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 التمثيل والمشاركة .1

 األخالقيات البرلمانية 4.1

د قواعد محددة مكتوبة بشأن سلوك ووج 4.1.1

 البرلمانيين صادرة عن البرلمان نفسه 

د القواعد بشأن سلوك البرلمانيين واجباتهم يتحد 4.1.2

 م تحكم عملهأن التي يجب والمبادئ

د مؤسسة، مفوض على سبيل المثال، مناط ووج 4.1.3

 األخالقيات وقواعد مبادئبها السهر على التزام واحترام 
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  واضحة، فعالة ومطبقةعقوبات 4.1.4

د آليات رسمية وغير رسمية لجمع ووج 4.1.5

 المعلومات بشأن سلوك البرلمانيين

إمكانية وصول المواطن إلى معلومات حول  4.1.6

 األخالقيات البرلمانية

 

 التشريعالفاعلية في  3.1

بت البرلمان بمشاريع واقتراحات القوانين ضمن  3.1.1

 دورة انعقاده

 مشاريع القوانين واقتراحات ةناقشم وةسادر 3.1.2

 إقرارهاالقوانين بشكل جدي قبل 

فاعلية البرلمان في المشاركة في رسم السياسات  3.1.3

 العامة

 برامج، ترسم –وضع البرلمان قوانين  3.1.3.1

   الحكومةاإلطار للخطط التي تنفذها

اعتماد خطط للنهوض واإلصالح في  3.1.3.2

 مختلف القطاعات، في قوانين يقرها البرلمان

ق ينستتعاون البرلمان مع الحكومة و 3.1.3.3

 ةعملهما من اجل رسم إستراتيجية سياسية شامل

ن من هيئات المجتمع المدني في ي المعنيةشاركم 3.1.4

 دراسات اقتراحات ومشاريع القوانين

ت اقتراحات االستعانة بخبراء في دراسا 3.1.5

الرجاء تحديد مدى األخذ بعين (ومشاريع القوانين 
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 وإنفاقهاد البرلمان في وضع موازنته انفرا 2.1.2.2

د المجلس في تعيين الموظفين في انفرا 2.1.2.3

 عليهم، واإلشراف، أجورهمالبرلمان، وتحديد 

 ...هم، الختيقوتر

 من خالل قوى أمنه المجلس ضبط يتول 2.1.2.4

 تابعة له) شرطة (أمنية

عدم [دورات انعقاد المجلس في الدستورتحديد  2.1.3

  ]أخرى من قبل جهات إرجاؤها إمكانية

  والية البرلمان في الدستور تحديد 2.1.4

 تقصير والية مجلس  أو لحل واضحة شروطوجود 2.1.5

 النواب

 

 تمثيل صحيح وعادل 1.1

 على تركيبة التنوع في تركيبة المجتمعانعكاس  1.1.1

 البرلمان

على مستوى الجماعات الدينية والطائفية  1.1.1.1
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  واألحزابعلى مستوى القوى السياسية  1.1.1.2

 )نساء/رجال(على مستوى الجنس  1.1.1.3

مناطق الجغرافية، والفئات على مستوى وال 1.1.1.4

   االجتماعية، والفئات العمرية

 بعدد من السياسيةل مختلف القوى يتمث 1.1.2

  البرلمانيين يوازي حجمها الفعلي

  في االنتخابات كبيرة نسبة مشاركة  1.1.3

1.1.4 ا في البرلمان نسبة المقترعين الممثلين عملي

  مجموع المشاركين في االنتخاباتإلى قياسا مرتفعة
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 مصالححسم صراع ال 4.2

في موضوع صراع واضحة قواعد معتمدة  4.2.1

 المصالح

واضحة، فعالة  هذه القواعد بعقوبات اقتران 4.2.2

 ومطبقة

وجودها ة المعطيات بشأن صراع المصالح ويعلن 4.2.3

 بمتناول الجمهور

  البرلمان تطبيق هذه القواعد بفاعليةةتابعم 4.2.4

 الواضح عن المصالح اإلعالنفرض القانون  4.2.5

 المالية

 

  المال العامفاعلية السهر على 3.2

 دراسة ومناقشة كاملتان للموازنة 3.2.1

   الموازنةأرقامتحديد في شفافية  3.2.1.1

 األرقامالتأكد من صحة هذه  3.2.1.2

لتأكد من انعكاسات الموازنة على ا 3.2.1.3

  االقتصادية والمالية واالجتماعيةاألوضاع

خبراء في الشؤون المالية باالستعانة  3.2.1.4

  وإقرارهاواالقتصادية لدراسة الموازنة 

الحساب  (قطع الحسابلمان  البرلةسادر 3.2.1.5

  واإلنفاق الفعلية للجباية األرقام الذي يبين )النهائي

 تصويت شفاف على الموازنة 3.2.2

 مراقبة شاملة للموازنة 3.2.3

 البرلمان رقابة فعلية وفاعلة ةمارسم 3.2.3.1

مراقبة اإلنفاق والجباية  (على تنفيذ الموازنة

 ) الفعليين

 البرلمان بديوان المحاسبة لضبط انةستعا 3.2.3.2

 المال العام إنفاق

 حماية البرلمانيين 2.2

 لحصانة النيابيةلس الدستور يكرت 2.2.1

 رفع الحصانة النيابية في تقليص إمكانية 2.2.1.1

  بعض الحاالت

آليات واضحة لرفع الحصانة عن  2.2.1.2

  البرلماني

  التعبير المشترع في يةحرل يدستورضمان  2.2.2

  األمن الجسدي 2.2.3

األمن (للبرلمانيين تعويضات مالية مالئمة  2.2.4

  )المالي

غير مشروعة  البرلمانيون لضغوط  تعرضعدم 2.2.5

  من اجل اتخاذ قرارات معينة

 

 تكافؤ الفرص بين المرشحين 1.2

بما يضمن استخدام   االنتخابياإلعالمم ينظت 1.2.1

   بالتساوياإلعالموسائل 

بما يضمن المساواة بين   االنتخابي اإلعالنمينظت 1.2.2

 اإلعالنالمرشحين في 

 سقف التبرع بالمال للحمالت االنتخابية د يحدت 1.2.3

  على الحملة االنتخابيةاإلنفاقسقف د يحدت  1.2.4
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 شفافية التمويل السياسي 4.3

أحزاب، (م التمويل السياسي ينظواضحة لتقوانين  4.3.1

  ...) حمالت انتخابية، الخ

 عن المداخيل واضحة عن اإلعالنفرض قوانين  4.3.2

  والثروات والممتلكات

  ذهايتنفوالقوانين  في هذه د عقوبات رادعةاتماع 4.3.3

تنفيذ القوانين والسياسات بشأن  البرلمان ةتابعم 4.3.4

  التمويل السياسي

إمكانية وصول المواطن إلى معلومات حول  4.3.5

  التمويل السياسي

 

  فاعلية الرقابة على الحكومة ومحاسبتها 3.3

 د معارضة منظمة وفاعلة في البرلمان ووج 3.3.1

تقدم النواب بأسئلة مدى (مساءلة فعالة للحكومة  3.3.2

 األسئلة إلى تحول/ الحكومة عليهاإجابة/إلى الحكومة

 االستجواب إلى طرح الثقة ةديأتمدى /تاستجوابا

 األسئلة واالستجوابات إلى ترشيد أداء ةديأ ت.بالحكومة

 )الحكومة عمليا

طرح الثقة بالحكومة فعالية صالحية البرلمان في  3.3.3

 )مدى استعمال هذه الصالحية(

  الحكومةالتزامالسهر على فاعلية البرلمان في  3.3.4

 يةباالتفاقات الدول

 واستجوابات للحكومة بشأن أسئلةه يوجت 3.3.4.1

 احترام االتفاقيات الدولية

 اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ةتابعم 3.3.4.2

 الحكومة بشان احترام االتفاقيات الدولية

 اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان ةتابعم 3.3.4.3

 باالتفاقيات الدولية التي التزمت هاالحكومة بشان التزام

 وق اإلنسان والحريات العامةبها الدولة بشأن حق

اتهام الوزراء في لبرلمان ل يةصالحية دستور 3.3.5

بالفساد خاصة بما بتعلق (ورئيس الوزراء ورئيس الدولة 

 ) بالواجبات المترتبة عليهمبإخاللهم أو

 ة المعتمدة في االتهاملياآلسهولة ووضوح  3.3.5.1

  االتهام  عدد حاالت 3.3.5.2

 في ةشاركفي الملبرلمان ل يةصالحية دستور 3.3.6

  الرؤساء المتهمينأوحاكمة الوزراء م

ة المعتمدة في لياآلسهولة ووضوح  3.3.6.1

 المحاكمة

  المحاكمةعدد حاالت 3.3.6.2

  استقاللية البرلمان في ممارسة مهامه 2.3

  حصر صالحية التشريع في البرلمان 2.3.1

 صالحية تشريع واسعة 2.3.2

 :أمثلة لنطاق التشريع 2.3.2.1

من خالل إطار م الحريات العامة يتنظ 2.3.2.1.1

 ي يضعه البرلمانقوانين

موافقة ب الطوارئ حالة إعالن اقتران 2.3.2.1.2

 البرلمان

حصر حق فرض الضرائب والرسوم  2.3.2.1.3

 بالبرلمان

موافقة ب المال العام اقتران إنفاق 2.3.2.1.4

 البرلمان

 اقتراض المال من قبل الدولةاقتران  2.3.2.1.5

 موافقة البرلمانب

من البرلمان غياب ضغطات غير شرعية على  2.3.3

  قبل السلطة التشريعية أو جهات نافذة أخرى

 

 بات حرة ونزيهةانتخا 1.3

 العملية االنتخابية للمعايير الدولية  إدارةقةمطاَب 1.3.1

 االقتراع، وعند فرز وأثناءفي مرحلة ما قبل االقتراع (

 )النتائجوإعالن  األوراق

   جهة حيادية وموثوقة على االنتخاباتإشراف 1.3.2

 لنظر بالطعون النيابيةآليات فعالة وحيادية ل/جهة 1.3.3
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 الشفافية في ممارسة المهام 4.4

 آلية شفافة للمناقشة والتصويت 4.4.1

 المرئي اإلعالمبث جلسات البرلمان في وسائل  4.4.2

 والمسموع

حضور جلسات ل المواطنين الفرصة أمام إتاحة 4.4.3

 البرلمان ولجانه 

 نشر محاضر الجلسات والمناقشات 4.4.4

 من يشاء من المواطنين االطالع على ةعاستطا 4.4.5

  محفوظات البرلمان

 

  فاعلية اللجان البرلمانية 3.4

مؤقتة الدائمة والجان للا دد كاف من عدووج 3.4.1

، ولجان تحقيق ad hocولجان مخصصة لمهمة محددة 

 في البرلمان عند الضرورة

 للجان في مجال التشريعدور فاعل وشفاف  3.4.2

 للجان في مجال الرقابةدور فاعل وشفاف  3.4.3

 للجان في مجال التحقيقدور فاعل وشفاف  3.4.4

 الهيئات المعنية من هيئات المجتمع مشاركة 3.4.5

  اللجانات اجتماع فيدنيالم

  م اللجان بخبرات الخبراء المشهود لهةناستعا 3.4.6

 

  المحاسبة في االنتخابات 1.4 

  تحكم العصبيات في خيار المقترعينعدم  1.4.1

تحكم العالقات الشخصية في خيار عدم  1.4.2

  المقترعين

  تحكم العالقات الزبائنية بسلوك الناخبعدم  1.4.3

 تغييرات في تركيبة إلىدي االنتخابات ؤت 1.4.4

 تعكس فعليا مدى رضى المواطن عن أداء نالبرلما

 البرلماني

 توفر ثقافة المحاسبة 1.4.5

 

  عدم التمييز بين المواطنين ومعاملتهم بالمساواة 4.5

از البرلمان في اتخاذ قراراته لصالح ينحعدم ا 4.5.1

 أخرىفئة من المواطنين على حساب فئات 

تمييز أي القوانين التي يقرها البرلمان عن ال تنم  4.5.2

 غير ذلك من أو جنسي أو طائفي أو  دينيأوعنصري (

ضع تشريعات، وذ البرلمان قرارات، واتخ،ا التمييزأنواع

 المالية على أومنحازة لمصلحة التكتالت االقتصادية غير 

 )حساب المصلحة العامة

  تشريعات لمنع التمييز 4.5.3

 

 مالَئمة النظام الداخلي لألداء البرلماني 3.5

 النظام الداخلي تنوع االتجاهات ةناضم 3.5.1

  االنتماءات داخل البرلمانو

 النظام الداخلي حرية التعبير والنقاش ةناضم 3.5.2

 لجميع األعضاء

 النظام الداخلي حق النواب على اختالف ةناضم 3.5.3

 انتماءاتهم بالمشاركة في اللجان

ل النظام الداخلي عمل البرلمان لتحقيق هيست 3.5.4

 المهام المنوطة به

بحيث يستطيع عضو (وضوح النظام الداخلي  3.5.5

 )ة عمل البرلمان بسهولآلياتمان فهم البرل

  المشاركة 1.5 

 اريةستمرا[ بالناخبين الدوري تواصل النائب 1.5.1

   ]...)ااالثنين مع/اجتماعي/سياسي( ، وطبيعتهالتواصل

 هيئات المجتمع المدني استشارة/ معتواصل 1.5.2

  الخبراءو

جلسات استماع دورية، للمعنيين في المجتمع المدني، في 

 ومية في البرلماناللجان والجلسات العم
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 االلتزام باحترام الدستور 4.6

محكمة عليا، مجلس (مستقلة  آلية/ هيئةوجود 4.6.1

لطريقة المعتمدة ا (نظر في دستورية القوانينت) دستوري

 لعدم أكيدةللنظر في دستورية القوانين تشكل ضمانة 

 )وضع قوانين مخالفة للدستور

مع ما نص عليه تتوافق ضع البرلمان قوانين و 4.6.2

 رالدستو

 

  البرلمانية)الفرق (فاعلية الكتل 3.6

 نظام داخلي أساسم الكتل البرلمانية على ينظت 3.6.1

 :لكل منها

  بنظام الكتل الداخليااللتزام  3.6.1.1

 المواظبة على حضور اجتماعات دورية 3.6.1.2

 جدول أساس على أعمالهاالمشاركة في  3.6.1.3

 أعمال

  الكتل البرلمانية بقراراتهاأعضاءالتزام  3.6.2

مان قيام كتل برلمانية ع النظام الداخلي للبرليشجت 3.6.3

من طريق تخصيص جزء في موازنة (منظمة وفاعلة 

 مكاتب إنشاءالبرلمان للكتل البرلمانية لكي تستطيع 

  )دراسات واالستعانة بالخبرات والكفاءات
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 فاعلية األجهزة اإلدارية والفنية 3.7 

 د وحدات فنية متخصصة في البرلمانووج 3.7.1

 ...)اتية، الختحليل مالي، تحليل اقتصادي، معلوم(

د المعايير العلمية الموضوعية في اعتما 3.7.1.1

 تعيين الموظفين في البرلمان

 عدد كاٍف من الموظفين الكفوئين  3.7.1.2

 لموظفي البرلمان إلزاميةدورات تدريبية  3.7.1.3

 ) وذلك وفق برامج متخصصةأدائهمبهدف تحسين (

 الموظفون في البرلمان مرتبات يتقاض 3.7.1.4

  مالئمة

 /راسات وتوثيق مركز د/ د مكتبة متطورة ووج 3.7.2

 بنك معلومات في البرلمان

د المباني والتجهيزات الضرورية والحديثة ووج 3.7.3

 امهمه الواجب توافرها ليستطيع البرلمان أداء

نشر القوانين التي يقرها البرلمان في نشرة  3.7.4

  عنهصادرة

نشر التقارير التي تصدر عن البرلمان في نشرة  3.7.5

  خاصة
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 كفاية البرلمانيين 3.8 

 :  لدورهم بما فيه التالي البرلمانيينباستيعامدى  3.8.1

  لنصوص الدستورية والقوانين ا 3.8.1.1

  يات عمل البرلمان آل 3.8.1.2

   الديمقراطيةكيفية عمل األنظمة 3.8.1.3

 المعلومات المطلوبة إلىقدرة المشترع للوصول  3.8.2

  لممارسة مهام التشريع والرقابة

 دورات إعداد(تدريبية للبرلمانيين  دورات إجراء 3.8.3

 ةشاركأدائهم، كما مرات لتطوير دو وللبرلمانيين الجدد

 البرلمانيون في مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية لها

؛ وقت كافي يخصصه البرلماني عالقة بالشؤون البرلمانية

 )هلممارسة مهام

 

  

 


