
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 

   المقارنالتقرير اإلقليمي: ثانياً

في مصر   حول وضع البرلمان الرأياستطالعات

   ولبنان والمغربواألردن
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I-  ةلمحة عن المنهجي:  

 في البلدان طور المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة مجموعة مبادئ تهدف إلى تقييم وضع البرلمان

 في في البرلمان الموظفينو  البرلمانيين يستهدف للرأيتطالعسضمن ا المبادئ هذه  مجموعةوِضعت. العربية

 في الرأي العام لتقييم وجهة نظر ستطالعاكما أجري . ِمصر واألردن ولبنان والمغرب: أربعة بلداٍن عربية هي

  .وضع البرلمان

 من 44، تهدف سؤاالً 61تضمن  وي)األداءاهة وستقاللية والنّزاالو مثيل والمشاركةالت(  أبعاد 4 االستطالعيتناول 

  .ات الضروريةاإلصالح تحديد منها إلى 17 برلمان ولفي اهذه األسئلة إلى معرفة تقييم المشاركين ألوجه محددة 

 والموظّفين في لنّوابلواألخرى  الرأي العامتتوجه إحداهما إلى . ستطالع كّل على حدىاستمارتي ا صياغة تتم

ستطالع االمعايير السكانية الخاصة بوعينات داول التّالية، إنتقاء الونعرض في الج). ١نوالمستشاري انالبرلم

  . الجمهورستطالعا والمختصين

  :المختصين ستطالعا

  

  ٢المغرب  لبنان  األردن  ِمصر  

  العينة  السكان  العينة  السكان  العينة  السكان  العينة  السكان  

  25  325  25  128  35  110  25  454  نوابال

غير   الموظّفون

  متوفّرة

غير   25

  متوفّرة

25  337  25  160  10  

  15  270  0  0  0  0  0  0  ونمستشارال

  59  15.3  16.7  26.5  الرفضنسبة 

  

  

  

 تطالعسارفضوا المشاركة في " اإلخوان المسلمين"تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء البرلمان من تنظيم : ملحوظة

  .البرلمانيين

  

  

  

  

  

                                                 
  وحده البرلمان المغربي يضّم هذه الفئة المحّددة ١
  ّرباط، مراآش، الّدار البيضاءال:  المناطق الّتي أجري فيها االستطالع في المغرب هي ٢
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  :الرأي العام تطالعسا

  

  المغرب  لبنان  األردن  ِمصر  

والدار البيضاء  الرباط  الكبرىبيروت   عمان  اإلسكندريةو القاهرة  المنطقة

  مراكشو

  800  400  400  800  حجم العينة

  %18.3  ال يذكر  %27.2  %11   الفوريالرفض نسبة

  50-50  50-50  48-52  42-58  ♀-♂ الذكور إلى اإلناثنسبة 

  36  33  35  35  عدل سن المشاركينم

  

II-   يناستطالعي نتائجوالرأي العام المختص:  

  

،  بشكٍل ملحوظنواب في المغرب ولبنان وِمصر، تلك التّي عبر عنها ال الموظّفونفاقت الشكاوى التّي عبر عنها

 نوابطى كلٌّ من الفي المغرب، أعو.  أكثر من شكاوى الموظّفين في األردننوابفي حين كانت شكاوى ال

مشتركة بين النواب ن العدد عينه من التّقييمات السلبية، ونشير إلى أن سبعة من هذه التّقييمات يوالمستشار

  .٣راجع الجدول التّالي لمزيد من المعلومات. والموظّفين

  

  المستشارون  الموظّفون  النّواب  

  0  11  16  األردن

  0  15  8  ِمصر

  9  11  9  المغرب

  0  16  7  لبنان

 36مجموع المواد هو : ملحوظة

  

)  ٪25(يليهم نواب المغرب ) ٪44.4  ( صفوف النّواب األردنيينفيسجلت النّسبة األكبر من الشّكاوى 

ئل الموظّفون وما يثير اإلهتمام أن هذا التّرتيب إنقلب عندما س).  ٪20(فنواب لبنان )  ٪22.2(ثم نواب ِمصر 

فاألردن والمغرب ) ٪41.6(تليه ِمصر )  ٪44.4(لبنان : صبح التّرتيب على الشّكل التّاليعن وضع البرلمان فأ

بين النّواب والموظّفين بعض اإلنتباه ) الصورة المعكوسة(نقالب في وجهات النّظر ويستوجب هذا اال).  25٪(

 .والتّحليل

                                                 
  . راجع التقارير والّتذييالت الخاّصة بالبلدان للحصول على تفاصيل حول األسئلة الخمسة األآثر سلبّية في آّل بلد ٣
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  :٤المبادىءتحليل 

 ال ىءدامبعدد من ال لقياس ئلة ضمن مجموعاتاألسع يتجمولتقييم وضع البرلمان بشكل أشمل تمة بالبرلمانخاص .

شكاوى األساسية التّي تقدم بها النّواب والموظّفون والمستشارون في البلدان الويلخّص الجدول أدناه ترتيب 

  :األربعة
 

  لبنان  المغرب  مصر  األردن    

 موظف نائب مستشار موظف نائب موظف نائب موظف نائب    

  X    X               حرة ونزيهةانتخابات

  X  X  X  X  X  X  X  X    تكافؤ الفرص

  مثيلالت

  لمشاركةوا

  X  X    X          X  المشاركة

  ستقالليةاال    X  X              الحماية

        X    X        ستقاللية في تنفيذ المهاماال

                    فعالية العملية التّشريعية

            X        فعالية مراقبة المالية العامة

  X  X      X        X  فعالية مراقبة السلطة التّنفيذية

                    فعالية اللجان النّيابية

أداء النّواب وفقًا لقوانين 

  مجلس النّواب الداخلية

            X      

  X  X              X  فعالية المجموعات النّيابية

فعالية الهيئات اإلدارية 

  والتّقنية

X        X          

  األداء

            X      X  لنّوابكفاءة ا

    X  X  X          X   المصالحتضارب

 التّمويل السياسي قواعد

  لألحزاب والحمالت اإلنتخابية

X  X  X  X    X  X    X  

  النّزاهة

                    شفافية العمل النّيابي

 
 
  

                                                 
  . راجع قسم التواترات  لتحليل هذه األسئلة20 إلى 18 ومن 9 إلى 5 مع إستبعاد األسئلة  من  ٤
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  :مثيل والمشاركةالت

  

مثيل التلفرص فيما يخص ميعها عن نقٍص في تكافؤ اعبر النّواب والموظّفون في البلدان األربعة ج ♦

وتعتبر هذه الشّكوى ).  نواب األردن الذّين تكمن شكواهم في مبدأ المشاركةباستثناء(والمشاركة 

 .البلدانفيما بين المختصين و إحدى أقوى الشّكاوى شتركةالم

 ي حين عبر الموظّفون فيف" المشاركة"عبر الموظّفون في ِمصر واألردن ولبنان عن شكاوى حيال  ♦

 ".االنتخاباتحرية ونزاهة " وفي لبنان عن شكواهم حيال المغرب والمستشارون
 
  :االستقاللية

  

، في "ستقاللية في تطبيق المهاماال"رب عن شكواهم في ما يتعلّق بـأعرب الموظّفون في ِمصر والمغ ♦

 ".الحماية "مغرب والنواب في لبنان من نقصحين إشتكى المستشارون في ال

  :األداء

  

 : هذا المجال، بدا أن النّواب والموظّفين قيموا األبعاد التّالية بشكٍل سلبيفي ♦

  الفعالية في العملية التّشريعية -

- ة اللجان البرلمانيفعالي  

  

  :النّواب

  

♦ ولم يشتك النّواب الِمصريون واللبناني األداءمبدأ من مبادئن من أي . 

♦ الة، ومنفي قص ن والمغاربة من نوإشتكى النّواب األردنية الهيئات  مراقبة التّنفيذ الفعة فعالياإلداري

 .والتّقنية

♦ ةوكما إشتكى النّواب األردنية الهيئات البرلمانين من فعالي. 
 

  :الموظفون والمستشارون

  

ية  وفعال األردن ولبنان سلبا كّل من مراقبة التنفيذ الفعالة كل من الموظّفون البرلمانيون فيقيموقد  ♦

 . البرلمانيةجهاتال

 .الموظّفون البرلمانيون في ِمصر سلبا كّل من المالية العامة وكفاءة البرلمانيينكما قيم  ♦

تقصير في أداء ثمة عتبروا أن ا، غير أن المستشارين في هذا الصدد الموظّفون المغاربة يشتك لم ♦

 . الداخليةالبرلمان لقوانين وفقًاالنّواب 
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  :هةالنّزا

  

 أن قوانين )في ما عدا النّواب المغاربة واللبنانيين( البلدان كلّها برلمانات النّواب وموظّفو اعتبر ♦

 . نزاهة وضع البرلمانتؤثّر سلبا علىنتخابية ل السياسي لألحزاب والحمالت االالتّموي

 المصالح في تضاربن  تطبيق قوانين في األردن سلباًاب ِمصر واألردن ولبنان والموظّفو نوقيم ♦

 .بالدهم

ستطالع الرأي في ا ان نواب أو موظّفي البرلمان في أي من البلدان التّي شملهعلم تصدر أي شكوى  ♦

  .ما يتعلّق بشفافية النّشاطات البرلمانية
 

  :تحليل التّواتر

  

 :االنتخابيةتمويل الحمالت 

  :وفقًا للنواب

 في كلٍّ من األردن الخاصةاسي من أموال المرشّح نتخابية بشكٍل أسمول الحمالت االتُ -

نتخابية وسيلة الوحيدة لتمويل الحمالت االتعتبر هذه الطّريقة الو. ولبنان وِمصر والمغرب

  .في هذه البلدان

 تساهم في تمويل ۵ أن التّبرعات الشّخصية واألموال العامةاوحدهم نواب المغرب رأو -

 .نتخابيةالحمالت اال

  :ا للموظّفينوفقً

الخاصة في  تمويل الحمالت اإلنتخابية من أموال المرشّح من الطبيعي أن يكونيعتبر  -

، ويضاف إليها الهبات الفردية وذلك في لبنان كّل من األردن ولبنان وِمصر والمغرب

  .وِمصر والمغرب

 .مهمةتقييم على درجٍة ) 3/4( أنواع التّمويل أكثرية تفي المغرب وحدها حاز -
 
 
 
  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٪ من المشارآين أّن الحمالت االنتخابّية ُتموَّل بشكل أساسّي من األموال العاّمة في حين يخالفهم 35، إذ يعتقد ويدور نقاش حول هذه الماّدة ۵

  فقد لزموا الحياد في ما يتعّلق بهذه المسألة%) 30أي نسبة (أّما الـباقون %  35الّرأي 
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  : على البرلمانيرات والضغوطأثالت

  :وفقًا للنواب

 بشكٍل الضغط عليه من الحكومةب يتأثّر رلمانباليعتقدون أن النّواب األردنييون وحدهم  -

لكن المشاركين .  في أي من البلدانم يذكر أي نوٍع آخر من الضغوطول. ملحوظ

ات غير  ما يتعلّق بالكيانستثناءبا ،لضغوطدوا أي رأي حيال أنواع االمصريين لم يب

٪ من المشاركين أي رأي في ما 50قتراح األخير، لم يبد في ما يخص اال. الحكومية

 أن  ٪50، فيما يعتبر ات الكيانهمارسه هذتيتعلّق باآلراء حول مدى الضغط الذّي 

  ٪ 34،8 أن نسبةإذ (اآلراء في لبنان في كما لوحظ إنقسام مماثٌل .  ضعيفاتأثيره

التأثير ضعيف فيما يقول  ت٪34،8 قابل نسبة م رأيلم تبِد أي 24،3عتقد أن أن ٪ 

هذا التّأثير قوي.( 
 

  :وفقًا للموظّفين

الضغط عليه من الحكومة بأن البرلمان يتأثّر يعتبر الموظّفون في األردن وِمصر  -

ذّي ذكر هو ضغط الكيانات  الوحيد الأما في لبنان فنوع الضغط. بشكٍل ملحوظ

  . على البرلمان يذكرريأث أنواع التّأثير المذكورة له تولكن لم يعتَبر أن أي من. الدولية
 

  :اإلصالح

  

 عن اإلصالحات الضرورية لتحسين وضع البرلمان، تضاربت اآلراء بشكٍل البرلمانيون والموظفونعندما سئل 

 ت يجب أن تطبق وأي منهالتباس المرتبط بأي إصالحاونشير إلى أن اال. ن والبلدابير بين النّواب والموظّفينك

ة بحسب البلدان ووفقًا لنوع . باالهتمام، جدير ضروريروريويعرض الجدول أدناه ترتيب اإلصالحات الض

  . إجراء تقييم إقليمي شاملعوضاً عنتوصيات خاصة بكّل بلد ومن الممكن إصدار . المختصين

 في البلدان األربعة كلّها ونعرب الموظففعلى سبيل المثال، أ.  باألداءاتبطت معظم أنواع اإلصالحقد إرتل

والنّواب في ِمصر ولبنان والمغرب عن الحاجة إلى خبراء ماليين متخصصين لمساعدة النّواب على إعادة النّظر 

 الموظفينغرب ولبنان على الحاجة إلى تحسين باإلضافة إلى ذلك، شدد نواب األردن والم. في الموازنة ومراقبتها

  .كبر بشكل أ على الحاجة إلى مراقبة التّنفيذ وِمصروالتّجهيزات، في حين شدد النّواب في كلٍّ من المغرب واألردن

 المدنياخبين ومنظّمات المجتمع ستشارة النّواب اللبنانيون الذّين شملهم االستطالع، على حاجة النّواب الشدد النّ

  ).التّمثيل والمشاركة(شكل أكبر لكي يصبح البرلمان أكثر تمثيالً ب

بإعتبارها ) األداء( والتّجهيزات الموظفينمن ناحيٍة أخرى، أشار الموظّفون في األردن والمغرب إلى أهمية تحسين 

نتخابات ونزاهتها  حرية االتعزيزوشدد الموظّفون في ِمصر بشكٍل أساسي على الحاجة إلى . أهم أنواع اإلصالح

  في النّهاية، يرى الموظّفون في لبنان أن ). مثيل والمشاركةالت(
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 بشكٍل أكبر لكي يصبح البرلمان أكثر تمثيالً المدني ومنظّمات المجتمع  النّاخبيناستشارةأهم أنواع اإلصالح هو 

 ).التّمثيل والمشاركة(

  

  لبنان  المغرب  ِمصر  األردن  

 موظّف نائب مستشار موظّف نائب وظّفم نائب موظّف نائب  

 وجود خبراء إقتصاديين من المهم 31

يساعدون النّواب في مراجعة الموازنة 

  ومراقبتها 

  5  4  4  2  4  1  5  5  

حسين الموظّفين والتجهيزات قد  ت50

يقوى قدرة البرلمان على العمل 

  .بفعالية

3  1    2  1  1  3  4    

 يجدر بالبرلمان أن يكون أكثر 34

  اطًا في مراقبة التّنفيذنش

1  2  1    3  4      3  

تقوية  اإلصالحتستدعي الحاجة إلى  3

  الحرية ونزاهة اإلنتخابات

4    5  1          2  

 من المهم إشراك النّواب في لجان 38

وفقًا لخبرتهم وذلك لزيادة فعالية 

  اللجان المذكورة

  3      4    5  5    

 اإلصالحتستدعي الحاجة إلى  10

في ن المرشّحين تكافؤ بيالضمان 

هورهم تمويل حمالتهم اإلنتخابية وظ

   وسائل اإلعالمفي

5    3          3    

قوانين تطبيق من الضروري  56

ضمان  بفعالية ل المصالحتضارب

  نزاهة البرلمان

2            4  1    

خلية ا قوانين البرلمان الدإصالح 42

   فعالية البرلمانتحسينضروري ل

    4  3    5۵        

53اب لمزيد من  إخضاع النّو

 يساهم  قدالدورات التّدريبية المستمرة

  في زيادة كفاءة البرلمان وفعاليته

  4        2  2      

  4        5    2     إصالحتستدعي الحاجة إلى  59
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 نزاهة سياسي تمتينقوانين التّمويل ال

  البرلمان

إستشارة النّاخبين  على النّواب 13

 ومنظّمات المجتمع األهلي بشكل أكبر

  ي يصبح البرلمان أكثر تمثيالًلك

          3      1  

 قد  زيادة شفافية العمل البرلماني61

  زيد من نزاهة البرلمانت

3          4        

يزيد قد  كتل برلمانية إنشاء تشجيع 45

  من فعالية البرلمان

      5            

 
III-  الرأي العام:  

  

 :تائج األولية والخلفيةالن  -  أ

  

تسلّط تفاصيل من بعض األسئلة الضوء على . أي حول وضع البرلماناتستطالع الرتائج المهمة القبل عرض الن

  :أهمها التّالي. ستطالع الرأي في كّل بلدا ا شملهالتي العينة

من العينة التي شملها  ٪ 16.5سكندرية، فـية في كل من القاهرة واإلمسجلت نسبة عالية من األ •

35ية واالستطالع أم ٪ م سوى الدراسة التكميليةمنها لم يتم. 

   المشاركين مع البرلمان معروضة في الجدول أدناهتجربةنتائج 

  

  لبنان  المغرب  ِمصر  األردن    

  51.3  49.8  46.4  40.8  نعم

  39  47.9  45.6  47.5  ال
نتخابات التّشريعية هل شاركت في اال

  األخيرة في بلدك؟

  9.8  2.4  8  11.8  ال إجابة

 .نتخابات النّيابية في بلدهمي ِمصر والمغرب ولبنان في االاص فشارك معظم األشخ ♦

ابات النّيابية األخيرة على الرغم من أن نسبة كبيرة من المشاركين األردنيين شاركت في اإلنتخ ♦

 . لم تشاركاألكثرية، إالّ أن في بلدها
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  :وضع البرلمان  - ب

  

ت بشكٍل سلبي في البلدان يَملي للبرلمان وألسس المشاركة، قُتوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن التّقييم اإلجما

  .األربعة

  

  لبنان  المغرب  ِمصر  األردن  

يتمتع المرشحون لالنتخابات البرلمانية بفرص  38

  تنافس متساوية

X  X  X  X  

  X  X  X  X   سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية محدد39

ت حيادية  الهيئة المعنية باإلشراف على االنتخابا40

  وموثوقة

  X  X  X  

 يمثل البرلمان الفئات االجتماعية والقوى السياسية 41

  تمثيالً صحيحا

X  X   X  X  

  X  X  X  X   يتواصل نواب دائرتي االنتخابية مع ناخبيهم42

  X    X     يرضخ النواب لضغوط غير مشروعة43

  X  X  X  X   يمارس النواب رقابة على جميع أعمال الوزراء44

  X  X  X  X  عضاء البرلمان الفساد يحارب أ45

  X   X  X  X   يشرع مجلس النواب بفاعلية46

  X  X  X  X   يهتم أعضاء مجلس النواب بالشأن العام47

 ال يستغل النواب مناصبهم لتحقيق كسب غير 48

  مشروع

X  X  X  X  

  X  X  X     تجري االنتخابات في بلدي بطريقة حرة ونزيهة49

  X  X  X  X  لكفاءة يمتاز أعضاء مجلس النواب با50

يترشح لالنتخابات اذا حاز   بإمكان أي مواطن أن51

  الشروط القانونية

        

  13  12  13  10  مجموع عدد المواد
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 النّظر عما إذا كانت األسئلة  البرلمان في البلدان األربعة ألن يكون سلبيا بغضيميل تقييم المشاركين لوضع

  .نتخابات الحرةواالاألداء السلطة والكفاءة وم ستخدااتبطة بالفساد، وبإساءة مر

و  مادة 12قيم المشاركون في المغرب سلباً  في حين 14 من أصل بنداً 13 اً سلب المشاركونقيمفي ِمصر ولبنان، 

 من ٪93ةً مصدرها ِمصر ولبنان، حيث إعتبرت سلبيال ما معناه أن التّقييمات 14 من أصلبنود  10في األردن 

  . على التّوالي٪ 71 ٪ و86، يليهما كّل من المغرب واألردن بنسبة  سلبيةودالبن

يستوقفنا هذا التّقييم السلبي ويختلف بشكٍل ملحوظ عن وجهة نظر النّواب وموظّفي البرلمان التّي تبدو أكثر 

 .اعتداال

  

  :اإلصالححول أسئلة  - ج

  

 ويعرض الجدول التالي يرتّبوا أولويات اإلصالح في البرلمانيقيموا وأن  كلّهاالمدن / في البلدانسئل المشاركون

  : النّتائج

  

  لبنان  المغرب  ِمصر  األردن  

 في  تعزيز التمثيل والمشاركةإلى اإلصالحتستدعي الحاجة  52

  االنتخابات النيابية

2   1   4  1  

  2  3  3   4  البرلمان تعزيز استقاللية إلى اإلصالحتستدعي الحاجة  53

  3  1  3   3  البرلمان نزاهة تعزيز إلى اإلصالح الحاجة تستدعي 54

  4  2  2   1  البرلمان تعزيز أداء إلى اإلصالحتستدعي الحاجة  55

  

وقد يستدعي هذا التّرتيب المختلف، تدخّالت . رتّب المشتركون أولويات اإلصالح بشكٍل مختلف في البلدان األربعة

  .مختلفة في كلٍّ من البلدان األربعة

هدد هي عرضة لسلسلة من القيود التّي تستنتاجات المذكورة أعاله ن االنّهاية، من المهم أن نشير إلى أفي ال

  .نذكر بعض هذه القيود في ما يلى. صالحيتها

  

  

  

  
 
 
 
 

 11 



 

  
IV - القيود:  

  

لنّتائجالرفضمعدل  ا   وتعميم 
 البرلمانيين والموظفين في البرلماننات باإلضافة إلى صغر حجم عي المرتفع الرفضمن المهم أن نشير أن معدل 

التّي مدن المعنية والمستشارين في النواب والموظّفين ، القدرة على تعميم النّتائج على سائر الكبيريضعف، إلى حدٍّ 

يصعب  المختصينيحة سكّانية مميزة من يشكّل الموظّفون والنّواب والمستشارون شر. ستطالع الرأياشملها 

ستطالع قد تكون ساهمت في يع التّي نتطرق إليها في هذا اال، فانشغال الهيئة البرلمانية وحساسية المواضختراقهاا

  ). في ِمصر اإلخوان المسلمينرفضبما فيه ( األساسي الرفضرفع معدل 

ن تماما واعييستطالع الرأي ا والشركة التي أنجزت والنّزاهة القانونركز العربي لتطوير حكم وقد كان الم

تضمنت إحدى هذه . تّخذا خطوات عدة لرفع تعاون المشتركينا المحتملة بين هذه الشّريحة، وقد الرفضلمعدالت 

الخطوات مقاربة حذرة ومستدامة لكّل شخٍص مشارك، بدأت بطلب المواعيد وألحقت بمجموعة زيارات 

 أسابيع لملء استغراقهم، أو االستطالعة في لم يحل ذلك دون رفض بعض المشاركين الفوري المشارك. وتحقيقات

ستطالع شعاري برنامج األمم المتّحدة للتّنمية والمركز  من ناحيٍة أخرى حملت إستمارة اال.ستطالعإستمارة اال

 والمركز ستطالعهداف االإلى تضمنها معلومات شفّافة حول أالعربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة، باإلضافة 

ى زد أنّه كان يستحَصل على إذٍن من السلطات عندما كانت تدعو الحاجة إل. طوير حكم القانون والنّزاهةالعربي لت

 تستدعي الحذر في ما يتعلّق بتعميم الرفضكما أن معدالت . ركينذلك، ما خفّف الضغط المحتمل على المشا

  .النّتائج

  
  المدن والبلدان

 النّتائج على ر تعميمقتصولذلك، يجب أن ي. بلدّل  مدٍن محددة في كفي موالرأي العا المختصين استطالع انحصر

  .هذه المدن

  

  
  االستطالع استمارةقيود 

وتعد الئحة المبادئ التّي تقيس وضع : أثّرت القيود المرتبطة بمنهجية اإلستطالع على صالحية هذا األخير

 د منعتنا هذه الصعوبة من بناء درجات لقياس كّل مبدألق. ستطالٍع واحدلمان طويلة بحيث ال يمكن حصرها باالبر

 التّي تقاس بمادة واحدة وحسب، أو قد تقودنا إلى بعض األسئلة الفرعيةوما يحتويه، ما قد يقود إلى بعض المبادئ 

  .الحرجة التّي ال مجال لتجنّبها

استطالع  استمارةتركيب د يحول قو. الرأي العامقد يخلق تعقيد مبادئ وضع البرلمان صعوبةً للمشاركين من 

  .نتائج الرأي العاموالمختصين   نتائج دون القيام بمقارنٍة مباشرة بينالرأي العامتستهدف أقصر وأقّل تخصصا 

تحليل المعلومات قد يقود و. اإلجابة أو لم يعرفوها، إذ أن المشاركين لم يريدوا لبعض البيانات المواد  بعضافتقدت

  .سئلٍة مثيرٍة لإلهتمام في بحوٍث مستقبليةنّاقصة إلى أال
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  :أسلوب األجوبة
 أن بعض إالّعلى الرغم من أن ذلك ال يبدو ممكنًا، . من الممكن أن يؤثّر إختالف أسلوب األجوبة على النّتائج

  .رفنفسهم بدرجات متفاوتة من التّطذّين شملهم اإلستطالع عبروا عن أالالمشاركين من البلدان المختلفة 

باإلضافة إلى ذلك من الممكن أن تكون الخبرة في ما يتعلّق بإستطالعات الرأي ومستوى الحرية العام في البلدان 

  .التّي شملها اإلستطالع قد أثّرت على النّتائج

 13 


