
 

 

  

 ورشة عمل

:  اإلطار القانوني واألخالقي للنهوض بأداء مجلس النواب"  

"النظام الداخلي ومدونة السلوك  

 

2010آانون الثاني /  يناير 12الثالثاء   

 فندق ماريوت عمان 

 

 أحكام ضبط سلوك النائب

 الدآتور محمد المصالحة

  الجامعة األردنية–عميد آلية الدراسات الدولية 

 

شك فيه أن ضبط سلوك عضو الربملاين ومراقبة أدائه يشكل قضية مهمة يف التجارب الربملانية القدمية واحلديثة ا ال مم

وذلك نظراً ألن هذا العضو يتمتع باحلصانة الربملانية اليت يتوسع مفهومها كثرياً حبيث يصبح معها غري , على السواء

 يأيت من السلوكيات ما يتعارض مع التشريعات والقوانني اليت خاضع ألية مراقبة أو مسائلة وأحياناً قد يتصرف أو

.يشرعها  

إمنا يستقر على أساس وضع لوائح , فإن االجتاه العام دولياً مع رسو يف التقاليد الربملانية, ويف جممل األحوال

لعشرين املاضية ويف األردن ظهر يف السنوات ا. ومدونات سلوكية تشتمل على قواعد ناظمة ألداء العضو الربملاين

بعد استئناف احلياة الربملانية أن النظام الربملاين األردين أصبح حباجة ماسة اىل وضع مثل هذه اللوائح امللزمة واملواثيق 

ولكنها ليست متحررة من املراقبة يف , األخالقية اليت حتكم عمل النائب بإعتباره جزءاً من مؤسسة سياسية تراقب

العام واملؤسسة االعالمية فحسب وإمنا أيضاً من قواعد وأنظمة تقرها االس النيابية ذات الوقت لس من الرأي 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel: +962 6 5651931/2     ـ+ 962 6 5690567    Fax +962 6 5674868 

Email: info@alqudscenter.org  websites:  www.alqudscenter.org  www.islah-net.net www.jpm.jo 
7 Haifa Str. Jabal AL –Hussein P.O. Box 213566 Amman 11121 - Jordan 

 



طواعية وعن طيب خاطر ختضع مبوجبها أعضائها اىل االنصياع للقانون واحترام األنظمة والتعليمات السارية كمثل 

.بقية املواطنني واملسؤولني التنفيذين  

س النواب حباجة اىل جمموعة من املبادئ واألسس واألجهزة اليت تساعد يف فإن أي نظام داخل جمل, ويف هذا السياق

حتقيق هذا اهلدف الذي من شأنه أن حيكم سلوك النواب ويرفع من مكانة املؤسسة الربملانية يف عيون الرأي العام 

-:الوطين  

. ائمة يف الـس   ضرورة انشاء جلنة السلوك والنظام يف داخل جملس النواب تكون من اجلهات اللجان الد              .1
وتكون مهمتها تطبيق املعايري والقواعد اليت يقرها الس يف جمال ضبط السلوك النيايب وفقـاً للقـوانني                 

  .واألنظمة السارية
حتديد أنواع ودرجات من اجلزاءات اليت ميكن توقيعها على النائب عند خمالفته لنظام الـس وقواعـد                  .2

 .السلوك املرعية
واالماك يف العملية التشريعية والرقابية أثناء جلـسات        , وقضية النصاب , احترام النائب ملواعيد اجللسات    .3

 .الس وعدم االنشغال يف قضايا خاصة مع الوزراء واملراجعني حتت القبة
ياسية مراقبة ما ميكن أن يطلبه أوحيصل عليه النائب من مكاسب ومنافع مادية من املسؤولني لقاء مواقف س      .4

 .له طيلة الدورة الربملانية
عدم منح أي مكافأت للنواب عن حضور اجللسات بإعتبار ذلك جزء من عملهم الربملاين الذي يتقاضون                 .5

 .عنه خمصصات شهرية
ضبط استخدام االمتيازات املمنوحة للنواب من سيارات ومكاتب وعدم استعماهلا يف تسهيل أو ارتكاب               .6

 .ه أو من قبل أقاربه أية خمالفات قانونية من قبل
تشكيل جلنة فرعية من جلنة السلوك والنظام يف داخل الس للنظر فيما يأتيه أي نائب من خمالفات حبـق                    .7

 .بغري وجه قانوين وتقدمي تقريرها اىل الس. الغري أو ضد القانون وممتلكات الدولة
 مباشرة يف أية عقود مع املؤسـسات        منع دخول النوواب أو الثروات اليت ميلكوا بصورة مباشرة أو غري           .8

 .احلكومية واحلصول على عطاءات رمسية
 سنوات عن عمل عضو جملس النواب الطالع الرأي العام ال سـيما اهليئـة         4تنشر تقارير سنوية أو كل       .9

 .الناخبة للوقوف على سلوكيات وعمل الناخب أثناء دورات الس العادية واالستثنائية
وكل عضو فيها تقارير أو أوراق على شكل تقييم للمؤمتر الـذي            , ية النيابية اعداد الوفود النياب   . 10

حضره وما هي الفائد اليت كسبها وما هي مسامهته يف املؤمتر وهل أسس لعالقات أو صداقات مع برملانيني         
 .تعود بالفائدة على الوطن
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