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قراءة تحليلية للدور الرقابي لمجلس النواب 
السادس عشر خالل الدورة العادية األولى

األسئـــــلة, والمذكرات النيابية, الحضور والغياب
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473 �سوؤاال وجه للحكومة خالل الدورة العادية االوىل من 63 نائباً توجيه 

316 �سوؤااًل لنواب الكتل و 157 امل�ستقلون

تقدمي 105 مذكرات واحلكومة اأجابت على 18 منها
97 نائب �سجلوا غيابات بعذر وبدون عذر مقابل 22 التزموا بح�سور كافة اجلل�سات

اأجرى مر�سد الربملان الأردين مبركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية درا�سة حتليلية للدور الرقابي 
الذي مار�سه جمل�س النواب ال�ساد�س ع�سر خالل الدورة العادية الأوىل للمجل�س خالل الفرتة من 

28 ت�سرين الثاين 2010 اإىل 28 اآذار 2011.

وتناولت الدرا�س���ة الأ�سئلة واملذكرات النيابية التي وجهها النواب للحكومة خالل تلك الدورة من 
حي���ث عدده���ا وم�سمونها وتوزيعها على الن���واب والكتل الربملانية . كما ر�س���دت الدرا�سة رقميًا 

ح�سور وغياب النواب عن جل�سات املجل�س خالل اأعمال الدورة العادية الأوىل .

وهدف���ت الدرا�س���ة للتعرف على اأبرز الق�ساي���ا التي كانت حمور اهتمام اع�س���اء جمل�س النواب 
ومقارنته���ا بال�سيا�س���ات الوطني���ة, كم���ا هدفت لر�س���د وحتليل م���دى اهتمام الن���واب بالق�سايا 

وامل�ساكل التي تواجهها اململكة ب�سكل عام وناخبيهم على الأخ�س .

وتاليًا تفا�سيل الدرا�سة :
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النواب الذين تقدموا بخمسة أسئلة وأكثر
Series1

الـــدور الرقــابي

اأوًل: الأ�سئلة النيابية

بلغ عدد النواب الذين وجهوا اأ�سئلة للحكومة خالل الدورة العادية الأوىل للمجل�س)63( نائبًا, قدموا )473( �سوؤاًل, مما يعني اأن 
)57( نائب���ًا مل يقدم���وا اأي �سوؤال خالل اإنعقاد الدورة. وت�سدر النائب ف���واز الزعبي قائمة النواب الذين تقدموا باأ�سئلة للحكومة 
ب� 65 �سوؤال تاله النائب حممود   اخلراب�سة ب� 61 �سوؤال, وباملرتبة الثالثة كاًل من النائبان �سامي احل�سنات وحممد زريقات ب24 
�س���وؤاًل ل���كل منهما, وباملرتبة الرابع���ة النائب اأنور العجارمة ب 18 �سوؤال, وباملرتبة اخلام�س���ة كاًل من النائبان اأحمد الهمي�سات و 

غازي عليان حيث وجه كاًل منهما 16 �سوؤال.

وبح�س���ب م���ا يبين���ه ال�س���كل البياين، نرى اأن هناك تف���اوت ملحوظ بن املراتب حي���ث اأن املرتبت���ن االأوىل والثانية والتي قدم 
من خاللهما النائب فواز الزعبي وحممود اخلراب�سة بتفوق على املراتب االأخرى حيث كانت متقاربة ، واأي�ساً املرتبة الثالثة 

والرابعة للنائبان �سامي احل�سنات وحممد زريقات، بينما نالحظ اال�ستقرار يف املدرج البياين بعد املراتب الع�سرة االأوىل .

وحمم���ود  الزعب���ي  ف���واز  النائب���ان 
اخلراب�س���ة االأك���ر توجيه���اُ لالأ�س���ئلة 
النيابي���ة خالل الدورة العادية االأوىل 

ملجل�س النواب االأردين 16.
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توزيع ال�سئلة النيابية على اهتمامات النواب بال�سيا�سات الوطنية:

اعتمد هذا التقرير على منهجية توزيع الأ�سئلة النيابية من حيث �سمولها على املحاور وال�سيا�سات الوطنية الثمانية, وهي �سيا�سات 
القت�س���اد وامل���ال والأعمال , ال�سحة والتنمية والرف���اه الجتماعي, البنى التحتية , تعليم و ثقافة و�س���وؤون الدينية, الدميقراطية 
وال�س���الح ال�سيا�سي, الت�سريع والعدل,المن والدفاع, ال�سيا�سة اخلارجية وال�س���كل البياين التايل يو�سح توزيع ال�سيا�سات خالل 

الأ�سئلة املوجهة بالدورة العادية الأوىل.
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16توزيع السياسات الوطنية على األسئلة الموجه بالدورة العادية األولى لمجلس النواب 

ولق���د اأظهرت نتائج التحلي���ل لالأ�سئلة النيابية ان �سيا�سات القت�س���اد واملال والأعمال 
ت�س���درت ال�سيا�س���ات الوطنية, وذلك ب�سم���ول )414( �سوؤال عل���ى موا�سيع القت�ساد 
واملال والأعمال ومنها: ال�سناعة, املوازنة العامة, املديونية م�سارف وتاأمني, ال�سياحة 
والث���ار, النظام ال�سريبي واملايل, الزراع���ة / الرثوة احليوانية, ارتفاع ال�سعار وغالء 
املعي�سة, البطالة,الت�سغيل والتدريب املهني, امل�ساءلة وحماربة الف�ساد, ال�سالح الداري 

والقطاع العام, اخل�سخ�سة وال�سالح القت�سادي, جمارك / اعفاء اجلمركية, بور�سة و�سركا ت وبنوك, جذب ال�ستثمار.

باملرتبة الثانية �سيا�سات البنى التحتية حيث تقدم النواب ب)100( �سوؤال, فقد ت�سمنت 
6 حم���اور توزعت كالآت���ي: �سرف �سحي, املياه وال���ري, الطاقة وال���رثوة املعدنية, النقل 

واملوا�سالت, الت�سالت والربيد وتكنولوجيا املعلومات, البيئة.

�سيا�س���ة الدميقراطي���ة وال�س���الح ال�سيا�س���ي باملرتبة الثالث���ة حيث تق���دم  فيها )62( 
�س���وؤاًل, وتوزعت على احلكم املحلي والبلديات, متك���ني املراأة, متكني ال�سباب, احلريات 
العام���ة, حري���ة ال�سحاف���ة وا�ستقاللي���ة و�سائل الع���الم, التجني�س و�سح���ب اجلن�سية, 
العن���ف املجتمعي, املواطنة والوحدة الوطنية, ال�سالح النتخابي وتطوير اداء الربملان, 
ال�س���الح ال�سيا�س���ي وامل�ساركة, تكافوؤ الفر����س و�سيادة القان���ون, النقابات واجلمعيات 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

االأعل���ى  الف�س���اد  وحمارب���ة  امل�س���اءلة 
املوجه���ة  النيابي���ة  باالأ�س���ئلة  اهتمام���اً 

للحكومة بالدورة العادية االأوىل .

الطاق���ة وال���روة املعدني���ة م���ن اأعل���ى 
توجيه���اً  التحتي���ة،  البن���ى  �سيا�س���ات 

لالأ�سئلة ب )45( �سوؤااًل.

احلك���م املحل���ي والبلدي���ات م���ن اأعل���ى 
املح���اور حي���ث تق���دم الن���واب ب )22( 

�سوؤااًل 
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ال�سكن اأعلى �سيا�سات ال�سحة،التنمية 
والرف���اه االجتماعي، توجيهاً لالأ�سئلة 

ب� )16( اأ�سئلة.

توزيــع الأ�سئلــة علــى الكتــل النيابيــة:

التجمع الديمقراطي
3%

التغيير
14%

التيار الوطني
4%

الشعب
6%

العمل الوطني
4%

المستقلة  
الوفاق  6%

30%

المستقلون
33%

توزيع األسئلة على الكتل النيابية

  

عدد الأ�سئلة الكتلة النيابية 
16التجمع الدميقراطي

64التغيري

17التيار الوطني

30ال�سعب

19العمل الوطني

30امل�ستقلة 

140الوفاق 

157امل�ستقلون

473املجموع 

وباملرتبة الرابعة  حمور ال�سحة, التنمية والرفاه الجتماعي فقد توجه )59( �سوؤاًل �سمن  
املوا�سي���ع التالية: اجلرمية, ال�سكن, ال�س���رة والطفل, ذوي الحتياجات اخلا�سة, تطوير 
انظم���ة التقاع���د وال�سمان الجتماع���ي, الأمن ا لغذائ���ي, الفقر, املخ���درات واملن�سطات 

واخلمور, ال�سحة, قوانني العمل والعمال.

باملرتب���ة اخلام�سة �سيا�سة التعليم والثقافة وال�س���وؤون الدينية )43( �سوؤاًل توزعت على 
تربية وتعلي���م العايل, �سيا�سات القب���ول, الثقافة والبداع, البح���ث العلمي والخرتاع, 

اأوقاف و�سوؤون دينية, النظام التعليمي, اجلامعات.

م���ن خ���الل الأ�سئلة التي وجهها الن���واب للحكومة فقد اأظهرت النتائ���ج اأن �سيا�سة الأمن 
والدف���اع باملرتبة ال�ساد�سة من حيث التوجيه لالأ�سئلة ب���� 21 �سوؤاًل. وتوزعت على املحاور 
التالي���ة: مكافح���ة الإره���اب, مهددات الأم���ن الوطني, تعزي���ز الجهزة المني���ة, املوارد 

الب�سرية, اخلدمة اللزامية.

�سيا�س���ات الت�سري���ع والع���دل باملرتبة ال�سابع���ة بتوجي���ه )9( اأ�سئلة نيابي���ة موزعة على 
ال�س���الح الق�سائي وا�ستقالليته, املعاهدات والتفاقيات الدولية, ال�سالح الد�ستوري, 

ال�سجون ومراكز التاأهيل.

باملرتبة الأخرية والثامن���ة ال�سيا�سة اخلارجية 
ال�سيا�س���ات اخلارجي���ة  اأ�سئل���ة عل���ى  ب���� )7( 

والعالقات الدولية, التطبيع.

النظ���ام التعليمي واجلامع���ات من اأعلى 
وال�س���وؤون  والثقاف���ة  التعلي���م  �سيا�س���ات 
ب)12(  لالأ�سئل���ة  بتوجيهه���ا  الديني���ة، 

�سوؤال.

�سيا�س���ات  اأعل���ى  م���ن  الب�سري���ة  امل���وارد 
االأم���ن والدف���اع، توجيه���اً لالأ�سئل���ة ب���� 

)10( اأ�سئلة، ومكافحة االإرهاب اأقلها.

املعاه���دات واالتفاقي���ات الدولي���ة اأعلى 
توجيه���ا  والع���دل،  الت�سري���ع  �سيا�س���ات 

لالأ�سئلة ب� )7( اأ�سئلة.

ال�سيا�سة اخلارجية والعالقات الدولية 
االأعلى ب� )7( اأ�سئلة، واأقلها التطبيع
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ك�سف���ت نتائ���ج التحلي���ل اأن كتلة الوف���اق الوطني نالت الن�سي���ب الأكرب من الأ�سئل���ة املوجهة ب 
)140( �سوؤال وبن�سبة 30 % وتلتها كتلة التغري بتوجيه )64( �سوؤال وبن�سبة 14 % من بني الكتل 
النيابي���ة, وباملرتبة الثالثة كاًل من كتل���ة ال�سعب والكتلة امل�ستقلة بتوجيه 30 �سوؤال وبن�سبة 6 %, 
بينم���ا كتل���ة العمل الوطن���ي وجه اأع�سائها )19( �س���وؤال وبن�سبة 4 % واحتل���ت املرتبة الرابعة . 
وباملرتبة اخلام�سة كتلة التيار الوطني بتوجيه اأع�ساءها )17( �سوؤال, بن�سبة 4 %, وكتلة التجمع الدميقراطي بالرتتيب ال�ساد�س 

بتوجيه اع�سائها )16( �سوؤال وبن�سبة 3 %, بينما النواب امل�ستقلون عن الكتل النيابية قد قدموا )157( �سوؤاًل, بن�سبة 33 %.

1. كتلـــة الوفـــاق الوطنـــي

تعت���رب كتل���ة الوف���اق الوطن���ي الأك���رث توجيه���ا لالأ�سئلة 
بع���دد )140( �س���وؤاًل, وق���د توزع���ت ه���ذه الأ�سئلة على 
حم���اور ال�سيا�سات الوطنية, فاملرتب���ة الأوىل القت�ساد 
وامل���ال والأعم���ال كان م���ن اهتم���ام الكتل���ة بن�سبة )46 
%( وترك���ز هذه الهتم���ام مبحور "امل�ساءل���ة وحماربة 

الف�س���اد" , ث���م تلته���ا باملرتبة الثانية  ال�سح���ة والتنمية 
والرفاه الجتماعي بن�سبة )21 %( وكان اأعالها حمور 
"ال�سك���ن", وبالرتتيب الثالث البنى التحتية بن�سبة )15 
%( وكان اأعاله���ا حمور "الطاقة وال���روة املعدنية", 

وباملرتب���ة الرابع���ة الدميقراطي���ة والإ�س���الح ال�سيا�سي 
من اهتم���ام نواب الكتل���ة بن�سب���ة )9 %( واأعالها كان 
والبلدي���ات", وباملرتبة اخلام�سة  املحلي  حمور"احلك���م 
التعلي���م والثقافة وال�س���وؤون الدينية بن�سبة )6 %( وكان 
التعليم���ي",  والأم���ن  الرتكي���ز عل���ى حم���ور "النظ���ام 
والدفاع كان بن�سبة )3 %( باملرتبة ال�ساد�سة, وباملرتبة 
الأخ���رية كاًل م���ن ال�سيا�سة اخلارجية وحم���ور الت�سريع 

والعدل بن�سبة مل تتجاوز )0.4 %( لكالهما.

2. كتلـــة التغيـــر

تعترب كتلة التغ���ري باملرتبة الثانية من خالل توجيه )64( 
�س���وؤاًل للحكوم���ة, وفيما يتعل���ق بتوزيع ه���ذه الأ�سئلة على 
ال�سيا�س���ات الوطني���ة, فق���د اأظه���رت النتائ���ج اأن �سيا�سة 
القت�ساد واملال والأعمال باملرتبة الأوىل بن�سبة)53 %( 
من خالل ال�سكل التايل, وعن اأعلى اهتمام لهذه ال�سيا�سة 
و"اال�س���الح  الف�س���اد"  وحمارب���ة  "امل�ساءل���ة  حم���وري 
االداري و القط���اع الع���ام", واملرتبة الثانية البنى التحتية 
بن�سبة )14 %(من خالل الرتكي���ز على ق�سايا "الطاقة 
والري",  وال���روة املعدني���ة" و"البيئ���ة" وكذلك "املي���اه 
وبالرتتيب الثالث التعليم والثقافة وال�سوؤون الدينية بن�سبة 
التعليمي،  )12 %( من خالل الهتمام بق�سايا "النظام 

وجه نواب الكتل النيابية 316  
�س���وؤااًل بينما النواب امل�ستقلون 

عن الكتل 157 �سوؤال.
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واجلامع���ات والرتبي���ة والتعليم العايل و�سيا�سات القبول" , وباملرتب���ة الرابعة حمور ال�سحة والتنمية والرفاه الجتماعي بن�سبة 
العم���ل والعم���ال" وباملرتبة اخلام�س���ة الدميقراطية والإ�سالح  )10 %( م���ن خ���الل الرتكيز على حم���وري "ال�سكن"و"قوان���ن 
ال�سيا�س���ي بن�سب���ة )7 %( م���ن خالل الهتم���ام بق�سايا "احلك���م املحلي والبلدي���ات" و"حري���ة ال�سحافة وا�ستقاللي���ة و�سائل 
االع���الم" و"تكاف���وؤ الفر����س و�سي���ادة القان���ون", وباملرتبة ال�ساد�س���ة الت�سريع والعدل بن�سبة ) 3 %( م���ن خالل اهتمام اع�ساء 
الكتل���ة مبح���وري "اال�سالح الق�سائي وا�ستقالليته" و "املعاهدات واالتفاقيات الدولي���ة", بينما املرتبة الأخرية  فكانت لالأمن 

والدفاع بن�سبة )1 %(, ومل يكن هنالك اهتمام من جانب نواب الكتلة بال�سيا�سات اخلارجية.

3. كتلـــة ال�سعـــب

وجه���ت كتلة ال�سع���ب )30( �سوؤاًل, وقد توزع���ت  الأ�سئلة على 
�ستة �سيا�سات , حيث ان اهتمامهم بالقت�ساد واملال والأعمال 
كان الأك���رب بن�سب���ة و�سل���ت )54 %( وهي ن�سب���ة تعترب عالية 
مقارن���ًة باملحاور الأخرى, واأظهرت نتائ���ج التحليل اأن ق�سايا 
"امل�ساءل���ة وحماربة الف�ساد" و"اال�سالح االداري و القطاع 
الع���ام", من اأعل���ى الق�سايا الت���ي ركز عليها اأع�س���اء الكتلة, 
وباملرتب���ة الثاني���ة الدميقراطية والإ�س���الح ال�سيا�سي وبن�سبة 
)17 %( حي���ث اأهت���م اع�ساء الكتلة بق�سي���ة "احلكم املحلي 
والبلدي���ات", تلتها باملرتبة الثالث���ة البنى التحتية بن�سبة )11 
%(, من خالل تركيزهم على  حمور "املياه والري" وباملرتبة 

الرابع���ة ال�سحة والتنمي���ة والرفاه الجتماع���ي بن�سبة و�سلت 
)9 %(, بينم���ا املرتب���ة اخلام�س���ة كان التعليم والثقافة وال�س���وؤون الدينية بن�سبة )6 %( وركز نواب الكتل���ة على ق�سايا "الثقافة 
واالبداع", "اوقاف و�سوؤون دينية", وباملرتبة ال�ساد�سة الت�سريع والعدل بن�سبة )3 %(, ومن املالحظ اأن اهتمام نواب كتلة 

ال�سعب مل يرتكز على حموري الأمن والدفاع، وحمور ال�سيا�سة اخلارجية. 

4. الكتلـــة امل�ستقلـــة

وجهت الكتلة امل�ستقلة )30( �سوؤاًل, وقد ك�سفت نتائج التحليل 
اأن )%50( م���ن تركي���ز اأع�ساء الكتلة ق���د ان�سب على حمور 
القت�ساد واملال والأعمال من خالل ق�سايا "امل�ساءلة وحماربة 
الع���ام، اخل�سخ�س���ة  القط���اع  و  االداري  الف�س���اد، اال�س���الح 
 ," واال�س���الح االقت�س���ادي، م�س���ارف وتاأم���ن، وال�سناع���ة 
تاله���ا باملرتب���ة الثانية حمور البنى التحتي���ة بن�سبة )21 %( 
وق���د تن���اول ق�ساي���ا "الطاق���ة وال���روة املعدني���ة، البيئ���ة", 
واحت���ل املرتب���ة الثالثة ال�سح���ة, التنمية والرف���اه الجتماعي 
انظم���ة  وتطوي���ر  بن�سب���ة )17 %( توزع���ت عل���ى "ال�سك���ن، 
التقاع���د وال�سمان االجتماعي، وال�سحة", وباملرتبة الرابعة 
احت���ل كاًل من ال�سيا�سة اخلارجي���ة, والدميقراطية والإ�سالح 
ال�سيا�س���ي, والتعليم والثقافة وال�س���وؤون الدينية بنف�س الن�سبة 

حي���ث بلغت )4 %(, كما بينــت النتائج اأن اهتمام اع�ساء الكتلة كان متدين بالن�سبــة ل�سيا�سات الت�سريع والعدل 
والأمن والدفاع.

االقتصاد، المال  
واالعمال

54%

الصحة، التنمية  
والرفاه االجتماعي

9%

البنى التحتية
11%

تعليم، ثقافة  
وشؤون الدينية

6%

الديمقراطية  
واالصالح السياسي

17%

التشريع والعدل
3%

االمن والدفاع
0%

السياسة الخارجية
0%

اهتمامات كتلة الشعب بالسياسات الوطنية

االقتصاد، المال واالعمال
50%

الصحة، التنمية  
والرفاه االجتماعي

17%

البنى التحتية
21%

تعليم، ثقافة  
وشؤون الدينية

4%

الديمقراطية  
واالصالح السياسي

4%

التشريع والعدل
0%

االمن والدفاع
0%

السياسة  
الخارجية

4%

اهتمامات الكتلة المستقلة بالسياسات الوطنية
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5. كتلـــة العمـــل الوطنـــي

وجه اأع�س���اء كتلة العمل الوطني خ���الل الدور العادية 
الأوىل )19( �سوؤالً, توزعت موا�سيعها على ال�سيا�سات 
الوطني���ة, حيث ان �سيا�سات القت�ساد واملال والأعمال 
قد �سكلت الن�سبة الأك���رب بن�سبة )56 %( وقد تناولت 
ق�سايا "امل�ساءلة وحماربة الف�ساد و اال�سالح االداري 
و القطاع العام و اخل�سخ�سة واال�سالح االقت�سادي، 
البطالة،الت�سغي���ل  احليواني���ة،  ال���روة   / الزراع���ة 
والتدري���ب املهني".وباملرتب���ة الثاني���ة حم���ور ال�سحة 
والتنمية والرفاه الجتماعي بن�سبة )16 %(, وتناولت 
التقاعد  انظمة  تطوير  الق�سايا املتعلقة يف "ال�سكن، 
وال�سمان االجتماع���ي", وحمور الأمن والدفاع بن�سبة 
)10 %( , بينم���ا ال�سيا�سة اخلارجي���ة والدميقراطية 
والإ�س���الح ال�سيا�سي والبن���ى التحتية فكانت بالرتتيب 

الراب���ع  وبن�سبة )6 %( وهي �سعيفة م���ن خالل �سمولها على ق�سايا "ال�سيا�سة اخلارجية والعالقات الدولية" من جانب, ومن 
القانون", بينما حماور الت�سريع والعدل، والتعليم والثقافة  و�سيادة  الفر�س  ،وتكافوؤ  ال�سباب  جانب اآخر على "متكن 

وال�سوؤون الدينية مل تكن من اهتمامات اع�ساء الكتلة.

6. كتلـــة التيـــار الوطنـــي

وجه اع�ساء كتلة التي���ار الوطني )17( �سوؤاًل وتوزعت 
موا�سيعها على حم���اور ال�سيا�سات الوطنية, فباملرتبة 
الأوىل كان القت�س���اد وامل���ال والأعم���ال م���ن اهتم���ام 
اع�س���اء الكتل���ة بن�سبة )63 %( حي���ث تركز الهتمام  
يف ق�ساي���ا "امل�ساءل���ة وحماربة الف�س���اد" و"اال�سالح 
ال���روة   / الزراع���ة  و  الع���ام  والقط���اع  االداري 
احليواني���ة، النظ���ام ال�سريب���ي وامل���ايل، اخل�سخ�س���ة 
وغ���الء  اال�سع���ار  ارتف���اع  االقت�س���ادي،  واال�س���الح 

املعي�سة"

ث���م تلته���ا باملرتب���ة الثاني���ة البن���ى التحتي���ة بن�سب���ة 
)%18.2(, وق���د تناول���ت ق�ساي���ا "الطاق���ة والروة 
املعدني���ة، االت�ساالت والريد وتكنولوجيا املعلومات، 

املياه والري".

وباملرتب���ة الثالث���ة التعلي���م والثقافة وال�س���وؤون الدينية 
بن�سب���ة )9.1 %( مب���ا ت�سمنته من ق�سايا "تربي���ة وتعليم عايل", وباملرتبة الرابعة كاًل م���ن الت�سريع والعدل بق�سية "املعاهدات 
واالتفاقي���ات الدولي���ة" وكذلك حمور الدميقراطية والإ�سالح الدميقراطي بق�سية "احلكم املحلي والبلديات" وحمور ال�سحة, 
والتنمية والرفاه الجتماعي بق�سية "ال�سكن" وكانت تلك املحاور الثالثة ال�سابقة بن�سبة )3 %(. ومل حتظ حماور ال�سيا�سة 

اخلارجية والأمن والت�سريع اأي اهتمامات من جانب نواب الكتلة. 

االقتصاد، المال  
واالعمال

الصحة، التنمية  56%
والرفاه االجتماعي

16%

البنى التحتية
6%

تعليم، ثقافة  
وشؤون الدينية

0%

الديمقراطية  
واالصالح  
السياسي

6%

التشريع والعدل
0% االمن  

والدفاع
10%

السياسة الخارجية
6%

اهتمامات كتلة العمل الوطني بالسياسات الوطنية

االقتصاد، المال  
واالعمال

63%

الصحة، التنمية  
والرفاه االجتماعي

0%

البنى التحتية
18%

تعليم، ثقافة  
وشؤون الدينية

11%

الديمقراطية  
واالصالح السياسي

4%

التشريع والعدل
4% االمن والدفاع

0%
السياسة  
الخارجية

0%

اهتمامات كتلة التيار الوطني بالسياسات الوطنية

امل�ساءلة وحماربة الف�ساد 
تعتر من اأعلى االهتمامات 
بالن�سب���ة لالقت�س���اد وامل���ال 

واالأعمال بواقع 18 �سوؤااًل.
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7. كتلـــة التجمـــع الدميقراطـــي

وجه���ت كتل���ة التجم���ع الدميقراط���ي )16( �سوؤال 
للحكوم���ة وقد توزع���ت موا�سيع ه���ذه الأ�سئلة وقد 
اأظه���رت النتائ���ج اأن )64 %( م���ن تركي���ز ن���واب 
الكتلة على حمور القت�ساد واملال والأعمال بن�سبة  
من خ���الل الهتمام بق�ساي���ا "امل�ساءلة وحماربة 
االقت�س���ادي،  واال�س���الح  اخل�سخ�س���ة  الف�س���اد، 
الع���ام،  القط���اع  و  االداري  اال�س���الح  ال�سناع���ة، 
م�س���ارف وتاأم���ن، ج���ذب اال�ستثم���ار", وباملرتبة 
الثاني���ة حم���ور البن���ى التحتي���ة بن�سب���ة )24 %( 
بتناولها للق�سايا "الطاقة والروة املعدنية، املياه 
وال���ري، النق���ل واملوا�س���الت", وباملرتب���ة الثالث���ة 
و  الب�سرية،  الأم���ن والدفاع م���ن خ���الل "امل���وارد 
تعزي���ز االجهزة االمنية" بن�سبة )9 %(, واملرتبة 

الرابع���ة الت�سري���ع والعدل قد �سجل���ت ن�سبة )3 %(, ومل يكن للكتلــة اي اهتمام بالن�سبة ملحــاور ال�سيا�سات اخلارجية 
وكذلك ال�سحة والتنمية والرفاه الجتماعي، والدميقراطية والإ�سالح ال�سيا�سي. 

ثانيًا: املذكــــرات النيابيــــة

ق���دم الن���واب يف ال���دورة العادية الأوىل وفق���ًا لبيانات املجل�س 105 مذكرة مت���ت الجابة على 18 مذكرة وق���د اأدرج منها )104( 
وهناك مذكرة خا�سة مل تدرج بق�سم ال�سوؤون الربملانية. وتوزعت املذكرات على النحو التايل:

اأوًل: املذكرات املقدمة من اللجان النيابية.

• مذكرتان للجنة ال�سحية والبيئية.	
• مذكرة واحدة للجنة التوجيه الوطني.	

ثانيًا: 57 مذكرة مقدمة من نواب فرادى موزعة كالتايل:

• مذكرة مقدمة من النائب جميل النمري.	
• مذكرة من النائب حممد املراعية.	
• مذكرة من النائب اأحمد همي�سات.	
• 4 مذكرات من النائب رمي بدران.	
• 28 مذكرة من النائب �سامل الهدبان.	

• مذكرتان من النائب مبارك الطوال.	
• 3 مذكرات من النائب جمال قموة.	
• 14 مذكرة من النائب ن�سال القطامني.	

• مذكرة واحدة من النائب خالد احلياري.	

االقتصاد، المال واالعمال
64%

الصحة، التنمية  
والرفاه االجتماعي

0%

البنى التحتية
24%

تعليم، ثقافة  
وشؤون الدينية

0%

الديمقراطية  
واالصالح السياسي

0%

التشريع والعدل
3%

االمن  
والدفاع

9%

السياسة الخارجية
0%

اهتمامات كتلة التجمع الديمقراطي الوطني بالسياست الوطنية

االقت�س���اد، امل���ال واالأعمال 
باملرتب���ة االأوىل م���ن حيث 
اهتمام���ات جمي���ع اأع�س���اء 

الكتل النيابية

مذكرات مقدمة من من  
اللجان النيابية

3%

مذكرات جماعية
مذكرات مقدمة من  42%

نواب فرادى
55%

التوزيع النسبي للمذكرات النيابية
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• مذكرة واحدة من النائب �سالح الوريكات 	
• مذكرة واحدة من النائب مرزوق الدعجة.	

ثالثًا: قدم النواب 44 مذكرة جماعية يف عدة ق�سايا و�سيا�سات خمتلفة.

اأهم املحاور الأ�سا�سية التي ركزت عليها املذكرات الفردية.

نالح���ظ اأن حمور التعليم يعد الأبرز بالن�سبة لهتمام النواب بن�سبة 
)17 %( وباملرتبة الثانية بن�سبة )13 %(, البطالة والف�ساد بنوعيه 
امل���ايل والإداري, وتدين الأج���ور وامل�سكالت البيئ���ة والبنية التحتية 
باملرتب���ة الثالثة وبن�سب���ة )11 %(, والفقر وامل�س���كالت الجتماعية 
ج���اءت متو�سط���ة باملرتبة الرابع���ة )8 %(, بينم���ا التاأمني ال�سحي 
واخلدمات العالجية فكانت املرتبة اخلام�سة بن�سبة )7 %(, واأدنى 

هذه الن�سب كانت القت�ساد واملال وارتفاع الأ�سعار بن�سبة )5 %(.

املذكــرات  عليهــا  ركــزت  التــي  الأ�سا�سيــة  املحــاور  اأهــم 
اجلماعية.

لق���د احتل���ت اأنظمة التقاع���د وال�سم���ان الجتماعي املرتب���ة الأوىل 
بالن�سبة لهتمام النواب حيث بلغت الن�سبة )16 %(, وجاء باملرتبة 
الثاني���ة ت���دين الأج���ور بن�سب���ة )13 %( وباملرتب���ة الثالث���ة كل م���ن 
امل�سكالت البيئية والبنية التحتية والقت�ساد واملال والقوات امل�سلحة 
والأمن العام وكذلك املجال�س البلدية بن�سبة )11 %(, وكانت ق�سية 

الفقر والتعليم من اآخر الهتمامات بن�سبة )4.4 %(.

التعليم  
17%

البطالة
13%

الفساد المالي  
واإلداري

13%

تدني  
األجور

مشكالت البيئة  11%
والبنية التحتية

11%

الفقر
8%

المشكالت  
االجتماعية

8%

التأمين الصحي   
والخدمات العالجية

7%

االقتصاد والمال
5%

إرتفاع األسعار   
وغالء المعيشة

5%

أنظمة التقاعد 
والضمان 
االجتماعي

16%

تدني األجور 
13%

مشكالت البيئة  
والبنية التحتية

11%

االقتصاد والمال
11%

مجالس البلديات
11%

القوات المسلحة 
واألمن العام

11%

المواطنة والوحدة 
الوطنية

9%

التجنيس وسحب 
الجنسيات

9%

التعليم 
4%

الفقر
4%

عدد توقيع الع�ساء على املذكرات عدد اأع�ساء الكتلة الكتل النيابية 

1258كتلة التغيري

1565كتلة ال�سعب

1459كتلة العمل الوطني

2276كتلة الوفاق الوطني

1143الكتلة امل�ستقلة 

1246كتلة التيار الوطني

830التجمع الدميقراطي

توزيع املذكرات على الكتل النيابية
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كتلـــة ال�سعـــب. 1
ركز اأع�ساء كتلة ال�سعب على ق�سية تدين الأجور بن�سبة 21.5 %, وباملرتبة الثانية ق�سية التعليم بن�سبة 18.5 %, بينما امل�سكالت 
البيئة والبنية التحتية تقدم بطرحها 11 نائب بن�سبة 17 %, وارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة بن�سبة 11 %, وامل�سكالت الجتماعية 
اأهت���م به���ا فقط 6 ن���واب من اأع�ساء الكتل���ة وبن�سب���ة 9.2 %, وبالن�سبة لأولوية الفقر فق���د كانت بدرجة متو�سط���ة وبن�سبة 8 %, 
وكانت اأقل الهتمامات ق�سية البطالة وبن�سبة 2 %, ويبني ال�سكل التايل التوزيع الن�سبي لهتمام اع�ساء الكتلة باأولويات الأجندة 

الوطنية.

اأهم الق�سايا التي ركز عليها اأع�ساء كتلة ال�سعب بالن�سبة لالأولويات الوطنية

العدد املحاور
12 تدين الأجور

12 التعليم

10 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

6 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

6 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

4 امل�سكالت الجتماعية

4 الفقر

3 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

1 الف�ساد املايل والإداري

1 البطالة

تدني األجور
22%

التعليم
18%

مشكالت البيئة 
والبنية التحتية

17%

إرتفاع األسعار وغالء  
المعيشة

11%

المشكالت  
االجتماعية

9%

الفقر
8%

االصالح السياسي و 
الديمقراطية

6%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

5%
الفساد المالي واإلداري

3%

البطالة
1%
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كتلة العمل الوطني:. 2
ل يوج���د ف���رق كبري بني اهتم���ام الكتلة ال�سابقة وكتل���ة العمل الوطني فنجد ق�سية ت���دين الأجور والتعليم باملرتب���ة الوىل وبن�سبة 
20 %, واملرتب���ة الثاني���ة امل�سكالت البيئية والبنية التحتية وبن�سبة 10 %, وباملرتب���ة الثالثة كان كاٌلٌ من ارتفاع ال�سعار والإ�سالح 

ال�سيا�سي وبن�سبة 10 %, وكانت اأدنى هذه املحاور بالن�سبة لهتمام اأع�ساء الكتلة البطالة والف�ساد وبن�سبة 2 %.

اأهم الق�سايا التي ركز عليها اأع�ساء كتلة العمل الوطني بالن�سبة لالأولويات الوطنية

كتلة التيار الوطني:. 3
اإن اهتم���ام اع�س���اء كتلة التيار الوطن���ي تركز على حمور تدين الأجور وبع���دد اع�ساء )10( وبن�سب���ة 22 % باملرتبة الأوىل بينما 
التعلي���م فكان باملرتبة الثانية بن�سب���ة )20 %(, بينما ارتفاع ال�سعار وغالء املعي�سة وحمور التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية 
وامل�سكالت الجتماعية فكانت باملرتبة الثالثة بدرجة مت�سابهة وبن�سبة 13 % لكل منهم, بينما نالحظ اأن حمور الإ�سالح ال�سيا�سي 

والف�ساد املايل والبطالة كان من اأقل الهتمامات بالن�سبة لأع�ساء الكتلة ومل يتناولوا هذه الق�سايا مبذكراتهم النيابية.

العدد املحاور
12 تدين الأجور

12 التعليم

10 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

6 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

6 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

4 امل�سكالت الجتماعية

4 الفقر

3 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

1 الف�ساد املايل والإداري

1 البطالة

العدد املحاور
10 تدين الأجور

9 التعليم

6 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

6 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

6 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

5 امل�سكالت الجتماعية

4 الفقر

0 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

0 الف�ساد املايل والإداري

0 البطالة

تدني األجور
21.9%

التعليم
18.8%

مشكالت البيئة والبنية التحتية
18.8%

إرتفاع األسعار  
وغالء المعيشة

10.9%

االصالح السياسي و 
الديمقراطية

9.4%

المشكالت االجتماعية
6.3%

الفقر
6.3%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

4.7%

الفساد المالي واإلداري
1.6%

البطالة
1.6%

تدني األجور
20.9%

التعليم
18.6%

مشكالت البيئة 
والبنية التحتية

11.6%

إرتفاع األسعار  
وغالء المعيشة

14.0%

االصالح السياسي و 
الديمقراطية

0.0%

المشكالت االجتماعية
11.6%

الفقر
9.3%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

14.0%

الفساد المالي واإلداري
0.0%

البطالة
0.0%
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كتلة الوفاق الوطني:. 4
ترك���ز اهتمام اع�س���اء كتلة الوفاق الوطني باملذكرات النيابي���ة, بالدرجة الأوىل على التعليم بع���دد 16 ع�سو من اإجمايل اع�ساء 
الكتل���ة )22(ع�س���وًا  بن�سبة 21 %, وباملرتبة الثانية حمور تدين الأجور وامل�سكالت البيئ���ة والبنية التحتية بن�سبة 20 % وباملرتبة 
الثالثة التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية بن�سبة 13 %, بينما حمور ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة جاء باملرتبة الرابعة بن�سبة 
11 %, وكاًل من امل�سكالت الجتماعية والفقر باملرتبة اخلام�سة بن�سبة 7 % وهي متو�سطة بينما الإ�سالح ال�سيا�سي والدميقراطية 

والف�ساد املايل والإداري فكانت الن�سب متدنية مل تتجاوز 1.3 %, بينما حمور البطالة مل يلق اأي اهتمام من اع�ساء الكتلة.

كتلة التجمع الدميقراطي الوطني:. 5
مل تختل���ف كث���ريًا كتلة التجمع الدميقراطي عن الكتل الأخرى من خ���الل تركيز واهتمام اع�سائها على حمور تدين الجور بن�سبة 
23 % وبنف����س الدرجة ملحور التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية, باملرتبة الثانية ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة وبن�سبة 20 %, 

وكاًل من التعليم وامل�سكالت البيئة والبنية التحتية بن�سبة 10 % والف�ساد املايل والإداري باملرتبة الرابعة بن�سبة 7 % واأقلها حمور 
امل�سكالت الجتماعية والإ�سالح ال�سيا�سي والدميقراطية بن�سبة 3 %, ومل يكن هناك اهتمام مبحوري  الفقر والبطالة من جانب 

اع�ساء كتلة التجمع الدميقراطي الوطني.

العدد املحاور
16 تدين الأجور

15 التعليم

15 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

10 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

8 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

5 امل�سكالت الجتماعية

5 الفقر

1 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

1 الف�ساد املايل والإداري

0 البطالة

العدد املحاور
7 تدين الأجور

7 التعليم

6 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

3 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

3 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

2 امل�سكالت الجتماعية

1 الفقر

1 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

0 الف�ساد املايل والإداري

0 البطالة

تدني األجور
20.0%

التعليم
20.0%

إرتفاع  
األسعار  
وغالء  
المعيشة

10.0%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

13.8%

مشكالت البيئة والبنية  
التحتية

18.8%

المشكالت االجتماعية
7.5%

الفقر
7.5%

االصالح السياسي  
و الديمقراطية

1.3%
الفساد المالي واإلداري

1.3%

تدني األجور
22.2%

التعليم
11.1%

إرتفاع األسعار  
وغالء المعيشة

18.5%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

22.2%

مشكالت البيئة والبنية  
التحتية

11.1%

المشكالت االجتماعية
3.7%

االصالح السياسي و 
الديمقراطية

3.7%

الفساد المالي واإلداري
7.4%
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الكتـلة امل�ستقلة:. 6
اهت���م اع�س���اء الكتل���ة امل�ستقلة مبحور التعلي���م حيث احتل املرتب���ة الأوىل بن�سب���ة 19 %, وباملرتبة الثانية كان���ت لكل من حموري 
امل�س���كالت الجتماعي���ة وم�س���كالت البيئة والبنية التحتي���ة بن�سبة 16 %, والتاأم���ني ال�سحي واخلدمات العالجي���ة وتدين الجور 
باملرتب���ة الثالث���ة بن�سب���ة 14 %, واحت���ل املرتبة الرابعة ارتف���اع ال�سعار وغالء املعي�س���ة بن�سبة 9 %, بينما مل يك���ن هناك اهتمام 

بالف�ساد املايل والإداري والبطالة لدى اع�ساء الكتلة.

كتـلة التغيـر:. 7
اهتم���ام اع�س���اء كتلة التغ���ري بدرجة اأوىل ملحور ارتف���اع الأ�سعار وغالء املعي�سة حي���ث مي�س �سريحة وا�سعة م���ن املجتمع  الأردين 
وباجم���اع كلي لأع�س���اء الكتلة 12 ع�سو وبن�سبة عالية 21 %, وباملرتبة الثانية حمور ت���دين الجور بن�سبة و�سلت 17 %, وباملرتبة 
الثالثة حمور التعليم بن�سبة 16 %, واحتل املرتبة الرابعة كاًل من حموري امل�سكالت الجتماعية وامل�سكالت البيئية والبنية التحتية 

بن�سبة %12 باهتمام 6 اع�ساء من الكتلة, بينما حمور الف�ساد املايل والإداري مل يكن من اهتمامات اع�ساء الكتلة.

العدد املحاور
8 تدين الأجور

7 التعليم

7 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

6 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

6 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

4 امل�سكالت الجتماعية

3 الفقر

2 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

0 الف�ساد املايل والإداري

0 البطالة

العدد املحاور
12 تدين الأجور

10 التعليم

9 م�سكالت البيئة والبنية التحتية

7 ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة

7 ال�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية

6 امل�سكالت الجتماعية

5 الفقر

1 التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية

1 الف�ساد املايل والإداري

0 البطالة

التعليم
19%

المشكالت االجتماعية
16%

مشكالت البيئة والبنية  
التحتية

16%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

14%

تدني األجور
14%

إرتفاع األسعار وغالء  
المعيشة

9%

االصالح السياسي و 
الديمقراطية

7%

الفقر
5%

إرتفاع األسعار وغالء  
المعيشة

21.2%

تدني األجور
17.3%

التعليم
15.4%

المشكالت  
االجتماعية

13.5%

مشكالت البيئة 
والبنية التحتية

11.5%

التأمين الصحي  
والخدمات العالجية

9.6%

االصالح السياسي و 
الديمقراطية

7.7%

الفقر
1.9%

البطالة
1.9%
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توزيع المذكرات النيابية على المحاور والسياسات الوطنية

التعليـم. 1

بل���غ عدد املذكرات املوجهة 19 مذكرة منها )17 فردية, 2 جماعية(, تتعلق مبو�سوعات كالرتاخي�س لبا�سات املدار�س اخلا�سة, 
وطلب النقل من مديريات الرتبية والتعليم للمعلمني, وال�ُسلف املالية للمعلمني, واأ�س�س التعينات بوزارة الرتبية والتعليم, والتعينات 
باجلامع���ات لأع�ساء الهيئة التدري�سي���ة, واإن�ساف الطلبة الأردنيني احلا�سلني على ال�سه���ادات العليا, وحت�سني الأو�ساع املعي�سية 

للمعلمني, وق�سايا اخلريجني.

تدين الأجور. 2

بل���غ ع���دد املذكرات املوجه���ة 17 مذكرة منه���ا )11 فردية, 6 جماعي���ة(, وتتعلق باملو�سع���ات التالية: حت�سني روات���ب املتقاعدين 
الع�سكري���ني ومتقاعدي ال�سمان الجتماعية واإع���ادة النظر باحلد الدنى لالأجور, وتعديل اأو�س���اع ال�سيادلة, واعت�سام موظفي 

جريدة الراأي, وعالوات املهند�سني العاملني بالقطاع احلكومي, ومطالبة موظفي ا�سمنت الفحي�س بحقوقهم.

م�سكالت البيئة والبنية التحتية. 3

حيث بلغت اإجمايل املذكرات 16 مذكرة منها )11 فردية, 5 جماعية( تتعلق اإيقاف تفوي�س اأرا�سي وادي رم, خدمات اهايل قرى 
املغ���ريات واأم �سي���اح بتاأمني الكهرباء واملياه, وتو�سيل اخلدمات وتعبيد ال�سوارع, وا�ستمالك قطع الأرا�سي وتعديل قانون الأبنية, 

وتو�سيع الطريق الوا�سل بني معان وحدود املدورة. 

البطالة. 4

بلغ���ت 13 مذك���رة, كانت ب�سف���ة فردية تتعلق مبو�سوعات كع���ودة موظفني لأمانة عم���ان, وتوفري فر�س عم���ل منا�سبة, وتعيينات 
�سم���ن الوزرات والدوائر احلكومي���ة, وتعينات بوزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل, وموظفي دائرة الحوال املدنية واجلوزات, 

وخريجي اجلامعات, وخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

الف�ساد املايل والإداري. 5

بلغ���ت 13 مذكرة تناولت موا�سيع الف�ساد ب�سقيه امل���ايل والإداراي, والظلم وامل�ساعدة ومطالبة احلقوق, واملطالبة بتزويد ب�سورة 
ع���ن التفاقي���ات املوقعة م���ع احلكومة الأردنية, وا�س����س التعينات, وهيئ���ة مكافحة الف�س���اد, وت�سويب بع�س ال���وزراء املخالفني, 

واملخالفات الإدارية يف امانة عمان

الفقر. 6

بلغ���ت 10 مذك���رات موجهة منه���ا )8 فردية, 2 جماعية( وق���د تناولت الق�ساي���ا القت�سادية والجتماعي���ة, وطلبات ال�سرتحام 
واحل�س���ول عل���ى امل�ساعدات املالية, والتنمي���ة الجتماعية واملعونة الوطني���ة, وحت�سني م�ستوى املعي�سة للمواط���ن الأردين, واإعادة 

النظر بتعليمات قطع املعونة عن الأ�سر الفقرية.

امل�سكالت الجتماعية. 7

ق���د تناول���ت مو�سوعاتها ال�سرتحامات وال�ستدعاءات, وكذلك امل�سكالت الجتماعية الناجم���ة جراء ف�سل اأو تدين الأجور ملعيل 
الأ�س���رة الأردني���ة , وطلب ا�سرتحام من مواطن يف العراق لدخول���ه الأردن, ومتابعة ال�سجناء الأردنيني بالدول املجاورة, والإفراج 

عن ال�سجناء, ومنح اأبناء ع�سائر الغياث اجلن�سية, ومراجعة �سحب الأرقام الوطنية.
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التاأمني ال�سحي واخلدمات العالجية. 8

بلغ���ت 9 مذكرات منها )7 فردية , 2 جماعية(, وكانت موا�سيعه���ا تتعلق باملطالبة باإن�ساء مركز �سحي متخ�س�س لطب الأ�سنان 
يف مديري���ة �سحة جنوب عمان, وحت�سني اأو�ساع الأطباء واخلدم���ات الطبية, وطلبات تكفيل العالج للمواطنني, وتخفف من كلفة 

املعاجلة لبع�س املواطنني يف بع�س امل�ست�سفيات, تعديل او�ساع ال�سيادلة, وحت�سني اأو�ساع الأطباء وحقوقهم.

ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�سة. 9

بلغت 7 مذكرات منها )5 فردية, 2 جماعية( التي تناولت هذا اجلانب كارتفاع ال�سلع الغذائية واملواد التموينية, والكلف العالجية, 
وتخفيف العبء القت�سادي والأ�سعار, ا�ستقاللية فل�س الريف والكهرباء, اإعادة النظر بارتفاع اأ�سعار امل�ستقات النفطية والطاقة.

الإ�سالح ال�سيا�سي و الدميقراطية. 10

بلغ���ت 4 مذكرات منا�سفة بني الفردي���ة واجلماعية, مبو�سوعات تتعلق باإعادة النظر بقان���ون الجتماعات العامة, وت�سكيل جلان 
نيابي���ة موؤقت���ة, واأي�سًا اإلغ���اء مدونة ال�سلوك الإعالم���ي, واملطالبة ببث مناق�سات الن���واب للرد على خطاب الثق���ة على التلفزيون 

الأردين الر�سمي.

الحضـــور والغيـــاب

ت�سري �سجالت احل�سور والغياب يف جمل�س النواب ال�ساد�س ع�سر اىل اأن معدل  ح�سور النواب  يف الدورة العادية الأوىل  بلغ 93.3 
%, يف حني بلغ معدل الغياب بعذر )3.5 %(, بينما بلغ معدل الغياب بدون عذر 3 % 

واأما عدد النواب الذين مل ي�سجلوا اأي غياب �سواء بعذر اأو بدون عذر)22( نائب اأي بن�سبة 18.4 % من عدد اع�ساء املجل�س, وهم 
رئي����س جمل�س النواب )في�س���ل الفايز(, وجعفر العبدلالت, و جميل النمري, وحاب�س ال�سبي���ب, وح�سن �سايف, وح�سني ال�سياب, 
وخلي���ل عطي���ة, وخري العقرباوي , ورعد بن طريف, و�س���امل الهدبان, و�سالح دروي�س, و�سالح وري���كات, وعبداهلل النويرات, عبد 
النا�س���ر بني هاين, عبد الرحمن احلناقطة, وعلي امللكاوي, وفواز املنا�س���ري, حممد ال�سوابكة, وحممد الكوز, ن�سال القطامني, 

وو�سفي الروا�سدة, وهدى اأبورمان.
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اأم���ا اأعل���ى ن�سبة غياب فكان���ت للنائبان غازي عليان وحممود يا�سني مبجم���وع)9( غيابات, وباملرتبة الثاني���ة كال من النائب اأمل 
الرف���وع وعبداهلل الن�س���ور ب� )8(غيابات, وباملرتبة الثالث���ة كاًل من النواب اأحمد حراره وبرج�س العباب�س���ه وخلود املراحلة ب�واقع 
)7( غياب���ات, واأما املرتبة الرابعة النائب جمحم اأبو مدري�س بواقع)6( غيابات, وباملرتبة اخلام�سة النائب اأحمد العتوم, واأحمد 

الق�ساة بواقع )5( غيابات.

اأوًل: الغياب بعذر

بلغ عدد الغيابات بعذر ب�واقع ) 158( غياب اأي بن�سبة متثل)%53.9(, حيث و�سل عدد النواب الذين تقدموا للغياب بعذر )78( 
نائبًا.

و�سج���ل كاًل م���ن النائ���ب اأحم���د ح���رارة, واأم���ل الرف���وع, وردين���ة العط���ي اأعل���ى ن�سب���ة  يف قائم���ة الن���واب الذي���ن �سجل���وا 
عب���داهلل  والنائ���ب  يا�س���ني  حمم���ود  الن���واب  م���ن  كاًل  الثاني���ة  وباملرتب���ة  منه���م.  ل���كل  )5(غياب���ات  مبع���دل  بع���ذر  غياب���ًا 
الدغم���ي,  وعبدالك���رمي  احل�سن���ات,  و�سام���ي  احلاليق���ة,  وحمم���د  الهومي���ل,  ,وخل���ف  املراحل���ة  وخل���ود  الن�س���ور, 
 وجمح���م اخلري�س���ة بواق���ع )4( غياب���ات ل���كل منه���م. واأم���ا باملرتب���ة الثالث���ة الن���واب احم���د الق�س���اة, ومي�س���ر ال�سردي���ة,
ووف���اء بن���ي م�سطفى, واأحم���د ال�سقران, وب�س���ام العمري, ورمي ب���دران, وعواد حممد الزواي���دة, و حممد الرداي���دة, وابراهيم 

ال�سديفات, و طالل املعايطة, وم�سطفى �سنيكات ,ومفلح اخلزاعلة, ومنري �سوبر بواقع )3( غيابات لكل منهم. 

فيم���ا ر�سد غي���اب 97 نائبًا بعذر وبدون عذر بن�سبة متث���ل 81.5 %من عدد اع�ساء جمل�س النواب, حي���ث تراوحت غياباتهم بني 
غياب واحد وت�سعة غيابات. وبلغت اأعلى ن�سبة غياب للنواب الذين غابوا مرة واحدة فقط بن�سبة 27.8 %من جمموع الغائبني.
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ثانيًا: الغياب بدون عذر

بل���غ ع���دد الغياب بدون عذر )135( غيابًا اأي بن�سب���ة )46 %(, حيث ت�سدر النائب برج�س العباب�س���ة قائمة النواب الذين غابوا 
ب���دون عذر بواقع 6 غياب���ات, وباملرتبة الثانية كاًل من النواب حممود يا�سني وجمحم ابو مدير�س وغازي العليان ب� واقع 5 غيابات 
لكل منهم , وباملرتبة الثالثة النواب عبداهلل الن�سور و�سلمى الرب�سي واأحمد العتوم ب�واقع 4 غيابات لكل منهم. واأما النواب يحيى 

عبيدات, ويحيى ال�سعود, ونارميان الرو�سان فقد �سجل كل منهم )3( غيابات
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