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مقدمة

�صهد �لتوجه الإقر�ر مدونة �صلوك الأع�صاء جمل�س �لنو�ب �ل�صابع ع�صر معار�صة 
�أعمال  على جدول  �ملدونة حينما عر�صت  �إقر�ر هذه  ف�صل  عنها  قوية جنم  نيابية 
�ملجل�س يف 25 حزير�ن 2014، هذ� برغم �أن خطبة �لعر�س يف �فتتاح �لدورة �الأولى 
من �أعمال �ملجل�س �ل�صابع ع�صر، قد �أكدت على »تطوير مدونة �صلوك ملزمة، يتعهد 
و�لرقابي،  �لت�صريعي  دورهم  تعزز  �إيجابية،  نيابية  مبمار�صات  خاللها  من  �لنو�ب 
ولي�س  �لعام،  �ل�صالح  خدمة  على  �لتناف�س  باحلكومة  عالقتهم  �أ�صا�س  وجتعل 
�ملكا�صب �ل�صخ�صية �ملحدودة، ونبذ �لو��صطة و�ملح�صوبية«، و�أن �ملجل�س قد ��صتجاب 
برملانية  حلكومات  �لتاأ�صي�س  �أن  بتاأكيده  �لعر�س  خطبة  على  رده  يف  �لتوجه  لهذ� 
يتطلب من �ملجل�س من بني �أمور �أخرى »�إعد�د مدونة �صلوك الأع�صائه، يلتزمون من 

خاللها بعمل نيابي جاد ومثمر«. 

غري �أن جمل�س �لنو�ب قّرر يف نهاية �ملطاف �إقر�ر هذه �ملدونة يف 28 حزير�ن 
2015، بعد �أن قدمتها له جلنة �لنظام و�ل�صلوك بدون مادة »�لعقوبات« �لتي وردت 

�أقرها  �لتي  �ل�صلوك  مدونة  عن  دفاعه  ويف  �ملجل�س.  رف�صها  �لتي  �ملدونة  ن�س  يف 
�ملجل�س، و�صف رئي�س جلنة �لنظام و�ل�صلوك �آنذ�ك هذه �لوثيقة، باأنها »مدونة �حلد 
�الأدنى«. بهذ�، فاإن تتبع �لظروف �لتي ر�فقت �إقر�ر مدونة �ل�صلوك �لنيابية وم�صامني 
�ملناق�صات لها، ي�صي بحقيقة �أن هذه �ملدونة ال ت�صكل قيمة م�صافة حقيقية. ويظهر 
هذ� بو�صوح �إذ� ما قورنت هذه �ملدونة مع »مدونة �ل�صلوك الأع�صاء جمل�س �الأعيان« 
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�لتي جاءت �أكرث تكاماًل و�ن�صجامًا، و�ت�صمت بامل�صد�قية �إذ خ�ص�صت �ملادة )10( 
�لعني ح�صب  على  مالية  �إيقاع غر�مات  ت�صمنت  �لتي  »�جل��ز�ء�ت«  ��صمته  ملا  منها 

طبيعة وم�صتوى �ملخالفة. 

فقد  منه،  منا�س  ال  �أمر  لل�صلوك،  مدونته  مع  �إيجابيًا  �لنو�ب  تعامل جمل�س  �إن 
جاء يف �ملادة )183( من �لنظام �لد�خلي للمجل�س »تعترب مدونة �ل�صلوك �ل�صادرة 
�لنو�ب  جمل�س  �أن  كما  �لنظام«.  هذ�  من  جزءً�  �ملجل�س  قبل  من  عليها  و�مل�صادق 
�لنظام و�ل�صلوك«  2013، ت�صكيل »جلنة  ل�صنة  �لد�خلي �جلديد  �أقر يف نظامه  قد 
كو�حدة من جلانه �لد�ئمة �لع�صرين، لتعنى باالإ�صر�ف على تطبيق مدونة �ل�صلوك 
�إلى  �إ�صافة  �ل�صلوك،  �أي خمالفة ملدونة  ب�صاأنها، و�لنظر يف  �أي مقرتحات  ودر��صة 
ت�صرف  �أي  يف  و�لنظر  جهة،  �أي  �صد  �لنو�ب  من  تقدم  �لتي  �ل�صكاوى  يف  �لنظر 

ي�صيىء �إلى �صمعة �ملجل�س وهيبته و�أع�صائه �صو�ء �أكان حتت �لقبة �أم خارجها.

�لنظر  الإع��ادة  ع�صر  �لثامن  �لنو�ب  جمل�س  �أع�صاء  دعوة  من  بد  ال  فاإنه  لهذ�، 
يف مدونة �ل�صلوك باجتاه تطويرها ب�صكل جوهري وت�صمينها مادة ل� »�جلز�ء�ت«، 
و�أخرى تخت�س مبعاجلة م�صكلة �لغيابات دون عذر �ملوؤرقة. ولئن كانت هذه �ملهمة 
منوطة ت�صريعيًا باللجنة �لقانونية وبلجنة �لنظام و�ل�صلوك، فاإنه ال يجب �أن يذهب 
�ملجل�س �إلى تعديل هذه �ملدونة قبل �أن تتو�فق �أغلبية �لكتل �لنيابية على هذ� �لتوجه 
بتعديل �ملدونة. فالكتل �لنيابية �صاحبة م�صلحة حقيقية يف تطوير مدونة �ل�صلوك 
�لدميقر�طي  �لعمل  مببادىء  �لتز�مًا  و�أكرث  �صال�صة  �أكرث  �لنو�ب  �أد�ء  يجعل  الأنه 
�ل�صيا�صية يف �ملجل�س ب�صكل  �لفعال، وبخا�صة يف ظل غياب متثيل و��صع لالأحز�ب 
عام، حيث من �ملعروف يف تقاليد �لعمل �لربملاين �أن �الأحز�ب �ل�صيا�صية ت�صكل هي 
نف�صها �أد�ة رقابية على �أع�صائها من �لنو�ب. وهذ� ما �صتفتقده �أغلبية �لكتل �لنيابية 

يف �ملجل�س �لثامن ع�صر. ويف هذ� �الإطار، فاإننا نقرتح �الآتي:
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العامة .11 الأخالقية  »املبادىء  بعنوان  ال�سلوك  مدونة  اإلى  مادة   اإ�سافة 

لقواعد ال�سلوك«، تت�سمن املبادىء التالية: 

. �شمو امل�شلحة العامة:  اأ

ي�صرت�صد ع�صو جمل�س �لنو�ب يف عمله �لنيابي مببد�أ �صمو �مل�صلحة �لعامة على 
غري  منافع  لتحقيق  �لنيابي  �ملوقع  ��صتغالل  وع��دم  خا�صة،  �أو  فئوية  م�صلحة  �ي 

م�صروعة، معنوية �أو مالية �أو مادية لنف�صه �أو لعائلته �أو للمقربني منه.

النزاهة وال�شتقاللية:  . 

على ع�صو جمل�س �لنو�ب �أن ال ي�صع نف�صه يف حالة تبعية �أو �لتز�م مايل ل�صخ�س 
�لنظام  وفق  و�جباته  �أد�ء  وبني  بينه  �أو خارجيًا، يحول  �عتباري، حمليًا  �أو  طبيعي 

�لد�خلي بكل ��صتقامة و�صدق.

احليادية واملو�شوعية:ج. 

�لتي  و�ملح�صوبية  �لو��صطة  �صلوكيات  ممار�صة  عن  �لنو�ب  جمل�س  ع�صو  ميتنع 
توؤدي �إلى ح�صول بع�س �الأ�صخا�س على حقوق �أو مز�يا تعود �إلى �آخرين، ويحرتم 

مبادىء �جلد�رة و�ال�صتحقاق وتكافوؤ �لفر�س. 

امل�شوؤولية وامل�شاءلة:د. 

ع�صو جمل�س �لنو�ب م�صوؤول عن �أعماله وقر�ر�ته ومو�قفه �أمام �ملو�طنني بعامة، 
ويتعني عليه �أن يو�صح �أ�صباب تلك �الأعمال و�لقر�ر�ت و�ملو�قف و�الأ�ص�س �لتي ت�صتند 
�إليها، و�أن يتقبل ب�صفته �صخ�صية عامة، كل نقد مو�صوعي �أو رقابة على �أعماله �أو 

م�صاءلة عن �أد�ئه �لنيابي.
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امل�شداقية وال�شتقامة:ه.. 
ينبغي على ع�صو جمل�س �لنو�ب �أن يتحلى بالدقة و�ل�صدق يف �أعماله و�أقو�له، 
و�أن يطرح �آر�ءه مبو�صوعية و�حرت�م �لر�أي �الآخر، ويناأى بنف�صه عن ��صتخد�م لغة 

�ال�صتفز�ز و�لتهديد و�ل�صتم �صو�ء لزمالئه �أو لالآخرين.

الإف�شاح وال�شفافية:و. 
يتعني على �لنائب �أن يف�صح قدر �الإمكان، عن �لقر�ر�ت و�الإجر�ء�ت �لتي ي�صارك 
يف �تخاذها. ويف هذ� �الإطار من �ملفيد �أن يجد �لنائب �لو�صيلة �ملنا�صبة ليعلن بنف�صه 
للر�أي �لعام عن م�صامني ن�صاطه �لنيابي، �لت�صريعي و�لرقابي و�ل�صيا�صي، كما يتعني 

عليه �أن يكون د�عمًا الأق�صى درجات �ل�صفافية يف عمل جمل�س �لنو�ب.

القدوة احل�شنة: . 
و�صلوكه  �أد�ئ��ه  يف  يقدم  �أن  لل�صعب  ممثاًل  ب�صفته  مدعو  �لنو�ب  جمل�س  ع�صو 
منوذجًا ر�قيًا يحتذى به، و�أن يدرك �أن هذ� �ل�صلوك �الإيجابي يعزز ثقة �ملو�طنني 
�أهد�ف  �أبرز  �أحد  �أن  �آخذين باالعتبار  �لنيابي ككل،  �لنائب وباملجل�س  مب�صد�قية 
�لتي  وبالطريقة  �لنو�ب  بنز�هة  �جلمهور  ثقة  تعزيز  هو  �لنيابية  �ل�صلوك  مدونات 

يوؤدون بها و�جباتهم.

يف .21 التكرار  وعدم  الن�سجام  ل�سمان  النيابية  ال�سلوك  مدونة   مراجعة 
مواد املدونة. 

والبنود .31 الفقرات  على  ت�ستمل  »جزاءات«  مادة  ال�سلوك  مدونة   ت�سمني 
التالية:

�إجر�ء�ت  �ملدونة من  �لد�خلي، وما ورد يف هذه  �لنظام  .  مع مر�عاة ما ورد يف  �أ
خا�صة بالغياب عن جل�صات �ملجل�س �أو �جتماعات �للجان دون عذر، تتولى جلنة 
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�ملخالف  للع�صو  �لد�ئم  للمكتب  �لتالية  باجلز�ء�ت  �لتن�صيب  و�ل�صلوك  �لنظام 
ح�صب طبيعة �ملخالفة وم�صتو�ها:

توجيه تنبيه خطي..11

توجيه �إنذ�ر خطي..21

 �حلرمان من �لكالم خالل جل�صات �ملجل�س ما ال يزيد على خم�س جل�صات، وال حتت�صب .31
لهذه �لغاية �إال �جلل�صة �لتي يكون �لع�صو فيها حا�صرً�.

�العتذ�ر �أمام �ملجل�س..41

 �حلرمان من ح�صور جل�صات �ملجل�س ما ال يزيد على خم�س جل�صات متتالية، ويعترب .51
�لغياب يف هذه �حلالة دون عذر.

�إنهاء �لع�صوية يف بع�س �أو ُكّل �للجان �لتي هو ع�صو فيها..61

 خ�صم ما ال يزيد على 500 دينار من خم�ص�صات �لع�صو �ل�صهرية، وم�صاعفة قيمة .71
�خل�صم �إذ� ما تكررت �ملخالفة.

من .81 حرمانه  مع  تليها  �لتي  �أو  �لتالية  �لعادية  �ل��دورة  بد�ية  حتى  �لع�صوية   جتميد 
�ملجل�س  على  �لقر�ر  ُيعر�س  �أن  على  �لتجميد،  فرتة  خالل  �ل�صهرية  خم�ص�صاته 

للمو�فقة عليه باالأغلبية �ملطلقة من �أع�صاء �ملجل�س.

 ف�صل �لنائب من ع�صوية �ملجل�س على �أن ُيعر�س هذ� �لقر�ر على �ملجل�س للمو�فقة .91
عليه باأغلبية �لثلثني من �أع�صاء �ملجل�س.

 �سرورة اأن يويل جمل�س النواب اهتمامًا كبريًا مبكافحة ظاهرة التغيب .41
املجل�س،  عمل  تربك  التي  الظواهر  اأكرث  اأنها  اإلى  بالنظر  اأع�سائه  بني 
اأو  اإلى عدم انعقاد جل�ساٍت ب�سبب عدم توفر الن�ساب القانوين،  وتوؤدي 
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رفع بع�س اجلل�سات ب�سبب فقدانها الن�ساب القانوين على اأثر الن�سحابات 
اأو املغادرات غري الأ�سولية من اجلل�سات، وهذا يتطلب:

�أ�صماء  تالوة  مبوجبها  يتعني  �لتي  �لد�خلي  �لنظام  يف  )92/�أ(  �لفقرة  .  تفعيل  �أ
و��صتكمااًل  �لعامة.  �جلل�صات  �فتتاح  �إع��الن  بعد  ع��ذر  وب��دون  بعذر  �لغائبني 
للمق�صود بهذه �لفقرة، يتعني على �الأمانة �لعامة ملجل�س �لنو�ب �أن تن�صر هذه 

�لغيابات يف و�صائل �الإعالم. 
 عدم �الكتفاء باالإجر�ء �لذي تقرتحه �لفقرة )122/�أ( يف �لنظام �لد�خلي، ب. 

و�لفقرة )5/د( يف مدونة �ل�صلوك �لنيابية، و�لقا�صي بحرمان �لنائب �لذي 
م��ر�ت  ث��الث  �للجان  �جتماعات  �أو  �ملجل�س  جل�صات  ع��ن  ع��ذر  دون  يتغيب 
�أو ع�صر مر�ت متفرقة خالل �لدورة �لعادية، من �مل�صاركة يف �لوفود  متتالية 
ياأخذ  قد  �لنائب  الأن  وذلك  تليها.  �لتي  و�ل��دورة  �ل��دورة  تلك  �لر�صمية خالل 
فر�صته بامل�صاركة يف �لوفود �لر�صمية خالل �لدور�ت �الأولى من عمر �ملجل�س، 
�مل�صاركة بعد ذلك. ولهذ� نقرتح و�صع نظام  فال يعد من قيمة حلرمانه من 
على  ي�صتمل  و�للجان  �ملجل�س  دون عذر عن جل�صات  للغياب  تدرجي  جز�ء�ت 
�ملجل�س  جل�صات  عن  �لع�صو  تغيب  فاإذ�  مالية.  مبالغ  وخ�صم  �خلطي  �لتنبيه 
�أو �جتماعات �للجان خم�س مر�ت متتالية �أو خم�س ع�صرة مّرة متفرقة خالل 
بحقه  �لد�ئم  �ملكتب  يتخذ  لها،  �لتالية  �ال�صتثنائية  و�ل��دور�ت  �لعادية  �لدورة 

�الإجر�ء�ت �لتالية بناء على تن�صيب جلنة �لنظام و�ل�صلوك: 

. توجيه تنبيه خطي له. �أ
 خ�صم 100 دينار من خم�ص�صاته �ل�صهرية عن كل مرة غياب �إ�صافية دون ب. 

عذر حتى �ملرة �لعا�صرة.
�إ�صافية دون  .  200 دينار من خم�ص�صاته �ل�صهرية عن كل مرة غياب   خ�صم 

عذر بعد �ملّرة �لعا�صرة.
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