مدونة السلوك ألعضاء مجلس األعيان

مادة ()1

تسمى هذه المدونة مدونة السلوك ألعضاء مجلس األعيان ،ويعمل هالا ملا تلا ي
إقرا ها ما المجلس.

مادة (: )2

تعتبر هذه المدونة مكملة للنظام الداخلي وأي التزامات تشريعية أخرى.

مادة (: )3

األهداف :تادف هذه المدونة إلى مساعدة العيا عللى الوالاء هوااباتلل الدرلتو ية،
وتعزيللز رو المسللةولية البرلمانيللة ،وتررللي قللي المواونللة الا للة والديم راويللة
الفاعللللة ،ولكنالللا تسلللعى إللللى تاديلللد أو تنظلللي ملللا ي لللوم هلللل العللليا الللي ياتلللل
الشخصية ،ما ل يكا لذلك انعكاس على هيبة ورمعة المجلس ،وذلك ما خالل:
أ) تعزيز ااعلية الدو الرقاهي والتشريعي للمجلس.
ب) زيارة مستوى الكفاءة والفاعلية لألراء البرلماني لتا يق الغايات المنشورة.
ج) تعزيز األراء الجماعي المةرسي والعم هروح الفريق الوا د اي مجلس
األعيان.
ر) إعتمار مراعية وإوا واضح يادر الواابات ومعايير السلوك المتوقعة ما
العيا خالل أراء رو ه البرلماني وال يام هوااباتل العامة.
ه) المزيد ما اإلنفتاح والتواص هيا العيا والمواونيا همختلف ائاتا وأماكا
توااده  ،واإلوالع على اااتا وهموما وتطلعاتا  ،وتعزيز أواصر
الث ة والمصداقية اي التعام هيا الجانبيا.
و) تعزيز ث ااة الشفااية والاوا وا ترام الرأي اآلخر ،ما خالل المما رات
التي ت وم على أرس الااكمية الرشيدة.

مادة (: )4

الواجبات العامة  :يتواب على العيا هاك ال س الذي أراه قب الشروع اي عمللل
البرلماني:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)

مادة (: )5

اإلخالص المطلق للملك والووا ،والماااظة على الدرلتو  ،وخدملة األملة،
وال يام هالواابات الموكولة إليل هأاض السب .
اإللتزام همبدأ ريارة ال انون وا ترام اميع التشريعات النااذة والت يد هاا.
خدمة مصالح الووا رون تمييز ،وتبني مواقلف تضلما الافلا عللى لو
الملللواونيا الللي الاصلللول عللللى الللرص متسلللاوية ،األملللر اللللذي يعلللزز ث لللة
المواونيا هالديم راوية.
التوعية هالمواقف الوونية والدااع عناا اي اميع المااا المالية واإلقليمية
والدولية.
مايللة تمارللك الجباللة الداخليللة مللا ا ختللرا  ،والتصللدي لماللاو ت إثللا ة
الفتا والنعرات.
ا ترام كرامة األشخاص والايئات.
اإللتزام ه واعد النزاهة والشفااية ،واإلخالص والجدية اي أراء الوااب.
الارص على إقامة عالقلة ت لوم عللى أرلس ملا المانيلة وا تلرام المتبلارل
هيا العيا ومو في المجلس ،وتنظي هذه العالقلة ملا خلالل ةارلة المجللس
وأمانتل العامة.

المبادئ العامة :يلتلزم العليا خلالل قياملل هوااباتلل البرلمانيلة ومسلةولياتل العاملة
هالمبارئ السلوكية التالية:
و)
ي)

ك)
ل)

إيثا الصالح العام:
إيثا المصلاة العامة على ك مصلاة خاصة أو ااوية أو ائوية أو
قطاعية عند اتخاذ ال را ات والتصويت على التشريعات ،وعدم ارتغالل
موقعل البرلماني لتا يق أي منااع ،مالية أو مارية ،لنفسل أو لعاةلتل أو
ألصدقاةل.
النزاهة واإلرت اللية:
على العيا أن يضع نفسل تات أي التزام  ،مالي أو غير مالي  ،ألي ارر
أو منظمة أانبية ،وأن تكون لل عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي

شخص وبيعي أو اعتبا ي  ،تاول هينل وهيا أراء وااباتل هارت امة
ونزاهة.
م) الايارية:
ن) على العيا اإلمتناع عا مما رة رلوكيات الوارطة والماسوهية التي تةري
إلى صول البعض على و اآلخريا عند التوصية هأية خدمات أو
إاراءات ،وعليل أن يلتزم همبارئ الجدا ة وا رتا ا .
س) المصداقية:
ع) على العيا التالي همبارئ الدقة والمصداقية ،وورح آ اةل هك موضوعية،
وا ترام الرأي اآلخر ،والنأي هنفسل عا رلوكيات الاجوم الشخصي
والتاديد أو الترهيب ،أو ا رتفزاز ،أو الشت .
ف) المسةولية والمساءلة:
ص) على العيا أن يسعى لبيان وتوضيح األرباب واألرس التي يبني علياا
قرا اتل ومداخالتل وإاراءاتل ،وأن يت ب أي ن د موضوعي أو قاهة
ومساءلة على أراةل البرلماني  ،هجميع أشكالل ومرا لل.
) ال دوة الاسنة:
) على العيا أن يدخر ورعا لتكون النشاوات التي ي وم هاا خالل مما رة
رو ه البرلماني ومشا كتل اي الاياة العامة قدوة سنة ياتذى هاا.
مادة (: )6

قواعد السلوك :يتواب على العيا أن يراعي ،هصو ة خاصة ،ال واعد التالية:
أ) اإللتزام هالمصلاة العامة اي رلوكل البرلماني.
ب) التالي هخصال الشفااية والصرا ة والوضوح مع أعضاء المجلس اآلخريا
والمسلللةوليا التنفيلللذييا عنلللد مما رلللة أي نشلللاو ملللع ،أو هالنياهلللة علللا ،أي
منظمة أو مةرسة يتمتع هعضويتاا أو يلتزم هعالقة مالية معاا.
ج) الافللا علللى رللرية المعلومللات التللي يللت تللداولاا اللي ااتماعللات المجلللس
ولجانل أو يتل اها أثناء تأرية وااباتل البرلمانية.
د) عدم ولب أو ارتالم أو قبول وعد هارلتالم مكاالأة أو تعلويض م اهل تأييلد أو
معا ضة أي تشريع ،أو مما رة أي نشاو هرلماني آخر.
ه) عدم ال يام هالرعايلة ،أو التلروي  ،ألي نشلاو ت لوم هلل االة ماليلة أو أانبيلة
يةري إلى اإلضرا هالمصالح الوونية أو اإلراءة للدول الش ي ة.

مادة (: )7

تنظيم المشاركة في أعمال المجلس والتواجد في حرمه.
يتوجب على العين:
ش) ضو اميع السات المجلس ،واي ال تعذ ذلك يجب إهالغ ةارة
المجلس إرتنارا ً أل كام النظام الداخلي.
ت) ضو اميع ااتماعات اللجان التي يشا ك اي عضويتاا ،واي ال تعذ
ذلك لسبب معيا يجب إهالغ ةيس اللجنة.
ث) عدم الغياب هدون عذ ثالث مرات عا إاتماعات أي ما اللجان التي
يشا ك اي عضويتاا.
خ) هذل ك ما اي ورعل للوااء هال س الذي أراه عند المشا كة اي مداو ت
المجلس أو لجانل ،إذا كان موضوع الباث يتعلق همنفعة شخصية ،مباشرة
أو غير مباشرة ،لل.
ذ) المساهمة اي تا يق كفاءة اإلنفا العام ما خالل ارتخدام الخدمات اإلرا ية
والبشرية واللواستية التي ي دماا المجلس لتمكيا العيا ما الناوض
هوااباتل البرلمانية ا ط ،وعدم ارتخداماا لخدمة مصالال الخاصة.
ض) الافا على هيئة المجلس نظيفة خالل توااده اي رم المجلس واإللتزام
ه انون الصاة العامة.
) عدم م أي نوع ما أنواع األرلاة راخ رم المجلس أو را اتل ،وعليل
أيضا منع أي ما مراا يل ما ال يام هذلك ،إ إذا كانت اإلاراءات النااذة
تسمح همث هذا السلوك.

مادة (: )8

اإلفصاح وإشهار المصالح.
يتوجب على العين:
أ)
ب)
-1
-2
-3
ج)

د)
ه)
و)

الوااء همتطلبات إشاا الذمة المالية واق أ كام ال انون.
ال يام ،خالل شار ما أراةل ال س  ،هتعبئة النموذج الذي يعد ما المجلس،
والذي يتضما المعلومات التالية:
وبيعة عم العيا خا ج المجلس  ،إن واد.
الشركات والجمعيات والن اهات التي يشا ك العيا اي إرا تاا ،رواء أكانت
اإلرا ة تنفيذية أو ما خالل عضوية مجالساا.
العالقات التعاقدية والخدمات اإلرتشا ية الم دمة ما العيا إلى المةرسات
المالية واإلقليمية والدولية.
إهالغ ةيس المجلس عا أية تغييرات أو مستجدات قد تطرأ على المعلومات
المذكو ة اي الف رة (ب) ما هذه المارة ،خالل اترة تتجاوز الشار ما
دوثاا.
إهالغ ةيس المجلس خطيا ً عا أية مصالح ،مباشرة أو غير مباشرة  ،تتعلق
هموضوع الباث اي الجلسة.
إهالغ ةيس اللجنة و/أو اللجان التي يشا ك اي نشاواتاا خطيا ً عا أية
مصالح ،مباشرة أو غير مباشرة  ،تتعلق هموضوع الباث اي اللجنة.
عدم قبول أي هدايا تزيد قيمتاا عا ( )500رينا يتل اها هو ،أو زوال ،ما
ااات راخلية أو خا اية لاا عالقة هالعم  .واي ال تل ي هدايا ت

قيمتاا

عا ( )500رينا على العيا إشعا الرةيس هذلك ،ويستثنى ما ذلك الادايا
الرمزية التي يتل اها خالل الزيا ات الررمية الخا اية.
ز) إهالغ

ةارة المجلس هالدعوات الخاصة لاضو المةتمرات والل اءات

والندوات الخا اية.

مادة (: )9

آلية تقديم المخالفات والشكاوى:
أ) يتولى الرةيس قبول ت ا ير المخالفات والشلكاوى عللى رللوك األعيلان وي لوم
هت ديماا إلى مكتب المجلس.
ب) تكللللون ااتماعللللات مكتللللب المجلللللس مغل للللة ،إ إذا ا تللللأى الللللرةيس غيللللر
ذلك.
ج) لمكتللب المجللس الاللق هللدعوة العلليا صللا ب العالقللة ،ومللا يللراه منارللبا ً مللا
ؤراء اللجان لاضو ااتماعاتل.
ر) هعللد المناقشللة والتاللري يجللوز لمكتللب المجلللس قبللول الشللكوى أو فظاللا مللع
هيان األرباب.
ه) اي الة قبول الشكوى يتوالب عللى مكتلب المجللس إتخلاذ ال لرا المنارلب،
والتوصللية للللرةيس هإ للدى الجللزاءات المللذكو ة اللي المللارة ( )10مللا هللذه
المدونة ،وإخطا العيا صا ب العالقة هذلك.
و) للعيا صا ب العالقة الاق هت لدي وللب خطلي لللرةيس إلعلارة النظلر ه لرا
مكتب المجلس.
ز) للرةيس الاق ه بول وللب إعلارة النظلر ه لرا مكتلب المجللس ،وعنلدها ي لوم
هإعارة الشكوى إللى مكتلب المجللس مرا لة هالطللب الخطلي الم لدم ملا العليا
صا ب العالقة ،ومطالعة الرةيس هشأنل.
ح) اي الة إصرا مكتب المجلس على قرا ه الساهق  ،أو تعلدي الجلزاء ،ي لوم
هالتوصية لللرةيس هلذلك ،وتكلون توصليتل الي هلذه الااللة نااةيلة وغيلر قاهللة
للطعا ما قب العيا صا ب العالقة.

مادة ( :)10الجزاءات:
أ) لمكتب المجلس أن ينسب هإي اع أي ما الجزاءات التالية على العيا
المخالف ،سب وبيعة ومستوى المخالفة:
 .1توايل تنبيل شفوي.
 .2توايل إنذا خطي.
 .3الارمان ما الكالم خالل السات المجلس ،هما يزيد عا ثالث السات.
 .4الارمان ما ضو السات المجلس ،هما يزيد عا ثالث السات.
 .5الارمان ما المشا كة اي الواور الررمية الخا اية لمدة مادرة.
 .6الفص ما عضوية اللجنة  /اللجان .
 .7ا عتذا أمام المجلس.
 .8خص ما يزيد عا ( )500رينا ما المخصصات اي المرة األولى،
واي ال تكرا المخالفة يضاعف المبلغ.
ب) اي الة التوصية هأي ما الجزاءات المنصوص علياا اي البنور ( ) 4-8
ما الف رة (أ) ما هذه المارة ،يتواب على ةارة المجلس عرض ال را
على المجلس للمواا ة عليل.

مادة ( :)11يتولى الرةيس ومكتب المجلس متاهعة تنفيذ وت يي هذه المدونة.

