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  1س العموم الربيطاينمدونة السلوك ل
  
  املدونةاهلدف من : أوال

  
كمن بصورة أساسية يف مساعدة أعضاء جملس النواب على الوفاء بالتزامام جتاه            ه املدونة ي  اهلدف من هذ  .  1 

  :اجلمهور بصورة عامة وذلك عن طريقالس، وناخبيهم و
   

ستوى األداء الربملـاين والواجبـات      توفري التوجيه بشأن معايري السلوك املتوقعة من األعضاء على م           - أ
  .العامة

توفري االنفتاح واملساءلة الالزمة لتعزيز ثقة اجلمهور يف الطريقة اليت يقوم ا أعضاء جملس النـواب                  - ب
  . بأداء واجبام

   
  نطاق عمل املدونة: ثانيا
  

نفس الوقت ال تسعى    يتم تطبيق املدونة على أعضاء جملس النواب يف مجيع نواحي احلياة العامة، وهي يف                .2
  .لتنظيم ما يفعله األعضاء يف حيام الشخصية البحتة

  
االلتزامات املنصوص عليها يف هذا القانون مكملة لتلك اليت تنطبق على مجيع األعضاء وفقا للقواعـد                 .3

اإلجرائية والقوانني األخرى لس النواب والقرارات الصادرة عن رئاسة الس، وتنطبق أيضا علـى              
 . )خاص بالنواب الوزراء (ضاء الذين يندرجون ضمن نطاق قانون املدونة الوزاريةاألع

  
  الواجبات العامة لألعضاء .  ثالثا

  
ة جملـس النـواب،      على الوالء الذي قدمه مجيع األعضاء عند انتخام لعضوي         وتأكيدا،  مسقَميني ال حبكم  .  4 

 الوالء احلقيقي لصاحبة اجلاللة امللكة، ومن يرثها        كنون أن يكونوا خملصني وي    أعضاء جملس العموم  يتوجب على   
  .  ومن خيلفها وفقا للقانون

  
واجب األعضاء احترام القانون، مبا يف ذلك القانون العام ملكافحة التمييز، والتصرف يف مجيع املناسـبات                .  5 

  .وفقا لثقة اجلمهور اليت وضعها فيهم
   
حيـال   خـاص    ولديهم واجب  مصاحل األمة ككل،      خدمة منطلقمن  أن يتصرفوا   العام،  واجب األعضاء   .  6 

  . دوائرهم االنتخابية
  

  املبادئ العامة لقواعد السلوك . رابعا
  

                                                 
 ترجمة غير رسمية ألهم مبادئ مدونة السلوك المعتمدة من مجلس العموم البريطاني، نقدمها للفائدة 1
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باضطالعهم بواجبام الربملانية ومسئوليام العامة، فإنه من املتوقع من األعضاء مراعاة املبـادئ العامـة               .  7 
 ينطبق على شاغلي املناصب     الذي األول   امعايري احلياة العامة يف تقريره    التالية لقواعد السلوك اليت حددا جلنة       

لـواردة يف   ن خمالفات لألحكـام ا    عخذها بعني االعتبار عندما يتم تلقي أي شكوى         أ هذه املبادئ سيتم     ،العامة
   :أقسام أخرى من القانون

  
  اإليثار  

   
 ذلك  وافعلي أن   مال ينبغي هل  و  فقط، ملصلحة العامة اواقع   القرارات من    اختاذأصحاب املناصب العامة    ينبغي على   

  . من اجل احلصول على منافع مالية أو مادية أخرى ألنفسهم أو عائالم أو أصدقائهم
   

  الرتاهة 
  

أجنبيـة   يضعوا أنفسهم حتت أي التزام مايل أو غريه ألفراد أو منظمات             أال أصحاب املناصب العامة     ينبغي على 
  .  أداء واجبام الرمسيةواليت قد تؤثر عليهم يف

   
  املوضوعية  

   
بأفراد للحصول على مكافآت     أو التوصية     ومنح العقود  ية، مبا يف ذلك التعيينات العامة     يف أداء األعمال العموم   

  .  اختاذ قرارات على أساس اجلدارةأصحاب املناصب العامةيتعني على وفوائد، 
   

  املساءلة 
   

 وجيب أن يتقبلوا أي تدقيق مناسـب        ، عن قرارام وأعماهلم    أمام اجلمهور  نومسئول أصحاب املناصب العامة    
  . لطبيعة وظائفهم

  
   االفصاح 

  
 حيـث  ، اليت يتخذوا  واإلجراءات قدر اإلمكان عن القرارات      يفصحوا أن   أصحاب املناصب العامة  جيب على   

قيود على املعلومات إال عندما تكون املصلحة العامة        الفرض  م، وال يتم    قرارالسباب  األ إعطاءجب عليهم   توي
  . تتطلب ذلك بوضوحاألوسع بإطارها 

   
  الصدق  

  
 بواجبـام العامـة واختـاذ       اليت تتعلـق  عن أي مصاحل خاصة     اإلعالن    أصحاب املناصب العامة   يتوجب على 

  .  املصلحة العامةمبا حيمياخلطوات الالزمة لتسوية املنازعات اليت قد تنشأ 
   

  القيادة  
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من خالل تقدميهم للنموذج الذي جيب أن تكون    أصحاب املناصب العامة تشجيع ودعم هذه املبادئ        ينبغي على   
   .عليه القيادة وأن يكونوا املثل يف تطبيق املبادئ املذكورة آنفا

  
   

  خامسا قواعد السلوك 
  
   :  وما يرتبط ا من قرارات لس النواباألعضاء أن يراعوا بصورة خاصة القواعد التاليةمن من املتوقع . 8 
   

يتوجب على األعضاء أن يقيموا سلوكهم بناء على املصلحة العامة، وجتنب التعارض ما بني املصلحتني                
  . ولصاحل املصلحة العامةالعامة والشخصية، وتسوية أي نزاع يقوم بني املصلحتني فورا 

  
  . لساإجراءات   منيف أي " األجرحماميا مدفوع"ال حيق للعضو أن يتصرف بوصفه  

  
أية رسوم أو   قبول   ذلك   مبا يف ،   يف جملس النواب   عضوكرشوة للتأثري يف سلوكه     قبول أي عضو لل   يعترب   

هنـاك  ، أو    املقدمة القضايا، وغريها من    أو حترك   قانون أي أو معارضة    تتعلق بتأييد تعويض أو مكافأة    
  . الربملانلقانون ، هو خمالفة جلانهة جلنة من ، أو أليواب إىل جملس النالنية لتقدميها

  
 منظمة يتمتع العضو بعالقة مالية معها، مبا يف ذلك أيضا           ،بالنيابة عن ، أو    مع نشاطأي  حال القيام ب  يف   

النشاطات اليت قد ال تكون مثبتة يف السجل العام مثل االجتماعات واملهمات غري الرمسية، يتوجـب                
 وصرحيا مع الوزراء وأعـضاء      شفافاب عينيه دائما ضرورة أن يكون        أن يضع نص    حينئذ على العضو 

   .   الس واملسئولني
  

أن يأخذوا بعني االعتبار أن املعلومات السرية اليت يتلقوا أثناء تأدية واجبام            عضاء  يتوجب على األ   
مات جيب أال تستخدم    ، وبأن مثل هذه املعلو    خدم إال فيما يتصل بتلك الواجبات     ينبغي أال تست  الربملانية  

  . أبدا لغرض حتقيق مكاسب مالية
  

بضمان استخدامهم للنفقات والبـدالت واملرافـق        يف مجيع األوقات    و  جملس النواب  أعضاءأن يتقيد    
من اخلزينة العامة بشكل صارم وفقا للقواعد املنصوص عليها يف هـذه املـسائل ،               واخلدمات املقدمة   

بـدالت واملرافـق    ال، و  املصروفات مثل تلك لنواب على استخدام     جملس ا  ها وضع قيود ة أي ومراعاة  
  .واخلدمات

  
طريقة اليت من شأا احلفاظ على ثقة اجلمهور        ال يف مجيع األوقات ب     أن يتصرفوا  عضاءاأل يتوجب على  

  . وأعضائهيسيء لسمعة جملس النوابمل من شأنه أن  بأي عوعدم القيام مطلقايف نزاهة يف الربملان 
   

  تسجيل وإشهار املصاحل . سادسا
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إشهار  (مصاحلهمبتسجيل  الوفاء مبتطلبات جملس النواب املتعلقة      ب ومدروسأن يقوم األعضاء بشكل واع      . 9 
 ذات الـصلة    جـراءات اإل  مـن   يف أي   للعضو  لفت االنتباه إىل أي مصلحة     وكما يتوجب أيضا   ،)الذمة املالية 

  .تصاالت مع الوزراء، واألقسام احلكومية أو اهليئات التنفيذيةأو يف االمبجلس النواب أو اللجان التابعة له، 
  

  واالمتيازاتالواجبات املتعلقة باملفوض الربملاين للمعايري وجلنة املعايري . سابعا
   
للقوانني وفقا  العمل  مدونة السلوك يتطلب من جلنة املعايري واالمتيازات واملفوض الربملاين للمعايري           تطبيق  .  10 

  .150 و 149ذات األرقام الدائمة 
   

 ضرورة أن يتعاون األعضاء يف مجيع املراحل مع أي حتقيق يف سلوكهم سواء كان ذلك التحقيـق جيـري                    .11
  .بواسطة جملس النواب أو حتت سلطته

   
أي عضو يف جلنة املعـايري واالمتيـازات         علىيعمل على التأثري    أن   يف جملس النواب     ال جيوز ألي عضو   .  12 

  .على اعتباراته يف النظر للشكاوى واختراق القانونحمسوبة أو دف إىل التأثري بطريقة 
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