قائمة مؤشرات االستدامة لمدينة بنغازي للعام 2019
المصدر (S.El Hegazi, 2020) :
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المؤشرات االجتماعية
إدارة القطاع العام
االتصال بالعالم الخارجي
خدمات املجلس البلدي للمواطنين
تخطيط مدينة بنغازي
التعليم

دعم الشباب) ذكور)(اناث(
المساواة
المصالحة الوطنية
النازحين
الصحة

توازن الحياة مع العمل
الحريات العامة
االمن
نسبة الفقر
نسبة العنوسة
اآلداب العامة

تحسين إدارة القطاع العام
فتح قنوات لالتصال بالعالم الخارجي واملجتمع الدولي.
تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق املجلس البلدي.
إعادة التخطيط للمدينة بشكل عام.
معدل معرفة القراءة والكتابة.
تصنيفات الجامعة .
حصة السكان في التعليم والتعليم العالي.
مراكز الترفيه  -مراكز رياضية  -برامج تدريبية
المساواة بين الجنسين من حيث فرص العمل
إقرار المصالحة الوطنية بين المواطنين في المدينة
حل مشاكل النازحين من دعم مالي ودعم سكني
المستشفيات العامة والخاصة.
نسبة األشخاص الذين يصلون إلى المستشفيات العامة .
جودة الخدمات الصحية وتوفير الدواء.
متوسط ساعات العمل اليومي
حرية التعبير -الحق في المشاركة في الرأي العام
معدل الجريمة
استخدام األسلحة في األماكن العامة
عدد األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر
عدد األشخاص الغير متزوجين
سلوك الناس في األماكن العامة

المؤشرات االقتصادية
وسائل النقل

السكك الحديدية والجسور والمطارات والطرق السريعة.
والطرق وأماكن وقوف السيارات العامة
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البنية التحتية
إعادة االعمار
التوظيف
مصادر الطاقة
مصادر البيانات
النمو االقتصادي

الفساد االداري
الخدمات المصرفية
شبكات االتصاالت
السياحة

الطرق  -مشاريع اإلسكان  -شبكات الصرف الصحي ومياه
الشرب والجسور
إعادة االعمار في المناطق المدمرة جراء الحرب
عدد الحاصلين على الوظائف والعاملين
استخدام الطاقة .مصادر الطاقة مثل الكهرباء والغاز
والبنزين
توافر نظام قاعدة البيانات السليم مثل الرقم الوطني
ومنظومات اإلجراءات العامة.
تحسين النظام االقتصادي
تحسين الناتج املحلي اإلجمالي للفرد.
السيطرة على أسعار البضائع
معالجة الفساد في جميع النظم الحكومية
توافر السيولة النقدية والخدمات المصرفية األخرى
شبكات املحمول .خدمات اإلنترنت
الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية

المؤشرات البيئية
انتهاكات األراض ي العامة
المسطحات للخضراء

نسبة التركيبة السكانية
مياه الشرب والصرف الصحي
التلوث الهوائي
إدارة املخلفات والقمامة
األماكن العامة

السيطرة على االنتهاكات ضد األراض ي العامة والمرافق
العامة واألحياء الفقيرة والمباني غير الرسمية
نسبة المسطحات الخضراء في المدينة.
نسبة الحدائق العامة.
نسبة التصحر.
توزيع السكان داخل أحياء المدينة
الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي لكل منزل
نسبة التلوث الهوائي في المدينة
مدافن النفايات وإعادة التدوير
تنظيف األماكن العامة
توفر األماكن العامة لقضاء وقت الفراغ

المؤسسات العامة
التخطيط المستقبلي والتنفيذ االستراتيجي للمدينة
الشبكة المؤسسية
الكفاءة المؤسسية  /القدرة المؤسسية قدرة المؤسسة على تلبية المطالب العامة
دعم االستقرار السياس ي
الوضع السياس ي
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