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نتائج تحليل االستبيان في قضاء الهارثة حول معرفة احتياجات واولويات 

 0202المواطنين في القضاء لتضمينها في موازنة 

 :مقدمة

تعد عملٌة اعداد الموازنة المحلٌة  من الموضوعات المهمة كونها االساس فً رسم 

السٌاسات العامة للمحافظة، وانها نقطة البداٌة إلعداد الموازنة االتحادٌة، وهذه 

فً اتجاهٌن، االول هً عملٌة اعداد خطة المشارٌع النقطة فٌها بداٌة وتكون 

السنوٌة للدوائر والمدٌرٌات، اما الثانً هً خطة مشارٌع المحافظة والتً تجمع من 

و  20مجالس االقضٌة والمحافظة، ومن منطلق ما جاء فً الدستور العراقً المادة 

فً الزام  0ادة المعدل البند خامسا الم 2008لسنة  21وما جاء فً القانون رقم  20

الجهات الحكومٌة ذلت العالقة بمشاركة المواطنٌن عند اعداد الموازنة، عمل معهد 

نٌسان للوعً الدٌمقراطً وبالتعاون مع مشروع تكامل على توزٌع استبٌان فً 

قضاء الهارثة اعده المشروع، لمعرفة احتٌاجات المواطنٌن لمشارٌع الخدمات العامة 

 وماهً اولوٌاتهم فٌها.

 مشكلة الدراسة:

استمرار عدم اشراك المواطنٌن فً اعداد خطة الموازنة المحلٌة رغم االلزام 

الدستوري والقانونً، عدم رضا المواطنٌن فً القضاء من تلبٌة احتٌاجاتهم العامة 

 وفً تحدٌد اولوٌاتهم من المشارٌع.

 منهجٌة الدراسة: 

فً معهد نٌسان على تحلٌل  اعتمدت الباحثة ) فاطمة مهدي سلطان( والتً تعمل

نتائج االستبٌان الذي تم اعداده من قبل مشروع تكامل وهً مجموعة اسئلة 

استطالعٌة استقرائٌة دقٌقة، حٌث انها تغطً جمٌع المالحظات والتفضٌالت لدى 

على مالحظات بسٌطة  ٌبا، كما انها اعتمدت فً منهجٌة التحلٌلالمواطن تقر

 تقدٌرات السكان فً القضاء.ومالحظات مقصودة مع فرضٌات تغطً 

 عٌنة البحث:

مواطن من قضاء الهارثة من كال الجنسٌن، ومن مختلف الفئات العمرٌة  21

والحاصلٌن على مختلف الشهادات الدراسٌة او من هم ال ٌقرأ وٌكتب، والساكنٌن 

فً البٌئة الحضرٌة والرٌفٌة تم انتخابهم بدقة من قبل ثالثة متطوعٌن ٌعملون فً 

 د.المعه
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 معلومات عامة: 

تبٌن ان اغلب المشاركٌن هم الذكور، وهذا ال ٌعنً ان  1الجنس : فً الشكل رقم  -1

النساء فً القضاء ال تعرف او ال تهتم بالشأن العام وانما كان ٌعبر عن صعوبة 

 الوصول الى نساء نخبة  من قبل فرٌق المتطوعٌن.

 

االولوٌات فً االحتٌاجات العامة، ٌبٌن العمر: ٌشكل العمر اهمٌة كبٌرة فً تحدٌد  -2

 40الى  26ان الفئات العمرٌة المشاركة فً االستبٌان االكثر منهم هم بٌن  2الشكل  

الى  18% وهً النسبة االعلى، اما نسبة الفئات العمرٌة من 48سنة حٌث بلغت بنسبة 

سبة % وهً الن17فما فوق فقد بلغت  40% ، والفئات العمرٌة من  33بلغت  35

 االقل.
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ٌوضح ان كل المشاركٌن كانوا من قضاء الهارثة حٌث بلغت  3السكن : شكل رقم  -3

 %.100نسبتهم 

 

 

نوع البٌئة : ٌتمٌز قضاء الهارثة فً بٌئتٌن سكانٌة  حضرٌة ورٌفٌة، حٌث ٌبٌن الشكل  -4

% 24% هم ٌسكنون فً بٌئة سكانٌة حضرٌة، و06المستجٌبٌن لالستبٌان نسبة  4رقم 

 ون فً بٌئة سكانٌة رٌفٌة.ٌسكن

 

 

 

100 

0 

0 

 قضاء

 مركز المدٌنة

 الناحٌة

0 20 40 60 80 100 120

 الوحدة االدارٌة3شكل رقم 

 المبٌعات

 حضرٌة 

 رٌفٌة

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 نوع البٌئة 4شكل رقم

 رٌفٌة حضرٌة 



 
 
 

 الطابق الثانً -بناٌة اٌهاب مقابل ابوشهد-شارع البهو -الجنٌنة -البصرة -العنوان : العراق
 www.nissan-ngo.comالموقع االلكترونً:  nisann2014@gmail.comاالٌمٌل: 
 00828083600 - 00021116070الهاتف: 

Nissan Institute for Democratic 
Awareness  

NGO 

 

 الديمقراطيمعهد نيسان للوعي 

 منظمة غير حكومية      

 
 

 

، ان اغلب المستجٌبٌن لالستبٌان هم ٌسكنون فً 5وضع السكن:  ٌبٌن الشكل رقم -5

%، كما بلغت نسبة من هم ٌعٌشون فً دار العائلة 58دار ملك حٌث بلغت نسبتهم 

 %3% ومن هم بدون اٌجار37

 

 

العلمٌة كما هً موضحة فً المستوى التعلٌمً :شارك فً االستبٌان مختلف المستوٌات  -6

 6الشكل رقم
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ٌتضح ان المشاركٌن فً االستبٌان ما نسبتهم  0الحالة االجتماعٌة: فً الشكل رقم  -0

 هم غٌر متزوجٌن. 42% هم متزوجٌن وان ما نسبتهم 58%

 

 

كانت النسبة الغالبة هم من ٌعملون فً القطاع الحكومً ،  8المهنة : فً الشكل رقم  -8

ٌعملون فً القطاع الخاص واالقل منهم اصحاب مهن واخٌرا من هن  واالقل منهم

 ربات بٌوت بنسبة االقل.
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 األسئلة: 

القطاع الصحً : من خالل مؤشرات االجابات عن سؤال القطاع الصحً توضح  -1

النسب ان هنالك تدهور فً البنى التحتٌة للقطاع الصحً، واحتٌاجات كثٌرة ال بد ان 

قضاء الهارثة مع ارتفاع النمو السكانً فٌه ونزوح السكان من  تلبى للمواطنٌن فً

 المناطق القرٌبة الٌه.

 

قطاع الخدمات البلدٌات : ركز المستجٌبٌن لالستبٌان على الكثٌر من القضاٌا التً تتعلق  -2

بقطاع خدمات البلدٌات وكانت االولوٌات لدٌهم حول توفٌر شبكة المجاري بالدرجة 

 ضراء.اعادة تخطٌط المدن ثم احتٌاجهم الى مساحات الخ االولى تلٌها ضرورة
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قطاع خدمات الماء : ٌبٌن الشكل ادناه مدى تأثر مواطنً قضاء الهارثة بموضوع الماء  -3

الصالح للشرب واالستخدام والسقً وتتفاوت بٌن التصفٌة والتحلٌة وصٌانة شبكة المٌاه 

بأهمٌة وجود احتٌاج  مشارٌع كبٌرة ورفع التجاوزات عنها بنسب بسٌطة، وذلك ٌؤشر 

 للمٌاه، وان هنالك تدهور فً البنى التحتٌة لهذا القطاع.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌشعر الكهرباء، قطاع عن المبحوثٌن اجابة ادناه الشكل فً:  الكهرباء قطاع-4

 مشابهه نسبة مع الوطنٌة الكهرباء تجهٌز ساعات لزٌادة الضرورٌة بالحاجة المواطنٌن

 المواطنٌن رغبات الشكل ٌبٌن كما الطاقة، مصادر فً باالستثمار رغبتهم تقرٌبا

 .الكهرباء قطاع فً المشارٌع اختٌار فً واولوٌاتهم
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القطاع التربوي: من خالل اجابة المبحوثٌن ان هنالك مشكلتٌن فً غاٌة الوضوح  -5

الثالثً المرهق وغٌر نافع فً  االولى االحتٌاج الى ابنٌة مدرسٌة جدٌدة لتقلٌل من الدوام

التعلٌم وكذلك بعد المسافات عن بٌن االبنٌة المدرسٌة والمناطق السكانٌة مما ادى الى 

ارتفاع نسبة التسرب المدرسً، كما ان هنالك الكثٌر من االبنٌة قدٌمة طٌنٌة منها 

معلمٌن بعدد وكرفانٌة و. اما االمر الثانً فهو احتٌاج القضاء الى عدد من المدرسٌن وال

 كاف ٌضاف الى ذلك االهتمام بهم جانب التطوٌر لهذه الكوادر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطاع الزراعً : اتضح من خالل السؤال للمستجٌبٌن عن سؤال القطاع الزراعً ان  -6

هنالك رغبة عند مواطنً القضاء لعودة االنتاج الزراعً واالهتمام بالمنتجات الزراعٌة 

 ت االراضً الزراعٌة وعملٌة اصالح زراعً واسعة.المحلٌة مع زٌادة مساحا
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قطاع العمل : فً الشكل ادناه ٌتبٌن من خالل اجابة المواطنٌن فً قضاء الهارثة ان  -0

 هنالك احتٌاجات كثٌرة ومتنوعة فٌما ٌخص قطاع العمل والضمان االجتماعً.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الى الكثٌر من المشارٌع التً تخص قطاع الشباب والرٌاضة : ٌفتقر قضاء الهارثة  -8

الرٌاضة والشباب ، مع زٌادة نسبة السكان فٌه وخصوصا للفئات العمرٌة الشباب، 

 وذلك ٌتضح من خالل اجابات المبحوثٌن من المواطنٌن فً قضاء الهارثة.
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لدعم االتصاالت : فً اجابة المواطنٌن من قضاء الهارثة ٌتبٌن ان هنالك حاجة ماسة  -7

 قطاع االتصاالت وتقدٌم الخدمات الحكومٌة لهم لتحسٌن واقع القضاء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطاع الصناعً : من االمور المهمة والتً تعمل على الحد من النزاعات  -10

العشائرٌة وتقلٌل نسبة الجرٌمة هو القضاء على البطالة  او تقلٌل نسبها ، ومن اهم 

ٌل او انشاء مصانع  ومعامل صناعٌة تخدم العوامل لهذه الموضوع هو اعادة تشغ

 القضاء واالقتصاد الوطنً وتعزز االستقرار االجتماعً.
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قطاع النقل : تعد خدمات النقل الحكومً فً القضاء معدومة ، بالرغم من  -11

 ارتفاع عدد السكان فً القضاء ومحدودٌة الدخل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولوٌات القطاعات: جاءت اجابات المبحوثٌن لتحدٌد واولوٌاتهم هً للقطاع  -12

التربوي ثم القطاع الصحً وثم قطاع البلدٌات وتلٌها بقٌة القطاعات وهذا ٌعد مؤشرا 

 واضحا نحو تدهور البنى التحتٌة للقضاء فهً تعد اساسٌات الحٌاة العامة. 
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