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الف�صل الأول:
�أهمية مدونة ال�سلوك للنواب
مل تعد مدون ��ات ال�سلوك النيابي ��ة نوع ًا من الرتف
ال�سيا�س ��ي �أو الأخالقي ال ��ذي متار�سه جمال�س النواب
يف دول العامل الدميقراطي ،بقدر ما �أ�صبحت �ضرورة
ملح ��ة يف غاي ��ة الأهمية مل ��ا لها م ��ن دالالت وم�ضامني
تتعل ��ق بتعزي ��ز ال�شفافي ��ة وامل�ساءل ��ة واملحا�سبة داخل
امل�ؤ�س�سة الت�شريعية الربملانية.

ورمبا ن�ضي ��ف �سبب ًا �آخر يف احلالة الأردنية يرتبط
بتوجيه ��ات جالل ��ة امللك ملجل�س الأم ��ة ب�شقيه ،النواب
والأعيان ،لو�ضع مدونات �سلوك لكل جمل�س على حدة،
ف�ض ًال ع ��ن التوجيه ��ات امللكي ��ة الأخرى الت ��ي وجهت
احلكوم ��ات لو�ض ��ع مدون ��ات �سل ��وك لل ��وزراء و�أخرى
للق�ضاة.

و�إذا كان ��ت اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد
قد ربط ��ت و�ضع مدونات ال�سل ��وك الربملانية مبكافحة
الف�س ��اد يف امل�ؤ�س�س ��ات الت�شريعي ��ة وباق ��ي م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة ،ف� ��إن هذه املدون ��ات تتج ��اوز يف حقيقتها هذا
الهدف لت�صل �إىل حماولة �ضبط �إيقاع العمل الربملاين
داخ ��ل الربمل ��ان نف�س ��ه ،من خ�ل�ال �ضب ��ط العالقات
الربملانية الداخلي ��ة ،وو�ضع عقوبات عل ��ى التجاوزات
ال�شخ�صي ��ة التي ق ��د يقرتفها نواب بح ��ق زمالئهم يف
امل�ؤ�س�سة الت�شريعية.

�أم ��ا ما يتعل ��ق بالأ�سب ��اب الثالثة ،فيمك ��ن التوقف
عنده ��ا ب�إيج ��از لكونها تنطب ��ق على احلال ��ة الأردنية
متام ًا:

وت�ستخ ��دم الربملانات «نظم ًا جدي ��دة للأخالقيات
وقواع ��د ال�سلوك ع ��ادة لواحد من ثالث ��ة �أ�سباب� ،إما
رد ًا على املخالفات الأخالقية ،و�إما ب�سبب قلق ال�شعب
ب�ش�أن املعايري الربملاني ��ة ،و�إما �إنفاذ ًا للنظام الداخلي
القائم واخلا�ص بالربملان» .
1

ويف معظم برملانات العامل ومن بينها جمل�س النواب
الأردين ،فق ��د اجتمعت ه ��ذه الأ�سب ��اب الثالثة للدفع
باملجل�س لو�ضع مدونة �سلوك ملعاجلة كل هذه الأ�سباب
الت ��ي حتول ��ت �إىل م�ش ��كالت �ضاغط ��ة عل ��ى املجل�س،
خا�صة بعد �سل�سل ��ة م�شكالت داخلية يف املجل�س نتجت
�أ�ص ًال عن جتاوزات لنواب �ضد زمالء لهم يف املجل�س.
1

�أ ــ الرد على املخالفات الأخالقية:
�شه ��دت جمال�س الن ��واب الأردني ��ة املتعاقبة الكثري
م ��ن املخالف ��ات الأخالقي ��ة وال�سلوكي ��ة ،وارتفع ��ت
وتريتها يف املجل�سني ال�ساد� ��س ع�شر (،)2012-2010
وال�ساب ��ع ع�ش ��ر املنتخب يف ع ��ام  ،2013ومتثلت بكرثة
اال�شتب ��اكات بالأي ��دي وتب ��ادل االتهام ��ات وال�شتائم،
وال�ض ��رب بالأحذية وحمل ال�سالح ،و�إطالق الر�صا�ص
احلي ،وغريها م ��ن ال�سلوكيات التي �شكلت مبجموعها
جتاوزات وا�ضحة على النظام الداخلي ملجل�س النواب،
ف�ضال عن جتاوزاتها على النظم ال�سلوكية والأخالقية
للنواب �أنف�سهم.
ب ــ قلق ال�شعب ب�ش�أن املعايري الربملانية:
�أدت ه ��ذه التجاوزات �إىل و�ض ��ع جمل�س النواب يف
دائرة االتهام من قبل املواطنني الذين انخف�ضت ن�سبة
من يثقون منهم باملجل�س ،ف�ض ًال عن عدم ثقتهم بدور
املجل� ��س يف حما�سب ��ة النواب الذين يتج ��اوزون قواعد
ال�سل ��وك و�أخالقي ��ات العم ��ل واملجتم ��ع الت ��ي يفرت�ض
املواطن الأردين ح�ضورها �أثناء العمل الربملاين.

دليل الربملانيني حول الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية� ،ص .13
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وله ��ذه الأ�سب ��اب ،فقد حت ��ول جمل�س الن ��واب �إىل
مو�ض ��ع خ�صب للتهج ��م عليه ب�سبب تل ��ك التجاوزات،
ومل يع ��د املجل� ��س يحظى ب� ��أي هيبة حقيقي ��ة يف عيون
املواطنني .وق ��د �ساهمت تلك املخالف ��ات والتجاوزات
يف حتويل املجل�س �إىل م ��ادة للتندر ،وجعلت منه هدف ًا
مبا�شر ًا للنقد املفتوح الذي ال يعرف حدود ًا.
ج ــ تطبيق النظام الداخلي:
م ��ن الوا�ض ��ح �أن ه ��ذه احلال ��ة مركبة ،فق ��د جاء
تعديل النظام الداخلي ا�ستجابة ل�ضرورات العمل على
�ضب ��ط �سلوكيات النواب بع ��د التجاوزات التي �شهدتها
املجال� ��س النيابي ��ة ال�سابقة ،ولذل ��ك مت تعديل النظام
الداخل ��ي من �أجل ت�شريع و�ضع مدونة ال�سلوك النيابية
وم ��ن خالل ت�شكي ��ل جلنة نيابي ��ة دائم ��ة با�سم «جلنة
ال�سلوك والنظام».
وبع ��د تعديل النظ ��ام الداخلي� ،أ�صب ��ح لزام ًا على
جمل� ��س الن ��واب التوجه لو�ض ��ع مدونة �سل ��وك للنواب
�إنف ��اذ ًا لنظامه الداخلي اجلدي ��د ال�صادر عام .2013
ومن هنا بدا مطلب تطبيق النظام الداخلي مركب ًا.
 •مدى احلاجة �إىل مدونة �سلوك نيابية:

لق ��د باتت احلاج ��ة �إىل مدونة �سل ��وك نيابية ملحة
و�ضرورية ،فف�ض ًال عن كون وجودها ين�سجم مع اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ف�إنها تعترب جزء ًا مهم ًا
م ��ن عم ��ل �أي جمل�س ن ��واب يف بلد دميقراط ��ي ملا لها
من �أهمي ��ة يف �ضبط �سلوكيات الن ��واب داخل الربملان
وخارج ��ه ،وملا لها من �أهمي ��ة يف تعزيز مبد�أ ال�شفافية
والنزاهة ،ومعاجلة االختالالت التي ي�شهدها الربملان
م ��ن خالل �سلوكيات �أع�ضائه الت ��ي قد ت�ؤثر �سلبي ًا على
امل�ؤ�س�سة الربملانية.
ولتحقي ��ق ه ��ذا الهدف ،فق ��د و�ضع ��ت العديد من
املعاي�ي�ر والقي ��م الدولي ��ة الت ��ي يتوجب عل ��ى مدونات
ال�سل ��وك �أن ترتك ��ز �إليه ��ا .ويف احلال ��ة الأردنية ،فقد
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مدونة ال�سلوك النيابية

ت�ضم ��ن م�شروع م�سودة مدونة ال�سلوك العديد من تلك
املعايري.
�إن مدون ��ات ال�سل ��وك التي تلت ��زم باملعايري الدولية
«تقر بحاج ��ة مدونات ال�سلوك الوطني ��ة �إىل ا�ستيعاب
اخل�صو�صي ��ات املحلي ��ة يف �صياغاته ��ا .وم ��ن ه ��ذا
املنطلق ،ف�إنن ��ا نعتقد �أن �صياغة مدونة ال�سلوك ينبغي
�أن ي�أخ ��ذ باالعتب ��ار مراجعة جترب ��ة املجال�س النيابية
للتع ��رف عل ��ى �أمن ��اط مظاهر اخلل ��ل الت ��ي ت�ستدعي
التوقف �أمامها ،و�إيج ��اد �صياغات منا�سبة تعاجلها �أو
ت�ستوعبها» .
2

و�سارعت العديد من الربملانات �إىل «اعتماد مدونة
ل�سلوكيات و�أخالقيات العمل الربملاين كدليل ي�سرت�شد
ب ��ه ع�ضو الربمل ��ان يف عمله و�أدائه ،حي ��ث ت�شتمل هذه
املدونات عل ��ى جمموعة من القواع ��د وال�ضوابط التي
حت ��دد حق ��وق وواجب ��ات ع�ضو الربمل ��ان والت ��ي يلتزم
وين�ضب ��ط لها يف القيام بعمله على �أح�سن وجه ،مبعنى
�أنها حتدد «ما يجب القيام به وما يجب االنتهاء عنه»،
يف �سبي ��ل التعبري عن �أمن ��اط �سلوكي ��ة �إيجابية تخدم
العم ��ل الربمل ��اين وامل�صلح ��ة العام ��ة للمواطن�ي�ن� ،أي
االرتق ��اء بالتمثيلية الربملاني ��ة �إىل امل�ستوى الذي يعرب
ان�شغاالت وانتظارات املواطنني» .
3

 •عالقة مدونات ال�سلوك مبكافحة الف�ساد:

لق ��د بات ��ت جمال�س الن ��واب يف معظ ��م دول العامل
الدميقراطي ��ة تتج ��ه نح ��و �إق ��رار مدون ��ات �سلوك يف
جمال�سه ��ا الت�شريعي ��ة انطالق ًا من العالق ��ة املبا�شرة
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 ح�س�ي�ن �أبورم ��ان�« ،إ�ضاءات ح ��ول احلاجة ملدونة �سل ��وك لأع�ضاء جمل�س
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3

 د.عثم ��ان الزي ��اين ،يف �أهمي ��ة اعتماد مدون ��ة لـ «�أخالقي ��ات و�سلوكيات
العم ��ل الربمل ��اين» ـ� �ـ متوف ��رة عل ��ى راب ��طhttp://www.irifien24. :
com/?p=13448
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ب�ي�ن هذه املدونات وبني الإجراءات املحلية والدولية يف
مكافحة الف�ساد.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،ف�إن البي ��ان اخلتام ��ي للم�ؤمتر
العامل ��ي الثال ��ث للمنظم ��ة العاملي ��ة للربملاني�ي�ن �ض ��د
الف�س ��اد � ،أ�ش ��ار �إىل ازدي ��اد ع ��دد الربملان ��ات الت ��ي
اعتم ��دت مدون ��ات �سل ��وك يف نظامه ��ا يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة ا�ستجاب ��ة وتوجيه� � ًا لل�سلوك غ�ي�ر الأخالقي
ال�ص ��ادر عن الربملاني�ي�ن� ،أو ب�سبب الرغبة يف معاجلة
الهموم وال�شكوك التي ت�ساور النا�س حول تدين م�ستوى
ال�صدق والنزاهة يف ممثليهم املنتخبني .
4

5

وب ��دت الإرها�صات الأوىل ملجل� ��س النواب الأردين
بالعمل اجلاد مع جمال�س برملانية عربية �أخرى لو�ضع
�أ�س� ��س وقواع ��د مدون ��ات ال�سل ��وك الربمل ��اين يف �إطار
انخراط جمل�س النواب بالعم ��ل مع منظمة «برملانيون
ع ��رب �ضد الف�ساد» ومب�شاركة ثماين دول عربية عملت
بروح ال�شراكة على و�ضع و�صياغة تقرير يو�ضح احلالة
الت�شريعي ��ة يف تل ��ك البل ��دان ،وحتلي ��ل م ��ا يتعلق منها
بال�سلوكيات ال�سيا�سية لل ��وزراء والنواب متهيد ًا لو�ضع
مدون ��ات �سل ��وك يف كل بلد على حدة؛ واح ��دة للوزراء
و�أخرى للنواب .
6

7

ولوحظ �أن مدونات ال�سل ��وك التي ن�شطت برملانات
عربية ودولية يف و�ضعها و�إقرارها ملجال�سها الت�شريعية،
جاءت يف �إطار تطبي ��ق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�س ��اد ،م ��ا يعن ��ي رب ��ط مدون ��ات ال�سل ��وك النيابية
واحلكومية مبكافحة الف�ساد �سواء على ال�صعيد املحلي
�أو على ال�صعيد الدويل.
4
5

6
7

عقد امل�ؤمتر يف الكويت يف ت�شرين الثاين /نوفمرب .2008
 عر� ��ض للأح ��كام الت�شريعي ��ة املتعلق ��ة بالأخالقي ��ات ال�سيا�سي ��ة للنواب
وال ��وزراء يف الع ��امل العربي ـ� �ـ من�ش ��ورات «برملانيون عرب �ض ��د الف�ساد»
بالتعاون مع منظمة و�ستمن�سرت� ،ص.3
 هذه البلدان �إ�ضافة ل�ل��أردن ،هي :البحرين واجلزائر وفل�سطني والكويت
ولبنان واملغرب واليمن.
امل�صدر ال�سابق� ،ص .3

لقد ح ّثت الفقرة ( )2/8من اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافح ��ة الف�س ��اد ،ال ��دول املوقعة على و�ض ��ع مدونات
�سل ��وك للموظفني العمومي�ي�ن ،ب�صيغة «ت�سعى كل دولة
ط ��رف �إىل ان تطب ��ق �ضمن نط ��اق نظمه ��ا امل�ؤ�س�سية
والقانوني ��ة مدونات �أو معايري �سلوكي ��ة من �أجل الأداء
ال�صحيح وامل�شرف وال�سليم للوظائف العمومية» .
8

وح ��دد البند الأول من الفقرة (�/2أ) من االتفاقية
مفه ��وم املوظ ��ف العموم ��ي ب�أن ��ه «�أي �شخ� ��ص ي�شغ ��ل
من�صب� � ًا ت�شريعي ًا �أو تنفيذي ًا �أو �إداري� � ًا �أو ق�ضائي ًا لدى
دول ��ة ط ��رف� ،أكان معين ًا �أم منتخب ًا ،دائم� � ًا �أم م�ؤقت ًا،
مدف ��وع الأجر �أم غري مدفوع الأجر ب�صرف النظر عن
�أقدمية ذلك ال�شخ�ص».
ويعني ه ��ذا الن� ��ص الأمم ��ي �أن ال ��وزراء والنواب
والأعي ��ان م�شمول ��ون متام� � ًا به ��ذا الن� ��ص باعتبارهم
من املوظف�ي�ن العموميني وفق ًا لتعري ��ف الأمم املتحدة
للموظف العمومي ،وبالتايل ف�إن تطبيق ن�ص االتفاقية
ي�شمل �أع�ضاء جمل�س الأمة والوزراء.
لق ��د مت التواف ��ق الأممي عل ��ى �أن عملي ��ة مكافحة
الف�ساد لن تنجح يف ظل غياب ال�شفافية والنزاهة ،ويف
ظل عدم تدفق املعلومات وو�ضع مدونات �سلوك .ودعت
املادة ( )8من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
ال ��دول الأطراف املوقعة على االتفاقية «لو�ضع مدونات
قواع ��د �أو معاي�ي�ر �سلوكية م ��ن �أج ��ل الأداء ال�صحيح
وال�سليم للوظائف العمومية» .
9

واحت ��اج جمل�س الن ��واب الأردين لنحو �ست �سنوات
عقب امل�ؤمتر الثالث للمنظمة العاملية ملكافحة الف�ساد،
والذي عقد يف الكويت يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب
 2008حت ��ى يدخ ��ل مبا�ش ��رة يف م�شروع و�ض ��ع مدونة
8
9

 اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ــ �أقرتها اجلمعي ��ة العامة للأمم
املتحدة بتاريخ .2003 /11 / 21
الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد� ،ص .32
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�سلوك لأع�ضائه ان�سجام ًا مع البيان اخلتامي والتقرير
ال ��ذي �ش ��ارك يف و�ضع ��ه �إىل جان ��ب �سب ��ع دول عربية
�أخ ��رى ،وبع ��د مرور نح ��و � 11سنة على ق ��رار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة بامل�صادقة على اتفاقية مكافحة
الف�س ��اد التي �أجن ��ز الأردن مبكر ًا ج ��زء ًا من مطالبها
بو�ض ��ع قان ��ون مكافحة الف�س ��اد ،وقان ��ون الك�سب غري
امل�ش ��روع ،وت�أ�سي� ��س هيئ ��ة م�ستقل ��ة ملكافح ��ة الف�ساد،
وو�ضع مدونات �سلوك للموظف�ي�ن العامني والق�ضاة...
�إلخ.
وق ��د لوحظ �أن ن�ص م�ش ��روع املدونة ملجل�س النواب
الأردين مل ت�ستخدم كلمة «ف�ساد» �إال مرة واحدة فقط،
يف الفقرة (/5ب) التي تتعلق ب�ضرورة مراعاة النائب
«لع ��دم التميي ��ز بني املواطن�ي�ن والدفاع ع ��ن حقوقهم
وع ��دم القبول ب�أي عمل يخ ��ل بتلك احلقوق �أو ينتق�ص
منها وعدم الت�سرت على �أي ف�ساد �أو ظلم».
 •مدون��ات ال�س��لوك النيابي��ة ب�ين الرب��ط
الأخالقي والإرادة ال�سيا�سية:

يتم الربط عادة بني مدونات ال�سلوك وبني اجلانب
الإخالقي .ويف معظم التعريفات ،ف�إن مدونات ال�سلوك
ترتب ��ط ارتباط� � ًا وثيقا بالنظم الأخالقي ��ة ،ف�ض ًال عن
ارتباطه ��ا الوثي ��ق باجلانب ال�سيا�س ��ي ،وهذا ما يجعل
من مدونات ال�سلوك على تنوع غاياتها و�أهدافها ـ �أكرث
من جمرد وثيقة �سيا�سية .فهي تتعلق يف جانبها الأكرث
و�ضوح ًا وت�أث�ي�ر ًا بتنظيم ال�سلوكي ��ات الأخالقية داخل
امل�ؤ�س�سات املعنية بتل ��ك املدونات ،والتي ال تتعلق فقط
باملوظف�ي�ن العمومي�ي�ن ،بل تتجاوز ذل ��ك �إىل قطاعات
وظيفي ��ة �أخرى مثل القطاع اخلا�ص والنقابات املهنية،
ولي� ��س �أدل على ذلك م ��ن املدون ��ات ال�سلوكية املتعلقة
بال�صحفيني وغريهم.
وحتتاج مدونات ال�سل ��وك حتى تكون فاعلة وم�ؤثرة
ولها �سلط ��ة �أخالقية وقانونية عل ��ى �أ�صحابها� ،أول ما

حتتاج ��ه� ،إىل �أن يت ��م احرتامها وتقديره ��ا وااللتزام
به ��ا ،لأن اح�ت�رام مدون ��ة ال�سل ��وك هو العام ��ل الأكرث
ت�أث�ي�ر ًا يف ب�سط �سلط ��ة املدونة وقيمه ��ا الأخالقية ثم
الوظيفية على من تعنيهم ويخ�ضعون لها بال�ضرورة.
�إن مدون ��ة ال�سلوك الربملانية ه ��ي «عملية �سيا�سية
�إىل ح ��د كبري ،تري ��د �أن ت�ضم ��ن �أن �أع�ض ��اء الربملان
ينظ ��رون �إىل الوثيق ��ة النهائي ��ة عل ��ى �أنه ��ا م�شروع ��ة
وقانوني ��ة .وحتى لو مل يتفقوا مع جميع �أحكامها عليهم
احرتام �سلطتها» .
10

ولكونه ��ا عملية �سيا�سية ،فقد ن� ��ص م�شروع مدونة
ال�سلوك ملجل�س النواب الأردين على �أن من �أهدافها:
أ.أتر�سيخ القيم الدميقراطية وقيم املواطنة وال�صالح
العام.
ب.بتعزيز دور امل�س�ؤولية النيابية وامل�ساءلة الذاتية.
ج.جالتعامل مبو�ضوعية ونزاهة و�صدق و�أمانة وتعزيز
ثقة املواطن باملجل�س و�أع�ضائه وذلك عرب منظومة
ال�شفافية وامل�ساءلة.
د.دااللت ��زام بتعزي ��ز قي ��م الوح ��دة الوطني ��ة وجتنب
التحري� ��ض و�إث ��ارة الفنت وما م ��ن �ش�أن ��ه �إ�ضعاف
املجتمع وامل�س ب�أمنه وا�ستقراره .
11

وجدير بالذكر �أن جممل الأهداف الأربعة 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،
�أمن املجتم ��ع وا�ستق ��راره ،ال�شفافي ��ة وامل�ساءلة�..إلخ»
ليتب�ي�ن لنا حج ��م البع ��د ال�سيا�سي يف م�ش ��روع مدونة
ال�سلوك الربملانية الأردنية.
10
11

8

مدونة ال�سلوك النيابية

 دليل الربملانيني حول الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية ــ غريغ باور
ــ من�شورات و�ستمن�سرت واملنظمة العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد� ،ص.41
بح�سب ن�ص املادة ( )3من م�شروع مدونة ال�سلوك للربملان الأردين.

الف�صل الثاين:
جتارب �أردنية ملدونات ال�سلوك
ومواثيق ال�شرف
لي�س ��ت جترب ��ة الربمل ��ان الأردين يف و�ض ��ع مدون ��ة
�سلوك هي التجربة املحلية الوحيدة يف هذا املجال ،بل
�إن هناك العديد من النماذج اجليدة ملدونات ال�سلوك
ومواثيق ال�شرف لقطاعات �أخرى.
ومن املالحظ �أن مدونات ال�سلوك ومواثيق ال�شرف
ت� ��ؤدي املعنى واله ��دف نف�سه ،ونتوقف هن ��ا عند بع�ض
النماذج املعمول بها:
�أ ــ مدونة قواعد ال�سلوك الق�ضائي:
و�ضع ��ت ال�سلطة الق�ضائية مدون ��ة قواعد ال�سلوك
الق�ضائ ��ي لأع�ضائه ��ا مبكر ًا ،يف ع ��ام  ،2005ا�ستناد ًا
لن� ��ص امل ��ادة ( )45م ��ن قان ��ون ا�ستق�ل�ال الق�ض ��اء
وتعديالت ��ه رق ��م  15ل�سن ��ة  .2001وع ��ادت ال�سلط ��ة
الق�ضائي ��ة لتطويره ��ا و�إ�صداره ��ا ب�صيغ ��ة معدلة يف
�شه ��ر كانون الثاين/يناير  ،2014و�صدرت يف اجلريدة
الر�سمي ��ة ،العدد  ،5268تاري ��خ  ،2014/2/2ال�صفحة
.627
و�ألغ ��ت الن�سخ ��ة اجلدي ��دة املعدلة ال�ص ��ادرة عام
 2014الن�سخ ��ة الأوىل م ��ن مدون ��ة قواع ��د ال�سل ��وك
الق�ضائ ��ي ال�ص ��ادرة ع ��ام  ،2005وتكون ��ت الن�سخ ��ة
اجلدي ��دة من  30م ��ادة ،وت�سري �أحكامه ��ا على ق�ضاة
املحاك ��م النظامية وممثل ��ي النيابة العام ��ة واملحامي
العام املدين وم�ساعديه.
و«تهدف املدونة �إىل تعزيز ا�ستقالل ونزاهة وحياد
وكفاءة الق�ضاة وفعالية �إجراءاتهم ور�سالتهم القائمة
عل ��ى �إحق ��اق العدال ��ة وتر�سيخ مب ��د�أ �سي ��ادة القانون
مب ��ا يعزز ثق ��ة املواطن�ي�ن بال�سلطة الق�ضائي ��ة وزيادة

االحرتام لدوره ��ا يف �إر�ساء العدال ��ة الناجزة بنزاهة
وحياد وجترد» .
12

ب ــ مدونة قواعد ال�سلوك الوظيفي
و�أخالقيات الوظيفة العامة :
13

�أق ��ر جمل�س الوزراء يف حكومة �سمري الرفاعي هذه
املدون ��ة يف اخلام� ��س م ��ن �شه ��ر �آب�/أغ�سط�س ،2010
وقام رئي�س الوزراء برعاية �إ�شهار تلك املدونة وتفعيلها
يف حف ��ل ر�سم ��ي نظمته �آن ��ذاك وزارة تطوي ��ر القطاع
العام يف املرك ��ز الثقايف امللكي ،ان�سجام ًا مع توجيهات
جاللة امللك .
14

ويف �شه ��ر �آذار /مار� ��س  2014عمل ��ت حكوم ��ة د.
عب ��د اهلل الن�س ��ور عل ��ى تطوي ��ر مدونة قواع ��د �سلوك
و�أخالقيات الوظيفة العامة .
15

12
13

 جري ��دة الغ ��د ،نق ًال ع ��ن وكال ��ة الأنب ��اء الأردنية«ب�ت�را» ــ متوف ��رة على
رابطhttp://www.alghad.com/articles/500481:
 ن� ��ص مدون ��ة قواع ��د ال�سل ��وك الوظيف ��ي و�أخالقي ��ات الوظيف ��ة العامة
متوف ��رة على العديد من املواقع الوزاريةــ مراجعة موقع جامعة الريموك
عل ��ى راب ��طhttp://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_ :
content&view=article&id=498

14

15

 ق ��ال وزير تطوير القطاع العام عماد فاخوري يف حفل �إ�شهار املدونة «�إن
ال ��وزارة �أع ��دت دلي ًال فقهي� � ًا للأخالقيات الوظيفية بالتع ��اون مع دائرة
الإفت ��اء العام ،ي�سلط من خالله ال�ض ��وء على امل�ستند ال�شرعي ملرتكزات
وبنود املدون ��ة ،ودليل للممار�س ��ات يت�ضمن بع�ض احل ��االت االفرتا�ضية
املف�س ��رة وال�شارحة لأحكام املدونة ،بالإ�ضافة �إىل عقد 18جل�سة حوارية
ح�ضره ��ا  600موظ ��ف من �شاغل ��ي الوظائ ��ف القيادي ��ة والإ�شرافية يف
ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات والدوائر بهدف زيادة معرفته ��م ب�أحكام املدونة
وم�ساعدته ��م على تف�سري بنودها» .تفا�صي ��ل حفل �إ�شهار املدونة متوفرة
على املوقع الر�سمي لرئا�سة الوزراء على رابطhttp://www.pm.gov.:
jo/arabic/index.php?page_type=news&part=1&id=6393
جريدة الغد ــ على رابطhttp://www.alghad.com/articles/506927 :

9

ج ــ مدونة �سلوك تعامل احلكومة مع و�سائل
الإعالم:

�أي دائرة حكومي ��ة �أو م�ؤ�س�سة ر�سمية �أو عامة �أو بلدية
وذلك حفاظ ًا على ا�ستقاللية و�سائل الإعالم .

و�ضع ��ت حكوم ��ة �سم�ي�ر الرفاع ��ي يف �شه ��ر كانون
الأول /دي�سم�ب�ر  2009مدون ��ة �سل ��وك ل�ضب ��ط تعامل
احلكوم ��ة مع و�سائل الإعالم ،وقد �أث ��ارت هذه املدونة
ردود فع ��ل غا�ضب ��ة وناق ��دة ج ��د ًا م ��ن قب ��ل الو�س ��ط
الإعالمي الأردين.

�صدرت املدونة ر�سمي ًا يف  26كانون الأول /دي�سمرب
 ،2009وكل ��ف جمل� ��س ال ��وزراء يف حينه وزي ��ر الدولة
ل�ش� ��ؤون االت�صال والإع�ل�ام د .نبيل ال�شريف بتلقي �أية
�شكاوى تتعلق بعدم تطبيق بنود املدونة.

وب ��ررت احلكومة يف ديباجة املدونة �أ�سباب و�ضعها
بقوله ��ا «انطالق� � ًا م ��ن املبادئ الت ��ي �أقره ��ا الد�ستور
والقوانني الناظمة ملمار�سة مهنة ال�صحافة ،وا�ستناد ًا
�إىل الر�ؤي ��ة امللكي ��ة للإع�ل�ام التي �أك ��دت على �ضمان
حرية ال�صحافة وحقه ��ا يف العمل مبهنية وا�ستقاللية،
وان�سجام� � ًا مع بنود ميث ��اق ال�ش ��رف ال�صحفي لنقابة
ال�صحفي�ي�ن واملعاي�ي�ر املهني ��ة ال�صحفي ��ة املعتم ��دة
عاملي� � ًا ،وت�أ�سي�س� � ًا على كتاب الرد عل ��ى كتاب التكليف
ال�سام ��ي وت�أكي ��ده على الت ��زام احلكوم ��ة ب�أهمية دور
و�سائل الإع�ل�ام مبختلف �أ�صنافها املقروءة وامل�سموعة
واملرئي ��ة والإلكرتونية وغريها و�ضرورات العمل بحرية
وا�ستقاللي ��ة ،وتعهدها ب� ��أن تبني عالقته ��ا مع و�سائل
الإع�ل�ام عل ��ى �أ�سا� ��س التوا�ص ��ل واح�ت�رام دور ه ��ذه
الو�سائل وحقها يف احلرية واال�ستقاللية ويف احل�صول
على املعلومة وفق �أحكام الت�شريعات النافذة» .
16

ومن �أبرز ما ت�ضمنت ��ه املدونة التي جاءت يف �سبعة
بن ��ود رئي�سية ،توقف كل ال ��وزارات والدوائر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة والبلديات عن اال�شرتاك
املبا�شر يف ال�صحف ،والتزام احلكومة بعدم تعيني �أي
�صحف ��ي �أو �أي �شخ�ص عام ��ل يف �أي و�سيلة �إعالمية يف

17

وتفاوت ��ت ردود فعل ال�صحفي�ي�ن والإعالميني على
مدون ��ة �سل ��وك احلكومة بني م�ؤيد ومعار� ��ض لها ،فقد
�أيده ��ا العديد م ��ن الكتاب ال�صحفي�ي�ن ،كما عار�ضها
كت ��اب �آخ ��رون ور�ؤ�ساء حتري ��ر ال�صح ��ف الأ�سبوعية
الذي ��ن اعت�ب�روا �أن املدون ��ة �ست�سه ��م يف الق�ضاء على
ال�صحافة الأ�سبوعية واختفائه ��ا ،مع �إقرارهم بوجود
�سلوكيات �سلبية اقرتفها بع�ض ال�صحفيني .
18

وبع ��د ذل ��ك بعام�ي�ن ويف �شه ��ر �شب ��اط /فرباي ��ر
 ،2011نظ ��رت حكوم ��ة د .مع ��روف البخي ��ت يف �أم ��ر
املدونة ،وقررت �إيقاف العمل بحجب املواقع الإخبارية
االلكرتوني ��ة عن كاف ��ة الدوائر احلكومي ��ة اعتبار ًا من
يوم � 13شباط/فرباير .
19

د ــ ميثاق ال�شرف ال�صحفي:
�أقرت الهيئ ��ة العامة لنقاب ��ة ال�صحفيني الأردنيني
بنود ميثاق ال�ش ��رف ال�صحفي يف اجتماع الهية العامة
ال ��ذي انعق ��د بتاريخ  25ني�س ��ان� /إبري ��ل  2003ليكون
«مرجع ًا جلمي ��ع العاملني يف خمتلف و�سائل ال�صحافة
والإعالم وو�سائل االت�ص ��ال اجلماهريي ،ي�سرت�شدون
17

18

19
16
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راب ��طhttp://www.jmm. :

 موقع وكالة عمون الإخبارية نق ًال عن وكالة الأنباء الأردنية «برتا» على
رابط:
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=51309
 حمم ��د عم ��ر« ،ردود فع ��ل عل ��ى مدون ��ة �سل ��وك احلكومة م ��ع الإعالم»
ـ تقري ��ر ن�ش ��ره موق ��ع «ع�ي�ن عل ��ى الإع�ل�ام» ـ� �ـ متوف ��ر عل ��ى راب ��ط:
http://www.eyeonmediajo.net/?p=396
 حمم ��د عمر� « ،إع ��ادة النظر مبدون ��ة ال�سلوك الإعالمي» ـ� �ـ موقع «عني
عل ��ى الإعالم» ـ� �ـ متوف ��ر عل ��ى راب ��طhttp://www.eyeonmediajo.:
net/?p=3157

كولسلا تانودمل ةيندرأ براجت :يناثلا لصقلا

به ويلتزمون مبا جاء فيـه ،و�أن هذا امليثاق يعترب جزء ًا
م ��ن النظ ��ام الع ��ام و�أن �أي خمالفة ل ��ه تعترب خمالفة
م�سلكية وت�صرف ينال من �شرف املهنة» .
20

وا�ستن ��د امليثاق �إىل عدة مب ��ادىء و�أهداف معترب ًا
ال�صحاف ��ة م�س�ؤولي ��ة اجتماعية ور�سال ��ة وطنية ،و�أكد
�إىل �سي ��ادة القان ��ون وم�سان ��دة العدالة فيم ��ا يت�صدى
ل ��ه الق�ضاء ،وح ��ق ال�شعوب والأف ��راد يف حرية التعبري
واحل�صول على املعلومات ال�صادقة ،والعمل على ت�أكيد
الوحدة الوطنية واحرتام الأديان وعدم �إثارة النعرات
العن�صرية �أو الطائفي ��ة ،وااللتزام باملو�ضوعية والدقة
واملهني ��ة العالية وعدم ا�ستغالل املهن ��ة للح�صول على
مكا�سب �شخ�صية ،واحرتام حق الأفراد والعائالت يف
�سرية �ش�ؤونهم اخلا�صة وكرامتهم الإن�سانية ،واالبتعاد
عن الإثارة يف ن�شر اجلرائم والف�ضائح وااللتزام بالقيم
الديني ��ة والأخالقية للمجتمع ،واح�ت�رام حقوق امللكية
الفكرية وعدم اخللط بني املادة الإعالمية والإعالنية،
واملحافظة عل ��ى �سرية م�صادر املعلومات والتحقق من
الأخب ��ار قبل ن�شره ��ا ،واالبتعاد ع ��ن الأ�ساليب امللتوية
وغري امل�شروع ��ة يف احل�صول على االخبار واملعلومات،
ومراع ��اة حقوق الفئ ��ات الأقل حظ ًا وحماي ��ة الأطفال
وذوي االحتياجات اخلا�صة .
21

هـ ــ ميثاق ال�شرف املهني اخلا�ص بالعاملني
يف قطاع الإعالم املرئي وامل�سموع يف اململكة
الأردنية الها�شمية :
22

د .نبي ��ل ال�شري ��ف ومدي ��ر ع ��ام هيئة الإع�ل�ام املرئي
وامل�سموع د� .أجمد القا�ضي.
ومت و�ض ��ع امليث ��اق من قب ��ل جلن ��ة مت ت�شكيلها من
ممثل�ي�ن عن الإذاعات والف�ضائي ��ات الأردنية اخلا�صة
وهيئ ��ة الإعالم املرئي وامل�سموع ل�صياغة مدونة �سلوك
مهني تدع ��م حرية الإعالم يف الأردن .وعقدت اللجنة
اجتماعات عامة ملدراء الإذاعات واملحطات الف�ضائية
وممثلني عنها ملناق�شة م�سودة امليثاق التي �أجريت عليه
عدة تعدي�ل�ات ا�ستناد ًا �إىل مالحظات املجتمعني قبل
التوقيع عليه ر�سمي ًا .
23

و ــ مدونات �سلوك �أخرى:
هناك العديد من مدونات ال�سلوك الأخرى التي مت
�إ�صدارها م ��ن قبل م�ؤ�س�سات ونقاب ��ات لعل من �أهمها
مدون ��ة ال�سل ��وك لل�صحفي�ي�ن يف تغطي ��ة االنتخاب ��ات
النيابي ��ة ،ومدون ��ات �سلوك �أخ ��رى لنقاب ��ة املحامني،
والأطباء�...إلخ.
�إن معظ ��م مدونات ال�سلوك التي �صدرت يف الأردن
ال يت ��م العمل به ��ا �أو مل ُتف ّعل ،وبقي ��ت يف �إطار الوثائق
الأدبية ال �أكرث وال �أقل ،ما يفتح الباب على م�صراعيه
لط ��رح الت�سا�ؤالت عن ج ��دوى و�ضع مدون ��ات ال�سلوك
دون تفعيله ��ا� ،أو حت ��ى دون فتح حوارات مو�سعة حولها
م ��ع اجلهات ذات العالق ��ة� ،أو ن�شرها على نطاق وا�سع
بني �أفراد القطاع الذي ت�ستهدفه تلك املدونة.

مت توقيع ه ��ذا امليثاق يف �شهر ني�سان� /إبريل 2010

من قب ��ل مدراء املحطات الإذاعية والف�ضائية الأردنية
بح�ض ��ور وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم واالت�صال �آنذاك
20
21
22

 ميثاق ال�شرف ال�صحف ��ي ــ متوفر على موقع نقابة ال�صحفيني الأردنيني
على رابطhttp://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4:
ميثاق ال�شرف ال�صحفي ــ امل�صدر ال�سابق.
 لالط�ل�اع على ن�ص ميثاق ال�شرف مراجع ��ة املوقع الر�سمي لهيئة املرئي
وامل�سموع عل ��ى راب ��طhttp://www.avc.gov.jo/Pages/viewpage. :
aspx?pageID=22

 23موقع عمان نت ـ على رابطhttp://ar.ammannet.net/news/53012 :
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الف�صل الثالث:
م�سطرة الأخالق الربملانية يف
الد�ستور والنظام الداخلي
مل يحفر م�شروع مدونة ال�سلوك النيابية «املرفو�ضة
نيابي ًا» يف �أر�ض جمهولة من �أجل و�ضع �أ�س�س �سلوكيات
للنواب وتنظي ��م العالقة فيما بينهم م ��ن جهة وبينهم
وب�ي�ن املواطن�ي�ن واحلكومة من جهة �أخ ��رى .فقد كان
الد�ست ��ور الأردين ،والنظ ��ام الداخلي ملجل� ��س النواب
بن�سخت ��ه الثالث ��ة املعدل ��ة من ��ذ ع ��ام  1996وحتى عام
 2014يت�ضمن ��ان عدد ًا من م�سط ��رة القواعد ال�سلوكية
والأخالقية التي متت د�سرتتها وقوننتها بهدف الف�صل
بني امل�صالح ال�شخ�صية والوظيفة العامة من جهة وبني
دور النائب الت�شريعي والرقابي.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأبرز الأخالقيات وال�سلوكيات
التي فر�ضها الد�ستور الأردين والنظام الداخلي ملجل�س
النواب على �أع�ضائه ،والتي مت متثلها متام ًا يف م�شروع
مدونة ال�سلوك.
�أو ًال :الد�ستور
أ.أالف�صل بني امل�صالح:
منعت امل ��ادة ( )75م ��ن الد�ستور �أع�ض ��اء جمل�س
الأمة من �أعي ��ان ونواب �أثناء م ��دة ع�ضويتهم التعاقد
مع احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية العامة �أو ال�شركات
الت ��ي متلكها �أو ت�سيطر عليها احلكوم ��ة �أو �أي م�ؤ�س�سة
ر�سمية عامة �سواء كان ه ��ذا التعاقد بطريقة مبا�شرة
�أو غ�ي�ر مبا�ش ��رة با�ستثناء ما كان م ��ن عقود ا�ستئجار
الأرا�ض ��ي والأم�ل�اك وم ��ن كان م�ساهم� � ًا يف �شرك ��ة
�أع�ضا�ؤها �أكرث من ع�شرة �أ�شخا�ص.
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ب.بع ��دم اجلم ��ع ب�ي�ن الوظيف ��ة العام ��ة وع�ضوي ��ة
جمل�س الأمة:
حظ ��رت امل ��ادة ( )76م ��ن الد�ست ��ور اجلم ��ع ب�ي�ن
ع�ضوي ��ة جمل� ��س الأعي ��ان �أو الن ��واب وب�ي�ن الوظائف
العام ��ة .ويق�ص ��د بالوظائف العام ��ة كل وظيفة يتناول
�صاحبه ��ا مرتبه من الأموال العامة وي�شمل ذلك دوائر
البلدي ��ات .وكذلك ال يجوز اجلم ��ع بني ع�ضوية جمل�س
الأعيان وجمل�س النواب.
ج.جاحل�صانة الربملانية:
منح ��ت املادة ( )86من الد�ست ��ور ح�صانة برملانية
لع�ض ��و جمل� ��س الأم ��ة تعترب امتي ��از ًا م�شروط� � ًا له فال
يحاك ��م خالل م ��دة انعق ��اد املجل�س م ��ا مل ي�صدر من
املجل� ��س الذي هو منت�سب �إليه ق ��رار بالأكرثية املطلقة
بوجود �سبب كاف لتوقيفه �أو ملحاكمته �أو ما مل يقب�ض
عليه يف حالة التلب�س بجرمية جنائية ويف حالة القب�ض
عليه بهذه ال�صورة يجب �إعالن املجل�س بذلك فور ًا.
د.دحرية الر�أي والتعبري واتخاذ املواقف:
تعت�ب�ر ه ��ذه املي ��زة م ��ن �أف�ضل م ��ا يتمت ��ع النواب
والأعيان به من ح�صانة برملانية �أقرت بها كل الد�ساتري
يف الع ��امل الدميقراطي والأنظم ��ة الداخلية ومدونات
ال�سل ��وك الربملانية .وقد ن�ص ��ت عليها املادة ( )87من
الد�ست ��ور الت ��ي منحت لكل ع�ضو م ��ن �أع�ضاء جمل�سي
الأعي ��ان والنواب ملء احلري ��ة يف التكلم و�إبداء الر�أي
يف ح ��دود النظام الداخلي للمجل� ��س الذي هو منت�سب
�إليه وال يجوز م�ؤاخذة الع�ضو ب�سبب �أي ت�صويت �أو ر�أي
يبديه �أو خطاب يلقيه يف �أثناء جل�سات املجل�س.

لخادلا ماظنلاو روتسدلا يف ةيناملربلا قالخألا ةرطسم :ثلاثلا لصفلا

ثاني ًا :النظام الداخلي
أ.أجلنة النظام وال�سلوك:
�أق ��ر املجل� ��س �إن�شاء جلنة نيابي ��ة دائمة جديدة يف
املجل� ��س هي جلنة النظام وال�سلوك ،مهمتها الإ�شراف
عل ��ى تطبي ��ق مدون ��ة ال�سل ��وك ودرا�س ��ة �أي مقرتحات
ب�ش�أنه ��ا ،والنظ ��ر يف ال�شكاوى التي تق ��دم من النواب
�ض ��د �أي جهة ،والنظر يف �أي خمالف ��ة ملدونة ال�سلوك،
ويف �أي ت�ص ��رف ي�س ��يء �إىل �سمع ��ة املجل� ��س وهيبت ��ه
و�أع�ضائه �سواء �أكان حتت القبة �أم خارجها.
واعت�ب�ر النظ ��ام الداخلي يف امل ��ادة ( )180مدونة
ال�سل ��وك ال�ص ��ادرة وامل�صادق عليها م ��ن قبل املجل�س
جزء ًا من هذا النظام.
ب.ب�ضبط الغياب:

د.د�ضبط الكالم حتت القبة:
ال يج ��وز لأحد وفق ًا للم ��ادة (� )99أن يتكلم �إال بعد
�أن يطل ��ب الكالم وي�أذن له الرئي� ��س ،و�إال فللرئي�س �أن
مينع ��ه من الكالم وي�أمر بعدم �إثبات �أقواله يف حم�ضر
اجلل�سة.
هـ.

حق الرد والتو�ضيح:

ل ��كل ع�ض ��و ورد يف الكالم م ��ا مي� ��س بكرامته� ،أو
�أ�سن ��دت ل ��ه �أمور �شائن ��ة �أو ا�ستعملـ ��ت يف الكالم عنه
عب ��ارات غري الئقة �أو �أ�سيء فه ��م كالمه �أو موقفه� ،أن
يرد بح�سب امل ��ادة (� )109إذا طلب ذلك عقب املتكلم
مبا�شرة �أو يف �أي وقت �آخر يطلبه ،لنفي ما وجه �إليه �أو
ت�صحي ��ح ما �أ�سيء فهمه وله طلب االعتذار من املتكلم
�أو �إحالة املو�ضوع �إىل التحقيق.
و.ومنع الكالم و�ضوابط احلديث:

اعترب النظام الداخلي يف املادة ( )74ع�ضو اللجنة
النيابية الدائمة م�ستقي�ل ً�ا حكم ًا �إذا تغيب عن ح�ضور
ثالثة اجتماعات متتالية �أو �أكرث من ع�شرة اجتماعات
متفرق ��ة دون عذر تقبل ��ه اللجنة .وال يج ��وز للع�ضو �أن
يتغي ��ب عن �إحدى جل�سات املجل�س �أو اجتماعات جلانه
�إال �إذا �أخطر الرئي�س بذلك مع بيان العذر .ولذا فر�ض
النظ ��ام الداخل ��ي الداخلي يف امل ��ادة ( )122عقوبات
عل ��ى م ��ن يتغي ��ب دون عذر ع ��ن جل�س ��ات املجل� ��س �أو
اجتماعات اللجان ث�ل�اث مرات متتالية �أو ع�شر مرات
متفرقة خالل الدورة العادية بحرمانه من امل�شاركة يف
الوفود الر�سمية خالل تلك الدورة والدورة التي تليها.

�3.3إذا تف ��وه بعبارات نابية بحق �أحد النواب �أو �إحدى
اللجان �أو الكت ��ل النيابية �أو االئتالفات النيابية �أو
احلكومة �أو �أحد وزرائها.

ج.ج�ضبط التنقل بني الكتل الربملانية:

�4.4إذا تعر�ض للحياة اخلا�صة للغري.

ن� ��ص النظام الداخلي يف امل ��ادة ( )29على فقدان
الع�ض ��و امل�ستقيل من الكتل ��ة �أو املف�صول منها حقه يف
املوقع الذي تواله كممثل للكتل ��ة ،وللكتلة حق ا�ستبداله
بع�ضو �آخر من بني �أع�ضائها.

متن ��ح امل ��ادة ( )116الرئي�س حق من ��ع املتكلم من
متابع ��ة كالم ��ه ،دون قرار م ��ن املجل� ��س ،يف احلاالت
التالية:
�1.1إذا تعر�ض للملك مبا ال يليق �أو تناول م�س�ؤوليته يف
غري ما ن�ص عليه الد�ستور.
�2.2إذا تكلم دون �إذن الرئا�سة.

�5.5إذا تعر� ��ض بالتحقري ل�شخ�ص �أو هيئة ،ما مل تكن
�أقواله م�ؤيدة بحكم ق�ضائي قطعي.
�6.6إذا تعر� ��ض لوقائع ق�ضية معرو�ض ��ة �أمام الق�ضاء
ومبا ي�ؤثر على �سري العدالة فيها.
�7.7إذا انتهت مدة الكالم امل�سموح له بها.
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ز.زالتقيد مبو�ضوع النقا�ش:
تل ��زم الفق ��رة (�/117أ) املتكل ��م التقي ��د مبو�ضوع
النقا� ��ش و�آدابه وعدم اخلروج عنه وعدم تكرار �أقواله
�أو �أق ��وال غريه من الأع�ض ��اء ،وللرئي�س وحده �أن يلفت
نظ ��ر املتكل ��م �إىل �أنه خرج عن املو�ض ��وع �أو �أن ر�أيه قد
كاف و�أنه ال جمال لال�سرت�سال بالكالم.
ات�ض ��ح ب�شكل ٍ
فيما ال جتيز الفقرة (/117ب) لغري الرئي�س مقاطعة
املتكلم �أو �أبداء مالحظات على كالمه.
و�إذا لفت الرئي�س نظ ��ر املتكلم �أثناء كالمه مرتني
يف جل�س ��ة واحدة وا�ستم ��ر على ما �أوج ��ب لفت نظره،
فللرئي� ��س مبوج ��ب الفق ��رة (/117ج) �أن ي�أخ ��ذ ر�أي
املجل�س على منعه بقية اجلل�سة من الكالم يف املو�ضوع
نف�سه ،وي�صدر القرار بدون مناق�شة.
وت�سم ��ح الفق ��رة (/117د) للرئي�س حرمان الع�ضو
من ا�ستخدام نقاط نظام �إذا طلب الع�ضو نقطة نظام
مرتني ومل تكن كذلك.
ح.حااللتزام بقرار منع الكالم:
كل ع�ضو يقرر املجل� ��س منعه من الكالم ومل ميتنع
�أو عاد للإخالل بالنظام ،يحق للمجل�س بناء على طلب
الرئي� ��س �أن يق ��رر �إخراجه من قاع ��ة اجلل�سة مبوجب
امل ��ادة ( ،)118ويرتت ��ب على ق ��رار الإخ ��راج حرمان
الع�ض ��و من اال�شرتاك يف �أعم ��ال املجل�س بقية اجلل�سة
وع ��دم �إثب ��ات �شيء مم ��ا قال ��ه يف املح�ض ��ر واعتباره
غائب ًا عن اجلل�سة ولو مل ين�سحب .و�إذا �صدر قرار من
املجل� ��س بحرمان الع�ضو من ح�ض ��ور بقية اجلل�سة ومل
ينف ��ذه طوع� � ًا ،فللرئي�س �أن يوقف اجلل�س ��ة ويتخذ من
الإج ��راءات ما يل ��زم لتنفيذ الق ��رار ،ويف هذه احلالة
ميتد احلرمان تلقائي ًا �إىل اجلل�سات الثالث التالية.
و ُترت ��ب امل ��ادة ( )120عل ��ى ق ��رار احلرم ��ان م ��ن
اال�ش�ت�راك يف �أعم ��ال املجل� ��س� ،إع�ل�ان ملخ�ص قرار
املجل�س يف مركز الدائرة االنتخابية التي ميثلها الع�ضو
14

مدونة ال�سلوك النيابية

�أو عل ��ى النحو الذي يراه وقط ��ع خم�ص�صاته عن مدة
احلرمان.
وتعط ��ي امل ��ادة ( )121الع�ض ��و ال ��ذي ُح ��رم م ��ن
اال�شرتاك يف �أعم ��ال املجل�س ،احلق يف �أن يطلب وقف
الق ��رار ابتداء من اليوم التايل حلرمانه وذلك ب�إعالن
�أ�سفه واعت ��ذاره خطي ًا عن عدم احرتام قرار املجل�س،
ويتلى ذلك يف �أول جل�سة تالية.
ط.طااللت ��زام بح�ضور اجلل�س ��ات واال�ستئ ��ذان امل�سبق
للمغادرة:
�إنف ��اذ ًا للمادة ( ،)122ف�إن عل ��ى كل ع�ضو ح�ضور
االجتماع ��ات املق ��ررة يف مواعيده ��ا املح ��ددة ،و�إذا
ا�ضط ��ر الع�ضو لالن�ص ��راف نهائي ًا م ��ن املجل�س وجب
عليه اال�ستئذان من الرئي�س.
ي.يجتميد ع�ضوية النائب:
يح ��ق للمجل�س وفق� � ًا ملنطوق امل ��ادة ( )165جتميد
ع�ضوية كل من ي�سيء بالقول �أو الفعل �أو بحمل ال�سالح
حت ��ت القب ��ة �أو يف �أروق ��ة املجل� ��س باملدة الت ��ي يراها
منا�سب ��ة ،وبالنظر �إىل ج�سام ��ة كل فعل على حدة بعد
اال�ستئنا�س بر�أي اللجنة القانونية.
ثالث ًا :توجيهات ملكية مبكرة باجتاه مدونات
ال�سلوك
ظه ��رت الدع ��وة امللكي ��ة لو�ض ��ع مدون ��ات �سل ��وك
ومواثيق �شرف ب�شكل وا�ضح يف خطاب التكليف امللكي
لرئي�س الوزراء �سم�ي�ر الرفاعي ،فقد ت�ضمن اخلطاب
توجي ��ه احلكوم ��ة �إىل «�إ�ص ��دار ميث ��اق �ش ��رف مرتكز
�إىل الد�ست ��ور والقوانني يو�ض ��ح كل املعايري الأخالقية
والقانوني ��ة التي يجب على ال ��وزراء االلتزام بها طوال
فرتة خدمتهم العامة ،بحيث تكون هذه الوثيقة املعلنة
مرجعي ��ة �إ�ضافي ��ة يعتمدها الأردني ��ون يف احلكم على
�أداء الفري ��ق ال ��وزاري .ويج ��ب �أي�ض� � ًا �أن ي�ص ��در عن

لخادلا ماظنلاو روتسدلا يف ةيناملربلا قالخألا ةرطسم :ثلاثلا لصفلا

احلكومة وثيق ��ة �شبيهة ملزمة لكل العاملني يف القطاع
احلكومي وعلى جميع م�ستويات اخلدمة العامة » .
24

ويف اخلط ��اب ذاته ،وج ��ه امللك احلكوم ��ة لإعداد
«ميث ��اق �ش ��رف مل ��زم يو�ض ��ح الأ�س�س الت ��ي حتكم كل
تعام�ل�ات احلكومة م ��ع �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب وفق
الد�ست ��ور والقانون» .و�أ�ضاف« :ن�أم ��ل �أن يبادر جمل�س
النواب اجلديد �أي�ض ًا �إىل �إ�صدار وثيقة مماثلة تطمئن
الأردني�ي�ن �إىل �أن العالق ��ة ب�ي�ن ال�سلطت�ي�ن التنفيذية
والت�شريعي ��ة حمكومة مبعايري حتق ��ق امل�صلحة العامة
والتكام ��ل الد�ست ��وري والقان ��وين وال�سيا�س ��ي املطلوب
خلدمة الوطن ،ولي�ست مرتهنة لالعتبارات واملكت�سبات
ال�شخ�صية ال�ضيقة» .
25

و�أع ��اد امللك م ��رة ثاني ��ة التوجيه ذات ��ه يف خطاب
التكليف الثاين لرئي�س ال ��وزراء �سمري الرفاعي قائ ًال:
«نوجه احلكومة �إىل التوافق مع جمل�س النواب على �آلية
عم ��ل ،ترتك ��ز �إىل الد�ستور والقوان�ي�ن ،لتو�ضيح �أ�س�س
التعام ��ل بني �أع�ضاء ال�سلطت�ي�ن ،وبحيث يعمل اجلميع
بروح الفريق ،خلدمة �أهدافنا الوطنية .ف�إجناح برامج
التطوي ��ر والتحديث ،وحت�سني م�ست ��وى الأداء يف جميع
املج ��االت ،م�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع �سلطات الدولة
وم�ؤ�س�ساته ��ا ،ويتطل ��ب النهو� ��ض بها جه ��د ًا خمل�ص ًا
وم�شرتك ًا ،ي�ستحقه منا �أبن ��اء �شعبنا الويف ،الذي عرب
عن رغبته الأكي ��دة يف التغيري الإيجابي ،عرب �صناديق
االقرتاع يف االنتخابات النيابية» .
26
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 ن� ��ص خط ��اب التكلي ��ف امللك ��ي الأول لرئي� ��س ال ��وزراء �سم�ي�ر الرفاعي
ال�ص ��ادر بتاريخ  9كانون الأول  ،2009متوفر على املوقع الر�سمي جلاللة
امللك عبد اهلل الثاين على رابطhttp://kingabdullah.jo/index.php/:
ar_JO/royalLetters/view/id/248.html
امل�صدر ال�سابق.
 كت ��اب التكليف امللكي حلكوم ��ة �سمري الرفاعي الثانية �ص ��در بتاريخ 22
ت�شرين الثاين  ،2010والن� ��ص كام ًال متوفر على املوقع الر�سمي جلاللة
املل ��ك عبد اهلل الث ��اين عل ��ى راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index. :
php/ar_JO/royalLetters/view/id/262.html

وب ��دا وا�ضح� � ًا �أن خطاب التكلي ��ف الثاين حلكومة
الرفاعي جتنب ا�ستخدام كلمة «ميثاق �شرف» �أو«مدونة
�سل ��وك» م�ستبد ًال ذلك بـ «�آلية عمل»� ،إال �أن م�ضامينها
التوجيهي ��ة ال تختل ��ف كث�ي�ر ًا ع ��ن م�ضام�ي�ن و�أهداف
مدون ��ة ال�سلوك �أو ميثاق ال�شرف ،لكن اجلديد يف هذا
التوجي ��ه كان يذهب �إىل و�ضع �آلية عمل «ميثاق �شرف»
بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
وبالرغ ��م م ��ن غي ��اب التوجي ��ه امللك ��ي املبا�ش ��ر
حلكومت ��ي د .عبد اهلل الن�سور لو�ض ��ع مواثيق �شرف �أو
مدونات �سل ��وك لل�سلطت�ي�ن الت�شريعي ��ة والتنفيذية �إال
�أن خطاب التكلي ��ف الأول حلكومة د .عبد اهلل الن�سور
وج ��ه احلكومة يف حين ��ه �إىل «التوافق على ميثاق يعزز
منظومة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون
وي�ضم ��ن حتقي ��ق العدال ��ة وتكاف� ��ؤ الفر� ��ص وحماربة
ظاهرة الوا�سطة واملح�سوبية» .
27

�إال �أن توجيهات امللك للنواب والأعيان باجتاه حثهم
على و�ضع مدونة �سلوك لأع�ضائهم كانت �أكرث و�ضوح ًا
و�ضغط� � ًا يف خطاب ��ي العر�ش اللذين افتت ��ح بهما امللك
�أعمال الدورة غري العادية ملجل�س الأمة يف � 10شباط/
فرباي ��ر  ،2013وافتتاح الدورة العادية الأوىل بتاريخ 3
ت�شرين الثاين /نوفمرب .2013
وحت ��دث امللك بو�ض ��وح يف خطاب العر� ��ش بافتتاح
ال ��دورة غ�ي�ر العادية ملجل� ��س الأمة ال�ساب ��ع ع�شر عما
ينبغي عل ��ى جمل�س النواب عمله باجتاه «تطوير مدونة
�سلوك ملزم ��ة ،يتعهد النواب من خالله ��ا مبمار�سات
نيابي ��ة �إيجابي ��ة ،تعزز دوره ��م الت�شريع ��ي والرقابي،
وجتعل �أ�سا�س عالقتهم باحلكومة التناف�س على خدمة

27

 خط ��اب التكلي ��ف امللكي الأول حلكومة د .عب ��د اهلل الن�سور �صدر بتاريخ
 10ت�شري ��ن الأول  ،2012متوف ��ر على املوقع الر�سم ��ي جلاللة امللك عبد
اهلل الثاين عل ��ى راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/:
royalLetters/view/id/319.html
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ال�صال ��ح العام ،ولي�س املكا�س ��ب ال�شخ�صية املحدودة،
ونبذ الوا�سطة واملح�سوبية» .
28

وتعهد جمل� ��س النواب يف رده عل ��ى خطاب العر�ش
يف افتت ��اح ال ��دورة غري العادي ��ة بو�ض ��ع مدونة �سلوك
قائ�ل ً�ا« :يدرك جمل�س النواب ،ب� ��أن دوره يف الت�أ�سي�س
لبناء حكوم ��ات برملانية ،يتطلب من ��ه ،تطوير �أ�ساليب
و�آليات عمله ،وب�أق�ص ��ى درجات ال�سرعة والدقة ،ومن
ذلك ،تعدي ��ل نظامه الداخلي ،مبا يواكب امل�ستجدات،
ومبا يعزز دور جلانه الدائمة ،وكتله النيابية ،وليتوافق
ذلك و�أحكام الد�ستور ،ف�ض ًال عن �إعداد مدونة �سلوك
لأع�ضائ ��ه ،يلتزم ��ون م ��ن خالله ��ا ،بعم ��ل نيابي جاد
ومثمر» .
29

يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،وكل ذل ��ك �سي�ضم ��ن ا�ستقرار
العمل النياب ��ي واحلكومي بحيث يُكمِ ل املجل�س النيابي
مدت ��ه طامل ��ا متتع بثق ��ة ال�شعب ،وت�ستم ��ر احلكومة يف
م�س�ؤولياتها طاملا متتعت بثقة جمل�س النواب» .
30

وق ��ال جمل�س النواب يف رده على خطاب العر�ش يف
افتتاح الدورة العادية الأوىل �إن املجل�س قد «ا�ستحدث
يف نظام ��ه الداخل ��ي اجلديد جلنة للنظ ��ام وال�سلوك،
وو�ض ��ع مدون ��ة لل�سل ��وك الربملاين الت ��ي �أ�ش ��رمت �إليها
جاللتك ��م ،لب ��دء مرحلة جديدة من العم ��ل واالجناز،
ولرت�شي ��د املمار�سات مب ��ا يتنا�س ��ب و�أ�سا�سيات العمل
الدميقراط ��ي ،ويحف ��ظ للمجل�س مكانت ��ه ،ويعزز ثقة
ناخبيه به ،ويحقق ا�ستقرار العمل النيابي» .
31

وع ��اد املل ��ك م ��رة ثاني ��ة يف خط ��اب العر� ��ش يف
افتت ��اح ال ��دورة العادي ��ة الأوىل لتوجيه جمل� ��س الأمة
لو�ض ��ع مدونة �سلوك قائ�ل ً�ا�« :إن جمل�سكم هو حا�ضنة
الدميقراطية واحلوار الوطني ،ويجب �أن يكون مثا ًال يف
ممار�سة الثقافة الدميقراطية واحلوار واحرتام الر�أي
الآخ ��ر .وي�أتي �إجناز النظ ��ام الداخلي ملجل�س النواب،
ومدون ��ة ال�سل ��وك النياب ��ي م�ساهم ��ة يف حتقيق ذلك،
وه ��ذا ما �أكدن ��ا عليه يف خطاب العر� ��ش الأخري .ومن
ال�ض ��روري االلت ��زام بهما ممار�سة فعلي ��ة ،حتى يكونا
رادع� � ًا لأية ممار�س ��ات فردية تتعار�ض م ��ع �أ�سا�سيات
العم ��ل الدميقراط ��ي وم�س�ؤولية متثي ��ل ال�شعب ،وهذا
يحافظ على مكانة وهيبة جمل�س النواب ،وير�سخ الثقة
  28خطاب العر�ش امللكي بافتتاح الدورة غري العادية ملجل�س الأمة بتاريخ 10
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�شب ��اط  ،2013متوفر على املوقع الر�سم ��ي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين
على راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speeches/ :
view/id/512/videoDisplay/0.html
 الن� ��ص الكامل لرد جمل�س النواب على خطاب العر�ش يف افتتاح الدورة
غري العادية على موقع جريدة الر�أي الأردنية على رابطhttp://www. :
alrai.com/article/570844.html

مدونة ال�سلوك النيابية
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 خط ��اب العر�ش يف افتتاح الدورة العادي ��ة الأوىل بتاريخ  3ت�شرين الثاين
 ،2013متوف ��ر بكامله على املوق ��ع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين
على راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speeches/ :
view/id/532/videoDisplay/0.html
 رد جمل� ��س النواب على خطاب العر�ش يف افتتاح ال ��دورة العادية الأوىل
ملجل� ��س الأم ��ة ،متوف ��ر عل ��ى املوق ��ع الر�سم ��ي جلالل ��ة املل ��ك عبد اهلل
الث ��اين عل ��ى راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/ :
speechResponses/view/id/24.html

الف�صل الرابع:
النواب يرف�ضون مدونة ال�سلوك
بالرغم م ��ن التوجيهات امللكي ��ة ال�سامية للحكومة
وملجل� ��س النواب بو�ضع مدونات �سلوك ومواثيق �شرف،
فق ��د ّ
عط ��ل جمل�س الن ��واب عدة م ��رات فر�ص ��ة تبني
مدونة �سلوك نيابية .

�إبري ��ل � ،2014إال �أن رئي� ��س جمل�س الن ��واب م .عاطف
الطراون ��ة ق ��رر حتويل اجلل�س ��ة من جل�س ��ة علنية �إىل
جل�س ��ة �سري ��ة ،واختلف الن ��واب عل ��ى د�ستورية مدونة
ال�سلوك و�إمكانية تعار�ضها مع النظام الداخلي .

وكان جمل�س الن ��واب ال�سابع ع�شر قد توافق مبكر ًا
يف اجلل�س ��ة التي عقدها يوم � 10آذار /مار�س  2013يف
دورت ��ه غري العادية على ت�شكيل جلنة خا�صة تعمل على
و�ض ��ع مدونة �سل ��وك نيابية ان�سجام ًا م ��ع ما ورد يف رد
النواب على خطبة العر�ش لي�صار بعد ذلك عند �إجراء
التعديالت الالزمة على النظام الداخلي للمجل�س �إىل
تكوين جلنة دائمة .

وعاد جمل� ��س النواب �إىل طرح املدون ��ة مرة ثانية،
لكن ��ه قرر ت�أجيل بحثها ب�سبب ما ورد فيها من عقوبات
عل ��ى الن ��واب ،ث ��م عر�ض ��ت الن�سخ ��ة الثالث ��ة املعدلة
والأخ�ي�رة على املجل� ��س يف دورته اال�ستثنائي ��ة للدورة
العادي ��ة الأوىل� ،إال �أن الن ��واب مت�سك ��وا مبواقفه ��م
ال�سابق ��ة برف�ض مدونة ال�سلوك بعد �أن و�صفها النائب
�سم�ي�ر عوي�س ب�أن ال ��كالم فيها عام ج ��د ًا ،و�سيدخلنا
كمجل� ��س النواب يف متاهة من التحقيقات لأي ت�صرف
يتعل ��ق ب�أي نائب ،مقرتح ًا �سحب املدونة وعدم املوافقة
عليها .
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وقد ا�ستحوذ مو�ضوع قواع ��د ال�سلوك النيابي على
حيز مهم من اهتمامات اللجنة القانونية ،التي ح ّددت
مهام جلن ��ة النظام وال�سل ��وك املق�ت�رح �إن�شا�ؤها ،ويف
مقدمته ��ا بطبيعة احلال الإ�ش ��راف على تطبيق مدونة
ال�سل ��وك النيابي ��ة .هذا ع�ل�اوة 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�ص�صات النائب
ال�شهرية عن كل جل�سة �أو اجتماع يتم التغيب عنه .
34

ويف الدورة العادية الأوىل ،عر�ضت الن�سخة الأوىل
من م�ش ��روع املدونة عل ��ى املجل�س بتاري ��خ  15ني�سان/
32

 ولي ��د ح�سن ��ي« ،الن ��واب يقاوم ��ون توجيه ��ات املل ��ك ح ��ول مدون ��ة
ال�سل ��وك» ،الع ��رب اليوم ،متوفر عل ��ى راب ��طhttp://alarabalyawm. :

35

36

ورف� ��ض جمل� ��س الن ��واب ب�أغلبية  52م ��ن �أ�صل 83

نائب� � ًا مدونة ال�سلوك النيابية .وق ��ال النائب املخ�ضرم
عبد الكرمي الدغمي بهذا ال�صدد �إن «النواب انتخبهم
املجتم ��ع الأردين بكامل ��ه ،ونح ��ن قدمتن ��ا جماهرين ��ا
لتمثيله ��ا يف املجل�س ،واعتقد �أن ��ه من غري املنا�سب لنا
�أن ن�ض ��ع قواعد� ،إذ �إن قواعد ال�سلوك يتوجب �أن تكون
يف نفو�سنا ،وال �أعتق ��د �أن هناك �ضرورة �أن نكتب هذه
الكلم ��ات املوجودة يف املدونة» ،ولف ��ت �إىل �أن الد�ستور
ه ��و الذي يحك ��م عم ��ل جمل�س الن ��واب ولي� ��س هناك
وظائف �إ�ضافية لعمل جمل�س النواب ،وقال كنت �أمتنى

net/?p=296441
33
34

 جريدة الر�أي نق ً
ال ع ��ن وكالة الأنباء الأردنية «برتا» ــ متوفر على رابط:
http://www.alrai.com/article/573007.html
 «قراءة ملركز القد� ��س مل�شروع النظام الداخلي اجلديد ملجل�س النواب» ،
مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية � ،صدر بتاريخ  2013 /7 / 16ــ متوفر
عل ��ى راب ��طhttp://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_ :
type=122&local_details=1&idd=317 16 - 07 - 2013

35

 مع ��اذ احلنيطي« ،خالف نيابي على د�ستوري ��ة مدونة ال�سلوك النيابية»،
موقع جفرا نيوز ،متوفر على الراب ��ط التايلhttp://www.jfranews. :
net/more

36

 ولي ��د ح�سن ��ي« ،الن ��واب يقاوم ��ون توجيه ��ات املل ��ك ح ��ول» مدون ��ة
ال�سل ��وك ،الع ��رب الي ��وم ،متوفر عل ��ى راب ��طhttp://alarabalyawm. :
net/?p=296441
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�أن تك ��ون تل ��ك املدون ��ة يف مكتب الرئي� ��س ونوقع عليها
دون �ضجيج ،و�أعتقد �أن املدونة غري د�ستورية ،مقرتح ًا
رف�ضها.
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�صطفى «اح�ت�رم وجهات نظ ��ر الزمالء،
ونح ��ن مل ن�ض ��ع �أي �شيء مي� ��س كرام ��ة النائب ،نحن
و�ضعن ��ا جلن ��ة النظام وال�سل ��وك بكام ��ل حريتنا ،وفق
النظ ��ام الداخل ��ي» ،و�أ�ضاف ��ت�« :إن املدون ��ة �أ�صبحت
جزء ًا مكم ًال للنظام الداخلي ،ولهذا ال �أعتقد �أنه يوجد
خمالفة د�ستورية حوله ��ا» ،مقرتحة املوافقة عليها ،يف
حني ق ��ال النائب خال ��د البكار �إن ما ه ��و موجود لي�س
قانون� � ًا ،بينما ر�أى النائب خليل عطي ��ة �أنه ال يجوز �أن
يت ��م اق�ت�راح �إلغ ��اء املدون ��ة باعتبار �أن ذل ��ك خمالف
للنظ ��ام الداخل ��ي ،مقرتح ًا �أن تك ��ون املدونة يف مكتب
الرئي�س ويجري توقيعها من قبل النواب .
37

 •مدونة �سلوك الأعيان ما زالت قيد الإعداد:

يف مقاب ��ل ق ��رار جمل� ��س الن ��واب برف� ��ض م�شروع
مدون ��ة ال�سل ��وك ،ف� ��إن الغرف ��ة الت�شريعي ��ة الثانية يف
جمل�س الأمة «الأعيان» م ��ا زالت يف طور �إعداد مدونة
ال�سلوك اخلا�صة بالأعيان والتي تاتي يف الأ�صل تنفيذ ًا
لتوجيهات جاللة امللك يف هذا اجلانب.

م�ش ��روع مدونته ما منح اللجنة اخلا�صة امل�شكلة لو�ضع
م�شروع املدونة الفر�صة الكافية للمناق�شة والتقييم.
ووفق� � ًا لت�صريح ��ات رئي�س اللجن ��ة اخلا�صة لو�ضع
م�ش ��روع املدون ��ة الع�ي�ن حمم ��د الذوي ��ب ،ف� ��إن مدونة
ال�سل ��وك «تعترب ج ��زء ًا من النظام الداخل ��ي للمجل�س
بع ��د �إقرارها ،و�ستكون ملزم ��ة للأع�ضاء وفقا لأحكام
الد�ست ��ور والنظ ��ام الداخل ��ي للمجل� ��س ،وته ��دف �إىل
تفعيل الدور الت�شريعي والرقابي للمجل�س وتر�سيخ قيم
الدميقراطي ��ة واحلوار واحرتام ال ��ر�أي الآخر وتقدمي
ال�صالح العام على اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل تعزيز النزاهة
وال�شفافية» .
38

ويف ح ��ال �إق ��رار جمل� ��س الأعي ��ان ملدون ��ة ال�سلوك
اخلا�ص ��ة ب�أع�ضائ ��ه ،ف�إن الأعي ��ان �سيحرجون جمل�س
الن ��واب خا�ص ��ة �أن «جمل�س الأعي ��ان يف حالة ما ي�شبه
الإجم ��اع على ن� ��ص املدونة التي كان جالل ��ة امللك قد
وجه املجل�سني يف خطابي العر�ش يف افتتاح الدورة غري
العادي ��ة والعادية الأوىل �إىل و�ض ��ع مدونتي �سلوك لكل
منهما» .
39

ولي�س م ��ن املرجح �أن يت�أثر جمل� ��س الأعيان بقرار
جمل� ��س الن ��واب وي�صوت عل ��ى رف�ض م�ش ��روع املدونة
اخلا�ص ��ة ب ��ه �أ�س ��وة بالن ��واب ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن جمل�س
الأعي ��ان �أظه ��ر جانب ًا كب�ي�ر ًا من الرتي ��ث يف مناق�شة

37

 جه ��اد املن�سي« ،النواب» يرف� ��ض نهائي ًا �إقرار مدونة ال�سل ��وك النيابية ــ
جريدة الغد ــ عدد  26حزيران  2014ـ متوفر على رابطhttp://www. :
alghad.com/articles/810678

38

aspx?articleno=202444
39
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مدونة ال�سلوك النيابية

 ت�صريح ��ات الع�ي�ن حمم ��د الذوي ��ب من�ش ��ورة عل ��ى موق ��ع وكال ��ة
عم ��ون عل ��ى راب ��طhttp://www.ammonnews.net/article. :
 «الأعيان يحرج ��ون النواب مبدونة �سلوك» ــ جريدة العرب اليوم ـ متوفر
على رابطhttp://alarabalyawm.net/?p=386500 :

الف�صل اخلام�س:
مدونة ال�سلوك النيابية
1ــ قانونية املدونة:
اعتربت املدونة نف�سها يف املادة الثانية جزء ًا مكم ًال
للنظام الداخلي ملجل�س النواب من حيث كونها معايري
عام ��ة يعتمدها �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب �أثناء قيامهم
بواجباتهم.
2ــ الغايات والأهداف:
ح ��ددت املدونة جمموعة م ��ن الأه ��داف والغايات
التي تعم ��ل على حتقيقها من خالل م ��ا �أ�سمته ب�ضبط
ال�سل ��وك النياب ��ي وتنظي ��م الأداء وف ��ق �أربع ��ة حماور
رئي�سية ،هي:
أ.أتر�سي ��خ القي ��م الدميقراطية وقي ��م املواطنة و�إيثار
ال�صالح العام.
ب.بتعزيز دور امل�س�ؤولية النيابية وامل�ساءلة الذاتية.
ج.جالتعامل مبو�ضوعية ونزاهة و�صدق و�أمانة وتعزيز
ثقة املواطن باملجل�س و�أع�ضائه وذلك عرب منظومة
ال�شفافية وامل�ساءلة.
د.دااللت ��زام بتعزي ��ز قي ��م الوح ��دة الوطني ��ة وجتنب
التحري� ��ض و�إث ��ارة الفنت وما م ��ن �ش�أن ��ه �إ�ضعاف
املجتمع وامل�س ب�أمنه وا�ستقراره.
�إن جمم ��وع الأه ��داف والغاي ��ات ال ��واردة يف املادة
الثالثة من املدونة تت�شعب كثري ًا ،وجتنب وا�ضعو املدونة
ا�ستخدام كلمات مثل «الأخالق» و«ال�سلوك» و«الف�ساد»
يف الوق ��ت الذي كان يتوجب فيه على املدونة ا�ستخدام
ه ��ذه الكلم ��ات الداللي ��ة مبك ��ر ًا يف م�سته ��ل املدونة ملا
له ��ا من ارتباط ��ات ع�ضوية جوهرية بغاي ��ات و�أهداف
مدونات ال�سلوك يف العامل �أجمع.

وم ��ن املالح ��ظ �أن تر�سي ��خ القي ��م الدميقراطي ��ة
واملواطنة وال�صالح العام ،والتعامل مبو�ضوعية ونزاهة
و�صدق و�أمانة ،وتعزيز ثق ��ة املواطن باملجل�س ،وتعزيز
دور امل�س�ؤولي ��ة النيابية وال�شفافية وامل�ساءلة الذاتية...
�إل ��خ ال تب ��دو وا�ضح ��ة متام� � ًا يف باقي مكون ��ات مدونة
ال�سل ��وك ،مبعنى �أن جمموع امل ��واد الأخرى املتممة لها
ال تعمل على حتقيق كامل هذه الأهداف والغايات وفق ًا
لآليات و�أحكام وا�ضحة.
 3ــ االلتزامات:
�أوجب ��ت املدونة على النواب العديد من االلتزامات
التي يتعني عليهم مراعاتها ،وت�ضمنت هذه االلتزامات
ما يلي:
أ.أااللت ��زام بن�صو�ص الد�ستور وقوانني الدولة املعمول
به ��ا والنظ ��ام الداخل ��ي ملجل� ��س الن ��واب ومدون ��ة
ال�سلوك النيابية ،وكذلك الأخالق والأعراف العامة
ال�سائدة يف املجتمع ومراعاته ��ا يف قيامه بواجباته
ومهامه الد�ستورية.
ب.باحرتام املجل�س وااللتزام بعدم الإ�ساءة �إىل �سمعته
وهيبته باعتباره �أحد �أهم م�ؤ�س�سات الدولة.
ج.جاالطالع امل�ستمر على الق�ضايا الراهنة للدولة من
�أجل امل�ساهمة الفاعلة يف م�ستجداتها.
.د عدم التغا�ضي عن �أي �أمر قد ي�ضر بوجوده �أو بعدم
د 
وجوده بامل�صلحة العام ��ة وتنبيه ذوي االخت�صا�ص
�إىل مكام ��ن اخلل ��ل وتق ��دمي �أي اقرتاح ��ات تع ��ود
بالنفع على الدولة.
هـ .املحافظة عل ��ى �سرية املعلوم ��ات املتعلقة بق�ضايا
املواطن�ي�ن وخ�صو�صياتهم و�ش�ؤونه ��م ال�شخ�صية
التي ت�صل �إىل علمه من خالل �أدائه ملهامه.
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و.واحرتام الآراء الفكرية والر�ؤى ال�سيا�سية للآخرين.

 4ــ الت�ضارب يف امل�صالح:

ز.زتبن ��ي الأدوار الإيجابي ��ة الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا ت�ضييق
�شق ��ة اخلالف والو�ص ��ول �إىل قناعات م�شرتكة بني
املواطن�ي�ن وامل�ؤ�س�سات العامة مب ��ا يخدم امل�صلحة
العامة.
ح.ح�إ�شع ��ار الأمانة العامة ملجل�س الن ��واب م�سبق ًا ب�أية
زي ��ارة خا�صة يقوم بها لأي دولة مبا يف ذلك تاريخ
املغ ��ادرة وتاريخ العودة مع العن ��وان ورقم الهاتف
الذي ميك ��ن االت�صال به عند احلاجة كلما �أمكن،
وال يجوز متثي ��ل املجل�س �أو التحدث با�سمه �إال بعد
�أخذ �إذن خطي بذلك.

�ش� � ّددت املدون ��ة عل ��ى وج ��وب �أن يراع ��ي النائ ��ب
امل�سائل التالية املتعلقة بعمله:

ط.طاحلفاظ عل ��ى �سمعة املجل� ��س والدولة يف اخلارج
خالل الزيارات الر�سمية واخلا�صة.
ي.يا�ستعم ��ال اللوح ��ة اخلا�صة مبجل�س الن ��واب والتي
ت�ص ��در عن دائ ��رة ترخي�ص ال�سواق�ي�ن واملركبات
على مركبته اخلا�صة.
�إن م ��ن املالحظ يف تلك االلتزام ��ات التي فر�ضتها
املدون ��ة على الن ��واب �أنه ��ا تنق�سم �إىل ق�سم�ي�ن؛ الأول
ويعت�ب�ر مب ��ادىء عامة قد يتم تطبيقه ��ا على �أي قطاع
كائن ًا من كان ،والق�سم الثاين ظهر وك�أنه يعالج ق�ضايا
وم�شكالت حم ��ددة يعاين منها جمل� ��س النواب ،وكان
م ��ن الأج ��دى باملدون ��ة �أن تفرد له ��ا ف�ص�ل ً�ا م�ستق ًال
للحديث فيها.
�إن ذه ��اب املدون ��ة �إىل ت�ضم�ي�ن بع� ��ض امل�ش ��كالت
املتك ��ررة التي يع ��اين منها جمل�س الن ��واب با�ستمرار،
بدا وك�أن ��ه تخ�صي�ص لهذه امل�ش ��كالت بالرغم من �أنه
مل يتم التطرق للعديد من امل�شكالت الأخرى ،وبالتايل
بدت املدونة يف هذا اجلزء مق�صرة متام ًا يف الإحاطة
بكل امل�ش ��كالت التقليدية القائم ��ة التي تعاين جمال�س
النواب املتعاقبة منها.
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أ.أتق ��دمي امل�صلح ��ة العامة على امل�صال ��ح ال�شخ�صية
يف كل �ش� ��أن ،ويف حال وقوع ت�ض ��ارب بني م�صلحته
ال�شخ�صية وامل�صالح العام ��ة يتوجب عليه حل هذا
الت�ض ��ارب ب�شكل ي�سمو في ��ه الواجب جتاه امل�صلحة
العامة على امل�صال ��ح ال�شخ�صية والعائلية والفئوية
واحلزبية.
ب.بعدم التمييز بني املواطن�ي�ن والدفاع عن حقوقهم
وع ��دم القب ��ول ب� ��أي عمل يخ ��ل بتلك احلق ��وق �أو
ينتق�ص منها وعدم الت�سرت على �أي ف�ساد �أو ظلم.
ج.جعدم االرتباط مب�صالح مالية مع �أي جهة قد ت�ؤثر
�سلب� � ًا على �أدائه لواجباته �أو على ا�ستقاللية قراره
واالبتع ��اد عن تبني �أية ق�ضي ��ة داخل املجل�س جلر
منفعة �أو ك�سب مادي.
.دع ��دم التو�س ��ط يف �أي مو�ض ��وع �إال رفع� � ًا لظل ��م �أو
د 
ت�صويب� � ًا خلط� ��أ �أو �إحقاق� � ًا حلق ،وع ��دم ا�ستثمار
موقعه لل�ضغط على �أية جهة كانت لتحقيق �أهداف
�أو مكا�س ��ب خا�صة ل ��ه �أو لأقارب ��ه �أو معارفه �أو من
يرتبط معهم مب�صالح �شخ�صية.
هـ .الأخ ��ذ بعني االعتبار وج ��وب ا�ستخدام املعلومات
التي يتلقاه ��ا ب�سرية يف �سي ��اق مهامه يف املجل�س
فق ��ط ،ويف �إط ��ار ه ��ذه امله ��ام ال يج ��وز قطع� � ًا
ا�ستخ ��دام مثل ه ��ذه املعلوم ��ات لغر� ��ض الك�سب
املايل �أو لتحقيق منافع �أخرى.
�إن م�س�أل ��ة الت�ضارب يف امل�صال ��ح حددها الد�ستور
الأردين بو�ض ��وح ،كم ��ا �أن قانون �إ�شه ��ار الذمة املالية
�ألزم النواب بالإف�صاح عن ممتلكاتهم و�أعمالهم وفيما
�إذا كان ��وا يرتبطون ب�شراكة يف العمل مع احلكومة قبل
النيابة �أم ال.
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�إن مب ��د�أ الإف�ص ��اح م ��ن �ش�أن ��ه تعزي ��ز ال�شفافي ��ة
والنزاه ��ة ،كم ��ا �أن الك�ش ��ف ع ��ن امل�صال ��ح امل�شرتكة
م ��ع احلكوم ��ة �سي�ساه ��م يف جتنيب النائ ��ب �أو النواب
االحتكام امل�سبق لتلك ال�شراكة امل�صلحية والتي �ست�ؤثر
بدورها يف عمل النائب الت�شريعي والرقابي.
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ،ف�إن االنحياز ب ��كل �أنواعه عمل
ينتفي مع ��ه حياد النائب� ،سوء �أكان هذا االنحياز على
�شكل انحياز للناخبني �ض ��د ناخبني �آخرين� ،أو انحياز
للحكوم ��ة بحك ��م امل�صال ��ح امل�شرتك ��ة ،وبالت ��ايل ف�إن
االنحي ��از بكل �أ�شكال ��ه ومعطياته ي�ش ��كل عامل �ضغط
على النائب �سي�ؤثر على قيامه بواجباته الد�ستورية.
�إن م ��ن �أبرز ما غ ��اب عن مدونة ال�سل ��وك جتنبها
احلديث بو�ضوح ع ��ن حق املواطن يف املعرفة ويف تلقي
املعلومات وحري ��ة ان�سيابها من الن ��واب �أو من جمل�س
النواب �إىل املواطنني.
كم ��ا غاب عن مدونة ال�سل ��وك الن�ص �صراحة على
�إع ��ادة النظ ��ر يف احل�صان ��ة الربملانية ،فق ��د كان من
املنتظ ��ر �أن تن�ص املدونة على ت�سهيل الطلب الق�ضائي
مبث ��ول النائب امل�شتك ��ى عليه من قب ��ل املواطنني �أمام
الق�ض ��اء بد ًال من االنتظار �إىل م ��ا بعد انتهاء الدورات
الربملاني ��ة املنعقدة «عادي ��ة وا�ستثنائية» ،ما يعمل على
تعطيل الق�ضاء الذي قد يظهر وك�أنه تدخل غري مبا�شر
من قبل جمل�س النواب يف ال�سلطة الق�ضائية ،ويخالف
بذلك مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطات.
وكان على املدونة �أن تعالج عالقة النائب باملواطنني
ب�شكل �أو�سع و�أو�ضح ،على نحو �إلزام النواب بالرد على
�ش ��كاوى ومطالب املواطن�ي�ن �أو الناخبني بو�ضوح ودون
ح ��رج يف احلاالت الت ��ي ال ي�ستطيع النائ ��ب فيها تلبية
مطالبهم ،بد ًال من حاالت الت�سويف واالنتظار.

 5ــ �سلوك النائب يف املجل�س واللجان:
و�ضع ��ت املدون ��ة العديد م ��ن ال�ضواب ��ط ال�سلوكية
للن ��واب يف اجتماع ��ات اللج ��ان �أو يف االجتماع ��ات
الر�سمية حتت القبة �أثناء انعقاد اجلل�سات ،وهي:
أ.أاحرتام ح�ضور جمي ��ع جل�سات املجل�س واجتماعات
اللجان التي هو ع�ضو فيها.
ب.بع ��دم مغادرة قبة الربملان �أثن ��اء انعقاد اجلل�سات
�إال ل�سبب م�شروع وبعد ا�ستئذان رئي�س اجلل�سة.
ج.جاحرتام رئا�س ��ة املجل�س و�أع�ضائه وع ��دم الإ�ساءة
لهم بالقول �أو الفعل �أثناء املداوالت داخل املجل�س
وخارجه ،وع ��دم الإتيان ب�أي ح ��ركات �أو �إ�شارات
مت�س من هيبة املجل�س.
د.د االبتعاد ع ��ن تهديد الآخرين �أو التلويح با�ستخدام
الق ��وة �ضده ��م ب�أي ��ة و�سيل ��ة كان ��ت واح�ت�رام
اخل�صو�صيات.
هـ .ع ��دم �إح�ض ��ار �أ�شخا� ��ص حل�ض ��ور االجتماع ��ات
�أو الدخ ��ول �إىل القب ��ة �أو �أروق ��ة املجل� ��س �إال بعد
احل�ص ��ول عل ��ى �إذن بذلك وخ�ضوعه ��م للتفتي�ش
املعتاد.
و.واملحافظ ��ة عل ��ى �سري ��ة املعلوم ��ات املتداول ��ة يف
اجلل�س ��ات ال�سري ��ة الت ��ي يعقدها جمل� ��س النواب
واللج ��ان وعدم �إف�ش ��اء �أي معلومات منه ��ا �إىل �أية
جهة حتى تزول �صفة ال�سرية عن هذه املعلومات.
ز.زالعمل بروح الفريق الواحد مع بقية �أع�ضاء املجل�س
من حيث التوجه الع ��ام وال�سعي للو�صول �إىل هدف
م�شرتك هو م�صلحة الوطن واملواطن.
ح.حاالمتن ��اع ع ��ن ا�ستخ ��دام الكلم ��ات والإيح ��اءات
وغريه ��ا م ��ن الت�صرفات الت ��ي قد ت�ش ��كل �إهانة،
وعدم �إطالق الت�صريحات العدائية وغري الالئقة
الت ��ي ق ��د ت�س ��يء �إىل �سمع ��ة املجل� ��س �أو �أي م ��ن
�أع�ضائه.
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ط.طع ��دم تنظيم االجتماعات العامة �أو االحتفاالت �أو
االعت�صام ��ات �أو املعار� ��ض وما �شاب ��ه ذلك داخل
املجل� ��س �إال بع ��د احل�ص ��ول عل ��ى �إذن بذلك من
الرئي�س.
ي.ياالمتن ��اع عن �إثارة �أية �ضج ��ة يف ال�شرفات العامة
وحتري� ��ض وتوجيه املواطن�ي�ن يف حالة ح�ضورهم
جل�سات املجل�س.
ك.كعدم حمل �أي نوع من الأ�سلحة داخل �أروقة املجل�س
�أو يف �ساحاته �أو يف القاعة التي تعقد فيها جل�سات
املجل� ��س «القب ��ة» بالرغم من �أي قوان�ي�ن �أو �أنظمة
جتيز له حمل الأ�سلحة يف �أي مكان �آخر.
 6ــ الإجراءات «التنظيم الإداري لتطبيق
املدونة»:
خ�ص�ص ��ت املدون ��ة امل ��ادة ( )7منه ��ا �إىل اجلانب
التنظيمي والإداري ون�صت على ما يلي:
.أ م ��ع مراعاة �أح ��كام املادت�ي�ن ( )154و ( )157من
أ 
النظام الداخلي للمجل�س ،للجنة النظر يف ال�شكاوى
املحالة �إليها.
ب.بيكل ��ف رئي�س املجل�س �أحد موظف ��ي الأمانة العامة
مبه ��ام «�أم�ي�ن �سر ال�ش ��كاوى» ليكون م�س� ��ؤو ًال عن
تلقي ال�شكاوى وتقدمي تقرير قانوين مف�صل عنها
�إىل اللجنة.
ج.جتت ��وىل جلن ��ة النظ ��ام وال�سل ��وك ـ� �ـ مبوج ��ب
ال�صالحي ��ات املنوطة بها ح�س ��ب املادة ( )58من
النظام الداخل ��ي ،التحقيق بال�ش ��كاوى املعرو�ضة

22

مدونة ال�سلوك النيابية

عليها م ��ع الأخذ بعني االعتبار ح ��ق امل�شتكى عليه
بالدفاع عن نف�سه بذاته �أو عن طريق توكيل حمام
بح�ضوره.
د.دللجن ��ة النظام وال�سلوك حفظ ال�شكوى �أو التن�سيب
للمجل�س بالقرار الذي تراه منا�سب ًا ب�ش�أنها.
هـ .للمجل� ��س احلق ــ ب�أغلبي ��ة احل�ضور ــ املوافقة على
قرار اللجنة �أو رف�ضه �أو تعديله.
 7ــ العقوبات:
ن�صت امل ��ادة ( )8من مدونة ال�سل ��وك على �أنه مع
مراعاة ما ورد يف النظام الداخلي تتوىل جلنة النظام
وال�سلوك النيابية التن�سيب بالعقوبات التالية:
أ.أ�إ�شعار النائب �شفهي ًا �أو خطي ًا باخلط�أ املرتكب.
ب.باالعت ��ذار الر�سم ��ي يف املجل� ��س ملا �ص ��در عنه من
ت�صرفات.
ج.جحرمان ��ه م ��ن ال ��كالم يف جل�سات املجل� ��س مدة ال
تق ��ل عن جل�سة واحدة وال تزيد عن خم�س جل�سات
وال حتت�س ��ب له ��ذه الغاية �إال اجلل�س ��ات التي يكون
النائب فيها حا�ضر ًا.
د.دحرمانه من ح�ضور جل�سات املجل�س مدة ال تقل عن
جل�سة واحدة ،وال تزيد عن خم�س جل�سات واقتطاع
مبلغ مائتا دينار عن كل جل�سة حرم من ح�ضورها.
هـ .حرمان ��ه م ��ن امل�شارك ��ة يف الوف ��ود الر�سمية ملدة
حتددها اللجنة.
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التو�صيات:
 ا�ستثم ��ار �إق ��رار جمل� ��س الأعيان ملدونت ��ه لل�سلوك
عند االنتهاء من �إعدادها ،لإعادة طرح �ضرورة التزام
جمل�س النواب ب�إ�صدار مدونة �سلوك نيابية جديدة.

امل�شتك ��ى عليه من قبل املواطنني �أمام الق�ضاء بد ًال
م ��ن االنتظار �إىل م ��ا بعد انتهاء ال ��دورة الربملانية
املنعقدة.

 مواجهة االجتاه الذي يعار�ض �إقرار مدونة ال�سلوك
النيابية بدعوى عدم د�ستوريتها بدعوة جمل�س النواب
للت�صويت على طلب ا�ست�شارة املحكمة الد�ستورية بهذا
اخل�صو�ص.

Ó Óمعاجلة عالق ��ة النائب باملواطنني ب�ش ��كل �أو�سع
و�أو�ض ��ح ،بحيث يلت ��زم النواب بال ��رد على �شكاوى
ومطال ��ب الناخبني �أو املواطنني بو�ضوح ودون حرج
يف احل ��االت الت ��ي ال ي�ستطي ��ع النائ ��ب فيه ��ا تلبية
مطالبهم.

 دعوة جلن ��ة النظ ��ام وال�سل ��وك اىل تطوير مدونة
ال�سلوك التي رف�ضها جمل�س النواب ،لك�سب عدد �أو�سع
من الن ��واب �إىل جانبها متهي ��د ًا لعر�ضها جمدد ًا على
املجل�س.
 �أن تتوىل جلن ��ة النظام وال�سل ��وك النيابية تنظيم
ور�ش ��ات عم ��ل متعددة للن ��واب ل�ش ��رح �أهمي ��ة مدونة
ال�سل ��وك النيابية به ��دف ت�أمني �أغلبي ��ة برملانية لدعم
م�شروع املدونة.

Ó Óت�أكي ��د رب ��ط مدون ��ة ال�سل ��وك مبحارب ��ة الف�ساد
وباتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملحارب ��ة الف�ساد التي وقع
عليها الأردن.
Ó Óرب ��ط مدون ��ة ال�سل ��وك النيابي ��ة مبب ��د�أ وقي ��م
ال�شفافي ��ة والإف�صاح وان�سجامه ��ا مع قانون �إ�شهار
الذمة املالية.

 دعوة جلن ��ة النظام وال�سل ��وك للأخذ باملقرتحات
التالية لدى مراجعة مدونة ال�سلوك ال�سابقة:
Ó Óالت�أكي ��د على ح ��ق املواطن يف املعرف ��ة ويف تلقي
املعلوم ��ات وحري ��ة ان�سيابه ��ا م ��ن الن ��واب �أو م ��ن
املجل�س باجتاه املواطنني.
�Ó Óإع ��ادة النظ ��ر يف احل�صان ��ة الربملاني ��ة للنائب
يف اجت ��اه ت�سهيل الطل ��ب الق�ضائي مبث ��ول النائب
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http://www.alghad.com/articles/810678

1010ح�سني �أبو رمان�« ،إ�ضاءات حول احلاجة ملدونة �سلوك لأع�ضاء جمل�س النواب الأردين» ،مركز القد�س للدرا�سات
ال�سيا�سية h tt p : / / a l q u d s c e n t e r . o r g / a r a b i c / p a g e s . p h p ? l o c a l _ t y p e = 1 2 8 & l o c a l _:
details=2&id1=812&menu_id=10&cat_id=2
1111حم ��زه عكايل ��ة�« ،إعـداد مـدونـة �سلـوك تـنظـم العالقة بني ال�صحفيني والن ��واب» ،جريدة الد�ستورhttp:// :
www.addustour.com/17106

1212خط ��اب التكليف امللكي الأول حلكومة د .عبد اهلل الن�س ��ور �صدر بتاريخ  10ت�شرين الأول  ،2012متوفر على
املوق ��ع الر�سمي جلاللة املل ��ك عبد اهلل الثاين عل ��ى راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/ :
royalLetters/view/id/319.html
1313خطاب العر�ش يف افتتاح الدورة غري العادية ملجل�س الأمة بتاريخ � 10شباط  ،2013متوفر على املوقع الر�سمي
جلالل ��ة امللك عبد اهلل الثاين على راب ��طhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speeches/view/ :
id/512/videoDisplay/0.html

24

مدونة ال�سلوك النيابية

جارملاو رداصملا

1414خط ��اب العر�ش يف افتت ��اح الدورة العادية الأوىل بتاري ��خ  3ت�شرين الثاين  ،2013متوف ��ر بكامله على املوقع
الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين على رابطhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speeches/:
view/id/532/videoDisplay/0.html
1515دليل الربملانيني حول الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية� ،ص .13
1616دلي ��ل الربملانيني ح ��ول الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانيةــ غريغ باور ـ� �ـ من�شورات و�ستمن�سرت واملنظمة
العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد.
خط ��اب العر�ش يف افتتاح الدورة غ�ي�ر العادية على موقع جريدة ال ��ر�أي الأردنية:

1717رد جمل� ��س الن ��واب على
http://www.alrai.com/article/570844.html

1818رد جمل�س النواب على خطاب العر�ش يف افتتاح الدورة العادية الأوىل ملجل�س الأمة ،متوفرعلى املوقع الر�سمي
جلاللة امللك عبد اهلل الثاين على رابطhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/speechResponses/ :
view/id/24.html
1919د.عثم ��ان الزي ��اين« ،يف �أهمي ��ة اعتماد مدونة لأخالقي ��ات و�سلوكيات العمل الربمل ��اين» ،متوفر على رابط:
http://www.irifien24.com/?p=13448

2020عر� ��ض للأحكام الت�شريعي ��ة املتعلقة بالأخالقيات ال�سيا�سية للنواب وال ��وزراء يف العامل العربي ــ من�شورات
«برملانيون عرب �ضد الف�ساد» بالتعاون مع منظمة و�ستمن�سرت.
«2121ق ��راءة ملرك ��ز القد� ��س مل�ش ��روع النظ ��ام الداخل ��ي اجلديد ملجل� ��س الن ��واب» ،مرك ��ز القد� ��س للدرا�سات
ال�سيا�سيةhttp://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=122&local_details=1&idd=317:
2222كت ��اب التكلي ��ف امللكي الأول لرئي�س ال ��وزراء �سمري الرفاعي ال�ص ��ادر بتاريخ  9كان ��ون الأول  ،2009متوفر
على املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين على رابطhttp://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/:
royalLetters/view/id/248.html
2323كت ��اب التكليف امللكي حلكومة �سم�ي�ر الرفاعي الثانية �صدر بتاريخ  22ت�شري ��ن الثاين  ،2010الن�ص كام ًال
متوفر على املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين على رابطhttp://kingabdullah.jo/index.php/ :
ar_JO/royalLetters/view/id/262.html
2424حمم ��د الذوي ��ب ،من�شورة على موقع وكال ��ة عمون عل ��ى راب ��طhttp://www.ammonnews.net/article.:
aspx?articleno=202444
2525حممد عمر�« ،إعادة النظر مبدونة ال�سلوك الإعالمي» ــ موقع عني على الإعالم ــ متوفر على رابطhttp:// :
www.eyeonmediajo.net/?p=3157
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2626حمم ��د عمر« ،ردود فعل على مدونة �سل ��وك احلكومة مع الإعالم » ـ تقرير ن�شره موقع «عني على الإعالم» ــ
متوفر على رابطhttp://www.eyeonmediajo.net/?p=396 :
2727مدونة ال�سلوك للربملان الأردين ــ جمل�س النواب الأردين.
2828مدون ��ة قواع ��د ال�سل ��وك الوظيفي و�أخالقي ��ات الوظيفة العام ��ة ،متوفر عل ��ى العديد من املواق ��ع الوزاريةــ
مراجع ��ة موق ��ع جامع ��ة الريم ��وك عل ��ى راب ��طhttp://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_ :
content&view=article&id=498

2929معاذ احلنيطي « ،خالف نيابي على د�ستورية مدونة ال�سلوك النيابية » ـ موقع جفرا نيوز ـ متوفر على الرابط
التايلhttp://www.jfranews.net/more :
3030موقع عمان نت ـ على رابطhttp://ar.ammannet.net/news/53012 :

3131موقع مر�صد الإعالم الأردين على رابط.http://www.jmm.jo/%D8%AA :
3232موقع وكالة عمون الإخبارية نق ً
ال عن وكالة الأنباء الأردنية «برتا» على رابطhttp://www.ammonnews. :
net/article.aspx?articleNo=51309

3333ميث ��اق ال�شرف ال�صحفي ــ متوفر على موقع نقاب ��ة ال�صحفيني الأردنيني على رابطhttp://www.jpa.jo/ :
List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4

3434ميث ��اق ال�ش ��رف لهيئ ��ة املرئ ��ي وامل�سم ��وع عل ��ى

راب ��طhttp://www.avc.gov.jo/Pages/viewpage. :

aspx?pageID=22
3535ولي ��د ح�سن ��ي« ،النواب يقاومون توجيه ��ات امللك حول مدونة ال�سل ��وك» ــ العرب اليوم ـ� �ـ متوفر على رابط:
http://alarabalyawm.net/?p=296441
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