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تنمية المجتمعات المهمشة عبر تقديم خدمات البلدية الخاضعة للمساءلة

(المرحلة الثانية)في قطاع غزة 

بالشراكة مع صندوق تطوير واقراض البلدياتتنفيذ المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات

بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية



GVCD Phase IIلمشروع  PCDCRفريق 

المهمة االسم #
رئيس الفريق سعيد المقادمة. أ 1

منسق المشروع شيرين عبد الرحمن. م. د 2

الخبير المجتمعي اياد أبو حجير. م 3

مهندس التخطيط والبنية التحتية باسل دبور. م 4

باحث عبد المنعم الطهراوي. أ 5

الخبير االعالمي الهباشمحمد . أ 6

خبير المراقبة والتقييم رامز جبر. أ 7

مدرب ربيع حمودة. أ 8

أخصائي التحرير وإعداد التقارير عصام عدوان. أ 9

منسق ميداني آية جودة. م 10

منسق ميداني أروى ياسين. م 11



أهداف المشروع
تنمية المجتمعات المهمشة عبر تقديم خدمات البلدية الخاضعة للمساءلة

(المرحلة الثانية)في قطاع غزة 

تحقيقفيالمساهمةإلىأيًضاالمشروعيهدف

تفقيبماالجنسينبينوالمساواةاالجتماعيةالعدالة

للفئاتوخاصةاإلنسان،حقوقعلىقائمنهجمع

فيارالقرصانعيعلىوالتأثيروالمهمشة،الضعيفة

اتاحتياجلتلبيةوالبلدياتالحكوميةالمؤسسات

.المهمشةالمناطقفيالفئاتهذهوأولويات

معيةالمجتوالمسائلةالمشاركةتعزيزإلىالمشروعيهدف

اطقللمنالمقدمةالخدماتلتحسينالبلدياتأداءوتطوير

فيالمشاركةخاللمنحياتهمعلىيؤثرمماالمهمشة،

دةجووتحسينوالتطويروالتخطيطالقرارصنععملية

.الخدمات

شهر       27: مدة المشروع 

2024نوفمبر 30لـ 2022سبتمبر 1من 



مخرجات المشروع
تنمية المجتمعات المهمشة عبر تقديم خدمات البلدية الخاضعة للمساءلة

(المرحلة الثانية)في قطاع غزة 

تعزيز مساءلة السلطات المحلية تجاه المواطنين 

(  الشباب والنساء ولجان األحياء)والجماعات المدنية 

.ومشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار المحلية

تحسين تقديم الخدمات المحلية 

الخاضعة للمساءلة للمجتمعات 

.الضعيفة



المستهدفة في المرحلة األولى والثانية من المشروعالبلديات 
GVCDP I and GVCDP II

ةفي المرحلة الثانيالبلديات  في المرحلة األولىالبلديات 

بلدية المغازي 1 بلدية الشوكة 1

السلقابلدية وادي  2 بلدية البريج 2

بلدية المصدر 3 بلدية أم  النصر 3

بلدية عبسان 4 بلدية عبسان الجديدة 4

بلدية الفخاري 5 بلدية القرارة 5

بلدية خانيونس 6 بلدية خزاعة 6

بلدية بني سهيال 7 بلدية رفح 7

تفادةالمسالدروسمنواالستفادةاألولى،المرحلةفيتحققتالتيوالمخرجاتالنتائجعلىالمشروعسيعتمد

فيشةالمهمالمناطقفيالفئاتمشاركةتعيققدوالتيقائمةتزالالالتيالتحدياتعلىالتغلبعلىوالعمل

.البلدياتبهاتقومالتيالتنميةعملية



تحديد واختيار المناطق المهمشةآلية

اتوصندوق تطوير واقراض البلديزاعاتالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل الن البلديات

:االستهداف الجغرافي للفئات المهمشة هو عملية تشاركية بين



بكاتش–الصلبةالنفايات)كافيةخدماتفيهاتتوفرالالتيالمناطق

ناطقالم–المعبدةالطرقنسبةتدني-الصحيالصرفشبكات–المياه

دائقالحمثلالعامة،األماكن–طبيعيةغيراوطبيعيةلكوارثالمعرضة

.(األغراضمتعددةالمرافقأووالمالعب

نينوالمسوالشبابفئاتهمبكافةالنساءاحتياجاتلتلبيةاألولوية.

المواطنينمنوموثقةمتكررةطلباتوشكاوىبهامناطق.

لىعأوالبلديات،فيالمبنيةالمناطقخارجيعيشونالذينالسكان

.لألونرواالتابعةالالجئينمخيماتأطراف

العامةللخدماتاألدنىالحدعنبعيدةإقامتهمتعتبرالذينالسكان.

ماتللخدللوصولالشخصيالمستوىعلىقيودلديهمالذينالسكان.

تحديد واختيار المناطق المهمشةآلية

ة بناًء على المعايير التالي

(:رعلى سبيل المثال ال الحص)



تدخالت المشروع

رفع الوعيعلى مستوى  على مستوى التدريب

تطوير على مستوى تقديم الخدماتعلى مستوى 
السياساتوتغيير



النساء

ذوي 
االعاقة

الشباب

كبار السن

معايير اختيار الفئات المشاركة



أنشطة المشروع



أنشطة المشروع

.هدفةالمستالمحليةوالمناطقالبلدياتفيالمهمشةالمجتمعاتواختيارتحديد

لتحديدةالمدنيالمشاركةوتعزيزالمسؤولةالتحتيةالبنيةخدماتتقديمتعزيز

.واألولوياتالمشاريعواختيار

جموعاتوالموالمواطنينالبلدياتقابليةمدىلتقييماالحتياجاتتقييمإجراء

.االجتماعيةالمساءلةوأدواتالمدنيةالمشاركةلتفعيلالمجتمعية

،المحليةاللجانوأعضاءالمجتمع،ونشطاءالبلديات،وتدريبقدراتبناء

شأنبالمستهدفةالمناطقفيالمجتمعيةوالمنظماتالمدني،المجتمعومنظمات

.االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركة

1

2

3

4



والمجموعاتالمدنيالمجتمعمنظماتوتحديدالمجتمعيةالمواقعتخطيط

اتصالخطةووضعالصلةذوياآلخرينالمصلحةوأصحابالنشطةالمدنية

.االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركةلتعزيز

اتالتوصيوتقديمالحقائقأوراقوتطويرالسياساتحوارجلساتتسهيل

.االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركةعلىللحفاظ

لحوتثقيفيةوحمالتإعالميةوحمالتعامةتوعيةحمالتوتنفيذتطوير

.االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركة

5

6

7

يتبعأنشطة المشروع 



ات،البلديمستوىعلىالجندرمراعاةاستراتيجيةوتطويربتعميمالنهوض

ومستوىالتوظيفمستوىعلىاالجتماعيالنوعتكامللتعزيزالتدريبوتوفير

.لتنفيذهاالداخليةالكفاءةوتعزيزالمشروع،

اركةبالمشعالقةذات)الحجمصغيرةالمجتمعيةالمشاريعلمنحدعواتتنظيم

.(االجتماعيةوالمساءلةالمدنية

ماتومنظالمجتمعيةوالمنظماتالمجتمعوأعضاءالمحليةاللجانقدراتتعزيز

.المنفذةللمشاريعالتحتيةالبنيةوصيانةمراقبةفيالمدنيالمجتمع

8

9

1

0

المدنيةركةالمشالتحسينالراجعةوالتغذيةالتعلمآلياتوتعزيزوتقييممراقبة

.غزةقطاعالمجتمعيةوالمساءلة

1

1

يتبعأنشطة المشروع 



المستهدفةالمحليةوالمناطقالبلدياتفيالمهمشةالمجتمعاتواختيارتحديد

1

النشاط

المستهدفةالبلدياتفيالمهمشةالمجتمعاتبأسماءقائمة المخرج

Activity: Identify and select the vulnerable communities in

the targeted municipalities and localities.

مجموعات بؤرية في كل 

مجتمع لتحديد المشاريع

لقاءات في البلديات بين 

البلديةالمواطنين ومسؤولي 

مستوى مشاركتهم في : )تشكيل لجنة اجتماعية في كل مجتمع، بناًء على معايير

مستوى -مستوى فهمهم الحتياجات المجتمع وعمل البلدية -العمل المجتمعي 

(.مستوى الخبرة في تقييم المشاريع واألفكار-مشاركتهم في حل النزاعات 

اجتماعات في كل بلدية بين اللجان والمسؤولين إلجراء االختيار 

. مشاريع7النهائي ألهم 

ورشات عمل في البلديات لعرض االختيار النهائي قبل 

التصويت ألعلى مشروعين

ورشة عمل للتحقق من صحة اختيار وتقييم المشاريع بالتعاون مع

.المستشار الفني المحلي في صندوق تطوير واقراض البلديات

عرض نتائج االختيار النهائية للمشاريع على صندوق 

.البلديات للتأكيد النهائي

البلديات 

الجديدة



واختيارديدلتحالمدنيةالمشاركةوتعزيزالمسؤولةالتحتيةالبنيةخدماتتقديمتعزيز

واألولوياتالمشاريع

2

النشاط

المدنيةالمشاركةطريقعنالمهمشةللمناطقالمشاريعاختيارتم المخرج

Activity: Enhancing accountable infrastructure services

delivery and enhancing civic participation to identify and

select projects and priorities

مجموعات بؤرية 

في كل مجتمع لتحديد 

المشاريع

لقاءات في البلديات بين المواطنين 

ومسؤولي البلدية لتعزيز الحوار 

ومناقشة أولويات المجتمعات المهمشة

مستوى مشاركتهم في : )كل مجتمع، بناًء على معاييراجتماعية في تشكيل لجنة 

مستوى -مستوى فهمهم الحتياجات المجتمع وعمل البلدية -العمل المجتمعي 

(.المشاريع واألفكارمستوى الخبرة في تقييم -مشاركتهم في حل النزاعات 

اجتماعات في كل بلدية بين اللجان والمسؤولين إلجراء االختيار 

. مشاريع7النهائي ألهم 

االختيار النهائي قبل البلديات لعرضورشات عمل في 

ألعلى مشروعينالتصويت 

ورشة عمل للتحقق من صحة اختيار وتقييم المشاريع بالتعاون مع

.المستشار الفني المحلي في صندوق تطوير واقراض البلديات

عرض نتائج االختيار النهائية للمشاريع على صندوق 

.البلديات للتأكيد النهائي

البلديات الجديدة

البلديات القديمة



3
Development and conduct Need Assessment to assess

municipalities, citizens, and community groups’ redness to

effectively use civic participation and social accountability

أجلمنحليةالموالمجتمعاتوالمواطنينالبلدياتقابليةمدىلتقييماالحتياجاتتقييموإجراءتطوير

االجتماعيةالمساءلةوأدواتالمدنيةللمشاركةالفعالاالستخدام
النشاط

والمساءلةالمدنيةالمشاركةعناحتياجاتهممحددةالمحليةوالمجتمعاتوالمواطنينالبلديات

االجتماعية
المخرج

للمشروعوتعريفيةتوجيهيةجلسات

ييملتقاالجتماعيالتواصلووسائلاالنترنتعبرمسج

االحتياجات

والمساءلةالمشاركةاحتياجاتوتقييمتحليلاجراء

يجيةاالستراتالخطط)طريقعنالبلدياتعبرالمجتمعية

(اجتماعات–مقابالت–نقاشحلقات–استبيانات–

البلديات القديمةالبلديات الجديدة

مقابالت-بؤريةمجموعات

احتياجاتوتقييمتحليلاجراء

عبرالمجتمعيةوالمساءلةالمشاركة

البلديات



نظماتومالمشكلة،المحليةواللجانواألعضاء،المجتمع،ونشطاءللبلديات،والتدريبالقدراتبناء

مساءلةوالالمدنيةالمشاركةلمجافيالمستهدفةالمناطقفيالمجتمعيةوالمنظماتالمدني،المجتمع

.االجتماعية

4

النشاط

الفئاتجميعقبلمناالجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركةمجالفيعاليةوقدراتوعي المخرج

Activity: Capacity building and training program for municipalities,

community activists, and members, formed local committees, CSOs, and CBOs

in the targeted localities on civic participation and social accountability.

البلديات القديمةالبلديات الجديدة

فينيالمدالمجتمعولمؤسساتالبلدياتلمسؤوليتدريبيةبرامج

المجتمعيةوالمسائلةالمشاركةتعزيزمجال

النشطينللمواطنينلمدربينتدريببرنامج



وأصحابالنشطةالمجتمعيةوالمنظماتالمدنيالمجتمعمنظماتوتحديدالمجتمعخرائطرسم

االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركةلتعزيزاتصالخطةووضعالصلةذويمنالمصلحة

5

النشاط

ذويمنالمصلحةوأصحابالنشطةالمجتمعيةوالمنظماتالمدنيالمجتمعلمنظماتواضحةخرائط

االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركةلتعزيزشاملةاتصالخطةوالصلة
المخرج

Activity: Community mapping and identification of CSOs, CBOs, civic active

groups, and other related stakeholders and developing a communication plan

to promote civic participation and social accountability.

منظماتاللتحديدالمختارةللمجتمعاتالمجتمعخرائطلرسمتوجيهيةجلسات

.النشطةوالهيئاتاألحياءولجانالمدنيالمجتمعومنظماتالمجتمعية

المجتمعمخططوتنفيذتطوير

أنشطةفيالشراكهمالمدنيالمجتمعمنظماتمعتوجيهيةجلسات

.المشروع

البلديات الجديدة

المشروعأنشطةفيوالجماعاتلألفرادالمتوقعةاألدوارتحديد

وعالمشروفريقوالمسؤولينالمواطنينبيناتصالخطةوتصميم
المجتمعيةالمشاركةاحتياجاتلتحديدمحليمجتمعلكلحقائقورقة

مدىلقياسوالبلدياتالمواطنينمنلكلبسيطاستبيانإجراءالمجتمعيةوالمساءلة

.المشروعأنشطةفيالمشاركة

لمجتمعيةاوالمسائلةبالمشاركةيتعلقفيمااألحياءولجانالمدنيالمجتمعومنظماتالمجتمعيةالمنظماتلتحديدللبلدياتالمجتمعاتخرائطتحديث

البلديات القديمة



مشاركةالعلىللحفاظالتوصياتوتقديمالحقائق،أوراقوتطويرالسياسات،حوارجلساتتسهيل

.االجتماعيةوالمساءلةالمدنية

6

النشاط

أوراقوتطويرالسياسات،حوارخاللمناالجتماعيةوالمساءلةالمدنيةالمشاركةعلىالحفاظ

التوصياتوتقديمالحقائق،
المخرج

Activity: Facilitating policy dialogue sessions, developing factsheets, and

providing recommendations to sustain civic participation and social

accountability.

والمسؤولينالمواطنينبينسياسيحوارجلسات

السياساتحوارلجلساتحقائقورقتطوير

بةالمراقأدواتتطويرخاللمنالمدنيةالمشاركةاستراتيجيةتنفيذدعم

والتقييم

تحديد مؤشرات لقياس تكامل المشاركة المجتمعية

ةالبلديات الجديد

يةالفنالمساعدةلتقديمالبلدياتفيسنويةنصفاجتماعاتعقد

.والدعم

يزلتعزواالقتراحاتوالتوصياتواألدواتالممارساتأفضلالوصول

.االستراتيجيوالبرنامجاألنظفاإلنتاجودعم
بة دعم تنفيذ استراتيجية المشاركة المدنية من خالل تطوير أدوات المراق

.والتقييم



المدنيةالمشاركةحولتثقيفيةوحمالتإعالميةوحمالتعامةتوعيةحمالتوتنفيذتطوير

االجتماعيةوالمساءلة

7

النشاط

ةاالجتماعيوالمساءلةالمدنيةالمشاركةحولعامةتوعية المخرج

Activity: Develop and implement public awareness, media campaigns,

and educational campaigns on civic participation and social

accountability.

المساهمةوللسكانتوعيةجلساتبإجراءسيقومونالذينالبلدياتفياالجتماعيةاللجانتشكيل

.بلدياتهمفيالمشروعأنشطةتنفيذفي

المجتمعيةالمشاركةمجالفيبلديةكلفيللمواطنينجلساتخاللمنعامةتوعيةحملة

.االجتماعيةوالمساءلة

وسائل-إذاعيةإعالنات–جداريةلوحات-منشورات-مفتوحةاجتماعات)إعالميتانحملتان

(وفيسبوكوإنستجراماليوتيوب-إعالميةوحملةتوعويةمواد-االجتماعيالتواصل



.ياتالبلدفيالمساواةتقييمفيالستخدامهاجندريةمرجعيةقائمةوضع

توفيروالبلديات،مستوىعلى(الجندر)االجتماعيالنوعمراعاةبتعميمالنهوض

وتطوير،(المشروعومستوىالتوظيفمستوىعلىالجندرتكامللتعزيزالتدريب

.لتنفيذهاالداخليةالكفاءةلتعزيزالجندرمراعاةلتعميماستراتيجية

8

النشاط

البلدياتمستوىعلى(الجندر)االجتماعيالنوعمراعاة المخرج

Activity: Advancing gender mainstreaming at the municipality level, providing

coaching and training to enhance gender integration at the employment level

and project level), and developing a gender mainstreaming strategy to enhance

internal competence for implementing it.

الجديدةللبلدياتاالجتماعيالنوعتدقيقتحليلإجراء

.اواةوالمسالجندرمراعاةتعميمحولالمجتمعوأفرادالبلدياتموظفيتدريب

المرأةلتمكينمحليةوآلياتاالجتماعيبالنوعخاصةعملخطةتصميم

.البلدياتفيالجندرمراعاةتعميمواستدامة

GVCDمناألولىللمرحلةاالجتماعيالنوعتدقيقتقريرمراجعة

ةالبلديات القديمةالبلديات الجديد

لمرأةالتمكينمحليةوآلياتاالجتماعيبالنوعخاصةعملخطةتصميم

.البلدياتفيالجندرمراعاةتعميمواستدامة

الجندرمراعاةتعميمحولالمجتمعوأفرادالبلدياتموظفيتدريب

.والمساواة

لبلدياتافيالمساواةتقييمفيالستخدامهاجندريةمرجعيةقائمةوضع



لةوالمساءالمدنيةبالمشاركةعالقةذات)الحجمصغيرةالمجتمعيةالمشاريعمنحدعواتتنظيم

تأثيرعلىللحفاظاألولى،المرحلةمنالمحليةاللجانوتقويةالمجتمعتعبئةوتعزيز(االجتماعية

المدنيةالمشاركةوتعزيزالمنفذةالمبادرات

9

النشاط

القةعذات)الحجمصغيرةالمجتمعيةالمشاريعمنح

(االجتماعيةوالمساءلةالمدنيةبالمشاركة

المخرج

Activity: Organize grants calls for small–scale community projects (with

potential relation to civic participation and social accountability) and Enhance

community mobilization and strengthen the local committees from phase 1, to

sustain the impact of the implemented initiatives & promote civic participation

مجتمعيةالوالمشاريعللمبادراتالصغيرةالمنحأفكارلشرحتوجيهيةجلسات

اريعالمشتحديدمنلتمكينهمالمجتمعيةوالمجموعاتالمحليةاللجانتدريب

.ياتالبلدمعبالتعاونوتقييمهاومراقبتهاوتنفيذهاوتخطيطهاالمختارة

ةالمهتمالمجتمعمنظماتعنأبحاثمقترحاتلتقديماإلنترنتعبردعوة

.الصغيرةالمنحالختياربحثيةورقةبتقديم

جاناللتتعاونوالمتابعةوالتنفيذوالتخطيطالتصميمإجراءاتخاللمن

دياتالبلوإقراضتطويرصندوقمنفريقمعمسبقًاالمنشأةالمجتمعية

قييموتالختياروالبلديةالنزاعاتوحلللديمقراطيةالفلسطينيوالمركز

.محددةمعاييرعلىبناءالصغيرةالمنحمشاريع

ملءفيةكيحولإرشاداتلتقديمالصغيرةالمجتمعلمنحكتيبتوزيع

االجتماعيةبالمسؤوليةمرتبطةمجتمعيةمبادرةوتنفيذ

علىزالتركيمعالسابقةالمرحلةمنالمكتسبةالمعرفةعلىالبناء

.اتالبلديمعوتفاعلهاالتنفيذمرحلةفيالمحليةاللجانواجبات



ومنظماتالمجتمعيةوالمنظماتالمجتمعوأعضاءالمحليةاللجانقدراتتعزيز

المنفذةللمشاريعالتحتيةالبنيةوصيانةمراقبةفيالمدنيالمجتمع

1

0

النشاط

المدنيالمجتمعومنظماتالمجتمعيةوالمنظماتالمجتمعوأعضاءالمحليةاللجان

المنفذةللمشاريعالتحتيةالبنيةوصيانةمراقبةعلىقادرة
المخرج

Activity: Enhance local committees, community members,

CBOs, and CSOs’ capacities in monitoring and maintaining

the infrastructure of implemented projects.

والمنظماتالمحلية،واللجانالمجتمع،ألفرادتدريبيبرنامج

اتخدموصيانةتنفيذلمراقبةالمدنيالمجتمعومنظماتالمجتمعية،

.التحتيةالبنيةومشاريع

المدنيةالمشاركةلتعزيزإجراءاتدليلتصميم

ةالبلديات الجديد

والمنظماتالمحلية،واللجانالمجتمع،ألفرادتدريبيبرنامج

اتخدموصيانةتنفيذلمراقبةالمدنيالمجتمعومنظماتالمجتمعية،

.التحتيةالبنيةومشاريع

ةالبلديات القديم



دنيةالمالمشاركةلتحسينالراجعةوالتغذيةالتعلمآلياتوتعزيزوتقييممراقبة

االجتماعيةوالمساءلة

1

1

النشاط

اركةالمشمجالفيالراجعةوالتغذيةوالمتابعةالتقييمتقارير

المجتمعيةوالمساءلةالمدنية
المخرج

Activity: Monitoring, evaluating, and enhancing learning and

feedback mechanisms to improve civic participation and

social accountability LG sector

والنتائج،التحقق،ومصدرالبيانات،جمعأدواتتشملخطةاعداد

البلدياتلجميعاألساسوخطوالمؤشرات،واألثر،والمخرجات،

خاللمنسنويربعتعلمإجراء

البلدياتفيالتفكيراجتماعات

اتوالتوصيوالمالحظاتالراجعةالتغذيةوآلياتالممارساتأفضلتوثيق

التفكيراجتماعاتخاللمنالسنويربعبالتعلمالخاصة

كذلكوللنتائجالنهائيالتقريركتابة

والتقييمالمراقبةخطةتنفيذ

ولجانمعيةالمجتالمنظمات-البلدية:النهائيةالتقييمتقاريرمننسختوزيع

وتقديموالشمولاإلنصافمدىوتحديدالمشاريعتقييمعلىللتعرفاألحياء

.المستقبلفيالجديدةللمشاريعواألفكارالتوصيات

رأيلفحصبؤريةومجموعةمقابالت

ولجانالمجتمعيةوالمنظماتالبلدية

التقييمتقريرجودةحولاألحياء



المجتمعات المهمشة عبر مشروع تنمية 

تقديم خدمات البلدية الخاضعة للمساءلة

(المرحلة الثانية)في قطاع غزة 

شكرا حلسن استماعكم


	الأحياء المهمشة
	آلية تحديد واختيار المناطق المهمشة

