
 
 

  مفصل الستطالعات رأي الخبراءتقرير 
  البرلماني حول 

 
 
 
 
 
 
  ) ب(الملحق 
  
  
  
  
  
  
  

   تقرير حول تصنيف البنود
  
  
  
  

 1 



  
  
  
  
  

  لمحة عامة 
  
  

  الصفحة  العنوان 
  3  الديموغرافيا 
  4  تحليل البعد 
  5  تحليل البند 

  7  بنود غير ثابتة عبر البلدان 
  تحليل البند : تقييم سلبي

  ة المعتبرة أآثر سلبية البنود الخمس
  القواسم المشترآة    -

  
8   
9  

  تحليل البند : تقييم ايجابي 
  البنود الخمسة المصنفة ايجابيًا 

  القواسم المشترآة    -

  
10   
11  

  12   20 الى 18 و 9 الى 5تحليل البنود 
  :اإلصالحات

  اإلصالحات المعتبرة األآثر أهمية 
  تبرة اآثر اهمية القواسم المشترآة لإلصالحات الخمس المع  -

  
15  
16  

  

 2 



  
 

  لبيانات الديموغرافية 
  

  لبنان   المغرب   مصر   األردن     
  42  40  44  55  ذآر 
  8  10  6  5  أنثى 

  
  الجنس 

  50  50  50  60  المجموع 
  39  43  49  56  متزوج 
  11  3  1  3  عازب 
    1      مطلق 

  
الوضع 
  العائلي 

    1    1  ال ينطبق 
  

  المنطقة التي تعمل فيها 
   مراآش 7  القاهرة   عمان 

   الدارالبيضاء 18
   الرباط 25

  لبنان 

  9  25  2  4  نعم 
  41  25  47  52  آال 

  
ينتمي الى 

        4  ال ينطبق   اقلية 
  2  3    1  دينية 
    2      اتنية 
        1  قبلية 

  
نوع 

  األقلية 
  7  20  2  2  سياسية 
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برلماني 
  ) نائب(

35  25  25  25  

  25  10  25  25  موظف 

  
  المهنة 

    15      مستشار 
 

 تحليل البعد
 

  لبنان  المغرب  مصر  األردن    
مستشا موظف   نائب  موظف   نائب   موظف   نائب     

  ر 
  موظف   نائب 

انتخابات حرة 
  ونزيهة 

            3.03     3052  

  4.08  3.76  3.80  3.30  3.04  3.08  3.21  3.17    تكافؤ الفرص

  
التمثيل 
والمشار

  3.44          3.33    3.46  3.19  المشارآة   آة 

  النوابحماية 
  

            3.10  3.22      
 إستقاللية
ية إستقاللية  البرلمان

البرلمان في 
  ممارسة مهامه

      3.47    3.00        

  تشريع الفعالية
  

                  

 فعالية مراقبة
المال انفاق 

  العام

    3.09              

  
  
  
  
  
  داء ألا

مراقبة فعالة 
  على الحكومة

3.07  3.18      3.14        3.24  
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أداء النواب 
وفقاً لقوانين 
النظام الداخلي 

  للبرلمان

            3.10      

فعالية الكتل 
  البرلمانية 

3.34  3.19              3.20  

 األجهزة فعالية
 اإلدارية والفنية

  في البرلمان

3.19        3.04          

  

  نوابالآفاءة 
   

3.16      3.31            

تضارب 
  المصالح 

3.36  3.28  3.06          3.02    

 التمويل قوانين
السياسي 
لألحزاب 

والحمالت 
  اإلنتخابية 

4.73  3.32  3.25  3.11    3.45  3.47    4.00  

  
  
  
  

  النزاهة 

 العملشفافية 
  البرلماني 
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  ليل البند 

    لبنان   المغرب   مصر   األردن 
  وظف م  نائب    مستشار   موظف   نائب    موظف  نائب    موظف  نائب  

                      تجري العملية اإلنتخابية بحرية ونزاهة من دون ضغوط -1
  3.03                  طعن بنتائج االنتخاباتال امكانيةن و المرشحيملك -2  انتخابات

يتمتع المرشحون لإلنتخابات البرلمانية بفرص متساوية  -4
  خاصة والحكومية للتواصل مع الناخبينفي وسائل اإلعالم ال

  3.17  3.21  3.08  3.04  3.30  3.80  3.76  4.00  

إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من بشكل عام،  -5
  ) 9 – 8راجع صفحة ( أموال المرشح الخاصة خالل

                  

إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من بشكل عام،  -6
  )9 – 8راجع صفحة (  للمرشحرعات فرديةتب خالل

                  

إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من بشكل عام،  -7
 )   9 – 8راجع صفحة (  للمرشحتبرعات المؤسسات خالل

                  

إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من بشكل عام،  -9
  )9 – 8راجع صفحة  ( مصادر أخرىخالل

                  

  
  
  
  

فرص 
متساوية 

                    ) 10راجع صفحة (لطفًا تحديد المصادر األخرى 
بيهم للتداول في الشأن ناخ دوريا مع نوابال تواصلي -11
  العام

3.00  3.38    3.22          3.5  

  
  
  
  
  
  
  تمثيل
  

   ومشارآة 

  
 مشارآة

 بشأن القضايا هيئات المجتمع المدني نوابال يستشير -12
  المطروحة على البرلمان

3.21  3.64    3.43          3.3  

    3.52                يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي -14
تضمن مناسبة  تعويضات مالية على نوابيحصل ال -15

  يتهمإستقاللية
3.23    4.23  3.27  3.20    3.40  3.33    

  
  

   ستقالليةاإل

  
  

  حماية 
يوافق النواب أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير  -16

  ) ) خارجيةداخلية او(ضغوط غير مشروعة 
  3.35              3.9  
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إستقالل  
   ية

 يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -19
   )9 – 8راجع صفحة ( جهات غير حكومية

                  

 يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -20    
  )9 – 8راجع صفحة ( جهات دولية

                  

مان سلطته التشريعية للسلطة غالبا ما يفوض البرل -21    
  التنفيذية

      3.47    3.00        

  
     
  

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

  واقتراحات القوانين ويناقشون مشاريعالنواب درسي -24
  رهاإقراقبل بشكل جدي ومفصل 

                    
 التشريع 

 اقتراحات ة بخبراء في دراس ن البرلمانيستعي -25
  ومشاريع القوانين

                  

خبراء في الشؤون المالية واالقتصادية ب النوابن يستعي -27
  .    وإقرارهالدراسة الموازنة

    3.00  3.13          3.1   

ة  باألرقام الواردة في موازنة السنالنوابيستعين  -28
   أرقام موازنة السنة المقبلةلحسن تقديرالسابقة 

      3.09            

  على تنفيذ الموازنةفعالة مارس البرلمان رقابةي -29
  ) الفعليينوالجبايةمراقبة اإلنفاق (

3.23  3.17    3.08  3.45  3.00  3.00    3.1  

  
  
  
  

  عام 

 إنفاق تصويبديوان المحاسبة ل بتقارير نواب الينستعي -30
  المال العام

                  

        3.27  3.50  3.27          جميع أعمال الحكومة علىفعالة مارس البرلمان رقابةي -32
سلطة 

تنفيذية  
 بفعالية في قضايا الفساد وهدر المال البرلمانيحقق  -33

  العام  
3.23  3.33    3.00  3.00      3.00  3.7  

 بدراسة ومناقشة مشاريعالنيابية تقوم اللجان  -35
   إلى الهيئة العامة للبرلمانقبل احالتهاواقتراحات القوانين 

                  

  
  
  
  
  
  

  داء  ألا
  
  
  
  

  
  

                  3.00  عمل الحكومة ليةابفعالنيابية  لجان القبارت -36 برلمان 
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تدار معظم جلسات اللجان البرلمانية بشكل يضمن  -37
  حسن أدائها

                  

       3.17              ضحا و للبرلمانالنظام الداخلي -39
تحقيق  بطريقة تضمن لبرلمانلالنظام الداخلي يطبق  -40

  )التشريع والرقابة (المهام المنوطة به
          3.00  3.07      

  
  
  داء ألا

إدارة جلسات البرلمان في إطار التقيد التام بالنظام تتم  -41
  الداخلي

                  

   3.7              3.33  3.34   نظام داخلي لكل منهاأساسعلى   البرلمانيةتعمل الكتل -43  الكتل   
التي ينتمون  النيابية اجتماعات الكتل في النوابشارك ي -44    

  أعمال محدد جدول أساسعلى و بشكل دورياليها 
3.22                  

  
  
  
  

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

علمية  لمعايير بناء ن في البرلمانوالموظف نيعي -46
  موضوعية

3.58    3.18  3.30  3.25      3.26    

دورات  بشكل دوري في  البرلمانوموظفيشارك  -47
  إلزامية تدريبية

3.43  3.13  3.22  3.35  3.20          

مركز أو  مكتبة(يوجد في البرلمان مصادر موثقة  -48
  لوماتمع بنكأو دراسات وتوثيق 

                  

  
  
  

األجهزة 
اإلدارية 
  يةوالفن

 مكتبة(  بالمصادر الموثقة بشكل دوريالنوابيستعين  -49
  معلومات بنكأومركز دراسات وتوثيق أو 

  3.17              3.0  

            3.21      3.20  وثائق الحكومية الالحصول على  يستطيع النواب51
            3.41  3.00    3.12  لتطوير أدائهم  في ورش عملالنوابيشارك  -52
    3.00          3.08  3.06  3.10  لدى البرلمان قوانين واضحة تمنع تضارب المصالح -54

  

  
  

 النزاهة 
  3.10      3.00        3.53  3.50  قوانين تضارب المصالحبفعالية ب النواب يلتزم -55
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  4.1  4.14  3.40  3.10      3.52    4.70  التمويل السياسي منظم بقوانين واضح -57
يقدم النواب تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل دقيق  -58

  وصريح
4.77  3.67    3.26  3.11  3.78  3.69    3.08  

  
  

قوانين 
 التمويل
السياس
   ي

يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات  -60
  البرلمان بسهولة

      3.77  3.08  3.60      3.4  

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  بنود غير ثابتة عبر البلدان 
  للبرلمانيين والموظفين والمستشارين 

   دد من البنود اعالهلع
  
  
  

مشترك بين البرلمانيين   استثنائي للمستشارين   استثنائي للموظفين   استثنائي  للبرلمانيين   
  والموظفين 

مشترك بين البرلمانيين 
  والمستشارين 

مشترك بين الموظفين 
  والمستشارين 

  مشترك بين الجميع 

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

  
  تحليل البند: التقييم السلبي 

 . تظهر الجداول ادناه البنود الخمس التي اعتبرت أآثر سلبية في آل بلد وآل مهنة
    مصر  األردن

  موظفون  برلمانيون  موظفون  برلمانيون
  3.77) = نزاهة(60بند   4.23) = إستقاللية (15بند   3.67) = نزاهة (58بند   4.77) = نزاهة (58بند 
  3.47) = إستقاللية (21بند   3.52( = نزاهة (57بند   3.64) = برلمان (12بند   4.70) = إستقاللية (57بند 

  3.43)= برلمان (12بند   3.21) = برلمان (4بند   3.53) = نزاهة  (55بند   3.58) = اداء (46بند 
  3.41) = اداء (52بند   3.18) = ءادا (46بند   3.38)= اداء (11بند   3.50)= نزاهة (55بند 
  3.30) = اداء (46بند   3.13) = اداء (47بند   3.35) = إستقاللية (16بند   3.43) = اداء (47بند 

  
  المغرب   

  الموظفون  البرلمانيون
  

  المستشارون 

   3.80) = برلمان (4بند   3.78) = نزاهة (58بند   3.45) = اداء (29بند 
   3.69) = نزاهة (58بند   3.60) = نزاهة (60بند   3.35) = اداء (47بند 
   3.40) = إستقاللية (15بند    3.50) = اداء (32بند   3.27) = اداء  (32بند 
  3.40) = إستقاللية (57بند   3.30) = برلمان (4بند   3.25)= اداء (46بند 
   3.27) = برلمان (1بند   3.20) = اداء (47بند   3.20) = إستقاللية (15بند 

   3.27) = برلمان (32بند 
   3.17) = اداء (39بند 

  
  لبنان

  موظفون  برلمانيون
   4.13) = نزاهة (57بند     4.14) = نزاهة (57بند 
  4.68) = برلمان (4بند    3.76) = يرلمان (4بند 
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   3.90) = إستقاللية (16بند    3.52) = إستقاللية (14بند 
   3.80) = نزاهة (58بند    3.33) = إستقاللية (15بند 
   3.78) = اداء (43بند    3.26) = اداء (46بند 

  
  
 
  
   

  قواسم مشترآة للبنود الخمس المعتبرة اآثر سلبية 
  
  

  لبنان   المغرب  مصر  األردن  
 موظفنائب مستشار  موظفنائب  موظفنائب  موظفنائب   
  x     x  x  x  x      وسائل اإلعالم الخاصة والحكومية للتواصل مع الناخبينيتمتع المرشحون لإلنتخابات البرلمانية بفرص متساوية في  -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      تضمن استقالليتهممناسبة  تعويضات مالية 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(يوافق النواب أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير ضغوط غير مشروعة  -16
                x x  قوانين تضارب المصالحبفعالية ب النواب يلتزم -55
        x    x       بسهولةيمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان  -60
      x             تجري العملية اإلنتخابية بحرية ونزاهة من دون ضغوط -1

                x   بيهم للتداول في الشأن العامناخ دوريا مع نوابال تواصلي -11
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    x               يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي -14
            x       يذيةغالبا ما يفوض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنف -21
          x         ) الفعليينوالجبايةمراقبة اإلنفاق  ( على تنفيذ الموازنةفعالة مارس البرلمان رقابةي -29
      x              ضحا و للبرلمانالنظام الداخلي -39
  x                  نظام داخلي لكل منهاأساسعلى   البرلمانيةتعمل الكتل -43
            x        ر أدائهملتطوي  في ورش عملالنوابيشارك  -52

  
  

 
    
  تحليل البند: التقييم اإليجابّي 

 . تظهر الجداول ادناه البنود الخمس التي اعتبرت أآثر ايجابية في آل بلد وآل مهنة
  مصر    األردن 

  موظفون    برلمانيون     موظفون   برلمانيون 
  2.04) = برلمان (2بند    1.64=)إستقاللية(14بند   1.78) = اداء (39بند   1.65) = إستقاللية (14بند 
  2.19) = اداء (43بند    1.92) = برلمان (2بند   1.83) = اداء (35بند   1.74) = اداء (39بند 
  2.20)= اداء (48بند   2.00)= نزاهة (60بند   1.84 ) = إستقاللية (14بند   1.83) = نزاهة (60بند 
  2.27) = اداء (29بند   2.06) = اداء( 48بند   2.24)= نزاهة (60بند   2.18)= اداء (24بند 
  2.28) = اداء (35بند   2.16) = اداء (35بند   2.25) = اداء (40بند   2.20) = اداء (41بند 

  
  المغرب   

  موظفون  برلمانيون
  

  مستشارون 

   1.73) = اداء (35بند   1.70) = اداء (51بند   2.00) = اداء (35بند 
   1.87) = اداء (25بند   1.86) = إستقاللية (15 بند  2.00) = إستقاللية (14بند 
   1.87) = اداء (52بند    1.90) = اداء (35بند   2.04) = اداء  (24بند 
   1.93) = اداء (28بند   1.90) = اداء (48بند   2.09)= إستقاللية (16بند 
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  2.12) = اداء (43بند 
   2.12) = اداء (51بند 
   2.24) = اداء (41بند 

   2.10) = داءا (49بند 
   2.10) = اداء (52بند 
   2.11) = برلمان (2بند 
  2.11) = اداء (28بند 

    1.93) = اداء (24بند 
   1.93) = اداء (51بند 
   2.00) = اداء (48بند 
   2.07) = اداء (27بند 

  
  لبنان

  موظفون  برلمانيون
   1.58) = اداء (39بند      1.50) = برلمان (11بند 
  1.75) = اداء (48بند    1.54) = اداء (35بند 
   1.76) = اداء (35بند    1.60) = اداء (24بند 
   1.86) = اداء (41بند    1.64) = إستقاللية (21بند 
   2.13) = اداء (40بند    1.75) = اداء (28بند 

  
 
 

  قواسم مشترآة للبنود الخمس المعتبرة اآثر ايجابية  
  
  

  لبنان   المغرب  مصر  األردن  
 موظفنائب مستشار  موظفنائب  موظفنائب  موظفائب ن  

  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(يوجد في البرلمان مصادر موثقة  -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 المرشحيملك -2

      x x  x         وثائق الحكومية الالحصول على يستطيع النواب -51
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              x x  x يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة -60
    x  x  x            أرقام موازنة السنة المقبلةلحسن تقدير باألرقام الواردة في موازنة السنة السابقة النوابيستعين  -28
  x       x        x  إدارة جلسات البرلمان في إطار التقيد التام بالنظام الداخليم تت -41
  x              x   )التشريع والرقابة (تحقيق المهام المنوطة به بطريقة تضمن لبرلمانلالنظام الداخلي يطبق  -40
        x  x          نظام داخلي لكل منهاأساسعلى   البرلمانيةتعمل الكتل -43
      x  x  x         لتطوير أدائهم  في ورش عملالنوابيشارك  -52
          x         تضمن استقالليتهممناسبة  تعويضات مالية على نوابيحصل ال -15
          x         )معلومات بنكأومركز دراسات وتوثيق أو  مكتبة(  بالمصادر الموثقة بشكل دوريالنوابيستعين  -49
        x           شاريع القوانين اقتراحات ومة 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(ة يوافق النواب أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير ضغوط غير مشروع -16
    x                غالبا ما يفوض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية -21

  20 الى 18 و 9 الى 5تحليل البنود 
  :تعرض الجداول أدناه النسب المئوية الصالحة

  
  األردن 

  موظفون  نواب  
  جيد  

  ممتاز
   ملحوظ

  قليل   محايد
   ضعيف 

 غير 
  ملحوظ

  جيد
متاز  م

  ملحوظ

  قليل   محايد
ضعيف  

غير 
  ملحوظ

  %4  %8  %88    % 2.9  %97.1  أموال المرشح الخاصة إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -5
  %47.4  %15.8  %36.8  %70.4  %25.9  %3.7   للمرشحتبرعات فردية إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -6
  %53.3  %20  %26.7  %85.2  %7.4  %7.4   للمرشحتبرعات المؤسسات إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -7
  %66.7  %26.7  %6.7  % 100      المال العام إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -8
      %100    %50  %50   مصادر أخرى    تمويل الحملة االنتخابية من خاللإلى أية درجة يتم بشكل عام،  -9
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  %8.3  %12.5  %79.2  %25.7  %14.3  %60  جهات حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -18
  %50  %22.7  %27.3  %62.5  %31.3  %6.3  جهات غير حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -19
  % 47.4  %26.3  %26.3  %46.7  %23.3  %30  جهات دولية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -20

  
  

  مصر  
  موظفون  نواب  

  جيد  
  ممتاز
   ملحوظ

  قليل   محايد
   ضعيف 

 غير 
  ملحوظ

  جيد
 ممتاز 
  ملحوظ

  قليل   محايد
ضعيف  

غير 
  ملحوظ

  %22.7  %18.2  %59.1    % 12  %88.1  أموال المرشح الخاصة مويل الحملة االنتخابية من خاللإلى أية درجة يتم تبشكل عام،  -5
  %25.0  %35.0  %40.0  %60   %6.7  % 33.3   للمرشحتبرعات فردية إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -6
  %33.3  %38.9  %27.8  %90  %10     للمرشحتبرعات المؤسسات  خاللإلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية منبشكل عام،  -7
  %33.3  %38.9  %27.8  % 100      المال العام إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -8
               مصادر أخرى    إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -9

  %31.6  %21.1  %47.4  %16.7  %50  %33.3  جهات حكومية يتم الضغط عليه من قبل/ يتأثر البرلمانإلى أي مدى -18
  %61.1  %22.2  %16.7  %50  %50    جهات غير حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -19
  %61.5  %30.8  %7.7  %40  %60    جهات دولية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -20

  
  

  
  المغرب

  مستشارون  موظفون  نواب  
  جيد  

  ممتاز
   ملحوظ

  قليل   محايد
   ضعيف 
   غير ملحوظ

  جيد
  ممتاز
   ملحوظ

  قليل   محايد
   ضعيف 

 غير 
  ملحوظ

  جيد
   ممتاز
   ملحوظ

  قليل   محايد
  ضعيف
  غير 
  ملحوظ
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موال المرشح أ إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -5
  الخاصة

76 %  26.1%  24%   70%   20%  10%  73.3%    26.7%  

 تبرعات فردية إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -6
  للمرشح

47.8%   29.2% 26.1%   50%   37.5%  12.5%  30.8%  15.4%  53.8%  

تبرعات   خاللإلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية منبشكل عام،  -7
   للمرشحالمؤسسات

20.8 % 30%    50%   71.4%   28.6%  28.6%  25%  33.3%   41.7%  

  %64.3  %14.3  %21.4    %42.9   %28.6   %35    % 35  المال العام إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -8
        %50         %16   مصادر أخرى    من خاللإلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية بشكل عام،  -9

  %60  %6.7  33.3  %44.4  %20   %30   %52   %25  % 32  جهات حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -18
  %73.3  %20  %6.7   %44.4  %33.3   %22.2   %70.8  %30.4  % 4.2  جهات غير حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -19
   %75  %25      %33.3   %22.2   %60.9    %8.7  جهات دولية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -20
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  لبنان   
  موظفون  نواب  

  جيد  
  ممتاز
   ملحوظ

  قليل   محايد
   ضعيف 

 غير 
  ملحوظ

  جيد
 ممتاز 
  ملحوظ

  قليل   محايد
ضعيف  

غير 
  ملحوظ

  %19    81    %8.3  %91.7  أموال المرشح الخاصة إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -5
  %50   %5.6  %44.4  %57.9   %15.8  %26.3   للمرشحتبرعات فردية إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -6
 %66.7  %20  %13.3  %66.7  %8.3  %25   للمرشحتبرعات المؤسسات الحملة االنتخابية من خاللإلى أية درجة يتم تمويل بشكل عام،  -7
 %21.1  %42.1  %36.8  %50  %25  %25  المال العام إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -8
      %100        خرى    مصادر أ إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خاللبشكل عام،  -9

 %43.5   %17.4  %39.1  %40.9  %22.7  %36.4  جهات حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -18
 %47.6   %19   %33.3  %36.8  %36.8  %26.3  جهات غير حكومية يتم الضغط عليه من قبل/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -19
    %17.4  %82.6  %38.1  %33.3  %28.6  جهات دولية تم الضغط عليه من قبلي/إلى أي مدى يتأثر البرلمان -20
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  اإلصالحات المعتبرة اآثر اهمية : اإلصالحات 
 :  تظهر الجداول ادناه األصالحات األثر أهمية 

    مصر    األردن 
  موظفون    برلمانيون     موظفون 

  1.58) = برلمان (3بند    1.52)=اداء(34بند   1.20) = داءا (50بند 
  1.64) = اداء (50بند    1.80) = نزاهة (59بند   1.36) = اداء (34بند 
  1.79)= اداء (42بند   1.88)= برلمان (10بند   1.40) = اداء (38بند 

  1.96) = اداء (31بند   1.42)= اداء (53بند 
   1.96) =  اداء(42بند 

  1.80) = اداء (31بند 

  1.86) = اداء (45بند   2.00) = برلمان (3بند   1.46) = اداء (31بند 
  

  المغرب   
  موظفون  برلمانيون

  
  مستشارون 

   1.07) = اداء (31بند   1.10) = اداء (50بند   1.36) = اداء (50بند 
   1.20) = اداء (53بند   1.30) = اداء (53بند   1.39) = اداء (31بند 
   1.27) = اداء (50بند    1.44) = برلمان (13بند   1.46) = اداء  (34بند 
   1.29) = نزاهة (36بند   1.50) = اداء (31بند   1.52)= اداء (38بند 
  1.63) = نزاهة (59بند 

   
   1.50) = اداء (34بند 
   1.50) = نزاهة (61بند 
   1.60) = اداء (42بند 

  

    1.31) = اداء (38بند 
   

 

 18 



 
 
 
  

  لبنان
  موظفون  برلمانيون

   1.24) = برلمان (13بند      1.32) = نزاهة (56بند 
  1.29) = برلمان (3بند    1.33) = اداء (38بند 
   1.32) = اداء (34بند    1.35) = برلمان (10بند 
   1.36) = نزاهة (59بند    1.38) = اداء (50بند 
   1.40) = اداء (31بند    1.42) = اداء (31بند 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 



 
  
  

  قواسم مشترآة للبنود الخمس المعتبرة اآثر أهمية بالنسبة لإلصالح  
  
  

  لبنان   المغرب  مصر  األردن  
 موظفنائب تشار مس موظفنائب  موظفنائب  موظفنائب   

ة  دراسة الموازنة ومراقبفي لمساعدة النواب خبراء متخصصون في الشؤون المالية من الضروري وجود -31
  تنفيذها

  x x x  x  x  x  x  x  

    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 ة  في مراقبالبرلمان تفعيل دور يجب -34
  x   x  x          x   لتعزيز حرية االنتخابات ونزاهتهاة ضرورياتاإلصالح -3

    x     x  x  x      من أجل زيادة فاعليتهاالنيابية في انتخاب أعضاء اللجان الخبرةمراعاة من الضروري  -38
اإلنفاق من حيث  مرشحين لالنتخابات ال جميع الفرص بين لتأمين تكافؤة ضروريية القانوناإلصالحات -10

  على الحملة االنتخابية واستخدام وسائل 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 للبرلماناإلصالحات في -42
      x      x    x   مستمرة يؤدي إلى تفعيل أداء البرلمانمتخصصة و عبر دورات تأهيل النوابفع مستوى كفاءة ران  -53
  x    x        x     برلمانال نزاهةة لتقوية ي قوانين التمويل السياسي ضروراإلصالحات في -59
عل البرلمان أكثر هيئات المجتمع المدني لجالناخبين و المزيد من التشاور مع يجب على النواب اجراء -13

   وتعبيراً عن قضايا الناستمثيال
         x      x  

          x       x   البرلمان  نزاهةعمل البرلماني تعزز في الشفافية أكثر  -61
            x       برلمانية لتفعيل أداء البرلمانكتل تشجيع قيام ضرورة  -45
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