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CITIZEN SURVEY  

 على االدعاءات على تجيب أنت .األفضل النحو على تصورك مع يتماشى  الذي  الخيار حدد .به تعيش الذي  الحي حول االدعاءات من عدد يلي فيما
 .تماًما ينطبق يعني 5 و اإلطالق  على ينطبق ال يعني 1 حيث ،5 إلى 1 من مقياس

 
 نظيف ومرتب 

  على اإلطالق على اإلطالقال ينطبق 1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

  ال هذا وال ذاك3 

 ينطبق بشكل جيد إلى حد ما  4

  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 

 

 الذي أعيش فيه.  الحيأنا راٍض عن تنظيف الشوارع واألرصفة والميادين في  •

 الذي أعيش فيه.  لحيأنا راٍض برعاية وتنظيف الحدائق والمساحات الخضراء في ا •
 الذي أعيش فيه.  لحيأنا راٍض عن إزالة الثلوج ورش الرمل في الشوارع ومسارات المشاة في ا •
 الذي أعيش فيه.  الحي أنا راٍض عن تنظيف األماكن البعيدة في  •

الذي أعيش فيه، أي الحاويات الخضراء لجمع نفايات العبوات   الحيأنا راٍض عن التنظيف حول محطات إعادة التدوير في  •
 والصحف، مثل الزجاج والصحف والكرتون وما شابه ذلك التي يتم وضعها في أماكن مختلفة في المدينة. 

 الذي أعيش فيه.  الحيأنا راٍض عن إزالة الكتابة على الجدران من المباني والمنشآت في  •

 ذي أعيش به نظيف ومرتب. ال الحيأن  بشكل عام، أعتقد •

 آمن ومأمون •

 
 آمن ومأمون 

  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

  ال هذا وال ذاك3 

 ينطبق بشكل جيد إلى حد ما  4

  ينطبق تماًما5 

  ال أعرف 
 .الذي أعيش فيه. الحيأشعر باألمان في الحدائق والمساحات الخضراء في  •

 الذي أعيش فيه.  الحي أشعر باألمان عندما أعود إلى المنزل وحدي في الليل في  •

 الذي أعيش فيه.  الحي أنا راٍض عن اإلضاءة الخارجية في  •

 

 هل تمتنع أحيانًا عن الخروج في الساحات أو المتنزهات أو مسارات المشاة في الحي الذي تعيش فيه ألنك تشعر بعدم  
 األمان؟ 

 نعم، غالبًا 

 نعم، في بعض األحيان

 ال، ال على اإلطالق 

  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

  ال هذا وال ذاك3 

 ينطبق بشكل جيد إلى حد ما  4

  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 

 

 الذي أعيش فيه، يمكنني أن أثق بمعظم الناس.  الحيفي  •

 الذي أعيش فيه آمن للعيش فيه.  الحي أن بشكل عام، أعتقد •

 

 .الثقافة وما إلى ذلك
  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

  هذا وال ذاكال  3 



 

 

 ينطبق بشكل جيد إلى حد ما  4

  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 

 

الذي أعيش فيه، يمكن لألطفال والشباب المشاركة في األنشطة الثقافية، على سبيل المثال الذهاب إلى المسرح والذهاب   الحيفي  •
 إلى السينما واالستماع إلى الموسيقى واستخدام المكتبة. 

الذي أعيش فيه، يمكن للبالغين المشاركة في األنشطة الثقافية، على سبيل المثال الذهاب إلى المسرح والذهاب إلى   الحيفي  •
 السينما واالستماع إلى الموسيقى واستخدام المكتبة. 

دراسية والمدرسة  الذي أعيش فيه، لدى األطفال والشباب كأشخاص عاديين أو المشاركين في جمعيات واتحادات  الحيفي  •
( فرص لممارسة األنشطة الثقافية، على سبيل المثال فرص التمثيل المسرحي، وتأليف وعزف  Kulturskolanالثقافية ) 

 .الموسيقى، والرقص ، والرسم إلخ.

نشطة  الذي أعيش فيه، لدى البالغين كأشخاص عاديين أو المشاركين في جمعيات واتحادات دراسية فرص لممارسة األ الحيفي  •
  الثقافية، على سبيل المثال فرص التمثيل المسرحي، وتأليف وعزف الموسيقى، والرقص ، والرسم إلخ

 الذي أعيش فيه، توجد فرص جيدة لألنشطة في الحدائق والمناطق الطبيعية الحيفي  •

  الذي أعيش فيه جيًدا الحيأن  بشكل عام، أعتقد •
 

 إمكانية الوصول والسالمة على الطرق

  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

  ال هذا وال ذاك3 

 ينطبق بشكل جيد إلى حد ما  4

  ينطبق تماًما5 

  ال أعرف 
 الذي أعيش فيه.  الحي أرى أن بيئة المرور آمنة للمشاة في  •

 الذي أعيش فيه.  الحي أرى أن بيئة المرور آمنة لراكبي الدراجات في  •

 الذي أعيش فيه سيًرا على األقدام.  الحيمن السهل التجول في  بشكل عام، •

 الذي أعيش فيه بالدراجة.  الحيمن السهل التجول في  بشكل عام، •
 

 الديمقراطية وإمكانية التأثير 

  اإلطالقال ينطبق على اإلطالق على  1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

  ال هذا وال ذاك3 

 ينطبق بشكل جيد إلى حد ما  4

  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 
  

 أعرف أين يمكنني العثور على معلومات حول أنشطة واستثمارات مدينة ستوكهولم في الحي الذي أعيش فيه.  •
 

 الذي أعيش فيه والتي تتعلق بـ:   الحيأعرف كيفية المضي قدًما إذا كنت أريد التأثير على القرارات في 
 ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 
  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 
  ال هذا وال ذاك3 
  ينطبق بشكل جيد إلى حد ما 4
  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 
 

 وحدائق اللعب الحدائق والمالعب  •

 الشوارع ومسارات الدراجات واألرصفة والسالمة على الطرق  •

 الميادين أو المساحات المفتوحة األخرى  •
 

 الذي أعيش فيه، عندما يتعلق األمر بـ:  الحي أعرف إلى أين أتجه إذا كنت أرغب في ترك تعليقات وأفكار حول 
  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 
  سيء إلى حد ماينطبق بشكل  2 
 ال هذا وال ذاك 3 
  ينطبق بشكل جيد إلى حد ما 4
  ينطبق تماًما5 



 

 

 ال أعرف 
 

 الحدائق والمالعب وحدائق اللعب  •

 الشوارع ومسارات الدراجات واألرصفة والسالمة على الطرق  •

 الميادين أو المساحات المفتوحة األخرى  •
 

 الذي أعيش فيه، عندما يتعلق األمر بـ: الحيأعرف إلى أين أتجه إذا كنت أرغب في المشاركة في تطوير 
  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 
  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 
 ال هذا وال ذاك 3 
  ينطبق بشكل جيد إلى حد ما 4
  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 
 

 وحدائق اللعب الحدائق والمالعب  •

 الشوارع ومسارات الدراجات واألرصفة والسالمة على الطرق  •

 الميادين أو المساحات المفتوحة األخرى  •
 

 الذي أعيش فيه بشأن...  الحي أعرف إلى أين أتجه إذا كنت أرغب في تقديم شكوى إلى  

  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

 هذا وال ذاك ال  3 

  ينطبق بشكل جيد إلى حد ما 4

  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 
  

 الكتابة على الجدران  •

  التخريب •

  التفايات/القمامة •

  أعطال في اإلضاءة •

 الحاجة إلزالة الثلوج / رش الرمل  •
 

  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 
  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 
 ال هذا وال ذاك  3
  ينطبق بشكل جيد إلى حد ما 4
  ينطبق تماًما5 

 ال أعرف 
 

  شهًرا الماضية، قمت باإلبالغ عن أعطال أو مشكالت في الحي 12خالل الـ   •

  أنا على دراية بإمكانية تقديم المواطنين لمقترحاتهم •

   إدارة الحي الذي أعيش فيه بشكل عام، أعرف •
 

 االستعراضات الشاملة للمدينة  
لقد أجبت اآلن على أسئلة حول رأيك بشأن الحي الذي تعيش فيه. ستقوم اآلن بالتفكير في رأيك بشأن مدينة ستوكهولم ككل لبعض  

 مجاالت األسئلة.  
  ال ينطبق على اإلطالق على اإلطالق1 

  ينطبق بشكل سيء إلى حد ما2 

 ال هذا وال ذاك 3 

  ينطبق بشكل جيد إلى حد ما 4

  ينطبق تماًما5 

  ال أعرف 
 

 بشكل عام، أعتقد أن ستوكهولم مدينة نظيفة ومرتبة.  •

 بشكل عام، أعتقد أن ستوكهولم مدينة آمنة للعيش فيها.  •

 بشكل عام، أعتقد أن ستوكهولم توفر بيئة حضرية لطيفة للعيش فيها.  •



 

 

 .ستوكهولم سيًرا على األقدامبشكل عام، من السهل التجول في   •

 .بشكل عام، من السهل التجول في ستوكهولم بالدراجة •

 بشكل عام، أنا راٍض عن إمكانية المشاركة في الحياة الثقافية في ستوكهولم.  •

الموسيقى والرقص  أنا راٍض بشكل عام عن إمكانية ممارسة األنشطة الثقافية في ستوكهولم، على سبيل المثال إمكانية ممارسة   •
 والمسرح واألفالم / التصوير الفوتوغرافي والرسم وغير ذلك. 

أنا راٍض بشكل عام عن إمكانية المشاركة في الرياضة / التمارين الرياضية التي تتم تحت إشراف المدربين في ستوكهولم، على   •
 ريب الجماعي وغير ذلك. سبيل المثال إمكانية ممارسة الرياضة في مجموعات والرقص في مجموعات والتد

أنا راٍض بشكل عام عن إمكانية ممارسة الرياضة بشكل فردي في ستوكهولم، على سبيل المثال، ممارسة التمارين وممارسة   •
 الرياضة دون قائد أو مدرب. 

 أنا راٍض بشكل عام عن مجموعة المرافق الرياضية في ستوكهولم.  •

 

  لتمييز

 لمكافحة التمييز في األنشطة البلدية، وبالتالي فإن إجاباتك حول تجارب التمييز ذات أهمية كبيرة في هذا العمل. تعمل المدينة بنشاط 
 نعني بالتمييز عندما يتعرض شخص ما للحرمان أو االنتهاك من قبل موظف ما في أحد األنشطة. 

 مييز. ويجب أن يكون الحرمان أو االنتهاك مرتبطين بواحد أو أكثر من أسباب الت 
 وهناك سبعة أسس قانونية للتمييز.

وهي الجنس، وهوية التحول الجنسي أو التعبير عن الهوية الجنسية، والعرق، والدين أو غيره من المعتقدات، واإلعاقة، والتوجه الجنسي،  
 والعمر. 

اية الصحية، ومرافق الرعاية،  الماضية )مثل المدرسة، ومرافق الرع  12هل تعرضت للتمييز في أنشطة المدينة خالل األشهر الـ 

 والمرافق الرياضية والسباحة، والمكتبات(؟ 
  نعم

  ال
 ال أعرف 

 

 إذا كنت قد تعرضت للتمييز في أنشطة المدينة، فعلى أي أساس/أسس حدث هذا التمييز في رأيك 
 . يمكنك تحديد أكثر من خيار واحد

  الجنس

  الجنسيةهوية التحول الجنسي أو التعبير عن الهوية 

  العرق

  الدين أو المعتقدات األخرى

  اإلعاقة

  التوجه الجنسي

 العمر
 

 اذكر جنسك: 

 رجل 

 امرأة

 هوية جنسية أخرى 

 ال أريد اإلجابة 

 

 هل لديك إعاقة أو أكثر من إعاقة؟ 
  نعم

   ال
  ال أريد اإلجابة 

 هل ولدت في بلد آخر غير السويد؟ 
  نعم

  ال

 اإلجابة ال أريد 
  

، يرجى إدخال بريدك اإللكتروني أدناه إذا كنت ترغب في أن يتم إرسال نتائج 2021من المتوقع أن تكتمل نتائج االستطالع في خريف عام  

لن يتم استخدام بريدك اإللكتروني ألي غرض آخر غير إعادة توصيل نتائج استطالع رأي   االستطالع إليك عبر البريد اإللكتروني.
 : البريد اإللكتروني المواطن. 

 عنوان البريد اإللكتروني: 
 

 ال أريد االطالع على النتائج



 

 

 


