�-2إذا ك��ان الت�صويت متعلق ًا
بالثقة بالوزارة �أو بالوزراء يكون
اجلواب ب�إحدى الكلمات التالية:
ثقة ،حجب ،امتناع.

ُي�ل�غ��ى ن����ص ال�ف�ق��رة ُي �ل �غ��ى ن ����ص ال �ف �ق��رة (ب) من
(ب) م� ��ن امل� � ��ادة املادة ( )88من النظام الأ�صلي
( )88م��ن النظام وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
الأ��ص�ل��ي وي�ستعا�ض ب.يف غري احلالتني املن�صو�ص
عنه بالن�ص التايل :عليهما يف الفقرة (�أ) من هذه

ب -يف غري احلالتني
املن�صو�ص عليهما
يف ال�ف�ق��رة (�أ) من
ه� ��ذه امل � ��ادة ي�ج��ري
الت�صويت با�ستخدام
الت�صويت الإلكرتوين
�أو ب��رف��ع الأي� ��دي �أو
ب.يف غري احلالتني املن�صو�ص القيام وفق ًا ملا يقرره
عليهما يف الفقرة (�أ) من هذه
الرئي�س.
امل� ��ادة ي �ج��ري الت�صويت برفع
الأي��دي �أو بالقيام �أو با�ستخدام
الو�سائل التقنية وفق ًا ملا يقرره
الرئي�س.

ج� .إذا ح�صلت �شبهة ح��ول �أي
ت�صويت وطلب ع�شرة نواب على
الأق� ��ل �إع� ��ادة الت�صويت وج��ب
�إعادته.

الأ�سباب ملوجبه ملقرتح مر�صد
الربملان الأردين

املادة 14

نقرتح تعديل قرار اللجنة القانونية
بحيث تُ�صبح الأول��وي��ة املطلقة يف
الت�صويت هي للت�صويت الإلكرتوين،
�أم ��ا ت �ع��ذر ذل ��ك ب�سبب ع�ط��ل ف ّني
يتعذر �إ�صالحه ف��ور ًا ،يعود املجل�س
للت�صويت التقليدي برفع الأي��دي �أو
بالقيام ح�سب ما يقرره الرئي�س.

املادة يجري ا�ستخدام الت�صويت
الإل��ك�ت�روين ،و�إذا ت�ع��ذر ذل��ك،
يجري الت�صويت برفع الأيدي �أو ون�ق�ترح �إ��ض��اف��ة فقرتني جديدتني
بالقيام وفق ًا ملا يقرره الرئي�س .ب ��ال ��رم ��ز( :د ،ه � �ـ) � �ض �م��ن ف�صل
«ال�ت���ص��وي��ت يف امل �ج �ل ����س» ،تفعي ًال
د -تتولى الأمانة العامة �إع��داد
للت�صويت الإل� �ك�ت�روين ،وجت�سيد ًا
�سجل لكل جل�سة م��ن جل�سات
لل�شفافية ،وح ��ق ال���ش�ع��ب مبعرفة
جمل�س النواب مبين ًا فيه ما يلي:
اجت��اه��ات ت�صويت مر�شحيه حتت
� -1أ�سماء النواب احلا�ضرين .القبة .وت��وف�ير م ��ادة بحثية ت�سلط
� -2أ�سماء النواب الذين تغيبوا ال �� �ض��وء ع�ل��ى م ��دى ت ��أي �ي��د ال �ن��واب
للقوانني املختلفة و�أحكامها.
بعذر �أو بدون عذر.
 -3ن�ت��ائ��ج ال�ت���ص��وي��ت م�ق��رون� ًا
ب�أ�سماء النواب.

هـ -ين�شر ال�سجل امل�شار �إليه يف
الفقرة (د) من هذه املادة على
املوقع الإلكرتوين للمجل�س ليكون
م�ت��اح� ًا ل�لاط�لاع عليه لو�سائل
الإعالم واملهتمني.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 128

املادة 15

املادة 15

�أ .يبلغ الرئي�س ال�س�ؤال �إلى الوزير
املخت�ص خ�لال �سبعة �أي ��ام من
تاريخ تقدميه .ب .يجيب الوزير
على ال���س��ؤال خطي ًا خ�لال مدة
ال تتجاوز �أرب�ع��ة ع�شر يوم َا .ج.
يبلغ الرئي�س اجلواب �إلى مقدم
ال�س�ؤال خ�لال �أربعة ع�شر يوم ًا
من تاريخ وروده ،ويدرج ال�س�ؤال
واجل � ��واب ع �ل��ى ج� ��دول �أع �م��ال
�أول جل�سة خم�ص�صة للأ�سئلة
واال� �س �ت �ج��واب��ات واالق�ت�راح ��ات
برغبة ،واذا مل يكتف بالإجابة
امل��ر� �س �ل��ة ي�ط�ل��ب خ �ط �ي � ًا �إدراج
ال �� �س ��ؤال واجل� ��واب ع�ل��ى ج��دول
الأعمال.

ُي �ع � ّدل ن�ص الفقرة
(ج) م � ��ن امل� � ��ادة
( )128من النظام
الأ�صلي ب�إلغاء عبارة
«وي� � � ��درج ال� ��� �س� ��ؤال
واجلواب على جدول
�أع��م ��ال �أول جل�سة
خم�ص�صة للأ�سئلة
واال� � �س � �ت � �ج� ��واب� ��ات
واالقرتاحات برغبة،
واذا مل ي �ك �ت��ف
ب ��الإج ��اب ��ة امل��ر��س�ل��ة
يطلب خطي ًا �إدراج
ال�����س���ؤال واجل� ��واب
على جدول الأعمال»
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
ب� �ع� �ب ��ارة «و�إذا مل
ي��ك��ت ��ف ب� ��الإج� ��اب� ��ة
امل� ��ر� � �س � �ل� ��ة ي �ط �ل��ب
خطي ًا �إدراج ال�س�ؤال
واجلواب على جدول
الأع �م��ال �أول جل�سة
خم�ص�صة للأ�سئلة
واال� � �س � �ت � �ج� ��واب� ��ات
واالق� � �ت � ��راح � � � � ��ات
برغبة».

ُيع ّدل ن�ص الفقرة (ج) من املادة
( )128م��ن ال �ن �ظ��ام الأ��ص�ل��ي
ب��إل�غ��اء ع�ب��ارة «وي ��درج ال�س�ؤال
واجل � ��واب ع �ل��ى ج� ��دول �أع �م��ال
�أول جل�سة خم�ص�صة للأ�سئلة
واال� �س �ت �ج��واب��ات واالق�ت�راح ��ات
برغبة ،واذا مل يكتف بالإجابة
امل��ر� �س �ل��ة ي�ط�ل��ب خ �ط �ي � ًا �إدراج
ال �� �س ��ؤال واجل� ��واب ع�ل��ى ج��دول
الأع� �م ��ال» واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
بعبارة «و�إذا مل يكتف بالإجابة
امل��ر� �س �ل��ة ي�ط�ل��ب خ �ط �ي � ًا �إدراج
ال �� �س ��ؤال واجل� ��واب ع�ل��ى ج��دول
�أع �م��ال �أول جل�سة خم�ص�صة
ل�ل��أ�� �س� �ئ� �ل ��ة واال�� �س� �ت� �ج ��واب ��ات
واالقرتاحات برغبة».
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موافقة على ق��رار اللجنة القانونية
بعد �شطب كلمة «الأعمال» لأنها خط�أ
طباعي ،يف الفقرة (ج) واال�ستعا�ضة
عنها بكلمة «�أعمال».

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 132

املادة ()16

�أ .ي �ج��وز حت��وي��ل ال �� �س ��ؤال �إل��ى
ا�ستجواب على �أن ال يتم ذلك يف
اجلل�سة التي يناق�ش فيها ال�س�ؤال.

ُت �ع � ّدل ال �ف �ق��رة (�أ) م ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ق� � ��رار ال�ل�ج�ن��ة
م��ن امل� ��ادة ( )132القانونية.
من النظام الأ�صلي
ب��إل�غ��اء ع�ب��ارة «على
�أن ال يتم ذلك».

ب .ي �ج��وز حت��وي��ل ال �� �س ��ؤال �إل��ى
ا�ستجواب �إذا مل جتب احلكومة
خالل مدة �شهر من ورود ال�س�ؤال
�إليها.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 135

�أ.على ال��وزي��ر �أن يجيب رئي�س
املجل�س خطي ًا على اال�ستجواب،
خ�ل�ال م ��دة ال ت �ت �ج��اوز واح� ��د ًا
وع���ش��ري��ن ي��وم � ًا � ،إال �إذا ر�أى
ال��رئ�ي����س �أن احل��ال��ة م�ستعجلة
ووافق الوزير على تق�صري املدة.
ب� .إذا ك ��ان اجل� ��واب يقت�ضي
�إج��راء حتقيق �أو جمع معلومات
يتعذر معها تقدميه خالل املدة
امل��ذك��ورة ،للوزير �أن يطلب من
رئي�س املجل�س التمديد مل��دة ال
تتجاوز ثالثني يوم ًا ويبلغ الرئي�س
مقدم اال�ستجواب والوزير بذلك.
ج .ي��درج اال�ستجواب واجل��واب
على ج ��دول �أع �م��ال �أول جل�سة
خم�ص�صة ل��ذل��ك ،ك�م��ا ي��درج
اال�ستجواب على ذل��ك اجل��دول
�إذا مل ي��رد ج��واب الوزير خالل
املدة املقررة.
د .ب��ع ��د ت� �ل��اوة اال���س��ت��ج ��واب
واجل � � ��واب ع �ل �ي��ه �أو االك �ت �ف��اء
بتوزيعهما امل�سبق على الأع�ضاء،
يعطى الكالم ملقدم اال�ستجواب
ثم للوزير امل�ستجوب ولكل منهما
حق ال��رد م��رة واح��دة ثم يعطى
الكالم ملن �شاء من النواب.
هـ .اذا �أعلن امل�ستجوب اقتناعه
يعلن الرئي�س انتهاء البحث �إال
�إذا تبنى �أح��د ال�ن��واب مو�ضوع
اال�ستجواب فتتبع حينئذ الأ�صول
املحددة �أعاله يف النقا�ش.
و .للم�ستجوب �إذا مل يقتنع برد
ال��وزي��ر� ،أن يبني �أ��س�ب��اب عدم
اقتناعه ول��ه ولغريه من النواب
طرح الثقة بالوزارة �أو الوزير مع
مراعاة �أحكام امل��ادة ( )54من
الد�ستور.

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 17

ُت �ع � ّدل ال�ف�ق��رة (و)
م��ن امل� ��ادة ()135
من النظام الأ�صلي
ب�إلغاء كلمة «املادة»،
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
ب� �ع� �ب ��ارة «امل� ��ادت �ي�ن
( )53و».
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 139

املادة 18

املادة 18

�أ .يجوز لع�شرة �أع�ضاء �أو �أكرث
�أن يتقدموا �إل��ى املجل�س بطلب
م�ن��اق���ش��ة �أي �أم� ��ر م ��ن الأم� ��ور
والق�ضايا العامة.

تُع ّدل امل��ادة ()139
من النظام الأ�صلي
ب�إلغاء عبارة «لع�شرة
�أع�ضاء» واال�ستعا�ضة
عنها بعبارة «لـ %25
من الأع�ضاء».

الإبقاء على الن�ص الأ�صلي.

املادة 141

املادة 19

يحق لطالبي املناق�شة العامة
وغ�يره��م ط��رح الثقة ب��ال��وزارة
�أو بالوزراء بعد انتهاء املناق�شة
العامة ،وذلك مع مراعاة �أحكام
املادة ( )54من الد�ستور.

تُع ّدل امل��ادة ( )141م ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ق� � ��رار ال�ل�ج�ن��ة
من النظام الأ�صلي القانونية.
ب�إلغاء كلمة «امل��ادة»
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
ب� �ع� �ب ��ارة «امل� ��ادت �ي�ن
( )53و».

ب .ي �ج��وز للحكومة �أن تطلب
املناق�شة العامة.

املادة 19
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ال ن���ؤي ��د ق� ��رار ال�ل�ج�ن��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
بخ�صو�ص رفع العدد ال�لازم لطلب
مناق�شة عامة .فاملطلوب هو تفعيل
الدور الرقابي (اجلماعي) للمجل�س
ولي�س تقييده .ويف كل الأح��وال ،ف�إن
املجل�س هو �صاحب القرار يف املوافقة
على جل�سة مناق�شة عامة من عدمها.

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة 160

املادة 20

املادة 20

�أ .ي���ش�ترط ب��امل��ذك��رة ان تكون
م�ن���ص�ب��ة ع �ل��ى واق� �ع ��ة حم ��ددة
بعينها.
ب .يجوز لع�شرين ع�ضو ًا او للجان
املخت�صة او للكتل واالئتالفات
النيابية التقدم للرئي�س مبذكرة
خطية وال ��ذي عليه �أن يدرجها
على ج��دول الأع�م��ال �إو �إحالتها
الى اللجنة املخت�صة او احلكومة
ح�سب مقت�ضى احلال.

ُت �ع � ّدل الفقرة (ب)
م��ن امل� ��ادة ()160
من النظام الأ�صلي
ب� � ��إل� � �غ � ��اء ع � �ب� ��ارة
(لع�شرين ع�ضو ًا)
واال��س�ت�ع��ا��ض��ة عنها
ب �ع �ب��ارة « %25من
الأع�ضاء».

الإبقاء على الن�ص الأ�صلي.

ج� .إذا احيلت املذكرة غلى اللجنة
فعليها تقدمي تقرير موجز عنها
خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ
الإحالة.
د.جتيب احلكومة على املذكرة
املحالة �إليها خالل �أربعة ع�شر
يوم ًا من تاريخ هذه الإحالة.
هـ .ي �ب �ل��غ ال��رئ �ي ����س الأع �� �ض��اء
ب � ��الإج � ��راءات ال��ت ��ي ات�خ��ذت�ه��ا
احلكومة ب�ش�أنها.
و.يعلن الرئي�س يف نهاية كل دورة
لو�سائل الإع�لام �أ�سماء ال��وزراء
ال��ذي��ن مل يجيبوا على الأ�سئلة
واال�ستجوابات والعدد ال��ذي مل
تتم الإجابة عليه.
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ال ن�ؤيد قرار اللجنة القانونية بخف�ض
العدد بخ�صو�ص هذه الأداة الرقابية.

املادة كما وردت يف النظام
الداخلي
املادة 184

قرار اللجنة
القانونية

املادة ()21

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية

املادة ()21

تكون قواعد الأ�سبقية للنواب يف ُي �ل �غ��ى ن ����ص امل� ��ادة م ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ق� � ��رار ال�ل�ج�ن��ة
املنا�سبات الداخلية وامل�شاركات ( )184من النظام القانونية
اخلارجية وفق الرتتيب التايل :الأ��ص�ل��ي وي�ستعا�ض
عنه بالن�ص التايل:
�أ .رئي�س جمل�س النواب.
ب .ر�ؤ�ساء الوزراء ال�سابقون.

()...

ج .ر�ؤ� � �س� ��اء جم��ال ����س ال��ن ��واب
ال�سابقون.
د .نواب الرئي�س.
ه .الوزراء ال�سابقون.
و .ر�ؤ�ساء الكتل النيابية.
ز .ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة.

ح .النواب ح�سب الأقدمية وفق
قانون االنتخاب.
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املادة كما وردت يف النظام
الداخلي

قرار اللجنة
القانونية
املادة 22

مقرتح مر�صد الربملان الأردين
يف مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية
املادة 22

ُيع ّدل النظام الأ�صلي م��واف �ق��ة ع�ل��ى ق � ��رارات اللجنة
ب�إ�ضافة ف�صل جديد ال�ق��ان��ون�ي��ة بخ�صو�ص الف�صل
«ال��ف�����ص ��ل ال �ث��ال��ث الثالث والع�شرين ومواده.
وال�ع���ش��رون» و�إع ��ادة
ترقيم باقي الف�صول
واملواد من بعده وعلى
النحو التايل:
ال� �ف� ��� �ص ��ل ال��ث ��ال ��ث
والع�شرون
جل� � � � ��ان الأخ� � � � � ��وة
وال���ص��داق��ة وملتقى
ال� �ب ��رمل � � ��ان� � � �ي � � ��ات
الأردنيات
املادة ()178
()...
املادة ()179
()...
املادة ()180
()...
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