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أع ـد ّت جمعيــة «جــي يف ســي» الدليــل البحثــي هــذا يف إطــار العمــل علــى
مشــروع «تعزيــز االدارة المســتدامة للمــوارد والخدمــات المائيــة يف
الــدول المتأثــرة باألزمــة الســورية» .يأتــي هــذا الدليــل ضمــن سلســلة مــن
المنشــورات حــول الــدروس المســتفادة لمشــروع «مياهكــن» الممــوّل
م إعــداد الدليــل
مــن الصنــدوق االئتمانــي األوروبــي «مــدد» .وقــد تــ ّ
لالســتفادة مــن التجــارب الناتجــة عــن مرحلــة تنفيــذ المشــروع ،وبهــدف
مشــاركة أفضــل الممارســات مــع األطــراف العاملــة علــى تنفيــذ مشــاريع
مماثلــة.
ـأي اســتخدام للدليــل يف
م إبالغهــم بـ ّ
يطلــب أصحــاب حقــوق النشــر أن يت ـ ّ
اإلطــار المذكــور أعــاه وذلــك لغايــات متعلقــة بتقييــم األثــر .يجــب الحصــول
أي إطــار آخــر ،أو إدراجــه يف
علــى موافقــة مســبقة الســتخدام الدليــل يف ّ
نصــه.
منشــورات أخــرى ،أو ترجمتــه ،أو تكييــف ّ

حقوق الطبع محفوظة © االتحاد األوروبي 2019
إن محتويــات هــذا الدليــل ال تعكــس الموقــف الرســمي لالتحــاد األوروبــي.
تقــع مســؤولية المعلومــات واألراء الــواردة هنــا علــى عاتــق المحـرّر.
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مقدّمة
مق للمجتمعات المحلية وتفاعالتها
يقدّم هذا الدليل منهجية ً إلجراء تحليل إجتماعي مع ّ
يف استخدام المياه وتصوّراتها تجاه خدمات المياه .وقد تشكّل النتائج الواردة يف دراسة
تصوّرات المواطنين معلومات مفيدة للعاملين على استراتيجية التواصل االجتماعي يف
إطار مشاريع مماثلة لمشروع مياهكن حيث يشكّل تغيير السلوكيات مكوّنا ًأساسياً.

مياهكن هو برنامج/مشروع مؤلّف من ثالث منظمات دولية غير حكومية:
تتضمــن جمعيــة العمــل التطوعــي المدنــي جــي يف ســي اإليطاليــة ( ،)GVCالجمعيــة الدوليــة مــن أجــل تنميــة
الشــعوب ( ،)CISPوالجمعيــة العربيــة لمرافــق الميــاه ( ،)ACUWAالتــي تعمــل علــى تنفيذ مشــروع «تعزيز
االدارة المســتدامة للمــوارد والخدمــات المائيــة يف الــدول المتأثــرة باألزمــة الســورية» الممـوَّل مــن الصنــدوق
االئتمانــي األوروبــي «مــدد» .يمتــد المشــورع مــن  2016إلــى  2020ويعمــل مــع مؤسســات الميــاه اإلقليميــة يف
ـس المســؤولية تجــاه قطــاع الميــاه مــن
لبنــان ومــع المواطنيــن علــى تكريــس الحــوار وتوطيــد الثقــة وتعزيــز حـ ّ
أجــل اســتدامة خدمــات الميــاه العامّــة.
يف هــذا اإلطــار ،حـ ُّ
ـس المســؤولية تجــاه قطــاع الميــاه يشــمل مســؤولية مؤسســات الميــاه يف تأميــن خدمــات
متاحــة للمواطنيــن كافـةً ،ومســؤولية مســتخدمي الميــاه يف تســديد تعريفــة الخدمــات المقدّمــة واســتهالكها
جل مثــا ًنســبة
ـي .ولألســف تأتــي معــدالت تأميــن الخدمــة وتســديد التعريفــة منخفضــة بشــكلٍ عــام ،فتسـ ّ
بوعـ ّ
تأميــن الخدمــة يف مؤسســة ميــاه لبنــان الشــمالي  ،%65وتصــل نســبة تســديد التعريفــة يف مؤسســة ميــاه
بيــروت إلــى ( %35دراســة جــورج غاريــوس ونديــم فــرج هللا لعــام  2019حــول ربــط خطــط اســتثمار متنوعــة
لمواجهــة التحديــات الجديــدة يف البنيــة الحاليــة إلدارة الميــاه يف لبنــان).
ال شـ ّ
ك يف أنّ معـدّل تأميــن الخدمــة ومعـدّل تســديد التعريفــة مرتبطــان بشــكلٍ وثيــق .ولكــن ،بالرغــم مــن أنّ
رداءة الخدمــة تشــكّل عامــا ًأساســيا ًيدفــع المواطــن إلــى االمتنــاع عــن التســديد ،بــات مــن الواضــح أنّ توفّــر
الخدمــة الجيــدة ليــس كافيــا ًبح ـد ّ ذاتــه لتشــجيع النــاس علــى االشــتراك بالخدمــة وتســديد تكلفتهــا .نجــد يف
لبنــان عوامــل أخــرى تؤثّــر بموقــف المواطــن تجــاه مؤسســات الميــاه وتشــكّل حواجــزا ًأم حوافــزا ًمعقّــدة يف
ـس المســؤولية تجــاه قطــاع الميــاه .تتضمــن هــذه العوامــل السـ َ
ـياق التاريخــي ،ومســتوى الثقــة
مــا خـ ّ
ـص حـ ّ
بالمؤسســات العامّــة ،والتفاعــات السياســيّة والطائفيّــة .ومــن هنــا تأتــي أهميّــة تبيــان العوامــل المح ـد ّ ِدة
أي مداخلــة قائمــة علــى تغييــر يف الســلوكيات.
إلدارة قطــاع الميــاه قبــل البــدء بتصميــم ّ
يمكن تلخيص األهداف الرئيسية لدراسة تصوّرات المواطن بما يلي:
ميــات) ونفقاتهــم علــى الميــاه
١تقييــم اســتهالك المواطنيــن للميــاه (المصــادر ،واالســتخدامات ،والك ّ
ّ
والمفضلــة لتســديد التكلفــة لمــزوّدي الخدمــة).
(الوســائل الشــائعة
٢تقييــم األطــراف المعنيّــة وتفاعــات القــوى بهــدف تحديــد األطــراف المؤثِّــرة والمجموعــات المؤثَّــر
عليهــا ،وفهــم كيفيــة توظيــف مســألة الميــاه للتأثيــر علــى النــاس بمــا يف ذلــك تحديــد األدوات والعوامــل
الــرأي العــام.
المســتخدمة لهــذه الغايــة ،وأيضــا ًبهــدف البحــث يف كيفيــة تغييــر موقــف
ّ
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٣تقييــم تصـوّرات المواطنييــن تجــاه خدمــة الميــاه وتحليــل هــذه التصـوّرات ربطــا ًبخصوصيــات المجتمــع
ـي ،واالنتمــاء السياســي ،والمســتوى االجتماعــي االقتصــادي ،إلــخ).
المحلّــي (وفقــا ًللحـ ّ
٤تحديــد القنــوات واألدوات الالزمــة لتجــاوز مــا يعيــق عمليــة االشــتراك مــع مؤسســات الميــاه اإلقليميــة يف
لبنــان وتســديد تعريفــة خدمــة الميــاه.
م اختبارُهــا وصقلهــا علــى مــدى خمســة ســنوات يف إطــار خمســة مشــاريع تنميــة
يقـدّم هــذا الدليــل أدوات تـ ّ
ً
مختلفــة مموّلــة مــن اآلليــة األوروبيــة للجــوار (( )ENIالمعروفــة ســابقا بـــ ، ) ENPIومفوضيّــة األمــم المتحــدة
مــع مياهكــن علــى
لشــؤون الالجئيــن ( ،)UNHCRوالصنــدوق االئتمانــي األوروبــي «مــدد» .وقــد عمــل تج ّ
أي طــرف ناشــط يف قطــاع
ـي يتمكّــن ّ
تكريــس التجــارب واألدوات الناتجــة وجمعهــا ضمــن منهجيّــة شــاملة كـ ّ
الميــاه يف لبنــان مــن تطبيقهــا.

دليل دراسة تصوّرات المواطن  /منهجيّة البحث

منهجيّة البحث
يشكّل سلوك المواطن تجاه مؤسسات المياه اإلقليمية ومؤسسات القطاع العام مسألة ً
م فهمها باالعتماد على أدوات جمع
معقّدة متداخلة األجزاء ،ومن شبه المستحيل أن يت ّ
مية دونَ غيرها .قد تكون األجوبة التي تجمعها االستبيانات شخصيّة جدا ً
البيانات الك ّ
وتصبح بالتالي عرضة ً للتأويل عند محاولة فهم السلوك العائد ألحد أشد ّ أشكال انعدام
الثقة بالمؤسسات.

ـي تتيــح
لذلــك ،تجمــع منهجيــة دراســة تصـوّرات المواطــن بيــن البحــث الك ّ
ـي إذ أنّ أدوات البحــث النوعـ ّ
ـي والنوعـ ّ
مـ ّ
ميّة (اســتبيان) لتقييم
ـي .يت ّ
م اســتخدام األدوات الك ّ
القيــام بتحليــل اجتماعــي أكثر تع ّ
مقــا ًللمجتمع المحلّي المعنـ ّ
طلعيــن على األمور والنقاشــات
اســتهالك المواطــن للميــاه ونفقاتــه عليهــا .أمّــا األدوات النوعيّــة كالمقابالت مع الم ّ
مــع مجموعــات التركيــز فت ُســت َخدَم لفهــم خصائــص المجتمــع المحلّــي وتفاعالتــه ،ولفهــم أشــكال تأثيــر األفــراد ،أو
المجموعــات ،أو جهــات معيّنــة ،علــى موقــف النــاس مــن مؤسســات الميــاه اإلقليمية.
يوصــى باالســتعانة بخبــراء أكاديمييــن خارجييــن (علمــاء االجتمــاع ،وعلمــاء األنثروبولوجيــا ،وغيرهم) وذلــك ألنّهم
مقترَحــة وفقــا ًلخصوصيــات المجتمــع
مــن غيــر المعنييــن بتنفيــذ المشــروع وقــادرون علــى تكييــف األدوات ال ُ
ج مرِنــة جاهــزة
ـاذ
ـ
نم
ـي
ـ
ه
ـل
ـ
الدلي
ـذا
ـ
مدرجــة ضمــن ه
ٌ
المحلّــي المســتهدف .وهنــا نش ـدّد أنّ األدوات النوعيّــة ال ُ
حـ ُ
ـظ الفــروق الدقيقــة .وعلــى
ح اسـ
َ
ـتخالص تحلي ـلٍ يل َ
للتكييــف والمالءمــة وفقــا ًللحاجــات المحلّيــة وبشــكلٍ يتي ـ ُ
ج المراحــل الســابقة عملي ـة َ إعــداد ِ األدوات
الباحــث أن يعتم ـد َ مقاربــة تأقلميّــة علــى مراحــل ،حيــث تفي ـد ُ نتائ ـ َ
وتكييفهــا للمرحلــة التاليــة.
م اختيار العيّنات المشــاركة يف االســتبيان ويف مجموعات التركيز وفقا ًللمســتوى االجتماعي االقتصادي،
يجب أن يت ّ
مــع الجغــرايف (األحيــاء) ،والخلفيــة التعليميــة والطائفيــة ،والســلوكيات المتشــابهة تجــاه مؤسســات الميــاه
والتج ّ
ّ
الخاصــة بعمــاء مؤسســات الميــاه
(مسـدّدون/متخل ِفون عــن التســديد) .ولذلــك يجــب تحديــث قاعــدة البيانــات
ّ
اإلقليميــة قبــل الشــروع بدراســة تصـوّرات المواطــن (راجــع دليــل تحديــث قاعــدة بيانــات الزبائــن ،جــي يف ســي،
 ،2018ودليــل مقاربــة التواصــل االجتماعــي ،جــي يف ســي .)2019 ،إذا تعـذّر اختيــار العيّنــات المشــاركة بهــذا الشــكل،
يمكــن تحديــد ســمات المشــاركين مــن خــال إضافــة أســئلة حــول الوضــع االجتماعي االقتصــادي ضمن اســتبيانات
معــات العنقوديــة ( )cluster analysisمــن خــال زيــادة حجــم العيّنــة.
الدراســة  ،ويمكــن اســتخدام تحليــل التج ّ
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طلعين على األمور
المقابالت مع الم ّ
المرحلة األولى من دراسة تصوّرات المواطن هي جمعُ البيانات النوعيّة من خالل
طلعين على األمور .تتيح هذه المقابالت بفضلِ طبيعتها الحوارية
المقابالت مع الم ّ
ومفصل.
مق
يجيب المشاركون بكلماتهم
غير المحدودة أن
ّ
ّ
َ
الخاصة وبشكلٍ مع ّ
وذلك يساعد الباحث على اكتساب رؤية واضحة لكيفية فهم الشخص لحالة ٍ معيّنة،
مستخلَصة يف سياقها إلى حد ّ ٍ ما.
وعلى وضع المعلومات ال ُ

ـي إلــى جمــع ِ التصـوّرات المتنوعــة ضمــن المجتمــع المحلّــي بإشــراك مختلــف
تهــدف المقابــات بشــكلٍ أساسـ ّ
ّ
الجهــات المعنيّــة .كمــا أنّهــا تُتيــح استشــفاف تفاعــات القــوى القائمــة يف المجتمــع المحلــي وتحديــد ســماته.
طلــع علــى األمــور ،ويتوجّــب مالءمتــه وتنقيحــه إذا لــزم بأســئلة
يتضمــن الملحــق  1نموذجــا ًلمقابلــة مــع م ّ
إضافيــة تســاعد علــى فهــم وضــع قطــاع الميــاه يف المنطقــة المعنيّــة.

ما عدد المقابالت الالزم إجراؤها؟
يعتمــد عــدد المقابــات علــى خصائــص المنطقــة المحلّيــة ،فالمجتمعــات األكثــر تعقيــدا ًتتطلــب مشــاورات
ح المجتمــع وطبقاتــه كافـةً .يجــب اختيــار المشــاركين بهــذه المقابــات
أكثــر مــع النــاس بشــكلٍ يشــمل شــرائ َ
علــى أســاس الخبــرة والصالحيّــة إلعطــاء المعلومــات حــول جوانــب محـدّدة لقطــاع الميــاه .تنصــح «مياهكــن»
بإشــراك الجهــات التاليــة علــى األقــل:
مو ّ
ســط مناســبون لهــذه الغايــة ألنّهــم علــى
ظفــو مؤسســات الميــاه اإلقليميــة (مــدراء المســتوى المتو ّ
ّ
درايــة بخصائــص المنطقــة المحليــة وبالسياســات العامّــة لمؤسســات الميــاه)
ممثّلو جمعيات المجتمع المحلّي أو الجمعيات غير الحكومية الناشطة يف المنطقة
السلطات المحلّية ،مثل رئيس البلدية أو المختار
الجهــات المعنيّــة األخــرى ،كممثلــي األحــزاب السياســيّة األساســيّة ،وممثلــي العائــات الرئيســية،
والزعمــاء الدينييــن.

أينَ تُجرى المقابالت؟
ألي
يجــب أن يكــون الموقــع المختــار موقعــا ًيعتبـرُه المشــارك يف المقابلــة آمنــا ًومضمونــا ًوحيــث لــن يتعـرّض ّ
م لموقــع المقابــات وفقــا ًلهــذه المعاييــر ضمــن زيــارات
م ِّ
يســرين إجــراء تقيي ـ ٍ
ضغــط يؤثّــر بإجاباتــه .علــى ال ُ
أي شــخصيّة ذات ســلطة قــد
ِّ
اســتطالعيّة تُجــرى قبــل البــدء بمرحلــة المقابــات .ويف حــال الحــظ
الميســر تواجــد ّ
ت الحــق يف موقــع ٍ مالئــم.
تربــك المشــارك أو تؤث ّـِـر عليــه ،يجــب اختصــار المقابلــة وتأجيلهــا لوقـ ٍ
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كيف تُجرى المقابلة؟
يسِــر والمشــارك ،ومــع ذلــك يجــب أن
مــن أهــ ّ
م ســمات المقابلــة هــو االنســياب الحــر ّ للمحادثــة بيــن ال ُ
م ّ
ً
يســر أيّــا مــن األســئلة األساســية .علــى
م ِّ
تتضمــن هــذه المحادثــة النقــاط الهامّــة كاف ـة ً وال يجــوز أن يحــذف ال ُ
يسِــر أن:
ال ُ
م ّ
يطرح األسئلة كلّها باللغة ذاتها والمستوى اللغوي ذاته
يمتنع عن التعبير عن رأيه أو موقفه من اآلراء التي يسمعها
يكون مرنا ًيف إدارته للمحادثة مع الحرص على عدم االنجرار بعيدا ًعن نقاط الحوار الرئيسية
يدَع المشارك يختار كلماته ويمتنع عن تصحيح الكالم أو إعادة صياغته
جع المشارك على تقديم المزيد من المعلومات عبر طرح أسئلة استيضاحيّة
يش ّ
يعالج كل سؤال عبر سعيه لتحديد مثالٍ عن المسألة ،وحجمها ،وتواتُرها ،والتفاعالت الخاصة بها
يحــرص علــى إدارة الوقــت بفعاليّــة ،وال يتــردد يف مقاطعــة المشــارك بلباقــة واالنتقــال إلــى الســؤال التالــي
يف حــال كان المشــارك يكـرّر كالمَــه ويــدور حــول الفكــرة ذاتهــا.
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نقاشات مجموعات التركيز
نقاشات مجموعات التركيز تقوم على جمع عدد صغير من األشخاص (من  5إلى )10
م اختيارهم من خلفيات وتجارب متشابهة .تكمن أهميّة هذه التقنية يف كونها تتيح
ت ّ
للمشاركين التناقش مع بعضهم البعض ،فيت ّفقون ويختلفون بينما الحوار دائر ،ما
َ
استشفاف طريقة تفكير المجموعة حول مسألة ٍ ما .كما تتبلور خالل النقاش اآلراء
ح
يتي ُ
خص التجارب واألفكار.
والفوارق الدقيقة القائمة يف ما ّ

ما عدد جلسات النقاش الالزم إجراؤها؟
يعتمــد العــدد علــى خصائــص المنطقــة المحلّيــة ،ففــي المجتمعــات األكثــر تعقيــدا ًيجــب لقــاء ّ
كل مجموعــة
المعنــي إلــى فئــات عــدّة (رجال/نســاء ،شباب/مســن ّون،
علــى حِــدَة .يمكــن أن ينقســم المجتمــع المحلّــي
ّ
مواطنون/الجئــون ،مسيحيون/مســلمون ،أغنياء/فقــراء ،وغيرهــا) ،وعلــى الباحثــون اختيــار الفئــات التــي قــد
تؤثّــر يف األفــكار والســلوكيات تجــاه اســتخدام الميــاه وإدارتهــا .يمكــن تحديــد الفئــات ذات الصلــة عبــر إجــراء
ميّــة.
ـي ،ويجــب تعديلهــا وفقــا ًلنتائــج المقابــات مــع الم ّ
طلعيــن علــى األمــور ونتائــج البيانــات الك ّ
تحقيــق أوّلـ ّ
تنصــح «مياهكــن» بإشــراك الفئــات التاليــة علــى األقــل:
منافسو مؤسسات المياه اإلقليمية
يجــب أن تشــمل مجموعــات التركيــز مــزوّدي الميــاه مــن القطــاع الخــاص كأصحــاب اآلبــار وشــاحنات
ـاس آخــر (العمــر ،أو الجنــس ،أو الطائفــة) إال
صهاريــج الميــاه .ال داعــي لتفريــق هــذه المجموعــة علــى أسـ ٍ
إذا ظهــر توت ـر ٌ عــالٍ بيــن الفئــات الثانويــة للمجموعــة يف المرحلــة األوّليّــة.
يجــب أن يكــون عــدد جلســات النقــاش مــع هــذه المجموعــة ممثِّــا ًألعــداد هــؤالء المزوّديــن ولمختلــف
البقــع الجغرافيــة التابعــة للمنطقــة المحلّيــة التــي يغطيهــا هــؤالء.
مسد ّ ِدو التعريفة والمتخلّفون عن التسديد
يعتمــد اختيــار المشــاركين ضمــن هاتيــن الفئتيــن علــى المعلومــات المســتخلَصة مــن تحديــث قاعــدة
بيانــات الزبائــن وسـ ّ
ـجلت الدفــع لــدى مؤسســات الميــاه .أمّــا بالنســبة للمشــتركين بخدمــة الميــاه الذيــن
يشــكّلون «مس ـدّدين جزئييــن» (وهــم يس ـدّدون بضــع دفعــات مــن القيمــة اإلجماليــة) فيتّــم البحــث يف
تصنيفهــم يف المرحلــة األوّليّــة للدراســة ،علمــا ًأنّ المســألة رهــن بتوفّــر البيانــات لــدى مؤسســات الميــاه.
ونشــير إلــى أنّ مجموعــة المتخلّفيــن عــن التســديد تتضمــن المشــتركين بالخدمــة وغيــر المشــتركين .ال
داعــي لتفريــق هــذه المجموعــات علــى أســاس آخــر لغايــات هــذه الدراســة إال إذا تبيّــن توت ـر ٌ عــالٍ بيــن
الفئــات الثانويــة يف المرحلــة األوّليّــة .لكــن يوصــى بفصــل جلســات النقــاش بيــن الرجــال والنســاء لخلــق
جع النســاء علــى التعبيــر عــن آرائهــن .ويوصــى بفصــل الجلســات أيضــا ًبيــن المواطنيــن
مســاحة تشــ ّ
والالجئيــن (الســوريين والفلســطينيين) ،إذ أنّ الالجــئ قــد يتجنــب إبــداء رأيــه أمــام أعضــاء المجتمــع
المحلّــي ذوّي الســلطة.
يجــب أن يكــون عــدد نقاشــات مجموعــات التركيــز شــامال ًلألحيــاء والمذاهــب كافـة ً يف المجتمــع المحلّــي
ـي بالدراســة.
المعنـ ّ
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يقــدّم الملحــق  2نموذجيــن عــن نقاشــات مجموعــات التركيــز مــع الفئتيــن المذكورتيــن أعــاه .ويتوجّــب
مالءمــة هــذه النمــاذج وتنقيحهــا إذا لــزم األمــر بأســئلة إضافيــة تســاعد علــى فهــم وضــع قطــاع الميــاه يف
المنطقــة المعنيّــة .كمــا يجــب تنظيــم المزيــد مــن النقاشــات مــع مجموعــات التركيــز إذا تبيّنــت يف خــال
العمــل الميدانــي متطلبــات إضافيّــة محـدّدة .وقــد تتضمــن هذه النقاشــات مشــاركة وُجَهــاء المجتمــع المحلّي،
والزعمــاء الدينييــن ،ومســؤولي البلديــة ،وأشــخاص مــن طبقــات المجتمــع األكثــر اســتضعافا ًوحرمانــاً.

أين تُجرى نقاشات مجموعات التركيز؟
يســرين
م ِّ
تُجــرى جلســات النقــاش يف مــكانٍ مريــح حيث يمكن للمشــاركين أن يجلســوا بشــكلٍ يتيح لل ُ
ســماعَهم بوضــوح .يجــب أن تكــون المواقــع المختــارة مواقعــا ًيعتبرهــا المشــاركون آمنـة ً ومضمونــة
م تقييــم الموقــع والتوافــق عليــه مــع المشــاركين
حيــث لــن يُضغَـ َ
ـط عليهــم لتعديــل كالمِهــم ،ويت ـ ّ
قبــل إجــراء جلســة النقــاش .وإذا الحـ َ
يســرون تفاعــات نزاعيــة أو تفاعــات إســتقواء ســلبية
م ِّ
ـظ ال ُ
ّ
ّ
بيــن المشــاركين يف أثنــاء النقــاش ،فعليهــم التدخــل إلتاحــة المجــال أمــام كل مشــارك يف التعبيــر
ح أنّ الموقــع ال يرضــي الجميــع فيجــب إختصــار الجلســة وإعــادة عقدهــا ضمــن
عــن رأيــه .وإذا إتض ـ َ
مجموعــات أصغــر يف مواقــع مالئمــة للــكلّ.

كيف تُجرى نقاشات مجموعات التركيز؟
يتضمــن نقــاش مجموعــة التركيــز جلســتين مــدة ّ
كلٍ منهمــا  45دقيقــة وتفصلهمــا اســتراحة مدّتهــا  10دقائــق.
يســر أن يتحلّــى بالمرونــة ويفســح المجــال الــكايف للنقــاش مــع الحــرص علــى عــدم االنجــرار بعيــدا ًعــن
م ِّ
علــى ال ُ
يســر أن:
م ِّ
ال
ـى
ـ
عل
ـا
ـ
كم
ـية.
ـ
الرئيس
ـوار
ـ
الح
نقــاط
ُ
يطرح األسئلة كلّها باللغة ذاتها والمستوى اللغوي ذاته
يمتنع عن التعبير عن رأيه أو موقفه من اآلراء التي يسمعها
يدَع المشارك يختار كلماته ويمتنع عن تصحيح الكالم أو إعادة صياغته
جع المشارك على تقديم المزيد من المعلومات عبر طرح أسئلة استيضاحيّة
يش ّ
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االستبيان
ب
يت ّ
ميّة من خالل االستقصاء على مستوى األسرة وبالتحديد مع ر ّ
م جمع البيانات الك ّ
األسرة .وتتألف األداة المستخدمة (االستبيان) من خمسة محاور أساسيّة تتوز ّع على 12
ق ِسما ًتجدون نموذجا ًعنها يف الملحق .3

معلومات عامّة

السكّانيّة ،والمستوى
يشمل هذا المحور األقسام  1إلى  10ويجمع بيانات حول الموقع ،وال ُ
مشارك ،والخصائص ُ
ّ
م األوّل
يض
النهاية.
يف
والثاني
االستبيان
األول يف مطلع
االجتماعي االقتصادي لألسرة .ينقسم إلى قسمين،
ّ
معلومات من شأنها إرشاد طريف ْ المقابلة يف التعامل مع األقسام الالحقة (ال سيّما ق ِسم استهالك المياه) .أمّا
الثاني فيتطرق إلى أسئلة أكثر حساسيّة قد يختار المشارك أال يجيب عنها.

استخدام المياه

يشمل هذا المحور األقسام  3إلى  7حول تخزين المياه ،ومصادر المياه ،والمياه المنقولة بشاحنات
معبّأة ،والشبكة العامّة .تساعد المعلومات يف هذه األقسام على رسم
الصهاريج ،واآلبار
ّ
الخاصة ،والمياه ال ُ
صورة واضحة للممارسات الراهنة المتعلقة باستهالك المياه وآلليات التأقلم المت ّبعة لتأمين المياه .تفيد
المعلومات أيضا ًيف مقاربة األقسام الالحقة.

التمرين الخاص
باستهالك المياه
والنفقات على
المياه

حث المشارِك على التفكير جديا ً
ّ
أساسي يف
م الثامن لالستبيان ،وهو
ٌّ
يشكّل جدول اإلستهالك والنفقات القس َ
بعادات األسرة المتعلقة باستهالك المياه والنفقات على المياه .هكذا يصبح المشارك على دراية تامّة بهذه
المسائل ويمكنه اإلجابة عن أسئلة األقسام التالية بشكلٍ أكثر َ إطالعاً .تجدون يف األجزاء التالية معلومات أكثر
عن كيفية ملء الجدول.

النفقات على المياه
ولعبة المزايدة

يسعى القسمان التاسع والعاشر إلى فهم كيف يتصوَّر المستخدم مسؤوليت َه يف مسألة المياه (حق الحصول
على خدمة المياه وواجب تسديد تكلفتها) ،وإلى تقييم استعداده لدفع تكلفة خدمة مختلفة.

إدارة الشكاوى

يستكشف القسم  11عالقة المقيمين يف المنطقة مع مختلف المؤسسات المعنية بإدارة المياه فيها .يمكن
محد ّ ِدات
االستناد إلى معلومات هذا القسم لتحديد سمات تفاعالت القوى يف المنطقة المحلّيّة المعنيّة (ال ُ
لحس المسؤولية تجاه المياه).
االجتماعية
ّ

م اعتمادهــا بعــد تجــارب ع ـدّة مــن مياهكــن
مدرَجَــة يف االســتبيان أفضــل تركيبــة أســئلة ت ـ ّ
تشــكّل األســئلة ال ُ
م اختبارهــا يف مناطــق مختلفــة يف لبنــان .لكــن مــن الواجــب مراجعــة الئحــة األســئلة يف
وشــركائهم ،وقــد تــ ّ
ً
أي مســألة
ضــوء مــا ينتــج عــن التقييــم األوّلــي والمقابــات مــع الم ّ
طلعيــن علــى األمــور ،وذلــك ســعيا لمقاربــة ّ
أخــرى تتعلــق بخصوصيــات إدارة الميــاه يف المنطقــة المحلّيّــة المعنيّــة .وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنّ االســتبيان
النموذجــي يتطلّــب أصــا ًوقتــا ًطويــا ً(معـدّل  20إلــى  40دقيقيــة) ،وأنّ فائــدة الســؤال اإلضــايف يجــب أن تُقــاس
مقابــل مــا ســيتكبدّه المشــارك مــن عــبء ٍ إضــايف.
ّ
لــكل ســؤال ،إال أنّ األســئلة كافــة ً يجــب أن تُطــر َ ح
ح أنّ النمــوذج يف المحلــق  3يُــدر ِج الئحــة أجوبــة
صحيــ ٌ
ّ
ً
مشــارِك باالقتراحــات .لــذا يجــب أن يكــون واضحــا للباحثيــن الميدانييــن كيــف
ـي ال يتأثــر ال ُ
كأســئلة مفتوحــة كـ ّ
ّ
َ
يتعاملــون بشــكلٍ موح ّــد مــع احتمــاالت األجوبــة وكيــف يصن ّفــون األجوبــة المعقــدة .ويجــب تســجيل الحــاالت
الخاصــة بخانــة «غيــر ذلــك» (وهــي خانــة يجــب أن تتوفّــر ضمــن الئحــة األجوبــة عــن ّ
م تصنيفهــا
كل ســؤال) ،ليتـ ّ
يف خــال مرحلــة التحليــل.
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اختيار عيّنات المشاركين
يعتمــد عــدد االســتبيانات الــازم لـ ّ
ســر) ،وعلــى
ـكل منطقــة محلّيّــة علــى عــدد الســكّان فيهــا (يُقــاس بعــدد األ َ
ّ
ً
االنقســامات القائمــة يف المجتمــع المحلــي .وفعليــا تعتمــد الدراســة االســتقصائية علــى اختيــار َ العينــات علــى
مرحلتيــن بشــكلٍ يتيــح الحصــول علــى عيّنــات عنقوديــة طبقيــة ( .)stratified clustered samplingوبذلك
يكــون عــدد االســتبيانات ضمــن ّ
كل مجموعــة عنقوديــة كافيــا ًلضمــان نســبة  %95ثقــة إحصائية مــع  %5لهامش
الخطــأ .وهنــا ،فئــة «مســدّدي التعريفة/المتخلّفيــن عــن التســديد» وفئــة «المشــتركين/غير المشــتركين»
تشــكّالن العيّنــات األكثــر ارتباطــا ًبهــذه التقنيــة.
ال شــ ّ
ك يف أنّ اختيــار عيّنــة جيــدة هــو مســألة دقيقــة بمــا أنّ األمــر يؤثّــر بشــكل مباشــر يف تفســير البيانــات.
ّ
تجــدر دراســة المجتمــع اإلحصائــي والطبيعــة الديمغرافيــة لــكل الجماعــات وشــرائح المجتمــع ،ومقارنتهــا مــع
م
مجموعــات البيانــات المتوفّــرة عــن المجتمــع ذاتــه ،وذلــك بغيــة الوصــول إلــى العيّنــة األكثــر تمثيــاً .ثــم تت ـ ّ
ميّــة ،ومشــاكل ضيــق الوقت،
معاينــة هــذه المعاييــر يف ضــوء أفضــل الممارســات الناتجــة عــن جمــع البيانــات الك ّ
وقــدرة الف ِـرَق الميدانيّــة علــى تصميــم أفضــل اســتراتيجية الختيــار عيّنــات البحــث .أمّــا بالنســبة لعــدد الوحــدات
ـمي فحســب ،فيجــب العمــل
الســكنيّة اإلجمالــي ،وعــدد غيــر المأهولــة منهــا ،وعــدد تلــك المأهولــة بشــكل موسـ ّ
علــى تحديدهــا يف خــال المرحلــة األوّليّــة للبحــث أو مــن خــال التمريــن المتعلّــق بتحديــث قاعــدة بيانــات الزبائــن.

مثال
جِل مؤسســة
تض ّ
م المنطقة المحليّة المعنيّة بالدراســة  3500وحدة ســكنيّة ،ومنها حوالى  3000وحدة مأهولة .تُسـ ّ
المياه  1050وحدة ســكنيّة مشــتركة بخدمة المياه ،ومنها  400وحدة مُدرَجة بخانة «مسـد ّ ِدي التعريفة».
هنــا يجــب إجــراء  340اســتبيانا ًللحصــول علــى نســبة  %95لمســتوى الثقــة اإلحصائيــة ونســبة  %5لهامش
الخطــأ .إحصائيــاً ،تنقســم هــذه االســتبيانات على:
 221غير مشترك
ّ
ً
 74مشتركا ًمتخلفا عن التسديد
 45مشتركا ًيُسد ّ ِد التعريفة
أليٍ مــن المجموعــات العنقوديــة المصن ّفــة.
إال أنّ هــذه األرقــام ال تســمح بتحقيــق الداللــة اإلحصائيــة بمســتوى ثقــة ّ %95
بعــد إعــادة حســاب خيــار العيّنــة ،تأتــي األرقــام كالتالــي 761 :اســتبيانا ً

 322غير مشترك
ّ
ً
 242مشتركا ًمتخلفا عن التسديد
 198مشتركا ًيُسد ّ ِد التعريفة
لــذا ننصــح بالبــدء بعيّنــة جغرافية عشــوائية مــن  500اســتبيان ،ثم إجــراء  260اســتبيانا ًإضافيــا ًمع المسـد ّ ِدين والمتخلّفين
عــن التســديد لعيّنــة عشــوائية مأخــوذة مــن لوائح المشــتركين لــدى مؤسســات المياه.

َ
يجــب أن تُص َّ
احتمال رصـد ِ الفوارق
مــم خطــة اختيــار العيّنــات بشــكلٍ يعـز ّز التغطيّــة الجغرافيّــة الجيّــدة ويعـز ّز
ً
المكانيّــة للمتغيّــر المعنــي بالدراســة .وحرصــا علــى ضمــان عشــوائية االختيــار ،يجــدر بفريــق البحــث الميدانــي
ُ
تغطيــة ّ
ســر ،وهنــا
كل طريــق يف المنطقــة المحلّيّــة ،وإجــراء اســتبيان مــع أوّل أسـرَة ضمــن مجمــوع  Xمــن األ ُ َ
ُ
ســر.
 Xهــو الناتــج عــن معـدّل االستبيانات/األ َ
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جدول االستهالك والنفقات
يســمح جــدول االســتهالك والنفقــات للمشــارِك باالســتبيان بــأن يفكّــر جديــا ًبكميّة المياه التي تســتهلكها األســرة
وبتأثيــر هــذا االســتهالك علــى نفقــات األســرة علــى الميــاه بحســب مصدرهــا .ولهــذا يجــب مــلء الجــداول علــى
م الحقــا ًتحميلهــا علــى اســتمارات برنامــج «أو دي كــي» ( ODKمــن خــال
الــورق مباشــرة ً مــع المشــارِكين ،ليتـ ّ
الصـوَر أو إدخــال البيانــات يدويــاً).
ُ
علــى الباحــث الميدانــي إرشــاد المشــارِك يف حســاباته عبــر طــرح أســئلة محـدّدة عــن اســتخدامات الميــاه األكثــر
جلة المعـدّالت الســنويّة وتأخــذ بعيــن االعتبــار الفــرق بين موســم وآخر.
شــيوعاً .ويجــب أن تعكــس األرقــام المسـ ّ
يمكــن أن يحصــل المشــارِك علــى جدوليْــن ،واحـد ٌ لموســم الصيــف (حزيــران إلــى تشــرين األوّل) وآخـر ٌ لموســم
الشــتاء (تشــرين الثانــي إلــى أيّــار) ،وذلــك إن دعَــت الحاجــة وكانــت ذات صلــة مــع المنطقــة المحليّــة المعنيّــة.
نصــح باالســتناد بدايــة ً
يمكــن تعبئــة الجــدول عاموديــا ً(مصــدر الميــاه) أم أفقيــا ً(نــوع اســتخدام الميــاه) .وي ُ َ
إلــى المخــزون األســبوعي اإلجمالــي واســتعماله كمرجــع لنســبة االســتهالك مــن المصــادر المختلفــة .تجــدون
ميــات الميــاه المســتهلكة ضمــن االســتخدامات األكثــر شــيوعاً .تســتند
يف الجــدول التالــي إرشــادات لحســاب ك ّ
األرقــام علــى مع ـدّل تدفــق  7لتــرات مــاء يف الدقيقــة مــن الحنفيّــة .يجــب مالءمــة هــذه القيَــم المعياريّــة مــع
المنطقــة المحليّــة المعنيّــة وتجربتهــا ميدانيــا ًقبــل إجــراء االســتبيان.

الشرب

ميّة مقارنة ً بالكبار
المشروبات من ماء وقهوة وشاي ،وهنا يستهلك األطفال نصف الك ّ
 1.5لتر للشخص يف اليوم شتاء ً
 3لترات للشخص يف اليوم صيفا ً

الطبخ

االستخدامات المتعلقة باألكل على أنواعها ،مثل غسل الخضار وغسل الصحون
 6إلى  10لترات لألسرة يف اليوم لحاجات الطبخ ،وفقا ًلعدد الوجبات واستضافة الزوّار وغيره
 5إلى  20لترا ًلألسرة يف اليوم لغسل الخضار ،بحسب طريقة الغسل من نقع يف وعاء أم غسل تحت المياه الجارية
ّ
 20إلــى  50لتــرا ًلـ ّ
غســالة األطبــاق ،بحســب عمــر اآللــة؛ أمّــا غســل األطبــاق يدويــا ًيف الميــاه الجاريــة فيتطلــب 7
ـكل غســلة يف ّ
لتــرات تقريبــا ً

النظافة
الشخصيّة

استخدامات مثل شطف المرحاض ،والحالقة ،واالستحمام يف المِغطس ،واالغتسال ،وغسل المالبس
 30إلى  50لترا ًللشخص يف اليوم ،وفقا ًلحجم الخز ّان وتوفُّر تجهيزات االقتصاد يف مصروف المياه
 75إلى  170لترا ًلالستحمام يف المِغطس
مية النهائيّة على مد ّة االغتسال وتكرّر العملية
 10إلى  15لترا ًيف الدقيقة لالغتسال تحت المياه الجارية ،وتعتمد الك ّ
 7لترات يف الدقيقة للمياه الجارية المستعملة للحالقة وغسل األسنان والوجه واليدين
 150إلى  180لترا ً ّ
غسالة المالبس وذللك وفقا ًلعمر اآللة
لكل غسلة يف ّ

تنظيف
المنزل

مستهل ِكة للمياه مثل شطف األرضية،
يعتمد بشكل مباشر على حجم المنزل وتكرار التنظيف .يجب التركيز هنا على المهام ال ُ
جاد والستائر ،إلخ.
الس ّ
وغسل ّ
م ضــرب العــدد بالم ـد ّة الزمنيــة أو
م التنظيــف باســتعمال خرطــوم مــاء أم دلــو ،ث ـ ّ
كقاعــدة عامّــة ،يجــب تحديــد مــا إذا يت ـ ّ
عــدد التكــرار.

الحديقة

غسل
السيارة
استخدامات
أخرى

الر ّ ّي بالخرطوم :حوالى  10لترات يف الدقيقة
الر ّ ّي بالمر ّ
شات 25 :لترا ًيف الدقيقة
ً
الر ّ ّي بالتنقيط :حوالى  20لترا يف الساعة
 10لترات يف الدقيقة للمياه الجارية من الخرطوم
م استخدامه ( 250إلى  300لتر ٍتقريبا ً ّ
لكل سيارة)
م دلو ماء ت ّ
أو حساب ك ّ
أحواض السباحة ،والنوافير ،والتسر ُّبات ،وفيض خزانات المياه على األسطح ،وغيرها من االستخدامات.
حالة تسر ُّب من األنابيب 300 :لتر ٍيف اليوم
حالة فيض الخزان 10 :لترات يف الدقيقة
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أفضل الممارسات
إبــاغ البلديــات المعنيّــة بتاريــخ بــدء الدراســة ومدّتهــا ومــا تتضمنّــه ،وبالتعــاون المطلــوب مــن جانبهــا،
وذلــك قبــل شــهر ٍمــن الموعــد علــى األقــل .تأميــن الموافقــة الالزمــة مــن الســلطات المعنيّــة لجمــع
الخاصــة ،مثــل أســماء المشــاركين وتحديــد المواقــع مــن خــال النظــام العالمــي لتحديــد المواقع
البيانــات
ّ
«جــي بــي أس» (.)GPS
ترســيم حــدود المنطقــة المعنيّــة وتحديــد تقســيماتها ،واالتفــاق بشــأن أســماء المناطــق المحلّيّــة
ألي تحيّــز جغــرايف كاالســتبعاد أو االزدواج.
واألحيــاء منعــا ً ّ
تحضيــر أدوات التواصــل لتوزيعهــا علــى المشــارِكين (الكتيّبــات ،والرســائل اإلخباريــة ،إلــخ) .لقــد أثبتــت
هــذه األدوات فائدتهــا كوســيلة إلطــاق المحادثــة مــع المشــارِكين وتزويدهــم بمعلومــات عــن الدراســة.
ـي تكــون أجوبــة الفريــق الميدانــي علــى
وضــع الئحــة باألســئلة األكثــر طرحــا ً مــع أجوبتهــا المعياريــة كـ ّ
أســئلة المواطنيــن موحّــدة وتعكــس رؤيــة متناســقة عــن المشــروع وإطــار العمــل البحثــي .يجــب إذا ً
تيســير التواصــل بيــن أعضــاء فريــق البحــث الميدانــي لتكــون المقاربــات واالســتراتيجيات واألجوبــة
متناســقة.
ـي وذلــك لطلــب توضيحــات مــن الفريــق الميدانــي ،إذا دعــت الحاجــة،
التأكّــد مــن البيانــات بشــك ٍ
ل يومـ ّ
قبــل أن ينســى األعضــاء محتــوى المقابــات التــي أجروهــا .يجــب اســتخدام البيانــات التعريفيــة للدراســة
(مواقــع  ،GPSوتوقيــت البدايــة ،وتوقيــت النهايــة ،إلــخ) للتأكّــد مــن العمــل الميدانــي .وللتأكّــد مــن جودة
العمــل الميدانــي ،يجــب االتصــال بعيّنــة عشــوائية مــن المشــاركين بنســبة .%10

y

المعالجة اليومية للبيانات
م أساسيّات تنفيذ الدراسة ،وهو يتألّف من الخطاوت التالية:
التخطيط بين أعضاء الفريق هو من أه ّ
إجــراء اجتماعــات يوميّــة قبــل الزيــارات الميدانيّــة وبعدهــا وذلــك بهــدف إطــاع الجميــع علــى
المســتجدّات ،وتَشــارُك المشــاكل والحلــول ،والتخطيــط .وإذا تبيَّــن أنّ االجتماعــات اليوميّــة ليســت
عمليّــة ،فيمكــن إنشــاء مجموعــة علــى تطبيــق «واتســاب»  WhatsAppلتســهيل التواصــل بيــن أعضــاء
م مــن خاللهــا تشــارك التق ـدّم
الفريــق .يمكــن أن تشــكّل مجموعــة التواصــل علــى «واتســاب» منص ـة ً يت ـ ّ
أي مســألة أمنيّــة أو سياســيّة.
محــرَز ،ومناقشــة المشــاكل ،والتبليــغ المباشــر عــن ّ
ال ُ
م تعبئتــه علــى الــورق يف
إدخــال البيانــات
ّ
الخاصــة بجــدول االســتهالك والنفقــات (الجــدول الــذي تتــ ّ
أثنــاء المقابلــة) يجــب أن يجــري بشــكلٍ يومــي بعــد الزيــارات الميدانيّــة وبإشــراف أعضــاء قســم إدارة
المعلومــات أو قســم الرصــد والتقييــم .علــى المشــرف أن يجمــع الجــداول الورقيــة َّ
كل يــوم ،إذ يجــب
ُ
ّ
ِ
االحتفــاظ بهــا ومراجعتهــا يف عمليــات إعــادة الفحــص والتدقيــق.
يكــون قســم التنفيــذ والرصــد والتقييــم ( )IMEمســؤوال ًعــن التحقّــق مــن جــودة العمليــات كافــةً ،ال
ســيّما التحديثــات اليوميّــة وعمليّــة إرســال البيانــات.
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مراجعة البيانات
إنّ إجــراء اســتخالص للمعلومــات بعــد تحميــل البيانــات هــو خطــوة أساســيّة لضمــان جــودة البيانــات
مــن الممارســات الموصــى بهــا مــا يلــي:
وموثوقيتهــا .تتض ّ
التدقيق اإلمالئي ،ال سيّما كتابة األسماء العربية العائدة ألشخاص أو أمكنة
المقارنة والتدقيق لضمان ات ِّساق الفئات المختلفة
توحيد التعليقات المتشابهة يف جملة واحدة
القيــام بعمليــات تحقّــق عشــوائي عبــر االتصــال ببعــض المشــاركين ( )%10لالستفســار عــن رأيهــم بمجــرى
حــة عيّنــة عشــوائية مــن بياناتهــم (إذا توفَّــر مســؤول الرصــد والتقييــم يمكنــه
المقابلــة وللتأكّــد مــن ص ّ
إجــراء هــذا المراجعــة).
يجــب توحيــد األجوبــة عــن أســئلة المشــارِكين بشــكلٍ يضمـنُ تناسـ َ
ـق المعلومــات الصــادرة عــن الفريــق حــول
ً
كيفيــة تعامــل المواطنيــن مــع مشــاكل الميــاه .تجــدون يف مــا يلــي الئحــة باألســئلة األكثــر شــيوعا بيــن النــاس.
ّ
لــكل مــن يطــرح الســؤال ،فمــن شــأن ذلــك أن يعــز ّز المقاربــة المشــتركة/
يُرجــى االلتــزام بالجــواب ذاتــه
أي إربــاك.
الموحّــدة ويُجنِّــب المشــارِك ّ

علي أن أسدّد الفاتورة يف غياب خدمة المياه؟
م
١ل َ
ّ
مــات أخــرى علــى دعــم مشــاريع البُنــى التحتيّــة
تعمــل المؤسســات اإلقليميــة للميــاه بالشــراكة مــع منظ ّ
لضمــان خدمــة أفضــل.
متكد ّ ِسة وأنا لم أحصل على الخدمة يف الماضي؟
م
٢ل َ
علي أن أسدّد التعريفات ال ُ
ّ
ـي ينطلــق نظــام الخدمــة الجديــد .إنّــه
يجــب أنّ يدفــع المشــتركون كافـة ً المبالـغَ الماضيــة المتوجِّبــة عليهــم كـ ّ
م تقديــم حوافــز ووســائل لخفــض المبلــغ المتوجِّــب.
قانــون مؤسســات الميــاه .ســيت ّ

سسة المياه بأنّي لن أسد ّ ِد المبالغ المتوجِّبة الماضية.
٣لقد أبلغت مؤ ّ
ّ
سسة ،لكن أنا من واجبي إبالغك عن تاريخ استحقاق الدفع.
هذا األمر يعود حله لك وللمؤ ّ

علي أن أدفع بينما جاري يسرق المياه وال يدفع؟
م
٤ل َ
َّ
م تصحيــح
إذا كنــت علــى علــم بــأنّ أمــرا ًمماثــا ًيحصــل فعــا ًفعليــك إبــاغ رئيــس دائــرة الميــاه مباشــرة ً ليتـ ّ
أفعال جــارك.
٥هل يدفع الجميع تعريفة المياه؟
نعــم ،يتوجّــب علــى الجميــع دفــع التعريفــة ّ
سســة علــى مــا يكفــي مــن المــال لتأميــن
وإل لــن تحصــل المؤ ّ
خدمــة جيّــدة .وعليــك أن تدفــع قريبــا ًكــي ال تتراكــم المبالــغ المتوجّبــة.
٦لست مشتركا ًيف الخدمة .كيف أشترك؟
عليــك التحقّــق مــع دائــرة الميــاه يف منطقتــك مــن المســتندات المطلوبــة وتأمينهــا .ســت ُطلق مؤسســات
جــدُد.
الميــاه بعــد أشــهر قليلــة حملــة إشــتراك يف الخدمــة وســتعلن فيهــا عــن حوافــز للمشــتركين ال ُ

طلة وتحتاج للصيانة.
٧توصيالت المياه عندي مع ّ
سسة المياه لتصليح العطل (تزويد الشخص برقم هاتف خدمة الزبائن).
عليك التواصل مع مؤ ّ
٨أنا مستعد ٌ للدفع لكنّ الجابي ال يأتي.
سوف نبل ِّغ الجابي.
علي مبالغ متأخِّرة وليس بوسعي أن أدفع مبلغ  -----ل.ل.
٩تتوجّب
ّ
سســة علــى الطريقــة
يمكنــك تقســيط المبلــغ .إحتفــظ باإليصــاالت وســيُتاح لــك المجــال للتوافــق مــع المؤ ّ
األنســب لتســديد المبلــغ.
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التحليل وإعداد التقرير
طلعيــن علــى األمــور :تُرافــق المراجعــة المكتبيّــة عملي ـة َ
المراجعــة المكتبيّــة والمقابــات مــع الم ّ
الجمــع األوّلــي للبيانــات يف المرحلــة األوّليــة للدراســة كمــا ومختلــف مراحلهــا الالحقــة .ويُســتفاد مــن
متكيِّفــة وتعزيــز ســياق المقابــات مــع
البيانــات الناتجــة عــن المراجعــة المكتبيّــة لدعــم خيــار أدوات البحــث ال ُ
طلعيــن وتحديــد المحــاور
الم
ـع
ـ
م
ـات
طلعيــن علــى األمــور .يجــب صياغــة المالحظــات الناتجــة عــن المقابـ
ّ
الم ّ
ّ
َ
َ
مســتخلصة مــن كل مقابلــة وترميزهــا لعمليّــة التحليــل .وســت ُفيد نتائــج التحليــل صياغـة األســئلة لنقاشــات
ال ُ
ُ
ّ
مســتخلصة
مجموعــات التركيــز والتحقــق مــن المعلومــات الــواردة فيهــا .كمــا أنّ البيانــات األوّليّــة والثانويّــة ال ُ
مــن المراجعــة المكتبيّــة يجــب أن تُذكَــر يف التقريــر النهائــي.
مدرَجــة يف الئحــة األســئلة
تحليــل نقــاش مجموعــة التركيــز :يتـ ّ
م ترميــز بيانــات النقــاش وفقــا ًلألجوبــة ال ُ
م الترميز
ّ
الخاصــة بمجموعــات التركيــز ،باإلضافــة إلــى ّ
أي محــور إضــايف ّقــد ينتج عن جلســات نقــاش .وما أن يتـ ّ
ُ
البيانــات يمكــن تحليلهــا للحصــول علــى اســتنتاجات ذات صلــة بأهــداف الدراســة .تضــاف هــذه االســتنتاجات
طلعيــن عــن األمــور لت ُشــك ّ َِل قاعــدة المــواد النوعيّــة لمــا ســيتضمنه التقريــر
إلــى مــا نتــج عــن المقابــات مــع الم ّ
النهائــي مــن خُالصــات .يجــب ّ
أي معلومــة عــن
أل تتضمــن البيانــات الناتجــة عــن نقاشــات مجموعــات التركيــز ّ
هويــة المشــارِكين وذلــك لحمايتهــم ولتعزيــز الحــوار الصريــح يف المســائل ذات الصلــة.
تحليــل االســتبيانات :يجــب صياغــة نتائــج االســتبيانات الميدانيّــة وتحليلهــا باســتخدام برنامــج لمعالجــة
البيانــات واألبحــاث (مثــل  .)SPSSيمكــن اســتعمال الجدولــة المتقاطعــة بحســب المعلومــات االجتماعيّــة
م خلــق الرســوم البيانيّــة علــى هــذا األســاس .يجــب
الجغرافيّــة إلنشــاء جــداول تُقــارن بيــن الن َِســب ،وســيت ّ
ميّــة الســتخالص أيّــة دالالت أخــرى للبيانــات ،واإلضــاءة علــى
أن يغــوص التحليــل يف عمــق نتائــج البيانــات الك ّ
اســتنتاجات معيّنــة ،وتقديــم التوصيــات ذات الصلــة.
مقــة حــول الموضــوع ،ومجموعــة
إعــداد التقريــر :يتألّــف التقريــر النهائــي مــن مجموعــة الــرؤى المع ّ
مســتخلَصة
االســتنتاجات التــي يجــب أن تُقـدَّم بمــا يتماشــى مــع طبيعتهــا فتأتــي مثــا ًعلــى أســاس المحــاور ال ُ
أو التقســيم الجغــرايف المت ّبــع.
بنية التقرير :يُبنى التقرير وفقا ًلألقسام التالية:

 .1الموجَز التنفيذي
 .2المقد ّ ِمة
 .3شرح لمنهجية البحث مع عرض محدودياته
 .4تقديم دراسات الحاالت اإلفرادية
 .5تقديم نتائج الدراسة االستبيانيّة ومناقشتها
 .6مناقشة االستنتاجات
 .7الخاتمة والتوصيات
مشاركين يف المقابالت ،والمستندات المدروسة
 .8المالحِق :الرسوم البيانيّة ،والزيارات الميدانيّة ،وال ُ

17
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الملحق  1نموذج مقابلة
طلع على األمور
مع مصدر م ّ
y

التعريف والموافقة الواعية
مشــارِك فيهــا بغيــة الحصــول علــى موافقــة واعيــة مــن ق ِبَلــه .علــى
عنــد بدايــة المقابلــة يجــب توضيــح غايت ِهــا لل ُ
أي خدمــات أو مكافــآت مقابــل مشــاركتهم يف البحــث .ال تبــدأ
م ِّ
يســر أن يوضــح أنّ المشــاركين لــن يتلقــوا ّ
ال ُ
المقابلــة إال بعدمــا يقـر ّ المشــارِك بأنّــه فهــم بنــود المقابلــة ومغزاهــا وغايتهــا وهــو موافــق عليهــا .يمكــن تــاوة
البيــان التالــي علــى المشــارِك أو تقديمــه لــه خطيــا ًللحصــول علــى توقيعــه.
مرحبــاً ،إســمي ___________ وأنــا أجــري دراســة مــن ق ِبَــل _______ حــول تصــوّرات أعضــاء المجتمــع
المحلّــي تجــاه تأميــن الميــاه يف المنطقــة.
م اختيــارك لهــذه المقابلــة بصفتــك ممثــل عــن الســلطة المحليّــة /الحــزب السياســي المحلّــي /المجتمــع
تـ ّ
ّ
ّ
ً
ن
إ
ـة.
ـ
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ـ
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ـن
ـ
تأمي
ـة
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـرا
ـ
نظ
ـي،
ـ
المحل
ّ
ّ
المشــاركة يف هــذه المحادثــة طوعيّــة ،ويف حــال وافقــت علــى المشــاركة يف البحــث ســتكون تصريحاتــك ســريّة
أيٍ مــن زمالئــك أو جيرانــك أو مــع الســلطات،
ومجهولــة الهويّــة .لــن تتــم مشــاركة محتــوى هــذه المحادثــة مــع ّ
م دمــج
ـيت
ـ
س
ـل
ـ
ب
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
كم
ـاركين
ـ
المش
كالم
م التــداول بمعلوماتهــا بشــكلٍ يفضــح هويتــك .لــن يُنقَــل
ّ
ولــن يت ـ ّ
األجوبــة لتشــكّل معلومــات تســاعد علــى فهــم وضــع خدمــات الميــاه يف المنطقــة.
يف حــال وافقــت علــى المشــاركة يف المقابلــة اآلن سـ ّ
ـيظل يف وســعك االمتنــاع عــن اإلجابــة عــن ســؤالٍ مــا ،كمــا
ت شــئت ومــن دون أيّــة تبعــات .تتطلــب هــذه المحادثــة نصـ َ
ـف ســاعة إلــى
أي وق ـ ٍ
يمكنــك إنهــاء المقابلــة يف ّ
أي ســؤال قبــل أن نباشــر؟
ســاعة مــن الوقــت تقريبــاً .ألديــك ّ

y

األسئلة
أسئلة عامّة

1أ.

سسات المياه اإلقليمية) :أخبرني عن نفسك وعن دورك يف إدارة خدمة المياه يف المنطقة
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
المحلّية.

1ب.

(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) أخبرني عن نفسك وعن دورك يف
المجتمع المحلّي.

.2

ما هي التحديّات الرئيسية المتعلقة بالمياه التي تواجهها المنطقة المحلّية حالياً؟

تأمين المياه
.3

م تزويد المنطقة بالمياه؟
أيمكنك أن تشرح كيف يت ّ
الخاصة،
الخاصة ،واآلبار
(الهدف هو فهم مصادر المياه األساسية مثل الشبكات العامّة ،وشبكات البلديّة ،والشبكات
ّ
ّ
وشاحنات الصهاريج ،إلخ .يجب فهم ّ
ميّة والنوعية التي يوفّرها ،ومن يملك
كل مصدر مياه ،وتواتر استخدامه ،والك ّ
1
هذا المصدر ،ومن المسؤول عن العمليّة ،وما هو سعر المياه المتداول ،إلخ).

1

يسِر وليس موجَّها ًللمشارِك.
النص بين المزدوجين () هو عبارة عن إرشادات لل ُ
م ّ
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.4

(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) من ين ّ
ظم نقل المياه بشاحنات
الصحاريج ،هل هي شركة/شركات أم أنّه سائق شاحنة صهريج يعمل منفرداً؟
(تابع بأسئلة تستوضح احتمال وجود عالقة لهؤالء مع مؤسسات أو أشخاص ذات نفوذ)

.5

بأي حزب
(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) هل هؤالء على صلة ّ
سسة؟ هل تذكر إن شكّل ذلك مشكلة ً يف مرحلة ما؟
سياسي أو مؤ ّ

.6

(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) من أين يحصل الالجئون
السوريون يف منطقتك على المياه؟
م توصيل المياه وما
(تابع بأسئلة تستوضح الحيثيّات المختلفة :من يوصل المياه لهم ومن أي مصدر؟ كيف يت ّ
التكلفة؟)

7أ.
7ب.

سسة المياه مع المشاكل والتحديّات المتعلقة
سسات المياه اإلقليمية) كيف تتعامل مؤ ّ
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
ح)؟
الش
التسريبات،
بالمياه (الصيانة،
ّ
(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) كيف تتعاملون (أو تتعامل
ح)؟
البلدية) مع المشاكل والتحديّات المتعلقة بالمياه (الصيانة ،التسريبات ،الش ّ

.8

هل يواجه السكّان صعوبة يف تأمين ما يكفي من المياه لحاجاتهم المختلفة؟

.9

هل الحظت من خالل خبرتك إن أدّى انقطاع المياه يف السابق إلى نشوء نزاع بين السكّان؟
(استكشف احتماالت نشوء النزاع :بين الجيران ،وضمن البلدة ،وبين البلدات ،وبين أهالي المنطقة والالجئين
سسات المياه)...
السوريين ،ومع مؤ ّ

.10

سسات المياه اإلقليمية وبالسلطات المحليّة) برأيك ،ما هي التحسينات الالزمة للبُنى
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
التحتية المحلّية التابعة للمياه؟

تفاعالت تسديد التكلفة
.11

(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) ما رأيك باقتراح تركيب عدّادات
للمياه يف المنازل؟ كيف سيكون موقف الناس من عدّادات المياه برأيك؟

.12

سسات المياه اإلقليمية وبالسلطات المحليّة) على حد ّ علمك ،ما عدد السكّان المشتركين
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
بخدمة المياه يف الوقت الحالي؟ هل تغيّر هذا الرقم بشكل ملحوظ مع الوقت؟
سسات المياه اإلقليمية وبالسلطات المحليّة) ما عدد المشتركين الذين تَصِلهم المياه
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
فعلياً؟ هل تغيّر هذا الرقم بشكل ملحوظ مع الوقت؟

.13
.14
.15

سسات المياه اإلقليمية وبالسلطات المحليّة) ما عدد الذين يسدّدون التعريفة؟ هل تغيّر
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
هذا الرقم بشكل ملحوظ مع الوقت؟
كيف تُن َّ
ظم عملية جباية الرسوم؟

.16

سسات المياه تواجه صعوبات يف جباية الرسوم؟ لماذا برأيك؟
وفقا ًلما فهمناه يبدو أنّ مؤ ّ

17أ.

سسات استراتجية ما لرفع معدّل الجباية يف المنطقة
سسات المياه اإلقليمية) هل لدى المؤ ّ
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
المحلّية؟

17ب.

(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) كيف يمكن تحسين معدّل
الجباية برأيك؟

18أ.

سسات استراتجية ما لمعالجة تراكم التعريفات غير
سسات المياه اإلقليمية) هل لدى المؤ ّ
(خاص بالمسؤولين يف مؤ ّ
المدفوعة يف المنطقة المحلّية؟ هل ستميِّز هذه االستراتيجية بين المناطق ذات الخدمة الجيدة والمناطق التي لم
تحصل على الخدمة المشمولة يف التعريفة (وهي متر ٌ مكعب يف اليوم)؟
سسات المياه
(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) هل عالجت مؤ ّ
سسة بجباية المبالغ
مسألة التعريفات غير المدفوعة التي تراكمت يف العقود الماضية؟ ما رأيك يف قيام المؤ ّ
المتراكمة يف المناطق التي لم تحصل على الخدمة المشمولة يف التعريفة (وهي متر ٌ مكعب يف اليوم)؟

18ب.

19

20
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.19

(خاص بمنظمات المجتمع المحلّي ،والسلطات المحلّية ،والجهات المعنيّة األساسيّة) ما رأيك بفصل اشتراك المنازل
أي حالة ليس مقبول برأيك؟ ولماذا؟
التي تتخلّف عن الدفع؟ يف أية حالة يكون هذا األمر مقبوال ًويف ّ

التفاعالت ضمن المجتمع المحلّي
.20a

(خاص بجمعيات المجتمع المحلي والجمعيات غير الحكومية) هل تُعنى المنظمة التي تعمل فيها بشؤون تأمين
خدمة المياه وتأثيرها على السكّان؟

20ب.

(خاص بالسلطات المحلّية) كيف ترى البلدية دورها يف تأمين خدمة المياه؟
(استفهم عن ملكيّة البُنية التحتيّة ،وعن أعمال الصيانة ،والعمليات ،إلخ).

.21

سسات المياه والبلدية؟
كيف تصف العالقة بين مؤ ّ

.22

سسات المياه وسكّان المنطقة المحلّية؟
كيف تصف العالقة بين مؤ ّ

.23

سسات المياه والبلديات يف شؤون المياه؟
إلى ّ
أي مدى يت ّ
م التنسيق بين مؤ ّ

.24

ما دور البلدية يف معالجة مشاكل المياه؟ أيمكنك إعطاء مثال عن حالة إضطرت فيها البلدية إلى معالجة مشكلة
متعلقة بالمياه وشرح ما حصل بالتفصيل؟

.25

هل من مجموعة ما أو أشخاص معيّنين ترى أنّهم قد يشكّلون مرجعا ًمناسبا ًليتواصل معه أعضاء المجتمع المحلّي
سسات المياه.
والمسؤولين يف مؤ ّ
(استفهم عن المخاتير ،ورؤوس العائالت ،وغيرهم)

.26

رسمي بشأن تأمين المياه يف المجتمع المحلّي؟
سياسي
(خاص باألحزاب السياسيّة) هل صدَر َ عن الحزب موقف
ّ
ّ

توعية
.27

أي مؤسسة من قبل أن تعمل على رفع مستوى الوعي المحلّي بشأن أهميّة تسديد تعريفة المياه؟ هل
هل حاولت ّ
سسات المياه على ذلك؟
عمِلَت مؤ ّ

.28

إذا كان الجواب «نعم» ،فهل كانت حملة التوعيّة ناجحة؟ لماذا؟

(استفهم عن الحمالت ،والمنشورات اإلعالنية ،والشخصيات الفاعلة محلّياً)
إذا كان الجواب «ال» ،ما الطريقة إلجراء حملة توعية ناجحة؟
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y

التعريف والموافقة الواعية
مشــارِكين فيهــا بغيــة الحصــول علــى موافقــة واعيــة مــن
عنــد بدايــة جلســة النقــاش يجــب توضيــح غايت ِهــا لل ُ
أي خدمــات أو مكافــآت مقابــل مشــاركتهم يف
يسِــر أن يوضــح أنّ المشــاركين لــن يتلقــوا ّ
ق ِبَلهــم .علــى ال ُ
م ّ
البحــث .ال تبــدأ الجلســة إال بعدمــا يقـر ّ المشــارِكون كافـة ً بأنّهــم فهمــوا بنــود جلســة نقــاش مجموعــة التركيــز
ومغزاهــا وغايتهــا وهــم موافقــون عليهــا .يمكــن تــاوة البيــان التالــي علــى المشــارِكين أو تقديمــه لهــم خطيــاً،
مــع ورقــة الحضــور مثــاً .يجــب الحصــول علــى موافقــة مســبقة أيضــا ًلتســجيل الجلســة (تســجيل الصــوت أو
الصــورة والصــوت).
مرحبــاً ،إســمي ___________ وأنــا أجــري دراســة مــن ق ِبَــل _______ حــول تصــوّرات أعضــاء المجتمــع
المحلّــي تجــاه تأميــن الميــاه يف منطقــة.
إنّ المشــاركة يف هــذه المحادثــة طوعيّــة .يف حــال وافقــت علــى المشــاركة يف البحــث ســتكون تصريحاتــك ســريّة
أيٍ مــن زمالئــك أو جيرانــك أو مــع الســلطات،
ومجهولــة الهويّــة .لــن تتــم مشــاركة محتــوى هــذه المحادثــة مــع ّ
م دمــج
ـيت
ـ
س
ـل
ـ
ب
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
كم
ك
ـار
ـ
المش
كالم
م التــداول بمعلوماتهــا بشــكلٍ يفضــح هويتــك .لــن يُنقَــل
ّ
ولــن يت ـ ّ
ِ
ّ
أجوبــة المشــاركين كلهــم لتشــكّل معلومــات تســاعدنا علــى فهــم وضــع خدمــات الميــاه يف المنطقــة.
يف حــال وافقــت علــى المشــاركة اآلن سـ ّ
ـيظل يف وســعك العــدول عــن قــرارك متــى شــئت ومــن دون أيّــة تبعــات.
يعــود لــك أن تقــرّر مســتوى مشــاركتك يف النقــاش .تتطلــب هــذه الجلســة ســاعة إلــى ســاعة ونصــف مــن
أي ســؤال قبــل أن نباشــر؟
الوقــت تقريبــاً .ألديــك ّ

y

النموذج لمجموعة مسد ّدي التعريفة/المتخلّفين عن التسديد

م مناقشة األسئلة بين ّ
م بعدها تقديم األجوبة إلى المجموعة كلّها.
كل شخصيْن لمدّة خمس دقائق ،يت ّ
تعارُف :تت ّ
.1

ما هي المصادر الرئيسية للمياه؟
معبّأة ،وغيرها)
(إستفهم عن اآلبار
ّ
الخاصة ،وشاحنات الصهاريج ،والشبكات العامّة ،والمياه ال ُ

.2

ما هي الحسنات والسيئات الرئيسية ّ
لكلٍ من هذه المصادر؟

ميّة ،والموثوقيّة ،وسهولة الوصول ،إلخ)
(إستفهم عن التكلفة ،والجودة ،والك ّ

.3

ما المجهود المطلوب منكم لتأمين ما يكفي من المياه لحاجاتكم كلّها؟

.4

ما المشاكل األساسيّة المتعلّقة بتأمين المياه يف مجتمعكم المحلّي؟

مياه المجتمع المحلّي وإدارة النزاع
.5

إلى من تلجأون عند انقطاع المياه؟

.6

هل حصل نزاع متعلّق بتأمين المياه يف البلدة ،بين المجتمعات المحلّية ،بين األحياء ،بين السوريين واللبنانيين؟
إشرحوا ما حصل.
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.7

م معالجته؟ من يُطلَب تدخّله للوساطة؟
عند وقوع نزاع متعلّق بمسألة المياه ،كيف تت ّ
(إستفهم عن األقرباء ،المختار ،الحزب ،الشيخ ،الزعيم)

.8

التوصل ّ
كيف جرت عملية ّ
لحل بشكلٍ عادل؟ هل كانت الجهات كافة راضية
م
ّ
حل النزاع يف هذه الحاالت؟ هل ت ّ
ّ
بالحل؟ إذا الجواب «نعم» ،فلماذا؟ إذا الجواب «ال» ،فلماذا؟

خدمة المياه العامّة
.9

ما العوامل التي أثّرت على قراركم بالدفع أو عدم الدفع مقابل الخدمة العامّة للمياه؟
والسمعة ،وغيرها)
(استفهم عن التكلفة ،وجودة المياه ،ومستوى الخدمة ،والثقة ،والتنفيذ،
ُ

.10

شخص إختار َ أال يدفع؟ هل تعلمون لماذا اختار ّ
أل يدفع؟
هل تعلمون عن
ٍ
والسمعة ،وغيرها)
(استفهم عن التكلفة ،وجودة المياه ،ومستوى الخدمة ،والثقة ،والتنفيذ،
ُ

.11

م تركيب عدادات للمياه يف منازلكم؟ لماذا؟
ما رأيكم إن ت ّ

.12

كي تدفعوا تكلفة أعلى مقابل هذه الخدمة؟
كي تسدّدوا تعريفة خدمة المياه أو ّ
ما الشروط الالزم توفّرها ّ

سسات المياه اإلقليمية
عالقات المجتمع المحلّي ومؤ ّ
.13

سسات المياه اإلقليمية؟
كيف تصن ِّفون الخدمات التي تقدّمها مؤ ّ
طرُق الدفع ،والسعر ،واستمرارية الخدمة ،وجودة
(إستفهم عن التصليحات ،وسرعة االستجابة لطلبات الزبائن ،و ُ
المياه الواصلة ،والثقة ،إلخ)

.14

م تنفيذ أعمال على البُنى التحتيّة من شأنها تحسين مستوى تأمين المياه يف المنطقة ،هل تظنون أنّ ذلك سيؤدي
إذا ت ّ
إلى تزايد عدد مُسدّدي تعريفة المياه؟ لماذا؟

.15

فأي منظمات ،أو جمعيات ،أو
سسة المياهّ ،
إذا ت ّ
م تشكيل هيئة محليّة لتعمل كوسيط بين أهالي المنطقة ومؤ ّ
أشخاص ،سيكونون األنسب لتمثيلكم ورعاية مصالحكم؟
سسة المياه إلطالعها عن مشاكل المياه عند وقوعها ،وللتواصل مع
هدف هذه الهيئة هو المتابعة والتواصل مع مؤ ّ
سسة المياه والمبادرات واألعمال التي تقوم بها.
المواطنين وإعالمهم بقواعد مؤ ّ

المياه والموارد المائية
.16

كيف ترون الموارد المائية يف لبنان؟
ح ،أم وضعها حرج)...
(إستوضح :غير محدودة ،أم متوفّرة بغزارة للسنوات المقبلة ،أم متوفّرة ولكن ّها تش ّ

.17

من أين تأتي المعلومات المتعلقة بالموارد المائية يف لبنان؟
حف/الكُت ُب/المنشورات ،أو
سسات المياه اإلقليمية/وزارة الطاقة والمياه ،أو ُ
الص ُ
(إستوضح :التلفزيون ،أو مؤ ّ
المناقشات/المؤتمرات/االجتماعات ،أو الخبرة ،أو ال معلومات متوفّرة)...

.18

هل ترون أنّ إستهالك لبنان للمياه متناسب مع الموارد المائية المتوف ِّرة؟

.19

أين وكيف يمكن لكم االقتصاد يف استهالك المياه؟

أسئلة أخيرة
.20

م به؟
سسات المياه على عل ٍ
هل من أمر ٍآخر يجب أن نكون نحن أو مؤ ّ
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الخاصة،
النموذج لمجموعة أصحاب شاحنات الصهاريج ،وأصحاب اآلبار
ّ
ومزوّدي المياه التابعين للقطاع الخاص

م مناقشة األسئلة بين ّ
م بعدها تقديم األجوبة إلى المجموعة كلّها.
كل شخصيْن لمدّة خمس دقائق ،يت ّ
تعارُف :تت ّ
.1

خاصة؟
منذ متى تعملون على شاحنة الصهريج  /تعملون كمزوّدين يف القطاع الخاص  /تملكون بئرا ً ّ

.2

كيف بدأتم مسيرة هذا العمل؟ هل تعملون كمستقلّين أم كمو ّ
ظفي شركة؟

توصيل المياه
.3

ينسِق توصيل المياه التي تقدمونها من خالل شاحنات الصهاريج أو اآلبار؟
من ّ

.4

سسات المياه؟
ما رأيكم بمؤ ّ

.5

ما هو المصدر األساسي للمياهكم؟
(إستوضح :بئر خاصة ،شبكة عامّة ،مصدر مياه طبيعي ،إلخ).

.6a

الخاصة) ما تكلفة تشغيل البئر؟ كم تنفقون على آالت التشغيل والوقود؟
(خاص بأصحاب اآلبار
ّ

.6b

(خاص بأصحاب شاحنات الصهاريج) لمن ال يملك بئراً ،كم تدفعون ثمن المياه؟ كم تنفقون على آالت التشغيل
والوقود؟

.7

هل تعتبر أنّ المياه التي تزوّدها سليمة وذات جودة؟

.8

م فحص المياه التي توصلونها بشكلٍ منتظم؟ من يفحصها ومتى يتكرّر الفحص؟ هل تضيفون الكلور إلى
هل يت ّ
المياه؟

.9

هل لديكم ما يكفي من المياه لتأمين مستوى الطلب؟ ماذا تفعلون عندما يرتفع الطلب كثيراً؟

.10

م يتكرّر انقطاع المياه العامّة يف منطقتكم؟ ما هي األسباب الرئيسية لهذا االنقطاع؟
ك ّ

.11

الري)
ما هي االستخدامات الرئيسية للمياه التي تزوّدونها؟ (استوضح :مياه الخدمة ،مياه الشرب ،مياه
ّ

مياه المجتمع المحلّي وإدارة النزاعات
.12

سم مناطق التغطية؟ هل يعتمد ذلك على
(خاص بأصحاب شاحنات الصهاريج) كيف تتفاوضون يف ما بينكم حول تقا ُ
العالقات مع السياسيين؟

.13

(خاص بأصحاب شاحنات الصهاريج) ما المشاكل التي تواجهونها مع أصحاب شاحنات الصهاريج اآلخرين يف المنطقة؟

.14

هل من أصحاب نفوذ عليكم أخذ إذنهم أو دفع المال لهم لتتمكنوا من العمل؟

.15

م معالجة هذا التنافس؟
هل من منافسة حول من يزوّد المياه ألهل المنطقة ولالجئين السوريين؟ كيف تت ّ

23

24

دليل دراسة تصوّرات المواطن  /الملحق  / ٢نموذج نقاش مجموعة التركيز

التفاعالت المتعلقة بالتكلفة
.16

كم يبلغ مدخولك الشهري من خدمة تأمين المياه (شاحنة الصهريج أو ضخ بئر)؟ ما نسبة ذلك من مجموع مدخولك
الشهري؟

.17

ما السعر الذي تطلبه مقابل مياه الصهريج أو البئر؟ هل تختلف التسعيرة بين اللبنانيين والسوريين؟

.18

(خاص بأصحاب شاحنات الصهاريج) ما تكلفة النقلة الواحدة بالصهريج؟ كم متر مكعب تنقل يف الصهريج الواحد؟ ما
هي العوامل األساسية التي تؤثّر على تكلفة عملك كمزوّد مياه؟

.19

ما هو السعر (للمتر المكعّب) الذي تتوقف عنده عن تشغيل الصهريج/الضخ؟

.20

كيف كان وضع أعمالكم قبل أن تبدأ المنظمات اإلنسانية بتأمين المياه؟

.21

سسات المياه بتحسين خدماتها فكيف سيؤثّر ذلك على أعمالكم؟
إذا قامت مؤ ّ

.22

سسات المياه تركيب عدّادات للمياه يف المنازل؟
كيف ستكون ردّة فعلكم على اقتراح مؤ ّ

أسئلة أخيرة
.23

م به؟
سسات المياه على عل ٍ
هل من أمر ٍآخر يجب أن نكون نحن أو مؤ ّ
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ملحق  3االستبيان
السؤال

#

تعليمات/شر ح

أجوبة

 .0استمارة الموافقة المسبقة

0.0

يُرجى من الباحث الميداني تالوة التصريح التالي:
مرحباً ،إسمي _______________ وأنا أجري دراسة من ق ِبَل _______________ ( )---للبحث يف تصوّرات أعضاء المجتمع المحلّي تجاه تأمين المياه يف منطقة.
ال يهدف هذا التقييم إلى جمع معلومات فرديّة أو شخصيّة بل إلى تزويدنا بلمحة عامّة عن الوضع يف منطقتكم .يتطلّب إجراء هذا االستبيان  45دقيقة،
ّ
بغض النظر عن السبب .ستكون البيانات
أي وقت ورفض اإلجابة عن أسئلة معيّنة
ومشاركتكم يف هذه المقابلة طوعيّة بالكامل .يمكنك إنهاء المقابلة يف ّ
أي جهة.
م مشاركة أجوبتك أو إسمك مع ّ
التي تزوّدنا بها يف عهدة ____________ّ .
أي معلومة شخصيّة قد تفضح هويّتك ستبقى سريّة تماماً ،ولن تت ّ
م تقديمها ضمن تقارير أو أشكال أخرى .يمكنك طرح أي سؤال تريده اآلن أو عند نهاية
المعلومات التي تعطيها ستتحوّل إلى معطيات إحصائيّة ويت ّ
االستبيان.
نعم

0.1

أود ّ دعوتك إلى المساهمة يف هذه
الدراسة التقييمية ،فهل توافق على
المشاركة؟

1.1

إسم الباحث الميداني

حد ّد الجواب كتابة ً أو اختره من الالئحة إذا توفّرت لتجن ّب الفوارق
اإلمالئية

1.2

الحي
المنطقة المحليّة  /البلديّة /
ّ

حد ّد الجواب كتابة ً أو اختره من الالئحة
يف حال وجود قيود ٍ على تحديد المواقع ببرنامج «جي بي أس» ()GPS
يجب تفصيل هذا السؤال إلى أسئلة فرعيّة للحصول على شرح
مفصل ودقيق للموقع .كما يجب وضع هذه المواقع على الخريطة
ّ
لضمان التغطية الجغرافية الكاملة للمنطقة المعنيّة بالدراسة.

1.3

إحداثيات الموقع GPS

تُدخل اإلحداثيات على الحاسوب اللوحي أو من خالل أجهزة GPS

1.4

جنس المشارِك

1.5

ما هو دورك يف األسرة

1.6

ما هو إسمك الكامل؟

الجواب إختياري ولكن ّه مفيد ألغراض التحقّق (القدرة على االتصال
بالمشارِك الحقا ًالستيضاح أمر ٍما).

1.7

هل يمكن تزويدنا برقم هاتف لالتصال
بك؟

الجواب إختياري ولكن ّه مفيد ألغراض التحقّق (عند الحاجة
لالستيضاح)

1.8

ما هو وضع ملكيّة المسكن الذي تقطنه
األسرة؟

إختر جوابا ًواحدا ً

ال

 .1معلومات عامّة

ذكر
أنثى
ب األسرة
ر ّ
الزوجة/الزوج

إختر جوابا ًواحدا ً
إختر جوابا ًواحدا ً.
ّ
ب األسرة والزوجة/الزوج.
ر
مع
إل
ال تُجرى المقابلة
ّ

مِلك
إيجار
إستضافة مقابل العمل
إستضافة

إختر جوابا ًواحداً.
مفيد لتقييم المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة

غير ذلك :حد ّد
ال أعرف  /ال جواب
1.9

ما عدد المقيمين الدائمين يف المنزل؟

 #عدد األشخاص

أدخِل عددا ًصحيحاًInteger .

1.10

ما عدد الضيوف المقيمين أحيانا ًيف
المنزل؟

 #عدد األشخاص

أدخِل عددا ًصحيحاً.
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#

أجوبة

تعليمات/شر ح

السؤال

الصيف (حزيران – تشرين األول)

موسمي وتختلف
يمكن اختيار أكثر من جواب يف حال وجود أكثر من ضيف
ّ
عاداتإقامتهم.

فترات طويلة

موسمي
يمكن اختيار أكثر من جواب يف حال وجود أكثر من ضيف
ّ
وتختلف عادات إقامتهم ،أو وجود ضيف واحد تختلف عاداته وفقا ً
للموسم.

1.10.1

أي موسم يقيم الضيوف يف المنزل؟
يف ّ

1.10.2

هل يقيم الضيوف يف المنزل لفترات
طويلة أو لنهايات األسبوع فحسب؟

نهايات األسبوع

1.10.3

كم أسبوع يف السنة يقيم معكم الضيوف
الموسميون؟

ّ
(أقل
 #عدد األسابيع السنويّة
من )52

أدخِل عددا ًصحيحاً.
موسمي وتختلف عادات إقامتهم ،يجب
ضيف
من
يف حال وجود أكثر
ّ
حساب معد ّل إقامات الضيوف كلّهم وتسجيله.

1.10.4

ما عدد نهايات األسبوع التي يقضيها
معكم الضيوف الموسميون يف السنة؟

 #عدد نهايات األسبوع السنويّة
ّ
(أقل من )52

أدخِل عددا ًصحيحاً.
موسمي وتختلف عادات إقامتهم ،يجب
ضيف
من
يف حال وجود أكثر
ّ
حساب معد ّل إقامات الضيوف كلّهم وتسجيله .يجب ّ
أل تُحت َسب
م إحتسابها يف السؤال
نهايات األسبوع التي تأتي ضمن أسابيع كاملة ت ّ
السابق.

2.0

سسات
هل منزلكم مت ّصل بشبكة مؤ ّ
المياه اإلقليمية؟

2.1

هل تقوم بتخزين المياه؟

الشتاء (تشرين الثاني – أيار)

 .2تخزين المياه
نعم
ال

إختر جوابا ًواحداً.

ال أعرف  /ال جواب
نعم
ال

إختر جوابا ًواحدا ً.
إذا كان الجواب «ال» ،انتقل إلى القسم .3

ال أعرف  /ال جواب
2.2

كم خز ّان لحفظ المياه لديك يف المنزل؟

 #عدد الخز ّانات

أدخِل عددا ًصحيحاً.
مشروط بالسؤال 2.1

2.3

سعَة ّ
كل خز ّان؟
ما ِ

 #عدد األمتار المكعّبة (1م1000=3
لتر)

أدخِل عددا ًصحيحاً.
مشروط بالسؤال 2.1
يجب تكرار هذا السؤال ّ
لكل خزان موجود.

2.4

ما هي استخدامات المياه التي تخز ّنها؟

الشرب
األكل
االستحمام واالغتسال
شطف المرحاض
تنظيف المنزل
الحديقة
غسل السيارة
الرّي
غير ذلك :حد ّد

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بالسؤال 2.1
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يف األشهر الثالثة الماضية
يف السنة الماضية
2.5

متى كانت آخر مرّة قمت بتنظيف
الخز ّان الذي تحفظ فيه المياه؟

2.6

متى تكّرر عملية تنظيف الخز ّان الذي
تحفظ فيه المياه؟

2.7

كم يوم يدوم مخزون المياه الواحد يف
موسم الصيف (حزيران-تشرين األوّل)؟

 #عدد األيام

2.8

كم يوم يدوم مخزون المياه الواحد يف
موسم الشتاء؟

 #عدد األيام

2.9

هل تخلط مياه من مصادر مختلفة يف
الخز ّان ذاته؟

2.10

أي نوع معالجة للمياه تستخدم بعد
ّ
التخزين؟

.3

أي مصدر تحصل على مياهك؟
من ّ

منذ أكثر من سنة
لم أن ّ
ظف الخز ّان
ال أعرف  /ال جواب
شهريا ً
ّ
كل ثالثة أشهر

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بالسؤال 2.1
م إعتماد القيمة األعلى بين السؤاليْن كتقدير واقعي لتكرّر تنظيف
يت ّ
الخز ّان.

كل ستة أشهر
سنويا ً
ال أعرف  /ال جواب
إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بالسؤال 2.1
إنّ األجوبة عن هذه األسئلة تُعطي فكرة عن استهالك المياه اليومي
لألسرة يف مختلف فصول السنة.

نعم

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بالسؤال 2.1

ال
ال أعرف  /ال جواب
الغَلي
إضافة الكلور
فلتر ،جهاز تصفية أو تنقية

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بالسؤال 2.1

ال معالجة
غير ذلك :حد ّد

   .3مصادر المياه
سسة المياه
شبكة مؤ ّ
خاصة صغيرة النطاق
شبكة
ّ
شبكة البلديّة
بئري الخاصة
بئر تجارية
نبع
شاحنات صهاريج المياه
تجميع مياه المطر

إختر ّ
كل ما ينطبق.
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السؤال

#

تعليمات/شر ح

أجوبة
سسة المياه
شبكة مؤ ّ
خاصة صغيرة النطاق
شبكة
ّ
شبكة البلديّة

3.1

ٌّ
أي من هذه المصادر هو (أو تود ّ لو أنّه)
األكثر استخداما ًيف منزلك؟

3.2

سسة
إذا لست مشتركا ًيف شبكة مؤ ّ
المياه،
سسة
لماذا ال تستخدم مياه شبكة مؤ ّ
المياه؟

بئر خاصة
بئر تجارية

إختر جوابا ًواحداً.
إختر المصدر األكثر استخداما ًمن ق ِبل األسرة ،أو المصدر الذي
ّ
تفضل األسرة استخدامه بشكل أساسي لوال القيود.

نبع
شاحنات صهاريج المياه
تجميع مياه المطر
ليست متوفّرة يف محيط منزلي
ال أريد أن أدفع  /ال أقدر على دفع
الثمن
السعر مرتفع مقارنة ً بجودة
الخدمة
ميّة غير كافية
ك ّ
ف
ضغط المياه غير كا ٍ

إختر ّ
كل ما ينطبق.
سسة المياه»
مشروط بجواب  3.0وبغياب خيار «شبكة مؤ ّ

ال أريد أن أدفع تعريفة االشتراك
باإلضافة إلى تكاليف المصادر
األخرى
أستخدم بئرا ًخاصة
غير ذلك :حد ّد

 .4شاحنات صهاريج المياه
4.1

م مرّة يف
يف موسم المطر/الشتاء ،ك ّ
الشهر تطلب شاحنة الصهريج؟

 #عدد المرّات يف الشهر

أدخِل عددا ًصحيحا ًأو إختر العدد من الالئحة.
مشروط بجواب 3.0
العدد هو المعد ّل الممتد على أشهر الشتاء (تشرين الثاني – أيّار).

4.2

م مرّة يف الشهر تطلب
يف فصل الصيف ،ك ّ
شاحنة الصهريج؟

 #عدد المرّات يف الشهر

أدخِل عددا ًصحيحا ًأو إختر العدد من الالئحة.
مشروط بجواب 3.0
العدد هو المعد ّل الممتد على أشهر الصيف (حزيران – كانون األوّل).

4.3

م لتر تحصل من ّ
كل توصيلة مياه
على ك ّ
بالصهريج؟

 #عدد اللترات يف التوصيلة
الواحدة

مشروط بجواب 3.0
معد ّل النمط السنوي

4.4

كم تدفع ّ
لكل توصيلة مياه (ل.ل).؟

 #المبلغ بالليرة اللبنانية ّ
لكل
توصيلة

مشروط بجواب 3.0
معد ّل النمط السنوي

4.5

م صاحب صهريج/أو شركة نقل
مع ك ّ
مياه تتعامل؟

مزوِّد واحد

إختر جوابا ًوحداً.
مشروط بجواب 3.0
معد ّل النمط السنوي

4.6

كم يوم تنتظر للحصول على المياه بعد
طلب التوصيلة؟

عد ّة مزوِّدين
 #عدد األيام

إختر عددا ًصحيحاً .إذا الجواب «يف اليوم ذاته»= / 0إذا الجواب غير
متوفّر=9999
مشروط بجواب 3.0
معد ّل النمط السنوي
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من مصدر عام
4.7

Do you know where the water
?trucks obtain their water

4.8

كيف تصن ّف جودة المياه التي تصلك من
خالل شاحنات الصهاريج؟

5.1

من يملك البئر التي تستخدمها؟

5.2

هل من أحد غيرك ،وغير أفراد أسرتك،
يستخدم هذه البئر؟

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0
سسة المياه ،ينابيع طبيعية ،إلخ...
مصدر عام= شبكة مؤ ّ

خاصة
من بئر
ّ
غير ذلك :حد ّد
ال أعرف  /ال جواب
 = 5جيدة جدا ً
 = 4جيدة

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0

سطة
 = 3متو ّ
 = 2سيئة
 = 1سيئة جدا ً

الخاصة
 .5اآلبار
ّ
أنا  /األسرة
مالك األرض
مالك المبنى
الجيران
بئر تجارية

إختر جوابا ًوحداً.
هذا القسم بكامله مشروط بجواب السؤال  3.0وينطبق على من إختار َ
«بئري الخاصة» و/أو «بئر تجارية».

أحد األقرباء
غير ذلك :حد ّد
نعم ،البئر مشترَكة
ال ،البئر غير مشترَكة

إختر جوابا ًوحداً.
مشروط بجواب 3.0

5.3

ما عمق البئر (باألمتار)؟

 #عدد األمتار

أدخل عددا ًصحيحاً .إذا الجواب غير معروف = 9999
مشروط بجواب 3.0

5.4

كم يوم يف األسبوع تستخدم البئر؟

 #عدد األيام يف األسبوع

إختر عددا ًصحيحا ً ّ
أقل من .7
مشروط بجواب 3.0

5.5

كم من الوقت يتطلّب ملء ُ الخزانات
كلّما استخدمت البئر (بالساعات)؟

 #عدد الساعات

أدخل عددا ًصحيحا ً ّ
أقل من .24
مشروط بجواب 3.0

5.6

مستخد َمة لتشغيل
ما مصدر الطاقة ال ُ
البئر؟

5.7

كيف تصن ّف جودة المياه التي تصلك
من البئر؟

شبكة الكهرباء
المولّد الكهربائي

عد ّة أجوبة.
مشروط بجواب 3.0

ال أعرف  /ال جواب
 = 5جيدة جدا ً
 = 4جيدة
سطة
 = 3متو ّ
 = 2سيئة
 = 1سيئة جدا ً

إختر جوابا ًوحداً.
مشروط بجواب 3.0
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السؤال

#

تعليمات/شر ح

أجوبة
الموثوقية (متوفّر دائماً)
التوفُّر (البئر موجودة لذا
نستخدمها)
قد تكون "ت ِجارةً" مربحة

5.8

خاصة؟
لماذا تستخدم بئرا ً ّ

5.9

ّ
تجف البئر يف الصيف؟
هل

5.10

إذا البئر تجارية ،هل تدفع رسم
اشتراك؟

5.10.1

كم تدفع كرسم اشتراك (ل.ل).؟

 #المبلغ بالليرة اللبنانية يف السنة

كم تبلغ التكاليف األخرى لتشغيل البئر
وصيانتها؟

 #المبلغ بالليرة اللبنانية يف السنة

مجاني
مصدر
ّ

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0

مصدر نظيف
ال بديل
غير ذلك :حد ّد
نعم

إختر جوابا ًوحداً.
مشروط بجواب 3.0

ال
ال أعرف  /ال جواب
نعم
ال
ال أعرف  /ال جواب

5.11

إذا كانت البئر غير تجارية ويملكها أحد آخر (من أقرباء ،أو جيران ،أو
صاحب األرض) ،فالمبلغ المدفوع قد يكون رسم إشتراك أو مساهمة
يف نفقات التشغيل والصيانة .عادةً ،تكون تكلفة الوقود (للمولّد)
معروفة ،وتصل تكلفة التشغيل بكهرباء الشبكة العامّة لشركة كهرباء
لبنان إلى  %15من قيمة فاتورة الكهرباء.

 .6المياه المُعبّأة
نعم
6.1

معبّأة؟
هل تشتري المياه ال ُ

6.2

هل تشتري المياه بالقناني أو الغالونات؟

6.3

معبّأة؟
يف ّ
أي موسم تستخدم المياه ال ُ

6.4

معبّأة؟
لماذا تشتري المياه ال ُ

6.5

معبّأة؟
ّ
ألي غايات تستخد المياه ال ُ

ال
ال أعرف  /ال جواب

إختر جوابا ًواحداً.
إذا الجواب «ال» إنتقل إلى القسم .7
م استخدام القناني والغالونات لملئها
يجب إعتبار الجواب «ال» إذا يت ّ
من مصدر مجاني.

القناني ( 2لتر أو ّ
أقل)
الغالونات ( 2.5لتر أو أكثر)

إختر ّ
كل ما ينطبق.

غير ذلك
الصيف
الشتاء

إختر ّ
كل ما ينطبق.

حة  /النظافة
الص ّ
متوفّرة

إختر ّ
كل ما ينطبق.

غير ذلك
للشرب
لألكل

إختر ّ
كل ما ينطبق.

غير ذلك :حد ّد
6.6

معبّأة التي تشتريها يف
ما كميّة المياه ال ُ
األسبوع؟

 #عدد اللترات يف األسبوع

أدخِل عددا ًصحيحاً.
المعد ّل على امتداد السنة.

6.7

كم تنفق يف األسبوع لشراء المياه
معبّأة (ل.ل).؟
ال ُ

 #المبلغ بالليرة اللبنانية يف
األسبوع

أدخِل عددا ًصحيحاً.
المعد ّل على امتداد السنة.
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 .7شبكة المياه
7.1

يف الشهر الفائت ،كم يوما ًيف األسبوع
صلتك المياه من الشبكة العامّة؟
وَ َ

 #عدد األيام يف األسبوع

أدخِل عددا ًصحيحا ً ّ
أقل من .7
هذا القسم بكامله مشروط بجواب السؤال  3.0وينطبق على من إختار َ
سسة المياه».
«شبكة مؤ ّ
المعد ّل على مدى الشهر الفائت.

7.2

عندما تَصِلُك المياه ،كم ساعة يدوم
تدفقها؟

 #عدد الساعات

أدخِل عددا ًصحيحا ً ّ
أقل من .24
مشروط بجواب 3.0

7.3

م إمدادك بالمياه العامّة ،هل
عندما يت ّ
تصلك المياه مباشرة ً يف األنابيب أم تمر ّ
يف الخز ّان؟

7.4

هل تالحظ عندما تصل المياه إلى
منزلك؟

مباشرة ً يف األنابيب
من خالل الخز ّان
تصل إلى األنابيب وإلى الخز ّان
ال أعرف  /ال جواب
نعم
ال

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب 3.0
يُفيد يف تقييم ما إذا كانت التصوّرات تجاه جودة المياه تتأثّر
بالتخزين ،ويُفيد أيضا ًلفهم نمط االستهالك.

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب 3.0

ال أعرف  /ال جواب
من صوت الخز ّان
7.4.1

إذا الجواب "نعم" ،كيف تالحظ ذلك؟

من الحنفيّة التي نتركها مفتوحة
تصل بتوقيت منتظم نعلم به

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0

غير ذلك :حد ّد
من دون ض ّ
خ

7.5

سسة إلى
كيف تمر ّ المياه من شبكة المؤ ّ
خز ّانك وإلى حنفيّات المنزل؟

7.6

مبنى الذي تقطنه؟
من ك ّ
م طابق يتألف ال َ

7.7

كيف تصن ِّف جودة المياه التي تصلك من
سسة المياه؟
شبكة مؤ ّ

7.8

ما هي حسنات خدمة المياه العامّة؟

عبر وضع مِض ّ
خة على الشبكة
لتصل المياه إلى الخز ّان
أرضي وض ّ
خ
عبر إنشاء خز ّان
ّ
المياه إلى السطح

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0
يُفيد لتقييم الضغط عند االستالم ولتقييم الخطر على توازن الشبكة.

عبر مِض ّ
خة على السطح (بعد
الخز ّان)
 #عدد الطوابق

مشروط بجواب 3.0
يُفيد لفهم مشاكل ضغط المياه بشكل أفضل.

 = 5جيدة جدا ً
 = 4جيدة
سطة
 = 3متو ّ

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب 3.0

 = 2سيئة
 = 1سيئة جدا ً
موثوقية
سعر زهيد
ضغط مياه جيد
مصدر نظيف
ال حسنات
غير ذلك :حد ّد

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0
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#

السؤال

تعليمات/شر ح

أجوبة
قلّة الموثوقية
سعر باهظ

7.9

ما هي سيئات خدمة المياه العامّة؟

7.10

باإلجمال ،وبعد النظر يف التكلفة،
مية ،والموثوقيّة ،كيف
والجودة ،والك ّ
تُصن ِّف الخدمة التي تتلقاها؟

7.11

للري؟
هل تستخدم مياه الشبكة
ّ

سيء
ضغط مياه
ّ
مصدر غير نظيف

إختر ّ
كل ما ينطبق.
مشروط بجواب 3.0

ال سيئات
غير ذلك :حد ّد
 = 5جيدة جدا ً
 = 4جيدة
سطة
 = 3متو ّ

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب 3.0

 = 2سيئة
 = 1سيئة جدا ً
نعم
ال
ال أعرف

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب 3.0
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 .8جدول االستهالك والنفقات
إسم الباحث الميداني:
_____________________

التاريخ:
___ _____/ _____/

إسم المشارِك:
_____________________
()A
شبكة المياه

المياه المُستَلَمة
والمُخز َّنة أسبوعيا ً

()0

البلدة______________ :

()B
شاحنة الصهريج
لتر

()C
البئر
L

()D
مياه مُعبّأة
L

()E
مصادر أخرى
L

L

المياه المُستهلَكة أسبوعيا ًبحسب المصدر
واالستخدام
الشرب

()1

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

الطبخ

()2

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

النظافة الشخصية

()3

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

تنظيف المنزل

()4

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

الحديقة

()5

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

غسل السيارة

()6

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

استخدامات أخرى

()7

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

إجمالي االستهالك األسبوعي

()8

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

إجمالي االستهالك الشهري

()9

لتر

لتر

لتر

لتر

لتر

ل.ل.

ل.ل.

ل.ل.

ل.ل.

ل.ل.

التكلفة الشهريّة

()10

    .9رسوم المياه
نعم
9.1

ألديك إشتراك مياه لهذه
الوِحدة السكنية؟

9.2

أيمكنك إعطاءنا رقم
اإلشتراك الخاص بك؟

9.3

ألديك عد ّاد للمياه؟

9.4

مية
هل لديك مِقياس لك ّ
للمياه؟

9.5

هل سد ّدت تعريفة المياه
لعام 2018؟

ال
ال أعرف
 #رقم االشتراك ()ERP ID
إسم المشتركين
تاريخ اإلشتراك
نعم
ال

إختر جوابا ًواحداً.
ال شروط.
ال تحتسب إشتراك آخر للشخص ذاته يف شقة أخرى أو مكان آخر.
حد ّد الجواب كتابةً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».
أدخِل أكبر عدد ممكن من التفاصيل لتسهيل تحديد اإلشتراك .يمكن ربط
سسة المياه الختيار االشتراك الصائب
استماراة برنامج  ODKمع س ّ
جالت مؤ ّ
مباشرةً.
إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».

ال أعرف
نعم
ال

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».

ال أعرف
نعم  -بالكامل
نعم  -جزئيا ً
ال
ال أعرف

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».
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مية كافية من المياه
لم أحصل على ك ّ
المياه ملوّثة
ال قدرة مالية على الدفع
قيود تقنيّة
9.5.1

إذا لم تسد ّد ،لماذا؟

سسة المياه سيء
سلوك مؤ ّ
ال جباية لتعريفة المياه
إعتراض سياسي
ال أعرف  /ال جواب
غير ذلك :حد ّد

عد ّة أجوبة.
مشروط بجواب  9.5وينطبق على من اختار «ال» أو «نعم – جزئياً».
 قيود تقنيّة :القيود التي تؤث ِّر على وصول الخدمة للمشترِك (ليس مسائل عامّةمثل «ألنّهم ال يقومون بالصيانة»).
سسة المياه سيء :األمور المتعلّقة باإلدارة السيئة ،والتي ال تؤث ِّر
 سلوك مؤ ّجباة الفاسدين ،خدمة الزبائن
بالضرورة على المشترِك (مثال :غياب الصيانة ،ال ُ
السيئة ،ممارسات الفوترة الظالمة ،طريقة تواصل غير مُحترَمة من قبل
سسة ،إستغالل للسلطة من قبل مو ّ
مو ّ
سسة ،قيام البلدية
ظفي المؤ ّ
ظفي المؤ ّ
بدفع تكلفة الصيانة والوقود.)...
 إعتراض سياسي :ال يشمل التوترات بين أعضاء المجتمع المحلّي حول مسائلِب من ّي ّ
أل أدفع».
تشارُك المياه ،بل يشمل حاالت مثل « ُ
طل َ
ً
 غياب إنفاذ القوانين :يشمل االمتناع عن الدفع نظرا لغياب العواقب ،مثل:«الجميع مُخال ِف ،لم
علي أن أدفع وجاري ال يدفع» ،أو «لماذا أدفع طالما أنّ
ّ
فصل» ،إلخ.
االشتراك ال ي ُ َ

نعم  -بالكامل
9.6

هل سد ّدت تعريفة المياه
لعام 2017؟

نعم  -جزئيا ً
ال

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».

ال أعرف
مية كافية من المياه
لم أحصل على ك ّ
المياه ملوّثة
ال قدرة مالية على الدفع
قيود تقنيّة
9.6.1

إذا لم تسد ّد ،لماذا؟

سسة المياه سيء
سلوك مؤ ّ
ال جباية لتعريفة المياه

عد ّة أجوبة.
مشروط بجواب  9.5وينطبق على من اختار «ال» أو «نعم – جزئياً».
تنطبق تعليمات  9.5.1أعاله.

إعتراض سياسي
ال أعرف  /ال جواب
غير ذلك :حد ّد
نعم  -بالكامل
9.7

هل سد ّدت تعريفة المياه
لعام 2016؟

نعم  -جزئيا ً
ال

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».

ال أعرف
مية كافية من المياه
لم أحصل على ك ّ
المياه ملوّثة
ال قدرة مالية على الدفع
قيود تقنيّة
9.7.1

إذا لم تسد ّد ،لماذا؟

سسة المياه سيء
سلوك مؤ ّ
ال جباية لتعريفة المياه
إعتراض سياسي
ال أعرف  /ال جواب
غير ذلك :حد ّد

عد ّة أجوبة.
مشروط بجواب  9.5وينطبق على من اختار «ال» أو «نعم – جزئياً».
تنطبق تعليمات  9.5.1أعاله.
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قبل فترة طويلة من الموعد النهائي يف
نهاية حزيران.
9.8

متى تدفع عادةً؟

9.9

كيف تدفع عادةً؟

9.10

أي وتيرة تقسيط ّ
تفضل
ّ
لتسديد تعريفة المياه؟

9.11

ألديك فواتير قديمة لم
تسد ّدها؟

مع اقتراب الموعد النهائي يف نهاية
حزيران.
بعد الموعد النهائي (بين حزيران وكانون
األوّل)
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إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».
سسات المياه عادة ً موعدا ًنهائيا ًمع نهاية حزيران ومن دون جَزاء عند
تضع مؤ ّ
التأخّر .يمكن للمشتركين أن يسد ّدوا يف نصف سنة االشتراك أو فصلياً .يًصاغ
السؤال وفقا ًلخصوصيات ّ
سسة.
كل مؤ ّ

يف المنزل عند قدوم الجابي
سسة المياه
يف مكاتب مؤ ّ
ليبانبوست /البنك /أو أم تي OMT
لمالك المنزل
يف البلدية

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».
م فيها الدفع أو ّ الطريقة األكثر استخداماً.
باالستناد إلى آخر مرّة ت ّ

ال أعرف  /ال جواب
غير ذلك :حد ّد
شهريا ً
ّ
كل ثالثة أشهر

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».
طرق التسديد الموجودة أصالً.
يُفيد لتقييم مستوى د ِراية المشتركين ب ُ

دفعتين يف السنة
دفعة سنوية
غير ذلك :حد ّد
نعم

إختر جوابا ًواحداً.
مشروط بجواب  9.1وينطبق على من إختار «نعم».

ال
ال أعرف  /ال جواب

9.11.1

كم سنة مضت على هذه
الفواتير؟

أدخِل عددا ًصحيحاً.
مشروط بجواب 9.1.1

 #عدد السنوات

 .١٠لعبة المزايدة
10.0

يقرأ الباحث الميداني التصريح التالي:
مية كافية من المياه (1م 3يف اليوم) .ثم
سأتلو اآلن الئحة من المستويات المختلفة لخدمة المياه .وهنا عليك أن تعتبر أنّ المستوى األدنى أيضا ًيؤمِّن ك ّ
سأسألك إن تود ّ الحصول على تلك الخدمة مقابل سعر معيّن.

10.1

للحصول على مياه ذات
جودة لمد ّة ساعتيْن يف
شهري
فأي مبلغ
ّ
اليومّ ،
أنت مستعد أن تدفع؟

ل.ل.

80,000.00

ل.ل.

70,000.00

ل.ل.

60,000.00

ل.ل.

50,000.00

ل.ل.

40,000.00

ل.ل.

30,000.00

ل.ل.

20,000.00

ل.ل.

10,000.00

تهدف لعبة المزايدة إلى تقييم استعداد المواطن أن يدفع ثمن مجموعة من
طط خدمات المياه المختلفة .يقوم الباحث باقتراح أسعار ّ
طة بدءا ً
لكل خ ّ
خُ َ
م تسجيل السعر الذي يوافق عليه المشارِك أوّالً ،وينتقل
بالسعر األعلى .يت ّ
ح
الباحث إلى السؤال عن الخ ّ
طة التالية .يجب أن يُكرِّر الباحث السؤال كلّما اقتر َ
طة المعنية.
سعرا ًمختلفا ًللخ ّ
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10.2

للحصول على مياه ذات
جودة لمد ّة  6ساعات يف
شهري
فأي مبلغ
ّ
اليومّ ،
أنت مستعد أن تدفع؟

10.3

للحصول على مياه ذات
جودة لمد ّة  12ساعة يف
شهري
فأي مبلغ
ّ
اليومّ ،
أنت مستعد أن تدفع؟

10.4

للحصول على مياه ذات
جودة لمد ّة  24ساعة يف
شهري
فأي مبلغ
ّ
اليومّ ،
أنت مستعد أن تدفع؟

11.1

إلى من تلجأ عندما تواجه
مشكلة تتعلق بإمدادك
بالمياه العامّة؟

11.1.1

إذا «شخصية سياسيّة»،
المعني
حد ّد إسم
ّ

ل.ل.

80,000.00

ل.ل.

70,000.00

ل.ل.

60,000.00

ل.ل.

50,000.00

ل.ل.

40,000.00

ل.ل.

30,000.00

ل.ل.

20,000.00

ل.ل.

10,000.00

ل.ل.

80,000.00

ل.ل.

70,000.00

ل.ل.

60,000.00

ل.ل.

50,000.00

ل.ل.

40,000.00

ل.ل.

30,000.00

ل.ل.

20,000.00

ل.ل.

10,000.00

ل.ل.

80,000.00

ل.ل.

70,000.00

ل.ل.

60,000.00

ل.ل.

50,000.00

ل.ل.

40,000.00

ل.ل.

30,000.00

ل.ل.

20,000.00

ل.ل.

10,000.00

تهدف لعبة المزايدة إلى تقييم استعداد المواطن أن يدفع ثمن مجموعة من
طط خدمات المياه المختلفة .يقوم الباحث باقتراح أسعار ّ
طة بدءا ً
لكل خ ّ
خُ َ
م تسجيل السعر الذي يوافق عليه المشارِك أوّالً ،وينتقل
بالسعر األعلى .يت ّ
ح
الباحث إلى السؤال عن الخ ّ
طة التالية .يجب أن يُكرِّر الباحث السؤال كلّما اقتر َ
طة المعنية.
سعرا ًمختلفا ًللخ ّ

Complaints .11
البلديّة
المختار
سسة المياه
الموظفّون المحلّيون لمؤ ّ
مشغّل)
(الجابي أو ال ُ
مكتب مؤسسة المياه (زيارة المكتب أو
االتصال عبر الهاتف)

إختر ّ
كل ما ينطبق.

شخصيّة سياسيّة
من ّ
ظمة غير حكوميّة  /جمعيّة
شخص ذو نفوذ
حد ّد الجواب كتابةً.
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «شخصية سياسيّة».
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11.1.2

إذا «من ّ
ظمة غير حكوميّة /
المعني
جمعيّة» ،حد ّد إسم
ّ

حد ّد الجواب كتابةً.
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «من ّ
ظمة غير حكوميّة  /جمعيّة».

11.1.3

إذا «شخص ذو نفوذ» ،حد ّد
المعني
إسم
ّ

حد ّد الجواب كتابةً.
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «شخص ذو نفوذ».

11.2.1

على مقياس  1إلى ،5
ما مدى ثقتك بالبلدية
لمعالجة مشاكل المياه
العامّة بشكل سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «البلدية».

11.2.2

على مقياس  1إلى ،5
ما مدى ثقتك بالمختار
لمعالجة مشاكل المياه
العامّة بشكل سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «المختار».

11.2.3

على مقياس  1إلى ،5
ما مدى ثقتك بمو ّ
ظفي
مؤسسة المياه لمعالجة
مشاكل المياه العامّة
بشكل سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
ّ
ّ
سسة
لمؤ
يون
المحل
ون
ف
«الموظ
اختار
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من
ّ
المياه».

11.2.4

على مقياس  1إلى ،5
ما مدى ثقتك بمكتب
مؤسسة المياه لمعالجة
مشاكل المياه العامّة
بشكل سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «مكتب مؤسسة المياه».

11.2.5

على مقياس  1إلى  ،5ما
مدى ثقتك بالشخصيات
السياسيّة لمعالجة مشاكل
المياه العامّة بشكل
سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «شخصية سياسيّة».

11.2.6

على مقياس  1إلى  ،5ما
مدى ثقتك بالمنظمات
غير الحكوميّة والجمعيات
لمعالجة مشاكل المياه
العامّة بشكل سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «من ّ
ظمة غير حكوميّة  /جمعيّة».

11.2.7

على مقياس  1إلى  ،5ما
بذوي النفوذ
مدى ثقتك
ّ
لمعالجة مشاكل المياه
العامّة بشكل سريع؟

كلي للثقة = 5 ،ثقة تامّة
أدخل عددا ًصحيحاً ،حيث  = 1إنعدام
ّ
مشروط بجواب  11.1وينطبق على من اختار «شخص ذو نفوذ».

 .12معلومات إضافية ديمغرافية
لبنانية
12.1

أي جنسية تنتمي؟
إلى ّ

12.2

أي فئة عمريّة تنتمي؟
إلى ّ

سورية
فلسطينية

إختر جوابا ًواحداً.

غير ذلك :حد ّد
25-18
35-26
64-36
 65وما فوق

إختر جوابا ًواحداً.
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ال تحصيل علمي
إبتدائي
متوسط
12.3

ما مستوى التحصيل
العلمي الذي اكتسبته؟

12.4

ما هو مصدر الرزق
الرئيسي لعمل األسرة
األساسي؟

12.5

ما هو مصدر الرزق
الرئيسي لعمل األسرة
الثانوي؟

ثانوي

إختر جوابا ًواحداً.

جامعي وما فوق
ّ
ّي
مهن ّ
غير ذلك :حد ّد
مو ّ
ظف حكومي
مو ّ
ظف يف القطاع الخاص
الزراعة ،أرض مملوكة
الزراعة ،أرض مستأجَرة
عمل غير رسمي بدوام كامل
توظيف مؤقّت

إختر جوابا ًواحداً.

مقاول  /صاحب تجارة
ال عمل أساسي
ال أعرف  /ال جواب
غير ذلك :حد ّد
مو ّ
ظف حكومي
مو ّ
ظف يف القطاع الخاص
الزراعة ،أرض مملوكة
الزراعة ،أرض مستأجَرة
عمل غير رسمي بدوام كامل
توظيف مؤقّت

إختر جوابا ًواحداً.

مقاول  /صاحب تجارة
ال عمل أساسي
ال أعرف  /ال جواب
غير ذلك :حد ّد
12.6

معالين
ما عدد األشخاص ال ُ
يف األسرة؟

 #عدد األشخاص باستثناء المشارِك

أدخل عددا ًصحيحاً.

12.7

م شخص يف األسرة
ك ّ
يكسب دخال ً؟

 #عدد األشخاص والمشارِك ضمنا ً

أدخل عددا ًصحيحاً.
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3,600,000 - 0
ل.ل .يف السنة
 6,000,000 - 3,600,001ل.ل.

12.8

أيمكنك إعطاءنا تقديرا ً
السنوي لألسرة،
للمدخول
ّ
يشمل عائدات إيجار عقار،
وتحويل األموال ،وأجور
العمل؟

12.9

األسئلة التالية للباحث
الميداني:
كيف تصف حجم المنزل؟

12.10

حالة المسكن

12.11

حالة المعد ّات المنزلية
(إذا أمكن)

 9,000,000 - 6,000,001ل.ل.
 12,000,000 - 9,000,001ل.ل.
 15,000,000 - 12,000,001ل.ل.
 21,000,000 - 15,000,001ل.ل.
 30,000,000 - 21,000,001ل.ل.
 45,000,000 - 30,000,001ل.ل.

إختر جوابا ًواحداً.
إشرح أنّ الهدف من السؤال هو تقييم القدرة على الدفعّ .
وضح أنّ مساهمتهم
بالمعلومات ستكون مفيدة لنا ولكن ّنا نتفهم تماما ًإن ّ
فضلوا عدم اإلفصاح عن
هذه المعلومات.
أسئلة تساعد يف تحديد قيمة المدخول:
ما قيمة مدخولك الشهري من أجور العمل؟
ما قيمة المساهمات المالية ألعضاء األسرة اآلخرين؟
هل لديك مدخول من عائدات اإليجار؟ ما القيمة الشهريّة أو السنويّة؟
سط القيمة السنويّة؟
هل لديك مدخول من إيجار أرض للزراعة؟ ما هو متو ّ
سط القيمة السنويّة؟
هل لديك مدخول من الزراعة؟ ما هو متو ّ
هل تستلم أموال من أفراد العائلة المغتربين؟ ما القيمة الشهريّة أو السنويّة؟

 45,000,001ل.ل .وما فوق
صغير
سط الحجم
متو ّ

إختر جوابا ًواحداً.
مالحظات الباحث الميداني

كبير
سيئة
سِطة
متو ّ

إختر جوابا ًواحداً.
مالحظات الباحث الميداني

جيدة
سيئة
سِطة
متو ّ

إختر جوابا ًواحداً.
مالحظات الباحث الميداني

جيدة
غير قادر على الدفع  /بالكاد قادر على
الدفع
قدرة محدودة على الدفع
12.13

حاول أن تُقيِّم قدرة األسرة
على تسديد تعريفة خدمة
المياه باالستناد إلى
مالحظاتك

قادر على الدفع
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إختر جوابا ًواحداً.
مالحظات الباحث الميداني
أثــر تســديد تعريفــة الميــاه علــى األســرة ســيء

جــداً ،إذ أنّهــم يضطــرون إلــى اقتطــاع المــال عــن
حاجــات أساســية أخــرى مثــل الطعــام ،والكهربــاء،
والــدواء ،والرعايــة الصحيّــة ،واإليجــار ،ومــا شــاكل.
أثــر تســديد تعريفــة الميــاه علــى األســرة قائــم ،إذ
عليهــم االســتغناء عــن نفقــات غيــر أساســية لدفــع
التعريفــة (معــد ّات منزليــة ومفروشــات ومــا
شــاكل).
ال أثــر ســلبي لتســديد تعريفــة الميــاه علــى
األســرة.

الســوريّة“ ،مــدد” يف ديســمبر
منــذ إنشــاء ّ
الصنــدوق االئتمانــي اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي لالســتجابة لألزمــة ّ
 2014أصبــح قســم هــامّ مــن المســاعدة األوروبيّــة غير-اإلنســانيّة لفائــدة البلــدان المجــاورة لســوريا يم ـر ّ عبــر
الصنــدوق.
قنــوات ّ
الصنــدوق بتقديــم اســتجابة أوروبيّــة أكثــر تماســكًا واندماجًــا لألزمــة يف ســوريا وبمعالجــة االحتياجــات
يســمح ّ
الســوريّين يف
الالجئيــن
لفائــدة
البعيــد
المــدى
علــى
الحمايــة
وضــرورة
ــة
واالجتماعي
ــة
والتربوي
ــة
ّ
االقتصادي ّ
ّ
ّ
البلــدان المجــاورة مثــل األردن ولبنــان وتركيــا والعــراق مــع دعــم المجتمعــات المحليّــة وإداراتهــا التــي تعانــي
مــن ضغــط بالــغ.
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني:
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en

