
 

 تقرير حول البيانات النيابية في مصر

  مسودة

  

تكمن الغاية األبرز من هذه الخالصة في خدمة العاملين في مجال الوضع البرلماني في مصر 

استخرجت النتائج المذكورة .  ACRLIومستشاري المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون 

أجرته الشركة الدولية ) نواب وموظفين(أدناه من استطالع الرأي الذي شمل مستخِدمين خبراء 

شمل استطالع الرأي .  ACRLIللمعلومات لحساب المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون 

  . موظفًا من القاهرة25 نائبا و25عينة من 

  

  .تم اختيار عدٍد متساٍو من النواب والموظفين غير أن إجراءات انتقاء العينات اختلفت بين الفئتين

  

تم اختيار المشاركين من كتل نيابية ثالث هي الحزب .  نائبا454بلغ مجموع النواب في مصر ي

، والمستقلون واألحزاب ) عضوا90(، واإلخوان المسلمون ) عضوا326(الوطني الديمقراطي 

إزاء رفض . ختيار النوابااعتمدت طريقة انتقاء عينة عشوائية وتلقائية ).  عضوا38(الصغيرة 

 نائبا من الحزب الوطني 22نواب اإلخوان بالمشاركة في استطالع الرأي، تم اختيار كتلة 

  . الديمقراطي باإلضافة إلى ثالثة نواب من المستقلين

  

أما بالنسبة إلى الموظفين، فقد اعتمد اختيار العينات على االنتقاء العشوائي لعينات الموظفين من 

على يد أمين اللجنة النيابية أو الشخص المسئول في مختلف اللجان البرلمانية قبل تصنيفهم 

  ).راجعوا تقرير الشركة الدولية للمعلومات لمزيد من التفاصيل، الملحق ت(البرلمان 

  

إذا أخذنا هذه المجموعة .  فيما لم يشمل هذا المعدل كتلة نواب اإلخوان% 26.5بلغ معدل الرفض 

غي أن تُعالج إمكانية التعميم على الفئة المستهدفة ينب%. 31.5بعين االعتبار، يبلغ معدل الرفض 

  . بمنتهى الحذر

  

يعرض الجزء األول لمحة عامة عن أبرز . سوف نستعرض نتائج استطالع الرأي في جزئين

أما الملحق . نتائج استطالع الرأي فيما يعرض الجزء الثاني نتائج مفصلة حول األجوبة الفردية

 1 



 

 جواٍب من أجوبة استطالع الرأي وسوف نعود إليه أثناء مناقشة فيعرض النتائج المفصلة لكل. ب

  .النتائج الرئيسة في استطالع الرأي أدناه

  

I-لمحة عامة حول نتائج استطالع الرأي الرئيسة   

  

  النتائج الرئيسة: تحليل األبعاد

  

 لقياس بعِد 2 و 1مثالً الجوابان  (عندما جمعت النقاط لقياس البعد المتعلّق بسلسلة من المبادئ

 أجوبة 3 طرحت، ")التمثيل والمشاركة "وهو أحد األبعاد المتعلّقة بمبدأ، "انتخابات حرة ونزيهة"

لم تتخطََّ األبعاد المتبقية . فقط إشكاليات بالنسبة إلى النواب فيما لوح الموظفون بأهمية ستّة منها

  .عتبة المعدل

  

قوانين التمويل السياسي لألحزاب  "ق بمبدأتمحور هاجس النّواب األكبر حول البعد المتعلّ

، سجل ما زال مصدر إشكالياتهذا الجواب على الرغم من أن ). النزاهة" (والحمالت االنتخابية

  .أدنى نسبة من الشّكاوى) النزاهة(تكافؤ الفرص المندرجة ضمن أحد األجوبة 

استقاللية ) أ: لى التوالي النقاط الستّ ععبر الموظّفون عن هواجسهم حيال، جانب آخرمن و

التمويل ) ، ث)األداء(كفاءة النواب ) ، ت)المشاركة والتمثيل(المشاركة ) ، ب)استقاللية(النواب 

تكافؤ ) ، ح)األداء(الرقابة الفعالة على المال العام ) السياسي لألحزاب والحمالت االنتخابية، ج

  ).التمثيل والمشاركة(الفرص 

  

  

  ج الرئيسة النتائ: تحليل األجوبة

  

وبشكل . البارز في األمر هو التباين بين النواب والموظفين في تقييم وضع البرلمان في مصر

عام، بلغت هواجس الموظّفين بخصوص وضع البرلمان مستويات أعلى بكثير من تلك التي عبر 

أي أن هذه  (فقط جوابين سلبيين النواب صنف المطروحة، األساسيةفمن بين األسئلة . عنها النّواب

لكن ما .  أجوبة سلبا9 الموظفون في حين صنف، )األجوبة اقتصرت على النواب دون سواهم
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 كّلت مصدر هواجس مشتركة بالنسبة إلى النّواب والموظّفين في  أجوبة ش6يثير االنتباه هو أن

أدناها  في الجدول التالي بحسب الترتيب من األعلى نسبةً إلى األجوبة الستةتندرج هذه : مصر

تعكس الدرجات األدنى . 5 إلى 1حسب مقياس من جواب بتمثّل الدرجات المعدل لكّل : مالحظة(

  :) تمثّل تقييماً سلبيا3ً، في حين الدرجات األعلى من جواب تقييماً إيجابياً لل3من 

  

 )x = 3.63، 15جواب (يحصل النواب على مرتبات مناسبة تضمن استقالليتهم  .1

 )x = 3.25، 46جواب (ون في البرلمان بناء لمعايير علمية موضوعية يعين الموظف .2

 )x = 3.19، 52جواب (لتطوير أدائهم  يشارك النواب في ورش عمل .3

 = x، 47جواب (إلزامية  يشارك موظفو البرلمان بشكل دوري في دورات تدريبية .4

3.18( 

إلعالم الخاصة يتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص متساوية في وسائل ا .5

 )x = 3.14، 4جواب (والحكومية للتواصل مع الناخبين 

يستعين النواب بخبراء في الشؤون المالية واالقتصادية لدراسة الموازنة وإقرارها  .6

 )x = 3.06، 27جواب (

  

تندرج فيما ) 4جواب " (التمثيل والمشاركة"ضمن بعد  أحد األجوبة الستة المذكورة أعاله يندرج

، مقابل الجواب األخير )52 و 47، 46، 27األجوبة " (األداء"عد ضمن بألربعة األخرى األجوبة ا

  ).15جواب " (االستقاللية"مبدأ يرتبط بالذي 

  

لدى البرلمان ) أ: هي) إنما ليس الموظفين(الجوابان اللذان حصدا تقييم النواب السلبي دون سواهم 

التمويل السياسي منظم بقوانين ) الجواب ب، و)54جواب (قوانين واضحة تمنع تضارب المصالح 

  . يرتبط هذان الجوابان بالنزاهة). 57جواب (واضحة 

  

للحصول على قائمة مفصلة بالنقاط المصنّفة سلباً من قبل الموظّفين " ب"يرجى مراجعة الملحق 

  ..فقط
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  األجوبة التي نالت التقييم السلبي األبرز

  

إن النّقاط الخمس التي صنّفت .  من وضع البرلمان بشكل سلبيكما أشير سابقاً، صنّفت عدة أوجه

  :باألكثر سلبية من قبل النّواب والموظّفين، مفصلة أدناه

  
 

  النواب الموظفون

X X 46.ن الموظفون في البرلمان بناء لمعايير علمية موضوعيةيعي  
 X 4. وسائل اإلعالم الخاصة  يتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص متساوية في

  والحكومية للتواصل مع الناخبين
X  12 .النواب هيئات المجتمع المدني بشأن القضايا المطروحة على البرلمان يستشير 
 X 15 .يحصل النواب على مرتبات مناسبة تضمن استقالليتهم 

X  21 .غالبا ما يفوض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية 
 X 47 .إلزامية يشارك موظفو البرلمان بشكل دوري في دورات تدريبية 

X  52 .لتطوير أدائهم يشارك النواب في ورش عمل 
 X 57.التمويل السياسي منظم بقوانين واضحة   

X  60.يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة   
 

لي على أنها األقل إيجابيةً في وضع  على التوا47 و 46، 4، 57، 15صنّف النواب األجوبة 

، وأحدها بمبدأ )4الجواب " (التمثيل والمشاركة"يرتبط أحد هذه األجوبة بمبدأ . البرلمان في القاهرة

فيما يرتبط اثنان بمبدأ األداء ) 15جواب (، وأحدها بمبدأ االستقاللية )57جواب (النزاهة 

)46&47.(  

  

 على التوالي على أنها األقل ايجابية في وضع 46 و 52، 12، 21، 60صنّف الموظفون األجوبة 

بمبدأ االستقاللية، ) 21(بمبدأ النزاهة والجواب ) 60(يرتبط الجواب . البرلمان في القاهرة

 & 46الجوابان (بمبدأ المشاركة والتمثيل فيما يرتبط الجوابان المتبقيان باألداء ) 12(والجواب 

52  .(  
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  ييم االيجابي األبرزاألجوبة التي نالت التق

  

في النّاحية اإليجابية من التّحليل، النّقاط المصنّفة باألكثر إيجابية من قبل النّواب والموظّفين مفصلة 

  :أدناه

  
 

  النواب الموظفون

X X 2 .يملك المرشحون إمكانية الطعن بنتائج االنتخابات 
X X 35 . واقتراحات القوانين قبل إحالتها إلى تقوم اللجان النيابية بدراسة ومناقشة مشاريع

 الهيئة العامة للبرلمان
X X 48 . مكتبة أو مركز دراسات وتوثيق أو بنك (يوجد في البرلمان مصادر موثقة

 )معلومات
 X 14 .يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي 

X  43 .تعمل الكتل البرلمانية على أساس نظام داخلي لكل منها 
X  39 .م الداخلي للبرلمان واضحالنظا 
 X 60 .يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة 

   
 على التوالي على أنها األكثر إيجابية في وضع 35 و48، 60، 2، 14صنف النواب األجوبة 

، فيما )2جواب " (التمثيل والمشاركة"ضمن مبدأ  أحد هذه األجوبة يندرجالبرلمان في مصر؛ 

بينما ) 60جواب (النزاهة ضمن بعد الرابع ندرج وي) 45&38الجوابان (مبدأ األداء ب اثنان طيرتب

  ).14جواب (االستقاللية ضمن بعد  األخير يندرج

  

 على التوالي على أنها األكثر ايجابية في وضع 35 و 39، 48، 43، 2صنف الموظفون األجوبة 

أما ) 2جواب (لتمثيل والمشاركة تندرج هذه األجوبة ضمن بعد ا. البرلمان في مصر

  . األربعة الباقية فترتبط بقسم األداء
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  تردد بعض األجوبة المحددة

  

 ممولة من خالل عدة االنتخابيةيمثّل الجدول التّالي نسبة المستطلعين الذين يعتقدون أن الحمالت 

  .مصادر وأن البرلمان يتعرض لتأثير عدة جهات أيضاً

 

  النواب الموظفون

إلى حدٍ 

صغير 

إلى حد/جدا

 صغير

إلى حدٍ  محايد

بعيد 

إلى /جدا

 حد بعيد

إلى حدٍ 

/ صغير جدا

إلى حد 

 صغير

إلى حدٍ  محايد

بعيد 

إلى /جدا

 حد بعيد

 

22.7%  18.2%  59.1%   12%  88% بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من . 5 

 خالل أموال المرشح الخاصة

25.0%  35.0%  40.0%  60%  6.7%  33.3% بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من . 6

 خالل تبرعات فردية للمرشح

33.3%  38.9%  27.8%  90%  10% بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من . 7  

 خالل تبرعات المؤسسات للمرشح

33.3%  38.9%  27.8%  100% ، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من بشكل عام. 8   

 خالل المال العام
بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من . 9      

 خالل غيره

31.6%  21.1%  47.4%  16.7%  50%  33.3% يتم الضغط عليه من قبل /إلى أي مدى يتأثر البرلمان. 18

 لجهات التالية جهات حكومية

61.1%  22.2%  16.7%  50%  50% يتم الضغط عليه من قبل /إلى أي مدى يتأثر البرلمان. 19  

 لجهات التالية جهات غير حكومية

61.5%  30.8%  7.7%  40%  60% يتم الضغط عليه من قبل /إلى أي مدى يتأثر البرلمان. 20  
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 لجهات التالية جهات دولية
 

  

  انراء حول أبرز اإلصالحات الضرورية في البرلمآ

  

طُلب من ". اإلصالح"وجهت االستمارة إلى عينة الموظّفين والنّواب سلسة من األسئلة المتعلّقة بـ

المستطلعين تقييم أهمية اإلصالح في كّل من األقسام الثّانوية الخاصة باستمارة األسئلة حول وضع 

  .البرلمان

  

  : والموظفين هي التاليةإن المجاالت الخمسة األكثر حاجة إلى اإلصالح بحسب النواب

  
 

  النواب الموظفون

X X 3 .اإلصالحات ضرورية لتعزيز حرية االنتخابات ونزاهتها 
X X 31 . من الضروري وجود خبراء متخصصون في الشؤون المالية لمساعدة

 النواب في دراسة الموازنة ومراقبة تنفيذها
X X 42 .ة لتفعيل أدائهاإلصالحات في النظام الداخلي للبرلمان ضروري 
 X 10 . اإلصالحات القانونية ضرورية لتأمين تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين

 لالنتخابات من حيث اإلنفاق على الحملة االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم
 X 34 .يجب تفعيل دور البرلمان في مراقبة أعمال الحكومة 

X  45 .ضرورة تشجيع قيام كتل برلمانية لتفعيل أداء البرلمان 
X  50 .إن تحسين مستوى الموظفين والتجهيزات يؤدي إلى تفعيل دور البرلمان 
 X 59 .اإلصالحات في قوانين التمويل السياسي ضرورية لتقوية نزاهة البرلمان 

 
ز اإلصالحات الضرورية في  على أنها أبر3 و 42، 31، 10، 59، 34صنّف النواب األجوبة 

" المشاركة والتمثيل"يندرج اثنان من المجاالت المذكورة أعاله ضمن. وضع البرلمان في مصر

، فيما يرتبط الجواب )42 & 34، 31( أجوبة ترتبط بمبدأ األداء 3، مقابل )10 & 3الجوابان (
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ر عن قلق النواب في هذا التوزيع على الفئات أبلغ في التعبي). 59جواب (األخير بالنزاهة 

  .القاهرة

  

 على التوالي تتطلب اإلصالح في 45 و31، 42، 50، 3مجددا، اعتبر الموظفون أن األجوبة 

ترتبط أربعة من هذه المجاالت بمسائل األداء مقابل مجال واحد يرتبط . وضع البرلمان في مصر

  ).  3جواب (بالتمثيل والمشاركة 

  

  

II-صلة نتائج استطالع الرأي المف  

  

  التمثيل والمشاركة

االنتخابات الحرة والنزيهة، . أشار المستطلعون إلى أن البرلمان يمثل الناخبين ويتشارك معهم

تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتواصل النواب دوريا مع ناخبيهم للتداول في الشأن العام يجعل 

  .البرلمان أكثر تمثيالً

  

  انتخابات حرة ونزيهة
طلعين أن االنتخابات تجري بحرية ونزاهة من دون ضغوط فيما من المست% 66يجمع  •

 .أن المرشحون يملكون إمكانية الطعن بنتائج االنتخابات%) 83(أفاد 

  

  تكافؤ الفرص بين المرشحين لالنتخابات
من المستطلعين أن المرشحين يتمتعون لالنتخابات البرلمانية بفرص متساوية % 44يعتقد  •

 ة والحكومية للتواصل مع الناخبينفي وسائل اإلعالم الخاص

, %)74(أجمع المستطلعون أنه يتم تمويل الحمالت االنتخابية بأموال المرشح الخاصة  •

ال تُستخدم في %) 47(والمال العام %) 53(المستطلعين، تبرعات المؤسسات بحسب 

 تباينت اآلراء بشأن تمويل التبرعات الفردية للحمالت. تمويل الحمالت االنتخابية

 ).  حيادا% 22إيجابا، % 37سلبا، % 40(االنتخابية 

  المشاركة
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من المستطلعين أن النواب يتواصلون دوريا مع ناخبيهم للتداول في الشأن العام % 75 أفاد •

رأوا أن النواب يستشيرون هيئات المجتمع المدني بشأن القضايا المطروحة % 68مقابل 

  .على البرلمان

  
  اإلصالحات

ن المستطلعين أنه على النواب إجراء المزيد من التشاور مع الناخبين م% 90يعتقد  •

اإلصالحات . وهيئات المجتمع المدني لجعل البرلمان أكثر تمثيال وتعبيراً عن قضايا الناس

ضرورية كذلك لتأمين تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لالنتخابات من حيث اإلنفاق 

وتعزيز حرية االنتخابات %) 89(ئل اإلعالم على الحملة االنتخابية واستخدام وسا

 %).87(ونزاهتها 

  

  االستقاللية

أعرب المستطلعون عن بعض القلق حيال استقاللية البرلمان بما في ذلك حصولهم على مرتبات 

على العموم، وصف . مناسبة تضمن استقالليتهم ودرجة تأثر البرلمان بالجهات الخارجية

  .ي سبيل االستقالليةالمستطلعون برلمانًا يكافح ف

  

  

  حماية النواب

 .من المستطلعين تعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي% 66رفض  •

أجمع المستطلعون أن النواب ال يحصلون على مرتبات مناسبة تضمن استقالليتهم  •

)48.(% 

لم تبِد أغلبية من المستطلعين رأيا بشأن موافقة النواب أحياناً على بعض القوانين تحت  •

  )إيجابا% 12سلبا، % 34حيادا، % 53) (داخلية أو خارجية(ثير ضغوط غير مشروعة تأ

  
  استقاللية البرلمان في ممارسة مهامه

فيما ال تأثير %) 41(أشار المستطلعون إلى أن جهات غير حكومية تضغط على البرلمان  •

 %).55(للجهات الدولية عليه 
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حيادا، % 35إيجابا، % 40(أثر بجهات حكومية تباينت اآلراء حول ما إذا كان البرلمان يت •

 ).سلبا% 24

% 39(احتار المستطلعون بشأن تفويض البرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية  •

  ).حيادا% 24سلبا، % 36إيجابا، 

  
  اإلصالحات

 المستطلعون أن إصالح المؤسسات اإلدارية، بغرض الحد من تأثير الحكومة عليها، يجمع •

اإلصالحات ضرورية لضمان %). 87(يساعد على تعزيز استقاللية البرلمان عمل 

ومن الضروري اتخاذ إجراءات إضافية %) 81(ممارسة البرلمانيين لمهامهم باستقاللية 

 %).78(لحماية النواب وتعزيز استقالليتهم 
 

  

  األداء

بة المال العام، ومراقبة إن التشريع، ومراق. أفاد المستطلعون أن البرلمان يؤدي مهامه بفعالية

الحكومة، واللجان النيابية، وأداء النواب استنادا إلى قوانين النظام الداخلي للبرلمان تؤدي إلى 

إن . أعرب المستطلعون عن قلقهم حيال األجهزة اإلدارية والفنية في البرلمان. تفعيل دور البرلمان

. موضوعية ال تؤدي إلى تفعيل دور البرلمانتعيين الموظفون في البرلمان خالفًا لمعايير علمية 

 .إلى ذلك، ال يثق المستطلعون تمام الثقة بكفاءة النواب

  

  فعالية التشريع
يدرسون ويناقشون مشاريع واقتراحات القوانين من المستطلعين أن النواب % 65أجمع  •

راسة  أن البرلمان يستعين بخبراء في درأوا% 60بشكل جدي ومفصل قبل إقرارها مقابل 

 .اقتراحات ومشاريع القوانين

  
  فعالية مراقبة إنفاق المال العام

النواب يستعينون باألرقام الواردة في موازنة السنة أفادت أغلبية من المستطلعين أن  •

 %).58(السابقة لحسن تقدير أرقام موازنة السنة المقبلة 
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ة على تنفيذ الموازنة من المستطلعين فقط يعتقدون أن البرلمان يمارس رقابة فعال% 42 •

 .ممن يخالفونهم الرأي% 34مقابل ) مراقبة اإلنفاق وتحصيل األموال الفعليين(

 .يستعينون بتقارير ديوان المحاسبة لتصويب إنفاق المال العامأن النواب % 59أفاد  •

بشأن استعانة النواب بخبراء في الشؤون المالية واالقتصادية لدراسة تباينت اآلراء  •

 ).حيادا% 16إيجابا وسلبا، % 41( وإقرارها الموازنة

  

  مراقبة فعالة على الحكومة
من المستطلعين يرون أن البرلمان يمارسون رقابة فعالة على جميع أعمال الحكومة % 48 •

 .  يعتقدون أن البرلمان يحقق بفعالية في قضايا الفساد وهدر المال العام% 51مقابل 

  

  فعالية اللجان النيابية
 المستطلعون إلى أن اللجان النيابية تقوم بدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين أشار •

 %).84(قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للبرلمان 

وأن معظم جلسات %) 62(تعتقد أغلبية أن اللجان النيابية تراقب بفعالية عمل الحكومة  •

  %).68(بشكل يضمن حسن أدائها تدار اللجان البرلمانية 

  
  أداء النواب وفقاً لقوانين النظام الداخلي للبرلمان

ويطبق بطريقة تضمن %) 74( أن النظام الداخلي للبرلمان واضح ساحقةأفادت أغلبية  •

 .%)62) (التشريع والرقابة(تحقيق المهام المنوطة به 

لي يعتبر المستطلعون أن إدارة جلسات البرلمان تتم في إطار التقيد التام بالنظام الداخ •

)67.(% 

  

  

  

  فعالية الفرق البرلمانية
 أن الكتل البرلمانية تعمل على أساس نظام داخلي لكل يجمعونمن المستطلعين % 73 •

 .منها
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المستطلعين، يشارك النواب في اجتماعات الكتل النيابية التي ينتمون اليها بشكل بحسب  •

 %).68(دوري وعلى أساس جدول أعمال محدد 

  

  رية والفنية في البرلمانفعالية األجهزة اإلدا
من المستطلعين ال يعتقدون أن الموظفين يعينون في البرلمان بناء لمعايير علمية % 42 •

 %).41(إلزامية  موضوعية وال يشاركون بشكل دوري في دورات تدريبية

منهم فقط % 44غير أن %) 85(أشار المستطلعون إلى أن البرلمان يملك مصادر موثقة  •

 .  يستعينون بشكل دوري بهذه المصادررأوا أن النواب 

  

  كفاءة النواب
 .من المستطلعين أن النواب يستطيعون الحصول على الوثائق الحكومية% 49أجمع  •

% 42سلبا، % 44(لتطوير أدائهم  تباينت اآلراء بشأن مشاركة النواب في ورش عمل •

 ).حيادا% 12إيجابا، 

  

  اإلصالحات
وجود خبراء متخصصون في الشؤون المالية لمساعدة ، من الضروري بحسب المستطلعين •

 %).94(النواب في دراسة الموازنة ومراقبة تنفيذها 

والنظام الداخلي %) 88(اإلصالحات ضرورية لتحسين مستوى الموظفين والتجهيزات  •

 .لتفعيل دور البرلمان%) 89(للبرلمان 

 .حكومةيؤمنون بضرورة تفعيل دور البرلمان في مراقبة أعمال ال% 86 •

فيما %) 84( المستطلعون بضرورة مراعاة الخبرة في انتخاب أعضاء اللجان النيابية أفاد •

 .قيام كتل برلمانية لتفعيل أداء البرلمان% 83يشجع 

 .  يؤمنون بضرورة رفع مستوى كفاءة النواب عبر دورات تأهيل متخصصة% 75 •

ات المتخصصة المستقلة يتفقون على أن لجوء النواب إلى خدمات مراكز الدراس% 72 •

 .عن البرلمان يساعد على تفعيل التشريع
 
  النزاهة
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لدى البرلمان قوانين واضحة تمنع . أفاد المستطلعون أن البرلمان في مصر نزيه على العموم

ال يثق المستطلعون . تضارب المصالح وااللتزام بهذه القوانين يؤدي إلى تفعيل ضمانة البرلمان

  .  التمويل السياسي غير أن شفافية العمل البرلماني تعزز نزاهة البرلمانتمام الثقة بقوانين 

  

  تضارب المصالح
%) 56(أجمعت أغلبية على أن البرلمان يملك قوانين واضحة تمنع تضارب المصالح  •

 . أن النواب يلتزمون بفعالية بقوانين تضارب المصالح% 55فيما يعتقد 

  
 

  لحمالت االنتخابيةقوانين التمويل السياسي لألحزاب وا
من المستطلعين فقط يعتقدون أن النواب يقدمون تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل % 44 •

 .الرأي% 34دقيق وصريح فيما يخالفهم 

فيما يخالفهم %) 43(تعتقد أكثرية بسيطة أن التمويل السياسي منظم بقوانين واضحة  •

 .الرأي% 38

  

  شفافية العمل البرلماني
إمكانية أي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة أشار المستطلعون إلى  •

)54.(%  

  

  اإلصالحات
%) 89(أعرب المستطلعون عن الحاجة إلى اإلصالحات في قوانين التمويل السياسي  •

 %). 81(وشفافية أكثر في العمل البرلماني لتعزيز نزاهة البرلمان 

فوذ ضروري لضمانة نزاهة يعتقدون أن التطبيق الفعال لقانون يمنع صرف الن% 67 •

  .البرلمان
 

III- الناقصة البيانات تحليل  
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 هذا %.4لم يتعدَّ معدل األجوبة المفقودة .  عن نتائج بالغة األهميةالناقصةأسفر تحليل المعطيات 

غير أن إلقاء نظرة . يعني أن هذه االستمارة، في مجملها، لم تسفر عن تعقيدات طارئة للمشاركين

  :نموذج المعطيات المفقودة يشير إلى التاليعن كثب على أ

" يتم الضغط عليه من قبل الجهات الدولية/ إلى أي مدى يتأثر البرلمان "20 الجواب سجل .1

من المشاركين الذين أعربوا أنه ال % 26.7مقابل البيانات الناقصة أعلى مستوى من 

واب حساسا جدا أم أنهم لم إما أن المستطلعين اعتبروا هذا الج. يمكنهم تقييم هذا السؤال

 .يشعروا بالثقة الكافية لتقييم هذا السؤال

 8الجواب وهما النسبة األعلى الثانية من البيانات الناقصة تقريبا % 53نال جوابان معدل  .2

الجواب و"  بشكل عام، إلى أية درجة يتم تمويل الحملة االنتخابية من خالل المال العام"

مقابل "يتم الضغط عليه من قبل الجهات غير الحكومية/البرلمانإلى أي مدى يتأثر  " 19

 .على التوالي% 52و% 54

  

    

IV-القيود   

  

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة ال تخولنا التعميم بشكٍل تام حول وضع البرلمان؛ فقد شمل 

لنا التعميم االستطالع عينة عشوائية من النواب والموظفين، غير أن حجم العينة أصغر من أن يخو

من ) راجعوا معدالت الرفض(إلى ذلك، حدت صعوبة الوصول إلى هذه المجموعات . بكل ثقة

القدرة على التعميم بما أن الذين وافقوا على المشاركة في االستطالع والذين رفضوا ذلك يتمتعون 

  .بمزايا وآراٍء مختلفة
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