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 الديمغرفيات
 

 لبنان المغرب مصر األردن  

 50 49.8 58 52 ذكر
 الجنس 50 49.1 42 47.5 انثى

  1.1  5. غيره، حدد
 48 42.4 54.1 47.8   متزوج
 47.5 48.4 35.6 49.3 أعزب
 3. 4.3  6.0 5. مظلق
 1 3.9 2.5 1.0  أرملة/أرمل

 الوضع العائلي

 3.3 1.1 1.8 1.5 غيره، حدد 

    القاهرة  67 مراكش  23

 عمان المنطقة الدار البيضاء  63.5

 اإلسكندرية  33
 الرباط 13.5

لبنان-بيروت الكبرى  

   ؟هل سبق أن تعاملت مع المحاكم فى بلدك 16.3 28.9 21.9 30.5    نعم
 83.8 71.1 78.1 69.5 ال

 26.2 33.3 31.2 34.4  مدعى
 29.2 27.7 18.5 18.0  مدعى عليه

 12.3 12.1 17.9 9.0  متهم
 4.6 10.8 13.9 6.6  مجنى عليه

  صفة كان هذا التعامل ؟ ية بأ– "نعم"ـفى حال اإلجابة ب

 27.7 16.0 18.5 32.0  شاهد
 يجهاز اإلدارهل دفعت، أو طلب منك دفع، رشاوى أو إكراميات لل 38.5 51.1 59.5 18.9 نعم

 61.5 48.9 40.5 81.1 ال ؟في المحكمة
 الذي يهل طلب منك أحد تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو غير ذلك للقاض 23.1 25.3 11.3 14.8 نعم

 76.9 74.7 88.7 85.2 ال ينظر في قضيتك ؟
 51.3 49.8 46.4 40.8 نعم
 39.0 47.9 45.6 47.5 ال

   ي بلدك؟ التي جرت فهل شاركت في االنتخابات النيابية االخيرة
 

 9.8 2.4 8.0 11.8 غيره، حدد
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  بندًا بندا السلبيالتصنيف

 
 لبنان المغرب مصر األردن   

 استقاللية 3.65 3.16    األحكام القضائيةفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و .1
 3.28 3.65 3.64 3.36  تأديبية اذا أخطأوا في اصدار أحكامهميخضع القضاة لتدابير .2
 3.14 3.57 3.54 3.11  وصرامة في المجتمع بدقةتعزيز النزاهةتطبق قوانين  .3
 3.21 3.74 3.29 3.17 يكافح القضاء الفساد في جميع مظاهره أينما وجد .4
 3.11 3.73  3.06 )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( دية تامةوحيا المحكمة بتجرد أحكامتتخذ  .5
 3.08 3.67 3.47  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون .6

  الحيادية/ النزاهة
 

 3.54 3.99 3.72 3.43 القضائية األحكام بسهولة على مواطنونيحصل ال .8
 3.38 3.91 3.51 3.25 كلفة التقاضي في بلدك في متناول الجميع .10
 3.14 3.76   تتم اجراءات المحكمة بشفافية .11
 3.58 4.27 3.83 3.71 تجري المحاكمات بكفاءة وسرعة وبدون تأخير .12

  الفعالية
 

 3.44 3.91 3.73 3.27 تنفذ االحكام القضائية باستمرار وفعالية ومن دون تدخل خارجي .13
 3.23 3.31   حد التأثير عليهمالقضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أ .14
 3.06 3.59   القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد .15
 3.05 3.56   القضاة فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوى .17

اء
ض
الق

 

 تقييم عام

 3.16 3.68 3.13  يحقق القضاء فى بلدك بصفة عامة العدالة .18
مفروضة ...) لحجز،ا، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينات على إن العقوب .24

  3.09  3.09 بشكل اعتباطي

   3.45 3.47 .)الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع اإلعالم قادر على نقل .25

الم
الع
  ا

 االعالم
   3.14  بكفاءة الضرورية إلتمام مهامهم مؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع  .30

 3.78 3.42 3.98 3.02  متساوية تنافسيتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص .38
 4.04 4.11 4.01 3.69 سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد  .39
 3.33 3.77 3.74  ة وموثوقةالهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادي .40
 3.85 3.87 3.74 3.42 يمثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية تمثيالً صحيحا .41
 3.57 4.31 3.43 3.69 يتواصل نواب دائرتي االنتخابية مع ناخبيهم .42
 3.07  3.19  يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة .43

كة
ار
ش
لم
 ا

  المشاركة

 3.84 3.90 3.83 3.53  على جميع أعمال الوزراءيمارس النواب رقابة .44
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 4.00 4.18 3.70 3.49 يحارب أعضاء البرلمان الفساد .45
 3.35 3.86 3.64 3.29 يشرع مجلس النواب بفاعلية .46
 3.51 3.86 3.63 3.20 يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام .47
 3.96 4.25 4.11 3.58  غير مشروعال يستغل النواب مناصبهم لتحقيق كسب .48
 3.53 3.73 3.91  تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة .49
 3.47 3.76 3.62 3.56 يمتاز أعضاء مجلس النواب بالكفاءة .50
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 تكرار  بنود محددة
 

 لبنان المغرب مصر األردن 
 حد إلى 

إلى حد  محايد كبير
 صغير

 حد إلى
ى حد إل محايد كبير

 صغير
 حد  إلى

إلى حد  محايد كبير
 صغير

 حد إلى
إلى حد  محايد كبير

 صغير
مفعالة   بحرية تعبيراإلعالميونإلى أي درجة يتمتع  .23
18.5 22.3 خوف من أي قمعالدون  59.2 31.6 19.6 48.8 50.4 4.3 45.2 77.7 5.6 16.7 

 يتم الضغط عليه من /إلى أي درجة يتأثر اإلعالم  .26
16.1 63.1 الحكوميةبل الجهات ق 20.8 60.6 17.7 21.7 59.9 8.4 31.7 .847 11.5 40.7 

 يتم الضغط عليه من /إلى أي درجة يتأثر اإلعالم  .27
,  الخاصةالشركات(الحكومية  غيرقبل الجهات 

 )المجموعات السياسة أو أي جهات أخرى في المجتمع
40.8 24.6 34.6 28.8 30.2 40.9 50.9 10.5 38.6 53.1 26 20.9 

24.1 47.9 27 42 31 الرشاوى/ماتالخد  اإلعالميونقبل يإلى أي مدى .28 28 36.9 17.2 .945 .638 32.6 28.8 
التنوع في إلى أي مدى يعكس محتوى اإلعالم  .29

27.4 38.7 المجتمع 33.9 26.2 29.8 44 56 4.1 39.8 82.3 8.5 9.3 

, على وجه العموم, إلى أي مدى تعتقد أن اإلعالم .31
22.2 27 يزودك بأخبار حيادية و متزنة 50.8 23.8 28.2 48 42.3 5 52.7 25.8 29.2 45 

إلى أي مدى تعتقد أن اإلعالم يزودك بكل ما  .32
 ة، من معلومات ووجهات نظر سياسي شخصياتحتاجه
  متنوعةة وأراء اجتماعية،اقتصادي

26.9 21.7 51.4 30.1 23.5 46.4 44.5 3.8 51.7 .760 11.7 27.6 

إلى أي مدى تعتقد أن اإلعالم يوظف العاملين فيه  .33
24.6 24.1 ...)عرقي، جنسي، سياسي، الخ( من دون تمييز  51.3 18 23.5 58.5 26.2 10.3 63.5 34.6 14.7 50.8 

 يمكنك الحصول على أنواع اإلعالم  إلى أي مدى .34
, المطبوعات, ديوالرا, التلفزيون, مثل(التي تهمك كافة 

 ...)  االنترنت
68 16.4 15.6 57.1 24.3 18.6 77 2 20.9 81.5 8.4 10.1 

 
 

 أسئلة عامة
 ((النسب)

 
 لبنان المغرب مصر األردن  

 حد إلى  
إلى حد  محايد كبير

  صغير
 حد إلى

إلى حد  محايد كبير
 صغير

 حد إلى
إلى حد  محايد كبير

 صغير
 حد إلى

إلى حد  محايد كبير
رصغي  

الق ضا

كان تعامل المحامى معك يتصف الى اي حد  .60
15.6 60.9 50.2 3.3 46.4 15.1 20.3 64.5 27.6 25 47.4 باألمانة والنزاهة 23.4 
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 كان المحامى كفوءا في تناول الى اي حد .61
23.1 45.3 قضيتك 31.6 59.5 27.7 12.7 48.6 5.2 46.2 60.9 20.3 18.8 

ض عن تناول القاضى  أنت راالى اي حد .62
17.1 40.2 لقضيتك 42.7 45.1 23.8 31.1 34.8 7.6 57.6 34.9 30.2 34.9 

 تعتقد أن القاضى الذى نظر في الى اي حد .63
16.8 48.7 يتمتع بالكفاءةقضيتك  34.5 48.8 29.2 22 39.4 7.9 52.7 41.4 31 27.6 

 الصحف والمجالت إلى أي مدى تستخدم .64
10.1 69.4  على المعلومات التي تهمك؟للحصول 20.5 73 11.8 15.2 59.7 .9 39.4 72.1 11.3 16.7 

 للحصول على التلفزيون إلى أي مدى تستخدم .65
 8.4 4.3 87.3 13 8. 86.2 16.8 18.6 64.6 11.3 8.3 80.4 المعلومات التي تهمك؟

 للحصول على  الراديوإلى أي مدى تستخدم .66
13.9 48.1 تي تهمك؟المعلومات ال 38 45.5 20.1 34.4 52.2 1.3 46.6 40.7 28.4 30.9 

 للحصول  شبكة االنترنتإلى أي مدى تستخدم .67
11.8 57.2 على المعلومات التي تهمك؟ 31 51.8 19.3 28.9 41.5 1 57.5 44.8 18.5 36.7 

  جهات اجتماعية ودينيةإلى أي مدى تستخدم .68
24.1 24.7  التي تهمك؟للحصول على المعلومات 51.2 40.9 23.5 35.5 34.2 9 56.8 23.3 14.2 62.5 

الا
الم
ع

 

للحصول  وسائل أخرى إلى أي مدى تستخدم .69
 على المعلومات التي تهمك؟

لم يتم ذآر أي وسيلة أخرى لم يتم ذآر أي وسيلة أخرى  لم يتم ذآر أي وسيلة أخرى لم يتم ذآر أي وسيلة أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
يجابي بندًا بندًاالتصنيف اإل   

 

 لبنان المغرب مصر األردن   

   2.79 2.88  األحكام القضائيةفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و .1 اإلستقاللية
   2.94  )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامة المحكمة بتجرد أحكامتتخذ  .5
الحيادية/النزاهة    2.99 بصرامة لمساواة أمام القانونيطبق مبدأ ا .6  
ضاء 2.55 2.95 2.54 2.56  الشخصيةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة .7

الق
 

 1.88 2.49 2.22 2.13 يتمتع القضاة بمؤهالت علمية ومهنية مناسبة      .9 الكفاءة
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   2.97 2.99 تتم اجراءات المحكمة بشفافية .11 الفعالية
   2.85 2.99 القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم .14
   2.67 2.83 القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد .15
 2.34 2.72 2.56 2.47 القضاة فى بلدك أكفاء .16
   2.68 2.80 القضاة فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوى .17

 تقييم عام

    2.54 يحقق القضاء فى بلدك بصفة عامة العدالة .18
مفروضة ...) لحجز،ا، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على  .24

 2.72  2.97  .بشكل اعتباطي

 2.16 2.93   .)الخ, اجتماعية, دينية, سياسية( المسائل بحرية جميع اإلعالم قادر على نقل .25

الم
الع
 ا

 االعالم
 2.13 2.59  2.95 بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع  .30

    2.92 الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادية وموثوقة .40
  2.86  2.92 ةيرضخ النواب لضغوط غير مشروع .43
آة    2.85 تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة .49

ار
مش
 ال

  المشارآة

 2.55 2.61 2.59 2.37  اذا حاز الشروط القانونيةيترشح لالنتخابات بإمكان أي مواطن أن .51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أسئلة اإلصالح: التصنيف بندًا بندًا   
 

 لبنان المغرب مصر األردن  

 1.38 1.59 1.53 2.07 اء القض استقالليةتعزيزالى اإلصالح حاجة تستدعي ال .19
 1.50 1.45 1.81 2.17 اء القضنزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة .20
 1.56 1.43 1.61 2.06 اء القضفعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة .21

  القضاء

 1.64 1.69 1.69 2.14 اة القضكفاءة  تعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة .22
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 1.49 1.52 1.47 1.74 االعالم  استقاللية تعزيزالى اإلصالحتستدعي الحاجة  .35
   اإلعالم 1.51 1.39 1.62 1.88 االعالم نزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة .36

 1.65 1.36 1.55 1.81 االعالم فعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة .37
 1.33 1.57 1.48 1.96  في االنتخابات النيابية تعزيز التمثيل والمشاركةالى اإلصالحتستدعي الحاجة  .52

 1.35 1.47 1.62 2.02 البرلمان تعزيز استقاللية الى اإلصالحتستدعي الحاجة  .53
 1.36 1.31 1.62 1.99 البرلمان نزاهة تعزيز الى اإلصالحتستدعي الحاجة  .54

ةالمشارآ    

 1.38 1.34 1.55 1.90 البرلمان تعزيز أداء الى اإلصالحتستدعي الحاجة  .55
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 البنود التي تشير إلى قلق بين المشارآين 
(within countries)  

Of numbers of items above 3 
 
 

Country   
 

Pillar لبنان المغرب مصر األردن 

 15 15 9 8 القضاء
 0 1 2 2 اإلعالم
 13 12 13 10 البرلمان

 



 11 

 
  ترتيب البنود المصنفة سلبيًا، بالنسبة لكل محور ولكل بلد

 األردن
 

 X البعد  
 3.71 آفاءة  تجري المحاكمات بكفاءة وسرعة وبدون تأخير. 12
 3.43 نزاهة  القضائية األحكام بسهولة على مواطنونيحصل ال. 8
استقاللية  اصدار أحكامهميخضع القضاة لتدابير تأديبية اذا أخطأوا في . 2 3.36 

 3.27 آفاءة  تنفذ االحكام القضائية باستمرار وفعالية ومن دون تدخل خارجي. 13
 3.25 آفاءة  كلفة التقاضي في بلدك في متناول الجميع. 10
 3.17 نزاهة  يكافح القضاء الفساد في جميع مظاهره أينما وجد. 4
 3.11 نزاهة   وصرامةي المجتمع بدقة فتعزيز النزاهةتطبق قوانين . 3

ضاء
الق

 

 3.06 نزاهة  )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامة المحكمة بتجرد أحكامتتخذ . 5
 3.47  .)الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع اإلعالم قادر على نقل. 25

الم
إلع
 ا

  .مفروضة بشكل اعتباطي...) لحجز،ا، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية اتؤسس والماإلعالميينإن العقوبات على . 24
3.09 

 3.69  يتواصل نواب دائرتي االنتخابية مع ناخبيهم. 42
 3.69  سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد. 39
 3.58  ال يستغل النواب مناصبهم لتحقيق كسب غير مشروع. 48
 t  3.56يمتاز أعضاء مجلس النواب بالكفاءة . 50
 3.53  يمارس النواب رقابة على جميع أعمال الوزراء. 44
 3.49  يحارب أعضاء البرلمان الفساد. 45
 3.42  يمثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية تمثيالً صحيحا. 41
 3.29  يشرع مجلس النواب بفاعلية. 46
 3.20  يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام. 47

آة
ار
مش
 ال

 3.02   متساوية تنافسيتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص. 38
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 مصر
 

 X  البعد   
3.83 نزاهة تجري المحاكمات بكفاءة وسرعة وبدون تأخير. 12
3.73 نزاهة وفعالية ومن دون تدخل خارجيتنفذ االحكام القضائية باستمرار . 13
3.72 نزاهة القضائية األحكام بسهولة على مواطنونيحصل ال. 8
استقاللية  يخضع القضاة لتدابير تأديبية اذا أخطأوا في اصدار أحكامهم. 2 3.64
3.54  نزاهة   وصرامة في المجتمع بدقةتعزيز النزاهةتطبق قوانين . 3

3.51 نزاهةI  التقاضي في بلدك في متناول الجميعكلفة . 10
3.47 نزاهة  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون. 6

سية
سا
األ

اد 
ألبع

 ا

3.29 نزاهة  يكافح القضاء الفساد في جميع مظاهره أينما وجد . 4

ضاء
الق

 

ييم
لتق
 ا

عام
 ال

 

 يحقق القضاء فى بلدك بصفة عامة العدالة. 18
 

3.13 

3.45  .) الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع على نقلاإلعالم قادر . 25

الم
إع

 

3.14  بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع . 30

4.11  ال يستغل النواب مناصبهم لتحقيق كسب غير مشروع. 48
4.01  سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد. 39
3.98   متساوية تنافسيتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص. 38
3.91  تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة. 49
3.83  يمارس النواب رقابة على جميع أعمال الوزراء. 44
3.74  الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادية وموثوقة. 40
3.74  مثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية تمثيالً صحيحاي. 41
3.70  يحارب أعضاء البرلمان الفساد. 45
3.64  يشرع مجلس النواب بفاعلية. 46
3.63  يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام. 47
3.62  يمتاز أعضاء مجلس النواب بالكفاءة. 50
3.43  دائرتي االنتخابية مع ناخبيهم يتواصل نواب .42

آة
ار
مش
 ال

3.19  يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة. 43
 
 



 13 

 
 المغرب

 

 X البعد   
4.27 آفاءة  تجري المحاكمات بكفاءة وسرعة وبدون تأخير. 12
3.99 نزاهة  القضائية األحكام بسهولة على مواطنونيحصل ال. 8

3.91 آفاءة  قاضي في بلدك في متناول الجميعكلفة الت. 10
3.91 آفاءة  تنفذ االحكام القضائية باستمرار وفعالية ومن دون تدخل خارجي. 13
3.76 آفاءة  تتم اجراءات المحكمة بشفافية. 11
3.74 نزاهة يكافح القضاء الفساد في جميع مظاهره أينما وجد. 4
3.73 نزاهة  )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامةرد  المحكمة بتجأحكامتتخذ . 5
3.67 نزاهة  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون. 6
استقاللية  يخضع القضاة لتدابير تأديبية اذا أخطأوا في اصدار أحكامهم. 2 3.65
زاهةن   وصرامة في المجتمع بدقةتعزيز النزاهةتطبق قوانين . 3  3.57

سية
سا
األ

اد 
ألبع

 ا

استقاللية   األحكام القضائيةفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و. 1 3.16
3.68   يحقق القضاء فى بلدك بصفة عامة العدالة. 18
3.59   القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد. 15
3.56   القضاة فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوى. 17

ضاء
الق

 

ييم
لتق
 ا

عام
 ال

 

3.31   القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم. 14

الم
إلع
 ا

مفروضة بشكل ...) لحجز،ا، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على . 24
 3.09  .اعتباطي

 4.31  يتواصل نواب دائرتي االنتخابية مع ناخبيهم. 42
 4.25  ال يستغل النواب مناصبهم لتحقيق كسب غير مشروع. 48
 4.18  يحارب أعضاء البرلمان الفساد. 45
 4.11   سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد. 39
 3.90  يمارس النواب رقابة على جميع أعمال الوزراء. 44
 3.87  يمثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية تمثيالً صحيحا. 41
 3.86  يشرع مجلس النواب بفاعلية. 46
 3.86  يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام. 47
شا 3.77  الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادية وموثوقة. 40

الم
آة
ر

 

 3.76  ب بالكفاءةيمتاز أعضاء مجلس النوا. 50
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 3.73  تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة. 49
 3.42   متساوية تنافسيتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص. 38

 
 لبنان

 

لبعدا     X 
استقاللية   األحكام القضائيةفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و. 1 3.65

3.58 آفاءة  تجري المحاكمات بكفاءة وسرعة وبدون تأخير. 12
3.54 نزاهة  القضائية األحكام بسهولة على مواطنونيحصل ال. 8

3.44  آفاءة  تنفذ االحكام القضائية باستمرار وفعالية ومن دون تدخل خارجي. 13
3.38 آفاءة  كلفة التقاضي في بلدك في متناول الجميع. 10
استقاللية  يخضع القضاة لتدابير تأديبية اذا أخطأوا في اصدار أحكامهم. 2 3.28
3.21 نزاهة  يكافح القضاء الفساد في جميع مظاهره أينما وجد. 4

3.14 آفاءة  تتم اجراءات المحكمة بشفافية. 11
3.14 نزاهة   وصرامة في المجتمع بدقةتعزيز النزاهةتطبق قوانين . 3
3.11 نزاهة  )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامة المحكمة بتجرد أحكامتتخذ . 5

سية
سا
األ

اد 
ألبع

 ا

3.08 نزاهة  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون. 6
3.23   القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم. 14
3.16  امة العدالةيحقق القضاء فى بلدك بصفة ع. 18
3.06   القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد. 15

ضاء
الق

 

يم 
تقي
 ال

عام
 ال

3.05   القضاة فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوى. 17
4.04  سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد. 39
4.00  يحارب أعضاء البرلمان الفساد. 45
3.96   النواب مناصبهم لتحقيق كسب غير مشروعال يستغل. 48
3.85  يمثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية تمثيالً صحيحا. 41
3.84  يمارس النواب رقابة على جميع أعمال الوزراء. 44
3.78   متساوية تنافسيتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص. 38
3.57   دائرتي االنتخابية مع ناخبيهميتواصل نواب. 42
3.53  تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة. 49
3.51  يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام. 47
3.47   يمتاز أعضاء مجلس النواب بالكفاءة.50

آة
ار
مش
 ال

3.35  يشرع مجلس النواب بفاعلية. 46
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3.33  النتخابات حيادية وموثوقةالهيئة المعنية باإلشراف على ا. 40
3.07  يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة. 43

 
 
 
 

  البنود المشترآة المصنفة أآثر سلبية بالنسبة لكل بلد ولكل محور
 

بنا نم  لبنان المغرب مصر األردن البعد  

 X X X X استقاللية  ر أحكامهميخضع القضاة لتدابير تأديبية اذا أخطأوا في اصدا. 2
 X X X X نزاهة  وصرامة في المجتمع بدقةتعزيز النزاهةتطبق قوانين . 3
 X X X X نزاهة يكافح القضاء الفساد في جميع مظاهره أينما وجد. 4
 X X X X نزاهة  القضائية األحكام بسهولة على مواطنونيحصل ال. 8

 X X X X آفاءة ي متناول الجميعكلفة التقاضي في بلدك ف. 10
 X X X X آفاءة تجري المحاكمات بكفاءة وسرعة وبدون تأخير. 12
 X X X X آفاءة تنفذ االحكام القضائية باستمرار وفعالية ومن دون تدخل خارجي . 13
 X  X X نزاهة )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامة المحكمة بتجرد أحكام تتخذ .5
 X X X  نزاهة  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون. 6
 X X   استقاللية   األحكام القضائيةفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و. 1

ية
اس
ألس
د ا
بعا
األ

 

 X X   آفاءة  تتم اجراءات المحكمة بشفافية. 11
 X X X   يحقق القضاء فى بلدك بصفة عامة العدالة. 18
 X X    القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم. 14
 X X     القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد. 15

اء
ض
الق

  

عام
 ال
ييم
لتق
 ا

 X X    القضاة فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوى. 17
، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على . 24
   . مفروضة بشكل اعتباطي...) لحجز،ا

 X  X  

   X X  .)الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع اإلعالم قادر على نقل. 25

الم
إلع
  ا

 

   X   بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع . 30

 X X X X   متساوية تنافسيتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص. 38
 X X X X  سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد. 39

آة
ار
مش
  ال

 X X X X  يمثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية تمثيالً صحيحا. 41
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 X X X X  يتواصل نواب دائرتي االنتخابية مع ناخبيهم. 42
 X X X X  يمارس النواب رقابة على جميع أعمال الوزراء. 44
 X X X X  يحارب أعضاء البرلمان الفساد. 45
 X X X X  يشرع مجلس النواب بفاعلية. 46
 X X X X  يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام. 47
 X X X X  ال يستغل النواب مناصبهم لتحقيق كسب غير مشروع. 48
 X X X X  يمتاز أعضاء مجلس النواب بالكفاءة. 50
 X X X   الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادية وموثوقة. 40
 X X X   تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة. 49
 X  X   يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة.  43
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سبة لكل محور ولكل بلدترتيب البنود المصنفة إيجابية بالن  
 
 

 األردن
 

 X البعد    
 2.13 فعالية يتمتع القضاة بمؤهالت علمية ومهنية مناسبة     . 9
 2.56 نزاهة   الشخصيةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة. 7
 2.88 استقاللية  حكام القضائية األفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و. 1
 2.99 نزاهة  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون. 6

 األبعاد 
 األساسية

 
 2.99 آفاءة  تتم اجراءات المحكمة بشفافية. 11
 2.47  القضاة فى بلدك أكفاء. 16
 2.54  يحقق القضاء فى بلدك بصفة عامة العدالة. 18
 2.80   محايدون عند النظر في الدعاوىالقضاة فى بلدك . 17
 2.83   القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد. 15

اء
ض
الق

 

 التقييم 
 العام

 2.99   القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم. 14
 2.95  بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع . 30 اإلعالم

 2.37   اذا حاز الشروط القانونيةيترشح لالنتخابات بإمكان أي مواطن أن. 51
 2.85  تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة. 49
لمشارآةا 2.92  الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادية وموثوقة. 40   

 2.92  يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة. 43
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 مصر
 

بعاداأل     X 

 2.22 فعالية يتمتع القضاة بمؤهالت علمية ومهنية مناسبة     . 9
 2.54 نزاهة  الشخصيةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة. 7
استقاللية  األحكام القضائيةفي اصدار على القضاة ضغطيحصل تدخل و. 1 2.79 
 2.94 نزاهة )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامة المحكمة بتجرد أحكامخذ تت. 5

 األبعاد 
 األساسية

 
 2.97 آفاءة تتم اجراءات المحكمة بشفافية. 11
 2.56  القضاة فى بلدك أكفاء. 16
 2.67  القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد. 15
 2.68   فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوىالقضاة. 17

اء
ض
الق

 

 التقييم 
 العام

 2.85  القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم. 14

...) لحجز،ا، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على . 24 اإلعالم
 2.97    . مفروضة بشكل اعتباطي

 2.59   اذا حاز الشروط القانونيةيترشح لالنتخابات بإمكان أي مواطن أن. 51  المشارآة
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 المغرب
 

األبعاد    X 

الفعالية يتمتع القضاة بمؤهالت علمية ومهنية مناسبة     . 9  األبعاد  2.49
اهةنز  الشخصيةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة. 7 األساسية  2.95 

اء
ض
الق

 
 التقييم 
 العام

 2.72  القضاة فى بلدك أكفاء. 16

 2.59  بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع . 30
 2.93  .) الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع اإلعالم قادر على نقل. 25 اإلعالم

 2.61   اذا حاز الشروط القانونيةيترشح لالنتخابات واطن أنبإمكان أي م. 51
 2.86  يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة. 43  المشارآة

 
 
 

 لبنان
 

داالبعا    X 

 األبعاد 1.88 فعالية يتمتع القضاة بمؤهالت علمية ومهنية مناسبة     . 9
2.55 نزاهة  الشخصية من النزاهةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير. 7 األساسية

اء
ض
الق

 

 التقييم 
 العام

2.34  القضاة فى بلدك أكفاء. 16

2.13  بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع . 30
 اإلعالم2.16  .) الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع اإلعالم قادر على نقل. 25
مفروضة ...) لحجز،ا، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على . 24

2.72    . بشكل اعتباطي

2.55   اذا حاز الشروط القانونيةيترشح لالنتخابات بإمكان أي مواطن أن. 51  المشارآة
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نسبة لكل بلد ولكل محورالبنود المشترآة المصنفة أآثر إيجابية بال   

 

 لبنان المغرب مصر األردن البعد   
 X X X X فعالية يتمتع القضاة بمؤهالت علمية ومهنية مناسبة     . 9
 X X X X نزاهة   الشخصيةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة. 7
   X X استقالل  األحكام القضائيةفي اصدار القضاةعلى  ضغطيحصل تدخل و. 1

   X X آفاءة تتم اجراءات المحكمة بشفافية. 11
   X  نزاهة )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( وحيادية تامة المحكمة بتجرد أحكامتتخذ . 5

 األبعاد 
 األساسية

    X نزاهة  بصرامة يطبق مبدأ المساواة أمام القانون. 6
 X X X X  القضاة فى بلدك أكفاء. 16
   X X   القضاة فى بلدك محايدون عند النظر في الدعاوى. 17
   X X   القضاة فى بلدك يتمتعون بالنزاهة وهم بعيدون عن الفساد. 15
   X X  القضاة فى بلدك مستقلون ال يملك أحد التأثير عليهم. 14

اء
ض
الق

 

 التقييم
مالعا  

    X   ة عامة العدالةيحقق القضاء فى بلدك بصف. 18
 X  X X  بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع . 30
، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على . 24

 اإلعالم X  X     . مفروضة بشكل اعتباطي...) لحجز،ااإلقفال، 

 X X    .)الخ, اجتماعية, دينية, سياسية (المسائل بحرية جميع م قادر على نقلاإلعال. 25
 X X X X   اذا حاز الشروط القانونيةيترشح لالنتخابات بإمكان أي مواطن أن. 51
  X  X  يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة. 43
  المشارآة    X  تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة. 49

    X  الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابات حيادية وموثوقة. 40
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 اإلصالحات
 
 

 لبنان المغرب مصر األردن  
 1.38 1.59 1.53 2.07 اء القض استقالليةتعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة . 19
 1.50 1.45 1.81 2.17 اء القضنزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 20
 1.56 1.43 1.61 2.06 اء القضفعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 21

  القضاء

 1.64 1.69 1.69 2.14 اة القضكفاءة  تعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة. 22
 1.49 1.52 1.47 1.74 االعالم  استقاللية تعزيزالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 35
   اإلعالم 1.51 1.39 1.62 1.88 االعالم نزاهة تعزيز صالحالى اإل تستدعي الحاجة. 36

 1.65 1.36 1.55 1.81 االعالم فعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 37
 1.33 1.57 1.48 1.96  في االنتخابات النيابية تعزيز التمثيل والمشاركةالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 52

 1.35 1.47 1.62 2.02 البرلمان تعزيز استقاللية الحالى اإلصتستدعي الحاجة . 53

 1.36 1.31 1.62 1.99 البرلمان نزاهة تعزيز الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 54

   المشارآة

 1.38 1.34 1.55 1.90 البرلمان تعزيز أداء الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 55
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بنود اإلصالحات بالنسبة لكل محور ولكل بلدترتيب   
 

 ألردن
 

 2.06 اء القضفعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 21
 2.07 اء القض استقالليةتعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة . 19
 2.14 اة القضكفاءة  تعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة. 22

قضاءال   

 2.17 اء القضنزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 20
 1.74 االعالم  استقاللية تعزيزالى اإلصالحلحاجة تستدعي ا. 35
   اإلعالم 1.81 االعالم فعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 37

 1.88 االعالم نزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 36
 1.90 البرلمان تعزيز أداء الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 55
 1.96  في االنتخابات النيابية تعزيز التمثيل والمشاركةصالحالى اإلتستدعي الحاجة . 52

 1.99 البرلمان نزاهة تعزيز الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 54
   المشارآة

 2.02 البرلمان تعزيز استقاللية الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 53
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 مصر

 
 

 1.53 اء القض استقالليةتعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة . 19
 1.61 اء القضفعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 21
  القضاء 1.69 اة القضكفاءة  تعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة. 22

 1.81 اء القضنزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 20
 1.47 االعالم  استقاللية تعزيزالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 35
   اإلعالم 1.55 االعالم فعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 37

 1.62 االعالم نزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 36
 1.48  في االنتخابات النيابية تعزيز التمثيل والمشاركةالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 52

 1.55 البرلمان تعزيز أداء الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 55
 1.62 البرلمان تعزيز استقاللية الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 53

   المشارآة

 1.62 البرلمان نزاهة تعزيز الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 54
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 المغرب 

 
 1.43 اء القضفعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 21
 1.45 اء القضنزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 20
 1.59 اء القض استقالليةتعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة . 19

  القضاء

 1.69 اة القضكفاءة  تعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة. 22
 1.36 االعالم فعالية تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 37
   اإلعالم 1.39 االعالم نزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 36

 1.52 االعالم  استقاللية تعزيزالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 35
 1.31 البرلمان نزاهة تعزيز الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 54

 1.34 البرلمان تعزيز أداء الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 55

 1.47  البرلمان تعزيز استقاللية الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 53

   المشارآة

 1.57  في االنتخابات النيابية تعزيز التمثيل والمشاركةالى اإلصالحتستدعي الحاجة  .52
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 لبنان
 

 1.38 اء القض استقالليةتعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة . 19
 1.50 اء القضنزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 20
 1.56 اء القضفعالية تعزيز إلصالحالى ا تستدعي الحاجة. 21

  القضاء

 1.64 اة القضكفاءة  تعزيزالى اإلصالح تستدعي الحاجة. 22
 1.49 االعالم  استقاللية تعزيزالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 35
   اإلعالم 1.51 االعالم نزاهة تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 36

 1.65 االعالم ليةفعا تعزيز الى اإلصالح تستدعي الحاجة. 37
 1.33  في االنتخابات النيابية تعزيز التمثيل والمشاركةالى اإلصالحتستدعي الحاجة . 52

 1.35 البرلمان تعزيز استقاللية الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 53
 1.36 البرلمان نزاهة تعزيز الى اإلصالحتستدعي الحاجة . 54

   المشارآة

 1.38 البرلمان تعزيز أداء إلصالحالى اتستدعي الحاجة . 55

 


