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   النوابأعضاء جملس" سلوكمدونة "أفكار عامة لـ
 

  :مقدمة
حاجـة  " مرصد الربملان األردين  "هذه، مجلة من األفكار واملقترحات اليت يرى فريق         " ورقة اخللفية "تتضمن هذه   

عند صياغة مدونة سلوك للسادة والسيدات أعضاء جملس النواب، اعتقادا من هذا            ) أو بعضها جلّها  (لألخذ ا   
، بأن األخذ مبدونة كهذه، من شأنه اإلسهام يف تطوير الدورين الرقايب والتشريعي لس النواب، وجتسري                الفريق

 والس والرأي العام، فضال بالطبع عن وظيفتها يف جتـسري عالقـات التفاعـل               ،الفجوة بني النائب والناخب   
ات اتمع املدين واألحزاب السياسية     والتعاون بني الس مؤسسة ونوابا وكتال وجلان من جهة، وعموم مؤسس          

  .من جهة ثانيةوخمتلف الفاعلني االجتماعيني والسياسيني واالقتصاديني واألكادمييني 
الدولية، يف سلة واحدة مع اخلالصات اليت انتـهت         املعايري  تقدمي مجلة من أفضل اخلربات و     " الورقة"حتاول هذه   
صيات عشرات الندوات وورش العمل اليت نظمها فريـق العمـل يف            وتو" مرصد الربملان األردين  "إليها تقارير   

  .عموم حمافظات اململكة ومبشاركة مئات النشطاء واألكادمييني، واملتطلعة مجيعها للنهوض باداء جملس النواب
وغين عن القول، أن األفكار واملقترحات املتضمنة يف هذه الورقة، ليس هلا سوى وظيفة استرشادية، فبعـضها                  

حياتنا الربملانية، وبعضها اآلخر ميكن األخذ به، فيما يترك ما ال يرى ضـروريا أو متالئمـا مـع                   ول به يف    معم
  .التجربة األردنية

  

  العامة ملدونة السلوك القواعد
  

 املساعدة يف حتسني ورفع مستوى مهنة النائب .1
 املساعدة يف احلفاظ على نزاهة وكفاءة النائب .2
 عالية ومواكبة أحدث األحباث يف هذا االاحملافظة على معايري مهنية  .3
 تشجيع روح التعاون واملمارسة األخالقية والتعامل العادل بني أعضاء جملس النواب .4
 الذي يعكس املهنية وحيفز الثقة واالحترام بني مجهور الناخبني والنواباعتماد السلوك  .5
 لربملانيةتشجيع مجيع املعايري غري التمييزية يف مجيع جوانب املمارسة ا .6
 :تشكيل جلنة دائمة ملراقبة السلوك من قبل جملس النواب تتلخص مهمتها بالنقاط التالية .7

 متابعة التزام النواب ببنود املدونة  •
 .ومنظومة أعماله ومصاحلهمتابعة إعالن النائب عن ذمته املالية  •
 التدقيق يف صحة البيانات اليت يقدمها النائب يف التعريف عن نفسه •

  

  ري األخالقيةاملعاي
 

  عن حتريف أو اقتراف أي سلوك ميكن أن يسيء أو ينعكس سلبا على مهنة النائب وأدائهاالمتناع .1
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 .لبعضهم البعض واالمتناع عن اهلجوم الشخصي للنواباجتناب مهامجة النواب  .2
جتنب مهامجة نوايا النواب ودوافعهم، وضرورة أال يكون جملس النواب سـاحة لتـصفية اخلالفـات             .3

 .خصيةالش
ضرورة التعاطي مع شكاوى النواب ضد بعضهم البعض من خالل جلنة ملراقبة سلوك النواب ملتابعـة                 .4

 .الشكاوى، وضرورة عدم تعاطي النواب مع الشكاوى بصورة شخصية
 التزام النواب مبعايري املصلحة العامة واالبتعاد عن املصاحل اخلاصة أثناء تأديتهم لوظيفتهم النيابية  .5
على أمانـة  التزام النائب حبضور جلسات جملس النواب، ويف حال غيابه سواء بعذر أو بدونه يتوجب      .6

وضرورة إجياد آلية فعالة حملاسبة النائب على غيابه عن          أن تذكر ذلك بكل شفافية ومسئولية،     الس  
 جلسات جملس النواب تتمثل باخلطوات التالية

 بدونه عرب وسائل اإلعالم املختلفةنشر أمساء النواب املتغيبني بعذر أو  .7
 فرض غرامة مالية على املتغيبني بدون عذر .8
    إجياد آلية قانونية قد تصل إىل حد إسقاط العضوية يف حال تغيب النائب عن أكثر من ثلث اجللسات .9

 إجياد آلية واضحة متكن اجلهاز القضائي من حماسبة النائب املتهم بقضايا فساد   .10
نائب على املعلومات اليت حصل عليها أثناء عمله النيايب وعدم استغالهلا لتحقيـق             ضرورة أن حيافظ ال    .11

 مكاسب شخصية 
ضرورة تنبيه النائب يف حال خروجه عن القواعد العامة للسلوك الربملاين ويفضل أن يكـون ذلـك                  .12

 مكتوبا
 ائباحملافظة على معايري املوضوعية واملهنية أثناء مناقشته ألي قضية تتعلق بعمله كن .13

  

  بني النواب وناخبيهمالناظمة للعالقة املعايري األخالقية 
 ق يعقد مع أبناء الدائرة االنتخابيةب على عضو جملس النواب االلتزام بأي اتفايتوج .1
 النائب بالربنامج االنتخايب الذي أعلنه أثناء محلته االنتخابيةالتزام  .2
 ا أو االلتزام االتحضري الوايف والشامل ألي قضية يريد النائب تناوهل .3
حول التطبيق السليم للقواعد املقبولة     إسداء النصح واملشورة للناخب وعضو جملس النواب        توضيح و  .4

 .يف العمل الربملاين
 والذي قد   واليت ميكن أن تلحق الضرر بصورة النائب      ) االمتيازات(عدم قبول اهلبات العينية واملعنوية       .5

 يتعارض مع مهمته كنائب
 دخول يف مناقشات جانبية قد تسيء لعمله كنائباالمتناع عن ال .6
عدم االنسحاب من عمله كنائب إال بعد اختاذ اخلطوات الالزمة لتخفيف األضرار اليت قد تنجم عن                 .7

   .ذلك االنسحاب
أثناء تأديته لواجباته اليت متليها عليه وظيفته يف جملـس          ابتعاد النائب عن املناطقية واجلهوية والعشائرية        .8

   النواب
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 وضع معايري واضحة للسلوك الربملاين ميكن من خالهلا تقييم عمل النائب بصورة واضحة وشفافة .9
 ومراقبة  استحداث مكاتب للنواب يف دوائرهم االنتخابية دف تعزيز العالقة ما بني النائب والناخب             .10

 أداء النائب يف دائرته االنتخابية
 .  وى دائرته االنتخابية ودوره التشريعي والرقايبضرورة التنسيق بني الدور اخلدمي للنائب على مست .11
 ضرورة إجياد آلية سليمة ومعايري واضحة لتعزيز العالقة بني جملس النواب ومنظمات اتمع املدين .12
  ضرورة التزام الشفافية وعدم منع اجلمهور من حضور اجتماعات اللجان .13
ها جملس النواب، وذلك دف زيادة الثقة يف        بناء الوعي لدى النائب والناخب بطبيعة املهمة اليت يؤدي         .14

  .  احلكومة والس والتخفيف من تضارب املصاحل واالرتقاء مبستوى الشفافية

   اتاملرشح لالنتخاببمعايري ذات صلة 
  

 أن يلتزم النائب بعدم تقدمي معلومات خاطئة عن نفسه مثل مستوى اخلربة والتعليم .1
 أو تقدمي أي شيء ذو قيمـة ألي شـخص لالسـتفادة مـن     االمتناع عن تقدمي اخلدمات الشخصية    .2

 اخلدمات اليت يقدمها جملس النواب
 االمتناع عن اختاذ املسوغات لتوجيه التعليقات السلبية ملنافسيه يف جملس النواب  .3
 رفض التعيينات لغري املؤهلني .4
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