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قائمة ألاشكال 
 تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع: (1)الشكل 

 وى التي تم تقديمهاامدى الرضا عن الاستجابة للشك: (2)الشكل

علومات عن خدمة الانارة العامة  المإتاحة : (3)الشكل 

علومات عن خدمة الطرق المإتاحة : (4)الشكل 

 والتجميلعلومات عن خدمة إدارة املخلفات المإتاحة : (5)الشكل 

املراكز التكنولوجية  علومات عن خدماتالمإتاحة : (6)الشكل 

وسيلة معرفة املعلومات الخاصة بالخدمات : (7)الشكل 

طيط التشاركي خمدى الرضا عن عملية الت: (8)الشكل 

مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ : (9)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمة الانارة العامة  : (10)الشكل 

 الاستبيان-مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  : (11)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الطرق : (12)الشكل 

الاستبيان – مدى الرضا عن خدمة الطرق : (13)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة إدارة املخلفات والتجميل : (14)شكل 

 الاستبيان-التجميل /مدى الرضا عن خدمة إدارة املخلفات : (15)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمات املراكز التكنولوجية : (16)الشكل 

 الاستبيان-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية : (17)الشكل 

  للمحافظةوفقا-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع : (18)الشكل 

  للمحافظةوفقا- تم تقديمها التيمدى الرضا عن الاستجابة للشكوى : (19)الشكل 

 وفقا للمحافظة – إتاحة معلومات عن خدمة الانارة العامة  : (20)الشكل 

  للمحافظةوفقا-إتاحة معلومات عن خدمة الطرق : (21)الشكل 

  للمحافظةوفقا-التجميل /إتاحة معلومات عن خدمة إدارة املخلفات: (22)الشكل 

  للمحافظةوفقا-إتاحة معلومات عن خدمات املراكز التكنولوجية : (23)الشكل 

 قنا-وسيلة معرفة املعلومات الخاصة بالخدمات : (24)الشكل 

 سوهاج-وسيلة معرفة املعلومات الخاصة بالخدمات : (25)الشكل 

 قنا- التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (26)الشكل 

 سوهاج- التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (27)الشكل 

قنا – مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ : (28)الشكل

سوهاج – مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ : (29)الشكل

 الاستبيان-مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للمحافظة : (30)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمات الانارة العامة  وفقا للمحافظة : (31)الشكل 

 الاستبيان-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للمحافظة : (32)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمة الطرق وفقا للمحافظة : (33)الشكل 

  الاستبيان-التجميل وفقا للمحافظة /مدى الرضا عن خدمة إدارة املخلفات : (34)الشكل 

  البؤرية املجموعات-التجميل وفقا للمحافظة /جودة خدمة إدارة املخلفات : (35)الشكل 

  الاستبيان-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للمحافظة : (36)الشكل 

  البؤرية املجموعات-جودة خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للمحافظة : (37)الشكل 

 سوهاج-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع وفقا للريف والحضر : (38)الشكل 

  قنا-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع وفقا للريف والحضر : (39)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن الاستجابة للشكوى التي تم تقديمها وفقا للريف والحضر : (40)الشكل 
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 قنا-وى التي تم تقديمها وفقا للريف والحضر امدى الرضا عن الاستجابة للشك: (41)الشكل 

  سوهاج-علومات عن خدمات الانارة العامة  وفقا للريف والحضر المإتاحة : (42)الشكل 

  قنا-علومات عن خدمات الانارة العامة  وفقا للريف والحضر المإتاحة : (43)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمة الطرق وفقا للريف والحضر المإتاحة : (44)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمة الطرق وفقا للريف والحضر المإتاحة : (45)الشكل 

 سوهاج-التجميل وفقا للريف والحضر /علومات عن خدمة إدارة املخلفاتالمإتاحة : (46)الشكل 

 قنا-التجميل وفقا للريف والحضر /علومات عن خدمة إدارة املخلفاتالمإتاحة : (47)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للريف والحضر المإتاحة : (48)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للريف والحضر المإتاحة : (49)الشكل 

 سوهاج- وفقا للريف والحضر التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (50)الشكل 

 قنا- وفقا للريف والحضر التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (51)الشكل 

 سوهاج– مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ وفقا للريف والحضر : (52)الشكل 

قنا – مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ وفقا للريف والحضر : (53)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للريف والحضر : (54)الشكل 

قنا – مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للريف والحضر : (55)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الانارة العامة  وفقا للريف والحضر في سوهاج وقنا : (56)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للريف والحضر : (57)الشكل 

 قنا-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للريف والحضر : (58)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الطرق وفقا للريف والحضر في سوهاج وقنا : (59)الشكل 

 سوهاج-التجميل وفقا للريف والحضر /مدى الرضا عن خدمة ادارة املخلفات : (60)الشكل 

 قنا-التجميل وفقا للريف والحضر /مدى الرضا عن خدمة ادارة املخلفات : (61)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-التجميل وفقا للريف والحضر في سوهاج وقنا /جودة إدارة املخلفات: (62)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للريف والحضر : (63)الشكل 

 قنا-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للريف والحضر : (64)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للريف والحضر في سوهاج وقنا : (65)الشكل 

 سوهاج-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع وفقا للنوع الاجتماعي : (66)الشكل 

 قنا-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع وفقا للنوع الاجتماعي : (67)الشكل 

 سوهاج-وى التي تم تقديمها وفقا للنوع الاجتماعي امدى الرضا عن الاستجابة للشك: (68)الشكل 

 قنا-وى التي تم تقديمها وفقا للنوع الاجتماعي امدى الرضا عن الاستجابة للشك: (69)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمات الانارة العامة  وفقا للنوع الاجتماعي المإتاحة : (70)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمات الانارة العامة  وفقا للنوع الاجتماعي المإتاحة : (71)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمة الطرق وفقا للنوع الاجتماعي المإتاحة : (72)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمة الطرق وفقا للنوع الاجتماعي المإتاحة : (73)الشكل 

 سوهاج-التجميل وفقا للنوع الاجتماعي /علومات عن خدمة إدارة املخلفاتالمإتاحة : (74)الشكل 

 قنا-التجميل وفقا للنوع الاجتماعي /علومات عن خدمة إدارة املخلفاتالمإتاحة : (75)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للنوع الاجتماعي المإتاحة : (76)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للنوع الاجتماعي المإتاحة : (77)الشكل 

سوهاج –  وفقا للنوع الاجتماعي التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (78)الشكل 

قنا –  وفقا للنوع الاجتماعي التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (79)الشكل 

 سوهاج– مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ وفقا للنوع الاجتماعي : (80)الشكل 

 قنا– مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ وفقا للنوع الاجتماعي : (81)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للنوع الاجتماعي : (82)الشكل 
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قنا – مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للنوع الاجتماعي : (83)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الانارة العامة  وفقا للنوع الاجتماعي في سوهاج وقنا : (84)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للنوع الاجتماعي : (85)الشكل 

 قنا-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للنوع الاجتماعي : (86)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الطرق وفقا للنوع الاجتماعي في سوهاج وقنا : (87)الشكل 

 سوهاج-التجميل وفقا للنوع الاجتماعي /مدى الرضا عن خدمة ادارة املخلفات : (88)الشكل 

 قنا-التجميل وفقا للنوع الاجتماعي /مدى الرضا عن خدمة ادارة املخلفات : (89)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-التجميل وفقا للنوع الاجتماعي في سوهاج وقنا /جودة إدارة املخلفات: (90)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للنوع الاجتماعي : (91)الشكل 

 قنا-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للنوع الاجتماعي : (92)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للنوع الاجتماعي في سوهاج وقنا : (93)الشكل 

 سوهاج-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع وفقا للفئة العمرية : (94)الشكل 

 قنا-تنفيذ املشروعات بالتوافق مع احتياجات املجتمع وفقا للفئة العمرية : (95)الشكل 

 سوهاج-وى التي تم تقديمها وفقا للفئة العمرية امدى الرضا عن الاستجابة للشك: (96)الشكل 

 قنا-وى التي تم تقديمها وفقا للفئة العمرية امدى الرضا عن الاستجابة للشك: (97)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمات الانارة العامة  وفقا للفئة العمرية المإتاحة : (98)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمات الانارة العامة  وفقا للفئة العمرية المإتاحة : (99)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمة الطرق وفقا للفئة العمرية المإتاحة : (100)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمة الطرق وفقا للفئة العمرية المإتاحة : (101)الشكل 

 سوهاج-التجميل وفقا للفئة العمرية /علومات عن خدمة إدارة املخلفاتالمإتاحة : (102)الشكل 

 قنا-التجميل وفقا للفئة العمرية /علومات عن خدمة إدارة املخلفاتالمإتاحة : (103)الشكل 

 سوهاج-علومات عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للفئة العمرية المإتاحة : (104)الشكل 

 قنا-علومات عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للفئة العمرية المإتاحة : (105)الشكل 

سوهاج –  وفقا للفئة العمرية التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (106)الشكل 

قنا –  وفقا للفئة العمرية التشاركيمدى الرضا عن عملية التخطيط : (107)الشكل 

 سوهاج– مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ وفقا للفئة العمرية : (108)الشكل 

 قنا– مراعاة ما تم اقتراحه من قبل املواطنين عند التنفيذ وفقا للفئة العمرية : (109)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للفئة العمرية : (110)الشكل 

قنا – مدى الرضا عن خدمة الانارة العامة  وفقا للفئة العمرية : (111)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الانارة العامة  وفقا للفئة العمرية في سوهاج وقنا : (112)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للفئة العمرية : (113)الشكل 

 قنا-مدى الرضا عن خدمة الطرق وفقا للفئة العمرية : (114)الشكل 

 البؤرية املجموعات-جودة خدمة الطرق وفقا للفئة العمرية في سوهاج وقنا : (115)الشكل 

 سوهاج-التجميل وفقا للفئة العمرية /مدى الرضا عن خدمة ادارة املخلفات : (116)الشكل 

 قنا-التجميل وفقا للفئة العمرية /مدى الرضا عن خدمة ادارة املخلفات : (117)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-التجميل وفقا للفئة العمرية في سوهاج وقنا /جودة إدارة املخلفات: (118)الشكل 

 سوهاج-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للفئة العمرية : (119)الشكل 

 قنا-مدى الرضا عن خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للفئة العمرية : (120)الشكل 

  البؤريةاملجموعات-جودة خدمات املراكز التكنولوجية وفقا للفئة العمرية في سوهاج وقنا : (120)الشكل 
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قائمة  الج ال 
ل

(لر شجين، ذكور اإناث/لشباب)توزيع  لعينة للمر كز  لو حج :ل(1)ججالل

(لحضر/لر شجين، ذكور اإناث، ريف/لشباب)توزيع  لعينة للمر كز  لو حج :ل(2)ججالل

ل(حضر/لر شجين، ذكور اإناث، ريف/لشباب)توزيع  لعينة للمر كز  لو حج ملخص (:ل3)ججال 

نتائج  ملجموعات  لبؤرية حول آليات  لشكااى :ل(4)ججال 

ألافكار  لتي تم تكر رها في مقترحات  ملشاركين (:ل5)ججالل

لللمحافظةنتائج  ملجموعات  لبؤرية حول آليات  لشكااى افقا :ل(6)ججال 

لألافكار  لتي تم تكر رها في مقترحات  ملشاركين افقا للمحافظة:ل(7)ججال 

نتائج  ملجموعات  لبؤرية حول آليات  لشكااى افًقا للريف ا احضر (:ل8)ججال 

لللريف ا احضرألافكار  لتي تم تكر رها في مقترحات  ملشاركين افقا (:ل9)ججال 

لللنوع الاجتماعينتائج  ملجموعات  لبؤرية حول آليات  لشكااى افًقا :ل(10)ججال 

لللنوع الاجتماعيألافكار  لتي تم تكر رها في مقترحات  ملشاركين افقا (:ل11)ججال 

نتائج  ملجموعات  لبؤرية حول آليات  لشكااى افقا للفئة  لعمرية :ل(12)ججال 

 للفئة  لعمريةفكار  لتي تم تكر رها في مقترحات  ملشاركين افقا ألا:ل(13)ججال 
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شكر اتقجير  
ل

 فإنه يجب إجر ء تقييمات دارية لرداد أفعال  تنمية  لصعيج،برنامججاءت هذه  لجر سة كجزء من ترتيبات مشاركة  ملو طنين  لتي يجعمها 

 مع إتاحة عام، اإظهار  لتحسن  لذي يحجث عاما بعج  لبرنامج، ملستفيجين من  اخجمات  لتي تقجمها  لسلطات  ملحلية ا لتي تقع في نطاق  ستثمار ت 

ل .نتائج هذه  لتقييمات للعامة بشكل داري

انأمل أن تعكس  لجر سة هذ   لجعم اأن تقجم قيمة مضافة اأد ة هامة في مسعى تحسين  اخجمات  ملحلية  ملرتكز على مفاهيم خجمة 

.لارضاء  لعمالء ا ملو طنين

 في هيئة م على ثقتهامحافظتي سوهاج اقنا افي هذ  إلاطار نتوجه بالشكر ا لتقجير، إلى از رة  لتنمية  ملحلية ممثلة في برنامج تنمية  لصعيج

إلاد رة إلى  تنفيذ هذه  لجر سة لها ا لتشاار  ملستمر مع  لفريق  لبحثي العل  لجر سة أكثر تحقيقا لتطلعات  لبرنامج، ايمتج  لشكر مسنادهإكير  لجالية ا

 ملحلية ااحج ت تنفيذ  ملشراع  لتابعة للبرنامج في محافظتي قنا اسوهاج، اكذلك أعضاء منتجيات  لتنمية  ملحلية في محافظتي سوهاج اقنا لتيسيرهم 

لل. الانب  مليج ني من  لجر سة فلهم جزيل  لشكر

 مرحلة  ملشاار ت حول خطة  لجر سة اتصميم أدا تها انأمل في- مصر مكتب-اقج  ستفادت  لجر سة كثير  من  ملالحظات  لقيمة للبنك  لجالي 

أن تمثل هذه  لجر سة قيمة مضافة موجهة إلى ا ضعي  لسياسات اصناع  لقر ر على  ملستوى  لقومي ا ملحلي لالرتقاء بااخجمات  ملحلية  لتي تمثل محور 

 .لحياة  ملو طن
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ملخص تنفيذي  

وتنفيذا للتعاقد المبرم بين مكتب تنسيق البرنامج نيابة عن ل، (UELDP) لتنمية  ملحلية في صعيج مصر لتم إجر ء هذه  لجر سة في إطار برنامج

محافظتي سوهاج وقنا من جانب ، وهيئة كير الدولية من جانب آخر، حيث يهتم برنامج تنمية الصعيد بتعزيز استخدام أدوات المساءلة 

بهجف  لتعرف على أر ء مستخجمي االجتماعية كأحد ترتيبات إشراك المواطنين التي تعد هدفا مجاال أساسيا من مجاالت عمل البرنامج 

 احوكمة ا ملساءلة مجاالت ، اقج قامت هيئة كير  لجالية في مصر بالقيام بهذه  لجر سة  ستناد  اخبر تها في (Users Feedback Mechanism) اخجمات 

بطاقات  لتقييم  ملجتمعي، اميثاق  ملو طن، نموذج :ل لعامة باستخج م مجموعة من ألادا ت مثل اخجمات تقجيم اتقييم اتطوير في سياق الاجتماعية 

.لل لرقابة  ملجتمعية، ارقابة طرف ثالث

، الانارة  لعامةخجمات :لهي، احول الخدمات األساسية التي تقدمها محافظتي سوهاج وقناتهجف هذه  لجر سة إلى  لتعرف على مستوي رضا  ملو طنين 

من االستثمارات % 85حيث تمثل هذه الخدمات مجتمعة حوالي ،  لنظافة ا لتجميل، امر كز تكنولوجيا  ملعلومات/لا لطرق، اإد رة  ملخلفات

 :افقا لألبعاد ألاربعة  لتاليةالسنوية للمحافظات 

 (آلية  لشكااىل) رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم مستويل -

 ( لوصول إلى  ملعلومات، تكلفة إمكانية  لوصولل)إمكانية  لوصول للخجمة  -

 ( لتخطيط  لتشاركي)رضا  ملستفيجين عن  ملشاركة في عملية  لتخطيط للخجمات مستوي  -

 .ارضا  ملستفيجين عن هذه  اخجمةل(من منظور مستخجمي  اخجمات) جودة عملية تقجيم  اخجمة  -

 في كل محافظة افقا ملقترحات كما تقترح خطة عمل للتحسيناتقجم هذه  لجر سة تقييم مقارن للخجمات سالفة  لذكر في محافظتي قنا اسوهاج، 

اقج  عتمجت  ملنهلية عجد من .ل ابذلك يكون إصالح هذه  اخجمات أكثر مالئمة امبني على ألادلة ا لبيانات ملو طنين اأصحاب  ملصلحة محل  لبحث،

 إجر ء ت أخرى تمثل منهلا متكامال من مشاركة ألاطر ف 
ً
إلاجر ء ت ا اخطو ت  لتي لم تقتصر على جمع  لبيانات اتحليلها، فقج سبق ذلك اتاله أيضا

:لل ملعنية ابناء قجر ت  لشركاء  ملحليين، حيث شملت هذه  اخطو ت

.ل(من خالل جلسات  ستماع عامة)تعريف  ملستخجمين بااخجمات  -

تم تنفيذ  لبحث اتجميع الاستمارة من قبل إد رة  لبرنامج ) ستبيان للتعرف على  لبعج  لكمي من خالل ) لتعرف على أر ء مستخجمي  اخجمات  -

(.ل للبعج  لكيفيمجموعات بؤريةابجعم ا شر ف من هيئة كير، بجانب 

 للمحافظة ا لتقسيمات ألاخرىل)تحليل أر ء مستخجمي  اخجمات  -
ً
.لل(افقا

 .(من خالل تقجيم تقرير نهاية  ملهمة)مشاركة نتائج  لتحليل مع برنامج  لتنمية  ملحلية في صعيج مصر  -

 (.تطوير خطة تحسين)تفاعل  لبرنامج مع نتائج  لجر سة /ل ستجابة -

 .التقرير وخطة التحسين مع الجمهور العاممشاركة  -

اتتضمن هذه  اخطو ت مجموعة متسلسلة امتر بطة من ألانشطة، بشكل يساعج مقجمي  اخجمات على  لتعرف على أر ء متلقي  اخجمات بشكل متججد 

 اسوف نشير  ليها بشكل تفصيلي في  الزء  اخاص بمنهلية  لجر سة 

، لضمان عجم تحيز في  ختيار  لعينة من جانب، اتمثيل Stratified random sampleأما بالنسبة لعينة  لجر سة، فقج تم  عتماد  لعينة  لعشو ئية  لطبقية

بإجمالي =ل مو طن بمحافظة سوهاج 700+ مو طن بمحافظة قنا 450  ملمثلة بعجد مختلف فئات مجتمع  لعينة من جانب آخر، اعليه تم تحجيج  لعينة

ل:تم توزيعه نسبة إلى  لفئات د خل إجمالي  لعينة بناء على  لتوزيع  الغر في للمحافظتين، كالتالي.ل فرد كحج أدنى1150

 (ل48االاناث %ل52لذكورل)اسوهاج  لذكور لإلناث في محافظتي قنا لنسبة

 للفئة  لعمرية 
ً
 34ل–ل20  لشباب في  ملرحلة  لعمرية :توزيعه  لسكان افقا

ً
 عاما تمثل 64  لى 35  ملرحلة  لعمرية  لر شجين من-ل%ل25.4 عاما

 يتبين لنا  ن نسبة  لشباب %ل27.4
ً
 %ل52ل(ا ناثذكور )لانسبة  لر شجين%ل48 من  جمالي  لعينة (ا ناثذكور )ابعج معاالتها  حصائيا

                                                           
ل1150 افقا للمعايير  ملذكورة، ا لبالغ عجدهم  لبؤرية  الماهيري ا ملجموعات الاستماع ادعوتهم للمشاركة في جلسات  ختيارهم اهي مجموعة  ملو طنين  لذين سيتم 

 .مو طن
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  ريف%ل80حضر إلى %ل20 نسبة  لريف إلى  احضر. 

ل

:لفيما يلي تلخيص ألبرز  لنتائج  ملباشرة من تنفيذ  لجر سة

حجاث  ستجابة من مقجمي  اخجمة خالل جلسات الاستماع، حيث اعج بعض  ملسئولين بتلبية بعض الاحتياجات  لتي طرحها مستخجمي  (1

 لقائم على تفاعل مباشر بين مقجمي  اخجمة امتلقيها، ايتمتع هذ   خ  ملسار  لقصير للمساءلةي اخجمات خالل  اللسة، اهو ما يؤشر لبجء ترس

، األاهم هو  لبناء  لتجريجي امقجمي  اخجمة ملسار بمز يا منها،  ختصار  لوقت، اإيجاد حلول محلية للمشكالت  ملحلية، اتمكين متلقي  اخجمة 

 اهذ  بالطبع  فضل من  ملسار  لطويل للمساءلة ا  لذى يتطلب تجخل مستوي  د ري  علي للضغط على مقجمة  اخجمة  ملباشر للثقة بينهما

.للليستجيب ملتلقي  اخجمة مما يقلل  لتفاعل بين  لطرفين عالاة على مزيج من فقج ن  لثقة في  غلب ألاحيان 

  لتي أتاحتها  لجر سة مثلت منصة للتو صل  حيث  ن  ملساحةحول ججية مقجمي  اخجمات، أاججت  لجر سة  نطباعا إيجابيا لجى  ملو طنين (2

همية أل إلى تأكيجةاهنا يججر إلاشار.لا لتشاار تلبي جانب مهم من تطلعات  ملو طنين في  ملشاركة، اتقجم آلية محكمة ملقجمي  اخجمة لتحقيق ذلك

  كآلية حيوية امهمة لتطوير  اخجمات  ملحلية، أر ءهمالاستمر ر في الانفتاح على  ملو طنين امتلقي  اخجمات امأسسة سبل  لتعرف على 

 بمعرفة أسس توزيع  ملخصصات  (3
ً
من  ملالحظات إلايجابية  لتي سللها فريق  لعمل أن هناك  هتمام ملحوظ لجى  لعجيج من  ملشاركين ألاصغر سنا

 فقج تمت إلشارة إلى ضرارة عودة  ملجالس  ملحلية  لشعبية، على  لرغم من .ل ملالية االاعتماد ت على مر كز  ملحافظة
ً
بالنسبة للفئات ألاكبر سنا

 في  لرقابة على ما يتم من مشراعات لقصور في تأدية  ملهام ا لو جبات افقا لآلر ء بعض من  ملو طنين، بعض 
ً
 .لإال أنها كانت تلعب دار 

 . للمو طنين فرصة توصيل أصو تهم إلى  ملسئولين بأساليب مقننة ابشكل منتظميتيحلتبني نهجتكرر على لسان  ملشاركين أهمية  (4

فكلما قلت  ملعلومات  ملتوفرة عن  اخجمة ز دت خيبة أمل متلقي  اخجمة از دت .ل بين توفر  ملعلومات عن  اخجمة ا لرضا عنهايوجج  رتباط (5

ابالتالي فإن  لفائجة  لعائجة من زيادة  لشفافية اإتاحة  ملعلومات من ، ا لعكس صحيح  نطباعاتهم عن عجم توفر  اخجمة اعجم عج لة  لتوزيع

 .ل إاخ لتشاركي، ملتوقع أن تنعكس إيجابيا على رضا  ملو طنين تجاه  اخجمةـ، آلية  لشكااى،  لتخطيط 

فهو من  ملتوقع افق اجهة نظر .لتعزيز مشاركة  ملو طنين في تحجيج  حتياجاتهم أا  لتخطيط للخجمة هام اله تأثير ت متنوعة مباشرة اغير مباشرة (6

تنفيذ  ملشراعات "، اضمان "  حساسنا باملسئولية نحو  ملجتمع زيادة"، ا"تقريب اجهات  لنظر" ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية أن يؤدي إلى 

 ".بشكل صحيح اعجم  هج ر  ملال  لعام ا كساب  ملعلومات ا اخبر ت اإلافادة ملجتمعية

 ألابعاد محل ، فبالرغم من  رتفاع نتائج محافظة سوهاج في"سوهاج اقنا"تشير نتائج  لجر سة إلى تشابه  ملشاكل  لتي تعاني منها كال  ملحافظتين  (7

اجود فراقات نسبية اباملثل، أثبتت نتائج  لجر سة .ل باملقارنة بمحافظة قنا، ال تز ل سوهاج تعاني من نفس  ملشاكل اإن كان بنسبة أقل لجر سة

حيث .ل ا لذكور اإلاناث، على  لعكس من نتائج  لشباب ا لفئات  لعمرية ألاكبر سنا  لتي لم تشهج اجود فراقات ا ضحة،بين  لريف ا احضر

 .لأبجى  ملستجيبون من  احضر ا ملستجيبات إلاناث مستويات رضا أعلى من مثيالتها في  لريف ا لذكورل

امستوي  لرضا على جوده تقجيم %ل32.7بين مستوي رضا  ملو طنين على  اخجمات  ملقجمة من  لبرنامج ا لتي صلت إلى %ل10يوجج فارق يصل إلى  (8

ايرجع هذ  إلى  لعجيج من ألاسباب ا لتي منها فو ق  لرضا في مر حل الاعج د لهذه  اخجمات ا مر حل تنفيذ %ل42.7هذه  اخجمات ا لتي اصلت إلى 

 ما ير ها  ملو طنون نها تقجم بشكل غير مكتمل 
ً
 هذه  اخجمات ا لتي د ئما

 في بعض عناصر  لجر سة %ل25إلى %ل15مستوي رضا محافظة سوهاج بشكل عام أكبر من مستويات  لرضا بمحافظة قنا ليتر اح  لفارق من  (9

 بمعرفة ألاسس  لتي يتم بناء عليها توزيع  لنتائجمن  (10
ً
 إلايجابية  لتي سللها فريق  لعمل الاهتمام  مللحوظ لجى  لعجيج من  ملشاركين ألاصغر سنا

 .ل ملخصصات  ملالية االاعتماد ت على مر كز  ملحافظة

 

 ، ( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم بفيما يتعلق 

  اتحسين للبيئة، امر كز االانارة  لعامةتنفيذ مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، يتم لهمن  ملستجيبين أن%ل68يتضح من الاستبيان مو فقة ،

  يتو فق مع  حتياجات امطالب  ملو طنين،بشكل-عامبوجه -للخجمات  لتكنولوجية يتم 

  من الاستبيان مو فقة 
ً
ل بشكل عام(آلية  لشكااىل)شكو هم لعن الاستجابة من  ملستجيبين %ل39ا تضح  يضا

 لريف على اجه  مطالب حتياجات  احضر الكن ال تتو فق بنفس  لشكل مع لشبة كامل مع مشراعات  لتنمية  ملحلية بشكل تو فق 

 ل. اخصوص
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 ل.ضعف الاستجابة لتلك  لشكااىلا  لريف في االاستجابة لها خاصة  لشكااىلتم  لتعامل بها مع   لطريقة  لتيعن رضا  لل نخفاض

 ل لشكوىللبالرد على  ملسئول اقصور  لتز م رقم للشكوى معرفتهم بوجودلبسبب قصورللشكااى  دارة عن لنجرة  ملعلومات  ملتاحة للمو طنينل

 .بفترة زمنية محجدة

  للكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لها لقجر ت  لفنية لضعف.

 تحتاج إلى مذيج من الالتز م دارية جلسات الاستماع ا لتي من  ملمكن أن تلعب دار  في تحجيج  حتياجات امطالب اشكااى  ملو طنين . 

 

:  (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول )مدى إمكانية الوصول للخدمة بفيما يتعلق 

  أية تكبج  إمكانية  لوصول لكافة خجمات امشراعات  لتنمية  ملحلية محل  لجر سة بجان إلى ملجموعات  لبؤرية بنسبة مرتفعة أشارت

 .لالاستثنائيةحاالت إال في بعض  ل–تكاليف إضافية 

  لتي الاكثر مناسبة للمو طنين سو ء  لريف ا احضر خاصة  لتطور تبالشكل ال يتم إلاعالن عن خجمات  لتنمية  ملحلية  ملقجمة  

 .  اخجماتتشهجها

 اخاصة فعاليات عقج جلسة ا حجة للتخطيط باملشاركة على مستوي كل مركز يعج غير كافي ايعطي  نطباع لجي  ملو طنين بضعف  ل 

 .اآليات اطرق  لشكااى االاجر ء ت لتخطيط  لتشاركي ب

  بالرغم من إتاحة  لبيانات عبر  ملوقع إلالكتراني، إال  نه ابسبب  نخفاض قجرة جميع  ملو طنين من  ستخج م  لتكنولوجيا، اليز ل هناك

لل.حاجة إلى تطوير اتحسين عمليات إتاحة  ملعلومات بالطرق  لتقليجية  ملتعارف عليها

: (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات بفيما يتعلق 

  من  ملستجيبين  لذين شاركو  بالفعل من %ل68عكس الاستبيان رضاء من  لعينة  لتي تمت عليها  لجر سة ا%ل25شارك في عملية  لتخطيط

 ل(%25)اهم من  ملستجيبين  لذين شاركو  بالفعل %ل59خالل قنو ت  ملشاركة عن عملية  لتخطيط  لتشاركي، اأشار 
ً
إلى أن كما ذكرنا سابقا

 :لل بجانب ما سبق فقج أبجى  ملستفيجين بعض  ملالحظات كالتالي امقترحاتهم قج تم مر عاتها عنج  لتنفيذ،أر ءهم

  ملر كز ا لقياد ت اتهميش سكان  لريف اإلاناث ا لشبابلدعوة  احضور للتخطيط  لتشاركي توجيه. 

 ل.ذكور اإناث–ل  لشباب مثل في  لتخطيط  لتشاركي، بعينهامساهمات فئات ضعف  لبناء على آر ء ا 

  فى  لتخطيط  لتشاركي اعجم   لجعوة ملشاركة  لقياد ت  لطبيعية ا ملعرافة ا ملعتادة  لتو جج في مثل هذه  للقاء ت في لتركيز على

ل الاهتمام بتو جج  ملو طنين  لعاديين 

 :ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات)جودة عملية تقديم الخدمة بفيما يتعلق 

 إد رة  نسبة رضاء  لعامة أعلىالانارة   لكهرباء ا سللت خجمة اإن، %45  اخجمة بشكل عام عن لرضا لم تتجااز نسب 
ً
ثم تالها خجمات  لطرق ا خير 

 فيتضح ليس فقط  اهو ما  ملخلفات 
ُ
 : اقج أبجى  ملستفيجين بعض  ملالحظات كالتالي نتائج  ملجموعات  لبؤريةفي نتائج الاستبيان اإنما أيضا

 أعمجة إنارة بجان ت، اجود حوال لم اجود قلةل،  نارهبالل الانبيةشو رع ،  لالاهتمام بالشو رع  لرئيسية فقط: العامةالانارة دمات خ

خشب، مما يزيج فرص لعلى ملنازل محملة مغطاة االاسالك غير ، ألاعمجة متهالكة لعامة بالقري، سوء توزيع خطه الانارة ، كشافات

حجاث  احر ئق  لناتجة عن مشكالت في  سالك الانارة  لعامة اضعف إلانارة في ألاماكن  احيوية، عجم اجود صيانة دارية، عجم 

ل.إلاضاءة/ ستقر ر الانارة  لعامة 

 اعجم   لطريقعلىعجم متابعه  ملسئولين للتعجيات  ملرصوفة،  لطرق ، سرعة تهالك  لرصفعملية طول مجه تنفيذ :لخجمات  لطرقل ،

، غياب  لتنسيق مع  الهات  ملعنية ا صفاتلم لرصف غير مطابق ل، رئيسية/لالاهتمام بطرق معينة ، ملخالفاتعلى   جز ء رسمي توقيع

ل.باملر فق كاملياه ا لصرف  لصحي ا لغاز

  أماكن لتجميع ا ملصارف، عجم اجودلقمامة على جو نب  لطريق لسيار ت  لكسح إلقاء ا:لا لتجميل لنظافة /لإد رة  ملخلفات خجمات 

، غياب تجميل بالقريلا لل لنظافةمشراعات غياب ل، جر رأا قمامة  تسيار أا  حااياتللقمامة، عجم اجود بالقري  ا صناديق  لقمامة

 . الانبية  لشو رع فيصغيره للجخول ، عجم اجود سيار ت  لشو رع  الانبية بااحضر،  همال تشلير لمشراعات 

  عجم  تمام  بقري  ملركز ملحلية مركز خجمات تكنولوجيا بالوحج ت عجم اجود:لمر كز  اخجمات  لتكنولوجية للمو طنينخجمات ،

 مرانة  ملوظفين في  لتعامل ، عجم ت، طول الاجر ء باملر كز ا اخجمات  لتي تقجمها ملو طنين عجم اعى ،ا حجأا شباك  مكان فيلعمليات  

ل. ارشااىلاسائط/لطالبة بإكر ميات ،  لم كفاءه  ملوظفينمع  ملو طنين، ضعف

 

 :وفيما يلي ملخص توصيات الدراسة



11 | P a g e  
 

 :(آلية  لشكااىل)رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم بمستوي فيما يتعلق 

  حتياجات ال اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية  لعامة،مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، االانارة الاستجابة بشكل أكبر في

 . لريف   احضر ابشكل أكبرامطالب

  ،ضرارة  لتوسع في  ستخج م آلاليات  ملختلفة  لتي تضمن معرفة كافية امتججدة الحتياجات اتطلعات  ملو طنين بشكل مستمر 

  لتأكيج على ضرارة  ختيار  ملشاركين في تقييم الاحتياجات افقا ملعايير موضوعية اممن هم على در ية بمشكالت  ملجتمع ابصورة ممثلة 

 .لطو ئف  ملجتمع  ملختلفة احتى ينعكس ذلك على تقييم أفضل الحتياجات  ملجتمع

  ضرارة إلاعالن عن معايير  ختيار  ملشاركين في فاعليات  لبرنامج بشكل عام ا بشكل خاص ما له عالقة بتقجير الاحتياجات  اخاصة

 باملو طنين 

  ال يتم الاكتفاء بالتوعية بالطرق  ملختلفة للشكااى ا لتي منها  لطرق  لشفهية ا لكتابية ا لطرق الالكترانية االاتصال بااخط  لساخن

 .لنصل للتوعية  لكاملة لنظام  لشكااى اتفعيلة

 تخصيص سرعة الاستجابة لشكااى  ملو طنين، اقج يشمل ذلك اضع منظومة متكاملة تضمن  لرد على  لشكااى خالل اقت محجد ا

ل.الالتز م بفترة زمنية محجدةاعادة تأهيل  لكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لها ، إمسئول للرد على  لشكااىل

 لوساطة ا ملحسوبيةمحاربةا  لشكوى  لتي تمر بها  ملر حل  اتبسيطتقليل  لراتين  . 

 عمل جلسات  ستماع دارية للتعرف  ملستمر على  حتياجات امطالب اشكااى  ملو طنين ا لسماح للمو طنين باملشاركة في حل  لشكااىل. 

 

 (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول )إمكانية الوصول للخدمة بفيما يتعلق 

  لتنمية  ملحلية لضمان عجم مطالبة  ملو طنين بأية تكاليف إضافية، اإلاعالن عن أية مصرافات أا رسوم خجمات مزيج من  لرقابة على 

 .مطلوبة من جانب  ملو طنين لتلقي  اخجمة

  لتي تشهجهاا لتطور ت- خجمات  ملر كز  لتكنولوجية خاصة-  لتنمية  ملحلية  ملقجمة  اأنشطةخجماتاالاهتمام باإلعالن عن خطط  . 

 لقنو ت  ملستخجمة إلتاحة  ملعلوماتالاهتمام باإلعالن عن، آلية  لشكااى اطرق  لشكااى  ملتاحة آليات اطرق  ملشاركة، ا لتوسع في   

ل

 (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  بفيما يتعلقل

 حتى نضمن  ستج متها بعج  نتهاء مجة  لبرنامج يمأسسة عملية  لتخطيط  لتشارك . 

 لعامة اجلسات  لتشاار ا للقاء ت لنجا ت اتنفيذ عجد  كبر من الاجتماعات اقنو ت اآليات  ملشاركة مزيج من  لتوعية عن سبل ا  

  لضمان تمثيل أفضل ارضا أعلى من كافة طو ئف  ملجتمع باإلضافة للتمثيل  ملكاني لتوسع في دعوة  احضور للتخطيط  لتشاركي. 

 ل.ناثإلاذكور امن  لالء مزيج من ألاهمية لرأي امساهمات  لفئات  ملختلفة في  لتخطيط  لتشاركي، خاصة  لشباب عإ 

 في عملية  لتخطيط  لتشاركيمشاركة لتفعيل صفحة خاصة على مو قع  لتو صل الاجتماعي يتم من خاللها  لجعوة ل. 

ل

 عن الخدمات املحلية املقدمة لهم  رضاء املواطنينمستوي فيما يتعلق بتقييم الخدمات، و

 ل ملتاحةا رد  ملنفذة ا لمألانشطة  ملبذالة اجهود ت  لتو صل مع  ملو طنين بشكل داري حول  لم. 

 لعناية بعملية تنفيذ  اخجمات ملو جهة أي قصور امنها على سبيل  ملثال : 

 الانارة العامة خدمات 

   تججيج الاعمجة ازيادة  لكشافات في  لشو رع  لرئيسية ا لشو رع  الانبية

 ل زيادة الاعمجة ا لكشافات ا لوصول  لي  ملناطق  لنائية اإنارة  لطرق  لج خلية في  لقرى ليال

   عمل صيانة دارية لألسالك االاعمجة ا لكشافات ا ملحوالت

  ملكشوفةإحالل اتججيج  لكشافات االاسالك األاعمجة  ملتهالكة اتغطيه الاسالك  

 حماية الاسالك ا لكشافات من  لسرقة، اقج يكون ذلك من خالل تحويل الاسالك  لعلوية  لى  سالك تحت الارض 

  :خدمات الطرق 

   رصف  لطرق اتمهيجها مع الاهتمام بالطرق  الانبية

  تكسيره مره  خري مما يتطلب تحجيج موعج بلقبل  لبجء في عمليات  لرصف لضمان عجم  لقيامالانتهاء من  عمال  لبنية  لتحتية

لالنتهاء من  لصرف  لصحي ا لغاز  لطبيعي 
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   رصف اتججيج  لطرق مع تفادي اضع تربة زلطيه كي ال ترفع منسوب الارض اعلى حساب  ملباني ا ملنازل

  ا دماج  لشباب بهاللتأكج من رصف ا تمام  ملهام امتابعة مجتمعية للتشكيل الان. 

 خدمات التجميل وإدارة املخلفات

 المع  لقمامة  توفير عربيات دارية للشو رع  الانبية 

  لتشلير للطرق  لعامة اد خل  لقرىلمزيج من   

 ل صناديق قمامة في كل قرية اعربيات دارية للشو رع  الانبية توفير

  لعمل مبادر ت لها عالقة   منظمة مع  المعيات الاهلية ا الهات  ملختصة اجهاز شؤن  لبيئة لرفع  لقمامةمزيج من  لتشبيك مع

 بالتجميل اإد رة  ملخلفات 

  لقمامة لالستفادة من  لعائج منها  لعمل على تجاير  

 خدمات املراكز التكنولوجية

 اتوعية ألاهالي بوجود هذه  ملر كز الاعالن ا لترايج اخجمات  ملر كز اطريقه عمله  

  بالقرىلتفعيل  ملر كز اتطبيقها في  لوحج ت  ملحلية 

  تأهيل اتجريب  ملوظفين للتعامل مع  ملو طنين  

 الاجر ء ت االاار ق  ملطلوبة لكل  اخجمات عن عالن مزيج من  الهج حول الا 

 اخجمةعلى ثابته لجاره  نهاء الاجر ء ت ا احصول الالتز م بمو عيج   

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 مقجمة .ل1
 معلومات عن برنامج تنمية الصعيد  

امع  لتسليم بأهميتها، إال أنه يمكن الارتقاء بها اتوظيفها إلحج ث .لينظر إلى عملية تقجيم  اخجمات على أنها تعمل فقط على تلبية  حتياجات  ملو طنين

تغيير مجتمعي اتحقيق عملية  لتنمية  لشاملة ا ملستج مة من خالل مأسسة  ملشاركة  ملجتمعية  احقيقية ا لكاملة للمو طنين في جميع مر حل منظومة 

تقجيم  اخجمة منذ بج بتها أي منذ تقييم الاحتياجات ااضع  اخطط باملشاركة، كما يمكن آلليات اعمليات  ملشاركة أن تلعب دار في تنمية قجر ت 

اتؤدي  لرغبة .ل هذه  اخجمات آلر ء متلقيالاستجابة ملو طنين ا ملجتمعات  ملحلية افي تمكينهم من  لرقابة على هذه  اخجمات امساءلة مقجميها اتحسين 

  اخجمات  تعزيز مصج قية  ملؤسسات مقجمة  اخجمة، ابالتالي زيادة ثقة  ملو طنين في مقجميإلى احقيقة في مشاركة  ملو طنين االاستجابة ملقترحاتهم 

ابشكل خاص رؤية إلاصالح إلاد ري  ملعتمجة من "ل2030مصر " احكومية، اهو ما يتو فق بشكل كبير مع ما تضمنته  ستر تيجية مصر للتنمية  ملستج مة 

.لل2014مجلس  لوزر ء في عام 

ل

مصر، صعيج  ملحلية في تنمية  لبرنامج  ملقجمة بمحافظتي سوهاج اقنا كمكون أساس ي ضمن  أر ء  ملستفيجين من  اخجمات ايأتي الاهتمام بتقييم

 تحسين بيئة ألاعمال لتطوير  لقطاع  اخاص، اتعزيز قجرة  ملحافظتين على تقجيم بنية تحتية اخجمات ذ ت جودة من خالل إشر ك للمساهمة في

، حيث يتم سحب دفعات  لقرض  ستناد   لى Program for Results لية  لتمويل  لقائم على  لنتائجافقا أل ملو طنين في  لتخطيط ا ملتابعة، اينفذ  لبرنامج 

ايشتمل على مكونين أساسيين باإلضافة إلى مكون مشترك يخص إشر ك  ملو طنين .لتحقيق ستة مؤشر ت مرتبطة بالصرف محجدة في اثيقة  لبرنامج

:لامؤسسات ألاعمال كما يلي

 دعم  لقجرة  لتنافسية للقطاعات الاقتصادية: املكون  ول 

 تنمية  لقطاعات ذ ت  لقجرة  لتنافسية -

تطوير  ملناطق  لصناعية  -

تطوير  اخجمات  احكومية  ملقجمة لقطاع ألاعمال  -

 رفع  لكفاءة  ملؤسسية للمحافظات :املكون الثاني

معاالة تحجيات  لتنسيق  ملؤسس ي اإلاد ري  -

تحسين تقجيم خجمات  لبنية ألاساسية  -

:لعناصر مشتركة

إشر ك  ملو طنين في جميع جو نب  اخجمات  لعامة على مستوى  ملحافظات  -

 تعزيز دار تكنولوجيا  ملعلومات االاتصاالت -

:للإشر ك  ملو طنين امؤسسات ألاعمال -

 

في تنفيذ مهمة  ستشارية تهجف إلى تصميم أد ة للتعرف على أر ء مستخجمي مصر صعيج  لتنمية  ملحلية في في إلاطار  لسابق ا ستجابة لرغبة برنامج 

برنامج "، فقج قام مكتب تنسيق ، على أن ترتكز هذه ألاد ة على ركائز دارة تطبيق مفهوم  ملساءلة الاجتماعية(Users Feedback Mechanism) اخجمات 

بالتعاقج مع هيئة كير  لجالية في مصر لتنفيذ هذه  ملهمة، حيث قامت  لهيئة بتطويع اتطوير نموذجها للرقابة "ل(UELDP) لتنمية في صعيج مصر 

ل(برنامج  لجعم  لنقجي  ملشراط تكافل اكر مة)از رة  لتضامن الاجتماعي –لاز رة  ملالية –لا لسابق تنفيذه مع  لصنجاق الاجتماعي للتنمية ) ملجتمعية 

.لل(ليعمل على تحقيق  لهجف  لرئيس ي من  ملهمة اكذلك إلاطار  لزمني  ملقترح

ل 

                                                           
ل

،  ملو طن  لذي يقوم بتقجيم طلب للحصول على رخصة ملو طن  لذي يقوم بتقجيم طلب للحصول على :لاهم  ملو طنين  لذين يستفيجا  من  اخجمة بشكل مباشر، مثال

 إاخ...لعج د كهرباء

، امر كز  لبيئة،  لنظافة،  لكهرباء  اخجمات، هي  الهات  لتي تقوم بتقجيم  اخجمات بشكل مباشر للمو طنين، افي هذه  ملهمة فهم إد ر ت  لطرق، بمقجمي يعنى 

  اخجمات  لتكنولوجية

 الاستجابة- ملساءلة –ل ملشاركة –ل  لشفافية 
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 حنا مكناش مصجقين أللي بيتقال في أال  اللسة لكن بعج ما شفنا بعنينا “

 في هيئة كير افي  لجر سة أنها هتوصل صوتنا بجج
ً
 عماد ”اسمعتونا  حنا بنثق جج 

 حي غرب سوهاج-ل

 

ل"لياريت تكتبو  كل  للي بنقوله ده بالظبط كجة"

".ل نا هكتب  سمي ابياناتي مش هخبيهم عشان لو  حتاجو  حاجة يتو صلو  معانا"ل
 ساقلته  مركز–حاتم 

ل

مبادرة البرنامج اقج أثنى  لعجيج من متلقي  اخجمات على 

 ختيار هيئة كير للقيام بهذه بدراسة رضا المستفيدين و

 لجر سة، لسابق علمهم بالهيئة كونها جهة محايجة يثقون في أنها 

سوف تنقل أصو تهم إلى  ملسئولين، الشعورهم بأن صوتهم 

يمكن أن يكون مؤثر، فقج حرص  ملستفيجين على تسليل 

.للأر ءهم بحرية، اأكجا  على ذلك مع  لفريق

ل

اتطلبت طبيعة  ملهمة تكامل أدا ر ألاطر ف  ملعنية مما ساعج 

على تيسير إنجازها خاصة في مرحلة الاعج د بمختلف خطو تها، 

اكذلك مرحلة جمع  لبيانات ا الو نب  للوجستية  لتي 

:للتحتاجها، اتتضمن تلك ألاطر ف ما يلي

:  البنك الدوإي

 ثم نقلت مهمة الاشر ف عليه لوز رة  لتنمية 2017 ، ابجء تفعيل  لبرنامج في عام 2016بتوقيع  تفاقية  لقرض في أكتوبر  نطلق  لبرنامج بسوهاج اقنا 

، ايسهم  لبنك  بج ية الانطالقة  احقيقية للبرنامج   لذي يستمر اخمس سنو ت 2018  ايعتبر يناير 2017 ملحلية اتشكيل مكتب  لتنسيق بها في نوفمبر 

لجعم  لتنمية  ملحلية في .ل مليون داالر957، اإجمالي تكلفة %47.8 مليون داالر بنسبة 457بـ ا احكومة %ل52.2 مليون داالر، بنسبة 500بـ  لجالي فيه 

مالحظات قيمة ، اقام  لفريق بإعطاء جعةـ ملرل نات مع ممثلي  لبنك ياقج تم مشاركة  ملنهلية اأدا ت جمع  لب.ل ملحافظات  ملختارة في صعيج مصر

.للتطوير ألادا ت، اكذلك تصميم  لعينة من أسلوب  ختيارها احلمها اتمثيلها لفئات مستخجم  اخجمات  لتي تغطيها  لجر سةساعجت في 

 :  مصرصعيداملحلية في برنامج تنمية 

:للإشر ك  ملو طنين في سوهاج اقنا تشمل"لمأسسة“حزمة من إجر ء ت مصر يجعم برنامج  لتنمية  ملحلية في صعيج 

 تعزيز مشاركة  ملو طنين في تحجيج الاستثمار ت  ملحلية على مستوى  ملحافظة اتنفيذها اتقييمها من خالل  ملشاركة في اضع  اخطط :  لتخطيط باملشاركة

   لسنوية اتعزيز  لوصول للمعلوماتا ملو زنات

  مو ءمة آليات  لتعامل مع  لتظلمات  ملختلفة اتحجيثها اخاصة  ملطبقة على مستويات  ملحافظة ا ملر كز األاحياء:لتعامل مع  لشكااىل 

 تقجيم نظم جمع أر ء  ملو طنين بصفة منتظمة من خالل أدا ت مناسبة الستقر ء ت آلار ء  اخاصة باملو طنين اغيرها من ألادا ت  لتي :أر ء  ملستفيجين

على عجد محجد من "ل لتعرف على أر ء  ملستفيجين" اتركز  لجر سة  احالية على .توفرها تكنولوجيا  ملعلومات االاتصاالت على مستوى  ملحافظة

:ل تمويلها من خالل مو زنة بر مج  لتنمية  ملحلية ا ملتمثلة فيا لتي يتم اخجمات، اهي  اخجمات  ملطلوب تقييمها 

 خجمات  لطرق  -

 لكهرباء اإلانارة  لعامةخجمات  -

  لنظافة ا لتجميل /لخجمات إد رة  ملخلفات -

 خجمات  ملر كز  لتكنولوجية -

٪ من ميز نية قطاع  لتنمية  ملحلية، فضال عن  نه يتم تقجيمها من خالل جزء كبير من  لتمويل إلاضافي 85حيث تمثل هذه  اخجمات مجتمعة حو لي 

كبير من  لذي يوفره برنامج  لتنمية  ملحلية بصعيج مصر، اهي تعج خجمات رئيسة لإلد رة  ملحلية تؤثر على  ملو طنين بصورة يومية، ابالتالي لها قاعجة 

لل.'ستخجمين لم'

ل

ابجانب  لتنسيق  لكامل مع إد رة  لبرنامج منذ إجر ء ت  لتعاقج، فقج شارك  لبرنامج مع فريق  لجر سة إرشاد ت اتعليقات  فادت في تصميم  لجر سة 

 .ل مليج نية، خاصة  ملناقشات حول  لتقرير  ملبجئي اخطة  لعمل  مليج ني
ً
ميج نيا من قبل  لوحج ت للجار  لبرنامج في دعم عملية تنفيذ  لجر سةا متج د 

.لل ملحلية

ل

                                                           
ل
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دي فرصة للحكومة  نها تكتشف  لقياد ت  ملجتمعية بجل ما هي بتجعي مجموعة ا حجه في كل "
  د ر  لسالم–محمج &ل زكريا " من  ملر ت الاالي  ن  احكومة تسمع لينا ، دي للقاء ت

: وحدات التنفيذ املحلية باملحافظات

 . ختيار فريق  لعمل من منتجيات  لتنمية  ملحلية -

 . ملشاركة في الاجتماعات  لتحضرية ابر مج  لتجريب  اخاصة بتطبيق ألاد ة اجمع  لبيانات -

 .متابعة تنفيذ خطة  لعمل  مليج ني اتيسير مهمة  لفريق  لقائم بتطبيق ألاد ة -

 .ل ملساعجة في تنسيق خطة  لعمل  مليج ني مع رؤساء  ملر كز ا ملجن -

 .تقجيم  لجعم  للوجستي  لالزم من توفير أماكن للقاء ت ا لتجريب االاجتماعات ادعوة  ملشاركين -

 . أثناء تنفيذ  ملهمة في  ملحافظتين اتقجيم  لجعم  لالزم لتيسير مهام عملهفريق عمل  لهيئة لتو صل  ملستمر مع  -

 أهج ف اأهمية  لجر سة 1ل-ل1

لقج ثبت أن  احصول على آر ء منتظمة من 

مستخجمي  اخجمة يمثل آلية قوية يمكن من 

 اإلاد رةخاللها تحسين  اخجمات  لعامة 

 الالتز م بتعزيز  ملساءلة الاجتماعية ارضا  ملو طن عن  اخجمات جزًء  من رؤية مصر لعام ، كما ل احكومية على  ملستوى  ملحلي
ً
، ا لتي 2030يمثل أيضا

ايمثل نهج رصج أر ء .لتؤكج على إضفاء  لطابع  ملؤسس ي على عملية  احصول على آر ء  ملو طنين  لو ردة في رؤية إلاصالح إلاد ري للحكومة  ملصرية

من ا.ل اآد ء  لقائمين عليها جودة  اخجمات، إمكانية  احصول عليهاحول أد ة مفيجة ابشكل خاص لقياس آر ء  ملو طنين ل(بأشكاله  ملختلفة) ملستخجمين 

مقارنة نفس  لبعج عبر خجمات مختلفة، أا أبعاد متعجدة لنفس  اخجمة عبر مناطق مختلفة، يمكن  احصول على تقييم مقارن لألد ء  لذي بل لقيام خالل 

لل.يمكن أن يساعج في تحجيج معايير  اخجمات، اتوفير حو فز للتحسين في  ملستقبل

 محافظتي سوهاج اقنا خالل  لعام  ملالي فيتهجف هذه  لجر سة بصفة عامة إلى رصج اتقييم أر ء  ملستفيجين من  اخجمات  لعامة  ملقجمة 

ل:، افيما يخص الاهج ف  ملحجدة للجر سة، فهي مع تقجيم توصيات فعلية من مقترحات  ملو طنين لتحسين هذه  اخجمات،2018/2019 ا2017/2018

  لل(آلية  لشكااىل) لتعرف على مجى رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم.

  ل( لوصول إلى  ملعلومات، تكلفة إمكانية  لوصولل) لوقوف على مجى إمكانية  لوصول للخجمة.

  ل( لتخطيط  لتشاركي)مجى رضا  ملستفيجين عن  ملشاركة في عملية  لتخطيط للخجمات على  لوقوف. 

  لارضا  ملستفيجين عن هذه  اخجمة اسبب هذ   لتقييمل(من منظور مستخجمي  اخجمات)معرفة مجي جودة عملية تقجيم  اخجمة.

 لتعرف على  ملشاكل  لتي تو جه تقجيم هذه  اخجمة ا احلول  ملقترحة لهذه  ملشكالت . 

 تقجيم  قتر حات عامة لتحسين هذه  اخجمات ااضع  لتوصيات لضمان تعظيم الاستفادة بالنتائج في مشراعات مستقبلية. 

  أسئلة  لجر سة 2ل-ل1

 ، اقج تم جمع  لبيانات  لكمية ا لكيفية  لهجف  لعام للجر سة  لسابق إلاشارة إليه سابقا،تشمل  لجر سة عجد من ألاسئلة تهجف في مجملها إلى تحقيق 

توفير كافة حيث قام برنامج تنمية  لصعيج ب.ل ستمارة الاستبيان ادليل مجموعات  لنقاش  لبؤرية:لك ألاسئلة من خالل أد تين رئيسيتين همال ملتعلقة بت

 ستمارة )اتنفيذ عمليات إلاستبيان مع  ملو طنين بيانات  لجمع أدا ت تصميم  ملعلومات  ملطلوبة عن  ملشراعات ا اخطط  لسابقة، باإلضافة إلى مر جعة 

ل.، اقام فريق هيئة كير بتيسير إد رة  لنقاش في  ملجموعات  لبؤرية، بجانب تحليل  لبيانات اكتابة  لتقرير( ادليل  ملجموعات  لبؤريةالاستبيان

حيث تستهجف كل منهما إلاجابة على عجد من ألاسئلة، فقج  ستهجفت  ستمارة الاستبيان كما هو موضح في  لسابقتين بتم توظيف كل أد ة من ألاد تين 

 :لإلاجابة عن أسئلة  لجر سة  لتاليةل(2) ملرفق 

؟ (آلية  لشكااىل)مجى رضاء  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجات امطالب اشكااى  ملو طنين ما هو  .1

لطرق  ستخج ما؟ ل اما هي أكثر إمكانية  لوصول ملعلومات عن  اخجمة؟ما هي درجة  لشفافية ا .2

 ؟( لتخطيط  لتشاركي)مجى رضاء  ملستفيجين عن  ملشاركة في عملية  لتخطيط للخجمات ما  .3

؟ (من منظور مستخجمي  اخجمات)ما مجى رضا  ملستفيجين عن  اخجمة  .4
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اتشترك  ملجموعات  لبؤرية مع الاستبيان في بعض ألاسئلة الكن يفصلهم  لهجف من كل أد ة، حيث تقجم  ملجموعات  لبؤرية نظرة معمقة امعلومات 

كيفية ال تستطيع الاستبيانات بطبيعة  احال إلاملام بها، اقج شملت  ملجموعات  لبؤرية مجموعة من ألاسئلة موزعة على خمسة محاار موضحه في 

 : على  لنحو  لتالي(3)نموذج ألاد ة  ملرفق 

 ما مجى معرفة  ملستفيجين بنظم  لشكااى  اخاصة بااخجمات، اما هي أكثر طرق  لشكااى  ستخج ما؟ .1

 ما مجى إمكانية اصول  ملستفيجين للخجمات دان تكلفة إضافية؟ .2

 بهذه  اخجمات؟ ما هو مجى إقبال  ملو طنين على  ملشاركة في  لتخطيط ةما ججاى مشاركة  ملو طنين في عمليات  لتخطيط  اخاص .3

 لجى إتاحته؟

 ؟(من منظور مستخجمي  اخجمات)مجى رضا  ملستفيجين عن  اخجمة اجودتها  .4

 ما هي أكثر  ملشكالت  لتي تو جه  ملستفيجين عنج تلقيهم  اخجمة؟  .5

 .لالاقتر حات ا لتوصيات لتحسين عملية تقجيم  اخجمة .6

منهلية  لجر سة ا ختيار  لعينة  .ل2

  مجاالت  لجر سة 2-1

 مر كز 9–ل مركز احي بمحافظة سوهاج 14)تم تنفيذ  لجر سة على مستوى كافة  ملر كز االاحياء إلاد رية بكل محافظة   لبعج  الغر في حيت ةتم مر عا

.ل(بمحافظة قنا

  لبعج  لبشري 
ً
.للحضر/ل لشباب، ريف/لإلاناث،  لكبار/ل لذكورل:لمتكافئ الميع  لفئاتل ياشملت تمثا يضا

ل

 ملنهلية ل2-2

 إحجى أدا ت  ملساءلة  ملجتمعية  لتي تم ي، اه(Third Party Monitoring -TPMل)د ة رقابة طرف ثالثأتم تصميم  ملنهلية  ملقترحة عن طريق تطوير 

من حيث تطبيق .ل لجر سة بحيث تلبي مو صفات برنامج  لتنمية  ملحلية في صعيج مصر من ألاد ة  ملقترح  ستخج مها في تنظيرها من قبل هيئة كير مصر،

ل.لبناء قجر ت  لشركاء  ملحليين خاصة منتجيات  لتنمية  ملحلية باملحافظات محل  لجر سةا ألاطر ف  ملعنية منذ  ملر حل ألاالى للجر سة، معل لنهج  لتشاركي

 في ألا في  الانب  لتطبيقي، حيث شارك ة أعضاء  ملنتجيات مشارككما شملت عمليات بناء  لقجر ت،
ً
 مليج نية لتنفيذ  لجر سة، ر حل كل  لمعضاء عمليا

ل.اذلك لجعم  ستمر رية تنفيذ هذ  ألامر في  ملستقبل من خالل هذه  ملنتجيات

أنشطة تشاارية تنتهي بالرجوع للمستفيجين مرة أخرى تنفيذ ، مشاركة  ملعلومات مع  ملستفيجين لذي تم تصميمه لهذه  لجر سة على يقوم  لنموذج 

:ل ملر حل  لتالية/، اذلك افقا للخطو ت(Citizen Feedback Mechanism)إلغالق د ئرة آلية  لتغذية  ملرتجة  اخاصة باملو طنين 

.ل(جلسات  ستماع عامة)تعريف  ملستخجمين بااخجمات  .لأ

ل(مجموعات بؤرية) لتعرف على أر ء مستخجمي  اخجمات  .لب

 للمحافظات)تحليل أر ء مستخجمي  اخجمات  .لت
ً
.لل( اخجمات/افقا

 .(تقجيم تقرير نهاية  ملهمة)مشاركة نتائج  لتحليل مع  لبرنامج  .لث

 .(قر ر ت/ل تخاذ إجر ء ت تصحيحية)تفاعل  لبرنامج مع نتائج  لجر سة /ل ستجابة .لج

جلسات  ستماع عامة امن خالل منتجيات  لتنمية  ملحلية،  المعيات ألاهلية،  لوحج ت )مع  المهور  لعام خطط  لتحسين مشاركة  .لح

 .(إاخ....ل ملحلية

                                                           
لل." يتم  لتعاقج مع أطر ف ثالثة امستقلة المع  ملعلومات ا لتحقق منهاخاللها لعملية  لتي من ل"اهيل ملستقلةل لرقابةلمنلنوعل

https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__Arabic__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts__Briefing_Note.pdf 

،  ملو طن  لذي يقوم بتقجيم طلب للحصول رخصة ملو طن  لذي يقوم بتقجيم طلب للحصول على :ل اهم  ملو طنين  لذين يستفيجا  من  اخجمة بشكل مباشر، مثال

 إاخ...لعلى عج د كهرباء

https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__Arabic__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts__Briefing_Note.pdf


17 | P a g e  
 

 

:ل اخطو ت  لتاليةالوضع  ملنهلية في إطارها  لتنفيذي  اخاص باملهمة، فقج تم تنفيذ 

 :ل، اتشمل هذه  اخطوة:  التهيئة والاعداد1 - 2 - 2

تم مر جعة  لنموذج مع ممثلي  لبرنامج امناقشة  ملعايير  اخاصة باملشاركين في  لتجريب على  لنموذج، )برنامج  لمشاركة اتطوير  لنموذج مع  .لأ

 .(دار منتجيات  لتنمية في تطبيق  لنموذج، تنظيم  ملجموعات اتوزيعها على  ملر كز ا اخجمات

إتاحة أكبر قجر ممكن من  لبيانات ا ملعلومات  اخاصة /لباإلفصاح- كل  لوحج ت  ملحلية ابالتبعية-لج لبرناممن قبل لإلافصاح عن  ملعلومات  .لب

على شبكة الانترنت، أا غيرها من –لباملشراعات  ملنفذة ا اخجمات  لتي يتم تقجيمها في مر كز  اخجمات  لتكنولوجية بمحافظتي قنا اسوهاج، 

 .ل لوسائل  لتي تناسب متلقي  اخجمات في هذه  ملحافظات

لقاء ت مع مقجمي  اخجمات في محافظتي قنا اسوهاج للتعريف باملهمة، ارفع اعيهم على أهمية تقييم أر ء  ملستفيجين من  اخجمات  لتي  .لت

 .تقجمها  ملحافظات

جلسات الاستماع  الماهيري، نماذج أسئلة  ملجموعات ) عج د  ملو د  لعلمية  ملستخجمة في  لتجريب على  لنموذج اأدا ته  ملستخجمة  .لث

 .( لبؤرية

 تدريب ممثلي منتديات التنمية 2 - 2 - 2

تجريب أعضاء  ملنتجيات على  لنموذج، ايشمل كيفية تصميم اتنفيذ جلسات الاستماع  الماهيري، كيفية تنفيذ  ملجموعات  لبؤرية بشكل فعال اطرق 

.لتوثيقها

 ممثلين من  ملنتجيات ممن لجيهم مهار ت تنظيم 6إلى 5 ختيار ممثلين من منتجيات  لتنمية  ملحلية عن طريق  لبرنامج، حيث يتم ترشيح  .لأ

 .ا لتوثيق  للقاء ت اتيسير  اللسات ا لتو صل  اليج

 تجريب في قنا 2 متجرب، ا85 تجريبات في محافظة سوهاج بإجمالي 3 لنموذج، بو قع /تجريب ممثلين عن منتجيات  لتنمية  ملحلية على ألاد ة .لب

 . متجرب135 متجرب، بإجمالي عجد 50بحضور 

  جلسات استماع على مستوى املراكز3 - 2 - 2 

 جلسة بمحافظة 14 جلسات بمحافظة قنا، ا9  اخجمات، بو قع ه امستخجمي هذألاربع  ملحجدةجلسات  ستماع مع مقجمي  اخجمات تم عقج 

 من منتجيات  لتنمية باإلعج د مع أعضاءلقامحيث .ل( مو طن بمحافظة سوهاج740–ل مو طن بمحافظة قنا 392)ة / مو طن1132بمشاركةلسوهاج،

:للما يلي ايشمل هذ  الاعج د ،هيئة  للتنفيذ جلسات الاستماع  الماهيري بجعم فني من ممثلي  لوحج ت  ملحلية 

 .(تقجيم هيئة كير مسودة أالية للنقاش)تجهيز  ملحتوي  لعلمي للعرض  ثناء جلسة الاستماع  .لأ

   اللسة ثناء ل(في  ملركز معلومات حول  لبرنامج تخص  اخجمات  ملنفذ ) عج د  احزمة  ملعلوماتية  لتي سوف تقجم للحضور  .لب

مر جعة أسئلة  ملجموعات  لبؤرية  ملعجة بو سطة هيئة كير، اتطويرها إذ   ستجعي ألامر   .لت

.لإلاعالن عن موعج جلسة الاستماع بو سطة منتجيات  لتنمية .لث

 .ل(،  لقاعة،  لتجهيز ت، اغيرها(مقجمي امستخجمي  اخجمة) ملشاركين من  لطرفين )الاعج د  للوجستي للللسات  .لج

يقوم مسؤالي  لوحج ت  ملحلية على مستوي  ملركز  ملعنيين بااخجمات  ملذكورة باستعر ض موقف  اخجمات ا ملشراعات  لتي تم تنفيذها على نطاق 

  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة خجمات-خجمات  لطرق :ل لوحجة  ملحلية للمركز اأماكن  لتنفيذ ا ملخصصات ا مليز نيات  لتي تم  نفاقها في قطاعات

اجلسات الاستماع هنا تتم بغرض .ل لنظافة ا لتجميل ا اخجمات  ملقجمة في مر كز  اخجمات  لتكنولوجية/ل لعامة  ا الانارة  لعامة خجمات إد رة  ملخلفات

تقجيم  ملعلومات من مقجمي  اخجمة ا لتي من شأنها تزايج متلقي  اخجمة بجرجة من  لوعي بااخجمات  ملحجدةـ، ما يمكنهم من  لتقييم  ملوضوعي 

 للخجمات، بجانب أنها تؤكج على  لتو صل ابجء بناء  لثقة بين مقجمي امتلقي  اخجمات اخلق مساحة مشتركة بينهما، 

:   استبيان قياس الرضا عن الخدمات املقدمة4 - 2 - 2

اتوضيح ما به من ه  اقر ءه بنود عضاء  ملنتجيات  لذين سبق تجريبهم بتوزيع الاستبيان على  لعينة  ملختارة تحت  شر ف اتوجيه هيئة كيرلقامحيث 

 تقجيم  لجعم ا ملساعجة للمو طنين من غير  مللمين بالقر ءة ا لكتابة  ا من لجيهم عائق يمنعهم مر عاة ألاسئلة مع علىأسئلة امطالبة  ملو طنين الاجابة 

 رضا  ملستفيجين عن  اخجمات مستوي تقييم :لايقوم الاستبيان بالعمل على محاار ثالثة من خالل عجد من ألاسئلة اهي.لمن  لكتابة بصوره سليمة

                                                           
 .مرفق(لInception reportل) ملبجئيلللتقريرل لرجوعليرجىل لتفصيل،لمنلملزيجل

لل، في قنا7، ليصبح إلاجمالي  لجر سةمعايير الشراطبقنا، احي شرق بسوهاج لعجم  ستيفاء  لعينة بعض ل(ط اقوصفق) من مركزي الاستبيان تم  ستبعاد نتائج عينة 

  في سوهاج،13ا
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 رضا  ملستفيجين عن آلية  لشكااى ذ ت  لصلة بااخجمة، مستوي  ملقجمة، امبرر ت هذ   لتقييم اسبل  لتطوير  ملقترحة من اجهة نظرهم، اتقييم 

 رضا  ملستفيجين عن  ملشاركة في عملية  لتخطيط للخجمات مستويلامبرر ت هذ   لتقييم اسبل  لتطوير  ملقترحة من اجهة نظرهم، اكذلك تقييم 

  ملو طنين بأن الاستجابات  ملقجمة تعبر عن اقج تم  لتأكيج على.ل، امبرر ت هذ   لتقييم اسبل  لتطوير  ملقترحة من اجهة نظرهم( لتخطيط  لتشاركي)

.ل  لفردية ا ن كافة  لبيانات ا ملعلومات يتم  لتعامل معها بسرية تامة الن تستخجم الا ألغر ض  لجر سةآر ئهم

 مجموعات نقاشية بؤرية 5 - 2 - 2

على مستوى كل مركز للحصول على معلومات معمقة من  ملو طنين حول كل من  اخجمات  لثالثة  ملقجمة باإلضافة تم تنفيذ مجموعات نقاشية بؤرية  

مخصصة اتكون ، ايتم عقج هذه  ملجموعات بعج جلسات الاستماع  الماهير على مستوى  ملركز (للخجمات  لتي تقجمها مر كز  اخجمات  لتكنولوجية

لعرض معلومات حول ما تم تنفيذه من مشراعات أا تطوير للخجمات في ألاعو م  لثالث  ملاضية،  

  حج ، يتم  لبجء بتنفيذ  ملجموعات  لبؤرية من خالل قيام   ستبيان قياس مجي  لرضا عن  اخجمات  ملقجمةباإلجابة على  ملو طنين قيامبعج الانتهاء من ا

مع ضمان تطبيق ) مو طن 50 ملشارك في كل مجموعة هو / مع  عضاء  ملنتجيات ، على  ن يكون  لعجد  ملجعوبتيسيرها باالشتر ك عضاء فريق  لهيئة 

في  ملحافظتين، لتنفيذ  ملجموعات  لبؤرية ا لتي ل(ة) مشارك1150بإجمالي ل(فرد بكل مجموعة16ل-ل15)بو قع ل(معايير  لتمثيل  لسابق إلاشارة إليها سابقا

 لقياس أر ء مستخجمي هذه  اخجمات افقا ملا جاء في 
ً
يقوم ممثلي منتجيات  لتنمية بتوثيق نتائج ".لأبعاد رصد أراء املستفيدين"يتم  عج د  سئلتها سلفا

ابحث ميج ني /مع إلاشارة بأنه لصعوبة  لقيام بعمل  ستطالع رأي أا.لجلسات الاستماع ا ملجموعات  لبؤرية، بطريقة يسهل تحليليها ا ستخج م نتائجها

آلر ء  ملو طنين، فلقج تم زيادة عجد  ملشاركين في  ملجموعات بغرض  احصول على أكبر قجر من  ملعلومات  ملجققة  لكمية ا لتي سيتم  ستخج مها في 

.لعمليات  لتحليل الحقا

 تحليل أراء مستخدمي الخدمات  6 - 2 - 2

لمخرجات- يقتصر على اال-،  لتي تم تنفيذها، اتحليل نتائجها ااضعها في تقرير أالي يشمل لبؤرية تجميع  لتقارير  اخاصة بجلسات الاستماع ا ملجموعات 

.لل ملستفيجيناإجابات اآر ء رداد ألافعال للتحسين من خالل  ملجموعات  لبؤرية ا قتر حات 

 مشاركة ومراجعة التقرير  وإي 7 - 2 - 2

لتقرير ، كما يقوم  لبرنامج بوضع قبل  لصياغة  لنهائية ل، - اجج إن- مالحظات من أجل  ملر جعة اأبج ء أيبرنامج  ليتم مشاركة مقترح  لتقرير  ملبجئي مع 

عجد من الاستجابات  ملقترحة  لتي بموجبها تحقق نسب رضا أعلي للمستفيجين حول هذه  اخجمات، تستجيب قجر إلامكان ملا جاء في آر ء ا قتر حات 

ل.(بجانب تقجيم تعليقاته حول ما جاء في مسودة  لتقرير عامة).لمتلقي  اخجمات لتطوير  اخجمات موضع  لجر سة

 :  جلسات استماع على مستوى املحافظة8 - 2 - 2

حيث يتم تنظيم .ل  اخجمات  ملذكورة امتلقي  اخجماتياإتاحة  لفرصة للتفاعل بين مقجم"لرصج أر ء  ملستفيجين"تأتي هذه  اللسات الستكمال د ئرة 

جلسة على مستوى كل محافظة حول أهم ما جاء في  لتقرير ألاالي  لذي يتضمن نتائج جلسات الاستماع  لعامة على مستوى  ملر كز، اكذلك نتائج 

 الائحة )ل. على مستوى  ملر كز حول هذه  اخجمات لبؤرية ملجموعات 
ً
 فقج تم  ستبج ل هذه  اللسات بمجموعات ا تساب ا لنشر على COVID-19نظر 

ل.(صفحة فيسبوك للبرنامج باملحافظتين

:  ورش عمل ألصحاب املصلحة للخروج بخطة عمل لتحسين كل خدمة من الخدمات املحددة9 - 2 - 2

يتم عقج ارشة عمل في كل محافظة بهجف  لبجء في اضع خطط اإجر ء ت تحسين  اخجمات افقا لنتيجة جلسات الاستماع  الماهيري ا ملجموعات 

.ل ملركز ة، اما تم الاتفاق عليه في جلسة الاستماع  الماهيري على مستوى  ملحافظة

للخراج بخطط  لتحسين ااضع إلاطار  لتنفيذي ل(على مستوى متخذي  لقر ر)يتم دعوة ممثلين من  ملنتجيات باإلضافة إلى  لبرنامج امقجمي  اخجمات 

 ا في حال  ستمر ر إلاجر ء ت الاحتر زية  ملتخذة من قبل  لجالة تجاه .األادا ر ا ملسئوليات لكل طرف، تمهيج  لإلعالن عن  اخطط اإتاحتها الميع  ملو طنين

COVID-19  سوف يتم  ستبج ل هذ   لنشاط باستخج م مو قع  لتو صل الاجتماعي سو ء كان zoom or team   ل إلتمام هذ   لنشاط

:  اصدار ونشر التقرير النهائي10 - 2 - 2

  لنسخة  لنهائية من  لتقرير بعج تضمين نتائج جلسات الاستماع  الماهيري على مستوى  ملحافظة اخطط اإجر ء ت  لتحسين لكل خجمة من إصج ريتم 

.للبرنامج على  لنسخة ألاالية ل اخجمات  لتي تم إجر ء  لبحث عليها، اكذلك تضمين  لتعليقات  لتي جاءت من 

:  استمرارية  لية تنفيذ الدراسة في  عوام القادمة11 - 2 - 2

                                                           
بعج مر جعة برنامج تنمية صعيج مصر للتقرير ألاالي، يتم مشاركة  لتقرير مع ممثلي متلقي  اخجمة  لذين سيشاركون في جلسات الاستماع على مستوى  ملحافظة، ل

.بو سطة منتجى  لتنمية، اذلك لتزايجهم بالبيانات ا ملعلومات  لتي تساعجهم على  ملشاركة  لو عية في جلسات الاستماع على مستوى  ملحافظة
 ل

(.ل1ل)مرفق(ل-لInception reportل) ملبجئيلللتقريرل لرجوعليرجىل لتفصيل،لمنلملزيجل
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تضم ممثلي عن  لبرنامج اممثلي  ملنتجيات ااحج ت  لتنفيذ باملحافظات لوضع خطة تنفيذية إلعادة تطبيق  لنموذج في ا حجة   ارشة عقجسوف يتم 

.ل لقادمةألاعو م 

 

يساعج مقجمي  اخجمات على  لتعرف على مما تمثل  لجارة  لسابقة مجموعة متسلسلة امتر بطة من ألانشطة  لتي يمكن إعادة تطبيقها بشكل داري، 

 إلشكالية كبيرة في عملية تقجيم  اخجمات  احكومية اهي ، باإلضافة إلى أر ء متلقي  اخجمات بشكل متججد
ً
، (Closing Users Feedback Loop)تقجيم حال

من خالل اتحسينه،  احكومي   تخاذ  لتج بير  لتي من شأنها تطوير ألاد ء من-لبشكل جماعي –كآلية من آليات  ملساءلة الاجتماعية  لتي تتيح للمو طنين 

.ل ملصريل/افقا للسياق  ملحليخضوع مقجمي  اخجمات للمساءلة على أد ئهم 

ل

ألاسلوب،  احلم، اكيفية  حتساب  لفئات  :ل  لعينة3ل-ل2

 معلومات عن محافظة سوهاج
ً
  اوال

 معلم  لبلج ن اقو نين  بن في ااردت ي باسم بومبا لفرعوني  لعصر فيعرفت مجينة سوهاج 

 ل.1272 عام في مرة ألاللمماتى باسم سوهاى ثم اردت بعج ذلك باسم سوهاج 

 كم اعن 467لبحو ليامحافظة سوهاج  حجى محافظات جنوب  لصعيج تبعج عن  لقاهرة 

كم اتحجها من  لشمال محافظة  سيوط امن  النوب محافظة قنا امن  لشرق  412أسو ن 

 . الجيجل لو ديمحافظة  لبحر الاحمر امن  لغرب محافظة 

 كم 125لحو لي  لنيل بطول اأدى كم مربع اتشمل  رض 11022لحو لياتبلغ مساحتها  لكلية 

 كم شرقا اتبلغ  ملساحة 90لحو لي حيث يمتج  لو دي شرق اغرب صحر ايل  لى ظهير باإلضافة

لحو لي بالسكان  ملأهولة كم مربع بينما تبلغ  ملساحة غير 1593.92لحو لي ملأهولة بالسكان منها 

  كم مربع9428.08

اتميزت سوهاج بتنوع نجع، ل1600 قرية ا270 احجة محلية قراية يتبعها عجد 51 مركز امجينة اثالثة  حياء اعجد 11اتتكون  ملحافظة من عجد 

لا ليونانيل لراماني مرار  بالعصر إلاسالمي حتى  لعصر  لفرعوني شكلتها  احضار ت  ملتعاقبة على  ر ضيها عبر تاريخ طويل يمتج من  لعصر  لتي لثقافات 

  لعصر  احجيث في عايش عليها الاباء االاجج د  بتج ء من مينا موحج  لقطرين ار ئج نهضة مصر  لتي هذه  ملحافظة في ليؤكج عبقرية  ملكان ا لقبطي،

  ا لعجيج من  لعلماء ا هل  لفكر االاعالم لطهطاايل لعالمة رفاعة ر فع 

 معلومات عن محافظة قنا
ً
16ثانيا  

ال ل يتوفر بها قجر لتي بجمهورية مصر  لعربية  لو ديتعتبر محافظة قنا من محافظات جنوب 

يستهان به من  ملقومات ألاساسية ا لضرارية  لالزمة للتنمية الاقتصادية االاجتماعية حيث 

 قابلة لالستصالح ا لعجيج من ألاماكن اأر ض يتوجج بها ثرا ت تعجينية احاصالت زر عية 

  . ملختلفة  لتخصصات فياألاثار  لسياحية عالاة على توفر  لقوى  لعاملة 

 سمها   امكسيميات:ل لراماني سمها  ا كينيويوليس:ل ا سمها إلاغريقيشابت:ل لفرعوني سمها 

 امنه  سمها  احالي قنا . قني:ل لعربي سمها  اقوته  ا كوته:ل لقبطي

 محافظة ل
ً
 محافظة سوهاج اجنوبا

ً
تقع محافظة قنا ضمن  قليم جنوب  لصعيج يحجها شماال

 محافظة  لبحر الاقصر،
ً
 محافظة ألاحمر، اشرقا

ً
ل608اهى من محافظات جنوب  لصعيج على خط  لسكة  احجيج اعلى مسافة .ل الجيجل لو دي اغربا

لاصل تعج د  لسكان  لتقجيري في  كم180 ملحافظـة بلـغ طـول ل2 كم1356 ا ملساحة  ملأهولة 2ل كم9565م من  لقاهرة اتبلغ  ملساحة  لكلية للمحافظة /ك

 إلى  مليون نسمه(2657669)ل1/1/2010
ً
–ل لوقف –لدشنا –لنجع حمادي –لفرشوط –ل بوتشت  )ل  النوب مر كز اهم من  لشمال  لى (9) تنقسم  د ريا

 نجع/ عزبة1477 قرية تابعة ا111 قرية رئيسية ا41ا ل( نقادة–للقوص –لقفط –لقنا 

ل

ل

                                                           
ل.http://www.sohag.gov.eg/MainPage/DispProvinceInLines.aspx?ID=6ل لرجوعليرجىل لتفصيل،لمنلملزيجل

ل.http://www.qena.gov.eg/art/history/default.aspxل لرجوعليرجىل لتفصيل،لمنلملزيجل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

 طريقة احتساب العينة

ل.سوهاجمحافظة في ل(ة)مو طن700ا محافظة قنافيل(ة) مو طن450بو قع ، (ة)مو طنل(1150) احج ألادنى للعينة في هذه  ملهمة الاتفاق على  ن يكون تم 

 تقجير /2019/1)التأكيج تمثيل لفئات  ملختلفة للمجتمع في عينة  لج رسة، فقج تم  لرجوع إلى  لبيانات  لصادرة من  الهاز  ملركزي للتعبئة اإلاحصاء 

 للتالي تشكيل اجاء ، (1 ا ملحافظة للنوع طبقا  لسكان أعج د
ً
:لللعينة افقا

 (ل48االاناث %ل52لذكورل)اسوهاج  لذكور لإلناث في محافظتي قنا لنسبة

  للفئة  لعمرية  لشباب في  ملرحلة  لعمرية 
ً
 34ل–ل20توزيع  لسكان افقا

ً
 عاما تمثل 64  لى 35  ملرحلة  لعمرية ا لر شجين منل%ل25.4 عاما

 يتبين لنا  ن نسبة  لشباب %ل27.4
ً
%لل52ل(ا ناثذكور )لانسبة  لر شجين%ل48 من  جمالي  لعينة (ا ناثذكور )ابعج معاالتها  حصائيا

  لريف%ل80حضر إلى %ل20 نسبة  لريف إلى  احضر. 

 

 لللجالين .ل64 إلى 20 في  ملرحلة  لعمرية من (ة) مشارك50حلم  لعينة بالنسبة للمركز  لو حج تم تحديد وبناء علية 
ً
(:ل2)، (1)اتوزيعهم افقا

ل

ل

ل(راشدين، ذكور وإناث/ شباب)توزيع العينة للمراكز : (1)جدول 

ل(شباب ار شجين) لذكور ل مشارك 50

%ل52

ل( ار شجينشباب)الاناث ل

%ل48

ل552ل598

ل%ل52 لر شجين ذكور  ناث %ل48 لشباب ذكور ا ناث 

 لر شجين من الاناث %ل لر شجين من  لذكور %ل لشباب من الاناث  لشباب ذكور 

(ل552%*52)(ل598%*52)(ل552%*48)(ل%598*48)

 مشاركة 287مشارك 311 مشاركة 265 مشارك 287(ل1150)إلاجمالي 

 (حضر/ راشدين، ذكور وإناث، ريف/ شباب)توزيع العينة للمراكز الواحد : (2)جدول 
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 للتمثيل  لتالي
ً
:لالضمان  لتمثيل  لسابق، طلب من  ملنتجيات تجميع  ملستفيجين افقا

( حضر/ راشدين، ذكور وإناث، ريف/ شباب)توزيع العينة للمراكز : (3)جدول 

الفئة العمرية  العددالنطاق الجغرافي  النوع 

رجال  

 

 64 – 35>  69حضر 

 64 – 35>  253ريف 

إناث  

 

 64 – 35>  69حضر 

 64 – 35>  230ريف 

شباب ذكور  

 

 34 – 20>  46حضر 

 34 – 20>  230ريف 

شباب من الاناث  

 

 34 – 20>  46حضر 

 34 – 20>  207ريف  

  1150 إلاجماإي  

 
 

:  وهي ( يتضمن خصائص العينة4مرفق )مع  خذ في الاعتبار عدد من املعايير التفضيلية 

 ل. بهامر عاة  ن تكون  لعينة من ألاماكن  لتي تم تنفيذ مشراعات للبرنامج

 للأن ير عي مشاركة متحجي إلاعاقة.

 ل ن ير عي  لتنوع من حيث  لجيانة.

 لل ن ير عي  لتنوع من حيث  ملستوي الاقتصادي.

 ن ير عي  لتنوع من حيث مستوي  لتعليم . 

/لحي شرق )ل في الاحياء مجموعاتل(4)م تنظيم  ملجموعات افق نطاق  لجر سة، حيث تم تقسيم  احضور إلى تافيما يتعلق باملجموعات  لبؤرية 

اتمثل  لر شج ت من إلاناث   في  لفئة :لمجموعة ثانية–ل عام 35اتمثل  لر شجين  في  لفئة  لعمرية ألاكبر من :لمجموعة أاليل)(حي غرب

اتمثل  لشباب :لمجموعة ر بعة–ل سنة 35في  لفئة  لعمرية ألاقل من "ل لذكورل"اتمثل  لشباب :لمجموعة ثالثة–ل سنة 35 لعمرية ألاكبر من 

.ل( سنة35في  لفئة  لعمرية ألاقل من "لالاناث"

ذكور شباب 

 حضر

ذكور شباب 

ريف 

إناث شباب 

حضر 

إناث شباب 

ريف 

ذكور راشدين 

حضر 

ذكور راشدين 

ريف 

إناث راشدين 

حضر 

إناث راشدين 

ريف 

اجماإي 

عينة 

ل%12.4820*املركز  *12.4880% *11.5220% *11.4880% *13.5220% *13.5280% *12.4820% *12.4880% 

2.496 9.984 2.304 9.216 2.704 10.816 2.496 9.984 
(50 )

2 10 2 9 3 11 3 10 



22 | P a g e  
 

 فئويا معينمل كمجموعات في ل(5)ا عجد 
ً
 لبنجر، /ل ملجينة /مجموعة سكان  احضر من  ملركز :لمجموعة  الىل)كالتالي ل: ركز، حيث تمثل كل مجموعة قطاعا

اتمثل  لر شجين  من سكان  لريف فقط :لمجموعة ثانية–ل النس /لاهى  ملجموعة  لوحيجة  لتي يكون  ملشاركون فيها متنوعين في  لفئة  لعمرية،  لنوع 

مجموعة –ل سنة 35اتمثل  لر شج ت من إلاناث   من سكان  لريف فقط في  لفئة  لعمرية ألاكبر من :لمجموعة ثالثة–ل عام 35في  لفئة  لعمرية ألاكبر من 

من سكان  لريف "لالاناث"اتمثل  لشباب :لمجموعة خامسة–ل سنة 35من سكان  لريف فقط في  لفئة  لعمرية ألاقل من "ل لذكورل"اتمثل  لشباب :لر بعة

.ل( سنة35فقط في  لفئة  لعمرية ألاقل من 

 

 

ل

ل

 لنتائج  .ل3
:ليهجف هذ   لقسم من  لجر سة إلى عرض نتائج الاستبيان ا ملجموعات  لبؤرية فيما يتعلق باألبعاد ألاربعة محل  لجر سة اذلك على خمسة مستويات هي

  لشباب ا لفئات  لعمرية ألاكبر سنا
ً
.لل لبرنامج،  ملحافظة،  لريف ا احضر،  لذكور اإلاناث، اأخير 

 

 بجمع  ملعلومات ا لبيانات حول  ملوضوع الاستنتاجي حيث قمنا/اقج  نتهلت  لجر سة  لجمج بين ألاسلوب الاحصائي  لوصفي األاسلوب  لتحليلي 

ايتم عمل ذلك من خالل  ستخج م مجموعة من  لرسومات باإلضافة إلى عجد  .، امن ثم  لقيام بتنظيم اترتيب اتبويب تلك  ملعلومات ا لبيانات لجر سة

 بإجر ء اعمل  لجر سة  لبحثية على تلك  لعينة حول قمناعينة بصورة عشو ئية، امن ثم  احيث  خذنا  لل Excel باستخج م برنامج  ل من  الج ال  يًضا

 من  لوصول إلى جميع  لنتائج  ملمكنة ا ملرغوبة، باإلضافة إلى تحليل  لرأي  لشخص ي للباحث حول ذلك نتمكن اذلك من أجل أن موضوع  لجر سة

 ابعج ذلك يتم  اخراج  يجينا بعملية تحليل  لنتائج على حسب  ملجلوالت ا ملعطيات  لتي قمناابعج ذلك  . ملوضوع بااحيادية أثناء عملية تحليل  لنتائج

بمجموعة من الاستنتاجات  ملقبولة ا ملنطقية 

تشير  لنتائج إلى اجود فراقات نسبية بين محافظتي قنا اسوهاج، ا لريف ا احضر، ا لذكور اإلاناث، على  لعكس من نتائج  لشباب ا لفئات  لعمرية ا

حيث أبجت محافظة سوهاج مستويات رضا عن ألابعاد محل  لجر سة أعلى من محافظة قنا، كما أبجى .لألاكبر سنا  لتي لم تشهج اجود فراقات ا ضحة

كما كان  لبعج  ملتعلق بالوصول للخجمة دان تكلفة .ل ملستجيبون من  احضر ا ملستجيبات إلاناث مستويات رضا أعلى من مثيالتها في  لريف ا لذكورل

إضافية هو ألافضل أد ء بين جميع ألابعاد، حيث عكست  لنتائج إجماع  ملشاركين على عجم اجود تكلفة إضافية يتحملونها للحصول على  اخجمة إال في 

ل:افيما يلي تفصيل  لنتائج.لحاالت  ستثنائية

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

   لنتائج على مستوى  لبرنامج1ل-ل3

  

: ( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم  1 - 1 - 3

من  ملستجيبين على أن تنفيذ %ل68يتضح من الاستبيان مو فقة 

مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز 

للخجمات  لتكنولوجية يتم، بوجه عام، بشكل يتو فق مع  حتياجات 

امطالب  ملو طنين، اتججر إلاشارة هنا إلى أن هذ   لتو فق مع 

 حتياجات  ملو طنين االاستجابة الحتياجاتهم ليس مبني بالضرارة على 

 ملشاركة  ملباشرة من جانب  ملستجيبين ا لذي لم تتعجى نسبته كما 

 
ً
بين  ملستجيبين، اإنما قج يكون مبني %ل27في  لتقرير سيتضح الحقا

على اتقارير  ملتابعة  لجارية  لتي تعجها جهات  لتنمية  ملحلية أا 

 مثل –در سات  للبعض لزيار ت  مليج نية، ابعض شكااى  ملو طنين 

ثري جميعها عملية صناعة -ل لجر سة  احالية 
ُ
ا لتي يمكن أن ت

 لسياسات ا لقر ر ت اإلاعج د للخطط لتصبح أكثر  ستجابة 

 جلسات  ملشاركون فيطالب اقج .لالحتياجات امطالب  ملو طنين

امن  ملهم .ل أصو ت  ملو طنين إلى  ملسئولين بصورة دارية امبنية على ألادلةاصوللالاستمر ر في تنفيذ در سات كهذه  لجر سة كونها تتيح فرصة بالاستماع 

 إلى أن عملية  ملشاركة ال يحكمها فقط عجد  ملشاركين الكن جودة  ملشاركين اجودة  ملساهمات، ابالتالي فإن عجد محجد من  ملشاركين 
ً
إلاشارة هنا أيضا

 بشكل أفضل إذ  ما كان على در ية كافية بمشكالت  ملجتمعال يز ل بإمكانه أن يكون مؤثر  اأن ُيمثل  حتياجات –لنظر  ملحجادية  ملو رد أا ضيق  لوقت –ل

ل. ملجتمع اتم  ختياره افقا ملعايير موضوعية ليكون ممثال لطو ئف  ملجتمع  ملختلفة

ل

 

من %ل61الاستبيان عجم رضا عكست نتائج اافي  ملقابل، فيما يتعلق باالستجابة لشكااى  ملو طنين، 

كانت نسبة حيث  لها، االاستجابةتم  لتعامل بها مع شكو هم   ملتقجمين للشكااى عن  لطريقة  لتي

،  اقج أشار %27 ملتقجمين بشكوى متعلقة بااخجمات الاربعة محل  لجر سة افقا لالستبيان هي 

  لرد فيلا لتأخرإهمال  لشكوى اعجم  لرد عليها، "بعض  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية إلى 

 علشان اثالثة لراتين، انراح مرة ا تنين "ا"ل لشكوىلباإلضافة إلى الاحتياج لو سطة لتفعيل 

، " مع  ملو طنين لعاليمعاملة بعض  ملسؤالين بطريقة  لشخط ا لصوت "ا"لللشكوىليستجيبو  

ابيعتبر ل، اخجمةابيتعبرا   نك  شتكيت  ملوظف نفسه مش ل بتتركن امحجش بيسمعلنا،ا لشكوىل

من ضمن  ملشكالت "لعجم معرفة مين  ملسئول عن تلقى هذه  لشكااىل"، ا" عج ء شخص ي لشكوىل

.ل لتي قابلوها لجى تقجيمهم للشكااى ا لتي قج تبرر حالة عجم  لرضا بين  ملستفيجين من  اخجمة

ل

موافق بشكل 
;  15.7; كبير

16%  

; موافق
52.0 ;52%  

; غير موافق
24.8 ;25%  

غير موافق 
;  بشكل كبير

7.5 ;7%  

تنفيذ المشروعات بالتوافق مع احتياجات (: 1)الشكل 
 المجتمع

راضي 
 بشكل كبير

11% 

 راضي
28% 

غير 
 راضي

36% 

غير 
راضي 
بشكل 
 كبير
25% 

مدى الرضا عن االستجابة (: 2)الشكل
 للشكوى التي تم تقديمها
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

 نتائج  ملجموعات  لبؤرية تنوع أظهرت اقج 

  لتي يستخجمها  ملستجيبين ما  لشكااىلاسائل 

 شفهية اكتابية ااسائل بين اسائل تقليجية

الاتصاالت الالكترانية  احجيثة كبو بة 

 لشكااى، اصفحات  لتو صل الاجتماعي 

ا لصفحة  لرسمية للمجلس  

، اتعكس  لنتائج معرفة كبيرة بوسائل الاتصال الالكترانية  ملختلفة تليها اسائل  لشكااى  لكتابية ثم  لشفهية، ابالرغم من معرفتهم (إاخ...لل  ملحلي،

 للتو صل  اليج بوسائل  لشكااى الالكترانية ال تز ل  ملقابلة  لشخصية ا لشكااى  لشفهية هي ألاكثر  ستخج ما افقا للمشاركين في  ملجموعات  لبؤرية

 امعرفة  ملسؤال عنها لجى تقجيمها من خالل  لوسائل  لشكوىل ربما لصعوبة متابعة للسلطات  ملحلية مع  ملو طنين ا  نتشارهم ا  لتصاقهم باملو طن  ا

إلالكترانية، يليها  لطرق  لكتابية  لتقليجية في حين كان ألاقل  ستخج ما هو 

.ل لفاكس ا اخط  لساخن

الوصول إإى املعلومات، تكلفة ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 1 - 3

 ل:(إمكانية الوصول 

أجمعت  ملجموعات فيما يتعلق بالوصول للخجمة دان تكلفة إضافية، 

 لبؤرية بنسبة مرتفعة على إمكانية  لوصول لكافة خجمات امشراعات 

 لتنمية  ملحلية محل  لجر سة من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز 

حاالت  ستثنائية إال في –للخجمات  لتكنولوجية بجان أية تكاليف إضافية 

لمما-حتى تتمكن  لوحجة  ملحلية من تركيبها "لشر ء ملبات للكشافات"مثل 

ل.للخجماتيعكس نسبة اصول عالية 

 بين خدمة الطرق  على في توصيل الخدمة دون تكلفة إضافيةجاءت 

.للخجمات امشراعات  لتنمية  ملحلية محل  لجر سة

خجمة  لوصول لمن  ملجموعات  لبؤرية على أنه يمكنهم %ل78اقج ا فق 

 دان تكلفة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة

 لوصول من  ملجموعات  لبؤرية على أنه يمكنهم %ل96كما ا فق إضافية، 

من  ملجموعات  لبؤرية %ل91 دان تكلفة إضافية، اا فقخجمة  لطرق ل

لا لتجميل دانلد رة  ملخلفات ا لنظافة  لوصول اخجمات إعلى أنه يمكنهم 

من  ملجموعات  لبؤرية على أنه يمكنهم %ل81كما ا فق .لتكلفة إضافية

ل. ملر كز  لتكنولوجية لوصول اخجمات 

في  ملقابل، يتضح من الاستبيان اجود تفاات في أر ء  ملستجيبين حول 

إمكانية  لوصول للمعلومات  ملتعلقة بااخجمة، فقج عكس الاستبيان توفر 

معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة 

خجمة  لنظافة ا  لتجميل اإد رة  لعامة، يليها خجمات  لطرق اأقل عن 

.لل ملر كز  لتكنولوجية ، ثم أقل عن خجمات ملخلفات 

ليات الشكاوى  آل  املعرفة و الاستخدام نتائج املجموعات البؤرية حول : (4)جدول 

 

 %استخدام طرق الشكاوى  %املعرفة بطرق الشكاوى الطريقة 

 30.0ل16.5  شفهيا-مقابلة 

 10.7 12.5 الوحدة املحلية 

 5.7 5.2 ال يوجد

 25.0 20.9 كتابيا

 3.0 8.2 فاكس

 4.3 8.6 اتصال /خط ساخن

صفحات التواصل )الانترنت 

  (الاجتماعي واملواقع الالكترونية

28.1 21.3 
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 متوسط معدالت التكرار لوسائل معرفة المعلومات

 وسيلة معرفة المعلومات الخاصة بالخدمات (: 7)الشكل 

.لمن  ملستجيبين على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة%ل65ا فق احيث 

ل .من  ملستجيبين على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمة  لطرقل%ل61ا فق ال

 من  ملستجيبين 
ً
 .على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميلل(%53)كما يتضح من الاستبيان مو فقة نسبة متوسطة أيضا

ال يتاح %ل50 لتكنولوجية في مقابل  ملر كز  على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجماتل من  ملستجيبين%(50)افي  ملقابل يتضح من الاستبيان مو فقة 

أنه ليس لجيهم أي معلومات حول لهم معرفة معلومات عن خجمات تلك  ملر كز اهي نسبة مقاربة لنسبة  ملجموعات  لبؤرية  لتي أكجت خالل  لنقاشات 

 الجير بالذكر هنا هو أنه على  لعكس من  ملجاالت  لثالثة ألاخرى، ا لتي لم تبجي أية من  ملجموعات  لبؤرية عجم  %(.47) لتكنولوجية  ملر كز  خجمات

 كانت خجمات  ملر كز  لتكنولوجية هي  لوحيجة  لتي لم يسمع بها من  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية 4ل-ل1ل-ل3معرفتها بها كما سيتضح تحت  لبنج 

.لاخاصة من سوهاج، ابالتالي من  لضراري إتاحة  ملزيج من  ملعلومات عن خجمات تلك  ملر كز ا لترايج لها على مستوى  لقرى ا ملر كز

ل

ل

ل

ل

قج  تفق  ملستجيبون خالل الاستبيان  ن أكثر اسيلة يتم  ستخج مها إلتاحة  ملعلومات هي إلانترنت ااسائل  لتو صل الاجتماعي يليها  احجيث مع ا

 الجير بالذكر هنا هو أن نتائج .ل ملسؤالين ثم  الير ن األاصجقاء اأقلها  ستخج ما هو مكتب خجمة  ملو طنين الوحات إلاعالنات في  لوحجة  ملحلية

 لتج ال  ملعلومات اأيَضا للشكااى اهو ما يمكن  لتعويل كآلية ااسائل  لتو صل الاجتماعي باألنترنتالاستبيان ا ملجموعات  لبؤرية توضح در ية  ملو طنين 

.لعليه في  لتو صل بشكل أكبر مع  ملو طنين ا لتعرف على  حتياجاتهم امشكالتهم

رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  3 - 1 - 3

ل:(التخطيط التشاركي)

فقط من  ملستجيبين هم من قامو  %ل27ا الجير بالذكر هنا هو أن 

لعكس.لا اخجماتفعليا باملشاركة في عملية  لتخطيط لهذه  ملشراعات 

من  ملستجيبين  لذين شاركو  بالفعل من خالل %ل68الاستبيان رضاء 

قنو ت  ملشاركة عن عملية  لتخطيط  لتشاركي، ا لتي تر احت افقا 

للمجموعات  لبؤرية ما بين لقاء ت ا جتماعات انجا ت اجلسات 

لأر ءهممن  ملستجيبين  لذين شاركو  بالفعل إلى أن %ل59 ستماع، اأشار 

امقترحاتهم قج تم مر عاتها عنج  لتنفيذ، اقج يكون ذلك هو  لسبب 

 عن عملية  لتخطيط  لتشاركي، الكن يمكننا رضاءهم لرئيس ي ار ء 
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 لقول هنا أن نسب  لرضا جاءت أعلى ألن  ملو طنين ر ضين اممتنين لوجود عملية  ملشاركة في ذ تها اإن لم يتم مر عاة كافة  ملقترحات عنج  لتنفيذ 

خاصة اأنه مع تفاات آر ء  ملشاركين اخلفياتهم ا حتياجاتهم ابالتالي مقترحاتهم، فإنه ليس من  ملتوقع أا  ملنطقي الاستجابة لكافة مقترحاتهم في نفس 

.ل لتوقيت افي ظل محجادية  ملو رد

 
ً
لفي كانت  لليالاجتماعات "شاركو  في  عجم رضاء  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية عن معجل مشاركتهم قائلين على سبيل  ملثال أنهم هذ  ا  تضح  يضا

لل،"تأنيبس مفيش -ل قبلها، عشان مناقشة  ملشراعات ا للي فاتت  للي مجلس  ملجينة  لسنة في تمت  للي  للقاء ت في بعضنا كشار"ا“ اخطة ألاال عشان 

افي  لو قع أن  لجر سات حول عملية  ملشاركة في صناعة  لقر ر ال تتوقع مشاركة  الميع طو ل  لوقت اإنما يختلف نطاق  ملشاركة اطرق  ملشاركة في كل 

 ا ملو رد  ملتاحة اإلاطار  لزمني، الكن  ملهم د ئما هو جودة  ملشاركة اتمثيل  ملرحلة مرحلة من مر حل صناعة  اخطط ا تخاذ  لقر ر ت لتتناسب مع 

 لتشمل  لبؤريةا لتي تتعجى ما ذكره  ملشاركون في  ملجموعات –ل لطو ئف  ملختلفة قجر إلامكان، كما أنه من  ملهم أيًضا إلاعالن عن قنو ت  ملشاركة 

ا إلاعالن أيضا عن  ملعايير  لتي تم  تباعها الختيار  ملشاركين خاصة اأنه قج ساد -ل الكنهم ليسو  على در ية بذلك باملشاركةالاستبيانات ا لتقييمات 

الانطباع في كثير من  ملجموعات  لبؤرية أن دعو ت  ملشاركة تقتصر على أشخاص اهيئات يتم  ختيارهم بشكل  نتقائي يفتح  لباب للمحسوبية 

"لتتم  لجعوة لللمعيات الاهلية ا لقياد ت  لطبيعية فقط"أشار  ملشاركون على سبيل  ملثال أنه  اضع  اخطة فيصية للمشاركة خا لتفضيالت  لش

، ا قترح  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية توسيع د ئرة  لجعو ت من خالل  لنجا ت "بيحطو   اخطة بس بيراحو  لكبار  لبلج بس من غير ما نعرف  حنا"ا

االانترنت اعمل مجلس مو زي مثل بيت  لعيلة يتم فيه مناقشة مصااح  لبلج خاصة اأن هناك إجماع كامل بين كافة  ملجموعات  لبؤرية على 

لل. ستعج دهم للحضور إلى تلك الاجتماعات ا ملشاركة من خالل قنو ت  ملشاركة  ملتعجدة

ل:مقترحات لتطوير عملية  لتخطيط  لتشاركي

أبجى  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية  لكثير من  ملقترحات  لتي من 

من تلك ل%ل22شأنها تطوير عملية  لتخطيط  لتشاركي، تركزت حو لي 

 ملقترحات حول طرق  لتخطيط  لتشاركي  قترحو  خاللها عقج 

 جتماعات انجا ت اجلسات القاء ت مع  ملو طنين احتى  عج د 

 ستبيانات رأي لتجميع أر ء  ملو طنين لوضعها في الاعتبار  في عملية 

من تلك  ملقترحات ركزت على ضرارة %ل57 لتخطيط، إال أ ن  حو لي 

 ا رقابةالاهتمام بقيم  لتخطيط  لتشاركي من مشاركة مجتمعية ا

 االاختيار  ملوضوعي مصج قية احيادية تشاار اتخطيط مشترك ب

 ابشفافية إلاعالن عن  لجعوة للتخطيط بشكل موسعللمشاركين ا

ل.ابشكل يمثل  لطو ئف  ملختلفة في  ملجتمع خاصة  ملرأة ا لشباب

من منظور مستخدمي ) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 1 - 3

 :ورضا املستفيدين عن الخدمة (الخدمات

 قل من بشكل عام نسب  لرضا عن عملية تقجيم  اخجمة جاءت 

، كما سللت خجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  45%

ا الانارة  لعامة أعلى نسبة رضاء اهو ما يتضح ليس فقط من نتائج 

 من نتائج  ملجموعات  لبؤرية
ُ
 ملثير لالنتباه هنا .لالاستبيان اإنما أيضا

 ملالحظة ألاالى هي  لتناقض بين تجني نسب  لرضا .لهو مالحظتين

من  ملستجيبين %ل66 من أن 1ل-ل1ل-ل3ابين ما جاء مسبقا في  لبنج 

يو فقون على أن تنفيذ مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، 

اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية يتم، بوجه 

عام، بشكل يتو فق مع  حتياجاتهم امطالبهم، فبالرغم من ذلك 

 فكار التي تم تكرارها في مقترحات املشاركين (: 5)جدول 

ل لبرنامج لفكرة  لتي تم تكر رها 

طرق 

 لتخطيط 

 لتشاركي 

 9.4  جتماعات 

 3.9 نجا ت

 3.2 جلسات

 2.0 لقاء ت مع  ملو طنين

 3.0  ستبيان رأي للتعرف على آر ء  ملو طنين

قيم 

 لتخطيط 

 لتشاركي 

 7.1مشاركة مجتمعية احو ر مجتمعي 

 7.3 إلاعالن عن  لجعوة للتخطيط بشكل موسع

 1.0  ختيار  ملشاركين بشكل موضوعي 

 7.6 دعوة موسعة احضور منصة  لتخطيط  لتشاركي

 3.1 أخذ آر ء  ملشاركين في الاعتبار

 17.4  لتخطيط بشكل جماعي

 5.1 متابعة تنفيذ  ملشراعات

 3.1  لتشاارل

 2.2 رقابة-لمصج قية-حيادية 

 2.5 تمثيل  لطو ئف ا لفئات  ملختلفة

فئات 

اموضوعات 

على قجر 

من ألاهمية 

 4.0إشر ك  المعيات ألاهلية  لعاملة على ألارض 

 4.7 شباب

 5.9 مرأة

 2.2  مليز نية / ملخصصات  ملالية

 5.7  ستخج م الانترنت
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ديم  اخجمة تبجأ بمرحلة إلاعج د ا لتخطيط يليها عملية  لتخصيص  ملالي ثم  لتنفيذ قفعملية ت.ليبجا  أنهم غير ر ضون عن  لنتيجة  لنهائية للخجمة

إال أنه ما تبع ذلك إلى حج كبير ابالتالي بالرغم من كون  لتخطيط للخجمة  ملنفذة تم بشكل يعكس  حتياجات امطالب  ملجتمع .ل ملتابعة اأخير   لتقييما

ايجعم .ل يكون شابها بعض  لقصور مما أدى إلى عجم رضاء  ملستفيجين في  لنهاية عن  اخجمة  ملقجمة لهمقج-خاصة  لتنفيذ ا ملتابعة –لمن خطو ت 

  لبؤرية حول جودة  اخجمات ا لتي أشارت في كثير من ألاحيان إلى تقجيم  اخجمة الكن بشكل منقوص، اسيتم عرض ت ملجموعاذلك ما جاء في نقاشات 

 ملالحظة  لثانية هي أن نتائج تقييم  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية الودة  اخجمات جاءت في  لعموم أعلى من .لبعض هذه  لنقاشات افقا لكل خجمة

نتائج رضائهم عن  اخجمات افقا لالستبيان كما سيتضح الحقا تحت كل خجمة، ألامر  لذي ربما قج يعود إلى أن  ملجموعات  لبؤرية تم عقجها بعج 

برنامج تنمية  لصعيج اعن ألانشطة  لتي يقومون بها /جلسات الاستماع مباشرة، ابالتالي أصبح لجى  ملشاركين صورة أاضح عن مجهود ت  لتنمية  ملحلية

مرة .لامن هنا أصبح تقييمهم لتلك  اخجمات أعلى.ل في ظل مو رد محجادةاأحيانا-اليس فقط ما يرانه أا يتطرق إلى أسماعهم –لعلى كافة ألاصعجة 

.ل  ملو طنين للخجمة  جابي يزيج من رضا عنج تقييمأخرى، يبجا  أن إتاحة  ملعلومات ا لشفافية امشاركة  ملو طنين لها تأثير

 مناقشات أاضحتفقط من  ملستجيبين عن رضاهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  إليهم، في نفس  لوقت %ل44اقج أعرب 

منهم يران أن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة يتم تقجيمها بشكل جيج اهي نسبة أعلى %ل54 ملجموعات  لبؤرية على أن 

 على  ملجتمع ا ملستفيجين، في جميع  احاالت، ال الانفتاح عليها من خالل الاستبيان اهو ما يجل على أهمية  احصوللمن نسبة  لرضا عن  اخجمة  لتي تم 

، فقج أشار بعض  ملشاركين في (%40)ا لشعور بالقصور في تقجيم  اخجمة ل(%56)ز ل  اخجمة بحاجة إلى مزيج من  لتحسين لتالفي حاالت عجم  لرضا ت

تركيب  عمجة  نارة بقرية  لسنابسة بجان توصيل شبكة ل(2، ( لشابورة)لهتم تركيب كشك كهرباء  لبهابجل(1 :"على سبيل  ملثال إلى أن ملجموعات  لبؤرية 

تم زرع  عمجة  نارة بطريق  الالب  لتابعة لقرية  لسنابسة بجان توصيل  لشبكة بها ل(3 لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة بها، 

".ل( سالك  لتوصيل)

ل

%ل45 مناقشات  ملجموعات  لبؤرية على أن أاضحتفقط من  ملستجيبين عن رضاهم عن خجمة  لطرق  ملقجمة إليهم، في نفس  لوقت %ل26كما أعرب  

 عليها من خالل الاستبيان،  احصوللمنهم يران أن خجمة  لطرق يتم تقجيمها بشكل جيج اهي نسبة أعلى من نسبة  لرضا عن  اخجمة  لتي تم 

فاملجموعات  لبؤرية كما سبق  لتوضيح تم عقجها بعج جلسات الاستماع مباشرة، ابالتالي أصبح لجى  ملشاركين صورة أاضح عن مجهود ت  لتنمية 

الكن ال تز ل .لبرنامج تنمية  لصعيج في مجال  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة امن هنا أصبح تقييمهم أعلى لتلك  اخجمة/ ملحلية

 غير راضى
26% 

راضى الى  
 حد ما  

30% 

 راضى  
32% 

راضي  
 جدا  

12% 

 -مدى الرضا عن خدمة الكهرباء (: 11)الشكل 
 االستبيان

الخدمة  
 جيدة

55% 

الخدمة  
متوفرة  
ولكن  
 منقوصه

40% 

الخدمة غير  
 موجودة

5% 

 ال أعرف
0% 

  -جودة خدمة الكهرباء (: 10)الشكل 
 المجموعات البؤرية
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، فقج أشار بعض  ملشاركين في (%55)ا لشعور بالقصور في تقجيم  اخجمة ل(%74) اخجمة بحاجة إلى مزيج من  لتحسين لتالفي حاالت عجم  لرضا 

مخالف  لرصف  تنفذ في بعض الاماكن بس مش :ل2فيه رصف بس بيتم تكسيرها من تاني، ر ي :ل1رأي :ل"على سبيل  ملثال إلى أن ملجموعات  لبؤرية 

لرقابةبيتم عمل  لطرق عن طريق  ملقاالين ابيعملو  شغل  ي كالم امفيش  ي :ل3  اخطة ا لي  تعمل ده مجرد سج خانه، ر ي في تم طرحه بالشكل  لذي 

".لعليه

ل

على أن خجمة ل(%29)فقط من  ملستجيبين عن رضاهم عن خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميل، اأكجت نسبة مقاربة من  ملجموعات  لبؤرية %ل28اأشار 

ا لشعور ل(%74)إد رة  ملخلفات ا لتجميل يتم تقجيمها بشكل جيج مما يجل على أن  اخجمة بحاجة إلى مزيج من  لتطوير لتالفي حاالت عجم  لرضا 

، فقج أشار بعض  ملشاركين في  ملجموعات (%31) لتي اصلت إلى درجة عجم  لشعور بوجود  اخجمة أساسا ل(%55)بالقصور في جودة تقجيم  اخجمة 

  غلب  لناس ة طريق من ناحية سوهاج  الجيجفي..لتانيةبذلو مجهود مشكورين عليه بس مفيش  ستمر ريه افيه حاجة :ل"على سبيل  ملثال إلى أن لبؤرية 

 فته، هما بيلمو بالعربية بيجو كل شهر ظمحافظة على  لطريق انلل نظام ل يعملو فيها رغم  نهم بيتعبو ابينضفو  لطريق  ملفراض  لزبالةبتراح يقلبو  

 دهنوها بس  ملحلية  لوحجة  تجميل مابيعملوش حاجة، مفيش تشلير اال تجميل هما جملو للفي  ما  لزبالةشان ياخجا  ل جنية ع10ياخجا   شتر ك 

 جو  مش بيرضو لجرجة في من  لشو رع  لرئيسية الم نيجى نقولهم  لزبالة ياخجا   ا لشو رع  لرئيسية لكن  لشو رع  لفرعية د خل  لبلج محصلش، بيجو

".ل لترعةلفي بترمى ألاهالي ن 

على أن خجمات ل(%13)فقط من  ملستجيبين عن رضاهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، اأكجت نسبة أقل من  ملجموعات  لبؤرية %ل29اأخير  أشار 

ا لشعور بالقصور في ل(%71) ملر كز  لتكنولوجية يتم تقجيمها بشكل جيج مما يجل على أن  اخجمة بحاجة إلى مزيج من  لتطوير لتالفي حاالت عجم  لرضا 

مما يؤكج أهمية تعريف ل(%47)اأنهم ال يعلمون عنها شيئا ل(%23) لتي اصلت إلى درجة عجم  لشعور بوجود  اخجمة أساسا ل(%17)تقجيم  اخجمة 

 ملو طنين بااخجمات  لي تقجمها تلك  ملر كز ا لتوسع في تلك  اخجمات على مستوى  لقرية اإلاعالن عنها أكثر، فقج أشار بعض  ملشاركين في  ملجموعات 

مفيش  ي خجمه سمعنا عنها "، ا" لكن مش عارفين هو بيعمل  يه ملجينة مجلس في حنا بنسمع عنه بس  نه موجود "على سبيل  ملثال إلى أن  لبؤرية 
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ل".ل  ملر كز  لتكنولوجيافي، مفيش  ي حاجة  تعملت !!تكنولوجي ليعني  يه مركز"ل، ا"بالشكل ده

ل

ل

 ملخص نسب الرضا على مستوي البرنامج

 

ل
ل

ل

ل
ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

 اجماإي مستوي الرضا على الخدمات ومستوي الرضا على جوده تقديم الخدمات للبرنامج

ل( لكهرباء ا الانارة  لعامة  االانارة  لعامة،  لطرق،  لنظافة اإد رة  ملخلفات)نسب مستوي  لرضا  لعامة للبرنامج إلجمالي خجمات 

نسبة الرضا الخدمة 

 

الكهرباء و الانارة 

العامة  والانارة العامة 

%ل44

%ل26الطرق 

 %28إدارة املخلفات 

متوسط النسبة 

 املئوية  

رضا على ملستوي ال

 مستوي البرنامج

 

32.7 %

ل

ل( لكهرباء ا الانارة  لعامة  االانارة  لعامة،  لطرق،  لنظافة اإد رة  ملخلفات) خجمات تقجيملجودهلبرنامج في  لعام ل لرضا مستوي نسبة 

مستوي الجودة الخدمة 

 

الكهرباء و الانارة 

العامة  والانارة 

العامة 

%ل54

%ل45الطرق 

 %29إدارة املخلفات 

44% 

26% 

28% 

32.70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

 الكهرباء والانارة العامة 

 الطرق 

 إدارة املخلفات 

 متوسط نسبة الرضا العامة 

 الرضا على مستوي البرنامج املئوية ملستوي  النسبة 

54% 

45% 

29% 

42.70% 

30% 

40% 

50% 

60% 

 مستوي النسبة املئوية للرضا على جودة  تقديم الخدمات للبرناج
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 موافق بشكل كبير

 موافق

 غير موافق

 غير موافق بشكل كبير

15.7 

52.0 

24.8 

7.5 

13.8 

49.0 

23.5 

13.8 

تنفيذ المشروعات بالتوافق مع (: 18)الشكل 
 وفقا للمحافظة -احتياجات المجتمع 

 قنا سوهاج

راضي بشكل 
 كبير

غير راضي   غير راضي راضي
 بشكل كبير

13.8 

30.5 

38.3 

17.4 

8.2 

25.4 

34.3 32.1 

مدى الرضا عن االستجابة للشكوى (: 19)الشكل 
 وفقا للمحافظة -اللتي تم تقديمها 

 قنا سوهاج

نسبة متوسط 

الرضا العامة 

ملستوي جوده 

تقديم الخدمات 

على مستوي 

 البرنامج 

42.7 %

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

  النتائج على مستوى املحافظة   2 - 3

: ( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم  1 - 2 - 3 

على أن تنفيذ مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين من محافظة سوهاج ل(%68)من محافظة قنا ا ل(%63)يتضح من الاستبيان مو فقة 

محافظة سوهاج  للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية يتم، بوجه عام، بشكل يتو فق مع  حتياجات امطالب  ملو طنين مع  رتفاع نسبة  ملو فقين من في

لل.عن محافظة قنا نسبيا

ل 

 نسبة  ملتقجمين بشكوى متعلقة بااخجمات  تضح من  لجر سة  ن 

ا  ملتقجمين %(ل34)الاربعة محل  لجر سة من بين  ملستجيبين في قنا 

 فيما يتعلق باالستجابة لشكااى ، امن هنا ا%(23) لشكوى في سوهاج ب

من  ملستجيبين %ل66لعجم رضا ملو طنين، فقج عكست نتائج الاستبيان 

تم  لتعامل  من  ملستجيبين من سوهاج عن  لطريقة  لتي%ل56من قنا ا

لأعلىبها مع شكو هم االاستجابة لها، أي أن نسب الاستجابة للشكااى 

 ، اقج .%(34)محافظة قنا مثيلتها في لمن%(ل44)في محافظة سوهاج 

–ليعود ذلك 

 إلى عجم  ملعرفة بوسائل اطرق  لشكااى حيث اصلت نسبة  ملجموعات 

 لبؤرية في سوهاج  لتي أقر جميع مشاركيها بعجم معرفتهم بأي من 

 أا قج يعود إلى سهولة .في قنا%ل7باملقارنة بـ %ل15اسائل  لشكااى إلى 

يللأ  ليها أغلب  ملشاركين من قنا لتقجيم  لشكوى، اهي ل لوسيلة  لتي 

 لوسيلة الالكترانية  لتي تعج أسهل في تقجيم  لشكوى عن  لطرق 

                                                           
لإال%(ل8,2لأيلسوهاجلفيل122لمنل10)ا، (ل%2,3لأيلقنالفيلإجابةل133لمنل3ل)اهيل لشكااىللبطرقلل ملعرفةلبعجمل ملتعلقةلالاجابةلتكر رلنسبليعرضل الجالللأنلمنلبالرغمل

لقنالفيل لبؤريةل ملجموعاتلعجدلإجماليلمن%ل15ا%ل7لأيلسوهاجلفيل66لأصللمنل10القنالفيل46لأصللمنلكاملةلبؤريةلمجموعاتل3لفهيلذلكلمنلأكبرل لو قعلفيل لنسبةلأن

 .اسوهاج
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اسائل  لشكااي  لتقليجية  لشفهية ا لكتابية باستخج م سوهاج محافظة   ملستجيبين في قيامجموعات  لبؤرية  نتائج  لمحيث أظهرت.ل لشفهية أا  لكتابية

جموعات  نتائج  لم عكستيما، ف(إاخ...ل ملو قع الالكترانية، صفحات  لتو صل الاجتماعي ا لصفحة  لرسمية للمجلس  ملحلي،)على حج سو ء يليها إلانترنت 

أكثر  لوسائل  ستخج ًما من قبل ل(ابو بة  لشكااىل)قنا تز يج  ستخج م اسائل الاتصاالت  احجيثة في  لشكااى حيث كان إلانترنت محافظة  لبؤرية في 

 ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية يليها مباشرة  لطرق  لكتابية  لتقليجية ثم  ملقابلة  ملباشرة ا لتي اججها  ملستجيبون من قنا أكثر صعوبة باملقارنة بغيرها 

يبجا  تم  لتعامل بها مع شكو هم االاستجابة لها،   لطريقة  لتي بالرغم من ذلك، في ضوء  رتفاع نسبة عجم  لرضا عن .من  لوسائل اأخير   اخط  لساخن

ل.أن  لطرق الالكترانية ما ز ل يلزمها متابعة ااجود منظومة متكاملة تضمن  لرد على  لشكااى خالل مجة زمنية محجدة

ل

ل

 تم تحديدها في عمليات تقديم الشكاوى بمحافظة سوهاج حسبما جاءت على لسان عينة الدراسةالصعوبات التي / املشكالت

عجم  لنظر -للو ملكش ا سطة مش هتقجر توصل للمسئول -ل ملجامالت ل-له لشاكي بيتضر ابيتم  ضطهاد-ل  لعامة  نها شكوي شخصية  لشكوىلبياخج 

-عجم أخذ رقم للشكوى -ل لتجاهل من قبل  ملسئولين اعجم  لرد -ستجابة  لشكوى لعجم  لسيولة  ملادية الا بشكل ججي اإلاجر ء ت طويله عجم للشكوىل

 كما  ن  ملجلس  لشكوىلعجم معرفه  ملسئول عن -ل أصال للشكوىلبعض  لشكااي تم  لرد عليها بعج فتره طويله من  لتقجم بها ا لبعض الاخر لم يستجب 

ملهاش الزمة محجش -لد يما يبررا   ن فيه علز في  ملو رد ا احاجة  للي شاكيين علشانها ل-لألاخرىليطلب من  ملو طن باستكمال إلاجر ء ت  مام  الهات 

 لناس  للي في  لقري مش -لمن  لناس  ميين مبيعرفوش يشتكو  %ل60-ل ابيعتبرا   ننا بنحرض  لناس  لشكوىلال يتم  لرد علي -لبيسمع اال بيعمل حاجة 

عجم اجود ثقة الستجابة -لمحجش بيسمعنا خالص -ل ملركزية -ل جنيه تمن  ملو صالت علشان تيجي تقجم شكوي مكتوبة 100  ا 50هتقجر تتحمل تكلفة 

.ل اعجم  لرد ملماطلة-لبيقعجا  يحولو   لشكااى لبعض انتوه  حنا فالنص -لالنعرف ملن تصل هذه  لشكااي مش بيردا  على شكااى -ل ملسئولين 

لمال يت يتم اضع  سم  ملو طن حتى محلية ،ال مكتب شكااى بكل احجة توفيرتم تحديدها في عمليات تقديم الشكاوى بمحافظة سوهاج اقتراحات التي 

تعريفهم بكيفية عمل -ل لتو صل مع  ملسئول مباشرة مع رئيس  لوحجة  ملحلية -ل دار  لرقابة ا ملحاسبة الاد رية على  ملسئولين  لعائالت، تعزيزصر ع بين 

عقج  جتماع مع  ملسئولين ملتابعة  لشكوى كل شهر امناقشتها بشكل -ل  لتي تستطيع  لرد علي شكااي ألاعلى لشكوى اطرق تقجيمها اتحجيج  ملستويات 

 امتابعه الاستجابةتشكيل النه مختصه بالشكااي اتحجيج مجه محجده للرد علي  لشكااي اسرعه ل-ل لقريةعلني عن طريق النه شعبيه يختارها  هل 

ل ملحليةتفعيل صناديق  لشكااي د خل  لوحج ت -ل ا تاحه  رقام للشكااي معلنه للمو طنين اعمل صفحه  لكترانيه لتلقي  لشكااي  لشكوىلموضوع 

اعمل -ل اشخصيه  لشاكي لشكوىل ا احفاظ علي سريه  لشكوىل لرد بنفس أسلوب -لامتابعتها بشكل داري ا لتو صل مع  لشاكي للبت في شكو ه بحياديه 

يكون فيه مسئول  ا شخص -لنزال مسئول من  لوحجة  ملحلية ملتابعة  ملو طنين اسماع شكو هم -لخط ساخن بكل مركز لتقجيم  لشكااي ا لرد عليها 

-لالاهتمام باالستجابة -لتفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية اليها رقم نقجر نتابع بيه بعج كجة -ل كل قرية مخصص باملشكلة ايقجمها للمجلس فيمعين 

 هتمام -لتقليل  لراتين -لحماية  ملبلغين علشان محجش يخاف من  ملوظف اال من  الز ء .ل-ل رقابية معزالة هي  للي تتابعجهةملر قبة  لشكااي الزم 

-لفي مكاتبهم تو جج  ملوظفين -لشرح  لنظام الاال للناس اتوعيتهم -ل ملر حل  لى بتوصل بها  لشكوى تكون  قل علشان توصل للمسئول -لاسرعة  لرد 

 خط ساخن فييكون ل-لا ملحسوبيةل لو سطةتقليل ل-ل لقراية الاجتماعات تكون على مستوى كل  ملجالس  ملجتمعيةلا ملشاركةل لقرايةتفعيل دار  ملجالس 

عمل خط ساخن متاح لكل ل-للكالمي نفسه ايستجيب لللمسؤال قجر  اصل -ل صنجاق شكااى اشخص مختص بيه فييكون ل-ل لشكوىل على لالستجابة

لتقليل  لوساطة ا ملحسوبية-ل ملوظف يكون على  ستعج د لتفهم  لشكوى ل-ل لقرية  ا مجلس  ملجينة مجلس فيمكتب خاص بالشكااى -ل ملو طنين 

 قنا تم تحديدها في عمليات تقديم الشكاوى ملحافظة  الصعوبات التي / املشكالت

نتائج املجموعات البؤرية حول  ليات الشكاوى وفقا للمحافظة : (6 )ججالل

الطريقة 
سوهاج قنا 

% استخدام طرق الشكاوى  %املعرفة بطرق الشكاوى % استخدام طرق الشكاوى  %املعرفة بطرق الشكاوى 

 40.0 26.2 20.0 6.8  شفهيا-مقابلة 

 5.3 12.3 16.0 12.8 مجلس

 9.3 8.2 2.0 2.3 ال يوجد

 24.0 23.0 26.0 18.8 كتابيا

 0.0 7.4 6.0 9.0 فاكس

 6.7 8.2 2.0 9.0 اتصال /خط ساخن

 14.7 14.8 28.0 41.4الانترنت  
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عجم -ل ملرار علي جميع  ملكاتب بجان فائجة -ل في  لرد ا لتأخرعجم الاستجابة -ل الزمة أيخجمة  ملو طنين ملهوش -لد يما يترد بأنه مفيش مو رد اال  مكانيات 

مشكالت اصعوبات مقابلة  ملسئولين اقلة ل-ل ستجابةعجم رد  ملسئولين عن  لشكااي اال يوجج -لعجم الاهتمام بالشكااي -ل في  لرد  لتأخر-لالاهتمام بها 

 ا لرد في بعض الاستجابةعجم ل-لالاستجابة اعجم دعجم  لرل-لالاستجابة لتهميش عجم -لعجم الانصات اعجم اجود مو عيج محجدة للرد -لالايجابية منهم 

كمان  ملشاكل ممكن تتحل بشكل اقتي اترجع تاني ل-لللشكوىلضعف  ملتابعة اتجاهل -لعجم  لتنظيم امعرفه  احقوق ا لو جبات لجي  ملسئول -لالاحيان 

-ل ا  ملوضوع بياخج اقت طويل -ل-ل همال  لشكااي، بيهتمو  بس بالشكااي  للي جايه من  لناس  لى عنجهم ا سطه -ل اقات  ملشاكل مش بتتحل -لزي الاال 

كمان  حيانا  ملشكلة متعلقة عشان  ملصااح  احكومية نفسها مش بتنسق مع -لافيه حاجات مش بتتحل غير بتجخل بعض  لقياد ت زى  لنو ب مثال 

غياب  لرقابة ا ملتابعة -ل تقصير  ا عجم رد على  لناس أياكمان محجش بيتحاسب على -لاكل ا حج بيرمى على  لتانى ل(، ا لوحجة  ملحلية  لريلزى ل)بعضها 

 مع  لعاليمعاملة بعض  ملسئولين بطريقة  لشخط ا لصوت -لعجم معرفة مين  ملسئول عن تلقى هذه  لشكااى -ل لراتين -لعلى  لرداد على  لشكااى 

يتم  رسال بعض  لشكااي عن طريق -عجم معرفة  ذ  تم الاخذ بالشكوى  م ال -ل بعض  ملسئولين في تقبل  لشكوى االاهتمام بحلها ستقاع-ل ملو طنين 

ل. لفاكس الكن قج ال تصل

تحجيج ميعاد -ل يوم مخصص فيصنجاق للشكااي بكل قرية اتجميعها افتحها تم تحديدها في عمليات تقديم الشكاوى بمحافظة قنا اقتراحات التي 

تخصيص مسئولين -ل  لكو در  ملناسبة للشغل مشاركة  ملو طنين في حل  لشكااي تأهيلتغير  ملسئولين  لفاسجين ا عادة -ل ملناقشة  لشكااي داريبشكل 

البج من -ل خاص بالشكااى إلكترانياجود موقع ل-لللشكوىلتشكيل النة لبحث  لشكااي ا ملتابعة  احقيقية لاألفتح  لصنجاق اقر ءة  لشكااى ا لرد عليها 

اجود  لية ا ضحه امكتوبة لرد علي شكااي  ملو طنين -لاجود مكتب شكااى جماهيري يتم  ستقبال  لشكااى انشرها على الانترنت انشر رد هذه  لشكااى 

-لفصاح  ملعلومات الا-لخراج  ملوظف ملتابعة  ملشكالت علي  لطبيعة -لسرعة الاستجابة -للقاء ت جماهيرية مع  ملو طنين بصفة دارية في  ملر كز ا لقري -ل

اجود  ليه -لتوعيه  ملو طنين بحقوقهم اا جباتهم ل-ل لشكوىلعمل لقاء ت دارية شهرية مع  ملو طنين  الجية في  لتحري عن -ل الاجهزة  لرقابية متابعة

ل لشاكييبقي في متابعه ا عالم ل-ل لطبيعيةتفعيل دار  عضاء  ملنتجي الاقتصادي ا لقياد ت -ل لكترانيه للشكااي ااجود دليل امو عيج محجده للرد 

 مكان غير  لقرية بتاعته علشان نقلل  لرشوة شوية كمان نجرب  ملوظفين  لى بيتلقو   لشكااي دي على فيكل موظف يكون ل-ل لشكوىل في  ملتبعةبااخطو ت 

رئيس :للقاء ت دارية مع  ملسئولين-ل بشكل مباشر  لشكوىل  ملنتظم ا لتو صل معه مقجم  ملتابعةزيادة تحسين عملية -ل ز ي يقجرا  يحلو   ملشاكل دي 

عمل صفحة مستلقة على  لنت تخص  لوحجة  ملحلية -لرئيس  ملركز افيه يتم الاستماع لشكااى  ملو طنين احلها قجر الاماكن  ا حتى  لرد عليهم -ل لقرية 

كل احجة محلية قراية يبقى ليها صفحة على  لنت لتلقى شكااى  ملو طنين، ا لرد .ل-ل ملصااح  احكومية تنسق مع بعضها-ل عليها -للتلقى  لشكااى ا لرد 

لفي  ملجالس  لشعبية عشان كانت بتلعب دار يرجعو -  لوحجة  ملحلية كل عشر  يام للرد على  لشكااى ا خذ قر ر فيها في داى مع  ملسئول لقاء-عليها 

لمنظومة-  لوحجة  ملحلية في للشكااى  د رة- تخلى  ملوظف ملزم  نه يرد على شكوى  ملو طن حاجة-اصول  لشكوى للمسئولين اكنا بنقجر نتابع معاهم 

   لراتين ا لوقت  لطويل ابالش- حالة اجود رفض في ا ضحة على  لشكو ى ا سباب  لرفض ارداد-للثو ب ا لعقاب 

ل

 :(الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 2 - 3

فيما يتعلق بالوصول للخجمة دان تكلفة إضافية، أجمعت  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج بنسبة أكبر من قنا على إمكانية  لوصول لكافة خجمات 

، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية بجان أية تكاليف إضافية،  ا الانارة  لعامة امشراعات  لتنمية  ملحلية محل  لجر سة من طرق، اكهرباء

.ل ألاعلى في توصيل  اخجمة دان تكلفة إضافية في  ملحافظتين باملقارنة بباقي خجمات امشراعات  لتنمية  ملحلية محل  لجر سةقخجمة  لطركما جاءت 

محافظة سوهاج  اباملثل فيما يتعلق بالوصول للمعلومة، يتضح من الاستبيان  رتفاع نسبة  ملو فقين على توفر  ملعلومات عن خجمات  لتنمية  ملحلية في

 كما كانت إتاحة  ملعلومات  ملتعلقة بخجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا .عن محافظة قنا في أغلب  احاالت مع تقارب نتائج  ملحافظتين

  اخجمتين  حصجت كلتلالانارة  لعامة هي ألاعلى في  ملحافظتين باملقارنة بباقي خجمات امشراعات  لتنمية  ملحلية محل  لجر سة يليها خجمة  لطرق اقج

 .سو ء في قنا أا سوهاج%(50)نسب فوق 

 الخدمة تكلفة إمكانية الوصول  الوصول إإى املعلومات

 قنا سوهاج قنا سوهاج

 لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا  %70 ل85% 61% 65%

 الانارة  لعامة 

  لطرقل 93% 98% 60% 61%
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 إد رة  ملخلفات ا لنظافة ا لتجميل 89% 92% 54% 53%

  ملر كز  لتكنولوجية 76% 85% 48% 50%

ل

من  ملجموعات  لبؤرية من قنا على أنه يمكنهم  لوصول %ل70افيما يتعلق بخجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة ا فق 

لو ده محصلش يبقى نستنى -لممكن نشترى ملبات للكشافات اهما ييجو  يركبوها "للخجمة دان تكلفة إضافية إال في حاالت  ستثنائية منها على سبيل  ملثال 

  نه ملا بييجى يتم تركيب  لكشافات على الاعمجة، بيقولو   ملوظفين  ننا الزم نراح "لا"للغاية ما تيجى  عتماد ت للصيانة اده بياخج اقت طويل
ً
حصل د يما

 حو لى ل( بيشيل  لكشاف على عمود الانارة  للي لجر ع ل)نعمل 
ً
 ح يتم تركينها على  للي جنيه، يعنى مرة كان عجد  لكشافات 60على حسابنا، ادى تقريبا

 جنيه عشان 300لألاهالي كشافات فاحنا جمعنا من 5 لطريق 

، الو ده محصلش كانت  لكشافات حتراح دينعمل الاعمجة 

من  ملجموعات  لبؤرية من ل%ل85، كما ا فق".الماكن تانية 

بينما سوهاج على أنه يمكنهم  لوصول للخجمة دان تكلفة إضافية 

حيث تم على سبيل  نه تم تحمل تكلفة بسيطة ل(%15)أاضح 

 جنيه علي كل بيت في مقابل تغيير 40فرض رسوم مبلغ " ملثال 

 بقريه الاحايوه شرق اقريه معزالة  لي  سالك  لقجيمةالاسالك 

 لكوله امن  عترض علي  لجفع لم يتم تغيير الاسالك  مام بيته كما 

 جنيه علي كل بيت بقريه  لكوله في مقابل 20تم فرض رسوم 

 نشاء قاعجه خرسانيه احتي تاريخه لم يتم  ستكمال تركيب 

 ملحول كما تم فرض رسوم علي  هالي قريه  لكوله لتركيب  عمجه 

 كمنطقه  لجير بقريه  الجيجةل لسكنيةججيجه اخصوصا باملناطق 

".لالاحايوه شرقل

ل

من  ملستجيبين من %ل61افيما يتعلق بالوصول للمعلومة، ا فق 

من  ملستجيبين من سوهاج على أنه من  ملتاح معرفة %ل65قنا ا

معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا 

.للالانارة  لعامة

من  ملجموعات  لبؤرية من %ل93فيما يتعلق بخجمة  لطرق ا فق 

  ملجموعات  لبؤرية من سوهاج على أنه يمكنهم  من%ل98قنا ا

لم يتم دفع أي " لوصول للخجمة دان تكلفة إضافية حيث 

، كما يتضح من الاستبيان مو فقة " اخجمةتكاليف ز ئجه في مقابل 

من  ملستجيبين من سوهاج %ل61من  ملستجيبين من قنا ا60%

 على أنه من  ملتاح  لوصول ملعلومات عن خجمة  لطرق مع تقارب

  .نسبة  ملو فقين بشكل كبير بين  ملحافظتين

في محافظة قنا من  ملجموعات  لبؤرية %ل89لحجد افي  ملقابل  

 يمكنهم  لوصول اخجمات إد رة  ملخلفات ا لنظافة ا لتجميل  نهم

تضاف تكاليف "لدان تكلفة إضافية حيث تم على سبيل  ملثال 

 اخجمة على  يصاالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا 

من  ملجموعات  لبؤرية من %ل92ا"لالانارة  لعامة اهي غير موجودة 

سوهاج يمكنهم  لوصول اخجمات إد رة  ملخلفات ا لنظافة 
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تضاف تكاليف  اخجمة "ا"ل  المعيات الاهلية للقيام بااخجمة شتر كات"ا لتجميل دان تكلفة إضافية حيث أشارا  على سبيل  ملثال في قنا إلى دفعهم 

 فة من مجلس  لقرية  ا ظنجفع رسوم ن"اباملثل في سوهاج "لعلى  يصاالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة اهي غير موجودة

".لعربات  لقمامة تأخذ مال من  ملحالت مقابل جمع  لقمامة"، ا" لوحجة  ملحلية بياخجا   يصال مختوم من غير  ستخج م  اخجمة

على أنه من  ملتاح معرفة ل(%53)اسوهاج ل(%54) افيما يتعلق بالوصول للمعلومة، يتضح من الاستبيان مو فقة نسبة متوسطة من  ملستجيبين من قنا 

ل .سوهاج اقنا محافظتي في معلومات عن  ملناطق  لتي تم تجميلها مع تقارب  لنسبتين بشكل كبير

سوهاج على أنه يمكنهم  لوصول اخجمات  ملر كز محافظة من  ملجموعات  لبؤرية من %ل85من  ملجموعات  لبؤرية من قنا ا%ل76افي  ملقابل ا فق 

يكن لجيها علم  لتكنولوجية دان تكلفة إضافية،  الجير بالذكر هنا هو أن باقي  ملجموعات  لبؤرية لم تقر بوجود تكلفة  ضافية يجفعونها اإنما لم 

قنا ا من محافظة %(ل48)كما يتضح من الاستبيان مو فقة .ل اخجمة أا لم يستخجمونها ابالتالي ليس لجيهم فكرة عن اجود تكلفة إضافية من عجمهب

 .نسبة  ملو فقين بشكل كبير بين  ملحافظتين  ملر كز  لتكنولوجية مع تقارب على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجماتلسوهاجمن محافظة %(ل50)

 الجير بالذكر هنا أنه على  لعكس من  ملجاالت  لثالثة ألاخرى، ا لتي لم تبجي أية من  ملجموعات  لبؤرية عجم معرفتها بها، كانت خجمات  ملر كز 

%(.ل73)اسوهاج ل(%22) بها في  ملجموعات  لبؤرية سو ء في قنا يكن  ملشاركين على علم اال در ية لتكنولوجية هي  لوحيجة  لتي لم 

  ملحافظتين خالل الاستبيان أن أكثر اسيلة يتم  ستخج مها إلتاحة  ملعلومات هي إلانترنت ااسائل  لتو صل الاجتماعي يليها كالاقج  تفق  ملستجيبون من  

 .ل الير ن األاصجقاء ا احجيث مع  ملسؤالين اأقلها  ستخج ما هو مكتب خجمة  ملو طنين الوحات إلاعالنات في  لوحجة  ملحلية

: (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  3 - 2 - 3

فقط من  ملستجيبين من محافظة سوهاج هم من قامو  فعليا باملشاركة في عملية %ل25من  ملستجيبين من محافظة قنا ا%ل31تججر إلاشارة هنا إلى أن 

ممن شاركو  من خالل قنو ت  ملشاركة من قنا عن عملية  لتخطيط  لتشاركي %ل65عكس الاستبيان رضاء يا.ل لتخطيط لهذه  ملشراعات ا اخجمات

اتوضح نتائج الاجتماعات  لبؤرية في سوهاج بالفعل نسب مشاركة متو ضعة اعجم معرفة  الميع بقنو ت اآليات  لتخطيط .لفي سوهاج%ل71باملقارنة بـ 

من  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج على در ية بقنو ت اآليات  ملشاركة نظر  لعجم %ل53من  ملجموعات  لبؤرية في قنا ا%ل37 لتشاركي حيث لم تكن 

لب غل“أن دمجهم في عملية  لتخطيط  لتشاركي أا إلاعالن عن سبل  ملشاركة امعايير  ملشاركة إن اججت، فعلى سبيل  ملثال ذكر  ملشاركين في سوهاج 

 تلقي دعوة من .شاركشخص ا حج فقط هو من ".ل"بكيفية تنفيذ عملية  لتخطيط  عجم مشاركتهم في  لتخطيط اعجم علمهم على ملجموعة أجمعت 

، افي قنا ساد الانطباع في "ا رأيه  اخاصأمجلس  ملجينة احضور  اللسة  لتشاارية اكتب طلباته عن  اخجمات  ملختلفة بناء علي رأي  لناس  للي يعرفهم 

يحطو  "، كما أنهم "دعو ت  ملشاركة يتم تقجيمها ألشخاص اهيئات بعينها في  جتماع غير معلن ابيضعو   اخطة مع بعضهم"بعض  ملجموعات  لبؤرية أن 
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 توسيع د ئرة  لجعو ت من خالل  لبعض، ا قترح " اضع  اخطةفي اخطة بس بيراحو  لكبار  لبلج بس من غير ما نعرف  حنا امش بيجيبو  شباب تشارك 

 لنجا ت االانترنت اعمل مجلس مو زي مثل بيت  لعيلة يتم فيه مناقشة مصااح  لبلج خاصة اأن أن كافة  ملجموعات  لبؤرية في قنا اسوهاج أجمعت 

علشان "ا لتي رأى  ملشاركون في قنا أن هذه  ملشاركة .لعلى  ستعج دها للحضور إلى تلك الاجتماعات ا ملشاركة من خالل قنو ت  ملشاركة  ملتعجدة

علشان تميز  اخجمة اتنفيذ  ملشراعات بشكل صحيح اعجم  هج ر  ملال  لعام ا كساب  ملعلومات ا اخبر ت ا فادة "، ا" حساسنا باملسئولية نحو  ملجتمع

 انختار مشاريع علشان  اخجمةهنعرف نستفاد من  احاجه  للي  حنا محتاجنها، هنحسن "، كما أشار  ملشاركون في سوهاج أنه من خاللها "ملجتمعي

، علشان  حنا شباب الينا فكر ه هما عايزين يعملوإللي  نا محتجاه من إللي لشباب عنجنا يقجرا  يشتغلو  معاهم فيها، لوكنت قجرت  شارك كنت هقول 

 تباينت  لطرق اقج"لف، ملا نعمل  احاجه بادينا هنحافظ عليها املا  قول ر ي هلتزم بيه،  حنا  دري بمنطقتنا ا حتيجاتناامتطوع ممكن نجي حل مش معر

.ل لعامة لتي تستخجمها  الهات  ملعنية للمشاركة ما بين لقاء ت ا جتماعات مع  المعيات ألاهلية اكبار  لعائالت، ا لنجا ت اجلسات  لتشاار 

قنا اسوهاج قج أشارا  إلى أن ما تم  قتر حه من قبلهم خالل عملية محافظتي من  ملستجيبين في كل من  %59اأخير ، جاءت نتائج لتعكس أن حو لي 

 ، فبالرغم من أن نفس نسبة  ملستجيبين من  ملحافظتين يران أن ما  قترحوه في  لتخطيط . لتخطيط  لتشاركي قج تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ

لوجود عملية  ملشاركة في رضا ا متنانا ل لتشاركي تم مر عاته عنج  لتنفيذ، إال أنه يبجا  أنه باملقارنة باملستجيبين من قنا، كان  ملستجيبون من سوهاج أكثر

تفاات آر ء  ملشاركين اخلفياتهم ا حتياجاتهم، فإنه ليس من  ملتوقع أا  ملنطقي الاستجابة لكافة مقترحاتهم في نفس  لتوقيت افي اأكثر اعيا بأنه مع ذ تها 

ل.لظل محجادية  ملو رد

ل:مقترحات لتطوير عملية  لتخطيط  لتشاركي 

من تلك  ملقترحات في ل%ل15أبجى  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية  لكثير من  ملقترحات  لتي من شأنها تطوير عملية  لتخطيط  لتشاركي، تركزت حو لي 

منها في محافظة سوهاج حول طرق  لتخطيط  لتشاركي، حيث  قترحو  من خاللها عقج  جتماعات انجا ت اجلسات القاء ت مع %ل41محافظة قنا ا

من تلك %ل56 ملو طنين احتى  عج د  ستبيانات رأي لتجميع أر ء  ملو طنين لوضعها في الاعتبار  في عملية  لتخطيط، إال أ ن  ملثير لالنتباه أن حو لي 

حيادية  ا تشاار اتخطيط مشترك برقابة ملقترحات في محافظتي قنا اسوهاج ركزت على ضرارة الاهتمام بقيم  لتخطيط  لتشاركي من مشاركة مجتمعية ا

 ابشفافية ابشكل يمثل  لطو ئف  ملختلفة في  ملجتمع خاصة إلاعالن عن  لجعوة للتخطيط بشكل موسع االاختيار  ملوضوعي للمشاركين امصج قية ا

ل. ملرأة ا لشباب

 

 

 

 

 

 



37 | P a g e  
 

من منظور ) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 2 - 3

: ورضا املستفيدين عن الخدمة (مستخدمي الخدمات

 الجير بالذكر هنا أن تقييم  ملجموعات  لبؤرية في كل 

قنا اسوهاج الودة خجمات  لكهرباء ا محافظتي من 

الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة، ا لطرق، 

ا ملخلفات كان أعلى من رضائهم عن تلك  اخجمات افقا 

لالستبيان كما سيتضح الحقا تحت كل خجمة، اكما تم 

 فإن ذلك قج يعود إلى أن 4ل-ل1ل-ل3إلاشارة سابقا في  لبنج 

 ملجموعات  لبؤرية تم عقجها بعج جلسات الاستماع 

مباشرة، ابالتالي أصبح لجى  ملشاركين صورة أاضح عن 

برنامج تنمية  لصعيج اعن /مجهود ت  لتنمية  ملحلية

اليس –لألانشطة  لتي يقومون بها على كافة ألاصعجة 

اأحيانا في ظل -لفقط ما يرانه أا يتطرق إلى أسماعهم 

امن هنا أصبح تقييمهم لتلك  اخجمات .لمو رد محجادة

أعلى مما يؤكج على أهمية إتاحة  ملعلومات اإشر ك 

.ل ملو طنين ملا لها من تأثير على تقييم  ملو طنين للخجمة

كما سللت محافظة سوهاج نسب رضاء عن  اخجمات 

محل  لجر سة انسب تقييم الودة تلك  اخجمات أعلى 

.لل في قنامثيالتهامن 

بشكل عام، سللت خجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا 

الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة أعلى نسب جودة ارضاء 

قنا اسوهاج، مع –ل  ملحافظتين كالعن تقجيم  اخجمة في 

محافظة سوهاج   في الودة رتفاع نسب  لرضا اتقييم 

من  ملستجيبين من سوهاج عن رضاهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ملقجمة %ل52فقج أشار .لعن محافظة قنا

خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  من  ملستجيبين من قنا، في نفس  لوقت كانت نسبة  ملجموعات  لبؤرية  لتي ا فقت على أن%ل36 مقارنة بــــإليهم

.للسوهاج%ل60في قنا باملقارنة بـ %ل48 لعامة  ا الانارة  لعامة مقجمة بشكل جيج هو 

ل

ل 

 

 

 

 

 

 

  فكار التي تم تكرارها في مقترحات املشاركين وفقا للمحافظة: (7)جدول 

 سوهاجقنا  لفكرة  لتي تم تكر رها 

طرق 

 لتخطيط 

 لتشاركي 

 12.4 6.3  جتماعات 

 5.3 2.5 نجا ت

 3.8 2.5 جلسات

 1.4 2.5 لقاء ت مع  ملو طنين

 5.3 0.6  ستبيان رأي للتعرف على آر ء  ملو طنين

قيم 

 لتخطيط 

 لتشاركي 

 7.2 6.9مشاركة مجتمعية احو ر مجتمعي 

 11.5 3.1 إلاعالن عن  لجعوة للتخطيط بشكل موسع

 1.4 0.6  ختيار  ملشاركين بشكل موضوعي 

 7.7 7.5 دعوة موسعة احضور منصة  لتخطيط  لتشاركي

 2.4 3.8 أخذ آر ء  ملشاركين في الاعتبار

 15.8 18.9  لتخطيط بشكل جماعي

 3.8 6.3 متابعة تنفيذ  ملشراعات

 4.3 1.9  لتشاارل

 1.9 2.5 رقابة-لمصج قية-حيادية 

 0.5 4.4 تمثيل  لطو ئف ا لفئات  ملختلفة

فئات 

اموضوعات 

على قجر 

من ألاهمية 

 4.8 3.1إشر ك  المعيات ألاهلية  لعاملة على ألارض 

 1.9 7.5 شباب

 2.4 9.4 مرأة

 2.4 1.9  مليز نية / ملخصصات  ملالية

 3.8 7.5  ستخج م الانترنت
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 سوهاج عن رضاهم عن خجمة  لطرق  ملقجمة إليهم، في نفس  محافظةمن  ملستجيبين من%ل34 قنا ا محافظة من  ملستجيبين من%ل18كما أعرب 

.لسوهاجمحافظة في %ل45قنا امحافظة في %ل43 لوقت كانت نسبة  ملجموعات  لبؤرية  لتي ا فقت على أن خجمة  لطرق مقجمة بشكل جيج هو 

 

 

 

 

ل

 

من  ملستجيبين من سوهاج عن رضاهم عن خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميل، اتتشابه هاتين  لنسبتين إلى حج %ل36من  ملستجيبين من قنا ا%ل19اأعرب 

سوهاج، كما يتضح كما %ل35قنا ا%ل24كبير مع نسبتي  ملجموعات  لبؤرية  لتي ا فقت على أن خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميل مقجمة بشكل جيج هو 

.لمحافظة سوهاج عن محافظة قنا  في الودةسبق  لذكر  رتفاع نسب ا لرضا اتقييم 

من  ملستجيبين من سوهاج عن رضاهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية  ملقجمة إليهم، في نفس  لوقت كانت %ل33من  ملستجيبين من قنا ا%ل25أعرب 

 الجير بالذكر هنا أنه على .لسوهاج%ل9قنا ا%ل17نسبة  ملجموعات  لبؤرية  لتي ا فقت على أن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية مقجمة بشكل جيج هو 

 لعكس من  ملجاالت  لثالثة ألاخرى، ا لتي لم تبجي أية من  ملجموعات  لبؤرية عجم معرفتها بها، كانت خجمات  ملر كز  لتكنولوجية هي  لوحيجة  لتي لم 

، افيما يلي  جمال  ملشكالت  لتي تتعرض لها كل محافظة %(.73)اخاصة سوهاج ل(%22)يسمع بها  لكثير من  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية في قنا 

ل.ا لتوصات  ملقترحة من  ملجموعات  لبؤرية

 

 

 

 

 

ل

ل
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 ملخص مستوي الرضا على الخدمات ومستوي الرضا على الجودة

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــالخ  عن الخدماترضامستوي  تقديم الخدماتجوده مستوي 

 قنامحافظة  سوهاجمحافظة  قنامحافظة  سوهاجمحافظة 

 االانارة  لعامة كهرباء  36% 52% 48% 60%

  لطرقل 18% 34% 43% 45%

 إد رة  ملخلفات ا لتجميل 19% 36% 24% 35%

  ملر كز  لتكنولوجية  25% 33% 17% 9%

 اجماإي مستوي الرضا على الخدمات ومستوي الرضا على جوده تقديم الخدمات محافظة سوهاج

لل( ملخلفات إد رة  لطرق،لاالانارة  لعامة،ل لكهرباء ا الانارة  لعامة ) اخجمات لملحافظة سوهاج ألجماليل لعام لرضا مستوي نسب 

 نسبة الرضاالخدمة 

 

الكهرباء و الانارة العامة  

والانارة العامة 

52% 

 %34الطرق 

 %36إدارة املخلفات 

النسبة املئوية متوسط 

رضا الملستوي العامة 

 بمحافظة الخدماتعلى 

 سوهاج

 

40.7 

ل( ملخلفات إد رة  لطرق،لاالانارة  لعامة،ل لكهرباء ا الانارة  لعامة ) خجمات تقجيملجوده في  لعام ملحافظة سوهاج لرضا مستوي نسبة 

مستوي  الودة  اخجمة 

ل

 لكهرباء ا الانارة 

 لعامة  االانارة 

 لعامة 

 %60لل

 %45 لطرق 

 %35للإد رة  ملخلفات 

النسبة متوسط 

املئوية ملستوي 

جودة للرضا على 

  الخدماتتقديم

 بمحافظة سوهاج 

46.7% 

52% 

34% 

36% 

40.70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

 الكهرباء والانارة العامة 

 الطرق 

 إدارة املخلفات 

 نسبة الرضا العامة 

النسبة املئوية ملستوي الرضا على  الخدمات محافظة 

 سوهاج

60% 

45% 
35% 

46.70% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

الكهرباء 
 واالنارة العامة 

متوسط النسبة  إدارة المخلفات  الطرق 
المئوية لمستوي 

للرضا على 
جودة تقديم  
 الخدمات 

 النسب املئوية ملستوي الرضا على جودة تقديم الخدمات محافظة سوهاج    

 مستوي الجودة  
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 اجماإي مستوي الرضا على الخدمات و مستوي الرضا على جوده تقديم الخدمات محافظة قنا

لل( ملخلفات إد رة  لطرق،لاالانارة  لعامة،ل لكهرباء ا الانارة  لعامة ) اخجمات لملحافظة قنا ألجماليل لعام لرضا مستوي نسب 

نسبة الرضا الخدمة 

 

الكهرباء و الانارة 

العامة  والانارة 

العامة 

36% 

 %18الطرق 

 %19إدارة املخلفات 

النسبة متوسط 

العامة املئوية 

على رضا الملستوي 

 بمحافظة الخدمات

 قنا

 

24.3% 

ل

ل( ملخلفات إد رة  لطرق،لاالانارة  لعامة،ل لكهرباء ا الانارة  لعامة )  اخجمات تقجيملجودهفي  لعام ملحافظة قنا  لرضا مستوي نسبة 

مستوي الخدمة 

الجودة 

 

الكهرباء و الانارة 

العامة  والانارة 

العامة 

48% 

 %43الطرق 

 %24إدارة املخلفات 

النسبة متوسط 

املئوية ملستوي 

جودة لرضا على  

ل الخدماتتقجيم

 بمحافظة قنا

38.3% 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

36% 

18% 

19% 

24.30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

 الكهرباء والانارة العامة 

 الطرق 

 إدارة املخلفات 

 …متوسط النسبة املئوية العامة ملستوي الرضا على 

النسبة املئوية العامة ملستوي الرضا على الخدمات بمحافظة 

 قنا 

 نسبة الرضا 

48% 43% 

24% 

38.30% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

متوسط النسبة المئوية  إدارة المخلفات  الطرق  الكهرباء واالنارة العامة 
لمستوي للرضا على 
جودة تقديم الخدمات 

 بمحافظة قنا 

النسبة املئوية ملستوي الرضا على جودة تقديم الخدمات 

لبمحافظة قنا

 مستوي الجودة  
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 ملخص مستويات الرضا على مستوي مراكز 

محافظة قنا 

  وشكاوي رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهممستوي  1 - 2 - 3

احتياجات املجتمع وفق تنفيذ املشروعات 

 نسبة املوافقة املركز

 %78 نقادة

 %75.50 دشنا

 %69 الوقف

 %68 فرشوط

 %53 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقن

 %43 نحع حمادي

  %29أبو تشت 

 
 الاستجابة لشكوي املواطنين 

  نسبة املوافقة املركز 

 %78 نقادة

 %50 دشنا 

 %33 الوقف 

 %29 فرشوط 

 %20 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقن

 %20 نحع حمادي 

  %11أبو تشت  

 
 ل:(الوصول إإى املعلومات تكلفة إمكانية الوصول ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 2 - 3

 املركز
لخدمات العامة مستوي الرضا عن إمكانية الوصول للمعلومات ل

املراكز التكنولوجية النظافة والتجميل كهرباء والانارة العامة الطرق 

 %27 %31 %40 %45أبو تشت 

 %61 %55 %47 %66 دشنا

 %48 %63 %69 %72 الوقف

 %41 %62 %67 %62 فرشوط

 %49 %47 %51 %49 قنا

 %57 %53 %64 %56 نحع حمادي

 %53 %60 %82 %57 نقادة
 

 

78% 75.50% 
69% 68% 

53% 
43% 

29% 

 أبو تشت  نحع حمادي  قنا  فرشوط  الوقف  دشنا  نقادة

 نسبة موافقة املستجيبين على تنفيذ املشروعات وفق احتياجاتهم

78% 

50% 

33% 29% 
20% 20% 11% 

نحع  الوقف  نقادة فرشوط 

 حمادي 

 دشنا  أبو تشت  قنا 

 مستوي الرضا عن التعامل مع الشكاوي 
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 :(التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  3 - 2 - 3

مستوي الرضا عن املشاركة في التخطيط للخدمات 

 املركز 
نسبة 

  الرضا

عدد 

 املشاركين

 17 %88 نقادة

 20 %85 فرشوط 

 13 %69 الوقف 

 16 %63 قنا 

 13 %61 دشنا 

 13 %55 نحع حمادي 

 11 %30 أبو تشت 
 

 
  عملية تنفيذ املشروعاتفي املواطنين تم اقتراحه من مراعاة مامستوي الرضا عن 

نسبة الرضا   املركز 

 %92 الوقف 

 %84فرشوط  

 %69دشنا  

 %53نقادة 

 %50قنا  

 %44نحع حمادي  

 %30أبو تشت  
 

 
 :ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 2 - 3

 املركز
لخدمات العامة مستوي الرضا عن ا

املراكز التكنولوجية النظافة والتجميل كهرباء والانارة العامة الطرق 

 %27 %31 %40 %45أبو تشت 

 %61 %55 %47 %66 دشنا

 %48 %63 %69 %72 الوقف

 %41 %62 %67 %62 فرشوط

 %49 %47 %51 %49 قنا

 %57 %53 %64 %56 نحع حمادي

 %53 %60 %82 %57 نقادة
 

 

 

88% 85% 
69% 

63% 61% 
55% 

30% 

 أبو تشت  نحع حمادي  دشنا  قنا  الوقف  فرشوط  نقادة

التخطيط )مستوي الرضا عن املشاركة في التخطيط للخدمات

 بالنسبة لعدد املشاركين الفعليين بالعينة( التشاركي

92% 
84% 

69% 

53% 50% 
44% 

30% 

 أبو تشت  نحع حمادي  قنا  نقادة دشنا  فرشوط  الوقف 

فى عملية   مستوي الرضا عن مراعاة  ما تم اقتراحه من املواطنين

 تنفيذ املشروعات  
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 ملخص مستويات الرضا على مستوي مراكز 

 سوهاج محافظة 

  وشكاوي رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهممستوي  1 - 2 - 3

احتياجات املجتمع وفق تنفيذ املشروعات 

 نسبة املوافقة املركز

 %91 املراغة

 %89 حي غرب

 %79 الكوثر

 %75 ساقلته

 %71 اخميم

 %70 طهطا

 %70البلينا 

 %62جهينة 

 %58دار السالم 

 %58طما 

 %54سوهاج 

 %52املنشاة 

  %49جرجا 

 

 الاستجابة لشكوي املواطنين 

  نسبة املوافقة املركز 

 %75 الكوثر

 %67 طهطا

 %64 حي غرب

 %62 املراغة

 %57 طما

 %58 سوهاج

 %53دار السالم 

 %38البلينا 

 %35جرجا 

 %31املنشاة 

 %25اخميم 

 %16ساقلته 

  %9جهينة 

 

 

 

 

91% 89% 
79% 

75% 71% 70% 70% 
62% 58% 58% 

54% 52% 49% 

ل ملر غة لحي غرب ل لكوثر لساقلته ل خميم لطهطا ل لبلينا لجهينة د ر 

ل لسالم

لطما لسوهاج ل ملنشاة لجرجا

 نسبة موافقة املستجيبين على تنفيذ املشروعات وفق احتياجاتهم

75% 
67% 64% 62% 

57% 58% 
53% 

38% 35% 
31% 

25% 

16% 9% 

لمستوي الرضا عن التعامل مع الشكاوي 
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 ل:(الوصول إإى املعلومات تكلفة إمكانية الوصول ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 2 - 3

 املركز
لخدمات العامة مستوي الرضا عن إمكانية الوصول للمعلومات ل

املراكز التكنولوجية النظافة والتجميل كهرباء والانارة العامة الطرق 

 %38 %41 %53 %48 اخميم

 %47 %48 %56 %51 البلينا

 %61 %70 %58 %65 الكوثر

 %71 %68 %78 %86 المراغة

 %25 %35 %67 %54 المنشاة

 %12 %21 %54 %15 جرجا

 %49 %53 %64 %61 جهينة

 %86 %74 %83 %92 حي غرب

 %36 %42 %62 %58 دار السالم

 %45 %41 %50 %50 ساقلته

 %63 %75 %85 %80 سوهاج

 %47 %46 %46 %46 طما

 %59 %67 %74 %76 طهطا
 

 

 :(التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  3 - 2 - 3

مستوي الرضا عن املشاركة في التخطيط للخدمات 

 املركز 
نسبة 

الرضا  

عدد 

املشاركين 

 10 %100 حي غرب

 5 %100قلته اس

 12 %92الكوثر 

 9 %89جهينة 

 21 %81سوهاج 

 15 %73طهطا 

 10 %70البلينا 

 27 %67املنشاة 

 21 %67دار السالم 

 9 %63املراغة 

 13 %62طما 

 25 %60اخميم 

 8 %13جرجا 
 

 

 

 

 

 

  

100% 100% 
92% 89% 

81% 
73% 70% 67% 67% 63% 62% 60% 

13% 

حي 

لغرب

لساقلته ل لكوثر لجهينة لسوهاج لطهطا ل لبلينا ل ملنشاة د ر 

ل لسالم

ل ملر غة لطما ل خميم لجرجا

(  التخطيط التشاركي)مستوي الرضا عن املشاركة في التخطيط للخدمات

 بالنسبة لعدد املشاركين الفعليين بالعينة
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  عملية تنفيذ املشروعاتفي املواطنين تم اقتراحه من مراعاة مامستوي الرضا عن 

نسبة الرضا   املركز 

 %92 الكوثر

 %80البلينا 

 %75جهينة 

 %72سوهاج 

 %70حي غرب 

 %67طهطا 

 %62املنشاة 

 %60ساقلته 

 %50اخميم 

 %45املراغة 

 %43دار السالم 

 %27طما 

 %13جرجا 
 

 

 

 :ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 2 - 3

 املركز
لخدمات العامة مستوي الرضا عن ا

املراكز التكنولوجية النظافة والتجميل كهرباء والانارة العامة الطرق 

 %38 %41 %53 %48اخميم 

 %47 %48 %56 %51 البلينا

 %61 %70 %58 %65 الكوثر

 %71 %68 %78 %86 املراغة

 %25 %35 %67 %54 املنشاة

 %12 %21 %54 %15 جرجا

 %49 %53 %64 %61 جهينة

 %86 %74 %83 %92 حي غرب

 %36 %42 %62 %58 دار السالم

 %45 %41 %50 %50 ساقلته

 %63 %75 %85 %80 سوهاج

 %47 %46 %46 %46 طما

 %59 %67 %74 %76 طهطا
 

 

 

 

92% 

80% 
75% 72% 70% 67% 

62% 60% 
50% 

45% 43% 

27% 
13% 

ل لكوثر ل لبلينا لجهينة لسوهاج حي 

لغرب

لطهطا ل ملنشاة لساقلته ل خميم ل ملر غة د ر 

ل لسالم

لطما لجرجا

فى عملية تنفيذ   مستوي الرضا عن مراعاة  ما تم اقتراحه من املواطنين

لاملشروعات  
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 ا للمحافظة املشكالت وفق5 - 2- 3

 

 : خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  و الانارة العامة
سوهاج تم تحديدها في عمليات تقديم الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  و الانارة العامة بمحافظة الصعوبات التي / املشكالت

 إلى تقجيم خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة بشكل منقوص اتختلف سوهاجأشار  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية في 

سوء ، "الاهتمام بالشو رع  لرئيسية فقط"درجة  لنقص في تقجيم  اخجمة بشكل كبير بين  لريف ا احضر، حيث تركزت مشكلة  ملشاركون من  لريف في 

 ملنازل محملة علي "، "الاسالك غير مغطاه"، "ألاعمجة متهالكة تماما"، "توزيع خطه  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة بالقريل

، "مافيش كهارب في الاعمجة"، "  لصيف فتر ت طويلهفيتقطع ب"، " تصليحهنال يمك لكشافات بها عيوب عنج  لتلف "، " الاسالك متهالكة،"خشب

 اقج  نصب . بالكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامةة بتجخل في  لتعامالت  اخاصا ملحسوبيةل لو سطة"، "متباعجة عل فتر ت  لصيانة"

 ا لتوسع فيها ملا لها من تأثير على أمنهن اسالمتهن  لشخصية
ً
، حيث أشرن  اسالمة أسرهن اممتلكاتهاالاهتمام ألاكبر لإلناث على  ستج مة إلانارة ليال انهار 

مناطق امناطق "، "مش اصله لكل الاماكن  حيان بيجى اقت كل  لشو رع مطفية"، "أسالك مكشوفة تمثل خطر  لصعق"خالل  ملجموعات  لبؤرية إلى أن 

 لكهرباء ا الانارة "، "ملا بيطلع  لصيف بتظهر  ملشاكل علشان كترة  لضغط ا ملحوالت مش بتستحمل"، "ساعات  لنور بينقطع بيقعج لتانى يوم"، "بتنور 

لاافاة تؤدي  لي حجاث بعض  ملشاكل امتهالكةلقجيمةلألاعمجةاجود بعض "، "  لصيف ابتبوظ الاجهزةفي لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة ضعيفة 

 بسبب قله الانارة علشان في تكاتك بتمش ي حو دثفي "، "الاجهزة بتبوظ بسبب ضعف  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة"، " ملو ش ي

قريه  لريينه في ملا تمطر الاسالك بتولع "، "سانجين عمج ن  لنور بعراق  لنخل الو اقعت  ا  قل ماس بيولع في الاماكن  ملوجود فيها"، "من غير كشافات

الاسالك قريبه جج  املا عربيه "، "كفاية منها املا طلب  نهم يغطو  ا يعملو   سالك عازله قالولي غطيها بالستيك اطبعا د  مش  لقريبةابتمسك في  لبيوت 

  ملناطق لم يتم بها توصيل كهرباء مثل  ملقابر ا الزر ضيوجج بعقرية  لسالمونى "ل، " تمر اد  خطر لعاليةبتعجي حج بيرفعها بادية عشان  لعربيات 

ل." هذه  ملسافة اال كشاف نورلفيكم ال يوجج 3قرية نيجه بعض  ملناطق لم يتم تغطية الاسالك يوجج قرى بمسافة ل، لقبلي

 قناتم تحديدها في عمليات تقديم الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  والانارة  العامة بمحافظة الصعوبات التي / املشكالت

تقجيم خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة بشكل منقوص  إلى محافظة قنا   لبؤرية في أشار  ملشاركون في  ملجموعات

اتختلف درجة  لنقص في تقجيم  اخجمة بشكل كبير بين  لريف ا احضر، حيث تركزت مشكلة  ملشاركون من  لريف في عجم صيانة  ملحوالت بطريقة 

مستمرة مما يؤدي  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة د خل  ملنازل احرق الاجهزة  لكهربائية ا عجم اجود  عمجة  نارة 

 ا لتوسع فيها ملا لها من تأثير على أمنهن اسالمتهن  لشخصية، حيث "لاكشافات في  لشو رع
ً
اقج  نصب الاهتمام ألاكبر لإلناث على  ستج مة إلانارة ليال انهار 

، طريق ما بين نقاده اقنا ال تتوفر بيه  ناره "عجم اجود كشافات ا عمجة إنارة في  لشو رع  الانبية لقرية  لشيخية"أشرن خالل  ملجموعات  لبؤرية إلى 

 ملج فن مفهاش  ي عمود  ا "لكامله لذ  نشعر بااخوف اال يوجج كشافات اعجم تججيج  سالك  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة،

  لليل، ا فيه شو رع بعج  ملغرب محجش يقجر يمش ي فيها بسبب  نها في  لنهار امش شغالة في بعض الاماكن شغالة في لكشافات :لكشاف  نارة كما أن

 في  لقري ال يتم تغيير  لكشافات كما يوجج  ماكن اشو رع بها كثافة سكانية ال توجج بها  عمجة  ا إلانارة، "مفهاش  نارة، فيه قري كتيرة مفهاش ملض

عجم صيانة  ملحوالت بطريقة مستمرة مما يؤدي  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة "، ا"كشافات كما يوجج منطقة يمر بها  لضغط  لعالي فوق منازل ألاهالي

".ل لعامة  ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة د خل  ملنازل احرق الاجهزة  لكهربائية

 

: خدمات الطرق 
 سوهاج محافظةب تم تحديدها في عملية تقيم خدمة الطرق الصعوبات التي / املشكالت

 لطرق غير مطابقة " إلى عجم تمهيج  لطرق، افي حين تركزت مشكلة  ملشاركون من  احضر في كون سوهاجأشار  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية في 

/لالاهتمام بطرق معينة "، تركزت مشكلة  ملشاركون من  لريف في "للمو صفات ااجود  ملطبات  لصناعية بشكل كبير اعجم رصف  لطرق  الانبية

طول مجه تنفيذ  لرصف يعود بالضرر علي ألاهالي كما  ن "، " لطريق ضيق ابتحصل حو دث كتير امفيش شلر خالص على جو نب  لطريق"، "رئيسية

تم ردم  لبيوت علي جانبي  لطرق اقج  ا لرصف  قل من  ملخطط  لفعلي ة للغايسيئةل ملرصوفةاده  لطرق ج"، "ة للغايسيئةل ملرصوفةجوده  لطرق 

اقج  نصب الاهتمام ألاكبر لإلناث على تمهيج  لطرق ملا له من تأثير سلبي على أمان  ملارة ا لركاب كما ".ل اهناك حو دث بسبب تكسير  لطرقل ملرصوفة

طريق مركز شباب بني حرب ملجمع "، "مافيش مطبات صناعيه قصاد  ملج رس"أشارت إلاناث من  لريف إلى  ملشاكل  لتي تو جه ذاي الاحتياجات  اخاصة ا

عايزين نرصف طرق قريه كوم غريب علشان  احو دث، طريق كوم غريب "، " لطلبة ملج رس  لثانوي  لصناعي تم رصفه اتكسيرة مما  دي لزيادة حو دث 

طو ل طريق نجع على  لعفير لقرية ل متكسر ا ملجرسة الاعج دية، لناديلق لصناعية طريل ملنطقة "مافيش  شار ت فالطرق فبيحصل حو دث، "، "فيه كو رث
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قرية  لعيسااية  لطرق د خل  لقرية غير مهيئة امكسورة اغير مرصوفة ا لكوبرى متهجم لم "، ا" لعسال بها تلف بكثرة اال نستطيع ذهاب الااالد للمج رس

 بها مناطق  ستثمارية ا لطريق يالاحايوه شرق لم يتم رصف الا  لطرق  لتلمتر منها فقط ا لطرق بها مطبات،100يتم تغطية  لترعة بالكامل تم تغطية 

 بها  ملشكلة اجود ي  لتي توصل  لى  لنجوع هي شرق  لطرق  لتةقرية  لصو معلباعة  الائلين من جهة ا ملقابر من  الهة الاخرى،لضيق بسبب اجود  

قرية  لكوله يوجج طريق  الزيرة ضيق اغير مرصوف اصغير بالنسبة للنجع  لطرق مش سالكة ابها ل  لنجوع،فيمنحنيات امطبات كثيرة اال يوجج  صال 

ل."حفر امطبات كثيرة 

 

 قنا محافظةب تم تحديدها في عملية تقيم خدمة الطرق الصعوبات التي / املشكالت

 لطرق غير مطابقة "عجم تمهيج  لطرق، افي حين تركزت مشكلة  ملشاركون من  احضر في كون  إلى سوهاج ملجموعات  لبؤرية في أشار  ملشاركون في 

مشكلة عجم رصف  لطرق في "، تركزت مشكلة  ملشاركون من  لريف في "للمو صفات ااجود  ملطبات  لصناعية بشكل كبير اعجم رصف  لطرق  الانبية

 لعموم ا ملطبات مما يعوق حركة  لسير ايؤدي  لى كثرة  احو دث االازدحام، اتوجج بعض  لقرى لم يتم رصف  لطرق بها اغير معلوم متي سيتم  احصول 

، اقج  نصب الاهتمام ألاكبر لإلناث على تمهيج  لطرق ملا له من تأثير سلبي على أمان  ملارة ا لركاب كما أشارت إلاناث من  لريف إلى أن "على هذه  اخجمة

كمان  برز مشكلة  نهم ملا بيعملو  كجه أا حتى بيقررا  يرصفو  طريق ججيج مش بيعملو   ز لة للطبقة –ل لطرق بيحصل فيها ترقيع مش رصف ججيج "

".لبيعملو  ألاسفلت  الجيج فوق  لقجيم، اده مع مرار  لوقت بيخلى منسوب  لطرق  على من مج خل  لبيوت..ل لقجيمة من ألاسفلت، أل

 

 :خدمات التجميل وإدارة املخلفات
 

 سوهاج محافظةب تم تحديدها في عملية تقييم خدمات التجميل وإدارة املخلفات الصعوبات التي / املشكالت

إلى تقجيم خجمات  لتجميل اإد رة  ملخلفات بشكل منقوص اتختلف درجة  لنقص في تقجيم  اخجمة بشكل   لبؤرية في قنا أشار  ملشاركون في  ملجموعات

"لاجود بعض  ملشكالت في عجد  لسيار ت جمع  لقمامة االادا ت ا لعمال“كبير بين  لريف ا احضر، ففي حين تركزت مشكلة  ملشاركون من  احضر في 

، " لقمامة مرمية على جو نب  لطريق اكتيرة خالص عنج  لترعة"لتتفاقم  ملشكلة أكثر في  لريف ا لتي اخصها  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية من  لريف في

 لقاء  ملخلفات علي  لطرق يتم ل لقمامةصناديق المع /عجم تخصيص أماكنبسبب "، "للقمامة بالقري  ا صناديق  لقمامةال يوجج أماكن لتجميع "

، اقج "، " كما يتم  لقاء سيار ت  لكسح احمولتها بالترع اعلي جو نب  لطرقل.. في  لقريلبالبيئةيضر مما  لتخلص من  ملخلفات عن طريق  احرق ابالقري 

 نصب الاهتمام ألاكبر لإلناث على  لنظافة أا إد رة  ملخلفات أكثر من  لتجميل ملا لها من تأثير سلبي على  لصحة، حيث أشارت  ملشاركات إلاناث في 

 صناديق لكن فيهلألاهالي انحية  ملجلس من ناحية ي من ناحيتين من ناحية ألاهالة مشكلهال يوجج نظافة  صال في"لأنهل ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إال

حجاث تلوث بسب "، ا"امفيش عربيات بيشل  ملخلفاتل برة  لصنجاقلي من برة  ما من ناحية  ملجلس مش بيطبق محاضر مخالفة على بيرمي لناس بترم

 كل مكان حتى لو في بتفضل متكومة  لزبالة"، "ألاهالي ا ملخلفات على  لترع بيتم حرقها من قبل  لزبالةبسب تر كم "، "حرق  لقمامة لكثرتها ا لتخلص منها

 امكان  ملستشفىفى قمامه بجو ر "، ا" لعمال قليله في  ملجلس ف مش بيكفو حاجه""، "محجش بيشيل  ي مخلفات ف بنضر نحرقها بنفسنا"، ا" عمالفي

، " على جو نب  لطريق ملوجودةال يوجج تجميل بقريه فااجلي بسبب  ملخلفات "، ا" قريه حضرمشطفي على الاطالق ةدبح ا ملستشفى بسببها غير نظيف

".ليوجج مخلفات د خل  ملصارف بقريه بنى ا صل"، ا"باألمر ض مما يصيب  ملو طنين  لسكنيةيوجج مقالب زباله د خل  لكتل "ا

 قنا محافظة محافظةب تم تحديدها في عملية تقييم خدمات التجميل وإدارة املخلفات الصعوبات التي / املشكالت

إلى تقجيم خجمات  لتجميل اإد رة  ملخلفات بشكل منقوص اتختلف درجة  لنقص في تقجيم  اخجمة بشكل   لبؤرية في قنا أشار  ملشاركون في  ملجموعات

"لاجود بعض  ملشكالت في عجد  لسيار ت جمع  لقمامة االادا ت ا لعمال“كبير بين  لريف ا احضر، ففي حين تركزت مشكلة  ملشاركون من  احضر في 

 كل فيمفيش  ي شغل نضافه  تعمل،  لزبالة "تتفاقم  ملشكلة أكثر في  لريف ا لتي اخصها  ملشاركون في أحج  ملجموعات  لبؤرية  ملشاركون من  لريف في 

 "ل، "  لشو رع، مفيش تجميل  ا تحسين للبيئةفيمكان 
ً
 موضوع  لنظافة ارفع  ملخلفات ا لقمامة، الو فيه حاجة في شغل بيتم أيقرى مفيهاش تقريبا

جوه  لقرى فيه –ل بتربط قوص بالقرى، لكن غير كجه مفيش خالص  لليبتحصل فجه بيكون  ما بس على مج خل  لقري من بره ا لطرق  لرئيسية 

  لليجمعيات هيا 
ً
، اقج  نصب الاهتمام ألاكبر لإلناث على  لنظافة أا " مقابل تجميع  لقمامة منهمفي بتعلب  لجار ده، ابتجمع فلوس من  لناس شهريا

 نتشار  ملخلفات على  لشو رع  لرئيسية "إد رة  ملخلفات أكثر من  لتجميل ملا لها من تأثير سلبي على  لصحة، حيث أشرن خالل  ملجموعات  لبؤرية إلى 

 اتوجج بعض  لقرى تتكلف  شتر ك ألاهالي تلوث  لبيئة ايؤدي الشمئز ز بمما يسب بقرية نجع هاران ينات  مليته على  لكبار اعلى حو ف  لترع ارمي  احيو

، اأنه "ليتم نقل  ملخلفات اغير مستفيجة بخجمة  د رة  ملخلفات من  لوحجة  ملحلية مثل قرية بئر عنبر الن  اخجمة مقتصرة على  لشو رع  لرئيسية فقط

–ل مام مسلج  لعمري –ل لنوبة ل)ر ن االامر ض مثل ئيوجج  كثر من مكان به تجمع للقمامة بشكل يتصبب في  نتشار  لكالب ا لف" مجينة قوص في

ل".(بجو ر  ملوقف  الجيج –لمنطقة  لشو در  مام مؤسسة محمج محمود –ل لشيخ عتمان –ل احملة  مليكانيكية  لقجيمة –ل ملحكمة 
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: خدمات املراكز التكنولوجية
 سوهاج محافظةب تم تحديدها في عملية تقييم خدمات املراكز التكنولوجيةالصعوبات التي / املشكالت

  لريف أنه نحيث ذكر  ملشاركون م أغلب  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية من  لريف من عجم معرفتهم بااخجمات  لتي تقجمها  ملر كز  لتكنولوجية أشار

على  لعكس ، "محجش يعرف عنه حاجة"، ل"ال توجج مر كز تكنولوجيه بالقري أصال"، " بقري  ملركز ملحليةال يوجج مركز خجمات تكنولوجيا بالوحج ت "

"لالامور تمام"من  ملشاركين في الاجتماعات  لبؤرية من  احضر، ا لذين عكست مساهمتهم اعي أعلى بااخجمات  لتي تقجمها  ملر كز  لتكنولوجية اأن 

 لراتين اعجم معرفتنا بااخجمات  ا  جر ء ت  لعمل به اتهكم "ا "ل لسيستم د يما بيكون ا قع"لبالنسية للبعض الكن  ملشكلة بالنسبة للبعض ألاخر أن 

لمال يعل"ل، ا"  لبلج هم فقط بتستخجمهفيلة لر شجين “أن ، كما أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى "بعض  ملوظفين علينا 

"ل عن  ملركز اخجماتهلألهاليمافيش اعى "ا"ل للمركز  لتكنولوجيةجميع  ملو طنون  احاضران بنوع  اخجمات  لتي يقجمها هذ   ملركز بسبب عجم اجود دعاي

 قنا محافظةب تم تحديدها في عملية تقييم خدمات املراكز التكنولوجيةالصعوبات التي / املشكالت

غير مفعل اال نسمع عنه  ي "عانى أغلب  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية من  لريف من عجم معرفتهم بااخجمات  لتي تقجمها  ملر كز  لتكنولوجية فاملركز 

"لبالنسبه للمر كز دي  حنا مش عارفين هي بتقجم  يه كمان مش بيتم الاعالن عن  اخجمات  لى بتقجمها علشان كجه  حنا مش بنعرف عنها حاجة "ا"لش يء

الامور "على  لعكس من  ملشاركين في الاجتماعات  لبؤرية من  احضر، ا لذين عكست مساهمتهم اعي أعلى بااخجمات  لتي تقجمها  ملر كز  لتكنولوجية اأن 

 لراتين اعجم معرفتنا بااخجمات  ا  جر ء ت  لعمل به "ا "ل لسيستم د يما بيكون ا قع"لبالنسية للبعض الكن  ملشكلة بالنسبة للبعض ألاخر أن "لتمام

ال توجج هذه  اخجمة كما "لا"لعجم توعية  ملو طنين بوجود هذه  اخجمات"، كما أجمعت إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية إلى "اتهكم بعض  ملوظفين علينا 

".لخجماته غير ملموسه–ل الا من خالل عرض  ليوم ءش يلم نعلم عنه "لا"ل ننا ال نتعامل مع هذه  ملر كز اال نعرف عنها  ي معلومة
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  لنتائج على مستوى  لريف ا احضر 3ل-ل3
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ل:( لية الشكاوى )املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم ضا  ر1 - 3 - 3 

%(ل62اكالهما )عنها في ريف سوهاج اقنا ل(%64)أا قنا ل(%80)يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين  ملستجيبين من  احضر سو ء في سوهاج 

على أن تنفيذ مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية يتم، بوجه عام، بشكل يتو فق مع  حتياجات 

 اتججر إلاشارة هنا أنه ال توجج فراقات ا ضحة بين حضر .عن محافظة قنا محافظة سوهاج نسبيا مجتمعاتهم مع  رتفاع نسبة  ملو فقين من في امطالب

نسب  ملو فقة على أن تنفيذ مشراعات  لتنمية  ملحلية ل(%18بفارق ) لذي ترتفع فيه بشكل ا ضح ل(%80)اريف قنا على  لعكس من حضر سوهاج 

 %(.62)يتو فق مع  حتياجاتهم امطالبهم عن  لريف 

باملقارنة بنسبة  ملتقجمين بشكوى من ل(%82)اقنا ل(%72) الارتفاع  مللحوظ لنسبة  ملتقجمين بشكوى من  لريف من كل من سوهاج يتضح من الاستبيان

 مع بالتز من-بما يعكس اجود مشكالت امطالب متعجدة لجى سكان  لريف أكثر من  احضر، ألامر  لذي يؤثر ل(%18)اقنا ل(%28) احضر من سوهاج 

 رضا  ملستجيبين عن  اخجمات كما سيتضح الحقا في نتائج  لتقرير عن جودة  اخجمات ارضاء  ملستجيبين من على-ضعف الاستجابة لتلك  لشكااى 

.لل لريف عنها

تم  لتعامل بها مع شكو هم االاستجابة لها،  نفس  لوقت عجم رضا  ملستجيبين خاصة من  لريف عن  لطريقة  لتيال أن نتائج الاستبيان عكست في  إ

تم بها الاستجابة لشكو هم، اتتحسن نسبيا  من ريف قنا إلى رضاهم عن  لطريقة  لتي%ل 29من  ملستجيبين من ريف سوهاج ا%ل41حيث أشار فقط 

.للمحافظتي سوهاج اقنا%ل54نسب الاستجابة للشكااى في  احضر لتصبح 

ل

 

ا للريف والحضر : (8)جدول 
ً
نتائج املجموعات البؤرية حول  ليات الشكاوى وفق
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جموعات  لبؤرية في سوهاج  ستمر ر تعامل  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية سو ء من  لريف أا  احضر بوسائل  لشكااي  لتقليجية افيما بينت نتائج  لم

، ا ستمر ر  عتماد  احضر (إاخ...ل ملو قع الالكترانية، صفحات  لتو صل الاجتماعي ا لصفحة  لرسمية للمجلس  ملحلي،) لشفهية ا لكتابية يليهم إلانترنت 

جموعات  لبؤرية في ريف قنا تحجيج  طفرة في معرفتهم  نتائج  لم، فقج عكست لوحج ت  ملحلية في قنا على اسائل  لشكااى  لتقليجية ا لشفهية ثم 

أكثر  لوسائل  ستخج ًما من قبل  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية في ريف قنا يليها ل(ابو بة  لشكااىل)بوسائل الاتصاالت  احجيثة في  لشكااى اكان إلانترنت 

 مثل حضر قنا في حين اجج  ملستجيبون من ريف قنا  ملقابلة  ملباشرة مع مقجمي  اخجمة اصناع  لوحج ت  ملحلية مباشرة  لطرق  لكتابية  لتقليجية ثم 

ل. لقر ر أكثر صعوبة باملقارنة بغيرها من  لوسائل اأخير   اخط  لساخن

ل

  (سوهاج/الريف)تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي الصعوبات التي / املشكالت

عجم أخذ  لشكوى في الاعتبار لعجم -لعجم أخذ رقم للشكوى -للجي  لوحج ت  ملحلية   ملادية تو فر  ملو ردعجم  ملو طنين بستجابة  لشكوى الاعجم ربط 

عجم -ل أصال للشكوىلبعض  لشكااي تم  لرد عليها بعج فتره طويله من  لتقجم بها ا لبعض الاخر لم يستجب ل-لالاستجابة ملجامالت اعجم -لاجود أدلة 

 في  ملشكالت علي حسب  لشخص  ملشكو بحقه كما  نهم يطالبون ا ملجاملةل لشكوىل بشكل ججي اإلاجر ء ت طويله اال يتم  لرد علي للشكوىل لنظر 

لألاخرىل كما  ن  ملجلس يطلب من  ملو طن باستكمال إلاجر ء ت  مام  الهات  لشكوىلعجم معرفه  ملسئول عن ل-ملو طن بتوفير  لجعم  ملالي احل  ملشكالت 

د يما يبررا   ن فيه علز في ل-للألسفمفيش رد اال  ستجابة -لمحجش بيغلط  ملوظف بتاعة -لمفيش  هتمام -ل بتتركن  لشكوىل-لعجم اجود  ستجابة -ل

من %ل60-ل ابيعتبرا   ننا بنحرض  لناس  لشكوىلال يتم  لرد علي -لملهاش الزمة محجش بيسمع اال بيعمل حاجة -ل ملو رد ا احاجة  للي شاكيين علشانها 

 لقري ككل قجمت شكوي زي ما قجمتش محجش بيرد اال -لمحجش بيسمعنا خالص -ل ملركزية -لمحجش بيهتم لألسف -ل لناس  ميين مبيعرفوش يشتكو  

-ل حال تكر ر  لشكوى عجم متابعه  ملوظف في-لعجم حضور  ملوظف الا  ذ حضرت سيارة خاصة لنقل  ملوظف -ل بجان  ستقادة ا لشكوىلبيتعب نفسه 

بيقعجا  يحولو  -لالنعرف ملن تصل هذه  لشكااي مش بيردا  على شكااى -ل لتجاهل من قبل  ملسئولين اعجم  لرد -لعجم اجود ثقة الستجابة  ملسئولين 

.ل اعجم  لرد ملماطلة-لعايزين رشااي -ل لشكااى لبعض انتوه  حنا فالنص 

لتحسين نظام الشكوى (سوهاج / الريف)تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي التي  اقتراحات

-ل دار  لرقابة ا ملحاسبة الاد رية على  ملسئولين  لعائالت تعزيز صر ع بين مال يت يتم اضع  سم  ملو طن حتى محلية الجود مكتب شكااى بكل احجة ا

عقج  جتماع مع  ملسئولين ملتابعة  لشكوى كل -لتعريفهم بكيفية عمل  لشكوى اطرق تقجيمها -ل لتو صل مع  ملسئول مباشرة مع رئيس  لوحجة  ملحلية 

تشكيل النه مختصه بالشكااي اتحجيج مجه محجده للرد علي  لشكااي اسرعه ل-ل لقريةشهر امناقشتها بشكل علني عن طريق النه شعبيه يختارها  هل 

لجهةتخصيص -ل ا تاحه  رقام للشكااي معلنه للمو طنين اعمل صفحه  لكترانيه لتلقي  لشكااي من  ملو طنين  لشكوىل امتابعه موضوع الاستجابة

 امتابعتها  ملحلية ا احياد ملتابعه  لشكااي ا لبت فيها اكذلك تفعيل صناديق  لشكااي د خل  لوحج ت  ملهنيةمستقله لتلقي  لشكااي علي درجه عليه من 

اجود  د ره مستقله للشكااي بكل احجه محليه ايكلف رسميا بالرد علي كل شكوي ا لرد -لبشكل داري ا لتو صل مع  لشاكي للبت في شكو ه بحياديه 

  لتي تستطيع  لرد علي شكااي اعمل خط ساخن بكل ألاعلى اشخصيه  لشاكي اتحجيج  ملستويات  لشكوىل ا احفاظ علي سريه  لشكوىلبنفس أسلوب 

 كل قرية فييكون فيه مسئول  ا شخص معين -لنزال مسئول من  لوحجة  ملحلية ملتابعة  ملو طنين اسماع شكو هم -لمركز لتقجيم  لشكااي ا لرد عليها 

الطريقة 

الحضر - قنا الريف - قنا الحضر - سوهاج الريف – سوهاج 

املعرفة 

بطرق 

 %الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

 %الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

% الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

% الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

 37.5 18.8 13.9 5.2 26.1 19.6 43.1 24.7  شفهيا-مقابلة 

 25.0 18.8 16.7 14.6 4.3 2.2 5.9 16.5 مجلس

 0.0 6.3 0.0 1.0 17.4 8.7 7.8 4.7 ال يوجد

 37.5 18.8 27.8 21.9 34.8 30.4 21.6 22.4 كتابيا

 0.0 6.3 8.3 11.5 0.0 8.7 0.0 4.7 فاكس

خط 

 اتصال /ساخن

8.2 7.8 6.5 0.0 11.5 2.8 6.3 0.0 

 0.0 25.0 30.6 34.4 17.4 23.9 13.7 18.8الانترنت  
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  لكترانية اليها رقم نقجر نتابع بيه بعج  لشكوىلتكون -لالاهتمام باالستجابة -لتفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية -لمخصص باملشكلة ايقجمها للمجلس 

 ياخج رقم صادر ايتابع ايتم بالشكوىل ملتقجم ل-ل لشكوىل ملر قبة علي  لشكااي ا نه يتعمل النة من جهة  خري مختصة بمتابعة -ل لرد علي  لشكااي -لكجة 

 فرد تقوم بتجميع  لشكااي اعرضها علي  ملسئولين امتباعتها 20تشكيل النة من  لقرية من  المعيات الاهلية ا لعمجة ا ملشايخ في حجاد -ل لرد عليه 

- امتابعتها غير  لوحجة  ملحلية  لشكوىل تنفيذية مسئولة عن مر قبة جهةتكون فيه .ل-لاتكون  لللنة حلقة  لوصل بين  ملسئول ا هل  لقرية.لحتي  لبت فيها

 فيه يكوف- عشان ياخجا  حقهمم  لشكوىل  لناس بأهمية توعية- اعمل تحقيق رسمي للتوصل احلول  لشكوىل  لرد االاهتمام بالرد علي صاحب يتم

 علشان نقجر للشكوىل صادر اخط سير كوىل نظام ا خج رقم للشاضع-ل لشكااىل في كل قرية ا ملسئول يعمل  جتماع كل فترة ملناقشة شكااىلصنجاق 

 تحجيج ملوظف معين يكون منجاب عن د ر  ملظالم يستقبل عايزين-  لناس لشكااىل يتجرب ألاال علي الاستجابة  ملوظف-نتابعها انعرف اصلت احج فين 

-لتقليل  لراتين -لحماية  ملبلغين علشان محجش يخاف من  ملوظف اال من  الز ء .ل-ل رقابية معزالة هي  للي تتابعجهةالزم .ل-ل ايتعامل معاهاى لشكاا

-ل-ل  لوحجة د  اصله همز بينه ابين  ملو طنفي مرة كل شهر يعرفهم  يه  اخجمات  ملفراض  لى لألهالييكون فيه تعاان من  ملجلس يعنى يكون فيه  جتماع 

تفعيل  ملركز -لاجود رقابه على  لشكوى -لخط ساخن -ل ملر حل  لى بتوصل بها  لشكوى تكون  قل علشان توصل للمسئول -ل هتمام اسرعة  لرد 

تقليل  لوساطة ا ملحسوبية بعج ماسمعنا عن مركز  ملعلومات يباه هو  فضل -لمساعجة  المعيات ألاهلية مع  لنو ب -ل للقضاء على  لشكااى  لتكنولوجي

-لمكتب لتلقي  لشكااي -لتو جج  ملوظفين في مكاتبهم -لشرح  لنظام الاال للناس اتوعيتهم -ل نفسه لللمسؤالطريقه نطلب  اخجمات منه علشان يباه مننا 

-ل بكل مجلس قراي  ملحليةل لوحجةتخصيص مكتن لشكااى  ملو طنين ا لقائمين على -لتشكيل يوم لكل احجه محليه لعمل لقاء للمو طنين بشكل داري 

عمل صناديق للشكااى خاصه بالكهرباء ا الانارة  لعامة  ا -للم  لشباب اننزل نعمل حشج -لعمل مكتب للشكااى به موظف -لعمل صنجاق شكااى 

تفعيل صنجاق  لشكااي في -ل يعمل يوم ا حج متابعه شكااى  لناس عمل صنجاق للشكااي يكون في مكان محجد للمجينة ملكتب  لتابع -لالانارة  لعامة  

تفعيل -ل مش  ملجيرين ألاهالييتكلمو  مع ل-ل مليج نيةل ملتابعةزياده -ل للشكوى  ملوظفين يسمعولنا اينفذاها ايتبعوها الاستجابةسرعه ل-ل لقراية ملجالس 

 خط ساخن فييكون ل-لا ملحسوبيةل لو سطةتقليل ل-ل لقراية الاجتماعات تكون على مستوى كل  ملجالس  ملجتمعيةلا ملشاركةل لقرايةدار  ملجالس 

عمل خط ساخن متاح لكل -ل نفسه ايستجيب لكالمى لللمسؤال قجر  اصل -ل صنجاق شكااى اشخص مختص بيه فييكون ل-ل لشكوىل على لالستجابة

يعملو  صنجاق شكااى يتطلعو  عليه -ل ملوظف يكون على  ستعج د لتفهم  لشكوى ل-ل لقرية  ا مجلس  ملجينة مجلس فيمكتب خاص بالشكااى -ل ملو طنين 

كل  سبوع 

 (سوهاج /الحضر)تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي الصعوبات التي / املشكالت

  ا من قجمت ل ملسؤال ايبلغ  لشكوىل ملوظف بيبلغ عن مقترح -ل عج ء شخص ي  لشكوىلبيعتبر ل-ل اخجمة بيتعبرا   نك  شتكيت  ملوظف نفسه مش ل-

ملهاش الزمة مفيش -ل جنيه تمن  ملو صالت علشان تيجي تقجم شكوي مكتوبة 100  ا 50 لناس  للي في  لقري مش هتقجر تتحمل تكلفة -ل لشكوى ضجه 

  لعامة  نها  لشكوىل بياخج   ملسئولللو ملكش ا سطة مش هتقجر توصل للمسئوللل-ل لشكوىلعجم تنفيذ طلبات -لمفيش  ستجابة لألسف -ل ستجابة 

عجم ل-له لشاكي بيتضر ابيتم  ضطهادل بيجفع فلوس ايعجي لشكوىلمحجش بيرد علينا  للي متقجم ضجه ل-لللشكوىلمفيش  ستجابة -لشكوي شخصية 

.لعجم أخذ رقم للشكوىل-لاجود  ستجابة 

 (سوهاج /الحضر)تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي التي   قتراحاتالا

يكون في خط ساخن لكل -ل يكون علي  كثر ل ملسؤالل-لألاهليةتفعيل دار  ملجتمع  ملجني ا المعيات -ليتم عمل نجا ت ل-لالاستجابة  ن يكون في سرعه في 

ل لرقابةل-لالاستجابةسرعه -لمكتب مخصص للشكااي -ل جتماعات داريه بشكل مستمر ل-لالاستجابةسرعه -ل يسمعلنا ل ملسؤال-لمركز ايتم الاعالن عنه 

تخصيص صفحه رسميه للمركز  ا صنجاق -لتحجيج  د ره مستقله للشكااى ا لرد عليها ل-ل ملقجمة للشكااى الاستجابة-ل عن  لشكااي ة ملسؤالل الهةعلى 

 لطرق تقجيم  لتوعية-لل ميجيا  نزلو  على  لسوش ي-لرئيس  لحى يحجد يوم للمو طنين احل مشكالتهم -ل ستمر ر لقاء  ملحافظ مع  ملو طنين -ل لشكااى 

عقج  جتماع مع -ل شكوى ياخجها من  لناس في ن  ملحصل اهو بيحصل يسال لى -ل لشكوى عن طريق صفحه مختصه -ل تكون  سرع الاستجابة-ل لشكوى 

-لمتابعة  لشكوى من  ملوظفين -لتفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية -ل حتر م  ملو طن -لاجود خط ساخن -لرئيس  لحي ملتابعة  لشكوى كل شهر أا شهرين 

-ل من خالل الانترنت  لشكوىلتفعيل -لعمل صنجاق شكااي في كل منطقة اقرية -لتقليل  لوساطة ا ملحسوبية -لمساعجة  المعيات ألاهلية مع  لنو ب 

 اسيطة زي حماية جهة-ل ملسئول يسمع مش يعمل مش سامع ايكون  مين في حكمه -ل ملو طن يسلل اتوصل للمسئول -لنعمل صفحة علي  لنت 

 اينزل يقعج مع  لناس  لشكوىليكون فيه رقم افيه  هتمام من  لشخص  للي بتراح له -ل بتاع  ملو طن  لشكوىل ملستهلك كجة هي  للي تكون مسئولة عن 

عقج  جتماع مع رئيس  لحي ملتابعة -لناخج رقم احج يرد علينا -ل حق مكفول لكل مو طن لتحسين  اخجمة  لشكوىل لقيادة تتفهم  ن -لايشوف  احل  يه 

مساعجة  المعيات -لمتابعة  لشكوى من  ملوظفين -لتفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية -ل حتر م  ملو طن -لاجود خط ساخن -ل لشكوى كل شهر أا شهرين 

 في متابعه شكااي ألاهالي ايقترح عمل تطبيق علي إلاد ريةل لرقابة اتفعيل دار إلالكترانيةلةامكتفعيل  اح-لألاهلية مع  لنو ب تقليل  لوساطة ا ملحسوبية 

-ل منها ا لعمل علي حلها بشكل سريع ا لتأكج ادر ستها  ملقجمةالانترنت لتلقي شكااي ألاهالي امتابعته من قبل  ملسئولين بشكل داري االاهتمام بالشكااي 

رئيس مجلس ل نطاق مجلس  ملجينة،ج لشكوى تكون خار-لاجود  د ره مختصه بالشكااي ادر ستها ا لرد علي عليها بشكل حيادي احل مشكالت  ملو طنين 

اجود /اجود خط ساخن للحى لتلقى  لشكااى -لعمل  د رة مختصة بالشكااى من قبل مو طنين متطوعين ل ملجينة يجتمع باملو طنين ايسمع شكو هم،
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-لتفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية -ل لسماع شكو هم  ا من ينيب عنه ياجود مسئول يقابل  ملو طنين بشكل شهر-لتطبيق على  ملوبايل لتلقى  لشكااى 

.لعمل صنجاق شكااى مفعل  ا تقجيمها من خالل  لفيس بوك-لالاهتمام باالستجابة اعمل الان شعبيه لنقل شكااي  ملو طنين للمسئولين 

 (قنا /الريف )تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي الصعوبات التي / املشكالت

لبالشكوىلالاخذ -لعجم  ستجابة  ملسئولين للشكوى ا لرد عليها ل-ل لشكوىلالاحتياج لو سطة لتفعيل -ل  لرد فيل لتأخر-ل همال  لشكوى اعجم  لرد عليها 

ارئيس مجلس  ملجينة يوجج -لعجم اجود  ملسئول في معظم  احاالت -لعجم الاستجابة ا لرد عليها -ل احج مايمش ي  لشاكيايتم  رضاء ل-ل(محبة )بشكل ادى 

عجم -ليستمع اال يتقبل ايتجاهل  لرد على  لرسائل ل  ستقبال للشكااى حيث الاستقبال لجيه غير متاح اضيق الافق االدفقط يوجلجيه خاصية الارسال 

قالت  حجي  لر شج ت من إلاناث   ال حياة ملن -ل لراتين في سرعة الاستجابة لشكوي -لعجم الاستجابة -لطول مجة  لرد -لعجم  لرد -لالاهتمام بالشكوى 

قالت  حجي  لر شج ت من إلاناث   الن ملا قجمة  لتظلم فضلو  يوداها من مكان ملكان افي الاخر مش اصلت -ل ملطوحة –لينادي اعجم الاستجابة ا لراتين

 في  لرد  لتأخير-لعجم قناعة  ملسئولين للمو طنين -ل في جزيرة  احمودي ا لعبل اباألخص الاستجابة في:  هتمام بالطلبات  ملرسلة بشكااي دال يوج-لاحاجه 

-لعجم الاهتمام بالشكااي -ل في  لرد  لتأخر-لعجم الاهتمام بها -ل ملرار علي جميع  ملكاتب بجان فائجة -ل في  لرد ا لتأخرعجم الاستجابة -لاعجم الاستجابة 

عجم الانصات اعجم اجود مو عيج -لمشكالت اصعوبات مقابلة  ملسئولين اقلة الايجابية منهم ل-ل ستجابةعجم رد  ملسئولين عن  لشكااي اال يوجج 

عجم  لتنظيم امعرفه  احقوق ا لو جبات -ل ا لرد في بعض الاحيان الاستجابةعجم ل-لالاستجابة اعجم دعجم  لرل-لالاستجابة لتهميش عجم -لمحجدة للرد 

 علشان اثالثةبنراح مرة ا تنين -لمفيش حاجة بتتحل -ل دي للشكوىل ن مبيحصل  ستجابة -لعجم الاهتمام امفيش ججاى من  لشكوى -للجي  ملسئول 

-ل جج ، كمان  ملشاكل ممكن تتحل بشكل اقتي اترجع تاني زي الاال ضعيفةالاستجابة بتكون ل-لللشكوىلضعف  ملتابعة اتجاهل ل-لللشكوىليستجيبو  

  لرد في لتأخر -ل همال  لشكااي، مفيش حل ليها اال  ستجابة، بيهتمو  بس بالشكااي  للي جايه من  لناس  لى عنجهم ا سطه -ل اقات  ملشاكل مش بتتحل 

افيه -ل ا  ملوضوع بياخج اقت طويل -ليا أما محجش بيرد على طول -ل الزمة، مش بيعمو  حاجة أيخجمة  ملو طنين ملهوش -ل ا جملة مفيش  مكانيات 

كمان  حيانا  ملشكلة متعلقة عشان  ملصااح -لد يما يترد بأنه مفيش مو رد اال  مكانيات -ل  لنو ب مثال يحاجات مش بتتحل غير بتجخل بعض  لقياد ت ز

 تقصير  ا عجم رد أياكمان محجش بيتحاسب على -لاكل ا حج بيرمى على  لتانى ل(، ا لوحجة  ملحلية  لريلزى ل) احكومية نفسها مش بتنسق مع بعضها 

 ا تقجيم رداد مش مفيجة امتحلش -لعجم  لرد -لغياب  لرقابة ا ملتابعة على  لرداد على  لشكااى -ل الامكانيات امش بايجينا ديهيا :لكالم زىل-لعلى  لناس 

.ل بتاخجه بعض الاار ق عشان نطلعها من  لوحجة  ملحلية للي لوقت  لكتير -لتجخل  لنو ب  لكبار -ل لراتين -ل ملشكلة 

 (قنا /الريف )تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي التي  اقتراحات 

تغير -ل ملناقشة  لشكااي داريتحجيج ميعاد بشكل -ل يوم مخصص فيصنجاق للشكااي بكل قرية اتجميعها افتحها -لتخصيص مسئول للرد على  لشكااي 

-لتخصيص مسئول للشكااى لتلقي  لشكااي ا لرد عليها -ل  لكو در  ملناسبة للشغل مشاركة  ملو طنين في حل  لشكااي تأهيل ملسئولين  لفاسجين ا عادة 

 خاص بالشكااى البج من اجود مكتب إلكترانياجود موقع -لعمل صناديق للشكااى اتخصيص مسئولين لفتح  لصنجاق اقر ءة  لشكااى ا لرد عليها 

صنجاق شكااى باملجلس  ملحلى اتخصيص مسئولين للفتح ا لرد -لشكااى جماهيري يتم  ستقبال  لشكااى انشرها على الانترنت انشر رد هذه  لشكااى 

ضرارة عمل صفحة علي  لنت لرد علي -لتفعيل صنجاق  لشكااي د خل  لوحج ت  ملحلية -لعلى  لشكااى  ا مسئول مخصص د خل كل احجة للشكااى 

لقاء ت جماهيرية مع  ملو طنين بصفة -لعمل خط ساخن للوحجة  ملحلية -لاجود  لية ا ضحه امكتوبة لرد علي شكااي  ملو طنين -ل  ملو طنين تتساؤال

الاهتمام  ملباشر اخجمات  ملو طنين اخراج  ملوظف ملتابعة -ل تكون قريبة من  ملو طنين ن ملسؤاليسرعة الاستجابة ا ماكن -لدارية في  ملر كز ا لقري 

برجاء الاجهزة  لرقابية امن حق  ملو طنين معرفة كل -ل  ملعلومات بصفة عامه ا لرجاء تركيب اتنفيذ مطالب  ملو طنين إلفصاح-ل ملشكالت علي  لطبيعة 

عمل لقاء ت دارية شهرية مع ل-لللشكوىلضرارة تعيين مسئولين مخصصين الستقبال  لشكااي اتشكيل النة لبحث  لشكااي ا ملتابعة  احقيقية ل-لءش ي

-لاجود  ليه  لكترانيه للشكااي ااجود دليل امو عيج محجده للرد -لتوعيه  ملو طنين بحقوقهم اا جباتهم ل-ل لشكوىل ملو طنين  الجية في  لتحري عن 

 مكان غير فيكل موظف يكون ل-ل لشكوىل في  ملتبعة بااخطو ت  لشاكييبقي في متابعه ا عالم ل-ل لطبيعيةتفعيل دار  عضاء  ملنتجي الاقتصادي ا لقياد ت 

ل ملتابعةزيادة تحسين عملية -ل لقرية بتاعته علشان نقلل  لرشوة شوية كمان نجرب  ملوظفين  لى بيتلقو   لشكااي دي على  ز ي يقجرا  يحلو   ملشاكل دي 

رئيس  ملركز افيه يتم الاستماع لشكااى  ملو طنين احلها -لرئيس  لقرية :للقاء ت دارية مع  ملسئولين-ل بشكل مباشر  لشكوىل ملنتظم ا لتو صل معه مقجم 

.ل ملصااح  احكومية تنسق مع بعضها-ل عليها -لعمل صفحة مستلقة على  لنت تخص  لوحجة  ملحلية لتلقى  لشكااى ا لرد -لقجر الاماكن  ا حتى  لرد عليهم 

  لوحجة  ملحلية كل عشر  يام للرد على في داى مع  ملسئول لقاء-كل احجة محلية قراية يبقى ليها صفحة على  لنت لتلقى شكااى  ملو طنين، ا لرد عليها -ل

 تخلى  ملوظف حاجة- اصول  لشكوى للمسئولين اكنا بنقجر نتابع معاهم في  ملجالس  لشعبية عشان كانت بتلعب دار يرجعو - لشكااى ا خذ قر ر فيها 

 حالة في ا ضحة على  لشكو ى ا سباب  لرفض ارداد- للثو ب ا لعقاب منظومة-  لوحجة  ملحلية في للشكااى  د رة-ملزم  نه يرد على شكوى  ملو طن 

   لراتين ا لوقت  لطويل ابالش-اجود رفض 

 (قنا/الحضر) تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي الصعوبات التي / املشكالت

 بعض  ملسئولين بطريقة  لشخط معاملة- معرفة مين  ملسئول عن تلقى هذه  لشكااى عجم-  لرد  ا الاستجابة عجم-سوء  اخجمات  ملقجمة للمو طن 

 تم إذ  معرفة عجم- تعليق على  لشكوى اال يتم  لبجء فيها ال- بعض  ملسئولين في تقبل  لشكوى االاهتمام بحلها تقاعس- مع  ملو طنين  لعاليا لصوت 
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 علشان محاالناش مفيش- عن طريق  لفاكس الكن قج ال تصل  لشكااىل  رسال بعض يتم- ملجلس  لشعب للرد عليها  لشكااىللترك-الاخذ بالشكوى  م ال 

 . الاستجابةعجم- مش بتتحل  لشكااىل صعوبات بس  اقات مفيش-فعليا 

 (قنا/الحضر) تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الشكاوي اقتراحات 

 ن  لشكوى تراح للمسئول مباشرة ا ي يتم تفعيل صنجاق  لشكااي ا نم يهتم  ملسئولين بهذه -ل نشاء غرفة عمليات لتلقى  لشكااي بشكل مستمر 

فتح بو بة شكااي خاص -لعودة الاذ عة  ملحلية -ل انظام  لشكااى بأساليبتفعيل  اخط  لساخن توعية  ملو طنين -ل لشكااى ا لعمل على  يجاد حلول لها 

اجود صفحة خاصة بالشكااى -ل  لرد علي  لشكااي علي نفس  لصفحة مبمجلس  ملجينة كما قال الاستاذ عالء  تمني فتح صفحة شكااي للمجلس ايت

 عن طريق  لشكوىلتفعيل -ليكون في موظف مخصوص يستقبل  لشكااي -لعمل صفحه للشكااي عبر مو قع  لتو صل الاجتماعي -لللتو صل عن طريقها 

اسيلة  تصال مباشرة مع -لتفعيل دار مكاتب خجمة  ملو طنين اتلقي  لشكااي -ل ملر كز  لتكنولوجيا ا لنت،  نشاء صنجاق خاص للشكااي االاقتر حات 

صفحة على  لنت للشكااى االاستجابة ليها -ل  ملحافظة فيرقم فاكس خاص بالشكااى -لزى  اخط  لساخن -ل ملسئولين 

 

: (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 3 - 3

يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  بين  ملستجيبين من 

اتججر .ل(في  لريف%ل59في  احضر ا%ل66)ابشكل أكبر في قنا ل(في  لريف%ل65في  احضر %ل66) احضر عنها في  لريف، الكن بشكل طفيف جج  في سوهاج 

نسب  ملو فقة على أنه من ل(%6بفارق )على  لعكس من ريف سوهاج  لذي ترتفع فيه ل(%66)إلاشارة هنا أنه ال توجج فراقات بين حضر سوهاج اقنا 

.ل ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة 

أا ل(%69)اعلى  لعكس من ذلك فيما يتعلق بخجمة  لطرق، حيث يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين  ملستجيبين من  احضر سو ء في سوهاج 

على أن أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمة  لطرق، الكن مع اجود فراقات ا ضحة بين ل(%57)أا قنا ل(%56)عنها في ريف سوهاج ل(%68)قنا 

في حالة قنا اعجم اجود فراقات ا ضحة بين  احضر في  ملحافظتين اكما بين %ل11في حالة سوهاج ا%ل14 احضر ا لريف في كل محافظة تصل إلى 

لل. لريف في  ملحافظتين

ل
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أا قنا ل(%64)اباملثل أيضا فيما يتعلق باملناطق  لتي تم تجميلها، يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين  ملستجيبين من  احضر سو ء في سوهاج 

على أن أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن  ملناطق  لتي تم تجميلها، اتججر إلاشارة هنا أنه مرة أخرى ل(%50)أا قنا ل(%49)عنها في ريف سوهاج ل(64%)

في حالة قنا اعجم اجود فراقات ا ضحة بين  احضر في %ل14في حالة سوهاج ا%ل15توجج فراقات ا ضحة بين  احضر ا لريف في كل محافظة تصل إلى 

 . ملحافظتين اكما بين  لريف في  ملحافظتين

 

ل
ل

أا ل(%59)اباملثل أيضا فيما يتعلق بخجمات  ملر كز  لتكنولوجية، يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين  ملستجيبين من  احضر سو ء في سوهاج 

على أن أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، اتججر إلاشارة هنا أنه مرة ل(%46)أا قنا ل(%46)عنها في ريف سوهاج ل(%52)قنا 

في حالة قنا اعجم اجود فراقات ا ضحة خاصة %ل6في حالة سوهاج ا%ل13أخرى توجج فراقات ا ضحة بين  احضر ا لريف في كل محافظة تصل إلى 

ل.بين  لريف في  ملحافظتين
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: (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  3 - 3 - 3

أنشطة  لتخطيط / أن أغلب من أبلغ من  ملستجيبين عن قيامهم فعليا باملشاركة في فعالياتعكست نائج  ملجموعات  لبؤرية ا الاستبيان 

في حين لم تتجااز  لنسبة  لتي أبلغت من  لريف عن قيامهما ل(%73)أا قنا ل(%71) اخجمات محل  لجر سة كانو  من  احضر سو ء في سوهاج /للمشراعات

 الاستبيان رضاء  ملستجيبين ممن  ا تضح من.في قنا%ل27في سوهاج ا%ل29 اخجمات محل  لجر سة /أنشطة  لتخطيط للمشراعات/باملشاركة في فعاليات

عن عملية  لتخطيط ل(%63)اقنا ل(%65)ابنسبة أقل في  لريف في سوهاج ل(%71)اقنا ل(%87)شاركو  من خالل قنو ت  ملشاركة من  احضر في سوهاج 

ل لتشاركي، 

 

 

من  ملستجيبين من  احضر في كل من سوهاج اقنا بالترتيب قج أشارا  إلى أن ما تم  قتر حه من قبلهم خالل عملية  لتخطيط %ل72ا %75كما أن حو لي 

فقط من  ملستجيبين من  لريف في كل من سوهاج اقنا بالترتيب إلى أن ما تم %ل55ا%ل52 لتشاركي قج تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ في حين أشار 

 . قتر حه من قبلهم خالل عملية  لتخطيط  لتشاركي قج تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ
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للريف والحضر فكار التي تم تكرارها في مقترحات املشاركين وفقا (: 9)جدول   

 الفكرة التي تم تكرارها
 قنا سوهاج

 ريف حضر ريف حضر

طرق 
التخطيط 
 التشاركي

 6.9 13.6 13.6 9.0 اجتماعات 

 1.5 5.1 5.1 5.1 ندوات

 2.3 3.4 3.4 2.6 جلسات

 3.1 0.8 0.8 2.6 لقاءات مع المواطنين

 0.8 4.2 4.2 7.7 استبيان رأي للتعرف على آراء المواطنين

قيم التخطيط 
 التشاركي

 6.2 7.6 7.6 7.7مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي 

 2.3 7.6 7.6 15.4 اإلعالن عن الدعوة للتخطيط بشكل موسع

 0.8 0.8 0.8 2.6 اختيار المشاركين بشكل موضوعي 

 6.2 6.8 6.8 9.0 دعوة موسعة لحضور منصة التخطيط التشاركي

 4.6 0.8 0.8 5.1 أخذ آراء المشاركين في االعتبار

 18.5 21.2 21.2 11.5 التخطيط بشكل جماعي

 6.2 3.4 3.4 5.1 متابعة تنفيذ المشروعات

 2.3 5.1 5.1 1.3 التشاور

 3.1 1.7 1.7 2.6 رقابة-لمصج قية -لحيادية 
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مقترحات لتطوير عملية  لتخطيط 

ل: لتشاركي

أبجى  ملشاركون في  ملجموعات 

 لبؤرية  لكثير من  ملقترحات  لتي من 

شأنها تطوير عملية  لتخطيط 

%لل13ا%ل27 لتشاركي، تركزت حو لي 

 احضر من تلك  ملقترحات في 

%ل27ا حو لي سوهاج اقنا بالترتيب ب

 حول طرق  لتخطيط  لتشاركي  قترحو  خاللها عقج  جتماعات انجا ت اجلسات القاء ت مع سوهاج اقنا بالترتيب لريف بمن تلك  ملقترحات في %لل15ا

من تلك %ل70ا%ل64 ملو طنين احتى  عج د  ستبيانات رأي لتجميع أر ء  ملو طنين لوضعها في الاعتبار  في عملية  لتخطيط، إال أ ن  ملثير لالنتباه أن حو لي 

 ركزت على ضرارة الاهتمام بقيم سوهاج اقنا بالترتيب لريف بمن تلك  ملقترحات في %لل57ا%ل60ا حو لي سوهاج اقنا بالترتيب  احضر ب ملقترحات في 

إلاعالن عن  لجعوة  االاختيار  ملوضوعي للمشاركين امصج قية احيادية  ا تشاار اتخطيط مشترك برقابة لتخطيط  لتشاركي من مشاركة مجتمعية ا

 . ابشفافية ابشكل يمثل  لطو ئف  ملختلفة في  ملجتمع خاصة  ملرأة ا لشبابللتخطيط بشكل موسع

 

 

 

 

 

 

: ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 3 - 3

 الجير بالذكر هنا أن تقييم  ملجموعات  لبؤرية في كل من  لريف ا احضر بقنا اسوهاج الودة خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة ، 

ل4ل-ل1ل-ل3ا لطرق، ا ملخلفات كان أعلى من رضائهم عن تلك  اخجمات افقا لالستبيان كما سيتضح الحقا تحت كل خجمة، اكما تم إلاشارة سابقا في  لبنج 

فإن ذلك قج يعود إلى أن  ملجموعات  لبؤرية تم عقجها بعج جلسات الاستماع مباشرة، ابالتالي أصبح لجى  ملشاركين بها صورة أاضح عن مجهود ت 

اأحيانا في ظل -لاليس فقط ما يرانه أا يتطرق إلى أسماعهم –لبرنامج تنمية  لصعيج اعن ألانشطة  لتي يقومون بها على كافة ألاصعجة / لتنمية  ملحلية

امن هنا أصبح تقييمهم لتلك  اخجمات أعلى مما يؤكج على أهمية إتاحة  ملعلومات اإشر ك  ملو طنين ملا لها من تأثير على تقييم  ملو طنين .لمو رد محجادة

لل.افي ألاغلب تأتي نتائج  احضر متقجمة على نتائج  لريف سو ء في تقييمهم الودة  اخجمات أا رضاهم عنها.لللخجمة

 3.1 0.8 0.8 0.0 تمثيل  لطو ئف ا لفئات  ملختلفة

 3.8 4.2 4.2 3.8 إشراك الجمعيات األهلية العاملة على األرض 

فئات 
وموضوعات 
على قدر من 

 األهمية

 8.5 2.5 2.5 1.3 شباب

 10.0 4.2 4.2 0.0 مرأة

 2.3 4.2 4.2 0.0 الميزانية /المخصصات المالية

 7.6 1.7 1.7 7.7 استخدام االنترنت
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من  لريف من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة   ملقجمة إليهم، كما أشار %ل36ا%ل49لراقج أشا

من  احضر من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة   ملقجمة إليهم، اهي  اخجمة  لتي %ل40ا%ل58

ل. تقييم لللودةلاأفض.ل لجر سةسللت أعلى نسب رضاء بين  اخجمات موضع 

%ل46ا%ل65 من نسب  لرضا كما سبق  لذكر، حيث ا فق االانارة  لعامة أعلىاتأتي أر ء  ملجموعات  لبؤرية حول جودة خجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  

من  ملجموعات  لبؤرية من  لريف في سوهاج اقنا بالترتيب 

االانارة  لعامة على جودة خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  

من  ملجموعات %56ا%ل62 إليهم، كما ا فق  ملقجمة

 لبؤرية من  احضر في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة 

لاالانارة  لعامة  ملقجمةخجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  

ف ا احضر في سوهاج ياتتشابه نتائج تقييم  لر.لإليهم

االانارة  لعامة الودة خجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  

.لل إليهم ملقجمة

افيما يتعلق بتقييم خجمة  لطرق انسب  لرضا عنها، 

لفين ممن  لريف %ل18ا%ل32يتضح من الاستبيان أن 

سوهاج اقنا بالترتيب ر ضون عن خجمة  لطرق  ملقجمة 

ايالحظ هنا شعور  لريف من سوهاج بعجم .لمن  احضر من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمة  لطرق  ملقجمة لهم%ل18ا%ل39إليهم، كما أشار 

 لرضا أكثر من 

 احضر بصورة 

ا ضحة نسبيا 

باملقارنة بنسب 

 لرضا بين 

 ملستجيبين في قنا 

ا لتي لم توجج بها 

أية فراقات 

45.9 

55.6 

65 

61.9 

48.6 

33.3 

30 

33.3 

5.4 

11.1 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

4.8 

 قنا-ريف

 قنا-حضر

 سوهاج-ريف

 سوهاج-حضر

جودة خدمة الكهرباء وفقا للريف والحضر في (: 56)الشكل 
 المجموعات البؤرية -سوهاج وقنا 

 ال أعرف الخدمة غير موجودة الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة
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.لا ضحة بين  لريف ا احضر

من  ملجموعات  لبؤرية من %ل43امرة أخرى تأتي أر ء  ملجموعات  لبؤرية حول جودة خجمة  لطرق أعلى من نسب  لرضا كما سبق  لذكر، حيث ا فق 

من  ملجموعات  لبؤرية من  احضر في سوهاج اقنا بالترتيب على %44ا%ل52 لريف في سوهاج اقنا على جودة خجمة  لطرق  ملقجمة إليهم، كما ا فق 

.للف ا احضر في قنا الودة خجمة  لطرقلياتتشابه نتائج تقييم  لر.لجودة خجمة  لطرق  ملقجمة إليهم

من  لريف من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضاهم عن خجمة إد رة  ملخلفات، كما  %ل19ا%ل31اباملثل فيما يتعلق بتقييم خجمة إد رة  ملخلفات، أشار 

ل

من  احضر من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن %ل20ا%ل48أشار 

ايالحظ هنا شعور  لريف من سوهاج .لخجمة إد رة  ملخلفات  ملقجمة لهم

بعجم  لرضا نسبيا أكثر من  احضر باملقارنة بقنا  لتي لم توجج بها 

.لفراقات ا ضحة بين  لريف ا احضر

اتأتي أر ء  ملجموعات  لبؤرية حول جودة خجمة إد رة  ملخلفات 

ا لتجميل أعلى من نسب  لرضا كما سبق  لذكر، حيث ا فق 

من  ملجموعات  لبؤرية من  لريف في سوهاج اقنا %ل24ا%ل30

بالترتيب على جودة خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميل  ملقجمة 

من  ملجموعات  لبؤرية من  احضر %22ا%ل48إليهم، كما ا فق 

في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة إد رة  ملخلفات 

ف ا احضر في ياتتشابه نتائج تقييم  لر.لا لتجميل  ملقجمة إليهم

.للقنا الودة خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميل  ملقجمة إليهم

اعلى  لعكس من خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة 

 لعامة  ا لطرق اإد رة  ملخلفات، جاء تقييم خجمات  ملر كز 

 لتكنولوجية ليعكس مستويات من  لرضاء أعلى بين  لريف عنها 

من %ل20ا%ل40من  لريف من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، في حين أشار %ل26ا%ل30بين  احضر، حيث أشار 
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 قنا-ريف

 قنا-حضر

 سوهاج-ريف

-حضر
 سوهاج

جودة خدمة الطرق وفقا للريف (: 59)الشكل 
 المجموعات البؤرية -والحضر في سوهاج وقنا 

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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 قنا-حضر
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التجميل وفقا للريف /جودة إدارة المخلفات(: 62)الشكل 
 المجموعات البؤرية -والحضر في سوهاج وقنا 

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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ايالحظ هنا اجود فراقات ا ضحة في نسب .ل احضر من سوهاج اقنا بالترتيب عن تحجيج  في قنا رضائهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية  ملقجمة لهم

.لل لرضا بين  لريف ا احضر في قنا اأكثر في سوهاج

من  ملجموعات  لبؤرية من  لريف في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمات  ملر كز  لتكنولوجية  ملقجمة إليهم، كما ا فقت نسبة %ل14ا%ل5قج ا فق ا

نا أنه هو  الجير بالذكر ه.لفي سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمات  ملر كز  لتكنولوجية%ل33ا%ل19أكبر نسبيا من  ملجموعات  لبؤرية من  احضر اهي 

فباستثناء  ملجموعات .لأن هذه  لنتائج جاءت بهذ   لشكل نظر  الرتفاع نسبة  ملجموعات  لبؤرية  لتي أبجت عجم در ياتها بخجمات  ملر كز  لتكنولوجية

من  ملجموعات  لبؤرية  لتي مثلت  لريف في %ل75من  ملجموعات  لبؤرية  لتي مثلت  احضر في سوهاج، ا%ل62 لبؤرية  لتي مثلت  احضر في قنا أبجت 

سوهاج عجم معرفتها بخجمات  ملر كز  لتكنولوجية ا لتي يبجا  أنه حتى لم يتم  لتطرق لهاخالل جلسات الاستماع  لعامة، افي  ملقابل أبجت نسبة أقل 

.لمنهم رأا أن خجماتها غير موجودة للقرى ا لريف%ل46، إال أن %24عجم معرفتها بها بين  ملجموعات  لبؤرية  لتي مثلت  لريف في قنا اهي 

ى من  لريف  اشك ل  ملتقجمين ب أعلى منسبةعلى اجود ن- كما سبق الاشارة–قج  نعكس رضاء  ملستجيبين من  لريف هو أن ضعف  ملثير لالنتباه هنا 

  احضر فيلتهمباملقارنة بنسبل(%82)اقنا ل(%72) كل من سوهاج في

بما يعكس اجود مشكالت ل(%18)اقنا ل(%28)من سوهاج 

امطالب متعجدة لجى سكان  لريف أكثر من  احضر، ألامر  لذي 

 رضا على- مع ضعف الاستجابة لتلك  لشكااى بالتز من-ثر أ

بعض  ملشكالت  لتي فيما يلي إجمال ا.ل ملستجيبين عن  اخجمات

أثرت على تقييم  ملشاركين الودة  اخجمات  ملقجمة إليهم 

ل،(5ملزيج من  لتفصيل  نظر مرفق )اتوصياتهم في هذ   لشأن 

 ا للريف والحضر املشكالت وفق5 - 3 - 3

 

في مجال الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  
تم تحديدها في عملية تقييم خدمات التي الصعوبات / املشكالت- 

 سوهاج  ريف بالكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  

الاهتمام "، "أعمجة إنارة بجان كشافات"، "تعجم اجود محوال"

سوء توزيع خطه  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ، "بالشو رع  لرئيسية فقط

الاسالك غير "، "ألاعمجة متهالكة تماما"، "ا الانارة  لعامة  بالقريل

، "  لصيف فتر ت طويلهفيتقطع ب"، " تصليحهنال يمك لكشافات بها عيوب عنج  لتلف "، "الاسالك متهالكة"، " ملنازل محملة علي خشب"، "مغطاه

 بالكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة   اخاصة بتجخل في  لتعامالت ا ملحسوبيةل لو سطة"، "متباعجة عل فتر ت  لصيانة"، "مافيش كهارب في الاعمجة"

 لكشافات محراقة ، قرى  ملجابرة تم توزيع  عمجة  نارة الم يتم تركيبها"-لل  االد عيلو فيال يوجج  ناره ل-ل لشبكة ملجلس  لقراى رفض  ناره  ملقابر من -ل

 كشافات  ناره في معظم طرقات  لقري كما  ن دال يوج"، " لكشافات محراقة ابتتغير بعج كذ  شهر بعج فترة طويلة"، "د يما ا لطرق كلها ضلمة بليل

ل5 ال تعمل ا نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  بشكل مستمر في  لصيف اخصوصا بالصيف ما يقرب من  ملوجودةل لقليلة لكشافات 

قرية  لعيساايه شرق الاسالك ا للمبات بتتسرق عو ميج "، "ساعات يوميا كما  ن محول كوبري حجاي  لرشايجه معطل معظم  لوقت بسبب إلاهمال

لشهور الم يتم تركيب  لكشافات  لى الان،5 لنور غير مأمنه ابتكهرب  لعو ميج  لقجيمة، قرية الاحاايه شرق يوجج  عمجة  نارة بجان كشافات  نارة بقالهم 

 مجال  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا في تغيير أيقرية  لصو معه ال يوجج بها لقرية  لكوله  ملحوالت  لقجيمة بتولع لوحجها ا لكابالت قجيمة الم يتم تغييره،

  حنا بانيين بيوت كل ما نيجي نركب كهرباء ميرضوش الن ...محتاجين نظرة  لي ألاماكن خارج  احيز  لعمر ني ا لعشو ئيات"، " قجيمءش يالانارة  لعامة  كل 

.ل  كشاك كهرباء الن  ملحوالت  للي عنجنا موجودة من  لسبعيناتامحتاجين لشيخ ر حومة محتاجين  سالك معزالة "، "في رأيهم  حنا كجة مخالفين

 لم يتم تركيب أي محول 1984ن سنة م"، "أكبر ملحوالت عطالنة االانارة االاعمجة محتاجة تزيج بشكل "، "1973اعنجنا سلك عاري لم يغطي من سنة 

ل".دهاعنجنا محوالتة متهالكة كل أسبوع تحصل حادثة احج يتكهرب بسبب  ملوضوع 

حضر سوهاج بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  التي الصعوبات التي / املشكالت- 
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وفقا خدمات المراكز التكنولوجية جودة (: 65)الشكل 
المجموعات  -للريف والحضر في سوهاج وقنا 

 البؤرية

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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 لناس بتتكهرب "، "ألاعمجةلفيالاسالك عريانه "، " شو رع جانبيه مافيهاش  نارهفيل"، "أعمجة إنارة بجان كشافات"، "عمج ن متهالكة"، "عجم اجود أكشاك"

 لشارع  لوحيج  للي فيه كهربا  ل "، " مافيش  نارةة  لعربيةشارع  لقومي"، "تنور ابعج شهرين تبوظ.لبيجيبو  خامات تعبانه في  ملصابيح"، "من  لعو ميج

  لعو ميج بتشتغل  ال  ملنشيةفي "ل،"  الامعة مفيش  ضاءه خالصمستشفىلمنظفةعلي طول "، "ساكن فيه رئيس شركه  لكهربا احاطين فيه كهارب ليج

شارع  نس بن مالك كبسوله "، "مافيش صيانه في منطقه  لشو در للكهربا"، " الامع  لعسكري  لعو ميج هناك بتلمس ابتكهرب  لعيال"، " دقايق فقط5

 تقريبا  ليوم كله ابتبوظ لفي  لصيف  لكهربا بتفص"، " لكهربا  تكسرت لينا سنه انص محجش ر ض ي يجييي يصلحها ا لعربيات  اقات بتولع بسببها

 ابتنور اتطفى ضعيفة تم تركيبها جودتها  لتي لكشافات "، " سالك  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  مكشوفه اهذ  يسبب خطر للناس"، "الاجهزة

ل"يوجج  سالك مكشوفة باالامع  لعمرى اشارع  لقبة"، " الاسالك بتعتها مكشوفه لثقافةفي ميج ن مثل "، "إلاضاءةلفيلمستقرةاغير 

 قنا محافظةريف بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  التي الصعوبات / املشكالت- 

 ملجينة ل الاماكن  لنائية بتحصل سرقة لألعمجة ا لكشافات من على  لطريقفي-ل بتربط بين  لقرى ابعضها ا لليألاالوية بتكون للمجينة ا لطرق  لرئيسية "

 نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة -لدم اجود كشافات كافية ع"، "الاعمجة ا لكشافات ا للمبات كلها ر يحة للمجينة"، "ا خجة كل الاعتماد ت

عجم عمل  ملتابعة  لجارية -لعجد تججيج الاعمجة -لعجم الاهتمام بالطرق  الانبية من حيث الانارة -ل لعامة  بصفة مستمرة اخاصة في فصل  لصيف 

ضعف في  لتيار "، " تصجر ماس كهربائي احجيثةلإلانارةبعض  عمجه "، "  لضغط  لعاليألبر جقرية  لسليمات عجم عمل صيانه -ل للكشافات ا لصيانة

 لكهربي اعجم رفع كفاءة  ملحوالت  لكهربائية قلة  الهج  لكهربائي اعجم  نارة بعض  لشو رع ا لطرق في كوم  لبيجا ا يضا ال يوجج عج لة في توزيع 

عجم صيانة  ملحوالت بطريقة مستمرة مما يؤدي  لى "، "  لشو رع  الانبية لقرية  لشيخيةفيعجم اجود كشافات ا عمجة  نارة "ل،"الاعمجة ا لكشافات

  لشو رع بقرية  لعيايشا فيعجم اجود  عمجة  نارة اكشافات "، " نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  د خل  ملنازل احرق الاجهزة  لكهربائية

 محوالت كهربائية تغطي  لضغط مما يتسبب في ضعف ا نقطاع  لتيار بصفة مستمرة اعجم اجود دال يوجفي قرية خو لج  بوشوشة "، "ا ملسيج ا احلة

لبإنارةفي قرية  البالا يتم  هتمام "، " جميع  لقرى بصفة عامة ال يوجج محوالت ا نارة في  لشو رع ا الاسالك  ملتهالكةي نارة بالشو رع االاسالك متهالكة اف

  الانبية مع عجم اجود صيانه للمحوالت مما يؤدى  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  باستمر ر  لشو رع لشو رع  لرئيسية فقط ا همال 

في  لقري ال يتم تغيير "، "اسرقة  لكشافات بقرية  البالا -لاكذلك ضعف  لتيار  لكهربى بقرية  االد عمرا اعجم اجود  عمجة  نارة د خل شو رع  لقرية 

في "، " لكشافات كما يوجج  ماكن اشو رع بها كثافة سكانية ال توجج بها  عمجة  ا كشافات كما يوجج منطقة يمر بها  لضغط  لعالي فوق منازل الاهالي

 لعسير ت في  لبج ية ال توجج  نارة في الاعمجة كانت بتاجي بعج  لعشا ابعج ما قجمنا شكوي بقيو  بيجبوها بعج  ملغرب  ما في قرية  لقبيبة فالكهرباء ا 

ل".الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ضعيفة جج  مما يؤدي  لي حرق الاجهزة  لكهربائية

 

 قنا محافظة بحضرتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  التي الصعوبات / املشكالت- 

كشافات "، " صيانة  ملحوالت بطريقة مستمرة مما يؤدي  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  د خل  ملنازل احرق الاجهزة  لكهربائيةعجم"

بعض  لشو رع  الانبية في  ملجينة اخاصة شارع "، " كثير من  ملناطق ابالسؤ ل عن  لسبب يقال عجم توفير قطع غيار اكشافاتفي معطلة باألعمجةالانارة 

منطقة  لسيج حتى -لمنطقة  لزبيجى يوجج بها كشافات منيرة اكشافات غير منيرة "، "لألعمجة  نارة كافية اعجم اجود صيانة دارية دال يوج مايو 15

 لصحر اي "، " لم يتم الاهتمام بها اصيانتهاجمالي امظهر باإلنارة كانت موجودة بقنا اتم تغطيتها  لتي لشمعج نات -ل بها كشافات اال  نارة دال يوج لشئون 

، افيه عمج ن مفهاش ملض خالص، افيه ملض ل%30 ا ل%ل20 شغالة بنسبة قليلة جج   ملجينةلفي لعمج ن -مجخل  ملر شجة مفهوش  ي ملضه شغالة 

فيه مناطق الاهلي مستولية على  لعمج ن اهي  لى بتنورها ابتطفيها امفيش  ي "، "بتتحرق امش بتتغير، افيه محوالت كتير مش بتستحمل  لضغط 

فيه  سالك كهرباء كتير مش "، " جج  افيها علز شجيجضعيفةل ملوجودةمفيش محوالت رفع  الهج بتتعمل ا ملحوالت "، " ملجينة هتمام  ا مرار من مجلس 

ل".معزالة

 

 الطرق في مجال 
 سوهاج محافظة ريفتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق بالتي الصعوبات / املشكالت- 

طول مجه تنفيذ  لرصف يعود بالضرر علي ألاهالي كما  ن جوده  لطرق "، " لطريق ضيق ابتحصل حو دث كتير امفيش شلر خالص على جو نب  لطريق"

 اهناك  ملرصوفة ا لرصف  قل من  ملخطط  لفعلي تم ردم  لبيوت علي جانبي  لطرق للغايةلسيئةل ملرصوفةاده  لطرق ج"، "للغايةلسيئةل ملرصوفة

حو دث بسبب تكسير  لطرق بعج  لرصف ااجود  لكثير من  لتمويجات بالطرق اهي غير مستويه اعجم متابعه  ملسئولين للتعجيات علي  لطريق  ملؤدي 

، "رئيسية/لالاهتمام بطرق معينة "، " ملحسوبية"، " للطريق ملجاارة باالحايوه شرق لم يستكمل اذلك بسبب  عتر ض صاحب ألارض  لصناعيةلللمنطقة

من "، " ملطبات  للي مش مرخصة ابيعملها ألاهالي في قرية  لصفيحة الزم تتشال"، " لسير  ملو ش ي حتي مش بس  لبني  دمينتصلح لطرق مكسرة ال "

جزيرة  لعتامنة،  لسبايكة، لطريق مشطا،"، " لتسعينات لم يتم رصف سوي طريق ا حج  لسنة  للي فاتت بتاع طريق  لشيخ عمار اباظ بعج أسبوعين
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، "اطريق  لصبغان كوم  لعرب مكسرين خالص امش مرضوفين "، "جزيرة  لعتامنة مش مرصوفين ابرضه مجخل كوم  لعرب  لرئيس ي مش مرصوف

 لطرق سيئة جج  اطريق سكساكة اطريق أحمج ماهر ا لشوكا :لكساكةس"، "حتاجين  للودر يمهج  لطريق مل" لطريق  ملؤدي للمج فن محتاج رصف"

ل".محتاجين رصف

ل سوهاجمحافظة حضر بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق التي الصعوبات / املشكالت- 

عبج "، " في طريق  ملج رس لرئيسيةمافيش مطبات في  لشو رع "ل،" السر  لشرقي مافيش رصف"، " سنه20شارع مجرسه  لسالم  خر مرة  ترصف من "

، "للغايةلسيئةجوده  لرصف "، " حج بيعمل مطبات مع نفسهأي"، " جز ء رسمي للمخالفاتفي الزم يكون "، " ملنعم رياض  باعه  الائلين تعجا  على  لشارع

 تم رصف  لطريق احجث  المهورية رع ، ش" لفرعيةلم يتم رصف  لشو رع "، " لرصف بياخج مجه طويله"، " لرصف خارج  ملو صفات  ا غير مطابق له"

عج مايرصفو   لطريق ب"، "شارع  احميات تم رصفه اتكسيره مره  خريل-ل  ملياه فتم تكسير  لشارع لتصليحها الم يتم رصفه هره  خري للماسورةكسر 

مفيش تنسيق مع  لغاز ا ملر فق بعج "، "من شو رع  ملجينة  نتهت فيها  عمال  لصرف  لصحي لكن لسه ما رجعتش لوضعها ألاصلي %ل60"،"يكسراه تانى

بيعملو  حته ايسيبو  "ل،"مشاكل تو جه ذاي الاحتياجات  اخاصة"ل،"،"رئيسية/لالاهتمام بطرق معينة "، " لرصف بشهر يكسرا  تاني ايقولك هيجخو   لغاز

امسقي  لتأمين "، "محتاجين تغطية  ملساقي في طريق نجع  لبجايل"، " سنة لم يتم تنظيفها25 لبيار ت  ملعمولة مسمطة امليئة باملخلفات من "، "حته

.لشارع  لعقيج  لرئيس ي ال يوجج به مطبات مما يودى  لى حجاث  احو دث خاصة  مام  ملج رس،،" لصحي غير مستكمل

 قنا محافظةريف بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق التي الصعوبات / املشكالت

مج خل  لقرى بس، لكنه جوه  لقرى نفسها ل-ل(دشنا ل) لتركيز لسه كله على  ملجينة "، "  لقرى  لتركيز بس على مج خل  لقرى ا ملجينةفيتهالك  غلب  لطرق "

 يتقال  نه مش ح يتم رصف 
ً
 طرق كتير حالتها احشة خالص امش فيلسه "، " كل  ملركزفيلي طرق جانبية غير ملا تخلص  عمال  لصرف  لصحأيد يما

 لشو رع -ل بهتمو  بيها  لليالاهتمام باملجينة بس -لتهالك  غلب  لطرق  الانبية ا لفرعية "، | تعجيات من  لناس عليهافيمرصوفة اال متمهجة اعشان كجه 

، "مخلفات  لر ي بيشلوها من  لترعة ابتترمي علي  لطريق"، "  لطرق مفيش رصف خالصفي لرئيسية للطرق امج خل  لقرية، لكن  لشو رع  الانبية 

فيه بعض  لطرق ملا بيجو  بيشتغلو  فيها مش بتكمل ابتتساب بالزلط ا لرمل بتاع  لرصف من غير ما "، " ملطبات زيادة عن  للزام ابتسبب حو دث كتيره"

غرف  لصرف بتكون  علي من "، "متهالكةمفيش  لتز م باملو صفات  لفنية للطرق اعجم  ملتابعة على شغل  ملقاالين، ا ملقاال بيسلم  لطرق "، "تخلص

 شغل  لطرق،  للي يترصف  لنهاردة بكره بيتحفر علشان صرف  ا مياه  ا  ي حاجة تانيه، ا لرصف فيمفيش تخطيط "، " لرصيف ابتسبب حو دث

ل".بيترصف بطريقة غلط، بعج  احفر مش بيرجعو   لطرق تاني للحالة  لطبيعية بتاعتها

 

 قنا محافظةحضر بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  التي الصعوبات / املشكالت

 كوبرى مشاه من  ملعنى ال يوججعنج طريق  ملعنى "، "لطرق غير مستوية اخطر علي الاهالي ا طر ف  لبلج ال يوجج بها  ي خجمات اغير ممهجه باملرة -ل"

يوجج مطبات "،  يصعب على كبار  لسن  ملرار عليهعاليطريق  ملستشفى  لعام هناك رصيف "، "شارع  اخز ن لم يتم رصف فيه  بج "، " متج د لالحو لى

يوجج طرق لم يتم رصفها منذ "، " عادة تكسير  لطرق بعج رصفها"، "(الاسفلت مكسر ل)طرق غير ممهجه د خل  ملجينة "، "د خل  ملجينة غير مرخص لها

دم  ستكمال رصف طريق ع"، "على مستوى  ملركز اغير مرصوفة  ا ممهجة للسير%ل90 لطرق سيئة للغاية اغير مهيئة باملرة بنسبة "ل سنو ت7 كثر من 

 لطرق غير "، " عملية  لرصففي سمنت اتوقفه لعجة مر ت بسبب مشاكل  د رية بين  الهة  ملعنية ا الهة  ملنفذة مع اجود عيوب فنية – لزا يجة 

الاهتمام فقط بالشو رع  لرئيسية ا همال  لشو رع  الانبية "، "مطابقة للمو صفات ااجود  ملطبات  لصناعية بشكل كبير اعجم رصف  لطرق  الانبية

 ملطبات "، " امجلس  ملجينة لطبيعياعجم رصف  لطرق باملعايير  لقياسية  ملناسبة ا لتضارب بين  الهات  ملنفذة للخجمات مثل  لصرف  لصحى ا لغاز 

  لشو رع  لى فيها شغل يعني مثال لو فيه ماسورة مياه  تكسرت بيتقفل  لشارع كله فيمفيش تنسيق للعمل "، "غير  د ميه ابتسبب  لكثير من  احو دث

 ".امحجش بيعرف يعجي من  ي مكان

ل

النظافة و التجميل / في مجال إدارة املخلفات 
 سوهاج محافظةريف  بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفات و النظافة والتجميل التي الصعوبات / املشكالت- 

 بعض الاماكن  ملوص ى بها من قبل رئيس  لوحجة اتم سحب معج ت  لنظافة فيال تستخجم معج ت  لنظافة الا عنج زيارة مسئول كبير افيه جمع للقمامة "

ال يوجج أماكن لتجميع "، " لقمامة مرمية على جو نب  لطريق اكتيرة خالص عنج  لترعة"، "من  لقرى  لى  ملجينة ايوجج مقلب قمامة عنج مجخل  ملشاادة

 لتخلص من ا  لطرق بالقري على لقاء  ملخلفات يتم ل لقمامةصناديق المع /عجم تخصيص أماكنبسبب "، "للقمامة بالقري  ا صناديق  لقمامة

لنظافةلم نري أي مشراعات "، " كما يتم  لقاء سيار ت  لكسح احمولتها بالترع اعلي جو نب  لطرقل. لقريل في بالبيئةيضر مما  ملخلفات عن طريق  احرق 

:للصفيحة في "، "بعض  لقرى شو رعها  لرئيسية نظيفة ا لشو رع  الانبية مهملة"، " ا تجميل بالقري حتي الان الم نسمع عنها الا  ليوم في جلسه الاستماع

مفيش حاايات اال عربيات :لمشطافي "، "مفيش ال حاايات اال سيارة اال عمال:لفي  الريج ت"، "ال توجج حاايات اال سيارة قمامة اال جر ر اال أي ش يء
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حنا بنجفع رسوم  "، " لنظافة بتتم في ألااقات  للي فيها زيارة من حج مهم فقط "، " لعمالة مش كافيه"، "امفيش إمكانيات في  لوحجة  ملحلية أصال

بنضطر نحرق  لزبالة ابتلوث  لبيئة "، "فيه تر كمات عنج  ملج رس ا ملستشفيات امحجش بيشيلها"،  لنضافة لكن مفيش خجمة اال صناديق اال حاايات

.ل"زياده ابتجيب  مر ض

 سوهاج محافظة بحضراتم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفات و النظافة والتجميل التي الصعوبات / املشكالت- 

، " يستخجموها  لعمالنظافةمافيش  دا ت "، "عجد  لعمال قليل جج  امعظمهم هيطلع معاش"، " مافيش صناديق الانبية لشو رع "ل،"مافيش صناديق"

 غير موجوده  لصغيرة لعربيات "، "عجد  احاايات قليله"، " ال لفرعية فقط  لرئيسيةل لشو رعلنظافةتم ي"، " فقطألاهليةمعتمجين على  المعيات "

 فيه "، "ع من  لشو ر لقمامةمش بيلمو  "، "مافيش  ساسا تشلير"، "بعض  ملستشفيات يتم رمي مخلفاتها بطرق غير  منه"، " الانبية  لشو رع فيللجخول 

نادر  اجود "، "اعنج  ملجرسة  لثانوية  لصناعية بنين اشرق  لسلخانة  لقجيمة ، مناطق فيها تر كمات قمامة مثل خلف مجرسة  للغات ابجو ر  لسلخانة

ل".صنجاق قمامة ا لزبالة مش بتتفرغ بانتظام امفيش  ماكن كتيرة يترمى فيها  لزبالة  ملتجمعة

  قنامحافظة ريفبتم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفات و النظافة والتجميل التي الصعوبات / املشكالت- 
لألاهالي تلوث  لبيئة ا شمئز ز بمما يسب بقرية نجع هاران  لكباريل  مليته على ت احيو نا اعلى حو ف  لترع ارمي  لرئيسية نتشار  ملخلفات على  لشو رع "

توجج بعض  لقرى تتكلف  شتر ك ليتم نقل  ملخلفات اغير مستفيجة بخجمة  د رة  ملخلفات من  لوحجة  ملحلية مثل قرية بئر عنبر الن  اخجمة •لمنه 

عجم اجود حاايات "، ( لعيايشا–لجر جوس –حلازة -ل ملسيج –ل احلة )  لقرى فيعجم اجود صناديق قمامة "، "مقتصرة على  لشو رع  لرئيسية فقط

لفي هذه  اخجمة اعجم قيام  لوحجة  ملحلية بجارها تأديةلفيالاعتماد على  المعيات الاهلية "، "للقمامة ااسيلة لنقل  لقمامة اعجم اجود عمالة كافية

عجم اجود "، "عجم اجود منظومه المع  ملخلفات خاصه في موسم  لقصب"، " تجميع قمامة  ا نظافة  ا تشلير في جيع  لقرىلدال يوج"، "هذه  اخجمة

عجم اجود "، "نقص  دا ت اخجمات  لنظافة"، "قلة عجد  لعمالة هذ   ملجال اضآلة را تبهم "، "صناديق في  لقري المع  ملخلفات اال يوجج عمال بالقريل

تم قتل جميع الاشلار "، " الاماكن  لنائية  ا سرقتهافيتم سحب صناديق  لزبالة  اخاصة باملركز ل"صناديق  ا حاايات بقرية  لفلمبنا  لتابعة ملركز  لوقف

عجم اجود عماله "، " بجاره في تنفيذ  لقانونلةئيعجم قيام جهاز  لب"، "  ملخلفات نهائياةال يوجج منظومه إلد ر"، " اخاصة بالشو رع باملركز بسبب الاهمال

 فهي حلمها كبير جج  اعاليا على  ملو طنين  لقمامة لصناديق ةبالنسب"، "ن ملسؤالي الا في حاله اجود زياره من نظافةعجم اجود "، " لنظافةفي مرفق 

 كثيرة اتفرغها بيكون صعب كمان فيه قري مجالهاش أليام  ملركز فالصنجيق بتقعج فيها  لنفايات فيكمان بسبب حلمها  لكبير اقلة عجد  لعربيات 

ل".عشان مفيش بجيل-ل  لنيل كبيرة في بتترمى على جو نب  لترع اكمان  لليكمية  ملخلفات "، "صناديق

 قنا محافظةحضر  بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفات و النظافة والتجميل التي الصعوبات / املشكالت- 

لمال يت"، " هذه  اخجمةفي هذه  اخجمة اعجم قيام  لوحجة  ملحلية بجارها تأديةلفيالاعتماد على  المعيات الاهلية "، "  ملركز أهاليمعاناه يعيشها جميع "

 في  لشو رع ا نتشار  احشر ت   بعض  ملسئولين مثل  ملحافظ اكثرة اجود مخلفات في  لشو رع مما يؤدى  لى تر كمهحضورل الا عنج  ملجينةتجميل 

  هتمام بالتجميل ا لتزين اكذلك يوجج شو رع كثيرة أيلدال توجفي منطقة بين  ملحطات "، "  ملحافظة على  لبيئةبأهميةلألاهاليعجم توعية "، "االامر ض

يوجج بعض  ملشكالت في "، " خجمات للنظافة ايوجج بها كم كبير من  لقمامةأي ا لبوسطة اشارع  لسوق ا النينة ال توجج  لتأميناتباملجينة مثل شارع 

عجد  لعمال غير -ل اشارع  احصو ية يوجج به قمامة كريهةفي منطقة شارع  احمام يوجج قمامة ار ئحة "، "عجد  لسيار ت جمع  لقمامة االادا ت ا لعمال

 صال مفيش  هتمام اال متابعة  ا "، "كثره  ملخلفات مقارنه بعجد  لعمال"، " لقمامةكافى لرفع  لقمامة بمناطق قنا ا يضا منطقة  لشؤن توجج بها بعض 

لرقابة

 

 في مجال مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين

 سوهاج محافظةريف  بتم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين  التي الصعوبات / املشكالت- 

موظفي "ل،"موجودة في مجلس  ملجينة بس"، ل"ال توجج مر كز تكنولوجيه بالقري أصال"، " بقري  ملركز ملحليةال يوجج مركز خجمات تكنولوجيا بالوحج ت "

، " مكان ا حج عجم معرفة مكانه اعجم اعى  لناس بااخجمات  ملقجمة منهفيلمال تت ا لعمليات  لتكنولوجي  ستخج م  ملركز نال يريجا لوحج ت  ملحلية 

من  ملجموعة علي عجم  ستخج مهم  اخجمة اأشار ل(8)جمع عجد ، أ"عجم معرفه ألاهالي باملر كز ا اخجمات  لتي تقجمها"، "محجش يعرف عنه حاجة"

هناك مشكلة في إلاجر ء ت اتتطلب مرانة في  لتعامل من  ملوظفين اعلم منهم باإلجر ء ت امحتاجين نرفع " لشخص  لوحيج  لذي  ستخجم  اخجمة بأنه 

 جميع  ملو طنون  احاضران بنوع  اخجمات  لتي يقجمها هذ   ملركز بسبب مال يعل"، "كفاءه  ملوظفين الن كتير منهم مبيعرفوش يشغلو   لكمبيوتر أصال

ل" للمركز  لتكنولوجيةعجم اجود دعاي

 سوهاج محافظةحضر  بتم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين  التي الصعوبات / املشكالت- 

بطيئة ا ملوظفين ليس لجيهم "، " ملوظفين بيجخلو   ملعلومات غلط"، " ملوظفين عنجهم قله اعى"، "مركز ججيج لسه مظهرش"، "مانعرفش عنج حاجه"

 تقجيم فيهناك عطله ،  للحصول على  اخجمات ملطلوبة عجم معرفه الاجر ء ت "، " سمعت  لنهارده عنها فقط... ميعرفوش عنها حاجهألاهاليل"خبرة
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مطالبة  لفنيين "، "عجم  لتنفيذ في  ملو عيج  ملحجدة/ لتأخير "، " ممتاز الكنه ال يؤدى داره اخجمةشكل مركز "، " لناس ال تعرف  نو ع  اخجمات اخجمة، 

لتأهيل ا عالن ليه اعجم ة اال يوجج دعايبأنشطته اعجم معرفة  ملو طنين  لتكنولوجيال يوجج تعريف للمركز ".لعجم  ملتابعة"، "اسائط/لبإكر ميات 

لل". لتكنولوجي لعاملين باملركز 

  قنامحافظة ريفب تم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين  التي الصعوبات / املشكالت-  
لبالنسبة"، " لراتين اعجم معرفتنا بااخجمات  ا  جر ء ت  لعمل به اتهكم بعض  ملوظفين علينا"، "عجم معرفة  ملو طنين به ا قتصاره على  ملركز فقط"

يما  لسيستم  د"، "للمر كز دي  حنا مش عارفين هي بتقجم  يه كمان مش بيتم الاعالن عن  اخجمات  لى بتقجمها علشان كجه  حنا مش بنعرف عنها حاجة

  ستخر ج في لتأخير "، " مو ضيع  لتر خيصفيفيه رشااي كتير "ل،"  ملر كزفيقلة عجد  ملوظفين "، " تر خيص  لبناءفيصعوبة الاجر ء ت "، "بيكون ا قع

  للف ا لراح في تعب  ملو طنين ..  ملر كز  لتكنولوجيافي الاجر ء ت ءبط”،“كجه  اعجا  بيها قبل  لليبعض  لورق، السه مفيش حكاية  لشباك  لو حج 

ل، "  لوحج ت  ملحلية  لقرايةفي ملشكلة  ننا معنجناش مركز زى ده "، "  لغالبفي محجش بيراح من  لقرى "ا لجي

  قنابحضر محافظة  تم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين  التي الصعوبات / املشكالت
 توعية ا رشاد للمو طنين دال يوج"، "قلة تو صل  ملسئولين مع  ملو طنين اقلة الاجهزة  ملستخجمة مما يؤدي  لى تعطيل  اخجمة اقلة خبرة  لعاملين بها "

 يعلم بخجمات مركز أحجال "، "ال تؤدى عملها بسرعة"، "يكفيعن اجود هذه  ملر كز  ا ماكن تو ججها لذلك يجهل  ملو طنين اجودها امركز ا حج ال 

ل!". كان  شتغل اال لسهإذ محجش عارف  ملركز ده "،  اال  جر ء ت  لتعامل معه لتكنولوجيا

 

 ل6 - 3 - 3
ً
 لريف والحضر املقترحات والتوصيات وفقا

في مجال الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة  
 سوهاج محافظة ريف   بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة    التي املقترحات والتوصيات -

زياده  لقجيمة، لألاعمجة  عاده إحالل اتججيج معزالةلألسالكل لقجيمة اتركيب كشافات اتغيير الاسالك إلانارةزياده  عمجه ،  ستكمال تركيب  ملحوالت 

 نقل  لضغط  لعالي من ، اصيانتهاألاعمجة متابعه ، بعيج عن  ملنازللألاعمجةتركيب ، تغطيه الاسالك، جهج  ملحوالت عن طريق تركيب محوالت  ضافيه

 لقرى اليست  ملر كز فقط اتركيب كشافات  ناره بشو رع  لقري اتغيير ا الاهتمام باملناطق  لعشو ئية ا ملهملة ، الماكن بعيجه لسكنيةل لكتلةاسط 

 في فصل  لصيف  لجاريةصيانه  ملحوالت ،   لتخطيط  لصحيح ألماكن ألاعمجةا لفرعية،ل الانبيةتركيب  نارة علي  لطرق ،  بقري  ملركز ملتهالكةلألاعمجة

توزيع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  في الاعمجة علي مستوي  لقرية كلها اليس ،  تركيب أعمجة ججيجة اكشافات بجل الاعمجة  ملتهالكة،تحجيج 

 لرئيسية،  لرقابة على  ملسؤالين  زيادة الانارة ف  لشو رع ،تركيب اكشافات ليج لتوفير  لطاقة ا ختيار نوع جيج ال يتحرق بسرعة، ا  تنين فقطأشارع 

ل ت،  ملحسوبيا لعملين لوقف  لرشااى ا

 سوهاج محافظةحضر   بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة    التي املقترحات والتوصيات -

تركيب كشافات ليج ذ ت ،   لشو رع  لفرعية اتغيير  لكشافات بصورة داريةفيالانارة لزيادة عجد عو ميجل،إلانارة،لبأعمجةلإلانارة ستكمال تركيب كشافات 

ها،   ملتهالكة اتركيب كشافات لألاعمجةإحالل اتججيج ،  لكل  لبلج ملغطاةتركيب الاسالك ، نارة  احو ري االازقه ا لشو رع  لج خلية، الاهتمام بإجوده

الاهتمام ، اضع كشافات باألعمجة، تهالكة لمتغيير الاعمجة  لقجيمة ،  ا لكشافاتألاعمجة لعج لة في توزيع ،  ا لكشافات في  لشو رع  الانبيةألاعمجةتركيب 

ل.األاعمجة الميع  لكشافات  لجاريةلبالصيانةالاهتمام ،  ألاسالك  ملكشوفة، تغطيةباألكشاك

 قنا محافظة ريف   بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة    التي املقترحات والتوصيات -

ل اعجم  لتركيز د ئما على.  اخ. لعبادة مر كز  لشباب،  لوحج ت  لصحية، دار مثل  لقرى فيكبر اخاصة  ملناطق  احيوية أالاهتمام باملناطق  لريفية بشكل 

زيادة عجد الاعمجة اا لوصول  لي  ملناطق  لنائية ل الاهتمام بالشو رع  الانبية للقرىل، توزيع الاعتماد ت  ملالية حسب نسب  لسكان مش  لنو ب، ملجينة

لل حاللضمان  الودة االاستمر رية،  توفير قطع غيار للكشافات املض،  لرقابة على عمليات توريج  ملعج ت ،ضاءة جميع  ملقابر في جميع  لقرىلإلبهم،

محوالت كهرباء  ضافية األاعمجة ا لكشافات، توفير  رفع كفاءة  ملحوالت، عمل صيانه دارية للمحوالت  ملتهالكة،لاألاعمجةاتججيج  لكشافات االاسالك 

  احماية من  لكهرباء لضمان بجانب  ملساكن  ملتو ججة كشاك للمحوالت ، توفير  في فترة  لصيفباألخصلتزايج  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  

في ا لعج لة في طرح  ملشراعات،   لشفافية ،غيير  للمض  لعادية  لى ملض ليج، تحماية الاسالك ا لكشافات من  لسرقة، ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة 

 تصجر ماس  لتيلإلانارة لكشف عن  عمجه ،  من  ملسئولينا مليج نيةلبين  ملجينة ا لقرى احتى بين  لقرى ابعضها، ا ملتابعة ا لصيانة  لجاريةل لتوزيع

لل.شيج الاستهالكر زياده  لوعي لجي الاهالي للحفاظ ات،كهربائي للحفاظ علي  را ح  ملو طنين

 قنا محافظةحضر بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الكهرباء و الانارة العامة  و الانارة العامة   التي املقترحات والتوصيات -

  صالح الاعطال ا لتالف من الاسالك  لكهرباء ا الانارة ،كشافات لعمجة ااالاصيانة دارية للمحوالت ،  لتحويل الاسالك  لعلوية  لى  سالك تحت الارض

 زيادة  لكشافات اتركيب  عمجة ،( ملحوالت كفاءة رفع) حالل اتججيج بعض محوالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا الانارة  لعامة  ،  لعامة  ا الانارة  لعامة 
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تحويل كشافات  لشو رع للعمل ل ليال، الانبية ناره  لشو رع ، زيادة عجد  ملحوالت  لكهربائية الستيعاب زيادة  لضغط على  لتيار  لكهربىا نارة اكشافات 

 لرقابة من  ملستويات  لعليا  ملجينة، لفيتججيج الاعمجة ، ركيب كشافات ججيجة املض ليج لشمسية، تلبالطاقة

 في مجال الطرق 

 سوهاج محافظةريف  ب تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق   التي املقترحات والتوصيات -

اجود رقابه اخجمه  فضل الوده ،  ا هتمام امتابعه  ملسئولين لذلك الودة معايير مع مر عاة بالقري  لرئيسيةرصف  لطرق ،  ستكمال  لطرق ارصفها

اجود النه مجتمعيه ملتابعه تنفيذ  لرصف ارقابه  ملسئولين لذلك اخصوصا في  ستالم  لطرق للمو صفات، طابقة  لمعجم  ستالم  لطرق غير ،  لطرقل

 يقترح  مع  الهات  ملعنية باملر فق ا لبنية  لتحتية، لتنسيق،  كالصرف  لصحي لتحتيةال يتم  لرصف الا بعج  ستكمال  اخجمات للبنيه ، من  ملقاالين

 لعربات  لنقل  لثقيل ابالجخل  اخاص بها يتم عمل صيانه داريه للطرق اعمل مطبات صناعيه علي  لطرق ا ز له  لرئيسيةعمل كارته علي  لطرق 

 لقري ا لنجوع رصف ا لطرق  لفرعية االاهتمام باملج خل ا لشو رع  لج خلية االاهتمام بكافة  لشو رع  لرئيسية ،  عمل حو جز للترع، لتعجيات عليها

ترتيب  الويات  لرصف بحسب الاحتياجات امناطق ،   ستكمال  لطرق  لتي لم يتم الانتهاء منها، لشو رع  ملكسرة  هم من إعادة رصف شو رع سليمة

 على من يقوم بقطع  لطريق منع  لتعجيات علي ةعقوبات ر دعلألطفال،  عمل كباري بين  لطرق ،  ملناطقفيمل مطبات صناعية ، ع ملج رس ا اخجمات

 ل. للطرقل لجاريةل،  لصيانة لطرقل

 سوهاج محافظةحضر بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق التي املقترحات والتوصيات -

–ل لغاز )  لشركات  لثالثة مع لتنسيق ،  الانتهاء من كافة  ملر فق أاال قبل  لبجء في  لرصف، يتم رصفها لتيتحجيج  لشو رع في مشاركه مجتمعيه فعاله 

لعجة مر تعجم  لتركيز على  لشو رع  لعمومية ارصفها  لعام، هج ر ملال تفادي   تمام  ملر فق قبل رصف  لطريق اضمان ا لطرق لل( لصرف–ل ملياه 

، ال يمكن رصفها لتي ل لضيقةشو رع  في  ل عمل  نترلوك، الاهتمام بالطرق  لفرعية،رصف  لشو رع  لج خلية،  للطرق  لقجيمة ا ملتهالكة ستكمال ألاالوية

ستالم  لطريق بو سطة النة مختصة علي  لزمنية،  لبااخطةلم الالتز ،ا ملتابعةل،  لرقابة ملناقصه رصف  لطرقل ملتقجمةاضع شراط امو صفات للشركات 

ل اخاصةمر عاه  لنسب ، مو صفاتة  لطرق لل من مطابق،  لتأكج  ملو طنين لللنةتشكيل  ملنفذة، ايشمل ل لشركة الستالم  لرصف من  اخبرةدرجه من 

لطرق ة  ملستمرة لصيان،  ل رصف  لطرق للنهاية أي تنظيم رصف  لشو رع في اقت ا حج، يتم رصفها لتيطرق في  للإلاعاقةاى ة ذمر عا، بالرصف

 .  ملج رسأمامعمل مطبات صناعيه ،  صيانة  غطية  لبالعات ملرصوفة،

 قنا محافظةريف  بتم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق التي املقترحات والتوصيات -

ل، الاهتمام بالطرق  الانبية مثل  لطرق  لرئيسية،  عادة رصف اتججيج  لطرقل،بعضهالابين  لقرىلل بين  لقرى ا ملجينة  لطرقل مشراعاتفي لعج لة مر عاة 

 ضرارة اضع ميز نية تكفي  عمال  لرصف بالطرق ، لرصفاحصر  لطرق افي  عملية تخطيط رصف  لطرق في المعيات الاهلية ا شر ك  لشباب 

الانتهاء من  عمال  لبنية  لتحتية في الاال حتي ،  هذه  مليز نية من صنجاق افر ت  ملحافظة بتعاان مع  لوحجة  ملحليةتوقيع  لي رصف ايمكن  ملحتاجة

،  عمل حصر باملناطق  لتي تم الانتهاء من  عمال  لصرف  لصحي ا لغاز لعمل رصف لهذه  ملناطق، مره  خريل  لرصف تكسيربفعالية اعجم  لرصف ميت

  لتقصير لتالفيلشفافيةجود ، ا  عمال  لتنفيذ اتشجيج  لرقابة على  ملقاالينفيمر عاة  ملو صفات  اخاصة بالطرق ،  لرصفمر عاة معايير  الودة عنج 

عمل بنجار ت علي جو نب  لطريق لتقليل ، مجه  لتنفيذ، تمهيج ارصف  لطرق بالقرى ا لشو رع  لرئيسيةاتسليم  ل لو ضح من  لشركات  ملنفذة حول 

عمل  رشاد ت ، رصف جودة  ل منللتأكج تشكيل الان متابعة ،ردم  لترع  مام  ملنازلل، لطرق  لتي مر علي رصفها فترة طويلةلعمل تججيج ، من  احو دث

ملا تسببه  الاهلي يضعهال لتي لصناعية ، إز لة  ملطبات   ملناطق  احيوية لتقليل من  احو دثفيمرارية علي  لطرق لتنظيم  لسير، عمل مطبات صناعية 

ل. للحفاظ عليها ملرصوفة للطرق  لجاريةل،  ملتابعة ا ملنازلل ملباني ترفع الارض اتجفن ألنهالزلطيهعجم اضع تربة ، حو دث كتيرهمن 

 قنا محافظة  بحضر تم تحديدها في عملية تقييم خدمات الطرق   التي املقترحات والتوصيات -

 ملر فق  من  عمال ، بجء  لرصف مباشرة بعج الانتهاء تحجيج موعج لالنتهاء من  لصرف  لصحى ا لغاز  لطبيعي،رصف  لطرق اتمهيجها ا ملحافظة عليها

 مر عاة ذاي الاحتياجات ا ملباني،  لزر عية ألار ض يعمل سور بين ، دارية لصيانة ،  ل رصف  لطرقل عنججودةمر عاة معايير  ل لغاز، ا لصرف  لصحى ك

 ملرصوفة، عمل النه شعبيه ملتابعه جوده  طرق  الانبية، صف  لشو رع رل،سير بطريقة  منهلل مساحة من  لرصيف من خالل ترككبار  لسن ا اخاصة 

 حالة رصفها من في  ز لة  لطبقات  لعليا للطريق ، ملج رس ا  ملستشفيات احيوية كن  ك الامفي مطبات قانونيه ، عمللي  الاهاضعهال لتيز لة  ملطبات إ

صعبة   لشو رع  لفرعية  لصغيرة في-ل اموفر جمالي شكله اله  لبالط مثلهو ال-الانترلوكعمل ل،  لبيوت عن مستوي  لشارعحتى ال يتجنى مستوىلججيج 

 ل.رصف ل

 

 والتجميلالنظافة / في مجال إدارة املخلفات 
سوهاج محافظة يف برالنظافة و التجميل   /تم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفاتالتي املقترحات والتوصيات -
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ل،  لتخلص الامن من  ملخلفات،سيار ت مجهزه المعهاتوفير  ا ملحليةل لوحجة يتم تخصيصها لذلك من قبل بأماكنتخصيص حاايات المع  ملخلفات 

لتجاير  ملخلفات يخجم قري  ملركز،،  علي عربات  لكسح  لتي تلقي حمولتها بالترع امعاقبتها،  لرقابةاتوزيعها بشكل جيجاحاايات لللقمامةتوفير صناديق 

 امتابعه  ملسئولين بشكل داري اتجميل مج خل  لقري  لعاملة لذلك االايجي  لالزمة اتجميلها بشكل  كبر عن طريق توفير  ملعج ت  لقريةلبنظافةالاهتمام 

 بالطرق بالنظافة توعيه الاهالة ، من  لقريل لقمامةقبول مشاركة  المعيات ألاهلية في  ملساعجة في تشلير ارفع  لرئيسية، ازر عه ألاشلار بالطرق 

ل،مل مبادرة أجمل منطقه، ع د خل  لقرى ابجو ر  ملج رسقمامةصناديق ، توفير  عمل نجا ت تثقيفية د خل  لقرى احسهم على بيئة نظيفة لعامة،

توفير سيار ت قمامه صغيره للشو رع ،  ا دا ت اسيار ت لقمامةتوفير عمال المع ،   لشو رعفيل لقمامة توفير صناديق المع  ملخلفات،تغليظ عقوبة رمي 

.لتطهير  ملصارف باستمر ر،  على  لطريق ملوجودةنقل مخلفات  لري ، تشلير طريق  لنيل لقمامة، زياده فتر ت نقل  الانبية، 

 سوهاج محافظةحضر بالنظافة والتجميل    /تم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفاتالتي املقترحات والتوصيات -

 لسكنية، تكبير حلم  لصناديق ا بعادها عن  لعمار ت ،  تكون موجوده على  لرصيف ابعيجه عن  لطريق  لعام على أن احااياتتوفير صناديق  لقمامة ا

،  على  اخجمات ادعمها لرقابةلفيل ملجنيمنظمات  ملجتمع  لفرعية، مشاركة   لشو رع فيل لصغيرةاضع  لصناديق ، الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسية

،  لتوعية فرز اتجاير  لقمامة اإتاحة فرص عمل به/عمل مصنع لتجاير  ملخلفات، الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسية،  في  لشارعمياهعمل دار ت 

رفع ، متابعة  ملسئولين، تغليظ عقوبة رمي  ملخلفات، عمل مبادرة أجمل منطقة، صناديق فصل  لقمامة، توفير  بطريقه صحيحه لقمامة فرز بكيفية

ملتنزهات ل( مثال شارع  لبحرفي) لكبيرة  ملساحات ، تحويل  كورنيش  لنيل، تجميل منطقة تنظيف  لترع، ملركز  لطبيخاصة باألماكن  احيوية ك ملخلفات 

 لرئيسية، توفير   لشو رع فيل لعمالةتكون  كثر من لل لفرعية  لشو رع في تعمل  لتيل لعمالة عج د  لنظافة، زيادة مل توعيه عن مجانية للمو طنين، ع

 مين صحي للعمال  لقمامة، توفير تزى موحج للعمال ، عمل  من حيث  لكمامات اغيرها لنظافة الاهتمام بعمال ،حلم  لشارعسيار ت ذ ت حلم مالئم ل

ل. على  ملخالفين لرقابة تشجيج ،مناسب لهم

 قنا محافظة النظافة والتجميل بريف/تم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفاتالتي املقترحات والتوصيات -

ل، توفير سيار ت تقوم بصورة جميع  لقريلفيقمامة  لصناديق ا زيادة عجد  احاايات ، توفير صناديق ا دا ت المع  لقمامة،الاهتمام بالقرى مثل  ملجينة

،   لتوزيعفي  لعج لة للشو رع  الانبية، مر عاة من  لصناديق اعمل صناديق بحلم  صغر  لقمامةتفريغ سيار ت  لزيادة ، جمع  ملخلفاتبلةيوميادارية 

ضرارة عمل مبادر ت ،  تطبيق  لغر مة على من يلقى  ملخلفات خارج  لصنجاق  ا  احااية،االاهتمام بتنظيف  لترع اضفاف نهر  لنيل لتحسين  ملنظر  لعام

  شتر كات من الاهالي جمعل،لقمامة لالستفادة من  لعائج منها تجاير ، منظمة مع  المعيات الاهلية ا الهات  ملختصة اجهاز شؤن  لبيئة لرفع  لقمامة

، ايمكن  ستخج م الاشتر كات في ذلك،  بعملية  لنظافةا كحافز لكي يهتم تهم رفع قيمة مرتبا عاملة ييجأضرارة توفير ، لالشتر ك في منظومة  لنظافة

موس بشكل  رش  احشر ت ا لن،  لتشلير للطرق  لعامة اد خل  لقرىل،  لتنسيق بين جهات امؤسسات  ملجتمع  ملجني ا احكومة الستكمال  ملنظومة

لل. ملحافظة على  لبيئة ا  لنظافةة  ملو طنين بأهميةتوعي، داري،

 قنا محافظةحضر بالنظافة و التجميل   /تم تحديدها في عملية تقييم خدمات إدارة املخلفاتالتي املقترحات والتوصيات -

سيار ت تقوم بجمع  لقمامة ا ملخلفات  توفير ، ملناطق  ملحرامةفي خاصة لتوفير حاايات  كثرا زيادة عجد صناديق قمامة ، عاملةييجأتوفير معج ت ا

ازيادة في زر عة الاشلار -لعمومية في  لشو رع  لعامة ، عمل دار ت مياه مل حجيقة عامة للترفيه،، ع لتشلير للطرق  لعامة اتجميل  ملركزلدارية،بصورة 

 عمل توعية عامة للمو طن لرفع ،تطبيق  لعقوبة على من يخالف ايرمي  لقمامة بعيج  عن صناديق  لقمامة،  في  لنظافةنعجد  لعامليزيادة ، في  لشو رع

 دهان ا جهات  ملنازل بالشو رع  لرئيسية بلون ، لرقعة  اخضر ءزيادة الاهتمام بتجميل  ملجينة ا لقرى ا لعمل على زر عة الاشلار ا، رفع  لوعىا لثقافة 

عمل ارديات متنوعه  ملجينة، ملناطق  ملوجودة في  طر ف لضمان  لوصول ل كبيره  لنظافة خاصة مع  تساع  ملجينةعمال عجد يادة باملجينة، زخاص 

ل.مصنع لتجاير  ملخلفات ملجينة، إنشاء  مكان بعيج عن فيمجفن مخلفات صحي ، توفير  احلم  ملخلفاتة مناسببأعج دللعمال 

ل

في مجال مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين 
 سوهاج محافظةريف بتم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي املقترحات والتوصيات -

عمل دعاية للخجمات  لى ،  يقجمه لتي ا اخجمات  لتكنولوجي  لوحجة  ملحلية عن  ملركز فيالاعالن ل  لقرى،في بكل احجة محلية تكنولوجيتوفير مركز 

 ا اخجمات ا لرسوم ا ملركز  تعمل  متي ابيقجم باألدا ر  لتعريف  لوعي، لنشر  ملحليةلأا إلاذ عة تعريف أا جلسةمثال لوحات  عالنية من خالل بيقجمها 

 توسيع  اخجمة في  لقرى اليس فقط ،تفعيل نظام  لشكوى إلالكترانيل.لو ينزلو  كل بلج ساعة مان ا حجة كافية بالتعريف باملركز.ل يه اتوعيه كافيه عنه

ل. لتي يوفرها  ملركزاخجمة   رسوم في الاعالن عنشفافية ،  لمر عاة غير  ملتعلمين،  ملجينة

 سوهاج محافظةحضر بتم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي املقترحات والتوصيات -

لالاجتماعي عمل صفحه على شبكه  لتو صل ، للمو طنية عمل لوحات  رشاديه توضيح،  ملر كز ا اخجمات  لتي تقجمهابأهميةمل نجا ت توعيه ع

  لتعريف بااخجمة ا لنشر ا لتوعية بااخجمة في إلاذ عة ،االاسعار ا اخطو ت  ملفراض  تباعهال–ل لتكنولوجي يقجمها  ملركز  لتياتعريفهم بااخجمات 
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ل،سج د عنج  ل إيصالمطلوبة اأخذرسوم خجمة الاعالن عم أية على  ستخج م  لكمبيوتر، هم تجريب ارفع كفاءه  ملوظفين  لقائمين علي  اخجمة،  ملحلية

زيادة ، تفعيل نظام  لشكااىل، تسهيل  اخجمة،  توسيع  اخجمة في  لقرى اليس فقط  ملجينة، بهااالالتز م الاهتمام باملو عيج  اخجمة، على مقجم  لرقابة

 .سرعة ألاد ء ا لرد علي  ملو طن، توحيج أساليب  لعمل،  اخجمة،  لتو صل مع طالبي  اخجمة عنج تنفيذ عجد  ملوظفين، زيادة سرعة الانترنت

 قنا محافظة ريف بتم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي املقترحات والتوصيات -

توعية ، عمل دليل بااخجمات ا جر ء ت  لعمل،  تجريب للموظفين علي كيفية تعامل  ملو طنينكفاءتهم، تجريب  ملوظفين لرفع ،تسهيل الاجر ء ت  لراتينية

 في  لقري ملعرفة  اخجمات  ملقجمة اباألخص ضرارة نشر معلومات بطرق مختلفة ا ساليب مختلفة ، بوجود هذه  ملر كز بمجلس  ملجينة اخجماتهاألاهالي

  عالن الاجر ء ت االاار ق ،اسائل  لتو صل الاجتماعي اعمل الفتات الاعالن في  لوحجة  لصحية ا لنو دي بحيث يصل  لي  ملو طنين في  لقريلباستخج م 

الفتات  رشادية ، توفير تطبيق لسهولة  احصول على  اخجمة اخجمة، تحجيج مو عيج ثابته لجاره  نهاء الاجر ء ت ا احصول علي ،  لكل  اخجمات ملطلوبة

ل.ىا رشللحج من  لموظف الاد رة  لهنجسية ا  ملو طنين ، عجم  لتعامل  ملباشر بينسرعة  لرد علي  ملو طنينا الاجر ء ت ، سرعةفي كل  لنجوع ا لقرىل

لقنا محافظةحضر  بتم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي املقترحات والتوصيات -

 الاعالن عن خجمات  ملركز عبر مو قع ،خجمات  ملقجمة للمو طن،  لتوسع في  لعجد الاجهزة للتخفيف عن  ملو طنينالبها لعاملين ازيادة عجد  ملر كز 

ل أاتأهيل اتجريب  ملوظفين للتعامل مع  ملو طنين،  ختيار  ملوظفين بمعايير امقاييس  لكفاءة  لعلمية، مر عاة  نجا ت توعيةامن خالل لتو صل الاجتماعي 

ل. بشكل فعال يتم تقجيم  اخجمةحتىلألاماكن هذه في ختيار موظفين متخصصين امؤهلين امجربين 

 ل
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   لنتائج على مستوى  لنوع الاجتماعي4-ل3
ل 

: ( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم  1- 4- 3

اقنا ل(%61) سوهاج فيعنها بين  لذكور ل(%68)أا قنا ل(%76)يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين  ملستجيبين من إلاناث سو ء في سوهاج 

 يتم، بوجه عام، بشكل يتو فق مع طرق، وكهرباء، وتحسين للبيئة، ومراكز للخدمات التكنولوجيةعلى أن تنفيذ مشراعات  لتنمية  ملحلية من ل(58%)

 ل.محافظة سوهاج عن محافظة قنا  حتياجاتهم امطالبهم مع  رتفاع نسبة  ملو فقين سو ء من  لذكور أا إلاناث من في

ل 

ل

تم  لتعامل بها مع شكو هم االاستجابة لها،  نفس  لوقت عجم رضا  ملستجيبين خاصة إلاناث من قنا عن  لطريقة  لتيإال أن نتائج الاستبيان عكست في 

من %ل44تم بها الاستجابة لشكو هم، كما أشار  من قنا إلى رضاهم عن  لطريقة  لتي%ل27من  ملستجيبات إلاناث من سوهاج ا%ل46حيث أشار فقط 

تم بها الاستجابة لشكو هم،  ملثير لالنتباه هنا هو الارتفاع  مللحوظ لنسبة  ملتقجمين بشكوى  في قنا إلى رضاهم عن  لطريقة  لتي%ل36 لذكور في سوهاج ا

 %(.28)اقنا ل(%24)باملقارنة بنسبة  ملتقجمين بشكوى من إلاناث في سوهاج ل(%72)اقنا ل(%76)من  لذكور من كل من سوهاج 

جموعات  لبؤرية في سوهاج  ستمر ر  ستخج م  ملشاركين سو ء من إلاناث أا  لذكور لوسائل  لشكااي  لتقليجية  لشفهية ا لكتابية افيما بينت نتائج  لم

إال في حاالت ل(إاخ...ل ملو قع الالكترانية، صفحات  لتو صل الاجتماعي ا لصفحة  لرسمية للمجلس  ملحلي،)اعجم در يتهم  لكافية أا الوئهم لإلنترنت 

جموعات  لبؤرية في قنا اجود طفرة في معرفة إلاناث ا لذكور على حج سو ء بوسائل الاتصاالت  احجيثة في  لشكااى اكان  نتائج  لم ستثنائية، فقج عكست

ثاني أكثر  لوسائل  ستخج ًما من قبل  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية في قنا بعج  لطرق  لكتابية  لتقليجية بالنسبة لإلناث أا ل(ابو بة  لشكااىل)إلانترنت 

ل. لطرق  لشفهية بالنسبة للذكورل
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–لافيما يلي  ملشكالت ا لتوصيات  لتي أثارها  ملشاركون في  ملجموعات  لبؤرية افقا للنوع الاجتماعي، ا ملثير الانتباه هنا هو  قتر ح  ملمشاركين 

 بالفعل اهو ما يعكس ضرارة تفعيلها اإلاعالن عنها بشكل أكبر، كما تبجا   ملوجودة الاليات ا اخطو ت لبعض-سو ء  لذكور أا إلاناث 

ءلة، احيادية انز هة، امشاركة شعبية اذلك على  لنحو  مقترحات إلاناث أكتر  هتماما بتفعيل مبادئ  احوكمة  لرشيجة من رقابة أا مس

:ل لتالي

 سوهاج عند تقديم شكوى /الصعوبات التي تقابل إلاناث/  املشكالت

 صالمش بنقجر نقجم شكوي -ل لتجاهل من قبل  ملسئولين -لعجم اجود ثقة الستجابة  ملسئولين -لعجم الاستجابة -ل  لطلب اعجم  لرد على  لشكوى تأخير 

-ل لتطنيش ل-ل ملحليةالاهالي عتبوني علشان  شتكيت خصوصا  ن  غلب قر يبي في  ملجالس -لالنعرف ملن تصل هذه  لشكااي -لعلشان تقابلنا مشكله 

مافيش الن مقجمناش -لمش عارفين نقجمها ملين -ل صالمش بنقجر نقجم شكوي علشان تقابلنا مشكله -ل ملين  لشكوىلمش بنعرف نقجم -لعايزين رشااي 

عجم -ل ال يستمعون لشكو نا ن ملسؤالو-ل لشكوى ال يتم  لعمل بها -بيقعجا  يحولو   لشكااى لبعض انتوه  حنا فالنص -لمش بيردا  على شكااى -لفعليا 

 بيطنشو  اساعات بيكون  لوصول ليهم ن ملسؤالي اقات -لعجم أخذ  لشكوى في الاعتبار لعجم اجود أدلة -لعجم أخذ رقم للشكوى -لاجود  ستجابة 

 صعب 

سوهاج لتحسين نظام الشكوى /اقتراحات إلاناث

مساعجة  المعيات -لمتابعة  لشكوى من  ملوظفين -لتفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية افق نظام محجد -لتو جج  ملوظفين في مكاتبهم -ل حتر م  ملو طن 

 مرة لألهاليضرارة الاستجابة االاهتمام باملو طن يكون فيه تعاان من  ملجلس يعنى يكون فيه  جتماع -لتقليل  لوساطة ا ملحسوبية -لألاهلية مع  لنو ب 

 ملر حل  لى بتوصل بها -ل هتمام اسرعة  لرد على  لشكااى -ل  لوحجة د  اصله همز بينه ابين  ملو طن فيكل شهر يعرفهم  يه  اخجمات  ملفراض  لى 

 رقابة  على من  ملجلس  ملجينة فييكون -لتفعيل نظام  لشكااي الالكترانية -لاجود رقابه على  لشكوى -ل لشكوى تكون  قل علشان توصل للمسئول 

تشوف  لشكوى بتاعتنا  

تخصيص موظف للرد علي  لشكااي ل-لللشكوىلموقع  ليكتراني  -ل لشكوىل ستخج م اسائل الانترنت في  ليه -لشرح  لنظام الاال للناس اتوعيتهم ل-ل

-لاجود خط ساخن -لعمل صنجاق الميع  لشكااى اطرحها للمسئولين احلها -ليكون مكتب مسئول عن  لشكااى مختص للرد عن خجمات  ملو طن ل-ل

تفعيل صنجاق -ليعملو  صنجاق شكااى يتطلعو  عليه كل  سبوع -ل يعمل يوم ا حج متابعه شكااى  لناس للمجينة ملكتب  لتابع -لمكتب لتلقي  لشكااي 

عمل  جتماعات داريه ملعرفه -ل كل مجلس قراي في ا رقامهم ن ملسؤاليتوضيح  سماء -ل لطرق تقجيم  لشكوى  لتوعيةل-ل لقراية لشكااي في  ملجالس 

 ملشكالت 

  د ره اجود-ل لقرية  جتماع مع  ملسئولين ملتابعة  لشكوى كل شهر امناقشتها بشكل علني عن طريق النه شعبيه يختارها  هل عقج-متابعه  لشكوى ل-ل

 مسئول من  لوحجة  ملحلية ملتابعة  ملو طنين اسماع شكو هم نزال- عليها بشكل حيادي احل مشكالت  ملو طنين على ادر ستها ا لرد بالشكااىللمختصة

 نتائج املجموعات البؤرية حول  ليات الشكاوى وفقا للنوع الاجتماعي (:10)جدول 

الطريقة 

ذكور - قنا إناث - قنا ذكور - سوهاج إناث – سوهاج 

املعرفة 

بطرق 

 %الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

 %الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

% الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

% الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

 35.3 9.8 11.1 10.5 42.4 29.5 36.1 19.2  شفهيا-مقابلة 

 17.6 13.1 16.7 15.8 0.0 8.2 8.3 15.4 مجلس

 .0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 27.8 11.5 ال يوجد

 17.6 23.0 38.9 21.1 39.4 36.1 13.9 23.1 كتابيا

 5.9 9.8 5.6 10.5 0.0 6.6 0.0 7.7 فاكس

خط 

 اتصال /ساخن

7.7 2.8 4.9 9.1 10.5 5.6 9.8 0.0 

 23.5 34.4 22.2 28.9 9.1 14.8 11.1 15.4الانترنت  
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 لسماع شكو هم  ا من شهريل مسئول يقابل  ملو طنين بشكل اجود- كل قرية مخصص باملشكلة ايقجمها للمجلس فييكون فيه مسئول  ا شخص معين ل-ل

 ينيب عنه 

 سوهاج عند تقديم شكوى /الصعوبات التي تقابل الذكور / املشكالت

لمحجش- هتمام  بتتركن امفيش لشكوىل-ل لشكوىل أخذ  لشكوى في الاعتبار لعجم اجود أدلة تجاهل عجم- أخذ رقم للشكوى عجم-عجم اجود  ستجابة 

- يبررا   ن فيه علز في  ملو رد ا احاجة  للي شاكيين علشانها د يما- رد مقيش-للألسف رد اال  ستجابة مفيش-بيغلط  ملوظف بتاعة ابيكوسوها سو  

من  لناس  ميين مبيعرفوش يشتكو  %ل60 ل ناس ابيعتبرا   ننا بنحرض  لشكوىللعلى يتم  لرد ال- الزمة محجش بيسمع اال بيعمل حاجة ملهاش

 ن  لشكوى مش توصل -لمفيش  ستجابة -لمحجش بيسمعنا خالص -لملركزية -لعجم الاستجابة -لمحجش بيهتم لألسف -لملهاش الزمة مفيش  ستجابة 

-لعجم حضور  ملوظف الا  ذ حضرت سيارة خاصة لنقل  ملوظف -لعجم الاهتمام بالشكوى -لع  لشكوى  م  لردتأخير-لاعجم  الجية بالشكوى -لللمسئول 

 بشكل ججي اإلاجر ء ت طويله اال يتم للشكوىلعجم  لنظر ل-لالاستجابة ملجامالت اعجم -ل حال تكر ر  لشكوى عجم متابعه  ملوظف  لتماطل اعجم  لرد في

 في  ملشكالت علي حسب  لشخص  ملشكو بحقه كما  نهم يطالبون  ملو طن بتوفير  لجعم  ملالي احل  ملشكالت اعجم معرفه ا ملجاملةل لشكوىل لرد علي 

للألاخرىل كما  ن  ملجلس يطلب من  ملو طن باستكمال إلاجر ء ت  مام  الهات  لشكوىل ملسئول عن 

سوهاج لتحسين نظام الشكوى /اقتراحات الذكور 

  لكترانية اليها  لشكوىللتكونل-  جتماع مع رئيس  لحي ملتابعة  لشكوى كل شهر أا شهرين عقج- باالستجابة الاهتمام-تفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية 

 نظام ا ملتقجم اضع-ل لشكوىل ا نه يتعمل النة من جهة  خري مختصة بمتابعة  لشكااىللعلىل ملر قبة-ل لشكااىللعلىل لرد-رقم نقجر نتابع بيه بعج كجة 

ل لشكااىل فرد تقوم بتجميع 20 النة من  لقرية من  المعيات الاهلية ا لعمجة ا ملشايخ في حجاد تشكيل- ياخج رقم صادر ايتابع ايتم  لرد عليه بالشكوىل

 تنفيذية مسئولة عن مر قبة جهة فيه تكونل-اتكون  لللنة حلقة  لوصل بين  ملسئول ا هل  لقرية .ل  لبت فيهاحتى  ملسئولين امتباعتها علىاعرضها 

 يتجرب ألاال علي  ملوظف- عشان ياخجا  حقهمم  لشكوىل  لناس بأهمية توعية-ل لشكوىل امتابعتها غير  لوحجة  ملحلية  لتحري عن دقة  لشكوىل

لللشكااىل فيه  ستجابة يكونل- ايتعامل معاها ى تحجيج ملوظف معين يكون منجاب عن د ر  ملظالم يستقبل  لشكااعايزين-  لناس لشكااىلالاستجابة 

حج ييجي -لحماية  ملبلغين علشان محجش يخاف من  ملوظف اال من  الز ء .ل-ل رقابية معزالة هي  للي تتابعجهةلالزم-  ملو طنين علىايكون فيه ضمان للرد 

تفعيل نظام  لشكااى ل-ل لشكوىل محايجة مش من  لبلج اال  ملجلس  ملحلي تبحث جهةيكون فيه -لتقليل  لراتين -ليشوفنا ايقعج معانا ايشوف مشاكلنا 

سرعه -لعقج  جتماع مع رئيس  لحي ملتابعة  لشكوى كل شهر أا شهرين -لالاهتمام باالستجابة -ل للرد على  لشكااى يإلالكترانجود موقع -لإلالكترانية ا 

تعين مسئول لخط ساخن للشكااى مفعل-لسرعه الاستجابة -لرقابة على تنفيذ  لشكوى -ل نتائجها ملتابعة ملفراض  خر ج رقم صادر للشكوى -لالاستجابة 

تحجيج خط ساخن ،  بكل احجه محليه للمو طنينداري جتماع -لتحجيج مسئول عن كل قرية لتلقى  لشكااى -لخاص عن  لشكااى ا لرد على  ملو طنين 

سرعه  لرد على  لشكااى -ل للقضاء على  لشكااى  لتكنولوجيتفعيل  ملركز -ل ن تكون  لشكوى ملجلس  لوزر ء مباشرة -للكل احجه قراية 

تحجيج شخص الخج  لشكااي ا لرد علي ل-ل الماهيريةل ملشاركة-ل  لرد على  لشكااى في لسرعة -لعمل صنجاق الميع  لشكااى اطرحها للمسئولين احلها 

تخصيص مكتن لشكااى  ملو طنين ا لقائمين -لتشكيل يوم لكل احجه محليه لعمل لقاء للمو طنين بشكل داري ل-ل(شخصيه عامه ل) ملو طنين بكل قريه 

 اخط  لساخن -ل ستمر ر لقاء  ملحافظ مع  ملو طنين -لعمل مكتب للشكااى به موظف -لعمل صنجاق شكااى -ل بكل مجلس قراي  ملحليةل لوحجةعلى 

-لل ميجيا  نزلو  على  لسوش ي-لرئيس  لحى يحجد يوم للمو طنين احل مشكالتهم -ليجب تسليل كل  لشكااى اعمل خط ساخن للرد على كل  لشكااى 

عمل خط ساخن ل-لا ملحسوبيةل لو سطةتقليل ل-ل لقراية الاجتماعات تكون على مستوى كلب  ملجالس  ملجتمعيةلا ملشاركةل لقرايةتفعيل دار  ملجالس 

تشكيل النه مختصه بالشكااي اتحجيج مجه محجده للرد علي  لشكااي ل-ل لقرية  ا مجلس  ملجينة مجلس فيمكتب خاص بالشكااى -لمتاح لكل  ملو طنين 

اجود  د ره -ل ا تاحه  رقام للشكااي معلنه للمو طنين اعمل صفحه  لكترانيه لتلقي  لشكااي من  ملو طنين  لشكوىل امتابعه موضوع الاستجابةاسرعه 

 اشخصيه  لشاكي  لشكوىل ا احفاظ علي سريه  لشكوىلمستقله للشكااي بكل احجه محليه ايكلف رسميا بالرد علي كل شكوي ا لرد بنفس أسلوب 

 .  لتي تستطيع  لرد علي شكااي اعمل خط ساخن بكل مركز لتقجيم  لشكااي ا لرد عليهاألاعلىاتحجيج  ملستويات 

  عند تقديم شكوى قنا/ إلاناثالصعوبات التي تقابل/ املشكالت

 احج  لشاكيايتم  رضاء ل-ل(محبة ) بشكل ادى بالشكوىلالاخذ  -  لشكوىلالاحتياج لو سطة لتفعيل -ل  لرد فيل لتأخر-ل   همال  لشكوى اعجم  لرد عليها

قالت  - لراتين في سرعة الاستجابة لشكوي  -عجم الاستجابة -لطول مجة  لرد -لعجم  لرد -لعجم الاهتمام بالشكوى  -عجم الاستجابة ا لرد عليها  -مايمش ي 

قالت  حجي  لر شج ت من إلاناث   الن ملا قجمة  لتظلم فضلو  يوداها من  -–ل: حجي  لر شج ت من إلاناث   ال حياة ملن ينادي اعجم الاستجابة ا لراتين 

عجم -ل ملرار علي جميع  ملكاتب بجان فائجة -ل في  لرد ا لتأخرعجم الاستجابة  - في  لرد اعجم الاستجابة  لتأخير -مكان ملكان افي الاخر مش اصلت احاجه 

مشكالت اصعوبات مقابلة  ملسئولين اقلة  -ل ستجابةعجم رد  ملسئولين عن  لشكااي اال يوجج  -عجم الاهتمام بالشكااي  -  في  لردلتأخر-لالاهتمام بها 

 همال  لشكااي، مفيش حل ليها اال  -ل ستجابةمفيش  - اقات  ملشاكل مش بتتحل  - للشكوىل علشان يستجيبو  اثالثةبنراح مرة ا تنين  -الايجابية منهم 

تجخل  لنو ب -ل لراتين -ل ا تقجيم رداد مش مفيجة امتحلش  ملشكلة -لعجم  لرد  -  ستجابة، بيهتمو  بس بالشكااي  للي جايه من  لناس  لى عنجهم ا سطه

 . بتاخجه بعض الاار ق عشان نطلعها من  لوحجة  ملحلية للي لوقت  لكتير -ل لكبار 
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 لتحسين نظام الشكوى قنا/ إلاناثاقتراحات

  لكو در تأهيلتغير  ملسئولين  لفاسجين ا عادة  -  يوم مخصصفيصنجاق للشكااي بكل قرية اتجميعها افتحها  -  تخصيص مسئول للرد على  لشكاايل

عمل صناديق للشكااى اتخصيص مسئولين -لتخصيص مسئول للشكااى لتلقي  لشكااي ا لرد عليها  - ملناسبة للشغل مشاركة  ملو طنين في حل  لشكااي 

صنجاق شكااى باملجلس  ملحلى اتخصيص مسئولين للفتح ا لرد على  لشكااى  ا مسئول مخصص د خل  -لفتح  لصنجاق اقر ءة  لشكااى ا لرد عليها 

اجود  لية ا ضحه  -  ملو طنين تتساؤالضرارة عمل صفحة علي  لنت لرد علي  - تفعيل صنجاق  لشكااي د خل  لوحج ت  ملحلية -كل احجة للشكااى 

سرعة الاستجابة  -لقاء ت جماهيرية مع  ملو طنين بصفة دارية في  ملر كز ا لقري  - عمل خط ساخن للوحجة  ملحلية -امكتوبة لرد علي شكااي  ملو طنين 

ضرارة تعيين مسئولين مخصصين الستقبال  لشكااي اتشكيل النة لبحث  لشكااي ا ملتابعة  احقيقية  - تكون قريبة من  ملو طنين ن ملسؤاليا ماكن 

 بشكل موضوعي احقيقي ىضرارة سرعة الاستجابة اتحقيق في  لشكو -ل لشكوىلعمل لقاء ت دارية شهرية مع  ملو طنين  الجية في  لتحري عن ل-لللشكوىل

تعيين شخص  -يكون في موظف مخصوص يستقبل  لشكااي اتوعيه  ملو طنين بحقوقهم اا جباتهم  - رسال فكسات سريعة ارفعها للمحافظ مباشرة -ل

 مكان غير  لقرية بتاعته فيكل موظف يكون  - مسئول يستمع ايرد–لالاستجابة  لسريعة  -  ا لردلالستجابةاجود ميعاد ثابت  -مسئول عن  لشكااي 

ل لشكوىل من  لشخص مقجم  لتأكج - علشان نقلل  لرشوة شوية كمان نجرب  ملوظفين  لى بيتلقو   لشكااي دي على  ز ي يقجرا  يحلو   ملشاكل دي

يتعمل صنجاق  - اسرعة فحصها للشكوىلعلشان فيه شكااي كتير كيجيه، عمل صنجاق للشكااي ا ملقترحات، يكون فيه  رقام تليفونات للخط  لساخن 

متابعة  -تفعيل  ملحليات ا ملجالس  ملحلية اتقوم بجارها اتتلقي  لشكااي  -يكون فيه جهة رقابية بين  ملو طنين ا ملجلس  لقراي  -محايج بيجمع  لشكااي 

 د رة -لحاجة تخلى  ملوظف ملزم  نه يرد على شكوى  ملو طن  - مقر  ملجلس يكون مسئول عن  لشكااي في لشكااي ا لرقابة عليها، اجود مركز تكنولوجي 

ل(.لألاسبوعيزى لقاء  ملحافظ ل)يعملو  جلسات مرة كل  سبوع مع  لناس -لصفحة للشكااى تبع مجلس  ملجينة على  لنت -ل  لوحجة  ملحلية فيللشكااى 

قنا عند تقديم شكوى /الصعوبات التي تقابل الذكور /  املشكالت

يوجج لارئيس مجلس  ملجينة يوجج لجيه خاصية الارسال فقط-لعجم اجود  ملسئول في معظم  احاالت  - عجم  ستجابة  ملسئولين للشكوى ا لرد عليها 

  هتمام بالطلبات  ملرسلة دال يوج -يستمع اال يتقبل ايتجاهل  لرد على  لرسائل ل ستقبال للشكااى حيث الاستقبال لجيه غير متاح اضيق الافق اال

عجم الانصات اعجم  - في  لرد اعجم الاستجابة  لتأخير - عجم قناعة  ملسئولين للمو طنين - في جزيرة  احمودي ا لعبل اباألخص الاستجابة فيبشكااي 

عجم  لتنظيم امعرفه  احقوق  - ا لرد في بعض الاحيان الاستجابةعجم  - الاستجابة اعجم دعجم  لر -لالاستجابة لتهميش عجم  -اجود مو عيج محجدة للرد 

 جج ، كمان  ملشاكل ضعيفةالاستجابة بتكون  - للشكوىلضعف  ملتابعة اتجاهل - عجم الاهتمام امفيش ججاى من  لشكوىل -ا لو جبات لجي  ملسئول 

يا أما  - الزمة، مش بيعمو  حاجة أيخجمة  ملو طنين ملهوش -ل  لرد  ا جملة مفيش  مكانيات في لتأخر  -ممكن تتحل بشكل اقتي اترجع تاني زي الاال 

د يما يترد بأنه مفيش مو رد  - افيه حاجات مش بتتحل غير بتجخل بعض  لقياد ت زى  لنو ب مثال-ل ا  ملوضوع بياخج اقت طويل -لمحجش بيرد على طول 

اكل ا حج بيرمى على ل(، ا لوحجة  ملحلية  لريلزى ل)كمان  حيانا  ملشكلة متعلقة عشان  ملصااح  احكومية نفسها مش بتنسق مع بعضها -لاال  مكانيات 

غياب  لرقابة ا ملتابعة على  لرداد على -ل الامكانيات امش بايجينا ديهيا :لكالم زىل -  تقصير  ا عجم رد على  لناسأياكمان محجش بيتحاسب على -ل لتانى 

 -ل لشكااى 
ً
.ل حقيقية ستتابةمفيش  - عجم  لرد  ا  لتأخر -عجم  لرد  صال

قنا لتحسين نظام الشكوى /اقتراحات الذكور  

 خاص بالشكااى إلكترانياجود موقع  -  ملناقشة  لشكاايلداريتحجيج ميعاد بشكل  -  يوم مخصصفيصنجاق للشكااي بكل قرية اتجميعها افتحها  - 

الاهتمام  ملباشر اخجمات  ملو طنين اخراج  -البج من اجود مكتب شكااى جماهيري يتم  ستقبال  لشكااى انشرها على الانترنت انشر رد هذه  لشكااى 

برجاء الاجهزة  لرقابية امن حق -لإلافصاح  ملعلومات بصفة عامه ا لرجاء تركيب اتنفيذ مطالب  ملو طنين -ل ملوظف ملتابعة  ملشكالت علي  لطبيعة 

عمل ل-لللشكوىلضرارة تعيين مسئولين مخصصين الستقبال  لشكااي اتشكيل النة لبحث  لشكااي ا ملتابعة  احقيقية ل-لءش ي ملو طنين معرفة كل 

تحسين خجمه  لشكااي اتشغيل  لنظام الالكتراني للشكااي -لاجود  ليات  لكترانيه ل-ل لشكوىللقاء ت دارية شهرية مع  ملو طنين  الجية في  لتحري عن 

تفعيل دار  لشكااي ل-ل لطبيعيةتفعيل دار  عضاء  ملنتجي الاقتصادي ا لقياد ت -لاجود  ليه  لكترانيه للشكااي ااجود دليل امو عيج محجده للرد -ل

يتم  لتو صل مع  ملسئولين بشكل -لتقجيم  لشكااي من خالل بو بة  لكترانيه ل-ل لشكوىل في  ملتبعة بااخطو ت  لشاكي ا عالم متابعهيبقي في ل-لإلالكترانية

زيادة تحسين -ل اتتحل بشكل علني قج م  لناس كلها، يكون فيه خط ساخن للشكااي، يكون فيه صنجاق للشكااي للشكوىلمباشر ايكون فيه  عالن 

عمل بو بة  لكترانيه للشكااي ا لشكااي تكون على  لنت امتابعة من مجلس  لوزر ء -ل بشكل مباشر  لشكوىل  ملنتظم ا لتو صل معه مقجم  ملتابعةعملية 

  ملحافظة عشان يعرفو   ذ  كانت مكاتب خجمة  ملو طنين يترد فيتفعيل  جهزة  ملتابعة .ل-ل رد، بس نفهمأي:لرد من  ملسئولين-لخط ساخن لكل خجمة -ل

-لرئيس  لقرية :للقاء ت دارية مع  ملسئولين-ل  ا  لسلب عن  لشكوى ح تبقى على طول  لناس مضايقة باإليجابمن غير رداد ا ضحة -لعلى  لناس اال أل 

عمل صفحة مستلقة على  لنت تخص  لوحجة  ملحلية لتلقى -لرئيس  ملركز افيه يتم الاستماع لشكااى  ملو طنين احلها قجر الاماكن  ا حتى  لرد عليهم 

-لكل احجة محلية قراية يبقى ليها صفحة على  لنت لتلقى شكااى  ملو طنين، ا لرد عليها -ل ملصااح  احكومية تنسق مع بعضها -ل عليها -ل لشكااى ا لرد 

 اصول فييرجعو   ملجالس  لشعبية عشان كانت بتلعب دار -ل  لوحجة  ملحلية كل عشر  يام للرد على  لشكااى ا خذ قر ر فيها فيلقاء داى مع  ملسئول 

 ملتابعة من  ملستويات -ل بيتم أخذها من رئيس  لوحجة  ملحلية  لليتفعيل  لقر ر ت -لخط ساخن للخجمات - لشكوى للمسئولين اكنا بنقجر نتابع معاهم 
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ارداد ا ضحة على  لشكو ى -لمنظومة للثو ب ا لعقاب -ل حالة ثبوت صجق  لشكوى في لرداد بسرعة ا حالة  ملسئول  ملتقاعس للمحاسبة -لألاعلى 

 .ابالش  لراتين ا لوقت  لطويل-ل حالة اجود رفض فيا سباب  لرفض 

  

 

 

 

: (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 4 - 3

%ل67يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة خاصة بين إلاناث على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة ، حيث أشارت 

من  لذكور في قنا إلى أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن %ل59من  لذكور في سوهاج ا%ل64من إلاناث في قنا باملقارنة بـ %ل63من إلاناث في سوهاج ا

خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة ، اتججر إلاشارة هنا إلى أن  لفراقات بين إلاناث ا لذكور في  ملعرفة بخجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  كانت طفيفة لم 

%.ل4تتخطى 

من إلاناث في سوهاج %ل72كما يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين إلاناث على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمة  لطرق، حيث أشارت 

من  لذكور في قنا إلى أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمة  لطرق، اتججر %ل59من  لذكور في سوهاج ا%ل52من إلاناث في قنا باملقارنة بـ %ل61ا

باملقارنة بقنا  لتي ملم يتخطى فيها %ل20إلاشارة هنا إلى أن  لفراقات بين إلاناث ا لذكور في سوهاج بالتحجيج في  ملعرفة بخجمة  لطرق تعج مرتفعة اصلت 

ل%.2 لفرق بين إلاناث ا لذكور 

%ل55 لتجميل، حيث أشارت /كما يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة بين إلاناث على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات إد رة  ملخلفات

من  لذكور في %ل52 لتجميل، باملقارنة بـ /من إلاناث في قنا إلى أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات إد رة  ملخلفات%ل56من إلاناث في سوهاج ا

%.ل4 لتجميل كانت طفيفة لم تتخطى /محافظتي سوهاج اقنا اتججر إلاشارة هنا إلى أن  لفراقات بين إلاناث ا لذكور في  ملعرفة بخجمات إد رة  ملخلفات
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ل

اباملثل، يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة خاصة بين إلاناث على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، حيث أشارت 

من  لذكور في سوهاج %ل49من إلاناث في محافظتي سوهاج اقنا إلى أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، باملقارنة بـ %ل52

افي حالة قنا %ل7من  لذكور في قنا اتججر إلاشارة هنا إلى أن  لفراقات بين إلاناث ا لذكور في  ملعرفة بخجمات  ملر كز  لتكنولوجية لم تتخطى %ل45ا

  ملثير لالنتباه هنا هو أنه على  لعكس من  ملجاالت  لثالثة ألاخرى، ا لتي لم تبجي أية من  ملجموعات  لبؤرية عجم معرفتها بها، كانت خجمات .بالتحجيج

، كما مثلت فئة إلاناث (%73)اخاصة سوهاج ل(%22) ملر كز  لتكنولوجية هي  لوحيجة  لتي لم يسمع بها  لكثير من  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية في قنا 

من  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من إناث في قنا إلى عجم سماعهم  ملسبق %ل38 لفئة ألاكبر من هذه  لنسبة حيث أشارت -لعلى  لعكس من الاستبيان –ل

ل.من  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من إناث إلى عجم سماعهم  ملسبق بتلك  ملر كز%ل78بتلك  ملر كز، افي سوهاج أشارت 
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: (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  3 - 4 - 3

 اخجمات محل  لجر سة /أنشطة  لتخطيط للمشراعات/ا الجير بالذكر هنا هو أن أغلب من أبلغ من  ملستجيبين عن قيامهم فعليا باملشاركة في فعاليات

أنشطة /في حين لم تتجااز  لنسبة  لتي أبلغت من إلاناث عن قيامهما باملشاركة في فعالياتل(%66)أا قنا ل(%77)كانو  من  لذكور سو ء في سوهاج 

عكس الاستبيان رضاء  ملستجيبين ممن شاركو  من خالل قنو ت  ملشاركة  ا.في قنا%ل34في سوهاج %ل23 اخجمات محل  لجر سة / لتخطيط للمشراعات

عن عملية  لتخطيط  لتشاركي،  ل(%61)اقنا ل(%63)ابنسبة أقل في  لذكور من سوهاج ل(%76)اقنا ل(%98)من إلاناث من سوهاج 

من  ملستجيبين من إلاناث في كل من سوهاج اقنا بالترتيب قج أشرن إلى أن ما تم  قتر حه خالل عملية  لتخطيط  لتشاركي قج %ل59ا %85كما أن حو لي 

سوهاج اقنا بالترتيب إلى أن ما تم  قتر حه محافظتي فقط من  ملستجيبين من  لذكور في كل من %ل59ا%ل50تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ في حين أشار 

- لر شجين  بباملقارنة- سوهاج  محافظةايالحظ هنا تضاعف شعور  لنساء من.لم خالل عملية  لتخطيط  لتشاركي قج تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ

قنا في  لشعور محافظة ل لر شج ت من إلاناث بالر شجين من اتأثير مشاركتهم في  لتخطيط  لتشاركي اأنه تم اضعها في عين الاعتبار في حين تتسااى بججاىل

.لبأهمية مشاركتهم في عملية  لتخطيط
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ل:مقترحات لتطوير عملية  لتخطيط  لتشاركي

أبجى  ملشاركون في  ملجموعات 

 لبؤرية  لكثير من  ملقترحات 

 لتي من شأنها تطوير عملية 

 لتخطيط  لتشاركي، تركزت 

من تلك %لل24، %45حو لي 

سوهاج اقنا  ب ملقترحات لإلناث

%لل12ا%ل19احو لي بالترتيب 

لمن تلك  ملقترحات للذكورل

 حول سوهاج اقنا بالترتيبب

طرق  لتخطيط  لتشاركي 

 قترحو  خاللها عقج  جتماعات 

انجا ت اجلسات القاء ت مع 

 ملو طنين احتى  عج د 

 ستبيانات رأي لتجميع أر ء 

 ملو طنين لوضعها في الاعتبار  في 

عملية  لتخطيط، إال أ ن  ملثير 

%ل44لالنتباه أن حو لي 

لمن تلك  ملقترحات لإلناث%55ا

احو لي سوهاج قنا بالترتيب ب

من تلك  ملقترحات %ل52ا%ل60

لسوهاج اقنا  لترتيب بللذكورل

ركزت على ضرارة الاهتمام 

بقيم  لتخطيط  لتشاركي من 

 ا رقابةمشاركة مجتمعية ا

تشاار اتخطيط مشترك 

 االاختيار مصج قية احيادية ب

إلاعالن  ملوضوعي للمشاركين ا

عن  لجعوة للتخطيط بشكل 

 ابشفافية ابشكل يمثل موسع

 لطو ئف  ملختلفة في  ملجتمع 

ل.خاصة  ملرأة ا لشباب

 

 

 

 للنوع الاجتماعي فكار التي تم تكرارها في مقترحات املشاركين وفقا (: 11)جدول 

 لفكرة  لتي تم تكر رها 
 قنا سوهاج

 ذكورل إناث ذكورل إناث

 6.8 7.4 10.1 17.8  جتماعاتطرق  لتخطيط  لتشاركي 

 0.0 2.9 0.0 15.1 نجا ت

 جلسات

2.7 4.5 10.3 1.4 

 لقاء ت مع  ملو طنين
2.7 1.1 2.9 2.7 

 ستبيان رأي للتعرف على آر ء 

  ملو طنين

6.8 3.4 0.0 1.4 

 2.7 10.3 6.7 5.5مشاركة مجتمعية احو ر مجتمعي قيم  لتخطيط  لتشاركي 

إلاعالن عن  لجعوة للتخطيط بشكل 

 موسع

8.2 13.5 2.9 1.4 

 0.0 1.5 3.4 0.0  ختيار  ملشاركين بشكل موضوعي

دعوة موسعة احضور منصة 

  لتخطيط  لتشاركي

2.7 9.0 5.9 5.5 

 4.1 4.4 4.5 1.4 أخذ آر ء  ملشاركين في الاعتبار

 20.5 14.7 13.5 16.4  لتخطيط بشكل جماعي

 11.0 0.0 2.2 4.1 متابعة تنفيذ  ملشراعات

 2.7 1.5 4.5 5.5  لتشاارل

 2.7 2.9 2.2 0.0 رقابة-لمصج قية-حيادية 

 1.4 5.9 1.1 0.0 تمثيل  لطو ئف ا لفئات  ملختلفة

فئات اموضوعات على 

قجر من ألاهمية 

إشر ك  المعيات ألاهلية  لعاملة 

على ألارض 

4.1 5.6 4.4 2.7 

 12.3 2.9 1.1 2.7 شباب

 12.3 8.8 3.4 1.4 مرأة

 1.4 2.9 4.5 1.4  مليز نية/ ملخصصات  ملالية

 6.8 7.3 5.6 1.4  ستخج م الانترنت
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: ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 4 - 3

جاء رضا  ملستفيجين عن  اخجمة ا لذي تم قياسه من خالل الاستبيان بشكل عام ضعيف سو ء بين  لذكور أا إلاناث اعكست جميعها مستوى أعلى من 

 لرضا بين إلاناث باملقارنة بالذكور باستثناء فيما يتعلق بخجمات  ملر كز  لتكنولوجية، في  ملقابل كما جاء تقييم عملية جودة  اخجمة ا لذي تم قياسه من 

خالل نقاشات  ملجموعات  لبؤرية أعلى من مستويات  لرضا كونها َعقجت بعج جلسات الاستماع مما أعطى  ملشاركين فرصة أكبر للتعرف على  لتطور في 

خجمات  لتنمية  ملحلية بشكل أكبر ا الهود  ملبذالة من جانب برنامج تنمية  لصعيج، إال أنه يبجا  أن  ستجابة  لذكور من قنا اللسات الاجتماع أا 

تجربتهم مع  اخجمات كانت أفضل من إلاناث حيث كان تقييمهم الودة  اخجمات أفضل من تقييم إلاناث على  لعكس من نتائج  ملجموعات  لبؤرية 

.ل انتائج الاستبيان  ملتعلقة بالرضا ا لتي كان تقييم إلاناث لها هو ألاعلىباالودةألاخرى  ملتعلقة 

من %ل36ا%ل51من إلاناث من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهن عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة   ملقجمة إليهن، كما أشار %ل38ا%ل52اقج أشارت 

 لذكور من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة   ملقجمة إليهم، اهي  اخجمة  لتي سللت أعلى نسب رضاء بين 

لل.ايتضح اجود فراقات ضعيفة بين  الانبين فيما يتعلق بتقييم خجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  انسب  لرضا عنها.ل اخجمات موضع  لجر سة

اتأتي أر ء  ملجموعات  لبؤرية حول جودة خجمات 

 لكهرباء ا الانارة  لعامة  أعلى من نسب  لرضا كما 

 ملجموعات من %ل50%ل64سبق  لذكر، حيث ا فق 

في سوهاج اقنا بالترتيب على  لبؤرية  ملكونة من إناث 

جودة خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة ، كما ا فق 

 ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من ذكور من %40ا%ل50

في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة  لكهرباء ا 

ل.الانارة  لعامة 

أما فيما يتعلق بتقييم خجمة  لطرق انسب  لرضا 

من إلاناث من سوهاج اقنا %ل18ا%ل39عنها، أشارت 

بالترتيب عن رضائهن عن خجمة  لطرق  ملقجمة إليهن،  

40 

50.0 

50.0 

64.3 

55 

44.4 

50.0 

28.6 

5 

5.6 

0.0 

7.1 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

 قنا -ذكور

 قنا -إناث 

-ذكور
 سوهاج

 سوهاج-إناث

جودة خدمة الكهرباء وفقا للنوع االجتماعي في (: 84)الشكل 
 المجموعات البؤرية -سوهاج وقنا 

 كهرباء كهرباء كهرباء كهرباء
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من  لذكور من سوهاج اقنا بالترتيب عن %ل17ا%ل29كما أشار 

ايالحظ هنا شعور  لذكور .لرضائهم عن خجمة  لطرق  ملقجمة لهم

من سوهاج بعجم  لرضا أكثر من إلاناث بصورة ا ضحة باملقارنة 

بالرضا بقنا  لتي لم توجج بها فراقات ا ضحة بين  لذكور 

 ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من %ل39ا%ل46اقج ا فق ل.اإلاناث

في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة  لطرق، كما من إناث 

من ذكور في  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من %50ا%ل33ا فق 

 .سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة  لطرقل

%ل39اباملثل فيما يتعلق بتقييم خجمة إد رة  ملخلفات، أشارت 

من إلاناث من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهن عن %ل20ا

ايالحظ هنا شعور .لمن  لذكور من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمة إد رة  ملخلفات  ملقجمة لهم%ل19ا%ل34خجمة إد رة  ملخلفات، كما أشار 

 لذكور من سوهاج بعجم  لرضا نسبيا أكثر من إلاناث باملقارنة بالرضا بقنا 

اتأتي أر ء  . لتي لم توجج بها فراقات ا ضحة بين  لذكور اإلاناث

 ملجموعات  لبؤرية حول جودة خجمة إد رة  ملخلفات ا لتجميل أعلى من 

 ملجموعات من %ل22ا%ل39نسب  لرضا كما سبق  لذكر، حيث ا فق 

في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة إد رة  لبؤرية  ملكونة من إناث 

من  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة %50ا%ل33 ملخلفات ا لتجميل، كما ا فق 

من ذكور في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة إد رة  ملخلفات 

.لا لتجميل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

50 

38.9 

33.3 

46.4 

15 

50.0 

66.7 

46.4 

35 

11.1 

0.0 

7.1 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

 قنا -ذكور

 قنا -إناث 

-ذكور
 سوهاج

-إناث
 سوهاج

جودة خدمة الطرق وفقا للنوع االجتماعي (: 87)الشكل 
 المجموعات البؤرية -في سوهاج وقنا 

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة

30 

22.2 

20.8 

39.3 

35 

38.9 

45.8 

28.6 

35 

38.9 

33.3 

32.1 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

 قنا -ذكور

 قنا -إناث 

 …-ذكور

 …-إناث

التجميل وفقا /جودة إدارة المخلفات(: 90)الشكل 
المجموعات  -للنوع االجتماعي في سوهاج وقنا 

 البؤرية
 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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ل

ل

اعلى  لعكس من خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا لطرق اإد رة  ملخلفات، جاء تقييم خجمات  ملر كز  لتكنولوجية ليعكس مستويات من  لرضاء أعلى 

%ل36من إلاناث من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهن عن خجمة إد رة  ملخلفات، في حين أشار %ل24ا%ل29بين  لذكور عنها بين إلاناث، حيث أشارت 

ايالحظ هنا اجود فراقات ا ضحة في نسب  لرضا .لمن  لذكور من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية  ملقجمة لهم%ل25ا

.للبين إلاناث ا لذكر من سوهاج باملقارنة بالرضا بقنا  لتي لم توجج بها فراقات ا ضحة بين  لذكور اإلاناث

ل

 الجير بالذكر هنا أنه على  لعكس من  ملجاالت  لثالثة ألاخرى، ا لتي لم تبجي أية من  ملجموعات  لبؤرية عجم معرفتها بها، كانت خجمات  ملر كز 

 لتكنولوجية هي  لوحيجة  لتي لم يسمع بها  لكثير من  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية، كما مثلت فئة إلاناث  لفئة ألاكبر من هذه  لنسبة حيث أشارت 

منها إلى عجم اجود أية خجمات لتلك  ملر كز، ألامر %ل44من  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من إناث في قنا إلى عجم سماعهم  ملسبق بتلك  ملر كز اأشار %ل33

 إلى عجم معرفتهم بها
ُ
من  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من إناث إلى عجم سماعهم  ملسبق بتلك  ملر كز اأشار %ل79افي سوهاج أشارت .ل لذي قج يعود أيضا

بعض  ملشكالت  لتي أثرت على تقييم  ملشاركين الودة  اخجمات  ملقجمة إليهم فيما يلي إجمال  ا.منها إلى عجم اجود أية خجمات لتلك  ملر كز%ل1

ل(.6ملزيج من  لتفصيل  نظر مرفق )اتوصياتهم في هذ   لشأن 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ل5 - 4 - 3
ً
 لنوع الاجتماعي املشكالت وفقا

 

في مجال الكهرباء و الانارة العامة  
تم تحديدها في عملية تقييم التي الصعوبات / املشكالت

ل(سوهاج /إلاناث)خدمة الكهرباء و الانارة العامة  
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 سوهاج-إناث

جودة خدمات المراكز التكنولوجية وفقا للنوع (: 93)الشكل 
 المجموعات البؤرية -االجتماعي في سوهاج وقنا 

 ال أعرف الخدمة غير موجودة الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة
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 سو ء من سوهاج أا قنا اعيهم باملشكالت  ملتعلقة بالكهرباء ا الانارة  لعامة  تحجيج  مما قج يبرر عجم رضائهن إلاناثاقج عكست مساهمات  ملشاركات 

ل  لكهرب”،“جج  ضغط  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ضعيف "  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى أن ت أشارحيث لكامل عن  اخجمة، 

 لنور بيقطع باستمر ر "، " بسبب ضغط  لكهرباء ا الانارة  لعامة ة من سنفالقرية جهاز 500  تحرق  كتر من ألاجهزة"، "بتفصل كتير في  لصيف في  ملجمر

، "،  لنور بيقطع باستمر ر خاصه  لصيف" جهاز فالقريه من سنه بسبب ضغط  لكهرباء ا الانارة  لعامة 500  تحرق  كتر من ألاجهزة"، "خاصه  لصيف

 ال تعمل ا نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  بشكل مستمر في  لصيف  ملوجودةل لقليلة كشافات  ناره في معظم طرقات  لقري كما  ن  لكشافات دال يوج"

مشاكل في شحن كارت " ساعات يوميا كما  ن محول كوبري حجاي  لرشايجه معطل معظم  لوقت بسبب إلاهمال، 5اخصوصا بالصيف ما يقرب من 

 لو فصل بعج  لعصر 2ل لساعة  خرها ا لشركة لكهرباء ا الانارة  لعامة  علشان الزم يتشحن فشركه  لكهرباء ا الانارة  لعامة  في طهطا ا نا من بنجا 

".لبنقعج فالضلمه للصبح احج مانراح طهطا

ل(سوهاج/الذكور )تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الكهرباء و الانارة العامة  التي الصعوبات / املشكالت

 ملحوالت قجيمة "، "عجم اجود محوالت"، "الاهتمام بالشو رع  لرئيسية فقط"في  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى أن 

، "الاسالك متهالكة"، "أعمجة إنارة بجان كشافات"، "عجم اجود أكشاك"، "أسلوك مكشوفة تمثل خطر  لصعق"، "أعمجة إنارة بجان كشافات"، "امتهالكة

في  لعتامنة  لعمود  للي قج م  لبيت متهالك اممكن تعمل مصيبة اقجمت شكااي كتيرة جج  اال حياة ملن تنادي مش هيتحركو  غير ملا تحصل مصيبة "

، "تنور ابعج شهرين تبوظ.لبيجيبو  خامات تعبانه في  ملصابيح"، " لتيار غير مستقر ابيبوظ ألاجهزة اقجمت أكثر من شكوي مفيش فايجة"، "احج يراح فيها

ل لو سطة"، "فيه مناطق غير منيره امفيهاش  عمجه اكشافات بيحصل بسببها سرقة امشاكل كتيرة"، "بيركبو  ملبات رديئة تركب ابعج أسبوع تبوظ"ل

 نجع زيج -  االد عيلو في يوجج  ناره ال-ل لشبكة رفض  ناره  ملقابر من  لقرايل ملجلس- بالكهرباء ا الانارة  لعامة   اخاصة بتجخل في  لتعامالت ا ملحسوبية

"ل توزيع خطه  لكهرباء ا الانارة  لعامة  بالقريلسوء-ال يوجج به  عمجه  ناره 

ل(قنا/إلاناث)تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الكهرباء و الانارة العامة  التي الصعوبات / املشكالت

  لشو رع فيعجم اجود  عمجة  نارة اكشافات "، "عجم  ضاءه مج خل  لقري مثل  بو حماد"أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في قنا إلى كما 

 الانارة الن الاعمجة  غلب  لوقت غير مضيئة مما يتسبب تحمل  لقرية بعض بأعمجة عجم اجود  هتمام  لعركيفي قرية "، "بقرية  لعيايشا ا ملسيج ا احلة

  عمجة  نارة في بعض  ملناطق اعجم محوالت تتحمل  لضغط مما يتسبب في حرق الاجهزة اقرية دال توجلقبلي الاعطال اقرية  لجهسة إلصالح لتكاليف 

 حجاث في بها سلك مغطى مما يتسبب دال يوج الاعمجة اعجم اجود صيانة اقرية  لكوم الاحمر بها  ماكن فيكوم  لبجه اقرية  لجهسة عجم اجود  نارة 

 قطع أي سنو ت  ا تغيير 5 بها كشافات في  لشو رع اعجم صيانة بعض  لكشافات  ملوجودة من  كثر من دال يوج لقمانة "، " ضر ر بسبب  لسلك  ملكشوف

غيار منها  لبطحة اتم تركيب الاعمجة الم يتم تركيب الاسالك اال  لكشافات رغم  ملخاطبة للسادة  ملسئولين الم يتم الاستجابة امقابر  لشيخ حسين تم 

  عمجة  نارة اتم تقجيم عجة شكااى ملجلس  لقرية الم يتم الاستجابة افى أيتركيب الاعمجة الم يتم تركيب الاسالك اال  لكشافات ا لسالمية ال توجج 

 احلفاية نقص عجد محوالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة  اضعف  لتيار  لكهربى اعجم تركيب  لكشافات افى بعض الاماكن محتاجة لشج الاسالك افى  لهشة 

 كشافات د خل اخارج  لقرية أيمساكن  ملجلس بقرية هو ال يوجج -ل سنو ت اتم رمي  لكابل 8  نارة لللبانة ا لجا خل غير شغالة  كثر من دال يوج

 االد نجم عجم  نارة مجخل  لقرية بالكشافات بالرغم من اجود الاعمجة  ستبج ل  سالك  لكهرباء ا ل-للألعمجةاتحتاج  لى كشافات ليج اتركيب الاسالك 

ل5رئيس مجلس  ملجينة  لسابق احتى تاريخه من /  ملجمع من  لسيج إلنارةالانارة  لعامة  بسلك معزال احصل  ملجمع  لصحى على  ملو فقة بمحول كهرباء 

 امفيش ليها  ي صيانه، ابنحتاج نشوف ا سطه علشان يجبو  لينا متهالكة ملحااالت "، "سنين لم يتم تركيبه اكذلك ضعف  ملحوالت بقرية  االد نجم

عو ميج  نارة  ا يعملولنا محوالت، ا لكشافات  ا  للمض مش بتتوزع بعج لة امفيش تخطيط بتوزيع  لعمج ن، ا  للمض بتتسرق بسبب  نهم مش 

 ".بيغطوها بشبكة للحماية 

ل( قنا/الذكور )تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الكهرباء و الانارة العامة  التي الصعوبات / املشكالت

كشافات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  صفر  "، "شو رع كتير مفهاش عمج ن كهرباء" أن في  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في قنا إلى

 غلبية "ل،" نص  لشو رع اميله ابتكهرب  لناسفيفيه عمج ن "، " غير معزالة اناس ماتت بسببها لكهرباء ا الانارة  لعامة  سالك "، "امفهاش ملض ليج

فيه محوالت كتيرة مش كويسه امش شغاله "، " لكشافات مفهاش ملض ا لى بتركب ابتبوظ مش بتتصلح الن علي حسب ما بيقولو  ملهاش قطع غيار

 بنقعج نطالب كتير "، " مجال  لكهرباء ا الانارة  لعامة في  لعمال فيفيه علز "ل"كويس امحتاجه رفع كفاءة
ً
 بعض  ملناطق  احيوية من اجهة بإنارة حيانا

  حنا 
ً
 شنهور عنجنا بالرغم  نه فيه  عمجة كهرباء جنب مركز  لشباب، لكن لغاية دلوقتى محطوش فيها كشافات  نارة، فينظرنا بس بيتقال لسه، يعنى مثال

عجم صيانة  ملحوالت بطريقة مستمرة مما يؤدي  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  د خل "، " ا حنا بنسميه طريق  ملج رس حيويلاده طريق  ملفراض 

ضعف في  لتيار  لكهربي اعجم رفع كفاءة  ملحوالت  لكهربائية قلة  الهج  لكهربائي اعجم  نارة بعض  لشو رع ا لطرق "، " ملنازل احرق الاجهزة  لكهربائية

في كوم  لبيجا ا يضا ال يوجج عج لة في توزيع الاعمجة ا لكشافات  ما في  لعسير ت في  لبج ية ال توجج  نارة في الاعمجة كانت بتاجي بعج  لعشا ابعج ما 

عجم اجود "، "قجمنا شكوي بقيو  بيجبوها بعج  ملغرب  ما في قرية  لقبيبة فالكهرباء ا الانارة  لعامة  ضعيفة جج  مما يؤدي  لي حرق الاجهزة  لكهربائية 

ل".ل  لشو رع بقرية  لعيايشا ا ملسيج ا احلةفي عمجة  نارة اكشافات 
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 مجال الطرق في 
ل(سوهاج /إلاناث)تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الطرق التي الصعوبات / املشكالت

 بسبب حفر نهائيمافيش رصف طرق "أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى  ملشاكل  لتي تو جه ذاي الاحتياجات  اخاصة، اأنه 

، " لطريق مكملش فبيعمل حو دث كتير"، ا" لصرف  لصحى ا لغاز فنتمنى يكون بعج ما يخلصو حفر اتكسير تانى يعملو  لرصف بس يخلصو  ملر فق

تم رصف طريق ابعجها تم  لتكسير لتركيب  لصرف  لصحى ثم سفلت  لطريق ابعجها تم ل)عجم اجود تخطيط جيج لكافة  ملشراعات ا ملر فق حيث"ا

 ملوصالت احشة ابنتاخر بالساعة  "، ا" لطريق في كوم غريب عنج  ملوقف مكسر"، ا"في نجع شمه  ملفراض في جسر الكن هو باالسم بس"ل، ا"تكسيره

 تم رصفها ضيقة امحتاجة جو نب  مان  لتي لطرق "، ا"بناخج كذ  مو صلة للوصول  لى جوى الن  لطرق مكسرة ا لعربيات مش بتوصلنا

 مما  دي هطريق مركز شباب بني حرب ملجمع  ملج رس  لثانوي  لصناعي تم رصفه اتكسير"ل، ا" مطبات كتيرة ا لطريق متغيرش اصعب  لعربية تتحركفي

، " لطلبةلزيادة حو دث 

ل(سوهاج /الذكور )تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الطرق التي الصعوبات / املشكالت

ملا بييجو  "، " لسير  ملو ش ي حتي مش بس  لبني  دمينتصلح لطرق مكسرة ال "في  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى أن 

يرصفو  بيرمو  تربة لفترة طويلة بتكسرر  لعربيات زي تربة مزلقان بانجا خجت اقت طويل جج  اكان  للي عنجه عربية بيلف حو لين  لبلج من  خر  لجنيا 

مفيش تنسيق بين  الهات ابعضها عشان "، " لطريق يترصف ايرجعو  يكسراه تاني بسبب  اخجمات:لفي  لهيشة"، "علشان يبعج عن  لسير في  لوصلة دي

اكل ما ييجي حج يرصف .ل كم2.5 كم فقط من  جمالي 1 لطريق  لرئيس ي فقط هو  ملرصوف منه "، "يشوفو   لطرق  ملستهجفة  يه امفيش تخطيط صح

كل  لطرق "، "مفيش تنسيق مع  لغاز ا ملر فق بعج  لرصف بشهر يكسرا  تاني ايقولك هيجخو   لغاز"، "نفس  لكيلو متر هو برضه امفيش  ستكمال للباقي

ا لطرق كلها .ل سنة اجميع  لطرق مكسرة20-ل10مفيش رصف نهائيا من :لة ملجابر“قبله  من الاال ابيكون  لرصف  سوأ من  لقجيم  للي كان أصغرمقاسها 

لشمفي”ل،“ممهجه من  لعو مرة لبيت د اد  لشو رع متهالكة امكسرة امليانه  كو م تر ب اغير ممهجه د خل اخارج ا لشو رع متكسرة اغير "، "تعبانة

 ".رئيسية/لالاهتمام بطرق معينة "، " ملحسوبية"، "حنفيات مطافي للسالمة 

ل( قنا/إلاناث)تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الطرق التي الصعوبات / املشكالت

، " ملطبات زيادة عن  لالزام ابتسبب حو دث كتيره، افيه شو رع كتير محتاجه رصف"أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في قنا إلى أن كما 

  لتز م باملو صفات  لفنية للطرق شمفي“تخلص فيه بعض  لطرق ملا بيجو  بيشتغلو  فيها مش بتكمل ابتتساب بالزلط ا لرمل بتاع  لرصف من غير ما "

 شغل فيغرف  لصرف بتكون  علي من  لرصيف ابتسبب حو دث، مفيش تخطيط "، "متهالكةاعجم  ملتابعة على شغل  ملقاالين، ا ملقاال بيسلم  لطرق 

مشكلة عجم رصف  لطرق "، " لطرق،  للي يترصف  لنهاردة بكره بيتحفر علشان صرف  ا مياه  ا  ي حاجة تانيه، ا لرصف بيترصف بطريقة غلط

 يوجج بعض  لقرى لم يتم رصف  لطرق اغير معلوم متي سيتم  احصول على هذه االازدحاما ملطبات مما يعوق حركة  لسير ايؤدي  لى كثرة  احو دث 

طريق حلازة غير مرصوف " فاطمة  ن ألاستاذة، أكجت " اخجمة عجم رصف شو رع قرية  لشيخية بالرغم من عجم اجود صرف صحي اغاز طبيعي

قرية  لعيايشا بها خطر كبير في مجخل  لقرية عنج  ملزلقان " عبير  ن ألاستاذة،  كجت "امتهالك جج  جج ا ن من كتر  نه متهالك  لتر ب غطي علي  لرصيف

  سماء  ن طريق شنهور  ملعري غير مرصوف اعليه مخلفات ألاستاذةأكجت "توجج منطقة تر بيه بها منحجر تر بي يجعل  لسيار ت تعمل حو دث كثيرة، 

لألاستاذة لترع امقطور ت  لقصب كل شويه حادث ا يضا طريق شنهور  لرئيس ي غير مرصوف الو ا حجة حامل تسقط بسبب تجهور  لطريق كما  كجت 

من كوبرى  بو ديب  لى كوبرى  ملر شجة ال يوجج رصف افى "، "  لي مجينة قوص  يضا غير مرصوف ابه مشكالت كثيرهيا ملؤدبسمه  ن طريق  احر جية 

ال يوجج سور  ا بنجار ت للرصيف اذلك يودي  لي اقوع  لسيار ت في  لترع تقريبا كل طرق "، " رصف  بج  ا لطرق مكسرة اعير ممهجةدال يوج لقيلمينا 

ال يوجج رصف في  لطرق ا احفر مالية  لشارع اكمان كل كام متر بيارت صرف صحي مفتوحه مما "، " طريق دنفيق نقادةءباستثنا لقري غير مرصوفه 

".ليعرض  ملارة في  لطريق  لي  اخطر كما  نه تقريبا كل  لطرق  الانبية غير مرصوفه اتم الاهتمام بالطرق  لرئيسية فقط

ل( قنا/الذكور )تم تحديدها في عملية تقييم خدمة الطرق التي الصعوبات / املشكالت

مشكلة عجم رصف  لطرق ا ملطبات مما يعوق حركة  لسير ايؤدي  لى كثرة  احو دث "في  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في قنا إلى 

لقا لتنس يعجم  لتنظيم "، " لعشو ئيةكثره  ملطبات "، " ملستشفى مثل طريق  احيويةلألاماكنعجم رصف "، " ا لغبار  لذي يؤدي  لى تلوث  لبيئةاالازدحام

 في رصف  لطريق حيث  نها تتلف بعج فتره  لجقةعجم "، "( لغاز ا لصرف ا لتليفون ا ملياه -ل لكهرباء ا الانارة  لعامة  ل)لةبين الاد ر ت ا الهات  اخجمي

كمان  برز مشكلة –ل لطرق بيحصل فيها ترقيع مش رصف ججيج "، "  لهامه مثل مجخل قري سمنهود احيوية همال رصف  لطرق ، اقصيره من  لعمل

بيعملو  ألاسفلت  الجيج فوق  لقجيم، اده ..ل نهم ملا بيعملو  كجه،  ا حتى بيقررا  يرصفو  طريق ججيج مش بيعملو   ز لة للطبقة  لقجيمة من ألاسفلت، أل

ال يوجج "، "ا ملجينة-ل لتركيز بس على مج خل  لقرى -ل  لقرى فيتهالك  غلب  لطرق "، "مع مرار  لوقت بيخلى منسوب  لطرق  على من مج خل  لبيوت

في قرية  لكوم الاحمر يوجج بالطريق حفر بجان "، "تكسير  لطرق بعج رصفها لتوصيل مر فق ابنيه تحتيه"، " لتحتية خجمات  لبنيه مقجميتنسيق بين 
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ما قرية  لعسير ت ال توجج مشاكل في  لطرق  لرئيسية لكن ألىخرأ مره تكسيرهرصف ا لطريق ضيق ا لطريق  ترصف مره ا حجه منذ فترة طويلة اتم 

لل." لطرق  الانبية لم يتم رصفها ا يضا نجع  لشيخ اقرية  لقبيبة لم يتم فيها  لرصف

 

  والتجميلالنظافة / في مجال إدارة املخلفات 
ل (سوهاج/إلاناث )النظافة والتجميل/تم تحديدها في عملية تقييم خدمة إدارة املخلفاتالتي الصعوبات / املشكالت

مشاكل  لصرف  لصحي "، " ملخلفات ترفع مرة ا حجة فقط"، "عجم اجود حاايات للقمامة"أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى 

، " لترعةلفي بترمى ألاهالي جو  مش بيرضو لجرجة  ن في من  لشو رع  لرئيسية الم نيجى نقولهم  لزبالةبيجو ياخجا  "، ا" حاجةأيمافيش صناديق اال -ل

 مكان كبير فيعنجنا "، ا" دهنوها بس ا لشو رع  لرئيسية لكن  لشو رع  لفرعية د خل  لبلج محصلش ملحليةمافيش تشلير اال تجميل هما جملو  لوحجة "ا

 بيبقى موجج زى ما هو ابيتشال  لنص كل شهر الا ملا حج يشتكى يجو يتبع  لوحج  ملحلية  لناس عملينو مقلب زبالة املا بيجو ياخجا  جزء بس ا لباق

، امحجش بيجى ياخج من  لبيوت امش "  لسنهفي الا ملا شخص جامج يبلغ فشالو  لقمامة بالكامل اد  مرة ى يوم من  لشكو15يشيلو جزء منها اد  بعج 

".ل على  لعربية مش بيشلها الو ملحقناش  لعربية بيسبنا ايمش ى لزبالةبيرض ى ينزل من  لعربية فلو مطلعناش 

ل(سوهاج /الذكور ) النظافة والتجميل/تم تحديدها في عملية تقييم خدمة إدارة املخلفاتالتي الصعوبات / املشكالت

سيار ت  لقمامة بتمر بشكل غير :لفي نزلة  لقاض ي"، "عجم اجود عربات جمع قمامة"في  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى 

ا  لسيار ت بتلف  لشارع  لعمومي بسرعة ايمشو  يقعجا  علي  لقهوة اياخجا  بعضهم ايمشو ، بنجفع فلوس نظافة لكن .لمنتظم اما بيسمعوش احج

فيه حتت كان فيها حاايات ا تكسرت اشالوها امجابوش "، " يوم15 صناديق قمامة ا كياس  لزبالة بتقعج قج م  لبيوت بالـ دال توج"، "مفيش خجمة

، "مفيش تشلير امفيش صناديق قمامة ا لعربية مش بتعجي في  لشو رع  لفرعية، ا صال  لعمالة بتاعة  لنظافة قليلة امفيش معج ت:لفي بانجا"، "غيرها

  ز له فيبطئ من  لحى "، "مفيش أي حااية قمامة ال في شارع رئيس ي اال د خلي، ا لقمامة بتتر كم عنج كنيسة  لصو معة ابيولعو  فيها:لفي  لصو معة"

".ل ملخلفات

ل( قنا/إلاناث) النظافة والتجميل/تم تحديدها في عملية تقييم خدمة إدارة املخلفاتالتي الصعوبات / املشكالت

 تفعيل قانون  لغر مات يخلي  ملوطن ال يلتزم اعجم اجود عمال قمامة في  لوحج ت معج“إلى أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في قنا كما 

، قرية  لقبيبة يتم رمي "  لقمامة ا يضا عجم اجود حاايات  لقمامة اال قالبات لرفع  لقمامةإللقاء ملحلية لرفع  لقمامة عجم اجود  ماكن في  لقرية 

 لقمامة في  لشو رع اذلك لعجم اجود مساحات لتجمع  لقمامة  ما في قرية  لعسير ت يتم رمي  احيو نات  لنافقة في  لشو رع ا لقاء  لقمامة في الارض 

ال توجج منظومة  لنظافة  صال بالقري كافه ا يضا عجم توفير  دا ت لرفع  لقمامة من  لشو رع بالقري اعجم توفير عمال ا ي حاجه لهذه "، " لزر عية

  ملجلس، فيلا لقمامةمفيش رفع مخلفات :لنقص  دا ت اخجمات  لنظافة-لقلة  احاايات اتوزيعها -لقلة عجد  لعمالة هذ   ملجال اضآلة را تبهم "، " اخجمة

  لوحجة  ملحلية فيالنه  لبيئة "، "  لترع االار ض ي  لزر عية ا لشو رع  لفرعية مفيش حج بياخج منها  لزبالةفيا لناس بترمي  لكسح ا لصرف  لصحي بتاعها 

قرية غرب بهلورة فيها "، "  لقريلفيمفيش صناديق زبالة امفيش معج ت كافية للشغل "، "مش شغالة امش بتلف على  لقري تشوف مستوي  لنظافة

 لناس بتتخلص من "، "  لشارع امفيش مقلب صحي لهافي احيو نات نافقه بتترمي "، "نضافة اتشلير بس مفهاش صناديق املا بتتحط  لصناديق بتتسرقل

 لصرف بقى -للكن  ملخلفات  لكبيرة فجى بتترمى على جو نب  لترع -ل  لبيوت فيل للي حظاير  لجا جن في  فر ن  اخبيز  لبلجية  ا فيمخلفاتها  ملنزلية  ما 

".ل زر عات  لقصب افى  لترع ا ملصارف اده بيعمل تلوث ا مر ضفي لعربيات بترميه 

ل( قنا/الذكور ) النظافة والتجميل/تم تحديدها في عملية تقييم خدمة إدارة املخلفاتالتي الصعوبات / املشكالت

–لجر جوس ل–حلازة- ملسيج –ل احلة )  لقرى فيعجم اجود صناديق قمامة "لفي  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في قنا إلى

عجم تفعيل قانون  لغر مات "، " هذه  اخجمةفي هذه  اخجمة اعجم قيام  لوحجة  ملحلية بجارها تأديةلفيالاعتماد على  المعيات الاهلية "، "( لعيايشا

تم قتل جميع الاشلار  اخاصة بالشو رع باملركز بسبب ، ... الاماكن  لنائية  ا سرقتهافيتم سحب صناديق  لزبالة  اخاصة باملركز "، " يلتزم اليخلي  ملوطن

عجم "، "ال يوجج عمالهكما   ملخلفات نهائيا ةال يوجج منظومه إلد ر"، "عجم اجود عماله خاصه بالتجميل ا لنضافه اقله مو رد مجالس  لقريل"، "الاهمال

ال يوجج "، "ن ملسؤالي الا في حاله اجود زياره من نظافة عجم اجود  لنظافةعجم اجود عماله في مرفق "، " بجاره في تنفيذ  لقانونل لبيئةقيام جهاز 

فيه صرف صحي لبعض  لبيوت موصل على  لترع اده بيسبب  مر ض كتيره اكو رث، كمان  حنا معنج ش "، " مكانيات  ا معج ت بكافه قري  بوتشت

ل".  لعمال ا ملعج ت بتاعت  لنضافهفيعنجنا علز شجيج "، "  ملركز فيمجفن صحي 
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 في مجال مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين

ل(سوهاج /ناثإلا)تم تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي الصعوبات / املشكالت 

، "  لبلج هم فقط بتستخجمهفي لر شجين ة "منعرفش عنه حاجة علشان تقابلنا مشكله "لأشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى أن

نعرف داره علشان نعرف " نعرفها عنه  ساسا علشان نستخجمه، ةمافيش  ي معلوم"، ا "موجود في  ملجلس بس محجش يعرفه"، ا"ءش يلهال نعلم عن"لا

!"لنتوجهله  متى بالظبط

ل (سوهاج/الذكور )تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين الصعوبات التي / املشكالت

مطالبة  لفنيين "، "عجم  لتنفيذ في  ملو عيج  ملحجدة/ لتأخير "، "غير مفعلة"في  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في سوهاج إلى أنها 

هناك مشكلة في إلاجر ء ت اتتطلب مرانة في  لتعامل من  ملوظفين اعلم منهم باإلجر ء ت امحتاجين نرفع كفاءه  ملوظفين الن كتير "، "اسائط/لبإكر ميات 

 تقجيم في للحصول على  اخجمات، هناك عطله  ملطلوبةعجم معرفه الاجر ء ت "، ل" لرشوة"، "غير مفعلة "، "منهم مبيعرفوش يشغلو   لكمبيوتر أصال

"ل،  لناس ال تعرف  نو ع  اخجمات اخجمة

ل قنا/الصعوبات التي تقابل إلاناث/ املشكالت

 مركز دال يوج"، "خجماته غير ملموسه–ل الا من خالل عرض  ليوم ءش يال نعلم عنه "أشارت  ملشاركات إلاناث في  ملجموعات  لبؤرية في قنا أنه كما 

، "عجم توعية  ملو طنين بوجود هذه  اخجمات"، "عجم معرفة  ملو طنين به ا قتصاره على  ملركز فقط"، "خجمات في  لقرى اجهل  لبعض به ابخجماته

ال "، " ايرجع ذلك  لي  لعاد ت ا لتقاليج تمنع  لر شج ت من إلاناث   من  اخراجءش ي الميع ال يعرفو  عنه  ي ل" الميع علي  نهم ال يعرفو  عنه  ي شيئ"

 لراتين اعجم "، "قجمت طلب رخصة الم يتم  لرد حتي الانل..بيطنشو   لناس"، "، "يوجج معلومات عنه اال يوجج  عالنات عن  اخجمات  لتي يقجمها

!!".ليعني  يه مركز تكنولوجي  صال "، "  للف ا لراح ا لجيفيبطء الاجر ء ت اتعب  ملو طنين "، "تعاان  ملوظفين بشكل كامل ا ملوظفين غير مؤهلين

ل قنا/الذكور الصعوبات التي تقابل / املشكالت

غير "، "  ملر كز عجم معرفة  ملو طنين به ا قتصاره على  ملركز فقطفيقلة عجد  ملوظفين "لفي  ملقابل أشار  ملشاركون  لذكور في  ملجموعات  لبؤرية في قنا إلى

عجم معرفة "، "ال يوجج معلومات عنه اال يوجج  عالنات عن  اخجمات  لتي يقجمها"، "لم يتم  لتعامل في هذ   لقطاع"، "ءش يمفعل اال نسمع عنه  ي 

 للمر كز دي  حنا مش عارفين هي بالنسبة"، " لراتين اعجم معرفتنا بااخجمات  ا  جر ء ت  لعمل به اتهكم بعض  ملوظفين علينا"ل،" الماهير بخجماته

فيه رشااي كتير "، "يما  لسيستم بيكون ا قع د"، "بتقجم  يه كمان مش بيتم الاعالن عن  اخجمات  لى بتقجمها علشان كجه  حنا مش بنعرف عنها حاجة

ضعف  لترايج للخجمات  لتي "، " اعجا  بيها قبل كجه لليلسه مفيش حكاية  لشباك  لو حج "  ستخر ج بعض  لورق، في لتأخير "، " مو ضيع  لتر خيصفي

ل".ر كز  لتكنولوجيامقجمها ت

 

 ل 3-4-6
ً
 لنوع الاجتماعياملقترحات والتوصيات وفقا

في مجال الكهرباء و الانارة العامة  
 آلراء إلاناث في سوهاج

ً
 :املقترحات والتوصيات وفقا

ألاعمجة،  لتخطيط  لصحيح الماكن اضع ،   مان للج خل ا لى طالع من  لناسمقفولة ضاء  لشو رع اخاصه  لشو رع  لى ، حل مشكلة ألاسالك  ملكشوفة

صيانة عمل في ألاعمجة  لفارغة، بات المفات   كش، تركيب ستكمال  ضاءة  لشو رعي،  منظم تيار كهربائ، توفير  ملج فنفيلتوصيل  لكهرباء ا الانارة  لعامة 

، في  لطرقلإلانارة  عمجة   زيادة  في فصل  لصيف تحجيج ، لجاريةصيانه  ملحوالت  ملغطاة إلصالح أية أعطال،  االاسالك األاعمجةللمحوالت دارية 

تركيب  عمجه  نارة في  لطرق ، توصيل  لكهرباء ا الانارة  لعامة  د خل  لقري ا لنجوع في  لطرقل اتركيب محوالت كهرباء للقري  لتي ليس بها محولل

ل.  يضاا لفرعيةل الانبية

 آلراء الذكور في سوهاج
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

ضع كشافات ، ا لتخطيط  لصحيح ألماكن ألاعمجة، كشافات في  لشو رع  لج خلية ا لرئيسيةا رة ن عمجه  ، توفير الاهتمام بالقرى اليست  ملر كز فقط

ل الاعمجة  ملتهالكة، من تركيب أعمجة ججيجة اكشافات بجالبأخرى ججيجة،االت  لقجيمة ا ستبج ل  ملحصيانة  ملحوالت ، باألعمجةذ ت جودة معقولة 

عمل صيانة دارية الميع ،  مستوي  لقرية كلها اليس شارع  ا  تنين فقطعلى توزيع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  في الاعمجة ،ألاسالك  ملكشوفةعزل /تغطية

ل.  لشو رعفي لقرى لتحسين الانارة 

 آل
ً
 اء إلاناث في قناراملقترحات والتوصيات وفقا

اإنما لشو رع  لرئيسية فقط لل،  لعمل على  لوصول ليست زيادة الاعمجة ا لكشافا تججيج الاعمجة ،  لتي تحتاج  لي كشافاتلألعمجةضرارة عمل حصر 

ضرارة توزيع  لكشافات بعج لة احسب  حتياج كل منطقة ،  تقع اسط  لبيوت  لسكنية لتيحويل  ملحوالت ، ت ملناطق  لنائية اقرىل للفي الانبية أيضا 

تقوية اصيانة )حوالت تتحمل  لضغط  لمل،  لتأكج من أن ازيادة  الهج اتركيب محوالت زيادة تخجم  لقري  ملحرامةةلرفع  لكفاءايجب تشغيل  ملحوالت 
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تغطية الاسالك ا ا لكشافات اتغير الاسالك  ملتهالكة األعمجةدارية للمحوالت  لصيانة ، الاهتمام بال( في فترة  لصيفباألخصزيادة  الهج ا ملحوالت 

تشغيل ،  تصجر ماس كهربائي للحفاظ علي  را ح  ملو طنين لتيلإلانارة لكشف عن  عمجه ،  لكهربائية  ملكشوفة للحج من  لكو رث  ثناء هبوط الامطار

شيج الاستهالك رزياده  لوعي لجي الاهالي للحفاظ ات،  مساء  ا طفاءها نهار تا لكشافا للمبات 

 آلراء 
ً
  في قناالذكور املقترحات والتوصيات وفقا

 لوحج ت  لصحية  ا مر كز  لشبابمثللفي  ملناطق  احيوية  فيخاصةابقرى  للفي  لشو رع  لرئيسية ا لشو رع  الانبية فيتججيج الاعمجة ازيادة  لكشافات 

ضرارة عمل ، سالكالا  حالل اتججيج ، ضاءة جميع  ملقابر في جميع  لقرىل، رفع قجرة  ملحوالت الميع  لقرىل، دارية للمحوالت لصيانة ،  لدار  لعبادةا

لرفع توزيع  لكشافات بعج لة احسب  حتياج كل منطقة ايجب تشغيل  ملحوالت لمحوالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة ،اصيانة دارية للكشافات االاسالك 

، تقوية  ا تغيير  كشاك  لكهرباء ا الانارة  لعامة ، الاسالك  ملكشوفةتغطية /تغيير،  ازيادة  الهج اتركيب محوالت زيادة تخجم  لقري  ملحرامةة لكفاء

-للضمان جودتها ا ستج متها  لرقابة على عمليات توريج  ملعج ت  ملتهالكة،لاألاعمجة اتججيج  لكشافات االاسالك ل حال،  من  ملسئولين مليج نيةل ملتابعة

ل. ملجينة حتى ال يتركز الاهتمام بتوزيع الاعتماد ت  ملالية حسب نسب  لسكان مش  لنو ب

 

 في مجال الطرق 

 آلراء إلاناث في سوهاج 
ً
 :املقترحات والتوصيات وفقا

 لتفادي إهج ر  ملال   لشو رعقبل رصف لصرف  لصحي كالانتهاء من  لبنية  لتحتية ،   احو دثا لتقليل من لطرق  لسرعة في إدخال  ملر فق كي يتم رصف 

، في  فيهيعمل ممر ت مشاه للناس للمش، توسيع  لشو رع، رميم  لطرق  ملكسرة، ت ستكمال رصف  لطرقل لعام بسبب  لتكسير اإعادة  لرصف، تطوير ا

،  ستبج ل  لكباري آلايلة للسقوط  مناطق مثل  لغياتيةها مستخجم بالفعل فيبالط  ملناطق  لضيقة ا لتي ال يمكن  ستخج م ألاسفلت معها يمكن اضع 

ل عمل مطبات د خل  لبلج للتقليل من، د خل  لقريل ملرصوفةرصف  لطرق غير لألطفال،  كباري بين  لطرق لألمطار، إنشاءعمل بالعات بأخرى آمنة، 

.ل صيانه للطرق داريهاجود-ل لرصف بصورة سليمه مطابقه للمو صفات ، مر عاة حرامة من  اخجماتا لم لتركيز على  ملناطق  لعشو ئية ، سرعه  لعربيات

 آلراء الذكور في سوهاج
ً
للاملقترحات والتوصيات وفقا

 عالن ، ترتيب  الويات  لرصف بحسب الاحتياجات امناطق  ملج رس ا اخجماتباالستهج ف،   ختيار  لطرق الاالى في مع  ملو طنين  لتشاركي لتخطيط 

ل النة متابعة من يشكتل،  لوقت  ملحجدفي  لطرق فيل لعملنهاء إل، تعريف  ملو طنين بتوقيتات اأماكن  لطرق  لتي سيتم رصفها،خطه  لطرق للمو طنين

رصف  لشو رع ،  لشو رع  لج خليةا بالرصف الاهتمام بالطرق  لفرعية  اخاصةمر عاه  لنسب ، متابعة جميع  ملقااليناقبل  ملو طنين للحج من  لفساد 

ل، تكسير في  لشو رع بعج  لرصف لتفاديرصف  لطرقلقبل  لبجء في  ملر فق  ا لبنية  لتحتية، الانتهاء من  ملكسرة  هم من إعادة رصف شو رع سليمة

  ستكمال  لطرق  لتي لم يتم الانتهاء لم ترصف منذ فترة طويلة،ي تللشو رع  ل، إعطاء ألاالوية  لصحيمع  الهات  ملعنية باملر فق خاصة  لصرف  لتنسيق 

 تركيب بالط في  لشو رع  لج خلية اتمهيج  لشو رع اتهيئتها ،  لصيانة  لجارية للطرقل، تم بجء  لرصف فيها لتي لطرق من نتهاء الاسرعه لمنها ارصفها،

 .تشكيل النة مختصة لإلشر ف االاستالم، للسير

 آلراء إلاناث في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

 عمل حصر باملناطق  لتي تم الانتهاء من  عمال  لصرف ى،خرأ مره تكسيره ا حجة اال يتم ة  لرصف مرمالانتهاء من  عمال  لبنية  لتحتية في الاال حتي يت

قيل من لعملية  لرصف لت، الالتز م بمعايير  الودة في عمل بنجار ت علي جو نب  لطريق لتقليل من  احو دث،  لصحي ا لغاز لعمل رصف لهذه  ملناطق

 لقرى في  عادة رصف اتججيج  لطرق  لتي مر علي رصفها فترة طويلة اتمهيج ،  رصف  لطرق لتحسين  اخجمةقصيرة  لطريق بعج  لرصف بفتره تلف

 ردم ، شر ك  لشباب في  لرصف اتعجيل  لطرقل ا لقيام بتمهيجها في أسوأ  لظراف، الاهتمام بالطرق  الانبية مثل  لطرق  لرئيسية،  لشو رع  لرئيسيةا

فر ت  ملحافظة   هذه  مليز نية من صنجاق اتوقيع  لي رصف ايمكن  ملحتاجة ضرارة اضع ميز نية تكفي  عمال  لرصف بالطرق ، لترع  مام  ملنازلل

 للحفاظ عليها عمل  رشاد ت مرارية  ملرصوفة للطرق  لجاريةل،  ملتابعة من رصف ا تمام  ملهامدللتأكتشكيل الان متابعة ة، تعاان مع  لوحجة  ملحلي لب

حماية كيفية ب ملو طنين لتوعية عامة  عج د نجا ت ،  ز لة  ملطبات  لغير قانونيةاعلي  لطرق لتنظيم  لسير، عمل مطبات صناعية لتقليل من  احو دث 

لل(.الاسفلت/جودة  لرصف) مع الاهتمام باالودة عج لة في  لتوزيع بين  لقرى ابعضها ابين  لقرى ا ملجينة ل ا لشفافية، يها لطرق ا احفاظ عل

 آلراء الذكور في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

 لتفادي  ملحسوبية اتجخل كبار مشاركة الافر د في  لتخطيط اترتيب  الويات  لرصف، عمل حصر بالطرق  ملر د رصفها،  صالح  لطرق اتمهيجها

 عمال امياه اصرف غاز اكهرباء ل)ل لتحتية ستكمال خجمات  لبنيه بعناية مع  اضع خطط مجراسة  ملسؤالين في اضع أالويات  لرصف ا لتمهيج،

:ل  لتنسيق بين  الهات مع بعضها،الاهتمام بالطرق  الانبية مثل  لطرق  لرئيسية، قبل  لرصف كي يتم  لرصف دان تكسير مره  خريلل( لصرف  لصحي

ردم ، خجم على  كتر من قريةا لتي ت عليها كثافة عالية  لتياضع ألاالوية للطرق ، ه ا لصرف  لصحى، ا لغاز، ا هيئة  لطرقل  لوحج ت  ملحلية، شركة  لمي

 ترفع الارض اتجفن ألنها عجم اضع تربة زلطية  احيوية،رصف الامكان ، الاهتمام بجميع  لترع بالشو رع  لرئيسية  متثاال بشارع  د رة  لوقف  لتعليمية
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  لتقصير تالفي لشفافيةاجود ،   عمال  لتنفيذ اتشجيج  لرقابةفي مر عاة  ملو صفات  اخاصة بالطرق ،  لرصف بجودة، مر عاة ا ملنازل ا لعمار ت ملباني

امنشاية لمناع قبليأبو مجخل قرية ك بعض الاماكن فيتطوير اصيانه  لطرق اعمل كباري ذ، مجه  لتنفياتسليم  ل لو ضح من  لشركات  ملنفذة حول 

 لتي يقوم بها  ز لة  ملطبات  لغير قانونية ، ارصف  لطرق  لرئيسية للقرى، امج خلهاللطرق،  ستكمال دارية  لل،  لصيانة ا احو دثة  لزحملتقليل لعز زي 

لل.  لشو رعبأنفسهم فيل ملو طنونل

 

  والتجميلالنظافة / في مجال إدارة املخلفات 
 آلراء إلاناث في سوهاج

ً
 :املقترحات والتوصيات وفقا

تغليظ ، عمل مبادرة أجمل منطقة، صناديق فصل  لقمامة، عمل مصنع لتجاير  ملخلفات اإتاحة فرص عمل به، الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسية

تشلير ، فعيل  لقانونلمع   لترعة فيمات على من يرمى  لقمامة  فرض غرالةتوقيع عقوب، الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسية، عقوبة رمي  ملخلفات

ل. على  لطريق ملوجودةنقل مخلفات  لري  لعمالة، ل، زيادة  احاايات، زيادة  ستر حة  نتظار تانج ت للقعجة عليها، توفير لطرقل

 آلراء الذكور في سوهاج
ً
للاملقترحات والتوصيات وفقا

 في  لنظافة الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسيةلل مشاركة  المعيات ألاهلية في  ملساعجة في هذه  اخجمة،من خالل لنظافةرفع مستوى منظومه 

 لسيار ت ذ ت ل توفير مع لفرعية  لشو رع  ملخصصىة للعمل فيل، زيادة  لعمالة االادا ت ا ملعج ت لعمالةزيادة ،  في  لشارعمياهعمل دار ت ا لتشلير، 

قمامة في كل شارع رئيس ي  لحاايات اصناديق ، زيادة عمل تامين صحي للعمال مناسب لهمال لقمامة زى موحج لعمال ، توفير رعا لشتلك  ملناسب ل احلم 

، مرار سيار ت هالي األاطفالملا لها من تأثير ت سلبية على الا إز لة تر كمات  لقمامة اعجم حرق  ملخلفات ،جو ر  ملج رسخاصة د خل  لقرى ابااجانبي 

،  ر مثمرة علي جانبي  لطريق لالستفادة بالظل ا ملحصولل، الاهتمام بالتشلير ازر عة أشج نتظام ايتم رفع  ملخلفات بانتظام بجال من تر كمها لنظافة ب

 أا قطع الاشلارقوم بكل من يعلى  غر مات  افرض على  ملخالفين لرقابةتشجيج ،  ملجتمع  ملجنيكنوع من مشاركة  لشباب مستعجين في  لنظافة إشر ك 

لا لنظافة، إنشاءبيئة حول  لعمل نجا ت تثقيفية  ملجني في هذ   ملجال، نظمات  ملجتمع إلقاء  ملخلفات في ألاماكن غير  ملخصصة، تشليع  لجار  لرقابي لم

لل. بطريقه صحيحه لقمامة على فرز   لتجريبمصنع لتجاير  ملخلفات يخجم قري  ملركز،

 آلراء إلاناث في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

عربيات دارية للشو رع ، جمع  ملخلفاتبيوميا اة ، اجود سيار ت تقوم بصورة داري بكل قرية المع  لقمامةصناديق قمامة احاايات ا دا تتوفير 

ل مبادر ت مع  المعيات الاهلية ، عم فرص عمل للشباب في هذه  اخجماتاقج يتيح  لعاملة ألايجيلبما يوفر بمشاركة  لشباب  تمبادر، تشليع  الانبية

تطبيق ،  تشلير جانبي  لطرق اتحجيج للطرق ا تجاهات  لطرقل،عمل حاايات بالطوب على  الو نب، ا الهات  ملختصة اجهاز شؤن  لبيئة لرفع  لقمامة

، تجاير للقمامة لالستفادة من  لعائج منها،  ملحافظة على  لبيئةة  ملو طنين بأهمية اطرق توعي،  لغر مة على من يلقى  ملخلفات خارج  لصنجاق  ا  احااية

، بمنطقتهملالهتمام مع  شتر كات من الاهالي لتعيين عمال نظافة من نفس  ملنطقة ايمكن جضرارة زيادة عجد  لعمال ازيادة را تبهم االاهتمام بهم 

 .رفع  ملخلفات على  لترع ا ملصارف بشكل منتظمإعطاء ألاالوية ل

 آلراء الذكور في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

لسيار ت توفير بأهميتها، لكل  لقرى ا لتوعية ا توفير صناديق قمامة احاايات ، لتجاير  ملخلفات يجيره  لقطاع  اخاصي  لظهير  لصحر افي نشاء مصنع 

عجد توفير ،  اتخصيص  ماكن محجدة امخصصة الميع  لقرىليوميرفع  ملخلفات بشكل ،   لتشلير للطرق  لعامة اد خل  لقرىل،دارية للشو رع  الانبية

نزال  ملسئولين للشارع لضرارة الاهتمام بالقري مثل  ملركز،،  ملعج ت  ملخصصة لرفع  لقمامةادا ت ، توفير ألا(ازيادة ر تبهم)نظافة  لعمال كافي من 

 لقمامة أا معجالت  تفريغ سيار تزيادة ، هم علي  لعمل بججيةثللحاايات ا لعمال اح لجارية لا لصيانةتابعة ،  لرقابة ا لمملعرفة  ملشاكل علي  لطبيعة

ل ملوجودة تحجيج اردم  لترع  لتوزيع،لفيلعج لة للقرى ا لشو رع  الانبية مع مر عاة  عمل صناديق بحلم  صغر اعجد  كبر ،  من  لصناديقرفعهم للقمامة

على أا  ملصارف مثل )تفق عليها غير  لم  ملناطق فيمخلفاتها لقي  ت لتيعقوبة على  ملنازل ، فرض  مصجر للتلوث األامر ضكونهاد خل  لكتلة  لسكانية 

ل.امتكاملة للنظافة اإد رة  ملخلفات ا لتجميلعمل منظومة كاملة ، (جو نب  لترع

لل

مجال مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين في 
 آلراء إلاناث في سوهاج 

ً
 :املقترحات والتوصيات وفقا

لوحات اخجمات، اضع  عن  ملركز تلتوفير  ملعلوماانجا ت لتوعية توفير جلسات من خالل سبيل  ملثالرفع اعي  ملو طن بااخجمات  لتي يقجمها  ملركز 

 لتي يتم دفعها للحول على رسوم يما يتعلق بالشفافية ف،  لطريق  ملجتمع  ملجني، أا عن يقجمهاتي اخجمات  ل ا ملركز ا لجعاية لعالنتقوم باإل عالنية 

ل. تخفيض تكلفه  لتر خيص ملحلية،ل لقرايةعمل فراع له د خل  لوحج ت ،  تجعيم شبكه الانترنت د خل  ملركز،خجمة ل

 آلراء الذكور في سوهاج
ً
للاملقترحات والتوصيات وفقا
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  لتعريف ، اخجمة جر ء ت  احصول على تسهيل ، توسيع  اخجمة في  لقرى اليس فقط  ملجينة، مر عاة غير  ملتعلمينلتفعيل نظام  لشكوى إلالكتراني،

ل  لتي يقجمهاا اخجماته دا راأه  خجماتعالن عنأا إلا عمل دعاية عن  ملركز ،  لتو صلاأرقامه اسبلبااخجمات  لتي يقجمها  ملركز انشر  لوعي عنه 

 تجريب ، ا ملساجج ا لكنائس لنشر  لوعى ملحليةلإلاذ عة تفعيل ، للمو طنيةعمل لوحات  رشاديه توضيح،  ا اخطو ت  ملفراض  تباعها ملطلوبةا لرسوم 

تسريع  اخجمات  باملر كز،  شبكة الانتر نت، تقويةتجريب  لكو در  لقائمة على تقجيم  اخجماتكفاءتهم،  لعاملين في مر كز  اخجمات  لتكنولوجية ارفع 

ل. ملستفيجين مع ا ملتابعةلللمهور  ملقجمة 

 آلراء إلاناث في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

مع موظفي  ملركز ن كيفية تعامل  ملو طنيااحقوهم اا جباتهم للموطنين علومات عن  اخجمات  لتي تقجمها هذه  ملر كز  لمنشر ازيادة  لجعاية االاعالن 

اسائل  لتو صل لإلعالن عن خجمات  ملركز كالنجا ت ا في  لقري اباألخصطرق ا ساليب مختلفة ،  ستخج م ب لكل  اخجمات ملطلوبةالاجر ء ت االاار ق ا

تفعيل هذه  ملر كز اتطبيقها ، توعية  ملو طنين بوجود  ملر كز اخجماتهاال(في  لوحجة  لصحيةمثال )الفتات  رشادية في كل  لنجوع ا لقرى ااضع الاجتماعي 

تأهيل ،  ضرارة سرعة  لرد علي  ملو طنينة،تحجيج مو عيج ثابته لجاره  نهاء الاجر ء ت ا احصول علي  اخجم،  تسهيل الاجر ء ت  لراتينية،في  لقرىل

ل.اتجريب  ملوظفين للتعامل مع  ملو طنين

 آلراء 
ً
  في قناالذكور املقترحات والتوصيات وفقا

ضرارة عمل  ملحلية،  لوحج ت   لقرى اد خل مر كز مماثلة  نشاء اتطوير، توفير تطبيق لسهولة  احصول على  اخجمةكفاءتهم، تجريب  ملوظفين لرفع 

ملوظفين   تجريب ،  ملركزموظفيتوعية للمو طنين عن كيفية  لتعامل مع ادعاية ا عالن عن  اخجمات  لتي يقجمها  ملركز د خل  لقري ملعرفة  اخجمات 

، تبسيط صفحة على  لفيس بوك اتقجم خجماتها من خالل  لصفحةإنشاء ل،اعمل دليل بااخجمات ا جر ء ت  لعملل كيفية تعامل  ملو طنينعلى

ل.للمو طنين اتقليل  لراتينستجابة الال اسرعةالاجر ء ت

ل 
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  لنتائج على مستوى  لفئات  لعمرية ل3-5
ل 

: ( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم  1 - 5 - 3

عن أن تنفيذ ل(%63)اقنا ل(%66)مع آر ء ألاكبر سنا من سوهاج ل(%62)اقنا ل(%70)يتضح من الاستبيان تقارب آر ء  لشباب من محافظتي سوهاج 

 . يتم، بوجه عام، بشكل يتو فق مع  حتياجاتهم امطالبهمطرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجيةمشراعات  لتنمية  ملحلية من 

ل 

تم  لتعامل بها مع شكو هم  نفس  لوقت عجم رضا  ملستجيبين خاصة  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا من قنا عن  لطريقة  لتيإال أن نتائج الاستبيان عكست في 

%ل43تم بها الاستجابة لشكو هم، كما أشار  من قنا إلى رضاهم عن  لطريقة  لتي%ل26من  لشباب من سوهاج ا%ل46االاستجابة لها، حيث أشار فقط 

تم بها الاستجابة لشكو هم،  ملثير لالنتباه هنا هو الارتفاع  مللحوظ  في قنا إلى رضاهم عن  لطريقة  لتي%ل39من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا في سوهاج ا

باملقارنة بنسبة  ملتقجمين بشكوى من  لشباب في سوهاج ل(%60)اقنا ل(%68)لنسبة  ملتقجمين بشكوى من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا ب من كل من سوهاج 

.للبما يعكس تفاعل أكبر من جانب  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا مع  اخجمة ا تجاههم لتقجيم شكوى رسمية عنج حجاث مشكلةل(%40)اقنا ل(32%)

ل

ل

ل
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  لتقليجية  لشكااىلجموعات  لبؤرية في سوهاج  ستمر ر  ستخج م  ملشاركين سو ء من  لشباب أا  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا بوسائل افيما بينت نتائج  لم

ل( إاخ ملحلي، ملو قع الالكترانية، صفحات  لتو صل الاجتماعي ا لصفحة  لرسمية للمجلس ) لشفهية ا لكتابية اعجم در يتهم  لكافية أا الوئهم لإلنترنت 

جموعات  لبؤرية في قنا اجود طفرة في معرفة  لشباب أا  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا على حج سو ء بوسائل  نتائج  لمإال في حاالت  ستثنائية، فقج عكست

 الجير بالذكر هو أنه بالرغم من معرفتهم بها،  عتمج  لشباب  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية في قنا في تقجيمهم .لالاتصاالت  احجيثة في  لشكااىل

 في  ملجموعات  لبؤرية في قنا  ملشاركةللشكااى على سبل  لشكااى  لكتابية  لتقليجية  لشفهية ثم  لكتابية على  لعكس من  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا 

لعجيج من  ملشاركين من   الجير بالذكر أنه خالل جلسات الاستماع أشار  .دمة لجيها للشكوىلخهو أكثر  لطرق  ملستل(ابو بة  لشكااىل) كان إلانترنت ا لتي

 إلى ضرارة عودة  ملجالس  ملحلية  لشعبية، ملا تلعبه من دار في  لرقابة على ما يتم من مشراعات اتوصيل امتابعة شكو هم مع 
ً
 لفئات ألاكبر سنا

.ل ملسؤالين

ل

سوهاج عند تقديم شكوى /الصعوبات التي تقابل الشباب/ املشكالت

محجش بيغلط  ملوظف -لمفيش  هتمام -ل بتتركن  لشكوىل-لعجم أخذ  لشكوى في الاعتبار لعجم اجود أدلة -لعجم أخذ رقم للشكوى -لعجم اجود  ستجابة 

ل لشكوىلتجاهل -ل ابيعتبرا   ننا بنحرض  لناس  لشكوىلال يتم  لرد علي ل-للألسفمفيش رد اال  ستجابة -لبتاعة ابيكوسوها سو  

-لعجم الاستجابة -لمحجش بيهتم لألسف -لملهاش الزمة مفيش  ستجابة -لمن  لناس  ميين مبيعرفوش يشتكو  %ل60-لمفيش  ستجابة -لمفيش رقم ليها 

 صالمش بنقجر نقجم شكوي علشان -لعايزين رشااي -لعجم الاستجابة -لعرفين  ن شكوتنا ال هتقجم اال هتتاخر -لمحجش بيسمعنا خالص -ل ملركزية 

بعض  لشكااي تم  لرد عليها بعج فتره طويله من  لتقجم بها ا لبعض الاخر -ل ال يستمعون لشكو نا ن ملسؤالو-ل لشكوى ال يتم  لعمل بها -لتقابلنا مشكله 

 تنفيذ تأخيرتم تقجيم شكوى عن طريق الانترنت ثم اصول  لطلب -ل بيطنشو  اساعات بيكون  لوصول ليهم ن ملسؤالياقات أ-ل أصال للشكوىللم يستجيب 

  ستجابة  لشكوى لعجم  لسيولة  ملادية في حالة  لرد على  اخط  لساخن ال يوجج  ستجابة  لتعليز  في لطلب من قبل موظف  لوحجة

سوهاج لتحسين نظام الشكوى /اقتراحات الشباب

تفعيل نظام  لشكااى إلالكترانية -ل حتر م  ملو طن -لاجود خط ساخن -لعقج  جتماع مع رئيس  لحي ملتابعة  لشكوى كل شهر أا شهرين 

  لكترانية اليها رقم نقجر نتابع بيه  لشكوىلتكون -لتقليل  لوساطة ا ملحسوبية -لمساعجة  المعيات ألاهلية مع  لنو ب -لمتابعة  لشكوى من  ملوظفين ل-ل

 ياخج رقم صادر ايتابع بالشكوىل ملتقجم ل-ل لشكوىل ملر قبة علي  لشكااي ا نه يتعمل النة من جهة  خري مختصة بمتابعة -ل لرد علي  لشكااي -لبعج كجة 

الزم  لتحري -ل تكون مكتوبة  ا  لكترانية  لشكوىل-ل اعمل تحقيق رسمي للتوصل احلول  لشكوىليتم  لرد االاهتمام بالرد علي صاحب -لايتم  لرد عليه 

 ملسئول يسمع مش -ل ملو طن يسلل اتوصل للمسئول -لنعمل صفحة علي  لنت -ل عشان ياخجا  حقهمم  لشكوىلتوعية  لناس بأهمية ل-ل لشكوىلعن دقة 

-ل آليه للشكوىلتكون -ل بتاع  ملو طن  لشكوىل اسيطة زي حماية  ملستهلك كجة هي  للي تكون مسئولة عن جهة-ليعمل مش سامع ايكون  مين في حكمه 

لىاك صادر اخط سير للشللشكوىلاضع نظام ا خج رقم -ليكوف فيه صنجاق شكااي في كل قرية ا ملسئول يعمل  جتماع كل فترة ملناقشة  لشكااي 

 يتجرب ألاال علي الاستجابة  ملوظف-بالش ا سطة .ل-ل شخص لبحث شكااي  لناس امتابعتهاتخصص-لعلشان نقجر نتابعها انعرف اصلت احج فين 

نتائج املجموعات البؤرية حول  ليات الشكاوى وفقا للفئة العمرية : (12)جدول 

الطريقة 

  20:34– قنا  35:64- قنا  20:34– سوهاج  35:64– سوهاج 

املعرفة 

بطرق 

 %الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

 %الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

% الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

املعرفة 

بطرق 

% الشكاوى 

استخدام 

طرق 

% الشكاوى 

 10.5 4.3 25.0 4.9 50.0 26.0 37.5 26  شفهيا-مقابلة 

 10.5 8.7 16.7 16.4 0.0 8.0 6.25 14 مجلس

 0.0 2.2 0.0 0.0 13.6 6.0 6.25 10 ال يوجد

 47.4 19.6 8.3 16.4 18.2 24.0 25 22 كتابيا

 15.8 15.2 8.3 6.6 0.0 6.0 0 8 فاكس

خط 

 اتصال /ساخن

6 6.25 14.0 9.1 13.1 0.0 6.5 5.3 

 10.5 43.5 41.7 42.6 9.1 16.0 18.75 14الانترنت  
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 ايكون فيه للشكااىليكون فيه  ستجابة .ل-ل تحجيج ملوظف معين يكون منجاب عن د ر  ملظالم يستقبل  لشكاال ايتعامل معاهاعايزين-  لناس لشكااىل

  ملو طنين علىضمان للرد 

 كل فييكون فيه مسئول  ا شخص معين -لحماية  ملبلغين علشان محجش يخاف من  ملوظف اال من  الز ء .ل-ل رقابية معزالة هي  للي تتابعجهةالزم ل-ل

-لتفعيل نظام  لشكااي الالكترانية افق نظام محجد -ل لتو صل مع  ملسئول مباشرة مع رئيس  لوحجة  ملحلية -لقرية مخصص باملشكلة ايقجمها للمجلس 

  لرد في لسرعة -لعمل صنجاق الميع  لشكااى اطرحها للمسئولين احلها -لرقابة على تنفيذ  لشكوى -ل نتائجها ملتابعة ملفراض  خر ج رقم صادر للشكوى 

 رقابة  على من  ملجلس  ملجينة تشوف  لشكوى بتاعتنا الن  ملجلس فييكون -لعمل صنجاق الميع  لشكااى اطرحها للمسئولين احلها -لعلى  لشكااى 

 ا احياد ملتابعه  ملهنية مستقله لتلقي  لشكااي علي درجه عليه من جهةتخصيص -ل لشكوى عن طريق صفحه مختصه -ل مش بيحل مشاكلنا ة ملجين

-ل امتابعتها بشكل داري ا لتو صل مع  لشاكي للبت في شكو ه بحياديه  ملحلية لشكااي ا لبت فيها اكذلك تفعيل صناديق  لشكااي د خل  لوحج ت 

 في متابعه شكااي ألاهالي ايقترح عمل تطبيق علي الانترنت لتلقي شكااي ألاهالي امتابعته من قبل إلاد ريةل لرقابة اتفعيل دار إلالكترانيةلةامكتفعيل  اح

اجود  د ره مختصه بالشكااي ادر ستها ا لرد -ل منها ا لعمل علي حلها بشكل سريع ا لتأكج ادر ستها  ملقجمة ملسئولين بشكل داري االاهتمام بالشكااي 

عمل خط -لنفعل  اخط  لساخن -ل يهتمو  شويه ن ملسؤالي-ليكون في حج مخصص لشكااي كل قريه -علي عليها بشكل حيادي احل مشكالت  ملو طنين 

اجود مكتب شكااى بكل احجة -ل كل مركز في ا عمل صنجاق شكااى ل خاصة باملشاريع ده، جتماعيا تفعيل صفحة تو صل  أساخن للوحجة  ملحلية،

تعزيز دار  لرقابة ا ملحاسبة الاد رية على  ملسئولين ل صر ع بين  لعائالت،مال يتال يتم اضع  سم  ملو طن حتى لمحلية،

سوهاج عند تقديم شكوى /الصعوبات التي تقابل الفئات العمرية  كبر سنا/ املشكالت

عجم حضور  - عجم الاهتمام بالشكوىل -   لشكوىللىعل  لردتأخير - اعجم  الجية بالشكوىل -  لشكوى مش توصل للمسئولل -لالاستجابة ملجامالت اعجم  - 

 لتجاهل من قبل  - عجم اجود ثقة الستجابة  ملسئولين - حال تكر ر  لشكوى عجم متابعه  ملوظف في -  ملوظف الا  ذ حضرت سيارة خاصة لنقل  ملوظف

مش بنعرف نقجم  - لتماطل اعجم  لرد  - النعرف ملن تصل هذه  لشكاايل -  صالمش بنقجر نقجم شكوي علشان تقابلنا مشكله -  ملسئولين اعجم  لرد

 -  على  عطاء رقم خاص بالشكااىل ملساامة-لعجم تنفيذ  لشكوى اعجم  لرد عليها  -مش عارفين نقجمها ملين -لمافيش الن مقجمناش فعليا  -  ملين لشكوىل

 - عجم أخذ  لشكوى في الاعتبار لعجم اجود أدلة - عجم أخذ رقم للشكوىل-بيقعجا  يحولو   لشكااى لبعض انتوه  حنا فالنص -لمش بيردا  على شكااى 

 في  ملشكالت علي حسب  لشخص  ملشكو بحقه كما  نهم يطالبون ا ملجاملةل لشكوىل بشكل ججي اإلاجر ء ت طويله اال يتم  لرد علي للشكوىلعجم  لنظر 

لألاخرىل كما  ن  ملجلس يطلب من  ملو طن باستكمال إلاجر ء ت  مام  الهات  لشكوىل ملو طن بتوفير  لجعم  ملالي احل  ملشكالت اعجم معرفه  ملسئول عن 

 .ملهاش الزمة محجش بيسمع اال بيعمل حاجة-لد يما يبررا   ن فيه علز في  ملو رد ا احاجة  للي شاكيين علشانها  -

سوهاج لتحسين نظام الشكوى /اقتراحات الشباب

اجود خط ساخن للحى  -  لسماع شكو هم  ا من ينيب عنهشهريلاجود مسئول يقابل  ملو طنين بشكل  -تعريفهم بكيفية عمل  لشكوى اطرق تقجيمها  - 

لالاستجابةتشكيل النه مختصه بالشكااي اتحجيج مجه محجده للرد علي  لشكااي اسرعه  -اجود تطبيق على  ملوبايل لتلقى  لشكااى /لتلقى  لشكااى 

 -سرعه الاستجابة للشكوى  -  ا تاحه  رقام للشكااي معلنه للمو طنين اعمل صفحه  لكترانيه لتلقي  لشكااي من  ملو طنين لشكوىلامتابعه موضوع 

تحجيج مسئول عن كل قرية لتلقى  لشكااى  - تعين مسئول خاص عن  لشكااى ا لرد على  ملو طنين -  للرد على  لشكااى مفعلإلكترانياجود موقع 

ل الماهيريةل ملشاركة -  للقضاء على  لشكااىل لتكنولوجيتفعيل  ملركز  - تحجيج خط ساخن لكل احجه قراية - بكل احجه محليه للمو طنين داري جتماع  - 

احترام املواطن - (عامهلشخصيه)لقرية  ملو طنين بكل على ا لرد  لشكااىل شخص الخج تحجيج-لإلاليكترانيةل لشكااىلتفعيل دار  ملركز ا هميه ل-ل

شرح  لنظام - تقليل  لوساطة ا ملحسوبية-مساعجة  المعيات ألاهلية مع  لنو ب - متابعة  لشكوى من  ملوظفين- تفعيل نظام الشكاوى إلالكترونية- 

 لقاء  ملحافظ مع  ستمر ر- صفحه رسميه للمركز  ا صنجاق  لشكااى تخصيص-  د ره مستقله للشكااى ا لرد عليها تحجيج-الاال للناس اتوعيتهم 

 ملو طنين 

 على نزلو - يحجد يوم للمو طنين احل مشكالتهم  لحيلرئيس- اخط  لساخن يجب تسليل كل  لشكااى اعمل خط ساخن للرد على كل  لشكااى ل-ل

-ل لقراية الاجتماعات تكون على مستوى كل  ملجالس  ملجتمعيةلا ملشاركةل لقرايةتفعيل دار  ملجالس - لطرق تقجيم  لشكوى  لتوعية- ميجيا  لسوشيال

لعلى اعرضها  لشكااىل فرد تقوم بتجميع 20تشكيل النة من  لقرية من  المعيات الاهلية ا لعمجة ا ملشايخ في حجاد -لا ملحسوبيةل لو سطةلتقليل

 امتابعتها  لشكوىل تنفيذية مسئولة عن مر قبة جهة فيه تكونل-اتكون  لللنة حلقة  لوصل بين  ملسئول ا هل  لقرية .ل  لبت فيهاحتى ملسئولين امتباعتها 

.ل  لراتينتقليل- ييجي يشوفنا ايقعج معانا ايشوف مشاكلنا حج-غير  لوحجة  ملحلية 

قنا عند تقديم شكوى /الصعوبات التي تقابل الشباب/ املشكالت

عجم الاستجابة -لعجم  ستجابة  ملسئولين للشكوى ا لرد عليها ل-ل لشكوىلالاحتياج لو سطة لتفعيل -ل  لرد فيل لتأخر-ل  همال  لشكوى اعجم  لرد عليها 

يوجج  ستقبال للشكااى حيث الاستقبال لارئيس مجلس  ملجينة يوجج لجيه خاصية الارسال فقط-لعجم اجود  ملسئول في معظم  احاالت -لا لرد عليها 

-لعجم الاستجابة -لطول مجة  لرد -لعجم  لرد -لعجم الاهتمام بالشكوى -ليستمع اال يتقبل ايتجاهل  لرد على  لرسائل للجيه غير متاح اضيق الافق اال

كمان ل-لللشكوىلضعف  ملتابعة اتجاهل -لعجم الاهتمام امفيش ججاى من  لشكوى ل-لالاستجابة لتهميش اعجم -ل لراتين في سرعة الاستجابة لشكوي 
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 بتاخجه بعض الاار ق عشان نطلعها من  لوحجة  للي لوقت  لكتير -لتجخل  لنو ب  لكبار -ل لراتين -ل ملشاكل ممكن تتحل بشكل اقتي اترجع تاني زي الاال 

 ملحلية 

قنا لتحسين نظام الشكوى /اقتراحات الشباب 

لفيصنجاق للشكااي بكل قرية اتجميعها افتحها -ل يوم مخصص فيصنجاق للشكااي بكل قرية اتجميعها افتحها -ل تخصيص مسئول للرد على  لشكااي 

عمل صناديق للشكااى اتخصيص -لتخصيص مسئول للشكااى لتلقي  لشكااي ا لرد عليها -ل ملناقشة  لشكااي داريتحجيج ميعاد بشكل -ليوم مخصص 

 خاص بالشكااى البج من اجود مكتب شكااى جماهيري يتم  ستقبال  لكرتونياجود موقع -لمسئولين لفتح  لصنجاق اقر ءة  لشكااى ا لرد عليها 

صنجاق شكااى باملجلس  ملحلى اتخصيص مسئولين للفتح ا لرد على  لشكااى  ا مسئول -ل لشكااى انشرها على الانترنت انشر رد هذه  لشكااى 

-ل  ملو طنين تتساؤالضرارة عمل صفحة علي  لنت لرد علي -لتفعيل صنجاق  لشكااي د خل  لوحج ت  ملحلية -لمخصص د خل كل احجة للشكااى 

 رسال فكسات سريعة -ل بشكل موضوعي احقيقي ىضرارة سرعة الاستجابة اتحقيق في  لشكو-لاجود  لية ا ضحه امكتوبة لرد علي شكااي  ملو طنين 

تحسين خجمه  لشكااي -لاجود  ليات  لكترانيه -ل ا لرد لالستجابةاجود ميعاد ثابت -لتعيين شخص مسئول عن  لشكااي -لارفعها للمحافظ مباشرة 

 بااخطو ت  لشاكي ا عالم متابعهيبقي في -لاجود  ليه  لكترانيه للشكااي ااجود دليل امو عيج محجده للرد -لاتشغيل  لنظام الالكتراني للشكااي 

 اتتحل بشكل علني قج م  لناس كلها، يكون فيه خط ساخن للشكوىليتم  لتو صل مع  ملسئولين بشكل مباشر ايكون فيه  عالن ل-ل لشكوىل في  ملتبعة

عمل بو بة  لكترانيه للشكااي -ل بشكل مباشر  لشكوىل  ملنتظم ا لتو صل معه مقجم  ملتابعةزيادة تحسين عملية -لللشكااي، يكون فيه صنجاق للشكااي 

صفحة -ل  لوحجة  ملحلية في د رة للشكااى -لحاجة تخلى  ملوظف ملزم  نه يرد على شكوى  ملو طن -لا لشكااي تكون على  لنت امتابعة من مجلس  لوزر ء 

ل(.لألاسبوعيزى لقاء  ملحافظ ل)يعملو  جلسات مرة كل  سبوع مع  لناس -لللشكااى تبع مجلس  ملجينة على  لنت 

 عند تقديم شكوى قنا / الفئات العمرية  كبر سناالصعوبات التي تقابل/ املشكالت 

عجم قناعة  ملسئولين ،  في جزيرة  احمودي ا لعبلاباألخص الاستجابة في  هتمام بالطلبات  ملرسلة بشكااي دال يوج–ل:عجم الاستجابة ا لراتين 

عجم -لمشكالت اصعوبات مقابلة  ملسئولين اقلة الايجابية منهم -لعجم الاهتمام بالشكااي -ل في  لرد  لتأخر-ل في  لرد اعجم الاستجابة  لتأخير-لملو طنين با

لاثالثةبنراح مرة ا تنين -ل دي للشكوىل ن مبيحصل  ستجابة -لعجم  لتنظيم امعرفه  احقوق ا لو جبات لجي  ملسئول -ل ا لرد في بعض الاحيان الاستجابة

 همال  لشكااي، مفيش حل ليها اال  ستجابة، بيهتمو  بس بالشكااي  للي جايه ل-ل ستجابةمفيش -ل اقات  ملشاكل مش بتتحل ل-لللشكوىلعلشان يستجيبو  

يا أما محجش بيرد على -ل الزمة، مش بيعمو  حاجة أيخجمة  ملو طنين ملهوش -ل  لرد  ا جملة مفيش  مكانيات في لتأخر -لمن  لناس  لى عنجهم ا سطه 

-لد يما يترد بأنه مفيش مو رد اال  مكانيات -لافيه حاجات مش بتتحل غير بتجخل بعض  لقياد ت زى  لنو ب مثال -ل ا  ملوضوع بياخج اقت طويل -لطول 

اكمان -لاكل ا حج بيرمى على  لتانى ل(، ا لوحجة  ملحلية  لريلزى ل)كمان  حيانا  ملشكلة متعلقة عشان  ملصااح  احكومية نفسها مش بتنسق مع بعضها 

-لغياب  لرقابة ا ملتابعة على  لرداد على  لشكااى -ل الامكانيات امش بايجينا ديهيا :لكالم زىل-ل تقصير  ا عجم رد على  لناس أيمحجش بيتحاسب على 

  
ً
عجم  لرد  صال

لتحسين نظام الشكوى قنا /الفئات العمرية  كبر سنااقتراحات 

 تكون قريبة من ن ملسؤاليسرعة الاستجابة ا ماكن -للقاء ت جماهيرية مع  ملو طنين بصفة دارية في  ملر كز ا لقري -لعمل خط ساخن للوحجة  ملحلية 

لفصاح  ملعلومات بصفة عامه ا لرجاء تركيب اتنفيذ -لالاهتمام  ملباشر اخجمات  ملو طنين اخراج  ملوظف ملتابعة  ملشكالت علي  لطبيعة -ل ملو طنين 

ضرارة تعيين مسئولين مخصصين الستقبال  لشكااي اتشكيل النة ل-لءش يبرجاء الاجهزة  لرقابية امن حق  ملو طنين معرفة كل -لمطالب  ملو طنين 

يكون في موظف مخصوص ل-ل لشكوىل ملو طنين  الجية في  لتحري عن -عمل لقاء ت دارية شهرية مع ل-لللشكوىللبحث  لشكااي ا ملتابعة  احقيقية 

تفعيل دار  عضاء  ملنتجي الاقتصادي ا لقياد ت -لمسئول يستمع ايرد –لالاستجابة  لسريعة -لتوعيه  ملو طنين بحقوقهم اا جباتهم -ليستقبل  لشكااي 

 مكان غير  لقرية بتاعته علشان نقلل فيكل موظف يكون -لتقجيم  لشكااي من خالل بو بة  لكترانيه ل-لإلالكترانيةتفعيل دار  لشكااي ل-ل لطبيعية

 علشان فيه شكااي  لشكوىل من  لشخص مقجم  لتأكج-ل لرشوة شوية كمان نجرب  ملوظفين  لى بيتلقو   لشكااي دي على  ز ي يقجرا  يحلو   ملشاكل دي 

 اسرعة فحصها  للشكوىلكتير كيجيه، عمل صنجاق للشكااي ا ملقترحات، يكون فيه  رقام تليفونات للخط  لساخن 

، متابعة  لشكااي ا لرقابة |تفعيل  ملحليات ا ملجالس  ملحلية اتقوم بجارها اتتلقي  لشكااي -ليكون فيه جهة رقابية بين  ملو طنين ا ملجلس  لقراي ل-ل

تفعيل  جهزة -ل رد، بس نفهم أي:لرد من  ملسئولين-لخط ساخن لكل خجمة -ل مقر  ملجلس يكون مسئول عن  لشكااي فيعليها، اجود مركز تكنولوجي 

  ا  لسلب عن  لشكوى ح تبقى باإليجابمن غير رداد ا ضحة -ل  ملحافظة عشان يعرفو   ذ  كانت مكاتب خجمة  ملو طنين يترد على  لناس اال أل في ملتابعة 

رئيس  ملركز افيه يتم الاستماع لشكااى  ملو طنين احلها قجر الاماكن  ا حتى  لرد -لرئيس  لقرية :للقاء ت دارية مع  ملسئولين-لعلى طول  لناس مضايقة 

كل احجة محلية قراية -ل ملصااح  احكومية تنسق مع بعضها -ل عليها -لعمل صفحة مستلقة على  لنت تخص  لوحجة  ملحلية لتلقى  لشكااى ا لرد -لعليهم 

-ل  لوحجة  ملحلية كل عشر  يام للرد على  لشكااى ا خذ قر ر فيها فيلقاء داى مع  ملسئول -ليبقى ليها صفحة على  لنت لتلقى شكااى  ملو طنين، ا لرد عليها 

ل لليتفعيل  لقر ر ت -ل خط ساخن للخجمات - اصول  لشكوى للمسئولين اكنا بنقجر نتابع معاهم فييرجعو   ملجالس  لشعبية عشان كانت بتلعب دار 
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-ل حالة ثبوت صجق  لشكوى في لرداد بسرعة ا حالة  ملسئول  ملتقاعس للمحاسبة -ل ملتابعة من  ملستويات ألاعلى -لبيتم أخذها من رئيس  لوحجة  ملحلية 

.لابالش  لراتين ا لوقت  لطويل-ل حالة اجود رفض فيارداد ا ضحة على  لشكو ى ا سباب  لرفض -لمنظومة للثو ب ا لعقاب 

ل

ل

: (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول ) مدى إمكانية الوصول للخدمة 2 - 5 - 3

بالرغم من أنه يتضح من الاستبيان تقارب آر ء  لشباب من محافظتي سوهاج اقنا مع  ر ء  لفئات ألاكبر سنا حول  مكانية  لوصول للمعلومات إال أنه كان 

.لشعور  لشباب في ألاغلب أقل من شعور  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا بوجود مصادر للمعلومات حول  اخجمات ألاربعة محل  لجر سة ابخاصة في سوهاج

  هتماما ملحوظا بمعرفة أسس توزيع  ملخصصات  ملالية  الجير بالذكر هنا أنه خالل جلسات الاستماع أبجى  
ً
لعجيج من  ملشاركين ألاصغر سنا

بنسبة –لاالاعتماد ت على مر كز  ملحافظة، احيث أن تلك  ملعلومات في ألاغلب غير متج الة بصورة ا سعة، فقج يكون ذلك هو  لسبب ار ء شعورهم 

.لل توفر معلومات عن  اخجمات محل  لجر سةبعجم-أكبر من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا 

ل

من %ل69من  لشباب في قنا أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة  باملقارنة بـ %ل62من  لشباب في سوهاج ا%ل61حيث يرى 

من  لفئة ألاكبر سنا في قنا، اتججر إلاشارة هنا إلى أن محافظة قنا تحجيج  ال يبجا أن آر ء  لشباب بها تختلف كثير  عن %ل60 لفئة ألاكبر سنا في سوهاج ا

.لآر ء  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا

ل

من  لشباب في قنا على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمة  لطرق باملقارنة بـ %ل59من  لشباب في سوهاج ا%ل58كما يتضح من الاستبيان مو فقة 

في قنا، اتججر إلاشارة هنا إلى أن  لفراقات بين  ملحافظتين ضعيفة كما لم تتخطى  لفراقات بين آر ء %ل61من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا في سوهاج ا%ل64

%.ل5 لشباب من  ملحافظتين اآر ء  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا 

ل
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إدارة من  لشباب في قنا إلى أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات %ل56من  لشباب في سوهاج ا%ل51كما يتضح من الاستبيان مو فقة 

اتججر إلاشارة هنا إلى أن  لفراقات بين  لفئتين  لعمريتين لم .لفي قنا%ل52من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا في سوهاج ا%ل55 باملقارنة بـ التجميل،/املخلفات

%.ل4تتخطى 

ل

اأخير ، يتضح من الاستبيان  رتفاع نسب  ملو فقة خاصة بين  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا على أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  ملر كز 

من  لشباب في قنا إلى أنه من  ملتاح معرفة معلومات عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، %ل43من  لشباب في سوهاج ا%ل46 لتكنولوجية، حيث أشار 

.لمن  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا في محافظتي سوهاج اقنا%ل53باملقارنة بـ 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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: (التخطيط التشاركي) رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات 3 - 5 - 3

في سوهاج %ل34 اخجمات محل  لجر سة /أنشطة  لتخطيط للمشراعات/لم تتجااز  لنسبة  لتي أبلغت من  لشباب عن قيامهما باملشاركة في فعاليات

مشاركة  لشباب في  لتخطيط االاخذ بر يه ألنه عنجهم خلفية بما يحجث في "في قنا، ألامر  لذي جعل  لشباب في  ملجموعات  لبؤرية يطالبون بـ %ل33

".ل لبلج اعنجه طموح الجيه  فكار امقترحات ججيجة

ابنسبة أكبر بين  لفئة  لعمرية ل(%60)اقنا ل(%68)عكس الاستبيان رضاء  ملستجيبين ممن شاركو  من خالل قنو ت  ملشاركة من  لشباب من سوهاج ا

عن عملية  لتخطيط  لتشاركي، ا الجير بالذكر هنا هو أن أغلب من أبلغ من  ملستجيبين عن قيامهم فعليا ل(%68)اقنا ل(%72)ألاكبر سنا من سوهاج 

ل.%(ل67)أا قنا ل(%66) اخجمات محل  لجر سة كانو  من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا سو ء في سوهاج /أنشطة  لتخطيط للمشراعات/باملشاركة في فعاليات

ل

ل

من  ملستجيبين من  لشباب في كل من سوهاج اقنا بالترتيب قج أشارا  إلى أن ما تم  قتر حه خالل عملية  لتخطيط  لتشاركي %ل51ا %60كما أن حو لي 

فقط من  ملستجيبين من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا في كل من سوهاج اقنا بالترتيب إلى أن ما %ل63ا%ل58قج تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ في حين أشار 

ايالحظ هنا تضاعف شعور  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا من سوهاج باملقارنة .لتم  قتر حه خالل عملية  لتخطيط  لتشاركي قج تم مر عاته الحقا عنج  لتنفيذ

.ل قج تم اضعها في عين الاعتبار في حين تتسااى تقريبا  لفئتين في قنا في  لشعور بذلكممقترحاتهبالشباب أن 

ل

ل
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ل

مقترحات لتطوير عملية 

ل: لتخطيط  لتشاركي

أبجى  ملشاركون في  ملجموعات 

 لبؤرية  لكثير من  ملقترحات 

 لتي من شأنها تطوير عملية 

 لتخطيط  لتشاركي، تركزت 

من تلك %لل8ا%ل35حو لي 

سوهاج  ب ملقترحات للشباب

%لل22، %24حو لي ااقنا 

من تلك  ملقترحات بالترتيب 

لللفئات  لعمرية ألاكبر سنا

 حول سوهاج اقنا بالترتيبب

طرق  لتخطيط  لتشاركي 

 قترحو  خاللها عقج 

 جتماعات انجا ت اجلسات 

القاء ت مع  ملو طنين احتى 

 عج د  ستبيانات رأي لتجميع 

أر ء  ملو طنين لوضعها في 

الاعتبار  في عملية  لتخطيط، 

إال أ ن  ملثير لالنتباه أن حو لي 

من تلك %ل56، 52%

سوهاج  ب ملقترحات للشباب

%ل62احو لي اقنا بالترتيب 

من تلك  ملقترحات %ل49ا

للفئات  لعمرية ألاكبر سنا 

ل لترتيبعلى سوهاج اقنا ب

ركزت على ضرارة الاهتمام 

بقيم  لتخطيط  لتشاركي من 

 ا رقابةمشاركة مجتمعية ا

تشاار اتخطيط مشترك 

 االاختيار مصج قية احيادية ب

إلاعالن  ملوضوعي للمشاركين ا

عن  لجعوة للتخطيط بشكل 

 ابشفافية ابشكل يمثل موسع

 لطو ئف  ملختلفة في  ملجتمع 

للفئة العمريةألفكار التي تم تكرارها في مقترحات املشاركين وفقا (: 13)جدول   

لقنالسوهاج لفكرة  لتي تم تكر رها 

 لفئات  لعمرية  شباب

 ألاكبر سنا

 لفئات  لعمرية  شباب

 ألاكبر سنا

طرق 

 لتخطيط 

 لتشاركي 

 10.8 3.1 10.7 16.9  جتماعات 

 3.1 0.0 3.6 7.8 نجا ت

 جلسات

6.5 3.6 3.1 1.5 

 لقاء ت مع  ملو طنين
1.3 1.2 1.6 4.6 

 ستبيان رأي للتعرف على آر ء 

  ملو طنين

2.6 4.8 0.0 1.5 

قيم 

 لتخطيط 

 لتشاركي 

مشاركة مجتمعية احو ر 

مجتمعي 

1.3 10.7 6.3 6.2 

إلاعالن عن  لجعوة للتخطيط 

 بشكل موسع

11.7 13.1 1.6 3.1 

 ختيار  ملشاركين بشكل 

 موضوعي 

1.3 2.4 0.0 1.5 

دعوة موسعة احضور منصة 

  لتخطيط  لتشاركي

6.5 6.0 6.3 6.2 

 3.1 6.3 4.8 1.3 أخذ آر ء  ملشاركين في الاعتبار

 13.8 23.4 14.3 19.5  لتخطيط بشكل جماعي

 4.6 7.8 3.6 3.9 متابعة تنفيذ  ملشراعات

 3.1 1.6 4.8 5.2  لتشاارل

 4.6 1.6 1.2 1.3 رقابة-لمصج قية -لحيادية 

تمثيل  لطو ئف ا لفئات 

  ملختلفة

0.0 1.2 3.1 3.1 

فئات 

اموضوعات 

على قجر من 

ألاهمية 

إشر ك  المعيات ألاهلية 

 لعاملة على ألارض 

3.9 3.6 3.1 4.6 

 1.5 14.1 0.0 2.6 شباب

 12.3 7.8 3.6 1.3 مرأة

 1.5 3.1 4.8 1.3  مليز نية / ملخصصات  ملالية

 9.2 6.2 2.4 3.9  ستخج م  الانترنت
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لخاصة  ملرأة ا لشباب

: ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات) جودة عملية تقديم الخدمة 4 - 5 - 3

امتقارب ل(كما سبق  لتوضيح على مستوى  لبرنامج)بشكل عام ضعيف اخجمة ا لذي تم قياسه من خالل الاستبيان جاء تقييم رضاء  ملستفيجين عن  

احج كبير بين  لشباب ا لفئة  لعمرية ألاكبر سنا اعكس مستوى أعلى من  لرضا في سوهاج باملقارنة بقنا باستثناء فيما يتعلق بخجمات  ملر كز 

 لتكنولوجية، في  ملقابل كما جاء تقييم عملية جودة  اخجمة ا لذي تم قياسه من خالل نقاشات  ملجموعات  لبؤرية أعلى كونها َعقجت بعج جلسات 

الاستماع مما أعطى  ملشاركين فرصة أكبر للتعرف على  لتطور في خجمات  لتنمية  ملحلية بشكل أكبر ا الهود  ملبذالة من جانب برنامج تنمية  لصعيج، إال 

أنه يبجا  أن  ستجابة شباب قنا اللسات الاجتماع أا تجربتهم مع  اخجمات كانت أفضل من  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا حيث كان تقييمهم الودة 

 انتائج الاستبيان  ملتعلقة بالرضا باالودة اخجمات أفضل من تقييم  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا على  لعكس من نتائج  ملجموعات  لبؤرية ألاخرى  ملتعلقة 

.لا لتي كان تقييم  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا لها هو ألاعلى

من  لشباب من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة   ملقجمة إليهم، كما أشار %ل39ا%ل51اافقا لالستبيان، فقج أشار 

من  ملستجيبين من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  لكهرباء ا الانارة  لعامة   ملقجمة إليهم، اهي %ل35ا%ل52

ايتضح اجود فراقات ضعيفة بين  لفئتين في نفس  ملحافظة فيما يتعلق بتقييم .ل اخجمة  لتي سللت أعلى نسب رضاء بين  اخجمات موضع  لجر سة

.لخجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة  انسب  لرضا عنها

 

 ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من من %ل56ا%ل50اقج ا فق 

في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة  لكهرباء ا شباب 

 ملجموعات  لبؤرية من %40ا%ل69الانارة  لعامة ، كما ا فق 

في سوهاج اقنا بالترتيب  ملكونة من  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا 

 اخجمة، اهي لعلى جودة خجمة  لكهرباء ا الانارة  لعامة 

 اخجمة  لتي سللت أيضا على نسب تقييم لللودة بين 

.لل اخجمات موضع  لجر سة
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 قنا 20-34

 قنا 35-64

 سوهاج 20-34

 سوهاج 35-64

جودة خدمة الكهرباء وفقا للفئة العمرية في (: 112)الشكل 
 المجموعات البؤرية -سوهاج وقنا 

 ال أعرف الخدمة غير موجودة الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة
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ل

من  لشباب من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمة %ل19ا%ل35فيما يتعلق بتقييم رضا  ملستفيجين عن خجمة  لطرق انسب  لرضا عنها، أشار 

ايتضح اجود .لمن  ملستجيبين من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمة  لطرقل%ل16ا%ل33 لطرق، كما أشار 

ل.فراقات ضعيفة بين  لفئتين في نفس  ملحافظة فيما يتعلق بتقييم خجمة  لطرق انسب  لرضا عنها

 ملجموعات من %40ا%ل54في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة  لطرق، كما ا فق  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من شباب من %ل44ا%ل39اقج ا فق 

 لبؤرية  ملكونة من  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا في سوهاج اقنا بالترتيب 

لل.على جودة خجمة  لطرقل

ل

ل

ل

ل

افيما يتعلق بتقييم رضا  ملستفيجين عن خجمة إد رة 

من  لشباب من سوهاج اقنا %ل18ا%ل37 لتجميل، أشار / ملخلفات

من  ملستجيبين من  لفئة  لعمرية ألاكبر سنا من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم %ل21ا%ل35بالترتيب عن رضائهم عن خجمة إد رة  ملخلفات، كما أشار 

.لايتضح اجود فراقات ضعيفة بين  لفئتين في نفس  ملحافظة فيما يتعلق بتقييم خجمة إد رة  ملخلفات انسب  لرضا عنها.لعن خجمة إد رة  ملخلفات
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57.7 

42.3 
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0 

0.0 

0.0 

 قنا 20-34

 قنا 35-64

 سوهاج 20-34

 سوهاج 35-64

جودة خدمة الطرق وفقا للفئة (: 115)الشكل 
 المجموعات البؤرية -العمرية في سوهاج وقنا 

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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في  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من شباب من %ل31ا%ل27 ا فق اقج

 لتجميل، كما /سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة إد رة  ملخلفات

 ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من  لفئات  لعمرية من %20ا%ل42ا فق 

في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمة إد رة ألاكبر سنا 

ل. لتجميل/ ملخلفات

ل

ل

ل

%ل31فيما يتعلق بتقييم رضا  ملستفيجين عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية ليعكس اجود فراقات ضعيفة بين  لفئتين في نفس  ملحافظة، حيث أشار ا

من  ملستجيبين من  لفئة  لعمرية ألاكبر %ل24ا%ل35من  لشباب من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، كما أشار %ل25ا

ل.لسنا من سوهاج اقنا بالترتيب عن رضائهم عن خجمات  ملر كز  لتكنولوجية

من %5ا%ل12في سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمات  ملر كز  لتكنولوجية، كما ا فق  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من شباب من %ل25ا%ل4اقج ا فق 

تججر إلاشارة إلى أنه على ا.لفي سوهاج اقنا بالترتيب على جودة خجمات  ملر كز  لتكنولوجية ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من  لفئات  لعمرية ألاكبر سنا 

 لعكس من  ملجاالت  لثالثة ألاخرى، ا لتي لم تبجي أية من  ملجموعات  لبؤرية عجم معرفتها بها، كانت خجمات  ملر كز  لتكنولوجية هي  لوحيجة  لتي لم 

، احتى في  احالة  لتي (خاصة  لشباب في سوهاج ا لفئات  لعمرية ألاكبر سنا في كل من سوهاج اقنا)يسمع بها  لكثير من  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية 

ة بما قج يعكس أيضا عجم معرفتهم بها ابالتالي  ستنتاجهم بأنها  لم يجيب فيها  ملشاركون بعجم معرفتهم بااخجمة،  تجهو  لإلجابة بأن  اخجمة غير موجود

من  ملجموعات  لبؤرية  ملكونة من %ل70غير موجودة، فكانت إجابات 

".ل اخجمة مش موجودة"ا "لما نعرفش عن  اخجمة"شباب في قنا ما بين

فيما يلي إجمال ا.لمثلت  لفئة  لعمرية ألاكبر لفئة ألاكبر من هذه  لنسبة

بعض  ملشكالت  لتي أثرت على تقييم  ملشاركين الودة  اخجمات 

ملزيج من  لتفصيل  نظر مرفق ) ملقجمة إليهم اتوصياتهم في هذ   لشأن 

ل(.7

 ل5 - 5 - 3
ً
 لفئات العمرية املقترحات والتوصيات وفقا

في مجال الكهرباء و الانارة العامة  
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 قنا 20-34

 قنا 35-64

 سوهاج 20-34

 سوهاج 35-64

التجميل وفقا /جودة إدارة المخلفات(: 118)الشكل 
 المجموعات البؤرية -للفئة العمرية في سوهاج وقنا 

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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 قنا 20-34

 قنا 35-64

 سوهاج 20-34

 سوهاج 35-64

جودة خدمات المراكز التكنولوجية (: 120)الشكل 
المجموعات  -وفقا للفئة العمرية في سوهاج وقنا 

 البؤرية

 الخدمة متوفرة ولكن منقوصه الخدمة جيدة

 ال أعرف الخدمة غير موجودة
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الشباب في سوهاج  الصعوبات التي تقابل / املشكالت

فيه مناطق كتيرة محتاجة ، أسالك مكشوفة تمثل خطر  لصعق، أعمجة إنارة بجان كشافات، عجم اجود أكشاك،  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة 

لفيفات   بعض  لقرى تم عمل تركيب  عمجة اكشفي"،   الهج  لكهربائيكثافةنعاني من قلة ،  في  لشو رع  لرئيسية فقط، ألاعمجةإحالل اتججيج  نارة

  عطال فيهتم تركيب ملبات مش بيشتغل ا لكشك نفسة "،  كشاف  ا ملبةأي  لقرية لم يركب بها باقي  ما  ملجينة يوجج بها  قارب من مجلس  لتي ملنطقة 

 ال يوجج غير كشاف ا حج فقط  ما بحرى قبلينجع  حميج "، "  لقرية فال يذهبو  ليهافيخوف  لسوقين بسبب قله الانارة "، "اتم تقجيم شكوة لذلك

فات بتطلع بالوسطة فقط ا غلب  لنجوع مش بتطلع ا لسالك مهلكة احصل حريق الن   لكش"، "متركب يه كشافات املبات لوجج مسئولين باملنطقة

  لذهاب  لى  لجراس الن في لشو رع معجمة فبتاثر على الامان احركة  لبنات "، "  ضاءة اال عمودأيلهنجع عبجهللا من بعج  ملغرب ال يوجج ب"، "ملمس

 اتم قطع  لكهرباء ا إلصالحه  حج يأتي ملحول  لكهرباء ا الانارة  لعامة  قطع  لسلك بتاعة  لشهر  لفات الم "، "حولين  لبلج مناطق زر عية فغير  منة

  ضاء ت الكن تخرج لصحاب أيعنج  لذهاب للمطالبة بلمبات يرد  ملسئول  ن ال يوجج "، "  يام منفصلة  غلب  لوقت10 حجاد فيالانارة  لعامة  

 لشيخ ر حومة محتاجين  سالك معزالة "، "  االد يحى  لشو رع معجامة الانارة ابعض الاماكن ليس بها عمج ن، في" نفس  لوقت بكميات كبيرةفي لوسطة 

 ملحوالت عطالنة االانارة "، "1973اعنجنا سلك عاري لم يغطي من سنة .ل  كشاك كهرباء الن  ملحوالت  للي عنجنا موجودة من  لسبعيناتامحتاجين

 لطريق  لوسطاني :ل، في شنجايل"محتاجين أعمجة:لفي  لعزيز ت"، "من  ملحوالت قجيمة امتهالكة%ل50:ل في مشطا"، "أكبراالاعمجة محتاجة تزيج بشكل 

ل، "مش منور اغير آمن مفيش  عمجه اال كشافات

لل"  الامعة مفيش  ضاءه خالصمستشفىلمنظفة طول على"، "تنور ابعج شهرين تبوظ.لبيجيبو  خامات تعبانه في  ملصابيح"

فئة العمرية  كبر سنا في سوهاج  الالصعوبات التي تقابل / املشكالت

، الاعمجة  ملتهالكة تحتاج تغيير مرة ثانية،  الاعمجةفيبعض  لشو رع ال يوجج بيها  نارة ة، محوالت متهالك، فات الاسالك مكشوفة اغير معزالة اال توجج كش

توجج مناطق محو لتها تحتاج  لى  لصيانة  لجارية  لكشافات "ل"  لشو رع ملبات رديئةفي للمبات "سوء توزيع خطه  لكهرباء ا الانارة  لعامة  بالقري، 

تم  ز لة  لعمج ن اعجم اضع  لعمج ن  لبجيلة ملنطقة  بر ج الااقاف االانو ل  لقجيمة /عمج ن متهالكة "، "محراقة ابتتغير بعج كذ  شهر بعج فترة طويلة

، "  ناره اصيانه اتغيير  لكشافاتألعمجه لتيار ضعيف في بعض  لقري ايحتاج لرفع  الهج احاجه بعض ألاماكن في  لقري "، "امنطقة منخفض  لتكاليف

هناك "، "( الاجهزة  لكهربائيةفي  عطال في  اقات بتزيج  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ا اقات بيقل  لتيار مما يسبب فيل)تغير ضغط  لكهرباء ا الانارة  لعامة  "

 بالكهرباء ا  اخاصة بتجخل في  لتعامالت ا ملحسوبيةل لو سطة"، " شخاص من هنجسة  لكهربائية يتمتعون بعجم نز هة ايقمو بتحصيل مبالغ غير مبررة

 جهاز فالقريه من 500  تحرق  كتر من ألاجهزة"، " لشبكة ملجلس  لقراى رفض  ناره  ملقابر من "، " جر ء ت  لشر ء بتاخج اقت طويل"، "الانارة  لعامة 

 ال تعمل ا نقطاع  ملوجودةل لقليلة كشافات  ناره في معظم طرقات  لقري كما  ن  لكشافات دال يوج"، "سنه بسبب ضغط  لكهرباء ا الانارة  لعامة 

 ساعات يوميا كما  ن محول كوبري حجاي  لرشايجه معطل معظم 5 لكهرباء ا الانارة  لعامة  بشكل مستمر في  لصيف اخصوصا بالصيف ما يقرب من 

 نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  بسبب عجم  ستكمال تركيب  ملحوالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة  مما يؤدي لضعف  الهج "، " لوقت بسبب إلاهمال

 للقري فليس بها  ناره  لج خلية  ما عن  لشو رع  لرئيسية ليس بها كشافات  ناره بالطرق ألاعمجة ابعض إلانارة لكهربي اكذلك تم تركيب جزئي ألعمجه 

 فوق سطح الارض بعض  لكشافات تم ألاعمجة من  علي سطح الارض مما يؤدي لوقوع حو دث بسبب  جز ء  لقجيمةلألاعمجةبشكل كامل اكذلك تم  ز له 

ل".توريجها الم يتم تركيبها من قبل  لقائمين علي ذلك ا لكابل  لرئيس ي  ملغذي للكهرباء في  خميم متهالك ايحتاج للتغيير بسبب كثره  عطاله

  قناالشباب في الصعوبات التي تقابل / املشكالت

عجم صيانة  ملحوالت بطريقة مستمرة مما يؤدي  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة "، "  لشو رع  الانبية لقرية  لشيخيةفيعجم اجود كشافات ا عمجة  نارة 

في قرية خو لج  بوشوشة "، "  لشو رع بقرية  لعيايشا ا ملسيج ا احلةفيعجم اجود  عمجة  نارة اكشافات "، " لعامة  د خل  ملنازل احرق الاجهزة  لكهربائية

 محوالت كهربائية تغطي  لضغط مما يتسبب في ضعف ا نقطاع  لتيار بصفة مستمرة اعجم اجود  نارة بالشو رع االاسالك متهالكة افى جميع دال يوج

ل لشو رع  لشو رع  لرئيسية فقط ا همال بإنارةفي قرية  البالا يتم  هتمام "، " لقرى بصفة عامة ال يوجج محوالت ا نارة في  لشو رع ا الاسالك  ملتهالكة

 الانبية مع عجم اجود صيانه للمحوالت مما يؤدى  لى  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  باستمر ر اكذلك ضعف  لتيار  لكهربى بقرية  االد عمرا اعجم 

عجم اجود كشافات كافية  نقطاع  لكهرباء ا الانارة  لعامة  بصفة مستمرة "، "اجود  عمجة  نارة د خل شو رع  لقرية اسرقة  لكشافات بقرية  البالا 

 للكشافات قرية ا لصيانةاخاصة في فصل  لصيف عجم الاهتمام بالطرق  الانبية من حيث الانارة عجد تججيج الاعمجة عجم عمل  ملتابعة  لجارية 

دم تركيب  عمجة  نارة عل"، " لطريق ما بين نقاده اقنا ال تتوفر بيه  ناره كامله لذ  نشعر بااخوف"،   لضغط  لعاليألبر ج لسليمات عجم عمل صيانه 

عجم اجود "، "ضعف جهج  لكهرباء ا الانارة  لعامة   اخاص بأكشاك  لكهرباء ا الانارة  لعامة   اخاصة بقرية  لفلمبنا، بقرية  لفلمبنا  لتابعة ملركز  لوقف

مجخل  لفلمبنا بج يتا ً من –لعجم  نارة  ملناطق  لنائية ا الانبية مثل جبل  لسنابسة "، " عمجة  نارة بطريق  لسماهيج مما يجعلها مظلمة ليال امختفية

 من مجخل الاد رة  لزر عية بالسنابسة حتى كوبرى فيعجم اجود  نارة "، "جميع  ملناطق ا لطرق  لفرعية  لزر عية–لكوبرى  بو حسنين 
ً
 طريق بج يتا

 من مجخل كوبرى مستشفى  لسنابسة حتى نهر  لنيلع"، " لشيخ دا اي بالفلمبنا
ً
 بتبوظ  للي احاجات "، "دم اجود  عمجة  نارة بجزيرة  لسنابسة بج يتا
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  لصيف عشان  حمال في  لغالب بايظة في  لكشافات مطفية عشان فيل لليبياخجا  اقت طويل لغاية ما يصلحوها  ا يغيراها مناطق كتيرة  للمبات 

ل". لكهربا  لزيادة

الصعوبات التي تقابل الفئات العمرية  كبر سنا في قنا  / املشكالت

 في  لقري ال يتم تغيير  لكشافات كما يوجج  ماكن اشو رع بها كثافة سكانية ال توجج بها  عمجة  ا كشافات كما يوجج منطقة يمر بها  لضغط إلانارة"

 بنقعج نطالب كتير "، " لعالي فوق منازل الاهالي
ً
  حنا بإنارة حيانا

ً
 شنهور عنجنا في بعض  ملناطق  احيوية من اجهة نظرنا بس بيتقال لسه، يعنى مثال

 ا حنا بنسميه طريق حيويلبالرغم  نه فيه  عمجة كهرباء جنب مركز  لشباب، لكن لغاية دلوقتى محطوش فيها كشافات  نارة، اده طريق  ملفراض 

ل
ً
 مش موجودة، ملا تعطل فيصحيح  نه قل  نقطاع  لكهربا بس  غلب الاسالك االاعمجة "، " ملج رس غير كجه تقريبا

ً
  لقرى متهالكة ا عمال  لصيانة تقريبا

 بيجبوها بتبوظ بسرعة بيختارا   نو ع سيئة من  لليكشافات كتير بعج ما بتركب،  للمابات  الجيجة "، "ملبة  ا كشاف، مش بيحصل تغيير له بشكل سريع

لفيغياب  لصيانة يعنى يبقى فيه عمود  نارة اكشاف "، " للمبات بتبوظ بسرعة، ابعجين محجش يغيرها اتفضل كجه بالسنين، لغاية ما نرجع نشتكى

 بتربط بين ا للي شو رعها ألاالوية بتكون للمجينة ا لطرق  لرئيسية فيمفيش صيانة دارية  غلب  لقرى مفيهاش  نارة كافية  "، " لطريق لكن مش شغال

ضعف في  لتيار  لكهربي اعجم رفع كفاءة  ملحوالت  لكهربائية قلة "، " الاماكن  لنائية بتحصل سرقة لألعمجة ا لكشافات من على  لطريقفي لقرى ابعضها 

 الهج  لكهربائي اعجم  نارة بعض  لشو رع ا لطرق في كوم  لبيجا ا يضا ال يوجج عج لة في توزيع الاعمجة ا لكشافات  ما في  لعسير ت في  لبج ية ال توجج 

 نارة في الاعمجة كانت بتاجي بعج  لعشا ابعج ما قجمنا شكوي بقيو  بيجبوها بعج  ملغرب  ما في قرية  لقبيبة فالكهرباء ا الانارة  لعامة  ضعيفة جج  مما 

 بها كشافات في  لشو رع اعجم صيانة بعض دال يوج لقمانة "، " تصجر ماس كهربائي احجيثةلإلانارةبعض  عمجه "، "يؤدي  لي حرق الاجهزة  لكهربائية

 قطع غيار منها  لبطحة اتم تركيب الاعمجة الم يتم تركيب الاسالك اال  لكشافات رغم  ملخاطبة أي سنو ت  ا تغيير 5 لكشافات  ملوجودة من  كثر من 

  عمجة  نارة أيللسادة  ملسئولين الم يتم الاستجابة امقابر  لشيخ حسين تم تركيب الاعمجة الم يتم تركيب الاسالك اال  لكشافات ا لسالمية ال توجج 

 ".اتم تقجيم عجة شكااى ملجلس  لقرية الم يتم الاستجابة

ل

 في مجال الطرق  
الشباب في سوهاج  الصعوبات التي تقابل / املشكالت

 لطرق  لرئيسية ، مشاكل تو جه ذاي الاحتياجات  اخاصة، إز لة  ملطبات  لرئيسية من  لطرق ااجود خطر على ألاطفال، رئيسية/لالاهتمام بطرق معينة 

 لرصف بيكون في ،  لرصف بيبقي في شو رع اشو رع، مستوي  لرصف متوسط بيتكسر تاني،  غطية  لبالعات مكسورة، ا لقجيمة محتاجة  عاده رصف

لتصلح  لطرق مكسرة ال "، "مفيش تنسيق مع  لغاز ا ملر فق بعج  لرصف بشهر يكسرا  تاني ايقولك هيجخو   لغاز"،  لشو رع  لعمومية فقط مش  لفرعية

  لنقل  لطريق بيبوظ  لطريق ابيخلي الاسفلت متعرج اطالع "، " الزم  ملر فق تستكمل أاال حتي يتم  لرصف"، "لسير  ملو ش ي حتي مش بس  لبني  دمين

،  " الريج ت محتاجين رصف–ل ملحلر ا بني حرب –ل اصلة نزلة  لقاض ي "، "نازل الن  لطرق دي مش مصممة بمعايير تتحمل  لنقل  لتقيل

كوم بجر لم يتم –ل طريق عشرية  لكوم ألاصفر "، " في قرية  لصفيحة مفيش أي  عمال رصف حصلت خالص بسبب عجم  ستكمال خجمات  لصرف

ل، " في نجع حمج من  لطريق  لرئيس ي لعزبة عماد غير صااحة للمش ي خالص امحتاجة تترصف"، " سنة رغم  نها مجخل رئيس ي20رصفها من 

 ابرضه مجخل كوم  لعرب  لرئيس ي مش "، "جزيرة  لعتامنة مش مرصوفين،ل لسبايكة ،لجزيرة  لعتامنة، طريق مشطا "، "شارع  لبريج محتاج رصف"ل

 لطرق بتكون مش :ل لعمورل"، "  لطريق  ملؤدي للمج فن محتاج رصف"، " اطريق  لصبغان كوم  لعرب مكسرين خالص امش مرضوفين"، "مرصوف

بني هالل لها مجخل ا حج :لفي بني هالل"، "بعج ما بيرصفو   لشارع بيكسراه تاني عشان  لصرف  لصحي"، "مطابقة للمو صفات بتترصف اتتكسر تاني

 لطرق متكسرة خالص  لشو رع  لج خلية مش :ل لشور نية"، " لطرق غير ممهجة امفيش رصف:لفي  لعزيز ت"، " ملطبات زي ما هي.لا لطريق ما  ترصفش

ترعة  م  لطبول "، " سنين امفيش غير  لشارع  لرئيس ي عملو  له رفع كفاءه مش رصف كلي6ل5 خر مرة  لطرق  ترصفت من :لفي شنجايل"، "ممهجه

طريق نجع  لقنطرة  لعيسااية  ترصف بس مفراض يكون فيه مطبات :ل لبياضية"، "ترعة  لشيخ سلمان برضه محتاجة تتغطي"، "محتاجة تغطية

كل  لطرق مقاسها  صغر من "، " شهور 3 لرصف باظ تاني بعج "، ".صناعية  مام  ملج رس ا ملستشفيات الو حطينا  حنا ألاهالي مطب يجفعونا غر مة

 لطريق متكسر ا لطريق عرضه للحو دث لعجم اجود مطبات  لطرق متكسرة  ملجخل :ل لرايهب"، "الاال ابيكون  لرصف  سوأ من  لقجيم  للي كان قبله

 في  لطرق  للي بتتكسر بسرعه لعجم جودتها في مطبات صناعيه الاهالي هيا  ملشكلة"، "بعج مايرصفو   لطريق يكسراه تانى"، ". سنة ما  ترصفش25بقاله 

لل". ل بتعملها امحجش بيشيلها

لفئة العمرية  كبر سنا في سوهاج  االصعوبات التي تقابل / املشكالت

 حفرها لتوصيل خجمات  تممنطقة  بر ج الااقاف كانت مرصوفة حتى"، " لطريق ضيق ابتحصل حو دث كتير امفيش شلر خالص على جو نب  لطريق"

تهالك شبكة /مستوى الاسفلت غير جيج ااجود مطبات كثيرة امطبات غير مستوية باملجخل امنطقة  بر ج الااقاف/معينة الم يتم ترميهما ا عادة رصفها 

 ا لرصف  قل من  ملخطط  لفعلي تم ردم  لبيوت علي للغايةلسيئةل ملرصوفةجوده  لطرق "، " لطرق  لج خلية د خل  لحي من  ملنطقة  لسكنية ا ملناطق
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 اهناك حو دث بسبب تكسير  لطرق بعج  لرصف ااجود  لكثير من  لتمويجات بالطرق اهي غير مستويه اعجم متابعه  ملسئولين  ملرصوفةجانبي  لطرق 

تم رصف طريق ابعجها تم  لتكسير لتركيب  لصرف  لصحى ثم ل)عجم اجود تخطيط جيج لكافة  ملشراعات ا ملر فق حيث"، "للتعجيات علي  لطريق

رصف  لطريق ملا بيتعمل مرة  خرى بيضر  ملنازل من خالل  رتفاع منسوب  لطريق "، "( جهينة  لغربيةفيسفلت  لطريق ابعجها تم تكسير لتركيب  لغاز 

نبية   لشو رع  اج"، " حاله  لرصف بعض  لطرق يتم تغطية  لبالعات  لصرف مما يسبب مشاكلفي"، " باالودة الاالىنال تكوعن  ملنزل اجودة  لطريق 

 طرق في"، "(غازل–لهماي–لصرف ل)  ملر فق باقيخجمات  ملشراع متوقف بسبب عجم  ستكمال "، " بعض  ملناطقفيال توجج رصف "، "مش مرصوفة 

 لطرق "، "بتتكسر بسبب عمل بعض  ملر فق الاخرى اال يعاد رصفها من ججيج افى حال رصفها من ججيج بسبب دخول  ملر فق للمنزل يتحملها  ملو طن

ل المهوريةشارع "، "نوعية  لرصف غير مطابقة للمو صفات  لصحيحة "، "ما تم رصفة قليل جج  بالنسبة لالحتياجات "، "محتاج ترميم ا عادة رصف 

، "  ملياه فتم تكسير  لشارع لتصليحها الم يتم رصفه هره  خري شارع  احميات تم رصفه اتكسيره مره  خري للماسورةتم رصف  لطريق احجث كسر 

لاألارصفة خجمتهم غير موجوده اجود  لعجيج من  ملطبات  لقنطرة متر من ا لى 500لفيل لقريةطريق بنى جميل تم عمل طريقين اال يؤدا   حتياجات "

، " متو طئين مع  ملقاال مقابل معامالت ماليهبالوحجةصغيره افى فو صل  لطرق تم رصفها بطريقه غير صحيحه جوده  لطرق غير  دميه موظفين  لطرق 

ل".رئيسية/ل الاهتمام بطرق معينة ألاهالي تقوم بعملها  لتيل لصناعية ملطبات "

  قناالشباب في الصعوبات التي تقابل / املشكالت

 يوجج بعض  لقرى لم يتم رصف  لطرق اغير معلوم متي االازدحاممشكلة عجم رصف  لطرق ا ملطبات مما يعوق حركة  لسير ايؤدي  لى كثرة  احو دث "

شكلة عجم رصف  لطرق م"، "سيتم  احصول على هذه  اخجمة عجم رصف شو رع قرية  لشيخية بالرغم من عجم اجود صرف صحي اغاز طبيعي

عجم توسيع مجخل  ملزلقان بقرية  لعيايشا مما "، " ا لغبار  لذي يؤدي  لى تلوث  لبيئةاالازدحاما ملطبات مما يعوق حركة  لسير ايؤدي  لى كثرة  احو دث 

  لزر عية اقرية حاجر  لجهسة  لطرق غير األار ض يفي قرية  لعسير ت  لطرق غير ممهجة اعجم اجود فصل بين  لطرق "، "يؤدي  لى صعوبة مرار  لعربيات

 اقرية ياد رصف ملجخل  لقرية  لغربجمرصوفة اكذلك قرية كوم  لبجة  لطرق غير ممهجة اغير مرصوفة اغير محجدة التجاهات اقرية  لعر كى عجم ا

في قرية  لقلعية  لطريق غير ممهجة للسير عليها "، " حجاث حو دث كثيرةفي لكوم الاحمر عجم اجود سور فاصل بين  لسكة  احجيج ا لطريق مما يتسبب 

بمختلف اسائل  لنقل اغير مرصوفات ايوجج بها  رتفاعات ا نخفاضات مما يترتب عليه كو رث نتيجة  نقالب  لسيار ت ا نحر فها عن مسارها افى قرية 

 هذه  لقرى غير ممهج اغير فينجع  لعرب اشيخ حمج ا احبيالت  لشرقية اخو لج  بوشوشة ا لعضاضية اعزبة  لبوصة كوم يعقوب جميع  لطرق 

الاهتمام فقط بالشو رع  لرئيسية ا همال  لشو رع  الانبية اعجم رصف  لطرق ال توجج تقجيم  اخجمة في بعض "، "ألادميمرصوف اال يصلح لالستخج م 

  لطرق  الانبية عنج حجاث  ي كسر في اباألخصعجم رصف  لطرق منذ فترة كبيرة اجود مطبات بالطرق "، " ملناطق  لطرق غير ممهجة اغير مرصوفة 

 لطرق غير ممهجه "، " ماكن كتير غير مرصوفه"، "مسورة مياه  ا صرف صحي يتم تكسير  لشارع اعجم  لرصف مره  خري تقريبا كل  لطرق من غير رصف

 ".تكسير  لطرق بعج رصفها"، "حتى بعج  لرصف

  قنالفئة العمرية  كبر سنا في االصعوبات التي تقابل / املشكالت

لأهالي مطبات صناعية مما  ضطر أي شو رع د خل  لقرية  ا عمل أليعام لم يتم تججيج  لطريق  لرئيسية الم يتم رصف 30في قرية  لقمانة من  كثر من "

 لقرية  لى عمل مطبات عشو ئية احماية  طفالهم ابالنسبة لقرية  لسلمية ا لهيشة ال توجج رصف د خل شو رع  لقرية نهائيا بالنسبة لقرية  لبطحة 

ل30 شو رع د خل  لقرى منذ عشر سنو ت ا لشو رع سيئة للغاية اقرية  احلفاية بحرى لم يتم  لرصف من أياغرب بهلورة كامل  لقرية لم يتم  لرصف 

في قرية  لكوم الاحمر يوجج بالطريق حفر بجان رصف ا لطريق ضيق ا لطريق "، "عام ا لسبب  لرئيس ي لتوقف  لرصف هو بطئ تنفيذ  لصرف  لحى

 مره  خري  ما قرية  لعسير ت ال توجج مشاكل في  لطرق  لرئيسية لكن  لطرق  الانبية لم يتم رصفها تكسيره ترصف مره ا حجه منذ فترة طويلة اتم 

 بين الاد ر ت ا الهات قا لتنس يعجم  لتنظيم "، "خط  لغرب  ملصري بالكامل)زيادة عجد  ملطبات "، "ا يضا نجع  لشيخ اقرية  لقبيبة لم يتم فيها  لرصف

، " في رصف  لطريق حيث  نها تتلف بعج فتره قصيره من  لعمل لجقةعجم "، "( لكهرباء ا الانارة  لعامة   لغاز ا لصرف ا لتليفون ا ملياه ل)ل اخجمية

كمان  برز مشكلة  نهم ملا بيعملو  كجه،  ا حتى بيقررا  يرصفو  طريق ججيج مش بيعملو   ز لة للطبقة –ل لطرق بيحصل فيها ترقيع مش رصف ججيج "

 طرق كتير فيلسه "، "بيعملو  ألاسفلت  الجيج فوق  لقجيم، اده مع مرار  لوقت بيخلى منسوب  لطرق  على من مج خل  لبيوت..ل لقجيمة من ألاسفلت، أل

توقف كل  عمال  لرصف بسبب خطة  لصرف  لصحى سو ء "، " تعجيات من  لناس عليهافيحالتها احشة خالص امش مرصوفة اال متمهجة اعشان كجه 

 ل". بيهام لطرق  لج خلية مليانة مطبات ا صال مفيش  هتما"، " فرشوط  ا  لقرى ا لطرق بقت متهالكة كمان ده ز د مع عمليات تركيب  لغاز في

ل

  والتجميلالنظافة / في مجال إدارة املخلفات  
الشباب في سوهاج  الصعوبات التي تقابل / املشكالت

عجم الاهتمام ، عجم توفر صناديق قمامة في  لشو رع  لج خلية، عجم اجود عمال نظافة، عجم اجود حاايات للقمامة، عجم اجود عربات جمع قمامة

ا  لسيار ت بتلف .لسيار ت  لقمامة بتمر بشكل غير منتظم اما بيسمعوش احج:لفي نزلة  لقاض ي"،  فقطألاساسيةبنظافة  لشو رع  الانبية، يهتمو  بالطرق 
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 صناديق قمامة ا كياس دال توج"، " لشارع  لعمومي بسرعة ايمشو  يقعجا  علي  لقهوة اياخجا  بعضهم ايمشو ، بنجفع فلوس نظافة لكن مفيش خجمة 

مفيش تشلير امفيش صناديق :لفي بانجا"، " فيه حتت كان فيها حاايات ا تكسرت اشالوها امجابوش غيرها"، ". يوم15 لزبالة بتقعج قج م  لبيوت بالـ 

مفيش أي حااية قمامة ال في شارع :لفي  لصو معة، "تقمامة ا لعربية مش بتعجي في  لشو رع  لفرعية، ا صال  لعمالة بتاعة  لنظافة قليلة امفيش معج 

ال توجج حاايات اال :لفي  لصفيحة"، "مفيش حج بيلم  لزبالة امفيش عربية"، "رئيس ي اال د خلي، ا لقمامة بتتر كم عنج كنيسة  لصو معة ابيولعو  فيها

، "  لتر كمات مش بتتشال غير مرة كل شهر انص اال شهرين"، "  لعامل بياخج  لقمامة من  لرئيس ي يرموه في  الانبي"، "سيارة قمامة اال جر ر اال أي ش يء

الم يتم تشلير  لقرية من .لعجم اجود حاايات اتوجج تر كمات عنج نهاية  لقرية:لفي  لبياضية"، "في  لرايهب تر كمات قمامة في  ملج خل امفيش صناديق"

 لعربية بتمر يوم في "، "مجلس قراي بالكامل خالي من  لصناديق ا احاايات:لفي  لعيسااية"، "مفيش صناديق اال حاايات:ل لشو الة"، " سنو ت10 كتر من 

عجم "، "ممفيش حاايات اال صناديق:لفي  لعسير ت"، "ال عربيات اال  شلار اال حاايات اال صناديق:لفي  لذ رة، " بتسبب تلوثتا لتر كماالاسبوع غير كافي 

  لترعة اعجم تطهير  لترعة من  لقمامة، ابعض  لقرى شو رعها  لرئيسية في جميع  لقرى  ملشاركة ا لقاء  لقمامة في  لشو رع فيجمع  ملخلفات اتر كمها 

مافيش "، "  لبحرفيل لزبالة اقات بيرمو  "، " بتيجى مره كل  سبوع لزبالةعربيات لم "، "  يام مرة10 بتيجي كل  لعربية"، "نظيفة ا لشو رع  الانبية مهملة

ل".باألمر ض مما يصيب  ملو طنين  لسكنيةيوجج مقالب زباله د خل  لكتل "، " ساسا تشلير

لفئة العمرية  كبر سنا في سوهاج  االصعوبات التي تقابل / املشكالت

منطقة الانو ل  لقجيمة ال يوجج بها عمالة "، عجد  لعمال قليل  همال  لناس مش  لوحجة  ملحلية، عجد  احاايات قليله، ال يوجج صناديق جمع قمامة

 في  لقري اال بالبيئة ا لقاء  ملخلفات علي  لطرق بالقري  لتخلص من  ملخلفات عن طريق  احرق يضر  لقمامةعجم تخصيص أماكن المع ، "نظافة ثابتة

 ا لتجميل مما يترتب عليه  لنظافة  نو ع من أيال توجج "، " كما يتم  لقاء سيار ت  لكسح احمولتها بالترع اعلي جو نب  لطرقلللقمامةيوجج صناديق 

محجش بيشيل  ي مخلفات "، "  لشو رعفيسوء  ستخج م  ملو طنين للطرق بوضع حيو نات "، " لبيئةلفي  لترع ا ملصارف اتلوث في ا لقائها  لقمامةتر كم 

 غير موجوده  لصغيرة لعربيات "، "  ز له  ملخلفاتفي  لحى بطء"، "مشاكل كوم غريب يتم اضع  لشلار ابعجها يتم  قتالعها"، "ف بنضر نحرقها بنفسنا

بعض  ملستشفيات يتم رمي مخلفاتها "، "  اقات مناسبهفي تقوم بتعطيل  ملرار البج من  لتو جج  لقمامةسيار ت نقل "، " الانبية  لشو رع فيللجخول 

ال "، "م ركبو   سالك كهرباء بش مشالوش  ل كان فاالرض قجيمق صغيره منطقه الار لقمامة صناديق  الانبيةعجم الاهتمام بالشو رع "، "بطرق غير  منه

ل".تم تقطيع الاشلار "، "يوجج سيار ت رفع قمامه االا صناديق االا حاايات تحول مج رس  لقري  لى مقالب زباله

  قناالشباب في الصعوبات التي تقابل / املشكالت

لألاهالي تلوث  لبيئة ا شمئز ز بمما يسب بقرية نجع هاران  لكباريل  مليته على ت احيو نا اعلى حو ف  لترع ارمي  لرئيسية نتشار  ملخلفات على  لشو رع "

توجج بعض  لقرى تتكلف  شتر ك ليتم نقل  ملخلفات اغير مستفيجة بخجمة  د رة  ملخلفات من  لوحجة  ملحلية مثل قرية بئر عنبر الن  اخجمة "، "منه

عجم اجود حاايات "، "( لعيايشا–لجر جوس – ملسيج حلازة –ل احلة )  لقرى فيعجم اجود صناديق قمامة "، "مقتصرة على  لشو رع  لرئيسية فقط

لفي هذه  اخجمة اعجم قيام  لوحجة  ملحلية بجارها تأديةلفيالاعتماد على  المعيات الاهلية "، "للقمامة ااسيلة لنقل  لقمامة اعجم اجود عمالة كافية

  ملخلفات اقرية كوم  لبجه ترمي  ملخلفات على حو ف  لترع اقرية  لكوم إلد رة خجمات أي بها دال توجقرية  لعسير ت اقرية  لجهسة "، "هذه  اخجمة

عجم "، " قريةي تجميل ألأييوجج لالاحمر  قتصار تقجيم  اخجمات على  ماكن معينة امرار  لعربية مرة ا حجة بالشهر مما يؤدي  لى تر كم  لقمامة اال

عجم اجود عماله "، "تم قتل جميع الاشلار  اخاصة بالشو رع باملركز بسبب الاهمال"، "اجود صناديق  ا حاايات بقرية  لفلمبنا  لتابعة ملركز  لوقف

عجم اجود "، " بجاره في تنفيذ  لقانونلة لبيئعجم قيام جهاز "، "  ملخلفاتإلد رةال يوجج منظومه "، "خاصه بالتجميل ا لنضافه اقله مو رد مجالس  لقريل

ل".ن ملسؤالي الا في حاله اجود زياره من نظافةعجم اجود "، " لنظافةعماله في مرفق 

  قنالفئة العمرية  كبر سنا في االصعوبات التي تقابل / املشكالت

ل،   ملخلفات نهائياةال يوجج منظومه إلد ر، نقص  دا ت اخجمات  لنظافة، قلة  احاايات اتوزيعها، قلة عجد  لعمالة هذ   ملجال اضآلة را تبهم

نجع طلحة ال يوجج به صناديق قمامة اال عمال "، " لبلج مليانه قمامة ايوجج  ماكن عجيجة بها  كو م من  لقمامة الكن يوجج  ماكن  خري نظيفة"

بتنضف كما ذكرت  خري  نه حتي ملا بياجو   لعمال ينضفو مش بينضفو  كويس اال يوجج حاايات لرفع  لقمامة افي عمال بتقول علي قج فلوسهم 

  لقرى ا لقرى  ملجاارة من ألهالي  سرة عن اجود ترعة تسمي  لبكرية تمر بوسطة  لكتلة  لسكانية اذلك مطلب 50تقجمنا بمطلب الكثر من "، "بنضف

 هذه  ملنطقة مو طنين اطلب قاطني تسبب الامر ض االاابئة ا لفيراسات للمو طنين االاطفال حيث  ن  غلب ا لتي بها ت احيو نا ا لقاء  ملجاريلكسح 

 تنفيذ بها حتى الان اكذلك طرحها بااخطة  اخاصة بالوحجة  ملحلية الم يتم أي متر قبل سنتان الم يتم بها 600مج رس حيث حصلنا على مو فقة تغطية 

، " يلتزم العجم تفعيل قانون  لغر مات يخلي  ملوطن"، " شكل نظافة  ا تجميلأي بها دال يوج حاايات من  لنظافة  االد نجم أيلدال يوجذكرها بااخطة 

ل".  لترع االاسفلت امفيش  ز لة ليها ابتسبب  مر ضفي بتترمي  لنافقة احيو نات ، "مفيش رش  ملبيج ت ا لوقاية من  احشر ت"
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 في مجال مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين

الشباب في سوهاج  الصعوبات التي تقابل / املشكالت

محجش ، منعرفش حاجة عنها،  ال مرة نسمع عنه  لنهاردة، اسائط، عجم  ملتابعة/لمطالبة  لفنيين بإكر ميات ، عجم  لتنفيذ في  ملو عيج  ملحجدة/ لتأخير 

، ال يوجج مركز خجمات تكنولوجيا بالوحج ت  لتكنولوجيعجم الاعالن عن  ملركز ، ماعنجناش مشاكل علشان مانعرفهوش  ساسا، يعرف عنه حاجة

ل. بقري  ملركز ملحلية

لفئة العمرية  كبر سنا في سوهاج  االصعوبات التي تقابل / املشكالت

مافيش "، "مش موجود في  لقريل"، " نها تمت في  لقريل  حاجه غير بعج  ملشاريع  ل قالوعنهمانعرفش "، "ش يءال نعلم عنة "، "محجش يعرف عنه حاجة"

 لناس "، "موجود في  ملجلس بس محجش يعرفه "، " تقجم  اخجمة للمو طنلكيال توجج كو در مجربة "، " نعرفها عنه  ساسا علشان نستخجمهمعلومة ي 

عجم  لتنفيذ في  ملو عيج / لتأخير "، " اخجمة تقجيم فيهناك عطله "، " للحصول على  اخجمات ملطلوبةعجم معرفه الاجر ء ت "، "ال تعرف  نو ع  اخجمات

 ".عجم  ملتابعة"، "اسائط/لمطالبة  لفنيين بإكر ميات "، " ملحجدة

  قناالشباب في الصعوبات التي تقابل / املشكالت

عجم توعية  ملو طنين بوجود ، عجم معرفة  ملو طنين به ا قتصاره على  ملركز فقط،   ملر كزفيقلة عجد  ملوظفين ،  تر خيص  لبناءفيصعوبة الاجر ء ت 

 لراتين اعجم معرفتنا بااخجمات  ا  جر ء ت  لعمل به اتهكم بعض ، خجماته غير ملموسه–ل الا من خالل عرض  ليوم ءش يال نعلم عنه ، هذه  اخجمات

  لغالب بيستخجم فيمحجش فينا "، ضعف  لترايج للخجمات  لتي يقجمها  ملر كز  لتكنولوجيا، " مو ضيع  لتر خيصفيفيه رشااي كتير "،  ملوظفين علينا

ل!!!".دي اخجمات 

  قنالفئة العمرية  كبر سنا في االصعوبات التي تقابل / املشكالت

 لراتين اعجم تعاان  ملوظفين بشكل كامل "، "ال يوجج معلومات عنه اال يوجج  عالنات عن  اخجمات  لتي يقجمها"، "لءش يغير مفعل اال نسمع عنه  ي "

ل"، "  ملر كز  لتكنولوجيافيبطئ الاجر ء ت "، "مش بيتم الاعالن عن  اخجمات  لى بتقجمها علشان كجه  حنا مش بنعرف عنها حاجةل"ا ملوظفين غير مؤهلين

  ستخر ج بعض  لورق، السه مفيش في لتأخير "ادهم غير مناسبه د ارلباملعلومة ملوظفين نفسهم بيبخلو  علينا ، "  للف ا لراح ا لجيفيتعب  ملو طنين 

ل".  لوحج ت  ملحلية  لقراية في ملشكلة  ننا معنجناش مركز زى ده "، " اعجا  بيها قبل كجه لليحكاية  لشباك  لو حج 

ل

 ل6 - 5 - 3
ً
 لفئات العمرية املقترحات والتوصيات وفقا

في مجال الكهرباء و الانارة العامة  
 آلراء الشباب في سوهاج 

ً
املقترحات والتوصيات وفقا

  لشو رع  الانبية، في  لشو رع  لج خلية اليس  لرئيسية فقط، تركيب  عمجه اتركيب كشافات ليج ذ ت جوده، زيادة  عمجة الانارة بإضاءةالاهتمام 

عمل صيانة ،   عمجة  لنورلفياالاهتمام بالقرى  كثر اتبجيل  ملحوالت  لقجيمة بمحوالت ججيجة، عمل  عمجة  نارة، اتركيب كشافات نور بصورة دارية 

 بعيج عن  ملنازل، ألاعمجة، تركيب ، مكافحة  لفساد ا ملحسوبية  لعو ميجفيتغير الاسالك ، دارية، تركيب  كشاك كهرباء،  ستكمال  ضاءة  لشو رع

 لجارية لا لصيانةلاألاعمجة الميع  لكشافات  لجاريةلا لصيانةلألاعمجةمتابعه ، زياده جهج  ملحوالت عن طريق تركيب محوالت  ضافيه، تغطيه الاسالك

 لقارئ  لعج د ت، زياده عجد  ملحوالت لرفع  الهج  لكهربي اتججيج  ملحوالت  لتي ال تعمل بشكل  لجاريةل ملتابعةتحجيج  في فصل  لصيف،  امحوالتلل

 ا لهامه بالقري اتركيب  عمجه  ناره اكشافات باملناطق  لرئيسية ججيجه اتركيب كشافات بالقري اخاصه في  لطرق بأعمجةل ملتهالكةلألاعمجةجيج اتغيير 

  لي كشافات ليج قويه للحصول  ملوجودة  لتي ال يوجج بها كشافات اتغيير  لكشافات إلانارةلبأعمجةلإلانارة،  ستكمال تركيب كشافات  الجيجةل لسكنية

ل.عاليةعلي جوده  ناره 

 آلراء للفئة العمرية  كبر سنا في سوهاج   
ً
التوصيات واملقترحات وفقا

رفع  الهج ملحوالت ،   ملناطق  ملوضحة من قبلفي حجيثة اتركيب كشافات ليها بأعمجة  لقجيمة بانتظام عنج حرقها،  ستبج ل ألاعمجةتغيير  لكشافات 

تغطية  سالك  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ،  ستكمال  ضاءة  لشو رعألاعمجة،  بالقري،  ستكمال تركيب ألاعمجةإحالل اتججيج ا لكهرباء ا الانارة  لعامة  

زيادة ، تحويل  ملحوالت  ملعبقة  لى  كشاك، رفع كفاءة محوالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة ، تغيير الاسالك اصيانتها، فات للطرقل  ملكشوفة، تركيب كش

ل،  لصيانة اضرارة اجود كشافاتألاعمجة لتخطيط  لصحيح الماكن اضع ،   يضا لفرعيةتركيب  عمجه  نارة في  لطرق  لرئيسية، الانارة ف  لشو رع 
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توصيل  لكهرباء ا الانارة  لعامة  د خل  لقري ا لنجوع ، تركيب محوالت كهرباء للقري  لتي ليس بها محولل ملغطاة،  االاسالك األاعمجة للمحوالت  لجارية

ل، في  لطرقل

 آلراء الشباب في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

تحويل  ملحوالت •ل قرىلفي  لشو رع  لرئيسية ا لشو رع  الانبية فيتججيج الاعمجة ازيادة  لكشافات ،   لتي تحتاج  لي كشافاتلألعمجةضرارة عمل حصر 

زيادة  الهج باملحوالت لزيادة  لكهرباء ،  قرىلفي  لشو رع  لرئيسية ا لشو رع  الانبية فيتججيج الاعمجة ازيادة  لكشافات ،  تقع اسط  لبيوت  لسكنية لتي

تركيب  عمجة  نارة اصيانة  لكشافات اتركيب ، تهالك لم اةقجيم لصيانة دارية للمحوالت، تججيج محوالت  لكهرباء ا الانارة  لعامة  ، ا الانارة  لعامة 

محوالت تتحمل  لضغط اكذلك صيانة دارية للمحوالت اتغير الاسالك  ملتهالكة في قرية  لكوم الاحمر،  ضافة  عمجة في جميع  عمجة  لشو رع  لرئيسية 

تقوية اصيانة ، ا لفرعية الميع  لقرى  ضافة كشافات ليج في جميع  لشو رع ارفع قجرة  ملحوالت الميع  لقرى ا ضاءة جميع  ملقابر في جميع  لقرىل

للألعمجةعمل صيانه دارية ،  ا لكشافات اتغطية الاسالك  لكهربائية  ملكشوفة للحج من  لكو رث  ثناء هبوط الامطارلألعمجة ملحوالت صيانة دارية 

االانارة توزيع الاعمجة بالعجل علي جميع  لقري سرعة تركيب  ملحول  لكهرباء ا الانارة  لعامة  بعزبة  بوعايج الاهتمام بالطرق  الانبية مثل  لطرق 

شيج الاستهالك، عمل صيانة ر ا لكشافات االاسالك، زياده  لوعي لجي الاهالي للحفاظ اتةصيانه ل–ل لقجيمةتججيج  لكشافات ،  لرئيسية في الانارة

.ل بكبالت  رضية لعاليشهرية،  ستخج م كشافات باستخج م  لطاقة  لشمسية،  ستبج ل  سالك  لضغط 

 آلراء الفئات العمرية  كبر سنا في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

زيادة الاعمجة ا لكشافات ا لوصول  لي  ملناطق ،   ملجى  لبعيجلتقليل  لتكلفة على  لكهربا  منكشافات طاقة شمسية على  عمجة الانارة بجال ستخج م 

، توزيع الاعتماد ت  ملالية . اخ..ل مر كز  لشباب،  لوحج ت  لصحية، دار  لعبادةمثل  لقرى في لنائية االاهتمام باملناطق  لريفية اخاصة  ملناطق  احيوية 

، دارية للكشافات ا ملحوالت االاسالك االاعمجة لل ملتهالكة،  لصيانةلاألاعمجة اتججيج  لكشافات االاسالك ل  حال،حسب نسب  لسكان مش  لنو ب

كفاءة  ملحوالت ازيادة لرفع، ضرارة توزيع  لكشافات بعج لة احسب  حتياج كل منطقة، عمجة الميع  لقرى اكشافاتالاسالك اا الاتوفير  لكشافات  

 تصجر ماس كهربائي  لتيلإلانارة مساء  ا طفاءها نهار ،  لكشف عن  عمجه تا لكاشفا  لقري  ملحرامة، تشغيل  للمبات في الهج اتركيب محوالت 

لضمان جودة  لرقابة على عمليات توريج  ملعج ت ،  من  ملسئولين مليج نيةل ملتابعةلا ملتابعة خاصةللحفاظ علي  را ح  ملو طنين،  لشفافية ا لعج لة 

.ل. لكشافات ا للمبات اخالفه اعجم  هج ر  ملال  لعام

 

في مجال الطرق 
 آلراء الشباب في سوهاج 

ً
املقترحات والتوصيات وفقا

 

، إبج ء الاهتمام بالطرق ارصف  لطرق  لرئيسية بجودة اتركيب بالط في  لشو رع  لج خلية مع  لرئيسية،  لشو رع  لج خليةاالاهتمام بالطرق  لفرعية 

 لتي لم ترصف منذ فترة للشو رع عنج  لتخطيط ل، إبج ء ألاالوية هم من إعادة رصف شو رع سليمةفهو رصف  لشو رع  ملكسرة ألاالوية عنج  لتخطيط ل

ل النة من يشك، ت لتنسيق بين كل  لهيئات قبل رصف  لطرقل، الانتهاء من كافة  ملر فق أاال قبل  لبجء في  لرصف، تمهيج  لشو رع اتهيئتها للسيرطويلة، 

 ستالم  لطريق بو سطة النة مختصة /تشكيل النة هنجسية لإلشر ف االاستالم، متابعة جميع  ملقااليناقبل  ملو طنين للمتابعة للحج من  لفساد 

عمل مطبات ، صيانة  غطية  لبالعات، عمل حو جز للترع،  ستكمال رصف  لطرق  لغير مكتملة، مو طنينعلى أن تتضمن في عضويتها ملتابعة  الودة 

اضع شراط امو صفات للشركات ، عقوبات ر دعه على من يقوم بقطع  لطريق، توقيع غر مات على من يخالف  لقانونل احيوية،   ملناطق فيصناعية 

ل.منع مرار سيار ت  لنقل  لثقيل الا بعج  ستالم  لطريق بشكل نهائي،  ملناقصه رصف  لطرقل ملتقجمة

 آلراء للفئة العمرية  كبر سنا في سوهاج   
ً
التوصيات واملقترحات وفقا

مشاركه مجتمعيه فعاله تمثل  لحي ،  قبل  ستالم  لشغلباملتابعةالان معنيه تقوم بالتنفيذ،   ختيار  لطرق الاالى في مع  ملو طنين  لتشاركي لتخطيط 

 عالن خطه  لطرق للمو طنين من  عضاء ، ترتيب  الويات  لرصف بحسب الاحتياجات امناطق  ملج رس ا اخجمات،  يتم رصفها لتيلتحجيج  لشو رع 

 ا هتمام امتابعه  ملسئولين  الودة بالقري عن طريق شركه رصف تر عي معايير  لرئيسيةرصف  لطرق ،   لوقت  ملحجدفي  لطرق في ملجلس،  نهاء الاعمال 

 يتم  لتي للطرق إلاعاقةمر عاه  لكود للمهنجس لذاى ، الاهتمام بالطرق  لفرعية،  بالرصف اخاصةمر عاه  لنسب االاهتمام بالقري ا لنجوع ، لذلك

النه مجتمعيه ملتابعه ، إعج د ا لتنسيق مع جميع  الهات،   اال قبل  لرصف لتحتيةلبنيه ا رصفها يقترح  ن ال يتم  لرصف الا بعج  ستكمال  اخجمات 

 لعربات  لنقل  لرئيسيةتنفيذ  لرصف ارقابه  ملسئولين لذلك اخصوصا في  ستالم  لطرق من  ملقاالين كالصرف  لصحي ايقترح عمل كارته علي  لطرق 

 تم بجء  لتي لطرق من نتهاء الاسرعه ،  لثقيل ابالجخل  اخاص بها يتم عمل صيانه داريه للطرق اعمل مطبات صناعيه علي  لطرق ا ز له  لتعجيات عليها

ل. ستكمال  لطرق ارصفها،  لرصف فيها

 آلراء الشباب في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا
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 هذه  مليز نية من صنجاق افر ت  ملحافظة بتعاان مع  لوحجة  ملحلية  توقيع  لي رصف ايمكن  ملحتاجةضرارة اضع ميز نية تكفي  عمال  لرصف بالطرق 

عمل حصر باملناطق  لتي تم الانتهاء من  عمال  لصرف  لصحي ا لغاز لعمل رصف لهذه  ملناطق، عمل بنجار ت علي جو نب  لطريق لتقليل من  احو دث،  

يل من  تالف  لطريق بعج  لرصف بفتره قريبه، تججيج لطرق  لتي مر علي رصفها فترة طويلة، عجم رصف لعملية  لرصف لتق الودة في  معايير مر عاة

الاهتمام بالطرق  الانبية مثل  لطرق ،  مره  خريلتكسيره  لرصف مره ا حجة اال يتم حتى يتمل لتحتيةالاماكن الا بعج الانتهاء من توصيل  ملر فق ا لبنيه 

 من رصف ا تمام  ملهام، عمل  رشاد ت مرارية علي  لطرق لتنظيم  لسير عمل مطبات صناعية لتقليل من دللتأك لرئيسية تشكيل الان متابعة 

،  صالح  لطرق اتمهيجها،   احيوية، رصف الامكان قبل  لرصفل( امياه اتليفونات اكهرباء صرف غاز ل)ل لتحتية احو دث،  ستكمال خجمات  لبنيه 

  لتقصير  لو ضح من  لشركات تالفي لشفافيةاجود ، بتشقق بعج  لرصف مباشر لتفادي مشكالت ما بعج  لتسليم مثل لين  عمال  ملقااللعلىجيج  لرقابة  ل

لفي  لعج لة مر عاة بشكل داري،  لج خلية، صيانه  لطرق  لج خليةرصف  لطرق امتابعتها باستمر ر، الاهتمام بالطرق ،  ملنفذة حول تسليم مجه  لتنفيذ

عمل  ملشراعات بين  لقرى ابعضها ابين  لقرى ا ملجينة  

 آلراء الفئات العمرية  كبر سنا في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

  لشو رع مثلالاهتمام بالشو رع  الانبية ،  المعيات الاهلية في  لتخطيط اترتيب  الويات  لرصفامشاركة الافر د اعمل حصر بالطرق  ملر د رصفها 

 لصرف ضرارة الانتهاء من أعمال ه ا لصرف  لصحى، ا لغاز، ا هيئة  لطرق،   لوحج ت  ملحلية، شركة  لمي:ل بعضهااالاساسية،  لتنسيق بين  الهات 

  ملناطق فيعمل مطبات صناعية مخطط لها ،  للحفاظ عليها ملرصوفة للطرق  لجاريةل،  ملتابعةي يتم  لرصف دان تكسير مره  خريل ا ملر فق ك لصحي

 ملصقات كل  ملتهالكة، اضع لطرق صيانة  حو دث كتيره، ملا تسببه من الاهلي  لتي يضعهاقانونية  ل  ملطبات غير إز لة  لطرق بعج  احفر، ، إصالح احيوية

لة لجعوعلى أن تكون  لتوعية  لناس بحماية ا احفاظ على  لطرق مستمرةنجا ت  لعج د مجلس  لقريل،    احو دث منليقلا لتجمهور  لتوعية ل متر 200

تخجم على  كتر ت ي عليها كثافة عالية ا لتياضع ألاالوية للطرق  ل،  في  لشو رعاألارصفةمل  لبلجار ت عالاهتمام بالرصف  لج خلي للطرق ، تكون عامه

 ملستخجم، الاسفلت مر عاة جودة رصف،  لصيانة  لجارية للطرق،  على ألاقل في أسوأ  لظراف إذ  لم تكن هناك  مكانية لللطرقل تمهيج ، من قرية

 توزيع رصف  لطرق د خل في احيادية من قبل  لجالة ا لعج لة ،   عمال  لتنفيذ اتشجيج  لرقابة على  ملقاالينفيمر عاة  ملو صفات  اخاصة بالطرق 

ل،حسوبية، مكافحة  لفساد ا لملر ي  لعامدان تضليل  عج لة في  لتوزيع  ل ا،  لشفافية لقريل

ل

  والتجميلالنظافة / في مجال إدارة املخلفات 
 آلراء الشباب في سوهاج 

ً
املقترحات والتوصيات وفقا

 

 تشلير ارفع  االوياتألاد يتحجفي ملجتمع  ملجني ، مشاركة   لشباب في  لنظافة، مشاركة زيادة  عج د  لعمال ا ن تكون  لعمالة من  لناس ألاصغر سنا

ل، عمل مصنع لتجاير  ملخلفات اإتاحة فرص عمل به،  في  لشارعمياهعمل دار ت ، الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسيةل من  لقريل لقمامة

 حاايات اصناديق للقمامة في كل شارع رئيس ي ، زيادةمتابعة  ملسئولين، تغليظ عقوبة رمي  ملخلفات، عمل مبادرة أجمل منطقة، صناديق فصل  لقمامة

أشلار مثمرة علي جانبي ، زر عة  األاطفاللألهاليإز لة تر كمات  لقمامة اعجم حرق  ملخلفات الن عملية  احرق تسبب حساسية امشاكل كتير ، اجانبي

كل من يقطع الاشلار، عمل نجا ت على لتغر مال، فرض تنظيف  لترع لنافقة لطريق لالستفادة بالظل ا ملحصول، تحجيج  ماكن لجفن  احيو نات 

زياده عجد  احاايات، قيام  لوحجة  ملحلية ، زياده عجد الاشلارال تشلير للشو رع عمبيئة، حول أهمية  لنظافة ا ملحافظة على  لتثقيفية د خل  لقرى 

الاشر ف على جمع  لقمامة اتوفير معج ت لكل احجة محلية المع  لقمامة  ادارية  لتابعة بالم

 آلراء للفئة العمرية  كبر سنا في سوهاج   
ً
التوصيات واملقترحات وفقا

  المعيات ألاهلية في  ملساعجة في هذه  اخجمة ، إشر ك على  اخجمات ادعمها لرقابةلفي تشارك  ملجنيمنظمات  ملجتمع  لنظافة، رفع مستوى منظومه 

تخصيص ،  بالقري اسيار ت مجهزه المعها، الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسية لقمامة جميع  لقرى تخصيص أماكن المع في عجد  احاايات زيادة 

 اضع  لصناديق  لسكنيةتكبير حلم  لصناديق ا بعادها عن  لعمار ت  ملحلية، ل لوحجةماكن يتم تخصيصها لذلك من قبل أحاايات المع  ملخلفات ب

 من حيث  لكمامات  لنظافةالاهتمام بعمال  لعمالة،  بالقري، زياده  ملوجودة، زياده  ملعج ت بشكل كافي الستيعاب  ملناطق  لفرعية  لشو رع فيل لصغيرة

ل لقمامة، عمل تامين صحي للعمال مناسب لهم، جمع  لقمامةاجود زى موحج للعمال ،  من  ملنازلل لقمامة المع للمحافظةاغيرها تخصيص ناس تابعه 

تغليظ عقوبة رمي ،  على  ملخالفين لرقابةتشجيج ،  في  لشارعمياهعمل دار ت  الجيجة،  اتوفير  ملعج ت  لقجيمة  ملعج ت تأهيلمنها بشكل داري،  عاده 

  لشو رع فيزر عه  شلار ، الاهتمام بنظافة اتشلير  لطرقلعشو ئية،  بطريقه صحيحه غير  لقمامة على فرز  لقجرةل، تعجيهمتابعة  ملسئولين،  ملخلفات

 ل.قةط منعمل تشلير للشو رع اتنضيف للترع، عمل مبادرة أجمل، ،  ز لة  لقمامة من على جو نب  لترعة  ال بأالل لفرعية

 آلراء الشباب في قنا
ً
للاملقترحات والتوصيات وفقا
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 ـ ااضع  لقمامةالاهتمام بالقري من حيث جمع ،  جميع  لقريلفيل لقمامة كل مكان، زيادة عجد  احاايات  ملخصصة المع فيلقمامةتركيب صناديق 

 ا ملعج ت  لنظافةزيادة عجد عمال للمخالفات، عمل مقلب صحي ،  االاهتمام بالنظافة  لعامة ا لشكل  المالي د خل  لقريل لقمامةصناديق المع 

منع  ملو طنين من تلويث  لبيئة اصرف مخلفاتهم على  لترع، ، توعية مجتمعية بااحافظ على  لبيئةجمع  ملخلفات،  ل ملخصصة لذلك  لغرض اعربيات 

 حجيثه، زيادة بأجهزةيز  لعمال كل من يقوم بإلقاء  ملخلفات في  لترع ا ملصرف، تجه  لعقوبة على ، تغليظرفع  ملخلفات على  لترع ا ملصارف بشكل منتظم

 لتشلير للطرق  لعامة اد خل  لقرى ·لعجد عمال  لنظافة ارا تبهم، توفير  دا ت خاصة بعملية  لنظافة،  سناد مجفن  لنظافة  لى شركة مخصصة

 آلراء الفئات العمرية  كبر سنا في قنا
ً
 املقترحات والتوصيات وفقا

عمل صناديق ،  من  لصناديق لقمامة تفريغ سيار تضرارة الاهتمام بالقري مثل  ملركز، زيادة ، ضرارة توفير صناديق احاايات ا دا ت جمع  لقمامة

نظافة ازيادة را تبهم االاهتمام بهم، جمع  شتر كات من الاهالي لالشتر ك في منظومة  لعمال ، زيادة   لتوزيعفي لعج لة مر عاة بحلم  صغر اعجد  كبر، 

بعملية مرتباتهم أا حو فزهم لالهتمام رفع قيمة مع لتعيين عمال نظافة من نفس  ملنطقة لكي يهتمو  بمنطقتهم ايمكن  ستخج م تلك الاشتر كات  لنظافة 

 ملسئولين ملعرفة  ملشاكل علي  لطبيعة ،  ملتابعة  مليج نية من قبل  لنظافة،  لتنسيق بين  الهات امؤسسات  ملجتمع  ملجني ا احكومة الستكمال  ملنظومة

 خاصه لها، اجود مو عيج ثابته اصناديقتوفير  ماكن لتجميع  ملخلفات ، احاايات مر قبة امتابعة اصيانه  لالزمة، لا لعمالةاتوفير  دا ت لرفع  لقمامة 

ل لتقوم بإلقاء  ملخلفات فيموس بشكل داري، تغليط  لغر مات على  لناس  رش  احشر ت ا لن.لتشلير جانبي  لطرقل، لنقل اجمع  ملخلفات من  لصناديق

.لعلى جو نب  لترع أا  ملصارف

 

في مجال مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين 
 آلراء تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي تم  املقترحات والتوصيات

ً
 (سوهاجمحافظة الشباب في )وفقا

ل،  لتعريف بااخجمات  لتي يقجمها  ملركز انشر  لوعي عنه، تفعيل نظام  لشكااىل، تسهيل  اخجمة، توسيع  اخجمة في  لقرى اليس فقط  ملجينة

، توفير  ملر كز  لتكنولوجية في  لقري الن في  ملجينة  اخجمات بالفعل متوفرة في مجلس  ملجينة من قبل  نشاء  ملركزكفاءتهم،  تجريب  لعاملين فيه ارفع 

جلسات ااخجمة، عمل دعاية  ملطلوب دفعها للحصول على  رسوم  للفيشفافية  ل لتعريف بااخجمات  للي بيقجمها ايكون فيه فرع في كل مركز قراي، 

ل،  هميه  ملر كز اخجماتها إلاعالنية عنتا للوحال ملحليةل اإلاذ عة لفيس بوكا ل ميجيا ي من خالل  لسوشا لتوعيةتوعيه للمو طنين 

 آلراءتحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي تم التوصيات واملقترحات 
ً
 ( سوهاج محافظة للفئة العمرية  كبر سنا ) وفقا

رفع اعي  ملو طن بااخجمات  لتي يقجمها ، زياده عجد  ملوظفين،  مع أهالي  لقريلا ملتابعة ن يتم عمل مركز بكل احجه محليه تسريع  اخجمات لللمهور ل

 اتوضيح  اخجمات  لتي لألهاليإلاعالن عن  ملر كز بشكل جيج ، تجعيم شبكه الانترنت د خل  ملركز،  عالنات عن  ملركز عن طريق  ملجتمع  ملجني،  ملركز

تفعيل نظام ،  كل قريةفي نشاء مركز خجمه تكنولوجي بكل قريه من قري  ملركز اتوعيه  ملو طنين بالجار  لذي يقجمه  ملركز، عمل مركز ، تقجمها لهم

 لتعريف باملركز ا ن يكون ، توسيع  اخجمة في  لقرى اليس فقط  ملجينة، تنفيذ مشراع ترقيم  لشو رع ا ملباني،  لشكوى إلالكتراني، مر عاة غير  ملتعلمين

لو ينزلو  كل بلج ساعة مان ا حجة .ل ا اخجمات ا لرسوم ا ملركز  تعمل  متي ابيقجم  يه اتوعيه كافيه عنهباألدا ر لتعريف ، له فرع في كل مجلس قراي

ل.تسهيل  اخجمة، توسيع  اخجمة في  لقرى اليس فقط  ملجينةل.كافية بالتعريف باملركز

 آلراء تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي تم املقترحات والتوصيات
ً
 ( قنا محافظةالشباب في) وفقا

 اخجمات  لتي يتم تقجيمها من قبل هذه  ملر كز عن  ملر كز انشر معلومات بطرق مختلفة ا ساليب مختلفة عنها، الاعالن ا  لترايج اخجمات  ملركز 

تسهيل الاجر ء ت  لراتينية، تجريب ،   لتو صل الاجتماعي ا لنو ديامو قعالاعالن في  لوحجة  لصحية انجا ت  لتوعية باستخج م  في  لقري اباألخص

 بوجود هذه  ملر كز بمجلس ألاهالي اعمل دليل بااخجمات ا جر ء ت  لعمل، توفير تطبيق لسهولة  احصول على  اخجمة، توعية كفاءتهم ملوظفين لرفع 

 ملجينة اتفعيلها اتطبيقها في  لقرى،  

 آلراء تحديدها في عملية تقييم مراكز خدمات تكنولوجيا املواطنين التي تم املقترحات والتوصيات 
ً
 ( قنامحافظة الفئات العمرية  كبر سنا في)وفقا

لوحات  رشاديه باملركز اخجماته االاعالن عنه بحيث يصل  لي انجا ت توعية اعمل الفتات اتفعيل  ملركز انشر خجماته في اسائل  لتو صل الاجتماعي 

 ملو طنين في  لقري، ضرارة عمل دعاية ا عالن عن  اخجمات  لتي يقجمها  ملركز د خل  لقري ملعرفة  اخجمات كما يجب عمل توعية للمو طنين عن كيفية 

 عن عالنالا لتعامل مع موظفين  ملركز اكمان يجب عمل تجريب للموظفين علي كيفية تعامل  ملو طنين، تأهيل اتجريب  ملوظفين للتعامل مع  ملو طنين، 

  اخجمات  اخاصة ة، مججيج لرقابة  اخجمة،  ل لكل  اخجمات، تحجيج مو عيج ثابته لجاره  نهاء الاجر ء ت ا احصول علي  ملطلوبةالاجر ء ت االاار ق 

 . الاجر ء ت، تسريعشكوى من تعطل بعض  لورق عنج  ملوظفيناأن هناك ستجابة خاصة ، سرعة الا  لقريللتصل إلىباملر كز  لتكنولوجيا 

ل

ل
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لتجميع مستويات  لرضا على  اخجمات 

مستوي  لرضا على  اخجمات 
محافظة البرنامج مستوي الدراسة 

قنا 

محافظة 

سوهاج 

ريف ريف قنا 

سوهاج 

حضر 

قنا 

حضر 

سوهاج 

ذكور 

قنا 

ذكور 

سوهاج 

إناث 

قنا 

إناث 

سوهاج  الخدمة 

 %52 %38 %51 %36 58% 40% 49% 36% %52 %36% 44الكهرباء والانارة العامة 

 %39 %18 %29 %17 %39 %18 %32 %18 %34 %18% 26الطرق 

 %39 %20 %34 %19 %48 %20 %31 %19 %36 %19% 28النظافة وإدارة املخلفات 

 %29 %24 %36 %25 %40 %20 %30 %26 %33 %25% 29مراكز تكنولوجيا املعلومات 

 

 

 

 تجميع مستوي  لرضا على جوده تقجيم  اخجمات

مستوي الرضا على جوده تقديم الخدمات 

مستوي 

الدراسة 

محافظة البرنامج 

قنا 

محافظة 

سوهاج 

ريف 

قنا 

ريف 

سوهاج 

حض

ر قنا 

حضر 

سوهاج 

ذكور 

قنا 

ذكور 

سوهاج 

إناث 

قنا 

إناث 

سوهاج 

شباب 

قنا  

شباب 

سوهاج 

راشدين 

قنا  

راشدين 

سوهاج  

الخدمة 

الكهرباء 

والانارة 

العامة 

54% 48 % 60 % %46 %65 56% %62 40% 50% 50% 64% 56% 50% 40% 69% 

 %54 %40 %39 %44 %39 %46 %50 %33 %52 %44 %43 %43 %45 %43 %45الطرق 

النظافة 

وإدارة 

املخلفات 

29% 24% 35% 24% 30% 22% 48% 50% 33% 22% 39% 31% 27% 20% 42% 

مراكز 

 تكنولوجي

13% 17% 9% 14% 5% 33% 19% 20% 4% 6% 11% 25% 4% 5% 12% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

محافظة  البرنامج 

 قنا 

محافظة 

 سوهاج 

ريف  ريف قنا 

 سوهاج  

حضر  حضر قنا   

 سوهاج   

ذكور  ذكور قنا 

 سوهاج 

إناث  إناث قنا 

 سوهاج 

 مراكز تكنولوجيا املعلومات  النظافة وإدارة املخلفات  الطرق  الكهرباء والانارة العامة 
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املعلومات 

 

ترتيب مستوي الرضا على جودة تقديم الخدمات 

 ملستويات الدراسة 
ُ
 وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستويات 

ل لجر سة

مستويات 

لجوده  لطرقل

 %54 راشدين سوهاج

 %52 حضر سوهاج

 %50 ذكور سوهاج

 %46 اناث قنا

 %44 شباب قنا

 %44 حضر قنا

 %43 ريف قنا

 %43 ريف سوهاج

 %40 راشدين قنا

 %39 اناث سوهاج

 %39 شباب سوهاج

 %33 ذكور قنا

 

مستويات 

ل لجر سة

لمستوي جوده

ل لنظافة اإد رة  ملخلفات

 %50 ذكور قنا

 %48 حضر سوهاج

 %42 راشدين سوهاج

 %39 اناث سوهاج

 %33 ذكور سوهاج

 %31 شباب قنا

 %30 ريف سوهاج

 %27 شباب سوهاج

 %24 ريف قنا

 %22 اناث قنا

 %22 حضر قنا

 %20 راشدين قنا

 

مستويات 

ل لجر سة

مر كز )مستويات جوده 

ل(تكنولوجيا  ملعلومات

 %33 حضر قنا

 %25 شباب قنا

 %20 ذكور قنا

 %19 حضر سوهاج

 %14 ريف قنا

 %12 راشدين سوهاج

 %11 اناث سوهاج

 %6 اناث قنا

 %5 راشدين قنا

 %5 ريف سوهاج

 %4 ذكور سوهاج

 %4 شباب سوهاج

 

مستويات 

ل لجر سة

لمستويات جوده 

لللكهرباء االانارة  لعامة 

ل%69 راشدين سوهاج

 %65 ريف سوهاج

ل%62 حضر سوهاج

ل%64 إناث سوهاج

 %56 حضر قنا

 %56 شباب قنا

 %50 شباب سوهاج

 %50 ذكور سوهاج

 %50 إناث قنا

 46% ريف قنا

 %40 ذكور قنا

 %40 راشدين قنا
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:(آلية  لشكااىل)مستوي رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم   

مستوي رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ل

لومطالبهم

 لية )شكواهم لمستوي رضا املستفيدين عن الاستجابة 

 :(الشكاوى 

ل

ل%39ل%68ل لبرنامج

ل%34ل%86لمحافظة سوهاج 

ل%44ل%63لمحافظة قنا 

ل%54%ل80لحضر سوهاج 

ل%54%ل64لحضر قنا 

%ل41%ل62لريف سوهاج 

ل%29%ل62لريف قنا 

ل%46%(ل76)ل ناث سوهاج 

ل%27%(ل68)ل ناث قنا 

ل%44%(ل61)لذكور سوهاج 

ل%36ال%58لذكور قنا 

ل%46ل%70لشباب سوهاج 

ل%26ل%62لشباب قنا 

ل%43ل%66لر شجين سوهاج 

ل%39ل%63لر شجين قنا 

ل

:(آلية  لشكااىل) رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم ترتيب مستويل  

 مستويات  لجر سة
مستوي رضا املستفيدين عن 

 الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم

ل%80لحضر سوهاج

ل%76ل ناث سوهاج

ل%70لشباب سوهاج

ل%68ل ناث قنا

ل%66لر شجين سوهاج

ل%64لحضر قنا

ل%63لر شجين قنا

ل%62لريف سوهاج

ل%62لريف قنا

ل%62لشباب قنا

 مستويات  لجر سة
مستوي رضا املستفيدين عن الاستجابة 

 :( لية الشكاوى )لشكواهم 

ل%54لحضر سوهاج 

ل%54لحضر قنا 

ل%46ل ناث سوهاج 

ل%46لشباب سوهاج 

ل%44لذكور سوهاج 

ل%43لر شجين سوهاج 

ل%41لريف سوهاج 

ل%39لر شجين قنا 

ل%36لذكور قنا 

ل%29لريف قنا 
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يا ريت اللي بيحصل النهارده يحصل على طول وفي كل حاجة في “

 مدير ادارة األوقاف بمركز ساقلته " الدولة

 

ل%61لذكور سوهاج

ل%58لذكور قنا
ل

ل%27ل ناث قنا 

ل%26لشباب قنا 
ل

ل

 لمالحظات ختامية.ل4

  هو إرساء توع من  لتغيير في ثقافة اعاد ت مقجمي  اخجمة نحو مزيج من  لشفافية في 
ً
من  لنتائج  ملباشرة لتنفيذ جلسات الاستماع تحجيج 

عرض ألانشطة ا ملشراعات احتى  لتحجيات  لتي تو جه مقجمي  اخجمة األاخطاء  ملوجودة في  لتنفيذ ا لتخطيط اأنهم مستعجان لتالفيها 

ل جلسات بجأت إحجى4 أا 3فبعج .لاتصحيحها ثم قامت بنشر أخبار  اللسات جميعها على صفحة برنامج تنمية  لصعيج بسوهاج

.ل ملسئوالت  ستخج م نفس  للغة ا ملفرد ت  ملستخجمة في  لجر سة

  أدت جلسات الاستماع أيضا إلى ترسيخ مبجأ الاستجابة من جانب مقجمي  اخجمة، حيث اعج بعض  ملسئولين خالل جلسات الاستماع بتلبية

 .بعض الاحتياجات  لتي طرحها مستخجمي  اخجمات خالل  اللسة

  خلق الاستبيان  مليج ني ا ملجموعات  لبؤرية امن قبلها جلسات

مكانوش مصجقين  ن في حج ”لالاستماع  نطباع إيجابي لجى  ملو طنين

افي ذلك تأكيج ألهمية  ستمر رية الانفتاح ".لجاء يسألهم عن مجي رضاهم عن  اخجمات  للي قجمتها  احكومة من خالل برنامج تنمية  لصعيج

 امأسسة  لتعرف على أر ء متلقي  اخجمات ا ملو طنين كألية ال يمكن الاستغناء عنها في تطوير 
ً
على  ملو طنين عامة امتلقي  اخجمات تحجيج 

اقج تفاعل بعض  ملسئولين بشكل تصاعجي مع تكر ر تنفيذ جلسات الاستماع ا ملجموعات  لبؤرية مع  ملستفيجين، ايؤكج .ل اخجمات  ملحلية

 .ذلك على  همية مشاركة  ملو طنين ا لتعبير عن أر ءهم بمصج قية اموضوعية

  لقائم على تفاعل مباشر بين مقجمي  اخجمة امتلقيها ترسيخ  ملسار  لقصير للمساءلةل( لشفافية، الاستجابة  ملشاركة)ترتب على كل ما سبق  

ايتمتع هذ   ملسار بالعجيج من  ملز يا منها،  ختصار  لوقت، اإيجاد حلول محلية للمشكالت  ملحلية، اتمكين متلقي .لمن أجل تحسين  اخجمات

اال يتميز  لطريق .ل" اخجمة ابناء قجر ت مقجمي  اخجمة، إالن أن  لبعج ألاهم هو  لبناء  لتجريجي للثقة بين مقجمي  اخجمة امستخجميها

 بتوفير فرص  لتو صل  ملباشر بين مقجمي امتلقي  اخجمة، اما ينتج عن هذ   لتو صل من الكن-مع أهميته – لقصير باختصار  لوقت فقط 

فهم أفضل من كل طرف لآلخر، ايحسن من  ستجابة مقجم  اخجمة الحتياجات متلقي  اخجمة، ايترتب على ذلك زيادة ثقة متلقي  اخجمة في 

 ملو طن، تتعجى مجرد تحسين / احكومة امتلقي  اخجمة/مقجم  اخجمة، أي سلسلة ال نهائية من  لفو ئج لكال  لطرفين مقجم  اخجمة

 ." اخجمات بو سطة  ملساءلة

  بمعرفة ألاسس  لتي يتم بناء عليها 
ً
من  ملالحظات إلايجابية  لتي سللها فريق  لعمل الاهتمام  مللحوظ لجى  لعجيج من  ملشاركين ألاصغر سنا

خاصة )كما تكرر أشاره بعض  ملشاركين بضرارة عودة  ملجالس  ملحلية  لشعبية .لتوزيع  ملخصصات  ملالية االاعتماد ت على مر كز  ملحافظة

ل
ً
 في  لرقابة على ما يتم من مشراعات(كما ذكر)، ا لتي على  لرغم من بعض عيوبها (لجى  لفئات ألاكبر سنا

ً
 .ل، إال أنها كانت تلعب دار 

ً
أيضا

تكرر على لسان  ملشاركين أهمية الاستمر ر في تنفيذ مثل هذه  لجر سة  لتي تتيح للمو طنين فرصة توصيل أصو تهم إلى  ملسئولين بأساليب 

 .مقننة ابشكل منتظم

  نفس  لنتيجة تعززها أيضا  لجر سة  مليج نية ا لتي  تضح منها هي ألاخرى اجود عالقة  رتباطية بين توفر  ملعلومات عن  اخجمة ا لرضا عنها

فكلما قلت  ملعلومات  ملتوفرة عن  اخجمة اعن  مليز نية  ملخصصة اأاجه  لصرف األاالويات ا اخطط .لباإلضافة إلى أهمية  ملشاركة

 ملستقبلية ادارة آلية  لشكااى األاسس  لتي تم بناء عليها دعوة جهات أا أشخاص ببنهم كلما ز دت خيبة أمل متلقي  اخجمة از دت 

ابالتالي فإن  لفائجة  لعائجة من زيادة .لإاخ...ل نطباعاتهم عن عجم توفر  اخجمة اعجم عج لة  لتوزيع االاختيار لصااح  ملر كز، فئات معينة

 .لإاخ...لل لشفافية اإتاحة  ملعلومات من  ملتوقع أن تنعكس إيجابيا على رضا  ملو طنين تجاه  اخجمةـ، آلية  لشكااى،  لتخطيط  لتشاركي،

                                                           
 ل:بنشرهلقامتلملال لتاليل لر بطلسوهاج،لبمحافظةل لتنفيذلاحجةلمسئولللزغلول،لسماح.لدل

19
 World Bank, Making Services work for Poor People, World Development Report, 2014.  

 .2016لإلاد رية،لللعلومل لساد تلأكاديميةلمنشورة،لغيرلدكتور هلرسالةلالاجتماعية،ل ملساءلةلفيل ملجنيل ملجتمعلمنظماتلدارلل لكريم،لعبجلرفعتل
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 فهو .لباملثل تجج  لجر سة أن تعزيز مشاركة  ملو طنين في تحجيج  حتياجاتهم أا  لتخطيط للخجمة هام اله تأثير ت متنوعة مباشرة اغير مباشرة

يزيج من  حساسنا باملسئولية نحو  ملجتمع "ل، ا"تقريب اجهات  لنظر"من  ملتوقع افق اجهة نظر  ملشاركين في  ملجموعات  لبؤرية أن يؤدي إلى 

تنفيذ  ملشراعات بشكل صحيح اعجم  هج ر  ملال  لعام ا كساب  ملعلومات ا اخبر ت "، اضمان "افى  نى  كون سبب في  اخجمات  ملقجمة

 ".اإلافادة ملجتمعية

عن ألابعاد  ملستجيبين بها رضا تؤكج نتائج  لجر سة تشابه  ملشاكل  لتي تعاني كلتي  ملحافظتين سوهاج اقنا، فبالرغم من  رتفاع نتائج محافظة سوهاج ا

اجود فراقات نسبية بين اباملثل، أثبتت نتائج  لجر سة .ل باملقارنة بمحافظة قنا، ال تز ل سوهاج تعاني من نفس  ملشاكل اإن كان بنسبة أقلمحل  لجر سة

حيث أبجت .ل فراقات ا ضحةها لريف ا احضر، ا لذكور اإلاناث، على  لعكس من نتائج  لشباب ا لفئات  لعمرية ألاكبر سنا  لتي لم تشهج اجود

محافظة سوهاج مستويات أعلى من محافظة قنا، كما أبجى  ملستجيبون من  احضر ا ملستجيبات إلاناث مستويات رضا أعلى من مثيالتها في  لريف 

ل.كما كان  لبعج  ملتعلق بالوصول للخجمة دان تكلفة إضافية هو ألافضل أد ء بين جميع ألابعاد.لا لذكورل

   لتحجيات ا ملشكالت ملخص.5
، اأخرى تتعلق باألبعاد ألاربعة  لتم قياسها، اذلك على  لنحو  لتالي

ً
:ليمكننا تقسيم أهم  لتحجيات إلى تحجيات تتعلق بهذه  لجر سة تحجيج 

 

تتعلق بهذه  لجر سة امشكالت تحجيات ل5-1

  كان هناك بعض  لتحجيات  ملتعلقة باالو نب  للوجستية  اخاصة بتنظيم مشاركة  المهور عامة، اتحجيج أماكن عقج  اللسات ا ملجموعات

 .ل لبؤرية اتحضير ألاعج د  ملطلوبة من فئات  لعينة

  مما دفعنا لتغير عجد من ألانشطة  ملتعلقة بالتغذية  ملرتجه للمو طنين اأنشطة الاستمر رية 19تصادف توقيت  لجر سة بانتشار جائحة كوفيج 

 لتتناسب مع  لظراف  لر هنة 

 حيث أشار بعض  ملو طنين أن لجيهم خلط ما بين  ملشراعات  لتي تنفذها شراعاتخلط  ملو طنين بين مشراعات  لبرنامج اغيرها من  لم ،

 لوحجة  ملحلية ا ملشراعات  لتي ينفذها مشراع حياة كريمة، ألامر  لذي جعل من  لعرض  لذي تبجأ به جلسة الاستماع أهمية في إز لة هذ  

ل. اخلط ا لتركيز على مشراعات  لبرنامج

 كذلك رغبتهم في .لتوقعات  لناس بشكل عام طموحة الجيهم رغبة في  لتحجث في مجاالت عجه اليس فقط في  ملجاالت ألاربع موضوع  لجر سة

 . احجيث عن  ملشكالت بشكل أكبر، حتى اأن كانت في بعض ألاحيان ليست متعلقة بااخجمات  لتي تغطيها  لجر سة

  ل(قياس  لرضا/لقياس أر ء  ملستفيجين)هو عجم الاقتناع بهذ  الاجر ء -لمع اجود  ستثناء ت -لفيما يتعلق بااحكوميين فالقناعة ألاساسية هي

 عليهم عرض خطط(اأنهم سايببن مصااح  لناس دلوقتى عشان  اللسة دي)من ألاساس 
ً
 ثقيال

ً
اما تنفيذه /ل، إلى جانب   بج  كما لو كان عبئا

عشان  لناس مش ح تفهم  لكالم ده، اال ح تفهم )في ألاعو م  لثالث  ملاضية، اخاصة فيما يتعلق باملخصصات  ملالية في  لقطاعات  ملختلفة، 

 .(ز ى ممكن يكلف قرب مليون جنيهإيعنى  يه كيلو متر ا حج من  لرصف 

، باالجتماع لبضع دقائق مع  لبؤرية، اقبل  ملجموعات "جلسة الاستماع"اكإجر ء عملي لتقليل عجم  لقناعة هذه، قام فريق  لعمل بنهاية 

  الزء  ملتعلق 2030بعض  ملسئولين، للتأكيج على  احضور ا ملشاركة، ا ن ما يجرى هو ترجمة فعلية ملا جاء في رؤية مصر 
ً
، اتحجيج 

، اهو ما يتم " عالء رضا  ملو طن، ابناء  لثقة في  الهاز إلاد ري اخضوعه للمساءلة، خاصة  ملجتمعية منها "باإلصالح الاد ري،  لذي يهجف إلى 

ل.في هذه  للقاء ت

ل

محافظة سوهاج  في تتعلق باألبعاد ألاربعة محل  لجر سةامشكالت تحجيات ل5-2

 :( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم بفيما يتعلق 

 حتياجات كامل مع مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية بشكل عجم تو فق  

 ل. لريف بسوهاج على اجه  اخصوص امطالب

  حبت أنضعف الاستجابة لتلك  لشكااىلا  لريف في االاستجابة لها خاصة  لشكااىلتم  لتعامل بها مع   لطريقة  لتيعن رضا  لعجم : 

                                                           
 .2020لمصرل ملستج مةل لتنميةل ستر تيجية، 2030لمصرلرؤيةل،ح  إتج ريلالتابعة ا إطصلم از رة  لتخطيـط ا 
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 اضرارة اجود رشااي  ا ل ملجامالتاجود – لشاكي  ضطهاد ل–( شخصيةأي تؤخذ على أنها شكوىل)  لعامة شخصنة للشكوىل

لمحجادية  ملو رد-ل  ملماطلةا أ لتجاهلاستجابة  لشكوى الادم ع-جر ء ت طول إلا-ججيلعلى محمللأخذ  لشكوىلعجم ل-ا سطة

 حيث تعاني من.بالرغم من معرفة  ملو طنين بطرق  لشكااى، ال تز ل دارة الاستجابة للشكااى غير معلومة لجى متلقي  اخجمةل : 

  للشكوى   رقم اجودعجم

  عجم شفافية عملية در سة  لشكااى ا لرد عليها لشكوىلعجم معرفه  ملسئول عن . 

 لضعف  لكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لها.

 عجم الالتز م بفترة زمنية محجدة لالستجابة للشكوىل. 

 دار  في تحجيج  حتياجات امطالب اشكااى  ملو طنينعجم دارية جلسات الاستماع ا لتي من  ملمكن أن تلعب  

 لعجم  ملقجرة على  لشكوى خاصة  لكتابية الرتفاع نسبة ألامية في  لريف

 ل مكتوبة شكوىلم يقجلتحمل تكلفة  ملو صالت علشان عجم مقجرة سكان  لريف على ت

 

:  (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول )مدى إمكانية الوصول للخدمة بفيما يتعلق 

  إلاعالن عن خجمات  لتنمية  ملحلية  ملقجمة بالشكل  ملطلوب ا لتطور ت  لتي تشهجها ا اخطط  ملستقبلية امجاالت صرف ضعف

 . مليز نية خاصة فيما يتعلق خجمات  ملر كز  لتكنولوجية

  ضعف  الهود  ملبذالة في إلافصاح عن  ملعلومات  اخاصة بخجمات  لتنمية  ملحلية 

 إلاعالن عن فعاليات  لتخطيط  لتشاركي الذلك ال يصل  لى أكبر عجد من  ملو طنينضعف . 

 ضعف الاعالن عن بآليات اطرق  لشكااى االاجر ء ت. 

 لتركيز على  لسبل  لتقليجية في إتاحة  ملعلومات . 

 

: (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات بفيما يتعلق 

  مشاركة  ملوطنين في عملية  لتخطيط ضعيفة ا ملجعوان للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات هم فئة مختارة بو سطة  لعاملين

بالوحج ت  ملحلية، اقج أكجت  ملناقشات بشكل عام أن لجي  ملو طنين أفكار ا قتر حات يمكن أن يؤخذ بها لتعزيز  شر ك  ملو طنين في 

 .( لتخطيط  لتشاركي) لتخطيط 

 في  لجعوة للقاء ت  لتخطيط  لتشاركي تهميش سكان  لريف اإلاناث ا لشباب . 

 من اعي امو كبة م ما لجيها ستثمار-ذكور اإناث –ل  لشباب مثل في  لتخطيط  لتشاركي، بعينهامساهمات فئات عجم  لبناء على آر ء ا 

 .لألحج ث اطموح اأفكار امقترحات ججيجة

  في  لتخطيط  لتشاركيسبل  لجعوة ملشاركة  ملو طنين ضعف  لتنوع في. 

 

 :ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات)جودة عملية تقديم الخدمة بفيما يتعلق  

  بشكل  مما أدى إلى عجم رضاء  ملستفيجين  فكان في ألاغلب يتم توفير  اخجمة الكن بشكل منقوص لتنفيذ بعض  لقصورلشاب عملية

 : في  لنهاية، اذلك على  لنحو  لتالي عن  اخجمة  ملقجمة لهمكامل

 الكهرباءدمات خ 

 سوء توزيع خطه ل  ناره،بالشو رع جانبيه ، الاهتمام بالشو رع  لرئيسية فقط، أعمجة إنارة بجان كشافاتت، عجم اجود محوال

 لكشافات بها عيوب عنج ، الاسالك متهالكة،  ملنازل محملة علي خشب، الاسالك غير مغطاه، ألاعمجة متهالكة،  لكهرباء بالقريل

تغيير ،   لكهرباء بالكهرباء، رفض  ناره  ملقابر من شبكه اخاصة في  لتعامالت ا ملحسوبيةل،  لو سطة تصليحهنال يمك لتلف 

 نقطاع  لكهرباء بشكل مستمر خصوصا ،  كشافات  ناره في معظم طرقات  لقريلد، ال يوج فترة طويلةيلزمهحراقة  لم لكشافات 

على سبيل  ملثال سوء ) ملستخجمة خامات ، سوء  ل ملحوالت متهالكة،  كشاك كهرباء، ال يوجج معزالةغير سالك ، الابالصيف

ل.إلاضاءة/، عجم اجود إنارة في ألاماكن  احيوية، عجم اجود صيانة دارية، عجم  ستقر ر  لكهرباء(جودة  لكشافات

  خدمات الطرق:  

 ل ملرصوفة بفعل مستوى  لرصف  ملرتفع،ردم  لبيوت علي جانبي  لطرق  ملرصوفة، جوده  لطرق ، تجني طول مجه تنفيذ  لرصف

،  ملحسوبية، ملخالفاتعلى   جز ء رسمي ، اعجم توقيععجم متابعه  ملسئولين للتعجيات علي  لطريق اعجم  ستو ئها، كسر  لطرقلت
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غير قانونية تؤدي إلى حو دث، عجم  مطبات ، الوء ألاهالي لعملا صفاتلم لرصف غير مطابق ل، رئيسية/لالاهتمام بطرق معينة 

، عجم رصف  لطرق  لتي تم تكسيرها بسبب  ملر فق، غياب  ملج رسخطط لها امقننة أمام  ملناطق  احيوية كمطبات ماجود 

، مسمطة امليئة باملخلفاتا لتي أصبحت   لبيار ت  لتنسيق مه  الهات  ملعنية باملر فق كاملياه ا لصرف  لصحي ا لغاز،  همال

ل.  ملساقيعجم تغطية

  والتجميلالنظافة / إدارة املخلفات خدمات: 

 ،أماكن ا ملصارف، عجم اجودلقمامة على جو نب  لطريق لسيار ت  لكسح   لقاء اسحب معج ت  لنظافة من  لقرى  لى  ملجينة 

من  ملخلفات عن طريق   ملو طنين  تخلص، جر رأاسيارة قمامة ،  حااياتللقمامة، عجم اجود بالقري  ا صناديق  لقمامةلتجميع 

ل لنظافةمشراعات ، غياب  بالقريل لقمامةصناديق المع /عجم تخصيص أماكنبسبب   لطرق ئها على جانبي لقاأا  احرق 

  لشو رع فيصغيره للجخول ، عجم اجود سيار ت  لشو رع  الانبية بااحضر،  همال تشلير لمشراعات ، غياب تجميل بالقريلا ل

 في ألاماكن  احيوية كاملج رس، عجم تفريغ قمامة  لتر كم، مخلفاتها بطرق غير  منهمن بعض  ملستشفيات تخلص ل الانبية،

 .قمامة بانتظامصناديق  ل

  مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين خدمات

 عجم اعى ،ا حجأا شباك  مكان فيلعمليات ، عجم  تمام   بقري  ملركز ملحلية مركز خجمات تكنولوجيا بالوحج ت عجم اجود 

 مرانة  ملوظفين في ، عجمعجم  لتنفيذ في  ملو عيج  ملحجدة/ لتأخير ،  ت، طول الاجر ء باملر كز ا اخجمات  لتي تقجمها ملو طنين

، اسائط/ل مطالبة  لفنيين بإكر ميات اعجم قجرتهم على  ستخج م  احاسب الالي، كفاءه  ملوظفين مع  ملو طنين، ضعف لتعامل 

ل. مع  ملو طنين ملتابعة لتو صل اعجم 

ل

لقنامحافظة  في تتعلق باألبعاد ألاربعة محل  لجر سةامشكالت تحجيات ل5-3

 :( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم بفيما يتعلق 

 حتياجات كامل مع مشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية بشكل عجم تو فق  

 ل. لريف بقنا   احضر ابشكل أكبرامطالب

  حيث ضعف الاستجابة لتلك  لشكااىلبقنا ا  لريف في االاستجابة لها خاصة  لشكااىلتم  لتعامل بها مع   لطريقة  لتيعن رضا  لعجم 

 :تعاني من

 ،لغياب  لرقابة ا ملتابعة على  لرداد على  لشكااى 

  ا لوساطةرشاايل ا ل ملجامالت دعاء اجود  

 ملماطلةا أ لتجاهلاستجابة  لشكوى الادم  اعجر ء تطول إلا   

 بعض  ملسئولين في تقبل  لشكوى االاهتمام بحلهاستقاع  

 لضعف  لكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لهاالمحجادية  ملو رد.

 حيث تعاني من.بالرغم من معرفة  ملو طنين بطرق  لشكااى، ال تز ل دارة الاستجابة للشكااى غير معلومة لجى متلقي  اخجمةل : 

  للشكوى   رقم اجودعجم

  عجم شفافية عملية در سة  لشكااى ا لرد عليهاال لشكوىلعجم معرفه  ملسئول عن. 

  للشكوىللالستجابةعجم الالتز م بفترة زمنية محجدة . 

 ل ملو طنحقوق اا جبات  امتهم بحقوقهم اا جباتهمعرفعجم ا.لضعف  لكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لها

 عجم  لتو صل مع مقجمي  لشكااى اسوء معاملتهم 

 دار  في تحجيج  حتياجات امطالب اشكااى  ملو طنينعجم دارية جلسات الاستماع ا لتي من  ملمكن أن تلعب  

 

 

:  (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول )مدى إمكانية الوصول للخدمة بفيما يتعلق 

 إلاعالن عن خجمات  لتنمية  ملحلية  ملقجمة بالشكل  ملطلوب ا لتطور ت  لتي تشهجها ا اخطط  ملستقبلية امجاالت صرف ضعف 

 . مليز نية خاصة فيما يتعلق خجمات  ملر كز  لتكنولوجية
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 إلاعالن عن فعاليات  لتخطيط  لتشاركي الذلك ال يصل  لى أكبر عجد من  ملو طنينضعف . 

 ضعف الاعالن عن آليات اطرق  لشكااى االاجر ء ت. 

  إلاعالن عن  اخجمات  ملقجمة من  لتنمية  ملحلية بشكل عامسبل ضعف  لتنوع في. 

 

: (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات بفيما يتعلق 

 قتصار دعوة  احضور للتخطيط  لتشاركي على  ملر كز ا لقياد ت اتهميش سكان  لريف اإلاناث ا لشباب . 

 من اعي امو كبة م ما لجيها ستثمار-ذكور اإناث –ل  لشباب مثل في  لتخطيط  لتشاركي، بعينهامساهمات فئات عجم  لبناء على آر ء ا 

 .لألحج ث اطموح اأفكار امقترحات ججيجة

  في  لتخطيط  لتشاركي لتركيز على  لسبل  لتقليجية في  لجعوة ملشاركة  ملو طنين. 

 

 :ورضا املستفيدين عن الخدمة (من منظور مستخدمي الخدمات)جودة عملية تقديم الخدمة بفيما يتعلق  

  بشكل  مما أدى إلى عجم رضاء  ملستفيجين  فكان في ألاغلب يتم توفير  اخجمة الكن بشل منقوص لتنفيذ بعض  لقصورلشاب عملية

 : في  لنهاية، اذلك على  لنحو  لتالي عن  اخجمة  ملقجمة لهمكامل

  الكهرباءخدمات 

  أعمجة إنارة ، ألاالوية للمجينة ا لطرق  لرئيسيةت، عجم اجود محوال،   ملجينةعلىالاعتماد ت ، تركيز عمجة ا لكشافاتألاسرقة

سوء ل  ناره،بالشو رع جانبيه ، عجم الاهتمام بالطرق  الانبية من حيث الانارةاالاهتمام بالشو رع  لرئيسية فقط ، بجان كشافات

 لكشافات بها ، الاسالك متهالكة،  ملنازل محملة علي خشب، الاسالك غير مغطاه، ألاعمجة متهالكة، توزيع خطه  لكهرباء بالقريل

،   لكهرباء بالكهرباء، رفض  ناره  ملقابر من شبكه اخاصة في  لتعامالت ا ملحسوبيةل،  لو سطة تصليحهنال يمكعيوب عنج  لتلف 

 نقطاع  لكهرباء بشكل مستمر ،  كشافات  ناره في معظم طرقات  لقريلد، ال يوج فترة طويلةيلزمهحراقة  لم لكشافات تغيير 

خامات سوء  لل لكهربي،ضعف  لتيار ،  ملحوالت متهالكة،  كشاك كهرباء، ال يوجج معزالةغير سالك ، الاخصوصا بالصيف

، عجم اجود إنارة في ألاماكن  احيوية، عجم اجود صيانة دارية، عجم (على سبيل  ملثال سوء جودة  لكشافات) ملستخجمة 

 .إلاضاءة/ ستقر ر  لكهرباء

 ات الطرق خدم 

  تهالك  غلب  لطرق ،  طرق جانبيةأيرصف ، عجم الاهتمام ب على مج خل  لقرى ا ملجينةفقط  لتركيز ،  لقرىلفيتهالك  غلب  لطرق

، غياب  لتنسيق مه  الهات  ملعنية باملر فق كاملياه ا لصرف  لصحي ا لغاز، عجم رصف أا تمهيج  لكثير من  الانبية ا لفرعية

ل،ا صفاتلم لرصف غير مطابق ل،  ملقاالين لجارية ألعمال  عجم  ملتابعة ، عجم متابعه  ملسئولين للتعجيات علي  لطريق،رقل لط

غير  مطبات  خاصة  ماك  ملناطق  احيوية كاملستشفيات، الوء ألاهالي لعمل حو دث فيتسببمما يلبمستوى مرتفع  لطرق رصف

قانونية تؤدي إلى حو دث، غياب  لتخطيط  ملشترك ا لتنسيق مه  الهات  ملعنية باملر فق كاملياه ا لصرف  لصحي ا لغاز، تجني 

ثم عجم رصف  لطرق  لتي ل ملشاة، تكسير  لطرق بسبب  ملر فقلغياب كباريلل اعجم  ستو ئها،كسر  لطرقل ملرصوفة، تجوده  لطرق 

ل. لرصف عنج توقفهدم  ستكمال  ع ملعايير  لقياسية،اا صفات لم لرصف غير مطابق لتم تكسيرها، 

  والتجميلالنظافة / إدارة املخلفات خدمات: 

 ل، عجم اجود مجفن صحي  لترعأطر ف اعلى  لرئيسية  لشو رع في  نتشار  ملخلفات ،  ملخلفاتة إلد ر متكاملة منظومهعجم اجود

عجم ،   لقرىلفيعجم اجود صناديق قمامة ، اخجمة على  لشو رع  لرئيسية فقط لكباري،  قتصار   على  لنافقة اإلقائهانات  حيولل

 هذه  اخجمة تأديةلفيالاعتماد على  المعيات الاهلية ، عجم اجود عمالة كافية، اجود حاايات للقمامة ااسيلة لنقل  لقمامة

سحب  بااحضر، تشلير لمشراعات ، غياب تجميل بالقريلا لل لنظافةمشراعات ، غياب اعجم قيام  لوحجة  ملحلية بجارها

 بجاره في تنفيذ شؤان  لبيئةعجم قيام جهاز ، قتل جميع الاشلار بسبب الاهمال،  الاماكن  لنائية  ا سرقتهافيل لقمامةصناديق 

لها، عجم تفريغ صناديق  ملو طنين ي  احلم ا رتفاعها بما ال يتناسب مع  ستخج م  ف لقمامةصناديق ، عجم مالئمة  لقانونل

ئها على من  ملخلفات عن طريق  لقالتخلص ل  لنيل كبيرة، في بتترمى على جو نب  لترع اكمان  لليكمية  ملخلفات .لقمامة بانتظام ل

 لنظافة /لإد رة  ملخلفات  خجمات ىا لرقابة علتابعة ، ضعف  لم بجيلاجودعجم ا ملصارف بسبب  جو نب  لطريق جانبي

 .ا لتجميل

  مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين خدمات
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 لفيقلة عجد  ملوظفين ،  باملر كز ا اخجمات  لتي تقجمها ملو طنينعجم اعى ،  بقري  ملركز ملحلية مركز خجمات تكنولوجيا بالوحج ت عجم اجود

اعجم قجرتهم على  ستخج م  كفاءه  ملوظفين مع  ملو طنين، ضعف مرانة  ملوظفين في  لتعامل  للمو طنين، عجم  ملوظفينسوء معاملةل، ملر كز

عجم  لتنفيذ / لتأخير ، تر خيص  لبناءخاصة  ملتعلقة بصعوبة الاجر ء ت  طول ا،،ا حجأا شباك  مكان فيلعمليات عجم  تمام  ل احاسب الالي،

ل. مع  ملو طنين ملتابعة لتو صل اعجم ،  لتر خيصخاصة فيما يتعلق برشااي ااسائط /لمطالبة  لفنيين بإكر ميات ، في  ملو عيج  ملحجدة

ل

ل

 

  لتوصيات .ل6

  توصيات عامة6-1

عول هيئة كير  -
ُ
تفاعل برنامج خجمات  لتنمية /ل ستجابةعلى - افقا لنموذجها  ملقترح في هذ   لتقرير –لتحقيق  لوظيفة  ملثلى لهذه  لجر سة، ت

مشاركة امن ثم شاركة نتائج  لتحليل مع  لبرنامج  بعج م(قر ر ت/ل تخاذ إجر ء ت تصحيحية) ملحلية في صعيج مصر مع نتائج  لجر سة 

 في محاالة إلرساء مبادئ الاستجابة ا لتفاعل مع  ملجتمع  ملحلي ايؤسس ملزيج من  لقر ر ت مع  المهور  لعام/لإلاجر ء ت  لتصحيحية

كل ذلك من شأنه أن يحقق جوهر  ملسار  لقصير للمساءلة ايجعم  لثقة بين مقجمي  اخجمة .ل لشفافية ا ملصارحة ا ملشاركة  ملجتمعية

 .ا ملستفيجين

 احفاظ على  ستمر رية فلسفة  لنموذج  لقائمة على  ملسار  لقصير للمساءلة، ا لذي أثبت نجاحه كألية لتفعيل  لتشاار ا احو ر حول تحسين  -

 .لل اخجمات على  ملستوى  ملحلي، اهو ما تم رصج سو ء أثناء  لجر سة، أا بعج  لجر سة مباشرة

يمثل أعضاء منتجيات  لتنمية  ملحلية رقم مهم في معادلة تفعيل  ملسار  لقصير للمساءلة، عل ى أن يتم الاستثمار بشكل أكبر تجريبهم اتأهليهم  -

اتنشيط مساحات  لتفااض ا لتشاار بين مقجمي .لعلى تنشيط  ملشاركة  ملجتمعية ا لقيام بجار  ملبادر الاجتماعي في مجال  اخجمات  لعامة

 . اخجمة امتلقيها كمساحات لتنشيط  ملساءلة الاجتماعية

إعطاء مساحة ادار أكبر ملنتجيات  لتنمية  ملحلية في  لتخطيط لهذه  لجر سة اتنفيذها، حيث يمثل ذلك أحج منهليات  ستمر رية هذ   -

 .ل ملجخل  لقائم على  ستطالع أر ء متلقي  اخجمات ا شتر كهم في تحسين  اخجمة

أهمية إلافصاح ا  تاحة  ملعلومات للمو طنين قبل  لبجء في تنفيذ  لجر سة يساعج في تفاعلهم خالل جلسات الاستماع، ايساعج على مزيج من  -

 .ل ملوضوعية في  ملجموعات  لبؤرية ا ستخج م الاستبيان

الالتز م بالتمثيل  ملتو زن في فئات  لعينة أتاح مشاركة ممثلين حقيقين للمو طنين ألمول مرة في  لعبير عن أر ءهم اتوصيل أصو تهم  -

 .لللمسئولين، اهو ما بجأ في ترسيخ ملزيج من  لثقة بين مقجمي  اخجمة امتلقي  اخجمة عل  ملستوى  ملحلي

 لنسبة ألاقل ل(افقا للجر سة)  مزيج من الاهتمام بااخجمات في  ملناطق  لريفية  لتي تمثل  لنسبة ألاكبر لعجد  لسكان، افي نفس  لوقت تمثل  -

 .لفي  لرضا عن  اخجمات

جلسات الاستماع  الماهيري، مو زنات  ملو طن، ) أدا ت  ملساءلة الاجتماعية على سبيل  ملثال اليس  احصر ممزيج من الاهتمام باستخج  -

حيث تعج هذه ألادا ت من  هم  ملجخالت  لقادرة على سج  لفجوة بين مقجم ل( اخ....لبطاقات تقرير  ملو طن، ميثاق  ملو طن،  لرقابة  ملجتمعية

 . اخجمة امتلقي  اخجمة ا جر ء تفااض فعال ا عالء  نسب  لرضا ازيادة  لثقة

ل

لل في محافظة سوهاج توصيات حول ألابعاد محل  لجر سة6-2

 :( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم بفيما يتعلق 

 ستجابة الحتياجات  ملو طنين امطالبهمالا

  حتياجات المشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية الاستجابة بشكل أكبر في

 ل.  لريف بسوهاج على اجه  اخصوصامطالب

  من  لضراري  لتوسع في  ستخج م أدا ت  لتنمية  ملحلية من تقارير  ملتابعة  لجارية  ا  لزيار ت  مليج نية ا ستبيانات  لر ي ا لتقييمات

 .ل  ملستفيجين باإلضافة إلى  لتخطيط باملشاركة، ا لشفافية حول اجود تلك آلاليات لتحسين  لثقةء لجارية لآلر 
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  من  لضراري  ختيار  ملشاركين في تقييم الاحتياجات افقا ملعايير موضوعية اممن هم على در ية بمشكالت  ملجتمع ابصورة ممثلة 

 .لطو ئف  ملجتمع  ملختلفة حتى ينعكس ذلك على تقييم أفضل الحتياجات  ملجتمع

  اخ .....لمزيج من إلافصاح حول  ملعلومات  اخاصة بالبرنامج من  هج ف، قطاعات  لعمل، منهلية ،مخصصات مالية،  طر زمنية  

  ملو طنين لشكااى الاستجابة 

  بالطرق  ملختلفة للشكااى ا لتي تتعجى  لطرق  لشفهية ا لكتابية للطرق الالكترانية احتى - خاصة في  احضر في سوهاج– لتوعية

 . اخط  لساخن االاتصال

  تفعيل آليه  لكترانيه للشكااى ااجود من يتولى  لرد على  لشكااى انشرها على الانترنت مع اضع دليل الستخج م تلك الالية امو عيج

 .محجده للرد

 خط ساخن معلنه للمو طنين/لللشكااىلل تاحه  رقام اتفعيل صنجاق للشكااىل. 

  ل، احماية  ملبلغين سريه شخص  لشاكيعلى احفاظ 

 عمل جلسات  ستماع دارية للتعرف  ملستمر على  حتياجات امطالب اشكااى  ملو طنين ا لسماح للمو طنين باملشاركة في حل  لشكااىل 

 الاهتمام  ملباشر بمشكالت  ملو طنين اخراج  ملوظف ملتابعة  ملشكالت على  لطبيعة. 

 تفعيل آلية  لشكااى بشكل يضمن سرعة الاستجابة لشكااى  ملو طنين، اقج يشمل ذلك: 

o ل مكتب شكااى بكل احجة محليةتوفير 

o  فتحها في يوم مخصصأا لامتابعتها بشكل داريلشكااى بكل قرية  تجميع 

o الالتز م بفترة زمنية محجدة لالستجابة للشكوى الالاستجابةعملية الاهتمام بل 

o عن  لطريقة  لي تم  تباعها للتعامل مع  لشكوىلإلافصاح  

o  إعادة تأهيل  لكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لها 

o لشكوى  لتي تمر بها  ملر حل  اتبسيطتقليل  لراتين   

o  عقج  جتماع مع  ملسئولين كل شهر ملتابعة  لشكوى امناقشتها أا لبالشكااىللمختصةتشكيل النه من خالل ل لشكوىلمتابعه

 . لقريةبشكل علني عن طريق النه شعبيه يختارها  هل 

 (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول )إمكانية الوصول للخدمة بفيما يتعلق 

  لضمان عجم مطالبة  ملو طنين بأية تكاليف إضافية، اإلاعالن عن أية  ملر كز  لتكنولوجية لكهرباء اخجمات مزيج من  لرقابة على 

 .مصرافات أا رسوم مطلوبة من جانب  ملو طنين لتلقي  اخجمة

 ا لتجميل  ملخلفات ا لنظافة يليها  خجمات  ملر كز  لتكنولوجية خاصة-  لتنمية  ملحلية  ملقجمة  اأنشطةالاهتمام باإلعالن عن خجمات

 .  لتي تشهجها ا اخطط  ملستقبلية كي يصبح  ملو طن أكثر اعيا بجهود  الهات  ملحليةا لتطور ت-لثم  لطرق اأخير   لكهرباء

 الاهتمام باإلعالن عن آلية  لشكااى اطرق  لشكااى  ملتاحة اعن حقوق  ملو طنين. 

  الاهتمام باإلعالن عن آليات اطرق  ملشاركة في  لتخطيط اخالفة اعن معايير  ختيار  ملشاركين إذ  لم تكن  لجعوة عامة، ا ملكاشفة

 .ا ملصارحة حول ما تم أخذه في الاعتبار اما لم يتم أخذه في الاعتبار األاسباب

  اتفعيل أدا ر -لمن بينها إلانترنت ااسائل  لتو صل الاجتماعي امقابلة  ملسؤالين -ل لتوسع في  لقنو ت  ملستخجمة إلتاحة  ملعلومات

 مكاتب خجمة  ملو طنين

 (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  بفيما يتعلق

 ا لتأسيس لها ا لشفافية مع  ملشاركين حول ما يمكن أخذه في الاعتبار اما ال يمكن  الاهتمام بعملية  لتخطيط  لتشاركي ا ستج متها

 .لأخذه في الاعتبار

 احتى  عج د  ستبيانات  لعامة اجلسات  لتشاار ا للقاء ت لنجا ت خاصة الاجتماعات اقنو ت اآليات  ملشاركة  لتوعية عن سبل ا 

 . مع  ستخج م الانترنت ااسائل  لتو صل الاجتماعي في  لجعوة لتلك الاجتماعات. لرأي لتجميع أر ء  ملو طنين

   لتوسع في دعوة  احضور للتخطيط  لتشاركي لتشمل أعج د أكثر من سكان  لريف اإلاناث ا لشباب في  لتخطيط اعجم  قتصار

 . لضمان تمثيل أفضل ارضا أعلى من كافة طو ئف  ملجتمع احضور على  ملر كز فقط

  باإلضافة إلى قيمة  لتمثيل  ملكاني اافقا لطو ئف  ملجتمع  ملختلفة، يجب إعالء قيم  احياد ا لنز هة ا لرقابة ا لتشاار بهجف  لتخطيط

 . اليج ا ملتابعة  اليجة للمشراعات
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 تفعيل صفحة خاصة على مو قع  لتو صل الاجتماعي يتم من خاللها  لجعوة ملشاركة  ملو طنين من جميع  لفئات من  ملجتمع/إنشاء ،

 .اإلاعالن عن معايير الاشتر ك في عملية  لتخطيط  لتشاركي إن اججت

 

 عن الخدمات املحلية املقدمة لهم  فيما يتعلق بتقييم الخدمات، ورضاء املواطنين

 إتاحة  ملعلومات ا لشفافية امشاركة  ملتاحة، فا رد  ملنفذة ا لمألانشطة  ملبذالة اجهود ت  لتو صل مع  ملو طنين بشكل داري حول  لم

 .ل ارضاهم عنهاللخجمةهم تقييمكبير على تفهم  ملو طنين ا ملو طنين لها تأثير 

 تبع ذلك يإال أنه ما إلى حج كبير  يعكس  حتياجات امطالب  ملجتمع قج لرغم من كون  لتخطيط للخجمة  لعناية بعملية تنفيذ  اخجمات، فب

 .تنفيذ هو أمر حيويلمن 

  الكهرباءخدمات 

  فقط ملجن احو ري االازقه ا لشو رع  لج خلية ا ملهملة اليست ا ملناطق  لعشو ئية القرى باالاهتمام . 

  ا لكشافاتألاعمجة لعج لة في توزيع . 

 لتججيج الاعمجة ازيادة  لكشافات في  لشو رع  لرئيسية ا لشو رع  الانبية.

  معزالةلألسالكل لقجيمةتغيير الاسالك 

 ها ملتهالكة اتركيب كشافات لال لقجيمةلألاعمجةإحالل اتججيج ال. 

 ل.حماية الاسالك ا لكشافات من  لسرقة، اقج يكون ذلك من خالل تحويل الاسالك  لعلوية  لى  سالك تحت الارض 

  احماية من  لكهرباءلضمان بجانب  ملساكن  ملتو ججة كشاك للمحوالت اتوفير محوالت كهرباء  ضافية توفير  . 

 ل.عمل صيانة دارية لألسالك االاعمجة ا لكشافات ا ملحوالت 

 ل،تركيب كشافات ليج ذ ت جوده

  خدمات الطرق:  

  لقري ا لنجوع ا لطرق  لفرعية االاهتمام باملج خل ا لشو رع  لج خلية االاهتمام بكافة  لشو رع  لرئيسية  

   رصف  لطرق اتمهيجها مع الاهتمام بالطرق  الانبية

  ل( لصرف–ل ملياه –ل لغاز )  لشركات  لثالثة مع لتنسيق  اأاال قبل  لبجء في  لرصف لبنية  لتحتية ا ملر فق أعمال الانتهاء من كافة

  لعامهج ر ملال تفادي  الل يتم  لرصف مره ا حجة اال يتم تكسيره اأن تمام  ملر فق ضمان ا لطرق ل

  عجة مر ت  لتركيز على  لشو رع  لعمومية ارصفها بجال منصف  لشو رع  ملكسرة  ارلالوية للطرق  لقجيمة ا ملتهالكةعطاء ألا 

  صيانة  غطية  لبالعاتال.  ملج رسأماممطبات صناعيه اللألطفالعمل كباري بين  لطرق، 

 رصف  أي تنظيم رصف  لشو رع في اقت ا حج، يتم رصفها لتيطرق في  للإلاعاقةلة ذايلمر عا،  بالرصف اخاصة  لنسب مر عاة 

 ،  لطرق للنهاية

 ل  لطرق ا ز له  لتعجيات عليهاعلى داريه للطرق اعمل مطبات صناعيه صيانة

  يتم رصفها لتيتحجيج  لشو رع في مشاركه مجتمعيه فعاله ، 

  ملنفذة، ايشمل ل لشركة الستالم  لرصف من  اخبرة درجه من علىستالم  لطريق بو سطة النة مختصة  لزمنية ا لبااخطةلمالالتز 

   ملو طنين  لللنةتشكيل 

 لجوده  لطرقلعلى لرقابةاجود ال الودة معايير مر عاة 

 خدمات التجميل وإدارة املخلفات 

 الاهتمام بالشو رع  لفرعية مع  لرئيسية 

  ملحليةل لوحجة يتم تخصيصها لذلك من قبل بأماكن تخصيص حاايات المع  ملخلفات . 

  لقمامة ا ملخلفاتسيار ت مجهزه المعتوفير  .  

 لشو رع  الانبية،حلم توفير سيار ت ذ ت حلم مالئم ل  

 ل احااياتقمامة  المع  لصناديق ·توفير

 عربات  لكسح  لتي تلقي حمولتها بالترع امعاقبتهاعلىل لرقابة  ، 
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 لتطهير  ملصارف باستمر ر،  على  لطريق ملوجودةنقل مخلفات  لري ، تشلير طريق  لنيل.

 لعمل على تجاير للقمامة لالستفادة من  لعائج منها . 

   لعامة بالطرق بالنظافة توعيه الاهالة ، من  لقريل لقمامةقبول مشاركة  المعيات ألاهلية في  ملساعجة في تشلير ارفع . 

  على  اخجمات ادعمها لرقابةلفيل ملجنيمنظمات  ملجتمع مشاركة ، 

  لرئيسية  لشو رع فيل لعمالة من أكثرتكون لل لفرعية  لشو رع في تعمل  لتيل لعمالة عج د زيادة . 

  مين صحي للعمال مناسب لهم لقمامة، توفير تزى موحج للعمال ، عمل  من حيث  لكمامات اغيرها لنظافةالاهتمام بعمال . 

  ملخلفاتتغليظ عقوبة رمي ا على  ملخالفين  لرقابةتشجيج . 

  في  لشارعمياهعمل دار ت . 

 خدمات املراكز التكنولوجية 

  ا شكل مصغر يقوم بأعمال جزئية يخفف عبئ الانتقال من  لقري إلى  ملجن   لقرىلفي بكل احجة محلية تكنولوجيتوفير مركز  . 

  لتي يقوم بها  ملركز ا اخجماتباألدا ر لتعريف  . 

 سج د عنج  ل إيصال لتي يوفرها  ملركز اأخذاخجمة  رسوم ل االاجر ء ت االاار ق  ملطلوبة لكل  اخجماتعن عالن الا 

 ملر كز بأهميةمل نجا ت توعيه  عمثال من خالل الاعالن ا لترايج اخجمات  ملر كز اطريقه عمله اتوعية ألاهالي بوجود هذه  ملر كز  

أا  ستخج م لالاجتماعي عمل صفحه على شبكه  لتو صل ، للمو طنية عمل لوحات  رشاديه توضيح،ا اخجمات  لتي تقجمها

 ل.االاسعار ا اخطو ت  ملفراض  تباعهال–ل لتكنولوجي يقجمها  ملركز  لتي بااخجمات ا لتعريفل لوعي لنشر  ملحليةلإلاذ عة

 اتبسيط اتسريع الاجر ء تمر عاة غير  ملتعلمين . 

 تفعيل نظام  لشكااىل. 

 توحيج أساليب  لعمل. 

 تأهيل اتجريب  ملوظفين للتعامل مع  ملو طنين. 

 زيادة عجد  ملوظفين، زيادة سرعة الانترنت. 

  ل  ملو طنعلىسرعة ألاد ء ا لرد  ا  اخجمةعلىتحجيج مو عيج ثابته لجاره  نهاء الاجر ء ت ا احصول. 

  اخجمة لتو صل مع طالبي  اخجمة عنج تنفيذ . 

 

لل في محافظة قنا توصيات حول ألابعاد محل  لجر سة6-3

 :( لية الشكاوى )رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم وشكواهم بفيما يتعلق 

ستجابة الحتياجات  ملو طنين امطالبهم الا

  حتياجات المشراعات  لتنمية  ملحلية من طرق، اكهرباء، اتحسين للبيئة، امر كز للخجمات  لتكنولوجية الاستجابة بشكل أكبر في

 بالرغم من معرفة  ملو طنين بطرق  لشكااى، ال تز ل دارة الاستجابة للشكااى غير معلومة لجى  لريف بقنا   احضر ابشكل أكبرامطالب

 .متلقي  اخجمة

   اإنما ليس مبني بالضرارة على  ملشاركة  ملباشرة من جانب  ملستجيبين االاستجابة الحتياجاتهم لتو فق مع  حتياجات  ملو طنين ملا كان

قج يكون مبني على اتقارير  ملتابعة  لجارية  لتي تعجها جهات  لتنمية  ملحلية أا  لزيار ت  مليج نية، ابعض شكااى  ملو طنين، ا ستبيانات 

من  لضراري  لتوسع في  ستخج م تلك آلاليات ا لتنوع فيها، ا لشفافية حول دارية آلر ء  ملستفيجين من  اخجمات  لتقييمات  لرأي أا  ل

 .لاجود تلك آلاليات لتحسين  لثقة

  ملشاركين الكن جودة  ملشاركين اجودة  ملساهمات، فمن  لضراري  ختيار  ملشاركين في عجد ملا كانت عملية  ملشاركة ال يحكمها فقط  

تقييم الاحتياجات افقا ملعايير موضوعية اممن هم على در ية بمشكالت  ملجتمع ابصورة ممثلة لطو ئف  ملجتمع  ملختلفة احتى ينعكس 

 .ذلك على تقييم أفضل الحتياجات  ملجتمع

  ملو طنين لشكااى الاستجابة  

  بالطرق  ملختلفة للشكااى ا لتي تتعجى  لطرق  لشفهية ا لكتابية للطرق الالكترانية احتى  اخط - خاصة في  احضر في قنا– لتوعية

 . لساخن االاتصال
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 ل.خاصة اأنها  لوسيلة ألاكثر  ستخج ما في  لريف بقنا.لاضع منظومة متكاملة تضمن  لرد على  لشكااى الالكترانية خالل اقت محجد

 آلية  لشكااى بشكل يضمن سرعة الاستجابة لشكااى  ملو طنين، اقج يشمل ذلكتفعيل : 

o تخصيص مسئول للرد على  لشكااىلل 

o  تفعيل صنجاق للشكااى بكل قرية اتجميعها افتحها في يوم مخصص 

o  إعادة تأهيل  لكو در  لتي تعمل على در سة  لشكااى االاستجابة لها 

o عن  لطريقة  لي تم  تباعها للتعامل مع  لشكوى الالتز م بفترة زمنية محجدة لالستجابة للشكوى مع إلافصاح 

 الاهتمام  ملباشر بمشكالت  ملو طنين اخراج  ملوظف ملتابعة  ملشكالت على  لطبيعة 

  تفعيل آليه  لكترانيه للشكااى ااجود من يتولى  لرد على  لشكااى انشرها على الانترنت مع اضع دليل الستخج م تلك الالية امو عيج

 .محجده للرد

 عمل جلسات  ستماع دارية للتعرف  ملستمر على  حتياجات امطالب اشكااى  ملو طنين ا لسماح للمو طنين باملشاركة في حل  لشكااىل. 

 خط ساخن معلنه للمو طنين/لللشكااىلل تاحه  رقام اتفعيل صنجاق للشكااىل. 

 لشكوى  لتي تمر بها  ملر حل  اتبسيطتقليل  لراتين   

 لوساطة ا ملحسوبيةمحاربة  . 

ل

 (الوصول إإى املعلومات، تكلفة إمكانية الوصول )إمكانية الوصول للخدمة بفيما يتعلق 

  ا لتجميل لضمان عجم مطالبة  ملو طنين بأية تكاليف   ملخلفات ا لنظافة  ثم ملر كز  لتكنولوجية لكهرباء اخجمات مزيج من  لرقابة على

 .إضافية، اإلاعالن عن أية مصرافات أا رسوم مطلوبة من جانب  ملو طنين لتلقي  اخجمة

 ا لتجميل  ملخلفات ا لنظافة يليها  خجمات  ملر كز  لتكنولوجية خاصة-  لتنمية  ملحلية  ملقجمة  اأنشطةالاهتمام باإلعالن عن خجمات

 .  لتي تشهجها ا اخطط  ملستقبلية كي يصبح  ملو طن أكثر اعيا بجهود  الهات  ملحليةا لتطور ت-لثم  لطرق اأخير   لكهرباء

 الاهتمام باإلعالن عن آلية  لشكااى اطرق  لشكااى  ملتاحة اعن حقوق  ملو طنين. 

  الاهتمام باإلعالن عن آليات اطرق  ملشاركة في  لتخطيط اخالفة اعن معايير  ختيار  ملشاركين إذ  لم تكن  لجعوة عامة، ا ملكاشفة

 .ا ملصارحة حول ما تم أخذه في الاعتبار اما لم يتم أخذه في الاعتبار األاسباب

  أدا ر مكاتب اتفعيل- بينها إلانترنت ااسائل  لتو صل الاجتماعي امقابلة  ملسؤالين من- لتوسع في  لقنو ت  ملستخجمة إلتاحة  ملعلومات 

 خجمة  ملو طنين

 (التخطيط التشاركي)رضا املستفيدين عن املشاركة في عملية التخطيط للخدمات  بفيما يتعلق

  اأنه مع تفاات آر ء  ملشاركين الاهتمام بعملية  لتخطيط  لتشاركي ا ستج متها، اإن لم يتم أخذ آر ء كافة  ملشاركين في الاعتبار خاصة

،  ملهم اخلفياتهم ا حتياجاتهم فإنه ليس من  ملتوقع أا  ملنطقي الاستجابة لكافة مقترحاتهم في نفس  لتوقيت افي ظل محجادية  ملو رد

 .لا لتأسيس لها ا لشفافية مع  ملشاركين حول ما يمكن أخذه في الاعتبار اعما ال يمكن أخذه في الاعتبار  ملشاركة هنا هو  ستج مة عملية

 احتى  عج د  ستبيانات  لعامة اجلسات  لتشاار ا للقاء ت لنجا ت خاصة الاجتماعات اقنو ت اآليات  ملشاركة  لتوعية عن سبل ا 

 . مع  ستخج م الانترنت ااسائل  لتو صل الاجتماعي في  لجعوة لتلك الاجتماعات. لرأي لتجميع أر ء  ملو طنين

 إلاعالن عن  لجعوة الالاهتمام بقيم  لتخطيط  لتشاركي من مشاركة مجتمعية اتخطيط مشترك االاختيار  ملوضوعي للمشاركين

 .للتخطيط بشكل موسع

   لتوسع في دعوة  احضور للتخطيط  لتشاركي لتشمل أعج د أكثر من سكان  لريف اإلاناث ا لشباب في  لتخطيط اعجم  قتصار

 . لضمان تمثيل أفضل ارضا أعلى من كافة طو ئف  ملجتمع احضور على  ملر كز فقط

  م من  ما لجيها ستثمار-ذكور اإناث –لإيالء مزيج من ألاهمية لرأي امساهمات  لفئات  ملختلفة في  لتخطيط  لتشاركي، خاصة  لشباب

 . اكنوع من أنو ع  لتمكين لتلك  لفئاتطموح اأفكار امقترحات ججيجة

  باإلضافة إلى قيمة  لتمثيل  ملكاني اافقا لطو ئف  ملجتمع  ملختلفة، يجب إعالء قيم  احياد ا لنز هة ا لرقابة ا لتشاار بهجف  لتخطيط

 . اليج ا ملتابعة  اليجة للمشراعات

 تفعيل صفحة خاصة على مو قع  لتو صل الاجتماعي يتم من خاللها  لجعوة ملشاركة  ملو طنين من جميع  لفئات من  ملجتمع/إنشاء ،

 .اإلاعالن عن معايير الاشتر ك في عملية  لتخطيط  لتشاركي إن اججت

 عن الخدمات املحلية املقدمة لهم  فيما يتعلق بتقييم الخدمات، ورضاء املواطنين
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 إتاحة  ملعلومات ا لشفافية امشاركة  ملتاحة، فا رد  ملنفذة ا لمألانشطة  ملبذالة اجهود ت  لتو صل مع  ملو طنين بشكل داري حول  لم

 .ل ارضاهم عنهاللخجمةهم تقييمكبير على تفهم  ملو طنين ا ملو طنين لها تأثير 

 تبع ذلك يإال أنه ما إلى حج كبير  يعكس  حتياجات امطالب  ملجتمع قج لرغم من كون  لتخطيط للخجمة  لعناية بعملية تنفيذ  اخجمات، فب

 .تنفيذ هو أمر حيويلمن 

  الكهرباءخدمات 

  ل. اخ..لل. مر كز  لشباب،  لوحج ت  لصحية، دار  لعبادةمثل  لقرى في اخاصة  ملناطق  احيوية أكبرالاهتمام باملناطق  لريفية بشكل

 .  ملجينةاعجم  لتركيز د ئما على

  توزيع الاعتماد ت  ملالية حسب نسب  لسكانبين  ملجينة ا لقرى احتى بين  لقرى ابعضها الفي  لتوزيع  لعج لة. 

 ضاءة  ملقابر في جميع  لقرىلإ. 

  ل لضمان  الودة االاستمر ريةمضلل لكشافات ا قطع غيار ا لرقابة على عمليات توريج  ملعج ت 

 لتججيج الاعمجة ازيادة  لكشافات في  لشو رع  لرئيسية ا لشو رع  الانبية.

  ها ملتهالكة اتركيب كشافات لال لقجيمةلألاعمجةإحالل اتججيج المعزالةلألسالكل لقجيمةتغيير الاسالك. 

 ل.حماية الاسالك ا لكشافات من  لسرقة، اقج يكون ذلك من خالل تحويل الاسالك  لعلوية  لى  سالك تحت الارض 

 ل. زيادة الاعمجة ا لكشافات ا لوصول  لي  ملناطق  لنائية اإنارة  لطرق  لج خلية في  لقرى ليال

  ملكشوفةإحالل اتججيج  لكشافات االاسالك األاعمجة  ملتهالكة اتغطيه الاسالك . 

  للضمان بجانب  ملساكن  ملتو ججة كشاك للمحوالت  اتوفير  في فترة  لصيفباألخصمحوالت كهرباء  ضافية لتزايج  لكهرباء توفير

 . احماية من  لكهرباء

 ل.عمل صيانة دارية لألسالك االاعمجة ا لكشافات ا ملحوالت 

 ل.تركيب كشافات ليج ذ ت جوده

  خدمات الطرق:  

  بعضهال بين  لقرى ا ملجينة ابين  لقرىل  لطرقل مشراعاتفي لعج لة مر عاة. 

 ل.رصف  لطرق اتمهيجها مع الاهتمام بالطرق  الانبية

 ل شر ك  لشباب في  لرصف اتعجيل  لطرق ردم  لترع  مام  ملنازل من خالل النه شعبيه ملتابعه جوده  لطرق  ملرصوفة.

  يتم رصفها لتيتحجيج  لشو رع في مشاركه مجتمعيه فعاله . 

  فر ت  ملحافظة   هذه  مليز نية من صنجاق اتوقيع  لي رصف ايمكن  ملحتاجةضرارة اضع ميز نية تكفي  عمال  لرصف بالطرق

 ل.تعاان مع  لوحجة  ملحلية لب

  ل( لصرف–ل ملياه –ل لغاز )  لشركات  لثالثة مع لتنسيق  اأاال قبل  لبجء في  لرصف لبنية  لتحتية ا ملر فق أعمال الانتهاء من كافة

 . لعامهج ر ملال تفادي  الل يتم  لرصف مره ا حجة اال يتم تكسيره اأن تمام  ملر فق ضمان ا لطرق ل

 ل.رصف اتججيج  لطرق مع تفادي اضع تربة زلطيه كي ال ترفع منسوب الارض اعلى حساب  ملباني ا ملنازلل

 جوده  لطرقلعلى لرقابةاجود ال الودة معايير مر عاة. 

  لبيوت عن مستوي  لشارعحتى ال يتجنى مستوىل حالة رصفها من ججيج في ز لة  لطبقات  لعليا للطريق  . 

  لطرق لتنظيم  لسير امطبات صناعية لتقليل من علىتشكيل الان متابعة للتأكج من رصف ا تمام  ملهام اعمل  رشاد ت مرارية  

 . احو دث

  ل.حو دث كتيرهملا تسببه من  الاهلي يضعهال لتي لصناعية إز لة  ملطبات

  ا ملستشفيات ملج رس  احيوية كن  ك الامفيمطبات قانونيه اضع. 

 لطرق ا ز له  لتعجيات عليهاعلى داريه للطرق اعمل مطبات صناعيه  لصيانة  . 

  سير بطريقة  منهلل مساحة من  لرصيف من خالل ترككبار  لسن امر عاة ذاي الاحتياجات  اخاصة. 

  رصفصعبة  ل  لشو رع  لفرعية  لصغيرة  في اموفر،جمالي شكله اله  لبالط مثلهو ، االانترلوكعمل. 

 خدمات التجميل وإدارة املخلفات 
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 الاهتمام بالقرى مثل  ملجينة. 

 ل لتنسيق بين جهات امؤسسات  ملجتمع  ملجني ا احكومة الستكمال  ملنظومة. 

  ل. يتم تخصيصها لذلكبأماكنتخصيص حاايات المع  ملخلفات 

  جمع  ملخلفاتبلةيوميا دارية   لقمامة ا ملخلفات تقوم بصورةسيار ت مجهزه المعتوفير.  

 لشو رع  الانبيةحلم توفير سيار ت ذ ت حلم مالئم ل . 

 للشو رع  الانبيةلأصغرعمل صناديق بحلم توفير صناديق قمامة ا. 

  جمع  لقمامة  في تعمل  لتيل لعمالة عج د زيادة. 

 عاملة للألايجيتوفير  ايمكن  ستخج م الاشتر كات في   شتر كات من الاهالي لالشتر ك في منظومة  لنظافةجمع. 

  مين صحي للعمال مناسب لهم لقمامة، توفير تزى موحج للعمال ، عمل  من حيث  لكمامات اغيرها لنظافةالاهتمام بعمال . 

  ملخلفاتتغليظ عقوبة رمي ا على  ملخالفين  لرقابةتشجيج . 

  لتوزيعفي  لعج لة ةمر عا.ل لشارع في مياهعمل دار ت  ، 

 لتشلير للطرق  لعامة اد خل  لقرىل .  

 لعمل على تجاير للقمامة لالستفادة من  لعائج منها .  

 ضرارة عمل مبادر ت منظمة مع  المعيات الاهلية ا الهات  ملختصة اجهاز شؤن  لبيئة لرفع  لقمامة.  

  لوعي، رفع اعمل توعية عامة للمو طن لرفع  لثقافة  

 ل لرقعة  اخضر ءزيادة الاهتمام بتجميل  ملجينة ا لقرى ا لعمل على زر عة الاشلار ا. 

  ملجينة مكان بعيج عن فيمجفن مخلفات صحي توفير . 

 خدمات املراكز التكنولوجية 

  لقرىلفي بكل احجة محلية تكنولوجيتوفير مركز  . 

  لتي يقوم بها  ملركز ا اخجماتباألدا ر لتعريف  . 

 عمل دليل بااخجمات ا جر ء ت  لعملال.الاجر ء ت االاار ق  ملطلوبة لكل  اخجماتعن عالن الا. 

 ل.سج د عنج  ل إيصال لتي يوفرها  ملركز اأخذاخجمة   رسوم في الاعالن عنشفافية  ل 

 ملر كز بأهميةمل نجا ت توعيه  عمثال من خالل الاعالن ا لترايج اخجمات  ملر كز اطريقه عمله اتوعية ألاهالي بوجود هذه  ملر كز  

أا  ستخج م لالاجتماعي عمل الفتات في  لوحجة  لصحية ا لنو دي، عمل صفحه على شبكه  لتو صل ،ا اخجمات  لتي تقجمها

 ل.االاسعار ا اخطو ت  ملفراض  تباعهال–ل لتكنولوجي يقجمها  ملركز  لتي بااخجمات ا لتعريفل لوعي لنشر  ملحليةلإلاذ عة

  تسهيل الاجر ء ت 

 لخجمات  ملقجمة للمو طن لتوسع في  ل 

 يتم تقجيم حتىلألاماكن هذه في  ختيار موظفين متخصصين امؤهلين امجربين  أاتأهيل اتجريب  ملوظفين للتعامل مع  ملو طنين 

 . بشكل فعال اخجمة

 زيادة عجد  ملوظفين، زيادة سرعة الانترنت. 

  ل  ملو طنعلىسرعة ألاد ء ا لرد  ا  اخجمةعلىتحجيج مو عيج ثابته لجاره  نهاء الاجر ء ت ا احصول. 

  اخجمة لتو صل مع طالبي  اخجمة عنج تنفيذ . 

 ىا رشللحج من  لموظف الاد رة  لهنجسية ا  ملو طنين  لتعامل  ملباشر بين. 

ل
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 تجميع مستويات الرضا على الخدمات لكل مستويات الدراسة 

لعلى  اخجماتلمستوي  لرضا

مستوي 

 الدراسة

محافظة  البرنامج

 قنا

محافظة 

 سوهاج

ريف 

 قنا

ريف 

 سوهاج

حضر 

 قنا

حضر 

 سوهاج

ذكور 

 قنا

ذكور 

 سوهاج

إناث 

 قنا

إناث 

 سوهاج

 الخدمة

الكهرباء 

 والانارة العامة

 %52 %38 %51 %36 58% 40% 49% 36% %52 %36ل44%

 %39 %18 %29 %17 %39 %18 %32 %18 %34 %18ل%26 الطرق 

النظافة وإدارة 

 املخلفات

 %39 %20 %34 %19 %48 %20 %31 %19 %36 %19ل28%

مراكز 

تكنولوجيا 

 املعلومات

 %29 %24 %36 %25 %40 %20 %30 %26 %33 %25ل29%
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 تجميع مستوي  لرضا على جوده تقجيم  اخجمات

 على جوده تقديم الخدمات مستوي الرضا
مستوي 

 الدراسة

محافظة  البرنامج

 قنا

محافظة 

 سوهاج

ريف 

 قنا

ريف 

 سوهاج

حضر 

 قنا

حضر 

 سوهاج

ذكور 

 قنا

ذكور 

 سوهاج

إناث 

 قنا

إناث 

 سوهاج

شباب 

 قنا 

شباب 

 سوهاج

راشدين 

 قنا 

راشدين 

 سوهاج 

 الخدمة

الكهرباء 

والانارة 

 العامة

54% 48 % 60 % %46 %65 56% %62 40% 50% 50% 64% 56% 50% 40% 69% 

 %54 %40 %39 %44 %39 %46 %50 %33 %52 %44 %43 %43 %45 %43 %45 الطرق 

النظافة 

وإدارة 

 املخلفات

29% 24% 35% 24% 30% 22% 48% 50% 33% 22% 39% 31% 27% 20% 42% 

مراكز 

تكنولوجيا 

 املعلومات

13% 17% 9% 14% 5% 33% 19% 20% 4% 6% 11% 25% 4% 5% 12% 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

محافظة  البرنامج 

 قنا 

محافظة 

 سوهاج 

ريف  ريف قنا 

 سوهاج  

حضر  حضر قنا   

 سوهاج   

ذكور  ذكور قنا 

 سوهاج 

إناث  إناث قنا 

 سوهاج 

 مراكز تكنولوجيا املعلومات  النظافة وإدارة املخلفات  الطرق  الكهرباء والانارة العامة 
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ترتيب مستوي الرضا على جودة تقديم الخدمات 

 ملستويات الدراسة 
ُ
 وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستويات 

ل لجر سة

مستويات 

لجوده  لطرقل

 %54 راشدين سوهاج

 %52 حضر سوهاج

 %50 ذكور سوهاج

 %46 اناث قنا

 %44 شباب قنا

 %44 حضر قنا

 %43 ريف قنا

 %43 ريف سوهاج

 %40 راشدين قنا

 %39 اناث سوهاج

 %39 شباب سوهاج

 %33 ذكور قنا

 

مستويات 

ل لجر سة

لمستوي جوده

ل لنظافة اإد رة  ملخلفات

 %50 ذكور قنا

 %48 حضر سوهاج

 %42 راشدين سوهاج

 %39 اناث سوهاج

 %33 ذكور سوهاج

 %31 شباب قنا

 %30 ريف سوهاج

 %27 شباب سوهاج

 %24 ريف قنا

 %22 اناث قنا

 %22 حضر قنا

 %20 راشدين قنا

 

مستويات 

ل لجر سة

مر كز )مستويات جوده 

ل(تكنولوجيا  ملعلومات

 %33 حضر قنا

 %25 شباب قنا

 %20 ذكور قنا

 %19 حضر سوهاج

 %14 ريف قنا

 %12 راشدين سوهاج

 %11 اناث سوهاج

 %6 اناث قنا

 %5 راشدين قنا

 %5 ريف سوهاج

 %4 ذكور سوهاج

 %4 شباب سوهاج

 

مستويات 

 الدراسة

 مستويات جوده 

 للكهرباء والانارة العامة 

ل%69 راشدين سوهاج

 %65 ريف سوهاج

ل%62 حضر سوهاج

ل%64 إناث سوهاج

 %56 حضر قنا

 %56 شباب قنا

 %50 شباب سوهاج

 %50 ذكور سوهاج

 %50 إناث قنا

 46% ريف قنا

 %40 ذكور قنا

 %40 راشدين قنا
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:(آلية  لشكااىل)مستوي رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم   

مستوي رضا املستفيدين عن الاستجابة الحتياجاتهم ل

لومطالبهم

 لية )شكواهم لمستوي رضا املستفيدين عن الاستجابة 

 :(الشكاوى 

ل

ل%39ل%68ل لبرنامج

ل%34ل%86لمحافظة سوهاج 

ل%44ل%63لمحافظة قنا 

ل%54%ل80لحضر سوهاج 

ل%54%ل64لحضر قنا 

%ل41%ل62لريف سوهاج 

ل%29%ل62لريف قنا 

ل%46%(ل76)ل ناث سوهاج 

ل%27%(ل68)ل ناث قنا 

ل%44%(ل61)لذكور سوهاج 

ل%36ال%58لذكور قنا 

ل%46ل%70لشباب سوهاج 

ل%26ل%62لشباب قنا 

ل%43ل%66لر شجين سوهاج 

ل%39ل%63لر شجين قنا 

ل

:(آلية  لشكااىل) رضا  ملستفيجين عن الاستجابة الحتياجاتهم امطالبهم اشكو هم ترتيب مستويل  

 مستويات  لجر سة
مستوي رضا املستفيدين عن 

 الاستجابة الحتياجاتهم ومطالبهم

ل%80لحضر سوهاج

ل%76ل ناث سوهاج

ل%70لشباب سوهاج

ل%68ل ناث قنا

ل%66لر شجين سوهاج

ل%64لحضر قنا

ل%63لر شجين قنا

ل%62لريف سوهاج

ل%62لريف قنا

ل%62لشباب قنا

 مستويات  لجر سة
مستوي رضا املستفيدين عن الاستجابة 

 :( لية الشكاوى )لشكواهم 

ل%54لحضر سوهاج 

ل%54لحضر قنا 

ل%46ل ناث سوهاج 

ل%46لشباب سوهاج 

ل%44لذكور سوهاج 

ل%43لر شجين سوهاج 

ل%41لريف سوهاج 

ل%39لر شجين قنا 

ل%36لذكور قنا 

ل%29لريف قنا 
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ل%61لذكور سوهاج

ل%58لذكور قنا
ل

ل%27ل ناث قنا 

ل%26لشباب قنا 
ل

ل

 


