
المؤشر السنوّي لمركز الفرات
هو استبيان سنوّي ينّفذه مركز الفرات للدراسات في مدن شمال وشرق سوريا، التي ُيتاح 
فيها تنفيذ االستبيان؛ بهدف الوقوف على نبض الشارع في مناطق اإلدارات الذاتية، 
واتجاهات الرأي لمواطني اإلدارة حول مجموعٍة من المواضيع االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والخدمية، وغيرها. كما يتضمن تقييم المواطنين لألوضاع العامة، وأداء مؤسسات 

اإلدارة الرسمية.

ويأتي االستبيان إدراكًا ألهمية رأي الشارع في التأثير على  السياسات الداخلية والخارجية.

وعليه فقد أجرى المركز استبيانه الثاني المتعلق باإلدارة واإلعالم  بشمال وشمال شرق 
سوريا، من شهر نيسان/أبريل ولغاية شهر أيار/مايو من العام 2019 وشمل االستبيان 3540 

عينة عشوائية وفق التصنيفات التالية:









113127



األسئلة المتعلقة باإلدارة الذاتية ومؤسساتها
من 1 إلى 11



 1- بشكل عام، كيف تجد الفرق بين مؤسسات اإلدارة الذاتية،
مقارنًة مع مؤسسات الحكومة السورية قبل 2011؟



 1- بشكل عام، كيف تجد الفرق بين مؤسسات اإلدارة الذاتية،
مقارنًة مع مؤسسات الحكومة السورية قبل 2011؟



 1- بشكل عام، كيف تجد الفرق بين مؤسسات اإلدارة الذاتية،
مقارنًة مع مؤسسات الحكومة السورية قبل 2011؟



 1- بشكل عام، كيف تجد الفرق بين مؤسسات اإلدارة الذاتية،
مقارنًة مع مؤسسات الحكومة السورية قبل 2011؟



 1- بشكل عام، كيف تجد الفرق بين مؤسسات اإلدارة الذاتية،
مقارنًة مع مؤسسات الحكومة السورية قبل 2011؟



 1- بشكل عام، كيف تجد الفرق بين مؤسسات اإلدارة الذاتية،
مقارنًة مع مؤسسات الحكومة السورية قبل 2011؟



2- هل ترى أن اإلدارة الذاتية تمثل إرادة جميع المكونات؟



2- هل ترى أن اإلدارة الذاتية تمثل إرادة جميع المكونات؟



2- هل ترى أن اإلدارة الذاتية تمثل إرادة جميع المكونات؟



2- هل ترى أن اإلدارة الذاتية تمثل إرادة جميع المكونات؟



2- هل ترى أن اإلدارة الذاتية تمثل إرادة جميع المكونات؟



2- هل ترى أن اإلدارة الذاتية تمثل إرادة جميع المكونات؟



3- ما رأيك بأداء مؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام؟



3- ما رأيك بأداء مؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام؟



3- ما رأيك بأداء مؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام؟



3- ما رأيك بأداء مؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام؟



3- ما رأيك بأداء مؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام؟



3- ما رأيك بأداء مؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام؟



 4- هل أنت مع مبدأ تعيين المسؤولين، دون انتخاب، في اإلدارة
الذاتية؟



 4- هل أنت مع مبدأ تعيين المسؤولين، دون انتخاب، في اإلدارة
الذاتية؟



 4- هل أنت مع مبدأ تعيين المسؤولين، دون انتخاب، في اإلدارة
الذاتية؟



 4- هل أنت مع مبدأ تعيين المسؤولين، دون انتخاب، في اإلدارة
الذاتية؟



 4- هل أنت مع مبدأ تعيين المسؤولين، دون انتخاب، في اإلدارة
الذاتية؟



 4- هل أنت مع مبدأ تعيين المسؤولين، دون انتخاب، في اإلدارة
الذاتية؟



 5-  كيف ترى تعامل مؤسسات األمن التابعة لإلدارة الذاتية
(األسايش) مع المواطنين؟



 5-  كيف ترى تعامل مؤسسات األمن التابعة لإلدارة الذاتية
(األسايش) مع المواطنين؟



 5-  كيف ترى تعامل مؤسسات األمن التابعة لإلدارة الذاتية
(األسايش) مع المواطنين؟



 5-  كيف ترى تعامل مؤسسات األمن التابعة لإلدارة الذاتية
(األسايش) مع المواطنين؟



 5-  كيف ترى تعامل مؤسسات األمن التابعة لإلدارة الذاتية
(األسايش) مع المواطنين؟



6- ما رأيك بعمل القضاء من حيث االستقاللية؟



6- ما رأيك بعمل القضاء من حيث االستقاللية؟



6- ما رأيك بعمل القضاء من حيث االستقاللية؟



6- ما رأيك بعمل القضاء من حيث االستقاللية؟



6- ما رأيك بعمل القضاء من حيث االستقاللية؟



7- ما رأيك بعمل القضاء من حيث تحقيقه للعدالة؟



7- ما رأيك بعمل القضاء من حيث تحقيقه للعدالة؟



7- ما رأيك بعمل القضاء من حيث تحقيقه للعدالة؟



7- ما رأيك بعمل القضاء من حيث تحقيقه للعدالة؟



7- ما رأيك بعمل القضاء من حيث تحقيقه للعدالة؟



7- ما رأيك بعمل القضاء من حيث تحقيقه للعدالة؟



8- ما رأيك بعمل اإلدارة الذاتية من الناحية الخدمية؟



8- ما رأيك بعمل اإلدارة الذاتية من الناحية الخدمية؟



8- ما رأيك بعمل اإلدارة الذاتية من الناحية الخدمية؟



8- ما رأيك بعمل اإلدارة الذاتية من الناحية الخدمية؟



8- ما رأيك بعمل اإلدارة الذاتية من الناحية الخدمية؟



8- ما رأيك بعمل اإلدارة الذاتية من الناحية الخدمية؟



 9 - هل ترى أن اإلدارة الذاتية توظف الكوادر على أساس
الكفاءة؟



 9 - هل ترى أن اإلدارة الذاتية توظف الكوادر على أساس
الكفاءة؟



 9 - هل ترى أن اإلدارة الذاتية توظف الكوادر على أساس
الكفاءة؟



 9 - هل ترى أن اإلدارة الذاتية توظف الكوادر على أساس
الكفاءة؟



 9 - هل ترى أن اإلدارة الذاتية توظف الكوادر على أساس
الكفاءة؟



 9 - هل ترى أن اإلدارة الذاتية توظف الكوادر على أساس
الكفاءة؟



 10-  هل ترى أن الكومين يمثل جزءًا
فعاًال في اإلدارة من الناحية العملية؟



 10-  هل ترى أن الكومين يمثل جزءًا
فعاًال في اإلدارة من الناحية العملية؟



 10-  هل ترى أن الكومين يمثل جزءًا
فعاًال في اإلدارة من الناحية العملية؟



 10-  هل ترى أن الكومين يمثل جزءًا
فعاًال في اإلدارة من الناحية العملية؟



 10-  هل ترى أن الكومين يمثل جزءًا
فعاًال في اإلدارة من الناحية العملية؟



 10-  هل ترى أن الكومين يمثل جزءًا
فعاًال في اإلدارة من الناحية العملية؟



11- كيف يتم التعامل مع حاالت الفساد؟



11- كيف يتم التعامل مع حاالت الفساد؟



11- كيف يتم التعامل مع حاالت الفساد؟



11- كيف يتم التعامل مع حاالت الفساد؟



11- كيف يتم التعامل مع حاالت الفساد؟



11- كيف يتم التعامل مع حاالت الفساد؟



األسئلة المتعلقة باإلعالم
من 12 إلى 14



12- هل ترى أن وسائل اإلعالم المحلية تمثل صوت المجتمع؟



12- هل ترى أن وسائل اإلعالم المحلية تمثل صوت المجتمع؟



12- هل ترى أن وسائل اإلعالم المحلية تمثل صوت المجتمع؟



12- هل ترى أن وسائل اإلعالم المحلية تمثل صوت المجتمع؟



12- هل ترى أن وسائل اإلعالم المحلية تمثل صوت المجتمع؟



12- هل ترى أن وسائل اإلعالم المحلية تمثل صوت المجتمع؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



13- من أين تستقي معلوماتك اإلخبارية بشكل رئيسي؟



 14-  ما مدى الحرية الممنوحة لوسائل اإلعالم في مناطق
اإلدارة الذاتية؟



 14-  ما مدى الحرية الممنوحة لوسائل اإلعالم في مناطق
اإلدارة الذاتية؟



 14-  ما مدى الحرية الممنوحة لوسائل اإلعالم في مناطق
اإلدارة الذاتية؟



 14-  ما مدى الحرية الممنوحة لوسائل اإلعالم في مناطق
اإلدارة الذاتية؟



 14-  ما مدى الحرية الممنوحة لوسائل اإلعالم في مناطق
اإلدارة الذاتية؟



 14-  ما مدى الحرية الممنوحة لوسائل اإلعالم في مناطق
اإلدارة الذاتية؟


