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 معلومات عامة
 

 
 لبنان المغرب مصر األردن  

 42 40 44 55 ذآر
 الجنس 8 10 6 5 أنثى
 50 50 50 60 المجموع

 39 43 49 56 متزوج
 11 3 1 3 أعزب
  1   مطلق

 الوضع
 العائلي

  1  1 غيره

 نطاق العمل
 مراآش 7  القاهرة عمان

 الدار البيضاء 18
 رباط 25

 لبنان

 9 25 2 4 نعم
 41 25 47 52 آال

 إلى اءنتماإل
 األقليات

    4 غيره

 2 3  1 دينية
  2    أثنية
    1 قبلية

 نوع 
 األقليات

 7 20 2 2 سياسية

 25 25 25 35 نائب
 المهنة 25 10 25 25 ظف في البرلمانمو

  15   مستشار
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 المبادئ الفرعية
 
 

 لبنان المغرب مصر األردن  
موظف نائب   موظف نائب موظف نائب مستشار موظف نائب

 3.52  3.03        انتخابات حرة ونزيهة
 4.08 3.76 3.80 3.30 3.04 3.08 3.21 3.17   تكافؤ الفرص بين المرشحين لالنتخابات

التمثيل 
 والمشاركة

3.19  المشاركة 3.46  3.33     3.44 
 استقاللية البرلمان  3.22 3.10        النوابحماية 

    3.00  3.47     استقاللية البرلمان في ممارسة مهامه
          تشريع الفعالية

المال العام إنفاق فعالية مراقبة    3.09      
3.07  الحكومةمراقبة فعالة على  3.18   3.14    3.24 

          نيابية اللجان الفعالية
   3.10       أداء النواب وفقاً لقوانين النظام الداخلي للبرلمان

3.34  البرلمانيةالكتل فعالية 3.19       3.20 
3.19 في البرلمان األجهزة اإلدارية والفنيةفعالية    3.04     

 األداء

نوابال كفاءة       3.16   3.31      
3.36 مصالحالتضارب  3.28 3.06     3.02  

4.73  السياسي لألحزاب والحمالت االنتخابيةقوانين التمويل  النزاهة 4.00  3.47 3.45  3.11 3.25 3.32
          شفافية العمل البرلماني
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 البنود  الفرعية
 

El. = انتخابات حرة ونزيهة      Equal Opportunities = تكافؤ الفرص بين المرشحين لالنتخابات 
Part. = المشاركة       Protection=  النوابحماية   
Independence =استقاللية البرلمان في ممارسة مهامه   Leg. = تشريع الفعالية  
Public = المال العام إنفاق فعالية مراقبة      Exec. = مراقبة فعالة على الحكومة 
Parl. =  نيابية اللجان الفعالية      Per. = أداء النواب وفقاً لقوانين النظام الداخلي للبرلمان   
Group = = Administrative      البرلمانيةالكتل فعالية    في البرلمان األجهزة اإلدارية والفنيةفعالية 
C. = نواب الآفاءة         Cn. =  تضارب المصالح 
Pol. = لألحزاب والحمالت االنتخابيةقوانين التمويل السياسي     T. = شفافية العمل البرلماني   

 
 

 لبنان المغرب مصر األردن   
موظف نائب موظف نائب    موظف نائب مستشار موظف نائب

 3.75  3.27 3.00      بحرية ونزاهة من دون ضغوطاالنتخابية تجري العملية -1

El
. 

طعن بنتائج االنتخاباتال إمكانيةن ولمرشح ا يملك-2         3.33 
 البرلمانية بفرص متساوية في وسائل اإلعالم الخاصة والحكومية للتواصل مع لالنتخابات يتمتع المرشحون -4

الناخبين
 3.17 3.21 3.08 3.04 3.30 3.80 3.76 4.08 

تمويل الحملة االنتخابية من خالل أموال المرشح الخاصةبشكل عام، إلى أية درجة يتم  -5          
          للمرشحتبرعات فردية بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خالل -6
           للمرشحتبرعات المؤسسات بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خالل -7
المال العام بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خالل -8          
Eq           مصادر أخرى بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خالل-9

ua
l o

pp
or

tu
ni

tie
s 

          من فضلكم تحديد المصادر األخرى
 3.58     3.22  3.38 3.00 اول في الشأن العامبيهم للتدناخ دوريا مع نوابال تواصلي - 11

كة
ار
ش
لم
وا

ل 
مثي
الت

 

Pa
r t. 

 3.30     3.43  3.64 3.21  بشأن القضايا المطروحة على البرلمانهيئات المجتمع المدني نوابال يستشير - 12
  3.52         يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي- 14
  3.33 3.40  3.20 3.27 4.23  3.23 تضمن استقالليتهممناسبة ية مال تعويضات على نوابيحصل ال - 15

Pr
ot

ec
tio

n 

 3.90       3.35  ) خارجيةأوداخلية (يوافق النواب أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير ضغوط غير مشروعة  - 16
          جهات حكوميةيتم الضغط عليه من قبل /إلى أي مدى يتأثر البرلمان - 18
          جهات غير حكوميةيتم الضغط عليه من قبل /إلى أي مدى يتأثر البرلمان - 19
          جهات دوليةيتم الضغط عليه من قبل /إلى أي مدى يتأثر البرلمان - 20

ية
الل
ستق

اال
 

In
de

p.
 

    3.00  3.47    غالبا ما يفوض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية - 21
          إقرارهاقبل  بشكل جدي ومفصل  واقتراحات القوانين ويناقشون مشاريعبالنوا درسي - 24

ألدا
ا ء Le g.
 

           اقتراحات ومشاريع القوانينة بخبراء في دراس ن البرلمانيستعي - 25
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 3.10     3.13 3.00    وإقرارهاخبراء في الشؤون المالية واالقتصادية لدراسة الموازنةب النوابن يستعي - 27
      3.09     أرقام موازنة السنة المقبلةلحسن تقدير باألرقام الواردة في موازنة السنة السابقة النوابيستعين  - 28
Pu 3.19  3.00 3.00 3.45 3.08  3.17 3.23 )مراقبة اإلنفاق والجباية الفعليين ( على تنفيذ الموازنةفعالة مارس البرلمان رقابةي - 29

bl
ic

 
           المال العامإنفاق تصويبديوان المحاسبة ل بتقارير نوابل اينستعي - 30
   3.27 3.50 3.27      جميع أعمال الحكومة علىفعالة مارس البرلمان رقابةي - 32

Ex ec
 

 3.71 3.00   3.00 3.00  3.33 3.23  بفعالية في قضايا الفساد وهدر المال العام  البرلمانيحقق  - 33
           إلى الهيئة العامة للبرلمانإحالتهاقبل بدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين النيابية قوم اللجان ت - 35
Pa         3.00 عمل الحكومة ليةابفعالنيابية  لجان القبارت - 36

rl.
 

          تدار معظم جلسات اللجان البرلمانية بشكل يضمن حسن أدائها - 37
   3.17       ضحا و للبرلمانظام الداخليالن - 39
Pe   3.07 3.00      )التشريع والرقابة (تحقيق المهام المنوطة به بطريقة تضمن لبرلمانلالنظام الداخلي يطبق  - 40

r. 

          إدارة جلسات البرلمان في إطار التقيد التام بالنظام الداخلي تتم - 41
 3.78       3.33 3.34  نظام داخلي لكل منهاأساسعلى  ية البرلمان تعمل الكتل- 43

G
r

ou          3.22 أعمال محدد جدول أساسعلى و بشكل دوري إليهاالتي ينتمون  النيابية اجتماعات الكتل في النوابشارك ي - 44
 3.17 3.26   3.25 3.30 3.18  3.58 علمية موضوعية لمعايير بناء ن في البرلمانوالموظف نيعي - 46
    3.20 3.35 3.22 3.13  3.43 إلزامية دورات تدريبية بشكل دوري في  البرلمانوموظفيشارك  - 47
          )معلومات بنكأو مركز دراسات وتوثيق أو  مكتبة( يوجد في البرلمان مصادر موثقة - 48

A
dm

in
is

t
ra

tiv
e 

 

 3.00       3.17  )معلومات بنكأومركز دراسات وتوثيق أو  مكتبة(  بالمصادر الموثقة بشكل دوريالنوابيستعين  - 49
C      3.21   3.20 وثائق الحكومية الالحصول على  يستطيع النواب- 51

 

      3.41 3.00  3.12 لتطوير أدائهم  في ورش عملالنوابيشارك  - 52
  3.00     3.08 3.06 3.10 )النفوذصرف (لدى البرلمان قوانين واضحة تمنع تضارب المصالح  - 54

C
n 

 3.11   3.00    3.53 3.50 )منع صرف النفوذ (قوانين تضارب المصالحبفعالية ب النواب  يلتزم- 55
 4.13 4.14 3.40 3.10   3.52  4.70 التمويل السياسي منظم بقوانين واضحة - 57

Po
l 

هة 3.80  3.69 3.78 3.11 3.26  3.67 4.77 حيقدم النواب تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل دقيق وصري - 58
نزا
 ال

 

T 60 - 3.40   3.60 3.08 3.77    يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة 
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  البنود ذات إشكاليات ضمن الدول
 ، الموظفين والمستشارينلنواب ابالنسبة إلى

Of numbers of items above 3 
 
 

  إلىبالنسبة  
لنواب فقطا  

  إلىبالنسبة 
الموظفين 
 فقط

 

 
  إلىبالنسبة 

 المستشارين
 

 مشترك بين 
  النواب والموظفين

 مشترك بين
 النواب والمستشارين

مشترك بين الموظفين 
 مشترك بينهم آافًة والمستشارين

    8  3 8  األردن
    6  9 2 مصر
 4 3 1 2 1 2 3  المغرب
    4  12 3 لبنان

 
Formatted: Centered
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 تحليل البنود 5، 9، 18 و20
 

 
 

   لبنان
 الموظفين النواب 
 ال أوافق محايد يوافق ال أوافق محايد يوافق 

5البند رقم   97.1% 2.9%  88% 8% 4% 
6رقم البند   3.7% 25.9% 70.4% 36.8% 15.8 47.4% 

7البند رقم   7.4% 7.4% 85.2% 26.7% 20% 53.3% 
8البند رقم     100% 6.7% 26.7% 66.7% 
9البند رقم   50% 50%  100%   
18البند رقم   60% 14.3% 25.7% 79.2% 12.5% 8.3% 
19البند رقم    6.3% 31.3% 62.5% 27.3% 22.7% 50% 
20البند رقم   30% 23.3% 46.7% 26.3% 26.3% 47.4% 

 
 

 مصر
 الموظفين النواب 

 ال أوافق محايد يوافق ال أوافق محايد يوافق 
5البند رقم   88% 12%  59.1% 18.2% 22.7% 

6رقم البند   33.3% 6.7% 60% 40.0% 35.0% 25.0% 
7البند رقم    10% 90% 27.8% 38.9% 33.3% 
8البند رقم     100% 27.8% 38.9% 33.3% 
9البند رقم         
18البند رقم   33.3% 50% 16.7% 47.4% 21.1% 31.6% 
19البند رقم     50% 50% 16.7% 22.2% 61.1% 
20البند رقم    60% 40% 7.7% 30.8% 61.5% 

 
  
  
  
  
  
  

Formatted Table

Formatted Table
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 المغرب

 المستشارين الموظفين النواب 
 ال يوافق محايد يوافق ال يوافق محايد يوافق ال أوافق محايد يوافق 
Item 5 76%  24% 70% 20% 10% 73.3%  26.7% 
Item 6 47.8% 26.1 26.1% 50% 37.5% 12.5% 30.8% 15.4% 53.8% 
Item 7 20.8% 29.2% 50% 71.4% 28.6%  25% 33.3% 41.7% 
Item 8 35% 30% 35% 28.6% 42.9% 28.6 21.4% 14.3% 64.3% 
Item 9          
Item 18 32% 16% 52% 30% 20% 50% 33.3% 6.7% 60% 
Item 19 4.2% 25% 70.8% 22.2% 33.3% 44.4% 6.7% 20% 73.3% 
Item 20 8.7% 30.4% 60.9% 22.2% 33.3% 44.4%  25% 75% 

 
 
 

 لبنان
 الموظفين النواب 

 ال أوافق محايد يوافق ال أوافق محايد يوافق 
Item 5 91.7% 8.3%  81%  19% 
Item 6 26.3% 15.8% 57.9% 44.4% 5.6% 50%  
Item 7 25% 8.3% 66.7% 13.3% 20% 66.7% 
Item 8 25% 25% 50% 36.8% 42.1% 21.1% 
Item 9    100%   
Item 18 36.4% 22.7% 40.9% 39.1% 17.4% 43.5% 
Item 19 26.3% 36.8% 36.8% 33.3% 19% 47.6% 
Item 20 28.6% 33.3% 38.1% 82.6% 17.4%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Formatted Table
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  9، الواردة في الجزء الثاني من البند رقم "غيره"تحليل لكلمة 
 

لم يشار إلى أي مصادر في آل . لتلك البنود في آل من األردن ولبنانالجدول يعرض عدد المشارآين الذين أشاروا . عالجتهاهذا الجزء يبحث البنود التي لم تعالج في االستبيان والتي آان ربما من المستحسن م
  .من مصر والمغرب

 
  

 لبنان األردن 

 عدد المهنة السؤال
المشارآين

 المعلومات 
 لإلضافة

 عدد
المشارآين

 المعلومات 
 لإلضافة

  0 الدعم الدولي 2  النواب

 الدعم الدولي 1 الدعم الدولي 1
 مصادر يل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام، إلى أية درجة يتم تمو

 أخرى
 الموظفين في البرلمان

 الفئات السياسية 2  0
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  البنود المصنفة أآثر إشكالّية
 
 

 مصر  األردن

 نواب ال
 

 الموظفين 
 

 
 نواب ال

 
 الموظفين

 
 4.77) = نزاهة (58البند رقم 
   4.70) = نزاهة ( 57 البند رقم

  3.58) = نزاهة (46البند رقم 
 3.50) = نزاهة ( 55البند رقم 
  3.43) = التمثيل والمشارآة ( 47البند رقم 

 43.67) =نزاهة (58البند رقم 
   3.64) = التمثيل والمشارآة ( 12 البند رقم

   3.53) = نزاهة (55البند رقم 
 3.38) = شارآةالتمثيل والم ( 11البند رقم 
 3.35 ) = استقاللية ( 16البند رقم 

 

 4.23) = استقاللية (15البند رقم  
  3.52) = نزاهة ( 57 البند رقم

  3.21) = التمثيل والمشارآة  (4البند رقم 
  3.18) = األداء ( 46البند رقم 
 3.13) = األداء ( 47  البند رقم

 3.77) = نزاهة (60البند رقم 
   3.47) = استقاللية ( 21 البند رقم

   3.43) = التمثيل والمشارآة  (12البند رقم 
 3.41) = األداء ( 52البند رقم 
 3.30) = ألداءا(46 البند رقم 

 
 المغرب

 المستشارين الموظفين النواب
 3.45) = ألداءا (29البند رقم 
   3.35) = األداء ( 47 البند رقم
  3.27) = األداء (32البند رقم 
 3.25) = األداء (46قم البند ر

 3.20 = )استقاللية ( 15البند رقم 

 3.78) = نزاهة (58البند رقم 
   3.60) = نزاهة ( 60البند رقم

  3.50) = األداء (32البند رقم  
  3.30) = التمثيل والمشارآة ( 4البند رقم 
 3.20) = ألداءا (47البند رقم 

 3.80) = التمثيل والمشارآة (4البند رقم 
  3.69) = نزاهة ( 58 رقمالبند 

   3.40) = استقاللية (15البند رقم 
  3.40) = نزاهة (57     ورقم 
   3.27) = التمثيل والمشارآة ( 1البند رقم 
 3.27) = األداء (32     ورقم 
 3.17) = األداء ( 39البند رقم 

 
 لبنان

 الموظفين النواب
 4.14 = )نزاهة (57البند رقم 
  3.76) = يل والمشارآةالتمث( 4 البند رقم

  3.52) = استقاللية (14البند رقم 
  3.33) = استقاللية ( 15البند رقم 
  3.26) = األداء ( 46البند رقم 

 

 4.13) = نزاهة (57البند رقم 
   4.08) = التمثيل والمشارآة ( 4 البند رقم

   3.90) = استقاللية (16البند رقم 
  3.80) = نزاهة ( 58البند رقم 

  3.78) = األداء( 43رقم البند 
 

 
 

 
 
 
 



 12

 
 البنود الخمس المعتبرة أآثر سلبيًة

 
 

  لبنان المغرب  مصر األردن 
نائب  نائب موظف موظف نائب موظف مشتشارين نائب موظف

 X   X X X X    يتمتع المرشحون لإلنتخابات البرلمانية بفرص متساوية في وسائل اإلعالم الخاصة والحكومية للتواصل مع الناخبين-4
  X  X X X   X علمية موضوعية لمعايير بناء ن في البرلمانوالموظف نيعي - 46
 X  X    X X X التمويل السياسي منظم بقوانين واضحة - 57
 X X    X X  X يقدم النواب تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل دقيق وصريح -58
  X  X  X X   قالليتهمتضمن استمناسبة مالية  تعويضات على نوابيحصل ال - 15
    X  X  X X إلزامية دورات تدريبية بشكل دوري في  البرلمانوموظفيشارك  - 47
   X X X      جميع أعمال الحكومة علىفعالة مارس البرلمان رقابةي - 32
      X  X   بشأن القضايا المطروحة على البرلمانهيئات المجتمع المدني نوابال يستشير - 12
 X       X  )داخلية او خارجية(وافق النواب أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير ضغوط غير مشروعة ي - 16
        X X .)منع صرف النفوذ (قوانين تضارب المصالحبفعالية ب النواب  يلتزم- 55
    X  X    يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة - 60
   X       اإلنتخابية بحرية ونزاهة من دون ضغوط تجري العملية -1

        X  بيهم للتداول في الشأن العامناخ دوريا مع نوابال تواصلي - 11
  X         يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي- 14
      X    غالبا ما يفوض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية - 21
     X     )مراقبة اإلنفاق والجباية الفعليين ( على تنفيذ الموازنةفعالة رقابةمارس البرلمان ي - 29
   X       ضحا و للبرلمانالنظام الداخلي - 39
 X          نظام داخلي لكل منهاأساسعلى   البرلمانية تعمل الكتل- 43
      X    لتطوير أدائهم  في ورش عملالنوابيشارك  - 52
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 فة بشكٍل إيجابيالبنود المصن
 

 
 مصر  األردن

 موظفينال نوابال  موظفينال نوابال
 1.65) = استقاللية (14البند رقم 
   1.74) = األداء ( 39 البند رقم

   1.83) = نزاهة (60البند رقم 
  2.18) = األداء (24البند رقم 
  2.20) = األداء ( 41البند رقم 

 

 1.78) = األداء (39البند رقم 
   1.83) = األداء ( 35 البند رقم

    1.84) = ستقالليةا( 14البند رقم 
   2.24) = نزاهة ( 60البند رقم 

 2.25) = األداء (40رقم البند 
 

 1.64) = استقاللية (14البند رقم  
  1.92) = التمثيل والمشارآة ( 2 البند رقم

  2.00) = نزاهة (60البند رقم 
  2.06) = األداء (48البند رقم 
  2.16) = األداء ( 35م البند رق

 

 2.04) = التمثيل والمشارآة (2البند رقم 
   2.19) = األداء ( 43 البند رقم

   2.20) = األداء (48البند رقم 
  2.27) = األداء ( 39البند رقم 
  2.28) = األداء ( 35البند رقم 

 
 

 المغرب

 مستشارين موظفينال النواب
 2.00) = األداء (35البند رقم 

   2.00) = استقاللية ( 14 رقمو      
   2.04) = األداء ( 24 البند رقم

  2.09) = استقاللية ( 16رقم البند 
  2.12) = األداء ( 43البند رقم 
  2.12) = األداء (51   ورقم 

  2.24) = األداء (41البند 
 

 1.70) = األداء (51البند رقم 
   1.86) = ستقالليةا (15 البند رقم

   1.90) = داءاأل (35البند رقم 
  1.90) = األداء ( 48رقم      و

  2.10) = األداء ( 49البند رقم 
  2.10) = األداء (52رقم    و

  2.11) = التمثيل والمشارآة (2رقم البند 
  2.11) = األداء (28    ورقم 

 

  1.73) = األداء (35البند رقم 
   1.87) = األداء ( 25 البند رقم
   1.87) = األداء( 52رقم      و

  1.93) = األداء ( 28البند رقم 
  1.93) = األداء ( 24رقم      و

   1.93) = األداء (51     ورقم 
   2.00) = األداء (48البند رقم 
 2.07) = األداء (27البند رقم 

 
 لبنان

 موظفينال نوابال
 1.50) = التمثيل والمشارآة (11البند رقم 
   1.54) = األداء (35 البند رقم

  1.60) = األداء ( 24رقم البند 
 1.64) =استقاللية (21البند رقم 
 1.75) = األداء (28البند رقم 

  1.58) = األداء( 39البند رقم 
  1.75) = األداء ( 48 البند رقم
  176) = األداء ( 35البند رقم 
  186) = األداء ( 41البند رقم 
   2.13) = األداء (40البند رقم 
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  الخمسة المصنفة أآثر إيجابيةالبنود المشترآة 
 

بنانل المغرب  مصر األردن    
نائب  نائب موظف موظف نائب موظف مستشارين نائب موظف

 X X X X X X X X   إلى الهيئة العامة للبرلمانقبل احالتهابدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين النيابية تقوم اللجان  - 35
 X X  X X  X   )معلومات بنكأو مركز دراسات وتوثيق أو  مكتبة(ر موثقة  يوجد في البرلمان مصاد- 48
  X    X  X X إقرارهاقبل  بشكل جدي ومفصل  واقتراحات القوانين ويناقشون مشاريعالنواب درسي - 24
     X X X  X  يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي- 14
 X X  X     X ضحا و للبرلمانالنظام الداخلي - 39
    X X  X   طعن بنتائج االنتخاباتال امكانيةن و المرشح يملك-2

   X X X     وثائق الحكومية الالحصول على  يستطيع النواب- 51
       X X X يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة - 60
  X X X       أرقام موازنة السنة المقبلةحسن تقديرل باألرقام الواردة في موازنة السنة السابقة النوابيستعين  - 28
 X    X    X إدارة جلسات البرلمان في إطار التقيد التام بالنظام الداخلي تتم - 41
 X       X  التشريع والرقابة (تحقيق المهام المنوطة به بطريقة تضمن لبرلمانلالنظام الداخلي يطبق  - 40
     X X     نظام داخلي لكل منهاأساسى عل  البرلمانية تعمل الكتل- 43
   X X      لتطوير أدائهم  في ورش عملالنوابيشارك  - 52
    X      تضمن استقالليتهممناسبة مالية  تعويضات على نوابيحصل ال - 15
    X      )معلومات بنكأومركز دراسات وتوثيق أو  مكتبة(  بالمصادر الموثقة بشكل دوريالنوابيستعين  - 49
   X        اقتراحات ومشاريع القوانينة بخبراء في دراس ن البرلمانيستعي - 25
   X        وإقرارهاخبراء في الشؤون المالية واالقتصادية لدراسة الموازنةب النوابن يستعي - 27
  X        بيهم للتداول في الشأن العامناخ دوريا مع نوابال تواصلي - 11
     X     )داخلية او خارجية( أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير ضغوط غير مشروعة يوافق النواب - 16
  X        غالبا ما يفوض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية - 21
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 اإلصالحات
 

  أآثر أهميةمعتبرةاإلصالحات ال
 

 مصر  األردن

 الموظفين النواب  الموظفين النواب
 1.06) = األداء (34  البند رقم
  1.16) = نزاهة ( 56 البند رقم
   1.17) = نزاهة (61البند رقم 
 1.17) = األداء (50     ورقم 
  1.24) = التمثيل والمشارآة ( 3البند رقم 
  1.28) = التمثيل والمشارآة (10البند رقم 

 1.20) = األداء (50البند رقم 
   1.36) = األداء ( 34 البند رقم

    1.40) = األداء (38البند رقم 
  1.42) = األداء (53البند رقم 
 1.46) = األداء ( 31البند رقم 

 1.52) = األداء (34البند رقم  
   1.80) = نزاهة ( 59 البند رقم

   1.88) = التمثيل والمشارآة (10البند رقم 
  1.96) = األداء (31البند رقم 
  1.96) = األداء ( 42    ورقم 
 2.00) = تمثيل والمشارآةال (3البند رقم 

 1.58) = التمثيل والمشارآة (3البند رقم 
   1.64) = األداء ( 50 البند رقم

   1.79) = األداء (42البند رقم 
  1.80) = األداء( 31البند رقم 
  1.86) = األداء (45البند رقم 

 
 

  المغرب

 المستشارين الموظفين النواب
 1.36) = األداء (50البند رقم 

   1.39) = األداء ( 31د رقمالبن
    1.46) = األداء (34البند رقم 
  1.52) = األداء (38البند رقم 
  1.63) = نزاهة ( 59البند رقم 

 

  1.10) = األداء (50البند رقم 
    1.30) = األداء (53البند رقم

    1.44) = التمثيل والمشارآة (13البند رقم 
  1.50) = ألداء (31البند رقم 
  1.50) = األداء ( 34     ورقم

   1.50) = نزاهة (61    ورقم 
 1.60) = األداء ( 42البند رقم 

 1.07) = األداء( 31البند رقم 
   1.20) = األداء ( 53 البند رقم

    1.27) = األداء (50البند رقم 
  1.29) = نزاهة (56البند رقم 
  1.31) = األداء (38البند رقم 

 

 
 لبنان

 الموظفين النواب
 1.32) = نزاهة (56لبند رقم ا

   1.33) = األداء ( 38البند رقم
    1.35) = التمثيل والمشارآة (10البند رقم 
  1.38) = األداء (50البند رقم 
 1.42) = األداء ( 31البند رقم 

 1.24) = التمثيل والمشارآة (13البند رقم 
   1.29) = التمثيل والمشارآة ( 3 البند رقم

    1.32) = داءاأل (34البند رقم 
  1.36) = نزاهة (59البند رقم 
 1.40) = األداء ( 31البند رقم 
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  المعتبرة أآثر أهميةةاإلصالحات المشترآة الخمس
 

  لبنان المغرب  مصر األردن 
موظف نائب  نائب موظف نائب موظف نائب موظف نائب

 X X X X X X X X  ة تنفيذها دراسة الموازنة ومراقبفي لمساعدة النواب خبراء متخصصون في الشؤون المالية  من الضروري وجود- 31
  X X  X X X X X إن تحسين مستوى الموظفين والتجهيزات يؤدي إلى تفعيل دور البرلمان - 50
 X X X  X X   X الحكومةأعمال  في مراقبة البرلمان تفعيل دور  يجب- 34
 X  X X     X ابات ونزاهتها لتعزيز حرية االنتخة ضرورياتاإلصالح -3

  X   X  X X   من أجل زيادة فاعليتهاالنيابية في انتخاب أعضاء اللجان الخبرةمراعاة  من الضروري - 38
اإلنفاق على الحملة االنتخابية واستخدام وسائل من حيث   المرشحين لالنتخابات جميع الفرص بين لتأمين تكافؤة ضروريية القانون اإلصالحات- 10

 اإلعالم
X  X     X  

  X      X X  نزاهة البرلمانضروري لضمانةفعال لقانون يمنع صرف النفوذ التطبيق  ال- 56
    X X  X   تفعيل أدائه ضرورية ل النظام الداخلي للبرلمان اإلصالحات في- 42
   X   X  X  اء البرلمانمستمرة يؤدي إلى تفعيل أدمتخصصة و عبر دورات تأهيل النوابرفع مستوى كفاءة  ان - 53
 X  X    X   برلمانال نزاهةة لتقوية ي قوانين التمويل السياسي ضرور اإلصالحات في- 59
 X   X       وتعبيراً عن قضايا الناسهيئات المجتمع المدني لجعل البرلمان أكثر تمثيالالناخبين و المزيد من التشاور مع  يجب على النواب اجراء- 13
    X     X  البرلمان  نزاهةعمل البرلماني تعزز في ال أكثر شفافية - 61
      X    برلمانية لتفعيل أداء البرلمانكتل تشجيع قيام  ضرورة - 45

  
 

 
 
 
 


