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 :مقدمةال

أ ر من               منطقة مسكونة قدم  هي  أريحا  منطقة   ى اآث ا ال ود تاريخه الم يع ع في        10 في الع ام وتق  آالف ع

غ     راً  260منخفض يبل ا أ              مت ا يجعله ة خفض    عن مستوى سطح البحر مم رة االرضية       منطق ى الك  عل

ة في      وتضم مدينة أريحا بعض أ     الم هم المواقع التاريخي ة   أد وتبع . الع ا القديم سلطان  (ريح ل ال م  2) ت  آ

.ريحا الحديثةعن الطرف الشمالي الغربي لمدينة أ

ع   45تبلغ المنطقة الخاضعة لحدود البلدية  20,000 ر مرب و مت غ   و، آيل ة      يبل سكان في المدين  عدد ال

ة          10,000 وإلى جانب سكان المدينة يقيم في أريحا حوالي          .نسمة زة األمني  عنصر من عناصر األجه

سكان المشار                 المختلفة، ويستفيدون من الخدمات التي تقدمها البلدية، ولكنهم غير محسوبين من عدد ال

.إليه

اً  مع أن مناخ مدينة أريحا صحراوي و درجات الح           و دن              رارة دائم ى الم د من أغن ا تع ة إال أنه  مرتفع

  .بارالينابيع واآلالعديد من على  ائهاوتحال مياهبال

اً   وأحد أهم وأشهر الينابيع في مدينة أريحا،        " عين السلطان "نبع  يعد   ا       يغطي تقريب ة أريح اج مدين  احتي

  . للري% 58للشرب و " عين السلطان"من مياه % 42و يتم استخدام . اليومي للمياه

ستعمل مواط        ديوك، نويعمة، و  من الينابيع المهمة أيضا في أريحا       و ط و التي ي و واد القل ا أغلب     ن  أريح

  .مياهها للري

ار وباأل د من اآلب ا تحوي العدي ة أريح ان مدين ابيع ف ى الين ةضافة ال ستعمل االرتوازي ي ي ا أ الت غلبيته

ا من               للري اق حفره راوح أعم دء بنا   و.م200-60 وتعتمد مصادرها على المياه الجوفية، وتت د ب ا  ؤق ه

وجد في  حصاءات ي وبحسب اإل . 1967 و حتى فترة االحتالل االسرائيلي عام        1950في الفترة ما قبل     

  )2010، "أريج" القدس –معهد األبحاث التطبيقية . ( بئرًا138مدينة أريحا 
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شرين                    ين نصف ت ا ب رة م ا، وهي الفت أما بالنسبة لمياه األمطار فتترآز في فترة فصل الشتاء في أريح

ين    ويتراوح. األول حتى نهاية شهر آذار     ا ب اه م اً 25-20 معدل األيام التي تهطل فيها المي ذا  و .  يوم له

  .عتماد األآبر يقع على المياه الجوفية لتغطية حاجات منطقة أريحا المائيةفإن اال

ام         د تأسست ع ا فق ة أريح ق ببلدي ا يتعل ا فيم ى      1951أم د عل ا يزي ًا م ا حالي ًا، 350، ويعمل فيه  موظف

شؤون اإلداري    رة ال ة ودائ دائرة المالي ية وال دائرة الهندس دوائر آال ن ال د م ي العدي ون ف رة يعمل ة ودائ

  . ةالخدمات، ويتفرع عن هذه الدوائر أقسام متعدد

ا              اً  51وتتبع خدمات المياه بشقيها الشرب والري لدائرة الخدمات التي يعمل فيه اه      .  موظف ولكل من مي

وتجدر اإلشارة إلى أن بلدية أريحا      . الشرب والري قسم خاص بكل منهما يتولى تقديم الخدمة وإدارتها         

ذ العدي  ت بتنفي اه،       قام بكة المي يع ش ل توس اه، مث دمات المي ة بخ ة المتعلق ة التحتي شاريع البني ن م د م

   .ومشروع تأهيل نبع عين السلطان

 أن من واجب      1997الخاص بالسلطات المحلية الفلسطينية والصادر في سنة        ) 1(ويشير القانون رقم    

تخدامات، وأن        ن االس ا م شرب أو غيره صالحة لل اه ال وفير المي ة ت فات   البلدي ين المواص وم بتعي تق

 .الخاصة باألنابيب، وخطوط التوزيع، واألسعار ورسوم االشتراك، والوقاية من تلوث اآلبار
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  :أهداف االستمارة

ري     شقيها ال اه ب ة المي ديم خدم ول تق واطن ح تطالع رأي الم ق باس ي تتعل تمارة والت ذه االس دف ه ته

ا  ة أريح ل بلدي ن قب شرب م ي وال ة وتمك ى تقوي ا،  إل ات و تحليله ع المعلوم ن جم دني م ع الم ن المجتم

  .إلى معرفة مدى العدالة في تقديم الخدمة للمواطنين من حي إلى آخر في مدينة أريحا إضافًة

أجل الفقراء الذي ينفذ بالشراآة ما بين مشروع النزاهة من  وتأتي هذه األهداف آجزء من أهداف

 ومؤسسة أمان، والذي تقوم بتمويله وآالة التعاون  TIRIو) أريج(القدس -معهد األبحاث التطبيقية

  ويهدف المشروع إلى تعزيز الثقة والعالقة بين المجالس المحلية ).DFID(الدولي البريطاني 

المجالس وبناء قدراتها من اجل االستجابة ومجتمعاتها، عن طريق تحسين وتطوير أداء وآفاءة هذه 

ن جهة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية على إيصال هذه ات وتلبيتها م/الحتياجات المواطنين

االحتياجات لصانعي القرار، والقدرة على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها من جهة أخرى، األمر الذي 

 تنمية حقيقية   .مستدامةيؤدي إلى تطوير هذه المجتمعات، وتحقيق

شفافية  ونظم   ادئ  ال ة  ومب وم  النزاه ز  مفه ى  تعزي راء  إل ة  من  أجل  الفق ا يهدف مشروع    النزاه آم

واطنين المساءلة  في مجال الخدمات التي تقدمهايدًافي عمل المجالس المحلية، وتحد   ات، وخاصةً /للم

دمات صلبة خ ة.ال الس المحلي ات  والمج اه،  وإدارة النفاي صحي،والمي صرف ال ال ي   ستهدفة ف الم

جلسوم محلي   .الرام هي بلديةالمشروع  نابلس، بلدية الخليل،  بلدية أريحا، 
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  :المنهجية

ة أفضل          تم تشكيل   لقد   ى     لجنة النزاهة من أجل تقديم خدم اه         بهدف العمل عل ة المي ع مستوى خدم  رف

واطني                   ) الري والشرب ( ات والمعلومات من م ك من خالل جمع البيان ة  المقدمة للمواطنين، وذل مدين

ا     تهدف اللجنة إلى زيادة  آما. أريحا ثم تحليلها ونشرها    ا ومواطنيه ة أريح التواصل واالتصال بين بلدي

ة والمجتمع             ين البلدي وات الحوار ب سنة                . عن طريق فتح قن ة في ال دريب اللجن م ت د ت ك، فق ولتحقيق ذل

واطن   بدورها بتحضير  وقامت اللجنةولى من المشروع على جمع و تحليل البيانات  األ ة رأي الم  بطاق

دري ى توزي  و ت وعين عل ن المتط ة م ا ب مجموع اء    عه ن أحي ة م ات المطلوب ع المعلوم ةوجم  المدين

 .المختلفة

ة       ا من  وقسمت لجنة النزاهة من أجل تقديم خدمة أفضل مدينة أريحا الى            10 م تعبئ ة   500طق و ت بطاق

اطق      )-1-انظر ملحق رقم    ( ران       في هذه المن امج       . 2010خالل شهر حزي  SPSSحيث استخدم برن

  . النتائج المذآورةعطاءوإتحليل البيانات الواردة لتفريغ و

 

  :االستنتاجاتأهم 

  :تقّدم بطاقة رأي المواطن التي تّم تحليلها العديد من النتائج واالستنتاجات، ومنها

  .  عام عن تقديم وانتظام وصول خدمة مياه الشرب والري في منطقة أريحارضاهناك عدم  -

ي مخ  - واطنين ف ين الم ة ب ديم الخدم ي تق ساواة ف دل وم ك ع يس هنال اطق، حيث أن ل تلف المن

 .بعض المواطنين راضون تمامًا عن الخدمة في حين أن بعضهم اآلخر مستاء منها

ك                - هناك مشكلة في تطبيق مبادئ الشفافية واالنفتاح على المواطنين من قبل البلدية، ويظهر ذل

ات المتعلق     شر المعلوم وم بن ة ال تق ى أن البلدي واطنين عل ة الم اع أغلبي سبب إجم ة واضحًا ب
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واطن              دمها للم ا     بخدمة مياه الشرب والري، واإلعالن عن مشاريع التطوير التي تق ا أنه ين، آم

 .ال تقدم معلومات حول النفقات واإليرادات المتعلقة بخدمة المياه

 .على جودة ونوعية خدمة مياه الشرب والري لنزاهةلغياب اهناك تأثير مباشر  -

ة               والبلد س هناك ثقة متبادلة بين المواطن     لي - واطنين أن موظفي خدم ة الم د أغلبي ية، حيث يعتق

 .مياه الشرب والري في البلدية غير قادرين على النهوض بمسؤولياتهم وتحملها

ر  - أثير مباش اك ت ساد  هن ات ف ا ممارس ا فيه سيئة بم ات ال ادات والممارس سب رأي -للع ح

  . للمواطنيناعلى جودة خدمة مياه الشرب والري، وعلى المساواة في تقديمه -المواطنين

  

:ملخص ألهم النتائج

 وجود ال أن االستبيان أظهر   فيها إواآلبارآثرة ينابيع المياه    أريحا معروفة بوفرة مياهها بسبب       مع أن 

ر راضين إ   أن نسب، وسوء توزيع ملحوظ في مياه الشرب والري       واطنين غي ا عن   ة آبيرة من الم طالق

  .الخدمة التي يتلقونها من البلدية

ا   تمارة  وتظهر نت سبة         ئج االس واطنين بن ة الم ر راضي   % 59 أن أغلبي ديم   عن انتظام وصول و       نغي تق

شرب  اه ال ة مي ين خدم ي ح ط راضون% 30أن ف نهم فق ديم  عن م ام وصول و تق ة انتظ اه الخدم مي

ديم       هناكمن المواطنين يرون أّنه ليس      % 66أيضًا أّن   النتائج   تبّينوقد  . المتعلقة بالري  ساواة في تق  م

شرب،     خدمة   اه ال ين                % 74أن  ومي شكل عادل ب دم ب ري ال تق اه ال ة مي أن خدم رون ب واطنين ي من الم

. المواطنين في أريحا

ي ائج  ارت النت ذلكو أش ى أن آ ر راض  % 66 إل ا غي ة أريح واطني مدين ن م اه  م ة  مي ن نوعي ن ع

  . الشرب المتوفرة في المدارس

 6  مدينة أريحا–بطاقة رأي المواطن 



و              ا تحت ة أريح ل            وعلى الرغم من أن بعض المناطق في مدين اه مث سية للمي ى مصادر رئي عين  "ي عل

ة       "السلطان ذه المنطق ة سكان ه ائج بّينت أن أغلبي سبتهم   -، إال أن النت ذين بلغت ن  -% 67  حوالي  وال

ة                       ى عدم رضاهم عن نوعي غير راضين عن انتظام وصول وتقديم خدمة مياه الري لهم، باإلضافة إل

ر مرتبطة بمدى القرب أو     لذا يمكن اال .مياه الشرب في المدارس في منطقتهم ستنتاج بأن المشكلة غي

  .البعد عن مصادر المياه في منطقة أريحا

شرب،   % 63ومن الجدير بالذآر أن   اه ال ة مي  من المواطنين عبروا عن رضاهم بخصوص تكلفة خدم

ري      فقط  %58 أن  إال اه ال ة مي دفع ثمن      ولكن . عبروا عن رضاهم من تكلف ستعدين ل ر م تهم غي  أغلبي

ا، حي              أعلى لل  ك يحسن من جودته ان ذل ك بنسب          ثخدمة حتى لو آ تهم ذل % 51 و %56 رفض أغلبي

  .بخصوص مياه الشرب والري على التوالي

ان األغل          جراءات التي يجب اتب    أما بالنسبة لإل   ة ف ى الخدم ا للحصول عل ر راضية        اعه ة العظمى غي بي

  .  على التوالي%62و % 53بنسبة وذلك  خدمة المياه بشقيها الشرب والري  إجراءاتعن

 تكمن في  ك مشكلةلهنا يعتقد بأن أريحاالمواطن في مدينة ويبدو واضحًا من نتائج استطالع الرأي أن       

ا       % 81حيث رأى   .  من رشوة ومحسوبية    أنواع الممارسات السيئة   بعض وجود ة أريح من سكان مدين

ة، في ح                  ات في البلدي ات التعيين نهم رأوا   % 71ين أن   أن هناك واسطة ومحسوبية ومحاباة في عملي م

ة                 أن هناك اعتبارات عائلية وحزبية أو مصلحية ألعضاء المجلس البلدي أو الموظفين الكبار في البلدي

ساد          % 52.5. في تنفيذ الخدمات والمشاريع    من المواطنين الذين قاموا بتعبئة االستمارة يعتقدون أن الف

ؤثر ع    % 49يؤثر على جودة الخدمة، بينما       ى سعرها، و      يعتبرون أنه ي ى        % 53ل ؤثر عل ه ي رون أن ي

  . العدالة والمساواة في تقديمها

واطنين، حيث       ويظهر   ى الم أيضًا أن هناك مشكلة في مدى تطبيق البلدية لمبادئ الشفافية واالنفتاح عل

سبتهم          ذين بلغت ن واطنين وال ة              % 59 رأى أغلبية الم ة بخدم ا المتعلق شر قراراته وم بن ة ال تق أن البلدي

 7  مدينة أريحا–بطاقة رأي المواطن 



اه ال  ح  مي ا أوض ا  % 63شرب، آم نهم بأنه شاري  م ن م اإلعالن ع وم ب دمها   ال تق ي تق وير الت ع التط

ة              % 79أشار  في الوقت نفسه    . للمواطنين ة للبلدي ا   . إلى عدم وجود خطة عمل واضحة ومعلن ا  أّم فيم

ّين االستطالع أن                         د ب ة، فق ة من جهات مختلف ا البلدي ساعدات التي تتلقاه من  % 85يتعلق بالمنح والم

ا أوضح   الم نح، آم ذه الم ى ه م عل تم اطالعه ات  % 85واطنين ال ي ديم معلوم وم بتق ة ال تق أن البلدي

ة             .  المتعلقة بخدمة المياه   للمواطنين حول نفقاتها وإيراداتها    ة سكان مدين ه، توافق أغلبي وفي الوقت ذات

% 59،  %54ة  تقوم بنشر معلومات عن خدمة مياه الشرب والري وذلك بنسب         ال  أريحا على أن البلدية     

  . على التوالي

  

  :النتائج األساسية

ا   ي أظهرته ائج الت ةتوضح النت اه   بطاق ة مي ن خدم شورة ع ات من د معلوم ه ال يوج واطن أن  رأي الم

ري،   اه ال شرب ومي شكلين يوال ي ال ر ف رون أن   % 14 أن )1.2(و ) 1.1 (ظه واطنين ي ن الم ط م فق

شرب   اه ال ة مي ول خدم ات ح شر معلوم وم بن ة تق ين أن  فالبلدي شر  % 59ي ح وم بن ا ال تق رون أنه ي

  .معلومات تتعلق بخدمة مياه الري

  
رب مياه الش–وجود معلومات منشورة من قبل البلدية عن الخدمة  –) 1.1(الشكل   
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ري مياه ال–وجود معلومات منشورة من قبل البلدية عن الخدمة  –) 1.2(الشكل   

  

ة          % 59ة  ن األغلبية بنسب   فإ  مع هذه النتائج   توافقًاو ترى أن البلدية ال تقوم بنشر قراراتها المتعلقة بخدم

ة        فقط %10مياه الشرب و أن      ة  من الذين قاموا بتعبئ ا            البطاق شر معلوماته وم بن ة تق دون أن البلدي  يعتق

  .المتعلقة بمياه الري

  
   مياه الشرب– البلدية تقوم بنشر قراراتها المتعلقة بالخدمة للمواطنين –) 2.1(الشكل 

 9  مدينة أريحا–بطاقة رأي المواطن 



  
   مياه الري– البلدية تقوم بنشر قراراتها المتعلقة بالخدمة للمواطنين –) 2.2(الشكل 

  

سبة            ن أيضاً تبّييو رين بن رة عن وجود           % 42 من المعلومات التي تم جمعها أن الكثي ديهم أي فك يس ل ل

  . ود تلك الخارطةجيعرفون عن ومنهم فقط % 14خارطة هيكلية لمنطقة نفوذ البلدية و أن 

  
 حدود لمنطقة نفوذ البلدية الطالع المواطنين عليها/  نشر الخارطة الهيكلية –) 3(كل الش

  

تعرف لمن  % 59غلبية بنسبة   ال أن األ  سلبية إ جابات حول مدى توفر معلومات عن الخدمة        مع أن اإل  و

نعكس              سبة ت ا نجد أن الن دما  تتجه في البلدية حينما تواجههم مشاآل متعلقة بخدمة مياه الشرب، بينم عن
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سبة             ة بن شاآل في           % 53نتحدث عن مياه الري و نرى أن األغلبي د حصول م ال تعرف لمن تتجه عن

  . الخدمة

شكلين     -آما ترى أغلبية المواطنين      شرب      -) 4.2(و  ) 4.1 (آما يظهر في ال اه ال ة مي   أن موظفي خدم

ا،       غير قادري  في البلدية    والري واطنين     حيث أجمعت أ     ن على النهوض بمسؤولياتهم وتحمله ة الم غلبي

سبة            % 67البالغة نسبتهم    شرب، وبن اه ال اه        % 71على ذلك فيما يتعلق بخدمة مي ة مي ق بخدم ا يتعل فيم

  . يعكس عدم ثقة المواطنين باألشخاص العاملين في البلدية وقدراتهموهذا. الري

  
   مياه الشرب– موظفو الخدمة في البلدية قادرون على النهوض بمسؤولياتهم وتحملها –) 4.1(الشكل 
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   مياه الري– موظفو الخدمة في البلدية قادرون على النهوض بمسؤولياتهم وتحملها –) 4.2(الشكل 

  

ر هذا  ويظه.ن غيرهام في بعض المناطق  بشكل أفضلأن الخدمة تقدمالنتائج أيضًا إلى وتشير 

  ).5.2(و ) 5.1(الشكلين واضحًا في 

  
  مياه الشرب–ها الخدمة بشكل أفضل من غيرها  وجود مناطق تقدم في– )5.1(الشكل 
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   مياه الري– وجود مناطق تقدم فيها الخدمة بشكل أفضل من غيرها –) 5.2(الشكل 

 

ا، حيث                    ويمكن أن نرى االختالف واضحًا في تقديم خدمة مياه الشرب بين المناطق المختلفة في أريح

ذ          واطنين ال ع الم تبيان من        تعكس النتائج مثًال أن جمي اء  ي شارآوا في االس ين   أحي   والمصنع   رأس الع

في  . أحيائهمتقديم خدمة مياه الشرب في      وين عن انتظام    غير راض % 100وبنسبة  وشارع المنتزهات   

لمان    جمي حين أن  و س واطنين في حي أب ديم  عنراضون ع الم شرب    انتظام وتق اه ال ة مي سبة  خدم بن

دة 100% ا الجدي كان أريح ة س ا أن أغلبي سبتهم ، آم ذين بلغت ن سبة 70% وال د بن كان وسط البل  وس

تهمراضو% 86 ي منطق ة ف غ ن.ن عن الخدم ى فتبل ة التحت ة النويعم ي منطق ا ف % 40 سبة الرضا أم

ى     سطين و      % 32وتنخفض إل ة     % 13في شارع فل ى الجدول        .في حي المغارب االطالع عل ) 6.1(وب

ة رأ       بين أحياء منطقة أر    يمكن فهم االختالف في درجة الرضا      واطن  يحا المشارآة في بطاق ا  ي الم  فيم

  . يتعلق بتقديم ووصول خدمة مياه الشرب
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عدد المواطنين   الشارع/ الحي   
  المشارآين

  درجة الرضا

  %100  5  حي أبو سلمان  1
  %86  7  وسط البلد  2
  %74  34  آتف الواد  3
  %73  15  حي العرب  4
  %70  10  عين السلطان  5
  %70  23  أريحا الجديدة  6
  %44  16  قصر هشام  7
  %43  7  حي الخديوي  8
  %40  20  النويعمة التحتى  9

  %36  11  حي صبيحة 10
  %35  23  حي القصب 11
  %33  6  شارع التربية والتعليم 12
  %33  3  شارع األرجنتين 13
  %32  99  شارع فلسطين 14
  %14  7  شارع القدس 15
  %13  8  حي المغاربة 16
  %0  14  حي راس العين 17
  %0  8  ع المنتزهاتشار 18
  %0  8  حي المصنع 19
  %0  2  شارع نزال 20
    326  المجموع   

  
  عن انتظام وصول وتقديم خدمة مياه الشرب حسب األحياء المشارآة درجة الرضا –) 6.1(جدول 

  
  

اً                   ًا ملحوظ اك تفاوت ائج أن هن ضاًً  أما فيما يتعلق بوصول وتقديم خدمة مياه الري فقد أظهرت النت  في    أي

ا        جة الرضا در ة أريح ا بلغت درجة ا      .  بين األحياء المختلفة في منطق في  % 75،  %77.8 لرضا فبينم

في آل من عين  % 33.3آل من آتف الواد وأريحا الجديدة على التوالي، فإن هذه النسبة تنخفض إلى             

 يمكن فهم   )6.2(وباالطالع على الجدول    . في منطقة قصر هشام   % 10السطان وحي صبيحة، لتصل     

ق                      ختالف في درجة الرضا      اال ا يتعل واطن فيم ة رأي الم شارآة في بطاق ا الم ة أريح اء منطق ين أحي  ب

  .بتقديم ووصول خدمة مياه الري
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عدد المواطنين   الشارع/ الحي   
  المشارآين

  درجة الرضا

  %100  1  حي أبو سلمان  1
  %78  9  آتف الواد  2
  %75  8  أريحا الجديدة  3
  %60  5  حي العرب  4
  %37  19  مة التحتىالنويع  5
  %35  51  شارع فلسطين  6
  %33  6  عين السلطان  7
  %33  3  حي صبيحة  8
  %25  4  حي الخديوي  9

  %17  12  حي القصب 10
  %10  10  قصر هشام 11
  %0  4  حي راس العين 12
  %0  3  حي المغاربة 13
  %0  3  شارع المنتزهات 14
  %0  3  حي المصنع 15
  %0  2  شارع التربية والتعليم 16
  %0  1  شارع القدس 17
    144  المجموع  

  
   عن انتظام وصول وتقديم خدمة مياه الري حسب األحياء المشارآة  درجة الرضا–) 6.2(جدول 
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  :الخاتمة

وات الحو إ دام قن ة التواصل وانع و قل ى أي شيء فه دل عل ائج ت ذه النت ا ن آانت ه ة أريح ين بلدي ار ب

ا  ة  حيث أ .ومواطنيه ا تصر    ن بلدي د أريح ا    وتؤّآ ستمر بينه ة االتصال الم ى أهمي ا،   عل ين مواطنيه  وب

ى أ             رجم إل ال ولكن من الواضح أن هذا اإلصرار ال يت ة        و. عم تبيان وبوضوح قل ذا االس ائج ه دي نت تب

ة           ة ثق ضا قل ائج أي دي النت شرب، و تب ري وال شقيها ال اه ب ة المي واطنين عن خدم واطنين رضى الم  الم

   .في البلدية بوجود بعض مظاهر الممارسات السلبية عام وإيمانهمببلدية أريحا بشكل 

  

واطنين        حدى أهم دعائم العم    إ ة والم ين البلدي ه تحاول              ل المشترك ب ق أن بلديت المواطن يث ة، ف  هي الثق

ام                       صالح الع واطن يعمل لل أن الم ق ب ة تث ا البلدي ه، بينم ة ل ذه ال    . توصيل أفضل خدم دام ه إ   بانع ة ف ن ثق

  .  والسعي الحثيث لرفع مستوى المدينة سيواجه العديد من العقباتالعمل المشترك

  

ام    .ل رفع الثقة بينها وبين مواطنيهاجعلى بلدية أريحا أن تعمل بجد من أ        هناك العديد من الوسائل للقي

تعم     شترآة واس ل الم سات العم تماع، وجل سات اس ة جل ذلك آإقام شر   ب ة لن الم الحديث ائل اإلع ال وس

          . ةمعلومات البلدي
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  -1-ملحق رقم 
االستمارة الخاصة باستطالع رأي المواطنين حول تقديم خدمة المياه بشقيها الري 

والشرب من قبل بلدية أريحا
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   لجنة النزاهة من أجل تقديم خدمة أفضل
االستمارة الخاصة باستطالع رأي المواطنين حول تقديم خدمة المياه بشقيها الري 

  رب والش
  من قبل بلدية أريحا 

  
  

) الري والشرب( الى رفع مستوى خدمة المياه لجنة النزاهة من أجل تقديم خدمة أفضلتهدف 
. المقدمة للمواطنين، وذلك من خالل جمع البيانات والمعلومات من مواطني أريحا ثم تحليلها ونشرها

ا ومواطنيها عن طريق فتح قنوات آذلك تهدف اللجنة إلى زيادة التواصل واالتصال بين بلدية اريح
  .الحوار بين البلدية والمجتمع

سطين                            ذ في فل ذي ينف راء ال ة من أجل الفق ة عن مشروع النزاه لجنة النزاهة في تقديم الخدمات منبثق
ان  –و االئتالف من أجل النزاهة  والمساءلة  ) أريج( القدس   –بالشراآة بين معهد االبحاث التطبيقية       أم

  DFID. وبالتمويل من الوآالة البريطانية TIRIؤسسة وبالتعاون مع م
 

 

A-معلومات تعريفية 

A.1  رقم االستمارة

................العنوان  A.2 ........... 

A.3 اسم الباحث الميداني :...........................................

A.4  تاريخ تعبئة االستمارة//

معلومات معبىء االستمارة

A.5  :أنثى. 2ذآر                                  . 1         الجنس              

A.6  عام فما فوق18يجب يكون ( سنوات العمر بالسنوات الكاملة (

A.7 
    جامعي فأآثر. 3 دبلوم  –ثانوي . 2المرحلة االساسية فما دون  . 1: المستوى التعليمي



. رأي المواطنين حول تقديم خدمة المياه بشقيها الري والشرب من قبل بلدية أريحا            هذا االستطالع عن    
اه                        ك ساعة لمي شرب، وأن آنت تمل اه ال أن آنت تملك ساعة لمياه الشرب الرجاء االجابة عن أسئلة مي

ري   الري الرجاء االجابة عن أسئلة       اه ال ة              . مي ساعات فيمكنك االجاب وعين من ال ك الن ا أن آنت تمل أم
   .عن جميع األسئلة

B- بشقيها الري والشرب محاور االستطالع لخدمة  

  مدى الرضا عن خدمة المياه المقدمة للمواطنين: القسم األول

 
 

B.1  
 

B.2  

  الخدمة؟سعر / ماهي درجة رضاك عن تكلفة
شرب  اه ال دًا . 1   مي ر راض  . 3راض  . 2 راِض ج ًا                              . 4غي ر راض إطالق                  غي
                                                غير راض إطالقًا                   . 4غير راض   . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1 مياه الري    

  
B.3  

 
B.4  

  الخدمة؟تقديم /ماهي درجة رضاك عن إنتظام وصول
                                           غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1  مياه الشرب

                                            غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1مياه الري    

 
 
B.5 
 
B.6  

 ماهي درجة رضاك عن العدالة والمساواة  بين المواطنين في تقديم الخدمة؟
                                            غير راض إطالقًا. 4  غير راض. 3راض  . 2راِض جدًا  . 1  مياه الشرب
                                             غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1مياه الري   

 
 
B.7 
 
B.8  

  عن أجراءات الخدمة؟ماهي درجة رضاك 
                                    غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1  ياه الشربم

                                               غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1مياه الري   

 
B.9 
 

B.10 

  آيف تقيم الخدمة في منطقتك؟
                                             غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1  مياه الشرب

                                                 غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1 مياه الري   

B.11
  في حال آان رفع االسعار يحسن من جودة الخدمة، هل أنت مستعد لدفع ثمن أعلى للخدمة؟

                                                     ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 1  مياه الشرب  
                                                    ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 1مياه الري      

B.12
 ما هي درجة رضاك عن نوعية مياه الشرب في المدارس؟

                غير راض إطالقًا. 4غير راض              . 3   راض         . 2راِض جدًا          . 1                
  



 
 
 

B.13 ما مدى رضاك؟2009أن آنت قد قمت بتمديد خط لخدمة المياه خالل عام ، 
    مياه الري B.14      مياه الشرب                                               

  
 

  مدى الرضى 
  

غير راض  غير راض    راض  راِض جدا
  إطالقًا

           التكلفة

          التمديد

          التأمين

          الساعة

              االجراءات

  مدى الرضى 
  

غير راض  غير راض    راض  راِض جدا
  إطالقًا

           التكلفة

          التمديد

          التأمين

          الساعة

              االجراءات

 المقدمة من البلديةخدمة مياه الشربالعدالة والمساواة في / إنتظام/ تكلفة / عوامل المؤثرة على جودةدرجة أهمية ال: القسم الثاني

B.15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.16
 
 
 
 
 
 

  على)" رشوة، واسطة، محسوبية، محاباة(وجود فساد " ما هي درجة تأثير 
  غيرمؤثر بتاتًا  غير مؤثر  مؤثر  مؤثر جدًا  مياه الشرب

          جودة الخدمة

          كلفة الخدمةت

العدالة والمساواة في تقديم 
  الخدمة

        

 
  غيرمؤثر بتاتًا  غير مؤثر  مؤثر  مؤثر جدًا  مياه الري

          جودة الخدمة

          تكلفة الخدمة

العدالة والمساواة في تقديم 
  الخدمة

        
  

B.17
 
 

 على " دورية اإلنتخابات المحلية" ما هي درجة تأثير 
  غيرمؤثر بتاتًا  غير مؤثر  مؤثر  جدًامؤثر   مياه الشرب

          جودة الخدمة

العدالة والمساواة في تقديم 
  الخدمة

        

 



B.18
 
 
 
 

  غيرمؤثر بتاتًا  غير مؤثر  مؤثر  مؤثر جدًا  مياه الري

          جودة الخدمة

العدالة والمساواة في تقديم 
  الخدمة

        

  

 فتاح على المواطنين من قبل البلديةمدى تطبيق مبادئ الشفافية واإلن: القسم الثالث 

 
 

B.19
 

B.20 

  خدمة؟ الهل يوجد معلومات منشورة من قبل البلدية عن
أحيانا                                      . 3ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 

            أحيانا                              . 3ال                     . 2              نعم    . 1    مياه الري    

 
 

B.21
 

B.22

  آافية؟خدمة  المن قبل البلدية عنفي حال االجابة بنعم، هل المعلومات المنشورة  
                                      أحيانا. 3       ال              . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 

                                       أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1    مياه الري    

 
 
 

B.23
 

B.24 

  ومات أو ارشادات متعلقة بإجراءات الحصول على الخدمة المطلوبة من البلدية؟ هل واجهتم أي مشكلة في الحصول على معل
                                       أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب

                                        أحيانا. 3             ال        . 2نعم                  . 1    مياه الري   

 
 

B.25
 

B.26 

  ؟ خدمة ثمن المعلومات حولهل يتم االعالن عن 
                                            أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب

                                         أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1   مياه الري    

 
 

B.27
 

B.28 

 في حال االجابة بنعم، هل االعالن عنها واضح ومعمم على الجميع؟ 
                                        أحيانا. 3ال                     . 2        نعم          . 1     مياه الشرب

                                         أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1   مياه الري    

 
 

B.29
 

B.30 

  الخدمة المقدمة؟  ) جودة( أن ثمن الخدمة يتناسب مع نوعية هل ترون
                                               أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 

                                          أحيانا. 3     ال                . 2نعم                  . 1   مياه الري    



 
 

B.31
 

B.32 

  
  بنشر قراراتها المتعلقة بالخدمة للمواطنين؟   هل تقوم البلدية

                                     أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 
أحيانا                                     . 3ال                     . 2نعم                  . 1   مياه الري     

B.33 
  هل تقوم البلدية باإلعالن عن مشاريع التطوير التي تقدمها للمواطنين؟ 

           أحيانا                            . 3ال                     . 2م                  نع. 1                    

B.34 
  هل هناك خطة عمل واضحة ومعلنة للبلدية؟ 

               أحيانا                       . 3ال                     . 2نعم                  . 1                    

B.35 
 هل يتم إطالعكم على المنح والمساعدات التي تتلقاها البلدية من جهات مختلفة؟ 

       أحيانا                              . 3ال                     . 2نعم                  . 1                      

B.36
 ؟)أي تنشر الموازنة(قوم البلدية بتقديم معلومات للمواطنين حول نفقاتها وإيراداتها؟ هل ت

       أحيانا                                . 3ال                     . 2نعم                  . 1                    

B.37 
  نفوذ البلدية منشورة إلطالع المواطنين؟ الحدود لمنطقة / هل الخارطة الهيكلية

       ال أعرف                                . 3ال                     . 2نعم                  . 1                

 خدمة مياه الشربمدى تطبيق نظم المساءلة من قبل البلدية في تقديم :  القسم الرابع

 
 

B.38
 

B.39 

 هل تعرفون إلى من تتوجهون في البلدية حين تواجهكم أية مشاآل متعلقة بالخدمة؟ 
                                                ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب

                                                 ال                    .2نعم                  . 1   مياه الري     

 
 

B.40
 

B.41 

  هل يتم إشراآكم من قبل البلدية في تطوير إقتراحات وإتخاذ أية قرارات متعلقة بالخدمة؟
                                      اناأحي. 3ال                     . 2نعم                  . 1     مياه الشرب

أحيانا                                     . 3ال                     . 2نعم                  . 1   مياه الري     

 
 

B.42
 

B.43 

  هل هناك مناطق تقدم فيها الخدمة بشكل افضل من غيرها؟
   ال                                                                 . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 

                                                ال                     . 2نعم                  . 1   مياه الري     

B.44 
 نظام لتلقي الشكاوي من المواطنين في البلدية؟ /هل يوجد آلية

                              ال أعرف. 3ال                        . 2نعم                            . 1          

B.45 
  نين في الوقت المناسب؟ للشكاوى المقدمة من قبل المواط هل تستجيب البلدية

             أحيانا                           . 3ال                        . 2نعم                           . 1          

مدى توفر النزاهة في البلدية :  القسم الخامس

B.46 
  لت التعيينات في البلدية؟ هل تعتقد بوجود واسطة ومحسوبية ومحاباة في عملي

              أحيانا                           . 3ال                        . 2نعم                           . 1        



B.47 
بلدية في تنفيذ الخدمات هل هناك إعتبارات عائلية وحزبية أو مصلحية ألعضاء المجلس البلدي أو الموظفيين الكبار في ال

  والمشاريع؟ 
              أحيانا                           . 3ال                        . 2نعم                           . 1        

B.48 
  هل تعطي البلدية أولوية في مشاريعها للمناطق الفقيرة والمهمشة؟

             أحيانا                           . 3ال                        . 2                       نعم    . 1        

B.49 
   هل تعتقد أنه يتم إرساء عطاءات على أشخاص أو جهات ذات عالقة أو قرابة أو مصلحة مشترآة برئيس أو أحد

  يين الكبار في البلدية؟        أعضاء المجلس البلدي أو الموظف
            أحيانا                           . 3ال                        . 2نعم                           . 1        

مدى مستوى القدرات واالمكانيات لدى البلدية وموظفيها : القسم السادس

 
 

B.50
 

B.51 

   ة بتسهيل عمليات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين؟هل البلدية ملتزم
ال                                                                   . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 

                                              ال                     . 2نعم                  . 1   مياه الري     

 
 

B.52
 

B.53 

  هل موظفي الخدمة في البلدية قادرين على النهوض بمسؤلياتهم وتحملها؟
ال                                                                    . 2نعم                  . 1     مياه الشرب 

                                              ال                     . 2نعم                  . 1    مياه الري     
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C.2 تاريخ مراجعة االستمارة من قبل الباحث............./............../............
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  التدقيق المكتبي
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C.5 تاريخ تدقيق االستمارة من قبل المشرف............/............../............. 
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