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 1  مدينة نابلس–بطاقة رأي المواطن 



  :مقدمةال

غ عدد    .  آيلو مترًا شمال القدس    63نابلس هي مدينة فلسطينية تقع في شمال الضفة الغربية، حوالي            يبل

كانها  سمة134,000س ر   .  ن رزيم، وتعتب ل ج ال وجب ل عيب ين جب تراتيجي ب ع اس ي موق ابلس ف ع ن تق

  . الفلسطينية ومرآزًا تجاريًا وثقافيًاعاصمة محافظة نابلس

، وتعتبر حاليًا واحدة من أآبر البلديات في فلسطين من حيث حجم             1869تأسست بلدية نابلس في عام      

ابلس  . الخدمات التي تقدمها، والمشاريع التي تقوم بها، وعدد الموظفين العاملين لديها    آما تعتبر بلدية ن

ة  واحدة من أآبر المؤسسات التي تشغ      ل أيدي عاملة في فلسطين وهي القوة الدافعة الرئيسة وراء عملي

اء           : الوحدات الرئيسة للبلدية هي   . التنمية في مدينة نابلس    دة الكهرب دة الهندسة ووح وحدة اإلدراة ووح

دة إدارة    ة، ووح ة والبيئ صحة العام دة ال ة ووح دة المالي صحي ووح صرف ال دة ال اه ووح دة المي ووح

والمطافئ،  وحدة الميكانيكا، ومحكمة البلدية، والمسالخ، وسوق الخضار المرآزي،          النفايات الصلبة و  

  )بلدية نابلس. (وخدمة قسم الشكاوى للعمالء، وأخيرًا مرآبات األقسام والوحدات

ابلس    ة ن سة لبلدي ازات الرئي ين اإلنج ن ب شاريع    : وم ة، وم ات العام ة والمتنزه ز الثقافي ة المراآ إقام

بلس الثقافي والتاريخي آمشروع إعادة إعمار المدينة القديمة، والمرآز التجاري           الحفاظ على تراث نا   

ر            ى حف ابلس، باإلضافة إل والذي يعتبر واحدًا من العالمات االقتصادية والمعمارية البارزة في مدينة ن

رى المجاور                     دات والق ذلك في البل ابلس، ولكن آ واطنين في ن ة حاجة الم . ةآبار المياه، ليس فقط لتلبي

  )بلدية نابلس(

ام              د تأسست ع ة فق ة والبيئ دة الصحة العام ق بوح ا يتعل ة نظرًا     1868أما فيم ة بالغ ر ذات أهمي  وتعتب

واطنين                  اة للم ة الحي ى نوعي ا المباشر عل شمل  . الرتباطها بأوضاع الصحة العامة في المدينة وتأثيره ي

ات ومسؤوليات مخ            ا واجب ى آل منه ل      هذا القسم أربعة فروع رئيسة عل دار من قب نظم وت ة ت  248تلف

صلبة            . موظفًا ات ال سم إدارة النفاي ذا الق وم   ويضم ه ع            ب التي تق ا من جمي تخلص منه ا وال ا ونقله جمعه
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ة  اء المدين ة        . أنح ان تعاوني يس لج شمل تأس ي ت ة والت شاريع الحيوي ن الم د م سم العدي ذا الق ذ ه و ينف

 3 نسمة في نابلس     140,000فايات الناتجة عن    آما تبلغ ميزانية التخلص من الن     . للتخلص من النفايات  

  )بلدية نابلس). ( دوالر أمريكي675,000(ماليين شيقل جديد 

 1997الخاص بالسلطات المحلية الفلسطينية والصادر في سنة         ) 1(ومن الجدير ذآره أن القانون رقم       

د   ي البن شير ف ات والق  8ي ع النفاي ة جم ن واجب البلدي ى أن م ة إل شوارع   الخاص بالنظاف ن ال ة م مام

  .والمنازل والمحالت العامة، ونقلها وإتالفها والتخطيط لذلك آله

 

  :أهداف االستمارة

ل                  تهدف هذه  صلبة من قب ات ال  االستمارة والتي تتعلق باستطالع رأي المواطن حول تقديم خدمة النفاي

ة مدى   إلى   إضافًة، جمع المعلومات و تحليلهامنتمكين المجتمع المدني تقوية وإلى  بلدية نابلس معرف

  .نابلس في مدينة العدالة في تقديم الخدمة للمواطنين من حي إلى آخر

شراآة مع     أجل من النزاهة مشروع وتأتي هذه األهداف آجزء من أهداف ذ بال ذي ينف راء ال د   الفق  معه

او    أمان، مؤسسة  و TIRIو) أريج(القدس -األبحاث التطبيقية ة التع ه وآال وم بتمويل دولي  والذي تق ن ال

ة  المجالس  والعالقة بين الثقة تعزيز ويهدف المشروع إلى  ).DFID(البريطاني  ا،   المحلي ومجتمعاته

اءة  أداء تحسين وتطوير  طريق عن ذه  وآف دراتها من اجل االستجابة الحتياجات         ه اء ق المجالس وبن

واطنين صال ه    /الم ى إي ة عل ات المحلي درات المجتمع اء ق ة، وبن ن جه ا م ات ات وتلبيته ذه االحتياج

ى         ،لصانعي القرار، والقدرة على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها من جهة أخرى            ؤدي إل ذي ي  األمر ال

  . مستدامة حقيقية تنمية تطوير هذه المجتمعات، وتحقيق

 المساءلة ونظم الشفافية ومبادئ النزاهة مفهوم تعزيز إلى الفقراء أجل من النزاهة آما يهدف مشروع

دمها يدًامجالس المحلية، وتحدفي عمل ال واطنين   في مجال الخدمات التي تق  ات، وخاصة خدمات  /للم
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ات  المياه، الصرف الصحي،   صلبة  وإدارة النفاي ة  .ال ستهدفة في المشروع، هي       والمجالس المحلي الم

  .الرام محلي ومجلس بلدية أريحا، نابلس، بلدية الخليل،  بلدية

  

  :المنهجية

د  شكيل لق م ت ة النت ة أفضل لجن ديم خدم ة من أجل تق ةزاه ستوى خدم ع م ى رف ي تهدف إل  إدارة الت

صلبة   واطني                      النفايات ال ات والمعلومات من م ك من خالل جمع البيان واطنين، وذل ة للم ة   المقدم مدين

شرها     نابلس ا ون ة                 .  ثم تحليله ين بلدي ادة التواصل ب ى زي ة إل ذلك تهدف اللجن ابلس آ ا عن     ن  ومواطنيه

ولى من المشروع   هذا تم تدريب اللجنة في السنة األ ول. لحوار بين البلدية والمجتمع   طريق فتح قنوات ا   

ة على جمع و تحليل البيانات والتي بدورها قامت بتحضير           دري   البطاق ب مجموعة من المتطوعين       و ت

   .المدينةوجمع المعلومات المطلوبة من أحياء على توزيعها 

ابلس أفضل مدينة   وقسمت لجنة النزاهة من أجل تقديم خدمة         ى    ن ة  27 ال ة       منطق م تعبئ ة   802 و ت بطاق

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

  .التالية النتائج وإعطاءتحليل البيانات الواردة لتفريغ و

 

  :أهم االستنتاجات

  :لنتائج واالستنتاجات، ومنهاتقّدم بطاقة رأي المواطن التي تّم تحليلها العديد من ا

  .هناك رضى عام عن خدمة النفايات الصلبة في مدينة نابلسبناًء على النتائج فإن  -

ابلس ال   - ي ن ة ف اطق المختلف إن المن تطالع ف ة ف بحسب االس ة المقدم ودة الخدم نفس ج ع ب ا تتمت يم

  .يتعلق بالنفايات الصلبة

صلبة،     المتعلقة بخدمة النف    جميع المعلومات  ال يتم نشر   - ة            ايات ال ى مدى تطبيق البلدي ؤثر عل ا ي مم

  .لمبادئ الشفافية واالنفتاح على المواطنين
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  .وجود المسؤولين في بعض المناطق يؤثر على جودة الخدمات المقدمة بشكل إيجابي -

ل             - سؤولية بالكام ل الم ى تحم ادرون عل ة ق وظفي البلدي ابلس أن م ة ن ي مدين واطن ف ر الم يعتب

  . بواجبهموقادرون على القيام

  

  :ملخص ألهم النتائج

ة     ي مدين صلبة ف ات ال ة إدارة النفاي ن خدم ام ع اك رضى ع واطن أن هن ة رأي الم رت بطاق د أظه لق

ابلس ث أوضح . ن ام    % 58حي ن انتظ م راضون ع ة أنه ة البطاق ي تعبئ شارآين ف واطنين الم ن الم م

اك عدل وم        % 53وصول وتقديم خدمة النفايات الصلبة، ورأى        نهم أن هن واطنين في       م ين الم ساواة ب

  . تقديم هذه الخدمة

تهم،    % 54وبشكل عام أظهرت النتائج أن       من المواطنين راضون عن خدمة النفايات الصلبة في منطق

اآن سكنهم،                % 74ويظهر ذلك واضحًا من خالل تأآيد        ات في أم غ دوري للحاوي اك تفري نهم أن هن م

ع ثمن أعلى للخدمة حتى لو آان رفع رسوم ضريبة           غير مستعدين لدف  % 49إال أن العديد منهم بنسبة      

  . النفايات يحسن من جودة الخدمة

ابلس أن                   صلبة في ن ات ال ة النفاي ق بخدم رون أن       % 50ومن الجدير بالذآر فيما يتعل واطنين ي من الم

ذه  % 40حاويات الموجودة في منطقتهم آاٍف، في حين أن      عدد ال  منهم يرون أن عددها غير آاٍف، وه

إن         .  يمكن االستهانة بها وإن آانت ال تشكل األغلبية        نسبة ال  سه ف واطنين    % 58وفي الوقت نف من الم

ين أن    ي ح كنهم، ف اطق س ي من ب ف ات مناس ان الحاوي دون أن مك ة % 43يج ط رأوا أن نوعي فق

  . الحاويات المستخدمة مناسب

ة رأي ا   ت بطاق د بين شوارع، فق يس ال ة بتكن ال النظاف ام عم ا يخص قي ا فيم واطن أن أّم ن % 56لم م

سبة      واطنين بن ة الم ا بقي تهم، أم وارع منطق يس ش ة بتكن ال النظاف ام عم دون قي واطنين يؤآ  %20الم
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ّين        فأجابوا بالنفي فيما يتعلق بتكني     نه % 24س الشوارع، في حين ب ذا          م ة يقومون به ال النظاف م أن عم

  .أحيانًا

اح شفافية واالنفت ادئ ال ة لمب ق البلدي دى تطبي ص م ا يخ ت آراء وفيم د تراوح واطنين فق ى الم  عل

سبة        . المواطنين في هذا المجال    واطنين بن شورة          % 53فقد رأى أغلبية الم اك معلومات من يس هن ه ل أن

ذين                    سبة ال ه بلغت ن وا   من قبل البلدية عن خدمة النفايات الصلبة، وفي الوقت ذات م يواجه شكلة في     ل  م

الحصول على خدمة النفايات الصلبة المطلوبة      الحصول على معلومات أو إرشادات متعلقة بإجراءات        

ابلس     % 59وتوضح نتائج بطاقة رأي المواطن آذلك أن   %. 59من البلدية    ة ن واطنين في مدين من الم

نهم أن  % 52يرون أن البلدية ال تقوم باإلعالن عن معلومات حول خدمة النفايات الصلبة، آما يرى                م

  .بهذه الخدمةالبلدية ال تقوم بنشر قراراتها المتعلقة 

ساعدات التي            % 61وترى أغلبية المواطنين وذلك بنسبة       نح والم أن البلدية ال تقوم بإطالعهم على الم

د    مواطنين حول نفقاتها وإيراداتها،     تتلقاها من جهات مختلفة، آما أنها ال تقوم بتقديم معلومات لل           د أي وق

  .المشارآين في بطاقة رأي المواطنمن مواطني نابلس % 66ذلك 

ق نظم  دى تطبي ابلس موضوع م ة ن ي مدين واطن ف ة رأي الم ا بطاق ي تطرقت له ومن المواضيع الت

ذا الخصوص أن            . المساءلة من قبل البلدية في تقديم خدمة النفايات الصلبة         ائج في ه وقد أوضحت النت

ة بخدم             % 58 شاآل متعلق ة م واجههم أي ة حين ت ى من يتوجهون في البلدي ة من المواطنين يعرفون إل

صلبة، إال أن    ات ال ي         % 75النفاي وم بإشراآهم في تطوير اقتراحات أو ف ة ال تق رون أن البلدي نهم ي م

صلبة            ات ال ة النفاي ة بخدم رارات متعلق واطن              . اتخاذ أية ق ة رأي الم ا بطاق ائج التي تبينه م النت  ومن أه

لبة بشكل أفضل من    من المواطنين يرون أن هناك مناطق تقدم فيها خدمة النفايات الص          % 65 أن   آذلك

  . غيرها، مما يعني أن هناك عدم مساواة بين المناطق المختلفة في مدينة نابلس
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ة               ائج تظهر أن أغلبي إن النت ا، ف أما فيما يتعلق بمدى مستوى القدرات واإلمكانات لدى البلدية وموظفيه

ايات الصلبة المقدمة   يرون أن البلدية ملتزمة بتسهيل عمليات تطوير خدمة النف        % 55المواطنين بنسبة   

ين أن   ي ح واطنين، ف ى      % 67للم ادرون عل ة ق ي البلدي ة ف وظفي الخدم رون أن م واطنين ي ن الم م

  .النهوض بمسؤولياتهم وتحملها، مما يعكس ثقة المواطنين بالبلدية وموظفيها، وبإمكاناتهم وقدراتهم

ة      من المواطنين أن هناك واسطة ومحسوبية ومحا       % 50وفي المقابل، يعتقد     ديم خدم ة تق اة في عملي ب

  . فيما يخص النزاهة في البلديةغير إيجابيالنفايات الصلبة، ويعتبر هذا مؤشرًا 

  

  :النتائج األساسية

سبة   واطنين بن ة الم ى أن أغلبي واطن إل ة رأي الم شير بطاق ة % 63ت عر خدم ة وس راضون عن تكلف

و      منهم فقط مست% 32إال أن ) )1( انظر الشكل(النفايات الصلبة   ى ل ة حت ى للخدم عدون لدفع ثمن أعل

  .)2( آان ذلك يؤدي إلى تحسين الخدمة، ويظهر هذا واضحًا في الشكل

  
  خدمة النفايات الصلبة/ عن تكلفة اجة الرض در–) 1(الشكل 
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  استعداد المواطنين لدفع ثمن أعلى للخدمة إذا آان ذلك يحسن من جودتها–) 2(الشكل 

  
  

بّينوا من خالل بطاقة رأي المواطن ) )3( الشكل% (53 المواطنين بنسبة وعلى الرغم من أن أغلبية

 النفايات الصلبة إلى أن نسبة الرضأنهم يرون أن هناك عدل ومساواة بين المواطنين في تقديم خدمة ا

 يتفاوت بشكل مالحظ بين األحياء والشوارع عدد الحاويات الموجودة في مناطق السكن المختلفةعن 

  ).1(ويمكن رؤية هذه الفروقات من خالل جدول . ي مدينة نابلسالمختلفة ف

  
   عن العدالة والمساواة بين المواطنين في تقديم خدمة النفايات الصلبةا درجة الرض–) 3(الشكل 
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عدد المواطنين   الشارع/ الحي   
  المشارآين

  ادرجة الرض

  %100  2  بالطة البلد  1
  %100  5  10شارع / راس العين   2
  %81  63  خلة العامود  3
  %78  69  شارع االتحاد  4
  %70  67  شارع المدارس  5
  %67  30  آشيكة/ راس العين   6
  %67  3  البلد القديمة  7
  %63  32  شارع فيصل  8
  %59  17  راس العين/ راس العين   9

  %48  64  شارع الجامعة 10
  %45  33  شارع عّمان 11
  %45  11  القريون 12
  %44  16  شارع آلية الروضة 13
  %42  66  شارع سفيان 14
  %42  12  حارة الياسمين 15
  %40  5  آروم عاشور/ راس العين  16
  %38  69  رفيديا 17
  %36  11  شارع الباشا/ راس العين  18
  %36  53  شارع مؤتة/ خلة اإليمان  19
  %34  64  المخفّية 20
  %33  15  السوق 21
  %29  7  الدوار 22
  %25  4  خ مسّلميالش 23
  %25  4  ة باب الساحةحار 24
  %19  58  شارع عصيرة 25
  %0  4  حارة حبس الدم 26
  %0  6  حارة القيسارية 27

    790  المجموع  
   حسب أحياء وشوارع مدينة نابلسعن آفاية عدد الحاويات الموجود في مناطق السكن ادرجة الرض –) 1(جدول 

  

دول    ن الج حًا م ر واض ي مدين   أن ) 1(ويظه اء ف ن األحي د م دد    العدي ن ع ية ع ر راض ابلس غي ة ن

  .الحاويات وترى أن عددها غير آاٍف مثل رفيديا، خلة اإليمان، والمخفّية

ى أن                          شير إل ة ت سبة العام إن الن سكنية ف اطق ال يس شوارع المن ة بتكن ال النظاف ام عم أما فيما يتعلق بقي

اطق سكنهم إال أن ا       ) )4(الشكل  % (56 وفر في من ذا مت رون أن ه شير  ) 2(لجدول  من المواطنين ي ي
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ود   دم وج رة ع دعم فك ا ي ة، مم ذه الخدم ديم ه ي تق شوراع ف اء وال ين األحي ضًا ب اوت أي ود تف ى وج إل

  .مساواة في تقديم الخدمة بشكل عام بين المناطق

  

  
   قيام عمال النظافة بتكنيس شوارع المناطق السكنية–) 4(الشكل 

  
رة الياسمين والمخفّية وشارع عّمان وغيرها ويظهر واضحًا أن أغلبية المواطنين في رفيديا، وحا

   .يجبيرون أن عمال النظافة ال يقومون بتكنيس شوارع منطقتهم آما 

  
عدد المواطنين   الشارع/ الحي   

  المشارآين
  ادرجة الرض

  %100  69  شارع االتحاد  1
  %82  11  شارع الباشا/ راس العين   2
  %80  30  آشيكة/ راس العين   3
  %69  16  وضةشارع آلية الر  4
  %67  63  خلة العامود  5
  %65  17  راس العين/ راس العين   6
  %65  65  شارع الجامعة  7
  %64  58  شارع عصيرة  8
  %60  5  10شارع / راس العين   9

  %54  67  شارع المدارس 10
  %54  54  شارع مؤتة/ خلة اإليمان  11
  %52  66  شارع سفيان 12
  %50  32  شارع فيصل 13
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عدد المواطنين   الشارع/ الحي   
  المشارآين

  ادرجة الرض

  %50  4  حارة باب الساحة 14
  %48  69  رفيديا 15
  %33  15  السوق 16
  %33  6  حارة القيسارية 17
  %33  12  حارة الياسمين 18
  %33  3  البلد القديمة 19
  %30  33  شارع عّمان 20
  %29  7  الدوار 21
  %27  11  القريون22
  %23  65  المخفية 23
  %20  5  آروم عاشور/ لعين راس ا 24
  %0  2  بالطة البلد 25
  %0  4  حارة حبس الدم 26
  %0  4  الشيخ مسّلم27
    793  المجموع  

  
   قيام عمال النظافة بتكنيس شوارع المناطق السكنية حسب أحياء وشوارع مدينة نابلس–) 2(جدول 

  

أثير     % 73ومن النتائج التي تم استنتاجها من بطاقة رأي المواطن أن            اك ت رون أن هن واطنين ي من الم

ة                ك المنطق ويمكن  . مباشر لوجود مسؤول في منطقة سكنية ما على جودة خدمة النفايات الصلبة في تل

  .)5(وص هذا الموضوع من خالل الشكل التعرف على آراء المواطنين بخص

  
  رجة تأثير وجود مسؤول في منطقة سكنية على جودة خدمة النفايات الصلبة د–) 5(الشكل 
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ّين واطن  وتب ة رأي الم ائج بطاق ضًا نت ة أي ا  أن البلدي ًا م ل      أحيان ن قب ة م شكاوى المقدم ستجيب لل  ت

ا                 واطنين وتتابعه ات الم اً  المواطنين في الوقت المناسب مما يعني أن البلدية تتجاوب مع طلب إال ،   أحيان

سؤال آانت                  أن نس  ذا ال ى ه ابوا باإليجاب عل ذين أج واطنين ال شكل   . فقط % 24بة الم  يوضح   )6(وال

  .ذلك

  
   هل تستجيب البلدية للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين في الوقت المناسب؟–) 6(الشكل 

 

شكاوي            % 46وفي نفس السياق أوضحت النتائج أن        من المواطنين يرون أن هناك آلية ونظام لتلقي ال

ة، في حين أن             ذلك، و           % 36من المواطنين في البلدي م ال يعلمون ب وا أنه نهم بّين ى    % 18م أشاروا إل

  ).7(ويمكن االطالع على هذه النتائج من خالل الشكل . ذلكعدم وجود 
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 نظام لتلقي الشكاوي من المواطنين في البلدية/  وجود آلية –) 7(الشكل 

  

واطنين ب   م الم إن معظ سه ف ت نف ي الوق سبة وف ين    % 58ن ة ح ي البلدي ون ف ن يتوجه ى م ون إل يعرف

   ).)8(انظر الشكل . (تواجههم أية مشاآل متعلقة بخدمة النفايات الصلبة

  
   معرفة المواطنين لمن يتجهون في البلدية حين تواجههم مشاآل متعلقة بخدمة النفايات الصلبة–) 8(الشكل 
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  :الخاتمة

 على أن هناك رضًى عام عن خدمة النفايات الصلبة في مدينة إن نتائج بطاقة رأي المواطن تدل

نابلس، على الرغم من وجود تفاوت ملحوظ في تقديم هذه الخدمة من منطقة إلى أخرى ومن حي إلى 

أي أن البلدية تعمل على توفير الخدمة األساسية ولكن هناك مشكلة في التوزيع والعدل بين . آخر

  . المناطق

نين حيث أن هناك معلومات  أن هناك مشاآل تتعلق بالشفافية بين البلدية والمواطونستطيع االستنتاج

ها البلدية مع مواطنيها، ولو آانت البلدية تقوم بذلك لكانت ثقة المواطنين بها أآبر، مما يؤدي ال تشارآ

    . إلى تعزيز التفاهم والمشارآة بين البلدية والمواطنين

عقد جلسات استماع يستطيع ب تقومأن ر معلومات البلدية وعلى بلدية نابلس أن تعمل على نش

المواطنون من خاللها التعبير عن المشاآل التي يواجهونها، مما يساعد البلدية أيضًا على حل هذه 

   .المشاآل حال وضع يدها عليها
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  -1-ملحق رقم 
 من قبل ات الصلبةالنفاياالستمارة الخاصة باستطالع رأي المواطنين حول تقديم خدمة 

نابلسبلدية 
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  لجنة النزاهة من أجل تقديم خدمة أفضل
االستمارة الخاصة باستطالع رأي المواطنين حول تقديم خدمة النفايات الصلبة من قبل 

  بلدية نابلس
  

ك                  واطنين، وذل ة للم ة المقدم ع مستوى خدمات البلدي تهدف لجنة النزاهة من أجل خدمة أفضل الى رف
شرها             من خالل  ا ون م تحليله ابلس ث ى        .  جمع البيانات والمعلومات من مواطني ن ة إل ذلك تهدف اللجن آ

ة      ين البلدي وار ب وات الح تح قن ق ف ن طري ا ع ابلس ومواطنيه ة ن ين بلدي صال ب ادة التواصل واالت زي
  . والمجتمع

ذ                سطين     لجنة النزاهة من أجل خدمة أفضل منبثقة عن مشروع النزاهة من أجل الفقراء الذي ينف  في فل
ان  –و االئتالف من أجل النزاهة  والمساءلة  ) أريج( القدس   –بالشراآة بين معهد االبحاث التطبيقية       أم

      DFID. وبالتمويل من الوآالة البريطانية TIRIوبالتعاون مع مؤسسة 
  
  

A     -معلومات تعريفية   
A.1   

  رقم االستمارة     
  

A.2          العنوان..........................................  
A.3   اسم الباحث الميداني.........................................  
A.4   

  /                  / تاريخ تعبئة اإلستمارة                  
  

  معلومات معبئ االستمارة 
A.5    أنثى                      . 2ذآر                                . 1الجنس  

  
A.6   

  )   عام فما فوق18يجب أن تكون (العمر بالسنوات الكاملة                   سنوات 
  

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

   



  
  .فايات الصلبة من قبل بلدية نابلسرأي المواطنين حول تقديم خدمة النهذا االستطالع عن 

B- النفايات الصلبة محاور االستطالع لخدمة  

  مدى الرضا عن خدمة النفايات الصلبة المقدمة للمواطنين: القسم األول

B.1  
  خدمة النفايات الصلبة ؟سعر / ماهي درجة رضاك عن تكلفة

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

B.2  
  خدمة النفايات الصلبة ؟تقديم /ماهي درجة رضاك عن إنتظام وصول

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

B.3  
 ماهي درجة رضاك عن العدالة والمساواة  بين المواطنين في تقديم خدمة النفايات الصلبة ؟

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

B.4 
 
  

  ات الصلبة ؟عن أجراءات خدمة النفايماهي درجة رضاك 
                                                          غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1

B.5 
 
  

  آيف تقيم خدمة النفايات الصلبة  في منطقتك؟
                                                       غير راض إطالقًا. 4غير راض  . 3راض  . 2راِض جدًا  . 1

B.6 
  آيف تقيم  دورية تفريغ الحاويات في منطقة سكنك؟

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

B.7 
  ضريبة النفايات يحسن من جودة خدمة النفايات الصلبة ، هل أنت مستعد لدفع ثمن أعلى للخدمة؟في حال آان رفع رسوم 

                                                       ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 1  

B.8 
   خدمة أدارة النفايات الصلبة في نابلس؟هل أنت راض أو غير راض عن نوعية

                                                         ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 1
B.9  

 
  هل عدد الحاويات آاف في منطقة سكنك؟

                                                          ال أعرف. 3     ال                . 2نعم                  . 
B.10
 
  

  هل مكان الحاويات مناسب في منطقة سكنك؟
                                                          ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 

B.11
 
 

  هل نوعية الحاويات مناسب في منطقة سكنك؟
                                                          ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 



B.12
 
  

  هل يقوم عمال النظافة بتكنيس شوارع منطقة سكنك؟
                        أحيانا                                  . 3ال                     . 2                 نعم . 1  

  
  

   المقدمة من البلديةخدمة مياه الشربالعدالة والمساواة في / إنتظام/ تكلفة / درجة أهمية العوامل المؤثرة على جودة: القسم الثاني

B.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما هي درجة تأثير وجود مسؤول في منطقة سكنية على
  غيرمؤثر بتاتًا  غير مؤثر  مؤثر  مؤثر جدًا  خدمة النفايات الصلبة

          جودة خدمة النفايات الصلبة 

العدالة والمساواة في تقديم 
  خدمة النفايات الصلبة 

        

  

   ح على المواطنين من قبل البلديةمدى تطبيق مبادئ الشفافية واإلنفتا: القسم الثالث 

B.14
 
  

  ؟ خدمة النفايات الصلبة هل يوجد معلومات منشورة من قبل البلدية عن
                      أحيانا                                 . 3ال                     . 2نعم                  . 1    

B.15
 
  

 آافية؟  خدمة النفايات الصلبة من قبل البلدية عنجابة بنعم، هل المعلومات المنشورة في حال اال 
                                                       أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1    

B.16
 
  

معلومات أو ارشادات متعلقة بإجراءات الحصول على خدمة النفايات الصلبة  هل واجهتم أي مشكلة في الحصول على 
  المطلوبة من البلدية؟ 

                                                        أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1   

B.17 
   خدمة النفايات الصلبة ؟ حولمعلومات هل يتم االعالن عن 

                                                          أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1   

B.18 
 في حال االجابة بنعم، هل االعالن عنها واضح ومعمم على الجميع؟ 

                                                       أحيانا. 3ال                     . 2   نعم               . 1   



B.19 
  خدمة النفايات الصلبة  المقدمة؟  ) جودة(هل ترون أن ثمن خدمة النفايات الصلبة  يتناسب مع نوعية 

                                                              أحيانا. 3        ال             . 2نعم                  . 1    

B.20
  بنشر قراراتها المتعلقة بخدمة النفايات الصلبة  للمواطنين؟   هل تقوم البلدية

                                                        أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1    

B.21 
 هل تقوم البلدية باإلعالن عن مشاريع التطوير التي تقدمها للمواطنين حول النفايات الصلبة؟ 

           أحيانا                             . 3ال                     . 2نعم                  . 1                    

B.22 
  هل هناك خطة عمل واضحة ومعلنة للبلدية في مجال النفايات الصلبة؟ 

    أحيانا                                   . 3ال                     . 2نعم                  . 1                    

B.23 
 المنح والمساعدات التي تتلقاها البلدية من جهات مختلفة؟ هل يتم إطالعكم على 

                       أحيانا               . 3ال                     . 2نعم                  . 1                      

B.24 
 ؟)أي تنشر الموازنة(تها؟ هل تقوم البلدية بتقديم معلومات للمواطنين حول نفقاتها وإيرادا

     أحيانا                                   . 3ال                     . 2نعم                  . 1                    

B.25 
  الحدود لمنطقة نفوذ البلدية منشورة إلطالع المواطنين؟ / هل الخارطة الهيكلية

                                        ال أعرف. 3ال                     . 2نعم                  . 1                

 خدمة النفايات الصلبةمدى تطبيق نظم المساءلة من قبل البلدية في تقديم :  القسم الرابع

B.26 
 ة مشاآل متعلقة بخدمة النفايات الصلبة ؟ هل تعرفون إلى من تتوجهون في البلدية حين تواجهكم أي

                                                                  ال                     . 2نعم                  . 1   

B.27 
  دمة النفايات الصلبة ؟هل يتم إشراآكم من قبل البلدية في تطوير إقتراحات وإتخاذ أية قرارات متعلقة بخ

                                                         أحيانا. 3ال                     . 2نعم                  . 1   

B.28 
  هل هناك مناطق تقدم فيها خدمة النفايات الصلبة  بشكل افضل من غيرها؟

 ال                                                                                    . 2 نعم                 . 1    
 

B.29 
 نظام لتلقي الشكاوي من المواطنين في البلدية؟ /هل يوجد آلية

                                ال أعرف. 3ال                        . 2نعم                            . 1          

B.30 
  للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين في الوقت المناسب؟  هل تستجيب البلدية

               أحيانا                         . 3ال                        . 2نعم                           . 1          



 مدى مستوى القدرات واالمكانيات لدى البلدية وموظفيها:  القسم الخامس

 
B.31 

   هل البلدية ملتزمة بتسهيل عمليات تطوير خدمة النفايات الصلبة  المقدمة للمواطنين؟
                        ال                                                              . 2نعم                  . 1    

B.32 
  هل موظفي خدمة النفايات الصلبة  في البلدية قادرين على النهوض بمسؤلياتهم وتحملها؟

                   ال                                                                 . 2نعم                  . 1     

  
 

 مدى توفر النزاهة في البلدية: القسم السادس

 
B.33 

  هل تعتقد بوجود واسطة ومحسوبية ومحاباة في عملية تقديم خدمة النفايات الصلبة؟ 
             أحيانا                         . 3ال                        . 2نعم                           . 1        

   
  

C-التدقيق الميداني   
C.1  لم تكتمل. 2اآتملت                       . 1:   نتائج االستمارة  

 ..............................................................السبب 
C.2 تاريخ مراجعة االستمارة من قبل الباحث............./............../............  

C.3 توقيع الباحث.......................................... 

  التدقيق المكتبي

C.4 تاريخ استالم االستمارة................../......./............  

C.5 تاريخ تدقيق االستمارة من قبل المشرف............/............../............. 

C.6 توقيع المشرف..........................................  

  
  

  


