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غريغ باور



النا�رش: املنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد وموؤ�س�سة و�ستمن�سرت للدميقراطية

 ،)Global Organization of Parliamentarians Against Corruption( املنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد

هي �سبكة دولية من الربملانيني تعنى بتطبيق ق�اعد احلكم ال�سالح وبتفعيل الربملانات ب�سفتها م�ؤ�س�سات للرقابة. 

وهي املنظمة/ال�سبكة الربملانية ال�حيدة التي ترّكز فقط على مكافحة الف�ساد يف جميع اأنحاء العامل. ميثل اأع�ساء 

املنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد )GOPAC( اأكرث من 90 بلداً من جميع اأقطار العامل. وي�جد اأكرث من 30 فرعًا 

وطنيًا يف اأفريقيا، واملنطقة العربية، واآ�سيا، واأمريكا الالتينية، واأمريكا ال�سمالية واأوروبا؛ وجميع هذه الفروع تعمل 

على تعزيز ق�اعد احلكم ال�سالح كٌلّ يف بلده.

موؤ�س�سة و�ستمن�سرت للدميقراطية )Westminster Foundation for Democracy(، وهي م�ؤ�س�سة بريطانية تعمل على 

بناء الدميقراطية، هدفها دعم عملية تعزيز املمار�سات الدميقراطية يف الدميقراطيات النا�سئة، وت�سعى بالتعاون مع 

الأحزاب  ال�سيا�سية )من خالل عمل  الأحزاب  الأوىل  الدميقراطية، وبالدرجة  امل�ؤ�س�سات  لتق�ية  ال�رشيكة  املنظمات 

ال�سيا�سية الربيطانية(، والربملانات، وجمم�عة من املنظمات التي ت�ؤلف املجتمع املدين. وت�ؤمن م�ؤ�س�سة و�ستمن�سرت 

للدميقراطية باأّن الدميقراطية ل تزدهر اإل اإذا كانت هذه امل�ؤ�س�سات ق�ية و�سلبة.

كلمة �سكر

الف�ساد  �سد  للربملانيني  العاملية  املنظمة  اىل  ال�ثيقة  هذه  �س�غ  مهمة  للدميقراطية  و�ستمن�سرت  م�ؤ�س�سة  كّلفت 

)GOPAC(، و�سدرت هذه ال�ثيقة باإ�رشاف جمم�عة العمل العاملية املعنية بالأخالقيات الربملانية، برئا�سة غ�سان 

خميرب.كتب وحرر هذه ال�ثيقة غريغ باور )Greg Power(، بالنيابة عن جمم�عة العمل العاملية، وم�ؤ�س�سة و�ستمن�سرت 

.)GOPAC( للدميقراطية، واملنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد

نبذة عن املوؤّلف

غريغ باور ه� مدير "ال�رشكاء العامليني" Global Partners، وهي �رشكة ذات اأهداف اجتماعية تعمل على م�ساريع 

لدعم ال�سيا�سات الدميقراطية. باور ه� اخت�سا�سي يف ال�س�ؤون الربملانية ومعني مب�ساريع لدعم تنمية امل�ؤ�س�سات 

ال�سيا�سية يف بلدان ال�رشق الأو�سط واأفريقيا واأوروبا ال��سطى وال�رشقية، مبا يف ذلك العراق  الت�رشيعية والأحزاب 

ورواندا وجن�ب ال�س�دان.

www.global-partners.co.uk 
 greg@global-partners.co.uk 

اأع�ساء  وجلميع  العاملية،  العمل  جمم�عة  رئي�س  ب��سفه  خميرب  غ�سان  لل�سيد  امتنانه  عن  يعرب  اأن  امل�ؤلف  ي�د 

الفريق، مل�ساعدتهم على و�سع حمت�ى ال�ثيقة. ويقّدر امل�ؤلف اجله�د التي بذلتها دينا ملحم من م�ؤ�س�سة و�ستمن�سرت 

العاملية  املنظمة  من    )Nola Juaritis(ون�ل خ�اريتي�س  )Stephen Tsang( ت�سانغ  و�ستيفن   ،)WFD( للدميقراطية 

للربملانيني �سد الف�ساد، واأونا غاي )Oonagh Gay( واألدا باري  )Alda Barry( من جمل�س العم�م الربيطاين، يف اإبداء 

التعليقات والقرتاحات ح�ل الن�س.



ي�رش املنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد، بالتعاون 

مع م�ؤ�س�سة و�ستمن�سرت للدميقراطية، اأن تن�رش هذا الكتّيب 

ح�ل الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك الربملانية. 

اإىل ت�فري ت�جيهات وا�سحة ومفيدة  الدليل  يهدف هذا 

و�سع  اأجل  من  الإ�سالح،  اإىل  الداعني  للربملانيني 

اللبنات الأ�سا�سية املختلفة لنظام فّعال من الأخالقيات 

ظروفهم  مع  وين�سجم  يطابق  نظام  ال�سل�ك،  وق�اعد 

ال�قت  يف  ويتقّيد  �س�اء،  حد  على  والثقافية  ال�سيا�سية 

عينه باملعايري الدولية الأ�سا�سية.

الأخالقيات  لنظام  ق�اعد  و�سع  �رشوريًا  بات 

منا�سبة  اإنفاذ  اآلية  مع  هذا،  الربملاين  ال�سل�ك  وق�اعد 

للربملانيني من اأجل:

• درجات 	 اأعلى  باإظهار  الربملان  لأع�ساء  ال�سماح 

الأخالق التي تت�افق مع الدور املهم الذي ي�ؤدونه من 

اأجل امل�سلحة العامة، ول �سيما يف ما يخ�س م�ساءلة 

ال�سلطة التنفيذية.

• غري 	 ال�سل�ك  من  حمددة  حالت  ومعاقبة  ردع 

الأخالقي من جانب الربملانيني �سمن ال�سياق العام 

ملنع الف�ساد ومكافحته.

• ال�سيا�سي 	 بالنظام  اجلمه�ر  ثقة  م�ست�ى  تعزيز 

واأع�سائها  وبالربملانات  عام،  ب�جه  الدميقراطي 

ب�جه خا�س، لأنها تتاأثر اإىل حد كبري بالف�ساد، �س�اء 

امل�ستبه يف وج�ده اأم احلقيقي.

• املتحدة 	 الأمم  اتفاقية  من   )8( املادة  اأحكام  تطبيق 

"مدونات  و�سع  على  تن�س  التي  الف�ساد  ملكافحة 

�سل�ك مل�ظفي الدولة".

توطئة

اعرتف اأع�ساء املنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد 

الأع�ساء  اأعرب  وقد  الذكر.  اآنفة  واحلاجات  بامل�ساغل 

تانزانيا،  اأرو�سا،  يف  انعقد  الذي  الدويل  م�ؤمترهم  خالل 

ان�ساء  على  ت�سميمهم  عن   ،2006 �سبتمرب  اأيل�ل/  يف 

جمم�عة العمل العاملية ح�ل الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك 

الربملانية، وقد كّلف�ا  منظمة برملاني�ن عرب �سد الف�ساد، 

الفرع العربي للمنظمة العاملية قيادة هذه املجم�عة.

ت�سم جمم�عة العمل العاملية برملانيني من عدة قارات 

الف�ساد،  �سد  للربملانيني  العاملية  للمنظمة  تابعني 

منظمات  عن  وممثلني  خربة،  اأ�سحاب  وم�ست�سارين 

الأخالقيات  عن  كتيب  و�سع  اإىل  الفريق  يهدف  دولية. 

تعميمها  ميكن  التي  الربملانية  ال�سل�ك  وق�اعد 

اتفاق  ت�قيع  مت  وقد  خمتلفة.  بلدان  يف  وا�ستخدامها 

تعاون مع م�ؤ�س�سة و�ستمين�سرت للدميقراطية التي قدمت 

للم�رشوع،  واملالية  التقنية  وامل�ارد  الالزمة،  اخلربة 

ونحن يف غاية المتنان لها. قام بتاأليف الكتّيب ال�سيد 

والإجراءات  الق�اعد  يف  دويل  خبري  وه�  باور،  غريغ 

العاملية عدة  العمل  اأع�ساء جمم�عة  الربملانية. اجتمع 

العمل،  خطة  ول�س�غ  امل�رشوع،  منهجية  ل��سع  مرات 

ومناق�ستها  املختلفة  امل�س�دات  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة 

لكي يك�ن الدليل وثيقة مهنية مفيدة وعالية اجل�دة.

رّكزوا  قد  العاملية  العمل  جمم�عة  اأع�ساء  يك�ن  بذلك 

الن�س��س  تناولتها  قّلما  هامة  م�سائل  على  اهتمامهم 

واملمار�سات الربملانية حتى الآن، ل�سيما تلك املتعلقة 
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الن�ساط  عن  والإف�ساح  وال�سفافية،  امل�سالح،  بت�سارب 

ال�سيا�سي والقي�د املفرو�سة عليه. اإّل اأنهم اختاروا اأن ل 

ع�ا فيها جميعها يف هذا الكتّيب ُمكتفني بالرتكيز 
ّ
يت��س

ت�سليط  يجدر  ولكنه  منهم.  املختارة  امل�سائل  على  فقط 

فيهما  ع 
ّ
املت��س الرئي�سّيتني غري  الناحيتني  على  ال�س�ء 

ب�سكل تام يف هذا الكتّيب بالرغم من اأّنهما حجري زاوية 

م لنظام الأخالقيات:     
ّ
من اأي جم�س

بالق�اعد  التام  اللتزام  ت�سجيع  الأوىل  الناحية  تتناول 

احلّد  مراعاة  مع  الف�ساد،  اأفعال  بتجرمي  تق�سي  التي 

الأدنى من املعايري املن�س��س عليها يف اّتفاقية الأمم 

من  الرغم  على   .)UNCAC( الف�ساد  ملكافحة  املتحدة 

على  التطبيق  واجبة  عام  ب�سكل  هي  الق�اعد  هذه  اأّن 

اخلا�س  القطاع  من  وامل�اطنني  احلك�ميني  امل�ّظفني 

اإىل  اأهمية خا�سة بالن�سبة  اأّن البع�س منها ه� ذات  اإّل 

احلك�ميني  امل�ظفني  من  اأكرث  هم  الذين  الربملانيني، 

وظائفهم  عن  نا�سئة  معّينة  لأفعال  عر�سة  الآخرين 

وم�س�ؤولياتهم. 

ال�سخ�سي  الت�رّشف  فتتناول  الثانية  الناحية  اأما 

عليه  ين�س  الذي  الربملان وخارجه،  داخل  للربملانيني 

كال�سيكّيًة  الأكرث  ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  نظام 

بالف�ساد.  مبا�رشة  ب�س�رة  املرتبط  غري  و�رشامًة، 

بني  العالقات  ترعى  اأن  الق�اعد  هذه  معظم  �ساأن  من 

�سي�ًعا  اأكرث  نحٍ�  على  واردة  وهي  اأنف�سهم  الربملانيني 

يف النظام الداخلي للربملانات.  

ومع �سدور الكتّيب، يحدونا الأمل باأن يقراأه عدد كبري 

اأنحاء  جميع  يف  لال�سالح  ال�ساعني  الربملانيني  من 

الإجراءات  لتخاذ  م�سامينه  من  ي�ست�ح�ا  واأن  العامل، 

اخلا�س  وال�سل�كيات  الأخالقيات  نظام  ل��سع  الالزمة 

بهم، اأو لتح�سني النظام امل�ج�د يف برملاناتهم.

من  الأوىل  الطبعة  ت�ؤدي  اأن  هي  ا  اأي�سً الكبرية  واأمنيتنا 

و�سع  مثل:  املتابعة،  اأعمال  من  كثري  اإىل  الكتّيب  هذا 

دليل مماثل ب�ساأن الأخالقيات وق�اعد  ال�سل�ك  ال�زارية، 

وترجمة الدليل اإىل لغات خمتلفة وتنفيذ برامج تدريبية )مّت 

بالفعل اإجراء تدريب ح�ل كيفية ا�ستخدام الدليل لأع�ساٍء 

من منظمة برملاني�ن عرب �سّد الف�ساد(، وو�سع النماذج 

اأنظمة  تنفيذ  يف  املمار�سات  اأف�سل  وجتميع  والأمثلة، 

الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك من اأجل الربملانيني عرب العامل.

للذين �ساهم�ا  التقدير  اأن نعرب عن خال�س  اأخرياً، ن�د 

وجهدهم  ووقتهم  وخربتهم  معرفتهم  تقدمي  يف 

ممكنًا.  اأمراً  الدليل  هذا  ن�رش  جلعل  ب�سخاء،  وم�اردهم 

على  التالية  واملنظمات  لالأفراد  امتناننا  عن  ونعرب 

وجه اخل�س��س: 

للربملانيني  العاملية  املنظمة  يف  الأع�ساء  الربملاني�ن 

يف  )�سينات�ر  اأوغال�  وانديرا  دان  ال�ستاذ  الف�ساد:  �سد 

اأوغندا(، وال�ستاذ رو�س روبرت�س�ن )نائب يف ني�زيالندا(.

Global Partners & Associates  امل�ؤلف: ال�سيد غريغ باور من

• ال�سيدة 	 وبخا�سة  للدميقراطية،  و�ستمن�سرت  م�ؤ�س�سة 

دينا ملحم وفريقها، على اجله�د القّيمة التي بذل�ها. 

• برنامج الأمم املتحدة الإمنائي - برنامج اإدارة احلكم 	

يف الدول العربية )POGAR(: ال�سيد اأركان ال�سيبالين.

• )�سجل 	 باري  األدا  ال�سيدة  ال�ست�ساري�ن:  اخلرباء 

اأونا  م�سالح الأع�ساء يف اململكة املتحدة(، وال�سيدة 

غاي )مكتبة جمل�س العم�م الربيطاين(، وال�سيد ه�ارد 

وال�سيد  بالأخالقيات(،  املعنية  )املجم�عة  ويت�ن 

كينيث كيلرن )امل�ست�سار الأعلى للجنة معايري ال�سل�ك 

 US House of الأمريكي  الن�اب  الر�سمي، يف جمل�س 

.)Representatives

• الف�ساد، 	 �سد  للربملانيني  العاملية  املنظمة  فريق 

وبرملاني�ن عرب �سد الف�ساد، وبخا�سة ال�سيدة مايا 

بلبل، وال�سيدة ن�ل خ�اريتي�س، وال�سيد مارتن اأولريخ، 

وال�سيد �ستيفن ت�سانغ، وكل فريق العمل الداعم.

غ�سان خميرب )نائب يف الربملان اللبناين( رئي�س

ال�سلوك  وقواعد  لالأخالقيات  العاملية  العمل  جمموعة 

التابعة للمنظمة العاملية للربملانيني �سد الف�ساد.
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مقدمة 

• الأخالقيات 	 بنظام  اخلا�سة  والهيكليات  امل�سطلحات 

وق�اعد ال�سل�ك 

• بناء ثقافة اأخالقية – الت�ساور واملناق�سة	

• عملية و�سع نظام لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك 	

الف�سل الأول: حتديد الغر�س من نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك 

• تعريف امل�سكلة	

• 	 – ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  نظام  من  الأو�سع  الهدف 

�سمان فهم الن�اب لدورهم

• خال�سة - اأ�سل�ب اجلمع بني طرق متعددة	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

الف�سل الثاين: و�سع مبادئ نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك

• تعريف مبادئ ال�سل�كيات الربملانية	

اأ.  امل�سادر الداخلية

ب. جتارب برملانية دولية

املعايري الدولية ج. 

• خال�سة: حتديد املبادئ العاملية	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

الف�سل الثالث: و�سع حمت�ى نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك 

• اأوًل - حتديد الت�سارب يف امل�سالح ومعاجلته	

• خال�سة - �سمان �سالمة امل�ؤ�س�سة ونزاهتها	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

• ثانيًا - ق�اعد ال�سفافية والإف�ساح 	

اأوجه الإف�ساح وت�قيته اأ. 

ب. َمن الذي ي�سّجل؟

املحتويات

ما الذي يجب ت�سجيله؟  ج. 

• خال�سة - الك�سف عن التفا�سيل ال�سحيحة	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

• ثالثًا - القي�د املفرو�سة على امل�سالح اخلارجية	

• القي�د املفرو�سة يف فرتة ما بعد ال�ظيفة	

• خال�سة - اإيجاد الت�ازن ال�سحيح	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

• رابعًا - احل�سانة الربملانية	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

الق�سم الرابع: اآليات التنظيم القان�ين  والإنفاذ

• ثالثة مناذج لتنظيم ال�سل�ك الأخالقي	

• مقيا�س متفاوت للعق�بات	

فئات الق�اعد اأ. 

ب. ثالث فئات من العق�بات

• خال�سة - اإيجاد الآليات ال�سحيحة والعق�بات املنا�سبة 	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

 – الأخالقيات  نظام  ح�ل  ثقافة  بناء  اخلام�س:  الف�سل 

والتدريب الت�عية 

• اخليارات 	

• خال�سة - التاأثري يف ال�سل�ك الربملاين	

• اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها	

الف�سل ال�ساد�س: اخلامتة

 امل�سادر
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مقدمة



وه�  ال�سيا�سيني.  اأجل  من  �سيا�سي�ن  الدليل  هذا  �سّمم 

الإ�سالح،  اإىل  الداعني  الربملانيني  اإىل  اأ�سا�سًا  يت�جه 

ولكننا ناأمل اأن ي�ستخدمه اآخرون )مبن فيهم امل�اطن�ن 

ممن  الإعالم(  وو�سائل  املدين  املجتمع  ومنظمات 

الهيئات  �سمن  الأخالقي  ال�سل�ك  معايري  لفهم  ي�سع�ن 

وحت�سينها.  الت�رشيعية 

الأجزاء  و�رشح  و�سف  ه�  الأول  هدفان،  الدليل  لهذا 

ال�سل�ك  وق�اعد  بالأخالقيات  خا�س  لنظام  املكّ�نة 

حتديد  ه�  والثاين  تطبق،  اأن  يجب  التي  الربملانية 

ال�سيا�سيني خالل و�سع  اإىل  بالن�سبة  الرئي�سية  الق�سايا 

مثل هذا النظام وتطبيقه واإنفاذه.

للتطبيق  قابل  اإعداد خمطط عاملي  اإىل  الدليل  ل يهدف 

امل�ستحيل  ومن  ممكن.  غري  فهذا  ت�رشيعية  هيئة  اأي  يف 

اآخر،  اإىل  برملان  من  مبا�رشة  هي،  كما  املمار�سة  نقل 

باختالف  والأحكام  والهيكلية  امل�سم�ن  يختلف  اإذ 

داخل  امل�ج�دة  والق�اعد  والثقافة  ال�سيا�سي  الإطار 

املراحل  الدليل  هذا  يحّدد  العك�س،  على  امل�ؤ�س�سة.  تلك 

الت��سل   اأوًل،  ال�سيا�سي،  الإ�سالح  لعملية  الرئي�سية 

لالأخالقيات  العامة  املبادئ  ب�ساأن  �سيا�سي  اتفاق  اإىل 

لة اأكرث  وق�اعد ال�سل�ك، ومن ثّم بناء ق�اعد واآليات مف�سّ

من اأجل اإنفاذها. 

كان  اإن  ويقرر  التفا�سيل  يف  يبحث  اأن  برملان  لكل 

طريق  عن  اأو  الت�رشيعات،  طريق  عن  �سيطّبق  النظام 

عن  اأو  الربوت�ك�لت،  اأو  للربملان،  الداخلية  الأنظمة 

اآلية اأخرى. لكن اأي نظام جديد يحدد معايري  اأي  طريق 

اأن يحظى بدعم  ال�سل�ك داخل الربملان وخارجه، يجب 

م�رشعًا.  نظامًا  العام  الراأي  يعّده  واأن  ال�سيا�سيني،  من 

الربملانية  الق�اعد  ويعزز  يكّمل  اأن  ينبغي  فه�  لذلك، 

القائمة، بل اأن يعك�س اأي�سًا املعايري الأخالقية املقب�لة 

عامليًا، ل� اأراد اأن ي�سمن �سالمة امل�ؤ�س�سة ونزاهتها.

الأخالقيات  بنظام  اخلا�سة  والهيكليات  امل�سطلحات 

وقواعد ال�سلوك

ب�ساأن  وا�سحني  نك�ن  اأن  املهم  من  البداية،  يف 

هذه  ل��سف  ا�ستعماًل  الأكرث  فالعبارة  امل�سطلحات 

.)Code of Conduct( "الأنظمة هي "مدونة �سل�ك

للمنظمة  التابع  العاملية  العمل  جمم�عة  فريق  اأن  اإل 

العاملية للربملانيني �سد الف�ساد، �سعر اأن هذا امل�سطلح 

ت�س�د  حيث  الدول  ففي  خمتلفة؛  تف�سريات  يطرح  قد 

دللة    ”Code“ كلمة   حتمل  املدين،  القان�ن  تقاليد 

قان�نية، اأي يجب اأن ُت�سّمن مثل هذه الق�اعد يف نظام 

وق�اعد  الأخالقيات،  اأن  حني  يف  م�ّحد،  واحد  اأ�سا�سي 

و�سعها  ميكن  ال�سلة،  ذات  التنظيمي  والإطار  ال�سل�ك، 

اأما  اأ�سا�سية خمتلفة.  اأنظمة  واإدراجها يف عدة  تدريجًا، 

 ،)Common Law( يف الدول حيث يطّبق القان�ن العام 

فاإن كلمة Code غالبًا ما تعني العك�س، اأي اأن املدّونة 

ويعتمد  امل�ؤ�س�سة،  داخل  اتفاق  اأ�سا�س  على  ت��سع 

تطبيقها على ق�انني تنظيمية غري نظامية. 

يف  اأمكن  "مدّونة" حيثما  كلمة  ا�ستخدام  لتجنب  �سعينا 

ذات  جتعله  بطريقة  الدليل  هذا  ّمم  �سُ فقد  ؛ 
1
ال�ثيقة هذه 

من  لكن  �س�اء.  حد  على  القان�نيني  بالنظامني  �سلة 

ال�سعب اإيجاد م�سطلحات بديلة ذات مفه�م �سائع. وراأى 

فريق جمم�عة العمل العاملية اأنه رمبا من الأجدى التفكري 

"نظام  يف  اأو   ،" ال�سل�ك  وق�اعد  لالأخالقيات  "نظام  يف 

اأخالقي" بق�سد ت�فري لبنات البناء التي يتمح�ر ح�لها 

بناء اأنظمة جديدة لل�سل�ك الأخالقي اأو تط�يرها اأكرث.

ه�  �سم�ليًا  م�سطلحًا  ن�ستخدم  الدليل،  هذا  لأغرا�س 

"نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك " الذي يغطي جميع 
ثالثة  من  الأخري  هذا  ويتكّ�ن  للنظام.  املك�نة  الأجزاء 
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حافظنا على ا�ستخدام عبارة "مدونة �سلوك" اأو "مدونات �سلوك" يف 
  1

على  اخلا�سة  اأنظمتهم  الربملانيون  ي�سف  حيث  اأو  املقتب�سة  الن�سو�س 

اأنها كذلك.



اأجزاء خمتلفة، �سي�سار اإليها بالعبارات التالية:

"مبادئ" و"ق�اعد" و"اإطار تنظيمي":
اأ- املبادئ: املبادئ الأخالقية العامة التي يجب على كل 

اأع�ساء امل�ؤ�س�سة الربملانية اأن ي�سع�ا لتاأييدها.

لة التي حتدد ق�اعد ال�سل�ك  ب- القواعد: الأحكام املف�سّ

والت�رشفات املقب�لة وغري املقب�لة لدى الربملانيني.

ج- الإطار التنظيمي: اآليات لإنفاذ الق�اعد وتنفيذ العق�بات.

اجل�انب  هذه  تتطلب  كانت  اذا  ما  تقرر  اأن  دولة  لكل 

�سلطة  ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  لنظام  الفردية 

قان�نية، اأو ميكن اإنفاذها من خالل و�سائل اأخرى، مثل 

القرار الربملاين.

يحتاج ال�سيا�سي�ن كذلك اإىل حتديد م�سم�ن كل من هذه 

ينبغي  لكن  اخلا�سة.  ظروفهم  وفق  الثالثة  املجالت 

ين�سطها.  واأن  الأخرى  بالعنا�رش  عن�رش  كل  يرتبط  اأن 

قد  التي  العامة  الأخالقية  املبادئ  من  جمم�عة  ت�جد 

تك�ن مقب�لة على نطاق وا�سع، اإمنا ل ميكن ا�ستخدامها 

للحكم على �سل�ك الن�اب، اإل اإذا اأمكن ربطها بن�ساط ما 

يف بع�س احلالت والظروف. وتكت�سب املبادئ الق�ة من 

خالل و�سع ق�اعد اأكرث تف�سياًل. ولكن من اأجل اأن تك�ن 

حقيقية  بعق�بة  التهديد  من  اأي�سًا  بد  ل  فعالة،  الق�اعد 

يف حق ه�ؤلء الذين ينتهك�ن تلك الق�اعد، على اأن تك�ن 

هذه العق�بة متنا�سبة.

بناء ثقافة اأخالقية - الت�ساور واملناق�سة

اإن الغر�س من اأي نظام اأخالقي ه� �سمان وج�د معايري 

هذا  يحكمها  التي  امل�ؤ�س�سة  اأع�ساء  بني  معّينة  �سل�كية 

النظام، الذي ينبغي اأن يتخذ اأ�سا�سًا له املعايري املقب�لة 

عامة وامل�ج�دة اأ�ساًل داخل امل�ؤ�س�سة، ف�ساًل عن �سعيه 

ل��سع معايري جديدة اأي�سًا. 

بعبارة اأخرى، اإن و�سع نظام لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك 

يتطلب اأكرث من جمرد كتابة ون�رش جمم�عة من املبادئ 

والق�اعد والأنظمة. اإنه يعني تط�ير اتفاق �سيا�سي ح�ل 

الغر�س من هذا النظام، وبناء ثقافة ح�ل اأحكامه.

و�سع  مراحل  جميع  يف  الربملاني�ن  ي�سارك  اأن  يجب 

املراحل  لكن  خمتلفة؛  بطرائق  ذلك  يجري  وقد  النظام. 

 - الن�اب  من  ممكن  عدد  اأكرب  ت�سم  اأن  يجب  الأوىل 

املراحل  ويف  العامة.  واملداولت  املناق�سة  خالل  من 

�س�غ  مهمة  تف�ي�س  الأف�سل  من  �سيك�ن  املتقدمة، 

الق�اعد اإىل جلنة خمت�سة. ولكن يجب اأن تك�ن م�سح�بة 

دائمًا بالت�ساور واملناق�سة والتداول داخل الربملان. 

يف املمار�سة، حُتدد فاعلية مثل هذا النظام بح�سب طريقة 

ودرجة مراعاته وتطبيقه. لكن نظام الأخالقيات وق�اعد 

ال�سل�ك وحده لن يحل م�ساكل ال�سل�ك الالاأخالقي، كما 

حالة  كل  يف  الأع�ساء  �سل�ك  اإدارة  على  قادر  غري  اأنه 

معينة - مهما كان �ساماًل اأو مف�ساًل. �سنجد دائمًا ن�اٍح 

اأو ق�اعد رمادية عر�سة للتاأويل. ويف مثل هذه احلالت، 

الذاتي  احلكم  على  تعتمد  اأن  الت�رشيعية  الهيئة  على 

وال�سخ�سي الأف�سل للنائب، املدع� بدوره اإىل الت�رشف 

بطريقة حتافظ على نزاهة امل�ؤ�س�سة و�سالمتها.

عملية و�سع نظام لالأخالقيات وقواعد ال�سلوك

اأ - خلق الإرادة ال�سيا�سية لالإ�سالح 

داخل  من  للتغيري  حتالف  ببناء  الأوىل  املرحلة  تق�سي 

لالأخالقيات  نظام  و�سع  اإىل  احلاجة  ب�ساأن  الربملان 

تنظم  ر�سمية  الت�رشيعية هي وثيقة  ال�سل�ك  "اإن مدونة 
�سل�ك امل�رشعني من خالل حتديد ما ُيَعد �سل�كًا مقب�ًل 

وما ُيَعد عك�س ذلك. بعبارة اأخرى، هي تهدف اإىل خلق 

مالءمة  مدى  على  كبرياً  تركيزاً  تركز  �سيا�سية  ثقافة 

مدونة  لكن  الربملانيني.  ونزاهة  و�سفافية  و�سحة 

ال�سل�ك ل ت�سعى خللق هذا ال�سل�ك بحد ذاته".

�ستابنهر�ست وبيليزو

 Stapenhurst and Pelizzo

�س. 9
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وق�اعد ال�سل�ك. وقد يك�ن ذلك نتيجة اأزمة �سيا�سية، اأو 

اأو �سع�ر عام بالقلق داخل الربملان حيال  حالة ف�ساد، 

�سبب  ال�سيا�سي�ن  يعي  اأن  يجب  بامل�ؤ�س�سة.  ال�سعب  ثقة 

والهدف  وفعالة  �ساملة  اأخالقيات  نظام  اإىل  احلاجة 

املرج� منه. هذا م��س�ع الف�سل الأول. 

ب - التو�سل اإىل اتفاق حول املبادئ الأخالقية اأوًل

نظام  وج�د  �رشورة  على  الربملاني�ن  وافق  متى 

التالية  املرحلة  �ستنط�ي  ال�سل�ك،  وق�اعد  لالأخالقيات 

اأن  يجب  التي  العامة  املبادئ  ح�ل  اتفاق  ت�ليد  على 

ميتثل لها جميع ال�سيا�سيني. من املهم ا�ستهالل العملية 

لديها  امل�ؤ�س�سات  معظم  اأوًل،  ل�سببني:  وذلك  باملبادئ، 

قيم خا�سة مدرجة يف نظامها الداخلي اأو يف الد�ست�ر؛ 

املبادئ  ح�ل  اتفاق  اإىل  الت��سل  الأ�سهل  من  ثانيًا، 

العامة منه ح�ل الق�اعد التف�سيلية. وهذا ما �سيتناوله 

الف�سل الثاين.

ج - و�سع القواعد التف�سيلية

تف�سياًل  اأكرث  ق�اعد  الأخالقية  املبادئ  تطبيق  يتطلب 

ت�رشح كيفية تطبيق تلك املبادئ عمليًا. وت�جد  ثالثة 

ُيعد  ما  حتديد  اأوًل،  الق�اعد:  لهذه  رئي�سية  عنا�رش 

من  للحد  املفه�م  ت��سيع  ثانيًا،  امل�سالح؛  يف  ت�ساربًا 

من  احلد  ثالثًا،  امل�سالح؛  يف  ت�سارب  حدوث  اإمكانية 

ن�ساط ال�سيا�سيني حيث قد يح�سل ت�سارب يف امل�سالح.

واإىل  العنا�رش  هذه  من  كل  اإىل  الثالث  الف�سل  يتطرق 

اأن�اع الأحكام التي قد ترغب الربملانات يف تطبيقها.  

د - و�سع نظام الرقابة التنظيمية وتدريب الأع�ساء

اأما املرحلة النهائية فتق�سي با�ستحداث نظام تنظيمي 

�سلب قادر على اإنفاذ الق�اعد. لكن ذلك يجب اأن ي�ستمل 

لهم  يت�سنى  حتى  وت�عيتهم،  الن�اب  تدريب  على  اأي�سًا 

فهم الق�اعد وتطبيقها. وهذا م��س�ع الف�سل الرابع. 

عامة  قاعدة  من  بدءاً  هرم،  ببناء  اأ�سبه  العملية  هذه 

ووا�سعة جداً، و�س�ًل اإىل قمة تزداد �سيقًا وتف�سياًل.

يتمح�ر هذا الدليل ح�ل هذه العملية، بدءاً من املبادئ 

اإىل  التفا�سيل. وه� يهدف  العامة و�س�ًل اىل مزيد من 

اءه من بناء هرمهم اخلا�س 
ّ
ت�فري الأدوات التي متّكن قر

بذلك.  القيام  على  ت�ساعدهم  التي  الإ�سرتاتيجية  وفهم 

لكن قد ي�سع كل برملان النظام باأ�سل�به اخلا�س ووفق 

الظروف ال�سيا�سية املحلية. 

خال�سة

يت�قف و�سع املعايري الأخالقية العالية على ال�سيا�سيني 

وق�اعد  الأخالقيات  نظام  حمت�يات  على  منه  اأكرث 

ال�سل�ك ويعتمد ذلك على فهم الن�اب للنظام ومراعاته. 

لذلك، ميّثل و�سع نظام جديد عملية �سيا�سية حيث يجب 

مرحلة  كل  عند  الأع�ساء  م�افقة  على  للح�س�ل  ال�سعي 

من املراحل. فتحديد الفر�س املتاحة لالإ�سالح  والبدء 

اأن  ل  �ساأنه  من  وا�سعًا،  اعرتا�سًا  لتلقى  عامة  مببادئ 

اأن ي�فر  ي�فر الأ�س�س لبناء ق�اعد تف�سيلية وح�سب، بل 

الإرادة ال�سيا�سية ل��سع بع�س املعايري ال�سل�كّية اأي�سًا.
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الف�سل الأول:

حتديد الغر�ض من 

نظام الأخالقيات 

وقواعد ال�سلوك



تعريف امل�سكلة

وق�اعد  لالأخالقيات  جديدة  نظمًا  الربملانات  ت�ستخدم 

على  رداً  اإما  اأ�سباب:  ثالثة  من  ل�احد  عادة  ال�سل�ك 

ب�ساأن  ال�سعب  قلق  ب�سبب  واإما  الأخالقية،  املخالفات 

القائم  الداخلي  للنظام  اإنفاذاً  واإما  الربملانية،  املعايري 

واخلا�س بالربملان.

اأوًل، ا�ستخدم بع�س البلدان هذه الأنظمة كنتيجة مبا�رشة 

القائمة؛ ففي اململكة املتحدة  الق�اعد  خلرق برملانيني 

ال�سل�ك يف  اأُدخل نظام جديد ل�سبط  على �سبيل املثال، 

منت�سف الت�سعينيات، بعدما تقا�سى بع�س الن�اب املال 

لتمثيل م�سالح القطاع اخلا�س يف جمل�س العم�م. مّثل 

هذا ال�سل�ك خرقًا لقرارات برملانية �سابقة، و�سّلط ال�س�ء 

على نقاط ال�سعف يف النظام القائم لالن�سباط الذاتي. 

ال�سيا�سية،  الأو�ساط  عنه  عرّبت  الذي  القلق  على  ورداً 

جديد  تنظيمي  اإطار  ع  ُو�سِ الإعالم،  وو�سائل  وال�سعب، 

اإحكام وتعزيز الق�اعد التي حتكم  اأجل  اأكرث �سم�ًل، من 

ال�سل�ك الأخالقي.

اإىل نظام جديد  البلدان يف احلاجة  ثانيًا، بحثت بع�س 

جماهريي  لقلق  ا�ستجابة  ال�سل�ك  وق�اعد  لالأخالقيات 

عام ح�ل املعايري و�سل�ك ال�سيا�سيني. وغالبًا ما تاأتي 

ي�ستغل  حيث  خا�سة،  حالت  نتيجة  هذه  الفعل  ردود 

نظام  لكن  خا�سة.  مكا�سب  لتحقيق  منا�سبهم  الن�اب 

الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك  ُيعد و�سيلة من اأجل التاأكيد 

والت�سديد على املعايري العامة للمجل�س ككل، بقدر احلاجة 

حمددة.  حالت  مع  للتعامل  جديدة  ل�ائح  اإدخال  اإىل 

اإىل وج�د  النقا�س ح�ل احلاجة  اأتى  اأ�سرتاليا مثاًل،  يف 

�س�ء  ب�ساأن  الخبار  من  وافر  عدد  نتيجة  �سل�ك،  مدونة 

ا�ستخدام الأم�ال العامة، وتدين ثقة النا�س بال�سيا�سيني؛ 

الأ�سرتاليني  من  املئة  يف   7 كان  املراحل،  اإحدى  ففي 

عالية  مب�ست�يات  يتمتع�ن  الن�اب  باأن  ي�ؤمن�ن  فقط 

تنط�ي  الظروف،  هذه  مثل  ويف  والأخالق.  ال�سدق  من 

ثقة  ال�سل�ك على حماولة ل�ستعادة  الأخالقيات ونظام 

ال�سعب بال�سيا�سيني. 

وق�اعد  الأخالقيات  اأنظمة  اأن  من  الرغم  على  ثالثًا، 

ال�سل�ك كانت ت�ستخدم تقليديًا ملكافحة الف�ساد وال�سل�ك 

اأخرى  اأمناطًا  لي�سمل  ع 
ّ
ت��س نطاقها  اأّن  اإّل  الالاأخالقي، 

الربملان.  عمل  مع  تتداخل  التي  الت�رشف  �س�ء  من 

يف  خا�س  اهتمام  يظهر  النا�سئة،  الدميقراطيات  ويف 

لب�سط  ال�سل�ك  الأخالقيات وق�اعد  اأنظمة  ا�ستخدام  �سبل 

امل�ؤ�س�سة  الن�اب - يف  ورئي�س جمل�س  النظام -  �سلطة 

عمر  من  الأوىل  ال�سن�ات  يف  لكن  اجلديدة.  الربملانية 

الداخلي  النظام  تف�سري  يلقى  ل  الت�رشيعية،  ال�سلطة 

اإجماعًا اأو فهمًا م�سرتكًا، بل ي�سهد هذا النظام يف ال�اقع 

اإن  بحيث  الربملان،  اأع�ساء  قبل  من  كبرياً  اعرتا�سًا 

�س �سلطة رئي�س املجل�س 
ّ
النقا�س منق�سم، وكثرياً ما تتعر

للت�ساوؤل والت�سكيك. وتدور املعركة ح�ل ن�ع امل�ؤ�س�سة 

التي يرغب الأع�ساء يف اإن�سائها، حيث الأع�ساء جميعًا 

لهم م�سلحة مبا�رشة فيها وتط�ل عملية العرتا�س هذه 

انتخابية جديدة. وترى  الن�اب مع كل دورة  تغرّي  كلما 

اإن تط�ير نظام لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك ه� عملية 

�سيحدد  الذي  ه�  ال�سيا�سي  ال�سياق  فاإن  لذا  �سيا�سية. 

امل�سم�ن وعملية و�سع النظام على حد �س�اء.

لالإ�سالحيني  اأولية  فر�سة  ال�سيا�سي  ال��سع  يتيح  وقد 

فمن املهم اأن يتطرق ال�سيا�سي�ن املطالب�ن بالإ�سالح 

املعايري  اإزاء  ال�سعب  وخماوف  ال�سيا�سي  القلق  اإىل 

الإرادة  لبناء  الأ�سا�س  ت�فر  قد  اإذ  ذهبية،  كفر�سة 

ال�سيا�سية لإجناز �سيء ما.

يعنى هذا الف�سل بكيفية واأ�سباب و�سع نظم الأخالقيات 

وق�اعد ال�سل�ك. فمن املهم، اأوًل، ت��سيح الأ�سباب وراء 

وامل�سكلة  ال�سل�ك،  وق�اعد  لالأخالقيات  نظام  اعتماد 

التي ي�سعى هذا النظام اإىل معاجلتها؛ ويجب، ثانيًا، اأن 

يك�ن هذا النظام مكّماًل للق�اعد والإجراءات الربملانية 

القائمة، ل�سمان فهم الن�اب لأدوارهم، وبالتايل التاأثري 

يف �سل�كهم.
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اخلا�سة  الأنظمة  هذه  مثل  يف  واأكرث  اأكرث  الربملانات 

الإجراءات  لتعزيز  و�سيلة  ال�سل�ك  وق�اعد  بالأخالقيات 

الربملان،  يف  اللياقة  واأ�س�ل  والربوت�ك�ل  الربملانية 

ويف عمل اللجان، وحتى يف التفاعل مع الناخبني.

التي  الرئي�سية يف حتديد طبيعة امل�سكلة  الق�سية  تكمن 

ي�سعى النظام اجلديد ملعاجلتها؛ فمن املرّجح اأن يت�سمن 

هذا النظام عنا�رش من الأمثلة الثالثة اآنفة الذكر. وعلى 

م�سكلة يف  ب��سفه  مثل  اإىل كل  ينظر  قد  اأنه  الرغم من 

حد ذاتها، اإّل اأّن هذه الأمثلة ت�فر اأي�سًا فر�سًا لإ�سالح 

الربملانيني - ي�فر كّل َمثٍل ظروفًا م�ؤاتية لإقامة نظام 

الإ�سالح  اإىل  الداعني  الن�اب  على  باخت�سار،  جديد. 

نظام  ح�ل  النقا�س  لتاأطري  الفر�س  هذه  من  الإفادة 

اأخالقي جديد. بيد اأن اأهداف النظام اجلديد حتتاج اإىل 

تعريف عن كثب. �سيحدد الن�اب الإ�سالحي�ن م�سامني 

اأهداف  كانت  واإذا  اإنفاذه.  وطريقة  ونطاقه  النظام 

الأرجح  على  �سينجح  فه�  البداية،  منذ  وا�سحة  النظام 

يف حتقيق تلك الأهداف.

الهدف الأو�سع من نظام الأخالقيات وقواعد ال�سلوك  - 

�سمان فهم النواب لدورهم 

اأن  املهم  من  وبته،  النظام  طبيعة  يف  البحث  خالل 

مل�سادر  مكّماًل  النظام  هذا  يك�ن  اأن  على  نحر�س 

امل�س�رة والت�جيه الأخرى اخلا�سة بالن�اب. وعلى نظام 

اأن  م�ست�ياته،  اأدنى  عند  ال�سل�ك،  وق�اعد  الأخالقيات 

ي�سمن فهم الن�اب للق�اعد الأ�سا�سية اخلا�سة مبجل�سهم 

امل�ؤ�س�سات  جميع  دامت  ما  ولكن،  بها.  والتزامهم 

داخلية  لأنظمة  الأحيان،  اأكرث  يف  تخ�سع،  الربملانية 

الإ�سايف  الغر�س  حينها  يك�ن  ع�ساه  فما  مف�سلة، 

امل�ساكل  تظهر  ال�سل�ك؟  وق�اعد  الأخالقيات  نظام  من 

الأولية  يف ثالثة م�ست�يات.

• �سف�ف 	 يف  املعرفة  يف  نق�س  ي�جد  ما  كثرياً  اأوًل، 

وخ�س��سًا  امل�ؤ�س�سات،  عمل  طريقة  ح�ل  الأع�ساء 

حني يتم انتخابهم لأول مرة.

• عن 	 عبارة  الداخلية  الأنظمة  تك�ن  ما  غالبًا  ثانيًا، 

وثائق قان�نية معقدة. وهي غالبًا ما ي�سعب فهمها، 

الداخلي  واأحيانًا يعتمد تف�سري ق�سم واحد من النظام 

على فهم الأحكام ال�اردة يف اأق�سام اأخرى. 

• على 	 ميلي  الداخلي  النظام  اأن  من  الرغم  على  ثالثًا، 

على  النائب  ُيطلع  ل  فه�  العمل،  طريقة  امل�ؤ�س�سة 

النائب  دور  مع  فقط  يتعامل  اإنه  الت�رشف.  طريقة 

يكتفي  فه�  احلالة،  هذه  يف  وحتى  امل�ؤ�س�سة،  داخل 

ما  نادراً  اإمنا  العمل،  م�سار  ب�ساأن  الت�جيه  باإعطاء 

يفعل ذلك ب�ساأن ن�عية هذا العمل اأو م�سم�نه.

الدميقراطية  التجربة  حيث  اجلديدة  الربملانات  يف 

كل  يف  عالية  بن�سبة  يتغرّيون  الن�اب  وحيث  حمدودة، 

دورة انتخابية، يك�ن ال��سع اأكرث �سع�بة، ب�سبب الفتقار 

اإىل  الأع�ساء  اإىل ثقافة برملانية وا�سحة. �س�ف يحتاج 

ولكي  جهة،  من  الداخلي  النظام  يفهم�ا  لكي  امل�ساعدة، 

يفهم�ا املعايري املت�قعة منهم من جهة اأخرى.

نظام  اعتماد  هي  ذلك  لتحقيق  البديهية  الطريقة  ولعل 

معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  اجلدد.  الأع�ساء  لتدريب 

واأهميته، فه� يختلف  التدريب  الربملانات تعرتف مببداأ 

اإىل حد كبري يف املمار�سة والتنفيذ. اأ�سف اإىل ذلك اأن اأثر 

ل  حني  وبخا�سة  الزمن،  يف  حمدوداً  يك�ن  قد  التدريب 

تتابع اجله�د، اأو حني ل تك�ن جزءاً من برنامج مت�ا�سل. 

مبنزلة  لتك�ن  اأدلة  برملانات  عدة  و�سعت  لذلك  نتيجة 

مراجع للن�اب. ُت�ستخدم هذه ال�ثائق عادًة كمالحق للنظام 

الداخلي، حيث ت�رشح عن امل�ؤ�س�سة وم�ساراتها. وقد تك�ن 

هذه الأدلة بكل ب�ساطة، م�سارد للم�سطلحات الربملانية، 

مثل تلك التي و�سعها الربملان الناميبي. ولدى برملانات 

التي  اأكرث تف�سياًل لالإجراءات الربملانية،  اأخرى كتّيبات 

ت�سم املزيد من الأدلة ح�ل ت�سغيل امل�ؤ�س�سة. على �سبيل 

مبجل�س  اخلا�س  وجلانه  املجل�س  اأعمال  دليل  املثال، 

العم�م، وه� دليل ق�سري يغطي ج�انب مثل ق�اعد النقا�س، 

دليل الربملانيني حول/الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية14



وكيف ومتى ميكن رفع �س�ؤال اإىل اأحد ال�زراء، اإ�سافة اإىل 

بع�س اجل�انب التقنية لل�سك�ك القان�نية، واأحكام اإ�سالح 

الق�انني التنظيمية، واأحكام الربجمة. ت�جد وثائق مماثلة 

يف كندا واأ�سرتاليا والهند واليابان.

العربية  املنطقة  يف  الت�رشيعية  الهيئات  بع�س  تعمل 

اأع�ساء  على  ت�سهل  التي  الأدلة  من  املزيد  و�سع  على 

الإجرائية،  الكتيبات  هذه  تقدم  ا�ستعمالها.  الربملانات 

مع  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  و�سعه  الذي  كذاك 

جمل�س الن�اب البحريني، ملحة عامة عن امل�ؤ�س�سة ودور 

النّ�اب فيها. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من اأن معظم هذه الأدلة �ستعطي 

اإىل  وللم�ؤ�س�سة، فهي متيل  لدورهم  اأف�سل  الن�اب فهمًا 

الرتكيز على امل�سار ع��سًا من املحت�ى، اأي اأنها ت�رشح 

بال�رشورة  ت�سف  اأن  غري  من  امل�ؤ�س�سة  تعمل  كيف 

الت�رشف. طريقة 

هنا ت�ستطيع اأنظمة الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك اأن ت�ؤدي 

على  اأكرث  تركز  اأن  الأنظمة  هذه  وعلى  تكميليًا.  دوراً 

الق�سايا التي حتدد معايري وج�دة عمل النائب. لكن هذه 

الأنظمة خالل قيامها بذلك، ل بّد من اأن تاأخذ يف الق�اعد 

والإجراءات اخلا�سة بالربملان، واأن ت�سعى اإىل تدعيمها.

خال�سة - اأ�سلوب اجلمع بني طرق متعددة

اإحدى النقاط الرئي�سية يف هذا الدليل هي اأن كل برملان 

من  الالزمة  والتدابري  اخلا�سة  حاجاته  حتديد  عليه 

ذلك  ينط�ي  قد  الربملانات،  بع�س  ويف  تلبيتها.  اأجل 

على اإعادة التاأكيد على املبادئ القائمة من خالل قرار 

النظام  اإىل  ي�ساف  فقد  اأخرى،  حالت  يف  اأما  برملاين. 

يتم  قد  اأو  الأخالقي،  ال�سل�ك  وق�اعد  مبادئ  الداخلي 

ن�رشها ك�ثيقة منف�سلة متامًا؛ ففي البلدان التي تتمتع 

بنظام القان�ن املدين، قد يتطلب تنفيذ النظام الأخالقي 

ت�رشيعًا من اأجل اإعطاء هذه ال�ثيقة ق�ة قان�نية.

ي�ستحيل نقل املمار�سة كما هي مبا�رشة من برملان اإىل 

نظام  و�سع  يف  يرغب  من  على  ذلك،  من  وع��سًا  اآخر. 

طبيعة  اأوًل،  يحدد:  اأن  ال�سل�ك   وق�اعد  لالأخالقيات 

النظام  كان  اإذا  وما  ملعاجلتها،  ي�سعى  التي  امل�سكلة 

اجلديد �سي�سمح بتحقيق هذه الأهداف؛ ثانيًا، كيف �سيزيد 

ن الفهم العام 
ّ
النظام اجلديد على مبادرات اأخرى، ويح�س

للنظام الداخلي يف �سف�ف الن�اب؛ وثالثًا، ما هي اأن�سب 

الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها

• ما هي امل�سكلة التي ي�سعى نظام الأخالقيات وق�اعد 	

ال�سل�ك اإىل معاجلتها؟ هل هي الت�سدي حلالة معينة 

من الف�ساد؟

• هل يهدف اإىل حت�سني ثقة ال�سعب بامل�ؤ�س�سة؟ اإذا كان 	

الأمر كذلك، كيف ميكن قيا�س جناح النظام؟

• الإجراءات 	 لإنفاذ  اأي�سًا  النظام  ا�ستخدام  ميكن  هل 

جمل�س  يف  الربملانيني  �سل�ك  وحتديد  الربملانية 

الن�اب ويف اللجان ومع الناخبني؟

• وال�سخ�سيات 	 ال�سيا�سية  الأحزاب  اأهم  م�قف  ه�  ما 

البارزة يف الربملان )على �سبيل املثال رئي�س جمل�س 

الن�اب، وروؤ�ساء اللجان الرئي�سية... الخ(؟

• اأن يت�سّبب و�سع نظام الأخالقيات وق�اعد 	 هل يعقل 

ال�سل�ك يف انق�سام الراأي على م�ست�ى الأحزاب؟ وماذا 

يعني هذا بالن�سبة اإىل اإمكانية جناح النظام؟

• فهم 	 ت�سمن  التي  القائمة  الأخرى  الآليات  هي  ما 

الن�اب للق�اعد والتزامهم بها؟ وكيف �سيتفاعل نظام 

الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك مع هذه الق�اعد؟
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الف�سل الثاين:

و�سع مبادئ نظام 

الأخالقيات وقواعد 

ال�سلوك



تعريف مبادئ ال�سلوكيات الربملانية

نظام  و�سع  اأجل  من  الربملانية  العملية  تبداأ  اأن  يجب 

لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك بالتزامن مع الثقافة ال�سيا�سية 

النظام  د 
ّ
اأن يج�َس العمل �سمنها. ويجب  اإىل  التي حتتاج 

وُيبنى على اأ�سا�س القيم الثقافية اخلا�سة بالربملان.

اخلا�سة،  الخالقية  مبادئها  لديها  امل�ؤ�س�سات  معظم 

يف  مدرجًة  اأم  الداخلي  النظام  يف  مدرجًة  كانت  �س�اٌء 

عن  عاجزاً  الربملاين  ال�سل�ك  كان  واإذا  اأحيانًا.  الد�ست�ر 

اأكرث من املبادئ، فقد ميّثل ذلك حافزاً  اأو  جت�سيد واحد 

مفيداً لبدء النقا�س ح�ل احلاجة اإىل نظام جديد. وحتى 

املناق�سة  فاإن  املبادئ،  من  املجم�عة  هذه  غياب  يف 

اأن يتم�سك�ا  الن�اب  التي ينبغي على  القيم  ح�ل ماهية 

بها هي طريقة مفيدة لإيجاد قاعدة يت�سنى على اأ�سا�سها 

اإن�ساء نظام جديد، ذلك باأنها عادًة ما تك�ن عامة بحيث 

ي�سهل ن�سبيًا ت�ليد اتفاق �سيا�سي وا�سع النطاق عليها.

اأ - امل�سادر الداخلية

�سبق لبع�س الدول اأن اأدرجت هذه املبادئ �سمن النظام 

املثال،  �سبيل  على  الد�ست�ر.  يف  اأو  للربملان  الداخلي 

يت�سمن د�ست�ر دولة بيليز )Belize( الأحكام التالية:

ل ينبغي على امل�رشعني اأن يت�رشف�ا على النح� التايل:

• و�سع اأنف�سهم يف م�اقف حيث ي�اجه�ن اأم يعر�س�ن 	

مل�اجهة ت�سارب يف امل�سالح.

• لل�ظائف 	 والنزيهة  العادلة  املمار�سة  على  امل�ساومة 

وال�اجبات العامة اأو الر�سمية امللقاة على عاتقهم.

• ا�ستخدام منا�سبهم لتحقيق مكا�سب خا�سة.	

• حتقري منا�سبهم.	

• ال�سماح باأن تك�ن نزاهتهم م��سع ت�ساوؤل.	

• نزاهتها، 	 يف  الت�سكيك  خلطر  احلك�مة  تعري�س 

اأوالتقليل من احرتامها، اأو لعدم الثقة بها.

ويف الدول حيث ل اإ�سارة حمددة اإىل �سل�ك امل�رشعني، 

املتعلقة  العامة،  املبادئ  من  جمم�عة  ت�جد  قد 

ا�ستخدامها  ميكن  التي  كافة،  احلك�ميني  بامل�ظفني 

وتكييفها مع الربملانيني.

ب - جتارب برملانية دولية

الربملانات  الإفادة من جتارب  ميكن للربملانيني كذلك 

ولعل  جديدة.  اأخالقية  اأنظمة  طبقت  التي  الأخرى، 

من  اأكرث  بها  ال�ست�سهاد  يتم  التي  املبادئ  جمم�عة 

�س�اها هي تلك التي و�سعتها اللجنة اخلا�سة باملعايري 

يف احلياة العامة، والتي اأن�سئت يف اململكة املتحدة عام 

1994. فقد و�سعت اللجنة مدونة �سل�ك �ساملة وجديدة 

العامة  احلياة  "مبادئ  ت�سمنت  الربملان،  لأع�ساء 

ال�سبعة" ال�سادرة عن اللجنة، وهي التالية:

1- نكران الذات: على اأ�سحاب املنا�سب العامة اأن يعمل�ا 

ي�سع�ا  اأن  ينبغي  ل  وح�سب.  العامة  امل�سلحة  فيه  ملا 

�س�اء  املنافع  من  غريها  اأو  مالية  مكا�سب  لتحقيق 

لأنف�سهم، اأو لأ�رشهم، اأو لأ�سدقائهم.

الأ�سا�سية  والقيم  املبادئ  حتديد  اإىل  الربملان  يحتاج 

التي ينبغي اأن متيز هذه امل�ؤ�س�سة و�سل�ك اأع�سائها.

ومتيل هذه املبادئ اإىل اأن تك�ن خ�سائ�س عامة، مثل 

ال�سدق، والنزاهة، وامل�س�ؤولية، حيث يك�ن عدد الن�اب 

الذين �سيعار�س�ن هذه املبادئ قليل.

ل��سع  م�سادر  ثالثة  على  تعتمد  اأن  للربملانات  ميكن 

ثانيًا،  الد�ست�ر؛  اأو  الداخلي  النظام  اأوًل،  املبادئ:  هذه 

املعايري  ثالثًا،  اأخرى؛  برملانات  من  اأخالقية  نظم 

واملبادئ الت�جيهية الدولية، مثل اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة الف�ساد.

ي�فر  القيم  هذه  حتديد  ح�ل  الآراء  يف  ت�افق  بناء  اإن 

لة اأكرث. قاعدة ميكن على اأ�سا�سها و�سع ق�اعد مف�سّ
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يلزم�ا  اأّل  العامة  املنا�سب  اأ�سحاب  على  النزاهة:   -2

من  منظمات  اأو  اأفراد  جتاه  ذلك،  غري  اأو  ماليًا  اأنف�سهم 

واجباتهم  اأداء  يف  فيهم  للتاأثري  ي�سع�ن  قد  اخلارج  

الر�سمية.

3- املو�سوعية: على اأ�سحاب املنا�سب العامة الختيار 

مثل  العامة،  الأعمال  اأداء  عند  اجلدارة  اأ�سا�س  على 

باأفراد  الت��سية  اأو  العق�د،  منح  اأو  العامة،  التعيينات 

للح�س�ل على مكافاآت ومنافع.

م�س�ؤولني  العامة  املنا�سب  اأ�سحاب  يعد  امل�ساءلة:   -4

يتقبل�ا  اأن  العامة، ويجب  واأعمالهم جتاه  قراراتهم  عن 

اأي تدقيق اأو م�ساءلة تفر�سها طبيعة وظيفتهم. 

يك�ن�ا  اأن  العامة  املنا�سب  اأ�سحاب  على  النفتاح:   -5

القرارات  جلميع  الإمكان  قدر  ومدركني  منفتحني 

والجراءات التي يتخذونها. يجب اأن ت�ستند قراراتهم اإىل 

م�سّببات، كما عليهم حفظ �رشية املعل�مات ما مل تتطلب 

امل�سلحة العامة برّمتها وب��س�ح عك�س ذلك.

اأن  العامة  املنا�سب  اأ�سحاب  واجب  من  ال�سدق:   -6

ب�اجباتهم  مرتبطة  خا�سة  م�سالح  اأي  عن  يعلن�ا 

العامة، واتخاذ اخلط�ات الالزمة لت�س�ية النزاعات التي 

قد تن�ساأ، بطريقة حتمي امل�سلحة العامة. 

اأن يك�ن�ا  العامة  اأ�سحاب املنا�سب  القيادة: على   -7

ودعمهم  ت�سجيعهم  طريقة  يف  وقياديني  مثاليني 

املبادئ. لهذه 

املعايري  ت�فر  مماثلة  بيانات  اأخرى  بلدان  لدى 

الأ�سا�سية ل�سل�ك الن�اب، ففي كندا مثاًل يجب اأن ي�افق 

الن�اب على ما يلي:

• العرتاف باأن اخلدمة يف الربملان تنبع من ثقة ال�سعب.	

• كل 	 الربملانيني،  نزاهة  يف  ال�سعب  ثقة  على  احلفاظ 

ي�ليها  التي  والثقة  الحرتام  وعلى  حدة،  على  فرد 

املجتمع للربملان كم�ؤ�س�سة.

• ملتزم�ن 	 الربملانيني  جميع  باأن  ال�سعب  طماأنة 

م�ساحلهم  ف�ق  العامة  امل�سلحة  ت�سع  مبعايري 

ال�سخ�سية، وت�فري نظام �سفاف ي�سمح لل�سعب باحلكم 

يف �سحة هذه امل�ساألة.

• للربملانيني 	 والت�جيه  اليقني  من  اأكرب  قدر  ت�فري 

وبني  اخلا�سة  م�ساحلهم  بني  الت�فيق  �سبل  ح�ل 

العامة.  واجباتهم 

• خالل 	 من  الربملانيني  بني  ما  الآراء  ت�افق  تعزيز 

التي ميكن  ال��سائل  امل�سرتكة، وت�فري  الق�اعد  و�سع 

بال�سل�ك  اخلا�سة  الأ�سئلة  عن  الإجابة  خاللها  من 

ال�سحيح من قبل م�ست�سار م�ستقل، وغري حزبي.

اعتمدت برملانات اأخرى خ�سائ�س مماثلة خا�سة بها؛ 

الذات،  نكران  هي  العامة  املبادئ  مثاًل،  اأوغندا  ففي 

والنزاهة، وامل��س�عية، وامل�ساءلة، والنفتاح، وال�سدق، 

وتعزيز احلكم ال�سالح. يف اإثي�بيا، تفيد الل�ائح الداخلية 

باأن النائب عليه اأن يك�ن "م�ظفًا وفيًا و�سادقًا، ومثاًل 

امل�سالح  يحمي  واأن  به...  الإثي�بي  ال�سعب  يحتذي 

اأينما  اأن يحافظ،  ال�طنية والعامة ويحرتمها"، و"يجب 

كان، على هيبة الربملان وكرامته".

ج - املعايري الدولية

جتربة  واإىل  داخلية  م�سادر  اإىل  ال�ستناد  جانب  اإىل 

م�سادر  ت�جد  النظام،  مبادئ  ل��سع  اأخرى  برملانات 

الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  فاتفاقية  اأخرى؛  دولية 

اإذ  الف�ساد،  مكافحة  ملبادرات  معياراً  ت�فر   )UNCAC(

والق�اعد  والتدابري  املعايري  من  �ساملة  جمم�عة  تقّدم 

التدابري  ح�ل  املبادئ  هذه  وتدور  الدول.  لتطبقها 

ال�قائية وح�ل جترمي بع�س الأفعال.

املتحدة  الأمم  اتفاقية  لتنفيذ  الت�رشيعي  الدليل  ي�سف 

التفاقية،  لتنفيذ  الالزمة  التدابري  الف�ساد  ملكافحة 

املتطلبات  )اأ(  حتدد:  مراحل  ثالث  من  مقاربة  ويعتمد 

الإلزامية التي يتعني على الدول تلبيتها، )ب( املتطلبات 

الختيارية التي يجب على الدول النظر فيها؛ )ج( تدابري 

وه�  اتخاذها.  يف  الدول  ترغب  قد  اإ�سافية  اختيارية 

ي�فر نقطة مرجعية مفيدة للربملانيني؛ فاملادة )8( منه 

النزاهة وال�سدق  اأن تعزز  اأن كل دولة يجب  تن�س على 
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ت�سعى  اأن  وينبغي  العامني،  م�ظفيها  بني  وامل�س�ؤولية 

الأداء  اأجل  من  �سل�كية  معايري  اأو  "مدونات  لتطبيق 

ال�سحيح وامل�رّشف وال�سليم يف ال�ظائف العامة".

الف�ساد �سمان  تلتزم املنظمة العاملية للربملانيني �سد 

وج�ب تاأدية الربملانيني دوراً قياديًا نا�سطًا يف تنفيذ 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ، والتاآلف معها، 

والإ�رشاف على تطبيقها. وت�ؤدي الربملانات، على وجه 

مع  الدولية  املعايري  تكييف  مهمًا يف  دوراً  اخل�س��س، 

الإ�رشاف  �سمان  ويف  ال�طنية،  اأو  الإقليمية  الظروف 

الفعال على اأحكامها. وي�فر الدليل كذلك قائمة مرجعية 

للربملانيني، تهدف اإىل بناء ال�عي والقدرات واإىل ت�افق 

الآراء داخل الربملانات.  

خال�سة - حتديد املبادئ العاملية

نالحظ اأن هذه الأمثلة تت�سمن مبادئ اأ�سا�سية مت�سابهة، 

امل�ؤ�س�سة ونزاهتها، وعلى  للحفاظ على �سالمة  ممت  �سُ

بطريقة  الت�رشف  على  الأع�ساء  وحث  بها،  ال�سعب  ثقة 

اأو الت�سكيك. وعادًة ما  �س �سمعة امل�ؤ�س�سة لل�س�ء 
ّ
ل تعر

تك�ن هذه املبادئ عامة، حتى يت�سنى اأن تنال م�افقة 

ُتعد  التي  القيم  د 
ّ
جت�س وهي  الربملان؛  اأع�ساء  جميع 

اإليه  التطلع  يتم  اأمراً  اأ�سا�س املنظمة، وهي بذلك ت�سبح 

ولي�س اإلزاميًا.

اأوىل  خط�ة  الأ�سا�سية  املبادئ  و�سع  ُيعد  باخت�سار، 

اإل  ال�سل�ك،  وق�اعد  لالأخالقيات  نظام  بناء  نح�  مهمة 

اأنها ل تكفي. فلكي تكت�سب هذه اخلط�ة معنى ما، ولكي 

تطّبق، ل بّد للم�ؤ�س�سة من اأن ت�سع اأحكامًا اأكرث تف�سياًل، 

وت�سع كذلك اآلية ملراقبة الق�اعد واإنفاذها.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها

• ال�سل�ك؟ 	 مبادئ ح�سن  داخلية حتدد  هل من م�سادر 

على  احلفاظ  الربملاني�ن  يلتزم  اأن  مثاًل  ينبغي  هل 

�سالمة امل�ؤ�س�سة ونزاهتها عند ت�ليهم منا�سبهم؟ 

• يف 	 اأو  الد�ست�ر  يف  دة 
ّ
جم�س امل�ؤ�س�سة  قيم  اأن  هل 

الداخلي؟ النظام 

• كتب 	 ا�ستخدام  ميكن  هل  القيم،  لهذه  وج�د  ل  حيث 

ل��سع  انطالق  كنقطة  امل�ج�دة  الربملانية  الق�اعد 

جمم�عة من املبادئ؟

• هل اأن اخلالف على بع�س املبادئ اأو القيم حمتمل؟ 	

من  غريها  اأو  ال�سيا�سية  بالأطراف  عالقة  لهذا  وهل 

امل�سادر الثقافية/ العرقية/ الدينية املختلفة؟

• كيف �ستتمكن الثقافة ال�سيا�سية القائمة واإطارها من 	

التاأثري يف النقا�س ح�ل القيم الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة؟

• هل من مبادئ ت�ستخدمها برملانات اأخرى اأو معايري 	

دولية ميكن اأن ت�ستخدم كقاعدة للت�ساور؟
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و�سع حمتوى نظام 

الأخالقيات وقواعد 

ال�سلوك 



اأوًل - حتديد الت�سارب يف امل�سالح ومعاجلته

"الت�سارب  يكمن  الالاأخالقية،  ال�سل�كيات  معظم  وراء 

م�سالح  تت�سارب  حيث  اأخرى،  بعبارة  امل�سالح"؛  يف 

الذين  له�ؤلء  العامة  امل�سالح  مع  اخلا�سة  ال�سيا�سي 

امل�سالح  ت�سارب  اأوجه  اأ�س�اأ  اأما  لتمثيلهم.  انتخب�ه 

اأجل  من  منا�سبهم  الن�اب  ا�ستغالل  يف  فيكمن 

اأن  ظاهريًا  تبنّي  اإذا  حتى  ولكن  اخلا�سة.  م�ساحلهم 

فقد  ما،  نائب  �سل�ك  يف  اأّثر  امل�سالح  يف  الت�سارب 

يقّ��س ذلك نزاهة امل�ؤ�س�سة.

جميع  �سلب  يف  امل�سالح  ت�سارب  معاجلة  تاأتي  لذا، 

املهم  من  لكن  تقريبًا.  الربملانية  الأخالقية  الأنظمة 

بالن�سبة  منه  مفر  ل  اأمر  امل�سالح  ت�سارب  اأن  نفهم  اأن 

بني  الت��سط  با�ستمرار  منهم  ُيطلب  اإذ  ال�سيا�سيني؛  اإىل 

اأ�سا�س  على  القائمة  تلك  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  م�سالح 

املكان اأو العرق اأو اجلن�س اأو الدين اأو احلزب ال�سيا�سي. 

ال�سل�كيات  اأو  كالف�ساد  لي�س  امل�سالح  يف  والت�سارب 

غري الأخالقية، لكن الن�اب بحاجة اىل فهم ال�سع�بات 

املحتملة وا�ستيعابها.

بالربملانيني  اخلا�س  الأخالقي  النظام  مهمة  تنط�ي 

على حتديد حالت الت�سارب يف امل�سالح التي قد ت�ؤدي 

- اأو يبدو اأنها ت�ؤدي – اإىل ح�س�ل ت�رشف غري اأخالقي.

لتعزيز  الدائم  �سعيه  يف  الأ�سا�سية  النائب  مهمة  وتكمن 

مثل  �رشاحًة،  الد�ساتري  بع�س  تفيد  العامة.  امل�سلحة 

د�ست�ر رواندا، باأن النائب ل ينبغي اأن يدين بال�لء اإىل 

ما  لكن  ال�طنية.  امل�سلحة  متثيل  �س�ى  اآخر  طرف  اأي 

ُيق�سد بعبارة "امل�سلحة ال�طنية" مرتوك للحكم الذاتي 

لدى  اأن  ال�سيا�سيني  جميع  �سيدعي  اإذ  امل��س�عي،  غري 

حزبهم اأف�سل ال�سيا�سات لتحقيق امل�سلحة ال�طنية، بيد 

اأن هذه ال�سيا�سات قد تتباين اإىل حٍدّ كبري.

اأي�سًا  يتاأثر  امل�سالح  يف  ت�سارب  وج�د  ت�سّ�ر  اإن 

بالع�امل الظرفية مثل الثقافة والد�ست�ر. ي�س�د يف كثري 

جزءاً  ميّثل  الذي  الهدايا  تقدمي  تقليد  املجتمعات  من 

اللج�ء  ينبغي  ل  لكن  ال�سيا�سية.  املمار�سة  من  ماأل�فًا 

اإىل الثقافة كذريعة للر�س�ة ول�رشاء اخلدمات. هنا تاأتي 

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  مثل  الدولية،  املعايري 

الف�ساد،  �سد  للربملانيني  العاملية  املنظمة  اأو  الف�ساد 

لت�فر الإر�ساد والت�جيه. 

اأن  على  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تن�س 

)اأو حتى عر�س  اإعطاء هدية  ي�ؤدي  الر�س�ة حتدث حني 

معني  ل�سخ�س  م�ستحقة  غري  ميزة  اإعطاء  اإىل  هدية( 

ب��سفه م�ظًفا عاًما اأو من اأجل قرارات قد يتخذها.

تكمن ال�سع�بة بالن�سبة اىل جميع الأنظمة الأخالقية يف 

اأو قد ت�سفر عن  اأثرت يف قرار لحق،  الهدية  اأن  التاأكيد 

ي�فر التفاق ح�ل مبادئ ال�سل�ك الربملاين قاعدة ميكن 

النطالق منها لبناء نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك .

لكن، نظراً اإىل اأن هذه املبادئ هي مبادئ عامة، ميكن 

تف�سريها بطرائق خمتلفة. قد يبقي ال�سيا�سي�ن كل على 

امل�رشوعة  غري  اأو  املقب�لة  لالأن�سطة  املختلف  فهمه 

منها. لذا على الربملانات اأن تبني تفاهمًا وت�افقًا يف 

الآراء ح�ل ق�اعد تف�سيلية جديدة.

اأجزاء، يتناول كل منها  اإىل ثالثة  مت تق�سيم هذا الق�سم 

عن�رشاً واحداً من اأجل و�سع ق�اعد ملدونات ال�سل�ك.

بني  امل�سالح  يف  ت�سارب  ح�س�ل  احتمال  اأوًل،  •	
واجبات النائب العامة وم�ساحله اخلا�سة.

ثانيًا، الأحكام الأ�سا�سية يف الق�اعد الأخالقية، وحتديداً  •	
تلك املتعلقة بال�سفافية والإف�ساح عن امل�سالح.

ثالثًا، كيف لهذا النفتاح الكبري اأن يت�افق مع حماية  •	
الن�اب خالل تاأديتهم عملهم.
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فائدة ما يف امل�ستقبل. لذلك، متيل الق�اعد الأخالقية اإىل 

اأجل  من  تن�ساأ،  قد  التي  الت�سارب  اأن�اع  عن  اأمثلة  �سم 

ت�جيه ال�سيا�سيني واإر�سادهم. 

حمددة  الأخالقية  الق�اعد  تك�ن  ما  غالبًا  لكن 

يف  ممكنة  حالة  كل  تغطية  امل�ستحيل  ومن  جداً، 

اأنظمة  متيل  ال�سبب،  لهذا  الق�اعد.  من  واحدة  جمم�عة 

يحث  عام  بند  اإدراج  اإىل  ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات 

اأي �سيء. على  ال�سيا�سيني على ت�خي احلذر عند قب�ل 

الكندي  الربملان  ال�سل�ك يف  �سبيل املثال، تفيد مدونة 

منفعة  اأو  هدية  "اأي  قب�ل  الن�اب  على  ينبغي  ل  باأنه 

ترتبط مبن�سبهم قد ُينظر اإليها، منطقيًا، كم�ساومة على 

حكمهمم اخلا�س اأو على نزاهتهم".

�سيك�ن تف�سري الق�اعد م�رشوطًا اأي�سًا بالنظام الد�ست�ري 

الذي يعمل�ن �سمنه. ُيت�قع من امل�رشعني يف الك�نغر�س 

املنح مل�سلحة  ال�سغط على احلك�مة لإعطاء  الأمريكي 

املناطق، يف حني اأن الن�اب يف الأنظمة التي تتبع منط 

يف  مبا�رشة  ال�سرتاك  من  عادة  مُينع�ن  و�ستمن�سرت، 

ال�سغط من اأجل احل�س�ل على املنافع املالية – اإذ ُيعد 

ا�سرتاكهم كمحاولة يف غري مكانها للتاأثري، الأمر الذي 

�سي�سّ�ه امل�سلحة العامة برّمتها.

ولكن، حتى حني مُينع الن�اب من اأن�اع معينة من ال�سغط، 

يبقى هناك ن�اٍح رمادية. على �سبيل املثال، يت�قع من 

عن  الربملان،  يف  ع�س�اً  لالألبان  منتج  مزارع  انتخاب 

دائرة ت�سم عدداً كبرياً من املزارعني منتجي الألبان، اأن 

التمييز بني  لذا ميكن  الربملان.  يعرب عن م�ساحلهم يف 

)وهذا  الألبان ككل  اإنتاج  متثيل م�سالح �سناعة مزارع 

للتاأثري يف  ال�سعي  اأنه �رشاع(، وبني  على  اإليه  ينظر  لن 

القرارات التي قد ت�ستفيد منها مزارع انتاج الألبان يف تلك 

)اأنظر: جريالد كارين  الدائرة فقط )هذا قد يك�ن �رشاعًا( 

Gerald Carney، ت�سارب امل�سالح(.

خال�سة - �سمان �سالمة املوؤ�س�سة ونزاهتها

ال�سع�بة  بع�س  على  ال�س�ء  القليلة  الأمثلة  هذه  ت�سّلط 

اأي �سل�سلة  يف حتديد ما ميّثل ت�ساربًا يف امل�سالح يف 

معينة من الظروف. ويف نهاية املطاف، اإن الغر�س من 

ال�سعب  ثقة  �سمان  ه�  ت�سارب  وج�د  احتمال  حتديد 

بالنظام ال�سيا�سي، وجتنب اأي تلميح اإىل ا�ستغالل الن�اب 

يك�ن  قد  خا�سة.  مكا�سب  حتقيق  اأجل  من  منا�سبهم 

�س�ء  بقدر  م�رشاً  لل�سلطة  ا�ستخدام  �س�ء  وج�د  ت�س�ر 

ا�ستخدام ال�سلطة فعليًا. 

لذلك، فاإن اأحد املبادئ الأ�سا�سية الكامنة وراء اأي نظام 

قد  بطريقة  الن�اب  ت�رشف  عدم  وج�ب  ه�  اأخالقي 

يجدون من ال�سعب تربيرها للعامة.

يف نهاية املطاف، ل ميكن لنظام الأخالقيات وق�اعد 

ال�سل�ك اأن يحكم �سل�ك الن�اب يف كل حالة. والتقيد به 

املهم  فمن  ومنطقه؛  النائب  ذكاء  على  يعتمد  اأن  يجب 

ال�سبب،  لهذا  النظام.  ق�اعد  بروح  ويلتزم�ا  يفهم�ا  اأن 

�سمان  مع   – ال�سيا�سيني  مع  الت�ساور  عملية  فاإن 

م�ساركتهم يف غر�س هذه الق�اعد وفهمهم لها- ل تقل 

اأهمية عن النتيجة.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها 

• يف 	 ت�سارب  عن  مكان  اأي  يف  الربملان  ف 
ّ
يعر هل 

امل�سالح مت�جهًا اإىل الن�اب؟ هل �سي�ؤثر هذا املفه�م 

يف اأمناط ال�سل�ك ال�سائعة واملقب�لة؟ 

• هل من اأن�سطة معينة )اإعطاء هدية مثاًل( ميكن اأن تثري 	

خالفًا عند تعريف وج�د ت�سارب يف امل�سالح؟ 

• هل تت�سمن الق�اعد الأخالقية تعريفًا حمدداً للر�س�ة؟	

• اإىل اأي مدى �ست�سعى الق�اعد لتحديد الظروف ال�رشيحة 	

التي تنط�ي على ت�سارب حمتمل يف امل�سالح؟
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ثانيًا - قواعد ال�سفافية والإف�ساح

لق�اعد حت�سني ال�سفافية والإف�ساح ثالثة عنا�رش رئي�سية:

اأ- اأوجه الإف�ساح وتوقيته

متيل اأ�سكال الإف�ساح اإىل ال�ق�ع �سمن فئة من فئتني، 

اإما خا�سة واإما روتينية.

اأنه ينبغي على الن�اب الإعالن  ُيق�سد بالك�سف اخلا�س 

عن م�سلحة خارجية قبل اأن ي�سارك�ا يف مناق�سة، اأو يف 

جل�سة ا�ستماع �سمن جلنة ما، اأو يف جل�سة ت�س�يت، اإذ 

قد ين�ساأ ت�سارب بني هذه الأدوار وبني تلك امل�سلحة. 

يق�سد بالك�سف الروتيني اأنه ينبغي على الن�اب الإعالن 

منتظم  نح�  وعلى  منا�سبهم،  ت�يل  عند  م�ساحلهم  عن 

يف فرتات لحقة. بطبيعة احلال، ل يبطل اأحد ال�جهني 

من الإف�ساح ال�جه الآخر، اإذ يف كثري من احلالت يت�قع 

من الن�اب القيام بهما معًا. 

على  ال�س�ء  ت�سليط  ه�  الك�سف  هذا  من  الغر�س  اإن 

احتمال حدوث ت�سارب يف امل�سالح. يف بع�س احلالت 

قد ي�ؤدي هذا اإىل منع الن�اب من امل�ساركة يف مناق�سة 

طبيعة  عن  النائب  يعلن  اأن  يكفي  قد  اأو  ت�س�يت،  اأو 

اآلية  ه�  للم�سالح  الروتيني  الت�سجيل  لكن  امل�سلحة. 

اأكرث �سم�لية ومتا�سكًا لالإعالن عن امل�سالح؛ فاملق�س�د 

هنا وج�د �سجل عن جميع م�سالح الن�اب، يتم تقدميه 

وحتديثه دوريًا وط�ال مدة ولية الربملان. هكذا ي�سبح 

من الأ�سهل على ال�سلطات الربملانية اأن تدير الأم�ر واأن 

الت�رشيح  عن  الن�اب  فيها  يتخّلف  التي  احلالت  حتدد 

عن م�سلحة ما.

يف  عنه  غنى  ل  عن�رشاً  ال�سجل  ميّثل  اأن  ميكن  كما 

اأن  املهم  فمن  الف�ساد؛  جرائم  يف  واملقا�ساة  التحقيق 

عن  بالإعالَن  الن�اَب  الروتيني  للك�سف  نظام  اأي  ُيلزم 

لهم  يت�سنى  بحيث  منتظمة،  فرتات  �سمن  م�ساحلهم 

الأ�س�ل.  اأو  الدخل  يف  مت�قعة  غري  زيادات  اأي  تربير 

اإثبات  عبء  املتهم�ن  �سيتحمل  احلالت،  هذه  مثل  يف 

براءتهم واإعطاء برهان على اأن هذا الرثاء كان قان�نيًا.

ب- من الذي ي�سّجل؟

على الرغم من اأن وج�ب احت�اء ال�سّجل بيانات م�سالح 

اأمراً بديهيًا، فاإن العديد من البلدان تدرج  امل�رّشع يبدو 

النائب  بزوج/زوجة  اخلا�سة  املالية  التفا�سيل  اأي�سًا 

اإىل  الن�اب  مييل  ل  كي  ما،  حٍد  اإىل  وهذا  واأولده. 

التحايل على الق�انني عرب حت�يل اأ�س�لهم اإىل اأفراد من 

درجة  ب�ساأن  خماوف  اأثارت  امل�ساألة  هذه  لكن  اأ�رشهم. 

اخل�س��سية التي �سيحافظ عليها ه�ؤلء الذين مل ي�سع�ا 

�سخ�سيًا وراء املنا�سب العامة، ول يفهم�ن ملاذا عليهم 

هذا  مع  التعامل  وميكن  للعلن.  اخلا�سة  �س�ؤونهم  ك�سف 

الأمر  بعدد من الطرائق، اإما عن طريق احلد من م�ست�ى 

اإلزام  خالل  من  اأو  الأ�رشة،  باأفراد  اخلا�سة  التفا�سيل 

الأ�رش بت�سجيل جماعي ولي�س كاأفراد.

يعنيان  ل  وال�سفافية  الإف�ساح  اأن  من  الرغم  على 

اخلا�سة  امل�سلحة  بني  التعار�س  اإزالة  بال�رشورة 

ال�رشاع  اأن  اإىل  ي�سريان  فمهما  العامة،  وامل�سلحة 

املحتمل م�ج�د.

عن  الت�رشيح  الن�اب  من  تتطلب  املقاربة  هذه 

الذي  الأمر  برملاين،  �سجل  يف  اخلا�سة  م�ساحلهم 

باحلكم   – الناخب�ن  وبخا�سٍة   – لالآخرين  ي�سمح 

امل�سالح.  بتلك  كن�اب  اأعمالهم  تاأثرت  اإذا  ما   ملعرفة 

لكن حتديد ما يجب ت�سجيله، من ي�سجله ومتى، يختلف 

من بلد اإىل اآخر.

يتناول هذا الق�سم:

اأوجه الإف�ساح وت�قيته اأ. 

من الذي ي�سّجل؟ ب. 

ما الذي يجب ت�سجيله؟ ج. 
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يف كثري من الدول، اإن احلد من ال��س�ل اإىل اأجزاء معينة 

من بيانات ال�سجل كثرياً ما حتد من و�س�ل الراأي العام 

ت�سمن  مثاًل،  فرن�سا  ففي  العائلة.  بيانات  تفا�سيل  اإىل 

جلنة ال�سفافية املالية يف ال�سيا�سة خ�س��سية ال�سجالت، 

اإ�سبانيا  يف  اخلا�سة  امل�رشعني  اأ�س�ل  تبقى  حني  يف 

م�ساألة خا�سة، ولكن ما تبقى من بيانات ال�سجل ميكن 

الطالع عليه من قبل الراأي العام. ويف جن�ب اإفريقيا، 

م الك�س�فات املالية اإىل اأجزاء �رشية واأخرى علنية، 
ّ
تق�س

وحتدد جلنة م�سالح الأع�ساء حمت�يات كل جزء.

ج- ما الذي يجب ت�سجيله؟

خمتلف  بني  كبري  تن�ع  ي�جد  بالذات  املجال  هذا  يف 

النظم الأخالقية ح�ل ما ينبغي اأن يعلن عنه ال�سيا�سي�ن. 

يعك�س هذا الأمر بحد ذاته مدى اأهمية تكييف الق�اعد مع 

كل م�ؤ�س�سة برملانية، و�سمان دعم وامتثال ه�ؤلء الذين 

نيجرييا  يف  املثال،  �سبيل  على  الق�اعد.  هذه  ت�سملهم 

العم�ميني  امل�ظفني  اآلف من  ا�سطر  1979، حني  عام 

بذلك فقط  امتثل  الت�رشيح عن م�ساحلهم اخلا�سة،  اإىل 

�سخ�سان هما الرئي�س اجلديد ونائبه.

وا�سعة  فئات  اأربع  ت�جد  التن�ع،  هذا  من  الرغم  على 

الأ�س�ل  وهي:  امل�سالح،  عن  الإعالن  �سمنها  يندرج 

والدخل واخل�س�م والهدايا )مبا يف ذلك ال�سفر(.

1-  الأ�سول

والع�س�ية  والأ�سهم،  املمتلكات،  عادًة  الأ�س�ل  تت�سمن 

وال�رشاكات،  الئتمان،  و�سناديق  اإدارة،  جمال�س  يف 

واأي ا�ستثمارات اأخرى. اإىل جانب الك�سف والإف�ساح، قد 

ُيفر�س مزيد من املتطلبات على البع�س من امل�س�ؤولني 

املنتخبني؛ ففي ال�ليات املتحدة المريكية مثاًل، يطلب 

�سناديق  يف  الأ�س�ل  من  وغريها  الأ�سهم  اإيداع  منهم 

وت�جد  كاملة.  قيمتها  عن  الإعالن  اأو  عمياء  ائتمانية 

منهم  تطلب  املتحدة  اململكة  لل�زراء يف  اأحكام مماثلة 

و�سع اأ�س�ل كبرية يف �سناديق ائتمانية عمياء، وذلك 

يف  مكانه  غري  يف  تاأثري  ح�س�ل  عن  تلميح  اأي  لتجنب 

قراراتهم احلك�مية.

2- الدخل

من  معينة  اأن�اع  على  قي�د  تفر�س  الدول،  معظم  يف 

ت�يل  مع  متعار�سة  ُتعد  التي  اخلارجية،  ال�ظائف 

منا�سب �سيا�سية )انظر اأدناه(. لكن قليلة هي الدول التي 

ويحاول  اخلارجية.  ال�ظائف  على  تامًا  حظراً  تفر�س 

العام  املن�سب  يف  دورهم  بني  اجلمع  الن�اب  من  عدد 

مثل  جزئي،  بدوام  متابعتها  ميكن  التي  مهنهم  وبني 

ي�سبح  احلال،  الطب. ويف هذه  اأو  القان�ن  اأو  ال�سحافة 

يعمل�ن  التي  اجلهة  عن  بالإعالن  ملزمني  الن�اب 

حل�سابها وعن املبلغ الذي يتقا�س�نه. يجب اأي�سًا اإدراج 

باأجر  املنا�سب  اأو  الكفالت  مثل  الأخرى  الدخل  اأن�اع 

)ع�س�ية  جمل�س اإدارة اأو تعيينات اأخرى(.

3- اخل�سوم

عن  الإعالن  اإىل  احلاجة  اإن  الن�احي،  من  كثري  يف 

اخل�س�م ل تقل اأهمية عن الإعالن عن امل�ج�دات وعن 

الدخل. على �سبيل املثال، رجل ال�سيا�سة الغارق بالدي�ن 

�س اأكرث من غريه ل�ستغالل من�سبه الر�سمي لتاأمني 
ّ
معر

م�سادر مت�يل اإ�سافية. واإذا اأ�سيفت اخل�س�م، يجب اأن 

ي�سم ال�سجل تفا�سيل ح�ل قيمة امل�ستحقات، وامل�ستحق 

له، ومعدل الفائدة و�سبب الدين.

اأي م�سلحة ذات ال�سلة، ل تقع �سمن اإحدى  متفرقات: 

�سمن  ذلك  مع  تندرج  التي  اأعاله،  املذك�رة  الفئات 

"تقدمي  وه�  ال�سجل،  من  الرئي�سي  الغر�س  تعريف 

معل�مات عن اأي م�سلحة مالية اأو منفعة مادية اأخرى 

اأنها  منطقيًا  يظن�ن  الآخرين  وجتعل  الع�س�،  يتلقاها 

ت�ؤثر يف قراراته اأو خطاباته اأو ت�س�يته يف الربملان، اأو 

يف اأي اإجراءات يتخذها ب��سفه ع�س�اً يف الربملان"، اأو 

جتعل الع�س� ي�سك باأن الآخرين قد يظن�ن اأنه قد تاأثر 

بها عند اتخاذه قراراته بطريقة مماثلة، على الرغم من 

اأنه ل يتلقى اأي منافع مالية.

القابلة  امل�سالح  العم�م  جمل�س  املتحدة،  اململكة 

للت�سجيل، البند 10 
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4- الهدايا وال�سفر

يف  مدرجة  والهدايا  ال�سفر  على  املفرو�سة  القي�د  اإن 

مثل  البلدان،  بع�س  يف  الأخالقية.  الق�اعد  معظم 

التي تت�سل  الهدايا  الأرجنتني، ي�جد حظر مبا�رش على 

العك�س،  اأ�سرتاليا، على  اأما يف  النائب.  مبا�رشة مبن�سب 

اأّل حُتدث ت�ساربًا  ي�سمح للن�اب بقب�ل الهدايا، �رشيطة 

مبا�رشاً يف امل�سالح. ويف اململكة املتحدة تقبل الهدايا، 

اإذامل تكن على عالقة  من دون الك�سف عنها بال�رشورة 

وتتجاوز  �سلة،  ذات  كانت  اإذا  اأما  الربملان.  بع�س�ية 

قيمتها واحد يف املئة من راتب النائب ال�سن�ي، فُيطلب 

�سجل  قيمتها يف  الإعالن عنها وعن  الن�اب حينئٍذ  من 

ميكن  ل  المريكية،  املتحدة  ال�ليات  ويف  امل�سالح. 

للم�س�وؤل املنتخب القب�ل بهدية تتخطى قيمتها الـ100 

دولر اأمريكي.

حد  عادة  ي�جد  الفئات  من  فئة  كل  يف  نالحظ،  كما 

اأدنى، ودونه ل �رشورة اإىل الت�رشيح عن امل�سالح. لكن 

اأظهرت بع�س الأمثلة، تختلف هذه امل�سالح كثرياً  كما 

باختالف الإطار املحلي؛ ففي كثري من الأحيان تعك�س 

التي  التجاوزات  ن�ع  ملنع  حماولة  املحددة  الأحكام 

ا�ستدعت ا�ستحداث الق�اعد الأخالقية يف الأ�سا�س.

لالأخالقيات  جديد  نظام  ل��سع  ي�سع�ن  الذين  له�ؤلء 

اإم�ساك  "بند  اإدراج  اأي�سًا  اجلدير  من  ال�سل�ك،  وق�اعد 

كلي" )Catch-all Clause(  ي�سري مرة اأخرى اإىل �رشورة 

اأن يت�خى الن�اب احلذر واأن ي�سدروا الأحكام املنطقية. 

مثاًل، تت�سمن قائمة امل�سالح القابلة للت�سجيل اخلا�سة 

على  الن�اب  ي�سجع  نهائيًا  بنداً  املتحدة،  باململكة 

الإعالن عن اأي �سيء قد يجعل الآخرين ي�سعرون اأنه قد 

ي�ؤثر يف حكمهم خالل وج�دهم يف املن�سب. 

خال�سة - الك�سف عن التفا�سيل ال�سحيحة

وق�اعد  الأخالقيات  لنظام  التف�سيلية  الق�اعد  على 

الحتمالت.  من  وا�سعة  جمم�عة  تغطي  اأن  ال�سل�ك 

وجه  ح�ل  قرار  اتخاذ  يعني  هذا  الأدنى،  امل�ست�ى  عند 

اإىل  اإ�سافة  الك�س�فات،  تقدمي  انتظام  ومدى  الإف�ساح، 

حتتاج  يغطيها.  اأن  امل�سالح  �سجل  على  التي  الفئات 

البع�س  بع�سها  تكمل  اأن  اإىل  النظام  عنا�رش  جميع 

�سيحدد مدى جناح عمل  ق�سم  والتف�سيل يف كل  الآخر، 

هذا النظام ب�جه عام. 

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها

• يف 	 الربملان  يرغب  التي  الإف�ساح  اأوجه  هي  ما 

اعتمادها: روتينية اأم خا�سة اأم الثنان معًا؟

• الروتيني، 	 الك�سف  من�ذج  ي�ستخدم  الربملان  كان  اإذا 

الن�اب اعتمادها لتحديث  التي على  ال�ترية  فما هي 

قائمة م�ساحلهم؟ 

• من الذي �سيك�ن م�س�ؤوًل عن �سيانة ال�سجل - م�س�ؤول 	

برملاين اأم جلنة برملانية اأم جهة اأخرى؟ 

• �ستبقى 	 اأم  بالكامل،  ال�سجل وثيقة علنية  �سيك�ن  هل 

اأجزاء منه خا�سة و�رشية؟ 

• من هم امللزم�ن بت�سجيل م�ساحلهم؟ وهل �سيتم اإدراج 	

اأفراد الأ�رشة؟ واإذا كان الأمر كذلك، اأٌيّ من الأفراد؟

• الق�اعد 	 �ستك�ن  اأي حد  واإىل  ت�سجيله؟  الذي يجب  ما 

مف�سلة عند حتديد خمتلف الأ�س�ل والدخل واخل�س�م 

والهدايا التي يجب اأن ي�رّشح عنها؟ 

• عند اأي م�ست�ى ينبغي حتديد احلد الأدنى لالإعالن عن 	

هذه امل�سالح؟ وما هي الأحكام التي �ستعتمد لتغيري 

هذا احلد مع مرور ال�قت؟

• هل �سيتم اإدراج امل�سالح غري املالية يف ال�سجل؟ 	
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ثالثًا - القيود املفرو�سة على امل�سالح اخلارجية

وق�اعد  لالأخالقيات  نظامًا  ي�سع�ن  الذين  ه�ؤلء  على 

اإن ر�سد  اإذا كان الإف�ساح كافيًا.  اأن يقرروا ما  ال�سل�ك 

احتمال وج�د ت�سارب يف امل�سالح يك�ن كافيًا اأحيانًا. 

على  ب�ساطة  بكل  الن�اب  يجرَب  قد  املثال،  �سبيل  على 

اأجل  من  ما  مناق�سة  بداية  يف  م�ساحلهم  عن  الإعالن 

ال�سماح لالآخرين باإدراك م�سلحتهم يف امل�ساألة.

حظر  يف  الن�اب  جمل�س  يرغب  قد  اأخرى،  ظروف  يف 

الن�اب ب�سبب م�سلحتهم  الأن�سطة على  اأوجه معينة من 

بع�س  يف  التحدث  من  النائب  مُينع  فقد  اخلا�سة؛ 

قد  ق�سايا حمددة  حيث  على  الت�س�يت  اأو  املناق�سات، 

تتعار�س م�ساحلهم اخلا�سة مع م�س�ؤولياتهم العامة.

ت�جد  ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  اأنظمة  معظم  يف 

ُتعد  التي  اخلارجية  امل�سالح  بع�س  على  قي�د  اأي�سًا 

غري مطابقة لع�س�ية الهيئة الت�رشيعية. لدى الكثري من 

الربملانات اأحكام عن "عدم املطابقة" التي حتدد فئات 

من الأرباح وال�ظائف اخلارجية التي ُتعد غري متالئمة 

تت�سمن عادًة  املنتخب. وهي  العام  امل�س�ؤول  مع مهمة 

ه�ؤلء العاملني يف مهن ح�سا�سة، مثل الق�ات امل�سلحة، 

اأو الأجهزة الأمنية، اأو م�ظفي الدولة، اأو الق�ساة. اإ�سافة 

الدين.  رجال  على  قي�داً  الدول  بع�س  تفر�س  ذلك،  اإىل 

ويف مثل هذه احلالت، على الن�اب اأن ي�ستقيل�ا من هذه 

املنا�سب قبل اأن ي�سبح�ا ن�ابًا يف الربملان. 

ففي  قا�سية؛  القي�د  تك�ن  والدول،  احلالت  بع�س  يف 

كثري من البلدان، مثل رواندا، ل يج�ز للن�اب اأن ميار�س�ا 

اأي وظائف خارجية. والق�سد من ذلك ه� احلفاظ على 

اأعمالهم  بني  تداخل  اأي  وجتنب  ال�سيا�سيني،  ا�ستقاللية 

املتحدة،  اململكة  يف  اأما  العامة.  وواجباتهم  اخلا�سة 

متّكن  اخلارجية  امل�سالح  اأن  بحجة  ال��سع،  فيختلف 

الن�اب من احل�س�ل على جمم�عة متن�عة من وجهات 

النظر والت�س�رات التي ت�ساعدهم يف دورهم كم�رشعني.

القيود املفرو�سة يف فرتة ما بعد الوظيفة

التي  ال�ظائف  اأن�اع  بع�س  على  قي�د  كذلك  ت�جد 

ميار�سها ال�سيا�سي�ن بعد تركهم منا�سبهم؛ فال�سيا�سي�ن 

امل�ساركة يف  امتياز  لهم  – كان  ال�زراء  – وخ�س��سًا 
ت�ليهم  خالل  املعل�مات  اإىل  وال��س�ل  القرار  �سنع 

هذه  من  الكثري  ياأخذوا  اأن  املرجح  ومن  منا�سبهم، 

املعل�مات معهم عند مغادرتهم الربملان. وب�جه عام، 

قي�د  فر�س  اإىل  وال�سل�كيات  الأخالقيات  اأنظمة  متيل 

من  ملنعهم   - ال�زراء  وبخا�سة   - ال�سيا�سيني  على 

بعد  خا�سة  مكا�سب  لتحقيق  املعل�مات  هذه  ا�ستخدام 

تركهم منا�سبهم.

يف  وظائف  ت�يل  من  ال�زراء  منع  ال�سائع  من  لذلك، 

�سبيل  على  �سابقًا.  عنها  م�س�ؤولني  كان�ا  عمل  جمالت 

املثال، قد مييل وزير الدفاع اإىل منح الأف�سلية لبع�س 

ال�رشكات ل� عرف اأنه قد يعمل معها بعد تركه من�سبه.

اإن الغر�س من الإف�ساح ه� متكني الآخرين من الق�ل 

امل�سالح.  يف  ت�سارب  وج�د  املحتمل  من  كان  اإن 

الطالع على  يكفي  الأحيان،  اأخرى، يف بع�س  بعبارة 

وج�د م�سلحة من غري اتخاذ اأي اإجراء اآخر.

لكن يف ظروف معينة حيث لطبيعة امل�سلحة اخلارجية 

الن�اب، قد يك�ن من ال�رشوري  تاأثري مبا�رش يف ت�رط 

منع النائب من امل�ساركة بعد ذلك، اأو حني يتهم النائب 

بك�رش الق�اعد، يك�ن من ال�رشوري فر�س عق�بة اإ�سافية 

)يتناول اجلزء الرابع عملية انفاذ العق�بات بالتف�سيل(.

وي�سف هذا اجلزء احلالت التي ينبغي منع ال�سيا�سيني 

مع  ذلك  يت�ازن  اأن  يجب  وكيف  فيها،  امل�ساركة  من 

احل�سانة الربملانية.
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خال�سة - اإيجاد التوازن ال�سحيح

ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  اأنظمة  ت�سمن  اأن  يجب 

لأداء  الكافية  احلرية  الن�اب  اإعطاء  بني  الت�فيق 

مهمتهم، وبني احلر�س على التزام جميع الن�اب معايري 

ق�اعد  بني  ت�تر  وج�د  يف  �سك  ل  املت�قعة.  ال�سل�ك 

ويف  الربملانية.  احل�سانة  وبني  الأخالقيات  نظام 

الدميقراطيات النا�سئة، قد متلي ال�رشوط نف�سها احلاجة 

اإىل ال�ق�ف اإىل جانب حماية الن�اب. لكن يجب اأن ُينظر 

اإىل نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك ك��سيلة للتاأكد من 

عدم الإفراط يف ا�ستغالل اأنظمة احل�سانة الربملانية.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها

• اإىل 	 امل�سالح  عن  الإف�ساح  ي�ؤدي  اأن  املرجح  من 

الن�اب.  على  معينة  اأن�سطة  حظر  اأو  تقييد  اأو  مراقبة 

كيف ميكن حتديد كل واحدة من هذه النقاط؟

• اأي 	 ممار�سة  من  الن�اب  منع  يف  الربملان  يرغب  هل 

بذلك،  لهم  �سمح  اإذا  اخلارجي؟  العمل  اأن�اع  من  ن�ع 

ف اأن�اع العمل هذه؟ وما هي اأن�اع العمل 
ّ
كيف �ستعر

التي �سُتعد غري متطابقة مع �سغل من�سب عام؟

• هل �سي�سمل نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك قي�د ما 	

بعد ال�ظيفة؟ واإذا كان الأمر كذلك، فاإىل متى �ست�ستمر 

فرتة "الإق�ساء" هذه؟ 

رابعًا - احل�سانة الربملانية

اإن العرتا�سات التي ت�ساق �سد الإف�ساح عن امل�سالح 

تق�م  ما  عادًة  الن�اب،  ن�ساط  على  املفرو�سة  القي�د  اأو 

اأ�سا�س اأن هذا الإف�ساح يحد من قدرة النائب على  على 

حتديداً،  اأكرث  وب�س�رة  التمثيلي،  دوره  اأداء  م�ا�سلة 

اآخر  الربملانية. هذا جمال  مبداأ احل�سانة  يتعار�س مع 

للخالف. لكْن قليلٌة هي احلجج اجل�هرية ملعرفة �سبب 

عدم قدرة تعاي�س نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك مع 

نظام يخ�س احل�سانة الربملانية. لذا، عند و�سع النظام، 

يجب التفكري اإىل اأي مدى �سيحّد من ح�سانة الن�اب.

متتع  �سمان  ه�  الربملانية  احل�سانة  من  الغر�س  اإن 

الن�اب باحلرية الكافية لال�سطالع ب�اجباتهم كاملة يف 

ال�سعب.  ومتثيل  الت�رشيعات  ومراقبة  احلك�مة  حما�سبة 

مبا�رشة  م�اجهة  يف  �ست�سعهم  ال�ظائف  هذه  بع�س 

من  يتمكن�ا  اأن  ويجب  الدولة،  م�ؤ�س�سات  خمتلف  مع 

القيام بذلك من دون اأن يخاف�ا املالحقة الق�سائية، اأو 

يخ�س�ا حت�يلهم اإىل �سحايا، اأو اأن يك�ن�ا بطريقة اأخرى 

م�ستهدفني من قبل ال�سلطات.

التف�سيلية  الأحكام  خمططات  اختالف  من  الرغم  على 

النم�ذج  اإما  اتباع  اإىل  للح�سانة الربملانية، فهي متيل 

النم�ذج  واإما  امل�ساءلة"  "عدم  على  القائم  الربيطاين 

الفرن�سي القائم على "احلرمة". 

للح�سانة  عملية  نظم  اعتماد  الربملانات  "على 
املربرة  غري  املحاكمات  من  احلماية  ت�فر  الربملانية، 

اأي�سًا  ت�سمن  اأن  وعليها  ال�سيا�سية،  الدوافع  وذات 

م�ساءلة الن�اب اأمام القان�ن".

 ،)GOPAC( الف�ساد  �سد  لربملانيني  العاملية  املنظمة 

اإعالن اأرو�سا ، 23 اأيل�ل/�سبتمرب 2006

القي�د املفرو�سة على ال�زراء

ل يج�ز لأي م�ظف عام، يف خالل ممار�سة وظيفته، ما 

مل تفر�س عليه ذلك �سلطاته، وواجباته، ووظائفه الر�سمية، 

اأ.   اللتزام ب�ظيفة اأو مممار�سة مهنة ما

ب. اإدارة اأو ت�سغيل عمل اأو ن�ساط جتاري

ج.  ال�ستمرار، اأو البدء ب�سغل من�سب مدير اأو م�ظف يف 

�رشكة اأو منظمة

د.   �سغل من�سب يف نقابة اأو يف جمعية مهنية

ه.   العمل كم�ست�سار باأجر

و.   اأن يك�ن �رشيكا فاعال يف �رشاكة ما

قانون ت�سارب امل�سالح ، كندا
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امل�ساءلة  عدم  على  القائم  الربيطاين  النم�ذج  يحمي 

حرية التعبري خالل �سعي الن�اب لتاأدية واجباتهم. وهذا 

يعني اأنه ل ميكن مقا�ساة الن�اب ب�سب اآراء عرّبوا عنها، 

اأو ب�سبب ت�س�يت اأدل�ا به يف �سياق الأعمال الربملانية. 

جل�سات  يف  ال�سه�د  اإىل  احلق  هذا  ميتد  ما  وكثرياً 

الن�ساط  اإىل  احلالت،  بع�س  ويف  الربملانية،  ال�ستماع 

خارج الربملان، كالعمل يف الدوائر النتخابية، �رشط اأن 

ُيعد "عماًل برملانيًا".

للح�سانة،  اأو�سع  مفه�مًا  "احلرمة" الفرن�سي  نظام  ُيعد 

اإذ يعني اأن املمثلني املنتخبني ل ميكن مقا�ساتهم عن 

اأي ن�ساط اإجرامي، اإل اإذا قب�س عليهم باجلرم امل�سه�د. 

رئي�سية:  اأ�سكال  ثالثة  اتخاذ  اإىل  احلرمة  مفه�م  ومييل 

�سكل  ي�جد  و�ستمن�سرت،  منط  تتبع  التي  الأنظمة  يف 

حمدود للحرمة، اإذ يتم وبب�ساطة، اإخطار رئي�س املجل�س، 

الربملان. ويف بع�س  القب�س على ع�س� يف  اإلقاء  عقب 

القب�س  والرنويج( ل ميكن  )ليبرييا، و�سريالي�ن،  الدول 

على الأع�ساء اإذا كان�ا يف طريقهم من الربملان اأو اإليه. 

الن�اب  الأخرى، ل ميكن حماكمة  الدول  لكن يف معظم 

خالل مدة وليتهم الربملانية، من دون م�افقة الربملان. 

وه�  كربى،  اأهمية  الربملانية  احل�سانة  مفه�م  يكت�سب 

�رشوري ب�س�رة حم�س�مة حل�سن �سري عمل الربملان. يف 

املجتمعات  النا�سئة حديثًا - وبخا�سٍة يف  الربملانات 

اأهمية  املبداأ  هذا  يكت�سب  قد   – نزاع  من  اخلارجة 

التي  التنفيذية  الهيئات  عن  كثرية  والأمثلة  خا�سة. 

ت�سعى لتق�ي�س اأو حت�يل اأع�ساء اأحزاب املعار�سة اإىل 

�سحايا، عن طريق اإ�ساءة ا�ستخدام الق�انني اأو الإجراءات 

الربملانية. لذلك يجب اأن يك�ن نظام احل�سانة ق�يًا مبا 

يكفي مل�اجهة هذا التهديد.

"احلرمة"  مبداأ  من  البعد  كل  بعيد  العاملي  الجتاه  لكن 

امل�ساءلة"  "عدم  النطاق وه� يذهب نح� مفه�م  ال�ا�سع 

ت�ؤدي  اأن  الدول  من  الكثري  يخ�سى  حمدودية.  الأكرث 

حماية الن�اب من املالحقة الق�سائية اإىل ا�ستخدام نظام 

احل�سانة ك��سيلة لإخفاء الف�ساد واإ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة.

يق�سي املبداأ الت�جيهي لنظام احل�سانة الربملانية باأن 

يك�ن احلق بالنزاهة جزءاً ل يتجزاأ من املن�سب، ولي�س 

الفرد. والغر�س من ذلك ه� حماية نزاهة املن�سب  من 

حلماية  ك��سيلة  ا�ستخدامه  يج�ز  ل  اأنه  اإل  وامل�ؤ�س�سة، 

الأفراد الذين ي�سارك�ن يف اأن�سطة اإجرامية وا�سحة.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها

• كيف �سيتفاعل نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك مع 	

اأحكام احل�سانة الربملانية؟

• احل�سانة 	 ا�ستخدام  عدم  الربملان  �سي�سمن  كيف 

نظام  ال�اردة يف  الأحكام  اأجل جتنب  الربملانية من 

الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك؟
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الف�سل الرابع:

اآليات التنظيم القانوين 

والإنفاذ



 ثالثة مناذج لتنظيم ال�سلوك الأخالقي  

اأنظمة  عدد  تنامي  يك�ن  اأن  امل�ستغرب  من  لي�س 

الربملانات  من  الكثري  يف  ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات 

يف العقدين املا�سيني، قد اأ�سفر اأي�سًا عن اعتماد اآليات 

جديدة لالإ�رشاف على الق�انني التنظيمية واإنفاذها. 

ه�  الأول،  رئي�سية:  مناذج  ثالثة  ت�جد  عام،  ب�جه 

كذاك  مطلقة،  ب�س�رة  اخلارجي  القان�ين  التنظيم 

على  العتماد  ه�  والثاين،  تاي�ان؛  يف  امل�ستعمل 

الت�رشيعي  املجل�س  �سمن  فقط  القان�ين  التنظيم 

ال�ليات املتحدة المريكية.  نف�سه، كالذي ميار�س يف 

والثالث ه� اجلمع بني مف��س حتقيق خارجي وجلنة 

يف  املعتمد  النظام  وه�  العق�بات،  لإنفاذ  برملانية 

اململكة املتحدة واإيرلندا.

ينط�ي النم�ذج الأول على اإن�ساء هيئة ق�سائية اأو �سبه 

واإنفاذها  التنظيمية  الق�انني  على  لالإ�رشاف  ق�سائية 

النم�ذج،  هذا  يف  ال�سع�بة  الربملان.  اأع�ساء  على 

ُتخ�سع  اأنها  هي  الربملانات،  من  عدد  اإىل  بالن�سبة 

اجلنائية،  لالإجراءات  القان�نية  لالأنظمة  انتهاك  اأي 

تتعلق  ق�اعد  اأي  اأحكام  مع  تتداخل  قد  وبالتايل 

باحل�سانة الربملانية. ولكن، ك�ن هذا النظام مفرو�سًا 

الربملاني�ن  يعتنق  اأن  املنطقي  غري  فمن  اخلارج،  من 

اأحكام املبادئ اأو الق�اعد كملكية خا�سة بهم. اإذا كان 

اجلماعي  القب�ل  بع�س  بناء  النظام  هذا  من  الق�سد 

طريقة  اإيجاد  اأكرث  املنطقي  من  يك�ن  فقد  لأحكامه، 

مبا�رشة اأكرث لبنائه كجزء من الثقافة الربملانية.

الذاتي  القان�ين  التنظيم  على  الثاين  النم�ذج  ويعتمد 

خا�سة  جلنة  اإن�ساء  النظام  هذا  يتطلب  للربملان. 

لالأخالقيات، تتناول تقدمي التقارير والتحقيق ومعاقبة 

الن�اب الذين ُيزعم اأنهم انتهك�ا الق�اعد. لكن هذا النم�ذج 

اإىل  امل�رشعني  حّ�ل  لأنه  كثرية،  لنتقادات  تعر�س  قد 

كهيئة  بقائهم  من  بدًل  وحملفني،  وق�ساة  حمققني 

حمايدة.  حتكيم  هيئة  اإليه  ت��سلت  حكم  على  ت�سادق 

اجلمه�ر  ثقة  �سمان  النية  كانت  اإذا  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

يعتمد  الذي  النم�ذج  فاإن  ا�ستعادتها،  اأو  بال�سيا�سيني 

على تنظيم ال�سيا�سيني نف�سهم باأنف�سهم لن يحظى على 

الأرجح مب�سداقية الراأي العام.

النم�ذجني  من  عنا�رش  فيجمع  الثالث  النم�ذج  اأما 

اإن�ساء هيئة تنظيمية  النم�ذج على  الأولني. ي�ستمل هذا 

وتك�ن  التقارير.  اإليه  وترفع  الربملان  يعّينها  م�ستقلة 

الق�سايا،  يف  التحقيق  عن  م�س�ؤولة  التنظيمية  الهيئة 

الق�اعد.  الأع�ساء ب�ساأن تطبيق  اإىل  وهي تقدم امل�س�رة 

وحتديداً  للربملان  ُيرتك  العق�بات  بفر�س  القرار  ولكن 

يف  النم�ذج  هذا  ي�س�د  لذلك.  خ�سي�سًا  تعقد  للجنة 

�س 
ّ
الت�سعينات، لكنه تعر اململكة املتحدة منذ منت�سف 

لالنتقادات ب�سبب اإعطائه قدراً كبرياً من ال�سلطة للن�اب، 

ب�ساأن  القلق  ودفع  كثرياً.  الذاتي  التنظيم  ي�سبه  ولأنه 

املعايري الربملانية الربيطانية عام 2009 باحلك�مة اإىل 

اقرتاح من�ذج تنظيم جديد وم�ستقل كليًا.

�سيقدم حمت�ى املبادئ والق�اعد الت�جيه والإر�ساد اإىل 

مل�س�ؤولني املنتخبني، ولكن يجب على نظام الأخالقيات 

وال�سل�كيات اأن يت�سمن اأي�سًا اأنظمة للتطبيق وعق�بات 

من اأجل ردع املجرمني املحتملني.

يبحث هذا الق�سم يف ثالثة مناذج خمتلفة من التطبيق 

الداخلي  القان�ين  التنظيم  وحتديداً  القان�ين،  والتنظيم 

من قبل الربملان، والتنظيم القان�ين اخلارجي من قبل 

الذي  امل�ستقل  املف��س  من�سب  واإن�ساء  ق�سائية،  هيئة 

يك�ن م�س�ؤوًل جتاه جلنة برملانية.

العق�بات  الق�سم  هذا  من  الثاين  الن�سف  ويعر�س  

عند  لتطبيقها  الربملانات  ت�سعى  قد  التي  املحتملة 

مت�سكها وترويجها للت�رشف الأخالقي وال�سل�ك اجلّيد.
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�سبل  يحدد  النماذج  جميع  بني  م�سرتك  عامل  ي�جد 

اإفريقيا،  جن�ب  ففي  التحقيق؛  اإىل  الق�سايا  اإحالة 

تطلق  اأن  الأخالقيات  للجنة  ميكن  املثال،  �سبيل  على 

اأخرى،  اأنظمة  ويف  الن�اب.  بحق  اخلا�سة  حتقيقاتها 

يحق  كان   ،2009 عام  حتى  املتحدة  اململكة  يف  كما 

املقدمة  ال�سكاوى  يف  فقط  التحقيق  املعايري  ملف��س 

�سد ن�اب حمددين، ولكن قد يرفع تلك ال�سكاوى ن�اب 

اآخرون اأو اأفراد من عامة ال�سعب.

اأدى،  ال�سل�ك   وق�اعد  لالأخالقيات  نظام  و�سع  لكن 

كما ذكر �سابقًا، اإىل طم�س امل�س�ؤولية ب�ساأن ج�انب من 

الأخالقية  العتبارات  تتخطى  التي  الربملاين  ال�سل�ك 

�سريالي�ن  د�ست�ر  يخّ�ل  املثال،  �سبيل  فعلى  املح�سة؛ 

الرئي�س امل�س�ؤول اإحالة الق�سايا حيث قام اأحد الأع�ساء 

فتحدد  المتيازات  جلنة  اأما  ما،  ب�سخ�س  بالت�سهري 

تكلف  الأخرى،  الربملانات  ويف  التاأديبية.  العق�بات 

جلنة الأخالقيات حتديد العق�بات ب�ساأن انتهاكات اأكرث 

خط�رة على الربوت�ك�ل الربملاين. 

التقليدي  الفهم  بني  التمييز  اأن  الرئي�سية  النقطة  تبقى 

خا�سة  اأخرى  عامة  ق�سايا  وبني  الأخالقية  للق�اعد 

ال�سل�ك الربملاين، بداأ ُيطم�س. وهذا، جزئيًا، لأن  بق�اعد 

لل�سل�ك  وا�سعة  معايري  ل��سع  �سعت  الأخالقية  الق�اعد 

اآثار  له  وهذا  العامة.  احلياة  ج�انب  جميع  يف  املقب�ل 

ت�سعى  التي  حديثًا،  املن�ساأة  الربملانات  يف  وا�سحة 

ل��سع معايري لل�سل�ك الربملاين.

مقيا�س متفاوت للعقوبات

اإن الق�اعد املتعلقة بال�سل�ك داخل الربملان متن�عة جداً 

كتّيب  حدود  يف  ي�سعب،  بحيث  م�ؤ�س�سة،  بكل  وخا�سة 

العامة.  النقاط  �س�ى  �سيء  اأي  ا�ستخال�س  احلجم،  بهذا 

لكن اإجراء مراجعة عامة من �ساأنها اأن تعزز ال�سع�ر باأن 

الأخالقية  الق�اعد  انتهاك  نتيجة  املفرو�سة  العق�بات 

وال�سل�ك ال�سيئ يف الإجراءات الربملانية، تتداخل وميتزج 

بع�سها مع البع�س الآخر. ينظر هذا الق�سم باقت�ساب يف 

اأربع فئات من الق�اعد املت�سلة بالإجراءات الربملانية، 

 .
2
ومن ثم يف الأن�اع الثالثة الرئي�سية من العق�بات

اأ - فئات القواعد

ا�ستخدام  مبنع  الق�اعد  من  الأوىل  املجم�عة  تتعلق 

الق�ة خالل الإجراءات، وبفر�س حظر �رشيح اأو �سمني 

الثانية  املجم�عة  حتظر  حني  يف  ال�سالح،  حمل  على 

التهديدات والرتهيب وال�ستفزاز وال�ستائم. لكن تعريف 

م�ؤ�س�سة  بني  يتفاوت  الربملانية"  غري  "اللغة  ي�ؤلف  ما 

اأين  ويقرر  يحكم  اأن  امل�س�ؤول  الرئي�س  وعلى  واأخرى؛ 

تكمن حدود ذلك. اأما املجم�عة الثالثة فيمكن ت�سنيفها 

الإجراءات  عرقلة  دون  حت�ل  التي  الق�اعد  اأنها  على 

يرف�س  حيث  احلالت  يف  اأي  قان�نية،  غري  بطرائق 

الربملاني�ن الن�سياع للنظام الداخلي، وبذلك يح�ل�ن 

من  الكلمة  اأخذ  ذلك  ي�سمل  وقد  العمل.  ا�ستكمال  دون 

اإىل  الدع�ة  جتاهل  اأو  املجل�س،  رئي�س  من  اإذن  دون 

ب�سلطة  العرتاف  رف�س  اأو  النظام،  على  املحافظة 

من  الخرية  املجم�عة  اأما  باأخرى.  اأو  بطريقة  الرئي�س 

الربملان.  كرامة  على  للحفاظ  �سممت  فقد  الق�اعد، 

وت�سري مثل هذه الق�اعد يف كثري من الأحيان اإىل اللغة، 

وكذلك اإىل اللبا�س املعتمد، وخ�س��سًا يف البلدان التي 

�سريالي�ن،  يف  الربيطانية.  الربملانية  التقاليد  تتبع 

الن�اب احلفاظ على  اأنه من واجب  الد�ست�ر على  ين�س 

كرامة الربملان و�س�رته يف كل الأوقات.

ب - ثالث فئات من العقوبات

اإن الرئي�س امل�س�ؤول ه� من يعمد اإىل اإنفاذ اأن�اع الق�اعد 

بالإجراءات  املبا�رش  ات�سالها  ب�سبب  وذلك  الذكر،  اآنفة 

املتبعة يف املجل�س. لكن، يف احلالت حيث اجلنح هي 

حتال  قد  الالاأخالقي،  بال�سل�ك  تتعلق  اأو  خط�رة  اأكرث 
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حتدد  التي  وجدت(  )اإن  الأخالقيات  جلنة  اإىل  امل�سائل 

العق�بات  عام  ب�سكل  تنق�سم  العق�بة.  طبيعة  بدورها 

جلنة  اأو  امل�س�ؤول  الرئي�س  من  كل  اأمام  املتاحة 

الأخالقيات اإىل ثالث فئات: الأوىل، وجندها يف التقاليد 

الربملانية الفرن�سية، هي الدع�ة اإىل حفظ النظام، تليها 

خمالفة  اأول  من  ينتج  ق�ساوتها.  درجة  تتزايد  خط�ات 

تدوين  هي  الثانية  واملرحلة  النظام،  حفظ  اإىل  الدع�ة 

والثالثة  الربملاين،  ال�سجل  يف  النظام  حفظ  اإىل  الدع�ة 

اإذا مل ميتثل حلكم  الكالم  احلق يف  الع�س�  هي حرمان 

رئي�س املجل�س. يلي هذا  "ل�م" اأو "ت�بيخ" ر�سمي، يتم 

اإدخاله يف ال�سجل، وقد ي�سحبه طرد م�ؤقت من املجل�س. 

وهذا ي�ستخدم يف اأكرث احلالت خط�رة، حيث مت اللج�ء 

اإىل التهديد اأو ا�ستخدام العنف اأو مت حتدي رئي�س الدولة. 

مع ح�سم  ذلك  يرتافق  قد  الأمريكي،  ال�سي�خ  يف جمل�س 

من الراتب خالل فرتة طرد ال�سنات�ر.

بـ"ت�سمية"  الربيطاين  التقليد  ح�ل  الثانية  الفئة  وتدور 

اأ�سد عق�بة قد يفر�سها رئي�س املجل�س.  الأع�ساء، وهي 

ل يتم اإنفاذ هذه العق�بة اإل بعد ت�جيه عدة اإنذارات اإىل 

جتري  حني  املجل�س.  مغادرة  اإليه  الطلب  وبعد  املذنب، 

على  امل�افقة  اإىل  املجل�س  دع�ة  تتم  الع�س�،  ت�سمية 

ملدة  التعليق  هذا  وي�ستمر  املذنب،  عمل  تعليق  اقرتاح 

خم�سة اأيام م�ساركة يف املجل�س يف املرحلة الأوىل.

ترتبط  التي  الفرعية  العق�بات  الثالثة  الفئة  وت�سمل 

اأو  الراتب،  اأو خ�سارة  ال�سابقة، كفر�س غرامة  باملراحل 

العتذار الق�رشي من الربملان، اأو فقدان الأقدمية،  مثل 

رئا�سة اللجنة والمتيازات امللحقة. 

كما ذكر �سابقًا، متيل العق�بات واآليات الإنفاذ املرفقة 

بالنتهاكات الأخالقية اإىل الدخ�ل �سمن نطاق الفئات 

احلالت  هذه  مثل  متيل  التعريف،  وبحكم  لكن،  نف�سها. 

ت�سمل  اإذ  ال�سديدة،  العق�بات  �سلم  اآخر  تك�ن يف  اأن  اإىل 

�س�ء  ب�سب  والغرامات  والطرد،  ال�ظيفة،  من  التعليق 

ال�سل�ك، اأو حجب الرواتب لفرتة. ت�ؤدي انتهاكات مدونة 

ال�سل�ك يف اإيرلندا مثاًل اإىل التعليق من ال�ظيفة، وفر�س 

الغرامات اأو ال�ستهجان العام؛ ويف فرن�سا اخليار واحد، 

)حيث  اأملانيا  ويف  �سنة؛  ملدة  ح  الرت�ُسّ تقدمي  منع  وه� 

املقدمة(  ال�سكاوى  يعالج  الذي  ه�  امل�س�ؤول  الرئي�س 

انتهاكات، وُي�سمح لهم بتقرير  اأي  ُيف�سح للناخبني عن 

اأن  ه�  رادع  اأهم  احلالت،  جميع  ويف  الن�اب.  م�سري 

القرار  ه�  النهائي  احلكم  اأن  تعني  الق�س�ى  ال�سفافية 

املفرو�س من قبل الناخبني يف �سناديق القرتاع.

خال�سة: اإيجاد الآليات ال�سحيحة والعقوبات املنا�سبة

القان�ين ون�ع  للتنظيم  ال�سحيحة  الآليات  ميكن حتديد 

ال�سيا�سي  النظام  �سياق  يف  فقط  املنا�سبة  العق�بات 

اخليار، على عن�رشي  لكن مهما كان  املحددة.  واجلنح 

العام.  والدعم  الربملاين  الدعم  ي�سمنا  اأن  النظام 

ول�سمان نزاهة امل�ؤ�س�سة، يجب اأن ُينظر اإىل النظام على 

اأنه م�ستقل و�رشعي ومتنا�سب.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها 

• من 	 خارجي  اإطار  اإن�ساء  يف  الربملان  يرغب  هل 

داخلي  اإطار  اأم  املحاكم؛  تراأ�سه  القان�ين  التنظيم 

جلنة  اأو  املجل�س  رئي�س  يت�له  القان�ين  التنظيم  من 

م�س�ؤوًل  يك�ن  خارجي  مف��س  تعيني  اأم  برملانية؛ 

جتاه جلنة برملانية؟ 

• من 	 خارجي،  مف��س  على  يعتمد  النظام  كان  اإذا 

�سيق�م بالتعيني، وكم �ستدوم فرتة ال�لية، وجتاه من 

يك�ن م�س�ؤوًل يف الربملان؟

• هل �سيحتاج الربملان اإىل اإن�ساء جلنة اإ�سافية لإنفاذ 	

الق�اعد، اأم �ست�كل املهمة اإىل جلنة قائمة اأ�ساًل؟

• اأولئك 	 �سيتم فر�سها على  التي  العق�بات  ما ه� ن�ع 

الذين ينتهك�ن الق�اعد؟ وكيف �سيتم حتديدها؟ ومن 

�سيك�ن م�س�ؤوًل عن تنفيذها؟
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• من يحق له فتح حتقيق �سد نائب ما؟ وهل �سيتمكن 	

وهل  ال�سكاوى؟  تقدمي  من  ال�سعب  عامة  من  اأفراد 

يف  القرار  اتخاذ  املف��س  اأو  اللجنة  با�ستطاعة 

التحقيق من تلقاء ذاتهما؟

• ما هي ال�سمانات التي �سيتم و�سعها للحر�س على األ 	

يتم اللج�ء اإىل نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك  ملجرد 

الثاأر ال�سيا�سي اأو ال�سخ�سي يف حق ن�اب معّينني؟

• هل �سيك�ن للن�اب احلق يف ال�ستئناف اإذا راأوا فعاًل 	

اأنهم تعر�س�ا ملعاملة غري عادلة؟ وهل �سي�ستمع اإىل 

ذلك املف��س، اأو جلنة برملانية، اأو جل�سة عامة جلميع 

اأع�ساء املجل�س؟
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الف�سل اخلام�س:

بناء ثقافة حول نظام 

الأخالقيات – التوعية 

والتدريب



اخليارات

وق�اعد  الأخالقيات  نظام  وتطبيق  و�سع  عملية  متّثل 

ال�سل�ك جزءاً ل يتجزاأ من خلق ثقافة حيث تك�ن املعايري 

ال�ا�سحة مفه�مة اأوًل، ثم يجب اأن ُتعد م�رشوعة من قبل 

ه�ؤلء الذين يتعني عليهم اللتزام بها.

تفر�س  العليا  الأخالقية  املعايري  من  ثقافة  اأّن  ل� 

اأكرث  املحتملني  اجلناة  تردع  اأن  ل�ستطاعت  هيمنتها، 

من اأي جمم�عة مف�سلة من الق�اعد - فراأي زميل واحد 

�ستى  لأن�اع  رادع  اأهم  يك�ن  اأن  قادر على  الن�اب  من 

ال�سل�ك.  من 

الن�اب يف كل مرحلة  اأن ي�سارك  ال�سبب، من املهم  لهذا 

وق�اعد  الأخالقيات  نظام  حمت�يات  و�سع  مراحل  من 

تهيمن  اأن  اأن وجهة نظرهم يجب  يعني  ال�سل�ك. هذا ل 

ينبغي  النظام  و�سع  عملية  اإن  بل  احلالت،  جميع  يف 

اأن تكفل للن�اب النظر اإىل هذه الأحكام على اأنها عادلة 

وواقعية، واأن لديهم بالتايل م�سلحة يف جناح النظام.

وق�اعد  الأخالقيات  نظام  على  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

ال�سل�ك اأن ي�سمن وج�د دعم فعال من جانب الالعبني 

الق�اعد  تك�ن  كي  الربملان،  يف  البارزين  الفاعلني 

يف  الن�اب.  قبل  من  وفهم  قب�ل  م��سع  يف  واملبادئ 

يف  مهمًا  دوراً  امل�س�ؤول  الرئي�س  ي�ؤدي  ال�سدد،  هذا 

جديد  نظام  اأي  على  امل�ؤ�س�سة.  داخل  اللهجة  حتديد 

لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك  اأن ي�اكب املبادئ العامة 

الن�اب  جمل�س  لرئي�س  ويك�ن  الربملانية،  لالإجراءات 

دوراً رئي�سيًا يف و�سع النظام.

دور  �سيك�ن  الأع�ساء،  وتثقيف  ال�ست�سارة  حيث  من 

الأحزاب  داخل  ففي  اأي�سًا؛  حا�سمًا  ال�سيا�سية  الأحزاب 

واملعايري  املهارات  يتعلم�ن عن  ما  اأكرث  الن�اب  يتعلم 

الالزمة من اأجل اأداء واجباتهم. وينبغي اأن ت�سم عملية 

و�سع النظام �سخ�سيات حزبية بارزة  يف مرحلة مبكرة 

اأن  على  اأي�سًا  وحر�سًا  العملية،  لهذه  دعمهم  ل�سمان 

ت�ؤدي هذه ال�سخ�سيات دوراً يف تثقيف الأع�ساء على ما 

ه� مت�قع منها. 

اإن جتربة جمل�س الن�اب الهندي مثرية لالهتمام يف هذا 

وق�اعد  لالأخالقيات  نظام  و�سع  قرار  ف�سمن  ال�سدد؛ 

الأخالقيات  جلنة  اأو�ست  بالأع�ساء،  خا�س  ال�سل�ك 

القيم  غر�س  اأجل  من  اجله�د  ت�سافر  بـ"�رشورة  اأي�سًا 

تط�ير  بد من  ل  امل�رشعني]...[  لالأخالق بني  الأ�سا�سية 

ياأتي ح�س الن�سباط  اأن  ثقافة لالأخالقيات، كما يجب 

اأو�ست  الغاية،  هذه  ولتحقيق  الداخل".  من  وامل�س�ؤولية 

اللجنة الربملان بعقد ندوة ح�ل "العمل الراهن للربملان 

ون�ابهم،  الأحزاب  روؤ�ساء  ت�سمل  ا�ستبطاين"،  حتليل   –
واأع�ساء  رئي�س  وكذلك  ال�سندوق،  واأمناء  ال�رش،  واأمناء 

تلي  اأن  املت�قع  العام. ومن  والأمني  الأخالقيات،  جلنة 

اأع�ساء  جلميع  ندوات  خم�س  اأو  اأربع  من  �سل�سلة  الندوة 

جمل�س الن�اب الهندي.

وق�اعد  الأخالقيات  نظام  من  الق�سد  يك�ن  اأن  ينبغي 

امل�ستطاع.  قدر  العقاب  دون  احل�ؤول  ه�  ال�سل�ك 

ق�اعده  الن�اب  يفهم  فاعليته حني  ذروة  النظام  ويبلغ 

ويلتزم�ن بها.

على نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك  اأن يحدد الطريق 

ال�سحيح لي�سلكه الن�اب، اإ�سافة اإىل انارة �سبلهم لي�سهل 

عليهم �سل�كها.

والإنفاذ  التنظيمية  الق�انني  نظام  ي�سمل  اأن  يجب 

امل�س�رة  تقدمي  مع  وت�عيتهم،  الن�اب  تدريب  عمليات 

تف�سري  طرائق  �ساأن  يف  والإر�ساد  والت�جيه  امل�ستمرة 

الق�اعد وتطبيقها.

ينظر هذا الق�سم يف اخليارات من اأجل بناء ثقافة ح�ل 

نظام الأخالقيات.
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من  متن�عة  جمم�عة  يف  تنظر  اأن  الربملانات  على 

اأدوات وفر�س الت�عية. فدمج نظام الأخالقيات وق�اعد 

ال�سل�ك يف امل�سادر التي يتم الرج�ع اإليها غالبًا، مثل 

اأحد  ه�  الإلكرتونية  امل�اقع  اأو  امل�ج�دة  املن�س�رات 

واآثار  وقع  تف�رّش  التي  الكتيبات  ت�فري  اأما  اخليارات. 

تك�ن  فقد  اإلكرتونيًا،  اأو  ال�رق  على  والق�اعد  املبادئ 

مفيدة اأي�سًا.

خا�س  تدريب  اإىل  اأي�سًا  �سيحتاج�ن  ال�سيا�سيني  لكن 

عند اإطالق النظام اجلديد، ويف بداية كل ولية ت�رشيعية 

جديدة. ويجب اأن ُيدرج التثقيف ح�ل اأحكام النظام يف 

اأما  اأي برنامج ت�جيهي جلميع اأع�ساء الربملان اجلدد. 

النظام يف بداية كل  الأ�سا�سية وفهم ق�اعد  القيم  غر�س 

برملان، فقد ي�ساهم يف ر�سم الثقافة املهيمنة.

الأخالقيات  نظام  فهم  ل�سمان  الأخري  العن�رش  اأما 

وم�س�رة  ت�جيه  م�سدر  و�سع  فه�  ال�سل�ك،  وق�اعد 

الق�اعد قد تك�ن معقدة،  ر�سمي ودائم لالأع�ساء. وك�ن 

ويف بع�س احلالت، عر�سة للتاأويل، �سيحتاج الأع�ساء 

اإىل م�سادر امل�س�رة من ذوي اخلربة. هذا الدور عادة ما 

اإفريقيا، حيث  احلال يف جن�ب  ت�ؤديه جلنة - كما ه� 

ال�سل�ك  الأع�ساء تف�رش مدونة  اللجنة اخلا�سة مب�سالح 

وتطلع الأع�ساء على م�سم�نها - اأو املف��س الربملاين 

وامل�سدر  املدّونة  حار�س  ب��سفه  يعمل  الذي  للمعايري 

الذين  الربملان  اأع�ساء  اإىل  امل�س�رة  لتقدمي  الرئي�سي 

لديهم ا�ستف�سارات عن اأحد ج�انب ق�اعد النظام.

خال�سة - التاأثري يف ال�سلوك الربملاين

يغري  لن  وحده  ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  نظام  اإن 

من  ال�سل�ك  هذا  ا�ستنباط  من  بد  فال  الربملاين؛  ال�سل�ك 

تنعك�س  اأن  يجب  التي  للم�ؤ�س�سة  الداخلية  الديناميات 

هذه  يف  مهمًا  عن�رشاً  جديد  نظام  و�سع  و�سيمّثل  فيه. 

لالأخالقيات  نظام  و�سع  يك�ن  قد  بب�ساطة،  العملية. 

معايري  ل��سع  وحمرك  حافز  مبنزلة  ال�سل�ك  وق�اعد 

�سل�كية معينة.

يف النهاية، من امل�ستحيل و�سع نظام جديد قادر على 

اأو حالة؛ ففي معظم  الن�اب يف كل ظرف  �سل�ك  تنظيم 

باأنف�سهم  يقرروا  اأن  الن�اب  من  ُيت�قع  �س�ف  ال�قت، 

التي  الطريقة  اأن  يعني  هذا  ال�سحيح.  ال�سل�كي  امل�سار 

تثقف امل�ؤ�س�سة اأع�ساءها وتدربهم بها، بحيث يفهم�ن 

اأي  من  اأ�سا�سيًا  جزءاً  متّثل  اأن  يجب  ويقبل�نه،   النظام 

اإطار جديد.

اأبرز الأ�سئلة التي يجب طرحها 

• الن�اب 	 فهم  ل�سمان  �ست��سع  التي  الأحكام  هي  ما 

لنظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك؟

• داخل 	 البارزة  ال�سخ�سيات  �ست�سارك  مدى  اأي  اإىل 

امل�ؤ�س�سة يف و�سع نظام لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك؟

• حمت�ى 	 ال�سيا�سية  الأحزاب  �سرت�سم  مدى  اأي  اإىل 

تغر�س  لكي  اإليها  اللج�ء  �سيتم  اأي مدى  واإىل  النظام 

قيمه الأ�سا�سية؟ وهل ميكن ال�ستعانة بهذه الأحزاب 

من اأجل ت�فري التدريب لالأع�ساء؟

• من 	 جزءاً  اجلديد  النظام  على  التدريب  �سيمّثل  هل 

الربنامج الت�جيهي جلميع الأع�ساء؟

• اأين �سيتمكن الن�اب من احل�س�ل على م�س�رة حيادية 	

وم�ث�ق فيها عن الق�اعد والأنظمة؟

"لي�س من جمم�عة ق�اعد ت�ستطيع اأن تلزم ه�ؤلء الذين 
ميكن  ل  كما  للمنطق،  لالحتكام  ا�ستعداد  على  لي�س�ا 

قد  التي  املمكنة  الحتمالت  بكل  التنب�ؤ  قان�ن  لأي 

تن�ساأ اأو قد ي�ستنبطها العقل الب�رشي.

و�سعت مدونة ال�سل�ك هذه باأ�سل�ب ب�سيط ومبا�رش قدر 

النزاهة  على  واأخرياً  اأوًل  جناحها  يت�قف  امل�ستطاع. 

واملنطق لدى ه�ؤلء الذين تطبق عليهم.

اأو التطبيق، اأو  لذلك، حني ي�جد اأي �سك ب�ساأن النطاق، 

اأي جانب من ج�انب هذا القان�ن، ي�سبح ح�سن  معنى 

نية  الع�س� املعني ه� املبداأ الت�جيهي".

جن�ب اأفريقيا، اجلمعية ال�طنية ، مدونة ق�اعد ال�سل�ك
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الف�سل ال�ساد�س:

اخلامتة



ل ي�جد خمطط لنظام �سامل لالأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك 

ودقيقة  �سليمة  طريقة  ت�جد  ل  كما  برملان،  كل  يالئم 

ال�سل�ك  وق�اعد  الأخالقيات  فنظام  جديد؛  نظام  ل��سع 

ه� يف النهاية وثيقة �سيا�سية.

يف  بل  وح�سب،  م�سم�نه  يف  املخطط  جناح  يكمن  ول 

ويطبق.  وُيحرتم  امل�سم�ن  هذا  بها  يفهم  التي  الطريقة 

وق�اعد  الأخالقيات  نظام  و�سع  عملية  فاإن  وعليه، 

ال�سل�ك ل تقل اأهمية عن م�سامينه.

اأن  ت�سمن  اأن  تريد  كبري،  حد  اإىل  �سيا�سية  عملية  هذه 

على  النهائية  ال�ثيقة  اإىل  ينظرون  الربملان  اأع�ساء 

يتفق�ا مع جميع  ل� مل  وقان�نية. وحتى  اأنها م�رشوعة 

اأحكامها، عليهم احرتام �سلطتها.

عن  عامة  نظرة  ت�فري  ه�  الدليل  هذا  من  الغر�س  اإن 

مراحل و�سع نظام الأخالقيات وق�اعد ال�سل�ك؛ فعملية 

ملعاجلتها  اجلديد  النظام  ي�سعى  التي  امل�سكلة  حتديد 

ونظام  التف�سيلية،  والق�اعد  املبادئ،  و�سع  خالل  من 

كثرية.  اعرتا�سات  على  التفاو�س  تعني  فّعال،  اإنفاذ 

القائمة،  ال�سيا�سية  الظروف  �ست�سنعها  العملية  وهذه 

ال�سخ�سيات  وم�اقف  امل�ؤ�س�سة،  داخل  الثقافية  والقيم 

الربملانية البارزة.

التاأكيد على املبادئ الأربعة الأ�سا�سية  لكن من اجلدير 

التي ينبغي اأن يتمح�ر ح�لها بناء النظام:

• اأع�سائه، 	 م�اقف  على  الربملان  فاعلية  تعتمد  اأوًل، 

و�سل�كهم، بقدر ما تعتمد على �سالحياته   الد�ست�رية. 

تغيري  على  يركز  اأن  اجلديد  النظام  على  وبالتايل، 

ال�سل�ك بقدر تغيري  الق�اعد.

• ال�سل�ك يجب 	 للتاأثري يف  ي�سعى  اأي نظام جديد  ثانيًا، 

اأن ينبثق من الظروف الربملانية اخلا�سة حيث ي�سعى 

ليك�ن فعالً. ويجب اأن ي�سعر الن�اب ب�سيء من متّلك هذه 

الق�اعد، ل� اأرادوا اأن يروا فيها الطابع القان�ين والر�سمي.

• اأهمية 	 تقل  ل  اجلديد  النظام  و�سع  عملية  اإن  ثالثًا، 

و�سع  يك�ن  اأن  ينبغي  ول  ين�ساأ.  الذي  املحت�ى  عن 

جمم�عة من الق�اعد املف�سلة الهدف ال�حيد. ل� اأُريد 

للق�اعد اأن تك�ن فعالة، يجب اإ�رشاك الن�اب اأي�سًا يف 

العملية لبناء جمم�عة من القيم امل�ؤ�س�سية الأ�سا�سية.

• ال�سل�ك 	 وق�اعد  الأخالقيات  نظام  ي�ستطيع  ل  رابعًا، 

امل�ؤ�س�سة.  ت�اجهها  التي  امل�ساكل  جميع  حل  وحده 

والق�انني  والق�اعد  املبادئ  اإىل  النظر  ويجب 

التنظيمية على اأنها جزء واحد من جهد اأو�سع واأ�سمل 

لتح�سني اأداء امل�ؤ�س�سة. 

ح�ل  اقرتاحات  تقدمي  يف  الدليل  هذا   يكتفي  اأخرياً، 

اىل  فيع�د  التطبيق  اأما  الق�اعد.  هذه  اإىل  ال��س�ل  �سبل 

ال�سيا�سيني اأنف�سهم.

41 دليل الربملانيني حول/الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية



امل�سادر

Brien, A., )1999( A Code of Conduct for Parliamen-
tarians? Research Paper 2, Department of the Par-
liamentary Library, Parliament of Australia

Carney, G., )1997( Working Paper: Conflict of 
Interest: Legislators, Ministers and Public Offi-
cials, Transparency International

Davies, M., ‘Ethics in Government and the Issue 
of Conflicts of Interest Fostering Transparency 
and Preventing Corruption in Jamaica’, quoted 
in PIMS/IDASA, )2004(, Government Ethics in 
Post-Apartheid South Africa

Gay, O. & Leopold, P., )2004(, Conduct Unbecom-
ing: The Regulation of Parliamentary Behaviour, 
London: Politico’s

Global Organisation of Parliamentarians Against Cor-
ruption, Arusha Declaration, 23rd September 2006

IPU/UNDP, )2006(, Parliamentary Immunity: 
Background Paper, UNDP Initiative on Parlia-
ments, Crisis Prevention and Recovery

Mancuso, M., )1995(, The Ethical World of British 
MPs, Quebec: McGill Queen University Press

NDI, )1999(, Legislative Ethics: A Comparative 
Analysis, Legislative Research Series Paper 4

Pelizzo, R., )2006(, ‘A Code of Conduct for Indonesia: 
Problems and Perspectives’, SMU Social Sciences & 
Humanities Working Paper Series, Paper no 11

Stapenhurst, R. & Pelizzo, R., )2004(, Legislative 
Ethics and Codes of Conduct, World Bank Institute

Toornstra, D., )2001(, Rules on Parliamentary 
Immunity in the European Union Parliament and 
the Member States of the EU, Brussels: ECPRD

Toornstra, D., )2001(, Parliamentary Codes of Con-
duct in Europe: An Overview, Brussels: ECPRD 

UN Office on Drugs and Crime, )2004(, United Na-
tions Convention Against Corruption, available at: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UN-
CAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

UN Office on Drugs and Crime, )2004(, Legisla-
tive Guide for the Implementation of the United 
Nations Convention Against Corruption, avail-
able at: http://www.unodc.org/pdf/corruption/
CoC_LegislativeGuide.pdf

USAID, )2006(, Parliamentary Immunity Brief: 
A summary of case studies of Armenia, Ukraine 
and Guatemala

Van Der Hulst, M., )2000(, The Parliamentary 
Mandate, Geneva: IPU

Wigley, S., )2003(, ”Parliamentary Immunity: 
Protecting Democracy or Protecting Corrup-
tion?“ Journal of Political Philosophy 11, no. 1, 
pp. 23-41.

دليل الربملانيني حول/الأخالقيات وقواعد ال�سلوك الربملانية42






