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ملخ�ص تنفيذي
«مر�ص ��د الربمل ��ان أالردين» م�ش ��روع م�س ��تقل وغري
حزبي ،أ�طلقه مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية يف
العام  2008بدعم من املعهد الوطني الدميقراطي
لل�ش� � ؤ�ون الدولي ��ة “ ،”NDIويه ��دف �إىل تعزي ��ز
ال�ش ��راكة بني الربملان وخمتلف م ؤ��س�س ��ات املجتمع
امل ��دين والنهو�ض مب�س ��توى املمار�س ��ة الربملانية يف
�شقيها الت�ش ��ريعي والرقابي من خالل تقدمي أ�ف�ضل
اخلربات واملمار�سات الدولية ،متوخيا الدقة والعلمية
واملو�ضوعية عند جمع بياناته وتبويبها وحتليلها.
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ع�ش ��ر الت�ش ��ريعية والرقابية يف دورته اال�س ��تثنائية








الثانية ،ف�ضال عن الدور الرقابي امل�صاحب للدورة  ،









وهو الثالث الذي ي�صدره «مر�صد الربملان االردين»








 
من �ضمن �سل�س ��لة تقارير الرقابة املواكبة للجل�سات

الداء الربملاين حيال
أ�و تلك الت ��ي تخت�ص بتحلي ��ل إ

عدد من الق�ض ��ايا ذات أالولوية بالن�سبة للمواطنني
أالردنيني.

ومت تق�س ��يم ه ��ذا التقرير �إىل أ�ربعة أ�بواب ،تر�ص ��د
اجلانب�ي�ن الت�ش ��ريعي والرقابي ،ف�ض�ل ً�ا عن انتظام
اجلل�س ��ات ومع ��دالت احل�ض ��ور والغي ��اب ،ليختت ��م
بالنتائج والتو�صيات.





































أ�والً :الدور الت�رشيعي

















              
              


واالقت�صادية ( )6م�شاريع� ،إ�ضافة �إىل تقريري ديوان
املحا�س ��بة ،اللجن ��ة القانوني ��ة ( )10م�ش ��اريع ،جلن ��ة
الرتبية والثقافة وال�شباب ( )5م�شاريع ،جلنة ال�صحة
والبيئة م�ش ��روعني ،جلنة الطاقة م�ش ��روع قانون واحد
فقط.

• ت�ض ��من ن� ��ص االرادة امللكية بعقد الدورة اال�س ��تثنائية
الثانية 32 ،م�شروع قانون وقانون م ؤ�قت وقانون معدل،
�إ�ضافة �إىل تقارير ديوان املحا�سبة لل�سنوات من 2000
اىل  2007والتعدي�ل�ات املقرتحة على النظام الداخلي
ملجل�س النواب.
م ��ن ب�ي�ن
• أ�حال ��ت احلكوم ��ة
ا لـــــــــــــــ ��د و ر ة
جمم ��وع القوانني ا ال �س ��تثنا ئية التي ت�ضمنتها
الرادة امللكي ��ة تقر  13قانو ًنا  29م�ش ��روع
إ
قانون ،فيما أ�خرج م ��ن أ��ص ��ل  29املجل� ��س م ��ن
أ�دراج ��ه م ��ا تبقى أ� حــــــا لـــــــــــــته ��ا من م�ش ��اريع
القوان�ي�ن أالخرى احلكـــــــــــــــو م ��ة الواردةيفن�ص
ال�سامية.
االرادة امللكي ��ة

• توزيع م�ش ��اريع القوانني وفقا لل�سيا�س ��ات التي تن�ضوي
يف �إطاره ��ا جاء عل ��ى النحو التايل :حمور االقت�ص ��اد
وامل ��ال أ
والعمال 11 :م�ش ��روع ،حم ��ور التنمية والرفاة
االجتماعي 7 :م�شاريع ،حمور الدميقراطية واال�صالح
ال�سيا�س ��ي 3 :م�ش ��روع ،التعلي ��م ا لنـــــــــــــــــ ��و ا ب
والتعلي ��م العايل ؤوالبحث العلمي يقـــــــرت حـــــ ��ون
والثقاف ��ة وال�ش� ��ون الديني ��ة6 :
م�شروع قانون
م�شاريع ،حمور الت�شريع والعدل:
 6م�شاريع ،حمور أالمن والدفاع إللغاء اتفاقية
م�شروعني ،حمور البنى التحتية وادي عــــــــــرب ��ة
م�شروع قانون واحد فقط.

• جاءت م�شاريع القوانني الـ  29املحالة من احلكومة على
النحو التايل 9 :م�شاريع قوانني جديدة لعام  ،2009و8
قوانني م ؤ�قتة ،و 12م�شروع قانون معدل لقوانني نافذه،
أ�قر منها  13قانونا فقط.

• االقرتاح ��ات بقان ��ون :قدم الن ��واب اقرتاحني بقانونني
فق ��ط أ�ولهما م�ش ��روع قانون ين�ص عل ��ى �إلغاء اتفاقية
وادي عرب ��ه املوقع ��ة ب�ي�ن أالردن و�إ�س ��رائيل يف ع ��ام
 ،1994و أ�حال املجل�س هذا امل�ش ��روع �إىل جلنة ال�ش ؤ�ون
العربي ��ة والدولي ��ة التي مل تناق�ش ��ه ومل تنظر فيه حتى
انتهاء الدورة اال�س ��تثنائية .أ�ما االقرتاح بقانون الثاين
فكان يدعو املجل�س إل�ص ��دار م�ش ��روع قانون ي ؤ�كد على
عروب ��ة امل ��دن والبل ��دات الفل�س ��طينية يف منطقة عام
الدارية ومل تنظر هي
 1948و أ�حاله املجل�س �إىل جلنته إ
أالخرى فيه أ�و تناق�ش ��ه أ�و ت�ض ��عه على ج ��دول أ�عمالها
�إىل نهاية الدورة.

• م ��ن بني القوان�ي�ن الـ  13الت ��ي أ�قرها املجل� ��س ،اجتاز
ع�ش ��رة منه ��ا فقط عتبة جمل� ��س أالعيان ،ال ��ذي أ�عاد
بدوره ثالثة م�شاريع قوانني ملجل�س النواب.
• أ�حال املجل�س م�ش ��اريع القوانني التي عر�ض ��ت عليه �إىل
�س ��بع من جلانه الدائم ��ة فقط ،بينما أ�حيل م�ش ��روعا
قانون�ي�ن �إىل جلنتني م�ش�ت�ركتني هم ��ا اللجن ��ة املالية
واالقت�صادية وجلنة العمل والتنمية االجتماعية ،وكان
ن�ص ��يب كل جلن ��ة م ��ن اللج ��ان ال�س ��بعة الدائمة على
الدارية ( )4م�ش ��اريع ،جلنة
النح ��و الت ��ايل :اللجن ��ة إ
الجتماعية م�ش ��روعني ،اللجنة املالية
العم ��ل والتنمية إ



ثانيا :الدور الرقابي
ً
 ا أل�سئلة النيابية
الح�صاءات الر�سمية ال�صادرة عن
• ت�شري إ
املجل� ��س �إىل أ�ن ع ��دد اال�س ��ئلة الت ��ي وجهه ��ا
النواب خ�ل�ال الدورة اال�س ��تثنائية الثانية بلغ
� 49س� � ؤ�اال ،و أ�ن احلكومة أ�جابت فقط على 29
�س ؤ�اال ،يف حني ت�ش�ي�ر م�صادر املر�صد �إىل أ�ن
عدد اال�سئلة الكلي التي
وجهها النواب للحكومة ا حلـــــــــــــــكو م ��ة
جتيـــــ ��ب عل ��ى
خ�ل�ال ف�ت�رة انعق ��اد � 29س� � ؤ�ال م ��ن
ال ��دورة بلغ � 51س� � ؤ�اال ،أ��صل � 49س ؤ�ال
ومل جت ��ب احلكوم ��ة اال
عل ��ى � 35س� � ؤ�اال فق ��ط،
وغالب ��ا بع ��د الوقت املح ��دد مبوج ��ب النظام
الداخلي للمجل�س.
• بل ��غ ع ��دد الن ��واب الذي ��ن وجهوا ا�س ��ئلة
للحكومة خالل انعقاد الدورة اال�س ��تثنائية 13
نائب ��ا فقط ،تراوح عدد ا�س ��ئلتهم بني �س� � ؤ�ال
واحد وبني  7ا�سئلة.
• وجاء تـوزيع اال�س ��ئلة وفق ��ا للكتل النيابية
بواق ��ع � 16س� � ؤ�اال لكتل ��ة نواب
حزب جبهة العمل اال�سالمي ،كتــــــــــلة العمل
و� 13س� � ؤ�اال لكتل ��ة االخ ��اء ،و 8ا إل �س� �ــــــــــالمي
أ��س ��ئلة للنواب امل�س ��تقلني ،و  7أ
ال عـــــــــــــــــــــــــــلـى
أ��سئــــلة لنواب الكتلة الــــوطنية يف تــــــــــــــــوجي ��ه
الديــمقراطية ،و 5أ��سئلة لكتلة أال�سئلة بواقع
ؤ
ــــــــــــــــــــــ�ال
� 16س
التيار الوطني.
• يالحظ أ�ن اهتمامات النواب يف ا�س ��ئلتهم
ان�ص ��بت بالدرج ��ة أالوىل عل ��ى اجلان ��ب
االقت�ص ��ادي وامل ��ايل ،وقد أ�خذ ه ��ذا اجلانب
أالهمية الق�صوى أ
والولوية أالوىل يف اهتمامات

النواب وما ميثلونه من كتل برملانية أ�و م�ستقلني.
• حظ ��ي حم ��ور التنمي ��ة والرف ��اه االجتماع ��ي والبنى
التحتي ��ة أ
بالولوي ��ة ل ��دى نواب كتل ��ة التي ��ار الوطني ،يف
الخ ��اء اهتمام ��ا متقدما مبحور
ح�ي�ن أ�بدى ن ��واب كتلة إ
«االقت�ص ��اد واملال واالعمال» ،ومل تذهب الكتلة الوطنية
الدميقراطي ��ة هي االخرى بعيدا ع ��ن اهتمامات النواب
مبحور �سيا�س ��ات «االقت�ص ��اد واملال أ
والعم ��ال» ،وبلغت
ح�ص ��ة اهتمام نواب الكتلة مبحور �سيا�سات «االقت�صاد
وامل ��ال واالعم ��ال» ،وح ��از حم ��ور «االقت�ص ��اد وامل ��ال
أ
والعمال» على االهتمام أالول للنواب امل�س ��تقلني كذلك،
تاله االهتمام مبحور البنى التحتية امل�شرتكة بني الت�شريع
والعدل واالقت�صاد واملال.
• أ�برز ما ميز الدورة اال�س ��تثنائية الثانية هو �ص ��دور
ق ��رار عن الديوان اخلا�ص بتف�س�ي�ر القوانني بتاريخ 29
متوز  2009عرف بقرار رقم « »2ل�سنة  2009بناء على
طلب رئي�س الوزراء مف�سرا الفقرة «ج» من املادة «»115
من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،وفيه « أ�ن ال يت�ضمن
ال�س� � ؤ�ال الذي يوجه ��ه النائب ،لدولة رئي� ��س الوزراء أ�و
أ�حد الوزراء ،أ�ي طلب أ�و ذكر أل�س ��ماء أال�شخا�ص ،على
الطالق ،و أ� ّال مي�س ال�س ؤ�ال ال�ش ؤ�ون اخلا�صة بهم»
إ

 اال�ستجوابات
• �ش ��هدت ال ��دورة اال�س ��تثنائية الثانية تقدمي ا�س ��تجوابني ر�س ��ميني
لرئا�س ��ة املجل� ��س تعل ��ق أ�ولهم ��ا بحزمة أالم ��ان االجتماع ��ي ،فيما
الداريني وتاريخ تعيينهم ومكان عمل
تناول الثاين أ��س ��ماء احلكام إ
كل واح ��د فيه ��م ،ومل يت ��م طرح هذي ��ن اال�س ��تجوابني خللو جدول
أ�عمال الدورة اال�ستثنائية من أ�ي ن�ص بهذا ال�صدد.
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 املــذكـــــرات

بلغ عدد املذكرات املقدمة يف الدورة اال�س ��تثنائية الثانية  15مذكرة ،قدمت جلان املجل�س  6مذكرات منها ،و7
مذك ��رات وقعها عدد من النواب ،بينما مت تقدمي مذكرتني لن ��واب فرادى ،أ�جابت احلكومة على مذكرة واحدة
منها فقط.
توجي ��ه  4منه ��ا لرئي�س ال ��وزراء ،ومذكرة واحدة لكل من وزي ��ر التعليم العايل والبحث
احلكــــــــــــــــو م ��ة
العلم ��ي ،ووزير أال�ش ��غال العامة ،ووزي ��ر اخلارجية ،وزي ��ر الزراعة واملياه ووزير ال�ش� � ؤ�ون
جتــــــــــي ��ب على
البلدية ،ووزير العمل ،ووزيري الداخلية والتنمية االجتماعية.

مذكرة واحدة
م ��ن أ��ص ��ل 15
مذكرة قدمت
يف الــــــــــــــــــدورة
اال�ســــــــــتثنائية

ال�ش ��ارة هنا �إىل أ�ن ع ��ددًا �آخر من املذك ��رات التي قدمه ��ا النواب مل يتم
وال ب ��د م ��ن إ
ت�س ��جيلها يف �س ��جالت املجل�س الر�س ��مية من بينها مذكرتني أالوىل حول اعت�ص ��ام عمال
املوانئ ،والثانية حول مقتل الدكتورة مروة ال�شربيني على يدي متطرف يف املانيا .والثالثة
الفراج عن رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عزيز الدويك ،وتطالب بدعوته
مبنا�س ��بة إ
لزي ��ارة أالردن وتكرمي ��ه يف جمل� ��س النواب ،والرابع ��ة وتدعو �إىل جتاوز أ�زم ��ة املجل�س مع
ال�صحافة واخلام�سة وتدعو لل�سماح للنواب بزيارة قطاع غزة.
ويالحظ وفقا للمعطيات أ�ن املذكرات النيابية تنوعت بني �سيا�سات العمل والعمال واجلامعات وحماربة الف�ساد
وال�سيا�سة اخلارجية والزراعة أ
وال�سرة والطفولة والنقل واملوا�صالت.

البيـــانات ال�صادرة عن املجل�س

أ��ص ��در املجل�س خ�ل�ال دورته اال�س ��تثنائية الثانية
أ�ربعة بيانات:
أالول:
ا �س� �ــــتـنكا ر
خــــــطـــ ��اب رئــيــ�س
ال�سرائيلي حول
الوزراء إ
ما أ��س ��ماه «يهودي ��ة» الدولة
ال�سرائيلية.
إ

الثالث :ا�س� �ـــــتنكار اغتـــــيال
الدكت ��ورة مروة ال�ش ��ربيني
أ�مــــ ��ام �إحــــــدى املحاكم
أالملـــــاني ��ة عل ��ى يـــــد
متطرف أ�ملاين.

الث ��اين:
ا �س� �ــــــتنكا ر
ما ج ��رى يف املالعب
أالردنــيــــة م ��ن هتــــــافات
و�إ�س� �ـــــــاءات و�شــــــتـــــــــائم ال
�الردن أ
تليق ب � أ
والردنيني ومت�س
بوحدتهم الوطنية.

الــراب ��ع :تــثــميــــ ��ن الـــــر ؤ�ي ��ا
الوطنية التي عرب عنها جاللة
املل ��ك يف أ�ثناء اجتماعه مع
أ�ركان القي ��ادة العــــام ��ة
للقوات امل�سلحة.



تو�صيـــــة

إ�لـــزام ا ألمــانة العامة
للمجــل�س باالعالن مطلع
كل جــلـــ�سة برملانية
«حتى و إ�ن كانت جل�سة
ا�ستكـمالية» عن أ��سماء
النــ���واب املتغيب�ي�ن
عنها بعــذر م�س���بق.

ثال ًثا :اجلل�سات العامة

 -2الكتل النيابية:

• االعرتاف بدور الكتل النيابية يف املجل�س ،خا�صة أ�ن النظام
الداخل ��ي ال يع�ت�رف بوج ��ود أ�ي دور للكت ��ل النيابي ��ة يف جمل� ��س
النواب وتخ�ص ��ي�ص ف�صل يف النظام الداخلي من حيث ت�شكيلها
وع�ضويتها و�شروط االنتقال من كتلة �إىل أ�خرى ،واعتماد التمثيل
الن�س ��بي للكتل وللنواب امل�ستقلني يف اللجان ب�صورة متنع أ�ي كتلة
أ�و حتالف من الهيمنة على املجل�س.
 -3رئا�سة املجل�س:
• حتويل جزء من �ص�ل�احيات رئي�س املجل�س انتخ ��اب رئي�س
�إىل املكت ��ب الدائ ��م «بحي ��ث ي�ص ��بح الرئي�س املجــــــــلـــــــ� ��س ل� �ـ
الناطق با�س ��م املجل� ��س ،كما عليه اال�س ��تقالة � 4س ��نوات بد ًال
م ��ن كتلته العتبارات معنوية حتى
بعينها.يكون جلميع من �سنة واحدة
أ�ع�ضاء املجل�س ولي�س لكتلة
• تعديل الد�ستور ب�صورة تتيح انتخاب رئي�س
أ
املجل�س ملدة أ�ربع �س ��نوات بدل �س ��نة واحدة ،تفادي ��ا لكل العباء
والتداعيات املرتتبة على االنتخاب ال�سنوي لرئي�س املجل�س.
 -4الدور الرقابي:
للجابة على أال�س ��ئلة
• اال�س ��ئلة النيابي ��ة :من ��ح مهلة أ�ط ��ول إ
الجاب ��ات يف مواعيدها
النيابي ��ة وو�ض ��ع �آلي ��ات ملزمة بتق ��دمي إ
اجلدي ��دة املق ��رر بالنظ ��ام الداخل ��ي املعدل
للمجل�س.
منح مهلة أ�طول
لل جــــــــــــــــــــــــــابة
• العم ��ل الرقاب ��ي يف ال ��دورة أاال�س ��تثنائية :إ
تفعي ��ل ال ��دور الرقابي للمجل�س �ثن ��اء انعقاد عــ ��ن أال�سئــــل ��ة
الدورة اال�س �أ�تثنائية من خ�ل�ال أ�إدراج بند «ما ا لنــــــــيـــــــــــــا بــي ��ة
ي�ستجد من �عمال» على جدول �عمالها.

 ظاهرة اجلل�سات اال�ستكمالية و«تهريب» الن�صاب
 عقد جمل�س النواب يف دورته
اال�ستثنائية املجل� ��س يلج� � أ�
الثانية  21جل�سة ،بينما اخفق يف عقد جل�سة
واحدة ب�سبب عدم اكتمال ن�صابها القانوين� ،إىل عــــــــــــــــقـــــــد
بينما فقدت جل�س ��تان من جل�ساته ن�صابهما اجلل�س� �ــــــــــــــــات
اال�س ��تكمالية
القانوين.
ا�س ��تمر امليل لدى رئا�سة املجل�س و أ�مانته لــــــــتـــــــــــــــــال فـي
العام ��ة �ىل ع ��دم اط�ل�اع ال ��ر أ�ي العام على م�ش ��كلة ت أ�مني
ك�شوفات إاحل�ضور والغياب الر�سمية للنواب ،الن�صــــــــــــــــــــــــاب
ومل يقدم املجل�س على ن�ش ��ر ا�سماء املتغيبني
عن اجلل�سات بدون عذر �إال يف حاالت نادرة جدا.
 م ��ن املالحظ أ�ن املجل�س عقد أ�ربع جل�س ��ات عادية فقط فيما
جل أ� �إىل أ��س ��لوب عقد اجلل�سات اال�ستكمالية لتاليف م�شكلة ت أ�مني
الن�صاب القانوين جلل�ساته الالحقة.
 احلـــ�ضــــــور والغيــــــــاب
 6نــــــ ��واب فق ��ط
بح�سب معطيات امل�صدر ،ف�إن  6نواب فقط ح�ضروا جـميــــــع
ح�ضروا جميع جل�سات الدورة اال�ستثنائية ،جــــــــل�ســــــــــــــــــــ ��ا ت
بينما بلغ عدد النواب الذين غابوا من جل�سة ا لــــــــــــــــــــــ ��د و ر ة
واحدة اىل  5جل�س ��ات  54نائ ًبا ،ومن تغيب ا ال �ستثنا ئي ��ة ،
من  6جل�س ��ات اىل  10جل�سات بلغ عددهم ونائب ��ان تغيب ��ا
 31نائ ًب ��ا ،ومن غاب من  11جل�س ��ة اىل  15عـــــــ ��ن جميـــــــــ ��ع
جل�س ��ة  13نائ ًبا ،ومن غاب من  16جل�س ��ة جل�س ��ات ال ��دورة
اىل  21جل�س ��ة  4ن ��واب ،بينم ��ا مل يح�ض ��ر
نائبان أ�ي جل�سة من جل�سات الدورة.

 -5انتظام اجلل�سات واحل�ضور والغياب:

• ال ��دورة العادية :متديد مدة الدورة العادية حتى و�إن اقت�ض ��ى
أالمر تعديال د�س ��توريا ،أ�و تفعيل �ص�ل�احية متديد الدولة لثالثة
�ش ��هور �إ�ض ��افية كم ��ا ورد يف الفق ��رة الثالث ��ة من امل ��ادة  78من
الد�ستور.
• الدورة اال�ستثنائية :تطوير الن�ص الد�س ��توري املتعلق بالدورة
اال�ستثنائية بحيث ت�صبح ملزمة ولي�ست مرتبطة برغبة أالغلبية
النيابية (املادة  )82كما أ�ن حتديد موا�ض ��يع الدورة اال�ستثنائية
م�س ��بقا ال ي�صب يف �ص ��الح تعزيز دور الربملان وفر�ضية أ�نه �سيد
نف�سه.
• احل�ضور والغياب:
� إلزام أالمانة العامة للمجل�س باعالن أ��سماء النواب املتغيبني
عنها بعذر م�سبق مطلع كل جل�سة مبا فيها اجلل�سات اال�ستكمالية،
و�إعالن أ��س ��ماء النواب املتغيينب من دون عذر يف مطلع اجلل�س ��ة
التالية.
 انتهاج �سيا�سة وا�ضحة يف هذا جمال احل�ضور والغياب حتى
و�إن تطل ��ب أالمر اعتماد �إجراءات عقابي ��ة على النواب املتغيبني
من دون عذر خا�صة الذين يتكرر غيابهم عن اجلل�سات.

رابعا :املقرتحات والتو�صيات
ً
 -1اللجان النيابية :زيادة عدد اللجان النيابية الدائمة بحيث

يتم ت�شكيل جلان جديدة ومنها:
• ف�ص ��ل اللجن ��ة االقت�ص ��ادية واملالي ��ة �إىل جلنت�ي�ن :جلن ��ة
اقت�صادية و أ�خرى مالية تتوىل كل منهما أالعمال املنوطة بها.
• ت�شكي ��ل «جلنة النظ ��ام وال�سلوك» :وتخت� ��ص بالرقابة على
�س ��لوك النائب ومواظبته على ح�ضور اجلل�سات ومتابعة ال�شكاوى
املتعلقة ب أ�داء النواب حفاظا على �صورة النائب واملجل�س ومكانته
وهيبته.
• ت�شكي ��ل «جلن ��ة امل ��ر أ�ة أ
وال�س ��رة» :وتناط بها درا�س ��ة جميع
القوانني واالتفاقيات واالقرتاحات التي لها م�سا�س ب�ش ؤ�ون املر أ�ة
أ
وال�سرة والطفل ،ومتابعة ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة
لتنمية املر أ�ة ثقافيا واقت�صاديا و�سيا�سيا.
• زيادة عدد أ�ع�ض ��اء اللجنة الدائمة لرتتفع من ( )11ع�ضوا
�إىل ( )15ع�ض ��وا ،حتى يت�س ��نى جلميع أ�ع�ضاء املجل�س امل�شاركة
يف اللجان.



الف�صل أ
الول :الدور الت�رشيعي
عندم ��ا انته ��ى جمل� ��س النواب م ��ن أ�عمال دورت ��ه العادية اللجنة ا إلدارية ع�شرة م�شاريع قوانني� ،إىل جانب قانون م ؤ�قت
الثانية يف اخلام�س من �ش ��هر �ش ��باط/فرباير  2009كانت أ�دراج واحد هو قانون م ؤ��س�سة �آل البيت للفكر ا إل�سالمي املعرو�ض على
الدارية وجلنة التوجيه الوطني والتي
جلان ��ه وخزائنه ��ا مثقلة ب� �ـ  68م�ش ��روع قانون معظمه ��ا قوانني جلنة م�شرتكة ت�ضم اللجنة إ
العالم املرئي وامل�سموع.
م ؤ�قتة ،ويعود بع�ض ��ها ل�سنوات طويلة دون أ�ن تعر�ض على املجل�س يقبع يف أ�دراجها قانون إ
وبخالف نظامه الداخلي.
ولدى جلنة ال�صح ��ة والبيئة  8م�شاريع قوان�ي�ن ،و أ�مام
جلن ��ة الطاقة ثالثة م�شاريع قوانني اثنان منها قرر املجل�س يف
وبح�س ��ب ما ج ��اء يف تقرير �إح�ص ��ائي ر�س ��مي �ص ��در عن �ش ��هر �آذار من العام املا�ضي �إعادتهما للجنة لدرا�ستهما يف �ضوء
املجل� ��س ف�إن أ�كرث جلان املجل�س التي متتلك م�ش ��اريع قوانني هي قرار املجل�س برف�ض �إن�ش ��اء هيئة للكهرباء يف املادة ال�ساد�سة من

اللج ��ان القانوني ��ة واملالي ��ة واالقت�صادي ��ة واالداري ��ة وال�صحة ،القانون ،بينما ا�ستمرت اللجنة ببحث م�شروع قانون الطاقة
ل�سنة . 2008
فيم ��ا تخلوا أ�دراج أ�رب ��ع جلان من أ�ية م�ش ��اريع قوانني
وهي جلان الريف والبادية ،احلريات العامة ،العمل 68 ،م�شــــــــــــــروع
و أ�م ��ام جلن ��ة اخلدم ��ات العام ��ة قان ��ون م ؤ�ق ��ت
وفل�سطني.
قانون يف أ�دراج واح ��د ،ولدى جلنة الزراع ��ة قانونني ،(1ولدى جلنة
(1
الرتبي ��ة م�شروع قان ��ون واحد � ،إ�ض ��افة �إىل اقرتاح
وحتى حلظة بدء الدورة اال�س �
�تثنائية الثانية كان جلـــان املجل�س بقان ��ون لتعدي ��ل الفقرة « أ�» من امل ��ادة  3من قانون هيئة

لدى اللجنة القانونية  16م�شروع قانون  ،فيما ت�شرتك
اعتم ��اد م ؤ��س�س ��ات التعليم العايل ،بينم ��ا ال تزال جلنة
(1
اللجن ��ة القانونية م ��ع اللجنة املالي ��ة واالقت�صادية يف
ال�ش ؤ�ون العربية والدولية تنظر يف م�شروع قانون واحد  ،بينما
انتهت ال ��دورة العادية الثانية ولدى اللجنة املالية واالقت�ص ��ادية
ثالثة م�شاريع قوانني م ؤ�قتة.
تقاري ��ر دي ��وان املحا�س ��بة لل�س ��نوات م ��ا ب�ي�ن  2000اىل ،2007

و أ�م ��ام اللـــجن ��ة املـــــالي ��ة واالقتــــــ�صادي ��ة  24قانو ًن ��ا  -وتقارير الديوان الدورية ألعوام  2006و � ،2007إىل جانب ملخ�ص
با إل�ض ��افة �إىل القوانني امل�ش�ت�ركة ال�س ��ابقة  -بينم ��ا توجد لدى باملخالف ��ات التي ما زالت قائمة وتلك التي مت ت�ص ��ويبها ح�س ��ب
أال�ص ��ول والواردة يف تقارير الديوان لل�س ��نوات ما بني  2000اىل
وملخ�ص ��ا ب أ�هم املخالفات التي ما زال ��ت قائمة والوارده
،2006
ً
) هذه امل�شاريع هي قوانني االنتخاب ملجل�س النواب ،والقانون املعدل
لقانون االنتخاب ملجل�س النواب واللجنة الوطنية للقانون الدويل
االن�ساين ،واالح�صاءات العامة ،وقانون معدل لقانون االنتخاب ملجل�س
النواب ل�سنة  ، 2003وتنظيم مهنة املحا�سبة القانونية والعقوبات ل�سنة
 ،2004واملعدل لقانون العقوبات ل�سنة  ،2007وتنظيم العمل بالبور�صات
العاملية املعاد من جمل�س االعيان ،والت�صديق على االتفاقية العربية
ملكافحة االرهاب ل�سنة  ،2008واملجل�س االعلى لل�سالمة املرورية،
واملالكني وامل�ستاجرين ل�سنة .2009
) هي القانون املعدل لقانون براءات االخرتاع ،وقانون املعامالت
اللكرتونية ،وقانون معلومات االئتمان ،الذي عر�ض على املجل�س وقرر
إ
وقف مناق�شته �إىل حني أ�ن تر�سل احلكومة م�شروع قانون جديد.
) هي القوانني امل ؤ�قتة رقم  4لقانون ال�شركات ل�سنة  ،2002والقانون
امل ؤ�قت رقم  40ل�سنة  ، 2002وقانون م ؤ�قت رقم 74ل�سنة 2002وقانون
رقم  17ل�سنة  2002والقانون امل ؤ�قت املعدل لقانون ت�صديق اتفاقية
االمتياز املعقودة بني اململكة و�شركة البرتول الوطنية ،والقانون امل ؤ�قت
رقم  55ل�سنة  2003القانون املعدل لقانون ت�صديق االمتياز املمنوح
ل�شركة البوتا�س العربية ،وم�شاريع ثالثة قوانني م ؤ�قتة لهيئة االوراق
املالية هي قانون رقم  55ل�سنة  ،2002وقانون رقم  76ل�سنة ،2002
وقانون رقم  23ل�سنة � ،1997إىل جانب وجود خم�سة خم�سة قوانني
معدلة لقانون اال�ستثمار هي قانوين رقم  67و  68ل�سنة  ،2003وم�شروع
قانون اال�ستثمار ل�سنة  ،2006وم�شروع قانون معدل لقانون اال�ستثمار
ل�سنة  ، 2008وقانون معدل لقانون ترويج اال�ستثمار ل�سنة 2008
،القوانني املعدلة لقوانني مراقبة أ�عمال الت أ�مني ،وبراءات االخرتاع،
والبنك الوطني لتمويل امل�شاريع ال�صغرية ،وغرف التجارة ،وتنمية
البيئة اال�ستثمارية واالن�شطة االقت�صادية ،وال�ضريبة اال�ضافية،
و أ�عمال ال�صرافة ،وبراءات االخرتاع ،واملوا�صفات واملقايي�س ،والهيئة
أالردنية لالعتماد.

) هي القانون امل ؤ�قت رقم  79ل�سنة  1966قانون تنظيم املدن والقرى،
وتعديالته ل�سنوات  ،1967و ،1973و ،1975و ،1978و ،1979وقانون
الهيئة الوطنية للت�صنيع ،وتوظيف موارد تكنولوجيا املعلومات يف
امل ؤ��س�سات احلكومية ،واالذاعة والتلفزيون ،واملدن ال�صناعية.
) �إ�ضافة اىل ذلك ف�إن أ�مام جلنة التوجيه الوطني اقرتاح بقانون يتعلق
بتعديل الفقرة «و» من املادة  42من قانون املطبوعات والن�شر واملقدم من
 19نائ ًبا.
ؤ
) هي القانون امل�قت رقم  79ل�سنة  2001قانون الرقابة على الغذاء
وتعديالته رقم  32ورقم  79ل�سنة  ، 2003والقانون امل ؤ�قت رقم 80
ل�سنة  2001قانون الدواء وال�صيدلة وتعديالته رقم  30ل�سنة ،2003
وم�شروع قانون معدل لقانون الداء وال�صيدلة ل�سنة ، 2004وقانون
معدل لقانون م ؤ��س�سة أالمل أالردنية لل�سرطان ،وقانون �إجراء
الدرا�سات الدوائية امل ؤ�قت املعاد من جمل�س أالعيان.
) هما القانونان امل ؤ�قتان رقم  64ل�سنة  2002قانون الكهرباء العام،
وقانون رقم  52ل�سنة  2003املعدل لقانون الكهرباء العام.
) بالرغم من ان جلنة الطاقة ا�ستمرت يف مناق�شة م�شروع القانون الذي
عر�ض على جدول أ�عمال الدورة اال�ستثنائية �إال انه مل يناق�ش حتت
القبة ومت ت أ�جيله �إىل الدورة العادية الثالثة.
) هو القانون امل ؤ�قت رقم  51ل�سنة  2007قانون تنظيم النقل العام
للركاب �ضمن حدود أ�مانة عمان الكربى.
 )10هما القانون امل ؤ�قت رقم  44ل�سنة  2002قانون الزراعة ،وم�شروع
غرفة زراعة أالردن ل�سنة .2008
 )11هو القانون املعدل لقانون اجلامعات الر�سمية ل�سنة .2008
 )12هو القانون امل ؤ�قت رقم  43ل�سنة  2002قانون املعهد الدبلوما�سي
أالردين ،ومل يعر�ض على جدول أ�عمال الدورة اال�ستثنائية الثانية.



مــــــــذك ��رة وق ��ع
عـــــلـــيــــــــــــــه ��ا 56
نــــــائـــــ ًب ��ا تفق ��د
د�ستوريته ��ا بعد
قي ��ام ع ��دد م ��ن
الن ��واب ب�سح ��ب
تــــــــــــواقـــــــــيعهـــم

تو�صيـــــة

لتخفيف ما أ�مكن من عقد
اجلل�ســــات اال�ســتكمالية،
واللجوء إ�ىل إ�لزام النواب
بح�ضور اجلل�سات من خالل
انتهاج �سيا�س���ة وا�ضحة
يف هذا املجال حتى و إ�ن
كان���ت تل���ك ال�سيا�سة
ت�ستدع���ي فر�ض إ�جراءات
عقابية على النواب خا�صة
الذين يتكرر غيابهم عن
اجلل�ســـات على نحــو نــ�رش
أ��سمــــائهم يف ال�صحـــف
من خـــــالل بيــــان ر�سمي

يــ�صـــدر عن املـجـــل�س.

يف تقري ��ر ديوان املحا�س ��بة ل�س ��نوات  2004وحتى
 ،2006اىل جان ��ب التقارير االخ ��رى املتعلقة باعوام
 2007و .2008
هذا الكم الكبري من م�شاريع القوانني كان ي�شكل
ه ًم ��ا حقيق ًيا لدى عدد من النواب الذين تطوعوا فور
انتهاء الدورة العادية الثانية لو�ضع جدول مبقرتحات
القوان�ي�ن الت ��ي يرغبون ب�إدراجها عل ��ى جدول أ�عمال
دورتهم اال�س ��تثنائية الثانية ،وكان يف مقدمة الداعني
مبك� � ًرا لعق ��د دورة ا�س ��تثنائية بجدول أ�عم ��ال يتوىل
الخ ��اء التي دعت وبعد
النواب أ�نف�س ��هم و�ض ��عه كتلة إ
أ�قل من أ��س ��بوعني على انتهاء ال ��دورة العادية الثانية
اىل اجتماع يف � 18ش ��باط  2009ملناق�شة ن�ص مقرتح
للدع ��وة لعق ��د دورة ا�س ��تثنائية تت�ض ��من العديد من
م�شاريع القوانني ال�سابقة املوجودة لدى جلان املجل�س،
وكان يف مقدمتها قانون املالكني وامل�ستاجرين.
ويف الي ��وم التايل � 19ش ��باط  2009أ�علنت كتلة
الخاء بكامل أ�ع�ض ��ائها « 21نائ ًبا» عن تبنيها ملذكرة
إ
أ
تطالب بالدعوة لعقد دورة ا�س ��تثنائية يف ��س ��رع وقت
ممك ��ن ،مقرتحة �إدراج العديد من القوانني من بينها
�روعا منظو ًرا أ�م ��ام اللجنة القانونية �إىل
نحو  22م�ش � ً
جانب العديد من م�ش ��اريع القوانني أالخرى املنظورة
أ�مام اللجنة املالية واالقت�صادية.
ووقع على املذكرة ح ��وايل  56نائبا من خمتلف
الكت ��ل النيابي ��ة م�س ��تكملة ن�ص ��ابها القان ��وين �إال أ�ن
املفاج أ�ة كانت بقيام عدد من النواب ب�سحب تواقيعهم
عن املذكرة مما أ�فقدها د�ستوريتها.
ولعل من أ�ب ��رز املقرتحات التي ت�ض ��منتها تلك
املذكرة املبكرة الداعية لدورة ا�ستثنائية يتبنى النواب
و�ض ��ع جدول أ�عمالها التم�س ��ك ب�إدراج البند الرقابي
«بند ما ي�س ��تجد من أ�عمال» على جدول أ�عمالها� ،إىل
جانب دعوتها لعقد جل�س ��ة ملناق�شة ال�سيا�سات العامة
للدولة ومناق�شة تقارير ديوان املحا�سبة.
وت�ض ��منت تلك املذك ��رة الدع ��وة إلدراج ثالثة
م�ش ��اريع قوان�ي�ن م ؤ�قتة لقان ��ون االنتخاب ��ات النيابية
حتم ��ل االرق ��ام « 34و 27و� ،»11إىل جان ��ب تعديالت
النظ ��ام الداخلي ملجل�س النواب ال ��ذي اعتاد املجل�س
�إدراجه عل ��ى جداول أ�عمال دوراته اال�س ��تثنائية دون
أ�ن ينجز �شيئا منه.
واقرتح ��ت املذك ��رة كذل ��ك �إدراج ملخ� ��ص
باملخالفات التي ما زالت قائمة وتلك التي مت ت�صويبها
ح�س ��ب أال�ص ��ول والواردة يف تقارير ديوان املحا�س ��بة
أ
للع ��وام م ��ن  2000ولغاي ��ة  ،2006وملخ�ص ��ا ألهم
) أ�درجت على جدول أ�عمال الدورة اال�ستثنائية الثانية ومت
�إقرارها جميعها.



املخالف ��ات والتي م ��ا زالت قائمة وال ��واردة يف تقرير
ديوان املحا�سبة أ
للعوام من  2004ولغاية � ،2006إىل
أ
جانب تقارير ديوان املحا�سبة للعوام من �سنة 2000
ولغاية �سنة .2007
ودعت املذك ��رة إلدراج ثالثة اقرتاحات بقانون
ه ��ي اقرتاح بقان ��ون رقم « »4لتعدي ��ل الفقرة « »2من
امل ��ادة « »26م ��ن قان ��ون غرف ��ة ال�ص ��ناعة ،واقرتاح
بقان ��ون رق ��م « »3واملتعل ��ق بتعدي ��ل الفق ��رة «و» م ��ن
املادة « »42من قانون املطبوعات والن�ش ��ر واملقدم من
 19نائب ��ا ،واق�ت�راح بقانون رق ��م « »2واملتعلق بتعديل
املادة « »19من القانون امل ؤ�قت رقم « »26ل�س ��نة1977
قانون امل ؤ��س�سة االقت�ص ��ادية واالجتماعية واملحاربني
القدماء.
وطالب ��ت املذكرة ب�إدراج م�ش ��روع قانون معدل
لقانون املالكني وامل�س ��ت أ�جرين ل�س ��نة  ،2009والقانون
امل ؤ�قت رقم « »53ل�س ��نة  2003قان ��ون البنك الوطني
لتمويل امل�شاريع ال�صغرية ،والقانون امل ؤ�قت رقم «»55
ل�س ��نة  2003قان ��ون مع ��دل لقانون ت�ص ��ديق االمتياز
املمنوح ل�ش ��ركة البوتا�س العربية امل�ساهمة املحدودة،
وم�ش ��روع قان ��ون مع ��دل لقان ��ون تطوي ��ر امل�ش ��اريع
االقت�ص ��ادية ل�س ��نة  ،2008وم�ش ��روع قان ��ون مع ��دل
لقانون اال�س ��تثمار ل�سنة  ،2008وم�شروع قانون معدل
لقان ��ون اجلامعات أالردنية الر�س ��مية ل�س ��نة ،2008
وم�ش ��روع قانون الطاقة واملعادن ل�سنة  ،2008وقانون
جوازات ال�س ��فر لع ��ام  ،2003وم�ش ��روع قانون معدل
لقانون الدواء وال�صيدلة ل�سنة . 2004
و أ�درج ��ت خم�س ��ة قوان�ي�ن م ؤ�قت ��ة أ�خ ��رى على
جدول اال�س ��تثنائية املقرتح وه ��ي القانون امل ؤ�قت رقم
« »44ل�س ��نة  2004قان ��ون الزراع ��ة ،والقان ��ون م ؤ�قت
رق ��م « »17ل�س ��نة  2001قانون معدل لقان ��ون براءات
االخ�ت�راع ،والقان ��ون امل ؤ�قت رقم « »85ل�س ��نة 2001
قانون املعامالت ا إللكرتوني ��ة ،والقانون امل ؤ�قت رقم
« »82قانون معلومات االئتمان ،والقانون امل ؤ�قت رقم
« »67ل�سنة  2001قانون �إجراء الدرا�سات الدوائية.
وبالرغ ��م من الف�ش ��ل الذريع ال ��ذي أ�حاق بتلك
املذكرة الت ��ي أ�راد القائمون عليها للمجل�س أ�ن ميتلك
زمام املبادرة و أ�ن يتوىل النواب بانف�سهم و�ضع جدول
أ�عم ��ال ال ��دورة اال�س ��تثنائية والدع ��وة اليه ��ا� ،إال أ�ن
بع�ض ولي�س كل القوانني التي اقرتحتها تلك املذكرة،
أ�درجت بالفعل على جدول أ�عمال الدورة اال�ستثنائية
لي�س ب�س ��بب ال�ض ��غط النيابي ،وامنا لرغبة احلكومة
ب�إدراج و�إقرار تلك القوانني.
ولع ��ل من أ�ه ��م الظ ��روف التي أ�حاط ��ت بفرتة
اال�س ��تعدادات لعقد الدورة اال�س ��تثنائية جلوء رئي�س
الوزراء ن ��ادر الذهبي إلج ��راء أ�ول تعديل وزاري على
حكومته ،وقد زار رئا�س ��ة املجل�س له ��ذه الغاية ولغاية

ن�ص االرادة امللكية ال�سامية.
�إن م ��ن أ�هم م ��ا تتميز به الدورات اال�س ��تثنائية ملجل�س
أالمة هو �إلتزامها بالن�ص الد�ستوري الذي ال يجيز لها البحث
الرادة امللكية،
يف أ�ي من الق�ض ��ايا التي مل يرد فيها ن�ص يف إ
�إن�سجاما مع أ�حكام املادة  82من الد�ستور التي منحت الفقرة
( )1منها للملك احلق بان «يدعو عند ال�ضرورة جمل�س أالمة
الجتماع يف دورات �إ�ستثنائية وملدة غري حمددة لكل دورة
�إىل إ
من أ�جل �إقرار أ�مور معينة تبني يف االرادة امللكية عند �ص ��دور
ال�ستثنائية ب�إرادة».
الدعوة وتف�ض الدورة إ
وبح�س ��ب الفقرة ( )2م ��ن ذات املادة فان للملك احلق
بدعوة «جمل�س أالمة لالجتماع يف دورة �إ�س ��تثنائية أ� ً
ي�ضا متى
طلبت ذل ��ك أالغلبية املطلقة ملجل�س النواب بعري�ض ��ة موقعة
منه ��ا تبني فيها أالمور التي يراد البحث فيها» ،يف حني منعت
الفق ��رة ( )3من املادة ذاتها جمل� ��س االمة « أ�ن يبحث يف أ�ية
الرادة امللكية التي
دورة �إ�س ��تثنائية �إال يف أالم ��ور املعين ��ة يف إ
�إنعقدت تلك الدورة مبقت�ضاها».
أ
القوان�ين املدرج��ة عل��ى ج��دول �عم��ال ال��دورة
ا إل�ستثنائية
الرادة امللكي ��ة بدعوة جمل� ��س أالمة لالنعقاد
�ص ��درت إ
يف دورة ا�س ��تثنائية ا�س ��تنادًا لن� ��ص امل ��ادة  82من الد�س ��تور
االردين ،وت�ض ��منت  29م�ش ��روع قانون �إ�ضافة اىل ثالثة بنود
أ�خرى هي:
 -1التعدي�ل�ات املقرتح ��ة عل ��ى النظ ��ام الداخل ��ي ملجل� ��س
النواب واملحالة �إىل جلنته القانونية.
 -2تقري ��ر اللجنة املالية واالقت�صادية ملجل�س النواب حول
تقارير ديوان املحا�سبة لل�سنوات من � 2000إىل .2007
 -3التقري ��ر ال�سنوي ال�سابع واخلم�س ��ون لديوان املحا�سبة
ل�سنة .2008
�أما م�شاريع القوانني املت�ضمنة يف ا إلرادة امللكية
فهي:
 -1م�ش ��روع قان ��ون �س ��لطة �إقلي ��م البرتاء ال�س ��ياحي ل�س ��نة
.2009
 -2م�شروع قانون ال�ضمان االجتماعي ل�سنة .2009
 -3م�شروع قانون معدل لقانون اجلمعيات ل�سنة .2009
 -4م�شروع قانون معدل لقانون املالكني وامل�ست أ�جرين ل�سنة
.2009
 -5قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )42ل�س ��نة  2001قانون اجلامعات
أالردنية الر�سمية .
 -6م�شروع قانون اجلامعات أالردنية ل�سنة .2009
 -7م�ش ��روع قان ��ون التعلي ��م الع ��ايل والبحث العلمي ل�س ��نة
.2009
ؤ
 -8م�ش ��روع قانون مع ��دل لقانون هيئ ��ة اعتماد م��س�س ��ات
التعليم العايل ل�سنة .2009
 -9قانون م ؤ�قت رقم ( )86ل�سنة  2001قانون معدل لقانون
العقوبات.
 -10م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة -2004
 -11م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2009

الت�ش ��اور مع رئي�س ��ه املهند�س عبد الهادي
املج ��ايل يف م�ش ��اريع القوان�ي�ن املقرتح
�إدراجها على جدول اال�ستثنائية الثانية.
وعقدت الدورة اال�س ��تثنائية الثانية
ملجل� ��س الن ��واب و�س ��ط أ�ج ��واء خالفي ��ة
مت�ش ��نجة بني املجل�س وال�صحافة ،و�صلت
حد �إقرار املكتب الدائ ��م تعليمات جديدة
مت�شددة ت�ستهدف تقييد حرية ال�صحفيني
داخ ��ل املجل� ��س ،والت�ض ��ييق عليه ��م يف
حـــــــــــريتهم باحل�ص ��ول عل ��ى املعلومات،
أ
مما دفع بال�صحف اليومية ملقاطعة ن�شاطات و�خبار املجل�س
قبل أ�ن يتم التفاهم بني املجل�س ونقابة ال�ص ��حفيني ور ؤ��س ��اء
حترير ال�ص ��حف على �آلية عمل تلغي ق ��رارات املكتب الدائم
الت ��ي قوبلت با�س ��تياء وانتقاد وا�س ��عي النط ��اق لي�س من لدن
ال�ص ��حفيني فح�س ��ب ،و�إمنا من جانب عدد كبري من النواب
الذي ��ن دع ��وا لتجاوز ه ��ذه أالزم ��ة والبحث عن حل ��ول تكفل
لل�ص ��حفيني حرية العمل ،وت�ض ��من حقهم يف احل�ص ��ول على
املعلومات.
أ�مام هذه املعطيات بد أ� جمل�س أالمة «النواب أ
والعيان»
أ�عمال دورته اال�س ��تثنائية الثاني ��ة اعتبارا من  8حزيران/
يوليو  ،2009وانتهت يف � 10آب /أ�غ�س ��ط�س  ،2009لتكون من
أ�طول الدورات اال�ستثنائية التي يعقدها املجل�س احلايل.

املكتب الدائم
يــــــ�صــــــــــــــــــ ��د ر
تعليمـــــــــــــــــ ��ات
جـــــــــــــــد يــــ ��د ة
لتـــــــقـــــيـــيـــــــ ��د
حر يــــــــــــــــــــــــــ ��ة
ال�صحــــــــفيني

وت�ض ��من ن�ص االرادة امللكية  32م�ش ��روع قانون وقانون

م ؤ�قت وقانون معدل� ،إ�ض ��افة �إىل تقارير ديوان املحا�س ��بة
لل�س ��نوات م ��ن  2000اىل  2007والتعدي�ل�ات املقرتح ��ة على
النظام الداخلي ملجل�س النواب.
و أ�حال ��ت احلكوم ��ة م ��ن ب�ي�ن جمم ��وع القوان�ي�ن الت ��ي
الرادة امللكية  29م�شروع قانون ،فيما أ�خرج املجل�س
ت�ضمنتها إ
من أ�دراجه ما تبقى من م�ش ��اريع القوانني أالخرى الواردة يف
) التقى الذهبي باملجايل منفردًا م�ساء ال�سبت � 22شباط 2009
«اجازة ر�سمية» يف مكتب الثاين ملدة اربعني دقيقة ،وخرج املجايل
قائال يف ت�صريحات �صحفية عقب االجتماع أ�ن رئي�س الوزراء
أ�طلعه فقط على أال�س�س التي و�ضعها الختيار الوزراء اجلدد الذين
�سيدخلون حكومته يف التعديل ،كما ا�شار املجايل �إىل �إحتمال أ�ن
ي�ساهم املجل�س يف امل�شاورات �إال أ�نه من ال�صعب امل�ساهمة يف
التعديل احلكومي ،وقال املجايل يف ت�صريحاته ال�صحفية ان
اللقاء تناول �إىل جانب التعديل احلكومي احلديث يف عالقة
احلكومة مبجل�س النواب ،والدورة اال�ستثنائية دون أ�ن يتحدث يف
التفا�صيل.
أ
) عقد جمل�س النواب �ول جل�ساته يف دورته اال�ستثنائية �صباح يوم
اخلمي�س  11حزيران . 2009
) بد أ�ت الدورة اال�ستثنائية االوىل للمجل�س احلايل يف  1حزيران
 2008وانتهت يف  12متوز . 2008
) أ�حالت احلكومة للمجل�س تقرير ديوان املحا�سبة ال�سنوي رقم 57
ل�سنة  2008منفردا ووافق املجل�س على تو�صيات جلنته املالية
باقراره.



لل�سكان
 -12م�ش ��روع قانون معدل لقانون امل ؤ��س�س ��ة العامة إ
والتطوير احل�ضري ل�سنة .2009
 -13قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )42ل�س ��نة  2002قان ��ون الهيئ ��ة
الوطنية للت�صنيع .
 -14قانون م ؤ�قت رقم ( )53ل�س ��نة  2001قانون م ؤ��س�س ��ة �آل
ال�سالمي.
البيت للفكر إ
 -15قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )67ل�س ��نة  2001قان ��ون �إجراء
الدرا�سات الدوائية.
 -16قانون م ؤ�قت رقم ( )44ل�سنة  2003قانون معدل لقانون
�إجراء الدرا�سات الدوائية.
 -17م�شروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة .2009
 -18م�شروع قانون معدل لقانون أ��صول املحاكمات اجلزائية
ل�سنة .2009
 -19م�شروع قانون �إدارة ق�ضايا الدولة ل�سنة .2009
 -20م�ش ��روع قانون مع ��دل للقانون املعدل أ
للح ��كام املتعلقة
أ
بالموال غري املنقولة ل�سنة .2009
ال�ص�ل�اح والت أ�هيل
 -21م�ش ��روع قانون معدل لقانون مراكز إ
ل�سنة .2009
 -22م�شروع قانون �ضريبة الدخل ل�سنة .2009
 -23قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )67ل�س ��نة  2003قان ��ون تروي ��ج
اال�ستثمار.
 -24قانون م ؤ�قت رقم ( )68ل�سنة  2003قانون اال�ستثمار.
 -25م�شروع قانون ت�شجيع اال�ستثمار ل�سنة .2009
 -26م�ش ��روع قان ��ون مع ��دل لقان ��ون ال�ض ��ريبة العام ��ة على
املبيعات ل�سنة .2009
 -27م�ش ��روع قان ��ون مع ��دل لقان ��ون املناطق التنموية ل�س ��نة
.2009
 -28م�ش ��روع قانون الت�ص ��ديق على اتفاقية امتياز ال�ص ��خر
الزيت ��ي ب�ي�ن حكومة اململك ��ة أالردنية الها�ش ��مية ممثلة
ب�س ��لطة امل�ص ��ادر الطبيعي ��ة و�ش ��ركة أالردن لل�ص ��خر
الزيتي (( )B.Vبي يف).
 -29م�ش ��روع قانون ت�ص ��ديق اتفاقية �إقام ��ة منطقة التجارة
احل ��رة ب�ي�ن اململك ��ة أالردني ��ة الها�ش ��مية وكندا ل�س ��نة
.2009
وتـــــوزعت م�شـــــاريع القـــــوانني  29املحـــالة من احلـــكومة ما
ب�ي�ن  9قـــوانــني جديدة لع ��ام  ،2009و 8قـــوانني م ؤ�قتة ،و12
م�شروع قانون معدل لقوانني نافذه.

.2009
 -5م�شروع قانون �إدارة ق�ضايا الدولة ل�سنة .2009
 -6م�شروع قانون �ضريبة الدخل ل�سنة .2009
 -7م�شروع قانون ت�شجيع اال�ستثمار ل�سنة .2009
 -8م�ش ��روع قانون الت�ص ��ديق عل ��ى اتفاقية امتياز ال�ص ��خر
الزيت ��ي بني حكوم ��ة اململك ��ة أالردنية الها�ش ��مية ممثلة
ب�سلطة امل�صادر الطبيعية و�شركة أالردن لل�صخر الزيتي
(( )B.Vبي يف).
 -9م�ش ��روع قانون ت�ص ��ديق اتفاقي ��ة �إقامة منطق ��ة التجارة
احل ��رة ب�ي�ن اململك ��ة أالردني ��ة الها�ش ��مية وكندا ل�س ��نة
.2009
�أما م�شاريع القوانني امل ؤ�قتة فهي:
 -1قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )67ل�س ��نة  2003قان ��ون تروي ��ج
اال�ستثمار.
 -2قانون م ؤ�قت رقم ( )68ل�سنة  2003قانون اال�ستثمار.
 -3قانون م ؤ�قت رقم ( )86ل�س ��نة  2001قانون معدل لقانون
العقوبات
 -4قانون م ؤ�قت رقم ( )42ل�سنة  2002قانون الهيئة الوطنية
للت�صنيع .
 -5قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )53ل�س ��نة  2001قانون م ؤ��س�س ��ة �آل
ال�سالمي.
البيت للفكر إ
 -6قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )67ل�س ��نة  2001قان ��ون �إج ��راء
الدرا�سات الدوائية.
 -7قانون م ؤ�قت رقم ( )44ل�س ��نة  2003قانون معدل لقانون
�إجراء الدرا�سات الدوائية.
 -8قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )42ل�س ��نة  2001قان ��ون اجلامعات
أالردنية الر�سمية.
�أم��ا م�شاري��ع القوان�ين املعدل��ة لقوان�ين ناف��ذه
فهي:
 -1م�شروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد م ؤ��س�سات التعليم
العايل ل�سنة .2009
 -2م�شروع قانون معدل لقانون اجلمعيات ل�سنة .2009
 -3م�ش ��روع قانون معدل لقانون املالكني وامل�س ��ت أ�جرين ل�سنة
.2009
 -4م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2004
 -5م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2009
لل�س ��كان
 -6م�ش ��روع قانون معدل لقانون امل ؤ��س�س ��ة العامة إ
والتطوير احل�ضري ل�سنة .2009
 -7م�شروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة .2009
 -8م�ش ��روع قانون معدل لقانون أ��ص ��ول املحاكمات اجلزائية
ل�سنة .2009

�أم��ا م�شاري��ع القوان�ين اجلدي��دة
الت��ي �أحالتها احلكومة للمجل�س
إلدراجها على جدول �أعمال دورته
اال�ستثنائية فهي:
 -1م�ش ��روع قانون �س ��لطة �إقلي ��م البرتاء
ال�سياحي ل�سنة .2009
 -2م�شروع قانون ال�ضمان االجتماعي ل�سنة .2009
 -3م�شروع قانون اجلامعات أالردنية ل�سنة .2009
 -4م�ش ��روع قان ��ون التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلمي ل�س ��نة

 9قـــــــــــــوانيــــــــ ��ن
جدي ��دة أ�حالتها
احلكومة ملجل�س
النـــــــــــــــــــــــــــــ ��واب
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للحكام املتعلق ��ة أ
 -9م�ش ��روع قانون مع ��دل للقانون املع ��دل أ
بالموال غري
املنقولة ل�سنة .2009
ال�صالح والت أ�هيل ل�سنة .2009
 -10م�شروع قانون معدل لقانون مراكز إ
 -11م�شروع قانون معدل لقانون ال�ضريبة العامة على املبيعات ل�سنة .2009
 -12م�شروع قانون معدل لقانون املناطق التنموية ل�سنة .2009
























 










وعقد املجل�س خالل اجلل�سة الرابعة  9جل�سات
ا�س ��تكمالية من بينها  6جل�س ��ات يف يومني �ص ��باحية
وم�س ��ائية ،ومل ينجح بعقد �إحداها ب�سبب عدم ت أ�مني
ن�ص ��ابها القانوين ،بينما فقدت اجلل�س ��ة امل�سائية

أالخرية الت ��ي عقدها املجل� ��س ن�ص ��ابها القانوين
حيث توقف النواب عند مناق�ش ��ة املادة  11من قانون
�ضريبة الدخل.
القوانني التي �أقرها جمل�س النواب
يك�ش ��ف منجز جمل� ��س الن ��واب الت�ش ��ريعي يف
دورت ��ه اال�س ��تثنائية ع ��ن احلج ��م املتوا�ض ��ع يف هذا
اجلان ��ب� ،إذ أ�قر فقط  13قانو ًنا ،مل يكن من بينها
غري م�ش ��روعي قانونني فقط من القوانني امل ؤ�قتة وهو
القانون امل ؤ�قت رقم ( )42ل�س ��نة  2002قانون الهيئة
الوطنية للت�صنيع ،والقانون امل ؤ�قت رقم ( )42ل�سنة
 2001قانون اجلامعات أالردنية.
ويالح ��ظ أ�ن القوان�ي�ن املعدلة لقوانني �س ��ارية
املفعول كان لها الن�ص ��يب أالوفر يف املنجز الت�شريعي
ملجل�س النواب �إذ أ�قر منها ثمانية م�شاريع هي:
 -1م�شروع قانون معدل لقانون اجلمعيات اخلريية
ل�سنة .2009
 -2م�شروع قانون معدل لقانون املالكني وامل�ست أ�جرين
ل�سنة .2009
 -3م�ش ��روع قان ��ون مع ��دل لقان ��ون هيئ ��ة اعتم ��اد
م ؤ��س�سات التعليم العايل ل�سنة .2009
 -4م�ش ��روع قان ��ون مع ��دل لقان ��ون امل ؤ��س�س ��ة العامة
لل�سكان والتطوير احل�ضري ل�سنة .2009
إ
 -5م�شروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة
.2009
 -6م�ش ��روع قانون مع ��دل لقانون أ��ص ��ول املحاكمات
اجلزائية ل�سنة .2009
 -7م�ش ��روع قان ��ون معدل للقان ��ون املع ��دل أ
للحكام
املتعلقة أ
بالموال غري املنقولة ل�سنة .2009
 -8م�ش ��روع قانون مع ��دل لقان ��ون مراك ��ز ا إل�صالح
والت أ�هيل ل�سنة .2009
















 





















اجلل�سات اال�ستكمالية تفوق اجلل�سات العادية





بالرغ ��م من طول فرتة انعقاد الدورة اال�س ��تثنائية ملجل�س أالمة ف�إنه






 














مل ينج ��ز غري  13م�ش ��روع قان ��ون فقط من جممل ما ه ��و مطروح عليه من
م�ش ��اريع القوانني التي ت�ض ��منها جدول أ�عمالها ،مبق ًيا بذلك  19قانو ًنا يف
أ�دراجه لرتحيلها �إىل دورته العادية الثالثة.
الن ��واب خ�ل�ال م ��دة
لق ��د عق ��د جمل� ��س
دورته اال�ستثنائية  22جل�سة ا ملجـــــــــــلـــــ� ��س ملناق�شة القوانني املحالة
�إلي ��ه ،وقد ب ��د أ� املجل�س أ�وىل يعـــقـــــــــــــــ ��د  4جل�س ��اته ر�س ��م ًيا يف
 11حزي ��ران� ،إال أ�ن م ��ن جل�ســـــــــــــــــ ��ات املالحظ أ�ن املجل�س عقد
أ�ربع جل�سات عادية فقط فيما عــــــــــــــــــــا د ي ��ة جل� � أ� �إىل أ��س ��لوب عق ��د
اجلل�سات اال�ستكمالية لتاليف فـــــــقــــــــــــــــــــــط م�ش ��كلة ت أ�مني الن�صاب
القانوين جلل�ساته.
لق ��د عق ��د املجل� ��س جل�ست ��ه أالوىل االفتتاحية فقط بدون جل�س ��ات
ا�س ��تكمالية بينم ��ا جل أ� يف جل�س ��اته الثالث املتبقية �إىل أ��س ��لوب اجلل�س ��ات
اال�س ��تكمالية وعقد يف اجلل�سة الثانية جل�ستني ا�ستكماليتني ،ويف اجلل�سة
الثالثة عقد  7جل�سات ا�ستكمالية فقدت �إحداها ن�صابها القانوين.
) عقد جمل�س النواب �آخر جل�ساته يف  5اب اغ�سط�س . 2009
) ن�صت املادة  70من النظام الداخلي على أ�ن «يفتتح الرئي�س اجلل�سة يف املوعد
املحدد ،فاذا مل يح�ضر ثلثا اع�ضاء املجل�س ي ؤ�خر افتتاحها ن�صف �ساعة ،واذا
م�ضت هذه املدة ومل يكتمل الن�صاب القانوين يحدد موعد اجلل�سة القادمة» ويفيد
ن�ص املادة بان الن�صاب القانوين ال�شرتاط عقداجلل�سة هو  73نائبا ميثلون ثلثي
أ�ع�ضاء املجل�س ،بينما حتتاج اجلل�سة اال�ستكمالية �إىل أالغلبية أ�ي الن�صف زائد
واحد أ�ي بح�ضور  56نائبا فقط.
) اجلــــــلـــــ�سة اال�ستكمالية الثــــانية التي عقــــــدها بتاريخ . 2009 / 7 / 6
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) جل أ� رئي�س املجل�س لهذا أال�سلوب بهدف ت�سريع �إقرار
قانون �ضريبة الدخل �إال أ�ن النواب جهدوا لتعطيله ،أ�ما
اجلل�سة التي مل تنعقد ب�سبب عدم توفر ن�صابها القانوين
فهي اجللــــ�سة امل�ســـــائية التي تــــــــقرر عقـــــدها بتـــاريخ
. 2009/ 8 / 3
) هي اجلـــــــل�سة أالخيــــــرة التي عقـــــدها املجــــل�س م�ساء
. 2009 / 8 / 5
) أ�قر جمل�س النواب احلايل يف دورته اال�ستثنائية أالوىل
 24قانونا كان من بينها رف�ضه لـ  7م�شاريع قوانني  ،كان
�إثنان منها ب�سبب دجمهما يف قوانني أ�خرى.
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 -5م�شروع قانون �إدارة ق�ضايا الدولة ل�سنة .2009
 -6م�شروع قانون �ضريبة الدخل ل�سنة .2009
 -7قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )68ل�س ��نة  2003قان ��ون
اال�ستثمار.
 -8م�ش ��روع قانون مع ��دل لقانون ال�ضريب ��ة العامة على
املبيعات ل�سنة .2009
 -9م�ش ��روع قانون معدل لقانون املناط ��ق التنموية ل�سنة
.2009
 -10التعدي�ل�ات املقرتحة على النظ ��ام الداخلي ملجل�س
النواب واملحالة �إىل جلنته القانونية.
 -11قانون م ؤ�قت رقم ( )42ل�سنة  2001قانون اجلامعات
أالردنية الر�سمية .
 -12قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )86ل�س ��نة  2001قانون معدل
لقانون العقوبات.
 -13م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2009
 -14م�ش ��روع قان ��ون ت�صدي ��ق اتفاقي ��ة �إقام ��ة منطق ��ة
التج ��ارة احلرة بني اململكة أالردنية الها�ش ��مية وكندا
ل�سنة .2009
 -15قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )67ل�س ��نة  2003قانون ترويج
اال�ستثمار.

يف حني أ�قر أ�ربعة قوانني جديدة هي:
 -1م�ش ��روع قان ��ون �سلط ��ة �إقلي ��م الب�ت�راء ال�سياح ��ي
التنموي ل�سنة .2009
 -2م�شروع قانون اجلامعات أالردنية ل�سنة .2009
 -3م�ش ��روع قانون التعليم العايل والبحث العلمي ل�سنة
.2009
 -4م�شروع قانون الهيئة الوطنية للت�صنيع.

بينما أ�قر م�شروع قانون واحد فقط هو:
 م�شــــروع قانون الت�صديق على �إتفاقية �إمتياز ال�صخر
الزيتي بني حكومة اململكة أالردنية الها�ش� �ــــمية ممــــثلة
ب�ســـــــلطة املـــ�صادر الطبيعية و�شـــركة أالردن لل�صــــخر
الـــزيـــتي (( )B.Vبي يف).
كم ��ا أ�قر تقرير جلنت ��ه املالية حول جمم ��وع تقارير
ديوان املحا�سبة أ
للعوام ما بني  2000اىل � ،2007إ�ضافة
�إىل تقرير ديوان املحا�سبة املتعلق بعام .2008
و�ش ��هدت الدورة اال�س ��تثنائية �إدراج ع ��دد �آخر من
القوان�ي�ن الت ��ي مل يتمك ��ن املجل� ��س �إما من مناق�ش ��تها أ�و
�إقرارها ،أ�و مل ي�ستطع �إدراجها على جداول أ�عماله.
ومن بني القوانني التي �أدرجها املجل�س على جداول
�أعماله ومل ي�ستطع ا�ستكمالها:
 م�شروع قانون ال�ضمان االجتماعي ل�سنة 2009
حي ��ث مت التواف ��ق �ض ��من ًيا بني الن ��واب واحلكومة على
ت أ�جيل النظر فيه �إىل الدورة العادية الثالثة.
ويالح��ظ �أن القوانني ا ألخرى املتبقي��ة لدى املجل�س
« إ�ىل جان��ب قانون ال�ضم��ان االجتماع��ي» من جدول
�أعم��ال ال��دورة اال�ستثنائية الثاني��ة ،ومت ترحيلها إ�ىل
الدورة العادية الثالثة هي:
 -1م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2009
 -2قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )53ل�س ��نة  2001قانون م ؤ��س�سة
�آل البيت للفكر ا إل�سالمي.
 -3قان ��ون م ؤ�قت رقم ( )67ل�س ��نة  2001قان ��ون �إجراء
الدرا�سات الدوائية.
 -4قان ��ون م ؤ�ق ��ت رق ��م ( )44ل�س ��نة  2003قانون معدل
لقانون �إجراء الدرا�سات الدوائية.

وبالرغم من أ�ن جمل�س النواب أ�قر يف دورته اال�س ��تثنائية
الثانية  13قانو ًنا �إال أ�ن ع�ش ��رة منه ��ا فقط اجتازت عتبة
جمل� ��س أالعيان من امل ��رة أالوىل ،يف حني �أعاد جمل�س
ا ألعيان إ�ىل جمل�س النواب ثالثة م�شاريع قوانني هي:
 -1م�شروع قانون رعاية الثقافة ل�سنة .2009
 10قوان�ي�ن
 -2م�ش ��روع قانون معدل للقان ��ون املعدل أ
للحكام
فقط اجتازت
املتعلقة أ
بالموال غري املنقولة ل�سنة .2009
عتبة جمل�س
ال عيـــــــــــــ ��ان  -3م�ش ��روع قان ��ون معدل لقانون اجلمعيات ل�س ��نة
أ
.2009

) مل ي�ستطع املجل�س �إقراره ومناق�شته يف دورته اال�ستثنائية
بالرغم من عقده حوايل �ست جل�سات متتالية بهدف
االنتهاء من مناق�شته مما دفع باحلكومة اىل التن�سيب بف�ض
الدورة اال�ستثنائية قبل �إجنازه أل�سباب قيل يف حينه انها
تتعلق بالتعديالت التي أ�دخلها النواب على مواد القانون ومل
تر�ضى احلكومة عنها.

) �صوت املجل�س على �إلغاء هذا القانون لكونه مل يتم تفعيله منذ
�إ�صداره كقانون م ؤ�قت.
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ح�ص�ص جلان املجل�س الدائمة من قوانني الدورة اال�ستثنائية
أ�حال جمل�س النواب م�ش ��اريع القوانني التي عر�ض ��ت عليه يف دورته اال�س ��تثنائية الثانية �إىل �سبع من جلانه الدائمة فقط ،بينما أ�حيل
م�ش ��روعي قانون�ي�ن �إىل جلنتني م�ش�ت�ركتني هما اللجن ��ة املالي ��ة واالقت�صادية وجلنة العم ��ل والتنمية االجتماعية حي ��ث أ�حيل �إليها
م�ش ��روع قانون ال�ض ��مان االجتماعي ،فيما أ�حيل م�شروع القانون املعدل لقانون املناطق التنموية �إىل جلنة م�شرتكة ثانية �ضمت كل من
الدارية.
اللجنة املالية واالقت�صادية واللجنة إ
وكان ن�صيب كل جلنة من اللجان ال�سبعة الدائمة على النحو التايل:
 7جلـــــــ ��ان فق ��ط


















ت�ســــــــــــــــــــــت أ
ـــــــ� ثــــ ��ر
بقوان�ي�ن الدورة
اال�ســـــــــــــتثنا ئــي ��ة
و ا للجــــــــنــــــــــــــــــ ��ة
القانوني ��ة تن ��ال
احل�صــ ��ة أالك�ب�ر
بــــــــو ا قــــــــــــــــــــــــــ ��ع
 10قـــــــــــوانيــــــ ��ن





�أوال :اللجنة ا إلدارية
أ�حيل عليها ( )4م�شاريع قوانني أ�قر املجل�س منها ثالثة قوانني هي:
 -1م�شروع قانون �إقليم البرتاء ال�سياحي لعام .2009
 -2م�شروع قانون معدل لقانون امل ؤ��س�سة العامة للتطوير احل�ضري لعام .2009
 -3م�شروع القانون امل ؤ�قت للعام  2002الهيئة الوطنية للت�صنيع.
ال�سالمي
بينما مل يقر املجل�س م�رشوع قانون م�ؤ�س�سة �آل البيت للفكر إ

ويو�ضح اجلدول التايل جمموع القوانني املحالة �إىل اللجنة ا إلدارية وت�صنيفها وف ًقا لل�سيا�سات
كيف تعاملت معه حالته
ال�سيا�سة
نوعه
ا�سم القانون
أ�قر
وافقت مع التعديل
�سياحة و�آثار
قانون
اقليم البرتاء ال�سياحي لعام 2009
وافقت مع التعديالت أ�قر
�سكن
معدل
امل ؤ��س�سة العامة للتطوير احل�ضري
وافقت مع التعديالت أ�قر
�صناعة
قانون م ؤ�قت
الهيئة الوطنية للت�صنيع
ؤ
أ
�وقاف و�ش�ون دينية مل يناق�ش
قانون
م ؤ��س�سة �آل البيت للفكر اال�سالمي

ثانيا :جلنة العمل والتنمية ا إلجتماعية
و أ�حال املجل�س �إليها م�ش ��روعي قانونني أ�قر أ�ولهما وهو م�ش ��روع القانون املعدل لقانون اجلمعيات اخلريية ،بينما مل يقر املجل�س
الجتماعي الذي أ�حيل �إليها �ض ��من جلنة م�ش�ت�ركة �ض ��مت �إىل جانبه ��ا اللجنة املالية
م�ش ��روع القان ��ون الث ��اين وهو قانون ال�ض ��مان إ
واالقت�صادية.
ويو�ضح اجلدول التايل القوانني املحالة �إىل جلنة العمل والتنمية االجتماعية وت�صنيفها وفقا لل�سيا�سات
حالته
كيف تعاملت معه
ال�سيا�سة
نوعه
ا�سم القانون
أ�قر
اجلمعيــات اخلريية معدل جمعيات وم ؤ��س�سات املجتمع املدين وافقت مع التعديالت
جلنة م�شرتكة
مل يناق�ش
ال�ضمان االجتماعي قانون �ضمان اجتماعي
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ثالثا :اللجنة املالية واالقت�صادية
أ�حال املجل�س �إليها �ستة م�شاريع قوانني ومل ُيق ّر �سوى تقارير ديوان املحا�سبة لل�سنوات من  2000اىل  2007اىل جانب التقرير
ال�سنوي ال�سابع واخلم�سون لديوان املحا�سبة ل�سنة  ،2008بينما مل يقر م�شاريع �ستة قوانني هي :
 -1م�شروع قانون �ضريبة الدخل ل�سنة .2009
 -2قانون م ؤ�قت رقم ( )67ل�سنة  2003قانون ترويج اال�ستثمار.
 -3قانون م ؤ�قت رقم ( )68ل�سنة  2003قانون اال�ستثمار .
 -4م�شروع قانون ت�شجيع اال�ستثمار ل�سنة .2009
 -5م�شروع قانون معدل لقانون ال�ضريبة العامة على املبيعات ل�سنة .2009
 -6م�شروع قانون معدل لقانون املناطق التنموية  ل�سنة .2009
ويو�ضح اجلدول التايل حالة القوانني املحالة �إىل اللجنة املالية وت�صنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة
ا�سم القانون
�ضريبة الدخل
ترويج اال�ستثمار
اال�ستثمار
ت�شجيع اال�ستثمار

نوعه

ال�سيا�سة

قانون ا�صالح النظام ال�ضريبي واملايل
قانون م ؤ�قت جذب اال�ستثمار
قانون جذب اال�ستثمار
قانون جذب اال�ستثمار

ال�ضريبة العامة على املبيعات
املناطق التنموية
التقرير  57لديوان املحا�سبة
تقارير ديوان املحا�سبة 2007

معدل
معدل
تقرير
تقرير

ا�صالح النظام ال�ضريبي واملايل
حكم حملي وبلديات
م�ساءلة وحماربة الف�ساد
م�ساءلة وحماربة الف�ساد

كيف تعاملت معه

حالته

مل يناق�ش
مل يناق�ش
مل يناق�ش
مل يناق�ش
أ�قرته اللجنة
مل يناق�ش

مل يعر�ض

أ�قر

رابعا :اللجنة القانونية
أ
أ
وكانت ح�صتها أالكرب من بني اللجان� ،إذ �حال املجل�س �إليها  10قوانني �قر منها ثالثة قوانني هي:
 -1م�شروع قانون معدل لقانون املالكني وامل�ست أ�جرين لعام .2009
للحكام املتعلقة أ
 -2م�شروع قانون معدل للقانون املعدل أ
بالموال غري املنقولة ل�سنة .2009
ال�صالح والت أ�هيل ل�سنة .2009
 -3م�شروع قانون معدل لقانون مراكز إ
ومل يقر املجل�س �سبعة م�شاريع قوانني هي:

 -1م�شروع قانون ت�صديق اتفاقية �إقامة منطقة التجارة احلرة بني اململكة أالردنية الها�شمية وكندا ل�سنة .2009
 -2القانون امل ؤ�قت رقم ( )86ل�سنة  2001قانون معدل لقانون العقوبات.
تو�صيـــــة
 -3م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة -2004
 -4م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة .2009
 -5م�شروع قانون معدل لقانون أ��صول املحاكمات اجلزائية ل�سنة .2009
يج���ب تفعيل اجلانب
 -6م�شروع قانون �إدارة ق�ضايا الدولة ل�سنة .2009
 -7ومل ي�ستطع املجل�س مناق�شة التعديالت املقرتحة على نظامه الداخلي واملحالة �إىل جلنته القانونية .الرقاب���ي للمجل����س
الدارية.
) قانون م�شرتك مع اللجنة إ
) متت قراءة م�شروع االتفاقية حتت القبة و أ�ثري حولها جدل مو�سع مما دفع بالنواب اىل الت�صويت على �إعادتها
�إىل اللجنة القانونية للمزيد من الدرا�سة والتقييم.

14

أ�ثناء انعقاد الدورة
اال�ستثنائي���ة م���ن
خ�ل�ال إ�دراج بند «ما
يـــــ�ستجد من أ�عمال»
على جــــدول أ�عمالها.

ويو�ضح اجلدول التايل عدد القوانني املحالة �إىل اللجنة القانونية واالجراءات
التي اتخذها املجل�س جتاهها وت�صنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة
ا�سم القانون
املالكني وامل�ست أ�جرين
قـــــانون العقـــــــــــوبات
قانون العقوبات 2004
قانون العقوبات 2009
أ��صــــــــول املحاكمات اجلزائية
�إدارة ق�ضايا الدولة

نوعه
معدل
قانون م ؤ�قت
معدل
معدل
معدل
قانون

أالحكـــــــــام املتعلقة أ
بالموال الغري منقولة
ال�صالح والت أ�هيل
مراكز إ

معدل
معدل

التعديالت املقرتحة على النظام الداخلي
التجارة احلرة بني أالردن وكندا

معدل
قانون

ال�سيا�سة

حالته

كيف تعاملت معه

أ�قر

وافقت مع التعديالت
�سكن
مل يناق�ش
ال�سجون ومراكز الت أ�هيل ,جرمية
مل يناق�ش
ال�سجون ومراكز الت أ�هيل ,جرمية
مل يناق�ش
ال�سجون ومراكز الت أ�هيل ,جرمية
مل يناق�ش
ال�سجون ومراكز الت أ�هيل ,جرمية
تعزي ��ز االجه ��زة االمني ��ة  ,اال�ص�ل�اح مل يناق�ش
الق�ضائي
أ�قر
وافقت مع التعديالت
ا�صالح النظام ال�ضريبي واملايل
وافق ��ت كم ��ا ج ��اء من أ�قر
ال�سجون ومراكز الت أ�هيل
احلكومة
مل يناق�ش
ا�صالح انتخابي وتطوير اداء الربملان
عر�ض عل ��ى املجل� ��س واعيد مل يقر
جـــــــــــذب اال�ســــــــتـــثمار
ثاني ��ة للجن ��ة للمزي ��د م ��ن
الدرا�سة

خام�سا :جلنة الرتبية والثقافة وال�شباب
كانت ح�صتها خم�سة قوانني أ�قرها املجل�س جميعها وهي:
 -1م�شروع قانون اجلامعات أالردنية ل�سنة .2009
 -2م�شروع قانون التعليم العايل والبحث العلمي ل�سنة .2009
 -3م�شروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد م ؤ��س�سات التعليم العايل ل�سنة .2009
 -4م�شروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة .2009
 -5القانون امل ؤ�قت رقم ( )42ل�سنة  2001قانون اجلامعات أالردنية الر�سمية.
ويو�ضح اجلدول التايل القوانني املحالة �إىل جلنة الرتبية والثقافة وال�شباب وت�صنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة
ا�سم القانون

نوعه

قانون اجلامعات الر�سمية

قانون
م ؤ�قت
قانون

التعليم العايل والبحث العلمي

قانون

هيئة اعتماد م ؤ��س�سات التعليم العايل

معدل

قانون رعاية الثقافة

معدل

اجلامعات االردنية 2009

ال�سيا�سة

كيف تعاملت معه

حالته

الغى املجل�س م�شروع القانون لدجمه يف �صلب الغاء
جامعات
قانون اجلامعات الر�سمية ل�سنة 2009
أ�قر
وافقت مع التعديالت
جامعات
أ�قر
البح ��ث العلمي وافقت مع التعديالت
واالخرتاع
أ�قر
ا�صالح النظام وافقت مع التعديالت
التعليمي
أ�قر
الثقافة واالبداع وافقت مع التعديالت

) اعترب املجل�س م�شروع هذا القانون الغيا �ضمنا ب�سبب ت�ضمينه يف �صلب م�شروع قانون اجلامعات االردنية ل�سنة .2009
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�ساد�سا :جلنة ال�صحة والبيئة
و أ�حال املجل�س على جلنة ال�صحة والبيئة م�شروعي قانونني مل يقرهما ومل يعر�ضا على املجل�س وهما:
 -1قانون م ؤ�قت رقم ( )67ل�سنة  2001قانون �إجراء الدرا�سات الدوائية.
 -2قانون م ؤ�قت رقم ( )44ل�سنة  2003قانون معدل لقانون �إجراء الدرا�سات الدوائية.
ويو�ضح اجلدول التايل حالة القوانني املحالة �إىل جلنة ال�صحة والبيئة وت�صنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة
ا�سم القانون
الدرا�سات الدوائية

ال�سيا�سة كيف تعاملت معه
نوعه
مل يناق�ش
قانون م ؤ�قت �صحة

�إجراءات الدرا�سات الدوائية

قانون م ؤ�قت

�صحة

حالته

مل يناق�ش

�سابعا :جلنة الطاقة
وكان ن�صيبها م�شروع قانون واحد فقط أ�قره املجل�س وهو
 م�شروع قانون الت�صديق على �إتفاقية �إمتياز ال�صخر الزيتي بني حكومة اململكة أالردنية الها�شمية ممثلة ب�سلطة امل�صادر الطبيعية
و�شركة أالردن لل�صخر الزيتي (( )B.Vبي يف).
ويو�ضح اجلدول التايل حالة القانون وت�صنيفه وفقا لل�سيا�سات العامة
ا�سم القانون
اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي

نوعه
قانون

كيف تعاملت معه حالته
ال�سيا�سة
الطاقة والرثوة املعدنية وافقت مع التعديالت أ�قر

�أوال :توزيع القوانني وفقا لل�سيا�سات التي تن�ضوي يف �إطارها
 -1حمور االقت�صاد واملال أ
والعمال 11 :قانون.
 -2حمور التنمية والرفاة االجتماعي 7 :قوانني.
 -3حمور الدميقراطية واال�صالح ال�سيا�سي 3 :قوانني.
 -4التعلي ��م والتعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلم ��ي والثقاف ��ة وال�ش� � ؤ�ون
الدينية 6 :قوانني.
 -5حمور الت�شريع والعدل 6 :قوانني.
 -6حمور أالمن والدفاع2 :
 -7حمور البنى التحتية1 :
توزع ��ت جمم ��ل القوان�ي�ن املدرجة عل ��ى ج ��دول أ�عم ��ال الدورة
اال�س ��تثنائية على العديد من ال�سيا�سات العامة ،وميكن ت�صنيفها رقميا
كما يلي:
 -1ال�سياحة و آالثار :قانون واحد.
 -2ال�ضمان االجتماعي :قانون واحد.
 -3جمعيات وم ؤ��س�سات جمتمع مدين :قانون واحد.
� -4سكن :قانونان.
 -5اجلامعات :قانونان.
 -6البحث العلمي واالخرتاع :قانون واحد.
 -7ا�صالح النظام التعليمي  :قانون واحد.
 -8ال�سجون ومراكز الت أ�هيل واجلرمية :أ�ربعة قوانني.
 -9ال�صناعة :قانون واحد.
 -10أ�وقاف و�ش ؤ�ون دينية :قانون واحد.
 -11ال�صحة :قانونان.
 -12الثقافة واالبداع :قانون واحد.
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ال�صالح الق�ضائي ،وتعزيز أالجهزة
 -13اجلرمية و إ
أالمنية :قانونان.
� -14إ�ص�ل�اح النظ ��ام ال�ض ��ريبي وامل ��ايل :ثالث ��ة
قوانني.
 -15جذب اال�ستثمار :أ�ربعة قوانني.
 -16حكم حملي وبلديات :قانون واحد.
 -17الطاقة والرثوة املعدنية :قانون واحد.
 -18اال�صالح االنتخابي وتطوير أ�داء الربملان :قانون واحد
 -19امل�ساءلة وحماربة الف�ساد :قانونان





ثانيا :االقرتاحات بقانون
أ�عط ��ى الد�س ��تور أالردين للن ��واب أ
والعي ��ان حق
الت�ش ��ريع باقرتاح القوانني م�ش�ت�رطا وفق الفقرة
« »1م ��ن املادة  95أ�ن يتقدم ع�ش ��رة نواب أ�و أ�كرث
باقرتاح قان ��ون ،بينما ا�ش�ت�رطت الفقرة « »2من
نف�س امل ��ادة عدم جواز تق ��دمي أ�ي اقرتاح بقانون
كان أ�ي من املجل�س�ي�ن قد رف�ض ��ه يف ذات الدورة
الربملانية التي رف�ضه فيها.

يف و�ضع القوانني والت�شريعات التي يراها �ضرورية
وق ��د تتنافى هذه الر ؤ�ية مع ر ؤ�ية احلكومه ألهمية
تلك الت�شريعات و�ضرورتها.
ويف الدورة اال�س ��تثنائية الثاني ��ة للمجل�س قدم
النواب اقرتاحني بقانونني فقط اولهما م�شروع
قانون ين�ص على �إلغاء اتفاقية وادي عربه املوقعة
بني أالردن و�إ�سرائيل يف عام  ،1994و أ�حال املجل�س
هذا امل�شروع �إىل جلنة ال�ش� � ؤ�ون العربية والدولية
التي مل تناق�ش ��ه ومل تنظر فيه حتى انتهاء الدورة
اال�ستثنائية.

وا�ستند النظام الداخلي ملجل�س النواب على املادة
 95من الد�س ��تور للن�ص �ص ��راحة على هذا احلق

الت�ش ��ريعي للنواب أ
أ�م ��ا االقرتاح بقان ��ون الثاين ف ��كان يدعو املجل�س
والعيان� ،إذ أ�جازت املادة 66
 عروبة املدن
إل�ص ��دار م�ش ��روع قان ��ون ي ؤ�كد عل ��ى
م ��ن النظ ��ام الداخل ��ي للمجل�س «لع�ش ��رة أ�و أ�كرث

والبل ��دات الفل�س ��طينية يف منطق ��ة ع ��ام 1948
من أ�ع�ض ��اء املجل�س أ�ن يقرتح ��وا القوانني ويحال
الداري ��ة ومل تنظر
و أ�حال ��ه املجل� ��س �إىل جلنت ��ه
كل اق�ت�راح مرفق ��ا أ
بال�س ��باب املوجب ��ة واملبادئ
إ

هي أالخرى فيه أ�و تناق�ش ��ه أ�و ت�ض ��عه على جدول
أال�سا�سية على اللجنة املخت�صة يف املجل�س إلبداء
أ�عمالها �إىل نهاية الدورة.
ال ��ر أ�ي ،ف� ��إذا ر أ�ى املجل� ��س بع ��د اال�س ��تماع لر أ�ي


اللجنة قبول االقرتاح أ�حاله على احلكومة لو�ضعه
ولع ��ل من املفي ��د الت أ�كيد على أ�ن اللج ��ان املحالة
يف �ص ��يغة م�ش ��روع قان ��ون وتقدمي ��ه
للمجل�سيف  اليها م�ش ��اريع االقرتاحات بقوانني مل تنظر فيها
ال ��دورة نف�س ��ها أ�و يف ال ��دورة التي تليه ��ا ،و أ�ن
لكونه ��ا مل ت ��رد يف ن� ��ص االرداة امللكي ��ة الداعية
كل اق�ت�راح بقانون تقدم به أ�ع�ض ��اء املجل�س وفق
النعقاد الدورة اال�ستثنائية لكون الد�ستور والنظام
ورف�ض ��ه 
الفقرة ال�س ��ابقة 
املجل�س ،اليجوز �إعادة
الداخلي للمجل�س مل يبيحا ذلك ومل يجوزاه بالن�ص
تقدميه يف الدورة نف�سها».
ال�صريح.





              
              
�إن ه ��ذا احل ��ق الد�س ��توري ملجل�س الن ��واب بتويل


و�ض ��ع الت�ش ��ريعات ولي� ��س بقبولها م ��ن احلكومة
فقط يعطي املجل�س مرونة أ�كرث وا�ستقاللية أ�و�سع

تو�صيـــــة
) ن�صت الفقرة ( )1من املادة ( )95من الد�ستور
االردين على انه (يجوز لع�شرة أ�و أ�كرث من أ�ع�ضاء
أ�ي من جمل�سي أالعيان والنواب أ�ن يقرتحوا القوانني
ويحال كل اقرتاح على اللجنة املخت�صة يف املجل�س
إلبداء الر أ�ي ف�إذا ر أ�ى املجل�س قبول االقرتاح أ�حاله
على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون وتقدميه
للمجل�س يف الدورة نف�سها أ�و يف الدورة التي تليها
 ،بينما ن�صت الفقرة ( )2من نف�س املادة على أ�ن
(كل �إقرتاح بقانون تقدم به أ�ع�ضاء أ�ي من جمل�سي
أالعيان والنواب وفق الفقرة ال�سابقة ورف�ضه املجل�س
ال يجوز تقدميه يف الدورة نف�سها).
) ن�ص الفقرة « أ�» من املادة  66من النظام الداخلي
ملجل�س النواب.
) ن�ص الفقرة «ب» من ذات املادة.

) �شهدت الفرتة الفا�صلة بني ف�ض الدورة العادية
الثانية وبني افتتاح الدورة اال�ستثنائية الثانية تقدمي
اقرتاح بقانون قدمه النائب حممد الق�ضاه يف 5 / 3
 2009 /للمطالبة بتعديل قانون الت أ�مني ووقعه ع�شرة
نواب.
) يالحظ أ�ن النواب مل يقدموا أ�ي اقرتاح بقانون يف
الدورة اال�ستثنائية أالوىل للمجل�س التي بد أ�ت يف
 2008/6/1وانتهت بتاريخ . 2008 / 7 / 12
) قام النائب خليل عطية بتقدمي هذا امل�شروع اىل
جانب نواب �آخرين �إىل رئا�سة املجل�س بتاريخ  31ايار
.2009
) توىل النائبان من كتلة نواب حزب جبهة العمل
اال�سالمي وهما حمزة من�صور وعزام الهنيدي جمع
تواقيع النواب على هذا االقرتاح.
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متدي���د م���دة الدورة
العادي���ة إ�م���ا بتعديل
الد�ست���ور أ�و بتفعي���ل
الن�ص الد�ستوري الذي
يتيح التمدي���د للدورة
م���دة ال تزيد عن ثالثة
أ��شه���ر ،وبحيث ت�صبح
مدة ال���دورة العادية
�سبعة أ��شه���ر بدال من
أ�ربعة أ��شهر فقط كما
هو معمول ب���ه حاليا.

الف�صل الثاين :الدور الرقابي

�أوال :أ
ال�سئلة النيابية
ال ت أ�خذ أال�سئلة النيابية دورا هاما يف العمل الربملاين العام أ�ثناء
انعقاد الدورة اال�ستثنائية التي درجت العادة على تعطيل اجلانب
الرقابي فيها ل�ص ��الح اجلانب الت�ش ��ريعي فقط ،ومن هنا ت�صبح
قيم ��ة اال�س ��ئلة النيابية املوجه ��ة للحكوم ��ة أ�ثناء انعق ��اد الدورة
اال�س ��تثنائية هي ذات القيمة لال�سئلة املوجهة لل�سلطة الت�شريعية
اثناء �إجازة املجل�س ،لكن ما ي�ش ��فع لهذه اال�س ��ئلة أ
ول�صحابها أ�ن
لديه ��م مهلة من الوقت ال تتجاوز أال�ش ��هر أالربعة فقط لطرحها
حتت القبة يف جل�سات تعرف عادة بجل�سات الرقابة.
ومن هنا فان اال�س ��ئلة النيابية ال ت�س ��اهم كث�ي�را يف بلورة موقف
برملاين وا�ضح جتاه ال�سيا�سات العامة التي يتعلق مو�ضوع ال�س ؤ�ال
فيها ،بالرغم من أ�ن النظام الداخلي ملجل�س النواب منح النائب
�صاحب ال�س ؤ�ال حق حتويل �س ؤ�اله اىل ا�ستجواب.
ي�شار أ�ي�ضا �إىل أ�ن الكم الكبري والهائل ورمبا املبالغ فيه يف بع�ض
االحيان لعدد اال�س ��ئلة ونوعيتها وم�ضامينها ا�صبحت يف النهاية
ت�ش ��كل عبئا ثقيال على النواب وعلى احلكومة معا .ومن هنا فان
اكرث االحداث التي �شهدتها الدورة اال�ستثنائية الثانية يف جمل�س
النواب اخلام�س ع�ش ��ر والتي تتعلق مبا�ش ��رة مبو�ضوع اال�سئلة هو
اعتم ��اد احلكومة على قرار �ص ��در بتاريخ  29مت ��وز  2009عرف
بقرار رقم « »2ل�سنة  2009ال�صادر عن الديوان اخلا�ص بتف�سري
القوانني ح ��ول طلب رئي�س الوزراء تف�س�ي�ر الفقرة «ج» من املادة
« »115من النظام الداخلي ملجل�س النواب.
وبح�س ��ب ن� ��ص ق ��رار الدي ��وان اخلا� ��ص لتف�س�ي�ر القوانني حول

حكم الفق ��رة «ج» من املادة « »115الذي ج ��اء مفاجئا للنواب

وللمراقب�ي�ن �إذ �إعت�ب�ر الق ��رار أ�ن حك ��م الفقرة « أ�ن ال يت�ض ��من
ال�س ؤ�ال الذي يوجهه النائب ،لدولة رئي�س الوزراء أ�و أ�حد الوزراء،
الط�ل�اق ،و أ� ّال مي�س
أ�ي طل ��ب أ�و ذكر أل�س ��ماء أال�ش ��خا�ص ،على إ
ال�س� � ؤ�ال ال�ش� � ؤ�ون اخلا�صة بهم،
عـــــــــدد
النــــــــــــــواب
ي ؤ�ي ��د هذا ما ذهب �إليه امل�ش ��رع
أال�سئلة
7
يف امل ��ادة ( )96م ��ن الد�س ��تور عبداحلميد ذنيبات
أ
6
الردين ،با�ش�ت�راطه أ�ن يتعل ��ق �صالح اجلبور
5
المور العامة ،حممد الق�ضاة
ال�س� � ؤ�ال ب أ�مر من أ
5
ووف ًق ��ا ملا هو من�ص ��و�ص عليه يف حممود اخلراب�شة
4
حمزة من�صور
النظ ��ام الداخل ��ي ،الذي ر�س ��م
4
�صالح الزعبي
ؤ
4
�إطار م�ضمون ال�س� ��ال يف املادة عواد الزوايدة
3
( )114م ��ن النظ ��ام الداخل ��ي حازم النا�صر
3
عبد الكرمي الدغمي
ملجل�س النواب.
2
علي ال�ضالعني
2
لق ��د جل� � أ�ت احلكوم ��ة �إىل رد فخري الداوود
1
العديد من اال�س ��ئلة بعد �ص ��دور و�صفي الروا�شدة
1
ه ��ذا الق ��رار اىل أ��ص ��حابها ثروت العمرو
1
باعتباره ��ا خمالف ��ة ل�ش ��روط طارق خوري
1
مرزوق الدعجة
ال�س� � ؤ�ال النياب ��ي مم ��ا أ�وق ��ع
الد�ستوري ملجل�س النواب ،ومدى تاثرياته امل�ستقبلية على أ�داء النائب
أ�ي�ضا.
أ
و أ�كد على �ن جمل�س النواب لن يلتزم بالقرار و�سيبقى ير�سل
ا�ستف�ساراته حول أ��سماء امل�سئولني ألن هذا من �صلب مهامه الرقابية
ــ مراجعة �صحف الراي والد�ستور والعرب اليوم والغد ال�صادرة عدد
اخلمي�س  27اب .
أ
ؤ
) عرفت املادة  114ال�س�ال ب�نه «ا�ستفهام الع�ضو من رئي�س الوزراء او
الوزراء عن امر يجهله يف � أش�ن من ال�ش ؤ�ون التي تدخل يف اخت�صا�صاتهم
او رغبة يف التحقيق من ح�صول واقعة و�صل علمها اليه ،او ا�ستعالمه
عن نية احلكومة يف امر من أالمور».
) كانت أ�ول حالة تطبيق لقرار الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني اعادة
رئي�س الوزراء أ��سئلة النائب علي ال�ضالعني �إليه يف ر�سالة حكومية
وجهها رئي�س الورزاء لرئي�س جمل�س النواب وجاء فيها «يف �ضوء �صدور
قرار الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني رقم  2ل�سنة  2009واملن�شور يف
عدد اجلريدة الر�سمية رقم  4974تاريخ  2009/8/2أ�عيد طيا كتابكم
رقم  2030/22/15/3تاريخ  2009/7/27ومرفقه ال�س ؤ�ال رقم 260
تاريخ  2009/7/26واملقدم من النائب علي ال�ضالعني».
وكان النائب ال�ضالعني وجه ا�سئلة لرئي�س الوزراء طلب فيها تزويده
با�سماء الذين مت تعيينهم يف أ�مانة عمان من قبل موظفي أالمانة
الذين مت �ضبطهم يف ق�ضية التواقيع املزورة ومقدار املكاف آ�ت املالية
الجراءات التي اتخذوها والقرارات التي قاموا
التي قاموا بتوزيعها و إ
باتخاذها وكيف �ستتعامل أالمانة مع هذه القرارات التي مت اتخاذها،
و أ��سماء املدراء التي أ�عطيت لهم درجات عليا قبل �إحالتهم �إىل التقاعد
أ
وال�س�س التي بناء عليها متت الرتفيعات ،وعدد اخلرباء أالجانب
أ
أ
الذين يعملون يف �مانة عمان وما هي رواتبهم ومكاف�تهم واالمتيازات

) تن�ص الفقرة «ج» من املادة « »115من النظام الداخلي للمجل�س على انه
ال يجوز لل�س ؤ�ال النيابي ان يخالف أ�حكام الد�ستور أ�و ي�ضر بامل�صلحة
العامة كما ال يجوز ان ي�شتمل على عبارات نابية أ�و غري الئقة ويجب ان
يخلو من ذكر ا�سماء أال�شخا�ص أ�و امل�س ب�ش ؤ�ونهم اخلا�صة.
ون�صت الفقرة «ب» من املادة على ا�شرتاط ان يكون ال�س ؤ�ال موج ًزا ،و أ�ن
ين�صب على الوقائع املطلوب ا�ستي�ضاحها و أ�ن يخلو من التعليق واجلدل
و آالراء اخلا�صة ،بينما ا�شرتطت الفقرة «د» أ�ن ال يجوز ان يكون يف
ال�س ؤ�ال م�سا�س ب أ�مر تنظره املحاكم كما ال يجوز ان ي�شري اىل ما ين�شر
يف ال�صحف ،ويف الفقرة «هـ» ا�شرتط عدم جوازية أ�ن يتعلق مو�ضوع
ال�س ؤ�ال ب�شخ�ص النائب او مب�صلحة خا�صة به او موكول أ�مرها اليه.
) قال نواب يف ت�صريحات �صحفية أ�ن القرار يعترب تقلي�صا لل�صالحيات
الرقابية للنائب ،وم�سا�س مبا�شر بال�سلطة الرقابية ملجل�س النواب،
أ
والهم أ�ن املكتب الدائم للمجل�س بحث هذا القرار يف اجتماعه الذي
أ
أ
آ
عقده يوم الربعاء � 26ب �غ�سط�س  ،2009ونقلت ال�صحف عن احد
اع�ضاء املكتب الدائم قوله أ�ن أ�ع�ضاء املكتب أ�بدوا ا�ستياءهم ال�شديد
من قرار الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني بعدم أ�حقية ح�صول النائب
على أ��سماء معينة يطلبها ،و أ��ضاف يف ت�صريحات �صحفية أ�ن املكتب
الدائم بحث مدى التاثري ال�سلبي لهذا القرار على الدور الرقابي
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النواب يف م أ�زق و�ص ��ل �إىل حد توجيه انتقادات نيابية
عب ��د احلـــــــمـــــــيد
لهذا القرار.
الذنيبات يقف يف
الح�ص ��اءات الر�سمية ال�صادرة عن
وبالرغم من أ�ن إ
املجل� ��س ت ؤ�كد بان عدد اال�س ��ئلة الت ��ي وجهها النواب

مقدم ��ة الن ��واب
خالل الدورة اال�س ��تثنائية الثانية بلغ � 49س� � ؤ�اال ،و أ�ن
16
بواقع
النيابية
�ل
�
ت
للك
وفقا
�ئلة
�
س
اال�
توزيع
وجاء
أ
يف توجيه ال�سئلة
ؤ
احلكومة أ�جابت
 جبهة العمل اال�سالمي،
فقط ًعلى � 29س�اال ،أفان اح�صاءات �س ؤ
و13
حزب
نواب
لكتلة
اال
�

ال�س ��جالت
الر�سمية أ�ي�ضا ت�ش�ي�ر �إىل �ن عدد اال�سئلة �س� � ؤ�اال لكتلة االخاء ،و 8أ��سئلة للنواب امل�ستقلني ،و بواقـــــــــــع  7أ��سئلة
الكل ��ي التي وجهه ��ا الن ��واب للحكومة خ�ل�ال انعقاد
الكتلة الوطني��ة 
الدميقراطية ،و5
ال ��دورة بلغ � 51س� � ؤ�اال ،ومل جتب احلكومة اال على  7 35أ��س ��ئلة لنواب
أ��سئلة لكتلة التيار الوطني.
�س ؤ�اال فقط.



النواب الذين وجهوا �أ�سئلة يف

الدورة اال�ستثنائية
ت�ش�ي�ر ال�س ��جالت الر�س ��مية اىل ان ع ��دد


النواب الذين وجهوا ا�سئلة للحكومة خالل 

 
انعقاد الدورة اال�س ��تثنائية بلغ عددهم 13
ا�سئلتهم بني�س ؤ�ال
نائبا فقط ،تراوح عدد 


االرقام
ت�شري
واحد وبني  7ا�س ��ئلة ،يف حني

الت ��ي ا�س ��تطاع التقري ��ر وفري ��ق البح ��ث
االطالع 



عليها اىل توجيه � 51س ؤ�اال.


النائب عبد
    
الذنيبات من   
احلميد
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ال�س�ل
«كتلة نواب حزب جبهة العمل إ
يف مقدم ��ة الن ��واب الذي ��ن وجهوا ا�س ��ئلة




للحكومة خالل انعقاد الدورة اال�س ��تثنائية
الثاني ��ة حي ��ث وج ��ه  7ا�س ��ئلة ،بينما جاء               
              

النائب ��ان �ص ��الح اجلبور وحممد الق�ض ��اه
يف املرتبة الثانية بتوجيه  6ا�س ��ئلة ،يليهما
عدد أال�سئلة
الكتلة
النائبان حممود اخلراب�ش ��ة وحمزة من�ص ��ور بواقع 5
أ��سئلة لكل منهما.
5
التيار الوطني
ترك ��زت معظ ��م
13
الخاء
ووج ��ه نائب ��ان أ�ربعة ا�س ��ئلة ل ��كل منهما وهم ��ا عواد
إ
أ��سئل ��ة الن ��واب
7
الدميقراطية
الزوايده و�ص�ل�اح الزعبي ،بينم ��ا وجه نائبان فقط 3
يف املــــحــــــــــــــ ��ور
أ��س ��ئلة لكل منهما وهما عبد الك ��رمي الدغمي وحازم
16
ال�سالمية
إ
النا�صر.
االقت�صــــــــــ ��ادي
8
م�ستقلون
ووجه نائبان �س ؤ�الني لكل منهما هما فخري الداود
وعلي ال�ض�ل�اعني ،بينما �س ��جل أ�ربعة نواب �س� � ؤ�اال
واح ��دا لكل منهم وهم و�ص ��في الروا�ش ��دة وثروت
العمرو وطارق خوري مرزوق الدعجة.

املجموع

أالخرى التي يح�صلون عليها وا�سماء من فو�ضت لهم
أالرا�ضي يف مناطق العا�صمة التجارية خالل ال�سنوات
اخلم�س أالخرية.
ومت تطبيق القرار على ا�سئلة النائب �صالح الزعبي .
) قد يكون اخلالف بني االرقام عائد اىل توجيه النواب
أ��سئلة ثم عادوا و�سحبوها مما احدث هذا االختالف يف
معطيات االرقام ،وقد حدثت هثل هذه احلالة يف دورات
�سابقة ،كما أ�ن العديد من النواب يوجه �س ؤ�اله ثم يعود
وي�سحبه.
) �سنعتمد هنا على االرقام التي اطلع التقرير عليها يف
ال�سجالت وبتوثيق ر�سمي خمالف يف التعداد ملا �صدر
عن املجل�س يف ك�شف منجزاته ،حيث ت�شري ال�سجالت
الرم�سية اىل توجيه � 51س ؤ�اال للحكومة.
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واملـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــي

توزيع اهتمام النواب على ال�سيا�سات
يالحظ أ�ن اهتمامات النواب يف ا�سئلتهم ان�صبت بالدرجة أالوىل على اجلانب
االقت�صادي واملايل ،وقد أ�خذ هذا اجلانب أالهمية الق�صوى أ
والولوية أالوىل
يف اهتمامات الن ��واب وما ميثلونه من كتل برملانية أ�و م�س� �ــتقلني ويــــــــمكــن
ت�صــنيف ذلك وفقا ملا يلي:
 )1التيار الوطني
حظي حمور �سيا�س ��ات التنمية والرفاه االجتماع ��ي والبنى التحتية أ
بالولوية
يف االهتمام لدى نواب كتلة التيار الوطني وبالت�ساوي حيث وجه نواب الكتلة
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والرفاه االجتماعي والنبى التحتية �س ��واء ب�ش ��كل مبا�شر او غري
مبا�ش ��ر وبواقع  10ا�س ��ئلة كل منهما ،وبفارق كبري عن االهتمام
باملحور االقت�صادي.
وج ��اء يف املرتب ��ة الثالث ��ة من حي ��ث االهتمام حمور �سيا�س ��ات
الت�ش ��ريع والعدل بواقع  6أ��س ��ئلة ،ومل ياتي هذا االهتمام ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر وامنا جاء من خالل دجمه مبحاور أ�خرى ،بينما ح�صل
حم ��ور �سيا�س ��ات التعليم والتعلي ��م العايل والبح ��ث العلمي على
أ�دنى م�ستويات اهتمام النواب بواقع  3أ��سئلة فقط






















 )2كتلة ا إلخاء
الخ ��اء اهتمام ��ا متقدم ��ا مبحور �سيا�س ��ات
أ�ب ��دى ن ��واب كتل ��ة إ
«االقت�ص ��اد واملال واالعمال» بواقع  5أ��سئلة ،وجمع نواب بالكتلة
بني حموري املال واالعمال والت�شريع والعدل ب�س ؤ�الني فقط.



من بني اال�س ��ئلة اخلم�سة التي مت توجيهها للحكومة �س ؤ�الني
لكل حمور من املحاور ال�س ��ابقة ،يف حني وجهت الكتلة عرب
نوابها �س ؤ�اال واحدا حول حمور االقت�صاد واملال أ
والعمال.

ولوح ��ظ ان حم ��ور �سيا�س ��ات البن ��ى التحتية واالقت�ص ��اد واملال
الخاء،
والت�شريع والعدل اخذت املرتبة الثانية يف أ�ولويات نواب إ
بينما ح�ص ��ل حمور �سيا�س ��ات «التنمية والرفاه االجتماعي» على
املرتبة الثالثة من حيث االهتمام.























�إن من املالحظ �ضمن املعطيات ال�سابقة أ�ن ن�سبة االهتمام
ب�سيا�س ��ات االقت�صاد واملال أ
والعمال أ�خذت ن�سبة االهتمام
االكرب من قبل النواب �سواء ب�سكل مبا�شر أ�و من خالل دمج
هذا املحور مع حماور اخرى تتعلق ب�سيا�سات اخرى.
لقد أ�و�ض ��حت املعطيات ال�س ��ابقة ان � 32س� � ؤ�اال من اال�سئلة
النيابي ��ة املوجه ��ة أ�ثناء الدورة اال�س ��تثنائية اهتمت ب�ش ��كل
مبا�شر أ�و غري مبا�شر بهذا املحور وبواقع � 32س ؤ�اال برملانيا،
تاله مبا�ش ��رة من حي ��ث االهتمام حمور �سيا�س ��ات التنمية







 )3الوطنية الدميقراطية
ومل تذه ��ب الكتلة الوطنية الدميقراطية ه ��ي االخرى بعيدا عن
اهتمامات النواب مبحور �سيا�س ��ات «االقت�صاد واملال أ
والعمال»
فقد خ�ص ���ص نواب الكتلة خم�س ��ة ا�س ��ئلة من أ��س ��ئلتهم ال�سبعة
لهذا املحور الهام ،بينما مت تخ�ص ��ي�ص �س� � ؤ�الني ملحور �سيا�سات
التنمية والرفاه االجتماعي ويتقاطع احدهما مع حمور �سيا�سات
االقت�صاد واملال واالعمال.
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 )4كتلة نواب حزب جبهة العمل ا إل�سالمي
بلغت ح�ص ��ة اهتمام نواب الكتلة مبحور �سيا�س ��ات «االقت�صاد واملال واالعمال»  7أ��سئلة ،و مبحور �سيا�سات «االقت�صاد واملال أ
والعمال
والتعليم العايل والبحث العلمي» �س ؤ�ال واحدً ا ،ومبحور �سيا�سات االقت�صاد واملال واالعمال والت�شريع والعدل �س ؤ�الني واحدا.
وبلغ اهتمام نواب كتلة حزب جبهة العمل اال�س�ل�امي مبحور �سيا�س ��ات التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي بتوجيه �س� � ؤ�الني ،بينما
بلغت ح�ص ��ة اهتمامهم مبحور �سيا�س ��ات التنمية والرفاه االجتماعي أ�ربعة أ��س ��ئلة ،فيما بلغت ح�ص ��ة حمور «البنى التحتية» �س� � ؤ�الني
فقط.
 )5امل�ستقلون
وحاز حمور �سيا�سات «االقت�صاد واملال أ
والعمال على االهتمام أالول للنواب امل�ستقلني بواقع  5أ��سئلة ،تاله
االهتمام مبحور �سيا�س ��ات البنى التحتية امل�ش�ت�ركة بني الت�شريع والعدل واالقت�صاد واملال ،بواقع �س ؤ�الني،
وجاء يف املرتبة الثالثة بواقع �س ؤ�ال واحد فقط حمور �سيا�سات التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي.
�أزمة الردود على ا�سئلة النواب
بالرغ ��م م ��ن أ�ن ع ��دد أال�س ��ئلة املوجه للحكوم ��ة من النواب خ�ل�ال الدورة اال�س ��تثنائية ع ��دد كبري جدا
قيا�س ��ا بعدد أال�س ��ئلة املوجهة للحكومة خالل الدورة اال�س ��تثنائية االوىل املا�ض ��ية� ،إال أ�ن احلكومة مل
تقم بااللتزام متاما بن�ص ��و�ص النظام الداخلي للمجل�س حول االجابة على ا�س ��ئلة النواب يف وقت يحدده
النظام الداخلي نف�سه.

توزيع أال�سئلة وفقا
لل�سيا�سات الوطنية  -الدورة
ا إل�ستثنائية  2املجل�س 1
3
التعليم
6
ت�شريع
10
بنى حتتية
10
رفاه
32
اقت�صاد

توزع أال�سئلة النيابية من حيث
ا أل�سئلة التي ردت احلكومة عليها
آ
م�صائرها وم�التها
وبلغ عدد أ
للنائب و�صفي
ال�س ��ئلة التي ردت احلكومة عليها � 35س� � ؤ�اال حيث أ�جابت على �س ؤ�الني
49
 عدد أال�سئلة

الروا�ش ��ده ،و أ�جابت على  3ا�س ��ئلة للنائب حممد الق�ضاه ،و 3ا�س ��ئلة للنائب �صالح الزعبي ،و6
ا�س ��ئلة للنائب عبد احلميد الذنيبات ،و�س� � ؤ�الني للنائبني فخري ا�سكندر وعبد الكرمي الدغمي،
و 4ا�س ��ئلة للنائب حممود اخلراب�شة ،و�س� � ؤ�ال واحد لكل من النواب ثروت العمرو وطارق خوري
حازم
اجلبور ،و 3أ��س ��ئلة للنائب
حمزه من�ص ��ور و�ص ��الح
للنائبني
ومرزوق الدعجه ،و 4ا�س ��ئلة
 


النا�صر.




أ��سئلة رد عليها أ�ثناء الدورة

28

أ��سئلة رد عليها بعد الدورة

10

أ��سئلة مل يرد عليها حتى آالن

11



اال�سئلة التي مل ترد احلكومة عليها
ومل ت ��رد احلكوم ��ة على � 16س� � ؤ�اال من بينها  4أ��س ��ئلة وجهها النائب ع ��واد الزوايده لرئي�س الوزراء ،و�س� � ؤ�الني وجههم ��ا النائب علي
ال�ض�ل�اعني لرئي�س الوزراء ولوزير املياه والري ،و�س� � ؤ�الني للنائب �ص ��الح اجلبور 
و  3أ��س ��ئلة
لرئي�س الوزراء،


للنائب حممد الق�ض ��اه وجهها لرئي�س الوزراء ،و�س ؤ�ال للنائب حمزه من�صور
لوزير الزراعة ،و�س ؤ�ال للنائب عبد احلميد الذنيبات وجهه لوزير الزراعة،
 
و�س� � ؤ�ال واحد لكل من النواب عبد الكرمي الدغمي ،وحممود اخلراب�ش ��ه،
 

و�صالح الزعبي مت توجيهها جميعها لرئي�س الوزراء.


      

وباملح�ص ��لة ف�إن � 13س� � ؤ�اال مت توجيهه ��ا لرئي�س ال ��وزراء ومل يرد عليها،


وجه
و�س� � ؤ�الني لوزير الزراعة مل يقم هو االخر بالرد عليها ،و�س ؤ�ال واحد ّ
 
لوزير املياه مل يتم الرد عليه.
 
















) بلغ عدد اال�سئلة املوجهة خالل الدورة اال�ستثنائية أالوىل � 30س ؤ�اال اجابت احلكومة عن � 28س ؤ�ا ًال منها.
) وفقا للفقرة « أ�» من ن�ص املادة  117من النظام الداخلي ملجل�س النواب ف�إن على الرئي�س «رئي�س املجل�س» تبليغ ال�س ؤ�ال اىل الوزير املخت�ص� ،إذا توفرت
يف ال�س ؤ�ال �شروطه ،بينما الزمت الفقرة «ب» من نف�س املادة الوزير املخت�ص بان يجيب «على ال�س ؤ�ال خطيا خالل مدة أ�ق�صاها ثمانية أ�يام.
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ثانيا :اال�ستجوابات
منحت املادة  96من الد�ستور «لكل ع�ضو من أ�ع�ضاء جمل�سي أالعيان والنواب أ�ن يوجه �إىل الوزراء أ��سئلة وا�ستجوابات حول أ�ي
أ�مر من أالمور العامة وف ًقا ملا هو من�ص ��و�ص عليه يف النظام الداخلى للمجل�س الذي ينتمي اليه ذلك الع�ض ��و ،واليناق�ش ا�ستجواب ما
قبل م�ضي ثمانية أ�يام على و�صوله اىل الوزير �إال �إذا كانت احلالة م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�صري املدة املذكورة».
ومل يتوقف الد�س ��تور أالردين عند هذا الن�ص فقط ،وامنا ذهب يف املادة  56ملنح جمل�س النواب «حق اتهام الوزراء وال ي�ص ��در
التهام �إال ب�إكرثية ثلثي أ��صوات أالع�ضاء الذين يت أ�لف منهم جمل�س النواب وعلى املجل�س ان يعني من أ�ع�ضائه من يتوىل تقدمي
قرار إ
أ
أ
التهام وت�ييده �مام املجل�س العايل».
إ
وا�س ��تنادا للم ��ادة  96م ��ن الد�س ��تور االردين مت تخ�ص ��ي�ص ف�ص ��ل م�س ��تقل يف النظ ��ام الداخل ��ي ملجل�س النواب حت ��ت عنوان
«اال�ستجوابات» حيث عرفت املادة  122اال�ستجواب ب أ�نه «حما�سبة الوزراء أ�و أ�حدهم على ت�صرف له يف � أش�ن من ال�ش ؤ�ون العامة».
وتول ��ت امل ��ادة  123م ��ن النظام الداخلي للمجل� ��س حتديد الية تقدمي اال�س ��تجواب من قبل النواب حيث ن�ص ��ت الفقرة « أ�» على
« أ�ن الع�ض ��و الذي يريد ا�س ��تجواب وزير أ�و أ�كرث أ�ن يقدم ا�س ��تجوابه خط ًيا �إىل الرئي�س مبي ًنا فيه املو�ض ��وعات والوقائع التي يتناولها
اال�ستجواب ،وعلى الرئي�س تبليغ الوزير املخت�ص باال�ستجواب» ،بينما ا�شرتطت الفقرة «ب» من نف�س املادة أ�ن تكون �شروط اال�ستجواب
هي ذاتها ال�شروط التي يجب ان تتوفر يف ال�س ؤ�ال.
وتولت املادة  124و�ض ��ع االلية ملناق�ش ��ة اال�ستجواب بدءا باحالته اىل الوزير املعني باال�ستجواب فار�ضة عليه االجابة خالل مدة
اق�صاها ا�سبوعان� ،إال �إذا ر أ�ى الرئي�س « أ�ن احلالة م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�صري املدة».
ون�صت الفقرة «ب» من ذات املادة على أ�نه «�إذا كان اجلواب يقت�ضي �إجراء حتقيق أ�و جمع معلومات يتعذر معها تقدميه خالل
املدة املذكورة ،للوزير ان يطلب من رئي�س املجل�س متديد املدة وملكتب املجل�س متديدها بالقدر الذي يراه منا�سبا ويبلغ الرئي�س مقدم
اال�ستجواب والوزير بذلك».
والزمت الفقرة «ج» من املادة املجل�س ب�إدراج اال�س ��تجواب واجلواب على جدول أ�عمال أ�ول جل�س ��ة خم�ص�ص ��ة لذلك ،كما يدرج
اال�س ��تجواب على ذلك اجلدول اذا «مل يرد جواب الوزير خالل املدة املقررة ،بينما تولت الفقرة «د» من نف�س املادة تنظيم اجراءات
مناق�ش ��ة اال�س ��تجواب حتت القبة فبعد تالوة اال�س ��تجواب واجلواب عليه او االكتفاء ب�سبق توزيعها على أالع�ضاء ،يعطى الكالم ملقدم
اال�س ��تجواب ثم للوزير امل�س ��تجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكالم ملن �ش ��اء من النواب» ،بينما ن�ص ��ت الفقره «هـ»
على أ�نه «�إذا أ�علن امل�س ��تجوب اقتناعه يعلن الرئي�س انتهاء البحث �إال �إذا تبنى احد النواب مو�ض ��وع اال�ستجواب فتتبع حينئذ أال�صول
املحددة أ�عاله يف النقا�ش» ،والزمت الفقرة «و» من املادة نف�س ��ها امل�س ��تجوب يف حال عدم اقتناعه» برد الوزير ،أ�ن يبني أ��س ��باب عدم
) ن�صت الفقرة «ب» من املادة  123على «ي�شرتط يف اال�ستجواب ما ي�شرتط يف ال�س ؤ�ال».
) الفقرة « أ�» من املادة .124

22

اقتناعه وله ولغريه من النواب طرح الثقة بالوزارة أ�و الوزير مع مراعاة أ�حكام املادة  54من الد�ستور.
ومنحت املادة  125احلق لكل ع�ض ��و « أ�ن يطلب من احلكومة �إطالعه على أ�وراق أ�و بيانات تتعلق باال�س ��تجواب املعرو�ض على املجل�س
ويقدم الطلب كتابة �إىل رئي�س املجل�س» ،بينما ا�ش�ت�رطت املادة  126من النظام الداخلي للمجل�س عدم �إدراج «اال�س ��تجوابات املقدمة
يف دورة �سابقة يف جدول أ�عمال دورة الحقة �إال �إذا �صرح مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئي�س املجل�س».
�إن اال�س ��تجوابات تعترب من أ�هم أالعمال الرقابية التي منحها الد�س ��تور والنظام الداخلي للنواب بهدف ت�ش ��ديد رقابتهم على أ�عمال
ال�س ��لطة الت�ش ��ريعية ،وملنح النواب املزيد من القوة والتاثري الرقابي على الوزراء وامل�س ؤ�ولني ،من خالل منح حق م�ساءلتهم واتهامهم
وا�ستجوابهم والدعوة حلجب الثقة عنهم.
لقد �ش ��هدت الدورة اال�س ��تثنائية الثانية تقدمي ا�ستجوابني ر�س ��ميني لرئا�سة املجل�س كان أ�ولهما اال�س ��تجواب الذي قدمته النائب رمي
القا�سم لوزير التنمية االجتماعية حول حزمة أالمان االجتماعي.
الداريني وتاريخ تعيينهم ومكان عمل كل
أ�ما اال�س ��تجواب الثاين فقدمه النائب �ص�ل�اح الزعبي لرئي�س الورزاء حول أ��س ��ماء احلكام إ
واحد فيهم.
ومل يتم طرح هذه اال�ستجوابات على املجل�س لكونها مل يرد فيها أ�ي ن�ص يف جدول أ�عمال الدورة اال�ستثنائية الذي �صدر مبوجب �إرادة
ملكية.
ثالثا :املذكرات
تعت�ب�ر املذك ��رات التي يوقعه ��ا النواب ف ��رادى أ�و جماعات أ�و تل ��ك التي ترفعها جل ��ان املجل�س
الدائمة لرئي�س املجل�س �إحدى أ�هم أالعمال التي ميار�س ��ها النواب �س ��واء جلهة الرقابة أ�و حتى جلهة
الت�شريع.
وبالرغ ��م م ��ن النظام الداخلي ملجل� ��س النواب مل ين�ص بالت�ص ��ريح أ�و بالتلميح على هذا النوع
م ��ن العم ��ل الربملاين �إال أ�ن اعتماد املذك ��رات كنوع من أ�نواع العمل الربملاين حتول �إىل عرف ب�س ��بب
ا�س ��تخدام هذا اال�س ��لوب يف العمل على مدار املجال�س الربملانية ال�س ��ابقة ،وهو م ��ا يدفع العديد من
النواب للدعوة �إىل ت�ض ��مني التعديالت املقرتحة على النظام الداخلي للمجل�س ن�ص ��ا �ص ��ريحا يفيد
باالع�ت�راف القانوين باملذكرات ،ولتتحول اىل قانون ملزم للحكوم ��ة ،بدال من أ�ن تبقى عرفا برملانيا
غري ملزم للحكومة.
ويالح ��ظ أ�ن املذك ��رات الت ��ي يلج أ� النواب ل�ص ��ياغتها وجم ��ع توقيعات الن ��واب عليها ال تتحدد
باط ��ار زم ��اين يتعلق فق ��ط يف فرتة انعقاد املجل�س بل ميتد هذا العمل وي�س ��تمر حت ��ى يف فرتة اجازة
املجل�س.

توزيع املذكرات على ال�سيا�سات-
الدورة اال�ستثنائية  2املجل�س 15
2
اقت�صاد و أ�عمال
1
البنى التحتية
2
التعلي ��م والتعلي ��م
العايل
2
ال�سيا�سة اخلارجية
2
رفاه اجتماعي
6
�شكاوى مواطنني
15
املجموع

) ن�صت املادة  54من الد�ستور على أ�ن عقد جل�سة الثقة بالوزارة أ�و ب أ�ي وزير منها �إما بناء على طلب رئي�س الوزراء و�إما بناء على طلب موقع من عدد
ال يقل عن ع�ش ��رة أ�ع�ض ��اء من جمل�س النواب ،ي ؤ�جل االقرتاع على الثقة ملرة واحدة ال تتجاوز مدتها ع�ش ��رة أ�يام �إذا طلب ذلك الوزير املخت�ص أ�و
هيئة الوزارة وال يحل املجل�س خالل هذه املدة  ،ويرتتب على كل وزارة ت ؤ�لف أ�ن تتقدم ببيانها الوزاري �إىل جمل�س النواب خالل �شهر واحد من تاريخ
منعقدا أ�و منح ًال فيعترب خطاب العر�ش بيا ًنا وزار ًيا ألغرا�ض هذه املادة.
ت أ�ليفها �إذا كان املجل�س
ً
) تنتمي النائب رمي القا�سم اىل كتلة التيار الوطني وقدمت ا�ستجوابها ر�سميا لرئا�سة املجل�س بتاريخ . 2009 / 6 / 11
) ينتمي النائب �صالح الزعبي اىل كتلة االخاء وقدم ا�ستجوابه ر�سميا لرئا�سة املجل�س بتاريخ  ، 2009 / 7 / 20وكان ا�ستجوابه يف اال�صل �س ؤ�اال وجهه
لرئي�س الورزاء الذي قام باحالته اىل الديوان اخلا�ص لتف�س�ي�ر القوانني الذي أ�فتى بعدم جوازية ال�س� � ؤ�ال وهو ال�س� � ؤ�ال الذي اثار جدال نيابيا كنا قد
ا�شرنا اىل تفا�صيله يف الف�صل املتعلق باجلانب الت�شريعي للمجل�س.
) قدم النائب مرزوق الدعجة ا�س ��تجوابا يف الفرتة الفا�ص ��لة ما بني الدورتني العادية الثانية واال�س ��تثنائية الثانية لوزير التنمية االجتماعية بتاريخ
.2009/5/21
) �ش ��هدت الف�ت�رة م ��ا بني ف�ض ال ��دورة العادية الثانية وبداي ��ة الدورة اال�س ��تثنائية الثانية تقدمي  9مذك ��رات نيابية مت توجيه  4منه ��ا لرئي�س الوزراء،
ومذكرتني لوزير ال�صحة ومذكرة واحدة لكل من وزيري التنمية االجتماعية أ
وال�شغال العامة ولرئي�س املجل�س أالعلى لل�شباب ،وتوىل النائب ر�سمي
املالح توجيه مذكرتني ،والنواب علي ال�ضالعني وفخري ا�سكندر و�صالح الزعبي قدم كل منهم مذكرة واحدة ،بينما قدم النائب حممد الق�ضاه 4
ال�صالح ال�سيا�سي والدميقراطي والت�شريع والعدل
مذكرات ،وتنوعت اهتمامات تلك املذكرات بني البنى التحتية ،وال�سيا�سة اخلارجية و إ
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ويالح ��ظ أ�ن ع ��دداملذك ��رات املقدم ��ة يف ال ��دورة
ً
انخفا�ضا
اال�س ��تثنائية الثانية للمجل�س « 15مذكرة» �سجلت
وا�ض � ً�حا عن عدد املذكرات التي قدمها النواب خالل الدورة

اال�س ��تثنائية أالوىل والت ��ي بل ��غ جمموعها  24مذك ��رة ،قدمت




جلان املجل�س منها  13مذكرة ،وقدم النواب ب�ش ��كل جماعي 11
مذكرة ،و أ�جابت احلكومة على  9مذكرات من جمموعها العام.
ويف الدورة العادية الثاني ��ة للمجل�س قدم النواب  56مذكرة




قدم ��ت اللج ��ان منها  24مذك ��رة ،وقدمت  29مذكرة م�ش�ت�ركة بني
الن ��واب ،وقدم  3نواب مذكرات فردية ،يف حني أ�جابت احلكومة على

 11مذكرة فقط من جمموعها العام.
وبل ��غ عدد املذك ��رات املقدمة يف ال ��دورة العادي ��ة أالوىل للمجل�س
     
    
النيابي اخلام�س ع�ش ��ر  44مذكرة قدمت اللج ��ان منها  31مذكرة ،وقدم

الن ��واب  13مذكرة م�ش�ت�ركة ،وقام ��ت احلكومة باالجابة عل ��ى  6مذكرات
فقط من جمموعها العام.
لقد �ش ��هدت الدورة اال�س ��تثنائية الثانية للمجل� ��س تقدمي  15مذكرة نيابية تنوعت بني مذكرات فردي ��ة و أ�خرى جماعية أ�و تولت
جلان تقدميها لرئا�سة املجل�س.
وت�ش�ي�ر �سجالت املجل�س الر�س ��مية أ�ن املذكرات اخلم�سة ع�ش ��ر تنوعت بني  6مذكرات قدمتها
توزيع املذكرة من حيث نوعها جلان نيابية ،و 7مذكرات وقعها جمموعات من النواب ،بينما مت تقدمي مذكرتني لنواب فرادى.
الدورة  2املجل�س 15
وت�ش�ي�ر ال�سجالت الر�سمية �إىل أ�ن احلكومة أ�جابت على مذكرة واحدة فقط من بني جميع املذكرات
املحال ��ة �إليه ��ا من رئا�س ��ة املجل�س والتي قدمها النائ ��ب عبد احلميد الذنيبات وطال ��ب فيها بتزويده
2
فردية
بجميع املخرجات الرقابية اخلا�صة باملجل�س أالعلى لل�شباب.
7
جماعية






املذكرات النيابية امل�ش�ت�ركة التي قدمت خالل ال ��دورة  7مذكرات مت توجيه  4منها لرئي�س
وبلغ عدد
6
جلان

العلمي ،

�غال العامة ،ووزير
ووزير أال�ش �
 والبحث
وزير التعليم العايل
واحدة لكل من
الوزراء ،ومذكرة
15
املجموع

اخلارجية ،ومل تقم احلكومة بالرد على أ�ي منها.
مذك ��رة واح ��دة
ووجه ��ت جلن ��ة الزراع ��ة واملياه

تو�ص ��ياتها املتعلق ��ة
لوزي ��ر الزراعة واملياه مت�ض ��منة

أ
والعالف ومل يقم الوزير
مبربي املوا�ش ��ي ودع ��م احلبوب
احلري ��ات العام ��ة وحق ��وق
بالرد عليه ��ا ،بينما قدمت جلنة
ؤ
رئي�س الوزراء ووزير ال�ش� ��ون
املواطن�ي�ن  5مذك ��رات ل ��كل من


البلدي ��ة ،ووزير العم ��ل ،ووزيري 
الداخلي ��ة والتنمية ومل يتم الرد
على أ�ي من تلك املذكرات.
   
وال ب ��د م ��ن ال�ش ��ارة هن ��ا  
�إىل أ�ن عددا �آخ ��ر من املذكرات التي
إ

يف �س ��جالت املجل�س الر�سمية من بينها
قدمه ��ا النواب مل يتم ت�س ��جيلها
حم ��زة من�ص ��ور ووقعه ��ا  31نائب ��ا ح ��ول
مذكرتني قدم أالوىل منها النائب
الثانية قدمها النائب حممد عقل ووقعها 31
اعت�صام عمال املوانئ ،واملذكرة
نائبا وتطالب املجل�س ب�إ�صدار بيان ب�إدانة مقتل الدكتورة مروة ال�شربيني على يدي متطرف يف املانيا ،وكذلك املذكرة التي قدمها
الفراج عن رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عزيز
النواب يف  24حزيران  2009لرئي�س املجل�س ودعوا فيها إل
�صدار بيان مبنا�سبة إ
الدويك ،ودعوته لزيارة أالردن وتكرميه يف جمل�س النواب.
ال�ش ��ارة �إىل املذكرة التي وقعها  48نائبا يف اجلل�س ��ة الثالثة من الدورة العادية اال�ستثنائية الثانية التي
ويف ال�س ��ياق ذاته ميكن إ











) قدم النائبان عبد احلميد الذنيبات وحمزة من�صور مذكرتني فرديتني أ�جابت احلكومة على مذكرة الذنيبات ومل جتب على مذكرة من�صور ،التي
ت�ضمنت دعوته ل�ضرورة �إر�سال ن�سخة من تقارير اللجان امل�شكلة لتدقيق ح�سابات جامعة البقاء التطبيقية.
) من املفارقات التي حتتاج لتف�سري هو أ�ن املجل�س ا�ستجاب لهذه املذكرة و أ��صدر بيان �إدانة حلادث اغتيال ال�شربيني لكن املذكرة نف�سها مل ت�سجل يف
ال�سجالت الر�سمية للمجل�س.
أ
) مل ي�ستجب املجل�س لهذه املذكرة ومل يتم توثيقها ر�سميا يف �سجالته وال �حد يعرف م�صريها.
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عقدت يوم االربعاء  1متوز  2009ودعوا فيها �إىل جتاوز أ�زمة املجل�س مع ال�صحافة.
وتغيب عن �سجالت املجل�س الر�سمية أ�ي�ضا املذكرة التي وقعها  31نائبا يف جل�سة أالحد
 5متوز  2009دعوا فيها لل�سماح للنواب بزيارة قطاع غزة.
ويالح ��ظ وفق ��ا للمعطيات أ�ن املذك ��رات النيابية تنوعت بني �سيا�س ��ات العمل والعمال
واجلامع ��ات وحمارب ��ة الف�س ��اد وال�سيا�س ��ة اخلارجية والزراع ��ة أ
وال�س ��رة والطفولة والنقل
واملوا�صالت.

الكتلة
التيار الوطني
اخاء
العمل اال�سالمي

تكرارات التواقيع
على املذكرات
99
64
21

الوطنية الدميقراطية

17

م�ستقلون

13

رابعا :البيانات ال�صادرة عن املجل�س
يعترب البيان الذي ي�ص ��در عن جمل�س النواب معربا بال�ض ��رورة عن �إرادة وموقف أ�ع�ض ��ائه ،وجرت العادة أ�ن يتوىل النواب �إذا
كان املجل�س منعقدا بتفوي�ض رئي�س املجل�س باعتباره الناطق با�س ��مه ب�إ�ص ��دار البيان الذي يتناول واقعة بعينها �سواء كانت �سيا�سية أ�و
اقت�صادية أ�و اجتماعية.
جدول يبني عدد وتوزيع املذكرات ح�سب الدورات وجهات التقدمي
أ�م ��ا �إذا كان املجل�س غ�ي�ر منعقد ف�إن رئي�س
مذ كـــــر ا ت مذ كـــــرات
النـــــواب (فردية ردت عليها
عدد املذكرات اللجان
املجل�س ورمبا بالت�شاور ــ أ�حيانا ــ مع أ�ع�ضاء املكتب الرقم الدورة الربملانية
الدائم ب�إ�صدار بيان با�سم املجل�س حول واقعة تهم
احلكومة
وجماعية)
الن ��واب واملواطن�ي�ن على ح ��د �س ��واء ،ويالحظ أ�ن
6
13
31
44
 1العادية االوىل
معظم البيانات التي ت�ص ��در عن املجل�س يكون لها
9
11
13
24
 2اال�ستثنائية أالوىل
طابع �سيا�سي بالدرجة أالوىل.
11
32
24
56
 3العادية الثانية
و أ��ص ��در املجل�س خ�ل�ال دورته اال�س ��تثنائية
1
9
6
15
 4اال�ستثنائية الثانية
الثانية أ�ربعة بيانات وبطلب من النواب ت�ض ��من
البي ��ان أالول ا�س ��تنكاره خلط ��اب رئي� ��س ال ��وزراء
أ
أ
ال�سرائيلية و�و�صافه التي �طلقها جتاه عملية ال�سالم.
ال�سرائيلي حول ما أ��سماه يهودية الدولة إ
إ
ال�ساءات
و أ��صدر املجل�س بيانه الثاين الذي أ�كد فيه على
ا�ستنكاره ملا جرى يف املالعب أالردنية من قبل فئة �ضالة حول الهتافات و إ

و ال�شتائم التي تعك�س أ�خالقه البعيدة عن االنتماء والوالء .
وا�ستجاب املجل�س ملذكرة نيابية  وقعه ��ا  31نائبا دعوا املجل�س
الدكت ��ورة م ��روة ال�ش ��ربيني
فيها إل�ص ��دار بيان ا�س ��تنكار الغتيال



متطرف أ�ملاين ،واملفارقة أ�ن
أ�م ��ام �إحدى املحاك ��م أالملانية على يد


�سجالت املجل�س الر�سمي.
تل ��ك املذك ��رة مل يت ��م توثيقه ��ا يف
تثم�ي�ن الر ؤ�ي ��ا الوطني ��ة
اما البي ��ان الرابع فقد ت�ض ��من

املعظ ��م يف االجتم ��اع ال ��ذي
ال�س ��ديدة التي عرب عنها جاللة امللك
حي ��ث أ�ك ��د املجل� ��س يف بيانه
�شهدته القيادة العامة للقوات امل�سلحة

جاللته املظفرة يف الت�صدي
وقوفه احلازم و احلا�س ��م خلف قيادة
بح ��زم م ��ع امل�ش ��ككني ودعاة
لال�ش ��اعات امل�س ��يئة للوطن والتعامل

الرا�س ��خة ،وفق ��ا مل ��ا جاء يف
التخري ��ب و�ض ��رب الوح ��دة الوطنية


البيان.

) حملت املذكرة تاريخا قدميا هو .2009 / 6/ 15
) أ��صدر املجل�س خالل دورته العادية الثانية بيانني فقط ا�ستنكر يف البيان االول الهجوم الذي �شنته القوات االمريكية على �إحدى القرى ال�سورية والبيان
ال�سرائيلي على قطاع غزة.
الثاين ا�ستنكر املجل�س فيه العدوان الع�سكري إ
) دفع النواب املجل�س إل�صدار هذا البيان بعد أ�ن أ�ثاروا ق�ضية ال�شغب يف �إحدى مباريات كرة القدم ،وقد �شهدت تلك اجلل�سة قيام النائب طارق خوري
بقراءة بيان با�سم ر ؤ��ساء أالندية ال�ستنكار ما جرى ،فيما قدم النائب خليل عطية اقرتاحا با�صدار املجل�س بيانا يعرب فيه عن �إرادة النواب ب�إدانة
القرتاح.
ورف�ض تلك ال�سلوكيات يف املالعب وا�ستجاب املجل�س لهذا إ
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الف�صل الثالث :اجلل�سات العامة

�أوال :احل�ضور والغياب
لعل م ��ن ابرز امل�ش ��كالت الت ��ي تواجه جمل� ��س النواب
ه ��ي م�ش ��كلة ت أ�م�ي�ن الن�ص ��اب القان ��وين لعق ��د جل�س ��اته أ�و
ال�س ��تمرارانعقادها ،و�س ��تبقى هذه امل�ش ��كلة قائمة ما مل يتم
�إجراء تعديالت على النظام الداخلي للمجل�س تكفل ان�ضباط
النواب والتزامهم باجلل�سات.
ويف اجلل�سة اال�ستثنائية الثانية تكررت حتذيرات رئي�س
املجل�س املهند�س عبد الهادي املجايل يف اكرث من مرة من أ�ن
اجلل�سة على حافة الن�ص ��اب راجيا النواب التزام مقاعدهم
للحفاظ على ا�ستمرارية انعقاد اجلل�سة.
وبالرغ ��م م ��ن أ�ن املجل�س عقد  22جل�س ��ة فان جل�س ��ة
واحدة منها مل ي�س ��تطع عقدها ب�س ��بب عدم اكتمال ن�صابها
القان ��وين ،وهي اجلل�س ��ة امل�س ��ائية التي كانت خم�ص�ص ��ة
ال�ستكمال مناق�شة م�ش ��روع قانون �ضريبة الدخل ،بينما حال
فق ��دان الن�ص ��اب القان ��وين للجل�س ��ات أ�ثن ��اء انعقادها دون
ا�ستمرارها مما ا�ضطر رئي�س املجل�س لرفعها.
و أ�ول حادثة فقدان ن�صاب يف الدورة اال�ستثنائية الثانية
كانت أ�ثناء انعقاد جل�سة يوم االثنني امل�سائية املنعقدة بتاريخ
 6متوز  2009جرى تهريب ن�ص ��ابها القان ��وين بعد انعقادها
ب� �ـ  80دقيق ��ة فقط ،،بينما �ش ��هدت احلادث ��ة الثانية حلاالت
تهري ��ب الن�ص ��اب القان ��وين أ�ثن ��اء انعق ��اد اجلل�س ��ات أ�ثناء
اجلل�س ��ة اخلتامية أالخرية للدورة اال�ستثنائية وحتديدا أ�ثناء
انعقاد اجلل�س ��ة امل�سائية التي عقدت م�ســـــــاء يوم االربعاء
 2009 / 8 / 5ومت ف�ض الدورة اال�ستثنائية يف اليوم التايل.
وبالرغم من أ�ن هذه امل�شكلة ال تزال احدى ابرزامل�شاكل
الرئي�س ��ية التي تواج ��ه جمل�س الن ��واب ف�إنها أ�ي�ض ��ا ال تقف
بعي ��دا ع ��ن عدم التزام الن ��واب باحل�ض ��ور يف الوقت املحدد
لب ��دء عقد اجلل�س ��ة أ�و حتى أ�ثناء املهل ��ة الزمنية التي منحها
النظام الداخلي للمجل�س إلنتظار اكتمال الن�ص ��اب القانوين
للعالن عن بدء اجلل�س ��ة واملحددة بن�صف �ساعة،
املطلوب إ
وه ��و ما ن�ص ��ت عليه املادة  79م ��ن النظ ��ام الداخلي ملجل�س
النواب قائلة «يفتتح الرئي�س اجلل�س ��ة يف املوعد املحدد ،فاذا

مل يح�ضر ثلثا أ�ع�ض ��اء املجل�س ي ؤ�خر افتتاحها ن�صف �ساعة،
واذا م�ض ��ت هذه امل ��دة ومل يكتمل الن�ص ��اب القانوين يحدد
موعد اجلل�سة القادمة».
لقد حاول النظام الداخلي ملجل�س النواب و�ضع �ضوابط
مل�س� � أ�لة احل�ضور والغياب يف ف�صل م�ستقل ،ومل ي�سمح ألي
من أ�ع�ضائه التغيب عن أ�ي من جل�ساته بدون عذر م�سبق،
الداري يف اعتذار النواب
وتكفلت املادة  148بتنظيم اجلانب إ
الجازة �إىل الرئي�س
حيث ن�ص ��ت على أ�نالنائب «يقدم طلب إ
الجازة �إذا
قبل املبا�ش ��رة به ��ا« ،
و«للرئي�س املوافقة عل ��ى إ
أ أ 
الجازة
كانت مدتها أ��سبوعني �و �قل»  ،و«�إذا جتاوزت مدة إ

أال�س ��بوعني يعر�ض الرئي�س أالمر على املجل�س للموافقة» ،
و«يف كل احل ��االت يج ��ب �إع�ل�ام املجل�س عن أ��س ��ماء النواب
املجازين».
وم ��ن املالح ��ظ أ�ن املجل�س ال يقوم باع�ل�ام النواب عن
أ��سماء النواب املتغيبني �إال أ�ثناء انعقاد جل�سة بكامل ن�صابها
القان ��وين ،ولك ��ون املجل�س ي�س ��تخدم عادة نظام «اجلل�س ��ات
اال�س ��تكمالية» ف�إن تعليمات الفقرة»د» من املادة  148ت�ص ��بح
غري ذات معنى أ�و م�ضمون.
�إن أ�برز ما ميكن ت�سجيله هنا هو ما ت�ضمنته املادة 150
من النظام الداخلي التي ن�ص ��ت على أ�نه «�إذا مل تعقد جل�سة
ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب القانوين ي�ضع أ�مني عام املجل�س
جدوال با�س ��ماء الن ��واب املتغيبني بدون ع ��ذر ويدرج ذلك يف
حم�ضر اجلل�سة التالية» ،واملالحظ على هذه املادة �إن أالمانة
العامة للمجل�س تكتفي بو�ضع أ��سماء النواب يف حم�ضر خا�ص
ال يعر�ض على النواب أ�و املجل�س يف اجلل�سة التالية.(1
) هو الف�صل «ال�سابع ع�شر ــ االجازات والغياب» وي�ضم املواد من
 148اىل . 150
) بح�سب ن�ص املادة « 149ال يجوز للع�ضو أ�ن يتغيب عن �إحدى جل�سات
املجل�س أ�و جلانه �إال �إذا اخطر الرئي�س بذلك مع بيان العذر».
) الفقرة « أ�» من املادة . 148
) الفقرة «ب» من املادة . 148
أ
) الفقرة «ج» من نف�س املادة ،ومل يتم تطبيق هذا البند �و تفعيله
نهائيا بالرغم من أ�ن العديد من النواب ح�صلوا على اجازات
متوا�صلة «مر�ضية» طيلة مدة انعقاد الدورة مثل النائبني جمحم
اخلري�شة ،وعادل ال خطاب ب�سبب مر�ضهما.
) الفقرة «د» من املادة ال�سابقة.
أ
) يفرت�ض أ�ن يتم تعديل النظام الداخلي للمجل�س بحيث يلزم �مانة
العالن عن أ��سماء النواب املتغيبني بعذر أ�و بدون عذر عن
املجل�س إ
اجلل�سة املنعقدة �سواء كانت جل�سة عادية بكامل ن�صابها القانوين،
أ�و جل�سة ا�ستكمالية.
أ
العالن عن ��سماء النواب املتغيبني عن
 )10من أالف�ضل أ�ن يتم إ
اجلل�سة التي مل تنعقد ب�سبب فقدانها ن�صابها القانوين حتت
القبة يف اجلل�سة التي تليها ملزيد من ال�شفافية واملكا�شفة بني جمل�س
النواب وال�صحافة من جهة والناخبني من جهة اخرى.

) جنح املجل�س بعقد جل�سته ال�صباحية يوم االربعاء 2009 / 8 / 3
لكنه مل ي�ستطع عقد جل�سته امل�سائية يف ذلك اليوم ب�سبب تغيب
النواب عن اجلل�سة مما حال دون اكتمال ن�صابها القانوين.
) فقدت هذه اجلل�سة ن�صابها القانوين بعد انعقداها بـ  65دقيقة
فقط ،وخ�ص�صت ال�ستكمال مناق�شة م�شروع قانون �ضريبة
الدخل ،وا�ضطر رئي�س املجل�س لرفعها لعدم ا�ستطاعته املحافظة
على ن�صابها القانوين الذي يحتاج اىل وجود  56نائبا حتت القبة،
وبالتايل مل ي�ستطع املجل�س موا�صلة مناق�شة م�شروع القانون الذي
توقف املجل�س عند املادة  11منه فقط ،وقيل يف حينه ان النواب
قاموا بتهريب الن�صاب القانوين لت�سجيل موقف نيابي راف�ض
مل�شروع القانون.
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ويالحظ أ�ن رئا�س ��ة املجل�س أ�و أ�مانته العامة ال يحبذان
ع ��ادة اطالع ال�ص ��حافة عل ��ى ك�ش ��وفات احل�ض ��ور والغياب
الر�سمية للنواب ،ومل يقدم املجل�س على ن�شر ا�سماء املتغيبني
عن اجلل�سات بدون عذر �إال يف حاالت نادرة جدا تكاد حت�سب
على أ��ص ��ابع اليد الواحدة ،وكان الن�شر أل�سباب لي�ست لها
عالقة بتحقيق مبد أ� املكا�ش ��فة واملحا�س ��بة وال�ش ��فافية وامنا
أل�سباب �شخ�صية بحتة.

بالوقت املحدد النعقاد اجلل�سات ،بهدف ا�ستك�شاف عدد
النواب الذين يلتزمون باحل�ضور يف املوعد املحدد ،وعدد
الذي ��ن يتاخ ��رون ،وع ��دد الذين ال يح�ض ��رون ،وعدد من
يعتذرون ومن ال يعتذرون.
ه ��ذه ه ��ي املنهجية الت ��ي اعتمده ��ا التقرير يف ر�ص ��د
ومراقب ��ة ح�ض ��ور الن ��واب للجل�س ��ات او تغيبه ��م عنها ،وهي
منهجية وا�ضحة اعتمدت يف أال�سا�س على قيا�س مدى التزام
النواب بح�ض ��ور اجلل�س ��ات من ��ذ بداياتها وهو ما أ�و�ض ��حناه
�سابقا.

منهجية ر�صد احل�ضور والغياب

و�ضع هذا التقرير �آلية عمل ومنهجية علمية وا�ضحة يف
مراقبة ح�ض ��ور وغياب النواب ،ملعرف ��ة مدى التزام كل نائب
مبواعيد انعقاد اجلل�س ��ات ،ومدى االلتزام اي�ض ��ا بن�ص ��و�ص
النظ ��ام الداخل ��ي للمجل�س التي تلزم النائ ��ب بالتقدم بطلب
اجازة لرئي�س املجل�س للتغيب عن أ�ية جل�سة.
ولتحقيق هذه الغاية فقد اعتمد فريق العمل يف التقرير
�آلية العمل التالية لتحديد من النائب الغائب ،ومن هو النائب
احلا�ضر ،وميكن �إجمالها فيما يلي:
 -1حدد فريق العمل مهمته بر�ص ��د ح�ضور النواب للجل�سات
أ�و غيابهم عنها من خالل اعتبار كل نائب ح�ضر �إىل قبة
املجل�س والتزم بالبقاء فيها �إىل حني دخول رئي�س املجل�س
�إىل القبة واعالنه عن اكتمال الن�ص ��اب القانوين للجل�سة
وبدايتها.
 -2مل يعت�ب�ر فريق العمل يف التقرير أ�ي نائب دخل �إىل القبة
بعد اعالن رئي�س املجل�س انعقادها حا�ض ��را للجل�سة ،ومل
ي�سجل يف قوائم النواب احل�ضور ،وذلك لتاليف الوقوع يف
اخطاء ومغالطات تتعلق بح�ض ��ور نواب يف �آخر اجلل�س ��ة
أ�و أ�ثن ��اء انعقادها ،وحتى يتم �ض ��بط احل�ض ��ور والغياب
بطريقة وا�ض ��حة و�صارمة ،خا�ص ��ة و أ�ن اجلل�سة ال تنعقد
�إال باكتمال ن�ص ��ابها القانوين ،ويف معظم اجلل�سات ف�إن
ح�ضور النواب كان يزيد بكثري عن الن�صاب القانوين.
 -3كان اله ��دف م ��ن ر�ص ��د ح�ض ��ور الن ��واب او تغيبه ��م عن
اجلل�سات يف هذا التقرير هو تو�ضيح مدى التزام النواب

ثانيا :تفاقم ظاهرة اجلل�سات اال�ستكمالية
عقد جمل�س النواب  21جل�سة يف دورته اال�ستثنائية الثانية،
بينما اخفق يف عقد جل�سة واحدة ب�سبب عدم اكتمال ن�صابها
القان ��وين ،بينما فقدت جل�س ��تان من جل�س ��اته ن�ص ��ابهما
القانوين.
وبح�س ��ب املعطيات ف ��ان  6نواب فقط هو ع ��دد الذين
ح�ضروا جميع جل�س ��ات الدورة اال�ستثنائية وبدون اي غياب،
بينم ��ا بلغ ع ��دد النواب الذين غابوا من جل�س ��ة واحدة اىل 5
جل�سات  54نائبا.
ومن تغيب من  6جل�س ��ات اىل  10جل�س ��ات بلغ عددهم
 31نائب ��ا ،ومن غاب من  11جل�س ��ة اىل  15جل�س ��ة  13نائبا،
ومن غاب من  16جل�سة اىل  21جل�سة  4نواب ،بينما بلغ عدد
النواب الذين مل يح�ضروا اي جل�سة نائبان فقط.
جدول يبني احل�ضور والغياب عن اجلل�سات

) مل ي�شهد جمل�س النواب اخلام�س ع�شر احلايل �إال حالة واحدة قام
فيها املجل�س بن�شر أ��سماء املتغيبني عن �إحدى جل�ساته ،حيث توىل
رئي�س املجل�س با إلنابة د .عبد اهلل اجلازي ن�شر ا�سماء النواب
الذين تغيبوا عن ح�ضور أ�ول جل�سة يقودها اجلازي يف الدورة
العادية الثانية وتولت ال�صحف ن�شر أ��سماء النواب املتغيبني بدون
عذر.

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــة
نواب مل يتغيبوا عن أ�ي جل�سة
نواب تغيبوا من  5 - 1جل�سات
نواب تغيبوا من  10 - 6جل�سات

عدد النواب
6
54
31

نواب تغيبوا من  15-11جل�سة
نواب تغيبوا من  21 - 16جل�سة
نواب تغيبوا عن جميع اجلل�سات

13
4
2

) اعتمد التقرير على اح�صاء ا�سماء النواب الذين ح�ضروا
وانتظروا ن�صف �ساعة حتت القبة ح�سب ن�ص املادة  79من النظام
الداخلي ،واعتربنا يف هذا التقرير ان تلك اجلل�سة هي اجلل�سة
الثانية والع�شرين ،ومت اعتماد ا�سماء النواب الذين ح�ضروا حتت
القبة وا�سماء الذين تغيبوا عنها.
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أالمانة العامة للمجل�س ال تعلن مطلع كل جل�س ��ة عن أ��س ��ماء
النواب املتغيبني ب أ�عذار م�سبقة وفقا للنظام الداخلي ملجل�س

الجم ��ايل لتك ��رار ح ��االت الغي ��اب عن
وبل ��غ الع ��دد إ
اجلل�س ��ات  695غياب ��ا ،من بينها  587غياب ��ا من دون عذر،
من ا�صل  2420ح�ضورا للنواب اذا ما اعتمدنا مبد أ� �ضرورة

الن ��واب ،خا�ص ��ة يف اجلل�س ��ات اال�س ��تكمالية الت ��ي يعقدها

ح�ضور النواب جميعهم لكل اجلل�سات بدون اي غياب.

املجل�س دائما ورمبا ب�ش ��كل مبالغ فيه متاما ،مما ي�س ��تدعي

�إن مع�ض ��لة «الغياب بعذر م�س ��بق» تفر�ض نف�سها بقوة
عل ��ى أ�ي باح ��ث أ�و مراقب جلل�س ��ات جمل�س الن ��واب ،أ�وال:

�ض ��رورة �إعادة النظر يف هذا النه ��ج ،حتى و�إن كان الهدف
م ��ن املبالغ ��ة يف عقد اجلل�س ��ات اال�س ��تكمالية لت أ�مني احلد

ألنها تزيد عن خم�س ��ة أ��ض ��عاف الغياب بعذر ،وثانيا :لكون

أالدنى من الن�صاب القانوين.
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الف�صل الرابع :املقرتحات والتو�صيات

وهي عقوبات مطبقة يف برملانات عربية و أ�جنبية مثل:
م�صر واملغرب والواليات املتحدة أالمريكية وفرن�سا.

�أوال :اللجان النيابية

زيادة عدد اللجان النيابية الدائمة بحيث يتم ت�ش ��كيل
جلان جديدة ومنها:
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وتن ��اط به ��ا درا�س ��ة جمي ��ع القوان�ي�ن واالتفاقي ��ات
واالقرتاحات التي لها م�سا�س ب�ش ؤ�ون املر أ�ة أ
وال�سرة والطفل،
ومتابعة ال�سيا�س ��ات واخلطط والربامج الالزمة لتنمية املر أ�ة
ثقافيا واقت�ص ��اديا و�سيا�س ��يا ،وحث املر أ�ة على امل�ش ��اركة يف
احلي ��اة العامة ،واتخاذ الفر� ��ص املتاحة لها يف جمال العمل،
علم ��ا ب أ�ن منوذج هذه اللجنة مطبق يف العديد من الربملانات
العربية مثل قطر والعراق.

أ
الوىل ويطل��ق عليه��ا «اللجن��ة
اللجن��ة

االقت�صادية»

وتت أ�ت ��ى عن ف�ص ��ل اللجن ��ة املالي ��ة واالقت�ص ��ادية �إىل
جلنتني ،وتن ��اط بها مهام درا�س ��ة قوانني التموي ��ل والتجارة
وال�شركات والبنوك والت أ�مني والعملة وال�صرافة واال�ستثمار..
وم ��ا ه ��و يف حكم هذه املوا�ض ��يع ،ودرا�س ��ة الو�ض ��ع التمويلي
واالتفاقيات االقت�صادية التي يكون أالردن طرفا فيها.
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أ
وال�رسة»
اللجنة الثالثة بـ «املر�أة

 -4زي��ادة عدد �أع�ضاء اللجن��ة الدائمة لرتتفع من ()11
ع�ض ًوا �إىل ( )15ع�ض ًوا ،حتى يت�سنى جلميع أ�ع�ضاء املجل�س
امل�شاركة يف اللجان.

اللجنة الثانية وت�سمى «جلنة النظام وال�سلوك»

�إن م�س أ�لة ح�ض ��ور وغياب النواب عن جل�سات املجل�س،
خا�صة وان التجربة يف هذا املجال أ��شارت بو�ضوح �إىل أ�همية
�إيجاد �آلية تلزم النائب بح�ضوراجلل�س ��ات ..مبا يحفظ هيبة
النائب وحق الناخب الذي أ�و�ص ��له اىل قبة الربملان ،خا�ص ��ة
و�إن الكثري من جل�سات املجل�س ال تعقد ب�سبب غياب الن�صاب
أ�و فقدان ��ه أ�ثن ��اء اجلل�س ��ة ،و أ�حيانا يجهد رئي� ��س املجل�س يف
احلفاظ على الن�صاب.

ثانيا :الكتل النيابية

االعرتاف ب ��دور الكتل النيابية يف املجل�س ،خا�ص ��ة أ�ن
النظ ��ام الداخل ��ي ال يعرتف بوج ��ود أ�ي دور للكتل النيابية يف
جمل�س النواب.
فالكتل النيابية مع التجربة الربملانية تطورت و أ��صبحت
م ؤ��س�س ��ية و�إن كانت هناك انتقادات لكيفية ت�شكيلها ،ولكنها
أ��ص ��بحت من العرف الربملاين ،وجودها من �ضرورات العمل
النياب ��ي ،ولها دور يف تطوي ��ر أالداء يف جمل�س النواب ،لذلك
فالبد من أ�ن يعالج النظام الداخلي م�س� � أ�لة الكتل من خالل
�إفراد ف�صل خا�ص فيها.

وعليه هناك أ�همية لت�شكيل هذه اللجنة و أ�ن يعهد �إليها
النظر يف ال�شكاوى والتظلمات التي تقدم من قبل النواب �ضد
أ�ية جهة كانت ،ويف أ�ي أ�مر من أالمور التي مت�س حياتهم.
ويتع�ي�ن على اللجن ��ة ،يف ح ��ال تقدمي �ش ��كوى من قبل
الن ��واب �ض ��د أ�ي جه ��ة ،خماطبة اجله ��ات املعنية مبو�ض ��وع
الجراءات ال�ض ��رورية ملنع امل�س ��ا�س بهيبة
ال�ش ��كوى ،واتخاذ إ
املجل� ��س والنائ ��ب ،ويعه ��د �إىل اللجنة النظ ��ر يف أ�ي خمالفة
مبا فيها النظام الداخلي ،والتحقق من ال�شكاوى املقدمة من
املواطن�ي�ن أ�و من أ�ي جهة كانت �ض ��د أ�ع�ض ��اء جمل�س النواب
ب�صفتهم النيابية ،وللجنة التن�سيب للمجل�س ب�إيقاع جزاءات
 يف ح ��ال ثبوت خمالفة الع�ض ��و « -كاحلرمان من جزء مناملخ�ص�ص ��ات املالي ��ة للنائ ��ب ،واحلرم ��ان من امل�ش ��اركة يف
الوف ��ود الربملانية الت ��ي متثل املجل�س يف اخل ��ارج ،واحلرمان
من ح�ضور عدد من جل�سات املجل�س لفرتة من الزمن».

�إ�ض ��افة �إىل أ�ن االع�ت�راف ب ��دور الكت ��ل يعط ��ي العمل
الربملاين زخ ًما أ�كرث ،وي�س ��اعد على تطوي ��ر أالداء للمجل�س،
عالوة على أ�نه يخت�صر الوقت بحيث يتم التوافق على القوانني
املطروح ��ة على املجل�س من خالل الكت ��ل يف اللجان الدائمة،
لتعر�ض بعدها على املجل�س حتت القبة القرارها ،أالمر الذي
ي�س ��اعد على �إنهاء العمل الفردي يف جمل�س النواب ل�ص ��الح
العمل الكتلوي امل ؤ��س�سي.
وعليه �ض ��رورة ت�شريع عمل الكتل من خالل تخ�صي�ص
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ف�صل يف النظام الداخلي من حيث ت�شكيلها و�آلية االنتقال من
كتلة ألخرى ،واعتماد التمثيل الن�س ��بي للكتل وللنواب امل�ستقلني
ب�صورة متنع أ�ي كتلة أ�و حتالف من الهيمنة على املجل�س.

 )2العمل الرقابي يف الدورة اال�ستثنائية:

يجب تفعيل اجلانب الرقابي للمجل�س أ�ثناء انعقاد الدورة
اال�س ��تثنائية من خالل �إدراج بند «ما ي�س ��تجد من أ�عمال» على
ج ��دول أ�عمالها ،فلي�س مقنعا حت ��ى آالن تغييب العمل الرقابي
للمجل�س اثناء انعقاد الدورة اال�س ��تثنائية ،و�إن احلجة بان مدة
انعقاد الدورة اال�س ��تثنائية ق�ص�ي�رة جدا ال يعف ��ي املجل�س من
دوره الرقابي فيها.

ولتفعي ��ل دور الكتل ،ميكن اعتماد مبد أ� التمثيل الن�س ��بي
يف ت�ش ��كيل جلان املجل�س ،وت�سمي الكتلة مندوبيها يف كل جلنة
ويفقد ع�ض ��و الكتلة ع�ض ��ويته يف اللجان يف حال ان�س ��حابه من
الكتلة والتي لها احلق يف اختيار ع�ضو بديل عنه.
وبالن�س ��بة للنواب امل�س ��تقلني فيمثلون يف اللجان ب�ش ��كل ن�سبي
عل ��ى أ�ن يجري االنتخ ��اب فيما بينهم لعدد م�س ��ا ٍو للعدد الذي
يخ�ص�ص لهم.

خام�سا :اجلل�سات
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متديد مدة الدورة العادية �إما بتعديل الد�ستور أ�و بتفعيل
الن�ص الد�س ��توري الذي يتي ��ح التمديد للدورة مدة ال تزيد عن
ثالثة أ��ش ��هر ،وبحيث ت�ص ��بح مدة الدورة العادية �سبعة أ��شهر
بدال من أ�ربعة أ��شهر فقط كما هو معمول به حاليا.

ثالثا :رئا�سة املجل�س

• حتوي ��ل ج ��زء من �ص�ل�احيات رئي� ��س املجل� ��س �إىل املكتب
الدائ ��م «بحي ��ث ي�ص ��بح الرئي�س الناط ��ق با�س ��م املجل�س،
كما عليه اال�س ��تقالة من كتلته العتبارات معنوية حتى يكون
جلميع أ�ع�ضاء املجل�س ولي�س لكتلة بعينها.

لق ��د بات م ��ن ال�ض ��روري بع ��د عامني من عم ��ر جمل�س
الن ��واب احلايل وم ��رور أ�كرث من  13عاما عل ��ى �إعداد النظام
الداخلي ملجل�س النواب تعديل هذا النظام لتطوير أ�داء جمل�س
النواب يف جمايل الت�ش ��ريع والرقابة �س ��يما و أ�ن هناك أ��سباب
موجب ��ة لذلك يف مقدمتها ارتفاع عدد أ�ع�ض ��اء جمل�س النواب
اىل  110اع�ض ��اء بدال من  80عندما مت و�ضع النظام الداخلي
املعمول به حال ًيا .

• تعديل الد�س ��تور بحيث يت ��اح انتخاب رئي�س املجل�س لوالية
ت�س ��تمر ألربع �سنوات بدل �س ��نة واحدة ،ألن يف ذلك تعزيز
ال�ستقاللية املجل�س وتعزيز للعمل امل ؤ��س�سي املن�شود ،وتخلي�ص
النتخابية وغريها.
له من �ضغوطات التحالفات إ
رابعا :الدور الرقابي
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وميك ��ن تطوي ��ر أالداء م ��ن خ�ل�ال تفعي ��ل ن�ص ��و�ص
الرادة ال�سيا�س ��ية الكامل ��ة ل ��دى
الد�س ��توراحلالية ,وتوف�ي�ر إ
الرادة
الن ��واب للقيام بدورهم الكامل يف هذا املجال ..وبتوفر إ
ال�سيا�سية أ�ي�ضا لدى احلكومة لتعزيز دور الربملان.

اال�سئلة النيابية

للجابة على ال�س ؤ�ال النيابي
أ�ن تكون املدة املمنوحة للوزير إ
وتبليغ ��ه �إىل رئي�س جمل�س الن ��واب  16يوما ،بدال من ثمانية أ�يام
كم ��ا ه ��و قائم حالي ��ا ،وا�ض ��افة عب ��ارة (�إال �إذا ر أ�ى الرئي�س أ�ن
اجلواب يحتاج اىل مدة أ�طول) اىل �آخر الفقرة ويجوز أ�ن يقرتح
الجابة حتتاج اىل ثالثني يوما.
الرئي�س أ�ن إ
و�إع ��ادة �ص ��ياغة الفق ��رة «ج» م ��ن امل ��ادة ( )117والتي
تقول «يبلغ الرئي�س اجلواب �إىل مقدم ال�س� � ؤ�ال ،ويدرج ال�س ؤ�ال
واجل ��واب على جدول أ�عمال أ�ول جل�س ��ة خم�ص�ص ��ة أ
لل�س ��ئلة
واال�س ��تجوابات واالقرتاح ��ات برغب ��ة لت�ص ��بح «يبل ��غ الرئي�س
اجلواب �إىل مقدم ال�س ؤ�ال وال يدرج على جدول أ�عمال اجلل�سة
املخ�ص�ص ��ة أ
لل�س ��ئلة واال�س ��تجوابات واالقرتاحات برغبة �إال
أالجوبة التي مل يقتنع مقدموها با إلجابة».

الدورة العادية

الرادة ال�سيا�س ��ية �س ��يمكن الربملان العمل على مدار
�إنّ توفر إ
العام وذلك من خالل تفعيل ن�ص ��و�ص الد�س ��تور احلالية التي
تعطي امللك �ص�ل�احية التمديد لثالثة أ��ش ��هر �إ�ضافية يف احلد
أالق�ص ��ى لل ��دورة العادي ��ة ،وه ��ذا يعطي املجل�س فر�ص ��ة عمل
متوا�ص ��لة مدتها �س ��بعة أ��شهر حتى ي�س ��تطيع القيام بواجبه يف
الرقابة والت�شريع.
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تن� ��ص الفقرة « »3من املادة « »78على أ�ن الدورة العادية
الجتماع وفق
ملجل�س أالمة تبد أ� يف التاريخ الذي يدعى فيه �إىل إ
الفقرتني ال�س ��ابقتني ,ومتتد هذه الدورة العادية أ�ربعة أ��ش ��هر,
�إال �إذا حل امللك جمل�س النواب قبل انق�ض ��اء تلك املدة ,ويجوز

للملك أ�ن ميدد الدورة العادية مدة أ�خرى ال تزيد على
ثالثة أ��ش ��هر إلجناز ما قد يكون هنال ��ك من أ�عمال,
وعن ��د انتهاء أال�ش ��هر أالربع ��ة أ�و أ�ي متديد لها يف�ض
امللك الدورة املذكورة .
كم ��ا �إن الد�س ��تور مل يح ��دد ف�ت�رة زمنية ملدة
ال�س ��تثنائية ومل ين�ص عل ��ى عددها ومن هنا
الدورة إ
با إلمكان عقد أ�كرث من دورة برملانية �إ�ستثنائية أ�و دورة
ا�ستثنائية طويلة أالمد ولو عقدت دورتني ا�ستثنائيتني
على �سبيل املثال يف فرتة عطلة املجل�س ألمكن ملجل�س
النواب حينئذ العمل على مدار العام.
كما انه يجب أ�ن تكون الدورة اال�ستثنائية ملزمة
ولي�س ��ت مرتبطة برغبة أالغلبية النيابية (املادة )82
كما أ�ن حتديد موا�ض ��يع الدورة اال�ستثنائية م�سبقا ال
ي�صب يف �صالح امل�سرية الدميقراطية.
حي ��ث أ�ن طريق ��ة طل ��ب القوان�ي�ن املفرت� ��ض
مناق�ش ��تها يف ال ��دورات اال�س ��تثنائية ت أ�ت ��ي يف ب ��اب
الرجاء ويحق لرئي�س الوزراء ا�س ��تثناء بع�ض القوانني
قب ��ل التن�س ��يب مبذكرة الن ��واب وهو ما ي�ض ��عف دور
النواب وجمل�س االمة.

أ�كرب و أ�و�س ��ع يف ح ��ال عدم توف ��ر االرداة ال�سيا�س ��ية
لتطوي ��ر االداء النياب ��ي بالن� ��ص على متدي ��د الدورة
العادية والزامية اال�ستثنائية.
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احل�ضور والغياب:

� إلزام أالمانة العامة للمجل�س باالعالن مطلع كل
جل�س ��ة برملانية «حتى و�إن كانت جل�سة ا�ستكمالية»
عن أ��سماء النواب املتغيبني عنها بعذر م�سبق.
 التخفيف ما أ�مكن من عقد اجلل�سات اال�ستكمالية،
واللجوء �إىل �إلزام النواب بح�ض ��ور اجلل�س ��ات من
خالل انتهاج �سيا�س ��ة وا�ضحة يف هذا املجال حتى
و�إن كانت تلك ال�سيا�س ��ة ت�ستدعي فر�ض �إجراءات
عقابية على النواب خا�ص ��ة الذي ��ن يتكرر غيابهم
عن اجلل�سات على نحو ن�شر أ��سمائهم يف ال�صحف
من خالل بيان ر�سمي ي�صدر عن املجل�س.

تن� ��ص الفق ��رة « »1من املادة  82من الد�س ��تور
عل ��ى أ�ن للملك أ�ن يدعو عند ال�ض ��رورة جمل�س أالمة
�إىل االجتماع يف دورات ا�س ��تثنائية وملدة غري حمددة
الرادة
ل ��كل دورة من أ�جل �إقرار أ�م ��ور معينة تبني يف إ
ال�ستثنائية
امللكية عند �ص ��دور الدعوة وتف�ض الدورة إ
ب�إرادة.
وتن� ��ص الفقرة « »2من نف� ��س املادة على «يدعو
للجتماع يف دورة �إ�ستثنائية أ�ي�ضا
امللك جمل�س أالمة إ
مت ��ى طلب ��ت ذل ��ك أالغلبية املطلق ��ة ملجل� ��س النواب
بعري�ض ��ة موقع ��ة منه ��ا تبني فيه ��ا أالمور الت ��ي يراد
البح ��ث فيها ،فيما منعت الفق ��رة « »3من ذات املادة
جمل� ��س االم ��ة أ�ن يبح ��ث يف أ�ي ��ة دورة �إ�س ��تثنائية �إال
الرادة امللكي ��ة الت ��ي انعق ��دت
يف أالم ��ور املعين ��ة يف إ
مبقت�ضاها .
كما انه البد من اجراء تعديالت د�س ��تورية من
�ش� � أ�نها منح جمل�س النواب �س ��لطة رقابية وت�ش ��ريعية
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0
0
0
11
0
9
3
3
2
8
0
7
0
7
1
0
1
0
1
12
0
2
1
4
0
15
0
4
0
10
0
8
0
1
0
10
0
8
0
0
0
5
0
2
0

الرقم
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ا�سم النائب

الغياب
بعذر

0
�سند النعيمات
0
�شرف هياجنه
0
�صالح اجلبور
1
�صالح الزعبي
0
�صوان ال�شرفات
0
�ضيف اهلل العمو�ش
0
طارق خوري
22
عادل �آل خطاب
0
عاطف الطراونة
عبد احلميد الذنيبات 0
عبد الر ؤ�وف الروابدة 7
عب ��د
احلناقطة الرحم ��ن 0
عبد الرحيم البقاعي 1
1
عبد الفتاح املعايطة
عبد الكرمي الدغمي 2
1
عبد اهلل اجلازي
0
عبد اهلل الزريقات
عبد الهادي املجايل 1
0
عبد اهلل غرايبه
0
عواد الزوايدة
1
فخري الداوود
1
فرحان الغويري
1
فلك اجلمعاين
1
فواز حمد اهلل
0
قا�سم بني هاين
1
لطفي الديرباين
1
مبارك العبادي
22
جمحم اخلري�شة
0
حممد ابو هديب
0
حممد ابو الهيه
1
حممد البدري
1
حممد احلاج
1
حممد الزناتي
0
حممد ال�سعودي
0
حممد ال�شرعة
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الغياب
بدون
عذر
7
8
14
3
11
3
6
0
8
3
0
3
0
0
0
4
16
0
3
7
5
15
3
0
5
1
8
0
8
9
4
4
4
3
3

الغياب الغياب
ا�سم النائب بعذر بدون
الرقم
عذر
3
0
 77حممد الق�ضاة
أ
 78حمم ��د
4
الرائد) الك ��وز ( �ب ��و 0
4
 79حممد الكوز ( أ�بو عمار) 0
8
1
 80حممد زريقات
5
1
 81حممد عقل
6
1
 82حممد عواد
4
0
 83حممود اخلراب�شة
7
0
 84حممود العدوان
9
0
 85حممود مهيدات
12
0
 86مرزوق الدعجة
3
0
 87مفلح اخلزاعلة
2
0
 88مفلح الرحيمي
0
2
 89ممدوح العبادي
0
1
 90منري �صوبر
8
0
 91مو�سى اخلاليلة
11
0
 92مو�سى الزواهرة
7
0
 93مريزا بوالد
1
2
 94مي�شيل احلجازين
9
0
 95ناجح املومني
15
0
 96نارميان الرو�سان
0
0
 97ن�صار القي�سي
1
2
 98ن�صر احلمايدة
0
10
 99ن�ضال احلديد
5
0
 100نواف الزيود
5
0
 101ها�شم ال�شبول
2
1
 102هاين النوافلة
0
0
 103و�صفي الروا�شدة
5
0
 104يا�سني الزعبي
5
0
 105يا�سني بني يا�سني
4
1
 106يحيى عبيدات
4
1
 107يو�سف الب�ستنجي
0
0
 108يو�سف ال�صرايرة
1
0
 109يو�سف القرنة
5
0
 110يو�سف أ�بو �صليح

ملحق رقم ( ) 2
قرار رقم ( )2ل�سنة � 2009صادر عن الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني بتاريخ 2009/7/29
اجتمع الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني يف مكتب رئي�سه ،يف حمكمة التمييز ،لتف�سري حكم الفقرة (ج) من املادة
( )115من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،لبيان فيما �إذا كان يجوز للنائب يف معر�ض ال�س ؤ�ال ،أ�ن يطلب ذكر أ��سماء
الحاطة باملو�ضوع ،وتدقيق الن�صو�ص الت�شريعية ذات العالقة ،واملداولة قانو ًنا ،يتبني ما يلي-:
أال�شخا�ص .وبعد إ
أ�و ًال  :تن�ص املادة ( )115من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،على ما يلي ( - :أ� -على الع�ضو أ�ن يقدم ال�س ؤ�ال �إىل
الرئي�س مكتو ًبا .ب -ي�ش�ت�رط يف ال�س� � ؤ�ال أ�ن يكون موجزً ا ،و أ�ن ين�صب على الوقائع املطلوب ا�ستي�ضاحها و أ�ن
يخلو من التعليق واجلدل و آالراء اخلا�ص ��ة .ج -ال يجوز أ�ن يخالف ال�س ؤ�ال أ�حكام الد�ستور أ�و ي�ضر بامل�صلحة
العامة كما ال يجوز أ�ن ي�ش ��تمل على عبارات نابية أ�و غري الئقة ويجب أ�ن يخلو من ذكر أ��س� �مـاء أال�ش� �خـا�ص أ�و
املـ�س ب�ش� � ؤ�ونهـم اخلا�ص ��ة .د -ال يجوز أ�ن يكون يف ال�س ؤ�ال م�س ��ا�س ب أ�مر تنظره املحاكم كما ال يجوز أ�ن ي�شري
�إىل ما ين�ش ��ر يف ال�ص ��حف .هـ -ال يجوز أ�ن يتعلق مو�ض ��وع ال�س ؤ�ال ب�ش ��خ�ص النائب أ�و مب�صلحة خا�صة به أ�و
موكول أ�مرها �إليه).
ثان ًيا -:وتن�ص املادة ( )114من النظام ذاته ،على ما يلي( -:ال�س� � ؤ�ال هو ا�س ��تفهام الع�ض ��و من رئي�س الوزراء أ�و
الوزراء عن أ�مر يجهله يف �ش� � أ�ن من ال�ش� � ؤ�ون التي تدخل يف اخت�صا�ص ��اتهم أ�و رغبته يف التحقق من ح�ص ��ول
واقعة و�صل علمها �إليه ،أ�و ا�ستعالمه عن نية احلكومة يف أ�مر من أالمور ).
الطار العام مل�ض ��مون ال�س� � ؤ�ال الذي يوجهه النائب �إىل رئي�س
فامل�ش ��رع يف املادة ( )114امل�ش ��ار �إليها ،حدد إ
الوزراء ،أ�و أ�حد الوزراء ،ب�صيغة اال�ستفهام ،عن أ�مور ثالثة:
أالول :عن أ�مر يجهله النائب يف � أش�ن من ال�ش ؤ�ون التي تدخل يف اخت�صا�صات رئي�س الوزراء أ�و أ�حد الوزراء .
والثاين :الرغبة يف التحقق من ح�ص ��ول واقعة و�ص ��ل علمها �إليه .والثالث :اال�ستعالم عن نية احلكومة يف أ�مر من
أالم ��ور .كما أ�نّ املادة ( )115من النظام ذاته ،أ�وردت أ�و�ص ��اف ال�س� � ؤ�ال وطبيعت ��ه ،و أ�وجبت يف الفقرة (ج)
منها أ� ّال يخالف ال�س� � ؤ�ال أ�حكام الد�س ��تور ،وال ي�ض ��ر بامل�صلحة العامة ،وال ي�ش ��تمل على عبارات نابية أ�و غري
الئقة ،و أ�ن يخلو ال�س� � ؤ�ال من ذكر أ��سماء أال�شخا�ص أ�و امل�س ب�ش ؤ�ونهم ،مما جند معه أ�نّ ال�س ؤ�ال الذي يق�صد
منه اال�ستفهام عن أ�مر من أالمور الثالثة امل�شار �إليها ،يتعني أ�ن يوجه ب�صيغة العموم وال يت�ضمن طلب أ�و ذكر
أ��سماء أ��شخا�ص .وحيث أ�نّ امل�شرع ،أ�وجب أ� ّال ي�شتمل ال�س ؤ�ال ،على ذكر أ��سماء أال�شخا�ص ،الذين يق�صدهم،
أ�و التعري�ض بهم ،أ�و طلب أ��سماء أ��شخا�ص بذواتهم .لهذا وبناء على ما بيناه نقرر با إلجماع ،أ�نّ حكم الفقرة
(ج) من املادة ( )115من النظام الداخلي ملجل�س النواب ،يوجب أ�ن ال يت�ضمن ال�س ؤ�ال الذي يوجهه النائب،
الطالق ،و أ� ّال مي�س ال�س� � ؤ�ال
لدولة رئي�س الوزراء أ�و أ�حد الوزراء ،أ�ي طلب أ�و ذكر أل�س ��ماء أال�ش ��خا�ص ،على إ
ال�ش� � ؤ�ون اخلا�ص ��ة بهم ،ي ؤ�يد هذا ما ذهب �إليه امل�ش ��رع يف املادة ( )96من الد�س ��تور أالردين ،با�شرتاطه أ�ن
يتعل ��ق ال�س� � ؤ�ال ب أ�مر من أالمور العام ��ة ،ووف ًقا ملا هو من�ص ��و�ص عليه يف النظام الداخلي ،الذي ر�س ��م �إطار
م�ضمون ال�س ؤ�ال يف املادة ( )114من النظام الداخلي ملجل�س النواب .
قرا ًرا �صدر با إلجماع بتاريخ � 7شعبان ل�سنة  1430هجرية املوافق  2009/7/29ميالدي
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