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ليرافق ويكمل تقييمه المتخصص مواٍز تجريبي  بتحقيق المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهةقام 

يكمن هدف البحث . ، واإلعالم، والبرلمان في مصر واألردن، ولبنان والمغربلوضع النظام القضائي

 في تقييمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهةدعم عملي للتحليل الذي يعده األساسي في تأمين 

المركز العربي لتطوير حكم بالتّفصيل، إعداد البحث الذي أجراه  التّقرير يصف هذا.  الثّالثركائزلهذه ال

، باإلضافة إلى ٢٠٠٦ فمبرنو/ وتشرين الثّاني٢٠٠٥أبريل / في الفترة الممتدة بين نيسانالقانون والنّزاهة

  . طريقة تطبيقه والنّتائج التي توصل إليها

  

  

  

  

II.  ةة العامالمنهجي 

، واإلعالم، والبرلمان، إعتمد المركز العربي لتطوير لوضع النظام القضائيبهدف تأمين تقييم معمق 

، وبالتّحديد. مستويات والاألساليبمنهجية متعددة عند مراجعة اإلستطالعات، حكم القانون والنّزاهة 

طُلب من مجموعة مختارة من الخبراء الذّائعي الصيت في مجال القضاء واإلعالم والبرلمان تأمين 

التقّرير التّحليلي الذي أعده في موازاة و. ، واإلعالم، والبرلمانوضع النظام القضائيتقرير معمق حول 

 لتأمين بيانات حول  تجريبي والنّزاهة بمشروع بحث الخبراء، يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون

باإلضافة إلى ). مصر، األردن، لبنان، والمغرب( الثّالث في البلدان األربعة المستهدفة ركائزكّل من ال

  : ذلك، لجأ هذا المشروع التّجريبي إلى مقاربة متعددة المستويات من خالل

 )تحليلية(مراجعة النّصوص المكتوبة  -١

 ) نوعية(ت الخبراء والمجموعات المستهدفة مقابال -٢

 ) كمية( الثّالث ركائزمن الخبراء في الإستطالع عينة عشوائية  -٣

 ) كمية(إستطالع عامة الشّعب في كّل من البلدان المستهدفة  -٤
 

من تحديد المعايير الضرورية واألبعاد التي يجب اعتمادها لتقييم كلّ ساهمت المجموعات المستهدفة في 

تم استخالص مجموعة من األسئلة المتخصصة من تضافر . وضع النّظام القضائي، واإلعالم والبرلمان

 حكم القانون والنّزاهة وخارج المركز العربي لتطوير داخلود المجموعات المستهدفة والخبراء من هج
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للبحث ة أداة التّقييم الموضوعية قدمت إستمارات األسئلة المتخصص. المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةو

تقصت االسئلة مواقف الخبراء . حكم القانون والنّزاهة التّجريبي الذي أجراه المركز العربي لتطوير

والرؤيا الخاصة بهم حول مجموعة من المبادئ والمؤشّرات التي تقيم وضع القضاء واإلعالم 

: مثالً( الثّالث ركائزينات من الخبراء في كّل من ال إستمارات األسئلة على ع تم توزيع. والمشاركة

أخيراً ). i، جiـ بi أIIIمراجعة القسم ... م اإلعالمي، نواب، إلخسمحامون، قضاة، موظّفون في الج

ووزعت على عينات عشوائية في كلّ من البلدان المستهدفة  عامة الشّعبل مخصصةتم تطوير أسئلة 

واإلعالم، والوهدفت إلى تقييم الر ،برلمانؤيا العامة لوضع النّظام القضائي .  

  

  

  

  األسئلة  إستماراتإعداد. أ

i . الطّريقة النّوعيةّ(مقابالت الخبراء والمجموعات المستهدفة (  

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

  : ن واإلقليميون الّالئحة األساسية الخاصة بـناقش الخبراء المحليو

المنظّمة التي طورتها " وضع النّظام القضائي"مؤشّرات  

 ) ٢٠٠٣ (الدولية لألنظمة اإلنتخابية

التي طورها " وضع البرلمان"و" وضع اإلعالم"مؤشّرات  

الخبراء في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة 

 . لمنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةابالتّشاور مع 
 
،  متكتّلةأدت مشاركة الخبراء واالكتشاف المعمق للمبادئ والمفاهيم إلى تطوير عدة سيناريوهات

مراجعة الئحة المؤشّرات المعدة من قبل ( يمتاز بالمفهومية محدد أكثرما أدى إلى تشكيل إطار م

   )  والنّزاهةالمركز العربي لتطوير حكم القانون

األردن، والعراق، و والمناقشات المفصلة مع خبراء من مصر، ١أدت المجموعات المستهدفة

شكّلت هذه . المقسمة إلى مجموعات واضحةلبنان، والمغرب إلى مجموعة نهائية من المبادئ و
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لذي يشكّل قضائي، ووضع اإلعالم والمشاركة االمجموعات مؤشّرات بالنّسبة إلى وضع النّظام ال

اسة من حيث الثّقافة بالنّسبة إلى اإلطار العربيعلى سبيل المثال عقد المركز . نقطة شاملة وحس

العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة اجتماعاً دام يومين في عمان لخبراء الجسم القضائي في 

ئ وتحديد األبعاد لبنان، والمغرب من أجل مناقشة الئحة المبادواألردن، والعراق، ومصر، 

في العالم العربي ة بكّل تدبير في وضع النّظام القضائيوكانت إحدى نتائج المؤتمر . الخاص

الرئيسية تأسيس أداة مفصلة ذات تركيبة ممتازة يمكن من خاللها تقييم وضع النّظام القضائي في 

العالم العربي .  
 
 

ii .إستطالعات الخبراء  

 الهدف. أ

  : إستطالعات الخبراء  أهدافكانت

لوضع "وضع األسس لتشكيل تقييم شامل، موثوق به وفعال  

، ولوضع اإلعالم والبرلمان في البلدان "نظام قضائي سليم

 . األربعة المستهدفة

تمكين التّقييم اإلختباري لوضع النّظام القضائي، ووضع  

 . اإلعالم والمشاركة في كّل بلد مستطلع

فاهيمي والتّحليلي للتقارير الخاصة بوضع إثراء التّقييم الم 

النّظام القضائي، واإلعالم والبرلمان التي أنجزها المركز 

 . العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة
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 المنهجية . ب

 إستطالع اإلستطالعات. ١

بالتّعاون مع عات قامت وحدة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة بمراجعة اإلستطال

يكمن هدفها في تحديد ما هو البحث الذي تم إجراؤه على . المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية

 عيد اإلقليميلتطوير حالص ة، إثراء عمل المركز العربيول كّل ركيزة، ومن خالل هذه العملي

التّالي تعزيز نوعية مشروعه حماية أبحاثه من األشراك السابقة، وبوحكم القانون والنّزاهة، 

  .   وقيمته

  

المنظّمة الدولية  للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة و٢قدمت مراجعة اإلستطالعات

لقلق مثيرة ل معلومات كافية حول البحث كما سلّطت الضوء على عدة فئات لألنظمة اإلنتخابية

، وتوضيح الفئات الخاصة بكّل ٣ إلى صقل المبادئالرئيسيةهذه النّتائج أدت . في المشروع

 والمركز العربي  المنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية خبراءتمت مناقشة النّتائج مع. ركيزة

أثّرت مراجعة على سبيل المثال، (، المشاركين في المشروع لتطوير حكم القانون والنّزاهة

  ).  نّهائية الصادرة عن مؤتمر عمانالنّصوص المكتوبة على الئحة المبادئ ال
 
 

 
 

 إعداد اإلستطالع. ٢

  : المبادئ
 

تم . حولت وحدة اإلستطالع مجموعة المبادئ النّهائية إلى أسئلة في كّل من الركائز الثّالث

حذف كافّة النّقاط المتشابهة والمكررة والمتشابكة، باإلضافة إلى األسئلة الخاصة بالمعرفة 

 عوضاً عن طلب تقييمهم مجالهمأي االسئلة التي تختبر معرفة الخبراء ضمن (ت والمعلوما

تقييمها ادئ إلى أسئلة يمكن بتم تحويل الم). لوضع النّظام القضائي أو وضع اإلعالم أو البرلمان
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كُتبت األسئلة بحذر ودقّة للتأكّد أن النّقاط تقيم . درجاتبحسب مقياس ليكيرت المبني على خمس 

الخطوط الرئيسية األكاديمية في أنّها تحترم مسائل تهم الفئات التي اختيرت منها العينات و

  . تصميم استمارة األسئلة
Construction and validation: 

  : اإلعداد والمصادقة
 

تجدر اإلشارة إلى أن إعداد األسئلة قد استغرق وقتاً طويالً واتّصفت هذه العملية بالدقة 

 المنظّمة الدولية لألنظمة قام خبراء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة و. اهيةالمتن

 إلى أن تم تمت مناقشتها بمراجعة المسودات التي أعدتها وحدة اإلستطالع، ومن ثم اإلنتخابية

ء وحدة خبراء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة، خبرا(إرضاء كافّة األطراف 

 ).  والمنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابيةاإلستطالع

  

  

  : اإلختبار األولي

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

تم تقييم مشاكل . تغذية إسترجاعية مفصلة من المشاركينب وُأرفقاإلختبار إلى عينات صغيرة 

وأدت النّتائج إلى صقل استمارات . بشكل دقيق. مل المعرفة إلخالمصطلحات، والشمولية، وِح

هة إلى الخبراء قبل تطبيقها النّهائياألسئلة الموج .  
 

  

 تركيبة اإلستطالعات. ٣

 :الركيزة القضائية. ٠١

ية، الكفاءة، الحياد/النّزاهةاإلستقاللية، ( على أربعة أبعاد رئيسية اإلستمارةركّزت 

 منها على تقييم المستطلعين ألبعاد محددة ٧٠ سؤاالً، تمحور ١٠٨وضمت ) والفعالية

 نقطة إلى اإلصالحات الضرورية، ١٧خاصة بالنّظام القضائي، في حين تطرأت 

  .  نقطة تقييماً عاماً لوضع النّظام القضائي في البلد المستطلع٢١وقدمت 

  

  : ركيزة اإلعالم. ٠٢
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.  سؤاال٧٦ًوضمت ) اإلستقاللية، النّزاهة والكفاءة( أبعاد ٣ركّزت اإلستمارة على 

 سؤاالً إلى ١١ منها على تقييم المستطلعين ألبعاد محددة في اإلعالم، وتطرأ ٦٥ور حتم

  . اإلصالحات الضرورية
 

  : ركيزة المشاركة. ٠٣

الحيادية، -هةاإلستقاللية، النّزا، التّمثيل والمشاركة( أبعاد ٤ركّزت اإلستمارة على 

 منها على تقييم المستطلعين ألبعاد محددة في ٤٤محور سؤاالً، ت٦١وضمت ) واألداء

  .  سؤاالً إلى اإلصالحات الضرورية١٧البرلمان، وتطرأ 
 
 
 
 

iii . ة الشّعبإستطالعات عام  

 األهداف. أ

  : هدفت إستطالعات عامة الشّعب إلى

 الشّعب لوضع النّظام القضائي، ووضع اإلعالم ووضع البرلمان في كّل من البلدان  تحديد نظرة-

  . المستطلعة

  

 بنية اإلستطالع . ب
 

 ٧٤تضمنت اإلستمارة . تم إعداد إستطالع وحيد للرأي العام يتضمن أسئلة حول الركائز الثّالث

وجاءت األسئلة الخاصة بكّل ركيزة . ة سؤاالً متعلّقاً بالديموغرافيا والخلفي١٩من بينها سؤاالً 

  : كالتّالي

  

١ .النّظام القضائي  

عكس إستطالع الرأي الخاص بالنّظام القضائي إستطالعات الخبراء إذ ركّز على أربع فئات؛ 

  :  أقسام٣وشمل . النّزاهة، الفعالية والكفاءة/اإلستقاللية، الحيادية
 

  : أسئلة حول الخلفية) ١
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  : ك أربعة أسئلة حول الخلفية، من بينهاكان هنا

-  ،ثالثة أسئلة متعلّقة بتجارب سابقة مع النّظام القضائي

 و

لمعاينة تجربة المستطلعين مع المحامين وتقييمهم للقاضي الذي يتولّى أربعة أسئلة  -

 . القضية

  

١٢) ٢سؤاالً عاماً حول النّظام القضائي  

السئلة جاءت ا. العام حول وضع النّظام القضائيفي هذا القسم، تم استكشاف الرأي 
  :  كالتّاليالمتعلّقة بالفئات األربع

 سؤاالن: اإلستقاللية -

  أسئلة٦: النّزاهة -

 سؤال: الكفاءة -

  أسئلة ٤: الفعالية -

  أسئلة٥: التّقييم العام -

  

  

٣ (ة ضمن النّظام القضائيروريأربعة أسئلة حول اإلصالحات الض 
 
 

 اإلعالم .١
 
٣ن إستطالع الرأي الخاص باإلعالم تضم 

 : أقسام

  : سؤال متعلّق بالخلفية) ١

ائل اإلعالم سالسؤال الوحيد المتعلّق بالخلفية ضمن ركيزة اإلعالم حول إستخدام وتمحور 

  للحصول على المعلومات المطلوبة

  

   سؤاالً عاماً حول اإلعالم١٢) ٢
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   أسئلة حول اإلصالحات ٣) ٣
 

 المشاركة  .٢

 إستطالع الرأي الخاص باإلعالم شمل

 : ثالثة أقسام
 

  : سؤال واحد حول الخلفية )١

ذا القسم، تم توجيه سؤال واحد متعلّق هفي 

 بالمشاركة في اإلنتخابات النيابية األخيرة
 
   سؤاالً عاماً حول المشاركة و١٤ )٢

 
  أسئلة حول اإلصالحات٤ )٣

 
 

 التّطبيق. ب
 
i . اإلستفتاءوكاالت   

 
بحثاً عن وكاالت اإلستفتاء في " وحدة اإلستطالع"و ي لتطوير حكم القانون والنّزاهةكز العربأجرى المر

طلب "نوفمبر تم نص /في تشرين الثّاني. لبنان والعالم العربي التي قد تلبي حاجات مشروع البحث

قام الخبراء في . ناقصةللركائز الثّالثة وًأرسل إلى وكاالت اإلستفتاء المحلية واإلقليمية للم" اقتراح

 والمنظّمة الدولية لألنظمة اإلنتخابية بمراجعة المناقصات ي لتطوير حكم القانون والنّزاهةالمركز العرب

عبر استخدام مجموعة من المعايير المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة التي قُدمت إلى 

لعينات، مؤهالت الموظّفين، الخبرة، القدرة على إنجاز خطّة اختيار ا: مثالً(المتوفّرة لكّل منهما 

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

التّصنيف الذي قدمه كّل من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة والمنظّمة الدولية لألنظمة 

بية، وأدى التّوافق بين الّالئحتين إلى التّعاقد مع الشّركة الدولية للمعلومات لتنفيذ العمل على اإلنتخا

  . األرض بالنّسبة إلى إستطالعات الخبراء والرأي العام في كّل من البلدان المستهدفة
 

 لة للمركز العربية المفصة للمعلومات تقارير المنهجيوليمت الشّركة الدوير حكم القانون والنّزاهةلتطقد ،

يمكن اإلطّالع على تقارير المنهجية التي . كما ساهمت في تطبيق اإلختبارات األولية المذكورة أعاله
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 لم تعرض في  هذه األخيرةختيار العينات، غير أنإتفصل الطّريقة المتّبعة لجمع البيانات، باإلضافة إلى 

  . هذا التّقرير
 
 

 
 
 

III .ستطالعاتنتائج اإل  
 

مذكورة أدناه، وهي معروضة ضمن ثالثة أقسام إن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها اإلستطالعات 

يقدم كّل قسم وصفاً عن العينات . النّظام القضائي، اإلعالم، والبرلمان: رئيسية تعود إلى الركائز الثّالثة

  . تطالع الخبراء ونتائج إستطالعات الرأي العام، وعن نتائج إس)ي العامرأالخبراء وال(المختارة 

  

  النّظام القضائي. أ
 

i . ناتوصف العي  

تم عرض معايير اختيار العينات والفئات الستطالع الخبراء واستطالع الرأي العام في الجداول 

  : التّالية
 

 
  إستطالع الرأي    الخبراء

حجم       المحامون  القضاة    

  العينة

نسبة 

الرفض 

  فوريال

مجموع 

  الفئة
٧٢,٩٤٥ ١٣٧٥ 

  مصر  

   ١٢٠ ٨٠  العينة

  مصر
١١  ٨٠٠% 

مجموع 

  الفئة
٣٢٤٥ ٢٦٧ 

  األردن  

   ١٢٠ ٨٠  العينة

  األردن
٢٧,٢ ٤٠٠% 

مجموع   لبنان

  الفئة
٣٤١١ ١٨٩ 

  لبنان  
  ال يذكر ٤٠٠
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   ١٢٠ ٤٧  العينة

مجموع 

  الفئة
٤٢٤٥ ٧٥٤ 

  المغرب  

   ١٢٠ ٨٠  عينةال

  المغرب
١٨,٣  ٨٠٠% 

  

من العينة المستطلعة % ١٦,٥هناك نسبة مرتفعة من األمية في القاهرة واإلسكندرية؛ أشار : مالحظة

مأنهح ون أمية فقط% ٣٥، وصرأنّهم أكملوا المرحلة اإلبتدائي  

  
 
ii . ةالنّتائج العام  

 
  الخبراء  . أ

 
 

 النتائج العامة . ١

ن لوضع النّظام إختلف تقييم القضاة والمحامي -

لبية التي فاق، وبالتّحديد. القضائيعدد النّقاط الس 

القضاة  تلك التي اختارها المحامون أشار إليها 

 ). ٣: ١المعدل المتوسط (

األبعاد التي تم تصنيفها /عدد النّقاطإن اعتبرنا  -

مؤشّراً لوضع النّظام القضائي في كّل بلد، بالسلبية 

 : ضل هو التّاليإذاً التّرتيب االف

 . المغرب، األردن، مصر، وأخيراً لبنان: بحسب القضاة 

 . مصر، األردن، المغرب، ولبنان: بحسب المحامين 

باستثناء لبنان، صنّف القضاة وضع النّظام  -

من % ٢٠أقّل من (القضائي باإليجابي نسبياً 

لى نصف افي حين صنّف المحامون حو) الشّكاوى

ى تقييم وضع النّظام القضائي النّقاط التي تهدف إل

إن الشّكاوى في مصر واألردن متقاربة . بالسلبية

النّسب؛ نال المغرب أفضل تقييم /من حيث األرقام

 . لقضاةل
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أعطى القضاة والمحامون في لبنان تقييماً سلبياً  -

لوضع النّظام القضائي، إذ اشتكى القضاة من ثلث 

  حوالىمحامون منالنّقاط تقريباً، في حين اشتكى ال

وتشكّل هذه النّسب تقريباً ضعفي ! من النّقاط% ٨٠

 .  تلك التي أشار إليها الخبراء في العينات األخرى

-  ة بين القضاة والمحامين الشّكاوىإناألكثر أهمي 

بلدان هي تلك المتعلّقة بحرية التّعبير واإلنتماء، لوا

النّظام وهو مبدأ ثانوي لمبدأ اإلستقاللية في وضع 

القضائي .  

يختلف نوع الشّكاوى من بلد إلى آخر، ولذلك  -

 . يتطلّب األمر مداخالت خاصة بكّل بلد

صنّف الخبراء بعض النّقاط المحددة واألبعاد  -

 . باإليجابية

 
 

  اإلصالح .١
 

هناك .  معظم أنواع اإلصالحات حول بعد الكفاءةتمحورت

أجمع القضاة . حاجة إلى مؤهالت أفضل وتدريب مناسب

في البلدان األربعة والمحامون في مصر، األردن والمغرب 

كما شدد . إصالح أنظمة التدريب القضائيعلى الحاجة إلى 

في مصر واألردن والمغرب على المحامون والقضاة 

الموظّفين الح لزيادة مؤهالت ومهارات الحاجة إلى اإلص

  . القضائيين
 

 

 
 

 الرأي العام . ب

 معلومات حول الخلفية . أ
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 ة تفاعل متدنّي نسبةأفادت العينتان المصرية والّلبنانية إلى -

، في حين أشار )على التّوالي% ٢٢ و١٦(مع المحاكم 

المستطلعون في األردن والمغرب إلى مستويات أعلى إذ 

 .  من أصل ثالث مشاركين كان له تجربة مع المحاكمواحد

تختلف رشوة موظّفي المحكمة أيضاً من بلد إلى آخر،  -

في حين النّسبة %) ١٩(والنّسبة األدنى مسجلة في األردن 

 %). ٦٠حوالى (األعلى موجودة في مصر 

إن رشوة القضاء أدنى بشكل ملحوظ من رشوة موظّفي  -

في حين %) ١١(نسبة المحكمة، وسجلت مصر أدنى 

 %). ٢٥(النّسبة األعلى كانت في المغرب 

قيم المستطلعون في مصر ولبنان أداء المحامين بشكل  -

 .  حول أداء القضاةكان تقييمهم متبايناًًإيجابي و

جاءت اآلراء متباينة في األردن فانقسمت بين اإليجابية  -

 . والسلبية بالنّسبة إلى أداء المحامين والقضاة

في المغرب تقييماً سلبياً ألداء دم معظم المستطلعين ق -

 .المحامين والقضاة
 
 

 
 

 النّتائج العامة . ٣

يختلف تقييم الرأي العام لوضع النّظام  -

 عن تقييم الخبراء في هذا المجال، القضائي

بصورة عامة، أعطى . ال سيما في المغرب

الشّعب في كافّة المدن المستطلعة تقييماً 

البلد سلبية لوضع النّظام القضائي في أكثر 

نّفت نصف : مصر واألردن (المعنيص

النّقاط بالسلبية؛ لبنان والمغرب حوالى 

 ).  من النّقاط اتّصفت بالسلبية% ٨٥
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حول بشكل كبير اختلفت اآلراء العامة  -

. وضع النّظام القضائي من بلد إلى آخر

ة في عمان في جاء التّقييم األكثر إيجابي

حين التّقييم األكثر سلبية كان في بيروت 

  . والمدن المغربية

 اً كبيراً المستطلعون المصريون عددقدم -

حول حيادية النّظام ) ٧/٨(من الشّكاوى 

ةو (القضائيليس نزاهة القضاة الشّخصي .(

 بشكل سلبي فقيمت هذه الشّكاوى وامتدت

 . تطبيق معايير الحكم

 األردن للنظام شاركين فيجاء تقييم الم -

اً بشكل نسبيفي عمان إيجابي القضائي .

رغم التّعبير عن شكاوى محددة حول نقاط 

 . محددة، إتّصف التّقييم العام باإليجابية

المستطلعين في لبنان والمغرب كان تقييم  -

 ة حول وضع النّظام القضائياألكثر سلبي

شملت الشّكاوى . في كّل من البلدين

لم يتم التّشكيك بكفاءة . مبادئ كافّةال

 . القضاة

ركّزت طلبات اإلصالح على اإلستقاللية  -

والفعالية باإلضافة إلى بعض الهواجس 

باستثناء (والنّزاهة . المرتبطة بالكفاءة

 ). األردن
 

 اإلصالح. ٤

لية، اإلستقال(رتّب المستطلعون في مصر ولبنان األولويات اإلصالحية بطريقة مشابهة 

؛ تبدل هذا التّرتيب بالنّسبة إلى األردن )ومن ثم النّزاهة، وتليها الفعالية وأخيراً الكفاءة

وبالنّسبة إلى المغرب أيضاً ) الفعالية، ومن ثم اإلستقاللية وتليها الكفاءة وأخيراً النّزاهة(

  ). الفعالية ومن ثم النّواهة وتليها اإلستقاللية وأخيراً الكفاءة(
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 اإلعالم. ب
 

i . ناتوصف العي  
 

 

 

  إستطالع الرأي    الخبراء

حجم   

  العينة

نسبة 

الرفض 

%  

نسبة 

الرجال 

  والنّساء

♂-♀  

حجم     

  العينة

نسبة 

الرفض  

 الفوري

%  

نسبة 

الرجال 

  والنّساء

♂-♀  

 - ٦٩   ١٥٠  مصر

٣١ 
 

  ٨٠٠  مصر
١١%  

٥٨ - 

٤٢ 

  ١٥٠  األردن
١٦,٦ 

٥٧ - 

٤٣  
 

 ٢٧,٢  ٤٠٠  األردن

% 

٥٢ - 

٤٨ 

 - ٥٨ ٢٢,٧  ١٥٠  لبنان

٤٣  
 

  ٤٠٠  لبنان
 ال تذكر

٥٠ 

 - ٧٦ ٢٣,٥  ١٥٠  المغرب

٢٤ 
 

  ٨٠٠  المغرب
١٨,٣ %

٥٠  

إن .  بشكل سلبي وضع اإلعالمباإلجمال، قيم الخبراء والرأي العام في البلدان األربعة المستطلعة

 ضع األردن ومصر في المراتب األسوأ يتقييم كّل من الخبراء والرأي العام لوضع النّظام القضائي

  . وتجدر اإلشارة إلى هذا التّوافق بين تقييم الرأي العام والخبراء. ويليهما المغرب ولبنان
 

ii .ةالنّتائج العام  
 

  إستطالع الخبراء. أ
 

  النتائج العامة . ١

  :  اإلستقالليةأأهم الشّكاوى التي قدمها الخبراء تشمل مبد -

ق الشّكاوى بالضمانات األساسية حول إستقاللية لتعفي االردن ت 

 اإلعالم 

 غياب الرقابة: في مصر والمغرب 
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 اإلستقاللية الشّخصية : في لبنان 

الشّكوى األبرز في مصر، على ما يبدو الرقابة تشكّل  -

يبدو أن الخبراء ). لكن ليس في لبنان(األردن والمغرب 

إلعالم بالسلبية نفسها التي ال يصفون إستقاللية افي لبنان 

 .  خبراء البلدان األخرى المستطلعة بهايصفها

قدم الخبراء في البلدان األربعة المستطلعة شكاوى حول  -

 إطار تنظيمي "، "ضمانات إستقاللية اإلعالم"النّقص في 

اإلستقاللية "و" صريح وعادل للنشاط اإلعالمي

ة في وضع النّظام ، ثالثة من مبادئ اإلستقاللي"الشّخصية

القضائي . 

قدم المستطلعون في األردن شكاوى حول المواصفات  -

في حين قيم الخبراء في ) الكفاءة(الضرورية لإلعالميين 

" واضحةواألخالقية الحترافية االمعايير ال"المغرب 

 . ضمن وضع النّظام القضائيبشكل سلبي ) النّزاهة(

ى آخر، ولذلك يتطلّب يختلف نوع الشّكاوى من بلد إل -

 . األمر مداخالت خاصة بكّل بلد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلصالح  .١
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 اإلصالحات "وضع الخبراء في األردن ومصر والمغرب 

على رأس الئحة "  استقاللية اإلعالملتحسينالقانونية 

ت المطلوبة  عدد كبير من اإلصالحايندرج. األولويات

األنظمة  إصالح وتشمل الحاجة إلى.  بعد اإلستقالليةضمن

القانونية، األطر التّنظيمية وضمانات إستقاللية اإلعالميين 

لتعزيز [...] اإلصالحات "في لبنان، شكّلت ". الشّخصية

  . اإلصالحاتأنواع أهم " كفاءة ومؤهالت اإلعالميين 
 

 الرأي العام 
 

 معلومات حول الخلفية . ١

 على المعلومات المطلوبة  المستخدمة للحصولاإلعالمالنّتائج المتعلّقة بنوع وسائل أظهرت 

أن :  

  

صرح المستطلعون في البلدان األربعة عن استغالل  -

مثالً، (وسائل اإلعالم العامة المتوفّرة بشكل واسع 

وشكّل التّلفاز أكثر ) الصحف، التّلفاز، اإلذاعات

مصادر المعلومات الموثوق بها في األردن، لبنان، 

  .  والمغرب

في مصر، من جهة أخرى، لجأ النّاس إلى الصحف  -

 . والمجالت

 في األردن  بشكل مكثّف شبكة اإلنترنتتُستخدمكما  -

 . ومصر ولبنان ولكن ليس في المغرب

كالمجموعات شكّلت شبكات المعلومات غير الرسمية  -

الدينية واإلجتماعية مصادر المعلومات األقل أهل للثقة 

 . ستثناء مصرفي البلدان كافّة با
 
 

 النّتائج العامة . ٢

أشار تقييم إجابات األسئلة المنفردة إلى أن الشّعب في . ٠١

  : البلدان األربعة يعتقد
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  الحكومية، الجهاتضغط /لتأثيرأن اإلعالم يخضع  -

 ، ومتوازنةإن اإلعالم ال يقدم وجهات نظر حيادية أو  -

- ة اختيار أناً، ( تمييزاً تشهد عالمالعاملين في اإل عمليسياسي

 ) عرقياً، جنسياً

  

 : من بين النّتائج المهمة األخرى. ٠٢

ال يعتقد الرأي العام في مصر واألردن أن اإلعالميين يتمتّعون  -

 بحرية التّعبير 

التّعددية في مصر، تشير وجهة النّظر العامة أن اإلعالم ال يعكس  -

ية تتمتّع بنفوذ كبير على  غير الحكومالجهاتوأن في المجتمع 

 . اإلعالم

مصر، األردن ولبنان إلى أن اإلعالميين يشير الرأي العام في  -

 . يقبلون الرشاوى

في لبنان فقط التّعددية في تغطية وجهات النّظر يعكس اإلعالم  -

 . السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية

 بحسب رأي إن العقوبات المفروضة على اإلعالميين إعتباطية -

 . المستطلعين في األردن والمغرب

نقل تعتقد نسبة كبيرة من الرأي العام أن اإلعالم يعجز عن  -

 . المسائل السياسية والدينية واإلجتماعية بحرية في األردن ومصر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلصالح .١
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رتّب المستطلعون في مصر واألردن األولويات اإلصالحية بطريقة مشابهة 

؛ وتبدل التّرتيب في لبنان )، ومن ثم الفعالية، وأخيراً اإلستقالليةالنّزاهة(

، وبالنّسبة إلى المغرب أيضاً )الفعالية، ومن ثم اإلستقاللية وأخيراً النّزاهة(

)ة، ومن ثمةاإلستقاللياليالنّزاهة، وأخيراً الفع  .(  
 

 
 المشاركة. ج

 
i . ناتوصف العي 

 
 

  امالرأي الع    الخبراء

نسبة  الموظّفون  النّواب    

 %الرفض

حجم     

  العينة

نسبة 

الرفض 

الفوري  

نسبة 

الرجال 

  والنّساء

♂-♀  

مجموع 

  الفئة

غير  ٤٥٤

 مطبق

  مصر

 ٢٥  ٢٥  العينة

٢٦,٥ 

  مصر  

  

  

٥٨  %١١  ٨٠٠ - 

٤٢ 

مجموع 

  الفئة
١١٠ 

غير 

 مطبق

  األردن

 ٢٥ ٣٥  العينة

١٦,٧ 

  األردن  

  

  

٥٢  %٢٧,٢  ٤٠٠ - 

٤٨ 

مجموع 

  الفئة

١٢٨ 
١٠٥ 

  لبنان 

 ٢٥ ٢٥  العينة

١٥,٣ 

  لبنان  

  

  

 ٥٠  ال تذكر  ٤٠٠

مجموع 

  الفئة

  المغرب ١٦٠ ٣٢٥

 ١٠ ٢٥  العينة

٥٩ 

 ٥٠  %١٨,٣  ٨٠٠  المغرب  

  

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

  . الخبراء
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ii . النتّائجالعام  

 
 

 الخبراء. أ
 

  النّتائج العامة . ١

النّواب في مقارنة بلدى الموظّفين عدد أكبر من الشّكاوى  -

أما في األردن، فاقت شكاوى . المغرب ولبنان ومصر

 .  النواب تلك التي قدمها الموظّفون

قدم أعضاء البرلمان في األردن أعلى نسبة من الشّكاوى  -

%) ٢٢,٢(، مصر %)٢٥(، يليها المغرب %)٤٤,٤(

وما يثير اإلهتمام هو أن التّرتيب يصبح %). ٢٠(ولبنان 

مان فسجل معكوساً حين يسأل الموظّفون عن وضع البرل

، األردن والمغرب %٤١,٦، مصر%٤٤,٤لبنان نسبة 

وجهات النّظر المتضاربة بين أعضاء تستحقّ %. ٢٥
  .ه والتّحليلالبرلمان والموظّفين بعض اإلنتبا

 
 : التّمثيل والمشاركة -

 غيابأشار النّواب والموظّفون في البلدان األربعة إلى  

الفرص المتساوية في بعدي التّمثيل والمشاركة 

باستثناء النّواب في األردن الذين اشتكوا من مبدأ (

وهذه الشّكوى المشتركة هي إحدى أقوى )المشاركة

 . الشّكاوى التي قدمها الخبراء

شتكى الموظّفون في مصر واألردن ولبنان من إ 

في حين اشتكى الموظّفون في المغرب " المشاركة"

 ". اإلنتخابات الحرة والعادلة"ولبنان من ) المستشارون(

ممارسة المهام "إشتكى الموظّفون في مصر والمغرب من  -

في حين اشتكى المستشارون في المغرب " باستقاللية

 " الحماية"ان من النّقص في وأعضاء البرلمان في لبن
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 األداء -
 

 : لم يكن هناك أي تقييم سلبي من قبل النّواب أو الموظّفين حول األبعاد التّالية

 فعالية التّشريع 

 فعاليةّ اللّجان النّيابية  

 النّزاهة -

باستثناء (يعتقد النّواب والموظّفون في كافّة البلدان  

 التّمويل السياسي أن قوانين) النّواب في المغرب ولبنان

ؤثّر سلباً على نزاهة تلألحزاب والحمالت اإلنتخابية 

   . وضع البرلمان

صنّف النّواب في مصر واألردن ولبنان، باإلضافة إلى  

الموظّفين في األردن تطبيق قوانين تضارب المصالح 

 . بشكل سلبي كّل في بلده

مستطلع لم يقدم أي من النّواب أو الموظفين في أي بلد  

ة العمل البرلمانية بشفافيشكاوى خاص . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحليل التّواتر . ٢

 تمويل الحمالت اإلنتخابية . ٠١
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 : بحسب النّواب -

يتم تمويل الحمالت اإلنتخابية بشكل كبير بواسطة  

األموال الخاصة بالمرشح في األردن ولبنان 

ع الوحيد من ,وكان ذلك الن. ومصر والمغرب

لدعم المالي للحمالت اإلنتخابية الذي إضطلع ا

  . بأهمية في البلدان األربعة

في المغرب فقط وجد النّواب أن التّبرعات الفردية  

واألموال العامة تساهم في تمويل الحمالت 

 اإلنتخابية

 : بالنّسبة إلى الموظّفين -

يتم تمويل الحمالت اإلنتخابية بواسطة أموال  

 اصة في األردن ولبنان ومصرالمرشّح الخ

والمغرب، وبواسطة تبرعات فردية في لبنان 

  . ومصر والمغرب

) ٣/٤(في المغرب فقط نالت كافّة أنواع التّمويل  

 . ملحوظاًتقييماً 
 
 
 

 التأثيرات والضغوط على البرلمان . ٠٢

 : بحسب النّواب -

ضغوط /أثيريظن النّواب في األردن أن البرلمان يخضع بشكل ملحوظ لت

غير أن . لم يذكر أي نوع آخر من الضغوط في أي من البلدان. الحكومة

المشاركين تميزوا بالمواقف الحيادية في مصر حيال كافّة أنواع 

في الحالة األخيرة، كانت . الضغوطات باستثناء حالة الجهات غير الحكومية

ضغط الممارس من آراء المشاركين محايدة في ما يختص بمدى ال% ٥٠

 ال% ٥٠على البرلمان من قبل هذه الجهة في حين ظن ـاثير ضعيفتأن .

 من اآلراء المحايدة، ٣٦,٨(هذه األراء المنقسمة ظهرت أيضاً في لبنان 

  ).  تأثير قوي٢٦,٣ تأثير ضعيف، ٣٦,٨

 : بحسب الموظّفين -
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ّ الموظّفون في األردن ومصر أن البرلمان يخضع بشكل كبير  يظن

في لبنان، نوع الضغط الوحيد المذكور هو الجهات . ضغط الحكومة/أثيرلت

  . الدولية
 

 اإلصالح. ٠٣

اإلصالحات األكثر شيوعاً هي .  بين النّواب والموظّفين، والبلدانعظيمةتباينت اآلراء بصورة 

  . تلك المتعلّقة ببعد األداء
 

 إستطالع الرأي. ب
 

 معلومات حول الخلفية . ١

، معظم المستطلعين قد %)٥١,٣(، لبنان %)٤٩,٨(، المغرب %)٤٦,٤(في مصر 

  . شاركوا في اإلنتخابات النّيابية األخيرة التي أجريت في بالدهم

على الرغم من أن نسبة مرتفعة من المستطلعين في األردن قد شاركت في اإلنتخابات 

  %).  ٤٧,٥(النّيابية األخيرة، فاألكثرية لم تشارك 
 

 ج عامة نتائ. ٢

ن يميل المستطلعون إلى  تقييم وضع البرلمان في البلدان األربعة بالسلبي، بغض النّظر إ

كانت األسئلة متعلّقة بالفساد، أو باستغالل المنصب والسلطة، الكفاءة، الوظيفة، 

التّقييمات األكثر سلبية جاءت في مصر ولبنان حيث تم تصنيف . واإلنتخابات الحرة

التّقييم %. ٧١واألردن بنسبة % ٨٦النّقاط بالسلبية ويليهما المغرب بنسبة من % ٩٣

السلبي يثير الدهشة ويختلف بشكل ملحوظ عن التّقييم المعتدل الذي قدمه النّواب وموظّفو 

  . البرلمان
 

 اإلصالح.٣
 

طلّب هذا قد يت. رتّب المستطلعون األولويات اإلصالحية بطرق مختلفة في البلدان األربعة

  . التّرتيب المختلف مداخالت مختلفة في كّل من البلدان األربعة

  

 
 

  ملحق
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  القيود

 
  نسبة الرفض وتعميم النّتائج . أ

في العينات المختارة قد تضعف إمكانية التّعميم على الفئة المعنية  أن نسبة الرفض تجدر اإلشارة

المركز العربي لتطوير حكم  إن . براء والرأي العاموينطبق هذا األمر على إستطالعات الخ. بأكملها
قد أدركا تماماً ) الشّركة الدولية للمعلومات( ووكالة اإلستفتاء التي تم التّعاقد معها القانون والنّزاهة

غير أن نسب الرفض . إحتمال الرفض ضمن هذه الفئة، واتّخذا عدة تدابير لزيادة تعاون المشاركين

  .  الحذر من حيث تعميم النّتائجتفرض توخّي
 

  : المدن والبلدان. ب

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

  . أن تنحصر تعاميم النّتائج بتلك المدن

  
  
  عقبات إستمارات األسئلة . ج

إن الّلوائح الثّالث الخاصة : ر على صحة اإلستطالعاتإن العقبات المتعلّقة بطرق اإلستطالع تؤثّ. أ

بالمبادئ التي تقيم وضع النّظام القضائي، واإلعالم والبرلمان كانت طويلة جداً لذا كان من الصعب 

وقد منعت هذه الصعوبة إعداد مقاييس لتقييم كّل . إستطالع واحد لكّل الئحةإدراجها كاملة ضمن 

تقييمها بواسطة نقطة واحدة، أو إلى بعض مبدأ وعناصره ما أد ة يتمى إلى بعض المبادئ الثّانوي

  . المزدوجةاألسئلة 

  

قد يواجه المستطلعون من عامة الشّعب بعض الصعوبات النّاجمة عن الطّابع المعقّد للمبادئ . ب

عداد أسئلة أقصر إن الحاجة إلى إ. الخاصة بوضع النّظام القضائي، واإلعالم والبرلمان صعوبة 

  . وأقّل تخصصاً الستهداف عامة الشّعب تُجنّب مقارنة مباشرة بين الخبراء وعامة الشّعب

  

كان هناك بعض البيانات النّاقصة في بضعة نقاط؛ لم يود المستطلعون أو لم يعلموا كيف يجيبون . ج

  . ة لإلهتمام لألبحاث المستقبليةقد يؤدي تحليل البيانات النّاقصة إلى أسئلة مثير. على تلك األسئلة

 
 

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

  .  مختلف البلدان المستطلعة يعبرون عن أنفسهم بدرجات مختلفة من التّطرفأن المشاركين في 

  

 التّجربة مع اإلستطالعات ودرجة الحرية العامة في  تكونممكن أنفضالً عن ذلك، من ال. ب

  . البلدان المستطلعة قد أثّرت على النّتائج
 

 وصقل مبادئ وضع بهدف مناقشة و) سبتمبر/ أيلول٢٥ و٢٤(قد لقاء إقليمي للخبراء في عمان .١

النّظام القضائي .لقائ إقليمي ن أجل معالجة مؤشّرات وضع اإلعالم المجموعات المستهدفة م/لم يعقد أي

لكن، كان للقاء عمان إنعاسات على ركائز اإلعالم والمشاركة وكان بمثابة معيار لصقل . والبرلمان

  د". وضع البرلمان"و" وضع اإلعالم"مؤشّرات 

كانت مراجعة اإلستطالع موسعة بالنّسبة إلى ركيزة القضاء في حين لم تكن شاملة بالنّسبة إلى . ٢

  . ركيزة المشاركة

  . ال سيماوضع اإلعالم حيث تم استخالص معظم المبادئ من إستطالع اإلستطالعات. ٣
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