
                               
 
 

 
 دولــــــــــة لیبیا

 واب اللیبي مجلس النــ
 دیوان مجلس النــــــــواب 

  

ــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تتنفیذ مدونة السلوك لموظفي البرلمانا حول مداخلة 
 وأعضائھا

 

كأحــد مــداخل یــأتي االھتمــام بمواثیــق ســلوك واخالقیــات الوظیفــة  -

داخـل  األخالقـيتـؤدي إلـي التجـانس والتوافـق    التـيتطویر اإلدارة  

علــى الموظــف  یتوقــف الجھــاز اإلداري للمؤسســة فالنجــاح الحقیقــي

              وبالتــالي العمــل  ھومــدى كفاءتــھ وقدرتــھ علــى القیــام بمســؤولیت

ساسـیة آلداب الوظیفـة أخالقیة وقواعد ومبـادئ  أرساء معاییر  أعلى  

            لـدى المـوظفین وتعزیـز االلتـزام   مھنیـة عالیـة  العامة وقـیم وثقافـة  

مـن خـالل توعیـة سـس الممارسـات الجیـدة  أبھذه المعاییر وترسـیخ  

التي تحكم سـیر العمـل   نحو االخالقیات السلیمة  الموظفین وتوجیھھم

ــاریة ــة السـ ــوانین واألنظمـ ــع القـ ــجمة مـ ــاتھم  والمنسـ ــان واجبـ وبیـ

ودورھم في تحسـین األداء الـوظیفي وتعزیـز ومسؤولیاتھم الوظیفیة  

   .  المصداقیة في العمل

 

 

 



 

 

أن معاییر االخالقیات والسلوك في المؤسسة البرلمانیة تحددھا مجموعة  -

تحســین صــورة ثنــاء أداء العمــل لأتباعھــا أمــن الضــوابط التــي ینبغــي 

رســاء مبــادئ االنضــباط والشــفافیة أالموظــف بشــكل عــام عــن طریــق 

ــة ــھ والفعالی ــوطن وقیادت ــوالء لل ــاءة وال ــة والموضــوعیة والكف                   والنزاھ

والنأي بالنفس عـن مـواطن خالق  ألفي سلوك الموظف وغرس مكارم ا

                  وتعـزز المسـاءلة   وھیبتھـاالوظیفـة    امـةالشبھات التـي قـد تنـال مـن كر

درجـات   بأعلىوالمصداقیة لتوفیر الخدمات    والثقة  حول األداء الوظیفي

ــوفیر ــودة وت ــاءة والج ــة أ الكف ــة للرقاب ــة وفعال ــةداة قوی ــة الداخلی                                       الذاتی

 .لزیادة االحترام والتقدیر 

ــدد  ــذا الصـ ــي ھـ ــتعرض ملخـــص وفـ ــاتنسـ ــلوك واالخالقیـ ــة السـ                      مدونـ

ً والتـــي اللیبـــي عضـــاء مجلـــس النـــواب المتعلقـــة بأ ــانونلل تنفـــذ طبقـــا                          قـ

على تعزیز قیم الدیمقراطیة والمواطنة    اعتمدت  حیثم  2014  ) لسنة4(رقم  

ــادئ االساســیة  المســؤولیةو ــد مــن المب ــى العدی ــث اشــتملت عل ــة حی النیابی

 -ھمھا :ألممارسة العمل النیابي وكذلك الواجبات وضوابط السلوك 

من حیث العمل لمصلحة الوطن والمـواطنین وتقـدیم   الصالح العام  ایثار -

 . رى المصلحة العامة على اي مصلحة أخُ 
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ــزام  - ــؤولیة وااللتــ ــاه قــــراراتھم وتصــــریحاتھم ومــــواقفھم المســ                       تجــ

 . مام المواطنینأ

ــتقامة - والعمـــل                           األمـــة بكـــل أمانـــة  تمثـــلمـــن خـــالل  األمانـــة واالسـ

 نبذ العنف والتحریض  . على
 

الجلســات وخصوصــا فــي االمــور المتعلقــة بحضــور  التقیــد بالدســتور -

                  العامة للمجلس وجلسات لجانھ وانشطتھ وااللتـزام ببـرامجھم االنتخابیـة

                              جلھــــا بمــــا ال یتعــــارض مــــع الدســــتورأمــــن  انتخبــــواالتــــي 

 والقوانین المعمول بھا .

.................................................................................. 
 

مــوظفي دیــوان تنفذ على    من جھة أخرى فأن مدونة السلوك واالخالقیات
ــواب ــة ب مجلــس الن ــیم المواطن ــة وق ــیم االخالقی ــرام ھــدف ترســیخ الق واحت

 وضــوابط الســلوك اتالواجبــو المبــادئ ؤولیة الوظیفیــة حیــث تحــددالمســ

                   الكفیلــة بــإلزامھم بــأداء الوظیفــة األلیــاتالــوظیفي للمــوظفین وتصــنع 

ــامھم  ــام مھــــ ــم واتمــــ ــتوي أدائھــــ ــاء بمســــ ــدیوان لالتقــــ ــي الــــ                                    فــــ

 .وأعمالھم بمھنیة وموضوعیة 
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تضـمن أداء الـدیوان   التـيحیث اشتملت المدونة على العدید من القیم العلیا  

                                الختصاصــــــاتھ ومھامــــــھ فــــــي المؤسســــــة التشــــــریعیة بوصــــــفھا 

 -ھمھا :أأعلى سلطة في الدولة 

ــة  - ــؤثرون المصــلحة العام ــواطنین وی ــوطن والم ــوا لمصــلحة ال                 أن یعمل

 . أو فئویة أو خاصة  قبیلة أو جھویة أو سیةأیة مصالح سیاعلى 
 

ــتقاللیة  - ــةاالس ــدم الخضــوع أو التبعی ــث ع ــن حی ــأثیر م ــخاص  لت االش

ــین ــاریین الطبیعیــ ــیة                            أو االعتبــ ــطة السیاســ ــة االنشــ ــدم ممارســ وعــ

أعضائھا أوالخوض وعدم تفضیل فریق سیاسي على آخر أو عضو من  

 . التجاذبات السیاسیة  في
 

من حیث أداء العمـل   بكل سلوك یعزز الكفاءة والكفایة المھنیة  مااللتزا -

كمل وجـھ وااللتـزام بالمعـاییر المھنیـة والمحافظـة علـى المظھـر أعلى  

 الذى یتناسب واالحترام الواجب لمجلس النواب  . 

 
  

 عبدهللا المصري الفضیل                                             
 رئیس دیوان مجلس النواب اللیبي 
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