
 

 

 

  من المشروع : العام الھدف

لقدس تعزیز المساواة بین الجنسین والضغط باتجاه المشاركة السیاسیة للنساء في الحكم المحلي في الضفة الغربیة بما فیھا ا
  وقطاع غزة من خالل المجموعات المناصرة لقضایا النوع االجتماعي وتعدیل قانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة. 

  األھداف الفرعیة واألنشطة ذات العالقة: 
  

مجموعات ضاغطة تساھم في خلق حراك لمناصرة ي ضمن الھیئات المحلیة من خالل مناصرة قضایا النوع االجتماع 
 .مشاركة المراة السیاسیة والمجتمعیة في الضفة الغربیة بما فیھا القدس وقطاع غزةودعم 

تعزیز سبل التواصل والتشبیك على المستوى االقلیمي من خالل  تبادل الخبرات والمعلومات حول مجموعة الضغط  
 مستوى اقلیمي.والمناصرة لقضایا النوع االجتماعي وقضیة دمج النساء في عملیة التخطیط العمراني على 

 تعزیز اإلطار القانوني لقانون ھیئات المجالس المحلیة بحیث یضمن المشاركة السیاسیة الفاعلة للنساء. 
(مؤتمر االمم المتحدة لإلسكان والتنمیة الحضریة) الجلسة  Habitat 111تبادل الخبرات والمعلومات حول فعالیة  

 الھیئات المحلیة والذي شاركت بھ "مفتاح" ممثلة ل فلسطین . تتمحور حول دمج النساء في التخطیط العمراني ضمن
  

 
  : تضمن التدخالت ت

% 75(عضو/ة  42تضم  ضاغطة من فئة الشباب الفاعل والشخصیات االعتباریة مجموعات  5تشكیل  .1
فة الغربیة تمثل محافظة القدس ومحافظتي الخلیل ونابلس في الض  ھیئة محلیة 35 % إناث) من25ذكور 

 باإلضافة إلى محافظتي خانیونس ورفح في قطاع غزة. 
خطط  5بلورة إلى  ھدف أیام لكل لقاء تستھدف مجموعات الضغط والمناصرة ت 3لقاءات بواقع  5تنظیم  .2

ً إلى خطة تنمویة ھدفھا تعزیز   ضغط ومناصرة بحیث یتخلل اللقاء مجموعة من المھارات والمفاھیم وصوال
  .مشاركة النساء والفتیات ضمن الھیئات المحلیة

محافظات من خالل مجموعات الضغط  5ھیئة محلیة في  35تنفیذ خطط الضغط والمناصرة على مستوى  .3
  والمناصرة لقضایا النوع االجتماعي.  

جامعات وكلیات في الضفة الغربیة بما فیھا القدس وقطاع غزة تستھدف  9لقات دراسیة في تنظیم ح .4
 الطالب/ات بالتوعیة والتثقیف تھدف إلى خلق حراك لدعم مشاركة النساء السیاسیة والمجتمعیة. 

  

  
  

 
  المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة

  مفتاح
  

  التعاون األلماني
GIZ 
  

دعم المشاركة السیاسیة للمرأة في الحكم المحلي من خالل تعزیز المساواة ما بین 
  الجنسین

  الثاني  تشرین
  نبذة تعریفیة



 

 

 مع الشركاء (ملتقى النوع االجتماعي) بغرض مناقشة وجلسات سیاسات عامة  تنظیم جلسات استشاریة .5
 قانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة البنود التي من شأنھا زیادة نسبة المشاركة السیاسیة للنساء في

والمتعلقة بتشكیل القوائم االنتخابیة ونسبة الكوتا النسائیة في القانون للضغط على صانعي القرار وصوال إلى 
 قانون یضمن مشاركة واسعة للنساء ضمن الھیئات المحلیة.  

دمج النساء في التخطیط لنقل تجربة (الشمال، الوسط، الجنوب)  لقاءات مركزیة في الضفة الغربیة 3نظیم ت  .6
) من  الطاقم الفني في مجالس الھیئات 63ت المحلیة وذلك من خالل استھداف (على مستوى الھیئاالعمراني 

 ت. المحلیة باإلضافة إلى  أعضاء/عضوات البلدیا
والقیادات المجتمعیة المتمیزة ضمن  مفتاحمن  فریق العمل فلسطین تضمخارج  تنظیم ورشة عمل  .7

لفلسطینیة حول تشكیل المجموعات الضاغطة لزیادة نقل التجربة ا والمناصرة بھدف الضغطمجموعات 
  .مشاركة النساء السیاسیة والمجتمعیة ودمجھن في عملیة التخطیط العمراني

  
  المناطق المستھدفة:

  جمیع محافظات الضفة الغربیة بما فیھا القدس وقطاع غزة بالتركیز على:  التدخالت سوف تشمل
 : القدس، رام هللا، جنین، طولكرم، نابلس، بیت لحم، الخلیل، أریحا واألغوار، قلقیلیة. الضفة الغربیة -
  : محافظتي خانیونس ورفح. قطاع غزة -

 


