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تــم إعــداد هــذه الدراســة بتمويــل ســخي مــن المعهــد الوطنــي 
الديمقراطــي، وهــي مؤسســة غيــر حكوميــة وال تنتمــي ألي 
والحــركات  المؤسســات  بدعــم  المعهــد  قــام  سياســي.  حــزب 
الثــاث  تفــوق  لمــدة  العالــم  مناطــق  كافــة  فــي  الديمقراطيــة 
شــركائه  مــع   1983 عــام  تأسيســه  منــذ  المعهــد  وعمــل  عقــود. 
علــى تأســيس وتقويــة المنظمــات السياســية والمدنيــة، وصــون 
المواطنيــن واالنفتــاح والمســاءلة  االنتخابــات، وتعزيــز مشــاركة 

الحكومــات.  فــي 

قامــت مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بتنفيــذ مشــروع »تقييــم عمل 
البلديــات واشــراك المجتمــع فــي وضــع الخطــط والميزانيــات« مــن 
اجــل تمكيــن المواطنييــن مــن المطالبــة بخدمــات منصفــة بنــاء 
علــى احتياجهــم إلــى جانــب تلبيــة احتياجــات وأولويــات ســكان بلــدة 

يمكن إستخدام المعلومات الواردة في الدراسة بشرط اإلشارة إلى مصدرها.

الدوحــة مــن أجــل المطالبــة بخدمــات ومخصصــات أفضــل فــي 
الموازنــة. 

والمســاءلة  الشــفافية  مفاهيــم  لتعزيــز  المشــروع  يســعى 
ومشــاركة المواطنيــن مــن أجــل تفعيــل دورهــم فــي الوصــول 
إلــى المعلومــات وتعزيــز مشــاركتهم فــي عمليــة تقديــم الخدمــات 
البلديــة، باإلضافــة إلــى قيــاس مــدى توافــق هــذه الخدمــات مــع 

المجتمــع.  احتياجــات 

ويســعى المشــروع باإلضافــة لذلــك إلــى تعزيــز الحــوار مــن خــال 
ــن عــن المجتمــع مــع  ــي وممثلي جمــع مؤسســات المجتمــع المدن
صنــاع القــرار. فــي هــذا الســياق، تســعى الرؤيــا الفلســطينية 

ــاًء علــى احتياجــات المجتمــع.  ــة بن ــة فاعل ــول عملي اليجــاد حل

بدعم منتنفيذ
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مدينة الّدوحة

الموقع:

تقــع مدينــة الّدوحــة فــي منطقــة تتوســط مدينتــي بيــت لحــم وبيت 
جــاال، وتشــترك معهمــا فــي الحــدود مــن جهــات الّشــمال والشــرق، 
ومــن الغــرب بلــدة الخضــر، ومــن الجنــوب مخّيــم الدهيشــة وقريــة 
ارطــاس. و تقــع المدينــة علــى تلــة ترتفــع عــن ســطح البحــر قرابــة 
750م، وتمتــاز بمنــاخ معتــدل علــى مــدار العــام وتطــّل مــن موقعها 
الُمرتفــع علــى مدينــة القــدس عاصمــة فلســطين التــي تبعــد عنهــا 

10 كــم إلــى الّشــمال وتبعــد عــن كنيســة المهــد 3 كــم.

الّسكان والمساحة:

ســّكان  عــدد  أّن  الّدوحــة  لبلديــة  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  ورد 
ــة لجهــاز  ــة لعــام 2014 )11038( نســمة حســب آخــر إحصائّي المدين
اإلحصــاء المركــزي، يعمــل معظمهــم فــي الوظائــف الحكوميــة 
 1850 المدينــة  مســاحة  وتبلــغ  والّتعليــم،  والّتجــارة  والّصناعيــة 

دونمــًا تقريبــًا.

ومــن الجديــر بالذكــر أّن %75 مــن ســكان المدينــة هــم مــن الاجئين 
الفلســطينيين الذيــن قدمــوا مــن المخيمــات فــي محافظتــي بيــت 
لحــم والخليــل وفقــا لمــا جــاء علــى الموقــع اإللكترونــي لبلديــة 

الدوحــة. 

ــز المدينــة بوجــود منطقــة صناعيــة ضمــن حدودهــا، وفيهــا  وتتمي
وصناعــة  والحــرف  الفلســطينية،  الحجــر  صناعــة  شــركات  أكبــر 

الصناعــات. مــن  وغيرهــا  الباطــون وصناعــات خشــبية 

وحيــث أن بلديــة الدوحــة حديثــة النشــأة علــى أراٍض كانــت تتبــع 
عانــت  للمرافــق، فقــد  تفتقــُر  التــي  جــاال  بيــت  لمدينــة  ســابقًا 
الّدوحــة الكثيــر مــن الُمشــكات، أهّمهــا قّلــة المــوارد الّذاتيــة التــي 
تدعــم قــدرة البلديــة علــى اســتمرارية مواجهــة الّتحديــات وتقديــم 
الخدمــات الّضروريــة للُمواطنيــن، فخدمــة الكهربــاء تقّدمهــا شــركة 
كهربــاء القــدس، وكذلــك خدمــة توفيــر الميــاه التــي تقّدمهــا ســلطة 
الميــاه الّتابعــة لبلدّيــات بيــت لحــم و بيــت جــاال وبيــت ســاحور دون 

أي مــردود يعــود علــى بلديــة الدوحــة.

البنــاء  رخــص  رســوم  علــى  البلديــة  إيــرادات  واقتصــرت  فيمــا 
ورســوم رخــص الحــرف ورســوم جمــع النفايــات، وحيــث أن هــذه 
المصــادر ال تكفــي لتحقيــق أهــداف البلديــة واســتمراريتها كان 
الّسياســات  مــن  مجموعــة  تبّنــي  مــن  البلــدي  للمجلــس  بــّد  ال 
واإلجــراءات لمواجهــة تحــّدي نقــص اإليــرادات الــذي يعتبــر األهــم، 

ومنهــا:

ــال . 1 ــة مــن خ ــص األبني ــة ال ســيما رســوم ترخي ــل الجباي تفعي
تطبيــق القانــون والســيطرة علــى عمليــة البنــاء والمتابعــة ليــًا 

ونهــارًا.
ضريبــة . 2 وفــرض  األراضــي  بتخميــن  الماليــة  وزارة  قامــت 

.2009 العــام  مطلــع  منــذ  األمــاك 
التواصــل مــع الُمجتمــع المحلــي واعتمــاد مبــدأ الّشــفافية مــن . 3

خــال شــرح حاجــة البلديــة لتعــاون الُمواطــن وتســديد الّرســوم 
المطلوبــة منــه، وتوزيــع نشــرات علــى أهــل المدينــة تبّيــن 
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إنجــازات البلديــة ومســاهمتها مــن أمــوال المواطنيــن فــي 
المشــاريع المنجــزة.

بنــاء القــدرات لــدى موظفــي البلديــة مــن خــال إشــراكهم في . 4
ورش العمــل المختلفــة وحوســبة الّنظــام المالــي للبلدية.1

ووفقــا لمديــر البلديــة فقــد انعكســت الّسياســات واإلجــراءات 
لــدى  مصداقيتهــا  فتحســنت  البلديــة،  علــى  إيجابــّي  بأثــر 
غالبيــة  لــدى  إيجابيــة  ومفاهيــم  قيــم  وترســخت  المواطنيــن 
وتســديد  والقانــون  الّنظــام  احتــرام  أهّمهــا  المواطنيــن، 
البلديــة  مّكــن  مّمــا  البنــاء.  ترخيــص  رســوم  خاصــة  الرســوم، 
مــن المســاهمة بمــا يزيــد عــن 700 ألــف دوالر فــي المشــاريع 
دوالر،  مليــون   5 حوالــي  قيمتهــا  بلغــت  والتــي  المنجــزة 
ــة وأعمــال  ــة والفّني باإلضافــة لإليفــاء بكافــة التزاماتهــا اإلداري
مــن  تعانــي  أن  ودون  تذكــر  ديــون  أّي  تحّمــل  دون  الصيانــة 
مــّر  بالّرغــم مّمــا  الماضيــة  الســنوات  خــال  أزمــات ماليــة  أّي 
ــر وأزمــات اقتصاديــة وذلــك بفضــل  ــه الوطــن مــن حصــار جائ ب

وتفهمهــم. المواطنيــن  تعــاون 

الّتحديــات والّصعوبــات التــي تواجــه البلديــة:

تواجــه  التــي  والتحديــات  الصعوبــات  مــن  العديــد  هنــاك 
فــي  ضعفــًا  هنــاك  أّن  وأهمهــا  مهامهــا،  أداء  فــي  البلديــة 
ليصبــح  وتعديــل  لتطويــر  بحاجــة  البنــاء  فقانــون  القانــون، 
رادعــًا ومانعــًا الرتــكاب الُمخالفــة قبــل حدوثهــا، باإلضافــة إلــى 
ــة بحاجــة لســيارة الســتخدام قســم  ــات، فالبلدي نقــص اإلمكاني
حيــث  اإلنــارة،  رافعــة لصيانــة شــبكة  مــع  الهندســة، وســيارة 
الّشــبكة  لصيانــة  الخليــل  ببلديــة  لاســتعانة  البلديــة  تضطــر 
الموظفيــن،  عــدد  فــي  نقصــًا  هنــاك  أن  كمــا  وتطويرهــا، 

فالبلديــة بحاجــة لتعييــن عــدد مــن الفنييــن واإلدارييــن ضمــن 
الُمعتمــدة. الهيكليــة 

ــة ونشــرت نتائجهــا علــى  وفقــا للّدراســات التــي أعّدتهــا البلدي
حاليــًا  البلديــة  تواجــه  التــي  فالّتحديــات  اإللكترونــي  موقعهــا 
ومســتقبا كثيــرة ومتعــّددة وال بــّد مــن مواجهتهــا، وأهّمهــا:

الســكنية . 1 بالمناطــق  الصناعيــة  للمنطقــة  الكبيــر  التداخــل 
ــن،  ــن المواطني ــر مــن المشــكات بي ــه الكثي ــج عن ــا ينت مم
والبلديــة غيــر قــادرة علــى حــل هــذه المشــاكل لوحدهــا 
الفارغــة  األراضــي  وشــّح  مســاحتها  لصغــر  نظــرًا 
هــذه  حــّل  مــن  بــّد  وال  المرتفعــة،  الّســكانية  والكثافــة 
منطقــة  بإنشــاء  المحافظــة  مســتوى  علــى  المشــكلة 

المحافظــة. أبنــاء  كافــة  تخــدم  صناعيــة 
وذلــك . 2 مســتقبًا  للتوســع  قابلــة  غيــر  الدوحــة  مدينــة 

وغيــر  الجهــات،  جميــع  مــن  المجــاورة  بالمــدن  إلحاطتهــا 
يلــزم  ممــا  الّســكانية،  الّزيــادة  اســتيعاب  علــى  قــادرة 
ــات  ــر مــن الصعوب ــة الكثي ــى مواجه ــة مســتقبًا عل البلدي
الّتعــدي  مثــل  واالعتــداءات،  البنــاء  تجــاوزات  منــع  فــي 
القانونيــة...  االرتــدادات  مراعــاة  وعــدم  الّطــرق،  علــى 

ــخ إل
إلقامــة . 3 بالبلديــة  خاصــة  أراٍض  قطــع  وجــود  عــدم 

 ، حاليــًا  المدينــة  تحتاجهــا  التــي  العاّمــة  المرافــق 
بشــراء  مســؤولّيتها  تتحّمــل  أْن  الحكومــة  علــى  لــذا 
يمكــن  أّنــه  حيــُث  للبلديــة،  وتخصيصهــا  األراضــي 
اليــوم إيجــاد بعــض قطــع األراضــي بالّرغــم مــن ارتفــاع 
وإن  حتــى  القريــب  المســتقبل  فــي  ولكــن  ســعرها، 
الشــراء  مــن  البلديــة  تتمكــن  فلــن  الميزانيــات  توفــرت 
ــاء عليهــا مــن  ألن األراضــي ســتكون قــد اســتخدمت للبن

قبــل أصحابهــا وفــق الزيــاده الســكانية وعــدم وجــود أي 
تقــع  والتــي  للبلديــة  الحالــي  الهيكلــي  للمخطــط  توســع 
وســط ثــاث  بلديــات وهــي بيــت جــاال والخضــر وبيــت 

. البلديــة  بيانــات  وفــق  لحــم 
والخريجيــن . 4 الشــباب  أوســاط  فــي  البطالــة  مشــكلة 

الجــدد، حيــث تشــير مســوحات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
محافظــة  فــي  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  إلــى  الفلســطيني 
الّضفــة  محافظــات  مــن  غيرهــا  مــع  مقارنــة  لحــم  بيــت 
المحافظــة  فــي  البطالــة  نســبة  تصــل  حيــث  الغربيــة، 
البلديــة  أمــام  كبيــرا  تحٍديــًا  يخلــق  ممــا   ،26% إلــى 
بتوفيــر  المهتمــة  المدينــة  فــي  العاملــة  والُمؤسســات 

للشــباب. العمــل  فــرص 

الموقــع اإللكترونــي لبلديــة الدوحــة  1
http://aldohamunicipality.org  
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أعضاء المجلس البلدي الحالي

المسمىاالسم الرباعيالرقم

الرئيسخالد إبراهيم حمدان محبوب1
نائب الّرئيسطارق عبد القادر محمد جعفر2
مسؤول لجنة البناء والتنظيممحمود يوسف موسى جوابرة3
مسؤولة لجنة شؤون المرأةربيحة عبد المجيد عيسى4

 مسؤولة اللجنة الثقافيةمريم محمد حماد هليل5

 مسؤول لجنة الصحة والبيئةصابرعبد الحافظ ابوشعيرة6

 مسؤول لجنة المعارفمصطفى حسن صالح فرارجة7
مسؤول لجنة تطوير المشاريعشاهين شاهين8
عضو لجنة الّصحة والبيئةوائل فايز جوابرة9

مسؤول اللجنة الماليةمازن عزيز اللحام10
عضو لجنة التنظيم والبناءفتحي محمود المسالمة11
 عضو لجنة العاقات العامة واإلعاممحمد مصطفى عمارنة12
 عضوعدنان حسين عطية رمضان13

ملّخص الدراسة:

إطــار  فلســطين  فــي  المحليــة  الهيئــات  عمــل  ينظــم 
عــن  نشــأت  عــدة  عوامــل  تشــكيله  فــي  تداخلــت  قانونــي 
مــوروث قانونــي كان نتــاج مختلــف الحقــب التــي مــرت بهــا 
فلســطين، إضافــة إلــى العوامــل التــي عملــت علــى إعــادة 
صياغــة هــذا اإلطــار القانونــي بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو 
ــق اختصاصــات  1993، ومــا تمخــض عنهــا مــن خل فــي العــام 
الفلســطيني،  المواطــن  تجــاه  الوطنيــة  للّســلطة  وظيفيــة 
85( مــن القانــون األساســي المعــدل  حيــث نّصــت المــادة )
وحــدات  فــي  بقانــون  البــاد  “تنظيــم  علــى   2003 لعــام 
لــكل  ويكــون  االعتباريــة،  بالشــخصية  تتمتــع  محليــة  إداريــة 
الوجــه  علــى  مباشــرًا  انتخابــًا  منتخبــًا  مجلســًا  منهــا  وحــدة 

القانــون”. فــي  الّمثبــت 

وخــاض  الدوحــة  لمدينــة  بلديــة  تشــّكلت  اإلطــار  هــذا  وفــي 
مــّرة  مرتيــن،  االنتخابيــة  التجربــة  المدينــة  فــي  المواطنــون 
2012حيــث  العــام   الثانيــة فــي  2004، والمــرة  العــام  فــي 
تقييمــه  جــرى  والــذي  الحالــي  البلــدي  المجلــس  انتخــاب  تــّم 

مــن خــال هــذه الّدراســة.

ومــن أهــم نتائــج هــذه الّدراســة أن مســتوى رضــا المواطنيــن 
بلديــة  قبــل  مــن  لهــم  المقدمــة  الخدمــات  عــن  عــام  بشــكل 
 3 مــن  ســّلم  علــى   1.5-2 مــن  )أي  متوســطًا  جــاء  الدوحــة 
العامــة،  الخدمــات  مثــل  الخدمــات  ألغلــب  بالّنســبة  درجــات( 
والّرقابــة  الحاويــات  وتوفيــر  والبيئــة  بالّنظافــة  والعنايــة 
والعنايــة  التحتيــة  البنيــة  وخدمــات  األســواق،  علــى 
لطاقــم  الوصــول  وســهولة  الّنظــم  ووضــوح  بالشــوارع، 

فيهــا. العامليــن  وكفــاءة  وجديــة  بالبلديــة  العامليــن 

مــن  أقــل  )أي  منخفضــًا  الرضــا  مســتوى  كان  بالمقابــل، 
أخــرى  لخدمــات  بالنســبة  درجــات(   3 مــن  ســلم  علــى   1.5
والمتنزهــات  بالحدائــق  والعنايــة  االســتثمار  تشــجيع  مثــل 
البنــاء  وتراخيــص  األراضــي  وخدمــات  المدينــة،  وتخضيــر 

بشــفافية. والعمــل  الهيكليــة  الُمخططــات  وإعــداد 

علــى  البلــدي  المجلــس  وقــوف  بأهميــة  الدراســة  وتوصــي 
خدمــات  عــن  المواطنيــن  رضــا  ُمســتوى  تدّنــي  أســباب 
البلديــة ومراجعــة تلــك األســباب وإعــادة النظــر فــي بعــض 
بالخدمــات  االرتقــاء  أجــل  مــن  الخدمــات  تقديــم  آليــات 

جودتهــا. وتحســين  وتحســينها  للُمواطــن  المقدمــة 

وترســيخ  المواطــن  دور  تفعيــل  إلــى  الدراســة  وتوصــي 
البلديــة  وبرامــج  أنشــطة  فــي  المجتمعيــة  الُمشــاركة  مبــدأ 
ــه مــن خدمــات. ومشــاريعها خاصــة فيمــا يتعلــق بمــا يقــدم ل
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مقدمة:

تقــوم  تصنيفهــا  درجــات  اختــاف  وعلــى  البلديــة  المجالــس 
فــي  للّســكان  العامــة  الخدمــات  وتطويــر  وتوفيــر  برعايــة 
بأعبــاء  تتكفــل  وكذلــك  واإلداريــة،  الجغرافيــة  حدودهــا  إطــار 
الُبنــى  كتأســيس  للمواطنيــن  المتنوعــة  الخدمــات  تقديــم 
ورعايــة  االســتثمارية  المشــاريع  وإنشــاء  المختلفــة  الّتحتيــة 
الخدمــات. مــن  وغيرهــا  الُمختلفــة  المحلــي  الّتنظيــم  أعمــال 
الوثيــق  الرتباطــه  كبــرى  بأهميــة  البلــدي  العمــل  ويمتــاز 
الدائمــة  حاجتــه  ضــرورة  يعنــي  مــا  المواطنيــن،  باحتياجــات 
التنميــة  تحقيــق  فــي  دوره  وتعزيــز  بــه  واالرتقــاء  للتطويــر 
نحــو  خدماتــه،  مــن  الُمســتفيدين  تطّلعــات  وتلبيــة  الشــاملة 

والنمــاء. التطــور  مــن  مزيــد 

الّرؤيــا  مؤّسســة  اهتمــام  إطــار  فــي  الدراســة  هــذه  تأتــي 
القائــم  التشــاركي  الّتخطيــط  آليــات  بتطويــر  الفلســطينية 
المبنــي  التخطيــط  عمليــة  فــي  المواطــن  دور  تعزيــز  علــى 
رســالة  مــع  وانســجامًا  المحلــي.  المجتمــع  إشــراك  علــى 
قناعتنــا  و  المواطنــة  قيــم  تعزيــز  فــي  وإيمانهــا  المؤسســة 
لــه   المحلــي علــى تقييــم مــا يقــدم  المجتمــع  وثقتنــا بقــدرة 
مــن خدمــات وقدرتــه كذلــك علــى تحليــل مشــكاته وتحديــد 
احتياجاتــه وأولوياتــه وعكســها فــي خطــط وبرامــج تســتجيب 
الجميــع  فيــه  يعيــش  حضــاري  مجتمــع  بنــاء  فــي  لتطلعاتــه 
ذات  والخدمــات  المجتمعيــة  العدالــة  مــن  الئــق  بمســتوى 

الجــودة.

مشكلة الدراسة:

بعــد   1993 عــام  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  تأسســت 
الكامــل  اإلشــراف  ذلــك  واســتتبع  أوســلو.  اتفاقيــة  توقيــع 
للحكومــة الفلســطينية وباألخــص وزارة الحكــم المحلــي علــى 
المجالــس  ذلــك  فــي  بمــا  المحلــي،  الحكــم  وحــدات  عمــل 
البلديــات  خاضــت   ،1993 عــام  ومنــذ  والبلديــة.  المحليــة 
ــًة  ــات، معطي ــة ثــاث جــوالت مــن االنتخاب فــي الضفــة الغربي
مــن  ولكــن  الفاعلــة.  المواطنــة  لممارســة  مســاحة  بذلــك 
فــي  المباشــرة  غيــر  المشــاركة  ممارســة  كانــت  أخــر،  جانــب 
بيئــة  ظــل  فــي  ضعيفــة  المنتخبيــن  القــرار  صنــاع  مســاءلة 
ينتخــب  حيــث  فلســطين،  فــي  القائــم  السياســي  الوضــع 
بغــض  السياســي  حزبــه  عــن  المرشــحين  األفــراد  الشــعب 
النظــر عــن أدائهــم فــي تقديــم خدمــات منصفــة بنــاًء علــى 
الدراســة  هــذه  وتســعى  والمجتمــع.  النــاس  احتياجــات 
فــي  المواطنيــن  رضــا  مســتوى  وتحليــل  تعريــف  إلــى 
المجلــس  مــن  لهــم  المقدمــة  الخدمــات  عــن  الدوحــة  مدينــة 
العامــة،  الخدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  المدينــة،  فــي  البلــدي 
االســتثمار،  وتشــجيع  التحتيــة،  والبنيــة  والتجاريــة،  والبيئيــة، 
والخدمــات  الهيكلــي  والتخطيــط  العامــة،  والمرافــق 
علــى  الضــوء  الدراســة  هــذه  وتســلط  بالجمهــور.  المتعلقــة 
ومســاهمتهم  البلديــة  مشــاريع  فــي  المواطنيــن  دمــج 

العمــل.  اتجاهــات  تحديــد  فــي  الكليــة 

أهمية الدراسة:

ــة لمؤسســة  ــر مرجعي ــة هــذه الدراســة فــي توفي تكمــن أهمي
ــة األخــرى فــي  ــر الحكومي ــا الفلســطينية والمنظمــات غي الرؤي
الخدمــات  جــودة  لتحســين  مناصــرة  حمــات  وتطويــر  إنشــاء 
التــي تقدمهــا بلديــة الدوحــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز تقديــم 

خدمــات منصفــة قائمــة علــى احتياجــات المجتمــع. 

تقييــم  لتتضمــن  الدراســة  هــذه  توســيع  الممكــن  ومــن 
وســائر  لحــم  بيــت  محافظــة  فــي  أخــرى  بلديــات  خدمــات 

الغربيــة.  الضفــة  محافظــات 

الدراســة  هــذه  تمثــل  أن  الممكــن  مــن  آخــر،  جانــب  ومــن 
البلديــات،  عمــل  فــي  والمســاءلة  الشــفافية  تعزيــز  بدايــة 
ــات  ــى توصي ــاًء عل ــاء برامــج تدخــل مســتقبلية بن مــن خــال بن
ــم  الدراســة فــي ضــرورة رفــع وعــي المجتمعــات فــي مفاهي
الديمقراطيــة،  وأســس  الوطنيــة،  والهويــة  المواطنــة، 
برامــج  تقــوم  حيــث  والمســؤوليات  اإلنســان،  وحقــوق 
والمشــاركة  المســاواة  مفاهيــم  بتعزيــز  الســليمة  التدخــل 
هــذه  شــأن  ومــن  والفاعلــة.  الصالحــة  للمواطنــة  كأســس 
منظــور  مــن  الرشــيد  بالحكــم  بالنهــوض  تســهم  أن  البرامــج 

والمســاءلة.     الشــفافية 

هدف الدراسة:

الرؤيــا  مؤسســة  نفذتهــا  والتــي  الدراســة،  هــذه  تهــدف 
الدوحــة  مدينــة  بلــدي  مجلــس  مــع  بالتعــاون  الفلســطينية 
الدوحــة  بلديــة  أداء  لتقييــم  لحــم،  بيــت  محافظــة  فــي 
االحتياجــات  علــى  ومبنيــة  منصفــة  خدمــات  تقديــم  فــي 
إلــى  الدراســة  تهــدف  الســياق  هــذا  وفــي  المجتمعيــة. 

التاليــة: الفرعيــة  األهــداف  تحقيــق 

جــودة . 1 نحــو  الدوحــة  بلــدة  ســكان  نظــر  وجهــات  تحديــد 
بلديــة  مــن  يتلقونهــا  التــي  األساســية  الخدمــات 

. حــة و لد ا
بخصــوص . 2 الدوحــة  بلــدة  ســكان  وعــي  مســتوى  تحديــد 

البلديــة.  اتجــاه  وواجباتهــم  حقوقهــم 
بتوصيــات . 3 للخــروج  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  تحليــل 

صلــة.  ذات 
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منهجية الدراسة:

اتبعــت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم 
علــى دراســة الظاهــرة فــي الوقــت الحاضــر وهــو المنهــج االفضــل 
والمناســب لمثــل هــذه الدراســات. فــي هــذا الســياق، تــم تطويــر 
اســتمارة جمــع بيانــات لقيــاس مســتوى رضــى ســكان بلــدة الدوحــة 
التحتيــة،  والبنيــة  والتجاريــة،  والبيئيــة،  العامــة،  الخدمــات  حــول 
الهيكلــي  والتخطيــط  العامــة،  والمرافــق  االســتثمار،  وتشــجيع 

والخدمــات المتعلقــة بالجمهــور.

مجتمع الدراسة:

تقــل  ال  الذيــن  المواطنيــن  بجميــع  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
أعمارهــم عــن )18( عــام ممــن يســكنون فــي حــدود مدينــة الدوحــة 
الجغرافيــة واإلداريــة والبالــغ عددهــم 3927 وفقــا للجنــة االنتخابات 

العامــة للعــام 2012.

عّينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن 293 شــخصًا، بواقــع 168 مــن الذكــور 
ــة  ــم اختيارهــم مــن خــال طريقــة العين ــاث، وقــد ت ــل 125 إن مقاب
العشــوائية المنتظمــة، حيــث اعتمــد فريــق البحــث علــى تقســيم 
المدينــة لمجموعــة مــن البلــوكات وخصــص لــكل بلــوك مجموعــة 
مــن االســتبانات تتناســب مــع عــدد الســكان فــي البلــوك، وجــرى 
تقســيم عــدد االســتبانات علــى عــدد المنــازل لتحديــد فتــرة العينــة، 
ــث  ــّد حي ــق الع ــن طري ــوت ع ــار البي ــث باختي ــق البح ــام فري ــه ق وعلي
كانــت فتــرة العينــة 5 بيــوت فــي بعــض البلــوكات علــى ســبيل 
المثــال، فــكان الباحــث يأخــذ البيــت الخامــس فالعاشــر، فالخامــس 
عشــر... إلــخ إلــى أن ينهــي مــا لديــه مــن اســتبانات مخصصــة 

للبلــوك الــذي يعمــل بــه.

وتنحصــر الدراســة فــي مدينــة حــدود مدينــة الدوحــة التــي تخضــع 
إلدارة المجلــس البلــدي الحالــي، فــي الفتــرة مــا بينتشــرين تانــي 
2012 لغايــة آب 2014 وقــد اســتمر جمــع بيانــات الدراســة وتعبئــة 
ــى  ــت الدراســة إل ــخ 15-8 آب 2014، وتوصل االســتبانات مــن تاري

عــدة نتائــج ومقترحــات

أداة الدراسة:

ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم فريــق البحــث االســتبانة كأداة 
لجمــع البيانــات والتــي تكونــت مــن 52 فقــرة مغلقــة وســؤال واحــد 

مفتــوح، وقســمت االســتمارة إلــى عــدة محــاور أساســية منهــا:

ــالخدمات العامــة التــي تقــدم  ــه بـ المحــور األول: تتخصــص فقرات
ــة الدوحــة إلــى المواطنيــن بشــكل عــام. ــل بلدي مــن قب

المحــور الثانــي: يشــتمل علــى فقــرات ذات عاقــة بالخدمــات 
التــي تقدمهــا البلديــة للحفــاظ علــى البيئــة والنظافــة العامــة.

المحــور الثالــث: يتنــاول دور البلديــة وأدائهــا فــي الرقابــة علــى 
األســواق والمحــال التجاريــة والغذائيــة ومراعــاة أصــول وشــروط 

الصحــة العامــة والنظافــة فيهــا.

المحــور الرابــع: يتطــرق هــذا المحــور إلــى نوعيــة وجــودة الخدمــات 
ودور البلديــة فــي صيانــة الشــوارع وإناراتهــا.

المحــور الخامــس: اتجــه لتقييــم دور البلديــة فــي توفيــر فــرص 
للبلــدة وجــودة  المشــاريع االســتثمارية  االســتثمار واســتقطاب 

للمســتثمرين. المقدمــة  التســهيات 

ورعايــة  توفيــر  فــي  البلديــة  بــدور  يتعلــق  الســادس:  المحــور 
لهــا. الازمــة  الخدمــات  وتأميــن  العامــة  والمتنزهــات  الحدائــق 
المخططــات  إعــداد  فــي  البلديــة  أداء  يتنــاول  الســابع:  المحــور 

البنــاء. ترخيــص  وخدمــات  الهيكليــة 

المحــور الثامــن: يتعلــق بخدمــات الجمهــور المقدمــة مــن قبــل 
وطاقمهــا. البلديــة 

المحــور التاســع: يســلط الضــوء علــى دور البلديــة فــي تعزيــز 
والبرامــج. الخطــط  إعــداد  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة  فــرص 

ــر المواطنيــن عــن اقتراحاتهــم حــول األمــور  المحــور العاشــر: تعبي
التــي تجعلهــم أكثــر رضــى عــن جــودة المعيشــة فــي منطقتــه 

وبلدتــه.
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العينة الديمغرافية للمبحوثين
توزيع أفراد العينة وفقا للجنس

ذكور                 اناث              

57%

43%

النتائج:

جدول رقم )1(

جدول رقم )1(

المهنة

غير ذلكطالبموظفباحث عن عملعامل

20.4%20%21.4%18.6%19.6%

توزيع المبحوثين حسب الفئة العمرية

اكثر من 60 عام60-51 عام50-36 عام35-26 عام25 عام فما دون

45%16%30%6%3%
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عرض وتحليل نتائج الدراسة:

تــم اعتمــاد المفتــاح اآلتــي لتحديــد درجــة الفقــرات، مــن خــال 
المتوســطات الحســابية، وتحويلهــا إلــى نســب مئويــة بنــاء علــى 
مقيــاس ليكــرت، فكانــت الدرجــات كمــا هــو مبيــن بالجــدول اآلتــي:

جدول رقم )2(

ياحــظ مــن معطيــات جــدول رقــم )3( بــأن معظــم خدمــات البلديــة 
خاّصــة  الرضــا،  مــن  متوســط  بمســتوى  عــام  بشــكل  تحظــى 
تقديــم  فــي  والتطــور  المعيشــة،  بجــودة  المتعلقــة  الخدمــات 
الخدمــات، وبالنظــر للّدرجــة الكليــة نجــد أّن التقييــم العــام لخدمــات 
بلديــة الدوحــة جــاء فــي المســتوى المتوســط. مــن جانــب أخــر، 
لــم يســتطع مــا معدلــه %4.8 مــن عينــة الدراســة علــى تقييــم 
الخدمــات العامــة للبلديــة، ممــا يدعــو إلــى رفــع الوعــي بخصــوص 
حقــوق المواطنيــن وواجبــات البلديــات. وتعكــس الدرجــة الكليــة 
للرضــا وجــود إمكانيــة تطويــر وتحســين عمليــة تقديــم الخدمــات.  

الّنسبة المئويةمدى المتوسط الحسابيالدرجة

%50أقّل من 1.5منخفضة

-51 %2.069-1.5متوسطة

%70 فأكثرأكثر من 2عالية

جدول رقم )3( // تقييم المواطنين لخدمات البلدية بشكل عام

ال أعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
الخدمات 

المقدمة من 
البلدية بشكل 

عام

%2.5%2.12%54%30.3عالية2.1

التطور في 
تقديم الخدمات 

عن الّسنة 
الماضية

%6.5%33.9%39.7%19.9متوسطة1.73

%5.4%42.3%36.9%15.4متوسطة1.62جودة المعيشة

الدرجة الكلية 
متوسطة1.8للرضا
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ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
%3%25.2%30.3%43.9عالية2.18توفير حاوية قريبة من منزلك

تفريغ حاويات القمامة في 
%2.1%35.4%33.7%28.9متوسطة1.89منطقتك بشكل منتظم

نظافة وصيانة وغسيل حاويات 
%5.4%55.4%25.5%13.3منخفضة1.47النفايات

إزالة المخلفات الصلبة كبيرة 
الحجم كاألشجار واألثاث واألجهزة 

المنزلية التالفة
%9.7%37.6%32.1%20.7متوسطة1.64

%7.8%23.55%43.9%24.8متوسطة1.86نظافة المحات والمناطق التجارية
%14.6%35.7%26.5%23.1متوسطة1.58إزالة السيارات التالفة والمهجورة

%1.7%13.7%35.1%49عالية2.32مستوى أداء عمال النظافة بالحي
مستوى وعي والتزام سكان الحي 

%2.4%35.5%41.5%20.8متوسطة1.81بالتعامل مع النفايات

مدى المحافظة على نظافة 
%2.1%30.4%48.6%18.9متوسطة1.84الشوارع وخلوها من المبعثرات

إزالة الدمارات )مخلفات المباني 
مجهولة المصدر( من داخل االحياء 

السكنية والساحات والمناطق 
المفتوحه

%9.4%34.1%35.2%21.3متوسطة1.68

%23.9%31.2%28.8%16.1منخفضة1.37ردم المستنقعات
مكافحة أفات الصحة العامة 

%8.7%47.4%25.4%18.5متوسطة1.54)حشرات- قوارض- حيوانات ضالة(

متوسطة1.7الدرجة الكلية

جدول رقم )4( // تقييم المواطنين لخدمات البلدية المتعلقة بالبيئة
الكليــة  الدرجــة  النظافــة، تظهــر  بالبيئــة وخدمــات  يتعلــق  فيمــا 
مســتوى رضــا متوســط، ولكــن مــن الضــروري تســليط الضــوء 
علــى بعــض الجوانــب التــي حظيــت بدرجــة تقييــم عاليــة، بمــا فــي 
ذلــك 1( توفيــر حاويــة قريبــة مــن منزلــك، و2( مســتوى أداء عمــال 
النظافــة بالحــي. مــن جانــب أخــر، كانــت درجــة رضــا الســكان عــن 1( 
نظافــة وصيانــة وغســيل حاويــات النفايــات و2( ردم المســتنقعات 
منخفضــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ومــع أن 1( إزالــة الســيارات التالفــة 
والمهجــورة و2( مكافحــة أفــات الصحــة العامــة حصلــوا علــى درجــة 
رضــى متوســطة، إال أنهــا قريبــة جــدًا من درجات الرضــا المنخفضة 
)1.58 و1.54 علــى التوالــي(. فــي هــذا الســياق، يتوجــب التركيــز 
علــى تحســين األربــع الخدمــات المذكــورة أعــاه وضمــان الحفــاظ 

علــى المســتوى الجيــد فــي تقديــم الخدمــات األخــرى.  
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جدول رقم )5( // تقييم المواطنين لخدمات البيئة المتعلقة باألسواق

ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
فعالّية الرقابة على 

األسواق والمحالت التجارية 
للتأكد من صحة المنتجات 

المقدمة

%16.6%28.4%30.4%23.5متوسطة1.61

فعالية االسواق والمحالت 
النسائية للتاكد من صحة 

الخدمة المقدمة
%21.5%28%31.5%19منخفضة1.48

جودة الخدمات المقدمة في 
%21.1%33.9%32.9%21.1منخفضة1.36حلقة الخضار

جودة الخدمات المقدمة في 
%26%38.8%23.5%11.8منخفضة1.21حلقة المواشي

جودة الخدمات المقدمة في 
%28.7%36.3%21.8%13.1منخفضة1.19المسالخ

   متوسطة1.4الدرجة الكلية للرضا

دور  فــي  أعــاه مســتوى متدنــي  الجــدول  فــي  النتائــج  ُتظهــر 
البلديــة فــي الرقابــة علــى المحــال التجاريــة واألســواق، حيــث  
حصلــت أربــع فقــرات مــن أصــل 5 علــى درجــة رضــا منخفضــة 
ملفتــة للنظــر وتعكــس حاجــة ماســة لتحســين الخدمــات فــي هــذا 
المجــال. ومــن الممكــن أن يــؤدي دمــج المجتمــع المحلــي فــي 

عمــل البلديــة إلــى رفــع مســتوى هــذه الخدمــات. 

جدول رقم )6( // تقييم المواطنين لخدمات البلدية المتعلقة بالشوارع وصيانتها

ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
%2.4%33.2%40.5%23.9متوسطة1.86جودة صيانة شوارع المحافظة

توفر اإلضاءة الكافية وصيانتها داخل 
%2.4%26.6%39.4%31متوسطة2.00المحافظة

سالمة ونظافة شبكات تصريف مياه 
%5.2%35.5%36%23.2متوسطة1.77األمطار وقنوات تصريف السيول

حركة المرور وانسيابيتها على طرق 
%4.2%24.7%39.4%31.7متوسطة1.99وشوارع المحافظة

االلتزام بشروط األمن والسالمة أثناء 
%6.9%28.3%41.7%23.1متوسطة1.81عمليات الحفر على الطرقات

جودة تعبيد ورصف الشوارع بعد االنتهاء 
%8.7%38.4%33.2%19.7متوسطة1.64من الحفر

    متوسطة1.8الدرجة الكلية للرضا

بالنظــر إلــى المعطيــات الــواردة فــي الجــدول، نجــد أن خدمــات 
البلديــة المتعلقــة بالشــوارع وصيانتهــا تحظــى برضــا المواطنيــن 
رضــا  لمســتوى  الكليــة  الدرجــة  أن  مــن  وبالرغــم  مــا،  حــد  إلــى 
المواطنيــن عــن خدمــات البلديــة جــاءت فــي خانــة مســتوى الرضــا 
المتوســط إاّل أّنهــا تــكاد تقتــرب مــن مســتوى التقييــم العالــي. 
وجــاءت أعلــى مســتويات الرضــا لــدى المواطنيــن عــن خدمــات 
البلديــة المتعلقــة بالشــوارع عــن دور البلديــة فــي توفيــر اإلضــاءة 
وصيانتهــا بشــوارع المدينــة، تلتهــا الخدمــات التــي تســهل حركــة 

المــرور وانســيابها بساســة فــي طــرق المدينــة وشــوارعها، ومــن 
ثــّم جــودة الصيانــة للشــوارع، فااللتــزام بشــروط األمــان والّســامة 

ــات الحفــر فــي الطرقــات. ــاء عملي أثن
ولكــن مــن جانــب أخــر، لــم يســتطع ما معدلــه %4.9 مــن المبحوثين 
ولتمكيــن  بالشــوارع.  المتعلقــة  البلديــة  خدمــات  تقييــم  مــن 
ومبنيــة  منصفــة  خدمــات  توفيــر  فــي  المطالبــة  مــن  الســكان 
علــى احتياجتهــم، يتوجــب رفــع وعــي المواطنيــن بحقوقهــم ودور 

البلديــة.   
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جدول رقم )7( // تقييم المواطنين لخدمات البلدية المتعلقة بتشجيع االستثمار

ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
%15.4%40.9%31.1%12.6منخفضة1.41توفير الفرص االستثمارية بالبلدة

طريقة اإلعالن عن الفرص 
%18.2%49.8%24.2.%7.7منخفضة1.21االستثمارية

جودة الخدمات المقدمة 
%25.8%42.8%14%7.4منخفضة1.13للمستثمرين

جودة الخدمات المقدمة من 
المستثمرين المتعاقدين مع 

البلدية
%29.6%39.8%23.2%7.4منخفضة1.08

    منخفضة1.2الدرجة الكلية للرضا

يخــص  بمــا  البلديــة  أداء  تدنــي  الكليــة  الرضــا  درجــة  تعكــس 
توفيــر  الخصــوص  وجــه  وعلــى  االســتثمار،  تشــجيع  خدمــات 
الفــرص  عــن  اإلعــان  وطريقــة  بالبلــدة،  االســتثمارية  الفــرص 
االســتثمارية، وجــودة الخدمــات المقدمــة للمســتثمرين، وجــودة 
ــة.  ــن مــع البلدي الخدمــات المقدمــة مــن المســتثمرين المتعاقدي
والجديــر بالذكــر أن جــذب المســتثمرين وتطويــر االســتثمارات فــي 
بلديــات ناشــئة نســبيًا مهــم جــدًا للعمليــات التنمويــة. وفــي هــذا 

الســياق، يتوجــب علــى البلديــة إيــاء اهتمــام أكبــر والتركيــز علــى 
تحقيــق هــذه العمليــات. باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــات  ــذي مــن شــأنه رفــع معنوي ــدة األمــر ال االســتثمارات فــي البل
المجتمــع وتشــجيعهم علــى المشــاركة الفاعلــة فــي النشــاطات 
المحليــة. وتــؤدي زيــادة االســتثمارات فــي البلــدة إلــى زيــادة فــرص 
العمــل والــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي خفــض نســب البطالــة 

فــي المجتمــع.

جدول رقم )8( // تقييم المواطنين لخدمات البلدية المتعلقة بالحدائق والمتنزهات العاّمة

ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
%5.8%46.7%33.3%14متوسطة1.55كفاية الحدائق العامة

%7.4%48.9%34.2%9.5منخفضة1.46كفاية العاب االطفال بالحدائق
%9.9%53.5%30.5%6منخفضة1.33كفاية مواقف الّسيارات بالحدائق

%9.9%47.7%32.5%9.9منخفضة1.42كفاية دورات المياه بالحدائق

كفاية المظالت وأماكن الجلوس 
%10.1%48.4%30.7%10.8منخفضة1.42بالحدائق

%6.1%46.4%31.3%16.2متوسطة1.58تشجير الشوارع العامة
صيانة الحدائق العامة والتشجير 

%7.8%47.5%29.8%14.9متوسطة1.52بالبلدة

المحافظة على نظافة الحدائق 
%10.3%45%31.2%13.5منخفضة1.48وخلوها من الحشرات

%16.8%44.9%29.8%8.4منخفضة1.30صيانة ألعاب األطفال بالحدائق
    منخفضة1.4الدرجة الكلية للرضا

الخدمــات  تقديــم  فــي  البلديــة  أداء  أن  أعــاه  الجــدول  يظهــر 
ــت  ــث حصل ــي، حي ــة متدن ــق والمنتزهــات العام ــة بالحدائ المتعلق
معظــم الفقــرات علــى مســتوى رضــا منخفــض، وأمــا تلــك التــي 
حصلــت علــى مســتوى رضــا متوســط تقتــرب نتائجهــا من مســتوى 
الرضــا المنخفــض. إن غيــاب مرافــق عامــة مناســبة ومؤهلــة يعيــق 
تطــور األطفــال وتنميــة المجتمــع ككل. فــي هــذا الســياق، يتوجــب 
هلــى البلديــة إيــاء اهتمــام أكبــر لتوفيــر ألعــاب أطفــال، ومواقــف 

جانــب  إلــى  كافيــة،  جلــوس  وأماكــن  ميــاه،  ودورات  ســيارات، 
تخصيــص مجهــود للحفــاظ علــى نظافــة الحدائــق وألعــاب األطفــال. 
البلديــة  خدمــات  تقييــم  مــن   9.3% معدلــه  مــا  يتمكــن  ولــم 
المتعلقــة بالمرافــق العامــة، ممــا يوحــي أنهــم غيــر منخرطيــن فــي 
النشــاطات العامــة وليســوا رواًد منتظميــن للحدائــق والمنتزهــات 
العامــة. وبالتالــي فــإن تعزيــز مشــاركة هــذه الفئــة ضــروري لدمــج 

ــة األوســع. ــط والتنمي ــات التخطي المجتمــع فــي عملي
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جدول رقم )9( // تقييم المواطنين لخدمات البلدية المتعلقة بالتخطيط الهيكلي

ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
الشفافية في إجراءات المنح 

%31.9%34.7%20.4%13منخفضة1.14بنظام القرعة العلنية

%27%35.4%26.3%11.2منخفضة1.22سرعة إصدار رخص البناء
سرعة اعتماد المخططات 

%34.2%32%22.9%10.9منخفضة1.11الهيكلية والتنظيمية

منخفضة1.2الدرجة الكلية للرضا

التخطيــط  عمليــة  فــي  المواطنيــن  دمــج  تدنــي  الواضــح  مــن 
الهيكلــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أعــاه. ويمثــل هــذا عائــق 
أن  حيــث  والديمقراطيــة،  الفاعلــة  المواطنــة  تعزيــز  نحــو  كبيــر 
يمثــل مســؤولية  الهيكلــي  التخطيــط  فــي  الســكان  مســاهمة 
المبــذول  الجهــد  يتضمــن  أن  الواجــب  مــن  وبالتالــي  جماعيــة، 
ــك الشــباب  ــا فــي ذل ــة شــرائح المجتمــع بم مســاهمات مــن كاف

والنســاء والمؤسســات المجتمعيــة حيــث يتوجــب علــى البلديــة 
إيــاء اهتمــام أوســع لتحســين أدائهــا فــي هــذا الجانــب. ولــم 
يتمكــن مــا معدلــه %31 مــن المبحوثيــن مــن التعليــق علــى خدمات 
البلديــة المتعلقــة بالتخطيــط الهيكلــي، ممــا يعكــس تدنــي وعــي 

الســكان حــول عمليــات التخطيــط الهيكلــي وحقوقهــم.  

جدول رقم )10( // مدى مشاركة المواطنين لخدمات البلدية المتعّلقة بالجمهور

حصــل تقييــم الســكان لخدمــات البلديــة المتعلقــة بالجمهــور علــى 
مســتوى متوســط إال أن تقييــم “ســهولة الحصــول علــى الخدمات 
مــن البلديــة” اقتــرب إلــى المســتوى المنخفــض. ومــن الممكــن 
أن ُتحســن البلديــة أدائهــا مــن خــال اســتخدام وســائل تواصــل 
واالجــراءات  النظــم  عــن  اإلعــان  يخــص  بمــا  ومبدعــة،  جديــدة 

المتبعــة. ولــم يتمكــن مــا معدلــه %12.1 مــن عينــة المبحوثيــن 
هــذا  وفــي  بالجمهــور.  المتعلقــة  البلديــة  خدمــات  تقييــم  مــن 
الســياق، يتوجــب علــى برامــج التدخــل الســليمة التركيــز علــى رفــع 
وعــي الســكان بعمــل البلديــة ومســؤولياتها وحقــوق المواطنيــن.

ال اعرفغير راضراض إلى حد ماراضمستوى الرضاالمتوسط الحسابيالفقرة
وضوح النظم واإلجراءات 

%14%24.6%38.9%22.5متوسطة1.70للحصول على الخدمات

%13%21.8%41.6%23.5متوسطة1.76كفاءة وخبرة العاملين في البلدية
جّدية البلدية في التعامل مع 

%11%36.4%32.3%20.3متوسطة1.62المخالفات

سهولة الوصول إلى الموظف 
%10.1%33.7%30.2%26متوسطة1.72المسؤول في البلدية

مهنية ولباقة العاملين في 
%10.3%26.5%33.3%29.9متوسطة1.83البلدية

مشاركة رئيس البلدية ومديرها 
%12.4%28.9%24.1%34.7متوسطة1.81في مناسبات الحي

سهولة حصولك على الخدمات 
%13.9%36.4%32.3%17.3متوسطة1.53من البلدية

    متوسطة1.7الدرجة الكلية للرضا
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ــم  ــن %77.1 ل ــة المواطني ــأن غالبي ــات الجــدول ب ــا معطي تظهــر لن
الغالبيــة  أفــاد  كمــا  البلديــة،  اجتماعــات  مــن  أي  فــي  يشــاركوا 
الســاحقة مــن المواطنيــن %90.9 إلــى أّنــه لــم يشــاورهم أعضــاء 
البلديــة بــأي مــن األمــور المتعلقــة بالبلديــة وشــؤونها، وفــي 
نفــس الســياق أشــار مــا نســبته %79.5 مــن المواطنيــن بأنــه ال 
يتــم إشــراك المواطنيــن فــي عمليــة التخطيــط لمشــاريع وبرامجهــا 
البلديــة. وتعكــس هــذه المعطيــات مــدى تدنــي المواطنــة الفاعلــة 
وأســس الديمقراطيــة، إلــى جانــب الشــفافية فــي عمــل البلديــة. 

ويتوجــب دمــج المجتمــع المحلــي فــي عمــل البلديــة وأن يكــون 
علــى ســلم أولوياتهــا مــن أجــل تحســين أدائهــا فــي تقديــم خدمات 
ذلــك  ســينعكس  حيــث  المجتمــع  احتيــاج  علــى  مبنيــة  منصفــة 
ــة.  ــات المقدم ــن مســتوى الخدم ــات ورضــا الســكان ع فــي توجه
باإلضافــة إلــى ذلــك  فــإن تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة مــن شــأنه 
رفــع معنويــات المجتمــع المحلــي ودعــم إلتزامــه، وبالتالــي تعزيــز 

الهويــة الوطنيــة بشــكل غيــر مباشــر.  

جدول رقم )11( // مدى مشاركة المواطنين في اجتماعات وأنشطة البلدية

النعمالفقرة
%77.1%22.9المشاركة في اجتماعات البلدية

%90.9%9.1مشاورة أعضاء البلدية للمواطنين بأمور تخص البلدية
%79.5%20.5اشراك المواطن في عملية التخطيط في البلدة
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مقترحات وتوصيات للبلدية :

تفعيل خدمات الُبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وتهيئة الشوارع لتصبح أكثر أمانا.. 1
تأمين الّشوارع من الحيوانات الّضارة والكاب المسعور والحشرات المؤذية.. 2
تهيئة حديقة لألطفال بألعاب لتسلية األطفال، وأماكن للعائات.. 3
تهيئة مشاريع استثمارية من أجل استثمار طاقات الشباب الخريجين.. 4
مساعدة الطاب الجامعيين في أقساطهم والمنح المقدمة.. 5
فصل المنطقة الصناعية عن المناطق السكنية.. 6
إشراك الشباب بخدمات البلدية وتفعيل دور البلدية في وضع برامج تامس هموم الشباب ومتطلباتهم.. 7
توفير مراكز صحية للطوارئ.. 8
توفير مركز شرطة للحفاظ على المرور وتقليل اإلزعاجات الليلية.. 9

حّل مشكلة باطون الجراشي.. 10

االستنتاجات:

حاجة الشباب لألطاع على الخدمات التي تقدمها البلدية. 1
 الحاجة لتأهيل البنية الّتحتية تأهيًا كاما. 2
توعية سكان المنطقة بحقوقهم وواجباتهم بالخدمات المقدمه من البلدية  . . 3
وجــود نســبة كبيــرة تشــكل أغلبيــة أشــخاص لــم يشــاركوا فــي أي نشــاط للبلديــة ولــم يحضــروا أي مــن اجتماعاتهــا، . 4

يعــّد مؤشــرا ســلبيًا عــن مســتوى العمــل التشــاركي مــا بيــن البلديــة والمواطنيــن، وال تؤشــر علــى أن البلديــة تقــدم 
مــا يلــزم لتوســيع قاعــدة المشــاركة الشــعبية فــي إدارة وتســيير عمــل البلديــة والتخطيــط للبرامــج واألنشــطة التــي 

تقدمهــا البلديــة للجمهــور.

توصيات:

على صعيد تعزيز فرص مشاركة المواطنين وتفعيل دوره:

مطلــوب توفيــر آليــات لتزويــد ورفــد المواطنيــن بالمعلومــات حــول عمــل البلديــة ســيما مــا تواجهــه مــن تحديــات، مــن 	 
خــال تعزيــز اللقــاءات الجماهيريــة مــع قطاعــات المجتمــع المحلــي، واطــاع المواطــن علــى ســير العمــل فــي البلديــة.

تعزيــز أدوات وفــرص إشــراك المواطنيــن فــي عمليــة التخطيــط وصناعــة القــرار بالقضايــا التــي تتعلق بالخدمــات المقّدمة 	 
لهــم ووضــع الحلــول لمــا يواجهونــه مــن مشــكات علــى هــذا الصعيد.

وعلى صعيد التثقيف المجتمعي نحو البلدية وما تقدمه من خدمات:

تنظيم حمات تثقيف للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه البلدية تستند إلى مبادئ المواطنة.	 

ولالرتقاء بدور المجلس وما يقدمه من خدمات:

ضــرورة قيــام المجلــس البلــدي بمراجعــة أســباب تدنــي مســتوى الرضــا لــدى المواطنيــن تجــاه بعــض الخدمــات المقدمــة 	 
لهــم مــن قبــل البلديــة.
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ملحق رقم )1( // جدول يقيس مدى رضا المواطنين في مدينة الدوحة عن خدمات البلدية المقدمة لهم  
                   تبعًا لجنس المبحوثين

الجنس
ذكر انثى Total

س21

ال اعرف 2.5% 2.4% 2.4%

غير راض 31.5% 34.9% 33.0%

راض الى حد ما 40.1% 41.3% 40.6%

راض 25.9% 21.4% 24.0%

س22

ال اعرف 2.5% 2.4% 2.4%

غير راض 24.7% 28.6% 26.4%

راض الى حد ما 38.3% 41.3% 39.6%

راض 34.6% 27.8% 31.6%

س23

ال اعرف 5.6% 4.8% 5.2%

غير راض 36.4% 34.1% 35.4%

راض الى حد ما 31.5% 42.1% 36.1%

راض 26.5% 19.0% 23.3%

س24

ال اعرف 3.1% 5.6% 4.2%

غير راض 29.8% 18.4% 24.8%

راض الى حد ما 36.6% 42.4% 39.2%

راض 30.4% 33.6% 31.8%

س25

ال اعرف 4.9% 9.5% 6.9%

غير راض 31.3% 23.8% 28.0%

راض الى حد ما 37.4% 47.6% 41.9%

راض 26.4% 19.0% 23.2%

س26

ال اعرف 6.7% 11.2% 8.7%

غير راض 41.1% 35.2% 38.5%

راض الى حد ما 27.0% 40.8% 33.0%

راض 25.2% 12.8% 19.8%
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س27

ال اعرف 12.4% 19.4% 15.4%

غير راض 45.3% 34.7% 40.7%

راض الى حد ما 26.7% 37.1% 31.2%

راض 15.5% 8.9% 12.6%

س28

ال اعرف 15.0% 22.6% 18.3%

غير راض 56.9% 40.3% 49.6%

راض الى حد ما 19.4% 30.6% 24.3%

راض 8.8% 6.5% 7.7%

س29

ال اعرف 22.5% 30.3% 25.9%

غير راض 45.6% 38.5% 42.6%

راض الى حد ما 22.5% 26.2% 24.1%

راض 9.4% 4.9% 7.4%

س30

ال اعرف 26.9% 33.3% 29.7%

غير راض 43.1% 35.8% 39.9%

راض الى حد ما 21.9% 24.4% 23.0%

راض 8.1% 6.5% 7.4%

س31

ال اعرف 8.1% 3.2% 6.0%

غير راض 43.1% 50.8% 46.5%

راض الى حد ما 31.9% 35.5% 33.5%

راض 16.9% 10.5% 14.1%
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ملحق رقم )2( // استبانة الدراسة

استبيان قياس فعالية وجودة الخدمات المقدمة من بلدية الدوحة للمواطنين
مشروع تقييم عمل البلديات وإشراك المجتمع في الموازنة

الرؤيا الفلسطينية

أنثى  )  (ذكر   )  (الجنس
غيره   ) (طالب  ) (   موظف ) (يبحث عن عمل) (     عامل  )  (         المهنة

أكثر من 60 عام60-5051-3536-26أقل من 25  الفئة العمرية

ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍض أواًل: الخدمات العامة#
الخدمات المقدمة من البلدية بشكل عام  في مدينة الدوحة1.
التطور في تقديم الخدمات عن السنة الماضية2.
جودة المعيشة )رفاهية األماكن العامة(3.

ثانيا: البيئة
ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة

توفر حاوية قريبة من منزلك1.

تفريغ حاويات القمامة في منطقتك بشكل منتظم2.

نظافة وغسيل وصيانة حاويات النفايات3.

إزالة المخلفات الصلبة كبيرة الحجم كاألشجار واألثاث واألجهزة المنزلية التالفة4.

نظافة المحات والمناطق التجارية5.

إزالة السيارات التالفة والمهجورة6.

مستوى أداء عمال النظافة بالحي7.

مستوى وعي والتزام سكان الحي بالتعامل مع النفايات8.

مدى المحافظة على نظافة الشوارع وخلوها من المبعثرات9.

إزالة الدمارات )مخلفات المباني مجهولة المصدر( من داخل األحياء السكنية 10.
والساحات والمناطق المفتوحة

ردم المستنقعات11.

مكافحة آفات الصحة العامة )حشرات - قوارض - حيوانات ضالة(12.
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ثالثا: األسواق
ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة

فعالية الرقابة على األسواق والمحات التجارية للتأكد من صحة وسامة 1.
المنتجات الغذائية والخدمات المقدمة

فعالية الرقابة على األسواق والمحات النسائية للتأكد من صحة وسامة 2.
المنتجات الغذائية والخدمات المقدمة

جودة الخدمة المقدمة في حلقة الخضار3.

جودة الخدمة المقدمة في حلقة المواشي4.

جودة الخدمة المقدمة في المسالخ5.
رابعا: الشوارع

ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة
جودة صيانة شوارع المدينة1.
توفر اإلضاءة الكافية2.
سامة ونظافة شبكات تصريف مياه3.
حركة المرور وانسيابها4.
االلتزام بشروط األمن والسامة5.
جودة رصف الشوارع بعد اإلنتهاء من الحفر6.

خامسا: االستثمار
ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة

توفر الفرص االستثمارية بالمدينة
طريقة اإلعان عن الفرص االستثمارية

جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين
جودة الخدمات المقدمة من  المستثمرين المتعاقدين مع البلدية

الحدائق والمنتزهاتسادسا: 
ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة#

كفاية الحدائق العامة بالمدينة1.

كفاية ألعاب األطفال بالحدائق2.

كفاية مواقف السيارات بالحدائق3.

كفاية دورات المياه بالحدائق4.

كفاية المظات وأماكن الجلوس بالحدائق5.

تشجير الشوارع العامة بالمدينة6.

صيانة الحدائق العامة والتشجير في المدينة7.

المحافظة على نظافة الحدائق وخلوها من الحشرات 8.

صيانة ألعاب األطفال بالحدائق9.
سابعا: خدمات األراضي

ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة#
الشفافية في إجراءات المنح بنظام القرعة العلنية1.
سرعة إصدار رخص البناء2.
سرعة اعتماد المخططات الهيكلية والتنظيمية3.

خدمات بلدية  الدوحةثامنا: 
ال أعرفغير راٍضراٍض إلى حٍد ماراٍضالخدمة#

وضوح النظم واإلجراءات للحصول على خدمات البلدية1.

كفاءة وخبرة العاملين في البلدية2.

جدية البلدية في التعامل مع المخالفات3.

سهولة الوصول إلى الموظف المسئول في البلدية4.
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مهنية ولباقة العاملين في البلدية5.

مشاركة رئيس البلدية ومدير البلدية في مناسبات الحي6.

سهولة حصولك على الخدمات من البلدية7.
تاسعًا: مشاركة الجمهور

النعم
هل سبق لك المشاركة في أي من االجتماعات دعت لها بلدية الدوحة1.

هل سبق وتم التشاور معك بأمور تخّص البلدية من قبل أي من أفراد 2.
المجلس البلدي أو العاملين في البلدية

هل تعتقد أن مجلس بلدي الدوحة يشرك المواطنين في عملية التخطيط 3.
في المدينة

المالحظات:

ما هي أهم ثالث اقتراحات يمكنها أن تجعلك أكثر رضى عن جودة المعيشة في الحي الذي تسكن فيه؟
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Q30

Don’t know 26.9% 33.3% 29.7%

Dissatisfied 43.1% 35.8% 39.9%

Somewhat Sat-
isfied 21.9% 24.4% 23.0%

Satisfied 8.1% 6.5% 7.4%

Q31

Don’t know 8.1% 3.2% 6.0%

Dissatisfied 43.1% 50.8% 46.5%

Somewhat Sat-
isfied 31.9% 35.5% 33.5%

Satisfied 16.9% 10.5% 14.1%

Q27

Don’t know 12.4% 19.4% 15.4%

Dissatisfied 45.3% 34.7% 40.7%

Somewhat Sat-
isfied 26.7% 37.1% 31.2%

Satisfied 15.5% 8.9% 12.6%

Q28

Don’t know 15.0% 22.6% 18.3%

Dissatisfied 56.9% 40.3% 49.6%

Somewhat Sat-
isfied 19.4% 30.6% 24.3%

Satisfied 8.8% 6.5% 7.7%

Q29

Don’t know 22.5% 30.3% 25.9%

Dissatisfied 45.6% 38.5% 42.6%

Somewhat Sat-
isfied 22.5% 26.2% 24.1%

Satisfied 9.4% 4.9% 7.4%
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Q24

Don’t know 3.1% 5.6% 4.2%

Dissatisfied 29.8% 18.4% 24.8%

Somewhat Sat-
isfied 36.6% 42.4% 39.2%

Satisfied 30.4% 33.6% 31.8%

Q25

Don’t know 4.9% 9.5% 6.9%

Dissatisfied 31.3% 23.8% 28.0%

Somewhat Sat-
isfied 37.4% 47.6% 41.9%

Satisfied 26.4% 19.0% 23.2%

Q26

Don’t know 6.7% 11.2% 8.7%

Dissatisfied 41.1% 35.2% 38.5%

Somewhat Sat-
isfied 27.0% 40.8% 33.0%

Satisfied 25.2% 12.8% 19.8%

Suggestions Male Female Total Total

Q21

Don’t know 2.5% 2.4% 2.4%

Dissatisfied 31.5% 34.9% 33.0%

Somewhat Sat-
isfied 40.1% 41.3% 40.6%

Satisfied 25.9% 21.4% 24.0%

Q22

Don’t know 2.5% 2.4% 2.4%

Dissatisfied 24.7% 28.6% 26.4%

Somewhat Sat-
isfied 38.8% 41.3% 39.6%

Satisfied 34.6% 27.8% 31.6%

Q23

Don’t know 5.6% 4.8% 5.2%

Dissatisfied 36.4% 34.1% 35.4%

Somewhat Sat-
isfied 31.5% 42.1% 36.1%

Satisfied 26.5% 19.0% 23.3%

Study Appendices
Appendix )1( // Table Measuring Citizens’ Satisfaction of Municipality Services by Gender
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Suggestions and Recommendations to the Municipality:

1. Activate infrastructural services )electricity, water, sanitation and preparation of streets( and work 
on making existing infrastructural services more secure.   

2. Ensure streets are safe from dangerous animals, rabid dogs and pests. 
3. Create a garden for children equipped with a play area and space for families.
4. Prepare investment projects with a focus on young graduates. 
5. Through scholarships schemes or otherwise, assist university students with their tuition fees. 
6. Separate the industrial zone from the residential areas. 
7. Integrate youth into Municipality services and activate the role of the Municipality in implementing 

projects that take into consideration the concerns and needs of youth. 
8. Provide emergency health centers. 
9. Establish a police center to regulate traffic and decrease night nuisances. 
10. Solve the problem of waste concrete.
 

Suggestions:

	 Youth should be made familiar with the services provided by the Municipality. 
	 Local infrastructure is in need of thorough rehabilitation.
	 Residents should be made aware of their rights and duties as citizens of Doha Municipality, as 

well as of the services provided to them by the Municipality. 
	 The lack of participation of a large majority of citizens in Municipality meetings and activities is a 

negative indicator on the participatory level of work between the Municipality and citizens. This 
also indicates that the Municipality does not provide the minimum services required to expand 
the base of public participation in managing the facilitating the work of the Municipality and 
planning programs and activities.

Recommendations:

Promote opportunities for the participation of citizens
	 Develop mechanisms to inform citizens about the work of the Municipality, particularly 

regarding the challenges it is currently facing. This could be achieved by holding public 
meetings with local community sectors, and making efforts to familiarize citizens with 
the progress of Municipality work. 

	 Promote tools and opportunities for the integration of citizens in planning and decision-
making, especially with regard to improving the quality of municipal services.  

Raise community awareness of the municipality and provided services
	 Organize awareness-raising campaigns regarding citizen rights and duties towards the 

Municipality, based on principles of citizenship.

Advance the role of the council and provided services
	 The council should review the reasons behind the low satisfaction of citizens towards 

services provided by the Municipality.
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Paragraph Yes No
Participation in municipality meetings 22.9% 77.1%

Members of municipality council consult citi-
zens’ on issues related to the municipality 9.1% 90.9%

Integration of citizens’ in the planning process 20.5% 79.5%

Table )11( // Citizens’ Evaluation of Participation in Municipal Meetings and Activities

The findings in the table above indicate that the majority 
of citizens )77.1%( did not participate in any Municipality 
meetings, while 90.9% indicated that they were not 
consulted by Municipality members on issues related 
to the Municipality. Within the same context, 79.5% of 
the citizens indicated that they were not integrated in 
the planning process of the Municipality’s projects and 
programs. These numbers are quite alarming in terms 
of active citizenship and foundations for democracy, as 

well as transparency in the Municipality’s work. The 
involvement of the local community should be a priority 
for the Municipality, in order to improve its performance 
in terms of providing equitable needs-based services; 
this would then be reflected in the perceptions and 
satisfaction of the community. Moreover, promoting 
civic engagement and participation would boost the 
morale and commitment of the local community, 
thereby indirectly promoting national identity.  
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Table )10( // Citizens’ Evaluation of Community Municipal Services

Citizens evaluation of community services received 
average ratings, with ”ease of receipt of services“ 
bordering on a low satisfaction rating. The Municipality 
could improve its performance by utilizing innovative 
and new means of communication, in terms of followed 
systems and procedures. An average of 12.1% of the 

sample was unable to comment on the performance of 
the Municipality in the provision of community services. 
Proper intervention programs should focus on raising the 
awareness of community members in overall municipal 
work, responsibilities and citizens’ rights. 
 

Paragraph Mean Level of 
Satisfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissat-
isfied

Don’t 
Know

Clarity of systems and procedures for receipt 
of services 1.70 Average 22.5% 38.9% 24.6% 14%

Competency and experience of municipality 
staff 1.76 Average 23.5% 41.6% 21.8% 13%

Seriousness of municipality in addressing 
breaches 1.62 Average 20.3% 32.3% 36.4% 11%

Access of officials in the municipality 1.72 Average 26% 30.2% 33.7% 10.1%

Professionalism and politeness of municipality 
staff 1.83 Average 29.9% 33.3% 26.5% 10.3%

Participation of mayor and director of munici-
pality in neighborhood occasions 1.81 Average 34.7% 24.1% 28.9% 12.4%

Ease of receipt of services 1.53 Average 17.3% 32.3% 36.4% 13.9%

Overall Degree 1.7    Average

Paragraph Mean Level of 
Satisfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissatis-
fied

Don’t 
Know

Transparency in scholarship 
procedures using public 

draw system
1.14 Low 13% 20.4% 34.7% 31.9%

Efficiency in issuing con-
struction permits 1.22 Low 11.2% 26.3% 35.4% 27%

Efficiency of ratifying or-
ganizational and structural 

plans
1.11 Low 10.9% 22.9% 32% 34.2%

Overall Degree 1.2 Low

Table )9( // Citizens’ Evaluation of Structural Planning Municipal Services

As is very evident in the table above, the integration of 
citizens in structural planning is well below average. This 
is a serious hindrance to promoting active citizenship 
and democracy. The involvement of citizens in structural 
planning is a collective responsibility and hence the 
invested effort should encompass all sectors of society, 
including youth, women and community-based 
organizations. The Municipality needs to invest serious 
effort to improve its performance in this field, since 

the study sample is very dissatisfied with the current 
level of involvement. Additionally, an average of 
31% of the study sample felt unable to comment on 
services related to structural planning; these alarming 
numbers indicate that citizens are either unaware 
of the processes undertaken in structural planning, 
or unaware of their right to be integrated into such 
processes.   
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Paragraph Mean Level of 
Satisfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissat-
isfied

Don’t 
Know

Sufficiency of public parks 1.55 Average 14% 33.3% 46.7% 5.8%
Sufficiency of children’s toys in parks 1.46 Low 9.5% 34.2% 48.9% 7.4%
Sufficiency of parking spaces in parks 1.33 Low 6% 30.5% 53.5% 9.9%

Sufficiency of toilets in parks 1.42 Low 9.9% 32.5% 47.7% 9.9%

Sufficiency of umbrellas and seats in parks 1.42 Low 10.8% 30.7% 48.4% 10.1%

Forestation of streets 1.58 Average 16.2% 31.3% 46.4% 6.1%

Maintenance of public parks and forestation of city 1.52 Average 14.9% 29.8% 47.5% 7.8%

Maintaining cleanliness of gardens and keep-
ing spaces free of insects 1.48 Low 13.5% 31.2% 45% 10.3%

Maintenance of children’s games in parks 1.30 Low 8.4% 29.8% 44.9% 16.8%
Overall Degree 1.4 Low

Table )8( // Citizens’ Evaluation of Public Spaces Municipal Services

The performance of the municipality in provision of 
public spaces services is mediocre, as can be seen in 
the table above. All evaluation criteria received low 
and average ratings, and those that received average 
ratings are, in fact, bordering on low satisfaction. 
The lack of appropriate and equipped public spaces 
hinders development for children and the community 
as a whole. In this context, the Municipality should pay 
attention to providing sufficient toys, parking spaces, 

toilets and umbrellas, in addition to investing effort in 
maintaining the cleanliness of the gardens and children’s 
games. An average of 9.3% were unable to evaluate 
municipality services in public spaces; this suggests that 
these are not involved in public activities and are not 
regular visitors of public gardens and parks. Promotion 
of such participation is necessary in order to integrate 
the community into the broader process of planning 
and development. 

Paragraph Mean Level of 
Satisfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissatis-
fied

Don’t 
Know

Provision of investment opportunities 1.41 Low 12.6% 31.1% 40.9% 15.4%
Method of announcement of invest-
ment opportunities 1.21 Low 7.7% 24.2% 49.8% 18.2%

Quality of services provided to inves-
tors 1.13 Low 7.4% 14% 42.8% 25.8%

Quality of services provided by munic-
ipality contracted investors 1.08 Low 7.4% 23.2% 39.8% 29.6%

Overall Degree 1.2 Low

Table )7( // Citizens’ Evaluation of Investment-Encouragement Municipal Services

With regards to investment-encouragement services, 
the overall degree of satisfaction reflects the 
performance of the municipality in terms of provision of 
investment opportunities, announcement of investment 
opportunities, services provided to investors and services 
provided by contracted investors - all of which received 
very low ratings.  The attraction of investors and, by 
extension, the promotion of investments in relatively 
new communities is a crucial aspect of the developmental 
process and, thus, the Municipality should dedicate more 
attention and focus to achieving these goals. Highlighting 

investments made in the community would promote 
the morale of the citizens and would encourage them 
to participate actively in local activities. 

Moreover, higher levels of investment would result in 
an increased level of work opportunities in the area, 
thereby helping to reduce the rising unemployment 
rate – particularly among youth – identified as one of 
the major socioeconomic challenges currently facing 
Al-Doha city
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Table )6( // Citizens’ Evaluation of Infrastructural Municipal Services

Paragraph Mean Level of 
Satisfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissat-
isfied

Don’t 
Know

Quality of street maintenance 1.86 Average 23.9% 40.5% 32.2% 2.4%
Availability of sufficient lighting and main-
tenance 2.00 Average 31% 39.4% 26.6% 2.4%

Quality and hygiene of rainwater drainage 
networks and channels 1.77 Average 23.2% 36% 35.5% 5.2%

Smooth flow of traffic on roads and 
streets 1.99 Average 31.7% 39.4% 24.7% 4.2%

Commitment to security and safety regula-
tions during excavation operations 1.81 Average 23.1% 41.7% 28.3% 6.9%

Quality of street re-paving following exca-
vations 1.64 Average 19.7% 33.2% 38.4% 8.7%

Overall Degree 1.8 Average

Taking a close look at the information in the table 
above, we find that municipal services pertaining to 
infrastructure receive average satisfaction ratings. Even 
though the overall degree of satisfaction is within the 
range for average, however, it is at the high end of 
that range.

The highest levels of satisfaction were recorded with 
regard to the availability of sufficient lighting and 

maintenance, followed by services that facilitate the flow 
of traffic, then by maintenance of streets and, finally, 
by commitment to security and safety in excavation 
operations. However, it is worth noting that an average 
of 4.9% of the study sample was unable to evaluate 
infrastructural municipality services. To enable citizens to 
demand the delivery of equitable needs-based services, 
citizens should be better aware of their rights and the 
role of the Municipality in this area. 

Table )5( // Citizens’ Evaluation of Commercial and Market Municipal Services

Paragraph Mean Level of Sat-
isfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissatis-
fied

Don’t 
Know

Efficiency in monitoring mar-
kets and commercial products to 
ensure the quality of provided 

products

1.61 Average 23.5% 30.4% 28.4% 16.6%

Efficiency of markets and wom-
en’s shops to ensure the quality 

of the provided service
1.48 Low 19% 31.5% 28% 21.5%

Quality of service in vegetable 
market 1.36 Low 21.1% 32.9% 33.9% 21.1%

Quality of service in livestock 
market 1.21 Low 11.8% 23.5% 38.8% 26%

Quality of service in butcheries 1.19 Low 13.3% 21.8% 36.3% 28.7%

Overall Degree 1.4 Low

The results in the table above reflect below average 
performance levels with regards to the role of the 
Municipality in monitoring markets and commercial 
places. The fact that 4 out of 5 assessment criteria 
received low satisfaction indicators is quite alarming, 

and indicates a serious need for improvement in this 
field. The integration of the local community in the 
work of the Municipality may boost performance in 
these fields. 
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With regards to hygiene and environmental services, 
the overall level of citizen satisfaction is average. 
However, certain aspects received high performance 
indicators, including 1( performance of Municipality 
workers and 2( the availability of garbage bins within 
reasonable proximity of houses. On the other side 
of the scale, the 1( piling of slums and 2( hygiene 
and maintenance of garbage bins received low 
satisfaction ratings. Additionally, even though 1( 
disposal of damaged and abandoned cars and 2( 
combating public health pests received an average 
satisfaction rating )1.58 and 1.54 respectively(, the 
scores themselves are only just within the range of 
average, and they are, in fact, bordering on low. 
In this context, the focus should be on improving 
these four aforementioned services and ensuring 
performance is maintained in all other categories.

Paragraph Mean Level of
Satisfaction Satisfied Somewhat 

Satisfied
Dissatis-
fied Other

Availability of garbage bin near to 
house 2.18 High 43.9% 30.3% 25.2% 3%

Collection of garbage from area on 
regular basis 1.89 Average 28.9% 33.7% 35.4% 2.1%

Hygiene and maintenance of gar-
bage bins 1.47 Low 13.3% 25.5% 55.4% 5.4%

Removal of large solid waste, includ-
ing trees, furniture, house appliances 1.64 Average 20.7% 32.1% 37.6% 9.7%

Cleanness of shops 1.86 Average 24.8% 43.9% 23.55% 7.8%
Disposal of abandoned and damaged 
cars 1.58 Average 23.1% 26.5% 35.7% 14.6%

Level of performance of workers 
engaged in cleanliness of neighbor-
hoods

2.32 High 49% 35.1% 13.7% 1.7%

Level of awareness and commitment 
of residents to dealing with garbage 1.81 Average 20.8% 41.5% 35.5% 2.4%

Cleanliness of streets 1.84 Average 18.9% 48.6% 30.4% 2.1%
Removal of construction waste from 
inside neighborhoods and spaces 1.68 Average 21.3% 35.2% 34.1% 9.4%

Piling of slumps 1.37 Low 16.1% 28.8% 31.2% 23.9%
Combating public health pests 1.54 Average 18.5% 25.4% 47.4% 8.7%
Overall degree 1.7 Average

Table )4( // Citizens’ Evaluation of Environmental Municipal Services
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As shown by the results in the table, the majority 
of municipal services receive an average satisfaction 
rating, particularly those pertaining to services of 
quality of living and improvement in provision of 
services. With regards to overall evaluation of the 
services of the Municipality of Al-Doha, results 
indicate average satisfaction. An average of 4.8% 

Table )3( // Evaluation of Citizens of General Municipal Services

Paragraph Mean Level of 
Satisfaction

Satis-
fied

Somewhat 
Satisfied

Dissatis-
fied

Don’t 
Know

Services 
Provided in 

General
2.1 High 30.3% 45% 22.1% 2.5%

Progress in 
Provision of 

Services Com-
pared with 

Previous Year

1.73 Average 19.9% 39.7% 33.9% 6.5%

Quality of 
Living 1.62 Average 15.4% 36.9% 42.3% 5.4%

Overall 
Degree of 

Satisfaction
1.8 Average

of the study sample was unable to evaluate 
general municipality services; this calls for raising 
awareness with regards to rights of citizens and 
duties of the Municipality. The overall degree 
of satisfaction indicates that there is room for 
development and improvement in the delivery 
of services. 

Degree Mean Percentage

Low Less than 1.5 50%

Average 1.5-2.0 51-69%

High More than 2.0 70% and more

Study Results and Analysis

The following key was used to determine the degree 
of satisfaction for each paragraph, against means, and 
were converted to percentages based on the Likert 
Scale, as follows: 

Table )2(

6061



Profession

Other Student Employee Unemployed Worker

19.6% 18.6% 21.4% 20% 20.4%

Age Group

More than 60 51-60 36-50 26-35 25 and Below

3% 6% 30% 16% 45%

Table )1(

Demographic Sample of Respondents

Male       Female

57%

43%

Results

Table )1(
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Study Sample

The study sample consisted of 293 randomly selected 
respondents )168 males and 125 females(. The research 
team divided the city into blocks and dedicated a set 
of questionnaires to each block, in accordance with 
the number of citizens in that area. The number of 
questionnaires was divided by the number of houses in 
order to determine the distribution of the sample. As such, 
the research team chose each 5th house in each block 
)5th, 10th, 15th…etc. house( until the questionnaires 
dedicated to the block were completed.

The study is confined to the boundaries of the city of 
Al-Doha under the supervision of the current municipal 
council, over the course of the period November 2012- 
August 2014. Data collection took place between 8-15 
August 2014. The study determined a set of results and 
recommendations. 
 

Study Tool

To achieve the goal of the study, the research team 
used a questionnaire as a tool for data collection. The 
questionnaire consisted of 52 close-ended questions 
and 1 open-ended question. The questionnaire was 
divided into ten main categories, as follows: 

Category 1: provision of general services. 
Category 2: provision of services pertaining to preservation 
of environment. 
Category 3: the role of Municipality in monitoring 
markets, commercial shops, food shops and maintaining 
public health standards and conditions.
Category 4: the quality of services and role of Municipality 
in maintaining infrastructure and lighting. 
Category 5: the role of the Municipality in providing 
investment opportunities, recruiting investment projects 
and the quality of facilitations provided to investors. 
Category 6: the role of the Municipality in providing 
and maintaining public gardens and parks and providing 
necessary services. 
Category 7: the performance of the Municipality in 
preparing structural plans and providing construction 
permits. 
Category 8: customer services provided by the Municipality 
and its staff. 
Category 9: the role of the Municipality in promoting civic 
engagement opportunities in planning and programs. 

Category 10: perceptions and suggestions of citizens 
regarding how to increase their satisfaction on key issues.

Study Community
The study community is all citizens of 18 years or 
over living within the geographic and administrative 
boundaries of Al-Doha city. They stood at 3927 according 
to the general elections committee in 2012. 
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Study Importance

The importance of the study lies in providing a reference 
for PalVision and other non-governmental organizations 
)both civil society organizations and community-based 
organizations( for advocacy work aiming to improve 
the quality of the services provided by the Municipality 
of Al-Doha and promote the delivery of equitable 
needs-based services. This study may be expanded to 
include not only other municipalities in the Bethlehem 
governorate, but also municipalities in other West Bank 
governorates. 

On a different level, this study may be the beginning of 
promoting transparency and accountability in municipality 
work, such that future intervention programs might 
build on its recommendations in raising the awareness 
of communities in concepts of citizenship, national 
identity, foundations for democracy, human rights and 
duties and responsibilities. Proper intervention programs 
would promote equality and participation, as the primary 
pillars of active citizenship. This would contribute to an 
overall impact of advancing good governance in terms 
of transparency and accountability. 

Study Goal

The goal of the study, conducted by PalVision in 
cooperation with the Municipality of Al-Doha, is to 
assess the performance of the Municipality of Al-Doha 
in delivering equitable needs-based services. The study 
seeks to achieve the following objectives: 

1. Determine perceptions of Al-Doha community 
regarding the quality of provided services by the 
Municipality.

2. Determine the level of awareness among the Al-
Doha community of their rights and of the duties 
of the Municipality. 

3. Analyze collected data and develop relevant 
recommendations.   

Study Methodology

This study utilized the descriptive analytical methodology, 
which is based on the study of a phenomenon as it 
stands at the present time. This methodology is the 
most suitable one for conducting such studies. In this 
context, a questionnaire was developed, measuring 
the satisfaction of Al-Doha community with regards to 
general, environmental, commercial, infrastructural, 
investment-encouragement, public spaces, structural 
planning and community services. 

Introduction

Local councils provide and develop public services for 
the citizens within their geographic and administrative 
boundaries, and are responsible for the provision of 
various services, including those relating to infrastructure, 
the creation of investment projects, and regulation of 
the work of local organizations. 
 
Municipal services such as the above are vital to wellbeing 
of citizens. It is important, therefore, that municipal 
services are subject to continuous development and 
improvement, with attention paid to ensure that they 
meet to expectations of their beneficiaries and are 
executed in a sustainable manner.

This study is aligned with PalVision’s interest in promoting 
the role of active citizenship, in that it proposes 
participatory planning mechanisms and the integration 
of the local community in the planning phase. It is in 
harmony with PalVision’s overall mission to promote 
citizenship values, stemming from our deeply-held 
confidence in the ability of local communities to evaluate 
provided services, analyze problems, determine their 
needs and priorities, and to reflect them in subsequent 
programs. We believe these are key factors in the 
construction of a healthy, democratic Palestinian society, 
in which all citizens are able to enjoy quality services 
and a decent level of social justice. 

 
Study Problem
The establishment of the Palestinian National Authority 
came as a result of signing the Declaration of Principles, 
more widely known as ”the Oslo Accords,“ in 1993. This 
entailed full supervision by the Palestinian government 
- the Ministry of Local Governance, in particular - over 
local governance units, including local and municipal 
councils. Since 1993, three rounds of municipal elections 
have taken place, giving room for the practice of active 
citizenship. However, indirect participation in terms of 
holding elected officials accountable has been mediocre 
due to the prevalent political tendency in Palestine, which 
is for Palestinians to elect the parties they are affiliated 
to, regardless of their demonstrated performances in 
delivering equitable needs-based services. This study seeks 
to identify and analyze citizens’ satisfaction level with 
regards to the services provided by the Municipality of 
Al-Doha, including general, environmental, commercial, 
infrastructural, investment-encouragement, public 
spaces, structural planning and community services. The 
study also sheds light on the integration of the local 
community in municipality projects, and their overall 
contribution to the direction of work. 
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Study Summary

The work of local government units in Palestine is 
regulated by a legal framework composed of various 
constituencies, formed by the various legal systems of the 
countries that have ruled Palestine over the course of its 
history. Following the signing the Oslo Accords in 1993, 
efforts were made to redraft this legal framework, which 
resulted in the creation of functional specializations of 
the Palestinian National Authority towards Palestinian 
Citizens. On this matter, Article )85( of the Palestinian 
Basic Law of 2003 reads: 

”The law shall organize the country into local administrative 
units, which shall enjoy juridical personality. Each unit 
shall have a council elected directly, as prescribed by law.“ 
In this context, a Municipality was established in Al-Doha 
city. Al-Doha citizens participated in two election rounds 
in 2004 and 2012, which resulted in the election of the 
Municipal council that is under evaluation in this study.  
One of the most important findings to come out of 
this study was that citizen satisfaction regarding the 
services provided by the Municipality is, in general, 
rated as ”average“ )ranging between 1.5-2 on a scale of 
3(. This was true for the majority of services, including 
public services, hygiene and environmental services, 
the availability of garbage bins, market supervision, 
infrastructure, clarity of systems, access to Municipality 
staff, and professionalism and competence of staff.

By contrast, the level of citizen satisfaction regarding 
to services such as investment, gardens, land services, 
construction permits, and transparency was rated as 
”low“ )less than 1.5 on a scale of 3(.

This study therefore recommends that the municipal 
council pay attention to citizen dissatisfaction with their 
services. It urges the council to determine the causes 
behind this dissatisfaction and to reconsider certain 
service provision mechanisms in order to advance and 
improve the services provided to citizens.

This study also recommends that the municipal council 
make efforts to involve citizens and promote mainstream 
civic engagement concepts in their activities, programs 
and projects, particularly those pertaining to the provision 
of services.
 

Current Members of the Municipal Council

No. Full Name Title

1 Khalid Ibrahim Hamdan Mahboub President

2 Tariq Abdul-Qader Mohammad Ja’far Vice-President

3 Mahmoud Yousef Musa Jawabreh Construction and Organization Committee Head

4 Rabiha Abdul-Majid Issa Women’s Affairs Committee Head

5 Mariam Mohammad Hamad Halil Cultural Committee Head

6 Saber Abdul-Hafeth Abu Sha’ira Health and Environment Committee Head

7 Mustafa Hasan Saleh Fararjeh Tax Collection Committee Head

8 Shahin Shahin Project Development Committee Head

9 Wael Fayez Jawabreh Health and Environment Committee Member

10 Mazen Aziz Al-Laham Financial Committee Head

11 Fathi Mahmoud Al-Masalmeh Construction and Organization Committee Member

12 Mohammad Mustafa Amarneh Public Relations and Media Committee Member

13 Adnan Hussein Attye Ramadan Member
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obliged to request the assistance of the Municipality 
of Hebron for the maintainance and development of 
the lighting network. 

An additional issue is a shortage in the number of 
municipal employees, meaning that the Municipality is 
forced to hire external technicians and administrators.

According to studies prepared by the Municipality and 
published on its website, the most major obstacles 
currently facing the Municipality, and which are predicted 
to continue to do so, are:

1. The large overlap between the industrial and 
residential zones of the city, resulting in a range 
of problems for citizens. The Municipality is unable 
to solve this problem on its own due to its small size 
and large population density. An appropriate solution 
would need to be executed at the governorate level, 
and involve establishing an industrial zone that 
serves all of the governorate’s citizens. 

2. Al-Doha city has no prospects for further expansion 
due to its close proximity to adjacent cities in all 
directions. Currently, it is struggling to absorb 
its increasing population. It will be important, 
going forward, to find a means of preventing the 
construction overruns and abuses already arising 
from this crisis of overpopulation.

3. There is a severe lack of municipal property for the 

creation of public facilities. The city is in urgent need 
of such facilities, and this need will only worsen 
in the coming years. It is the responsibility of the 
government to buy and allocate property to the 
Municipality. As it stands now, even if monetary 
resources for development were available, there is 
no land available to the Municipality. 

4. There are high levels of youth unemployment. 
Surveys carried out by the PCBS indicate an increase 
in unemployment rates in Bethlehem governorate 
)within which Al-Doha is located( in comparison to 
other West Bank governorates. These rates peak 
among youth and new graduates, standing at 26%. 
This poses as a serious challenge to the Municipality, 
as well as to organizations working in the city to 
provide work opportunities for youth.   

1 Legal Framework Regulating the Work of Local  
 Authorities. Draft #5/ local authorities. Analysis  
 section. )Arabic Reference(.

sustainability or the fulfillment of the Municipality’s 
duties to the citizens of Al-Doha. In this context, the 
municipal council adopted a set of policies and procedures 
to address the deficit:

1. Activate tax collection, particularly building permits, 
using legal precedents and controlling the building 
process.

2. The Ministry of Finance has arbitrated the price of 
lands and imposed a property tax since the beginning 
of 2009. 

3. Establish communication with the local community and 
mainstream the principle of transparency in clarifying 
the Municipality’s need for citizen cooperation. This 
communication should emphasize the necessity of 
paying the required fees. The Municipality should 
distribute leaflets to the community that highlight 
its achievements, making clear how it was financial 
contributions from citizens that made completed 
projects possible.       

4. Build the capacity of Municipality employees 
through a series of capacity-building workshops 
and by computerizing the financial system of the 
Municipality. 

The adoption of these policies and procedures significantly 
increased the credibility of the Municipality among 
citizens. This enabled key concepts to be mainstreamed 

among a large proportion of citizens, most importantly 
those relating to respect for the municipal and legal 
systems, and for the payment of building permit fees. 
This has enabled the Municipality to contribute more than 
700 thousand dollars towards the completion of projects, 
whose combined value amounts to approximately 5 
million dollars. In addition to this, they have been able 
to fulfill their administrative, technical and maintenance 
obligations without shouldering any debts or suffering 
financial crisis, despite the deteriorating economic 
situation on the national level.

Challenges that Face the Municipality
The Municipality faces numerous difficulties and 
challenges threatening to obstruct the fulfillment of 
its duties. Most prominent among them is the weakness 
of the rule of law, particularly that pertaining to 
construction; construction law needs to be developed 
and amended to preempt breaches and crimes, thereby 
preventing their occurrence. 

Another significant difficulty is the lack of municipal 
resources. An example of this is the fact that the 
Engineering Department requires a car with a ramp, 
in order to maintain the lighting network; the Doha 
Municipality lacks the financial resources to procure 
such a car. Instead, the Engineering Department is 
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Doha City

Location:

Doha city is located in between the cities of Bethlehem 
and Beit Jala. It borders Al-Khader village, to the west, 
and the Dheisheh refugee camp and A’rtas village to the 
south. It is situated on a hill, 750 meters above sea level, 
and is known for its relatively cool climate. It overlooks 
Jerusalem, the capital of the State of Palestine, which 
lies 10 km to the north, and is only 3 km away from the 
Church of Nativity, in Bethlehem. 

Population and Area

According to the website of the Municipality of Al-Doha, 
the 2014 population of the city was 11,038, in accordance 
with the latest survey of the Palestinian Central Bureau 
of Statistics )PCBS(. The majority of the residents are 
employed in the governmental, industrial, commercial 
or educational sectors. The city encompasses an area of 
approximately 1850 dunums. 

According to the website of the Municipality of Al-
Doha, 75% of the residents of the city are Palestinian 
refugees who came from camps in Bethlehem and 
Hebron governorates.

The city is characterized by the presence of a large 
industrial zone within its boundaries, a zone including 
stone manufacturers, handicraft factories, concrete 
industries and wood industries, among others. 

Since the city of Al-Doha is relatively new and was built 
on lands formerly attached to Beit Jala, it lacks many 
basic facilities and, as a result, encounters numerous 
difficulties. One of the most major of these difficulties 
has been that of inadequate resources to support the 
sustainability of the Municipality, especially with regard 
to the provision of services to its citizens. Consequently, 
the city is heavily reliant on external service providers: 
electricity is supplied by Al-Quds Electricity Company, and 
water by the Water Authorities of Bethlehem, Beit Jala 
and Beit Sahour municipalities. This situation leaves the 
Al-Doha Municipality deprived of any financial revenue 
that would otherwise be generated by these two major 
sources of income.

Instead, the revenue of the Municipality is restricted to 
building permits, handicraft permits and waste collection 
fees. These revenues are insufficient to guarantee 
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This study is funded by the National Democratic Institute 
)NDI(. NDI is a nonprofit, nonpartisan, nongovernmental 
organization that has supported democratic institutions 
and practices in every region of the world for more 
than three decades. Since its founding in 1983, NDI 
and its local partners have worked to establish and 
strengthen political and civic organizations, safeguard 
elections, and promote citizen participation, openness 
and accountability in government.

Responding to the needs and priorities of Al-Doha 
citizens to advocate for better services and budget 
allocation in the municipality, Palestinian Vision )PalVision( 
implemented the project ”Municipal Budget Advocacy“ 
to enable citizens to demand equitable, needs-based 
services.

The project aims to reinforce the concepts of transparency, 
accountability, and participation between the community 
and municipalities. This comes within a context of 
activating and promoting the role of citizens in being 
informed and involved in the process of delivering 
municipal services and to measure the extent by which 
those services are compatible with the needs of the 
community. 

Furthermore, it aims to align civil society organizations, 
community representatives, and decision-makers, and 
to promote dialogue in both directions. To this end, 
PalVision seeks to determine optimal practical solutions, 
based on community needs.
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