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مقــــدمة
يغط���ي ه���ذا التقري���ر� ،أ�شغ���ال ال�سن���ة الثاني���ة للمجل����س النيابي
اخلام����س ع�ش���ر ،والت���ي ت�شتم���ل عل���ى ال���دورة العادي���ة الثاني���ة
( ،)2009/2/5 - 2008/10/5وال���دورة اال�ستثنائي���ة الأوىل
م���ن ال���دورة الثاني���ة ( ،)2009/8/10 - 2009/6/8وم���ا بينهم���ا
وم���ا �أعقبهم���ا ،وهو التقري���ر الراب���ع يف �سل�سلة «تقاري���ر الرقابة
الربملانية» التي ي�صدرها «مر�صد الربملان الأردين» ،الذي �أطلقه
مرك���ز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية مطل���ع �أكتوبر  /ت�شرين �أول
ع���ام  ،2008بالتع���اون م���ع املعهد الوطني الدميقراط���ي لل�ش�ؤون
الدولية . NDI
ومب���ا �أن هناك بع����ض امل�سائل والظاهرات املهم���ة التي ال تقت�صر
على ال�سنة الثانية و�إمنا هي م�شرتكة مع ال�سنة الأوىل وجمال�س
�سابق���ة �أي�ض���اً ،فق���د جل����أت الدرا�س���ة �إىل تناوله���ا �ضم���ن منظور
يتعل���ق ب���الأداء النياب���ي بعام���ة ،ولقد ح���اول فريق الإع���داد لهذا
التقري���ر �أن يتجن���ب تك���رار م���ا ورد يف تقاري���ره ال�سابق���ة ،مولي���ا
اهتمام���ا خا�ص���ا ب�إظهار الرتابط ب�ي�ن �أداء املجل�س وما �شابه من
ثغ���رات و�ضع���ف من جهة ،باملناخ���ات ال�سيا�سي���ة العامة يف البالد
من جهة ،وبالإطار القانوين والأخالقي الذي يحكم عمل املجل�س
م���ن جه���ة ثانية ،وذل���ك يف م�سعى لإطالق جمل���ة من املقرتحات
والتو�صي���ات الكفيل���ة ب�إ�ص�ل�اح ه���ذا الإط���ار وتطوي���ر النظ���ام
الداخل���ي للمجل����س و�إجناز «مدون���ة �سلوك» ت�شتم���ل على �أف�ضل
املعاي�ي�ر القيمي���ة والأخالقي���ة الناظمة لعمل ال�س���ادة وال�سيدات
�أع�ضاء جمل�س النواب.



�أوالً :الأداء الت�شريعي
 -1تقـيـيــــم عـــــام
لتقيي ��م الأداء الت�شريعي ملجل�س النواب ،ف�إن امل�ؤ�شر الرئي�سي
املت ��اح هو ع ��دد القوانني الت ��ي ي�صدرها املجل� ��س ،لكن هذا
امل�ؤ�ش ��ر عل ��ى �أهميت ��ه حم ��دود الفائ ��دة لأن ع ��دد القوان�ي�ن
ال�صادرة ال يعك�س بال�ضرورة حجم اجلهد الت�شريعي املبذول
ونوعيته ،فهناك ع�شرات م�شاريع القوانني �أو القوانني امل�ؤقتة
التي تت�ألف من تعديل عدد حمدود من املواد.
جمل� ��س الن ��واب� ،أق ��ر يف دورته العادي ��ة الثاني ��ة  21قانون ًا،
منه ��ا قانون واحد �أعيد من جمل� ��س الأعيان ،و�أقر  15قانون ًا
يف ال ��دورة اال�ستثنائية الثانية ،ثالثة منها �أعيدت من جمل�س
الأعي ��ان .ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل االنته ��اء من مناق�ش ��ة تقارير
ديوان املحا�سبة لل�سنوات  2007-2000وتقرير .2008
به ��ذا يك ��ون املجل�س ق ��د �أجن ��ز  38قانون ًا وتقري ��ر ًا يف �سنته
الثاني ��ة ،ومبقارن ��ة ه ��ذا الإجناز مع م ��ا �أجن ��زه املجل�س يف
�سنت ��ه الأوىل والبالغ  64قانون ًا ،يت�ضح �أن ال�سنة الثانية م ّثلت
ح�صيلة متوا�ضعة جد ًا ،ال تتعدى بكثري ن�صف ما حققه املجل�س
يف �سنته الأوىل.
تتطل ��ب عملية التقييم ملحتوى الأداء الت�شريعي ،فح�ص �سوية
الق ��رارات الت�شريعية وطبيعته ��ا ،ودورها يف دمقرطة احلياة
ال�سيا�سي ��ة ،وم�ستوى م�شارك ��ة النواب يف �إقراره ��ا .ويحتاج
الت�شريع يف �أحيان كثرية �إىل فرتات زمنية معينة حتى تت�ضح
�آثاره �سواء كان ��ت �سلبية �أم �إيجابية ،كما يتعني فح�ص درجة
التزام الت�شريع باملعايري الدولية.
لك ��ن التقدم باجتاه هذه النمط م ��ن التقييم يواجه �صعوبات
ناجم ��ة ،بداية ،ع ��ن طبيعة التكوين الف ��ردي ملجل�س النواب،
وغي ��اب الكتل احلزبية با�ستثناء كتلة جبهة العمل الإ�سالمي.
و�إىل جان ��ب ذل ��ك ،ف� ��إن عدم تفعي ��ل الت�صوي ��ت الإلكرتوين
يف املجل� ��س ،يفقد عملي ��ة التحليل القدرة عل ��ى قيا�س درجة
امل�شارك ��ة يف �إقرار الت�شريع ،لأن الت�صويت برفع الأيدي يويل
عنايته للت�أكد فقط من وجود �أغلبية �أم ال عند الت�صويت.

ي�سم ��ح بر�صد امليول الت�شريعي ��ة للنائب من
ناحي ��ة ،وال ميكن من التع ��رف على اخللفية
االجتماعية وال�سيا�سـية للنواب الذين يقفون
خل ��ف كل واحـ ��د م ��ن القوان�ي�ن �أو القرارت
ال�صادرة عن املجل�س من ناحية ثانية.
وهن ��اك �أمثل ��ة كث�ي�رة عل ��ى ال ��دور الثانوي
ال ��ذي يلعب ��ه جمل� ��س الن ��واب يف حت�س�ي�ن
�سوية القوان�ي�ن املعرو�ضة عليه� ،أو يف تعزيز
م�ضامينهاالدميقراطية،ناهيكعناحلر�ص
على اتفاقها م ��ع املعايري الدولية .ومن �أبرز
الأمثلة على ذلك ما جرى مع التعديالت التي
�أدخلت على قوانني اجلمعيات واالجتماعات
العامة والعمل.
فقب ��ل �أن مي�ض ��ي �سن ��ة عل ��ى ن�ش ��ر قان ��ون
اجلمعيات رقم  51ل�سنة  2008يف اجلريدة
الر�سمي ��ة ،ق ��ررت احلكوم ��ة تعديل ��ه يف
ا�ستجاب ��ة جزئي ��ة لالنتق ��ادات التي وجهت
�إليه م ��ن منظم ��ات املجتمع امل ��دين املحلية
ومنظمات حقوق �إن�س ��ان دولية .وقد ا�ستثار
ذلك يف الي ��وم الأول من الدورة اال�ستثنائية
عب عنها
الثانية مناق�شات نيابية ذات داللة رّ
مم ��دوح العب ��ادي ح�ي�ن متنى عل ��ى زمالئه
قائ ًال «علينا �أن ال ن�سلق القوانني ،و�أن ت�أخذ
الأم ��ور وقته ��ا ،لنخ ��رج بقوانني غ�ي�ر قابلة
للتعديل على الأقل خالل �أربع �سنوات».

العالقة مع املجتمع املدين

عل ��ى �صعيد �آخر ،ميكن مالحظة �أن اللجان
الدائم ��ة ملجل�س النواب باتت �أك�ث�ر انفتاح ًا
على دع ��وة ممثلني ع ��ن منظم ��ات املجتمع
كم ��ا �أن ع ��دم تفعي ��ل الت�صويت الإلك�ت�روين ال يتي ��ح فر�صة امل ��دين لال�ستم ��اع �إىل مالحظاته ��ا عل ��ى
التعرف عل ��ى هوية الن ��واب امل�صوتني مع الت�شري ��ع .وهذا ال القوانني التي تعنيها مبا�شرة ،لكن حم�صلة


عالقة اللجان الدائمة واملجل�س مبنظمات املجتمع  -2الـــــدور التـ�شــــريعي
املدين م ��ا زالت �شكلية .فمث�ل ً�ا �أعد ائتالف من
دور اللجان الدائمة
منظم ��ات املجتمع املدين م�ش ��روع قانون متكامل
يتوقف م�ستوى الإجناز الت�شريعي ملجل�س النواب على
ملنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين بالتع ��اون م ��ع وزارة
حيوي ��ة جلانه الدائمة يف املقام الأول� ،إذ �إنها القناة
التنمية ال�سيا�سية وم�شاركة ممثلني عن الوزارات
التي متر بها جميع الت�شريعات لدرا�ستها واقرتاح
املعنية ليكون بدي ًال عن قانون اجلمعيات القدمي
ما تراه منا�سب ًا من تعديالت لعر�ضها للنقا�ش العام
رق ��م  33ل�سنة  ،1966لك ��ن جمل�س النواب وقف
يف اجلل�سات العامة حتت القبة والت�صويت عليها قبل
�إىل جانب احلكومة التي �أعدت م�شروعها اخلا�ص
�إحالته ��ا �إىل جمل�س الأعيان .وقد قرر رئي�س جمل�س
لقانون اجلمعيات ،وه ��و امل�شروع الذي ا�ضطرت
الن ��واب يف الدورة العادية الأوىل للمجل�س عدم عقد
لتعديله قبل �أن مي�ضي �سنة على �صدوره.
�إحدى اجلل�سات الأ�سبوعية يف موعدها املفرت�ض يوم
 2008/2/24ب�سب ��ب عدم وج ��ود ت�شريعات جاهزة
وفيم ��ا يخ� ��ص قان ��ون االجتماع ��ات العامة رقم
للمناق�شة حتت القبة.
 7ل�سن ��ة  ،2004فق ��د �أمر امللك عب ��داهلل الثاين
يف ذك ��رى عيد اال�ستقالل الع ��ام � ،2008أن يتم
وبالنظ ��ر �إىل املح�صل ��ة الإجمالي ��ة لعمل
اللج ��ان الدائم ��ة يف ال�سن ��ة الثاني ��ة م ��ن اعتــمـــــــــــــــاد
«تي�سري االجتماعات العام ��ة» ،فاكتفت احلكومة
مدونة �ســــــلوك
ب�صياغ ��ة تعدي�ل�ات �شكلية ج ��د ًا عل ��ى القانون،
عم ��ر املجل�س ،جند �أن كمي ��ة الت�شريعات نيـــابية ت�ض��بط
ودفعت به ��ا �إىل الربملان يف ال ��دورة اال�ستثنائية
املرتاكمة من الدورة ال�سابقة وعددها � 69س��ـــــلوك نــواب
الأوىل (ال�سن ��ة الأوىل) ،لك ��ن منظمات املجتمع
قانون� � ًا ،تكاد تكون بقيت عل ��ى حالها� ،إذ الأمـــ��ة وفـــ��ق
هبط عدده ��ا �إىل  67قانون ًا ،ما يعني �أن معايـيـر ت�ستهدف
املدين ق ّدمت اجتهادات موزونة متثل «ح ًال و�سط ًا»
اجلهد املب ��ذول على امتداد ال�سنة الثانية تــفــــعيـــــل دور
يقوم على االكتفاء ب�إ�شعار احلاكم الإداري لعقد
النـ��واب ك�أف��راد،
اجتم ��اع ع ��ام ،وح�صر املوافق ��ة امل�سبقة بتنظيم
بالكاد غط ��ى القوانني اجلدي ��دة املحالة وجمـل���س النواب
امل�سريات .ورغم �أن عدد ًا ال ب�أ�س به من النواب،
للجان الدائمة من احلكومة.
كم�ؤ �ســـــــــ�س��ة
وقف ��وا �إىل جانب هذه التعديالت� ،إال �أن الأغلبية
وتعاين اللجان الدائمة من م�شاكل �أهمها
النيابية ،مترت�ست مثل احلكومة �ضد اال�ستجابة
تعرث اجتماع ��ات بع�ضها ب�سبب عدم توافر الن�صاب
مل�ضمون الأمر امللكي بتي�سري االجتماعات.
القان ��وين له ��ا� ،أو التق�صري يف �إجن ��از مهامها ،لكن
وفيم ��ا يتعلق بالتعديالت على قان ��ون العمل رقم
الأك�ث�ر �إرباك ًا لعمل املجل�س ه ��و �إعادة املناق�شات يف
 6ل�سن ��ة  1996والت ��ي كان ق�س ��م منها ي�ستهدف
اجلل�س ��ات العامة لقرارات اللجان ب�ش�أن الت�شريعات
توفري مزيد م ��ن احلماية للعمال ��ة الوافدة ،فقد
املعرو�ض ��ة �أمامها ،م ��ا ي�شكل هدر ًا لوق ��ت املجل�س،
وق ��ف املجل� ��س �ض ��د ال�سم ��اح للعمال ��ة الواف ��دة
ويكم ��ن احل ��ل يف ت�شكيل اللجان عل ��ى �أ�س�س متثيلية
باالنت�س ��اب للنقاب ��ات العمالي ��ة الأردني ��ة ،رغم
ل ��كل االجتاه ��ات يف املجل�س بحيث تك ��ون القرارات
ان�سج ��ام ذل ��ك م ��ع املواثي ��ق الدولي ��ة ،وحاج ��ة
معبة ع ��ن خمتلف اجتاهات الر�أي
ال�صادرة عنها رّ
الأردن لتجن ��ب االنتقادات الدولي ��ة جتاه معاملة
ك ��ي ي�صار �إىل تكري�س وظيفة اجلل�سات العامة فيما
العمال ��ة الواف ��دة .وهن ��ا �أي� ًضا مل ي�أخ ��ذ املجل�س
يخ� ��ص اجلانب الت�شريع ��ي بالت�صويت على قرارات
ب ��ر�أي النقابات العمالية �صاحب ��ة ال�ش�أن يف هذا
اللج ��ان وع ��دم فت ��ح ب ��اب املناق�ش ��ة للت�شريعات يف
الأم ��ر والتي طالبت بدع ��م التعديل الذي قدمته
احلكوم ��ة يف الدورة اال�ستثنائي ��ة الأوىل (ال�سنة
الأوىل) لأن ��ه يعزز قدرته ��ا يف الدفاع عن حقوق   ي�ستثن ��ى من ذلك على �سبيل املث ��ال ،الت�شريعات التي يقرر جمل�س النواب
ردّها يف القراءة الأوىل عندما حتال �إليه من احلكومة.
العمالة الوافدة.


م ��ا ت�شتغ ��ل به ،مث ��ل جلان احلري ��ات العام ��ة وحقوق
املواطنني ،فل�سطني ،والريف والبادية.
ه ��ذا الو�ض ��ع ي�ش�ي�ر �إىل �أن املجل� ��س يتعام ��ل بطريقة
روتيني ��ة م ��ع ملف الت�شريع ��ات املرتاكم ��ة �أمامه ،دون
�سع ��ي لإدارة ه ��ذا امللف من خ�ل�ال اللج ��وء مث ًال �إىل
ت�شكيل جل ��ان خا�صة داخل اللجنة املثقلة بالت�شريعات
�أو اال�ستعان ��ة ب�أع�ضاء جلان �أخرى .كما �أن املجل�س مل
ي�سع �إىل �إعادة النظر بوظائف بع�ض اللجان منذ �إقرار
�صدور النظام الداخل ��ي للمجل�س العام  .1996فمث ًال
ل ��و مت حتويل جلن ��ة الريف والبادي ��ة �إىل جلنة للتنمية
االقت�صادي ��ة لتح ّملت ج ��زء ًا من �أعب ��اء اللجنة املالية
واالقت�صادي ��ة التي هي الأخرى بحاج ��ة �إىل تق�سيمها
�إىل جلنة مالية و�أخرى اقت�صادية.

اجلل�س ��ات العام ��ة �إال يف حدود
العمل على �أن ت�صبح �ضيق ��ة ين� ��ص عليه ��ا النظ ��ام
اللجان الدائمة
مبثابة الداخلي.
املطبــ��خ الرئي�س��ي
ملناق�ش��ــة و�إن�ض��اج وكما يالحظ م ��ن اجلدول رقم
الت�شريعــات والق�ضايا ( )1ال ��ذي ير�ص ��د الإجنازات
املدرج��ة على جدول الت�شريعي ��ة للمجل� ��س يف �سنت ��ه
�أعمالهـــــا،
وت�ص��بح الثانيةمنخاللاللجانالدائمة،
وظيـفــ��ة اجلل�س��ات
العامة هي الت�صويت ف�إن هناك جلان ًا تعاين من تزايد
�أ�سا�ساً على االقرتاحات كمية الت�شريع ��ات املدرجة على
املقدمة م��ن اللجان ج ��دول �أعماله ��ا ويف مقدمته ��ا
جل ��ان املالي ��ة واالقت�صادي ��ة،
القانوني ��ة ،الإداري ��ة ،وال�صحة
والبيئ ��ة ،بينما توجد جلان يف املقاب ��ل ،ال يوجد لديها

اقرتاح القوانني

يت�صرف جمل�س النواب
ع ��ادة باعتب ��اره �شري ��ك ًا
يف العملي ��ة الت�شريعي ��ة
م ��ع احلكوم ��ة التي تقدم
م�شاري ��ع القوان�ي�ن ل ��ه،
�أك�ث�ر مم ��ا ه ��و �صاحب
والي ��ة يف الت�شري ��ع م ��ع
جناح ��ه الآخ ��ر ،جمل�س
الأعيان ،وله ��ذا ال�سلوك
جتلي ��ات متعددة تربز يف
من ��ط التعام ��ل م ��ع دوره
يف اقرتاح القوانني ،ومع
القوان�ي�ن امل�ؤقت ��ة ،وغري
ذلك.

اجلدول رقم ()1

�إجنــــــــــــازات اللجــــــــــــان النيابيـــــــــة يف الــــدورة الثانيــــــة
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اللجنــــــــــــــة

عدد

املحال �إليها

الت�رشيعات يف

يف العادية

16

6

بداية الدورة

القانونية
املالية واالقت�صادية
ال�ش�ؤون العربية والدولية
الإدارية
الرتبية والثقافة وال�شباب
التوجيه الوطني
ال�صحة والبيئة
الزراعة واملياه
العمل والتنمية االجتماعية
الطاقة والرثوة املعدنية
اخلدمات العامة وال�سياحة
والآثار
احلريات العامة وحقوق
املواطنني
جلنة فل�سطني

الثانية

املنجز املتبقي �إ�ضافات

املنجز يف

اال�ستثنائية

مرحل
ّ

للدورة

الثالثة

5

17

1

3

15

24

7

3

28

2

4

26

1

-

-

1

-

-

1

10

5

3

12

1

3

10

1

3

3

1

4

5

-

2

2

2

2

-

-

2

10

-

2

8

-

-

8

2

2

2

2

-

-

2

-

-

-

-

1

1

1

2

-

-

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

فالدور الت�شريعي اخلا�ص
13
للمجل�س من حيث اقرتاح
 14جلنة الريف والبادية
م�شاري ��ع القوان�ي�ن يت�سم
67
17
10
74
21
26
69
بال�ضع ��ف ال�شدي ��د كم ��ا
املجمـــــــــوع
هو مبني يف اجلدول رقم
( .)2فخ�ل�ال ال ��دورة
العادي ��ة الثاني ��ة ،قدم ��ت مقرتحات لتعديل �أربعة قوانني فق ��ط ،يطال كل واحد منها مادة واح ��دة يف كل مرة .ومل تبد
اللج ��ان الدائم ��ة املعنية على امتداد الدورة ر�أيه ��ا يف هذه املقرتحات لعر�ضها على املجل�س واتخ ��اذ قرار ب�ش�أنها رغم


�أنه ��ا لي�ست بحاجة �إىل
جه ��د غري ع ��ادي يربر
الت�أخري.

اجلدول رقم ()2

االقرتاحات بقانون املقدمة للجان املخت�صة يف الدورة الثانية العادية واال�ستثنائية
الرقم

القـــــــــــــــــــانون

1

اقت ��راح بتعدي ��ل الم ��ادة  3الفقرة ب من قان ��ون هيئة اعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم

تاريخ

تقدميه

مقدمو

االقرتاح

املو�ضــــــــــــــــوع

�أمــــــــا يف الــــــــــدورة
اال�ستثنائية الثانية،
ف �ق��د ق���دم م �ق�ترح��ان
2008/11/7
 2االقتراح بتعديل مادة  42من قانون المطبوعات والن�شر
م��ن طبيعة �سيا�سية،
االقت ��راح بتعديل الم ��ادة  19م ��ن القانون الم�ؤق ��ت لم�ؤ�س�سة
ي �ح �ت��اج��ان �إىل ق ��رار
2008/11/9
3
المحاربين القدماء رقم  26ل�سنة 1977
� �س �ي��ا� �س��ي �أك��ث��ر مم��ا
2008/12/1
 4االقتراح بتعديل مادة من قانون رقم  26للغرف ال�صناعية
ي �ح �ت��اج��ان �إىل جهد
ت �� �ش��ري �ع��ي ،ومت ق�ب��ول
 10 2009/5/31نواب �إلغاء املعاهدة رد ًا على خرق �إ�سرائيل لها
 5اقتراح م�شروع قانون اللغاء معاهدة ال�سالم
ه� ��ذي� ��ن امل� �ق�ت�رح�ي�ن
م�ش ��روع قان ��ون ي�ؤكد عروب ��ة الم ��دن والبل ��دات الفل�سطينية
ت�أكيد عروب ��ة املدن والبل ��دات املحتلة العام
6
 10 2009/8/5نواب
الع �ت �ب��ارات �سيا�سية،
المحتلة عام 1948
1948
رغ��م �أن ال مكان لهما
�إعداد املوازنة العامة لل�سنة التالية دومنا حاجة ل�سن
يف ال��دورة اال�ستثنائية
قانون لكل حالة على حدة.
التي ال تناق�ش �إال ما �أدرج على جدول �أعمالها يف الإرادة
امللكية( .املادة  82من الد�ستور)
القوانني امل�ؤقتة
وبالتايل ،ف�إن جممل �إ�سهام املجل�س اخلام�س ع�شر يف
ي�شرتط الد�ستور يف ما يخ�ص القوانني امل�ؤقتة عر�ضها
اق�تراح القوانني على امتداد دورتيه الأوىل والثانية،
على جمل�س النواب يف �أول اجتماع يعقده ،مانح ًا املجل�س
يقت�صر على م�شروعي قانون قدما يف ال��دورة الأوىل،
ثالثة خ �ي��ارات ،ه��ي بح�سب امل��ادة � :94أن يقر هذه
هما م�شروع قانون �صندوق دعم الرثوة
القوانني� ،أو يع ّدلها� ،أو يرف�ضها ،لكن يف املمار�سة
احليوانية ل�سنة  2008والذي �أعيد من �إلـ��زام النائ��ب �إن العملية ،ف�إن املجل�س يفر�ض خيار ًا جديد ًا مل ين�ص
جمل�س الأعيان يف الدورة العادية الثانية مل يكن رئـــــــي�س��اً عليه الد�ستور هو «مترير» القوانني امل�ؤقتة� ،إىل
الن�ت�ف��اء احل��اج��ة �إىل ف��ر���ض الر�سوم للمجل���س �أو �أح��د حني تقرر ال�سلطة التنفيذية البت يف م�صريها.
التي كانت مقرتحة بعد هبوط �أ�سعار نائبيه بامل�ش��ـاركة و�إال ما معنى �أن تكون هناك قوانني م�ؤقتة تعود
الأعالف ،فيما خ�ضع قانون رعاية الثقافة يف ع�ض��وية جلنـة �إىل العام  1966وما زالت م�ؤقتة .هذا ال�سلوك
�إىل تعديل يف الدورة اال�ستثنائية الثانية واحـ��دة على الأقل يخل بالوالية الت�شريعية ملجل�س النواب مرتني:
خلف�ض ن�سبة الر�سوم على الإعالنات واالنتــظــــــام يف مرة حني يتم حجز القانون امل�ؤقت لدى اللجنة
امل �ن �� �ش��ورة يف ال �� �ص �ح��اف��ة والإذاع� � ��ة ح�ض��ور اجتماعاتها املخت�صة وعدم عر�ضه على املجل�س ،ومرة �أخرى
والتلفزيون والأماكن العامة من � 5إىل
حني ي�صادر جمل�س النواب حق جمل�س الأعيان
 1باملئة .هذان امل�شروعان ي�شرتكان يف
يف النظر بالقانون امل ��ؤق��ت .ول�ئ��ن ك��ان ت�أخري
كونهما يفر�ضان �ضريبة على قطاعات
البت يف بع�ض القوانني امل�ؤقتة ال ينطوي بال�ضرورة
اقت�صادية حمددة ل�صالح قطاعات �أخرى ،ويبدو لنا
على انعكا�سات �سلبية ،ف�إن ذلك ال ينطبق مث ًال على
�أنه يجب عدم ت�شجيع هذا املنحى يف فر�ض ال�ضرائب
قانون االنتخاب امل�ؤقت رقم  34ل�سنة  ،2001والذي
لأن��ه ي�شوه النظام ال�ضريبي للدولة ،ف��إذا كان هناك
مت باال�ستناد �إليه انتخاب جمل�سي النواب الرابع ع�شر
قطاع يدفع �ضريبة �أقل مما يجب ،فيمكن زيادة ن�سبة
واخلام�س ع�شر.
ال�ضريبة عليه ،و�إذا ر�أى جمل�س النواب �أن هناك قطاع ًا
من الوا�ضح �أن عدم بحث قانون االنتخاب امل�ؤقت يعود
بحاجة �إىل دعم ،فيمكن للمجل�س �أن يتخذ قرار ًا يلزم
احلكومة بتوفري املوارد لدعم هذا القطاع فور ًا �أو لدى
لعدم وجود �ضوء �أخ�ضر من احلكومة يف هذا االجتاه،


2008/10/27

ً ربط الهيئة برئي�س الوزراء بدل وزير التعليم
 12نائبا
العايل
ً عدم ج ��واز توقي ��ف ال�صحفي نتيج ��ة �إبداء
 27نائبا
الر�أي مبوجب �أي قانون
ً جواز جمع  500دينار كحد �أعلى من تقاعده
 16نائبا
�إىل الراتب الآخر الذي يتقا�ضاه
ً حتى تدفع فروع امل�ؤ�س�سات الر�سوم املتوجبة
 18نائبا
عليها يف مناطق تواجدها

لكن هذا لي�س م�برر ًا للجناح املنتخب من
ال�سلطة الت�شريعية �أن ال ميار�س دوره على
الأقل باجتاه رعاية ح��وارات وطنية لتهيئة
الأج ��واء ل�صدور قانون انتخاب توافقي،
وذلك من منطلق �أهمية �صدور هذا القانون
للنهو�ض باحلياة احلزبية والربملانية يف
اململكة.
ورث جمل� ��س الن ��واب اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ا
جمم ��وع  79قانون� � ًا م�ؤقت� � ًا م ��ن املجال� ��س
ال�سابقة يع ��ود الق�سم الأكرب منها �إىل عهد

حكومة عل ��ي �أبو الراغب �إبان حل جمل�س الن ��واب الثالث ع�شر
يف الف�ت�رة م ��ن مت ��وز � 2001إىل  17حزي ��ران  2003كم ��ا هو
مو�ض ��ح يف اجلدول رق ��م ( .)3وخالل والي ��ة املجل�س اخلام�س
ع�ش ��ر� ،أ�ص ��درت حكومة املهند�س ن ��ادر الذهب ��ي ثالثة قوانني
م�ؤقتة (ملحق قان ��ون موازنة ،البور�ص ��ات الأجنبية ،وال�ضمان
االجتماع ��ي) يف فرتات عدم انعق ��اد املجل�س .ومن بني جمموع
القوانني امل�ؤقتة التي ي�صبح عددها  82قانون ًا� ،سيتم ترحيل 52
قانون� � ًا �إىل جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر ،بعد �أن �أجنز املجل�س
اخلام�س ع�ش ��ر منها 23 ،قانون ًا يف ال�سنة الأوىل ،و 7قوانني يف
ال�سنة الثانية.

م�شاكل يف الأداء

اجلدول رقم ()3

�سجل جمل� ��س النواب يف
ّ
دورت ��ه الثاني ��ة جملة من
املنجز يف املنجز يف
�صدرت
قوانني
املرحل للدورة
بداية
يف
ّ
الدورة
الدورة
ال�سنة
الرقم
مظاهر اخللل التي تت�صل
الثالثة
املجل�س
خالل 2009-2008
الثانية
الأوىل
ب ��الأداء الت�شريع ��ي ،ويف
*1979-1966
6
6
1
مقدمتها افتع ��ال م�شكلة
0
1
1
1989
2
مع ال�صحاف ��ة ك�إجـــــراء
1
1
1993
3
انتـــــقــــام ��ي رد ًا عــل ��ى
1
1
1997
4
التعــليقـــــ ��ات ال�صحفية
9
2
4
15
2001
5
15
1
8
24
2002
6
على نتائ ��ج ا�ستطالعات
18
1
6
25
2003
7
لل ��ر�أي �أجرته ��ا مراك ��ز
1
1
2005
8
�أبحاث خمتلفة� ،أظهرت
1
4
5
2007
9
عدم ر�ض ��ا الأردنيني عن
2
2
2008
10
�أداء جمل�س النواب ،حيث
1
1
2009
11
�صوتت �أغلبية نيابية لرد
52
7
23
3
79
املجموع
م�ش ��روع القان ��ون ال ��ذي
(*) القوان�ي�ن الت ��ي �صدرت خالل هذه الفرتة ه ��ي �أ�سا�س ًا القانون امل�ؤقت رقم  79ل�سنة  1966قانون تنظيم املدن والق ��رى والأبنية ،دخلت عليه تعديالت من
خ�ل�ال خم�س ��ة قوانني م�ؤقتة يف ال�سن ��وات التالي ��ة .1979 ،1978 ،1975 ،1973 ،1967 :وما زال القان ��ون الأ�صلي والقوانني املعدلة ل ��ه �سارية املفعول
تقدم ��ت ب ��ه احلكوم ��ة
ب�صفتها قوانني م�ؤقتة.
لإلغ ��اء �ضريب ��ة ال� �ـ  5يف
موجب ��ات جوهري ��ة لبحث ��ه حلماي ��ة م ��وارد �صن ��دوق ال�ضم ��ان
املئ ��ة عل ��ى الإعالنات يف
االجتماع ��ي م ��ن اال�ستنزاف ،الأم ��ر ال ��ذي «و ّرط» احلكومة يف
و�سائل الإعالم.
�إ�صدار قانون م�ؤقت مع ��دل لقانون ال�ضمان االجتماعي ملعاجلة
كذل ��ك ف� � ّوت املجل� ��س يف دورت ��ه اال�ستثنائي ��ة
اجلوانب امللحة يف القانون.
الثاني ��ة ،فر�ص ��ة البت يف ت�شريع ��ات مف�صلية
وفيما يخ�ص م�شروع قان ��ون �ضريبة الدخل ،فقد ناق�ش املجل�س
مثل قانون ال�ضمان االجتماعي وقانون �ضريبة
 11م ��ادة من ��ه ،قب ��ل تن�سي ��ب احلكوم ��ة ب�إنه ��اء ال ��دورة ،وهنا
الدخ ��ل ،والنظ ��ام الداخل ��ي للمجل� ��س .فعلى
ت�صرف ��ت احلكومة كما لو �أنها فق ��دت الثقة بقدرة املجل�س على
�صعي ��د قان ��ون ال�ضمان االجتماع ��ي اجلديد،
االنته ��اء من مناق�شة امل�شروع و�إحالته �إىل جمل�س الأعيان �ضمن
�أبدى ن ��واب مي ًال لع ��دم بح ��ث القانون خالل
مهل ��ة زمنية مقبولة ،رغم �أن املجل�س عقد �ست جل�سات �إ�ضافية
الدورة لأ�سباب غ�ي�ر وا�ضحة ،وكانت النتيجة
يف غري املواعيد الأ�سبوعية املعتادة.
هي ع ��دم بحث هذا القان ��ون فع ًال رغم وجود
القوانني امل�ؤقتة املنجزة يف ال�سنتني الأوىل والثانية ح�سب �سنوات ال�صدور



 77نائب ًا مقابل اعرتا� ��ض  ،9وامتناع  3عن الت�صويت،
�أم ��ا فيما يتعل ��ق بالنظ ��ام الداخلي ،فهذه ه ��ي الدورة
وذلك من �أ�صل  89نائب ًا ح�ضروا جل�سة الت�صويت.
اال�ستثنائي ��ة الثاني ��ة يف والي ��ة املجل� ��س الت ��ي مل ينجح
ولع ��ل ال�سبب اجلوهري ال ��ذي يق ّيد ق ��درة النواب على
فيه ��ا الأخيــــــ ��ر يف بــح ��ث التعــــديالت عل ��ى النـــــظام
الت�أثري على اجتاهات املوازنة هو التحديدات الد�ستورية
الــــــداخل ��ي ،و�إذا ما ا�ستــــــذكرن ��ا �أن جمـــل�س النــــواب
لقان ��ون املوازن ��ة العامة ،وحقيق ��ة �أن املناق�ش ��ة العامة
الرابع ع�شر ( )2007-2003ف ّوت فر�ص تعديل النظام
الداخلي ،فهذا يعك� ��س عدم �إعطاء النواب هذه امل�س�ألة
للموازن ��ة تتم بعد ا�ستكم ��ال بنائها ،م ��ا يح�صر جمال
تدخل النواب يف خف�ض النفقات فقط.
م ��ا ت�ستحقه من اهتم ��ام .وتكمن الإ�شكالي ��ة هنا يف �أن
تعديل النظام الداخلي ميثل �ضرورة ق�صوى لتفعيل دور
فامل ��ادة  ،112فقرة  3من الد�ست ��ور تن�ص على انه «ال
املجل� ��س وف ��ق ر�ؤى و�آليات عمل جدي ��دة ،وبالتايل لي�س
يج ��وز نقل �أي مبلغ يف ق�سم النفقات من املوازنة العامة
مفهوم ًا هذا الت�أجيل امل�ستمر لهذه املهمة احليوية.
م ��ن ف�صل �إىل �آخ ��ر �إال بقانون» ،وتن� ��ص الفقرة  4من
امل ��ادة ذاتها «ملجل� ��س الأمة عن ��د املناق�شة يف
 - 3املوازنة العامة
�ض��مان �أن تك��ون م�شروع قان ��ون املوازنة العام ��ة �أن ينق�ص من
ت�ستغ ��رق مناق�ش ��ات املوازن ��ة يف الع ��ادة اجتماعــــ��ات اللجان النفق ��ات يف الف�صول بح�سب ما ي ��راه موافق ًا
م ��ا ال يقل عن ثالث ��ة �أي ��ام  ،وت�ستقطب مفتـــــوح��ة وتكون للم�صلح ��ة العام ��ة ولي�س ل ��ه �أن يزيد يف تلك
اهتم ��ام الر�أي الع ��ام وال�صحاف ��ة بدرجة نتائج �أعمـــــــــــالها النفق ��ات ،ال بطريق ��ة التعدي ��ل وال بطريق ��ة
تل ��ي االهتم ��ام بجل�س ��ات الثقة بال ��وزارة .ووقائ��ع املناق�ش��ة االقرتاح املقدم على حدة.»...
وبالن�سب ��ة لتقاليد العم ��ل النيابي الأردين،
فه ��ذه حمط ��ة ملناق�ش ��ة ال�سيا�س ��ة العام ��ة واجتاهات الت�صويت وغني عن البيان هنا �أن الد�ستور يح ّول النواب
فيه��ا متاح��ة للر�أي
�إىل العب�ي�ن ثانوي�ي�ن يف �ش�أن املوازن ��ة ،وحتى
للحكوم ��ة ،بل والدولة ب�ش ��كل عام .وبرغم الع��ام ،فيم��ا ع��دا
�أن من �صالحيات رئي�س جمل�س النواب �أن حاالت ا�س��ـــــتثنائية حينم ��ا اتخذ الن ��واب قرار ًا بخف� ��ض النفقات
يقفل ب ��اب النقا�ش �إذا ر�أى �أن املو�ضوع قد ينــــــ�ص عــــــليها يف موازن ��ة الع ��ام  2009بن�سب ��ة  10يف املئة،
ا�ستوف ��ى بحثه� ،إال �أن ��ه ال يحق له قفل باب النظــــــام الداخلي يف واح ��دة م ��ن املرات الن ��ادرة الت ��ي ميار�س
فيها التخفي�ض ،لأنها موازنة تو�سعية مل ت�أخذ
النقا� ��ش يف مو�ضوع املوازنة العامة �إال بعد
باالعتبار مفاعيل الأزم ��ة املالية العاملية ،فقد
�أن يتح ��دث جميع طالبي ال ��كالم ،كما هو
ا�ستثن ��وا �أو ًال الرواتب والأجور ،ثم �صوتوا على بنود غري
احلال يف مناق�شات الد�ستور والثقة واملناق�شة العامة.
حم ��ددة الأرق ��ام ،لأن �أم ��ر توزيع الن�سبة ت ��رك لتقدير
لكن بالنظر �إىل اجتاهات مناق�شة موازنة العام ،2009
احلكومة بعد موافقة املجل�س على ا�ستثناء وزارتي الدفاع
ف�إن ال�سمة البارزة هي هدر الوقت ،وا�ستنزاف واجبات
والداخلية ونفقات الأمان االجتماعي من التخفي�ض.
الوظيف ��ة النيابي ��ة ،بت�سجيل قائمة طويل ��ة من املطالب
ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك �أن جمل� ��س الن ��واب يناق� ��ش املوازنة
اجلهوية التي تتلى حتت القبة كما لو �أن هذا هو التعبري
العامة مب ��ا هي �أرقام تقديرية بينما ال يناق�ش احل�ساب
ع ��ن درجة اهتم ��ام النائب مبطالب دائرت ��ه االنتخابية
اخلتامي الذي ميثل �أرقام ًا فعلية.
ورمب ��ا حمافظته �أي�ض ��ا ً .وبرغ ��م �أن احلكومة جتاهلت
يف رده ��ا على مناق�شات الن ��واب مطالبهم اجلهوية� ،إال
جمل� ��س الن ��واب يجب �أن يك ��ون �شريك ًا فعلي� � ًا يف تقرير
ان املوازن ��ة حازت عل ��ى ثقة عالية �إذ �ص� � ّوت ل�صاحلها
اجتاه ��ات املوازن ��ة ،و�إىل �أن يت ��م تعدي ��ل الد�ستور مبا
ي�سم ��ح بذل ��ك ،ف�إن ��ه ال ب ��د من �إج ��راء تعدي�ل�ات على
 ب ��د�أت مناق�شة املوازنة بت�ل�اوة تقرير اللجنة املالي ��ة واالقت�صادية حول
م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة لل�سن ��ة  ،2009ي ��وم ،2008/11/23
وا�ستم ��رت خالل ثالثة �أي ��ام �أخ ��رى  25و 26و 2008/11/27بجل�سات
�صباحي ��ة وم�سائي ��ة قدم ��ت خالله ��ا  89مداخل ��ة ،فيم ��ا �س ّل ��م  6نواب
مداخالتهم مكتوبة �إىل الأمانة العامة للمجل�س.

 ي�ستطي ��ع جمل�س النواب بعد انته ��اء املناق�شة العامة للموازنة� ،أن يقرتح
و�ض ��ع قوانني لإحداث نفقات جديدة بح�سب الفقرة  4من املادة  112من
الد�ستور ،لكن هذا احلق غري معمول به من الزاوية العملية.



فال ��كل ي�شكو ويريد ح�صة من املنا�صب العليا يف الدولة،
�أو �إن�شاء م�ست�شفى� ،أو فتح جامعة �أو كلية جامعية ،برغم
�أن ذلك يجب �أن يخ�ضع ملعايري وطنية.
عدا عن ذلك ،ف�إنه رغم �أن مطالب النواب اخلدمية غري
قابل ��ة للتحقيق ،ف�إنهم يع ّدون قائمة به ��ا ،ويتلونها �أمام
املجل�س .وم ��ن الأمثلة على ذلك ،ما قاله يا�سني الزعبي
بعد �أن �شرع يف تقدمي مطالب دائرته من �إنه «على يقني
ب�أنه بعد اعتماد املوازن ��ة ال جمال للإ�ضافة �إال بقانون».
وكان عواد الزوايدة قد �أ�شار �إىل �أن قائمة مطالب �أبناء
دائرته طويلة ،و�سردها يحتاج «ل�ساعات» ،ثم �أ ّكد �أنه �إن
فعل فلن يغيرّ يف الواقع قيد �أمنلة ،فقد «و�ضعت احلكومة
موازنتها وح�سمت �أمر �أولويات �إنفاقها».
لك ��ن رئي� ��س كتلة جبهة العم ��ل الإ�سالم ��ي ال�شيخ حمزة
من�ص ��ور ،كان الأك�ث�ر و�ضوح� � ًا� ،إذ �أك ��د يف مداخلت ��ه
ال�شخ�صي ��ة �أنه �سيت�صل بال ��وزراء املعنيني لتنفيذ ما هو
معتم ��د من مطالب دائرته يف اخلط ��ط  ،و»لإدراج ما مل
يدرج يف املوازنة القادمة».
وبرغ ��م ذل ��ك يلج�أ ن ��واب لل�شك ��وى من نتائ ��ج «جتاهل»
احلكوم ��ة املعتاد ملطالبهم اجلهوي ��ة ،رغم �أنهم قدموها
يف منا�سبات �سابقة ،دون مراعاة �أنهم يقدمون مطالبهم
يف وقت وظرف غ�ي�ر منا�سبني .فالنائ ��ب ناجح املومني
�شكا مث ًال من �أن املطالب التي حتتاجها حمافظة عجلون
«هي املطال ��ب ذاتها» التي حتدث عنها قبل حوايل �سنة،
ومل يتحقق منها �شيء .وباملثل �شكا النائب حممد احلاج
من �أن «لواء الر�صيفة تتكرر مطالبه دون �أن تتحقق».
املطال ��ب الرئي�سية التي ا�ستجاب ��ت لها احلكومة مل تكن
مطال ��ب جهوية ،ب ��ل مطالب وطني ��ة عام ��ة� ،أهمها ورد
يف تو�صي ��ات اللجنة املالية واالقت�صادي ��ة ،و�أكدت عليها
�أغلبية نيابية وا�سعة.
البديل ع ��ن ح�شد املطال ��ب اخلدمية للدوائ ��ر واملناطق
االنتخابي ��ة هو مناق�ش ��ة ال�سيا�سات العام ��ة للحكومة ما
دام �أن الن ��واب يدرك ��ون �أن موازنة الدول ��ة لل�سنة املالية
الالحقة هي وثيقة �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية .ويف
هذا الإط ��ار ،هناك مطال ��ب وطنية عام ��ة عندما تلقى
دعم ًا من ع ��دد كبري من النواب ،ف� ��إن احلكومة ت�ضطر
لال�ستجابة �إليها بدرجة �أو �أخرى.

النظ ��ام الداخل ��ي ملجل�س الن ��واب ترتقي ب ��دور املجل�س
يف مناق�ش ��ة املوازنة و�إقرارها ،وم ��ن ذلك ف�صل اللجنة
املالي ��ة واالقت�صادية �إىل جلنة مالية و�أخرى اقت�صادية،
وهناك مقرتحات نيابي ��ة تدعو ال�ستحداث جلنة خا�صة
باملوازنة العامة.
كذلك ينبغي �أن يتاح للجنة املالية وممثلي الكتل النيابية
االطالع على م�س� � ّودة م�شروع
�إن�ش��اء ديوان ت�شريع املوازنة قبل �إحالته ر�سمي ًا �إىل
(وحدة دعم قانوين) جمل�س الأمة يف �صيغة م�شروع
يف املجل���س تكون
مهمـــــــته تقدمي قان ��ون ،وذل ��ك للتفاو� ��ض مع
امل�س��اعدة للن��واب احلكوم ��ة يف وق ��ت مبكر حول
يف �صياغة القوانني اجتاه ��ات التعديل التي تراها
املقرتح��ة ،ويخت��ار اللجن ��ة املالية وممثل ��و الكتل
�أع�ض��ا�ؤه م��ن خرباء ُملحة و�ضروري ��ة ،ويف مقدمة
القـــــــان��ون وذوي ذلك ،املناقلة بني بنود الإنفاق
االختــــ�ص��ا�ص يف وخا�ص ��ة الر�أ�سم ��ايل من ��ه،
امليادين ذات ال�صلة مبا يخدم الأولوي ��ات الوطنية
الأكرث �إحلاح ًا.
وكلم ��ا مت االق�ت�راب م ��ن هذا
التوجه ،يتحول الدور النيابي يف مناق�شة و�إقرار املوازنة
�إىل دور فاعل ،واملهم �أن يتاح للمجل�س التدخل يف الوقت
املنا�سب .ولع ��ل من �ش�أن ذلك �أن ينه ��ي التقليد البائ�س
الذي ي�ضع النواب يف موقع امل�ستجدي خلدمات و�أعطيات
حكومية ،ال يف موقع ال�شريك يف اتخاذ القرار.
وبا�ستعرا� ��ض جمموع املطال ��ب النيابي ��ة اخلدمية ،ف�إن
حتقيقه ��ا يحت ��اج �إىل موازنة �ضخم ��ة .وم ��ع �أن النواب
يدركون ذل ��ك ،لكنه �أ�صب ��ح يف مرتبة الع ��رف والعادة.
هذا الأمر �أكدته �آمن ��ة الغراغري� ،إذ قالت يف مناق�شتها
للموازن ��ة �إنها لو �أوردت كل مطال ��ب دائرتها «الحتاجت
�إىل موازنة بحالها» .لكن ذلك مل يثنها عن تقدمي قائمة
مطالب ت�ضم  16بند ًا.
وتت�س ��م مطالب الن ��واب اخلا�صة بدوائره ��م االنتخابية
ومناطقهم بالتن ��وع ،وت�شمل خمتلف اخلدمات ال�صحية
والتعليمي ��ة والبنية التحتي ��ة والتنموية .ومن الأمثلة على
ذلك �شق طريق زراعية ،تعبيد �شارع� ،إقامة مركز �صحي
�أو ترفيع ��ه �إىل مرك ��ز �شام ��ل ،وفت ��ح مدر�س ��ة .لكن �إىل
جانب ذلك هناك مطالب تنطلق من فكرة املحا�ص�صة،
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* هذه الأرقام ت�شتمل على تكرارات لأن النائب نف�سه قد يوجه �أ�سئلة يف �أكرث من فرتة ،والوزير نف�سه ميكن �أن يتلقى �أ�سئلة يف �أكرث من فرتة.
�أما دون التكرارات ،فالعدد ي�صبح والعدد ي�صبح
ولقد خ�ص�ص املجل�س ثالث جل�سات رقابية
فق ��ط للأ�سئل ��ة واال�ستجواب ��ات
فيم ��ا تلقى  11وزي ��ر ًا �آخر �أربعة

يف دورت ��ه العادي ��ة الثاني ��ة يف

�أ�سئلة فما دون.

ت�شرين الأول  ،2008ويف �شهري

تظهر ك�شوف الأ�سئلة النيابية �أن
كان ��ون الث ��اين و�شب ��اط .2009
قلة من النواب هم الذين يوجهون
وكان ��ت جل�س ��ة ق ��د تق ��ررت يف
الأ�سئل ��ة ،فيما تن�أى الأغلبية عن
 2008/11/12لكنه ��ا مل تعق ��د
ممار�سة هذا احل ��ق ،حيث يبلغ
لعدم اكتمال الن�صاب القانوين،
ع ��دد ال�سائلني م ��ن النواب على
ما دفع برتحيل الأ�سئلة املطروحة
عل ��ى جدول �أعماله ��ا �إىل جل�سة
امت ��داد �سنة كاملة ،ما جمموعه
الحقة� .أما الوزراء الذين وجهت
 46نـــــــــائب� � ًا ،م ��ا يعــن ��ي �أن 64
�إليه ��م الأ�سئل ��ة ،فه ��م رئي� ��س
نائب ً
ـــا� ،أو ما يعــــــــــادل ،% 58.2
     
 
    
ال ��وزراء ،و 20وزي ��ر ًا .ويحت ��ل
    مل يوجه ��وا �أي �س� ��ؤال للحكومة،
 
رئي�س ال ��وزراء ح�صة الأ�سد من
وه ��ذا يك�شف ع ��ن حجم الطاقة
الأ�سـئـلة ،بن�سبة  % 62.6بالنظر
النيابي ��ة املعطل ��ة ع ��ن ممار�سة
لكرثة امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية التي ترتبط
اجلدول رقم ()5
مبا�شرة برئي�س الوزراء.
توزيع الأ�سئلة على الكتل النيابية خالل ال�سنة الثانية
�أم ��ا الوزراء الذين تلقوا �أكرث م ��ن ع�شرة �أ�سئلة،
ح�صة الكتلة من
عدد الأ�سئلة
عدد �أع�ضاء
الكتلة
الرقم
الأ�سئلة ()%
املوجهة للحكومة
الكتلة
فه ��م وزراء :املي ��اه (� 14س� ��ؤا ًال) ،العم ��ل (12
% 16.9
46
54
1
التيار الوطني
�س� ��ؤا ًال) ،والتعلي ��م الع ��ايل (� 11س� ��ؤا ًال) .يل ��ي
% 4.8
13
15
2
الوطنية الدميقراطية
ه� ��ؤالء وزراء تلقوا ما ب�ي�ن � 9-5أ�سئلة ،هم وزراء
% 26.1
71
21
3
الإخاء
الـــزراعة ،وال�صنــاع ��ة والتجـــــــارة (� 9أ�سئلة)،
% 34.6
94
6
4
العمل الإ�سالمي
االت�صـــــــــاالت (� 7أ�سئلة) ،ال�صحة (� 6أ�سئلة)،
% 17.6
48
14
5
امل�ستقلون
والطاقة والرثوة املعدني ��ة ،والأوقاف (� 5أ�سئلة)،
ً
اجلدول رقم ()4
عدد الأ�سئلة النيابية املوجهة للحكومة خالل ال�سنة الثانية
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 110نواب

� 272س�ؤاال

% 100

الرقابة على احلكومة ،وبخا�صة �أن النواب يوجهون
الأ�سئلة ب�صفتهم ال�شخ�صية ولي�س الكتلوية.

100




وتك�ش ��ف الأ�سئلة النيابية بح�سب م ��ا يبينه اجلدول
رق ��م ( )5عن فروق كبرية يف درج ��ة �إقبال �أع�ضاء
الكتل النيابية على ممار�س ��ة الرقابة على احلكومة
م ��ن خالل الأ�سئلة .واملفارق ��ة الالفتة هي �أن �أ�صغر
جمموعة نيابية (كتلة جبهة العمل الإ�سالمي) التي
تت�أل ��ف من �ست ��ة �أع�ضاء ،هي الأن�ش ��ط يف ممار�سة
الرقاب ��ة ،وحتت ��ل �أ�سئلتها م ��ا ن�سبت ��ه  % 34.6من
�إجم ��ايل الأ�سئل ��ة ،متفوقة بذلك عل ��ى كتلتي حزب


 

التي ��ار الوطن ��ي ( % 49.1م ��ن ع�ضوي ��ة املجل� ��س)
 تتمثل �أبرز مظاه ��ر اخللل فيما يتعلق مبو�ضوعوالوطني ��ة الدميقراطي ��ة ( % 13.6م ��ن ع�ضوي ��ة
الأ�سئلة ،يف ت�أخر احلكومة بالإجابة عن �أ�سئلة
املجل�س) اللتني بلغت ح�صتهما مع ًا من الأ�سئلة النيابية % 21.7
نيابي ��ة مبا يتجاوز املهل ��ة القانونية التي ين�ص
فقط� .أما كتل ��ة الإخاء ،وجمـــمــوعة امل�ستــقـــلني ،فقد وجهتــا ما
عليها النظام الداخلي ،ويف عدم حتديد النظام
الداخل ��ي ملجل� ��س النواب لوت�ي�رة االجتماعات
ن�ســــــبت ��ه  % 26.1و % 17.6م ��ن الأ�سئلة على التوايل ،ما يفوق
املخ�ص�ص ��ة لهذا البند الرقاب ��ي ،والتي ينبغي
ن�سبتيهما من ع�ضوية املجل�س بعدة نقاط.
�أن ال تقل عن جل�سة واحدة يف ال�شهر.
وبرغ ��م �أن الأ�سئل ��ة ه ��ي �أك�ث�ر �أدوات الرقابة فعالي ��ة و�أكرثها
 من النواب يوجهون
 عالوة على ذلك ،ف�إن كثري ًا
ا�ستخدام� � ًا يف جمل�س النواب الأردين ،ع�ل�اوة على كونها بوابة �أ�سئل ��ة غ�ي�ر جوهري ��ة ،ما يف ��رغ ه ��ذا اجلانب

من م�ضمون ��ه ،كذلك ف� ��إن املبالغة يف
الرقاب ��ي
الدخ ��ول �إىل اال�ستجواب ��ات� ،إال �أنه ��ا تفقد كثري ًا م ��ن �أهميتها
طلب املعلوم ��ات ال�شخ�صية مبعزل عن وظيفتها
للأ�سباب التالية:
و�صلته ��ا بال�سيا�س ��ات العامة للدول ��ة ،ال يكر�س
�أهمي ��ة خا�صة لهذا اجلان ��ب الرقابي ،ال بل �أدى
 جتاه ��ل احلكومة لأعداد كب�ي�رة من الأ�سئل ��ة النيابية وعدمالإجاب ��ة عليها ،وقد بل ��غ عددها � 58س�ؤا ًال ،وه ��ذا يعادل ما �إىل نتيجة مغاي ��رة �إذ دفع رئي�س جمل�س النواب
ن�سبت ��ه  % 21.3من �إجمايل ع ��دد الأ�سئلة .ومع ذلك مل يرث املهند� ��س عبد الهادي املجايل لال�ستئنا�س بر�أي
اجلدول رقم ()6
ه ��ذا التق�صري احلكومي رد فعل املجل� ��س� ،أو رد فعل النواب
الأ�سئلة النيابية موزعة ح�سب ال�سيا�سات
ب�صفاتهم الفردية ،برغم �أن النظام الداخلي ملجل�س النواب
عدد الأ�سئلة
ال�سـ ـ ـ ــيا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الرقم
يجيز يف مادته رقم /121ب «حتويل ال�س�ؤال �إىل ا�ستجواب،
111
1
االقت�صاد واملال واالعمال
49
2
البنى التحتية
�إذا مل جتب احلكومة خالل مدة �شهر من ورود ال�س�ؤال �إليها»،
43
3
التنمية والرفاه االجتماعي
بينما مل ميار�س هذا احلق �سوى �أربعة نواب.
32
4
التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي و�ش�ؤون دينية
 �إن الق�س ��م الأك�ب�ر م ��ن الأ�سئلة يوجه ��ه للحكومة عدد حمددوج ��ه  7نواب فقط �أكرث م ��ن ن�صف عدد
م ��ن النواب ،حيث ّ
الأ�سئلة ،وحتديد ًا ما ن�سبته .% 55.5
12

5
6
7

التت�شريع والعدل
الدميقراطية واال�صالح ال�سيا�سي
ال�سيا�سة اخلارجية والعالقات الدولية

                 املجموع

24
14
10

*283

(*) عدد الأ�سئلة الإجمايل هو � 272س�ؤا ًال فقط ،لكن العدد ارتفع هنا ب�سبب ت�صنيف عدد من الأ�سئلة �ضمن �أكرث
من �سيا�سة واحدة
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 - 2اال�ستجوابات
اال�ستجواب هو �أحد �أهم �أدوات الرقابة الرقابة الربملانية،
�إذ ي�ض ��ع النائ ��ب والوزير املعني�ي�ن على املح ��ك ،لأنه قد
يف�ض ��ي �إىل ط ��رح الثق ��ة بالوزي ��ر
املعن ��ي �أو باحلكومة .وه ��ذا يف�سر
تفــعيل �آليـــــــــات
حمدودي ��ة ع ��دد الأ�سئل ��ة النيابية متابع��ة املذك��رات
املوجه ��ة للحكوم ��ة الت ��ي تتح ��ول والعرائ���ض الت��ي
�إىل ا�ستجواب ��ات كما ه ��و مبني يف يتقدم به��ا النواب،
اجلدول رقم (.)7
والت��زام جل�س��ـــات
م ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن القلي ��ل م ��ن املناق�ش��ة العام��ة
باخلروج بتو�ص��يات
اال�ستجواب ��ات يج ��د طريق ��ه �إىل �أو �إج��راءات حمددة،
البحث حت ��ت القبة .كما �أن �أي ًا من وذلك م��ن �أجل رفع
ه ��ذه اال�ستجوابات ،مل ي�سفر ،على �سوية الدور الرقابي
مدار والية املجل�س اخلام�س ع�شر ،للمجل���س وتعزي��ز
عن ت�صويت على الثقة ،وال �أي� ًضا يف ثقة املواطن بدوره
�أي من املجال�س النيابية ال�سابقة.
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ديوان تف�سري القوانني لتف�سري املادة /115ج من النظام
الداخلي ،ف�أ�صدر الديوان قرار ًا يوجب �أن ال يت�ضمن
ال�س�ؤال النيابي املوجه للحكومة �أي طلب �أو ذكر لأ�سماء
�أ�شخا� ��ص .وم ��ن املرج ��ح �أن ي�ستخدم ه ��ذا القرار من الثغ ��رة الرئي�سي ��ة يف مو�ض ��وع اال�ستج ��واب ،تتمثل يف �أن
قب ��ل حكومات قادمة للتهرب من �إعطاء معلومات تتعلق الد�ست ��ور ي�ش�ت�رط عدم مناق�ش ��ة اال�ستج ��واب قبل مرور
ثماني ��ة �أي ��ام �إال �إذا ارت� ��أى الوزير تق ��دمي املوعد ،لكنه ال
ب�أ�شخا�ص قد تكون �ضرورية للإحاطة مبو�ضوع معني.
ي�ض ��ع �سقف� � ًا زمني ًا ملوع ��د طرحه للمناق�شة حت ��ت القبة،
عل ��ى �صعي ��د �آخر ،فق ��د بينّ
اجلدول رقم ()7
توزي ��ع الأ�سئل ��ة النيابية على
اال�ســــــتجوابـــــات خـــــــالل ال�ســـــــــــــنة الثــــــانية
ال�سيا�س ��ات العام ��ة ،كما هو
()2009/2/5 - 2008/10/5
مو�ضح يف اجلدول رقم (،)6
تاريخ
الوزير
�أن حم ��ور “االقت�ص ��اد واملال
النتيجة
الدورة
املو�ضوع
تاريخ الرد
مقدم اال�ستجواب
التقدمي
املعني
والأعم ��ال” ي�ست�أث ��ر باملرتبة
عمل الوزير بعد
2009/1/19
2009/1/12
نوق�ش
العادية 2
الطاقة
نارميان الرو�سان
اال�ستيداع
الأوىل بواق ��ع � 111س� ��ؤا ًال،
� ّأجل
العادية 2
 2008/12/16 2008/10/30م�ؤمتر احتاد العمال
العمل
ب�سام حدادين
يلي ��ه حم ��ور البن ��ى التحتية،
2009/1/19
2008/12/28
نوق�ش
العادية 2
امتياز الفو�سفات
املالية
عواد الزوايدة
2009/1/19
2008/12/28
� ّأجل
العادية 2
خمالفات الفو�سفات
الطاقة
والتنمي ��ة والرفاه االجتماعي
عواد الزوايدة
2009/1/19
2008/12/28
� ّأجل
العادية 2
خمالفات الفو�سفات
البيئة
عواد الزوايدة
بواق ��ع  49و� 43س� ��ؤا ًال عل ��ى
ال�صناعة
2009/1/19
2008/12/28
� ّأجل
العادية 2
خمالفات الفو�سفات
عواد الزوايدة
الت ��وايل .ويلف ��ت االنتب ��اه �أن
والتجارة
جتاوزات يف جامعة
2009/1/26
ق�ضي ��ة مث ��ل “الدميقراطية
مل يبحث
العادية 2
حممود اخلراب�شة التعليم العايل
البلقاء
الأحداث يف مركز
التنمية
والإ�صالح ال�سيا�سي” ،جاءت
2009/5/21
بعد العادية  2مل يبحث
مرزوق الدعجة
�أ�سامة بن زيد
االجتماعية
التنمية
يف املرتبة قبل الأخرية بواقع
2009/6/11
حزمة الأمان االجتماعي ا�ستثنائية  2مل يبحث
رمي القا�سم
االجتماعية
� 14س�ؤا ًال فقط.
2009/7/20
ا�ستثنائية  2مل يبحث
احلكام الإداريني
رئي�س الوزراء
�صالح الزعبي
 القرار رقم  2ل�سنة  2009ال�صادر بتاريخ .2009/7/29

13

الر�سالة مع ال�شركة ،و�إعالمها ب�أن «الر�سالة ال ترقى �إىل
اتفاقية امتياز ،و�أن احلكومة �ستقوم مبنح حق تعدين لأي
�شرك ��ة تتقدم ح�سب �شروط ومعاي�ي�ر وموا�صفات �شفافة
للجمي ��ع تنطب ��ق عليها ،و�ستع ��ود للمجل�س به ��ذا القرار.
ولهذا � ّأجل الزوايدة ا�ستجواباته الأخرى لوزراء الطاقة،
والبيئة ،وال�صناعة والتجارة �إىل جل�سة رقابية قادمة.

م ��ا يعني �أن الأمر م�ت�روك لتقدير رئا�سة املجل�س .ويف
كثري من الأحيان ،ف�إن ت�أخري طرح اال�ستجواب ،يفقده
مفعول ��ه �أو بع� ًضا من ��ه ،ب�سبب وقوع تط ��ورات من مثل
عر�ض املو�ضوع على الق�ضاء� ،أو ح�صول تعديل وزاري،
وغري ذلك.
الثغرة الأخرى يف مو�ضوع اال�ستجواب تتعلق با�شرتاط
النظام الداخلي للمجل�س على النائب مقدم اال�ستجواب
�أن يبل ��غ رئا�سة املجل�س خطي� � ًا بتم�سكه با�ستجوابه �إذا
مل يناق� ��ش يف الدورة التي ق ��دم فيها ،بينما الأ�صح هو
�أن يبقى اال�ستجواب مدرج ًا على جدول �أعمال املجل�س
�إال �إذا قرر النائب �سحبه.
وبدرا�سة اال�ستجوابات املقدمة يف ال�سنة الثانية ،ال بد
من القول �إن اال�ستجواب حتى ي�ؤدي وظيفته ،يجب �أن
يتناول م�س�أل ��ة جوهرية ذات �صلة بال�سيا�سات العامة،
ويك ��ون وا�ضح ًا يف هدفه ،ويف حتدي ��د امل�س�ؤولية .وكما
ه ��و مالحظ ف� ��إن جمي ��ع اال�ستجواب ��ات املقدمة ،هي
ا�ستجواب ��ات فردي ��ة ،ومل ي�شر �أي منه ��ا �إىل �أنها تعرب
ع ��ن ر�أي جمموعة �أو كتل ��ة نيابية .لهذا ،ف� ��إن النائب
�سيكون بحاجة �إىل ا�ستقطاب العدد الأكرب من زمالئه
لدعمه يف مناق�شة مو�ضوع اال�ستجواب ،ومن ثم توفري
الدعم الت�صويتي �إذا ل ��زم الأمر ،ومن غري املتوقع �أن
ي�ص ��وت ن ��واب ،عدا مق ��دم اال�ستج ��واب ،على �سحب
الثق ��ة من وزير �إذا مل تكن الق�ضية املثارة ت�ستحق مثل
هذا الإجراء.
وجدير بالذكر �أن ا�ستجواب عواد الزوايدة لوزير املالية
بخ�صو�ص امتي ��از الفو�سفات ،ميث ��ل منوذج ًا متقدم ًا
من اال�ستجوابات من حيث �صلته بق�ضية وطنية عامة،
ولذل ��ك ا�ستقطب دعم كثري من زمالئه .فاال�ستجواب
كان ينطلق من �أن �شركة الفو�سفات كانت ت�ص ّدر «خام
الفو�سف ��ات ب�شكل عام وامل�شبع من ��ه باليورانيوم ب�شكل
خا� ��ص» بالرغم من �أنه مل ي�ص ��در قانون ي�صادق على
حق ��وق االمتياز ،ما حدا برئي�س الوزراء املهند�س نادر
الذهبي نفي وجود اتفاقي ��ة امتياز موقعة مع ال�شركة،
مبين ًا �أن ��ه عندما مت خ�صخ�صة ال�شرك ��ة ،وجه ،وزير
املالي ��ة �آنذاك ،بتفوي� ��ض من جمل�س ال ��وزراء ،ر�سالة
متنح بع�ض املزايا .ووعد رئي�س الوزراء ب�أن تتم مراجعة

 -3املناق�شة العامة
تو�صف املادة  127من النظام الداخلي للمجل�س املناق�شة
العام ��ة بو�صفه ��ا “تب ��ادل ال ��ر�أي وامل�شورة ب�ي�ن املجل�س
واحلكومة” ،لكن امل ��ادة  130من النظام تعرتف للنواب
بحق “طرح الثقة بالوزارة �أو الوزراء بعد انتهاء املناق�شة
العامة” ،ما ي�ؤكد �أن جوهر وظيفة املناق�شة العامة هي يف
جانبها النيابي �أداة من �أدوات الرقابة على احلكومة.
وكم ��ا ه ��و مو�ض ��ح يف اجل ��دول رق ��م ( ،)8ف� ��إن طلبات
املناق�شات العامة بلغت �ستة خالل الدورة العادية الثانية،
نوق�ش خم�سة منها ،ومل يدرج ال�ساد�س على جدول �أعمال
املجل�س.
اجلدول رقم ()8
جل�سات املناق�شة العامة يف الدورة العادية الثانية
()2009/2/5-2008/10/5

املو�ضــــــــــوع

تاريخ املناق�شة

عدد طالبي
املناق�شة

املداخالت

1

الأزمة املالية العاملية وت�أثريها على
االقت�صاد الوطني

2008/11/3

22

41

2

انهيار البور�صات

17

58

3

واقع التعليم اجلامعي وم�ستقبله

2008/12/24

12

59

4

ق�ضية انت�شار ظاهرة املخدرات
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خ�صخ�صة �شركة الربيد الأردين

-

29
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2008/11/5
2008/11/9

ورغم �أنه ال ميكن التقليل من الفائدة العامة لأية مناق�شة
عامة� ،إال �أنها تفقد قيمتها �إن مل تندرج يف نطاق الوظيفة
الرقابية ،لأنه ميكن يف هذه احلالة حتقيق الغاية املرجوة
منها بو�سائل �أخرى كالندوة واملحا�ضرة وحتى من خالل
ال�س�ؤال النيابي.
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يكتف ��ي طالب ��و املناق�شة العام ��ة بتحديد العن ��وان العام
ملو�ض ��وع املناق�شة ،وهذا يدفع احلكومة �أو الوزير املعني،
تق ��دمي املعلومات التي تراه ��ا منا�سبة يف بداية اجلل�سة،
ال �أن تق ��دم املعلومات التي جتيب بال�ضرورة عن الأ�سئلة
التي تدور يف ذهن طالبي املناق�شة العامة.
ولعل ��ه م ��ن املفي ��د �أن يرفق طالب ��و املناق�ش ��ة العامة مع
طلبه ��م �شرح ًا للأهداف املتوخاة م ��ن املناق�شة .وميكن
مالحظ ��ة الف ��رق عندم ��ا جل� ��أ مقدم ��و طل ��ب املناق�شة
العامة اخلا�صة مبا �أ�سمي انهي ��ار البور�صات �إىل �إدراج
�سل�سل ��ة من النق ��اط التو�ضيحية يف الطل ��ب بالنظر �إىل
�ضغ ��وط جمهورهم االنتخابي املت�أثر بامل�شكلة عليهم� ،إذ
ن�ص الطلب عل ��ى «بحث االو�ض ��اع االقت�صادية الراهنة
للمواطنني وخ�صو� ًصا فيما يتعلق بانهيار البور�صة و�ضياع
حق ��وق الآف املواطن�ي�ن وبقاء بع�ض �أ�صح ��اب ال�شركات
�أحرار ًا طليق�ي�ن و�سجن �آخرين ،و�آثار ه ��ذه الأزمة على
اجلان ��ب االجتماعي لل�شع ��ب الأردين وخلخلة االقت�صاد
الأردين برمته والطلب من احلكومة بيان خطتها ور�أيها
حلماية الأردنيني».
وميك ��ن مالحظ ��ة �أن م�ساهمات مقدمي طل ��ب املناق�شة
يف املناق�ش ��ات حت ��ت القب ��ة �أو حتى يف الت�س� �ا�ؤالت التي
تت�ضمنه ��ا مداخالتهم ال تت�سم دائم� � ًا بتميزها ،ال بل �إن
بع�ض ه�ؤالء يتغيبون عن اجلل�سة.
�أما ما هو مدع ��اة لال�ستغراب ،فهو �أن جل�سات املناق�شة
العام ��ة تنته ��ي عملي ًا �إىل ال �شيء ،خ ��ارج نطاق االطالع
عل ��ى ال�سيا�س ��ة احلكومي ��ة يف املو�ضوع املبح ��وث و�إبداء
الر�أي يف ه ��ذه ال�سيا�سة ،و�إطالق التمنيات ،دون ال�سعي
ال�ستدراج التزامات حمددة من احلكومة.
ي ��رى الباحث اللبناين رغي ��د ال�صلح اخلب�ي�ر يف �ش�ؤون
العم ��ل الربمل ��اين العرب ��ي �أن ��ه حينم ��ا تك ��ون الأحزاب
والتكتالت الربملانية �ضعيفة من حيث العدد والتما�سك،
ف� ��إن املناق�ش ��ات تتج ��ه يف وجه ��ة ال تتما�شى م ��ع العمل
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الرقاب ��ي الذي يتطلب تركيز ًا ودرج ��ة وا�سعة من اطالع
النائب على مو�ضوع املناق�شة.
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار جل�سة املناق�شة العامة اخلا�صة
مبو�ض ��وع املخ ��درات ،ف�إن املو�ض ��وع ال ��ذي كان ي�ستحق
متحور املناق�شات حوله ،ه ��و “�سيادة القانون” و“هيبة
الدول ��ة” ،والذي �أملحت �إليه مداخالت عدد من النواب.
فقد ق ��ال ناجح املومني “ن�سمع عن ب�ؤر لتجار املخدرات
واملمنوع ��ات والأ�سلحة ،و�أن هذه الب�ؤر ع�صية على رجال
الأمن واجلمارك ،و�أنهم يرفعون ال�سالح يف وجه النظام
دون �أن ي�ستطي ��ع �أحد �أن يداهمه ��م” ،م�ؤكد ًا �أن “بع�ض
املتنفذين يقومون بالدفاع عن ه�ؤالء وحمايتهم”.
و�ش� � ّدد النائب عبد الفت ��اح املعايطة ،وهو ل ��واء متقاعد
من اجلي�ش ،على �ض ��رورة “ال�ضرب بيد من حديد على
م ��ن يقفون وراء جتار املخ ��درات وي�ساندونهم� ،أي ًا كانت
مواقعه ��م” .ويف االجت ��اه نف�س ��ه ،ذكر النائ ��ب عبد اهلل
غرايب ��ة ،وهو عمي ��د متقاعد من الأم ��ن�“ ،أن الالعبني
احلقيقي�ي�ن يف مو�ض ��وع املخ ��درات يف الب�ل�اد �أ�صبحوا
�أ�صحاب نفوذ” ،فيما كان مو�ضوع “هيبة الدولة” حمور
مداخلة النائب ها�شم ال�شبول الذي �أكد �أن “رجال الأمن
�أ�صبحوا يتعر�ض ��ون للمقاومة يف ال�شارع عندما يذهبون
جللب �شخ� ��ص مدعى عليه” ،م�ستخل� ًصا �ضرورة �إعادة
االعتبار لهيبة الدولة.
�إن وظيف ��ة هذه االقتبا�سات م ��ن املداخالت النيابية هي
للتذك�ي�ر �أن املجل� ��س لو اتخ ��ذ �إجراءات حم ��ددة حيال
ه ��ذه الظواهر التي مت ت�شخي�صها ،لرمبا مت تفادي حالة
العن ��ف االجتماع ��ي الفالت م ��ن عقاله وال ��ذي �شهدناه
يف غ�ي�ر منطقة من البالد ،م�ستهدف� � ًا هيبة الدولة على
امتداد الأ�شهر الأخرية.
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  ذك ��ر النائ ��ب ب�س ��ام حدادي ��ن �أنه «منــــ ��ذ جمل�س الن ��واب الرابع ع�شر
 ،2007-2003ن�ش� ��أ توافق �ضمني ب�ي�ن املعار�ضة واملواالة على �أن تنتهي
«املناق�ش ��ة العامة» بعد �أن تقدم احلكومة «بيانها» مبو�ضوع املناق�شة ،دون
�أن يقدم املجل�س ر�أيه بتو�صيات حمددة تعك�س وجهة نظره ور�أيه مبا �سمع
م ��ن احلكومة» .وي�ضيف« :كانت جمال�س النواب ال�سابقة تخرج بتو�صيات
ال�سجل ،العدد .56
حمددة �أو ت�شكل جلان متابعة» .امل�صدر� :أ�سبوعية ّ



 وي�ضي ��ف ال�صل ��ح ب�أن ��ه «يف الدميقراطيات املتقدمة الت ��ي ت�ضم برملاناتها
�أحزاب� � ًا كب�ي�رة ميك ��ن ل ��كل حزب تعي�ي�ن ناطق با�سم ��ه يف ق�ضاي ��ا احلكم
املختلفة ،فيتكفل مبناق�شة احلكومة يف مو�ضوع اخت�صا�صه وخربته� ،أما يف
الربملانات العربية التي ال حتوي مثل هذه الأحزاب والتكتالت ،ف�إن النائب
يج ��د نف�سه م�ضطر ًا يف كثري من الأحي ��ان �إىل مناق�شة احلكومة يف ق�ضايا
خ ��ارج اخت�صا�صه فتت�س ��م مناق�شته �أحيان� � ًا بالعمومي ��ة» ،ويخل�ص �إىل �أن
«الكثري من وقت املجل�س ي�ضيع يف خطابات مطولة لي�ست �ضرورية يف معظم
الأحي ��ان» .امل�صدر :نحو تطوير العمل الربمل����اين العربي ،جمل�س النواب
اللبناين وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بريوت�( 2000 ،ص)244
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وم ��ا ينطبق على جل�سة املخ ��درات ،ينطبق كذلك على
جل�سة الأزم ��ة املالية العاملية ،التي مل ي�ستخدم النواب
�سلطتهم فيها حلمل احلكومة على اال�ستجابة للمطالب
التي حتظ ��ى بتوافق وا�سع كما يف مو�ضوع الرقابة على
الأ�سعار ،حيث �شكا معظ ��م املتدخلني من عدم هبوط
�أ�سع ��ار امل ��واد التموينية رغ ��م خف�ض �أ�سع ��ار الوقود،
وتراج ��ع �أ�سعار املواد الغذائية على ال�صعيد العاملي ،ال
�سيما �أنه مت تقدمي اقرتاحات حمددة لهذا الغر�ض مثل
ت�شكيل هيئة عليا للرقابة على الأ�سواق (حممد البدري
ويو�س ��ف القرن ��ة)� ،إ�ص ��دار قان ��ون حماي ��ة امل�ستهلك
(يو�س ��ف القرنة) ،وعودة وزارة التموين (عبد الكرمي
الدغمي وحممد �أبو هديب).
احلكوم ��ة ا�ضطرت بع ��د � 11شهر ًا �إىل اتخ ��اذ �إجراء
لفر� ��ض حالة من التوازن يف ال�سوق عن طريق ت�أ�سي�س
ال�شرك ��ة الوطنية للأمن الغذائي م ��ن اجلي�ش ت�ساهم
فيها احلكومة بن�سبة  35يف املئة من ر�أ�سمالها ،لت�أخذ
عل ��ى عاتقها ا�ست�ي�راد امل ��واد الغذائي ��ة وت�ســــــــــويقها
ب�أ�ســــعار معتدلة.
 - 4تقارير ديوان املحا�سبة
حق ��ق جمل� ��س الن ��واب اخلام� ��س ع�ش ��ر �إجن ��از ًا غري
م�سب ��وق بقيام جلنته املالي ��ة واالقت�صادية يف ال�سنتني
الأوىل برئا�س ��ة خلي ��ل عطي ��ة والثاني ��ة برئا�سة مفلح
الرحيمي مبناق�ش ��ة تقارير دي ��وان املحا�سبة لل�سنوات
 ،2007-2000م ��ا م ّكن املجل�س م ��ن مناق�شة التقرير
يف جل�سته املنعقدة بتاري ��خ  ،2009/7/5والتي قدمت
فيها  37مداخلة نيابية.
�إن ت�أخري جمال�س النواب ال�سابقة عن مناق�شة تقارير
دي ��وان املحا�سب ��ة �سنة تلو �أخ ��رى ،ميثل خل�ل ً�ا فادح ًا
لي� ��س فقط لأن تل ��ك املجال�س مل متار� ��س �صالحياتها
الد�ستوري ��ة ،بل لأن خل ًال كهذا يثري مناخ ًا من الت�سيب
وع ��دم املباالة جت ��اه واحدة م ��ن �أه ��م �أدوات الرقابة
املتمثلة بتقارير ديوان املحا�سبة ال�سنوية .وقد الحظت
اللجن ��ة �ضع ��ف اال�ستجاب ��ة م ��ن خمتل ��ف ال ��وزارات

وامل�ؤ�س�س ��ات والوح ��دات احلكومية لكاف ��ة خمرجات الديوان
الرقابي ��ة .و�أو�ضح ��ت �أن احت ��واء التقارير ملخرج ��ات رقابية
لثم ��اين �سن ��وات �سابق ��ة ،قد “ق ّي ��د بع�ض �إج ��راءات حتديد
امل�س�ؤولية خالل ال�سنوات ال�سابقة”.
وب ّين ��ت اللجن ��ة �أن دي ��وان املحا�سب ��ة ،يوج ��ه يف ح ��ال وجود
خمالف ��ات مالي ��ة �أو ه ��در للم ��ال الع ��ام “ا�ستي�ضاح ��ات”،
وا�ستخل�صت وجود �ضعف يف اال�ستجابة لهذه اال�ستي�ضاحات
الت ��ي بل ��غ عددها خ�ل�ال ال�سن ��وات الثم ��اين ال�سابقة 3387
ا�ستي�ضاح ًا.
ولع ّل ��ه ما ي�ؤكد �أهمي ��ة املتابعة لتقارير دي ��وان املحا�سبة دون
ت�أخري ما جاء يف تقري ��ر اللجنة املالية واالقت�صادية من �أنها
جنح ��ت يف ت�صوي ��ب  75يف املئة م ��ن �إجم ��ايل املخالفات �أو
املخرجات الرقابية من خالل مناق�شة اللجنة للجهات املعنية
بالتن�سيق مع ديوان املحا�سبة� ،إ�ضافة �إىل دفعها باجتاه ت�شكيل
جلان م�شرتكة بني ديوان املحا�سبة واجلهات احلكومية املعنية
لت�صويب ما ميكن ت�صويبه من خمالفات.
�أما بخ�صو� ��ص املخالفات املتبقية ،فقد �أو�صت اللجنة بثالثة
�أنواع من الإج ��راءات؛ الأول هو حث اجلهة احلكومية املعنية
عل ��ى اال�ستجابة للمخرج الرقابي ،والثاين هو دعوة احلكومة
لت�شكيل جلنة حتقيق حكومية لتحديد امل�س�ؤولية عن خمالفات
مالية �أو ذات بعد مايل ،والثالث هو ت�شكيل خم�س جلان حتقق
نيابية للنظر يف خمالفات حمددة.
كم ��ا ناق�ش جمل�س النواب ق ��رار جلنته املالي ��ة واالقت�صادية
اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي ال�سابع واخلم�سني لديوان املحا�سبة
ل�سن ��ة  .2008وقدم ��ت يف تل ��ك اجلل�سة التي عق ��دت بتاريخ
 ،2009/7/19م ��ا جمموعه  43مداخلة .وق ��رر املجل�س بعد
ذلك �إحالة تقرير اللجنة وجمي ��ع املخالفات االدارية واملالية
التي وردت في ��ه واملالحظات التي �أورده ��ا النواب ،للحكومة
للتحقي ��ق فيها على �أن تق ��وم احلكومة ب�إعالم املجل�س بنتائج
التحقيق خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.

 - 5جلان التحقق
جل ��ان الطعون يف �صح ��ة نيابة �أي ع�ضو م ��ن �أع�ضاء جمل�س
الن ��واب ،ه ��ي جلان التحقي ��ق الوحيدة التي ي�سم ��ح الد�ستور
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الــدورة العـــــــادية الثالثة التي كانت مقررة
يف مطل ��ع �أكتوبر/ت�شري ��ن الأول ،2009
بينم ��ا كانت هناك اجته ��ادات �أخرى .فقد
دعا فخري �إ�سكندر �إىل �إحالة هذه الق�ضايا
�إىل هيئة مكافحة الف�ساد ،ولي�س �إىل جلان
حتق ��ق ،وكذل ��ك فعل عبد الك ��رمي الدغمي
الذي �ش ّدد على و�ضع دائرة مكافحة الف�ساد
�أم ��ام م�س�ؤولياته ��ا ،مت�سائ�ل ً�ا �أن ��ه يف حالة
ت�شكي ��ل جلان حتق ��ق متى �ستنه ��ي عملها،
والفت� � ًا �إىل �أنه يف هذه احلال ��ة يتعني �إحالة
نتائ ��ج عمله ��ا �إىل احلكومة الت ��ي ميكن �أن
حتول هذه الق�ضايا �إىل الق�ضاء �أو ال.

الأردين بت�شكيلها� .أما فيما عدا ذلك ،ف�إن املجل�س ي�شكل
جل ��ان حتقق للتحري عن �أمر يق ��ع �ضمن واليته الرقابية
عل ��ى الأداء احلكوم ��ي� ،أو يف حاالت يتول ��د لدى املجل�س
القناعة فيها بوجود �شبهة ف�ساد.
فقبيل الدورة العادية الثانية� ،شكل املكتب الدائم جلنــــــة
حتـــق ��ق يف عطاء العقبة بتاري ��خ � 31آب  ،2008وقد �أثار
ت�شكي ��ل هذه اللجن ��ة انتقادات عدد م ��ن النواب ان�صبت
عل ��ى ق ��رار ت�شكي ��ل اللجنة يف ظل ع ��دم انعق ��اد الدورة
الربملانية.
لكن اللجنة رغم �أنها ق ّدمت تقريرها �إىل رئا�سة املجل�س
والذي يحك ��م برباءة ح�سني �أبو غيدا من تهمة «ا�ستثمار
الوظيفة» قبي ��ل انتهاء الدورة العادي ��ة الثانية� ،إال �أنه مل
يدرج على جدول �أعم ��ال املجل�س ملناق�شته .هذه الق�ضية
تط ��رح ت�س� �ا�ؤ ًال حول ج ��دوى ت�شكيل ه ��ذه اللجنة ،وحول
طبيع ��ة رقاب ��ة جمل�س الن ��واب عل ��ى الق�ضاي ��ا التي تثري
�شبهة ف�ساد م ��ايل �أو �إداري ،من حيث هل يجب �أن تكون
رقابة مبا�شرة ميار�سها املجل�س من خالل ت�شكيل اللجان
و�إج ��راء التحقيق ��ات بنف�س ��ه� ،أم يج ��ب �أن تك ��ون رقابة
�سيا�سية ميار�سها املجل�س من خالل احلكومة؟
ورغ ��م �أن الد�ستور ال يعار� ��ض ت�شكيل جلان حتقق كهذه،
لكن م ��ن الزاوية العملي ��ة ،ف�إن جمل�س الن ��واب ،بالنظر
للبني ��ة التحتي ��ة املتوا�ضع ��ة املتاح ��ة لديه ،لي� ��س جمهز ًا
للرقاب ��ة املبا�شرة على الف�س ��اد .فامل�سال ��ة لي�ست م�سالة
نواي ��ا� ،إمن ��ا م�س�أل ��ة تخ�ص� ��ص و�إمكان ��ات و�صالحيات،
ناهيك ع ��ن �أن هن ��اك م�ؤ�س�سة ر�سمية ملكافح ��ة الف�ساد
ه ��ي هيئة مكافحة الف�س ��اد ،و�أن الأولوية ينبغي �أن تعطي
لتفعيل دورها.

حمم ��ود اخلراب�ش ��ة ذه ��ب يف االجت ��اه نف�سه
من منطلق �أن ت�شكي ��ل جلان حتقق لن ي�شكل
�إ�ضافة نوعية ملا ورد يف تقرير ديوان املحا�سبة،
واق�ت�رح الطلب م ��ن احلكوم ��ة ت�شكيل جلان
حتقيق وموافاة املجل�س بالنتائج ليقرر بعدها
�إما حتويل ه ��ذه الق�ضاي ��ا �إىل هيئة مكافحة
الف�س ��اد� ،أو الطلب من احلكومة حتويلها �إىل
الق�ضاء.
وباملث ��ل اقرتح حمزة من�صور حتويل الق�ضايا
الت ��ي �أ�ش ��ار �إليها التقري ��ر �إىل هيئة مكافحة
الف�س ��اد مف�س ��ر ًا موقف ��ه ب� ��أن «جتربتنا غري
م�شجعة مع جلان التحقق والتحقيق».
على كل ح ��ال� ،شاءت ال�صدف �أن يتم ت�أجيل
ال ��دورة العادي ��ة الثالث ��ة ملجل�س الن ��واب ملدة
�شهري ��ن ،وه ��ذا الت�أخري يعزز وجه ��ة النظر
التي دافع عنها �إ�سكندر والدغمي واخلراب�شة
ومن�ص ��ور ،والت ��ي تعن ��ي �أن م�صلح ��ة عم ��ل
جمل� ��س الن ��واب تقت�ض ��ي �أن ال ي�شغ ��ل نف�سه
بت�شكي ��ل جلان التحقق بل بالرقابة ال�سيا�سية
على �أداء احلكومة و�أجهزتها.

هذا املو�ضوع طرح بقوة مبنا�سب ��ة مناق�شة تقرير اللجنة
املالية واالقت�صادية حول تقارير ديوان املحا�سبة لل�سنوات
 ،2007-2000حي ��ث اقرتح التقرير ت�شكيل خم�س جلان
حتقق للبحث يف املخالفات التي ر�صدها التقرير.
جمل�س النواب �أحال �إىل مكتبه الدائم �صالحية ت�شكيل
ه ��ذه اللجان عل ��ى �أ�سا�س �أن تنه ��ي �أعمالها قبل بداية
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ثالثاً :فعالية الأداء الداخلي وال�سلوك النيابي
هن ��اك مظاهر خل ��ل رئي�سية يف الأداء الداخل ��ي ملجل�س النواب
ال ميك ��ن �ضم ��ان معاجلتها دون �إجراء تعدي�ل�ات جوهرية على
النظام الداخلي ملجل�س النواب� ،أبرزها:
 غياب مناخ التعددية النيابية الذي يكفل تكامل عالقة املوالةباملعار�ض ��ة �أو الأكرثي ��ة بالأقلي ��ة ،ب ��كل ما يتطلب ��ه ذلك من
�إ�ش ��راك املعار�ضة �أو الأقلية يف كل هيئات املجل�س ،بعيد ًا عن
ح�سابات اال�ستئثار والهيمنة التي متار�سها الأكرثية يف املجل�س
ال �سيما على م�ستوى مكتب املجل�س واللجان الدائمة والوفود
النيابية.
 الغي ��اب املتكرر لن ��واب �أو مغادرة اجلل�س ��ات دون عذر ودونحما�سب ��ة ،م ��ا يرتتب عليه �إلغ ��اء جل�سات عم ��ل ب�سبب عدم
تواف ��ر الن�ص ��اب القان ��وين �أو �إنه ��اء جل�سات ب�سب ��ب فقدان
الن�صاب ،ال بل ت�ستمر بع�ض اجلل�سات رغم فقدان الن�صاب.
ويلج�أ املجل�س للتحايل على مو�ضوع الن�صاب ،باللجوء �إىل ما
ي�سمى باجلل�سات اال�ستكمالية الت ��ي يكون ن�صابها القانوين
 56ع�ض ��و ًا (الن�ص ��ف  )1 +باعتباره ��ا ا�ستكم� � ً
اال جلل�س ��ة
�سابق ��ة ،ب ��دل �أن يك ��ون ن�صابه ��ا  74ع�ض ��و ًا (ثلث ��ا ع�ضوية
املجل�س) باعتبارها جل�سة جديدة.
 ه ��در وق ��ت الن ��واب يف اجلل�سات العام ��ة بتك ��رار مناق�شاتاللج ��ان الدائمة ،وموا�صلة ا�ستخ ��دام الطريقة التقليدية يف
الت�صويت برف ��ع الأيدي التي تنح�ص ��ر وظيفتها بالت�أكد من
وجود �أغلبية مع القرار من عدمه ،بدل اللجوء �إىل ا�ستخدام
النظام الإلكرتوين يف الت�صويت والذي ي�سمح بالتعرف على
موقف كل نائب من الت�شريع �أو القرار املعرو�ض �أمامه.
 �شكلي ��ة عمل الكت ��ل النيابية غ�ي�ر احلزبية ،وع ��دم و�ضع �أي�إمكان ��ات حت ��ت ت�صرفه ��ا تتي ��ح م�أ�س�سة عمله ��ا ،وم�ساعدة
املجل� ��س عل ��ى جت�سي ��د التعددي ��ة يف �أدائه وتفعي ��ل دوره من
خ�ل�ال �إيجاد �أطر ت�شاورية ت�ضم مث ًال �أع�ضاء مكتب املجل�س
ور�ؤ�ساء الكتل ورمبا ر�ؤ�س ��اء اللجان الدائمة الدائمة ،ح�سب
مقت�ضى الأمر.
 ع ��دم وجود مدون ��ة �سلوك نيابي ،ل�ضب ��ط �أداء النواب �ضمن�أخالقي ��ات العمل الذي يلي ��ق بنواب الأم ��ة ،فهناك مظاهر
يف الأداء ال ميك ��ن قبوله ��ا �أو ال�سكوت عليه ��ا مثل ا�ستخدام
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التغي ��ب عن �أعمال املجل�س دون ع ��ذر مقبول� ،أو
مب ��ا يتجاوز حد ًا معين ًا ،امتالك النائب عدة منر
�سي ��ارات ،عدم جتي�ي�ر النيابة لتحقي ��ق م�صالح
�شخ�صي ��ة للنائ ��ب ،التط ��اول عل ��ى الآخرين من
املنطلق النيابي ،وينطبق الأمر نف�سه على الطو�ش
وا�ستخ ��دام العن ��ف اللفظي واجل�س ��دي يف حرم
املجل�س النيابي.

ال�شفافية الداخلية والرقابة على الأداء النيابي
يفتقر جمل�س النواب �إىل ال�شفافية يف عك�س خمتلف
جوان ��ب حياته الداخلية و�أدائ ��ه ،ويتجلى ذلك على
نحو خا�ص فيما يخ�ص غياب النواب عن اجلل�سات
العامة ،ع ��دم تفعيل الت�صوي ��ت الإلكرتوين ،وعدم
مناق�ش ��ة املجل� ��س مل�ش ��روع املوازن ��ة اخلا� ��ص ب ��ه
وح�ساباتها اخلتامية.
�أ -غياب النواب عن اجلل�سات
يح� � ّذر النظ ��ام الداخل ��ي للمجل�س من �أن ��ه ال يجوز
للع�ض ��و �أن يتغي ��ب ع ��ن �إح ��دى جل�س ��ات املجل�س �أو
جلان ��ه �إال �إذا �أخطر الرئي�س بذل ��ك مع بيان العذر
(املادة  .)149وال يكتف ��ي النظام الداخلي بالن�ص
على تالوة �أ�سماء الغائب�ي�ن بعذر بعد �إعالن افتتاح
اجلل�س ��ة ،بل ي�ش�ت�رط �أي� ًضا تالوة �أ�سم ��اء الغائبني
ب ��دون ع ��ذر (امل ��ادة �/81أ) ،كما �أن ��ه يفر�ض على
الأمني العام للمجل�س �إذا مل تعقد جل�سة ب�سبب عدم
اكتمال الن�صاب القان ��وين� ،أن ي�ضع جدو ًال ب�أ�سماء
النواب املتغيبني بدون عذر ،ويدرج ذلك يف حم�ضر
اجلل�سة التالي ��ة (املادة  .)150لك ��ن هناك توافق ًا
نيابي ًا ،على عدم الإعالن ر�سمي ًا عن �أ�سماء النواب
املتغيبني ب ��دون عذر بعد كل جل�س ��ة ،وهذا خمالف
متام ًا لأ�ص ��ول ال�شفافية وحق املجتمع بالرقابة على
ممثليه يف الربملان.
“مر�ص ��د الربمل ��ان الأردين” ،اعتم ��د �آلي ��ة رقابة
مبا�ش ��رة على احل�ض ��ور والغياب لأع�ض ��اء املجل�س

4000

م ��ن خالل ر�ص ��د ع ��دد احلا�ضري ��ن و�أ�سمائهم لدى
احت�ساب الن�صاب القانوين يف بداية كل جل�سة عامة،
وب ّين ��ت نتائج عملية الر�صد �أن �أع�ضاء جمل�س النواب
�سجل ��وا غياب� � ًا دون عــ ��ذر يف دورة املجــل� ��س الثــــانية
ّ
بنــــ�سب ��ة  % 27.8م ��ن �إجمايل اجلل�س ��ات العامة كما
هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)9وترتفع هذه الن�سبة من
 % 24.3يف ال ��دورة اال�ستثنائية الثانية �إىل  % 30.2يف
الدورة العادية الثانية.
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يذك ��ر �أن منهجي ��ة الرقاب ��ة الت ��ي ي�ستخدمه ��ا مر�ص ��د
الربمل ��ان الأردين ،تختل ��ف م ��ع املنهجي ��ة الت ��ي يعتمدها
جمل� ��س النواب يف ت�سجيل احل�ضور والغي ��اب ،من حيث �أن



اجلدول رقم ()9
الغيابات دون عذر لأع�ضاء جمل�س النواب يف الدورة الثانية
عدد الغيابات
دون عذر

احل�ضور الإجمايل
املفرت�ض

الن�سبة املئوية من
احل�ضور املفرت�ض

العادية الثانية

1096

 33( 3630جل�سة)

% 30.2

اال�ستثنائية الثانية

587

 22( 2420جل�سة)

% 24.3

املجموع

1683

 55( 6050جل�سة)

% 27.8

الدورة

3500



الأخ�ي�ر ي�سجل لي�س فقط النواب املوجودون وقت
احت�س ��اب الن�ص ��اب يف بداية اجلل�سة ،ب ��ل �أي� ًضا
الن ��واب الذين يح�ضرون مت�أخرين ،لكنه ال ي�أخذ
بع�ي�ن االعتبار الن ��واب الذين يغ ��ادرون بعد بدء
اجلل�سة ،وه� ��ؤالء عددهم كبري ،بحي ��ث ُيفقدون
بع� ��ض اجلل�س ��ات ن�صابه ��ا القان ��وين ،في�ضط ��ر

  اجلدول رقم ()10

احل�ضور والغياب يف بداية اجلل�سة النيابية وقبل ن�صف �ساعة من انتهائها بتواريخ خمتارة
الرقم

التاريخ

1

2008/10/5

2

2008/11/3

76

3

2008/11/23

78

4

2008/11/25

5

2008/11/26

6

2008/11/27

(عند ا�ستئناف اجلل�سة م�ساء)

7

2008/12/24

60

(افتتاح الدورة)

عدد احل�ضور يف بداية
اجلل�سة

عدد احل�ضور قبل ن�صف �ساعة
من انتهاء اجلل�سة*

107

107

دخل نائبان بعد بدء اجلل�سة ،وغادرها نائبان

29

دخل  3نواب بعد بدء اجلل�سة ،وغادرها  50نائب ًا

66

دخل  10نواب بعد بدء اجلل�سة ،وغادرها  22نائب ًا

47

دخل  25نائب ًا بعد بدء اجلل�سة ،وغادرها  7نواب

37

دخل  25نائب ًا بعد بدء اجلل�سة ،وغادرها  27نائب ًا

51

غادر اجلل�سة بعد بدء �أعمالها  37نائب ًا

63

دخل  18نائب ًا بعد بدء اجلل�سة ،وغادرها  15نائب ًا

29

(عندا�ستئناف اجلل�سة م�ساء)
39

(عند ا�ستئناف اجلل�سة م�ساء)
88

مالحظـــــــــــــــــات

(*) الأعداد الواردة �ضمن هذه اخلانة متثل العدد قبل ن�صف �ساعة من انتهاء اجلل�سة ،لكنها لي�ست ثابتة ،فقد تزيد وقد تنق�ص مع اقرتاب نهاية اجلل�سة.
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�أي�ض� � ًا فقدان جل�سات لن�صابه ��ا القانوين ومع ذلك ت�ستمر يف
عملها ،كما هو احلال يف الأمثلة التي حتمل الأرقام،6 ،5 ،4 ،2 :
فف ��ي جميع هذه الأمثلة هبط ع ��دد احل�ضور ،يف وقت ما� ،إىل
ما دون الن�صاب الذي هو  56ع�ضو ًا.

رئي� ��س املجل�س �إىل وقف اجلل�س ��ة ،ويف �أحيان
عدة ت�ستمر اجلل�سة برغم فقدانها الن�صاب،
ووجوب وقفها من الناحية الد�ستورية.

ولق ��د �أجرى مر�ص ��د الربمل ��ان الأردين ر�صد ًا
�إ�ضافي ��ة لعينة م ��ن اجلل�س ��ات ،احت�سب فيها
�أم ��ا �إذا نظرن ��ا �إىل الغياب ��ات دون عذر مبقيا� ��س عدد مرات
عدد النواب احلا�ضرين مرتني؛ مرة عند بدء
الغي ��اب للنائب ،لوجدنا �أن �أعلى الغياب ��ات يف الدورة العادية
اجلل�سة ،ومرة �أخرى قبل حوايل ن�صف �ساعة
الثاني ��ة بلغـــ ��ت  23غيــــاب َا م ��ن �أ�صــــــل  33جل�س ��ة �أي بن�سبة
م ��ن انتهاء اجلل�سة ،و�شمل ��ت العينة ثالث من
 ،% 69.7ويف اال�ستثنائية الثانية ،بلغت  16غياب ًا من �أ�صل 22
اجلل�س ��ات الت ��ي تعق ��د �أحيان� � ًا عل ��ى فرتتني؛
جل�س ��ة� ،أي بن�سبة  .% 72.7وفيما يخ�ص الغيابات بعذر ،فقد
�صباحي ��ة وم�سائية ،لكنها تع� � ّد جل�سة واحدة،
بل ��غ �أعالها  14غياب ًا يف الدورة العادية الثانية ،و 22غياب ًا يف
فج ��اءت النتائ ��ج لت�ؤ�ش ��ر عل ��ى مظاه ��ر خلل
اال�ستثنائي ��ة الثانية ،و�سجل النتيجة الأخرية نائبان� ،أي �أنهما
متع ��ددة ،منها �أن االجت ��اه الغالب هو تناق�ص
مل يح�ضرا �أي من جل�سات اال�ستثنائية.

�أعداد النواب حت ��ت القبة بعد بداية اجلل�سة،
لإعطاء �صورة �أو�س ��ع عن الغيابات دون عذر ،نتناول الغيابات
واجلدول رق ��م ( )10يعطي خم�سة �أمثلة على
ذلك من ب�ي�ن ال�سبع ح ��االت املعرو�ضة ،ومنه
�ضمن فئات من خم�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم ()11

الغيابات النيابية دون عذر يف الدورة الثانية ح�سب الفئات
الرقم

الفئة

العادية الثانية

اال�ستثنائية
الثانية

املجموع

الن�سبة املئوية

1

�صفر

2

21

23

% 10.4

2

5-1

24

45

69

% 31.4

3

10 - 6

36

28

64

% 29.1

4

15 - 11

29

13

42

% 19.1

5

20 - 16

17

3

20

% 9.1

6

25 - 21

2

0

2

% 0.9

تعديل املادة  71من
الد�ستور التي تن�ص
عل��ى �أن :ملجل���س
النواب حق الف�ص��ل
يف �ص��حة نياب��ة
�أع�ضـــــائه .وتكليف
الق�ض��ـــــــاء بتويل
عمــــليـــة التحقيق
و�إ�ص��ــــدار احلك��م

ع ��دا ع ��ن الأثر ال�سلبي للغياب دون عذر على عم ��ل اللجان وعمل املجل�س ب�صفة عامة ،ف�إنه ح�ي�ن يبلغ م�ستوى معين ًا،
ي�ؤ�ش ��ر �إىل درجة عالية من اال�ستهانة بدور املجل�س نف�س ��ه ،وي�صبح معيق ًا للعمل لأنه ي�سهم ب�إف�شال عقد جل�سات عمل
�أو وقفها .ويف اجلدول التايل رقم (� ،)12أمثلة على ذلك من دورتي املجل�س:
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اجلدول رقم ()12

اجلل�سات غري املنعقدة �أو غري امل�ستكملة خالل والية املجل�س
البيان

الرقم

التاريخ

الدورة

ال�ســـــــــــبب

1

عدم عقد جل�سة

العادية الأوىل

2008/2/24

عدم وجود ت�شريعات للبحث

2

�إلغاء جل�سة

العادية الأوىل

2008/3/9

عدم اكنمال الن�صاب

3

عدم ا�ستكمال جل�سة

العادية الأوىل

2008/3/12

فقدان الن�صاب

4

عدم ا�ستكمال جل�سة

العادية الثانية

2008/11/5

فقدان الن�صاب

5

�إلغاء جل�سة

العادية الثانية

2008/11/12

عدم اكتمال الن�صاب

6

عدم ا�ستكمال اجلل�سة

العادية الثانية

2009/1/28

فقدان الن�صاب

7

�إلغاء جل�سة

اال�ستثنائية الثانية

2009/8/3

عدم اكتمال الن�صاب

ب -الت�صويت الإلكرتوين

لك ��ن الأه ��م م ��ن ا�ستخ ��دام النظ ��ام الإلكرتوين
للأغرا� ��ض املارة ،ه ��و توثيق نتيج ��ة ت�صويت كل
نائ ��ب على �أي ق ��رار �س ��واء كان يخ�ص فق ��رة �أو
م ��ادة يف قانون �أو قان ��ون مبجمل ��ه� ،أو �أي م�س�ألة
رقابي ��ة �أو �إدارية ،بحيث ت�ستطي ��ع الأمانة العامة
للمجل�س ا�ستخراج نتائج ت�صويت نائب معني على
كل الق ��رارات املتخ ��ذة حت ��ت القب ��ة وتوثيقها يف
�سجل �إلكرتوين ميك ��ن للإعالميني والأكادمييني
والباحثني والربملانيني �أنف�سهم الرجوع �إليه يف �أي
وقت ،وكذل ��ك الأمر فيما يخ� ��ص الت�صويت على
�أي قان ��ون ،بحيث يتم معرفة �أ�سماء النواب الذي
�صوتوا على مواده وفقراته املختلفة وعلى القانون
مبجمله ،فهذا م ��ن �أب�سط م�ستلزم ��ات ال�شفافية
ورقابة املجتمع على �أداء نوابه.

ميتلك جمل�س النواب نظام ًا �إلكرتوني ًا متطور ًا ،ال ي�ستخدم
�إال يف نطاق �ضيق جد ًا يتعلق بت�سجيل �أ�سماء النواب لدى
و�صوله ��م حتت القبة على لوحت�ي�ن �إلكرتونيتني كبريتني،
م ��ا ي�سمح مبعرف ��ة ما �إذا اكتم ��ل الن�ص ��اب القانوين �أم
ال� ،إ�ضاف ��ة �إىل ت�سجي ��ل �أ�سم ��اء طالب ��ي احلدي ��ث عن ��د
املناق�ش ��ات .وقد ا�ستخدم هذا النظ ��ام يف ال�سنة الثانية
للمجل�س مرة واحدة فقط ،عندما �أعطى الت�صويت برفع
الأي ��دي ثم بالوق ��وف �أكرث من م ّرة نتائ ��ج مغايرة ،وكان
ف ّع ً
اال.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ذلك ،ف� ��إن الطري ��ق �سالك ��ة لتفعي ��ل نظام
الت�صوي ��ت الإلكرتوين لأن جمل� ��س النواب �أجرى تعدي ًال
عل ��ى الفقرة ب من املادة  77م ��ن نظامه الداخلي العام
 ، 2006بحي ��ث �أج ��از يف غري حالت ��ي الت�صويت على
الد�ست ��ور �أو عل ��ى الثق ��ة بال ��وزارة �أو بال ��وزراء �أن يت ��م
الت�صوي ��ت �إما برفع الأيدي كما كانت تن�ص هذه الفقرة،
�أو “با�ستخ ��دام الو�سائل الو�سائ ��ل التقنية احلديثة وفق ًا
ملا يقرره الرئي�س”.

ج -موازنة املجل�س
تقت�ص ��ر م�ساهم ��ة جمل� ��س النواب فيم ��ا يخ�ص
موازن ��ة املجل�س مبناق�شة الرقم الإجمايل مل�شروع
املوازن ��ة� ،إذ ال يناق�ش املجل�س بن ��ود الإنفاق ،كما
ال يناق�ش احل�ساب اخلتامي للموازنة ،بهذا يغيب
دور املجل�س نف�سه عن مراقبة الإنفاق.

 مبــــــــوج ��ب التعدي ��ل املن�شـــــور يف اجلريدة الر�سمي ��ة ،العدد  ،4759تاريخ
.2006/5/16
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رابعاً :الكتل النيابية
ت�ألف جمل� ��س النواب اخلام�س ع�شر من عدد م ��ن الكتل النيابية،
حزبي ��ة وغري حزبية .الكتل احلزبية ه ��ي؛ �أو ًال “كتلة جبهة العمل
الإ�سالم ��ي” برئا�سة ال�شي ��خ حمزة من�صور الت ��ي تكونت من �ستة
�أع�ضاء ،منذ بداية عمل املجل�س ،وحافظت على ا�ستقرارها.
�أم ��ا الكتل ��ة الثانية ،فه ��ي “كتلة حزب التي ��ار الوطن ��ي” برئا�سة
املهند�س عبد الهادي املجايل رئي�س جمل�س النواب ،والتي اكت�سبت
ال�صف ��ة احلزبية بع ��د الإعالن عن والدة حزب التي ��ار الوطني يف
�آب  2009م ��ن �ألفي ع�ضو م�ؤ�س� ��س .وكانت هذه الكتلة التي حملت
قبل الإعالن ع ��ن ت�أ�سي�س احلزب ا�سم “كتلة التيار الوطني” ،قد
ت�شكل ��ت يف بداية عهدها من  59ع�ض ��و ًا ،وهذا ي�ؤ�شر �إىل الطبيعة
اال�ستثنائي ��ة لتكوي ��ن ه ��ذه الكتلة وال ��ذي ارتب ��ط برتتيبات خالل
االنتخابات .ثم ارتفع عدد �أع�ضاء الكتلة �إىل  62نائب ًا ،لي�ستقر مع
نهاية الدورة الربملانية الثانية عند  54ع�ضو ًا.
الكتل غري احلزبية� ،أهمها “كتلة الإخاء” ويغلب على �أع�ضائها
الطابع ال�شبابي� ،أخذت مببد�أ التناوب بني �أع�ضائها على الرئا�سة،
وقد ت�شكلت بداية من  15ع�ضو ًا ،ثم ارتفع عدد �أع�ضائها يف نهاية
ال ��دورة الربملانية الثانية �إىل  21ع�ض ��و ًا .وهناك “الكتلة الوطنية
الدميقراطية” التي ت�ألف ��ت يف ال�سنة الثانية من عمل املجل�س من
ع ��دد ارتف ��ع مع نهاية ال ��دورة الثانية �إىل  15ع�ض ��و ًا ،وهي مبثابة
�إع ��ادة ت�شكيل ل� �ـ “الكتل ��ة الوطنية” الت ��ي تكون ��ت يف بداية عمل
اجلدول ()13
غيابات �أع�ضاء الكتل النيابية دون عذر خالل ال�سنة الثانية
الرقم

الكتلة

1

حزب التيار الوطني
الوطنية
الدميقراطية
الإخاء
العمل الإ�سالمي
امل�ستقلون

2
3
4
5

املجموع

عدد �أع�ضاء

�إجمايل غيابات

متو�سط عدد

54

859

15.9

15

286

19.1

21
6
14

292
52
194

13.9
8.7
13.9
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1683

15.3

الكتلة

�أع�ضاء الكتلة

الغيابات لكل نائب

  و�ص ��ف النائ ��ب ب�سام حدادين ،كتلة الإخاء يف مقال له ب�أنه �أريد لها منذ بداية ت�شكيلها،
«�أن تك ��ون رديف� � ًا للكتلة الأم :كتلة التيار الوطني» ،و�أنه جرى انتقاء �أع�ضائها على قاعدة
العم ��ر والثقافة والو�ضع االجتماع ��ي ،الفت ًا �إىل �أنها �ضمت نخبة م ��ن النواب املتحم�سني
الذي ��ن يرغب ��ون مبمار�س ��ة ال ��والء بطريق ��ة ع�صري ��ة ،و�أن �أع�ضاءها مار�س ��وا ن�شاطهم
الربملاين بحما�س واندفاع م�شهود» .انظر «املزاج النيابي :كتلة الإخاء منوذج ًا»� ،صحيفة
الغ ��د اليومي ��ة .2009/7/19 ،ومع التح�ضري النتخابات رئي� ��س املجل�س للدورة الربملانية
الثالث ��ة ،انق�سمت كتلة الإخ ��اء على نف�سها ،ف�أيد ن�صف �أع�ضائه ��ا املهند�س عبد الهادي
املجايل رئي�س ًا للمجل�س ،فيما �أيد الن�صف الثاين املر�شح املناف�س ،عبد الكرمي الدغمي.
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املجل� ��س من ثمانية �أع�ض ��اء لكنها مل ت�ستمر بعد
ان�سحاب عدد من �أع�ضائها.
وكانت هناك �أي�ض� � ًا “كتلة الوفاق الوطني” التي
ت�شكلت يف ال�سنة الأوىل من عمر املجل�س من 12
ع�ضو ًا برئا�سة توفيق كري�شان ،وهي ال تختلف يف
بنيته ��ا عن كتلة التي ��ار الوطني ،وقد انتهت قبيل
مرور عام على عمل املجل�س.
النواب غري الأع�ض ��اء يف الكتل النيابية ،والذين
ي�صطلح على ت�سميتهم ب� �ـ “امل�ستقلني” ،يرتاوح
عددهم بني  20-15نائب ًا ،من �ضمنهم �أربعة هم
�أقدم النواب حتت الق ّب ��ة ،فازوا بالنيابة خلم�س
مرات على التوايل ،وهم عبد الر�ؤوف الروابدة،
�سع ��د هايل �سرور ،عبد الك ��رمي الدغمي ،وب�سام
حدادين.
وللوق ��وف على منط �سل ��وك و�أداء الكتل النيابية
وامل�ستقلني ،ن�ستعني بعدد م ��ن امل�ؤ�شرات املتاحة
التي توفر �أر�ضية لذلك ،حول مدى التزام �أع�ضاء
ه ��ذه املجموع ��ات بح�ض ��ور اجلل�س ��ات العام ��ة،
وم ��دى �إ�سهامها بتوجيه الأ�سئل ��ة واال�ستجوابات
واملذك ��رات ،وم�ست ��وى ح�ضوره ��ا الإعالم ��ي يف
ال�صحافة اليومية.

التزام الكتل بح�ضور اجلل�سات العامة

بل ��غ املتو�س ��ط احل�ساب ��ي الع ��ام لع ��دد الغيابات
النيابي ��ة دون عذر لكل نائب �أك�ث�ر من  15غياب ًا
م ��ن �أ�صل  55جل�سة عام ��ة يف ال�سنة الثانية ،كما
هو مبني يف اجلدول رقم ( .)13على جانبي هذا
العدد ،جند �أن كتلتني جتاوزتا هذا املتو�سط ،هما
الكتل ��ة الوطني ��ة الدميقراطية مبع ��دل  19غياب ًا
ل ��كل ع�ضو ،وكتلة حزب التيار الوطني مبعدل بلغ
ح ��وايل  16غياب ًا لكل ع�ض ��و� .أما الكتل الأخرى،
�سجلت معدالت �أقل من املتو�سط العام .ففي
فقد ّ
حني �سجل ��ت كتلة الإخ ��اء وجمموع ��ة امل�ستقلني
املع ��دل نف�سه ،وهو حوايل  14غياب� � ًا لكل ع�ضو،
�سجل ��ت الكتل ��ة احلزبية الإ�سالمي ��ة �أدنى معدل
ّ
بني الكتل هو حوايل  9غيابات لكل ع�ضو.



اجلدول رقم ()14

800



توزيع الأ�سئلة على الكتل النيابية خالل ال�سنة الثانية



عدد �أع�ضاء
الكتلة

عدد الأ�سئلة
املوجهة للحكومة

1

التيار الوطني

54

46

0.9

2

الوطنية الدميقراطية

15

13

0.9

21

71

3.4

6

94

15.7

14

48

3.4
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� 272س�ؤا ًال

2.5

الرقم
600




الكتلة

3
 400الإخاء
 4العمل الإ�سالمي
5

امل�ستقلون

املجموع
200
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توزيع الأ�سئلة على الكتل النيابية خالل ال�سنة الثانية

م�شاركة الكتل النيابية يف توجيه الأ�سئلة

متو�سط عدد
الأ�سئلة لكل نائب

االقرتاح برغبة (م�شاركتان م ��ن جمموع  ،)2مناق�شة
عامة ( 6م�شاركات من جمموع  ،)6مذكرات وعرائ�ض
( 23م�شارك ��ة من جمموع  ،)23لكن الأمر خمتلف يف
مو�ضوع اال�ستجواب ،فاملرتبة الأوىل يحتلها امل�ستقلون
( 3م�شاركات من جمموع � ،)10أما كتلة الإخاء فتحتل
املرتب ��ة الأوىل م ��ن حي ��ث ع ��دد اال�ستجواب ��ات ،لك ��ن
اال�ستجوابات اخلم�سة املقدمة هي لنائب واحد فقط.

ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻛﺘﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﻮﻥ

م�ؤ�شرات رقابية �أخرى على �أداء الكتل

امل�ؤ�ش ��رات الرقابي ��ة التي يعر�ضها اجل ��دول رقم (،)15
يتداخ ��ل الأداء الرقابي للكتل يف معظمها ب�سبب ا�شرتاك
النواب من خمتلف الكتل يف توجيهها �أو �إعدادها ،ولذلك
كلم ��ا كانت الكتلة �أكرب كانت م�ساهمتها ب�شكل عام �أكرب،
ولذل ��ك احتلت كتلة حزب التيار الوطني املرتبة الأوىل يف
م�ؤ�شرات :االقرتاح بقانون ( 8م�شاركات من جمموع ،)8

60

40

20

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺋﺐ

23

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ

0

(*) هذا امل�ؤ�شر ي�شمل ال�سنة الأوىل والثانية للمجل�س ولي�س ال�سنة الثانية فقط

و�إذا �أخذن ��ا توجيه الأ�سئلة النيابية خ�ل�ال ال�سنة الثانية
كنم ��وذج ل�ل��أداء النياب ��ي يف اجلانب الرقاب ��ي ،جند �أن
الكت ��ل التي جتاوزت املتو�سط احل�ساب ��ي العام لكل ع�ضو
وه ��و � 2.5س�ؤال كما يو�ضح اجلدول رقم ( ،)14هي كتلة
جبهة العم ��ل الإ�سالم ��ي ،وجاءت يف
اجلدول ()15
مو�رشات رقابية خمتارة على �أداء الكتل النيابية خالل ال�سنة الثانية
املرتب ��ة الأوىل مبعدل بل ��غ حوايل 16
مناق�شة
مذكرات
اقرتاح
عدد �أع�ضاء اقرتاح بقانون
�س�ؤا ًال لكل ع�ضو ،ومب�سافة وا�سعة عن
ا�ستجواب
الكتلة
الرقم
برغبة
(مكرر)
الكتلة
عامة*(مكرر) وعرائ�ض(مكرر)
الكت ��ل الأخرى التي جتاوزت املتو�سط
23
6
2
1
8
54
 1التيار الوطني
الوطنية
8
3
1
2
15
2
احل�ساب ��ي الع ��ام ،ويف مقدمتها كتلة
الدميقراطية
14
6
1
5
5
21
 3الإخاء
الإخ ��اء وجمموع ��ة امل�ستقل�ي�ن اللتني
7
5
1
6
 4العمل الإ�سالمي
�سجلتا املعدل نف�س ��ه ،وهو � 3.4س�ؤال
5
3
3
5
14
 5امل�ستقلون
23
6
3
10
8
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املجموع
ل ��كل ع�ضو� .أم ��ا كتلتا التي ��ار الوطني
والوطنية الدميقراطي ��ة ،فقد �سجلتا
ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
املعدل نف�سه (حوايل �س�ؤال واحد لكل ع�ضو) والذي جاء
80
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻹﺧﺎﺀ
دون املتو�سط احل�سابي العام ،واحتلتا املرتبة الأخرية.

خام�س ًا :تو�صيات التقرير
ميك ��ن تق�سي ��م التو�صي ��ات الأك�ث�ر �أهمي ��ة للنهو� ��ض بعمل
املجل� ��س النيابي� ،إىل ثالثة �أق�سام ،ت�شمل �أو ًال تلبية احلاجة
املتزاي ��دة العتم ��اد «مدونة �سل ��وك» للعمل النياب ��ي ،وثاني ًا
�إج ��راء التعدي�ل�ات على النظ ��ام الداخلي التي م ��ن �ش�أنها
�إ�صالح وتطوي ��ر �آليات عمل املجل� ��س وبخا�صة على م�ستوى
اللج ��ان والكت ��ل النيابية ،و�أخ�ي�ر ًا الت�أ�ش�ي�ر �إىل التعديالت
الالزمة على املواد الد�ستورية الناظمة لبع�ض جوانب العمل
النيابي ،وذلك على النحو التايل:
 -1اعتماد مدونة �سلوك للعمل النيابي
ملحة العتم ��اد مدون ��ة �سل ��وك نيابية
لق ��د بات ��ت احلاج ��ة ّ
ت�ضب ��ط �سلوك نواب الأمة وف ��ق معايري ت�ستهدف تفعيل دور
النواب ك�أفراد ،وجمل�س الن ��واب كم�ؤ�س�سة ،لتمكني املجل�س
م ��ن ممار�س ��ة دوره الت�شريعي والرقابي عل ��ى �أمت وجه .كما
ت�سته ��دف �إعادة االعتب ��ار لأخالقي ��ات النياب ��ة باعتبارها
عم ًال تطوعي ًا خلدمة املجتمع م ��ن موقع التمثيل للمواطنني
وم�صاحلهم يف مواجه ��ة ال�سلطة التنفيذية التي متتلك من
الأدوات م ��ا ميكنها من التغول على �سلطات الدولة الأخرى،
الأمر الذي يتطلب و�ضع القواعد الكفيلة بتمكني النواب من
الت�صرف م ��ن موقع الندية والتكاف�ؤ م ��ع ال�سلطة التنفيذية
ولي� ��س من موقع اال�ستج ��داء لها .لهذا ينبغ ��ي �أن ت�ستهدف
املعايري املو�ضوعة ما يلي:
 ع ��دم ا�ستغالل املوقع الت�شريعي للن ��واب لتحقيق مكا�سبذاتية غ�ي�ر من�سجمة مع روح الت�شريع ��ات الوطنية مثلما
ح�ص ��ل يف من ��ح الن ��واب لأنف�سه ��م راتب ًا تقاعدي� � ًا بغ�ض
النظ ��ر عن �سن ��وات اخلدم ��ة� ،إ�ضافة �إىل �إع ��ادة النظر
بالتقاعد ال�سابق للنائ ��ب �إذا كان موظف ًا يف الدولة مهما
كان ��ت قيمته عل ��ى �أ�سا� ��س املخ�ص�صات اجلدي ��دة التي
يتلقاها ،وذلك خالف ًا ملا ا�ستقر عليه الأمر من �أن النائب
يح�صل على التقاعد فقط عندم ��ا تبلغ �سنوات نيابته ما
يع ��ادل احلد الأدنى حل�صول املوظف العمومي على احلق
يف التقاعد.
 ت ّقيد الن ��واب بح�ضور جميع اجلل�س ��ات العامة ،وجل�ساتاللجان الدائم ��ة �أو اخلا�صة التي هم �أع�ضاء فيها ،وعلى
�أ�سا� ��س �أن كل غي ��اب دون ع ��ذر خمالف ��ة يقابلها عقوبة
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يقررها النظام الداخلي ملجل�س النواب.
 الت ��زام النائ ��ب بع�ضوي ��ة واح ��دة م ��ن اللجانالدائمة �أو هيئات املجل�س على الأقل ،واملواظبة
عل ��ى ح�ض ��ور اجتماعاته ��ا ،وامل�ساهم ��ة يف
�أن�شطتها.
 عدم ال�ضغ ��ط على احلكوم ��ة لتحقيق مكا�سبذاتي ��ة للن ��واب مث ��ل ح�صوله ��م عل ��ى �إعف ��اء
جمركي ل�سياراتهم وعلى حق بيع هذا الإعفاء،
�أو ح�صولهم على �إعفاءات جمركية خا�صة� ،أو
اي امتيازات مماثلة.
 ين� ��أى النواب ب�أنف�سهم ع ��ن ا�ستجداء احلكومةلتحقي ��ق مكا�س ��ب �شخ�صي ��ة لأح ��د �أف ��راد
عائالته ��م �أو معارفه ��م �أو ناخبيهم .فالتدخل
النياب ��ي ل�صال ��ح الأف ��راد ينبغ ��ي �أن يقت�ص ��ر
على التدخل لرف ��ع الظلم عنهم ولي�س لتحقيق
مكا�س ��ب �شخ�صية له ��م ،وذلك حتقيق� � ًا ملبد�أ
تكاف�ؤ الفر� ��ص .كما ين�أى النواب ب�أنف�سهم عن
قبول �أو طل ��ب �أي امتيازات توزع على ناخبيهم
مثل م�ساع ��دات نقدية لطلبة حمتاجني �أو كوتا
من بعثات احلج وغريه.
 ع ��دم ا�ستغ�ل�ال النائ ��ب ملكانت ��ه املعنوي ��ة� ،أوحل�صانته حتت القبة خالل دورات املجل�س مبا
ق ��د يف�ض ��ي �إىل الإ�س ��اءة �أو الت�شهري دون وجه
ح ��ق ب�أف ��راد �أو م�ؤ�س�سات �س ��واء يف القطاعني
العام �أو اخلا�ص �أو القطاع الأهلي.
 -2تعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب
يكم ��ن املدخ ��ل الأ�سا�سي ملعاجل ��ة مظاهر اخللل
وغياب ال�شفافية يف الأداء النيابي بتعديل النظام
الداخلي للمجل�س ال�ص ��ادر العام  .1996وهناك
تواف ��ق نياب ��ي على �إج ��راء جملة م ��ن التعديالت
على النظام الداخلي ت�ستهدف تفعيل دور املجل�س
النيابي وتطوير �آلي ��ات عمله ،و�إن كانت ال ت�شتمل
على جوانب رئي�سي ��ة ذات �صلة بال�شفافية وتوفري
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�أدوات الرقابة على الأداء النيابي.

يف جمال اللجان الدائمة:

لك ��ن الإ�شكالي ��ة الأه ��م جتاه تعدي ��ل النظ ��ام الداخلي ،قد
ب ��رزت يف التعامل م ��ع هذه املهمة ك�أي مهم ��ة �أخرى ،ولي�س
باعتبارها مدخ ًال مبا�شر ًا لالرتقاء بدور املجل�س ،علم ًا ب�أن
النظ ��ام الداخلي �أوكل للجن ��ة القانوني ��ة درا�سة مقرتحات
التعدي ��ل التي تق ّدم ح�سب الأ�صول موقعة من ع�شرة �أع�ضاء
على الأقل ،خالل مدة �شهر على الأكرث ،وحت ّو َط الحتماالت
ت�أخري اللجنة يف درا�سة املقرتح ��ات ،ف�أجاز للمجل�س نف�سه
النظ ��ر باملقرتح ��ات مبا�ش ��رة (امل ��ادة  ،)163لك ��ن تعديل
النظام الداخلي �أدرج على جدول �أعمال الدورة اال�ستثنائية
الأوىل ،ثم الدورة اال�ستثنائية الثانية ،مرور ًا بالدورة العادية
الثاني ��ة ،وم ��ع ذل ��ك ،مل تنته اللجن ��ة القانونية م ��ن درا�سة
مقرتح ��ي التعدي ��ل اللذين �أحيال �إليها م ��ن قبل جمموعتني
من النواب؛ الأوىل من  16نائب ًا ،والثانية من  13نائب ًا ،كما
مل يب ��ادر املجل� ��س �إىل النظر باملقرتح ��ات التعديلية بنف�سه
مبا�شرة.

ملحة لأن ت�صب ��ح اللجان الدائمة
 -1هن ��اك �ض ��رورة ّ
مبثابة املطبخ الرئي�سي ملناق�شة و�إن�ضاج الت�شريعات
والق�ضاي ��ا املدرج ��ة عل ��ى ج ��دول �أعماله ��ا ،بحيث
ت�صب ��ح وظيف ��ة اجلل�س ��ات العام ��ة ه ��ي الت�صويت
�أ�سا�س ًا على االقرتاح ��ات املقدمة من اللجان ب�ش�أن
الت�شريع ��ات املعرو�ضة عليها ،على �أن ي�ستوعب هذا
التوزي ��ع ل�ل��أدوار بني اللج ��ان الدائم ��ة واجلل�سات
العام ��ة� ،إمكاني ��ة �إذا كان ل ��دى �أي نائب مقرتحات
لتعديل �أي م�شروع قانون� ،أن ير�سل بها مبا�شرة �إىل
اللجن ��ة املخت�صة ،و�إذا مل ت�أخذ اللجنة بر�أيه ،يحق
ل ��ه �أن يو�ضح مقرتح ��ه يف اجلل�سة العام ��ة ،وللجنة
املخت�ص ��ة وحده ��ا ح ��ق ال ��رد لتو�ضي ��ح �سبب عدم
الأخذ باالقرتاح.
 -2زي ��ادة ع ��دد اللج ��ان النيابية الدائم ��ة بحيث يتم
ت�شكيل جلان جديدة ،نحو:
�أ -ف�صل اللجنة املالية واالقت�صادية �إىل جلنتني
�أي ت�شكيل جلن ��ة مالية و�أخرى اقت�صادية لتخفيف
ال�ضغ ��ط الكبري على اللجنة املالي ��ة واالقت�صادية،
و�إي�ل�اء جهد كاف ملناق�ش ��ة ال�ش� ��ؤون املالية للدولة
ويف مقدمته ��ا املوازن ��ة العام ��ة ،وتقاري ��ر دي ��وان
املحا�سب ��ة ،والأداء املايل العام للحكومة .وباملقابل
تتوىل اللجنة االقت�صادية امل�س�ؤولية عن ال�سيا�سات
والت�شريعات ذات البعد االقت�صادي.
ب -جلنة النظام وال�سلوك
ويعه ��د �إليها النظ ��ر يف ال�ش ��كاوى والتظلمات التي
تق ��دم من قبل النواب �ض ��د �أية جهة كانت ،ويف �أي
مت�سهم ،حفاظ� � ًا على حقوق
�أم ��ر من الأم ��ور التي ّ
النواب وعلى هيبة املجل�س النيابي .كما يعهد �إليها
النظر يف خمالفة النواب للنظام الداخلي للمجل�س،
والتحقق من ال�ش ��كاوى املقدمة من املواطنني �ضد
�أع�ضاء املجل�س ب�صفتهم النيابية.
ج -جلنة املر�أة والأ�سرة والطفل
تناط بها درا�سة القوانني واالتفاقيات واالقرتاحات
الت ��ي لها م�سا�س ب�ش� ��ؤون املر�أة والأ�س ��رة والطفل،

ولع ��ل الأكرث �أهمي ��ة يف املقرتحات املقدمة م ��ن قبل النواب
ه ��و م�أ�س�سة عمل الكت ��ل النيابية ،واعتم ��اد اللجان الدائمة
ك�إط ��ار رئي�س ��ي يف مناق�شة القوانني ،فيم ��ا يرتك للجل�سات
العام ��ة مهمة الت�صوي ��ت على تلك القوان�ي�ن .ويرتبط بهذا
ت�شكيل اللجان الدائمة باال�ستناد �إىل التمثيل الن�سبي للكتل
النيابي ��ة .ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل اقرتاح ت�شكي ��ل جلان جديدة
ذات طابع حيوي ،وتفعيل الرقابة الداخلية.
التعديالت التي اقرتحتهما املجموعتان النيابيتان تعديالت
�إيجابية ،لكن ميكن �أن تكون هناك مفا�ضلة بني بع�ض البنود
الت ��ي تتناول املو�ضوع نف�سه ل�صال ��ح �أيهما �أكرث دميقراطية
وتفعي ًال لعمل املجل�س .وبالنظر �إىل �أهمية هذه املقرتحات،
فقد �أعددنا ك�شف ًا تو�ضيحي� � ًا ملجمل هذه التعديالت (انظر
امللحق رقم .)1
لكننا نتوقف فيما يلي �أمام التعديالت على النظام الداخلي
الت ��ى نرى �أنه ��ا ذات �أولوية للنهو�ض يف العم ��ل النيابي ،يف
املجاالت التالية:
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املجل�س� ،إ�ضافة �إىل االعرتاف بحق جمل�س النواب يف �إقرار
موازنته امل�ستقلة وح�ساباتها اخلتامية ولي�س جمرد التن�سيب
بقيمتها الإجمالية.

ومتابع ��ة ال�سيا�س ��ات واخلطط والربام ��ج الالزمة
لتنمية املر�أة ثقافي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.
 -3زي ��ادة ع ��دد �أع�ضاء اللجن ��ة الدائم ��ة لت�صبح 15
ً
ً
ع�ض ��وا ب ��دل  11ع�ض ��وا ،حت ��ى يت�سن ��ى لأكرب عدد يف املجال الت�شريعي:
ممك ��ن م ��ن الأع�ض ��اء امل�شارك ��ة يف عم ��ل اللجان،
و�ضمن متثيل الكتل يف خمتلف اللجان وعلى قاعدة � -إن�ش ��اء دي ��وان ت�شريع (وح ��دة دعم قان ��وين) يف املجل�س
تك ��ون مهمته تقدمي امل�ساعدة للنواب يف �صياغة القوانني
“التمثيل الن�سبي”
املقرتح ��ة ،ويخت ��ار �أع�ضا�ؤه م ��ن خرباء القان ��ون وذوي
� -4إل ��زام النائ ��ب �إن مل يكن رئي�س ًا للمجل� ��س �أو �أحد
االخت�صا�ص يف امليادين ذات ال�صلة.
نائبيه بامل�شاركة يف ع�ضوية جلنة واحدة على الأقل
 اعتماد مبد�أ “امل�ش ��اورات امللزمة” مع م�ؤ�س�سات املجتمعواالنتظام يف ح�ضور اجتماعاتها.
امل ��دين واخل�ب�راء والفرق ��اء ذوي ال�صل ��ة بالت�شريع ��ات
� -5ضم ��ان �أن تكون اجتماعات اللجان مفتوحة وتكون
املنظورة �أمام املجل�س ،توخي ًا لإر�ساء قواعد
نتائج �أعمالها ووقائع املناق�شة واجتاهات
الت�صويت فيها متاح ��ة للر�أي العام ،فيما تفعــيـــل نظــــــام ال�شراك ��ة ب�ي�ن املجل� ��س واملجتمع امل ��دين �أو
عدا حاالت ا�ستثنائية ين�ص عليها النظام التـــ�ص��ـــــــــــويت القطاع املعني.
الإلكتــــــ��روين يف يف جمال الدور الرقابي:
الداخلي.
اجلل�س��ات العام��ة �أ -اال�سئلة النيابية
يف جمال الكتل النيابية:
ملجــل���س الن��واب،
�ض ��رورة ت�شري ��ع عم ��ل الكت ��ل النيابي ��ة و�إعـــــــداد �ســـجــل  -تق ّيد احلكومة باملدد املقررة للإجابة على
بتخ�صي� ��ص ف�ص ��ل خا� ��ص به ��ا يف النظام �إلكــ�تروين بنتائ��ج �أ�سئلة النواب.
الداخلي ي�ض ��ع القواعد اخلا�ص ��ة بت�شكيلها الت�ص��ــــويت يكون  -الت ��زام جمل� ��س النواب مبناق�ش ��ة الأ�سئلة
والإمكان ��ات الإداري ��ة واملالي ��ة املو�ضوع ��ة متاح��اً بي�س��ر ل��كل املجاب عنه ��ا واال�ستجواب ��ات واالقرتاحات
حتت ت�صرفها ،و�ش ��روط انتقال النائب من املهتمني من نواب برغبة ،خالل الدورة الت ��ي ترد فيها ،وعدم
كتلة لأخرى ،واعتم ��اد مبد�أ التمثيل الن�سبي و�إعالمي�ين وباحثني ترحيله ��ا �إىل دورة الحق ��ة .وتعدي ��ل امل ��ادة
 87من النظام الداخل ��ي« :تخ�ص�ص جل�سة
لتمثي ��ل الكتل والن ��واب امل�ستقل�ي�ن يف جلان
للأ�سئل ��ة واال�ستجوابات واالقرتاحات برغبة بعد كل �أربع
املجل�س ومكتبها الدائم.
جل�س ��ات عمل عل ��ى الأكرث» ،لتجاوز التعام ��ل مع اجلل�سة
على �صعيد مكتب املجل�س:
اال�ستكمالي ��ة ب�صفتها جزء ًا م ��ن اجلل�سة العادية ،وذلك
تكري� ��س وظيف ��ة رئي� ��س املجل� ��س ب�صفت ��ه ناطق� � ًا
جلهة «حتديد ما ال يقل عن جل�سة رقابية واحدة �شهري ًا»،
با�س ��م املجل� ��س ،كما ه ��ي وظيفته يف برملان ��ات الدول
على �أن تقت�صر الأ�سئلة املدرجة على جدول �أعمالها على
الدميقراطي ��ة� ،أي ناطق� � ًا مب ��ا يق ��رره ويتف ��ق علي ��ه
تلك التي مل يقتنع مقدموها بالإجابة احلكومية عليها.
املجل� ��س ،ويتعني عليه اال�ستقال ��ة من كتلته كي ميار�س
دورة رئي�س ًا لكل املجل�س ولي�س لكتلة بعينها .كما ينبغي ب -العمل الرقابي يف الدورة اال�ستثنائية
تكري�س وظيف ��ة مكتب املجل�س ب�صفت ��ه قيادة املجل�س  -معاملة الدورة اال�ستثنائية من الزاوية الرقابية مثل الدورة
العادية� ،سواء من حيث �إدراج بند «ما ي�ستجد من �أعمال»
اجلماعي ��ة ،الأمر ال ��ذي ي�ستلزم �إحال ��ة ال�صالحيات
على جدول �أعمال جل�ساتها� ،أو تخ�صي�ص جل�سات رقابية
التي ميار�سها الرئي�س حالي ًا مثل ارتباط اجلهاز املايل
والإداري ب ��ه ،وو�ضع جدول �أعم ��ال املجل�س �إىل مكتب
خا�صة بالأ�سئلة واال�ستجوابات واالقرتاحات برغبة.
26

اخلارجي ��ة ،وانتهاء ب�إنهاء ع�ضويت ��ه يف املجل�س (ب�أغلبية
الثلثني).

ج -املذكرات والعرائ�ض
 تفعي ��ل �آلي ��ات متابعة املذك ��رات والعرائ� ��ض التي يتقدمبه ��ا النواب ،والتزام جل�سات املناق�ش ��ة العامة باخلروج ج -الت�صويت الإلكرتوين
بتو�صيات �أو �إجراءات حمددة ،وذلك من �أجل رفع �سوية
تفعيل نظام الت�صويت الإلكرتوين يف اجلل�سات العامة ملجل�س
الدور الرقابي للمجل�س وتعزيز ثقة املواطن بدوره.
النواب ،و�إعداد �سجل �إلكرتوين بنتائج الت�صويت يكون متاح ًا
يف جمال مدة الدورة واجلل�سات:
بي�سر لكل املهتمني من نواب و�إعالميني وباحثني.
�أ -الدورة الربملانية
زي ��ادة فرتة العمل النيابي ��ة الر�سمية من �أربعة �إىل �سبعة � -3إ�صالح املواد الد�ستورية الناظمة للعمل النيابي
�أ�شه ��ر من خالل الأخذ مبا يتيح ��ه الن�ص الد�ستوري من  -متدي ��د مدة ال ��دورة الربملاني ��ة �إىل ثماني ��ة �أ�شهر بح�سب
متديد للدورة العادية مدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر (املادة
ٍ
تو�صية الأجندة الوطنية  ،2015-2006وعديد من النواب
 ،)3/78وم ��ن عقد دورات ا�ستثنائي ��ة غري حمددة املدد
(امل ��ادة  :82الفقرتان  1و  )2خ�ل�ال الفرتة املتبقية من ومنظمات املجتمع املدين.
عمر الدورة الربملانية ال�سنوية.
 تعدي ��ل امل ��ادة  71من الد�ستور التي تن� ��ص على �أن «ملجل�سالنواب حق الف�صل يف �صحة نيابة �أع�ضائه .وال تعترب النيابة
باطلة �إال بقرار ي�صدر ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س»� ،إذ �إنه
يتعني� ،ضمان ًا للنزاهة ،تكليف الق�ضاء بتويل عملية التحقيق
و�إ�صدار احلكم .و�إىل �أن ي�صبح ذلك ممكن ًا ،يدعى جمل�س
الن ��واب نف�سه لإحال ��ة التحقيق يف �صح ��ة النيابة �إىل جهة
ق�ضائية ت�ضع نتائج حتقيقاته ��ا �أمام جمل�س النواب ليتخذ
القرار الذي يراه منا�سب ًا.

ب -احل�ضور والغياب
مكافحة ظاهرة تغيب النواب دون عذر ،من خالل ما يلي:
 تفعي ��ل املادة �/81أ من النظ ��ام الداخلي للمجل�س التييتع�ي�ن مبوجها تالوة «�أ�سماء الغائبني بعذر فالغائبني
ب ��دون عذر )...بعد �إع�ل�ان افتت ��اح كل جل�سة نيابية
جديدة �أو ا�ستكمالية.
 تق ّي ��د مكت ��ب املجل�س ب�إ�ص ��دار بالغ �أ�سبوع ��ي لو�سائلالإع�ل�ام ُيذك ��ر في ��ه �أ�سم ��اء الن ��واب الغائب�ي�ن دون
ع ��ذر عن اجلل�س ��ات العامة املنعقدة خ�ل�ال الأ�سبوع  -متدي ��د مدة والية رئي�س جمل�س النواب التي حتددها املادة
والإجراءات املتخذة بحق كل منهم.
 1/69ب�سن ��ة واحدة �إىل �أربع �سنوات لتحريره من ال�ضغوط
 و�ض ��ع نظ ��ام عقوبات للغياب �أو املغ ��ادرة دون عذر عناالنتخابية ،على �أن ي�سمح با�ستبداله بطلب من �أغلبية ثلثي
اجلل�سات العامة وجل�سات اللجان ،يبد�أ بـدرجات من
التنبي ��ه اخلطي ،يليه ��ا اقتطاع مبال ��غ مالية حمددة �أع�ضاء املجل�س بعد مرور �سنتني على انتخابه.
ع ��ن كل غي ��اب وحرمانه من امل�شارك ��ة يف الوفود
 يذك ��ر �أن النظام الداخلي ال�سابق ملجل�س النواب ال�صادر يف العام ،1952
كان يق ��رر عقوب ��ة مادية عل ��ى الغياب� ،إذ ن� ��ص على وج ��وب �أن يتلو الأمني
الع ��ام يف كل اجتم ��اع �أ�سماء الأع�ض ��اء الذين مل يح�ض ��روا االجتماع الذي
�سبق ��ه ،ف� ��إذا ظهر للمجل�س �أن التغيب مل يكن نا�شئ� � ًا عن عذر م�شروع «فله
�أن يق ��رر ب�أكرثية الآراء ح�سم مبلغ من خم�ص�ص ��ات الع�ضو املتغيب عن كل
جل�سة يتنا�سب مع مياوماته»( .املادة  .)123اجلريدة الر�سمية ،العدد رقم
 ،1105تاريخ .1952/4/16
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7

-----

�إ�ضافة ممثلني عن الكتل النيابية وامل�ستقلني بالتمثيل الن�سبي
�إىل مكتب املجل�س الذي يتكون من الرئي�س ونائبيه وامل�ساعدين،
على �أن يختار مكتب املجل�س من بني �أع�ضائه م�ساعدين للرئي�س
بدل انتخابهم من املجل�س.

8

-----

حتويل �صالحية رئي�س املجل�س يف و�ضع جدول �أعمال جل�سات
املجل�س� ،إىل مكتب املجل�س .وا�ستبدال �صالحية رئي�س املجل�س
برئا�سة اجلهاز الإداري �إىل �إ�شراف على اجلهاز الإداري
واملايل يناط مبكتب املجل�س.

/12ج

االكتف ��اء بالن�ص عل ��ى �صالحية مكتب املجل� ��س يف «ت�شكيل تعديل الفقرة لت�صبح «ت�شكيل الوفود التي متثل املجل�س
الوف ��ود التي متث ��ل املجل�س واختيار ر�ؤ�سائه ��ا» ،و�شطب بقية برت�شيحات من الكتل الربملانية وبتمثيل عادل ومتوازن واختيار
الفق ��رة «�إال �إذا كان الرئي� ��س �أو �أح ��د نائبيه م ��ن �أع�ضائها ر�ؤ�سائها».
فتكون له الرئا�سة».

/12د

-----

تعديل الفقرة التي تن�ص على �أن من �صالحية مكتب املجل�س �أن
يتوىل «�إعداد موازنة املجل�س ال�سنوية والإ�شراف على تنفيذها»،
ب�إ�ضافة عبارة «وعر�ضها على جمل�س النواب لإقرارها» قبل
عبارة والإ�شراف على تنفيذها.

/12هـ

-----

تعديل الفقرة (هـ) :ا�ستبدال الن�ص على «�إقرار الهيكل
التنظيمي للأمانة العامة للمجل�س وو�ضع كادرها الوظيفي،
لت�صبح «الإ�شراف على اجلهاز الإداري واملايل للأمانة العامة
للمجل�س وو�ضع كادرها الوظيفي مبا يف ذلك الأمني العام
للمجل�س».
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تعديل �صياغي (�شطب كلمة وجود)

35

ف�ص ��ل اللجنة املالي ��ة واالقت�صادية �إىل جلن ��ة مالية و�أخرى �إ�ضافة «على قاعدة التمثيل الن�سبي للكتل النيابية» �إىل ن�ص
املادة الذي يقول «ينتخب املجل�س يف بدء كل دورة عادية �أع�ضاء
اقت�صادية ،و�إ�ضافة جلنة للنظام وجلنة للمر�أة
اللجان التالية .»:و�إ�ضافة اللجان التالية :جلنة للرقابة الداخلية
مهمتها التدقيق بالقرارات الإدارية واملالية ال�صادرة عن مكتب
املجل�س ،وجلنة لل�سلوك والنظام يو�ضع لها نظام خا�ص ،وجلنة
للمر�أة ،وجلنة للموازنة ،لتعنى باملوازنة العامة للدولة �إعداد ًا
ومراقبة وتدقيق ًا.

36

�إ�ضاف ��ة فقرة جديدة للمهام املناطة باللجنة القانونية تن�ص
على «متابعة �إجراءات ق�ضايا الف�ساد لدى اجلهات املخت�صة
مبكافحة الف�ساد».

28

م�رشوع جمموعة 13

املادة

م�رشوع جمموعة 16

37

تعديل ا�سم اللجنة املالية واالقت�صادية لي�صبح اللجنة املالية.
و�شط ��ب مهمة «درا�سة قوانني التموي ��ن والتجارة وال�شركات
والبنوك والت�أمني والعملة وال�صرافة واال�ستثمار وما يف حكم
هذه املوا�ضيع» ،ومهمة «درا�سة الو�ضع التمويني» من مهمات
اللجنة املالية.

()38

�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( :)38تناط باللجنة االقت�صادية
امله ��ام التالي ��ة )1( :درا�س ��ة قوان�ي�ن التموي ��ن والتج ��ارة
وال�شركات والبنوك والتامني والعملة وال�صرافة وما يف حكم
هذه املوا�ضيـــــــــــ ��ع )2( .درا�ســــــــــ ��ة الو�ضــــــــــع التمويني.
( )3االتفاقيات االقت�صادية التي يكون الأردن طرف ًا فيها.

/39ج

�شطب فقرة «درا�سة تقارير الرقابة والتفتي�ش الإداري»

()50

�إ�ضاف ��ة مادة جدي ��دة برقم  :50تناط بلجن ��ة النظام املهام
التالية� :أ )1(-النظر يف ال�شكاوى التي تقدم من قبل النواب
�ضد �أي جهة كانت ويف �أي �أمر من الأمور )2( .النظر يف �أي
خمالفة لأحكام النظام الداخلي )3( .التحقق من �أي �شكوى
تقدم من �أي جهة كانت �ضد �أع�ضاء جمل�س النواب ب�صفتهم
النيابية )4( .النظر يف �أي ت�صرف ي�سيء �إىل �سمعة املجل�س
و�أع�ضائه .ب -للرئي�س بناء على تقرير اللجنة اتخاذ �أي من
الإج ��راءات التالي ��ة )1( :احلرمان م ��ن امل�شاركة يف الوفود
الربملانية التي متثل املجل� ��س يف اخلارج )2( .احلرمان من
ح�ضور عدد من جل�سات املجل�س لفرتة من الزمن.

()51

�إ�ضاف ��ة مادة جدي ��دة برقم  :51تن ��اط بلجنة امل ��ر�أة املهام
التالية )1( :درا�سة الق�ضايا واالقرتاحات التي تتعلق ب�ش�ؤون
امل ��ر�أة والطف ��ل ،ومتابع ��ة ال�سيا�س ��ات واخلط ��ط والربامج
الالزم ��ة لتمك�ي�ن امل ��ر�أة اجتماعي� � ًا وثقافي� � ًا واقت�صادي� � ًا
و�سيا�سي ًا )2( .اق�ت�راح الو�سائل والإجراءات التي ت�ؤدي �إىل
م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة بجميع جماالتها.

�/50أ

رف ��ع ع ��دد �أع�ض ��اء اللجنة الدائم ��ة من  11ع�ض ��و ًا �إىل 21

ع�ض ��و ًا .و�إ�ضاف ��ة فقرة ب :يك ��ون التمثيل يف اللج ��ان ن�سبي ًا
ب�ي�ن الكت ��ل ،وت�سم ��ي الكتلة مندوبيه ��ا يف كل جلن ��ة ،ويفقد
ع�ض ��و الكتلة ع�ضويته يف اللجان يف حال ان�سحابه من الكتلة
والت ��ي لها احلق يف اختيار ع�ض ��و بديل عنه ،وميثل الأع�ضاء
امل�ستقل ��ون يف اللجان ب�ش ��كل ن�سبي ،على �أن يجري االنتخاب
فيما بينهم لعدد م�سا ٍو للعدد الذي يخ�ص�ص لهم.
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55

�إ�ضاف ��ة فقرة جدي ��دة ب :تعقد اجتماع ��ات اللجان يف مبنى
املجل� ��س .وتعديل الفقرة (ب) الت ��ي تقول «تعترب اجتماعات
اللجنة قانوني ��ة بح�ضور �أكرثية �أع�ضائه ��ا على �أن يكون من
بينهم الرئي�س �أو املقرر» ال�ستبدال الأكرثية بالثلث.

64

�إ�ضافة عبارة «وعلى الأمانة العامة للمجل�س تبليغ الكتل
والأع�ضاء مبواعيد اجتماعات اللجان وجداول �أعمالها قبل
موعد انعقادها» �إىل هذه املادة التي تتحدث عن حقوق النائب
يف اجلل�سات التي ال يكون ع�ضو ًا فيها.

/71ب

�إع ��ادة �صياغتها بحيث ت�صبح «يت ��م الت�صويت على امل�شروع
كم ��ا ورد م ��ن اللجنة م ��ادة م ��ادة وال يفتح ب ��اب النقا�ش �إال
للع�ض ��و الذي تقدم باقرتاح معدل للجنة ومل ي�ؤخذ باقرتاحه
وللجن ��ة املعني ��ة وحدها ت ��ويل الدفاع عن �سب ��ب عدم الأخذ
باالقرتاح .ويف حال قرر املجل�س الت�صويت على امل�شروع دون
�إحالت ��ه للجان فيناق� ��ش مادة مادة وي�ش ��ارك من يرغب من
�أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين.

72

�إع ��ادة �صياغة امل ��ادة لت�صبح :على كل ع�ض ��و يقرتح تعدي ًال
للن� ��ص الأ�صلي �أو �إدخ ��ال تعديل �أو �إ�ضافة م ��واد جديدة �أن
يق ��دم اقرتاح ��ه للجن ��ة املخت�ص ��ة �أثن ��اء النظ ��ر يف م�شروع
القانون.

92

�شط ��ب هذه املادة باعتب ��ار �أن االقرتاح ��ات واملناق�شات تتم
م�سبق� � ًا عن ��د اجتم ��اع اللجن ��ة �أثناء درا�س ��ة القان ��ون �سند ًا
لأحكام املادة  72املقرتح تعديلها مع مراعاة الرتقيم.

115

�إ�ضافة فقرة جديدة �إىل هذه املادة ن�صها :تخ�ص�ص يف بداية
كل جل�سة ن�صف �ساعة للأ�سئلة ال�شفوية التي تقدمها الكتل
الربملانية و�أجوبة احلكومة عليها وحتدد املدة الزمنية للأ�سئلة
ن�سبي ًا مع عدد �أع�ضاء الكتلة.

/117ب �إع ��ادة �صياغة الفق ��رة التي تن�ص على «يجي ��ب الوزير على
ال�س� ��ؤال خطي ًا خالل م ��دة �أق�صاها ثمانية �أي ��ام» ال�ستبدال
ثمانية �أيام لت�صبح « 16يوم ًا �إال �إذا ر�أى الرئي�س بطلب خطي
م ��ن الوزير متدي ��د املدة �إىل ثالثني يوم� � ًا ،وللمجل�س اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة بحق الوزير الذي ال يلتزم بالإجابة».
/117ج ت�صبح بعد التعديل «يبلغ الرئي�س اجلواب �إىل مقدم ال�س�ؤال
وال ي ��درج على ج ��دول �أعم ��ال اجلل�سة املخ�ص�ص ��ة للأ�سئلة
واال�ستجوابات واالقرتاح ��ات برغبة �إال الأ�سئلة التي يتم�سك
مقدموها ب�إدراجها»
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/121ب ا�ستب ��دال ج ��واز حتويل ال�س� ��ؤال �إىل ا�ستج ��واب �إذا مل جتب
احلكوم ��ة خالل مدة �شهر من ورود ال�س�ؤال �إليها لربط عدم
ج ��واب احلكومة باملدة املحددة يف امل ��ادة  ،117فقرة (ب).
مع ّدلة.
()162

�إ�ضاف ��ة املادة التالي ��ة :تكون قواعد الأ�سبقي ��ة يف املنا�سبات
الر�سمي ��ة الداخلي ��ة وامل�ش ��اركات اخلارجي ��ة وفق� � ًا للرتتيب
الت ��ايل )1( :رئي�س جمل� ��س النواب )2( .ر�ؤ�س ��اء الوزارات
ال�سابقون )3( .ر�ؤ�ساء جمال�س النواب ال�سابقون )4( .نائبا
رئي�س املجل�س )5( .النواب ح�سب الأقدمية النيابية.

()163

(�أ) �إ�ضافة املادة التالية اخلا�صة بالكتل النيابية :لأع�ضاء
املجل�س ت�شكيل الكتل النيابية التي يرونها منا�سبة
وذلك من �أجل تعزيز مبد�أ امل�شاركة ال�سيا�سية والتنمية
الربملانية.
(ب) تبلغ الكتلة الرئي�س بت�شكيلها وع�ضويتها ونظامها
الداخلي و�أي تعديل يطر�أ على ذلك.
(ج) تنتخب الكتلة من بني �أع�ضائها رئي�س ًا ومقرر ًا لها
وناطق ًا �إعالمي ًا با�سمها ويبلغ الرئي�س بذلك.
(د) لرئي�س الكتلة التن�سيق مع رئي�س املجل�س فيما يتعلق
بالأمور ال�سيا�سية والربملانية و�أية �أمور �أخرى تقرها
الكتلة من �ش�أنها تطوير العمل الربملاين.
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(�أ) �إ�ضافة املادة التالية اخلا�صة بالكتل النيابية :لأع�ضاء
املجل�س ت�شكيل الكتل النيابية التي يرونها منا�سبة على �أن
ال يقل عدد �أع�ضاء الكتلة عن ع�شرة.
(ب) تبلغ الكتلة رئي�س املجل�س بت�شكيلها وع�ضويتها ونظامها
الداخلي و�أي تعديل يطر�أ على ع�ضويتها �أو نظامها
الداخلي.
(ج) تنتخب الكتلة من بني �أع�ضائها رئي�س ًا ومقرر ًا لها وناطق ًا
�إعالمي ًا با�سمها.
(د) يوفر املجل�س للكتل النيابية مكاتب م�ستقلة و�سكرتاريا
وكادر ًا وظيفي ًا ومعاونني من موظفي الأمانة العامة �أو من
خارجها.
(هـ) يخ�ص�ص للكتل النيابية موازنة مالية توزع ن�سبي ًا لغايات
ال�صرف على احتياجات عملها ون�شاطها.
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