ملخ�ص تنفيذي
تردد كثري ًا على �أل�س ��نة نواب املجل�س ال�س ��اد�س ع�ش ��ر ب�أن جمل�سهم من
�أف�ضل املجال�س النيابية منذ عام  1989ت�شريع ًا ورقابة ،وقد ترددت هذه
املقول ��ة كثري ًا ،رمبا يف �إطار الدفاع عن جمل�سه ��م الذي دخل يف اختبار
مبكر ل�شعبيته عقب منحه ثقة غري م�سبوقة حلكومة �سمري الرفاعي ،وما
تاله ��ا من ا�ستحقاقات �سريعة دفعت باملتظاهرين واملحتجني يف ال�شارع
والناخبني للمطالبة بحل املجل�س.
وتع ��ززت تل ��ك القناعات لدى ن ��واب املجل�س ال�ساد�س ع�ش ��ر بعد �أن بدا
وا�ضح� � ًا لديه ��م �أنهم خارج دائ ��رة الفعل فيما يتعلق مب�س�ي�رة الإ�صالح
ال�سيا�سي ،بع ��د �أن وجد جمل�س النواب نف�سه خارج تركيبة جلنة احلوار
الوطني الت ��ي �شكلتها احلكومة ،وه ��و ما دفع املجل�س للمب ��ادرة لت�شكيل
جلنة ح ��وار موازية �ضمت  25نائب ًا لكن املجل� ��س �سرعان ما تخلى عنها
و�ألغاها بعد ثالثة �أيام من ت�شكيلها.
هذه الدرا�سة تعترب الأوىل من نوعها التي حتاول اختبار قناعات النواب
ب� ��أن جمل�سه ��م ال�ساد�س ع�شر هو �أف�ص ��ل املجال�س رقاب ��ة وت�شريع ًا منذ
ع ��ام � 1989أو منذ املجل� ��س احلادي ع�شر الذي يعترب يف نظر الكثري من
املراقب�ي�ن واملواطن�ي�ن من �أف�ضل املجال� ��س التي مت انتخابه ��ا منذ عودة
احلياة الدميقراطية للمملكة عام .1989
وتك�شف الدرا�سة بو�ضوح عن جملة مميزات للمجل�س ال�ساد�س ع�شر كان
م ��ن بينها �أنه ي�أت ��ي يف املرتبة الثالثة من بني املجال� ��س النيابية �إجناز ًا
لعدد الت�شريعات التي �أقرها يف دورته العادية الأوىل.
ويعترب املجل�س الأول من بني املجال�س النيابية يف توجيه الأ�سئلة النيابية
للحكوم ��ة ،واملجل�س الأول �أي� ًضا يف توجي ��ه املذكرات النيابية� ،إىل جانب
كون ��ه املجل� ��س الأول يف توجي ��ه اال�ستجوابات لل ��وزراء بالرغم من عدم
مناق�شتها حتت القبة.
وه ��و املجل� ��س الرابع يف عدد توجي ��ه طلبات املناق�شة العام ��ة ،وي�أتي يف
املرتب ��ة الثالثة يف توجيه االقرتاحات بقانون بعد املجل�سني احلادي ع�شر
« 145اقرتاح ًا بقانون» واملجل�س الثاين ع�شر الذي وجه يف دورته العادية
الأوىل « 12اقرتاح� � ًا بقان ��ون» بينم ��ا وج ��ه املجل�س ال�ساد� ��س ع�شر «11
اقرتاح ًا».
وي�أت ��ي املجل� ��س ال�ساد�س ع�شر يف �أدنى مرتبة من ب�ي�ن املجال�س النيابية
ال�سابقة من حي ��ث توجيه االقرتاحات برغبة ،فلم ي�سجل �أي اقرتاح من
ه ��ذا الن ��وع يف الدورة العادي ��ة الأوىل للمجل�س ال�ساد� ��س ع�شر ،بخالف
املجل� ��س الثاين ع�شر الذي ح ��ل يف املرتبة الأوىل بتوجي ��ه  155اقرتاح ًا
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اقرتاح� � ًا برغب ��ة احلادي ع�شر يف املرتبة الثالث ��ة بتوجيهه  9اقرتاحات،
بينم ��ا ت�ساوى املجل�سان الرابع ع�شر واخلام�س يف املرتبة الرابعة بتوجيه
اقرتاحني لكل منهما ،ليحل املجل�س ال�ساد�س ع�شر يف املرتبة اخلام�سة.
وفيم ��ا يتعل ��ق باجلانب الت�شريعي فق ��د ك�شفت الدرا�سة ع ��ن �أن املجل�س
ال�ساد� ��س ع�شر ت�ساوى من حيث املنجز الت�شريع ��ي مع املجل�س ال�ساد�س
ع�شر مبناق�شة و�إقرار  26م�شروع قانون ،وقانون م�ؤقت يف الدورة العادية
الأوىل ل ��كل منهم ��ا ،وحل املجل� ��س ال�ساد�س ع�شر يف املرتب ��ة الثالثة من
حيث عدد الت�شريع ��ات التي نظرها يف دورته العادية الأوىل بعد املجل�س
الرابع ع�شر الذي نظر يف  42قانون ًا ،وحل يف املرتبة الأوىل ،تاله املجل�س
اخلام�س ع�شر الذي نظر يف  40م�شروع قانون وقانون م�ؤقت.
و�أو�ضح ��ت الدرا�س ��ة �أن املجل�س ال�ساد�س ع�ش ��ر يف دورته العادية الأوىل
ق ��دم منج ��زات مهم ��ة فيما يتعل ��ق ب ��دوره الرقاب ��ي والت�شريع ��ي قيا�س ًا
باملجال�س النيابية ال�سابقة� ،إال �أنه بقي يعاين من ذات امل�شكلة الرا�سخة
الت ��ي توارثتها املجال�س ع ��ن بع�ضها من حيث الرتاخي يف تطبيق النظام
الداخل ��ي ،ويف عدم االلتزام به والتج ��اوز عليه� ،سواء من املجل�س �أو من
اللجان الدائمة.
وب ّينت الدرا�سة عن ت�أثر املجل�س كثري ًا بدعوات املطالبني بحله ،وتعر�ضه
ل�ضغ ��ط مناق�شة الثق ��ة بحكومتني يف دورته العادي ��ة الأوىل ،وهو �أمر مل
يح ��دث من قب ��ل يف �أي م ��ن املجال� ��س النيابي ��ة ال�سابقة ،كما �أن ��ه ت�أثر
مبا�ش ��رة مب ��ا يجري يف اململك ��ة من دع ��وات للإ�صالح ال�سيا�س ��ي بت�أثر
مبا�شر مبا يجري يف املنطقة والإقليم «م�صر ،تون�س ،ليبيا ،اليمن» ،وهو
م ��ا دفع بنواب ملهاجمة املطالبني بالإ�صالح ال�سيا�سي مما �أثر �سلب ًا على
موق ��ف املجل�س ،وظهر وك�أنه �ض ��د الإ�صالح ال�سيا�سي بالرغم من تكرار
الت�صريح ��ات والبيان ��ات لرئي� ��س املجل� ��س والنواب ب�أنهم م ��ع الإ�صالح
ال�سيا�سي ويدعمونه بقوة.
وتتوق ��ف الدرا�سة �أمام ال�ضغط الكب�ي�ر على املجل�س فيما يتعلق بال�شعور
واخل ��وف من تعر�ضه للحل املبكر ،حيث ت�ؤكد الدرا�سة هنا على �أن هذا
ال�شع ��ور �أبقى املجل�س خائف� � ًا ،ويعي�ش حتت �ضغط فوبيا احلل ،وهو ذات
ال�ضغ ��ط الذي تولد مبكر ًا عندما وجد املجل�س نف�سه يخ�ضع لفوبيا الثقة
التي منحها حلكومة �سمري الرفاع ��ي ،وهو ما قدمته الدرا�سة التقييمية
الأوىل للمجل� ��س يف �أول  65يوم� � ًا م ��ن عمره التي و�ضعه ��ا مركز القد�س
للدرا�سات ال�سيا�سية �أثناء انعقاد الدورة.
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الف�صل الأول

خارطة ال�ستقراء امل�شهد الربملاين
كان رئي� ��س جمل� ��س النواب في�ص ��ل الفايز ي�أخ ��ذ مكانه على مقع ��ده يف قاعة
امل�س ��رح قبل ظهر ي ��وم اخلمي�س � 30آذار/مار�س  ,2011ليتل ��و على النواب ن�سخة من
تقري ��ر ر�سمي يح�صي منجزات املجل� ��س يف دورته العادية الأوىل التي انتهت د�ستوري ًا
يف الثام ��ن والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �آذار  ،2011وبعد م ��رور �أربعة �أ�شه ��ر �شم�سية على
انعقاده ��ا ،مت افتتاح االجتماع بخطبة العر�ش يف الثام ��ن والع�شرين من �شهر ت�شرين
ثاين من عام .2010
و�أنه ��ى الفايز تقريره ليفت ��ح املجال �أمام النواب للتفك�ي�ر ب�صوت مرتفع عما
ميك ��ن �أن يفعلونه يف فرتة �إجازة املجل�س بانتظ ��ار انعقاد الدورة اال�ستثنائية الأوىل،
واق�ت�رح رئي� ��س املجل�س عل ��ى النواب التف ��رغ للتوا�صل م ��ع املواطن�ي�ن كل يف دائرته
االنتخابي ��ة وحماورتهم ،ال�ستك�شاف مواقفهم من الإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي ،وما يريدونه
من الإ�صالح االقت�صادي ،وتدوين مطالبهم اخلدماتية واحلياتية ،وو�ضع تقارير من
قب ��ل كل نائب بهذه املطالب ورفعها �إىل املجل�س الذي �سيتوىل بدوره رفعها �إىل جلنة
احلوار الوطني ،و�إىل احلكومة كم�ساهمة من املجل�س يف و�ضع مطالب املواطنني �أمام
جلنة احلوار التي تت ��وىل و�ضع و�صياغة م�شروع قانون انتخاب جديد ،وو�ضع خارطة
املطالب ال�شعبية �أمام احلكومة.
واحتج النواب الذين ح�ضروا االجتماع يف قاعة امل�سرح على ما قاله رئي�سهم،
وت ��وىل ن ��واب عدي ��دون الت�أكيد على �أن املجل� ��س ال يعمل عند جلنة احل ��وار الوطني،
و�أن املجل� ��س تعر�ض �إىل ما ي�شبه الإق�ص ��اء يف ور�شة احلوار الوطني ،وغري ذلك من
االنتق ��ادات االحتجاجية التي ك�شفت عن موق ��ف نيابي ال يبدو �أنه ينظر بعني الر�ضا
�إىل جلن ��ة احلوار الوطني التي تعر�ضت منذ ت�شكيلها ملوجة انتقادات و�صلت �إىل حد
�أن قال نواب عنها يف قاعة امل�سرح «�أنها ال متثل الأردنيني.»..
ومل ي�ستط ��ع رئي� ��س املجل� ��س �ضبط �إيق ��اع اجتم ��اع قاعة امل�س ��رح يف احلادي
والثالث�ي�ن من �شه ��ر �آذار/مار�س املا�ض ��ي ،ورمبا مل يرغب بتك ��رار مطالبه ورجائه
من الن ��واب التزام الهدوء لال�ستماع �إىل بع�ضهم البع�ض ،وقبل �أن ت�ست�شري موازين
الفو�ض ��ى يف تلك اجلل�سة ق ��رر رئي�س املجل�س ف�ضها ومغادرة االجتماع على عجل ،يف
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الوقت الذي مل يبدي النواب فيه �أي �أ�سف على �ضياع تلك اجلل�سة التي جاءت يف �سياق الت�شاور واحلوار
النياب ��ي الداخل ��ي لو�ضع خارطة �أف ��كار نيابية للخروج م ��ن �أزمة داخلية حملية ت ��دور يف فلك املطالب
الإ�صالحي ��ة ،التي تعر�ضت ملواجهة من قبل �آخرين و�صلت �إىل ح ��د العدوان على املعت�صمني املطالبني
باال�صالح ال�سيا�سي يف دوار الداخلـــية(((.
ويف ذل ��ك االجتماع �أعلن رئي� ��س جمل�س النواب ب�صفته ال�شخ�صية �أم ��ام النواب عن �أن املجل�س
باقي ولن يتم حله ،وب�شر بدور مقبل وحموري للمجل�س �إال �أنه مل يقدم �أية تف�سريات �أخرى.
وم ��ن الوا�ضح �أن جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر مر يف مراحل عديدة من ال�ضغط �أدت بالنتيجة
�إىل الت�أثري �سلب ًا على �أدائه الت�شريعي والرقابي ،وميكن �إجمال تلك املراحل فيما يلي:
�أو ً
ال :مرحلة تعظيم التوقعات

و�سبق ��ت هذه املرحلة انتخاب ��ات املجل�س التي �أجريت يف التا�سع م ��ن �شهر ت�شرين ثاين من
ع ��ام  ،2010وقد خ�ضع املجل�س قب ��ل والدته �إىل ماكينة �إعالمية عملت على التب�شري مبجل�س مقبل
خمتل ��ف ،وميث ��ل كاف ��ة �شرائح املجتم ��ع الأردين ،و�سري�ضي جمي ��ع املواطنني ،وق ��د تعاظمت هذه
املاكين ��ة الإعالمية �إىل ح ��د �أنها رفعت عالي ًا من �سقف التوقعات م ��ن املجل�س املقبل الذي كان يف
حينه ال يزال جنين ًا ومل تتحدد هويته بعد.
وراف ��ق تل ��ك املاكينة الإعالمية تعدي ��ل على قانون االنتخ ��اب مت فيه اعتماد م ��ا ي�سمى بالدوائر
الوهمي ��ة ،وقد �أدت بالنتيجة �إىل ن�ش ��وب العديد من امل�شكالت الكربى التي رافق ��ت العملية االنتخابية
ونتائجه ��ا ،كم ��ا �أدت بالنتيجة �أي� ًضا �إىل ما ي�شبه ال�صدمة التي وق ��ع الناخبون حتت ت�أثريها قادت �إىل
ن�ش ��وب م�ش ��كالت من نوع العن ��ف االجتماعي الدخيل عل ��ى املجتمع الأردين ،وق ��ادت املجل�س لأن يكون
م�ستهدف ًا بالنقد والت�شكيك حتى قبل �أن يتم افتتاح دورته العادية الأوىل يف الثامن والع�شرين من �شهر
ت�شرين ثاين عام .2010
و�أظهرت النتائج عدم ر�ضى حقيقي لقطاعات كبرية من املجتمع الأردين عنها ،ب�سبب ما ي�سمى
بـ «الدوائر الوهمية» ،وليجد املجل�س ال�ساد�س ع�شر نف�سه يخ�ضع ملوجة ت�شكيك مت�سعة ا�ستح�ضرت بقوة
موجة الت�شكيك يف �شرعية املجل�س اخلام�س ع�شر و�إن كانت بدرجة �أقل منه(((.
ثاني ًا :مرحلة الثقة املفرطة

وبالرغم من �أن جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر كان ميلك العديد من الروافع التي ت�ؤهله لأن يتجاوز
تل ��ك العقبة ،ف�إن املجل�س نف�س ��ه مل يعاين كثري ًا من تلك امل�شكلة التي بقي ��ت �أو ًال يف �إطار االحتجاجات
املناطقية ،وانتهت بعد وقت لي�س بالق�صري.
وق ��د متت ��ع املجل� ��س يف بواكري دورته به ��دوء وا�ضح �سواء عل ��ى �صعيده الداخل ��ي� ،أو حتى على
 -1تعر� ��ض املعت�صم ��ون يف دوار الداخلي ��ة �إىل اعتداء م ��ن قبل «بلطجية» ومن رج ��ال الأمن يوم اجلمع ��ة � 25آذار  ،2011ومت ف�ض
اعت�صامهم بالقوة و�أدى �إىل وفاة مواطن.
 - 2ميك ��ن مراجع ��ة كامل التفا�صيل حول هذه الق�ضية وحول نتائج االنتخابات ون�سبة متثي ��ل كل نائب لدائرته االنتخابية يف التقرير
الأول الذي �أ�صدره مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية بعنوان «جمل�س النواب يف �أول  65يوم ًا» ،الذي �أعده ال�صحفي وليد ح�سني
ل�صالح املركز ،فقد مت التوقف مطو ًال هناك حول نتائج االنتخابات وتداعياتها وال داعي لتكرارها هنا.
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ال�صعيد الإعالمي ،فقد كان هناك ما ي�شبه الإجماع الإعالمي وال�صحفي على منح املجل�س فر�صة وا�سعة
لكي يثبت جدارته ،وقوته ،ولكي يخرج من امتحان «تعظيم التوقعات» مظفر ًا.
�إال �أن املجل� ��س وقع يف �أزم ��ة كربى كان ال بد له الحق ًا من دفع ثمنها عندما منح ثقة حلكومة �سمري الرفاعي
و�صل ��ت �إىل � 111صوت� � ًا وبن�سبة مئـوية بـلغ ��ت ( ،)% 93٫27وهي ن�سبة بدت �أكرث م ��ن �صادمة لي�س للعديد من
النواب �أنف�سهم ،و�إمنا لقطاعات عري�ضة من الناخبني واملراقبني واملهتمني(((.
وبالرغ ��م من �أن حكومة الرفاع ��ي خرجت بن�صيب الأ�سد من هذه الثقة غ�ي�ر امل�سبوقة ،فقد كان على
جمل� ��س الن ��واب �أن يدفع ثم ��ن تلك الثقة مبكر ًا ،وهو ما �أدى �إىل �إع�ل�ان املواطنني عن عدم ر�ضاهم عن هذه
الثقة وبد�أت موجة االحتجاجات على املجل�س ت�أخذ موقعها يف هتافات املحتجني واملتظاهرين املطالبني بحله.
ثالث ًا :مرحلة اخل�سارة غري املتوقعة

وج ��د جمل�س النواب نف�سه �أمام فاتورة ا�ستحقاقات عديدة يجب عليها دفعها �سريع ًا ،متثلت يف حجم
املطال ��ب االحتجاجية املطالب ��ة بحل املجل�س و�إقالة احلكومة ،واملطالبة بالإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي ،ووجد املجل�س
نف�سه يقف وجها لوجه �أمام املحتجني واملتظاهرين ،مما دفعه لإ�صدار عدد من البيانات ت�صدى فيها بالنقد
للحركة الإ�سالمية وللمحتجني ،و�صو ًال �إىل �إعالن نواب حتت القبة عن عدم رغبتهم بالإ�صالح ال�سيا�سي.
وبالرغم من �أن مثل هذه الإ�صالحات كانت متثل مواقفهم ال�شخ�صية ،وال تعرب بال�ضرورة عن موقف
املجل�س بكامل �أع�ضائه ،فقد �ساهمت مثل هذه الأ�صوات يف تعزيز املطالبة بحل املجل�س ،و�إظهاره ب�أنه يقف
�ضد الإ�صالح ال�سيا�سي.
لق ��د بق ��ي املجل�س يعي�ش حتت �ضغط ال�شع ��ور باحلل املبكر والو�شيك ،وهو ما دف ��ع �أكرث من نائب ويف
منا�سب ��ات خمتلفة وحتت القبة وخارجه ��ا للحديث مبا�شرة عن هذا ال�ضغط ال ��ذي توا�صل مع املجل�س حتى
حلظة ما بعد ف�ض الدورة العادية الأوىل يف الثامن والع�شرين من �شهر �آذار مار�س . 2011
رابع ًا :مرحلة البحث عن دور

كان لت�شكي ��ل جلن ��ة احل ��وار الوطني برئا�سة رئي� ��س جمل�س الأعي ��ان طاهر امل�صري �أث ��را كبري ًا على
املجل� ��س ،وعلى م ��دى دوره امل�ستقبلي يف الإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي ،ولهذا ذهب املجل�س لتلم� ��س دوره والبحث عن
مكان له يف م�سرية الإ�صالح املقبلة.
لق ��د ب ��ادر املجل�س لت�شكيل جلنة نيابية للحوار الوطني �ضمت  25نائبا� ،إال �أن املجل�س �سارع �إىل حلها،
بانتظار ما �ستخرج به جلنة احلوار الوطني من نتائج وتو�صيات تتعلق بقانوين الإنتخاب والأحزاب.
وانته ��ت ال ��دورة العادية الأوىل واملجل�س يقوم مبهمة املتلقي والباحث ع ��ن دور ،وهذا ما دفع برئي�سه في�صل
الفاي ��ز لدع ��وة النواب بع ��د ف�ض الدورة بثالثة �أيام لالجتم ��اع يف قاعة امل�سرح للت ��داول فيما ميكن �أن يقوم
املجل�س به ،داعي ًا النواب لإجراء حوارات مع املواطنني ملعرفة مطالبهم اخلدماتية وال�سيا�سية.

 - 1ح�سب ��ت الن�سب ��ة على �أ�سا� ��س �أن عدد جمل�س النواب يف حينه كان  119نائب ًا ،ب�سبب وفاة النائ ��ب را�شد الرباي�سة ،وقد حجب الثقة عن
احلكومة  8نواب فقط ،ومل يلج�أ �أي نائب ال�ستخدام حقه باالمتناع عن الت�صويت ،وبذلك �أ�صبحت ن�سبة الثقة بحكومة الرفاعي �أعلى
ن�سبة ثقة يف تاريخ احلكومات الأردنية منذ عودة احلياة الدميقراطية عام .1989
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الف�صل الثاين

املجل�س بني حكومتني
متيزت ال ��دورة العادية الأوىل ملجل�س النواب ال�ساد�س ع�ش ��ر بكونه املجل�س النيابي
الأول ال ��ذي وج ��د نف�سه يخ�ضع الختب ��ار مناق�شة الثق ��ة بحكومت�ي�ن متتاليتني هما
حكومة �سمري الرفاعي ،وحكومة د .معروف البخيت.
وه ��ذا االختبار مل يتكرر يف �أي من املجال� ��س النيابية ال�سابقة منذ عام  ،1989مما
من ��ح املجل�س ميزة م�ضافة �إليه� ،إذ �ألقت عبئ ًا �إ�ضافي ًا عليه بعد انق�ضى يف مناق�شة
الثق ��ة بحكومة الرفاعي خم�سة �أيام ب ��د�أت يف  ،2010 /12/ 19وانتهت بالت�صويت
ومنحه ��ا ثقة غري م�سبوقة يف  ،2010 / 12/ 23كم ��ا ق�ضى يومني يف مناق�شة الثقة
بحكومة د .معروف البخيت بد�أت يف  ،2011 / 3/ 2ومنحها الثقة يف اليوم التايل.
وق�ض ��ى املجل�س �أول  65يوم ًا مع حكومة �سم�ي�ر الرفاعي ،بينما ق�ضى مع حكومة د.
البخيت  56يوم ًا هي جممل ما تبقى من دورته العادية الأوىل(.)1
�أوال :الثقة بحكومة الرفاعي

ق�ض ��ى جمل�س الن ��واب ال�ساد�س ع�ش ��ر  65يوم ًا من عمر دورت ��ه العادية الأوىل م ��ع حكومة �سمري
الرفاع ��ي الت ��ي ت�شكلت قبيل دعوة جمل� ��س الأمة لالنعق ��اد يف الثامن والع�شرين من �شه ��ر ت�شرين ثاين
 ،2010وبذل ��ك ب ��د�أ جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر دورته العادي ��ة الأوىل مع حكومة جديدة هي احلكومة
الثانية التي ي�شكلها الرفاعي.
 -1يتكىء هذا التقرير على التقرير الأول الذي �أعده مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية عن �أول  65يوم ًا من الدورة العادية الأوىل للمجل�س
وال ��ذي يغط ��ي فيه عالقة املجل�س بحكومة �سمري الرفاعي منذ افتتاح ال ��دورة العادية الأوىل للمجل�س يف  ،2011 /11/ 28وحتى حلظة
ا�ستقالتها وتكليف د .معروف البخيت بت�شكيل احلكومة اجلديدة.
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وق����دم الرفاع����ي بيان حكومته لنيل ثقة املجل�س يف اجلل�س����ة الرابعة التي عقدها بتاريخ
 ،2010 / 12 / 15و�أعلن فيها �أمام املجل�س عن ا�ستجابة حكومته لطلب النواب بت�أجيل العمل باملادة
اخلام�سة من قانون املالكني وامل�ست�أجرين �سنة �أخرى تنتهي يف . 2011/ 12 / 30
وج ��اء �إعالن الرفاعي عن هذا القرار بعد �أن قدم العديد من النواب مطالب تتعلق بهذا القانون ،فقد
ق ��دم  13نائب� � ًا مذكرة لرئي�س املجل�س في�ص ��ل الفايز قبل بدء مناق�شات الثق ��ة باحلكومة دعوا فيها احلكومة
�إىل تعدي ��ل قانون املالكني وامل�ست�أجرين قبل �أن ي�صبح نافذ املفعول يف الأول من �شهر كانون الأول عام ،2011
مل ��ا �سيرتتب على تنفيذه م ��ن م�شاكل اجتماعية واقت�صادية ،بينما قدمت كتل ��ة حزب التيار الوطني اقرتاح ًا
بقان ��ون وقعه جميع �أع�ضاء الكتلة البالغ عددهم  12ع�ضو ًا دعوا فيه لتعديل القانون ب�صفة اال�ستعجال وقبل
�أن ي�صبح نافذ املفعول.
وقدم ��ت النائ ��ب رمي بدران بيان� � ًا للحكومة دعت فيه �إىل �إ�صدار قانون تعلن في ��ه ت�أجيل العمل باملادة
اخلام�س ��ة م ��ن قانون املالك�ي�ن وامل�ست�أجرين �سنة �إ�ضافي ��ة ليت�سنى للحكومة وجمل�س الن ��واب �إعادة مناق�شة
القان ��ون و�إج ��راء حوار وطني حوله لتاليف حدوث �أية م�شكالت اجتماعية واقت�صادية قد تظهر نتيجة تطبيق
القانون يف الأول من �شهر كانون الثاين من عام .2011
عالية.

وج ��اء ق ��رار احلكومة لي�سحب الب�ساط من حتت �أقدام النواب لت�سهي ��ل مهمة ح�صوله على ثقة نيابية

وب ��د�أ املجل�س مناق�شـ ��ات الثقة بحكومــة الرفــاع ��ي يف  ،2011 / 12 / 19و�سبقه ��ا �إجراء العديد من
اللق ��اءات واحلوارات عل ��ى م�أدبة ع�شاء �أقامها رئي�س الوزراء الرفاعي للكت ��ل النيابية كل على حدة يف نادي
املل ��ك ح�سني لال�ستم ��اع �إىل مطالب النواب اخلدماتية وللتعرف عن كثب عل ��ى مواقفهم وميولهم ال�سيا�سية
واخلدماتية.
وكان ��ت كل التوقعات املبكرة ت�شري �إىل �أن حكومة الرفاع ��ي �ستح�صل على ثقة عالية جد ًا �ست�صل �إىل
� 110أ�ص ��وات وق ��د تزيد عن ذلك ،بينما ذهبت �إحدى ال�صحف لن�ش ��ر تقرير مو�سع حتدثت فيه بو�ضوح عن
املخاطر التي قد ترتتب على منح ثقة عالية للحكومة حمذرة يف الوقت نف�سه من اال�ستحقاقات ال�سلبية التي
قد يدفعها املجل�س من ر�صيده ال�شعبي.
وكانت املفاج�أة �أن النواب منحوا حكومة الرفاعي ثقة  111نائب ًا ،وحجب الثقة عنها  8نواب فقط(((،
لتكون ن�سبة الت�صويت على الثقة هي الأعلى من بني احلكومات املتعاقبة منذ عام  ،1989فقد و�صلت الن�سبة
املئوية للت�صويت �إىل (.((()% 93.2
لق ��د �أدت هذه الثق ��ة غري امل�سبوقة �إىل تعر�ض جمل�س النواب للمزيد م ��ن االنتقادات التي و�صلت �إىل
 - 1حجب الثقة عن احلكومة  8نواب منهم � 4سيدات هن :وفاء بني م�صطفى ،مي�سر ال�سردية ،متام الرياطي ،عبله �أبو علبة ،ومن النواب
الذكور  4نواب هم :عبد اهلل الن�سور� ،صالح املحارمة ،حازم العوران ،مو�سى الزواهرة.
 - 2مت احت�ساب �أع�ضاء املجل�س باعتبارهم  119نائب ًا ب�سبب وفاة النائب املرحوم را�شد الرباي�سة.
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ح ��د مطالبة املحتج�ي�ن واملتظاهرين بحل املجل�س� ،إىل جانب توجيه انتقادات مبا�شرة للنواب ب�سبب منحهم
احلكومة ثقة  ،111لتتحول هذه الثقة �إىل عبء ثقيل على املجل�س دفع ثمنه من ر�صيده ال�شعبي ،قبل �أن تلحق
احلكوم ��ة به وتدفع هي الأخرى م ��ن ر�صيدها بعد �أن ارتفعت وترية املنادين من املحتجني واملتظاهرين بحل
جمل�س النواب و�إقالة احلكومة.
ولي� ��س لكل مراقب �أو باحث �أن يتجاهل الظ ��روف الإقليمية واملحلية التي �ساعدت بطريق مبا�شر على
ت�سري ��ع �إقال ��ة احلكومة ،فقد كان ال�ستحقاقات الثورات ال�شعبية يف كل م ��ن م�صر وتون�س ت�أثرياتها املبا�شرة
لال�ستجاب ��ة ال�سريع ��ة ملطالب املحتجني املطالب�ي�ن ب�إقالة احلكومة ،فيما بقي ��ت املطالب بحل جمل�س النواب
قائمة حتى الآن� ،إال �أن الدولة ذهبت للبحث يف و�ضع خطط وخرائط طرق للإ�صالح ال�سيا�سي ،وجد جمل�س
النواب نف�سه خارجها متام ًا.
ثانيا :الثقة بحكومة د .معروف البخيت

�أقيل ��ت حكومة �سمري الرفاعي يف الأول من �شهر �شباط عام  ،2011مما ا�ضطر رئي�س املجل�س في�صل
الفايز للإعالن عن ت�أجيل جل�سات املجل�س �إىل ما بعد ت�شكيل احلكومة التي ا�ستغرق حوايل ع�شرة �أيام.
وق�ض ��ى رئي�س الوزراء املكلف د .معروف البخيت يومني يف حماورته مع الكتل الربملانية داخل املجل�س
قبل ان ينطلق يف حماورة قطاعات �أخرى ،وح�ضرت احلكومة �أول جل�سة ملجل�س النواب يف ،2011 / 2 / 13
وكان مدرج ًا على جدول �أعمالها �أ�سئلة و�أجوبة ،ومت فيها حتويل � 3أ�سئلة �إىل ا�ستجوابات ورف�ض النواب طلب ًا
للحكومة اجلديدة بت�أجيل بحث الأ�سئلة حتى ي�ستعد الوزراء اجلدد ملناق�شتها واالطالع عليها.
لق ��د ب ��دا وا�ضح ًا وب�شكل مبك ��ر �أن عالقة جمل�س النواب م ��ع حكومة البخيت لن تك ��ون عالقة ناعمة
عل ��ى نح ��و ما كانت عليه م ��ع حكومة الرفاعي يف بواكري عم ��ر املجل�س ،وبدا وا�ضح ًا ج ��د ًا �أن جمل�س النواب
يعم ��ل جدي� � ًا على ا�ستعادة ثقة الناخبني به بعد �أن فقد جزء ًا كبري ًا منه ��ا ب�سبب منحه الثقة العالية حلكومة
الرفاعي.
ووج ��د جمل�س النواب نف�سه �أم ��ام حلظة ر�أى فيها فر�صة ال�ستعادة ثقته بنف�سه �أو ًال ،وثقة الناخبني به
م ��ن خالل منح حكومة البخيت ثقة على احلافة ،فيما ن�شط قطاع وا�سع من النواب للرتويج �إىل توجه يدعوا
�إىل �إ�سقاط احلكومة يف الربملان وحجب الثقة عنها.
و�أعلن ��ت احلكومة يف  2011 /2 / 20عن �سحب م�ش ��روع قانون املوازنة العامة للدولة ل�سنة  2011من
املجل� ��س وهو القانون الذي كانت حكومة الرفاعي قد �أحالته �إىل املجل�س وقطعت اللجنة املالية واالقت�صادية
�شوط ًا طوي ًال يف مناق�شته.
وبد�أ املجل�س مناق�شـــة الثقـة بحكومـــة د .البخــيت يف  ،2011 / 3 / 2بعد �أن كان د .البخيت قد تقدم
للمجل�س ببيان طلب الثقة يف .2011 / 2 / 27
وق�ض ��ى املجل� ��س يومني فقط يف مناق�شة بيان احلكومة لتح�صل عل ثق ��ة متدنية حيث منحها  63نائب ًا
الثقة ،وحجبها عنها  47نائب ًا ،وامتنع عن الت�صويت  7نواب ،وغاب نائبان.
ويالح ��ظ �أن حكوم ��ة د .البخيت الثانية كانت ثاين حكومة حت�صل على �أدنى ثقة من املجال�س النيابية
من ��ذ املجل�س احل ��ادي ع�شر ،بعد حكومة د .عبد ال�س�ل�ام املجايل الأوىل التي ح�صلت عل ��ى ثقة  41نائب ًا يف
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املجل�س الثاين ع�شر الذي كان عدد �أع�ضائه  80ع�ضو ًا ،وحجب الثقة عنها  29ع�ضو ًا ،وبلغت ن�سبة ما ح�صلت
عليه من ثقة (.)% 51٫89
وبــــلغت ن�ســـــبة الثقة التي ح�صـــلت عليها حكــومة د .البخيت الثانية من املجل�س ال�ساد�س ع�شر
( ،)% 52٫94بخ�ل�اف ما ح�صلت عليه حكـــومة د .البخي ��ت الأوىل يف املجل�س الرابع ع�شر عندما ح�صلت
على ثقة بلغت ن�سبتها (.)% 80٫37
ويك�شف اجلدول رقم ( )1اجتاهات ت�صويت الكتل النيابية على الثقة بحكومة د .معروف البخيت،
حي ��ث بلغت �أعلى ن�سبة حجب يف كتل ��ة التجمع الدميقراطي ( ،)% 87٫5بينما بلغت �أدنى ن�سبة حجب يف
كتلة حـزب التيار الوطني وبن�سبة (.((()% 16٫66
ويالح ��ظ �أن جمي ��ع الكتل النيابية با�ستثناء كتلة التجمع الدميقراط ��ي جتاوزت ن�سبة منح الثقة فيها ،% 50
مما ي�ؤ�شر على �أن مزاج الكتل النيابية الداخلي �أظهر يف معظمها انق�سام ًا بني منح الثقة وحجبها �أو االمتناع.
جدول رقم ()1

اجتاهات الكتل النيابية وامل�ستقلني للت�صويت على الثقة بحكومة د .البخيت
حجب

ثقه

الكتلة

العدد

التيار

12

9

التجمع

8

1

% 12,5

عدد

ن�سبة

امتناع
ن�سبة
عدد

عدد

ن�سبة

% 75

2

% 16,66

1

7

% 87,5

-

% 8,33
-

غياب
-

ال�شعب

15

9

% 60

5

% 33,33

1

% 6,66

-

امل�ستقله

11

6

% 54٫54

3

% 27,27

1

% 9,09

1

الوفاق

22

11

% 50

9

% 40,9

1

% 4,54

1

العمل

14

8

% 57,14

5

% 35,7

1

% 7,14

-

التغيري

12

6

% 50

6

% 50

-

-

-

امل�ستقلون

25

13

% 52

10

% 40

2

%8

-

املجموع

119

63

% 52,94

47

% 39,5

7

% 5,88

2

 -1يبلغ عدد �أع�ضاء كتلة التجمع الدميقراطي � 8أع�ضاء حجب الثقة منهم � 7أع�ضاء ،ومنح الثقة نائب واحد ،بينما يبلغ عدد �أع�ضاء كتلة
حزب التيار الوطني  12ع�ضو ًا منح الثقة منهم � 9أع�ضاء ،وحجب الثقة منهم نائبان وامتنع نائب واحد ،كما �سجلت كتلة التيار الوطني
�أعلى ن�سبة منح ثقة من بني جميع الكتل النيابية فقد و�صلت الن�سبة فيها �إىل (.)% 75
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ال�شكل البياين رقم ()1
اجتاهات الكتل النيابية وامل�ستقلني للت�صويت على الثقة بحكومة د .البخيت
ويك�شف اجلدول التايل عن نتائج الت�صويت على الثقة يف كل احلكومات الأردنية التي ت�شكلت منذ عودة
احلياة الدميقراطية عام  ،1989وعدد الأ�صوات التي ح�صلت عليها ،والن�سبة املئوية للثقة يف كل منها(((.
جدول رقم ()2
حجم الثقة التي ح�صلت احلكومات عليها منذ عام 2011 - 1989
احلكومة
م�ضر بدران
طاهر امل�صري
ال�شريف زيد بن �شاكر
عبد ال�سالم املجايل
ال�شريف زيد بن �شاكر
عبد الكرمي الكباريتي
عبد ال�سالم املجايل
فايز الطراونه
عبدالر�ؤوف الروابدة
علي ابو الراغب الأوىل
علي ابو الراغب الثانية
في�صل الفايز
عدنان بدران
معروف البخيت االوىل
نادر الذهبي
�سمري الرفاعي الثانية
معروف البخيت الثانية

املجل�س

ثقة

حجب

امتناع

غياب احل�ضور

الن�سبة %

11

65

9

6

-

80

%80,25

11

47

31

1

1

79

%59,49

11

46

27

3

4

76

%60,52

12

41

29

9

1

79

%51,89

12

54

22

2

2

78

%69,23

12

57

19

1

3

77

%74

13

51

15

12

2

78

%65,38

13

64

12

2

-

80

%80

13

66

12

2

0

80

%82,5

13

74

6

0

0

80

% 92,5

14

84

23

1

1

109

% 77

14

85

22

3

0

110

% 77,27

14

66

37

6

1

109

% 60,55

14

86

20

1

3

107

% 80,37

15

97

11

1

1

109

% 88,9

16

111

8

0

1

119

%93,2

16

63

47

7

2

117

% 53,84

 - 1وجدن ��ا �صعوب ��ة بالغة جد ًا يف و�ضع هذا اجل ��دول ب�صورته النهائية واملوثقة بعد ق�ضاء فرتة زمنية طويلة جد ًا يف مراجعة جداول �أعمال
جل�س ��ات املجال� ��س النيابية يف دوراتها العادية الأوىل منذ عام  ،1989وحتى املجل� ��س ال�ساد�س ع�شر احلايل ب�سبب عدم وجود معلومات
مفهر�سة ومنظمة ت�سهل على الباحثني الرجوع �إليها� ،أو حتى لت�سهل على النواب مراجعتها.
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ال�شكل البياين رقم ()2

حجم الثقة التي ح�صلت احلكومات عليها منذ عام 2011 - 1989

لقد ت�أثر املجل�س النيابي ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية الأوىل بتغيري احلكومتني ،ووقع حتت �ضغوط
عدي ��دة �صاحب ��ت هذا التغيري �إىل جانب ت�أث ��ره البالغ بالتظاهرات التي �شهدتها اململك ��ة التي طالبت ب�إقالة
حكوم ��ة الرفاع ��ي وحل جمل�س الن ��واب ،وما تبع تلك املطالب م ��ن ا�ستحقاقات املجل�س طيل ��ة دورته العادية
الأوىل يعي�ش يف ظاللها.
وت�أتي يف مقدمة تلك التحديات ال�ضغوط املطالبة بحل املجل�س ،وا�ضطرار املجل�س للعي�ش حتت ال�شعور
بحل مبكر وو�شيك له ،وهو ما ظهر وا�ضح ًا يف الكثري من مداخالت النواب حتت قبة املجل�س وخارجها.
وم ��ن بني �أهم تل ��ك ال�ضغوط ا�ستمرار فق ��دان �شعبية املجل� ��س الذي ظهر وك�أنه يق ��ف �ضد الإ�صالح
ال�سيا�س ��ي ،خا�صة بع ��د ت�شكيل جلنة احلوار الوطن ��ي برئا�سة رئي�س جمل�س الأعي ��ان طاهر امل�صري ،وعدم
متثي ��ل املجل� ��س يف تلك اللجن ��ة با�ستثناء متثيل اللجن ��ة القانونية فيه من خالل رئي�سه ��ا النائب عبد الكرمي
الدغمي.
لق ��د ح ��اول املجل�س ت�شكيل جلن ��ة حوار وطني نيابية ،وق ��ام رئي�س املجل�س في�ص ��ل الفايز بطرح هذا
التوج ��ه عل ��ى املجل�س يف جل�سته ال�ساد�سة ع�شرة املنعقدة بتاريخ  ،2011 / 3 / 9ووافق املجل�س على ت�شكيلها
م ��ن  25ع�ض ��و ًا� ،إال �أن املجل� ��س عاد يف اجلل�س ��ة التالية املنعقدة بتاري ��خ  2011 / 3 / 13و�ألغى جلنة احلوار
متاما(((.
 -1تلقى رئي�س املجل�س في�صل الفايز ر�سالة من النائب �صالح املحارمه طالب ًا فيها تكليفه بت�شكيل للحوار الوطني وممن يرغب من النواب،
وقام رئي�س املجل�س بالإ�ستجابة لهذا املطلب.
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و�أثريت �شكوك عديدة حول موقف املجل�س من الإ�صالح ال�سيا�سي ،بعد �أن قام املجل�س ب�إ�صدار بيانات
هاجم فيها احلركة الإ�سالمية واملتظاهرين ،كما قام نواب بالإعالن عن عدم رغبتهم بالإ�صالح ال�سيا�سي،
داعني لتوفري الوظائف بد ًال من و�ضع قانون انتخاب وقانون �أحزاب وغريها.

ال�شكل البياين رقم ()3

احل�ضور يف جل�سات الثقة والتي ح�صلت احلكومات عليها منذ عام 2011 - 1989

12

الف�صل الثالث

املنجزات الت�رشيعية
بد�أ جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر �أعماله د�ستوري ًا يف الثامن والع�شرين من �شهر
ت�شري ��ن ث ��اين  ،2010وكان �أمامه  62م�ش ��روع قانون وقانون م�ؤق ��ت مرحلة من
جمال�س �سابقة وموجودة يف �أدراج جلانه الدائمة.
و�أحال ��ت احلكوم ��ة �إىل املجل�س يف مطلع دورته العادي ��ة االوىل  55قانون ًا وم�شروع
قان ��ون من بينه ��ا  48قانون ًا م�ؤقت ًا ،و 7م�شاريع قوان�ي�ن((( ،قام املجل�س ب�إدراجها
جميعها على جدول �أعمال جل�سته الت�شريعية الأوىل التي عقدها يف الأول من �شهر
كانون الأول عام . 2010
وتلقى املجل�س �أثناء انعقاد دورته  8م�شاريع قوانني منها  3م�شاريع قوانني �أحالتها
حكومة �سمري الرفاعي �إليه وهي م�شروع قانون ت�أجيل العمل باملادة  5من قانون
املالكني وامل�ست�أجرين �إىل  ، 2011/12/31وم�شروع قانون املوازنة العامة للدولة
ل�سنة  2011وم�شروع قانون موازنات الوحدات احلكومية لل�سنة املالية . 2011
و�أحالت حكومة د .معروف البخيت للمجل�س خم�سة م�شاريع قوانني هي:
 -1م�شروع قانون معدل لقانون االجتماعات العامة ل�سنة  2011مع �صفة اال�ستعجال.
 -2م�شروع قانون الت�صديق على اتفاقية امتياز التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي بني حكومة اململكة الأردنية
الها�شمي ��ة ممثلة ب�سلطة امل�صادر الطبيعية و�شركة الكرك الدولية للب�ت�رول اخلا�صة امل�ساهمة املحدودة
ل�سنة .2011
 -3م�شروع قانون �إلغاء قانون تنمية البيئة اال�ستثمارية والأن�شطة االقت�صادية ل�سنة.2011
 -4م�شروع القانون املعدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة .2011
 -5قان ��ون الت�صدي ��ق على اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة ب�سلطة
امل�صادر الطبيعية و�شركة ال�صخر الزيتي للطاقة .2010
 -1مل يناق�ش املجل�س �أي من م�شاريع القوانني ال�سبعة التي �أحيلت �إليه مطلع دورته العادية االوىل وهي ،م�شروع قانون معدل لقانون الطرق
ل�سن ��ة  ،2009وم�ش ��روع قانون تنظيم قط ��اع الإن�شاءات ل�سنة  ،2009وم�شروع قانون معدل لقان ��ون العمل ل�سنة  ،2009وم�شروع قانون
معدل لقانون نقل الب�ضائع على الطرق ل�سنة  ،2009وم�شروع قانون معدل لقانون ت�شكيل املحاكم ال�شرعية ل�سنة  ،2009وم�شروع قانون
معدل لقانون حماية حق امل�ؤلف ل�سنة  ،2009وم�شروع قانون الهيئة الوطنية للإ�سعاف والطوارئ ل�سنة . 2008
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وبل ��غ املجم ��وع الكلي للقوانني امل�ؤقت ��ة وم�شاريع القوانني املوج ��ودة لدى املجل�س �س ��واء املُ ّرحلة منها من
جمال�س �سابقة �أو املحالة �إليه من احلكومة  125م�شروع قانون وقانون م�ؤقت.
وكان ل ��دى جمل� ��س الأعيان ثالثة قوانني م�ؤقتة ُم ّرحلة من جمال�س �سابق ��ة خمتلف عليها بني الأعيان
والنواب ،وهي القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة  ،2002املعدل لقانون االت�صاالت ل�سنة  ،2002والقانون امل�ؤقت
رقم ( )17ل�سنة  2002املعدل لقانون الأحوال املدنية ل�سنة  ،2002والقانون امل�ؤقت رقم ( ،2002 )75املعدل
لقان ��ون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني ��ة ل�سنة  ،2001ومت �إقرارها يف جل�سة م�شرتكة بني املجل�سني(((،
�إىل جانب قانون �آخر كان معلق ًا بني املجل�سني.
وقيا�س� � ًا على ما هو معرو�ض على املجل�س من م�شاري ��ع قوانني وقوانني م�ؤقتة والبالغ عددها الإجمايل
 125م�شروع قانون وقانون م�ؤقت فقد ناق�ش املجل�س منها  26قانون ًا وم�شروع قانون وبن�سبة �إجناز كلية بلغت
(.)% 20٫8
وبل ��غ عدد القوانني امل�ؤقتة التي ناق�شها املجل�س يف دورت ��ه العادية الأوىل  21قانون ًا م�ؤقت ًا من �أ�صل 26
قانون ًا وم�شروع قانون وبن�سبة بلغت (.)% 80٫76
وبل ��غ عدد القوانني امل�ؤقت ��ة التي ناق�شها املجل�س من �ضمن القوانني امل�ؤقت ��ة التي �أحالتها احلكومة �إليه
مطل ��ع دورت ��ه العادية االوىل  16قانون ًا م�ؤقت ًا ،وبن�سبة �إجناز بلغ ��ت ( ،)% 33٫33بينما �أقر املجل�س  5قوانني
م�ؤقتة من جمال�س �سابقة �إىل جانب �إقراره  5م�شاريع قوانني.
وبلغ ��ت ن�سب ��ة م�شاريع القوان�ي�ن التي ناق�شه ��ا املجل�س والبالغ عدده ��ا خم�سة قوانني فق ��ط ما ن�سبته
(.)% 19٫23
وبلغ عدد القوانني املعادة من جمل�س الأعيان �إىل جمل�س النواب  5قوانني وبن�سبة بلغت ()% 19٫23
ووافق جمل�س النواب عليها بح�سب ما �أعيدت �إليه من جمل�س الأعيان.
وا�ضط ��ر جمل�س االمة ب�شقي ��ه النواب والأعيان لعقد جل�سة م�شرتكة حل�س ��م خالف قدمي بينهما على
ثالثة قوانني م�ؤقتة تعود تواريخ �إ�صدارها ل�سنة  ,2002وهي القوانني امل�ؤقتة املعدلة لقوانني م�ؤ�س�سة الإذاعة
والتلفزيون ،واالت�صاالت ،والأحوال املدنية.
وبلغ ��ت ن�سب ��ة القوانني التي �أقره ��ا املجل�س يف جل�سته امل�شرتك ��ة مع الأعيان قيا�س� � ًا مبجمل منجزاته
الت�شريعية (.)% 11٫53
وواف ��ق املجل� ��س على  15قانون� � ًا عر�ضت عليه و�أقرها جمل� ��س الأعيان كما �أحيلت �إلي ��ه ،وبن�سبة بلغت
(.)% 57٫69
ورف� ��ض املجل� ��س  11قانون ًا وبن�سب ��ة �إجمالية بلغ ��ت ( ،)% 42٫30وا�ضطر للرتاج ��ع عن موقفه جتاه
خم�س ��ة قوان�ي�ن �أعادها جمل�س الأعيان �إلي ��ه ليوافق عليها الحق ًا ووفق ًا ملا جاءته م ��ن الأعيان ،ليتقل�ص عدد
القوان�ي�ن املرفو�ض ��ة �إىل  6قوانني فقط وبن�سبة ( ،)% 23لي�صب ��ح املجموع الكلي للقوانني التي وافق املجل�س
عليها خالل دورته العادية الأوىل  20قانون ًا ،ورف�ض  6قوانني.
وتبلغ ن�سبة القوانني الني وافق املجل�س عليها ( ،)% 76٫92بينما تبلغ ن�سبة القوانني التي رف�ضها ()% 23٫8
وفيما يلي ا�ستعرا�ض ل�سرية م�شاريع القوانني والقوانني امل�ؤقتة التي ناق�شها املجل�س يف دورته العادية الأوىل:
 -1عقدت اجلل�سة �صباح يوم اخلمي�س  ، 2011 /3/ 17و�سبق انعقاد اجلل�سة �سل�سلة اجتماعات بني اللجان املخت�صة يف املجل�سني للتوافق
على �صيغ توفيقية جتاه تلك القوانني ،ومت ح�سم اخلالف بني املجل�سني داخل اللجان وقبل انعقاد اجلل�سة.
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�أو ً
ال :م�شاريع القوانني التي �أقرها املجل�س

�أق ��ر املجل� ��س م�شاريع خم�سة قوانني فق ��ط يف دورته العادية الأوىل ،وبن�سب ��ة بلغت (،)% 19٫23
وه ��ي م�شاريع قوانني تعديل قان ��ون املالكني وامل�ست�أجرين ،واملوازنة العامة ل�سنة  ،2011وم�شروع القانون
املع ��دل لقانون االجتماعات العامة ل�سنة  ،2011وقانون �إلغاء قان ��ون تنمية البيئة اال�ستثمارية والأن�شطة
االقت�صادي ��ة ل�سنة ،2011وقانون الت�صديق على اتفاقية التقط�ي�ر ال�سطحي لل�صخر الزيتي بني حكومة
اململك ��ة الأردنية ،الها�شمية ممثلة ب�سلط ��ة امل�صادر الطبيعية و�شركة الك ��رك الدولية للبرتول اخلا�صة
امل�ساهمة املحدودة ل�سنة .2011

 -1قانون املالكني وامل�ست�أجرين

جاء م�شروع تعديل قانون املالكني وامل�ست�أجرين مبكر ًا ويف مطلع الدورة العادية الأوىل عندما ا�ضطرت
حكوم ��ة �سمري الرفاعي لال�ستجاب ��ة ملطالب ع�شرات النواب للم�سارعة بتعدي ��ل القانون ،حيث قدم  13نائب ًا
مذك ��رة لرئي�س املجل� ��س يدعون فيها لتعديل ��ه ،ثم قدمت كتلة ح ��زب التيار الوطني م�ش ��روع اقرتاح بقانون
لتعديل ��ه ،ثم قدمت النائب رمي بدران مذكرة مماثل ��ة� ،إىل جانب تركيز النواب يف مناق�شتهم للثقة بحكومة
الرفاعي على �ضرورة امل�سارعة بتعديل القانون.
و�أعلن ��ت حكومة الرفاعي التزامها بامل�سارعة بتعديل القانون يف بيانها لطلب الثقة من املجل�س ،ثم يف
رد رئي�س الوزراء الرفاعي على مناق�شات النواب قبيل الت�صويت ،ووفت احلكومة بالتزامها وتقدمت للمجل�س
مب�شروع التعديل ومت �إقراره بعد ح�صولها على الثقة غري امل�سبوقة ،ودون �إحالته على اللجان املخت�صة(((.
 -2م�شروع قانون املوازنة العامة للدولة ل�سنة 2011

ت�أث ��ر م�شروع قانون املوازن ��ة العامة للدولة ل�سنة  ،2011تاثر ًا كبري ًا ب�سب ��ب تغيري حكومتني يف الدورة
العادية الأوىل للمجل�س ويف �أمر غري م�سبوق من قبل ،فقد وجد م�شروع القانون نف�سه �أمام حكومتني تدافعان
عن ��ه �أم ��ام املجل�س� ،إىل جانب ت�أثره بان�شغال املجل�س مبناق�شة الثق ��ة بحكومتني ،مما �أدى �إىل ت�أخري �إقراره
حتى . 2011 / 3/ 20
وكانت حكومة �سمري الرفاعي قد قدمت م�شروع القانون �إىل املجل�س بتاريخ  ،2010 / 12/ 29بخطاب
تاله وزير املالية ،وقرر املجل�س �إحالة م�شروع القانون �إىل جلنته املالية التي قامت هي الأخرى بت�أخري النظر
فيه لأكرث من ع�شرة �أيام ب�سبب ان�شغالها مبناق�شة م�شاريع قوانني �أخرى.
ويف جل�سة املناق�شة العامة التي عقدها املجل�س ملناق�شة ارتفاع الأ�سعار و�آلية ت�سعري الوقود التي عقدها
املجل� ��س يف � 2011 / 1/ 20أعل ��ن رئي�س الوزراء �سمري الرفاعي عن زيادة املوظفني واملتقاعدين  20دينار ًا،
مما �أدى �إىل وجود اختالالت يف املوازنة.
ويف الأول من �شهر �شباط  ،2011قدمت حكومة الرفاعي ا�ستقالتها ومت تكليف د .معروف البخيت بت�شكيل
احلكوم ��ة اجلدي ��دة ،ويف  2011 / 2/ 20طلبت حكوم ��ة البخيت من املجل�س املوافقة عل ��ى �سحب م�شروع قانون
املوازنة وباتفاق م�سبق مع رئي�س اللجنة املالية يف املجل�س النائب �أمين املجايل الذي دعا احلكومة ل�سحب امل�شروع.
يف � 2011 / 3/ 6أع ��ادت حكوم ��ة البخيت �إحال ��ة م�شروع قانون املوازنة للمجل� ��س وقام وزير املالية
 -1ح�صل ��ت حكوم ��ة الرفاعي على الثقة بتاريخ  ،2010/ 12/ 23وقدمت م�شروع تعدي ��ل القانون للمجل�س مبا�شرة وقام ب�إقراره يف جل�سته
التي عقدها يف . 2010 / 12/ 27
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بت�ل�اوة بي ��ان املوازنة �أم ��ام املجل�س الذي �أعاد امل�ش ��روع �إىل جلنته املالية ،التي قام ��ت يف 2011 / 3/ 16

بتقدمي تقريرها للمجل�س الذي بدا مبناق�شة املوازنة يوم  ،2011/ 3 / 20وا�ستغرق يومني فقط يف املناق�شة
ليقره ��ا م�س ��اء ي ��وم  ،2011 / 3 / 21حي ��ث �صوت على الثقة به ��ا  95نائب ًا من �أ�ص ��ل � 110شاركوا يف جل�سة
الت�صويت(((.
 -3م�شروع القانون املعدل لقانون االجتماعات العامة ل�سنة 2011

�أحال ��ت حكومة د .معروف البخيت م�شروع القانون املعدل لقانون االجتماعات العامة ل�سنة � 2011إىل
جمل� ��س الن ��واب بتاريخ  ،2011 / 2 / 22ومنحته �صفة اال�ستعجال ،وقام املجل�س ب�إدراجه على جدول �أعمال
جل�سته املنعقدة بتاريخ  ،2011 / 2 / 27ورف�ض املجل�س امل�سارعة مبناق�شته وقرر �إحالته �إىل جلنة احلريات
العامة وحقوق املواطنني مبقي ًا على �صفة اال�ستعجال.
وتـــــراخت جلـنـــــة احلريــات يف منــاق�شته حتى يوم  ،2011 /3/ 22و�إدرجه املجل�س على جدول �أعمال
جل�سته التي �سيعقدها يف اليوم التايل ،حيث �أقره يف .((( 2011/ 3 /23
 -4م�شروع قانون �إلغاء قانون تنمية البيئة اال�ستثمارية والأن�شطة االقت�صادية ل�سنة2011

�أحيــــ����ل م�شروع هذا القانون �إىل املجل�س من قب����ل احلكومة يف  ،2011/ 3/ 15وقام املجل�س
ب�إدراج����ه على ج����دول �أعمـال جل�سته املنعقدة بتاريخ  2011 /3 / 23وواف ��ق على قرار �إلغاء القانون يف
نف�س اجلل�سة ودون �أن يقوم ب�إحالته �إىل جلانه املخت�صة.

 -5م�ش ��روع قان ��ون الت�صدي ��ق عل ��ى اتفاقية التقطري ال�سطح ��ي لل�صخر الزيتي ب�ي�ن حكومة اململكة
الأردني ��ة ،الها�شمي ��ة ممثل ��ة ب�سلط ��ة امل�ص ��ادر الطبيعية و�شركة الك ��رك الدولية للب�ت�رول اخلا�صة
امل�ساهمة املحدودة ل�سنة .2011
احالت احلكومة م�شـروع القانون �إىل املجــلـ�س يف  ،2011/ 3/ 6و�أدرج على جدول �أعمال اجلل�سة
املنعق ��دة بتاري ��خ  ،2011/ 3/ 9ووجه رئي� ��س اللجنة القانوني ��ة النائب عبد الكرمي الدغم ��ي عدة انتقادات
مل�شروع القانون لكونه يخلو من الأ�سباب املوجبة احلقيقية ودعوا �إىل ت�أجيل النظر فيه �إىل حني قيام احلكومة
بتزويد املجل�س ب�أ�سباب موجبة �أخرى.
وتدخ ��ل نائب رئي�س ال ��وزراء وزير الداخلية �سعد �سرور مطالب ًا بت�أجي ��ل بحثه �إىل حني قيام احلكومة
ب�إر�سال اال�سباب املوجبة.
ويف  2011 /3/ 16قام ��ت احلكومة بتزويد املجل�س بالأ�سب ��اب املوجبة وقرر املجل�س �إحالته �إىل جلنة
الطاقة ،ووافق املجل�س عليه بعد �إدراجه على جدول �أعمال جـل�سته الأخيـرة املنعـقدة بتـاريخ .2011 /3/ 27
 -1بلغ عدد النواب الذين حتدثوا يف جل�سات مناق�شة املوازنة  91نائب ًا.
 - 2تن� ��ص امل ��ادة ( )80م ��ن النظام الداخلي ملجل�س النواب عل ��ى (يحدد رئي�س املجل�س جدول �أعمال اجلل�س ��ة ،ويوزعه على الأع�ضاء قبل
اجلل�س ��ة ب�أرب ��ع وع�شرين �ساعة على الأقل) ،بينما تن�ص امل ��ادة ( )70على (تطبع تقارير اللجان مرفقا به ��ا ن�صو�ص م�شاريع القوانني
وتعديالته ��ا والأ�سب ��اب املوجبة لها واقرتاح ��ات اللجنة ،وتوزع تلك التقارير على الأع�ضاء قبل الب ��دء يف مناق�شتها مبدة ال تقل عن �أربع
وع�شرين �ساعة �إال �إذا قرر املجل�س �إعطاء املو�ضوع �صفة اال�ستعجال فيبحثه فور ًا).
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ثاني ًا :القوانني امل�ؤقتة التي �صادق املجل�س عليها

 -1قانون م�ؤقت رقم ( )27ل�سنة  ،2010قانون معدل لقانون الأمن العام

واف ��ق املجل�س علي ��ه وفق ًا لتو�صية اللجنة االداري ��ة ،وعر�ض على جدول �أعم ��ال جل�سته اخلام�سة التي
انعقدت بتاريخ  2010/ 12/ 23وجاءت مبا�شرة بعد جل�سة الت�صويت على الثقة بحكومة �سمري الرفاعي.

 -2قانون م�ؤقت رقم ( )34ل�سنة  2010قانون هيئة تنظيم النقل الربي
عر� ��ض القانون على جدول �أعمال اجلل�س ��ة الثامنة بتاريخ  2011 /1/ 9حم ً
اال من جلنة اخلدمات
وال�سياح ��ة ،وتوقف املجل�س يف مناق�شته عند مطلع امل ��ادة  ،11و�أقره كام ًال يف ملحق جل�سته التي انعقدت
يف . 2011 / 1 / 12

 -3قانون م�ؤقت رقم ( )12ل�سنة  2010قانون معدل لقانون العقوبات

عر� ��ض هذا القان ��ون على جدول �أعمال اجلل�س ��ة التا�سعة املنعقدة بتاري ��خ  ،2011 /1/ 16حم ً
اال من
اللجنة القانونية ،وتوقف املجل�س عند مطلع املادة  ،89وتعر�ض املجل�س �إىل انتقادات من قبل ال�صحافة بعد
�أن �أق ��ر تخفي�ض عقوبة الزنا بالرتا�ضي ،وو�صلت تلك االنتقادات �إىل املتظاهرين واملحتجني املطالبني بحل
املجل�س.
وحت ��ت ه ��ذا ال�ضغط قرر املجل�س يف جل�سته املنعقدة بتاري ��خ  2011 /1/ 19ت�أجيل النظر يف مناق�شة
القان ��ون ،وع ��اد ال�ستكم ��ال مناق�شته يف جل�ست ��ه احلادية ع�شرة املنعق ��دة بتاري ��خ  ،2011 /1/ 23لكنه �أجل
الت�صوي ��ت علي ��ه ملزيد من الت�شاور بعد �أن طلب  22نائب ًا((( �إعادة مناق�شة املواد من � 56إىل  ،76واملادة ،88
واملادة .340
و�أ�ش ��ار العدي ��د من الن ��واب يف مداخالته ��م �إىل االنتقادات الت ��ي تعر�ضوا �إليها ب�سب ��ب تخفي�ض تلك
العقوبات.
وعاد املجل�س يف جل�سته اال�ستكمالية املنعقدة بتاريخ  ،2011/ 1 / 26لإعادة مناق�شة تلك املواد وتراجع
عن تخفي�ض العقوبات و�صوت املجل�س على القانون مبجمله.

 -4قان ��ون م�ؤق ��ت رق ��م ( )41ل�سن ��ة  2010قان ��ون �إلغ ��اء قان ��ون الت�صدي ��ق عل ��ى اتفاقي ��ة التنقيب عن
الب�ت�رول وتقيي ��م اكت�شاف ��ه وتطوي ��ره و�إنتاجه ب�ي�ن �سلطة امل�ص ��ادر الطبيعية يف اململك ��ة الأردنية
الها�شمية و�شركة برتيل للم�صادر (الأردن) يف منطقة �شرق ال�صفاوي

واف ��ق املجل�س على هذا القانون وفق� � ًا لتو�صية جلنة الطـــاقة يف جــــل�ست ��ه الثالثة ع�شرة املنعقدة
بتاريخ . 2011 /2/ 20

 -5قانون م�ؤقت رقم ( )19ل�سنة  ،2010قانون معدل لقانون التقاعد الع�سكري

عر� ��ض هذا القانون على املجل�س مبكر ًا ويف جل�سته اخلام�سة املنعقدة بتاريخ  ،2011/ 12/ 27حم ً
اال

� -1شه ��دت اجلل�س ��ة تقدمي مذكرتني منف�صلتني تطالبان بت�أجيل الت�صوي ��ت على القانون و�إعادة بحث تلك املواد ،وقدم املذكرة الأوىل كتلة
التغيري النيابية ووقع عليها  12نائب ًا ،وقدمت املذكرة الثانية موقعة من ع�شرة نواب.
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�إىل املجل�س من جلنته الإدارية ،وقرر املجل�س بعد مناق�شته حتت القبة �إعادة �إحالته �إىل جلنة م�شرتكة ت�ضم
اللجنتني الإدارية والقانونية للمزيد من الدرا�سة.
�أعيد عر�ض هذا القانون على املجل�س الذي �أقره يف جل�سته الثامنة ع�شرة املنعقدة بتاريخ .2011 /3/ 23

 -6قان ��ون م�ؤق ��ت رق ��م ( )22ل�سنة  2010قانون الت�صديق على اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي بني حكومة
اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة ب�سلطة امل�صادر الطبيعية و�شركة ال�صخر الزيتي الأردين للطاقة
وافق املجل�س عليه يف �آخر جل�سة له يف دورته العادية الأوىل التي انعقدت يف . 2011 /3/ 27
ثالث ًا :القوانني امل�ؤقتة التي رف�ضها املجل�س

 -1القانون م�ؤقت رقم � 43سنة  2002قانون املعهد الدبلوما�سي الأردين
عر� ��ض ه ��ذا القانون على املجل�س يف جل�سته ال�سابعة املنعقدة بتاري ��خ  ،2011 /1/ 5وهو من القوانني
املوجودة لدى اللجان الدائمة للمجل�س من جمال�س �سابقة وقرر رف�ضه.

 -2قانون م�ؤقت رقم ( )13ل�سنة  ،2010قانون معدل لقانون حمكمة اجلنايات الكربى
وافق املجل����س على تو�صية جلنته القانونية برف�ض هذا القانون يف جل�سته املنعقدة بتاريخ
.2011 /1/ 19

 -3قانون م�ؤقت رقم ( )11ل�سنة  ،2010قانون النيابة العامة
وافق املجل�س على تو�صية جلنته القانونية برف�ض هذا القانون يف نف�س اجلل�سة التي رف�ض فيها القانون
ال�سابق والتي انعقدت بتاريخ .2011 /1/ 19

 -4قانون م�ؤقت رقم ( )42ل�سنة  ،2010قانون الأكادميية الأردنية العليا للتعليم التقني
رده املجل�س يف جل�سته املنعقدة بتاريخ .2011 / 2 / 23

 -5قانون م�ؤقت رقم ( )10ل�سنة  ،2010قانون معدل لقانون التقاعد املدين
�صوت املجل�س على رده ا�ستجابة لقرار اللجنة الإدارية ،يف جل�سته املنعقدة بتاريخ .2011 /3/ 23

 -6قانون م�ؤقت رقم ( )14ل�سنة  2010قانون �إدارة ق�ضايا الدولة

عر� ��ض هذا القانون على املجل�س يف جل�ست ��ه الرابعة ع�شرة املنعقدة بتاريخ  ،2011 /2/ 23حم ً
اال من
اللجنة القانونية التي �أو�صت برده.
رابع�� ًا :القوان�ين امل�ؤقتة التي تـراجع املجل�س عن رده��ا بعد �إعادتها �إليه
من جمل�س الأعيان

ويبلغ عددها خم�سة قوانني هي:
 -1قانون م�ؤقت رقم ( )27ل�سنة  2009قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2009
 -2قانون م�ؤقت رقم ( )30ل�سنة  2009قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2010
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 -3قانون م�ؤقت رقم ( )6ل�سنة  2010قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2010
 -4قانون م�ؤقت رقم ( )39ل�سنة  2010قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2010
وقد ق ّرر املجل�س ر َّد القوانني الأربعة ال�سابقة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  ،2011 / 2 / 16لكن جمل�س
الأعي ��ان واف ��ق عليها و�أعاده ��ا �إىل جمل�س النواب الذي عاد ب ��دوره ملناق�شتها و�إقراره ��ا يف جل�سته املنعقدة
بتاريخ .2011 /3/ 16
 - 5قانون م�ؤقت رقم ( )18ل�سنة  2010قانون معدل لقانون هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�ص ��وت جمل�س النواب عل ��ى رد هذا القانون يف جل�سته التي عقده ��ا يف  ، 2011 /2/ 27بخالف قرار
جلن ��ة الرتبي ��ة والتعليم التي �أو�صت املجل�س باملوافقة علي ��ه ،وكان املجل�س قد ناق�ش العديد من مواده قبل �أن
يخت�ص ��ر املناق�شة ويقرر رده .لك ��ن جمل�س الأعيان قرر املوافقة عليه و�إعادة �إىل جمل�س النواب الذي تراجع
عن قراره ووافق عليه يف جل�سته التي عقدها يف  2011 /3/ 16كما ورد �إليه من جمل�س الأعيان .
خام�س ًا :قوانني م�ؤقتة معادة من الأعيان من جمال�س �سابقة

ويبلغ عددها قانون واحد هو القانون امل�ؤقت رقم ( )67ل�سنة  ،2001قانون �إجراء الدرا�سات الدوائية ،ووافق
املجل�س عليه كما ورد �إليه من جمل�س الأعيان.
�ساد�س ًا :قـوانني م�ؤقتة من جمـال�س �سابقة خمتلف عليها بني النواب والأعيان
(اجلل�سة امل�شرتكة)

ويبلغ عدد هذه القوانني ثالثة قوانني م�ؤقتة بقيت يف �إدراج جمل�س الأعيان ب�سبب اخلالف بني الأعيان
والنواب عليها وهي:
 -1القانون امل�ؤقت رقم ( )75ل�سنة  2002قانون معدل لقانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردنية
ل�سنة .2001
 -2القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة  2002القانون املعدل لقانون االت�صاالت.
 -3القانون امل�ؤقت رقم ( )17ل�سنة  2002املعدل لقانون الأحوال املدنية ل�سنة
و�شكل املجل�سان جلنة م�شرتكة �ضمت اللجنتني القانونيتني يف الأعيان والنواب ومت التوافق بينهما على
امل�صادقة على القوانني الثالث ،ومت عقد اجلل�سة امل�شرتكة بني املجل�سني يوم اخلمي�س . 2011 / 3 / 17
�سابع ًا :القوانني التي قرر املجل�س ت�أجيلها �أو �سحبها بعد �أن بدا مبناق�شتها

ويبلغ عددها ثالثة قوانني هي:
 - 1النظام الداخلي ملجل�س النواب:
فق ��د طرح ��ت مطالب الن ��واب بامل�سارعة بتعدي ��ل النظام الداخل ��ي للمجل�س ،ومت ��ت املناق�شة الأولية
له ��ذا املطلب وتقرر �إحال ��ة امللف بكامله �إىل اللجنة القانونية� ،إال �أنه ��ا مل تناق�شه طيلة عمر الدورة وبقي يف
�إدراجها(((.

 -1هناك العديد من املطالب النيابية ال�سابقة املتعلقة بتعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب يف �إدراج اللجنة القانونية مرحلة من جمال�س
نيابية �سابقة ،كما �إن هناك العديد من م�شاريع التعديل املقرتحة التي مت تقدميها يف جمال�س �سابقة وخا�صة تلك امل�شاريع واملقرتحات
التي قدمت يف املجل�سني الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر وال تزال يف �إدراج اللجنة القانونية.
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وم ��ن املالح ��ظ �أن اللجنة القانوني ��ة نف�سها قد خالفت منطوق الفقرة «ج» م ��ن املادة  163من النظام
الداخل ��ي للمجل�س التي ت�ؤكد على �أن «تدر�س اللجنة االقرتاح وتق ��دم تو�صياتها �إىل املجل�س خالل مدة �شهر
على الأكرث و�إال جاز للمجل�س النظر باالقرتاح مبا�شرة».
وقد انتهت الدورة العادية الأوىل للمجل�س يف  2011/3/28بينما �أحال املجل�س م�شروع تعديل النظام
الداخلي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  ،2011 /12/ 27ومع ذلك مل تقدم اللجنة القانونية �أي تقرير للمجل�س ،مبا
ي�شكل خمالفة �صريحة للنظام الداخلي للمجل�س ،ومل يتوىل �أي من النواب �إثارة هذه الق�ضية.
 -2القانون امل�ؤقت رقم ( )3ل�سنة  2010قانون الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة:
وق ��د �أحالته جلن ��ة الطاقة النيابية �إىل املجل�س يف جل�سته املنعق ��دة بتاريخ  ،2010 / 12 / 27ومل تتم
مناق�شته .وتقرر ت�أجيله �إىل جل�سة الحقة ،و�أعيــــد و�أدرج على جدول �أعمال اجلل�سة ال�ساد�سة ع�شرة املنعقــدة
بتاريخ  ،2011 /3/ 7وتوقف املجل�س يف مناق�شته عند مطلع املادة .12
عاد املجل�س يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2011 / 3 / 9ملناق�شته ،وقرر �إعادته جمدد ًا �إىل جلنة الطاقة
لإعادة درا�سته ب�شكل �أو�سع بعد ان اتهمه النواب ب�أن فيه �شبهة خمالفة د�ستورية.
 - 3القانون امل�ؤقت رقم ( )21ل�سنة  2010قانون معدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء:
فرغ����ت اللجنة القانونية من درا�سته و�إقراره و�أدرج على جدول �أعمال جل�سة املجل�س املنعقدة
بتاري����خ  ،2011 / 3 / 9وف ��ور مبا�ش ��رة املجل�س مبناق�شته تق ��دم رئي�س اللجنة القانوني ��ة بطلب �إىل املجل�س
باملوافقة على �سحبه «للمزيد من الدرا�سة» ووافق املجل�س على طلبه.
والالف ��ت �أن ع ��دد ًا من طلبة الق�ضاء التقوا برئي�س اللجنة القانوني ��ة النائب عبد الكرمي الدغمي قبل
موعد انعقاد اجلل�سة و�أو�ضحوا له �أن القانون مت تف�صيله من قبل �أع�ضاء يف اللجنة ليخدم ابنة �أحد النواب
فقط ،وهو ما دفع برئي�س اللجنة لطلب �سحب القانون(((.
ثامن ًا :م�شاريع قوانني �أحالتها احلكومة للمجل�س �أثناء الدورة ومل تناق�ش

ويبلغ عددها قانونني فقط هما:
 -1م�شروع قانون موازنات الوحدات احلكومية لل�سنة املالية 2011

�أحالت احلكومة هذا امل�شروع �إىل املجل�س الذي عر�ضه على جدول �أعمال جل�سته املنعقدة بتاريخ
 ،2011 / 1 / 16وق ��رر املجل�س �إحالته �إىل اللجنة املالي ��ة واالقت�صادية ،لتتم �إ�ضافته �إىل القانون امل�ؤقت
رق ��م ( )4ل�سنة  ،2010قانون موازنات الوحدات احلكومية لل�سنة املالية  ،2010الذي �أحالته احلكومة �إىل
املجل�س يف م�ستهل دورته العادية الأوىل ومل تتم مناق�شته هو الآخر.
 -2م�شروع القانون املعدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة 2011

�أحالت ��ه احلكومة للمجل�س يف �آواخر الدورة العادي ��ة الأوىل ،وعر�ضه املجل�س على جل�سته الأخرية من
عمر دورته التي انعقدت يف  2011 / 3 / 27وقرر �إحالته �إىل اللجنة املالية:
ويو�ض ��ح اجلدول التايل جمموع م�شاريع القوان�ي�ن والقوانني امل�ؤقتة التي ناق�شها املجل�س واتخذ بحقها
قرارات �سواء بالرد �أو املوافقة:
 -1تولت جريدة العرب اليوم ن�شر تفا�صيل تلك الواقعة التي كانت �سبب ًا يف �سحب القانون يف عددها ال�صادر يوم اخلمي�س . 2011 / 3 / 10
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الرقم
1

جدول رقم ()3
املنجز الت�شريعي للمجل�س ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية الأوىل
من  2010 / 11 / 28وحتى 2011 / 3 / 28
القانون

�صفته وتاريخه

اجلهة

املالكني وامل�ست�أجرين
تعديل قانون االمن العام
املوازنة العامة ل�سنة 2011
املعهد الدبلوما�سي الأردين
�إجراء الدرا�سات الدوائية
هيئة تنظيم النقل الربي
تعديل قانون العقوبات
حمكمة اجلنايات
النيابة العامة
ملحق بقانون املوازنة العامة
لل�سنة املالية 2009

م�شروع قانون معدل �سنة  2010احلكومة
الإدارية
م�ؤقت رقم � 27سنة 2010
احلكومة
م�شروع قانون �سنة 2011
اخلارجية
م�ؤقت رقم � 43سنة 2002
الأعيان
م�ؤقت رقم � 67سنة 2001
اخلدمات
م�ؤقت رقم � 34سنة 2010
القانونية
م�ؤقت رقم � 12سنة 2010
القانونية
م�ؤقت رقم � 13سنة 2010
القانونية
م�ؤقت رقم � 11سنة 2010
م�ؤقت رقم ( )27ل�سنة  2009املالية

11

ملحق بقانون املوازنة العامة
لل�سنة املالية 2010

م�ؤقت رقم ( )30ل�سنة  2009املالية

12

ملحق بقانون املوازنة العامة
لل�سنة املالية 2010

م�ؤقت رقم ( )6ل�سنة 2010

املالية

13

ملحق بقانون املوازنة العامة
لل�سنة املالية 2010

م�ؤقت رقم ( )39ل�سنة  2010املالية

14

قانون �إلغاء قانون الت�صديق على
اتفاقية التنقيب عن البرتول
وتقييم اكت�شافه وتطويره و�إنتاجه
بني �سلطة امل�صادر الطبيعية يف
اململكة الأردنية الها�شمية و�شركة
برتيل للم�صادر (الأردن) يف
منطقة �شرق ال�صفاوي

2
3
4
5
6
7
8
9
10

م�ؤقت رقم ( )41ل�سنة 2010
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الطاقة

قرار املجل�س

موافقة
موافقة
موافقة
رف�ض
موافقة
موافقة
موافقة
رف�ض
رف�ض
 رد وافق املجل�س عليهابعد �إعادتها من
الأعيان
 رد وافق املجل�س عليهابعد �إعادتها من
الأعيان
 رد وافق املجل�س عليهابعد �إعادتها من
الأعيان
 رد وافق املجل�س عليهابعد �إعادتها من
الأعيان
موافقة

15

قانون الأكادميية الأردنية العليا
للتعليم التقني
قانون �إدارة ق�ضايا الدولة
قانون معدل لقانون هيئة اعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل

18

قان ��ون مع ��دل لقان ��ون م�ؤ�س�س ��ة
الإذاعة والتلفزيون الأردنية ل�سنة

19

القانون املعدل لقانون االت�صاالت
ل�سنة 2002

20

القان ��ون املع ��دل لقان ��ون الأحوال م�ؤقت
املدنية ل�سنة 2002

21

م�ش ��روع القان ��ون املع ��دل لقانون
االجتماعات العامة ل�سنة 2011
قان ��ون مع ��دل لقان ��ون التقاع ��د م�ؤقت رقم( )10ل�سنة 2010
املدين

16
17

م�ؤقت رقم ( )42ل�سنة 2010
م�ؤقت رقم ( )14ل�سنة 2010
م�ؤقت رقم ( )18ل�سنة 2010

م�ؤقت رقم (2002 )75

2001

22
23
24

25

26

م�ؤقت رقم ( )8ل�سنة 2002

رقم ( )17ل�سنة 2002

م�شروع

رقم ( )19ل�سنة 2010

قان ��ون مع ��دل لقان ��ون التقاع ��د م�ؤقت
الع�سكري
م�شروع
قان ��ون �إلغ ��اء قان ��ون تنمي ��ة
البيئ ��ة اال�ستثماري ��ة والأن�شط ��ة
االقت�صادية ل�سنة2011
م�شروع
قان ��ون الت�صدي ��ق عل ��ى اتفاقي ��ة
التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي
ب�ي�ن حكوم ��ة اململك ��ة الأردني ��ة
الها�شمية ممثل ��ة ب�سلطة امل�صادر
الطبيعية و�شركة الك ��رك الدولية
للب�ت�رول اخلا�ص ��ة امل�ساهم ��ة
املحدودة ل�سنة 2011
قان ��ون الت�صدي ��ق عل ��ى اتفاقي ��ة م�ؤقت رقم ( )22ل�سنة 2010
امتياز ال�صخر الزيتي بني حكومة
اململكة الأردني ��ة الها�شمية ممثلة
ب�سلطة امل�صادر الطبيعية و�شركة
ال�صخر الزيتي الأردين للطاقة
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رد

الرتبية
والتعليم
رد
القانونية
الرتبية  -رده بخ�ل�اف تو�صية
جلنة الرتبية بقبوله
 ع ��اد املجل�س ووافقعلي ��ه بع ��د �إعادت ��ه
من الأعيان
موافقة
م�شرتكة
«الأعيان
والنواب»
موافقة
م�شرتكة
«الأعيان
والنواب
موافقة
م�شرتكة
«الأعيان
والنواب»
موافقة
احلريات
الإدارية

رف�ض

القانونية
والإدارية
احلكومة

موافقة

الطاقة

موافقة

الطاقة

موافقة

موافقة

منجزات جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر الت�شريعية قيا�ساً باملجال�س ال�سابقة:
يك�ش ��ف اجل ��دول التايل عن حجم املنجز الت�شريعي للمجل�س النياب ��ي ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية
الأوىل مع املجال�س النيابية ال�سابقة منذ املجل�س احلادي ع�شر.
ويالح ��ظ �أن املنج ��ز
الت�شريع ��ي للمجل� ��س ال�ساد� ��س
ع�ش ��ر يت�ساوى متام ًا م ��ع املنجز
الت�شريعي للمجل�س احلادي ع�شر
يف دورت ��ه العادي ��ة الأوىل ،فق ��د
�سجل املجل�سان �إجناز  26قانون ًا
ل ��كل منهم ��ا ،وت�س ��اوى متام ًا يف
امل�صادقة على  5م�شاريع قوانني،
و  21قانون ًا م�ؤقت ًا لكل منهما.
ويف الوقت الذي مل ي�سجل
عل ��ى املجل� ��س احل ��ادي ع�شر يف
دورت ��ه العادي ��ة الأوىل �أن ق ��ام
جمل�س الأعي ��ان ب�إع ��ادة قوانني
�إليه ،فقد �سجل املجل�س ال�ساد�س
ع�شر �إعادة  5قوانني �إليه.

جدول رقم ()4

املنجزات الت�شريعية للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�شر
وحتى ال�ساد�س ع�شر يف الدورات العادية
عدد
القوانني

م�شاريع
القوانني

القوانني
امل�ؤقتة

املعادة من
الأعيان

جمل�س 11

26

5

21

-

جمل�س 12

14

8

6

1

جمل�س 13

10

7

3

-

جمل�س 14

42

6

36

1

جمل�س 15

40

25

15

10

جمل�س 16

26

5

21

5

املجموع

158

56

102

17

املجل�س

1

ويالح ��ظ �أن جمل�سي الثاين ع�شر والثالث ع�شر قد �سجال ن�سبة �إجناز ت�شريعية منخف�ضة جد ًا قيا�س ًا
باملجال� ��س الأخ ��رى ،فقد �أجنز املجل�س الث ��اين ع�شر  14قانون ًا يف دورته العادي ��ة الأوىل من بينها  8م�شاريع
قوانني ،و 6قوانني م�ؤقتة ،و�أعاد جمل�س الأعيان �إليه قانون ًا واحد ًا.
وحق ��ق املجل� ��س الثالث ع�شر �أقل ن�سبة اجناز ت�شريعي من ب�ي�ن املجال�س النيابية كلها منذ عام ،1989

فقد �أجنز  10قوانني فقط من بينها  7م�شاريع قوانني و 3قوانني م�ؤقتة.
وي�سجل للمجل�س الرابع ع�شر �أعلى ن�سبة �إجناز ت�شريعي يف دورته العادية االوىل ،فقد �أجنز  42قانون ًا
م ��ن بينه ��ا  6م�شاري ��ع قوانني ،و 36قانون� � ًا م�ؤقت ًا ،وهي �أعلى ن�سب ��ة �إجناز للقوانني امل�ؤقتة م ��ن بني املجال�س
النيابية منذ عام .1989
ويع ��ود �سبب ان�شغال املجل� ��س الرابع ع�شر مبناق�شة القوانني امل�ؤقت ��ة �إىل كونه جاء بعد غياب الربملان
مل ��دة عام�ي�ن قامت خالله ��ا حكومة املهند�س عل ��ي �أبو الراغب ب�إ�ص ��دار  211قانون ًا م�ؤقت� � ًا ،مما فر�ض على
املجل� ��س الراب ��ع ع�شر حتم ��ل تركة ثقيلة متثلت بحزمة القوان�ي�ن امل�ؤقتة الكربى التي ال ت ��زال بع�ض قوانينها
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�ضاغط ��ة على املجال�س النيابية التالية ومن بينها املجل�س ال�ساد�س ع�شر الذي ناق�ش بع� ًضا من هذه القوانني
يف دورته العادية الأوىل.
و�سجل املجل�س اخلام�س ع�شر ثاين �أعلى ن�سبة �إجناز ت�شريعي يف دورته العادية الأوىل قيا�س ًا باملجال�س
النيابي ��ة من ��ذ عام  1989فقد �أجنز  40قانون ًا من بينها  24م�شروع قانون� � ًا ،و 15قانون ًا م�ؤقت ًا ،و�أقر اقرتاح ًا
بقانون ،بينما �أعاد جمل�س الأعيان �إليه  10قوانني(((.

ال�شكل البياين رقم ()4

املنجزات الت�شريعية للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�شر
وحتى ال�ساد�س ع�شر يف الدورات العادية
وبل ��غ العدد الإجمايل للقوانني التي �أقرتها املجال�س النيابية منذ عام  1989يف دوراتها العادية الأوىل
 158قانون ًا ،من بينها  56م�شروع قانون ،و 102قانون ًا م�ؤقت ًا ،و�أعاد جمل�س الأعيان  17قانون ًا.
وبلغ ��ت ن�سب ��ة منجزات املجل� ��س ال�ساد�س ع�شر الت�شريعي ��ة يف دورته العادي ��ة االوىل قيا�س ًا مبنجزات
املجال�س ال�سابقة ما ن�سبته (.)% 16٫45
 -1درجت العادة يف جمل�س النواب �أن يقوم بتكرار تعداد القوانني التي يعيدها جمل�س الأعيان �إليه ،ولذلك جند �إن ك�شف منجزات املجل�س اخلام�س
ع�ش ��ر عل ��ى �سبيل املثال تتحدث عن اجناز  50قانون ًا حيث يت ��م احت�ساب القوانني الع�شرة التي �أعادها جمل�س الأعي ��ان �إليه ،وكذلك فعل وا�ضعوا
التقرير الر�سمي ملنجزات املجل�س ال�ساد�س ع�شر حيث �أعلنوا �أن املجل�س �أقر  31قانون ًا بعد احت�ساب القوانني اخلم�سة التي �أعادها جمل�س الأعيان
�إلي ��ه ،وكذل ��ك تفعل كل التقارير الر�سمية ال�سابقة .ومل نعتمد يف ه ��ذه الدرا�سة على هذه الطريقة يف ح�سبة القوانني املنجزة ،فقد قمنا باحت�ساب
القان ��ون مرة واحدة ومل نكرر ح�سبته مرتني بخ�ل�اف ما يعتمده وا�ضعوا التقارير الر�سمية يف جمل�س النواب عن منجزات املجل�س والتي ت�ستهدف
ت�ضخيم املنجزات فقط.
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الف�صل الرابع

الـدور الرقـابي
تتنوع �آليات الرقابة ملجل�س النواب على �أعمال احلكومة فمن الأ�سئلة النيابية التي ن�ص
الد�ست ��ور الأردين عل ��ى �أحقية النائ ��ب بتوجيهها للحكومة� ،إىل توجي ��ه اال�ستجوابات لل�سلطة
التنفيذي ��ة و�ص ��و ًال �إىل حجب الثقة عن احلكومة �أو عن وزراء فيه ��ا� ،إىل جانب و�سائل رقابية
�أخ ��رى من �أهمها العرف الربملاين لتخ�صي� ��ص جل�سات لبند «ما ي�ستجد من �أعمال» والعرف
الربملاين الآخر املتعلق بتوجيه املذكرات.
و�أباح النظام الداخلي ملجل�س النواب ت�شكيل جلان حتقق ،وعقد جل�سات مناق�شة عامة،
فيم ��ا ميك ��ن ت�صنيف االقرتاح بقانون واالق�ت�راح برغبة ب�أنهما عم�ل�ان يجمعان بني املهمات
الت�شريعية واملهمات الرقابية.
وح ��ددت امل ��ادة  51من الد�ستور م�س�ؤولية رئي�س الوزراء وال ��وزراء �أمام جمل�س النواب
فه ��م «م�س�ؤولون �أمام جمل�س النواب م�س�ؤولية م�شرتكة عن ال�سيا�سة العامة للدولة كما �أن كل
وزي ��ر م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب ع ��ن �أعمال وزارته» ،وت�أ�سي�س ًا عل ��ى هذا البند فقد ذهبت
امل ��ادة  56م ��ن الد�ستور �إىل منح ال�سلطة املطلقة «ملجل�س النواب حق اتهام الوزراء وال ي�صدر
قرار االتهام �إال ب�أكرثية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم جمل�س النواب وعلى املجل�س
�أن يعني من �أع�ضائه من يتوىل تقدمي االتهام وت�أييده �أمام املجل�س العايل».
وت ��وىل النظ ��ام الداخلي ملجل�س الن ��واب و�ضع �آلية حم ��ددة التهام ال ��وزراء وا�ستجوابهم من
خالل الأ�سئلة النيابية التي يوجهها النواب للحكومة �أو للوزراء ،وخ�ص�ص لهذه الغاية ف�صلني
م�ستقلني هما الف�صل احلادي ع�شر املخ�ص�ص للأ�سئلة ،والف�صل الثاين ع�شر الذي خ�ص�ص
لال�ستجوابات(((.
وت�ستن ��د مهمة الن ��واب والأعيان يف الرقابة وتوجيه الأ�سئلة للحكوم ��ة على ن�ص املادة  96من
الد�ست ��ور التي منح ��ت «لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي الأعيان والن ��واب �أن يوجه �إىل الوزراء
�أ�سئل ��ة وا�ستجوابات ح ��ول �أي �أمر من الأم ��ور العامة وفاق ًا ملا هو من�صو� ��ص عليه يف النظام
الداخل ��ي للمجل�س الذي ينتم ��ي �إليه ذلك الع�ضو .وال يناق�ش ا�ستج ��واب ما قبل م�ضي ثمانية
�أي ��ام على و�صوله �إىل الوزي ��ر �إال �إذا كانت احلالة م�ستعجلة وواف ��ق الوزير على تق�صري املدة
املذكورة»(((.
 -1مراجعة الف�صلني احلادي ع�شر والثاين ع�شر من النظام الداخلي ملجل�س النواب املواد من (� 114إىل .)126

 - 2مل ي�سج ��ل يف جمل� ��س الأعي ��ان �أن �أح ��د �أع�ضائه ق ��دم ا�ستجواب ًا لأي من ال ��وزراء ،كما �أن �أع�ضاء جمل� ��س الأعيان ال ميلكون
�صالحية حجب الثقة عن احلكومة �أو �أي من الوزراء.
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�أو ًال :الأ�سئلة

جدول رقم ()5
عدد الأ�سئلة املوجهة للحكومات للمجال�س النيابية من
املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر يف الدورات العادية

ك�شف ��ت ال�سج�ل�ات الر�سمي ��ة ملجل�س
الن ��واب �أن ع ��دد اال�سئل ��ة الكل ��ي الت ��ي مت
32
32
81
احلادي ع�شر
توجيهها للحكومة منذ  2010 / 12 / 1وحتى
219
204
256
الثاين ع�شر
 2011 / 3 / 28بل ��غ � 473س� ��ؤا ًال م�سج�ل ً�ا
بذلك �أعلى ن�سبة توجيه �أ�سئلة للحكومة منذ
49
73
85
الثالث ع�شر
املجل�س النيابي احلادي ع�شر عام .1989
119
187
188
الرابع ع�شر
60
190
249
اخلام�س ع�شر
وتك�ش ��ف ال�سج�ل�ات الر�سمي ��ة ملجال�س
137
303
473
النواب ال�سابقة يف دوراته ��ا العادية الأوىل �أن
ال�ساد�س ع�شر
جمل� ��س النواب احل ��ادي ع�شر وج ��ه يف دورته
621
989
1332
املجموع
العادي ��ة الأوىل � 81س� ��ؤا ًال تلق ��ى الإجاب ��ة من
احلكومة على � 32س�ؤا ًال فقط.
ووج ��ه املجل� ��س الثاين ع�شر يف دورت ��ه العادية الأوىل � 256س� ��ؤا ًال �أجابت احلكومة عل ��ى � 204س�ؤا ًال ،ووجه
املجل� ��س الثالث ع�شر لذات الدورة � 85س�ؤا ًال �أجاب ��ت احلكومة على � 73س�ؤا ًال ،بينما وجه املجل�س الرابع ع�شر 188
�س�ؤا ًال �أجابت احلكومة على � 187س�ؤا ًال ،ووجه املجل�س اخلام�س ع�شر � 249س�ؤا ًال �أجابت احلكومة على � 190س�ؤا ًال.
املجل�س

عدد اال�سئلة

�إجابات
احلكومة

الأ�سئلة التي
نوق�شت

ال�شكل البياين رقم ()5

عدد الأ�سئلة املوجهة للحكومات للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر يف الدورات العادية
وبذل ��ك ي�سجل املجل� ��س ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية االوىل �أعلى عدد يف الأ�سئلة املوجهة للحكومة
التي �أجابت على � 303س�ؤا ًال منها� ،أدرج منها � 137س�ؤا ًال وجواب ًا فقط.
ويك�شف اجلدول التايل عن عدد الأ�سئلة التي وجهها النواب يف كل جمل�س من املجال�س ال�سابقة وعدد
الإجاب ��ات احلكومية التي و�صلت للمجل�س وعدد الأ�سئلة الت ��ي مت �إدراجها �أو مناق�شتها خالل الدورة العادية
الأوىل لتلك املجال�س.
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�إن �سجالت جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية الأوىل تك�شف عن �أنه ُقدم يف حكومة �سمري
الرفاع ��ي � 221س� ��ؤا ًال ،بينما ُقدم يف عهد حكومة د .معروف البخي ��ت � 252س�ؤا ًال ،و�أدرج طيلة دورته العادية
الأوىل � 137س�ؤا ًال من �أ�صل � 303إجابات حكومية.
وبح�س ��ب حما�ضر جل�سات املجل�س ف� ��إن �أول جل�سة مت تخ�صي�صها ملناق�شة الأ�سئلة والأجوبة احلكومية
عق ��دت حتت القبة مت�أخ ��رة �شهرين كاملني مبا يخالف امل ��ادة  87من النظام الداخل ��ي ملجل�س النواب التي
تن�ص على وجوب �أن «تخ�ص�ص جل�سة للأ�سئلة واال�ستجوابات واالقرتاحات برغبة بعد كل �أربع جل�سات عمل
على الأكرث».
وتبدو هذه املخالفة ال�صريحة لن�ص هذه املادة تتكرر با�ستمرار يف كل املجال�س النيابية ال�سابقة ،مبا
يك�ش ��ف ع ��ن حجم الرتاخي الوا�ضح يف عقد مثل تلك اجلل�سات الرقابي ��ة التي ت�ؤثر عادة بال�سلب على العمل
الرقابي ملجل�س النواب الذي يعترب العمل الثاين من �أعمال املجل�س الأكرث �أهمية بعد العمل الت�شريعي.
لق ��د عق ��د املجل�س �أول جل�س ��ة للأ�سئلة والأجـوبة يف  2011/ 1/ 30وبعد م ��رور  64يوم ًا على عقد �أول
جل�س ��ة ل ��ه ،وبع ��د �أن قام بعقد  21جل�سة م ��ن بينها اجلل�سات الت ��ي خ�ص�صت ملناق�شة الثق ��ة بحكومة �سمري
الرفاع ��ي .و�أدرج عل ��ى ج ��دول �أعم ��ال تلك اجلل�سة � 81س� ��ؤا ًال فقط ،ناق� ��ش املجل�س فيها � 41س� ��ؤا ًال ،ب�سبب
فقدانه ��ا لن�صابه ��ا القان ��وين((( .وعاد املجل� ��س يف  2011 /2 / 13لتخ�صي�ص جزء م ��ن جل�سته ال�ستكمال
مناق�شة الأ�سئلة والأجوبة احلكومية عليها وجنح با�ستكمال مناق�شة ما تبقى من �أ�سئلة كانت مدرجة �سابق ًا،
حيث �شهدت تلك اجلل�سة �إعالن نية نواب على حتويل �أ�سئلة لهم ال�ستجوابات(((.
وكان ��ت هذه اجلل�سة هي �أول جل�سة حت�ضرها حكومة د .معروف البخيت بعد ت�شكيلها ر�سمي ًا ،وطالب
خالله ��ا وزير الداخلية من املجل�س ت�أجيل مناق�شة الأ�سئلة لإتاحة الفر�صة للحكومة وللوزراء اجلدد مراجعة
الأ�سئلة والأجوبة احلكومية عليها �إال �أن املجل�س رف�ض هذا املطلب و�أ�ص ّر على موا�صلة مناق�شة الأ�سئلة.
وع ��اد املجل� ��س يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2011/ 3/ 9لإدارج � 56س�ؤا ًال جديد ًا على جدول �أعماله� ،إال �أنه مل
ي�ستط ��ع مناق�ش ��ة غري � 16س�ؤا ًال فقط ،م�ؤج ًال مناق�شة � 40س� ��ؤا ًال �إىل جل�سة مقبلة ،فيما �شهدت تلك اجلل�سة
�إعالن نائبني عن حتويل �س�ؤالني لهما �إىل ا�ستجوابني(((.
وعاد املجل�س يف  2011 / 3 / 16جمدد ًا ال�ستكمال مناق�شة ما تبقى من اال�سئلة املدرجة على جدول �أعماله،
وف�شل مرة �أخرى يف �إمتام هذه املهمة ،بينما �أعلن نائبان عن حتويل �س�ؤالني لهما �إىل ا�ستجوابني(((.
وحاول املـجل�س يف جل�سته املنعقــدة بتــاريخ  2011/ 3 / 23العودة ملناق�شة ما تبقى من الأ�سئلة املدرجة
على جدول �أعمال جل�ساته ال�سابقة �إال �أنه مل ينجح يف ذلك وعاد �إىل ت�أجيل املناق�شة �إىل جل�سة تالية.
ويف جل�ست ��ه الأخرية يف دورته العادية الأوىل املنعقدة بتاريخ  2011 /3/ 27عاد املجل�س ملناق�شة بع�ض
ما تبقى من تلك الأ�سئلة ومل ي�ستطع ا�ستكمالها وانتهت الدورة دون �أن ينجح مبناق�شة ما تبقى لديه من �أ�سئلة.
 -1تعترب هذه �أول جل�سة من جل�سات املجل�س ال�ساد�س ع�شر التي تفقد فيها ن�صابها القانوين ر�سمي ًا ويتم رفعها لهذا ال�سبب.
2ـ� -أعل ��ن النائ ��ب ف ��واز الزعبي �أنه �سيحول �س�ؤا ًال له عن �أمانة عمان �إىل ا�ستجواب ،و�س�ؤال �آخ ��ر له عن كهرباء �إربد �إىل ا�ستجواب ،بينما
�أعل ��ن النائ ��ب حممد ال�شوابكة عن حتويل �س�ؤاله عن بيع �أرا�ض ��ي يف العقبة �إىل ا�ستجواب ،و�أعلن النائب حممود اخلراب�شة عن حتويل
�س�ؤاله حول الأثر البيئي للمفاعل النووي �إىل ا�ستجواب.
 -3هما النائبان خليل عطية وجمال قموه.
 -4هما النائبان حممد زريقات وفواز الزعبي.
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�إن هذه ال�سرية امل�ضطربة التي تعاين من الرتاخي الوا�ضح باالهتمام بالأ�سئلة النيابية ومبدى �أهميتها
يف خدمة الدور الرقابي للمجل�س ال تخت�ص فقط مبجل�س النواب ال�ساد�س ع�شر و�إمنا هي �سرية خاطئة ت�صر
على خمالفة النظام الداخلي للمجل�س تتوارثها املجال�س النيابية املتعاقبة دون �أية حماولة جادة ملعاجلة هذه
اخلطيئ ��ة الكبرية التي طـامل ��ا �أُ�شري �إليها باعتبارها من الأخطاء القاتلة الت ��ي تعاين املجال�س النيابية منها،
ويتم التحذير من عواقبها ال�سلبية على مدى جناح املجل�س يف تادية دوره الرقابي على �أمت وجه.
�إن هذه الدرا�سة تكرر حتذيراتها من خطورة الرتاخي املق�صود يف تعزيز الدور الرقابي للمجل�س ،ويف
الرتاخي ال�سلبي جتاه الإلتزام بن�صو�ص النظام الداخلي للمجل�س.
وت�شري الدرا�سة هنا �إىل �أنها اكت�شفت �أي� ًضا خط�أ كبري ًا يف الإعالن الر�سمي للمجل�س عن عدد الأ�سئلة
التي قام املجل�س ب�إدراجها على جداول �أعماله ،ففي الوقت الذي مت فيه تقدمي تقرير ر�سمي لرئي�س املجل�س
في�صل الفايز عن عدد الأ�سئلة التي مت �إدراجها ومنــاق�شتها حتت الــقــبــة والبـــالغ عـــــددها ،ح�سب التقرير
الر�سم ��ي� 142 ،س� ��ؤا ًال ف�إن عدد الأ�سئلة احلقيقي الذي �أدرج عل ��ى جداول الأعمال هو � 137س�ؤا ًال فقط ،ومل
ينجح املجل�س مبناق�شتها كاملة حتى�آخر دقيقة يف جل�سته الأخرية من عمر دورته العادية الأوىل التي انتهت
يف  ،2011 /3/ 27وامللف ��ت لالنتب ��اه �أن رئي� ��س املجل�س �أعلن عن هذه الأرق ��ام الر�سمية يف اجتماع عقده يف
قاعة امل�سرح عقب ف�ض الدورة بثالثة �أيام ،ومل يتوقف �أحد لي�س�أل عن حقيقة تلك الأرقام ،ومدى مطابقتها
ملحا�ضر االجتماعات الر�سمية للمجل�س وجداول �أعماله.

ثانياً :اال�ستجوابات
تع ��رف املادة  122من النظ ��ام الداخلي ملجل�س النواب اال�ستجواب ب�أن ��ه «حما�سبة الوزراء �أو �أحدهم
عل ��ى ت�ص ��رف له يف �ش�أن من ال�ش�ؤون العامة» ،فيما ذهبت الفق ��رة «�أ» من املادة � 123إىل �إلزام الع�ضو الذي
يري ��د ا�ستج ��واب وزير �أو �أكرث �أن يق ��دم ا�ستجوابه خطي� � ًا �إىل الرئي�س مبين ًا فيه املو�ضوع ��ات والوقائع التي
يتناولها اال�ستجواب ،وعلى الرئي�س تبليغ الوزير املخت�ص باال�ستجواب ،بينما ا�شرتطت الفقرة «ب» من نف�س
املادة يف اال�ستجواب ما ي�شرتط يف ال�س�ؤال.
و�ألزم ��ت الفقرة «�أ» من املادة «124الوزير �أن يجيب رئي�س املجل�س خطي ًا على اال�ستجواب ،خالل مدة
�أق�صاها �إ�سبوعان� ،إال �إذا ر�أى الرئي�س �أن احلالة م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�صري املدة» ،ويف حال «كان
اجلواب يقت�ضي �إجراء حتقيق �أو جمع معلومات يتعذر معها تقدميه خالل املدة املذكورة ،للوزير �أن يطلب من
رئي�س املجل�س متديد املدة وملكتب املجل�س متديدها بالقدر الذي يراه منا�سب ًا ويبلغ الرئي�س مقدم اال�ستجواب
والوزير بذلك  -الفقرة ب .»-
وذهب ��ت الفقرة «جـ» من نف�س املادة �إىل �إلزام املكتب الدائ ��م للمجل�س ب�إدراج «اال�ستجواب واجلواب
عل ��ى ج ��دول �أعمال �أول جل�سة خم�ص�صة لذلك ،كما يدرج اال�ستج ��واب على ذلك اجلدول �إذا مل يرد جواب
الوزي ��ر خالل املدة املقررة ،وبعد تالوة اال�ستجواب واجلواب علي ��ه �أو االكتفاء ب�سبق توزيعها على الأع�ضاء،
يعط ��ى الكالم ملقدم اال�ستجواب ث ��م للوزير امل�ستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكالم ملن
�ش ��اء م ��ن النواب  -الفقرة د  ،-و�إذا �أعلن امل�ستجوب اقتناعه يعل ��ن الرئي�س انتهاء البحث �إال �إذا تبنى �أحد
الن ��واب مو�ضوع اال�ستج ��واب فتتبع حينئذ الأ�صول املحددة �أعاله يف النقا�ش  -الفقرة هـ  ،-وللم�ستجوب �إذا
مل يقتن ��ع ب ��رد الوزير� ،أن يبني �أ�سباب عدم اقتناعه وله ولغريه من الن ��واب طرح الثقة بالوزارة �أو الوزير مع
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مراعاة �أحكام املادة  54من الد�ستور»(((.
و�أباح ��ت امل ��ادة  125من النظام الداخلي ملجل� ��س النواب «لكل ع�ضو �أن يطل ��ب من احلكومة اطالعه
عل ��ى �أوراق �أو بيانات تتعلق باال�ستجواب املعرو�ض على املجل�س ويقدم الطلب كتابة �إىل رئي�س املجل�س» ،فيما
ذهب ��ت املادة �126إىل الن� ��ص على عدم �إدراج «اال�ستجوابات املقدم ��ة يف دورة �سابقة يف جدول �أعمال دورة
الحقة �إال �إذا �صرح مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئي�س املجل�س».
ه ��ذه الن�صو�ص الوا�ضحة يف النظ ��ام الداخلي للمجل�س مل حتظ بااللتزام بها ،فف ��ي التقرير الر�سمي الذي
ت�ل�اه رئي� ��س املجل�س في�صل الفايز قال بو�ضوح «بلغ عدد اال�ستجوابات التي قدمها ال�سادة النواب خالل هذه
الدورة  3ا�ستجوابات ،وقد وردت الإجابة عليها جميع ًا ،ومل يتم �إدراجها ل�ضيق الوقت وانتهاء الدورة»(((.
وا�ستن ��اد ًا مل ��ا ورد يف التقرير الر�سم ��ي عن منجزات املجل�س ف�إن ع ��دد اال�ستجوابات الناجزة التي مت
تقدميها ر�سمي ًا والتي و�صلت �إجابات الوزراء املعنيني عليها ثالثة ا�ستجوابات� ،إال �أن ال�س�ؤال الأبرز �أين بقية
اال�ستجوابات التي �أعلن النواب عنها حتت قبة املجل�س وملاذا مل يتم تقدميها.
فق ��د �شه ��دت جل�س ��ات املجل�س يف ال ��دورة العادي ��ة الأوىل �إعالن  6نواب ع ��ن حتويل �أ�سئل ��ة لهم �إىل
ا�ستجواب ��ات «النائب فواز الزعبي  3ا�ستجوابات ،وا�ستجواب واحد لكل من النواب حممد ال�شوابكة ،حممود
اخلراب�ش ��ة ،خلي ��ل عطية ،جمال قموه ،وحممد زريقات» ،وبلغ العدد الكلي له ��ذه اال�ستجوابات املعلن عنها 8
ا�ستجوابات.
وال�س�ؤال الأبرز هو :هل يعفي املجل�س «�ضيق الوقت ،وقرب انتهاء الدورة» من عدم �إدراج اال�ستجوابات
الث�ل�اث على جداول �أعم ��ال املجل�س؟ و�أين م�صري اال�ستجوابات اخلم�سة الأخ ��رى؟ وملاذا مل يقم �أ�صحابها
بت�سجيلها وتوجيهها ر�سمي ًا ،بد ًال من عملية ا�ستعرا�ض القوة حتت القبة فقط؟
ان �إطالل ��ة ا�ستك�شافي ��ة على منج ��زات املجال�س النيابي ��ة ال�سابقة منذ املجل�س احل ��ادي ع�شر وحتى
املجل� ��س ال�ساد� ��س ع�شر احل ��ايل تظهر بو�ضوح �أن كل تل ��ك املجال�س مل تفعل باملطلق العم ��ل الرقابي املتمثل
با�ستجواب الوزراء ،بالرغم من �أن املجل�س ال�ساد�س ع�شر احلايل �سجل �أعلى عدد يف تقدمي اال�ستجوابات �إال
�أنه باملقابل بقي ي�سري يف فلك املجال�س ال�سابقة فلم يقم بتفعيل هذا العمل الرقابي الهام ومل يقم ب�إدراجها
على جدول �أعمال جل�ساته.
ويالح ��ظ �أن املجل� ��س احلادي ع�شر مل ي�سجل يف دورته العادية الأوىل �أي ا�ستجواب ،بينما جند �أن ا�ستجواب ًا
واح ��دا مت ت�سجيل ��ه يف الدورة الأوىل للمجل�س الثاين ع�شر �إال �أن �صاحب ه ��ذا اال�ستجواب �سارع �إىل �سحبه،
وبالتايل مل تتم مناق�شته(((.
 - 1تن� ��ص امل ��ادة  54م ��ن الد�ستور على املادة « 54تعقد جل�سة الثقة بالوزارة �أو ب�أي وزير منها �إم ��ا بناء على طلب رئي�س الوزراء و�إما بناء على
طلب موقع من عدد ال يقل عن ع�شرة �أع�ضاء من جمل�س النواب ،وي�ؤجل االقرتاع على الثقة ملرة واحدة ال تتجاوز مدتها ع�شرة �أيام �إذا طلب
ذل ��ك الوزي ��ر املخت�ص �أو هيئة الوزارة وال يحل املجل�س خالل هذه املدة ،ويرتت ��ب على كل وزارة ت�ؤلف �أن تتقدم ببيانها الوزاري �إىل جمل�س
النواب خالل �شهر واحد من تاريخ ت�أليفها �إذا كان املجل�س منعقد ًا �أو منح ًال فيعترب خطاب العر�ش بيان ًا وزاري ًا لأغرا�ض هذه املادة».
 - 2دعا رئي�س جمل�س النواب في�صل الفايز النواب لالجتماع يف قاعة امل�سرح يوم اخلمي�س  2011/ 3/ 30لتالوة تقرير منجزات املجل�س،
وللبحث يف خطة عمل للنواب يف فرتة الإجازة ،وب�سبب الفو�ضى التي عمت اجلل�سة �أعلن الفايز عن رفعها ومل تتو�صل �إىل �أية قرارات.
 - 3هو النائب ب�سام حدادين قدمه لوزير املالية ب�سبب حجبه خطاب النوايا املوجه من احلكومة �إىل �صندوق النقد الدويل عن �أع�ضاء جمل�س
الأمة ،و�أدرج هذا اال�ستجواب على جدول �أعمال اجلل�سة اخلام�سة ع�شرة� ،إال �أن النائب حدادين �سارع �إىل �سحب ا�ستجوابه قبل مناق�شته.
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جدول رقم ()6
عدد اال�ستجوابات املوجهة يف الدورة العادية الأوىل للمجال�س النيابية من
املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر
املجل�س

عدد اال�ستجوابات

االجراءات

املجل�س احلادي ع�شر

ال يوجد

-

املجل�س الثاين ع�شر

1

مت �سحبه ومل يناق�ش

املجل�س الثالث ع�شر

ال يوجد

-

املجل�س الرابع ع�شر

ال يوجد

-

املجل�س اخلام�س ع�شر

2

مل تناق�ش

املجل�س ال�ساد�س ع�شر

3

مل تناق�ش

املجموع

6

-

وجند �أن املجل�سني الثالث ع�شر والرابع ع�شر مل ي�شهدا تقدمي �أي ا�ستجواب يف دورتيهما العادية الأوىل ،بينما
�سج ��ل نائبان((( ا�ستجوابني يف الدورة العادية الأوىل للمجل�س اخلام�س ع�شر� ،إال �إنهما مل يناق�شا ،ليتبعهما
املجل�س ال�ساد�س ع�شر الذي �شهد تقدمي  3ا�ستجوابات يف دورته العادية الأوىل �إال �أنهما مل يدرجا على جدول
�أعمال املجل�س ومل يناق�شا.
�إن املجال� ��س النيابية املتعاقبة
مل تويل ق�ضية اال�ستجوابات اهتمام ًا
وا�ضح� � ًا وكبري ًا ،وقد درجت املجال�س
ال�سابق ��ة عل ��ى الرتي ��ث يف �إدراج
اال�ستجواب ��ات عل ��ى ج ��داول �أعمالها
وت�أجيله ��ا �إىل اجلل�س ��ة الأخ�ي�رة
م ��ن ال ��دورات العادي ��ة له ��ا ،وكانت
تنته ��ي يف العادة بع ��دم مناق�شتها� ،أو
بفقدان اجلل�س ��ة لن�صابها القانوين،
والأخط ��ر م ��ن ذل ��ك �أن الن ��واب �أنف�سه ��م �أ�صحاب
تل ��ك اال�ستجواب ��ات مل يظهروا �أي مت�س ��ك �أو �إ�صرار
با�ستجواباتهم ،و�سرعان ما ين�سونها متام ًا.

ال�شكل البياين رقم ()6
عدد اال�ستجوابات املوجهة يف الدورة العادية
الأوىل للمجال�س 16 - 11

 - 1هم ��ا النائ ��ب مبارك �أبو يامني ووجهه لوزير الزراعة حول ت�صريح له قال فيه �إن ��ه ال ي�شرفني �أن �أكون نائب ًا ،والنائب نارميان الرو�سان
لوزير البيئة حول معاجلة النفايات الطبية اخلطرة يف مكب الغباوي.
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ثالثاً :بند ما ي�ستجد من �أعمال

جدول رقم ()7
اجلل�سات التي خ�ص�صت لبند ما ي�ستجد من �أعمال وعدد النواب
املتحدثني يف الدورة العادية الأوىل للمجل�س ال�ساد�س ع�شر
2011 /3/ 28 - 2010 /11/ 28

ال يوج ��د يف النظ ��ام الداخل ��ي
ملجل�س النواب �أي ن�ص يتعلق بتخ�صي�ص
16
1
2011 /5/1
وق ��ت �أو جل�س ��ة من جل�س ��ات املجل�س ملا
56
2
2011/ 1/ 26
ي�سمى «بند ما ي�ستجد من �أعمال» ،ولكن
24
3
2011 /2/ 20
مت �إق ��راره عرف� � ًا من املجال� ��س النيابية
07
4
2011 /2/ 23
ال�سابق ��ة ،وعلى قاع ��دة «املعروف عرف ًا
5
ف�شل
2011 /3/ 9
كامل�ش ��روط �شرطا» مت اعتماد هذا البند
6
ف�شل
2011 /3/ 23
يف جداول �أعمال املجل�س.
7
ف�شل
2011 /3/ 27
وعقد املجل� ��س ال�ساد�س ع�شر �أول
جل�س ��ة لبند «م ��ا ي�ستجد م ��ن �أعمال» يف
دورت ��ه العادي ��ة الأوىل يف جل�ست ��ه املنعقدة بتاري ��خ  2011/ 1/ 5وحتدث يف هذا البن ��د  16نائب ًا ،وعقد اجلل�سة
الثاني ��ة بتاري ��خ  ،2011 /1/ 26وكان ��ت �أكرث اجلل�سات التي �سمح فيها للن ��واب باحلديث يف هذا البند ،فقد بلغ
عدد املتحدثني يف تلك اجلل�سة  56نائب ًا.
ويف جل�ست ��ه املنعق ��دة بتاري ��خ  2011 /2/ 20خ�ص�ص املجل�س جزء ًا منها له ��ذا البند وحتدث فيه 24
نائب ًا ،بينما حتدث  7نواب فقط يف اجلل�سة التالية التي عقدت بتاريخ  ، 2011 /2/ 23بعد �أن فقدت ن�صابها
القانوين ،مما ا�ضطر النائب الأول لرئي�س املجل�س الذي كان ير�أ�س تلك اجلل�سة �إىل رفعها(((.
الرقم

اجلل�سة

املتحدثون

لقد كانت هذه اجلل�سة �آخر اجلل�سات التي يخ�ص�ص فيها وقتا ملناق�شة بند»ما ي�ستجد من �أعمال» فلم
ي�شه ��د املجل� ��س عقب تلك اجلل�سة �أي جناح يف عقد جل�سات �أخ ��رى ،بالرغم من �أن جداول �أعمال اجلل�سات
التالية خ�ص�صت ثالث مرات م�ساحة لهذا البند� ،إال �أن املجل�س ف�شل متام ًا يف حتقيق ذلك.

ال�شكل البياين رقم ()7
اجلل�سات التي خ�ص�صت لبند ما ي�ستجد من �أعمال وعدد النواب املتحدثني يف الدورة العادية الأوىل
للمجل�س ال�ساد�س ع�شر 2011 /3/ 28 - 2010 /11/ 28
 - 1هو النائب الأول لرئي�س املجل�س املهند�س عاطف الطراونة.
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جدول رقم ()8

عدد الطلبات املناق�شة العامة يف الدورة العادية الأوىل للمجال�س
النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر
املجل�س

العدد

احلادي ع�شر

3

الإجراءات
نوق�شت و�أحيلت لرئي�س الوزراء

الثاين ع�شر

7

الثالث ع�شر

2

نوق�ش منها  5طلبات ومت �سحب طلب واحد
و�أرج�أ املجل�س مناق�شة طلب �آخر
نوق�شت

الرابع ع�شر

2

نوق�شت

اخلام�س ع�شر

4

نوق�شت

ال�ساد�س ع�شر

3

نوق�ش  2منها و�أحيل الثالث �إىل اللجنة
املالية

املجموع

21

فقد ف�ش����ل املجل�س يف مناق�شة هذا
البن����د ال����ذي �أدرج عل����ى ج����دول �أعم����ال
جل�سته املنعق����دة بتاري����خ ،2011/ 3/ 9
كما ف�شل يف جل�سته .18
وبذل ��ك ي�صبح عدد طلب ��ات املناق�شة
العام ��ة الت ��ي نوق�ش ��ت فع ًال خ�ل�ال الدورات
العادي ��ة الأوىل م ��ن املجل� ��س احل ��ادي ع�شر
وحت ��ى املجل� ��س ال�ساد� ��س ع�ش ��ر  19طل ��ب
مناق�ش ��ة عامة  ،مل ي�صل �أي منها �إىل مرحلة
طلب حجب الثقة عن احلكومات تفعي ًال لن�ص
املادة  130من النظام الداخلي للمجل�س.
Chart 21

رابعاً :االقرتاح بقانون
يالحظ �أن النظ ��ام الداخلي ملجل�س النواب مل
يخ�ص� ��ص ف�ص ًال م�ستق ًال لـ «اقرتاح بقانون» على نحو
ما قام به من تخ�صي�ص ف�صل م�ستقل فيه لـ «االقرتاح
برغبة»(((.
وخ�ص�ص النظام الداخلي لالقرتاحات بقوانني
املادة  ،66حيث ن�صت الفقرة «�أ» منها على �أنه «يجوز
لع�ش ��رة �أو �أك�ث�ر م ��ن �أع�ض ��اء املجل� ��س �أن يقرتح ��وا
القوان�ي�ن ويحال كل اقرتاح مرفق� � ًا بالأ�سباب املوجبة
واملب ��ادئ الأ�سا�سية على اللجن ��ة املخت�صة يف املجل�س
ا+,-دي ('&
ا&'( ./+0-
ا&'( 1-+0-
ا&-ا&'( 23
ا&'( !4+5-
ا+7-دس ('&
البداء ال ��ر�أي ،ف�إذا ر�أى املجل�س بع ��د اال�ستماع لر�أي
اللجنة قبول االق�ت�راح �أحاله على احلكومة لو�ضعه يف
ال�شكل البياين رقم ()8
�صيغة م�شروع قانون وتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سها عدد الطلبات املناق�شة العامة يف الدورة العادية الأوىل
�أو يف الدورة التي تليها».
للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر
وذهب ��ت الفقرة «ب» من نف� ��س املادة �إىل �أن «كل
اقرتاح بقانون تقدم به �أع�ضاء املجل�س وفق الفقرة ال�سابقة ورف�ضه املجل�س ،ال يجوز �إعادة تقدميه يف الدورة
نف�سها».
و�سجل املجل�س ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية الأوىل تقدمي  11اقرتاح ًا بقانون هي على التوايل:
 -1اقرتاح بقانون حول تعديل قانون املالكني وامل�ست�أجرين ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية.
 -1هو الف�صل الرابع ع�شر يف النظام الداخلي وجاء حتت عنوان «االقرتاحات برغبة» وي�ضم املواد من «.»134 - 131
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 -2اقرتاح بقانون حول �إعادة النظر يف املواد « 5و  »10من قانون املالكني وامل�ست�أجرين ،و�أحيل هو الآخر �إىل
اللجنة القانونية(((.
 -3اقرتاح بقانون حول �إعادة النظر يف دمج البلديات و�أحيل �إىل اللجنة الإدارية(((.
 -4اقرتاح بقانون حول تعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية(((.
 - 5اقرتاح بقانون حول قانون العفو العام ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية(((.
 - 6اقرتاح بقانون حول �إعادة وزارة ال�شباب ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية(((.
 - 7اقرتاح بقانون حول قانون الك�سب غري امل�شروع ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية(((.
 - 8اقرتاح بقانون حول �إن�شاء نقابة للمعلمني ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية(((.
 - 9اقرتاح بقانون حول �إ�شهار قانون امل�ساءلة الطبية ،و�أحيل �إىل جلنة ال�صحة والبيئة(((.
 - 10اق�ت�راح بقانون حول �سن قانون الواجهات الع�شائرية وا�ستغ�ل�ال الأرا�ضي الأمريية ،و�أحيل �إىل اللجنة
القانونية(((.
 - 11اقرتاح بقانون حول قانون معدل لقانون الت�أمني ،و�أحيل �إىل اللجنة القانونية(.((1
ويو�ض ��ح اجلدول التايل عدد االقرتاحات بقوانني التي قدمها املجل�س ال�ساد�س ع�شر يف دورته العادية
الأوىل والإجراءات التي متت عليها.

� - 1أجل ��ت حكوم ��ة �سمري الرفاعي العمل باملادة  5من القانون �سنة �أخرى تنته ��ي يف  ،2011/ 12/ 31وانتهت الدورة العادية الأوىل للمجل�س ومل
يتم فتح القانون لتعديله �أو حتى فتح حوار وطني حوله.
2ـ ال يزال االقرتاح �أمام اللجنة الإدارية ومل تقم مبناق�شته حتى انتهاء مدة الدورة.
 -3قلن ��ا �سابق� � ًا ان اللجن ��ة القانونية خالفت النظام الداخلي ملجل� ��س النواب فيما يتعلق بتعديل النظام نف�سه وفق� � ًا ملا تن�ص عليه الفقرة «جـ»
من املادة  163من النظام التي تن�ص على �أن «تدر�س اللجنة القانونية االقرتاح وتقدم تو�صياتها �إىل املجل�س خالل مدة �شهر على الأكرث
و�إال جاز للمجل�س النظر باالقرتاح مبا�شـرة» .وانتـهت الدورة العـادية الأوىل للمجل�س يف  2011 /3/ 28بينما �أحال املجل�س م�شروع تعديل
النظام الداخلي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2011/ 12/ 27ومل تقدم اللجنة القانونية �أي تقرير للمجل�س.
 -4بالرغم من �إحالته �إىل اللجنة القانونية فقد مت جتاهل هذا االقرتاح متام ًا ،ومن امل�ؤكد �أنه لن يبحث يف اللجنة.
 -5مل يبحث حتى نهاية الدورة داخل اللجنة القانونية.
 -6مل تقم اللجنة ببحثه .
ً
-7قـ ��دم الــنــ ��واب مـذكرة يف اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة املنعق ��دة بتاريخ  2011/ 3/ 13وقعها  68نائبا طلبوا فيها تف�سري ًا من املجل�س العايل
لتف�س�ي�ر الد�ست ��ور حول د�ستورية �إن�شاء نقابة للمعلمني ،و�أحيلت �إىل اللجنة القانونية التي وجهت �س�ؤا ًال للمجل�س العايل لتف�سري الد�ستور الذي
اجتمع و�أقر ر�سمي ًا د�ستورية �إن�شاء نقابة للمعلمني.
-8مل تقم جلنة ال�صحة ببحثه وبقي حبي�س �أدراجها حتى نهاية الدورة .
-9مل يبحث من قبل اللجنة.
ً
 -10وقع على هذا املقرتح  33نائبا ومت ت�سليمه لرئي�س املجل�س يف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ  2011 /3/ 9داعني احلكومة لو�ضع قانون معدل
لقانون الت�أمني لتعديل املواد املتعلقة بالتعوي�ض واملبالغ املالية املرتتبه عليها ،مع �إعطائه �صفة اال�ستعجال.
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جدول رقم ()9

ويك�ش ��ف اجل ��دول التايل
ع ��ن �أن جمل�س الن ��واب ال�ساد�س
ع�شر ح ��ل يف املرتب ��ة الثالثة من
ب�ي�ن املجال� ��س النيابي ��ة ال�سابقة
يف تق ��دمي االقرتاح ��ات بقان ��ون
يف ال ��دورة العادي ��ة الأوىل بع ��د
املجل�س احلادي ع�شر الذي جاء
يف املرتب ��ة الأوىل بتق ��دمي 145
اقرتاحا بقان ��ون ،وحل يف املرتبة
الثانية املجل�س الثاين ع�شر الذي
�شهد تقدمي  12اقرتاح ًا بقانون،
بينما �شهد املجل� ��س الثالث ع�شر
تق ��دمي اق�ت�راح واح ��د ،و�شه ��د
املجل� ��س الرابع ع�ش ��ر واخلام�س
ع�شر تقدمي اقرتاحني لكل منهما
يف ذات الدورة.

االقرتاحات بقانون يف الدورة الأوىل ملجل�س  16والإجراءات املتخذة حيالها
االقرتاح بقانون

الرقم

اللجان

االجراءات

القانونية

بدون

القانونية

بدون
بدون

1

تعديل قانون املالكني وامل�ست�أجرين
�إعادة النظر باملواد  5و  10من قانون
املالكني وامل�ست�أجرين
�إعادة النظر بقرار دمج البلديات

الإدارية

4

تعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب

القانونية

بدون

5

قانون العفو العام
�إعادة وزارة ال�شباب

القانونية
القانونية

بدون
بدون

7

قانون الك�سب غري امل�شروع
�إن�شاء نقابة للمعلمني

القانونية
القانونية

بدون
بدون

9

�إ�شهار قانون امل�ساءلة الطبية

ال�صحة

بدون

10

�سن قانون الواجهات الع�شائرية وا�ستغالل
االرا�ضي االمريية

القانونية

بدون

11

تعديل قانون الت�أمني

القانونية

بدون

2
3

6
8

ال�شكل البياين رقم ()10
االقرتاحات بقانون يف الدورة العادية التي قدمت يف الدورات العادية للمجال�س النيابية
من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر
34

ويبل ��غ العدد الكلي لالقرتاح ��ات بقوانني التي
قدم ��ت يف املجال� ��س النيابي ��ة منذ املجل� ��س احلادي
ع�ش ��ر وحت ��ى املجل� ��س ال�ساد�س ع�ش ��ر  173اقرتاح ًا
بقانون فقط يف الدورة العادية الأوىل لكل منها.

جدول رقم ()10
عدد االقرتاحات بقانون التي قدمت يف الدورات العادية الأوىل
للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر

وي�سج ��ل للمجل� ��س ال�ساد� ��س ع�ش ��ر �أن ��ه حل
يف املرتب ��ة الثالث ��ة من حيث تفعيل ه ��ذا الدور الذي
ي�صن ��ف عادة ب�أنه دور م ��زدوج ملجل�س النواب لكونه
يجم ��ع ب�ي�ن اجلان ��ب الرقاب ��ي واجلان ��ب الت�شريعي
للمجل�س.

املجل�س

العدد

الإجراءات

احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر

145

2

خام�ساً :االقرتاح برغبة

اخلام�س ع�شر

2

�أحيلت �إىل اللجان املخت�صة
�أحيلت �إىل اللجان املخت�صة
�أحيل �إىل اللجنة املخت�صة
�أحيال �إىل اللجان املخت�صة
�أحيل �أحدهما �إىل احلكومة،5
والثاين �أحيل �إىل اللجنة املالية

بخ�ل�اف ع ��دم اهتم ��ام امل�ش ��رع بتخ�صي�ص
ف�ص ��ل م�ستق ��ل يف النظ ��ام الداخلي ملجل� ��س النواب
ح ��ول «االقرتاح بقانون» فق ��د �أوىل امل�شرع «االقرتاح
برغبة» �أهمية وا�ضحة يف النظام الداخلي وخ�ص�ص
لهذه الغاية ف�ص ًال م�ستق ًال هو الف�صل الرابع ع�شر.

ال�ساد�س ع�شر

11

�أحيلت �إىل اللجان املخت�صة

املجموع

173

12
1

وعرف ��ت امل ��ادة  131االقرتاح برغبة ب�أنه «دعوة احلكومة للقيام ب�أي عمل ذي �أهمية بدخل يف اخت�صا�صها»،
بينم ��ا ذهب ��ت املادة � 132إىل الت�أكيد على �أن االقرتاح برغبة ميك ��ن �أن يقدمه نائب واحد ،بخالف ا�شرتاط ع�شرة
نواب �أو �أكرث لتقدمي االقرتاح بقانون.
وتق ��ول امل ��ادة «132على الع�ضو تقدمي االق�ت�راح برغبة خطي ًا �إىل رئي�س املجل�س ،وعل ��ى الرئي�س �إحالته على
اللجن ��ة املخت�صة» ،وعليها «تقدمي تقرير موجز عن االق�ت�راح خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من �إحالته عليها ،تو�صي فيه
برف� ��ض االق�ت�راح �أو قبوله ف�إذا وافق املجل�س على قبوله �أبلغه الرئي�س �إىل رئي� ��س الوزراء  -املادة  ،»- 133و «على
رئي� ��س ال ��وزراء �إب�ل�اغ املجل�س مبا مت يف االقرتاح ال ��ذي �أحيل �إليه خالل مدة ال تتجاوز �شه ��ر ًا� ،إال �إذا قرر املجل�س
�أجال �أق�صر  -املادة .» - 134
وبخالف االهتمام الوا�ضح ورمبا اال�ستثنائي لنواب املجل�س ال�ساد�س ع�شر يف دورتهم العادية الأوىل بتوجيه
 11اقرتاح ًا بقانون ،ف�إن �أحد ًا من النواب مل يقدم طيلة عمر الدورة العادية الأوىل للمجل�س �أي اقرتاح برغبة.
ويك�ش ��ف اجلدول التايل عن عدد االقرتاحات برغبة التي مت توجيهها يف الدورات العادية الأوىل للمجال�س
النيابي ��ة «� 11إىل  ،»16حيث بل ��غ عددها الكلي  310اقرتاح ًا برغبة� ،سجل فيه ��ا املجل�س الثاين ع�شر �أعلى ن�سبة
توجي ��ه مثل ه ��ذه االقرتاحات بعدد �إجمايل بلغ  155اقرتاح� � ًا ،تاله مبا�شرة املجل�س احل ��ادي ع�شر بتوجيه 142
اقرتاح ًا برغبة.
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ويك�ش ��ف اجلدول �أي� ًضا عن تراجع كبري وحاد يف اهتمام املجال�س النيابية التالية بتفعيل هذه الو�سيلة
الربملاني ��ة الهامة يف الرقابة والتوجيه والت�شريع ،ففي املجل� ��س الثالث ع�شر انخف�ض هذا االهتــــمام ب�شــــكل
مث�ي�ر للت�ســـ� �ا�ؤل حيث مت توجيــه  9اقرتاحات برغبة ،لينخف�ض ه ��ذا االهتمام �أكرث يف املجل�سني الرابع ع�شر
واخلام� ��س ع�ش ��ر حي ��ث مت توجيه �إقرتاحني برغب ��ة يف كل منهم ��ا ،ليتال�شى هذا االهتمام متام� � ًا يف الدورة
العادية الأوىل للمجل�س ال�ساد�س ع�شر احلايل.
جدول رقم ()11
عدد االقرتاحات برغبة التي قدمت يف الدورات العادية للمجال�س
النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر
املجل�س

العدد

احلادي ع�شر

142

�سحب بع�ضها و�أحيل بع�ضها للجان املخت�صة وحول البع�ض للحكومة

الثاين ع�شر

155

�أحيلت �إىل اللجان املخت�صة

الثالث ع�شر

9

�أحيلت للحكومة

الرابع ع�شر

2

احيل �أحدهما �إىل اللجنة الإدارية والثاين �أحيل �إىل اللجنة املالية

اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
املجموع

2

�أحيلت للجان املخت�صة
ال يوجد

-

الإجراءات

310

�ساد�ساً :املذكرات

مل يت�ضمن الد�ستور �أو النظام الداخلي ملجل�س النواب �أي ن�ص حول ا�ستخدام املذكرات ك�إحدى و�سائل
العم ��ل الربملاين املعروفة ،و�إمن ��ا مت ا�ستخدامها واخرتاعها يف املجل�س احلادي ع�ش ��ر ولكن على نطاق �شيق
جد ًا ،ومل يتو�سع نواب ذلك املجل�س يف ا�ستخدامها.
وال منل ��ك على وجه الدقة معلومات عن العدد احلقيقي للمذكرات التي مت ا�ستخدامها من قبل نواب املجل�س
احلادي ع�شر يف الدورة العادية الأوىل ولكن منلك معلومات كلية عن عدد املذكرات التي توجيهها خالل عمر
املجل� ��س بكامل ��ه والبالغ عددها الإجمايل  245مذك ��رة � ،أجابت احلكومة عن  57مذكرة ومل جتب عن 188
مذكرة(((.
و�إذا م ��ا قمن ��ا با�ستثناء ما مت توجيهه من مذك ��رات يف الدورة العادي ��ة الأوىل للمجل�س احلادي ع�شر
ف�إن جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر �سجل �أعلى ن�سبة توجيه مذكرات �إذ بلغ عددها الكلي  105مذكرة �أجابت
احلكومة على  18مذكرة منها.
� - 1أع�ت�رف هن ��ا بف�شل ��ي يف حتديد العدد الكلي للمذكرات الت ��ي مت توقيعها من قبل نواب املجل�س احلادي ع�ش ��ر يف دورته العادية الأوىل،
وا�ستطع ��ت احل�ص ��ول على العدد الإجمايل الكلي للمذكرات التي مت توقيعها خالل طيلة عمر املجلـ�س البالغة � 4سنوات ،وذلك لأ�سباب
تتعل ��ق �أ�صال بع ��دم ا�ستخدام �آليات عمل وا�ضحة يف �أر�شف ��ة وت�صنيف حما�ضر جل�سات املجل�س ،وع ��دم االهتمام بتوفري معلومات عن
املجال�س ال�سابقة مفهر�سة ووا�ضحة ت�سهل عمل الباحثني بالو�صول �إليها �سريع ًا.
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ومن امل�ؤكد وفق ًا للمعطيات �أن يكون عدد املذكرات املقدمة يف الدورة العادية الأوىل للمجل�س ال�ساد�س
قليل ��ة ن�سبي ًا قيا�س ًا بع ��دم جلوء املجل�س �آنذاك ملثل هذا الأ�سلوب يف العمل الربملاين ،وهو ما �أدى �إىل ت�سجيل
رق ��م �ضئيل يف توجيه املذكرات للحكومة ولرئي� ��س املجل�س �إذا ما متت املقارنة بالعدد الكلي للمذكرات التي
مت توجيهها خالل طيلة عمر املجال�س التالية.
فقد بلغ العدد الكلي للمذكرات املوجهة للحكومة يف الدورات العادية الأربع للمجل�س الثاين ع�شر 288

مذك ��رة �أجابت احلكومة عل ��ى  106مذكرة ،بينما ارتفع هذا الرقم الكلي ب�ش ��كل كبري وم�ضاعف يف املجل�س
الثالث ع�شر لي�صل �إىل  579مذكرة �أجابت احلكومة على  227مذكرة منها.
وم ��ن املالحظ �أن ا�ستخدام املذك ��رات واللجوء �إليها كو�سيلة من و�سائ ��ل ال�ضغط الربملانية الوظيفية
على احلكومة قد بد�أت ترت�سخ يف املجل�س الثالث ع�شر ،ومت التو�سع يف ا�ستخدامها يف املجال�س التالية وب�شكل
الفت لالنتباه.

�سابعاً :جلان التحقق
�شكل جمل�س النواب ال�ساد�س
ع�ش ��ر يف دورت ��ه العادي ��ة الأوىل 11
جلن ��ة حتقق نيابية خا�صة يف ملفات
وق�ضاي ��ا يعتق ��د �أن فيه ��ا �شبه ��ات
ال�شكل البياين رقم ()11
ف�ساد ،وا�ستن ��د يف تكيل بع�ضها
عدد االقرتاحات برغبة التي قدمت يف الدورات العادية للمجال�س
عل ��ى تو�صي ��ات وردت يف تقارير
النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر
�سابقة لديوان املحا�سبة.
وا�ستند املجل�س يف ت�شكيل تلك اللجان اخلا�صة على منطوق املادة  51من نظامه الداخلي التي تن�صت
عل ��ى �أن «للمجل�س �أن ي�شكل جلان ًا م�ؤقتة ي ��رى �أن احلاجة ما�سة لت�شكيلها ،ويحدد املجل�س وظائفها ومهامها
وعدد �أع�ضائها ،وتنتهي مدة �أي منها بانتهاء املهمة املوكولة �إليها ».
واتخ ��ذ املجل�س قراره الر�سمي بت�شكيل تلك اللجان يف �آواخر دورته العادية الأوىل وحتديد ًا يف جل�سته
املنعق ��دة بتاري ��خ  ، 2011 /3/ 16وبعد �سل�سل ��ة من املقرتحات التي قدمها الن ��واب يف مذكرات طالبوا فيها
بت�شكيل جلان حتقق يف ق�ضايا ف�ساد ،وافق املجل�س على بع�ضها ،ورف�ض البع�ض الآخر.
37



ويو�ض ��ح اجل ��دول التايل عدد املذكرات الت ��ي مت ا�ستخدامه ��ا يف الدورات العادي ��ة الأوىل للمجال�س
م ��ن � 11إىل  .16با�ستثن ��اء املجل�س
احل ��ادي ع�ش ��ر ال ��ذي مل ا�ستط ��ع
التو�ص ��ل �إىل عدد وا�ضح للمذكرات
التي مت توجيهه ��ا يف الدورة العادية
الأوىل.

جدول رقم ()12

عدد املذكرات يف الدورات العادية الأوىل للمجال�س
النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر

�أما اللجان التي وافق املجل�س على ت�شكيلها فهي:
 .1جلنة التحقق يف �سبب ف�شل �سد الكرامة.
�إجابات احلكومة
العدد
املجل�س
 .2جلنة التحقق يف وزارة ال�صحة.
؟
؟
احلادي ع�شر
 .3جلنة التحقق يف وزارة الزراعة.
11
31
الثاين ع�شر
 .4جلنة التحقق يف �شركة االت�صاالت.
 .5جلنة التحقق يف �أمانة عمان.
5
5
الثالث ع�شر
 .6جلنة التحقق يف وزارة الأ�شغال.
6
51
الرابع ع�شر
 .7جلنة التحقق يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.
6
44
اخلام�س ع�شر
 .8جلنة التحقق يف عطاء العقبة.
 .9جلن ��ة التحق ��ق يف املبن ��ى ال ��ذي ا�شرتت ��ه ال�ضمان
18
105
ال�ساد�س ع�شر
االجتماعي يف �إربد.
 .10جلنة حتقق يف عطاء الكازينو.
 .11جلن ��ة حتق ��ق لتحديد كافة اجله ��ات ذات العالقة مب�س�ؤوليتها يف �إعداد و�إخ ��راج وتقدير املوازنة العامة
للأعوام  2008و  2009و . 2010

ا&'( 1-+0-
ا+7-دس ('&

ا&'( ./+0-
ا&'( !4+5-

ا+,-دي ('&
ا&-ا&'( 23

ال�شكل البياين رقم ()12
عدد املذكرات يف الدورات العادية الأوىل للمجال�س
النيابية من املجل�س احلادي ع�شر وحتى ال�ساد�س ع�شر

وم ��ن املالح ��ظ �أن املجل� ��س �أع ��اد ت�شكيل
جل ��ان حتقق كانت قد ت�شكل ��ت يف جمال�س نيابية
�سابق ��ة عل ��ى نح ��و جلن ��ة التح ��ق يف ف�ش ��ل �س ��د
الكرام ��ة ،حي ��ث ت�شكلت هذه اللجن ��ة يف املجل�س
الراب ��ع ع�شر ،وجلن ��ة التحقق يف عط ��اء العقبة،
حي ��ث ت�شكلت ه ��ذه اللجنة يف املجل� ��س اخلام�س
ع�شر ،بينما جل� ��أ لت�شكيل جلنة للتحقق يف عطاء
الكازينو بعد ت�أخر ا�ستمر نحو ثالث �سنوات حيث
�أث�ي�رت ق�ضية الكازين ��و يف مطلع �أعم ��ال الدورة
العادي ��ة الأوىل ملجل� ��س النواب اخلام� ��س ع�شر،
وكذل ��ك ت�شكيل جلن ��ة التحق ��ق لتحديد اجلهات
ذات العالقة مب�س�ؤوليتها يف �إعداد و�إخراج وتقدير
املوازن ��ة العامة للأعوام من � 2008إىل  ،2010فقد
ت�أخر ت�شكيل مثل هذه اللجنة �أي� ًضا.

�إن املعطي ��ات ت�ش�ي�ر �إىل �أن جمل� ��س الن ��واب ال�ساد�س ع�شر يف دورت ��ه العادية الأوىل ن�ش ��ط باملطالبة
بت�شكي ��ل جلان حتق ��ق يف ق�ضايا يعتقد بوج ��ود �شبهات ف�ساد فيه ��ا مت�أخر ًا وبعد ت�شكي ��ل حكومة د .معروف
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البخي ��ت ،وحتديد ًا يف اجلل�سة اخلام�سة ع�ش ��رة التي انعقدت بتاريخ � ،2011 /2/ 27إذ �شهدت تلك اجلل�سة
تقدمي ثالث مذكرات لت�شكيل جلان حتقق.
وقدم ��ت املذكرة الأوىل بعد توقيعها من  68نائب� � ًا للمطالبة بت�شكيل جلنة حتقق نيابية يف �شبهة ف�ساد
يف مبنى م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي الذي مت �شرا�ؤه يف حمافظة �إربد ،ومل تطرح هذه املذكرة على اجلل�سة
ومت ترحيلها �إىل جل�سة الحقة.
وقدمت مذكرة �أخرى للمطالبة بت�شكيل جلنة حتقق نيابية يف ملف كازينو البحر امليت ،ووافق املجل�س
على تفوي�ض مكتبه الدائم بت�شكيل تلك اللجنة.
ووقع  11نائب ًا مذكرة طالبوا فيها بت�شكيل جلنة حتقق نيابية للوقوف على �أعمال ال�شغب التي جرت يف
تظاهرة يوم اجلمعة  ،2011/ 2/ 18ومل يتم طرحها على اجلل�سة ومت ترحيلها �إىل جل�سة تالية.
ويف اجلل�س ��ة ال�سـاد�س ��ة ع�شرة املنعقــ ��دة بتــاريخ � 2011 /3/ 6أعيد طرح تل ��ك املذكرات على جدول
�أعمال تلك اجلل�سة� ،إال �أن املجل�س مل ي�ستطع مناق�شتها ،وقام برتحيلها �إىل جل�سة الحقة.
ويف ملح ��ق اجلل�سة ال�ساد�سة ع�شرة املنعقدة بتاريخ  2011 /3/ 9رف�ض املجل�س ت�شكيل جلنة التحقق
املتعلقة ب�أعمال ال�شغب يف م�سرية اجلمعة لكونها منظورة �أمام الق�ضاء ،بينما وافق املجل�س على ت�شكيل جلنة
حتقق يف �شبهة ف�ساد يف مبنى م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي الذي مت �شرا�ؤه يف حمافظة �إربد.
وواف ��ق املجل� ��س على اقرتاح قدم ��ه رئي�س املجل�س في�ص ��ل الفايز لت�شكيل جلنة للح ��وار الوطني ،ومل
يك ��ن ه ��ذا املق�ت�رح مدرج ًا على جدول �أعم ��ال اجلل�سة ،و�أعلن ع ��ن ت�سمية  25ع�ض ��و ًا يف اللجنة ،ما لبث يف
اجلل�س ��ة التالي ��ة �أن �أعل ��ن ع ��ن �إلغاء تلك اللجن ��ة التي جاءت يف �سي ��اق بحث املجل�س عن مكان ��ة ودور له يف
الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي ،ولتكون تلك اللجنة موازية للجن ��ة احلوار الوطني التي ير�أ�سه ��ا رئي�س جمل�س الأعيان
طاهر امل�صري .ويف تلك اجلل�سة اقرتح الفايز ت�شكيل عدة جلان حتقق يف ق�ضايا �سابقة ا�ستناد ًا �إىل تقارير
ديوان املحا�سبة ،وت�شكيل جلنة حتقق يف ق�ضية الكازينو.
ويف الوقت الذي فو�ض املجل�س فيه مكتبه الدائم لإعادة ت�شكيل تلك اللجان ومن �ضمنها �سد الكرامة،
فق ��د ق ��رر املجل�س ت�أجيل النظر يف ت�شكيل جلنة نيابية دائمة ملكافحة الف�ساد يف املجل�س ،وجلنة حتقق نيابية
للنظر يف ق�ضية �سحب الأرقام الوطنية.
ويف اجلـــل�س ��ة ال�سابعــة ع�شـــرة املنعقــدة بتـاري ��خ � 2011 /3/ 13ألـغى املجـل�س املــذكرة املـوقــعـــة من
 10نواب للمطالبة بت�شكيل جلنة نيابية خا�صة مبكافحة الف�ساد ،و�إرجاء النظر فيها �إىل حني مبا�شرة املجل�س
مبناق�ش ��ة التعديالت املقرتحة على النظام الداخلي .و�ألــــغى املجل� ��س الطــــلب الثـــاين الـذي وقعــه  28نائب ًا
ودعوا فيه �إىل ت�شكيل جلنة ملراجعة ق�ضية �سحب الأرقام الوطنية.
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ملحق ()1
جدول تف�صيلي ب�أعمال جمل�س النواب طيلة دورته العادية الأوىل
من  2010/ 11/ 28وحتى 2011/ 3/ 28
جدول جل�سات املجل�س  16يف دورته العادية الأوىل
بد�أت يف  2010 / 11 / 28وانتهت يف 2011 /3/ 28
اجلل�سة
اجلل�سة الأوىل
الأحد

اجلل�سة الثانية
الأربعاء
اجلل�سة الثالثة
الأحد
ا�ستكمال
اجلل�سة الثالثة
االثنني
ا�ستكمال الثالثة
الأربعاء
اجلل�سة الرابعة
الأربعاء

القرارات
املو�ضوعات
تاريخها
 - 2010 / 11 / 28امللك يفتتح الدورة بخطاب  .1انتخاب رئي�س املجل�س في�صل الفايز
بالتزكية
العر�ش.
 .2انتخاب �أع�ضاء املكتب الدائم.
ـ عاطف الطراونة  /نائب �أول
ـ حميد البطاينة  /نائب ثاين
ـ حممد ال�شوابكة وحممد الكوز /
م�ساعدان.
 - 2010 / 12/ 1كتاب رئي�س الوزراء ب�إحالة � .1إحالتها جميعها �إىل اللجان الدائمة
املخت�صة
 48قانونا م�ؤقتا للمجل�س
 .2عر�ض �أ�سماء جلنة الرد على خطاب
العر�ش
� - 2010 / 12/ 5إق ��رار �صيغ ��ة ال ��رد عل ��ى انتخاب اللجان الدائمة
خطاب العر�ش
�أول طو�شة ب�ي�ن النائبني يحي ��ى ال�سعود
وفواز الزعبي
 2010 / 12 / 6ا�ستكمال انتخاب اللجان الدائمة
 2010 / 12 / 8ا�ستكمال انتخاب اللجان الدائمة
 - 2010 / 12 / 15رئي� ��س ال ��وزراء يقدم خطة  .1الرفاع ��ي يعل ��ن ا�ستجابت ��ه ملطال ��ب
عمل احلكوم ��ة طالبا ثقة الن ��واب بت�أجي ��ل العمل بامل ��ادة  5من
قـان ��ون املالك�ي�ن وامل�ست�-أجري ��ن �إىل
املجل�س
. 2011 /12 /31
 .2ان�سحاب نائب�ي�ن من ع�ضوية جلنتني
ملخالفتهما النظام الداخلي:
 حمم ��ود النعيم ��ات م ��ن جلن ��ةالتوجيه الوطني.
 علي العنانزة من جلنة احلريات. .3انتخاب جلان الطعون يف �صحة نيابة نواب.
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ا�ستكمال
اجلل�سة الرابعة
الأحد

 2010 / 12 / 19مناق�شات اليوم الأول للثقة

ا�ستكمال
اجلل�سة الرابعة
االثنني
ا�ستكمال
اجلل�سة الرابعة
الثالثاء
ا�ستكمال
اجلل�سة الرابعة
الأربعاء
ا�ستكمال
اجلل�سة الرابعة
اخلمي�س

 2010 / 12 / 20مناق�شات اليوم الثاين للثقة

� .1أ�ص ��در املجل� ��س بيان ��ا مط ��وال لل ��رد على
ت�صريح ��ات الإ�سالميني تاله النائب الأول
لرئي�س املجل�س عاطف الطراونة قبل بدء
اجلل�س ��ة ،وهو البيان الثاين الذي ي�صدره
املجل�س.
� .2شه ��د املجل� ��س الي ��وم �أول اعت�ص ��ام نفذه
العامل ��ون يف احلافالت على خ ��ط الزرقاء
الر�صيفة.

 2010 / 12 / 21مناق�شات اليوم الثالث للثقة
 2010 / 12 / 22مناق�شات اليوم الرابع للثقة
 2010 / 12 / 23مناق�ش ��ات الي ��وم اخلام� ��س احلكوم ��ة حت�صل عل ��ى ثق ��ة  111نائبا
ويحج ��ب الثق ��ة عنه ��ا  8ن ��واب منهم 4
للثقة
�سيدات هن وفاء بن ��ي م�صطفى ،مي�سر
ال�سردية ،متام الرياطي ،عبلة �أبو علبة.
وحج ��ب م ��ن الرج ��ال كل م ��ن عب ��د اهلل
الن�س ��ور� ،صالح املحارمة ،ح ��ازم العوران،
مو�سى الزواهرة.
ث ��اين طو�ش ��ة يف املجل� ��س ب�ي�ن النائبني
يحيى ال�سعود وفواز الزعبي.
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اجلل�سة اخلام�سة
االثنني

اجلل�سة ال�ساد�سة
الأربعاء
اجلل�سة ال�سابعة
الأربعاء

اجلل�سة الثامنة
الأحد

 2010 / 12 / 27قانون م�ؤقت لتعديل املالكني �إقرار دون عر�ضه على اللجنة
وامل�ست�أجرين
قان ��ون م�ؤقت لتعدي ��ل قانون �إقرار ح�سب اللجنة
الأمن العام
قانون م�ؤق ��ت قانون التقاعد �إع ��ادة �إحالت ��ه �إىل جلنت ��ي القانوني ��ة
والإدارية
الع�سكري
تعدي ��ل النظ ��ام الداخل ��ي �إحالته �إىل اللجنة القانونية
ح�سب طلب  15نائبا
ان�سحاب  4نواب من ع�ضوية اللجان:
 .1جمحم اخلري�شة من جلنة الزراعة.
 .2عواد الزوايدة من جلنة العمل.
 .3حممد احلجوج الدوامية من احلريات.
 .4حممد الزريقات من الريف والبادية.
ثالث طو�شة جرت بني حممد زريقات و�أحمد ال�صفدي
«تبادل ال�ضرب بجدول الأعمال»
 .1 2010 / 12 / 29وزير املالية يتلو خطاب املوازنة �إحالته �إىل اللجنة املالية واالقت�صادية.
 .2كتاب رئي�س الوزراء حول قانون املوازنة العامة ل�سنة . 2011
 2011 / 1 / 5قان ��ون م�ؤقت ل�سن ��ة  2002رد القانون
قان ��ون املعه ��د الدبلوما�س ��ي
الأردين.
بند ما ي�ستجد من �أعمال حت ��دث يف ه ��ذا البن ��د  16نائب ��ا ه ��م:
خلي ��ل عطية ،حمم ��ود اخلراب�شة ،مي�سر
ال�سردية ،مت ��ام الرياطي ،ف ��واز الزعبي،
عب ��د اجللي ��ل ال�سليم ��ات ،عب ��د الكرمي
الدغمي ،زيد �شق�ي�رات� ،أحمد ال�شقران،
م�ي�رزا ب ��والد ،جمح ��م اخلري�ش ��ة ،نايف
العمري ،لطفي الديرباين ،علي العنانزة،
حممد احلاليقة ،ح�سني ال�شياب
 2011 / 1 / 9نتائ ��ج انتخاب ��ات ر�ؤ�س ��اء �إقرار
ومقرري جلان الطعون
القانون امل�ؤقت رقم  67قانون �إقرار كما ورد من جمل�س الأعيان
�إج ��راء الدرا�س ��ات الدوائي ��ة
املعاد من جمل�س االعيان
القانون امل�ؤقت رقم  34ل�سنة مناق�شة ،والتوقف عند مطلع املادة ()11
 2010قان ��ون هيئ ��ة تنظيم
النقل الربي
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ا�ستكمال
اجلل�سة الثامنة
الأربعاء
اجلل�سة التا�سعة
الأحد

ملحق
اجلل�سة التا�سعة
الأربعاء

اجلل�سة العا�شرة
اخلمي�س

مداخ�ل�ات لع�ش ��رات النواب ال قرارات
 2011 / 1 / 12حول قرار احلكومة تخفي�ض
الأ�سع ��ار ،وانتق ��ادات لقب ��ول
الن ��واب الذه ��اب لرئا�س ��ة
 2011 / 1 / 16الوزراء لالجتماع باحلكومة
متابع ��ة مناق�ش ��ة القان ��ون
امل�ؤقت رقم  34ل�سنة � 2010إقرار
قان ��ون هيئ ��ة تنظي ��م النقل
الربي
 -1طل ��ب مناق�ش ��ة عام ��ة قرر املجل� ��س ت�أجيل البحث فيها وحتديد
للآلي ��ة الت ��ي تطبقه ��ا اجلل�سة خالل  14يوم ًا
احلكوم ��ة يف ت�سع �ي�ر
الوقود والغاز
 -2طل ��ب مناق�ش ��ة عام ��ة
�إج ��راءات
التخ ��اذ
لتخفي�ض الأ�سعار.
الطعن املق ��دم ب�صحة نيابة رف�ض املجل�س الطعن
ممدوح العبادي
الطعن املق ��دم ب�صحة نيابة رف�ض املجل�س الطعن
حممد احلاليقة
القانون امل�ؤقت املعدل لقانون التوقف عند مطلع املادة 89
العقوبات
قان ��ون م�ش ��روع موازن ��ات �أحيل �إىل اللجنة املالية
الوح ��دات احلكومي ��ة لل�سنة
املالية 2011
اعت�صام الأحزاب والنقابات احتجاج ًا على رفع الأ�سعار
 2011 / 1/ 19القانون امل�ؤقت املعدل لقانون رف�ض القانون
حمكمة اجلنايات
القانون امل�ؤقت املعدل لقانون رف�ض القانون
النيابة العامة
ت�أجيل ا�ستكمال مناق�شة قانون العقوبات
رد الطعون �شكال يف نيابة مرزوق الدعجة� ،سميح املومني ،ردينة العطي،
� 2011 / 1 / 20أول جل�س ��ة مناق�ش ��ة عام ��ة الرتفاع الأ�سع ��ار و�آلية ت�سعري الوق ��ود والغاز،
حت ��دث فيها  89نائب� � ًا ،و�أعلن رئي�س ال ��وزراء �سمري الرفاع ��ي رفع رواتب
املوظف�ي�ن واملتقاعدين املدني�ي�ن والع�سكريني  20دين ��ار ًا اعتبار ًا من �شهر
كانون ثاين.
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اجلل�سة
احلادية ع�شرة
الأحد

ملحق ا�ستكمال
اجلل�سة احلادية ع�شرة
الأربعاء
اجلل�سة
الثانية ع�شرة
الأحد

الثالثاء
الأربعاء

اخلمي�س
الأحد
ملحق رقم ()1
ا�ستكمال اجلل�سة
الثانية ع�شرة
(�أول جل�سة حت�ضرها
حكومة البخيت)

 2011 / 1 / 23ت�أجي ��ل النظر يف عمل جلنتي الطع ��ون الأوىل والثانية مدة �شهر تبد�أ من
اليوم.
رد الطعون �شكال يف نيابة النواب ،في�صل الفايز ،مفلح الرحيمي ،جمحم
اخلري�ش ��ة ،مفل ��ح اخلزاعل ��ة ،ال�شاي� ��ش اخلري�ش ��ة� ،ضرار ال ��داود ،خالد
احلياري.
االنتهاء م ��ن القانون امل�ؤقت«قان ��ون العقوبات» ،وت�أجي ��ل الت�صويت عليه
ملزيد م ��ن الت�شاور بعد �أن طلب  22نائبا �إعادة مناق�شة املواد من � 56إىل
 ،76واملادة  ،88واملادة . 340
رئي� ��س اللجنة املالية يطلب من احلكومة �شمول متقاعدي ال�ضمان با�سم
اللجنة بزيادة الرواتب بقيمة  20دينار ًا.
�إقرار القانون
� 2011 /1/ 26إع ��ادة بح ��ث امل ��واد م ��ن 56
�إىل  76وامل ��ادة  88من قانون
العقوبات.
حتدث فيه  56نائب ًا
بند ما ي�ستجد من �أعمال.
 2011 / 1 / 30خ�ص�ص ��ت اجلل�س ��ة بكاملها  .1ناق�ش املجل�س � 41س �ؤ�إال فقط.
�إىل اال�سئلة النيابية و�إجابات  .2فقدت اجلل�سة ن�صابها القانوين مما
ا�ضطر النائب الأول لرئي�س املجل�س
احلكوم ��ة عليه ��ا ،و�أدرج على
عاطف الطراونة �إىل رفع اجلل�سة.
ج ��دول االعم ��ال � 81س � ��ؤ�إال
وجواب ��ا ،وه ��ي اول جل�س ��ة � .3أعل ��ن النائ ��ب ف ��واز الزعب ��ي ان ��ه
�سيح ��ول �س � ��ؤ�إال له ع ��ن �أمانة عمان
يعقده ��ا املجل� ��س لال�سئل ��ة
�إىل ا�ستجواب.
واالجوبة.
 2011 / 2 / 1رئي� ��س املجل�س يعلن ت�أجيل جل�سات املجل�س �إىل �إ�شعا ٍر �آخر ب�سبب �إقالة
حكومة �سمري الرفاعي وتعيني معروف البخيت رئي�سا جديدا للوزراء.
 2011 / 2 / 2رئي� ��س ال ��وزراء املكلف معروف البخي ��ت يجري الي ��وم م�شاوراته مع الكتل
الربملانية يف املجل�س.
 �ألتق ��ى �صباح� � ًا بكتلتي الوفاق الوطني والعمل الوطن ��ي .و�ألتقى م�ساء ًابكتل التيار الوطني ،وامل�ستقلة ،والتجديد ،والتجمع الدميقراطي.
 �أعلن ثالثة نواب هم حممد الظهراوي ،وحممد احلجوج الدواميه ،وعبداهلل جربان نويرات ا�ستقالتهم من كتلة العمل الوطني.
 2011 / 2 / 3ا�ستكم ��ل رئي� ��س ال ��وزراء املكلف مع ��روف البخي ��ت م�شاوراته م ��ع الكتل
الربملانية بلقاء كتلة ال�شعب ثم بالنواب امل�ستقلني.
 - 2011 / 2 / 13ا�ستكمال مناق�شة الأ�سئلة والأجوبة ( � 40س �ؤا ًال) .
 حتوي ��ل � 3أ�سئل ��ة �إىل ا�ستجواب ��ات ،للنائب حمم ��د ال�شوابكة حول بيع�أرا�ض ��ي يف العقبة ،وفواز الزعبي حول بيع �شركة كهرباء �إربد ،وحممود
اخلراب�شة حول الأثر البيئي للمفاعل النووي.
 �أقر املجل�س رف�ض الطعن يف �صحة نيابة النائب د .رعد بن طريف. �أول جل�س ��ة حت�ضره ��ا حكوم ��ة البخيت اجلديدة ،ورف� ��ض النواب طلباللبخيت بت�أجيل مناق�شة الأ�سئلة ملنح الوزراء فر�صة درا�ستها.
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ملحق رقم ( � - 2011 / 2 / 16 ) 2ص ��وت املجل� ��س بالأغلبي ��ة عل ��ى رد مالح ��ق املوازن ��ات العام ��ة للدولة
لل�سنوات التالية:
ا�ستكمال اجلل�سة
 -1القانون امل�ؤقت رقم( )27ل�سنة  2009قانون ملحق بقانون املوازنة
الثانية ع�شرة
العامة لل�سنة املالية . 2009
الأربعاء
 -2القانون امل�ؤقت رقم ( )30ل�سنة  2009قانون ملحق بقانون املوازنة
العامة لل�سنة املالية . 2010
 -3القانون امل�ؤق ��ت رقم ( )6ل�سنة  2010قانون ملحق بقانون املوازنة
العامة لل�سنة املالية . 2010
 -4القانون امل�ؤقت رقم ( )39ل�سنة  2010قانون ملحق بقانون املوازنة
العامة لل�سنة املالية . 2010
 �ص ��وت املجل�س على طل ��ب رئي�س جلنة ال�سياح ��ة واخلدمات با�ستعادةالقان ��ون امل�ؤق ��ت رق ��م ( )33ل�سن ��ة  2010قانون النقل الع ��ام للركاب
والقان ��ون امل�ؤق ��ت رقم ( )51ل�سن ��ة  2007قانون تنظي ��م النقل العام
للركاب �ضمن حدود �أمانة عمان الكربى .
رد الطع ��ون يف �صح ��ة نيابة النواب �أمين املج ��ايل ورعد بن طريف وطالل
العك�شة.
اجلل�سة الثالثة ع�شرة  - 2011 / 2 / 20املجل�س يوافق على القانون امل�ؤقت رقم ( )41ل�سنة  2010قانون �إلغاء
قان ��ون الت�صديق على اتفاقي ��ة التنقيب عن الب�ت�رول وتقييم اكت�شافه
وتطوي ��ره و�إنتاج ��ه بني �سلط ��ة امل�ص ��ادر الطبيعية يف اململك ��ة الأردنية
الها�شمية و�شركة برتيل للم�صادر (الأردن) يف منطقة �شرق ال�صفاوي.
 بند ما ي�ستجد من �أعمال ،وحتدث فيه  24نائب ًا امللك ي�ستدعي ظهر اليوم النواب والأعيان واحلكومة والق�ضاة لالجتماعيف الديوان امللكي.
 احلكوم ��ة توافق على �سحب قانون املوازنه العام ��ة للدولة ل�سنة 2011بن ��اء على طلب قدم ��ه يف اجلل�سة رئي� ��س اللجنة املالي ��ة النائب �أمين
املجايل.
 - 2011 / 2 / 23القانون امل�ؤقت رقم ( )42ل�سنة 2010
اجلل�سة
قانون اال�أكادميية الأردنية العليا للتعليم رد القانون
الرابعة ع�شرة
التقني.
الأربعاء
 القانون امل�ؤقت رقم ( )14ل�سنة 2010رد القانون
قانون �إدارة ق�ضايا الدولة.
حتدث فيه  7نواب
ما ي�ستجد من �أعمال
فقدت اجلل�سة ن�صابها القانوين
رد الطعن يف �صحة نيابة النائبني �سلمى الرب�ضي وحممد الردايدة.
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اجلل�سة
اخلام�سة ع�شرة
الأحد

 - 2011 / 2 / 27رئي� ��س ال ��وزراء مع ��روف
البخي ��ت يلقي بي ��ان طلب
الثقة �أمام النواب.

احلكوم ��ة حتي ��ل للمجل� ��س
م�ش ��روع قانون مع ��دل لقانون
االجتماع ��ات العام ��ة ل�سن ��ة
 2011مع �صفة اال�ستعجال.
القان ��ون امل�ؤق ��ت رق ��م ()18
ل�سن ��ة  2010قان ��ون مع ��دل
لقان ��ون هيئ ��ة اعتم ��اد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
«جلنة الرتبية».
القان ��ون امل�ؤق ��ت رق ��م ()3
ل�سن ��ة  2010قان ��ون الطاق ��ة
املتجددة وتر�شيد الطاقة«.جلنة
الطاقة».
مذكرة وقعها  68نائبا لت�شكيل
جلنة حتق ��ق نيابي ��ة يف �شبهة
ف�س ��اد يف مبن ��ى م�ؤ�س�س ��ة
ال�ضم ��ان االجتماع ��ي الذي مت
�شرا�ؤه يف حمافظة �إربد.
مذك ��رة نيابي ��ة للمطالب ��ة
بت�شكي ��ل جلنة حتق ��ق نيابية
يف ملف كازينو البحر امليت.
ـ طل ��ب نياب ��ي مل يعل ��ن ع ��ن
مقدميه لت�شكي ��ل جلنة حوار
وطني.

 حتديد ي ��وم الأربع ��اء موع ��د املبا�شرةمبناق�شة الثقة.
 �أق ��ر املجل� ��س من ��ح الكت ��ل  20دقيقةوالنواب داخ ��ل الكتل  5دقائق والنواب
امل�ستقلني  10دقائق.
ً
 رئي�س الوزراء يبد�أ غدا االثنني حماورةالكتل والنواب امل�ستقلني يف املجل�س.
 رف� ��ض املجل� ��س امل�سارع ��ة مبناق�شتهو�أحاله �إىل جلنة احلريات العامة.
 مل يوافق املجل�س على القانون بالرغمم ��ن تو�صية جلنة الرتبي ��ة على �إقراره
مع بع�ض التعديالت ،وقرر رده.
 مل يناق�ش ��ه ومت ترحيل ��ه �إىل جل�س ��ةالحقة.
 مل تط ��رح على اجلل�س ��ة ،ومت ترحيلها�إىل جل�سة الحقة.

 واف ��ق املجل� ��س عل ��ى تفوي� ��ض مكتبهالدائم بت�شكيل تلك اللجنة.

 واف ��ق املجل�س على ت�شكيلها ،وتبني �أنالنائ ��ب �صالح املحارمة كان قدم طلبا
لرئي� ��س املجل� ��س بتفوي� ��ض املحارمة
ومن يرغب م ��ن النواب بت�شكيل جلنة
ملح ��اورة الأحزاب قائ�ل�ا يف مذكرته �أن
هذه املظاهرات ت�سيء �إىل الأردن.
مذك ��رة وقعه ��ا  11نائب ��ا  -مل تطرح على اجلل�سة ومت ترحيلها �إىل
لت�شكي ��ل جلنة حتق ��ق نيابية جل�سة الحقة.
للوق ��وف على �أعم ��ال ال�شغب
الت ��ي ج ��رت يف تظاه ��رة يوم
اجلمعة .2011/ 2/ 18
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ملحق جدول �أعمال اجلل�سة
ال�ساد�سة ع�شرة
الأربعاء

2011 / 3 / 9

احلكومة حتيل م�شروع قانون الت�صديق على
اتفاقية امتياز التقطري ال�سطحي لل�صخر
الزيتي بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية
ممثلة ب�سلطة امل�صادر الطبيعية و�شركة
الكرك الدولية للبرتول اخلا�صة امل�ساهمة
املحدودة ل�سنة .2011
القانون امل�ؤقت رقم ( )21ل�سنة  2010قانون
مع ��دل لقان ��ون ا�ستق�ل�ال الق�ضاء«.اللجن ��ة
القانونية».
القانون امل�ؤقت رقم ( )3ل�سنة  2010قانون
الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة ،اعتبار ًا من
مطلع املادة «“ .»12اللجنة القانونية”
مذكرة وقعها  11نائب ًا لت�شكيل جلنة حتقق
نيابية للوقوف على �أعمال ال�شغب التي جرت
يف تظاهرة يوم اجلمعة . 2011/ 2/ 18
مذكرة وقعها  68نائب ًا لت�شكيل جلنة حتقق
نيابية يف �شبهة ف�ساد يف مبنى م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي الذي مت �شرا�ؤه يف
حمافظة �إربد.
رئي�س املجل�س في�صل الفايز يطرح على
املجل�س ت�شكيل جلنة للحوار الوطني مل تكن
مدرجة على جدول �أعمال اجلل�سة وقام
بت�سمية  25ع�ضو ًا.
طرح رئي�س املجل�س ت�شكيل عدة جلان حتقق
يف ق�ضايا �سابقة ا�ستناد ًا �إىل تقارير ديوان
املحا�سبة.
 -1ت�شكيل جلنة حتقق يف ق�ضية الكازينو.
 -2فو�ض املجل�س املكتب الدائم ب�إعادة ت�شكيل
تلك اللجان ومن �ضمنها جلنة �سد الكرامة.
 -3ت�أجيل النظر يف ت�شكيل جلنة نيابية ملكافحة
الف�ساد وجلنة حتقق نيابية يف مو�ضوع �سحب
الأرقام الوطنية اىل جل�سته املقبله.
ــ طالب  32نائب ًا يف مذكرة مت ت�سليمها لرئي�س
املجل�س من احلكومة �إلغاء مدونة ال�سلوك
الإعالمي.
ً
ــ طالب  33نائبا يف مذكرة �أخرى من
احلكومة و�ضع قانون معدل لقانون الت�أمني،
لتعديل املواد املتعلقة بالتعوي�ض واملبالغ
املالية املرتتبة مع �إعطائه �صفة اال�ستعجال.
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 املجل�س وافق على طلب نائبرئي�س الوزراء وزير الداخلية
�سعد ال�سرور ت�أجيل البحث
يف االتفاقية للجل�سة املقبلة
حتى تر�سل للمجل�س الأ�سباب
املوجبة بعد �أن دعا النائب
الدغمي احلكومة �إىل �سحبه
لأنه يخلو من الأ�سباب املوجبة.
 اللجنة القانونية ت�سحب القانونبعد ان تبني �أنه يخدم ابنة �أحد
النواب اع�ضاء اللجنة القانونية
«العرب اليوم» عدد اخلمي�س
. 2011/ 3/ 10
 املجل�س ي�صوت على �إعادتهجمدد ًا �إىل جلنة الطاقة
للمزيد من الدرا�سة بعد �أن
اتهمه النواب بوجود خمالفة
د�ستورية فيه
 رف�ض ،لأنها �أمام الق�ضاء موافقة موافقة -موافقة

 �سلمت يف اجلل�سة ومل تدرجعلى اجلدول
 �سلمت يف اجلل�سة ومل تدرجعلى اجلدول

اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة
االحد

2011 / 3 / 13

ملحق جدول اعمال اجلل�سة
ال�سابعة ع�شرة
االربعاء

2011 / 3 / 16

 �إدراج � 56س�ؤا ًال نيابي ًا و�أجوبة احلكومةعليها
 بند ما ي�ستجد من �أعمالاملذكرة املوقعة من ع�شرة نواب ،واملت�ضمنة
ت�شكيل جلنة نيابية خا�صة مبكافحة الف�ساد
2011 /3/ 10

املذكرة رقم ( )90تاريخ
املوقعة من ثمانية و�ستون نائب ًا واملت�ضمنة
طلب تف�سري من املجل�س العايل لتف�سري
الد�ستور حول د�ستورية �إن�شاء نقابة للمعلمني

2011 /8/3

طلب املناق�شة رقم ( )3تاريخ
املقدم من ثالثة ع�شر نائبا بخ�صو�ص �شركة بيتنا
�إعادة النظر يف ت�شكيل جلنة احلوار الوطني
املذكرة املوقعة من ثمانية وع�شرين نائب ًا
واملت�ضمنة ت�شكيل جلنة من �أجل مراجعة
مو�ضوع �سحب الأرقام الوطنية
احلكومة تعيد تزويد املجل�س باال�سباب املوجبة
مل�شروع قانون الت�صديق على اتفاقية امتياز
التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي بني حكومة
اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة ب�سلطة
امل�صادر الطبيعية و�شركة الكرك الدولية
للبرتول اخلا�صة امل�ساهمة املحدودة ل�سنة
 ،2011كما يدرج املجل�س القانون على اجلدول.
القانون امل�ؤقت رقم (  ) 18ل�سنة 2010
قانون معدل لقانون هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
''“جلنة الرتبية”.
 1ــ القانون امل�ؤقت رقم( ) 27ل�سنة 2009

قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة
املالية . 2009
 2ــ القانون امل�ؤقت رقم ( ) 30ل�سنة 2009
قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة
املالية . 2010
 3ــ القانون امل�ؤقت رقم ( ) 6ل�سنة 2010
قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة
املالية . 2010
 4ــ القانون امل�ؤقت رقم ( ) 39ل�سنة 2010
قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة
املالية . 2010
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نوق�ش منها � 16س�ؤا ًال فقط.
 خليل عطية وجمال قموه حوال�س�ؤالني لهما ال�ستجواببني.
 فواز الزعبي طلب حتويل رئي�سجامعة الريموك للنائب العام.
مل يناق�ش
 �إلغاء املذكرة ،وت�أجيل البحثيف ت�شكيل هذه اللجنة �إىل
تعديالت النظام الداخلي
ملجل�س النواب
 حتويلها �إىل اللجنة القانونيةوتفوي�ض اللجنة بالإ�ستعانة
بذوي اخلربة لو�ضع �صيغة
ال�س�ؤال الذي �ستوجهه �إىل
املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور
 حتويلها �إىل اللجنة املاليةواالقت�صادية للنظر فيها
 �إلغاء اللجنة بالكامل �إلغاء اللجنة بالكاملــ احالته اىل جلنة الطاقة.

ــ معاد من جمل�س االعيان الذي
قرر املوافقة عليه.
ــ جمل�س النواب قرر املوافقة
على القانون وفقا لقرار جمل�س
االعيان بالرغم من ان جمل�س
النواب كان قد قرر رده.
ــ جميعها اعيدت من جمل�س
االعيان بعد ان وافق االعيان
عليها.
ــ وافق جمل�س النواب على قرار
جمل�س االعيان.
ــ كان املجل�س قد �صوت يف جل�سة
 2011 / 2 / 16على رف�ض هذه
القوانني.

اجلل�سة امل�شرتكة بني
جمل�سي االعيان والنواب

اخلمي�س
2011 /3 / 17

ا�ستكمال
اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة
ال�سبت
ا�ستكمال اجلل�سة
ال�سابعة ع�شرة
الأحد

2011/ 3/ 19

اللجنة املالية تقدم تقريرها ملجل�س النواب ــ قرر املجل�س مناق�شة املوازنة
حول م�شروع قانون املوازنة العامة للدولة اعتبارا من ال�ساعة  4بعد ع�صر
يوم ال�سبت املقبل ،وقرر منح كل
ل�سنة .2011
نائب  7دقائق ،ولكل كتلة 15
دقيقة.
وافق املجل�س على ا�سماء اع�ضاء جلان التحقق النيابية التي مت ت�شكيلها يف جل�سة
�سابقة وهي جلان:
 .1جلنة التحقق يف �سبب ف�شل �سد الكرامة.
 .2جلنة التحقق يف وزارة ال�صحة.
 .3جلنة التحقق يف وزارة الزراعة.
 .4جلنة التحقق يف �شركة االت�صاالت.
 .5جلنة التحقق يف امانة عمان.
 .6جلنة التحقق يف وزارة اال�شغال.
 .7جلنة التحقق يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.
 .8جلنة التحقق يف عطاء العقبة.
 .9جلنة التحقق يف املبنى الذي ا�شرتته ال�ضمان االجتماعي يف اربد.
 .10جلنة حتقق يف عطاء الكازينو.
 .11جلنة حتقق لتحديد كافة اجلهات ذات العالقة مب�س�ؤوليتها يف اعداد
واخراج وتقدير املوازنة العامة لالعوام  2008و  2009و .2010
موافقة املجل�س بعد تالوة اال�سماء.
مل يتم ا�ستكمال اال�سئلة املدرجة
ا�ستكمال مناق�شة اال�سئلة واالجوبة.
واعلن النائبان حممد زريقات
وفواز الزعبي حتويل �س�ؤالني لهما
ال�ستجوابني للحكومة.
 1ـ القانون امل�ؤقت رقم ( 2002 ) 75املعدل اقرار
لقانون م�ؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون االردنية
ل�سنة 2001
 2ـ القانون امل�ؤقت رقم ( ) 8ل�سنة  2002اقرار
املعدل لقانون االت�صاالت ل�سنة 2002
 3 .ـ القانون امل�ؤقت رقم (  ) 17ل�سنة  2002اقرار
املعدل لقانون االحوال املدنية ل�سنة .2002

2011 / 3/ 20

املجل�س يبد�أ اليوم مبناق�شة املوازنة العامة
للدولة ل�سنة  ،2011وحتدث يف اليوم الأول
 23نائب ًا.
الت�صويت على املوازنة العامة للدولة بعد �أن حتدث يف يومي املناق�شات 91
نائب ًا
عقد املجل�س جل�ستني �صباحية وم�سائية.
 ح�صلت املوازنة على ثقة( 95من  110نائب ًا �شاركوا يف
الت�صويت).
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اجلل�سة الثامنة ع�شرة
الأربعاء

2011 / 3 / 23

ملحق
اجلل�سة الثامنة ع�شرة
الأحد
(اجلل�سة الأخرية)

2011 / 3 / 27

م�شروع القانون املعدل لقانون االجتماعات �إقرار
العامة
القانون امل�ؤقت رقم ( )10ل�سنة  2010قانون رف�ض بناء على قرار اللجنة
الإدارية
معدل لقانون التقاعد املدين
القانون امل�ؤقت رقم ( )19ل�سنة  2010قانون �إقرار
معدل لقانون التقاعد الع�سكري (واملعاد من
املجل�س ملزيد من الدرا�سة)
م�شروع قانون �إلغاء قانون تنمية البيئة موافقة
اال�ستثمارية والأن�شطة االقت�صادية ل�سنة
 2011مع الأ�سباب املوجبة
ا�ستكمال الردود على الأ�سئلة (واملوزعة على مل يناق�ش
جدول �أعمال اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة)
مل يناق�ش

بند ما ي�ستجد من �أعمال
فوز ال�سيد حممد را�شد عودة الرباي�سة
بع�ضوية جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر مبوجب
االنتخاب النيابي الفرعي مللء املقعد امل�سلم
للدائرة الرابعة التابعة للدائرة االنتخابية
الأوىل/حمافظة العا�صمة.
حلف اليمني
ت�سلم رئي�س املجل�س التقرير اليوم
تقرير ديوان املحا�سبة ل�سنة . 2009
ومل يطرح على جدول الأعمال
وعر�ضه على املجل�س الذي
�أحاله �سريع ًا �إىل اللجنة املالية
واالقت�صادية
ــ م�شروع القانون املعدل لقانون رعاية الثقافة �أحالته �إىل اللجنة املالية
واالقت�صادية
ل�سنة ( . 2011من احلكومة )
القانون امل�ؤقت رقم ( ) 22ل�سنة  2010قانون موافقة
الت�صديق على اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي
بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة
ب�سلطة امل�صادر الطبيعية و�شركة ال�صخر
الزيتي الأردين للطاقة.
ــ م�شروع قانون الت�صديق على اتفاقية موافقة
التقطري ال�سطحي لل�صخر الزيتي بني حكومة
اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة ب�سلطة
امل�صادر الطبيعية و�شركة الكرك الدلوية
للبرتول اخلا�صة امل�ساهمة املحدودة ل�سنة
2011

الأ�سئلة
ما ي�ستجد من �أعمال
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ناق�ش عدد ًا من الأ�سئلة املتبقية
من جل�سة �سابقة ومل يتمها.
مل يناق�ش

