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متهيد
تبنى كل من جمل�سي الأعيان والنواب خالل والية جمل�س الأم��ة ال�سابع ع�شر
( ،)2016 -2013مدونة �سلوك لأع�ضائه .ومع �أن امللك عبداهلل الثاين هو املحرك
الرئي�سي لهذا التوجه من خالل خطبة العر�ش يف افتتاح كل من الدورتني الأولى
(غري العادية) والثانية (العادية الأولى)� ،إال �أن هاتني املدونتني �شهدتا ،وبخا�صة
على �صعيد جمل�س النواب ،م�سار ًا متعرث ًا.
فقد ح�سم الأعيان �أمرهم مبكر ًا ،وجنحوا يف �إقرار مدونة �سلوك متكاملة يف
غ�ضون � 22شهر ًا ،وحتديد ًا يف  11كانون الأول  .2014ال بل �شكل �إق��رار مدونة
الأعيان عن�صر ًا معنوي ًا �ضاغط ًا على جمل�س النواب يف اجتاه �إقرار مدونته هو الآخر.
اخلطوات الأول��ى ملجل�س النواب �إزاء مو�ضوع مدونة ال�سلوك �أخ��ذت منحى
�إيجابي ًا ،ففي رد جمل�س النواب على خطبة العر�ش يف افتتاح الدورة الأولى (غري
العادية)� ،أكد جمل�س النواب على �إعداد مدونة �سلوك لأع�ضائه ،تال ذلك توافق
جمل�س النواب بتاريخ � 10آذار  2013على ت�شكيل جلنة خا�صة((( تعمل على و�ضع
مدونة �سلوك نيابية ان�سجام ًا مع ما ورد يف رد النواب على خطبة العر�ش .ثم �أقدم
(((

 انظر :مدونة ال�سلوك النيابية «ا�ستعرا�ض من �أجل فهم التجربة الأردنية»� ،صادر عن مر�صد الربملان
الأردين يف مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية� ،إعداد :وليد ح�سني ،مراجعة :ح�سني �أبور ّمان ،ع ّمان،
الأردن� ،ص.2014 ،17
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جمل�س النواب يف �سياق نظامه الداخلي اجلديد على ت�أكيد التزامه مبدونة ال�سلوك،
حيث ن�صت امل��ادة ( )183من النظام الداخلي على �أن��ه «تعترب مدونة ال�سلوك
ال�صادرة وامل�صادق عليها من قبل املجل�س جزء ًا من هذا النظام» .كما �أق ّر املجل�س
ت�شكيل جلنة دائمة مب�سمى «جلنة النظام وال�سلوك» ،و�أناطت املادة ( )58بها �أربع
مهام رئي�سية ،هي:
1.1الإ�شراف على تطبيق مدونة ال�سلوك ،ودرا�سة �أي مقرتحات ب�ش�أنها.
2.2النظر يف ال�شكاوى التي تقدم من النواب �ضد �أي جهة.
3.3النظر يف �أي خمالفة ملدونة ال�سلوك.

4.4النظر يف �أي ت�صرف ي�سيء �إلى �سمعة املجل�س وهيبته و�أع�ضائه �سواء �أكان حتت
القبة �أم خارجها.

بعد ذل��ك �أخ��ذت خطى جمل�س ال�ن��واب يف اجت��اه مدونة ال�سلوك تتعرث ،فقد
ُعر�ضت الن�سخة الأولى من م�شروع املدونة على جمل�س النواب بتاريخ  15ني�سان
 ،2014وارت�أى رئي�س املجل�س �آنذاك م .عاطف الطراونة حتويل اجلل�سة �إلى جل�سة
�سرية ،واختلف النواب على د�ستورية املدونة و�إمكانية تعار�ضها مع النظام الداخلي
للمجل�سُ .
وطرحت املدونة مرة �أخرى ،غري �أنه تقرر ت�أجيل بحثها ب�سبب االعرتا�ض
على ما ورد فيها من عقوبات .ثم �أدرجت الن�سخة الثالثة املعدلة من املدونة للبحث
يف الدورة اال�ستثنائية للدورة العادية الأولى (� ،)2014/7/11 -6/1إال �أن املجل�س
رف�ض املدونة ب�أغلبية � 52صوت ًا من �أ�صل  83نائب ًا بحجج من منط �أن الكالم فيها
عام جد ًا و�أنها �ستدخل جمل�س النواب يف متاهة من التحقيقات لأي ت�صرف يتعلق
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ب�أي نائب .وحاجج �آخ��رون ب�أن املدونة غري د�ستورية ،وب��أن املجل�س لي�س بحاجة
(((
لقواعد �سلوك تو�ضع له.
ويف نهاية املطاف ،برز اجتاه قوي بني النواب ر�أى �أن من غري الالئق اال�ستمرار
يف �إدارة الظهر ملتطلب �إقرار مدونة ال�سلوك ال �سيما يف ظل الن�ص عليها يف النظام
الداخلي للمجل�س ،وت�أكيد املجل�س عليها يف ال��رد على خطب العر�ش ،فتم دعم
�إدراج املدونة على جدول �أعمال الدورة اال�ستثنائية للدورة العادية الثانية (-6/1
 ،)2015/6/30وبحث ن�سخة رابعة معدلة من املدونة بدون الن�ص على عقوبات
مالية من منط ح�سم مبلغ من خم�ص�صات النائب �إزاء غيابه عن اجلل�سات بدون
عذر �أو حرمانه من ح�ضور عدد منها .وهكذا �أقر جمل�س النواب مدونة ال�سلوك
النيابية بتاريخ .2015/6/28

�أو ًال :الفروق ال�شكلية بني مدونتي ال�سلوك
يظهر �أول الفروق ال�شكلية بني مدونتي ال�سلوك جلناحي جمل�س الأمة ،يف اال�سم
الر�سمي لكل منهما ،فمقابل اال�سم الف�ضفا�ض الذي ا�ستخدمه النواب ،وهو «مدونة
ال�سلوك النيابية»((( ،ا�ستخدمت مدونة الأعيان ت�سمية مبا�شرة ت�شري �إلى �أنها مدونة
�سلوك «لأع�ضاء جمل�س الأعيان».
�أم ��ا ث��اين �أه ��م ال �ف��روق ال�شكلية ب�ين ه��ات�ين امل��دون�ت�ين ،فيكمن يف حجم كل
�سجلت مدونة الأعيان فرق ًا كبري ًا ل�صاحلها �سواء يف عدد مواد املدونة
منهما،حيث ّ
(((
(((

انظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.17

ن�شرت يف اجلريدة الر�سمية ،الرقم  ،5349تاريخ .2015/7/16
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�أو يف عدد كلماتها .فمقابل مدونة الأعيان التي جاءت يف 11مادة ،اقت�صرت مدونة
النواب على  6مواد ،ومقابل مدونة الأعيان التي جاءت يف  1291كلمة ،اقت�صرت
مدونة النواب على  486كلمة� ،أي بن�سبة  %37.6من عدد كلمات مدونة الأعيان.
كذلك يالحظ �أن مدونة الأعيان قد ا�ستخدمت يف الأحكام اخلا�صة بالواجبات
وااللتزامات �أفعا ًال تنطوي على درجة �أعلى من االلتزام مثل« :يتوجب»« ،يلتزم»،
و«على العني �أن» ،بينما يغلب يف مدونة النواب على الأحكام اخلا�صة بااللتزامات
والت�ضارب يف امل�صالح ،الفعل «يراعي» ،واقت�صر ا�ستخدام الفعل «يلتزم» على
الأحكام اخلا�صة ب�سلوك النواب يف املجل�س واللجان.
كذلك خ�ص�صت مدونتا ال�سلوك املادة الأولى منهما لتحديد ا�سم املدونة الر�سمي
وتاريخ العمل بهما .فقد حددت مدونة ال�سلوك النيابية يوم  2015/6/29تاريخ ًا
للعمل بها .وخ�ص�صت مدونة الأعيان املادة الثانية منها لت�أكيد �أن املدونة «مكملة
للنظام الداخلي و�أي التزامات ت�شريعية �أخرى» ،بينما ال يوجد مقابل لهذه املادة
يف مدونة النواب برغم �أن املادة ( )183من النظام الداخلي ملجل�س النواب تعترب
�أن «مدونة ال�سلوك ال�صادرة وامل�صادق عليها من قبل املجل�س جزء ًا من النظام.
الداخلي».

ثاني ًا :الهيكل العام ملدونتي ال�سلوك
تتناول �أحكام مدونة ال�سلوك النيابية ،خارج نطاق الت�سمية والتعريفات ،خم�سة
مواد رئي�سية ،هي :الأه��داف ،االلتزامات ،الت�ضارب يف امل�صالح� ،سلوك النائب
يف املجل�س واللجان ،وال�صالحيات املمنوحة للرئي�س وجلنة النظام وال�سلوك� .أما
مدونة الأعيان ،فتتناول �أحكامها ت�سع م��واد ،هي :الأه��داف ،الواجبات العامة،
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املبادىء العامة ،قواعد ال�سلوك ،تنظيم امل�شاركة يف �أعمال املجل�س والتواجد يف
حرمه ،الإف�صاح و�إ�شهار امل�صالح� ،آلية تقدمي املخالفات وال�شكاوى ،اجلزاءات،
و�أخري ًا املتابعة والتقييم .ولقد و�ضعنا العناوين ذات امل�ضامني املتقابلة �سواء �أكانت
مت�شابهة �أم متعار�ضة يف كلتا املدونتني ،يف خانات متقابلة �ضمن اجلدول ( )1من
�أجل املقارنة بينهما.
اجلدول (:)1
العناوين الرئي�سية ملدونتي �سلوك النواب والأعيان بح�سب درجة تقابل �أحكامهما

مدونة ال�سلوك النيابية

مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س الأعيان

الأهداف

الأهداف

االلتزامات

الواجبات العامة

الت�ضارب يف امل�صالح

املبادىء العامة

�سلوك النائب يف املجل�س واللجان

قواعد ال�سلوك

�صالحيات الرئي�س وجلنة النظام تنظيم امل�شاركة يف �أعمال املجل�س
والتواجد يف حرمه
وال�سلوك
الإف�صاح و�إ�شهار امل�صالح
�آلية تقدمي املخالفات وال�شكاوى
اجلزاءات
املتابعة والتقييم
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ثالث ًا :الأهداف يف مدونتي ال�سلوك
ح ّددت املادة الثانية من مدونة ال�سلوك النيابية هدف املدونة ب�أنه «تنظيم الأداء
النيابي» ،من خالل خم�س فقرات رئي�سية .يف حني �شرحت مدونة الأعيان يف مادتها
الثالثة ،هدفها ب�أنه «م�ساعدة العني على الوفاء بواجباته الد�ستورية ،وتعزيز دور
امل�س�ؤولية الربملانية ،وتر�سيخ قيم املواطنة احلقة والدميقراطية الفاعلة» ،وب ّينت
هذه املادة ب�أن املدونة «ال ت�سعى �إلى حتديد �أو تنظيم ما يقوم به العني يف حياته
ال�شخ�صية ،ما مل يكن لذلك انعكا�س على هيبة و�سمعة املجل�س» ،و�أو�ضحت �أن
حتقيق �أهداف املدونة يتم من خالل �ست فقرات.
ويف مقارنة م�ضامني الأهداف للمدونتني ،يت�ضح �أن بع�ض الأفكار التي وردت يف
املدونة النيابية ،قد وردت �أي�ض ُا يف مدونة الأعيان �أو ورد ما يعادلها ،مثل:

•تر�سيخ مبادئ الدميقراطية وقيم املواطنة و�إيثار ال�صالح العام ،يقابلها
لدى الأعيان« :تر�سيخ قيم املواطنة احلقة والدميقراطية الفاعلة» يف
مطلع املادة ( .)3وورد مو�ضوع الإيثار العام يف بند منف�صل ومف�صل
�ضمن حمور الحق حول «املبادىء العامة».
•تعزيز مفهوم امل�س�ؤولية النيابية وامل�ساءلة الذاتية ،يقابلها لدى الأعيان:
تعزيز امل�س�ؤولية الربملانية.
•التعامل مع اجلميع مبو�ضوعية وتعزيز ثقة املواطن باملجل�س ،يقابلها
لدى الأعيان :االنفتاح والتوا�صل بني العني واملواطنني مبختلف فئاتهم
و�أماكن تواجدهم ،واالط�لاع على حاجاتهم وهمومهم وتطلعاتهم،
وتعزيز �أوا�صر الثقة وامل�صداقية يف التعامل بني اجلانبني.
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•تعزيز قيم الوحدة الوطنية وجتنب التحري�ض و�إث��ارة الفنت وكل ما
من �ش�أنه امل�س ب�أمن املجتمع وا�ستقراره ،يقابلها لدى الأعيان :حماية
متا�سك اجلبهة الداخلية من االخرتاق والت�صدي ملحاوالت �إثارة الفنت
والنعرات.
غري �أن هناك فقرة واحدة وردت عند النواب ومل يرد يف نطاق الأهداف ن�ص
مبا�شر مياثلها لدى الأعيان  ،وهي فقرة حتدثت عن «اح�ترام احلقوق املدنية
وال�سيا�سية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور» .لكن م�ضمون هذه الفقرة ورد يف مطلع
مادة الأهداف .ويف املقابل ت�ضمنت مدونة الأعيان خم�س فقرات مل يرد مقابل
لها يف مدونة النواب ،وتناولت هذه الفقرات الأحكام التالية :تعزيز فاعلية الدور
الرقابي والت�شريعي للمجل�س ،زيادة م�ستوى الكفاءة والفاعلية للأداء الربملاين،
تعزيز الأداء اجلماعي امل�ؤ�س�سي والعمل بروح الفريق ،اعتماد مرجعية و�إطار وا�ضح
ُيحدد الواجبات ومعايري ال�سلوك املتوقعة من العني خالل �أداء دوره الربملاين
والقيام بواجباته العامة ،وتعزيز ثقافة ال�شفافية واحلوار واحرتام الر�أي الآخر من
خالل املمار�سات التي تقوم على �أ�سا�س احلاكمية الر�شيدة.

رابع ًا :االلتزامات مقابل الواجبات واملبادىء العامة
خ�ص�صت مدونة النواب مادتها الثالثة ملا �أ�سمته «االلتزامات» ،وا�شتملت على 10

فقرات ذكرت ب�أن على النائب �أن يراعيها� .أما الأحكام يف مدونة الأعيان الأقرب �إلى
«االلتزامات» عند النواب ،فهي ت�شتمل على مادتني تتعلقان بـ «الواجبات العامة»،
و«املبادىء العامة» .وتت�ضمن الواجبات العامة ،ثماين فقرات يتعني على العني �أن
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يلتزم بها �أو يفي بها .يف حني �أن املادة اخلا�صة بـ «املبادىء العامة» ،تت�ضمن خم�س
فقرات مع �شرح لكل منها ،يتعني على العني �أن يلتزم بها باعتبارها مبادىء �سلوكية.
وتت�ضمن مادة «االلتزامات» يف مدونة النواب خم�س فقرات يوجد ما مياثلها لدى
الأعيان ،لكن يف مواقع متفرقة من املدونة ،وهي:

•االلتزام بن�صو�ص الد�ستور وقوانني الدولة املعمول بها والنظام الداخلي
ملجل�س النواب.
•الدفاع عن حقوق املواطنني وعدم التمييز بينهم وعدم القبول ب�أي عمل
يخل بتلك احلقوق �أو ينتق�ص منها.
•جتنب الوا�سطة واملح�سوبية �إال �إحقاق ًا حلق �أو رفع ًا لظلم.
•احرتام الأراء الفكرية ووجهات النظر ال�سيا�سية للآخرين.
•�إ�شعار الأمانة العامة ملجل�س النواب م�سبق ًا ب�أية زيارة خا�صة يقوم بها
لأي دولة مبا يف ذلك تاريخ املغادرة وتاريخ العودة مع العنوان ورقم
الهاتف الذي ميكن االت�صال به عند احلاجة.
�أما الفقرات يف �إط��ار «االلتزامات» التي مل يرد ما مياثلها مبا�شرة يف نطاق
الواجبات واملبادىء العامة عند الأعيان ،فهي:

•احرتام املجل�س وجتنب ما من �ش�أنه الإ�ساءة �إلى �سمعته وهيبته باعتباره
�إحدى �أهم م�ؤ�س�سات الدولة.
•املحافظة على �سرية املعلومات املتعلقة بق�ضايا املواطنني وخ�صو�صياتهم
و�ش�ؤونهم ال�شخ�صية التي يطلع عليها من خالل �أدائه ملهامه.
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•احلفاظ على �سمعة املجل�س خالل الزيارات الر�سمية واخلا�صة.
•ا�ستعمال لوحة املركبات اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س النواب ال�صادرة عن
�إدارة ترخي�ص ال�سواقني واملركبات على املركبة املخ�ص�صة لهذه الغاية
فقط.
•ارتداء اللبا�س الر�سمي �أو الوطني املنا�سب �أثناء اجلل�سات واالجتماعات.
ون�ستعر�ض فيما يلي الفقرات التي وردت يف كل من «الواجبات العامة» و»املبادىء
العامة» عند الأعيان ،وال يوجد ما مياثلها مبا�شرة لدى النواب:
1.1يف نطاق الواجبات العامة:

ن�ص مطلع هذا املادة على �أنه «يتوجب على العني بحكم الق�سم الذي �أداه قبل
ال�شروع يف عمله الربملاين»� ،أما الفقرات التي مل يرد ما يقابلها لدى النواب من بني
الفقرات الثماين الواردة فيها ،فهي:

•الإخال�ص املطلق للملك والوطن ،واملحافظة على الد�ستور ،وخدمة
الأمة ،والقيام بالواجبات املوكولة �إليه ب�أف�ضل ال�سبل.
•التوعية باملواقف الوطنية وال��دف��اع عنها يف جميع املحافل املحلية
والإقليمية والدولية.
•احرتام كرامة الأ�شخا�ص والهيئات.
•االل�ت��زام بقواعد النزاهة وال�شفافية ،والإخ�لا���ص واجل��دي��ة يف �أداء
الواجب.
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•احلر�ص على �إق��ام��ة عالقة تقوم على �أ�س�س من املهنية واالح�ترام
املتبادل بني العني وموظفي املجل�س ،وتنظيم هذه العالقة من خالل
رئا�سة املجل�س و�أمانته العامة.
2.2يف نطاق املبادىء العامة:

ين�ص مطلع هذه املادة على �أنه «يلتزم العني خالل قيامه بواجباته الربملانية
ّ
وم�س�ؤولياته العامة باملبادىء ال�سلوكية التالية»� .أما الفقرات التي مل يرد ما يقابلها
لدى النواب من بني الفقرات ال�ست الواردة فيها ،فهي:

•النزاهة واال�ستقاللية :على العني �أن ال ي�ضع نف�سه حتت �أي التزام ،مايل
�أو غري مايل ،لأي فرد �أو منظمة �أجنبية و�أن ال تكون له عالقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة مع �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،حتول بينه وبني �أداء
واجباته با�ستقامة ونزاهة.
•امل�س�ؤولية وامل�ساءلة :على العني �أن ي�سعى لبيان وتو�ضيح الأ�سباب
والأ�س�س التي يبني عليها قراراته ومداخالته و�إجراءاته ،و�أن يتقبل
�أي نقد مو�ضوعي �أو رقابة وم�ساءلة على �أدائه الربملاين بجميع �أ�شكاله
ومراحله.
•القدوة احل�سنة :على العني �أن ال يدخر و�سع ًا لتكون الن�شاطات التي يقوم
بها خالل ممار�سة دوره الربملاين وم�شاركته يف احلياة العامة قدوة
ح�سنة يحتذى بها.
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خام�س ًا :الت�ضارب يف امل�صالح مقابل قواعد ال�سلوك
تت�ضمن مادة «الت�ضارب يف امل�صالح» يف مدونة ال�سلوك النيابية ثالث فقرات
فقط يتعني على النائب �أن يراعيها� .أما «قواعد ال�سلوك» ،وهي املادة املقابلة يف
مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س الأعيان ،فتت�ضمن خم�س فقرات يتعني على العني �أن
يراعيها ب�صورة خا�صة.
ي�شمل التقاطع يف م�ضمون هاتني املادتني فقرتني ،هما:

•«تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية يف كل �ش�أن» عند
النواب ،يقابلها عند الأعيان« :االلتزام بامل�صلحة العامة يف �سلوكه
الربملاين».
•«عدم تبني �أي مو�ضوع فيه َج ّر منفعة �سواء �أكان ذلك داخل املجل�س �أم
خارجه من خالل ا�ستخدامه لل�صفة النيابية» ،عند النواب ،يقابلها عند
الأعيان« :عدم طلب �أو ا�ستالم �أو قبول وعد با�ستالم مكاف�أة �أو تعوي�ض
مقابل ت�أييد �أو معار�ضة �أي ت�شريع� ،أو ممار�سة �أي ن�شاط برملاين �آخر».
�أما الفقرة يف املدونة النيابية التي ال يوجد مقابل مبا�شر لها يف مدونة الأعيان،
فهي تن�ص على «عدم الت�سرت على �أي ف�ساد �أو ظلم من �ش�أنه �أن يلحق ال�ضرر
بالوطن واملواطن» .ويف املقابل ،ف�إن الفقرات الثالث يف مدونة الأعيان التي ال يوجد
مقابل مبا�شر لها يف مدونة النواب ،هي:
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•التحلي بخ�صال ال�شفافية وال�صراحة والو�ضوح مع �أع�ضاء املجل�س
الآخرين وامل�س�ؤولني التنفيذيني عند ممار�سة �أي ن�شاط مع� ،أو بالنيابة
عن� ،أي منظمة �أو م�ؤ�س�سة يتمتع بع�ضويتها �أو يلتزم بعالقة مالية معها.
•احلفاظ على �سرية املعلومات التي يتم تداولها يف اجتماعات املجل�س
وجلانه �أو يتلقاها �أثناء ت�أدية واجباته الربملانية.
•عدم القيام بالرعاية� ،أو الرتويج لأي ن�شاط تقوم به جهة حملية �أو
�أجنبية ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار بامل�صالح الوطنية �أو الإ�ساءة للدول ال�شقيقة.

�ساد�س ًا :ال�سلوك وامل�شاركة يف �أعمال املجل�س
تت�ضمن مادة «�سلوك النائب يف املجل�س واللجان» يف مدونة ال�سلوك النيابية
خم�س فقرات يتعني على النائب االلتزام بها� .أما «تنظيم امل�شاركة يف �أعمال املجل�س
والتواجد يف حرمه» ،وهي املادة املقابلة يف مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س الأعيان،
فتت�ضمن �سبع فقرات يتعني على العني �أن يراعيها.
تعالج الفقرات الأرب��ع الأول��ى من مدونة النواب والفقرات الثالث الأول��ى من
مدونة االعيان مو�ضوع الغياب عن اجتماعات املجل�س واللجان ،وهما م�ستمدتان
من النظام الداخلي لكل من املجل�سني .ي�شمل التقاطع يف م�ضمون هاتني املادتني
الفقرات التالية:
الفقرات الأربع امل�شار �إليها يف مدونة النواب تن�ص على التزام النائب بح�ضور
جميع جل�سات املجل�س واجتماعات اللجان التي هو ع�ضو فيها .و�إذا ما ا�ضطر
النائب للمغادرة من اجلل�سة يتوجب عليه اال�ستئذان خطي ًا من رئي�س املجل�س �أو
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رئي�س اللجنة ح�سب مقت�ضى احلال .و�إذا ما خالف النائب هذين االلتزامني ،يعترب
متغيب ًا عن اجلل�سة دون عذر .وكل ع�ضو يتغيب دون عذر عن جل�سات املجل�س �أو
اجتماعات اللجان ثالث مرات متتالية �أو ع�شر مرات متفرقة خالل الدورة العادية،
يحرم من امل�شاركة يف الوفود الر�سمية خالل تلك الدورة والدورة التي تليها.
�أما الفقرات الثالث املقابلة يف مدونة الأعيان ،فتن�ص على وجوب �أن يح�ضر
العني جميع جل�سات املجل�س ،ويف حال تعذر ذلك يجب �إبالغ رئا�سة املجل�س ا�ستناد ًا
لأحكام النظام الداخلي .ويجب على العني �أي�ض ًا ح�ضور جميع اجتماعات اللجان
التي ي�شارك يف ع�ضويتها ،ويف حال تعذر ذلك ل�سبب معني ،يجب �إب�لاغ رئي�س
اللجنة .كما يجب عليه عدم الغياب بدون عذر ثالث مرات عن اجتماعات �أي من
اللجان التي ي�شارك يف ع�ضويتها .وجدير بالذكر �أن مدونة الأعيان تتناول يف مادتها
العا�شرة مو�ضوع اجلزاءات ح�سب املخالفات ودرجة تكرارها.
وتتناول الفقرة الأخرية من هذه املادة يف مدونتي النواب والأعيان مو�ضوع حمل
ال�سالح حيث جاء يف الأولى �أنه «على الرغم مما ورد يف �أي ت�شريع �آخر يجيز حمل
ال�سالح ،عدم حمل �أي نوع من الأ�سلحة داخل �أروقة املجل�س �أو يف �ساحاته �أو يف
القاعة التي تعقد فيها جل�سات املجل�س (القبة) �أو اجتماعات اللجان .ون�صت مدونة
الأعيان على «عدم حمل �أي نوع من �أنواع الأ�سلحة داخل حرم املجل�س �أو �ساحاته،
وعليه �أي�ض ًا منع �أي من مرافقيه من القيام بذلك� ،إال �إذا كانت الإجراءات النافذة
ت�سمح مبثل هذا ال�سلوك».
�أما الفقرات الثالث عند الأعيان التي مل يرد مقابل لها عند النواب ،فهي:

•بذل كل ما يف و�سعه للوفاء بالق�سم الذي �أداه عند امل�شاركة يف مداوالت
املجل�س �أو جلانه� ،إذا ك��ان مو�ضوع البحث يتعلق مبنفعة �شخ�صية
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة له.
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•امل�ساهمة يف حتقيق كفاءة الإنفاق العام من خالل ا�ستخدام اخلدمات
الإدارية والب�شرية واللوج�ستية التي يقدمها املجل�س لتمكني العني من
النهو�ض بواجباته الربملانية فقط ،وعدم ا�ستخدامها خلدمة م�صاحله
اخلا�صة.
•احلفاظ على بيئة املجل�س نظيفة خالل تواجده يف حرم املجل�س وااللتزام
بقانون ال�صحة العامة.

�سابع ًا :الإف�صاح و�إ�شهار امل�صالح
تنفرد مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س الأعيان بهذه املادة حول الإف�صاح و�إ�شهار
امل�صالح ،حيث ال يوجد ما مياثلها يف مدونة ال�سلوك النيابية .وتت�ضمن هذه املادة
�سبع فقرات توجب على العني الآتي:

•الوفاء مبتطلبات �إ�شهار الذمة املالية وفق �أحكام القانون.
•القيام ،خالل �شهر من �أدائ��ه الق�سم ،بتعبئة النموذج الذي يعد من
املجل�س وال��ذي يت�ضمن املعلومات التالية :طبيعة عمل العني خارج
املجل�س� ،إن وجد؛ ال�شركات واجلمعيات والنقابات التي ي�شارك العني
يف �إدارتها� ،سواء �أكانت الإدارة تنفيذية �أو من خالل ع�ضوية جمال�سها؛
والعالقات التعاقدية واخلدمات اال�ست�شارية املقدمة من العني �إلى
امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية.
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•�إب�لاغ رئي�س املجل�س عن �أي��ة تغيريات �أو م�ستجدات قد تطر�أ على
املعلومات املذكورة يف الفقرة الثانية �أعاله ،خالل فرتة ال تتجاوز ال�شهر
من حدوثها.
•�إبالغ رئي�س املجل�س خطي ًا عن �أية م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تتعلق
مبو�ضوع البحث يف اجلل�سة.
•�إبالغ رئي�س اللجنة و� /أو اللجان التي ي�شارك يف ن�شاطاتها خطي ًا عن
�أية م�صالح ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،تتعلق مبو�ضوع البحث يف اللجنة.
•عدم قبول �أي هدايا تزيد قيمتها عن  500دينار يتلقاها هو � ،أو زوجه،
من جهات داخلية �أو خارجية لها عالقة بالعمل .ويف حال تلقي هدايا
تقل قيمتها عن  500دينار على العني �إ�شعار الرئي�س بذلك ،وي�ستثنى من
ذلك الهدايا الرمزية التي يتلقاها خالل الزيارات الر�سمية اخلارجية.
•�إبالغ رئا�سة املجل�س بالدعوات اخلا�صة حل�ضور امل�ؤمترات واللقاءات
والندوات اخلارجية ،وقد ورد م�ضمون هذه الفقرة يف مدونة النواب
�ضمن مادة «االلتزامات»

ثامن ًا� :آلية التعامل مع خمالفات النواب والأعيان
تخت�ص ه��ذه امل��ادة يف مدونتي ال�سلوك ب�آلية التعامل مع خمالفات النواب
والأعيان ،وهي ت�شتمل على �أحكام خمتلفة ،ورمبا يعود ال�سبب الرئي�سي �إلى �أن
جمل�س النواب يتمتع بوجود جلنة من �ضمن جلانه الدائمة تعنى مبو�ضوع «النظام
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وال�سلوك» دون �أن يكون عنده مادة خا�صة باجلزاءات ،فيما ال يوجد جلنة مماثلة
لدى الأعيان ،بينما يوجد مادة متكاملة خا�صة باجلزاءات.
تت�ضمن هذه املادة يف مدونة ال�سلوك النيابية ،ثالث فقرات ،هي:

•مع مراعـاة ال�صالحيات املمنوحة للرئي�س يف املواد ذوات الأرقام من
( 122 -116من الف�صل  11اخلا�ص بـنظام الكالم) ،واملادتني 167
و( 168من الف�صل الع�شرين اخلا�ص باملحافظة على النظام والأمن
يف املجل�س) من النظام الداخلي� ،إذا مل ميتثل الع�ضو لقرار الرئي�س،
فللرئي�س �إحالة املخالفة �إلى جلنة النظام وال�سلوك لتقدمي التو�صية
املنا�سبة.
•مع مراعاة ما ورد يف النظام الداخلي للمجل�س ،للرئي�س �إ�شعار النائب
�شفوي ًا �أو خطي ًا باخلط�أ املرتكب.
•يناط بلجنة النظام وال�سلوك النظر يف �أي �شكوى �أو خمالفة تتعلق يف
مدونة ال�سلوك ولها حفظ ال�شكوى �أو التو�صية مبا تراه منا�سب ًا.
�أما مدونة الأعيان ،فتنظم �آلية التعامل مع املخالفات من خالل ثماين فقرات،
نوجزها مبا يلي:

•يتولى الرئي�س قبول تقارير املخالفات وال�شكاوى على �سلوك الأعيان ويقوم
بتقدميها �إلى مكتب املجل�س الذي تكون اجتماعاته مغلقة� ،إال �إذا ارت�أى
الرئي�س غري ذلك .وملكتب املجل�س احلق بدعوة العني �صاحب العالقة،
ومن يراه منا�سب ًا من ر�ؤ�ساء اللجان حل�ضور اجتماعاته .وبعد املناق�شة
والتحري يجوز ملكتب املجل�س قبول ال�شكوى �أو حفظها مع بيان الأ�سباب.
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•يف حالة قبول ال�شكوى يتوجب على مكتب املجل�س اتخاذ القرار املنا�سب،
والتو�صية للرئي�س ب�أحد اجلزاءات املذكورة يف املادة ( )10من مدونة
الأعيان ،و�إخطار العني �صاحب العالقة بذلك .وللعني �صاحب العالقة
احلق بتقدمي طلب خطي للرئي�س لإعادة النظر بقرار مكتب املجل�س.
وللرئي�س احلق بقبول طلب �إعادة النظر بقرار مكتب املجل�س ،وعندها
يقوم ب�إعادة ال�شكوى �إلى مكتب املجل�س مرفقة بالطلب اخلطي املقدم
من العني �صاحب العالقة ،ومطالعة الرئي�س ب�ش�أنه.
•ويف حالة �إ�صرار مكتب املجل�س على قراره ال�سابق� ،أو تعديل اجلزاء،
يقوم بالتو�صية للرئي�س بذلك ،وتكون تو�صيته يف هذه احلالة نهائية
وغري قابلة للطعن من قبل العني �صاحب العالقة.

تا�سع ًا :اجلزاءات ومتابعة املدونة وتقييمها
ت�شكل املادة العا�شرة من مدونة الأعيان والتي حتمل عنوان «اجل��زاءات» �أبرز
الفروق التي متيزها عن املدونة النيابية ،حيث تت�ضمن فقرتني ،تن�ص الأولى على
�أنه ملكتب املجل�س �أن ين�سب ب�إيقاع �أي من اجلزاءات التالية على العني املخالف،
ح�سب طبيعة وم�ستوى املخالفة ،وت�شتمل هذه الفقرة على ثمانية بنود ،هي:
1.1توجيه تنبيه �شفوي.
2.2توجيه �إنذار خطي.
3.3احلرمان من الكالم خالل جل�سات املجل�س ،مبا ال يزيد على ثالث جل�سات.

 - 224.4احلرمان من ح�ضور جل�سات املجل�س ،مبا ال يزيد على ثالث جل�سات.

5.5احلرمان من امل�شاركة يف الوفود الر�سمية اخلارجية ملدة حمددة .وجدير بالذكر �أن
املدونة النيابية ،ت�شتمل على جزاء وحيد مماثل لهذا اجلزاء .وفقط يف حالة التغيب
عن اجتماعات املجل�س �أو اللجان ثالثة اجتماعات متتالية �أو ع�شرة اجتماعات
متفرقة .و ُيطبق اجلزاء خالل الدورة التي وقع فيها التغيب والدورة التي تليها.
6.6الف�صل من ع�ضوية اللجنة /اللجان.
7.7االعتذار �أمام املجل�س.

8.8خ�صم ما ال يزيد عن  500دينار من املخ�ص�صات يف املرة الأولى ويف حال تكرار
املخالفة ي�ضاعف املبلغ.

�أما الفقرة الثانية ،فتن�ص على �أنه يف حالة التو�صية ب�أي من اجلزاءات املن�صو�ص
عليها يف البنود ( )8 - 4من الفقرة الأولى من املادة العا�شرة ،يتوجب على رئا�سة
املجل�س عر�ض القرار على املجل�س للموافقة عليه.
و�أخري ًا تن�ص املادة ( )11من مدونة الأعيان على تويل الرئي�س ومكتب املجل�س
متابعة تنفيذ وتقييم هذه املدونة.
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خال�صات وتو�صيات
اخلال�صات
1.1مل ت�شكل مدونة ال�سلوك النيابية قيمة م�ضافة حقيقية ،وال�سبب الرئي�سي يف ذلك
�أن��ه كانت هناك معار�ضة نيابية قوية ل�صدورها برغم �أن��ه ورد الن�ص عليها يف
النظام الداخلي ملجل�س النواب ،هذا عدا عن ت�أكيد امللك عليها ،وا�ستجابة جمل�س
النواب لذلك يف الرد على خطبة العر�ش ،ولذلك جاءت املدونة موجزة ،وخالية من
اجل��زاءات ،حتى �أنها مل جتمع اجل��زاءات التي وردت يف النظام الداخلي لو�ضعها
كجزء من املدونة فيما عدا حرمان الع�ضو من امل�شاركة يف الوفود اخلارجية �إذا تغيب
عن ثالثة اجتماعات متتالية �أو ع�شرة اجتماعات متفرقة من اجتماعات املجل�س �أو
اللجان.
2.2ت�شكل مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س الأعيان ،وثيقة متكاملة بغ�ض النظر عن �أية
مالحظات عليها .غري �أن هناك مالحظتني �سلبيتني يتعلقان باملدونة ،الأولى تت�صل
بعدم ن�شر املدونة يف اجلريدة الر�سمية برغم �أنها وثيقة مكملة للنظام الداخلي
للمجل�س .وعدم ن�شرها على موقع جمل�س الأعيان الإلكرتوين� .أما املالحظة الثانية،
فهي تتعلق بالن�ص يف املدونة على «احلفاظ على �سرية املعلومات التي يتم تداولها
يف املجل�س وجلانه �أو يتلقاها �أثناء ت�أدية واجباته الربملانية ،».ولوكان الأمر يتعلق
مث ًال باجلل�سات ال�سرية لكان الأمر مفهوم ًا لكن هذا الت�شدد غري مربر وغري مفهوم
وبخا�صة �أن املدونة نف�سها ت�شدد على مو�ضوع ال�شفافية.
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التو�صيات
1.1دعوة جمل�س النواب الثامن ع�شر لتطوير مدونة ال�سلوك على نحو جوهري التزام ًا
بالنظام الداخلي للمجل�س الذي يعترب مدونة ال�سلوك ال�صادرة وامل�صادق عليها من
قبل املجل�س جزء ًا من النظام الداخلي .و�إيالء اهتمام خا�ص ب�إ�ضافة ق�سم خا�ص
باجلزاءات ،فمدونة �سلوك بدون جزاءات تفتقد �أهميتها.
2.2دعوة الأمانة العامة ملجل�س الأعيان لتوزيع ن�سخة من مدونة ال�سلوك على جميع
�أع�ضاء املجل�س ،ودعوة مكتب املجل�س للإيعاز بن�شر املدونة يف اجلريدة الر�سمية،
وعلى املوقع الإلكرتوين ملجل�س الأعيان ،بالنظر �إلى عدم اتخاذ هذا الإج��راء فور
�إقرار املدونة يف كانون الأول .2014
3.3دعوة جمل�س الأعيان لتعديل امل��ادة ال�ساد�سة من مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س
الأعيان اخلا�صة بـ «قواعد ال�سلوك» يف �أول فر�صة ممكنة من �أجل �شطب الفقرة
الثالثة من املادة التي تن�ص على «احلفاظ على �سرية املعلومات التي يتم تداولها يف
اجتماعات املجل�س وجلانه �أو يتلقاها �أثناء ت�أدية واجباته الربملانية.».

قراءة مقارنة

بين مدونتي السلوك ألعضاء مجلسي النواب واألعيان

