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ج-تمھيد
أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ،ضمن برنامج عمل مركز المرأة في
اإلسكوا لعامي  ،2007/2006وثيقة بعنوان "إدماج قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج اإلنمائية:
مصادر المياه وحماية البيئة ،ورقتان مرجعيتان".
تحتوي ھذه الوثيقة على ورقتين مرجعيتين تتضمنان أوراقاﹰ معلوماتية حول المياه والبيئة .وتھدف
إلى توفير أدوات لتحليل مدى انعكاس القضايا التنموية المختارة على قضية المساواة بين الجنسين ،اعتمادﹰا
على وثائق سبق إعدادھا من قبل ھيئات دولية وإقليمية معنية بقضايا تمكين المرأة ،كما تحاول الوثيقة
تلخيص أھم العناصر الواجب التطرق إليھا عند محاولة التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين في
الموضوعين التنمويين المختارين في منطقة غربي آسيا.
والمعلوم أن مھمة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتھا في القضايا التنموية ،وقضية توسيع المعرفة
بحقوق وواجبات النساﺀ والرجال المتساوية ھي من المھام الرئيسية للجان والھيئات الوطنية المعنية بشؤون
المرأة .ومن المتفق عليه أن مھمة اللجان الوطنية النسائية الرئيسية ،حكومية رسمية كانت أم أھلية تطوعية،
ھي زيادة وتوسيع مشاركة مختلف الفئات النسائية في تطبيق السياسات واالستراتيجيات الوطنية.
تتوفر في ھذه األوراق المعلوماتية ثالثة عناصر رئيسية ھي ،أوالﹰ ،التعريف بأھمية إدماج قضايا
الجنسين بشكل عام ،ثم في كل من القطاعين المحددين ،مصادر المياه ،وحماية البيئة ،وأھمية ارتباط تلك
القضايا بھدف تنمية المجتمع بكامله ،وعدم تكريس أشكال التمييز ضد المرأة .ثانياﹰ ،تحديد أھم القضايا
المطروحة عالميﹰا ومحليﹰا تحت كل بند وربط ھذه القضايا بالمشاكل التنموية في المنطقة ،ثالثﹰا توفير دليل
للمصادر والموارد التي تساعد الباحث والمحلل للوصول إلى ھدفه .تتضمن الوثيقة أيضاﹰ بيانات مفصلة
حسب الجنس عند توفرھا للتدليل على الفروقات ما بين الجنسين في القطاع قيد المعالجة ،وكذلك توفر الوثيقة
مصادر التدريب على اإلدماج ،ولوائح بأسماﺀ المنظمات والجمعيات األھلية ،ولوائح بالمواقع اإللكترونية
المعنية ،وكذلك أسماﺀ خبراﺀ وخبيرات في المجاالت المعنية.
يندرج تحت الفصل األول التعريف بقضايا النوع االجتماعي ومفھوم اإلدماج لقضايا النوع
االجتماعي في التنمية ،كما تطرحه المؤتمرات الدولية واإلقليمية ،ويشير إلى تأكيد ھذه المؤتمرات على أھمية
معالجة التفاوت ما بين النساﺀ والرجال في المجتمعات المختلفة ،وضرورة العمل من خالل عملية اإلدماج
إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين .ويشخص ھذا الفصل الخطوات الواجب اتخاذھا ،كما يحدد البيئة
المؤاتية إلتمام ھذا اإلدماج ،واألوضاع التي تعيق أو تمنع عملية اإلدماج .ويركز الفصل الثاني على
موضوع المياه واإلدارة الحكيمة لمصادر المياه ،وتداعياتھا على النوع االجتماعي وأھمية إدماج النوع
ال في ترشيد
االجتماعي في إدارة المياه وتوزيعھا واالستفادة منھا ومدى إمكانية المرأة أن تكون شريكاﹰ فعا ﹰ
استھالكھا واالستفادة منھا كما الرجل .أما الفصل الثالث واألخير فيركز على موضوع البيئة ويؤكد على
غياب أية معالجة لقضايا الجنسين في التوجھات القائمة في المنطقة لحماية البيئة وضرورة إشراك العنصر
النسائي في تحديد مشاكل التدھور والتلوث البيئيين وطرق مكافحتھما.
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ز-موجز تنفيذي
تشكل قضايا النوع االجتماعي أولوية تتقاطع مع األولويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كما
أنھا حجر األساس في اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة .ويفوق عدد النساﺀ نصف عدد سكان العالم،
إذ يشكلن  70في المائة من  1.3مليار نسمة في العالم تعيش في فقر مدقع ،كما يشكلن  70في المائة من اليد
العاملة في الزراعة وينتجن ما بين  60و 80في المائة من الغذاﺀ.
عرف المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة قضية إدماج النوع االجتماعي بأنھا "تعميم
مراعاة المنظور الجنساني بوصفه عملية تقييم اآلثار المترتبة بالنسبة للمرأة والرجل عن أي عمل ،بما في
ذلك القوانين والسياسات والبرامج في جميع المجاالت وفي جميع المستويات ،وكاستراتيجية لجعل مشاغل
وتجارب المرأة والرجل جزﺀاﹰ ال يتجزأ من تصميم السياسات والبرامج وتنفيذھا ورصدھا وتقييمھا في جميع
المجاالت السياسية واالجتماعية حتى تستفيد المرأة والرجل على قدم المساواة وحتى ال تظل ظاھرة
الالمساواة ظاھرة دائمة .والھدف النھائي ھو تحقيق المساواة بين الجنسين" .من ناحية أخرى ،صرح منھاج
عمل بيجين عام  1995بأنه "يتعين على الحكومات وسائر القطاعات ،لدى معالجتھا لعدم تكافؤ فرص التعليم
وعدم كفايتھا ،أن تشجع اعتماد سياسة عامة فعالة وجلية تدمج في التيار الرئيسي السائد منظورﹰا يأخذ االنتماﺀ
الجنساني في االعتبار في جميع السياسات والبرامج ،بحيث يمكن قبل اتخاذ القرارات ،تحليل أثرھا بالنسبة
لكل من المرأة والرجل".
باتت العولمة االقتصادية قوة رئيسية في تحديد معيشة كل من الرجال والنساﺀ ،تاركة آثارﹰا مختلفة
ال رئيسي ﹰا
على مختلف المجموعات اإلثنية واالجتماعية والعرقية والجنسانية .ويشكل النوع االجتماعي عام ﹰ
في العالقة المركبة التي تربط بين النمو والتنمية  -وإن كان ھناك افتراض سائد يقول بأن السياسات التنموية
غير منحازة لطبقة أو عرق أو جنس .وھناك إجماع متنام بأن تحرير التجارة ال يؤدي حكم ﹰا إلى التخفيف
من الفقر ،ال بل إنه قد يزيد من حدة الفقر .وتبقى مقاربة النوع االجتماعي ھي األفضل لفھم أدوار النوع
االجتماعي وعالقاته والتي تؤثر وتتفاعل مع التجارة والبيئة والمياه ومجمل قضايا التنمية المستدامة.
ويتفاعل كل ذلك مع األدوار المختلفة التي يضطلع بھا كل من الرجال والنساﺀ ضمن مجتمعاتھم المحلية،
وال سيما فيما يخص تقسيم العمل.
أما بالنسبة للعالقة بين المرأة والبيئة ،فقد تزايد اھتمام المجتمع الدولي في ھذا المجال منذ أوائل
الثمانينيات ،وبخاصة في ما يتعلق بالمرأة والمياه .ففي عام  ،2000أكدت األمم المتحدة على أھمية موضوع
المياه وشؤون المساواة بين الجنسين حيث شددت على أھمية المياه واحتياجھا على المستوى المحلي والوطني
)لالستخدام الشخصي ،والمنزلي وفي قطاع الزراعة والصناعة( ،كذلك على أھمية استخدام المياه بشكل رشيد
وتوفير المياه اآلمنة .وال مجال لتحقيق العدالة والتوازن بين الجنسين في مجال إدارة مصادر المياه إذا
لم يتحققا مسبقاﹰ في المجاالت االجتماعية واإلنسانية األساسية .وإلنجاح إدماج النوع االجتماعي في إدارة
مصادر المياه ،ال بد أن يكون نابعاﹰ من حاجات النساﺀ ال مشروطاﹰ بجداول أعمال الجھات المانحة.
يضطلع كل من الرجال والنساﺀ بمسؤوليات متمايزة في ما يخص استعمال وإدارة المياه وأنظمتھا.
ففي معظم المجتمعات ،تعمل النساﺀ والفتيات على جمع المياه للطبخ واالغتسال والتنظيف والحفاظ على
الصحة وتربية القطعان التي توفر منتجات األلبان والدواجن وزراعة المحاصيل الغذائية ،في حين أن الرجال
الريفيين يحتاجون إلى المياه للري وتربية قطعان المواشي الكبيرة وأعمال البناﺀ ،كما أن النساﺀ مسؤوالت

ح-عن صحة العائلة .إال أن التمييز الجنسي غالبﹰا ما يؤدي إلى عدم تلبية احتياجات النساﺀ بسبب التفاوت في
ملكية األراضي والحصول على المياه والمشاركة والسيطرة على الموارد وتطوير القدرات والتسويق وإنشاﺀ
الروابط التجارية.
ويشير التحليل من منظور النوع االجتماعي إلى أن النساﺀ يواجھن أكثر من الرجال التداعيات
االقتصادية وغيرھا من التداعيات المتفاوتة الناجمة عن الفيضانات وبناﺀ السدود وتلوث المياه ،حيث أن
النساﺀ يتحملن أعباﺀ أكبر لدى مواجھة األخطار الطبيعية ،ليس فقط ألن مسؤولياتھن تتعاظم في ظل الكوارث
الطبيعية ،بل ألن حرمان األسر المعيشية التي ترأسھا النساﺀ يتفاقم نتيجة ذلك .وتقوم النساﺀ والفتيات في كل
أنحاﺀ العالم بالمھام التي تتطلب وقتﹰا وتحمل مخاطر والتي تشمل تلبية حاجات األسر المعيشية من المياه،
فينعكس ذلك على وضعھن الصحي والتعليمي واالقتصادي والثقافي والسياسي ،إذ يحول ضيق الوقت دون
قيامھن بأعمال أخرى باستثناﺀ جمع المياه.
بما أن النساﺀ يقدمن مساھمات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه الشعوب كما يضطلعن بدور
أساسي في حماية األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ،ال بد أن تتطرق أية معالجة
لموضوعي البيئة والتنمية من منظور النوع االجتماعي بالتفصيل إلى مساھمات النساﺀ واحتياجاتھن ورؤاھن.
إذ إن النساﺀ يؤدين في جميع أرجاﺀ العالم أدوارﹰا مميزة في مختلف مجاالت البيئة :في إدارة النباتات
والحيوانات في كل من الغابات والمناطق الجافة واألراضي الرطبة ،باإلضافة إلى الزراعة .وھن يقمن بنقل
المياه والوقود والعلف لالستعمال المنزلي وتوليد الدخل ،كما يشرفن على األراضي والموارد المائية.
وتساھم النساﺀ من خالل أنشطتھن ھذه ،بوقتھن وطاقتھن ومھاراتھن ورؤيتھن بتطوير األسرة والمجتمع
المحلي .وھكذا تصبح النساﺀ بحكم خبراتھن المتراكمة على مر السنوات ثروة معرفية في مجال إدارة البيئة.
إال أنھن يواجھن عددﹰا من التحديات والصعوبات تشمل االفتقار للمعلومات والخدمات والموارد مما يعيق
قدرتھن على مواجھة تلك التحديات وتحسين أحوالھن المعيشية وأحوال أسرھن الفقيرة.
وتواجه منطقة غرب آسيا عددﹰا من التحديات البيئية التي قد تعيق تحقيق التنمية المستدامة .وبما أن
الشرائح االجتماعية ال تملك قدرة التكيف ذاتھا مع المتغيرات البيئية وذلك بسبب تفاوت اإلمكانيات التي
تملكھا كل مجموعة في التأقلم مع األضرار الناجمة ،غالبﹰا ما تكون النساﺀ الشريحة األوسع واألكثر ھشاشة
وعرضة لألذى وذلك نتيجة الفتقارھن إلى اإلمكانات المالية واالجتماعية والسياسية التي تقيھن تلك األخطار.
وينعكس تدھور األراضي وانجرافھا على المساواة بين الجنسين كون الرجال ھم المالكون الرئيسيون
لألرض وھم الذين يقررون كيفية التأقلم مع المتغيرات البيئية ،ومن دون أي اعتبار لحاجات النساﺀ
وأولوياتھن .وتجدر اإلشارة إلى أن األمن الغذائي والسياسات الزراعية مھددة في حال تم تجاھل قضايا
النوع االجتماعي .وتكتسب إدارة التنوع البيولوجي واألمن الغذائي أھمية خاصة بالنسبة للنساﺀ بسبب تقسيم
العمل الزراعي والمنزلي والحرفي وغيره وفقﹰا للجنس .ولم يحظ النوع االجتماعي باالعتراف بكونه متغيرﹰا
ھاماﹰ في الحفاظ على البيئة وفي إدارتھا ،إال مؤخراﹰ .وأظھرت الدراسات أنه بسبب المسؤوليات التي تقع
على عاتق النساﺀ في مجال تأمين الغذاﺀ والوقود والمياه ،تظھر النساﺀ حرص ﹰا أكبر من حرص الرجال إزاﺀ
حماية المراعي والمحاصيل والغابات والموارد الطبيعية األخرى .وينعكس شح المياه وتدھور الموارد المائية
على النساﺀ واألطفال ،فيصبحن أكثر عرضة لألمراض ،وال سيما بسبب عالقة النساﺀ بإمداد المياه وقيامھن
باألعباﺀ المنزلية التي تتطلب مياھﹰا .وتبدو المساواة بين الرجل والمرأة في إدارة واستخدام المياه ضرورة
ملحة.

ط-ويؤثر منظور النوع االجتماعي على إدارة النفايات المنزلية ،إذ أن النساﺀ مسؤوالت عن توفير
النظافة وعن تحديد نمط االستھالك الذي يقلل من إنتاج النفايات داخل المنازل .إال أنه ما إن تخرج النفايات
من دائرة المنزل وتتحول سلعة حتى يصبح الرجل ھو المسؤول عنھا .إال أن ھناك أمثلة رائدة في المنطقة
العربية عن نساﺀ أطلقن مبادرات أھلية إلدارة النفايات فحولن النفايات إلى سلعة خلقت فرص عمل لھن في
بعض األحيان .من ناحية أخرى ،ينجم عن النمو الحضري ممارسات صناعية تطلق ملوثات ھوائية ومائية
غير معالجة ،مولدة نفايات خطرة تصيب الرجال والنساﺀ واألوالد والبنات الذين يعيشون في البيئة المجاورة
لتلك المصانع .إال أن الرجال والنساﺀ يتأثرون بصورة مختلفة بالتلوث الصناعي بسبب اختالف مھام ونمط
عمل كل منھم ،وذلك ضمن القوة العاملة واألسرة المعيشية .وقد يؤثر تنفيذ اإلنتاج األنظف على كل من
النساﺀ والرجال إيجاباﹰ.
وتعاني النساﺀ بشكل أساسي من التلوث الداخلي بحكم دورھن اإلنجابي ومسؤولياتھن المنزلية.
ويمثل واجب تأمين المياه والوقود )الطاقة( لالستعمال المنزلي ،وال سيما في ظل ظروف متنامية من التدھور
ال على النساﺀ والفتيات في الحضر كما في الريف ،باإلضافة إلى أن النساﺀ ھن من يعانين
البيئي ،عبئاﹰ ثقي ﹰ
بشكل رئيسي من اآلثار الصحية لتلوث الھواﺀ الناجم عن االستعمال المنزلي لوقود الكتلة األحيائية )حطب
وسماد ومخلفات زراعية(.
نتيجة لالنعكاسات السلبية المتنامية لتحرير التجارة وشح المياه وتدھور البيئة على وضع النساﺀ
االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،تبدو ھناك ضرورة ملحة لتشجيع اآلليات الوطنية على المشاركة في
وضع االستراتيجيات الشاملة واالنتقال بعدھا من المستوى الكلي القومي إلى المستوى الصغري القطاعي ومن
ثم إجراﺀ عملية متابعة ورصد وتقييم كجزﺀ ال يتجزأ من عملية إدماج المرأة ،األمر الذي يتطلب توافر
مؤشرات فعالة وخطة للمتابعة تراعي احتياجات المرأة .وال بد من تحديد مختلف بيئات الوطن العربي من
حضرية وريفية وصحراوية وبدوية وصناعية وسياحية ،وذلك إللقاﺀ الضوﺀ على خصوصيات كل منھا
والمخاطر المحدقة بھا وتعاون اآلليات الوطنية في ھذا المجال.
وعلى الرغم من إقرار العديد من االتفاقيات والقرارات الدولية والوطنية في مجال النساﺀ وشؤون
التجارة والمياه والبيئة ،ما زال العديد منھا بعيداﹰ عن التطبيق .لذا ،من الضروري وضع ھذه المقررات حيز
التنفيذ حيث يجب تشجيع دمج قضايا الجنسين في السياسات والتطبيق الميداني في جميع المؤسسات المعنية
بالتجارة وإدارة الموارد الطبيعية والتأكيد على أن جميع اھتمامات وخبرات النساﺀ والرجال قد أخذت بعين
االعتبار ،وذلك بعد تجميع بيانات إحصائية متخصصة ومصنفة حسب الجنس واتباع حسابات اجتماعية وتقييم
للنوع االجتماعي.
ويبقى التنسيق بين الحكومات واللجان الوطنية للمرأة وبين االتحادات التعاونية الزراعية شرطاﹰ
أساسيﹰا من أجل إشراك المرأة في البرامج التدريبية واألنشطة وتمكينھا ،لجعلھا قادرة على اتخاذ القرار وتبوﺀ
مراكز عالية في المجاالت كافة.

أوالﹰ  -تعميم مراعاة قضايا الجنسين
ألف  -مقدمة
عرف المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة قضية إدماج النوع االجتماعي في استنتاجاته
المتفق عليھا في القرار " 2/1997بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه عملية تقييم اآلثار المترتبة
بالنسبة للمرأة والرجل عن أي عمل ،بما في ذلك القوانين والسياسات والبرامج في جميع المجاالت وفي جميع
المستويات ،وكاستراتيجية لجعل مشاغل وتجارب المرأة والرجل جزﺀﹰا ال يتجزأ من تصميم السياسات
والبرامج وتنفيذھا ورصدھا وتقييمھا في جميع المجاالت السياسية واالجتماعية حتى تستفيد المرأة والرجل
على قدم المساواة وحتى ال تظل ظاھرة الالمساواة ظاھرة دائمة .والھدف النھائي ھو تحقيق المساواة بين
الجنسين" )راجع .(E/2004/59
وألن منھاج عمل بيجين عام  1995قد صرح بأنه "يتعين على الحكومات وسائر القطاعات ،لدى
معالجتھا لعدم تكافؤ فرص التعليم وعدم كفايتھا ،أن تشجع اعتماد سياسة عامة فعالة وجلية تدمج في التيار
الرئيسي السائد منظورﹰا يأخذ االنتماﺀ الجنساني في االعتبار في جميع السياسات والبرامج ،بحيث يمكن ،قبل
اتخاذ القرارات ،تحليل أثرھا بالنسبة للمرأة والرجل على التوالي" ،تضمن برنامج عمل مركز المرأة في
اإلسكوا لفترة السنتين  2007 - 2006إعداد أوراق مرجعية ومعلوماتية مختارة تشمل الورقتين الحاليتين.
ويؤكد البرنامج على أھمية قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  2/1997واالستنتاجات المتفق عليھا وعلى
تعميم مراعاة قضايا الجنسين ضمن التيار الرئيسي ،ويؤكد على اعتماد الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة
االستثنائية الثالثة والعشرين في عام  ،2000واعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي القرار  4/2004الذي
"يؤكد من جديد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يشكل استراتيجية رئيسية فيما يتصل بالتنفيذ الكامل
لمنھاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين" ،والمراجعة العشرية باعتبار ذلك
تكملة لالستراتيجيات المتعلقة بتمكين المرأة ،وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية ،وقرار مجلس األمن 1325
المؤرخ في  31تشرين األول/أكتوبر  2000بشأن المرأة والسالم واألمن.
تھدف الورقتان المرجعيتان الحاليتان إلى إعداد إرشادات قابلة للتطبيق في سياسات إدماج قضايا
الجنسين .وتشكالن محاولة لتطوير األدوات التي تساعد على إدماج النوع االجتماعي وقضايا الجنسين بشكل
أفضل ،إذ أنھما توفران ،من جھة ،المرجعية لإلدماج وتؤمنان معلومات أولية وإحصائية حول أھمية إدماج
قضايا الجنسين في القطاع المختار ،وتؤمنان من جھة أخرى إرشادات لعملية التطبيق .كما أن المعلومات
والبيانات التي تم تجميعھا تساعد على الربط ما بين القطاع اإلنتاجي أو الخدماتي المعني والھدف ،وھو تفعيل
المساواة بين الجنسين.
أما الھدف المباشر إلعداد ھاتين الورقتين ،فيكمن في توضيح وتعريف مفھوم اإلدماج
واالستراتيجيات التي تم وضعھا لمعالجة العراقيل المتصلة بقضايا الجنسين والتي تستخدم من قبل جھات
دولية وإقليمية ووطنية محلية ،باإلضافة إلى ربط توضيح وتعريف مفھوم إدماج قضايا النوع االجتماعي
بموضوع التنمية ،وشرح الھدف من نشره وتعميمه في السياسات والبرامج الوطنية والدولية .إن مفھوم
النوع االجتماعي ھو نفسه ما يطلق عليه في المنطقة العربية بمفھوم إدماج قضايا الجنسين في السياسات
والبرامج الوطنية ،أو كما يسمى في ترجمة أدبيات األمم المتحدة بالمنظور الجنساني .وتشمل الورقتان
المرجعيتان مذكرات إحاطة بشأن الروابط القائمة بين قضايا الجنسين والقطاعين المحددين وتوفر كمﹰا من

-2المعلومات والبيانات حول تعميمھا ،وتحلل نماذج من االتجاھات والسياسات المعتمدة لتطبيق ھذا المفھوم
بشكل عملي وميداني من قبل الھيئات واآلليات الوطنية والنسائية ،وتحاول اكتشاف عناصر ارتباطھا مع واقع
وحيثيات المنطقة العربية.
باﺀ  -الخطوات المتخذة إلعداد ھذه الوثيقة
تجدر اإلشارة إلى مسألة ھامة وھي أن اإلسھام في إدماج قضايا النوع االجتماعي في القطاعات
التنموية في الدول العربية يحتاج إلى تغيير ألشكال العمل المؤسساتي وإعادة محورة مضمون العمل ،وذلك
من أجل تصحيح مسار اإلدماج ومراعاة الخصوصيات واالحتياجات الوطنية.
ويتوجب على اآلليات واللجان الوطنية المعنية بقضايا المرأة ضمن مھامھا دراسة أشكال إدماج
قضايا النوع االجتماعي في قطاعات التنمية الرئيسية المختلفة .وبما أن التجارب الوطنية العربية في ھذا
المجال ما زالت في بدايتھا ومحدودة األثر ،تحتاج ھذه الھيئات إلى األدوات التي تساعدھا في تسھيل مھمة
إدماج النوع االجتماعي في القطاعات اإلنتاجية والخدماتية المختلفة.
-1
تم اختيار ثالثة قطاعات فقط ھي قضايا التجارة ،ومصادر المياه ،وحماية البيئة ،وذلك بعد مراجعة
التقارير األولية للبلدان األعضاﺀ لتحديد احتياجاتھا ،وبحكم توافر الدراسات الخلفية واألبحاث العلمية،
والمستندات واألوراق المرجعية ،مع اتضاح مسألة عدم توافر المعلومات والبيانات اإلحصائية المصنفة
الكافية حسب الجنس والمطلوب االستناد إليھا ،فكان القرار بأن تنشر ورقة التجارة الحقﹰا لحين استيفاﺀ مزيد
من المعلومات حول ذلك القطاع.
-2
تمت ترجمة األوراق المرجعية لقطاعي المياه والبيئة ،والمعدة من قبل شعبة النھوض بالمرأة في
نيويورك إلى اللغة العربية ،وإعدادھا لتكون أداة لتجربة عملية يمكن تطبيقھا في المستقبل على المستوى
الوطني في الدول العربية.
تم اختيار وتكليف خبيرات في قضايا قطاعية معينة ،أي التجارة والبيئة والمياه ،لإلسھام في استكمال
-3
إعداد األوراق المرجعية وتضمين األوراق بيانات إحصائية عن المنطقة العربية.
-4
تم التحضير لعرض األوراق المرجعية في ورشة عمل تشارك فيھا خبيرات/خبراﺀ في قضايا إدماج
النوع االجتماعي وقضايا االختصاص المختلفة ،وممثالت عن اآلليات الوطنية للمشورة وإلبداﺀ الرأي في
مضمون األوراق والحث على تطبيقھا.
-5
وأخيراﹰ تم تشكيل آلية من مندوبات اللجان الوطنية المشاركة في الورشة لمتابعة تجربة تطبيق
األوراق المرجعية ميدانياﹰ وتحليل نتائجھا في دول مختارة في المنطقة العربية.
يتكون التقرير الحالي من مقدمة حول أھمية اإلدماج وخطط عمل للمتابعة باإلضافة إلى ورقتين
مرجعيتين دالتين على أسلوب تطبيق اإلدماج في المجاالت المختارة.

-3جيم  -ما أنجز حتى اآلن والمطلوب إنجازه
ينطلق تعريف زيادة مشاركة المرأة في قضايا تنمية المجتمع من النواحي المختلفة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية من مفھوم الرغبة في الوصول إلى مجتمع أكثر عدالة وإنصاف ﹰا ،مع األخذ
بعين االعتبار تقسيم العمل بين الرجال والنساﺀ واتخاذ القرارات والتخطيط االستراتيجي والوصول إلى مواقع
القرار الرسمية ومصادر التنمية.
لقد وضعت اإلسكوا سياسات واستراتيجيات داخلية لتطبيق إدماج قضايا الجنسين للوصول إلى
المساواة بين الجنسين ونھوض المرأة ،وذلك ضمن برامج اإلسكوا .وأتت أول تجربة على إثر صدور
االستنتاجات المتفق عليھا من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي في القرار  ،2/1997وذلك خالل فترة
السنتين  ،1999 - 1998واالستراتيجية الثانية عام  .2005وتؤكد االستراتيجيتان على ضرورة إدماج النوع
االجتماعي في المنطقة من خالل ما تنفذه اإلسكوا من نشاطات ودراسات.
من جھة ثانية ،اضطلعت اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة ،ومنھا اإلسكوا ،بدور في دعم الجھود التي
تبذلھا الدول األعضاﺀ لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينھا .وقدمت جھداﹰ خاصاﹰ لدعم األجھزة الوطنية من أجل
نھوض المرأة .وحثت اإلسكوا الدول األعضاﺀ في المنطقة على إنشاﺀ أجھزة وطنية دائمة تعنى بالمسائل
المھنية بقضايا الجنسين ،حيث أثمرت ھذه الجھود وبالتعاون مع جھود النساﺀ الناشطات والمنظمات غير
الحكومية والمنظمات اإلقليمية ،حتى أصبح باإلمكان اإلعالن عن عام  2006كونه يرمز إلى عام اكتمال
إنشاﺀ الدول العربية ألجھزة خاصة من أجل النھوض بالمرأة .كما ساعدت اإلسكوا الحكومات في صياغة
استراتيجيات وخطط وبرامج إقليمية ووطنية من أجل تمكين المرأة والنھوض بھا .وساعدت الدول األعضاﺀ
في رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ منھاج عمل بيجين .كما نظمت اإلسكوا مؤتمرات تحضيرية إقليمية
الستعراض ما تم إنجازه في السنوات العشر ما بعد عام .1995
دال  -اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ودمج قضايا النوع االجتماعي
لقد أشارت ردود بعض الدول العربية على استبيان أعدته اإلسكوا عام  2006بشأن تطبيق مقررات
منھاج عمل بيجين إلى تنامي الوعي في المنطقة العربية بقضايا المساواة بين الجنسين وإن بشكل متفاوت
ما بين الحكومات ،والقوى االجتماعية ومختلف أطراف المجتمع .وأشار عدد من البلدان إلى محاوالت تعميم
مراعاة قضايا الجنسين وإلى الصعوبات التي تواجھھا تلك البلدان من مقاومة للنھج وجھل بغاياته وتشكيك
بأھدافه ،وعدم وجود كفاﺀات وقدرات متخصصة لتطبيقه ،كذلك شح الموارد المالية وعدم وجود صالحيات
لدى اآلليات الوطنية لتنفيذه .وما زالت معظم اآلليات الوطنية تتفوه بالمفاھيم العامة لتنمية أوضاع المرأة من
محو لألمية والفقر وتحسين صحة النساﺀ وزيادة التمثيل السياسي واالقتصادي للمرأة ،كما تحاول ھذه
المؤسسات والمنظمات النسائية الحصول على االعتراف المجتمعي بأھمية زيادة مساھمة المرأة في التنمية،
والعمل على تخفيف معاناة المرأة الفقيرة وضحية العنف والمتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة.
ما زالت ھناك ھوة شاسعة تفصل بين السياسات والممارسات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.
وتوضح الردود على االستبيان والمالحظة العامة للواقع في الدول العربية الحاجة إلى اتباع طرق شاملة
ومتعددة األبعاد من أجل التصدي للعقبات والتحديات التي ال تزال تعترض طريق النھوض بالمرأة.

-4فالمواقف العامة إزاﺀ النھوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين لم تتغير بنفس وتيرة التغير الحاصل في
األطر والسياسات العامة واألطر القانونية والمؤسساتية .ويعد التصدي بشكل صريح إلى المواقف النمطية
والممارسات التمييزية المزمنة عنصراﹰ حيوياﹰ للتنفيذ الكامل لمنھاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة
والعشرين عام  2000وللمراجعة العشرية في عام .2005
وقد أصبح لدى غالبية الدول العربية حاليﹰا جھاز حكومي خاص بھا يعنى بشؤون النساﺀ .وقد تم
إنشاﺀ بعضھا بقرار رئاسي وربط بقمة الھرم الحاكم في الدولة ،ومثال على ذلك الجمھورية العربية السورية،
والجزائر ،وجيبوتي ،وقطر ومملكة البحرين .أما بقية الدول ،فقد أنشأت الجھاز وربطته بمجلس الوزراﺀ،
باستثناﺀ السودان والمملكة العربية السعودية اللذين يكتفيان بمكتب لمتابعة شؤون المرأة االجتماعية من خالل
وزارة الشؤون االجتماعية .وھناك اتجاه في المملكة العربية السعودية لتضمين عدد من الوزارات
المتخصصة مكاتب خاصة تعنى بشؤون المرأة.
وتشير المعلومات الواردة في االستبيان إلى أن غالبية الحكومات ومن خالل آلياتھا الوطنية أعدت
واعتمدت استراتيجيات عامة وطنية وبرامج عمل للنھوض بالمرأة ،وذلك عند إنشائھا .وھي تقوم بتحديث
ھذه االستراتيجية بحسب الحاجة ،مثل األردن واليمن .وقد أكدت دولة قطر أنھا أعدت استراتيجية للنھوض
بالمرأة في عام  2003وأعادت مراجعتھا وتحديثھا في عام  ،2006فيما أكدت البحرين أنھا أعدت
إستراتيجيتھا الوطنية في عام  .2005وشددت الھيئة السورية لشؤون األسرة أنھا تقوم حاليﹰا باإلعداد
الستراتيجية وطنية للمرأة .أما مصر ،فقد أكدت إعدادھا ومراجعتھا الدورية الستراتيجية المرأة الوطنية،
كما أشارت إلى مشاركة عدد من الوزارات الرئيسية في مصر في وضع تصوراتھا الخاصة لما تستطيع
تقديمه من مساھمة في تمكين المرأة .وتعتبر التجربة المصرية تجربة رائدة في المنطقة العربية في إشراك
الوزارات المختلفة لتحديد قضايا تندرج ضمن مھام الوزارات تلتزم بتنفيذھا لدى إعداد االستراتيجية الوطنية.
ويتبين من إجابات بعض الحكومات استثناﺀ دمج قضايا النوع االجتماعي من خطط وبرامج
المؤسسات الحكومية ،إال أنھا تؤكد توفير التدريب في قضايا دمج النوع االجتماعي لمؤسسات معينة في
الدولة ،ومثاالﹰ على ذلك كل من األردن ،والبحرين ،وفلسطين ،ولبنان ،ومصر ،واليمن .إال أن ذلك يأتي
ضمن سياق تطبيق اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وليس ضمن استراتيجية محددة
إلدماج قضايا النوع االجتماعي.
أما بالنسبة لتوافر الموارد البشرية والمالية المطلوبة لتمكين اآللية من تنفيذ المھام الموكلة إليھا ،ومنھا
قضية إدماج النوع االجتماعي ،فقد أكدت معظم الحكومات أن الموارد المالية المخصصة ضئيلة أو غير
كافية .وليس ھناك زيادة في الموارد البشرية أو المالية خالل فترة السنوات الخمس الماضية ما عدا في
بعض دول الخليج التي اعتبرت آلياتھا أن مواردھا المالية كافية ولكنھا تفتقد بالمقابل للموارد البشرية
المتخصصة في قضايا النوع االجتماعي واحتياجات المرأة ،في حين تحتاج الموارد البشرية الموجودة لمزيد
من التأھيل والتخصص.
ھاﺀ  -مھام الھيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة

-5ھناك عدد من المھام الملقاة على عاتق الھيئات ويرتبط بإدماج قضايا النوع االجتماعي على المستوى
الوطني):(1
تكمن الخطوات األولى في تطبيق استراتيجية مراعاة النوع االجتماعي أو قضايا الجنسين بتقييم
وتحليل حدود وأسباب الصلة بين نقاط االختالف بين الجنسين والموضوع تحت النقاش ،مثالﹰ حماية البيئة،
مع تحديد األسس التي تتيح إمكانية تقليص تلك الفجوات وتحديد المنھج الواجب إتباعه.
وعندما يصعب إدراك األھمية االستراتيجية لمراعاة قضايا الجنسين وإدماجھا في البرامج التي تعالج
موضوعات تقنية أو علمية مثل التجارة ،ومعدالت اإلنفاق ،أو تغير المناخ والمحافظة على البيئة وغيرھا،
يجب أن يقوم فھم آثار أية مبادرة على البشر )المنتجون ،والمستھلكون ،والعمال ،والسكان في موقع أو تجمع
معين( .ويتمحور الموضوع عادة على الجانب التقني أو الفني التكنولوجي ،وال يحظى البشر بما يكفي من
العناية واالھتمام ،لذلك يكون من الصعب جداﹰ إدراج قضايا الجنسين.
لدى النظر إلى الفوارق والتفاوت بين الجنسين في المجتمعات ،ال يمكن التسليم بأن النساﺀ والرجال
يتمتعون بفرص مشاركة متساوية أو يستفيدون بشكل متسا ﹴو من وسائل التنمية .وثمة حاجة إلى وجود عناية
ال على جميع الناس ،إذ أن ھذا األمر من شأنه أن يزيد عن
خاصة لكفالة عدم التسليم بأن للمبادرات أثرﹰا مماث ﹰ
غير قصد االختالفات بين الجنسين.
يستمد النوع االجتماعي أھميته كقضية من وجود فوارق واختالفات أساسية بين النساﺀ والرجال.
وقد تتخذ ھذه الفوارق مظاھر مختلفة في بلدان أو قطاعات معينة ،ولكن ثمة سمات عامة تشير إلى المسائل
التي ينبغي على الدوام النظر فيھا ،وغالبﹰا ما يتم تحديد األولويات الوطنية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية
أو لمجتمع ما ،من دون مشاركة ملموسة من جانب النساﺀ.
من أجل دمج قضايا النوع االجتماعي ،يتعين على الھيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة إنجاز
ما يلي:
)أ( إعداد خطة عمل إلدماج قضايا النوع االجتماعي في مجاالت التنمية ضمن استراتيجية الھيئة،
ومتابعة التنفيذ ،وتقييم التطور ،وتقديم تقارير فصلية حول التقدم المحرز؛
)ب( توجيه ودعم الوزارات والھيئات المؤسسية الخاصة واألھلية بالمعلومات والكفاﺀات
المتخصصة؛
)ج( توجيه وتدريب المدراﺀ والدوائر المختلفة على أفضل طرق اإلدماج في مجاالت العمل
المختلفة؛
) د(

تبني التحليل المبني على أساس قضايا النوع االجتماعي للقضايا القطاعية المختلفة؛

) •( التأكد من واإلشراف على جمع المعلومات والبيانات واإلحصائيات المصنفة حسب الجنس؛
) (1األمم المتحدة :مراعاة المنظور الجنساني ،نظرة عامة.2002 ،

-6)و( اعتماد تحالفات مع ھيئات خاصة ومنظمات غير حكومية تتعامل مع قضايا الجنسين.
أما العوائق التي تحول دون إدماج قضايا النوع االجتماعي

)(2

فھي التالية:

)أ( بيئة معادية وغير معنية وترفض التغيير وغير ملتزمة بتنفيذ التوجھات المؤسسية إلدماج
قضايا النوع االجتماعي؛
)ب( عدم القدرة على الفھم ورؤية الصلة الوثيقة ما بين قضايا النوع االجتماعي والتنمية المستدامة؛
)ج( عدم القدرة على وضع تحليل مؤسسي يوضح األدوار المختلفة للنساﺀ والرجال ،وتأثير المستجد
من التغيير في األدوار على العالقات ما بين الرجال والنساﺀ؛
)د( الفشل في توسيع ووصل مبادرات تعميم قضايا الجنسين على المجاالت الواسعة لتشمل الواقع
السياسي  -االجتماعي واالقتصادي؛
) •( اعتبار تعميم النوع االجتماعي كھدف أحادي نھائي ،بدل أن يكون مھمة طويلة المدى واألفق
وبحاجة لبناﺀ القدرات المتواصل والتغيير المؤسساتي؛
)و( عدم الوضوح في المسؤوليات المعنية بقضايا تعميم الجنسين بين اإلدارات والمسؤولين عن
برامج التعميم؛
)ز( نقص في تمثيل النساﺀ في مواقع اتخاذ القرار ،وفي الموارد المالية المطلوبة للتنفيذ ،وفي
معرفة احتياجات النساﺀ المختلفة؛
)ح( نقص المؤشرات والبيانات المصنفة حسب الجنس والدراسات واألبحاث التي توضح أبعاد
النوع االجتماعي وتداخالته بالموضوع قيد الدرس.
من ناحية أخرى ،فإن األوضاع التي تفسح في المجال لنجاح تجربة تعميم قضايا الجنسين تشمل
ما يلي:
)أ( بيئة مؤسسية منفتحة ،متفاعلة ومتقبلة ألبعاد تعميم النوع االجتماعي ،وقادرة على النقد الذاتي
لتتغلب على الصعاب؛
)ب( وجود ضغوطات وحوافز داخلية وخارجية تدفع باتجاه تطبيق اإلدماج وإمكانية تقبل التفاعل مع
ھذه الضغوط؛
) (2ترجم بتصرف من وثيقة برنامج األمم المتحدة للبيئة
.State-of-the-Art
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-7)ج( اعتماد مبدأ تعميم قضايا الجنسين كمسؤولية مشتركة ومتداخلة عبر جميع القطاعات والقوى
االجتماعية واالقتصادية؛
)د( اإلحاطة علم ﹰا بأن مبدأ تعميم قضايا الجنسين ھي مسؤولية مستمرة مرنة وقابلة للتطور؛
) •( استعمال مناسب للبيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس ،وتحليل المعلومات وتحديد
استعمال موارد مناسبة لجمع البيانات وتحديثھا بشكل دوري؛
)و( المساﺀلة في أسباب الفشل عند تطبيق سياسات تعميم قضايا الجنسين؛
)ز( االلتزام بھدف تحقيق المساواة والعدالة ،وفي الوقت ذاته وضع أسس التطور والتغيير المرافقة
لمجرى التجديد في المجتمع.
اإلطار  - 1تحليل لقضايا إدماج أبعاد النوع االجتماعي
يستخدم التحليل النوعي لفھم العمليات االجتماعية واالقتصادية ،كما يبين كيف ولماذا وجدت تلك الحالة المعينة
التي تقوم المؤشرات بقياسھا ،والكيفية التي يمكن أن تعمل بھا لتغيير تلك الحالة في المستقبل .يجب استخدام تحليل النوع
االجتماعي في جميع مراحل البحث أو دورة المشروع جنباﹰ إلى جنب مع المؤشرات الكمية والنوعية.
المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي أو قضايا الجنسين قادرة على أداﺀ وظيفة خاصة تتمثل في الداللة على
ماھية السبل التي اتخذتھا برامج ومشاريع التنمية ومدى مواﺀمتھا لألھداف التي وضعتھا والنتائج التي حققتھا فيما يتصل
بالعدالة بين الجنسين .وھي تقيس التغيرات الجارية والمرتبطة بعالقات النوع االجتماعي في المجتمع خالل فترة زمنية
معينة.
أما مؤشرات الوعي بقضايا الجنسين فھي :مشاركة الرجال والنساﺀ بالتساوي في التخطيط والتنفيذ للمشاريع
والبرامج فيستفيد كل من الرجال والنساﺀ من منافع المشاريع ،وحيثما يكون مطلوبﹰا ومناسباﹰ يتم جمع اإلحصائيات
والبيانات المصنفة حسب الجنس.
______________________
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اإلطار  - 2التمكين
تعريف التمكين :التغيير على المستوى الفردي في الوعي الذي يتضمن التحرك نحو السيطرة والثقة بالذات والحق
في المشاركة في صنع القرار واختيار البدائل.
-

يصعب قياس التمكين ،شأنه في ذلك شأن المشاركة ،وليس ھناك من طريقة نھائية أو متفق عليھا لقياس
التمكين؛

-

يتطلب التمكين تحديدﹰا واضح ﹰا إذا ما أريد لمؤشراته أن تتطور؛

-

تتضمن مؤشرات التمكين التغيرات الفردية ،والسياسية ،واالجتماعية واالقتصادية.

________________
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واو  -نحو دمج قضايا الجنسين في سياسات التنمية

)(3

يتطلب تطبيق النموذج اإلستراتيجي إلدماج أبعاد النوع االجتماعي في المؤسسات المعنية بالتنمية
القطاعية أو ضمن مفھوم التنمية المستدامة ،اتخاذ خطوات متتالية على مستوى عدد من المجاالت ،أولھا
اإلطالع واإلحاطة بقضايا المرأة في الميادين األساسية وإدراك أھمية إسھامات المرأة في التنمية المستدامة،
ووجود اإلرادة السياسية المناسبة باإلضافة إلى األنشطة الملموسة ذات الصلة .وھذا يعني:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التأكيد على استفادة النساﺀ من الخدمات والمنتجات.
وجوب ضمان حقوق النساﺀ في القضايا المتطرق إليھا.
المساھمة الكاملة للنساﺀ على مختلف المستويات وبخاصة في صنع القرار.
تحسين الوضع االقتصادي  -االجتماعي للنساﺀ.
تمكين النساﺀ.
تشخيص اآلثار الشاملة على النساﺀ والبيئة التي تعيش فيھا.

وقد صنفت المقترحات التالية بناﺀ على سبعة أوجه أساسية تم فيھا مراعاة دمج قضايا الجنسين،
وتحتوي على عرض لإلستراتيجيات المأخوذ بھا من قبل المنظمات األخرى ،باإلضافة إلى وجود آليات
للتنفيذ مثل "دليل للمساواة بين الجنسين" ) ،(OECD/DAC 1998مع العلم أن استعمال ھذه األدلة في السياسات
المطروحة ما زال ضعيفاﹰ.
زاي  -لماذا النوع االجتماعي والتجارة والمياه والبيئة؟
باتت العولمة االقتصادية قوة رئيسية في تحديد معيشة كل من الرجال والنساﺀ ،تاركة آثارﹰا مختلفة
على مختلف المجموعات اإلثنية واالجتماعية والعرقية والجنسانية .وھناك جدل قائم بين مؤيدي العولمة
وأولئك الداعين إلى عولمة بديلة لتحقيق مزيد من العدالة والتوازن في الوصول إلى الموارد .وكانت العالِمة
الفيزيائية والناشطة في مجال البيئة وحقوق النساﺀ الھندية فاندانا شيفا) (4من األوائل الذين عملوا على ربط
حماية البيئة بحقوق النساﺀ ،وال سيما أنھا تعتبر أن العولمة االقتصادية باتت تشكل معركة ضد الفقراﺀ

) (3استقطعت وترجمت بتصرف من دراسة .UNEP/WEDO Women and the Environment 2004
) (4ناضلت شيفا من أجل إحداث تغييرات في الممارسة والنماذج السائدة في األنشطة الزراعية والغذائية .وقد قدمت شيفا
مساھمات فكرية وأطلقت حمالت مطلبية في مواضيع كالتنوع البيولوجي والتكنولوجيا األحيائية والھندسة الوراثية ،كما قدمت الدعم
لمنظمات بيئية قاعدية في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وآيرلندا وسويسرا والنمسا وذلك في مجال الھندسة الوراثية .ويعتبر
مؤلفھا حول حقوق النساﺀ البيئية ) Ecofeminismباالشتراك مع ماريا مايس( من أھم ما كتب حول النوع االجتماعي وحماية الموارد البيئية
والطبيعية ،في حين أن كتابھا "البقاﺀ على قيد الحياة" يعيد صياغة المفاھيم المرتبطة بنساﺀ العالم الثالث .وقد حازت على عدد من الجوائز
منھا الجائزة التي تعرف بأنھا بديلة لجائزة نوبل وھي جائزة المعيشة الحقة ) ،(1993وجائزة برنامج األمم المتحدة للبيئة Global 500
) ،(1993وجائزة األمم المتحدة ليوم األرض ،وذلك اللتزامھا المتفاني لحماية كوكب األرض من خالل أفعالھا وأنشطتھا ومؤھالتھا
القيادية.

-9ال رئيسي ﹰا في العالقة المركبة التي تربط بين التجارة والنمو
والطبيعة) .(5ويشكل النوع االجتماعي عام ﹰ
والتنمية  -وإن كان ھناك افتراض سائد يقول بأن السياسات واالتفاقيات التجارية غير منحازة لطبقة أو عرق
أو جنس .إذ أن ھناك إجماعاﹰ متنامياﹰ بأن تحرير التجارة ال يؤدي حكمﹰا إلى التخفيف من الفقر ،ال بل إنه
يزيد من حدة الفقر .وتبقى مقاربة النوع االجتماعي ھي األفضل لفھم أدوار النوع االجتماعي وعالقاته والتي
تؤثر وتتفاعل مع التجارة والبيئة والمياه .أما السياسات التجارية فتؤثر على النساﺀ بطرق مختلفة بسبب
التمايز في الحصول على الموارد االقتصادية والطبيعية واالجتماعية ،باإلضافة إلى التمايز في صنع القرار.
وكل ذلك يتفاعل مع األدوار المختلفة التي يضطلع بھا كل من الرجال والنساﺀ ضمن مجتمعاتھم المحلية،
وال سيما في ما يخص تقسيم العمل .من ھنا كانت ضرورة تناول مفاعيل األدوار والعالقات االجتماعية
على تلك القطاعات الثالثة التي باتت تكتسب أھمية ملفتة في القرن الحادي والعشرين ،حيث باتت النساﺀ
بفضل غنى تجاربھن وتنوعھا وتحليالتھن الشاملة التي تربط االستدامة بالمساواة وحقوق اإلنسان ،تؤسس
لمفاھيم جديدة في التنمية.
وال بد من اإلشارة إلى أن تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان النامية على توسيع
اقتصاداتھا لدى فتحھا أسواقھا أمام منافسة األسواق األجنبية ،يتطلب قوة عاملة كبيرة يجب أن تشمل النساﺀ
حيث يشارك  74في المائة من النساﺀ في شرق آسيا في القوة العاملة )وھي النسبة األعلى في العالم( في حين
أن  34في المائة فقط من نساﺀ الشرق األوسط وشمال أفريقيا يشتركن فيھا.

).http://www.resurgence.org/resurgence/issues/shiva202.htm (5
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ثانياﹰ  -قضايا النوع االجتماعي واإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
ألف  -مقدمة
يتطرق ھذا الفصل إلى تحليل مفھوم إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
ويقدم إطاراﹰ تحليلياﹰ للقضايا واالعتبارات التي من شأنھا المساھمة في خلق البيئة المالئمة لعملية اإلدماج ھذه
على مختلف مستويات قطاع المياه في بلدان اإلسكوا .وفي ھذا السياق ،تمت االستفادة من نماذج عديدة في
العالم لتفعيل عملية إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه والتي تم تطويرھا بالتجربة
والخطأ عبر السنين).(6
وينطلق ھذا الفصل من المفھوم القائل بأنه ال مجال أن تتحقق العدالة ويتم التوازن بين الجنسين في
مجال إدارة مصادر المياه إذا لم يتحققا في المجاالت االجتماعية واإلنسانية األساسية .ولذا ،فإن تضافر
الجھود التي تبذل في ھذا المجال المتخصص ،مع تلك التي تبذل من أجل تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية
بمفھومھا األكثر شموالﹰ ،قد يكون له كبير األثر على الواقع المعيشي .يبقى الضمان الوحيد للوصول إلى
الھدف المنشود أن تكون الدوافع إلدماج النوع االجتماعي في إدارة مصادر المياه حقيقية ومنطلقة من الحاجة
إليھا ،ومن االعتراف بأھمية ھذا اإلدماج وليست مشروطة بجداول أعمال الجھات المانحة.
أما الھدف من عملية اإلدماج على المدى القريب والمتوسط ،فھو خلق البيئة المالئمة لوضع النوع
االجتماعي على المسار الرئيسي إلدارة مصادر المياه .أما على المدى البعيد ،فالھدف ھو تحقيق العدالة
واإلنصاف في وصول الجنسين إلى مياه بكميات كافية ونوعية آمنة .ويتضمن مصطلح "البيئة المالئمة" في
ھذا السياق السياسات والقوانين التي تضع األسس للمشاركة المنصفة والمعقولة للرجل والمرأة وتوافر
الموارد الدائمة والثابتة لدعم البنى والمؤسسات والبرامج الضرورية لذلك.
وتقدم ھذه الورقة تقييماﹰ لمدى تعميم إدماج قضايا النوع االجتماعي في السياسات االستراتيجية لتطوير
قطاع المياه الموضوعة من قبل البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،وذلك من خالل مراجعة دراستين لإلسكوا تم
إعدادھما من قبل فريق قضايا المياه ،شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في عامي  2005و 2006مع
التعرض لدراسة "دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة في
منطقة اإلسكوا" التي تذكر كافة المعوقات التي تواجھھا المرأة في ھذا المضمار.
ويتضمن ھذا الفصل مراجعة مفاھيمية ألھم األدوات القانونية الدولية التي أكدت على أھمية العالقة
ما بين قضايا مصادر المياه والنوع االجتماعي ،والتي يمكن االستفادة منھا كمرجعية إلدماج النوع االجتماعي
في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه ،كما يشتمل على دراسة حالتين في األردن ومصر.
بعد التعريف بالمصطلحات األساسية المتصلة بالموضوع ،يعرض الفصل أبعاد وتداعيات إدماج
النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه ،ويسلط الضوﺀ على جملة من القضايا واالعتبارات
إلشراك األطراف الفاعلة في المجتمع على جميع المستويات ابتداﺀ من الھيئات الحكومية والوطنية،
دليل المصادر للنوع االجتماعي واإلدارة المتكاملة لمصادر المياه ،اتحاد النوع االجتماعي والمياه
)(6
.(Gender and Water Alliance). http://www.ar.genderandwater.org/page/2917

 - 11والجمعيات غير الحكومية ،والقطاع الخاص أو أصحاب المشاريع ،وذلك في تفعيل عملية اإلدماج ھذه.
ويقدم ھذا الفصل إطاراﹰ تحليليﹰا يمكن استخدامه من قبل اللجان الوطنية للمرأة في الدول األعضاﺀ لتفعيل
المشاركة المنصفة للمرأة في ھذا المجال ،من خالل بعض الخطوات التصاعدية التي يجب اتخاذھا عند
تطبيق عملية اإلدماج.
وأخيرﹰا يتضمن ھذا الفصل أسماﺀ الخبيرات في مجال إدماج قضايا الجنسين في إدارة المياه ،وتعداد
الجمعيات غير الحكومية التي تعمل في مجال التوجيه في قضايا المياه ،كذلك تعدادﹰا لبعض المواقع
االلكترونية ذات الصلة.
باﺀ  -خلفية
إن اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه وفقﹰا لتعريف منظمة الشراكة العالمية للمياه ) (GWPھي منھج
لوضع سياسات شاملة لكافة القطاعات بھدف االستجابة لزيادة الطلب على المياه ضمن سياق محدودية
المصادر المائية .ويشمل التعريف ضمان التنسيق في مجال تنمية الموارد المائية واألرضية والمصادر
المتعلقة بھا لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي من دون أن يكون ذلك على حساب استدامة النظام
البيئي).(7
و ﹸتعرف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( كلمة ) genderالنوع االجتماعي( على أنھا
الدور االجتماعي واالقتصادي والثقافي والعالقة بين الرجل والمرأة في أي موقع أو ثقافة أو مجموعة سكانية
)األطفال والشيوخ والمجموعات اإلثنية() .(8أما مصطلح إدماج النوع االجتماعي ،فھي عبارة عن استراتيجية
لزيادة اھتمام وخبرة المرأة كما الرجل في البعد التكاملي لصياغة وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات والبرامج
في جميع األطر ،بحيث تتساوى المسؤولية والمنفعة بين الرجل والمرأة .أما في قطاع المياه ،فھي تعني
إدماج وإشغال الرجل والمرأة في كل اإلجراﺀات المتعلقة بقطاع المياه وتفعيل التكامل األقصى في أدوار
ومسؤوليات الرجل والمرأة ،بحيث يساھم إبداع ومعرفة وطاقة كال الجنسين في إيجاد برامج مائية مختلفة
ومشاريع بيئية أفضل ،ومن ثم توزع المنافع والتكاليف بالتساوي على الجميع).(9
وتعتبر العدالة في الوصول إلى المياه بكميات كافية ونوعية آمنة للرجل والمرأة على حد سواﺀ ،حقﹰا
أساسيﹰا وعامالﹰ ھامﹰا في تحقيق التنمية المستدامة وفي الحد من الفقر .لذا فإن عملية إدماج النوع االجتماعي
في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه ھي شرط أساسي ومسبق لضمان تحقيق ھذه العدالة ولوصول جميع
السكان إلى ھذا الحق من دون تمييز .وفي ھذا السياق ،يعود أساس مشكلة الالمساواة في الوصول إلى منافع
متساوية من مصادر المياه بين الجنسين إلى وجود سياسات مائية ال تراعي النوع االجتماعي .وتتعاظم ھذه
المشكلة في العالم العربي بسبب الموروثات والترسبات الثقافية التي تحرم المرأة تحديدﹰا من حقوقھا ،وبالتالي
ال عن إدماج النوع االجتماعي في القطاعات المتخصصة مثل المياه أو الزراعة قد يبدو
فإن الحديث أص ﹰ
صعب المنال .لذا فإن عملية اإلدماج في ھذه الدول لن تتحقق بين ليلة وضحاھا وھنالك حاجة ماسة لفھم
طبيعة السياق الذي يتم فيه التغيير.
) (7المرجع نفسه.
) (8المرجع نفسه.
) (9بيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة.http://www.gdrc.org/uem/water/dublin-statement.html 1992 ،

 - 12إن مشاركة النوع االجتماعي المنصفة والمعقولة في ھذا المضمار مرتبطة بالسياسات الوطنية إلدارة
مصادر المياه ،حيث يجدر األخذ باالعتبار إدماج الجنسين على جميع المستويات بدﺀﹰا من عملية صنع القرار
على المستوى الوطني ،وانتھاﺀ بإدارة المصادر على المستويات المحلية الدنيا.
رغم ما تقدم ،قامت بعض الدول العربية مثل األردن ومصر واليمن ،بشكل مبدئي ،باألخذ بعين
االعتبار قضية إدماج النوع االجتماعي في السياسات المائية وفي البرامج والمشاريع الميدانية ذات العالقة.
أما في فلسطين ،فال تزال برامج أعمال الجھات المانحة ھي التي تحكم وتدفع باتجاه اإلدماج الشكلي للنوع
االجتماعي في المشاريع والبرامج المائية دون أن يكون لھذا اإلدماج المعنى الحقيقي أو األثر الملموس على
واقع الرجل والمرأة ،حيث تبقى الھوة واسعة بين مشاركة المرأة والرجل لصالح األخير على جميع
المستويات.
 - 1مراجعة للجھود الدولية
)أ(

الصلة ما بين قضايا الجنسين وقضايا المياه

)(10

منذ أوائل الثمانينات ،تنامى اھتمام المجتمع الدولي من خالل المؤتمرات الدولية في دراسة العالقة
بين المرأة والبيئة ،وبخاصة في ما يتعلق بالمرأة والمياه .ففي عام  ،2000أكدت الورقة التي قدمتھا شعبة
المرأة في األمم المتحدة في نيويورك على أھمية موضوع المياه وشؤون المساواة بين الجنسين .وفي ھذا
السياق ،أكدت الورقة على أھمية المياه واحتياجھا على المستوى المحلي والوطني )لالستخدام الشخصي،
والمنزلي وفي قطاعي الزراعة والصناعة( ،كذلك على أھمية استخدام المياه بشكل رشيد وتوفر المياه
الصحي .ودعت ھذه الورقة إلى دراسة الصلة بين احتياجات السكان للمياه وكيفية استخدامھا بالطرق
الرشيدة وتحديد دور المرأة في ھذا المجال.
ويؤكد الباحثون في العديد من المؤتمرات واالتفاقيات التي تم عقدھا خالل القرن الماضي وبداية
القرن الحالي على االستمرار باألنشطة الفاعلة من أجل االستخدام الحكيم للمياه الصالحة لالستعمال الشخصي
وعلى ضرورة االھتمام بتوفير المياه الصالحة للتجمعات السكانية .كما ويؤكد ھؤالﺀ الباحثون على ضرورة
ترشيد استخدام المياه العذبة لتفادي األمراض التي قد تنجم عن المياه الملوثة ،بخاصة في المناطق الفقيرة.
ويمكن اإلشارة ھنا إلى المؤتمرين العالميين الثالث والرابع للمرأة ،حيث تم التركيز على أھمية مشاركة
المرأة في الحفاظ على البيئة وتوفير المياه ،وأشارا إلى أن النساﺀ يستطعن مطالبة حكوماتھن بتوفير المياه
الكافية واآلمنة صحي ﹰا الحتياجات العائلة الصغيرة بأسعار مقبولة للفقراﺀ من السكان .إذ أكد كل من المؤتمر
العالمي الثالث للمرأة الذي عقد عام  1985في نيروبي ،والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في
بيجين عام  ،(11)1995على أھمية توجيه اھتمام وانشغال النساﺀ بجميع المشاريع والنشاطات ،لما لھما من
تأثير على حياة النساﺀ والرجال .وتختلف ھذه التأثيرات من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى .وقد التزمت
الحكومات ب ـ "تعزيز المعرفة ورعاية األبحاث حول دور المرأة ال سيما بين نساﺀ السكان األصليين في
المناطق الريفية ،في مجاالت الزراعة وإدارة األحواض المائية والصرف الصحي ،مستفيدين من خبرة
ومعرفة ھذه النساﺀ" .ولذلك دعا المؤتمر إلى ضرورة االستعانة بأكبر عدد من السكان المحليين لمعرفة
) (10تم ترجمة مقاطع من ورقة بنفس العنوان أعدتھا شعبة المرأة في األمم المتحدة ،نيويورك. 2002 ،
) (11المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة . /http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform

 - 13آرائھم واحتياجاتھم وتقديراتھم للمواقف .وفي ھذا السياق ،ال بد من النظر في األھداف التي تنوي ھذه
المشاريع والبرامج تحقيقھا وفي انعكاساتھا المختلفة على النساﺀ والرجال.
)ب(

قضايا الجنسين وشؤون مصادر المياه

تأسست منظمة "اتحاد النوع االجتماعي والمياه") (12في آذار/مارس عام  2000إبان انعقاد منتدى
المياه العالمي الثاني .وتتلخص رسالة المنظمة في تعزيز فرص النساﺀ والرجال للحصول على القدر الكافي
من المياه الصالحة وإدارتھا بنحو عادل ألغراض الشرب والصرف الصحي وتوفير الطعام واستدامة البيئة.
وتتطلب عملية توفير خدمات المياه والصرف الصحي  -بما تشمل من مقاربة متكاملة إلدارة مصادر المياه
 تأكيدﹰا وتركيزاﹰ خاصين بشأن النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان .وتؤمن المنظمة بأنالفرص العادلة للحصول على المياه ،وكذلك الفرص العادلة في التحكم فيھا و تدبيرھا ،ھي حقوق أساسية
للجميع وعوامل حاسمة الجتثاث الفقر وتعزيز استدامة الموارد.
أما منظمة "اتحاد النوع االجتماعي والمياه" فھي عبارة عن شبكة عمل عالمية مكرسة إلدماج النوع
االجتماعي في مجال إدارة مصادر المياه .وتضم عضويتھا أكثر من  500منظمة وفرد من مختلف بقاع
العالم ،وينتمي حوالي ثمانين في المائة منھم إلى بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
وقد طورت ھذه المنظمة دليالﹰ بعنوان "دليل المصادر للنوع االجتماعي واإلدارة المتكاملة لمصادر
المياه"  ،(13)2006ويوفر وصف ﹰا لمشاكل المياه العذبة في العالم وفي المنطقة العربية وكيف يمكن التعامل معھا
انطالقاﹰ من مقاربة قضايا الجنسين أو تعزيز مشاركة المرأة وتمكينھا .وتتلخص ھذه القضايا بما يلي:
التعريف
المصطلح
تستھدف اإلصالحات في قطاع المياه تحسين اإلدارة في مجال المياه ،ولكن
قضايا الجنسين واإلدارة
والتحكم في الموارد المائية ال تتوافر دالئل تبين أن إدارة الموارد المائية قد شملت قضايا الجنسين .يقدم
دليل المصادر مقاربة للنوع االجتماعي كجزﺀ ال يتجزأ من عملية وضع
ھياكل آليات وإدارة الموارد المائية.
غالبﹰا ما تعاني النساﺀ من صعوبات الفقر أكثر من الرجال باعتبارھن يعاملن
النوع االجتماعي والمياه
والفقر
بشكل غير متسا ﹴو مقارنة بالرجال ،ويتوقع منھن أن يقمن بعدة مھام شاقة
بما في ذلك تجميع المياه ورعاية األطفال واإلنتاج الزراعي ،وكلھا أنشطة
تتطلب الحصول على المياه .يتناول التطرق إلى العالقة بين قضايا الجنسين
والمياه والفقر تداعيات السياسة المعتمدة في ھذا المجال.
يجب رسم سياسات منفصلة بشأن الصرف الصحي والصحة بحيث تلبي
النوع االجتماعي
والصرف الصحي
احتياجات النساﺀ والرجال؛ وال بد أن تتم استشارة النساﺀ بشكل جدي
وحفظ الصحة
وإشراكھن معاﹰ في تنفيذ برامج الصرف الصحي والصحة.
) (12منظمة "اتحاد النوع االجتماعي والمياه" )تأسست إبان انعقاد منتدى المياه العالمي الثاني في آذار/مارس (2000
.www.ar.genderandwater.org
) (13انظر الحاشية  6أعاله.
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المصطلح
تمثل النساﺀ أھم من يستعمل ويدير مصادر اإلمداد بمياه الشفة ،إال أن الرجال
النوع االجتماعي ومياه
يتحكمون بتلك المصادر ويتخذون أھم القرارات المتعلقة بموقعھا ومرافقھا
الشرب وحفظ الصحة
ونوعھا .ويبين الدليل أن شؤون المياه تعمل بشكل أفضل عندما يشترك
النساﺀ والرجال معﹰا وبفاعلية في التخطيط واإلدارة.
ھنالك حاجة ملحة لوضع قواعد واضحة من أجل تنظيم مشاركة القطاع
النوع االجتماعي
الخاص واألطراف الفاعلة الخارجية في توفير خدمات المياه في إطار يخضع
وخصخصة المياه
لمراقبة الحكومة .ويسلط الدليل الضوﺀ على خيارات بديلة لخصخصة تجارة
الجملة تشمل إشراك األطراف الفاعلة والمجموعات البشرية والجھات الخاصة
التي توفر الخدمات إضافة إلى المشاريع المشتركة بين القطاعين العام
والخاص.
قد تكون معارف النساﺀ المزارعات بشأن إدارة الموارد بما في ذلك المياه
النوع االجتماعي والمياه
ألغراض الزراعة والري واألرض والماشية والبيئة على جانب من األھمية بالنسبة لقطاع الزراعة
ككل .ويستھدف ذلك إشراك المرأة المباشر في برامج الري.
تبرز الحاجة إلى رؤية مراعية للنوع االجتماعي في إدارة المناطق الساحلية
النوع االجتماعي وإدارة
من أجل تقييم االختالفات بين عمل كل من النساﺀ والرجال في مجاالت إدارة
المناطق الساحلية
المناطق الساحلية .ويتطرق الدليل إلى االختالفات التي تواجه النوع
والصحراوية
االجتماعي في االستفادة والتحكم في الموارد وإدارتھا.
يؤثر الجفاف والفيضانات على النساﺀ بشكل أكثر خطورة مقارنة بالرجال.
النوع االجتماعي
وقد تنامت حدة ذلك األثر على أرزاقھن نتيجة التغيرات المناخية وتدخل
والتغيرات المناخية
والكوارث المتصلة بالمياه اإلنسان.
يشمل بناﺀ القدرات ھنا خلق بيئة مالئمة من أجل إدماج النوع االجتماعي في
النوع االجتماعي وبناﺀ
القدرات والتخطيط وإعداد مجال إدارة المياه والصرف الصحي ،وذلك من خالل أطر رسم السياسات
واإلصالحات المؤسساتية وتطوير الموارد البشرية .ويعالج ھذا الفصل أيض ﹰا
الموازنة
التدابير الالزمة لبناﺀ القدرات على صعيد القاعدة العريضة والبرامج التي
تستھدف الرجال من أجل تحسيسھم باالحتياجات الخاصة بالنساﺀ.
تﹸعتبر كل من المقاربات المراعية للنوع االجتماعي وآليات التخطيط في قطاع
التخطيط واآلليات
المراعية للنوع االجتماعي المياه مھمة لتحقيق الفعالية والعدالة االجتماعية وأھداف مساواة النساﺀ
في قطاعات المياه
والرجال .وتستھدف ھذه الفقرات آليات التخطيط المتصلة بالنوع االجتماعي
واستعمال مثل ھذه اآلليات لتحسين فعالية وتأثيرات التدخالت على عدة
أصعدة ،بما في ذلك عالقات النوع االجتماعي.
توفر مبادرات الميزانية المستجيبة لمتطلبات النوع االجتماعي ) (GRBIsآليات
مبادرات إعداد الموازنة
ملموسة لوضع االتفاقيات والسياسات والتعھدات المتصلة بالنوع االجتماعي
المستجيبة للنوع
حيز التطبيق .وھي تمثل التعھد الضروري الذي يعكس مساھمة النساﺀ في
االجتماعي في قطاعات
جھود التنمية الوطنية ،وتبين الفقرات التالية كيف أنه يمكن للميزانيات الوطنية
المياه
أن تدعم االھتمام باحتياجات وأولويات النساﺀ والرجال برفعھا إلى مستوى
أولويات التنمية على المستوى الوطني.
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قضايا الجنسين ومصادر المياه العذبة وإدارتھا

يواجه العالم العديد من األزمات الحالية والمحتملة )محلياﹰ وإقليمياﹰ ودوليﹰا( المتعلقة بنوعية المياه العذبة
وكميتھا .ويؤدي ازدياد الطلب على المياه )لالستعمال الشخصي واالستھالك ،والزراعة ،والصناعة
والترفيه( إلى تلوث مصادر المياه وھدرھا ،كما أن عدم فعالية وكفاية المخصص من المياه ،ينبئان بأحداث
قاتمة.
في عام  ،1992تم تبني مبادئ دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة) ،(14التي دعت إلى إتباع منھجية
متكاملة للتخطيط واإلدارة لمصادر المياه من أجل حماية البيئة المائية الحيوية وإلتاحة منافعھا للمجتمع على
نحو مستدام .وقد أكد البيان الذي صادق عليه أكثر من  100دولة ،على أن النساﺀ يلعبن دورﹰا مركزيﹰا في
توفير مصادر المياه وإدارتھا وحمايتھا .ونادت ھذه المبادئ لالعتراف بجھود النساﺀ كونھن عامالﹰ أساسياﹰ
في التزود بالمياه واستعمالھا ،وعنصرﹰا أساسيﹰا في الحفاظ على البيئة ،وھذا ما حثت عليه ترتيبات المؤسسات
التي تھتم بتنمية مصادر المياه وإدارتھا.
واحتوى جدول أعمال القرن  (15)21وھو جزﺀ من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية عام  1992على
فصل خاص بﹻ" :الحركة العالمية للنساﺀ لتنمية منصفة ومستدامة") .(16وقد أكد ھذا البرنامج على مشاركة
النساﺀ في إدارة وحماية البيئة على المستويين الوطني والدولي .وفي سبيل تحقيق ذلك ،قدم البرنامج
توصيات وخطوات تتخذھا الحكومات على ھذين المستويين.
أما اإلعالن الوزاري حول األمن المائي في القرن الحادي والعشرين ،والذي انطلق من المؤتمر
الدولي الثاني للمياه في الھاي عام  ،2000فقد تبنى المنھجية البيئية الحيوية وقام بالترويج لإلدارة المتكاملة
لمصادر المياه) .(17ويدعو اإلعالن إلى توزيع منصف للمياه من أجل إنتاج الغذاﺀ وإلى الحاجة لتطبيق مبدأ
العدالة في تحديد القيمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية للمياه ،كما أكد االجتماع الوزاري الذي تم
عقده في بون عام  2001على أن النساﺀ يلعبن دورﹰا مركزياﹰ في تزويد المياه وإدارتھا وحمايتھا).(18
وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوھانسبرغ عام  ،2002أكد الحاضرون
على التزامھم بأھداف التنمية المستدامة ،وببناﺀ مجتمع عالمي إنساني منصف وحريص ومدرك للحاجات
اإلنسانية لكرامة الجميع .كما أكد المشاركون على أن األھداف العامة للتنمية المستدامة ھي القضاﺀ على

) (14بيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة في عام ) 1992انظر الحاشية  9أعاله(.
) (15تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانيرو 14 - 3 ،حزيران/يونيو  ،1992المجلد األول:
القرارات التي اتخذھا المؤتمر )).http://www.fao.org/DOCREP/005/W9549E/w9549e05.htm#bm05.7 .(A/CONF.15/26/Rev.1 (Vol. I
) (16جدول أعمال القرن  :21الفصل الرابع والعشرون :الحركة العالمية للنساﺀ لتنمية منصفة ومستدامة

http://www.un.org/

esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter24.htm.

) (17اإلعالن الوزاري حول أمن المياه في القرن الحادي والعشرين ،الھاي 2000

(Ministerial Declaration of The Hague on

Water Security in the 21st Century). http://www.gdrc.org/uem/water/hague-declaration.html.

) (18إعالن بون الوزاري الذي اعتمده الوزراﺀ المجتمعون في الدورة الوزارية للمؤتمر الدولي المعني بالمياه العذبة ،في بون،
 4كانون األول/ديسمبر .http://www.water-2001.de/outcome/MinistersDeclaration/Ministerial_Declaration.pdf .2001

 - 16الفقر وتغيير أنماط االستھالك واإلنتاج وحماية وإدارة قاعدة المصادر الطبيعية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية) .(19أما في ما يخص دور المرأة ،فقد أكد بيان جوھانسبرغ على التالي:
"تعزيز وصول ومشاركة متساوية للمرأة في صنع القرار على جميع المستويات على أساس
مساواتھا مع الرجل؛
"تحسين وصول المرأة إلى األرض واألمالك والمأوى والخدمات األساسية للفقراﺀ،
مع إعطاﺀ أھمية خاصة للنساﺀ اللواتي يعيلن أسرھن المعيشية؛
"تيسير الوصول والمشاركة للنساﺀ على جميع المستويات لدعم السياسات والقرارات المتعلقة
بإدارة مصادر المياه وبتنفيذ المشاريع ذات العالقة".
جيم  -أھمية إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
 - 1تدھور مصادر المياه وآثارھا االجتماعية
تشھد أھمية مقاربة النوع االجتماعي للتزود بالمياه وقضايا إدارتھا اھتمام ﹰا متنامياﹰ .وال بد من
التطرق إلى األدوار اإلنجابية واإلنتاجية للنساﺀ وعالقتھا باستعمال الموارد المائية وإدارتھا .ويشكل الحرمان
من المياه ھماﹰ أساسياﹰ يعنى بنوعية المياه وتوافرھا) .(20ووفقاﹰ لمنظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية ،يعيش
أكثر من  230مليون نسمة موزعين على  26بلدﹰا مصنفﹰا بأنه يعاني من شح في مصادر المياه ،ويقع  11بلدﹰا
منھا في أفريقيا .ومن المتوقع في عام  ،2015أن يختبر ثلثا سكان العالم نوعاﹰ من اإلجھاد المائي في حين
ال اجتماعيﹰا ال محالة) .(21وتؤذي ندرة المياه أكثر
سيعاني مليار نسمة من نقص حاد في المياه سيحدث إخال ﹰ
ما تؤذي الفقراﺀ والشرائح األكثر عرضة للضرر والھشاشة ،حيث أن األسر األكثر حرمانﹰا تعتمد بصورة
أساسية على مصادر "الملكية المشتركة" ،كالمجاري المائية وأسماك قاع البحار ،في الوقت الذي يتجه األثرياﺀ
والميسورون باإلضافة إلى القطاع الصناعي نحو االعتماد الكثيف على الموارد نفسھا .وتتھدد إمدادات المياه
مخاطر رئيسية بدﺀﹰا بالتلوث بمواد عضوية وكيميائية ،وھو يشكل ھماﹰ أساسياﹰ لعدد من البلدان النامية
والصناعية مروراﹰ بشبكات الصرف الصحي غير المالئمة ومرافق التخلص من النفايات والمخلفات الصناعية
والزراعية) .(22وال يقتصر تأثير التلوث على اإلخالل بالتوازن البيئي بل يؤذي صحة المجتمع المحلي
بأكمله ،إذ تعزى  80في المائة من األمراض في العالم إلى المياه غير اآلمنة وسوﺀ مرافق الصرف الصحي،
حيث تقتل األمراض المنقولة عن طريق المياه كاإلسھال والمالريا وداﺀ البلھارسيا والتھاب الكبد الوبائي  -أ،
 3.4ماليين نسمة سنوياﹰ )معظمھم من األطفال( .وقد تتبدد المياه بسبب التدھور النھائي الذي يحدث عندما
) (19تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ،جوھانسبرغ ،جنوب أفريقيا 26 ،آب/أغسطس  4 -أيلول/سبتمبر . 2002
.http://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/0409_l6rev2_pol_decl.pdf
) (20بيان دبلن) .انظر الحاشية  9أعاله( ،الفصل الخامس ،المبدأ .3

(Dublin Principle 3: International Conference on

Water and the Environment Development Issues for the Twenty-first Century, Dublin, 1992). http://www.unep.org/PDF/Women/
ChapterFive.pdf.

) (21المرجع نفسه .
) (22المرجع نفسه .

 - 17يتم جرف أراضي المستنقعات والسھول واألنظمة البيئية الساحلية بالفيضانات التي تغمرھا .ويشكل
التصحر ،وال سيما في مناطق مستجمعات المياه ،وإقامة السدود على األنھار خطرين إضافيين على مصادر
المياه ،في حين بات تأثير المناخ على األنظمة المائية  -من خالل الجفاف والفيضانات باإلضافة إلى األحوال
الجوية القاسية  -أكثر وضوحاﹰ حيث أن أكثر من  90في المائة من الناس الذين لقوا حتفھم نتيجة للمخاطر
الطبيعية بين عام  1991وعام  2000كان نتيجة ظروف ھيدرولوجية قاسية انعكست على أوضاع اقتصادية
قاسية كالفيضانات التي حصلت في موزامبيق عام  2000والتي جعلت الناتج القومي اإلجمالي يتدنى بنسبة
 23في المائة) .(23وما أن يندر وجود المياه حتى تتدھور األوضاع المعيشية للفقراﺀ والنساﺀ قبل غيرھم).(24
 - 2أدوار النساﺀ اإلنجابية واإلنتاجية ومصادر المياه
يضطلع كل من الرجال والنساﺀ بمسؤوليات متمايزة فيما يخص استعمال وإدارة المياه وأنظمتھا.
ففي معظم المجتمعات ،تعمل النساﺀ والفتيات على جمع المياه للطبخ واالغتسال والتنظيف والحفاظ على
الصحة وتربية القطعان التي توفر منتجات األلبان والدواجن وزراعة المحاصيل الغذائية ،في حين أن الرجال
في الريف يحتاجون إلى المياه للري وتربية قطعان المواشي الكبيرة وأعمال البناﺀ )كصناعة الطوب وتلبيس
الجبس() .(25إضافة إلى ذلك ،تجد النساﺀ أنفسھن مسؤوالت عن صحة العائلة .وھكذا يحتل الرجال والنساﺀ
مواقع مختلفة بالنسبة إلدارة استعمال المياه ،وإن كانت النساﺀ يشعرن بحاجة ملحة للمياه في أنشطتھن
االقتصادية بما فيھا الزراعة والمشاريع الصغرى ،إال أن التمييز حسب النوع االجتماعي غالب ﹰا ما يؤدي إلى
عدم تلبية تلك االحتياجات بسبب التفاوت في ملكية األراضي والحصول على المياه والمشاركة والسيطرة
على الموارد وتطوير القدرات والتسويق وإنشاﺀ الروابط التجارية) .(26وغالب ﹰا ما تشھد احتياجات الرجال
والنساﺀ صراعاﹰ ،حيث أشار تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام  2002إلى أن اإلنتاج الغذائي قد يشكل
مصدرﹰا مھمﹰا لغذاﺀ العائلة ودخل النساﺀ ،إال أن نسبة حصول النساﺀ على المياه تبقى ھي األدنى.
ويشير التحليل من منظور النوع االجتماعي أن النساﺀ يواجھن أكثر من الرجال التداعيات االقتصادية
وغيرھا من التداعيات المتفاوتة الناجمة عن الفيضانات وبناﺀ السدود وتلوث المياه ،حيث أن النساﺀ يتحملن
أعباﺀ أكبر لدى مواجھة األخطار الطبيعية ،ليس ألن مسؤولياتھن تتعاظم فقط في ظل الكوارث الطبيعية،
بل ألن حرمان األسر المعيشية التي ترأسھا النساﺀ يتفاقم نتيجة ذلك ،فيضطر عدد من النساﺀ إلى بيع أو رھن
مجوھراتھن أو ممتلكاتھن) .(27والنساﺀ مھددات بالخسارة االقتصادية بعيدة المدى أكثر من الرجال .من ھنا
تبدو عملية حماية األنظمة المائية مھمة بالنسبة لتحسين حصول النساﺀ على الموارد األساسية للمعيشة،
كالغابات وأنواع األسماك واألراضي الزراعية.
وفي كل أنحاﺀ العالم ،تقوم النساﺀ والفتيات بالمھام التي تتطلب وقتاﹰ وتحمل مخاطر والتي تشمل تلبية
حاجات األسر المعيشية من المياه ،فينعكس ذلك على وضعھن الصحي والتعليمي واالقتصادي والثقافي
) (23المرجع نفسه.
) (24المرجع نفسه .
) (25المرجع نفسه .
) (26تقرير اتحاد النوع االجتماعي والمياه .http://www.ar.genderwater.org/page/2518 2003 ،GWA
).http://www.unep.org/PDF/Women/ChapterFive.pdf (27

 - 18والسياسي ،إذ يحول ضيق الوقت دون قيامھن بأعمال أخرى غير جمع المياه) .(28وبما أن النساﺀ على تماس
مع نوعية مياه متدنية ،فإنھن األكثر عرضة لألمراض التي تتسبب بھا المياه والتلوث ،حيث أنه وفقاﹰ لتقرير
اتحاد النوع االجتماعي والمياه ) ،(2003) (GWAفإن  70في المائة من المكفوفين في العالم ھم من النساﺀ
اللواتي أصبن بالرمد إما مباشرة أو من خالل أوالدھن ،وھذه عدوى جرثومية تصيب المجتمعات المحلية
بسبب شح المياه) .(29وحتى في الحاالت التي ال تصاب فيھا النساﺀ مباشرة ،يزيد عبﺀ النساﺀ من جراﺀ
رعايتھن أفراد األسرة المرضى ،كما أن الكلفة المرتبطة بالمرض تزيد من حدة الديون والفقر .وھناك عالقة
بين النساﺀ والمياه واألمراض غير المرتبطة بالمياه ،ال سيما نظرﹰا لألعداد المتزايدة للمصابين بمرض نقص
المناعة )اإليدز( حيث أن النساﺀ في جنوب أفريقيا على سبيل المثال بتن يجدن صعوبة في التوفيق بين رعاية
المرضى والقيام بمھامھن إضافة إلى مھام أفراد العائلة ،المرضى منھم أو الموتى) ،(30كما أن عدداﹰ منھن
مصابات ومريضات .وعندما تكون المياه نادرة ،يبتاعھا الناس من دون أية ضمانة بشأن النوعية .وقد
تقضي الكلفة المرتفعة للمياه على أجزاﺀ كبيرة من دخل األسرة .وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين
مختلف الشرائح الثقافية واالقتصادية واالجتماعية من ضمن تحليل النوع االجتماعي ،حيث تشكل الطبقة
والثروة والعمر والدين والرتبة االجتماعية عوامل مھمة .إذ تستطيع النساﺀ الميسورات امتالك آبار خاصة
أو موارد تتيح لھن إما شراﺀ مياه آمنة أو معالجة المياه غير اآلمنة أو استئجار أشخاص يساعدونھن على
تأمين المياه من مصادر أخرى؛ في حين أن النساﺀ والفتيات الفقيرات ال يملكن ھكذا خيارات وينتھين
بإمدادات مياه ملوثة) .(31ويفتقر عدد كبير من النساﺀ الفقيرات إلى التعليم األساسي بشأن االستعمال الفعال
للمياه والوقاية من التلوث ،وإن تعلمن استراتيجيات للحفاظ على المياه.
وال بد من النظر إلى اعتبارات أخرى ترتبط بسالمة النساﺀ ،حيث أن على النساﺀ في بعض األماكن
التي تفتقر إلى شبكات صرف صحي من السير مسافات طويلة لقضاﺀ حاجاتھن في الحقول أو األدغال حيث
تتعرض سالمتھن الشخصية للخطر ،إذ أنھن قد يتعرضن لالعتداﺀ .ووفقاﹰ لتقرير اتحاد النوع االجتماعي
والمياه ) ،2003 (GWAوبسبب افتقار المدارس في أفريقيا إلى مرافق صحية نظيفة ومنعزلة ،تتغيب  10في
المائة من الفتيات في سن المدرسة أثناﺀ فترة الطمث أو قد يتسربن من المدارس عند سن البلوغ .لذلك تشكل
المرافق الصحية المناسبة أولوية قصوى للنساﺀ والفتيات.
وبشكل عام ،ترتبط إمكانية الحصول على المياه بملكية األراضي والتي يتحكم فيھا التمايز بين
الجنسين والالمساواة بسبب القوانين واألعراف التي تعيق حصول النساﺀ على الموارد البيئية) .(32فعلى سبيل
المثال ،تمتعت النساﺀ تاريخياﹰ في منطقة وادي العباس في السودان بالحق بملكية األراضي والحصول على
المياه ،إلى أن أنشأ البريطانيون خطة ري النيل األزرق عام  1954فنزعوا األراضي من المزارعين ،نساﺀ
ورجاالﹰ ،ليعيدوا توزيعھا حصرياﹰ على الرجال؛ ومع توسع الخطة تراجع انخراط النساﺀ في الزراعة).(33
) (28المرجع نفسه.
) (29المرجع نفسه .
) (30المرجع نفسه .
) (31المرجع نفسه .
)(32

NEDA (1997-2). Rights of Women to the Natural Resources Land and Water. Women and Development. Working
Paper 2, Ministry Foreign Affairs, The Hague.

)(33

V. Bernal, Colonial Moral Economy and the Discipline of Development: The Gezira Scheme and “Modern” Sudan.
http://www.anthro.uci.edu/faculty bios/hernal/Bernal-CA2.pdf.
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تنبع ضرورة إدماج النوع االجتماعي في إدارة مصادر المياه من عوامل مختلفة كما ھو موضح
أدناه:
تعزز عملية إشراك المرأة والرجل في اإلدارة المتكاملة لمبادرات مصادر المياه كفاﺀة وفعالية
المشاريع ،كما وتعمل المشاركة المتساوية للرجل والمرأة على تحسين األداﺀ وتدعم إمكانيات االستدامة .وقد
أثبتت التجارب صحة النظرية القائلة بأنه إذا قامت المؤسسات والسياسات بتمكين الجماعات المختلفة :المرأة
والرجل والفقير والغني ،يتحسن األداﺀ ويستدام وتتعاظم استفادة المجتمع منه على نحو منصف وعادل).(34
 - 4اعتبارات االستدامة البيئية
يؤدي الرجل والمرأة دوراﹰ مميزﹰا في إدارة النباتات والحيوانات ،وفي استخدام الغابات واألراضي
الجافة ،وفي الزراعة واألراضي الرطبة .باإلضافة إلى ذلك ،تتميز أدوار النوع االجتماعي في جمع المياه
والوقود والعلف لالستعمال المنزلي ،وفي جني الدخل .وبفضل اندماجھا المميز في البيئة الطبيعية ،تضطلع
خبرة المرأة ومعرفتھا بدور أساسي في إدارة البيئة .فاستخدام منظور النوع االجتماعي وتمكين إدماجه من
شأنه تعزيز إمكانيات االستدامة البيئية.
 - 5الحاجة إلى تحليل دقيق الستخدام مصادر المياه
تفتقر التحاليل االقتصادية واالجتماعية إلى فھم صحيح لالختالف والالمساواة بين النوع االجتماعي.
أما إذا تم التحليل من منظور النوع االجتماعي ،فيحصل واضعو الخطط على صورة أدق للمجتمع
والستخدامات المياه .وال بد أن يساھم الفھم الصحيح لالختالفات بين المرأة والرجل )من يقوم بأية أعمال،
من يتخذ القرارات ،من يستخدم المياه وألية أغراض ،من يسيطر على أية مصادر ،من المسؤول عن واجبات
العائلة المختلفة( في التوصل إلى نتائج وتحاليل أكثر مصداقية وواقعية.
 - 6اعتبارات المساواة والعدالة والتمكين
قد تساھم البرامج والمشاريع في تعزيز الالمساواة بين الرجل والمرأة وتوسيع الفجوة بينھما إذا تم
إغفال قضايا النوع االجتماعي فيھا .وقد أثبتت التجارب انحياز الكثير من المبادرات من ناحية النوع
االجتماعي ،حيث أن ھذه البرامج تشتمل في الغالب على موارد جديدة )تدريب أو أدوات أو تقنيات( .ويعتمد
االنتفاع من ھذه الموارد في معظم األحيان على النوع االجتماعي ،وعادة ما يكون لصالح الرجل .ومن
الضروري أن تمكن البرامج الرجل والمرأة على حد سواﺀ من االنتفاع من مبادرات المياه.

) (34في ھذا السياق يمكن الرجوع إلى أمثلة عديدة وخاصة تقييم مشاريع التزود بالمياه في المناطق الريفية التي قام بھا البنك
الدولي

(D. Narayan., Contribution of People's Participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Projects, The World Bank,

.Washington, D.C., ESD Occasional Paper Series No. 1, 1995
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ابتدأت النساﺀ منذ السبعينات في عدد من أرجاﺀ العالم بالتحرك الفعلي لوقف التدھور الذي بدأ يصيب
األنظمة المائية .فشھدت الھند حركة شيبكو النسائية التي دافعت عن قدرة غابات المنطقة في الحفاظ على
المياه وذلك في وجه المتعھدين الذين كانوا ينوون اقتطاع أشجار الغابات ،في حين أن حركة إنقاذ نھر نارمادا
في الھند أيضﹰا ضمت نساﺀ تحركن وكافحن لمدة سنوات بھدف وقف بناﺀ سد على نھر نارمادا وذلك بقيادة
السيدة ميدا باتكار) .(35أما في الكاميرون ،فقد توقفت النساﺀ عن العمل في حقول األرز ألنه لم يتم تخصيص
أرض لھن حيث كان من المتوقع أن يعملن في حقول أزواجھن .فابتدأن يزرعن الدُ خن لتأمين القوت اليومي
ألسرھن من خارج خطة الري الموضوعة ،وبطريقة يسيطرن فيھا على عملھن .وقد حدثت حوادث مماثلة
في كل من بوركينا فاصو وغامبيا وكينيا )المعھد الدولي للموارد  ،(36)(1994في حين أن النساﺀ في أوكرانيا
وبوليفيا والواليات المتحدة األمريكية يتظاھرن ضد خصخصة وبيع خدمات المياه للشركات متعددة الجنسيات،
وھن يقمن بتنظيف األنھار ويحافظن على مناطق المصادر المائية ويطلقن مشاريع مائية متنوعة) .(37أما في
إندونيسيا ،فقد تشكلت النساﺀ ضمن مجموعة أطلقت مشروعاﹰ مائيﹰا فحددن المواقع وضاعفن رأس المال
لزراعة حقل يستفيد منه المجتمع المحلي؛ ثم دعون الرجال لالنضمام إلى لجان مائية محلية إلدارة ذلك
المشروع) .(38وشھدت حاالت أخرى نساﺀ تجمعن بھدف إدماج منظور النوع االجتماعي في إدارة المياه،
مثل التجمع الدولي "اتحاد النوع االجتماعي والمياه" ) (Gender and Water Allianceأو الشبكة المحلية بشأن
النوع االجتماعي والطاقة والمياه في نيبال .وتروج تلك التجمعات إدماج النوع االجتماعي في كل مظاھر
إدارة الموارد المائية من خالل الدراسات والمنشورات وتبادل المعلومات والتدريب.
دال  -اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه وتداعياتھا على النوع االجتماعي
يشتمل قطاع المياه في معناه العريض على التزود بالمياه لألغراض المنزلية والصرف الصحي
والزراعة ،واألراضي الرطبة والتصريف والسيطرة على الفيضانات ،وتطوير الطاقة المائية ،والمالحة ومنع
التلوث) .(39وقد وصل الباحثون والخبراﺀ إلى إجماع حول المبادئ التي ترشدھم في وضع األولويات
والسياسات وتطوير المبادرات وأھم ھذه المبادئ ھي:
-1
-2
-3
-4

ضرورة
ضرورة
ضرورة
ضرورة

اعتبار المياه سلعة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
تركيز سياسات المياه على إدارة مصادر المياه وليس فقط على التزود بھا.
تعزيز الحكومات للتنمية المستدامة لمصادر المياه بما في ذلك تطوير األطر التنظيمية.
إدارة مصادر المياه ،قدر المستطاع ،على نطاق أدنى المستويات المحلية.

) (35بيان دبلن) .انظر الحاشية  9أعاله(.
) (36المرجع نفسه .
) (37المرجع نفسه .
) (38المرجع نفسه .
)(39

C. van Wijk-Sijbesma, Gender in Water Resources Management, Water Supply and Sanitation: Roles and Realities
Revisited (IRC International Water and Sanitation Centre, Delft, The Netherlands, 1998).

 - 21ضرورة االعتراف بأن للنساﺀ دوراﹰ مركزيﹰا في إدارة مصادر المياه وتزويدھا وحمايتھا).(40
-5
وفي مجال صياغة السياسات التي تھدف إلى تبني مقاربة النوع االجتماعي إلدارة المياه ،أشار منتدى
المياه العالمي الثاني في إعالن الھاي الوزاري في آذار/مارس  (41)2000إلى سبعة تحديات تشمل في
ما تشمل:
)أ( تلبية االحتياجات األساسية :االعتراف بأن الوصول إلى مياه وشبكات صرف صحي آمنة
وكافية ھي احتياجات بشرية أساسية لتحقيق رفاه اإلنسان والحفاظ على صحته وتمكين الناس ،بخاصة النساﺀ،
من خالل عملية تشاركية إلدارة المياه؛
)ب( السيطرة على المياه بحكمة :تأمين حكم رشيد بحيث يتم تضمين المصالح العامة لكل األطراف
في إدارة الموارد المائية.
أما إعالن بون الوزاري  2001الذي صدر عن المؤتمر العالمي بشأن المياه العذبة) ،(42فأكد بأنه
"ينبغي أن يُ تبع في إدارة الموارد المائية نھج قائم على المشاركة .وينبغي إشراك الرجل والمرأة على حد
سواﺀ وأن يكون لھما صوت متكافئ في إدارة االستخدام المستدام للموارد المائية وتقاسم فوائدھا .ويلزم
تعزيز دور المرأة في المجاالت المتصلة بالمياه وتوسيع نطاق مشاركتھا" .وتشرح التوصيات الواردة في
اإلعالن خطوات لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحكم.
ويحدد قانون المياه في الفلبين حق الوصول إلى المياه بوضوح كونھا مورداﹰ الستعماالت أولية
متنوعة ،بغض النظر إن كانت من مصدر طبيعي أو مياه شفة أو مياه ري .وھو يقر ضمناﹰ بحقوق الفقراﺀ،
ال ونساﺀ.
رجا ﹰ
أما عندما نتعامل مع النوع االجتماعي وإدماجه في ھذا النوع من اإلدارة واستجابة للمبادئ أعاله،
فيجب األخذ بعين االعتبار ما يلي في التحليل:
 - 1من يستخدم المياه وألية أغراض؟
في معظم مجتمعات البلدان النامية ،تعتبر النساﺀ من المستخدمين األساسيين للمياه ،حيث تقع مسؤولية
تزويد المياه لتلبية االحتياجات األساسية في المجتمع على عاتقھن .فھن مسؤوالت عن الطبخ وتحضير
الطعام وغسل الثياب والنظافة وصحة العائلة والعناية بالمرضى حين تﹸفقد وسائل الوقاية .وتقدر بعض
الدراسات أنه في البلدان النامية تستھلك النساﺀ ما يقارب  40مليار ساعة سنويﹰا في عملية إحضار المياه من
المناطق النائية) .(43ولكن ال تعطى في العادة استخدامات النساﺀ للمياه نفس األھمية التي تعطى الستخدام
الرجال كونھا استخدامات غير موثقة ،على الرغم من أن استخدامات النساﺀ تھدف في معظم األحيان إلى
) (40انظر الحاشية  6أعاله.
) (41انظر الحاشية  17أعاله .
) (42انظر الحاشية  18أعاله .
).Water Resources Management http://www.iiav.nl/knowhow/water.htm#listserv (43

 - 22الحفاظ على الصحة والنظافة العامة .لذا وبما أن للمياه قيمة اجتماعية وبيئية ،فال بد من مراعاة قدرة النساﺀ
على الدفع مقابل المياه التي يستخدمنھا ،بخاصة وأن دخل النساﺀ في الغالب متدن أو غير موجود أصالﹰ.
إضافة إلى ذلك ،ال يأخذ واضعو الخطط ھذه االستخدامات بعين االعتبار ألنھا بالنسبة لھم غير مرئية .لذا
يجب جمع المعلومات المصنفة حسب الجنس وتوثيقھا وتوفيرھا لواضعي الخطط إلدراجھا ضمن أولوياتھم.
 - 2كيف يتم تقسيم المساھمات من الجنسين؟
تواجه النساﺀ بشكل عام ،والعامالت في القطاعات المتخصصة بشكل خاص ،معوقات كثيرة عندما
يحاولن المشاركة الجدية في أي من السياسات الوطنية أو األعمال التي ترتكز عليھا المنتديات االستشارية
واالجتماعية .وتتلخص ھذه المعوقات بوجود مبادئ متأصلة وثقافة راسخة تنجم عنھا أنماط سلوكية عامة
باتت تمثل الوضع الطبيعي والمقبول للمجتمعات .ومن بين ھذه األنماط السلوكية تحمل النساﺀ القدر األكبر
من أعباﺀ الواجبات األسرية وتدني مستوى الدخل للمرأة العاملة وصعوبة وصولھا إلى المعلومات والتدريب
الفني .وال يقتصر دور المرأة على كونھا مستھلكاﹰ ،بل يشمل كونھا قائدة في المجتمع المحلي ومسؤولة عن
إدارة وحماية المياه على المستويات المحلية .فالمرأة ھي التي تختار مصدر المياه ،وتحدد أية مياه تستخدم
وألية أغراض ،وتراقب نوعية المياه ،وتبتكر الوسائل واالستراتيجيات للترشيد في أوقات الشح .ورغم
االعتراف الحديث بضرورة إدماج النوع االجتماعي في إدارة مصادر المياه على جميع المستويات ،إال أن
الجھود ما تزال مبعثرة واإلنجازات الفعلية نادرة .ويعود ھذا إلى أن معظم السياسات المائية ال تأخذ بعين
االعتبار أھمية مساھمة المرأة في إدارة مصادر المياه ،كما أن أغلب البرامج والمشاريع ال تشتمل على أطر
مؤسسية كافية لتفعيل ذلك .وبما أن أحد مبادئ إدماج النوع االجتماعي ھو إدارة مصادر المياه على نطاق
أضيق المستويات المحلية ،قد تلعب النساﺀ دورﹰا حيوياﹰ لتحقيق ذلك على مستوى المنزل والحي والمجتمع
المحلي بأسره .لذا يجب على السياسات والوثائق الرسمية للبرامج والمشاريع أن تحتوي على إفادات واضحة
وصريحة بشأن دور المرأة وتوزيع العمل بين الجنسين من ناحية الوقت واألجور وغيرھا من األمور
التنفيذية واإلدارية على نحو متسا ﹴو حتى تتم فعليﹰا عملية اإلدماج.
 - 3كيف ﹸتحدد األدوار ،ومن يتخذ القرارات؟
تخضع األدوار واالستخدامات واألولويات في قطاع المياه لعالقات القوة في المجتمع .وكما ھو
معلوم ،ما يزال الرجال ،وھم األقوى في مجتمعاتنا ،أصحاب القرار على جميع المستويات .فھم مسؤولون
عن وضع السياسات وسن التشريعات على المستوى الوطني ،كما ھم قائمون على إدارة وتوزيع وحماية
المياه على جميع المستويات .ولألسف ،يغيب دور النساﺀ الفاعل عن ھذا القطاع نتيجة لعدة عوامل أھمھا
الثقافة والعالقات العائلية التي تفرض على المرأة في معظم األحيان أدوارﹰا نمطية ال تتعدى واجباتھا المنزلية
والعائلية .لذا تجد النساﺀ صعوبة بالغة في اإلدالﺀ برأيھن بشأن أية قضية تتجاوز ھذا النطاق ويلتزمن
الصمت في معظم األحيان .ويضيف عامل الجھل بعداﹰ إضافياﹰ على ھذه المسألة ،حيث تجد المرأة نفسھا
بسبب حرمانھا من فرصة التعليم في معظم األحيان ،غير قادرة على منافسة الرجل وآرائه في قضايا تنموية
متخصصة .وفي بعض األحيان ،تصعب مشاركة المرأة المتعلمة بسبب غياب المؤسسات الداعمة لھا مثل
مؤسسات رعاية األطفال .وتھدف عملية اإلدماج إلى تحقيق حالة تتبدد فيھا ھذه األنماط غير العادلة وإمكانية
الوصول إلى الموارد وتوفير البيئة المالئمة لتحقيق مشاركة منصفة ومعقولة للمرأة والرجل على حد سواﺀ.
وأخيراﹰ ،ھناك حاجة إضافية لتطوير المعايير إلشراك المرأة في جميع األدوار وفي اتخاذ القرارات على
جميع المستويات ووضع المؤشرات لمراقبة مدى االلتزام والتقيد بھذه المعايير.
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 - 4من يحصل على المنافع من المياه؟ ولماذا؟
أثبتت التجارب عدم صحة المقولة التي تفيد بأن النساﺀ والرجال ينتفعون بشكلٍ متساوﹴ من المصادر
المائية .فالتفاوت شاسع في مشاركة الجنسين وانتفاعھما ،ما يؤثر سلبﹰا على المجتمع برمته .ففي البلدان
النامية على سبيل المثال ،ترتبط عادة حقوق وملكية المياه بملكية األرض ،وتنتقل ھذه الملكية بحكم العادات
والتقاليد بالوراثة من األب إلى االبن .ورغم أن األديان السماوية منحت المرأة حقوقﹰا في الميراث ،إال أنه
في معظم األحيان ال تأخذ المرأة ھذه الحقوق بسبب التقاليد والعادات التي تفرض على المرأة التنازل عن ھذا
الحق ومنحه لزوجھا أو أخيھا أو أقاربھا الذكور) .(44إضافة إلى ذلك ،وبسبب تفشي ظاھرة الجھل بين
اإلناث ،ال تعي النساﺀ حقوقھن ولذا يمكن خرق ھذه الحقوق من دون معارضة أو مقاومة ،حيث في حال
أتيحت لھن حيازة األراضي ،قد ال يتمكن من االنتفاع من الموارد المائية فيھا بالنسبة ذاتھا التي ينتفع فيھا
أقاربھن الذكور .ويؤدي ھذا الوضع تلقائيﹰا إلى تمييزﹴ في توزيع المنافع الناجمة عن استخدام المياه سواﺀ
على مستوى تبوﺀ المناصب الرفيعة في ھذا القطاع ،أو االستفادة من المياه نفسھا أو منتجاتھا مثل الغذاﺀ
والصناعات المتعددة .وفي ھذا السياق تضطلع السياسات واألطر المؤسسية بدور ھام في توفير اإلطار
المالئم الذي تحصل فيه جميع فئات النوع االجتماعي بما فيھا المرأة على منافع متساوية من المياه ،كما يؤدي
الوعي العام بحقوق المرأة الممنوحة لھا من األديان السماوية دورﹰا كبيرﹰا في تعزيز وتحسين استفادة النساﺀ
من منافع المياه .كما وتؤكد الدراسات على ضرورة االھتمام بمسألة تأھيل ورفع قدرات النساﺀ على جميع
المستويات من أجل كسب مھارات في إدارة وتنمية مصادر المياه من أجل استفادة أكبر تطال كل شرائح
المجتمع.
 - 5من يحصل على منافع البرامج والمشاريع؟
باإلضافة إلى منافع مصادر المياه المذكورة أعاله ،توجد منافع لبرامج ومشاريع المياه والتي يھيمن
عليھا الرجل في الغالب .ولضمان انتفاع منصف ومعقول للجميع ،ال يكفي أن تذكر وثيقة المشروع أھمية
إدماج النوع االجتماعي في إدارة مصادر المياه ،بل يجب أن يترجم ھذا إلى نشاطات ومبادرات تعكس ھذا
ال ،يجب أن يكون التوزيع بين الجنسين في برامج التدريب واضحاﹰ؛ باإلضافة إلى ذلك ،يجب
اإلدماج .فمث ﹰ
أن يحدد المشروع العوائد من المشروع )المياه ،الرواتب ،وما إلى ذلك( مصنفة حسب الجنس.
ھاﺀ  -إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه:
من النظرية إلى التطبيق

) (44في الشريعة اإلسالمية مثالﹰ توجد قاعدة "التنصيف" والتي تقضي بأن للذكر مثل حظ األنثى ولكن ھذه ليست قاعدة مطردة
وثابتة في جميع أنصبة اإلرث التي تتعلق بالنساﺀ .فھناك حاالت يتساوى فيھا الذكر مع األنثى في نصيبھما من اإلرث .فقد تساوى
نصيب األب وھو مذكر مع نصيب األم وھي أنثى في ميراث ابنھما وكذلك يتعادل نصيب األخ واألخت في الميراث إذا كان رجل يورث
كاللة )أي ليس له والد وال ولد( فلكل واحد منھما السدس .إن قاعدة التنصيف مفروضة فقط في أنصبة اإلرث وليس على مال التركة كله
إذ قد تزيد حصة اإلناث على حصة الذكور في مجموع مال التركة مثالﹰ :إذا توفي رجل وله زوجة وأم وثالث بنات ومولود ذكر ،فإن
مجموع ما ترثه اإلناث يفوق ما يرثه الذكر كما أن قاعدة التنصيف مستثناة في األراضي األميرية التي يراعى فيھا مبدأ التساوي بين
الذكور واإلناث في انتقال األراضي األميرية من شخص إلى آخر.http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=8285 .

 - 24بھدف االنتقال من النظرية إلى التطبيق ،يجب رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن أھمية إدماج النوع
االجتماعي في تحقيق العدالة المجتمعية بشكل عام ،وزيادة الوعي لدى صانعي القرار بشكل خاص بشأن
أھمية إدماج النوع االجتماعي في إدارة مصادر المياه لتحقيق التنمية المستدامة ومن أجل استدامة المصادر
المائية .ويتالزم ھذا الجھد مع تدريب ورفع قدرات الجنسين في المجاالت الفنية واإلدارية والقانونية على
نحو متساوﹴ ،مع ضمان التغييرات واإلصالحات الجذرية للسياسات واالستراتيجيات التي تضمن المشاركة
المتساوية .وأخيراﹰ ،يجب تطوير أدوات المراقبة والتقييم التي تضمن االلتزام بتطبيق التغييرات ووضع
مؤشرات مالئمة لقياس التقدم في تحقيق الھدف المذكور أعاله والتأكد من أن عملية اإلدماج تسلك المسار
السليم.
ويدعو النھج المتكامل إلى إدماج النوع االجتماعي على نحو شمولي ،ويتم تطبيقه على جميع قضايا
ومستويات المياه .ومن أجل أن يتسنى ذلك ،يجب فھم طبيعة ھذا اإلدماج في كل قضية وكل مستوى على
حدة .وإن تبني مثل ھذا النھج الشمولي من قبل اللجان الوطنية في الدول األعضاﺀ يعني التزامھا الواضح
والصريح بتطوير استراتيجية بعيدة المدى لعملية اإلدماج الحقيقي للنوع االجتماعي ،والتي من شأنھا التأثير
على محتوى الخطط والبرامج الوطنية ذات العالقة.
واو  -النوع االجتماعي وقضايا المياه في بلدان اإلسكوا
 - 1توفر المياه في الدول األعضاﺀ
تتوفر المياه في العالم العربي على شكل مياه سطحية )أنھار وأودية وجداول( ومياه جوفية )ينابيع
ال مقيدﹰا للتنمية بشكل عام ،وفي بلدان اإلسكوا بشكل خاص .وبينما يتمتع
وآبار جوفية( ،وتعتبر ندرتھا عام ﹰ
العراق ولبنان بوفرة المياه ،تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي األقل حظاﹰ .وتزداد حصة الفرد من المياه
بارتفاع كميات المياه المتجددة سنوياﹰ ،باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع قيمة الناتج المحلي الفردي.
ال أن توافر المياه في العراق ولبنان يفسر النسب المرتفعة لنصيب الفرد من المياه
وفي ھذا السياق ،نجد مث ﹰ
لالستخدام المنزلي ،بينما تؤدي الندرة الخانقة للمياه في األردن وفلسطين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى
تدني االستھالك الفردي للمياه .ولمواجھة ھذه الندرة ،قامت البلدان التي تتميز بناتج محلي مرتفع ،مثل دول
مجلس التعاون الخليجي ،بالتغلب على مشكلة شح المياه من خالل تطوير مصادر المياه غير التقليدية ،مثل
التحلية وإعادة استخدام المياه العادمة .أما تلك البلدان التي يتالزم فيھا شح المياه مع محدودية الناتج المحلي،
مثل األردن وفلسطين واليمن ،فھي ما تزال تعاني من تھديدات ومخاطر ھذه الندرة.
وتتعدد أشكال استخدامات المياه ،فھي تستخدم لألغراض المنزلية )الطعام والشراب والغسيل
والصرف الصحي( ،كما تستخدم في القطاعات االقتصادية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والتجارة
وغيرھا .ومع األخذ بعين االعتبار شح المياه ،يتوقع تزايد المنافسة بين االستخدامات المختلفة للمياه،
وبالتالي فإن بلدان اإلسكوا مھددة بنشوﺀ نزاعات وصراعات حول ھذه المصادر.
 - 2السياسات واإلستراتيجيات المائية في بلدان اإلسكوا
تفيد الدراسات بأن جميع بلدان اإلسكوا تقوم بإعداد استراتيجياتھا الوطنية حول اإلدارة المتكاملة
للموارد المائية ،حيث باشرت ھذه البلدان باتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والمؤسسية والتشريعية المنبثقة

 - 25ال من ھذه البلدان قد اعتمد ھذه الخطط على أعلى المستويات وأدرجھا
عن ھذه الخطط) .(45غير أن عددﹰا قلي ﹰ
ضمن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة .ولكن ما تزال ھنالك حاجة ماسة
لتكثيف فعالية برامج بناﺀ القدرات وتعزيزھا ،وبخاصة القدرات اإلدارية .وھناك ضرورة ملحة لبلورة
وتوضيح األدوار المرتقبة للجھات المعنية في تطبيق اإلدارة المتكاملة للمصادر المائية ،بخاصة فيما يتعلق
بدور القطاع العام كمراقب ومنسق ومسؤول عن تحضير بيئة مواتية تؤھل الجھات المعنية – ويُ قصد بذلك
السلطات المحلية وسلطات المياه وجمعيات المستھلكين والمجتمع المدني والقطاع الخاص  -إلدارة وتعزيز
آليات الشراكة فيما بينھا بشكل فعال وشفاف).(46
 - 3مدى إدماج النوع االجتماعي في قضايا المياه في بلدان اإلسكوا
تؤكد الدراسات على أنه لم يتم استثمار بما فيه الكفاية من إمكانية االستفادة من قدرة النساﺀ والكوادر
في المجتمع المدني وجمعيات المستھلكين على تفعيل وتنفيذ السياسات المائية ،بخاصة فيما يتعلق بتعميم
الوعي حول تدوير المياه المبتذلة وإعادة استعمالھا ،وترشيد االستھالك وتعبئة المجتمع لمساﺀلة المعنيين عن
كفاﺀة الخدمة في القطاع وضبط االستھالك والحد من حفر اآلبار غير المرخصة).(47
ورغم أن جميع البلدان اتخذت إجراﺀات عديدة لتفعيل أدوات التغيير االجتماعي في ترشيد االستھالك
وتفعيل دور المرأة في ھذا المجال ،إال أن ھذه المبادرات ما زالت تركز على دور المرأة كمستھلك ،بينما
يتطلب األمر إدماج المرأة على مستوى صنع القرار وإدارة الموارد المائية على المستوى المحلي والوطني
والدولي ،مما يعزز السياسات المائية ويجعلھا أكثر موضوعية.
من الالفت أيضﹰا أنه ال يوجد في بعض البلدان ،مثل الجمھورية العربية السورية والعراق ولبنان
وبعض دول الخليج جمعيات لمستھلكي المياه ،كما في مصر واليمن ،علمﹰا بأن ھذه الجمعيات تزيد من تأثير
المشاركة للمعنيين وبخاصة ربات المنازل في إدارة المياه على الصعيد المحلي ،أو في مشاركتھن في
التخطيط واإلدارة لضمان نوعية خدمات إمدادات المياه واسترداد كلفتھا.
أما فيما يتعلق بحل النزاعات وإدارة المياه المشتركة ،فتبرز أھمية بلورة استراتيجيات وطنية في ھذا
السياق وتطوير مھارات التفاوض .وتستطيع المرأة إذا ما دُ ربت على ھذه المھارات أن تضطلع بدور فاعل
في التفاوض .ولقد أنجزت الجمھورية العربية السورية ولبنان اتفاقيات لتوزيع مياه نھر العاصي ،والقتسام
مياه حوض النھر الكبير الجنوبي .كما عقدت الجمھورية العربية السورية والعراق اتفاقية مؤقتة في عام
 1990حول تقاسم نھر الفرات بنسبة  42في المائة للجمھورية العربية السورية و 58في المائة للعراق.
ويتمتع وضع إدارة المياه المشتركة بحساسية فائقة في المنطقة ،ويتطلب وجود قرارات سياسية وبيئية مواتية
تشجع على صياغة تلك االتفاقيات ،ولھا تأثير بالغ على حياة المواطنين ومنھم النساﺀ .ولذلك يجدر توجيه
االھتمام لھذه النواحي عند دراسة الوضع المائي في المنطقة وقضية الشراكة الداخلية والخارجية.

)" (45تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا" ،فريق قضايا المياه ،إدارة
التنمية المستدامة واإلنتاجية ،اإلسكوا ،الوثيقة .E/ESCWA/SDPD/2005/10
) (46المرجع نفسه.
) (47المرجع نفسه .

 - 26وتشكل الالمركزية في إدارة قطاع المياه إطارﹰا مؤسسيﹰا مناسباﹰ يساعد في تفعيل الشراكة على المستوى
المحلي ،أو على مستوى إدارة الحوض ،كما تسھل مشاركة المرأة كشريك أساسي في إدارة الموارد المائية،
في اتخاذ القرار على مختلف المستويات ،وفي وضع وبلورة السياسات والخطط التنفيذية ،وكذلك في إدارة
وتنفيذ برامج التوعية وترشيد االستھالك على المستوى المحلي.
ومن أجل دراسة المياه وقضايا المساواة بين الجنسين على امتداد العالم العربي ،ال بد من مراجعة
ال أن النساﺀ الالتي يقطن في األرياف والمناطق النائية يعملن على توفير
األحكام المطلقة مسبقاﹰ .فالشائع مث ﹰ
المياه لتلبية احتياجات األسر ،بينما يأخذ الرجال على عاتقھم اتخاذ القرارات بشأن إدارة مصادر المياه
وقضايا التنمية من دون التشاور أو إشراك النساﺀ على األصعدة المحلية والوطنية واإلقليمية .ويجب العمل
حثيثﹰا على تغيير وجھات النظر ھذه .وھذا يتطلب رؤية شمولية وواضحة وإيمانﹰا بأھمية دور المرأة في
جميع قطاعات التنمية.
ويضطلع إدماج النوع االجتماعي بدور كبير في مواجھة الخطر المحدق بمصادر المياه وديمومتھا
في بلدان اإلسكوا .وال بد من بذل مزيد من الجھود الحثيثة على مستوى البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا حتى
تتحقق عملية إدماج النوع االجتماعي .وفيما يلي شرح مفصل حول أھمية اإلدماج وإطاره التحليلي
والخطوات الواجب اتخاذھا في بلدان اإلسكوا من أجل تحقيقه.
 - 4الدروس المستفادة
)أ(

دراسة حالة :األردن

دراسة بعنوان المرأة الريفية تضمن حاجيات األسرة من المياه عن طريق إنشاﺀ صھاريج مياه في
قرية راكين ،أعدھا باتير م .وردام ،منسق االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في بلدان شرق آسيا وشمال أفريقيا
) ،(IUCN WESCANAوزارة البيئة األردنية.
) (1مقدمة
إذا كان مصير أي بلد تحدده موارده الطبيعية ،فإن مستقبل األردن رھن بالدرجة األولى بالتحكم
األفضل في موارده المائية النادرة .ويعتبر األردن من البلدان العشرة األقل وفرة بالمياه )بحسب التقرير
العالمي للتنمية المائية ) (WWDRلعام  ،(2003إذ تقدر الكميات اإلجمالية المتوفرة في األردن بحوالي 180
متر مكعب للفرد في السنة .وھي إحدى النسب األقل في العالم.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن موقع األردن في الشرق األوسط يعني أنه ينتمي إلى منطقة تتميز
باالضطرابات السياسية واالجتماعية .وفي الواقع فإن أحد أھم أسباب ندرة المياه في األردن يتمثل في التزايد
السريع وغير الطبيعي للسكان ،والناتج بدوره عن موجات الالجئين الناجمة عن الصراعات العسكرية الكبرى
التي شھدتھا المنطقة ،وخصوصاﹰ خالل السنوات  1948و 1967و.1991
تعاني المجتمعات المحلية الريفية في األردن من شح المياه بصفة خاصة؛ إذ تواجه ھذه المجموعات
تحديات يومية تتمثل في صعوبة تأمين مياه نقية للشرب أو للصحة سواﺀ كان ذلك لألسرة أو القرية أو
المؤسسات الصغيرة .ونتيجة لذلك أصبحت الجھود الرامية لتعزيز تكفل الجماعات المحلية بإدارة الموارد

 - 27المائية واحدة من أھم األولويات في السياسة المائية لألردن .وفي ھذا السياق تعددت التجارب الھادفة إلى
التحكم واالستعمال األفضل للثروة المائية ،وذلك على مستوى المجتمعات المحلية في جميع مناطق البالد من
خالل االعتماد على مشاريع نموذجية ناجحة .ومن بين المبادرات الناجحة لمشاريع تعتمد على المجتمعات
المحلية والتي تؤكد على إدماج النوع االجتماعي في إدارة الموارد المائية ،ال بد من اإلشارة إلى النشاط
الجماعي للمجموعة النسائية المحلية في قرية راكين والذي يتم بتمويل من منظمة صندوق البيئة العالمية
) (GEFوذلك عن طريق برنامج القروض الصغيرة ) .(SGPحيث تدير جمعية نساﺀ راكين منظومة قروض
متجددة من أجل بناﺀ خزانات للمياه وإنشاﺀ نظام لتجميع المياه في القرية .وقد انتفع من ھذا المشروع العديد
من النساﺀ إذ أنه أتاح تأمين موارد مائية متجددة لألسر وعلى درجة عالية من االستدامة.
) (2اإلطار البيئي
تقع قرية راكين وسط مجموعة من القرى والمدن الصغيرة في الجنوب الغربي لمحافظات الكرك
جنوب األردن .ويقدر عدد سكان القرية بحوالي  5 500نسمة ،كما تصنف راكين ضمن القرى الفقيرة وفقﹰا
لمتوسط الدخل للسكان ،والذي يعتمد إلى درجة كبيرة على قطاعات التشغيل الحكومية والجيش .ويرتكز
اقتصاد القرية على الخدمات التي تقدمھا مؤسسات الدولة وعلى الفالحة .ھذا وتتوافر في القرية كل الخدمات
األساسية )كالمياه والكھرباﺀ ،ووسائل االتصال والطرقات( .أما الجھاز التربوي فيقتصر على مدرستين
ثانويتين وواحدة ابتدائية.
يبرز المسح الطوبوغرافي للمنطقة بأنھا تتميز بمنحدرات تتراوح حدتھا بين  23و 30في المائة؛
وتتراوح كميات األمطار فيھا بين  250و 300ملليمتر في السنة .أما اإلنتاج الزراعي األساسي فھو كالتالي:
•
•
•
•
•
•

غالل وأشجار مثمرة نواتية )زيتون ولوز بالدرجة األولى(؛
حبوب )شعير وقمح(؛
زراعات غابية )غابات قديمة وحديثة الغراسة(؛
توابل متنوعة؛
تربية الماشية ) 15 000رأس بين غنم وماعز(؛
إنتاج العسل )تربية النحل(.

تأسست جمعية نساﺀ راكين سنة  1991كجمعية خيرية تسعى إلى تحسين الظروف االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والصحية لنساﺀ القرية الريفيات.
) (3التحديات
تشكل العناصر الطوبوغرافية واالعتماد الكبير على األرض إلى جانب الممارسات الزراعية غير
الرشيدة جزﺀاﹰ من األسباب التي ساھمت في تدھور نوعية التربة وارتفاع درجة االنجراف ،مما أدى إلى
الفقدان السريع للتربة الخصبة؛ إضافة إلى أن قسماﹰ كبيرﹰا من األمطار السنوية تھدر في شكل سيول بسبب
الرعي الجائر.

 - 28وتقع مسؤولية إدارة شؤون المنزل عادة على عاتق المرأة .ويشمل ذلك جلب المياه والتصرف بھا.
ونظرﹰا العتماد معظم األسر على زراعات تھدف إلى تأمين القوت اليومي لألسرة ،يعتبر توفير المياه العنصر
األھم في األمن الغذائي لألسرة.
ومن ھذا المنطلق يمثل النقص في كميات المياه المتوفرة ،سواﺀ لالستعمال البشري أو الحيواني أو
للري ،مشكلة كبيرة .فقرية راكين تتزود بالمياه مرة كل أسبوعين ويتمثل ذلك في حق الضخ لمدة ست
ساعات .وھي مدة ال تكفي حتى لسد الحاجيات األساسية للسكان .كما أنه يتعين على المواطنين شراﺀ المياه
بسعر باھظ .وما يزيد المسألة تعقيدﹰا ،غياب الصھاريج كوسيلة تخزين والذي يجعل األسر غير قادرة على
االحتفاظ بكامل كمية المياه التي تزودھا بھا ناقالت المياه ،رغم أنه يتحتم عليھا دفع ثمن المياه كله.
) (4نشأة وتطور المشروع
لقد أعطى ھذا العجز عن سداد الحاجيات األساسية للسكان من المياه لجمعية نساﺀ راكين المبرر
والدافع لمواجھة ھذا التحدي .فحصلت الجمعية على أول قرض لھا من منظمة صندوق البيئة العالمية
) ،(GEFفي إطار برنامج المنظمة للقروض الصغيرة وذلك بھدف إنشاﺀ صھاريج للمياه ونظام لتجميع المياه
في المنازل .لقد كان نجاح المشروع جليﹰا إلى درجة أن إدارة الجمعية تلقت عدداﹰ كبيرﹰا من طلبات
اإلقراض .ولكن نظرﹰا العتماد المشروع على نظام سداد بنسبة  66في المائة ،فقد نفدت الموارد المالية التي
تم رصدھا للمرحلة األولى.
إثر ذلك انطلقت المرحلة الثانية سنة  1998وكان ذلك أيضاﹰ بدعم من برنامج صندوق البيئة العالمية
) (GEFللقروض الصغيرة في األردن .كما وفر برنامج إدارة وحماية المحيط ) (GTZللجمعية النسائية
المساعدة الفنية الالزمة وذلك في إطار مشروع إدارة نظم الري ) .(WMPإال أن ھذا المشروع الجديد كان
يعتمد نظام تمويل قابل للتجديد وبنسبة سداد  100في المائة من أجل توفير حاجيات أكثر من  150أسرة
كانت تريد الحصول على ھذا القرض .وتم كذلك تشكيل ھيئة إدارية لتضطلع بمسؤولية إنجاز األنشطة
المختلفة للمشروع ،مثل التكوين ومتابعة التصرف في القروض وعمليات السداد ،إضافة إلى انتقاﺀ المستفيدين
وفق معايير معينة ،وأيضاﹰ التنظيم العام للمجموعات.
) (5نتائج المشروع
لقد تمت صياغة نظام اإلقراض القابل للتجديد بحيث يتطلب سداداﹰ بنسبة  100في المائة ،وذلك بغاية
ضمان استدامة موارد المشروع وجدية المشاريع الفردية.
ھذا وقد تمثلت أھم تأثيرات المشروع ونتائجه في ما يلي:
أ  -تأمين مورد متجدد ودائم لمياه نظيفة لألسرة وذلك الستعمالھا في الري ولتأمين الغذاﺀ؛
ب  -خفض تكلفة شراﺀ المياه من ناقالت التزويد ،وكذلك فاتورة استھالك المياه لألسر،
بالتوازي مع ارتفاع استھالك المياه؛

 - 29ج  -تمكين النساﺀ عبر جمعية نساﺀ راكين من تولي القرار وذلك بفضل تحقيقھن موارد
إضافية لألسر والعائالت .وھو ما أدى إلى تحسين مكانتھن داخل األسرة كشركاﺀ في
عملية صنع القرار؛
د  -تفعيل قدرات النساﺀ وامتالكھن لتقنيات إدارة القروض.
) (6الدروس المستفادة
أ  -أثبت المشروع أن نظام سداد القروض بنسبة  100في المائة يضمن االستمرارية بحيث
ال من أن ينفد
ال للتوزيع على عدد كبير من المستفيدين بد ﹰ
أن رأس المال المتوفر يصير قاب ﹰ
في مدة وجيزة .كما أن نسبة السداد التي تحققت تدل على أن المرأة تلعب دوراﹰ قيادياﹰ في
إدارة اقتصاديات األسرة؛
ب  -أبرز المشروع الفعالية العالية لدى المرأة الريفية في اإلنجاز واإلدارة الجيدة ،شرط أن
يتوفر لھا الدعم األساسي وتنمية القدرات الالزمة إلدارة المشاريع .كما أدى االنخراط
المباشر للمرأة إلى دعم نجاح المشروع وديمومته؛
ج  -تمت البرھنة على أن للمشروع تأثيرات إيجابية ومنافع فورية للجماعات المحلية وبخاصة
على مستوى األسرة .وتجلى أساساﹰ في تأمين موارد مائية دائمة ومتجددة في منطقة
تمتاز أساسﹰا بندرة المياه؛
د  -دعم نظام اإلقراض القابل للتجديد ،إضافة إلى صھاريج المياه ،قطاع تربية النحل وكذلك
إنشاﺀ تجھيزات لتوليد الطاقة الشمسية .إذ أنه من المھم التنويع باستمرار في األنشطة
المدرة للدخل وذلك لمضاعفة الفائدة المتأتية من نظام القروض؛
•  -إن المشاريع التشاركية للمحافظة على المياه والتي تعتمد على الجماعات المحلية تعتبر
عامالﹰ أساسياﹰ ألي مجھود يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية في المناطق التي تعاني
من ندرة المياه.
)ب(

دراسة حالة :مصر

دراسة حول تمكين مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في المجتمع المحلي وفي البيت حول المياه
والصرف الصحي ،أعدھا مكتب المستشار الخاص لقضايا النوع االجتماعي وترقية المرأة :النوع االجتماعي
والمياه والصرف الصحي ،دراسات حالة حول أفضل الممارسات .نيويورك ،األمم المتحدة )تحت الطبع(.
) (1التحديات القائمة
توثق ھذه الدراسة كيف أن جمعية حياة أفضل من أجل التنمية الشاملة ) (BLACDاستخدمت مقاربة
تدرج النوع االجتماعي كجزﺀ ال يتجزأ في مشروع إمدادات مياه وصرف صحي .وقد قامت بتنفيذه في قرية
نزلة فرج اﷲ الواقعة في مصر العليا في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وكانون األول/ديسمبر .2004

 - 30وقد استھدف المشروع حوالي  700أسرة تفتقر لمرافق الصرف الصحي ومن بين المستھدفين  60في المائة
من النساﺀ )جمعية حياة أفضل من أجل التنمية الشاملة .(2002 ،ويعمل غالبية السكان كعمال موسميين في
الزراعة ويحصلون على دخل ضئيل .وتوجد في القرية مدرسة ابتدائية ووحدة صحية .وكان ما يزيد عن
نصف ال ـ  1 500أسرة من نزلة فرج اﷲ قبل المشروع يفتقر للمراحيض والمياه الجارية النظيفة والمأمونة،
وذلك قبل تنفيذ المشروع .وترتبط األمراض األكثر شيوعاﹰ والتي يمكن تفاديھا من خالل إجراﺀات وقائية
بما في ذلك اإلسھال واألمراض الكلوية بصفة مباشرة ،بانعدام مياه الشرب وضعف مستوى ممارسات
الصرف الصحي .وتتحمل النساﺀ مسؤولية تزويد أسرھن بالمياه ألغراض الشرب والغسيل والتخلص من
الفضالت .وكان المصدر الرئيسي للمياه قبل المشروع عبارة عن مضخات يدوية بلدية .وشملت أھم الھموم
في نزلة فرج اﷲ المسائل التالية:
) (2المياه والصرف الصحي
أ  -جمع المياه ،وھي مھمة تتطلب بذل الكثير من الوقت والجھد ،ذلك أنه يتحتم على النساﺀ
القيام بأربع رحالت في اليوم للحصول على المياه المالئمة .وقد جعل ھذا الوقت
المستھلك النساﺀ يھملن الشؤون المنزلية األخرى وحفظ الصحة الشخصية واألنشطة
األخرى؛
ب  -غسل المالبس وأواني األكل بمياه ملوثة بالفضالت البشرية؛
ج  -ممارسة رمي الفضالت البشرية في القناة بحيث تتلوث المياه ويميل لونھا إلى السواد
عالوة على الرائحة الكريھة والمذاق الكريه؛
د  -تضطر النساﺀ والفتيات لالنتظار إلى حين حلول الظالم لقضاﺀ حاجاتھن البشرية .وقد
أثر ذلك على صحتھن وجعلھن عرضة للعنف البدني.
) (3أدوار النوع االجتماعي التقليدية واختالل توازن النوع االجتماعي
أ  -أتاحت أدوار النوع االجتماعي التقليدية حيزاﹰ ضئيالﹰ من الحقوق للنساﺀ .ونادرﹰا ما تشارك
النساﺀ في أنشطة خارج البيت بل ينشغلن بالكامل بجلب المياه ورعاية أطفالھن والقيام
بالشؤون المنزلية األخرى .وھن غير قادرات على المشاركة في األدوار االجتماعية
الخارجية وأغلبھن أميات؛
ب  -استخدام عوائق قانونية لمنع مشاركة النساﺀ في حياة المجتمع المحلي ،إذ يفتقر العديد من
النساﺀ إلى بطاقة ھوية وذلك يعود لكونھن نساﺀ فال يعود من المھم تسجيل وتوثيق تاريخ
ميالدھن.
) (4البرنامج/المشاريع
اتصل أھالي نزلة فرج اﷲ في بادئ األمر بجمعية حياة أفضل من أجل التنمية الشاملة لطلب
المساعدة بعد أن الحظوا المبادرة الناجحة المتمثلة في تركيز مراحيض وحنفيات في القرى المجاورة.

 - 31ويتألف المشروع في نزلة فرج اﷲ من ثالثة مكونات وھي على التوالي توصيل شبكات مياه ،وتركيب
مراحيض داخل المنازل ،وتعميم الوعي بشأن قواعد حفظ الصحة .وقد عملت جمعية حياة أفضل من أجل
التنمية الشاملة بفعالية على إدراج اعتبارات النوع االجتماعي في مشاريعھا الجديدة من أجل تعزيز مبادرات
إدماج النوع االجتماعي وزيادة فعالية المشاريع .وقد أدى ذلك إلى تطوير نموذج الزائر الصحي الذي قد
تشارك النساﺀ فيه أيضﹰا بنشاط على كافة المستويات رغم اعتراضات الرجال على وجودھن الفعلي في إدارة
المشاريع.
وساعدت جمعية حياة أفضل من أجل التنمية الشاملة الزائرين الصحيين في القرية على التخطيط
لحمالت لتعميم الوعي حول المياه والصرف الصحي ،ووفرت التدريب حول مسائل المياه والصرف الصحي
والصحة األساسية والتغذية وصحة الطفل والصحة اإلنجابية واإلسعافات األولية ،كذلك حول مھارات
االتصاالت .وشارك الزائرون الصحيون من خالل اللقاﺀ بالمنتفعين من المشروع باالعتماد على مقاييس
ومعايير متفق عليھا .وأشرك كل من النساﺀ والرجال في تخطيط المشروع وكذلك في القرارات المتخذة على
مستوى البيت من أجل المشاركة في المشروع .ويشمل نجاح جمعية حياة أفضل من أجل التنمية الشاملة
الجوانب التالية:
أ  -األثر على الصحة والصرف الصحي
’  ’ 1زودت الجمعية  700أسرة بحنفيتين ومرحاض لكل أسرة ،موفرة لھا بذلك إمكانية
االستفادة بشكل مباشر بمصدر مياه نظيف ومالئم وبوسائل أكثر مراعاة للقواعد
الصحية في التخلص من فضالتھا؛
’  ’ 2قامت الجمعية بتنمية الوعي حول الوقاية من األمراض ما أدى إلى تغيير في
السلوك على صعيد الصرف الصحي؛
’  ’ 3خفضت الجمعية من الوقت المستھلك )أساساﹰ من قبل النساﺀ( في جمع المياه
والتخلص من الفضالت.
ب  -إدماج النوع االجتماعي وتمكينه
’  ’ 1أدرجت الجمعية بنجاح النوع االجتماعي واحتياجات النساﺀ الخاصة ومصالحھن
ضمن المشروع في مجتمع محلي تقليدي يسيطر عليه الرجال؛
’  ’ 2أبرزت الجمعية أن الزائرات الصحيات يمكن أن يكون لھن تأثير كبير على
المجتمع المحلي؛
’  ’ 3رفعت الجمعية بشكل كبير من مستوى تمكين المرأة في اتخاذ القرار على مستوى
المجتمع المحلي وعلى مستوى البيت وال سيما فيما يتعلق بالصحة والرفاه وكسب
الرزق؛
’  ’ 4قامت الجمعية بتطوير شعور الفخر واالعتزاز لدى الرجال والنساﺀ على حد سواﺀ
بإمكانية استفادة أسرھم من المياه بشكل مستقل؛

 - 32’  ’ 5رفعت الجمعية مستوى شعور النساﺀ باألمان والكرامة واإلحساس باالكتفاﺀ الذاتي.
ج  -األنشطة األخرى وأھداف التنمية
’  ’ 1أسست الجمعية جمعية إنمائية محلية من النساﺀ الراغبات في مواصلة أنشطتھن في
المجتمع المحلي بعد استكمال إنجاز المشروع؛
’  ’ 2وفرت الجمعية قاعدة للنساﺀ الساعيات للحصول على حقوق أخرى عالوة على
إمكانية االستفادة من المياه؛
’  ’ 3رفعت الجمعية من احتمال بلوغ أھداف إنمائية أخرى.
د  -العقبات الرئيسية
شكلت ھياكل النفوذ السائدة عائقﹰا أمام تمكين المرأة وال سيما على مستوى اإلدارة .وعلى الرغم من
أن المشروع لقي ترحاباﹰ من قبل أھالي القرية والسلطات المحلية إال أنه حصلت في البداية مقاومة أمام
مشاركة النساﺀ .وأصر زعماﺀ المجتمع المحلي على أن يقتصر العمل في لجنة إدارة المشروع على الرجال
دون سواھم .وواجھت بعض الزائرات الصحيات معارضة من أفراد األسر الرجال مثلما كان األمر كذلك
بالنسبة لبعض النساﺀ الالتي رغبن في المشاركة في برنامج توصيالت المياه.
ورغم العقبات العديدة فقد أمكن للجمعية اإلنمائية المتأسسة على إثر ذلك المشروع أن يتم تسجيلھا
بصفة رسمية.
•  -العوامل األساسية للنجاح
ال لتنفيذ برامج مياه وصرف صحي مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي .
يوفر المشروع نموذجاﹰ فعا ﹰ
ويبين المشروع كذلك أن المشاركة الفعالة للمرأة في مشاريع مياه وصرف صحي عنصر مھم بسبب أدوار
النساﺀ األساسية في توفير وحفظ المياه ومرافق الصرف الصحي وقواعد حفظ الصحة على مستوى األسرة.
وأقر المشروع كذلك بأنه من خالل العمل جنباﹰ إلى جنب ووفق قاعدة الشراكة يصبح النساﺀ والرجال أكثر
فعالية ويستطيعون تطوير مستوى التعاون بينھم على مستوى األسرة.
و  -اآلفاق المتاحة واالستدامة وقابلية التحويل
أبرز ھذا المشروع أنه يمكن في ذات الوقت االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية المھمشة مع
الدفع في ذات الوقت بتغييرات على مستوى أدوار النوع االجتماعي التقليدية .ووفرت الجمعية اإلنمائية
المتأسسة على إثر المشروع القاعدة نحو أنشطة أخرى تستفيد من التجربة المكتسبة أثناﺀ ذلك المشروع.
ز  -معلومات أخرى
’  ’ 1االتصال بالباحثة :غادة محمود ھمام ghada.hammam@pdpegypt.org؛
’  ’ 2لالستعالم حول جمعية حياة أفضل من أجل التنمية الشاملة:
content/?type=Article&id=3572؛

http://www.novib.nl/

 - 33’ ) ’ 3تقديم المنظمة( أو البريد االلكترونيinfor@blacd.org :؛
’  ’ 4لالستعالم حول دياكونياhttp://www.diakonia.se/main_eng.htm :
ال لإلطار التحليلي لقضايا الجنسين فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه على
يوفر الجزﺀ التالي تفصي ﹰ
مختلف المستويات .ويمكن اعتبار ھذا الجزﺀ دليالﹰ استرشاديﹰا وليس جردة كاملة لجميع القضايا
واالعتبارات ،خاصة أنھا تعتمد في كثير من األحيان على السياق الذي يتم فيه التحليل.

زاي  -اإلطار التحليلي ودور اللجان الوطنية للمرأة
 - 1على المستوى الدولي
يتطلب العمل على ھذا المستوى إحداث تغييرات في سياسات المؤسسات الدولية الثنائية أو المتعددة
األطراف ،بحيث يسعى ھذا التغيير إلى إدماج النوع االجتماعي كجزﺀ من استراتيجية اإلدارة المتكاملة للمياه
الدولية .وھذا يعني األخذ بعين االعتبار مبدأ االنتفاع المنصف والمعقول لھذه المصادر في جميع السياسات
والبرامج والنشاطات وفي القواعد اإلجرائية والترتيبات المؤسسية .ويعتبر ھذا التحول بالغﹰا في األھمية
ويفرض إدماج تحليل السياسات والقضايا االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بالنوع االجتماعي على جميع
المستويات في مختلف عمليات اتخاذ القرار والمراقبة والتقييم.
 - 2على مستوى السياسات والتشريعات
يكمن التحدي األساسي على ھذا المستوى في كيفية االستفادة من السياسات المائية الدولية في مجال
إدماج النوع االجتماعي وعكسھا في السياسات المائية الوطنية .ويتطلب ھذا األمر قيام اللجان الوطنية
بحمالت مناصرة وضغط على صانعي القرار من قبل الجھات ذات العالقة من أجل ضمان تعديل السياسات
والتشريعات بحيث تأخذ منظور النوع االجتماعي وتحدياته بعين االعتبار .وتتضمن ھذه الرؤية رفع الوعي
المجتمعي حول أھمية إدماج النوع االجتماعي في تحقيق العدالة المجتمعية بشكل عام .
إن ما نطمح إليه في ھذا المجال ھو التركيز على إدماج النوع االجتماعي في الوثائق الرسمية
والقانونية الھامة )الدستور والسياسة المائية والقوانين والتشريعات واللوائح المائية وغيرھا( .أما الخطوات
العملية لذلك فھي تلخص باآلتي:
)أ(

إلقاﺀ الضوﺀ على الفجوات الموجودة في ھذه الوثائق من منظور النوع االجتماعي؛

)ب( وضع خطة لسد ھذه الفجوات على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد؛
)ج( توضيح المسؤوليات والحقوق الخاصة بمستخدمي المياه مصنفة حسب النوع االجتماعي؛
)د( توضيح مسؤوليات المؤسسات المختلفة ،سواﺀ العامة منھا أو الخاصة أو المنظمات األھلية؛
وتحديد قدر اإلمكان الحقوق والواجبات للمرأة والرجل؛
) •( تقييم الوضعية القانونية للمؤسسات ونسبة مشاركة المرأة وحصتھا في التشغيل؛

 - 34)و( التأكد من أن الموازنات العامة حساسة للنوع االجتماعي وتعطي مساحة التخاذ بعض
اإلجراﺀات والتدابير التي من شأنھا دعم المرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
)ز( التأكد من أن المشاورات الرسمية مع الجھات ذات العالقة تشمل المرأة والرجل؛
)ح( اتخاذ الخطوات الستحضار الخبرات والمنظمات النسائية ،ولرفع وجھات نظر النساﺀ
وخبراتھن إلى مستوى صنع واتخاذ القرار؛
)ط( االستعانة بھذه الخبرات في تطوير المبادرات على المستوى الوطني وفي تھيئة األجواﺀ
لمساھمتھا في الجدل القائم على المستوى الوطني حول أفضل سبل المحافظة على الثروة المائية وحمايتھا.
 - 3على مستوى المؤسسات
تكمن الخطوة األولى وذات األولوية على ھذا المستوى في تشكيل القاعدة البشرية والمؤسسية لتقديم
االستشارات للحكومات حول موضوع اإلدماج في المستقبل .والھدف من ھذه القاعدة ھو تطوير استراتيجية
لبناﺀ القدرات لوضع النوع االجتماعي في المسار الرئيسي للتنمية في المؤسسات المائية المختلفة على جميع
المستويات :الوطنية والمحلية واإلقليمية والدولية .وتركز برامج بناﺀ القدرات على مجاالت السياسات المالية
والتنمية االجتماعية والتنمية المستدامة).(48
ولتحقيق ذلك يجب تدريب وصقل قدرات الجنسين في المجاالت الفنية واإلدارية والقانونية على نحو
متساوﹴ مع ضمان التغييرات واإلصالحات الجذرية للسياسات واالستراتيجيات التي تضمن المشاركة
المتساوية .وأخيراﹰ ،يجب تطوير أدوات المراقبة والتقييم التي تضمن االلتزام بتطبيق التغييرات ووضع
مؤشرات مالئمة لقياس التقدم في تحقيق الھدف أعاله وأن عملية اإلدماج ھي في المسار السليم.
)أ( تحتاج جميع المؤسسات التي تتعامل مع قضايا المياه العذبة إلى موظفين/موظفات ذوي كفاﺀة
في قضايا محددة من أجل تنمية البُ عد االجتماعي في السياسات والبرامج؛
)ب( بذل جھود ورسم سياسات إلحداث توازن بين الرجال والنساﺀ في المھن الرئيسية في إدارة
المياه والتي يسيطر عليھا الرجال حالياﹰ؛
)ج( يستدعي نھج اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه دمج وجھة النظر التقنية والفنية العلمية مع علوم
مثل األنثروبولوجيا االجتماعية وعلم االجتماع في تحليل االحتياجات للمياه وطرق استخدامھا.
 - 4على مستوى البرامج والمشاريع
)أ(

صياغة المشروع
يجب أن توفر وثيقة أي مشروع إطارﹰا كافياﹰ إلدماج النوع االجتماعي وھذا يشمل ما يلي:
)(48

Gender mainstreaming: An essential component of sustainable water management, Global Water Partnership:
Technical Committee Policy Brief. http://www.gwpforum.org/gwp/library/Policybrief3Gender.pdf.

 - 35) (1على وثيقة المشروع أن تعكس قضايا النوع االجتماعي في صياغتھا ،بما فيھا األھداف ،للتأكد
من أن المشروع ينتج منافع للرجال والنساﺀ على حد سواﺀ .ويشتمل ھذا التحليل وصفاﹰ للفئات
المستھدفة من قبل المشروع بما فيھم األطفال والنساﺀ والرجال؛
) (2على استراتيجيات المشروع أن توضح كيف سيتم التعامل مع أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل
في مرحلة التنفيذ؛
) (3أن تسمح الموازنات الخاصة بالمشروع بجمع المعلومات مصنفة حسب الجنس خالل عملية
تقييم االحتياجات وفي مختلف مراحل التنفيذ والتقييم؛
) (4أن يكون من ضمن شروط المشروع التعاقد مع مستشارين لھم خبرة في مجال النوع
االجتماعي.
)ب(

التنظيم اإلداري للمشروع
يتم تحليل ھيكلية المشروع بحيث نتأكد من أنھا توفر ما يلي:
) (1اإلطار المناسب إلدماج النوع االجتماعي في جميع المراحل من التخطيط إلى التنفيذ بحيث
يكون الرجال والنساﺀ ممثلين على نحو متسا ﹴو في التنظيم اإلداري للمشروع؛
) (2آلية واضحة حول مشاركة المجتمع المحلي في القرارات اإلدارية حول تنفيذ المشروع؛
وتوضح ھذه اآلليات كيفية التعامل مع األدوار المختلفة والمسؤوليات واالعتبارات واألولويات
للمرأة والرجل.

)ج(

تلبية احتياجات وتوقعات المجتمع المحلي

كجزﺀ من عملية التعريف بالمجتمع المحلي ،يتم إجراﺀ مسوحات مرجعية مصنفة حسب الجنس.
وھذه المسوحات ھي نقطة انطالق ھامة ولذا يجب أن توفر ما يلي:
) (1ضرورة إدراك أن النساﺀ لھن تمام الحق كالرجال في إصدار القرارات المجتمعية؛
) (2التأكد من أن مشاريع المياه تعالج احتياجات المرأة والرجل على حد سواﺀ حتى نضمن ملكية
الجنسين والتزامھما بالمشاريع؛
) (3يجب االستفادة من نتائج ھذه المسوحات في توجيه تصميم المشروع وتنظيمه اإلداري؛
) (4تواجه النساﺀ صعوبات كبيرة في الحصول على المياه بحكم احتياجھن للمياه لألغراض
الصحية .إن اإلخفاق في تقدير قيمة/سعر االستخدام "غير المنتج" للمياه )مثل االستخدام
ألغراض الصحة والسالمة العامة( قد ينجم عنه عدم مقدرة على الدفع مقابل ھذه المياه؛
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) (5تختلف القدرة والرغبة في الدفع لخدمات المياه بين مجموعات النساﺀ والرجال وذلك بحكم أن
النساﺀ عامة يحصلن على دخل أقل من الرجال وتتوفر لھن فرص أقل في السيطرة على الدخل
والموارد العائلية؛
) (6ضرورة النظر في كيفية حماية وصول النساﺀ والرجال وسيطرتھم على المياه في مجال أسواق
المياه ،آخذين بعين االعتبار بعض المسائل التي لھا عالقة بملكية األرض ،بما في ذلك شرعية
تحديد الملكية للحقوق القائمة غير المعترف بھا وخاصة للنساﺀ.
حاﺀ  -االستنتاجات
ال تدعي ھذه الورقة بأنھا تضع الحلول الكاملة لموضوع إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة
لمصادر المياه ،ولكنھا توفر اإلطار التحليلي لذلك حيث تقدم إطاراﹰ تحليليﹰا للقضايا واالعتبارات التي تؤخذ
بعين االعتبار عند إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه على المستويات اإلدارية
والتنفيذية المائية المختلفة .ويعتبر ھذا اإلطار دليالﹰ إرشاديﹰا وال يشكل بأي شكل من األشكال جردة لجميع
القضايا واالعتبارات عند التحليل .وتساھم ھذه الورقة بوضع ھذا الموضوع الحيوي والھام على جدول
أعمال اإلسكوا ،على أمل أن تمھد الطريق لدراسات أشمل وأعمق في ھذا المضمار.
وتشير ھذه الورقة إلى أھمية االستفادة من التجارب العالمية حول ھذا الموضوع واالستفادة من
الدروس ومن نقاط الضعف والقوة والتحديات في تطوير وتطبيق نماذج إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة
المتكاملة لمصادر المياه .وفي ھذا السياق يُ نصح المھتمون بالموضوع باالطالع على دليل المصادر للنوع
االجتماعي واإلدارة المتكاملة لمصادر المياه) .(49وفي الوقت ذاته ،تؤكد ھذه الورقة على أن خصوصية
التحديات واالعتبارات في كل منطقة تفرض على واضعي الخطط وراسمي السياسات تكييف ھذه النماذج
لمالﺀمة احتياجات السياق المحلي .لذا تضع ھذه الورقة رؤية عمل إقليمية بشأن إدماج النوع االجتماعي في
اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه.
وتستنتج ھذه الورقة بأن معظم بلدان اإلسكوا تعتمد المسار السليم فيما يتعلق بتطوير السياسات
واإلستراتيجيات لتحقيق إدارة متكاملة لمصادر المياه .كما تقدر الجھود الفردية لبعض الدول األعضاﺀ في
مجال إدماج النوع االجتماعي في قضايا المياه وبخاصة في البرامج التشغيلية ،ولكنھا تحث على تعميم ھذه
الجھود على باقي الدول لالستفادة من التجارب واستقاﺀ الدروس .وتشجع ھذه الورقة الدول األعضاﺀ على
تفعيل السياسات واالستراتيجيات في البرامج والمشاريع ،وعلى أال تقتصر الجھود على تبني السياسات نظري ﹰا
بل تتعدى ذلك إلى تبني استراتيجيات وخطط عمل لتنفيذھا.
طاﺀ  -الخالصة والتوصيات
إن المياه حاجة بشرية أساسية ،وقد أشار ھذا الفصل إلى العمل الذي تقوم به النساﺀ والجھود التي
يبذلنھا والمھارات التي يتمتعن بھا لدى إدارتھن للمياه واستعمالھن لھا .وال تقتصر الجھود على كونھا
مرتبطة بأدوارھن اإلنجابية ضمن األسر المعيشية بل تشمل أيضاﹰ أدوارھن اإلنتاجية وأنشطتھن المولدة
) (49انظر الحاشية  1أعاله.

 - 37للدخل .وھناك عوائق عدة تحول دون مشاركة المرأة بإدارة المياه ،وتتضمن حيازة األراضي والوصول إلى
المياه والسيطرة على الموارد ومدى توافر الموارد التي تمت خصخصتھا ،والمشاركة ،والقدرة .ونتيجة
لذلك ،تشكل ندرة المياه والتلوث والقيود على الوصول إلى المياه عوائق إضافية) .(50ومن شأن اإلدارة
المتكاملة والمستدامة للمياه أن تحقق مزيدﹰا من اإلنصاف بين الجنسين ،وذلك من خالل تسھيل الوصول إلى
المياه والخدمات المتصلة بھا) .(51وأثبتت التجارب في مختلف بلدان العالم أن السير قدماﹰ نحو اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية يؤدي إلى إدماج النوع االجتماعي .وفي الوقت ذاته ،تبقى النساﺀ خير من يعبر عن
ھمومھن التي أصبحت إحدى أولويات برنامج عمل المياه على عدة مستويات) .(52إال أن ھناك ضرورة
لبلورة مزيد من األطر التحليلية للتأكد من أن ھموم الرجال والنساﺀ وتجاربھم تشكل جزﺀاﹰ أساسيﹰا من مشاريع
المياه وتشريعاتھا وسياساتھا وبرامجھا).(53
ويتنامى االعتراف الدولي بالحاجة لردم ھذه الھوة ،وبدأت الدول برسم سياسات وبرامج مائية تأخذ
في االعتبار متطلبات واحتياجات النساﺀ والرجال .وأصبح من الضروري إنشاﺀ روابط بين األھداف
الواسعة للتنمية االقتصادية والقضاﺀ على الفقر ،نظرﹰا ألھمية المياه كمورد أساسي .وتستطيع الشبكات
النسائية ،النظامية منھا وغير النظامية ،أن تضطلع بأدوار مھمة ومحفزة.
اإلطار  - 3أزمة المياه ووعي المرأة في المملكة العربية السعودية
كشف استطالع صحفي شمل  112امرأة من مختلف األعمار ومستويات التعليم عن مستوى جيد لوعي النساﺀ في
المملكة العربية السعودية بأزمة المياه .فقد أشارت نسبة  8.75في المائة من العينة أن للمرأة السعودية معلومات كافية
عن وجود أزمة شح لمصادر المياه .وكان الھدف من ھذا االستطالع أن يبين كيف ترى المرأة ،التي تشكل نصف
المجتمع ،تداعيات أزمة المياه وسط ھذا المأزق المائي ،وكيف تواجه مشاكل استخدام المياه ،شخصياﹰ أو في تعاملھا مع
أطفالھا والخادمات في المنزل .اتضح أن  8.57في المائة من النساﺀ في العينة يعرفن أن المملكة تعاني من نقص في
مصادر المياه ،لكن  5.20في المائة منھن لم يتوقعن أن تعاني المملكة من أزمة في ھذه الفترة ،لكنھن توقعن أزمة
مستقبلية؛ و 8.0في المائة منھن ال يعرفن إذا كان ھناك أزمة أم ال ،و 6.2في المائة امتنعن عن الرد .أما معلومات
النساﺀ عن مصادر المياه فقد حددت األغلبية البحار ،بنسبة  6.52في المائة ،والمياه الجوفية بنسبة  2.39في المائة.
كما اتضح من إجابات النساﺀ في االستطالع أن لديھن معرفة بأسباب ھدر المياه .فاألغلبية تستخدم الدوش،
وتراقبن الخادمة في استخدامھا للمياه ،وتخصصن عدداﹰ من األيام لغسيل المالبس .وقد اتضح أن  58في المائة من العينة
يستخدمن الدوش في االستحمام ،بينما  4.4في المائة فقط يستخدمن البانيو )فاالستحمام في البانيو يستھلك  140لترﹰا من
المياه ،بينما الدوش يستھلك  120لترﹰا فقط( .أما فيما يتعلق بأكثر المجاالت استخداماﹰ للمياه ،فقد اتضح أن األغلبية على
علم بأن المستھلك األكبر للمياه ھي دورات المياه ،كما أفادت  41في المائة من العينة )فالسيفونات تستھلك  6.2في المائة
من المياه( .ثم اختارت  7.35في المائة من العينة حمامات السباحة ،واختارت  33في المائة الحديقة ،وفناﺀ المنزل
 3.13في المائة .أما بالنسبة للسؤال عن حجم معرفة أو سماع النساﺀ عن الحملة الوطنية لترشيد استھالك المياه ،فقد
اتضح أن  5.95في المائة من العينة سمعن عن الحملة .كذلك اتضح أن غالبية النساﺀ في العينة يقدرن جھود الوزارة في
ھذا الدور .فقد عبر  44في المائة منھن بأن الحملة الترشيدية ھي دليل اھتمام الوزارة بالمشكلة .وقالت  63في المائة
بأن الحملة دليل على خطورة أزمة المياه ،لكن  10في المائة اعتبرن أن الحملة تكلفتھا عالية و 6في المائة اعتبرنھا ھدرﹰا
) (50انظر الحاشية  9أعاله.
) (51برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2002خلق الفرص لألجيال القادمة.
) (52انظر الحاشية  9أعاله.
) (53المرجع نفسه .

 - 38للمال والجھد .واعتبرت الفئة األخيرة أن جھود الحملة مكلفة ومھدرة للجھد والوقت ،ربما ألنھا لم تطﹶلع على األزمة
الحقيقية للمياه وشح المصادر ،مما يستوجب الحزم في مسألة ترشيد استھالك المياه ،أو ربما ألن لھذه الفئة رأيﹰا سلبيﹰا في
آلية تطبيق الحملة ألھدافھا ولذلك لم تلمس آثارھا.
_____________
المصدر :ناھد باشطح ،جريدة الرياض  .2005/04/05واإلسكوا :تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد
المائية في بلدان اإلسكوا ،الوثيقة .E/ESCWA/SDPD/2005/10

الجدول  - 1نمو السكان في منطقة اإلسكوا ونصيبھم من المياه المتجددة
السنة
2000
2005

مجموع السكان
)آالف(
معدل نمو
السكان
السنوي )في
المائة(

-

نصيب الفرد من
المياه المتجددة
)م/3فرد/سنة(

لسنة
2005
2025

المملكة
العربية
السعودية

اليمن

اإلمارات
العربية
المتحدة

الجمھورية
العربية
السورية

قطر

فلسطين

عُمان

لبنان

الكويت

األردن

العراق

مصر

البحرين

20 994

4 495

19 043

24 573

812

3 702

2 566

3 576

2 686

5 702

28 807

74 032

726

3.1
2001
139

6.5
2002
98

2.5
2003
1.057

2.7
2003
349

5.9
2000
167

3.2
2002
235

1
2002
530

1
2003
765

3.7
2000
72

2.7
2000
308

2.8
2000
3.066

1.9
2000
838

1.6
2000
190

51

92

590

198

30

113

239

589

50

91.5

1 863

600

113
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الجدول  - 2كمية المياه المتجددة المتاحة واالستعمال القطاعي لھا في منطقة اإلسكوا
المنطقة
العربية
المجموع

المياه المتجددة )مليون متر مكعب(
المجموع
مياه جوفية
مياه سطحية
167 900.5
16 876
152 024.5

االستعمال القطاعي )مليون متر مكعب(
المنزلي
الصناعة
الزراعة
16 708
12 634
146 000

المجموع
175 342

التوازن
- 7 441.5
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اإلطار  - 4مشروع مقترح بناﺀ قدرات قيادات نسائية في منع وحل النزاعات المائية في فلسطين
تتمتع األراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بخصوصية جغرافية واقتصادية وسياسية
واجتماعية والتي بوجود االحتالل تفسر الحالة المأساوية الراھنة للتفكك الذي يقع تحت وطأته المجتمع الفلسطيني.
إن النزاع المستمر والمزمن مع األعباﺀ المالية الناجمة عنه كان لھما تأثير مباشر على المرأة في ميدان الموارد
المائية .وعليه ،فالمشروع يقصد إلى بناﺀ قدرات قيادات نسائية كي ينھضن بتحسين نظام المياه وتعزيز مشاركتھن في
صنع القرار بحصولھن على التدريبات الالزمة ،والتي يقصد منھا تفعيل مشاركة المرأة من خالل مشاريع زيادة الدخل
والتي تعتمد بشكل كبير على توفر المياه بشكل ثابت.
ومن أھداف المشروع العامة زيادة مشاركة النساﺀ الفلسطينيات في حل النزاعات واتخاذ القرارات بشأن الموارد
المائية وتحسين خدمات مصادر المياه .أما األھداف المحددة ،فھي بناﺀ قدرات قيادات نسائية ضمن السلطات المحلية
والمنظمات غير الحكومية بھدف تعزيز مشاركتھن في صنع القرار.
ال كتاب ﹰا وقرصاﹰ مدمجﹰا يعرض زيادة مساھمة المرأة في
أما عن نتائج ھذا المشروع ،فمن المتوقع أن ينتج أو ﹰ
عملية صنع القرار ويتم توزيعھما على أجھزة الحكومة والجمعيات المحلية .كما سيشكل المشروع في نھايته ورش عمل
لبناﺀ القدرات للنساﺀ لتعزيز مساھمتھن القيادية في الحكومة والمنظمات غير الحكومية .وسيتم أيضاﹰ في نھاية المشروع
تشغيل منظومة من الجمعيات النسائية للسالم والبيئة والمياه ،إضافة إلى السلطات المحلية والبلديات وسيكون ھناك تأكيد
على ضم كل من الرجال والنساﺀ من فلسطين وإسرائيل إلى ھذه المنظومة.

 - 39أما المستفيدون بصورة مباشرة من المشروع فھم القيادات النسائية الفلسطينية في الجمعيات النسائية وجمعيات
السالم والبيئة والمياه ،والسلطات المحلية والبلديات ممن يشاركون في ھذه الورش وممن ستوزع عليھم الكتيبات والقرص
المدمج.
_______________
المصدر :مشروع مقترح من
.water conflicts in Palestine

قبل INSTRAW, 2006: Project Proposal: Capacity building for women leaders in the prevention and resolution of

اإلطار  - 5المرأة والموارد المائية
خصائص المرأة وقضية المياه في بلدان اإلسكوا
•

 8بلدان في منطقة اإلسكوا تقع تحت خط الفقر المائي؛

•

المرأة ھي المستخدم األول للمياه على نطاق المنزل والمزرعة؛

•

سيطرة الرجل على اتخاذ القرار دون المشاركة الفاعلة للمرأة في الجمعيات المحلية؛

•

عدم إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات العامة المتعلقة بإدارة الموارد المائية ،أو الترتيبات
المؤسسية والتخطيطية؛

•

انخفاض مستوى تعليم المرأة في المناطق النائية وعدم اكتسابھا مھارات مھنية ومجتمعية متعلقة بإدارة
الموارد المائية؛

•

قصور برامج التوعية والتدريب الموجھة إلى النساﺀ حول أھمية وطرق إدارة الموارد المائية والحفاظ
عليھا؛

•

ارتفاع تكاليف مد شبكات المياه والكھرباﺀ ونظم الصرف الصحي؛

•

ضرورة إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات واالستراتيجيات؛

•

تطوير وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية حول أھمية إدراج قضايا النوع االجتماعي على أن تستھدف ھذه
البرامج:
-

صانعي القرار؛
المدراﺀ؛
المتخصصين؛

•

تكثيف حمالت التوعية حول أھمية دور المرأة في إدارة وحماية الموارد المائية؛

•

تعزيز برامج تدريبية تھدف إلى مساعدة المرأة على التعرف على أفضل أساليب إدارة موارد المياه وترشيد
استھالكھا والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة لحماية للبيئة؛

•

تشجيع انضمام المرأة إلى أقسام الحفاظ على البيئة من قبل الوزارات.
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ثالثاﹰ  -قضايا النوع االجتماعي وحماية البيئة
ألف  -مقدمة
يتناول ھذا الفصل تحليل مفھوم إدماج النوع االجتماعي في القضايا البيئية ،حيث تشكل قضايا النوع
االجتماعي أولوية تتقاطع مع األولويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كما أنھا حجر األساس في اإلدارة
البيئية والتنمية المستدامة.
تشكل النساﺀ أكثر من نصف عدد سكان العالم) ،(54ويشكلن  70في المائة من  1.3مليار نسمة في
العالم تعيش في فقر مدقع )وفقاﹰ لتقرير االتحاد الدولي للنقابات الحرة( .كما يشكلن  70في المائة من اليد
العاملة في الزراعة وينتجن ما بين  60و 80في المائة من الغذاﺀ).(55
تقدم النساﺀ مساھمات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه الشعوب كما يضطلعن بدور أساسي في
حماية األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية .إن أية معالجة لموضوعي البيئة والتنمية من
منظور النوع االجتماعي ال بد وأن تتطرق بالتفصيل إلى مساھمات النساﺀ واحتياجاتھن ورؤاھن.
تؤدي النساﺀ في جميع أرجاﺀ العالم أدواراﹰ مميزة في مجال البيئة في إدارة النباتات والحيوانات في
كل من الغابات والمناطق الجافة واألراضي الرطبة ،باإلضافة إلى الزراعة .وھن يقمن بنقل المياه والوقود
والعلف لالستعمال المنزلي وتوليد الدخل ،كما يشرفن على األراضي والموارد المائية .ومن خالل أعمالھن
ھذه ،يساھمن بوقتھن وطاقتھن ومھاراتھن ورؤيتھن من أجل تطوير األسرة والمجتمع المحلي .وھكذا تصبح
النساﺀ بحكم خبراتھن المتراكمة على مر السنين ثروة معرفية في مجال إدارة البيئة.
وقد اكتسبت النقاشات حول دور النساﺀ في التنمية من جھة ،ودور البيئة في التنمية المستدامة من
جھة أخرى ،أھمية متنامية في العقود األخيرة من القرن العشرين ،وبخاصة أن النقاشات حول الموضوعين
المذكورين اتبعا بداية مسارين متوازيين .وكانت االستدامة ھي العامل الجامع بين التنمية والبيئة).(56
وتبدو التنمية المستدامة مستحيلة من دون تحقيق المساواة بين الجنسين حيث أنھا لم تعد مسألة حقوق
إنسان أساسية وعدالة اجتماعية ،بل ھي شرط ضروري للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة).(57
وفي بداية اھتمام الجھات الناشطة في مجال التنمية بقضايا المرأة ،واجھت األنشطة التي كانت تنفذ
تحت عنوان المرأة والتنمية تحديات عدة ناجمة عن عدم التكافؤ بين الجنسين في مجالي التعليم والوصول إلى
الموارد ،فحالت دون تحقيق اإلنصاف المنشود بسبب األعباﺀ التي أضيفت على كاھل النساﺀ من دون األخذ
بأھمية دورھا اإلنجابي وما يتطلبه من وقت وطاقة .وقد بذلت فيما بعد محاوالت العتماد مقاربات سعت
للربط بين النساﺀ والتنمية في بعض القطاعات ،مثل المياه والصرف الصحي ،إال أنھا لم تكن مدرجة ضمن
نماذج تنموية محددة.
)(54

United Nations Environment Programme, Policy Series – Women and the Environment http://products.ihs.com/
Ohsis-SEO/654323.html.

) (55اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف :رسالة األمين العام لألمم المتحدة 17 ،حزيران/يونيو . 2007
).UNEP, Women and the Environment: An Analytical Review of Success Stories (56
) (57انظر الحاشية  53أعاله.

 - 42وقد شكل المؤتمر العالمي الثالث للمرأة محطة مھمة أطلقت عمليات الربط المركزة بين كل من
النساﺀ والتنمية والبيئة .فابتدأت مقاربة عالقات النساﺀ بالقضايا البيئية ضمن منظور النوع االجتماعي حيث
أن علماﺀ االجتماع والعاملين االجتماعيين اعتمدوا النوع االجتماعي كمتغير اقتصادي اجتماعي ،وذلك لدى
تحليلھم مختلف األدوار والمسؤوليات في المجتمعات .وبينت تلك التحليالت أن النساﺀ يضطلعن بأدوار ھامة
ومختلفة في قطاعات االقتصاد اإلنتاجية كالزراعة وغيرھا :فھن يدرن الموارد الطبيعية في عدد من
المجتمعات ،كما أنھن المزارعات والمسؤوالت عن توفير المياه والطاقة والخدمات الصحية في بعض
المجتمعات المحلية) .(58إال أنھن يواجھن عددﹰا من التحديات والصعوبات تشمل االفتقار للمعلومات والخدمات
والموارد مما يعيق قدرتھن على مواجھة تلك التحديات وتحسين أحوالھن المعيشية وأحوال أسرھن الفقيرة.
وقد يؤدي الترويج للمساواة بين الجنسين إلى تغيير عميق في البنى االقتصادية واالجتماعية
للمجتمعات من دون أن يقتصر على نمط عيش النساﺀ واھتمامھن بأفراد األسرة اآلخرين ،إذ يشمل أيضاﹰ نمط
عيش الرجال أيضﹰا وأدوارھم ضمن األسرة والمجتمع المحلي).(59
وقد تبين في السنوات األخيرة أن النساﺀ يمتلكن معرفة وخبرة غالبﹰا ما يضعنھما في خدمة التنمية
االقتصادية واالجتماعية والقضاﺀ على الفقر .وھن يؤدين دورﹰا فعاالﹰ في مكافحة مشاكل بيئية جدية يواجھنھا
ال من النساﺀ نجح في
في عدد من المواقع :في المنزل وفي الزراعة والتجارة والصناعة .إال أن عددﹰا قلي ﹰ
تبوﺀ مناصب تتيح لھن المشاركة الفعلية في صنع القرار وصياغة السياسات التنموية .وفي إحدى الدالئل
األولى الموثقة حول دور النساﺀ في إدارة البيئة ،ذكرت كل من آيرين دانكلمن وجون ديفيدسون أن "معرفة
النساﺀ أساسية لبقاﺀ األسر والمجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة .ويحتاج ھذا الدور إلى تقييم وحماية
وتطوير ،وذلك بالتزامن مع اكتساب النساﺀ معارف ومھارات جديدة ال تزال النساﺀ مقصيات عنھا").(60
وال تقتصر عملية إدماج النوع االجتماعي في القضايا البيئية على حماية الموارد الطبيعية بل تتعداھا
لتشمل قضايا متعددة ومتشابكة في آن معاﹰ ،مثل الفقر واألمن الغذائي لألسرة المعيشية والزراعة المستدامة
واألنظمة الزراعية وقوانين اإلصالح الزراعي وملكية األراضي ومصادر المياه وإدارة الموارد وعالقة
النساﺀ بالطبيعة وعمل النساﺀ والقروض واقتصاد السوق والتصنيع وإدارة المشاريع والحقوق اإلنجابية
والرعاية الصحية والبيئة الحضرية والبنى التحتية واإلسكان والنزوح والتھجير والحركات النسائية وعالقة
النوع االجتماعي بالبيئة والتنمية وغيرھا.
وبناﺀ على ما سبق ،تتجاوز مسألة النوع االجتماعي والقضايا البيئية مسألة إدماج النوع االجتماعي،
إذ تقوم على مفھومين اثنين:
يجمع النوع االجتماعي في عالقته بالقضايا البيئية بين عمليات التفاعل المباشر بين البيئة والبشر من
-1
جھة ،وعملية االستخدام البيئي والمعرفة البيئية والتقويم البيئي من جھة أخرى في عملية التنمية؛

) (58المرجع نفسه.
) (59المرجع نفسه.
).United Nations, The World’s Women 1970-1990, Trends and Statistics, 1999. http://www.popline.org/docs/075888 (60

 - 43يساھم النوع االجتماعي بأدواره ومسؤولياته وتوقعاته وحاجاته وتوزيع العمل لديه في بناﺀ كل أشكال
-2
)(61
العالقات البشرية بالبيئة .
باﺀ  -خلفية
 - 1النوع االجتماعي والبيئة
لم تبدأ الدراسات بتناول الربط بين العالقات بين الجنسين والتغير الذي يطرأ على البيئة وھشاشة
الشرائح األكثر عرضة لألذى إال حديثاﹰ .وتتفاوت مفاعيل اآلثار الوخيمة للتدھور البيئي على الجنسين ،حيث
تنعكس آثار التحسن أو التدھور اللذين قد يصيبان البيئة بصورة مغايرة وفقاﹰ للعمر والنوع االجتماعي والطبقة
االجتماعية ،في حين أن الھشاشة إزاﺀ التغيرات البيئية الطارئة والقدرة على التكيف معه تتأثران بالنوع
االجتماعي.
أما قضايا النوع االجتماعي والبيئة ،فتنعكس بعدد من المفارقات وأشكال من التفاوت يعبر عن الظلم
التاريخي الذي يلحق بالنساﺀ ،ومنھا ما يظھر جليﹰا في النواحي الحياتية التالية:
)أ(

التفاوت لدى الجنسين في مسؤولية إدارة الموارد البيئية وملكيتھا وتنظيمھا؛

)ب( التفاوت في كيفية استعمال الموارد الطبيعية وإدارتھا وتأثير العالقات غير المتكافئة داخل
األسرة والمجتمع المحلي على وصول النساﺀ إلى الموارد؛
)ج( تفاوت في مراعاة االستراتيجيات المعيشية اليومية لحاجات الجنسين لدى استعمال البيئة وفقﹰا
لتقاليد المجتمعات المحلية؛
) د(

التفاوت لدى الجنسين في معرفة البيئة والموارد المحددة والمشاكل البيئية التي يواجھھا مجتمع

معين؛
) •( التفاوت لدى الجنسين في المساﺀلة والتنظيم والعمل من أجل حماية البيئة.
وتنجم عن تقسيم العمل وفقﹰا للنوع االجتماعي مخاطر مختلفة بحسب ما يتعرض إليه الرجال والنساﺀ،
ومنھا):(62
)أ( قد يتعرض الرجال إلى مواد كيميائية سامة قد تستعمل في المناجم في حين قد تتعرض النساﺀ
إلى مبيدات اآلفات المستعملة؛
)ب( قد تتطلب األنشطة المولدة للدخل والتي يقوم بھا الرجال والنساﺀ موارد مختلفة )وقود أو مياه(
وينجم عنھا نفايات محددة؛
).http://www.grdc.org/gender/a21/unep-gneder-environment.html (61
).UNEP, Gender and Environment. http://www.gdrc.org/gender/a21/unep-gender-environment.html (62

 - 44)ج( يتسبب التلوث البيئي بمخاطر صحية متنوعة تتھدد الرجال والنساﺀ ،حيث أن النساﺀ عرضة
لألذى بصورة خاصة للمخاطر المنزلية كتلوث المياه والھواﺀ المنزلي نتيجة نيران الطبخ؛
)د( تزداد أعباﺀ النساﺀ عندما تشح الموارد ،وذلك لتوفير الموارد لألسرة )المياه والوقود والغذاﺀ(؛
) •( تتفاوت مسؤوليات الرجال والنساﺀ لدى رعايتھم أحد أفراد العائلة عندما يصاب بمرض نتيجة
مخاطر بيئية؛
)و( تتفاوت ردود الفعل إزاﺀ التغير البيئي وفقﹰا للعمر والطبقة االجتماعية والتراتبية العائلية والنوع
االجتماعي؛
)ز( نتيجة لالنحياز المعتمد في المناھج التربوية والتدريبية ،تصبح النساﺀ أقل استعدادﹰا من الرجال
لفھم التغير البيئي المتوقع والتكيف معه.
ونتيجة اآلثار التراكمية لتلك العالقات غير المتكافئة بين الجنسين ،يصبح الوعي البيئي خاضعاﹰ للنوع
االجتماعي.
 - 2المؤتمرات العالمية ومقاربة بالنوع االجتماعي والبيئة
تؤكد معلومات برنامج األمم المتحدة للبيئة أن أول مؤتمر دولي ربط رسمياﹰ قضايا البيئة الطبيعية
والمجتمع في توجھاته عقد في استوكھولم عام  .1972وفي عام  1980تم اإلعالن عن الوثيقة االستراتيجية
العالمية لحفظ الموارد الحيوية للتنمية المستدامة ،واستمر عرض قضايا البيئة االجتماعية بشكل حيادي عن
قضايا الجنسين ،وأقر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية عام  1984توصيات تتعلق بالنساﺀ
والحفاظ على البيئة ،وتم إنشاﺀ برنامج خاص للمرأة والموارد الطبيعية وذلك من أجل استعراض برنامج
المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي ) ،(1985والذي يُ عتبر أول المؤتمرات التي أوردت وناقشت الصلة
الواضحة ما بين البيئة وقضية تنمية أوضاع النساﺀ .ونتيجة لذلك ،عين برنامج األمم المتحدة للبيئة ھيئة
استشارية لمتابعة الموضوع ،وتم عقد جلسة خاصة لدرس قضايا المرأة والبيئة .وقامت النساﺀ الناشطات
والخبيرات ومنظمات المجتمع المدني في عام  1992باإلدالﺀ بالمرافعة القوية إلضافة قضايا تنمية أوضاع
المرأة والبيئة في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو تحت عنوان
خاص .وتضمن جدول أعمال القرن ) 21مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة( فصالﹰ بعنوان "الدور
العالمي للمرأة في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة" ،في حين خصص المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة
) (1995قرارات تؤكد أھمية قضايا المرأة والبيئة .وفيما بعد ،ورد االلتزام بالمبدأ ذاته في الفقرة ) (20من
إعالن جوھانسبرغ في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ) (2002التي أشارت إلى أھمية االلتزام بقضايا
إدماج النوع االجتماعي في جميع أوجه التنمية المستدامة .وخالل دورة اجتماع مجلس اإلدارة/المنتدى البيئي
الوزاري العالمي عام  ،2004أعدت الحكومات المشاركة ومنظمات المجتمع المدني ورشة عمل رفعت
توصيات تلزم األمين العام لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بتنفيذ القضايا المتفق عليھا والتي تربط قضايا البيئة
بالمساواة بين الجنسين وتجعلھا نقطة أساسية في برنامج عمل المنظمة ،وشددت على ضرورة التركيز على
تفعيل وتمكين المرأة من أجل اتخاذ القرار البيئي وتقديم الخدمات الفنية للدول األعضاﺀ والشبكات النسائية
العاملة في مجال البيئة .وتم اقتراح التأكيد على أھمية دور المرأة الفاعل وعالقة التلوث البيئي بالتدھور

 - 45الصحي ،والتعليم والتدريب على قضايا البيئة في التقارير والدراسات التي تصدر عن برنامج األمم المتحدة
للبيئة.
وخالل الجلسة الخاصة لالجتماع ذاته ) (2004تم عقد أول اجتماع لوزيرات البيئة والذي اتخذ عددﹰا
من القرارات المتصلة بقضايا البيئة والصحة وإنشاﺀ الجمعية النسائية العالمية المعنية بالبيئة )،(WAVE
ما يؤكد االھتمام بقضية "المرأة صوت البيئة" .كما قامت المنظمة بإعداد الدراسات القطاعية ووضع خطة
إلدماج قضايا النوع االجتماعي في برامج األمم المتحدة للبيئة وفي وزارات البيئة لدى الدول األعضاﺀ.
وعقب المؤتمر ،أصدر برنامج األمم المتحدة للبيئة كتابﹰا بعنوان "المرأة والبيئة" كما سلط الضوﺀ على قضايا
"المساواة بين الجنسين والفقر والبيئة" في الكتاب السنوي "توقعات البيئة العالمية  ،"2005/2004وتم إصدار
قرار وزاري من مجلس اإلدارة بشأن المساواة بين الجنسين في مجال البيئة ،وتقديم تقرير مرحلي) (63عن
تنفيذ مقرر أعد في العام  2007تلبية للتكليف الصادر عن المدير التنفيذي للبرنامج يسعى إلى تعزيز المساواة
بين الجنسين في األنشطة البيئية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة .ويتصدى التقرير "لقضايا المشاركة المتكافئة
في صنع القرار بين النساﺀ والرجال وإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج البيئية ،وتقييم أثر
السياسات البيئية على المرأة".
اإلطار  - 6محطات أساسية في مجال البيئة والتنمية

)*(

1972

أكد إعالن استوكھولم بشأن البيئة البشرية حق الشعوب في العيش في بيئة تتيح حياة رفاه الئقة وكريمة.

1979

تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )المعروفة باتفاقية
سيداو ) ((CEDAWكونھا اإلعالن العالمي األول لحقوق المرأة .صحيح أن تلك االتفاقية لم تذكر البيئة،
إال أنھا تحدد التمييز ضد النساﺀ بما يلي" :أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من
آثاره أي وھن أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،أو إضعاف أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق
أو ممارستھا لھا ،بصرف النظر عن حالتھا الزوجية وعلى أساس المساواة بينھا وبين الرجل".
تمخض المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة المعني بالمرأة ومنتدى المنظمات غير الحكومية عن
استراتيجيات نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة والتي تقر بدور النساﺀ في حماية البيئة وإدارتھا.

1991

عقدت الجمعية النسائية العالمية المعنية بالبيئة اجتماعھا في مدينة ميامي ،بالواليات المتحدة األمريكية.

1992

سلم مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو ،البرازيل ،بأن المرأة تمثل
"مجموعة رئيسية" للتنمية المستدامة .ووضع أحكاماﹰ محددة لتحسين وضعھا ،وھي تشمل الفصل  24من
جدول أعمال القرن  21وعنوانه "الدور العالمي للمرأة في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة" .وينص المبدأ 20
من إعالن ريو على أن "للمرأة دوراﹰ حيويﹰا في إدارة وتنمية البيئة ،ولذلك فإن مشاركتھا الكاملة أمر أساسي
لتحقيق التنمية المستدامة".

1993

أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان ،الذي عقد في فيينا خالل الفترة
من  14إلى  25حزيران/يونيو  ،1993بأن حقوق المرأة والطفلة ھي جزﺀ غير قابل للتصرف من حقوق
اإلنسان العالمية وجزﺀ ال يتجزأ من ھذه الحقوق وال ينفصل عنھا.

1994

اتخذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،الذي عقد في القاھرة خالل الفترة من  5إلى  14أيلول /سبتمبر ،1994
خطوات رئيسية بشأن حق المرأة والطفلة في تقرير حياتھما ووضعھما بالنسبة لحقوقھما اإلنجابية بما فيھا
تنظيم األسرة.

1995

نجم عن مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في بيجين منھاج عمل بيجين الذي يقدم خارطة طريق

1985

) ،UNEP/GC/24/8 (63تشرين األول/أكتوبر  2006نوقش التقرير في الدورة  24لمجلس اإلدارة عام .2007

 - 46ل ـ  12موضوعاﹰ رئيسياﹰ :الفقر والتعليم والتدريب والصحة والعنف والنزاعات المسلحة واالقتصاد وصنع
القرار واآلليات المؤسسية وحقوق اإلنسان واإلعالم والبيئة والطفلة .يؤكد القسم كاف المتعلق بالمرأة والبيئة
على أن للنساﺀ دورﹰا أساسي ﹰا في تطوير استھالك مستدام وسليم بيئي ﹰا باإلضافة إلى أنماط ومقاربات إنتاج
إلدارة الموارد الطبيعية.
اإلطار ) 6تابع(
بيجين  :5+انعقد بيجين وما بعده في نيويورك واعترف بعدد من القضايا الجوھرية الناشئة للمرأة والطفلة بما
فيھا الحقوق المتعلقة بالعمل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحقوق اإلنجابية والجنسية والتعليم واألمن
االجتماعي والحصول على الموارد المنتجة .وفي قمة األلفية في نيويورك ،التزمت الدول األعضاﺀ بإيجاد
عالم أفضل ،أحسن صحة وأكثر عدالة بحلول العام  .2015ويعد إعالن األلفية "بتعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة باعتبارھما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض ،ولحفز التنمية المستدامة
فعالﹰ".
وبين األھداف اإلنمائية الثمانية لأللفية :الھدف األول :القضاﺀ على الفقر المدقع والجوع؛ والھدف الثالث:
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والھدف السابع :كفالة االستدامة البيئية.
وأقر قرار مجلس األمن  1325بشأن سالمة المرأة وأمنھا بأثر الحرب على المرأة وأوصى بتحسين حماية
المرأة أثناﺀ النزاعات وبدورھا القيادي أثناﺀ عملية بناﺀ السالم وإعادة اإلعمار.

2000

2002

أصدر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوھانسبرغ إعالناﹰ سياسي ﹰا وخطة لتنفيذ نتائج المؤتمر .وقد
تم التأكيد في اإلعالن السياسي وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الحاجة إلى تحليل
يعتمد النوع االجتماعي وبيانات خاصة بنوع الجنس وإدماج النوع االجتماعي في كل الجھود المبذولة في
مجال التنمية المستدامة واالعتراف بحق المرأة باألرض .ويذكر المبدأ  18من اإلعالن ما يلي" :نحن نعلن
التزامنا بكفالة إدراج تمكين المرأة وتحررھا والمساواة بين الجنسين في جميع األنشطة المنصوص عليھا في
جدول أعمال القرن  21واألھداف اإلنمائية لأللفية وخطة تنفيذ مؤتمر القمة".

2003

قررت الدورة الحادية عشرة للجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة بأن المساواة بين الجنسين ستكون
قضية في صلب جميع األنشطة المزمع القيام بھا حتى العام .2015

2004

عقد اللقاﺀ األول للجمعية العالمية للمرأة المتعلقة بالبيئة في نيروبي في مقر برنامج األمم المتحدة للبيئة،
والتزم البيان الناجم عنه "بمتابعة النضال من أجل كوكب يعم فيه السالم والعدالة والصحة للجميع وبمواصلة
العمل وتطوير ودعم األنشطة التي تساھم في تحقيق العدالة بين الجنسين وبيئة أنظف وأكثر أمانﹰا وحياة
أفضل لمجتمعاتنا المحلية".

2005

شكل تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية ضمن سياق النوع االجتماعي والبيئة موضوعاﹰ خاصاﹰ للتشاور في الدورة
الثالثة والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

__________________
)*(

http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2004/076.htm

.UNEP, Global Environment Outlook, Year Book 2004/5.

ھذا ويمكن التنويه بثالث إستراتيجيات أساسية للتحرك مبينة كما يلي:
)أ( رفع قدرة النساﺀ في مجال المساھمة في اتخاذ القرارات ،إذ أنه تم االعتراف بالنساﺀ
"كمجموعة رئيسية" في الفصل  24من برنامج عمل القرن  .21كما أن مساھمة النساﺀ في المبادرات البيئية
ھي أساسية للوصول إلى التنمية المستدامة .تواجه النساﺀ عقبات ال تنطبق على الرجال عندما يحاولن
التفاعل مع القضايا السياسية أو متابعة مھن علمية .ويتضمن مثال لالستراتيجيات التي تم وضعھا في منھاج
عمل بيجين لمواجھة العقبات:
) (1توفير التدريب القيادي لمساعدة النساﺀ لمضاعفة قدراتھن الذاتية وللتشجيع في اتخاذ القرار
والوصول إلى المواقع اإلدارية؛

 - 47) (2مراجعة األسس لتوظيف وتعيين النساﺀ في مواقع استشارية والتي تؤخذ فيھا القرارات
والترقية لمواقع رئيسية لضمان غياب التمييز ضد النساﺀ؛
) (3تطوير اإلجراﺀات والتدريب لتشجيع النساﺀ في المساھمة في الجھود االنتخابية ،واألنشطة
السياسية وغيرھا من المجاالت القيادية.
)ب( تعزيز القدرات للمؤسسات العامة إلدماج قضايا الجنسين :إن تطوير المھارات والتغيير
المؤسسي ضروريان إلدماج قضايا الجنسين وتعميمھما .ويجب على اإلدارة أن تجعل ھذه المسألة تتبوأ
موقع األولوية بصورة مستمرة ،وتعمل على التأكد من تمتع الموظفين بالموارد والكفاﺀات والمعلومات
والوقت لتضمين ھذا البُ عد في أعمالھم .ويجب جمع اإلحصاﺀات ذات العالقة المعنية باالحتياجات الفردية
وتصنيفھا حسب الجنس والعمر ،وتحليل االنعكاسات للسياسات المقترحة والقرارات المتخذة ،على كل من
النساﺀ والرجال.
اإلطار  - 7تجربة إثيوبيا إلدماج قضايا الجنسين
ابتدأت في  1999سياسات تعميم قضايا الجنسين في السياسات البيئية في إثيوبيا .كما حددت ستة مجاالت حيوية
للتدخل ،كل منھا يتضمن مؤشرات وأساليب لتثبيت أدوار محددة ومسؤوليات ضمن إطار زمني محدد .ويتضمن التوجه
الجديد لقضايا الجنسين والبيئة )أ( تدريب الموظفين األساسيين في قضايا الجنسين؛ )ب( تطوير طرق تقييم المساھمة
الريفية؛ )ج( تنويه بتنمية اإلجراﺀات واألدلة ألجل البرامج وتخطيط المشاريع؛ )د( تنظيم استشارات لمجموعات نسائية
وشبكات لتوفير مجاالت االستشارة في شؤون الحماية والبيئة.
وتتضمن السياسات البيئية تنظيم استراتيجية لتعميم قضايا الجنسين وانخراط بعيد المدى من قبل نقاط االرتكاز
لقضايا الجنسين في أجھزة البيئة والعاملة مع استشاريين ،كما تتضمن البرامج إعداد ورش وطنية وإقليمية عديدة بوجود
أكثر من  1 800مشارك .كذلك قامت ثمان مناطق محلية بإعداد استراتيجيات إقليمية للحماية البيئية والتي تضمنت
منھجاﹰ يأخذ بعين االعتبار قضايا الجنسين.
________________

المصدر :كورال ورانسون .2001

)ج( تعزيز المنظمات النسائية غير الحكومية الناشطة في مجال البيئة :إن التفاعل النشط فيما بين
شرائح المجتمع المدني لنقاش التوجھات واالستراتيجيات البيئية يوفر إمكانيات رئيسية لتحسين قدرات
المنظمات النسائية ،حيث باشرت ھذه الجمعيات بإثارة االھتمام بالقضايا البيئية ومتابعة بدائل التنمية
المستدامة .وتستطيع ھذه المنظمات أن تستفيد من التطور الحاصل في طرق المرافعة والدعاية ،وترفع
مستوى التشبيك مع منظمات مماثلة في التوجه ،وأن تسعى إلى تحسين قدرات البحث والوصول إلى طرق
فنية للتدريب ولجمع المعلومات.
وقد قامت المنظمات النسائية غير الحكومية في البرازيل باستعمال االتصال بالراديو بكفاﺀة عالية
للوصول إلى النساﺀ وتوزيع المعلومات ذات الحساسية بقضايا الجنسين وزيادة مساھمتھن.
اإلطار  - 8القدرات المؤسسية للعمل مع قضايا الجنسين في التنمية المستدامة:
قضايا للمتابعة وألخذھا بعين االعتبار أو كدروس مستقبلية
مجال القدرات

تقييم القدرات على المستوى المؤسسي

الفھم وااللتزام :الوضوح حول جدوى قضايا
الجنسين في التخطيط للتنمية المستدامة ،وااللتزام

 ھل يوجد التزام بتطبيق قضايا الجنسين من قبل قيادةالمؤسسة ،وكيف يتم التعبير عن ھكذا التزام؟ ھل توفر

 - 48بتطبيق البُ عد االجتماعي على مستوى القرارات
العليا وعلى بقية المستويات .

للعاملين الموارد الالزمة للتنفيذ؟ ھل للمؤسسة استراتيجية
لتعميم قضايا الجنسين؟
 ھل تم تفعيل االلتزام الحكومي ضمن المؤسسات الحكومية)في قضايا المرأة والبيئة( والتي نصت عليھا المعاھدات
والمؤتمرات الدولية مثل منھاج عمل بيجين والمؤتمر
الدولي للبيئة؟
اإلطار ) 8تابع(

مجال القدرات
األجھزة واإلجراﺀات الالزمة لتفعيل وتعميم قضايا
الجنسين :يتم االلتفات إليھا والتأكد من وجودھا
ومراقبتھا خالل التطبيق.

تقييم القدرات على المستوى المؤسسي
-

-

-

-

-

المعلومات ،البيانات والبحث :توفر النصوص
الضرورية مثالﹰ حصول النساﺀ والرجال وسيطرتھم
على حاجاتھم من المياه ،تحديد الفرق ما بين
استعمال النساﺀ والرجال للمياه ،الفرق بين مشاركة
النساﺀ والرجال في المجتمع المدني وتوفر بيانات
مفصلة حسب الجنس.

الكفاﺀات في التحليل ،التخطيط واإلدارة :تحديد
ومتابعة قضايا الجنسين المعنية بمھام المؤسسة.

-

-

-

ھل تم اعتبار أية قضايا يجدر تطبيقھا؟ مثال :ھل تستطيع
مؤسسة تعليمية تقدير قضايا الجنسين ضمن مناھج
الدراسة؟ وھل المؤسسة البحثية تستطيع مراجعة برامج
وخطط البحث والمشاريع المتفرقة ،وھل أخذت باالعتبار
اھتمامات الجنسين كل على حدة ،وھل تسھل أجھزة
المؤسسة تبادل المسؤوليات المؤسسية بالنسبة لقضايا
الجنسين؟
إذا كان لدى المؤسسة استراتيجية لتعميم قضايا الجنسين،
فھل يتم أيضاﹰ وضع منھاج عمل بالتالزم مع الموارد
الضرورية لضمان تطبيق التوجه؟
ھل توجد رابطة ما بين المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ
قضايا الجنسين وإزالة التمييز ،وبقية الھيئات واألجھزة
الحكومية المعنية بشؤون المرأة؟
ھل تتضمن إجراﺀات تقييم آثار وانعكاس التلوث البيئي
الحصول على بيانات ومعلومات إحصائية مفصلة حسب
الجنس؟
ھل سياسات ومشاريع تقييم األثر البيئي تتضمن شرط
تضمين تقييم قضايا الجنسين أو انعكاساته على كل من
الرجال والنساﺀ؟
ھل يتضمن التحليل قضايا االنعكاس على كل من الرجال
والنساﺀ بشكل روتيني ودائم؟
ھل تجمع المؤسسة بشكل دوري بيانات مفصلة حسب
الجنس؟
ھل توجد معلومات حول كيفية سبب وجود فروقات بين
الجنسين ،والتمييز في مجاالت قطاعات محددة )ملكية
األرض ،السيطرة على الموارد ،تقسيم العمل في األنشطة
الزراعية ،الفرق في استخدام المياه ما بين الرجال والنساﺀ،
التفاوت في المشاركة باتخاذ القرارات ما بين النساﺀ
والرجال في األوجه المختلفة للمؤسسات الحكومة؟
ھل ھناك أجھزة قائمة تضمن بناﺀ وتطوير ھكذا معلومات؟
ھل يتمتع جميع العاملين )وعلى كل المستويات( بالوعي
والقدرات لتحديد وتعيين كيفية سبب إعطاﺀ أھمية ومعنى
للبُ عد االجتماعي في عملھم؟
ھل توجد خبرات محددة بقضايا الجنسين ضمن المؤسسة
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طرق ومجاالت المساھمة :والتي من خاللھا تتمكن
النساﺀ والمدافعات عن حقوق النساﺀ من المشاركة
في نقاش قضايا استراتيجية ،ووضع األولويات
المؤسسية ،والبرامج والتقييم.

أو تستطيع المؤسسة جلبھا والوصول إليھا من خالل
عالقاتھا الخارجية؟
 ھل توجد لدى المؤسسة ارتباطات مع منظمات خارجيةباإلضافة إلى المنظمات النسائية التي لديھا اھتمامات مماثلة
أو شبكات عالمية والتي تدخل قضايا الجنسين بمھام
المؤسسة؟

جيم  -النوع االجتماعي والبيئة في بلدان اإلسكوا
 - 1البيئة في بلدان اإلسكوا
)أ(

مقدمة

تمثل منطقة اإلسكوا  3.6في المائة من المساحة اإلجمالية للعالم ويشكل سكانھا  3في المائة من
سكان العالم .ووصل نمو السكان في منطقة اإلسكوا إلى  2.5في المائة في العام .(64)2005
أما أھم مميزات منطقة غرب آسيا وفقاﹰ لبرنامج األمم المتحدة للبيئة) (65ومجموعة اإلحصاﺀات البيئية
في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،األمم المتحدة ،فتشمل ما يلي:
) (1

تتميز المنطقة بمناخ جاف وموارد مياه طبيعية محدودة وندرة األمطار ،حيث أن األراضي
القاحلة تغطي أكثر من  70في المائة من مساحة المنطقة؛

) (2

مستوى ندرة المياه فيھا ھو من األعلى في العالم؛

) (3

يقدر عدد سكان المنطقة العربية ب ـ  312مليون ) (2003و 30في المائة منھم يقطنون غرب
آسيا مع نسبة شباب مرتفعة )تتراوح فئة أعمارھم بين  16و 24سنة(؛

) (4

تحتوي اإلسكوا وفقﹰا إلحصائيات عام  2005على  51في المائة من االحتياطي العالمي من
النفط و 25في المائة من االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي؛

) (5

تعتمد اقتصادات دول المشرق )إضافة إلى اليمن( على الزراعة ،في حين تقوم اقتصادات دول
مجلس التعاون الخليجي على الغاز والنفط؛

) (6

تغلب الصناعات الحكومية الكبيرة فيھا على قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات في حين
أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تزال محدودة في معظم البلدان ،وإن كانت تشھد نمواﹰ؛

) (64مجموعة اإلحصاﺀات البيئية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،الوثيقة .E/ESCWA/SCU/2007/2
).UNEP in the regions, West Asia. http://www.unep.org.bh/ROWA%20Layout%202005ƒ.pdf (65
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ال يغطي القطاع الزراعي حاجات التنمية والتوظيف ،حيث تشھد المناطق الريفية نزوح ﹰا
متنامياﹰ باتجاه المدن؛ وقد شھدت المنطقة نمواﹰ حضريﹸا إذ يعيش  56في المائة من سكانھا في
مناطق حضرية ،وإن كان النمو المديني ال يعكس بالضرورة تحسنﹰا في الظروف االقتصادية
واالجتماعية؛

) (8

وضع عدد من بلدان المنطقة )مثل األردن والبحرين وقطر ولبنان والمملكة العربية السعودية(
خطط ﹰا وطنية الستعمال األراضي وتوزيع السكان؛
يساھم كل من الزراعة واإلنتاج الغذائي ب ـ  13 - 12في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي؛

) (9

) (10يطرح تحرير التجارة تحديات أمام الجھود المبذولة في مجال التنمية المستدامة إذ تشھد
الخصخصة تنامياﹰ ،حتى في أكثر البلدان المحافظة ،حيث بدأت تتخذ تدابير صارمة لترويج
االستثمار الخاص المحلي ولجذب االستثمارات األجنبية المباشرة؛
) (11تبلغ نسبة البطالة ضعف النسبة الموجودة في معظم البلدان ،وال سيما بين النساﺀ ،حيث يبلغ
معدل البطالة  22في المائة )إال أنه قد يصل إلى  60في المائة في الضفة الغربية وقطاع
غزة(؛
) (12صحيح أن البطالة في ارتفاع ،إال أن ھناك بعض البلدان التي تعتمد على يد عاملة مھاجرة؛
) (13انعكست الحروب واالضطرابات سلب ﹰا على النمو االقتصادي فأصبح دون المعدل العالمي
بكثير ،إضافة إلى انعدام االستقرار الذي يترك تداعياته المباشرة على التنمية االقتصادية
واالجتماعية في العراق واألراضي الفلسطينية؛
) (14تركت الحرب على العراق آثاراﹰ رئيسية على االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي
والبيئي واألمان والصحة مما يھدد الدول المجاورة؛
) (15احتل األمن القومي أھمية كبرى في عدد من البلدان نتيجة الوضع األمني ،وغالبﹰا ما كان ذلك
على حساب البيئة.
)ب(

التحديات البيئية في منطقة غرب آسيا والنوع االجتماعي

تواجه منطقة غرب آسيا عددﹰا من التحديات البيئية التي قد تعيق تحقيق التنمية المستدامة .وبما أن
الشرائح االجتماعية ال تملك قدرة التكيف ذاتھا مع المتغيرات البيئية ،وذلك بسبب تفاوت اإلمكانيات التي
تملكھا كل مجموعة في التأقلم مع األضرار الناجمة ،فغالبﹰا ما تكون النساﺀ الشريحة األوسع األكثر ھشاشة
وعرضة لألذى وذلك نتيجة الفتقارھن إلى الوسائل المالية واالجتماعية والسياسية التي تقيھن تلك

 - 51األخطار) .(66و"الھشاشة" وفقاﹰ ألدغر ھي "الظاھرة الناشئة اجتماعياﹰ والمتأثرة بالديناميات المؤسسية
واالقتصادية").(67
أما التحديات البيئية التي تواجھھا اإلسكوا فھي التالية):(68
) (1األراضي
أ  -تغطي األراضي القاحلة أكثر من  70في المائة من مساحة المنطقة؛
ب  -تمثل األراضي المزروعة نسبة  4.5في المائة من المساحة اإلجمالية لألراضي في منطقة
اإلسكوا ،و 50في المائة من األراضي المزروعة في منطقة اإلسكوا ھي أراض مروية؛
ج  -يشكل الرعي الجائر والمياه غير الكافية واالضطرابات السياسية والمساعدات التي تمنح
للمزارعين عوامل رئيسية تساھم في تدھور األراضي ،فھناك مناطق عدة تستقبل قطعان ﹰا
من الخراف أربعة أضعاف مما تستطيع تحمله؛
د  -ازداد انجراف التربة وتدھورت اإلنتاجية نتيجة العوامل المناخية والنمو السكاني والنمو
الحضري وإزالة الغطاﺀ النباتي ألھداف زراعية؛
•  -ھناك مساحات شاسعة من األراضي عرضة لالنجراف بسبب الرياح والمياه ،وھناك
ما يزيد عن  80في المائة في شبه الجزيرة العربية عرضة لالنجراف نتيجة الرياح؛
و  -أدى ارتفاع ملوحة التربة الناجم عن عدم انتظام الري إلى انجراف ما يقارب  40في
المائة من أراضي غربي آسيا ،كما أھمل  30في المائة من أراضي العراق نتيجة لذلك.
ينعكس تدھور األراضي وانجرافھا على المساواة بين الجنسين إذ الرجال ھم المالكون الرئيسيون
لألرض وھم الذين يقررون كيفية التأقلم مع المتغيرات البيئية وفقاﹰ لمنظورھم ھم ،ومن دون أي اعتبار
لحاجات النساﺀ وأولوياتھن ،بخاصة أن حيازة األراضي بمثابة الحافز األھم للقيام باستثمارات في الزراعة
المستدامة .ومن ناحية أخرى ،تقوم النساﺀ بأنشطة زراعية تتطلب رأس مال أصغر من ذلك الذي يستثمره
الرجال في أنشطتھم ،ما يعني أن أنشطة النساﺀ تعود عليھن بربح أقل من الربح الذي يحصل عليه الرجال.
ويؤثر مستوى التعليم المتدني للنساﺀ على اكتسابھن الدراية والمھارات التي تؤھلھن لصقل معارفھن في
مجاالت توليد الدخل .أما نسبة مشاركة النساﺀ في المنظمات والتعاونيات المحلية ،فھي أدنى بما ال يقاس
بمشاركة الرجال ،مما يؤثر على إمكانية استفادتھن من خدمات اإلرشاد الزراعي والتطور التكنولوجي
والقروض الزراعية التي تؤھلھن لتوسيع أنشطتھن الزراعية وتكييفھا .وينعكس ذلك على األنشطة الزراعية
التي يمارسھا الرجال ،حيث يميل الرجال إلى إنتاج المحاصيل النقدية الموجھة إلى السوق في حين تقتصر
)(66

Gender Perspectives on the Conventions on Biodiversity, Climate Change and Desertification, Yianna Lambrou and
Regina Laub, Gender and Population Division. http://www.fao.org/sd/dim_pe1/docs/pe1_041002d1_en.doc.

) (67المرجع نفسه .
) (68انظر الحاشية  66أعاله .
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الغذائي والسياسات الزراعية مھددان في حال تم تجاھل قضايا النوع االجتماعي).(70
) (2المياه
أ  -تبلغ حصة منطقة اإلسكوا  0.38في المائة من مجموع الموارد المائية المتجددة في العالم؛
ب  -تشكل المياه الجوفية  9في المائة من مجموع الموارد المائية التقليدية في منطقة اإلسكوا؛
ج  -بلغت حصة منطقة اإلسكوا  29في المائة من اإلنتاج العالمي من المياه المحالة في عام
2003؛
د  -تعاني ثماني دول أعضاﺀ في اإلسكوا من شح حاد في المياه ،حيث ال يتجاوز نصيب
الفرد  500متر مكعب؛
•  -يتسبب النمو السكاني السريع بضغط على المياه مؤديﹰا إلى ندرتھا حيث يتجاوز الطلب
عليھا الكميات المتوفرة ،و 80في المائة من المياه تستعمل للزراعة )انظر الشكل
)(71)((GEO4 p 19 Arabic؛
و  -يتم استخراج المياه الجوفية بكثافة ،مما يتسبب بتسرب الملح إليھا من الطبقات األرضية
الساحلية؛
ز  -توزعت المياه المستخدمة في منطقة اإلسكوا في عام  2003بين  80في المائة لالستخدام
الزراعي مقابل  67في المائة في االتحاد األوروبي ،و 10في المائة لالستخدام المنزلي،
و 8في المائة لالستخدام الصناعي ،و 2في المائة لالستخدامات األخرى؛
ح  -يبلغ متوسط العجز في نصيب الفرد من المياه في منطقة اإلسكوا  23مترﹰا مكعباﹰ في عام
2003؛
ط  -في معظم بلدان اإلسكوا ،تخطى االعتماد على المياه الجوفية  50في المائة؛
ي  -في منطقة اإلسكوا تعالج نسبة  40في المائة من المياه المنزلية العادمة ضمن قدرة
المنطقة على المعالجة؛

) (69انظر الحاشية  67أعاله.
) (70المرجع نفسه.
) (71برنامج األمم المتحدة للبيئة ،توقعات البيئة العالمية  :GEO4موجز موجه إلى صناع القرار.

http://www.unep.org/geo/

geo4/media/GEO4_SDM_Arabic.pdf.
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ل  -تھدد مصادر المياه المشتركة بين الدول االستقرار وقد تكون سببﹰا للنزاعات؛
م  -تقع حوالي  60في المائة من مصادر المياه خارج المنطقة مما يتسبب بالتوتر.
ينعكس شح المياه وتدھور الموارد المائية على النساﺀ واألطفال ،فيصبحون أكثر عرضة لألمراض
خاصة بسبب عالقة النساﺀ بإمداد المياه وقيامھن باألعباﺀ المنزلية التي تتطلب مياھاﹰ .وتبدو المساواة بين
الرجل والمرأة في إدارة واستخدام المياه ضرورة ملحة ،وذلك في مجاالت االستخدام المنزلي والصرف
الصحي وتوفير الغذاﺀ واستدامة البيئة .فالنساﺀ مسؤوالت عن المياه المستخدمة في المنازل ونقلھا في
المناطق األشد فقراﹰ ،وھن اللواتي يشرفن على تخزينھا إلى أن تنفد ،وعلى استعمالھا للطبخ والتنظيف
والغسيل والري .وفي أفريقيا ،أكثر من ثلثي النساﺀ يجلبن المياه من أماكن خارج منازلھن ،حيث أفادت
إحدى الدراسات أن النساﺀ الريفيات في جنوب أفريقيا قد يمضين أكثر من  4ساعات في اليوم الستحضار
المياه والوقود) .(72وأشار تقرير اليونيسيف الصادر عام  1998أن أكثر من  50مليون فتاة في عمر المرحلة
االبتدائية ال يذھبن إلى المدارس ألن عليھن جلب المياه والوقود ،مما يتسبب بأضرار صحية ونفسية تنعكس
عليھن مستقبالﹰ .وھناك عدد من األمراض المعدية المرتبطة بنوعية متدنية من المياه ،علمﹰا أن النساﺀ ھن
اللواتي يتولين رعاية المرضى في معظم المجتمعات .وغالب ﹰا ما يسيطر الرجال على المؤسسات والشركات
المسؤولة عن المياه .إال أن النساﺀ قد يتشكلن ضمن مجموعات ضاغطة للتفاوض مع جيرانھن حول اإلمداد
بالمياه .ففي أمريكا الالتينية ،قامت النساﺀ باختطاف المسؤولين الرسميين عن المياه بھدف إجبار السلطات
المعنية بتأمين كميات كافية من المياه تلبي حاجات األسرة).(73
)(74

) (3إدارة النفايات

تشكل إدارة النفايات مشكلة خطيرة جداﹰ في المنطقة .ونتيجة الزدياد كمية النفايات الناجمة عن
االستھالك ،تبحث البلديات باستمرار عن مواقع جديدة لطمر النفايات أو التخلص منھا ،نظراﹰ إلى أن المواقع
الحالية قد وصلت إلى حدود قدراتھا ،مما يؤدي إلى تلوث التربة والھواﺀ والمياه.
أ  -توجد أكبر كمية من النفايات البلدية في مصر ،حيث تم إنتاج  14.5مليون طن في عام
 ،2001أي أكثر من إنتاج النفايات في الجمھورية العربية السورية بثالث مرات تقريبﹰا.
وال تتوفر أية بيانات تتعلق بعُ مان والمملكة العربية السعودية واليمن؛
ب  -وال تتوفر بيانات عن النفايات الناتجة عن مختلف األنشطة في مختلف البلدان .وفي حال
توفرت البيانات المتصلة باألنشطة ،فھي غالباﹰ ال تكون مصنفة وفق ﹰا للتصنيف الصناعي
الدولي الموحد ،وھو أمر يعيق التحليل والمقارنة بين البلدان؛
)(72

Mainstreaming Gender in Water and Sanitation: Literature Review for the South Africa Department of Water and

Sanitation, by Colleen Low Morna, Gender Links, Johannesberg. http://www.gdrc.org/uem/water/gender/genderinwatersanitation.pdf.

) (73المرجع نفسه .
) (74انظر الحاشية  65أعاله .
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ج  -يجري إلقاﺀ معظم النفايات الصلبة البلدية في مدافن قمامة مفتوحة ،وذلك بنسبة  88في
المائة في مصر و 60في المائة في الجمھورية العربية السورية .ويجري طمر  85و69
في المائة من النفايات الصلبة البلدية في األردن وفلسطين ،على التوالي؛
د  -يتم تدوير حوالي  8في المائة من مجموع النفايات في مصر ولبنان و 5في المائة في
الجمھورية العربية السورية؛
•  -ما زالت إعادة التدوير دون المستوى المطلوب .صحيح أن بعض بلدان مجلس التعاون
الخليجي وضعت برامج إعادة التدوير على رأس جداول أعمالھا من أجل إدارة نفاياتھا،
إال أن استعمال األراضي كمقالع لألحجار القديمة وانخفاض كلفة مدافن القمامة يحول دون
تنفيذ تلك البرامج؛ وتقتصر إعادة التدوير على الورق والكرتون فقط؛
و  -ويعتبر تغيير السلوك العام تجاه البيئة مكوناﹰ أساسيﹰا في االستراتيجيات البيئية اإلقليمية،
وھو إحدى اآلليات المھمة لتغيير السلوك في استخدام األدوات التجارية بھدف تحقيق
التغييرات المرجوة ،ومنھا التسعير ،والرسوم ،والضرائب ،والحوافز المالية؛
ز  -وقد ازدادت مشاريع البناﺀ في مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ نتيجة للطفرة
النفطية ،ال سيما في اإلمارات العربية المتحدة وقطر .وال يبلغ عن البيانات المتعلقة
بالنفايات الخطرة بانتظام إال في األردن وفلسطين.
إن منظور النوع االجتماعي يؤثر على تعريف النفايات والمواد التي يتم رميھا) .(75وما يبدو قمامة
للنساﺀ قد يشكل أجزاﺀ محتملة لدراجة نارية ،وما قد يعتبره الرجال قاذورات يشكل بالنسبة للنساﺀ سماداﹰ.
والنساﺀ ھن مسؤوالت عن توفير النظافة وإدارة النفايات وتحديد نمط االستھالك الذي يخفف من إنتاج
النفايات داخل المنازل .إال أنه ما إن تخرج النفايات من دائرة المنزل وتتحول سلعة حتى يصبح الرجل ھو
المسؤول عن إدارتھا .إال أن ھناك أمثلة رائدة في المنطقة العربية )مصر ولبنان( عن نساﺀ أطلقن مبادرات
أھلية إلدارة النفايات )فرز وجمع وإعادة تدوير( فحولن النفايات إلى سلعة خلقت فرص عمل لھن في بعض
األحيان .ففي لبنان ،قامت في أواخر التسعينات مجموعة نسائية صغيرة تعيش في قرية لبنانية حدودية كانت
تتعرض للقصف اإلسرائيلي المتواصل وھي عربصاليم ،بإطالق مبادرة إليجاد حل للنفايات المتراكمة على
جوانب الطرقات وضفاف النھر من خالل تأسيس جمعية "نداﺀ األرض" .واستطعن بجھودھن التطوعية حث
أھالي القرية على فرز النفايات في المنزل قبل أن يشرفن شخصيﹰا على جمعھا من المنازل ومن ثم بيعھا
الحقاﹰ إلى مصانع الكرتون والبالستيك والمعدن حيث يعاد تدويرھا .واستطاعت تلك النساﺀ باستعمال
المداخيل التي تم جمعھا من عملية البيع استئجار سيارة وتأھيل مكب وغيرھا من األنشطة ذات الصلة .
وبالمقابل ،سعت الجمعيات البيئية المحلية في مصر والمعنية بتدوير النفايات إلى خلق فرص عمل من تدوير
النفايات وذلك باستحداث حرف بسيطة للنساﺀ من المواد التي يتم تصنيعھا )كالخرز البالستيكي ،والحقائب
القماشية(.

)(75

Gender and Urban Waste Management, Maria Muller and Anne Schienberg http://www.gdrc.org/uem/waste/swmgender.html.

 - 55) (4البيئة الساحلية والبيئة البحرية
أ  -أدى اإلفراط في صيد األسماك وتدمير الموائل وارتفاع التلوث الساحلي والبحري وكثافة
حركة مرور البواخر إلى تلوث متزايد للبيئة البحرية والساحلية ما أثر على األسماك؛
ب  -تھدد البقع النفطية وتصريف المياه المبتذلة ،البيئة البحرية؛
ج  -يشكل توسع النمو العمراني الساحلي السريع في عدد من البلدان تھديدﹰا للبيئة الساحلية
والبحرية على حد سواﺀ؛
د  -تقوم عملية النمو العمراني أساسﹰا على أدوار النوع االجتماعي والعالقات بين الجنسين،
حيث يؤثر النمو الحضري على األدوار والعالقات والتمييز الجنسي ،علمﹰا أن ھناك تفاوت ﹰا
وفقاﹰ لألمكنة الجغرافية) .(76وتجدر اإلشارة إلى أن النمو الحضري يتسبب بارتفاع عدد
األسر المعيشية التي ترأسھا النساﺀ .وھناك نزعة لربط ارتفاع عدد األسر المعيشية التي
ترأسھا النساﺀ بازدياد الفقر والتھميش االجتماعي)(77؛
•  -وينجم عن النمو الحضري ممارسات صناعية تطلق ملوثات ھوائية ومائية غير معالجة
مولدة نفايات خطرة تصيب الرجال والنساﺀ واألوالد الذين يعيشون في البيئة المجاورة
لتلك المصانع .إال أن الرجال والنساﺀ يتأثرون بصورة مختلفة بالتلوث الصناعي بسبب
اختالف مھام ونمط عمل كل منھم وذلك ضمن القوة العاملة واألسرة المعيشية)(78؛
و  -وقد يؤثر تنفيذ اإلنتاج األنظف على كل من النساﺀ والرجال إيجاباﹰ ،إذ أن ھدفه النھائي ھو
جعل اإلنتاج أكثر فعالية والحد من الملوثات المنبعثة وتأمين بيئة أنظف ،للحصول على
مياه نظيفة وجو نظيف) ،(79مما ينعكس على الصحة والسالمة فتستفيد منه المجتمعات
المحلية المحيطة بالمصانع ويخفف من المشاكل الناجمة عن أماكن العمل لكل من
العامالت والعمال في المنازل والمصانع .ويؤمن اإلنتاج األنظف فرص تدريب للنساﺀ
تمكنھن من المشاركة في أنشطة حماية البيئة وإدارة التلوث المنزلي والصناعي
وال سيما أن التدريب يمكنھن بصورة خاصة من تقديم منظورھن الخاص لكيفية معالجة
المشاكل البيئية الطارئة ،مما يؤثر على اختيار حلول اإلنتاج األنظف المقترحة)(80؛

)(76

Bridge (development – gender), Urbanisation and Urban Poverty: A Gender Analysis, Report No. 54.
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re54.pdf.

)(77

Sylvia Chant, Gender aspects of urban economic growth and development, Conference on Human Settlements in the
“UNU/WIDER, prepared for the Changing Global Political and Economic Processes, Helsinki, 1995”.

).http://www.chinacp.com/eng/cppolicystrategy/cp_gender.html (78
) (79المرجع نفسه.
) (80المرجع نفسه .

 - 56ز  -وأخيراﹰ يزيد اإلنتاج األنظف من اإلنتاجية والربحية ،مما يؤدي إلى توسيع المصانع
وتوظيف عدد أكبر من النساﺀ والرجال .إال أنه من ناحية أخرى ،وكونه يزيد من فعالية
المؤسسة ،قد يؤدي اإلنتاج األنظف أحيانﹰا إلى خفض العمالة ،ما يتسبب بصرف النساﺀ
ال غير ضروري وأولئك اللواتي
قبل الرجال ،وبخاصة النساﺀ اللواتي يمارسن عم ﹰ
لم يخضعن إلى تدريب على مھام تتطلب معرفة أكبر ومھارات أوسع).(81
) (5الغابات والتنوع البيولوجي
أ  -يشكل التنوع البيولوجي قاعدة الموارد الطبيعية التي تقوم عليھا الحياة على األرض.
ويعتمد الحفاظ عليه واستخدامه المستدام على تحقيق التكامل والتوازن بين حماية البيئة
والتنمية االقتصادية ،وعلى التأكد من استمرار مكاسب التنوع البيولوجي في التدفق ومن
تشاركھا بشكل منصف .فالمخزون الوراثي الغني والمتنوع للمنطقة معرض للخطر إلى
حد بعيد؛
ب  -تشكل نسبة المحميات في منطقة اإلسكوا نسبة متواضعة تبلغ في المتوسط  4في المائة من
إجمالي المساحة ،إذ تبلغ مساحة المناطق المحمية  4.8ماليين كلم2؛
ج  -يُعزى االتجاه السلبي في التنوع البيولوجي والموارد الوراثية المھددة باالنقراض في
منطقة اإلسكوا إلى الزيادة في اإلنتاج الغذائي واالستخدام الكثيف لألراضي نتيجة للنمو
السكاني السريع والكثافة السكانية وزيادة الطلب على الطاقة والموارد الطبيعية ونمو
المراكز الحضرية وتطور استغالل النفط واستخدام الوقود األحفوري وبناﺀ الطرق الدولية
وتأثيرھا على النظم البيئية؛
د  -تراجع الغطاﺀ الحرجي في عدد من البلدان – بحوالي  50في المائة في األراضي
الفلسطينية و 17في المائة في اليمن؛
•  -يھدد اإلفراط في الصيد بعض األنواع باالنقراض؛
و  -يھدد تدمير الموائل والزراعة المكثفة والتلوث الساحلي والبيئي بعض األنواع األخرى؛
ز  -يشكل التنوع البيولوجي قيمة رئيسية لمعرفة السكان المحليين واألمن الغذائي الذي يعتمد
أساساﹰ على مكونات ثالثة :الوفرة ،والحصول على الموارد ،واالستقرار .وترتبط ھموم
األمن الغذائي على مستوى األسرة المعيشية بقدرة األشخاص واألسر المعيشية على إنتاج
الغذاﺀ وبيعه واستعماله ،وذلك بالكمية المناسبة والنوعية المالئمة وفقﹰا لمختلف دورات
الحياة والمواسم) .(82وضمن المجموعات المتنوعة المكونة إما من أفراد أو أسر معيشية،
ال بد من التمييز بين أوضاع كل من النساﺀ والرجال والنظر إلى أدوارھم المختلفة لدى
سعيھم إلى تأمين األمن الغذائي .فاألسر المعيشية والمجتمعات المحلية تنظم اإلنتاج
) (81المرجع نفسه.
).http://www.fao.org/docrep/005/ac795e/AC795E03.htm (82

 - 57وإدارة الموارد وفقﹰا لتقسيم العمل والمسؤوليات حسب النوع االجتماعي .ولم يحظ النوع
االجتماعي باالعتراف بكونه متغيرﹰا ھامﹰا في الحفاظ على البيئة وفي إدارتھا إال مؤخراﹰ.
فالنساﺀ يؤدين دورﹰا ھامﹰا في الحفاظ على البيئة وفي إدارتھا وفي استعمال التنوع
البيولوجي بما يشمله من ثروة نباتية وحيوانية يعتمد عليھا البشر للبقاﺀ ،وال بد للنساﺀ
والرجال أن يضطلعوا بأدوار متساوية في إدارة التنوع البيولوجي في حال حرصوا على
تحقيق استدامة حفظ البيئة واستعمالھا اليوم ومستقبالﹰ).(83
وتكتسب إدارة التنوع البيولوجي واألمن الغذائي أھمية خاصة بالنسبة للنساﺀ بسبب تقسيم العمل
الزراعي والمنزلي والحرفي وغيره وفقاﹰ للجنس .ويتغير تقسيم العمل وفقاﹰ للجنس حسب الزمان والمكان،
مما يؤكد أن ھذه االختالفات تقوم على عوامل اجتماعية واقتصادية أكثر منھا بيولوجية أو طبيعية .فالطبقة
االجتماعية والعرق والدين والنوع االجتماعي ھي العوامل التي تحدد رؤية النساﺀ وإمكانية تنقلھن وحصولھن
على الموارد وسيطرتھن عليھا ،إضافة إلى المعرفة التي يكتسبنھا والدخل الذي يولدنه من خالل تلك
الموارد) .(84وال يمكن عزل أبعاد إدارة التنوع البيولوجي المرتبطة بالنوع االجتماعي عن العالقات
االجتماعية بين الرجال والنساﺀ ،حيث أن سيطرة الرجال على العائلة والسياسات العامة والمؤسسات تحجب
ھموم النساﺀ ومصالحھن.
أما أدوار النوع االجتماعي ،فھي جلية في المجتمعات المحلية من خالل الجھود التي تبذل لحفظ
البذار والنبات والنتقائھا وحمايتھا ،كما أن النساﺀ يملكن معرفة عميقة بالنباتات والحيوانات المتوافرة في
بيئتھن) .(85وينعكس تدھور الموائل والتنوع االجتماعي في نھاية المطاف على المحرومين ومعظمھم من
النساﺀ) ،(86ولھذا السبب من الطبيعي أن تكون النساﺀ أول من يشارك في حركات بيئية كحركة شيبكو
أندوالن ).(Chipko Andolan
اإلطار  - 9حركة شيبكو أندوالن Chipko Andolan

)وھي تعني حرفي ﹰا حركة معانقة األشجار والتي انطلقت عام  1972من قرية نائية في مرتفعات الھيماليا في
الھند)*( ،حيث انطلقت الحركة على إثر خالف نشب بين أھالي قرية ريني ) (Reniومتعھد لقطع األشجار الذي سمحت له
السلطات الرسمية بقطع أشجار غابة قريبة من القرية .وفي ذلك اليوم حدث أن حضر معظم رجال القرية اجتماعﹰا مع
المسؤولين الرسميين ،وكان أن باشر عمال المتعھد عملھم بقطع األشجار في الوقت الذي غاب فيه الرجال عن القرية.
فصممت النساﺀ على التوجه نحو الغابة بسرعة ومعانقة جذوع األشجار لمنع العمال من االقتراب بمعاولھم ومناشيرھم من
األشجار .وھكذا تم إحباط العمال الذين انسحبوا على إثر ھذه الحادثة التي تناولتھا وسائل اإلعالم بسرعة البرق ما دفع
بالحكومة التي تملك الغابة للتفاوض مع المجتمع األھلي ،وشكلت النسوة أغلبية الوفد المفاوض(.
______________
المصدر:

http://www.alternatives.ca/article1041.html

.Vinod Raina, Revisiting Chipko Andolan.

).Gender and biodiversity management: India. http://tcdc.undp.org/sie/experiences/vol5/Gender.pdf (83
) (84انظر الحاشية  83أعاله .
) (85انظر الحاشية  84أعاله .
) (86المرجع نفسه .

 - 58وأظھرت الدراسات أنه بسبب المسؤوليات التي تقع على عاتق النساﺀ في مجال تأمين الغذاﺀ والوقود
والمياه ،تظھر النساﺀ حرص ﹰا أكبر من حرص الرجال إزاﺀ حماية المراعي والمحاصيل والغابات والموارد
الطبيعية األخرى) .(87فالنساﺀ ترعى التنوع الوراثي في الزراعة في حين أن الرجال غالب ﹰًا ما يھتمون
بتحويل تلك الموارد إلى نقود).(88
ويشير عدد من دراسات الحالة إلى انحياز الرجال في اإلدارة الرسمية للتنوع البيولوجي والتي
تستعمل معرفة النساﺀ ومھاراتھن وعملھن لزيادة فعالية البرامج ،إال أن ھذه اإلدارة تنزع إلى إقصائھن عن
المشاركة في الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا الجديدة) .(89وتؤكد دراسات تلك الحالة أھمية المراكمة
على القدرات الفنية واإلدارية للنساﺀ وضرورة األخذ بعين االعتبار مصالح النساﺀ لدى تخطيط البرامج
وتنفيذھا.
ومن الضروري أن تشمل الممارسات اإلدارية في مجال التنوع البيولوجي حاجات النساﺀ بعيدة المدى
والتي تتضمن االستقاللية الفردية وسلطة صنع القرار والحصول على الموارد الحساسة مثل األرض والعمل
والسيطرة عليھا .لذلك تبدو االستراتيجيات الواضحة التي توسع سلطة النساﺀ وتسعى إلى تحقيق اإلنصاف
وإلى تكريس آليات تؤمن تشارك االستفادة والتي تعترف بحقوق النساﺀ ،حتمية .ومن الضروري أن تتضمن
ال من النساﺀ والرجال لتعمل على تطوير العالقات بين
برامج إدارة التنوع البيولوجي واألمن الغذائي ك ﹰ
ال من تجاھلھا .فما زالت مھارات التدريب في مجال الزراعة حكرﹰا على الرجال ،مع أن النساﺀ
الجنسين بد ﹰ
يحافظن على معظم المحاصيل ،كما تفتقر معطيات علم الوراثة النباتية إلى أية معلومات متعلقة بالفوارق بين
الجنسين .ومن الضروري أن تأخذ إدارة التنوع البيولوجي ثقافات الغذاﺀ بعين االعتبار ألنھا تفسر معظم
عمليات التصنيع الزراعي في المنطقة المحددة.
) (6الغالف الجوي وتلوث الھواﺀ
أ  -بلغ نصيب الفرد من استھالك الطاقة في منطقة اإلسكوا ما يعادل  9.6أطنان نفط في عام
2002؛
ب  -كما يبلغ نصيب الفرد من استھالك الطاقة في منطقة اإلسكوا نحو  6أضعاف المعدل
الفردي العالمي؛
ج  -زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  19في المائة في منطقة اإلسكوا منذ عام
 ، 2000فبلغت  910ماليين طن في عام 2003؛
د  -زاد استخدام المواد المستنفدة لطبقة األوزون في منطقة اإلسكوا بنسبة  0.4في المائة من
عام  2000حتى عام 2001؛

) (87انظر الحاشية  83أعاله.
) (88المرجع نفسه .
) (89انظر الحاشية  83أعاله .

 - 59ال في تدھور نوعية
•  -تشكل األعداد الھائلة للمركبات القديمة ،ذات االنبعاثات المرتفعة ،عام ﹰ
الھواﺀ في المنطقة؛
و  -ترتفع نسبة االستھالك بنسبة  3.5في المائة سنوياﹰ يرافقھا ارتفاع ھام بالغازات الدفيئة؛
ز  -يشكل ارتفاع نسب االنبعاثات والنفايات السائلة والصلبة )بما فيھا الخطرة( تحديﹰا رئيسيﹰا
للقطاع الصناعي المتنامي باطراد؛ وتتسبب اآلثار الصحية لنوعية الھواﺀ المتدنية بتكلفة
وخسارة اقتصادية ،بخاصة في المدن الكبيرة؛
ح  -تعاني النساﺀ بشكل أساسي من التلوث الداخلي بحكم دورھن اإلنجابي ومسؤولياتھن
المنزلية .ويمثل واجب تأمين المياه والوقود )الطاقة( لالستعمال المنزلي وال سيما في ظل
ظروف متنامية من التدھور البيئي ،عبئﹰا ثقيالﹰ على النساﺀ والفتيات في الحضر كما في
الريف ،باإلضافة إلى أن النساﺀ ھن من يعانين بشكل رئيسي من اآلثار الصحية لتلوث
الھواﺀ الناجم عن االستعمال المنزلي لوقود الكتلة األحيائية )حطب وسماد ومخلفات
زراعية() .(90فالنساﺀ ھن الضحية األولى لنقص الوقود إذ أن من واجبھن أن يجدن
الحلول ،كما أن استراتيجيات التعامل مع نقص الوقود قد تؤثر على الوضع الغذائي ،إذ أن
وفرة الوقود تنعكس على عادات الطبخ وتوافر الغذاﺀ .ويتسبب الدخان المنبعث
من عملية الطبخ بآثار مؤذية للصحة .ونظرﹰا للفروقات في األدوار االجتماعية بين
الجنسين ،باإلضافة إلى الفروقات في الوضع الغذائي والعالج والرعاية بين الجنسين،
والفروقات البيولوجية والوراثية ،تتفاوت انعكاسات التعرض لدخان الطبخ حسب الجنس،
إذ يبين تحليل بيانات الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن صحة األسرة في الھند للعام
 1993/1992أن إصابة األطفال بالعدوى التنفسية الحادة ھي  50في المائة أعلى بين
األطفال الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تستعمل وقود الكتلة األحيائية مقارنة باألطفال
الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تستعمل وقودﹰا أنظف ،كما أن العدوى ذاتھا تصيب
الصبيان أكثر من الفتيات ،وذلك قد يعود لعدم التبليغ عن إصابات الفتيات ولكون األمھات
في الھند يحملن أوالدھن الذكور أثناﺀ قيامھن بالطبخ بينما يتركن الفتيات جانباﹰ).(91
وتتطلب عملية إقامة الروابط بين الوقود والمياه والغذاﺀ ووقت النساﺀ وصحتھن مزيدﹰا من
الدراسة ،كما أنه ال بد من فھم أفضل ألثر الصحة على تقييد حصول النساﺀ على الموارد
الطبيعية والذي بات ضرورياﹰ .أما عمل النساﺀ في السماد ،فأكبر دليل على منزلتھن
الوضيعة ضمن األسرة)(92؛
ط  -وتشمل أكثر األمراض شيوعاﹰ في األسر المعيشية التي تستعمل وقود الكتلة األحيائية
االلتھاب الشﹸعبي المزمن وھو يصيب الرجال والنساﺀ على حد سواﺀ ،إال أن إصابات

).Domestic Fuel Shortage and Indoor Air Pollution. http://www.who.int/docstore/peh/archives/women/9411fuel.pdf (90
).http://www.who.int/gender/documents/en/Vmishra.pdf (91
)Vinod Mishra, Gender Aspects of Indoor Air Pollution and Health: An Analysis of Gender Differentials in the Effect (92
of Cooking Smoke on Acute Respiratory Infections in Children, http://www.who.int/docstore/peh/archives/women/9411fuel.pdf.

 - 60النساﺀ غالبﹰا ما تبقى من دون عالج .والنسبة العالية من اإلصابة بسرطان الرئة بين
النساﺀ الصينيات تعزى إلى التدخين السلبي واالستعمال المنزلي لفحم متدني النوعية).(93
 - 2السياسات واالستراتيجيات البيئية في بلدان اإلسكوا
حققت منطقة غرب آسيا) (94قفزات في مجال الحكم البيئي منذ صدور تقرير "مستقبلنا المشترك"،
ومنھا إنشاﺀ مؤسسات بيئية ،وسن أنظمة بيئية ،ووضع استراتيجيات للبيئة والتنمية المستدامة ،كمبادرة التنمية
المستدامة في المنطقة العربية ،واالنضمام إلى كثير من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف .ومع ذلك ،أسفر
استمرار النمو السكاني ،والصراعات العسكرية ،والتنمية السريعة عن حدوث زيادة كبيرة في التحديات
والضغوط البيئية على الموارد الطبيعية .ومنطقة غرب آسيا من أكثر المناطق في العالم معاناة من أزمة
مياه .فنصيب الفرد من المياه العذبة المتوافرة آخذ في التناقص ،بينما يتزايد االستھالك .ويوجد استغالل
مفرط لموارد المياه بحيث يُ ستخدم  80في المائة منھا في الزراعة .وتبرز اإلصالحات المؤسسية والسياسية
حدوث تحول عن إدارة إمدادات المياه إلى إدارة الطلب عليھا .وثمة تحد رئيسي إضافي يؤثر على التخطيط
ھو عدم وجود اتفاقات تنظم موارد المياه المشتركة.
أدت عوامل عدة إلى تدھور مساحات شاسعة من األراضي ،منھا الممارسات الزراعية غير القابلة
لالستدامة ،واإلفراط في الرعي ،وزراعة أراضي الرعي ،واألنشطة الترفيھية والتحضر  .والتدابير التي
ترمي إلى التخفيف من تدھور األراضي وحماية المناطق المعرضة للخطر ھي تدابير محددة جيدﹰا في خطط
العمل الوطنية ومكافحة التصحر .إال أن ھذه الخطط غير فعالة في بلدان كثيرة ألنھا ليست معممة ضمن
السياسات الوطنية المتكاملة المتعلقة بالتنمية االجتماعية االقتصادية .وتبقى المناطق البحرية والساحلية
عرضة للخطر بفعل التحضر والبنية األساسية للسياحة ،والصناعة ،والتلوث النفطي ،والتلوث الكيميائي،
واألنواع الدخيلة الغازية ،واإلفراط في صيد األسماك .وال بد من تعزيز الجھود الرامية إلى إدخال نھج
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بواسطة تدابير صارمة للحماية والصون من أجل مواجھة التنمية السريعة.
وتواجه البيئة الحضرية تحديات متصاعدة ترتبط بزيادة تلوث الھواﺀ وزيادة كمية النفايات.
وقد طبقت سياسات وتدابير ناجحة في بلدان عديدة ،منھا مثالﹰ اإلنھاﺀ التدريجي للبنزين المحتوي على
الرصاص ،واتباع سياسات في الطاقة ال تؤدي إلى االشتعال إطالقاﹰ ،وزيادة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر
للطاقة ،وإدخال نظم فعالة إلدارة النفايات .وقد ألحقت الصراعات المسلحة الضرر برفاه اإلنسان ،وأدت إلى
زيادة عدد الالجئين ،وأسفرت عن تدھور الموارد الطبيعية والموائل البيئية.
وفيما يلي بعض التوجھات اإلقليمية بالنسبة لمختلف المواضيع البيئية):(95
)أ(

في مجال استخدام األراضي

) (93المرجع نفسه.
) (94انظر الحاشية  72أعاله.
) (95انظر الحاشية  66أعاله.

 - 61تضع عدة بلدان خطط عمل وطنية لتناول ھذه المشكلة ولقد تم وضع برنامج عمل دون إقليمي ضمن
إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد ،وتشمل مشاريع رائدة
في كل من األردن والجمھورية العربية السورية ولبنان واليمن.
)ب(

في مجال المياه

يھدف إلى تخفيض المساعدات الزراعية واستحداث نظم ري أكثر حداثة وإعادة تدوير المياه المبتذلة
وقياس المياه الجوفية وتخفيض الطلب وزيادة كفاﺀة استعمال المياه .أما خدمات الصرف الصحي والمياه
المبتذلة ،فيتم تحسينھا .ويتنامى االعتراف بالحاجة إلى اتفاقيات ومعاھدات حول تقاسم موارد المياه وإدارتھا
)بما فيھا المياه السطحية والجوفية(.
)ج(

في مجال البيئة الساحلية والبحرية

تھدف برامج عمل المتوسط والكويت والبحر األحمر إلى حماية وتعزيز التنمية المستدامة في
المناطق الساحلية .فھناك أعمال جديدة متعلقة بالصرف الصحي في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين
والكويت .واستحدثت بلدان مجلس التعاون الخليجي أذونات لصيد األسماك ومواسم مغلقة بھدف الحفاظ على
مخزون األسماك ،وبات استعمال تقييم األثر البيئي أمراﹰ شائعﹰا في تنمية المناطق الساحلية وبناﺀ المنتجعات
السياحية فيھا.
)د (

الغابات والتنوع البيولوجي

تزايد غطاﺀ الغابات بنسبة  32في المائة في اإلمارات العربية المتحدة و 20في المائة في األردن
وذلك بسبب زراعة األشجار .وھناك برامج تنشئة )كالتربية في المحبس( تسير قدماﹰ في عدد من البلدان.
وقد أبرم عدد من البلدان اتفاقية التنوع البيولوجي ،وھناك اتجاه إلنشاﺀ مزيد من المحميات.
) •(

الغالف الجوي وتلوث الھواﺀ

أدى تعميم الوعي والمصلحة بإنتاج صناعي أكثر استدامة إلى خفض االنبعاثات تدريجيﹰا من خالل
استعمال تقنيات طاقة أنظف وأكثر فعالية ومعايير نوعية ھواﺀ أفضل .ويشھد االتجاه نحو استعمال وقود
خال من الرصاص زخماﹰ .ويكتسب التعاون اإلقليمي فيما يتعلق بالمشاكل البيئية العابرة للحدود أھمية
خاصة ،كما يضطلع مجلس الوزراﺀ العرب المسؤول عن البيئة بالتعاون اإلقليمي واإلدارة البيئية .وھناك
ضرورة ملحة لتعزيز المؤسسات ،وبناﺀ القدرات ،وإصدار تشريعات بيئية وإنفاذھا .وأخيراﹰ ،يعتبر السالم
واالستقرار أساسيين للتنمية المستدامة في المنطقة.
 - 3البيئة والنوع االجتماعي في منطقة اإلسكوا
)أ(

مدى إدماج النوع االجتماعي في قضايا البيئة في بلدان اإلسكوا

 - 62من الملفت أن السياسات واالستراتيجيات البيئية أغفلت دور المرأة في التنمية المستدامة وتجاھلت
انعكاسات حماية البيئة على المرأة واألطفال واألسرة ،علماﹰ أن النساﺀ العربيات يشكلن ركناﹰ أساسياﹰ في إدارة
الموارد الطبيعية )من نبات وحيوانات( بسبب دورھن في اإلنتاج الغذائي ،كما أنھن المعنيات مباشرة بإدارة
النفايات المنزلية الناجمة عن دورھن اإلنجابي .وتسعى النساﺀ بحكم موقعھن في األسرة إلى تغيير نمط
االستھالك بشكل يخفف من إنتاج النفايات .وال يمكن تغييب النساﺀ عن إدارة الموارد الطبيعية والطاقة وذلك
للدور الرئيسي الذي يضطلعن به لدى نقلھن المياه والوقود ،وال سيما في المجتمعات الفقيرة ،الريفية منھا
والحضرية .وقد بينت التجارب المطلبية البيئية ان المناضلين من أجل العدالة البيئية ال يتحدرون حكم ﹰا من
شرائح اجتماعية ميسورة ،وذلك بعكس بعض الحركات التي تحتل أحيان ﹰا الواجھات اإلعالمية وتتعاطى
بقضايا البيئة على أنھا قضايا أحادية .فھناك تجارب عدة في أمريكا الوسطى )كالسلفادور( والواليات المتحدة
األمريكية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا تؤكد ان الفئات المھمشة ھي التي باتت تتصدر النضال البيئي اليوم.
فھناك نساﺀ يفتقرن إلى أية تجربة سياسية سابقة قدن مجموعات محلية ضد المواد السامة ،ولم يكن دافعھن
سياسياﹰ أو جمالياﹰ أو فلسفياﹰ ،ال بل إن تلك المجموعات غالبﹰا ما عرفت بمجموعات )ربات المنازل() (96تمام ﹰا
كما تجربة نساﺀ حي السلم قي لبنان لدى اعتصامھن أمام محرقة العمروسية ،حيث تنظمت تلك المجموعات
حول عدد من القضايا المحلية ،كمطامر النفايات ومحارق وأماكن العمل المعرضة لتلوث الھواﺀ وتلوث المياه
الجوفية .فدفاعاﹰ عن الصحة وسالمة العائلة ،تستنفر النساﺀ ضمن حركات بيئية مقاومة .وال بد من اإلشارة
إلى ان حركة الحقوق المدنية التي أطلقھا األميركيون األفارقة في الواليات المتحدة في الخمسينات والستينات،
استمرت الحقاﹰ لتشمل البيئة من خالل حمالت ما زال يشنھا األميركيون األفارقة لمناھضة الصناعات الملوثة
ومطامر النفايات الخطرة) .(97لذا نرى حاجات وأولويات النساﺀ مغيبة عن الخطط البيئية الوطنية ،كما أن
معظم واضعي االستراتيجيات ھم من الرجال.
)ب(

عوائق إدماج النوع االجتماعي بالبيئة

تنطبق عوائق إدماج النوع االجتماعي على بلدان اإلسكوا والبلدان النامية كافة من دون استثناﺀ.
أما العوائق الرئيسية لتنفيذ البنود المتعلقة بالنوع االجتماعي في جدول أعمال القرن  21ومنھاج عمل
بيجين) (98فتشمل ما يلي:
) (1االفتقار إلى المعلومات والرؤية بشأن ارتباط النوع االجتماعي بالتنمية المستدامة والنقص في
الوعي بشأن منافع اعتبارات المساواة بين الجنسين في البيئة وسياسات التنمية المستدامة؛
) (2االفتقار إلى تفويض قوي إلدماج قضايا النوع االجتماعي باإلضافة إلى غياب مراعاة الفروق
بين الجنسين في السياسات والبرامج ،وھي تنعكس في غياب التحليل القائم على مراعاة الفروق
بين الجنسين؛

).The Struggle for Ecological Democracy, edited by Daniel Faber, The Guilford Press, New York, 1998 (96
) (97المرجع نفسه.
)(98

www.unep.ch/roe/gender/

UNEP Issue Paper, Gender and Environment: Short History and State-of-the- Art.
refdocs/UNEP%20Issue%20Paper.pdf.

 - 63) (3عدم اعتماد التحليل القائم على مراعاة الفروق بين الجنسين لدى مقاربة الوضع البيئي في
جوانبه كافة :تصحر ،ومياه ،وإدارة نفايات ،وتلوث ،وتنوع بيولوجي وغيرھا؛
) (4غالبﹰا ما تكون قيادة المؤسسات والمنظمات البيئية للرجال )وإن كانت نسبة المتطوعات في
الھيئات القاعدية لتلك المنظمات أعلى بكثير من نسبة المتطوعين وغالبﹰا ال تنعكس تلك النسبة
في نسبة التمثيل في ھيئات صنع القرار( ،وينطبق الوضع على بنى السلطة والنماذج واآلراﺀ
العالمية السائدة  -إضافة إلى الميل في مقاومة التغيير؛
) (5ما زالت المسؤوليات والمھام المتعلقة بالنوع االجتماعي غير واضحة )غياب المساﺀلة( وغياب
الموارد؛
) (6نقص في تمثيل المرأة وغياب ھمومھا عن عملية صنع القرار وغياب االستراتيجيات لتأمين
مشاركة المرأة في وضع الخطط وصنع القرار وتنفيذ التنمية المستدامة؛
) (7نقص في تمثيل المرأة ومنظور النوع االجتماعي في البحث والتدريب البيئيين؛
) (8نقص المعلومات والبيانات واألبحاث المتعلقة بالنوع االجتماعي في التنمية المستدامة؛
) (9صعوبة حصول المرأة على الموارد وعدم سيطرتھا عليھا على المستوى المحلي ،وغياب
االھتمام بالروابط المحلية العالمية؛
) (10افتقار منظمات النساﺀ أحياناﹰ )وھي الحليف الطبيعي في ھذا السياق( إلى منظور بيئي.
ومن أجل تحقيق إدماج ناجح لقضايا النوع االجتماعي في العمل البيئي ،ال بد من توفير الظروف
التالية:99
) (1ثقافة مؤسسية منفتحة على منظور النوع االجتماعي وراغبة في إجراﺀ تقييم ذاتي نقدي من
أجل تجاوز العقبات؛
) (2التزام سياسي بموضوع المساواة بين الجنسين واإلنصاف في العمل البيئي بجميع مستوياته
)منظمات أھلية ومجتمعات محلية وبلديات مشتركة ومتقاطعة مع كل القضايا األخرى(؛
) (3اعتبار إدماج النوع االجتماعي مسؤولية متواصلة ومرنة وتتطور باستمرار؛
) (4تخصيص الموارد والخبرات والكفاﺀات المالئمة؛
) (5االستعمال المتأني والمتواصل لبيانات ومؤشرات وتحليالت متوافرة تراعي الفروقات بين
الجنسين.
)(99

Joni Seager and Betsy Hartmann, Mainstreaming Gender in Environmental Assessment and Early Warning (UNEP,
2005).

 - 64)ج(

دور المرأة العربية في الحفاظ على البيئة وحمايتھا

يمكن أن يسجل أوالﹰ أنه ال يزال ھناك افتقار للوعي العام بالمخاطر البيئية التي تواجھھا المرأة
وبمنافع المساواة بين الجنسين بالنسبة لتعزيز حماية البيئة ودور المرأة فيھا .فحتى اآلن ال تؤخذ بعين
االعتبار أدوار النساﺀ ومساھماتھن في االستدامة البيئية.
إال أن ذلك ال يعني أن النساﺀ كن غائبات عن الحركات البيئية التي شھدتھا المنطقة في العقود
األخيرة من القرن الماضي ،حيث يالحظ أن معظم المتطوعين في الجمعيات البيئية ،وال سيما القاعدية منھا
)كجمعية نداﺀ األرض في عربصاليم بجنوب لبنان المعنية بتدوير النفايات( ھم من النساﺀ .وصحيح أن عددﹰا
منھن تبوأ مراكز قيادية في ھذه المنظمات ،إال أن الغلبة والتمثيل ما زاال حكراﹰ على الرجال.
أما بالنسبة لصنع القرار ،فلم يلحظ بصورة خاصة مشاركة المرأة في صنع القرارات البيئية ولم يتم
التأكيد على الحاجة إلى تعميم الوعي لدى النساﺀ بالقضايا البيئية أو حتى إشراك النساﺀ ومنظماتھن ،ال على
المستوى المحلي الوطني ،وال على المستوى اإلقليمي المتخصص .حيث أن أغلب الھيئات والمنظمات
العربية اإلقليمية المتخصصة بقضايا مرتبطة بالبيئة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية
للتنمية الصناعية والتعدين التابعتين للجامعة العربية ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة
العربية  -أليكسو ،ومجلس الوزراﺀ العرب المسؤولين عن البيئة ،وإدارة البيئة التابعة لألمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،جميعھا من دون استثناﺀ لم تتشاور مع الھيئات النسائية المشكلة من قبل
الحكومات العربية ،ولم تتخذ على المستوى الوطني واإلقليمي أية قرارات أو إجراﺀات لتعزيز دور المرأة
العربية ومشاركتھا في المحافظة على البيئة ،إن كان على مستوى تعيين خبرات نسائية علمية ،وھي كثيرة،
أو تخصيص ميزانيات معينة لتشجيع برامج تتوجه باألساس للعنصر النسائي في المنطقة العربية أو التذكير
باالھتمامات النسائية ضمن أنشطتھا ،واتفاقياتھا أو أعمالھا المعنية بالبيئة.
ومن التجارب الناجحة في المنطقة العربية يذكر أن مصر قامت بتعيين أول وزيرة في وزارة الدولة
لشؤون البيئة ،السيدة نادية مكرم عبيد .كذلك عينت قطر امرأة لمنصب رئيسة مركز الدراسات البيئية في
جامعة قطر ،وقامت مصر بتسيير إدماج قضايا الجنسين في وزارة شؤون البيئة وبتدريب النساﺀ علي
استعمال الغاز الحيوي في الطھي .وفي الجمھورية العربية السورية ،شجعت خطط العمل الوطنية مشاركة
المرأة ،وجرى تدريب المرأة علي إدارة الموارد البيئية لتعزيز مشاركتھا في االستراتيجية وخطة العمل
المعنيتين بالتنوع البيولوجي .وفي األردن ،قدم برنامج المنح الصغيرة دعمه للمشاريع والبرامج البيئية
المجتمعية التي تنفذھا االتحادات النسائية .وفي الكويت ،تم تعيين نساﺀ في قيادة عدد من اللجان البيئية التابعة
لشركات النفط والدوائر الحكومية للبحث والدراسات ،مثل مراكز البحوث والدراسات) .(100ورشحت
ضابطات اتصال بيئي للعمل مع منظمات غير حكومية في مجال التوعية بالقضايا البيئية ،كما يوجد تخصص

) (100إعالن ومنھاج عمل بيجين ،مع اإلعالن السياسي والوثيقة الختامية لمؤتمر بيجين بعد خمس سنوات .وردود الدول
العربية على االستبيان )انظر اإلسكوا ،المؤتمر اإلقليمي العربي  -عشر سنوات بعد بيجين دعوة إلى السالم :ملخصات عن وضع المرأة في
الدول العربية تستند إلى ردود الدول على االستبيان الموجه إلى الحكومات بشأن تنفيذ عمل منھاج بيجين؛ والردود على االستبيان الموجه
إلى اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة حول التقدم واالستراتيجيات والبرامج المحددة لتنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمي العربي وإعالن
بيروت للمرأة العربية للفترة .(2006 - 2004

 - 65في الجامعة يخرج سنويﹰا عددﹰا من النساﺀ المتخصصات في قضايا البيئة والتنمية .وفي فلسطين ،نظمت حلقة
تدريبية معنية بتعميم قضايا الجنسين في السياسات والخطط والبرامج البيئية.
وما ال شك فيه أن للمرأة العربية دوراﹰ جماھيريﹰا في حماية البيئة يبرز من خالل مشاركتھا الفعالة في
إنشاﺀ وإدارة بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة ،ومنھا المنظمات المذكورة أدناه .ولقد
أشارت العديد من الدراسات لھذه الظاھرة ،نذكر منھا "ندوة" عن دور المرأة العربية في حماية البيئة والتي
عقدت في تونس عام  ،1990وتضمنت الندوة عددﹰا من الدراسات تغطي الدول العربية التالية :األردن،
الجمھورية العربية السورية ،تونس ،سلطنة عُ مان ،السودان ،العراق ،الكويت ،ومصر حيث تم استعراض
ما تم إنجازه على مستوى الحكومات واإلشارة إلى دور المرأة والذي يقتصر على التوعية والتنمية الريفية
ومساھمة محدودة في المشاركة في إنشاﺀ وإدارة الجمعيات غير الحكومية ،وندوة أخرى عقدت في الكويت
عام .(101)2006
وتتضمن تقارير الندوة دراسة عن المرأة والبيئة في البحرين ،وتذكر الكاتبة سبيكة النجار
مظاھر تلوث البيئة في البحرين إال أنھا تشير إلى أن دور المرأة في الحفاظ على البيئة ال يزال ھامشياﹰ.
كما أن المرأة في بقية الدول العربية تساھم من خالل المشاركة في اللجان الحكومية المشكلة لحماية البيئة
أو بالمشاركة في عدد محدود من المنظمات غير الحكومية والعاملة في مجال التوعية والتنمية المستدامة.102
ويؤكد استطالع لمجلة البيئة والتنمية) (103الذي تم في الفترة  ،2006 - 2005وعلى صعيد  18دولة
عربية والذي غطى عينة من  26في المائة نساﺀ و 73في المائة رجال ،على االختالف في الرؤية بين
الرجال والنساﺀ بالنسبة لقضايا البيئة .فالنساﺀ العربيات أقل تفاؤالﹰ بالوضع البيئي في الدول العربية ،وتشعر
المرأة بخطورة التلوث أكثر من الرجال .وتختلف النساﺀ بالتشديد على اعتبار الحروب والنزاعات المسلحة
من أكثر األسباب المؤذية للبيئة ،كما أن النساﺀ أكثر استعدادﹰا للعمل على مكافحة أسباب التلوث من الرجال،
إال إن النساﺀ يؤكدن افتقاد المنطقة لآلليات المنظمة للعمل الجماعي.
واستقطعت الفقرات التالية من مداخلة تم تقديمھا في جلسة خاصة تناقش دور المرأة العربية في
تحسين البيئة ،ضمن المؤتمر العربي األوروبي الرابع للبيئة الذي عقد في الكويت في الفترة  27إلى 29
تشرين الثاني/نوفمبر  ،(104)2006حيث تم التساؤل عن مدى وعي النساﺀ العربيات لمواجھة القضايا البيئية
في المنطقة وعما إذا كان ھناك وعي جماعي نسائي بأھمية مكافحة التلوث البيئي .واإلجابة على التساؤل
ھي باإليجاب إذ أن الوعي موجود ولكنه ما يزال يواجه عوائق في عملية تنظيمه ضمن عمل جماعي منظم،
وال سيما على المستوى التمثيلي وصنع القرار .وھذه ھي غاية ھذه الورقة المرجعية ،وما يراد التطرق إليه
في ھذه الفقرات ھو التعرف على سبل تفعيل دور المرأة في مكافحة التلوث البيئي ليشكل رافداﹰ للعمل
الجماعي لمكافحة التلوث البيئي وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

)" (101ندوة" دور المرأة العربية في حماية البيئة ،تونس 10 - 6 ،شباط/فبراير . 1990

) (102المرجع نفسه.
) (103نظمت مجلة البيئة والتنمية في الفترة  2006 - 2005بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ،المكتب اإلقليمي لغربي
آسيا ،وبالتعاون مع مجلس الوزراﺀ العرب للبيئة ،استطالعاﹰ شمل عينة متنوعة للفئات العمرية والجنس ومكان السكن ،وعلى أساس طوعي
ودون مندوبين.
) (104مداخلة تم تقديمھا في جلسة خاصة تناقش دور المرأة العربية في تحسين البيئة خالل المؤتمر.

 - 66والمطلوب عربياﹰ إيالﺀ دور المرأة المتعلق بتحسين البيئة اعتبارات خاصة ،وذلك من خالل التطرق
إلى االتفاقيات والقرارات الدولية المعنية بالبيئة ،والتي صادقت عليھا غالبية الدول العربية ،مثل بروتوكول
كيوتو ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبخاصة القرارات التي اتخذت والمعنية بتمكين
المرأة في ھذا المجال تحت عنوان "األھداف االستراتيجية المتعلقة بدور المرأة" .كما أكدت قرارات
المؤتمرات الدولية مثل المؤتمر الدولي المعني بالبيئة والتنمية عام  ،1992وما ورد تحت بند جدول أعمال
القرن  ،21وبالتحديد الفصل  24من جدول األعمال الخاص بقضايا المرأة الذي نص علي أھمية تعزيز دور
خاص للمرأة في حماية البيئة .وقد جرى التأكيد على ھذه المقررات عند انعقاد المؤتمر العالمي الرابع
المعني بالمرأة في بيجين  ،1995وكانت أغلب الحكومات العربية قد شاركت في ھذا المؤتمر وأقرت إيجاد
نموذج إنمائي جديد يدمج قضايا االستدامة البيئية مع قضية المساواة والعدالة بين الجنسين ،وحدث األمر ذاته
في مؤتمر جوھانسبرغ عام  .2002وھكذا اعترفت المؤتمرات العالمية المعنية بتطوير وتعزيز أوضاع
النساﺀ بأن سياسات التنمية المستدامة التي ال تقوم على مشاركة النساﺀ لن يكتب لھا النجاح .ودعت ھذه
المؤتمرات إلى إشراك أوسع للمرأة وعلى نحو فعال في توليد المعارف والتثقيف البيئي وفي صنع القرار
واإلدارة البيئية وعلى جميع المستويات .ويمكن استعراض بعض ھذه المقررات والتي لم تقدم الدول العربية
على تطبيقھا.
)د (

خطة للتعاون لتحسين البيئة في منطقة اإلسكوا

يمكن للدول األعضاﺀ في منطقة اإلسكوا تطبيق أجزاﺀ من خطة األمم المتحدة وذلك بالتعاون مع
المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وموقعه بالنسبة لغربي آسيا في البحرين ،وذلك وفقاﹰ لما يلي:
) (1المسح الحكومي :حتى يتسنى تحديد الحالة الراھنة للمساواة بين الجنسين والبيئة في الممارسات
الحكومية ولجمع أمثلة عن وسائل العمل الحكومية التي تقضي بمشاركة المرأة في صنع القرار
البيئي ،قام برنامج األمم المتحدة للبيئة ،بالمشاركة مع المنظمة النسائية للبيئة والتنمية
) ،(WEDOبوضع استبيان عام  2006وتعميمه على لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة والوزراﺀ المسؤولين عن البيئة في جميع أرجاﺀ العالم .والغرض من االستبيان
ھو أن تتقاسم الحكومات وأصحاب المصلحة األمثلة الجيدة للمبادرات البيئية التي تراعي بُ عد
النوع االجتماعي .ويغطي االستبيان قضايا السياسات ويستكشف العناصر المھمة وذات الصلة
بإدخال قضايا مساواة الجنسين ضمن التيار العام مثل تخصيص الموارد ،والتدريب ،وبناﺀ
القدرات ،وتقييم أثر قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج البيئية ،إلى جانب استخدام
المؤشرات المصنفة حسب الجنس في القطاعات البيئية .وفي القسم المتصل بتعزيز دور
المرأة الريادي ،دعا االستبيان الحكومات إلى تقاسم األمثلة الجيدة للمبادرات البيئية التي تراعي
النوع االجتماعي .ومن بين  27دولة أجابت على االستبيان حتى نھاية  ،2006لم تجب
إال دولة عربية واحدة ھي الجمھورية العربية السورية على االستبيان؛
) (2برنامج تعليم الشابات من النساﺀ :بناﺀ على القرار  11/23قام برنامج األمم المتحدة للبيئة
بوضع "برنامج تعليمي لتشجيع الشابات من النساﺀ على القيام بدور فعال في صياغة السياسات
البيئية وصنع القرار" .ويھدف المشروع إلى خلق كادر من النساﺀ الشابات المتخصصات في
شؤون البيئة لتولي أدوار ريادية في تطوير السياسات والبرامج في العقود القادمة؛

 - 67) (3التعلم من دراسات الحالة المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين والبيئة :يھدف المشروع إلى
تطوير دراسات الحالة لبناﺀ قدرات فئة معينة من المستوى المتوسط لمنفذي السياسات والبرامج
في مجال برامج إدماج قضايا الجنسين والبيئة؛
) (4البيانات المبوبة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين :ال يزال ھناك نقص كبير في كثير من
االحصاﺀات الوطنية الموثوق بھا والمتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين ،وما زال العمل جار
على تجميع وتطوير وتحسين المفاھيم واألساليب لجمع وإصدار اإلحصاﺀات التي تحدد
ال في
الفروقات بين الوصول إلى الموارد والتأثيرات البيئية المختلفة على النساﺀ والرجال .فمث ﹰ
لبنان والسودان ،وكجزﺀ من التقييم الذي يجرى لألوضاع الالحقة للنزاعات وتأثيرھا على
البيئة ،يجري التفاوض مع منظمات نسائية ومنظمات غير حكومية ذات صلة وإجراﺀ التدريب
الالزم قبل جمع البيانات.
 - 4نحو إشراك المرأة إشراكﹰا فعا ﹰ
ال في صنع القرارات البيئية
)أ( تعميم الوعي بشأن أھمية توفير الموارد لحل المشاكل البيئية على المستويين الوطني واإلقليمي،
وإحالل العدالة بين الجنسين في قضايا البيئة ،وتدريب صانعي القرار على استعمال اإلحصائيات في تحليل
قضايا الجنسين المتصلة بالبيئة والتدھور والتلوث البيئيين ،وإحصاﺀ مصادر التلوث واألخذ بھذه المقاييس
لتحديد المستوى المطلوب من السالمة البيئية بالنسبة إلى المرأة والرجل على السواﺀ ،ودعم سن القوانين
الضرورية في ھذا المجال؛
)ب( كفالة الفرص للنساﺀ في المشاركة في صنع القرار البيئي من خالل العمل بصفتھن مديرات
ومصممات ومخططات ومقيمات للمشاريع البيئية ،وذلك على المستوى الوطني واإلقليمي؛
)ج( اتخاذ التدابير لتعميم مراعاة الفروقات بين الجنسين عند تصميم وتنفيذ البرامج البيئية؛
)د( وضع آليات لزيادة مشاركة المرأة كصانعة للقرار ومخططة وعالمة ومستشارة تقنية وبصفتھا
مستفيدة ،وذلك خالل تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة؛
) •( تشجيع تعليم النساﺀ والفتيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد وغيرھا من
التخصصات المتصلة بالبيئة الطبيعية حتى يتسنى لھن اإلسھام بشكل مستنير في تحديد األولويات المحلية
واالقتصادية والعلمية والبيئية؛
)و( وضع برامج إلشراك النساﺀ المھنيات والعالمات باإلضافة إلى المشتغالت باألعمال التقنية
واإلدارية والكتابية في اإلدارة البيئية ووضع برامج لتدريب النساﺀ والفتيات في ھذه الميادين ،كذلك إتاحة
مزيد من الفرص لتوظيف النساﺀ وترقيتھن ،واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز خبرة النساﺀ ومشاركتھن في
األنشطة البيئية؛
)ز( تشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بدور المرأة في تحسين البيئة بما في ذلك إجراﺀ
ال النساﺀ الريفيات ،والنساﺀ العامالت في مجال
البحوث وجمع البيانات المتعلقة بفئات محددة من النساﺀ ،مث ﹰ
إنتاج األغذية ،وفي مصائد األسماك والعامالت في مصادر الطاقة وفي شركات إنتاج الطاقة واستھالكھا؛

 - 68)ح( وأخيرﹰا إنشاﺀ آليات على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي لزيادة مشاركة المرأة في حماية
البيئة ،أي تشجيع تكوين الجمعيات وشبكات التعاون النسائية للمحافظة على البيئة .وھناك جمعيات نسائية
تعمل لزيادة تحسين وضع المرأة في المجاالت المختلفة السياسية ،واالقتصادية ،والصحية ،والمطلوب ھنا
التأكيد على ضرورة إنشاﺀ مجموعات نسائية تعنى بمكافحة التلوث البيئي في المجتمع العربي الواسع.
المطلوب إنجازه
)أ(

السعي إلدماج النوع االجتماعي في جميع البرامج والمشاريع التنموية والبيئية؛

)ب( تشجيع التنسيق داخل المؤسسات الحكومية في تنفيذ منھاج العمل والفصل  24من جدول أعمال
القرن 21؛
)ج( تعميم الوعي لدى النساﺀ وتمكينھن لزيادة مشاركتھن في قطاعي المياه والبيئة حيث ال يزال
حضورھن ضعيفﹰا وال يخدم بالتالي السياسات التي تسعى إلى إدماجھن ،وتعميم المعرفة البيئية الدقيقة على
الشباب من الجنسين؛
)د( تشجيع مشاركة المرأة في المجالس المحلية )البلديات( والتشريعية وتبوﺀ مناصب تخولھا من
المساھمة في صنع القرار ،لمشاركة الرجل في خلق بيئة نظيفة؛
) •( تشجيع انضمام النساﺀ إلى جمعيات مستھلكي المياه والطاقة وجمعيات الحفاظ على البيئة
ما يعزز دورھا في اتخاذ القرار.
دال  -توصيات عامة
ترسم النقاط الثماني التالية خريطة طريق لبناﺀ استراتيجية تتضمن مبادئ قضايا الجنسين في
مؤسسات التنمية المستدامة .وتشكل إدارة السياسات في جميع ھذه القضايا مطلبﹰا ھامﹰا من خالل االعتماد
على المستويات اإلدارية المختلفة واإلرادة السياسية الملتزمة.
 - 1اإلحاطة بالموضوع
)أ( يكون التنفيذ على مستوى المؤسسة أو البرنامج أو المشروع ،حيث يتم التحليل من منظور
النوع االجتماعي كذلك إعداد دراسات الموازنة وتحليل األثر التي تأخذ النوع االجتماعي بالحسبان ،وذلك
للحفاظ على الموارد الطبيعية وترجمة ذلك إلى خطوات عملية؛
)ب( يمكن إدماج البحوث بشأن النوع االجتماعي بسھولة من خالل تحليل اجتماعي  -اقتصادي أو
دراسة استقصائية قاعدية؛
)ج( استعمال وتطبيق المعلومات والبيانات والمقاييس اإلحصائية والمؤشرات المتوافرة والمصنفة
حسب الجنس في الخطط والمتابعة والتقييم؛
) د(

التأكد من أن خبرات النساﺀ يُ ستفاد منھا ويُحافظ عليھا؛
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) •( دعم التوثيق المنھجي الستراتيجيات النساﺀ للبقاﺀ وخبراتھن في إدارة المياه المتكاملة وعوامل
التصحر؛
)و( تعزيز الخبرات بقضايا الجنسين في المجاالت المختلفة ،وإعداد قوائم بخبرات االختصاصيين
بھدف تنمية شبكة من األفراد والمعاھد البحثية والتي تغطي اھتمامات عديدة؛
)ز( دعم التوثيق المنھجي للصحة الشعبية والخبرة ذات التنوع الحيوي والزراعي؛
)ح( ضرورة إجراﺀ عملية متابعة وتقييم كجزﺀ ال يتجزأ من عملية إدماج المرأة التي تحتاج إلى
رصد مستمر للتقدم المحرز باتجاه األھداف المحددة ،األمر الذي يتطلب توافر مؤشرات فعالة وخطة للمتابعة
تراعي احتياجات المرأة؛
)ط( تحديد مختلف بيئات الوطن العربي من حضرية وريفية وصحراوية وبدوية وصناعية
وسياحية ،وذلك إللقاﺀ الضوﺀ على خصوصيات كل منھا والمخاطر المحدقة بھا وتعاون اآلليات الوطنية في
ھذا المجال؛
)ي( تشجيع اآلليات الوطنية على المشاركة في وضع اإلستراتيجيات الشاملة واالنتقال بعدھا من
المستوى الكلي القومي إلى المستوى الصغري القطاعي.
 - 2على مستوى المؤسسات والسياسات
تم إقرار العديد من االتفاقيات والقرارات الدولية والوطنية في مجال النساﺀ وشؤون التجارة والمياه
والبيئة ،والمطلوب كخطوة أولى وضع ھذه المقررات حيز التنفيذ ،كذلك يجب:
)أ( تشجيع دمج قضايا الجنسين في السياسات والتطبيق الميداني في جميع المؤسسات القائمة على
إدارة الموارد الطبيعية والتأكيد على أن جميع اھتمامات وخبرات النساﺀ والرجال قد أخذت بعين االعتبار؛
)ب( ضمان أن جميع جداول أعمال النقاشات تتضمن قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين؛
)ج( بلورة منھج/أسلوب للمساﺀلة حول قضايا النوع االجتماعي؛
)د( تعيين اختصاصين/اختصاصيات ومنسقي قضايا النوع االجتماعي على المستوى اإلداري وفي
مختلف أقسام المنظمات المختلفة؛
) •( تأسيس وحدة للمتابعة والتنسيق إلدماج قضايا النوع االجتماعي في جميع الھيئات؛
)و( تأسيس نظام تقييم ومتابعة معنية بقضايا الجنسين؛

 - 70)ز( تجميع بيانات إحصائية متخصصة ومصنفة حسب الجنس واتباع حسابات اجتماعية وتقييم
للنوع االجتماعي )(gender auditing؛
)ح( التعاون بين مراكز اإلحصاﺀ واآلليات الوطنية في موضوع البيانات المصنفة حسب نوع
الجنس ،وقيام الجھة المسؤولة عن اإلحصاﺀات بإجراﺀ اإلحصاﺀ الرسمي ،ودعوة اآلليات الوطنية إلى تحديد
حاجتھا من البيانات لكي يأتي اإلحصاﺀ متكامالﹰ مع متطلبات اآلليات الوطنية واحتياجات المرأة؛
)ط( إعادة النظر في تسمية كتب تكليف اآلليات الوطنية العربية المعنية بالمرأة ،وقوانين تأسيسھا
وكيفية تشكيل الھيئات والنظر في ھامش االستقاللية الذي يجب أن تتمتع به؛
)ي( توعية اآلليات الوطنية بالمھام التي ستضطلع بھا وبمفھوم نوع الجنس وتطبيقه عبر تنظيم
دورات تدريبية ،وتقييم الدورات التدريبية السابقة التي أنجزت في الدول وتزويد ھذه اآلليات باالستراتيجيات
والبرامج قبل الطلب من الدول بدﺀ تطبيق المبادئ التوجيھية التي تضمنتھا الدراسة؛
)ك( تخصيص اآلليات الوطنية والمشاريع التي تراعي احتياجات المرأة والفجوات بين الجنسين
بالميزانيات الكافية والتدقيق في ھذه الميزانيات ،وتأليف لجنة تنسيقية تضم المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية للتدقيق والمحاسبة؛
)ل( تمكين اآلليات الوطنية لتدريب العاملين فيھا على التدقيق والمحاسبة ،بدالﹰ من أن يجري التدقيق
دائماﹰ عن طريق االستعانة بخبير من الخارج ،وذلك لتأمين االستمرارية وبناﺀ القدرات الداخلية؛
)م( ترسيخ العالقة مع الجمعيات األھلية عن طريق تحديد األدوار وتنسيقھا بحيث تقوم ھذه العالقة
على التنسيق والتعاون بد ﹰ
ال من أن تشوبھا المنافسة أو المضاربة أو تكون شكلية؛
)ن( وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع اإلعالم نظرﹰا ألھمية دوره في تحسين وضع المرأة
وتنميتھا ،بما يضمن توفير معلومات واضحة ومحددة حول القضايا ذات األولوية بالنسبة إلى المرأة ونوع
الجنس ،وإشراك اإلعالميين في التدريب والتوعية بقضايا المرأة؛
)س( توفير أبحاث نوعية وليس وصفية ،تنفذ إلى صلب المشكلة وتبحث عن مؤشرات نوعية
لتصحيح الوضع ،ووضع رؤية جديدة تواكب طموحات المرأة وتطلعاتھا الحاضرة والمستقبلية؛
)ع( إجراﺀ المزيد من المسوحات واألبحاث والدراسات النوعية المتعمقة حول أوضاع كل بلد من
البلدان واحتياجاته وخصوصياته وحول القضايا المطروحة وغيرھا من القضايا ،وذلك بغية إثراﺀ المعلومات
وتعميق الفھم تمھيدﹰا لرسم السياسات والبرامج المراعية لقضايا المرأة الالزمة لتنفيذ ھذه الدراسات؛
)ف( إعطاﺀ اإلسكوا اآلليات الوطنية فرصة إلعادة ملﺀ االستبيان أو اإلضافة إليه أو تصحيح بعض
المعلومات الواردة فيه وإرساله إلى اإلسكوا ،ورصد ميزانية كافية للخبيرة لزيارة كل دولة من الدول العربية
ومساعدتھا على ملﺀ االستبيان تفادياﹰ ألي ضبابية في فھمه واإلجابة عليه بالطريقة الصحيحة ،ومن ثم إضافة
المعلومات الجديدة إلى الدراسة؛

 - 71)ص( التنسيق بين اإلسكوا ومنظمات األمم المتحدة العاملة في مجاالت المياه والبيئة والتجارة ،مثل
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو(،
حول قضايا المرأة وقطاعات التجارة ومصادر المياه والبيئة ،وال سيما فيما يتعلق بإدماج المرأة في المشاريع
والبرامج واألنشطة الحالية أو المستقبلية في ھذا المجال؛
)ق( التنسيق بين الحكومات واللجان الوطنية للمرأة وبين االتحادات التعاونية الزراعية من أجل
إشراك المرأة في البرامج التدريبية واألنشطة وتمكينھا لجعلھا قادرة على اتخاذ القرار وتبوﺀ مراكز عالية في
االتحادات التعاونية؛
)ر( التواصل مع اللجان الوطنية للمرأة والوزارات األخرى لتسمية شخص مرجعي في مجاالت
التجارة والمياه والبيئة دعمﹰا للبرامج التي تراعي مصلحة المرأة في تلك المجاالت وإدماج قضاياھا بالمسار
الرئيسي للتنمية؛
)ش( التشجيع على إنشاﺀ جمعيات نسائية جديدة تھتم بقضايا مشاركة المرأة وتمكينھا في المجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمصرفية وتعزيز التعاون المشترك والمتواصل وتبادل الخبرات على
المستويين الوطني واإلقليمي.
 - 3االعتراف والحرص على الوعي بقضايا الجنسين
)أ( تطوير االعتراف باألدوار المختلفة والمھارات والتجارب للجنسين في تنمية الموارد الطبيعية
والصادرات ،والمحافظة على البيئة والمياه ،والتنوع الحيوي ،واألراضي القاحلة ،والموارد المائية ،على
اعتبار أن ھذه األدوار تتغير وفقﹰا للمكان والزمان؛
)ب( اإلدراك أن لدى النساﺀ والرجال خصائص وصفات ومسؤوليات واستراتيجيات مختلفة في
مجال التغيير البيئي وأن ھناك قضايا متداخلة للجنسين في مجال تأثير الضرر ودرجة المخاطرة؛
)ج( رفع درجة الحرص والوعي لدى أصحاب القرار العاملين على تطوير سياسات إدماج قضايا
الجنسين في مجاالت المياه واألرض والتنوع الحيوي؛
)د( تحسين وزيادة الوعي بقضايا األدوار النسائية في التنوع البيولوجي ،والحد من التصحر،
وإدارة مصادر المياه المتكاملة ،من خالل إعداد دراسات حالة ومنشورات توضيحية؛
) •( تبني الحرص على قضايا الجنسين من خالل إعداد وإجراﺀ برامج تدريبية؛
)و( الطلب إلى الحكومات واآلليات الوطنية للمرأة والوزارات المختصة المساعدة في إدراج قضية
المرأة والسعي إلى إعطاﺀ المرأة والرجل فرصة للمشاركة سوياﹰ في عملية التنمية؛
)ز( تحديد األولويات والتقدم الذي يمكن إحرازه على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد
نظرﹰا إلى ما تحتاجه ھذه العملية من وقت وجھد؛

 - 72)ح( القيام بخطوات عملية لالنطالق في إدماج المرأة وذلك عن طريق توعية المرأة والرجل،
وتحسين قدراتھما في المجاالت الفنية واإلدارية والقانونية ،وتطوير أدوات المراقبة والتقييم ،وتوفير الدعم
المالي الالزم لكل ذلك؛
)ط( التشديد على مسألة عمل المرأة المدفوع وغير المدفوع داخل األسرة لما لذلك من انعكاسات
على حسابات الدخل القومي ومخصصات الميزانية العامة؛
)ي( ضمان إعداد وتخطيط المشاريع ،وتنفيذھا ومتابعتھا ،وتقييم وإعداد التقارير من منظور النوع
االجتماعي ورسم السياسات والخطط وتنفيذھا في المجاالت المطروحة ،إنما بمشاركة اآلليات الوطنية للمرأة
والوزارات المختصة.
 - 4المساواة والتوازن بين الجنسين
)أ(

إصالح التمييز بين الجنسين في السلم الوظيفي من خالل سياسات توظيف ناشطة؛

)ب( زيادة حصة النساﺀ في الھيئات العامة والوفود المشاركة في التفاوض دولياﹰ حول المسائل
المتعلقة بقضايا التنمية؛ اعتماد مبدأ المساواة بين النساﺀ والرجال عند التكليف بالمھمات المتعلقة بتنفيذ
المھمات والتدريب واالھتمام بالوعي المستمر بقضايا الجنسين؛
)ج( التأكيد على اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية على المستويين
الوطني واإلقليمي ،خاصة في حالة تھيئة وإعداد تنفيذ خطط العمل الوطنية واإلقليمية.
 - 5حقوق المرأة ومستحقاتھا
)أ(

ضمان حقوق المرأة واستقالليتھا وحقھا في الحصول على الموارد؛

)ب( ضمان وصول المرأة وقدرتھا على التحكم في الموارد وخاصة موارد األرض والمياه والطاقة
من خالل اإلصالح في قانون الملكية وسن التشريعات اإلجرائية؛
)ج( ضمان مبدأ عدم التمييز بين النساﺀ والرجال في اقتسام المنافع من الموارد الطبيعية مع
االحتفاظ بالحق في التعويض عن الخدمات والمنتجات؛
) د(

تطبيق اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 - 6المشاركة

)أ( ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساﺀ واإلنصاف بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية،
وإجراﺀ البحوث والتخطيط واتخاذ القرارات على جميع األصعدة؛

 - 73)ب( اعتماد األساليب التشاركية؛
)ج( تناول قضايا السيطرة والسلطة؛
) د(

تعبئة الموارد اإلضافية لدعم مشاركة النساﺀ الكاملة في تخطيط الموارد المائية وإدارتھا؛

) •( ضمان توزيع المنافع الناجمة عن التدخل بالتساوي بين الرجال والنساﺀ.
 - 7الدعم التقني والمالي
)أ( مساعدة النساﺀ على تقبل األدوار القيادية واعتمادھن إدارة الموارد الطبيعية وتحديد سياسات
معينة لمساعدة النساﺀ الريفيات لتحقيق مستوى معيشة جيد وثابت؛
)ب( اعتماد مصادر تقنية ومالية مناسبة لدعم النساﺀ بصورة مباشرة في إدارة الموارد الطبيعية
وحماية البيئة وإدامة المدخول المالي؛
)ج( زيادة انخراط النساﺀ في التعليم العالي ،وتوفير الخدمات المساعدة ،والتدريب ،والتمويل،
وتھيئة التكنولوجيا المناسبة؛
)د( خلق فرص للعمل إضافية للنساﺀ والربط بين سياسات وبرامج الموارد الطبيعية والمبادرات
االقتصادية والقضاﺀ على الفقر؛
) •( تقديم اإلسكوا خبراتھا االستشارية والفنية إلى دول المنطقة التي تحتاج إلى بناﺀ قدراتھا من
أجل حساب المؤشرات الكمية والنوعية التي يمكن االعتماد عليھا لقياس استخدامات المياه والطاقة والتمكن
من تقييم السياسات والبرامج واعتماد مؤشرات تساھم في التخطيط وقياس مستوى التقدم المحرز وصياغة
السياسات المستقبلية والحالية المراعية لقضايا المرأة؛
)و( معالجة قضايا المرأة في وثائق التنمية وبرامج العمل الحكومية بما يدعم توسيع المبادرات
المعنية بتمكين المرأة.
 - 8تمكين المرأة
)أ( خلق البيئة المواتية لتمكين المرأة من االرتباط بشكلٍ متسا ﹴو في الجھود المبذولة في الحفاظ
على الموارد الطبيعية؛
)ب( تمكين وتعيين المرأة كمديرة لبناﺀ القدرات الذاتية لألفراد والمنظمات غير الحكومية وزيادة
فرص النساﺀ في النفاذ إلى المعلومات والتسيير اإلداري والتدريب على األنظمة القانونية؛
)ج( دعم وتعزيز انخراط المنظمات النسائية والشبكات التي تعمل في قضايا تنوع الصادرات،
ومصادر المياه وحماية البيئة ،وترشيد االستھالك ،باإلضافة إلى إعداد حلقات للحوار ما بين ھذه المنظمات
والخبراﺀ في قضايا الجنسين؛

 - 74)د( تھيئة القيادات النسائية للمشاركة السياسية في صنع القرار وإشراك الشابات في اكتساب
المواصفات القيادية؛
) •( زيادة التواجد النسائي في مواقع السلطة واتخاذ القرار على جميع األصعدة؛
)و( صياغة استراتيجية واسعة لالتصاالت تتضمن توعية اإلعالميين وتدريبھم لكي يدعموا اآلليات
في عملية اإلدماج وتبني برامج إعالمية للتوعية بالقضايا المطروحة.
 - 9شمولية المضمون
)أ( تحليل تأثيرات سياسات التكيف االقتصادية التي تھدف إلى تحرير التجارة وخصخصة القطاع
العام ،على أساس التباين بين قضايا الجنسين في التنمية المستدامة وعلى جميع األصعدة؛
)ب( مساﺀلة المنظمات والھيئات الدولية ،بحيث تكون مسؤولة عن حالة الفشل في تأمين نفاذ النساﺀ
إلى الموارد الطبيعية والخدمات بما في ذلك األراضي والمياه والطاقة والتنوع الحيوي؛
)ج( اعتماد المدخل الثقافي لعملية اإلدماج بدالﹰ من االكتفاﺀ بالتركيز على المداخل االقتصادية
واالجتماعية والسياسية؛
)د( دعم اإلصالح المؤسساتي الذي يؤمن مساندة الفقراﺀ .

 - 75المرفق األول
القرار 4/2004
استعراض استنتاجات المجلس االقتصادي واالجتماعي 2/1997
بشأن تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج
في منظومة األمم المتحدة
إن المجلس االقتصادي واالجتماعي)،(105
إذ يشير إلى استنتاجاته المتفق عليھا  2/1997بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في
منظومة األمم المتحدة) ،(106وإلى مقرره  87/2003الذي يقضي باالضطالع ،أثناﺀ جزئه التنسيقي في عام  ،2004باستعراض
وتقييم لتنفيذ االستنتاجات المتفق عليھا على صعيد المنظومة،
وإذ يشير أيض ﹰا إلى القرار  ،41/2001الذي قرر فيه المجلس إنشاﺀ البند الفرعي المعنون "تعميم مراعاة منظور
جنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة األمم المتحدة" ،وكذلك إلى قراريه  23/2002و،49/2003
وإذ يؤكد من جديد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يشكل استراتيجية رئيسية فيما يتصل بالتنفيذ الكامل لمنھاج
عمل بيجين) (107ونتائج دورة الجمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين ،باعتبار ذلك تكملة لالستراتيجيات المتعلقة بتمكين
المرأة،
وإذ يشدد على الدور التيسيري الذي تقوم به لجنة وضع المرأة إلى جانب الدور الھام المضطلع به من جانب المجلس
االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة في ميدان تشجيع ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة األمم المتحدة،
 - 1يؤكد من جديد استنتاجاته المتفق عليھا  2/1997باعتبارھا إطارﹰا صالحﹰا لتشجيع ورصد تنفيذ تعميم مراعاة
المنظور الجنساني داخل منظومة األمم المتحدة؛
 - 2يرحب بتقرير األمين العام عن استعراض وتقييم القيام على صعيد المنظومة بتنفيذ االستنتاجات المتفق عليھا
للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة األمم المتحدة)(108؛
 - 3يالحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزته األمم المتحدة في مراعاة تعميم المنظور الجنساني في السياسات
والبرامج منذ عام  ،1997بما في ذلك الجھود واألنشطة المستمرة المضطلع بھا من قبل كيانات األمم المتحدة ،سواﺀ على
الصعيد الفردي أو على صعيد التعاون المشترك بين الوكاالت؛
 - 4يسلم بأن مراعاة تعميم منظور جنساني في جميع جوانب أعمال األمم المتحدة ھو عملية جارية ،وأن ثمة
حاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير المحددة ،على أساس عاجل ،لكفالة التنفيذ التام لالستنتاجات المتفق عليھا 2/1997؛
 - 5يوصي الجمعية العامة بأن تقوم بتشجيع لجانھا وسائر الھيئات الحكومية الدولية على اتخاذ تدابير إضافية من
أجل االضطالع على نحو منتظم بإدراج منظورات جنسانية في كافة مجاالت عملھا ،بما في ذلك التنفيذ المتكامل والمنسق
).E/2004/INF.2/Add.2 (105
) (106انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والخمسون ،الملحق رقم  ،(A/52/RES.1) 3الفصل الرابع ،الفقرة .4
) (107تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،بيجين 4 ،إلى  15أيلول/سبتمبر ) 1995منشورات األمم المتحدة،
رقم المبيع  ،E.96.IV.3الفصل األول ،القرار  ،1المرفق الثاني.
).E/2004/59 (108

 - 76والمتابعة لنتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية لألمم المتحدة ،وخاصة المناسبة الرفيعة المستوى االجتماع رفيع المستوى
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يؤكد من جديد التزامه بكفالة االھتمام على نحو مستمر بالمنظورات الجنسانية في كافة جوانب أعماله؛

 - 7يشجع ھيئات وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة على ضمان إدماج المنظورات الجنسانية في كافة
نواحي اختصاصاتھا المتعلقة بالرصد فيما يتصل بالسياسات واالستراتيجيات ،والخطط المتوسطة األجل ،وأطر التمويل المتعددة
السنوات ،واألنشطة التنفيذية ،بما في ذلك ما يتصل بتنفيذ إعالن األلفية ونتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدھا
األمم المتحدة في الميدانين االقتصادي واالجتماعي؛
 - 8يدعو لجانه الفنية إلى اتخاذ تدابير إضافية إلدراج توصيات تتعلق بمجاالت عملھا ،مما قدمته لجنة وضع
المرأة ،مع القيام باإلدراج الكامل للمنظورات الجنسانية في أعمالھا ،بما في ذلك من خالل برامج عملھا السنوية والمتعددة
السنوات ،وفى المتابعة المتكاملة والمنسقة للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تنظمھا األمم المتحدة ،مع االضطالع،
بھدف تحقيق ھذا الھدف ،بمطالبة مكتبھا بالمضي في تعزيز حواره المنظم مع المكاتب واللجان الفنية بشأن قضية تعميم
المنظور الجنساني؛
 - 9يطلب إلى جميع كيانات منظومة األمم المتحدة أن تعزز فعالية الموارد المتخصصة لنوع الجنس ومراكز
التنسيق المعنية بنوع الجنس واألفرقة الموضوعية لنوع الجنس ،من خالل إنشاﺀ واليات واضحة ،وكفالة تدريب مناسب،
وإمكانية الوصول إلى المعلومات وإلى الموارد الكافية والمستقرة ،وكذلك من خالل زيادة دعم ومشاركة كبار الموظفين؛
 - 10يشجع لجنة وضع المرأة على مواصلة دورھا التيسيري فيما يتعلق بكيانات األمم المتحدة والھيئات الحكومية
الدولية ،وتوفير مزيد من التوجيه العملي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
 - 11يطلب إلى جميع كيانات منظومة األمم المتحدة ،بما فيھا الصناديق والبرامج ،أن تقوم على نحو كامل بإدراج
المنظورات الجنسانية في برامج عملھا وأنشطتھا التنفيذية ،وأن تكفل في نطاق والياتھا القيام بصورة منتظمة بإدراج اإلبالغ
عن جھودھا بشأن مراعاة تعميم المنظور الجنساني في العمليات الحالية المتعلقة بالتقييم والرصد داخل منظومة األمم المتحدة،
بما في ذلك العمليات المتصلة باألھداف اإلنمائية الواردة في إعالن األلفية؛
 - 12يوصي جميع كيانات منظومة األمم المتحدة بأن تواصل تشجيع التعاون والتنسيق وتقاسم المعلومات
والممارسات السليمة بطرق تتضمن استحداث الوسائل والعمليات الفعالة فيما يتصل بالرصد والتقييم داخل منظومة األمم
المتحدة ،على صعيد تنفيذ االستنتاجات المتفق عليھا  ،2/1997وال سيما من خالل الشبكة المشتركة بين الوكاالت والمعنية
بالمرأة والمساواة بين الجنسين ،كما يوصي أيضاﹰ كافة اآلليات المشتركة بين الوكاالت باالھتمام بالمنظورات الجنسانية في
أعمالھا؛
 - 13يحيط علماﹰ بما اضطلع به بالفعل من عمل في مجال تنفيذ قرار الجمعية العامة  1144/58المؤرخ  22كانون
األول/ديسمبر  ،2003ويحث على مواصلة الجھود حتى يتم تنفيذه بالكامل؛
 - 14يحيط علم ﹰا أيضاﹰ بالعمل المضطلع به بالفعل في ميدان تنفيذ قرار مجلس األمن  1325المؤرخ في  31تشرين
األول/أكتوبر  2000بشأن المرأة والسالم واألمن ،ويحث على االستمرار في بذل الجھود بھدف تنفيذه تنفيذﹰا كامالﹰ؛
 - 15يطلب إلى األمين العام أن يكفل قيام كيانات األمم المتحدة باستحداث خطط عمل ذات حدود زمنية من أجل
تنفيذ االستنتاجات المتفق عليھا  ،2/1997التي تعالج الثغرة القائمة بين السياسة والممارسة ،والتي حددھا األمين العام في
تقريره ،وذلك بھدف تعزيز االلتزام والمسؤولية على أعلى المستويات بمنظومة األمم المتحدة ،إلى جانب وضع آليات لكفالة
المسؤولية والرصد المنتظم واإلبالغ بشأن التقدم المحرز في مجال التنفيذ؛

 - 77 - 16يطلب أيضاﹰ إلى األمين العام أن يواصل استعراض تنفيذ االستنتاجات المتفق عليھا  ،2/1997وذلك في إطار
تقاريره السنوية التي يرفعھا إلى لجنة وضع المرأة والمجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة بشأن المتابعة والتقدم
المحرز فيما يتصل بتنفيذ كيانات األمم المتحدة والھيئات الحكومية الدولية إلعالن ومنھاج عمل بيجين ،ونتائج الدورة االستثنائية
الثالثة والعشرين ،مع التركيز بصفة خاصة على سد الثغرة القائمة بين السياسات والممارسات بناﺀ على خطط العمل المتعلقة
بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
 - 17يقرر القيام باستعراض وتقييم آخرين لمدى تنفيذ استنتاجاته المتفق عليھا  2/1997في دورة قادمة قبل عام
.2010
الجلسة العامة 27
 7تموز/يوليو 2004
القرار 31/2005
تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة األمم المتحدة
إن المجلس االقتصادي واالجتماعي،
إذ يؤكد من جديد استنتاجاته المتفق عليھا  2/1997بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات
والبرامج في منظومة األمم المتحدة) ،(109وإذ يشير إلى قراراته  41/2001المؤرخ  7تموز/يوليو  ،2001و 23/2002المؤرخ
 24تموز/يوليو  ،2002و 49/2003المؤرخ  24تموز/يوليو  ،2004و 4/2004المؤرخ  7تموز/يوليو ،2004
وإذ يؤكد من جديد أيض ﹰا أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يشكل استراتيجية مقبولة عالمياﹰ لتعزيز المساواة بين
الجنسين ويمثل استراتيجية حاسمة لتنفيذ منھاج عمل بيجين) (110ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة)،(111
وإذ يؤكد الدور المحفز الذي تقوم به لجنة وضع المرأة والدور الھام الذي ينھض به المجلس االقتصادي واالجتماعي
والجمعية العامة في ميدان العمل على تشجيع ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة األمم المتحدة،
وإذ يرحب باإلعالن الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتھا التاسعة واألربعين)،(112
 - 1يرحب بتقرير األمين العام عن متابعة تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة
والعشرين للجمعية العامة وعن التقدم المحرز في ذلك) ،(113وال سيما فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كيانات
منظومة األمم المتحدة؛

) (109انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والخمسون ،الملحق رقم  ،(A/52/3/Rev.1) 3الفصل الرابع،
الفقرة .4
) (110تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،بيجين 15 - 4 ،أيلول/سبتمبر ) 1995منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع
 ،(A.96.IV.13الفصل األول ،القرار  ،1المرفق الثاني.
) (111قرارا الجمعية العامة دإ  2/23 -ودإ .3/ 23 -
) (112الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2005 ،الملحق رقم  27والتصويب E/2005/27) ،و،(Corr.1
الفصل األول  -ألف.
). E/2005/54 (113

 - 78 - 2يالحظ مع التقدير ما أحرزته كيانات األمم المتحدة من تقدم وما تبذله من جھود مستمرة في العمل على سد
الثغرات القائمة بين السياسات الموضوعة والممارسات العملية المتصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال عمل كل
منھا؛
 - 3يعرب عن القلق بشأن الثغرات التي ما زالت قائمة بين السياسات الموضوعة والممارسات العملية مما يطرح
تحديات تتصل ،بوجه خاص ،بقصور اآلليات المؤسسية ،ومن بينھا اآلليات القائمة في ميادين جمع البيانات ،والمساﺀلة،
والرصد ،واإلبالغ ،والتدريب ،وكذلك بعدم كفاية االعتمادات المخصصة من الموارد؛
 - 4يدعو جميع كيانات منظومة األمم المتحدة ،بما في ذلك صناديق األمم المتحدة ووكاالتھا وبرامجھا ،إلى تكثيف
جھودھا في العمل على التصدي للتحديات التي تواجھھا عملية تعميم المنظورات الجنسانية في السياسات والبرامج وذلك بوسائل
من بينھا ما يلي:
)أ( وضع خطط عمل ذات مبادئ توجيھية واضحة بشأن التنفيذ العملي لھدف تعميم مراعاة المنظور
الجنساني في السياسات والبرامج حيثما ال توجد خطط من ھذا القبيل؛
)ب( ضمان أن تشمل خطط العمل جداول زمنية وأحكاما محددة بشأن اآلليات المؤسسية في كل من المقار
والمكاتب الميدانية ،وأن تكون تلك الخطط منسقة تنسيقﹰا تام ﹰا مع األھداف واالستراتيجيات التنظيمية الشاملة؛
)ج( إدراج المنظور الجنساني في صلب الميزانيات البرنامجية وأطر التمويل المتعدد السنوات وفي جميع
عمليات الميزنة المستندة إلى النتائج؛
)د( ضمان التوعية والتدريب المستمرين لجميع الموظفين بشأن المسائل الجنسانية وذلك ،بوسائل من بينھا
دمج المنظور الجنساني في جميع برامج التدريب ،وتقييم أثر العنصر الجنساني في برامج التدريب القائمة ابتغاﺀ زيادة فعاليتھا؛
) •( بناﺀ قدرة الموظفين على إجراﺀ دراسات تحليلية جنسانية ومطالبتھم بتطبيق الدراسات التحليلية الجنسانية
في مجالي وضع السياسات والعمل البرنامجي على السواﺀ؛
)و( ضمان التزام كبار المسؤولين اإلداريين التزاما تاما صارما بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتطبيقه في
السياسات والبرامج والمشاريع؛
)ز( تعزيز أنظمة المساﺀلة بالنسبة لجميع الموظفين فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بوسائل من
بينھا عمليات تقييم األداﺀ؛
)ح( إدراج المنظور الجنساني في آليات التشغيل ،وفق ﹰا لالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية ،بما في ذلك التقييمات
القطرية المشتركة ،وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،وورقات استراتيجية الحد من الفقر ،وأطر اإلبالغ والتنفيذ ،مثل
األطر المتصلة بتنفيذ األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياﹰ ،بما في ذلك األھداف الواردة في اإلعالن بشأن األلفية؛
)ط( مواصلة دعم الحكومات والتعاون مع المجتمع المدني في العمل على تنفيذ منھاج عمل بيجين ونتائج
الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛
)ي( مواصلة تطوير وترسيخ أدوات الرصد والتقييم ومنھجيات تحليل اآلثار الجنسانية وتعزيز تجميع وتأليف
وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وضمان استخدام تلك البيانات؛
)ك( التشجيع على مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الرئيسية في مجالي االقتصاد الكلي والتنمية
االجتماعية وبرامج التنمية الوطنية.
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 2004المتعلق بتحسين وضع المرأة في منظومة األمم المتحدة ،ويحث على مواصلة العمل على تنفيذه بالكامل؛
 - 6يشجع المستشارة الخاصة للشؤون الجنسانية والنھوض بالمرأة وشعبة النھوض بالمرأة وكذلك كيانات األمم
المتحدة األخرى المختصة على مواصلة جھودھا في العمل على التوعية بالقضايا الجنسانية على صعيد منظومة األمم المتحدة؛
 - 7يوصي جميع كيانات منظومة األمم المتحدة بأن تواصل تشجيع التعاون والتنسيق والتشارك في المنھجيات
والممارسات السليمة بطرق تتضمن استحداث أدوات وعمليات فعالة للرصد والتقييم داخل منظومة األمم المتحدة في إطار تنفيذ
االستنتاجات المتفق عليھا  ،2/1997وال سيما من خالل الشبكة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالمرأة والمساواة بين
الجنسين ،كما يوصي كافة اآلليات المشتركة بين الوكاالت باالھتمام بالمنظورات الجنسانية في أعمالھا؛
 - 8يوصي أيضاﹰ الشبكة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين بمواصلة توفير الدعم
العملي ألعضائھا فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ورفع تقارير دورية إلى مجلس الرؤساﺀ التنفيذيين في منظومة
األمم المتحدة المعني بالتنسيق من خالل لجنته البرنامجية الرفيعة المستوى ولجنته اإلدارية الرفيعة المستوى لتسھيل إدراج
عمليات تعميم المنظورات الجنسانية في أعمالھا؛
 - 9يدعو منظومة األمم المتحدة إلى تعزيز التعاون بين الوكاالت واألفرقة القطرية في العمل على تعميم مراعاة
المنظور الجنساني بوسائل من بينھا تأسيس شبكات معرفية إلكترونية معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني أو توسيع الموجود
من تلك الشبكات؛
 - 10يطلب إلى األمين العام تقديم تقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006
عن التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في كافة السياسات والبرامج في األمم المتحدة مع التركيز على أنشطة التدريب.
الجلسة العامة 39
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)(114

ألف  -قوائم مراجعة إلدماج قضايا الجنسين في برنامج العمل والمشاريع واألنشطة
 - 1مبادئ توجيھية عامة لتعميم مراعاة قضايا الجنسين

)(115

ينبغي اإلجابة على األسئلة التالية ،واألخذ في االعتبار المقترحات ذات الصلة بالموضوع للمساعدة على إدماج تعميم
مراعاة قضايا الجنسين في الخطط والمشاريع:
)أ(

األھداف
)(1

من ھم المستفيدون المباشرون وغير المباشرين؛

)(2

ما ھي النسبة المئوية للرجال والنساﺀ؟ استخدم بيانات موزعه حسب نوع الجنس؛

)(3

إذا كانت النسبة المئوية للنساﺀ أقل من  50في المائة ،ما ھي أسباب ذلك؟

)(4

ھل اللغة المستخدمة في البرنامج/المشروع تراعي الفروق بين الجنسين؟

)(5

كم مقدار المعلومات المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس؟ ما ھي المعلومات اإلضافية الالزمة لتنفيذ مشروع
يراعي الفوارق بين الجنسين؟ تذكر أن تطرح أسئلة مثل ماذا وكيف ولماذا ومن؟

)(6

ھل يتم استشارة المرأة وسؤالھا عن احتياجاتھا؟ وتحديد أي النساﺀ تم استشارتھن .تذكر ان لمختلف الناس
احتياجات وأولويات مختلفة .استشر نساﺀ من مختلف الطبقات ومن مختلف الديانات واألعمار والحاالت
الزواجية ومن المناطق الريفية والمناطق الحضرية كلما كان ذلك ممكناﹰ؛

)(7

ھل سيؤدي ھذا المشروع إلى تقسيم غير تقليدي للعمل ومسؤوليات وفرص غير تقليدية؟

)(8

ما الذي يمثل عقبة محتملة في تنفيذ ھذا المشروع أو البرنامج؟ عند معالجة قضايا تتعلق بنوع الجنس ،يرى
بعض الناس أن مصالحھم معرضة للخطر ،بمن فيھم الرجال والنساﺀ .ومن الضروري ان تكون مستعداﹰ في
حالة ھذه المشكلة وعند حدوثھا؛

)(9

إلى أي مدى سيعالج المشروع االحتياجات العملية واالستراتيجية للمرأة؟

) (10ھل يأخذ المشروع/البرنامج في االعتبار االستفادة من المرأة ومن مھامھا اإلنجابية واإلنتاجية واالجتماعية
األخرى؟
) (11ھل يعالج المشروع/البرنامج العقبات المختلفة التي قد تواجھھا المرأة من حيث إتاحة الوقت والتنقل الحر؟

) (114استقطع ھذا المرفق من )استراتيجية اإلسكوا لتعميم قضايا الجنسين ،اإلسكوا .(2005
)(115

Emma Hooper, "Gender guidelines for donor-funded projects", The British Council Development and Training
Services.

 - 81) (12ما ھي الفرضيات التي يقدمھا المشروع /البرنامج بشأن العالقات بين الرجل والمرأة والمساھمة التي تقدمھا
المرأة في المشروع؟
) (13ھل ھناك حاجة إلى تقديم تدريب حول قضايا الجنسين ألولئك المنوط بھم تصميم وتخطيط المشروع/البرنامج؟
فالشخص الذي يرعى الفوارق بين الجنسين أو غير المدرك للقضايا المتعلقة بنوع الجنس يسھم فقط في زيادة
الفجوة في العالقات بين الرجل والمرأة في مجال السلطة؛
) (14ھل يراعي رصد المشروع /البرنامج وعملية تقييمه الفوارق بين الجنسين؟ فالقضايا المتعلقة بنوع الجنس
تتطلب رصدﹰا منتظمﹰا للتأكد من تحقيق أھداف المشروع على النحو المتوخى؛
) (15ھل يتم فحص المشروع/البرنامج فيما يتعلق بتأثيره على الرجل والمرأة؟ بينما يعني نوع الجنس مراعاة
اھتمامات الرجل والمرأة على السواﺀ ،يجب إيالﺀ مزيد من التركيز لفترة زمنية قصيرة على المرأة ألنھا
تتعرض باستمرار للتمييز ضدھا؛
) (16ھل سئلت المرأة عن تأثير المشروع عليھا؟ فالمرأة ھي أفضل مصدر للمعلومات فيما يتعلق بمعرفة ما إذا
كانت المشاريع قد حققت التأثير المستصوب وكيفية قياس ھذا التأثير؛
) (17ھل يتضمن المشروع/البرنامج زيادة التوعية بالمزايا التي تعود على المجتمع ككل من زيادة مشاركة المرأة؟
)ب(

)ج(

مشاركة المرأة
)(1

ھل يتم استشارة المرأة فيما يتعلق بالمشكلة التي يريد المشروع/الخطة حلھا؟ فمن الضروري إشراك المرأة في
المشروع ليتسنى تحسين وسائل استشارة النساﺀ؛

)(2

ھل تشارك المرأة في إيجاد حلول للتحديات المواجھة؟

)(3

ما ھي السبل والوسائل التي تشجع المرأة على المشاركة في المشروع؟ وفي ھذا السياق يجب أن يوضع في
االعتبار عدد النساﺀ في مواقع صنع القرار والحاجة إلى التدريب؛

)(4

ھل يجري استشارة المرأة فيما يتعلق بالتعديالت أو التغييرات؟

)(5

ال تقليديﹰا للمرأة؟
ھل سيؤدي المشروع/البرنامج إلى زيادة مساھمة الرجل في األنشطة التي تعتبر عادة عم ﹰ

)(6

ھل ھناك حاجة إلى عنصر نسائي؟ فالمرأة أحياناﹰ ال تحضر االجتماعات أو تشارك في التدريب أو المناسبات
األخرى نتيجة الفصل بين الجنسين .وفي مثل ھذه الظروف ،ينبغي برمجة االجتماعات لتمكين النساﺀ من
المشاركة والتغذية المرتدة.

البناﺀ على ما ھو قائم
)(1

كيف نستطيع تعزيز االلتزام بتنفيذ مجموعة المواثيق المتعلقة بتمكين المرأة؟ ھل سيكون التدريب أو زيادة
التعرف على كيفية معالجة المرأة للقضايا مفيداﹰ ،على سبيل المثال؟

)(2

كيف يرتبط المشروع بالمشاريع األخرى التي تنفذھا المنظمات غير الحكومية أو الوكاالت الحكومية أو
الوكاالت الدولية األخرى؟ فتعميم مراعاة المنظور الجنساني يقتضي المشاركة والتعاون؛
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)د(

)(3

ھل يؤدي ھذا المشروع إلى تقوية العالقات مع المنظمات أو الحركات النسائية؟ كيف يمكن أن يبني ھذا
المشروع مثل ھذه العالقات؟ ھذا العنصر ھام في إرساﺀ نھج البدﺀ من القاعدة في مجال التنمية بدالﹰ من نھج
البدﺀ من القمة الذي ليس مستداماﹰ؛

)(4

أين تكمن فرص التغيير؟ كيف يمكن إشراك المرأة في األنشطة الجديدة؟ كيف يمكن للمرﺀ أن يبني على ھذا
الفرض؟ تذكر أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني عملية طويلة للغاية .ومن المھم وضع خطة استراتيجية
تھتم بكيفية إحداث التغيير وتبين ما يلزم القيام به في ھذا الشأن.

المدخالت
)(1
)(2
)(3
)(4

ھل
ھل
ھل
ھل

مدخالت المشروع مناسبة للمرأة ،اجتماعيﹰا وثقافي ﹰا على السواﺀ؟
تعالج المدخالت االحتياجات العملية للمرأة؟
تلبي المدخالت االحتياجات االستراتيجية للمرأة والرجل؟
يؤثر أي من المدخالت على المرأة سلبياﹰ؟
 - 2قوائم مراجعة إدماج قضايا الجنسين في الخطط وعناصر البرامج والمشاريع

)أ( معلومات أساسية :كيف تؤثر الخطة أو المشروع أو البرنامج على حياة الرجل والمرأة؟ ھل ترى المرأة أن
لھذه القضية األولوية؟ وھل يسھم الحل في رفع مركز المرأة في المجتمع؟
)ب( عملية المناقشة :ھل تشارك المرأة في تحليل الحالة؟ وھل الجو مناسب لمشاركة المرأة؟ وھل توجد أدوار
قيادية للنساﺀ؟
)ج( البيانات والمعلومات :ھل يمكن الحصول على بيانات ومعلومات مفصلة حسب نوع الجنس؟ وھل ھناك
معلومات إضافية تؤدي إلى إعطاﺀ صورة أكثر وضوح ﹰا عن حالة المرأة؟
)د( تحديد األھداف :ھل األھداف واردة بوضوح كاف فيما يتعلق بتحسين أحوال المرأة والرجل؟ وھل األھداف
قصيرة األجل وطويلة األجل محددة بوضوح؟
) •( الفئة المستھدفة :ھل تم تحديد ھذه الفئة؟ حدد بوضوح النساﺀ الالئي ھن جزﺀٌ من الفئة المستھدفة وأذكر تحديدﹰا
احتياجاتھن ومشاركتھن خالل مختلف مراحل المشروع؛
)و( تصميم المشروع  :ھل يؤدي تصميم المشروع إلى تيسير المشاركة الفعالة للمرأة؟ تأكد من أنه يحقق ذلك.
ويجب في ھذه المرحلة طرح أسئلة مثل أين وكيف ومتى؛
)ز(

تنفيذ المشروع :من سيتولى تنفيذ المشروع؟ وكيف سيتم تنفيذه وما ھو اإلطار الزمني؟

)ح( األطراف المشاركة في المشروع :من ھم المشاركون في المشروع؟ تأكد من أن المنظمات النسائية أو
المؤسسات المعنية بمراعاة الفوارق بين الجنسين تشارك في جميع مراحل المشروع؛
)ط(

اإلعالن عن المشروع :ھل تصل وسائل اإلعالن إلى المرأة مباشرة وبوضوح؟

)ي(

مساھمات المشروع :ھل يسھم المشروع في تلبية االحتياجات األساسية للمرأة ،كالتدريب وفرص توليد الدخل؟

 - 83)ك( تدابير خاصة :ما ھي األدوات أو التدابير الخاصة التي يلزم استخدامھا لضمان إدراج اھتمامات المرأة
واحتياجاتھا في المشروع؟
)ل( التقييم :ھل أنجز المشروع ھدفه الموضوع أو أھدافه المحددة؟ وھل تحقق الھدف في غضون اإلطار الزمني
المحدد له؟ وھل تم تنفيذه بطريقة فعالة؟ وما ھو التأثير الذي حققه؟
باﺀ  -قوائم مراجعة وأفكار رئيسية إضافية
 - 1سياسات اجتماعية متكاملة
)أ(

مشاريع وبرامج التعليم والتدريب
)(1

إفحص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بمعدالت القيد في المدارس والتسرب منھا وإكمال
التعليم على جميع المستويات؛

)(2

حدد الفجوات بين الجنسين في كل مرحلة؛

)(3

في حالة وجود فجوة بين وصول الذكور واإلناث أو معدالت التسرب أو القيد ،اطلب تفسيرات في ھذا الشأن .
ھل ھذه الفجوات نتيجة حواجز قانونية أو ھيكلية أو نتيجة مواقف معينة؟

)(4

ھل توجد اختالفات بين الجنسين في اختيار فروع التعليم والتدريب؟ وھل ھناك قوالب نمطية تقليدية؟ وھل
ذلك ناتج عن حواجز قانونية أو ھيكلية أو اجتماعية أو نتيجة مواقف معينة؟

)(5

حدد حواجز العرض والطلب و/أو أسباب الفجوات المحددة بين الجنسين؛

)(6

ما ھي العقبات ذات الصلة بنوع الجنس على مستوى األسرة المعيشية؟ على سبيل المثال ،تفضيل األوالد على
البنات ،أو الزواج المبكر أو الفقر أو في تعليم الفتيات؛

)(7

كيف يتم تخصيص الموارد داخل األسرة المعيشية؟ وھل يختلف وصول اإلناث والذكور إلى الموارد داخل
األسرة المعيشية؟

)(8

حاول الحصول على تفسيرات ،من المفضل من اإلناث صاحبات المصلحة ،فيما يتعلق بأسباب تسرب اإلناث
من التعليم في المدارس ،ومن بينھا على سبيل المثال ،الزواج المبكر ومواقع المدارس والتعليم المختلط ونقص
المرافق الصحية والحالة االقتصادية؛

)(9

في حالة وجود مشكلة فيما يتعلق بوصول الفتيات إلى التعليم ،حاول ان تعرف السبب ،ھل يرجع إلى وجود
مدرسين ذكور أو إلى موقع المدرسة أو التعليم المختلط أو نقص المرافق الالزمة للفتيات ،أو إتاحة مزيد من
األماكن في المدارس لألوالد؟ )أيضﹰا الحواجز الھيكلية واألجواﺀ غير الودية إزاﺀ النساﺀ(؛

) (10حاول أن تجد ما إذا كانت الرسوم المدرسية أو تكاليف االنتقال إلى المدرسة عوامل مقيدة لوصول الفتيات إلى
المدارس .افحص كيف يمكن للمشروع معالجة تلك المشاكل؛
) (11حاول ان تجد ما إذا كان عدم وجود رعاية لألطفال يمثل حاجزﹰا يحول دون وصول الفتيات إلى التعليم ،بمعنى
أن الفتيات األكبر سنﹰا ينتھي بھن الحال إلى التفرغ لرعاية األطفال الصغار في العائلة ،وأبحث أيض ﹰا ما إذا
كانت ساعات الدراسة في المدرسة مناسبة .استعمل تجربة الستخدام الوقت لمعرفة كيف يقضى الذكور
واإلناث أوقاتھم؛

 - 84) (12حاول أن تعرف الوسائل التي من شأنھا ان تعزز وصول الفتيات إلى التعليم ومنھا ،على سبيل المثال ،وجود
مستشارات ومشرفات ومدارس وحيدة الجنس؛
) (13ھل يوفر وصول الفتيات للتعليم أية تكلفة للفرصة البديلة؟ كيف يمكن أن يعالج المشروع ذلك؟
) (14ما ھي أھمية التعليم والمھارات التي تكتسبھا الفتيات فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل؟
ال من الفتيات؟ ھل تشجع اللغة والرسوم التوضيحية
) (15ھل تخاطب المناھج الدراسية والكتب المدرسية األوالد بد ﹰ
األدوار التقليدية للفتيات؟ )انظر في حواجز المضمون(؛
) (16ھل أنواع التدريب والمھارات المقدمة إلى األوالد والفتيات امتداد ألدوارھم في المجتمع؟ وھل مناھج التعليم
المھني مقدمة على أساس نوع الجنس؟ )ابحث الحواجز الھيكلية واالتجاھات التمييزية(؛
) (17ھل المدرسات يحصلن على نفس الفرص التدريبية المتاحة للمدرسين؟ وھل يقﹸدم التدريب في األوقات التي
تكون فيھا المدرسات قادرات على المشاركة؟
) (18ھل مرافق رعاية الطفل متاحة للمدرسات الالئي لديھن أطفال؟
) (19ھل البيئة في المدارس صديقة جنسانياﹰ؟ ھل توجد ثقافة تشجع األنثى على التعليم والتفوق؟ كيف يستطيع
المشروع التشجيع على تحقيق ذلك؟
)ب(

السياسات والبرامج الصحية
)(1

ما ھي النسبة المئوية للذكور واإلناث الذين لديھم فرصة الوصول إلى البرامج/الخدمات الصحية؟

)(2

من لديه أكثر الفرص للوصول؟ انظر إلى البيانات المصنفة حسب الموقع الجغرافي والدخل وحالة المخاطر،
مع مراعاة حالة المرأة الحامل واألم المرضعة واألطفال دون سن الواحدة؛

)(3

ما ھي المشاكل المعينة التي تواجھھا النساﺀ ويواجھھا الرجال ،ال سيما األكثر فقراﹰ؟

)(4

ھل تراعي االحتياجات الخاصة للذكور واإلناث ذوي المشاكل الصحية؟

)(5

ما ھي مساھمة مختلف مقدمي الخدمات الصحة؟ من يعتني باحتياجات النساﺀ؟ ما نوع وجودة الخدمة
المقدمة؟

)(6

ھل لدى النساﺀ فرصة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية؟ وھل ھي معقولة التكلفة؟

)(7

ھل لدى المرأة فرصة الوصول إلى عيادات صحة األمومة ،بما فيھا تلك المعنية بالصحة الجنسية؟

)(8

ھل الزواج المبكر أمر شائع وھل ھناك حمالت لزيادة التوعية بمشاكل الزواج المبكر؟

)(9

ھل يوجد عدد كاف من األطباﺀ لعالج المشاكل الصحية لإلناث؟

) (10ھل ھناك توعية كافية بشأن موانع الحمل؟ من الذي يتخذ القرارات بشأن استعمال موانع الحمل؟

 - 85) (11ما ھي نسبة اإلناث العامالت إلى العمال من الذكور؟ وما ھي النسبة المئوية لإلناث إلى الذكور صانعي
القرار؟
) (12ھل توجد فرص متكافئة لتدريب الذكور واإلناث من مقدمي الخدمات الصحية؟ وھل يتوافر التدريب في أوقات
مناسبة لإلناث مقدمات الخدمات الصحية؟
) (13ھل فرص االختيار والترقية متكافئة للرجال والنساﺀ؟
) (14كيف تؤثر الخصخصة على الوصول إلى المستوصفات وتحمل نفقاتھا ،ال سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من
الذكور واإلناث؟ كيف يمكن ان يعالج البرنامج ھذه المشكلة؟
) (15ھل توجد رعاية صحية كافية لألطفال ،ال سيما في المناطق الريفية؟ وھل من الممكن تحمل نفقاتھا نسبياﹰ؟
) (16ھل ھناك اختالف في عدد الفتيات واألوالد من أجل الحصول على الرعاية الصحية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما
ھي أسباب ذلك؟
) (17ھل توجد أية شبكات أمان في إطار عملية اإلصالح تضع في االعتبار احتياجات أشد الفئات ضعفاﹰ؟
)ج(

التنمية المجتمعية
)(1

ما مقدار البيانات/المعلومات المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس؟ ماذا يمكن ان نفعله للحصول على مزيد من
البيانات/المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس؟ ھل توجد دراسات من منظمات أخرى يمكن ان تساعد في ھذا
الشأن؟

)(2

ھل سئلت النساﺀ عن احتياجاتھن وأولوياتھن؟ ھل تم استشارة النساﺀ ،وإذا كان األمر كذلك ،من قام بذلك؟
تذكر أن لمختلف الناس احتياجات وأولويات مختلفة .تأكد من استشارة نساﺀ من مختلف الطبقات ومن مختلف
األلوان والديانات واألعمار والحاالت الزواجية ومن مناطق ريفية ومناطق حضرية حسب االقتضاﺀ؛

)(3

ما ھو تقسيم العمل في المجتمع المحلي؟

)(4

ما ھي الموارد التي تحظى المرأة بالوصول إليھا؟

)(5

ما ھي الشبكات االجتماعية القائمة التي استحدثتھا المرأة واستخدمتھا؟

)(6

كيف تستشار المرأة داخل مجتمعھا؟ ھل ھي ممثلة رسمياﹰ أو بصورة غير رسمية؟ ھل يتم تلبية احتياجاتھا
الثقافية المعينة؟

)(7

كيف تشارك المرأة في رصد وقياس تأثير المبادرات اإلنمائية المجتمعية؟

)(8

ھل توجد أية شبكات للسالمة االجتماعية أو أية سياسات عامة أخرى تعالج مشاكل التفرقة في مجاالت الصحة
والتعليم والعمالة؟

)(9

ھل تتمتع المرأة بفرص لتوليد الدخل؟ وھل ھي تقليدية أم أنھا تفتح فرص ﹰا جديدة لقيام المرأة بأدوار إضافية؟

) (10ما ھي التقاليد والقواعد االجتماعية التي تمس مشاركة المرأة وتمثيلھا؟ ما ھي التحديات التي تواجه المشاركة
والتمثيل الفعال للمرأة؟ وكيف يمكن معالجتھا؟
)د(

التنمية الحضرية
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)(1

ما ھي األحوال المعيشية للنساﺀ والرجال والفئات االجتماعية األخرى؟

)(2

ما ھي البيانات الموجودة والمتاحة المصنفة حسب نوع الجنس؟

)(3

ھل توجد أية معلومات مصنفة حسب نوع الجنس؟

)(4

ھل تعاني المرأة من حواجز قانونية متعلقة بنوع الجنس؟

)(5

ھل تعاني المرأة من حواجز ھيكلية بسبب نوع الجنس؟

)(6
)(7

ھل تتحرك المرأة بحرية في المجال العام؟
ھل تعاني المرأة من حواجز نتيجة لمواقف معينة؟ على أي مستوى؟

)(8

ھل يعالج البرنامج أي ﹰا من الحواجز المذكورة أعاله وكيف؟

)(9

كيف يمكن للعناصر البرنامجية معالجة االحتياجات المحددة لكل من الرجل والمرأة واالستفادة من مشاركتھما
النشطة وتغذيتھما المرتدة؟

السكان
)(1
)(2
)(3

)و(

ما ھي المؤشرات السكانية المتاحة؟ وھل ھي مصنفة حسب نوع الجنس؟
ما ھي الفروق الرئيسية المتعلقة بنوع الجنس التي يمكن مالحظتھا؟
ما ھي األسباب الجذرية لتلك الفروق بين الجنسين؟

الفقر
)(1

ھل توجد أية إحصاﺀات للفقر مصنفة حسب نوع الجنس؟

)(2

ھل توجد أية معلومات نوعية عن معاناة المرأة من الفقر؟

)(3

ما ھي أحوال األسر المعيشية التي ترأسھا نساﺀ؟

)(4

ھل ھناك أية حواجز قانونية تحد من وصول المرأة إلى الملكية وتوليد الدخل واألصول اإلنتاجية؟

)(5

ما تأثير الصراعات على معيشة المرأة؟

)(6

ما ھو تقسيم العمل القائم حسب نوع الجنس؟

)(7

ماذا تفعل المرأة من أجل معيشتھا الخاصة بھا ومعيشة أسرتھا؟

)(8

ھل يتم تلبية االحتياجات العملية لدور المرأة اإلنجابي؟

)(9

ھل المرأة ممثلة في دوائر صنع القرار التي تسھم في تلبية االحتياجات العملية واالستراتيجية للمرأة؟

) (10ما ھي أنماط االستھالك القائمة؟ وھل تحابي جنس ﹰا بعينه؟

 - 87) (11ھل توجد بيانات عن سوﺀ التغذية مصنفة حسب نوع الجنس؟ وھل ھناك فجوة بين الجنسين؟
) (12ھل ھناك مشاكل صحية متعلقة بأحد الجنسين؟ ما ھي أسبابھا؟
) (13أين تعمل النساﺀ متكسبات الدخل؟ على سبيل المثال ،في القطاع النظامي أو القطاع غير النظامي أو الزراعة
أو في البيت؟
) (14ھل توجد مشاريع مولدة للدخل لفئة معينة من النساﺀ؟
) (15ھل تنعم المرأة بالتحكم في دخلھا؟ لماذا باإليجاب ولماذا بالنفي؟
) (16ما ھي أحوال اإلسكان؟ كيف تؤثر على المھام التي يتعين ان تقوم بھا المرأة؟
)ز(

) (17ھل تعاني المرأة من العنف أو القھر بسبب نوع الجنس داخل األسرة المعيشية أو المجتمع المحلي؟
)(116
سياسات الحماية االجتماعية
)(1

ھل توجد أية سياسات أو ممارسات بشأن رعاية الطفل وإجازة الوالدية؟

)(2

ھل توجد بنود متاحة لدعم األبوين ،على سبيل المثال ،ساعات عمل مرنة أو تقاسم العمل أو أعمال لبعض
الوقت؟

)(3

ھل المرأة أكثر عرضة للفقر من الرجل؟ لماذا؟

)(4

ھل ھناك بدالت خاصة لتغطية تكلفة رعاية الطفل؟

)(5

ھل توجد إعتمادات في الميزانية إلجازة األمومة/الوالدية؟

)(6

ھل ھناك سياسات للحد من العنف ضد المرأة؟ ھل توجد بدائل مقدمة للمرأة التي تقاسي من العنف؟
 - 2التنمية المستدامة والسياسات

)أ(

المياه
)(1

ھل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن استخدامات المياه وسبل الوصول إليھا واألولويات في ھذا
الشأن؟

)(2

ھل تأخذ عناصر البرنامج في االعتبار القيام بعملية تشاورية تلتمس مساھمة النساﺀ وكذلك الرجال في تحديد
االستخدامات واألولويات؟

)(3

ھل توجد حواجز تعوق الوصول إلى المياه؟

)(4

كيف يؤثر عدم إمكانية الوصول إلى المياه على كل من الرجل والمرأة؟

) (116استناداﹰ إلى بيان قدمته إيوا زيمني ).(Ewa Zimni
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)ب(

)(5

كيف تؤثر النھج المختلفة لتسعير المياه على النساﺀ الفقيرات مقارنة بالرجال الفقراﺀ؟ ما ھي الخيارات التي
تحقق التوزيع األكثر إنصاف ﹰا للتكاليف وفرص الوصول؟

)(6

ما ھو دور المرأة وما ھي مشاركتھا ودرجة تمثيلھا في حل النزاعات المتعلقة بالمياه والمفاوضات بشأنھا؟

)(7

ما ھو التأثير الصحي للمياه الملوثة على الرجال والنساﺀ واألطفال؟

)(8

كيف يمكن زيادة توعية المسؤولين الحكوميين وصناع القرار فيما يتعلق بالتفاوتات بين الجنسين في األدوار
والوصول إلى المياه واألشراف عليھا؟

البيئة والزراعة وتدھور األراضي
)(1

فحص دور كل من الرجل والمرأة وكيفية اختالفه؛

)(2

كيف تتأثر المرأة بما يلي) :أ( البيئة وتدھور األراضي )في زراعة الكفاف(؛ )ب( ھجرة الذكور؛ )ج( نقص
التعليم التقني والتدريب المھني؛ )د( نمو المزارع كبيرة الحجم التي تستخدم تكنولوجيات رفيعة المستوى؟
كيف تتأثر النساﺀ المزارعات في المناطق الريفية بسياسات وخطط التنمية الزراعية التي ال تراعي الفوارق
بين الجنسين؟

)(4

ھل تمت مراعاة عوامل معينة ؟ على سبيل المثال ،عندما يھاجر الرجال من المناطق الريفية ،فإن المرأة التي
تتولى المھام الزراعية التي كان يقوم بھا الرجل تقليديﹰا غالبﹰا ما تواجه قيودﹰا مختلفة تؤثر على قدرتھا على
اإلنتاج ،والتي من ثم تخلف تأثيرﹰا سلبيﹰا على معيشتھا؛

)(5

إدماج االھتمامات الديموغرافية والبيئية ذات العالقة بنوع الجنس في تصميم سياسات التنمية الزراعية والريفية
وتخطيطھا وبرمجتھا؛

)(6

تعزيز تحسين وتنظيم الخدمات الصحية والسالمة وظروف العمل للرجال والنساﺀ عبر سلسلة المعروض من
اإلنتاج الغذائي؛

)(7

زيادة توعية المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار فيما يتعلق بالتفاوتات بين الجنسين في األدوار والوصول
إلى الموارد والتحكم فيھا وصنع القرار.

)(3

)ج(

)د(

الطاقة
)(1

ھل تتاح للرجل والمرأة فرص متكافئة للوصول إلى الطاقة واستخداماتھا؟

)(2

ھل توجد أية احتياجات خاصة للمرأة والرجل يجب تلبيتھا بصورة مختلفة ،وكيف؟

)(3

كيف يمكن األخذ في االعتبار القضايا المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة لتحسين معيشة المرأة؟

)(4

زيادة توعية المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار بالتفاوتات بين الجنسين في األدوار والوصول إلى الموارد
والتحكم فيھا وصنع القرار .

تنمية القطاع الخاص
)(1

ھل تتضمن السياسة المتعلقة بالمنشآت النظامية وغير النظامية بعدﹰا جنسانياﹰ؟ ھل يوجد أي تمييز في التوظيف
فيما يتعلق بنوع الجنس؟
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) •(

)(2

ھل يوجد أي بند/تشريع ينص على منح إجازة أمومة ووقت للرضاعة وخدمات لرعاية الطفل؟

)(3

ھل توجد تدابير لتمثيل المرأة في اللجان وھيئات صنع القرار؟ كيف نستطيع تشجيع مثل ھذه التدابير؟

)(4

ھل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس متاحة؟

)(5

ھل يتاح للمرأة الوصول إلى االئتمان؟

)(6

ما ھو متوسط حجم القروض الممنوحة للمرأة مقارنة مع تلك المقدمة للرجل؟ ھل تسفر القروض عن إدامة
مشاركة المرأة في أعمال صغيرة الحجم أقل ربحاﹰ؟

)(7

ما ھي معدالت المدفوعات التي يسددھا الذكور وتسددھا اإلناث؟

اإلحصاﺀات
)(1
)(2

)أ(

)ب(

جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛
التأكد من أن االستقصاﺀات والتعدادات الحكومية تتضمن استبيانات مصنفة حسب نوع الجنس.
 - 3تحليل اقتصادي

التنمية االقتصادية
)(1

ھل تقدم دراسة السوق معلومات عن المشاركة التفضيلية للرجل والمرأة في مختلف قطاعات اإلنتاج؟ ھل تقدم
معلومات عن التسلسل الوظيفي لكل من الرجل والمرأة داخل كل قطاع؟

)(2

ما ھو وضع المرأة في القطاع الخاص؟ ھل لديھا فرص متكافئة للترقية والتدريب؟

)(3

ھل توجد برامج تدعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضطلع بھا المرأة ،على سبيل المثال،
الخدمات المالية أو الدعم النطالق المشروع؟

)(4

ھل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الوصول التفضيلي إلى الموارد اإلنتاجية ،بما فيھا االئتمان
ورأس المال والتدريب وتكنولوجيا المعلومات؟

)(5

ما نوع العقبات التي تواجه المرأة في الوصول إلى الموارد اإلنتاجية؟ ھل ھذه العقبات قانونية أو ھيكلية أو
ذات صلة باالتجاھات والمواقف؟

)(6

كيف تؤثر سياسات التوظيف على المرأة؟ ھل توجد بنود لدعم المرأة ،مثل إعادة التدريب أو إيجاد فرص
جديدة؟

)(7

ھل توجد فروقات في األجور بين المرأة والرجل؟

)(8

ھل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن أنماط إنفاق األسر المعيشية؟

السياسة المالية
)(1

فحص تأثير نوع الجنس على االختيارات المتعلقة بأساليب جمع اإليرادات؟

 - 90)(2

ما ھي التدابير المستدامة المتاحة إلدماج البدالت واالستحقاقات المخصصة للنساﺀ الفقيرات في النفقات
الحكومية؟

)(3

فحص تأثير نوع الجنس على مخصصات الميزانية المتعلقة بالبنية التحتية والبرامج االجتماعية ،مع مراعاة
خيارات االستثمار في مجاالت الرعاية الصحية )الوقائية/العالجية ،الحضرية/الريفية ،تدريب المھنيين
والرواتب(؛ التعليم )االبتدائي أو الثانوي ،واالستثمار في إصالح المناھج التعليمية للقضاﺀ على القوالب النمطية
المتعلقة بنوع الجنس واالستثمار في تدريب المدرسين(؛ والتأمين االجتماعي )من ھم المشمولون بالتأمين وما
ھي المزايا المقدمة؟()(117؛

)(4

فحص تأثير التغييرات في السياسات االقتصادية على الرجل والمرأة.
 - 4العولمة والتكامل اإلقليمي

)أ(

)ب(

النقل
)(1
)(2

ھل خدمات النقل متاحة بالتساوي لكل من المرأة والرجل؟ لماذا باإليجاب ولماذا بالنفي؟
ما ھي الحواجز التي تقيد وصول المرأة إلى خدمات النقل؟ ھل ھي قانونية أو ھيكلية أو ذات صلة بالمواقف
واالتجاھات؟

)(3

ھل توجد خدمات متاحة للنقل مصنفة حسب نوع الجنس؟

التجارة
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

ھل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تغطي مختلف القطاعات التي تتأثر بالسياسات واالتفاقات التجارية؟
ھل يتم فحص اھتمامات الجنسين ومراعاتھا في السياسات واالتفاقات التجارية؟
ما ھي نسبة مشاركة المرأة في المفاوضات التجارية؟
ما مدى تأثير السياسات واالتفاقات التجارية على العامالت والمنتجات وصاحبات المشاريع من النساﺀ؟
في حالة تضرر المرأة ،ما ھي البنود التي تكفل إعادة تدريب المتضررات وإعادة إدماجھن في مجال عملھن؟
ما ھي الفجوات الموجودة المتعلقة بنوع الجنس في القطاعات ذات الصلة بالتجارة؟
كيف تتأثر ظروف العمل بالنسبة للمرأة وبالتالي كيف يجري معالجة ذلك؟
ھل يتم إنشاﺀ فرص جديدة لتوليد الدخل للمرأة نتيجة االتفاقات والسياسات التجارية؟
كيف يصبح باإلمكان االستفادة من ھذه الفرص؟
 - 5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)أ( ھل لدى النساﺀ والرجال فرص متكافئة للوصول إلى التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت؟ لماذا باإليجاب ولماذا بالنفي؟
)ب( ھل لدى الخريجات من النساﺀ فرص متكافئة للتوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ ماذا عن
النساﺀ من غير الخريجات؟
)ج(

ھل المرأة قادرة على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى المعرفة والھروب من العزلة؟
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 - 91)د(

كيف يؤثر التقسيم الرقمي في الحضر والريف على المرأة؟

) •( ھل توجد فجوات أخرى تؤثر على وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،على سبيل المثال،
اإللمام بالقراﺀة والكتابة أو اللغة أو التنقل؟
)و(

ھل ھناك حاجة إلى التركيز على المشاريع التي تقتصر على المرأة؟

)ز(

ھل ھناك توازن في تمثيل الرجل والمرأة في البرامج والخطط ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟

)ح( ھل توجد أية حواجز قانونية أو ھيكلية أو ذات صلة بالمواقف التي تواجھھا المرأة والتي يمكن أن يعالجھا
عنصر البرنامج؟
)ط( ھل ھناك برامج تشجع وتدعم دخول المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ ما ھي الحوافز
المقدمة إلى الشركات لتوظيف نساﺀ للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
)ي(

ھل يتم تشجيع المرأة على االضطالع بأنشطة لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟

)ك(

ھل توجد مشاريع تلبي احتياجات المرأة وطموحھا؟

)ل(

ھل اإلحصاﺀات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصنفه حسب نوع الجنس؟
 - 6الحكم الرشيد

)أ( ما ھي النسبة المئوية للنساﺀ المنتخبات أو المعينات في ھيئات صنع القرار كالبرلمان والمجلس البلدي
والمجالس المحلية ومجلس الوزراﺀ والوزارات وغيرھا من الھيئات الحكومية؟
)ب( ھل توجد حواجز معينة تحول دون تقدم المرأة للترشح في االنتخابات ،على سبيل المثال ،أية حواجز قانونية
أو ھيكلية أو اجتماعية أو مالية؟
)ج(

ھل اآلليات التي يستخدمھا حزب ما للترشيح منحازة إلى نوع الجنس؟

)د( ھل ساعات العمل الطويلة ال تشجع المرأة على المشاركة في ھذه الھيئات؟ كيف يمكن جعل ھذه الھيئات أكثر
ال لألنثى؟ يجب سؤال المرأة عن ذلك؛
مي ﹰ
) •( ھل يؤثر الرجل وغيره من األقارب الذكور على تصويت المرأة؟ كيف يستطيع المشروع ان يساعد على
ضمان تمتع المرأة بالحق في االختيار الحر؟
)و(
التصويت؟

ھل توجد شبكات نسائية لمساعدة المرشحات من اإلناث؟ كيف تستطيع تلك الشبكات أن تساعد المرأة على

)ز(

ما ھي نسبة النساﺀ الالئي يصوتن في االنتخابات؟ ھل توجد أية قيود على تنقل المرأة؟

)ح(

كيف تستطيع المشاريع ان تساعد على تعزيز تمثيل المرأة لمصالحھا وكسب تأييد الحكومة؟
 - 7إصالح الخدمة المدنية

)أ( ھل يساھم اإلصالح في تخفيض الخدمات المقدمة إلى الفئات الضعيفة ،ال سيما النساﺀ الفقيرات واألطفال
ووصولھم إلى الخدمات األساسية؟ كيف تستطيع المشاريع إنشاﺀ شبكات أمان لمساعدة الفئات الضعيفة؟

 - 92)ب( ھل ھناك تمثيل كاف للذكور واإلناث في الخدمة المدنية؟ ھل اإلحصاﺀات مصنفة حسب نوع الجنس؟
)ج( ھل يوجد التزام مؤسسي بتكافؤ الفرص؟ وھل ھناك سياسات واضحة وآليات ومشاريع لتعميم مراعاة قضايا
الجنسين تستطيع ان تكفل ذلك؟ وھل يوجد رصد كاف ومتابعة مالئمة؟
)د(

ھل تقدم المؤسسة خدمات تلبي احتياجات المرأة وكذلك الرجل؟

) •(

ھل يتم اتخاذ القرارات بأسلوب قائم على المشاركة؟
 - 8القانون

)أ(

كيف يؤثر القانون العام والقانون العرفي في بلد ما على المرأة؟

)ب( كيف يمكن للمشروع /للبرنامج ان يساعد في الحصول على قوانين تحقق مزيدﹰا من المساواة بين الجنسين؟
)ج(

أين يكمن التمييز؟ ھل في مضمون القانون أو ھيكله أو آلياته؟

)د( ما ھي النسبة المئوية لإلناث داخل الھيئة التشريعية والقضائية والمحاكم والشرطة؟ ھل النظام صديق للجنسين؟
ماذا يمكن القيام به لتوعية وكالﺀ إنفاذ القوانين بنوع الجنس واحتياجاته؟
) •( ھل يستطيع المشروع/البرنامج ان يقدم تدريبﹰا إلى المشرعين ورجال القضاﺀ واألشخاص القائمين على تنفيذ
القانون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لزيادة توعيتھم بقضايا الجنسين؟
)و(

ھل يتطابق القانون مع حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية؟ ماذا يمكن القيام به لجعله متطابقا؟

)ز( ھل يتمتع الرجال والنساﺀ بحقوق متساوية في الملكية والتوظيف والتعويضات واالستحقاقات والبدالت؟ ھل
يوجد أى تشريع له صلة بتكافؤ الفرص؟
)ح(

ھل يميز قانون األسرة ضد المرأة؟ ھل تستطيع المرأة حل الزواج إذا ما رغبت في ذلك؟

)ط(

ھل توجد قوانين كافية لحماية المرأة من العنف؟

)ي(

ھل تتمتع المرأة بحقوق إنجابية كاملة؟

)ك(

ھل يتمتع الرجل والمرأة بفرص متكافئة للحصول على الخدمات القانونية؟

)ل(

ھل توجد أية مشاريع توفر للمرأة اإللمام بالمعرفة القانونية وتقدم لھا المساعدة القانونية؟
 - 9وسائل اإلعالم

)أ(
عن المرأة؟

ھل تدرك وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية والمرئية الفوارق بين الجنسين؟ وھل تقدم قوالب نمطية تقليدية

)ب( ھل يتم تدريب الصحفيين في مجال القضايا المتعلقة بنوع الجنس؟ وھل ينھض الصحفيون المتدربون بالقضايا
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؟

 - 93)ج(

ھل تستخدم وسائط اإلعالم في إبالغ المرأة بحقوقھا وزيادة التوعية القانونية؟

)د(

ما نوع وسائل اإلعالم األكثر مالﺀمة من حيث الوصول إلى المرأة؟

