
 

  تقرير حول استطالع الرأي العام في مصر

  مسودة
  

تشكل النتائج المشار إليها أدناه موجزا مختصراً عن النتائج األساسية المستقاة من استطالع الرأي 

الذي أجرته الشركة الدولية للمعلومات لحساب المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة خالل 

طريقة تنفيذ : ويتضمن التقرير ما يلي. ١١/٠٦/٢٠٠٦و ٠٣/٠٦/٢٠٠٦الفترة الممتدة بين 

االستطالع، الخصائص السكانية باإلضافة إلى تقارير حول الركائز القضائية واإلعالمية 

  . والبرلمانية

  

   طريقة تنفيذ االستطالع -١

 من ٥٣٦.  مشارك من القاهرة واإلسكندرية عبر انتقاء عينات نسبية ٨٠٠شمل االستطالع 

يظهر توزيع الجنس في %). ٣٣( من اإلسكندرية ٢٦٤و%) ٦٧(ن جاؤوا من القاهرة المشاركي

ذكور % ٥٨(العينة غلبةً للذكور نتيجة الصعوبة التي واجهت المشاركات النساء في اإلجابة 

  ). إناث% ٤٢و

  

   تحليل المعطيات المفقودة-٢

لم تتخطَّ نسبة %. ١١,٢ي بلغ معدل الرفض العام بين المشاركين الذين شملهم استطالع الرأ

% ١١ حيث بلغت النسبة ٦٨ و٦٧ و٦٦ و٦٥ و٦٤باستثناء السؤال رقم % ٥األجوبة المفقودة الـ

أما . تقع هذه األسئلة تحت خانة الوسائل المستعملة من اجل الحصول على المعلومات الضرورية.

الفقراء المرتفعة الذين نسبة المعطيات المفقودة في هذا القسم  فهي ناجمة عن نسبة األميين و

  . شاركوا في االستطالع

  : يشير تحليل المعطيات المفقودة عن كثب إلى التالي

سجل " إلى أي مدى تستعمل االنترنت للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها: "٦٧ البند -١

.  البندمن المشاركين من تقييم هذا% ٢٣,٣أعلى مستوى من المعطيات المفقودة بسبب عدم تمكن 

ا أم أنهم لم يشعروا بالثقة الكافية لتقييم هذا اإما أن المشاركين اعتبروا هذا الجواب حساسجد 

   .السؤال
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سحب البطاقة : مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميين إن العقوبات على : "٢٤ البند رقم -٢

 أعلى مستوى من سجل ثاني" .شكل اعتباطيبمفروضة ...) لحجز،ا ، اإلقفال، الصحفية

  .  من المشاركين من تقييم هذا البند% ١٠,٦المعطيات المفقودة بسبب عدم تمكن 

طرح هذان البندان اإلشكالية الكبرى لدى العينة التي شملها االستطالع مقابل أجوبة أخرى شهدت 

  . ٤. نسبة أدنى من المعطيات المفقودة قد تهم المؤلفين، لجأنا إلى ذكرها في الملحق ت، ص

  

  الخصائص السكانية -٣

  :إن المعلومات التالية مبينة بالنسبة المئوية

   

  ذكر   ٥٨

  انثى    ٤٢

  الجنس

  متزوج  ٥٤,١

  عازب   ٣٥,٦

  ) ارمل/مطلق(آخر   ٨,٥

  

  الوضع العائلي

  أمي   ١٦,٥

  المدرسة االبتدائية   ٣٥

  الشهادة العامة   ٣٦

  مستوى جامعي   ١٣

  

  المستوى العلمي

  

   القضائية: التقارير بحسب الركيزة -٤

   النتائج العامة -أ

  

فمن . إن ميل أفراد من العامة إلى تقييم السلطة القضائية في مصر بشكل سلبي يشكل نتيجة مهمة

  ). راجع الفقرة ت أدناه. ( أسئلة بطريقة سلبية٩ سؤاالً مهما ومحددا، تم تقييم ١٨أصل 

من المشاركين قد تعاطوا مع محاكم مصر، في حين % ٢١,٩إلى ذلك، يظهر الجدوالن أدناه أن 

والملفت في األمر انه من بين أولئك الذين . لم تقصد المحكمة يوما%) ٧٨,١(أن األكثرية الساحقة 
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اعترفوا بأنهم دفعوا أو طُلب منهم أن يدفعوا الرشاوى أو % ٥٩,٥اختبروا النظام القضائي، 

بدا أن المشاركين . نهم رشوة القاضي الذي يرأس الجلساتممن طُلب م% ١١,٣األتعاب، مقابل 

  .راضون نسبياً عن أداء محاميهم إنما أقّل رضا عن أداء القضاة

    

  نعم   ٢١,٩ 

  ال   ٧٨,١

  هل سبق أن تعاملت مع المحاكم في بلدك؟ 

  كمدٍع   ٣١,٢

كمدعى   ١٨,٥

  عليه 

  تهم كم  ١٧,٩

  كضحية   ١٣,٩

  كشاهد   ١٨,٥

  إذا كان الجواب نعم، في أي إطار كان ذلك؟ 

  نعم   ٥٩,٥

  ال   ٤٠,٥

هل دفعت أو طلب منك دفع رشوة أو إتعاب لموظفي 

  المحكمة؟ 

  نعم   ١١,٣

  ال   ٨٨,٧

هل طلب احد منك تقديم هدايا أو دفع مبلغ من المال للقاضي 

  الذي يرأس قضيتك؟ 

  

  

درجة 

  محدودة 

إلى   محايد 

 ابعد حد 

  

   إلى أي مدى كان محاميك كتوماً وشريفاً  -٦٠  ٦٤,٥  ٢٠,٣  ١٥,١

إلى أي مدى كان محاميك كفؤاً في التعاطي مع -٦١  ٥٩,٥  ٢٧,٧  ١٢,٧

  قضيتك  

 إلى أي مدى كنت راضياً عن الطريقة التي عالج -٦٢  ٤٥,١  ٢٣,٨  ٣١,١

  بها القاضي دعواك 

  إلى أي مدى كان القاضي الذي اهتم بقضيتك كفؤاً-٦٣  ٤٨,٨  ٢٩,٢  ٢٢
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   تحليل البنود: التقييم االيجابي -ب

وبالتالي، ينظر إلى القضاة على أنهم يتمتعون بمستوى مقبول من . بنود تقويما ايجابيانالت خمسة 

من جهة أخرى، . النزاهة والمهارات المهنية الجيدة وان قراراتهم ال تتأثر بالتدخالت والضغوط

  ). نتيجة هامشية(دية وأن إجراءات المحاكم تدار بشفافية ينظر إلى قرارات المحاكم على أنها حيا

   

X األبعاد      

   يتمتع القضاة بالمهارات المهنية الضرورية  -٩  فعالية   ٢,٢٢

حياد /نزاهة  ٢,٥٤ يعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من  -٧

   الشخصيةالنزاهة

   للتأثير على قراراتهم القضاة لضغط أو تدخل يتعرض-١  استقاللية   ٢,٧٩

حياد /نزاهة  ٢,٩٤ مساواة ( تصدر قرارات المحاكم بتجرد وحيادية تامة -٥

  ) في التعامل وعدم  تمييز

   تتم ادارة القضايا بشفافية -١١  كفاءة   ٢,٩٧

  

  

  األبعاد

  األساسية

 ٣ ما دون جفالنتائ. ٥ و ١ على مقياس يتراوح بين  بند كلمعدل ان النتائج تمثل :مالحظة(

لذا كلما للبند  تعكس تصنيف سلبي ٣تعكس تصنيف ايجابي للنقطة، أما النتائج التي هي فوق 

  ):رتفع الرقم ازداد التصنيف السلبيا

  . غير أن المشاركين قيموا الوضع القضائي إيجابا كما يتجلّى في الجدول أدناه

X     

   إن القضاة في بلدك كفؤون -١٦  ٢,٥٦

   إن القضاة في بلدك مستقيمون وغير فاسدين -١٥  ٢,٦٧

   يتمتع القضاة في بلدك بالحياد لدى مراجعة القضايا-١٧  ٢,٦٨

 إن القضاة في بلدك مستقلون وال يمارس احد أي تأثير -١٤  ٢,٨٥

  عليهم 

  

  التقييم العام
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   تحليل البنود:  التقييم السلبي-ت

  

 إلى عدم الرضا Xويشير حرف .  سلبا بحسب أهميتهايظهر الجدول أدناه البنود التي تم تقييمها

  ). ٥ و١يتراوح السلّم بين .  تشير إلى تقييم سلبي٣إن النسبة التي تتخطى . (المرتبط بكل بند

  

 X  األبعاد      

من دون ( تجري دراسة النزاعات بطريقة محترفة وبدقة -١٢  نزاهة   ٣,٨٣

  )تأخير

   باستمرار وفعالية من دون تدخلاألحكام تطبق -١٣  نزاهة   ٣,٧٣

   القضائية بسهولة األحكام يحصل المواطنون على -٨  نزاهة   ٣,٧٢

استقاللية   ٣,٦٤    خاطئةأحكاما تتم معاقبة القضاة الذين يصدرون -٢

   تطبق القوانين التي تعزز استقامة المجتمع بدقة وفعالية -٣  نزاهة   ٣,٥٤

   دعوى في بلدكإقامة يستطيع الجميع تحمل كلفة -١٠  نزاهة   ٣,٥١

   القضاء مطبق بصرامة أمام مبدأ المساواة إن -٦  نزاهة   ٣,٤٧

   وجد أينما تحارب السلطة القضائية -٤  نزاهة   ٣,٢٩

  

  

  

  األبعاد

 الرئيسة

  

تقوم السلطة القضائية : " الة كم يليتم تصنيف بعد واحد بشكل سلبي، وهو يتعلق بتطبيق العد

  ٣,١٣= Xعموماً في بلدك بتطبيق العدالة 

  

  : األسئلة حول اإلصالح -ث

تضمن االستفتاء عدداً من األسئلة حول اإلصالح وطُِلب من المشاركين أن يصنّفوا أهمية الحاجة 

  : ا يليصنف المشاركون اإلصالحات كم. إلى إصالح أبعاد محددة ضمن السلطة القضائية

   

X   

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين استقاللية السلطة القضائية -١٩  ١,٥٣

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين نزاهة السلطة القضائية -21  ١,٦١
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   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين فعالية السلطة القضائية-٢2  ١,٦٩

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين كفاءة القضاة -20  ١,٨١

 
  
 
  

  اإلعالم : التقارير بحسب الركيزة -5

   النتائج العامة -أ

  

الجرائد والتلفزيون (يظهر الجدول أدناه أن المشاركين يستعملون وسائل اإلعالم بشكل مكثّف 

، مع االعتماد على الجرائد والمجالت بشكٍل خاص من اجل الحصول على )والراديو واالنترنت

  . المعلومات

   

درجة 

محدودة 

   ابعد حد إلى محايد 

 إلى أي مدى تستعمل الصحف والمجالت للحصول على -٦٤  ٧٣  ١١,٨  ١٥,٢

  المعلومات التي تحتاج إليها

 للحصول على المعلومات ن إلى أي مدى تستعمل التلفزيو-٦٥  ٦٤,٦  ١٨,٦  ١٦,٨

  التي تحتاج إليها 

 إلى أي تستعمل الراديو للحصول على المعلومات التي -٦٦  ٤٥,٥  ٢٠,١  ٣٤,٣

  حتاج إليها  ت

 إلى أي مدى تستعمل االنترنت للحصول على المعلومات -٦٧  ٥١,٨  ١٩,٣  ٢٨,٩

  التي تحتاج إليها

 إلى أي مدى تستعين بالفئات الجماعات االجتماعية والدينية -٦٨  ٤٠,٩  ٢٣,٥  ٣٥,٥

  للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها 

ائل أخرى للحصول على  إلى أي مدى تستعمل وس-٦٩  لم تستعمل طرق أخرى

  المعلومات التي تحتاج إليها 
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   تكرار بنود محددة -ب

  

فقد صنّف المشاركون . يشير تقييم كلٍّ من األجوبة إلى تقويم وضع اإلعالم في مصر بشكٍل سلبي

عكس أحد البنود االيجابية استقاللية اإلعالم عن أي تأثير أو ضغط .  بنود سلبا٩ً بنود من بين ٧

الشركات الخاصة، المجموعات السياسية، الجماعات االجتماعية : مثالً(الجهات المدنية تمارسه 

أما البند اآلخر، فقد أظهر أن المشاركين يستطيعون الوصول إلى مختلف وسائل ). األخرى

  ).  تلفزيون، راديو، صحافة مطبوعة، انترنت(اإلعالم التي تهمهم 

   

درجة 

  محدودة

إلى   محايد

  ابعد حد

  

 إلى أي مدى يتمتع اإلعالميون بحرية التعبير من دون -٢٣  ٣١,٦  ١٩,٦  ٤٨,٨

  خوف من أي قمع 

   إلى أي درجة تضغط الحكومة أو تؤثر على اإلعالم -٢٦  ٦٠,٦  ١٧,٧  ٢١,٧

 إلى أي درجة يتأثر اإلعالم أو يتم الضغط عليه من قبل -٢٧  ٢٨,٨  ٣٠,٢  ٤٠,٩

لخاصة، الشكات ا: مثالً(منظمات غير حكومية على 

  )المجموعات السياسية، الجماعات االجتماعية األخرى

  الرشاوى / إلى أي مدى يقبل اإلعالميون الخدمات-٢٨  ٤٧,٩  ٢٤,١  ٢٨

 إلى أي مدى يعكس المحتوى اإلعالمي التنوع االجتماعي  -٢٩  ٢٦,٢  ٢٩,٨  ٤٤

 برأيك، إلى أي مدى يزودك اإلعالم بآراء حيادية -٣١  ٢٣,٨  ٢٨,٢  ٤٨

  نة ومتواز

 برأيك إلى أي مدى يزودك اإلعالم بآراء سياسية -٣٢  ٣٠,١  ٢٣,٥  ٤٦,٤

  واقتصادية واجتماعية التي تحتاج إليها

قائم ( إلى أي مدى يستخدم اإلعالم موظفين من دون تمييز -٣٣  ١٨  ٢٣,٥  ٥٨,٥

  ) على العرق أو الجنس أو االنتماء السياسي

تتلقى مختلف أنواع الوسائل  إلى أي مدى يمكنك أن -٣٤  ٥٧,١  ٢٤,٣  ١٨,٦

راديو، تلفزيون، صحافة مطبوعة، (اإلعالمية التي تهمك 
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  ) انترنت

   

عندما سئل المشاركون عن تقييم األبعاد الثالثة األساسية التي قيمت حال اإلعالم في مصر، قيموا 

  . اثنين ن بينها سلبياً، وبالكاد قيموا الثالث إيجابا

   

X   

  )السياسية، الدينية، االجتماعية( اإلعالم نقل كل أنواع المسائل بحرية  يستطيع-٢٥  ٣,٤٥

  بكفاءة  الضرورية إلتمام مهامهممؤهالتبال بشكل عام، ،اإلعالميونيتمتّع  -٣٠  ٣,١٤

سحب البطاقة : مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على  -٢٤  ٢,٩٧

  .شكل اعتباطيبروضة مف...) لحجز،ا ، اإلقفال، الصحفية

  

    أسئلة حول اإلصالح-ت

  

تضمن االستفتاء عدداً من األسئلة حول اإلصالح وطُِلب من المشاركين أن يصنّفوا أهمية الحاجة 

 : صنف المشاركون اإلصالحات كما يلي. إلى إصالح أبعاد محددة ضمن السلطة القضائية

  

X   

  لية اإلعالم إن اإلصالحات ضرورية لتحسين استقال-٣٥  ١,٤٧

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين فعالية اإلعالم-٣٧  ١,٥٥

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين نزاهة اإلعالم-٣٦  ١,٦٢

 
   المشاركة: التقارير بحسب الركيزة -٦

  تحليل البند  :  التقييم السلبي-أ

  

 بنداً ١٤ من بين ١٣فقد صنف المشاركون . جاء إجمالي تقييم ركيزة البرلمان والمشاركة سلبياً

من المشاركين أشاروا إلى مشاركتهم في % ٤٦,٤من الملفت أن . قيمت حال البرلمان سلباً
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عن % ٨ممن أشاروا إلى عدم مشاركتهم، فيما امتنع % ٤٥,٦ النيابية األخيرة، مقابل تاالنتخابا

  . اإلجابة
 
 
 
  

   تحليل البند -ب

  

ي في مصر سلباً، بغض النظر عما إذا كانت األسئلة يميل المشاركون إلى تقييم الوضع البرلمان

 بندا محددا ١٤فمن بين . متعلقة بالفساد أو  استغالل السلطة والكفاءة والوظيفة واالنتخابات الحرة

  :  سلبا نوردها إليكم بالتدرج في الجدول التالي١٣تم تقييم 

X    

    ال يستغل النواب مناصبهم لمنافع غير قانونية-٤٨  ٤,١١

   تحديد سقف للحملة االنتخابية -٣٩  ٤,٠١

  يتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص متساوية -٣٨  ٣,٩٨

   يتم إجراء االنتخابات في بلدي بحرية ونزاهة -٤٩  ٣,٩١

   يراقب النواب كل أعمال الوزراء-٤٤  ٣,٨٣

    إن السلطة التي تشرف على االنتخابات حيادية وموثوق بها-٤٠  ٣,٧٤

   إن البرلمان بمثل حقيقةً القوى االجتماعية والسياسية في المجتمع -٤١  ٣,٧٤

   يقوم النواب بمحاربة الفساد -٤٥  ٣,٧٠

   يقوم النواب بسن القوانين بفعالية -٤٦  ٣,٦٤

   يهتم النواب بمواضيع تتعلق بعامة الشعب -٤٧  ٣,٦٣

   إن النواب كفؤون-٥٠  ٣,٦٢

  نيون في مقاطعتك مع ناخبيهم  يتفاعل البرلما-٤٢  ٣,٤٣

   يتعرض النواب لضغوط غير قانونية-٤٣  ٣,١٩
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   التقييم االيجابي -ث

  

يستطيع كل المواطنين الذين يستوفوا الشروط القانونية أن يترشحوا : "تم تصنيف بند واحد إيجاباً

  ) ٢,٥٩= x" (لالنتخابات النيابية
 
 
 
 
   أسئلة حول اإلصالح -د

  

ن على الحاجة إلى اإلصالحات في سائر أبعاد البرلمان وهي مصنفة وفقاً للجدول شدد المشاركو

  : أدناه

X    

 إن اإلصالحات ضرورية لتحسين التمثيل والمشاركة في االنتخابات -٥٢    ١,٤٨

  النيابية 

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين أداء البرلمان-٥٥  ١,٥٥

  اللية البرلمان  إن اإلصالحات ضرورية لتحسين استق-٥٣  ١,٦٢

   إن اإلصالحات ضرورية لتحسين نزاهة البرلمان-٥٤  ١,٦٢
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