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اقرتاح قانون رقم )    ( ل�سنة 2013

ب�شـاأن �شفافيـة جملـ�س الأمـة ونزاهتـه

الدستور بعد اإلطالع على  - 
الداخلية ملجلس األمة والقوانني املعدلة له،  وعلى القانون رقم )12( لسنة 1963 في شأن الالئحة  - 

شأن  وعلى املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية واملرسوم الصادر في  - 
نظام اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة لهما، 

له، وعلى املرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة  - 
العامة والقوانني املعدلة له، وعلى القانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية األموال  - 

في شأن مكافحة عمليات غسيل األموال. وعلى القانون رقم )35( لسنه 2002  - 
وعلى القانون رقم )47( لسنة 2006 -  باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
نشاط األوراق املالية، وعلى القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم  - 

واألحكام  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  بإنشاء   -  2012 لسنة   )24( رقم  بقانون  املرسوم  وعلى 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية،

وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وصدرناه.
مادة )1(

يضاف إلى الالئحة الداخلية ملجلس األمة )الباب األول ـ تنظيم املجلس( فصال جديدا بعنوان 
)الفصل اخلامس - شفافية املجلس ونزاهته( وفيه أربعة فروع على النحو التالي بيانه.

الف�شل اخلام�س - �شفافية املجل�س ونزاهته

الفرع الأول ـ ال�شفافية الربملانية

مادة )60 مكرر 1(

نشر املعلومات البرملانية للجميع
يتيح مجلس األمة للمجتمع املدني ووسائل اإلعالم وعامة األفراد الوصول إلى مقر مجلس األمة 
وحضور جلساته ورصد أداء املجلس وأعضاءه، ويوفر لهم املعلومات مبختلف الوسائل اإلعالمية، 
باملجان، ويحق ملن يحصل عليها إعادة استخدامها ومشاركة اآلخرين فيها دون مقابل، ويتيح مجلس 
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األمة أيضا استخدام املكتبة البرملانية للحصول على املعلومات التي حتتويها وإتاحة الفرصة للحصول 
على نسخة من تلك املعلومات. 

وملكتب مجلس األمة منع نشر بيانات محددة بقرار مسبب، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام 
الغرفة اإلدارية في محكمة التمييز.

مادة )60 مكرر 2(

شفافية مجلس األمة
يقوم مجلس األمة بتوفير املعلومات التفصيلية الصحيحة في وقتها، عن دوره وجلانه ووظائفه، 
التصويت  بنتائج  املتعلقة  املعلومات  على  اإلطالع  وإتاحة  األمة،  مجلس  أداء  حول  واملعلومات 
املعلومات  على  الناس  إطالع  املجلس  يتيح  كما  اللجان؛  اجتماعات  ومواعيد  اجللسات  وجدول 
املتعلقة بكل عضو من أعضائه وسيرته الدراسية واملهنية ودوره في مجلس األمة وبيانات حضوره 
وغيابه، والكوادر الشخصية املعاونة له وسيرتهم الذاتية واملهنية بشكل موجز، وهيكل الوظائف في 
مجلس األمة بشكل عام والسيرة الدراسية واملهنية املوظفني بشكل موجز، كل ذلك مبا يحقق نزاهة 

العمل البرملاني.
مادة )60 مكرر 3(

شفافية املعلومات البرملانية
ينشر مجلس األمة مضابط جلساته بعد املصادقة عليها، كما ينشر على الفور موجز كل مضبطة 
باإلضافة  فلمية  أو  صوتية  تسجيالت  شكل  على  واملوجز  املضبطة  نشر  ويكون   ،  )95( املادة  وفق 
إلى نسخة مكتوبة أو مطبوعة منها منشورة على املوقع االلكتروني للمجلس، كما يتم نشر األسئلة 
الشكاوي  وكذلك  برغبة،  والقرارات  التحقيق  وطلبات  املناقشة  وطلبات  واالستجوابات  البرملانية 
والعرائض بعد اتخاذ قرار بشأنها أو بعد مضي شهر على تقدميها دون اتخاذ إجراء بشأنها، وكذلك 
نشر مشاريع واقتراحات القوانني، ونشر املعاهدات التي وقعتها احلكومة وأحالتها إلى املجلس مع 

بيان حالتها في املجلس، والنشر الفوري للقوانني التي متت املصادقة عليها. 

كما يتم نشر التقارير التي ينشئها أو التي يطلبها مجلس األمة وجلانه، مبوافقة مكتب املجلس ومبا 
يتوافق مع احلكم املقرر في املادة )60 مكرر 1(. 

وعلى مجلس األمة نشر التقارير املرسلة إليه من ديوان احملاسبة إعمااًل ألحكام الدستور، وكذلك 
توفير ونشر امليزانيات العامة واحلسابات اخلتامية ومشروع امليزانية السنوية الشاملة إيرادات الدولة 
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ومصروفاتها، ونشر موازنة مجلس األمة وحسابه اخلتامي مبا فيها املناقصات والعقود واإلعتمادات 
اإلضافية.

مادة )60 مكرر 4(

إيصال املعلومات البرملانية إلكترونيًا 

يقوم مجلس األمة بإيصال املعلومات الكترونيا على النحو التالي : 

ينشئها  التي  احلديثة  االلكترونية  االتصال  وسائل  بواسطة  وإطالقها - 1 البرملانية  املعلومات  جمع 
والهواتف  الكمبيوتر  أجهزة  خالل  من  ومعاجلتها  قراءتها  من  الناس  لتمّكن  األمة،  مجلس 

الذكية، وتأكيد قابلية تلك املعلومات لالستعمال تقنيا. 

من  تكون املعلومات البرملانية غير محددة امللكية، ومتاحة للناس كافة، مع ربط املعلومات بغيرها - 2
املعلومات األخرى، والتمكني من االشتراك للتنبيه إلى أنواع من اإلجراءات البرملانية بواسطة 

البريد االلكتروني والرسائل النصية. 
الفرع الثاين ـ نزاهة العمل الربملاين

مادة )60 مكرر 5(

الواجبات العامة للنزاهة البرملانية

( من الدستور. التزام عضو مجلس األمة بنص القسم الوارد في املادة )91- 1

من الدستور في التعامل مع جميع الناس دون متييز. التزام عضو مجلس األمة بنص املادة )29( - 2

لألمة بأسرها ويرعى  التزام عضو مجلس األمة بنص املادة )108( من الدستور باعتباره ممثال - 3
املصلحة العامة.

العام. التزام عضو مجلس األمة بنص املادتني )120 و 121( من الدستور في تعامله جتاه املال - 4

مادة )60 مكرر 6(

املبادئ العامة للسلوك البرملاني 
على عضو مجلس األمة دعم وتأييد املبادئ العامة التالية :

عن قراراته جتاه  أن تكون قرارات عضو مجلس األمة للصالح العام فقط ، وعليه حتمل املسئولية - 1
الناس، وخضوعه ألية إجراءات من الهيئة العامة ملكافحة الفساد، أو النيابة العامة، أو أية سلطة 

حتقيق أخرى، والتزامه باحلضور أمام احملاكم وفق القانون. 
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داخلية أو  على عضو مجلس األمة عدم حتميل نفسه أعباء مالية أو التزامات ألفراد أو جهات - 2
خارجية قد تؤثر عليه في أداء واجباته البرملانية، وعدم تأثره ماليًا باجلهات واألشخاص الذين 

يخضعون لرقابته، وامتناعه عن قبول أية تبرعات لصرفها كمساعدات مالية للغير. 

اجلدارة  أساس - 3 على  مبنية  خياراته  تكون  أن  العام  للعمل  أدائه  في  العضو  على  يتعني 
واالستحقاق. 

الشفافية في القرارات والتصرفات التي يتخذها مع بيان  يتعني على العضو أن يحقق أكبر قدر من - 4
أسبابها، وال يحجب أية معلومات إال إذا تطلب ذلك مصلحة القطاع األكبر من الناس. 

بواجباته العامة، واملسارعة حلل أي تعارض  يتعني على العضو اإلقرار بأية مصالح خاصة تتعلق - 5
ينشأ، حماية للصالح العام.

مادة )60 مكرر 7(

مدونة قواعد السلوك البرملاني

على عضو مجلس األمة مراعاة ضميره في تطبيق مدونة قواعد السلوك البرملاني التالية :

املصلحة  مع  الشخصية  مصاحله  تعارض - 1 يتجنب  وأن  سلوكه،  في  العامة  املصلحة  يراعي  أن 
العامة، وحل أي تعارض بني االثنني فوًرا ومبا يصب في الصالح العام. 

مجلس األمة، وأن يتجنب  أن يكون سلوكه دائًما بصورة تؤدي إلى تعزيز ثقة اجلمهور في أمانة - 2
أي فعل من شأنه تشويه ُسمعة مجلس األمة أو أعضاءه.

األجر في أي دعوى قانونية للمجلس، أو أن يكون محاميا  أن يتجنب العمل كمحامي مدفوع - 3
ملصلحة أو ضد شخصية / جهة ممن يقعون حتت سلطات مجلس األمة الرقابية. 

مكافآت أو ميزات، لدعم أو معارضة مشروع أو اقتراح  ال يجوز للعضو قبول مبالغ أو أتعاب أو - 4
بقانون أو أي أمر يقدم للمجلس أو جلانه للتصويت معه أو ضده أو االمتناع عن التصويت أو 

تعمد الغياب. 

مجلس األمة والوزراء واملسئولني  يتعني على العضو أن يكون صريًحا وشفاًفا مع زمالئه أعضاء - 5
في أي نشاطات مع أي جهة يكون للعضو عالقة معها، ولو كانت ال ترتبط بالشأن العام . 

أن يستخدمها في الغرض  يتعني على العضو عند تلقيه معلومات سرية ألداء واجباته البرملانية  - 6
الذي خصصت لها، وال يجوز له استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة . 
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للمصاريف والتسهيالت واخلدمات وأية أمور مالية مقدمة  على العضو أن يراعي، في استخدامه - 7
من املال العام، الدقة وفق القواعد املوضوعة لها، وعليه مراعاة القوانني واللوائح التي يضعها 

مجلس األمة في هذا الصدد. 

أو عرضها عليه  ال يجوز للعضو وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة - 8
أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي أو الشخص على 
إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير  املفترض بهدف احلصول من  الفعلي أو  استغالل نفوذه 

مستحقة لصالح احملرض األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر. 

وظيفته البرملانية أو أدواته الدستورية أو عالقاته، من خالل قيامه  ال يجوز للعضو إساءة استغالل - 9
أو عدم قيامه بفعل ما بغرض احلصول على مزية غير مستحقة لصاحله هو أو لصالح شخص أو 

كيان آخر أو لإلضرار باآلخر.

أو  عرضها  أو  مستحقة  غير  مبزية  الوعد  أو - 10 الترهيب  أو  التهديد  استخدام  للعضو  يجوز  ال 
األدلة،  تقدمي  أو  بالشهادة  اإلدالء  في  للتدخل  أو  بشهادة زور  اإلدالء  للتحريض على  منحها 
في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة، أو للتدخل في أعمال القضاء أو املعنيني في إنفاذ 

القانون.

مادة )60 مكرر 8(

نطاق املدونة

تدفع )مدونة قواعد السلوك البرملاني( أعضاء مجلس األمة إلى الوفاء بالتزاماتهم أمام مجلس 
األمة خاصة، وأمام الناس بصفة عامة، وتنطبق على كافة اجلوانب احلياتية لهم دون مراقبة ما يفعلونه 
الداخلية  الدستور والالئحة  للقواعد املنصوص عليها في  في حياتهم اخلاصة، وهي قواعد مكملة 
والقواعد التي تطبق على الوزراء بصفتهم والقواعد القانونية األخرى، واملدونة حتكم سلوك العضو 

وما يرتكبه من مخالفات داخل مجلس األمة أو خارجه. 

مادة )60 مكرر 9(

التسجيل واإلقرار باملصالح

يتيح مجلس األمة للمواطنني املعلومات الكافية بشأن نزاهة األعضاء وصدقهم، وما يفصح عنه األعضاء 
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بشأن مصاحلهم، والنتائج النهائية للتحقيقات القضائية والبرملانية في التهم املوجهة ألي عضو. 

ويتعني دائمًا على عضو مجلس األمة، أن يدون في “سجل مصالح األعضاء” أي مصالح - أو 
قد تبدو كذلك - له شخصيا أو ألحد األقارب حتى الدرجة الثالثة، ميكن أن تتعارض مع مصلحة 

عامة ألي مسئول أو جهة.

ويقصد باملصالح: هي ما حتقق مصلحة مالية أو انتخابية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل 
والشركات  واملؤسسات  رقابتها  أو  إشرافها  حتت  املوضوعة  أو  للحكومة  التابعة  املصالح  ذلك: 

احلكومية والتي تساهم فيها احلكومة واخلاصة وسلطات التحقيق واحملاكم.

الفرع الثالث - املعنيون يف اإنفاذ �شفافية املجل�س ونزاهته

مادة )60 مكرر 10(

املعنيون في اإلنفاذ 

العام لشئون الشفافية  البرملاني ونائب األمني  يتولى كل من مجلس األمة وجلنة قواعد السلوك 
والنزاهة البرملانية في مجلس األمة ، تطبيق مدونه قواعد السلوك وفق اختصاصاته، وعلى أعضاء 

مجلس األمة التعاون معهم في كافة اجلوانب وفي أي حتقيق .

مادة )60 مكرر 11(

جلنة قواعد السلوك البرملاني

تختص اللجنة في النظر في أي شكاوي ضد أي عضو متس نزاهة عمله البرملاني.

واستثناًءا من نصوص املواد )45 ، 46 ، 48( من الالئحة الداخلية يتم تشكيل جلنة قواعد السلوك 
البرملاني من األعضاء اآلتي صفاتهم : 

نائب رئيس مجلس األمة
مراقب مجلس األمة

رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية ورئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية 
ورئيس جلنة حماية املال العام

اثنان ميثالن جمعيات النفع العام ذات الصلة بالعمل البرملاني
اثنان من أعضاء هيئة التدريس اجلامعية حاليا أو سابقا من اختصاص القانون 

العام والقانون اجلزائي

-     رئيسًا 
-     مقررًا
-   أعضاء

-   أعضاء
-   أعضاء
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ويتولى مكتب املجلس اختيار األعضاء األربعة املذكورين أعاله من خارج املجلس، على أن يفصح 
عن طريقة االختيار في املوقع االلكتروني للمجلس.

وعلى عضو اللجنة الذي قد يبدو أن لديه تعارض مصالح في نظر أي شكوى، أن يفصح للجنة عن 
ذلك، لتقرر اللجنة اإلجراء املناسب.

مادة )60 مكرر 12(

مساعد األمني العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرملانية 

اختصاصاته  تكون  البرملانية  والنزاهة  الشفافية  لشئون  العام  لآلمني  مساعدًا  األمة  مجلس  في  يعني 
على النحو التالي : 

سجل مصالح األعضاء( ومتابعة نشرة وإطالع الناس عليه.  إدارة )- 1

ما يتعلق في  التنسيق مع الهيئة العامة ملكافحة الفساد والنيابة العامة وسلطات التحقيق في كل - 2
املواضيع اخلاصة باألعضاء . 

الالزم للجنة قواعد السلوك البرملاني . تقدمي الدعم اإلداري واملالي - 3

مكتب  مع  بالتنسيق  الالئحة  هذه  في   ) ونزاهته  األمة  مجلس  شفافية - 4 )فصل  نفاذ  على  العمل 
مجلس األمة وأمني عام مجلس األمة والوحدات اإلدارية املعنية داخل وخارج مجلس األمة.

التصويت. حضوره اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق - 5

الفرع الرابع - الإجراءات واجلزاءات

مادة )60 مكرر 13(

اإلجراءات اإلدارية

العامة  املبادئ  أو  البرملانية  للنزاهة  العامة- 1  الواجبات  من  أيا  األمة  مجلس  عضو  يخالف  حني 
البرملاني أو التسجيل واإلقرار باملصالح، يحال إلى  البرملاني أو مدونة قواعد السلوك  للسلوك 

“جلنة قواعد السلوك البرملاني” .

إحالة العضو للجنة تكون بناء على بالغ كتابي- 2 مقدم إلى رئيس اللجنة مباشرة، من أي فرد أو 
موظف عام، متضمنًا بيانًا بواقعة محددة منسوبة للعضو مصحوبة ببيانات داعمة لها، ثم يحال 

البالغ إلى اللجنة بعد التحقق من الشكوى، مع إخطار رئيس مجلس األمة باملوضوع. 
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تبدأ اللجنة في نظر طلب اإلحالة في فترة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من- 3 ورود اإلحالة رسميًا 
الطلب  من  نسخة  مع  اللجنة  أمام  للحضور  كتابة  العضو  إخطار  اللجنة  رئيس  وعلى  إليها، 

والوقائع املنسوبة إليه . 

على اللجنة االستماع إلى أقوال العضو وحتقيق أوجه دفاعه، وللجنة- 4 أن تنظر في طلب اإلحالة في 
حال امتناع العضو احملال عن احلضور بعد التحقق من استالمه رسميًا طلب احلضور أمام اللجنة. 

( من  تكون للجنة في أداء مهمتها الصالحيات املقررة للجان التحقيق البرملانية في املادة )147- 5
القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة. 

للجنة أن جتري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك اثنني من أعضائها على األقل، وعلى اللجنة- 6 أن 
تقدم تقريرها إلى مجلس األمة خالل مدة ال جتاوز ثالثة شهور من تاريخ إحالة املوضوع إليها.

تقريرها من جزاءات - خالل- 7 شهر،  في  اللجنة  إليه  انتهت  فيما   - قراره  األمة  يصدر مجلس 
التصويت  الوزراء، ويكون  فيما عدا  األمة  منهم مجلس  يتألف  الذين  األعضاء  بأغلبية  وذلك 

سريًا، على أن يغادر العضو املعروض أمره اجللسة عند التصويت.

قرار  صدور  فور  للمجلس  اإللكتروني  املوقع  في  األمة  مجلس- 8  وقرار  اللجنة  تقرير  نشر  يتم 
مجلس األمة . 

مادة )60 مكرر 14(

اجلزاءات

، بأغلبية  حني تصل جلنة قواعد السلوك البرملاني إلى قناعة بإدانة العضو، فلها أن توجه له لوما- 1
أعضائها، وتخطر مجلس األمة بقرارها هذا للعلم، أو أن ترفع تقريرا إلى مجلس األمة مشفوعا 

بتوصيتها باتخاذ أحد اجلزاءات التالية على العضو:

احلرمان من االشتراك في أعمال مجلس األمة وجلانه ملدة ال تزيد على ستة أشهر مع حرمانه من  أ- 
مكافأة العضوية عن هذه املدة.

ب- احلرمان من االشتراك في الوفود البرملانية لتمثيل مجلس األمة في اخلارج ملدة ال تزيد على ستة أشهر.

تنحيته عن أن يكون رئيسا للجنة دائمة أو مؤقتة أو مقررا لها ملدة ال تزيد على ستة أشهر. ت- 

املوضوعات  يخص  شيء  بأي  اإلدالء   - األمة  مجلس  أعضاء  من   - اللجنة  لعضو  يجوز  ال   -2
يوقع على عضو  أن  فللمجلس  باملوضوع، وإال  نهائي  قرار  اللجنة قبل صدور  املعروضة على 
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اللجنة نفس اجلزاء الذي تقرر على العضو املخالف، في حني يعتبر عضو اللجنة - من خارج 
مجلس األمة - مستقيال من اللجنة بقوة القانون إذا قررت اللجنة انه ارتكب نفس املخالفة قبل 
صدور قرار اللجنة أو مجلس األمة حسب األحوال، ويتم اختيار بديال للعضو املستقيل بنفس 

إجراءات اختياره.

يجوز للمجلس، عند مناقشة تقرير اللجنة وبعد االستماع للعضو املعني بالتقرير، املوافقة على   -3
تقرير اللجنة أو رفضه دون التعديل عليه، كما يجوز للعضو الذي وجهت له اللجنة لوما، أن 

يتظلم من قرارها أمامها، ثم يكون قرارها نهائيا بعد ذلك.

إذا تكررت معاقبة العضو مرتني في دور االنعقاد الواحد أو ثالث مرات في الفصل التشريعي   -4
الواحد، جاز التصويت على إسقاط عضويته من مجلس األمة في اجللسة التالية إلقرار العقوبة 
مع  الوزراء  غير  من  األمة  مجلس  أعضاء  أغلبية  تصويت  حال  في  عضويته  وتسقط  األخيرة، 
إسقاط العضوية، دون أن مينعه ذلك من خوض االنتخابات التكميلية أو االنتخابات التالية ما 

لم يتم شطبه من كشوف الناخبني. 

مادة )2(

يتم تعديل املادة )43( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، وذلك بإضافة:

عاشرا: جلنة قواعد السلوك البرملاني، وعدد أعضائها تسعة.

مادة )3(

يستبدل بنص املادة )12( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة النص التالي:

)ال يجوز لعضو مجلس األمة أثناء مدة عضويته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو أن 
جتدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيني أو باالنتخاب، وسواء كان التعيني من قبل احلكومة 
أو من غيرها، كما ال يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يكون مديرا لشركة، وذلك كله أيا كان نوع 
الشركة؛ وعلى عضو مجلس األمة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون أو عند فوزه بعضوية 
مجلس األمة، عضوا في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مديرا لها، أن يحدد خالل ثمانية أيام أي 

الوضعني يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس األمة(.

مادة )4(

يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في اجلريدة الرسمية. 
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املذكرة الإي�شاحية لقرتاح قانون رقم )    ( ل�سنة 2013

ب�شـاأن �شفافيـة جملـ�س الأمـة ونزاهتـه

حيث أن البرملانات واملؤسسات التشريعية الشاملة، واخلاضعة للمساءلة، واملمكن الوصول إليها، 
واملستجيبة، هي املفتاح للدمقرطة بحكم مسؤولياتها الدستورية التي تتطلب منها إصدار التشريعات، 
ومتثيل الناس، واإلشراف على تنفيذ القوانني وأداء السلطة التنفيذية، وإظهار مصالح الناس؛ لتمكني 

احلكم الرشيد.

وحيث أن الشفافية البرملانية متّكن الناس من احلصول على معلومات حول عمل مجلس األمة، 
ومتّكنهم من املشاركة في العملية التشريعية، وتسمح لهم مبساءلة النّواب ومتثيل مصاحلهم؛ وحيث 
أن التكنولوجيا الناشئة متّكن من حتليل املعلومات البرملانية وإعادة استخدامها بشكل واعد متامًا لبناء 

معرفة مشتركة؛

البرملانية منصوص  املعلومات  احلكم واحلصول على  في  املشاركة  في  الناس  أن حقوق  وحيث 
عليها في األطر العاملية حلقوق اإلنسان وفي املقاييس واألعراف الدولية املرجعية اخلاصة بالبرملانات 
الدميقراطية والتي اعتمدها املجتمع البرملاني الدولي؛ وحيث أن املؤسسات الدولية قد أرست أساسًا 

متينًا للشفافية عبر الشبكة العنكبوتية؛

فقد مت إعداد هذا القانون.

على  أكدت  تشريعية،  فصول  عدة  مدى  وعلى  ومتكررة  متعددة  بظروف  األمة  مجلس  مر  لقد 
تنظيم خاص يؤكد  أداء مجلس األمة وأعضائه، وهذا يستوجب وضع  الناس في  ثقة  أهمية تعزيز 
التشريعي والرقابي من  العمل  ابتداًء من وقاية  نزاهة أعضائه،  البرملاني، وعلى  العمل  على شفافية 
الوقوع في أي شبهة تؤدي ال سمح الله إلى زعزعة ثقة الناس في السلطة التشريعية والرقابية التي 
الذي  املنهج  وهو  البرملاني،  السلوك  لقواعد  املخالف  أو  املخطئ  مبحاسبة  وانتهاًء  األمة،  عن  تعبر 

أخذت به العديد من البرملانات حول العالم.

و في صياغة )الفرع األول - الشفافية البرملانية( من هذا القانون، فقد مت االستفادة من )إعالن 
الدول  عشرات  من  منظمة   76 من  الواردة  باملداخالت  أو  بالدعم  حظي  الذي  البرملانية(  الشفافية 
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الدميقراطية الرائدة والناشئة، لتحسني عملية احلصول على معلومات وتعميم املمارسات اجليدة في 
مناصرة الشفافية البرملانية ورصد األداء البرملاني.

وحيث يعتبر مجلس العموم البريطاني من أعرق وأفضل التجارب البرملانية في العالم، فقد مت 
االستفادة من التجربة التي مارسوها لتعزيز شفافية املجلس ونزاهته، من خالل تنظيم ورشة حوارية 
البريطاني  داخل مجلس األمة الكويتي في عام 2012م، كما مت االستعانة بلوائح مجلس العموم 

ذات الصلة في صياغة هذا القانون، وحتديدا )الفرع الثاني - نزاهة العمل البرملاني(.

الداخلية  لالئحة  كامال  فصال  إضافة  منه  األولى  املادة  تناولت  مواد،   )4( في  القانون  جاء  لقد 
ملجلس األمة، ضم 16 مادة حتت )مادة 60 مكرر( توزعت على أربعة فروع هي:

الفرع األول - الشفافية البرملانية

الفرع الثاني - نزاهة العمل البرملاني

الفرع الثالث - املعنيون في إنفاذ شفافية املجلس ونزاهته

الفرع الرابع - اإلجراءات واجلزاءات

مادة )60 مكرر - 4( 

إيصال املعلومات البرملانية إلكترونيًا

البرملانية ذات  املعلومات  الناس على إيجاد  املتصلة: حتسني مقدرة  املعلومات  بالربط بني  يقصد 
املرجعيات  ربط  خالل  من  املثال،  سبيل  على  املعنية،  األخرى  باملعلومات  ربطها  خالل  من  الصلة 
ونتائج  اخلبراء،  وشهادات  الصلة،  ذات  اللجان  وتقارير  له،  السابقة  الُنسخ  مع  للقانون  التاريخية 

التصويت وغير ذلك. 

مادة )60 مكرر - 9( 

التسجيل واإلقرار باملصالح

إن “اإلفصاح عن املصالح” املقصود في هذه املادة يختلف عن “الكشف عن الذمة املالية” الواجب 
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على عضو مجلس األمة وفقا للمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

مادة )60 مكرر - 11( 

جلنة قواعد السلوك البرملاني

ضمت الالئحة الداخلية ملجلس األمة )الفصل الرابع ـ اللجان( وهو الفصل الذي تناول تنظيم 
عمل اللجان بشكل عام، وملا كانت “جلنة قواعد السلوك البرملاني” ذات طبيعة خاصة، فقد استثنت 
املادة )60 مكرر - 11( املواد )45 ، 46 ، 48( من هذه الالئحة، بحيث يتم تشكيل “جلنة قواعد 
تشكيل  طريقة  في  أو  ومقررها،  اللجنة  رئيس  اختيار  في  سواء  مغايرة،  بطريقة  البرملاني”  السلوك 
اللجنة التي ضمت شخصيات بصفتهم كرؤساء جلان برملانية أخرى منتخبة، كما ضمت وألول مرة 
عضوين من خارج املجلس ميثالن جمعيات نفع عام مشهرة وفقا للقانون، وعضوين من أعضاء هيئة 

التدريس في إحدى اجلامعات.

عرف  البرملاني،  السلوك  قواعد  جلنة  عضوية  في  للمشاركة  برملانية  غير  شخصيات  اختيار  ان 
معمول به في العديد من البرملانات حول العالم، وذلك إلسباغ املزيد من الشفافية حول عمل اللجنة 
اللجنة ال  أن أعضاء  للناس  اللجنة ألن تكون أعمالها غير علنية، وضمانة  الهام، ولتعويض توجه 
يجاملون أي زميل برملاني يخالف الدستور أو القانون أو اللوائح أو مدونة قواعد السلوك البرملاني.. 
كما أن املجلس يقدم بذلك منوذجا للحكومة حني يطالب مبشاركة أطراف مستقلة في أي حتقيقات أو 

جتاوزات تقع من أي طرف حكومي.

انتهى
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