
 
 

  معًا (رجاًال ونساًء) نحو مأسسة المساواة بین الجنسین في الحكم المحلي"مشروع "

مفتاح  -للمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة انسجامًا مع التوجه االستراتیجيانطالقًا من و 
مشاركة النساء والشباب في وضع السیاسات واتحاذ القرار في كل من القطاع العام والحكم تعزیز  والرامیة إلى

مشروع تقوم المؤسسة بتنفیذ  االنتخابات، دعمعام في إطار برنامج  15على مدار  "مفتاح"واستكماًال لعمل المحلي، 
لمدة  GIZبدعم من التعاون األلماني  "معًا (رجاًال ونساًء) نحو مأسسة المساواة بین الجنسین في الحكم المحلي"

  .2019حتى نهایة شهر آذار  2018خمسة أشهر بدءًا من شهر تشرین ثاني 

 إلى ووصولهن النساءللهیئات المحلیة وضرورة مشاركة  التنموي دورالینطلق هذا المشروع من إیمان "مفتاح" بأهمیة 
جسر الفجوة بین النساء العضوات في الهیئات المساهمة في في  "مفتاح" خالتتد نجحتحیث  القرار صنع مواقع

المحلیة وصناع القرار والذي یتحقق من خالل اللقاءات الجماهیریة والتجمعات الوطنیة وجلسات السیاسات العامة 
الضوء والهادفة نحو الجمع بین الرجال والنساء للعمل سویًا على تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة وتسلیط 

  . على أهمیة خلق بیئة مواتیة للنساء لإلبداع في الحیز العام

إلى جانب  من قبل الهیئات المحلیة  الجنسین بین وأكثر عدالة أفضل لخدمات الدفع إلى یسعى هذا المشروعكما 
مساءلة في  "منتدى النوع االجتماعي في الحكم المحلي"أعضاء في مقدمتها تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني 

  .عن التزاماتهم ومسؤولیاتهم الهیئات المحلیة ووزارة الحكم المحلي

تسلیط الضوء على الفجوات  أولها" بتنفیذ مجموعة من التدخالت في عدة مسارات، مفتاحولتحقیق هذا الهدف تقوم "
تنفیذ استطالع رأي حول الخدمات محلیة من منظور النوع االجتماعي من خالل في الخدمات التي تقدمها المجالس ال

-2009الذي تبنته وزارة الحكم المحلي في العام داخل الهیئات المحلیة و مراجعة تطبیق میثاق النوع االجتماعي و 
ومن ثم عقد مؤتمر وطني بقیادة "مدافعي النوع االجتماعي" لمناقشة نتائج استطالع الرأي ومراجعة المیثاق ، 2010

 منتدى دعم، فستركز "مفتاح" من خالله على الثانيأما بالنسبة للمسار . روج بتوصیات عملیةوأوراق الحقائق، والخ
من خالل صیاغة مؤشرات االداء  غزة وقطاع الغربیة الضفة في المؤتمر توصیات تنفیذ متابعة في االجتماعي النوع
القدرة على متابعة المؤشرات وكتابة ودعم أعضائه في وتفعیل المنتدى في قطاع غزة   المؤتمر توصیات لتنفیذ

  التقاریر.



 
 

الهیئات المحلیة من خالل مراجعة المیثاق وتطبیقاته  داخل" االجتماعي النوع میثاق"لمأسسة  الثالثیهدف المسار 
  والتطویر علیها واعداد دلیل ارشادي لدعم تطبیق المیثاق والرقابة علیه.

  

  ترة المشروع كما یلي:أما بالنسبة للتدخالت فتسكون موزعة على ف

  قراض البلدیات، تشكیل اللجنة التوجیهیة للمشروع والتي تتألف من وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطویر وإ
 ومنتدى النوع االجتماعي في الحكم المحلي، والتعاون األلماني

 قطاع غزة.لیشمل المنتدى  توسیع 
  استطالع الرأي الخاص بمدى رضا المواطنین عن خدمات نستلم النسخة األولیة من من المتوقع أن"

 26/12/2018بتاریخ الهیئات المحلیة من منظور النوع االجتماعي" 

  تطبیق میثاق النوع االجتماعي الذي تبنته وزارة الحكم المحلي في العام من المتوقع أن تكون مراجعة
صة به جاهزًا في األسبوع األول من شهر والتوصیات الخا ، واألسباب وراء محدودیة تنفیذه2009-2010

1/2019. 

  بناءً على المخرجین األولین سیتم تطویر ورقتي حقائق یتم عرضها في مؤتمر تنوي مفتاح عقده في النصف
 .1/2019الثاني من شهر 

 دى على آلیات الرصد وكتابة التقاریر على المؤشرات التي سیخرج بها المؤتمر، ومن تتدریب أعضاء المن
 التدریب بعد االنتهاء من المؤتمر.المتوقع أن یتم هذا 

  التطویر على میثاق النوع االجتماعي بحیث یضمن تطبیق أكبر للبنود التي تعزز من مشاركة النساء في
 عي.صنع السیاسات المستجیبة للنوع االجتما

 تطویر الدلیل االرشادي الخاص بالتطبیق العملي للمیثاق داخل الهیئات المحلیة  


