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مقدمة
�شهد التوجه لإقرار مدونة �سلوك لأع�ضاء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر معار�ضة
نيابية قوية جنم عنها ف�شل �إقرار هذه املدونة حينما عر�ضت على جدول �أعمال
املجل�س يف  25حزيران  ،2014هذا برغم �أن خطبة العر�ش يف افتتاح الدورة الأولى
من �أعمال املجل�س ال�سابع ع�شر ،قد �أكدت على «تطوير مدونة �سلوك ملزمة ،يتعهد
النواب من خاللها مبمار�سات نيابية �إيجابية ،تعزز دورهم الت�شريعي والرقابي،
وجتعل �أ�سا�س عالقتهم باحلكومة التناف�س على خدمة ال�صالح العام ،ولي�س
املكا�سب ال�شخ�صية املحدودة ،ونبذ الوا�سطة واملح�سوبية» ،و�أن املجل�س قد ا�ستجاب
لهذا التوجه يف رده على خطبة العر�ش بت�أكيده �أن الت�أ�سي�س حلكومات برملانية
يتطلب من املجل�س من بني �أمور �أخرى «�إعداد مدونة �سلوك لأع�ضائه ،يلتزمون من
خاللها بعمل نيابي جاد ومثمر».
غري �أن جمل�س النواب ق ّرر يف نهاية املطاف �إقرار هذه املدونة يف  28حزيران
 ،2015بعد �أن قدمتها له جلنة النظام وال�سلوك بدون مادة «العقوبات» التي وردت
يف ن�ص املدونة التي رف�ضها املجل�س .ويف دفاعه عن مدونة ال�سلوك التي �أقرها
املجل�س ،و�صف رئي�س جلنة النظام وال�سلوك �آنذاك هذه الوثيقة ،ب�أنها «مدونة احلد
الأدنى» .بهذا ،ف�إن تتبع الظروف التي رافقت �إقرار مدونة ال�سلوك النيابية وم�ضامني
املناق�شات لها ،ي�شي بحقيقة �أن هذه املدونة ال ت�شكل قيمة م�ضافة حقيقية .ويظهر
هذا بو�ضوح �إذا ما قورنت هذه املدونة مع «مدونة ال�سلوك لأع�ضاء جمل�س الأعيان»
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التي جاءت �أكرث تكام ًال وان�سجام ًا ،وات�سمت بامل�صداقية �إذ خ�ص�صت املادة ()10
منها ملا ا�سمته «اجل��زاءات» التي ت�ضمنت �إيقاع غرامات مالية على العني ح�سب
طبيعة وم�ستوى املخالفة.
�إن تعامل جمل�س النواب �إيجابي ًا مع مدونته لل�سلوك� ،أمر ال منا�ص منه ،فقد
جاء يف املادة ( )183من النظام الداخلي للمجل�س «تعترب مدونة ال�سلوك ال�صادرة
وامل�صادق عليها من قبل املجل�س جزء ًا من هذا النظام» .كما �أن جمل�س النواب
قد �أقر يف نظامه الداخلي اجلديد ل�سنة  ،2013ت�شكيل «جلنة النظام وال�سلوك»
كواحدة من جلانه الدائمة الع�شرين ،لتعنى بالإ�شراف على تطبيق مدونة ال�سلوك
ودرا�سة �أي مقرتحات ب�ش�أنها ،والنظر يف �أي خمالفة ملدونة ال�سلوك� ،إ�ضافة �إلى
النظر يف ال�شكاوى التي تقدم من النواب �ضد �أي جهة ،والنظر يف �أي ت�صرف
ي�سيىء �إلى �سمعة املجل�س وهيبته و�أع�ضائه �سواء �أكان حتت القبة �أم خارجها.
لهذا ،ف�إنه ال بد من دعوة �أع�ضاء جمل�س النواب الثامن ع�شر لإع��ادة النظر
يف مدونة ال�سلوك باجتاه تطويرها ب�شكل جوهري وت�ضمينها مادة لـ «اجلزاءات»،
و�أخرى تخت�ص مبعاجلة م�شكلة الغيابات دون عذر امل�ؤرقة .ولئن كانت هذه املهمة
منوطة ت�شريعي ًا باللجنة القانونية وبلجنة النظام وال�سلوك ،ف�إنه ال يجب �أن يذهب
املجل�س �إلى تعديل هذه املدونة قبل �أن تتوافق �أغلبية الكتل النيابية على هذا التوجه
بتعديل املدونة .فالكتل النيابية �صاحبة م�صلحة حقيقية يف تطوير مدونة ال�سلوك
لأنه يجعل �أداء النواب �أكرث �سال�سة و�أكرث التزام ًا مببادىء العمل الدميقراطي
الفعال ،وبخا�صة يف ظل غياب متثيل وا�سع للأحزاب ال�سيا�سية يف املجل�س ب�شكل
عام ،حيث من املعروف يف تقاليد العمل الربملاين �أن الأحزاب ال�سيا�سية ت�شكل هي
نف�سها �أداة رقابية على �أع�ضائها من النواب .وهذا ما �ستفتقده �أغلبية الكتل النيابية
يف املجل�س الثامن ع�شر .ويف هذا الإطار ،ف�إننا نقرتح الآتي:
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�1.1إ�ضافة مادة �إلى مدونة ال�سلوك بعنوان «املبادىء الأخالقية العامة
لقواعد ال�سلوك» ،تت�ضمن املبادىء التالية:

�أ� .سمو امل�صلحة العامة:
ي�سرت�شد ع�ضو جمل�س النواب يف عمله النيابي مببد�أ �سمو امل�صلحة العامة على
اي م�صلحة فئوية �أو خا�صة ،وع��دم ا�ستغالل املوقع النيابي لتحقيق منافع غري
م�شروعة ،معنوية �أو مالية �أو مادية لنف�سه �أو لعائلته �أو للمقربني منه.
.بالنزاهة واال�ستقاللية:
على ع�ضو جمل�س النواب �أن ال ي�ضع نف�سه يف حالة تبعية �أو التزام مايل ل�شخ�ص
طبيعي �أو اعتباري ،حملي ًا �أو خارجي ًا ،يحول بينه وبني �أداء واجباته وفق النظام
الداخلي بكل ا�ستقامة و�صدق.
.جاحليادية واملو�ضوعية:
ميتنع ع�ضو جمل�س النواب عن ممار�سة �سلوكيات الوا�سطة واملح�سوبية التي
ت�ؤدي �إلى ح�صول بع�ض الأ�شخا�ص على حقوق �أو مزايا تعود �إلى �آخرين ،ويحرتم
مبادىء اجلدارة واال�ستحقاق وتكاف�ؤ الفر�ص.
.دامل�س�ؤولية وامل�ساءلة:
ع�ضو جمل�س النواب م�س�ؤول عن �أعماله وقراراته ومواقفه �أمام املواطنني بعامة،
ويتعني عليه �أن يو�ضح �أ�سباب تلك الأعمال والقرارات واملواقف والأ�س�س التي ت�ستند
�إليها ،و�أن يتقبل ب�صفته �شخ�صية عامة ،كل نقد مو�ضوعي �أو رقابة على �أعماله �أو
م�ساءلة عن �أدائه النيابي.
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.ـهامل�صداقية واال�ستقامة:
ينبغي على ع�ضو جمل�س النواب �أن يتحلى بالدقة وال�صدق يف �أعماله و�أقواله،
و�أن يطرح �آراءه مبو�ضوعية واحرتام الر�أي الآخر ،وين�أى بنف�سه عن ا�ستخدام لغة
اال�ستفزاز والتهديد وال�شتم �سواء لزمالئه �أو للآخرين.
.والإف�صاح وال�شفافية:
يتعني على النائب �أن يف�صح قدر الإمكان ،عن القرارات والإجراءات التي ي�شارك
يف اتخاذها .ويف هذا الإطار من املفيد �أن يجد النائب الو�سيلة املنا�سبة ليعلن بنف�سه
للر�أي العام عن م�ضامني ن�شاطه النيابي ،الت�شريعي والرقابي وال�سيا�سي ،كما يتعني
عليه �أن يكون داعم ًا لأق�صى درجات ال�شفافية يف عمل جمل�س النواب.
.زالقدوة احل�سنة:
ع�ضو جمل�س النواب مدعو ب�صفته ممث ًال لل�شعب �أن يقدم يف �أدائ��ه و�سلوكه
منوذج ًا راقي ًا يحتذى به ،و�أن يدرك �أن هذا ال�سلوك الإيجابي يعزز ثقة املواطنني
مب�صداقية النائب وباملجل�س النيابي ككل� ،آخذين باالعتبار �أن �أحد �أبرز �أهداف
مدونات ال�سلوك النيابية هو تعزيز ثقة اجلمهور بنزاهة النواب وبالطريقة التي
ي�ؤدون بها واجباتهم.
2.2مراجعة مدونة ال�سلوك النيابية ل�ضمان االن�سجام وعدم التكرار يف
مواد املدونة.
3.3ت�ضمني مدونة ال�سلوك مادة «جزاءات» ت�شتمل على الفقرات والبنود
التالية:

أ�  .مع مراعاة ما ورد يف النظام الداخلي ،وما ورد يف هذه املدونة من �إجراءات
خا�صة بالغياب عن جل�سات املجل�س �أو اجتماعات اللجان دون عذر ،تتولى جلنة
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النظام وال�سلوك التن�سيب باجلزاءات التالية للمكتب الدائم للع�ضو املخالف
ح�سب طبيعة املخالفة وم�ستواها:
1.1توجيه تنبيه خطي.
2.2توجيه �إنذار خطي.

3.3احلرمان من الكالم خالل جل�سات املجل�س ما ال يزيد على خم�س جل�سات ،وال حتت�سب
لهذه الغاية �إال اجلل�سة التي يكون الع�ضو فيها حا�ضر ًا.
4.4االعتذار �أمام املجل�س.

5.5احلرمان من ح�ضور جل�سات املجل�س ما ال يزيد على خم�س جل�سات متتالية ،ويعترب
الغياب يف هذه احلالة دون عذر.
�6.6إنهاء الع�ضوية يف بع�ض �أو ُك ّل اللجان التي هو ع�ضو فيها.

7.7خ�صم ما ال يزيد على  500دينار من خم�ص�صات الع�ضو ال�شهرية ،وم�ضاعفة قيمة
اخل�صم �إذا ما تكررت املخالفة.
8.8جتميد الع�ضوية حتى بداية ال��دورة العادية التالية �أو التي تليها مع حرمانه من
خم�ص�صاته ال�شهرية خالل فرتة التجميد ،على �أن ُيعر�ض القرار على املجل�س
للموافقة عليه بالأغلبية املطلقة من �أع�ضاء املجل�س.
9.9ف�صل النائب من ع�ضوية املجل�س على �أن ُيعر�ض هذا القرار على املجل�س للموافقة
عليه ب�أغلبية الثلثني من �أع�ضاء املجل�س.
�4.4ضرورة �أن يويل جمل�س النواب اهتمام ًا كبري ًا مبكافحة ظاهرة التغيب
بني �أع�ضائه بالنظر �إلى �أنها �أكرث الظواهر التي تربك عمل املجل�س،
جل�سات ب�سبب عدم توفر الن�صاب القانوين� ،أو
وت�ؤدي �إلى عدم انعقاد
ٍ
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رفع بع�ض اجلل�سات ب�سبب فقدانها الن�صاب القانوين على �أثر االن�سحابات
�أو املغادرات غري الأ�صولية من اجلل�سات ،وهذا يتطلب:

�أ  .تفعيل الفقرة (�/92أ) يف النظام الداخلي التي يتعني مبوجبها تالوة �أ�سماء
الغائبني بعذر وب��دون ع��ذر بعد �إع�لان افتتاح اجلل�سات العامة .وا�ستكما ًال
للمق�صود بهذه الفقرة ،يتعني على الأمانة العامة ملجل�س النواب �أن تن�شر هذه
الغيابات يف و�سائل الإعالم.
.بعدم االكتفاء بالإجراء الذي تقرتحه الفقرة (�/122أ) يف النظام الداخلي،
والفقرة (/5د) يف مدونة ال�سلوك النيابية ،والقا�ضي بحرمان النائب الذي
يتغيب دون ع��ذر ع��ن جل�سات املجل�س �أو اجتماعات اللجان ث�لاث م��رات
متتالية �أو ع�شر مرات متفرقة خالل الدورة العادية ،من امل�شاركة يف الوفود
الر�سمية خالل تلك ال��دورة وال��دورة التي تليها .وذلك لأن النائب قد ي�أخذ
فر�صته بامل�شاركة يف الوفود الر�سمية خالل الدورات الأولى من عمر املجل�س،
فال يعد من قيمة حلرمانه من امل�شاركة بعد ذلك .ولهذا نقرتح و�ضع نظام
جزاءات تدرجي للغياب دون عذر عن جل�سات املجل�س واللجان ي�شتمل على
التنبيه اخلطي وخ�صم مبالغ مالية .ف�إذا تغيب الع�ضو عن جل�سات املجل�س
�أو اجتماعات اللجان خم�س مرات متتالية �أو خم�س ع�شرة م ّرة متفرقة خالل
الدورة العادية وال��دورات اال�ستثنائية التالية لها ،يتخذ املكتب الدائم بحقه
الإجراءات التالية بناء على تن�سيب جلنة النظام وال�سلوك:
�أ .توجيه تنبيه خطي له.

.بخ�صم  100دينار من خم�ص�صاته ال�شهرية عن كل مرة غياب �إ�ضافية دون
عذر حتى املرة العا�شرة.
.جخ�صم  200دينار من خم�ص�صاته ال�شهرية عن كل مرة غياب �إ�ضافية دون
عذر بعد امل ّرة العا�شرة.
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