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 الممخص

شماؿ و جنوب غرب محافظة سمفيت،  كؿ مف ارتكزت الدراسة عمى دراسة واقع الخدمات العامة في

كال قامت الدراسة عمى المقارنة بيف عناصر الخدمات العامة في حيث غرب محافظة راـ هللا والبيرة، 

الخدمات التعميمية، الصحية، اإلدارية، الترفييية، الثقافية، الكيرباء، منطقتي الدراسة والتي تضمنت: 

  .اه، النفايات، والمواصالت العامةالمي

قطاعات الخدمات العامة في منطقتي الدراسة، وعمؿ تحميؿ وتقييـ لىدفت الدراسة إلى عمؿ مسح و 

طور تمؾ عمى األسباب التي تعيؽ ت كما سعت الدراسة لمتعرؼلواقع تمؾ الخدمات في كال المنطقتيف، 

 الخدمات وبنيتيا التحتية.

وقد توصمت الدراسة إلى تبايف الخدمات العامة بيف منطقتي الدراسة، كما تبيف مف التحميؿ اإلحصائي 

اؿ غرب محافظة متقدـ الخدمات في منطقة جنوب غرب سمفيت عمى منطقة ش الذي أظير والكمي

 هللا والبيرة.راـ 

ضعؼ البنية التحتية لقطاع الطرؽ المواصالت، إضافة  متعددة تتمثؿ فيأشارت الدراسة إلى نتائج 

لضعؼ نظاـ إدارة النفايات الصمبة، تداخؿ المناطؽ السكنية والمناطؽ الصناعية، ضعؼ آليات تنفيذ 

التخطيط والتنظيـ  وعي تجاه قضاياالمخططات الييكمية مف مخططات تفصيمية، وضعؼ مستوى ال

 في كال المنطقتيف.

 خمصت الدراسة إلى عدة توصيات تتمثؿ في الحاجة إلى مشاريع في قطاع الخدمات العامةكما 

الخدمات  تأىيؿ وتفعيؿ قطاع والتركيز عمى، إطار عاـ يتناوؿ خطة وطنية لقطاعات التخطيط ضمف

 أداء شبكة المياه مما يقمؿ نسبة الفاقد ويزيد مف كفاءة ىذه الخدمات كتحسيف التحتية، والبنيةالعامة 



 ل 

 

بالتوازي نظرًا لحاجة منطقتي عدـ إىماؿ أية منطقة والعمؿ فييما باإلضافة ل، عمى سبيؿ المثاؿ

 الدراسة وعدـ تيميش أي منيما، وتطوير شبكة الكيرباء، وتأىيؿ وصيانة وشؽ شوارع جديدة.

 

Abstract 

This research aims to study, analyze and assess the public services in Salfit 

governorate (South West part) and Ramallah governorate (North West part) 

in order to shed the light on the reasons that restrict the development of 

public services and their infrastructure. The comparative and quantitative  

approaches of the study are applied between elements of public services in 

the area of study such as educational, health, administrative, recreational, 

cultural, electricity, water, solid waste and transportation services. The im-

portance of the study is related to dealing with vital sectors in the society 

and using  a variety of analytical tools especially quantitative ones. 

The results of the study indicate that the public services are significantly dif-

ferent between  the two areas of the study. Using statistical and quantitative 

analysis, the research shows that services in Salfit governorate (South-

West part) are better developed than those  in Ramallah governorate 

(North-West part). The study shows also that some services do not match 


