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المقاييس الثّانوية
 

 
 

 مصر األردن المغرب لبنان

 القضاة المحامون القضاة مونالمحا القضاة المحامون القضاة المحامون

 

 ضمانات اإلستقاللية القضائية       3.17  3.19
 حرية التّعبير واإلنتماء  3.73 3.71 3.88 3.84 3.42 3.68 3.74 3.53
 اإلستقاللية الشّخصية         3.23
3.37      3.18  3.22  3.24 ضمان اإلستقرار الوظيفي 
 اإلستقاللية المؤسساتية  3.04     3.12 3.45 3.33

 اإلستقاللية

3.87 3.00 3.57     3.22  3.40   القضائيةنزاهة المؤسسة
 النزاهة الشخصية 3.40       3.29

 نزاهة اجراءات المحاكمة        

 الحيادية/النّزاهة

 مؤهالت مالئمة         
3.19      3.17  3.41  ةضاالق نظام وموضوعي الختيار 
3.68 3.20      3.07  عملية ترقية موضوعية  
3.47     3.35  عملية تأديبية واضحة وموضوعية  3.07 
 قضائي التدريب النظام        3.10 3.41

 الكفاءة

3.76     3.37  3.15  3.56 مدة زمنية معقولة للحصول على  

حكم نهائي  
  وشفافيةادارة المحاكمة بموضوعية  3.36      3.26
3.28    3.69  3.23  تنفيذ األحكام بفعالية 3.28 3.53 
واضحة وشفافة قضائية إجراءات         3.04

 وفعالة

 الفعالية

3  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بشكل منفصل البنود معالجة
 
 
 
 

   مصر  األردن  المغرب  لبنان

محامون محامون قضاة محامون قضاة    قضاة  محامون قضاة

  الخاصة صالحيات واضحة ومحدودة/االستثنائيةالمحاكم تملك .١ 3.08  ٣,٢٣       ٣,٠٦  

   بواسطة السلطة القضائيةقبول المرشحين للدخول الى القضاءيتم .٢        

 القوانين التي تنظم السلطة القضائية تحترم ما ورد في الدستور حول استقاللية.٣       ٣,٣٥   ٣,١٩

 القضاء

 يتم تنفيذ النصوص الدستورية التي ترعى استقاللية السلطة القضائية.٤   ٣,٠٨     ٣,٣٦  ٣,٥٢  ٣,٨٢

ضاء 
استقاللية الق

ب الدستور
بموج

  

المقصود غير (تتلقى السلطة القضائية أمواال من خارج الميزانية التي تحددها الدولة .٦ 4.34  ٣,٦٢  ٤,٠٥  ٣,٤٤ ٣,٣٠ ٣,٣١ ٣,٦٧ 

 )أموال الرشاوى

 التي تمكنها من العمل المناسبة موالتملك السلطة القضائية األ.٧   ٣,٨٤ ٣,١٨ ٣,٤٤  ٤,١٥  ٣,٤٠

 يدير ويشرف القضاة على عمل السلطة القضائية.٨      ٣,١٦  ٣,٣٨

االستقاللية 

المؤسساتي
 ة

 ال يتم الضغط على القضاة بتهديدهم باالذى الجسدي.١٠        
 م الضغط على القضاة بتهديدهم بالعقوبات الماليةال يت.١١        

االستق

اللية 

الشخ

صية
  

اإلستقاللية
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 السلطة القضائية في إصدار األحكام  خارجال يتعرض القضاة لضغط أو تدخل من.١٢  ٣,٠٥  ٣,٢٣  ٣,٤٩ ٣,٣٣ ٤,٠٥

 القضائية

 السلطة القضائية في إصدار األحكام داخلال يتعرض القضاة لضغط أو تدخل من .١٣    ٣,٣٢  ٣,٤١  ٣,٦٤

 لقضائيةا
 حصانة قضائية محدودة ضد القضايا المدنية والجزائيةيتمتع القضاة ب.١٤        

 يتلقى القضاة رواتب مناسبة.١٥ 3.15  ٤,٠٩  ٣,٢٠  ٣,٩٦ ٣,٠٥

   عن آرائهم السياسية يتمتع القضاة بكامل الحرية في التعبير.١٧ 3.65  ٣,٤٦ ٣,٧٦ ٣,٨٠ ٣,٤٥ ٣,٨٢ ٣,٥٨ ٣,٣٧

 يتمتع القضاة بحرية االنضمام الى أي جمعية مهنية .١٨ 3.38 ٤,١٣ ٤,٠٤ ٣,٩٣ ٣,٣٧ ٣,٥٢ ٣,٩٨ ٣,٧١

التحرية 
عبير 

واالنتماء
 

 يمنع إعفاء القضاة من الخدمة دون سبب أساسي.٢٠        

 ةعية وشفاف معايير موضوإلى استنادا  القضاةتعيين يتم.٢١  ٣,٦٣  ٣,٥٩  ٣,٢١  ٣,٥٩

 يهمكأداة للضغط علالقضاة من مركز الى آخر ستخدم نقل يال .٢٢  ٣,١٢ ٣,٠٧ ٣,٣٦  ٣,١٦ ٣,٠٦ ٣,٥٧

 ال يتم نقل القضاة إلى مناصب خارج السلطة القضائية.٢٣  ٣,٢٩  ٣,١٠  ٣,١٤ ٣,٣٣ ٣,٣١

  واضحة وموضوعيةالتدابير التأديبية التي تتخذ بحق القضاة.٢٤  ٣,٣٤  ٣,١٩  ٣,٣١  ٣,٩٤

ضمان االستقرار 

الوظيفي
  

  وصرامة في المجتمع بدقةمحاربة الفسادتطبق قوانين .٢٦ 3.40 ٤,٠٧ ٣,٠٤ ٣,٧٨  ٣,٩٧ ٤,٢٣ ٤,٤٣

 ة وصرامة في القضاء بدقمحاربة الفسادتطبق قوانين .٢٧  ٣,٥٦  ٣,٣٢  ٣,٧٩ ٣,١٥ ٤,١٦

  سلوك القضاة واضحة تنظم ادئ وقيم أخالقيةمبتوجد مجموعة .٢٨        ٣,١٣

  بوضوحة القضائيالمبادئ األخالقيةطبق ت.٢٩  ٣,١١  ٣,٠٤  ٣,٦٢  ٣,٧١

النزاهة المؤسساتية
 

 يصدر القضاة أحكامهم بتجرد وحيادية تامة.٣١      ٣,٤١  ٣,٢٥

 يطبق مبدأ المساواة أمام القانون بصرامة.٣٢  ٣,٣٦  ٣,٠٧  ٣,٦٨  ٣,٣٩

ال يمارس القاضي أي عمل وال ينظر في أية قضية قد تكون له فيها مصلحة أو .٣٣        ٣,١١

 عالقة

   بشكل دوريقضاة ممتلكات اليتم اإلعالن عن.٣٤  ٣,٥٥ ٣,٨٠ ٤,١٠  ٣,٨٦ ٣,٧١ ٤,٢٢

  الشخصية يعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة.٣٥      ٣,٢٦  

صية
النزاهة الشخ

 

النزاهة
 /

الحيادية
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  تتسم اجراءات المحاكمة بالتجرد في جميع الحاالت.٣٧  ٣,٠٥  ٣,٠٤  ٣,٤٧  ٣,٢٦

 )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( 
 محاكمة العلنية في جميع الحاالت اليطبق الحق في الدفاع و.٣٨  ٣,٠٤  ٣,٢١    

 لتي يجيز القانون استئنافهايمكن للمتقاضين استئناف جميع األحكام ا.٣٩        
  يحصل القضاة على المعلومات القانونية واالحكام بسهولة.٤٠        

  واالحكام بسهولة  على المعلومات القانونيةمواطنونيحصل ال.٤١ 3.66 ٣,٨٢  ٣,٣٠  ٣,٥٦ ٣,١١ ٣,٣٦

ت المحاكمة
نزاهة اجراءا

 

 ةيعرف المرشحون للدخول الى القضاء الشروط والمؤهالت المطلوب.٤٣        

 تطبق المؤهالت والمعايير على جميع المرشحين.٤٤  ٣,٥٥  ٣,٤١    ٣,٢٥

  عادة لتدريب مناسبقضاةيخضع ال.٤٥        

 )مثل استخدام الحاسب اآللي(يمتلك القضاة مهارات فنية مناسبة .٤٦  ٣,١٨  ٣,٠١  ٣,٠٩  ٣,١٢

ت مالئمة  
مؤهال

  

 واضحة وموضوعية القضاة ايير اختياران مع.٤٨  ٣,٢٢  ٣,٠٢    ٣,٢٩

  واضحةالقضاةان معايير تقييم مؤهالت .٤٩    ٣,١٧  ٣,٢٣  ٣,٣٠

 يستند االختيار على نتائج المسابقات العامة.٥٠ 3.04 ٣,٨٢  ٣,٣٣    ٣,٣٧

 ن عامال مهما في عملية االختياريشكل تقييم النزاهة االخالقية للمرشحي.٥١    ٣,١٣  ٣,٠٦  ٣,٢٣

  يشكل الفحص النفسي للمرشحين عامال مهما في عملية االختيار.٥٢  ٣,٣٩  ٣,١٥    ٣,٢٣

 تتساوى فرصة اختيار النساء بفرصة اختيار الرجال تماما.٥٣ 3.81 ٤,١٤  ٣,٠٤    

  فرص الرجال أعلى من فرص النساء.٥٤     ٣,٤٧  ٣,٥٧ ٣,٤٦

ضوعي لالختيار
ضح ومو

نظام وا
 

 القضاة دورياًيتم تقييم أداء .٥٦       ٣,٤١ ٣,٧٠

 تستند الترقية على معايير واضحة وموضوعية.٥٧ ٣,٠٤      ٣,٣٥ ٣,٨٠

 يتم نقل القضاة من مركز إلى آخر بشفافية ووضوح.٥٨  ٣,١٢  ٣,٢٣  ٣,٠٥ ٣,٤٧ ٣,٨٠

 ة النساء بفرصة ترقية الرجال تماماتتساوى فرصة ترقي.٥٩  ٣,٦٢      ٣,٣٣

  في الترقيةالعامل األهميشكل تقييم األداء .٦٠ ٣,٠٥      ٣,٣٦ ٣,٧٩

عملية ترقية ونقل 

ضوعية
ضحة ومو

وا
 

  تدار العملية التأديبية باستقاللية.٦٢  ٣,١٧  ٣,٠٩  ٣,٤٩  ٣,٧٤

  يدير قضاة العملية التأديبية.٦٣  ٣,٢٨      

عملية 

تأديبية 

ضحة 
وا

ضو
ومو

الكفاءة
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 ترفق قرارات الهيئة التأديبية بحق القضاة بتفسير كاف.٦٤      ٣,٠٤  ٣,٤٢

 ان قرارات الهيئة التأديبية بحق القضاة واضحة وموضوعية.٦٥  ٣,٠٠  ٣,٠٥  ٣,٣٩  ٣,٥١

 تراقب اجراءات التفتيش والتأديب للقضاة بصورة دورية.٦٦    ٣,٢٠  ٣,٥٧  ٣,٩١

 ب متخصصةيتبع القضاة برامج تدري.٦٨        ٣,٣٩

 يملك القضاة موارد مناسبة لبرامج التدريب القضائي.٦٩ 3.19   ٣,٠٣  ٣,١٤ ٣,٣٣ ٣,٤٢

نظام 

ب 
تدري

ضائي 
ق

ب
مناس

 تحتفظ المحاكم بسجالت يومية منتظمة.٧١        

 تجرى دراسة مستندات المحكمة بدون أي تأخير ملحوظ.٧٢  ٣,٧٣  ٣,٠٩  ٣,٤٦  ٣,٧٤

 يتوافر لدى المحكمة عدد مناسب من الموظفين لمساعدة القضاة.٧٣   ٣,٣٣ ٣,٢١ ٣,١١ ٣,٦٧ ٣,٨٣ ٣,٥٠

 يمكن للقضاة االستعانة بخدمات الخبراء.٧٤        

اإل
ت 
جراءا

 

 يستند توزيع القضايا على نظام واضح وموضوعي .٧٦      ٣,٢٥  ٣,٠٣

 دى المحاكم الموارد المناسبة الدارة أعباء القضاياتتوافر ل.٧٧ ٣,٣٩     ٣,٣٢ ٣,٤٨ ٣,١٧

اال تجري ادارة القضايا بشفافية .٧٨  ٣,٠٧    ٣,٦٠  ٣,٤٧
دارة 

 

 سقف زمني معقول لسير الدعوى.٨٠  ٣,٦٩    ٣,٠٩  ٣,٧٨

 يتم معاقبة المماطل في سير الدعوى.٨١  ٣,٥٠  ٣,٢١  ٣,٥٦  ٣,٧٦

ال تتخذ اجراءات تأديبية لمن يماطل في سير الدعوى.٨٢  ٣,٥٣  ٣,٢٩  ٣,٥٩  ٣,٧١
مدة 

 

  األحكام باستمرارنفذت.٨٤ ٣,٥٣ ٣,٦٦  ٣,٦٣    

 يتوافر العدد المناسب من الموظفين في جهاز التنفيذ٨٥  ٣,٠٨ ٣,٣٠ ٣,٥٢  ٣,٧٢ ٣,٠٧ ٣,٣٠

ال دخل في التنفيذ الفعال لالحكام القضائية ال تمارس أية ضغوط خارجية للت٨٦ ٣,٥٥ ٣,٨٠  ٣,٣٢  ٣,٧١  ٣,٥٨
النظام 

تطبيقي 
 

الفعالية
  

 
 
 
 

   المعدل بالنّسبة إلى القضاة والمحامين في البلدان الثّالثة المستطلعة ١٨ و١٧ ى البندانتخطّ
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   التي أثارت إشكالية في البلدان الستطلعةالبنود

   بالنّسبة إلى القضاة، المحامين، وبالنّسبة إلى الفئتين

   ٣ التي تخطّت معدلنودالبعدد 
 
مشتركة بين  

القضاة 

 والمحامين

خاصة 

 بالمحامين

خاصة 

 بالقضاة
  

 مصر ٢ ٢٦ ١٠

 األردن ٢ ٢٩ ٩

 المغرب ٣ ٤٠ ٤

 لبنان ١ ٣١ ٢١

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  . بشكل عام جاء ترتيب المعدالت األعلى على التّوالي في لبنان، المغرب، األردن ومصر
 

  .) ملفّات، واحد مخصص لكّل بلد٤هناك . مراجعة  ملفّات التّرتيب لمزيد من التّفاصيل (
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   التي احتلّت المراتب الخمس األولى بحسب البلد والمهنةالبنود
 

 مصر  األردن

  قضاة  محامون قضاة محامون

   ٤,١٠) = نز (٣٤ البند

  ٣,٩٣) = إست (١٨ البند

  ٣,٨٠) = إست (١٧ البند

  ٣,٧٨) = نز (٢٦ ندالب

  ٣,٥٩) = إست (٢١ البند

  ٤,٠٩)=إست (١٥ البند

   ٤,٠٥)= إست (٦  البند

  ٤,٠٤) = إست (١٨ البند

   ٣,٨٤) = إست (٧ البند

  )نز (٣٤ البند

  ٤,١٤)=كف (٥٣ البند

  ٤,١٣)=إست (١٨ البند

   ٤,٠٧)=نز (٢٦ البند

) كف (٥٠) نز (٤١ البند

 =٣,٨٢  

  ٣,٨٠)=كف (٨٦ البند

  ٤,٣٤)=إست (٦ البند

  ٣,٨٣)= إست (١٨ البند

  ٣,٨١)=كف (٥٣ البند

  ٣,٦٦)=إست (٤١ البند

  ٣,٦٥)=إست (١٧ البند
 

 
 
 
 
 

 المغرب  لبنان

 قضاة محامون قضاة محامون

   ٤,٤٣) = نز (٢٦ البند

   ٤,٢٢) = نز (٣٤ البند

  ٤,١٦) = نز (٢٧ البند

   ٤,٠٥) = إست (١٢ البند

  ٤,٢٣) = إست( ٢٦ البند

   ٤,١٥) = إست (٧ البند

  ٣,٩٨) = إست (١٨ البند

   ٣,٩٦) = إست (١٥ البند

   ٣,٩٧) = نز (٢٦ البند

   ٣,٨٦) = نز (٣٤ البند

   ٣,٨٢) = إست (١٧ البند

  ٣,٧٩) = نز (٢٧ البند

   ٣,٤٥) = إست (١٧ البند

   ٣,٤٧) = كف (٥٤ البند

  ٣,٤٤) = إست (٧ البند

  ٣,٣٧) = إست (١٨ البند
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   ٣,٣٠) = إست (٦ البند  ٣,٧٢) = فع (٨٥ البند   ٣,٨٣) = فع (٧٣ البند   ٣,٩٤) = إست (٢٤ البند

  

  :مالحظة

  إستقالل = إست 

  نزاهة = نز 

  كفاءة = كف 

  فعالية = فع 
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 البنود الخمس المشتركة األولى

 

   مصر  األردن  المغرب  لبنان

   ق  م  ق  م  ق  م  ق  م

        X X X X X X  النضمام الى أي جمعية مهنية يتمتع القضاة بحرية ا.١٨
X        X X X    وصرامة في المجتمع بدقةمحاربة الفساد تطبق قوانين .٢٦
X        X X X    بشكل دوريقضاة ممتلكات ال يتم اإلعالن عن.٣٤
        X X X   )وىالمقصود غير أموال الرشا( تتلقى السلطة القضائية أمواال من خارج الميزانية التي تحددها الدولة .٦
        X X X   التي تمكنها من العمل المناسبة موال تملك السلطة القضائية األ.٧
        X X    تتساوى فرصة اختيار النساء بفرصة اختيار الرجال تماما.٥٣
        X X    على المعلومات القانونيةمواطنون يحصل ال.٤١

  واالحكام بسهولة
        X X    يتلقى القضاة رواتب مناسبة.١٥

X        X   ة وصرامة في القضاء بدقمحاربة الفساد تطبق قوانين .٢٧
      X    يستند االختيار على نتائج المسابقات العامة.٥٠  
      X    ال تمارس أية ضغوط خارجية للتدخل في التنفيذ الفعال لالحكام القضائية.٨٦  
    X    ةة وشفاف معايير موضوعيإلى استنادا  القضاةتعيين  يتم.٢١  
   X     فرص الرجال أعلى من فرص النساء.٥٤   
        X    يتوافر العدد المناسب من الموظفين في جهاز التنفيذ.٨٥
        X    يتوافر لدى المحكمة عدد مناسب من الموظفين لمساعدة القضاة.٧٣

X        التدابير التأديبية التي تتخذ بحق القضاة واضحة وموضوعية.٢٤   
X        السلطة القضائية في إصدار األحكام القضائية خارج ال يتعرض القضاة لضغط أو تدخل من.١٢   
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   الخمس المصنّفة باألكثر إيجابية بحسب البلد والمهنةالبنود
 
 

 
 

 مصر  األردن

  قضاة  محامون قضاة محامون

   ١,٥٧) = نز (٣٩ البند

   ٢,٠٨) = فع (٧١ البند

   ٢,١٢) = فك (٤٣ البند

   ٢,١٦) = إست (١١ البند

   ٢,٢٠) = فع (٧٤ البند

   ١,٣٢) = نز (٣٩ البند

   ١,٥١) = نز (٣١ البند

   ١,٥٣) = نز (٣٣ البند

   ١,٥٨) = نز (٣٧ البند

   ١,٦٠) = نز (٣٥ البند

 ١,٥٦) = إست (٣٩ البند
  

   ١,٧٨) = كف (٥٤ البند

   ١,٨٩) = فع (٧٤ البند

 ٤٠و ) إست (١٥ البند

  ١,٩٣) = نز(

 ٢,١٠) = إست (١٠ البند
  

   ١,٦٩) = نز (٣٣ البند

   ١,٧٥) = نز (٣٥ البند

   ١,٧٨) = فع (٧٤ البند

   ١,٨٥) = نز (٣١البند 

   ١,٨٩) = نز (٣٩ البند

 
 

 المغرب  لبنان

 قضاة محامون قضاة محامون

   ١,٩١) = نز (٣٩ البند

   ٢,١٥) = كف (٤٣ البند

   ١,٤١) = نز (٣٩ البند

  ١,٤٤) = إست (٢٠ البند

   ١,٨٦) = نز (٣٩ البند

  ٢,٠٩) = كف (٤٣ البند

  ١,١٣) = نز (٣٩ البند

  ١,٣٦) = نز (٣٨ البند
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   ٢,٢٩) = فع (٧٤ البند

   ٢,٤٢) = إست (٢٠ البند

   ٢,٥٦) = كف (٤٥ البند

   ١,٥٣) = نز (٣٨ البند

   ١,٥٥) = إست (٢ البند

   ١,٥٩) = فع (٧١ البند

   ٢,١٧) = فع (٧٤ البند

  ٢,٢٤) = إست (١٠البند 

   ٢,٤٩) = إست( ١١ البند

   ١,٤٠) = نز (٣٣ البند

 ٧١و) كف (٤٣ البندان

  ١,٤١) = فع(

   ١,٤٣) = نز (٣٧ البند
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   الخمس المشتركة المصنّفة باألكثر إيجابية البنود
 

 

   مصر  األردن  المغرب  لبنان

   ق  م  ق  م  ق  م  ق  م

X        X X X X X X X    يمكن للمتقاضين استئناف جميع األحكام التي يجيز القانون استئنافها.٣٩
X        X X X X    يمكن للقضاة االستعانة بخدمات الخبراء.٧٤
X        X X X    يعرف المرشحون للدخول الى القضاء الشروط والمؤهالت المطلوبة.٤٣
        X X X    تحتفظ المحاكم بسجالت يومية منتظمة.٧١
        X X X    ال يمارس القاضي أي عمل وال ينظر في أية قضية قد تكون له فيها مصلحة أو عالقة.٣٣
        X X    الشخصية يعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة.٣٥
        X X    يصدر القضاة أحكامهم بتجرد وحيادية تامة.٣١
        X X   تجرد في جميع الحاالت تتسم اجراءات المحاكمة بال.٣٧
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  )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( 
        X X    ال يتم الضغط على القضاة بتهديدهم بالعقوبات المالية.١١
        X X   محاكمة العلنية في جميع الحاالتال يطبق الحق في الدفاع و.٣٨

X        X    يمنع إعفاء القضاة من الخدمة دون سبب أساسي.٢٠
      X  فرص الرجال أعلى من فرص النساء.٥٤   
      X  يتلقى القضاة رواتب مناسبة.١٥   
      X  يحصل القضاة على المعلومات القانونية واالحكام بسهولة.٤٠   
  X      ال يتم الضغط على القضاة بتهديدهم باالذى الجسدي.١٠   
 X       اسطة السلطة القضائية بوقبول المرشحين للدخول الى القضاء يتم .٢  

X        تطبق المؤهالت والمعايير على جميع المرشحين.٤٤   
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   المشتركة بين البلدان المستطلعةالبنود
 

  المحامون.أ

 .  ٨٦، ٨٢، ٨١، ٧٢، ٦٥، ٦٢، ٥٨، ٤٦، ٤١، ٣٧، ٣٤، ٣٢، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٢ التّالية بالسلبية البنود في البلدان األربعة  صنّفوا 

  

  

  القضاة . ب

   بالسلبية من قبل القضاة في البلدان األربعة١٥ البند تم تصنيف -

 .  بالسلبية في مصر، المغرب ولبنان٢٦ البند تم تصنيف -
 
 
 المحامون والقضاة . ج

 .  بالسلبية، باستثناء المحامين في لبنان٦ البندصنّف القضاة والمحامون  -

 .  بالسلبية١٨ و١٧  البندين القضاة والمحامونصنّف -
 
 

 
  األجوبة نفسها بحسب المهنة

  

  : مصر

  ٦٥على السؤال " حيادية"أتت إجابة المحامين جميعهم  -

  ٢٨على السؤال ) ٢= إجابة (وافق القضاة جميعاً  -
 

  

  : األردن ولبنان

  .  نفسها على أي من األسئلةالقضاة اإلجابةلم يعط المحامون أو 
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  : المغرب

  ٢٦ و١على السؤال ) ٢= اإلجابة ( وافق القضاة كافة -
 
 
 
 
 
 

 اإلصالحات التي تعتبر األكثر أهمية 
 
 

 مصر  األردن

  قضاة  محامون قضاة محامون

   ١,٣٦) = كف (٤٧ البند

   ١,٣٧) = كف (٥٥ البند

   ١,٤٧) = كف (٧٩ البند

   ١,٤٨) = فع  (٨٣ البند

   ١,٥١) = كف (٦١ البند

   ١,٦٢) = كف (٤٧ البند

  ١,٦٤) = كف (٧٠ البند

  ١,٧٠) = إست (١٦ البند

   ١,٧٣) = فع (٨٧ البند

   ١,٧٩) = إست (٩ البند

   ١,٢٥) = فع (٨٧ البند

 ٥٥و) كف (٧٠ البند

   ١,٢٧) = كف(

   ١,٣٣) = نز (٣٦ البند

   ١,٣٤) = كف (٤٧ البند

  ١,٣٧) = كف (٦١ البند

   ١,٥٣) = كف (٧٠ البند

   ١,٥٥) = فع (٨٧ البند

   ١,٦٠) = كف (٤٧ البند

 ٦١& ) كف (٥٥ البند

    ١,٦٥) = كف(

  ١,٦٧) = إست (١٩ البند
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  اإلصالحات الخمس األكثر أهمية والمشتركة بين البلدان 
 

 

   مصر  األردن  المغرب  لبنان

   ق  م  ق  م  ق  م  ق  م

     X X X X X X X   جة الى تحسين أنظمة التدريب القضائي  مطلوبة لتحسين كفاءة المحاكم الحا.٧٠
        X X X X X X   لقضاة مؤهالت ومهارات ازيادة تستدعي الحاجة الى االصالح ل.٤٧
        X X X X X    تستدعي الحاجة الى االصالح لتحسين النظام التنفيذي لالحكام القضائية.٨٧

X        X X X X   ى االصالح في معايير الترقية والنقل لتحسين كفاءة المحاكم تستدعي الحاجة ال.٦١
X        X X X    تستدعي الحاجة الى االصالح لتحسين سرعة النطق بالحكم.٨٣

 المغرب  لبنان

 قضاة محامون قضاة محامون

) = فع (٨٣و) نز (٣٦ البند 

١,١٩   

   ١,٢٧) = كف (٦١ البند 

   ١,٢٨) = نز (٣٠ البند 

   ١,٣٠) = إست (٩البند 

   ١,٣١) = كف (٦٧  البند

   ١,٥٥) = إست (٩ البند 

  ١,٥٨) = كف (٦١ البند 

   ١,٦٢) = إست (١٦ البند 

  ١,٦٤) = كف (٧٠ البند 

  ١,٦٦) = فع (٨٣ البند 

   ١,٣٢) = كف (٤٧ البند 

   ١,٣٤) = فع (٨٧ البند 

 ١,٣٥) = كف (٧٠ البند 

) فع (٨٣و) نز (٣٠ البند 

 =١,٣٦   

) نز (٤٢و) نز (٣٦ البند 

 =١,٤٢   

  ١,٥٣) = كف (٧٠ البند 

  ١,٥٤) = كف (٤٧ البند 

   ١,٧٥) = إست (٢٥البند 

 ١,٨٣) = إست (١٦ البند 

   ١,٨٥) = فع (٨٧ البند 
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X        X X    تستدعي الحاجة الى االصالح المؤسساتي لتعزيز استقاللية السلطة القضائية.٩
       X X X   القضاة عملية اختيار  تستدعي الحاجة الى االصالح لتحسين.٥٥

X        X X    تستدعي الحاجة الى االصالح لتشجيع نزاهة الموظفين القضائين الشخصية.٣٦
        X X X   يةفرد اليضا تعزيز استقاللية القإلى تستدعي الحاجة .١٦

X        X    تستدعي الحاجة الى االصالح لزيادة النزاهة المؤسساتية.٣٠
       X لحاجة الى االصالح لتعزيز حرية التعبير واالنتماء تستدعي ا.١٩  
   X     تستدعي الحاجة الى االصالح لزيادة االستقرار الوظيفي ضمن السلطة القضائية.٢٥   
  X      تستدعي الحاجة الى االصالح لتحسين نزاهة اجراءات المحاكمة.٤٢   

X        اكمتأديبية لتحسين كفاءة المح تستدعي الحاجة الى االصالح في العملية ال.٦٧  
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