
مشروع تقرير 
حول مشاركة المواطنين في تقييم خدمات البلديات 

12.5% 12.5% 50%

قمينس سلوق بنغازي

Location

12.5% 12.5%

بنينا توكرة

نوفمبر14–أغسطس 14



يغطي التقرير 
بلدية بنغازي من ضمنها منطقة بنينا



صىنل للحصول على  زيدىم زىمل لوماوزىن  عىمل لىقل لليرجدىج تج ى  ل  
تجوز نسخ كى  وو كمن   info@Impact.org.lyعبر للبرتم لإللكتروني 

كىىىج بمىىىج وءىىىيلا لىىىقل لليرجدىىىج ل اىىىر ل  ىىىيةمل  لليجىىىن     ىىىجد    
.ول م لومملوصم  

2021أثرصنةةملمحفوظةالحقوق كل©

حول مشاركة المواطنين في تقييم خدمات البلديات 
On citizens' participation in the evaluation of municipal services 

2021 2021إصدار 



:المشروعأهداف 

لة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين في مساءإشراك .1

البلديات الخمسة من أجل تحسين الخدمات

اريع البلديات من اإلطالع بشكل آني على جودة تنفيذ المشتمكين .2

.   والخدمات المقدمة من خالل آراء المواطنين

تعزيز دور الحكومة المركزية في متابعة أداء البلديات من خالل .3

.إطالعهم على آراء وتقييم المواطنين للخدمات المقدمة من البلديات



تصميم وبناء االستبيان

ل تممم تيممميم اياممتبيا  لجمممع أراء المممواطنين  ممو

ترونياً إطالقه ميدانياً والكتم تقييم خدمات البلديات، 

14عبممر واممالل التواالممل ايجتممماعي اعتبممارًا مممن 

وشمممارك فيمممه 2021نممموفمبر 14أغسممموإ وإلمممى 

 يمممم  أ  . بلديممممة بن مممما  مسممممتجي  مممممن 1575

مارهم اياتبيا  يستهدف المواطنين الذين تبدأ أع

.عاًما فما فوق 16من 

الممواطنين  موليهدف ايامتبيا  إلمى معرفمة أراء 

وكيف يروا أدوارهمم وأدوار خدمات ومشاريع البلدية 

ين فممي تحسممو المسمملولين المباشممرين البلممديات 

.الخدمات

الال من ايائلة الم لقمة للحيمول16تم اختيار 

يمة تقسميم الفئمة العمر وتمم الملشمراتعلى أفضل 

-26)والبمال و  ( 25-16)إلى اتة فئات ؛ الشباب 

و كبار السمن ( 56-65( )46-55( )36-45( )35

لفهممممم ايختالفممممات فممممي التيممممورات ( 65فمممموق )

فيممما يلممي راممم. والمواقممف بيممنهم بشممكل أفضممل

.:يوضح  جم عينة المسح  س  الجنإ والعمر

Gender

88% 12%

ذكر أنثى

الجنإعينة السكا   س  تو يع (:1)الشكل رقم 

4.13%

9.85%

17.36%

20.47%

31.40%

16.78%

Age

25-16

35-26

45-36

65+

55-46

65-56

العمرعينة السكا   س  تو يع (:2)الشكل رقم 

قيمة تكرر يةالنسبة المئو

16-25 264 16.76

26-35 494 31.37

36-45 322 20.44

46-55 273 17.33

55-65 155 9.84

فما فوق66من  67 4.25
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اجملموع لديةسهولة التواصل مع املسؤول يف الب

3.49% 55 راضي جدا

21.59% 340 راضي

24.19% 381 غري راضي

19.56% 308 مستاء

31.17% 491 حمايد

اجملموع موظفو البلدية ذو معاملة جيدة مع اجلمهور

2.41% 38 راضي جدا

24.51% 386 راضي

20.83% 328 غري راضي

19.43% 306 مستاء

32.83% 517 حمايد

اجملموع ما مدى تلبية البلدية لتوقعاتك

3.24% 51 جيد للغاية

14.22% 224 جيد إىل حد ما

36.70% 578 ليس على ما يرام

45.84% 722 ليس جيد على اإلطالق

اجملموع سرعة جتاوب البلدية مع االزمات

1.78% 28 جيد للغاية

5.14% 81 جيد إىل حد ما

34.16% 538 ليس على ما يرام

58.92% 928 ليس جيد على اإلطالق



حمايد مستاء غري راضي راضي راضي جدا ية الخدمات اإلدار

16.38% 46.79% 30.79% 2.86% 3.17% توفر البلدية فرص عمل للشباب

18.79% 46.35% 32.00% 0.83% 2.03% تدعم البلدية املشاريع الصغرية

27.56% 36.00% 28.38% 5.97% 2.10% جودة اخلدمات اإلدارية املقدمة داخل البلدية

27.17% 31.17% 32.83% 6.79% 2.03% سهولة الوصول إىل اخلدمات داخل البلدية

17.21% 43.62% 33.59% 4.00% 1.59% مقر البلدية يتالءم مع ذوي االحتياجات اخلاصة

16.00% 44.38% 36.38% 1.65% 1.59% مستوى توفر واستخدام اخلدمات اإللكرتونية

24.38% 33.21% 27.62% 12.83% 1.97% جتاوب املوظفني مع االستفسارات والشكاوى

20.83% 38.41% 32.38% 5.97% 2.41% يزتعامل املوظفني مع كافة متلقي اخلدمة بشكل عادل دون متي



حمايد مستاء غري راضي راضي راضي جدا خدمات البيئة

2.79% 46.79% 35.62% 8.38% 6.41% توفري حاوية بالقرب من منزلك

3.62% 45.97% 33.21% 9.59% 7.62% تفريغ حاويات القمامة يف منطقتك بانتظام

5.59% 47.62% 32.76% 8.00% 6.03% إزالة النفايات الكبرية مثل األشجار واألثاث املنزلية

20.83% 29.59% 28.00% 15.17% 6.41% إزالة املركبات املرتوكة

1.21% 53.97% 24.83% 14.79% 5.21% أداء عمال نظافة املنطقة

10.79% 42.79% 22.41% 18.03% 5.97% مدى نظافة الشوارع وخلوها من األمراض

8.38% 45.97% 29.21% 10.41% 6.03%
داخل املناطق واملساحات  ( نفايات بناء جمهولة اهلوية)إزالة 

املفتوحة

4.38% 53.21% 29.59% 7.62% 5.21%
حيوانات  -قوارض -حشرات )مكافحة آفات الصحة العامة 

(مريضة



حمايد مستاء غري راضي راضي راضي جدا خدمات المرافق العامة

24.83% 29.97% 34.41% 5.59% 5.21% جودة صيانة شوارع البلدية

24.38% 40.00% 27.62% 2.79% 5.21% تصريف السيول

28.83% 28.38% 29.59% 7.62% 5.59% حركة املرور وانسيابها على طرق وشوارع البلدية

31.17% 30.35% 28.83% 4.00% 5.65% االمتثال لشروط السالمة ، أثناء أعمال احلفر على الطرق

27.56% 36.00% 28.38% 5.97% 2.10% جودةا اإلسفلت ورصف الشوارع بعد االنتهاء من أعمال احلفر

18.79% 40.44% 33.97% 1.21% 5.59% حدائق ومناظر طبيعية يف البلدية

8.38% 42.79% 41.21% 2.03% 5.59% توفري االلعاب لألطفال يف احلدائق العامة

16.00% 44.38% 36.38% 1.65% 1.59% تنظيف الشواطئ

18.41% 41.21% 34.79% 0.00% 5.59% تتنظيف املقابر



حمايد مستاء غري راضي راضي راضي جدا خدمات الرقابة على األسواق

4% 58.10% 13.40% 9.21% 15.29% متابعة األسعار واحملالت التجارية

14.29% 46.67% 28.44% 7.17% 3.43% جودةا خلدمة املقدمة يف املساخل

4.19% 58.10% 12.31% 15.30% 10.10% جودة اخلدمة املقدمة يف أسواق اخلضار ونظافتها



أحيانا ال نعم المشاركة والتفاعل

13.98% 85.01% 1.01%
هل تشارك يف جلسات حتديد االحتياجات اخلدمية داخل  

منطقتك

11.04% 86.03% 2.93% هل يتم دعوتك من البلدية أو احمللة حلضور نشاط ما

6.99% 74.98% 18.03% هل تقوم بتقديم شكاوى حول سوء اخلدمات

4.95% 92% 3.05% هل قدمت مقرتح للبلدية لتحسني خدمة ما

أحيانا ال نعم يع المشار

36.25% 47.75% 16.00% نوعية املشاريع تليب احتياجات املنطقة

26.10% 56.70% 17.21% هل تشاركك احمللة يف حتديد املشاريع ذات األولوية

33.78% 45.21% 21.02% هل تتوفر الفتات بها معلومات عن مشروع أثناء التنفيذ

31.87% 49.65% 18.48%
ا على  هل املشاريع املنفذة من البلدية يف منطقتك أثرت إجيابي

ممارساتك اليومية

أحيانا ال نعم خدمات األزمات والطوارئ

24.95% 57.02% 18.03% سرعة إيصال اخلدمات للمواطنني عند حدوث األزمات

20.64% 64.44% 14.92% توفري غاز الطهي عند حدوث األزمات

29.84% 62.22% 7.94% خطوات سريعة من قبل البلدية عند حدوث األزمات



https://ccslibya.ly/ facebook.com/ccslibya twitter.com/ccslibyainfo@ccslibya.ly

االحتياجات الخدمية الطارئة المنطقة

باإلضافة إلى توايع  HB GROUPبعض الورق متهالكة كالتي تفيل بين مركز الشرطة ومخا   شركة •

طريق شارع الشجر

شارع الشجر لذلك فإ  األشجار غير محمية بقيام االحاب المحالت التجارية بقوع األشجار •

كافيي يوجد الناديق قمامة بشكل•

جمع القمامة غير منتظم داخل المنوقة•

ي يوجد مسا ات خضراء و دالق ترفهية لألطفال والتي موجودة ال يرة الحجم جدا وغير أمنة•

اللجنة )اقامة بعض المواطنين داخل المقرات اإلدارية للمنوقة وااتخدامها كسكن لهم منها مقر •

كا وهو مبنى إدرا  كبير يمكن اات الله لنشاطات تخص المنوقة والس( الشعبية القوارشة اابقا

بعض الشوارع تحتاج إلى إنارة•

القوارشة

اليانة طريق المنوقة الرليسي•

ي توجد إنارة داخل المنوقة•

تراكم القمامة وعدم وجود الناديق •

IOMمدراة النجيلة تحتاج إلى فيول إضافية رغم اليانتها ملخرا من قبل منظمة •

النجيلة

بعض المنا ل ي تيلهم مياه الشرب•

ي يوجد إنارة•

الوريق الرليسي يحتاج إلى اليانة•

الوريق كثير اينحناءات وي توجد عواكإ عليها مما تتسب  في  وادث مرورية•

الفعكات

الفوضى والعشوالية في مخووات البناء •

كثافة اكانية علية بدو  خدمات للمنوقة •

عدم وجود مقر للمجلإ المحلي •

عدم وجود منية إعالمية•

عدم إاتكمال مشروع تواليل مياه الشرب•

إنتشار القوارض والكالب الضالة •

.اليانة مدراة شهداء الهوار  و يادة فيول الدرااة•

الهوار  

مدارس 8اليانة •

إ الة المباني المهدمة •

تنظيف غرف اليرف اليحي ومياه األموار وتوفير ايمن لسرقة أغوية ل رف التفتيش •

اإلنارة داخل الشوارع تحتاج لت يير يمبات اإلنارة •

اليابر 

إ الة المباني المهدمة •

تنظيف غرف اليرف اليحي ومياه األموار •

اإلنارة داخل الشوارع •

.القوراض والكالب الضالة وخورها على السكا  خاالة األطفال•

الباعوض وبعض الحشرات التي تسب   سااية جلدية•

مباني ايلة للسقوط•

واط البالد

اليرف اليحي•

النظافة العامة للورقات•

انوات3مفترق ايشارة المرورية عاطل من •
بوهديمة

https://ccslibya.ly/
facebook.com/ccslibya
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