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  الخلفية والسياق: الفصل األول 

  
ابي       إلى مارة شرق االردن منذ البدايات    إسعت   ل  ،تأسيس مجلس ني  1923 تموز   ففي اوائ

ى اساس التم   ابي عل انون انتخ وم بوضع ق بالد لتق اء ال ن زعم ة م ة اهلي كلت لجن صحيح  ش ل ال ثي
ة  لووافقت الحكوم ذا التمثي ى ه ي  عل انون اول  9ف اني 1923آ داب البريط لطات االنت ن س  ولك

ام        أوقد عرفت البالد مجلسا للشورى ت     . 1924رفضت هذا المشروع في آب       سان ع لف في اول ني
دير                      1923 ام وم تئناف الع دعي االس دير المحاسبة وم  برئاسة قاضي القضاة وعضوية آل من م

واردات ومالمع  دير ال د؛ارف وم رق والبري دير الب سجيل وم ي دير الت ذا المجلس ف ل دور ه  وتمث
ن تم الغاؤه   ألى  إ في عمله واستمر   اقتراح وصياغة القوانين واالنظمة التي تساعد في ادارة البالد،        

  .1927في اوائل تموز 
  

د ر صدور المعاه ى اث ة ةوعل ام – االردني ى ع ة االول انون االصدر، 1928 البريطاني ساسي  الق
ى            ،بطريقة المنحة ) 1928دستور  ( ك ال ا من ذل سياسية       إضفاء وهدفت بريطاني شرعية ال  طابع ال

بالد        هذا على ناًءوب. على المعاهدة  ر ال د امي سلطات بي انون االساسي آرست ال ذا اآتملت  ه  وب، الق
انون       ةالمعادلة بسيطرة االنتداب بالمعاهد    ر بالق بالد، وسيطر االمي شعب    على ال ى ال   ،االساسي عل

ر     " من ذلك القانون     16 نصت المادة    ذإ ة لالمي ة مخول وهو  " على ان السلطات التشريعية واالداري
ذيأر ة ال صادقس الدول ب   ي صدرها ويراق وانين وي ع الق ى جمي ذهاعل صدر ،" تنفي ذي ي و ال  وه

ر  ه و  االوام اع ويفتح ى االجتم دعوه ال شريعي وي س الت ات للمجل اجراء االنتخاب ه  ب ضه يؤجل ويف
د  وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية    .ويحله وفقا الحكام القانون    ادة       فق انون       25 نصت الم ك الق  من ذل

ر ن تناط بالمجلس التشريعي     أعلى   ا             أويت ،  واألمي ين طبق ين منتخب شريعي من ممثل لف المجلس الت
وزراء      على ا  عي فيه التمثيل العادل لالقليات؛    لقانون االنتخاب الذي ينبغي ان يرا      ن يكون رئيس ال

ر            شريعي وي ين اعضاء في المجلس الت وزراء  أوالوزراء غير المنتخب يس ال سات س رئ اء  أ  الجل ثن
ا                . حضوره وال يملك المجلس حق اقتراح مشاريع القوانين بل اعطي حق اجازتها شريطة ان يقبله

ه  رن بتوقيع ر وتقت ى   ،األمي ة عل سياسية واالداري ة ال س حق الرقاب ط المجل سطلة ولم يع ال ال اعم
نهم    ًا عضو  16من   ،  1929 نيسان 2وعلى ذلك فقد تشكل اول مجلس تشريعي في         ،التنفيذية  14 م

التعي          ان ب ر المباشرة واثن ذين       160ن حيث ان     يباالنتخاب بالطريقة غي م ال واطنين ه ثال عن الم مم
ى حل في               ر خال      1931 شباط    9انتخبوا اعضاء المجلس التشريعي االول واستمر حت ى اث ف  عل

   .حول ملحق الموازنة العامة
ران    10وتم انتخاب المجلس الثاني في        شريعية            ،1931 حزي بالد خمسة مجالس ت ى ال وتوالت عل

ام          أآان اخرها المجلس التشريعي الخامس الذي ت        اني ع شرين ث ذه    .1942لف في ت  ويالحظ ان ه
ة   مستوى  وأع   التشري على مستوى  ان آان    ، لدورها االساسي  فاقدة  المجالس آانت شكلية و     ؛ الرقاب

   . االشرعية السياسية لالنتداب واالمير معا أضفتولكنها
  )1947-1929( المجالس التشريعية 
  

تاريخ االنتهاء او   تاريخ االنعقاد  عدد االعضاء  رقم المجلس
  الحل

  اسباب الحل

رفضه ملحق   9/2/1931  2/4/1929  16  االول
  الموازنة العامة

اآمل مدته   10/6/1934  10/6/1931  16  الثاني
الدستورية 

  سنوات3



 

 9

اآمل مدته   16/10/1937  16/10/1934  16  الثالث
 3الدستورية 
  سنوات

اآمل مدته   20/10/1942  16/10/1937  16  الرابع
الدستورية ومدد 

  له سنتان
اآمل مدته   20/10/1947  20/10/1942  16  الخامس

الدستورية ومدد 
  له سنتان

  
  

ار    25ي  حصل االردن على استقالله ف     ارة  ،1946 اي ى  وتحولت األم ة  إل دة    ، مملك والغيت المعاه
نوات       شر س دتها ع الف م داقة وتح دة ص ى معاه ت ال ى وتحول در   ،االول تقالل ص ة لالس  ونتيج

د ونص الدستور      1947الدستور لعام    ة التعاق ابي       "  بطريق ي ني م ملكي وراث ى ان نظام الحك " عل
دا               وان الحكم برلماني غير آامل النه لم ياخذ        ان ولكن اخذ بمب ام البرلم وزارة ام  بمبدا مسؤولية ال

يطلق  هما االعيان والنواب او ما    و وقد اخذ الدستور بنظام المجلسين       .مسؤولية الوزارة امام الملك   
ا مج ه مع ة او علي س االم ي "ل ان االردن تور ف". البرلم ن  إوحسب الدس م يك سلطات ل صل ال ن ف

ا ل،مطلق اء ب صورة مرنه ج ا، ب شكل ع ك   وب شريعية بالمل سلطة الت ت ال د انيط س م فق ومجل
ة تور،االم اموحرم دس سلطة        1947  ع ي لل ذي اعط وانين ال راح الق ق اقت ن ح ة م س االم  مجل

ة  ة     ،التنفيذي سياسية والمالي ة ال ان      .واعطى المجلس حق الرقاب شكل اول برلم ذا االساس ت ى ه  وعل
ي  ي ف ى 20/10/1947اردن تمر حت شرينأ وت1/1/1950 اس ن ع واب لف م  عضوا لمجلس الن

ى    واب ال دد اعضاء مجلس الن ادة ع م زي اني ت ي المجلس الث ان ف شرة اعضاء لمجلس االعي وع
  . 3/5/1951 وحل في 20/4/1950اربعين عضوا وتشكل في 

ديل الدستور     أ)  والضفة الغربية    –الضفة الشرقية لألردن    ( ونتيجة لوحدة الضفتين     د تع ذي   ،عي  ال
د   أ فقد ، وهو النافذ حاليا1947ستور معدل لدستور    وهو د  ،1952صدر في عام      أخذ الدستور بمب

ه   ة بقول يادة االم ذا     " س ي ه ين ف ه المب ى الوج لطاتها عل ارس س سلطات وتم صدر ال ة م ان االم
ادة         أخذ بالنظام النيابي و   أو" الدستور   سي    تتكون  "62ن السلطة التشريعية آما نصت الم   من مجل

د     عضاء مجلس األ  أ الذي يعين    والملك هو " االعيان والنواب    رئيس وم يهم ال ا ف ان بم  ة المجلس عي
شعب                 ،ربع سنوات أالدستورية   ة ومباشرة من ال ة سرية وعام ه بطريق تم انتخاب واب ي  ومجلس الن

ة           ه في المملك د    ،حسب قانون االنتخاب المعمول ب د     أ وق سين       أخذ الدستور بمب ين المجل ساواة ب  الم
عطي  أونه منتخب شعبيا والذي يمثل الرأي العام في المجتمع   ميز مجلس النواب آ   ولكن الدستور   

ذلك الحق      إحق االقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء وحق سحب الثقة و            سقاط الوزارة وآ
   . بالمجلسحاسبةتهام الوزراء وربط ديوان المإفي 

  
ة الت            إ ف ،وبشكل عام  ة البرلماني د      ن وجود مجلس معين يتعارض مع الديمقراطي ى مب  أي تؤسس عل

ام؛  راع الع ذا      االقت ل ه ك يجع ة المل ة برئاس سطلة التنفيذي ل ال ن قب ين م س المع ث ان المجل  وحي
سا إل ؤثرالمجلس حبي شريعي م ه صاحب اختصاص ت ا وآون ال يرادته ى اعم  شكل ضاغطا عل

  .المجلس المنتخب في هذا السياق
  

ذ  ام أفمن تور ع د،1952ن صدر دس ة أب ي طبيع ة ف ة نوعي ي ت نقل ة ف ة والنيابي اة الديمقراطي الحي
ع االقليمي     ،المملكة  واستمرت الحياة النيابية مع تفاعالت الحياة الحزبية وتأثيرات االحداث والواق
 ، وفي فترة الخمسينات من القرن الماضي       . االسرائيلي -ردن، وخصوصا الصراع العربي   على األ 

ع مرات           ي ارب واب االردن سبب عدم      ،حل مجلس الن ا ب ي     معظمه اون ب شريعية     التع سلطتين الت ن ال
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رن الماضي       .والتنفيذية ات   ، حل المجلس ثالث مرات    ، وفي فترة التسعينات من الق سبب الخالف  ب
  . بين السلطة التنفيذية والتشريعية

  
دد       ،1 العرفية  واعالن االحكام  1967ونتيجة لحرب الخامس من حزيران عام        ذي م بقي المجلس ال

ى             بسبب قرارات مؤتمر القمة      1974له سنتان وحل في عام       ه العرب عل ذي اتفق في في الرباط ال
سطيني   دن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحي      أ ك   تلت    عشر سنوات     عبر و ، للشعب الفل ذل

تم    ،مور الى اشكالية دستورية    أن وصلت األ   الى   ،ية انتخابات برلمانية  أ لم تجر  ديل    ف ادة   تع   73الم
ن  تور وم س أالدس د المجل سابقعي ات  ،ال ت انتخاب ة واجري بع دوائ  تكميلي ي س ي ف ة ف ر انتخابي
ة    عضاء الباقين الممثلين عن   وتم انتخاب األ   ردن،األ ضفة الغربي ل     ال سه  المجلس "  من قب  من   "  نف

ا         لخالل مرشحين    ذي      ،تلك الدوائر التي يتعذر اجراء االنتخاب فيه ذا المجلس العاشر ال  وسمي ه
ديل       1988 -1984امتدت فترته من عام      رة    والذي جاء نتيجة لتع ادة       الفق  من   73الخامسة من الم

  .2الدستور
  

ات ة الثمانين سبعينات وبداي ة ال ي نهاي رن الماضي، وف ن الق ة ، م اة البرلماني اب الحي ة لغي  ،ونتيج
ين      ، في االردن ثالث مجالس استشارية بطريقة التعين من قبل الملك          تشكل ا ب ة م  في الفترة الواقع

وام  نتان    1984 – 1978االع س س ل مجل دة آ ه ، م اد تعيين ذه   و .   ويع ت ه الس دورا  لعب المج
ة         سياسات العام ا        ،استشاريا في مناقشة مشاريع القوانين وال م تكن قراراته ة    ول ة وال  ملزم  للحكوم

  . 3بديال عن البرلمان
  

ام                ة ع ضفة الغربي اء الظرو    1988بعد قرار فك االرتباط القانوني واالداري مع ال ف التي   ، وانته
ة                  طيلة  ادت الى عدم اجراء انتخاب عام        اة البرلماني زمن استؤنفت الحي دين من ال د عن عق ا يزي م

ة على اثر ازمة اقتصادية 8/11/1989واجريت انتخابات عامة في   تنادا   خانق ى  اس وائم   إل نظام الق
رة ل دائ افس   إذلك ا تن واب 647فيه د مجلس الن ى مقاع حا عل انين  مرش ا)80( الثم نون  حسب ق

رأة األ   وشارآت    ،وتعديالته1986 لعام 22االنتخاب رقم    ة   الم رة    الولردني ذ     م ن منحت حق     إ من
ذين حصلوا    % 61، وآانت نسبة المشارآة 1973 نيسان  4االنتخاب والترشيح في     من مجموع ال

ى  ة العل ات االنتخابي ت بطاق راع ا %54 ، وآان سبة االقت صويت    ن م الت ق له ذين يح ن ال ام م  .لع
ة                    مجلوبرز ساحة االردني ى ال سياسية عل ارات ال وى والتي ة الق ثال لكاف  ،س النواب الحادي عشر مم

ى         مقعداًٍٍٍ 22عة االخوان المسلمين على      جما تحيث حصل  ستقلون عل د 11، واالسالميون الم  ،ًامقع
د 12 القومي واليساري انالتيارو ،لمجلسا من مقاعد % 40وشكل التيار االسالمي مانسبته       ،ًا مقع

شائري وحصل  ار الع ي التي ع ف ان  ،تراج دأ البرلم س ب ذا المجل شريع   وبه ي الت ه ف ارس مهام يم
   .4والرقابة وصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي عززت المسار الديمقراطي االردني

  
م      ي رق سنة  22عدل قانون االنتخاب االردن ة و      1986 ل م اعطاء  اذ الغي نظام االنتخاب بالقائم  ت

انون الصوت الواحد        "  وسمي ،وت واحد آل مواطن ص   اني        " ق ات للمجلس الث واجريت االنتخاب
ي    شر ف اس  8/11/1993ع ذا االس ى ه م     عل ق له ذين يح ن ال ام م راع الع سبة االقت ت ن ، وآان

                                           
  1992 وانتهى العمل بها عام 1989 وجمدت في عام 1967 الحكام العرفية بدأت مع عام 1
 4،5،6 فقرة،73نص المادة  2
  20/4/1980- 20/11/1978المجلس الوطني االستشاري االول  3

   20/4/1982 – 20/4/1980المجلس الوطني االستشاري الثاني 
  7/1/1984 – 20/4/1982المجلس الوطني االستشاري الثالث 

، االحزاب 1992 لسنة 10 رقم ، قانون المطبوعات والنشر1993 لسنة 6من اهم القوانين التي انجزت، قانون محكمة امن الدولة رقم  4
  . 1992 لسنة 12 واستبداله بقانون الدفاع رقم 1935، الغاء االحكام العرفية والغاء قانون الدفاع لسنة 1992لسنة 32السياسية رقم 
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نسبة االقتراع العام   % 54.59ومن الذين حصلوا على بطاقاتهم االنتخابية       % 68.15التصويت، و 
رة     وآا ،واستطاعت المرأة األردنية الحصول على معقد واحد       ،ألعداد المسجلين في القوائم    نت الم

اريخ االردن     ذا المجلس                .االولى في ت سياسية في ه ارات ال د تمثلت معظم التي انون     ، وق ر ان ق  غي
ات              اعي ومزق الفئ سيج االجتم ى الن ر عل ة  الصوت الواحد اث ى        االجتماعي ائالت ال شائر والع  والع

دل احرة ب رق متن ون متنا انف ا، تك سة ديمقراطي دة،  إذ ف شيرة الواح ل الع صبيات داخ  إزدادت الع
وتقسمت العائلة أو العشيرة إلى عدة آتل متصارعة وزادت من حدة الفرقة والبغضاء واحيانًا أخذ               
ك          أثر التماس الي ت صبية وبالت س الع ى أس راف عل ين االط ة ب ة وعدواني كاًال عدائي صراع اش ال

  لخالفات بين العشائر والعائالت والنسيج اإلجتماعي وإزدادت حدة ا
  
ة    ،2001 -1997 مجلس النواب الثالث عشر     إلى ما بالنسبة أ  فقد جرت االنتخابات في ظل مقاطع

ديمقراطي     ،)االخوان المسلمين   ( لعدد من القوى السياسية منها جبهة العمل االسالمي           والحزب ال
ي        ،االردني ديمقراطي االردن شعبية ال ومي       حزب   و  وحزب الوحدة ال ة  و  ) حق   (  العمل الق الجبه

تورية ة الدس يو ،االردني صار العرب ة ،حزب االن ة الديمقراطي ة القومي ات ،والحرآ دت النقاب  واي
انون الصوت       في المقاطعة هي  االسباب الرئيسية    وآانت   ،المهنية قرار المقاطعة   ى ق  االحتجاج عل

ات   الناخبين   تسجيل    في ةاالجراءات المعقد و   والحكم سلفا بعدم النزاهة      ،الواحد  ،واستخراج البطاق
ة وا     سيمات االداري ي التق ساواة ف دم الم رة    وع ل دائ ي آ واطنين ف داد الم ن   .ع رغم م ى ال  وعل

ة ستقلون  ،المقاطع الميون م ارك اس د ش ى  وصلت  و، فق شارآة ال سبة الم ذين   % 55.9 ن ن ال م
تلموا بطاقاتهم ى   ،اس ي وصلت ال ام الكل راع الع سبة االقت واب  د  وق.%45.10ون س الن ل مجل ح

ي صيف   ة ف صدور االرادة الملكي ث عشر ب تورية2001الثال ه الدس اء مدت ل انته  وانقطعت ، قبي
اهرة        إستنادا ل الحياة النيابية لمدة سنتين    ل لوجود ظروف ق ك الدستورية في التأجي صالحيات المل

ات   راء االنتخاب ن اج ع م دها   .تمن ات بموع راء االنتخاب دم اج بب ع ل س سبب وعل راءات  ا ب الج
ة دةاالداري ة المعق ة الممغنط ات المدني ي اصدار البطاق بعض ان سبب الت، ف رى ال ود أ وي ل يع جي

شرقي               ( لألوضاع االقليمية السائدة وعدم االستقرار السياسي الحاصل في المنطقة على الجانبين ال
ة     )فلسطين  ( والغربي  ) العراق   ا ان ح    ، وتأثيرهما على الحالة االردني ة الضعف التي       وباعتقادن ال

دة                    ة الم ه في اطال وصل لها رئيس الوزراء شخصيا بعدم قدرته على مواجهة برلمان جديد ورغبت
دة                        ام  لم اخير اجراء االنتخاب الع سبب المباشر في ت ه آانت ال نتين الزمنية لوزارت ذه     .س  وفي ه

د     من الدستور 94 نص المادة     إلى وإستنادا ،الفترة الزمنية استغل غياب البرلمان     ا يزي تم اصدار م
م             .قانون مؤقت من قبل السلطة التنفيذية     ) 211(عن   د رق انون االنتخاب الجدي ا ق سنة   34 بما فيه  ل

ات في      هالذي اجريت على اساس   ) مؤقت   (2001 ران    17 االنتخاب م       2003 حزي انون ت ذا الق ، وبه
ساء     6 وخصص فيها    110 الى   80د المقاعد النيابية من     اعدازيادة   سائية      ( مقاعد للن ا الن و )  الكوت

ى   ة ال سمت المملك ى   45ق ة عل ة موزع رة انتخابي ة   12 دائ اطق البادي ى من افة ال ة باالض محافظ
  .وسط والجنوبالثالث الشمال وال

  
  البرلمان االردني

  )2006 -1947( مجالس النواب 
  

تاريخ االنتهاء او   تاريخ االنعقاد  عدد االعضاء  رقم المجلس
  الحل

اسباب الحل 
  هاءواالنت

من اجل اجراء   1/1/1950  20/10/1947  20  االول
انتخابات لوحدة 

  الضفتين
عدم التعاون مع   3/5/1951  20/4/1950  40  الثاني

  السلطة التنفيذية
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عدم التعاون مع   22/6/1954  1/9/1951  40  الثالث
  السلطة التنفيذية

عدم التعاون مع   26/6/1956  17/10/1954  40  الرابع
  ةالسلطة التنفيذي

اآمل مدته   21/10/1961  2/10/1956  50  الخامس
  الدستورية

عدم التعاون مع   17/10/1962  2/10/1961  60  السادس
  السلطة التنفيذية

عدم منح   20/4/1963  27/11/1962  60  السابع
  الحكومة الثقة

عدم التعاون مع   23/12/1966  8/7/1963  60  الثامن
  السلطة التنفيذية

السباب قرارات   23/11/1974  18/2/1967  60  التاسع
  قمة الرباط

فك بسبب   30/7/1988  16/1/1984  60  العاشر
االرتباط القانوني 

واالداري مع 
  الضفة الغربية

حل للتمهيد   7/3/1993  27/11/1989  80  الحادي عشر
الجراء 

 االنتخابات العامة
حل للتمهيد   9/1997  1993  80  الثاني عشر

الجراء 
 االنتخابات العامة

حل وتم تاجيل   6/2001  29/11/1997  80  ثالث عشرال
االنتخاب لمدة 
سنتين حسب 

 من 73المادة 
  الدستور

      2003  110  الرابع عشر
  

  اإلطار الدستوري والقانوني
  للبرلمان األردني

  
ين في                في مجال السلطات تعتبر األمة مصدر السلطات وتمارس سلطاتها على الوجه المب

ك،          تناط السلطة    إذالدستور   ة والمل ان          و التشريعية بمجلس االم سي األعي ألف المجلس من مجل يت
شريعي،                   5والنواب   ك صالحيات واسعة في المجال الت  الدستور   نصَّف ، وقد أعطى الدستور المل

انون                         ام الق واب وفق أحك ات لمجلس الن أجراء األنتخاب ذي يصدر األوامر ب  ،على ان الملك هو ال
ام الدستور       وهو الذي يدعو مجلس األمة الى       والحق  ، األجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحك

ن          ضائه م ن أع ا م اء أي ان أو إعف س االعي ل مجل ي ح ق ف ذلك الح واب، وآ س الن ل مجل ي ح ف

                                           
  25-24الدستور االردني م 5
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ضوية ل           ،الع س ويقب يس المجل نهم رئ ن بي ين م ان ويع س األعي ضاء مجل ين أع ذي يع و ال  وه
   .6إستقالتهم

  
ذه    ة ه ن مجموع ضح م تورية  يت صوص الدس ك      الن ي يمل سياسي األردن ام ال ي النظ ك ف إن المل

شؤون                      دخل في ال م والت ك الحق في الحك ي يعطي المل صالحيات واسعة حيث إن الدستور األردن
وزراء        العامه آونه مصون من آل تبعه ومسؤولية         ى آاهل ال ام مجلس     حيث تقع المسؤوليه عل  ام

ة ة،االم سلطة التنفيذي يس ال ة ورئ ك رأس الدول ر المل ك . ويعتب ة بالمل سلطة التنفيذي اط ال  اذ تن
طة وزرائه ا بواس شريعية  ،ويتواله سلطتين الت ال ال ي أعم داخل ف دى الت ا م ح جلي ذا يوض وه

ة  ةوالتنفيذي ك   فثم ة بالمل ة ممثل سلطة التنفيذي ت لل شريعي اعطي ابع ت صاصات ذات ط ي ، اخت  وف
اء من       تي مطلقة في ال   ألعيان فالصالحيات لرأس الدولة تأ    مجال موضوع مجلس ا    ين، أو اإلعف تعي

يس                          سيب من رئ ى تن اج إل الواقع إن األمر يحت سه ف العضوية أو قبول اإلستقالة أو حل المجلس نف
ة    صدر اإلرادة الملكي ي ت ة آ ر الداخلي ع وزي وزراء وتوقي ذه    ،ال ان ه ن األحي ر م ي آثي أتي ف  وت

  . 7 التوقيعات شكلية او مطلوبة النهم ليسوا  اصحاب قرار فعلي في هذا الشأن
  

ا          ستمر ألن معظمه م وم ق ودائ ق دقي إن التطبي ذآر ف سالفة ال صوص ال ق للن ال التطبي ي مج وف
ذا             شريعية،  وه سلطة الت صالحيات لرأس الدولة وتصب في خدمة السلطة التنفيذية على حساب ال
ات اإلرجاء                         ك في عملي شريعية،  ويالحظ ذل ة بالت سلطة التنفيذي م ال يعطى مؤشرا على مدى تحك

شرين االول حيث                     لإلنع قاد التي نص عليها الدستور أذ تبدا الدورة العادية آل عام في األول من ت
 ذلك   إلى أصبح عرفا سياسيا استخدام الحق الدستوري لالرجاء لمدة ال تزيد عن شهرين، ويضاف            

رة قب  ة تم حل المجالس الثالث  فقدها الدستورية،     دعمليات حل مجالس النواب قبل إنتهاء مد       ل  األخي
ه يجب اجراء اإلنتخاب خالل                     نهاية مدتها الدستورية وهي أربع سنوات، إذ نص الدستورعلى أن
دة المجلس         اء م الشهور األربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن االنتخاب قد تم عند إنته

د                   تم انتخاب المجلس الجدي ى ي ا حت حظ أن  إذ يال. 8او تأخر بسبب من االسباب يبقى المجلس قائم
ت                    دتها الدس ة م ل نهاي ادة اذ تحل المجالس قب ذه الم ى ه ة عل ورية بحجة  هناك تجاوزا بصورة دائم

ام،    ك     اجراء اإلنتخاب الع ام حق للمل ل األنتخاب الع ة تأجي اهرة   إ وعملي اك ظروف ق ذا آانت هن
يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء اإلنتخاب أمر متعذر  ويظهر النص صفة االطالق على حق                 
اهرة التي تحول دون              ة للظروف الق ام حيث أن الصالحية التقديري ل االنتخاب الع الملك في تأجي

د حل مجلس      ،إجراء اإلنتخاب العام في البالد تعود لمجلس الوزراء        م استخدامه، بع  وهذا النص ت
ى أن أجري             2001النواب الثالث عشر في      ت  وعلى أساسه تم تعطيل الحياة البرلمانية مدة سنتين إل

 أما مجلس األعيان فمدته الدستورية أربع سنوات         .2003انتخابات المجلس الرابع عشر في تموز       
رة        ، تم حله وإعادة تشكيله ثالث مرات       2006-2001ومنذ عام    نتين م ى آل س  والمعروف   ، بمعن

ين األعضاء          أن الدستور ينص  على أن مدة العضوية في مجلس االعيان اربع سنوات ويتجدد تعي
نهم          آل أرب  ه م ك           9ع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدت دخل ضمن صالحيات المل ذه ت  وه

  .   10 من الدستور 36 و34الدستورية آما نصت المادة 
  

                                           
  4-1 فقرة 34الدستور االردني م 6
 30،م26الدستور االردني م 7
   .68الدستور االردني، م، 8
  . 65الدستور االردني،م، 9
  ". للملك ان يحل مجلس االعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية " ، 4 فقرة 34م

  " الملك يعين أعضاء مجلس األعيان ويعين بينهم رئيس مجلس األعيان ويقبل إستقالتهم ": 36م 
   17/11/2003 -23/11/2001 مجالس االعيان التاسع عشر - 10

   17/11/2005-17/11/2003العشرون 
 17/11/2005الحادي والعشرون 
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نتان   ان س يس مجلس األعي دة رئ هوم ادة تعيين اع  .، ويجوز إع د إجتم ان عن  ويجتمع مجلس األعي
سين        وتكون  ،مجلس النواب  اد واحدة للمجل ه إذا حل مجلس         و . أدوار األنعق ى أن نص الدستور عل

واب ان،الن دد الدستور شروط العضوية لمجلس األعي ان، وح سات مجلس األعي أن ، توقف جل  ب
وزراء     :  التاليةالفئات  يكون العضو قد أتم أربعين سنة، وأن يكون من إحدى            وزراء، وال رؤساء ال

سابقون   سفراء          ،الحاليون وال ابقا مناصب ال وزراء    ، ومن أشغل س ورؤساء مجلس    ،المفوضين وال
ضباط        شرعية،  وال ة وال تئناف النظامي اآم االس ز ومح ة التميي ضاة محكم اء وق واب،  ورؤس الن

ر               رتين أو أآث وا م ل هؤالء   ،المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدًا، والنواب الذين أنتخب ومن ماث
  .طن وإعتماده بأعمالهم وخدمتهم للو،من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب

   
أما اإلطار الدستوري لمجلس النواب فأنه يستند إلى أن المجلس يتألف من أعضاء منتخبين أنتخابًا               
ادىء سالمة اإلنتخاب وحق المرشحين                      ل مب ذي يكف عامًا سريًا ومباشرًا  وفقًا لقانون اإلنتخاب ال

دأ من     ومدة المجلس .في مراقبة األعمال اإلنتخابية وعقاب العابثين بارادة الناخبين         أربع سنوات تب
ل عن          ،تاريخ إعالن نتائج اإلنتخاب العام     دة ال تق  وأعطيت للملك صالحية تمديد عمر المجلس لم

ين سنة من             ، وال تزيد على سنتين    ،سنة واحدة  م ثالث د أت واب أن يكون ق  وحدد المرشح لمجلس الن
ادة     ا  إلى  باإلضافة ،عمره ى آال      من الدستور وهي شر    75لشروط الوارده في الم ق عل وط تنطب

سين ون    ،المجل ة، أن ال يك ة أجنبي سية أو حماي دعي بجن سية وال ي ي الجن ون أردن أن يك ل ب  وتتمث
ه            ع الحجز عن م يرف ه ول  ،محكومًا باالفالس ولم يستعد أعتبارة قانونيًا، وأن ال يكون محجوزًا علي

ة غي                        ى سنة واحدة  بجريم د عل دة تزي سجن م ه بال ًا علي م يعف       وأن ال يكون محكوم ر سياسية ول
تئجار        ود أس ر عق د غي سبب عق ة ب ر الحكوم دى دوائ دى إح ة ل ة مادي ه منفع ون ل ه، أن ال تك عن
شرة          ن ع ر م ضاءها اآث رآة أع ي ش ساهما ف ان م ن آ ى م ق عل الك وال ينطب األراضي واألم

ًا         ،أشخاص ة     (   أن ال يكون مجنونا او معتوه ة العقلي ك            ،)األهلي ارب المل في   وأن ال يكون من اق
ي                     ر أردن ا لحزب سياسي غي انون خاص، وأن ال يكون منتمي  وأعطي حق    ،الدرجة التي تعين بق

ة ثلثي االعضاء              رار يصدر بأآثري  ،الفصل في النيابة للمجلس نفسه وال تعتبر  النيابة باطلة إال بق
ه ال يجوز فصل                           ى أن ة أحد، ونص الدستور عل وعبر تاريخ المجلس لم يحصل أن تم إبطال نياب

ه                         أح ذي هو منتسب إلي رار صادر من المجلس ال واب إال بق ان والن سي األعي  ،د من عضوية مجل
ى عدم       ،ويصدر قرار الفصل بأآثرية ثلثي األعضاء الذين يتالف منهم المجلس           ونص الدستور عل

ر   ك دوائ شمل ذل ة وي ين الوظائف العام واب وب ان أو الن ين عضوية مجلس األعي ع ب واز الجم ج
واب             البلديات، وآذلك  ان ومجلس الن  وأعطي  آل من        ، ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس األعي

ى                      ة عل ذه األنظم ه وتعرض ه ة لضبط وتنظيم إجراءات المجلسين الحق في وضع األنظمة الداخلي
  .الملك للتصديق عليها

  
  
  
   

  تحليل المبادئ: الفصل الثاني 
    التمثيل والمشارآة  -1
   تمثيل صحيح وعادل1-1
  
  كاس التنوع في ترآيبة المجتمع على ترآيبة البرلمان عان 1-1-1
  

سمة      ف ن سون ال ة وخم ين وثالثمائ سة مالي مية خم ة الهاش ة األردني كان المملك دد س غ ع يبل
سبة           ،)5،350،000( ا ن نهم م ذآور م اث    % 51.5 ويشكل ال ى       .%49.5و االن سكان إل سم ال  وينق

سبتهم     ضر ون ا، الح ين هم سبتهم  % 82.3فئت اف ون سكان   %  17.7واالري ي لل دد الكل ن الع . م
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سبته    ا ن ا م شرين عام ا دون الع ة م ة العمري شكل الفئ ع  % 49.8وت ى ان المجتم ر عل ذا مؤش وه
ة   سكاني الحالي و ال سبة النم غ ن ًا، وتبل ا زال فتي ي م ن  %. 2.6االردن ى أن دي تور عل نص الدس وي

سيحية      لمذهب الس ايتبعون  % 97.5الدولة األسالم ونسبة المسلمين تصل الى        ني وهناك طوائف م
ة،     من مجموع السكا  % 2.5نسبتها   ة وثقاف ة لغ ل    أوجد  ت ون وهم من جذور عربي ة مث ات عرقي قلي

اً     سين الف ن خم د ع داد ال تزي شان بأع سة والشي ي  ،الشراآ صراع العرب ة لل رائيلي – ونتيج  األس
ام          رار    1967، و 1948تعرض األردن لهجرات فلسطينية قِسرية منذ ع ى ق ين    إضافة إل الوحدة ب

ام  ضفتين ع سطينين1950ال ة للفل سية األردني ذي أعطى الجن ة ، ال يج الثاني  وأضافت حرب الخل
ام     وما بعدها، 1990 إلى األردن عام     أعدادًا من الفلسطينين الذين عادوا      وتشير بعض المصادر لع

ًا يضاف                2004 يهم   أن عدد األردنيون من أصل فلسطيني حوالي مليون وسبعمائة وخمسون الف ال
   .من السكان% 39.25 وفي ضوء هذه األرقام فأن نسبتهم تصل إلى ، الفًا من قطاع غزة350

  
ات                 ه األقلي ا في  ،وفي ضوء أحكام الدستور والقوانين النافذة فإن جميع مكونات المجتمع األردني بم

انون س                 ،قد حفظت حقوقهم   ام الق ون أم ى أن األردني واء ال   ونصت المادة السادسة من الدستور عل
   .تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين

  
  على مستوى الجماعات الدينية والطائفية والقومية  1-1-1-1
   

دوائر  ام ال ي نظ م وف ة رق سنة 42األنتخابي اد   توزعت2002 ل ى األبع واب عل س الن د مجل  مقاع
وع الج     ة، ون ة والطائفي ة والعرقي شر     ،نسالجغرافي ة ع ى ثالث بالد إل سمت ال ة ) 13( أذ ق منطق

ا عشر محافظة  ة أثن مالإنتخابي ة ش ة البادي ى منطق وب،، وسطباألضافة إل ا ،  جن رة 45 فيه  دائ
 وتم تمثيل   . مقاعد وأدناها مقعد واحد    7إنتخابية خصص لكل دائرة إنتخابية عدد من المقاعد أعاله          

 مقاعد   9هم وتواجدهم حيث أعطيت للطوائف المسيحية       األقليات بعدد من المقاعد في مناطق سكنا      
سبة  س % 8.18وبن د للمجل وع المقاع ن مجم شان ثالث ،م شرآس والشي ت لل د ة وأعطي ) 3( مقاع
دادهم آسكان                  % 2.72وبنسبة   سبة تع د عن ن ة تزي من مجموع مقاعد المجلس وهذه النسب المئوي

ساء  دد للن ة، وح ي المملك سمى6ف ا ي د م سا"مقاع ا الن دما " ئيةالكوت ي المجلس بع رأة ف ل الم لتمثي
د واحد       12فشلت في العديد من الدورات السابقة بإستثناء المجلس          النظر   ، فقد حصلت على مقع  وب

ي          لواقع المجلس النيابي الرابع عشر فإن التمثيل نسبيًا واضح وجلي لمعظم شرائح المجتمع األردن
  .االجتماعيةبكافة أطيافه السياسية وشرائحه 

  
  عدد المقاعد   ئفة والشريحة األجتماعية والجنس الطا

  92  مسلمون 
  09  مسيحيون 

  03  الشراآسة والشيشان 
  06  ) آوتا(النساء 

  110  المجموع 
  
ى        ) 30(ذ ضم المجلس آافة الفئات العمرية من      إ انون إل ى حسب الق وق وهو الحد األدن سنة فما ف

ة      وأآبر فئة سنة فما فوق،    ) 60(فئة ة هي فئ ى           ) 55-51 ( عمري ) 28(سنة حيث وصل عددهم إل
سبة ة %25.45نائبًاوبن ا الفئ ددهم )60-56(، وتلته غ ع نة،حيث يبل ة ) 20(س ة العمري ًا،ثم الفئ نائب

  . نائبا) 19(سنة إذ وصل عددهم إلى )41-45(
سبة          ) 35-30(وآانت أقل فئة عمرية هي فئة        ان وبن ويمكن  ،%1.82سنة حيث وصل عددهم إثن

ارهم عن         القول هنا إن     ى       50نسبة النواب الذين تزيد أعم من المجموع    % 59.09سنة وصلت إل
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واب،وهي يعطي    دد الن ي لع ىالكل رمن أعضاء   مؤشرا عل دد األآب  مستوى النضوج العمري للع
  . المجلس آخذين بعين األعتبار أن هذا العامل وحده ال يكفي ولكنه مؤشرًا شكلي فقط

  
  
  
  

  نواب الرابع عشرالفئات العمرية ألعضاء مجلس ال
  

  النسبة المئوية  العدد  الفئة
30-35  2  1.82%  
36-40  9  8.18%  
41-45  19  17.27%  
46-50  15  13,64%  
51-55  28  25.45%  
56-60  20  18.18%  

  %15.45  17  فما فوق60
  
  تمثيل مختلف القوى السياسية لعدد من البرلمانين يوازي حجمها الفعلي  1-1-2
  

ات  ا  إلىتحادات على مختلف أنواعها فقد بلغ عدد المنتسبين       واال للنقاباتوفي مجال األنتساب     لنقاب
سبين   ،%48.19نائبًا وبنسبة   ) 53(المهنية بشكل عام     ى   وغير المنت غ عددهم          إل ة بل ) 57( أي نقاب

سبين      %51.18نائبًا وبنسبة    ى  ، إذ يبلغ عدد المنت اء      إل ة األطب سبة   ) 17( نقاب  ،%15.45نائب وبن
غ عددهم         ،%10.91نائب وبنسبة   ) 12(بة المهندسين وبلغ عددهم     تلتها نقا  أما نقابة المحامين إذ بل

غ عددهم            ،%10.91 نائب وبنسبة    12 صيادلة بل ة ال سبين لنقاب سبة     ) 4( والمنت واب وبن %  3.64ن
زراعيين أو المقاولين         ة المهندسين ال ل نقاب ة مث ل    ،وبقية النقابات المهني شاحنات والنق ال، وال والعم

د بو ا فق ددهم غيره غ ع سبة ) 8(ل واب وبن وا  ،%7.27ن ؤالء ال يمثل ار ان ه ين اإلعتب ذين بع  أخ
ا جاء بعضهم                           سبون له م أعضاء منت ل ه دني ب ة سياسية أو مؤسسات مجتمع م النقابات من ناحي

   .لعضوية مجلس النواب على اسس حزبية والبعض اآلخر على اسس  عشائرية أو مستقلين
  
  
  
  
  
  

  لنواب األعضاء في النقابات المهنيةأعضاء مجلس ا
  النسبة المئوية  العدد  إسم النقابة
  %15.45  17  نقابة األطباء
  %10.91  12  نقابة المحامين
  %10.91  12  نقابة المهندسين
  %3.64  4  نقابة الصيادلة
  %7.28  8  النقابات االخرى
  %51.81  57  غير المنتسبين
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  %100  110  المجموع
  

ة ألعضاء         ،اعية على ترآيبة مجلس النواب بدرجة عالية      أثرت البنى األجتم   سمة الغالب  حيث أن ال
ابهم      % 75إذ ما يزيد عن   )القبلية(المجلس الحالي هي السمة العشائرية       من أعضاء المجلس تم إنتخ

ائلي                    شائري أو الع م الع ى ثقله تندوا إل سياسية إس وال   ،على هذا االساس، ومرشحوا االحزاب ال  ول
الفهم ا ح ك لم دورةذل ذه ال ي ه ة . الحظ بالنجاح ف ة التقليدي ى األجتماعي وة البن ى ق ذا مؤشر عل وه

  .ئلة في الحياة السياسية للدولةوالعشيرة والقبيلة والعا
  

تلخص في ثالث                  34وعلى الرغم من وجود      سياسية ت ا ال ميًا واتجاهاته يًا مرخصًا رس ا سياس حزب
ارات هي   ومي   ،وسط،يمين: تي سار ق م يحصل  وي نهم  ل ى لك س،   % 25وا إال عل من أعضاء المجل

 مقعد وما   17األآثر تمثيال إذ يسيطرون على    ) اإلخوان المسلمون   ( سالمي  الوآانت جبهة العمل ا   
واب     % 15.5نسبة   واب ذوي إتجاهات سياسية              ،من مجموع مقاعد مجلس الن اك عدد من الن  وهن

اب  ل األسالمي أو أعضاء س ة العم ار جبه ارج إط ن خ ستقلة م ة، إسالمية م ي الجبه ضم قين ف وي
ومي                 المجلس نائبين  اه الق ون األتج واب يمثل ساري وخمسة ن ومي الي ار الق ا من     15 و ، من التي  نائب

دل  توري( الوسط المعت وطني الدس ة أن  ،)ال واب الحالي س الن ة مجل ر ترآيب ن 89 وتظه  110 م
نهم معارضين          ة من       .يعتبروا معتدلين وسطيين أي موالين أآثر م ال    ويضم المجلس فئ  رجال الم

ال واألق الءة   واألعم ى الم دوا عل ذين إعتم صاديين ال ول ت ة للوص ى المالي س  إل ضوية المجل  ، ع
سائية       6وتتمثل المرأة بست     ا الن سبي لمعظم         ، مقاعد إستنادًا لنظام الكوت ل ن اك تمثي  ويالحظ أن هن

ة سياسية واألجتماعي وى ال ة ،الق اد األجتماعي ة األبع ى آاف د عل ع للمقاع ة و، وتوزي  ،الجغرافي
ة اني  ،والطائفي ع البرلم ى الواق نعكس عل ع ي ام للمجتم التنوع الع ة ف ين ، والعرقي ذنا بع ا أخ  واذا م

ى       . ألف مواطن مقعد واحد    48.630األعتبار عدد السكان الكلي فإن لكل        داد إل  وتتفاوت نسبة األع
ي      ،المقاعد من منطقة إلى أخرى لظروف إجتماعية       ا لكل    و جغرافية وربما بعضها سياس ًا، فأعاله

  .  ألف مواطن مقعد واحد19 ألف مواطن مقعد وأدناها لكل 94
  
  نسبة مشارآه آبيرة في اإلنتخابات  1-1-3
  

واب          ام لمجلس الن ذين يحق       2003إستنادا إلى مؤشرات اإلنتخاب الع راد ال غ مجموع األف د بل ، فق
م م         5.3 مواطنًا من أصل     2.843.483لهم األنتخاب    سمة و ه ون ن وق   18ن سن    ملي ا ف  ، سنة فم

رة االحوال    ( أما اعداد الحاصلين على البطاقة اإلنتخابية التي إعتمدت من قبل وزارة الداخلية              دائ
ة  غ  ) المدني د بل سبتهم  2.335,496فق الي  % 81.78 ون داد من إجم ا اإلنتخاب  اإلع  ، التي يحق له

ذآور    دد ال غ ع سبتهم 1.133.907وبل اث  ،%48.75 ون ت اإلن سبتهن 1.191.589 وبلغ  ون
 2.782.435 من   1.369.126 إذ صوت    49.20 ووصلت نسبة االقتراع العام الكلي         ،51.25%

د               ،يحق لهم اإلنتخاب   ة فق ات اإلنتخابي  أما النسبة المئوية للمقترعين من عدد الحاصلين على البطاق
ى   ذآور   .%58.87وصل إل ن ال رعين م داد المقت ت أع سبة 655.512 وبلغ سبة 57.81 وبن  ون

اث المقترعات            %59.88األناث المقترعات وصلت إلى      سبة االن ادة ن  أن  في والسبب يعود إلى زي
شارآة في                راد القوات المسلحة واألمن العام    أف م الم ة ال يحق له ابرات العام  والدفاع المدني والمخ

ة إذ وصل أعاله                  ،اإلنتخاب العام  ة والبادي اطق الريفي راع في المن سبة    ويزداد اإلقبال على اإلقت  لن
   .%43.1ويتدنى في المدن الكبيرة مثل العاصمة مثال وصل إلى % 82.9

  
  أعداد ونسبة المشارآة في اإلنتخابات البرلمانية

  
عدد المسجلين   السنة 

في القوائم 
الحاصلين على 

البطاقات 
النسبة المئوية   عدد المقترعين 

 للمشارآة العامة 
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  اإلنتخابية   اإلنتخابية 
1989  1.020.446  877.475  541.426  53.06%  
1993  1.501.279  1.196.04  819.576  54.59%  
1997  1.838,199  1.480.898  829.798  45.10%  
2003  2.782.435  2.325.496  1.369.126  49.20%  

 
  
  نسبة المقترعين الممثلين عمليًا في البرلمان  1-1-4

صل عليها النواب الناجحون من   اظهرت النتائج ان مجموع االصوات التي ح     2003في إنتخابات   
 ووصل عدد االصوات التي  ، صوتاً 495686 نواب وصل الى     104دون الكوتا النسائية وعددهم     

ددهن     سائية وع ا الن ي الكوت ات ف ا الناجح واب6نالته ساء ن وتًا12688  ن سبة  ، ص ون ن ذا تك  وب
ساوي               ًا ي واب فعلي ا الن ي    من مجموع اصوات المق      % 37االصوات التي حصل عليه رعين الكل ت

   .على مستوى المملكة
  : المرفق الجدول وبالنظر الى 

اخبين من                  فإ يًال لجمهور الن ن نواب محافظة العاصمة وإربد آانوا اآثر اعضاء مجلس النواب تمث
رعين في محافظاتهم          ا من مجموع المقت ى  ،حيث عدد االصوات التي حصلوا عليه  وجاءت ادن

رعين              وق ،محافظة العقبة ومعان  في  النسب   ام للمقت المجموع الع ق ب ا يتعل ذلك فيم ان الترتيب آ د آ
   .في المملكة

ا                     افس م أ، حيث تن ون ومادب وظهر ان التنافس على المقاعد اإلنتخابية آان شديدًا في محافظة عجل
ة     ي محافظ دة ف ل ش افس اق ان التن ا آ ا بينم ل منهم ي آ د ف ل مقع ى آ حين عل شرة مرش ارب ع يق

ين       ،والعقبة ودوائر البدو  المفرق والكرك والبلقاء     د         6 -4 حيث تنافس ما ب ى آل مقع  مرشحين عل
  -: وفيما يلي النسب المئوية للناجحين فعلياً  ،نيابي

  
   2003عدد المرشحين والنسب التي حصلوا عليها في آل محافظة في إنتخابات عام 

دائرة  ال
  اإلنتخابية 

دد  ع
حين  المرش
ل  ي آ ف

  محافظة 

ي  سبة الت الن
صل  ح
ا  عليه
حو  ا مرش

آل محافظة  
ن  م
وع   المجم
ام  الع
رعين  للمقت
 في المملكة 

ي  سبة الت الن
صل  ح
ا  عليه

ائزونا  لق
ل  ي آ ف
محافظة من  
وع   المجم
ام  الع
رعين  للمقت
 في المملكة 

د  المقاع
المخصصة 

  للمحافطة 

وع  مجم
وات  اص
ي   واب ف الن
اجحين   الن
ل  ي آ ف

  محافظة 

افس    نسبة تن
حين  المرش
د  ى مقاع عل

ة  ( المحافظ
وع  مجم
حين  المرش
سوما  مق
دد  ى ع عل
د  المقاع
المخصصة 

 ) للمحافظة 
ة  محافظ

  العاصمة 
165  27.5%  12.6%  23  171661  7.1%  

ة  محافظ
  اربد 

129  21%  6.1%  16  85102  8%  

ة  محافظ
  البلقاء 

63  8.9%  2.6%  10  39424  6.3%  

ة    % 5.7  31078  10  %2.3  %6.7  57محافظ
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  الكرك 
ة  محافط

  الزرقاء 
89  11%  3.5%  10  48337  8.9%  

ة  محافظ
  معان 

28  1.7%  0.6%  4  19350  7%  

ة  محافظ
  المفرق 

18  3%  1.4%   4  8318  4.5 %  

ة  محافظ
  الطفيلة 

33  2.1 %  1.3%  4  10628  8.2%  

ة  محافظ
  مادبا 

37  3.2%  -1,  4  13796  9.7%  

ة   محافظ
  جرش 

32  3.3%  -1,  4  13960  8%  

ة   محافظ
  عجلون 

42  3.3%  -1,  4  13426  10.5%  

ة  محافظ
  العقبة 

13  1.1%  0.5 %  2  7931  6.5%  

  %6.5  32675  9  2.3  %6.3  59 دوائر البدو 
    495686  104  36.3  %99.1  765  المجموع 

  
  
  
  
  

  تكافؤ الفرص بين المرشحين 1-2 
   بما يضمن استخدام وسائل االعالم بالتساوي  تنظيم االعالم االنتخابي1-2-1
  

ى ادارة العملي   شرفة عل ة الم ة  الجه ي وزارة الدخلي ة ه داد   ؛ة االنتخابي ة اع ن مرحل رافها م  فاش
ا         الجداول   ة علي ة مرآزي شكل لجن االنتخابية ومروراً  بعمليات االنتخاب والفرز واعالن النتائج وت

ات           ،لهذه الغاية  شؤون االنتخاب ة متخصصة ب ر         ، ويوجد في الوزراة مديري ادة وزي ولى في الع  ويت
سلطة الت      دايتها                 الداخلية آعضو في ال ذ ب ة من ة االنتخابي ات العملي ة االعالم عن مجري ة عملي  ،نفيذي

ام   ات ع ي انتخاب ؤتمرات    1997وف د م ات يعق شؤون االنتخاب ي ل اطق اعالم ين ن م تع صحفية  ت
ضايا          ، سير االجراءات المتخذة   ويوضحمنتظمة   ة من الق سرًا     مبنيًا موقف الحكوم المطروحة ومف

ة   الجراءات ويتولى هذه المهمة  قد تحصل اثنا سير ا    لألحداث التي  ة االنتخابي ة العملي  وجرت  .طيل
صيلية او     شرات تف ث ن ة لب الم الحكومي ائل االع تخدام وس ات باس ة االنتخاب وم مديري ادة ان تق الع
ة آحق دستوري                      واطن في استخدام صوته بامان ارسال رسائل اعالمية تتعلق بالنزاهة وحق الم

شا ى الم واطنين عل ز الم ة تحفي وء وعملي ار المرشح الكف ة واختي ة االنتخابي ي العملي ة ف رآة بكثاف
ة          ة الديمقراطي ع عملي ي دف ساهم ف ي ي الم تثقيف ن اع ك م ر ذل ى غي صبيات ال ن الع اد ع واالبتع

 ،والمشارآة السياسية ويقوم وزير الداخلية بتحديد واعالن مواعيد التشريع حسب قانون االنتخاب            
ة م    ابالت تلفزيوني ا مق ري احيان سائل     وتج ا الم رح فيه ة تط ة االنتخابي ن العملي سؤولين ع ع الم

  . ويالتالي فأن الحكومة هي المسؤولة االولى عن االعالم اإلنتخابي،القانونية والعملية لهذه العملية
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  بين المرشحين في االعالنتنظيم االعالن االنتخابي بما يضمن المساواة  1-2-2
  

ا حرة وفق     ع2019.18.17نتخاب في موادة    النظم قانون ا   ملية الدعاية اإلنتخابية ونص على أنه
ول الترشيح                  اريخ قب ا من ت ام به د        ،أحكام القانون،  ويسمح ألي مرشح القي ى المرشح أن يتقي  وعل

انون       يادة الق تور،واحترام  س ام الدس ة بأحك ة اإلنتخابي ته للدعاي د ممارس ة ،عن وإحترام  حري
تقراره             وعليه اإللتزام بالم   ،الفكروالرأي لدى الغير   وطن واس ة وأمن ال حافظة على الوحدة  الوطني

دوائر         وعدم التمييز بين المواطنين، وعليه اإللتزام بعدم إجراء الدعاية اإلنتخابية في الوزارات وال
ة والخاصة                دارس الحكومي ة والم والمؤسسات الرسمية أو دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمي

ة الرسمية أو الخاضعة             وآذلك األبين  ،والشوارع العامة  ة التي تشغلها الوزارات والمؤسسات العام
ره من المرشحين سواء                  . إلشراف الحكومة  ة لغي ة إنتخابي وعليه اإللتزام بعدم التعرض ألي دعاي

   .بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته اإلنتخابية
م        الحق للمرشحين في نشرإعالناتهم وبياناتهم المتضمنة أهدافه       وأعطي اهج عمله م  وخططهم ومن

رخيص أو الرسوم        ،شريطة ان تحمل أسماءهم الصريحة      ، وتعفى هذه اإلعالنات والبيانات من الت
ة               وحذر القانون من إستعمال شعار الدولة الرسمي في اإلجتماعات واإلعالنات والبيانات اإلنتخابي

  .سائط النقل وعلى وآما يمنع لهذه الغاية إستعمال مكبرات الصوت خارج القاعات
ومنع القانون المرشحين من الصاق أو تعليق إعالناتهم وصورهم وبياناتهم على الجدران     

ة      ديات         ،وأعمدة الهاتف والكهرباء واالمالك العام رى والبل دن الكب ات الم اآن من آمان  وتحدد األم
ا         ة أن تتضمن الخطاب ة اإلنتخابي اء الدعاي انون أثن ع الق ات  لغايات اإلعالن والصور، ومن ت والبيان

ة     ة االنتخابي ائل الدعاي ر        ،واإلعالنات وآافة وس اي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غي  المساس ب
واطنين                      ات الم ين فئ ة أو العنصرية ب ة  أو الجهوي  ،مباشرة  أو أثارت النعرات الطائفية أو األقليمي

  .ومنع إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراآز اإلقتراع والفرز
  

ع  ا     ومن ديات وموظفيه اء البل ة الرسمية وأمن ة والمؤسسات العام انون موظفي الحكوم  الق
ديم       .القيام بالدعاية اإلنتخابية لصالح أي مرشح من المرشحين في مناطقهم           ومنع أي مرشح من تق

افع                    ك من المن ر ذل ة أو غي ة أو عيني ساعدات نقدي ديمها  الوعد   أو    .الهدايا أو تبرعات أو م ى   بتق   إل
رشخص طب رة أو بواسطة الغي صورة مباش ك ب ان ذل واء آ وي س ى أي  وي،يعي أو معن حظر عل

ك         ل تل ا من أي مرشح                 شخص أن يطلب مث ساعدات أو الوعد به دايا أو التبرعات أو الم د   .اله  وق
ادة            ة م ة االنتخابي ة بالدعاي واد المتعلق ة الم ة مخالف ات في حال انون العقوب القول 20 -17حدد الق  ب

ائتي               يعاقب بالحبس م   ل عن م ة ال تق ى سنة واحدة أو بغرام د عل دة التقل عن ثالثة أشهر وال تزي
ذه                    دينار وال تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين آل من يخاف األعمال المحظورة في ه

  .المواد
ة  ائل المتاح ة بالوس اتهم اإلنتخابي شر إعالن ة ن ون ،اعطيت للمرشحين حري ن التلفزي  ولك

ومي ال اتهم وال وج الحك شر إعالن م بن سمح له صر  لد و ي الي فيقت د وبالت اع الخاص بع زة للقط تلف
شوارع   ضافةاالعالن اإلنتخابي على الصحف اليومية واالسبوعية باإل    للمنشورات والدعاية في ال

شكل واسع في         .او االماآن العامة المسموح بها        ومن منظور واقعي فالدعاية اإلنتخابية مصونة ب
فالصحافة تنشر البيانات واإلعالنات اإلنتخابية للمرشحين مقابل        ،مقرؤئةالئل األعالم   مختلف وسا 

راره         ار في إعطاء بعض المرشحين             ،مبالغ مالية وحسب حجم األعالن وتك اك أفك د آانت هن  فق
نجح            م ت ا ل از ولكنه ة              ،دقائق إعالنية  عبر التلف ة ال زالت تقليدي ة اإلنتخابي إن الدعاي ام ف شكل ع  وب

ة انة تعتمد على اليافطات اإلعالنية والبيانات اإلنتخابية والمهرج      بحت وهي تطبق دون    ،ات المختلف
اتف                   دة اله ستخدم أعم ة و ت األخذ بالمحاذير والممنوعات في القانون في آثير من الدوائر اإلنتخابي
ق فاعل   ع دون تطبي شكل موس ة ب دران العام ضوئية، والج ارات ال دة األش ى أعم اء وحت  والكهرب
ة      ي الدعاي ارس ف ليمة تم ر س ات غي أن ممارس ام ف شكل ع ة  وب سلطات العام ل ال ن قب انون م للق

صور    ق ال ا تمزي صوم منه حين الخ اءة للمرش ات واألس صية  واليافط ال الشخ ات إغتي وعملي
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ة                    ،بالشائعات وع من الدعاي ذا الن ل ه ًا، لمث ستخدمة مطلق ر م ا   ، أما اإلذاعة الرسمية فهي غي  وربم
ام   F.Mات إذاعية خاصة على موجة      بعد ظهور محط   ادم االي  ويالحظ  . ستكون وسيلة جديدة في ق

ًا فالوضع                    اتهم وعملي ار بيان م وإظه ر عن آرائه أن جميع المرشحين متساوون في حقهم في التعبي
وحظ              ) المألة المالية   ( المالي   ا ول للمرشح هي التي تحدد حجم ونوع الدعاية اإلنتخابية التي يتبناه

اء بالمرشحين            عشر   ات مجلس النواب الرابع   في إنتخاب  وني لاللتق امج تلفزي م تخصيص برن ه ت  ان
د حرص     واطنين وق ن الم ور م ة بحضور جمه ل محافظ ي آ ى حضور  ف حين عل بعض المرش

ا               ،البرنامج اس به داد أل ب ه أع ه ال يوجد          من المرشحين    وغاب عنه ولم يشارك ب ام فان شكل ع  وب
   .ر في وسائل االعالم المساواة في الظهوقانون يضمن 

  
   تحديد سقف التبرع بالمال للحمالت اإلنتخابية 1-2-3
  

م يحدد أي                       ة، ول ة للحمالت اإلنتخابي ة والعيني لم يعالج قانون اإلنتخاب موضوع التبرعات المادي
ن    ي م ارس فه ًا ال تم ا عملي ي انه ذا ال يعن ص، وه ات، وترآت دون ن ات أو عقوب قوف أو آلي س

وى المصالح  والضغط أو                    الناحية الواقعية ممار   ن من بعض ق ر معل شكل سري وغي سة ولكن ب
ة     تم عملي و ت ة أو عينيه ات مادي حيهم بتبرع م مرش ي دع دة ف ة الواح اء العائل ين أبن ا ب ى أحيان حت
ة إذ                 صادية أو مالي ل مجموعة مصالح إقت التبرع بالمال لبعض المرشحين بصورة شخصية من قب

ائر مختلفة وحسب مصالح تلك الجماعة تقدم بعضًا من المال          يتم اختيار عدد من المرشحين في دو      
ميًا      . بصفة شخصية لبعض للمرشحين لدعم حمالتهم اإلنتخابية       أما االحزاب السياسية المسجلة رس

ة           ة اإلنتخابي ة الحمل فهي تحدد سقوف مالية لكل مرشح من مرشحيها وتقدم هذا الدعم المالي لتغطي
سبته  واظهر االستطالع أن   لمرشح ،      ا       % 93ما ن تم تمويله ة ي ة  االنتخابي ى أن الحمل ون عل يوافق

  . من التبرعات الفردية % 60من أموال المرشح الخاصة ، ويرى ما نسبته 
  
  
   تحديد سقف االنفاق على الحملة اإلنتخابية 1-2-4
  

ذه تحددها                  ة، وه ى الحمالت اإلنتخابي اق عل الي لالنق لم يحدد قانون اإلنتخاب األردني أي سقف م
ه ال وجود                  ة األمر ان ا المرشح، وحقيق ة التي ينتمي إليه ة الحزبي ة للمرشح أو الجه المالءة المالي

  . ألرقام دقيقة لذلك
ال                    رة، أصبح رأس الم سنوات األخي إال انه مع تطور الحالة الديمقراطية وتكرار اإلنتخابات في ال

ة أصبحت   يلعب دورا رئيسيا في معظم الحمالت اإلنتخابية البرلمانية أو     إن الكلفة العامة الي حمل
ة                       دايا والتبرعات المادي ع اله ه من اق إال أن باهظة، ولم يحدد  قانون االنتخاب أية آليات لضبط اإلنف

ادة        ي الم ا ورد ف ا آم ات له ع عقوب وات ووض شراء األص وة ل ة أو الرش انون  47والعيني ن ق  م
اب حي    . األنتخ ل بعض المرش ن قب رية م صورة س ارس ب ا تم ن   ولكنه ر م ي الكثي وانهم ف ن واع
  . الدوائر

  
   إنتخابات حرة ونزيهة1-3
   العملية اإلنتخابية للمعايير الدولية  ادارة مطابقة1-3-1
  

ددة          ى تراع ة المتع ة اإلنتخابي اخبين         ، المعايير الدولية في مراحل العملي داد جداول الن تم اع  حيث ي
دد      وع م تنقيحه      رضها وحق االعتراض عليها في م ائي     محددة وث شكل النه ويالحظ  ا ووضعها بال

ر مشطوبة            ات   ،احيانًا عدم دقة الكشوف النهائية اذ يكون بها تكرار واسماء غابيئن غي  وفي إنتخاب
ام  وطني         2003ع رقم ال سب ال ة وح وال المدني رة االح ل دائ ن قب اخبين م داول الن داد ج م إع  ت

ى آل دا       ،واصدرت القوائم للذين يحق لهم اإلنتخابات      ة   ووزعت عل رة إنتخابي ايير     ،ئ ق المع  وتطب
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وطني و      رقم ال صية ذات ال ة الشخ ن الهوي ة م د اللجن ث تتأآ راع حي ات االقت ي آلي ة ف سلمالدولي  ت
الي                للمواطن ورقة اإلنتخاب     سرية وبالت ة لتحقيق شرط ال الذي حددت له امكان خاصة وشبه مغلق

ذين يحق             راض في حاالت         يضع الورقة في الصندوق امام اللجنة وممثلي المرشحين ال م االعت  له
ائج وت   تختم وتتم عملية الفرز من نفس اللجنة وفي نفس المكان و          ،المخالفة ق  النت صناديق التي     غل  ال

ترسل مع مجموع االصوات التي حصل عليها آل مرشح الى المرآز الرئيسي ويالحظ ان معظم        
  .في االنتخابات االردنيةمطبقة المعايير الدولية المتبعة 

  
  
  
  
  ادية وموثوقة على االنتخاباتي اشراف جهة ح1-3-2
   

ة                 ة  اإلنتخابي ى إدارة العملي ة باإلشراف عل  إذ  ،تقوم السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلي
ن    ة أعضاء م ة وثالث ر الداخلي ن وزي ة م ات البرلماني ى اإلنتخاب شرفة عل ا الم ة العلي ون اللجن تتك

يس المجلس القضائي         الوزارة باالضافة إلى قاض من الدرجة العل          سميه رئ ا ي ا تظهر       ،ي  ومن هن
ة في المحافظات               ا وعضو في اللجان المرآزي ة العلي  ،مشارآة السلطة القضائية بعضو في اللجن

ي             ة ف ان المرآزب ا اللج ها عليه ي تعرض ور الت ع االم ي جمي ت ف ا الب ة العلي ون دور اللجن ويك
ية االنتخابية  من بدء التحضيرات اإلدارية،       المحافظات حول أية أفعال أو أعمال تتعلق بسير العمل        

ائج     الن النت رز وإع ة الف ى عملي راع وحت ة االقت ة وعملي ة  ،والفني ان المرآزي ت اللج  وإعطي
راع وحتى        ة             خالل  صالحيات في مراآز االقت ين سيرالعملية اإلنتخابي ة وتمك رز لحماي ة الف  عملي

ة      ومنع القيام بأية أعمال أو أفعال أو تصرفات من شأنها           ، التأثير على حسن سيرالعمليات اإلنتخابي
قأو ت الح يعطي ي    ف ا الحق ف رز، وله االقتراع والف ة ب ز المتعلق ن المراآ راج اي شخص م  إخ

ة اإلنتخاب وحتى               ة وحري ى نزاه اظ عل الطلب من رجال األمن العام إخراجه بالقوه من أجل الحف
ة أشهر            ونص القانون على جرائم اإلنتخاب والعقو      ،تحويله للقضاء  بة بالحبس مدة ال تقل عن ثالث

ار أو                   ،وال تزيد عن سنة واحدة     سمائة دين د عن خم ار وال تزي  أوغرامة مالية ال تقل عن مائتي دين
انون الجرائم                           ة وحدد الق ات اإلنتخابي ى سير العملي ؤثر عل ًال ي بكلتا العقوبتين لكل من يرتكب فع

   -: تية آلباالمور ا
  االحتفاظ ببطاقة الغير * 
  ) التزوير ( إنتحال شخصية الغير بقصد االقتراع * 
  إستخدام الحق في االقتراع ال أآثر من مرة * 
  حمل سالحًا ناريًا او اي اداة تشكل خطرًا * 
  شراء االصوات * 
  التأثير على حرية اإلنتخاب أو إعاقتها * 
  .العبث بصناديق االقتراع أو الجداول اإلنتخابية أو اوراق االقتراع* 
  

ة في آل المراحل           وشدد القانون العقوبة على الموظفين العامين أعضاء اللجان المرآزية والفرعي
ام           ا ما للعملية اإلنتخابية إذ    ومن  ، قاموا باعمال التزوير أو االحتيال للتأثير على نتائج اإلنتخاب الع

دول       الناحية العملية فأن المعايير المطبقة قريبة نسبيًا من المعايير الدولية            د من ال  ،المتبعة في العدي
  ولكن السؤال هو مدى أو مستوى درجة الحياد ؟ 

ى                     دة لالشراف عل ستقلة ومحاي ة خاصة وم دول هو وجود لجن ر من ال فالوسائل المتبعة في الكثي
ا سلطة    ،العمليات اإلنتخابية بجميع مراحلها    ضائية آونه  أو أن يكون هناك إشراف آلي للسلطة الق

ة هي                ،السلطاتمستقلة عن بقية     وزارة الداخلي ة ب  إال أنه في الحالة األردنية فالسلطة التنفيذية ممثل
اد تكون             المشرف الرئيس والفاعل عمليًا على مجريات العملية اإلنتخابية مع مشارآة جزئية أو تك
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االقتراع                ،شكلية من قبل السلطة القضائية     رورًا ب ة م ات اإلنتخابي ع البطاق دأ من توزي   واشرافها يب
 أما فيما يتعلق بالطعون النيابية فأن الدستور أعطى الحق للمجلس            .والفرز وإنتهاءًا باعالن النتائج   

الفهم            ) مجلس النواب ( نفسه   م يح ذين ل بالنظر بجميع الطعون المقدمه من الناخبين أو المرشحين ال
   .الحظ بالفوز

  
ا   ن التج د م شوبها العدي ة ي ات اإلنتخابي أن العملي ًا ف ا عملي ة  أم ير العملي ى س ؤثر عل ي ت وزات الت

ا ًاوالنت ات .ئج مع ي إنتخاب ال2003 فف بيل المث ى س اعهم نقطة ، عل تغل بعض المرشحين واتب  اس
ذا   ة وهك تخدامها ثاني ادة إس ة وإع تم النجم ة خ ة وازال ة اإلنتخابي ي البطاق ة ف ضعف الفني م ،ال  إذ ت

ى نطاق     ،تخدام البطاقةإستخدام أجهزة فنية آهربائية ومسح ختم النجمة العادة إس       ك عل م ذل  و قد ت
اطق                        ر من المن ام في آثي ائج اإلنتخاب الع ى نت  ،واسع في العديد من الدوائر االنتخابية مما أثر عل

ذي                         أ الفني ال ذا الخط ة عن ه ة تتحمل المسؤولية الكامل ان الحكوم ومن الزاوية القانونية والفنية ف
ار         سهولة      ساعد على التزوير إذ آان من االجدر إختي ه ب تم  ال يمكن إزالت يلة أفضل وخ د  ، وس  وق

ة إ ن الحكوم ك م ب المل ق طل ن التحقي اوزات لك ذه التج ي ه ق ف راء تحقي ادة  ج صورة ج تم ب م ي  ل
   .وطوي الملف

  
اعهم من ذوي المالءة    وفيما يتعلق بظاهرة شراء االصوات من قبل بعض        ة    المرشحين وأتب  المالي

نعه اخبين لم ات الن ة حجز بطاق ا  وجريم ودة ولكنه سين فهي موج ن اإلنتخاب لمرشحين مناف م م
انون             ا الق ان ويعاقب عليهم ان موجودت شار، فالظاهرت ا بصورة      ،محدودة اإلنت تم التعامل معهم  وي

   .سرية وغيرمعلنة في بعض الدوائر
راه    ام أج رأي الع تطالعًا لل اوزات إال أن اس ذه التج ول ه ية ح ة وسياس رت ضجة إعالمي د إثي وق

دون إن     % 70راسات االستراتيجية في الجامعة االردنية أفاد بأن      مرآز الد  رون ويعتق ة ي من العين
سبته                   .اإلنتخابات آانت حرة ونزيهة    ا ن ذه الدراسة أشار أن م ات ه د لغاي وحسب االستطالع المع

   . عن موافقتهم على أن العملية االنتخابية تجري بحرية ونزاهة % 44
  

ر من                 إن التجاوزات اثناء العملية      اإلنتخابية تحدث باستمرار من إستخدام الحق في اإلنتخاب اآث
ادة عدد           ، والتصويت بدل االخرين الغائبين    ،مرة  والتأثير على إرادة الناخبين بوسائل متعددة، وزي

ا ليست في آل                        ة ولكنه ات األردني اوراق االقتراع في بعض الصناديق تحدث في معظم اإلنتخاب
سبية صورة ن دوائر وب ات   و،ال ا عقوب د وضع له انون اإلنتخاب ق أن ق دوثها ف ن ح رغم م ى ال عل

دم                    دفع بع اعي ت ا إجتم ددة معظمه رات متع ه متغي ؤثر علي وجرمها لكن تطبيق القانون تدخل به وت
   .تطبيقه

  
  آليات فعاله وحيادية للنظر بالطعون النيابية / جهة  1-3-3
  

 أو ناخب   إذ يحق لكل مرشح   ،واب نفسه أعطى الدستور الحق للفصل في صحة النيابة لمجلس الن        
ي صحة عضوية أيٍ  وابالطعن ف سة  ، من الن ى سكرتاريه المجلس خالل خم دم إل ه أن يق  وعلي

دم  ة لع باب القانوني ه االس ين في ًا يب ه طعن ي دائرت اريخ إعالن نتيجة االنتخاب ف ًا من ت عشر يوم
 ، يصدر بأآثرية ثلثي أعضاء المجلس         وال تعتبر النيابة باطلة اال بقرار      ،صحة نيابة المطعون فيه   

ي  دم ف ي تق ة الت ون القانوني ي الطع دة للنظر ف ر محاي ة غي واب جه ر مجلس الن ة يعتب ذه الحال وبه
ة          ،صحة نيابة أحد األعضاء    الطعون جه ة التي تبت  أو تقضي  ب  إذ من المفترض أن تكون الجه

ة متخصصة   ستقلة أو محكم دة م ال  ،محاي ن خ ضائية م سلطة الق ددة  أو ال ا المتع ل ،ل محاآمه  مث
ابقة في           ،محكمة العدل العليا على سبيل المثال       وعبر تاريخ مجلس النواب األردني لم تسجل أي س

ذه    ن ه ة الطع واب بطريق الس الن ضاء مج ن أع ًا م ة اي اء نياب ة  ،إلغ ات ان األنظم شير الدراس  وت
ى إعط   ضائية بمعن ة الق ا الرقاب لوبان هم د اس ة تعتم سياسية المختلف ي صحة  ال صل ف ة الف اء مهم
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ضائية     سلطة            ،النيابة إلى السلطة الق ذه ال ال ه ة أعم ة من طبيع  الن الفصل في المنازعات القانوني
تم   ، واالسلوب االخر هو الرقابة السياسية     ،فتراض انها سلطة مستقلة عن باقي السلطات      "على إ   وي

ى       إعطاء الفصل في صحة النيابة إلى المجلس نفسه، وهذا مأخوذ به في            ه عل ساس  أ الحالة األردني
ستقلة      أ دخل في                 ،ن السلطة التشريعية سلطة م ضائية الت ة والق سلطتين التنفيذي ى ال ع عل ذا تمتن  وبه

شريعية  سلطة الت ؤون ال صاء      ،ش بعض وإق ضهم ال واب لبع اة الن ى محاب ود إل لوب يق ذا االس  وه
ذه االمور تث            ساؤالت عن جدوى        الخصوم السياسين من تحقيق قواعد العداله واالنصاف، وه ر ت ي

   .وفاعلية هذا االسلوب
  

واد       ،ه من 71أما لجان الطعون فهي لجان يتم تشكيلها بحكم الدستور إستنادًا للمادة             ذلك نص الم  وآ
ام    ) 23-34(  داخلي لع ام ال ن النظ ة      1996م ام المتعلق داخلي االحك ام ال واد النظ ت م د بين ، وق

ش         ا وال ات الطعون             بالطعون من حيث تشكيلها وآليات عمله ا في طلب شكليه الواجب توفره روط ال
   .وحق لجان الطعون في إستدعاء الشهود وتبادل اللوائح ثم إصدار القرار وعرضه على المجلس

  
وز        شر تم ع ع س الراب ام للمجل اب الع ائج اإلنتخ الن نت د إع دم 2003وبع ان  ) 53( ق ًا باثن طعن

ى  ) 82(وثمانون    وهؤالء  ،من مجموع أعضاء المجلس    % 74.5نائبًا  ووصلت نسبة الطعون ال
ة سبع لجان          ،تم الطعن بصحة نيابتهم لعدة اسباب قانونية       ع      ) 7( وشكلت لهذه الغاي للنظر في جمي

اخبين   ن الن ة م ون المقدم ذه الطع واطنين ( ه ك  ) الم ي تل اح ف الفهم الحظ بالنج م يح حين ل ومرش
سبع المشكلة من المجلس ب        ،اإلنتخابات سبت اللجان ال ا       وقد ن ة اليه ذه الطعون المقدم ع ه رد جمي

  : أما القضايا التي تم الطعن بها تتمثل باآلتي .ووافق المجلس على تنسيبات تلك اللجان بالرد
   
  طعون متعلقة بازالة ختم النجمة عن بطاقة اإلنتخاب وإعادة إستخدامها -
  ) تكرار التوصيت ( إستخدام حق اإلنتخاب الآثر من مرة -
  المواطنين ومنعهم من التصويت لصالح مرشحين معنيين  جمع بطاقات -
   اإلنتخاب في دائرة غير الدائرة اإلنتخابية المخصصة له -
  ) الشروط الدستورية (  عدم توفر شروط الترشيح لبعض النواب -
   إجراءات لجان االقتراع والفرز-
  % 5 الزيادة في صناديق االقتراع اآثر من -
  والموتى  التصويت عن الغائبين -
   عدم دستورية قانون اإلنتخاب -
  

ق لجان الطعون                      وعبر تاريخ مجالس النواب لم يحصل أن تم إسقاط عضوية أي عضو عن طري
ة                   دة عام ذه الطعون آقاع وحتى لوآانت الطعون صحيحة وقانونية فأن النتائج معروفة سلفًا برد ه

ة         % 56ه  وأشار االستطالع إلى أن ما نسبت      .استثناءال يوجد عليها     من المرشحين يملكون إمكاني
  .الطعن بنتائج االنتخابات

    
   المحاسبة في االنتخابات1-4  
  عدم تحكم العصبيات في خيار المقترعين  1-4-1
  

 دورا أساسيا في عملية تفتيت البنى 1993لعب قانون الصوت الواحد المطبق منذ عام 
 العشيرة والعائلة الواحدة، فالتنافس على االجتماعية فازدادت االختالفات واالنقسامات بين

 إذ يترشح من العائلة الواحدة أآثر من مرشح مما ،األساس العشائري والعائلي أصبح قويا جدا
يضعف قوة المرشحين لتشتت األصوات في آثير من المناطق، ففي بعض الدوائر في المناطق 

قليدية واستمرار قياداتها تلعب العصبية العشائرية وهي القاعدة العامة ونتيجة لطبيعة البنى الت



 

 25

 اذ ان آل عائلة ضمن العشيرة الواحدة العشائرية دورا أساسيا في مجريات العملية االنتخابية
 ناهيك عن أن نسب المشارآة ،تصوت لمرشحها وبالتالي يفقدون فرصة النجاح لتشتت االصوات

لى أساس عشائري تقليدي في العديد ، فاالنتخابات تتم ع%82ترتفع بصورة عالية تصل ما فوق 
من المناطق باستثناء بعض المدن التي تظهر بها الحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني، وفي آثير 

ن على أساس القاعدة العشائرية ولوال قواعدهم العشائرية ال يترشح بعض الحزبيبمن األحيان 
  .يمكن أن يصلوا للبرلمان

  يار المقترعينعدم تحكم العالقات الشخصية في خ 1-4-2
   

يس       وفي بعض الدوائر االنتخابية تلعب العالقات الشخصية        ه ل صداقات دورا ولكن دور    وال  بال
ع ار   الواس ايير اختي د مع ي اح صداقة ه سب او ال ى الن وم عل ي تق ة الت ات االجتماعي ، فالعالق

دائرة           صداقاتهم  المرشحين فكثير من المرشحين يعتمدوا على        ة او ال ة  في الحي او المدين االنتخابي
شكل                   ار ال ت آما وتلعب زمالت المدرسة او الجامعة دورًا ولكن هذه االدوار او المعايير في االختي

شيرة           سلمين              اال نسبة قليلة اذ ان االساس هو الع ذات جماعة االخوان الم ة او الحزب وبال أو القبيل
    .هفالتنظيم الحزبي هو الذي يرشح وهو الذي يدفع بزخم الناخبين نحو مرشح

  
  عدم تحكم العالقات الزبائنية في خيار المقترعين 1-4-3
   

الحضرية ولدى المرشحين وتتحكم العالقات الزبائنية وبالذات في المدن الكبرى والمناطق 
 ويبقى دورها ضعيف جدا  المالية دورا أساسيا في الحصول على التأييد واألصواتذوي المالءة

   .في التاثير على نتائج االنتخاب
  
 االنتخابات الى تغيرات في ترآيبة البرلمان تعكس فعليا مدى رضى تؤدي 1-4-4

  المواطن عن االداء البرلماني 
   

 بعد إعادة 1989أما نسب الترشيح لمقاعد البرلمان فهي عالية نسبيا ففي أول انتخابات عام 
 أما في ، مرشحين لكل مقعد8 وبمعدل ًا مقعد80 على  شخصًا654المسارالديمقراطي ترشح 

 أما ، مرشحين لكل مقعد7 مقاعد وبمعدل 110مرشحا على ) 765( فقد ترشح 2003نتخابات ا
 عاد 1997 ففي انتخابات  آبيرة نسبة التغير في أعضاء البرلمان من دورة إلى دورة أخرى فهي

 نائبا 19 عاد منهم ثانية 2003 وفي عام ،%26 نائبا وبنسبة 21من النواب السابقين ثانية 
، وأن دل هذا على شيء انما يدل عن فقد ثقة المواطن بالنائب وضعف ادائه وعدم %23وبنسبة 

رضاه النفسي عن االداء مما ينعكس على المرشحين النواب سابقا والظاهرة العامة ان معظم 
   .النواب السابقين يتقدموا ثانية لخوض االنتخابات

  
  

  
  المشارآة 1-5  

  تواصل النائب الدوري بالناخبين 1-5-1
   

ن ي النواب الحزبي مع فالتواصل الدوري مقطوع باستثناء،اين عالقة النائب بناخبيهتبت
 حزب جبهة العمل اإلسالمي والذين يتواصلون مع ناخبيهم من خالل مؤسسات  نوابوبالذات

أغلبية النواب فإن العالقة تتمثل بالخدمات التي يقدمها  إلى ومراآز اجتماعية ودينية، وبالنسبة
 لناخبيه، وبالذات الذين تربطه بهم جملة من المصالح أهمها المصالح االنتخابية، أو صالت النائب

 وندر ما يكون نائبا سياسيا أو مشرعا بالمعنى الدقيق ،القربى ويعتبر النائب األردني نائب خدمات
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س تقديم ألن أغلبية النواب يتم انتخابهم استنادا للبنى التقليدية العشائرية وعلى أسا. للكلمة
الخدمات وتحقيق مصالح تلك الفئات التي يمثلها، ومن هنا فالتواصل السياسي شبه مقطوع وال 
يتم إال عند نهاية مدة المجلس وقرب موعد االنتخابات حيث أن أغلبية أعضاء مجلس النواب 

اح،  ويترآز التواصل بإالطر اإلجتماعية مثل الوالئم واألفراح، واألتر،يترشحوا لدورات أخرى
 واألصل أن مسؤولية الناخب في ، ومناسبات اجتماعية مختلفة، والصلحات العشائرية،والعطوات

إجراء محاسبة وإعادة تقييم العالقة لكن ثقافة المحاسبة غير متوفرة بشكل واسع، وبشكل عام، 
ا أو حتى فإن أغلبية أعضاء المجلس النيابي يقوموا بالدور الخدمي أآثر منه دورا سياسيا أو رقابي

التشريعي ويبقى األمر بإطاره الشكلي في آثير من األحيان وبالنظر إلى مبدأ المحاسبة من خالل 
إعادة االنتخاب فإن آثير من النواب يفشلوا في إعادة انتخابهم إما بسبب شدة التنافس العشائري 

يعتقدون أن % 44ته وقد اظهر استطالع الرأي بان ما نسب .وأحيانا من باب عدم ثقة الناخبين بهم
  . النواب ال يتواصلون دوريا مع ناخبيهم للتداول في الشأن العام 

  استشارة هيئات المجتمع المدني والخبراء/ تواصل مع  1-5-2
   

تشير المعلومات إلى تدني العالقة بين النائب ومؤسسات المجتمع المدني، إذ ال يوجد لقاءات 
 أحيانا لقاءات عندما تكون هناك تشريعات تتعلق أو جلسات دورية ومنتظمة للتشاور، لكن تحصل

بقضية أو موضوع تهتم به تلك المؤسسات ومن الممكن القول أن النقابات المهنية ومؤسسات 
هي األآثر فاعلية في هذا المجال وذلك لما تمتلكه من قوة تنظيمية وتشكل أحيانا ) النسوية(المرأة 

لمثال الحصر استطاعت النقابات المهنية تجميد قوى ضاغطة بالمعنى الحقيقي، وعلى سبيل ا
 أنال تعتقد  % 53نسبته    ماأنواظهر االستطالع  .النظر بمشروع قانون النقابات المهنية الجديد

من المبحوثين بضرورة أن %  96ما نسبته يرون هيئات المجتمع المدني ويرى يستش النواب
  ت المجتمع المدني يكون هناك مزيدا من التشاور والتعاون مع مؤسسا

  
جلسات استماع دورية للمعنيين في المجتمع المدني في اللجان والجلسات  1-5-3

  العمومية للبرلمان
   

أما التعامل مع الخبراء والمستشارين وذوي االختصاص فإنه يحدث في أضيق الحدود وال 
 احيانا وفي  حيث يتم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني.يأخذ طابع االستمرارية أو الدورية

قضايا محددة تهم شأن تلك المؤسسات وليس بصورة مستمرة ودائمة وآذلك االمر بالنسبة 
   .للخبراء
  
  استقاللية البرلمان -2

   آمؤسسة  استقاللية البرلمان2-1
   ضمانة الدستور الستقاللية البرلمان 2-1-1
  

 انه لم يطبق مبدأ فصل يأ ، بمبدأ الفصل المرن بين السلطاتأخذ النظام السياسي األردني
 مستقلة في اختصاصاتها ودورها  وتعتبر السلطة التشريعية،السلطات بصورة آاملة أو مطلقة

فأن الصالحيات المخولة لرئيس السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية  اما علميا التشريعي والرقابي
 من التنفيذية على حساب ذاتها تفقد السلطة التشريعية استقاللها الحقيقي اذ ان هناك تغوًال

، ولكن هناك حالة من التداخل والتعاون في أعمال السلطتين، إذ تناط السلطة التشريعية التشريعية
بمجلس األمة والملك، ويتكون مجلس األمة من مجلسا األعيان والنواب، وأن مبدأ المساواة بين 

  -:قط بمجلس النواب وهيالمجلسين قائم إّال أن هناك مجموعة من االختصاصات منوطة ف
  
  .طرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء -
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 .اتهام الوزراء وتحويلهم للمحاآمة -
 دعوة مجلس األمة لالنعقاد في دورة استثنائية -
 .ارتباط ديوان المحاسبة آجهاز رقابي مالي -
 من الدستور على ارتباط ديوان المحاسبة بمجلس النواب انطالقا من 119نصت المادة  -

المالية المسؤولية المالية للسلطة التنفيذية امام مجلس النواب عن آافة المخالفات مبدا 
 . المرتكبة

رئيس الوزراء : (مبدأ المسؤولية أمام مجلس النواب بالقول) 51(وأعطى الدستور في مادته 
والوزراء مسئولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشترآة عن السياسة العامة للدولة، آما أن آل 

 وال يجوز حل مجلس النواب أثناء تأجيل االقتراع  على ،))وزير مسؤول عن أعمال وزارته
الثقة وتعقد جلسة الثقة بناء على طلب موقع من عشرة نواب على األقل، ونص الدستور على أن 
آل وزارة تؤلف عليها تقديم بيانها الوزاري خالل شهر واحد من تاريخ تأليفها، وفي المجال 

وصدق عليه ) األعيان والنواب( نص على أنه ال يصدر قانون إال إذا أقره المجلسان التشريعي
  .الملك

  
 ويالحظ من النصوص الدستورية مدى استقاللية السلطة التشريعية وحجم الصالحيات 
المخولة لها، وبالذات مجلس النواب المنتخب شعبيا ومباشرة، فاالستقاللية الكاملة في مجال 

اذ انه مجلس معين من قبل السلطة ا نص معطل يجعل من األعيان شريكا رئيسيا التشريع يشوبه
وبالذات  مجلس التنفيذية ممثلة برأس الدولة وهذا يحد من مبدأ االستقاللية للسلطة التشريعية 

 إذ أن ،وآثير من القوانين تعاد إلى النواب وأحيانا توقف في إدراج رئاسة األعيان لفتراتالنواب 
والحقيقة تقال أن مجلس األعيان يقوم . ة قوانين في الفترة الحالية ينطبق عليها هذا األمرهناك ست

 إذ أن األعيان يتمتعون بخبرة ،بتصحيح وتعديل آثير من القوانين التي تقر من مجلس النواب
واسعة، وتجربة عميقة وهذه تنعكس على حسن األداء وفلترة القوانين والتسرع في انجازها من 

بما يتوافق . النواب، فإنه في هذا الحالة يلعب دورا إيجابيا في تصحيح المسار الدقيق للتشريعقبل
   .مع رؤية السلطة التنفيذية

  
  
  
  
   ميزانيته وموظفيه ،انفراد البرلمان في ادارة نفسه 2-1-2
  

ومن مؤشرات استقالل مجلس النواب أنه ينفرد بعملية إدارة شؤونه من خالل جهاز إداري 
كامل يقدم األعمال الفنية والمعلوماتية واإلدارية والخدمية الالزمة لقيام أعضاء المجلس مت

بوظائفهم الدستورية التشريعية والرقابية، ويأخذ مجلس النواب استقاللية إدارية بعدما آان في 
 برئيس مجلس األعيان في آل المجاالت، فاالستقاللية واضحة في إدارة شؤونه ًاالسابق مرتبط

بنفسه من خالل تعيين الموظفين وتحديد أجورهم ومراقبة أدائهم ألعمالهم وترقيتهم وتأديبهم 
وعزلهم عن الوظائف التي يشغلونها، وينفرد بوضع موازنته المالية بالتعاون مع دائرة الموازنة 

 بند إلى العامة في وزارة المالية، وتحديد بنودها وآليات صرفها وإمكانية إجراء مناقالت مالية من
 وهذا ينطبق على مجلس األعيان والنواب أي البرلمان بكامله في مستوى ،آخر عند الحاجة

  .االستقاللية وإدارة شؤونه اإلدارية والمالية بنفسه
  
   الداخليوضع نظامه 2-1-2-1
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 ويدعى ،وأعطى الدستور الحق لمجلس النواب بوضع األنظمة الداخلية التي تنظم آافة إجراءاته
خلي لمجلس النواب لتنظيم وضبط آافة إجراء المجلس ضمن اختصاصاته التشريعية النظام الدا
 وقد صدر النظام الداخلي األحدث ، وتعرض هذه األنظمة على الملك للتصديق عليها،والرقابية

 وهذه األنظمة يجب أن ال تخرج عن مضمون المواد ،16/3/1996لمجلس النواب في تاريخ 
بها، وهناك محاولة جديدة إلعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس الدستورية ويجب أن تلتزم 

وهناك مقترحات جديدة مثل قضية األسئلة وضرورة . النواب آمقترح لكنه في طور اإلجراءات
ضبطها في مدتها الدستورية ثمانية أيام لإلجابة وان تكون لها جلسات خاصة، وهناك مقترح 

ال يوجد نص تفصيلي للتعامل معها، ومقترح يتعلق يتعلق بالعرائض التي تقدم للنواب إذ 
 واحتوى المقترح أن ،باالعتراف بالكتل البرلمانية ورفض من المجلس بحجة أن الكتل غير ثابتة

يكون رؤوسا الكتل التي يزيد عددها عن عشرة نواب أعضاء في المكتب الدائم للمجلس، ومن 
قبة وخصوصا ألعضاء اللجان الذين يدرسون أهم المواضيع المطروحة هو طريقة النقاش تحت ال

القوانين و يعطون أرائهم داخل اللجان التي يؤخذ بها ال يجوز مناقشتها ثانية فما دام الرأي قد أخذ 
به فال داعي للتكرار، ولكن إذ آان مقترحه لم يؤخذ به داخل اللجنة فله الحق في مناقشته تحت 

ة لجنة للسلوك البرلماني، ومراقبة مسلكيات النواب ورفض المجلس اقتراح يتعلق بإضاف. القبة
  .من حضور، ومشارآه في اللجان إلى غيرها ولكنها مقترحات تم رفضها في القراءة األولية

  
  انفراد البرلمان بوضع موازنته وانفاقها  2-1-2-2
  

 دينار 7.605.000 مبلغ 2006لعام ) األعيان والنواب(بلغت الموازنة المالية للبرلمان 
 مبوبة على عدة فصول منها مخصصات األعيان والنواب، الرواتب واألجور والنفقات ،أردني

 والنفقات التمويلية ونفقات أخرى، ويقوم رئيس آل من المجلسين بإدارة الشؤون المالية ،التشغيلية
من خالل الدائرة المالية المستقلة في المجلسان، وبالنظر إلى موازنة مجلس النواب فإنها تبلغ 

ت ذهب جزء آبير منها آمخصصات ومكافآ ي2006ة ماليين دينار أردني للعام الحالي خمس
 ورواتب الموظفين اإلداريين وغيرهم تبلغ ،1.980.000للنواب وتبلغ تلك المخصصات 

، وبند السفر في المهمات الخارجية 1.2960.000 وتبلغ النفقات التشغيلية ،1.246.000
 دينار 950.000، 2005، وبلغ فعليا العام الماضي 2006 لعام 340.000والزيارات يبلغ 

أردني، وهذه األرقام المتعلقة بالموازنة يذهب ما يزيد عن ثلثيها رواتب ومكافئات وهي بالمقارنة 
مع العديد من البرلمانات المتشابهة ال تساوي شيئا إذ أن االحتياجات أآثر لتفعيل العمل وتحسين 

  .األداء
  
  ن الموظفين في البرلمانيتعيانفراد المجلس في  2-1-2-3
   

بعملية إختيار وتعين القيام يتولى رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم واالمين العام للمجلس 
الموظفين االداريين والفنيين والمستشارين وآافة امور التعيين تتم عن طريق رئيس المجلس وهو 

 وتحديد ،مجلس االشراف عليهم وتتولى امانة ال،مستقل بهذه الخاصية ال يشارآه احد بذلك
   . أو االستغناء عن خدماتهم وتأديبهماجورهم و ترقيتهم

  
  من خالل قوى امنية تابعة لها آمنه تولي المجلس ضبط  2-1-2-4
  

هي من فأما بالنسبة للمحافظة على النظام العام واألمن داخل المجلس وحوله و ضمن حرمه 
لمجلس وال يجوز استدعاء  القوات األمنية  ويقوم بذلك الرئيس باسم ا،دهاختصاص المجلس وح

وتوضع قوات شرطة آافية لحفظ األمن تكون تحت إمرة . غير شرطة المجلس إال بطلب منه
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الرئيس ومستقلة عن أي سلطة أخرى وتتلقى األوامر منه، فالمجلس يحظى باالستقاللية في حفظ 
  .آمنه ونظامه العام

  
   تحديد دورات إنعقاد المجلس في الدستور 2-1-3
  

، والمقصود بالدورة هي فترات انعقاد )البرلمان( أنواع من الدورات لمجلس األمة ةهناك ثالث
  :، وهذه الدورات هي)االجتماع(المجلس 

  الدورة العادية -
 الدورة غير العادية -
 الدورة االستثنائية -
-  

مجلس  والملك يدعو ، الدورة العادية حددت بدورة واحدة في غضون آل سنة ومدتها أربع شهور
األمة إلى االجتماع  في دورته العادية في اليوم األول من تشرين األول من آل سنة، وإذا آان 
اليوم المذآور عطلة رسمية ففي أو يوم يليه ال يكون عطلة رسمية، وإذا لم يدع مجلس األمة إلى 

  .ااالجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه آما لو آان قد دعي بموجبه
وأعطى الدستور الحق للملك في إرجاء اجتماع مجلس األمة لتاريخ يعين في اإلرادة الملكية 
على أن ال تتجاوز مدة اإلرجاء شهرين، وتمتد الدورة العادية مدة أربعة أشهر إال إذ حل الملك 

 ال مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد فترة الدورة العادية مدة أخرى
  .تتجاوز ثالثة أشهر، وعند انتهاء مدة الدورة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة

واستنادا لنصوص الدستور فإنه يحق للملك أن يؤجل جلسات مجلس األمة ثالث مرات فقط، وإذا 
 فلمرتين فقط على أنه ال يجوز أن تزيد مدة 78آان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب المادة 

ي الدورة الواحدة على شهرين بما في ذلك مدة اإلرجاء، وال تدخل هذه التأجيالت في التأجيالت ف
  .حساب مدة الدورة

  
 التي تتم نتيجة لحل  الدورات وهي،أما النوع الثاني من الدورات فهو الدورات غير العادية

 تاريخ البرلمان وإجراء االنتخاب العام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد
 30الحل بأربعة أشهر على األآثر، وال يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية في أي حال يوم 

  .أيلول وتفض الدورة لتمكين المجلس من عقد دورته العادية في أول تشرين األول
والنوع الثالث من الدورات هو الدورة االستثنائية وأعطي الحق للملك والمجلس نفسه بعقدها، 

 دورة عند الضرورة ولمدة غير محدودة من أجل إقرار أمور معينة تبّين في اإلرادة الملكية وهي
وتفض بإرادة، ويحق آذلك لألغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب طلب عقد دورة استثنائية 
م توضح فيه األمور المراد بحثها، وأثناء الدورة االستثنائية ال يجوز مناقشة أي أمر أو موضوع ل

يرد ذآره باإلرادة الملكية، ففيها تحدد الموضوعات وال يجوز الخروج عنها ومناقشة أي أمر لم 
  . يرد ذآره

  
  والية البرلمان في الدستور تحديد  2-1-4
  

ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعالن " 1" فقرة 68نصت المادة 
للملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة ال  و،نتائج االنتخاب العام في الجريدة الرسمية

  تقل عن سنة واحدة وال تزيد عن سنتين 
  

  وجود شروط واضحة لحل او تقصير والية مجلس النواب  2-1-5
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 إنهاء حياة المجلس قبل إنتهاء مدته الدستورية وهي أربع إن المقصود بحل مجلس النواب
لة بالملك آرئيس لها، والملك يقوم بإعالن عملية  وأعطي حق الحل للسلطة التنفيذية ممث،سنوات

الحل من خالل إرادة ملكية تكون موقعة من قبل رئيس الوزراء والوزير المختص وهذه العملية 
مرهونة بشروط دستورية آي ال تتعسف السلطة التنفيذية باستخدام هذا الحق، وتتمثل شروط حل 

  -:مجلس النواب باآلتي 
م خالل أربعة أشهر من تاريخ الحل، إذا لم يتم االنتخاب بعد انقضاء  يجب إجراء انتخاب عا

الشهور األربعة يستعيد المجلس القديم سلطاته الدستورية ويجتمع فورا آان الحل لم يكن ويستمر 
 وال يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، وضرورة ،في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد

 أي أن  يكون هناك سبب آاف ، أي تحديد سبب أو أسباب حل المجلستسبيب اإلرادة الملكية
 وال يجوز للوزير أن يرشح نفسه لالنتخابات العامة عند الحل إال إذا استقال من منصبه قبل ،للحل
  .  يوما قبل بدء الترشيح15

  
ود س يع ىإن حل المجل شريعية    إل سلطة الت ين ال ة ب ة العالق ا طبيع باب أهمه ن األس ة م  جمل

سياسية    و روف ال افة للظ س إض ل المجل دفع بح ي ت اون والت دم التع االت ع ي ح ة وه التنفيذي
دة                   ات جدي ساهم في إجراء انتخاب ا ت دة التي أحيان رات الجدي ا حل       ،واالقتصادية والمتغي را م  وآثي

مجلس النواب األردني قبل انتهاء مدته الدستورية بأشهر من أجل إعطاء فرصة النتخاب مجلس       
ا   د خوف ير           جدي ى س ؤثر عل ذا ي ا ه ضاء وربم تمرارهم آأع تغالل اس واب باس وم الن ن أن يق م

  .اإلجراءات والعملية االنتخابية
  

  ين  حماية البرلماني2-2
  تكريس الدستور للحصانة البرلمانية  2-2-1
  

آرس الدستور األردني مبدأ الحصانة البرلمانية ألعضاء مجلس األمة بشقيه األعيان 
عمالهم واختصاصاتهم الدستورية داخل المجلس بكل حرية ودون أدنى خوف ممارسة ألوالنواب 

 وتتمثل هذه الحصانة بعدم إيقاف ،أو حرج أو تأثير من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى
 المجلس ودون أن يصدر انعقادأو محاآمة أيا من أعضاء مجلس األمة األردني أثناء مدة ) حبس(

ب إليه ذلك العضو، وال يجوز إيقافه أو محاآمته ما لم يقبض عليه متلبسا قرار من المجلس المنتس
ال يوقف أحد أعضاء مجلسي األعيان (  من الدستور 86بجريمة جنائية وذلك استنادا لنص المادة 

والنواب وال يحاآم خالل مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو ينتسب إليه قرارًا 
لقة بوجود سبب آاف بتوقيفه ومحاآمته وما لم يقبض عليه بحالة التلبس بجريمة باألآثرية المط

ن رفع إ، ومن هنا ف)جنائية وفي حاله القبض عليه بهذه الصورة يجب إعالم المجلس بذلك فورا
  . مجلس الذي ينتسب اليه العضوالحصانة عائدة لل

أوقف عضو لسبب ما خالل المدة إذا ((أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد نصت على أنه 
التي ال يكون مجلس األمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك 

ومن منطوق النص ). العضو عند اجتماعه اإلجراءات المتخذة مشفوعة باإليضاح الالزم
 ذلك العضو ونقصد الدستوري السابق فإن رفع الحصانة ال يجوز إال من المجلس المنتسب إليه

 وفي حاالت الطلب برفع الحصانة ، إًذا محصورة فقط بالمجلس فهي)مجلسي األعيان والنواب(
 ترفع الحصانة عن العضو، وترفع الحصانة حكما آييجب أن يوافق المجلس باألآثرية المطلقة 

 الداخلي  من النظام135ونصت المادة . في حالة إلقاء القبض على عضو متلبس بجريمة جنائية
لمجلس النواب على أنه ال يجوز خالل دورة انعقاد المجلس مالحقة العضو جزائيا أو اتخاذ 
إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إال بإذن من المجلس باستثناء حالة 

 عنه  من النظام الداخلي على أنه للعضو الذي رفعت141الجرم المشهود، ونصت المادة 
الحصانة ولم يوقف الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمناقشة وحق التصويت، 
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 من النظام الداخلي أنه ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون 142ونصت المادة 
موافقة المجلس، ومن خالل هذه النصوص السالفة الذآر إن رفع الحصانة من حق المجلس وليس 

  .طلب ذلك فهي تحتاج إلى تصويت األآثرية المطلقةالعضو، وإذا 
  
  

   في بعض الحاالت النيابية رفع الحصانةإمكانيةتقليص  2-2-1-1
   

 باقي الحاالت أما ، ترفع الحصانة حكمًا في حالة القبض على العضو متلبسًا بجريمة جناية
ويحتاج الى فيترك امرها لتقرير اللجنة القانونية الذي يقدم للمجلس من اجل التصويت عليه 

االآثرية المطلقة من اصوات المجلس وبهذه الحالة في معظم االحيان من الصعوبة بمكان 
في نصاب الشرط الوصول الى هذه النسبة وبذا تتقلص احتماالت رفع الحصانة لوجود هذا 

   .التصويت
  

  عن البرلمانيآليات واضحة لرفع الحصانة  2-2-1-2
  

 فطلبات رفع الحصانة تقدم عن طريق السلطة ،النيابيةونظم النظام الداخلي آليات رفع الحصانة 
التنفيذية ممثلة برئيس الحكومة باتخاذ اإلجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعا بمذآرة 
تشمل نوع الجرم ومكانه وزمانه واألدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ويحال الطلب إلى 

قديم تقرير عنه خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين، ويحال اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وت
التقرير إلى المجلس التخاذ قراره فيه، وقرار رفع الحصانة محصورًا بالفعل الوارد في طلب 

 وليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة ويقتصر ، وال يمتد ليسري على أفعال أخرى،األذن
 قدمت طلبات 2006-1989المجلس منذ عام وعبر تاريخ , دوره على األذن باإلجراءات فقط

 بعنى انه لم يتم رفع الحصانة خمس مرات ولم يتم التصويت عليها وانتهت عند اللجنة القانونية
  . الفترات السابقةطيلة رفع الحصانة عن اي عضو 

  ضمان دستوري لحرية المشرع في التعبير  2-2-2
  

في س األعيان والنواب ملء الحرية لكل أعضاء مجل 87ضمن الدستور االردني الحق في مادته 
التكلم وإبداء الرأي، وال يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه 
في أثناء جلسات المجلس وقد نظم النظام الداخلي آليات وإجراءات التكلم وابدأ الرأي والمناقشة 

  . من النظام107-93حسب ما ورد فيه من المادة 
  

  لجسدي ااألمن 2-2-3
   

 فإنه ال يتعرض أعضاء البرلمان لتهديدات أمنية أو ، استنادا لألبعاد القانونية المعمول بها
عسكرية ولم يسبق أن ذآر أن أي من أعضاء البرلمان قد مورست ضدهم مثل هذه اإلجراءات 

ف  موق أو هددت حياتهم، أو إرغامهم على وجهة نظر معينة أو،الخارجة عن الشرعية القانونية
يوافقون على عدم تعرض % 96واظهر االستطالع الذي اجري لهذه الغاية أن ما نسبته . معين

  . النواب لألذى الجسدي 
  

  تعويضات مالية مالئمة للبرلمانيين  2-2-4
  
 مبدأ استقالل السلطة التشريعية عن التنفيذية فإنه ال يجوز الجمع بين عضوية السلطة  إلى استنادا

 من ظيفة يتناول صاحبها مرتبه ويقصد بالوظائف العامة آل و،امةالتشريعية والوظائف الع
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 منافع مادية لدى إحدى دوائر ةاألموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات، وأن ال تكون لديه أي
آان مساهما  على من الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار األراضي واألمالك وال ينطبق ذلك 

 أشخاص، وبذا أصبح النائب يتقاضى مكافأة مالية من ةعشرها أآثر من ؤفي شرآة أعضا
لقيام بأعماله في التشريع والرقابة، وقد صدرت عدة قرارات عن مجلس لالخزينة العامة للدولة 

الوزراء حددت فيها مخصصات النواب المالية وقد طرأت عدة تعديالت على هذه المخصصات 
 فإن مجموع مخصصات 2006 ورد في موازنة عام وآما. إلى تم فيها مساواة النواب بالوزراء

، وتحديدا مخصصات مجلس النواب وصلت إلى 2.960.000) البرلمان األردني(مجلس األمة 
يتقاضى عضو مجلس النواب ، هذا و دينار990.000 دينار أردني سنويا واألعيان 1.980.000

  في االعيان ولهم الحق اعضاء مجلس دينار اردني وآذلك1500مكافاة مالية شهرية بحدود 
تقاضي رواتبهم التقاعدية السابقة وهو استثناء خاص العضاء المجلسين في المملكة حيث ان 
معظمهم قد عملوا باعمال سابقة او متقاعدين مدنيين وعسكريين وبالتالي تعدل رواتبهم التقاعدية 

ً  الف دينار بدل سك1000ويحصل النواب على مبلغ في ضوء وضعهم الجديد   وبذا ،ن سنويا
 دينار ومقارنة مع 95يعتبرون من اصحاب الدخول العالية مقارنة بالحد االدني لالجور البالغ 

من  % 43ويرى ما نسبته   . دينار اردني2200  تقريباً معدل الدخل السنوي للفرد الذي يصل
  . عينة االستطالع بان النواب يحصلون على تعويضات مناسبة 

  
  انيون لضغوط غير مشروعة من اجل اتخاذ قرارات معينة عدم تعرض البرلم 2-2-5
  

 ؛ فهي متوفرة ولكن ليس بشكل واسع،أما في مجال الضغوط من قبل أصحاب المصالح
وتظهر عند طرح موضوعات معينة فالضغوط من قبل بعض أصحاب الشرآات الكبرى، 

ت التأمين، شرآات والبنوك، ورجال األعمال ممكنة الحدوث ولكن ليس بشكل موسع، مثل شرآا
الدخان، االتصاالت، والبنوك فقد حصل أن تحرآوا لتشكيل قوى ضاغط بالتعاون مع بعض 
أعضاء المجلس ذوي المصالح للتأثير على القرارات و التشريعات التي يصدرها المجلس في 

 أنوبين استطالع الرأي في هذه المسالة  . والمصالحمواضيع محددة تهم أصحاب تلك الشرآات
بان البرلمان يتاثر بالضغوظ من % 67بينما تعتقد مانسبته  % 46ثيرات دولية بنسبة هناك تأ

  . الجهات الحكومية 
  

   إستقاللية البرلمان في ممارسة مهامه2-3
  حصر صالحية التشريع في البرلمان   2-3-1 

  
تورية     صاصاته الدس ي إخت ان األردن ارس البرلم شريعية،يم سياسية، والت ة  والما، وال لي

را                إلى إستنادًا ة إقت اط عملي سلطات، وتن ة ال تقالليته عن بقي سلطتين      ح مبدأ إس وانين بال شاريع الق   م
ًا ة مع شريعية والتنفيذي وانين وال ،الت وا الق ر من أعضاء المجلس أن يقترح شرة أو اآث  ويجوز لع

رار              واالصدار   ،صديق والت  ،يعتبر مشروع القانون قانونًا إال إذا مر بمراحله الدستورية وهي االق
ه أو                 ،والنشر  ويعرض مشروع آل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديل
ضه ره   ،رف انون اال إذا أق صدر ق ان وال ي ى مجلس االعي شروع إل ع الم االت يرف ع الح ي جمي  وف

 اشهر من   في غضون ستة، الملك التصديق على القانون فله َراذ لم يَ  المجلسان وصدق عليه الملك     
 واذا رد مشروع اي     ، ان يرده الى المجلس مشفوعاً  ببيان اسباب عدم التصديق            ،تاريخ رفعه اليه  

ين وجب                 ة الثلث واب بموافق ان والن سا االعي ره مجل ة واق دة المبين دا الدستور خالل الم ا ع قانون م
راع     وال يقف حق مجلس االمة عند اقتراح مشاريع قوانين جديدة بل يت            ،عندئذ اصداره  عداه إلى إقت

ائم   انون ق اء ق ديل أو إلغ ة      ،تع شريعية قليل سلطة الت ن ال وانين م ات الق سبة إقتراح ظ أن ن  ويالح
ة               سلطة التنفيذي ل ال وانين المقترحة من قب ين االعوام      ،بالمقارنة مع مشاريع الق  2001 -1989 وب
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ة  الس المتعاقب ا 369أنجزت المج ان منه ا آ ن ق80 قانوًن اقتراح م ا ب شريعية  قانون سلطة الت ل ال ب
   .من المجموع الكلي للقوانين المقترحة% 21وبنسبة 

  
ة حق  أو سلطة التنفيذي ة وضع عطيت ال وانين المؤقت شريعية ( الق ة الت ة ) األنظم ي حاالت معين ف

القول    تور ب ا الدس ص عليه نحالً    : ن د أو م ر منعق ة غي س االم ون مجل دما يك س  ،عن ق لمجل  يح
دابير ضرورية                  ،الوزراء بموافقة الملك   اذ ت ستوجب إتخ أن يضع قوانين مؤقتة  في االمور التي ت

وانين     ذه الق ون له ل ويك ة للتأجي ر قابل ستعجلة غي ات م ستدعي صرف نفق أخير أو ت ل الت ال تحتم
ى المجلس في اول          المؤقتة التي يجب أن ال تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض عل

دلها     اجتماع له وللمجلس ان يقره       وانين او يع وزراء           ،ذه الق ى مجلس  ال ا اذا رفضها فيجب عل  ام
ورا         ا ف ن بطالنه ؤثر                 ،بموافقة الملك ان يعل ى ان ال ي ا عل زول مفعوله ك االعالن ي اريخ ذل  ومن ت

ة شهور      ،ذلك على العقود المكتسبة    رات  (  ونتيجة لقصر مدة الدورة العادية للمجلس وهي اربع فت
اد  ًا دورة) اإلنعق صيرةواحيان تثنائية ق ات  ، إس ل اإلنتخاب اد  وتأجي اء لالنعق رة االرج ة لكث  و نتيج

ادة  من الدستور                   م التوسع في استخدام الم د ت دأ           94 احياناً  فق تنادًا لمب ة إس وانين مؤقت  واصدار ق
ام      ، وعلى سبيل المثال ال الحصر     ،الضرورة وغياب البرلمان   واب ع  2001 نتيجة لحل مجلس الن

د           2003نتخاب العام لمدة سنتين حتى عام       وتأجيل اجراء اإل   ة باصدار العدي سلطة التنفيذي  قامت ال
ة    ام            ،من القوانين المؤقت ذات ع ابقة وبال اعالن        1998 وفي حاالت س ا ب دل العلي ة الع  قامت محكم

انون مؤقت               ،بطالن قانون المطبوعات المعدل لعدم توفرعنصر الضرورة عندما صدر التعديل بق
إ  وبشكل ع  تناد       ن ال ام ف ى ا  توسع في اإلس ادة   إل شكل             94لم  من الدستور والتوسع في استخدامها ي

شريع  ات الت ي عملي ه ف ى حقوق دي عل ان وتع ل ،استالب لحق البرلم ل آاه ي نفس الوقت يثق  وف
ى دوره              ؤثر عل ا ي البرلمان بعدد آثيرمن القوانين التي يجب أن يتعامل معها في دوراته العادية مم

  .بة السياسيةو يضعف حقه في الرقا
   

 تم اصدار   1984-1973وتشير الوقائع التاريخية ونتيجة لغياب البرلمان في الفترة الواقعة ما بين            
 وهي فترة حل مجلس     17/6/2003 – 16/6/2001 وفي الفترة الواقعه ما بين       ،قتًاؤ قانونًا م  494

ة    سطة التنفيذي درت ال واب اص سبقها اي حكوم   211الن م ت ًا ول ًا موقت اريخ االردن   قانون ي ت ة ف
ة من    ،السياسي بهذا العدد من القوانين المؤقتة     وانين المؤقت  ويمكن القول إن االستمرار باصدار الق

ذي هو حق أصيل                   شريع ال ة في اصدار الت ى القاعدة العام قبل السلطة التنفيذية يشكل إستثناء عل
ة     ب   القول  وهذا االمر يدفع بقوة إلى     ،للبرلمان شاء محكم دستورية حيث ان التوسع في     ضرورة إن

صاص         احب األخت ى ص دي عل تور والتع ام الدس ة أحك أخر بمخالف شكل أو ب ساهم ب نهج ي ذا ال ه
واطنين                 ات الم وق وحري ى حق ى التعدي عل ود ال ا يق ة      ،االصيل، وربم انون محكم د صدور ق  وبع

م   ا رق دل العلي سنة 12الع الطعون ا  1992 ل النظر ب صة ب ي المخت ة ه ذه المحكم ي  أصبحت ه لت
أن الدستور    ،يقدمها أي متضرر من هذه القوانين المؤقتة مباشرة وبدعوى أصيلة      وبكل االحوال ف

سلطة    ددة يجب ان ال تكون رخصة لل ة في حاالت مح سلطة التنفيذي ذه الصالحية لل نح ه ذي م ال
ة المعطى   صالحيات التقديري وم ال ى مفه وانين وحت ذه الق ل ه ي إصدار مث ي التوسع ف ة ف التنفيذي

   .لسلطة التنفيذية هو مفهوم غامض وقابل للتوسع في التفسيرل
  
   صالحية تشريع واسعة 2-3-2
  

صادية،    احي االقت ف المن ي مختل شريع ف ال الت ي مج عة ف ان صالحيات واس ك البرلم يمل
ة سياسية  واالجتماعي ة   ،وال ات الدول ات وإحتياج نظم مكون ي ت ة الموضوعات الت ة وبقي  ، والمالي

و  تثناء الموض ادتين   باس ي الم واردة ف ستقلة     120، 114عات ال ة الم ي االنظم تور وه ن الدس  م
ك ان يضع         (  إن   114 ونصت المادة    ،المتعلقة بتنظيم المرافق العامة    ة المل لمجلس الوزراء بموافق

ة                      ستودعات الحكوم ة وتنظيم م وال العام اق االم ة تخصيص وإنف ادة  " أنظمة من اجل مراقب والم
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دث   120 تور تتح ن الدس شكيالت       م مية وت ة الهاش ة االردني ي المملك ة ف سيمات االداري ن التق ع
يهم  وظفين وعزلهم واإلشراف عل ين الم ة تع ا وآيفي اج إدارته ا وأسماؤها ومنه دوائر ودرجاته ال

ك      ة المل وزراء بموافق س ال صدرها مجل ة ي ين بأنظم صاصاتهم تع دود صالحياتهم واخت  إن ،وح
ة وال               إصدار األنظمة المستقلة في الموضوعا     سلطة التنفيذي ذآر هي من إختصاص ال ت السالفة ال

ذه الموضوعات  ن ه ًا م شريعاتها أي ي ت اول ف شريعية أن تتن سطة الت رر المجلس ،يجوز لل د ق  وق
ى   السلطة العالي لتفسير الدستور أنه ال يجوز للقانون  العادي الصادر عن   التشريعية أن يتطرق إل

واردة والم        ادتين       اي موضوع من الموضوعات ال  واتى   ، من الدستور    120و114حددة بنص الم
  .هذا التفسير إستنادًا إلى التاآيد على أنه من الضمانات الالزمة لمبدأ إستقالل السلطة التنفيذية

  
  مثلة لنطاق التشريعأ 2-3-2-1 

  
   تنظيم الحريات العامة من خالل اطار قانوني يضعه البرلمان2-3-2-1-1
   
ات  سند االساسي للحري تورية من ال واد الدس و الم ة ه وانين 23 -5 العام  ولكن تطرح ق

انون المطبوعات                ل ق ة مث ات العام ا بموضوع الحري سياسية      ،يتعلق جزء منه انون االحزاب ال  ، ق
ا              ا تمر بمراحله ة وجميعه ات العام نظم الحري وانين التي ت ا من الق وقانون الملكية الفكرية وغيره

   .السلطة التشريعية بمجلسيهاالدستورية وضرورة اقرارها من قبل 
  
  
  
  
  حالة الطورائ بموافقة البرلمان اعالن  اقتران 2-3-2-1-2

ادتين                       ا ورد في الم ة آم ام العرفي دفاع واالحك انون ال اك ق  124أما موضوع حاالت الطوارئ فهن
االت         125و ة الح ة لمواجه سلطة التنفيذي ا لل تثنائيتان إعطيت الحياتان إس ا ص تور وهم ن الدس  م
ك الحاالت هي              ،ارئة التي تهدد أمن واستقرار البالد     الط ة تل د طبيع  والصالحية التقديرية في تحدي

ة    ة بصورة مطلق سلطة التنفيذي شريعية أو أخذ    ،من حق ال سلطة الت شارة ال ة بإست ر مكلف  وهي غي
ة  وال يوجد أي نص دستوري يقول بأخذ موافقة البرلمان فهي ال تخضع للرقابة البرلماني       ،موافقتها

ة           ة للرقاب ادة        ،اال بقدر ما تخضع اليه اعمال السلطة التنفيذي م تنص الم ى       125 ول  من الدستور عل
سياسية      ،تعطيل البرلمان أو حله   ة ال  وهذا يدل على حق البرلمان في ممارسة إختصاصاته بالرقاب

  .في هذه الحاالت
  
  حصر حق فرض الضرائب والرسوم بالبرلمان 2-3-2-1-3

ات       يقوم البرلمان بالرقابة ال  شمل نفق ة التي ت ة العام مالية من خالل مناقشة مشروع قانون الموازن
ة رادات الدول انون ،وإي شروع ق اده لم ي إعتم الحياته ف ن ص ة م ة العام ة إدارة الموازن  وآيفي

ضها ه أو رف ة العام ه ،الموازن ي مادت تور ف نص الدس م إال 111 وي ه ال تفرض ضريبة أو رس  أن
  .بقانون

  
  العام بموافقة البرلمان اقتران انفاق المال  2-3-2-1-4

ة                      وإن آل ما يستوفي    دخل الخزان د أن ت ة ال ب ا من واردات الدول  من الضرائب والرسوم وغيره
انون                ،العامة للدولة  ة وال ينفق إال بق ة العام وال الخزين أن   ، وال يخصص أي جزء من ام ذلك ف  وآ

ه     آل إمتياز لمنح أي حق يتعلق بإستثمار المناجم والمعادن أو المرافق            العامة يجب أن يصدق علي
ادة     ذي يعمل        119بقانون، إضافة إلى ما ورد في الم واب ال وان المحاسبة بمجلس الن اط دي  وإرتب
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ا                         نويًا أو آل م ه س اريره وأرائ ديوان تق دم ال لمراقبة إيرادات ونفقات الدولة وطرق صرفها، إذ يق
  .طلب منه ذلك

  
  لبرلمانمن قبل الدولة بموافقة ااقتران اقتراض المال  2-3-2-1-5

يئًا           2 فقرة   33نصت المادة    ة ش ة الدول ل خزان ا تحمي ات التي يترتب عليه  بأن المعاهدات واالتفاق
ا       ق عليه ذة اال إذا واف ون ناف ة أو الخاصة ال تك ين عام وق األردن ي حق ساس ف ات أو م ن النفق م

   .ومن هنا فأن عمليات اقتراض المال العام يجب المصادقةعليها بقانونمجلس االمة 
  
سلطة     2-3-3 ل ال ن قب ان م ى البرلم رعية عل ر ش اب ضغطات غي شريعيةغي  او الت

  جهات نافذة اخرى 
  

شهد شد         ة ت شريعية والتنفيذي سلطتين الت ذب ًامن النواحي العملية فالعالقة بين ال  من حين الخر    ًا وج
ة         سلطتين اال أن العالق ال ال ائف لك تورية والوظ صاصات الدس وح االخت ن وض رغم م ى ال وعل

ا                     شهدت تو  صادية التي تمر به سياسية واالقت ة االسباب وحسب الظروف ال ددة ومختلف ترات متع
شددة من بعض الحكومات                   ،البالد ه المت واب نتيجة لمواقف  إذ شكلت بعض      ، وقد ساهم مجلس الن

سمت      مراحل التكتالت النيابية قوة ضغط أدت إلى تغير أو إعادة تشكيل حكومات في               ة  وإت  مختلف
ًا  ة احيان ا      العالق ي حصل عليه ازات الت ة االمتي بابه جمل د اس ان اح ذي آ سجام ال ن االن شيء م ب

ي    رت ف ا م شريعية انه ة والت سلطتين التنفيذي ين ال ة ب ة أن العالق ائع التاريخي شير الوق واب، وت الن
ا  ددة منه ل متع ضاء    ،مراح صالح لالع ق الم ى تحقي ى عل اون المبن صادم أو التع ن الت االت م   ح

ة وللحكومة معًا أو ا   ، وبكل االحوال    أو العكس لسيطرة من المجلس على الحكومة في فترات معين
سلطة           ل ال ن قب ضغوط م ون ل ذات يتعرض واب بال س الن شريعية ومجل سلطة الت ضاء ال ان اع ف
ازات                  ديم بعض االمتي التنفيذية لتمرير قوانين معينة تريدها السلطة التنفيذية وتتم هذه من خالل تق

وانين             والخدمات او التوظيف من     تم اال في حاالت ق ذه ال ت ا وه وانين احيان ر بعض الق  اجل تمري
   .معينة او ان تقوم السلطة التنفيذية بحملة عالقات عامة مع النواب باشكال مختلفة

     
   االداء -3
   الفاعلية في التشريع3-1

  
   واقتراحات القوانين ضمن دورة انعقاده القوانين  بت البرلمان مشاريع3-1-1
  

واب من               تحو يس مجلس الن ى رئ ان إل ل مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة أو البرلم
تها                      شاريع للجان المتخصصة لدراس ك الم ا المجلس تحول تل أجل عرضها على المجلس فإذا قبله

شتها و شأنهاوضع ومناق يات ب س    ،توص دم للمجل ي تق رة الت وانين آثي شاريع الق داد م ر إع  وتعتب
د عن                       ،مؤقتةوبالذات القوانين ال   ا يزي ع عشر م ة للمجلس الراب ال حولت الحكوم ى سبيل المث  فعل

ان    ناهيك عن القوانين المرحَّ    ، قانون مؤقت  211 ا هو    ،لة سابقًا والموجودة في لجان البرلم ا م  منه
ددها عن   د ع ان ويزي ا اللج ة تنظر فيه وانين عادي شاريع ق ا م ن 64مؤقت ومنه انون رحلت م  ق

ة                  . األعوام السابقة  دورات العادي وانين في ال ك الق اء تل وبالتالي فإن قدرة المجلس واللجان على إنه
دة ال                 ة       أو حتى االستثنائية يكاد يكون صعبًا إذا ما أخذنا بعين  األعتبار إن م ة هو أربع دورة العادي

  : شهور ينقضي نصفها في أمرين 
  

د تعامل                ل الثقة    اعطاء  هو األمر األول  سريعة للحكومات في األردن فق رات ال لحكومة نتيجة للتغي
   . مع ثالث حكومات2003هذا المجلس منذ إنتخابه في تموز 
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دورات     .عن أربعة أسابيع  هو الموازنة العامة للدولة التي تأخذ وقتًا ال يقل           األمر الثاني    و  وحتى ال
شة             ،األستثنائية مدتها قصيرة ومحكومة باإلرادة الملكية التي تحدد الموضوعات المطروحة للمناق

اإلرادة           رد ب زام الواضح           ،وال يجوز للمجلس مناقشة أية موضوعات لم ت ذلك عدم االلت  ويضاف ل
انوني ل  صاب الق دان الن ستوى الحضور وفق دني م ان وت ل اللج ى بعم ًا، وحت ان احيان سات اللج جل

دني  . المجلس يهرب نصابه من أجل أن ال تنعقد الجلسات      وبالتالي فإن هناك ضعف في األنجاز وت
وانين  شاريع الق ن م در م ر ق از أآب دم إنج شريعية وع ه الت ي أداء مهام س ف ة المجل ي فاعلي ف

   .المعروضة عليه
  
  ن بشكل جدي قبل اقرارها دراسة ومناقشة المشاريع واقتراحات القواني 3-1-2 

  
ار   ل افتق م العم ضغط وحج رة ال ن آث تعجال يالحظ م ة واالس وانين الجدي شاريع الق ة م ي دراس ف

ان اذ ان معظم                          ل مجلس االعي وانين من قب رة رد الق دليل الواضح هو آث وانين وال ومقترحات الق
ا وتكون في    القوانين التي يتم اجازتها من مجلس النواب  تعود ثانية اليه مشفوعة ب      اسباب ارجاعه

ة وفي جانب اخر             سرع وعدم الجدي يالحظ الت واد ف ديل م ان تع وانين    ،اآثر االحي ر من الق  ان آثي
وبالتالي يؤدي الى   المجلسان  تعدل في السنة اآثر من مرة فالتسرع يكون من الحكومة ومن ثم من              

دتها    و 2006إلى وقائع الدورة االستثنائية صيف        وبالنظر .مثل هذا الوضع   ا انتهت في       46م  يوم
د               28 ، فقد  تم انجاز       28/9/2006 رأي المع  قانونا في حدود اثنا عشر جلسة ، وأشار استطالع ال

شكل جدي                % 60لغايات هذه الدراسة أن      وانين ب شاريع الق شون م واب يدرسون ويناق تقول أن الن
  . ومفصل 

ن المجلس بالمق  ة م وانين المقترح شاريع الق دد م ى ع النظر إل ن وب ة م ه الحكوم ا تقدم ع م ة م ارن
داً          يًال ج اد يكون قل اني               ،مشاريع قوانين يك دمت المجالس الحادي عشر والث ال تق ى سبيل المث  فعل

والي       ى الت ت عل وانين آان ات ق شر بإقترح ع ع شر والراب ث ع شر والثال د 25،17،38،8ع ، وق
د      ى ح وانين وصل إل شاريع ق ن م الس م ك المج زت تل ى131،92،146،214أنج والي،  عل  الت

وام  ين أع ا ب ة م رة الزمني ذه الفت شمل ه شاريع ،2006-1989وت ي م از ف ادة اإلنج سر زي ا يف  وم
سات وتخصيص                ى ثالث جل سات االسبوعية إل ادة الجل القوانين لدى المجلس الرابع عشر هو زي

سابقة     دورات ال ن ال ازات ع ادة اإلنج ي زي اهم ف ذا س شريع وه ستان للت رض  ،جل ى تع افة إل  إض
ا من           ،س لهجمة شعبية بأنه ضعيف االداء     المجل ل اداء المجلس خوف دعوا لتفعي  وظهر إتجاه اخر ي

   .شائعات سرت في البالد حول إمكانية حل مجلس النواب الرابع عشر
  
  فاعلية البرلمان في المشارآة في رسم السياسات العامة 3-1-3 
   

ساهم  إّال ، في األغلباهإن رسم السياسات العامة وظيفة تقوم بها الحكومات وتحتكر    أن البرلمان ي
ستدعي اللجان   آرائهفي مناقشة هذه السياسات وإبداء      ويعطي التوصيات الالزمة لذلك وآثيرًا ما ت

م  تراتيجيات وزراته ات او إس شة سياس وار ومناق ة للح حاب العالق وزراء أص صة ال  ،المتخص
اً    كًال بروتوآولي شات ش ذه المناق ذ ه ًا تأخ ة    والحكوم،واحيان سياسات العام ضع ال ة ت ات المتعاقب

سياسات   ذه ال صحة ه س ب ضاء المجل اع أع اول إقن شة ،وتح ات المناق دد طلب ذنا ع ا أخ  وإذا م
ى       ين االعوام                41للحكومات فقد وصل إل ا ب ة م رة الواقع ًا خالل الفت ، ويمكن   2001 -1989 طلب

د            اظ       القول إن الدور الرقابي على تنفيذ السياسات العامة يكاد يكون مع سعى الحكومات للحف ومًا وت
ضيها المصالح                        ة التي تقت سياسات العام ر بعض ال على عالقة توازن مع البرلمان من أجل تحري

ى حدوث                         ،الوطنية العليا  دارًا أدى إل سلطتين إنح ين ال ة ب د شهدت العالق ك فق رغم من ذل  وعلى ال
 وآان أخرها   ،انات في ذلك  تكتالت نيابية ضد الحكومات و سياساتها أو حتى ترآيبتها وصدرت بي          

ع         49التكتل الذي جمع     دران في ربي ة عدنان ب شكيلة حكوم ًا ضد ت ين    2005 نائب دم أخذها بع  لع
زة من                  اإلعتبار تمثيل محافظات الجنوب آمطلب علني مما أدى إلى تعديل الحكومة بعد فترة وجي
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اون في شهر شباط               .تشكيلها شاهد التع شهد أخر من م ة  2005 وفي م دة    ضمت لجن داد االجن  إع
 عضو من   26الوطنية عددًا من مقرري اللجان في المجلسين وصل عددهم إلى ثمانية أعضاء من              

سياسي     الح ال ة لالص دة وطني داد أجن دفها إع ان ه ي آ دة الت ة لالجن ة التوجيهي ضاء اللجن أع
ين   وجرت العادة    .ات العشر القادمة  واالقتصادي واالجتماعي للسنو   ة  عند إختالل العالقة ب  الحكوم

اون من أجل                        أن  والبرلمان   ة التع م في أهمي ان والتحاور معه دعوة أعضاء البرلم ك ب دخل المل يت
المصالح الوطنية العليا ومستقبل البالد وطبيعة القضايا الصعبة التي تمر بها المنطقة التي تفرض       

اه    التعاون والتالقي ال التصادم أو التخندق آالً       ة          ، في إتج أن ثق ام ف شكل ع ة     وب واطنين متراجع الم
ة      ن االداء والفاعلي ام فالرضى ع رأي الع تطالعات ال ن اس د م شير العدي ا ت س آم ي اداء المجل ف

ام              1993متراجع منذ عام     واطنين من ع ار حجم عرائض الم ين االعتب ذنا بع  الى االن واذا ما اخ
ى  1993 – 1989 لت ال الي     4184 اذ وص ان الح ع البرلم ة م ضة بالمقارن  2006-2003 عري

ادرين                       41وصلت الى    ر ق انهم غي ام ب شعور الع ة وال دني الثق ى ت  عريضة وهذا مؤشر واضح عل
  .على خدمة المواطنين في قضاياهم العامة

   
   مشارآة المعنيين من هيئات المجتمع المدني في دارسات اقتراحات و مشاريع القوانين 3-1-4
  

ع الم  ع مؤسسات المجتم ي م ان األردن اون البرلم ا تع ة أم ذات،دني عام ا بال ة منه و ، والفاعل  فه
ا أو         مناقشة مشاريع القوانين المطروحة     في موجود إذ يتم إشراآها     و السياسات العامة المعمول به

ة       مع اللجان المختصة   المقترحة وق        ، ومن هذه المؤسسات النقابات المهني  و مؤسسات ومراآز حق
سان  سائية ،االن ات الن ة ، والهيئ ا  ونق، ومؤسسات الطفول ال وغيره ات العم يس بصورة  ،اب  ولكن ل

ا                     ا وموافقته ك المؤسسات بعرض افكاره ًا حين تطالب تل  .مستمرة او دائمة انما يحدث ذلك احيان
ر               .تجاه اي مشروع قانون منظور امام المجلس       ة هي االآث ات المهني ول إن النقاب  ومن الممكن الق

وة سيا         ر من مجال                فاعلية في التأثير آونها تشكل ثقًالعدديًا وق أثير في أآث د إستطاعت الت سية وق
   .آان أخرها منع تمرير قانون النقابات المهنية الجديد

  
   اقتراحات ومشاريع القوانين اتاالستعانة بخبراء في دارس 3-1-5
  

شاريع                 شة م أما في مجال التعاون مع الخبراء في الدراسات والمراآز المتخصصة لدارسة أو مناق
ا      القوانين فهو في أ    شارين وأهمه ضيق حاالته وفي حاالت محدودة يتم االستعانة بالخبراء أو المست

ة  ة العام انون الموازن شروع ق شة م ين مناق ام ،ح رة ع شار 2006 والول م ر ومست ين خبي م تع  ت
ات          ذه الغاي ل ه م ليست            ،إقتصادي مالي ومستشارون قانونيون لمث ار ان ارائه ين االعتب  اخذين بع

  .تقد النواب انهم ليسوا بحاجة لمثل هذه الخبرة وان آانت فأن تأثيرها ضعيفملزمة وآثيراً ما يع



 

 38
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عدد القوانين

  
  

  إنجازات مجالس النواب
1989- 2006  

  الحادي عشر   الموضوعات 
1989-1993  

  الثاني عشر 
1993-1997  

الثالث عشر 
1997-2001  

الرابع عشر 
2003-2006  

  214  146  92  131  قوانين 
  596  294  917  412  اسئلة 
  4  8  1  16  جوابات  إست

  7  9  18  14   طلب مناقشة 
  8  38  17  25  إقتراحات بقوانين
  16  143  367  383  إقتراحات برغبة

( عرائض مواطنين 
  )شكاوي 

4184  1133  373  41  

          
  
  
  
  
  
  فاعلية السهر على المال العام 3-2
    دراسة ومناقشة آاملتان للموازنة3-2-1 
   

انون        في ع قانون وتمر  تعامل الموازنة العامة آمشرو    ا أي مشروع ق ة التي يمر به  ، المراحل آاف
ة لدارسته دراسة مستفيضه            ة المالي ى اللجن وبالنسبة لمشروع قانون الموازنة العامة فأنه يحول إل

ام      ،ومعمقه وبشفافية عالية   ة لع ة العام انون الموزان  2006 وبالنظر إلى آلية التعامل مع مشروع ق
 وقد حضر نواب من      ،الية اثنا عشر إجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الموازنة       فقد إجتمت اللجنة الم   

شة باإلضافة                  ًا شارآوا في المناق ى  خارج اللجنة اإلجتماعات ما يقارب من أربعة وعشرين نائب   إل
ةا ة المالي صيل   ،للجن م بالتف ة معه ود الموازن شة بن م مناق رًا إذ ت شر وزي ة ع ة ثالث ت اللجن  ، وقابل
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ًا                إضافة إلى م   ى إحدى عشر أمين حافظ البنك المرآزي ورئيس هيئة التخاصية وإستمعت اللجنة إل
ة        ة      ،عامًا، وثمانية وعشرون مديرًا لدوائر مستقلة ومؤسسات عام ذين إستمعت اللجن غ عدد ال  وبل

ام    ة لع شة الموازن م لمناق ن  2006له ارب م ا يق ود    87 م ة بن شة آاف م مناق رًا  وت سؤوًال وخبي  م
ة بال  اعي        الموازن ع االقتصادي واإلجتم ى الواق اتها عل د من انعكاس ا والتاآ د ارقامه تفصيل وتحدي

أت             إذ تم إقتراح تخفيضات مالية على االنفاق العام        ،والمالي للدولة  ود التي إرت د من البن    في العدي
ام        فياللجنة أن    اق الع ايتألم مع           ،ها شططًا، وأوصت بتقليص االنف  ومقترحات وتوصيات حسب م
ة        ،ع المالية واالقتصادية للبالد   االوضا ى األخذ بالتوصيات آاف ة عل د وافقت الحكوم  ويتضح  ، وق

ضع     ة وت ة ودقيق صورة متكامل ة ب ة للدول ة العام ة الموازن وم بدارس ة تق ة المالي ك ان اللجن ن ذل م
ة           ،توصياتها ضمن الحق الدستوري والقانوني لها      ر ملزم ى أن التوصيات غي ه احي    عل تم   نً ا لكن ا ي

يكون هذا القبول من قبل الحكومة من   اخرى  واحيانا  افق بين السلطتين على االخذ بالتوصيات       التو
   .اجل تمرير الموازنة

  
   شفافية في تحديد ارقام الموازنة 3-2-1-1
  

ة       صورة واضحة ودقيق ة ب صول المختلف ة للف ة النهائي ام الموازن ة ارق ة بدراس ة المالي وم اللجن تق
ي   ين ف راء وفني ود خب تالالت    وبوج رات واالخ ان الثغ ة وبي ة العام ود الموازن صول وبن ل ف تحلي

   .الواردة في الموازنة وتظهر هذه في التقرير النهائي الذي يقدم للبرلمان قبل البدء بالمناقشة
  
  
  
  
  االرقام هذه  التأآد من صحة 3-2-1-2
  

ة الع                       ة الموازن وم مديري الي اذ تق ي م ة هو موضوع فن ر من الموازن ة     جانب آبي ة وزارة المالي ام
ة            ات الدول رادات ونفق د اي ة وتحدي ان      ،باعداد الموازنة العامة للدول ة في البرلم ة المالي وم اللجن  وتق

ان                     د من صحتها وتبي ًا والتاآ دقيقًا فعلي ا اذا    بشقيه بعملية التاآد من صحة االرقام وتدقيقها ت ان  م آ
داً             ة           هناك اخطاء رقمية وحتى التأآد من مجاميع الفصول واح ارير النهائي و االخر وتظهر التق  تل

ة في الفصل           اذا  التي تقدمها اللجنة     روق رقمي اك ف ان هن و      آ دًا تل  الواحد او مجاميع الفصول واح
   . االختالفات او الفروقات ان وجدت في سياق التقرير او توصياتهوينص على تلكاالخر 

  
  
  تصادية والمالية واالجتماعية  التاآد من انعكاسات الموازنة على االوضاع االق3-2-1-3
  

ي   واب ف س الن ة لمجل ة المالي شات اللجن ال ومناق دول اعم ى ج االطالع عل باط 5 ب  2006 ش
ة           2006والمتعلقة بالموازنة العامة لعام       نجد ان اللجنة المالية رآزت على انعكاسات االرقام المالي

   .المقدرة على االوضاع االقتصادية والمالية واالجتماعية
ة                معادلةالتاآيد على    و شها الدول ات الملحة والظروف الموضوعية التي تعي  الطموحات واالولوي

ر  ل الفق ة مث صادية واالجتماعي صعوبات االقت اة ال ة، ومراع عار،  والبطال اع االس  ، وارتف
ة نفط و  ،والمديوني عار ال اع اس سعي وارتف ىال ام        إل اق الع ين االنف وازن ب ن الت ة م ق درج تحقي
 وإعادة هيكلية   ، وهيكلة اسعار الفائدة   ، العامه من خالل تخفيض رصيد الدين الخارجي       وااليرادات

دائم    ة ال ز الموازن ضريبية وعج ة ال ي  ،االنظم دريب المهن ات الت ز . وسياس ة  وتعزي االنتاجي
اعي ةفي               االجتماعية وحزمة األمان     صادية واالجتم ة واالقت اد المالي د ضمنت االبع االجتماعي وق
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ياتها  ت وطاتوص ي لب ة وه يات العام زام بالتوص رورة االلت ة ض ك 24الحكوم ملت تل دًا ش  بن
   .االوضاع

  
   االستعانة بخبراء في الشؤون المالية واالقتصادية لدارسة الموازنة واقرارها3-2-1-4
  

د                    صاديين وق اليين واالقت الخبراء الم تعانة ب ة باالس ة المالي وم اللجن ة تق ة العام  عند دراسة الموازن
راء                      عين م  دعوة خب وم ب ة تق ان اللجن ك ف ى ذل شان باالضافة ال ذا ال الي متخصص في ه شار م ست

م             ة معه ود الموازن شة فصول وبن ة       ،ومتخصصين ومسؤولين حكوميين لمناق شة الموازن  ففي مناق
ام  ة لع راً  2006العام شر وزي ة ع شة ثالث راض المناق ة الغ ة المالي ت اللجن ك ، قابل افظ البن  ومح

ديراً   ، امينا عاما  38 وقابلت   ، ومدير دائرة الموازنة العامة    ، التخاصية ئةالمرآزي ورئيس هي    ،  وم
ة        آذلك   و ،ورئيسًا لدوائر ومؤسسات الدولة المختلفة      ،من القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجاري

   . ورؤ ساء الجامعات وغيرهم من المتخصصين،وغرف الصناعة
  
ان لقطع الحساب         2-3-1-5 ائي   ( دراسة البرلم ة         ) الحساب النه ام الفعلي ين االرق ذي يب ال

  للجباية واالنقاق 
  

ره وتوصياته اذ                      ود في تقري دة بن ا ع ة ويضع له  يدرس البرلمان الحساب النهائي لالنفاق والجباي
ررت   2006 وفي موازنة عام     ،يحددها ويقارن بينها عمليا مع الموازنة السابقة ومعطيات الواقع          ق

م تلغي اي                90لعامة بمبلغ   اللجنة المالية تخفيض حجم النفقات ا      ة ل م ان اللجن  مليون دينار  مع العل
من المشروعات المدرجه على جدول الموازنة واوضحت في جدول خاص المشاريع والبنود التي             

م  ا ت يض انفاقه ةتخف ة هادف ىبالموازن يض   إل ى  تخف ة ال ة العام ز الموازن اتج % 0.9عج ن الن م
غ    در بمبل الي المق ي االجم ار  مل9944المحل ون دين ام    ،ي ة النظ ادة هيكلي ضرورة اع  واوصت ب

ات     ه للمبيع ضريبة العام انون ال ديل ق ضريبي وتع ه   ال ضريبي برمت ام ال ي للنظ  ،واصالح هيكل
الل          ن خ ة وم انون الموازن شروع ق شتهم لم د مناق واب عن س الن ضاء مجل ان اع ام ف شكل ع وب

ر     م التي تستمر ما يزيد عن ثالثة الى اربعة ايام يطال    هخطابات اق فتكث د من االنف بون الحكومة بمزي
الطرق     ة ب ن مطالب دمي م ابع الخ ات ذات الط شفيات،الخطاب دمات   ، والمست اق للخ ادة االنف  وزي

اء                االجتماعية وغيرها من المطالب الخدمية التي تزيد من االنفاق العام وزيادة االنفاق دستوريا اثن
م الخطا صبح معظ الي ت ة وبالت ة مرفوض شة الموازن سب مناق ابي لك ي انتخ دفها اعالم ات ه ب

   .حداً  يخاطب بنود الموازنة او يفندها رقمياً أ تجد أنالمؤيدين في دوائرهم االنتخابية وندر 
  
   تصويت شفاف على الموازنة 3-2-2
  

ا التصويت                        ة منه ة وفق شروط معين ى الموازن تم التصويت عل  ( حسب نصوص الدستور فأنه ي
 وال يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة من            ،فصالً  فصال ً    على الموازنة    ،) االقتراع

انون   ر اال بق صل الخ س  ،ف اً       وللمجل ايراه موافق سب م صول بح ي الف ات ف اص النفق ق بانق الح
دم   راح المق ة االقت ديل وال بطريق ة التع ات ال بطريق ك النفق د تلل ه ان يزي يس ل ة ول للمصلحة العام

 اقتراح اثناء مناقشة الموازنة العامة يقدم اللغاء ضريبة موجودة او فرض            ال يقبل اي  و   ،على حدة 
ادة او      رره بزي ديل الضرائب المق دة او تع اول  ،نقصان  ضريبة جدي ة    يتن وانيين المالي ه الق ا اقرت  م

ول ذة المفع ة ونفق ،الناف ى ورادات الدول صدق عل ا وي ة اته انون الموازن ة بق نة مالي ل س درة لك المق
ة فصال فصال آالً                هذا ،العامة ة العام ى الموازن تم التصويت عل دي وعد        وي ع االي دة برف ى ح  عل

االصوات لالعضاء ويتم التصويت النهائي برفع االيدي وعد االصوات وتصدر بأغلبية االعضاء            
ه في           ،الحاضرين وآثيراً  ما يتم نقل التصويت ببث مباشر على التلفاز           ادرة ان ات الن  ومن المفارق

ام   ة ع ة          2006موازن ة العام رار الموازن س اق يس المجل ن رئ وات واعل صاء االص تم اح م ي  ل
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ذه                      ة التصويت ه ى آلي اً  عل سه احتجاج باالغلبية مما اثار انزعاج بعض النواب الذين غادروا الجل
 وتدل هذه الحالة على عدم شفافية التصويت على موازنة عام           ،نيةومعظمهم من المعارضة البرلما   

2006.   
  
  اقبة شاملة للموازنة مر3-2-3
   

انون    الموازنة العامة آمشروع      تعامل يقوم البرلمان باقرار مشروع قانون الموازنة و       ويجب ان  ق
ع   ر بجمي ل تم توريةالمراح وال       ،الدس ن ام زء م ه ال يخصص اي ج ى ان تور عل نص الدس  وي

ذه النصوص تعط        انون وه ان نوعه اال بق ان  الخزانة العامه وال ينفق الي غرض مهما آ ي البرلم
   .اقرارها وطرق انفاقهاو المراقبة الشاملة للموازنة العامة 

  
   ممارسة البرلمان رقابة فعلية وفالعة على تنفيذ الموازنة3-2-3-1
   

اق تنفيذ االنفاق وذلك من خالل وسائل متعددة منها    ل يقوم البرلمان بالمراقبة الفعلية      تم   أن االنف  ال ي
ئلة    وعمل ،ال من خالل القانون   إ ات االس اق محددة               ،ي ضايا انق  واالستجوابات ولجان التحقيق في ق

ى ضرورة       ،لكافة مؤسسات ودوائر الدولة التي تحصل على اموالها من الموازنة العامة            اضافة ال
انون         ة بق ة العام اق               ،اصدار مالحق الموازن ة في امور االنف ة المالي د    ويالحظ ان الرقاب رار  بع اق

ة         وال تتم الموازنة ضعيفة    ة وال يوجد متابع شكلة في مؤسسة عام ار م دما تث ستمرة   اال عن ك  م لتل
   .الغايات على الرغم من ان نصوص الدستور واضحة في ذلك

  
   العام  المال استعانة البرلمان بديوان المحاسبة لضبط االنفاق3-2-3-2

اريره               دم تق واب ويق نويا وا   يرتبط ديوان المحاسبة ارتباطا مباشرا بمجلس الن ي   س وي   لت ى  تحت عل
ة                 آرائه ة الفعلي ا اذ يمارس الرقاب ة عليه  وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتب
امالو اق الع ى االنف ة عل ه ، تنفيذي ب من دما يطل ة عن ارير دوري ديم تق ه تق وز ل وم مجلس ، ويج ويق

ار لهذه واستنادا ،  سنة لكلة العاديةالنواب بمناقشة هذه التقارير بشكل سنوي مع بداية الدور          يرالتق
ا                 ة والمحاسبة المعمول به ائل الرقاب والمخالفات يتم محاسبة الوزراء عن المخالفات المرتكبة بوس

ر                     وبشكل عام فإن   ،قانونيا ً  ة واصبحت شكلية اآث وان المحاسبة ال تعامل بجدي ارير دي شة تق  مناق
ة الحق      ل 2001 وقد عدل قانون ديوان المحاسبة سنة          ،منها فعلية  ا       ةتكون الرقاب ابقة آم  وليست س

ة                 تم المراقب آان في العقود السابقة وهذا التعديل اثر على عمليات الرقابة بمعنى ان يتم الصرف وت
ذا    ًاالحق وان المحاسبة      أ وه اريره      ضعف دور دي ة تق وان             وأهمي يس دي ين رئ ة تعي رى ان عملي  وي

وزراء واس    المحاسبة يتم من خالل    يس ال ذ    اج رأي تمزرئ واب وه يس مجلس الن   يضعف دور ارئ
    . في عمليات الرقابة النه معين من قبل رئيس الوزراءرئيس ديوان المحاسبة

  
  
   فاعلية الرقابة على الحكومة ومحاسبتها3-3

  وجود معارضة منظمة وفاعلة في البرلمان 3-3-1
   

ابهم      م إنتخ واب ت ة الن إن أغلبي شر ف ع ع س الراب ة المجل ى ترآيب النظر إل شائرية  ب ى أسس ع عل
ة      ،من المجموع العام إلعضاء المجلس      % 77وعائلية وتصل نسبتهم إلى       وتوجد معارضة منظم

سلمين    ( تتمثل في حزب جبهة العمل االسالمي الوجه السياسي           عضو   17وعددهم   ) لإلخوان الم
سبتها                     % 15وبنسبة   دني ن ة لت ذه المعارضة ليست فاعل ام إلعضاء المجلس وه  من المجموع الع

فهي تحاول أن تكون فاعلة ولكنها لم تستطع تحقيق ذلك آما آان االمر في المجلس الحادي عشر       
ردي                 ،1993-1989في الفترة ما بين      ا تأخذ الطابع الف واب ولكنه  وتوجد معارضة من بعض الن
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ى                 ،غير المنظم  ة من حين إل سياسات الحكوم واقفهم الرافضة ل ذلك التصويت     آ وتظهر م خر، وآ
واب             بعدم منح    ة ن ى ثماني واب وحده االعل ة ن  ،الثقة للحكومة وعددها متفاوت في حده األدنى أربع

ن      ة زادت ع دًا وباغلبي ه ج ة مريح ى ثق رة حصلت عل سنوات االخي ي ال ة ف ات المتعاقب والحكوم
سبة     85 فالحكومة الحالية حصلت على      ًاثمانين صوت  ي     % 77 صوت وبن ذا   ،من المجموع الكل  وب

ؤثرة أو          ،%23ظمة أو غير المنظمة تشكل ما نسبته        تصبح المعارضة المن   الي فهي ليست م  وبالت
ة            ة عن الحكوم . فاعلة من أجل تغير السياسات أو حتى تعطيل مشاريع القوانين أو حتى حجب الثق

ة                          ى طريق ًا عل سة احتجاج ة العمل االسالمي من الجل ة خرجت جبه ى الموازن وفي التصويت عل
  .اغلبية برلمانيةالتصويت لكن الموازنة أقرت ب

  
   

   مسألة فعالة للحكومة3-3-2
   

وزراء بمسؤولية  أما فيما يتعلق     ادة        ،ال د نصت الم وزراء      " 51" فق يس ال ى أن رئ من الدستور عل
ا أن آل                     ة آم ة للدول سياسة العام والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشترآة عن ال

سياسية        ،رتهوزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزا         وأعطي الحق في ممارسة الرقابة ال
تجوابات  ئلة واالس الل االس ن خ ق الخاصة ،م ان التحقي ة، ولج داء الرغب سياسية ، وإب ة ال  فالرقاب

شكلي                اد يظهر عن إطاره ال ئلة         ،موجودة ولكنها غير فاعلة وتأثيرها ال يك ع تطرح أس  وفي الواق
ة حيث إن المقصود با            سياسات العام ه أو               آثيرة حول ال تفهام العضو عن أمر يجهل سؤال هو إس ل

ه  ا الي ه وصل علمه ن واقع ق م شير   ،التحق ور وت ن االم ر م ي أم ة ف ة الحكوم تفهام عن ني  أو إس
ان الحادي عشر                       ر حيث وصلت في البرلم ئلة آثي ى  1993 -1989االرقام إلى أن عدد االس (  إل

اني عشر           ) 412 ان الث ى    1997-1993سؤاًال وفي البرلم م قياسي   وصلت إل سؤاًال،  ) 917( رق
ع   ،سؤاًال) 294( وصلت إلى 2001-1997وفي البرلمان الثالث عشر       وفي البرلمان الحالي الراب

  . سؤاًال) 596(، وصلت الى 2006 – 2003عشر  
زام بالموعد الدستوري                   دورات اال إن االلت ام   (وعلى الرغم من آثرة االسئلة في بعض ال ان أي  )ثم

 إذ تاخذ الردود مدة زمنية طويلة مخالفة للمدة المحددة           ، في آثير من االحيان    للرد عليها غير وراد   
ردود وتكون         ،دستورياً ، و في بعض االحيان ترحل االسئلة من دورة إلى اخرى            ًا تصل ال  واحيان

ى                    ،الحكومة قد تغيرت    ة عل ال في المجلس الحالي تمت االجاب ى سبيل المث  596 من      338 وعل
سبة  د% 56وبن شعبية   والعدي ن ال ة والبحث ع ة بحت اد إعالمي ئلة البع دمون االس واب يق ن الن  ، م

والبعض االخر الهداف شخصية في عالقته مع أعضاء الحكومة لكن هذا ال يمنع من وجود اسئلة                
سياسية       ة               ،هدفها الحقيقي هو تطبيق الرقابة ال اء الرقاب ًا البق سعى دوم ة ت إن الحكوم  وفي الغالب ف

سؤال بمع دود ال ي ح بة  ف ي المحاس تجواب يعن تجوابات الن اإلس ى إس ئلة ال ول االس ى أن ال تتح ن
ى استجواب             سؤال إل ى التصويت    ،الفعلية للوزراء أو الوزير ونادرًا ما يتحول ال   واإلستجواب إل

ين               ،بالثقة  وصل  1993 -1989 أما في مجال االستجوابات فهي نادرة جدًا ففي الفترة الواقعة ما ب
تجوابات  دد االس ى ع وام  ) 16(إل ين االع ا ب ة م رة الواقع ي الفت تجوابًا وف ان 1997 -1993إس  آ

ى         2001 -1997 وفي البرلمان الثالث عشر        .هناك استجوابًا واحداً    وصلت عدد االستجوابات ال
ى            ،إستجوابات) 8( إستجوابات  ) 4( أما البرلمان الرابع عشر وهو الحالي وصلت االستجوابات إل

  . تم مناقشة إثنان منها
  

 سابقة بأن ينتهي االستجواب      ةوتشير الوقائع في المجلس الحالي والمجالس السابقة أنه لم تحدث أي          
ة ة بالحكوم ى طرح الثق ؤثر ،إل م ت ة ل سياسية المختلف ة ال ائل الرقاب تخدام وس ول إن إس ن الق  ويمك

ة   ات المتعاقب ة للحكوم سياسات العام ديل ال ى تع رًا عل تطالع .آثي ين اس رأيوب ول ال موضوع  ح
ع    ى جمي ة عل ة الفعال ان للرقاب ة البرلم الممارس ة أعم سبته  % 40 أن إذ الحكوم ا ن ق وم ال تواف
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ان    % 57 ما نسبته   واعربت. محايد  % 25توافق ونسبة   % 35 ان البرلم ساد وب عن قلقها بشان الف
  . ال يحقق بفاعلية في تلك القضايا 

  
  مة  الثقة بالحكوطرح فعالية صالحية البرلمان في 3-3-3
  

سأل    إن          أما في م ة ف ى الحكوم ة عل ك               ة التصويت بالثق ى عدم حدوث ذل شير إل ة ت ائع البرلماني  الوق
ام              سابع ع سيد سمير           1963االمر إال مرة واحدة حين حجب مجلس النواب ال ة ال ة عن حكوم  الثق

ي       الرفاعي سياسي االردن رة      وهي الحالة الوحيدة في التاريخ ال سنوات الخمسة عشر االخي  وفي ال
ات   ن الحكوم ة م ة عن أي حكوم م يحصل أن صوت بحجب الثق ة ل اة النيابي دت الحي ذ أن إعي من
اع                      ام هي إرتف ى عشر حكومات  وأن المالحظة الجديرة باالهتم المتعاقبة والتي وصل عددها إل

رة         ة          ،نسبة التصويت بالثقة على الحكومات في السنوات االخي ى ثق  وجيمع الحكومات حصلت عل
   .عالية ومريحة

   على التزام الحكومة باالتفاقات الدولية في السهر  فاعلية  البرلمان3-3-4
  

سياسة                  تشير الوقائع السياسية أن    ى ال ة عل واب في الرقاب  هناك تراجعًا ملحوظًا في دور مجلس الن
الخارجية على الرغم  من أن الدستور أعطى الحق للمجلس حيث ورد في الدستورأن المعاهدات          

ين        واالتفاقات   وق األردن ات أو مساس في حق التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفق
 وإستنادًا لذلك فقد ورد في النظام   .العامة أو الخاصة ال تكون نافذة اال إذا وافق عليها مجلس االمة    

ادة  واب الم داخلي لمجلس الن ات ا 38ال دات واالتفاقي ة المعاه القول دراس ك ب ى ذل د عل ي  التأآي لت
  .تختص بالسياسة الخارجية

  
  توجيه اسئلة واستجوابات للحكومة بشان احترام االتفاقات الدولية 3-3-4-1
  

ن اقرار المعاهدات واالتفاقات الدولية يكون شكليا ونادرا ما يكون هناك           أوتشير الوقائع البرلمانية    
سؤال أو     اسئلة حول تلك االتفاقيات وفي عمر المجلس الحالي الرابع عشر لم يتقدم اياً              من النواب ب

واب في مجال         .إستجواب حول أي معاهدة أو إتفاق دولي        وآما هو االداء العام المتدني لمجلس الن
ة     شؤون العربي ة ال سبة للجن ذلك بالن و آ ة فه دات الدولي ات والمعاه ذ االتفاق ة لتنفي ة الحكوم مراقب

دا  رغم أن النظام ال ى ال نهج عل ى نفس ال سير عل ا ت ة إذ أنه ه والدولي ي مادت ذا 38خلي ف ا ه  منحه
  .الحق

   
ات                  3-3-4-2 رام االتفاقي شأن احت ة ب ة الحكوم شؤون الخارجي ة لل ة البرلماني متابعة اللجن

  الدولية
   

ات         ى عالق ه عل ي معظم صر ف ان يقت ي البرلم ة ف شؤون الخارجي ة ال ه لجن وم ب ذي تق دور ال  ال
ضائه  س واع ة بالمجل ادات البرلماني ة ( االتح شعب البرلماني وع  الد) ال ة وموض ة والعربي ولي

ه            ات العام ئلة في شأن           .الزيارات الخارجية التي تشكل في اطارها ما يشبه العالق ة هي االس  وقليل
د            ث تعق ة حي ة واللجن ر الخارجي ين وزي ل ب ة التواص ا بعملي ستعاض عنه ة وي ات الدولي االتفاق

تم              اجتماعات عندما  شاور في        تطرح مسائل او قضايا لها عالقة بالشان الخارج اذ ت اءات والت  اللق
 وقد تابعت لجنة الشؤون الخارجية الحالية لمجلس النواب مع الحكومة موضوع بيع             ،قاعة الصور 

رائيل   دس الس ي الق ارات ف سية لعق سة االرثودآ ارات  الكني ك العق ع تل رفض بي ا ب اذ اتخذت موقف
د           لوضرورة اعادتها    سابقة العدي دت الحكومات ال سرية      لكنيسة االردثودآسية وعق سات ال من الجل

  .لمجلس النواب الطالعهم على بعض القضايا المحددة في الشؤون الخارجية
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ات                  3-3-4-3 ا باالتفاق شان  التزامه ة ب سان الحكومي ة لحقوق االن متابعة اللجنة البرلماني
  .بشان حقوق االنسان والحريات العامةالدولة الدولية التي التزمت بها 

  
ة      في   وحقوق المواطنين    إن متابعة لجنة الحريات العامة     عملية تطبيق االتفاقات والمعاهدات الدولي

داخلي  ،المتعلقة بحقوق االنسان تقبع في إطارها الشكلي ال الجوهري          وعلى الرغم من أن النظام ال
وانين        ع الق ة جمي ي دراس عة ف ا صالحيات واس د منحه ين ق سابعة واالربع ه ال ي مادت س ف للمجل

ا في              واالمور واالقتراحات التي ت    ك المنصوص عليه وقهم سواء تل واطنين وحق ات الم تعلق بحري
ك    .الدستور او في اإلتفاقيات الدولية    ى تل سهر عل  اال أن اللجنة لم يكن لها نشاط فاعل ومؤثر في ال

ات  ل الحكوم ن قب ه م ا أن المجلس يوج شيء الغريب إذا علمن يس بال ذا ل ات وه وق والحري  ،الحق
ة د سعت اللجن وال فق ل االح وق  وبك ار حق ي إط ة ف ة للحكوم ئلة مكتوب ذآرات واس ه م ى توجي  إل

ة             دم من الحكوم ات التي تق د من     ،المواطنين وحرياتهم وآانت تكتفي باالجاب ة بالعدي  وقامت اللجن
سجون الرسمية    ارات لل ل  " الزي ام  " مراآز االصالح والتأهي ة األمن الع ة لمديري وزارة ( التابع

ة               لالطالع على واقع ا   )  الداخلية ة المعامل وفين وطبيع سجناء والموق ات التعامل مع ال لسجون وآلي
ة أو تحقيق               ا الجدي ة تغيب عنه ارات إستعراضية دعائي التي يتلقونها ويذآر البعض أنها آانت زي

   .االهداف المقصودة منها
  

اء        3-3-5 وزراء أو الرؤس ة ال ي محاآم شارآة ف ي الم ان ف تورية للبرلم الحية دس ص
  المتهمين

ا يت   ا فيم ك         أم ة بالمل سلطة التنفيذي اط ال ى أن تن نص عل تور ي إن الدس سؤولية ف دأ الم ق بمب عل
ه      ل تبع ن آ صون م و م ك فه ة المل يس الدول ن رئ ديث ع د الح ه وعن طة وزرائ ا بواس ويتواله

وزراء                   ،ومسؤولية وزراء وال يس ال ى آاهل رئ ي عل سياسي االردن  وتقع المسؤولية في النظام ال
ضامنية   ديها الت ي بع ش( ف ة) ترآة الم واب    ،أو الفردي س الن وزراء لمجل ام ال ق إته ي ح  واعط

ي  ،حصريًا ة ثلث ام إال باآثري رار االته صدر ق وزراء وال ي ام ال واب حق إته القول لمجلس الن  ب
ا             ،أصوات األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب       ى م اٍل عل ام مجلس ع وزراء أم اآم ال  ويح

ديم         . 11ئفهمينسب لهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظا        ويقوم مجلس النواب بتعين أحد أعضائه لتق
الي  س الع ام المجل ده أم ام وتأيي شارك   ،االته ام أن ي دم االته ذي يق واب ال س الن وز لمجل  وال يج

سلطة                 ان وال ذي يتكون من مجلس االعي بعملية المحاآمة الن الدستور أناطها بالمجلس العالي ال
ضائية ة    ،الق انون محاآم ي ق ا ورد ف سب م م   وح وزراء رق سنة 35 ال وزراء  1952 ل أن ال  ف

داخلي  ة ال ن الدول ى آم ع عل ي تق رائم الت ع الج ى جمي ة العظم رائم الخيان ى ج اآمون عل يح
ي        ادة            ،والخارجي آما وردت في قانون العقوبات االردن ة م رة الثاني ام الفق ة احك  من   33 ومخالف

ات     اءة استخدام       ،االختالس والرشوة    جرائم    ،الدستور والمتعلقة بالمعاهدات واالتفاق  وجرائم اس
واد ي الم واردة ف ام الدستور ال ة احك ا مخالف سلطة ومنه وق 111,15,13.12.9 ال ة  بحق  المتعلق

انون    أو فرض رسم     دون نص قانوني     المواطنين وصرف اموال   دون ق واالخالل   او ضريبة ب
ة             تئجار امالك الدول شمل شراء اواس وظيفي وي دخول في      ،بالواجب ال دات والمناقصات   تعال ال ه

رآة    و س ادارة ش ي مجل ضوا ف ان ع شرآة  اذا آ س ادارة ال سًا لمجل ا او   أو ريئ يالً عنه  او وآ
ة              .تعاطي التجارة  اليب مختلف  ومن النواحي العملية فان العديد من الوزراء يمارسون التجارة باس

   .ووسائل غير معلنة
  

  المحاآمةسهولة ووضوح اآللية المعتمدة في  3-3-5-1

                                           
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس االعيان وثالثة اعيان منتخبين وخمسة قضاة من اعلى محكمة نظامية حسب ترتيب االقدمية  11

  . وتصدر قراراته باغلبية ستة اصوات
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ا        االلية لعم  ام واضحة آم ة االته ا في حاالت محددة وهي جرائم                   لي ة  نص دستورياً  عليه الخيان
ى تصويت     ، واالخالل بالواجب الوظيفي واساءة استخدام السلطة    ،العظمى اج ال ام يحت  وان اي اته

اآثرية الثلثين من اصوات اعضاء المجلس بصوره آلية وتأتي الصعوبة وبل التعقيد في الوصول               
  . ناهيك عن تداخل االمور السياسية بأي تصويت في هذا االتجاه،لعاليةلهذه النسبة ا

   
  عدد حاالت االتهام 3-3-5-2
   
ام             أن  ة ع ة الثاني ه العادي ذا المجال آانت في المجلس الحادي عشر في دورت ة في ه أقرب حادث

ر خمس      20/3/1990في   ، إذ عقدت جلسة سرية       1990 ضايا        وتضمن التقري  مجموعات من الق
وزراء           المتعلقة بال  فساد المالي واالداري وإستغالل الوظيفة العامة واالخالل بالواجبات الموآولة لل

ي          سير ف ام وال ب الع ى النائ ساد إل ضايا الف ن ق ات م ذه المجموع ة بعض ه س إحال رر المجل وق
د من التحقيق                   ستنداتها لمزي ى م تحفظ عل م ال  وحولت بعض     ،إجراءات التحقيق والبعض األخر ت

ى الم  ضايا إل ر         الق ق الجف ضية طري ذات ق ا وبال صاص فيه احب االخت ه ص الي الن س الع  –جل
م                  ،االزرق ة ل ة وفي النهاي ة والمالي ري االشغال العام  وقد وجه المجلس االتهام لوزيرين هما وزي

رءة ساحته                       ،يتم محاآمتها  ام وتمت تب ه باالته د سقط التصويت علي ذاك فق وزراء أن يس ال  ، أما رئ
م                     وفي الفترة الحالية من      م يحصل أن ت بقته ل ى المجالس التي س عمر المجلس الرابع  عشر أو حت

   . رؤساء الوزرات او الوزراءإتهام أيًا من
  

  صالحية دستورية للبرلمان في محاآمة الوزراء المتهمين 3-3-6
   

ين     ان منتخب ة اعي ان وثالث يس مجلس االعي ن رئ الي م شكيل المجلس الع ى ت تور عل نص الدس  ي
شارآو          وخمسة قضاة من اعلى      محكمة نظامية وبالتالي فأن االعيان آجزء من البرلمان هم الذين ي

وزراء   ة ال ة محاحكم ي عملي وم ف ا يق واب   وهن س الن ديم  مجل ان   بتق ن االعي ضاء م ام واع االته
   .يشارآوا بالمحاآمة استنادا الى ان الجهة التي تتهم ال يجوز لها ان تحاآم

  
  
  
  

  محاآمة سهولة ووضوح اآللية المعتمدة في ال 3-3-6-1
  

و  الي ه س الع س المجل اء    المجل وزراء أوالرؤس ة ال ه محاآم ق ل ذي يح وزرات (  ال اء ال ) روس
ين وزراء    ،المتهم ة ال ب محاآم يم وترتي ة تنظ الي بعملي س الع وم المجل اص  ويق انون خ سب ق  ح

ادة     يوضع لهذه الغاية وبناءًا      أن      61على نص الم ل              من الدستور ف ه من قب تم اتهام ذي ي وزير ال  ال
تقالته من              م ع اس الي في قضيته وال تمن ى ان يفصل المجلس الع جلس النواب يوقف عن العمل ال

  .اقامة الدعوى عليه او االستمرار في محاآمته
   

  عدد حاالت المحاآمة  3-3-6-2
  
يس وزراء            يوجد في التاريخ السياسي لالردن        ال ر او رئ ة وزي ل المجلس      اي حاله لمحاآم من قب

   .ر باإلجراءاتيد االتهام وال يستمر بالسالعالي اذ تنتهي الحالة عن
  
  فاعلية اللجان البرلمانية 3-4
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ولجان مخصصة لمهمة محددة ولجان وجود عدد آاف من اللجان الدائمة والمؤقتة  3-4-1

  البرلمان  فيتحقيق عند الضرورة
  

ان               شأ في آل من مجلس األعي ة متخصصة تن ا لجان داخلي ة بأنه تعرف اللجان البرلماني
شاطاتهما وال ه ن ة أوج شمل آاف ده وت ى ح ل عل واب آ وم ،ن ن أعضائه وتق ل مجلس م شكلها آ  وي

رارات                  اذ الق ى المجلس إلتخ بدراسة موضوعات محددة حسب النظام الداخلي وتقدم التوصيات إل
شأنها ة ب ة ،النهائي ة حسب إختصاص آل لجن ال الحكوم ى أعم ابي عل دور الرق وم اللجان بال  وتق

ه دستورياً                    وتلعب اللجان البر   ة الوظائف المحددة ل ان لكاف دور األساسي في أداء البرلم ة ال  ،لماني
ا من الوظائف ى غيره ًا إل ًا ورقابي يًا، واداري ًا، وسياس شريعيًا، ومالي داخلي ،ت ام ال دد النظ د ح  وق

ة                    ه وعددها أربع ة ل لمجلس النواب األردني القيام بإنتخاب أعضاء اللجان مع بداية آل دورة عادي
شر ةع ة دائم ة  ، لجن ون النيابي ان الطع ل لج ة مث ان المؤقت ى اللج تورية( باالضافة إل ان ) دس ولج

وتتم عملية االنتخاب للجان الدائمة مرة واحدة آل  . التحقيق المتخصصة التي تنتهي بإنتهاء المهمة    
   .للمجلس تنتهي مع نهاية السنة البرلمانية وهكذا العادية سنة في بداية الدورة

ة من أحد عشر عضوًا آحد أقصى            " 50"ام الداخلي في مادة     ونص النظ  ة الدائم بأن تتألف اللجن
ه ال يجوز للنائب               ينتخبهم المجلس باالقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر، وأن

ين              ين دائمت ر من لجنت يس المجلس أو        ،أن يكون عضوًا في أآث ين منصب رئ  وال يجوز الجمع ب
اًء              ،ة اللجان نائبه وعضوي  ين بن انون أو أمر مع ر لدراسة مشروع ق  ويجوز إجتماع لجنتين أو أآث

داخلي صالحيات                   ،على قرار من المجلس    واد النظام ال د بينت م  وفي مجال آليات عمل اللجان فق
ه          ،اللجان في إستدعاء الوزير أو الوزراء المختصين أو مقدم االقتراح أو من ترى لزوم سماع رأي

وزراء والتي                وحق اللجان  وزير أو ال  في طلب المستندات والوثائق والمعلومات التي تطلب من ال
ع              ،تتعلق بموضوع البحث   ائق ترف  وإذا إمتنع الوزير عن االدالء بالمعلومات أو تزويد اللجنة بالوث

 وتدرج  ،اللجنة االمر إلى رئيس المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه االولوية على سائر االعمال             
 وإعطي الحق لكل نائب      ،رير اللجان على جدول أعمال المجلس لمناقشتها وإتخاذ القرارات بها         تقا

ر               حضور جلسات اللجان وحق المشارآة والمناقشة دون حق التصويت ونص النظام على أنه يعتب
  . مستقيًال حكمًا من اللجنة آل من يتغيب عن حضور ثالث جلسات دون عذر

  
سًا           وفي البرلمان الرابع عشرإ    آتسبت اللجان البرلمانية أهمية بالغة وشهد االنضمام إلى اللجان تناف

ة ( قويًا وخصوصًا اللجان       ة  ،القانوني ة  ،و المالي ة      ، واإلداري شؤون الخارجي ود    "  وال ك يع رد ذل وم
ن  واب م دد أعضاء مجلس الن ادة ع ى 80لزي ل  110 إل ين الكت افس ب دة التن دد  وش ث إن ع وحي

ود شدة     ،إحدى عشر عضوًا آحد أقصى        ) 11(نظام الداخلي ال يتعدى     اللجنة الواحد حسب ال     وتع
ى اللجان                   ى اإلستحواذ عل ة عل ل البرلماني احر الكت  حيث سعت     ،التنافس القوي بسبب تنافس أو تن

سية                    ا وخصوصًا اللجان الرئي سبة العضوية فيه رري اللجان ون   ،الكتل الرئيسية للسيطرة على مق
ى حسم أمر                   ونتيجة لهذا الوضع فقد تع     زة زادت عن شهر حت رة وجي طل تشكيل اللجنة المالية لفت

  .تشكيلها باالنتخاب وشهدت اللجنة القانونية تنافًسا شديدًا بين الكتل البرلمانية
   

   دور فاعل وشفاف للجان في مجال التشريع 3-4-2
  

وانين والموضوعات المطروحة وق          ل من الق دة  أما فاعلية اللجان ونتيجة للكم الهائ صر م
رة      الدورة العادية  ال ال الحصر         ،، فهي ضعيفة لدرجة آبي ى سبيل المث اس حجم          ، وعل م قي ا ت  إذا م

ثالً        دورة الواحدة م ة        ،االنجاز في ال ة القانوني دت اللجن ى         ًاجتماع ا 12 عق ة االول دورة العادي  في ال
ى    وآان21/3/2004 إلى  17/12/2003 الواقعة ما بين     ع عشر في المدة   للمجلس الراب   مدرج عل

رفض   48جدول أعمالها    ة أو ال  قانونا واقتراح واحد بقانون إنجزت خمسة عشر قانونا بين الموافق
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، أما اللجنة المالية واإلقتصادية وفي نفس الفترة الزمنية عرض           12% 31وبذا تكون نسبة االنجاز     
ا   دول أعماله ى ج ا45عل ش   ، قانون شة م ًا لمناق ا متتالي شر إجتماع بعة ع دت  س انون  وعق روع ق
ذا تكون                9 وعقدت   ،2006الموازنة العامة لعام     ا وب ا عشر قانون ا إثن  إجتماعات عادية أنجزت به

د                 ،%26نسبة اإلنجاز قد وصلت إلى       ة فق رة الزمني نفس الفت شباب ول ة وال ة والثقاف  أما لجنة التربي
ى         ا إل سبة اإلنجاز فيه ى مستوى الفا      ،%27وصلت ن ة عل ذه بعض المؤشرات الرقمي ة في    ه علي

ة   ،اإلنجاز لبعض اللجان وبقية اللجان االخرى إنجازاتها ال تتعدى آثيرا عن هذا المستوى              والحقيق
دا   ر ج وانين آبي شاريع الق ال وم م االعم صر ،إن حج ال ال الح بيل المث ى س ذا  ، فعل ى ه ل إل  رح

ة واحدة     )  211(المجلس ما يقارب من       انون مؤقت دفع ل اإلنتخاب     ،ق م تأجي دما ت ك عن دة   وذل  لم
ين عمل المجلس                    .عامين ة ب  ولقد أثبتت الوقائع العملية إن النظام الداخلي أوجد شكًال من إزدواجي

رم             ة تحت تم وضع الي داخلي بحيث ي آكل وعمل اللجان وهذه تحتاج إلى حل وذلك بتعديل النظام ال
ذا      ،إرادة المجلس في عملية إقرار القوانين      ساؤالت تطرح في ه ل    وهناك العديد من الت  المجال مث

شة                     ديم التوصيات وتكون المناق ى تق هل تعطى اللجان دورًا تشريعيا ؟ أم يبقى دورها مقتصًرا عل
  واإلقرار تحت قبة البرلمان ؟ 

  دور فاعل وشفاف في مجال الرقابة 3-4-3
   

وم ب        صاصاتها تق سب اخت ة وح ان البرلماني إن اللج سياسية ف ة ال ال الرقاب ي مج از إف نج
ل المجلس    مهماتها حسب القضايا     شتها     ،والموضوعات التي تحول من قب تم مناق دم توصيات ي  وتق

س    ل المجل ن قب ا م صويت عليه طفافات      ،والت ضم االص ي خ يات ف ذه التوص ضيع ه الي ت  وبالت
صالح الحكومات             ل ل سبة للجان التحقيق           ،السياسية القائمة في المجلس والتي تمي ذلك االمر بالن  آ

اءة                 المحدودة والتي تصل احيانا لقرارا     وظيفي أو إس اإلخالل بالواجب ال ا ب ام أم ى اإلته ت تعود إل
د               ة ثلثي األصوات وتنتهي عن ى أآثري دم حصولها عل المجلس بع إستخدام السلطة ولكنها تنتهي ب

ا       ،هذا الحد  ة باجهزته سلطة التنفيذي  واحياًنا يتم تسيس لجان التحقيق الخاصة نتيجة للضغوط من ال
سالة من      اء وإطراء ع           المختلفة وتتحول الم ى ثن سالة تحقيق إل ا حدث في اخر             م ى إنجازات آم ل

  .لجنة تحقيق
  
  
  

  دور فاعل وشفاف للجان في مجال التحقيق 3-4-4
   

صادي     ول االقت امج التح ي برن ق ف دة للتحقي ة واح كلت لجن شر ش ع ع س الراب ي المجل  ف
ة         ثمة ورد هناك ان واإلجتماعي إذ  دأت لجن دما ب امج وعن ساد في تطبيق البرن  التحقيق في    شبه ف

ت         امج اعلن ق البرن ي تطبي ساد ف به ف ود الي ش ا ان ال وج ة مفاده ى نتجي لت ال ر وص ك االم ذل
 تم إغالق هذا املف لوجود ضغوطات سياسية منعت من            اتها واغلق ملف الموضوع وربما    توصي

ة                     ،االستمرارية في التحقيق     ضايا معين سابقة شكلت بعض اللجان للتحقيق في ق  وفي المجالس ال
ر     ،نها لم ترقى الى مستوى االتهام  لك ا غي  وفي الحالة األردنية يمكن القول ان لجان التحقيق دوره

   . الضغوطات السياسية التي تتم حين تشكيلها  واثناء عملها فاعل وغير شفاف نتيجة للعديد من
  

  مشارآة الهيئات المعنية من هيئات المجتمع المدني في اجتماعات اللجان  3-4-5
  

                                           
  %100 × عدد القوانين المنجزة= نسبة االنجاز  12

 دد القوانين المعروضه                   ع
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ة                  تشارك هيئات    يس بصورة دائم ة ولكن ل المجتمع المدني في اجتماعات اللجان المختلف
وع او         ان الموض ات المتخصصة اذا آ ك الهيئ ن تل ب م تم بطل شارآة ت ث ان الم لة حي ومتواص

  . يعنيها او يدخل في صلب عملهاالقانون
  

  استعانة اللجان بخبرات الخبراء المشهود لهم  3-4-6
  

 الرأي في موضوع او       بالخبراء والمستشارين واصحاب  رلمانية احيانا    تستعين اللجان الب  
  .تأخذ طابع االستمرارية والديمومةقضية محددة ولكنها ليست متكررة وال 

  
  مالئمة النظام الداخلي لالداء البرلماني 3-5

   النظام الداخلي تنوع االتجاهات واالنتماءات داخل البرلمانة ضمان 3-5-1
   

داخلي لمجلس ال        اءات بكل                يضمن النظام ال دد في االتجاهات واإلنتم وع والتع ي التن واب األردن ن
ات    اءات وإتجاه ى إنتم ية عل ى سياس ة أو حت ود قانوني د قي ال توج صوصه ف ار ن ة ضمن إط حري

  .االنتماء لتنظيمات غير مشروعة او ال يقرها الدستورأعضاء المجلس غير
  
  االعضاء  النظام الداخلي حرية التعبير والنقاش لجميع ة ضمان3-5-2
  
 والتعبير، وطرح أي موضوع     ،الدستور آما هو النظام الداخلي حرية التكلم وإبداء الرأي        وضمن   

راح                  ،له صلة بالصالح العام    ه، أو إقت ديم اإلقترحات برغب ة وتق اع أو المخالف  والتصويت أو اإلمتن
ذه المقترحات ومناق                   ل طرح ه  ونص  ،شتهابقانون حسب ما يجيزه النظام الداخلي من شروط لمث

الكالم    . والمتعلقة بنظام الكالم داخل الجلسات113-88النظام الداخلي في مواده   رئيس ب أذن ال  إذ ي
ره    ن دورة لغي ازل ع الم التن البي الك ن ط ل م بقية ولك ب االس ه حسب ترتي ًا ،لطالبي ؤذن دائم  وي

  -: بالكالم في الحاالت التالية وحسب ترتيبها
  
    نقاط النظام-1
  جيل للنقاش  طلب التأ-2
   طلب تصحيح واقعة مدعى بها -3
   طلب الرد على قول يمس طالب الكالم -4
   طلب سحب االقتراح  -5
   طلب إحالة الموضوع إلى لجنة -6
   طلب إقفال باب النقاش -7
  

ضاء   ة األع ق لكاف ى الح ن ويعط ام       م سب النظ رأي ح داء ال دث وإب ز بالتح ز أو تميي  دون تحي
ة                 وحدد الن  ،المعمول به  اظ النابي ة وعدم إستخدام االلف األداب العام ظام الداخلي ضرورة االلتزام ب

ات         ة األشخاص أو الهيئ سه أو بكرام ة المجلس أو رئي أو عبارات غير الئقة أو فيها مساس بكرام
 إال أنه يحق للرئيس منع المتكلم عن متابعة آالمه بدون قرار من المجلس      ،أو مساس بالنظام العام   

  : التالية في الحاالت
دون                     م ب ه الدستور، وإذا تكل ا نص علي ر م إذا تعرض للملك بما ال يليق أو تناول مسؤوليتة في غي

رئيس ة وإذا      ،إذن ال ل النيابي ان أو الكت دى اللج واب أو إح د الن ق أح ة بح ارات نابي وه بعب  وإذا تف
م     وإذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة ما لم تكن أ    ،تعرض للحياة الخاصة للغير    دة بحك ه مؤي قوال

سابقة ال يجوز               ،قضائي قطعي   ر الحاالت ال ام القضاء وفي غي ائع معروضة أم  وإذا تعرض لوق
تكلم إال من            .منع المتكلم من الكالم إال بقرار من المجلس         ونص النظام على عدم جواز مقاطعة الم
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ه   ى آالم ات عل داء مالحظ رئيس أو إب ل ال ام ا ،قب ضاء بالنظ دى األع ل إح ق  وإذا أخ داخلي يح ل
سة      سبته       وحسب  .للمجلس أن يقرر حرمانه من االستمرار بالجل ا ن ان م رأي ف % 71 استطالع ال

   . ترى أن إدارة جلسات البرلمان تتم في إطار التقيد التام بالنظام الداخلي
  
   النظام الداخلي حق النواب على اختالف انتمائهم بالمشارآة في اللجان ةضمان 3-5-3
  

ى                 وبالنسبة للمشارآة    سه إل في اللجان فال توجد قيود على أحد فالحرية متاحة للجميع بأن يرشح نف
ين   أي لجنة وأعضاء المجلس يقترعون على ذلك        وال يجوز للعضو ان يرشح نفسه الآثر من لجنت

ل             وتشتد المنافسة بين الكتل على رئاسة اللجان والمقرريين مما يؤدي عمليا الى اقصاء بعض الكت
   .عن تللك اللجان

  
  تسهيل النظام الداخلي عمل البرلمان لتحقيق المهام المنوطة به  3-5-4
  

و     اني ويتك ة بالعمل البرلم ضايا المتعلق ة الق الج آاف دخلي جاء مفصالً  ويع ن  يالحظ أن النظام ال
ادة  164و  فصالً  نالنظام من احدى وعشري      ائل عمل              م ات ووس ع اختصاصات وآلي الج جمي  ويع

   .ل المجلس لتحقيق المهام المنوطة بهالمجلس مما يساهم بتسهيل عم
  
  وضوح النظام الداخلي  3-5-5
  

سط وب            جاءت صياغة المواد الواردة في     شكل واضح ومب داخلي ب ة وتفصيل    النظام ال شفافية عالي
م   تيعاب وفه ي إس ة االعضاء ف ا يعطي الفرصة لكاف ة مم ة واضحة ومفهوم وب بلغ سط ومكت مب

ان  ات عمل البرلم ر  .آلي سبته   واظهر استطالع ال ا ن داخلي  % 86أي أن م ان النظام ال دون ب يعتق
  ) .التشريع والرقابة ( للبرلمان واضح ويطبق بطريقة تضمن تحقيق المهام المنوطة به 

  
  فاعلية الكتل البرلمانية 3-6
  على أساس نظام داخلي لكل منها تنظيم الكتل النيابية 3-6-1
  

 النتائج لإلنتخاب العام بدأت الدعوات  فمنذ صدور، مجلس النواب الرابع عشر إلىبالنظر
واإلجتماعات واإلتصاالت لتشكيل الكتل البرلمانية ومع بداية الدورة غير العادية في 

 وأخذت ، بدات تتضح المالمح األولية للكتل واإلعالن عن أسماء األعضاء فيها15/7/2003
وآانت الحاجة أآثر الحاحًا مواقفها األولية من إنتخابات رئاسة المجلس والثقة على الحكومة 

ول أل نائبًا يمارسون العمل البرلماني النتائج أفرزت إثنين وثمانينلتشكيل الكتل البرلمانية آون 
من الطبيعي أن تشكل الكتل لإلستفادة من خبرات البرلمانيين الذين سبق لهم ممارسة و ؛مرة

أو عشائري أو حتى صداقات  وتشكلت الكتل على أساس مصلحي أو جغرافي ،العمل البرلماني
 بإستثناء آتلة جبهة العمل ،شخصية دون نظام داخلي يحدد صيغ التعامل داخل الكتلة الواحدة

 والتي تمثل حزبًا واحدًا ومستندة إلى أيدلوجية دينية سياسية وبالتالي هناك إلتزام ،اإلسالمي
ة داخل البرلمان والتي مبدئي وآليات منظمة يفرضها تكتل الحزب الواحد على مجموع أعضائ

 أما بقية الكتل فال يوجد لها نظام داخلي يحدد أهدافها وآليات عملها بإستثناء . عضوًا17ضمت 
 وحرية الحرآة واسعة وعدم االلتزام أحيانًا ،االلتقاء على مصالح شخصية مشترآة آانت أم عامة

   .)ية آتل هالم(  ويصفها البعض بأنها ،واضح بين أعضاء مثل هذه الكتل
  

ي أو     ال يوجد نص دستوري      ل            في  في النظام السياسي األردن ق بالكت ان يتعل داخلي للبرلم  النظام ال
ا وتعامل                   ؛البرلمانية ى وجوده ة استقر عل  إال أن العرف البرلماني والذي مارسته المجالس النيابي
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اً               ه وممارس عملي ات     وعر ،معها بشكل فاعل وأصبح عرفًا سياسيًا برلمانيًا معترف ب فت البرلمان
ام     واب االول ع س الن ي مجل ة ف ه نيابي ة أول آتل سار   1947األردني ي الم د ف ر التجدي ى أث ، وعل

شكل ملموس                    ة ب ل البرلماني ة لوضعها الدستوري ظهرت الكت الديمقراطي وإعادة الحياة البرلماني
  : ى أنها ، هذا وتعرف التكتالت البرلمانية عل1989وفاعل في مجلس النواب الحادي عشر عام 

ة                     "  ى عملي أثير عل دلوجيًا أو مصلحيًا للت ا أي شريعية إم توافق بين مجموعة من أعضاء السلطة الت
 أو التأثير من خالل التصويت وفي النتيجة تحقيق مصالح            ،صناعة القرار وتبني مواقف موحدة    

ذه التكتالت            ل ه ل البرلماني            ،"مشترآة تخدم أهداف مث ة الكت إن أهمي ذلك ف ة تكمن في      وإضافة ل
شارآة              ة للمجلس  والم ة العام سات اللجان والهيئ داد لجل ه واإلع تفعيل دور المجلس وتحسين أدائ

ا        ،بفاعلية وتنسيق مشارآة أعضاء اللجان في المناقشات وأعمال المجلس         ة دوره  ناهيك عن أهمي
   .ة السياسية ودورها في عمليات الرقاب،في تقديم المبادرات للتشريعات ووضع إقتراحات القوانين

  
  : هي برلمانية آتل  الحالي سبع  2003وتشكل في المجلس الرابع عشر الذي إنتخب عام 

ة  وآتل ًاً ) 12(طن ال ديمقراطي نائب ع ال ة التجم واب) 10(،آتل وطني  ،ن اني ال ل البرلم ة العم  جبه
  العمل االسالمي  جبهة ،نواب) 8(الكتلة الوطنية الديمقراطية     ،نواب) 9(  آتلة الوفاق    ،نائبًا) 25(
واب ) 5(الجدد   االصالحيون  ،نواب) 10( الجبهة الوطنية    ،نائبا) 17( ستقلون ،ن اً )  14 ( الم ، نائب

اخذين بعين اإلعتبار األنسحابات من الكتل بشكل مستمر واإلنظمام لكتل اخرى أو البقاء مع قائمة               
   .يثبت عند رقم محدد ونتيجة لذلك فأن عدد أعضاء الكتلة الواحدة متغير ال .المستقلين

  
  االلتزام بنظام الكتل الداخلي 3-6-1-1
   
ل   أجد نه ال يوإ فًا عضو17  آتلة جبهة العمل االسالمي وعدد أعضائها      ستثناءبا ي لكت ي نظام داخل

ة صية او مص  ،البرلماني ى اسس شخ ا تؤسس عل ث انه ط ف حي ا أي راب ري او لحية وال يربطه ك
  .مستقرة او ثابتة وآثرة التغييربالتالي هي غير و ،ايدلوجي انما جملة من المصالح

 من االنسحابات واالختالفات عند القضايا المفصلية، وخصوصًا  إنتخابات          ًاوتشهد هذه الكتل آثير   
ك               ،المكتب الدائم للمجلس   تج عن ذل  والثقة على الحكومات ولذا فهي عديمة الثبات واالستقرار وين

ويم التصويت          أحيانًا عدم االلتزام بالقرارات مم     اه تع دفع باتج ة     ألا ي ل المختلف  وأظهر  .عضاء الكت
  . ترى أن الكتل البرلمانية ال تعمل على أساس نظام داخلي لها % 46استطالع الرأي أن مانسبته 

  
  المواظبة على حضور اجتماعات دورية  3-6-1-2
  

الي اجتماعات        ل وبالت ذه الكت داخلي له ام ال اب النظ شكل دوري لغي ل ب ع الكت ددها   ال تجتم ا تح ه
ة    االحداث والقضايا التي تطرح على الساحة السياسية والبرلمانية فأجتماعتها غير منظمة او دوري

زم آل االعضاء          وبالتالي فان نسب الحضور ا      ا ضعيفة وال يلت ين    . بالحضور  حيان ستطالع  االوب
ة التي ينتمون        حول موضوع مشارآة النواب      ا في اجتماعات الكتل النيابي شكل د إليه حيث  وري  ب

  . ال توافق % 40 وة بالموافق36أجاب ما نسبته  
  
  المشارآة في اعمالها على اساس جدول اعمال  3-6-1-3
  

ى          في   تنعقد جلسات الكتل البرلمانية    وب وموزع عل ال مكت معظم االحوال دون وجود جدول اعم
ة ضاء الكتل او    ،اع اع يتن د االجتم ة لعق رر اللجن يس او مق وم رئ ين يق ات ح ل  وتحصل االجتماع

ًا  موضوعا محددًا ويتم االجتماع على هذا االساس دون وجود جدول اعمال مكتوب ومحدد             واحيان
   .تكون هناك دعوى الجتماع الكتلة مرفق به جدول اعمال مختصر من عدة بنود
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  التزام أعضاء الكتل البرلمانية بقرارتها  3-6-2
  

سبية وليست    ،مل االسالمي الكتلة البرلمانية االآثر التزاما بقرارتها هي آتلة جبهة الع         وبصورة ن
ان                       ام ف شكل ع ويم التصويت وب تم تع ا ي ل واحيان مطلقة يلتزم اعضاء الكتل االخرى بقرارات الكت

  .درجة االلتزام ليست عالية وفي اغلب االحيان واعتمادا على الموضوع تكون ضعيفة
   

   اعلة تشجيع النظام الداخلي للبرلمان قيام آتل برلمانية منظمة وف3-6-3
  

انع اي                        اب النص الم ك لغي ة وذل ل البرلماني دأ الكت بالنظر للنظام الداخلي فإنه ال يمنع من وجود مب
ان                انه غير منصوص عليها      ذ اول برلم ة من ل البرلماني ى وجود الكت اني عل واستقر العرف البرلم

شكيلها    ا او ت ع قيامه ص يمن د ن ودة وال يوج ًا موج ي عرف الي فه ي وبالت د أي  وال يو،اردن ج
الخبراء    تعانة ب ب خاصة للدراسات أو صالحية اإلس ة أو مكات ل البرلماني ة للكت مخصصات مالي

ة                    ا مؤسسيه أو قانوني ر منه ذا   ،والكفاءات والمستشارين وإن تم ذلك فيكون بصفة شخصية أآث  ول
    .فإن الكتل البرلمانية في الحالة األردنية تكاد تكون نسبيًا غير منظمة أو فاعلة

  
  
  فاعلية األجهزة اإلدارية والفنية 3-7
   وجود وحدات فنية متخصصة في البرلمان 3-7-1
  

( وظيفة اإلدارة البرلمانية تتمثل في تقديم االعمال اإلدارية والفنية والمعلوماتية والخدمية            
ذي  از تنفي ة    ) آجه شمل متابع ة وت شريعية والرقابي ائفهم الت ان بوظ ضاء البرلم ام أع ل قي ن أج م

داد الدراسات    ، والخدمات العامة ، التشريعية والرقابية  الخطوات ق  وإع  وتوفير المعلومات والتوثي
الم شر واالع ة والن ة والخارجي ات الداخلي اد ،والتقاريروالعالق ائف االبع ذه الوظ درج تحت ه  وين

   .العملية للوظيفة اإلدراية الجهزة المجلس المختلفة
  -:مثل

ا   س واللج ال للمجل دول االعم داد ج ا   ،نإع ا وتوثيقه سات وطباعته بط محاضرالجل دقيق وض  وت
ساندة لعمل أعضاء المجالس            ،ونشرها ين الجمهور         ، والخدمات الضرورية الم ة ب  وتنظيم العالق

ان  ين والبرلم سفر ،واإلعالمي دمات ال ؤتمرات، وخ دوات، والم ة   ، والن شارات القانوني  واإلست
صادية ة واإلقت ي ،والمالي د ف ة ا ويوج ان آاف سهيل   البرلم ة بت ة المتعلق دات االداري زة والوح الجه

ة       ة ومالي ا             ،العمل البرلماني آشؤون قانوين ة وغيره ة وخارجي ات داخلي ة ودارسات وعالق  واداري
   .من الوحدات الالزمة للعمل البرلماني

  
  اعتماد المعايير العلمية الموضوعية في تعيين الموظفين في البرلمان  3-7-1-1
  

ول        تلعب الواسطة والمح   ا يق ان وآم وادر البرلم سوبية الدور االآبر في عمليات التوظيف داخل آ
ا            احدهم انهم يختارون االفضل من النوعيات        ى وساطة أو دعم له  آموظفين من     التي تحصل عل

ات                    ،ابناء المتنفذين وخاصة النواب    ة في عملي ة ودقيق ايير واسس آافي ه ال توجد مع  وهذا يعني ان
وظفين والمتخصص  ين الم تغاللها    تع ائل ال س اد وس ا وايج ل عليه تم التحاي ه ي دت فان ين وان وج

ذه       . واختراقها الرضاء المتنقذين والنواب لغايات التوظيف      وحسب استطالع الرأي الذي اجري له
ة                   % 42الغاية فان ما نسبته      ايير علمي ى مع اءا عل ون بن ان ال يعين أجابوا بان الموظفين في البرلم

   .موضوعية
  
   آاف من الموظفين الكفؤين  عدد3-7-1-2
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واب   س الن ذات مجل ي وبال ان األردن ى البرلم النظر إل از   ، وب ي الجه را ف ضخما آبي اك ت أن هن  ف

ة                  ة االخرى في الدول ة المؤسسات العام ل بقي  إذ يصل عدد      ،اإلداري نتيجة لتراآمات تاريخية مث
ى  وظفين إل سكرتاريا  والم396الم دراء المكاتب وال يهم م ا ف صين موظف بم دارء ،خت ى م  وحت

ق       واب وتحقي ال الن سر اعم ى تي درتهم عل دم ق ة وع ة الفني دم الكفاي ازون بع واب يمت ب للن المكات
    -: وهناك نوعان من الموظفين،الغايات التي عينوا من أجلها

                                               .وهو الذي لديه الرغبة في تطوير نفسه وإستيعاب معطيات العمل : النوع االول
ة                    : النوع الثاني  وع وأهمي ه وإدراك ن ى تطوير ذات درة عل ى الق ة أو حت وهو الذي ليس لديه الرغب

  . العمل الموآل اليه
  
  
  

  ون والباحثونالمستشار* 
 يتوفر ضمن الجهاز اإلداري لمجلس النواب عدد من المستشارين المتخصصين في              :ينالمستشار

ة  صادية والمالي ة واالقت شؤون القانوني نهم   ،ال ت م ى طلب شارات مت ديم االست سية تق تهم الرئي  مهم
ام للعمل في               ،ألعضاء المجلس ولجانه   رغ الت دم التف ة عددهم لع شارين قل  ويؤخذ على عمل المست

  .  التعيين وآلياتهالمجلس وأسلوب
  

   :الباحثين* 
داد الدراسات واألبحاث وأوراق            ًاتوفر األمانة العامة لمجلس النواب عدد      تهم إع  من الباحثين مهم

ؤتمرات                    اقش في الم ة والموضوعات التي تن صادية والقانوني سياسية واالقت العمل في المجاالت ال
  .كفاءة وعدم االختصاص ويؤخذ على عمل الباحثين قلة الخبرة وال،البرلمانية

   
   دورات تدريبية الزامية لموظفي البرلمان 3-7-1-3
  

ود          ذه الجه صة وأن ه دورات متخص دريبهم ب وظفين وت ل الم ى تأهي ة عل وال طائل رفت أم  ص
ا                    التاهلية والتدريبية  ال تقابل باالستعداد النفسي لالفراد لعدم الجدية والرغبة في التطوير ومن هن

ة  ر مجدي صبح غي ات م ايقافه وظفين وتحسين .وت ل الم د دورات لتاهي ى عق ان عل د عمل البرلم وق
دم              ورشوادائهم ولكن العديد من هذه الدورات         العمل لم تسهم آثيرًا في تحسين اداء الموظفين لع

سبته       .رغبة البعض في تطوير نفسه   ا ن رأي أن م ان موظفي    % 50واظهر استطالع ال د ب ال تعتق
   .إلزامية دوري في دورات تدريبية البرلمان يشارآون بشكل

  
   تقاضي الموظفين في البرلمان مرتبات مالئمة3-7-1-4
    
آت      ادر خاص للمجلس             من حيث الرواتب والمكاف ه ال يوجد آ ة فإن ة     ، المالي ل بقي ا تعامل مث  وإنم

ام    863.000مؤسسات الدولة وتبلغ الرواتب واالجور آنفقات جارية       ي لع ار اردن ا  . 2005 دين أم
ام ف ى  2006ي ع صل إل اب ي ذا الب در له اق المق ادل 1.246.000 فاالتف و مايع ي وه ار أردن  دين

   .مليون وستمائة الف دوالر سنويًا
  
  
  
  
    بنك معلومات في البرلمان/ مرآز دراسات وتوثيق/ وجود مكتبة متطورة3-7-2
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س تشريعي وتطورت  مع بدأ عمل أول مجل   1929 بدأ عمل المكتبة في البرلمان االردني منذ عام         
ة في األردن         ر من         ،المكتبة مع تطور الحياة البرلماني ة اآث وان مختلف   ) 2500( وتضم المكتب عن

ابي        ديمقراطي والني شأن ال ا يختص بال ل منه ى اإلشتراك    ،جلها ذا طابع قانوني والقلي  باالضافة إل
ي  اني) 50(ف ل البرلم صلة بالعم شؤون المت صة بال ة و مخت ة وعربي ة محلي ى دوري ، باالضافة إل

ة    الس النيابي سات المج ر جل ة بمحاض اظ المكتب وعات   ،إحتف مية، والموس دة الرس داد الجري  و إع
   والنشرات الصادرة عن المؤسسات الرسمية ، والتقارير السنوية،القانونية

ى تطوير                  ؤدي إل ة التي ت ة البرلماني  والوضع القائم في المكتبة البرلمانية ال يمكن أن يوفر المعلوم
 فالمكتبة البرلمانية يعوزها الكثير من المعلومات لكي تصبح مصدرًا من            ،العمل واالداء البرلماني  

رتبط    ،مصادر إستقصاء المعلومة البرلمانية   ة  وهي ال ت  آما ان وسائلها المعلوماتية ما زالت بدائي
حتى مع اإلتحادات      وال ،بأي شكل من أشكال التعاون المعلوماتي مع المكتبات البرلمانية في العالم          

ة                 ،البرلمانية العربية واإلقليمية والدولية    ة البرلماني شري العامل في المكتب  ناهيك عن العنصر الب
دورات          ي ال ة ف ة والخارجي شارآات الداخلي ل والم دريب والتاهي ن الت ر م ى الكثي ر إل ذي يفتق ال

   .والمعارض
  

ة عضو    ة البرلماني دمات المكتب ن خ ستفيد االول م ادة  وألن الم ضروري إع ن ال ه م ان فان البرلم
ة             دها بكاف النظر في عمل المكتبة وتطويره لتلبية إحتياجات السلطة التشريعية سواء من حيث تزوي
ع             ات في جمي الوسائل المعلوماتية الحديثة أو من خالل التعاون مع مصادر المعلومات في البرلمان

   . أنحاء العالم أو من خالل رفع آفاءة العاملين فيها
  

   :االنترنت* 
واب               أدخلت مؤخرا إلى    ى مكاتب جيمع الن ة االنترنت إل واب خدم م اإلشتراك مع      ، مجلس الن  وت

   .العديد من المؤسسات القانونية لتزويد النواب بما يحتاجونه من معلومات أو على سبيل االطالع
  

  : المؤسسات االآاديمية ومؤسسات المجتمع المدني * 
ة ومراآز الدراسات التي يجب               مثل الجامعات والمعاه   ات واالندي د واالحزاب والنقابات والجمعي

رأي               على أعضاء المجلس اإلطالع على أنشطتها فيما تقدمه من ندوات ودراسات وإستطالعات لل
سما خاصا                      واب ق م يفعل     ( العام وقد إستحدث مؤخرا في الهيكل التنظمي لمجلس الن ة  ) ل لمتابع

   .)قسم مؤسسات المجتمع المدني (أنشطة أعمال هذه المؤسسات 
 أو خارجه وماتبثه اإلذاعات ومحطات         مندوبو وسائل االعالم المعتمدين  في البرلمان       -

  .التلفزة
  
 وما يبثه ومن تقارير تتعلق بالقضايا الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية  :  اإلعالم الخارجي-
ة - مية الحكومي صادر الرس ارير وا : الم الل التق ن خ ي م دوريات الت صريحات وال لت

  .تصدرها أو من خالل تسريب المعلومات من موظفيها
 

آالبعثات الدبلوماسية والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات        : مصادر اخرى  -
   .غير الحكومية

  
ستطيع      3-7-3 ا لي ب توافره ة الواج ضرورية والحديث زات ال اني و التجهي ود المب  وج

  البرلمان اداء مهامه 
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وجد مبنى متكامل من عدة ادوار وخصص لكل نائب مكتب خاص ومدير مكتب خاص               ي
ي    شكلة ف د اي م ت وال يوج ة باالنترن وترات مرتبط واع وآمبي ف االن ن مختل زة م واجه

اني             اء   ،االبنية او االجهزة الفنية المساعدة والحديثة والمتطورة لتطوير العمل البرلم  والبن
   .حديث ومجهز وذو مساحات واسعة

  
  نشر القوانين التي يقرها البرلمان في نشرة صادرة عنه 3-7-4
   

سم           واب ق ؤون الن ة ش ن مديري صدر ع ل دورة ت ي آ س ف ازات المجل شر انج ان بن وم البرلم يق
  المراجع و القوانين فقط للنواب والمهتمين ويتم تجليدها وايداع نسخ فيها في مكتبة المجلس 

  
  نشرة خاصةنشر التقارير التي تصدر عن البرلمان في  3-7-5
   

ا           ر بمراحله ي تم وانين الت ا الق نوية ام ة أو س ت دوري ا آان ة اي شرات خاص س ن د للمجل ال يوج
  الدستورية فهي تصدر بالجريدة الرسمية عن مديرية الجريدة الرسمية في دار رئاسة الوزراء 

ارات ا إعالم عن الزي شر فيه ة ين ة آدوري الة مجلس االم سمى رس ة ت ة مجل د لمجلس االم  ويوج
شوؤن       والمقابالت والمؤتمرات وبعض المق    ة وا  االت القصيرة االمتخصصة في ال ة  البرلماني لقانوني

  .وأحيانا السياسية منه
  

  ) فئات وأعداد ومتوسطات رواتب موظفي مجلس النواب(
2006   

  
  الراتب الشهري  عدد الموظفين  فئة الموظفين

  )متوسط(
  دينار اردني

  500-300  45  ) تقاعد مدني ( موظفين مصنفين 
ضمان ( موظفين غير مصنفين 

  ) اجتماعي 
158  200-350  

  800-250  23  عقود سنوية 
  200-140  170  موظفين على المكافأت 

    396  المجموع 
  
 
 
   آفاية البرلمايين 3-8

  :بما فيه التالي مدى استيعاب البرلمانيين لدورهم 3-8-1
   النصوص الدستورية والقوانين 3-8-1-1
  

متفاوت حيث ان    ) 2007-2003( عضاء مجلس النواب الرابع عشر      أل العلمي   التحصيل
صل   ة ت سبة عالي اك ن سبة   %  77هن ا ون ا فوقه الوريس وم هادة البك ون ش نهم يحمل ن % 13م م

رغم من     عالي سنتين بعد الثانوية  ثانوية عامة ودبلوم     ،درجة البكالوريس دون  االعضاء   ى ال وعل
 ومحامين وتخصصات اخرى اال        ، وصيادلة ، ومهندسين ،أطباءإختالف التخصصات العلمية من     

ة        االدنى  أنه يوجد الحد     ذآر إن      ،من المعرفة بالدستور والقوانين المعمول بها في الممكل  وجدير بال
رة       اني الول م ل البرلم دخلون العم س ي ضاء المجل ن أع دا م ة ج سبة عالي ة  ،ن الي بالتجرب  وبالت
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دى العديد منهم اإلطالع والمعرفة ولكن ليس بصورة معمقة         وإآتساب المعرفة والممارسة أصبح ل    
ة           ى القانوني دة أو حت سبتهم ضيئلة إدراك            ،في فهم المسائل الدستورية المعق نهم ون بعض م دى ال  ول

ة في العمل    ،ومعرفة بالدستور والقوانين السارية المفعول نتيجة للخبرة        والتخصص والمدة الزمني
 دراسة مسحية للمجلس الحالي انما هناك دراسة         ة وال توجد أي   ،المةالعام في الدولة او في مجلس ا      

سابق  سبته ) الثالث عشر ( مسحية للمجلس ال ا ن ذه النقطة أظهرت الدراسة أن م % 88حول ه
سبته             ا ن ًا بالدستور، وم ًا والمام ة     % 9يرون أن لديهم إطالع ك االطالع أو المعرف ديهم ذل يس ل  ،ل

ل      أن لديه % 73ويعتقد ما نسبته     ا مقاب م معرفة وإطالعًا على معظم القوانين واألنظمة المعمول به
 وأشارت الدراسة للمجلس الثالث عشر أن     ،ليس لديهم إطالع أو معرفة بالقوانين     % 22ما نسبته   
ليس لهم اطالع آامل     % 6لديهم إلمام واطالع على النظام الداخلي للمجلس مقابل         % 92ما نسبته   

  .لسعلى النظام الداخلي للمج
  

   آليات عمل البرلمان 3-8-1-2
  

ين         إإن  دًا ب ة ج ضية متفاوت ة ق شريعية بالتنفيذي سلطة الت ة ال ان وعالق ل البرلم ات عم دراك آللي
سلطة       ي ال وده ف ام وواصل وج ل الع ي العم رات ف سب الخب ن اآت شريعية فم سلطة الت ضاء ال أع

ة     ،التشريعية على ادراك عال لهذه اآلليات      ة          ولكن هناك نسبة عالي ديها اهتمامات في تنمي  ليست ل
ة   ا القانوني دراتها وإمكاناته ة،ق ور       ، والمعرفي دمات لجمه ديم الخ ابع تق يهم ط سيطر عل ًا ي  وإنم

شريعية سلطة الت ة لل ودة ثاني ن أجل الع اخبين م ي ال ،الن ة الت ة والعملي اتهم العلمي ك عن خلفي  ناهي
سطحية هي     و،تساعد في الوصول إلدراك عميق آلليات عمل البرلمان     شكلية أو ال تبقى المعرفة ال

سلطة                 ين أعضاء ال اوت في درجات ب سبي ومتف الطاغية لمثل هذه الفئات فأن االمر وبشكل عام ن
  .التشريعية

  
   آيفية عمل االنظمة الديمقراطية 3-8-1-3
  

ر    أما فيما يتعلق بكيفية عمل األنظمة الديمقراطية وطبيعة ترآيبتها فأن هناك نسبة ال بأس به                ا غي
ى      ،متعمقين بهذا المفهوم   ة     وربما يكون لديهم إطالع شكلي وليس جوهري عل ة عمل األنظم  طبيع

   .الديقراطية وآيفية تكوينها واالسس التي تستند اليها
  
  
  
  مهام التشريع والرقابة قدرة المشرع للوصول الى المعلومات المطلوبة لممارسة  3-8-2  
  

ى   صعوبة في الوصول   ليس ثمة  ة          لا  إل شريع أو الرقاب ام الت  ولكن المشكلة    ،معلومات لممارسة مه
تكمن بأن نسبة عالية من أعضاء السلطة التشريعية ال يرغبون في االجتهاد والبحث والتعامل مع                 

دني  ع الم سات المجتم الع ،مؤس ة لإلط ز البحثي د أن  ، والمتخصصين والمراآ بعض يري ا ال  وانم
ل الدراسات واالبحاث في              وحسب ،تصله المعلومة لمكتبه دون عناء      رؤية بعض العاملين في حق

ة           نهم المعلوم ا تطلب م ون عن                   ،المجلس فأنه نادرًا م واب من يبحث ل من الن اك عدد قلي  ولكن هن
   .المعلومة ويكلفون االخرين بدراسات أو تقارير متخصصة تتعلق بمجال عملهم

  
   للبرلمانييندورات تدريبيةاجراء  3-8-3
   

د                   الدورات التدريبية ال   دى عدي دأ مرفوض ل م  هي مب عداد البرلمانين الجدد من أجل تطوير أدائه
م في               ة له ة والمهيئ دورات االعدادي ذه ال ل ه سوا بحاجة لمث م لي دون انه من النواب حيث إنهم يعتق
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م    اءاتهم وادائه وير آف ؤتمرات       تط ات والم ي الورش عيفة ف شارآتهم ض االت م م الح ي معظ  وف
ة اذ         لحضور    ل المثال يرشح عشر نواب    وعلى سبي ،والندوات المحلية  ان او ثالث ورشة يحضر اثن

شعب                   ين لل ونهم اصبحوا ممثل ة آ ر من اي دورة تدريبي ر       ،انهم يعتقدون انهم اآب الي في اآث  وبالت
ة       ات التدريبي ذه الورش ل ه د مث ضون عق ان يرف رحالت     ،االحي ى ال شدة عل سون ب نهم يناف  ولك

  : ك لسببين هماالخارجية وحتى لو آانت ورشات عمل وذل
دة           بالد المور ع ضايا الخدمات          الخروج من ال راجعين وق ا الهروب من حجم الم الحصول   ومنه

شريعية ال           ،على مخصصات ومياومات مالية لهذه االغراض      سلطة الت ة لل ة العام  وبالنظر للموازن
ام  يوجد أي رصد للمخصصات المتعلقة بالدورات التدريبية في ثالث موازنات على التوالي م        ن ع

شؤون               ،2006 -2004 ة في ال  اما المشارآة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل ذات العالق
 ففي المجلس الرابع عشر شارك أعضاء المجلس           ،البرلمانية خارجيًا وداخليًا فهي آثيرة ومتعددة     

ا) 60(ب  ا وإقليمًي ًا وعربًي ؤتمرًا دولي ود خاصة ب  ،م ن خالل وف ام المجلس م س) 15( وق ة خم
  .بع ورشات عمل داخل المملكةس وشارك أعضاء المجلس ب،عشر زيارة خاصة لدول خارجية

  
  
  
  
    النزاهة -4
  األخالقيات البرلمانية 4-1
   وجود قواعد محددة ومكتوبة بشان سلوك البرلمانيين صادرة عن البرلمان نفسه4-1-1
   

ة تت عبر تاريخ البرلمان األردني قواعد محددة       ال توجد    انين   ومكتوب سلوك البرلم ق ب ال يوجد  و ،عل
داخلي     ( أي نص صادر عن البرلمان       سألة     ) النظام ال ذه الم ق به واد     ،يتعل تثناء الم  150-148 بإس

   .المتعلقة باالجازات والغياب بدون عذر والتي يكتفى بتدوين ذلك في محاضر الجلسات
  

ادئ            4-1-2 اتهم والمب انيين واجب م       التي    تحديد القواعد بشان سلوك البرلم التي يجب أن تحك
   عملهم

م   م عمله ي تحك ادئ الت اني والمب سلوك البرلم ة بال ة المتعلق د العام د للقواع د أي تحدي ر ال يوج غي
داخلي        ع النظام ال د من  المبادئ المتعلقة باالداب العامة النابعة من قيم وعادات واخالق المجتمع وق

  مة  باالداب العااستخدام االلفاظ النابية او المخلة 
  
ال, وجود مؤسسة 4-1-3 بيل المث ى س رام , مفوض عل زام واحت ى الت سهر عل ا ال اط به من

  مبادئ وقواعد األخالقيات البرلمانية
  

ادئ                     ،ال يوجد أي مؤسسة أو مفوضية        رام مب زام واحت ى الت سهر عل ه ال ا أو ب اط به  أو مفوض من
  .وقواعد االخالقيات البرلمانية

  
    عقوبات واضحة وفعالة ومطبقة 4-1-4

  .ال يوجد أي شكل أونوع من العقوبات المتعلقة بالسلوك البرلماني
  
  وجود آليات رسمية وغير رسمية لجمع المعلومات بشان سلوك البرلمانيين  4-1-5
  

د ت وال  ةوج تثناء أي انين  بإس شأن سلوك البرلم ات ب ع المعلوم مية لجم ر رس مية أو غي ات رس  آلي
اك  ا أو هن ق هن ي تطل شائعات الت ل وال ة ،االقاوي ة الثالث دورة العادي ة ال ي نهاي رت 2006، وف  ظه
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 وتشكل من رؤساء " لجنة النظام والسلوك " مقترحات بتعديل النظام الداخلي وإضافة لجنة تسمى  
ر   س للنظ ي المجل ة ف ان الدائم انيين  اللج ات البرلم لوك ومخالف ي س ل   ، ف ن قب ضت م ا رف  ولكنه

سألة  المجلس عندما طرحت للنقاش وتم رد التعديل في هذه         زة           ، الم ه بعض االجه ول ان  ويمكن الق
سيت        ا ل سلكايتهم ولكنه صرفاتهم وم ان وت ضاء البرلم لوك اع ابع س ة تت ة بالدول شر او لاالمني لن

   .اطالع االخرين انما يقصد بها امور خاصة بتلك المؤسسة
  
  إمكانية وصول المواطن الى معلومات حول االخالقيات البرلمانية 4-1-6
  

تنادًا ىاس و  إل دم وج صعب ع   ع ن ال ه م وض فأن سة او مف ود مؤس دم وج ددة وع د مح ى د قواع ل
سعمية أو االشاعات           المواطنين االطالع أو المعرفة ب     سلوآيات البرلمانين اال من خالل المعلومة ال

   .أو الحكم القيمي على تصرفاتهم وافعالهم بأنها خارجة عن حدود المسلكيات المتعارف عليها
  
  حسم صراع المصالح 4-2
   معتمدة واضحة في موضوع صراع المصالح د قواع 4-2-1
  

ه         ، ال توجد قوانين تتعلق بعملية صراع المصالح داخل السلطة التشريعية           ولكن الدستور في مادت
قد نص على انه ال يكون عضوا في مجلسي االعيان والنواب من آان له منفه مادية                " و" فقرة   75

ر ع             د غي سبب عق ة ب ر الحكوم ك             لدى احدى دوائ ق ذل تئجار االراضي واالمالك وال ينطب ود اس ق
ه  على من آان مساهما في شرآة اعضاؤها اآ    ه فأن اطى   ثر من عشرة اشخاص وقياسا علي  من يتع

ساهمة في شرآات عدد                .التجارة ل من عشرة          أو الوآاالت عن شرآات او الم عدم  اعضاؤها اق
اء       االهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الي عضو من اعض          واب اثن اء مجلسي االعيان والن

ي     ة ثلث ن اآثري رار م اغرا بق ه ش صبح محل سقط عضويته وي ه ت د انتخاب رت بع عضويته او ظه
ات        انون العقوب ي ق ا ف د نص عليه شروع ق ر الم سب غي ات الك رى ان عملي سه ون ضاء مجل اع

  .كل حالةلاالردني وتضمن ذلك تعريفا للكسب غير المشروع وعقوبات 
  
   فعالة ومطبقة,ن هذه  القواعد بعقوبات واضحة اقترا4-2-2
  

واب ل ان والن سي االعي ي حاالت مجل ادة  ف ق الم م تطبي رة75م يحدث ان ت ى اي عضو  فق  و عل
ر     يجة لالعمال التجارية التي يقومون       وبالتالي لم تسقط عضوية احد نت      ان الكسب غي ا ف ا وعملي  به
ًا     ون مخفق ا يك شروع ربم صفقات ت وانالم ل ب ر وارد  التعام ة ام ى     اوجاري صول عل ى الح حت

ات      وآاالت لشرآات اجنبية عمليا هناك احتمالية عالية بتوافر      ات ولكن ال يوجد عقوب ذه المعطي  ه
   .رادعة على ذلك

  
  علنية المعطيات بشان صراع المصالح ووجودها بمتناول الجمهور 4-2-3
  

ا  ادي الشخصي        ل  اذا تطرقن وذ وتحقيق الكسب الم ة استغالل النف ام    عملي صالح الع ى حساب ال عل
نهم وال        أعضاءن  إ ف ،والمال العام  ابهم او تعي ل انتخ  السلطة التشريعية يمارسون اعمالهم السابقة قب

نهم من هو            ينقطع او يتفرغ ايا منهم للعمل البرلماني فتبقى مصالحه ومكاتبه وشرآاته موجودة فم
دس   او صاحب اوبنكًا  رئيس مجلس ادارة شرآة عقارية او تجارية         مكتب محاماة او طبيب او مهن

سابق         ه ال د انقطع عن عمل نهم ق ا م ا تجد اي ادرًا م ا ون املون به ا من المهن  التي يتع ى غيره  ،ال
تغالل و االت اس ة واحتم الهم قائم تمراريتهم بأعم ان اس الي ف شريعية بالت سلطة الت ي ال ودهم ف  وج

صالحهم   ر م ائم  لتمري ال ق صية الحتم ة والشخ تغالل    واذا نظرن.العام م اس د ت ة فق رة واقعي ا نظ
ام المجلس      ى وفي   مناصبهم والضغط للحصول على سيارات بدون جمرك في المرة االول          ة ق الثاني
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ة                بشراء سيارات تم توزيعها على النواب باسعار الكلفة وتعامل النواب مع هذا الحالة باستثناء ثالث
ى قطع             ، نائب 110نواب من    ة    ناهيك عن البعض منهم قد حصل عل ة     ،اراضي اميري  امالك دول

ى           ، او وزعت عليهم آواجهات عشائرية     ،باسعار مخفضة  وذه في الحصول عل  والبعض استغل نف
ى              فرخص استيراد او تسيير حا     ستعارة او الحصول عل الت او مكاتب تكسي باسمائهم او اسماء م

ن ه         مي ولك ار الرس ارج االط طاء خ رى او آوس ماء اخ ة باس سات الدول ن مؤس اءات م ذه عط
ور  ة للجمه وفر عالني ر مت سبته  ، الممارسات غي رأي أن مان تطالع ال ر اس رى أن % 54واظه ت

   .  النواب ال يلتزمون بفعالية بقوانين تضارب المصالح 
  
  متابعة البرلمان تطبيق هذه القواعد بفاعلية  4-2-4
  

ه ال توجد                    ول ان الي يمكن الق ة وبالت ة    ال توجد قواعد واضحة من اجل تطبيقها بفاعلي ة حثيث متابع
  لتطبيق القواعد ان وجدت 

  
  فرض قانون االعالن الواضح عن المصالح المالية  4-2-5
  

الي ال احد        ار ال يوجد في االردن قانون اشه      ان وبالت واب واالعي  الذمة المالية العضاء مجلس الن
ر مش                      سبا غي اك آ ين ان هن ى يتب ة حت روع قبل او بعد وجوده في البرلمان يقوم باشهار ذمته المالي

ل مجلس                      هناك مشروع    ة من قب م الموافق ة وت سلطة التنفيذي ة العضاء ال ة المالي قانون اشهار الذم
دم                 النواب على المبدأ لكن خالفا حصل بين مجلسي االعيان والنواب حول مشروع القانون ادى لع

                                                             .اجازته وظل الوضع آما هو دون وجود قانون اشهار الذمة المالية
   

  شفافية التمويل السياسي 4-3
   قوانين واضحة لتنظيم التمويل السياسي  4-3-1
  

ك لألحزاب                     تال   ان ذل سياسي إن آ ل ال ات التموي ة أو واضحة في عملي وجد قوانين أو أنظمة معلن
ة           ،السياسية ل الحكوم ذات من قب دعم            ولكن  ، أو الحمالت اإلنتخابية وبال ة ل ر معلن ات غي اك آلي  هن

صادية     صالح إقت ات م ل جماع ن قب حين م ة،بعض المرش ة، أو مالي شائرية  ، أوعائلي ى ع  أو حت
ان سرية                 ر من االحي سياسية     ،ولكنها غير محددة بضوابط أو قواعد وتكون في آثي أما االحزاب ال

داد المرشحين ويحدد                    ذي يحدد إع و ال اق    وبالذات حزب جبهة العمل االسالمي فه م حجم االنف له
ة              دوائر المختلف ذلك   ،ويقدم الدعم المالي المخصص واللوجستي إلدارة الحمالت اإلنتخابية في ال  آ

بعض االحزاب اليسارية والقومية تساهم مساهمة مالية ومعنوية في دعم مرشحيها وبكل االحوال              
ا صراحة،   الفأن هذه المساعدات وبالذات المالية يشوبها شيئًا من السرية وعدم االع      وحول  ن عنه

سبته  ى أن مان رأي عل ر استطالع ال ذه النقطة اظه نظم % 48ه سياسي م ل ال ان التموي د ب ال تعتق
  . بقوانين واضحة 

  فرض قوانين واضحة عن االعالن عن المداخيل والثروات والممتلكات  4-3-2
  

د شرع مجلس      وجد في الحالة األردنية قانون لإلعالن عن المداخيل والثروات والممتلكات و           تال   ق
شريعية             ة والت سلطة التنفيذي شمل ال ذي ي ة ال ة المالي انون إشهار الذم النواب األردني إلى صياغة ق
انون                  وقد اقره المجلس لكن تم تعطيله في مجلس االعيان لرفض االعيان المبدأ برمته والمطالبة بق

ة       تثنائية المنع   .خاص يشمل السلطة التشريعية لهذه الغاي دورة االس د وفي ال م  2006 في صيف   هق  ت
  . انجاز قانون اشهار الذمة المالية وهو في مراحل التصديق عليه 

  
  إعتماد عقوبات رادعة في هذه القوانين وتنفيذها 4-3-3
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روات                        داخيل والث وانين لالعالن عن الم سياسي او ق ل ال وانين لتنظيم التموي  آما ذآرنا ال توجد ق

  .  لغياب النث المنظم أو المانعوالممتلكات وبالتالي ال توجد عقوبات رادعة
   

  السياسات بشأن التمويل السياسيومتابعة البرلمان تنفيذ القوانين  4-3-4
  

   . غياب النصوص القانونية لعملية تنظيم التمويل السياسي يؤدي لعدم المتابعة
  
  إمكانية وصول المواطن الى معلومات حول التمويل السياسي  4-3-5
  

ر    سياسي غي ل ال ات التموي ون عملي ر وارد     آ ا غي الن عنه أن االع انون ف ة بق الي ، منظم  وبالت
ة      ر الدقيق شائعات غي ل وال ى االقاوي اد عل ن االعتم ة ولك ات دقيق ه معلوم وفر لدي المواطن ال تت ف

  تحصل في ان تكون متداولة بين المواطنين 
  
   

  الشفافية في ممارسة المهام 4-4
  آلية شفافة للمناقشة والتصويت  4-4-1
  

ارس البرل ة  يم شريع والرقاب االت الت ي مج ة ف شفافية عالي ه ب ان مهام شة ،م ات المناق  فآلي
داخلي  ام ال ا النظ صويت يحكمه واده    ،والت ي م داخلي ف ام ال دد النظ د ح شة 75-65وق ات مناق  آلي

ديالتها  ، ومنها القراءة وطلب التعديل    ،القوانين ى    ، وان تكون مطبوعة مع تع شة عل  وتجري المناق
ادة  مشروع القانون مادة   ذا          ، م ه وهك رأي بالمشروع آل د         . ويؤخذ ال ات التصويت فق سبة اللي  وبالن

واد    ي الم ا ف ص عليه رارات و، 78-76ن دور الق ات ص ى   اذ  ،آلي اداة عل وات بالمن ي االص تعط
ر                    ة في غي ى الثق االعضاء باسمائهم وبصوت عال اذا آان االمر متعلقا بالدستور او التصويت عل

ع االي صويت برف ون الت ك يك واده  .ديذل ي م داخلي ف ام ال ين النظ ة ب شة العام ات المناق ي طلب  وف
   .آليات طلب المناقشة العامة والتي تعني تبادل الرأي بين المجلس والحكومةحددت  127-130

  
  بث جلسات البرلمان في وسائل االعالم المرئي والمسموع 4-4-2
   

ا   تبث جلسات البرلمان في وسائل االعالم المرئي والمسموع         ارير مختصرة     تب  ، آم ث تق
اح               في نشرات االخبار التلفزيونية واالذاعية وتتم علمية بث جلسات مجلس النواب في حاالت إفتت

رش  اب الع ة وخط دورة العادي اب ،ال ة    وإنتخ ة بالحكوم سات الثق واب وجل س الن يس مجل رئ
ادة في ان            ومناقشات الموازنة العامة والتصويت عليها       ه الع ا جرت علي ذا م تم بثه   وه ا مباشرة  ي

ة  از واالذاع ر التلف ًا او    ،عب ل احيان شكل آام دواالت ب ات وم ة الخطاب صحف اليومي  وتنشرال
   .ملخصات عنها

  
  اتاحة الفرصة امام المواطنين لحضور جلسات البرلمان ولجانه  4-4-3
  

ى طلب    القاعدة العامة ان جلسات المجلس علنية ولكن يجوز عقد جلسات سرية بناءًا      عل
سة ة او خم دها  الحكوم ك عن ى ذل ة المجلس عل ريطة موافق ن المجلس ش ى  اعضاء م ة   تخل قاع

ان        وزراء واالعي ان       ،المجلس من الحضور غير ال سات البرلم واطنين حضور جل ة الم اح لكاف  وتت
اد          دة إنعق ام م سكون الت دوء وال زام باله من خالل شرفات محددة خصيصًا لهذه الغاية شريطة االلت

سة سين و ،الجل وا جال وا     وأن يظل تهجان، وأن يراع سان أو األس ات االستح روا عالم اال يظه
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واطنين بحدث          ،التعليمات التي يبديها رئيس المجلس أو المكلفون بحفظ النظام          سان من الم  وأي إن
ك     .ضجيجًا أو ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة   واطنين ذل اما حضور جلسات اللجان فال يجوز للم

ادة    ي الم داخلي ف ام ال ه  56اذ نص النظ ك بقول ى   : ذل ان عل ل اللج سات عم صر حضور جل يقت
   .اعضاء المجلس وامانة سر آل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم

  
  نشر محاضر الجلسات والمناقشات 4-4-4
  

ى                      سخة ال ة التي ترسل ن شؤون البرلماني ة ال تنشر محاضر الجلسات ويتم تدوينها وايداعها مديري
ه سرية ال           83في المادة    وقد نظم النظام الداخلي      ،المكتبة آمرجع   فقرة أ ان اوراق المجلس وبيانات

ة  ا للحكوم ال او تحويله دول االعم ي ج ا ف د ادراجه ا  اال بع شر اي جزء منه شرها او ن  ،يجوز ن
ه   شر وان د الن ة عن اة الدق زة االعالم مراع ى اجه ل وعل ي لك شرة ف تم ن صيلي ي سة محضر تف جل

   .الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليه
  

  استطاعة من يشاء من المواطنين االطالع على محفوظات البرلمان  4-4-5
  

ك                  ى ذل ود عل  ، يستطيع اي مواطن االطالع على محفوظات ومنشورات البرلمان وال توجد اي قي
شر المحاضر في               ،اذ تودع نسخة من محاضر الجلسات المكتبة       ى ن شورات اضافة ال ذلك المن  وآ

واطن      الجريدة الرسمية للدولة وبالتالي ف      تم او    ان آل م ى محاضر            مه ه االطالع عل باحث يحق ل
   .الجلسات وما ينشره المجلس

  
  عدم التمييز بين المواطنين ومعاملتهم بالمساواة 4-5

ى حساب                4-5-1 واطنين عل ة من الم صالح فئ ه ل   عدم انحياز البرلمان في اتخاذ قرارت
  فئات اخرى 

  
ان وا     ،يمثل البرلمان األردني   سيه االعي واب  بمجل ي        ،لن ات المجتمع األردن  ، مختلف مكون

دأ        رم مب ا يحت ه فيم ه وبيانات من شرائح وفئات إجتماعية مختلفه ويتعامل البرلمان في قراراته وأدائ
ه         ي مادت توراألردني ف ص الدس د ن رائحهم وق واطنين وش ات الم ة فئ ين آاف ة ب ساواة القانوني الم

القول            ة ب ساواة القانوني دأ الم نهم في               " : السادسة على مب ز بي انون سواء ال تمي ام الق ون أم األردني
دين  ة أو ال رق أو اللغ ي الع وا ف ات وإن إختلف وق والواجب ذا  ،"الحق ي ضوء ه ان ف ل البرلم  ويعم

اء                        ة تخدم أبن ا التي في النهاي ة العلي ة المصالح الوطني ه لتحقيق آاف النص الدستوري وتحت مظلت
   .المجتمع آافة دون تحيز أو تمييز

   ال تنم القوانين التي يقرها البرلمان عن اي تمييز4-5-2
   

ة   صدرعن مجلس االم ي ت وانين الت ى الق النظر إل ان ( وب دأ  ) البرلم ار مب ين اإلعتب ذ بع فهي تأخ
ة             المساواة بين آافة شرائح المجتمع آقواعد عامة ومنظمة هدفها جميع الشرائح االجتماعية المكون

ي   ، عنصري  وال يوجد اي تمييز    ،لبناء الدولة  سي أو اي شكل من أشكال     ، أوطائفي  ، أو دين  أو جن
نهم   ،التمييز بين فئات المواطنين بغض النظر عن عرقهم           سيتهم   ، أو دي  والمتعمق بالفصل     ، أو جن

ادة الخا  ن الم واده م ي م تور ف ن الدس اني م شرينالث ة والع ادة الثالث ى الم سة وحت اك م د أن هن  يج
وق وحري  رام حق ي إحت ة ف فافية عالي ذاش واطنين وه ة  ات الم صورة عام شرع ب ه الم زم ب ا يلت  م

  وبالتالي ال يتم تشريع قانون من اجل خدمة شخص او اشخاص معنيين 
إن المنطلق العام في التشريع هو خدمة المصلحة العامة وإن التشريعات اإلقتصادية والمالية يجب       

ا تحصل     أ  ولكن  ،أن تأخذ بعين االعتبار هذا المبدأ الذي يجب عدم تجاوزه           وى    ض حيان غوط من ق
وى                ذه الق ال   ،إقتصادية أو مالية أو تجارية للتأثير على مجريات التشريع ليصب في مصالح ه  ومث
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في ذلك عندما ضغطت قوى متنفذة لتخفيض نسبة الضرائب على شرآات التأمين والبنوك العاملة              
ن  د حصل ان م ة مج  األردن، وق اءت لخدم ي ج وانين الت ذه الق ل ه ررت مث صالح  م ات وم موع

   . اثر على سير مثل تلك القوانين الذيوقوى ضاغطة من داخل المجلس ومن خارجه
  
  
  
   تشريعات لمنع التمييز4-5-3
   

د ت ال  ةوج ة أي شريعات قانوني ن خاصة  ت ز ولك ع التميي ذه الموضوعات بمن ات ه ا االتفاق تنظمه
ة المتع   ات الدولي ع االتفاق ى جمي ادق االردن عل د ص ة وق صر الدولي ز العن ع التميي ة بمن  ،يلق

ات                 ،و الطائفي او الجنسي   ،والديني ى االتفاق ة عل ة االردني ار ان مصادقة الدول ين االعتب  اخذين بع
   .الدولية هذه تمسو على اي قانون وطني نافذ المفعول

  
  االلتزام باحترام الدستور 4-6

  آلية مستقلة تنظر في دستورية القوانين /  وجود هيئة  4-6-1
  
ام  يلت ة الحك ه مخالف انون في صدر أي ق تور وال ي ود الدس ي بن ا ف ًا دقيق ان إلتزام زم البرلم

ر أو المقترحة من المجلس                    ة وهي االآث وانين المقترحة من الحكوم الدستور  وجميع مشاريع الق
ة في                          رة طويل انونيون ذوي خب راء ق ذي يضم خب شريع ال وان الت ر دي تمر بمرحلة فنية قانونية عب

واد الدستور آي                       مجال الصي  ة وم ذة في الدول القوانين الناف ا ب واد ومقارنته ة الم ة آاف اغة ومراجع
سي        وحتى اللجنة القانونية   .التتعارض مع أحكامها   واب    ، في آل من مجل ان والن ا     ، األعي وفر به  يت

ة أو             ه مخالف د في ادة أو بن ى عدم صياغة أي م وا عل ة يعمل راء ذوي تجرب انون وخب اتذة في الق اس
بهة د ا  ش دل العلي ة الع انون محكم د أن ق تورية، ونج ة ( س ة إداري ة نظامي م ) محكم سنة 12رق ، ل
ك                   1992 انون أو نظام يخالف الدستور،  وذل  أعطى للمحكمة الحق في االمتناع عن تطبيق اي ق

انون    9من المادة " أ"الفقرة  ) 6(بموجب أحكام البند رقم      اء الق  ولكن هذا الحق ال يمتد إلى حق إلغ
ل ي هب اع عن تطبيق ى االمتن انون أو ،قتصر عل اء اي ق ة طلب إلغ دم للمحكم  فلكل متضرر أن يق

ام الدستور       سير أ             ،إجراء يخالف أحك سلطات حول تف ين ال ة الخالف ب واد    ي وفي حال ادة من م  م
يس        ةالدستور فأن الجهة المختصة دستوريًا بتفسير قواعد   ذي يتكون من رئ الي ال  هو المجلس الع

ة حسب                    مجلس األعيان  ة نظامي ى محكم ضاة من أعل  وعضوية ثالث أعيان باإلنتخاب وخمسة ق
 وفي مجال     ،ترتيب االقدمية وهو المجلس المخول بتفسير القوعد الدستورية في حاالت الخالف               

ة   وجود محكمة دستورية عليا      إن ثم ستمر  ين خالف وحوار دائم      ف ا      ين وم ى ضرورة وجوده  ، عل
ائق ا ي وث ة متخصصة ف د شكلت لجن ام وق ة ع ي بداي شاء 2002الردن اوًال ف ة إن ة إمكاني  لدراس

شائها        ،المحكمة الدستورية  دم جدوى إن ام           ، ولكنها أوصت بع ة لع دة الوطني  2005 وورد في األجن
   .ضرورة إنشاء محكمة دستورية لكن لم يتم إستحداث هذه المحكمة بعد

  
   وضع البرلمان قوانين تتوافق مع ما نص عليه الدستور  4-6-2
 

ة ق         عملي ذا الح ي ه وانين واعط شاريع الق راح م ة اقت ا عملي ددة منه ل متع ر بمراح شريع تم الت
شريع        وان الت وم دي انون يق شروع ق ى وضع م صار ال دما ي شريعية وعن ة والت سلطتين التنفيذي لل
الي          ة وبالت بدارسته ووضع مواده شريطة ان تتوافق مع الدستور والقوانين السارية المفعول بالدول

ة                 فأن   ة او شبه مخالف ه مخالف انون في ز اي ق ام الدستور وال يجي ًا باحك ا دقيق زم التزام ان يلت البرلم
   . وجميع القوانين التي تصدر عن البرلمان هي دستورية وغير مخالفة الحكامه،دستورية
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  النتائج والتوصيات:  الثالثالفصل

  
الهاشمية تم التوصل إلى بعض نية االردمن خالل دراسة محور البرلمان والمشارآة في المملكة 

 تحليل المبادئ العامة المتعلقة بالتمثيل لجهةالنتائج المتعلقة بالبرلمان وآليات المشارآة 
 وهذه النتائج حصيلة لدراسة المبادئ القانونية . واألداء والنزاهة، واستقاللية البرلمان،والمشارآة

 إحدى السلطات الثالث التي تتكون ه ونآلمتعلق به الناظمة آلليات عمل البرلمان والواقع العملي ا
منها الحكومة األردنية واستخدمت عدة مناهج في إعداد هذه التقرير منها المنهج التاريخي 

والوصفي لمعرفة الخلفية التاريخية لتطور البرلمان وآليات عمله والظروف التاريخية التي أثرت 
 و استخدم المنهج القانوني لمعرفة ، التي مر بهاعلى هذا التطور ومراحل اإلصالح المختلفة

 ،المبادئ القانونية التي تحكم عمل هذه السلطة إن آانت قواعد دستورية أو قوانين أو أنظمة
واستخدم المنهج التحليلي لمعرفة الواقع العملي والممارسات وآليات  العمل في التطبيق 

ليها المنهج المقارن فيما يتعلق بمقارنة الواقع والممارسة في العمل البرلماني وآلياته ويضاف إ
 وخلص التقرير إلى نتيجة عامة مفادها ،القانوني والعملي المطبق بالمعايير الدولية في هذا السياق

صالح للسلطة التشريعية وآليات المشارآة وتأثيرات الواقع السياسي واالجتماعي إأن 
 في إطار آلي شمولي لتحقيق مفهوم ومقومات تطلب بالضرورة أن يكون اإلصالحتواالقتصادي 

الدولة الديمقراطية الحديثة المستندة لمبدأ التمثيل والمشارآة الحقيقة والفاعلة والتي تستمد 
  .شرعيتها وسلطتها من الشعب الذي هو مصدر السلطات

  
  : وسيتم عرض النتائج والتوصيات حسب التقسيم التالي 

  .والمشارآةصيات التمثيل ونتائج وت: أوال 
  نتائج وتوصيات استقاللية البرلمان : ثانيا 
  .نتائج وتوصيات األداء: ثالثا 

  .نتائج وتوصيات النزاهة: رابعا 
  
  

  التمثيل والمشارآة : أوال 
  

من الذين % 49ضعف المشارآة في العمليات االنتخابية حيث وصلت النسبة إلى  -1
  %.43رآة في المدن إذ وصلت إلى حصلوا على بطاقات انتخابية وانخفضت نسبة المشا

 ونظام تقسيم الدوائر االنتخابية من حيث أعداد وجداول ،اختالالت شابت قانون االنتخاب -2
 ، ونقل األصوات من منطقة إلى أخرى وجهات اإلشراف على االنتخابات،الناخبين

بعض المحافظات قسمت وأخرى لم تقسم ف االنصاف والعدالة هوتقسيم الدوائر غاب عن
 . وضعف التدقيق على جداول الناخبين،إلى دوائر وبقيت مفتوحة آدائرة واحدة

ضعف نتائج األحزاب السياسية وضعف تمثيلها وفشل العديد منها في الحصول على  -3
 .مقاعد نيابية

الكوتا النسائية يشوبها اختالل حيث يتم احتساب النسبة المئوية من خالل احتساب آلية  -4
وهذا يؤدي % 100شحة على أصوات الدائرة مضروبا في تقسيم حاصل أصوات المر

إلى إقصاء واستبعاد آافة المرشحات من الدوائر الكبرى التي يزداد فيها أعداد المصوتين 
 .ويعطي األفضلية إلى الدوائر الصغيرة

 وآوتا للشرآس ،  تواجد أربع أنواع من الكوتا آوتا للمسيحينإذتعدد أنواع الكوتا  -5
 مما ،وآوتا للنساء) ) شمال ووسط وجنوب ( مناطق البادية ( ا للبدو  وآوت،والشيشان
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 سيفتح الباب للمزيد من المطالبات بالتخصيص وهذا يؤثر على مبدأ العدالة والمساواة 
 .والنسيج االجتماعي

ضعف تطبيق قانون االنتخاب فيما يتعلق بجرائم االنتخاب إذ ساهم ذلك في زيادة حجم  -6
ع البطاقة االنتخابية وإعادة استخدامها وعدم استخدام الحبر موضوفي المخالفات 

 ، وزيادة عدد األصوات عن الرقم المحدد لبعض الصناديق، وشراء األصوات،السري
 .وزيادة شراء الذمم

 وضعف أداء لجان ، نائب82 طعنا في 53آثرة الطعون في النتائج إذ وصلت إلى  -7
م يحصل تاريخيا أن أسقطت عضوية أيا من الطعون نتيجة تبعيتها للمجلس وبالتالي ل

 .النواب
  احد وعدم الرضا عن تطبيق نتائجآثرة االحتجاج على قانون الصوت الو -8

  
  : التوصيات 

 المدن  فيايجاد آليات لتفعيل حجم ومستوى المشارآة في العملية االنتخابية وخصوصًا -1
دة مستويات المشارآة ق القيم الديمقراطية الهادفة لزيايالكبرى وضرورة تعزيز وتعم

  .وأهمية استخدام الحق الدستوري للمواطن
 وتعديله بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة 2001عادة النظر في قانون االنتخاب لعام إ -2

 .والتخلص من الثغرات التي تشوبه
إعادة النظر بنظام التقسيمات للدوائر االنتخابية لتحقيق أآبر قدر من العدالة بين الدوائر  -3

 وأن ال يبتعد عن ، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية،من حيث حجم ومستوى التمثيل
 . ألف مواطن48المعدل العام مقعد واحد لكل 

تفعيل األحزاب السياسية وزيادة مستوى مشارآتها وتعزيز دورها آمؤسسات فاعلة و  -4
 .ليست هامشية

 .عد الكوتا النسائيةضرورة إيجاد آلية جديدة الحتساب نتائج الفائزات من مقا -5
 أو المنطقة الجغرافية ، أو العرق،إعادة النظر في توزيع المقاعد على أساس الدين -6

والنظر للدولة آوحدة سياسية واجتماعية واحدة و إيجاد صيغة قانونية لتعزيز التكامل 
 .االجتماعي

 .تفعيل قانون االنتخاب وخصوصا المواد المتعلقة بجرائم االنتخاب -7
 .وإيجاد بطاقة خاصة باالنتخاب) الهوية ( طاقة المدنية بصويت بالالغاء الت -8
 .ضرورة استخدام الحبر السري أثناء عملية التصويت لمنع التكرار -9

 وعدد أصوات آل صندوق انتخابي لمنع الزيادة في ،التدقيق في آشوف االنتخاب -10
 .األرقام المحددة لكل صندوق

 .صوات وشراء الذمموضع عقوبات رادعة تجاه شراء األ -11
انشاء هيئة مستقلة لإلشراف على العملية االنتخابية من مرحلة إعداد الجداول إلى  -12

 .إعالن النتائج
 .انشاء جهة أو هيئة مستقلة للنظر بالطعون النيابية أو تخصيص محكمة خاصة بذلك -13
ه على النسيج إعادة النظر في قانون الصوت الواحد لكثرة االحتجاجات و لسلبيات -14

 .االجتماعي
تحديد سقوف مالية لإلنفاق على الحمالت االنتخابية وتنظيم التبرع بالمال للحمالت  -15

  .االنتخابية
 زيادة وعي المجتمع في المواصفات الالزمة للنائب الصالح وان يتم تخصيص جزء من -16

 .  المجال مساقات التربية الوطنية لذلك ودور مؤسسات المجتمع المدني في هذا
  

  : النتائج المتعلقة باستقاللية البرلمان : ثانيا 
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  .وجود مبادئ دستورية وقانونية تؤثر على مبدأ استقالل وفصل السلطات الثالث -1
 فصالحيات رئيس الدولة الدستورية ،يظهر مبدأ استقالل السلطات بأنه شكلي وليس فعلي -2

ن هيمنة السلطة التنفيذية على تعطل الكثير من صالحيات السلطة التشريعية وتزيد م
حساب السلطة التشريعية مما يؤدي إلى ضعف وتراجع مبدأ استقالل السلطات عن 

 .بعضها
دور مجلس األعيان الشق األول من السلطة التشريعية والمعين من قبل السلطة التنفيذية  -3

يتم ردها  فالعديد من مشاريع القوانين ،دورا معطال لعمليات التشريع في بعض األحيان
 ناهيك عن احتفاظه ببعض مشاريع القوانين وعدم السير بإجراءات ،من المجلس المذآور

تها أو حتى عقد جلسات مشترآة للبحث في المواد زالتشريع إن آان ردها أو إجا
 .المختلف عليها

يذهب لإلنفاق الجاري مثل ) المخصصات المالية ( الجزء األآبر من موازنة البرلمان  -4
من الموازنة المحددة للبرلمان وبالتالي يضعف من % 75 واألجور وتصل إلى الرواتب

 .أداءها وقيامها بصالحياتها المختلفة
 ،ساهم في تدني مستوى اإلنجازيقصر مدة الدورة العادية وهي أربعة أشهر بالسنة  -5

 .ويراآم العمل ويقلل من عمليات التشريع والرقابة
 13ا قبل نهاية مدتها الدستورية وألسباب متعددة إذ حل جميع البرلمانات األردنية تم حله -6

 . مجلس14مجلس من 
تم استغالل فترات عدم انعقاد المجلس أو حله والتوسع في تفسير حالة الضرورة  -7

 ففي الفترة ، من الدستور وإصدار المئات من القوانين المؤقتة94واستخدام نص المادة 
 قانون 211برلمان لظروف قاهرة تم إصدار  حين حل ال2003 – 2001الواقعة ما بين 

 .مؤقت
 لصالح السلطة التنفيذية اتقلة اقتراح القوانين من قبل السلطة التشريعية وترك االقتراح -8

 .من المجموع الكلي لإلقتراحات % 21ووصلت نسبة االقتراحات لمشاريع القوانين إلى 
  

  : التوصيات 
  . في بعض المبادئ القانونية التي تعطل ذلكتفعيل مبدأ استقالل السلطات وإعادة النظر -1
تطوير آليات عمل مجلس األعيان فيما يتعلق بمجال التشريع بحيث يكون دوره وفاعليته  -2

 .في تطوير التشريع ال تعطيله
زيادة المخصصات المالية للبرلمان من أجل أن يقوم بأدواره الدستورية ونشاطاته  -3

 .المختلفة
بمدة الدورة العادية زيادتها لتصبح ستة أشهر بدال من أربعة تعديل الدستور فيما يتعلق  -4

 .أشهر
تقليص استخدام الصالحيات الدستورية بحل مجلس النواب إلى أدنى مستوياتها وعدم  -5

 .التوسع في استخدام هذه الصالحية
 حل البرلمان أو في فترات عدم انعقاده دعدم التوسع في تفسير حالة الضرورة عن -6

 .ن المؤقتةإلصدار القواني
 .تراح القوانينقتفعيل دور مجلس النواب في مجال ا -7
  
  

  النتائج المتعلقة باألداء : ثالثا 
ضعف االنجاز العام وتدني مستوى الفاعلية في أداء المهام التشريعية وتدني مستوى  -1

  .إنجاز مشاريع القوانين المدرجة على جدول األعمال
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نين من قبل مجلس النواب مما يؤدي لردها من فقدان الجدية واالستعجال في إقرار القوا -2
 .مجلس األعيان وتعطيل التشريع

عدم التريث في إقرار القوانين واالستعجال في دراستها مما يؤدي إلى آثرة تعديلها  -3
 .فالعديد من القوانين تم تعديلها أآثر من مرة في السنوات األخيرة

 .لعامةتراجع وتدني مستوى الدور الرقابي على السياسات ا -4
تراجع وتدني ثقة المواطنين باألداء البرلماني وتراجع حجم العرائض المقدمة من عام  -5

 . عريضة41 إلى 4184 من 2006 – 2003 إلى عام 1989-1993
ضعف الرقابة السياسية وشكليتها من حيث األسئلة وتدني مستوى االستجوابات إذ  -6

 .2006-2003 استجوابات في عمر المجلس الرابع عشر 4وصلت إلى 
عدم تعاون الحكومة في االلتزام بالمدة الدستورية المحددة لإلجابة على األسئلة ففي مدة  -7

 .%56 وبنسبة 596 سؤال من أصل 338الجلس الرابع عشر أجابت عن 
شكلية دور لجان التحقيق وعدم قدرتها في التعمق وتعرضها لضغوط خارجية مما يؤثر  -8

 .على مسار عملها
 .لبرلمانية وعدم فاعليتها وتدني مستوى تأثيرهاضعف المعارضة ا -9

التعامل الشكلي مع تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالمخالفات المالية المرتكبة  -10
 .من أجهزة السلطة التنفيذية

تظهر مناقشات الموازنة العامة آثرة المطالب الخدمية والدفع باتجاه زيادة  -11
عدم الطلب بزيادة االنفاق أثناء مناقشة االنفاق مما يتناقض مع النص الدستوري ب

وعدم تعرض الخطابات العضاء مجلس النواب للتحليل المالي والرقمي .الموازنة العامة
المتعلق ببنود الموازنة ومدى انعكاسها على الحياة العامة والشؤون االقتصادية 

  .واالجتماعية للمواطنين
الدائمة من القوانين والموضوعات ضعف االنجار على مستوى اللجان البرلمانية -12

 ففي البرلمان الرابع عشر وصلت نسبة انجازات اللجنة القانونية الى ،المعروضة عليها
من  % 27الى التربية ونسبة انجازات لجنة % 26ونسبة انجازات اللجنة المالية الى % 31

   .مجموع القوانين والموضوعات المعروضة عليها
 الخارجية و لجنة الحريات العامة في متابعة شؤون السياسة  ضعف دور لجنة الشؤون-13

   .الخارجية والمعاهدات واالتفاقات الدولية المختلفة
 شدة التنافس على عضوية اللجان الرئيسية وخصوصاً  اللجان القانونية والمالية -14

   .والشؤون الخارجية
ها في اعمال اللجان  ضعف مشارآة مؤسسات المجتمع المدني وتدني مستوى مشارآت-15

  البرلمانية 
   . قلة االستعانة بالخبراء والمتخصيصين في شتى المجاالت التي تهم العمل البرلماني-16
   من النصوص المتطورة التي تخدم العمل البرلماني عن النظام الداخلي يد غياب العد-17
  ت عملها  غياب النص في النظام الداخلي عن تشكيل الكتل البرلمانية وآليا-18
   ضعف االلتزام بالكتل البرلمانية وآثرة االنسحابات منها -19
 ضعف المعايير العلمية والموضوعية في تعيين الموظفين في البرلمان وازدياد -20

   ودور المتنفيذين في التعين ةمستويات الواسطة والمحسوبي
تواها العملي  تضخم الجهاز االداري في مجلس النواب وضعف الكفاءات وتدني مس-21

  والفني 
   ضعف وتدني مستوى برامج التاهيل والتدريب وانعدامها احيانا -22
التي  ضعف وتدني مستوى المكتبة البرلمانية وعدم قدرتها الفعلية على توفير المعلومات -23

   .وقلة ارتباطها مع المكتبات البرلمانية العالمية او االتحادات البرلمانيةتهم العمل البرلماني 
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 ضعف وتدني مستوى العنصر البشري العامل في المكتبة البرلمانية وانعدام الدورات -24
  التاهلية والتدريبية 

 عدم وجود دورات تدريبية وتاهيلية للبرلمانيين الجدد في المواضيع المتعلقة بالعمل -25
  البرلماني وآلياته واالنظمة الديمقراطية واسسها 

فر للخارج للمشارآة في اعمال برلمانية او زيارات وضعف  التنافس الشديد في الس-26
   .المشارآة في الورشات والندوات المحلية

   -:التوصيات 
  ضرورة تفعيل دور المجلس ورفع مستوى االنجاز في اداء مهامه التشريعية  -1
 والشمول والدراسة الجادة ،تفعيل دور المجلس بما يتعلق بالتشريع والمحافظة على الدقة -2

 ريع القوانين المعروضة لمشا
 ،العامة المصلحة تفعيل وتطوير الدور الرقابي للمجلس من خالل جدية االسئلة وشمولها  -3

والمحاسبة المسؤولة والهادفة لرفع االداء الحكومي وتقديم مصلحة البالد على المصالح 
 الشخصية الضيقة 

 لعام للمجلس تفعيل دور اللجان البرلمانية بما يضمن تحسين آفاءة االداء ا -4
 ضرورة وجود الشفافية عند مناقشة الموازنة العامة  -5
تفعيل دور الرقابة المالية واالهتمام الجدي بتقارير ديوان المحاسبة السنوية وايجاد آلية  -6

 جديدة الن تكون هناك تقارير دورية 
 تفعيل دور المعارضة البرلمانية بما يتالئم مع المصالح العليا للدولة  -7
 ومشارآة مؤسسات المجتمع المدني في العملية البرلمانية وتفعيل مستوى زيادة دور -8

 مشارآتها في اللجان البرلمانية 
  ضرورة االستعانة بالخبراء والمتخصيصين في عمل اللجان البرلمانية  -9

تفعيل دور الوحدات المخصصة ومديرية الدارسات ورفدها بكافة التخصصات  -10
 البرلماني المطلوبة لرفع سوية اداء العمل 

 تعزيز وتفعيل دور الكتل البرلمانية في المجلس بما يحسن من نوعية االداء  -11
 ايجاد معايير علمية وموضوعية لعملية اختيار الموظفين  -12
  هيل وتدريب لكافة العاملين من موظفين في اجهزةأهيل واعادة تأتنظيم برامج ت -13

 وحدات البرلمان و
بشرية قادرة على النهوض باالداء رفد الجهاز الفني والمتخصص بكوادر  -14

 االداري والفني في المجلس 
 وربطها مع المكتبات ،رفد المكتبة البرلمانية بالمراجع والتقارير والدوريات -15

 البرلماني  العملالبرلمانية العالمية لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لتحسين مستوى
  .ورفدها بالكوادر المدربة وربطها باالنترنت

صميم دورات تدريب وتاهيل للبرلمانيين الجدد لرفع مستوى ادائهم وتعميق ت -16
  .االداراك والفهم لديهم بطبيقه االنظمة الديمقراطية واليات عملها

 :   تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يشمل ما يلي  -17
دني  والحد اال، وتنظيم عملها،ايجاد نصوص في النظام تتعلق بالكتل البرلمانية  - أ

  العضاء الكتلة الواحدة 
 ايجاد نص بفرض الزامية الدخول في الكتل البرلمانية  - ب
  ايجاد نص يتعلق بموضوع العرائض التي يتقدم بها النواب -ج
  ايجاد نص يتعلق بتمثيل آافة الكتل البرلمانية في المكتب الدائم -د
   عضو 11 عضو بدال من 15 زيادة عدد اعضاء اللجان ليصل الى -ه
 ايجاد نص يتعلق باليات عمل اللجان وفرض عقوبات على عدم حضور الجلسات -و

   . وضرورة التزام اعضاء اللجنة بااللتزام بتوصياتهم التي وقعوا عليها،لتلك اللجان
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   وضع آليات جديدة لطريقة النقاش في المجلس -ز
   ايجاد نصوص تتعلق بآليات نظام التصويت االلكتروني الجديد -ح
د نص يعطي االولوية الصحاب االختصاص بعضوية اللجان حسب  ايجا-ط

  اختصاص اللجنة ذاتها 
   ايجاد نصوص تتعلق بالمسلكيات البرلمانية -ي
 تفعيل الدور الرقابي لمجلس االعيان حسب نصوص الدستور والصالحيات -18 

  الخاصة به 
تشريع ورفدها  انشاء دائرة قانونية في البرلمان تكون موازية لدور ديوان ال-19

  بالكفاءات المؤهلة 
 انشاء مرآز متخصص للدراسات والبحوث والمعلومات للسلطة التشريعية -20

   .من خبراء ومستشارين في مختلف التخصصات ذات العالقةآفاءات حيث يضم 
  

  النتائج المتعلقة بالنزاهة : رابعاً  
  غياب القواعد والنصوص المتعلقة بالسلوك البرلماني  -1
 وجود مؤسسة او مفوض مناط به السهر على السلوك االنتخابي  عدم  -2
 عدم وجود آليات رسمية او غير رسمية لجمع المعلومات بشان السلوك البرلماني  -3
 عدم وجود قانون اشهار الذمة المالية واعالن عن الثروات والممتلكات  -4
 غياب القوانين واالنظمة المتعلقة بشان تنظيم التمويل السياسي  -5
  وجود محكمة دستورية مستقلة للنظر في دستورية القوانين  عدم -6
  
  : التوصيات  

  ضرورة وجود محكمة دستورية تناط بها النظر في دستورية القوانين  -1
 ايجاد تشريعات قانونية تتعلق باشهار الذمة المالية العضاء البرلمان واعالن ثرواتهم  -2

 وممتلكاتهم 
 عمليات تنظيم التمويل السياسي ضرورة وجود قوانين او انظمة تتعلق ب -3
  ايجاد تشريعات خاصة تتعلق بالسلوك البرلماني  -4
  انشاء هيئة او مفوضية او مؤسسة يناط بها السهر على موضوع السلوك االنتخابي  -5

  
  
  
  
  
  


