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  الهدف -1

البرلمان وضع بليرافق ويكمل تقييمه المتخصص مواٍز تجريبي  بتحقيق وير حكم القانون والنّزاهةالمركز العربي لتطقام 

المركز العربي يكمن هدف البحث األساسي في تأمين دعم عملي للتحليل الذي يعده . في مصر واألردن، ولبنان والمغرب

المركز العربي بالتّفصيل، إعداد البحث الذي أجراه التّقرير  يصف هذا. للبرلمان في تقييمه لتطوير حكم القانون والنّزاهة

، باإلضافة إلى 2006 نوفمبر/ وتشرين الثّاني2005أبريل / في الفترة الممتدة بين نيسانلتطوير حكم القانون والنّزاهة

  . طريقة تطبيقه والنّتائج التي توصل إليها

  :المنهجية العامة -2

عند مراجعة اإلستطالعات،  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة اعتمدالبرلمان،  لوضعبهدف تأمين تقييم معمق 

، طُلب من مجموعة مختارة من الخبراء الذّائعي الصيت في مجال وبالتّحديد.  والمستوياتاألساليبمنهجية متعددة 

م المركز العربي التّحليلي الذي أعده الخبراء، قاالتقّرير في موازاة و. البرلمانوضع البرلمان تأمين تقرير معمق حول 

مصر، (في البلدان األربعة المستهدفة البرلمان  بيانات حول تجريبي لتأمينلتطوير حكم القانون والنّزاهة بمشروع بحث 

  : ات من خاللباإلضافة إلى ذلك، لجأ هذا المشروع التّجريبي إلى مقاربة متعددة المستوي). األردن، لبنان، والمغرب

 )تحليلية(مراجعة النّصوص المكتوبة  -1

 ) نوعية(مقابالت الخبراء والمجموعات المستهدفة  -2

 ) كمية (أهل المهنةمن إستطالع عينة عشوائية  -3

 ) كمية(إستطالع عامة الشّعب في كّل من البلدان المستهدفة  -4
 

تم . وضع البرلماناألبعاد التي يجب اعتمادها لتقييم تحديد المعايير الضرورية وساهمت المجموعات المستهدفة في 

 وخارج المركز داخلود المجموعات المستهدفة والخبراء من هاستخالص مجموعة من األسئلة المتخصصة من تضافر ج

صة أداة قدمت إستمارات األسئلة المتخص. المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية وحكم القانون والنّزاهةالعربي لتطوير 

تقصت االسئلة مواقف . حكم القانون والنّزاهة للبحث التّجريبي الذي أجراه المركز العربي لتطويرالتّقييم الموضوعية 

 إستمارات  تم توزيع. البرلمانالخبراء والرؤيا الخاصة بهم حول مجموعة من المبادئ والمؤشّرات التي تقيم وضع 

ووزعت  للرأي العام مخصصة أخيراً تم تطوير أسئلة .)نواب وموظفون في البرلمان(مهنة أهل الاألسئلة على عينات من 

  . برلمانعلى عينات عشوائية في كلّ من البلدان المستهدفة وهدفت إلى تقييم الرؤيا العامة لوضع ال
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  : األسئلةاستمارات  إعداد - 2-1

  :) الطّريقة النّوعيةّ(ت المستهدفة مقابالت الخبراء والمجموعا -1- 2-1

ناقش الخبراء المحليون . تم إجراء المقابالت والمشاورات مع الخبراء المحليين واإلقليميين خالل تطوير المشروع

 التي طورها الخبراء في المركز العربي لتطوير حكم القانون  الّالئحة األساسية الخاصة بوضع البرلمانواإلقليميون

 . المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةلنّزاهة بالتّشاور مع وا
 

ما أدى إلى تشكيل م،  متكتّلةأدت مشاركة الخبراء واالكتشاف المعمق للمبادئ والمفاهيم إلى تطوير عدة سيناريوهات

   ) تطوير حكم القانون والنّزاهةمراجعة الئحة المؤشّرات المعدة من قبل المركز العربي ل(يمتاز بالمفهومية محدد إطار 

لبنان، والمغرب إلى واألردن، والعراق، و والمناقشات المفصلة مع خبراء من مصر، 1أدت المجموعات المستهدفة

شكّلت هذه المجموعات مؤشّرات بالنّسبة إلى وضع . المقسمة إلى مجموعات واضحةمجموعة نهائية من المبادئ 

   .البرلمان
 
  :أهل المهنةعات إستطال -2- 2-1

  :الهدف -2-1- 2-1

  : أهل المهنة استطالعات أهداف كانت

 . البرلمان في البلدان األربعة المستهدفة لوضع وضع األسس لتشكيل تقييم شامل، موثوق به وفعال 

 .  في كّل بلد مستطلعالبرلمانتمكين التّقييم اإلختباري لوضع النّظام  

ليلي للتقارير الخاصة بوضع البرلمان التي أنجزها المركز العربي لتطوير حكم إثراء التّقييم المفاهيمي والتّح 

 . القانون والنّزاهة

  

   :المنهجية -2-1-2-2

 :االستطالعاتإستطالع   .2-1-2-2-1

. المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةبالتّعاون مع  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة بمراجعة اإلستطالعات قام

، ومن خالل هذه العملية، إثراء البرلمانول حدفها في تحديد ما هو البحث الذي تم إجراؤه على الصعيد اإلقليمي يكمن ه

حماية أبحاثه من األشراك السابقة، وبالتّالي تعزيز نوعية مشروعه وعمل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة، 

  .   وقيمته

  

 معلومات المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة و2تقدمت مراجعة اإلستطالعا

الرئيسية إلى صقل هذه النّتائج أدت . لقلق في المشروعمثيرة لكافية حول البحث كما سلّطت الضوء على عدة فئات 

 والمركز  المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية خبراء النّتائج معتمت مناقشة. بالبرلمان، وتوضيح الفئات الخاصة 3المبادئ

  .، المشاركين في المشروعالعربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة
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:االستطالعإعداد . 2-2-2- 2-1

  : المبادئ

قاط المتشابهة والمكررة تم حذف كافّة النّ. عن البرلمانحولت وحدة اإلستطالع مجموعة المبادئ النّهائية إلى أسئلة 

 مجالهمأي االسئلة التي تختبر معرفة الخبراء ضمن (والمتشابكة، باإلضافة إلى األسئلة الخاصة بالمعرفة والمعلومات 

تقييمها بحسب مقياس ليكيرت المبني على ادئ إلى أسئلة يمكن بتم تحويل الم). عوضاً عن طلب تقييمهم لوضع البرلمان

أنّها  أن النّقاط تقيم مسائل تهم الفئات التي اختيرت منها العينات و منبت األسئلة بحذر ودقّة للتأكّدكُت. درجاتخمس 

  . الخطوط الرئيسية األكاديمية في تصميم استمارة األسئلةتحترم 

  

  : اإلعداد والمصادقة

قام خبراء المركز . العملية بالدقة المتناهيةتجدر اإلشارة إلى أن إعداد األسئلة قد استغرق وقتاً طويالً واتّصفت هذه 

 بمراجعة المسودات التي أعدتها وحدة  المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةالعربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة و

 ت مناقشتهااإلستطالع، ومن ثمإرضاء كافّة األطراف تم لتطوير حكم ا( إلى أن تم لقانون خبراء المركز العربي

 ).  والمنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةوالنّزاهة، خبراء وحدة اإلستطالع

  

  :  األولياالختبار

لجأ اإلختبار إلى عينات . فضالً عن ذلك، خضعت كّل استمارة أسئلة إلى اختبار أولي في كّل من البلدان المستهدفة

. مل المعرفة إلختم تقييم مشاكل المصطلحات، والشمولية، وِح. كينتغذية إسترجاعية مفصلة من المشارب وُأرفقصغيرة 

  . وأدت النّتائج إلى صقل استمارات األسئلة الموجهة إلى الخبراء قبل تطبيقها النّهائي. بشكل دقيق

  

  
 

:االستطالعاتتركيبة . 2-2-3- 2-1

 44محور سؤاالً، ت61وضمت ) الحيادية، واألداء-هةالنّزااإلستقاللية، التّمثيل والمشاركة، ( أبعاد 4 على االستمارةركّزت 

  .  سؤاالً إلى اإلصالحات الضرورية17منها على تقييم المستطلعين ألبعاد محددة في البرلمان، وتطرأ 

  

   :الرأي العام استطالعات -2-1-3

 :األهداف 2-1-3-1

  . ن البلدان المستطلعة تحديد نظرة الشّعب لوضع البرلمان في كّل م عامة الشّعب إلىاستطالعاتهدفت 
 

  :االستطالعبنية  -3-2- 2-1

من  سؤاالً 74 االستمارةتضمنت . البرلمان والقضاء واإلعالمتم إعداد إستطالع وحيد للرأي العام يتضمن أسئلة حول 

  : كالتّاليبالبرلمان وجاءت األسئلة الخاصة .  سؤاالً متعلّقاً بالديموغرافيا والخلفية19بينها 

  ؤال واحد حول الخلفيةس) 1

  .في هذا القسم، تم توجيه سؤال واحد متعلّق بالمشاركة في االنتخابات النيابية األخيرة

   سؤاالً عاماً حول البرلمان14) 2
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   أسئلة حول اإلصالحات4) 3

  
 

   :االستفتاءوكاالت  :التّطبيق -3
 

بحثاً عن وكاالت اإلستفتاء في لبنان والعالم " تطالعوحدة اإلس"و ي لتطوير حكم القانون والنّزاهةأجرى المركز العرب

للركائز الثّالثة وًأرسل إلى " طلب اقتراح"نوفمبر تم نص /في تشرين الثّاني. العربي التي قد تلبي حاجات مشروع البحث

 والمنظّمة انون والنّزاهةي لتطوير حكم الققام الخبراء في المركز العرب. وكاالت اإلستفتاء المحلية واإلقليمية للمناقصة

عبر استخدام المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة الدولية لألنظمة اإلنتخابية بمراجعة المناقصات التي قُدمت إلى 

ز خطّة اختيار العينات، مؤهالت الموظّفين، الخبرة، القدرة على إنجا: مثالً(مجموعة من المعايير المتوفّرة لكّل منهما 

تمت مقارنة التّصنيف الذي .) المشروع في كّل من البلدان المستطلعة، إحترام المعايير الدولية في البحث، الصيت، إلخ

قدمه كّل من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة والمنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية، وأدى التّوافق بين 

الّالئحتين إلى التّعاقد مع الشّركة الدولية للمعلومات لتنفيذ العمل على األرض بالنّسبة إلى إستطالعات الخبراء والرأي 

  . العام في كّل من البلدان المستهدفة
 

 في تطبيق ، كما ساهمتلتطوير حكم القانون والنّزاهة تقارير المنهجية المفصلة للمركز العربي المنفذّةقدمت الشّركة 

يمكن اإلطّالع على تقارير المنهجية التي تفصل الطّريقة المتّبعة لجمع البيانات، . اإلختبارات األولية المذكورة أعاله

  .  لم تعرض في هذا التّقرير هذه األخيرةختيار العينات، غير أنإباإلضافة إلى 

  

  :االستطالعات نتائج  -4
 

  أهل المهنة(وصفاً عن العينات المختارة  تقدم مذكورة أدناه، وهي وصلت إليها اإلستطالعات إن النتائج الرئيسية التي ت

 .  الرأي العاماستطالعات ونتائج أهل المهنة، وعن نتائج إستطالع )ي العامرأوال
 
  :وصف العينات - 4-1
 

  الرأي العام    الخبراء

نسبة   الموظّفون  النّواب    

  %الرفض

حجم     

  العينة

سبة ن

الرفض 

الفوري  

نسبة 

الرجال 

  والنّساء

♂-♀  

مجموع 

  الفئة

  مصر غير مطبق 454

 25  25  العينة

26.5 

  مصر  

  

  

800  11%  58  - 
42 

مجموع   األردن

  الفئة
110 

 غير مطبق
16.7 

 -  52  %27.2  400  األردن  
48 
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  العينة
35 25 

  

  

مجموع 

  الفئة

128 
337 

  لبنان 

 25 25  العينة

15.3 

  لبنان  

  

  

 50  ال تذكر  400

مجموع 

  الفئة

  المغرب 160 325

 10 25  العينة

59 

 50  %18.3  800  المغرب  

  .  رفضوا المشاركة في إستطالع الخبراء في مصرفي البرلمان" اإلخوان المسلمين"تجدر اإلشارة أن  : مالحظة

  

  :ةّالعامالنتّائج  - 4-2

  :أهل المهنة - 4-2-1

   النتائج العامة-1-1- 4-2

 فاقت  فقدأما في األردن،. النّواب في المغرب ولبنان ومصرمقارنة بلدى الموظّفين عدد أكبر من الشّكاوى  -

 .  شكاوى النواب تلك التي قدمها الموظّفون

%) 22.2(، مصر %)25(، يليها المغرب %)44.4(قدم أعضاء البرلمان في األردن أعلى نسبة من الشّكاوى  -

مان وما يثير اإلهتمام هو أن التّرتيب يصبح معكوساً حين يسأل الموظّفون عن وضع البرل%). 20(ولبنان 

وجهات النّظر المتضاربة بين تستحقّ %. 25، األردن والمغرب %41.6، مصر%44.4فسجل لبنان نسبة 

 . أعضاء البرلمان والموظّفين بعض اإلنتباه والتّحليل

 : ةالتّمثيل والمشارك -

o  أشار النّواب والموظّفون في البلدان األربعة إلى غياب الفرص المتساوية في بعدي التّمثيل والمشاركة

وهذه الشّكوى المشتركة هي إحدى أقوى )باستثناء النّواب في األردن الذين اشتكوا من مبدأ المشاركة(

 . الشّكاوى التي قدمها الخبراء

o في حين اشتكى الموظّفون في المغرب " المشاركة"بنان من إشتكى الموظّفون في مصر واألردن ول

 ". االنتخابات الحرة والعادلة"ولبنان من 

في حين اشتكى المستشارون في المغرب " ممارسة المهام باستقاللية"إشتكى الموظّفون في مصر والمغرب من  -

 ."الحماية"وأعضاء البرلمان في لبنان من النّقص في 

 : ك أي تقييم سلبي من قبل النّواب أو الموظّفين حول األبعاد التّاليةلم يكن هنا :األداء -

o الية التّشريعفع 

o ةاليةّ اللّجان النّيابيفع 

 النّزاهة -

o  قوانين التّمويل ) باستثناء النّواب في المغرب ولبنان(يعتقد النّواب والموظّفون في كافّة البلدان أن

لألحزاب والحمالت اإلنتخابي ياسيؤثّر سلباً على نزاهة البرلمانتة الس .   
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o  صنّف النّواب في مصر واألردن ولبنان، باإلضافة إلى الموظّفين في األردن تطبيق قوانين تضارب

 . المصالح بشكل سلبي كّل في بلده

o ة العمل البرلمانية بشفافيبلد مستطلع شكاوى خاص من النّواب أو الموظفين في أي م أيلم يقد . 

  

   :تحليل التّواتر -1-2- 4-2

  :االنتخابيةتمويل الحمالت : أوالً

 : بحسب النّواب

يتم تمويل الحمالت اإلنتخابية بشكل كبير بواسطة األموال الخاصة بالمرشح في األردن ولبنان ومصر  -

   .والمغرب

 .االنتخابيةل الحمالت في المغرب فقط وجد النّواب أن التّبرعات الفردية واألموال العامة تساهم في تموي -

 :  الموظّفينبحسب

والمغرب، وبواسطة  يتم تمويل الحمالت اإلنتخابية بواسطة أموال المرشّح الخاصة في األردن ولبنان ومصر -

   . تبرعات فردية في لبنان ومصر والمغرب

 . ملحوظاًتقييماً ) 3/4(في المغرب فقط نالت كافّة أنواع التّمويل  -
 
 

   :يرات والضغوط على البرلمانالتأث: ثانياُ

 : بحسب النّواب

لم يذكر أي نوع آخر من الضغوط في . ضغوط الحكومة/يظن النّواب في األردن أن البرلمان يخضع بشكل ملحوظ لتأثير

الة غير أن المشاركين تميزوا بالمواقف الحيادية في مصر حيال كافّة أنواع الضغوطات باستثناء ح. أي من البلدان

من آراء المشاركين محايدة في ما يختص بمدى الضغط % 50في الحالة األخيرة، كانت . الجهات غير الحكومية

 ال% 50الممارس على البرلمان من قبل هذه الجهة في حين ظن هذه األراء المنقسمة ظهرت أيضاً . ـاثير ضعيفتأن

  ).  تأثير قوي26.3،  تأثير ضعيف36.8 من اآلراء المحايدة، 36.8(في لبنان 

:بحسب الموظّفين

في لبنان، نوع الضغط الوحيد . ضغط الحكومة/يظنّ الموظّفون في األردن ومصر أن البرلمان يخضع بشكل كبير لتأثير

  . المذكور هو الجهات الدولية
 

  

  

  :اإلصالح -1-3- 4-2

  . صالحات األكثر شيوعاً هي تلك المتعلّقة ببعد األداءاإل. بين النّواب والموظّفين، والبلدانكبيرة تباينت اآلراء بصورة 
 

 : العام الرأي استطالع-2- 4-2

   :معلومات حول الخلفية -2-1- 4-2
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، معظم المستطلعين قد شاركوا في اإلنتخابات النّيابية األخيرة %)51.3(، لبنان %)49.8(، المغرب %)46.4(في مصر 

أن نسبة مرتفعة من المستطلعين في األردن قد شاركت في اإلنتخابات النّيابية على الرغم من . التي أجريت في بالدهم

  %). 47.5(األخيرة، فاألكثرية لم تشارك 

  

  :نتائج عامة -2-2- 4-2

ن كانت األسئلة متعلّقة بالفساد، أو يميل المستطلعون إلى  تقييم وضع البرلمان في البلدان األربعة بالسلبي، بغض النّظر إ

التّقييمات األكثر سلبية جاءت في مصر ولبنان حيث تم . ستغالل المنصب والسلطة، الكفاءة، الوظيفة، واإلنتخابات الحرةبا

التّقييم السلبي يثير الدهشة ويختلف %. 71واألردن بنسبة % 86من النّقاط بالسلبية ويليهما المغرب بنسبة % 93تصنيف 

 . ل الذي قدمه النّواب وموظّفو البرلمانبشكل ملحوظ عن التّقييم المعتد
 

  :اإلصالح -2-3- 4-2

قد يتطلّب هذا التّرتيب المختلف . رتّب المستطلعون األولويات اإلصالحية بطرق مختلفة في البلدان األربعة

  . مداخالت مختلفة في كّل من البلدان األربعة
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  قـــملح

  ودــــقيـال

  

   :نسبة الرفض وتعميم النّتائج -1

وينطبق هذا . في العينات المختارة قد تضعف إمكانية التّعميم على الفئة المعنية بأكملها أن نسبة الرفض تجدر اإلشارة

الجهة التي نفذت و المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة إن .  والرأي العامأهل المهنةاألمر على إستطالعات 

غير أن نسب . حتمال الرفض ضمن هذه الفئة، واتّخذا عدة تدابير لزيادة تعاون المشاركينقد أدركا تماماً إاالستطالع 

  . الرفض تفرض توخّي الحذر من حيث تعميم النّتائج

  

  :المدن والبلدان -2

اميم وبالتّلي، يجب أن تنحصر تع. تم حصر إستطالع الخبراء واستطالعات الرأي العام بمدن محددة مستهدفة في كّل بلد

  . النّتائج بتلك المدن

  

  : األسئلةاستماراتعقبات  -3

المبادئ التي تقيم وضع الئحة إن : إن العقبات المتعلّقة بطرق اإلستطالع تؤثّر على صحة اإلستطالعات -

وقد منعت هذه الصعوبة إعداد مقاييس لتقييم كّل مبدأ وعناصره ما أدى إلى بعض . البرلمان كانت طويلة جداً

  . المزدوجةلمبادئ الثّانوية يتم تقييمها بواسطة نقطة واحدة، أو إلى بعض األسئلة ا

قد يواجه المستطلعون من عامة الشّعب بعض الصعوبات النّاجمة عن الطّابع المعقّد للمبادئ الخاصة بوضع  -

 تُجنّب مقارنة مباشرة بين إن الحاجة إلى إعداد أسئلة أقصر وأقّل تخصصاً الستهداف عامة الشّعب. البرلمان

  . أهل المهنة والرأي العام

كان هناك بعض البيانات النّاقصة في بضعة نقاط؛ لم يود المستطلعون أو لم يعلموا كيف يجيبون على تلك  -

  . قد يؤدي تحليل البيانات النّاقصة إلى أسئلة مثيرة لإلهتمام لألبحاث المستقبلية. األسئلة

  

  :أسلوب اإلجابة -4

رغم أن ذلك امر مستبعد، فمن المحتمل أن المشاركين . يمكن أن يؤثّر اإلختالف في أسلوب اإلجابة على النّتائج -

  .  مختلف البلدان المستطلعة يعبرون عن أنفسهم بدرجات مختلفة من التّطرففي 

  

- تكونفضالً عن ذلك، من الممكن أن ة العامة في البلدان المستطلعة قد  التّجربة مع اإلستطالعات ودرجة الحري

  . أثّرت على النّتائج

 وصقل مبادئ وضع النّظام بهدف مناقشة و) سبتمبر/ أيلول25 و24(قد لقاء إقليمي للخبراء في عمان ع -

القضائي .لقائ إقليمي المجموعات المستهدفة من أجل معالجة مؤشّرات وضع اإلعالم والبرلمان/لم يعقد أي .

وضع "وكان بمثابة معيار لصقل مؤشّرات البرلمان  اإلعالم ومحوريمان إنعاسات على لكن، كان للقاء ع

 ".وضع البرلمان"و" اإلعالم

  .  لم تكن شاملة بالنّسبة إلى ركيزة المشاركةاالستطالعمراجعة  -
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