
 
 

 التخطیط الحضري من منظور النوع االجتماعي

 مقدمة:

بأن المرأة  مي والدمقراطیة " مفتاح"رة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمن إیمان المباد انطالقاأهمیة هذا المشروع  تنبع
استقرار ، لتحقیق المجتمعيلیة التغییر والتحول تعتبر مصدرًا مهمًا للمعلومات بوصفهن مساهمات فاعالت في عم

  والتنمیة المستدامة، وصوًال لمجتمع فلسطیني دیمقراطي تعددي تحترم فیه حقوق المواطنین.

التي تُعنى بمشاركة السكان في تحدید شكل  أحد أهم الحقولك مشاركة المرأة في عملیة التخطیط الحضري  وتعتبر
تحدید في ل مشاركة جمیع الفئات المجتمعیة من خال وذلك وطبیعة التجمع الذي یعیشون فیه بشكل مشترك،

 االحتیاجات ومناسبة عملیة التخطیط لها، ومراعاة المتطلبات المادیة والمعنویة الكفیلة بضمان تفاعل األفراد داخل
  .المكان وشعورهم بالراحة واألمان

عملیة التخطیط الحضري  في تعزیز إدماج النساء من عضوات المجالس البلدیة والقرویة في "مفتاح"ویأتي تدخل 
 - استكماًال للجهود المبذولة في هذا اإلطار وبناءً على مشاركة مفتاح في مؤتمر األمم المتحدة للتخطیط الحضري

، حیث قدمت مفتاح عرضًا للتحدیات التي تواجه 2016الموئل الثالث، والذي عقد في مدینة كیتو في اإلكوادور عام 
ع االجتماعي في المناطق التي تعاني حاالت الصراع أو االحتالل كالحالة التخطیط الحضري من منظور النو 

  الفلسطینیة.

لممارسة دورهن القیادي في  ،البلدیة والقرویة على دعم عضوات المجالسه المبادرة كما ویرتكز تدخل "مفتاح" في هذ
التغیرات التي  یوضحمن خالل تطویر مخطط هیكلي وذلك  للتجمعات السكانیة التي یمثلنها، إطار عملیة التخطیط

االحتیاجات المختلفة للفئات المجتمعیة من  مما یعكسالمخطط بعد تدخل النساء في عملیة التخطیط،  على طرأت
  .وتم التعامل مع مخطط بلدة عصیرة الشمالیة كنموذج على هذا التدخل منظور النوع االجتماعي

  الهدف العام:

تمتع بحق الحصول على الفرص المتساویة في جمیع المجاالت، وضمان حضور منظور النوع تشجیع النساء لل
االجتماعي في المستویات المختلفة لصناعة القرار ورسم السیاسات العامة، بما یحقق حمایة لحقوق النساء وتوزیع 

  عادل للموارد.



 
 

  :الفرعيالهدف 

ة الحكم المحلي إلدماجهن في عملیة التخطیط الحضري دعم عضوات المجالس البلدیة والقرویة في إطار وزار 
، وتأثیر ذلك على عملیة تخطیط التطور الحضري، ضمن فعالیات منتدى فلسطین یمثلنهاللتجمعات السكانیة التي 

  .2017الثاني الذي عقد في جامعة بیرزیت خالل تشهر تشرین أول  للتخطیط الحضري

  

  

 


