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 ، عزيزي / عزيزتي 
 

، ويهمنا ما تتعرض له المدينة  (منظمة غير حكومية تعمل في محافظة البصرة    )معهد نيسان للوعي الديمقراطي    نحن

على   التعرف  االستبيان  هذا  خالل  من  نسعى   ، والهواء  والمياه  التربة  مستوى  على  خطير  بيئي  تلوث   آرائكم من 

وال العامة  الصحة  على  الخطيرة  الظاهرة  هذه  ازاء  المبيئةومواقفكم  الجهات  الى  صوتكم  وايصال  التخاذ  ،  سؤولة 

 اجراءات عاجلة وحقيقية للحد من مخاطر التلوث وتحسين شروط العيش في مدينة صحية وبيئة نظيفة. 
 

لمواطنين والحكومة بهدف إيصال أصوات  ا ستنشر بشكل شفاف لكل    ال يدخل ضمن أي عمل حزبي ونتائجه  االستبيان

جسر   ومد  بينهما  االمواطنين  تحسين  لتعاون  البيئية  بهدف  البصرة  ألبناءالظروف  في و.  محافظة  تعاونكم  نأمل  عليه 

واقعية غير  تصورات  او  خاصة  ميول  او  دوافع  أي  عن  بعيدا  الدقيقة  الموضوعية  االجابات  هذه    اعطاء  ان  علما 

 . مقدما البحثية فقط، لذلك ال نحتاج الى ذكر االسم،  شاكرين تعاونكم معناالمعلومات هي لألغراض 
 

 

 

 

 

 



 بيانات عامة 

 

 انثى              ذكر      :     نوع الجنس
 

   ات عليادراس     بكالوريوس  -دبلوم      اعدادية او اقل   : التحصيل الدراسي
 

 40اكبر من    سنة    39-30           سنة   29-18       الفئة العمرية : 
 

 بدون عمل            طالب       قطاع خاص           متقاعد -موظف          : طبيعة العمل

 
 اقضية و نواحي             مركز المدينة    مكان السكن:

 
  غير مخدومة       نصف خدمات           مخدومة بالكامل  خدمات المنطقة: 

 
 ضعيف        متوسط             جيد    : مستوى المعيشة 

 

 االستبيان:اسئلة 

 ؟ هل تشعر بقلق كبير اتجاه التلوث البيئي في البصرة  -1

  الى حد ما    كال  نعم  

 ) يمكنك االجابة على اكثر من خيار( ؟ برايك ، ما اشد انواع التلوث في منطقتك  -2

  تلوث اشعاعي   تلوث التربة    تلوث الماء   تلوث الهواء 

 ) يمكنك االجابة على اكثر من خيار( ؟ ما هو نوع التلوث في منطقتك  -3

 تلوث اشعاعي   تلوث التربة    تلوث الماء   تلوث الهواء 

 ؟  هل من الممكن الحد من التلوث البيئي في البصرة  -4

  الى حد ما    كال   نعم  

 ؟   في الحد من التلوث البيئي جادة هل تعتقد ان الحكومة المحلية  -5

  الى حد ما    كال   نعم  

 ؟   برايك هل تعتقد ان للمواطن دور مهم في تقليل التلوث البيئي -6

  الى حد ما    كال   نعم  

 ؟ هل انت على استعداد لتغيير عاداتك للحد من تلوث البيئة -7

 الى حد ما    كال    نعم 

 ؟ لتقليل التلوث البيئي ل تطوعية هل ان مستعد للمشاركة في حمالت -8



    كال   نعم 

 

 هل اطلعت على قانون حماية وتحسين البيئة العراقي؟  -9
 

 كال   نعم   

 

 
 ؟ جادة في تفعيل وتطبيق قانون تحسين البيئة هل تعتقد ان الحكومة  -10

   

    ال اعلم    كال    نعم 

  ؟ تعتقد ان المجتمع بحاجة الى توعية حول مخاطر التلوث البيئي هل  -11

  ال اعلم   كال        نعم  

  ؟  هل انت مع تضمين مناهج التعليم دروس حول مخاطر التلوث البيئي والحد منها -12

     ال اعلم       كال    نعم 

  ؟  هل تعتقد ان انحسار الزراعة في البصرة ادى الى زيادة نسبة التلوث البيئي -13

 ال اعلم       كال   نعم 

 

 هل تعتقد ان محافظة البصرة تحتاج حزام اخضر ) تشجير( للتقليل من نسبة التلوث البيئي؟ -13

 ال اعلم       كال   نعم 

 

 هل تعتقد ان المؤسسات الحكومية مسؤولة عن تلوث البيئي بنسبة كبيرة؟    -14

 الى حد ما    كال            نعم 

 

 ) يمكنك اختيار اكثر من اجابة(  ؟برايك، لماذا لم يتخذ اي اجراء جدي للحد من التلوث البيئي في منطقتك -15

عدم اهتمام الحكومة بصحة المواطنين والبيئة   عدم وجود عقوبات رادعة  الصحي والبيئي ضعف الوعي  

   

  هل تعتقد ان للتلوث اضرار بيئية على الصحة العامة؟  -16

 ال اعلم    كال  نعم   

  



 نتيجة التلوث البيئي؟  بأمراضالى االصابة او من منطقتك هل تعرضت انت او احد افراد عائلتك  -17

         ال اعلم       كال                    نعم 

 

 ؟ الوطنية  بدورها في التوعية حول مخاطر التلوث البيئي  وسائل االعالم المحلية او تقومهل  -18

  ال اعلم            كال     نعم    

او  ما هو   -19 البيئي رايك  التلوث  للحد من مخاطر  مدافعة  بحملة  الحكومية  المنظمات غير  احد  قامت  اذا  فيما  موقفك 

 ؟ ومحاسبة المسؤولين عن مصادر التلوث واجبارهم على اتخاذ اجراءات استثنائية في محافظتك  

 ) يمكنك اختيار اكثر من اجابة( 

   تدعمهم ماديا   تقف معهم وتشاركهم حملتهم        تساندهم معنويا 

  ليس لديك الثقة باي جهة   ال تعتقد انها خطوة جادة   

 

 هل تعتقد ان شبكة المياه) االسالة ( في منطقتك لها تأثير في تلوث المياه؟   -20

 ال اعلم            كال     نعم    

 

 
 اذا كان جوابك في السؤال السابق ) نعم ( فما هي االسباب ؟  -21

 
 من المحطة   سوء التصفية قديمة ومتداخلة مع المياه الملوثة داخل االرض     ال توجد شبكة مياه في منطقتك 

 
 

 هل تعتقد ان شبكة المجاري لها تأثير على التلوث البيئي في منطقتك ؟  -22
 ال اعلم            كال     نعم    

 

 اذا كان جوابك في السؤال السابق ) نعم ( فما هي االسباب ؟   -23
 

 تصب في االنهر بشكل مباشر   خلة  وتطفح دائما قديمة ومتدا  في منطقتك    توجد شبكة مجاريال  

 

 هل تعتقد ان تلوث المياه اثر على الزراعة  في منطقتك؟ -24
 

 ال اعلم    االراضي الزراعية    الحدائق المنزلية  

 

 هل تعتقد ان تلوث المياه اثر على الثروة الحيوانية في منطقتك؟  -25
 

 ال اعلم            كال     نعم    

 

 

 كيف تتعامل دائرة البلدية في منطقتك مع النفايات المنزلية؟  -26
   

 ابدا     نادرا ترفعها بشكل دوري اكثر من مرة      ترفعها بشكل دوري مرة واحدة يوميا  
 

 هل توجد قرب منطقتك محطة تجميع النفايات المنزلية؟  -27



 ال اعلم            كال     نعم    

 
 

 هل تؤثر المحطات الوسطية ) محطات جمع النفايات المنزلية( على الصحة العامة؟ -28
 ال اعلم            كال     نعم    

 

 هل تعرف الشرطة البيئية ودورها في المجتمع؟   -29
 ال اعلم            كال     نعم    

 

 
 هل تساعد في االبالغ عن حاالت التلوث ان حصلت؟  -30

 غير مهتم            كال     نعم    

 


