
 

   في المغربنيابيةالبيانات  التقرير حول

  

 في مجال الوضع البرلماني في المغرب العاملينخدمة في هذه الخالصة الغاية األبرز من تكمن 

استخرجت النتائج المذكورة .  ACRLIومستشاري المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون 

أجرته الشركة )  وموظفين ومستشارينبرلمانيين(براء خأدناه من استطالع الرأي الذي شمل 

شمل .  ACRLIالدولية للمعلومات لحساب المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون 

 المستطلعينومن بين هؤالء . ا مستشار15 موظفين و10 و برلمانيا25تطالع الرأي عينة من اس

  .اط من الرب25 من الدار البيضاء و18 جاؤوا من مراكش، و7الخمسين، 

  

.  فرق نيابية مختلفة11 برلمانيا ينتمون إلى 325 في المغرب الكاملعدد البرلمانيين يبلغ 

ارتكزت طريقة انتقاء العينات على انتقاء عشوائي من مختلف طبقات المجتمع اعتمد على الئحة 

 9و من مراكش 9، تم اختيار  مشاركًا25فمن بين . الث من المغربمن البرلمانيين في مناطق ث

 طريقةً" الءمةالم"تم اعتماد  نظرا لمستوى الرفض المرتفع جدا، . من الرباط7الدار البيضاء ومن 

 من مراكش 3 البيضاء ور من الدا13 مشاركين من الرباط و9في النهاية، أتى  .نتقاء العيناتال

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

  

مجموع الموظفين العاملين في العمل يبلغ فيما مستشارا  270لمستشارين في المغرب  عدد ايبلغ

شملت استطالعات  10رأي مقابل لل ا استطالع15 شارك المستشارون في . عضوا160التشريعي 

  اعتمدت طريقة انتقاء العينات على انتقاء عشوائي من مختلف طبقات المجتمع .الموظفين

 الخمسة عشر، المستطلعينمن بين .  ثالث مناطق من المغربى الئحة مستشارين فيباالستناد إل

نظرا لمستوى الرفض المرتفع .  من الرباط5 من الدار البيضاء و4 من مراكش و6تم اختيار 

 من 5 مشاركين من الرباط و6 أتى في النهاية،. طريقة النتقاء العينات" الءمةالم"جدا، تم اعتماد 

راجعوا تقرير الشركة الدولية للمعلومات لمزيد من التفاصيل، (   من مراكش4ضاء والدار البي

  ).الملحق ت

  

لم نواجه أي مشاكل أو . في النهاية، تم اختيار الموظفين العشرة عشوائيا من اللجان النيابية الست

  .صعوبات في جمع البيانات في هذه المرحلة من الدراسة
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غير أن إمكانية التعميم على مجموع السكان %. 59) و غير المباشرالمباشر أ(بلغ معدل الرفض 

  .يجب أن تعالج بمنتهى الحذر

  

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

. عرض الجزء الثاني نتائج مفصلة حول األجوبة الفردية في استطالع الرأياستطالع الرأي فيما ي

النتائج المفصلة لكل جواٍب من أجوبة استطالع الرأي وسوف نعود إليه أثناء . يعرض الملحق ب

  .مناقشة النتائج الرئيسة من استطالع الرأي أدناه

  

I –لمحة عامة حول نتائج استطالع الرأي الرئيسة   
  

  تحليل األبعاد: النتائج الرئيسة

  

انتخابات " لقياس 2 و 1مثالً الجوابان (مبدأ معين بعِد قياس معينة بغية أجوبة الجمع ما بين عند 

 أبعاد إشكاليات بالنسبة إلى 3، أثارت ")التمثيل والمشاركة"، أحد أبعاد مبدأ "حرة ونزيهة

  . من المستشارين لوحوا بأهميتها4 أجوبة اعتبرها الموظفون سلبية و4البرلمانيين، مقابل 

  

أما الشكويان ). األداء" (مراقبة فعالة على الحكومة"ن في األبرز فكانت تكمأما شكوى البرلمانيين 

" تكافؤ الفرص) " و بفعالية األجهزة اإلدارية والفنية في البرلمان) " بالتالي أفارتبطتااألخريان 

   .التمثيل والمشاركة(

  

التمويل السياسي لألحزاب والحمالت ) " من جهة أخرى، رفع الموظفون شكواهم حول أ

استقاللية البرلمان في  ")و ت) التمثيل والمشاركة" (تكافؤ الفرص) "، ب)النزاهة( بعد "االنتخابية

  .، على التوالي)استقاللية" (ممارسة مهامه
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وبالرغم . كالبعد األكثر سلبية) التمثيل والمشاركة" (تكافؤ الفرص"في النهاية، اعتبر المستشارون 

، فقد سجل )التمثيل والمشاركة" (بات الحرة والنزيهةاالنتخا"من تقييمهم السلبي للجواب التالي 

  .مستويات سلبية أدنى من األبعاد األربعة السابقة

  

  تحليل األجوبة: النتائج الرئيسة

  

. البارز في األمر هو تقييم البرلمانيين والموظفين والمستشارين وضع البرلمان بطريقة مختلفة

من الشكاوى حول وضع المزيد  على حٍد سواء عن  البرلمانيون والموظفونأفصحفعلى العموم، 

فمن بين األسئلة الرئيسة المطروحة، اقتصر اثنان على . بالمقارنة مع المستشارين البرلمان

 4وبالتالي، شكلت . البرلمانيين وعني اثنان بالموظفين فيما قيم المستشارون سلبا أحد األجوبة

مقابل جوابان حصدا تقييم البرلمانيين والموظفين أجوبة مصدر شكوى لدى المجموعات الثالث 

 أجوبة أثارت شكاوى الموظفين 3قيم البرلمانيون والمستشارون أحد األجوبة سلبا مقابل السلبي؛ 

   .والمستشارين

  

أما األجوبة األربعة التي أثارت قلق المجموعات الثالث فنوردها من أبرزها إلى أقلّها أهمية في 

. 5 و 1 إلى معدل كلٍّ من األجوبة على سلّم يتراوح بين البنودترمز : مالحظة(الجدول التالي 

  ): تقييما سلبيا3 ما فوق البنود تعكس تقييمًا إيجابيا بينما تعكس 3 ما دون البنود

  

 )x =3.44، 58جواب (يقدم النواب تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل دقيق وصريح  .1

انية بفرص متساوية في وسائل اإلعالم الخاصة يتمتع المرشحون لالنتخابات البرلم .2

 )x = 3.32، 4جواب (والحكومية للتواصل مع الناخبين 

 )x =3.31، 32جواب ( جميع أعمال الحكومة  على فعالةمارس البرلمان رقابةي .3

جواب ) (مراقبة اإلنفاق والجباية الفعليين ( على تنفيذ الموازنة فعالةمارس البرلمان رقابةي .4

29 ،x=3.23( 
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، ويقع )4الجواب " (التمثيل والمشاركة"يقع أحد األجوبة األربعة المذكورة أعاله ضمن خانة 

" النزاهة"فيما يقع الجواب الرابع ضمن خانة ) 32 & 29جوابان " (األداء"جوابان في خانة 

  ).58الجواب (

يحقق ) أ: هما) ستشارينإنما ليس الموظفين والم(الجوابان اللذان حصدا تقييم البرلمانيين السلبي 

ن في والموظف نيعي) و ب) 33جواب ( بفعالية في قضايا الفساد وهدر المال العام البرلمان

  ).46جواب  (علمية موضوعية لمعايير بناء البرلمان

  

غالبا ) أ: هما) إنما ليس البرلمانيين أو المستشارين(الجوابان اللذان حصدا تقييم الموظفين السلبي 

يلتزم النواب بفعالية ) و ب) 21جواب (لبرلمان سلطته التشريعية للسلطة التنفيذية ما يفوض ا

  ).55جواب (بقوانين تضارب المصالح 

  

جواب " (ضحا و للبرلمان النظام الداخلي"في النهاية، قيم المستشارون أحد األجوبة سلبا ضمن 

  . الجواب سلبافيما لم يلجأ ال البرلمانيون وال الموظفون إلى تقييم هذا) 39

  

  األجوبة التي نالت التقييم السلبي األبرز

  

أما األجوبة الخمسة التي نالت . سلباأشرنا أعاله، تم تقييم أوجٍه عدة من وضع البرلمان سبق وكما 

  :تقييم البرلمانيين والموظفين والمستشارين السلبي األبرز فتحملنا إلى االستنتاجات التالية

  
 

نوالمستشار نوالموظف    نيونالبرلما 

X X X 32 .الةمارس البرلمان رقابةيجميع أعمال الحكومة على فع  
X X  4. البرلمانية بفرص متساوية في وسائل اإلعالم الخاصة والحكومية للتواصل مع لالنتخابات يتمتع المرشحون 

 الناخبين
X  X 15. مناسبة تضمن استقالليتهممالية  تعويضات يحصل النواب على 
 X X 47. إلزامية دورات تدريبية بشكل دوري في  البرلمانوموظف يشارك 
X X  58.يقدم النواب تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل دقيق وصريح  
X   1. بحرية ونزاهة من دون ضغوطاالنتخابية تجري العملية  
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  X 29.الةمارس البرلمان رقابة يباية الفعليينمراقبة اإلنفاق والج ( على تنفيذ الموازنة فع( 
X   39.ضحا و للبرلمان النظام الداخلي 
  X 46.ع يعلمية موضوعية لمعايير بناء ن في البرلمانوالموظف ني 
X   57.التمويل السياسي منظم بقوانين واضحة  
 X  60.يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلسات البرلمان بسهولة  

 
 على التوالي على أنها األقل إيجابيةً في 15 و 46، 32 ،47، 29صنّف البرلمانيون األجوبة 

) 46 & 32، 47، 29األجوبة " (مبدأ األداء"تقع أربعة من بين هذه األجوبة تحت . وضع البرلمان

  .يقع تحت مبدأ االستقاللية) 15(والجواب الخامس 

  

ابية في وضع  على التوالي على أنها األقل ايج47 و4، 32، 60، 58صنّف الموظفون األجوبة 

) 47 و 32(فيما يرتبط اثنان " النزاهة"تحت مبدأ ) 60 و58(يقع جوابان من بينها . البرلمان

  ".التمثيل والمشاركة"تحت خانة ) 4جواب (باألداء ويقع جواب واحد 

  

 على التوالي على أنها األقل ايجابية 39 و 32، 1، 57، 15، 58، 4صنف المستشارون األجوبة 

إذ وقع جوابان من بين األجوبة تحت مبدأ . تشتت األجوبة على األبعاد. مانفي وضع البرل

 تحت 15 بمبدأ النزاهة مقابل الجواب 58 و 57، فيما ارتبط الجوابان )4&1" (التمثيل والمشاركة"

  . تحت بعِد األداء39 و32خانة االستقاللية والجوابان 

  

  األجوبة التي نالت التقييم االيجابي األبرز

  

 التحليل االيجابية، تحملنا األجوبة الخمسة التي نالت تقييم البرلمانيين هذانظر وجهة  منو

  :والموظفين والمستشارين اإليجابي األبرز إلى االستنتاجات التالية

  
 
   المغرب

  البرلمانيون الموظفون المستشارون

X X X 35. إلى الهيئة العامة للبرلمانإحالتهالقوانين قبل تقوم اللجان النيابية بدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات ا  
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X X  48. معلومات بنكأو  دراسات وتوثيق مركز أو مكتبة( يوجد في البرلمان مصادر موثقة( 
X  X  24.إقرارهاقبل   بشكل جدي ومفصل واقتراحات القوانين النواب ويناقشون مشاريعدرس ي
X X  يستعين النواب باألرقام الواردة في موازنة السنة السابقة لحسن تقدير أرقام موازنة السنة.28    المقبلة
X X  52.لتطوير أدائهم  يشارك النواب في ورش عمل 
 X  2. ات الطعن بنتائج االنتخابإمكانية يملك المرشحون 
  X 14.لجسدي يتعرض النواب للتهديد باألذى ا 
 X منامالية  تعويضات يحصل النواب على .15   سبة تضمن استقالليتهم
  X  يوافق النواب أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير ضغوط غير .16 )داخلية او خارجية(مشروعة 
X   25.اقتراحات ومشاريع القوانينة بخبراء في دراس ن البرلمانيستع ي  
X   27.وإقرارهاوازنةاء في الشؤون المالية واالقتصادية لدراسة المخبرب النوابن يستع ي  
  X 41.تتم إدارة جلسات البرلمان في إطار التقيد التام بالنظام الداخلي  
  X 43.نظام داخلي لكل منهاأساسعلى   البرلمانية تعمل الفرق  
 X  أو مكتبة( يستعين النواب بشكل دوري بالمصادر الموثقة .49   )معلومات بنكأواسات وتوثيق مركز در

   
 على التوالي على أنها األكثر 41 و 51، 43، 16، 24، 14، 35ف البرلمانيون األجوبة 

 على التوالي على أنها األكثر 38 و 2، 52، 49، 48، 35، 15، 51صنف الموظفون األجوبة 

 على أنها األكثر ايجابية في 27 و 48، 51، 24، 28، 52، 25، 35 المستشارون األجوبة صنف

ذين يؤمنون بتمويل الحمالت االنتخابية من خالل مصادر  الالمستطلعينظهر الجدول أدناه نسبة 

  .عدة وتأثّر البرلمان من قبل جهات عدة كذلك

صن

 & 51، 43، 24، 35األجوبة " (األداء"تقع خمسة أجوبة تحت بعد . إيجابية في وضع البرلمان

  ).16 & 14الجوابان (فيما يقع جوابان تحت خانة االستقاللية ) 41

  

 2، فيما ينتمي الجواب :االستقاللية"تحت خانة ) 15(يقع أحد األجوبة .  ايجابية في وضع البرلمان

  ".األداء"مقابل األجوبة الستة المتبقية التي تقع تحت خانة " التمثيل والمشاركة"إلى 

  

إلى مواقف المستشارين مما يشير " األداء"تقع جميع هذه األجوبة تحت خانة . وضع البرلمان

  .االيجابية في المغرب حول أداء البرلمان

  ترداد أجوبة محددة

  

ي
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رقم 
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  البرلمانيون الموظفون المستشارون

 حٍد صغير إلى

 حد إلى/جدا

 صغير

 حٍد بعيد إلى محايد

 حد إلى/جدا

 بعيد

 حٍد صغير إلى

 حد إلى/جدا

 صغير

حٍد بعيد إلى  محايد

  حدإلى/جدا

 بعيد

حٍد صغير إلى 

حد  إلى /جدا

 صغير

 حٍد بعيد إلى محايد

 حد إلى/جدا

 بعيد

 

26.7%         73.3% 10% 20% 70% 24%  76%  بشكل عام، إلى أية درجة يتم .5

تمويل الحملة االنتخابية من خالل 

 أموال المرشح الخاصة
53.8%        15.4% 30.8% 12.5% 37.5% 50% 26.1% 26.1 47.8%  إلى أية درجة يتم  بشكل عام،.6

تمويل الحملة االنتخابية من خالل 

 تبرعات فردية للمرشح
41.7%       33.3% 25% 28.6% 71.4% 50% 29.2% 20.8%  بشكل عام، إلى أية درجة يتم .7

تمويل الحملة االنتخابية من خالل 

 تبرعات المؤسسات للمرشح
64.3%        14.3% 21.4% 28.6 42.9% 28.6% 35% 30% 35%  عام، إلى أية درجة يتم  بشكل.8

تمويل الحملة االنتخابية من خالل 

 المال العام
 بشكل عام، إلى أية درجة يتم .9         

تمويل الحملة االنتخابية من خالل 

 غيره

60%         6.7% 33.3% 50% 20% 30% 52% 16% 32%  إلى أي مدى يتأثر .18

يتم الضغط عليه من قبل /البرلمان
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 الجهات التالية جهات حكومية
73.3%        20% 6.7% 44.4% 33.3% 22.2% 70.8% 25% 4.2%  إلى أي مدى يتأثر .19

يتم الضغط عليه من قبل /البرلمان

الجهات التالية جهات غير حكومية
75%       25% 44.4% 33.3% 22.2% 60.9% 30.4% 8.7%  إلى أي مدى يتأثر .20

يتم الضغط عليه من قبل /البرلمان

 الجهات التالية جهات دولية

 



 

 
  أراء حول أبرز اإلصالحات الضرورية في البرلمان

  

 تقييم أهمية اإلصالح المستطلعينطُلب من ". اإلصالح"ضم االستفتاء مجموعة من األسئلة حول 

  .في كلٍّ من أجزاء االستفتاء حول وضع البرلمان

  

المجاالت الخمسة التي تشترط الحاجة األكبر إلى اإلصالح استنادا إلى البرلمانيين والموظفين 

  :والمستشارين هي التالية

  
 

  البرلمانيون الموظفون المستشارون

X X X 31. من الضروري وجود خبراء متخصصون في الشؤون المالية لمساعدة النواب في دراسة 

 الموازنة ومراقبة تنفيذها
X X X 50.إن تحسين مستوى الموظفين والتجهيزات يؤدي إلى تفعيل دور البرلمان  
 X X 34. في مراقبة أعمال الحكومةالبرلمان يجب تفعيل دور  

X  X 38.من الضروري مراعاة الخبرة في انتخاب أعضاء اللجان النيابية من أجل زيادة فاعليتها  
X  X 53. عبر دورات تأهيل متخصصة ومستمرة يؤدي إلى تفعيل أداء  رفع مستوى كفاءة النواب إن

 البرلمان
 X  13. المزيد من التشاور مع الناخبين وهيئات المجتمع المدني لجعل البرلمان إجراء يجب على النواب 

 أكثر تمثيال وتعبيراً عن قضايا الناس
 X  42.ه اإلصالحات في النظام الداخلي للبرلمان ضرورية لتفعيل أدائ 

X   56.التطبيق الفعال لقانون يمنع صرف النفوذ ضروري لضمانة نزاهة البرلمان   
  X 59. البرلماننزاهة اإلصالحات في قوانين التمويل السياسي ضرورية لتقوية  
 X  61. البرلمان  نزاهة شفافية أكثر في العمل البرلماني تعزز  

 
 على أنها أبرز اإلصالحات الضرورية في 59و  38، 34، 31، 50صنّف البرلمانيون األجوبة 

 تقعفيما ) 59جواب (أحد األجوبة المشار إليها أعاله ينتمي إلى خانة النزاهة . وضع البرلمان

  .األربعة المتبقية تحت خانة األداءاألجوبة 

  

 :اسم الملف  :الجهة المسؤولة  
 :المرجع 

10/1
7 

  :رقم اإلصدار 1.00 :تاريخ اإلصدار  :نوع الملف  :الصفحة

 



 

 على التوالي تتطلب 42 و 61، 34، 31، 13، 53، 50اعتبر الموظفون أن األجوبة مجددا، 

وينتمي جواب آخر ) 61جواب (يشير أحد هذه األجوبة إلى النزاهة . ح في وضع البرلماناإلصال

  ."األداء"أما األجوبة الخمسة المتبقية فتقع تحت مبدأ ). 13جواب " (التمثيل والمشاركة"إلى 

  

 تتطلب على التوالي أبرز 58 و 56، 50، 53، 31وفي النهاية، رأى المستشارون أن األجوبة 

 إلى النزاهة فيما تدخل األجوبة األربعة المتبقية 56يشير الجواب . ات في وضع البرلماناإلصالح

  ".األداء"في مبدأ 

  

II-نتائج استطالع الرأي المفصلة   

  
  التمثيل والمشاركة

. ثمة قلق حول ما إذا كانت االنتخابات حرة ونزيهة وحول تكافؤ الفرص للمرشحين في المغرب

 بشأن القضايا المطروحة على البرلمان يعزز مشاركة ئات المجتمع المدنيهينواب لال إن استشارة

  .البرلمان

  

  انتخابات حرة ونزيهة
 . تجري بحرية ونزاهة من دون ضغوطاالنتخابيةال يعتقدون أن العملية % 49 •

 %).78( الطعن بنتائج االنتخابات إمكانيةوافقت أغلبية كبرى على أن المرشحين يملكون  •

  

  ص بين المرشحين لالنتخاباتتكافؤ الفر
•  البرلمانية بفرص متساوية في وسائل لالنتخابات أن المرشحين يتمتعون المستطلعونلم ير 

 %).58(اإلعالم الخاصة والحكومية للتواصل مع الناخبين 

 االنتخابية من خالل أموال ت، بشكل عام، يتم تمويل الحمالالمستطلعيناستنادا إلى  •

المال العام اعتبار رفضت أكثرية %). 43(والتبرعات الفردية ) %74(المرشح الخاصة 

 . الحمالت االنتخابيةمصدر تمويل %)39(وتبرعات المؤسسات %) 43(
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  المشاركة
بيهم للتداول في الشأن ناخون دوريا مع تواصل إلى أن النواب يالمستطلعينمن % 74أشار  •

 بشأن القضايا مجتمع المدنيهيئات النواب يستشيرون العلى أن % 64العام، واتفق 

 .المطروحة على البرلمان

  

  اإلصالحات
 على ضرورة إجراء النواب المزيد من التشاور مع الناخبين المستطلعينمن % 95اتفق  •

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

 من  المرشحين لالنتخابات جميعين الفرص باإلصالحات القانونية ضرورية لتأمين تكافؤ •

 %).76(تعزيز انتخابات حرة ونزيهة  و%)81 (حيث اإلنفاق على الحملة االنتخابية

  

  االستقاللية

ال .  إلى أن النواب يتمتعون باستقاللية معينة فيما أعربوا عن بعض القلقالمستطلعونأشار 

ساءلوا عما إذا كانوا يحصلون على  تالمستطلعينيتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي غير أن 

إن غياب ضغوط على البرلمان من جهات خارجية . تعويضات مالية مناسبة تضمن استقاللهم

  .يضمن ممارسة البرلمانيين لمهامهم

  

  النواب حماية
 .ال يعتبرون أن النواب يتعرضون للتهديد باألذى الجسدي% 65 •

مناسبة تضمن استقالليتهم مالية  ويضاتتع أن النواب يحصلون على المستطلعونال يعتقد  •

أن النواب ال يوافقون أحياناً على بعض القوانين تحت تأثير %  61 يرىفيما %) 51(

 ).داخلية او خارجية(ضغوط غير مشروعة 

  

  استقاللية البرلمان في ممارسة مهامه
ة أو جهات حكومي%) 61( إلى أن البرلمان ال يتأثر بجهات دولية المستطلعونأشار  •

)54.(% 
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% 33(اختلطت اآلراء حول ما إذا كانت الجهات غير الحكومية تؤثر على البرلمان  •

 )إيجابا، سلبا وحيادا

  

  اإلصالحات
لضمان ممارسة البرلمانيين   على أن اإلصالحات ضروريةالمستطلعينمن % 90اتفق  •

 .لمهامهم باستقاللية

رض الحد من تأثير الحكومة بغ إصالح المؤسسات اإلداريةضرورة  المستطلعونيرى  •

 .على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية النواب% 74فيما اتفق %) 89(عليها 
 

  األداء

فالعملية البرلمانية واللجان والمجموعات النيابية، .  عن فعالية أداء البرلمانالمستطلعونأعرب 

أعرب كما . عزز فعالية أداء البرلمانوفقًا لقوانين النظام الداخلي للبرلمان توكفاءة النواب وأداءهم 

 عن قلقهم حيال فعالية إنفاق المال العام بسبب ممارسة البرلمان رقابة غير فعالة على المستطلعون

تثبط أداءه فهي أما قلة الثقة في ممارسة البرلمان الرقابة على أعمال الحكومة . تنفيذ الموازنة

بدورات  البرلمان ي بين مشاركة موظفتطلعينالمسمع استثناء واحد هو تأرجح . بشكل عام

 . األجهزة اإلدارية والفنيةتدريبية إلزامية مقابل فعالية

  

  فعالية التشريع
النواب يدرسون ويناقشون مشاريع واقتراحات القوانين بشكل اتفقت أغلبية كبيرة على أن  •

 %).81(جدي ومفصل قبل إقرارها 

يستعين بخبراء في دراسة اقتراحات ومشاريع أن البرلمان  المستطلعينمن % 71اعتبر  •

 .القوانين

  
  فعالية مراقبة إنفاق المال العام

خبراء في الشؤون المالية واالقتصادية لدراسة ب النوابن يستعي، المستطلعيناستنادا إلى  •

 %).71( وإقرارها الموازنة
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 موازنة السنة إلى أن النواب يستعينون باألرقام الواردة فيمن المستطلعين % 85أشار  •

ممن ال يعتقدون أن البرلمان % 50السابقة لحسن تقدير أرقام موازنة السنة المقبلة مقابل 

 ).مراقبة اإلنفاق والجباية الفعليين ( على تنفيذ الموازنة فعالةمارس رقابةي

  المال العامإنفاق تصويبديوان المحاسبة لبتقارير يستعينون نواب الترى األغلبية أن  •

)62(%. 

  

  مراقبة فعالة على الحكومة
 . جميع أعمال الحكومة على فعالةمارس رقابةال يعتبرون أن البرلمان ي% 56 •

 بفعالية في قضايا الفساد وهدر المال العام البرلمان، يحقق المستطلعيناستنادا إلى  •

)59.(%   
  

  نيابية اللجان الفعالية
م بدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات  يرون أن اللجان النيابية تقوالمستطلعينمن % 94 •

 .القوانين قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للبرلمان

وأن معظم %) 68 (عمل الحكومة  تراقب النيابية بفعاليةلجان ال أناتفقت أغلبية على •

  %).73(جلسات اللجان البرلمانية تُدار بشكل يضمن حسن أدائها 

  
  خلي للبرلمانأداء النواب وفقاً لقوانين النظام الدا

منهم إلى % 53 فيما أشار ضحا و للبرلمانالنظام الداخلي بأن المستطلعينمن % 52أقر  •

التشريع  (تحقيق المهام المنوطة به يطبق بطريقة تضمن لبرلمانلالنظام الداخلي أن 

 ).والرقابة

اخلي اتفقت أغلبية على أن إدارة جلسات البرلمان تتم في إطار التقيد التام بالنظام الد •

)66.(% 

  

   البرلمانيةالفرق فعالية
 %).79 ( نظام داخلي لكل منهاأساسعلى  تعمل  البرلمانية أن الفرقالمستطلعونيعتقد  •
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 إليهااجتماعات الفرق النيابية التي ينتمون  في اعتبروا أن النواب يشاركونمنهم % 77 •

 .أعمال محدد جدول أساسعلى و بشكل دوري

  

   في البرلمان والفنية األجهزة اإلداريةفعالية
 علمية موضوعية لمعايير يعينون بناء ن في البرلمانيالموظف أن المستطلعوناعتبر  •

)51.(% 

دورات  يشاركون بشكل دوري في  البرلمانوموظفاختلطت اآلراء حول ما إذا كان  •

 ).إيجابا وسلبا% 48(إلزامية  تدريبية

ممن رأوا % 66مصادر موثقة مقابل أن البرلمان يملك صرحوا ب المستطلعينمن % 78 •

 .أن النواب يستعينون بشكل دوري بهذه المصادر الموثقة

  

  كفاءة النواب
وثائق الحكومية فيما رأى  اليستطيعون الحصول على  بشدة أن النوابالمستطلعوناعتبر  •

 .لتطوير أدائهم أن النواب يشاركون في ورش عمل% 76

  

  اإلصالحات
والنظام الداخلي %) 100(ين مستوى الموظفين والتجهيزات لتحساإلصالحات ضرورية  •

 .أدائهتفعيل من أجل %) 81(للبرلمان 

 . في مراقبة أعمال الحكومةالبرلمانيؤمنون بضرورة تفعيل دور % 98 •

، من الضروري وجود خبراء متخصصون في الشؤون المالية المستطلعيناستنادا إلى  •

 %).97(مراقبة تنفيذها لمساعدة النواب في دراسة الموازنة و

 .يرون أن دورات تأهيل متخصصة ضرورية للنواب% 93 •

%) 93(راعاة الخبرة في انتخاب أعضاء اللجان النيابية م إلى ضرورة المستطلعونأشار  •

 .قيام فرق برلمانية لتفعيل أداء البرلمان% 85وشجع 

راسات  على أن لجوء النواب إلى خدمات مراكز الدالمستطلعينمن % 85وافق  •

 .المتخصصة المستقلة عن البرلمان يساعد على تفعيل التشريع
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  النزاهة

إذا كانت قوانين التمويل السياسي وانعدام الشفافية في ما  حول عن قلقهم المستطلعونأعرب 

إن القوانين التي تمنع تضارب المصالح في البرلمان وتطبيق .  هذا األخيرالبرلمان يقوضان نزاهة

  .القوانين يضمن نزاهة البرلمانالنواب لهذه 

  

  تضارب المصالح
 .يوافقون على أنه لدى البرلمان قوانين واضحة تمنع تضارب المصالح% 60 •

% 38إيجابا، % 47(تعتقد أكثرية أن النواب يلتزمون بفعالية بقوانين تضارب المصالح  •

 ).حيادا% 13سلبا، 

  ابيةقوانين التمويل السياسي لألحزاب والحمالت االنتخ
 أن النواب يقدمون تصاريح عن ممتلكاتهم بشكل دقيق المستطلعينمن % 61لم يعتبر  •

 .وصريح

 فقط اعتبروا أن التمويل السياسي منظم بقوانين واضحة مقابل المستطلعينمن % 46 •

 .رفضوا ذلك% 42

  

  شفافية العمل البرلماني
•  ت البرلمان بسهولة  أنه يمكن ألي فرد أن يحصل على محاضر جلساالمستطلعونلم ير

)54.(% 

  

  اإلصالحات
 . البرلماننزاهةيعتقدون أن شفافية أكثر في العمل البرلماني تعزز % 96 •

والتطبيق الفعال لقانون يمنع صرف %) 85(اإلصالحات في قوانين التمويل السياسي  •

 %).  88( البرلمان نزاهةالنفوذ ضروريان لتقوية 

  

  

  
 

 :اسم الملف  :الجهة المسؤولة  
 :المرجع 

16/1
7 

  :رقم اإلصدار 1.00 :تاريخ اإلصدار  :نوع الملف  :الصفحة

 



 

III-تحليل المعطيات المفقودة   

  

% 4 معدل األجوبة المفقودة لم يتعدَّ. نتائج بالغة األهميةعن  تحليل المعطيات المفقودة أسفر

%. 18حيث بلغ معدل المعطيات المفقودة " ضحا و للبرلمان النظام الداخلي "39باستثناء الجواب 

 إلقاء غير أن. ، في مجمله، لم يسفر عن تعقيدات طارئة للمشاركيناالستفتاءيعني أن هذا هذا 

  :نظرة عن كثب على أنموذج المعطيات المفقودة يشير إلى التالي

أعلى مستوى من المعطيات "  يتعرض النواب للتهديد باألذى الجسدي "14 الجواب سجل .1

إما أن .  الذين أعربوا أنه ال يمكنهم تقييم هذا السؤالالمستطلعينمن % 48المفقودة مقابل 

 جدا أم أنهم لم يشعروا بالثقة الكافية لتقييم هذا احساس اعتبروا هذا الجواب المستطلعين

 .السؤال

  

فقد تكون . إن التحليل الذي استند إلى هذين الجوابين المذكورين أعاله يحتاج معالجة دقيقة

  .النتائج تأثرت بمجموعة من العناصر

  

IV-القيود   

  

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

االستطالع عينة عشوائية من النواب والموظفين والمستشارين، غير أن حجم العينة أصغر من أن 

راجعوا معدالت (إلى ذلك، حدت صعوبة الوصول إلى هذه المجموعات . يخولنا التعميم بكل ثقة

كة في االستطالع والذين رفضوا من القدرة على التعميم بما أن الذين وافقوا على المشار) الرفض

  .ذلك يتمتعون بمزايا وآراٍء مختلفة
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