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 الف�صل الأول:
اأهمية مدونة ال�صلوك للنواب

مل تعد مدون���ات ال�سلوك النيابي���ة نوعًا من الرتف 
ال�سيا�س���ي اأو االأخالقي ال���ذي متار�سه جمال�س النواب 
يف دول العامل الدميقراطي، بقدر ما اأ�سبحت �سرورة 
ملح���ة يف غاي���ة االأهمية مل���ا لها م���ن دالالت وم�سامني 
تتعل���ق بتعزي���ز ال�سفافي���ة وامل�ساءل���ة واملحا�سبة داخل 

املوؤ�س�سة الت�سريعية الربملانية.

واإذا كان���ت اتفاقية االأمم املتح���دة ملكافحة الف�ساد 
قد ربط���ت و�سع مدونات ال�سل���وك الربملانية مبكافحة 
الف�س���اد يف املوؤ�س�س���ات الت�سريعي���ة وباق���ي موؤ�س�س���ات 
الدول���ة، ف���اإن هذه املدون���ات تتج���اوز يف حقيقتها هذا 
الهدف لت�سل اإىل حماولة �سبط اإيقاع العمل الربملاين 
داخ���ل الربمل���ان نف�س���ه، من خ���الل �سب���ط العالقات 
الربملانية الداخلي���ة، وو�سع عقوبات عل���ى التجاوزات 
ال�سخ�سي���ة التي ق���د يقرتفها نواب بح���ق زمالئهم يف 

املوؤ�س�سة الت�سريعية.

وت�ستخ���دم الربملانات »نظمًا جدي���دة لالأخالقيات 
وقواع���د ال�سلوك ع���ادة لواحد من ثالث���ة اأ�سباب، اإما 
ردًا على املخالفات االأخالقية، واإما ب�سبب قلق ال�سعب 
ب�ساأن املعايري الربملاني���ة، واإما اإنفاذًا للنظام الداخلي 

القائم واخلا�س بالربملان«1.

ويف معظم برملانات العامل ومن بينها جمل�س النواب 
االأردين، فق���د اجتمعت ه���ذه االأ�سب���اب الثالثة للدفع 
باملجل�س لو�سع مدونة �سلوك ملعاجلة كل هذه االأ�سباب 
الت���ي حتول���ت اإىل م�س���كالت �ساغط���ة عل���ى املجل�س، 
خا�سة بعد �سل�سل���ة م�سكالت داخلية يف املجل�س نتجت 
اأ�ساًل عن جتاوزات لنواب �سد زمالء لهم يف املجل�س.

1 دليل الربملانيني حول االأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية، �س 13.

ورمبا ن�سي���ف �سببًا اآخر يف احلالة االأردنية يرتبط 
بتوجيه���ات جالل���ة امللك ملجل�س االأم���ة ب�سقيه، النواب 
واالأعيان، لو�سع مدونات �سلوك لكل جمل�س على حدة، 
ف�ساًل ع���ن التوجيه���ات امللكي���ة االأخرى الت���ي وجهت 
احلكوم���ات لو�س���ع مدون���ات �سل���وك لل���وزراء واأخرى 

للق�ساة.

اأم���ا ما يتعل���ق باالأ�سب���اب الثالثة، فيمك���ن التوقف 
عنده���ا باإيج���از لكونها تنطب���ق على احلال���ة االأردنية 

متامًا:

اأ ــ الرد على املخالفات الأخالقية:
�سه���دت جمال�س الن���واب االأردني���ة املتعاقبة الكثري 
وارتفع���ت  وال�سلوكي���ة،  االأخالقي���ة  املخالف���ات  م���ن 
وتريتها يف املجل�سني ال�ساد����س ع�سر )2012-2010(، 
وال�ساب���ع ع�س���ر املنتخب يف ع���ام 2013، ومتثلت بكرثة 
اال�ستب���اكات باالأي���دي وتب���ادل االتهام���ات وال�ستائم، 
وال�س���رب باالأحذية وحمل ال�سالح، واإطالق الر�سا�س 
احلي، وغريها م���ن ال�سلوكيات التي �سكلت مبجموعها 
جتاوزات وا�سحة على النظام الداخلي ملجل�س النواب، 
ف�سال عن جتاوزاتها على النظم ال�سلوكية واالأخالقية 

للنواب اأنف�سهم.

ب ــ قلق ال�صعب ب�صاأن املعايري الربملانية:
اأدت ه���ذه التجاوزات اإىل و�س���ع جمل�س النواب يف 
دائرة االتهام من قبل املواطنني الذين انخف�ست ن�سبة 
من يثقون منهم باملجل�س، ف�ساًل عن عدم ثقتهم بدور 
املجل����س يف حما�سب���ة النواب الذين يتج���اوزون قواعد 
ال�سل���وك واأخالقي���ات العم���ل واملجتم���ع الت���ي يفرت�س 

املواطن االأردين ح�سورها اأثناء العمل الربملاين.
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وله���ذه االأ�سب���اب، فقد حت���ول جمل�س الن���واب اإىل 
مو�س���ع خ�سب للتهج���م عليه ب�سبب تل���ك التجاوزات، 
ومل يع���د املجل����س يحظى ب���اأي هيبة حقيقي���ة يف عيون 
املواطنني. وق���د �ساهمت تلك املخالف���ات والتجاوزات 
يف حتويل املجل�س اإىل م���ادة للتندر، وجعلت منه هدفًا 

مبا�سرًا للنقد املفتوح الذي ال يعرف حدودًا.

ج ــ تطبيق النظام الداخلي:
م���ن الوا�س���ح اأن ه���ذه احلال���ة مركبة، فق���د جاء 
تعديل النظام الداخلي ا�ستجابة ل�سرورات العمل على 
�سب���ط �سلوكيات النواب بع���د التجاوزات التي �سهدتها 
املجال����س النيابي���ة ال�سابقة، ولذل���ك مت تعديل النظام 
الداخل���ي من اأجل ت�سريع و�سع مدونة ال�سلوك النيابية 
وم���ن خالل ت�سكي���ل جلنة نيابي���ة دائم���ة با�سم »جلنة 

ال�سلوك والنظام«.

وبع���د تعديل النظ���ام الداخلي، اأ�سب���ح لزامًا على 
جمل����س الن���واب التوجه لو�س���ع مدونة �سل���وك للنواب 
اإنف���اذًا لنظامه الداخلي اجلدي���د ال�سادر عام 2013. 

ومن هنا بدا مطلب تطبيق النظام الداخلي مركبًا.

مدى احلاجة اإىل مدونة �صلوك نيابية:• 
لق���د باتت احلاج���ة اإىل مدونة �سل���وك نيابية ملحة 
و�سرورية، فف�ساًل عن كون وجودها ين�سجم مع اتفاقية 
االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، فاإنها تعترب جزءًا مهمًا 
م���ن عم���ل اأي جمل�س ن���واب يف بلد دميقراط���ي ملا لها 
من اأهمي���ة يف �سبط �سلوكيات الن���واب داخل الربملان 
وخارج���ه، وملا لها من اأهمي���ة يف تعزيز مبداأ ال�سفافية 
والنزاهة، ومعاجلة االختالالت التي ي�سهدها الربملان 
م���ن خالل �سلوكيات اأع�سائه الت���ي قد توؤثر �سلبيًا على 

املوؤ�س�سة الربملانية.

ولتحقي���ق ه���ذا الهدف، فق���د و�سع���ت العديد من 
املعاي���ري والقي���م الدولي���ة الت���ي يتوجب عل���ى مدونات 
ال�سل���وك اأن ترتك���ز اإليه���ا. ويف احلال���ة االأردنية، فقد 

ت�سم���ن م�سروع م�سودة مدونة ال�سلوك العديد من تلك 
املعايري.

اإن مدون���ات ال�سل���وك التي تلت���زم باملعايري الدولية 
»تقر بحاج���ة مدونات ال�سلوك الوطني���ة اإىل ا�ستيعاب 
ه���ذا  وم���ن  �سياغاته���ا.  يف  املحلي���ة  اخل�سو�سي���ات 
املنطلق، فاإنن���ا نعتقد اأن �سياغة مدونة ال�سلوك ينبغي 
اأن ياأخ���ذ باالعتب���ار مراجعة جترب���ة املجال�س النيابية 
للتع���رف عل���ى اأمن���اط مظاهر اخلل���ل الت���ي ت�ستدعي 
التوقف اأمامها، واإيج���اد �سياغات منا�سبة تعاجلها اأو 

ت�ستوعبها«2.

و�سارعت العديد من الربملانات اإىل »اعتماد مدونة 
ل�سلوكيات واأخالقيات العمل الربملاين كدليل ي�سرت�سد 
ب���ه ع�سو الربمل���ان يف عمله واأدائه، حي���ث ت�ستمل هذه 
املدونات عل���ى جمموعة من القواع���د وال�سوابط التي 
حت���دد حق���وق وواجب���ات ع�سو الربمل���ان والت���ي يلتزم 
وين�سب���ط لها يف القيام بعمله على اأح�سن وجه، مبعنى 
اأنها حتدد »ما يجب القيام به وما يجب االنتهاء عنه«، 
يف �سبي���ل التعبري عن اأمن���اط �سلوكي���ة اإيجابية تخدم 
العم���ل الربمل���اين وامل�سلح���ة العام���ة للمواطن���ني، اأي 
االرتق���اء بالتمثيلية الربملاني���ة اإىل امل�ستوى الذي يعرب 

ان�سغاالت وانتظارات املواطنني«3.

 عالقة مدونات ال�صلوك مبكافحة الف�صاد:• 
لق���د بات���ت جمال�س الن���واب يف معظ���م دول العامل 
الدميقراطي���ة تتج���ه نح���و اإق���رار مدون���ات �سلوك يف 
جمال�سه���ا الت�سريعي���ة انطالقًا من العالق���ة املبا�سرة 

2  ح�س���ني اأبورم���ان، »اإ�ساءات ح���ول احلاجة ملدونة �سل���وك الأع�ساء جمل�س 

 الن���واب االأردين«، مركز القد�س للدرا�س���ات ال�سيا�سية� متوفر على رابط:
http : / /a l q u d s c e n t e r . o rg /a ra b i c /pages .php? l o c a l _

type=128&local_details=2&id1=812&menu_id=10&cat_id=2

3  د.عثم���ان الزي���اين،  يف اأهمي���ة اعتماد مدون���ة ل�  »اأخالقي���ات و�سلوكيات 

http://www.irifien24. راب���ط:  عل���ى  متوف���رة   ����� الربمل���اين«  العم���ل 
com/?p=13448
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الف�سل االأول: اأهمية مدونة ال�سلوك للنواب

ب���ني هذه املدونات وبني االإجراءات املحلية والدولية يف 
مكافحة الف�ساد.

ويف ه���ذا ال�سي���اق، فاإن البي���ان اخلتام���ي للموؤمتر 
العامل���ي الثال���ث للمنظم���ة العاملي���ة للربملاني���ني �س���د 
الف�س���اد4، اأ�س���ار اإىل ازدي���اد ع���دد الربملان���ات الت���ي 
اعتم���دت مدون���ات �سل���وك يف نظامه���ا يف ال�سن���وات 
االأخ���رية ا�ستجاب���ة وتوجيه���ًا لل�سلوك غ���ري االأخالقي 
ال�س���ادر عن الربملاني���ني، اأو ب�سبب الرغبة يف معاجلة 
الهموم وال�سكوك التي ت�ساور النا�س حول تدين م�ستوى 

ال�سدق والنزاهة يف ممثليهم املنتخبني5.

وب���دت االإرها�سات االأوىل ملجل����س النواب االأردين 
بالعمل اجلاد مع جمال�س برملانية عربية اأخرى6 لو�سع 
اأ�س����س وقواع���د مدون���ات ال�سل���وك الربمل���اين يف اإطار 
انخراط جمل�س النواب بالعم���ل مع منظمة »برملانيون 
ع���رب �سد الف�ساد« ومب�ساركة ثماين دول عربية عملت 
بروح ال�سراكة على و�سع و�سياغة تقرير يو�سح احلالة 
الت�سريعي���ة يف تل���ك البل���دان، وحتلي���ل م���ا يتعلق منها 
بال�سلوكيات ال�سيا�سية لل���وزراء والنواب متهيدًا لو�سع 
مدون���ات �سل���وك يف كل بلد على حدة؛ واح���دة للوزراء 

واأخرى للنواب7.

ولوحظ اأن مدونات ال�سل���وك التي ن�سطت برملانات 
عربية ودولية يف و�سعها واإقرارها ملجال�سها الت�سريعية، 
جاءت يف اإطار تطبي���ق اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
الف�س���اد، م���ا يعن���ي رب���ط مدون���ات ال�سل���وك النيابية 
واحلكومية مبكافحة الف�ساد �سواء على ال�سعيد املحلي 

اأو على ال�سعيد الدويل. 

4 عقد املوؤمتر يف الكويت يف ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2008.

5  عر����س لالأح���كام الت�سريعي���ة املتعلق���ة باالأخالقي���ات ال�سيا�سي���ة للنواب 

وال���وزراء يف الع���امل العربي ����� من�س���ورات »برملانيون عرب �س���د الف�ساد« 
بالتعاون مع منظمة و�ستمن�سرت، �س3.

6  هذه البلدان اإ�سافة ل���الأردن، هي: البحرين واجلزائر وفل�سطني والكويت  

ولبنان واملغرب واليمن.
7 امل�سدر ال�سابق، �س 3.

لقد حّثت الفقرة )2/8( من اتفاقية االأمم املتحدة 
ملكافح���ة الف�س���اد، ال���دول املوقعة على و�س���ع مدونات 
�سل���وك للموظفني العمومي���ني، ب�سيغة »ت�سعى كل دولة 
ط���رف اإىل ان تطب���ق �سمن نط���اق نظمه���ا املوؤ�س�سية 
والقانوني���ة مدونات اأو معايري �سلوكي���ة من اأجل االأداء 

ال�سحيح وامل�سرف وال�سليم للوظائف العمومية«8.

وح���دد البند االأول من الفقرة )2/اأ( من االتفاقية 
مفه���وم املوظ���ف العموم���ي باأن���ه »اأي �سخ����س ي�سغ���ل 
من�سب���ًا ت�سريعيًا اأو تنفيذيًا اأو اإداري���ًا اأو ق�سائيًا لدى 
دول���ة ط���رف، اأكان معينًا اأم منتخبًا، دائم���ًا اأم موؤقتًا، 
مدف���وع االأجر اأم غري مدفوع االأجر ب�سرف النظر عن 

اأقدمية ذلك ال�سخ�س«.

ويعني ه���ذا الن����س االأمم���ي اأن ال���وزراء والنواب 
واالأعي���ان م�سمول���ون متام���ًا به���ذا الن����س باعتبارهم 
من املوظف���ني العموميني وفقًا لتعري���ف االأمم املتحدة 
للموظف العمومي، وبالتايل فاإن تطبيق ن�س االتفاقية 

ي�سمل اأع�ساء جمل�س االأمة والوزراء.

لق���د مت التواف���ق االأممي عل���ى اأن عملي���ة مكافحة 
الف�ساد لن تنجح يف ظل غياب ال�سفافية والنزاهة، ويف 
ظل عدم تدفق املعلومات وو�سع مدونات �سلوك. ودعت 
املادة )8( من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، 
ال���دول االأطراف املوقعة على االتفاقية »لو�سع مدونات 
قواع���د اأو معاي���ري �سلوكية م���ن اأج���ل االأداء ال�سحيح 

وال�سليم للوظائف العمومية«9.

واحت���اج جمل�س الن���واب االأردين لنحو �ست �سنوات 
عقب املوؤمتر الثالث للمنظمة العاملية ملكافحة الف�ساد، 
والذي عقد يف الكويت يف �سهر ت�سرين الثاين/نوفمرب 
2008 حت���ى يدخ���ل مبا�س���رة يف م�سروع و�س���ع مدونة 

8  اتفاقي���ة االأمم املتحدة ملكافح���ة الف�ساد �� اأقرتها اجلمعي���ة العامة لالأمم 

املتحدة بتاريخ 21 / 11/ 2003.
9 الدليل الت�سريعي لتنفيذ اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، �س 32.
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�سلوك الأع�سائه ان�سجامًا مع البيان اخلتامي والتقرير 
ال���ذي �س���ارك يف و�سع���ه اإىل جان���ب �سب���ع دول عربية 
اأخ���رى، وبع���د مرور نح���و 11 �سنة على ق���رار اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة بامل�سادقة على اتفاقية مكافحة 
الف�س���اد التي اأجن���ز االأردن مبكرًا ج���زءًا من مطالبها 
بو�س���ع قان���ون مكافحة الف�س���اد، وقان���ون الك�سب غري 
امل�س���روع، وتاأ�سي����س هيئ���ة م�ستقل���ة ملكافح���ة الف�ساد، 
وو�سع مدونات �سلوك للموظف���ني العامني والق�ساة...

اإلخ.

وق���د لوحظ اأن ن�س م�س���روع املدونة ملجل�س النواب 
االأردين مل ت�ستخدم كلمة »ف�ساد« اإال مرة واحدة فقط، 
يف الفقرة )5/ب( التي تتعلق ب�سرورة مراعاة النائب 
»لع���دم التميي���ز بني املواطن���ني والدفاع ع���ن حقوقهم 
وع���دم القبول باأي عمل يخ���ل بتلك احلقوق اأو ينتق�س 

منها وعدم الت�سرت على اأي ف�ساد اأو ظلم«.

الربــط •  بــن  النيابيــة  ال�صــلوك   مدونــات 
الأخالقي والإرادة ال�صيا�صية:

يتم الربط عادة بني مدونات ال�سلوك وبني اجلانب 
االإخالقي. ويف معظم التعريفات، فاإن مدونات ال�سلوك 
ترتب���ط ارتباط���ًا وثيقا بالنظم االأخالقي���ة، ف�ساًل عن 
ارتباطه���ا الوثي���ق باجلانب ال�سيا�س���ي، وهذا ما يجعل 
من مدونات ال�سلوك على تنوع غاياتها واأهدافها � اأكرث 
من جمرد وثيقة �سيا�سية. فهي تتعلق يف جانبها االأكرث 
و�سوحًا وتاأث���ريًا بتنظيم ال�سلوكي���ات االأخالقية داخل 
املوؤ�س�سات املعنية بتل���ك املدونات، والتي ال تتعلق فقط 
باملوظف���ني العمومي���ني، بل تتجاوز ذل���ك اإىل قطاعات 
وظيفي���ة اأخرى مثل القطاع اخلا�س والنقابات املهنية، 
ولي����س اأدل على ذلك م���ن املدون���ات ال�سلوكية املتعلقة 

بال�سحفيني وغريهم.

وحتتاج مدونات ال�سل���وك حتى تكون فاعلة وموؤثرة 
ولها �سلط���ة اأخالقية وقانونية عل���ى اأ�سحابها، اأول ما 

حتتاج���ه، اإىل اأن يت���م احرتامها وتقديره���ا وااللتزام 
به���ا، الأن اح���رتام مدون���ة ال�سل���وك هو العام���ل االأكرث 
تاأث���ريًا يف ب�سط �سلط���ة املدونة وقيمه���ا االأخالقية ثم 

الوظيفية على من تعنيهم ويخ�سعون لها بال�سرورة.

اإن مدون���ة ال�سلوك الربملانية ه���ي »عملية �سيا�سية 
اإىل ح���د كبري، تري���د اأن ت�سم���ن اأن اأع�س���اء الربملان 
ينظ���رون اإىل الوثيق���ة النهائي���ة عل���ى اأنه���ا م�سروع���ة 
وقانوني���ة. وحتى لو مل يتفقوا مع جميع اأحكامها عليهم 

احرتام �سلطتها«10.

ولكونه���ا عملية �سيا�سية، فقد ن����س م�سروع مدونة 
ال�سلوك ملجل�س النواب االأردين على اأن من اأهدافها:

 تر�سيخ القيم الدميقراطية وقيم املواطنة وال�سالح .أأ
العام.

تعزيز دور امل�سوؤولية النيابية وامل�ساءلة الذاتية..أب
�التعامل مبو�سوعية ونزاهة و�سدق واأمانة وتعزيز .أج

ثقة املواطن باملجل�س واأع�سائه وذلك عرب منظومة 
ال�سفافية وامل�ساءلة.

�االلت���زام بتعزي���ز قي���م الوح���دة الوطني���ة وجتنب .أد
التحري����س واإث���ارة الفنت وما م���ن �ساأن���ه اإ�سعاف 

املجتمع وامل�س باأمنه وا�ستقراره11�
وجدير بالذكر اأن جممل االأهداف االأربعة الرئي�سية 
التي حددتها املدون���ة ذات طابع �سيا�سي بحت. ويكفي 
التوقف عن���د مفاهيم ودالالت الكلمات التالية: »القيم 
الدميقراطي���ة، قي���م املواطنة، قيم الوح���دة الوطنية، 
اأمن املجتم���ع وا�ستق���راره، ال�سفافي���ة وامل�ساءلة..اإلخ« 
ليتب���ني لنا حج���م البع���د ال�سيا�سي يف م�س���روع مدونة 

ال�سلوك الربملانية االأردنية.

10  دليل الربملانيني حول االأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية �� غريغ باور 

�� من�سورات و�ستمن�سرت واملنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد، �س41.
11 بح�سب ن�س املادة )3( من م�سروع مدونة ال�سلوك للربملان االأردين.
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 الف�صل الثاين:
جتارب اأردنية ملدونات ال�صلوك 

ومواثيق ال�صرف

لي�س���ت جترب���ة الربمل���ان االأردين يف و�س���ع مدون���ة 
�سلوك هي التجربة املحلية الوحيدة يف هذا املجال، بل 
اإن هناك العديد من النماذج اجليدة ملدونات ال�سلوك 

ومواثيق ال�سرف لقطاعات اأخرى.

ومن املالحظ اأن مدونات ال�سلوك ومواثيق ال�سرف 
ت���وؤدي املعنى واله���دف نف�سه، ونتوقف هن���ا عند بع�س 

النماذج املعمول بها:

اأ ــ مدونة قواعد ال�صلوك الق�صائي:
 و�سع���ت ال�سلطة الق�سائية مدون���ة قواعد ال�سلوك 
الق�سائ���ي الأع�سائه���ا مبكرًا، يف ع���ام 2005، ا�ستنادًا 
لن����س امل���ادة )45( م���ن قان���ون ا�ستق���الل الق�س���اء 
وتعديالت���ه رق���م 15 ل�سن���ة 2001. وع���ادت ال�سلط���ة 
الق�سائي���ة لتطويره���ا واإ�سداره���ا ب�سيغ���ة معدلة يف 
�سه���ر كانون الثاين/يناير 2014، و�سدرت يف اجلريدة 
الر�سمي���ة، العدد 5268، تاري���خ 2014/2/2، ال�سفحة 

 .627

واألغ���ت الن�سخ���ة اجلدي���دة املعدلة ال�س���ادرة عام 
2014 الن�سخ���ة االأوىل م���ن مدون���ة قواع���د ال�سل���وك 
الق�سائ���ي ال�س���ادرة ع���ام 2005، وتكون���ت الن�سخ���ة 
اجلدي���دة من 30 م���ادة، وت�سري اأحكامه���ا على ق�ساة 
املحاك���م النظامية وممثل���ي النيابة العام���ة واملحامي 

العام املدين وم�ساعديه.

و»تهدف املدونة اإىل تعزيز ا�ستقالل ونزاهة وحياد 
وكفاءة الق�ساة وفعالية اإجراءاتهم ور�سالتهم القائمة 
عل���ى اإحق���اق العدال���ة وتر�سيخ مب���داأ �سي���ادة القانون 
مب���ا يعزز ثق���ة املواطن���ني بال�سلطة الق�سائي���ة وزيادة 

االحرتام لدوره���ا يف اإر�ساء العدال���ة الناجزة بنزاهة 
وحياد وجترد«12.

ب ــ مدونة قواعد ال�صلوك الوظيفي 
واأخالقيات الوظيفة العامة13:

اأق���ر جمل�س الوزراء يف حكومة �سمري الرفاعي هذه 
املدون���ة يف اخلام����س م���ن �سه���ر اآب/اأغ�سط�س 2010، 
وقام رئي�س الوزراء برعاية اإ�سهار تلك املدونة وتفعيلها 
يف حف���ل ر�سم���ي نظمته اآن���ذاك وزارة تطوي���ر القطاع 
العام يف املرك���ز الثقايف امللكي، ان�سجامًا مع توجيهات 

جاللة امللك14.

ويف �سه���ر اآذار/ مار����س 2014 عمل���ت حكوم���ة د. 
عب���د اهلل الن�س���ور عل���ى تطوي���ر مدونة قواع���د �سلوك 

واأخالقيات الوظيفة العامة15.

12  جري���دة الغ���د، نقاًل ع���ن وكال���ة االأنب���اء االأردنية»ب���رتا« �� متوف���رة على 

http://www.alghad.com/articles/500481:رابط
13  ن����س مدون���ة قواع���د ال�سل���وك الوظيف���ي واأخالقي���ات الوظيف���ة العامة 

متوف���رة على العديد من املواقع الوزارية�� مراجعة موقع جامعة الريموك 
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_ راب���ط:  عل���ى 

content&view=article&id=498

14  ق���ال وزير تطوير القطاع العام عماد فاخوري يف حفل اإ�سهار املدونة »اإن 

ال���وزارة اأع���دت دلياًل فقهي���ًا لالأخالقيات الوظيفية بالتع���اون مع دائرة 
االإفت���اء العام، ي�سلط من خالله ال�س���وء على امل�ستند ال�سرعي ملرتكزات 
وبنود املدون���ة، ودليل للممار�س���ات يت�سمن بع�س احل���االت االفرتا�سية 
املف�س���رة وال�سارحة الأحكام املدونة، باالإ�سافة اإىل عقد 18جل�سة حوارية 
ح�سره���ا 600 موظ���ف من �ساغل���ي الوظائ���ف القيادي���ة واالإ�سرافية يف 
ال���وزارات واملوؤ�س�س���ات والدوائر بهدف زيادة معرفته���م باأحكام املدونة 
وم�ساعدته���م على تف�سري بنودها«. تفا�سي���ل حفل اإ�سهار املدونة متوفرة 
http://www.pm.gov.:على املوقع الر�سمي لرئا�سة الوزراء على رابط

jo/arabic/index.php?page_type=news&part=1&id=6393

http://www.alghad.com/articles/506927 :15 جريدة الغد �� على رابط
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ج ــ مدونة �صلوك تعامل احلكومة مع و�صائل 
الإعالم:

و�سع���ت حكوم���ة �سم���ري الرفاع���ي يف �سه���ر كانون 
االأول/ دي�سم���رب 2009 مدون���ة �سل���وك ل�سب���ط تعامل 
احلكوم���ة مع و�سائل االإعالم، وقد اأث���ارت هذه املدونة 
ردود فع���ل غا�سب���ة وناق���دة ج���دًا م���ن قب���ل الو�س���ط 

االإعالمي االأردين.

وب���ررت احلكومة يف ديباجة املدونة اأ�سباب و�سعها 
بقوله���ا »انطالق���ًا م���ن املبادئ الت���ي اأقره���ا الد�ستور 
والقوانني الناظمة ملمار�سة مهنة ال�سحافة، وا�ستنادًا 
اإىل الروؤي���ة امللكي���ة لالإع���الم التي اأك���دت على �سمان 
حرية ال�سحافة وحقه���ا يف العمل مبهنية وا�ستقاللية، 
وان�سجام���ًا مع بنود ميث���اق ال�س���رف ال�سحفي لنقابة 
املعتم���دة  ال�سحفي���ة  املهني���ة  واملعاي���ري  ال�سحفي���ني 
عاملي���ًا، وتاأ�سي�س���ًا على كتاب الرد عل���ى كتاب التكليف 
ال�سام���ي وتاأكي���ده على الت���زام احلكوم���ة باأهمية دور 
و�سائل االإع���الم مبختلف اأ�سنافها املقروءة وامل�سموعة 
واملرئي���ة واالإلكرتونية وغريها و�سرورات العمل بحرية 
وا�ستقاللي���ة، وتعهدها ب���اأن تبني عالقته���ا مع و�سائل 
االإع���الم عل���ى اأ�سا����س التوا�س���ل واح���رتام دور ه���ذه 
الو�سائل وحقها يف احلرية واال�ستقاللية ويف احل�سول 

على املعلومة وفق اأحكام الت�سريعات النافذة«16.

ومن اأبرز ما ت�سمنت���ه املدونة التي جاءت يف �سبعة 
بن���ود رئي�سية، توقف كل ال���وزارات والدوائر احلكومية 
واملوؤ�س�سات الر�سمية والعامة والبلديات عن اال�سرتاك 
املبا�سر يف ال�سحف، والتزام احلكومة بعدم تعيني اأي 
�سحف���ي اأو اأي �سخ�س عام���ل يف اأي و�سيلة اإعالمية يف 

http://www.jmm. راب���ط:  عل���ى  االأردين  االإع���الم  مر�س���د  16  موق���ع 

.jo/%D8%AA

اأي دائرة حكومي���ة اأو موؤ�س�سة ر�سمية اأو عامة اأو بلدية 
وذلك حفاظًا على ا�ستقاللية و�سائل االإعالم17.

�سدرت املدونة ر�سميًا يف 26 كانون االأول/ دي�سمرب 
2009، وكل���ف جمل����س ال���وزراء يف حينه وزي���ر الدولة 
ل�س���وؤون االت�سال واالإع���الم د. نبيل ال�سريف بتلقي اأية 

�سكاوى تتعلق بعدم تطبيق بنود املدونة.

وتفاوت���ت ردود فعل ال�سحفي���ني واالإعالميني على 
مدون���ة �سل���وك احلكومة بني موؤيد ومعار����س لها، فقد 
اأيده���ا العديد م���ن الكتاب ال�سحفي���ني، كما عار�سها 
كت���اب اآخ���رون وروؤ�ساء حتري���ر ال�سح���ف االأ�سبوعية 
الذي���ن اعت���ربوا اأن املدون���ة �ست�سه���م يف الق�ساء على 
ال�سحافة االأ�سبوعية واختفائه���ا، مع اإقرارهم بوجود 

�سلوكيات �سلبية اقرتفها بع�س ال�سحفيني18.

وبع���د ذل���ك بعام���ني ويف �سه���ر �سب���اط/ فرباي���ر 
2011، نظ���رت حكوم���ة د. مع���روف البخي���ت يف اأم���ر 
املدونة، وقررت اإيقاف العمل بحجب املواقع االإخبارية 
االلكرتوني���ة عن كاف���ة الدوائر احلكومي���ة اعتبارًا من 

يوم 13 �سباط/فرباير19.

د ــ ميثاق ال�صرف ال�صحفي:
اأقرت الهيئ���ة العامة لنقاب���ة ال�سحفيني االأردنيني 
بنود ميثاق ال�س���رف ال�سحفي يف اجتماع الهية العامة 
ال���ذي انعق���د بتاريخ 25 ني�س���ان/ اإبري���ل 2003 ليكون 
»مرجعًا جلمي���ع العاملني يف خمتلف و�سائل ال�سحافة 
واالإعالم وو�سائل االت�س���ال اجلماهريي، ي�سرت�سدون 

17  موقع وكالة عمون االإخبارية نقاًل عن وكالة االأنباء االأردنية »برتا« على 

 رابط:
 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=51309

18  حمم���د عم���ر، »ردود فع���ل عل���ى مدون���ة �سل���وك احلكومة م���ع االإعالم« 

����� متوف���ر عل���ى راب���ط:  � تقري���ر ن�س���ره موق���ع »ع���ني عل���ى االإع���الم« 
 http://www.eyeonmediajo.net/?p=396

19  حمم���د عمر، » اإع���ادة النظر مبدون���ة ال�سلوك االإعالمي« ����� موقع »عني 

http://www.eyeonmediajo.:عل���ى االإعالم« ����� متوف���ر عل���ى راب���ط
 net/?p=3157
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به ويلتزمون مبا جاء في�ه، واأن هذا امليثاق يعترب جزءًا 
م���ن النظ���ام الع���ام واأن اأي خمالفة ل���ه تعترب خمالفة 

م�سلكية وت�سرف ينال من �سرف املهنة«20.

وا�ستن���د امليثاق اإىل عدة مب���ادىء واأهداف معتربًا 
ال�سحاف���ة م�سوؤولي���ة اجتماعية ور�سال���ة وطنية، واأكد 
اإىل �سي���ادة القان���ون وم�سان���دة العدالة فيم���ا يت�سدى 
ل���ه الق�ساء، وح���ق ال�سعوب واالأف���راد يف حرية التعبري 
واحل�سول على املعلومات ال�سادقة، والعمل على تاأكيد 
الوحدة الوطنية واحرتام االأديان وعدم اإثارة النعرات 
العن�سرية اأو الطائفي���ة، وااللتزام باملو�سوعية والدقة 
واملهني���ة العالية وعدم ا�ستغالل املهن���ة للح�سول على 
مكا�سب �سخ�سية، واحرتام حق االأفراد والعائالت يف 
�سرية �سوؤونهم اخلا�سة وكرامتهم االإن�سانية، واالبتعاد 
عن االإثارة يف ن�سر اجلرائم والف�سائح وااللتزام بالقيم 
الديني���ة واالأخالقية للمجتمع، واح���رتام حقوق امللكية 
الفكرية وعدم اخللط بني املادة االإعالمية واالإعالنية، 
واملحافظة عل���ى �سرية م�سادر املعلومات والتحقق من 
االأخب���ار قبل ن�سره���ا، واالبتعاد ع���ن االأ�ساليب امللتوية 
وغري امل�سروع���ة يف احل�سول على االخبار واملعلومات، 
ومراع���اة حقوق الفئ���ات االأقل حظًا وحماي���ة االأطفال 

وذوي االحتياجات اخلا�سة21.

هـ ــ ميثاق ال�صرف املهني اخلا�ص بالعاملن 
يف قطاع الإعالم املرئي وامل�صموع يف اململكة 

الأردنية الها�صمية22: 
مت توقيع ه���ذا امليثاق يف �سهر ني�سان/ اإبريل 2010 
من قب���ل مدراء املحطات االإذاعية والف�سائية االأردنية 
بح�س���ور وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم واالت�سال اآنذاك 

20  ميثاق ال�سرف ال�سحف���ي �� متوفر على موقع نقابة ال�سحفيني االأردنيني 

 http://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4:على رابط
21 ميثاق ال�سرف ال�سحفي �� امل�سدر ال�سابق.

22  لالط���الع على ن�س ميثاق ال�سرف مراجع���ة املوقع الر�سمي لهيئة املرئي 

http://www.avc.gov.jo/Pages/viewpage. :وامل�سموع عل���ى راب���ط
 aspx?pageID=22

د. نبي���ل ال�سري���ف ومدي���ر ع���ام هيئة االإع���الم املرئي 
وامل�سموع  د. اأجمد القا�سي.

ومت و�س���ع امليث���اق من قب���ل جلن���ة مت ت�سكيلها من 
ممثل���ني عن االإذاعات والف�سائي���ات االأردنية اخلا�سة 
وهيئ���ة االإعالم املرئي وامل�سموع ل�سياغة مدونة �سلوك 
مهني تدع���م حرية االإعالم يف االأردن. وعقدت اللجنة 
اجتماعات عامة ملدراء االإذاعات واملحطات الف�سائية 
وممثلني عنها ملناق�سة م�سودة امليثاق التي اأجريت عليه 
عدة تعدي���الت ا�ستنادًا اإىل مالحظات املجتمعني  قبل 

التوقيع عليه ر�سميًا23.

و ــ مدونات �صلوك اأخرى:
هناك العديد من مدونات ال�سلوك االأخرى التي مت 
اإ�سدارها م���ن قبل موؤ�س�سات ونقاب���ات لعل من اأهمها 
مدون���ة ال�سل���وك لل�سحفي���ني يف تغطي���ة االنتخاب���ات 
النيابي���ة، ومدون���ات �سلوك اأخ���رى لنقاب���ة املحامني، 

واالأطباء...اإلخ.

اإن معظ���م مدونات ال�سلوك التي �سدرت يف االأردن 
ال يت���م العمل به���ا اأو مل ُتفّعل، وبقي���ت يف اإطار الوثائق 
االأدبية ال اأكرث وال  اأقل، ما يفتح الباب على م�سراعيه 
لط���رح الت�ساوؤالت عن ج���دوى و�سع مدون���ات ال�سلوك 
دون تفعيله���ا، اأو حت���ى دون فتح حوارات مو�سعة حولها 
م���ع اجلهات ذات العالق���ة، اأو ن�سرها على نطاق وا�سع 

بني اأفراد القطاع الذي ت�ستهدفه تلك املدونة.

 http://ar.ammannet.net/news/53012 :23 موقع عمان نت � على رابط
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 الف�صل الثالث:
م�صطرة الأخالق الربملانية يف 

الد�صتور والنظام الداخلي

مل يحفر م�سروع مدونة ال�سلوك النيابية »املرفو�سة 
نيابيًا« يف اأر�س جمهولة من اأجل و�سع اأ�س�س �سلوكيات 
للنواب وتنظي���م العالقة فيما بينهم م���ن جهة وبينهم 
وب���ني املواطن���ني واحلكومة من جهة اأخ���رى. فقد كان 
الد�ست���ور االأردين، والنظ���ام الداخلي ملجل����س النواب 
بن�سخت���ه الثالث���ة املعدل���ة من���ذ ع���ام 1996 وحتى عام 
2014 يت�سمن���ان عددًا من م�سط���رة القواعد ال�سلوكية 
واالأخالقية التي متت د�سرتتها وقوننتها بهدف الف�سل 
بني امل�سالح ال�سخ�سية والوظيفة العامة من جهة وبني 

دور النائب الت�سريعي والرقابي.

وفيما يلي ا�ستعرا�س الأبرز االأخالقيات وال�سلوكيات 
التي فر�سها الد�ستور االأردين والنظام الداخلي ملجل�س 
النواب على اأع�سائه، والتي مت متثلها متامًا يف م�سروع 

مدونة ال�سلوك.

اأوًل: الد�صتور
الف�سل�بني�امل�سالح:.أأ

منعت امل���ادة )75( م���ن الد�ستور اأع�س���اء جمل�س 
االأمة من اأعي���ان ونواب اأثناء م���دة ع�سويتهم التعاقد 
مع احلكومة اأو املوؤ�س�سات الر�سمية العامة اأو ال�سركات 
الت���ي متلكها اأو ت�سيطر عليها احلكوم���ة اأو اأي موؤ�س�سة 
ر�سمية عامة �سواء كان ه���ذا التعاقد بطريقة مبا�سرة 
اأو غ���ري مبا�س���رة با�ستثناء ما كان م���ن عقود ا�ستئجار 
االأرا�س���ي واالأم���الك وم���ن كان م�ساهم���ًا يف �سرك���ة 

اأع�ساوؤها اأكرث من ع�سرة اأ�سخا�س.

ب���ني�الوظيف���ة�العام���ة�وع�سوي���ة�.أب ع���دم�اجلم���ع�
جمل�س�الأمة:

حظ���رت امل���ادة )76( م���ن الد�ست���ور اجلم���ع ب���ني 
ع�سوي���ة جمل����س االأعي���ان اأو الن���واب وب���ني الوظائف 
العام���ة. ويق�س���د بالوظائف العام���ة كل وظيفة يتناول 
�ساحبه���ا مرتبه من االأموال العامة وي�سمل ذلك دوائر 
البلدي���ات. وكذلك ال يجوز اجلم���ع بني ع�سوية جمل�س 

االأعيان وجمل�س النواب.

احل�سانة�الربملانية:.أج

منح���ت املادة )86( من الد�ست���ور ح�سانة برملانية 
لع�س���و جمل����س االأم���ة تعترب امتي���ازًا م�سروط���ًا له فال 
يحاك���م خالل م���دة انعق���اد املجل�س م���ا مل ي�سدر من  
املجل����س الذي هو منت�سب اإليه ق���رار باالأكرثية املطلقة 
بوجود �سبب كاف لتوقيفه اأو ملحاكمته اأو ما مل  يقب�س 
عليه يف حالة التلب�س بجرمية جنائية ويف حالة القب�س 

عليه بهذه ال�سورة يجب اإعالن املجل�س بذلك فورًا.

حرية�الراأي�والتعبري�واتخاذ�املواقف:.أد

تعت���رب ه���ذه املي���زة م���ن اأف�سل م���ا يتمت���ع النواب 
واالأعيان به من ح�سانة برملانية اأقرت بها كل الد�ساتري 
يف الع���امل الدميقراطي واالأنظم���ة الداخلية ومدونات 
ال�سل���وك الربملانية. وقد ن�س���ت عليها املادة )87( من 
الد�ست���ور الت���ي منحت لكل ع�سو م���ن اأع�ساء جمل�سي 
االأعي���ان والنواب ملء احلري���ة يف التكلم واإبداء الراأي 
يف ح���دود النظام الداخلي للمجل����س الذي هو منت�سب 
اإليه وال يجوز موؤاخذة الع�سو ب�سبب اأي ت�سويت اأو راأي 

يبديه اأو خطاب يلقيه يف اأثناء جل�سات املجل�س.
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ثانيًا: النظام الداخلي
جلنة�النظام�وال�سلوك:.أأ

 اأق���ر املجل����س اإن�ساء جلنة نيابي���ة دائمة جديدة يف 
املجل����س هي جلنة النظام وال�سلوك، مهمتها االإ�سراف 
عل���ى تطبي���ق مدون���ة ال�سل���وك ودرا�س���ة اأي مقرتحات 
ب�ساأنه���ا، والنظ���ر يف ال�سكاوى التي تق���دم من النواب 
�س���د اأي جهة، والنظر يف اأي خمالف���ة ملدونة ال�سلوك، 
ويف اأي ت�س���رف ي�س���يء اإىل �سمع���ة املجل����س وهيبت���ه 

واأع�سائه �سواء اأكان حتت القبة اأم خارجها.

واعت���رب النظ���ام الداخلي يف امل���ادة )180( مدونة 
ال�سل���وك ال�س���ادرة وامل�سادق عليها م���ن قبل املجل�س 

جزءًا من هذا النظام.

�سبط�الغياب:.أب

اعترب النظام الداخلي يف املادة )74( ع�سو اللجنة 
النيابية الدائمة م�ستقي���اًل حكمًا اإذا تغيب عن ح�سور 
ثالثة اجتماعات متتالية اأو اأكرث من ع�سرة اجتماعات 
متفرق���ة دون عذر تقبل���ه اللجنة. وال يج���وز للع�سو اأن 
يتغي���ب عن اإحدى جل�سات املجل�س اأو اجتماعات جلانه 
اإال اإذا اأخطر الرئي�س بذلك مع بيان العذر. ولذا فر�س 
النظ���ام الداخل���ي الداخلي يف امل���ادة )122( عقوبات 
عل���ى م���ن يتغي���ب دون عذر ع���ن جل�س���ات املجل����س اأو 
اجتماعات اللجان ث���الث مرات متتالية اأو ع�سر مرات 
متفرقة خالل الدورة العادية بحرمانه من امل�ساركة يف 
الوفود الر�سمية خالل تلك الدورة والدورة التي تليها. 

�سبط�التنقل�بني�الكتل�الربملانية:.أج

ن����س النظام الداخلي يف امل���ادة )29( على فقدان 
الع�س���و امل�ستقيل من الكتل���ة اأو املف�سول منها حقه يف 
املوقع الذي تواله كممثل للكتل���ة، وللكتلة حق ا�ستبداله 

بع�سو اآخر من بني اأع�سائها.

�سبط�الكالم�حتت�القبة:.أد

ال يج���وز الأحد وفقًا للم���ادة )99( اأن يتكلم اإال بعد 
اأن يطل���ب الكالم وياأذن له الرئي����س، واإال فللرئي�س اأن 
مينع���ه من الكالم وياأمر بعدم اإثبات اأقواله يف حم�سر 

اجلل�سة.

هـ.أحق�الرد�والتو�سيح:

 ل���كل ع�س���و ورد يف الكالم م���ا مي����س بكرامته، اأو 
اأ�سن���دت ل���ه اأمور �سائن���ة اأو ا�ستعمل����ت يف الكالم عنه 
عب���ارات غري الئقة اأو اأ�سيء فه���م كالمه اأو موقفه، اأن 
يرد بح�سب امل���ادة )109( اإذا طلب ذلك عقب املتكلم 
مبا�سرة اأو يف اأي وقت اآخر يطلبه، لنفي ما وجه اإليه اأو 
ت�سحي���ح ما اأ�سيء فهمه وله طلب االعتذار من املتكلم 

اأو اإحالة املو�سوع اإىل التحقيق.

منع�الكالم�و�سوابط�احلديث:.أو

متن���ح امل���ادة )116( الرئي�س حق من���ع املتكلم من 
متابع���ة كالم���ه، دون قرار م���ن املجل����س، يف احلاالت 

التالية:

اإذا تعر�س للملك مبا ال يليق اأو تناول م�سوؤوليته يف .أ1
غري ما ن�س عليه الد�ستور.

اإذا تكلم دون اإذن الرئا�سة..أ2
اإذا تف���وه بعبارات نابية بحق اأحد النواب اأو اإحدى .أ3

اللجان اأو الكت���ل النيابية اأو االئتالفات النيابية اأو 
احلكومة اأو اأحد وزرائها.

اإذا تعر�س للحياة اخلا�سة للغري..أ4
اإذا تعر����س بالتحقري ل�سخ�س اأو هيئة، ما مل تكن .أ5

اأقواله موؤيدة بحكم ق�سائي قطعي.
اإذا تعر����س لوقائع ق�سية معرو�س���ة اأمام الق�ساء .أ6

ومبا يوؤثر على �سري العدالة فيها.
اإذا انتهت مدة الكالم امل�سموح له بها..أ7
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التقيد�مبو�سوع�النقا�س:.أز

تل���زم الفق���رة )117/اأ( املتكل���م التقي���د مبو�سوع 
النقا����س واآدابه وعدم اخلروج عنه وعدم تكرار اأقواله 
اأو اأق���وال غريه من االأع�س���اء، وللرئي�س وحده اأن يلفت 
نظ���ر املتكل���م اإىل اأنه خرج عن املو�س���وع اأو اأن راأيه قد 
ات�س���ح ب�سكل كاٍف واأنه ال جمال لال�سرت�سال بالكالم. 
فيما ال جتيز الفقرة )117/ب( لغري الرئي�س مقاطعة 

املتكلم اأو اأبداء مالحظات على كالمه.

واإذا لفت الرئي�س نظ���ر املتكلم اأثناء كالمه مرتني 
يف جل�س���ة واحدة وا�ستم���ر على ما اأوج���ب لفت نظره، 
فللرئي����س مبوج���ب الفق���رة )117/ج( اأن ياأخ���ذ راأي 
املجل�س على منعه بقية اجلل�سة من الكالم يف املو�سوع 

نف�سه، وي�سدر القرار بدون مناق�سة.

وت�سم���ح الفق���رة )117/د( للرئي�س حرمان الع�سو 
من ا�ستخدام نقاط نظام اإذا طلب الع�سو نقطة نظام 

مرتني ومل تكن كذلك.

اللتزام�بقرار�منع�الكالم:.أح

كل ع�سو يقرر املجل����س منعه من الكالم ومل ميتنع 
اأو عاد لالإخالل بالنظام، يحق للمجل�س بناء على طلب 
الرئي����س اأن يق���رر اإخراجه من قاع���ة اجلل�سة مبوجب 
امل���ادة )118(، ويرتت���ب على ق���رار االإخ���راج حرمان 
الع�س���و من اال�سرتاك يف اأعم���ال املجل�س بقية اجلل�سة 
وع���دم اإثب���ات �سيء مم���ا قال���ه يف املح�س���ر واعتباره 
غائبًا عن اجلل�سة ولو مل ين�سحب. واإذا �سدر قرار من 
املجل����س بحرمان الع�سو من ح�س���ور بقية اجلل�سة ومل 
ينف���ذه طوع���ًا، فللرئي�س اأن يوقف اجلل�س���ة ويتخذ من 
االإج���راءات ما يل���زم لتنفيذ الق���رار، ويف هذه احلالة 

ميتد احلرمان تلقائيًا اإىل اجلل�سات الثالث التالية.

وُترت���ب امل���ادة )120( عل���ى ق���رار احلرم���ان م���ن 
اال�س���رتاك يف اأعم���ال املجل����س، اإع���الن ملخ�س قرار 
املجل�س يف مركز الدائرة االنتخابية التي ميثلها الع�سو 

اأو عل���ى النحو الذي يراه وقط���ع خم�س�ساته عن مدة 
احلرمان.

وتعط���ي امل���ادة )121( الع�س���و ال���ذي ُح���رم م���ن 
اال�سرتاك يف اأعم���ال املجل�س، احلق يف اأن يطلب وقف 
الق���رار ابتداء من اليوم التايل حلرمانه وذلك باإعالن 
اأ�سفه واعت���ذاره خطيًا عن عدم احرتام قرار املجل�س، 

ويتلى ذلك يف اأول جل�سة تالية.

�اللت���زام�بح�سور�اجلل�س���ات�وال�ستئ���ذان�امل�سبق�.أط
للمغادرة:

اإنف���اذًا للمادة )122(، فاإن عل���ى كل ع�سو ح�سور 
واإذا  املح���ددة،  املق���ررة يف مواعيده���ا  االجتماع���ات 
ا�سط���ر الع�سو لالن�س���راف نهائيًا م���ن املجل�س وجب 

عليه اال�ستئذان من الرئي�س.

جتميد�ع�سوية�النائب:.أي

يح���ق للمجل�س وفق���ًا ملنطوق امل���ادة )165( جتميد 
ع�سوية كل من ي�سيء بالقول اأو الفعل اأو بحمل ال�سالح 
حت���ت القب���ة اأو يف اأروق���ة املجل����س باملدة الت���ي يراها 
منا�سب���ة، وبالنظر اإىل ج�سام���ة كل فعل على حدة بعد 

اال�ستئنا�س براأي اللجنة القانونية.

ثالثًا: توجيهات ملكية مبكرة باجتاه مدونات 
ال�صلوك

ظه���رت الدع���وة امللكي���ة لو�س���ع مدون���ات �سل���وك 
ومواثيق �سرف ب�سكل وا�سح يف خطاب التكليف امللكي 
لرئي�س الوزراء �سم���ري الرفاعي، فقد ت�سمن اخلطاب 
توجي���ه احلكوم���ة اإىل »اإ�س���دار ميث���اق �س���رف مرتكز 
اإىل الد�ست���ور والقوانني يو�س���ح كل املعايري االأخالقية 
والقانوني���ة التي يجب على ال���وزراء االلتزام بها طوال 
فرتة خدمتهم العامة، بحيث تكون هذه الوثيقة املعلنة 
مرجعي���ة اإ�سافي���ة يعتمدها االأردني���ون يف احلكم على 
اأداء الفري���ق ال���وزاري. ويج���ب اأي�س���ًا اأن ي�س���در عن 
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احلكومة وثيق���ة �سبيهة ملزمة لكل العاملني يف القطاع 
احلكومي وعلى جميع م�ستويات اخلدمة العامة «24.

ويف اخلط���اب ذاته، وج���ه امللك احلكوم���ة الإعداد 
»ميث���اق �س���رف مل���زم يو�س���ح االأ�س�س الت���ي حتكم كل 
تعام���الت احلكومة م���ع اأع�س���اء جمل�س الن���واب وفق 
الد�ست���ور والقانون«. واأ�ساف: »ناأم���ل اأن يبادر جمل�س 
النواب اجلديد اأي�سًا اإىل اإ�سدار وثيقة مماثلة تطمئن 
االأردني���ني اإىل اأن العالق���ة ب���ني ال�سلطت���ني التنفيذية 
والت�سريعي���ة حمكومة مبعايري حتق���ق امل�سلحة العامة 
والتكام���ل الد�ست���وري والقان���وين وال�سيا�س���ي املطلوب 
خلدمة الوطن، ولي�ست مرتهنة لالعتبارات واملكت�سبات 

ال�سخ�سية ال�سيقة«25.

واأع���اد امللك م���رة ثاني���ة التوجيه ذات���ه يف خطاب 
التكليف الثاين لرئي�س ال���وزراء �سمري الرفاعي قائاًل: 
»نوجه احلكومة اإىل التوافق مع جمل�س النواب على اآلية 
عم���ل، ترتك���ز اإىل الد�ستور والقوان���ني، لتو�سيح اأ�س�س 
التعام���ل بني اأع�ساء ال�سلطت���ني، وبحيث يعمل اجلميع 
بروح الفريق، خلدمة اأهدافنا الوطنية. فاإجناح برامج 
التطوي���ر والتحديث، وحت�سني م�ست���وى االأداء يف جميع 
املج���االت، م�سوؤولية م�سرتكة بني جميع �سلطات الدولة 
وموؤ�س�ساته���ا، ويتطل���ب النهو����س بها جه���دًا خمل�سًا 
وم�سرتكًا، ي�ستحقه منا اأبن���اء �سعبنا الويف، الذي عرب 
عن رغبته االأكي���دة يف التغيري االإيجابي، عرب �سناديق 

االقرتاع يف االنتخابات النيابية«26.

24  ن����س خط���اب التكلي���ف امللك���ي االأول لرئي����س ال���وزراء �سم���ري الرفاعي 

ال�س���ادر بتاريخ 9 كانون االأول 2009، متوفر على املوقع الر�سمي جلاللة 
http://kingabdullah.jo/index.php/:امللك عبد اهلل الثاين على رابط

ar_JO/royalLetters/view/id/248.html

25 امل�سدر ال�سابق.

26  كت���اب التكليف امللكي حلكوم���ة �سمري الرفاعي الثانية �س���در بتاريخ 22 

ت�سرين الثاين 2010، والن����س كاماًل متوفر على املوقع الر�سمي جلاللة 
http://kingabdullah.jo/index. :املل���ك عبد اهلل الث���اين عل���ى راب���ط

 php/ar_JO/royalLetters/view/id/262.html

وب���دا وا�سح���ًا اأن خطاب التكلي���ف الثاين حلكومة 
الرفاعي جتنب ا�ستخدام كلمة »ميثاق �سرف« اأو»مدونة 
�سل���وك« م�ستبداًل ذلك ب� »اآلية عمل«، اإال اأن م�سامينها 
التوجيهي���ة ال تختل���ف كث���ريًا ع���ن م�سام���ني واأهداف 
مدون���ة ال�سلوك اأو ميثاق ال�سرف، لكن اجلديد يف هذا 
التوجي���ه كان يذهب اإىل و�سع اآلية عمل »ميثاق �سرف« 

بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية.

املبا�س���ر  امللك���ي  التوجي���ه  غي���اب  م���ن  وبالرغ���م 
حلكومت���ي د. عبد اهلل الن�سور لو�س���ع مواثيق �سرف اأو 
مدونات �سل���وك لل�سلطت���ني الت�سريعي���ة والتنفيذية اإال 
اأن خطاب التكلي���ف االأول حلكومة د. عبد اهلل الن�سور 
وج���ه احلكومة يف حين���ه اإىل »التوافق على ميثاق يعزز 
منظومة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون 
وي�سم���ن حتقي���ق العدال���ة وتكاف���وؤ الفر����س وحماربة 

ظاهرة الوا�سطة واملح�سوبية«27.

اإال اأن توجيهات امللك للنواب واالأعيان باجتاه حثهم 
على و�سع مدونة �سلوك الأع�سائهم كانت اأكرث و�سوحًا 
و�سغط���ًا يف خطاب���ي العر�س اللذين افتت���ح بهما امللك 
اأعمال الدورة غري العادية ملجل�س االأمة يف 10 �سباط/ 
فرباي���ر 2013، وافتتاح الدورة العادية االأوىل بتاريخ 3 

ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2013.

وحت���دث امللك بو�س���وح يف خطاب العر����س بافتتاح 
ال���دورة غ���ري العادية ملجل����س االأمة ال�ساب���ع ع�سر عما 
ينبغي عل���ى جمل�س النواب عمله باجتاه »تطوير مدونة 
�سلوك ملزم���ة، يتعهد النواب من خالله���ا مبمار�سات 
نيابي���ة اإيجابي���ة، تعزز دوره���م الت�سريع���ي والرقابي، 
وجتعل اأ�سا�س عالقتهم باحلكومة التناف�س على خدمة 

27  خط���اب التكلي���ف امللكي االأول حلكومة د. عب���د اهلل الن�سور �سدر بتاريخ 

10 ت�سري���ن االأول 2012، متوف���ر على املوقع الر�سم���ي جلاللة امللك عبد 
http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/:اهلل الثاين عل���ى راب���ط

royalLetters/view/id/319.html
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ال�سال���ح العام، ولي�س املكا�س���ب ال�سخ�سية املحدودة، 
ونبذ الوا�سطة واملح�سوبية«28.

وتعهد جمل����س النواب يف رده عل���ى خطاب العر�س 
يف افتت���اح ال���دورة غري العادي���ة  بو�س���ع مدونة �سلوك 
قائ���اًل: »يدرك جمل�س النواب، ب���اأن دوره يف التاأ�سي�س 
لبناء حكوم���ات برملانية، يتطلب من���ه، تطوير اأ�ساليب 
واآليات عمله، وباأق�س���ى درجات ال�سرعة والدقة، ومن 
ذلك، تعدي���ل نظامه الداخلي، مبا يواكب امل�ستجدات، 
ومبا يعزز دور جلانه الدائمة، وكتله النيابية، وليتوافق 
ذلك واأحكام الد�ستور، ف�ساًل عن اإعداد مدونة �سلوك 
الأع�سائ���ه، يلتزم���ون م���ن خالله���ا، بعم���ل نيابي جاد 

ومثمر«29. 

وع���اد املل���ك م���رة ثاني���ة يف خط���اب العر����س يف 
افتت���اح ال���دورة العادي���ة االأوىل لتوجيه جمل����س االأمة 
لو�س���ع مدونة �سلوك قائ���اًل: »اإن جمل�سكم هو حا�سنة 
الدميقراطية واحلوار الوطني، ويجب اأن يكون مثااًل يف 
ممار�سة الثقافة الدميقراطية واحلوار واحرتام الراأي 
االآخ���ر. وياأتي اإجناز النظ���ام الداخلي ملجل�س النواب، 
ومدون���ة ال�سل���وك النياب���ي م�ساهم���ة يف حتقيق ذلك، 
وه���ذا ما اأكدن���ا عليه يف خطاب العر����س االأخري. ومن 
ال�س���روري االلت���زام بهما ممار�سة فعلي���ة، حتى يكونا 
رادع���ًا الأية ممار�س���ات فردية تتعار�س م���ع اأ�سا�سيات 
العم���ل الدميقراط���ي وم�سوؤولية متثي���ل ال�سعب، وهذا 
يحافظ على مكانة وهيبة جمل�س النواب، وير�سخ الثقة 

28  خطاب العر�س امللكي بافتتاح الدورة غري العادية ملجل�س االأمة بتاريخ 10 

�سب���اط 2013، متوفر على املوقع الر�سم���ي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speeches/ :على راب���ط

  view/id/512/videoDisplay/0.html

29  الن����س الكامل لرد جمل�س النواب على  خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

http://www. :غري العادية على موقع جريدة الراأي االأردنية على رابط
 alrai.com/article/570844.html

يف موؤ�س�س���ات الدول���ة، وكل ذل���ك �سي�سم���ن ا�ستقرار 
العمل النياب���ي واحلكومي بحيث ُيكِمل املجل�س النيابي 
مدت���ه طامل���ا متتع بثق���ة ال�سعب، وت�ستم���ر احلكومة يف 

م�سوؤولياتها طاملا متتعت بثقة جمل�س النواب«30.

وق���ال جمل�س النواب يف رده على خطاب العر�س يف 
افتتاح الدورة العادية االأوىل اإن املجل�س قد »ا�ستحدث 
يف نظام���ه الداخل���ي اجلديد جلنة للنظ���ام وال�سلوك، 
وو�س���ع مدون���ة لل�سل���وك الربملاين الت���ي اأ�س���رمت اإليها 
جاللتك���م، لب���دء مرحلة جديدة من العم���ل واالجناز، 
ولرت�سي���د املمار�سات مب���ا يتنا�س���ب واأ�سا�سيات العمل 
الدميقراط���ي، ويحف���ظ للمجل�س مكانت���ه، ويعزز ثقة 

ناخبيه به، ويحقق ا�ستقرار العمل النيابي«31.

30  خط���اب العر�س يف افتتاح الدورة العادي���ة االأوىل بتاريخ 3 ت�سرين الثاين 

2013، متوف���ر بكامله على املوق���ع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speeches/ :على راب���ط

 view/id/532/videoDisplay/0.html

31  رد جمل����س النواب على خطاب العر�س يف افتتاح ال���دورة العادية االأوىل 

ملجل����س االأم���ة، متوف���ر عل���ى املوق���ع الر�سم���ي جلالل���ة املل���ك عبد اهلل 
http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/ راب���ط:   عل���ى  الث���اين 

 speechResponses/view/id/24.html
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 الف�صل الرابع:
النواب يرف�صون مدونة ال�صلوك

بالرغم م���ن التوجيهات امللكي���ة ال�سامية للحكومة 
وملجل����س النواب بو�سع مدونات �سلوك ومواثيق �سرف، 
فق���د عّط���ل جمل�س الن���واب عدة م���رات فر�س���ة تبني 

مدونة �سلوك نيابية32.

وكان جمل�س الن���واب ال�سابع ع�سر قد توافق مبكرًا 
يف اجلل�س���ة التي عقدها يوم 10 اآذار/ مار�س 2013 يف 
دورت���ه غري العادية على ت�سكيل جلنة خا�سة تعمل على 
و�س���ع مدونة �سل���وك نيابية ان�سجامًا م���ع ما ورد يف رد 
النواب على خطبة العر�س لي�سار بعد ذلك عند اإجراء 
التعديالت الالزمة على النظام الداخلي للمجل�س اإىل 

تكوين جلنة دائمة33. 

وقد ا�ستحوذ مو�سوع قواع���د ال�سلوك النيابي على 
حيز مهم من اهتمامات اللجنة القانونية، التي حّددت 
مهام جلن���ة النظام وال�سل���وك املق���رتح اإن�ساوؤها، ويف 
مقدمته���ا بطبيعة احلال االإ�س���راف على تطبيق مدونة 
ال�سل���وك النيابي���ة. هذا ع���الوة على حمارب���ة الغياب 
بدون ع���ذر مقبول ع���ن جل�سات املجل����س واللجان من 
خالل ح�سم مبلغ مائة دين���ار من خم�س�سات النائب 

ال�سهرية عن كل جل�سة اأو اجتماع يتم التغيب عنه34.

ويف الدورة العادية االأوىل، عر�ست الن�سخة االأوىل 
من م�س���روع املدونة عل���ى املجل�س بتاري���خ 15 ني�سان/ 

مدون���ة  ح���ول  املل���ك  توجيه���ات  يقاوم���ون  »الن���واب  ح�سن���ي،  32  ولي���د 

http://alarabalyawm. :ال�سل���وك«، الع���رب اليوم، متوفر عل���ى راب���ط
net/?p=296441

33  جريدة الراأي نقاًل ع���ن وكالة االأنباء االأردنية »برتا« �� متوفر على رابط: 

http://www.alrai.com/article/573007.html

34  »قراءة ملركز القد����س مل�سروع النظام الداخلي اجلديد ملجل�س النواب« ، 

مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ، �سدر بتاريخ 16 / 7/ 2013 �� متوفر 
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_ راب���ط:  عل���ى 

type=122&local_details=1&idd=317 16 - 07 - 2013

اإبري���ل 2014، اإال اأن رئي����س جمل�س الن���واب م. عاطف 
الطراون���ة ق���رر حتويل اجلل�س���ة من جل�س���ة علنية اإىل 
جل�س���ة �سري���ة، واختلف الن���واب عل���ى د�ستورية مدونة 

ال�سلوك واإمكانية تعار�سها مع النظام الداخلي35.

وعاد جمل����س النواب اإىل طرح املدون���ة مرة ثانية، 
لكن���ه قرر تاأجيل بحثها ب�سبب ما ورد فيها من عقوبات 
عل���ى الن���واب، ث���م عر�س���ت الن�سخ���ة الثالث���ة املعدلة 
واالأخ���رية على املجل����س يف دورته اال�ستثنائي���ة للدورة 
مبواقفه���م  مت�سك���وا  الن���واب  اأن  اإال  االأوىل،  العادي���ة 
ال�سابق���ة برف�س مدونة ال�سلوك بعد اأن و�سفها النائب 
�سم���ري عوي�س باأن ال���كالم فيها عام ج���دًا، و�سيدخلنا 
كمجل����س النواب يف متاهة من التحقيقات الأي ت�سرف 
يتعل���ق باأي نائب، مقرتحًا �سحب املدونة وعدم املوافقة 

عليها36.

ورف����س جمل����س الن���واب باأغلبية 52 م���ن اأ�سل 83 
نائب���ًا مدونة ال�سلوك النيابية. وق���ال النائب املخ�سرم 
عبد الكرمي الدغمي بهذا ال�سدد اإن »النواب انتخبهم 
املجتم���ع االأردين بكامل���ه، ونح���ن قدمتن���ا جماهرين���ا 
لتمثيله���ا يف املجل�س، واعتقد اأن���ه من غري املنا�سب لنا 
اأن ن�س���ع قواعد، اإذ اإن قواعد ال�سلوك يتوجب اأن تكون 
يف نفو�سنا، وال اأعتق���د اأن هناك �سرورة اأن نكتب هذه 
الكلم���ات املوجودة يف املدونة«، ولف���ت اإىل اأن الد�ستور 
ه���و الذي يحك���م عم���ل جمل�س الن���واب ولي����س هناك 
وظائف اإ�سافية لعمل جمل�س النواب، وقال كنت اأمتنى 

35  مع���اذ احلنيطي، »خالف نيابي على د�ستوري���ة مدونة ال�سلوك النيابية«، 

http://www.jfranews. :موقع جفرا نيوز، متوفر على الراب���ط التايل
 net/more

مدون���ة  ح���ول«  املل���ك  توجيه���ات  يقاوم���ون  »الن���واب  ح�سن���ي،  36  ولي���د 

http://alarabalyawm. :ال�سل���وك، الع���رب الي���وم، متوفر عل���ى راب���ط
net/?p=296441
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اأن تك���ون تل���ك املدون���ة يف مكتب الرئي����س ونوقع عليها 
دون �سجيج، واأعتقد اأن املدونة غري د�ستورية، مقرتحًا 

رف�سها. 

ويف حماولة ردها على النواب املطالبني برد مدونة 
ال�سل���وك، قالت رئي�سة جلنة النظ���ام وال�سلوك النائبة 
وف���اء بن���ي م�سطفى »اح���رتم وجهات نظ���ر الزمالء، 
ونح���ن مل ن�س���ع اأي �سيء مي����س كرام���ة النائب، نحن 
و�سعن���ا جلن���ة النظام وال�سل���وك بكام���ل حريتنا، وفق 
النظ���ام الداخل���ي«، واأ�ساف���ت: »اإن املدون���ة اأ�سبحت 
جزءًا مكماًل للنظام الداخلي، ولهذا ال اأعتقد اأنه يوجد 
خمالفة د�ستورية حوله���ا«، مقرتحة املوافقة عليها، يف 
حني ق���ال النائب خال���د البكار اإن ما ه���و موجود لي�س 
قانون���ًا، بينما راأى النائب خليل عطي���ة اأنه ال يجوز اأن 
يت���م اق���رتاح اإلغ���اء املدون���ة باعتبار اأن ذل���ك خمالف 
للنظ���ام الداخل���ي، مقرتحًا اأن تك���ون املدونة يف مكتب 

الرئي�س ويجري توقيعها من قبل النواب37.

 مدونة �صلوك الأعيان ما زالت قيد الإعداد:• 
يف مقاب���ل ق���رار جمل����س الن���واب برف����س م�سروع 
مدون���ة ال�سل���وك، ف���اإن الغرف���ة الت�سريعي���ة الثانية يف 
جمل�س االأمة »االأعيان« م���ا زالت يف طور اإعداد مدونة 
ال�سلوك اخلا�سة باالأعيان والتي تاتي يف االأ�سل تنفيذًا 

لتوجيهات جاللة امللك يف هذا اجلانب.

ولي�س م���ن املرجح اأن يتاأثر جمل����س االأعيان بقرار 
جمل����س الن���واب وي�سوت عل���ى رف�س م�س���روع املدونة 
اخلا�س���ة ب���ه اأ�س���وة بالن���واب، ف�س���اًل ع���ن اأن جمل�س 
االأعي���ان اأظه���ر جانبًا كب���ريًا من الرتي���ث يف مناق�سة 

37  جه���اد املن�سي، »النواب« يرف����س نهائيًا اإقرار مدونة ال�سل���وك النيابية �� 

http://www. :جريدة الغد �� عدد 26 حزيران 2014 � متوفر على رابط
 alghad.com/articles/810678

م�س���روع مدونته ما منح اللجنة اخلا�سة امل�سكلة لو�سع 
م�سروع املدونة الفر�سة الكافية للمناق�سة والتقييم.

ووفق���ًا لت�سريح���ات رئي�س اللجن���ة اخلا�سة لو�سع 
م�س���روع املدون���ة الع���ني حمم���د الذوي���ب، ف���اإن مدونة 
ال�سل���وك »تعترب ج���زءًا من النظام الداخل���ي للمجل�س 
بع���د اإقرارها، و�ستكون ملزم���ة لالأع�ساء وفقا الأحكام 
الد�ست���ور والنظ���ام الداخل���ي للمجل����س، وته���دف اإىل 
تفعيل الدور الت�سريعي والرقابي للمجل�س وتر�سيخ قيم 
الدميقراطي���ة واحلوار واحرتام ال���راأي االآخر وتقدمي 
ال�سالح العام على اخلا�س، اإ�سافة اإىل تعزيز النزاهة 

وال�سفافية«38.

ويف ح���ال اإق���رار جمل����س االأعي���ان ملدون���ة ال�سلوك 
اخلا�س���ة باأع�سائ���ه، فاإن االأعي���ان �سيحرجون جمل�س 
الن���واب خا�س���ة اأن »جمل�س االأعي���ان يف حالة ما ي�سبه 
االإجم���اع على ن����س املدونة التي كان جالل���ة امللك قد 
وجه املجل�سني يف خطابي العر�س يف افتتاح الدورة غري 
العادي���ة والعادية االأوىل اإىل و�س���ع مدونتي �سلوك لكل 

منهما«39.

وكال���ة  موق���ع  عل���ى  من�س���ورة  الذوي���ب  حمم���د  الع���ني  38  ت�سريح���ات 

http://www.ammonnews.net/article. راب���ط:  عل���ى  عم���ون 
 aspx?articleno=202444

39  »االأعيان يحرج���ون النواب مبدونة �سلوك« �� جريدة العرب اليوم � متوفر 

http://alarabalyawm.net/?p=386500 :على رابط



19
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مدونة ال�صلوك النيابية

1ــ قانونية املدونة:
اعتربت املدونة نف�سها يف املادة الثانية جزءًا مكماًل 
للنظام الداخلي ملجل�س النواب من حيث كونها معايري 
عام���ة يعتمدها اأع�س���اء جمل�س الن���واب اأثناء قيامهم 

بواجباتهم.

2ــ الغايات والأهداف:
ح���ددت املدونة جمموعة م���ن االأه���داف والغايات 
التي تعم���ل على حتقيقها من خالل م���ا اأ�سمته ب�سبط 
ال�سل���وك النياب���ي وتنظي���م االأداء وف���ق اأربع���ة حماور 

رئي�سية، هي:

 تر�سي���خ القي���م الدميقراطية وقي���م املواطنة واإيثار .أأ
ال�سالح العام.

تعزيز دور امل�سوؤولية النيابية وامل�ساءلة الذاتية..أب
 التعامل مبو�سوعية ونزاهة و�سدق واأمانة وتعزيز .أج

ثقة املواطن باملجل�س واأع�سائه وذلك عرب منظومة 
ال�سفافية وامل�ساءلة.

 االلت���زام بتعزي���ز قي���م الوح���دة الوطني���ة وجتنب .أد
التحري����س واإث���ارة الفنت وما م���ن �ساأن���ه اإ�سعاف 

املجتمع وامل�س باأمنه وا�ستقراره.
اإن جمم���وع االأه���داف والغاي���ات ال���واردة يف املادة 
الثالثة من املدونة تت�سعب كثريًا، وجتنب وا�سعو املدونة 
ا�ستخدام كلمات مثل »االأخالق« و»ال�سلوك« و»الف�ساد« 
يف الوق���ت الذي كان يتوجب فيه على املدونة ا�ستخدام 
ه���ذه الكلم���ات الداللي���ة مبك���رًا يف م�سته���ل املدونة ملا 
له���ا من ارتباط���ات ع�سوية جوهرية بغاي���ات واأهداف 

مدونات ال�سلوك يف العامل اأجمع.

وم���ن املالح���ظ اأن تر�سي���خ القي���م الدميقراطي���ة 
واملواطنة وال�سالح العام، والتعامل مبو�سوعية ونزاهة 
و�سدق واأمانة، وتعزيز ثق���ة املواطن باملجل�س، وتعزيز 
دور امل�سوؤولي���ة النيابية وال�سفافية وامل�ساءلة الذاتية...

اإل���خ ال تب���دو وا�سح���ة متام���ًا يف باقي مكون���ات مدونة 
ال�سل���وك، مبعنى اأن جمموع امل���واد االأخرى املتممة لها 
ال تعمل على حتقيق كامل هذه االأهداف والغايات وفقًا 

الآليات واأحكام وا�سحة.

3 ــ اللتزامات:
اأوجب���ت املدونة على النواب العديد من االلتزامات 
التي يتعني عليهم مراعاتها، وت�سمنت هذه االلتزامات 

ما يلي:

 االلت���زام بن�سو�س الد�ستور وقوانني الدولة املعمول .أأ
به���ا والنظ���ام الداخل���ي ملجل����س الن���واب ومدون���ة 
ال�سلوك النيابية، وكذلك االأخالق واالأعراف العامة 
ال�سائدة يف املجتمع ومراعاته���ا يف قيامه بواجباته 

ومهامه الد�ستورية.
 احرتام املجل�س وااللتزام بعدم االإ�ساءة اإىل �سمعته .أب

وهيبته باعتباره اأحد اأهم موؤ�س�سات الدولة.
 االطالع امل�ستمر على الق�سايا الراهنة للدولة من .أج

اأجل امل�ساهمة الفاعلة يف م�ستجداتها.
  عدم التغا�سي عن اأي اأمر قد ي�سر بوجوده اأو بعدم .أد

وجوده بامل�سلحة العام���ة وتنبيه ذوي االخت�سا�س 
اإىل مكام���ن اخلل���ل وتق���دمي اأي اقرتاح���ات تع���ود 

بالنفع على الدولة.
هـ.أ املحافظة عل���ى �سرية املعلوم���ات املتعلقة بق�سايا 
املواطن���ني وخ�سو�سياتهم و�سوؤونه���م ال�سخ�سية 

التي ت�سل اإىل علمه من خالل اأدائه ملهامه.
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احرتام االآراء الفكرية والروؤى ال�سيا�سية لالآخرين..أو
 تبن���ي االأدوار االإيجابي���ة الت���ي م���ن �ساأنه���ا ت�سييق .أز

�سق���ة اخلالف والو�س���ول اإىل قناعات م�سرتكة بني 
املواطن���ني  واملوؤ�س�سات العامة مب���ا يخدم امل�سلحة 

العامة.
 اإ�سع���ار االأمانة العامة ملجل�س الن���واب م�سبقًا باأية .أح

زي���ارة خا�سة يقوم بها الأي دولة مبا يف ذلك تاريخ 
املغ���ادرة وتاريخ العودة مع العن���وان ورقم الهاتف 
الذي ميك���ن االت�سال به عند احلاجة كلما اأمكن، 
وال يجوز متثي���ل املجل�س اأو التحدث با�سمه اإال بعد 

اأخذ اإذن خطي بذلك.
 احلفاظ عل���ى �سمعة املجل����س والدولة يف اخلارج .أط

خالل الزيارات الر�سمية واخلا�سة.
 ا�ستعم���ال اللوح���ة اخلا�سة مبجل�س الن���واب والتي .أي

ت�س���در عن دائ���رة ترخي�س ال�سواق���ني واملركبات 
على مركبته اخلا�سة.

اإن م���ن املالحظ يف تلك االلتزام���ات التي فر�ستها 
املدون���ة على الن���واب اأنه���ا تنق�سم اإىل ق�سم���ني؛ االأول 
ويعت���رب مب���ادىء عامة قد يتم تطبيقه���ا على اأي قطاع 
كائنًا من كان، والق�سم الثاين ظهر وكاأنه يعالج ق�سايا 
وم�سكالت حم���ددة يعاين منها جمل����س النواب، وكان 
م���ن االأج���دى باملدون���ة اأن تفرد له���ا ف�س���اًل م�ستقاًل 

للحديث فيها.

اإن ذه���اب املدون���ة اإىل ت�سم���ني بع����س امل�س���كالت 
املتك���ررة التي يع���اين منها جمل�س الن���واب با�ستمرار، 
بدا وكاأن���ه تخ�سي�س لهذه امل�س���كالت بالرغم من اأنه 
مل يتم التطرق للعديد من امل�سكالت االأخرى، وبالتايل 
بدت املدونة يف هذا اجلزء مق�سرة متامًا يف االإحاطة 
بكل امل�س���كالت التقليدية القائم���ة التي تعاين جمال�س 

النواب املتعاقبة منها.

4 ــ الت�صارب يف امل�صالح:
�س���ّددت املدون���ة عل���ى وج���وب اأن يراع���ي النائ���ب 

امل�سائل التالية املتعلقة بعمله:

 تق���دمي امل�سلح���ة العامة على امل�سال���ح ال�سخ�سية .أأ
يف كل �س���اأن، ويف حال وقوع ت�س���ارب بني م�سلحته 
ال�سخ�سية وامل�سالح العام���ة يتوجب عليه حل هذا 
الت�س���ارب ب�سكل ي�سمو في���ه الواجب جتاه امل�سلحة 
العامة على امل�سال���ح ال�سخ�سية والعائلية والفئوية 

واحلزبية.
 عدم التمييز بني املواطن���ني والدفاع عن حقوقهم .أب

وع���دم القب���ول ب���اأي عمل يخ���ل بتلك احلق���وق اأو 
ينتق�س منها وعدم الت�سرت على اأي ف�ساد اأو ظلم.

 عدم االرتباط مب�سالح مالية مع اأي جهة قد توؤثر .أج
�سلب���ًا على اأدائه لواجباته اأو على ا�ستقاللية قراره 
واالبتع���اد عن تبني اأية ق�سي���ة داخل املجل�س جلر 

منفعة اأو ك�سب مادي.
 ع���دم التو�س���ط يف اأي مو�س���وع اإال رفع���ًا لظل���م اأو .أد

ت�سويب���ًا خلط���اأ اأو اإحقاق���ًا حلق، وع���دم ا�ستثمار 
موقعه لل�سغط على اأية جهة كانت لتحقيق اأهداف 
اأو مكا�س���ب خا�سة ل���ه اأو الأقارب���ه اأو معارفه اأو من 

يرتبط معهم مب�سالح �سخ�سية.
هـ.أ االأخ���ذ بعني االعتبار وج���وب ا�ستخدام املعلومات 
التي يتلقاه���ا ب�سرية يف �سي���اق مهامه يف املجل�س 
فق���ط، ويف اإط���ار ه���ذه امله���ام ال يج���وز قطع���ًا 
ا�ستخ���دام مثل ه���ذه املعلوم���ات لغر����س الك�سب 

املايل اأو لتحقيق منافع اأخرى.
اإن م�ساأل���ة الت�سارب يف امل�سال���ح حددها الد�ستور 
االأردين بو�س���وح، كم���ا اأن قانون اإ�سه���ار الذمة املالية 
األزم النواب باالإف�ساح عن ممتلكاتهم واأعمالهم وفيما 
اإذا كان���وا يرتبطون ب�سراكة يف العمل مع احلكومة قبل 

النيابة اأم ال.
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اإن مب���داأ االإف�س���اح م���ن �ساأن���ه تعزي���ز ال�سفافي���ة 
والنزاه���ة، كم���ا اأن الك�س���ف ع���ن امل�سال���ح امل�سرتكة 
م���ع احلكوم���ة �سي�ساه���م يف جتنيب النائ���ب اأو النواب 
االحتكام امل�سبق لتلك ال�سراكة امل�سلحية والتي �ستوؤثر 

بدورها يف عمل النائب الت�سريعي والرقابي.

ويف ال�سي���اق ذات���ه، فاإن االنحياز ب���كل اأنواعه عمل 
ينتفي مع���ه حياد النائب، �سوء اأكان هذا االنحياز على 
�سكل انحياز للناخبني �س���د ناخبني اآخرين، اأو انحياز 
للحكوم���ة بحك���م امل�سال���ح امل�سرتك���ة، وبالت���ايل فاإن 
االنحي���از بكل اأ�سكال���ه ومعطياته ي�س���كل عامل �سغط 

على النائب �سيوؤثر على قيامه بواجباته الد�ستورية.

اإن م���ن اأبرز ما غ���اب عن مدونة ال�سل���وك جتنبها 
احلديث بو�سوح ع���ن حق املواطن يف املعرفة ويف تلقي 
املعلومات وحري���ة ان�سيابها من الن���واب اأو من جمل�س 

النواب اإىل املواطنني.

كم���ا غاب عن مدونة ال�سل���وك الن�س �سراحة على 
اإع���ادة النظ���ر يف احل�سان���ة الربملانية، فق���د كان من 
املنتظ���ر اأن تن�س املدونة على ت�سهيل الطلب الق�سائي 
مبث���ول النائب امل�ستك���ى عليه من قب���ل املواطنني اأمام 
الق�س���اء بداًل من االنتظار اإىل م���ا بعد انتهاء الدورات 
الربملاني���ة املنعقدة »عادي���ة وا�ستثنائية«، ما يعمل على 
تعطيل الق�ساء الذي قد يظهر وكاأنه تدخل غري مبا�سر 
من قبل جمل�س النواب يف ال�سلطة الق�سائية، ويخالف 

بذلك مبداأ ا�ستقالل ال�سلطات.

وكان على املدونة اأن تعالج عالقة النائب باملواطنني 
ب�سكل اأو�سع واأو�سح، على نحو اإلزام النواب بالرد على 
�س���كاوى ومطالب املواطن���ني اأو الناخبني بو�سوح ودون 
ح���رج يف احلاالت الت���ي ال ي�ستطيع النائ���ب فيها تلبية 

مطالبهم، بداًل من حاالت الت�سويف واالنتظار.

5 ــ �صلوك النائب يف املجل�ص واللجان:
و�سع���ت املدون���ة العديد م���ن ال�سواب���ط ال�سلوكية 
االجتماع���ات  يف  اأو  اللج���ان  اجتماع���ات  يف  للن���واب 

الر�سمية حتت القبة اأثناء انعقاد اجلل�سات، وهي:

 احرتام ح�سور جمي���ع جل�سات املجل�س واجتماعات .أأ
اللجان التي هو ع�سو فيها.

 ع���دم مغادرة قبة الربملان اأثن���اء انعقاد اجلل�سات .أب
اإال ل�سبب م�سروع وبعد ا�ستئذان رئي�س اجلل�سة.

 احرتام رئا�س���ة املجل�س واأع�سائه وع���دم االإ�ساءة .أج
لهم بالقول اأو الفعل اأثناء املداوالت داخل املجل�س 
وخارجه، وع���دم االإتيان باأي ح���ركات اأو اإ�سارات 

مت�س من هيبة املجل�س.
  االبتعاد ع���ن تهديد االآخرين اأو التلويح با�ستخدام .أد

واح���رتام  كان���ت  و�سيل���ة  باأي���ة  �سده���م  الق���وة 
اخل�سو�سيات.

هـ.أ ع���دم اإح�س���ار اأ�سخا����س حل�س���ور االجتماع���ات 
اأو الدخ���ول اإىل القب���ة اأو اأروق���ة املجل����س اإال بعد 
احل�س���ول عل���ى اإذن بذلك وخ�سوعه���م للتفتي�س 

املعتاد.
يف .أو املتداول���ة  املعلوم���ات  �سري���ة  عل���ى   املحافظ���ة 

اجلل�س���ات ال�سري���ة الت���ي يعقدها جمل����س النواب 
واللج���ان وعدم اإف�س���اء اأي معلومات منه���ا اإىل اأية 

جهة حتى تزول �سفة ال�سرية عن هذه املعلومات.
 العمل بروح الفريق الواحد مع بقية اأع�ساء املجل�س .أز

من حيث التوجه الع���ام وال�سعي للو�سول اإىل هدف 
م�سرتك هو م�سلحة الوطن واملواطن.

 االمتن���اع ع���ن ا�ستخ���دام الكلم���ات واالإيح���اءات .أح
وغريه���ا م���ن الت�سرفات الت���ي قد ت�س���كل اإهانة، 
وعدم اإطالق الت�سريحات العدائية وغري الالئقة 
الت���ي ق���د ت�س���يء اإىل �سمع���ة املجل����س اأو اأي م���ن 

اأع�سائه.
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 ع���دم تنظيم االجتماعات العامة اأو االحتفاالت اأو .أط
االعت�سام���ات اأو املعار����س وما �ساب���ه ذلك داخل 
املجل����س اإال بع���د احل�س���ول عل���ى اإذن بذلك من 

الرئي�س.
 االمتن���اع عن اإثارة اأية �سج���ة يف ال�سرفات العامة .أي

وحتري����س وتوجيه املواطن���ني يف حالة ح�سورهم 
جل�سات املجل�س.

 عدم حمل اأي نوع من االأ�سلحة داخل اأروقة املجل�س .أك
اأو يف �ساحاته اأو يف القاعة التي تعقد فيها جل�سات 
املجل����س »القب���ة« بالرغم من اأي قوان���ني اأو اأنظمة 

جتيز له حمل االأ�سلحة يف اأي مكان اآخر.
6 ــ الإجراءات »التنظيم الإداري لتطبيق 

املدونة«:
خ�س�س���ت املدون���ة امل���ادة )7( منه���ا اإىل اجلانب 

التنظيمي واالإداري ون�ست على ما يلي:

  م���ع مراعاة اأح���كام املادت���ني )154( و )157( من .أأ
النظام الداخلي للمجل�س، للجنة النظر يف ال�سكاوى 

املحالة اإليها.
 يكل���ف رئي�س املجل�س اأحد موظف���ي االأمانة العامة .أب

مبه���ام »اأم���ني �سر ال�س���كاوى« ليكون م�س���وؤواًل عن 
تلقي ال�سكاوى وتقدمي تقرير قانوين مف�سل عنها 

اإىل اللجنة.
مبوج���ب .أج  ����� وال�سل���وك  النظ���ام  جلن���ة   تت���وىل 

ال�سالحي���ات املنوطة بها ح�س���ب املادة )58( من 
النظام الداخل���ي، التحقيق بال�س���كاوى املعرو�سة 

عليها م���ع االأخذ بعني االعتبار ح���ق امل�ستكى عليه 
بالدفاع عن نف�سه بذاته اأو عن طريق توكيل حمام 

بح�سوره.
 للجن���ة النظام وال�سلوك حفظ ال�سكوى اأو التن�سيب .أد

للمجل�س بالقرار الذي تراه منا�سبًا ب�ساأنها.
هـ.أ للمجل����س احلق �� باأغلبي���ة احل�سور �� املوافقة على 

قرار اللجنة اأو رف�سه اأو تعديله.
7 ــ العقوبات:

ن�ست امل���ادة )8( من مدونة ال�سل���وك على اأنه مع 
مراعاة ما ورد يف النظام الداخلي تتوىل جلنة النظام 

وال�سلوك النيابية التن�سيب بالعقوبات التالية:

اإ�سعار النائب �سفهيًا اأو خطيًا باخلطاأ املرتكب..أأ
 االعت���ذار الر�سم���ي يف املجل����س ملا �س���در عنه من .أب

ت�سرفات.
 حرمان���ه م���ن ال���كالم يف جل�سات املجل����س مدة ال .أج

تق���ل عن جل�سة واحدة وال تزيد عن خم�س جل�سات 
وال حتت�س���ب له���ذه الغاية اإال اجلل�س���ات التي يكون 

النائب فيها حا�سرًا.
 حرمانه من ح�سور جل�سات املجل�س مدة ال تقل عن .أد

جل�سة واحدة، وال تزيد عن خم�س جل�سات واقتطاع 
مبلغ مائتا دينار عن كل جل�سة حرم من ح�سورها.

هـ.أ حرمان���ه م���ن امل�سارك���ة يف الوف���ود الر�سمية ملدة 
حتددها اللجنة.
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التو�سيات

التو�صيات:

ا�ستثم���ار اإق���رار جمل����س االأعيان ملدونت���ه لل�سلوك  �
عند االنتهاء من اإعدادها، الإعادة طرح �سرورة التزام 

جمل�س النواب باإ�سدار مدونة �سلوك نيابية جديدة.

مواجهة االجتاه الذي يعار�س اإقرار مدونة ال�سلوك  �
النيابية بدعوى عدم د�ستوريتها بدعوة جمل�س النواب 
للت�سويت على طلب ا�ست�سارة املحكمة الد�ستورية بهذا 

اخل�سو�س.  

دعوة جلن���ة النظ���ام وال�سل���وك اىل تطوير مدونة  �
ال�سلوك التي رف�سها جمل�س النواب، لك�سب عدد اأو�سع 
من الن���واب اإىل جانبها متهي���دًا لعر�سها جمددًا على 

املجل�س.

اأن تتوىل جلن���ة النظام وال�سل���وك النيابية تنظيم  �
ور�س���ات عم���ل متعددة للن���واب ل�س���رح اأهمي���ة مدونة 
ال�سل���وك النيابية به���دف تاأمني اأغلبي���ة برملانية لدعم 

م�سروع املدونة.

دعوة جلن���ة النظام وال�سل���وك لالأخذ باملقرتحات  �
التالية لدى مراجعة مدونة ال�سلوك ال�سابقة:

Ó  التاأكي���د على ح���ق املواطن يف املعرف���ة ويف تلقي
املعلوم���ات وحري���ة ان�سيابه���ا م���ن الن���واب اأو م���ن 

املجل�س باجتاه املواطنني. 

Ó  اإع���ادة النظ���ر يف احل�سان���ة الربملاني���ة للنائب
يف اجت���اه ت�سهيل الطل���ب الق�سائي مبث���ول النائب 

امل�ستك���ى عليه من قبل املواطنني اأمام الق�ساء بداًل 
م���ن االنتظار اإىل م���ا بعد انتهاء ال���دورة الربملانية 

املنعقدة.

Ó  معاجلة عالق���ة النائب باملواطنني ب�س���كل اأو�سع
واأو�س���ح، بحيث يلت���زم النواب بال���رد على �سكاوى 
ومطال���ب الناخبني اأو املواطنني بو�سوح ودون حرج 
يف احل���االت الت���ي ال ي�ستطي���ع النائ���ب فيه���ا تلبية 

مطالبهم. 

Ó  تاأكي���د رب���ط مدون���ة ال�سل���وك مبحارب���ة الف�ساد
وباتفاقي���ة االأمم املتحدة ملحارب���ة الف�ساد التي وقع 

عليها االأردن.

Ó  النيابي���ة مبب���داأ وقي���م ال�سل���وك  رب���ط مدون���ة 
ال�سفافي���ة واالإف�ساح وان�سجامه���ا مع قانون اإ�سهار 

الذمة املالية.
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