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  برنامج دراسات التنمية-تقديم 
 

يسعدنا في برنامج دراسات التنمية أن نساهم، ومن خالل دراستنا هذه، في الجهود  المعنية  بالتعامل الجدي مع                      
ة انية آامل وق إنس ع بحق ا تستحق أن تتمت ق فق. شرائح من مجتمعن ة أن تتحق ذا، ويمكن للتنمي ي ه ط إذا آانت ف

ا             تفيدين منه ة والمس ا ال يمكن أن    . مصلحة الناس، فالتنمية المشارآة تنظر للناس على أنهم صناع التنمي ومن هن
اطق وشرائح أخرى         تثني من ة وتس اطق     . تبقى التنمية حكرا على مناطق أو شرائح معين ا أن العمل ضمن من آم

 والمعيشية من ناحية مع خدمة الهم الوطني العام المتمثل في           اللجوء الفلسطيني يتطلب موائمة المتطلبات التنموية     
ة                 . حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة    تدامة أن تتحقق في ظل تجاهل المحددات الخارجي وال يمكن ألي تنمية مس

 . المفروضة على الخيارات الجماعية للشعب الفلسطيني
 

ن األشخاص   ر م دد آبي ة ع ذه الدراس داد ه ي إع ارك ف د ش ريج   .لق الي الب م أه ة ه ذه الحال ي ه ة ف ر أهمي  األآث
ا              . والنصيرات والمغازي الذين شارآوا في المسح       زا وداعم ان دورا ممي ائها آ ديات ورؤس ا أن دور البل وال . آم

ذين        يمكن أن نغفل دور فريق العمل لمشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ال
إجراء            . عال خالل مراحل الدراسة المختلفة    شارآوا بشكل ف   اموا ب ذين ق ونود أيضا أن نشكر الباحثين الميدانيين ال

ذه الدراسة         . المقابالت ه ه م في توجي راء دور مه آما أنه آان للمشارآين في ورشات العمل التحضيرية من الخب
دا      وأخيرا فإنني أود أن أتقدم بالشكر لزمالئي وز      . وبلورتها بشكلها النهائي   ذلوا جه ذين ب ق البحث ال ميالتي وفري

 .آبيرا في إخراج هذه الدراسة لحيز الوجود
 

 .نتمنى أن يكون في هذه الدراسة ما هو نافع للمجتمع الفلسطيني عامة وألهالي المنطقة الوسطىفي غزة خاصة
 

 نادر عزت سعيد
 مدير برنامج دراسات التنمية
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  بلديات المنطقة الوسطى-تقديم 

 
 

ويقوم مشروع دعم التنمية واإلدارة . هذه الدراسة خطوة هامة جدا لبلديات النصيرات والبريج والمغازيتشكل 
البلدية بالتعاون مع البلديات الثالث المذآورة بإعداد استراتيجية تنمية مجتمعية تبين آيف يكون بإمكان رجال 

. ة في التخطيط والتنمية لمجاوريهمونساء منطقة غزة الوسطى أن يكونوا مخولين وقادرين على المشارآ
 .وتتتمنى هذه البلديات أيضا تحسين نوعية وآمية الخدمات العامة التي تقوم بتوصيلها إلى السكان المحليين

 
ة                      ى جامع ذآور، عهدت إل ة الم ة واإلدارة البلدي ولهذه األسباب، فان هذه البلديات ومن خالل مشروع دعم التنمي

ًال              .  أسرة في المنطقة الوسطى    1200بيرزيت القيام بمسح لـ    ا، آ م التوصل إليه ي ت ونأمل بأن تساعد النتائج، الت
يح   ادة تنق ي إع ة ف ر الحكومي ات غي انحين والمنظم ة والم االت الدولي طينية والوآ ة الفلس ر الحكوم ن دوائ م

ديفنا         ونأمل من جانبنا بأن تساعدنا هذه     .  استراتيجياتها المتعلقة بالتنمية في المنطقة الوسطى      ائج أيضا في ته  النت
ى الشعب                           ؤثر عل ي ت ة الت ر من قضايا التنمي اش حول آثي لعملنا بشكل اآثر فعالية إضافة إلى تزويدنا بحيز للنق

 .الفلسطيني
 

 .ونأمل أن تجدوا هذه الدراسة على قدر آبير من الفائدة
 
 

 عبد اهللا الخالدي، رئيس بلدية النصيرات
 لمغازيغازي أبو خطاب، رئيس بلدية ا

 آمال البغدادي، رئيس بلدية البريج 
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 ملخص تنفيذي 
اطق في                          ي في ثالث من م المحل ة األساسية لتطوير الحك يهدف هذا التقرير إلى تحديد الحاجات ووضع المرجعي

امج         .   والبريج والمغازيالنصيرات: غزة الوسطى وهي  ا برن ام به ائج مشروع دراسة ق ر نت ذا التقري ويعكس ه
ام                      ة المشروع الع واءم مع وثيق ة    "دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، حيث صممت هذه الدراسة لتت دعم التنمي

زة  اع غ ن قط ة الوسطى م ي المنطق ة ف ى  ".  واالدارة البلدي ر عل ذا التقري ز األساسي له ات ينصب الترآي حاج
ات ومخاوف وطموحات    ر                     وأولوي ائج الرئيسية في التقري تم عرض النت  سكان المخيمات الوسطى في غزة، وي

ق بقضايا       ك الوضع المتعل ة وذات     ةدراس العلى شكل قوائم أولوية ، بحيث يعكس ذل ة مع قضايا موائم  بالمقارن
ى ال     القضايا لقد تم تصنيف    .  صلة بالموضوع  اء عل ة  بن ي أعطيت    عالم ه   ( سؤال    لكل   الت ه / حسب أولويت  )أهميت

 .بالمقارنة مع مجموع العالمات لكل األسئلة في آل مجموعة
 :ملخص للنتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها

 مصدر قلقتأمين مياه الشرب آ 
ويأتي في المكانة .  تمثلت أآثر القضايا أقالقًا للمبحوثين في عدم توفر مياه الشرب لديهم في البيوت

 .نية بعدها عملية التخلص من النفايات، والشوارع غير المعبدةالثا
 المشارآة آأمر حيوي 

وعلى الرغم من  .  يبدو أن هناك حاجة العطاء اهتمام خاص لعدد من السبل المتعلقة بتعزيز المشارآة   
ان   ين أن اللج ه يب ام ب م القي ذي ت ارآة، إال أن المسح ال ذه المش ةضرورة ه زال المحلي ".  ضعيفة" ال ت

اك ضرورة العطاء صالحيات              ان هن ل (ومن هنا، ف ة للجان   ) تخوي ين،       المحلي  واللجان الشعبية لالجئ
 .على أن يصاحب ذلك تقسيم فعال للعمل

 اجتماعات منتظمة 
ون                ان المبحوثين تواق راهن، ف ى وفيما يتعلق بوسائل تحسين الوضع ال ين         إل ة ب د اجتماعات منتظم  عق

م تواق   .  البلدية والجمهور   ى أسس يومي            وه ة وعل دريب موظفي      .  ةون أيضا للمشارآة بفعالي أتي ت وي
 . آأولوية ثانية في هذا الصددةالبلدي

 رغبة المواطنين في المساهمة 
ذلك في اإلسهام       .  لتنمية المحلية يتوق المبحوثين إلى العمل التطوعي آوسيلة لإلسهام في ا         ويرغبون آ

لح    ي مص ون ف روع يك رورية ألي مش ات الض واطنينبالنفق اتهم ة الم ب أولوي اوق  .   وحس ذا يتس وه
 .ويتعاضد ما يمكن وصفه برغبة من الدرجة الثالثة للمبحوثين في المساهمة في الجمعيات التعاونية

 القطاع الخاص 
ا                        ة يساهم به ة منظمات لخدمات معين ة إقام أن مثل هذه النتائج ال بد وأن تؤدي إلى الكشف عن إمكاني

دير الرئيسي      سكان محليون وتكون الب     ا المساهمة والم ة فيه دو بالنسبة للمبحوثين،      .  لدي ذا األمر يب وه
ات                 أفضل إذا ما قورن بفكرة استخدام شرآات خاصة لتقديم الخدمات، مثل نضح المجاري وجمع النفاي

 .والتزويد بالمياه والكهرباء، حيث حصلت هذه الفكرة على أقل عالمة في هذا القطاع
 تعدم الرضى عن الخدما 
ة   إ ذه المنطق ي ه ة ف دمات الراهن ن الخ وم، ع ه العم ى وج ر راضين، عل وثين غي ر .  ن المبح وان أآث

.  القضايا التي حازت على عدم رضى المبحوثين هي قضية البنية التحتية، تليها قضية صيانة هذه البنية 
 .أما القضية الثالثة التي تليهما فهي قضية وجود سوق

 االهتمام بالبنية التحتية 
د                           ة الصرف الصحي وتزوي ان أنظم ام، ف ة هي موضع اهتم ة التحتي ة بالبني طالما أن الحاجات المتعلق

ذا المجال قضايا جمع       .  البيوت بالمياه تحتل المرتبة األولى في األولويات      ة في ه وتحتل المرتبة الثاني
ة   وتأت.  الخ...النفايات والخدمات المتعلقة بمقارنة الذباب والحشرات والفئران    ة إقام ي في المرتبة الثالث

 .مستشفى وإنشاء نظام لتصريف مياه األمطار
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 نظام الصرف الصحي آأولوية أولى 
ذا البحث                    ىلد ة في ه ة التحتي ق بالبني ين عدة قضايا ذآرت في الجزء المتعل  سؤالهم عن أهم قضية ب

ديهم                ام ل ى اهتم ى أعل ذ   %).  44(المسحي حصلت قضية أنظمة الصرف الصحي عل ه القضية،   تال ه
ا قضية       %).  19(وبفارق آبير، قضية تزويد البيوت بالمياه    د احتلته ة فق ة في األهمي أما المرتبة الثالث

 %).12(إنشاء مستشفى 
 رغبة المواطنين في التعاطي مع البلديات 

نهم                           ة م ة، أجابت الغالبي ة بالبلدي اآلهم المتعلق ا لمعالجة مش ي يتجهون إليه ة الت  ولدى سؤالهم عن الجه
من المبحوثين التوجه إلى % 7هذا وقد اختار   .  بأنهم يختارون التوجه إلى البلدية بهذا الصدد      %) 85(

ار     ة     % 3أقاربهم ذوي العالقة الوثيقة معهم، في حين اخت ى لجن نهم التوجه إل ة م اروا  % 2 ومحلي اخت
ين، و      ة التغ                % 3لجنة شعبية لالجئ ين إمكاني ذي يب ك، األمر ال ر ذل ة غي اروا جه ى المشكلة      اخت لب عل

 .التقليدية المتمثلة بعدم الثقة
 عدم الرضى عن الظروف المعاشة 

وآسؤال عام وأساسي ألغراض المقارنة المستقبلية، سئل المبحوثين عن درجة رضاهم على حياتهم 
دون فوارق بارزة في ) ةممن مائة عال (عالمة 47وقد حصل هذا السؤال على .  في هذه المنطقة

 .الثة المستهدفة في هذا المسحالمناطق الث
 

 مقدمة
 برنامج دراسات التنمية في ا قام بهالتي الدراسةيحتوي هذا التقرير على خمسة أجزاء وثالثة مالحق، ويصف 

مشروع دعم التنمية البلدية واإلدارية في "وقد تم إنجاز هذا العمل وفق عقد تم توقيعه مع .  جامعة بيرزيت
 ".غزة   من قطاعمنطقة الوسطىال

تقرا       ى اس ذا                       ءهدف هذا المشروع إل يم حاجات ه ى تقي ة وإل ة مختلف ين حول قضايا تنموي  مواقف السكان المحلي
ًا          .  المجتمع ا مرجع اطق في غزة                 يساس أوتشكل النتائج التي تم التوصل إليه ي في ثالث من م المحل ة الحك ًا لتنمي

 .النصيرات والبريج والمغازي: الوسطى هي
ا      الخطوات  ر  يصف هذا التقري   امج العملية التي قام به ي               برن ائج الت ذآور والنت ة إلنجاز العمل الم  دراسات التنمي

 .تحليل هذه النتائجوتوصل إليها 
 

 خلفية
ام          صمم لقد   ة المشروع الع واءم مع وثيق ذا المسح ليت ة واإل  " ه ة الوسطى من      دعم التنمي ة في المنطق دارة البلدي

 الجوانب   زوع، استنادًا إلى رؤيته التنموية، تصميم هذا المسح بطريقة تتجاو          وقد قرر فريق المشر   ".  قطاع غزة 
ة  ة المحض د .  الفني رصوق ق ح ى إ الفري ة    عل ة والكيفي اهيم الكمي ين المف وازن ب داث الت ة  ح ي دراس ة ف التنمي

ود تنم              .  المستدامة ة جه ة أخرى محت    ووآان هذا األمر ضروريًا حتى يتسنى تكامل هذا المشروع مع أي ة في    ي مل
اد وآان من بين األهداف الرئيسية لذلك، إضافة إلى تقييم الحاجات           .  المستقبل ة         وإيج ية، تجنب أي ة أساس  مرجعي

 . تنجم عن هذا المشروعننتائج غير تنموية يمكن أ
 تصميم  المشروع

ة واإل "بالتنسيق مع من قبل برنامج دراسات التنمية وتم تصميم هذا المشروع      ة في   دمشروع دعم التنمي ارة البلدي
ائج ال            " المنطقة الوسطى من قطاع غزة     ا      ت وذلك لضمان االستفادة إلى الحد األقصى من النت تم التوصل إليه .  ي ي

ق    ع فري اءات م دة لق د ع ة بعق ات التنمي امج دراس ام برن ة  "وق ي المنطق ة ف ة واالدارة البلدي م التنمي روع دع مش
وآان الفريق األخير محط ثناء ومصدر استشارة في    .  روعفي مراحل مختلفة من المش    " الوسطى من قطاع غزة   

 .آل مراحل تصميم هذا المشروع
ع واستهدفت   .  النقطة المحورية في تصميم المشروع آانت هي المسح        ات األخرى      جمي ا المساعدة في      إ الفعالي م

د تضم   .  هتحليل نتائج  القائم على   فريق البحث   ل تقديم العون تصميم استمارة المسح، أو      ذا المسح      ن اإل وق عداد له
 .إدارة عدد من المجموعات المرآزة
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 ةالمجموعات المرآز. 1
ع            د أرب ة بعق زة  اجتماعات قبل القيام بتصميم المسح، قام فريق دراسات التنمي ى   .   للمجموعات المرآ وإضافة إل

ال   23/7/1999أعضاء هذا الفريق حضر االجتماع األول في     ديات  وحضر رؤساء ب  .   عدد من رجال االعم ل
وحضر موظفو بلديات المنطقة الوسطى في  .  24/7/1999النصيرات والمغازي والبريج االجتماع المنعقد في    

ا                      ث، بينم اع الثال غزة وطاقم من مشروع دعم التنمية واالدارة البلدية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة االجتم
ع       اع الراب ي االجتم ع المحل ن المجتم ون ع ر ممثل ام فري و.  حض ث ق ق ي     البح ري ف ة عصف فك د جلس بعق

دانيًا  (هذا وقد استخدمت القضايا المطروحة مبدئيًا في وضع استمارة البحث       .  25/7/1999 والتي استخدمت مي
 .، وألغراض تحليلية أيضًا)21/8/1999 وحتى 18/8/1999في 

 
 قضايا أثيرت في المجموعات المرآزة

ي   رت ف ي أثي اه بعض القضايا الت ات اجتمنعرض أدن زةاع ات المرآ ي الو.  المجموع ذهالت ن أخ د م ين ا ب  بع
ة وال         .  االعتبار عند قراءة النتائج والتفكير بالمراحل المستقبلية للمشروع        وهي ليست بالضرورة توصيات نهائي

 .تعكس موقف برنامج دراسات التنمية
 من البحث إلى العمل. أ

ذلك أص      "أشبعت دراسة  "دف المشروع قد    آان اإلحساس الذي هيمن على المشارآين أن المنطقة ه         ح ب، ونتيجة ل
فالفقر الشديد والحاجة   .  سكان هذه المنطقة حساسين جدًا تجاه آل المشاريع التي ال ينتظرون منها نتائج ملموسة   

ر الضروري             بإلى آل أنواع البنية التحتية، األمران اللذان تتسم          ة، جعل من غي ذه المنطق ا ه ة نظر     ،ه  من وجه
ى                     هؤالء ال  ر حاجة إل سكان، صرف األموال على دارسة هذه الحاجات التي تعتبر، آما يرون، واضحة وفي غي
ن             فهم يعتقدون أن دراسة األولويات ليست أولوية بحد ذاتها أل         .  دارسة ة ول ى التنمي ن آل المناطق هي بحاجة إل

 .تطوير البينة التحتيةل أن جميع المشاريع هيتكون هناك مشاريع زائدة طالما 
 المتابعة. ب

ى         د عل م التأآي ة   لقد ت ى مستويين       أهمي ة المشاريع عل وفير المصادر الضرورية           : متابع ق بت المستوى األول يتعل
ة ات الجاري وفير النفق ك بت اريع وذل تمرار المش ذه  .  الس ة عن ه دمات الناجم وع الخ ق بن اني يتعل توى الث والمس

 .المشاريع وسبل المحافظة على نوعيتها
 طاع الخاصدور الق. ج

د التوجه  عبرت آثير من المجموعات المرآزة المشارآة عن ضرورة الحذر            دم   .  لقطاع الخاص  ل عن فنظرًا لع
انوني و        اب   بلورة نظام قضائي ق ى تحسين                     غي ة تهدف إل ة السوق، يمكن أن تتحول الخصخصة من عملي حري

دمات ليست بأفضل نوعًا من الخدمات    إلى عملية تزيد على المستهلكين تكاليف خ، وفق نفس التكاليف ،الخدمات
دة            .  التي يمكن أن يقدمها القطاع العام      إن الوضع الراهن ينذر بخلق مجاالت لالحتكارات من خالل مشاريع جدي

 .تعتمد على القطاع الخاص
 العالقات مع البلديات. د

ديات   العدم  نقص في   هناك   ة بالبل ديات أيضا          مم . ثق واطنين وللبل ة للم إن          و.  ا يشكل أزم ذه، ف ة ه دم الثق نظرًا لع
ذه،      .  الناس يشعرون بأنهم غير ممثلين     ي ولقد تم الحديث عن دالئل عدم الثقة ه بعض بأن  الت د ال ا  يعتق د من   ت ه زي

نه من الجدير بالمالحظة أن هذه األزمة تزيد من        إغض النظر عن الواقع وأسباب هذا الشعور، ف       بو.  زمةتفاقم األ 
م         واطنين عن الحك ائم   اغتراب الم ي الق اء  يتساوق مع عدم الشعور باال         ذيوال .  المحل ا ،  نتم  يلغي اإلحساس     مم

 .يؤدي، بالتالي، إلى إعاقة تنامي ثقة الجمهور ومشارآته في الحكم المحليوبالمواطنة، 
أن المجالس البلد   فيف.  تتخذ عدم الثقة أشكاال عديدة     ط   ي  أآثر من لقاء تكرر القول بأن الناس يشعرون ب تم فق ة ته

ة                    ب دول العثماني ة لجامعي الضرائب في ال .  جمع الضرائب وجامعيها، وهذا يذآر الفلسطينيين بالصورة التاريخي
تخلص من                         اس في ال فالقصص عن هؤالء نقلها األجداد إلى األبناء واألحفاد مع طرائف عن بطوالت بعض الن

 .ل عليهميجامعي الضرائب والتحا
ق                   وتصبح الصورة أآثر سوءًا عندما تهتم      دول المانحة لتحقي دمها ال ي تق ة باستخدام المشاريع الت  المجالس البلدي

وإذا ما سئل المتحدثون عن الدوافع الكامنة وراء هذا االستخدام وعن السبب الذي جعلهم يفترضون سوء    .  الربح
د ل       إنية المجالس البلدية ف    ك يمت ي        ين الجواب على ذل م المحل ام وزارة الحك ذا، ف   .  طال االته اع عن     إوله ن االنطب

ا تجب    أالبعض هو أن البلديات ال تجمع الضرائب لها وال من            ة وإنم م    يجل المشاريع المحلي ا لصالح وزارة الحك ه
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د ذآر   .  المحلي، خاصة منذ أن عمدت هذه الوزارة إلى عدم السماح للمجالس البلدية بصالحيات اتخاذ القرار              وق
ذه         .  ى األموال التي تجبيها   البعض أن المجالس المحلية ليس لها سيطرة عل        ة أن ه وعزا المتحدثون ذلك إلى حقيق

 .ة وليست منتخبةنالمجالس تفتقر إلى السلطة القانونية وهذا يعود لكونها معي
 االنتخاب. هـ

ا    ن ة ال تكمن في أشخاص معي        ن يجدر بالذآر أن الناس يفكرون دائما بأن مشكلة المجالس المعي            خضوع  لين وإنم
عتقد أن هذه االمور يمكن أن تتغير لو تم انتخاب هؤالء األشخاص أنفسهم       وُي.  لسلطة التي عينتهم  هؤالء األفراد ل  

ى جسر                  .  للمراآز التي يحتلونها   دي وتساعد عل المجلس البل ة ب ل الجمهور تعزز الثق ة من قب فالمجالس المنتخب
 .الهوة الناجمة عن عدم الثقة بين البلدية والجمهور

 البنية التحتية . و
تهم                       ون بموضوعية آيف ستصبح منطق م يتخيل ة، وه ة التحتي ة البني لقد أعطى سكان المنطقة أهمية قصوى لتنمي

ائج البحث        (بعد تنفيذ مشاريع البنية التحتية       ه نت ا أثبتت ة         ).  وهذا م ة تحتي ة بني ى أن إقام دون عل إنهم يؤآ ذا، ف وله
ل             جمناسبة ست  ر سهولة وأق ة             .  خطورة عل رحلة األطفال إلى المدرسة أآث ة منطق ا تمت إقام ه إذا م ذلك، فإن وآ

ا                       وتهم وسيتخلصون من الضجة المصاحبة له ين بي صناعية، فإن الناس سيتخلصون من المصانع القائمة حاليًا ب
ى مستشفى مرآزي هي              .  والتلوث الناجم عنها   وعالوة على ذلك، فإن آثيرًا من المشارآين ذآروا أن الحاجة إل

 .فمستوصأآبر من الحاجة إلى 
 تداخل الصالحيات. ز

ين المجالس                  ا سكان المنطقة    يعي ين وب ة غوث وتشغيل الالجئ ين وآال داخل الصالحيات ب لمشاآل الناجمة عن ت
ة                             .  البلدية ة تحت مظل اء آلي تهم في البق ين رغب ى خدمات أفضل وب تهم في الحصول عل فهم ممزقون بين رغب

ى وضعهم آالج        أوآالة الغوث من       اء عل اهير                جل اإلبق دًا بالنسبة لجم ر قضية حساسة ج ذي يعتب ين، األمر ال ئ
 .الالجئين

 قضايا أخرى. ح
 :آان من بين القضايا األخرى التي تمت مناقشتها في اللقاءات

شكوك الناس حول طبيعة العالقة المعقدة بين المزودين بالمياه وبين الشرآة اإلسرائيلية وحول نجاعة                  
 . شرآات خاصةالتزويد بالمياه والكهرباء من

ديون    باعتقاد الناس بأن على البلديات أن تعبد س      ك جمع ال ًال أآثر مرونة لحل مشاآلها المالية بما في ذل
 .المتراآمة على المواطنين

ة حول عمل                      ى معلومات حقيقي لقد طالب الكثيرون ببلورة اتصاالت بلدية مؤثرة من أجل الحصول عل
 .البلديات تجاه الجمهور

ة      دجاإيآون ب وطالب المشار   ة المالي  حلول للكثير من المشاآل مثل تنظيم البناء، االزدحام البالغ، واألزم
ديات  ان  .  للبل ر للج ل أآث بعض بتفعي ب ال اءوطال اس  االحي ى أس ة عل ان قائم ذه اللج ون ه  وأن تك
 .اك مطالبة بتحسين التطور االداري واالدائي للطاقم البلدينوآذلك، فه.  االنتخابات

 المسحعينة . 2
ا       400( مبحوثًا   1200 عينة المسح في المناطق الثالثة المستهدفة        شملت ة منه  وآانت  ).  مبحوث في آل منطق

أسلوب العينة الذي استخدم في هذا البحث، وقد تم اختيار هذا األسلوب لكي        هي   العينة العنقودية متعددة المراحل   
 .ية وآل الفئات السكانيةسح تمثيًال أفضل للرأي في آل المناطق الجغرافميضمن ال

ر من               % 50ويبين أن أآثر من     .  توزيع العينة ) 1(يوضح جدول رقم     م من النساء وأن أآث ة ه % 43من العين
يم        % 21وآان حوالي .   عامًا33ن عأعمارهم  تقل  هم من الذين     ر من التعل ى أآث د حصلوا عل من المبحوثين ق

انوي  ا إ .  الث ا أن ثلث األسر يصل عدد أفراده ر آم راد أو أآث ى عشرة أف ي  .  ل ائالت تعيش ف ذه الع ونصف ه
 .سبست أو الصفائح المعدنيةألغرفتين إلى ثالثة غرف في بيوت مغطاة با
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 )نسبة مئوية(توزيع العينة ) 1(جدول  المغازي البريج النصيرات المجموع
 ذآر 43.7 49.1 50.4 47.7
 أنثى 56.3 50.9 49.6 52.3

 الجنس

15.1 15.5 13.1 16.7 18-22 
13.5 17.0 12.8 10.6 23-27 
14.7 15.5 12.8 15.9 28-32 
14.2 14.2 14.6 13.6 33-37 
12.0 11.9 11.8 12.4 38-42 
11.0 10.4 11.6 11.1 43-47 
6.7 4.6 8.3 7.1 48-52 

  25من  أآثر 12.6 14.9 10.9 12.8

 المجموعة العمرية

 أمي 9.3 12.6 9.3 10.4
 ابتدائي 12.1 11.3 11.1 11.5
 إعدادي 21.9 26.2 25.9 24.7
 ثانوي 36.3 31.7 29.2 32.4
 دبلوم متوسط 12.1 9.3 14.6 12.0
بكالوريوس فما فوق 8.3 8.8 9.8 9.0

 ى التعليميالمستو

 متزوج 75.7 76.9 79.3 77.3
 أعزب 20.5 18.5 17.6 18.9
 غير ذلك 3.8 4.5 3.0 3.8

 الحالة االجتماعية

 الجئ 99.0 99.0 98.2 98.7
 الجئغير  1.0 1.0 1.8 1.3

 هل انت

3.4 3.5 2.3 4.3 1-2  
18.2 20.7 16.6 17.2 3-5 
43.4 43.3 39.4 47.6 6-9 
30.7 28.7 36.2 27.1 6 10 
 15 نأآثر م 3.8 5.5 3.8 4.4

 حجم العائلة

21.3 24.1 21.0 18.7 1   
51.4 48.8 51.6 53.7 2-3 
24.4 24.4 23.6 25.0 4-6 
 10أآثر من  2.6 3.7 2.6 3.0

 نة س15عدد األطفال دون 

 طبيعة عمل المبحوث عامل 10.9 9.8 8.4 9.7
  موظف  14.1 15.4 16.2 15.3
  تاجر 2.8 3.3 4.3 3.5

  ربة منزل 46.5 42.9 41.1 43.5
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 …) 1(تابع جدول رقم 

  حرفي 4.0 3.5 8.9 5.5
  طالب 9.3 8.1 8.6 8.7
  عاطل عن العمل 8.6 10.6 7.9 9.0
  مزارع  0.8 0.5 0.4
  متقاعد 2.5 2.0 2.0 2.2
  مهني متخصص 0.5 2.5 2.0 1.7
  غير ذلك 0.8 1.0 1.0 0.6

 حكومي 19.5 14.2 23.9 18.4
 وآالة 8.1 5.5 8.5 7.1

 خاص 31.9 25.6 49.5 33.8
 غير ذلك 40.5 54.7 18.1 40.7

 قطاع العمل

 قطاع غزة 52.4 42.9 77.3 55.0
اسرائيل  11.1 5.4 7.0 7.6

 والمستوطنات
 غير ذلك 36.5 51.7 15.7 37.4

 مكان العمل

3.0 3.5 1.5 4.0 1   

50.1 45.1 52.6 52.6 2-3 
44.8 49.1 42.4 42.8 4-6 
  6أآثر من  0.5 3.5 2.3 2.1

 عدد الغرف 

 زينكو 2.5 3.8 2.3 2.8
 اسبست 49.9 48.5 52.1 50.2
 باطون 37.8 35.9 36.6 36.8
 غير ذلك 9.8 11.8 9.0 10.2

 نوع سقف البيت

 البلدية 40.3 40.2 48.9 43.1
 الوآالة 25.8 7.9 11.3 15.0
 آالهما 32.4 49.9 39.6 40.6
 غير ذلك 1.5 2.0 0.3 1.3

 من الذي يقدم خدمة جمع النفايات

 شارع معبد 35.7 38.8 23.9 32.8
 شارع ترابي 64.3 61.2 76.1 67.2

 مدخل البيت موجود على
 

 متوسط دخل األسرة الشهري 1000أقل من  51.8 41.9 40.8 44.8
43.1 46.6 44.4 38.1 1001-2000  
8.8 9.6 8.8 8.0 2001-3000  
2.0 2.0 2.5 1.3 3001-4000  
  4000أآثر من  0.8 2.3 1.0 1.4

 

 االستمارة . 3
ايير               واءم مع عدة مع ذا المسح أن تت ي تصميمها  .  آان ال بد لالستمارة المستخدمة في ه ق العمل     فف وضع فري

ة         ق مشروع دعم التنمي ة الوسطى  ال في  واالدارةنصب عينه وثيقة المشروع والنقاشات التي تمت مع فري  منطق
ة     ن الطرفين الموقع بي غزة ، والمجموعات المرآزة، والعقد      من قطاع    ة في منطق ، وخبرة برنامج دراسات التنمي

 .غزة الوسطى، والمفهوم التنموي لدى الفريق العامل
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ة             ت.  من ثالثة أجزاء   1تتألف االستمارة  ى المعلومات الديمغرافي ر إل .  ن المبحوثين  ع طرق الجزءان األول واألخي
ع المبحوث   : زء األول ذا طبيعة فنية   آان الهدف الرئيسي للج   .   أقسام فرعية  8أما الجزء الثاني فشمل      تحديد موق

داني و       ة  في العينة، وتسجيل المعلومات الضرورية لضبط العمل المي ة       إمكاني ى نفس العين ابه عل رار مسح مش تك
ك                      .  لألسباب تتعلق بالمقارنة في المستقب     در من المعلومات وذل ر ق ى أآب اني للحصول عل د صمم الجزء الث وق

الزإلجراء يم ال د العال التقي ات، وتحدي يةم، ووضع األولوي ات األساس ة بشكل .  م ئلة موجه د آانت األس ذا وق ه
ةرئيسي ة بالسياسات التنموي اد المتعلق ل  .   للقضايا ذات األبع ذا الجزء لتحوي ي ه ة ف وذج اإلجاب د صمم نم ولق

ات                 در ممكن من المعطي ل ق ل   مسح   آانت العالمات ضرورية في         .  النتيجة إلى عالمات مع خسارة أق ذا  مث ه
 .العالقةالقضايا ذات وألولويات لجزاء تحليل أوضح وخلق نظام أآثر دقة إللتمكن من 

امهم،                             روا عن درجة اهتم ة، حيث طلب من المبحوثين أن يعب عالج القسم األول من هذا الجزء الظروف البيئي
ة             ائالتهم، بقضايا معين راد ع ة أف د      .  حسب تجربتهم وتجرب اني فق ا القسم الث ى القضايا ذات العال   أم ة ق تطرق إل

 .بالمشارآة في الفعاليات المحلية وفي عملية صنع القرار على المستوى المحلي
ة يمكن أن                 يم إجراءات معين تناول القسم الثالث القضايا اإلدارية في الحكم المحلي، حيث طلب من المبحوثين تقي

 .ي تعزيز ثقتهم بهاين أداء البلدية في التعامل مع المواطنين وفستسهم في تح
ى العال                     ا عرج القسم الخامس عل راهن، بينم ة لتحسين الوضع ال ى السبل الممكن ع إل ين   وتطرق القسم الراب ة ب ق

دولي األخرى  ة وال ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ة والهيئ ن  .  البلدي ب م زء طل ذا الج ن ه ادس م م الس ي القس وف
وثي ة رضاه نالمبح ن درج دمات الرم اإلفصاح ع ن الخ ة  .  ةاهن ع ة للبني ات األولي ابع الحاج م الس الج القس وع
 .التحتية

ة  ئلة متنوع ن أس امن م م الث ألف القس ة ذات صلة بقضية   .  ت ات بلدي ورة سياس ى بل اعدة عل تهدفت المس د اس وق
يمكن أريد منه أن يكون قاعدة عامة       تقييميًا لنوعية الحياة    وشمل أيضًا سؤاًال    .  العالقات بين البلديات والمواطنين   

 .الرجوع إليها في المستقبل
ات في                            ذه المعطي ك الستخدام ه ه عن الباحث وذل ا يمكن معرفت آان الهدف الرئيسي من الجزء الثالث معرفة م

ى بعضها في     " (متغيرات مستقلة"ويتم الرجوع إلى هذا النوع من المعلومات عادة آـ        .  التحليل ور عل يمكن العث
 ).الجزء األول من االستمارة

 البحث الميداني. 4
ام من       حوالياستغرق العمل في البحث الميداني       ى    18/8/1999 أربعة أي ع       21/8/1999 وحت م توزي ، حيث ت

ازي والنصيرات   400 ريج والمغ ن الب ل م ي آ تمارة ف وع بم( اس تمارة1200جم م يو).   اس احثون اول ه الب ج
جماهيريًا جليًا بهذا المشروع وبالعمل من خالل       وآان واضحًا أن هناك اهتمامًا      .   هامة ةالميدانيون مشاآل ميداني  

م استخدامها في                      .أولويات من أجل المصلحة العامة     داني ت ة خالل العمل المي ابالت مكثف وقد تم إجراء تسع مق
 .تحليل نتائج المسح

اء في           وم الثالث دانيين في ورشة عمل تمت ي احثين المي دريب الب ة   17/8/1999جرى ت ة بلدي ي قاعة مكتب ، ف
تمارة البحث   .  النصيرات تخدام اس ى اس ين عل احثين الثالث دريب الب ذه لت عة ه ل الموس ة العم د ورش م عق د ت وق
ة الوسطى          بما في ذلك  و(وآان المتدربون من مناطق مختلفة من قطاع غزة         .  الميداني احثين من المنطق  ثمانية ب

 ).غزة من قطاع الوسطىمنطقة الواثنان من فريق مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية في 
ى جانب                  ي، إل ة المجتمع المحل ة البشرية وتنمي ة والتنمي اهيم التنمي عًا حول مف ًا موس دريب نقاش امج الت شمل برن

اعي               وع االجتم ى قضية الن در (مناقشة أهمية التنمية الشاملة والوصول إلى الجماعات الهامشية والعمل عل ) الجن
ة  ة االجتماعي ي التنمي ا ف ر.  ودمجه ة  وج ة االجتماعي وم التنمي واطنين ومفه ات الم ول قضية أولوي اش ح  ،ى نق

ة، والحاجة                   رح للمنطق ة وأهداف المشروع المقت ى طبيع ومفهوم التنمية الذي يرتكز عليه المشروع باالضافة إل
تمارة في ا  .  إلى التنسيق بين المؤسسات المختلفة المشارآة فيه  لبحث  وقد تم تدريب المشارآين على العمل باالس

م      .  الميداني وتوضيح األسئلة والتعامل مع مواضيع البحث وخاصة بين أوساط الالجئين           وعالوة على ذلك، فقد ت
يم الجغرافي               ى التقس ة، وعل تدريبهم على آيفية اختيار العينة، وعلى آيفية استخدام الخارطة في اختيار هذه العين

دان         ق و.  للمنطقة احثين المي ان واضحًا أن الب رة              ين  يد آ ة المشروع وشعروا بالمسؤولية الكبي وا من أهمي د تحقق ق
 .تجاهه

                                                           
 ".6ملحق رقم "االستمارة ملحقة ذه الوثيقة  1
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 التحليل أسلوب . 5
ي                    ات الت ًا لإلجاب ك وفق تهدفها المسح وذل اطق اس يهدف تحليل المسح إلى رسم صورة عن الوضع في ثالث من

ا     قضاياالن أنه   وويصف التحليل أيضًا ما يعتقد المبحوث     .  أدلت بها عينة من سكان هذه المناطق        األآثر أهمية، وم
بة    ات بالنس ه أولوي مليعتقدون دى        .  ه ايا م ذه القض ة له ة المختلف الحلول المقترح رون ب ف يفك ا ويصف آي آم

 . في صنع القرار على مستوى الحكم المحليةشارآالممدى يريدون أي بها، وإلى استعدادهم للمشارآة 
ذي نستخلصه من      إاس، فوحيث أن األرقام ليست بقادرة على عكس طموحات وحاجات الن       ن الشيء األساسي ال

ق أن     .  هذا المسح هو المقارنة بين قضايا أو مواضيع مختلفة ضمن عدة تصنيفات وفق الموضوع                 د الفري ويعتق
ان                           ة إذا آ ا أولوي أية قضية ال تصبح أقل أهمية إذا فكر عدد أقل من الناس بأنها ليست آذلك، وال تكف عن آونه

 .ة إليهاعدد أقل من الناس بحاج
يّ  تمن المشاآل التي تواجه الباحثين عندما يعالجون مسوحا         وعي والكمي             تق ين الن وازن ب .  م الحاجات مشكلة الت

ذا   " آالتالي حجر، يكون السؤال على األ"محض"ي مففي مسح صمم من أجل تحليل آ       د، له هل تريد، أوال ال تري
الي     إ، ف"آثر نوعيةأ"ستهدف تحليًال توفي استمارة مسحية   " الشيء أن يحدث؟   ى األرجح آالت ن السؤال يكون عل

خ؟ …هل أنت حقًا تريد ذلك، أم أنك تريد ذلك وحسب            " دما تكون              ".  ال وعين عن ين الن ار ب ومن الصعب االختي
ى انطباعات األحاسيس والعواطف والتصريحات                         اد عل ة واضحة دون االعتم يئين بطريق ة ش ى مقارن بحاجة إل

 . يمكن التعبير عنه بنعم أو ال أو بعدم اإلجابة على السؤال والذي"قأعم"التي تحتاج إلى فهم 
 العالمات في هذا المسحاستخدام 

لم آمي من صفر                   ى س ة يمكن اختصارها عل لقد صممت األسئلة في هذا المسح للحصول على إجابة أآثر نوعي
 .م أخذ معدل هذه العالماتومن ث" أآثر نوعية"وقد تم ذلك من خالل إعطاء عالمات لكل جواب .  100وحتى 

ين موافق بشدة،                    ى السؤال ب ة عل ار في اإلجاب ان يستطيع االختي إن المبحوث إذا آ ال، ف ى سبيل المث ولهذا، عل
ي     ات ه ة، بعالم ا، أي اإلجاب ر عنه يعاد التعبي ه س دة، فإن ق بش ر مواف ق وغي ر مواف ق، غي ، 66.6، 100مواف

ة      وصفر، وهذا يعني أنه إذا آان لدينا أ    33.3 ات ممكن أربع إجاب دلون ب ربعة مجيبين فقط على مثل هذا السؤال ي
 .50 = 4)/صفر + 33.3 + 66.6 + 100(مختلفة فإن عالمة السؤال ستكون معدل العالمات األربعة 

يالت المع ة   رإن التحل ي تصنف ضمن قائم ات الت داول العالم ى ج ية عل ة الرئيس ن الناحي تعتمد م اه س وضة أدن
ة هدف المسح            عالمات اإلجابات    اطق الثالث ام بخط غامق        .  على األسئلة في آل من المن ل مصدر    إن األرق تمث

  ).سواء أقل من المتوسط الحسابي أو أعلى منه(اهتمام او قلق للمواطنين 
يس إجراء       إأولها،  : ل الشروع بالتحليل  قبال بد من أربعة تعليقات       ة ل اس للقضايا الهام ن استخدام المعدالت آمقي

 .ًا عامًا بل هو أآثر من إحساس عام في هذا المسح، نظرًا لكونه يرتكز على األولويةاحصائي
ائج في            (لإلجابات  " النسب المئوية "ثانيهما، أنه من المرغوب جدًا النظر إلى         ق بالنت وهذا متاح في الجزء المتعل

 . اإلجاباتهللحصول على صورة أقل تجريدية لهذ) هذا التقرير
ئلة، إذ أن          ثالثهما، أن العال   ى األس مات التي استخدمت في هذا التحليل هي معدالت عالمات أعطيت لإلجابات عل

ر  أ بين عالمتين يجب أن يكون       إحصائيَافالفرق البارز   .  لهذه العالمات ما يطلق عليه الخطأ المعياري للمعدل        آب
دل       اري للمع ا     " 7ق  ح المل"والجدول في     .  من ضعف الخطأ المعي أ المعي دل لكل العالمات       يعطي الخط ري للمع

وال بد .   للعالمات الكلية1.3 لكل منطقة و1.5ومعدل الخطأ المعياري لكل العالمات المقسمة على المناطق هو    
دل                   ة للمع ة العالي ى العالمات ذات األخطاء المعياري ة وجود           (من االنتباه عند النظر إل ادة في حال ذا يكون ع وه

وب      وراب). آثير من األجوبة المفقودة    ى           .   العالمات  استخدام عهم، هو حول عي د من التطرق إل وباختصار، ال ب
 -:نقطتين
ة   .1 ل فئ ات يهم جيل العالم راء تس واب"إج ى   " ال ج وا عل م يجيب وثين ل و أن المبح ا ل ا آم ل معه ويتعام

 .السؤال
ى س   .  إجراء تسجيل العالمات ال يوضح تنوع اإلجابات    .2 ة عل ؤالين فعلى سبيل المثال إذا ما تمت اإلجاب

 :آالتالي 
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 :المثال 

 السؤال األول السؤال الثاني
 موافق %25 موافق بشدة 50%
 موافق بشدة %25 موافق %صفر
 معارض %25 معارض %صفر
 معارض بشدة %25 معارض بشدة 50%

 فإن آال السؤالين سيحصالن على نفس العالمة
 50:  عالمة السؤال األول  50:  عالمة السؤال الثاني 

 قاعدة عالمة آل     إلىوالمحاولة أدناه هي إليجاد قائمة ذات أولوية لمجموعتين، وعملية إيجاد المجموعة استندت             
واألرقام بخط غامق وغير غامق في آل جداول هذا      .  سؤال بالمقارنة مع معدل عالمات آل األسئلة في آل قسم         

دل        ام    .  الجزء تحدد العالمة فوق أو دون المع دو بحاجة      والعالمات بخط غ ي تب ك الت ى ق هي تل اه خاص   إل  انتب
اطق             .  باالستناد إلى معدل عالمات آل األسئلة في نفس المجموعة          ى مستوى آل من المن ع العالمات عل وتوزي

ات      .هدف المسح يمكن أن يالحظ في آل الجداول واألرقام في هذا الجزء        إن األولوي ذه اإلجراءات، ف رغم ه   وب
 .سلوب العالمات أو النسب المئويةال تتغير سواء استخدمنا أ

اعي  وع االجتم ل الن تقلة األخرى مث رات المس ر ) 2الملحق (إن المتغي يم ) 3الملحق (والعم ) 4الملحق (والتعل
دخل  ق (وال ث      ) 5الملح ذا البح بة له ائيًا بالنس ارز احص أثير ب ا ت يس له ا ل غيرة،  .  وغيره رات الص وأن التغي

ى تعميمات حول سياس      والموجودة حقًا، هي ليست من الن      ود إل ق بمشروع   أو أمور  اتوع الذي يمكن أن يق  تتعل
 .دعم التنمية واالدارة البلدية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة

 النوع االجتماعي تحليل النتائج حسب 
.  ت في المنطقة  لقد بينت النتائج التشابهات القائمة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتقييمهم للواقع التنموي والحاجا             

اك قضيتان    .  فقد أعرب الرجال والنساء عن توافقهم في آل القضايا          رزت هن اتهم    : ولكن ب ق بأولوي ى تتعل األول
ى،               .  األولى ة األول ه األولوي ى أن نظام الصرف الصحي ل ففي حين أن آال الجانبين، الرجال والنساء، وافقا عل
ا إال أن اء نظ ا بإنش ر اهتمام انوا أآث ال آ اه تحظى  .  م للصرف الصحي الرج ى أن المي ان عل ق الجانب د واف وق

اه      نباألولوية الثانية ولكن نسبة أعلى من النساء أعربن عن اهتمامه          وت بالمي د البي ان الرجال في        .   بتزوي د آ وق
يم             بإقامةاهتماما  المغازي األآثر    ى العكس من      .  نظام للصرف الصحي، يليهم في ذلك النساء في نفس المخ وعل

ازي حيث آن           ذلك ر  النساء في النصيرات والمغ ك الرجال في  النصيرات            األآث يهن في  ذل اه يل ا بالمي .   اهتمام
ة            ة عام اء مستوصف ومرآز رياضي ومكتب ا ببن د آانت القضية    . وعلى العموم، فإن النساء آن أآثر اهتمام وق

ديات  النساء هن أقل معرفة من الرجال في آل الحقول المتعأنالثانية البارزة    ة عن     . لقة بعمل البل ل معرف فهن أق
ة              ة ومشروع دعم التنمي ة المختلف ة غزة الوسطى        واإلدارةالبلديات واللجان المحلي ة لمنطق  أيضا والنساء   .  البلدي
  )2لمزيد من التفصيل انظر ملحق رقم (.  أآثر ترددا في مسألة التوجه إلى البلديات لحل المشاآل

 
. وستتم مناقشة نتائج آل قسم بشكل منفصل      . اوق التام مع الترآيبة البنيوية لالستمارة      سيتم بالتس  أدناه التحليل   إن

ا خاصا سيعطى            " وبالتساوي"وتشير آل الدالئل إلى حساسية الوضع        اطق هدف البحث وان اهتمام في آل المن
 .أعالهلمعدالت العالمات آما تم توضيحه 

 النتائج
ة المستهدفة في المسح          النتائج بشكل أدناه) 1(بين الملحق رقم     اطق الثالث ى المن ة موزعة عل ا  .  نسب مئوي وفيم

 .يلي عرض موجز للنتائج الرئيسية للمسح

 .الظروف البيئية: األولالقسم 
دى المبحوثين هي          أدناه) 1(والرسم رقم   ) 2(آما تبين العالمات في الجدول رقم        ق ل ا للقل ر قضية مبعث ان أآث  ف

دة             قضية عدم وجود مياه مأمونة ل      ر المعب وال . لشرب في البيوت، تليها قضية التخلص من النفايات والشوارع غي
ى  قضية عدم وجود مستوصفات طبية آافية تبدو في     نبد من مالحظة أ    ة  أعل ات  قائم  بالنسبة للنصيرات   األولوي

ة ومراآ     أخرىومن ناحية . والبريج ولكنها ليست آذلك بالنسبة للمغازي     وفر مراحيض عام ز لمحو  ، فان عدم ت
 .األمية لم تكن بنفس األهمية بالنسبة لهذه المناطق

 



 15

النتيجة 
 العامة

  المشارآة في الحكم المحلي:)2(رقم جدول  المنطقة

النصيرا 
 ت

المغازي البريج  

 عدم وجود مياه صالحة للشرب في البيت 84.8 86.7 91.3 87.6
 التخلص من النفايات بطرق غير سليمة 83.7 84.2 86.3 84.7
 الشوارع غير المعبدة 81.9 83.5 88.0 84.5
عدم توفر سيارة اسعاف عند حصول مشكلة صحية الحد افراد  76.7 87.0 82.0 81.9

 العائلة
 عدم آفاية انظمة تصريف مياه االمطار 78.8 80.7 79.4 79.6
 عدم وجود ما يكفي من المالعب لالطفال والشباب 78.7 77.9 79.7 78.8
 عدم آفاية العيادات الصحية 74.8 79.0 80.4 78.1
 عدم توفر خدمات مناسبة للعناية باالطفال 76.2 74.6 74.0 74.9
 عدم آفاية اضاءة الشوارع 75.3 73.6 74.5 74.5
 عدم توفر خدمات طفولة وامومة مالئمة 73.1 70.3 72.5 72.0
 عدم توفرخدمات للمسنين 74.8 71.0 68.6 71.5
 عدم توفر مرآز لمحو االمية في المنطقة 65.2 69.2 71.9 68.8
 االفتقار إلى المراحيض العامة 62.0 60.9 62.7 61.9
 المعدل 75.9 76.8 77.8 76.8



 16

 المشارآة في الحكم المحلي): 1(رسم بياني رقم 
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 المشارآة في الحكم المحلي: القسم الثاني
 حسبما يبين هذا األضعفوالنقطة . تمام خاص بتحديد طرق تعزيز المشارآة اهإلبداء هناك حاجة نيبدو أ

 اللجان الشعبية أضعاف ال يؤدي إلى إن الصالحيات للجان األحياء يجب فإعطاء. المسح هي لجان األحياء
 وأوأس. المجاورة، حسبما يشير هذا المسح تؤدي عمال افضل مما تؤديه اللجان األخيرةفهذه اللجان . لالجئين

 ينظر إلى تزويد السكان بمعلومات عن إن ثانية يمكن للمرء وآأولوية. الة هو في المغازيلحوضع في هذه ا
 تكون تدريب العاملين في البلديات يقود إلى اهتمام افضل إن الثالثة فيمكن األولوية أما. خطط التنمية البلدية
والجدول رقم . ومون بعمل افضل فيما يتعلق بهذه القضية العاملين في بلدية البريج يقإنويبدو . بهموم المواطنين

 . يبينان العالمات حول رضى المبحوثين عن هذه القضاياأدناه) 2(والرسم رقم ) 3(

النتيجة 
 العامة

النصير
 ات

البري
 ج

المغاز
 ي

 المشارآة في الحكم المحلي :)3(دول رقم ج

48.0 45.8 46.
3 

51.5 ن خالله    ن م ي يمك وات الت رف القن ل   أع ى عم أثير عل واطنين الت ا للم
 .البلديات

35.8 33.5 41.
1 

33.0 ها     ي يعرض ايا الت ون بالقض ة يهتم ي البلدي املين ف خاص الع األش
 .المواطنون عليهم

30.7 34.3 33.
0 

24.9 ة   ة للبلدي ول الخطط التطويري ات ح تقبلية (المعلوم ة المس اريع البلدي مش
 جمهورمتوفرة لل) والمخططات الهيكلية وغير ذلك

10.5 14.8 11.
2 

 .أعرف بوجود لجنة حي في منطقتي 5.4

52.4 52.4 49.
3 

58.8  .ة على عمل لجنة الحي/أنا مطلع

49.9 41.6 56.
7 

58.7  .أعتبر ان لجنة الحي تقوم بالدور المتوقع منها

14.3 6.8 23.
5 

12.6  أعرف بوجود لجنة شعبية للالجئين في منطقة سكني

50.0 49.2 50.
9 

49.0 م    ق بقضايا الحك ا المتعل وم بواجبه ين تق عبية لالجئ ان الش د أن اللج أعتق
 .المحلي

36.5 34.8 39.
0 

36.7  المعدل

  الحكم المحلي إدارة: القسم الثالث
 ، أدناه) 2(والرسم رقم ) 4(وفيما يتعلق بوسائل تحسين الوضع الراهن، فان المبحوثين، آما يبين جدول رقم 

 المبحوثين تواقون للمشارآة إنوهذا يبين . عقد اجتماعات منتظمة بين البلدية والجمهورينظرون بجدية إلى 
 الذي يتناغم مع النتيجة التي تم األمر تدريب موظفي البلدية، يأتي ثانية وآأولوية.   يوميأساسبفعالية، وعلى 

 مكتب عالقات عامة إقامةات مثل  ينظر في خيارإن ثالثة يمكن للمرء وآأولوية.  في القسم الثانيإليهاالتوصل 
 إخراج أو، إليها توفير موظفين خاصين لالجتماع مع الموظفين ومناقشة قضاياهم والرجوع أوفي البلديات 

زاء زيادة إ لدى المبحوثين يإحساس قووليس هناك .  تقديم طلبات للبلديةإجراءاتآراسات بالمعلومات توضح 
 في اجتماعات المجموعة إليهوعلى العكس مما تم الخلوص . مل البلدي عدد ساعات العأوعدد موظفي البلدية 

 سادسة من بين تسعة اقتراحات باتجاه تحسين الوضع االداري آأولوية يأتي انتخابات بلدية إجراءالمرآزة، فان 
 .في البلديات الثالثة
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النتيجة  المنطقة
لبريجا النصيرات العامة  المغازي

 تطوير إدارة البلديات): 4( جدول رقم

88.4 85.6 87.2  عقد اجتماعات دورية بين البلدية والجمهور 92.3
83.8 79.3 82.1  .توفير تدريب أفضل لموظفي البلدية 90.0
83.2 78.4 82.0 ة     89.3 ات العام م للعالق يس قس دهم   (تأس زوار ويرش تقبل ال يس

 ).ويتعامل مع مشاآلهم
82.9 78.7 81.2 وظفين ال  88.6 يص م ام   تخص التهم ألقس راجعين وإح تقبال الم س

 البلدية المختلفة
82.4 77.4 80.9 ة لتوضيح اإلجراءات        88.9 إصدار نشرات توعية حول عمل البلدي

 الضرورية إلنجاز المعامالت في البلدية
81.3 78.1 78.8  إجراء انتخابات للبلديات 86.9
70.1 66.7 69.2  زيادة عدد الموظفين في البلدية 74.4
63.5 64.6 63.9  .زيادة ساعات عمل البلدية 62.0
62.6 56.6 62.3  .التخفيف من تدخل المحافظة في عمل البلديات 67.9
77.6 73.9 76.4  المعدل 82.3
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 تطوير إدارة البلديات): 2(رسم بياني رقم 
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 وسائل تحسين الوضع الراهن: القسم الرابع
. األخرى الطرق والمنافع العامة وإصالح للمساعدة في تنظيف بأوقاتهمالمواطنين في التطوع يرغب غالبية 

وهذا .  بالنفقات الضرورية للمشاريع المرتكزة على مصلحة المواطنين وأولوياتهماإلسهامويرغبون آذلك في 
 .لتعاونية ثالث عالمة آانت حول رغبة المبحوثين في المشارآة في الجمعيات اأعلىيتساوى مع 

 منظمات خدماتية معينة، يشارك فيها بعض السكان إقامة إلمكانية مثل هذه النتائج تقود إلى استكشاف أآبر إن
 يفضل على فكرة استخدام الشرآات الخاصة األمروهذا . المحليين وتكون البلدية مشارآا ومديرًا رئيسيًا لها

 .يات والتزويد بالمياه والكهرباءلتقديم الخدمات مثل صيانة الصرف الصحي وجمع النفا
 نوجدير بالمالحظة أ.  حصلت فكرة المشاريع المشترآة بين البلدية والقطاع الخاص على عالمة عالية

 إسهام الداعية إلى لألفكار عالمات أدنى اعطوأ عالمة للجمعيات التعاونية وأعلى اأعطوالمبحوثين في المغازي 
 .قطاع مع البلديات في هذا المجالالقطاع الخاص وإلى اشتراك هذا ال

 

النتيجة  المنطقة
النصيرات العامة المغازي البريج

 دور المواطنين في حل المشاآل المحلية: )5( جدول رقم

لدي استعداد للتطوع في أعمال التنظيف أو اعمال الصيانة  68.4 58.6 57.3 61.4
 .التي تقوم بها البلدية في منطقتي

دي  60.5 52.2 51.4 54.7 تعدادل ام   اس رورية للقي اريف الض ي المص اهمة ف  للمس
 ببعض المشاريع المحلية التي تهمني

 لو أقترح علي االنضمام إلى جمعية تعاونية سأفعل 59.4 51.0 49.4 53.4
ا               55.0 46.6 43.9 48.5 ر مم ات بدرجة أآب ة النفق لدي االستعداد للمساهمة في تغطي

ى أآمل          هو الوضع عليه اليوم فيما ل      ا عل ة بعمله و قامت البلدي
 .وجه

نضح الحفر (أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات 47.4 49.4 45.4 47.3
بدال من )االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء،جمع النفايات

 .البلدية شريطة أن تكون البلدية مساهما رئيسيا في الشرآة
  تعاونية أو باالنضمام إلى إحداهافكرت بتشكيل جمعية 41.9 36.5 34.3 37.7
أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات بدال من البلدية  34.6 40.1 34.6 36.4

نضح الحفر االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء، جمع (
 ).النفايات

 المعدل 52.4 47.8 45.2 48.5
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 دور المواطنين في حل المشاآل المحلية): 3(رسم بياني رقم 
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  األخرىعالقات البلديات مع المنظمات : القسم الخامس
لفعالية وآفاية تنسيق البلدية مع المنظمات ) 6آما يبين جدول رقم ( نسبيا أدنى المبحوثون عالمات أعطى
وللجان الشعبية  صالحيات للجان األحياء وإعطاءوآما اتضح في القسم الثاني، فإن هناك حاجة للعمل . األخرى
 . باالهتمامتحظى نوآذلك فإن عالقة الفرد بالبلدية يجب أ. لالجئين

وقد .  في هذا القسم من المبحوثين من النصيرات والمغازيإجاباتهمآان المبحوثون في البريج أآثر تفاؤال في 
آان . ثالثة هدف المسح لدى المبحوثين في آل من المناطق الاإلجابات تنوع أآثر في أيضاتبين في هذا القسم 

 التنسيق مع اللجان نآما أ. أقل تعبير عن عدم الرضى قد انصب على التنسيق بين البلديات ووآالة الغوث
 لدى المبحوثين في البريج منه لدى المبحوثين في النصيرات إشكاليةالمجاورة واللجان الشعبية لالجئين آان أقل 

 .والمغازي
 

النتيجة  المنطقة
 المغازي البريج النصيرات العامة

 التنسيق بين البلدية والجهات األخرى: )6( ل رقمجدو

 التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال 43.4 53.0 48.9 48.3
ة  39.0 46.2 35.6 39.7 ات األهلي ة والمنظم ين البلدي اف ب يق آ اك تنس ة، (هن أندي

 ).جمعيات
  النقص في خدمات الوآالةأشعر ان البلدية تعوض 32.0 42.5 38.8 37.6
 .هناك تنسيق آاف بين البلدية والسكان آأفراد 32.3 41.6 37.2 36.8
 .هناك تنسيق آاف بين البلدية واللجان الشعبية لالجئين 31.7 48.0 31.5 36.0
 هناك تنسيق آاف بين البلدية ولجان األحياء 30.2 47.2 31.1 34.4
 المعدل 34.8 46.4 37.2 38.8

 

 الرضى عن الخدمات: سم السادسالق
وآانت .   عالمات بالمقارنة مع باقي أقسام المسحأدنى المبحوثون لدرجة رضاهم عن الخدمات الراهنة أعطى

 ثاني عالمة فقد أما، قضية البنية التحتية، )4(أآثر قضية حظيت بعدم الرضى، هي، آما يبين جدول رقم 
ولكن قضية .  السوقإقامة عالمة فكانت من نصيب أدنى ثالث ماوأ. حظيت بها قضية صيانة البنية التحتية

 عالمة أعلى هذه القضية ثالث جاءتفقد . السوق هذه لم تحصل على العالمة الثالثة لدى المبحوثين في المغازي
 آان المبحوثون في المغازي أآثر تعبيرا عن عدم رضاهم عن خدمات أخرىضمن ثماني قضايا، ومن جهة 

انظر ( رضًى عن الخدمات الراهنة األقل اآانووعلى العموم، فإن المبحوثين في المغازي .   النفاياتالمياه وجمع
 ).7جدول رقم 
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النتيجة  المنطقة
 المغازي البريج النصيرات العامة

 الرضا عن الخدمات القائمة حاليا : )7(جدول رقم 

 .البنية التحتية 12.7 21.8 25.0 19.8
 طريقة صيانة البنية التحتية 18.0 24.4 25.8 22.7
 السوق 29.0 36.9 31.6 32.5
 خدمة توفير الكهرباء 26.5 43.6 29.3 33.2
التنظيم الهيكلي، تراخيص البناء، العمل في (خطط التطوير  37.3 32.7 35.8 35.3

 )البنى التحتية واإلصالحات
 خدمة توفير المياه 24.9 50.4 37.9 37.7
 عملية جمع النفايات 26.0 53.7 40.9 40.2
 عملية تنظيم المرور 36.0 43.8 46.4 41.7
 المعدل 26.3 38.4 34.1 32.9

 
 الرضا عن الخدمات القائمة حاليا): 4(رسم بياني رقم 

0

10

20

30

40

50

60

 طريقة صيانة البنية التحتية
البنية التحتية

 خدمة توفير السوق
الكهرباء

 خطط التطوير
التنظيم الهيكلي،(

تراخيص البناء،
العمل في البنى

التحتية
)واإلصالحات

 عملية جمع خدمة توفير المياه
النفايات

 عملية تنظيم
المرور

المغازي النصيرات البريج المعدل العام

 



 24

 احتياجات البنية التحتية: القسم السابع
 األولىللصرف الصحي وتزويد البيوت بالمياه تحتل المكانة  أنظمة وإقامةلقد ظلت حاجات السكان للبنية التحتية 

ويأتي في المكانة الثانية جمع النفايات والخدمات الالزمة لمقاومة الذباب ). 5( آما يبين الرسم رقم أولوياتهمفي 
 .ثة في المرتبة الثالاألمطار نظام لتصريف مياه وإيجاد مستشفى إقامة قضية وتأتى. الخ…والحشرات والفئران

جدول رقم ( المبحوثين في المغازي يبدون أآثر توقا لقضايا البنية التحتية المقترحة نومن الجدير بالمالحظة أ
 :أمرينفقد حافظوا على نمط عام من االهتمام في هذا القسم باستثناء ). 8

 . آبرى آما هو الحال في البريج والنصيراتأولوية مستوصف جديد ال يبدو هنا إقامة إن .1
ين             لألطفالك اهتمام بالمنتجعات العامة مع مرافق       هنا .2 ا في المنطقت  أآبر من االهتمام بهذه القضايا ذاته

 .اآلخرين

النتيجة  المنطقة
 المغازي البريج النصيرات العامة

 األولويات في مجال البنية التحتية): 8(الجدول رقم 

 .توصيل المياه إلى البيوت 97.4 95.9 95.6 96.3
 .إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 98.4 94.1 96.1 96.2
توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران  95.4 92.1 90.6 92.7

 وما إلى ذلك
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 95.4 88.9 89.8 91.4
 إقامة مشفى 93.5 90.1 86.9 90.2
 رإقامة نظام لتصريف مياه األمطا 92.7 88.0 89.5 90.1
 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 87.5 82.8 83.9 84.7
 إقامة سوق جديد في المنطقة 86.9 82.1 80.6 83.2
 إقامة مدرسة 86.4 80.2 82.6 83.1
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 88.6 79.0 80.9 82.8
 إنشاء مكتبة عامة 87.3 79.1 80.7 82.4
  بالتوعية واإلعالماالهتمام 87.7 77.5 80.2 81.8
 )التشجير، الدهان(االهتمام بالجمال العام للمنطقة  86.1 78.6 77.7 80.8
 تنظيم المواصالت العامة 84.2 76.7 79.4 80.1
 إقامة مرآز رياضي 84.8 75.9 79.2 80.0
المنتزهات، المراحيض، (توفير المرافق العامة  85.9 77.0 77.1 80.0

 )المالعب، الشواطئ
 إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 81.2 80.9 76.9 79.6
 توفير مواقف للسيارات 83.6 77.9 76.6 79.4
 إقامة مناطق خاصة بالمشاة 82.8 76.8 75.6 78.4
 إقامة حضانة أطفال 80.2 75.5 77.4 77.7
 المعدل 88.3 82.5 82.9 84.5
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  التحتيةاألولويات في مجال البنية): 5(رسم بياني رقم 
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 أنظمة من بين القضايا التي ذآرت في هذا القسم آانت قضية أهميةوعندما طلب منهم تحديد أآثر القضايا 

تال هذه القضية قضية . أدناه) 9(، آما يبين جدول رقم %)44( نسبة أعلىالصرف الصحي حيث حصلت على 
وقد جاءت هذه القضية األخيرة %) 12(ضية الثالثة فكانت إقامة مستشفى أما الق%). 19( تزويد البيوت بالمياه

 في النصيرات، في حين جاءت قضية إيجاد نظام لجمع للمبحوثينفي المكان الرابع من حيث األهمية بالنسبة 
 . هناكالنفايات والتخلص منها في المكان الثالث

 يرغبون في تقديم مزيد من النقود لتحسينها إذا قامت المبحوثون عن أية قضية من القضايا المذآورةولقد سئل 
%). 36(وآانت أعلى نسبة في إجاباتهم قد أعطيت لقضية أنظمة الصرف الصحي . البلدية بتقديم خدمة معينة

 %).12(، ثم جمع النفايات %)33(تالها تزويد البيوت بالمياه 
 

 )نسبة مئوية) ( قضايا ذات أولوية6أآثر (أهم القضايا ): 9(جدول رقم 
النتيجة العامة   المغازي البريج النصيرات

 تجهيز شبكة مجاري 49.6 42.6 37.2 44.2
 توصيل المياه إلى البيوت 20.8 15.3 23.0 19.0

 إقامة مشفى 12.5 14.5 7.1 12.3
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 3.5 3.8 8.2 4.6
 فق لألطفالإقامة حدائق عامة مع مرا 2.1 3.8 3.6 3.1

 إقامة سوق جديد في المنطقة 0.5 4.6 2.0 2.5
هل توجد خدمة معينة تقدمها البلدية تشعرون أنكم مستعدون لدفع المزيد من التكاليف في سبيل تحسينها؟ أذآر 

 الخدمة التي لديك أآبر استعداد لدفع ثمن تحسينها
 تجهيز شبكة مجاري 29.6 46.4 32.5 35.8
 توصيل المياه إلى البيوت 39.0 31.9 22.5 32.8
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 16.1 10.2 8.3 12.4
 إقامة مشفى 4.5 3.0 5.0 4.1
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 4.0 5.4 1.7 3.9
توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران  1.3 1.2 7.5 2.8

 وما إلى ذلك

 رى ذات صلةقضايا أخ: القسم الثامن
 )10انظر جدول رقم (لقد صمم هذا القسم ليتواءم من قضايا عديدة ذات أهمية  

 حل قضايا متعلقة بالخدمات البلدية -أ
آانت القضية األولى حول شعور المبحوثين باألمن فيما يتعلق بمعرفتهم إلى أين سيذهبون في حالة بروز مشكلة 

نهم بشكل إيجابي، األمر الذي يمكن اعتباره وصفا متوسطا، حيث م% 60لقد أجاب . تتعلق بالخدمات البلدية
لقد سئل المبحوثون عما إذا %). 55(وأقل نسبة في النصيرات %) 65(آانت أعلى نسبة إيجابية في البريج 

من %) 32(وقد بينت النتائج ردا إيجابيا في . آانوا قد توجهوا إلى أية جهة لحل قضايا تتعلق بالخدمات البلدية
ولدى سؤالهم عما إذا آانوا قد . لحاالت، األمر الذي يدل على أن سكان المنطقة ليسو نشطاء في متابعة مشاآلهما

نجحوا في مساعيهم، على افتراض أن يكون الجواب على السؤال السابق إيجابيا، آانت اإلجابات إيجابية في 
 .من الحاالت وهذا يعني أن نسبة النجاح متوسطة%) 49(

انهم يختارون البلدية %) 85(ل المبحوثين أين يعالجون مشاآلهم المتعلقة بالبلدية، أجابت غالبيتهم ولدى سؤا
منهم اللجان المجاورة، و %) 3(منهم أقاربهم ذوي العالقة، في حين اختار %) 7(لهذا الغرض، بينما اختار 

 .جهات أخرى%) 3(اختاروا اللجان الشعبية لالجئين، بينما اختار %) 2(
 :للوصول إلى نتائج يمكن البحث في اتجاهينو

 ).إعرف حقوقك(األول، التوعية المجتمعية حول الحقوق في الحكم المحلي خالل حملة من نوع 
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وبعد ذلك سيتوجه معظم الناس . الثاني، تدريب عمال وموظفي البلدية على التجاوب مع حاجات وهموم السكان
 .إلى البلدية مباشرة لحل مشاآلهم

 .ث، توفير أجواء مريحة للنساء والمراجعات ليستطعن إنجاز معامالتهنالثال
  الوصول إلى المعلومات-ب

مجلة أو نشرة صادرة عن (عند سؤالهم عن أفضل طريقة للحصول على المعلومات عن الخدمات البلدية فإن 
%).  28(ل االجتماعي ثم العاملون في الحق%) 30التلفزيون (، تالها %)36(حصلت على أعلى نسبة ) البلدية

دعم التنمية و اإلدارة البلدية (انهم يعرفون عن مشروع %) 25(هذا وقد قال ).  الراديو(فقط %) 3(وقد فضل 
أعلى منها في النصيرات %) 30(، حيث آانت النسبة في المغازي )في المنطقة الوسطى من قطاع غزة

)20.(% 
  سوء استخدام الخدمات العامة -ج

أدناه فان عالمة المبحوثين الذين صرحوا بأنهم يدفعون فواتيرهم هي أعلى في ) 10-4(داول آما يبين الج
وقد قالت نسبة قليلة من المبحوثين بان عدم دفع . المغازي منها في البريج، وهي افضل منها في النصيرات

لتبرير الرئيسي لذلك منهم بان ا%) 53(فقد صرح ).   عالمة16وقد سجل هذا السؤال (الفاتورة له ما يبرره 
، ثم عدم وجود من يجمع الفواتير وصعوبات أخرى في دفع %)12(هو السعر المرتفع، ثم الخدمات القليلة 

، ثم عدم الثقة في البلدية وعدم وجود خطط لتسديد الفواتير التي مضى زمن على استحقاقها %)11(الفواتير 
 ).لكل تبريد% 10(
  الرضى عن الظروف الحياتية -د

. وآسؤال أساسي عام لغرض المقارنة في المستقبل، سئل المبحوثون عن درجة رضاهم عن حياتهم في المنطقة
فقد ذآر . دون فوارق بارزة بين المناطق الثالثة هدف المسح)  عالمة من مائة47(وقد سجل هذا السؤال 

وأفاد ). من عشر درجات (5-1حوالي ثلثي المبحوثين أن درجة رضاهم عن الظروف الحياتية تتراوح من 
%) 30(خمس هؤالء المبحوثين أنهم غير راضين أبدا عن ظروف حياتهم في المنطقة، في حين أن حوالي 

عن رضاهم التام عن %) 4.3(هذا وقد عبر ). خمس درجات من عشر(وصفوا درجة رضاهم بأنها متوسطة 
 ).عشر درجات من عشر(ظروف حياتهم 

النصيرات المعدل العام المغازي جالبري  أسئلة متفرقة): 10(جدول 
في حال وجود مشاآل متعلقة بالخدمات البلدية هل  62.3 65.7 55.3 61.1

 ين؟/ين إلى أي جهة تلجأ/تعرف
هل سبق ولجأت إلى أية جهة لحل مشكلة تعرضت  31.8 33.2 30.9 32.0

 لها متعلقة بالخدمات البلدية؟
 ؟هل تمكنت من حلها 51.1 56.4 51.6 53.1
ين عن مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية /هل تعلم 30.0 26.6 20.1 25.5

في المنطقة الوسطى لقطاع غزة المدعوم من قبل 
 الحكومة الدنمارآية؟

 هل تسدد األسرة فواتير البلدية؟ 92.9 88.0 83.4 88.1
ين ان الحصول على بعض الخدمات /هل تعتقد 14.7 16.1 15.8 15.5

بطرق غير قانونية له ما يبرره؟ ) لكهرباءالماء، وا(
 )10في حال اإلجابة ال انتقل إلى السؤال (

 ما هو مدى 10 – 1بشكل عام، وعلى سلم من  45.0 48.2 47.4 46.8
 رضاك عن حياتك في هذه المنطقة
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 )نسب مئوية( الرئيسية النتائج
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البريج النصيرات النتيجة العامة   المغازي
66.5 64.0 60.6  اوافق بشدة 74.9
25.2 32.0 32.2  اوافق 11.6
 ال اوافق 3.8 5.3 3.5 4.2
 ال اوافق بشدة 9.8 1.3 0.5 3.9
 ال اجابة 0.0 0.8 0.0 0.3

 التخلص من النفايات بطرق غير سليمة 

74.4 77.4 67.9  اوافق بشدة 77.9
17.7 19.6 24.1  اوافق 9.3
 ال اوافق 2.3 6.0 3.0 3.8
 ال اوافق بشدة 10.6 1.0 0.0 3.8
 ال اجابة 0.0 1.0 0.0 0.3

 عدم وجود مياه صالحة للشرب في البيت 

63.9 65.6 56.4  اوافق بشدة 69.8
29.6 33.4 39.1  اوافق 16.3
 ال اوافق 3.8 4.0 1.0 2.9
 ال اوافق بشدة 10.1 0.5 0.0 3.5

 الشوارع غير المعبدة 

51.2 46.2 46.9  اوافق بشدة 60.6
37.5 48.2 41.6  اوافق 22.6
7.9 5.0 10.3  ال اوافق 8.5
 ال اوافق بشدة 7.8 1.0 0.5 3.1
 ال اجابة 0.5 0.3 0.0 0.3

ال  ا يكفي من المالعب لألطف عدم وجود م
 والشباب

49.3 50.8 48.1  اوافق بشدة 49.0
38.7 41.0 41.4  اوافق 33.9
 ال اوافق 9.8 7.8 8.0 8.5
 ال اوافق بشدة 7.0 1.5 0.3 2.9
 ال اجابة 0.3 1.3 0.0 0.5

 عدم آفاية العيادات الطبية 

41.2 36.0 37.1  وافق بشدةا 50.5
44.1 53.1 47.4  اوافق 31.9
11.6 10.3 13.5  ال اوافق 10.8
 ال اوافق بشدة 6.5 1.0 0.5 2.7
 ال اجابة 0.3 1.0 0.0 0.4

 عدم آفاية إضاءة الشوارع 

27.3 27.1 23.8  اوافق بشدة 30.9
37.4 39.9 39.6  اوافق 32.7
28.5 27.4 30.3  ال اوافق 27.9
 ال اوافق بشدة 8.0 4.8 5.3 6.0
 ال اجابة 0.5 1.5 0.3 0.8

 االفتقار إلى المراحيض العامة 

53.5 48.5 52.1  عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار  اوافق بشدة 59.8
5.1 42.0 38.8   اوافق 24.6
 ال اوافق 8.3 7.8 8.5 8.2
 ال اوافق بشدة 7.3 0.8 0.5 2.8
 ال اجابة 0.0 0.5 0.5 0.3

 

40.9 33.9 37.1  عدم توفر خدمات للمسنين  اوافق بشدة 51.8
35.2 42.0 36.8   اوافق 26.9
18.2 20.6 18.3   ال اوافق 15.6
  ال اوافق بشدة 5.5 2.8 3.3 3.8
  ال اجابة 0.3 5.0 0.3 1.8

38.4 35.3 32.3  طفولة مالئمةعدم توفر خدمات أمومة و  اوافق بشدة 47.7
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41.6 48.4 45.9   اوافق 30.7
15.7 15.6 16.8   ال اوافق 14.6
  ال اوافق بشدة 6.5 2.0 0.5 3.0
  ال اجابة 0.5 3.0 0.3 1.3

41.8 37.7 36.6  عدم توفر خدمات رعاية أطفال مناسبة  اوافق بشدة 51.0
42.9 47.5 49.4   اوافق 31.9
12.0 13.3 11.3   ال اوافق 11.3
  ال اوافق بشدة 5.3 0.5 0.8 2.2
  ال اجابة 0.5 2.3 0.8 1.2

60.3 57.0 67.9  اوافق بشدة 55.8
28.6 33.4 26.6  اوافق 25.9
 ال اوافق 11.1 4.0 8.3 7.8
 ال اوافق بشدة 7.0 1.3 1.0 3.1
 ال اجابة 0.3 0.3 0.3 0.3

عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول  
 مشكلة صحية بين أفراد العائلة

33.4 36.7 30.6  عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي  اوافق بشدة 32.9
42.7 45.0 46.9   اوافق 36.2
19.8 16.3 19.0   ال اوافق 24.1
  ال اوافق بشدة 6.0 1.5 1.8 3.1
  ال اجابة 0.8 2.0 0.3 1.0



 32

 

 النتيجة العامة المنطقة 
 المغازي البريج النصيرات

 )نسبة مئوية(ستوى المحلي المشارآة على الم: )12( جدول رقم

  بشدةأوافق 12.9 6.8 7.5 9.1
 أوافق 35.4 27.0 34.2 32.2
 أوافقال  37.2 36.8 30.9 35.0
  بشدةأوافقال  8.9 8.8 15.3 11.0
 إجابةال  5.6 20.7 12.1 12.8

ا  ن خالله ن م ي يمك وات الت رف القن أع
 للمواطنين التأثير على عمل البلديات

  بشدةأوافق 3.5 5.8 4.3 4.5
 أوافق 22.4 28.8 15.8 22.3
 أوافقال  40.5 41.6 52.9 45.0
  بشدةأوافقال  29.6 17.5 23.1 23.4
 إجابةال  4.0 6.3 4.0 4.8

ون  ة يهتم ي البلدي املين ف خاص الع األش
 بالقضايا التي يعرضها المواطنون عليهم

  بشدةأوافق 1.5 2.0 3.0 2.2
 أوافق 13.6 17.8 21.1 17.5
 أوافقال  42.0 49.5 49.9 47.1
  بشدةأوافقال  40.7 21.9 23.3 28.6
 إجابةال  2.3 8.8 2.8 4.6

المعلومات حول الخطط التطويرية للبلدية  
مشاريع البلدية المستقبلية والمخططات (

 متوفرة للجمهور) الهيكلية وغير ذلك

 نعم 5.4 11.2 14.8 10.5
 ال 94.6 88.8 85.2 89.5

 أعرف بوجود لجنة حي في منطقتي 

  بشدةأوافق 31.8 14.0 5.2 13.0
 أوافق 27.3 39.5 56.9 45.5
 أوافقال  27.3 27.9 29.3 28.5
  بشدةأوافقال  13.6 18.6 8.6 13.0

 ة على عمل لجنة الحي/أنا مطلع 

  بشدةأوافق 18.2 14.0 3.4 9.8
 اوافق 50.0 53.5 43.1 48.0
 ال اوافق 22.7 18.6 29.3 24.4
 ال اوافق بشدة 9.1 11.6 24.1 17.1
 ال اجابة  0.0 2.3 0.0 0.8

بر ان لجنة الحي تقوم بالدور المتوقع أعت 
 منها

 نعم 12.6 23.5 6.8 14.3
 ال 87.4 76.5 93.2 85.7

 في الالجئينأعرف بوجود لجنة شعبية  
 منطقة سكني

 اوافق بشدة 17.3 14.6 11.1 14.5
 اوافق 21.2 34.4 24.4 28.5
 ال اوافق 36.5 36.5 40.0 37.3
 ال اوافق بشدة 13.5 11.5 6.7 10.9
 ال اجابة  11.5 3.1 17.8 8.8

أعتقد أن اللجان الشعبية لالجئين تقوم  
 بواجبها المتعلق بقضايا الحكم المحلي



 33

 
النتيجة العامة  )نسبة مئوية(وسائل للتخفيف من وطأة الوضع الراهن ): 13(جدول رقم  المغازي البريج اتالنصير

 اوافق بشدة 70.1 48.4 50.8 56.4
 اوافق 21.9 38.6 33.2 31.2
 ال اوافق 5.3 6.8 11.8 7.9
 ال اوافق بشدة 2.0 2.8 2.3 2.3
 ال اجابة  0.8 3.5 2.0 2.1

 إجراء انتخابات للبلديات

 اوافق بشدة 30.9 14.8 12.7 19.5
 اوافق 36.2 43.9 35.4 38.5
 ال اوافق 21.1 15.5 25.3 20.6
 ال اوافق بشدة 2.8 4.3 5.1 4.0

 ال اجابة  9.0 21.6 21.5 17.4

 التخفيف من تدخل المحافظة في عمل البلديات

 اوافق بشدة 71.1 50.9 41.3 54.4
 اوافق 25.1 41.9 53.1 40.0
 ال اوافق 1.5 4.3 3.8 3.2
 ال اوافق بشدة 1.0 0.5 0.8 0.8
 ال اجابة  1.3 2.5 1.0 1.6

 اوافق بشدة 73.0 51.6 44.0 56.2
 اوافق 23.9 43.4 50.5 39.3
 ال اوافق 1.5 3.8 4.3 3.2
 ال اوافق بشدة 0.8 0.5 0.5 0.6
 ال اجابة  0.8 0.8 0.8 0.8

ل الزوار ويرشدهم يستقب(تأسيس قسم للعالقات العامة 
 )ويتعامل مع مشاآلهم

 توفير تدريب أفضل لموظفي البلدية

 اوافق بشدة 49.1 31.8 30.4 37.1
 اوافق 27.2 43.9 40.2 37.1
 ال اوافق 15.9 18.8 21.9 18.8
 ال اوافق بشدة 5.0 2.3 3.8 3.7
 ال اجابة  2.8 3.3 3.8 3.3

 زيادة عدد الموظفين في البلدية

 اوافق بشدة 29.7 24.6 27.6 27.3
 اوافق 32.0 44.1 39.2 38.4
 ال اوافق 29.2 24.8 27.1 27.1
 ال اوافق بشدة 6.5 3.3 2.8 4.2
 ال اجابة  2.5 3.3 3.3 3.0

 زيادة ساعات عمل البلدية

 اوافق بشدة 70.1 49.1 42.7 54.0
 اوافق 27.1 44.1 48.2 39.8
 ال اوافق 2.0 3.8 6.8 4.2
 ال اوافق بشدة 0.5 1.3 1.5 1.1
 ال اجابة  0.3 1.8 0.8 0.9

إصدار نشرات توعية حول عمل البلدية لتوضيح 
 ات الضرورية إلنجاز المعامالت في البلديةاإلجراء

 …) 13(تابع جدول رقم 
 اوافق بشدة 68.8 49.9 44.7 54.5
 اوافق 28.4 42.8 48.0 39.7
 ال اوافق 1.8 5.0 5.8 4.2
 ال اوافق بشدة 0.5 0.5 1.0 0.7
 ال اجابة  0.5 1.8 0.5 0.9

تخصيص موظفين الستقبال المراجعين وإحالتهم 
  البلدية المختلفةألقسام

 اوافق بشدة 79.6 65.5 62.3 69.1
 اوافق 18.4 30.0 32.4 26.9
 فقال اوا 1.8 2.5 3.8 2.7
 ال اوافق بشدة 0.3 0.8 0.8 0.6
 ال اجابة  0.0 1.3 0.8 0.7

 عقد اجتماعات دورية بين البلدية والجمهور
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 )نسبة مئوية( المشارآة في التنمية :)14( جدول  رقم المغازي البريج النصيرات النتيجة العامة

 اوافق بشدة 28.1 15.8 15.1 19.7
 اوافق 38.2 40.6 43.5 40.8
 ال اوافق 19.3 26.1 21.6 22.3
 ال اوافق بشدة 13.1 15.5 18.8 15.8
 ال اجابة 1.3 2.0 1.0 1.4

لدي أستعداد للمساهمة في المصاريف الضرورية للقيام ببعض 
 ية التي تهمنيالمشاريع المحل

 اوافق بشدة 33.7 17.3 14.0 21.7
 اوافق 43.2 48.1 54.9 48.7
 ال اوافق 16.1 22.3 20.8 19.7
 ال اوافق بشدة 5.8 8.5 10.0 8.1
 ال اجابة 1.3 3.8 0.3 1.8

أو الصيانة التي تقوم /لدي استعداد للتطوع في أعمال التنظيف و
 بها البلدية في منطقتي

 اوافق بشدة 21.5 8.3 13.3 14.3
 اوافق 35.4 38.8 33.9 36.0
 ال اوافق 29.8 34.8 23.4 29.3
 ال اوافق بشدة 12.6 15.5 28.4 18.9
 ال اجابة 0.8 2.5 1.0 1.4

لدي االستعداد للمساهمة في تغطية النفقات بدرجة أآبر مما هو 
 جهالوضع عليه اليوم فيما لو قامت البلدية بعملها على أآمل و

 اوافق بشدة 7.5 5.8 3.8 5.7
 اوافق 30.2 18.3 18.8 22.4
 وافقال ا 41.2 42.9 44.0 42.7
 ال اوافق بشدة 19.1 20.8 22.9 20.9
 ال اجابة 2.0 12.3 10.6 8.3

 فكرت بتشكيل جمعية تعاونية أو باالنضمام إلى إحداها

 اوافق بشدة 17.6 10.1 11.3 13.0
 اوافق 50.5 40.7 41.0 44.1
 ال اوافق 21.1 26.4 25.4 24.3
 ال اوافق بشدة 8.3 12.3 16.8 12.5
 ال اجابة 2.5 10.6 5.5 6.2

 لو أقترح علي االنضمام إلى جمعية تعاونية سأفعل

 اوافق بشدة 11.6 8.8 6.0 8.8
 اوافق 18.3 27.1 21.9 22.4
 ال اوافق 25.6 28.1 37.2 30.3
 ال اوافق بشدة 37.4 25.6 29.4 30.8
 ال اجابة 7.0 10.5 5.5 7.7

أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات بدال من البلدية 
نضح الحفر االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء، جمع (

 )النفايات

 اوافق بشدة 15.1 11.3 9.5 12.0
 اوافق 34.4 37.6 36.7 36.2
 ال اوافق 20.4 23.1 26.9 23.4
 ال اوافق بشدة 24.1 16.5 20.9 20.5
 ال اجابة 6.0 11.5 6.0 7.9

نضح الحفر (أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات 
بدال من )  االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء، جمع النفايات

 البلدية شريطة أن تكون البلدية مساهما رئيسيا في الشرآة
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 …) 14(تابع جدول رقم 

 اوافق بشدة 5.5 9.6 11.6 8.9
 اوافق 21.9 29.0 27.2 26.0
 ال اوافق 38.8 25.4 32.2 32.2
 ال اوافق بشدة 9.3 6.0 11.1 8.8

 ال اجابة 24.4 30.0 17.9 24.1

 التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال

 اوافق بشدة 0.8 6.0 4.5 3.8
 اوافق 17.4 22.7 20.9 20.3
 ال اوافق 48.9 40.1 49.6 46.2
 ال اوافق بشدة 21.7 11.8 14.4 16.0
 ال اجابة 11.3 19.4 10.6 13.8

 التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال

 اوافق بشدة 0.8 2.5 3.0 2.1
 اوافق 8.5 16.0 9.3 11.3
 ال اوافق 24.1 14.3 27.0 21.8
 ال اوافق بشدة 11.8 4.3 18.1 11.4
 ال اجابة 54.8 62.9 42.6 53.4

هناك تنسيق آاف بين البلدية واللجان الشعبية  
 لالجئين

 اوافق بشدة 1.0 1.5 2.0 1.5
 اوافق 6.5 13.5 10.6 10.2
 ال اوافق 24.9 10.3 25.1 20.1
 ال اوافق بشدة 12.3 4.0 17.8 11.4
 ال اجابة 55.3 70.7 44.5 56.8

 هناك تنسيق آاف بين البلدية ولجان األحياء 

 اوافق بشدة 2.5 3.5 2.3 2.8
 اوافق 19.1 21.1 19.1 19.7
 ال اوافق 29.4 21.3 34.2 28.3
 ال اوافق بشدة 12.6 7.0 17.8 12.5
 ال اجابة 36.4 47.1 26.6 36.7

 هناك تنسيق آاف بين البلدية والمنظمات 
 )أندية، جمعيات( األهلية 

 اوافق بشدة 2.0 6.3 3.5 3.9
 اوافق 23.9 26.8 26.3 25.6
 ال اوافق 38.2 28.6 41.7 36.1
 ال اوافق بشدة 29.9 18.5 21.7 23.4
 ال اجابة 6.0 19.8 6.8 10.9

 هناك تنسيق آاف بين البلدية والسكان آأفراد 
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 ) مئويةةنسب(  حاليامقدمةالرضا عن الخدمات ال) : 15(جدول 

النتيجة 
 العامة

النصيرات   المغازي البريج

راض تماما               2.3 6.3 4.0 4.2
 راض 26.6 26.1 24.4 25.7
غير راض                27.4 40.1 34.0 33.8
غير راض على  43.2 27.1 36.8 35.7

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 0.5 0.5 0.8 0.6

 السوق

راض تماما               1.3 3.3 2.3 2.3
 راض 7.0 12.0 13.8 11.0
غير راض                20.6 28.6 40.2 29.8
غير راض على  71.1 50.6 42.2 54.6

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 0.0 5.5 1.5 2.3

 البنية التحتية

راض تماما               1.5 2.8 1.3 1.8
 راض 8.8 12.8 15.8 12.5
غير راض                32.2 34.6 40.7 35.8
غير راض على  57.3 42.4 39.7 46.4

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 0.3 7.5 2.5 3.4

 طريقة صيانة البنية التحتية

راض تماما               1.8 2.3 3.5 2.5
 راض 38.2 23.9 26.4 29.5
غير راض                29.1 33.8 39.9 34.3
غير راض على  28.9 29.5 25.4 27.9

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 2.0 10.6 4.8 5.8

التنظيم الهيكلي، تراخيص (خطط التطوير 
 )البناء، العمل في البنى التحتية واإلصالحات

راض تماما               0.5 6.8 1.8 3.0
 راض 19.1 49.6 36.9 35.2
غير راض                35.7 32.1 34.7 34.1
غير راض على  44.5 11.0 25.9 27.1

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 0.3 0.5 0.8 0.5

 خدمة توفير المياه

راض تماما               0.5 3.3 2.5 2.1
 راض 19.6 41.1 21.6 27.4
غير راض                39.7 39.3 37.4 38.8
غير راض على  40.2 15.8 37.7 31.2

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 0.0 0.5 0.8 0.4

 خدمة توفير الكهرباء

راض تماما               0.8 12.8 5.0 6.2
 راض 20.9 46.6 35.7 34.4
 راض               غير 34.7 30.1 35.9 33.6

 عملية جمع النفايات

 
 …) 15(تابع جدول رقم 

غير راض على  43.7 10.0 22.1 25.3
 اإلطالق                

 ال إجابة أو ال ينطبق 0.0 0.5 1.3 0.6

 

راض تماما               1.8 4.0 4.0 3.3
 راض 36.9 35.1 38.9 37.0
غير راض                27.6 18.5 29.4 25.2
غير راض على  31.7 18.3 12.6 20.8

 اإلطالق                
 ال إجابة أو ال ينطبق 2.0 24.1 15.1 13.7

 عملية تنظيم المرور
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 ) مئويةةنسب (أولويات  االحتياجات في مجال البنية التحتية) : 16(جدول 
النتيجة العامة   المغازي جالبري النصيرات

 مهمة جدا 96.0 84.2 88.4 89.5
 مهمة 3.3 14.5 11.6 9.8
 غير مهمة 0.8 1.0 0.0 0.6
ال أهمية على اإلطالق   0.0 0.3 0.0 0.1

 توصيل المياه إلى البيوت

 مهمة جدا 79.6 65.4 70.3 71.8
 مهمة 18.8 33.8 28.5 27.1
 غير مهمة 1.3 0.3 1.3 0.9
ال أهمية على اإلطالق   0.0 0.3 0.0 0.1
 ال اجابة 0.3 0.3 0.0 0.2

 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار

 مهمة جدا 87.4 69.7 70.6 75.9
 مهمة 11.6 27.8 28.9 22.8
 غير مهمة 1.0 2.5 0.5 1.3

 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات

 مهمة جدا 93.2 88.7 88.7 90.2
 مهمة 6.0 10.5 9.5 8.7
 غير مهمة 0.5 0.8 1.3 0.8
ال أهمية على اإلطالق   0.3 0.0 0.3 0.2
 ال اجابة 0.0 0.0 0.3 0.1

 تجهيز شبكة مجاري

 مهمة جدا 47.0 35.6 43.1 41.9
 مهمة 47.7 56.1 47.1 50.3
 غير مهمة 5.0 7.5 9.3 7.3
ال أهمية على اإلطالق   0.3 0.3 0.3 0.3
 ال اجابة 0.0 0.5 0.3 0.3

 طفالإقامة حضانة أ

 مهمة جدا 65.1 47.6 55.7 56.1
 مهمة 30.4 46.4 36.8 37.9
 غير مهمة 3.8 6.0 6.8 5.5
ال أهمية على اإلطالق   0.8 0.0 0.3 0.3
 ال اجابة 0.0 0.0 0.5 0.2

 إقامة مدرسة

 مهمة جدا 66.3 53.6 59.5 59.8
 مهمة 30.9 41.6 32.9 35.1
 غير مهمة 2.3 4.5 6.8 4.5
ال أهمية على اإلطالق   0.5 0.0 0.3 0.3
 ال اجابة 0.0 0.3 0.5 0.3

 إقامة عيادة

 مهمة جدا 83.4 73.2 66.1 74.2
 مهمة 14.6 24.1 27.9 22.2

 إقامة مشفى

 
 …) 16(تابع جدول رقم 

 غير مهمة 1.5 1.8 4.8 2.7
ال أهمية على اإلطالق   0.5 0.5 0.3 0.4
  اجابةال 0.0 0.5 1.0 0.5

 

 مهمة جدا 49.0 60.1 38.3 48.5
 مهمة 43.1 35.7 52.4 41.2
 غير مهمة 7.2 3.8 8.5 9.3
ال أهمية على اإلطالق   0.5 0.5 0.5 0.5
 ال اجابة 0.3 0.0 0.3 0.5

 إقامة مرآز رياضي

 مهمة جدا 55.8 71.4 44.1 52.0
 مهمة 38.1 24.1 49.6 40.5
 غير مهمة 5.4 4.0 5.8 6.5
ال أهمية على اإلطالق   0.6 0.5 0.3 1.0

مة مع مرافق لألطفالإقامة حدائق عا
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  ال اجابة 0.1 0.0 0.3 0.0
 مهمة جدا 47.3 55.8 41.4 44.7
 مهمة 45.2 40.5 52.9 42.2
 غير مهمة 6.0 3.3 4.5 10.3
ال أهمية على اإلطالق   1.2 0.5 1.0 2.0
 ال اجابة 0.3 0.0 0.3 0.8

 توفير مواقف للسيارات

 مهمة جدا 47.2 55.8 38.1 47.7
 مهمة 47.4 42.5 56.4 43.5
 غير مهمة 3.8 1.3 4.3 6.0
همية على اإلطالق  ال أ 1.1 0.5 1.3 1.5
 ال اجابة 0.4 0.0 0.0 1.3

 تنظيم المواصالت العامة

 مهمة جدا 52.5 64.3 44.1 49.0
 مهمة 43.3 34.2 50.4 45.5
 غير مهمة 3.3 1.3 4.8 3.8
ال أهمية على اإلطالق   0.7 0.3 0.5 1.3
 ال اجابة 0.3 0.0 0.3 0.5

 إنشاء مكتبة عامة

 مهمة جدا 80.4 87.2 78.2 75.9
 مهمة 17.9 12.1 20.1 21.6
 غير مهمة 1.2 0.8 1.3 1.5
ال أهمية على اإلطالق   0.4 0.0 0.3 1.0
 ال اجابة 0.1 0.0 0.3 0.0

وض ة البع دمات مكافح وفير خ ت
 والحشرات والفئران وما إلى ذلك

المنتزهات، (توفير المرافق العامة  مهمة جدا 47.8 62.6 38.3 42.5
 )المراحيض، المالعب، الشواطئ

 مهمة 45.6 33.7 55.1 48.0
 غير مهمة 5.9 3.3 6.3 8.3
ال أهمية على اإلطالق   0.5 0.5 0.0 1.0
 ال اجابة 0.2 0.0 0.3 0.3

 

 مهمة جدا 48.8 61.6 40.6 44.2
 مهمة 45.9 35.9 54.6 47.0
 غير مهمة 4.7 2.5 4.0 7.5
ال أهمية على اإلطالق   0.4 0.0 0.0 1.3
 اجابةال  0.3 0.0 0.8 0.0

االهتمام بالجمال العام للمنطقة 
 )التشجير، الدهان(

 مهمة جدا 50.5 64.3 39.3 47.9
 مهمة 45.3 35.2 54.6 46.1
 غير مهمة 3.7 0.5 5.3 5.3
ال أهمية على اإلطالق   0.3 0.0 0.3 0.5
 ال اجابة 0.3 0.0 0.5 0.3

 االهتمام بالتوعية واإلعالم

 مهمة جدا 58.7 67.3 56.1 52.5
 مهمة 33.6 26.9 35.8 37.9
 غير مهمة 6.9 5.5 7.0 8.0
ال أهمية على اإلطالق   0.8 0.3 1.0 1.0
 ال اجابة 0.2 0.0 0.0 0.5

 سوق جديد في المنطقةإقامة 

 مهمة جدا 54.0 57.5 52.6 51.8
 مهمة 33.7 30.4 38.8 31.9
 غير مهمة 8.5 9.5 6.0 10.1
ال أهمية على اإلطالق   3.0 2.0 1.8 5.3
 ال اجابة 0.8 0.5 0.8 1.0

إنشاء منطقة صناعية في المنطقة 
 الوسطى

 مهمة جدا 44.8 55.3 38.6 40.6
 مهمة 47.9 39.2 55.4 49.0
 غير مهمة 5.6 5.0 4.5 7.4
ال أهمية على اإلطالق   1.5 0.5 1.3 2.8
 ال اجابة 0.2 0.0 0.3 0.3

 إقامة مناطق خاصة بالمشاة
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 ) مئويةةنسب) ( خياراتأعلى(أولويات  االحتياجات ) : 17(جدول 

  المغازي البريج النصيرات النتيجة العامة
 تجهيز شبكة مجاري 49.6 42.6 37.2 44.2
 توصيل المياه إلى البيوت 20.8 15.3 23.0 19.0
 إقامة مشفى 12.5 14.5 7.1 12.3
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 3.5 3.8 8.2 4.6
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 2.1 3.8 3.6 3.1
 إقامة سوق جديد في المنطقة 0.5 4.6 2.0 2.5
 إقامة عيادة 1.3 2.0 2.6 1.9
  مدرسةإقامة 0.8 2.0 3.1 1.8
 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 0.8 1.5 3.6 1.7
توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران وما  1.9 1.8 1.0 1.7

 إلى ذلك
 إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 1.3 1.0 2.6 1.5
المنتزهات، المراحيض، المالعب، (توفير المرافق العامة  0.8 2.0 1.5 1.5

 )طئالشوا
 إنشاء مكتبة عامة 2.4 1.0 0.0 1.3
 إقامة مرآز رياضي 0.5 2.0 0.5 1.1
 إقامة حضانة أطفال 0.3 0.5 1.0 0.5
 االهتمام بالتوعية واإلعالم 0.0 0.0 2.0 0.4
 إقامة مناطق خاصة بالمشاة 0.3 0.3 0.5 0.3
 )نالتشجير، الدها(االهتمام بالجمال العام للمنطقة  0.3 0.3 0.5 0.3
 تنظيم المواصالت العامة 0.0 0.8 0.0 0.3
 توفير مواقف للسيارات 0.3 0.0 0.0 0.1
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 ) مئويةةسبن( تمويل مشاريع التنمية): 18(جدول 

النتيجة العامة النصيرات   المغازي البريج
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 16.1 10.2 8.3 12.4
 إقامة مشفى 4.5 3.0 5.0 4.1
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 4.0 5.4 1.7 3.9
 توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران وما إلى ذلك 1.3 1.2 7.5 2.8
 إقامة عيادة 1.3 0.0 2.5 1.2
 إقامة سوق جديد في المنطقة 1.3 0.0 2.5 1.2
 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 0.4 0.6 2.5 1.0
 إقامة مدرسة 0.0 0.0 4.2 1.0
 توفير مواقف للسيارات 0.4 0.0 3.3 1.0
 إقامة مرآز رياضي 0.4 0.6 0.8 0.6
 )التشجير، الدهان(االهتمام بالجمال العام للمنطقة  0.9 0.0 0.8 0.6
 إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 0.0 0.6 1.7 0.6
 إقامة حضانة أطفال 0.4 0.0 0.8 0.4
 )المنتزهات، المراحيض، المالعب، الشواطئ(توفير المرافق العامة  0.0 0.0 1.7 0.4
 االهتمام بالتوعية واإلعالم 0.0 0.0 1.7 0.4

 تجهيز شبكة مجاري 29.6 46.4 32.5 35.8
 توصيل المياه إلى البيوت 39.0 31.9 22.5 32.8
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النتيجة 
 العامة

النصيرات  ) مئويةةسبن(أسئلة متفرقة ): 19(جدول  المغازي البريج

60.2  نعم 60.9 64.9 54.9
38.3  ال 36.9 33.8 44.3
 ال اجابة 2.3 1.3 0.8 1.4

في حال وجود مشاآل متعلقة بالخدمات البلدية هل 
 ين؟/ين إلى أي جهة تلجأ/تعرف

31.8  نعم 31.4 33.1 30.9
67.7  ال 67.3 66.7 69.1
 ال اجابة 1.3 0.3 0.0 0.5

هل سبق ولجأت إلى أية جهة لحل مشكلة تعرضت 
 ؟لها متعلقة بالخدمات البلدية

49.3  نعم 44.4 52.4 51.6
43.6  ال 42.4 40.6 48.4
 ال اجابة 13.2 7.0 0.0 7.1

 هل تمكنت من حلها؟

84.6  البلدية 87.4 84.1 82.3
 لجنة الحي 3.3 2.5 2.5 2.8
 اللجنة الشعبية لالجئين 0.8 4.0 1.5 2.1
 أقارب منتفذين في السلطة 4.3 6.3 11.4 7.3
 غير ذلك 4.3 3.0 2.3 3.2

إذا ما واجهت مشكلة تتعلق بأداء البلدية، فإنك 
 ولى إلىين من أجل حلها، بالدرجة األ/تلجأ

36.1  مجلة أو نشرة تصدرها البلدية 35.9 37.2 35.1
 اإلذاعة                      2.0 3.8 2.5 2.8

29.6  التلفزيون   22.8 43.5 22.4
28.3 عاملون اجتماعيون ميدانيون           37.5 13.4 34.1
 غير ذلك 1.8 2.0 5.9 3.2

إن أفضل وسيلة للحصول على المعلومات حول 
 خدمات البلدية هي

25.4  نعم 29.8 26.4 20.0
74.0  ال 69.4 72.9 79.7
 ال اجابة 0.8 0.8 0.3 0.6

ين عن مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية /هل تعلم
سطى لقطاع غزة المدعوم من قبل في المنطقة الو

 الحكومة الدنمارآية؟

82.2  دائما 89.3 81.8 75.4
10.1  غالب األحيان 4.8 11.9 13.4
 لم أسدد أي منها 4.6 6.1 9.6 6.8
 ال إجابة 1.3 0.3 1.5 1.0

 هل تسدد األسرة فواتير البلدية؟

15.3  نعم 14.4 16.0 15.4
83.3  ال 84.1 83.5 82.5
 ال اجابة 1.5 0.5 2.0 1.3

ين ان الحصول على بعض الخدمات /هل تعتقد
 بطرق غير قانونية له ما يبرره؟) الماء، والكهرباء(

52.7  التكلفة المرتفعة 45.8 58.7 53.0
11.7  )تأخير، ضعف(سوء الخدمة  27.1 1.6 7.6
11.2 صعوبة تسديد الفواتير وعدم وجود  1.7 15.9 15.2

 جباة

برأيك، ما هو أهم مبرر لحصول الناس على 
 انونية؟الخدمات بطرق غير ق

البلدية ال تعامل (عدم الثقة بالبلدية  6.8 11.1 10.6 9.6
 )الجميع بالتساوي

 قيام الجميع بذلك 1.7 1.6 3.0 2.1
عدم قيام البلدية بتقسيط الفواتير  10.2 7.9 10.6 9.6

 المتراآمة
 غير ذلك 6.8 3.2 0.0 3.2
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 ) مئويةةسبن(  ما هو مدى رضاك عن حياتك في هذه المنطقة10 – 1بشكل عام، وعلى سلم من ): 20(جدول 
 الدرجة المغازي البريج النصيرات النتيجة العامة

19.8 18.9 18.8 21.7 1 

0.5 0.5 0.3 0.8 2 

15.0 14.4 11.0 19.6 3 

2.3 2.0 4.3 0.5 4 

30.2 32.6 30.3 27.7 5 

11.3 10.6 15.0 8.3 6 

1.8 1.0 2.5 2.0 7 

14.3 14.9 13.3 14.9 8 

0.4 0.0 0.3 1.0 9 

4.3 5.1 4.3 3.5 10 
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  النوع االجتماعيحسبنتائج ال
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 الجنس

 نساء  رجال
  البيئيةالظروف): 21(جدول 

 التخلص من النفايات بطرق غير سليمة 82.9 86.7
 عدم وجود مياه صالحة للشرب في البيت 85.1 90.3
 )غير المرصوفة( الشوارع غير المعبدة  82.4 86.7
 عدم وجود ما يكفي من المالعب لألطفال والشباب 76.8 81.0
 لطبيةعدم آفاية العيادات ا 76.7 79.6
 عدم آفاية إضاءة الشوارع 73.3 75.7
 االفتقار إلى المراحيض العامة 60.7 63.0
 عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار 78.5 80.9
 عدم توفر خدمات للمسنين 70.3 72.8
 عدم توفر خدمات أمومة وطفولة مالئمة 72.0 72.0
 عدم توفر خدمات رعاية أطفال مناسبة 74.4 75.4
 عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول مشكلة صحية بين أفراد العائلة 80.0 84.0
 عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي 65.9 72.0
 المعدل العام 75.3 78.5
 

 
 ليحالمشارآة على المستوى الم): 22(جدول  الجنس

  نساء رجال
 ير على عمل البلدياتأعرف القنوات التي يمكن من خاللها للمواطنين التأث 44.5 51.5
 األشخاص العاملين في البلدية يهتمون بالقضايا التي يعرضها المواطنون عليهم 35.8 35.8
) مشاريع البلدية المستقبلية والمخططات الهيكلية وغير ذلك(المعلومات حول الخطط التطويرية للبلدية  30.3 31.1

 متوفرة للجمهور
 نطقتيأعرف بوجود لجنة حي في م 7.9 13.3
 ة على عمل لجنة الحي/أنا مطلع 54.9 50.9
 أعتبر ان لجنة الحي تقوم بالدور المتوقع منها 52.5 48.3
  في منطقة سكنيالالجئينأعرف بوجود لجنة شعبية  7.3 21.9
 أعتقد أن اللجان الشعبية لالجئين تقوم بواجبها المتعلق بقضايا الحكم المحلي 57.5 46.8
 ل العامالمعد 36.3 37.4
 
 

 وسائل للتخفيف من وطأة الوضع الراهن): 23(جدول  الجنس
  نساء رجال
 إجراء انتخابات للبلديات 80.0 82.8
 التخفيف من تدخل المحافظة في عمل البلديات 59.8 65.5
 )يستقبل الزوار ويرشدهم ويتعامل مع مشاآلهم(تأسيس قسم للعالقات العامة  82.0 84.6
 توفير تدريب أفضل لموظفي البلدية 83.3 84.4
 زيادة عدد الموظفين في البلدية 70.9 69.2
 زيادة ساعات عمل البلدية 62.8 64.3
 إصدار نشرات توعية حول عمل البلدية لتوضيح اإلجراءات الضرورية إلنجاز المعامالت في البلدية 82.0 82.9
 لتهم ألقسام البلدية المختلفةتخصيص موظفين الستقبال المراجعين وإحا 83.2 82.4
 عقد اجتماعات دورية بين البلدية والجمهور 88.2 88.6
 المعدل العام 76.9 78.3
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 شرآاء في التنمية): 24(جدول  الجنس

  نساء رجال
 لدي أستعداد للمساهمة في المصاريف الضرورية للقيام ببعض المشاريع المحلية التي تهمني 53.2 56.3
 أو الصيانة التي تقوم بها البلدية في منطقتي/لدي استعداد للتطوع في أعمال التنظيف و 59.0 64.0
لدي االستعداد للمساهمة في تغطية النفقات بدرجة أآبر مما هو الوضع عليه اليوم فيما لو قامت البلدية  47.5 49.5

 بعملها على أآمل وجه
 ام إلى إحداهافكرت بتشكيل جمعية تعاونية أو باالنضم 36.1 39.5
 لو أقترح علي االنضمام إلى جمعية تعاونية سأفعل 50.0 56.9
نضح الحفر االمتصاصية، توصيل الماء (أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات بدال من البلدية  37.3 35.5

 ).والكهرباء، جمع النفايات
الحفر االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء،جمع نضح (أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات 47.7 47.0

 بدال من البلدية شريطة أن تكون البلدية مساهما رئيسيا في الشرآة)النفايات
 التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال 48.6 48.1
 أشعر ان البلدية تعوض النقص في خدمات الوآالة 38.9 36.3
  واللجان الشعبية لالجئينهناك تنسيق آاف بين البلدية 36.8 35.3
 هناك تنسيق آاف بين البلدية ولجان األحياء 34.2 34.6
 )أندية، جمعيات(هناك تنسيق آاف بين البلدية والمنظمات األهلية  40.5 39.1
 هناك تنسيق آاف بين البلدية والسكان آأفراد 37.8 35.8
 

 
 الرضا عن الخدمات المقدمة حاليًا): 25(جدول  الجنس

  نساء رجال
 السوق 34.5 30.3
 البنية التحتية 22.6 16.8
 طريقة صيانة البنية التحتية 24.8 20.4
 ).التنظيم الهيكلي، تراخيص البناء، العمل في البنى التحتية واإلصالحات(خطط التطوير  37.6 33.0
 خدمة توفير المياه 38.1 37.3
 خدمة توفير الكهرباء 34.6 31.6
 ملية جمع النفاياتع 38.8 41.7
 عملية تنظيم المرور 42.4 40.9
 المعدل العام 34.2 31.5
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 أولويات  االحتياجات في مجال البنية التحتية): 26(جدول  الجنس

  نساء رجال
 توصيل المياه إلى البيوت 95.9 96.6
 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 90.6 89.6
 م النفاياتتنظيم عملية جمع وإعدا 91.6 91.1
 تجهيز شبكة مجاري 95.9 96.7
 إقامة حضانة أطفال 78.1 77.2
 إقامة مدرسة 83.8 82.3
 إقامة عيادة 84.8 84.6
 إقامة مشفى 90.7 89.6
 إقامة مرآز رياضي 79.6 80.4
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 83.5 82.1
 توفير مواقف للسيارات 80.1 78.6
 م المواصالت العامةتنظي 80.1 80.1
 إنشاء مكتبة عامة 82.4 82.4
 توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران وما إلى ذلك 93.0 92.4
 )المنتزهات، المراحيض، المالعب، الشواطئ(توفير المرافق العامة  79.4 80.6
 )التشجير، الدهان(االهتمام بالجمال العام للمنطقة  80.5 81.2
 االهتمام بالتوعية واإلعالم 81.4 82.3
 إقامة سوق جديد في المنطقة 82.0 84.5
 إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 77.6 81.9
 إقامة مناطق خاصة بالمشاة 78.0 78.9
 المعدل العام 84.4 84.7
 
 

 أسئلة متفرقة): 27(جدول  الجنس
  نساء رجال
 ين؟/ين إلى أي جهة تلجأ/لخدمات البلدية هل تعرففي حال وجود مشاآل متعلقة با 56.4 66.3
 هل سبق ولجأت إلى أية جهة لحل مشكلة تعرضت لها متعلقة بالخدمات البلدية؟ 26.2 38.3
 هل تمكنت من حلها؟ 57.9 49.3
بل ين عن مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية في المنطقة الوسطى لقطاع غزة المدعوم من ق/هل تعلم 18.6 33.1

 الحكومة الدنمارآية؟
 هل تسدد األسرة فواتير البلدية؟ 85.8 88.8
 بطرق غير قانونية له ما يبرره؟ ) الماء، والكهرباء(ين ان الحصول على بعض الخدمات /هل تعتقد 16.1 14.9
 ما هو مدى رضاك عن حياتك في هذه المنطقة 48.2 45.3
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 مصادر القلق): 28(جدول  الفئات العمرية
48-52 52أآبر من  47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 22-18  

83.8 83.3 82.4 83.8 84.8 87.3 82.6 87.1  التخلص من النفايات بطرق غير سليمة
87.5 84.2 85.8 86.7 88.4 89.8 84.7 90.2  يتعدم وجود مياه صالحة للشرب في الب
87.5 81.2 83.0 81.8 86.9 87.6 81.1 83.6  )غير المرصوفة( الشوارع غير المعبدة 
75.4 72.7 78.7 78.0 82.3 83.6 77.7 77.3  عدم وجود ما يكفي من المالعب لألطفال والشباب
77.2 74.4 78.5 77.4 78.7 80.3 75.3 80.2  عدم آفاية العيادات الطبية
73.8 72.3 72.7 70.8 75.7 78.5 70.3 78.3  عدم آفاية إضاءة الشوارع
65.9 59.6 58.5 60.7 60.7 63.3 59.0 65.2  االفتقار إلى المراحيض العامة
80.4 76.5 80.7 77.8 80.5 82.6 76.7 80.2  عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار
76.6 71.9 73.8 70.7 67.2 71.4 71.9 69.7  عدم توفر خدمات للمسنين
73.3 68.4 71.5 71.5 72.1 75.4 69.9 71.3  عدم توفر خدمات أمومة وطفولة مالئمة
74.6 70.6 73.1 73.4 77.3 80.1 73.1 74.1  عدم توفر خدمات رعاية أطفال مناسبة
85.3 80.9 78.7 79.0 80.3 85.3 79.9 84.4 عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول مشكلة صحية 

 بين أفراد العائلة
67.6 68.0 68.9 68.7 63.3 70.9 71.6 70.6  عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي
77.6 74.2 75.9 75.4 76.8 79.7 74.9 77.9  المعدل العام

 
  على المستويات المحليةةالمشارآ): 29(جدول  الفئات العمرية

48-52 52أآبر من  47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 22-18  
44.9 45.5 49.7 42.5 49.4 51.2 50.7 49.6 أعرف القنوات التي يمكن من خاللها للمواطنين التأثير 

 على عمل البلديات
35.7 38.4 35.2 34.7 37.4 33.0 34.7 38.4 األشخاص العاملين في البلدية يهتمون بالقضايا التي 

 يعرضها المواطنون عليهم
30.6 35.3 30.6 30.2 27.3 27.1 31.8 35.1 مشاريع (الخطط التطويرية للبلدية المعلومات حول 

) البلدية المستقبلية والمخططات الهيكلية وغير ذلك
 متوفرة للجمهور

8.8 12.7 12.3 12.1 13.8 11.8  أعرف بوجود لجنة حي في منطقتي 7.3 7.5
66.3 70.0 52.9 49.6 46.0 45.0 55.0 50.9  ة على عمل لجنة الحي/أنا مطلع

 أعتبر ان لجنة الحي تقوم بالدور المتوقع منها 60.8 49.6 45.0 48.9 28.9 55.1 51.6 68.8
 أعرف بوجود لجنة شعبية للالجئين في منطقة سكني 9.8 15.6 18.0 16.8 14.4 14.6 22.8 6.8

أعتقد أن اللجان الشعبية لالجئين تقوم بواجبها المتعلق  57.1 52.4 47.7 45.7 42.3 50.6 62.4 49.7
 ليبقضايا الحكم المح

 المعدل العام 38.6 37.2 34.9 35.6 31.8 37.6 42.3 38.9
 
 

 وسائل التخفيف من وطأة الوضع الراهن): 30(جدول 
 الفئات العمرية

43-47 48-52 52أآبر من  42-38 37-33 32-28 27-23 22-18
 

81.1 82.7 80.0 81.2 78.8 82.3 81.4 83.0  إجراء انتخابات للبلديات
58.9 60.8 64.5 61.9 60.2 64.6 63.1 64.8  التخفيف من تدخل المحافظة في عمل البلديات
78.5 81.5 83.8 82.6 81.5 84.8 85.7 85.7 يستقبل الزوار ويرشدهم (تأسيس قسم للعالقات العامة 

 )ويتعامل مع مشاآلهم
80.7 81.5 82.3 84.1 82.1 85.8 85.6 86.3  توفير تدريب أفضل لموظفي البلدية
70.6 69.0 70.7 69.6 68.0 73.1 70.4 69.1  زيادة عدد الموظفين في البلدية
61.9 62.3 61.0 64.6 59.5 65.9 66.9 64.2  زيادة ساعات عمل البلدية
80.5 79.9 81.4 83.4 82.7 82.7 82.7 83.9 إصدار نشرات توعية حول عمل البلدية لتوضيح 

 لديةاإلجراءات الضرورية إلنجاز المعامالت في الب
83.0 85.6 81.1 80.2 82.5 83.6 85.1 82.2 تخصيص موظفين الستقبال المراجعين وإحالتهم ألقسام 

 البلدية المختلفة
88.4 88.7 87.7 87.7 86.7 89.5 89.9 88.5  عقد اجتماعات دورية بين البلدية والجمهور
75.9 76.9 76.9 77.3 75.8 79.1 79.0 78.6  المعدل
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 الشراآة في التنمية): 31(جدول 
  الفئات العمرية

48-52 52أآبر من  47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 22-18  
44.2 47.5 52.9 55.2 56.4 56.1 61.3 60.0 لدي أستعداد للمساهمة في المصاريف الضرورية 

 للقيام ببعض المشاريع المحلية التي تهمني
53.5 57.4 62.2 65.3 58.8 61.8 63.2 66.3 أو /دي استعداد للتطوع في أعمال التنظيف ول

 الصيانة التي تقوم بها البلدية في منطقتي
38.4 45.4 50.3 51.9 45.7 52.6 49.7 52.6 لدي االستعداد للمساهمة في تغطية النفقات بدرجة 

أآبر مما هو الوضع عليه اليوم فيما لو قامت 
 البلدية بعملها على أآمل وجه

32.8 37.1 36.0 38.2 37.4 40.9 38.7 38.5 فكرت بتشكيل جمعية تعاونية أو باالنضمام إلى 
 إحداها

43.8 55.5 53.0 55.4 51.8 55.8 52.6 57.4 لو أقترح علي االنضمام إلى جمعية تعاونية 
 سأفعل

35.7 43.2 33.9 35.5 34.8 34.3 37.3 38.2 أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات بدال
نضح الحفر االمتصاصية، توصيل  (من البلدية

 ).الماء والكهرباء، جمع النفايات
45.1 47.5 45.9 44.2 45.5 47.5 47.3 53.7 أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم 

نضح الحفر االمتصاصية، توصيل الماء(الخدمات
بدال من البلدية شريطة )والكهرباء،جمع النفايات

 الشرآةأن تكون البلدية مساهما رئيسيا في 
47.1 47.7 45.8 47.0 47.9 50.3 53.1 51.2  التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال
37.0 40.4 35.2 33.5 37.8 37.9 45.0 38.1 أشعر ان البلدية تعوض النقص في خدمات الوآالة
37.0 39.4 31.5 33.0 38.8 41.4 39.2 28.7 هناك تنسيق آاف بين البلدية واللجان الشعبية 

 الجئينل
30.9 38.9 33.1 32.1 40.0 35.7 34.9 31.8  هناك تنسيق آاف بين البلدية ولجان األحياء
46.2 39.8 36.4 36.1 41.7 40.0 41.7 34.9 هناك تنسيق آاف بين البلدية والمنظمات األهلية 

 )أندية، جمعيات(
36.2 39.4 33.9 39.5 37.2 37.3 36.3 33.9  ية والسكان آأفرادهناك تنسيق آاف بين البلد

 
 

 الرضا عن الخدمات الحالية): 32(جدول 
 الفئات العمرية

48-52 52أآبر من  47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 22-18
 

37.4 35.2 34.3 37.5 29.2 28.5 30.1  السوق 31.4
20.6 17.3 24.3 20.4 19.0 16.3 19.8  البنية التحتية 20.4
24.3 21.6 24.6 20.5 22.1 18.5 21.6  طريقة صيانة البنية التحتية 27.3
34.5 29.7 33.3 34.5 34.9 34.4 36.3 وير  40.4 ط التط اء،(خط راخيص البن ي، ت يم الهيكل التنظ

 ).العمل في البنى التحتية واإلصالحات
40.5 36.9 39.4 42.0 39.0 36.0 31.6  خدمة توفير المياه 37.5
31.7 34.7 33.3 34.2 33.0 31.5 31.4  خدمة توفير الكهرباء 36.4
46.1 42.7 40.9 41.8 40.6 37.0 35.9  عملية جمع النفايات 38.8
44.5 36.4 40.3 45.6 41.2 38.2 43.8  عملية تنظيم المرور 41.1
34.9 31.8 33.8 34.6 32.4 30.1 31.3  المعدل العام 34.2
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  األولويات):33(جدول 

  الفئات العمرية
52أآبر من  52-48 47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 22-18  
95.3 97.0 96.9 95.0 96.8 96.5 96.6  توصيل المياه إلى البيوت 96.0
89.9 89.1 88.3 90.5 90.5 91.8 88.6  إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 90.6
90.4 93.1 89.1 90.3 91.7 92.6 91.3  تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 92.2
96.2 95.7 95.1 95.7 97.6 96.7 95.3  تجهيز شبكة مجاري 97.1
77.5 81.5 76.5 79.2 76.7 78.9 78.2  إقامة حضانة أطفال 75.0
82.6 83.9 78.9 85.4 83.1 85.3 83.3  إقامة مدرسة 81.8
85.2 82.4 82.8 86.4 83.3 84.7 86.9  إقامة عيادة 85.2
89.4 90.1 89.8 91.4 88.7 92.4 89.1  إقامة مشفى 90.5
76.5 80.3 80.2 80.1 79.9 83.0 80.8  إقامة مرآز رياضي 78.8
80.8 81.1 81.4 83.9 83.1 85.3 83.4  إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 82.0
78.1 78.2 78.3 78.0 77.8 80.8 79.8  توفير مواقف للسيارات 82.0
78.6 80.3 78.7 81.0 80.2 80.9 79.6  نظيم المواصالت العامةت 81.1
80.2 82.0 82.3 81.6 83.6 83.7 80.9  إنشاء مكتبة عامة 83.7
92.1 94.4 91.0 92.7 93.9 92.4 92.4 توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات  93.0

 والفئران وما إلى ذلك
77.9 80.3 78.0 82.2 81.7 80.8 80.3 حيض، المنتزهات، المرا(توفير المرافق العامة  78.2

 )المالعب، الشواطئ
78.0 81.1 80.2 81.7 81.3 81.8 78.9 التشجير، (االهتمام بالجمال العام للمنطقة  82.8

 )الدهان
78.3 81.7 79.6 82.9 82.0 84.7 81.2  االهتمام بالتوعية واإلعالم 83.2
83.1 86.7 82.8 82.1 83.5 83.8 86.2  إقامة سوق جديد في المنطقة 79.6
82.0 82.0 78.3 78.9 81.9 81.9 79.1  إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 74.3
78.6 79.0 76.6 79.1 77.7 78.8 80.0  إقامة مناطق خاصة بالمشاة 77.7
83.5 85.0 83.2 84.9 84.7 85.8 84.6  المعدل العام 84.3

 
 

  قضايا متفرقة):34(جدول 
 الفئات العمرية

52أآبر من  52-48 47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 22-18
 

55.5 63.6 65.6 61.4 64.7 57.8 65.0 58.5 في حال وجود مشاآل متعلقة بالخدمات البلدية هل 
 ين؟/ين إلى أي جهة تلجأ/تعرف

35.1 36.7 31.5 39.3 29.2 33.9 27.5 27.4 هل سبق ولجأت إلى أية جهة لحل مشكلة تعرضت
 ة؟لها متعلقة بالخدمات البلدي

55.8 41.4 53.5 56.1 63.5 50.8 52.3 47.2  هل تمكنت من حلها؟
20.0 21.8 29.8 24.6 26.9 30.1 23.9 25.9 ين عن مشروع دعم التنمية واإلدارة /هل تعلم

البلدية في المنطقة الوسطى لقطاع غزة المدعوم 
 من قبل الحكومة الدنمارآية؟

85.3 85.5 87.3 86.3 87.1 90.8 87.4 86.7  هل تسدد األسرة فواتير البلدية؟
16.9 20.2 11.2 14.3 11.8 17.0 15.7 18.8 ين ان الحصول على بعض الخدمات /هل تعتقد

بطرق غير قانونية له ما ) الماء، والكهرباء(
)10في حال اإلجابة ال انتقل إلى السؤال (يبرره؟ 

49.9 46.5 47.8 47.7 44.6 47.3 45.2 47.3  ما هو مدى 10 – 1لم من بشكل عام، وعلى س
 رضاك عن حياتك في هذه المنطقة

45.1 47.5 44.7 47.1 46.8 46.8 45.3 44.5  المعدل العام
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 مصادر القلق): 35(جدول  مييعلتالمستوع ال
+سويربكالو   أميون ابتدائي إعدادي ثانوي دبلوم

86.9 86.7  التخلص من النفايات بطرق غير سليمة 81.6 83.2 85.1 84.6
89.2 89.9  عدم وجود مياه صالحة للشرب في البيت 84.9 83.4 88.0 88.2
85.3 84.4  )غير المرصوفة( الشوارع غير المعبدة  83.9 83.7 85.6 83.7
82.8 81.8  فال والشبابعدم وجود ما يكفي من المالعب لألط 72.0 78.8 78.6 78.9
75.4 78.6  عدم آفاية العيادات الطبية 73.1 79.7 79.9 78.0
73.2 71.2  عدم آفاية إضاءة الشوارع 70.6 75.9 76.5 75.0
57.2 62.4  االفتقار إلى المراحيض العامة 62.1 64.9 61.2 62.2
76.1 81.6  عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار 79.1 80.4 80.1 79.3
69.5 69.9  عدم توفر خدمات للمسنين 76.7 77.8 68.7 70.6
72.4 71.7  عدم توفر خدمات أمومة وطفولة مالئمة 71.3 76.0 70.7 71.6
76.5 75.1  عدم توفر خدمات رعاية أطفال مناسبة 73.8 79.2 74.7 73.3
78.7 79.6 فراد عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول مشكلة صحية بين أ 83.2 82.2 81.1 83.5

 العائلة
70.8 63.7  عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي 67.1 72.5 67.4 70.3
76.5 76.7  المعدل العام 75.3 78.3 76.7 76.9

 
 

 األولويات): 36(جدول  مييعلتالمستوع ال
+سويربكالو   أميون ابتدائي إعدادي ثانوي دبلوم

 إلى البيوتتوصيل المياه  95.1 94.8 96.1 96.7 98.1 95.6
 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 88.9 89.7 88.7 90.8 91.6 91.1
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 89.9 89.0 90.6 91.8 92.4 94.9
 تجهيز شبكة مجاري 97.0 94.0 96.1 96.8 96.2 97.5
 إقامة حضانة أطفال 76.5 79.3 76.6 76.8 79.7 80.6
 إقامة مدرسة 81.4 84.8 82.5 83.3 83.7 82.9
 إقامة عيادة 84.6 85.7 83.4 84.2 86.0 87.3
 إقامة مشفى 87.2 89.9 89.1 91.0 93.4 89.9
 إقامة مرآز رياضي 76.3 80.4 79.3 80.7 80.8 81.4
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 80.3 81.6 83.0 83.1 84.8 82.9
 واقف للسياراتتوفير م 77.9 81.3 80.2 79.6 78.4 76.6
 تنظيم المواصالت العامة 79.2 81.0 80.0 79.9 82.0 78.5
 إنشاء مكتبة عامة 79.8 83.7 79.8 84.0 83.9 82.9
توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران وما إلى  93.1 92.0 92.2 92.8 94.3 92.4

 ذلك
المنتزهات، المراحيض، المالعب، (توفير المرافق العامة  76.7 81.8 79.2 80.0 81.8 81.0

 )الشواطئ
 )التشجير، الدهان(االهتمام بالجمال العام للمنطقة  78.0 81.5 79.0 81.8 83.6 80.7
 االهتمام بالتوعية واإلعالم 78.6 80.9 81.8 81.5 85.8 82.6
 إقامة سوق جديد في المنطقة 83.1 84.6 81.9 83.8 85.5 79.8
 إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 81.5 80.5 80.4 77.9 82.8 76.1
 إقامة مناطق خاصة بالمشاة 77.0 80.4 77.6 78.3 79.5 78.5
 المعدل العام 83.1 84.8 83.9 84.7 86.2 84.7
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مصادر القلق): 37(جدول  الدخل الشهري
4000أآثر من  3001-4000 2001-3000 1001-2000 أقل من 

1000 
 

 التخلص من النفايات بطرق غير سليمة 85.4 84.1 82.4 89.8 95.8
 عدم وجود مياه صالحة للشرب في البيت 88.0 87.9 84.2 86.9 95.8
 )غير المرصوفة( الشوارع غير المعبدة  85.5 84.3 79.9 83.9 89.4
 ود ما يكفي من المالعب لألطفال والشبابعدم وج 79.3 79.2 75.1 76.5 78.9
 عدم آفاية العيادات الطبية 78.6 78.4 75.0 78.0 83.1
 عدم آفاية إضاءة الشوارع 75.2 74.3 74.0 70.7 74.6
 االفتقار إلى المراحيض العامة 62.6 62.0 58.8 64.9 64.3
 عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار 80.5 80.3 73.8 80.9 74.7
 عدم توفر خدمات للمسنين 73.8 70.9 69.3 63.4 57.5
 عدم توفر خدمات أمومة وطفولة مالئمة 72.7 72.7 66.7 78.5 66.3
 عدم توفر خدمات رعاية أطفال مناسبة 76.5 74.8 71.0 76.6 64.1
عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول مشكلة صحية  83.0 82.6 75.1 80.9 83.1

 بين أفراد العائلة
 عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي 69.1 70.0 64.0 75.5 62.3
 المعدل العام 77.7 77.0 73.0 77.4 76.1

 
 

 االولويات): 38(جدول  الدخل الشهري
4000أآثر من  3001-4000 2001-3000 1001-2000 أقل من 

1000 
 

 توصيل المياه إلى البيوت 96.6 96.1 95.8 95.6 91.5
 إقامة نظام لتصريف مياه األمطار 90.3 89.9 88.6 92.6 93.6
 تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات 90.9 91.7 90.5 95.6 95.8
 تجهيز شبكة مجاري 96.0 97.0 93.8 95.6 97.9
 إقامة حضانة أطفال 78.8 77.0 74.5 79.3 87.3
 إقامة مدرسة 84.1 83.0 80.0 80.9 83.1
 قامة عيادةإ 86.1 84.3 80.8 80.9 87.3

 إقامة مشفى 90.1 90.1 88.0 95.6 100.0
 إقامة مرآز رياضي 81.7 79.3 76.6 75.0 83.1
 إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال 83.7 82.5 79.8 79.4 89.4
 توفير مواقف للسيارات 81.1 78.3 75.0 79.4 87.3
 تنظيم المواصالت العامة 80.8 79.3 79.6 82.3 80.9
 إنشاء مكتبة عامة 83.3 81.2 81.4 83.8 91.5
توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران  93.4 91.9 90.6 97.0 97.9

 وما إلى ذلك
المنتزهات، المراحيض، (توفير المرافق العامة  81.4 78.6 77.5 80.8 95.8

 )المالعب، الشواطئ
 )التشجير، الدهان(نطقة االهتمام بالجمال العام للم 81.7 79.8 78.5 86.7 91.5
 االهتمام بالتوعية واإلعالم 82.4 80.9 80.3 85.2 89.4
 إقامة سوق جديد في المنطقة 83.3 83.5 81.0 85.3 85.2
 إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى 81.4 78.5 76.0 79.4 86.5
 إقامة مناطق خاصة بالمشاة 79.6 77.9 75.6 79.4 83.1
 المعدل العام 85.3 84.0 82.2 85.5 89.9

 



 55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق السادس
 االستمارة



 56

 
ما : ا على العبارات التالية، أي/يتم سؤال المبحوث عن مدى موافقته(، عبارات يجب تحديد درجة موافقة المبحوث عليها )5-1(في األقسام التالية 

 ):مدى موافقتك على العبارات التالية؟
 ال إجابة أو ال ينطبق. 5 ال أوافق بشدة. 4 ال أوافق. 3 أوافق. 2 دةأوافق بش. 1 

 يجري تذآير المبحوث بالخيارات في بداية آل قسم
 

 الظروف البيئية: القسم األول
   

 من منطلق واقعك، وواقع أسرتك، هل تشكل القضايا التالية مصدر قلق لك وألسرتك؟
 )وافق أنها تشكل مصدر قلق؟ هل توافق أنها تشكل مصدر قلق أم ال ت( 

1.   S1-1التخلص من النفايات بطرق غير سليمة 

2.   S1-2عدم وجود مياه صالحة للشرب في البيت. 

3.   S1-3 غير المرصوفة ( الشوارع غير المعبدة.( 

4.  S1-4عدم وجود ما يكفي من المالعب لألطفال والشباب . 

5.   S1-5عدم آفاية العيادات الطبية. 

6.   S1-6عدم آفاية إضاءة الشوارع. 

7.   S1-7االفتقار إلى المراحيض العامة. 

8.   S1-8عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار. 

9.  S1-9عدم توفر خدمات للمسنين . 

10.   S1-10عدم توفر خدمات أمومة وطفولة مالئمة. 

11.   S1-11عدم توفر خدمات رعاية أطفال مناسبة. 

12.   S1-12عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول مشكلة صحية بين أفراد العائلة. 

13.  S1-13عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي . 
 

 المشارآة في الحياة المحلية والمشارآة في صنع القرار على المستوى المحلي: القسم الثاني
 يجري تذآير المبحوث بالسؤال وبالخيارات 

 ال إجابة أو ال ينطبق. 5 ال أوافق بشدة. 4 ال أوافق. 3 أوافق. 2 ةأوافق بشد. 1 

1.   S2-1أعرف القنوات التي يمكن من خاللها للمواطنين التأثير على عمل البلديات. 

2.   S2-2األشخاص العاملين في البلدية يهتمون بالقضايا التي يعرضها المواطنون عليهم. 

3.  S2-3 متوفرة لجمهور) مشاريع البلدية المستقبلية والمخططات الهيكلية وغير ذلك(التطويرية للبلدية  المعلومات حول الخطط. 

4.   S2-47إذا ال، انتقل إلى . (أعرف بوجود لجنة حي في منطقتي( 

 ال.     2نعم                        .   1 

5.   S2-5ة على عمل لجنة الحي/أنا مطلع. 

6.   S2-6ة الحي تقوم بالدور المتوقع منهاأعتبر ان لجن. 

7.   S2-7 إذا ال انتقل إلى القسم الثالث(أعرف بوجود لجنة شعبية للالجئين في منطقة سكني( 

 ال.   2نعم                               .1

8.   S2-8أعتقد أن اللجان الشعبية لالجئين تقوم بواجبها المتعلق بقضايا الحكم المحلي. 
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 القضايا اإلدارية للحكم المحلي: الثالثالقسم 

ا                             تهم فيه ادة ثق ة في التعامل مع السكان وزي : قيم اإلجراءات التالية من حيث مساهمتها في تحسين أداء البلدي
ا إذا آنت         ( ل لن تهم فيها،ق ادة ثق هل تساهم اإلجراءات التالية في تحسين أداء البلدية في التعامل مع السكان وزي

 )بشدة / أو ال توافقبشدة، / توافق 
 يجري تذآير المبحوث بالخيارات 

 ال إجابة أو ال ينطبق. 5 ال أوافق بشدة. 4 ال أوافق. 3 أوافق. 2 أوافق بشدة. 1 

1.  S3-1إجراء انتخابات للبلديات . 

2.  S3-2التخفيف من تدخل المحافظة في عمل البلديات . 

3.  S3-3 قبل الزوار ويرشدهم ويتعامل مع مشاآلهميست( تأسيس قسم للعالقات العامة.( 

4.  S3-4توفير تدريب أفضل لموظفي البلدية . 

5.  S3-5زيادة عدد الموظفين في البلدية . 

6.  S3-6زيادة ساعات عمل البلدية . 

7.  S3-7إصدار نشرات توعية حول عمل البلدية لتوضيح اإلجراءات الضرورية إلنجاز المعامالت في البلدية . 

8.  S3-8تخصيص موظفين الستقبال المراجعين وإحالتهم ألقسام البلدية المختلفة . 

9.  S3-9عقد اجتماعات دورية بين البلدية والجمهور . 
 

 وسائل للتخفيف من وطأة الوضع الراهن: القسم الرابع
 يجري تذآير المبحوث بالخيارات 
 ال إجابة أو ال ينطبق. 5ال أوافق بشدة    . 4وافق   ال أ. 3أوافق          . 2أوافق بشدة      . 1

1.  S4-1لدي أستعداد للمساهمة في المصاريف الضرورية للقيام ببعض المشاريع المحلية التي تهمني . 

2.  S4-2أو الصيانة التي تقوم بها البلدية في منطقتي/ لدي استعداد للتطوع في أعمال التنظيف و. 

3.  S4-3داد للمساهمة في تغطية النفقات بدرجة أآبر مما هو الوضع عليه اليوم فيما لو قامت البلدية بعملها على أآمل وجه لدي االستع. 

4.  S4-4فكرت بتشكيل جمعية تعاونية أو باالنضمام إلى إحداها . 

5.  S4-5لو أقترح علي االنضمام إلى جمعية تعاونية سأفعل . 

6.  S4-6 نضح الحفر االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء،جمع النفايات(خاصة لتقديم الخدمات بدال من البلدية  أنا أؤيد توآيل شرآات.( 

7.  S4-7بدال من البلدية )نضح الحفر االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء،جمع النفايات( أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات
 .في الشرآةشريطة أن تكون البلدية مساهما رئيسيا 

 
 العالقة بين البلدية والجهات األخرى: القسم الخامس

 يجري تذآير المبحوث بالسؤال و بالخيارات 
 ال إجابة أو ال ينطبق. 5ال أوافق بشدة    . 4ال أوافق     . 3أوافق          . 2أوافق بشدة      . 1

1.  S5-1التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال . 

2.   S5-2أشعر ان البلدية تعوض النقص في خدمات الوآالة. 

3.  S5-3هناك تنسيق آاف بين البلدية واللجان الشعبية لالجئين . 

4.  S5-4هناك تنسيق آاف بين البلدية ولجان األحياء . 
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5.  S5-5 أندية، جمعيات( هناك تنسيق آاف بين البلدية والمنظمات األهلية.( 

6.   S5-6 آاف بين البلدية والسكان آأفرادهناك تنسيق. 
 

 الرضا عن الخدمات القائمة حاليا: القسم السادس
 .يطلب من المبحوث التعبير عن درجة رضاه عن األمور التالية آما هي اليوم

 ال إجابة أو ال ينطبق. 5       غير راض على اإلطالق         . 4غير راض       . 3راض                    . 2راض تماما                    . 1

1.  S6-1السوق . 

2.  S6-2البنية التحتية . 

3.  S6-3طريقة صيانة البنية التحتية . 

4.  S6-4 التنظيم الهيكلي، تراخيص البناء، العمل في البنى التحتية واإلصالحات( خطط التطوير.( 

5.  S6-5خدمة توفير المياه . 

6.  S6-6هرباء خدمة توفير الك. 

7.  S6-7عملية جمع النفايات . 

8.  S6-8عملية تنظيم المرور . 
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 أولويات  االحتياجات في مجال البنية التحتية: القسم السابع

 .قيم القضايا التالية من وجهة نظر أولويات احتياجات المنطقة حسب رؤيتك لها
 غير مهمة . 3                        مهمة    . 2مهمة جدا                             . 1 

 ال إجابة أو ال ينطبق. 5ال أهمية على اإلطالق                                    . 4

1.  S7-1توصيل المياه إلى البيوت . 

2.  S7-2إقامة نظام لتصريف مياه األمطار . 

3.  S7-3تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات . 

4.  S7-4 شبكة مجاري تجهيز. 

5.  S7-5إقامة حضانة أطفال . 

6.  S7-6إقامة مدرسة . 

7.  S7-7إقامة عيادة . 

8.  S7-8إقامة مشفى . 

9.  S7-9إقامة مرآز رياضي . 

10.  S7-10إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال . 

11.  S7-11توفير مواقف للسيارات . 

12.  S7-12تنظيم المواصالت العامة . 

13.  S7-13إنشاء مكتبة عامة . 

14.  S7-14توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران وما إلى ذلك . 

15.  S7-15 المنتزهات، المراحيض، المالعب، الشواطئ( توفير المرافق العامة.( 

16.  S7-16 التشجير، الدهان( االهتمام بالجمال العام للمنطقة.( 

17.  S7-17لتوعية واإلعالم االهتمام با. 

18.  S7-18إقامة سوق جديد في المنطقة . 

19.  S7-19إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الوسطى . 

20.   S7-20إقامة مناطق خاصة بالمشاة. 

21.  S7-21تكتب اإلجابة هنا  )اختيار واحد فقط (  من بين القضايا المذآورة أعاله أي منها تعتبر أنها ذات أهمية قصوى  

________________________________________________        

22.  S7-22 هل توجد خدمة معينة تقدمها البلدية تشعرون أنكم مستعدون لدفع المزيد من التكاليف في سبيل تحسينها؟ أذآر الخدمة التي لديك 
 _________________________:استعداد أآبر لدفع ثمن تحسينها

 أسئلة متفرقة: القسم الثامن
1.  S8-1ين؟/ين إلى أي جهة تلجأ/ في حال وجود مشاآل متعلقة بالخدمات البلدية هل تعرف 
  ال إجابة. 3 ال. 2 نعم. 1  

2.  S8-2 4إذا ال انتقل إلى (   هل سبق ولجأت إلى أية جهة لحل مشكلة تعرضت لها متعلقة بالخدمات البلدية؟(  
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  بةال إجا. 3 ال. 2 نعم. 1  

3.  S8-3هل تمكنت من حلها؟   
  ال إجابة. 3 ال. 2 نعم. 1  

4.  S8-4ين من أجل حلها، بالدرجة األولى إلى/  إذا ما واجهت مشكلة تتعلق بأداء البلدية، فإنك تلجأ: 
 اللجنة الشعبية لالجئين  . 3لجنة الحي                   . 2البلدية                . 1 

 _________________حدد . غير ذلك.5تنفذين في السلطة       أقارب م. 4

5  .  S8-5إن أفضل وسيلة للحصول على المعلومات حول خدمات البلدية هي  : 
 التلفزيون  .3اإلذاعة                     .2مجلة أو نشرة تصدرها البلدية                .1 

 ______________حدد . غير ذلك.5      عاملون اجتماعيون ميدانيون            .4

6.  S8-6ين عن مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية في المنطقة الوسطى لقطاع غزة المدعوم من قبل الحكومة الدنمارآية؟/  هل تعلم 
  ال إجابة. 3 ال. 2 نعم. 1  

7.  S8-7هل تسدد األسرة فواتير البلدية؟   
 ال إجابة. 5 لم أسدد أي منها. 4 في بعض األحيان . 3 غالب األحيان. 2 دائما. 1 

8.  S8-8في حال اإلجابة ال انتقل (بطرق غير قانونية له ما يبرره؟ ) الماء، والكهرباء(ين ان الحصول على بعض الخدمات /  هل تعتقد
 )10إلى السؤال 

 )الخدمات غير متوفرة أصال(ال إجابة أو ال ينطبق . 3 ال. 2 نعم. 1 

9.  S8-9برأيك، ما هو أهم مبرر لحصول الناس على الخدمات بطرق غير قانونية؟   
التكلفة  .1 

 المرتفعة
 صعوبة تسديد الفواتير وعدم وجود جباة .3 )تأخير، ضعف(سوء الخدمة  .2

 قيام الجميع بذلك .5 )البلدية ال تعامل الجميع بالتساوي(عدم الثقة بالبلدية  .4 
  غير ذلك .7 تير المتراآمةعدم قيام البلدية بتقسيط الفوا .6 

10.  S8-10 تعني 8 تعني راض تماما، و 10حيث ( ما هو مدى رضاك عن حياتك في هذه المنطقة 10 – 1 بشكل عام، وعلى سلم من 
 تعني غير راض 3 تعني متوسط بين الرضا وعدم الرضا، و 5 تعني أآثر راض من غير راض، و 6راض بشكل عام، و

 ) توضع العالمة في المربع– راض على اإلطالق  تعني غير1بشكل عام ، و 
 

   خلفية المبحوث ومواصفات السكن: الجزء الثاني

8.   V08العمر 
 

9.   V09أعلى مؤهل علمي 
 

 ثانوي. 4 إعدادي. 3 ابتدائي. 2 أمي. 1  

  بكالوريوس فما فوق. 6 دبلوم متوسط. 5 

10.   V10الحالة االجتماعية 
 

 )مطلق، أرمل ( غير ذلك . 3 أعزب. 2 متزوج. 1  

11.  V11هل أنت 
 

  غير الجئ؟ .2 الجئ؟ .1 

12.   V12 يكتب العدد في المربع(عدد أفراد األسرة الذين يأآلون على مائدة واحدة( 

13.   V13 سنة15عدد األطفال دون  
 

14.   V14 طبيعة عمل المبحوث 
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. 5 ربة منزل. 4 تاجر. 3 موظف. 2 عامل. 1 
 حرفي

 مزارع. 6 طالب. 6

 غير ذلك. 10 مهني متخصص. 9 متقاعد. 8 عن العمل)باحث(عاطل . 7 

15.  V15قطاع العمل  
 

 )ال ينطبق ( غير ذلك . 4 خاص. 3 وآالة. 2 حكومي. 1 

16.  V16مكان العمل 
 

 )ال ينطبق ( غير ذلك . 3)      والمستوطنات(إسرائيل . 2قطاع غزة       . 1 

17.  V17 عدا الحمام والمطبخ(عدد غرف البيت التي تستخدمها األسرة( 
 

18.  V18مساحة البيت الذي تسكنه وتستخدمه األسرة باألمتار المربعة  
 

19.  V19نوع سقف البيت  
 

زينك .1 
 و

ا .2
 سبست

باطو .3
 ن

 )__________حدد(غير ذلك. 4

20.  V20من الذي يقدم خدمة جمع النفايات في منطقتك  
 

البلد .1 
 ية

ال .2
 وآالة

 )__________حدد(غير ذلك. 4 آالهما. 3

21.  V21مدخل البيت موجود على : 
 

   شارع ترابي. 2 )مرصوف(شارع معبد  .1 

 

22.  V22متوسط دخل أسرتك الشهري 
 

  شيكل3000 – 2001. 3  شيكل2000 – 1001. 2  شيكل1000أقل من . 1 

  شيكل فما فوق4001. 5  شيكل4000 – 3001. 4  

 
 

: مالحظات الباحث
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_______________________________________________.  
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 الملحق السابع
 جدول بمعدالت الخطأ المعياري
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  المغازي البريج النصيرات المعدل العام هامش الخطأ
1.5 0.7 1.0 1.1 1.6 S1-1 التخلص من النفايات بطرق غير سليمة  
1.4 0.7 0.8 1.1 1.6 S1-2  ب في البيتعدم وجود مياه صالحة للشر 
1.4 0.7 0.8 1.0 1.6 S1-3   غير المرصوفة( الشوارع غير المعبدة( 
1.5 0.7 1.0 1.2 1.6 S1-4  عدم وجود ما يكفي من المالعب لألطفال والشباب 
1.5 0.7 1.1 1.2 1.5  S1-5 عدم آفاية العيادات الطبية 
1.5 0.7 1.1 1.2 1.5 S1-6 عدم آفاية إضاءة الشوارع  
1.7 0.9 1.5 1.4 1.6 S1-7 االفتقار إلى المراحيض العامة  
1.5 0.7 1.1 1.1 1.5 S1-8 عدم آفاية أنظمة تصريف مياه األمطار  
1.7 0.8 1.4 1.4 1.5 S1-9   عدم توفر خدمات للمسنين 
1.6 0.8 1.2 1.3 1.6 S1-10 عدم توفر خدمات أمومة وطفولة مالئمة 
1.5 0.7 1.2 1.1 1.5 S1-11 وفر خدمات رعاية أطفال مناسبةعدم ت 
1.5 0.7 1.2 1.1 1.6 S1-12 عدم توفر سيارة إسعاف عند حصول مشكلة صحية بين أفراد العائلة. 
1.6 0.8 1.3 1.3 1.5 S1-13 عدم توفر مرآز لمحو األمية في منطقتي 
1.7 0.9 1.5 1.5 1.5 S2-1 على عمل البلديات أعرف القنوات التي يمكن من خاللها للمواطنين التأثير  
1.6 0.8 1.3 1.4 1.4 S2-2 األشخاص العاملين في البلدية يهتمون بالقضايا التي يعرضها المواطنون عليهم 
1.5 0.7 1.3 1.3 1.3 S2-3  مشاريع البلدية المستقبلية والمخططات ( المعلومات حول الخطط التطويرية للبلدية

 متوفرة للجمهور) الهيكلية وغير ذلك
1.8 0.9 1.8 1.6 1.2 S2-4 7إذا ال، انتقل إلى . (أعرف بوجود لجنة حي في منطقتي( 
5.3 2.6 3.2 4.9 7.6 S2-5 ة على عمل لجنة الحي/أنا مطلع 
5.4 2.7 3.8 4.4 6.2 S2-6 أعتبر ان لجنة الحي تقوم بالدور المتوقع منها 
2.0 1.0 1.3 2.1 1.7  S2-7 إذا ال انتقل إلى القسم الثالث( في منطقة سكني أعرف بوجود لجنة شعبية للالجئين(
4.5 2.3 4.6 3.1 4.8 S2-8 أعتقد أن اللجان الشعبية لالجئين تقوم بواجبها المتعلق بقضايا الحكم المحلي 
1.5 0.7 1.3 1.3 1.2 S3-1 إجراء انتخابات للبلديات 
1.7 0.9 1.5 1.5 1.5 S3-2 التخفيف من تدخل المحافظة في عمل البلديات 
1.2 0.6 1.0 1.0 0.9 S3-3   يستقبل الزوار ويرشدهم ويتعامل مع مشاآلهم(تأسيس قسم للعالقات العامة.( 
1.2 0.6 1.0 1.0 0.9 S3-4 توفير تدريب أفضل لموظفي البلدية 
1.7 0.8 1.4 1.3 1.5 S3-5 في البلديةزيادة عدد الموظفين  
1.7 0.8 1.4 1.4 1.6 S3-6 زيادة ساعات عمل البلدية 
1.2 0.6 1.1 1.1 0.9 S3-7   إصدار نشرات توعية حول عمل البلدية لتوضيح اإلجراءات الضرورية إلنجاز

 المعامالت في البلدية
1.2 0.6 1.1 1.1 0.9 S3-8  دية المختلفةتخصيص موظفين الستقبال المراجعين وإحالتهم ألقسام البل 
1.1 0.6 1.0 1.0 0.8 S3-9 عقد اجتماعات دورية بين البلدية والجمهور 
1.9 0.9 1.6 1.6 1.7 S4-1   لدي أستعداد للمساهمة في المصاريف الضرورية للقيام ببعض المشاريع المحلية

 التي تهمني
1.7 0.8 1.4 1.4 1.4 S4-2  الصيانة التي تقوم بها البلدية في أو /لدي استعداد للتطوع في أعمال التنظيف و

 منطقتي
1.9 0.9 1.7 1.4 1.6 S4-3   لدي االستعداد للمساهمة في تغطية النفقات بدرجة أآبر مما هو الوضع عليه اليوم

 .فيما لو قامت البلدية بعملها على أآمل وجه
1.7 0.8 1.4 1.5 1.4 S4-4 اهافكرت بتشكيل جمعية تعاونية أو باالنضمام إلى إحد 
1.8 0.9 1.6 1.5 1.4 S4-5 لو أقترح علي االنضمام إلى جمعية تعاونية سأفعل 
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1.9 1.0 1.5 1.7 1.8 S4-6   نضح الحفر (أنا أؤيد توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدمات بدال من البلدية
 )االمتصاصية، توصيل الماء والكهرباء، جمع النفايات

2.0 1.0 1.6 1.7 1.8 S4-7   نضح الحفر االمتصاصية، توصيل (توآيل شرآات خاصة لتقديم الخدماتأنا أؤيد
بدال من البلدية شريطة أن تكون البلدية مساهما  )الماء والكهرباء،جمع النفايات

 رئيسيا في الشرآة
1.9 0.9 1.7 1.7 1.5 S5-1 التنسيق بين البلدية ووآالة الغوث فعال 
1.6 0.8 1.3 1.5 1.2 S5-2 ة تعوض النقص في خدمات الوآالةأشعر ان البلدي 
2.3 1.1 1.8 2.1 1.8 S5-3 هناك تنسيق آاف بين البلدية واللجان الشعبية لالجئين 
2.3 1.2 1.8 2.4 1.8 S5-4 هناك تنسيق آاف بين البلدية ولجان األحياء 
1.9 1.0 1.5 1.8 1.6 S5-5  ياتأندية، جمع(هناك تنسيق آاف بين البلدية والمنظمات األهلية( 
1.7 0.9 1.4 1.7 1.4 S5-6 هناك تنسيق آاف بين البلدية والسكان آأفراد 
1.7 0.9 1.5 1.5 1.5 S6-1السوق  
1.5 0.8 1.3 1.4 1.1 S6-2البنية التحتية  
1.5 0.7 1.3 1.4 1.2 S6-3 طريقة صيانة البنية التحتية 
1.7 0.8 1.4 1.5 1.4 S6-4 التنظيم الهيكلي، تراخيص البناء، العمل في البنى التحتية ( خطط التطوير

 )واإلصالحات
1.6 0.8 1.4 1.3 1.3 S6-5خدمة توفير المياه  
1.6 0.8 1.4 1.3 1.3 S6-6خدمة توفير الكهرباء  
1.7 0.9 1.4 1.4 1.3 S6-7عملية جمع النفايات  
1.8 0.9 1.4 1.7 1.5 S6-8عملية تنظيم المرور  
0.7 0.3 0.5 0.7 0.4 S7-1توصيل المياه إلى البيوت  
0.9 0.5 0.8 0.8 0.7 S7-2إقامة نظام لتصريف مياه األمطار  
0.9 0.5 0.8 0.9 0.6 S7-3تنظيم عملية جمع وإعدام النفايات  
0.7 0.3 0.7 0.6 0.5 S7-4تجهيز شبكة مجاري  
1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 S7-5إقامة حضانة أطفال  
1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 S7-6إقامة مدرسة  
1.2 0.6 1.1 1.0 0.9 S7-7إقامة عيادة  
1.0 0.5 1.0 0.9 0.8 S7-8إقامة مشفى  
1.3 0.6 1.1 1.1 1.0 S7-9إقامة مرآز رياضي  
1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 S7-10إقامة حدائق عامة مع مرافق لألطفال  
1.3 0.6 1.2 1.0 1.0 S7-11توفير مواقف للسيارات  
1.2 0.6 1.1 1.0 0.9 S7-12تنظيم المواصالت العامة  
1.2 0.6 1.1 1.0 0.9 S7-13إنشاء مكتبة عامة  
0.9 0.5 0.9 0.8 0.6 S7-14توفير خدمات مكافحة البعوض والحشرات والفئران وما إلى ذلك  
1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 S7-15 المنتزهات، المراحيض، المالعب، الشواطئ( توفير المرافق العامة( 
1.2 0.6 1.1 1.0 0.9 S7-16 التشجير، الدهان( االهتمام بالجمال العام للمنطقة( 
1.1 0.6 1.0 1.0 0.8 S7-17االهتمام بالتوعية واإلعالم  
1.3 0.6 1.2 1.1 1.0 S7-18إقامة سوق جديد في المنطقة  
1.5 0.8 1.5 1.2 1.3 S7-19 منطقة صناعية في المنطقة الوسطى إنشاء 
1.3 0.6 1.2 1.0 1.0 S7-20 إقامة مناطق خاصة بالمشاة 
2.8 1.4 2.5 2.4 2.5 S8-1ين/ين إلى أي جهة تلجأ/ في حال وجود مشاآل متعلقة بالخدمات البلدية هل تعرف 
2.7 1.4 2.3 2.4 2.4 S8-2  لقة بالخدمات البلدية؟ هل سبق ولجأت إلى أية جهة لحل مشكلة تعرضت لها متع  )

  )4إذا ال انتقل إلى 
5.0 2.5 4.4 4.3 4.4 S8-3  هل تمكنت من حلها؟ 
2.5 1.3 2.0 2.2 2.3 S8-6ين عن مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية في المنطقة الوسطى لقطاع / هل تعلم

 غزة المدعوم من قبل الحكومة الدنمارآية؟
1.6 0.8 1.6 1.4 1.2 S8-7  هل تسدد األسرة فواتير البلدية؟ 
2.1 1.1 1.9 1.8 1.8 S8-8بطرق غير ) الماء، والكهرباء(ين ان الحصول على بعض الخدمات /  هل تعتقد

 )10في حال اإلجابة ال انتقل إلى السؤال (قانونية له ما يبرره؟ 
1.5 0.7 1.3 1.2 1.3 S8-10 ما هو مدى رضاك عن   حياتك في هذه 10 – 1 بشكل عام، وعلى سلم من 

 المنطقة
 المعدل 1.5 1.5 1.4 1.3 2.7

 


