عرض لألحكام التشريعية المتعلقة باألخالقيات السياسية
للنواب والوزراء في العالم العربي

2

املحتويات
مقدمة
الف�صل الأول :القواعد القانونية الناظمة لل�سلوك والأخالقيات ال�سيا�سية
�أو ًال  -ت�ضارب امل�صالح
ثاني ًا  -الذمة املالية
ثالث ًا  -القيود املفرو�ضة على ن�شاطات �أع�ضاء املجل�س النيابي والوزراء
رابع ًا  -احل�صانة الربملانية
خام�س ًا  -ال�سلوكيات الواردة يف الأنظمة الداخلية
�ساد�س ًا  -التثقيف والتدريب
الف�صل الثاين :التو�صيات
�أو ًال  -ت�ضارب امل�صالح
ثاني ًا  -الذمة املالية «الأف�صاح»
ثالث ًا  -القيود املفرو�ضة على ن�شاطات �أع�ضاء املجل�س النيابي والوزراء
رابع ًا  -احل�صانة الربملانية
خام�س ًا  -ال�سلوكيات الواردة يف الأنظمة الداخلية
�ساد�س ًا  -التثقيف والتدريب

3

مقدمة
ي�شري البيان اخلتامي للم�ؤمتر العاملي الثالث للمنظمة العاملية
للربملانيني �ضد الف�ساد� 1إىل ازدياد عدد الربملانات التي اعتمدت
مدونات �سلوك يف نظامها يف ال�سنوات الأخرية ،ا�ستجاب ًة وتوجيه ًا
لل�سلوك غري الأخالقي ال�صادر عن الربملانيني� ،أو ب�سبب الرغبة يف
معاجلة الهموم وال�شكوك التي ت�ساور النا�س حول تدين م�ستوى
ال�صدق والنزاهة يف ممثليهم املنتخبني.

جرى �صوغ التقرير منهجي ًا بح�سب املو�ضوعات ولي�س الدول بهدف
ايجاد مقارنة ما بني الدول العربية الثمانية امل�شاركة يف التقرير
يف جميع املو�ضوعات اخلا�صة بالأخالقيات ال�سيا�سية .كما مت
تق�سيم هذا التقرير اىل ف�صلني :الأول يعر�ض الأحكام الت�رشيعية
املتعلقة بال�سلوك والأخالقيات ال�سيا�سية للنواب والوزراء .والثاين
خ�ص�ص للتو�صيات.

ينطلق هذا التقرير من االقتناع ب�أنه يجب على الربملانيني �أن
ي�ضطلعوا ب�أدوارهم الربملانية بفاعلية و�صدق مل�صلحة املواطنني
بطريقة تتوافق مع التوقعات االجتماعية للت�رصفات الأخالقية.
و�أن ي�ضمنوا ،كذلك� ،أن املعايري الربملانية التي ت�ضبط الت�رصفات
تعك�س املعايري الدولية والتقاليد املحلية امل�ؤتلفة معها والقيم
الأخالقية يف الدول التي �صادقت على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد.

ن�أمل ان ي�شكل هذا التقرير االويل انطالقة لتقييم الواقع ،على ان
يبادر برملانيون اىل تطوير م�شاريع يف كل بلد من البلدان املعنية
يف هذا التقرير ويف غريها و�صو ًال اىل �صياغة نظام اخالقيات
متكامل ،يكون متفق ًا مع املعايري واالر�شادات الواردة يف دليل
املنظمة ،وفاع ًال يف ت�أدية االهداف ال�سامية املرجتاة منه.

يهدف التقرير �إىل تبيان القواعد الد�ستورية والقانونية املحددة
لقواعد ال�سلوك للنواب والوزراء يف ثماين دول عربية تن�شط فيها
منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد وهي ،الأردن والبحرين
واجلزائر وفل�سطني والكويت ولبنان واملغرب واليمن ،واىل حتليل
“مدونة
الواقع الت�رشيعي للأخالقيات ال�سيا�سية يف حماولة لو�ضع
ّ
�سلوك” يتقيد بها النواب والوزراء.
ووفق ًا لل�رشوط املرجعية التي و�ضعتها منظمة برملانيني عرب �ضد
الف�ساد لهذا التقرير املتعلق بالأخالقيات ال�سيا�سية حت�رص جمالها
باالطار الد�ستوري والقانوين لل�سلوك واالخالقيات للنواب والوزراء
(�أي الو�سائل الت�رشيعية التي حتكم عمل النواب والوزراء يف
جماالت ت�ضارب امل�صالح واالف�صاح وال�شفافية) من دون التطرق
�إىل املمار�سات املتعلقة بالنزاهة ومكافحة الف�ساد.

 1املنظمة العاملية للربملانيني �ضد الف�ساد“ ،امل�ؤمتر العاملي الثالث
برناجما ملكافحة الف�ساد”،
للربملانيني �ضد الف�ساد :برملانيون يقودون
ً
اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر :املواقف املبدئية ،التو�صيات والإعالن
اخلتامي ،الكويت 19،ت�رشين الثاين /نوفمرب .2008

ويف النهاية ،نتقدم بال�شكر اىل كل من �ساهم يف كتابة واخراج
هذا التقرير ونخ�ص بال�شكر الأ�ستاذ جهاد حرب الذي �صاغ
الن�سخة النهائية للتقرير ونخ�ص بال�شكر �أي�ض ًا «م�ؤ�س�سة و�ستمن�سرت
للدميقراطية» التي دعمت «منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد» يف
م�رشوع االخالقيات الربملانية وقواعد ال�سلوك».
النائب غ�سان خميرب
رئي�س منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد.
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الف�صل الأول:

القواعد القانونية الناظمة
لل�سلوك والأخالقيات
ال�سيا�سية
يعر�ض هذا الف�صل الأحكام الت�رشيعية لل�سلوك والأخالقيات
ال�سيا�سية وفق ًا ملا ورد يف ا�ستمارات الدول الثمانية امل�شاركة يف
هذا التقرير ،وهي الدول التي تن�شط بها فروع «منظمة برملانيون
عرب �ضد الف�ساد».
�أو ًال :ت�ضارب امل�صالح
تتعار�ض امل�صالح حني تت�أثر مو�ضوعية وا�ستقاللية قرار ال�سيا�سي
(النواب والوزراء) مب�صلحة �شخ�صية مادية �أو معنوية تهمه هو
�شخ�صي ًا �أو تهم �أحد �أقربائه �أو �أ�صدقائه املقربني� ،أو حني يت�أثر
�أدا�ؤه للوظيفة العامة باعتبارات �شخ�صية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
ال�سيا�سيون يتحملون م�س�ؤولية �ضمان عدم وجود �أي ت�ضارب
للم�صالح يف الأعمال التي ي�ؤ ّدونها .ففي العديد من احلاالت ال
يكون تعار�ض امل�صالح ظاهراً للعيان� ،أو معروف ًا يف املجتمع
املحيط بال�سيا�سيني ،ويكفي �أن ُتك�شف ق�ضية واحدة لتهز ثقة
املواطنني ،لي�س بال�سيا�سي وم�ؤ�س�سته فح�سب ،بل بالدولة كلها.
ميكن تعريف ت�ضارب امل�صالح على �أنه تعار�ض بني وظيفة عامة
وبني م�صالح خا�صة ملوظف �أو قائم بخدمة عامة� ،أو بني م�صالح
خا�صة لأحد �أقربائه �أو �أفراد عائلته� ،سواء كانت مالية �أم غري مالية
والتي من �ش�أنها الت�أثري يف طريقة �أدائه لواجباته وم�س�ؤولياته .ومبا
�أن ت�ضارب امل�صالح له �صور عدة ،ف�إننا �سنتناول �أ�شكاله املختلفة
يف الت�رشيعات ال�صادرة يف الدول الثمانية امل�شاركة يف التقرير،
مق�سمني لها على النحو التايل:
 -1ت�ضارب امل�صالح اخلا�ص بالنواب
(�أ) اجلمع بني ع�ضوية الربملان وال�سلطة التنفيذية
تن�ص بع�ض الد�ساتري والقوانني والأنظمة الداخلية على مبد�أ
ف�صل ال�سلطات �أي عدم اجلمع بني ع�ضوية الربملان و�أية وظيفة
يف ال�سلطة التنفيذية فيما عدا من�صب الوزير (�أي ع�ضوية جمل�س
6
الوزراء) يف كل من فل�سطني 2والأردن 3واجلزائر 4واليمن 5ولبنان
 2املادة ( ) 9قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي رقم 10
ل�سنة .2004
 3املادة ( )76من الد�ستور الأردين ال�صادر يف .1952/1/8
 4املادة ( )105من الد�ستور اجلزائري ال�صادر يف عام .1996
 5املادة ( )80من الد�ستور اليمني.
 6قانون انتخاب �أع�ضاء املجل�س النيابي ل�سنة 2000

والبحرين 7والكويت .8كما �أن قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء
املجل�س الت�رشيعي يف فل�سطني مينع النواب من تويل ع�ضوية �أي
جمل�س ا�ست�شاري �أو �إ�رشايف �أو �إداري لأي من امل�ؤ�س�سات التابعة
للدولة .ويف لبنان مينع قانون انتخاب �أع�ضاء املجل�س النيابي لعام
 2000النواب من ع�ضوية جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة عامة �أو وظيفة عامة،
�أو �أي وظيفة يف امل�ؤ�س�سات العامة امل�ستقلة وال�رشكات ذات االمتياز
والبلديات ،و�أي وظيفة دينية يتناول �صاحبها راتب ًا �أو تعوي�ض ًا ما
من خزانة الدولة� .أما مملكة البحرين فتن�ص املادة  98من الد�ستور
على �أنه «ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أثناء مدة
الع�ضوية �أن يعني يف جمل�س �إدارة �رشكة �أو �أن ي�سهم يف التزامات
تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة» .وتن�ص املادة  120من د�ستور
دولة الكويت على �أنه «ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الأمة وتويل
الوظائف العامة وذلك فيما عدا احلاالت التي يجوز فيها اجلمع وفق ًا
للد�ستور ،ويف هذه احلاالت ال يجوز اجلمع بني مكاف�أة الع�ضوية
ومرتبات الوظيفة ويعني القانون حاالت عدم اجلمع الأخرى» ،كما
تن�ص املادة  12من الالئحة الداخلية ملجل�س الأمة الكويتي على �أنه
«ال يجوز لع�ضو جمل�س الأمة �أثناء مدة ع�ضويته �أن يعني يف جمل�س
�إدارة �رشكة �أو �أن يجدد تعيينه فيه� ،سواء كان التعيني �أو التجديد من
قبل احلكومة �أو غريها».
ومل تت�ضمن �أي ًا من الن�صو�ص القانونية ،يف كل من فل�سطني
ولبنان والأردن واليمن واجلزائر ،عقوبات ملن يخالف هذه القاعدة
القانونية ،على الرغم من �أن قانون االنتخابات يف اجلزائر ين�ص
على «تنايف �صفة الع�ضوية يف املجل�س ال�شعبي الوطني وجمل�س
الأمة مع ممار�سة �أية عهدة انتخابية �أخرى �أو اجلمع بينهما وبني
مهام �أو وظائف �أخرى» �أما يف لبنان ،فين�ص قانون االنتخابات
على �أنه «كل خمالفة لأحكام هذا القانون ال ي�شملها قانون
العقوبات ويف الأخ�ص املواد  329اىل  334يعاقب مرتكبها
بالغرامة من ثالثة ماليني �إىل خم�سة ماليني لرية لبنانية»� .أما
يف الكويت ف�إن �أحكام املادة  14من الالئحة الداخلية ملجل�س
الأمة ت�شري بو�ضوح �إىل تنايف حالة اجلمع بني ع�ضوية املجل�س
و�أية وظيفة عامة «�إذا وجد الع�ضو يف حالة من حاالت عدم اجلمع
املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني وجب عليه �أن يحدد يف
خالل الثمانية الأيام التالية لقيام حالة اجلمع �أي الأمرين يختار،
ف�إن مل يفعل اعترب خمتاراً لأحدثهما» .بينما ال يوجد يف املغرب
ن�صو�ص قانونية يف الت�رشيعات املنظمة لعمل النواب تن�ص على
مبد�أ ف�صل ال�سلطات� ،أي عدم اجلمع بني ع�ضوية الربملان وتقلد �أي
وظائف �أخرى يف ال�سلطة التنفيذية.
(ب)ا�ستخدام املعلومات
يق�صد با�ستخدام املعلومات �أي قيام النائب با�ستخدام املعلومات
ال�رسية وغري ال�رسية التي ح�صل عليها ب�صفته نائب ًا يف غري عمله
الربملاين .ال توجد ن�صو�ص قانونية يف الدول امل�شاركة يف التقرير
فيما عدا فل�سطني (املادة  3من قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س
 7املادة ( )97من د�ستور مملكة البحرين.
 8املادة ( )120من د�ستور دولة الكويت ،واملادة  12من الالئحة الداخلية
ملجل�س الأمة.
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الت�رشيعي) تتعلق مبنع النواب من ا�ستخدام املعلومات التي يح�صلون
عليها� ،سواء كانت �رسية �أو غري �رسية ،يف غري عملهم الربملاين .لكن مل
يورد القانون الفل�سطيني �أية عقوبات ملن يخالف هذا الن�ص.
(ج)التعاقد مع الدولة
يت�شابه الن�ص القانوين يف كل من فل�سطني (املادة  4من قانون
واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي) والكويت (املادة
 121من الد�ستور) والبحرين (املادة  98من الد�ستور) فيما يتعلق
بالتعاقد مع الدولة ،بحيث مينع على النائب �رشاء �أو �إ�ستئجار �شيئ ًا
من �أموال الدولة �أو ت�أجريها �أو بيعها �شيئ ًا من �أمواله �أو مقاي�ضتها
�أو �إبرام عقداً معها بو�صفه ملتزم ًا �أو مورداً �أو مقاو ًال �إال �إذا مت
التعاقد طبق ًا لقواعد عامة ت�رسي على اجلميع ،ويف كل الأحوال
عليه �أال ي�ستغل �صفته يف احل�صول على مزايا ومكا�سب خا�صة بغري
وجه حق� .أما يف الأردن ف�إن (وفق ًا لأحكام املادة  75الفقرة «و»
من الد�ستور) ع�ضوية جمل�س النواب ت�سقط يف حال وجود «منفعة
مادية لدى �إحدى دوائر احلكومة ب�سبب عقد غري عقود ا�ستئجار
الأرا�ضي والأمالك وال ينطبق ذلك على من كان م�ساهم ًا يف �رشكة
�أع�ضا�ؤها �أكرث من ع�رشة �أ�شخا�ص» .وين�ص قانون �أع�ضاء املجل�س
النيابي اللبناين لعام  2000انه «ال يجوز �أن يعطي امتياز �أو التزام
لنائب» .فيما ال تن�ص ت�رشيعات كل من اجلزائر واليمن واملغرب
على �أية حمددات لتعاقد �أع�ضاء الربملان مع الدولة.
(د)متثيل احلكومة ب�أجر
ال تن�ص ت�رشيعات �أغلب الدول امل�شاركة يف التقرير (البحرين
واليمن واملغرب والأردن والكويت) على منع متثيل احلكومة ب�أجر
فيما عدا كل من فل�سطني ،بحيث ين�ص قانون واجبات وحقوق
�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي (املادة  )5على �أنه «ال يجوز للع�ضو �أن
ميثل احلكومة �أو �أن يتفاو�ض عنها مقابل �أجر»� .أما يف لبنان ف�إن
املادة  29من قانون �أع�ضاء املجل�س النيابي اللبناين لعام 2000
تن�ص على �أنه «ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب والوكالة
القانونية عن الدولة �أو �إحدى م�صاحلها �أو م�ؤ�س�ساتها العامة
امل�ستقلة �أو البلديات» .فيما تن�ص ب�شكل غري مبا�رش �أحكام املادة
 105من الد�ستور اجلزائري على منع متثيل احلكومة «مهمة النائب
وع�ضو جمل�س الأمة وطنية وقابلية للتجديد وال ميكن اجلمع بينهما
وبني مهام �أو وظائف �أخرى».
(ه)خما�صمة الدولة
ال تن�ص ت�رشيعات الدول امل�شاركة يف التقرير ،على منع النائب من
�أن يكون وكي ًال يف ق�ضية تكون الدولة خ�صم ًا فيها ،ما عدا فل�سطني
حيث ين�ص قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي لعام
 2004يف املادة  6منه على �أنه «ال يجوز للع�ضو �أن يكون وكي ًال يف
ق�ضية تكون ال�سلطة الوطنية خ�صم ًا فيها».
(و)العمل مقابل �أجر
متنع ت�رشيعات كل من فل�سطني (املادة  8من قانون واجبات
وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي تن�ص على �أنه «ال يجوز للع�ضو
تويل �أية �أعمال وظيفية �أو ا�ست�شارية لدى �أية جهة كانت مقابل

�أجر») .بينما يف اجلزائر فتن�ص املادة  105من الد�ستور على �أن
«مهمة النائب وع�ضو جمل�س الأمة وطنية وقابلية للتجديد وال
ميكن اجلمع بينهما وبني مهام �أو وظائف �أخرى» .فيما مل تن�ص
ت�رشيعات كل من الأردن والبحرين واليمن واملغرب ولبنان
والكويت على منع العمل مقابل �أجر.
(ز)الع�ضوية يف جمال�س ادارة �رشكات خا�صة
مل تن�ص ت�رشيعات الدول امل�شاركة يف التقرير (فل�سطني والأردن
ولبنان واملغرب واليمن واجلزائر والكويت) على تويل النائب
ع�ضوية جمل�س �إدارة �رشكات عامة �أو خا�صة (القطاع اخلا�ص)،
فيما عدا كل من البحرين« ،على ع�ضو املجل�س فور �إعالن انتخابه
�أن ال يقبل التعيني يف �أحدى ال�رشكات الأجنبية و�أن ال يقبل ع�ضوية
جمال�س �إدارة ال�رشكات امل�ساهمة �أو جمال�س املراقبة يف �رشكات
التو�صية بالأ�سهم وال�رشكات ذات امل�س�ؤولية املحدودة وعليه
�إخطار رئي�س املجل�س بيان ع�ضويته يف ال�رشكات �سالفة الذكر»،
ويف دولة الكويت فبح�سب املادة  12من الالئحة الداخلية ملجل�س
الأمة «ال يجوز لع�ضو جمل�س الأمة �أثناء ع�ضويته �أن يعني يف
جمل�س ادارة �رشكة �أو �أن يجدد تعيينه فيه� ،سواء كان التعيني �أو
التجديد من قبل احلكومة �أو غريها».
(ح) العمل املهني
مينع الد�ستور اجلزائري (املادة  )105النواب من ممار�سة �أية وظيفة
�أو مهام خالل مدة ع�ضوية النائب يف اجلمعية الوطنية �أو جمل�س
الأمة .فيما يفر�ض القانون التنظمي ملجل�س النواب املغربي على
كل نائب �أن ي�رصح « ُيعلم» خالل مدة انتدابه ملكتب املجل�س بكل
ن�شاط مهني جديد يزمع ممار�سته .فيما مل تن�ص ت�رشيعات الدول
الأخرى (فل�سطني ولبنان واليمن والبحرين والأردن والكويت) على
منع النواب من ممار�سة �أي ن�شاط مهني �أو �إلزامهم باالبالغ �أو
الإعالم �أو االف�صاح عن �أعمالهم املهنية خالل مدة والية الربملان.
(ط)�إبالغ الربملان عند وجود م�صلحة �شخ�صية للنائب
مل ت�رش �أي ًا من الأنظمة الداخلية للربملانات �أو القوانني الناظمة لها
يف الدول امل�شاركة يف التقرير على وجوبية �إبالغ نائب املجل�س �أو
رئا�سته عند مناق�شته ملو�ضوع معني عن وجود م�صلحة �شخ�صية
له فيه .لكن املادة  190مر�سوم بقانون رقم ( )54لعام  2002ب�ش�أن
الالئحة الداخلية ملجل�س النواب البحريني ،توجب على ع�ضو جمل�س
النواب عند مناق�شة �أي مو�ضوع معرو�ض على املجل�س وله م�صلحة
�شخ�صية فيه �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو لأحد موكليه �أن
يخطر املجل�س بذلك قبل مناق�شته.
 -2ت�ضارب امل�صالح اخلا�ص بالوزراء
ت�شري د�ساتري بع�ض الدول امل�شاركة (فل�سطني والبحرين الأردن
واليمن) يف هذا التقرير �إىل وجود ن�صو�ص قانونية تتعلق بت�ضارب
امل�صالح للوزراء ،فيما ال توجد ن�صو�ص قانونية خا�صة بت�ضارب
امل�صالح للوزراء يف كل من لبنان واملغرب واجلزائر والكويت.
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(�أ)التعاقد مع الدولة
ت�شري املادة  80من القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية على
�أنه «ال يجوز لرئي�س الوزراء �أو لأي وزير من الوزراء �أن ي�شرتي �أو
ي�ست�أجر �شيئ ًا من �أمالك الدولة� ،أو �أحد الأ�شخا�ص املعنوية العامة،
�أو �أن تكون له م�صلحة مالية يف �أي عقد من العقود التي تربمها
اجلهات احلكومية �أو الإدارية» .كما متنع املادة  48من الد�ستور
الوزير حني توليه من�صبه «�أن ي�شرتى �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال
الدولة ولو بطريق املزاد العلني �أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئ ًا من
�أمواله �أو يقاي�ضها» كما «ال يجوز له �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها
احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة»� .أما الأردن في�شدد ن�ص املادة 44
من الد�ستور على �أنه «ال يجوز للوزير �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر �شيئ ًا من
�أمالك احلكومة ولو كان يف املزاد العلني».
(ب)ممار�سة التجارة والأعمال املهنية
مينع الد�ستور البحريني (املادة  )48الوزير «�أثناء توليه الوزارة �أن
يتوىل �أية وظيفة عامة �أخرى �أو �أن يزاول ،ولو بطريق غري مبا�رش
مهنة حرة �أو عم ًال �صناعي ًا �أو جتاري ًا �أو مالياً» .كما تن�ص املادة
 80من القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية على �أنه مينع «رئي�س
الوزراء �أو �أي وزير طوال مدة وزارته �أن يكون ع�ضواً يف جمل�س �إدارة
�أي �رشكة �أو �أن ميار�س التجارة �أو �أي مهنة من املهن» .ومتنع املادة
 44من الد�ستور الأردين الوزراء من القيام ب�أي عمل جتاري �أو مايل.
(ج)احل�صول على مكاف�آت �أو منح
تن�ص املادة  80من القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية على �أنه
مينع رئي�س الوزراء �أو �أي وزير طوال مدة وزارته �أن يتقا�ضى راتب ًا
�آخر� ،أو �أي مكاف�آت �أو منح من �أي �شخ�ص �آخر وب�أي �صفة كانت
غري الراتب الواحد املحدد للوزير وخم�ص�صاته .ومتنع املادة  44من
الد�ستور الأردين الوزراء من تقا�ضي راتب ًا من �أي �رشكة.
(د)ع�ضوية جمال�س �إدارة �رشكات القطاع اخلا�ص
متنع �أحكام املادة  48من د�ستور مملكة البحرين الوزراء من اجلمع
بني الوزارة والع�ضوية يف �أي جمل�س �إدارة �رشكة �أخرى �إال كممثل
للحكومة ومن دون مقابل .كما متنع املادة  44من الد�ستور الأردين
الوزير» �أثناء توليه وزارته �أن يكون ع�ضواً يف جمل�س �إدارة �رشكة ما»
ثاني ًا :الذمة املالية
الذمة املالية هي جمموع ما لل�شخ�ص من حقوق وما عليه من التزامات
مالية ،وت�شكل احلقوق اجلانب الإيجابي من الذمة املالية� ،أما االلتزامات
فت�شكل اجلانب ال�سلبي منها ،ف�إذا زادت احلقوق على االلتزامات كانت
الذمة املالية دائنة ،و�إذا كان العك�س كانت الذمة املالية مدينة.9
ي�ستهدف نظام الإقرار بالذمة املالية �أ�صحاب املراكز الهامة
واحل�سا�سة يف الدولة ،ما يلزمهم بتقدمي �إقراراً بالذمة املالية
اخلا�صة بهم ،بحيث حتفظ هذه الإقرارات لدى جهة عليا يف ال�سلطة
 9ا�سماعبل اخللفي� ،رشح قانون الك�سب غري امل�رشوع امل�رصي� ،أوردها
ع�صام عابدين ،يف :درا�سة حول الذمة املالية يف نطاق الك�سب غري
امل�رشوع( ،رام اهلل:وحدة البحوث الربملانية� ،)2001،ص.1

الق�ضائية .ويهدف هذا النظام �إىل مكافحة كل �سبيل غري �رشعية
ت�سلكها هذه الطغمة يزيد يف ثروتها من دون جهد يقره القانون،
فهي بهذه احلالة تكون قد ا�ستغلت مركزها �أو ال�صفة التي تتمتع
بها لتحقيق م�آرب ومطامع �شخ�صية ال يقرها القانون.
 -1من يجب �أن ي�رصح عن ثروته؟
ت�شري الن�صو�ص القانونية يف كل من فل�سطني 10ولبنان 11والأردن
واليمن 13على وجوب الت�رصيح عن الذمة املالية لكل من رئي�س
الوزراء والوزراء و�أع�ضاء الربملان وزوجاتهم و�أبنائهم الق�رص ،فيما
من غري الوا�ضح تقدمي الذمة املالية عن الزوجات والأبناء الق�رص
للوزراء والنواب وامل�ست�شارين يف املغرب ،14والزوجة يف اجلزائر.15
بينما ال توجد ن�صو�ص تنظم �أحكام الذمة املالية يف مملكة البحرين
ودولة الكويت.
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 -2الآجال القانونية لتقدمي الذمة املالية
(�أ)تقدمي الذمة املالية يف املرة الأوىل
تختلف ن�صو�ص الت�رشيعات املنظمة للآجال القانونية لتقدمي
الذمة املالية ،ففي كل من لبنان واملغرب والأردن خالل ثالثة
�أ�شهر (ت�سعني يوماً) من التعيني �أو االنتخاب� ،أما اليمن فخالل
�ستني يوماً ،واجلزائر خالل �شهر من ا�ستالم املن�صب �أو االنتخاب.
لكن يف فل�سطني مل يحدد القانون فرتة زمنية لتقدمي الوزراء
والنواب �إقرار الذمة املالية.
(ب)تقدمي الذمة املالية دوري ًا
مل ت�رش القوانني الناظمة يف كل من فل�سطني ولبنان واملغرب
واجلزائر �إىل �رضورة تقدمي �إقرار الذمة املالية ب�صورة دورية،
فيما يفر�ض قانون �إ�شهار الذمة املالية االردين وقانون الإقرار
بالذمة املالية اليمني على كل من يخ�ضع لهما يف البلدين (الوزراء
والنواب) �أن يقدموا �إقراراً بالذمة املالية كل �سنتني.
(ج)تقدمي الذمة املالية نهاية اخلدمة
حتدد القوانني الناظمة لإقرار الذمة املالية يف الدول العربية �آجاال
خمتلفة لتقدمي الوزراء والنواب عند انتهاء توليهم املن�صب واملدة
النيابية �إقراراتهم ،ففي كل من لبنان واملغرب خالل ت�سعني يوم ًا
(ثالثة �أ�شهر)  ،واجلزائر خالل �شهر ،واليمن يقدم �إقراراً قبل �شهرين
من التاريخ املحدد النتهاء خدمته �أو انتهاء خ�ضوعه لأحكام هذا
القانون يف الأحوال الأخرى ،و�إذا ما انتهت خدمته �أو خ�ضوعه
 10املواد  54و 80من القانون الأ�سا�سي املعدل ،واملادة  12من قانون
واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي رقم  10ل�سنة .2004
 11املادة ( )4قانون الإثراء غري امل�رشوع ،رقم  ،154ال�صادر بتاريخ
.1999/11/27
 12قانون �إ�شهار الذمة املالية رقم( )54ال�صادر يف .2006/11/1
 13قانون الإقرار بالذمة املالية.
 14ظهري �رشيف (د�ستور ملكي ) رقم � 1.08.72صادر يف � 20شوال 20(1429
ت�رشين الأول �/أكتوبر  ،2008وظهري �رشيف رقم  1.08.70ال�صادر يف 20
�أكتوبر  ،2008وظهري �رشيف رقم  1.08.71ال�صادر يف � 20أكتوبر .2008
� 15صدر قانون خا�ص بالوقاية من الف�ساد ومكافحته بتاريخ � 20شباط/
فرباير  2006حتت رقم .01-06
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لأحكام هذا القانون قبل تقدمي �إقراره وجب عليه تقدميه خالل
�شهرين من تاريخ تركه العمل لأي �سبب� .أما يف االردن فلم حتدد
املدة واكتفى القانون عند تركه اخلدمة �أو زوال ال�صفة عنه .فيما
مل يطلب القانون الفل�سطيني من النواب والوزراء تقدمي �إقرار الذمة
املالية عند انتهاء مدة توليهم منا�صبهم �أو املدة النيابية.
(د)جهة ايداع الذمة املالية للنواب والوزراء
تختلف الت�رشيعات يف الدول امل�شاركة يف التقرير يف اجلهة التي
تودع لديها �إقرارات الذمة املالية للنواب والوزراء ،ففي لبنان تودع
لدى رئا�سة املجل�س الد�ستوري ،ويف الأردن لدى دائرة الإ�شهار يف
وزارة العدل ،ويف اليمن لدى الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد.
ويف اجلزائر يودع الت�رصيح لدى جلنة الت�رصيح باملمتلكات
املن�ش�أة مبوجب قانون الت�رصيح باملمتلكات� .أما كل من فل�سطني
واملغرب فيتم التمييز بني اقرارات الوزراء والنواب مبا يتعلق بجهة
االيداع ،ففي فل�سطني يتم ايداع �إقرارات الذمة املتعلقة بالوزراء
لدى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية� ،أما اقرارات النواب فتودع لدى
حمكمة العدل العليا (املحكمة االدارية) .ويف املغرب يودع ت�رصيح
الوزراء لدى كتابة �ضبط املجل�س الأعلى للح�سابات� ،أما النواب
يودعون الت�رصيح لدى هيئة خا�صة باملجل�س الأعلى للح�سابات.
(ه)امل�رصح عنه يف �إقرار الذمة املالية
تتفق الن�صو�ص القانونية يف كافة الدول على �أن اقرار الذمة املالية
يت�ضمن كامل الأموال املنقولة وغري املنقولة وااللتزامات املالية
على امل�رصح ،فيما ت�ضيف الأردن يف قانونها « �أي منفعة �أو حق
منفعة يح�صل عليها لنف�سه �أو لغريه» .كما يف�صل القانون املغربي
هذه املعلومات املتعلقة مبا يف�صح عنه « تتكون املمتلكات الواجب
الت�رصيح بها من جميع العقارات والأموال املنقولة .ويدخل يف
عداد الأموال املنقولة على اخل�صو�ص الأ�صول التجارية والودائع
يف ح�سابات بنكية وال�سندات واحل�ص�ص والأ�سهم يف ال�رشكات
والقيم املنقولة الأخرى واملمتلكات املح�صل عليها عن طريق
الإرث والإقرتا�ضات والتحف الفنية والآثرية واحللي واملجوهرات».
(و)اطالع اجلمهور على اقرار الذمة املالية
ت�شري ن�صو�ص الت�رشيعيات يف الدول كافة �إىل الطابع ال�رسي
ملحتويات الت�رصيح «�إقرار الذمة املالية» ،فيما عدا اجلزائر الذي
ي�سمح قانون الت�رصيح باملمتلكات لعام  1997بن�رش حمتويات اقرار
الذمة املالية للخا�ضعني لأحكام القانون ،مبن فيهم رئي�س الدولة
والوزراء والنواب خالل �ستني يوم ًا من تاريخ توليهم منا�صبهم.
كما �أن الن�صو�ص القانونية يف كل من فل�سطني واملغرب تفر�ض
احل�صول على قرار من املحكمة لفح�ص حمتويات اقرار الذمة
املالية� .أما يف لبنان فيعود للمرجع الق�ضائي حق االطالع على
الت�صاريح يف حال ح�صول مالحقة قانونية للم�رصح .ويف الأردن
ف�إن رئي�س حمكمة التمييز له احلق مبعرفة فحوى الإقرار يف حال
وجود �شكوى معززة بالوثائق .ويف اليمن ينح�رص حق االطالع على
�إقرارات الذمة املالية والبيانات واالي�ضاحات والوثائق واجراءات
الدرا�سة والفح�ص بالهيئة واجلهات املخت�صة بالتحقيق.

ثالث ًا :القيود املفرو�ضة على ن�شاطات �أع�ضاء املجل�س والوزراء
 -1الأعمال املمنوعة
ي�شمل تعريف املوظف العام يف الت�رشيعات اجلنائية للدول العربية
امل�شاركة يف التقرير النواب والوزراء بحيث تت�ضمن قوانني العقوبات
يف كل من لبنان وفل�سطني والأردن واجلزائر واليمن ما يلي:
(�أ)الهدايا
ت�شري قوانني العقوبات يف كل من لبنان وفل�سطني والأردن واجلزائر
واليمن �إىل جترمي املوظف (وفق ًا لقانون العقوبات ي�شمل تعريف
املوظف الوزراء والربملانيني) عند طلب �أو قبول هدية �أو وعداً �أو �أية
منفعة �أخرى لي�ؤدي عم ًال �رشعي ًا بحكم وظيفته لنف�سه �أو لغريه .فيما
مل تتوافر معلومات من املغرب والبحرين والكويت حول عقوبة هذا
اجلرم .ويعاقب القانون يف فل�سطني واالردن بال�سجن من �ستة �أ�شهر
اىل �سنتني ،ويف لبنان من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات ،واجلزائر من
�سنتني �إىل ع�رش �سنوات ،واليمن ال تزيد مدة العقوبة عن ع�رش �سنوات.
وفر�ضت كل منها غرامة مالية �إ�ضافية �إىل عقوبة احلب�س.
(ب)الر�شوة
جترم قوانني العقوبات يف كل من لبنان وفل�سطني والأردن
واجلزائر واليمن واملغرب املوظف العام عند طلب ر�شوة لي�ؤدي
عم ًال خمالف ًا لوظيفته .فيما مل تتوافر معلومات من كل من البحرين
والكويت .ويعاقب القانون يف فل�سطني والأردن بال�سجن من �سنة
�إىل ثالثة �سنوات ،ويف لبنان من �شهرين �إىل �سنتني ،واجلزائر من
ع�رش �سنوات �إىل ع�رشين �سنة ،واليمن ال تزيد مدة العقوبة عن �سبع
�سنوات ،فيما مل تتوافر معلومات من املغرب تتعلق بالعقوبات
املفرو�ضة على هذا اجلرم.
(ج)ا�ستثمار الوظيفة
ت�شري قوانني العقوبات يف كل من لبنان وفل�سطني واجلزائر واليمن
�إىل جترمي كل موظف عمومي �أ�رض يف م�صالح الدولة لتحقيق
مكا�سب �شخ�صية من جراء عقد �صفقة يف املقاوالت �أو التوريدات.
فيما مل تتوافر معلومات من كل من املغرب والبحرين والكويت
حول عقوبة هذا اجلرم .ويعاقب القانون يف فل�سطني بالأ�شغال
ال�شاقة امل�ؤقته (من ثالث �سنوات اىل خم�سة ع�رش �سنة) ،ويف لبنان
من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني ،واجلزائر من ع�رش �سنوات �إىل ع�رشين
�سنة ،واليمن ال تزيد مدة العقوبة عن ع�رش �سنوات .وفر�ضت كل
الدول ما عدا فل�سطني غرامة مالية ف�ض ًال عن عقوبة ال�سجن.
(د)ا�ستخدام الوا�سطة
يجرم قانون العقوبات ال�ساري املفعول يف فل�سطني رقم  59ل�سنة
« 1953كل موظف عمومي قام بعمل من �أعمال وظيفته �أو امتنع
عن عمل من �أعمال وظيفته �أو �أخل بواجباته نتيجة لرجاء �أو
تو�صية �أو و�ساطة يعاقب بال�سجن وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه
وتزيد على خم�سمائة جنيه» .فيما مل تتوافر معلومات من الدول
الأخرى امل�شاركة يف التقرير.
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 -2العمل بعد انتهاء فرتة الوظيفة
مل حتدد �أي ًا من القوانني املطبقة يف الدول امل�شاركة يف التقرير
(فل�سطني والأردن ولبنان واملغرب واجلزائر والبحرين واليمن
والكويت) �أية مهل �أو فرتات زمنية مينع النواب �أو الوزراء خاللها
عن ممار�سة وظائف �سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص ،بعد انتهاء
مدة ع�ضويتهم يف الربملان �أو انتهاء منا�صبهم يف احلكومة.
رابع ًا :احل�صانة الربملانية
الغاية من احل�صانة الربملانية هي �ضمان �أن يتمتع النواب بحرية
كافية لال�ضطالع بواجباتهم كاملة يف رقابة �أداء احلكومة
وحما�سبتها ،ويف مناق�شة الت�رشيعات ومتثيل املواطنني .هذه
الوظائف ت�ضع النواب يف مواجهة مبا�رشة مع خمتلف م�ؤ�س�سات
الدولة .لذا يجب �أن يكون النواب قادرين على القيام ب�أعمالهم
الربملانية من دون خوف من املالحقة الق�ضائية .و�ضمان ًا
ال�ستقالل �أع�ضاء الربملان وحماية لهم �ضد �أنواع التهديد واالنتقام،
وبخا�صة من قبل ال�سلطة التنفيذية.
تت�ضمن د�ساتري معظم بلدان العامل ن�صو�ص ًا تتعلق باحل�صانة
الربملانية وهي نوعان :ح�صانة مو�ضوعية وح�صانة �إجرائية.
واحل�صانة املو�ضوعية تعني عدم م�س�ؤولية �أع�ضاء الربملان عن
الأقوال �أو الأفكار والآراء التي ت�صدر منهم �أثناء ممار�ستهم لوظائفهم
النيابية ،ولهذا يطلق عليها احل�صانة �ضد امل�س�ؤولية الربملانية� .أما
احل�صانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ �أي �إجراءات جنائية
�ضد �أي من �أع�ضاء الربملان يف غري حالة التلب�س باجلرمية (اجلرم
امل�شهود)� ،إال بعد احل�صول على �إذن املجل�س التابع له ،ولهذا يطلق
عليها احل�صانة �ضد الإجراءات اجلنائية .احل�صانة الربملانية �سواء
ا�ستثناء من القانون العام ،اقت�ضته
�أكانت مو�ضوعية �أو �إجرائية متثل
ً
�رضورة جعل ال�سلطة الت�رشيعية مبن�أى عن اعتداءات ال�سلطات
16
الأخرى ،وحلفظ كيان التمثيل النيابي و�صونه �ضد �أي اعتداء.
 -1احل�صانة اخلا�صة بالنواب
(�أ)م�ساءلة النواب جزائي ًا ب�سبب �أعمالهم الربملانية
ت�شري الن�صو�ص الد�ستورية يف كل من فل�سطني (املادة  ،)53ولبنان
( املادة  ،)39واجلزائر (املادة  )109والكويت (املادة  )108واملادة
 19من القوانني الداخلية ملجل�س الأمة� ،إىل عدم جواز م�ساءلة النواب
جزائي ًا ب�سبب الآراء التي يبدونها� ،أو الوقائع التي يوردونها �أو
لت�صويتهم على نحو معني يف جل�سات املجل�س �أو يف �أعمال اللجان.
ويف فل�سطني ت�ضيف املادة  53من القانون الأ�سا�سي (لأي عمل
يقومون به خارج املجل�س من �أجل متكينهم من �أداء مهامهم) .فيما
ت�ضع الن�صو�ص الد�ستورية يف كل من املغرب (املادة  )39والبحرين
(املادة � )89رشط ًا يتعلق بعدم امل�سا�س بالعقيدة �أو وحدة ال�شعب �أو
احرتام امللك �أو القذف يف احلياة اخلا�صة للأ�شخا�ص .وينظم هذا
النوع من احل�صانة يف اليمن �أحكام املادة  203من القوانني الداخلية
ملجل�س النواب .فيما مل يذكر هذا النوع من احل�صانة يف الد�ستور
الأردين �سواء كان لأع�ضاء جمل�س النواب �أو جمل�س الأعيان.
16
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(ب)مبا�رشة االجراءات اجلزائية
متنع الن�صو�ص الد�ستورية ،يف كل من فل�سطني (املادة  )53واملغرب
(املادة  )39ولبنان ( )40والأردن (املادة  )86والبحرين (املادة
 )89واجلزائر (املادة  ،)110والكويت (املادة  ،)111اتخاذ �إجراءات
جزائية نحو �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان ،يف �أثناء دور االنعقاد،
�أو �إلقاء القب�ض عليه �إذا اقرتف جرم ًا جزائي ًا �إال باذن من الربملان
ما خال حالة التلب�س باجلرمية .وينظم هذا النوع من الإجراءات يف
اليمن �أحكام املادة  204من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.
(ج)اجلهة التي تنظر يف طلب رفع احل�صانة (غربلة ال�شكاوى)
تقدمي طلب رفع احل�صانة :يقدم طلب رفع احل�صانة �إىل رئا�سة
املجل�س مرفق ًا مبذكرة ت�شتمل على نوع اجلرم ومكانه وزمانه
والأدلة التي ت�ستلزم اتخاذ �إجراءات قانونية بحق النائب من قبل
وزير العدل يف كل من املغرب (املادة  87من النظام الداخلي
ملجل�س النواب) ،والكويت (املادة  21من النظام الداخلي ملجل�س
االمة) ،ولبنان (املادة  91من النظام الداخلي للمجل�س النيابي)،
والبحرين (املادة  178من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب)،
واجلزائر (املادة  72من النظام الداخلي للمجل�س ال�شعبي الوطني)،
واليمن (املادة  205من قانون الالئحة الداخلية ملجل�س النواب).
�أما يف فل�سطني يقدم الطلب من قبل النائب العام (املادة  26من
قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي)،
اللجنة املخت�صة يف املجل�س :يحيل رئي�س املجل�س النيابي مهمة
البحث يف املذكرة يف كل من الكويت وفل�سطني والأردن والبحرين
واجلزائر واليمن �إىل اللجنة القانونية (الت�رشيع والد�ستور) ،ويف
املغرب �إىل جلنة احل�صانة الربملانية التي ت�ؤلف يف بداية الفرتة
الت�رشيعية من  13ع�ضواً على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي� ،أما يف لبنان
فيتوىل النظر يف املذكرة كل من هيئة املكتب وجلنة الإدارة والعدل
يف اجتماع م�شرتك (املادة  92من النظام الداخلي للمجل�س النيابي).
الأغلبية املطلوبة لرفع احل�صانة :ي�أخذ املجل�س قراره برفع
احل�صانة ب�أغلبية الثلثني يف فل�سطني (املادة  26من قانون
واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي) ،وب�أغلبية �أع�ضاء
املجل�س يف كل من اجلزائر (املادة  72من النظام الداخلي للمجل�س
ال�شعبي الوطني) ،واليمن (املادة  206من قانون الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب) .وبالأغلبية الن�سبية يف كل من الكويت ولبنان
(املادة  96من النظام الداخلي للمجل�س النيابي) ،واملغرب (مل تذكر
املواد اخلا�صة برفع احل�صانة الأغلبية ،لكن ت�شري املادة  77من
النظام الداخلي ملجل�س النواب �إىل �أنه تتم امل�صادقة على الق�ضايا
املعرو�ضة للت�صويت �إذا توفرت على �أغلبية الأ�صوات املعرب عنها،
با�ستثناء الأحوال التي ين�ص فيها الد�ستور على �أغلبية معينة)،
والأغلبية املطلقة للحا�رضين يف كل من البحرين (مل تذكر املواد
اخلا�صة برفع احل�صانة الأغلبية ،لكن ت�شري املادة  42من الالئحة
الداخلية ملجل�س النواب �إىل �أن قرارات املجل�س ت�صدر بالأغلبية
املطلقة للحا�رضين ما مل يرد ن�ص خا�ص) ،والأردن (املادة 138
من النظام الداخلي ملجل�س النواب).
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 -2احل�صانة اخلا�صة بالوزراء
(�أ)االحالة اىل التحقيق
مل ت�رش �أغلب الن�صو�ص القانونية يف الدول امل�شاركة يف التقرير
�إىل ح�صانة خا�صة بالوزراء مبا قد ين�سب �إليهم من جرائم �أثناء
ت�أديتهم واجباتهم(املغرب ،لبنان ،الأردن ،البحرين ،اجلزائر،
واليمن) .فيما متنح املادة  75من القانون الأ�سا�سي حق ًا ح�رصي ًا
لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية باحالة رئي�س الوزراء اىل التحقيق،
وكذلك منح رئي�س احلكومة حق �إحالة الوزراء �إىل التحقيق .كما
مينح القانون الداخلي ملجل�س النواب اليمني احلق للمجل�س يف
�إحالة رئي�س الوزراء �أو نوابه �أو الوزراء �إىل التحقيق واملحاكمة عما
يقع منهم من جرائم �أثناء ت�أدية �أعمال وظائفهم �أو ب�سببها .ومينح
الد�ستور الأردين احلق ملجل�س النواب يف اتهام الوزراء �أمام املجل�س
العايل ملحاكمة الوزراء.
(ب)املحكمة �صاحبة االخت�صا�ص مبحاكمة الوزراء
ت�شري الن�صو�ص القانونية اىل �أن الوزراء يخ�ضعون اىل حمكمة
خا�صة يف كل من املغرب (املحكمة العليا عن اجلرائم الوظيفية)،
ولبنان (املجل�س الأعلى عن اجلرائم الوظيفية) ،والأردن (املجل�س
العايل ملحاكمة الوزراء)� ،أما اجلزائر ف�إن املادة  158من الد�ستور
تن�ص على �أن رئي�س الدولة ورئي�س الوزراء يحاكمون �أمام حمكمة
عليا للدولة ،ويف الكويت توجد حمكمة خا�صة مبوجب قانون
حماكمة الوزراء رقم  88لعام  ،1995فيما ال يذكر القانون املحكمة
املخت�صة ملحاكمة الوزراء يف كل من فل�سطني واليمن والبحرين،
الأمر الذي ي�شري �إىل اخت�صا�ص املحاكم العادية مبحاكمتهم.
خام�س ًا :ال�سلوكيات الواردة يف الأنظمة الداخلية
ي�ضع النظام الداخلي القواعد التي تنظم وت�ضبط عمل الربملان،
بهدف ت�سهيل �أعماله ومتكني �أع�ضائه من ممار�سة دورهم الربملاين
ب�شكل فردي �أو جماعي ،وتنظيم العالقة بني �أفراده وهيئاته
وحتديد حقوقهم وواجباتهم الربملانية .وبالتايل ف�إن تنظيم
الأعمال وت�صنيفها التي يقرها النظام ت�ؤثر يف مردود العمل
النيابي وكيفية �أداء النواب لأعمالهم والقيام بوظائفهم الت�رشيعية
والرقابية وغريها.
 -1املجال�س النيابية
(�أ)واجب ح�ضور جل�سات املجل�س
ت�شري الن�صو�ص القانونية للدول امل�شاركة يف التقرير �إىل الزامية
ح�ضور النواب جل�سات املجل�س .كما تفر�ض عقوبات على النواب
املتغيبني ترتاوح ما بني عدم دفع مكاف�آت اخلا�صة باجلل�سة،
والتنبيه والإعالن يف اجلل�سة العامة والإعالن يف اجلريدة الر�سمية
و� /أو يف ال�صحف املحلية واحل�سم من املكاف�آة ال�شهرية للنائب
و�صو ًال �إىل �إعتباره م�ستقيالً ،ففي فل�سطني (يحرم من خم�ص�صات
املياومة مدة الغياب ،ويجوز للرئي�س لفت نظره ،كما يجوز للمجل�س
بناء على اقرتاح الرئي�س) ،ويف املغرب (�إذا تغيب ع�ضو عن
لومه ً
جل�سة عمومية من دون عذر مقبول)1 :يوجه الرئي�س �إىل النائب
املتغيب تنبيه ًا كتابياً)2 ،ي�أمر بتالوة ا�سمه يف افتتاح اجلل�سة
العمومية املوالية)3 ،يقتطع من التعوي�ضات ال�شهرية املمنوحة

للنائب مبلغ مايل بح�سب عدد الأيام التي ح�صل فيها الغياب من
دون عذر مقبول .تن�رش هذه الإجراءات يف الن�رشة الداخلية للمجل�س
واجلريدة الر�سمية) .ويف البحرين (ي�سقط حقه يف املكاف�آة عن مدة
الغياب) ،ويف اليمن (يف حال غياب الع�ضو خم�س جل�سات متتالية �أو
�سبع جل�سات غري متتالية خالل �أي فرتة من فرتات انعقاد املجل�س
العادية ،يتم تنبيهه من رئي�س املجل�س �أو من ينوبه ومن ثم يوجه
له �إ�شعار خطي من هيئة رئا�سة املجل�س� ،أما يف حال �إذا غاب
الع�ضو دورتني كاملتني من دور االنعقاد ال�سنوي طرح مو�ضوعه
على املجل�س التخاذ ما يراه منا�سب ًا ب�ش�أنه ،وين�رش ذلك يف و�سائل
الإعالم ،ويف كل الأحوال يتم خ�صم املكاف�آة امل�ستحقة للع�ضو بن�سبة
غيابه عن كل جل�سة غابها)� .أما يف الكويت (يف حال غاب النائب
عن جل�سات املجل�س دون عذر ين�رش ا�سمه يف ال�صحف املحلية على
نفقته ،ويف حال غاب النائب �أكرث من خم�س جل�سات متتالية �أو
خم�سة ع�رش جل�سة متفرقة ين�رش ا�سمه بال�صحف على نفقته ،ويحق
للمجل�س ب�أغلبية �أع�ضائه اعتباره م�ستقيالً) .فيما مل يحدد النظام
الداخلي للجمعية الوطنية يف اجلزائر �أية عقوبات على عدم احل�ضور،
ومل تتوافر معلومات من الأردن ولبنان حول العقوبات املفرو�ضة
على النواب يف حال تغيبهم عن جل�سات املجل�س.
(ب)واجب ح�ضور جل�سات اللجان
ت�شري الن�صو�ص القانونية يف الدول امل�شاركة يف التقرير �إىل
�إلزامية ح�ضور النواب اجتماعات جلان املجل�س .كما تفر�ض
عقوبات على النواب املتغيبني ترتاوح ما بني عدم دفع املكاف�آت
اخلا�صة باجتماعات اللجان ،والتنبيه يف اجلل�سة العامة ،والإعالن
يف اجلريدة الر�سمية ،واحل�سم من املكاف�آة ال�شهرية للنائب .ففي
فل�سطني والأردن ولبنان (�إذا تغيب �أحد �أع�ضاء �أي جلنة ثالث
جل�سات متتالية يف الدورة الواحدة دون �إجازة �أو عذر مقبول اعترب
م�ستقي ًال من ع�ضوية اللجنة) ،ويف املغرب (يتم االقتطاع من مبلغ
التعوي�ضات ال�شهرية املمنوحة للنائب بح�سب عدد الأيام التي
وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول ،ويعلن رئي�س املجل�س عن
هذا الإجراء يف جل�سة عمومية وين�رش يف الن�رشة الداخلية للمجل�س
واجلريدة الر�سمية) ،ويف البحرين ( ي�سقط حقه يف املكاف�آة عن
مدة الغياب)� ،أما يف اليمن واجلزائر فلم يحدد النظام الداخلي �أية
عقوبات تفر�ض على عدم ح�ضور اجتماعات جلان املجل�س.
(ج)اال�شرتاك يف جلان املجل�س
مل تتوافر معلومات من الدول امل�شاركة يف التقرير ما عدا كل من
فل�سطني ( توجب املادة  50من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي
«على الع�ضو �أن ي�شرتك يف �إحدى جلان املجل�س ويجوز له �أن
ي�شرتك يف جلنة ثانية فقط») ،ولبنان (تن�ص املادة  21من النظام
الداخلي للمجل�س النيابي على �أنه «ال يجوز للنائب �أن يكون ع�ضواً
يف �أكرث من جلنتني من جلان املجل�س الدائمة� ،إال �إذا كانت الثالثة
جلنة حقوق الإن�سان �أو جلنة املر�أة والطفل �أو جلنة تكنولوجيا
املعلومات») ،والكويت (ت�شري املادة  45من الالئحة الداخلية �إىل
�أنه «ينبغي �أن ي�شرتك كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يف جلنة على
الأقل ،وال يجوز لـه اال�شرتاك يف �أكرث من جلنتني دائمتني ،وال يعترب
مكتب املجل�س جلنة يف تطبيق هذا احلكم .ف�إذا مل تكتمل ع�ضوية
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اللجان الدائمة وتبني �أن بع�ض الأع�ضاء مل ي�شرتك يف ع�ضوية �أي
منها� ،أو مل ي�شرتك �إال يف ع�ضوية جلنة واحدة ،يتم �شغل الأماكن
ال�شاغرة من بني ه�ؤالء بطريق القرعة بدءاً بالأع�ضاء الذين مل
ي�شرتكوا يف ع�ضوية �أي جلنة»).
(د)حيادية رئا�سة املجل�س
مل تتوافر معلومات من الدول امل�شاركة يف التقرير ما عدا فل�سطني
بحيث تن�ص املادة  12من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي على
�أن «رئي�س املجل�س ميثل املجل�س ويتكلم با�سمه وطبق ًا لإرادته.
لـرئي�س املجل�س �أن ي�شـرتك فـي املناق�شـات وعـنـدئـذ يتخلى عـن
كر�سي الرئا�سـة وال يعـود �إلـيـه حتى تنتهي املناق�شة».
(ه)الكالم يف اجلل�سة والإخالل يف النظام
ت�شري جميع ن�صو�ص الأنظمة الداخلية للمجال�س الت�رشيعية للدول
امل�شاركة يف التقرير �إىل تنظيم حق النواب يف امل�شاركة يف
املناق�شة �أثناء جل�سات املجل�س ،ومتنح هذه الن�صو�ص ر�ؤ�ساء
املجال�س �صالحيات احلفاظ على النظام وعدم الت�شوي�ش على
�أعمال اجلل�سة .ويف �سبيل هذا ت�شري الأنظمة الداخلية �إىل عقوبات
متدرجة يتخذها رئي�س املجل�س واملجل�س تبد�أ من التنبيه �إىل منع
الكالم (�إيقاف املتحدث عن الكالم) �إىل الإخراج من اجلل�سة ملدة
حمددة �أو املنع من ح�ضور كامل اجلل�سة و�صو ًال �إىل حرمان النائب
من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س ملدة قد ت�صل اىل �أ�سبوعني.
 -2جمل�س الوزراء
ال يوجد لوائح داخلية تنظم عمل جمل�س الوزراء يف كل من
املغرب ولبنان والأردن والبحرين واجلزائر واليمن ،فيما مل تتوافر
معلومات من الكويت� .أما يف فل�سطني فلدى جمل�س الوزراء الئحة
داخلية حتدد �آليات العمل وال�سلوكيات املحددة للوزراء.
(�أ)ح�ضور جل�سات جمل�س الوزراء
تن�ص املادة  9من الالئحة الداخلية ملجل�س الوزراء الفل�سطيني
«ح�ضور جل�سات جمل�س الوزراء �إجباري جلميع �أع�ضائه ،وال يجوز
الغياب �إال يف حاالت طارئة» �أما املادة  5من الالئحة فتوجب
الوزراء ب�إبالغ رئي�س الوزراء بذلك خطي ًا قبل موعد االجتماع
بثالثة �أيام عمل على الأقل� ،إال يف احلاالت الطارئة .لكن الالئحة ال
تفر�ض عقوبات على خمالفة هذا الن�ص.
(ب)الإنابة يف ح�ضور جل�سات جمل�س الوزراء
تن�ص املادة  4من الالئحة الداخلية ملجل�س الوزراء الفل�سطيني على
�أنه «ال يجوز للوزير �أن ينيب �شخ�ص ًا حل�ضور جل�سات املجل�س بدال
عنه» .لكن الالئحة ال تفر�ض عقوبات على خمالفة هذا الن�ص.

(ج)الكالم يف جل�سات جمل�س الوزراء
تن�ص املادة  21من الالئحة الداخلية ملجل�س الوزراء الفل�سطيني
على حق رئي�س جمل�س الوزراء مبنح الإذن للوزراء يف مناق�شة
املوا�ضيع بح�سب ترتيب طلب الكالم .كما متنح املادة نف�سها رئي�س
الوزراء حق الطلب من الوزير �إجمال �أفكاره� ،أو لفت نظر الوزير
املتكلم عند خروجه عن مو�ضوع النقا�ش و�سحب حق التكلم منه
�إذا تكرر ذلك.
�ساد�ساً :التثقيف والتدريب
ال توجد م�ؤ�س�سات تعنى بتثقيف النواب والوزراء وتدريبهم على
ال�سلوك اجليد داخل املجال�س وخارجها يف كل من فل�سطني والأردن
ولبنان واملغرب واليمن ،فيما توجد م�ؤ�س�سات تعنى بتثقيف
وتدريب �أع�ضاء املجال�س الربملانية يف كل من اجلزائر (معهد
التكوين والدرا�سات الت�رشيعية) والبحرين (معهد البحرين للتنمية
ال�سيا�سية) .وتت�ضمن برامج التدريب املوجهة للنواب اجلوانب
الد�ستورية وال�صياغة الت�رشيعية �إ�ضافة �إىل اللغات والإعالم.
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الف�صل الثاين:
التو�صيات

ت�شري الن�صو�ص التن�رشيعية ،يف الدول الثمانية امل�شاركة يف
التقرير ،املتعلقة بال�سلوك واالخالقيات ال�سيا�سية �إىل تالءم هذه
الن�صو�ص مع احل�صانة الربملانية للنواب .لكن القواعد املتعلقة
بت�ضارب امل�صالح والإف�صاح (�إقرار الذمة املالية) ت�شري �إىل
اختالف كبري يف الن�صو�ص بني الدول .ويبدو �أن التجربة املحلية
لكل بلد هيمنت على الن�صو�ص الت�رشيعية ،ففي دول اخلليج العربي
البحرين والكويت مث ًال هيمنت م�س�ألة ع�ضوية جمال�س االدارة يف
ال�رشكات الأجنبية وال�رشكات امل�ساهمة العامة مبا يتعلق بقواعد
ت�ضارب امل�صالح ،فيما هيمنت يف بلدان امل�رشق العربي م�س�ألة
تويل وظائف «ع�ضوية» يف ال�سلطة التنفيذية .كما �أن حداثة
الن�صو�ص الد�ستورية يف بع�ض الدول منحتها القدرة على ادراج
بع�ض القواعد املتعلقة مبنع ت�ضارب امل�صالح والإف�صاح والتي
تن�سجم «�إىل ح ٍد ما» مع املعايري الدولية ملكافحة الف�ساد.
تو�صية عامة
تطوير وثيقة منوذجية للأخالقيات ال�سيا�سية للنواب والوزراء يف العامل
العربي على �شكل )1( :نظام “مدونة” منوذجي للأخالقيات ال�سيا�سية
للربملاين العربي .و� /أو (� )2إعداد قانون ال�سلطة الت�رشيعية (النظام /الالئحة
الداخلية للربملانات العربية) منوذجي .تت�ضمن قواعد ال�سلوك والأخالقيات
ال�سيا�سية “مبادئ ال�شفافية والنزاهة وعدم ت�ضارب امل�صالح” باال�ضافة
�إىل و�سائل الرقابة واجراءات الت�رشيع وقواعد �إدارة تنظيم �أعمال الربملان
و�آليات العالقة ما بني ال�سلطات؛ يف �سبيل تكامل الن�صو�ص القانونية،
خا�صة �أن هذه القواعد مبعرثة يف عدة ت�رشيعات حتكم عمل النائب ،وتي�سري
الو�صل اىل الأحكام الت�رشيعية اخلا�صة بالنزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة.

�أو ًال :ت�ضارب امل�صالح
ما زالت القوانني والت�رشيعيات املتعلقة باحلد من الف�ساد يف العامل
العربي قا�رصة عن حتديد بع�ض �أ�شكال ت�ضارب امل�صالح وهي:
توظيف الأقارب والأ�صدقاء ،ومنح العقود لأ�صدقاء �أو ل�رشكات
ميتلكها �أقارب �أو �أ�صدقاء.
•ينبغي �سن قانون خا�ص مينع اجلمع بني الع�ضوية يف الربملان
وممار�سة الوظيفة العامة �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة �رشكة تابعة
للقطاع العام ،ويف حال وجدت منح النائب فرتة زمنية حمددة
لالختيار بينهما ،و�إال اعتربت ع�ضويته يف الربملان منتهية
حكماً .يطبق هذا الن�ص يف املغرب� ،أما عقوبة املخالفة فتنطبق
على الدول كافة ما عدا الكويت.
•ينبغي و�ضع ن�ص قانوين يف ت�رشيعات الدول امل�شاركة يف
التقرير مينع النواب من ا�ستخدام املعلومات التي يح�صلون

عليها ب�صفتهم الوظيفية يف غري �أعمالهم الربملانية.
•يجب تبني ن�صو�ص قانونية حتدد عمل النواب عند تعاقد �أع�ضاء
الربملان مع الدولة يف كل من اجلزائر واليمن واملغرب.
•ينبغي �إدراج ن�ص قانوين يتعلق مبنع النواب من متثيل احلكومة
ب�أجر يف كل من البحرين واليمن واملغرب والأردن والكويت.
•ينبغي الن�ص يف الت�رشيعات يف الدول امل�شاركة يف التقرير على
منع النائب من �أن يكون وكي ًال يف ق�ضية تكون الدولة خ�صم ًا فيها.
•يتوجب الن�ص على منع النائب من العمل مقابل �أجر �أو تويل
ع�ضوية �رشكات يف كل من الأردن والبحرين واليمن واملغرب
ولبنان والكويت.
•ينبغي الن�ص يف القانون الناظم لعمل النواب يف الدول الثمانية
امل�شاركة يف التقرير على ت�رشيع يلزم كل نائب �إخطار رئي�س
املجل�س ببيان ع�ضويته يف جمال�س �إدارة ال�رشكات امل�ساهم بها.
و�أن يرف�ض التعيني يف �إحدى ال�رشكات الأجنبية ،و�أن ال يقبل
ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�رشكات امل�ساهمة �أو جلان اال�رشاف يف
�رشكات التو�صية بالأ�سهم وال�رشكات ذات امل�س�ؤولية املحدودة.
•ينبغي الن�ص على وجوب االف�صاح عن الأعمال املهنية للنواب
خالل مدة والية الربملان يف كل من فل�سطني ولبنان واليمن
واجلزائر والبحرين والأردن.
•يتوجب الن�ص يف القانون الناظم لعمل النواب يف الدول الثمانية
امل�شاركة (ما عدا البحرين) على �أن يخطر كل نائب عند مناق�شة
�أي مو�ضوع معرو�ض على املجل�س يتعلق مب�صلحة �شخ�صية له
�أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو لأحد موكليه �أن يخطر
املجل�س بذلك قبل مناق�شته.
•ينبغي تطبيق جميع قواعد منع ت�ضارب امل�صالح املن�صو�ص
عليها للنواب �ضمن الت�رشيعات املنظمة لعمل الوزراء يف الدول
امل�شاركة يف التقرير.
ثاني ًا :الذمة املالية «االف�صاح»
•ينبغي �إ�صدار قانون الذمة املالية يف كل من البحرين والكويت،
�أو الن�ص يف الت�رشيعات الناظمة لعمل الربملانيني على
االف�صاح� ،أو ايداع الذمة املالية لكل نائب وزوجاته و�أبنائه
الق�رص .فيما ينبغي ا�ستكمال الن�ص يف كل من املغرب فيما
يتعلق بالزوجة والأبناء الق�رص.
•يتوجب تعديل الن�ص القانوين يف فل�سطني املتعلق بتقدمي اقرار
الذمة املالية لتحديد الفرتة الزمنية التي يجب �أن يقدم الوزراء
والنواب فيها �إقرار الذمة املالية لأول مرة .وكذلك يتوجب �أخذ
هذا الأمر يف االعتبار عند ا�صدار القانون �أو تعديل الت�رشيعات
يف كل من الكويت والبحرين.
•ينبغي �أن تن�ص القوانني الناظمة لآلية تقدمي الذمة املالية يف
كل من فل�سطني ولبنان واملغرب واجلزائر على تقدمي اقرار الذمة
املالية ب�شكل دوري (مرة كل �سنتني على االقل) .كما ينبغي �أخذ
هذا الأمر يف االعتبار عند ا�صدار القانون �أو تعديل الت�رشيعات
يف كل من الكويت والبحرين.
•يتوجب و�ضع ن�ص قانوين يف فل�سطني يتعلق بتقدمي الوزراء
والنواب اقرار الذمة املالية عند انتهاء توليهم املن�صب واملدة
النيابية مبدة ال تتجاوز ال�ستني يوما .كما يجب تو�ضيح املدة
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يف الأردن لتقدمي اقرار الذمة املالية عند انتهاء تويل املن�صب
�أو املدة النيابية ،وكذلك يتوجب �أخذ هذا الأمر يف االعتبار عند
ا�صدار القانون �أو تعديل الت�رشيعات يف كل من الكويت والبحرين.
•ينبغي و�ضع اقرار الذمة املالية يف الدول امل�شاركة يف التقرير
لدى جهة ق�ضائية �أو الهيئة  /امل�ؤ�س�سة املعنية مبكافحة الف�ساد،
�سواء كان الإقرار متعلق بالوزراء �أو النواب.
•ينبعي �أن ي�شمل �إقرار الذمة املالية� ،إ�ضافة اىل املمتلكات
«الأموال املنقولة وغري املنقولة» وااللتزامات املالية ،الهدايا.
كما ينبغي �أن حتدد الت�رشيعات يف الدول الثمانية �سقف الهدايا
امل�سموح بها وتلك التي يف�صح عنها �أو ال يف�صح عنها النائب.
•ينبغي ن�رش حمتويات �إقرار الذمة املالية لرئي�س الدولة والوزراء
والنواب يف اجلريدة الر�سمية ،وفق ًا لآجال تقدمي الذمة املالية
عند توليهم منا�صبهم املحددة يف القانون اخلا�ص بكل دولة.
ثالث ًا :القيود املفرو�ضة على ن�شاطات �أع�ضاء املجل�س والوزراء
مل تتوافر معلومات من ثالثة دول م�شاركة يف التقرير فيما
يتعلق بالأعمال املمنوعة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات
(القانون اجلنائي) ،والتي ت�شمل الهدايا والر�شوة وا�ستغالل الوظيفة
وا�ستخدام الوا�سطة.
•ينبغي �أن حتدد القوانني املطبقة يف الدول امل�شاركة يف التقرير
(فل�سطني واالردن ولبنان واملغرب واجلزائر والبحرين واليمن
والكويت) مهل �أو فرتات زمنية ملنع النواب والوزراء عن ممار�سة
وظائف يف القطاع اخلا�ص بعد انتهاء مدة ع�ضويتهم يف
الربملان �أو انتهاء منا�صبهم يف احلكومة.
رابع ًا :احل�صانة الربملانية
ت�شري الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية يف الدول الثمانية امل�شاركة
يف التقرير �إىل متتع النواب باحل�صانة الربملانية ،و�أنه يتوجب
لبدء الإجراءات اجلزائية /اجلنائية ،يف غري حالة التلب�س ،من قبل
ال�سلطات املعنية �أخذ اذن الربملان �صاحب االخت�صا�ص يف هذا
املجال .كما تت�شابه �آلية النظر يف طلب رفع احل�صانة عن النواب
داخل الربملانات الثمانية.
•ينبغي الن�ص يف القانون الأردين على عدم جواز م�ساءلة النواب
جزائي ًا ب�سبب الآراء التي يبدونها� ،أو الوقائع التي يوردونها �أو
لت�صويتهم على نحو معني يف جل�سات املجل�س �أو يف �أعمال
اللجان� ،أو لأي عمل يقومون به خارج املجل�س من �أجل متكينهم
من �أداء مهامهم.
•يجب عدم و�ضع قيود على حرية ابداء الأراء والأفكار للنواب
كتلك املوجودة يف كل من املغرب والبحرين (�رشط ًا يتعلق بعدم
امل�سا�س بالعقيدة �أو وحدة ال�شعب �أو احرتام امللك �أو القذف يف
احلياة اخلا�صة للأ�شخا�ص).
•ينبغي منح الربملان «جمل�س النواب» حق �إحالة الوزراء اىل
التحقيق اجلنائي ،وفقا لطبيعة النظام القانوين املتبع يف
االجراءات اجلزائية ،يف حال توافرت لدى الربملان �أدلة ت�شري
اىل التورط يف جرائم �أثناء ت�أدية �أعمال وظائفهم �أو ب�سببها� ،أو
احلق يف اتهام الوزراء �أمام املحكمة املخت�صة.

خام�س ًا :ال�سلوكيات الواردة يف الأنظمة الداخلية
•ينبغي الن�ص يف الت�رشيع املنظم لعمل النواب يف اجلزائر على
عقوبات حمددة يف حال الغياب عن جل�سات اجلمعية الوطنية.
•يتوجب حتديد عقوبات يف الت�رشيع املنظم لعمل النواب من اليمن
واجلزائر يف حال عدم ح�ضور النواب اجتماعات جلان املجل�س.
•ينبغي ا�صدار ت�رشيع ينظم عمل جمل�س الوزراء يف كل من
املغرب ولبنان والأردن والبحرين واجلزائر واليمن.
�ساد�س ًا :التثقيف والتدريب
•ينبغي على برملانات فل�سطني والأردن ولبنان واملغرب واليمن
والكويت ان�شاء م�ؤ�س�سات �أو التعاقد مع م�ؤ�س�سات تعنى بتثقيف
وتدريب النواب والوزراء على ال�سلوك اجليد داخل املجال�س
وخارجها ،على غرار ما هو موجود يف كل من اجلزائر والبحرين.
•يجب �أن تركز الربامج والدورات التدريبية على قواعد العمل
واجراءات تعزيز مبادىء النزاهة وال�شفافية يف العمل احلكومي.

