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 ؟ دليل املواردملاذا مت وضع  -1-2
 يل املوارد؟ ما هي أهداف دل -1-3

  مت تطوير الّدليل ؟آيف -1-4
  جيب أن يستعمل الّدليل؟آيف -1-5

 
إلدارة المندمجة للموارد المائيةالنوع االجتماعي وا:  الفصل الثاني  Chapter 2 

  
إلدارة املندجمة للموارد املائية تقدمي ا2.1  

 
)  (IWRMمفهوم ومبادئ وتطبيقات لإلدارة املندجمة للموارد املائية 

. هذا القسممبينة يف  
 

  تقدمي النوع االجتماعي2.2
تضع عالقات القوى غري املتساوية املرأة يف وضعية غري مالئمة ويبني 

هذا القسم آيف أّن حتليل النوع  اإلجتماعي يساعد الوآاالت 
املهتمة بقطاع املياه على ختصيص أفضل ملواردها من أجل تلبية 

.ةحاجيات النساء والرجال واجلماعات املهّمش  

 
  مفهوم النوع االجتماعي2.3

حييل مفهوم النوع اإلجتماعي إىل خمتلف أدوار وحقوق ومسؤوليات 
الرجال والنساء والعالقة بني تلك العناصر ويوّفر هذا القسم 

تعريفا شامال ملفهوم النوع اإلجتماعي وآيف ميكن فهم أدوار النوع 
.االجتماعي  
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ماعي تقدمي اإلطار التارخيي للنوع االجت2.4  
آما يبني . يبني هذا القسم مدى تقدم النساء على طريق التطّور

.مقاربة النوع االجتماعي والتطور إضافة إىل مقاربة التمكني  

 
  وتداعيات النوع االجتماعيإلدارة املندجمة للموارد املائيةمبادئ ا 2.5

مت يف هذا القسم تناول مخسة مبادئ أساسية يف اإلدارة املندجمة 
ائّية بالتوازي مع تداعيات النوع االجتماعي لكل للموارد امل

 .منها

 
إلدارة املندجمة  ملاذا نستعمل النوع منظور النوع االجتماعي يف ا2.6

؟للموارد املائية  
 

   يف برامج ومشاريع املوارد املائيةدوىاجلفعالية و مسائل ال2.6.1
ميكن إشراك الّنساء والّرجال معا يف مبادرات إدارة املوارد 

ويقّدم القسم وصفا لـ . املائّية يف زيادة فعالية وجدوى املشروع
. دراسات آانت قد تناولت هذه الّنتائج بالّدرس3  

  مسائل البيئة املستدمية2.6.2
مت التطّرق إىل نوعّية أدوار النساء والرجال املتباينة يف طريقة 

البيئة وآذلك إىل أمهية و الّتعامل مع النباتات واحليوانات
.ارف الّنساء يف إدارة البيئةمع  

الستعمال املوارد املائية احلاجة إىل حتليل دقيق 2.6.3  
يتطّلب األمر فهما دقيقا الستعمال املوارد املائية وذلك من أجل 
إدارة مالئمة للموارد املائية املندجمة، ويقرتح هذا القسم طرقا 

رجاال، نساءا و(لتحسني التحاليل لكيفية استغالل وإدارة الناس 
.للمياه) فقراء وأغنياء  

  مسائل  النوع االجتماعي و املساواة والعدالة والتمكني2.6.4
يأخذ هذا القسم بعني اإلعتبار آيف ميكن للمشاريع أن تدعم 

. النوع االجتماعي وحاالت الالمساواة بني الّطبقات   
  والشرآاء للوعود الدولية    تطبيقات احلكومات2.6.5

م تعّهد احلكومات مبساواة النوع االجتماعي يف برامج يبني هذا القس
 وسياسات املياه خالل ربع القرن األخري

إلدارة املندجمة  امبادرات  وجوب اعرتاف السياق التشارآي يف 2.6.6
  بني املرأة والرجل للتفاوت واالختالفات للموارد املائية

ية بالّضرورة ميكن أن ال تضّم املبادرات االشراآّية يف جمال الّتنم
النساء أو الفقراء وجيب حينئذ أن تشمل إيالء األمهّية ملسألة 

النوع االجتماعي والفوارق الطبقية وآذلك لعالقات القوى 
والعوامل األخرى وذلك لضمان أن تكون تلك الربامج اشراآّية 

.وقد أورد جدول يربز تلك العوامل. فعلّيا  
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النوع اج مسائل املساواة و إلدماستعمال الطرق االشراآّية 2.6.7
 االجتماعي

يقّدم هذا القسم مثاال جيدا حول ترآيبة استعمال الطرق 
االشراآّية يف زمبيا لتشمل الّنساء وترتقي مبساواة النوع 

.االجتماعي من خالل نظام توسيع زراعي  
  تبني خمتلف مظاهر الرفاهةطرق االشراآّية 2.6.8

 النساء والرجال يف دراسة سجلت مدرآات خمتلفة حول الفقر بني
. للطرق االشراآّية أجريت يف غاناحالة  
إلدارة املندجمة للموارد املائية  إدماج النوع االجتماعي يف ا2.7  

يبّين هذا القسم مراحل إدماج النوع اإلجتماعي يف إدارة املوارد 
ل القائمة و املائية مبا يف ذلك آيفية زيادة الوعي حول املسائ

. إدراآهاحتسني مستوى  
لمبادرة الصحيحةتوصل ل ال2.7.1  

 لدعم االعتباريعدد هذا القسم العوامل اليت جيب أخذها بعني 
.إدماج النوع االجتماعي وحتسني سري املشاريع  

 تفصيل املعلومات حسب اجلنس من أجل متابعة وتقييم 2.7.2
 املؤشرات

متابعة مت التأآيد على أمهية تفصيل املعلومات حسب اجلنس من أجل 
وتقييم التدخالت عن طريق الربامج  واملشاريع وتأثريها على 

النساء والرجال معا، ومت  تقدمي وصف للمؤشرات املراعية للنوع 
.اإلجتماعي  

  مصادر إلضافية2.8
 
 

دليل للموارد حول النوع االجتماعي وقطاعات الموارد المائية : الفصل الثالث  
Chapter 3 

 
  مقدمة 3.1

 
وع االجتماعي واإلدارة والتصرف يف املوارد املائيةالن  3.2  

 
 

 
استهدفت اإلصالحات يف قطاع املياه حتسني إدارة احلكم يف جمال املياه لكن ال 

تتوفر دالئل تبني أن إدارة املوارد املائية قد إستهدفت عن روّية مشاغل 
يقدم هذا الفصل مقاربة للنوع االجتماعي آجزء ال . النوع االجتماعي

.يتجزأ من عملّية وضع  هياآل آليات وإدارة احلكم  
 

  النوع االجتماعي واملاء والفقر3.3
غالبا ما تواجه النساء صعوبات الفقر أآثر من الرجال 

باعتبارهّن يعاملن بشكل غري متساو مع الّرجال وينتظر منهن أن 
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يقمن بعدة مهام شاّقة مبا يف ذلك جتميع املاء ورعاية األطفال 
ويتطّرق . اج الّزراعي وآّلها أنشطة تتطّلب احلصول على املياهواإلنت

هذا الفصل إىل العالقة بني النوع االجتماعي واملياه والفقر، 
ويتناول تداعيات السياسة املعتمدة على اجملموعة املرتابطة من تلك 

.العوامل  

 
النوع االجتماعي والصرف الصحي وحفظ الصحة  3.4  

 
ة حول الصرف الصحي وحفظ الصّحة موجهة حنو احتياجات الّنساء جيب رسم سياسات منفصل

والّرجال، وأن تتم استشارة الّنساء والّرجال بشكل جمدي وإشراآهم معا يف تنفيذ برامج 
يتناول هذا الفصل الّطرق املعتمدة يف الّتعاطي مع اختالفات  .الصرف الصحي وحفظ الصّحة

 .  والّصرف الصّحيالّنوع االجتماعي يف برامج حفظ الصّحة
 

3.5 لنوع االجتماعي والصرف الصحي وحفظ الصحة ا  
بينما متثل النساء أهم من يستعمل ويدير مصادر اإلمداد مبياه 

الشرب يتحكم الرجال يف تلك املصادر ويّتخذون أهم القرارات 
ويبني هذا الفصل أن منظومات املياه . املتعلقة مبوقع ونوع املرافق

ندما تشرتك النساء والرجال معا وبفاعلّية يف تعمل بشكل أفضل ع
.التخطيط واإلدارة  

الّنوع االجتماعي وخوصصة املياه  3.6  
تربز حاجة ملحة لوضع قواعد واضحة من أجل تنظيم مشارآة القطاع 

اخلاص واألطراف الفاعلة اخلارجية يف توفري خدمات املياه يف إطار 
لضوء على خيارات بديلة خيضع ملراقبة احلكومة ويسلط هذا الفصل ا

خلوصصة جتارة اجلملة تشمل إشراك األطراف الفاعلة واجملموعات 
البشرية ومقّدمي اخلدمات من القطاع اخلاص واملشاريع املشرتآة بني 

.القطاعني العام واخلاص  
الّنوع االجتماعي واملاء ألغراض الّزراعة والرّي  3.7  

ول إدارة املوارد مبا ذلك ميكن أن تكون معارف الّنساء املزارعات ح
املياه واألرض واملاشية والبيئة على جانب من األمهية بالنسبة 

لقطاع الّزراعة آكل، ويستهدف هذا الفصل إشراك املرأة املباشر يف 
.برامج الري ضمن اجلماعة البشرّية  

  النوع االجتماعي و املياه و البيئة 3.8
 الّنباتات واحليوانات يف تعترب معارف الّنساء وطريقة تعاملهّن مع

الغابات واملناطق القاحلة واألراضي الرطبة عنصرا أساسّيا من 
يتناول هذا الفصل عالقات الرتابط بني . أجل بيئة سليمة ومستدمية

النوع االجتماعي والبيئة وذلك بالرتآيز على الطرق اليت متكن من 
.إدماج النوع االجتماعي يف إدارة البيئة  

الجتماعي و مصائد األسماكالنوع ا  3.9  

على الّرغم من أّن الّنساء والّرجال تتوّفر هلم إمكانّية االستفادة 
والعمل يف قطاع مصائد األمساك يف بلدان عديدة إال أن معظم العمل 

الذي تقوم به النساء يظّل خفيا عن أعني القائمني على اإلدارة 
ت مراعية للنوع وصانعي الّسياسات ويتطّرق هذا الفصل إىل إجراءا
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االجتماعي من أجل تطوير عالقات الّنوع االجتماعي يف قطاع مصائد 
.األمساك  

 
النوع االجتماعي وإدارة املناطق الساحلية  3.10  

تربز احلاجة إىل رؤية مراعية للنوع االجتماعي يف إدارة املناطق 
الساحلّية من أجل تقييم االختالفات بني عمل آل النساء والرجال يف 

ويتطرق هذا الفصل إىل اإلختالفات . جماالت إدارة املناطق الساحلية
اليت تواجه النوع االجتماعي يف االستفادة والتحكم يف املوارد 

.وإدارهتا  
 لّنوع االجتماعي والتغّيرات املناخّية والكوارث املّتصلة باملياه  3.11

يؤثر اجلفاف والفيضانات على الّنساء بشكل أآثر خطورة مقارنة 
لّرجال وقد زادت حدة ذلك األثر على رزقهم نتيجة التغريات املناخية با

ويتناول هذا الفصل السياسات حول التغريات املناخية . وتدخل اإلنسان
واملياه والكوارث اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار مشاغل النساء 

.والرجال معا  
 

 النوع االجتماعي و بناء القدرات  3.12
ت يف هذا الفصل خلق بيئة مالئمة من أجل إدماج يشمل بناء القدرا

النوع االجتماعي يف جمال إدارة املياه والصرف الصحي وذلك من خالل 
أطر رسم السياسات واإلصالحات املؤسساتية وتطوير املوارد 

ويعاجل هذا الفصل أيضا التدابري الالزمة لبناء . البشرية
 اليت تستهدف القدرات على صعيد القاعدة العريضة والربامج

).الفقريات(الرجال من أجل حتسيسهم باالحتياجات اخلاصة بالنساء   

 
 الّتخطيط واآللّيات املراعية  للّنوع االجتماعي يف قطاعات املياه  3.13

تعترب آل من املقاربات املراعية للنوع االجتماعي وآليات التخطيط يف 
تماعية وأهداف قطاع املياه مهمة لتحقيق الفاعلّية والعدالة االج

ويستهدف هذا الفصل آليات التخطيط حول . مساواة النوع االجتماعي
النوع االجتماعي واستعمال مثل هذه اآلليات لتحسني فعالّية وتأثريات 

.التدخالت مبا يف ذلك على صعيد عالقات النوع االجتماعي  
ت مبادرات إعداد املوازنة املستجيبة للّنوع االجتماعي يف قطاعا  3.14

 املياه 
االجتماعي  توفر مبادرات امليزانية املستجيبة ملتطلبات النوع (GRBIs) 

آليات ملموسة لوضع االتفاقيات والسياسات والتعّهدات املّتصلة بالّنوع 
الّضروري الذي يعكس مسامهة  وهي متّثل التعّهد. االجتماعي حيز الّتطبيق

الفصل آيف أنه ميكن النساء يف جهود الّتنمية الوطنّية، ويبّين هذا 
للميزانيات الوطنية أن تدعم االهتمام باحتياجات وأولويات النساء 

.والرجال برفعها إىل مستوى أولويات الّتنمية على املستوى الوطين  

 Chapter 4 مراحل المشروع: إدماج النوع االجتماعي: الفصل الرابع
 

احلها االحتياجات تواجه الربامج اليت ال تأخذ بعني االعتبار يف آافة مر
املختلفة لألغنياء والفقراء والنساء والرجال خطر الوقوع يف انعدام 

ويقدم هذا الفصل دورة مشروع نوعّية . اجلدوى والفاعلية واالستمرارّية
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ميكن مالءمتها لكي تتماشى مع اإلطار احمللي ولكي تربز جوانب النوع 
. مرحلةاالجتماعي اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف آل   

 
إدماج النوع االجتماعي في سياسات قطاع المياه ومؤسساته: سمالخاالفصل   Chapter 

5 
 

ويربز هذا الفصل بإجياز مسارات إدماج الّنوع االجتماعي يف الّسياسات 
.واملؤّسسات ذات الّصلة بقطاع املياه   

ي  مسرد معجم Glossary 
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Foreword 
 

 آلمة أولى
 

ة           يمثل سيناريو المياه     ا للغاي شهدا مألوف ى      . والنوع االجتماعي على امتداد العالم النامي م ن عل ساء يعمل فالن
ة                    اه وحول التنمي وارد المي توفير الماء لتلبية احتياجات األسر بينما الرجال يتخذون القرارات حول إدارة م

وطني     ي وال ي       . على الصعيدين المحل سياسات الت رامج وال د أن المشاريع والب ستهدف معالجة   ونحن نعتق ت
شرية للرجال                     ة الب ة وفرص التنمي وارد المائي حاالت المساواة النوع االجتماعي ستحسن بال شك إدارة الم

و يتطلب تحليل الرؤى المتصلة بالنوع الجتماعي فيما يتعلق بالموارد المائية في           . والنساء على حد السواء   
ة في      .العديد من الحاالت مقاربة خصوصّية لكل سياق على حدة         اه لألغراض اإلنتاجّي  ويمثل استعمال المي

اه                  ساء والرجال في المي ل الن تحكم من قب مقابل استعماله لألغراض المنزلية، وآذلك إمكانية  االستفادة وال
مّ                     ك الك واألرض والقروض وخدمات التوّسع آلها أمثلة للمسائل التي تحتاج للمعالجة، وقد تم اآلن جرد ذل

ة         الغزير من اآلليات     ّسر إمكاني ة لكي تتي وارد المائّي اعي في إدارة الم المتوفرة حول عالقات النوع االجتم
ستعملين    رة                    . االستفادة لكافة الم ة آبي وارد ذات قيم سار ضبط وجمع عدة م ذا الم م في ه شأت    . وت ولكن ن

:آذلك فجوة معلوماتية أبرزت الحاجة للمزيد من البحث في هذا القطاع  
 

ي إدارة          اإلنمائيموارد المبدئي لبرنامج األمم المتحدة      وقد تّم وضع دليل ال     اعي ف وع االجتم  حول إدماج الن
ام                       و ع اه في آيوت المي الثالث حول المي دى الع اد المنت ّردود      . 2003الموارد المائّية خالل انعق ان لل د آ وق

ارس    المتلّقاة منذ ذلك الحين أن شكلت النسخة الّثانية المراجعة بالكامل والتي تم تقدي              2006آذار /مها  في م
.خالل انعقاد المنتدى العالمي الرابع حول المياه في مكسيكو  

 
ة     بانية والعربي سية واإلس ة والفرن ي اإلنجليزي ات وه ع لغ ي أرب دة ف ة الجدي وفر الطبع م . وتت ل معظ وتمث

 آل  األقسام من اإلصدارات الثالث األخيرة ترجمات عن اإلنجليزية ولكن بعضها نصوص أصلية تخصّ    
ى نطاق أوسع                     وارد عل منطقة لغوّية على حدة، وتوفر مثل تلك المقاربة المجال لتوزيع واستعمال دليل الم
.بدرجة آبيرة  

 
سهيل                             ك من أجل ت اه وذل ا تخّص المي ا فرعي ة عشر قطاع ى ثالث وينقسم هذا اإلصدار من دليل الموارد إل

ة ومن حيث            اه      إمكانّية االستفادة من الّدليل في أغراض خاّص ة للمي ى     .  استعماالت خاّص داخل إل ّدم الم وتق
. آّل قطاع على حدة وصفا  للنقاشات وللمسائل الّراهنة حول النوع االجتماعي  

 
ة      (وقد تم جمع آافة المراجع والموارد        ع      ) بما في ذلك الكتّيبات والخطوط التوجيهي ة ومواق ودراسات الحال

اه في     . الويب ذات الّصلة حسب آل قطاع فرعي على حدة         اعي والمي آما وضع آّتاب تحالف النوع االجتم
.هذه الوثيقة نصب أعينهم ضرورة تسهيل القراءة والّتصنيف الواضح عبر مختلف أطوار آتاباتهم  
 
.إال أّننا ننصح القّراء بتصفح آامل دليل الموارد إن آانوا بصدد البحث عن أي وثائق مفيدة ومهّمة  
 

م الم       اه                 ويسعى آل من برنامج األم دولي للمي اه والمرآز ال اعي والمي وع االجتم ائي وتحالف الن تحدة اإلنم
ّشراآة     امج ال ة وبرن وارد المائّي ة للم ل اإلدارة المندمج ن أج درات م اء الق ادرة بن صحي ومب صرف ال وال

ين  من خالل دليل الموارد الحالي إلى مساعدة المهنّيين في قطاع المياه والسياسيين والمختصّ             العالمي للمياه 
اه                              تفادة أفضل من المي ة اس وفير إمكاني ة نحو ت ودهم الرامي ي جه اعي وآخرين ف وع االجتم سائل الن في م

أي مساعدة من جانب            . بالنسبة للنساء الفقيرات واألطفال والرجال في آافة أنحاء العالم         هذا وإّننا نرحب ب
ة أو    ات حال افات أو دراس ات أو إض كل مالحظ ي ش ّدليل ف ذا ال ستعملي ه راض م ساهمات ألغ أي م
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ب      ع الوي ى موق وّفرة عل وارد المت ل الم سخة دلي ّدوري لن ين ال ة والتحي دارات القادم : اإلص
www.genderandwater.org/ 
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 االختصارات 
 

CapNet  بناء القدرات من أجل اإلدارة المتكاملة لموارد المياه 
CBOs   المنظمات القائمة ضمن الجماعة البشرية 
FAO   منظمة األغذية والزراعة 

GRBIs  مبادرات إعداد الميزانيات المستجيبة لمفهوم النوع االجتماعي 
GWA   والمياه النوع االجتماعي تحالف  
GWP   نامج الشراآة العالمي للماءبر 

IRC    ومرافق الصرف الصحيالمرآز الدولي للماء 
IUCN   االتحاد العالمي للمحافظة على الثروات الطبيعية 

IWRM  اإلدارة المتكاملة لموارد المياه 
MDGs  أهداف األلفية اإلنمائية 
NGOs  منظمات غير حكومية 
O&M   التشغيل والصيانة 
UNEP   المتحدة للبيئةمماألبرنامج  

UNICEF   يونيسف(منظمة االمم المتحدة للطفولة( 
UNDP  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

WATSAN  مصادر المياه ومرافق الصرف الصحي 
WSSD  القمة العالمية حول التنمية المستديمة
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Chapter 1 Introduction to the Guide 
 التوجيهي الفصل1: مدخل إلى الدليل 

 
  دليل الموارد ؟وهما  -1-6

1.1. What is this Resource Guide? 
 

 هذا الدليل في ، وقد نشرالموارد المائّية النوع االجتماعي في إدارة إدماج دليل الموارد حول منهذه هي الطبعة الثانية 
لمساعدة الممارسين يمثل الدليل وثيقة مرجعية و. 2003 في سنة  من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمرة األولى 

 بقطاع المياه وآّل مهتّم النوع االجتماعي إدماجفي مجال النوع االجتماعي والمياه باإلضافة إلى المسؤولين عن والمهنّيين 
 إدماج حول -ومجموعات آلّيات ودراسات حالة وآلّيات وآتب وورقاتثائق  و- لموارد جديدة ةيمثل دليل الموارد توليفو

(في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية النوع االجتماعي  IWRM  ومزيد القراءة العمل إلى دعم وهو يهدف ).
السيما فيما يتعلق بالمسائل و عامة حول قطاعات جديدة لمحات وقد تمت إضافة .والبحث

.والنقاشات الراهنة   
 

 ؟ دليل المواردوضع لماذا تم  -1-7
1.2. Why was it developed? 
 

ى المعلومات   ابة لحاجة محددة       الدليل آاستج  وضعتم   اج  حول    إل اعي في        إدم وع االجتم اإلدارة  الن
ة  وارد المائي ة للم ( المتكامل IWRM ك  .) ان هنال ات، إال   وإن آ ن المعلوم ام م در ه ك  ق أّن تل

ة            المعلومات مشتتة بين   المصادر التي    مختلف المؤسسات والمنظمات مما يجعل من الصعب معرف
اعي     خاصة حول   نوعّية تهّم جوانب    د   على موار  يمكن الحصول منها   في قطاع    إدماج النوع االجتم

اعي   الّساعين نحو جهودويدعم هذا الدليل    . المياه ا     إدماج النوع االجتم شاريعهم آم رامجهم وم في ب
ذين  ك ال دعم اوالئ ىي ون إل اعي يرم وع االجتم ول الن اراتهم ح ارفهم ومه وير مع واإلدارة  تط

(المتكاملة للموارد المائية  IWRM.( 
 

 ؟ دليل المواردما هي أهداف  -1-8
1.3. What are its objectives? 
 

: ما يلي الدليل التوجيهي حول الموارد إلى هذايهدف  
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وفرة  • وارد المت ات والم سهيل االستفادة من األدبي ات صلة ب اعي والمّت واإلدارة لنوع االجتم
 ).IWRM(المتكاملة للموارد المائية 

شطةة  وفعالياستمرارّیةتحسين  • ة األن اه المتعلق ك من خالبالمي ل حول ل وذل  إدراج تحلي
 . النوع االجتماعي والعدالة االجتماعيةمساواة

ة   للمواد متيّسرالوعي بمفهوم النوع االجتماعي من خالل مرجع        ودراك  اإلتحسين   • المعرفّي
 .المتوّفرة واآللّيات

ة • ذ واإلدارة ومتابع يط والتنفي ول التخط ات ح سين المقارب وارد  تح ة للم اإلدارة المتكامل
 ).IWRM(المائية 

 
  تم تطویر الّدليل ؟آيف -1-9

1.4. How was it developed? 
 

وارد    ل الم وير دلي ان تط ة  آ ة تفاعلّي ة عملّي اه     بمثاب ال المي ي مج ين ف شارين وممارس شمل مست  ت
اه             ون في مختلف قطاعات المي رامج يعمل ى الب ائمين عل اعي وق وع االجتم  وفي  وأخصائيين في الن

ارات ف الق د .مختل سيق توليف  وق م تن ل  ةت ن قب ة م ة الثاني ة الطبع اعي والم رابط وع االجتم  اء  الن
)GWA(  الدولي للمياه والصرف الصحي للمرآز الفنّيةمع المساهمة ) IRC د ساهم   ). آل من    وق

ة اعي والم رابط وع االجتم GWA (اء الن صحي   و)  صرف ال اه وال دولي للمي ز ال المرآ  (IRC) 
ادرو ل  ةمب ن اج درات م اء الق ةاإلدارة   بن ة المتكامل وارد المائي (CapNet)   للم م   و امج األم برن

(UNDP) المتحدة اإلنمائي  اه         برنامج    الشراآة العالمية من أجل المي (GWP) سيق    في إطار      بالّتن
. الالزمالتمويل (UNDP)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بينما وفر الجهودهذه   

 
 ؟ الّدليلعمل یجب أن یستآيف -1-10

1.5. How should it be used? 
 

ة و  وط توجيهي ة خط وارد مجموع ل الم ل دلي اتال يمث ة آلّي ة ال مجموع اج متدرج وع إلدم  الن
واد            ف .االجتماعي االقتران مع النصوص والم ّصلة هو دليل مرجعي يجب استعماله ب وّفر . ذات ال  وي

ة    ة عام وارد لمح ل الم وجزةدلي سائل القائ م صا للم ة     وملخ ة المختلف ات الفرعي من القطاع ة ض م
ة لإلدارة ل ة المتكامل وارد المائي (لم IWRM د )  عوق ن أجل رف وعي صّمم م ستوى ال اء م  واالرتق

اعي           ب النوع االجتم ة ب صلة   التعلم والتحليل حول العدالة االجتماعية والمسائل المتعلق سهل  . ذات ال وت
سائل  الّترآيز بصفة نوعّيةبمواضيع معّينة إمكانّيةالفصول واألقسام للمهتمين     ويمكن  . على تلك الم

ون ّدليل  أن يك دا ال ي مفي ة أوالف ة الفصول ذات األهمي دال من ،مراجع ة ب ن محاول دليل م راءة ال  ق
ى الغالفالغالف وفر و.  إل سامت ستعملينخرى األ األق وادللم وارد إضافية ا م ن  وم ى جانب م عل

.  رد المائيةمقاربة شاملة إلدارة الموااألهمية من أجل   
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Chapter 2 Gender and Integrated Water Resources Management (IWRM) 
 

 :تقدیم  مفهوم اإلدارة المندمجة للموارد المائية .1.2
2.1. Introducing IWRM 
 
(IWRM)اإلدارة المندمجة للموارد المائية   ألغراض التنمية المستديمة وتخصيص منهجي هي مسار 

 وقد تمت صياغة مفهوم ومبادئ اإلدارة المندمجة للموارد المائية خالل .موارد المائيةومتابعة وضع ال
، 21 من جدول األعمال18 وفي الفصل 1992المؤتمر الدولي حول المياه والبيئة المنعقد في دبلن عام 

(UNCED) األمم المتحدة حول البيئة والتنمية منّظمةوهو وثيقة إجماع صادرة عن مؤتمر  قد في  المنع
. أيضا1992ريو دي جينيرو عام   

 
وتمثل اإلدارة المندمجة للموارد المائية مقاربة شاملة عبر مختلف القطاعات لمسألة إدارة الموارد المائية 

ضمان  مقاربة تهدف إلى آما أّنها و.استجابة للطلبات التنافسية المتزايدة على إمدادات الماء العذبوذلك 
دون و واألرض والموارد ذات الصلة من أجل مالءمة مستوى الرفاه اإلجتماعي للمياه التنمية المنسقة

، وقد سعى صانعو )2000الشراآة العلمية من أجل المياه، ( البيئية المنظوماتإلحاق الضرر بإستمرارية 
السياسة والمحللون والمنظمات الدولية والحكومات إلى اإلجماع على مبادئ لتوجيه عملية وضع 

ت ورسم السياسات ووضع مبادرات خاصة في مجال اإلدارة المندمجة للموارد المائية، وقد األولويا
:شملت المبادئ األساسية  ما يلي  

 

 ضرورة التعامل مع الماء على انه سلعة إقتصادية و إجتماعية وبيئية  •

ال أن ضرورة أن ترآز السياسات المائية على إدارة المياه آكل متكامل و •
 . توفير الماءتقتصر على مجال

 التنمية المستديمة للموارد المائية وتمكين بتسهيلضرورة أن تقوم الحكومة  •
 .من خالل توفير سياسات مائية مندمجة وأطر تنظيمية

 . المناسب األدنىضرورة أن تتم إدارة الموارد المائية على المستوى •

 .حفظ المياهوضرورة اإلقرار بدور المرأة المرآزي في توفير وإدارة  •

 
ويمكن أن يساعد تطبيق اإلدارة المندمجة للموارد المائية آفلسفة وسياسة عامة وخطوط توجيهية في 

: التاليةالمسائلالتنفيذ على توجيه   
 

 في مجال المياه ومزيد التنسيق إدارة الحكمالحاجة إلى مستوى أفضل من أسلوب  •
ياه الشرب والصرف والتعاون بين مختلف القطاعات المختصة بالمياه مثل توفير م

  البيئية المنظوماتالصحي وحفظ 

المنافسة والصراعات المحتملة بين األطراف الفاعلة من آافة القطاعات وبين األفراد   •
 .والجماعات البشرية والحكومات

 .تدهور الوضع البيئي الذي يهدد آافة مظاهر الحياة على آافة األرض •
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 من حيث إمكانية اإلستفادة والتحكم في حاالت التفاوت على صعيد النوع اإلجتماعي •
  القرار بين النساء والرجال وصنعالموارد والمنافع والتكاليف 

 . الفقراجتثاثالحاجة إلى تنمية مستديمة للموارد المائية آعنصر أساسي من أجل  •

 
 :تقدیم النوع اإلجتماعي .2.2

2.2. Introducing Gender 
 

ة تقدير التداعيات الحاصلة  على النساء وعلى الرجال نتيجة أي  النوع االجتماعي عمليإدماجيعني مفهوم 
إجراء أو عمل مخطط له بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج في آافة المجالت و على جميع 

سواء بعدا أساسيا في تصور ال وخبرات النساء والرجال على حد لجعل مشاغلاألصعدة، وهو إستراتيجية 
ييم السياسات والبرامج في آافة المجاالت السياسية واإلقتصادية والمجتمعية بحيث وتنفيذ ومتابعة وتق

المجلس  (خالل تحويل المسار القائم من يصبح بإمكان الرجال والنساء القضاء سويا على االمساواة
).، أضيفت عبارة التأآد1997اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمم المتحدة،   

 
وضع لل تدهور البد أن تسفر عن الموارد المائية إدارةاعية الطابع في مجال أن أي مقاربة غير منسقة وقط

 التخصيص بين مختلف اإلستخدامات المتنافسة الموارد المائية وسوء عملّياتالبيئي جراء فرط إستغالل 
ك الغير والتوزيع الغير العادل للمنافع وأعباء ورداءة التشغيل والصيانة للبنية األساسية، وقد أدلى اإلشرا

مالئم للنساء والرجال إلى إعاقة البرامج والمشاريع الموجهة نحو تحقيق إستمرارية إدارة الموارد 
المائية،وقد أخفقت مشارآة الجماعة البشرية ومقاربات اإلدارة في معالجة تلك المسائل، ويعود ذلك بشكل 

.فراد لهم هدف مشتركآبير الى انه غالبا ما ينظر الى الجماعات البشرية آمجموعة من األ  
 

 أن أي جماعة بشرية ليست مجموعة أفراد متساوين يعيشون في منطقة جغرافية محددة  بل هي ةوالحقيق
 والثروة والتأثير والقدرة الّنفوذتتكون في العادة من أفراد ومجموعات يتحكمون في مستويات مختلفة من 

 . الجماعات البشرية مجموعات مصالح متنافسةعلى التعبير عن احتياجاتهم ومشاغلهم وحقوقهم، وتضم
وعندما تكون هناك ندرة في الموارد يحصل تنافس على اإلمدادات وأولئك  الذين يتواجدون في اسفل سلم 

يجدون أنفسهم في خلو من الموارد، وتضع عالقات القوى غير المتساوية ) النساء والرجال الفقراء(القوة 
وآاالت ال تطبيق تحليل مراع لمتطلبات النوع االجتماعي أن يساعد شأنن النساء في موقع غير مالئم وم

 النساء فتلبية احتياجات مختلأجل  من أفضلالمختصة في قطاع المياه على تخصيص مواردها بشكل 
.والرجال والجماعات المهمشة  

 
ات النوع االجتماعي  األفراد دائما أن تؤخذ الرؤى المراعية لمتطلبالمتمرآزة حولوال تضمن المقاربات 

 النوع االجتماعي يمكن أن تكون مفيدة في إدماج وبالتالي فان أي استراتيجية متروية في .بعين االعتبار
.  وتخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامجتحليلجزءا من ] وأية مسائل؟[ تلك المسائلتشّكل ضمان أن 

 على المستوى التغيير المطلوبيساعد على إبراز  النوع االجتماعي يمكن أن إدماجاألهم من ذلك أن و
.المؤسساتي والتنظيمي من أجل ضمان مساواة النوع االجتماعي آتعهد مستمر  

 
 :تعریف النوع االجتماعي .3.2

2.3. Defining Gender 
 
يعني مفهوم النوع االجتماعي مختلف األدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعالقات 

ئمة بينهم وال يقتصر المفهوم اإلجتماعي على النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد بها القا
 ويرتبط النوع االجتماعي عموما .التعايش االجتماعيمسار  من خالل م وهوياتهوسلوآياتهمخصائصهم 
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ثر األدوار المختلفة للنساء  وتتأ.إمكانية االستفادة من الخيارات والمواردبحاالت الالمساواة في الّنفوذ وفي 
 ، ويمكن لتلك األدوار والمسؤوليات أن تتغير.والرجال بالحقائق التاريخية والدينية واإلقتصادية والثقافية

.عبر الزمنحتما تتغير و  
 
ويقر استخدام مصطلح النوع اإلجتماعي في هذا الدليل التوجيهي بجانب التقاطع بين تجربة النساء على 

 وانتهاآات حقوق اإلنسان وليس فقط باإلعتماد على جنسهن بل آذلك من جهة عالقات قوى التمييزصعيد 
العجز أو الدين /أو الطبقة أو العمر أو القدرةاالنتماء العرقي أو الطائفة أخرى ناشئة عن العنصر أو 

  .ومجموعة من العوامل األخرى بما في ذلك مدى انتمائهن الى السكان األصليين
 

وتشّكل العالقات التي يتقاسمها . ف الّنساء والّرجال بطرق مختلفة حسب اختالف المجتمعاتتعريويتم 
وتشّكل عالقات الّنوع االجتماعي وتشّكلها آذلك . الّنساء والّرجال ما يسّمى عالقات الّنوع االجتماعي

قات النوع اإلجتماعي  وتتمثل عال. القانونية أو السوقوالّنظمثل األسرة مجموعة متنّوعة من المؤّسسات م
 تلك العالقات لقبغالبا ما ُتو . بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية النساءتراتبّيةفي عالقات قوى 

 . اجتماعيا ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغير عبر الزمنمحّددة عالقات ولكّنها" طبيعية"التراتبية على أنها 
وتتخللها محاور في نفس الوقت  تتميز بالصراع والتعاون ةوتشكل عالقات النوع اإلجتماعي ديناميكي

الحالة االجتماعية أو الموقع  وأالعمر  وأو الطبقة أ التي تشمل الطائفة ةأخرى من اإلعتبارات المتراآم
.داخل األسرة  

 
 وتختلف عن أدوار بيولوجية مثل القدرة على الوالدة وفق إعتبارات بين الجنسين االختالفات وتتحّدد

  . اجتماعياالممالةالنوع االجتماعي 
 

 تناولوباعتبار ما سبق ذآره فان أي تحليل مراع لمتطلبات النوع اإلجتماعي يعني الطريقة المنهجية في 
 ويتطلب أي تحليل مراع لمتطلبات النوع االجتماعي فصل .تأثيرات التنمية المختلفة على النساء والرجال

ويتعين أن يتم التحليل المراعي لمتطلبات النوع . ومكافأتهتقسيم العمل البيانات حسب الجنس وفهم آيفية 
 نشاط أو قرار سيؤّخر أياإلجتماعي في آافة مراحل عملية التنمية ويتعين على المرء أن يتساءل آيف 

) 1993بارآر(أو مخطط معين بشكل مختلف على النساء والرجال   
 

 :اإلطار التاریخي للنوع االجتماعي .4.2
 
2.4. The Historical Framework of Gender 
 

.د الماضيةو على امتداد العق تطّوراشهدت مقاربات المرأة والنوع االجتماعي في عملية التنمية  
 

 التنمية إلى غاية بداية السبعينات من القرن الماضي احتياجات النساء الفقيرات سياساتاستهدفت د وق
" الرفاه"  وأصبح الترآيز في ما يعرف اآلن بمقاربة.تبشكل آامل في سياق أدوارهن آزوجات وآأمها

 وآان يفترض أن المنافع المتأتية من . صحة األم والطفل ورعاية األطفال والتغذيةنحوموجها 
استراتيجيات االقتصاد الكلي الموجهة نحو التحديث والنمو ستؤول إلى الفقراء، وأن النفع سيعود على 

 .وآانت النساء متلقيات سلبيات للمنافع. لمرآز االقتصادي ألزواجهنالنساء الفقيرات بفعل تحسين ا
وآانت خدمات المياه والصرف الصحي تحدد في سياق الرعاية الصحية وحفظ الصحة وهي مسؤوليات 
.آانت تعتبر من ضمن مسؤوليات النساء  

 
" ة في مسار التنميةالمرأ"واعتبارا من سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي سعت مبادرة 

(WID) نحو إدراج النساء ضمن مسار التنمية القائم من خالل استهداف النساء أنفسهن وغالبا في أنشطة 
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التي " النساء في مسار التنمية" مقاربة  وآانت النساء عادة متلقيات سلبيات في مشاريع.خاصة بالنساء
 وعلى الرغم من أن العديد .رفع مستوى دخلهنوعلى أآدت غالبا على جعل النساء منتجات أآثر فعالية 

 والدخل أو الموارد على الصّحةحسنت مستوى خدمات " النساء في مسار التنمية " مقاربةمن مشاريع
 . يفتقر لالستمراريةمن تلك المشاريععالقات الالمساواة وظل عدد آبير تحّول األمد القصير إال أنها لم 

إن تلك المشاريع لم تأخذ في "  النساء في مسار التنمية"  في مشاريع وقد تمثلت إحدى النقائص الشائعة
.مرونة الوقت والعمل عند المرأةعامل  األدوار المتعددة للنساء أو أنها أساءت حساب اعتباراتها  

 
 (GAD) النوع االجتماعي و التنمية مقاربة تّم تطوير الثمانينات من القرن الماضي أواخرواعتبارا من 

 الّنساء إزالة حاالت التفاوت في الموازنات االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين تمّثل هدفها فيالتي ي
ستمد الجزء األآبر من العمل المنجز اليوم  وُي. آشرط مسبق نحو تنمية متمرآزة حول األفرادوالّرجال

جاهز ال يتوفر أي مخطط  في هذه المقاربة ونظر إال أنه هناك عدة زوايا .المعلومة من تلك المقاربة
والنوع " المرأة في مسار التنمية" وما تزال مبادرة .لتحقيق المساواة والعدالة في إدارة الموارد المائية

.قيد االستخدام حاليا" االجتماعي والتنمية  
 

تحويل عالقات النوع " النوع االجتماعي والتمكين "وقد حاولت في السنوات األخيرة مقاربة حول 
. وذلك من خالل الّتأآيد على الّتمكين الّذاتي للمرأة القائمةياعاالجتم  

 
 1:مبادئ اإلدارة المندمجة للموارد المائية وتداعياتها على صعيد النوع االجتماعي .5.2

 
2.5. Principles of IWRM and their Gender Implications1 
 

ية في إدارة الموارد المائية وتشير األزمة توفر اإلدارة المندمجة للموارد المائية فرصة لخلق نقلة نموذج
البيئية العالمية والفقر المتنامي في المناطق الحضارية والمناطق الريفية واستمرار عالقات المساواة 
.النوع االجتماعي آلها إلى بروز الحاجة إلى مقاربة حكومية في استغالل وإدارة المياه  

 
سجام بين المؤسسات المختلفة والسياسة العامة واألطر  تطبيق هذه اآللية مستوى من االنويتطّلب
 وآذلك إجراءات متروية تأخذ بعين االعتبار عامل االستمرارية البيئية وتحليال تقاطعيا لمختلف الّتنظيمّية

 وال يشكل النوع االجتماعي في هذا اإلطار نقطة  تحليل آافية ما لم تؤخذ بعين االعتبار .عوامل التأثير
 والقدرة والعمر المتقاطعة من حيث العنصر البشري والطبقة والطائفة واالنتماء العرقي تياآذلك الهو

.  الذاتية والموقع الجغرافي  
 

 :یجب أن یعامل الماء آسلعة اقتصادیة واجتماعية وبيئية •
 

 المياه والبنية األساسية إمدادات وتشكل خدمات .إن الماء العذب ذو قيمة ومحدود °
مدادات األساسية من اإل االستفادة من إمكانّيةطة اقتصادية بينما  تشكل المتصلة بها أنش

المياه في ذات الوقت حقا أساسيا من حقوق اإلنسان ويتعين أن يتم إدراج استعمال الماء 
الذي يميل إلى أن يكون من ، ألغراض الصرف الصحي واالستخدامات المنزلية

وغالبا ما ال تملك . صادّية الستعماالت المياه، ضمن تقديرات القيم االقتمسؤوليات النساء
 جهود التنمية سلبا على مصادر تؤّثر أي حقوق في األرض والمياه ويمكن أن الّنساء

 .أرزاقهن
                                                 
1997 و توماس و اخرون1998ويجك سيجباسما :  بتصّرف من 1  
1 Adapted from: Wijk-Sijbesma, 1998 and Thomas et al,, 1997. 
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 .عتبار قدرة الناس على الدفعااليتطلب اإلمداد بالمياه دفع مقابل له وعلى أن توضع في  °

 ر ولئن تطلب األم.ت النوع االجتماعيوغالبا ما يتم التغاضي عن مصالح النساء وعالقا
 حينئذ إشراك النساء والرجال معا في فذلك يتطّلبدفع رسوم على إمدادات المياه للمنازل 

مالية فإنهن ال يزال السيولة ال وعلى الرغم من أن النساء ال يتحكمن في .ضبط األسعار
فعه الرجال ذلك ألنهن  أآثر مما يدوالّصرف الصّحي للماء مقاباليتوقع منهن أن يدفعن 

 ويتطلب األمر بالتالي .مسئولياتهن يعتبر من المستعمالت الرئيسيات للماء وأن ذلك
 .تحليال لمتطلبات النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية

 
 مسألة الحصول على االحتياجات األساسية من الماء آسلعة اجتماعية وآحق إدراجيتعين  °

 ويجب أن ال تنطبق رسوم .ات وفي عمليات التخطيطمن حقوق اإلنسان ضمن السياس
ال  أن آما يجب تلبية االحتياجات البشرية األساسية  الماء فيمرتفعة مقابل استهالك

 .آذلك استهالك الماء ألغراض الطبخ وحفظ الصحةتلك الّرسوم المرتفعة تقلص 
 

  : توفيرها أن ترآز السياسات المائية على إدارة المياه وأن ال تقتصر علىیجب •
 

يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور في توفير خدمات إمدادات المياه من أجل تحقيق  °
وآذلك  ويتعين على الحكومات الوطنية تولي مسؤولية مراقبة نوعية مياه .فعالية أفضل

 وتتولى الحكومة آذلك مسؤولية . ومتابعة مقدمي الخدمات من القطاع الخاصتنظيم
الشرآات الساعية وال تكون سوى  .ت آافة السكان من إمدادات المياهضمان تلبية احتياجا

إلى تحقيق الربح وحدها غير معنية باألسر ضعيفة الدخل وبمستعملي الماء ألغراض 
منزلية وبالذين يستعملون الموارد المائية واألحواض المائية لضرورياتهم المعيشية 

 .فئاتاألساسية، وتمثل النساء ثقال آبيرا في تلك ال
 

 ويتعّينمع تنامي عملية الخوصصة تتزايد أهمية بناء القدرات لدى الجماعات المحلية  °
 .شكل متساو من ذلك المسار وفي إطارهبضمان انتفاع النساء والرجال معا و

 
 یتعين على الحكومات تسهيل وخلق بيئة مالئمة من أجل تنمية مستدیمة للموارد المائية من خالل  •

 :أطر قانونيةوندمجة للموارد المائية توفير سياسات م
 

جراءات المتخذة في قطاع من اإليتطلب األمر إدارة شاملة للموارد المائية ذلك أن  °
 ويختلف ذلك .خرآقطاعات المياه تؤثر على توفر المياه وآمياتها ونوعيتها في قطاع 

نس والعمر ، حسب الج ذاتهااألثر على النساء والرجال بين األسر أو حتى ضمن األسر
 .والوضع االجتماعي

 
ويشمل مستويات األعلى داخل البلدان والوزارات ضرورة أساسية، اليشكل التنسيق على  °

 . بعين االعتبار مصالح النساء وحقوقهنتؤخذ أن وعلى المستويات األدنى ذلك أيضا
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 يجب أن تتم إدارة الموارد المائية على المستوى األدنى المناسب •

  
 وباعتبار أدوار .آافة األطراف الفاعلة إلى إدارة أفضل للموارد المائيةتؤدي مشارآة  °

النساء التقليدية في إدارة الموارد المائية فهن يعرفن ما يجب إدراجه في التخطيط 
 .والممارسة

 
لقرارات الدعم من جانب أولئك القائمين على االمستوى األدنى هو األهم لضمان أن تجد  °

 . على التنفيذ هم غالبا من النساءالقائمون وهؤالء .على أرض الواقعتنفيذ مشاريع المياه 
 ضمن الجماعات البشرية التفاوضّيةوتمثل األسر التي ترأسها نساء مستوى من القدرة 

في سبيل إدماج خاص  حينئذ بذل جهد األمر ويتطلب .أقل من األسر التي يرأسها رجال
 .تلك األسر

 
 :رآزي في توفير وإدارة وحفظ المياهيجب اإلقرار بدور النساء الم •

 
يجب أن تستهدف الحمالت الموجهة نحو تقليص تبديد الماء الرجال والنساء معا وبصفة  °

 . للمياهخاصة الصناعات والمؤسسات
 

 .تشكل مهارات ومعارف النساء عنصرا أساسيا في إدارة المياه بالشكل المجدي والفعال °
 

لصرف ا وتحسين نوعية المياه والتلّوثقاومة بمسألة ماالهتمام يتطلب األمر إيالء مزيد  °
المنزلية، لألغراض الصحي بما يعود بالمنفعة على النساء الالتي يقمن بتجميع المياه 

 .وآذلك لتحسين الوضع الصحي
 

  ؟ مراعية للنوع االجتماعي في اإلدارة المندمجة للموارد المائيةرؤیةإذا استخدام  .6.2
2.6. Why use a gender perspective in Integrated Water Resources Management? 
 
 

 مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي في اإلدارة المندمجة للموارد المائية أمرا رؤية استخدام يعتبر
:الفصول الّتاليةضروريا لعدة أسباب، آما هو مبين في   

 
 :هاجس الفعالية والجودة في برامج ومشاریع قطاعات المياه .1.6.2

2.6.1. Concern for effectiveness and efficiency in water sector programmes and projects. 
 
 
يمكن إشراك آل من النساء والرجال في المبادرات المندمجة في الموارد المائية من زيادة الفاعلية 

المشروع شأن مشارآة النساء والرجال معا أن تضفي تحسينا على إدارة ومن  .والجدوى للمشاريع
 وبعبارة أخرى فإن أي مشروع يكون أقرب إلى بلوغ ما يرغبه .استمرارّيتهوتحسن بالتالي إمكانية 

مشارآين نشيطين ومن ضمن ) األغنياء والفقراء معا(القائمون على التخطيط إذا آان الرجال والنساء 
.صانعي القرار  

 
السياق فقد تناولت ثالث دراسات نوعية هذه  في هذا األمثلة االستداللّية تشكيلة واسعة من إلى جانب

:المسألة  
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 مشروعا 44 حلقات االرتباط حول الطلب والنوع االجتماعي والفقر من –الصوت واالختيار للنساء "

البنك العالمي حول المياه / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" مشروع بحثي لبرامج . للمياه في آسيا وإفريقيا
.والصرف الصحي  

 
أن خدمات المياه ستحفظ وتستخدم من قبل بد بدت النتائج األولية على أنها تؤآد الفرضية القائلة وق

رجاال ونساءا، (الجماعات البشرية على نحو أفضل إذا مكنت المؤسسات والسياسات الجماعات البشرية 
 سابق إطالع حول  واتخاذ القرارات عنإضفاء طابع المبادرة على تلك الخدماتمن ) أغنياء وفقراء معا

 مرافق الخدمات بحيث يتم وإدارةصيانة بنوع منظومات إدارة وتمويل الخدمات وبناء القدرات الكفيلة 
أنظر (على نحو عادل تقاسم األعباء والمنافع   www.wsp.org/English/index.html  ( 

 
في مناطق ريفّية مشروع إمدادات مياه 121لبنك العالمي لعدد مراجعة من قبل ا  

 
بينت تلك المراجعة أن مشارآة النساء آانت من ضمن المتغيرات المرتبطة على نحو وثيق بفعالية 

 وتبين آذلك أن الفشل في أخذ اختالفات وحاالت المساواة النوع االجتماعي بعين االعتبار .المشروع
 ففي الهند على سبيل المثال ظلت الخنادق المخصصة لرمي الفضالت .ريع فاشلةيمكن أن يؤدي إلى مشا

 حتى لو -الواقعة خارج القرى غير مستعملة واستمرت النساء في وضع الفضالت على مقربة من بيوتهن
 من الفضالت شاحنات يحملن ألنهن آن ال يردن أن يشاهدن وهنا -فرضت عليهن غرامات نتيجة ذلك 

نارايان  (المشكلة استشارة مع النساء لكان أمكن تفادي تلك آانت قد تّمت  ولو .لقريةإلى ضواحي ا
1995. (  

 
دراسة للمرآز الدولي للمياه والصرف الصحي حول مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي "

"للجماعات البشرية  
 
(IRC)بينت دراسة أجراها المرآز الدولي للمياه والصرف الصحي إمدادات المياه  حول مشاريع 

بلدا أن المشاريع المتصورة  15 في  جماعة بشرية 88والصرف الصحي للجماعات البشرية لدى 
ستمرارية والفعالية من االوالمنفذة في ظل المشارآة الكاملة من جانب النساء تتميز بمستوى أفضل من 
).2001ويجكسيجبسما، (تلك التي ال تدرج النساء آشرآاء آاملين   

 
لرغم من أن البحث اتجه نحو الترآيز على قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي إال أنه يالحظ وعلى ا

 ويمكن مالحظة األثر اإليجابي من إيالء العناية إلى .نفس االتجاه أيضا في قطاعات مياه أخرىهذا 
روع مستهدفات  وقد تجاوز هذا المش.نمسائل النوع االجتماعي في مشروع تطوير الري البلدي في الفليبي

سند نجاح هذا المشروع إلى  وقد ُأ.المادية وتقديرات مستويات آثافة الري وحجم محاصيل األرزالّتنمية 
 ويعتمد هذا المشروع على تقليد سائد يتمثل في مقومات ري .المشارآة الكاملة للمنتفعين المستهدفين

 ويعود . مستقلة لألرضملكّيةالنساء حقوق  الثقافي التي تمارس فيه لإلطاردها المزارعون ويستجيب يشّي
تجنيد قائمين على تنظيم الجماعات تّم :  العوامل الّتاليةالجماعة البشرية إلىتلك نجاح المشروع في 

 هؤالء من النساء، وضمان عضوية الزوجين معا في جمعيات مستعملي المياه، الثلثان منالبشرية وآان 
سّهلت ي األدوار القيادية، وأمكن آذلك مالحظة أن عضوية النساء قد ال على تولوتشجيع النساء بشكل فّع

)1994آويسو يمنيغ،(مالية لألسرة  رسوم االستعمال باعتبار أن النساء يتحكمن في الشؤون التحصيل  
 

 هاجس استمراریة البيئة  .2.6.2
2.6.2. Concern for environmental sustainability 
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في ور العالم بأدوار متباينة في التعامل مع النباتات والحيوانات يضطلع آل من النساء والرجال عب

 آما تتباين األدوار المناطة بالنوع .الزراعةفي استغالل الغابات واألراضي الجافة واألراضي الرطبة و
تلك  وباعتبار .االجتماعي في تجميع الماء وحطب الوقود والعلف لالستعمال المنزلي ولتحقيق الدخل

المتباينة في البيئة الطبيعية فان خبرات ومعارف النساء تشكل عنصرا أساسيا في إدارة البيئة  المشارآة
مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي ال الرؤيةمن شأن استخدام  و).2004برنامج األمم المتحدة للبيئة، (

.ئةالبي استمرارية حظوظوإحالل إمكانية إدراج معارف النساء حول البيئة أن يرفع من   
 

 في المينداناووقد أطلق مشروع إلدارة مستجمعات المياه في منطقة هشة واقعة في غابة ضبابية من إقليم 
 نتيجة تغمرها األوحالبحيرة استخدمت في السابق لتوليد الكهرباء قد بدأت هناك آانت  ذلك أّنه نالفيليبي

جراف التربة وإشراك المؤسسات  وآانت هناك حاجة إلى تقليص ان. التربةفإزالة األشجار وانجرا
فئات  وقد دعا المشروع في بادئ األمر . التربةوآذلك في مراقبة تجّددالمحلية في مراقبة ضياع التربة 

 إال .ص تراآم األوحال التربة تقّلحفظ لمراقبة الماء لتحديد ما إذا آانت التقنيات المستخدمة في من الّشباب
في المراقبة، ودعيت آذلك مزارعات باب لم يظهروا أداءا جّيدا ضمن تلك الفئات من الشأن الرجال 

 أن  على المشروع حينئذ وقد وجد القائمون. مراقبة المياه ولكن ذلك لم يحقق قدرا آبيرا من النجاحليتوّلين
قد  ومنذ تعلمت النساء آيف أن نوعية المياه .النساء يبدين اهتماما أآبر بمسائل الصحة منه بضياع التربة

 وامتد البرنامج ليشمل مراقبة بكتيريا األمعاء أصبحت النساء أآثر اهتماما أسرهم على صحة أّثرت
 وأدى . من األنشطة البيئيةأوسع وقد أدى ذلك إلي مزيد مشارآتهن في تشكيلة .وشارآن في تلك العملّية

 التربة من قبل حفظات إشراك الجماعة البشرية في النهاية إلى عوائد إيجابية مثل زيادة اعتماد تقني
) 1997 وآخرون، ديموند(المزارعين من الرجال والنساء معا   

 
 
 
 
 

 :الحاجة إلى تحليل دقيق الستعمال الموارد المائية .3.6.2
 
2.6.3. Need for an accurate analysis of water resources use 
 

 الالمساواة وحاالت الختالفاتفهما ل ما لم توفر مكتملة التحاليل االجتماعية واالقتصادية تعتبرال 
 ويكتسب القائمون على التخطيط باستخدام تحليل مراع للنوع .االجتماعية وعلى صعيد النوع االجتماعي

 الموارد الّطبيعّية ومستعملي المياه  عن الجماعات البشرية واستعماالتأآثر دّقةاالجتماعي صورة 
م والنساء هختالفات ما بين الرجال والنساء والرجال أنفس ويشكل فهم اال. عموماالمياهالمنزلّية ومستعملي 

من يقوم بالعمل وأي عمل، من يتخذ القرارات وأية قرارات، من يستعمل الماء وألي غرض، (أنفسهن 
جزءا من ) الخ... األسريةااللتزامات مختلف  مسؤولّية، من يتولى وأّية موارد في الموارديتحّكممن 

 وعلى الرغم من اإلدراك بنغالديشففي . أآثر فعالية يساهم في تحقيق نتائج التحليل الجيد ويمكن أن
  وفي خطط أثر الفيضاناتخصوص في باإلطار النوع االجتماعي لم تكن وثيقة الصلة مسائل بأن الّشائع

 بين النساء ة الالمساواوحاالت فان هناك جوانب عديدة تكون فيها االختالفات ،الحماية من الفيضانات
 فالنساء يتولين مسؤولية إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية التي تنتجها .باإلطارلرجال وثيقة الصلة وا

مخاطر المتصلة بالمياه ل ويمكن ل.بنغالديش في ريفّيةالمزرعة وإعداد الموارد الغذائية لألسرة في مناطق 
 آذلكتج المحاصيل فحسب وإنما  الخاطفة والمبكرة أن تلحق أضرارا ليس بالحقول التي تنالفيضاناتمثل 

 ألي انقطاع في ويكون .ترفع أسعار المواد الغذائية األساسيةأن  و،بمخازن الغذاء ومعدات تصنيع الغذاء
 ويحد انعدام .من الموارد المتاحةآخر  مصدر غذاء البحث عن النساء على قدرةإمدادات الغذاء أثره على 
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اتيجيات البديلة في التعاطي مع وطأة ندرة موارد األسرة وال قدرة المرأة على الحراك آذلك من االستر
توماس وآخرون، (سيما إذا آانت المرأة هي التي ترأس األسرة نتيجة هجرة الذآور أو ترآهم لألسرة 

1993(.  
 

 بين النساء والرجال على الكيفية التي يستجيب بها األفراد ةوتؤثر االختالفات وحاالت الالمساوا
ويمكن أن يساعد فهم األدوار والعالقات . التغيرات الحاصلة في إدارة الموارد المائيةالبشرّية الجماعات و

 على صعيد النوع االجتماعي على تفسير االختيارات التي يعتمدها الناس في خياراتهم ةوحاالت الالمساوا
.المختلفة  

 
 بالري أثناء للقيامضطررن على الدوام  في البيرو من أنهن ي"التو بيورا"وقد اشتكت المزارعات في إقليم 

. الليل رغم القاعدة الرسمية التي تنص على أن حصص الري الليلية توزع بالتساوي بين القائمين بالري 
هيئة  القائمين بالري ومع مندوب لجنةوباعتبار أن القائمين بالري الذآور يحتفظون بعالقات أفضل مع 

وإذا  ) .1997عن زوارتيفين، ( في مفاوضة حصص ري أثناء النهار نينجحوم غالبا ما  المحلي فُهالمياه
 إلى توفير إمكانية استفادة عادلة لكافة القائمين بالري والمزارعين من يهدفآان على مشروع ما أن 

الموارد المائية فانه تصبح هناك ضرورة لوضع استراتيجيات من أجل التعاطي مع هذه الصعوبة الخاصة 
.النساءالتي تواجهها   

 
لمسائل إدارة على االستجابات الجماعّية  على صعيد النوع االجتماعي ةوتؤثر العالقات وحاالت الالمساوا

 ذلك أن النساء يواجهن .وتميل النساء وآذلك الرجال نحو التنظيم وفق طرق مختلفة. الموارد المائية
مستعملي المياه وأمام تقديم مساهمتهن عوائق نوعية أمام المشارآة في مشروع معين واالنضمام إلى لجنة 

.في حصة استشارة معينة  
 
. وتمتلك النساء الفقيرات حظوظا أقل في أن ينتخبن في مراآز ضمن لجان المياه أو لجان تنمية القرى

المستخدمة في تعيين األشخاص في مراآز المسؤولية في القرية ذآر األهلّية  معايير حول سؤالهموعند 
:  وبصفة متكررة اثنين من المؤهالت ، وهما على التواليي زيمبابوالمستجوبون في  

 
 تحقيقحكم مرآزه أو تأثيره أو تفانيه في العمل أو قدرته على ب( لديهم باالحترام يحظىشخص  .أ

 )اإلجماع حول المسائل المستعصية
  

قرية في شخص يمتلك من الموارد مثل أن تكون له دراجة هوائية أو مقدار من المال ليمثل ال .ب
 . اإلقليم آلما اقتضى األمرمقّر

 
 أآبر من حيث عوائق على أن النساء الفقيرات ال يستوفين تلك المؤهالت فهن يواجهن عموما ةوعالو

 بسواهن من النساء والرجال ويصبحن وأطفالهن أآثر عرضة لتدهور مقارنةموارد الوقت والعمل 
 التي تقرب إمدادات المياه الّتنميةصى حد ممكن من برامج الوضع الصحي وبالتالي يمكنهن االنتفاع إلى أق

 الذي يوفر لهن تلك الجماعيإال أنه يصبحن مع ذلك أقل استعدادا للمشارآة في صنع القرار . إلى بيوتهن
)1998آليفر،(الخدمة   

 
 

 :هاجس مساواة النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية و التمكين .4.6.2
2.6.4. Concern for gender equality, equity and empowerment 
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بين الالمساواة يمكن للمشاريع في غياب إيالء اهتمام خاص بمسائل النوع االجتماعي أن ترسخ حاالت 
 العديد ورغم أّن .أن تزيد في تعميق حاالت التفاوت على صعيد النوع االجتماعي النساء والرجال أو حتى

 .كون آذلكي نادرا ما الواقعإال أن " دة على صعيد النوع االجتماعيمحاي" من المبادرات آان يعتقد بأنها 
 وسواء آان الفرد .)التدريب، اآلليات، التكنولوجيا، الخ(وغالبا ما تجلب المشاريع والبرامج موارد جديدة 

ك  ويتعين أن تمكن تل.امرأة أم رجال فانه يستطيع التأثير فيما إذا آان سيستفيد من تلك الفرص المتاحة
 وغالبا ما تزداد .البرامج النساء والرجال من االستفادة بنفس القدر من المبادرات المتصلة بقطاع المياه

  . بين النساء الغنيات والنساء الفقيرات نتيجة التدخالت اإلنمائيةالفجوة
 

 على  حتى لو توفرت الفرص للمساعدةةآما يمكن أيضا استخدام أي مبادرة في ترسيخ حاالت الالمساوا
 وتشكل أهمية ايالء اهتمام خاص لمسائل .دعم جهود الناس في إقامة مجتمعات واقتصاديات أآثر عدال
 المسائل في رأي العديد من ك أهمية تلضآلةالنوع االجتماعي والتنوع آذلك عنصرا إضافيا مهما باعتبار 

. المختصين في المياهالمهنيين  
 

 :ات والشرآاءتجسيد التعهدات الدولية من قبل الحكوم .5.6.2
2.6.5. Realisation of international commitments by governments and partners 
 

 مراعية رؤيةقدمت الحكومات ووآاالت التنمية تعهدات بدعم المساواة بين النساء والرجال وباستخدام 
 وتشمل .ياه والبيئةوالمشاريع، بما في ذلك تلك المتصلة بالم لمتطلبات النوع االجتماعي في البرامج

: الخاصة ما يليالتعّهدات  
 

-1981( النتائج ومتابعة العشریة الدولية إلمدادات مياه الشرب والصرف الصحي مناقشةتمت  •
 وعلى الرغم من أن تلك .1990من خالل استشارات جرت في نيودلهي في العام ) 1990

 إال انه آانت هناك دعوة ،جتماعياالستشارات اقتصرت على مناقشة المسائل المتصلة بالنوع اال
 .واضحة نحو رفع مستوى تمثيل النساء في صنع القرار وإدارة الموارد المائية

 
 یضطلعن بدور مرآزي دولة بأن النساء 100 ما یزید الذي وقعت عليه) 1992 (بيان دبلنیقر  •

لع به النساء  ویقر آذلك بالدور المحوري الذي تضط.في توفير وإدارة وحفظ الموارد المائية
 تلك الحقيقة في آافة تنعكس وبضرورة أن الحّية، ومستعمالت وحارسات للبيئة آمزّودات

 .الترتيبات المؤسساتية الموجهة نحو تنمية وإدارة الموارد المائية
 

للنساء دور حيوي في إدارة البيئة " على أن ) 1992 (إعالن ریودي جنيرو من 20ینص المبدأ  •
 ."التنمية المستدیمة" من أجل تحقيق الكاملة شرط أساسي مشارآتهن فإّني  وبالتال.والتنمية

وفصال ) 24الفصل(فصال حول النساء والتنمية المستدیمة ) 1992 (21 جدول أعمالویتضمن 
 )18الفصل(حول إدارة الموارد المائية 

 
ساسية  المكونات األآإحدىالضوء على المسائل البيئية ) 1995 (قاعدة عمل بيكين وألقت •

 النوع االجتماعي في إدارة وحفظ الموارد الطبيعية وفي ةحاالت المساوا"للهاجس المتمثل في 
 :  وقد تم االتفاق على ثالثة أهداف استراتيجية، وهي على التوالي."المحافظة على البيئة
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إشراك النساء بفعالية في عملية صنع القرار على صعيد البيئة على آافة  )1(
 ; المستویات

 
دراج مشاغل ورؤى الّنوع االجتماعي في السياسات والبرامج من أجل إ )2(

 تحقيق الّتنمية المستدیمة و

 
دعم أو وضع آليات لتقييم أثر سياسات التنمية والسياسات البيئية على  )3(

  .النساء
 

 حول تنفيذ مقررات القمة العالمية حول التنمية المستدیمة للعام جوهانسبورغتضمنت خطة  •
دعم بناء القدرات من أجل :"..... منها، اتفاقا بين الحكومات على) أ (25فقرة، في ال2002

 تلك البنية تلّبيتطویر البنية األساسية والخدمات المياه والصرف الصحي بما یضمن أن 
 ".األساسية وتلك الخدمات احتياجات الفقراء وأن تكون مستجيبة لمتطلبات النوع االجتماعي

 
 الممتدة بين الفترة) 58/217قرار رقم  (2003 ألمم المتحدة في دیسمبرأعلنت الجمعية العامة •

ودعت إلى ضرورة " الماء من أجل الحياة"  العمليلإلجراء عشریة دولية 2015 و2005
 مع السهر في ذات الوقت على ضمان «الترآيز على تنفيذ البرامج والمشاریع المتصلة بالمياه 

 »....التنمية على صعيد المياهالنساء في جهود  وانخراط مشارآة 
 

الماء " في نفس اإلطار الزمني لعشریة اإلجراء العمليتأتيتتضمن أهداف التنمية لأللفية التي  •
 حول مساواة النوع االجتماعي وتمكين النساء وآذلك حول الماء 2015أهداف " من أجل الحياة

 .المأمون والصرف الصحي
 

 بحاالت ةمبادرات اإلدارة المندمجة للموارد اإلنمائيیجب أن تقر األساليب االشراآية في  .6.6.2
 : وحاالت االختالف بين النساء والرجالةالالمساوا

 
2.6.6. Participatory processes in IWRM initiatives need to recognise inequalities and 
differences between women and men 
 

ال تشمل النساء " المحاوالت الرامية إلى إشراك الفقراء" التجربة أن األساليب االشراآية وبّينت 
 النوع االجتماعي إذا آان لمبادرات ة األمر إيالء االهتمام باختالفات وحاالت المساواويتطّلب .بالّضرورة

:  ومن ضمن المسائل الخاصة ما يلي.التنمية االشراآية أن تشرك النساء وآذلك الرجال  
 

 ال تشكل الجماعات البشرية مجموعات متجانسة وذات مجموعة :ت البشریةعالقات القوى في الجماعا
مشترآة من المصالح، وغالبا ما تكون هناك انقسامات على امتداد خطوط العمر والدين والطبقة والنوع 

 وتضع هذه االختالفات على صعيد القوى صعوبة أمام بعض األفراد في التعبير عن آراء .االجتماعي
  الّنوع االجتماعي الذين في موقع السلطة، ويمكن لالختالفات على صعيدأولئك نظرات مع وجهتختلف 

أن تؤثر على أولئك الذين يشارآون في اجتماعات محددة، ويمكن أن يوجه الموظفون الرسميون الدعوة 
.االستشاراتللمشارآة في ) الذين هم عادة من الرجال" (زعماء الجماعة البشرية"فقط إلى   
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يمكن أن تجد بعض النساء صعوبة في التحدث أمام أزواجهن أو : قات داخل األسر وداخل العائالتالعال
) وحتى المسائل المتصلة بأعباء العمل (عائلّيةآبائهن آما يمكن أن يعتقدن بأن النقاشات المتصلة بمسائل 

.عاّمةال يمكن الحديث عنها في لقاءات   
 

 حلرجال والنساء مسؤوليات وأعباء عمل مختلفة، وغالبا ما يتايتولى ا: ضغوطات مختلفة ضد المشارآة
 ومن شأن حضور النساء بعض االجتماعات أن يسبب .أنشطة جديدةلمزاولة للنساء وقت أقل لتكريسه 

 في أوقات من اليوم تعودن فيها القيام بمسؤوليات األسرة االجتماعاتلهن مشاآل إذا ضبطت مواعيد تلك 
 الرسمية في المؤسسات القائمة ضمن أو غير الرسمية العضوّيةوآذلك فان قواعد  .أو رعاية األطفال

. عن النساء حق المشارآةتمنع البشرية يمكن أن الجماعة  
 

 النوع االجتماعي في التعليم فان على مستوىباعتبار حاالت االنحياز : قدرات مختلفة على المشارآة
 ويمكن آذلك أن يملك الرجال خبرة .ختلفة من درجة التعليمالنساء والرجال غالبا ما يملكون مستويات م

 ويشعرون بثقة أآبر في النفس عند تعاملهم مع أناس جدد بيئتهم حججهم على الغرباء عن  طرحأآبر في
.مقارنة بالنساء  

  
م يمكن للنساء والرجال القيام بحسابات مختلفة حول تكاليف ومنافع انخراطه: المنافع المدرآة للمشارآة
 وباعتبار مستويات الطلب العالية على أغلب وقت النساء، فأنهن غالبا ما يتوفر .في األساليب االشراآية

 وتقتصر جدوى الطرق االشراآية على جدوى األشخاص .لهن قدر ضئيل من الوقت للمشارآة الكاملة
 حد ذاتها لكي فيرآة  أن األمر يتجاوز بكثير المشاحينئذ ويصبح من الواضح .الذين يستخدمونها ذاتهم

 وعندما تطبق األساليب المراعية لمتطلبات النوع االجتماعي على نحو .يمتد فيشمل سلسلة من الممارسات
.جيد فهي ستتحدى المنظمات القائمة بطرق مختلفة  

 
:التحدیات القائمة أمام أساليب االشراآية  

 

  المساراتل عمل مهارات من أجل تسهيال إلى تطوير المنّظماتتحتاج  المهارات
 الخبرة  توّفر ويتطلب ذلك.لمتطلبات النوع االجتماعيالمراعية االشراآية 

والمهارات والقدرة على التعاطي مع التضارب أو النزاع الذي يمكن أن 
  .ينشأ

 االشراآية فترة طويلة من الوقت وقد تتطلب المساراتربما تستغرق  الوقت
.الدعم على امتداد سنوات  

 للمساراتيجب أن تعتمد آليات االنتقاء والتسلسل التعاقبي بالنسبة   وقابلية المالئمةالمرونة
 وتتطلب االستجابة بالشكل المناسب .ظروف نوعّيةاالشراآية على 

. من المرونةمعّيناللسياقات النوعية قدرا   

يحتاج المشارآون من النساء والرجال على حد السواء إلى الدعم طالما  الدعم
 استكشاف مسائل جديدة وتكون من مسؤولية أي منظمة من بصدد أنهم

 حاالت إثارةخارج االنتماء إلى الجماعة البشرية أن تشجع الناس على أن 
 تتجاوز ذلك  لكي تتعامل مع الّنتائج أو  النوع االجتماعي وأن الةالمساوا
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.الّتبعات  

رة؟فهل باستطاعة المنظمة االستجابة للمسائل المثا المتابعة  

وإذا آانت منظمات التعاون اإلنمائي جادة حول األساليب االشراآية فانه 
 تكون مستعدة لكي تشتغل على األولويات المحددة وعلى المسائل يجب أن

. أن تبرزيحتملالتي   

 
 

 :الطرق االشراآية المستخدمة في تقدیم مسائل مساواة النوع االجتماعي .7.6.2
 
 
2.6.7. Participatory methods used to introduce gender equality issues 
 

 بتقديم المساعدة إلى وزارة (GTZ) الوآالة األلمانية للتعاون اإلنمائي قامت 1992منذ انطالقها في العام 
 إدراج مقاربة اشراآية ضمن خدماتها في توسيع نطاق على ومصائد األسماك في زمبيا األغذيةالزراعة و
  طرقا اشراآية لتقييم أولويات المزارعين، وهو ماالبرنامجئمون على توسيع  وقد استخدم القا.البرنامج

من أجل موسمّية استخدموا لذلك رزنامات قد  و. القطاعات للبرنامجمتعّددةدفعهم إلى اعتماد مقاربة 
في أول األمر باشراك المزارعين في عملية وبدؤوا تخطيط أنشطة التوسيع في أوقات تناسب المزارعين 

المقاربة تطوير أن النساء ال ينتفعن من آشفت  عملّية تقييم إال أن .قبة وتقييم مردود جهود التوسيعمرا
 من أجل حل المسالة تشاور الكوادر في القيام بجهود أ وبد.االشراآية المعتمدة في تقديم خدمات التوسيع

 ثالثة منهمال استمرت آل  عمورشتا ساعدت بالمسألة ومع تنامي الوعي .واشراك النساء في البرنامج
نقاط عّدة  دراسة الحالة هذه أثارتأيام األزواج على تحليل عالقات النوع االجتماعي في أسرهم، وقد 

: وهي على التواليأساسّية  
 

، ذلك أنه باستخدام يرى البعض ذلكال يشكل النوع االجتماعي أبدا الموضوع الحساس مثلما  -
 .األهاليمة يلقى النقاش حوله ترحيبا لدى الطرق والمواقف والمقاربات السلي

بإمكان النساء والرجال توجيه معالجة هذه  أو نظرّيا والنوع االجتماعي ليس مفهوما غريبا -
 .المسألة

باإلطار في المبادرات االشراآية ولكن ال يمكن الّصلة  وثيقيجب أن يكون النوع االجتماعي  -
 )1998موث،فريش( بصفة آلية دون بذل جهود خاصة توجيهه

 
 

 :الطرق االشراآية تبين مختلف المدرآات لمفهوم الرفاه .8.6.2
 
2.6.8. Participatory methods illustrate different perceptions of well-being 
 

 غانا، اختالفات ، استخدام الطرق االشراآية المراعية لمتطلبات النوع االجتماعي في إقليم دارآوآشف
 الذاتية للناس المدرآات وقد مكنت تلك الطرق من توثيق .إدراآهم لمفهوم الفقربين النساء والرجال في 

 والتغيرات الجارية مقارنة بما آان يمكن أن حول الوضعحول العالقات داخل األسر ووفرت فهما أفضل 
 وقد أعد الرجال والنساء .يتيسر من خالل جمع المعطيات حول مؤشرات مختارة من خارج اإلطار
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الختالفات ل تحليل وقد أجري .تماعية منفصلة للقرية ووضعوا تصنيفات لدرجة الثروة والرفاهخرائط اج
:بين النقاشين وآانت النتائج على النحو اآلتي  

 
 الممتلكات مثل امتالك منزل أو سيارة أو حول الثروة في خصوصتتمحور معايير الرجال  •

حاصيل يزرعها الرجال وليس النساء، اعتبروا أن المقد  و.من المزارعمعّين نوع  وأماشية 
انتقلوا  في أول األمر أولئك الذين ليس لهم ممتلكات خارج إطار التصنيف أصال، ثم تارآين
 .آمعيار أساسي" مخافة اهللا" الرفاه باستخدام إلى مناقشة من الثروة فيما بعد

 
 قاعدة اإلنتاج وبدأت النساء بذآر مؤشرات مثل المنازل واألرض والماشية ثم انتقلن إلى •

ولم يذآرن الكاآاو " ةالنسائي"  إلى المحاصيل الزراعية من جديدأشرن قد  و.الزراعي
المدرآات عكس  وعلى .والمحاصيل األخرى المدرة للدخل الفوري والتي يزرعها الرجال

  تؤّمنالسائدة فقد رآزن على المحاصيل التي يتم تسويقها وليس على المحاصيل التي
 .الغذائية الخاصةاالحتياجات 

 
 المؤهالت الفردية وانعدامتدور حول حالة من العزل " األشد فقرا" آانت معايير النساء حول  •

 . ورآز الرجال على انعدام الممتلكات.أو الحرمان المتصل بالضرورات الصحية
 

 وقد اتجهت النساء نحو تعريف عوامل .آان لكل مجموعة مدرآاتها الخاصة حول مفهوم الرفاه •
 آوحدة ولم تتطرق أي من المجموعتين إلى األسرة .تخص النساء ورآز الرجال على الرجال

 .في تحليل الرفاه
 

 وحسب التحليل الذي ساقه . أفضلأنها وضعوال تعني الثروة دائما بالنسبة للنساء والرجال معا  •
فيها متلكات أّن  األسر ليس لهما م منوأفادت اثنتان" يخاف اهللا"الرجال فال أحد من األغنياء 

وهو أحد مؤشرات ( أما بالنسبة للنساء فان أآبر منتجي الخضراوات."يخافون اهللا "أفرادا
 ) .1998شاه، ( في عداد الفئات الثرية يندرجونال ) الرفاه

 
 

 : في إدارة الموارد المائّيةإدماج النوع االجتماعي .7.2
 
2.7. Mainstreaming Gender in Water Management 
 

 النوع االجتماعي في عملية تقييم للتداعيات على النساء والرجال التي يخلقها أي عمل أو إدماج يتمثل
 ذلك التشريعات والسياسات والبرامج في آافة المجاالت وعلى جميع األصعدة يشملإجراء مخطط له، و

غل وخبرات ، وهي استراتيجية في جعل مشا)العالمي،الوطني، المؤسساتي، الجماعة البشرية،األسرة(
سواء بعدا أساسيا في عملية  التصور والتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات الالنساء والرجال على حد 

 النساء والرجال على قدم تنتفعوالبرامج في آافة المجاالت السياسية واالقتصادية والمجتمعية بحيث 
وغ مساواة النوع االجتماعي من خالل  ويصبح الهدف النهائي بل.مساواة وال تستمر الالمساواة إلى األبدال

الّتحالف من  في 1997 "اليونسكو"منّظمة األمم المّتحدة للّتربية والّثقافة والعلوم (تحويل المسار القائم 
). أ2003أجل الّنوع االجتماعي والمياه   

 
:الخطوات الّتالية النوع االجتماعي إلدماجيشمل إضفاء الطابع العملياتي و  
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 واستعمال والعملمكانية االستفادة من الموارد إل التمييز حسب النوع االجتماعي منظوماتفهم  •
تعتبر المعطيات المفصلة حسب و. وتوزيع المنافع واإلنتاجالمياه والحقوق المتصلة بالمياه 

 .عناصر مهّمة توثيق العمل غير المأجورالجنس و
 

 أن العديد من التحاليل ورغم. ساءعلى الّنالترآيز على عالقات النوع االجتماعي وليس فقط  •
واجهن عموما العوائق وهناك تروع نحو إغفال ُيألن النساء هن الالتي ( إلى النساء تلفت الّنظر

النوع االجتماعي يأخذ بعين االعتبار العالقات إال أّن أّي تحليل حول ، )وجهات نظر النساء
) اختالف إمكانية االستفادة من المواردالالمساواة واختالل توازن القوى وحاالت االختالفات و(

ال يمكن إدراك و. العالقاتوآذلك آيفّية مفاوضة تلك منهم وضمن فئة آّلبين النساء والرجال 
 .األوسع بين الّنساء والّرجالموقع النساء بمعزل عن العالقات 

 
الفردي وعلى على المستوى  في آيفية استجابة الناس مؤّثرافهم النوع االجتماعي عامال يشّكل  •

إذا يواجه الرجال والنساء عوائق مختلفة ويعتمدون على مصادر مختلفة و. المستوى الجماعي
 .حضور حصة تدريبية وأ محلي أو لمخاطبة موّظف في لجنة المياه المشارآة سعوا نحو

 
داخل األسرة ( المستويات في المجتمع آافةفهم أبعاد النوع االجتماعي المؤسساتية على  •

 القائمة ضمن الجماعة البشرية وجمعيات مستعملي المياه والحكومات المحلية ّظماتوالمن
رسمية ال المؤسسات الرسمية وغير وتضطلع تلك، ...) الوطنية الخمصالح الوظيفة العاّمةو
من :  االجتماعيأبعادا مّتصلة بالّنوعأنها تتضمن رغم أدوار أساسية في إدارة الموارد المائية ب

؟ هل الّنساء القرارات؟ هل تسهل تلك الهياآل أم تعيق مشارآة تلكرات وما هي يتخذ القرا
 مفاوضة تتّم المؤسسات؟ آيف الّنساء والّرجال ضمنتتوفر القدرة على تقليص الالمساواة بين 

 مؤسساتّية المختلفة داخل المؤسسات؟ هل يتم تطوير سياسات الّنظراالحتياجات ووجهات 
 ة ومراعية للنوع االجتماعي؟ بطريقة إدماجية وشامل

 
على الّنحو  إشراآية مناهجواستعمال  على حدة دحض الفرضيات في آل سياق خاص  أوتأآيد •

شروع معين على م دولة أو الموضوعة في خصوصال يمكن أن تنطبق الفرضيات و. األمثل
 العمل يباتالقوى وترت عالقات ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن تتغّير . منطقة أو مبادرة أخرى

 . على حدة البحث في الخاصية المميزة لكل وضعويتعّين. ومدى توفر الموارد عبر الزمن
 

 
 :أخذ المبادرة أو الحق في المشروع .1.7.2

 
2.7.1. Getting the initiative or project right 

 
الهدف كس مستوى التأثيرات االيجابّية على برامج المياه وأن ينع التحليل من يتطّلب ضمان أن يرفع

في آافة مبادرات اإلدارة المندمجة للموارد المائّية، مراعاة  تقدم المرأة المتمّثل في دعمالشامل 
:الّتدابير الّتالية  

 

فال يكفي على سبيل المثال توثيق أولوّيات : إدراج مقاصد التحليل ضمن تصّور المشروع •
 . المبادرةأولويات وأهدافالّنساء بل يجب أن تؤّثر وجهات نظرهّن في 
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وعلى سبيل المثال فإّنه غالبا ما  .ووجهات نظرهّن بمسؤوليات النساء واإلقرار أهمية إیالء •
ال تحظى استعماالت (تلقى استعماالت الّنساء للمياه قدرا أقل من األهمّية مقارنة بالرجال 

 ...)الخ على التخطيط الّنساء للمياه بالّتوثيق أو باألولوّية وتظّل خفّية عن القائمين

 تحليل واضح يربط أن يتوّفر يجب :إقامة روابط بين النتائج الرئيسية المتوقعة للمبادرات •
آان المشروع يرّآز على وإذا . التحليل المراعي للنوع االجتماعي باألهداف الشاملة للمشروع

إشراآهن آيفية استشارة النساء ويجب أن تتناول  أبعاد النوع االجتماعي مقاومة الفيضانات فاّن
 مبادرة جانبية حول بدال من( الفيضاناتبمختلف الخيارات المعتمدة في مقاومة وتأثرهن 

 ). القروض الصغرى للنساء

المتعلقة بمساواة  يجب تعيين األهداف :ضبط أهداف ملموسة خالل مرحلة تصور المشروع •
لمسائل المتعلقة  على عموميتها مثل إدراج ابدال من اإلبقاء (بشكل واضحالنوع االجتماعي 

 )المشروعبمساواة النوع االجتماعي في 

 يجب أن : المؤشرات لمتابعة مدى النجاح الحاصل في سبيل تحقيق النتائج المنشودةتطویر •
الجنس بدال من االعتماد على عدد األشخاص الذين تّمت تفصل المؤشرات العامة حسب 

 )الّنساءاستشارتهم، ويجب أن تتوّزع بالّتفصيل بين الّرجال و

 
 :مؤّشرات المتابعة والتقييم المراعية للّنوع االجتماعي .2.7.2

2.7.2. Gender-sensitive monitoring and evaluation indicators 
 

 والتكاليف المنافع أّن آما .لم تؤدي تدخالت البرامج والمشاريع إلى تنمية دائمة ومستديمة
بالّتالي يصبح وت االجتماعية واالقتصادية  حسب الجنس والطبقا ال تفّصل في التدخالتالحاصلة

 تبرز فأّية عملّية متابعة وتقييم. الفئاتمن الصعب إدراك تأثير تلك التدخالت على مختلف 
 مخبرين وإّنما النساء والرجال ليس آمجرد وتشركمؤشرات مراعية للنوع االجتماعي 

ّية وحول الذين يتحّملون حول المنتفعين ضمن الجماعة البشرفهما أفضل ستوّفر آمشارآين 
 النساء آذلك فاّن آّل عملّية متابعة تشرك . الّتكلفة والّدافع الذي يحّفز مختلف الفئات على الفعل

السياسات وهو ما يؤّدي والرجال تضمن أن تصبح المتابعة أداة إدارة ذاتية بدال من وسيلة لرسم 
.بالّتالي إلى العمل الجماعي  
 

سيصبح من الصعب تقدير التأثير فإّنه  جمع المعلومات حسب الجنس لّيةتفّصل عمما لم وطالما 
وإذا  .فقراء وأغنياءو وآبارا شباباالسلبي أو اإليجابي للبرامج والمشاريع على النساء والرجال 

أعباء جلب المياه على سبيل المثال من تقليص األحياء الفقيرة في المدن في  الماء مّكن توفير
 . المدارسلكي يقبلن على أآبر من البنات عددمن تحرير فان ذلك سيمّكن والبنات بالنسبة للنساء 

ال يمكن تقدير هذه النتيجة اإليجابية دون تفصيل المعطيات المجمعة حسب الجنس والتي يمكن و
إذا مكنت و.  ارتفاع تسجيل البنات في المدارسالمتمّثل في التأثير قياس نطاقأن تساعد على 
 ، في أنشطة محققة للدخللكي ينخرطن النساء الفقيرات تالمياه من تحرير وقخدمات توفير 

 إلى براهين  سيكون مفتقرا التأثير اإليجابيفإّن ،معطيات مفصلة حسب الجنستوّفر وبدون 
.ويظّل من قبيل السرد المحكيتجريبية   

 
اعية للنوع أو متابعة المسائل التالية بدون مؤشرات مروال يمكن عالوة على ذلك قياس 

:االجتماعي  
 



   

 
Resource Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                   

31 

فعالية األنشطة الموجهة نحو تلبية االحتياجات العملية حسب النوع االجتماعي / تأثير  -
الجديدة  المصادر والمعارف والموارد والفرص أو الخدمات المتمّثلة فيللنساء والرجال 

 .إطار أدوارها القائمة على صعيد الّنوع االجتماعيفي 
 في الفرص الّرامية إلى رفع مستوى مساواة الّنوع االجتماعي فعالية األنشطة/ تأثير  -

 في صنع الّنساءرفع دور المتمّثلة في اإلجراءات الموّجهة نحو والتأثير أو المنافع 
المهارات غير  فرص جديدة أمام النساء والرجال في مجاالت آفاقفتح والقرارات 
 .الّتقليدّية

 
في  بالنوع االجتماعي المّتصلة الوعي والمهارات ى زيادةالّرامية إلفعالية األنشطة / تأثير  -

 .أوساط القائمين على رسم السياسات واإلدارة والّتنفيذ
 

في ظّل الّثقافة  النوع االجتماعي الّرامية إلى رفع مستوى مساواةفعالية األنشطة / تأثير  -
 دربيشاير( لعمل اإليجابي، مثال تأثير سياسات االّتوظيفّية والّتنظيمّية للمنّظمات اإلنمائّية

2002:28.(  
 

حول هذه المسألة وتاريخها وتطورها الدولّية بتطوير دليل شامل  الكندية للتنمية الوآالة وقد قامت
إلى مؤّشرات أخرى لمنظمة باإلضافة ل للنوع االجتماعي المراعيةوتداعياتها وآيفية تطوير المؤشرات 

)   تاريخة للّتنمية الدولّية، بدونالوآالة الكندّي( مستوى المشاريع على  
 

:المراجع  

، بدون تاريخ، دليل المؤشرات المراعية للنوع (CIDA)الوآالة الكندية للتنمية الدولية  -
 :االجتماعي، متوفرة على الموقع التالي

http://www.acdicida.gc.ca/cida_ind.nsf/8949395286e4d3a58525641300568be1/7b5da
002feaec07c852569d0074a824, Open Document  -  وثيقة مفتوحة  

، نشرية الزراعة والقيم اإلنسانية ": الرسميةغيرالحوافز والمؤسسات " 1998 ،.ف، آليفر -
347:15-360  

االنتقال من : جلسة عمل حول الجماعة البشرية والمؤسسات والسياسات"ن وآخرون،  .ديموند -
، مكتب "المرأة في مسار التنمية" ممولة من قبل مكتب (ويدتاكمبادرة أبحاث البيئة إلى النتائج، 

 . سي. واألبحاث، الوآالة األمريكية للتنمية الدولية، واشنطن ديالميدانيالبرامج الدولية، الدعم 
، منظمة التعاون "فريق عمل حول مساواة النوع االجتماعي" ، ذآر خالل فعالية1997

مساواة :" 21 الفصل I، بلوغ األهداف )DAC (نمائيةاإللجنة المساعدات  واالقتصادي والتنمية
: ، متوفر على الموقع التالي1998" النوع االجتماعي والبيئة

pdf.e993wid/pdf/gender/dac/org.oecd.www .  

إضافة الطابع المؤسساتي على : حساسةالنوع االجتماعي ليس مسالة " ،1997، سي .فيرشموث -
 21 ، زامبيا، تقرير التنمية الدوليةسيانفوغامقاربة اشراآية متجهة حسب النوع االجتماعي في 

)org.21id.www(72، المعهد الدولي للبيئة والتنمية سلسلة غيتكيب عدد.  

 مشروع إمدادات مياه في 121شهادة من عدد :  الناس، مساهمة مشارآة1995نارايان، د،  -
 .1995مناطق ريفية، البنك العالمي، واشنطن دي، سي، 
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، البنك العالمي، "تحسين اإلنتاجية الزراعية للنساء آمزارعات وآعامالت" آويسوينبنغ، أ، ر، -
، دليل "الفاو" ، مقتطفات منه في منظمة األغذية والزراعة1994، 37سلسلة ورقات نقاش عدد

، 1998الري، : SEAGAبرنامج التحليل االجتماعي واالقتصادي والمساواة بين الجنسين  
 .seaga/sd/org.fao.www: لموقع التاليامتوفرة على 

في " مدرآات الرفاه المتأسسة على النوع االجتماعي في دارآو، غانا "1998شتاه، م، ك،  -
 .مسائل النوع االجتماعي في التنمية االشراآية: أسطورة الجماعة البشرية" غويجت وشاه

م، بناء استراتيجيات متصلة بالنوع االجتماعي في مقاومة الفيضانات والصرف والري . توماس -
، ورشة عمل حول النوع (SIDA) في الوآالة السويدية للتنمية الدولية .1993، بنغالديشفي 

 جزءين. 1994ي وإدارة الموارد المائية، الدروس المستفادة واستراتيجيات المستقبل، االجتماع
 ).1993 ديسمبر، 3-1تقرير من حلقة نقاش انعقدت في ستوآهولم، (

 . النساء والبيئة، سلسلة السياسة العامة2004 (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة -

 ربط االستمرارية بالطلب 2001ب، . سغرو. و. ويجيك سيجبسما، ك، أرفان، موخيرجي ن -
 15دراسة في مشاريع إمدادات مياه تديرها الجماعة البشرية في :" والنوع االجتماعي والفقر

، "دلفيت"المرآز الدولي المرجعي للمياه والصرف الصحي، واشنطن دي، سي و مؤسسة ". بلدا
 .هولندا

نقاش حول النوع االجتماعي : ى السلعةمن الحاجة األساسية إل: الماء " 1997زوارتيفين، م،  -
 .1349-1335): 8 (25وحقوق الماء في سياق الري، التنمية الدولية، 
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Basé sur l’expérience de la coopération française, cet ouvrage présente les évolutions majeures 
survenues depuis les années 1970 en matière de rencontres internationales, recherche, terminologie, 
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Latinoamérica, resaltando las experiencias exitosas en la búsqueda de incorporar la perspectiva de 
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de género. Disponible en:  
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en America latina. Bolivia. 

Ofrece recomendaciones importantes para la construcción de una visión común en América Latina 
sobre la transversalización del enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos, 
visión que puede servir como un conjunto de lineamientos orientadores para las instituciones y 
organizaciones interesadas en contribuir a la construcción de una sociedad más justa, donde hombres y 
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http://aprchile.cl/pdfs/lac_construyendo.pdf 
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Chapter 3   
3الفصل   

 
  مقدمة -1-3

 
اعي   مسألة   بإيجاز   تتناوليتكون هذا الفصل من ثالث عشرة لمحة عامة نوعية حسب القطاع             النوع االجتم

ك اللمحات    ويتمّثل الهدف . والسيما في بعض القطاعات المعّينةلة المياه   أ التقاطعية مع مس   هوعالقات  من تل
وع              إلقاء ال محاولة  العامة النوعية حسب القطاع في       ين التن ة ب اط والصالت القائم ات االرتب ضوء على حلق

. المياه ذات الصلةاتوالنوع االجتماعي والمياه في قطاع  
 

اعي بكل          . آل لمحة عامة حول قطاع معين      وتتبع دراسات حالة      وتحدد الحاالت آذلك عالقة النوع االجتم
راءة والبحث    آل لمحة عامة عن قطاع معين قائمةترافق   وفي النهاية    .محور قطاع   بالموارد لمزيد من الق

.نفي ذلك القطاع المعّي  
 
 
3.2 Gender, Governance and Water Resources Management 
 
3.3 Gender, Water and Poverty 
 
3.4 Gender, Sanitation and Hygiene 
 
3.5 Gender, Domestic Water Supply and Hygiene 
 
3.6 Gender and Water Privatisation 
 
3.7 Gender, Water and Agriculture 
 
3.8 Gender, Water and Environment 
 
3.9 Gender and Fisheries 
 
3.10 Gender and Coastal Zone Management 
 
3.11 Gender and Water-Related Disasters 
 
3.12 Gender and Capacity Building 
 
3.13 Gender and Planning Tools 
 
3.14 Gender-Responsive Budget Initiatives for the Water Sectors. 
 
For case studies on the above topics, please check the website at 
http://www.genderandwater.org   



   

 
Resourde Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                   

42 

3.2. Gender, Governance and Water Resources Management 
 

الموارد المائيةالتصرف في و ةاإلدارالنوع االجتماعي و  .2. 3 
 

 مقدمة: 
 

ضطلع بدور أساسي في تحسين موارد      اإلدارة ت أقرت المجموعة الدولية منذ التسعينات وقبلت بأن        
رز ين ال ستوى ق ب ان ضعف م اس، ومن ش يالن ساء التصرف ف ى الن لبا عل نعكس س اه أن ي  المي

ال   ى الرج سببوعل دمات ال ب ا   خ وق به ر الموث تفادة من غي ة االس اومحدودي اع  وه اليف ارتف تك
ل ،    تفتقر للجدوى والفاعلية و   التي  الخدمات   ان    التي قد تمث ي بعض األحي اء   ،ف .  مصدر دعم لألثري

ة ل       إدارة  ؤّدي  تويمكن أن    ة عادل ى تنمي وارد الما  لالمياه إل ة   م ع     تأن  يمكن   وئي تفادة للجمي . حقق االس
ات       وتعكس المشاآل    ة اإلخفاق الدائمة التي تواجه التنمية وآذلك أزمات المياه الحالية منها والمتوقع

دو أن  ). 2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     (اإلدارة  المسّجلة على صعيد     ين     توجد    ويب ة ب عالق
رة والفقر المستديم وضعف إمكانية االستفادة من الماء بالنسبة للجماعات          اإلدارة  ضعف     وهو  الفقي

.ما يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية  
 

ون تيمكن أن  إلدارة ك ك  ل شمل تل اعي، وت وع االجتم ساواة الن ى حاالت ال م ة عل أثيرات إيجابي ت
:التأثيرات ما يلي  

 

نهم                    • ساء والرجال وتمكي راء من الن ات األساسية للفق ضمان احترام حقوق اإلنسان والحري
  ،من العيش الكريم

اج عاد     • ة من اجل                اعتماد قواعد إدم اعالت االجتماعي م التف ة ومؤسسات وممارسات تحك ل
 . مثل الفئات الفقيرة من النساء والرجالالمهّمشة والضعيفة لفئات حسن الوصول ل

رار     • ي صنع الق ال ف ع الرج ساويات م ريكات مت ساء ش ون الن ولضمان أن تك سائل ح  م
ة المظ     واالستغاللالتنمية   إدارة     واختيار التكنولوجيا والتمويل وآاف ة ب اهر األخرى المتعلق
 . المياه

سياسات   • لب ال ة ص ال القادم ة لألجي ة واالجتماعي ات البيئي نعكس االحتياج مان أن ت ض
 . والممارسات الراهنة

وارد الما  السياسات تنمية   الترآيز على    • ى           م ة من أجل القضاء عل وارد      ئي ر وتحسين م الفق
 . الرزق للنساء والرجال

 
 فان الحل ال يقتصر      األهداف اإلنمائية لأللفية  لعنصر األساسي في تحقيق     باعتبار أن الماء يشكل ا    

وفرة                على تطوير تكنولوجيات جديدة وزيادة حجم اإلمدادات وإنما يمتد ذلك إلى إدارة الموارد المت
اه                    ى المي سة عل ات المتناف ي للطلب يم العقالن ذلك التقي بشكل مجد وفعال و عادل ويشمل هذا األمر آ

ة                      وزيعوعملية الت  ار احتياجات آاف ين االعتب ات تأخذ بع ة من األولوي ى قائم اد عل  العادلة باالعتم
. األطراف الفاعلة  

 
ستهدف تحسين     فقد وعلى هذا األساس    حصلت نقلة في اتجاه إدخال إصالحات على صعيد المياه ت

ة العالم          . إدارة الموارد المائية   اد القم ة   وقد وضع قادة وزعماء العالم، أثناء انعق ستديمة    لي ة الم لتنمي
دان من اجل تطوير              2002في جوهانسبورغ    ة البل دفا لكاف ة      التصرف   ، ه وارد المائي دمج للم المن
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 للتصرف تخطيط  ال، وأّآدوا انه من خالل عملية       2005 للموارد المائية بحلول العام      مجديةوخطط  
ة، يمكن      األطراف ال   مع االستشارات المتعددة القيام ب د المائية و  رالمندمج للموا  سائل   معالجة فاعل  م

ة ة المالئم ق البيئ تفادة وخل ة واالس ة االجتماعّي رزو. العدال سألة اإلشراك يب ي م ر ف  التحدي األآب
.الفعلي للنساء والرجال المنتمين إلى القاعدة العريضة  
 
 في إدارة التصرف في المياه تحدیات المقاربات المراعية لمتطلبات النوع االجتماعي

 
ي ال          اإل يحيل مفهوم  ي مجال التصرف ف ة          دارة ف سياسية واالجتماعي ة ال ى مجموعة األنظم اه إل مي

ى مختلف     واالقتصادية واإلدارية القائمة التي تنظم تنمية وإدارة الموارد المائية وتقدم الخدمات عل
.مستويات المجتمع  اه،     ويتطلب إدراج النساء    ستعمالت المي شارات   اال صلب    ، م األطراف   مع   ست

ستهدف ي وة الم ات  ف ا ومقارب ديات اهتمام ةالمنت ي  .خاص ستخدمة ف ة الم ات الحالي ى اآللي  وتتماش
شارات  ع االست راف م ع   الاألط اس م ة باألس ددة الفاعل ة وات المجموعالمتع ى  المتعّلم ادرة عل ق

ي       للتأقلم  القراءة والكتابة آما تحتاج تلك اآلليات        ى المستوى المحل ساء    . آي تستخدم عل وتواجه الن
نعهن من الت        الفقير ة تم سهن   ات عوائق ثقافي ر عن أنف ى      عبي ة عالوة عل اآن العام ي األم عوائق  ال ف

. تمنع الفقراء من التعبير عن احتياجاتهم التيقتصاديةاال  
 
شغيله                            ه وت ة تطويره وتوزيع ة مرتبطة بعملي ه تكلف صادية ول لعة اقت ه س ى ان اء عل تم تصنيف الم

اء       . وصيانته ساء        وفي حين أن دفع مقابل الم ان الن ا ضرورية ف دو أحيان ا وتب سالة تجد تبريراته  م
ا   غير قادرات على مواجهة األسعار التي ضبطت في هذا الخصوص، و ّن غالبا ما يك  الفقيرات آم

سان األساسية ويجب                    وق اإلن تشكل إمكانية االستفادة من الماء الصحي والممكن دفع ثمنه أحد حق
اء      الحق مصدر إعالم في المنا     هذا يمثلأن   أن        . قشات حول القيمة االقتصادية للم رار ب م اإلق د ت وق

ك       -أولئك الذين ال يستطيعون دفع المقابل مطالبون على األقل بالدفع العيني           ل هنال ي المقاب  ولكن ف
تهم لتحقيق دخل،                   تكلفة فرصة دخل ضائعة بالنسبة للفقراء من حيث أنه آان بإمكانهم استخدام وق

ؤول                وآلما تطّلب األمر القيام      ل فهو ي بعمل مجاني فغالبا ما تقوم به النساء أما إذا آان العمل بمقاب
.إلى الرجال  
 
ى إدارة                   ة عل درة الكافي تستمّد فعالّية اإلدارة المندمجة للموارد المائية من األطر المؤسساتية مع الق

شفافيّ             ورغم  . ةالموارد ومن المفترض أن تكون المؤسسات على القدر المطلوب من المسؤولية وال
اعي صلب هياآل أو                       ذلك   وع االجتم سائل الن شاغل و م ام لم ال يولى سوى قدر ضئيل من االهتم

ى   تعرف   آما تحتاج إلى ال   وتحتاج هذه المسالة إلى التوجيه      . لمياهلمسارات إدارة    العوائق التي    عل
اه    االت المي ي مج صة ف سات المخت لب المؤس اعي ص وع االجتم اج الن ة إدم ه عملّي ن إ. تواج

ى     اء عل ى اإلبق ا إل ل غالب ات تمي ات سوق وسياس ة ومنظوم د وثقاف ى قواع د عل سات تعتم المؤس
اعي  وع االجتم ساواة الّن ارد (حاالت ال م ة  ) 2002اودغ ة العملي رار بالمعرف تم اإلق ا ي ادرا م ون

ر الكثي  . والمهنية على المستوى المحلي للرجال والنساء الفقراء أو حتى اإلشارة إليها          رون آما يفتق
راء     . أيضا للمهارات الالزمة للمشارآة في اللجان      ويشكل عامل الوقت ألغلب النساء والرجال الفق

شطتهم                ة وأن موردا مهما ويتعين مالءمة استغالله في االجتماعات بما يتماشى مع أنشطتهم المنزلي
.المدّرة للدخل  
 

ا                  ا تخصيص الم تم به ة التي ي ى الطريق ا ذات      وتؤثر عالقة القوة بدورها عل ار التكنولوجي ء واختي
صلة ري ارتبإن ا. ال اه ال ب مي ط أنابي ة،ط خ صفة عام ع ، ب سألة  م اه  م اجي للمي تغالل اإلنت االس

ر       .  استغالل الموارد  آيفية من النساء على     أآبرتأثير  لهم   نعادة ما يكو  ،  لرجالوا ا يكون أي بئ آم
ة      تم حفره يدويا، من جهة أخرى، مرتبطا باستغالل النساء للماء          شؤون المنزلي ي ال وفي الوقت    .  ف

الذي يمكن فيه اعتبار ذلك االستغالل من قبيل االستغالل اإلنتاجي ويجلب المنافع للنساء والرجال        
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ة    أي أولوي ى ب ن أن ال يحظ ه يمك سياسية     . إال ان ات ال رار والممارس نع الق ات ص ن آلي شا ع وتن
.  للّرجال والنساءالمتصلة بعمليات تخصيص المياه تداعيات مختلفة بالّنسبة  

 
ي           ة الت راء       امكن   توتحدد البيئة الطبيعية شكل الطريق ساء والرجال الفق اه      من   لن تفادة من المي االس

اه  ل إدارة المي ا بهياآ ي يرتبطون به ة الت ذلك الطريق االت إن. وآ ررة أو ح اف المتك االت الجف  ح
سنة         دار ال ى عد       ندرة المياه على م ؤدي إل راء ال   توفرت اه للفق ة    ذين المي يضطرون الستعمال نوعي

ية     من و يحاول آل   . رديئة من الماء   ة األساس رة للبني النساء والرجال في المناطق المهمشة والمفتق
اه من خالل مختلف المنظومات                      تفادة من المي ة االس ة المرآزي والمعزولة عن نطاق أداء الحكوم

ا               ة توفره ى خدمات منّظم اد عل ة  المحلية القائمة بدال من االعتم ذلك        .  الحكوم ذا األمر آ ؤثر ه وي
ع    ة م رار مقارن ة صنع الق ي عملي شارآتهم ف ستوى م ى م اق  أعل دين ضمن النط ك المتواج والئ

.المرآزي  
 

سار     ام م ة أم ديات القائم د التح ال آأح وق األطف سالة حق رز م ة  . اإلدارةوتب دان اإلفريقي ي البل فف
د الم               روس فق اء في شي وب ائج تف شرية     جنوب الصحراء آان من نت دز أن    / ناعة الب  عددا   أوجد اإلي

ي إطار مسار                    رار ف ة صنع الق د دأبت عملي ى   اإلدارة آبيرا من األسر التي يرأسها أطفال، وق عل
ار           ساء      (افتراض أن أرباب األسر من الرجال الكب ان من الن ويمكن أن يكون   ). وفي بعض االحي

ستطيعو   ن القاصرين وال ي ر م اب األس ال أرب ر عناألطف اراتهم  التعبي ان اختي وء علن ّراء س  ج
اعي صادي واالجتم ب . الوضع االقت ات  الدارة اإلوتتطل ار احتياج ي االعتب ى أن توضع ف اه إل مي

.وأدوار األطفال في توفير خدمات المياه  
 

ى   التصرف الرشيد في ال   وقد تم تعريف مسالة إدارة الجماعة البشرية على أنها آلية تضمن             مياه عل
ي وال  صعيد المحل شترآة  ال ة الم الموارد ذات الملكي ق ب ا يتعل يما فيم ان  . س رض ب ا يفت ا م وغالب

وارد، إال أن الجماعات           ادل للم ع الع اعي وترعى التوزي اج االجتم المؤسسات المحلية تؤّمن اإلدم
سعون                        ة وي وة مختلف ي مراآز ق ساء ف البشرية في الحقيقة تتكون من فئات مختلفة من الرجال والن

ل تفاضلي للجماعة     في ال التصرف الرشيدتطلب ي الذاتية، وإلى تحسين أوضاعهم   اه إدراج تحلي مي
  .البشرية وآذلك ألسلوب إدارة الجماعة البشرية

 

 الطريق نحو المضي قدما
 

شارآة                   التصرف الرشيد في    إن   سمح بم ة ت وارد المائي ة للم اه والموجه نحو ضمان إدارة فعال المي
ة صنع             ي عملي ة ف راء،        آافة األطراف الفاعل ساء والرجال الفق يهم الن رار بمن ف ا  الق يجب أن  آم

ضا خدمات                         وّفر أي ه وأن ي ة ثمن ّشرب الصحي والممكن مواجه اء ال يوفر إمكانية االستفادة من م
وارد          الصرف الصحي للجميع، وأن يمّكن آذلك من تلبية االحتياجات من الماء من اجل تحسين م
.الرزق  

ة           آما يفترض أيضا أن يسمح ذلك بخلق       دعم واألدوات القانوني ك سياسات ال  بيئة مالئمة بما في ذل
.وهياآل تسعير عادلة  
 
روّ   شكل مت ار ب ين االعتب د أخذت بع ة ق وارد المائي ان إدارة الم ول ب ة للق ة قوي وفر اآلن أدل وال تت

وع           . وواع مشاغل النوع االجتماعي    وبالتالي فان أي برنامج إدارة موارد مائية مراع لمتطلبات الن
: االجتماعي يتطلب توّفر ما يلي  
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ويمكن بلوغ هذا الهدف من . الجهد الواعي الستشارة الرجال والنساء أثناء عملية التخطيط •
خالل استخدام آليات اإلشراك التي تدرج متطّلبات النوع االجتماعي والموجهة نحو 

 .إشراك النساء والرجال المنتمين للقاعدة العريضة

 المندمج للموارد التصرف على متطلبات النوع االجتماعي في زآييجب أن ال يقتصر التر •
المائية على المجتمع المدني بل يجب أن يستهدف أيضا آافة الهياآل والمؤسسات 

الموارد المائية و اإلقرار بمختلف العقبات التي تواجه الرجال والنساء في المختصة 
 .وضمان إحالل العدالة

المياه ويجب أن إدارة المستويات مكّونة أساسية من مكونات يشكل بناء القدرات على آافة  •
 .يستهدف ادارج المشاغل واالهتمامات المتصلة بالنوع االجتماعي

 الموارد المائية التصرف فيواإلدارة يجب أن ال ينظر إلى مسائل النوع االجتماعي و  •
لنطاق من عالقات على أّنها مسائل تخص المرأة وحدها بل يتعين اعتبارها مسائل واسعة ا

القوة والتحكم وامكانية االستفادة من الموارد من قبل الجماعات المحرومة التي يمكن أن 
 .األطفال أوالرجالأوتكون من النساء 

. دارة الموارد المائيةيجب أن تؤخذ بعين االعتبار آذلك أهمية الجوانب االجتماعية إل •
لموارد المائية على صعيد أن الّنساء يضطلعن بدور مرآزي في إدارة احيث 

 االستخدامات االجتماعية وحفظ الصحة واالستخدامات الصحّية واإلنتاجية،
 

 أربع خطوات أساسية ألي مقاربة للنوع االجتماعي في اإلدارة2 
 
 المعلومات
 
ساء            ة للن ات المختلف شاآل واألولوي رات والم ام حول الخب تشّكل المعلومات التي تخص اإلطار الع

ذلك تفكيك                        والرجال   ين ب ال، ويتع شكل الفع اعي بال وع االجتم اج الن يا من اجل إدم عنصرا أساس
شكل                ى أن ي ساء والرجال وعل رات الن ات حول خب المعلومات اإلحصائية بصفة دورية إلى معطي

ومن شان  . التحليل المراعي لمتطلبات النوع االجتماعي بدوره جزءا من التحليل الشامل للوضعية          
ساعد ع     ساواة         ذلك أن ي ى تعريف حاالت الالم ة خاصة من اجل       - إن وجدت    -ل  وفي ضبط حال

.وضع سياسات تعالج حاالت الالمساواة الموجودة  

 

  القرارصنع والدعوةاالستشارة 
 
ات    ذ وجه ن اجل ضمان أن تؤخ ا م شة صوتا قوي ساء والجماعات المهّم ك الن م إن تمتل من المه

ار ين االعتب ا بع ست. نظره ع م ك رف ي ذل شارة وصنع ويعن ي االست ساء والرجال ف وى إشراك الن
. أعلى مستويات اإلدارةىالقرار بدءا من الجماعة البشرية إل  

 
 المستجيبة لمتطلبات النوع االجتماعي العمل على االرتقاء بالجماعات المستفيدة

 

                                                 
2 2002مأخوذة عن دريشاير،    
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رار                      ي صنع الق اعي ف وع االجتم ساواة الن يجب أن يكون العمل على تطوير مستوى افضل من م
تاحة الفرصة للنساء والرجال الفقراء، معتمدا على بيانات مفصلة حسب الجنس وتخص اإلطار             وإ

  .العام وآذلك على معلومات تحليلية وثيقة الصلة بالنوع االجتماعي
 
 لمتطلبات النوع االجتماعي العمل على االرتقاء بالمنظمات المستجيبة

 
وع االجس ات الن ة لمتطلب ات المراعي اعي ترتبط المقارب زام بتم ارف وروح االلت ارات والمع المه

ا  ى به ي يتحل ذ واإلدار الت ي التنفي شارآين ف وادر الم دى  . ةالك ة ل درات المالئم وير الق ا أن تط آم
 داخل المنظمات     د النوع االجتماعي  يالكوادر وآذلك معالجة أوضاع التباين والالمساواة على صع       

.المياهفي قطاع العاملة صلب المنظمات أيظا  سوف ينمو  
 وال يمكن اعتبار إدارة المياه من قبيل اإلدارة الرشيدة ما لم تبذل محاوالت متروية في توجيه 

 استمرارية حاالت ىالمؤسسات والسياسات واألطر القانونية واألدوات التكنولوجية التي تبقي عل
دارة اإلفي  ويجب أن تشكل أي مقاربة مراعية للنوع االجتماعي .المساواة النوع االجتماعي

.الضرورّيةاإلدارية  من مسار ترآيز الهياآل واآلليات أجزءا ال يتجز  
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who may still not be convinced on water management.  

Available at: www.undp.org  
Also available at: http:// www.gwp.org 
 
WEDO, 2003. Diverting the Flow: A Resource Guide to Gender, Rights and Water 
Privatisation. Women’s Environment and Development Organization, New York. 

 A useful resource for analysing the rights of women and vulnerable groups within the context of 
privatisation. The book enhances understanding of issues related to water rights, policies and 
legislation. It is particularly useful to government officials, water managers, utilities, academics and 
NGOs.  

Available at:  http://www.wedo.org/sus_dev/diverting1.htm  
Also available at: www.trinity.edu/departments/soc_anthro/faculty.html 
 
Murshid, Sharmeen,  2000. Water Discourse: Where Have All the Women Gone?  
Available at: www.iiav.nl/nl/ic/water/water_vision.html 
 
 
Spanish language resources 
 
Mujeres de la Alianza Social Continental, 2004. Las Mujeres en la defensa del Agua 
como Derecho Fundamental. Disponible en: REBRIP / CUT – Rua Caetano Pinto. 575 – 
Brás CEP 03041-000 Sáo Paulo – SP – Brasil Tel: (55) 11 2108 9129 e-mail: 
secr.asc@cut.org.br 

La presente publicación presenta dos estudios realizados por el Comité de Mujeres de la Alianza Social 
Continental, para contribuir a la elaboración de una propuesta de estrategia de acciones y políticas 
desde la visión de las mujeres, en defensa de uno de los recursos más importantes y preciados para la 
vida: el agua. Se presenta los resultados y problemáticas surgidas de los estudios de caso de Bolivia y 
Brasil llevadas a cabo el 2003. 
 
El conflicto generado por la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia en el 2000, es un caso que 
ejemplifica claramente los procesos de privatización del agua, muestra los grados de impacto y la 
diversidad de factores y tensiones en las que desarrolla la problemática. Además evidencia una 
contradicción que existe en torno al agua en el mundo de hoy: privatización versus bien común. 
 
El otro estudio de caso analiza los impactos de la privatización de servicios relativos al agua sobre los 
derechos de las mujeres, a través de un proyecto realizado en las represas del río Xingu de la región 
amazónica del Brasil. El proyecto fue el motivo por el que las mujeres de Altamira y de la Transa 
masónica en Pará, se movilizaron durante muchos años para impedir su construcción 
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Las propuestas de acciones pretenden contribuir a la lucha de las organizaciones de mujeres en el 
mundo para evitar que las políticas neoliberales sigan trabajando con el agua, profundicen los impactos 
negativos, impulsen la no valoración los saberes locales para la gestión del agua y las implicaciones 
negativas de la privatización en los derechos de las mujeres, 
 

 
Gender and water Alliance, 2003. Género y Agua, Informe de Desarrollo sobre Género y 
Agua. Perspectivas de Género en las Politicas del Sector de Agua. Gender and Water 
Alliance.  

El contenido es un aporte al análisis de los avances en políticas de género y agua en diferentes países. 
Un documento que es un primer paso en el proceso central de la promoción de género que se está 
traduciendo en políticas por los gobiernos y donantes en los últimos años. 

Comentarios: 
El análisis del manejo sostenible de los recursos hídricos y la equidad de género en el campo del 
manejo del agua, provee de argumentos para afirmar que: i) Involucrar a hombres y mujeres en roles 
influyentes en los diferentes niveles de decisión  puede acelerar la consecucion de la sosteniblidad en el 
manejo de los escasos recursos hidricos, ii) La gestion del agua realizada de una manera integrada y 
sostenible, puede contribuir significativamente a mejorar la equidad de género porque aumenta el 
acceso a los recursos hidricos y a los servicios relacionados con el agua, tanto de mujeres y hombres 
para cubrir las necesidades basicas. Asi se aborda el propgreso que los gobiernos y las agencias de 
cooperación han logrado en la aplicación de estos argumentos. 

Disponible en: www.es.genderandwater.org 
 
 
Soto, Betty, María Esther Udaeta, Gloria Lizárraga, 2004. Políticas Públicas de Género, 
Auditoria de Género: Sectores de Saneamiento Básico y Riego de Bolivia.   

El libro presenta una investigación que muestra los avances y el desarrollo de la  incorporación de la 
perspectiva de género y equidad en las políticas públicas, coadyuvando a la lucha contra la pobreza, la 
superación de la marginalidad y el impulso al capital social. 

 
Comentario: 

Las políticas publicas según el texto son las posiciones que toma un gobierno respecto a un problema 
determinada y su importancia radica en que define medidas concretas que orientan las acciones y 
recursos para la solución del problemas, para lo cual es importante la participación ciudadana, que las 
políticas respondan a las demandas y necesidades de la mayoría. 
 
Los resultados de la investigación muestran a nivel bisectorial que las políticas de género en el país han 
desarrollado los macro lineamientos que fueron la base para la formulación de políticas sectoriales. Los 
enfoques de género sectoriales no dejan visualizar la integración de equidad de género en sus políticas. 
 
Permite identificar los efectos en hombres y mujeres de la población de las políticas sectoriales, a nivel 
de las y los profesionales operativos a través de la ejecución de programas, proyectos que han generado 
diversas experiencias, que no se encuentran sistematizadas. Las y los usuarios de los sistemas de agua y 
riego demuestran una gran sensibilización por el tema de genero y una practica de la equidad a nivel 
comunal y familiar, por lo que se hace necesario tomar en cuenta esos avances en la formulación de 
políticas a partir de las diferencias existentes a nivel local entre hombres y mujeres ricos y pobres de 
ámbito rural y urbano 
 
El instrumento metodológico ha permitido analizar y llevar adelante la auditoria con objetividad, lo que 
se demuestra por los resultados claros y concretos y permite concluir que existe un estancamiento de la 
Transversalización del género en los sectores auditados. 

Disponible en: www.sias.gov.bo 
 
BID, no date, Plan de Acción del BID para la integración de Género  

This Gender Mainstreaming Action Plan seeks to reactivate efforts and generate new energy around the 
advances achieved to date. The Plan builds on accumulated experience indicating that promoting 
gender equality and investing in women’s capabilities are fundamental for improving the impact of 
development interventions in Latin America and the Caribbean. Investing in women - in their access to 
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information, resources, opportunities and spheres of political decision making - contributes to poverty 
reduction, economic growth and good governance at the local and national levels. 
 
The Action Plan brings together the commitments of all operations divisions and relevant departments 
of the Bank in the development of actions that aim to improve equality between men and women. The 
likelihood of success implementing this Plan is high because it represents a collaborative agreement 
and shared commitment between different members of the institution, including the high levels of the 
Administration, professional staff and assistants involved in the design, supervision, monitoring and 
evaluation of operations supported by the Bank.  

Disponible en: 
http://www.aprchile.cl/pdfs/Plande%20Accion%20para%20Integracion%20generoSbid.p
df 
 
Villalobos, Guiselle Rodríguez, Montserrat Blanco Lobo y Francisco Azofeifa Cascante. 
2004. title ? 

This book intends to highlight the importance of biodiversity in the broadest sense of the term, by 
making visible and illustrating the differentiated relations that women and men establish with nature 
and the consequences thereof in regard to development promotion. This document is basically focused 
on the recognition of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the National Biodiversity 
Strategies (NBS), as participation and awareness-raising mechanisms of our societies to build a new 
form of relation between human beings and their environment. 

Download Document in Spanish 
Download Document in English 
 
Berrón Sañudo, Linda, ed. 2005. Everything Counts! Valuing Environmental Initiatives 
with a Gender Equity Perspective in Latin America. 

Compilation of a selection of thirty experiences from Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Mexico, Peru and two international experiences about the outcomes in making the linkages 
between gender and environment, as people working in social sciences include ecological 
considerations, and the inclusion of the gender equity approach in all technical processes of 
conservation and management of the resources. 

Download Document in Spanish 
Download Document in English 
 
UICN. 2004. Everything Counts! Valuing environmental initiatives with a gender equity 
perspective in Latin America 

El objetivo de este documento es reconocer los esfuerzos que se realizan desde diversos lugares de 
mundo por mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres, y en especial, de las relaciones que 
establecen entre ellos, en el uso y beneficio que proporcionan los recursos naturales del medio en que 
viven. Muestra, este conjunto de 30 experiencias, el avance en la vinculación entre ambiente y género, 
tanto por la apropiación de la dimensión ecológica por parte de las personas que trabajan en los temas 
sociales, como también por la redimensión de los procesos técnicos de conservación y uso de los 
recursos  

Download Document in English 
 
R.Meinzen-Dick, M. Zwarteveen. 1997. Gendered participation in water management: 
issues and illustrations from water users' associations in South Asia. 

Este documento se preparó para el Taller Sobre Agua y Mujer, del Instituto Internacional del Manejo 
de la Irrigación15-19 Septiembre 1997, Sri Lanka  

Download Document in English 
 
Kunst, Sabine, Tanja Kruse, 2001. Integrating gender perspectives : realizing new 
options for improved water management. Cross-cutting thematic background paper. 

El llamado a un enfoque holístico y sensible al género para el manejo hídrico debe ser reiterado como 
punto inicial del desarrollo sostenible. Los esfuerzos deben buscar objetivos paralelos: el mejoramiento 
de la vida diaria y de las condiciones de vida, y el planeamiento a largo plazo para un futuro 
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ambientalmente sostenible. La transversalidad de género en relación con el agua es definida por la 
Visión Mundial del Agua (World Water Vision).  

Download Document in English 
 
Green, C. and S. Baden. 1994. Water Resources Management: A Macro-level Analysis 
from a Gender Perspective. 

Este reporte argumenta que la nueva política requiere urgentemente asegurar que los aspectos 
relacionados con el género no se sobreestimen en el manejo del agua. 

Download Document in English 
 
Ruijgh-van der Ploeg, Martinez. 2000. Water and conflict : the role of women and men. 
Presentation of good practices two perspectives on the importance of decision-making 
and (gender) equity for sustainable water management. 

Las mujeres y los hombres pueden trabajar juntos hacia la equidad de género en la toma de decisiones 
sobre el manejo sostenible del recurso hídrico. Esto requiere cambios en las reglas del juego de los 
procesos de toma de decisiones, cambios en al forma en que se selecciona, presenta y distribuye la 
información sobre el manejo del agua. Si tenemos un conocimiento más amplio acerca de las 
contribuciones que las mujeres hacen y pueden hacer en el manejo del agua, será mucho más sencillo 
efectuar los cambios que se sugieren y evaluar su efectividad. 

Download Document in English 
 

 
Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
 
Inputs to Thematic Paper on water and sanitation: Case studies from the Interagency 
Gender and Water Task Force (Marcia Brewster, Task Manager) 

A.  New Models for Financing Local Water Initiatives 
B.  Institutional Development and Political Processes 
C.  Capacity-building and Social Learning 
D. Application of Science, Technology and Knowledge 
 

A river for solution, Women, Men and Water in the El Naranjo River Basin, 
Guatemala 

 
 

One Hand Does not Tie a Bundle”: Women’s Participation Transform Water 
Management, Nkouondja, Cameroon 

This case illustrates that women’s involvement in local water management increases creativity. 
 
 
From Purdah to Participation, Pakistan 

This case illustrates: 
-Women can sometimes offer more practical solutions in water management 
-Involvement by women can dynamise community development 
-Traditional leaders can be won over through patient effort to include women 
-Success based on women’s involvement can lead to changes in attitudes in both women and men 
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3.3. Gender, Water and Poverty 
 

 النوع االجتماعي والماء والفقر
 
:مقدمة  

 
 االستفادة من الماء النظيف م ولكن التلوث وانعدا.الماء حاجة أساسية للبشر ولكافة أشكال الحياة

عوامل توسع دائرة الفقر واألمراض المنقولة عن طريق الماء وحاالت المساواة النوع 
  .)2003خوسال بيرل،(االجتماعي 

 
حقوق اإلنسان نحو إحالل خول نحو التنمية المستديمة واجتثاث جذور الفقر وويشكل الماء نقطة د

والصحة اإلنجابية وصحة األمومة ومقاومة فيروس المناعة البشرية ومرض فقدان المناعة 
وانتاج الطاقة وتحسين مستوى التعليم للبنات وتقليص معدالت اإلصابة ) زاإليد(البشرية المكتسبة 

  .الوفياتمعّدالت باألمراض و
 

 مليار شخص ال تتوفر لهم إمكانية االستفادة من ماء الشرب 1،1 مازال هناك مع ذلك إال أّنه
من شأن  . لهم إمكانية االستفادة من الصرف الصحي المالئمر مليار شخص ال تتوف2،6الصحي و

. على النساء و األطفالأن يؤّثر سلبا الوضع هذا  
 

 .فئات عرضة للتأثرال النساء واألطفال اآثر وتشّكل العالم  اآلن هوة الفقر في أنحاءوتّتسع
 بشكل يعاملن وتعايش النساء الفقر بشكل يختلف عما هو الحال بالنسبة للرجال طالما أن النساء 
70ويقدر أن . من الالمساواة %  مليار شخص الذين يعيشون حالة الفقر في العالم 1،1 من بين ال

لعالم وينتجن نصف إنتاج العالم ا على مستوىثلثي ساعات العمل هم من النساء، وتعمل النساء 
10من الغذاء ومع ذلك ال يكسبن سوى  % 1 من دخل العالم وال يملكن سوى   من ممتلكات %

) 2005حملة األمم المتحدة لأللفية، (العالم   
 

 لماذا النوع االجتماعي والماء والفقر؟ •
 

ان ذات مؤشرات التنمية األضعف من حيث  أن البلد1997آشف تقرير التنمية البشرية   
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ارتباطها بمتطلبات النوع 
سيراليون، النيجر، (االجتماعي 

تظهر آذلك ) بورآينا فاسو، مالي
معدالت فقر عالية وامكانية استفادة 

  .ة والتعليمضئيلة من الماء والصح
 
آما أن بلدان أخرى ذات معدالت 

بوليفيا، آولومبيا، (فقر عالية 
غواتيماال، الهندوراس، نيكاراغوا 

معدالت عالية تظهر ) والباراغواي
 وفيمن الالمساواة االجتماعية 

النوع االجتماعي وعلى الصعيد 
).2001شراينر، (العرقي   

 
والنساء هن أآثر عرضة للتأثر 

من مقارنة بالرجال نتيجة بالفقر المز
حاالت المساواة النوع االجتماعي 
في مختلف المؤسسات االجتماعية 

ويمكن أن  .واالقتصادية والسياسية
 في شكل توزيع تبرز تلك الالمساواة

للدخل وتحكم في الملكية أو في 
 من استفادةالدخل وامكانية 
مثل خدمات (المساهمات اإلنتاجية 

لقرار وموارد صنع ا) اإلقراض
والموارد المائية والحقوق وأهلية 
الملكية على نحو متمرآز حول 
الرجال، وتتعرض النساء آذلك 

 في أسواق التحّيز للرجاللممارسات 
.العمل والى اإلقصاء االجتماعي  
 
وتشير تقديرات برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي إلى انه وبعد مرور 
خمس سنوات على قيام قادة العالم 

ع على تعهد بتقليص الفقر فان بالتوقي
أهداف الفارق بين مستهدفات "

المتمثلة في تقليص التنمية لأللفية 
 مليون شخص في البلدان النامية يعيشون 380 يعادل الحاصلة النتائج وبينالفقر بواقع النصف 

ذلك في تعميق أعباء ال متساوية  ويتحمل النساء والرجال .)2005( دوالر واحد في اليوم بأقّل
.الفقر  
 

 :سوء تصورات تعریفية •
 

 حلقات االرتباط بين النوع االجتماعي والماء والفقر
 

ن االستفادة من الماء بنوعية وآمية تمّك •
 اثر األمراض تقليصآافية من 

المحمولة والمنقولة مائيا وتحسين 
 لدى اإلنجابيةمستوى الصحة والقدرة 

 .النساء وإقبال األطفال على المدارس
 

على الموارد المائية تنشأ منافسة دما عن •
 الفئات النساء ومعها دفغالبا ما تفق

 .مقّومات األهلّيةضة للتأثر المعّر
 

 أولويات التنمية بالنسبة تترّآزيمكن أن  •
 علىللنساء على صعيد الموارد المائية 

مصادر الماء المجاورة للبيوت بحيث 
اإلنتاجّية يمكنهن الموازنة بين أدوارهن 

 ولن تأخذ تلك .اإلنجابيةوارهّن وأد
األولويات في االعتبار ما لم تتم 

 . حولهااستشارة النساء
 

يرتبط تطور مصادر الرزق واألمن  •
الغذائي بالنسبة للنساء والفئات 
المحرومة آذلك بعامل إمكانية االستفادة 

 .من موارد مائية آافية
 

ن المشارآة في إدارة الموارد تمّك •
 آرامة النساء تعزيزمن المائية آذلك 

من خالل منحهن صوتا للتعبير 
تمّكن أيضا من وإمكانية االختيار، آما 

تحسين مستوى تحديد األهداف 
 .والجدوى
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 والنوع ةيشكل الفقر حالة متعددة األبعاد وتختلف حسب المكان وتتغير حسب العمر والثقاف
 وتختلف مدرآات الفقر آذلك بين النساء . اجتماعية واقتصادية أخرىومظاهراالجتماعي 

 القدرة على تحقيق الدخل ف الرجال الفقر في غانا على سبيل المثال بأنه عدموالرجال، وقد عّر
).2000ناريان، ( األمن الغذائي اختالال فيبينما اعتبرته النساء   

 
والعيش وال يقتصر الفقر على الحرمان المادي وانما يشمل آذلك غياب الصوت أو سلطة التأثير 

 األوضاع السلبية األخرى ومحدودية  القدرة على باألزمات عالوة علىالعرضة للتأثر تحت 
 في مواقع بعيدة عن متواجدة موارد المياه وعندما تكون . العرضة للتأثرحالة تلكعاطي مع الت

 ص الماء، وهو ما يقللتجميع طويلة مسافات إلى السير يضطّرونالبيوت فان النساء والبنات 
  .الوقت المتاح لهن للمشارآة في العمل اإلنتاجي

 
 اجتماعية للنساء من خالل لجان اإلدارة ولكن غالبا وتوفر اإلدارة الفعالة للموارد المائية شبكات

 مهارات خاصة بما ينتهي األمر بالنساء إلى مزاولة عمل متصل بإدارة الموارد المائية ال يتطل
وراءه أبعاد أخرى يخفي  الربط المستمر بين الفقر والرفاه المادي آما أّن .وغير مدفوع األجر

.واإلقصاء عن عملية صنع القرار لسلطة التأثيرللفقر مثل االفتقار   
 

 : النوع االجتماعيمعضلة: قياس الفقر •
 

ظلت الطرق التقليدية في قياس الفقر تعتمد على الناتج المحلي الخام أو على إحصائيات الدخل 
ل التقديرات االشراآية  وتشّك.األسرى وتحجب اختالفات النوع االجتماعي ضمن األسر

(للفقر (PPAs تحليل الفقر وفي صياغة ضمن عملّية جهات نظر الفقراء  أداة في إدراج و
) 2001نورتون، ( تقليص الفقر من خالل تدخالت السياسات العامة الّرامية إلىاالستراتيجيات   

 
 :تفاعل ثالثي االتجاه: النوع االجتماعي والفقر والبيئة •

 
تشمل ( والبيئة بشكل  حول الفقر والنوع االجتماعيأهداف تنمية لأللفية رغم ما تّم وضعه من

 تفاعل ثالثي فيما بينها ويربطهاإال أن تلك األهداف مترابطة ) مسالة المياه والصرف الصحي
 ويشكل الماء حاجة أساسية للرفاه البشري وعنصرا حيويا في التنمية االقتصادية وآذلك .االتجاه

ضرورة ألغراض المنزلية ل الماء النظيفتوّفر  ويعتبر . البيئيةالمنظومات لسالمةشرطا أساسيا 
 بخدمات صرف الصحي وحفظ الصحة وإذا ما اقترن ذلك . اإلنسان وبقائهمن ضرورّيات صّحة

 معدالت اإلصابة باألمراض ومعدالت الوفيات وال سيما بين األطفال، فهو سيؤّدي إلى تقليص
الغذائي ة واألمن  التنمية المستديمة مثل حماية البيئبعض مظاهرويعتبر الماء حيويا آذلك في 

 ويشكل الماء.  األمراضالّناشئة عنوتمكين المرأة وتعليم البنات وتقليص الخسائر اإلنتاجية 
مقاومة الفقر والجوع وفي حفظ الصحة البشرية في العمل على  للبلدان النامية مدخال محّفزا

فريق ( الطبيعية وتقليص وفيات األطفال واالرتقاء بمساواة النوع االجتماعي وحماية الموارد
).2005 األمم المتحدة لأللفية حول المياه و الصرف الصحي عمل   

 
) اإليدز(ومرض فقدان المناعة المكتسبة ) في. يآ .ايتش(وقد دفع وباء فيروس المناعة البشرية 

 الخاصية المتميزة للتأثر التي تمّثل بدورها في نفس الوقت سبب ونتيجة العرضة اللذان يمّثالن
 دفعها إلى تبني مقاربات رعاية صحية تعتمد على البيت األسرى باعتبار أن المؤسسات -للفقر

 المقاربة المعتمدة على البيت وتعني .الصحية قد فشلت في التعاطي مع الطلب على الخدمات
 لتجنب التعفنات الثانوية وآذلك آافية الماء بكمية ونوعية بصفة ضمنّية ضرورة توفيراألسري 
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 الرعاية والذين هم في اغلب الحاالت من النساء يتوّلون مسؤولّيةألعباء عن الذين   التخفيف
.واألطفال  
 

 :بعض تداعيات السياسات •
 

آسلعة اقتصادية واجتماعية في آن واحد،  اإلدارة المندمجة للموارد المائية ينظر إلى الماء في
 فان وتأسيسا على ذلك  .لبوبالتالي يمكن اعتباره سلعة مادية تستجيب لمبادئ العرض والط

 وغالبا ما .)1996توماس، شالكويك وفورونيك،( االستخدامات في بعضللماء قيمة سوق محددة 
 وتتجه االستخدامات .ير إنتاجية للماءغ إنتاجية واستخدامات ت قطاع المياه إلى استخدامامينقس

كون من ضمن مسؤوليات إلى أن ت) الصحة واألعمال المنزلية والصرف الصحي(غير اإلنتاجية 
ويتطّلب األمر حينئذ إدراج هذين  .النساء وال تؤخذ بعين االعتبار في التقديرات االقتصادية

 للموارد المائية من اجل ضمان فهم النسبّيةمن االستخدامات في تقدير القيم االقتصادية الّنوعين 
.ستخدام المنزلي للماءبين االستخدام اإلنتاجي واالوالّتشابك  عالقة الترابط واعتبار  

 
ويعني الماء آسلعة مادية ضمنيا أن تنمية الموارد المائية يجب أن تعتمد على الطلب إال أن النساء 

وال يمتلكن آذلك لديهّن  من الخدمات الّطلب عموما التعبير عن مستويات نالفقيرات ال يستطع
تعارف عليها وقابلة لإلحالة في  حقوقهن وخاصة إذا تعلق األمر بحقوق ملكية محفظالقدرة على 

اقل قدرة حتى على التعبير عن عالوة على ذلك  األسر التي يرأسها وتكون .خصوص المياه
. حقوقهامستويات الّطلب لديها وحفظ  

 
 جمع تعمل علىوعلى الحكومات في سبيل تلبية مستويات الطلب من الماء للنساء الفقيرات أن 

 مؤشرات مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي في وم بتطويرأن تقلة حسب الجنس معطيات مفّص
، ويعتبر استخدام . المياه وحفظ الصحة والزراعة والري قطاعاتآافة القطاعات بما في ذلك

ذوي الّتحصيل الّتعليمي اآلليات االشراآية آذلك عنصرا مهما في إشراك من ال صوت لهم و
 الطريقة وحدها يمكن وإّنه بتلك .وص المكتوبة الذين قد يجدون صعوبات في فهم النصالّضئيل

  .سماع وفهم أولويات الفقراء
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www.savethechildren.org.uk/fairshares 

 
 

Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
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3.4. Gender, Sanitation and Hygiene 

 4.3. النوع االجتماعي والصرف الصحي وحفظ الصحة
 
Introduction 

 : مقــدمة
إذا أريد ومتكاملة  تعتبر إمدادات المياه والصرف الصحي وحفظ الصحة وحدة مندمجةيجب أن 

ويشكل الصرف . تحقيق تقّدم على صعيد تحسين مستوى الخدمات الصحية والرفاه للفقراء
تتوفر للناس على و. نقصهاالصحي والصحة مسألتين وثيقتي الصلة بالمرأة وبإمدادات المياه أو 

رافق مستوى العالم إمكانية االستفادة من إمدادات المياه بشكل أآبر من إمكانية االستفادة من م
وحسب تقديرات برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية , الصرف الصحي

 مليار 1.1 فإن 2002في موفى سنة " اليونيسيف"وصندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة 
 %40 مليار شخصا، أي حوالي 2.6شخصا افتقدوا إمكانية االستفادة من ماء الشرب الصحي و

 .توّفر لهم إمكانية االستفادة من وسائل صحية للتخلص من الفضالت البشريةمن سكان العالم، لم ت
 مليون شخص في الدول النامية يموتون آل سنة جّراء 2.2والنتيجة أنه هناك ما يزيد عن 

األمراض المرتبطة بانعدام إمكانية االستفادة من ماء الشرب الصحي والصرف الصحي غير 
وتتجاوز التكاليف االجتماعية والبيئية المترتبة عن الجهل . المالئم وضعف مستوى حفظ الصحة

بما في ذلك حفظ الصحة وتجميع ومعالجة المياه (بالحاجة إلى حل مسألة الصرف الصحي 
 وحفظ الصحة ضمن برامج إمدادات ةصحيالتربية البدرجة آبيرة تكاليف إدراج ) المستعملة

 .المياه
 

تصلة بالنوع االجتماعي أهمية خاصة بالنظر إلى مبادرات ويكتسي الترآيز على االختالفات الم
الصرف الصحي وحفظ الصحة ويستوجب ذلك تشجيع المقاربات المتزنة من حيث مراعاة 
متطلبات النوع االجتماعي ضمن الخطط والهياآل التنفيذية وتمثل إمكانية االستفادة من مراحيض 

. ّسالمة والكرامة اإلنسانية والسيما بالنسبة للنساءصحية مالئمة على هذا الّصعيد مسألة تتعّلق بال
 توفر مرافق الصرف ّنفإإال أنه وحتى في األماآن التي تشملها خدمات مراحيض مالئمة 

الصحي ال يعني بالضرورة أنها تستخدم بالشكل الفّعال وذلك باعتبار المحظورات االجتماعية 
 .والقواعد الثقافية والمعتقدات

 
ع إجراءات حفظ الصحة والتربية بين لحظة إنشاء تلك المراحيض واستخدامها وغالبا ما تضي

ّن تطوير فإوطالما أن الرجال يتحّكمون في الدخل األسري . المستديم على المدى الطويل
إجراءات حفظ الصحة والتربية عليها يجب أن تستهدف الرجال أنفسهم من أجل ضمان توفر 

 .  المرافق الصحيةالموارد الضرورية إلنشاء وصيانة
 ربط استراتيجيات استرداد التكلفة بالنسبة لمشاريع الصرف يمكنضمان استمرارية البرامج ل

 .الصحي باألنشطة المدّرة للّدخل بالّنسبة للفقراء
 :راحيض التي تستوفي الشروط الصحيةوتتعّرض النساء حاليا إلى إجحاف آبير نتيجة انعدام الم
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ن ينتظرن إلى حين حلول الظالم لكي يقضين حاجة التغّوط فإذا آان على النساء أ •
البشرية أو لكي يتبّولن في العراء فإنهن حتما سيملن إلى أن يتناولن آمية أقل من السوائل 
أثناء النهار وهو ما سيترتب عنه معاناتهن الالحقة من آافة أنواع المتاعب الصحية مثل 

 .تعفنات المسالك البولية على سبيل المثال
 

الحيوانات قبل  من اسيمكن أن تتعّرض النساء إلى االعتداءات الجنسية أو حتى إلى االفتر •
 .الوحشية عندما يذهبن إلى العراء لقضاء حاجة التغّوط أو التبّول البشرية

 
غالبا ما تكون شروط حفظ الصحة على درجة آبيرة من الرداءة في األماآن المخصصة  •

 وهو ما يؤّدي إلى نمّو الديدان واألمراض األخرى المنقولة لقضاء حاجة التغّوط البشرية
 .عن طريق المياه

 
تفقد البنات بصفة خاصة، والسيما بعد سن البلوغ فرصة التحصيل الدراسي، وآل ذلك  •

 .نتيجة انعدام المرافق الصحية المالئمة

 
Policy Overview  

 لمحة عامة على السياسات المتبعة
 

حي على مستوى رسم السياسة العامة في مرتبة جد متأخرة مقارنة تأتي مسألة الصرف الص
بمسألة الموارد المائية وعادة ما تضاف مسألة الصرف الصحي وحفظ الصحة البيئية في العديد 

غير أّن القمة العالمية للتنمية المستديمة المنعقدة في . من التدخالت آمسألة الحقة أو ثانوية
إلى مستوى غير أولت مسألة الصرف الصحي اهتماما ارتقى بها قد  2002عام جوهانسبرغ في 

ة حول هدف يرمي إلى التقليص وقد اتفق زعماء العالم وألّول مّر. مسبوق من األولوية السياسية
 النصف من نسبة أولئك الناس الذين يعانون من انعدام خدمات الصرف الصحي األساسية بمقدار

يف بند الصرف الصحي إلى المستهدف المتمثل في إمدادات وبالتالي فقد أض. 2015قبل العام 
وعلى سبيل االستجابة لذلك مثال فقد أطلقت حكومة . أهداف التنمية لأللفّيةالمياه آجزء من 

 بالمائة من التغطية على صعيد الصرف الصحي قبل 100بنغالديش حملة من أجل بلوغ نسبة 
 ال يحظى بما يستحق من االهتمام صلب ازال مإال أّن مجال حفظ الصحة . 2010موفى العام 

 .الوثائق التي ترسم السياسات ذات الصلة
 

طلبات النوع متإدماج وهناك جهود مشجعة في قطاع الصرف الصحي تبذل حاليا لوضع 
وما تزال .  ضمن برامج الصرف الصحي في جنوب إفريقيا وزمبيا وزمبابوياالجتماعي

مل باستراتيجيات نوعية لكي تعكس اهتمامات وشواغل النوع السياسات القطاعية الحالية تستك
 مسألة النوع االجتماعي في قطاع إدماجوتقوم تلك البلدان حاليا بتنفيذ برامج من أجل . االجتماعي
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المياه والصرف الصّحي، ويشمل ذلك البرامج التدريبية الموّجهة نحو تشكيلة متنوعة من 
 .المستويات

 
وأشارت الوثيقة ذات الصلة .  المحّلي في غانا بصياغة سياسة بيئية وطنيةوقد قامت وزارة الحكم

إلى أن الصرف الصحي يّتجه نحو المصلحة العاّمة وبالتالي فهي مسؤولية جميع المواطنين 
والجماعات البشرية ومؤسسات القطاع الخاص والمنّظمات غير الحكومية وآذلك المؤسسات 

 آانت السنغال أّول البلدان (WSSD)لمية حول التنمية المستديمة وعلى إثر القمة العا. الحكومية
تسّمى (التي استحدثت وزارة تتوّلى مباشرة مسؤولية تطوير الصرف الصحي وحفظ الصحة 

وفي الوقت الذي ال تتحّدد فيه أدوار آل من الرجال والنساء ). اآلن وزارة الصحة وحفظ الصحة
ذلك يشمل مسؤوليات األسر المنفردة والمنظمات القائمة صلب تلك السياسات الوطنية إّال أن 

 .ضمن الجماعة البشرية
 
Key Actors in the Sector 

 األطراف األساسية الفاعلة في القطاع
 

تمثل الوزارات المختصة مثل وزارات الصحة والموارد المائية والخدمات االجتماعية األطراف 
طنية وتضطلع بأدوار بارزة في ضمان أن يتم إدراج الفاعلة األساسية على مستوى الحكومة الو

تطوير الصرف الصحي وحفظ الصحة والتعليم المّتصل بها ومتطلبات النوع االجتماعي ضمن 
ويستدعي ذلك تحفيز الوزارات المختصة وأن . السياسات المتصلة بالموارد المائية والصحة

 في سياسات حفظ الصحة واألطر تتوفر لها اإلرادة في إدراج متطلبات النوع االجتماعي
 .القانونية

 
وتعتبر مسألة حفظ الصحة والصرف الصحي على مستوى الجماعة البشرية مسألة خاصة 
بالنساء إّال أن آثارها تمتد إلى الجنسين، ذلك أن الحواجز المجتمعية ما تزال تقّيد القرارات 

 األهمية بمكانّنه من  فإتاليوبال. المتصلة بإشراك المرأة في برامج تطوير الصرف الصحي
 مسألة تخص النساء والرجال تشّكلوالتعليم وحفظ الصحة إدراك أن تطوير الصرف الصحي 

ويستوجب ذلك تطوير قنوات اتصال وتوفير المادة . واألطفال وال تقتصر على النساء فحسب
هداف قيادات الجماعة  آذلك استالهامومن . المعرفّية والمقاربات لتمتد آذلك إلى الرجال والبنين

ومن شأن ذلك أيضا أن يسهل عملية . البشرية من أجل التحسيس بمتطلبات النوع االجتماعي
 . في أنشطة تطوير مستوى الصرف الصحي وحفظ الصحةإدماج النوع االجتماعي 

 
ويتطلب األمر في هذا الّسياق أن يترآز االهتمام وآذلك األموال على خدمات الصرف الصحي 

الصحة في المدارس من أجل تقليص انتشار األمراض المتصلة بالماء ووضع برنامج وحفظ 
ويعتبر أطفال المدارس بمثابة عوامل . الّتعليم على الصرف الصحي وحفظ الصحة حيز التطبيق

فعندما . تغيير أساسية باعتبار قدرتهم على التأثير على الوالدين وأنهم سيكونون رجال ونساء الغد
ء السلوآيات متصلة بالصرف الصحي مثل غسل اليدين فهم يصبحون قادرين على يتعّلم هؤال
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إحداث تغييرات صلب أسرهم وجماعاتهم البشرية، وهو ما يؤّدي إلى تحسينات على مستوى 
ومن المهّم في هذا السياق أن تتوجه . الصحة وإلى نسبة تسجيل دراسي أعلى بالنسبة للبنات

 .حة في المدارس إلى البنين والبنات على حّد السواءبرامج الصرف الصحي وحفظ الص
 

وتتمثل إحدى المشاآل المسّجلة على هذا الّصعيد في أن تصميمات المراحيض وال سّيما في 
وقد آان التوجه بالتالي يتمثل . المدارس االبتدائية والثانوية يشيدها بناؤون من الرجال باألساس

وهو ما نتج عنه أن تظّل البنات .  الخاصة للبناتفي بناء مراحيض ال تراعي االحتياجات
ومن المهم . منقطعات عن المدرسة أثناء فترة الحيض حتى لو توفرت المراحيض في مدارسهن

 .آذلك بناء مراحيض صحية للبنين للحيلولة دون استعمالهم للمراحيض المخصصة للبنات
  

 بالمائة من 53 مدرسة أن 5.000وقد بينت دراسة أجريت في السنغال على ما يزيد عن 
وال يمتلك .  بالمائة منها تفتقر لمرافق الصرف الصحي46المدارس ال تتوفر فيها إمدادات المياه و

ال وصندوق األمم المتحدة جمهورية السنغ(سوى نصف المدارس مرافق منفصلة للبنين والبنات 
 ).2000" اليونيسيف"لطفولة ل

 
 أطفال المدارس أن حوالي نصف حاالت المرض وآشف مسح أجري في الهند في أوساط

ية الحاصلة تعود إلى ظروف انعدام الصرف الصحي وغياب سلوآّيات حفظ الصحة الشخص
 ومرافق الصرف الصحيالمرآز الدولي للماء و" اليونيسيف"لطفولة صندوق األمم المتحدة ل(

IRC ،1998.( 
 

Gender Mainstreaming in the Sector 

  في القطاعالجتماعيإدماج النوع ا
 

يتطلب األمر عند تطوير أي إدارة مندمجة للموارد المائية أن توضع استراتيجيات منفصلة 
للصرف الصحي وحفظ الصحة من أجل تلبية احتياجات آل من الرجال والنساء ومن أجل رفع 

 .مستوى حفظ الصحة وإحداث تحسينات على مرافق الصرف الصحي
 

تكتسيها قضايا النوع االجتماعي فإن الترتيبات المؤسساتية النوعية تعتبر وباعتبار األهمية التي 
ضرورية من أجل ضمان أن تشّكل مسألة النوع االجتماعي جزءا ال يتجزأ من عملية التنفيذ 

 .الفّعال والفعلي للمشاريع والبرامج
 

صفة جزئية ويشّكل التمويل أحد أآبر الضغوطات أمام توسيع خدمات الصرف الصّحي وذلك وب
وتمثل الحكومات . ألن السياسات القائمة غالبا ما توآل عملية التمويل إلى الحكومات المحلية

وشرآاء التنمية والقيادات الرجالية ضمن الجماعة وصغار المزودين والمنظمات غير الحكومية 
السياسات البشرية أطرافا فاعلة هامة ويجب أن تضمن إدراج مسألة النوع االجتماعي في صياغة 
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وأن تراجع التشريعات واللوائح من وجهة نظر تراعي متطّلبات النوع االجتماعي قبل أن يتم 
 .إقرارها

ويعتبر من األهمية بمكان في النهاية أن تؤخذ احتياجات المرأة بعين االعتبار في تخطيط وتنفيذ 
 .مشاريع الصرف الصحي

إفريقيا على سبيل المثال االحتياجات وقد تجاهل استخدام دورات المياه الخاصة في جنوب 
الخصوصية للمرأة ذلك أن المراحيض تتواجد في مواجهة الشارع ومع ما يسببه ذلك من 

وعندما يمتلئ خزان المرحاض تتولى النساء مسؤولية إفراغه والنساء . اإلحراج والمضايقة
 .الالتي يقمن بهذه المهمة ينظر إليهن آنساء ال يصلحن للزواج

 
ل توفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية لفائدة المستوطنات البشرية غير ويشّك

المنظمة تحديا فريدا من نوعه، ذلك أن مشاآل المناطق الحضرية تميل إلى أن تكون أآثر تعقيدا 
وتشمل مسائل عديدة تتجاوز الجوانب التقليدية لمسألة توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف 

 . اسيةالصحي األس
 

ويفتقر العديد من السكان في المناطق الفقيرة إلى الملكية القانونية لألرض التي يشغلونها وال 
ويجد أغلب متساآني . يمتلكون سوى قدر ضئيل من المشارآة السياسية أو ال يملكونها إطالقا

فع مقابل هم في المناطق الريفية ملزمين بدئالمناطق الحضرية الفقيرة أنفسهم وعلى عكس نظرا
خدمات الصرف الصحي وتوفير الماء وقد يضطرون إلى دفع مقابل مرافق غير مالئمة إطالقا 

 .والوحيدة التي يمكنهم مواجهتها
 

وقد بينت النتائج على سبيل المثال . ويمكن أن تشّكل نتائج المسوحات والدراسات دالالت مهّمة
 الدولي في آينيا  NETWAS" ف الصّحيشبكة المياه والّصر"في دراسة بحثية أجراها برنامج 

أن المستوى التعليمي للمرأة مرتبط بممارسة سلوآّيات حفظ الصحة، ذلك أن النساء من ) 2003(
ذوات التحصيل التعليمي االبتدائي يملن إلى امتالك بعض سلوآيات حفظ الصحة بينما النساء 

عارف ومهارات وممارسات في األآثر درجة من التحصيل التعليمي يملن أآثر إلى امتالك م
ويمكن بالتالي االستفادة من النساء . غسل اليدين وآذلك في استعمال المراحيض بشكل مالئم

 .والبنات المتعّلمات آعوامل من عوامل التغيير
 

وتجدر المالحظة أّن تطوير الصرف الصحي عملية تؤثر في األفراد وفي األسر وما آانت فقط 
سفل ويتطلب األمر استشارة النساء والرجال وإشراآهم فعليا في تخطيط تعليمات من أعلى إلى أ

 . وتنفيذ ومتابعة برامج تعليم الصرف الصحي وحفظ الصحة
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Togo: Integrating Gender into the Promotion of Hygiene in Schools SSHE  
 
India: From Alienation to an Empowered Community - Applying a Gender 
Mainstreaming Approach to a Sanitation Project, Tamil Nadu
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3.5. Gender, Domestic Water Supply and Hygiene 
 

  النوع االجتماعي وإمداد المياه لألغراض المنزلّية وحفظ الصحة
 
: مقدمة  

 
تعتبر النساء المستعمالت والقائمات الرئيسّيات على إدارة المياه لألغراض المنزلية وهن الالتي 

إال أّن الرجال : يحافظن تقليديا على الموارد المائية ويجلبن الماء ويستعملنه داخل المنزل وحوله
ة الذين يتوّلون أدوار القيادة منهم غالبا ما يتحّكمون في تلكه الموارد ويتخذون القرارات وخاص

وغالبا ما تدعم أدوار النوع االجتماعي المتباينة . الكبرى حول موقع ونوع المرافق المتوفرة
بجهود رسمّية من اجل تحسين إمدادات المياه لألغراض المنزلية رغم انه يبدو بشكل واضح أن 
منظومات المياه تعمل على نحو افضل عندما يشترك النساء والرجال معا وبفعالّية في تخطيط 

وال تلبى احتياجات النساء وال يمكن إيجاد حلول مناسبة . وإنشاء وصيانة المرافق ومصادر المياه
لمياه ومن شان إشراك النساء آذلك في إدارة ا. ودائمة ما لم يتم إشراك النساء على النحو الفعال

لألغراض المنزلية أن يوجه حاالت اختالل التوازن المرتبطة بالنوع االجتماعي على صعيد 
. المجتمع  

 
وال تكتسي المقاربات التقليدية في قطاع إمدادات المياه عموما طابع المقاربات المراعية لمتطلبات 

وال تجد معارف . طاعالنوع االجتماعي ولم تقدر حق القدر احتياجات النساء ومساهمتهن في الق
وعندما تمتلك . النساء حول قطاع المياه واستخدامات الماء المتعددة قدرا آبيرا من االعتراف

النساء مزيدا من التحكم في إمكانية استفادتهن من الماء يتاح لهن وقت أآبر لرعاية األطفال 
.ولممارسة األنشطة االقتصادية التي تحسن مستوى عيش أسرهن  

 
مستوى الجّيد من حفظ الصحة شرطا أساسيا ألي خدمة إمدادات مياه مستديمة ومأمونة، ويعتبر ال

ويمكن أن يتم تخزين الماء في أوعية . ذلك أن نصف التلوث الذي يلحق الماء يحصل بعد تجميعه
وبينما . متسخة أو أن تتلوث مصادر المياه نتيجة استخدام نفس مصدر الماء في رعاية الماشية

وير تعليم حفظ الصحة عادة النساء والبنات إال أن الرجال غالبا هم الذين يتخذون يستهدف تط
وطالما أن الرجال والبنين غالبا ما يشّكلون نماذج في األدوار فانه . القرارات الكبرى في األسرة

وتتطلب تلك البرامج أن تستهدف . يتعين حينئذ إشراآهم في برامج تطوير وتعليم حفظ الصحة
والبنين من خالل قنوات مالئمة على الصعيد الثقافي لكي تكون مستجيبة لمتطلبات النوع الرجال 

.االجتماعي  

 

 دور النساء في قطاع إمدادات مياه الشرب
 
يمتلك قطاع إمدادات مياه الشرب تاريخا طويال في تناول أدوار النساء باعتبار ظهور النساء في 

وقد مّهد الجهد الموجه نحو إمدادات .  العديد من البلدانالعلن وهن يحملن الماء مسافات طويلة في
المياه الطريق لتطوير مقاربة تعتمد على النوع االجتماعي وتضع في اعتبارها البنى االجتماعية 
المتغيرة وتأثيراتها على الّطريقة التي ينتهجها آل من النساء والرجال في استغالل وإدارة 

 النوع االجتماعي في تاحات هامة في إدراج تحليل مراع لمتطلباالموارد المائية، وقد تحققت نج
.وقد تم تطوير مجموعات آليات لذلك الغرض. برامج إمدادات مياه الشرب المحلية  
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: هناك الكثير مما يجب عمله في هذا السياق، مثل المسائل التاليةلإال انه ما يزا  
 

يم الفني لمنظومات إمدادات لم يتم إدماج النوع االجتماعي في الهندسة والتصم •
 .المياه وال في إدارة القطاع على آافة المستويات

 
نادرا ما يتم تحسيس آوادر اإلدارة المختصة في القطاع باحتياجات النساء  •

 .وبفضل هؤالء التعامل مع نظرائهم الرجال في القرى وفي األحياء الفقيرة
 

مج الكبرى الموجهة إلى يؤول جانب غير متناسب من االستثمارات إلى البرا •
التحالف (عدة قرى والتي توفر فرصا اقل للمشارآة وال سيما مشارآة النساء 

 ).2003من اجل النوع االجتماعي والمياه 
 

نادرا ما تدرج نتائج التحليل المراعي لمتطلبات النوع االجتماعي في  •
 .تصورات المشاريع وفي ممارسات التشغيل والصيانة

 
النساء على المستوى المحلي منافسة شرسة من جانب الرجال غالبا ما تواجه  •

الذين يفضلون استعمال إمدادات محدودة من المياه ألغراض الزراعة أوال ثّم 
 .لماشيتهم

 
مازال حفظ الصحة يعتبر مجاال حكرا على النساء رغم أن للرجال دورا  •

 .آصانعي قرار ونماذج لألدوار
 

ادية المؤآدة والهامة التي نشأت عن تحسين إمكانية استفادة آذلك فان حلقات االرتباط االقتص
النساء من المياه غالبا ما ال تلقى االعتراف عند تدارس مسالة تنمية وتوفير البنية األساسية لماء 

ويمكن أن يشكل تحسين إمكانية االستفادة من مياه الشرب والصرف الصحي فارقا هائال . الشرب
ادي لألسر طالما أن النساء يكسبن الوقت والجهد لالنخراط في أنشطة على مستوى الرفاه االقتص

.اقتصادية وشخصّية  
 

 المنافع االقتصادية إلمدادات المياه لألغراض المنزلية
 
اتضح من خالل مشروع بحثي حول المنافع على صعيد النوع االجتماعي والمنافع االقتصادية 

معية النساء العامالت لحسابهن إلمدادات المياه لألغراض المنزلية أجرته ج SEWA) في الهند ) 
(والمرآز الدولي للمياه والصرف الصحي  (IRC " (من اجل صالح العالم" ومؤسسة  FPI أن ) 

تحسين خدمات إمدادات المياه المقترن بتطوير المشاريع الصغرى وبرامج بناء القدرات الموجهة 
وقد أجريت الحسابات من . طق شبه القاحلةللنساء يوفر قدرة آبيرة على تخفيف الفقر في المنا

.حيث تكاليف تقليص الوقت المستغرق في جمع الماء والمنافع المحتملة من ذلك التقليص  
 
مازال هناك مجال يتطلب الكثير مما يجب عمله وهو إشراك الرجال والبنين في برامج حفظ 

 لسالمة واستمرارية ويشكل حفظ الصحة شرطا أساسيا. الصحة والتعليم على حفظ الصحة
إمدادات المياه لألغراض المنزلية، ذلك انه يرتبط مباشرة بكيفية استخدام مرافق إمدادات المياه 

ويتطلب األمر تحديد وتطوير المواد . لألغراض المنزلية واألولوية المعطاة لتشغيلها وصيانتها
.ي تصل إلى الرجال والبنينوالقنوات واستراتيجيات االتصال المالئمة على الصعيد الثقافي لك  
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 لمحة عن السياسات العامة
 
استهدفت العديد من السياسات العامة أدوار النساء أو تقاسم المسؤوليات بين النساء والرجال 

وقد اخترقت . ولكنها لم ترّآز على رؤية شاملة ومتماسكة تراعي متطلبات النوع االجتماعي
اسات الوطنية المتصلة بقطاع المياه وحصلت نقلة مشاغل النوع االجتماعي العديد من السي

مشهود بها من السياسات التي تعنى بالنساء في عملية التنمية إلى سياسات تجسد إدماج النوع 
إال أن مسالة النوع االجتماعي ال تزال غير قادرة على أن تخترق بعمق السياسات . االجتماعي

).2003عي والمياه، التحالف من اجل النوع االجتما(والتشريعات،   
 
ويمكن من جهة نظر العدالة االجتماعية اعتبار أّن الالمساواة  تظل إحدى المشاآل الحادة في 

إال أنها قليلة تلك . أوساط الفئات االجتماعية، وآذلك بين النساء والرجال المنتمين إلى تلك الفئات
 النوع االجتماعي في ذات الوقت السياسات التي تقر بحاالت الالمساواة االجتماعية وعلى صعيد

وتطرح العديد من السياسات مقاربات اشراآية لمنظومات إمدادات . وال تستهدفها على نحو شامل
ولئن أولت تلك السياسات اهتماما بالنساء أو . المياه الصغرى التي تديرها لجان مستعملي المياه

 ي على المساواة بين الرجال والنساء فبالنوع االجتماعي فالتأآيد يترآز على مشارآة النساء أو
وإّن قلة قليلة من تلك السياسات تتطرق إلى مسالة إدماج الفئات االجتماعية المهمشة . صنع القرار

.أو إلى أدوار الرجال التي يعتقد بأنها مدرجة ضمنيا  
 

يدة وقد وقد خلقت اإلصالحات التي استهدفت قطاع المياه في العديد من البلدان عدة مؤسسات جد
يضم بعضها وحدة عمل خاصة تعنى بمسالة النوع االجتماعي، ولكن ذلك لم يؤثر إطالقا على 

استراتيجية مراعية لمتطلبات النوع وقد تم في أوغندا إدخال . طريقة عمل المؤسسات
 تنص على أهداف تشرك النساء في إدارة المياه على 2003 عام االجتماعي في قطاع المياه،

ورغم هذه المبادرة الطيبة إال أنه يصعب قياس تأثيرات تلك االستراتيجية على . وياتآافة المست
ذلك انه هناك حاجة ملحة إلى ايالء مزيد من االهتمام بأدوار ومراآز الرجال . ارض الواقع

وتأتى من . وسبب دعمهم أو إحجامهم عن دعم عملية تطوير مساواة النوع االجتماعي في القطاع
 المياه في ح التي أدرجت ضمن لوائي اإليجابية ألخرى سياسات العمل اإليجابضمن األمثلة

ليسوتو وأوغندا وجنوب إفريقيا والتي تحدد النسبة المئوية من الكوادر التي يجب أن تكون من 
 صراحة على أن لكل مواطن الحق في آميات 1996وينص دستور جنوب إفريقيا . النساء

وفي جمهورية .  الصحي ويقر بالمساواة بين الرجال والنساءأساسية من ماء الشرب والصرف
40 تشترط أن يكون الهيئة الوطنية للمياهالدومينيكان هناك الئحة صادرة عن  % من أعضاء  

.لجنة المياه من النساء  

 

 األطراف الفاعلة األساسية في القطاع
 

على سياسات تقليص الفقر تخلت الدولة في العديد من البلدان عن توفير المياه وأصبحت ترآز 
وسيكون . وخلق بيئة مالئمة لألطراف الفاعلة األخرى لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي

. لمؤسسات القطاع الخاص والسيما صغار مقدمي الخدمات المحليين دور هام في هذا الخصوص
طلب األمر ذلك ويت. إال أنه يتعين مع ذلك ضبط اإلطار الذين سيعمل فيه هؤالء بمنتهى الوضوح

بصفة خاصة عندما تؤول مسؤولية منظومات إمدادات المياه إلى القطاع الخاص في مناطق 
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المدن والمناطق المحيطة بالمدن وعندما تستدعي مصالح الفئات ضعيفة الدخل أن تولى اهتماما 
.خاصا  

 
فيما يتعلق يضطلع الرجال والنساء واألطفال بمهام مختلفة ضمن األسر والجماعات البشرّية 

وتضطلع . وتحدد عالقات القوى غير المتساوية شكل الممارسات اليومية. بالمياه وحفظ الصحة
ونتيجة الجهل بقواعد حفظ الصحة في . الفئات المختلفة من النساء بمسؤوليات مختلفة داخل األسر

أو من بعض الثقافات تمنع الكّنات وهن الالتي يقمن بمعظم أعمال الطبخ من غسل أيديهن 
.استعمال المرحاض ألنه ينظر إلى ذلك األمر على انه سبب من أسباب الرفاه ال يستحققنه  
 
ويعتبر إشراك الجماعات البشرية المحلية في تخطيط وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق إمدادات مياه 

إال أن الرجال ضمن . الشرب شرطا أساسيا من اجل ضمان جودة واستمرارية المنظومات
ات البشرية يميلون إلى الهيمنة على عملّية صنع القرار رغم أن الّنساء هّن المستعمالت الجماع

 المنّظمات القائمة ضمن الجماعة البشریةوتضطلع المنّظمات غير الحكومية و. الرئيسيات للمياه
بأدوار أساسية في تسهيل عملية التخطيط والتشغيل والصيانة بشكل عادل ومراع لمتطلبات النوع 

.الجتماعيا  

 

 إدماج النوع االجتماعي في القطاع
 
يشكل النوع االجتماعي عامال أساسيا لضمان االستمرارية وبالتالي النجاح الشامل لمشاريع 
المياه، ويمثل إدماج النوع االجتماعي طريقة لضمان وجود تمثيل مناسب للرجال والنساء في 
.تشغيل وصيانة وإدارة البرامج والمشاريع  
 

:ن التحديات القائمة أمام إدماج النوع االجتماعي في القطاع، التحديات التاليةومن ضم  
 

هناك حاجة إلى مقاربة مندمجة وشاملة إلصالحات التنمية في المدن وفي األرياف  •
بحيث ترفع مكانة النساء وتتمكن النساء من التأثير فيما يتعلق بتصميم وموقع المرافق 

 .نزلية واالقتصاديةمن اجل تلبية احتياجاتهن الم
 

هناك آذلك حاجة إلى إشراك المنّظمات القائمة ضمن الجماعات البشرية والمنّظمات  •
غير الحكومية ذات الخبرة مع الجماعات البشرية والحكومات المحلية في توفير 

 .إمدادات المياه ودعم تطوير المشاريع الصغرى في إعادة صياغة السياسات الحالية
 

طوير تنمية الموارد الطبيعية من قبل القطاع الخاص معارف النساء يجب أن يراعي ت •
 .وأنشطتهن في آسب الرزق ألغراض التنمية االقتصادية

 

هناك حاجة إلى بناء قدرة المهنيين في القطاع من اجل إدماج النوع االجتماعي، بما  •
رية في ذلك ضمن المنظمات غير الحكومّية والمنظمات القائمة ضمن الجماعة البش

 .والقائمين على اإلدارة
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يتعين من اجل ضمان إدارة سليمة للموارد المائية أن يتم توفير خدمات المياه  •
ويجب أن تكون أنظمة الدفع على . والصرف الصحي وفق أسعار عادلة ومعقولة

جانب من المرونة وتعكس أن للنساء والرجال في الجماعات البشرية المختلفة مصادر 
 . ك مختلفةدخل وقابلية حرا

   
: المراجع  

 
(الّتحالف من أجل الّنوع االجتماعي والمياه  GWA ، الرؤى المراعية 2003) 
.لمتطّلبات الّنوع االجتماعي حول السياسات في قطاع المياه  

 
، الّتحالف من أجل الّنوع االجتماعي 2003تقرير الّنوع االجتماعي وتنمية المياه 

(والمياه  GWA( 
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Additional Resources 
 مصادر إضافية
 
ADB, Checklist for water and sanitation 

This publication starts by discussing why gender is important in water supply and sanitation 
projects and goes on to list key questions and action points in the project cycle, and to explain 
gender analysis from project design to a policy dialogue. 

 و مشاريع الّصّحة و هايدر المامصمجال  في يّةهميحظى النوع االجتماعي باأل بمناقشة لماذا ية الّنشرهبدأ هذت
 النوع االجتماعي العمل في دورة المشروع، و لشرح تحليل نقاط لحصر األسئلة الهاّمة و واصل بوضع قائمة ي

  ..سياسةال الحوار حوللمشروع إلى ا ميمّتص مرحلةمن 
Available at: 
http://www.adb.org/or/documents/manuals/gender_checklists/water/default.as
p 

 
Ahmed, S. 2002. “Mainstreaming gender equity in water management: institutions, 
policy and practice in Gujarat, India,” in Natural Resources Management and 
Gender: A Global Source Book. Amsterdam: KIT (the Royal Tropical Institute) and 
Oxford: Oxfam. 

Alter, R. C. 2001. Water for People: Stories about People and Development in the 
Himalayas, New Delhi: Orient Longman.  

This is the story of a Himalayan community and their struggle for a better quality of life both 
for themselves and the environment which shelters them. Women in these mountain villages 
play a critical role in developing and maintaining community (piped) water supply schemes as 
well as addressing local health and education needs.  

ألفراد المجموعة مستوى معيشة أفضل من أجل تحقيق  االهماليا و صراعهة محلية تعيش في عا قّصة جمههذ
مياه المجموعة المنقولة صيانة تنمية و دوًرا هامًّا في هالّنساء في قرى الجبل هذتلعب . البيئة اّلتي تحميهم حالة ول

االستجابة إلى حاجيات المجموعة في مجالي الصحة المحلية والتربية   ، إلى جانب دورهن في نابيباأل عبر
 الّتعليمو

 
Colleen Lowe, Morna, 2000. Mainstreaming gender in water and sanitation: 
Literature review for the South African Department of Water and Sanitation, Gender 
Links. 

This paper is a review of international, regional and national literature on mainstreaming 
gender in the water and sanitation, forms part of the study on gender mainstreaming. 
Commissioned by the South African Department of Water Affairs and Forestry (DWAF). 
The review is divided thematically as follows: 
Key gender concepts 
Key lessons of gender mainstreaming in water and sanitation 
Best practices of gender mainstreaming in water and sanitation 

 حول إدماج النوع االجتماعي في قطاعي طنية والوةاإلقليمّيالعالمية و ياتألدبعبارة عن استعراض ل ةالورقذه ه
قسم ن  مفلّيكأعدت الورقة بت. الخاصة بإدماج النوع االجتماعيشّكل جزء من الدراسة وهي تالماء و الّصّحة، 

 .بجنوب إفريقيا و صيانة الغابات ئيةلشئون الماا
 :وقع تقسيم العرض إلى محاور على النحو التالي 

  األساسّيةالنوع االجتماعيمفاهيم 
  من عملية إدماج النوع االجتماعي في مجالي المياه والصحةالّدروس األساسّية 

 ياه والصحةمارسات األمثل في مجال إدماج النوع االجتماعي في المالم
Available at: 

http://www.gdrc.org/uem/water/gender/genderingwatersanitation.pdf. 
 
Danida, 1999. Gender and Water Supply and Sanitation: Guiding Questions Working 
Paper. 
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This document provides ‘guiding questions’ for the water supply and sanitation sector, 
including, health and hygiene promotion, and water resource assessment and promotion. It 
contains questions, actions and examples to include gender dimensions into various topics, 
including key areas in programme planning and implementation and in monitoring and 
evaluation. 

الّصّحة النهوض بظروف  بما في ذلكالّصّحة،  وّهايدر المامصلقطاع  "يةإرشاد أسئلة" هذه الوثيقة وفرت
دماج أبعاد النوع  وأمثلة إلنشطةأو، ةسئلأعلى الوثيقة حتوي ت. والّتعريف بها ياهالمرد ا، و تقييم موالنظافةو

ما  وّتقييم تها و في متابعوتنفيذها البرامج طيط تخ أساسّية في التاجممثل في الموضوعات المختلفة، االجتماعي 
 .تحققه

Available at: UM Information Office, Ministry of Foreign affairs, Asiatisk 
Plads 2, 1448 Copenhagen. E-mail: info@um.dk 

 
DFID, 2002. Gender issues in the management of water projects. Available at: 
http://www.wateraid.org/documents/g gender issues.pdf 
 
DFID, WSP, India Case, Community Management field notes: Sustainable 
community management of a multi-village water supply in Kolhapur, Maharashtra, 
India: Small Private Initiatives (SPI) in the water and sanitation in India. 

This is a series of field notes on small private initiatives in the water and sanitation sector in 
India. It is designed to document a few successful urban and rural experiences focusing on the 
poor. 

تم . هذه سلسلة من المالحظات الميدانية حول مبادرات خاصة صغيرة في مجال موارد المياه والصحة في الهند
ترآيز على تصميم هذه السلسلة للتوثيق لعدد محدود من التجارب الناجحة في المناطق الريفية والحضرية مع ال

 . الفقراء
 
DFID, 1998. Guidance manual for water supply and sanitation programmes. 

A manual prepared by Water and Environmental Health at London and Loughborough and 
published by the Water Engineering and Development Centre (WEDC), Loughborough 
University, UK. 

وقع إعداد دليل العمل هذا من قبل المياه والصحة البيئية في لندن ولوبوروغ، وتم طبعه من قبل مرآز الهندسة 
 .المائية والتنمية التابع لجامعة ولوبوروغ بالمملكة المتحدة

Available at: Water Engineering and Development Centre (WEDC), 
Loughborough University, UK 
 

Diana, Makule, 1997. Water and Sanitation for all: Partnerships and Innovations: 
Gender Perspective. Ministry of Water, Tanzania. 

The paper was presented in the 23rd WEDC Conference on gender issues in water and 
sanitation, the case of Tanzania. It provides an overview on the situation of water and 
sanitation to enable the reader to comprehend the reality of what Tanzanian women are going 
through. The paper does not go into detail on the reason that sum up to the actual situation of 
water and sanitation in Tanzania. 

 والّصّحة، حالة هايالممحال  في النوع االجتماعي قضايا الندوة الثالثة والعشرين حول في ة الورقوقع تقديم هذَه
. تنزانّيات النساء الن فهم حقيقة ما تعانيه م و الّصّحة لتمكين القارئ هاي ملّخًصا على وضع المتقدم الورقة .تنزانيا 

 . الّصّحة في تنزانيا لقطاع المياه و ّة الفعلييةالوضعالتي أدت إلى ب اسبيال عند األة طو الورقتتوقفال 
Available at: Water Engineering and Development Centre (WEDC), 
Loughborough University, UK 
 

FINNIDA, 1993. Looking at gender, water supply and sanitation. Finnish 
International Development Agency (FINNIDA), Helsinki 
 
FINNIDA, 1994. Looking at gender, water supply and sanitation. Finnish 
International Development Agency (FINNIDA), Helsinki 
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IRC, International Water and Sanitation Centre, Abstracts on women, water and 
sanitation. 

Annual annotated listing of new publications and resources (journal, articles, books, research 
publications and reports) that goes beyond sanitation issues and also gender and water. From 
1998 it has become a web-based resource. 

تذهب ) صحف، مقاالت، آتب، منشورات بحوث وتقارير (قائمات سنوية معلق عليها في المنشورات والموارد 
، أصبح إنتاج هذا المصدر 1998منذ . إلى أبعد من المواضيع المرتبطة بالصحة وأيضا بالنوع االجتماعي والمياه

 .مرتبطا بشبكة األنترنات
Available at: http://www.//irc.nl/products/publications/azw/index.html. 

 
InterAgency Taskforce on Gender and Water, The UN Commission on Sustainable 
Development, 12th Session. A gender perspective on water resources and sanitation: 
Background Paper 12, 1996. 

Paper covers issues such as equitable access to resources, participation, resources 
mobilization, pricing and privatization, water resources and conflict. It also includes 
recommendations for actions by governments, communities and civil society as well as donors 
and international organizations. 

سياسة الّتسعير ووتعبئة الموارد، والمشارآة، وموارد، ى اللإ العادل وصول الن نوع قضايا مةالورقهذه غّطي ت
عات االجمو الحكومات، م بهما يتعين أن تقوهو أيًضا يتضّمن ّتوصيات ل. اتنزاعال و هايموارد الموصصة، وخال

 .ن والمنّظمات الّدولّية يمانحالوالمجتمع المدنّي باإلضافة إلى المحلية 
Available at :  
www.un.org/eas/sustdev/csd/csd12/documents/bgrounddocuments/bground 
2.pdf.www.Eldis.org/static 

 
Khosla, Prabha, Christine Van Wijk, Joep Verhagen, and Viru Jmes, 2004. Gender 
and Water, Technical Overview Paper, IRC. Available at: http://ww.irc.nl/page/15499 
 
Rathgeber, Eva M, International Development Research Center, Women, men, and 
water resource management in Africa. 

This paper examines some of the concerns that have motivated African governments and 
donors to become involved with water projects. Although there is a general recognition of the 
needs of “communities” for reliable water systems, it is argued that the different attitudes, 
perspectives, and the needs of women and men with respect to water access and use have been 
given little focussed attention by environmental planners and water resource mangers in 
Africa. More specifically, it is suggested that throughout the 1970s and 1980s, although 
concerted efforts were being made to increasing water accessibility, little effort was made to 
integrate the economic roles of women into water resource planning. 

 حتى يساهموا فيو المانحين اإلفريقية حّفزت الحكومات تكون  من المخاوف اّلتي قد ا بعضة الورقهفحص هذت
قة، ّث مائّية محّل ةمظنالمحلية إلى أعات امج الاتحاجب عامّاقبوال بالّرغم من أّن هناك ف. هايالمتتعلق بمشاريع 

يوجد من يجادل بأن مختلف المواقف ووجهات النظر وحاجيات آل من المرأة والرجل في ما يتعلق بالوصول 
إلى المياه واستعمالها قد حظيت بحد قليل من االهتمام والترآيز من قبل القائمين بالتخطيط ومن ينولون التصرف 

، ورغم أن جهودا منسقة قد تم بذلها خالل هوبالتحديد أآثر، وقعت اإلشارة إلى أن. اائية بإفريقيفي الموارد الم
عشريتي السبعينات والثمانينات من أجل تيسير سبل الوصول إلى مصادر المياه، تم بذل جهود محدودة جدا 

 .ئيةرد المااموفي التخطيط للاألدوار االقتصادّية للنساء إلدماج 
Available at: http://www.idrc.ca/books/focus/804/chap3.html 

 
Regmi, S.C and B Fawcett, 1999. “Integrating gender needs into drinking water 
projects in Nepal,” in C. Sweetman (ed.) Women, Land and agriculture, Oxford: 
Oxfam.  
 
Regmi, S.C and B. Fawcett, 2001. “Men’s roles, gender relations, and sustainability in 
water supplies: Some lessons from Nepal”, in C. Sweetman (ed.) Men’s involvement 
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in gender and development policy and practice: Beyond Rhetoric. Oxford: Oxfam 
working papers 
 
Regmi, S.C. and B. Fawcett, 2001. Gender implications of the move from supply-
driven to demand-driven approaches in the drinking water sector: A developing 
country perspective. 

The paper was presented at the first South Asia Forum on Water, Kathmandu, November, 
2001. The article argues that lack of gender in the international water policies can marginalise 
poor rural women in the developing countries from the benefits of improved water services. 
Water supply improvements implemented under such policies neither empower women, a 
prerequisite for development, nor do they achieve sustainable practical benefits for women 
and men. 

يجادل المقال  . 2001 نوفمبرفي كتماندو، الملتئم ب، هاي في منتدى جنوب آسيا األّول حول المةالورقوقع تقديم هذه 
ش يهميؤدي إلى تيمكن أن  الّدولّيوى على المست هايسياسات الماعتبار النوع االجتماعي في نقص في الأن ب

فالتحسينات التي أدخلت على موارد . الّنساء الّريفّيات الفقيرات في الّدول الّنامية من خدمات الماء المحّسنةاستفادة 
المياه بحكم مثل هذه السياسات لم تسمح بتمكين المرأة، وهو الشرط األساسي للتنمية، وال هي مكنت من تحقيق 

 .لّنساء والّرجالديمة وعملية لصالح آل من افوائد مست
 
Singh, N, G. Jacks and P. Bhattacharya, 2005. “Women and community water supply 
programmes: An analysis from a socio-cultural perspective,” Natural Resources 
Forum, Vol. 29, pp. 213-23.   

 
Singh, N, P. Bhattarcharya, G. Jacks and J. E. Gustafsson, 2004. “Women and modern 
domestic water supply systems: Need for a holistic perspective,” Water Resources 
Management, Vol. 18, pp. 237-248.  
 
 
UNICEF, 1998. A Manual on Mainstreaming Gender in Water, Environment and 
Sanitation (WES) Programming. Water, Environment and Sanitation Technical 
Guidelines Series, No 4. 

The manual represents gender policies & strategy frameworks based on UNICEF principles, 
details current issues in WES Programmes illustrates how gender issues relate to the sector 
using case studies, best practices and lessons learnt. 

يقدم هذا الدليل سياسات النوع االجتماعي وأطر االستراتيجيات المعتمدة على مبادئ اليونيسيف، وهو يعرض 
ماعي ترتبط بالتفصيل القضايا الراهنة في برامج المياه والبيئة والصحة، ويوضح آيف أن قضايا النوع االجت

 .   بالقطاع وذلك من خالل استعمال دراسات الحالة، الممارسات المثلى والدروس المستخلصة
Available at: wesinfo@unicef.org 

 
UN DESA, DAW, 2005. Women 2000 and beyond: Women and Water. Gender 
perspective, Natural resources, Rights, Access, Sanitation, Health, Economics. 
Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Feb05.pdf 
 
WEDC, 2004. The Environmental Sustainability Millennium Development Goal, 
What Water, Sanitation and Hygiene Can Do: Briefing Note 6, Water, Engineering 
and Development Centre (WEDC), Loughborough University, U.K. Available at: 
http://www.Iboro.ac.uk/wedc/ 
 
WEDC, 2004. The HIV/AIDS Millennium Development Goal, What water, sanitation 
and hygiene can do: Briefing note 5, Water, Engineering and Development Centre 
(WEDC), Loughborough University, U.K. Available at: 
http://www.Iboro.ac.uk/wedc/ 
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WEDC, 2004. The Child Health Millennium Development Goal, What water, 
sanitation and hygiene can do: Briefing note 3, Water, Engineering and Development 
Centre (WEDC), Loughborough University, U.K. Available at: 
http://www.Iboro.ac.uk/wedc/ 
 
World Bank/Water and Sanitation Program Toolkit for Gender in WatSan Projects 

This webpage provides some checklists of important gender issues to consider when 
developing projects and sectoral programs. It also has indicators and checklists to help address 
key gender issues throughout a project cycle. Additional resources including briefing notes on 
Gender and Development, Toolkits, GenderStats, and training material are provided as 
weblinks and downloadable (pdf) files. 

مهمة في النوع االجتماعي يتعين أن تؤخذ بعين االعتبار لقضايا التأآد اإلنترنت بعض قوائم من صفحة ال هذه قدمت
لمساعدة في طرق قضايا تأآد لأيًضا مؤّشرات و قوائم وتوجد في الصفحة . عند تطوير مشاريع وبرامج قطاعية

، بما في ذلك نقاط حوار حول النوع  الموارد اإلضافّية.عمشروالدورة للنوع االجتماعي على امتداد أساسّية 
االجتماعي والتنمية وملفات أدوات وإحصائيات تتعلق بالنوع االجتماعي ومواد للتدريب، توجد آلها على الموقع 

 . في شكل روابط على شبكة االنترنات وملفات بي دي أف يمكن تحميلها
Available at: http://www.worldbank.org/gender/resources/checklist.htm 

 
White paper on Water Policy, South Africa, 1997.  

Paper represents the policy of the South African Government. It focuses on important part of 
the review and reform of the water law in South Africa. 

تمثل هذه الوثيقة الرسمية سياسة حكومة جنوب إفريقيان وهي ترآز على جزء هام من مراجعة وإصالح القانون 
 . المتعلق بالمياه في جنوب إفريقيا

Available at: 
http:/www.policy.org.za/html/govdocs/white_paper.htlm#contents 

 

World Bank, 1999. Rural Water Supply and Sanitation in India. New Delhi: Allied 
Publishers.  
 
 
French language resources 
 
pS-Eau, 2003. L’intégration du genre dans la gestion de quatre infrastructures 
Hydrauliques du Programme d’Appui Institutionnel au secteur Eau (PAI-Eau) dans la 
région de Sikasso, au Mali. Helvetas Mali et le pS-Eau – Session « Gender in court », 
3ème Forum mondial de l’eau, Kyoto, mars 2003 
http://www.pseau.org/outils/biblio/ouvrages  
 
pS-Eau, 2003. Projet hydraulique villageoise au Togo. Helvetas Mali et le pS-Eau – 
Session « Gender in court », 3ème Forum mondial de l’eau, Kyoto, Mars 2003. 
http://www.pseau.org/outils/biblio/ouvrages/genre_cas3_eau_togo.doc  
 
pS-Eau, 2003. Projet Eau et Assainissement en milieu Rural (PADEAR) au Bénin. 
Helvetas Mali et le pS-Eau – Session « Gender in court », 3ème Forum mondial de 
l’eau, Kyoto, Mars 2003,  

Le Programme d'Appui au Développement du Secteur de l'Eau et de l'Assainissement en 
Milieu Rural PADEAR est un programme basé sur un modèle participatif. Dans le cadre de ce 
programme, l'implication des femmes à toutes les étapes de décision (depuis l'identification 
des besoins, la conception du projet jusqu'à la réalisation et à l'organisation de la gestion du 
projet) est une des stratégies privilégiées 
http://www.pseau.org/outils/biblio/ouvrages/genre_cas4_eau_ass_benin.doc 
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Sidibe, M. and S.  Dembele, 1990. Collaboration au niveau du pays dans le secteur 
de l'eau et de l'assainissement : une étude de cas République du Mali-Bamako DNHE, 
CREPA, Ouagadougou. 
 
 
Spanish language resources 
 
Espejo, Norah and Dr. Betty Soto, sin dato. Género en el sector agua y saneamiento 
de la Región Andina: Hallazgos, Recomendaciones y Propuesta Estratégica, 
Programa de Agua y Saneamiento Región Andina (PAS-AND), World Bank Office, 
Lima 

Diagnosis of Gender in the Water Supply and Sanitation Area in Bolivia and Perú, to allow 
institutions and other organizations of the sector to mainstream gender effectively in WSS 
projects in the Region. 
Disponible en: 
http://www.aprchile.cl/pdfs/Genero%20en%20el%20sector%20saneamiento%
20andino.pdf 

 
Guzmán Esaine, Jessica Niño de, y Mercedes Zevallos Castañeda, sin dato, 
Metodología e Instrumentos para su inclusión en Proyectos de Agua y Saneamiento. 
Programa de Agua y Saneamiento, América Latina y el Caribe, World Bank Office, 
Lima. Disponible en: http://www.aprchile.cl/pdfs/and_genero.pdf 
 
  
 

 
Case studies (check website http://www.genderandwater.org)        
 
 

The initiative on gender mainstreaming in water and sanitation projects through the 
well sinking programme, Zimbabwe 2003 
 
 
Nicaragua: Gender Equality as a Condition for Access to Water and Sanitation 
 
 
Nigeria: Using Gender Mainstreaming Processes to Help Protect Drinking Water 
Sources of the Obudu Plateau Communities in Northern Cross River State 
 
 
Ghana: Gender Integration in a Rural Water Project in the Samari-Nkwanta 
Community 
 
 
Egypt: Empowering Women’s Participation in Community and Household Decision-
making in Water and Sanitation
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3.6. Gender and Water Privatization 
 الّنوع االجتماعي وخوصصة المياه3. 6. 

 
Introduction 
During the late 1970s and early 1980s, the global economic recession led 
international donors such as the World Bank (WB) and the International 
Monetary Fund (IMF) 

 
 :مقّدمة

ت الّسبعينات وبداية الّثمانينات من القرن الماضي دفع الّتراجع االقتصادي العالمي في سنوا
الجهات الدولّية المانحة مثل البنك العالمي وصندوق النّوقد الّدولي إلى إعادة توجيه سياساتها وإلى 
اشتراط تعديل على مستوى االقتصاد الكّلي واحالل االستقرار االقتصادي وسياسات تنمية الّسوق 

وقد آان من شأن األزمات االقتصادّية في بداية الثمانّيات من القرن . ضعلى البلدان الّطالبة للقرو
الماضي، ثّم االنتقال إلى االقتصادّيات المعتمدة على الّسوق في مختلف مناطق العالم في بداية 
الّتسعينات أن ألقت األضواء على مواضع القصور أو عدم الكفاية في الّشرآات المملوآة للّدولة 

وقد مّيز ذلك بداية . الممكن للقطاع الخاص في النمّو االقتصادي وفي الّتنمية عموماوعلى الّدور 
وقد حصل . التوّجه الجاري نحو خوصصة الّشرآات المملوآة للّدولة والّشرآات العاّمة وخدماتها

اّتفاق على الحاجة إلى االستثمار وإلى الّتمويل الخاص لمؤازرة الجهود الحكومّية في االستجابة 
إلى التحّديات الهائلة المتمّثلة في تلبية الّطلبات المتزايدة على مياه الّشرب وخدمات الّصرف 

 .الصّحي في العقود المقبلة
 

 %40وعالوة على ذلك فاّنه في أي مدينة نموذجّية واقعة جنوب الكرة األرضّية ُيبّدُد ما بين 
الخوصصة أن تحّد من حجم هذه ويتوّقع من " الّسرقة" من المياه نتيجة التسربات و%60و

وعلى ضوء الّزيادة الّسريعة والمتنامية لعدد السّكان في . الخسائر وترفع آفاءة منظومات االمداد
المناطق الحضرّية يصبح من المفيد فهم الكيفّية التي تؤّثر بها عملّية الخوصصة على الفقراء 

 .االيجابي مع الّتأثيرات السلبيةعموما وعلى الّنساء الفقيرات خصوصا وآيفّية الّتعاطي 
 

The Human Right to Water 
In November 2002, the UN Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights (in its General Comment 15) ruled that access to an adequate 
amount of clean water 
 

 حّق االنسان في الماء
سنة ) 15في تعليقها العام (لمّتحدة للحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والّثقافية أقّرت لجنة األمم ا

 أّن الحصول على آمية مالئمة من الماء النقي الصالح لالستعمال المنزلي والّشخصي 2000
رة التزام الّدول بتكريس ووقد شّدد ذلك الّتعليق أيضا على ضر. يشّكل حقا أساسّيا لكّل الّناس

لماء بصفة تدريجّية وبدون تمييز وبما يضمن امكانّية االستفادة الفعلّية للجميع من القدر الحق في ا
مع الماء مل عاالتن إ.األدنى األساسي من الماء الكافي والمأمون لالستعماالت الشخصّية والمنزلّية

إلقرار أّنه ويترّتب عن هذا ا. آسلعة اجتماعّية وثقافّية وليس على أّنه سلعة اقتصادّية باألساس
يجب أن ال يتّم دفع البلدان إلى اإلعتماد على األسواق أو على القطاع الخاص أو إلى خفض 
مستويات الّدعم بل عليها في المقابل توفير إمكانّية االستفادة بالكمّيات األساسّية من مياه الّشرب 

 .ومن خدمات الّصرف الصّحي
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The costs of privatisation 
While privatisation has generally been used to mean the transfer of water 
services from state-owned to private companies, 
 

 تكاليف الخوصصة
شارة إلى نقل خدمات المياه من في الوقت الذي استخدم فيه مصطلح الخوصصة عموما لإل

 الخاص فهو يعني في ذات الوقت أنه الّشرآات المملوآة للّدولة إلى الّشرآات المملوآة للقطاع
آان على الحكومات أن تضطلع بمسؤلّيات جديدة لتنظيم الّشرآات الخاّصة أو اإلعداد لتوفير 

ويمكن لشرآات القطاع . حماية اجتماعّية آانت توّفرها في الّسابق الّشرآات المملوآة للّدولة
ا بعد مّدة العقد أو تنسحب من العقد إذا الخاص أن تعمل على استرداد استثماراتها وال تنظر إلى م

ومن شأن الّتشغيل والّصيانة أن يشهدا مصاعب في هذه . أخفقت في بلوغ هوامش الّربح المتوّقعة
 .الحالة وستقوم الحكومات عندئذ بإثقال الفاتورة نتيجة ذلك االهمال

 
 مثل ماء الّشرب وعلى الّرغم من أّن آّل ما قيل وما آتب حول خوصصة الخدمات األساسّية

والّصرف الصّحي فاّنه ال تتوّفر سوى معطيات آمّية محدودة حول األثر الحقيقي للخوصصة 

إال أّنه يتوّفر مع ذلك . على الّنساء باعتبار أّن ذلك األثر يختلف عن األثر المنعكس على الرجال

 الخاص لهّن من آّم هائل من المعطيات حول قدرة الّنساء على الّصمود أمام تجريد القطاع

 :حقوقهّن األساسّية

 
Gender-related effects of privatisation 
Experiences reviewed generally highlight three gender-related issues: 

 
 تأثيرات الخوصصة المّتصلة بالّنوع االجتماعي

صلة بالّنوع تلقي الخبرات والّتجارب المّطلع عليها عموما الّضوء على ثالث مسائل مّت
 :اإلجتماعي

 
 يمكن للخوصصة أن تلحق ضررا أآبر بالّنساء العامالت في الخدمات المخوصصة •
يعني مفهوم الخوصصة، من ضمن أشياء أخرى، رفع أسعار استهالك المياه، وهذا من شأنه  •

 .الّتأثير على الفقراء والسيما الّنساء الفقيرات واألسر التي ترأسها نساء
في أن تأخذ بعين االعتبار خبرات وتجارب الجماعة البشرّية في إدارة فشلت الخوصصة  •

 .المياه والّنظرة المراعية للّنوع االجتماعي
 

ولكي ترفع مستوى األرباح إلى أقصى حد ممكن تحاول الّشرآات الخاّصة استرداد رأسمال 
ل من الّرواتب البداية بأقصى سرعة ممكنة عبر رفع أسعار استهالك المياه واقتطاع الّتحصي

وأجور الوظيفة وتكون الّنساء حينئذ والعّمال غير المؤّهلين األآثر تأّثرا من تلك االقتطاعات من 
ويحصل ذلك بصفة خاّصة في البلدان التي ال تقوم فيها الحكومات . المرّتبات وفقدان المنافع
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القدرة التفاوضّية للّنقابات أو بتعزيز قوانين العمل والّلوائح الّتنظيمّية األخرى والتي تكون فيها 
وبالّتالي وفي سبيل تجّنب هذه األنواع من األوضاع وجب . الجمعّيات على درجة من الّضعف

على الحكومات القيام بتحليل أآثر عمقا ألثر الخوصصة على األفراد الذين آانوا يعملون في 
 .الّسابق في شرآات المياه والّصرف الصّحي المملوآة للّدولة

 
يمكن أن تكون لخوصصة خدمات اإلمداد بالمياه تأثيرات سلبّية خطيرة على مستويات الخدمة و

 : المقّدمة لألسر الفقيرة والسيما األسر التي ترأسها نساء
 
في سبيل رفع العائدات على رأس المال المستثمر يمكن أن تفّضل الّشرآات الخاّصة  •

ة األفضل وتتجاهل األحياء الفقيرة االستثمار في المناطق ذات الجدوى االقتصادّي
 .والمستوطنات البشرّية غير الّشرعّية على وجه الخصوص

إال أّن . يمكن أن يؤّدي ارتفاع أسعار استهالك المياه إلى انقطاع الخدمات عن األسر الفقيرة •
حدائق الخضروات المنزلّية التي غالبا ما تضيف قيمة زائدة إلى دخل الّنساء وآذلك األنظمة 

 .الغذائّية في األسر تتأّثر آذلك بارتفاع أسعار استهالك  المياه
تؤّثر برامج الخوصصة التي تمنح الّشرآات الحق االستثنائي في تقديم خدمات مياه الّشرب  •

بشكل خطير على منظومات مياه الّشرب للجماعة البشرّية التي تكون فيها مساهمة الّنساء من 
أشكال انتزاع ملكّية المياه في المناطق المحيطة بالمدن وهو شكل من . حيث العمل آبيرة

 .وفي الجماعات البشرّية الّريفّية
 

 
 الّتكلفة الحقيقّية لخوصصة المياه وارتفاع أسعار استهالك المياه آنتيجة للخوصصة

 
أجري بحث في الشيلي حول تغّير متوّسط أسعار استهالك المياه الموّظفة من قبل شرآات خدمات 

اد بالمياه والّصرف الصّحي في آامل البالد منذ خوصصة خدمات اإلمداد بالمياه والّصرف اإلمد
 بالمائة من مجموع العوائد 68وأبرزت الّدراسة أّن . الصّحي في الّتسعينات من القرن الماضي

أو الخدمات / المتأتّية من أسعار استهالك المياه والمفترض استثمارها في تحسين المنظومات و
الخ، لم تستثمر في تلك األنشطة وذلك ... ليص الخسائر وإدخال التكنولوجيا وتجديد المنشآتوتق

حسبما تبّينه  الّنتائج المتوّفرة حول تلك الّشرآات وآما تبّينه المؤّشرات واإلحصائّيات الّصادرة 
أيضا أّن أسعار وبّينت الّدراسة . عن الهيئة المنّظمة رغم تعّهد تلك الّشرآات الخاّصة بذلك األمر

 314 سنة بنسبة ُقّدرت بـ 14 أي في غضون 2003 إلى 1989استهالك المياه قد ارتفعت من 
 .بالمائة

وإذا ما اعتبرنا أّن أسرة واحدة من أصل آّل ثالث أسر ترأسها امرأة فاّن ذلك سيكون له أثر آبير 
 .اء في تأمين عيشهمعلى ما يزيد عن خمسة ماليين من األشخاص الذين يعتمدون على الّنس

 
 
 

ويصبح هذا الوضع مرّآبا بفعل األثر الّسلبي على الصّحة لماء الّشرب ذي النوعّية الّرديئة أو 
ولعل هذا األمر يكتسي قدرا . الملّوث، وهو ما يؤّدي إلى زيادة أنواع األمراض المرتبطة بالماء

لذين يحتلون المقام األول في  لدى النساء المتقدمات في السن واألطفال االصعوبةأآبر من 
وبالّنهاية فاّنه وآّلما ارتفعت أسعار استهالك . المناطق التي يستفحل فيها مرض اإليدز في إفريقيا
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المياه آّلما أصبح لزاما على الّنساء تخصيص نسبة أآبر من دخل األسر لدفع فاتورة الماء ونفقات 
آّل ذلك من شأنه أن يؤّثر بشكل متفاوت على الّنساء و. الغذاء والّرعاية الصحّية والملبس والّتعليم

 .والّرجال على حد السواء
 
 

 
 2000في آوتشابامبا، بوليفيا سنة " حرب المياه"

 
هذه اإلنتفاضة التي لعبت فيها الّنساء دورا هاما في الّدفاع عن الحق في الماء لم تكن فقط حول 

فقد امتد الّصراع إلى أبعد من .  استهالك الماءتحّدي مستهلكي الماء في المدن لزيادة في أسعار
 بالمائة من سّكانه 70 وفي بلد مثل بوليفيا، الذي يعيش حوالي –ذلك، إذ أن خوصصة المياه 

 بالمائة من سّكانه األصليين في جماعات 70الّريفّيين على الّزراعة آمورد رزق أساسي وحوالي 
  قد خرقت الحّق في الماء للسّكان األصلّيين - المياه بشرّية فقيرة وذات ثقافة تقليدية في إدارة

وألحقت ضررا بمنظوماتهم في اإلدارة الذاتّية فقاموا بتطوير حّل بديل لفشل الحكومة في توفير 
وما أطلق الشرارة األولى للّصراع آان تمرير قانون جديد اعتمدته الحكومة للّسماح . تلك الخدمة

 .بالخوصصة دون استشارة الّشعب
 
 
 

وآما تّمت اإلشارة إليه في المثال أعاله فاّن الخوصصة يمكن أن يكون لها أثر سلبي على السّكان 
األصلّيين والّنساء المقيمات في المناطق المحيطة بالمدن والمناطق الّريفّية الالتي يتوّلين فيها 

 بتدهور الموارد المائّية وما وهّن يتأّثرن بدرجة بليغة. عادة مسؤولّية توفير الغذاء والماء ألسرهّن
 .يتبع ذلك من ضرر للمنظومات البيئّية

 
Conclusions 
People, including the poor, are willing to pay a reasonable, fair price for a 
quality service. However, clear rules and regulations are needed to ensure 
that privatisation does not negatively affect poor households, and in 
particular women and female-headed households 

 
 االستنتاجات

يرغب الّناس ومن ضمنهم الفقراء في أن يدفعوا ثمنا معقوال وعادال لقاء خدمة على درجة من 
أن ال يكون للخوصصة إال أّن األمر يتطّلب وجود قواعد ولوائح تنظيمّية واضحة لضمان . الجودة

 .تأثير سلبي على األسر الفقيرة والسيما الّنساء واألسر التي ترأسها نساء
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3.7. Gender, Water and Agriculture 

 
 الّنوع االجتماعي والماء ألغراض الّزراعة والرّي7.3.  

 
 لماذا یشّكل الّنوع االجتماعي محل اهتمام في الّزراعة؟

 
تختلف المنظومات الزراعّية وآذلك األدوار والحقوق والعالقات والمسؤولّيات المّتصلة بكل من 

 .لبيئية وآذلك الثقافّيةالرجال والّنساء الذين يعملون في الّزراعة وذلك حسب األطر الزراعّية ا
 

 80 -70وبينما يضطلع النساء في العالم النامي بدور حّساس في الزراعة حيث يوّفرن حوالي 
 بالمائة في 45 بالماء في آسيا و65بالمائة من اإلنتاج الغذائي لألسر في بلدان جنوب الّصحراء، و

راضي الّزراعّية وموارد المياه والماشية ويتوّلين إدارة األ) 1996البنك العالمي (أمريكا الالتينّية 
ومن شأن القواعد . 3"آمزارعات"إال أّن ذلك غالبا ما يتم في غياب الرجال ودائما ال يعترف بهن 

بادن (االجتماعّية والترتيبات المؤسساتّية والتحرير المتزايد لمنظومات الّتسويق الّزراعي 
 .ع االجتماعيأن تؤّثر على حاالت التفاوت حسب الّنو) 1998

 
 في ، انعدام إمكانية استفادة الّنساء من حقوق حيازة األرض سواءإنوفي أغلب البلدان النامية 

استئجار / أوحقوق انتفاع من الموارد ذات الملكّية المشترآة أوشراء) بالوراثة(شكل ملكّية خاّصة 
زق وعلى أمنهّن الغذائي امل تؤّثر على استراتيجّياتهن في آسب الّرع ، يشكلمباشر من الّسوق

المستقّلة أو المشترآة النساء و من شأن الحيازة ). 1994آغاروال (وأوضاعهّن االجتماعّية 
بأسمائهّن ) القروض الزراعّية(لألرض أن توّفر لهّن إمكانية االستفادة من القروض المصرفّية 
نظومات المعلوماتّية الموّجهة الخاّصة أو إمكانية االستفادة من خدمات الّتوسيع الزراعي ومن الم

ولكن اإلصالحات الّزراعّية الحاصلة في عّدة بلدان، وعلى الّرغم من أهميتها . أساسا للّرجال
بالّنسبة للفقراء وللذين ال يملكون األراضي، استهدفت عموما أرباب األسر الرجال واستبعدت 

على طلباتهّن من مياه الري وعلى الّنساء من الملكّية القانونّية لألرض وهو ما يؤّثر سلبا 
، فاّن آوين 1998ديري وليون (مشارآتهّن في المؤّسسات القائمة ضمن الجماعة البشرّية 

1998(.  
 

  :الّنوع االجتماعي وإمكانية االستفادة من مياه الرّي
 

مائة  بال75 من احتياجات العالم من الغذاء وتستهلك حوالي %40توّفر الّزراعة السقوّية حوالي 
رابطة الّنوع االجتماعي والماء  30: 2003( من موارد المياه العذبة الموجودة في العالم 

(GWA) .( إال أّنه وفيما يعتمد أغلب المزارعين على أنظمة الري التقليدّية فاّن االستمارات في
التي ) ئّيةالجسور، القنوات الما(قطاع الري عبر العالم سعت نحو الّترآيز على المشاريع الكبرى 

تعود بالمنفعة على أثرياء المزارعين على حساب متوّسطي وهامشي المزارعين الذين تّم إبعادهم 
وقد تزاوجت تلك المشاريع مع ). sd/org.fao.www(أو إجالؤهم أو انتزعت منهم أراضيهم 

وأّدت إلى ) اآلبار األنبوبّية، الحفريات(اع الخاص مشاريع الري الصغرى المكّثفة التابعة للقط
                                                 

صادر الّرزق  الماء في مإسهام العامة ترّآز باألساس على ماء الرّي إال أّن اللمحة على الّرغم من أن هذه  3
وبينما تتغّير عالقات الّنوع االجتماعي عبر ) . 2005هويف وفان آوين ( على تربية الماشية تعتبر هاّمة ةالمعتمد

مختلف األطر الثقافّية فاّن الّنساء عموما يتوّلين مسؤولّية رعاية الماشية وحفظها ويحتجن إلى االستفادة من الماء 
 وإعداد األلبان ورعاية الوالدات الحيوانّية وتنظيف الجواميسعلف وتحميم  الزراعةفي عّدة مهام بما فيها 

 ) 2004أوبتون (اإلسطبالت 
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 وآذلك إلى بروز منافسة حول توّفر -  إشباع بالماء وتسّرب األمالح- ضرر خطير بالبيئة
ويدفع فرط استغالل المياه الجوفّية وازدياد التلّوث . ونوعّية المياه ألغراض االستعمال المنزلي

إلى الّسير مسافات أطول لجمع ) والبنات( والمبيدات بالّنساء نتيجة للتسّربات الّناشئة عن األسمدة
 .الماء الصّحي لتلبية احتياجاتهّن المنزلّية

 
وقد أغفل الّتخطيط والسياسات المعتمدة في الري بصفة خاّصة االحتياجات واألولويات المتباينة 

المنظومات والّتوزيع حسب الّنوع االجتماعي ذلك أّنه تّم الّترآيز أساسا على إنشاء وصيانة 
الفّعال للمياه وزيادة المحصول الّزراعي بدال من الّترآيز على طبيعة المحاصيل المزروعة أو 
على أثر الري على أسواق العمالة أو على التعايش بين االستعمال اإلنتاجي واالستعمال 

ت في المناطق وعلى سبيل المثال تستعمل صغار المزارعا). 1998آليفر (االستهالآي للمياه 
الزراعّية التي تعتمد على مياه األمطار في إفريقيا آمّية من الماء في المحاصيل الغذائّية أقل من 
التي تستعملها المنظومات الزراعّية الرجالّية التي تنتج محصوال واحدا أو عّدة محاصيل هي 

لى ذلك وبصفة خاّصة ولكن يضاف إ. مثل السّكر واألرّز" عطشى للماء"غالبا ما تضّم محاصيل 
أثناء فترات الجفاف الّطويلة أن اختيار نوع المحصول يرتبط بعوامل أخرى مثل إمكانّية 

وقدرة الحيوانات على تحّمل الجفاف ) ذلك أن العديد من الرجال يهاجرون(االستفادة من العمالة 
لشرب وماء االغتسال انعدام العلف وماء ا. (باعتبار ما لندرة الماء من أثر خطير على الماشية

 ).لألبقار
 

 مثل سياسات ،وقد اقتصرت المحاوالت األخيرة في الّدفع بأيلولة إدارة الري إلى المستوى المحّلي
مستعملي ة في جمعّيرب العائلة وعضو  تهبصف" األرضصاحب "، إلى إدارة  الري بالمشارآة

 وينظر إلى األسر الريفّية على أّنها .الماء المسؤولة عن اّتخاذ القرار حول توزيع وإدارة المياه
وحدة من المصالح المتوافقة بدال من المتضاربة وينظر إلى الّنساء ضمن هذا الّنموذج على أنهّن 

 .ينتفعن بشكل غير مباشر آمزارعات مشترآات وذلك من خالل حقوق أزواجهّن في المياه
ات مماثلة مّتصلة بالري في قطع األرض إّال أّنه وفي الوقت الذي يمكن فيه للّنساء تقاسم احتياج

 فإّنه يمكن أن تنشأ - آمّية آافية من المياه لزراعة محصول أو أآثر آل سنة–المملوآة لألسرة 
وغالبا ما ). 1997زوارتيفين (اختالفات في الّرأي حول التوقيت والّظرف المناسب لتسليم الماء 

أخرى مع مهام الري وعادة ما يجدن صعوبة في تضطّر الّنساء إلى الّتوفيق بين مهام منزلّية 
 تنقلالري أثناء الليل والسيما إذا آّن عازبات وذلك نتيجة القواعد االجتماعّية التي تضبط مسائل ال

 .واألمن
لمساعدتها في ) رجل( على األسر التي ترأسها نساء استئجار عامل في أغلب الحاالت يتعينو

آذلك فإّن . اعّية لألسرة واألصدقاء أثناء موسم الذروةالري أوتعتمد على الشبكات االجتم
يحق لهّن الحصول على آمّية والمزارعات الّالتي يزرعن نفس المحاصيل التي يزرعها الرجال، 

مساوية من الماء يجدن صعوبة في المطالبة والحصول على ما يحق لهّن من الماء، والسيما في 
 . أوقات ندرة المياه

 
الري في بعض الحاالت إلى اختالل األمن الغذائي نتيجة االنتقال إلى المحاصيل ويمكن أن يؤّدي 

المدّرة للربح الفوري وهو ما يزيد تبعّية األسر للّسوق ويخفض قيمة المنظومات المعرفّية القائمة 
ففي غامبيا على سبيل المثال بدأت الممارسات والمعرفة التقليدّية في . على المستوى األهلي

األرّز في السباخ تسير نحو التالشي نتيجة االستخدام المتزايد لألراضي في إنتاج الفواآه زراعة 
وأظهر بحث أجري في ماالوي ).  gender.org.www(والخضروات السقوّية المعّدة للّتصدير 

عون بمستوى تغذية أفضل من أطفال أن أطفال مزارعات المحاصيل المدّرة للّربح الفوري يتمّت
 .صغار المزارعات الّالتي يقتصر نشاطهّن الزراعي على توفير مورد العيش
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آما أّن الرّي يؤّثر آذلك على مشارآة العمالة النسائّية، أو حّتى المختلطة، التي توفر فرص 
أو ) ثانويعمل غير مأجور، عمل (التوظيف للّنساء في قطع األرض التي يملكها أزواجهّن 
وفي نفس الوقت فإّن إدخال الري في . آعامالت زراعيات في أراض على ملك آبار المزارعين

األراضي الجاّفة أو في المناطق المعتمدة على مياه األمطار يمكن أن يؤّدي إلى تقليص الهجرة 
ى ثالث االضطرارّية والسيما بين الّنساء، ذلك أّنه يمّكن األسر من زراعة محصول ثان أو حّت

وتستخدم الّنساء الري أيضا في أغراض أخرى مثل تقديم الّشرب للماشية وغسل ). 1999أحمد (
 .المالبس في القنوات المائّية أو استعمال الماء في مطابخهن أو حدائقهّن أو مزارعهّن المنزلّية

 
لكّنه نادرا ما يؤخذ وتمّثل الّتكنولوجيا المراعية لمتطّلبات الّنوع االجتماعي عامال مهما آخر، و

 . بعين االعتبار، في تعزيز إمكانية االستفادة من الري
 

وقد بّينت دراسة حول الّزراعة في المناطق المحيطة بالمدن وهي فرصة متنامية لتحقيق الّدخل، 
أّن الّنساء يرون أّن مضّخات الماء المستعملة باهظة الّثمن وليست سهلة من حيث تشغيلها 

 ).2000دو آاماني ماي(وتسييرها 
ووجدت الّنساء أنفسهن مستبعدات من الشبكات الرجالّية ويبقين في آخر الطوابير للحصول على 

وعلى الّنقيض من ذلك فقد قامت المنّظمة ). 1999تشانسلور وآخرون (قطع الغيار والّتصليحات 
اطق الغنّية بالمياه شرقي في المن) IDE" (مشروع الّتنمية الدولي"الدولّية غير الّساعية إلى الربح 

الهند بتغيير إستراتيجيتها في التسويق باالعتماد على أبحاث السوق لتستهدف شراء وصيانة 
  .)1999برابها (مضّخات ذات دّواسات لصغار المزارعات والمزارعات الهامشّيات 

 
 : إدماج الّنوع االجتماعي في مؤّسسات إدارة الري ضمن الجماعة البشرّیة

 
لّرغم من اإلقرار المتزايد باحتياجات الّنساء النشطات في الري، ال تزال مشارآة الّنساء في على ا

جمعّيات إدارة المياه ضمن الجماعة البشرّية محدودة أو أقل من مستوى مشارآة الرجال وذلك 
وغالبا ما تقتصر العضوّية . نتيجة مجموعة متنّوعة من األسباب االجتماعّية والمؤسساتّية

رسمّية على األشخاص الذين يملكون بصفة قانونّية أرضا سقوّية أو على أرباب األسر ويعود ال
وطالما أّن تلك الفئات المستفيدة تشمل غالبا الرجال فإن . ذلك في بعض األحيان إلى السببين معا

 زراعةالمزارعات ال يعتبرن مؤهالت للعضوّية رغم أنهن في العديد من الحاالت يتولين 
 في ،وتنّص التغييرات الحاصلة على السياسات. ض وإدارتها في غياب الرجال المهاجريناألر

 عضوّية للّنساء في لرفع  الكوتا على،إطار سياسات أيلولة قطاع الري في الهند وبشكل متزايد
 آذلك .رغم أّنه قد ال يمكنهّن قانونا التمّتع بالعضوّيةلجمعّيات مستعملي المياه الّلجنة الّتنفيذّية 

وعلى الّرغم من أّن تلك المشارآة االسمية ال تمنح الّنساء حقوق االنتخاب إال أّنها تمّكنهّن من 
 . الماءوزيعالتعبير عن مشاغل واهتمامات المزارعات مثل الّتوقيت والّظرف المناسب لت

 
ة أآبر في وتجد الّنساء العازبات والّنساء األرامل والّنساء المنتميات إلى أسر مهّمشة صعوب

االّتصال بالّنساء أعضاء اللجنة آّلما واجهن آذلك مشاآل في توزيع المياه، آما أن الّنساء أآثر 
 .فعالّية في تحصيل رسوم استعمال المياه وحل نزاعات جمعّيات مستعملي المياه

 
ث في اجتماع إال أّن االعتقادات الّسائدة حول الّسلوك المالئم لكل من الرجال والّنساء، مثل التحّد

عام أمام الكبار من الرجال، تقّيد المشارآة الّنشطة للّنساء في جزء آبير من اإلطار الزراعي 
للرّي في النيبال ذآرت الّنساء أنهّن " شاهاتيس ماوجا"ففي برنامج . الّسائد في جنوب شرق آسيا

 مشاغلهّن واحتياجاتهّن لم يحضرن أبدا اجتماعات جمعّية مستعملي المياه ألنهّن ال يستطعن إبداء
بدال من ) استحواذ مجاني(الماء " سرقة"ووجدت العديد من أولئك الّنساء أنه من األسهل 
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وُيفّضل العديد من ). 1996زوارتيفين ونيوبان (المشارآة في الهياآل المؤسساتّية الرسمية 
لّطابع الّرسمي على النشطين في الري في المناطق الحضرّية في عّدة مدن افريقّية عدم إضفاء ا

وأنه نشاط غير ) أغلبهم من الّنساء(أنشطتهم ألن ذلك في رأيهم ال يشّكل نشاطا نفعّيا بالّنسبة لهم 
وال تمتلك الّنساء الفقيرات المنخرطات في مزارع صغرى جماعّية من خالل حيازة . مشروع

 وزمبيا سوى قدر ضئيل من ايفي غامب) قيعان األنهار المتعّدى عليها تدريجّيا(أراض دون ملكّية 
إمكانية االستفادة من حنفّيات الماء ويعتمدن على المياه المستعملة التي تصرفها محّطات 

 .المعالجة
 

وبينما يبدو واضحا أّن إمكانية االستفادة من الري تشّكل مصدر قّوة وصراع في آن واحد فاّن 
في عملّيات بناء ن، خارجّيمنشطين الللرآي والمراعي للّنوع االجتماعي الموآل اشالتالدور 

 هو ،القدرات واالتصال من أجل التعبير عن الحقوق وااللتزامات على صعيد اإلدماج االجتماعي
 . دور على درجة من األهمّية

 
لقطاع الري ضمن الجماعة البشرّية المتواجدة في منطقة " البناء االجتماعي"وتبّين أمثلة عن 

مّية صنع القرار المتعّدد األطراف والذي يشرك مجموعات اجتماعّية األنديز في األآوادور أه
وتزّود آلّيات قطاع الري التي وضعتها منّظمة األمم المّتحدة ). 1999بويلنس وأبولين (متنّوعة 

مهندسي الري والوآاالت الحكومّية والمنّظمات غير الحكومّية بأطر ) 2001(لألغذية والّزراعة  
 التي تمّكن من تحسين تنفيذ برامج الري وتعّزز في ذات الوقت موقع الّنساء  التشارآيالّتخطيط

 منّظمات من المجتمع المدني في ، عالوة على ذلك،وقد بدأت. الريفّيات والمجموعات المحرومة
 حققت فيها مشارآة الّنساء المزارعات التي" جمعّيات مستعملي مياه"من ناجحة استخدام نماذج 

مجال الزراعة ومجال اإلدارة المستديمة للمياه في تغييرا في مجال هّمشة وجماعات أخرى م
حول التغييرات المطلوب إحاللها على مستوى الّتشريعات والتي من شأنها أن تفصل التفاوض 

 .بصفة أساسّية إمكانية االستفادة من المياه عن ملكّية األرض
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Mainstreaming Gender in Participatory Irrigation Management: The Case of AKRSP 

 إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة االشراآية لقطاع الري 
 (AKRSP)حالة برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية 

 



   

 
Resourde Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                   

101 

(AKRSP)تأسس برنامج أغاخان لدعم المناطق الریفية   وهي منظمة ال 1983 في الهند عام 
ماعات البشریة الریفية والفئات البشریة تسعى للربح وتعمل من اجل تنظيم وتمكين الج

المهمشة وخاصة الّنساء وذلك من خالل تدّخالت في مجال إدارة الموارد الطبيعية في ثالثة 
أقاليم من والیة آوجارات، ویمّثل تنظيم تشكيلة واسعة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 

قدرات حيث یقوم برنامج أغاخان على مستوى القرى عنصرا مرآزیا لتلك الجهود في بناء ال
لدعم المناطق الریفية بتسهيل الّتخطيط االشراآي واآلليات في حّل  النزاعات باإلضافة إلى 

وعالوة على ذلك فانه ومنذ بدایة التسعينات من القرن . إدراج مشاغل النوع االجتماعي
السياسات وفي تأیيد الماضي انخرط برنامج أغاخان لدعم المناطق الریفية بصفة منهجية في 

 وآذلك في تنظيم المزارعين في إدارة منظوماتهم (PIM)اإلدارة االشراآية لقطاع الرّي 
.الخاّصة للري بالقنوات عن طریق جمعيات مستعملي المياه وتعاونيات الري  

 
ویمّثل إشراك المرأة في مثل هذه الجهود تطویر حدیث العهد نشأ جزئّيا عن إعادة تفكير خاّصة 

ي الحاجة إلى استهداف مشاغل عدالة النوع االجتماعي في حقوق اإلدارة االشراآية لقطاع ف
الري منذ البدایة وآذلك باالعتماد جزئّيا على الجهود الجاریة في بلوغ تحّول على المستوى 
التنظيمي مراع لمتطلبات النوع االجتماعي، وقد تم تسهيل تلك المسارات التي تضع في 

تطّلبات النوع االجتماعي بشكل ملحوظ من قبل المدیر الثاني لبرنامج أغاخان لدعم اعتباراتها م
وقد حاول . المناطق الریفية، وهو الرجل الذي تعهد بمعالجة حاالت المساواة النوع االجتماعي

برنامج أغاخان لدعم المناطق الریفية على ذلك المسار وبثبات فك لغز المدرآات الشائعة التي 
نهما من ضمن المهن الرجالية، وذلك من خالل إبراز الدور أ الزراعة والري على تنظر إلى

.الغالب للنساء الریفيات في المنظومات الزراعية األوسع التي تشمل آذلك الري  
 
وقد اسُتمدت دالالت اختالفات النوع االجتماعي من الممارسات االشراآية لدى تشكيلة متنوعة 

ى الري باستخدام القنوات في إطار برنامج أغاخان لدعم المناطق من المجتمعات المعتمدة عل
). السكان األصليين في منطقة جنوب غوجارات(البشرية " ديفاسي" الريفية تغلب عليها جماعة

أن النساء شارآن في عدة أنشطة في قطاع الري مثل صيانة ) 2000(وترى شيلبا فاسافادا 
إدارة راف أثناء النهار وأثناء الليل وأو اإلش/ د بالماء والقنوات والترصيف في الحقول أو التزو

ال يملكن تأثيرا إنهن إال انه ورغم تلك األدوار ف. النزاعات حول الحقول أو على امتداد القنوات
.في عملية صنع القرار باعتبار أنهن لسن سوى أعضاء باالسم في مجتمعات الري بالقنوات  
 

 الري االشراآي ودور الدولة
 

 سياسة حول إدارة الري االشراآي تدعو إلى مشارآة 1995لنت حكومة غوجارات عام أع
وناشدت الحكومة . المزارعين في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع الري المتوسطة والطويلة المدى

وقد تّم إعداد إطار قانوني . تعاون المنظمات غير الحكومية آعامل محّفز في تنفيذ تلك السياسة
 بالمائة من آامل المساحة 50نظمات غير الحكومية وضبطت أهداف طموحة لتغطية إلشراك الم

.2003القابلة للري الخاضعة لبرنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية قبل حلول العام   
 
إال انه وباستثناء بعض الجهود المحدودة من جانب مجموعة من المنظمات غير الحكومّية مثل 

اطق الريفية لم يتحقق سوى نذر قليل من حيث تسليم مسؤولية توزيع برنامج أغاخان لدعم المن
ويعود السبب الرئيسي في ذلك للمقاومة الحادة من . المياه على مستوى القطاع على المزارعين

جانب البيروقراطية في تقاسم سلطة القرار مع المزارعين أو ممانعتها في التخلي عن ممارسات 
وقد بذلت جهود . ممارسات مستوطنة في منظومات اإلدارة العاّمةالسعي لتحصيل اإليجار وهي 
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 لتقديم التدريب االشراآي  لفائدة بيروقراطية الري من اجل 1997 و1996في الفترة ما بين 
التأثير على موافقتها وسلوآياتها ولكن مقاومتها المتعنتة لحضور تلك التدريبات آان  يعني أن 

.عنها في النهايةحتى تلك المبادرة تم التخلي   
 

استهداف مشاغل النوع االجتماعي: برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية  
 
انطلقت في األثناء مناقشات في إطار برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية حول الحاجة إلى 

على -إدراج مسالة النوع االجتماعي في قطاع الري، وقد وجد العديد من أعضاء الفريق العامل 
"  صعوبة في إدراج تلك المشاغل على سبيل- رغم من إقرارهم بمبادئ النوع االجتماعيال

" الذآور" ولم يقتصر األمر على أن مهمة تنظيم المزارعين. في المشاريع القائمة" اإلضافة
نفسها آانت مكّثفة بل آانت مقاومة حكومة الدولة ألي شكل من أشكال تقاسم السلطة للتعاطي 

وما آان يجب االنتظار إلى . سائل النوع االجتماعي عامال على درجة من األهميةالمنفرد مع م
 إلى لكي تتوّفر الفرص أمام برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية لينتبه 1998-1997غاية 

مسالة النوع االجتماعي في مشاريع القنوات وبذل جهد من اجل إشراك النساء منذ أول مراحل 
.انطالق المشروع  

 
وقد جاء دعم جهود برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية في رفع مستوى عضوية النساء في 

وقد ". أديفاسي"  مجتمعات اإلدارة االشراآية لقطاع الري وبشكل غير مفاجئ من أفراد جماعة
البشرية في قطاع عرضي من مجتمعات اإلدارة " أديفاسي"آشفت لقاءات مع رجال جماعة 

 الري انهم قد عّولوا بقوة على قدرات النساء على التعاطي مع النزاعات بشكل االشراآية لقطاع
افضل من الرجال وفي إظهار سلوك االنضباط الذاتي آّلما اقتضى األمر التأطير وتنفيذ القواعد 

).2000فاسافادا (التنظيمية   
 

ر األموال على واعتبر الرجال أن النساء اآثر إخالصا فيما يتعلق بتحصيل رسوم الري وتوفي
وفي الحاالت التي تكون فيها النساء قد تلقين تدريبا آمشرفات على قنوات الري . مستوى األسرة

 لذلك مستوى فعالية اآبر مقارنة بالرجال في تامين عدم تبديد الماء وفي أن ال يحصآفقد أظهرن 
.القائمون بالري على الماء خارج أوقات الحصص المخصصة لهم  

 
هذه التأثيرات المباشرة لعملية إشراك النساء في صنع القرار المتعلق بالري فان وعالوة على 

حالة برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية تبّين أن لمياه القنوات استخدامات خاّصة للنساء مثل 
وقد بدا هناك إقرار متزايد بان تلك . االغتسال وغسل المالبس واألواني وآذلك للماشية

التي تكتسي طابع النوع االجتماعي تتطلب التوجيه في عملية تصّور منظومات الري االحتياجات 
إال أن تلك . واعتماد القواعد التي تحكم إمكانية استفادة مجتمعات اإلدارة االشراآية لقطاع الري

الجهود لن يكتب لها االستمرار ما لم توضع مشاغل النوع االجتماعي في اإلدارة االشراآية 
إلى ري في السياق األوسع لإلنصاف الذي يقتضي األمر فيه آذلك توجيه االحتياجات لقطاع ال

.  األراضي واألطراف الفاعلة األخرىنالذين ال يملكو  
 
:وفي ما يلي حوصلة بعض النتائج األساسية الستراتيجية برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية  

 
ناطق الريفية يقدم التدريب التحسيسي آنقطة انطالق مهمة ظل برنامج أغاخان لدعم الم -

بمتطلبات النوع االجتماعي لفائدة آوادره على آافة المستويات من اجل رفع التحديات 
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 النساء في إدارة تالتي تضعها المدرآات والمواقف السائدة حول أدوار ومسؤوليا
 .الموارد الطبيعية

 
وقد آانت النساء . امال مهّمايشكل التأسيس على النجاح الذي حققته محاوالت مماثلة ع -

في قرى أخرى على سبيل المثال يتوّلين بنجاح إدارة برامج ري جماعي عن طريق 
اآلبار قبل أن يفكر برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية في إشراك النساء في اإلدارة 

 .االشراآية لقطاع الري
 

إلى منظمات إنمائّية أخرى يشكل بناء القدرات عامال مهما، ويشمل ذلك أيضا التعّرض  -
 .تقوم فيها النساء بإدارة تدخالت الري بشكل فعال

 
يجب إشراك الّنساء منذ البداية بحيث يستطعن آذلك أن يشهدن عملية التفاوض مع  -

بيروقراطية قطاع الري بدال من انتظار مجتمعات الري لبدء العمل بفعالية قبل توجيه 
 .لة اإلنصافأمس

 
رآة النساء في اإلدارة االشراآية لقطاع الري ولكن آذلك إشراك تسهيل وتشجيع مشا -

النساء في تدخالت إنمائية أخرى توجه احتياجاتهن العملية المتصلة بالنوع االجتماعي 
 .مثل مجموعات التوفير واإلقراض

 
ويمثل تشكيل مجموعات قوّية ومختلطة من النساء فقط جزءا أساسيا في نجاح برنامج أغاخان 

. المناطق الريفية في جهوده الرامية إلى إشراك النساء في اإلدارة االشراآية لقطاع الريلدعم 
وقد ابرز نجاح برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية أن المنظمات غير الحكومية في مقدورها 
ومن واجبها أن تبرز النماذج التي تتحدى المعايير القانونية للعضوية التي تربط بين حقوق 

ويجب أن تبرز تلك النماذج آيف أن إشراك النساء ال . ول على الماء وملكية األرضالحص
يقتصر على رفع مكانتهّن بل يمتد آذلك إلى قطاع الري للجماعة البشرية بشكل اآثر فعالية 
.وجدوى وإنصافا من اجل االضطالع بدور قوي في التأثير على السياسات والتشريعات  
 
 
 
 

مشاغل إدماج النوع االجتماعي في اإلدارة  "2005فاسافادا، شيبا، : ز من بإيجامقتطف: المصدر
I (دور برنامج أغاخان لدعم المناطق الريفية: االشراآية لقطاع الري  ،"في جنوب غوجارات) 

حمد أ، "الهندموارد المائية في تمكين الناس عبر مبادرات إدارة ال: األعلىالتدفق إلي "  احمدسارة
آتب المؤسسة: ونيودلهيليم في مجال البيئة، مرآز التع: باد  
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3.8. Gender, Water and Environment 
 
يتناول هذا الفصل بالتحليل عالقات الترابط بين النوع االجتماعي والمياه و البيئة مع ترآيز 

 االجتماعي في مسار خاص على التحديات و الطريقة التي يتم بها إدراج متطلبات النوع
.ةإدارة البيئ  

 
 

 النوع االجتماعي و المياه و البيئة
 
 المقدمة:
 

المسؤوليات المختلفة لكل من النساء و الرجال في استغالل وإدارة المياه وترتبط األدوار 
وتنطبق هذه الحقيقة بنفس القدر على الكيفية التي . بشكل وثيق بالتغيرات البيئية ودرجة الرفاه

 البيئة من خالل أنشطتهم االقتصادية والمنزلية وآذلك يؤّثر بها آل من النساء والرجال على
و يشكل . دعلى الكيفية التي تؤثر بها التغيرات البيئية الحاصلة على مستوى الرفاه لدى األفرا

فهم تلك االختالفات على صعيد النوع االجتماعي جزءا أساسيا  من عملية وضع سياسات 
لى مستوى البيئة وإلى تحسين درجة الصحة ترمي في ذات الوقت إلى تحقيق نتائج افضل ع

.                                 والرفاه   
 

 عالقات النوع االجتماعي و التحدیات القائمة في إدارة البيئة
 

 مع النباتات والحيوانات في ملتضطلع النساء بدور أساسي في مجال البيئة والسيما في الّتعا
وتحتفظ النساء الريفيات ). انظر الخانة أدناه(اضي الرطبة الغابات والمناطق القاحلة واألر

على وجه الخصوص بعالقة تفاعل حميمّية مع الموارد الطبيعية من خالل ممارستهّن أنشطة 
وجمع وإنتاج المواد الغذائية والمواد الطبيعّية المستخدمة آوقود ومواد الطب التقليدي والمواد 

ألطفال بصفة خاصة أن يجمعوا الجنادب والشرانق والبيض الخام، ويمكن للنساء الفقيرات وا
تعتمد النساء في بورآينافاسو على ). 1997فان آست، (وأعشاش العصافير إلعالة أسرهن 

سبيل المثال على الفواآه وأوراق الشجر وجذور النباتات الموطنية في إطعام أسرهن عالوة 
 نوع من النباتات 800م تعداد ما يزيد عن على البذور الزراعية مثل الدخن والسرغوم، وقد ت

، 2000د، ايستون و رونال(البرية الصالحة لألآل في منطقة الساحل شرقي إفريقيا وحدها 
. )2004، برنامج األمم المتحدة  
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 النساء و األراضي الرطبة في إفریقيا

 
 اعتمد الناس و قد. تشكل األراضي الرطبة عنصرا أساسيا الستمرار الحياة في غرب إفريقيا

طوال قرون على األراضي الرطبة في توفير عدة خدمات مثل الغذاء والماء والموارد الطبيعية 
تحافظ المنظومات البيئية في األراضي الرطبة والسلع التي تنتجها، بالنسبة للنساء، على  و.والنقل

مارسها النساء في و تشمل أهم األنشطة االقتصادية التي ت. مصادر الرزق في المناطق الريفية
: مناطق األراضي الرطبة المجاالت الّتالية  

الموارد البریة: وهي توفر المواد المستخدمة في المستلزمات المنزلية و في البناء و تساهم في 
.تحسين األنضمة الغذائية و الصحة واألمن الغذائي وخلق الدخل وإجراء التجارب الوراثية  

 صيد األسماك: وهو نشاط يمارس على مدار العام باستخدام معدات مختلفة حسب اختالف 
فعل الجسور و تحويل مسارات المجاري بومن شان إغراق األراضي الرطبة بالمياه . الفصول

.المائية و التغيرات المناخية أن تؤّدي إلى تقّلص المداخيل المتأتية من نشاط صيد األسماك  
الزراعة: وتشمل زراعة الّسرغوم والدخن في األراضي الجافة وزراعة األرز في األراضي 

 ويشكل األرز أهم المحاصيل في .والزراعة السقوية) اللوبياوالسيما ( التي تغمرها الفيضانات
  .األراضي التي تغمرها الفيضانات الموسمية

الرعي في موسم الجفاف: ويشمل الّضأن والماعز والبقر ويتم عندما ينتقل الرعاة إلى المنطقة 
. أثناء موسم الجفافّيةالرعو  

في المراآز الحضریة: حيث تزاول النساء نشاط تصنيع والسيما نشاط تنظيف السمك وتربية 
مزارع ( نسائية مؤخرا في نشاط الزراعة الحضرية منّظماتشرانق األسماك، وقد انخرطت عدة 

  .)تالخضراوا
    2004د ، .در ديوب م                                                      المص

                            
 

تكتسب البنات والنساء من خالل معارفهن المتوارثة عبر األجيال فهما شامال لبيئتهن والسيما 
 البيئة، وتضطلع للّتعامل معتنوعها البيولوجي، وتمنحهن خبراتهن المهارات القيمة والضرورية 

 مستديمإنتاج من أجل بلوغ  البيئة وفي إدارة الموارد الطبيعية النساء بدور هام في المحافظة على
، وعلى الرغم من تلك العالقات الخاصة )2004برنامج األمم المتحدة للبيئة،  ( يتماشى مع البيئة

 بالبيئة وأن يتقاسم يكون الجميع على ارتباطالمفترضة للنساء مع البيئة فانه يجب الترآيز على أن 
.االستغالل المستديم للمياه والموارد الطبيعية األخرىالجميع مسؤولية   

 التحدیات
:المشارآة العامة في صنع القرار  

 
ى     د عل شكل متزاي ة ب ي إدارة البيئ ة ف شارآة العام ر للم اينظ ي  أنه ية ف ات األساس دى المكون  إح

رن ال               ماضي ،   السياسة البيئية، وقد أقرت عدة مؤتمرات دولية آبرى في سنوات التسعينات من الق
ة          رو،   ( بما فيها مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمي ودي  جيني المي    ) 1992ري ؤتمر الع والم

دة            )1995بيكين،( الرابع حول المرأة     ، بإسهامات النساء في إدارة البيئة واقترحت إجراءات جدي
سياسة    مشارآة المرأة في الصياغة والتخأّنلتعزيز دور المرأة في صنع القرار ،إال   ذ ال طيط وتنفي

ي إدارة      ولئن.  ظّلت محدودة على المستوى المحّلي وعلى المستوى الّدولي        البيئية  شارآت النساء ف
ان     شارآة   البيئة ف ك الم ي       تقتصر    تل صعيد المحل ى ال ادة عل ثال،   . ع نغالدش والمكسيك        فم ي ب م ف ت

ة   يا االتحادي اوروس يط    وأآراني ي تخط ساء ف راك الن وارد الموإدارة إش الل     م ن خ ة م اه العذب ي
وارد من اجل حفظ                   شرية والم التنظيمات والتعاونيات النسائية، وتقوم النساء بتعبئة الجماعات الب

.الّنظيفة المتوّفرةوحماية إمدادات المياه   



   

 
Resourde Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                   

106 

 
: عرضة البيئة للتأثر  
 

ة ن          التأثيرات التي يخّلفها    ال تتخذ    اس اليومي اة الن ى حي سب     تدهور البيئة عل شكل بالن ة للرجال   فس ال
ا                والنساء اء وقت ، فعندما يتدهور الوضع البيئي تتطلب أنشطة المرأة اليومية مثل جمع الحطب والم

درة                   ويبقى لها وقت  أآثر   ات ن ال في أوق ساء واألطف اج الن ة، وتحت شطة اإلنتاجي  اقل لممارسة األن
ت    ا يح اء بينم اد الم ل إيج ن اج سافات م سير م ى ال ة إل اطق الريفي ي المن اه ف اطق المي ي المن جن ف

. ساعات طويلة في محطات إمداد المياه البلديةاالنتظارالحضرية إلى   
ة  يمكنعشن في مناطق قاحلة  يوعلى الرغم من تلك الجهود فان النساء الالتي           أن يصنفن ضمن فئ

.اشد الفقراء فقرا  
ت    تغييروال تتوفر لهن إطالقا الوسائل للتأثير من اجل إحداث      ا ي ا م ي، وغالب م إقصاؤهن عن    حقيق

ا            المشارآة في مشاريع تطوير األراضي وحفظها وفي أنشطة وسياسات التوسع الزراعي وهو م
ذين  ذلك أّن الّرجال    ،  نتهييؤثر مباشرة على استمرار     م ال ق      يتحّدون  ه رارات التي تتعل  اغلب الق
ي    وحتى في األسر التي ترأسها نساء ال يزال الرج         بل إنه   بالماشية والثروة الحبوبية     دخلون ف ال يت

 للنساء فان مقاومة    الكبيرة المساهمة   وباعتبار إال انه    . القرار من خالل أفراد العائلة الموسعة      اّتخاذ
.اعتباراتها متطلبات النوع االجتماعيتدخل في تدهور المناطق القاحلة يتطلب مقاربة تدرج   

 
:إمكانية االستفادة والتحكم في الموارد  

 
ي العدي وق ف رتبط الحق دان ت ةد من البل ل بالعدال ساء األرام د الن ا تفق ا م رأة وغالب ة للم  االجتماعي
ساوية              بل أوالمطلقات تلك الحقوق   تفادة المت  وحتى في البلدان التي يضمن فيها القانون إمكانية االس

ن األرض  ال م ساء والرج ن أنللن ادات  يمك صي الع وقهن أو أن تق درآات لحق ساء م ون الن  ال تك
سا ة الن ألرض الجاري ة ل ة الفعلي ن الملكي ابو .ء م اميرون وزيمب و والك ا فاس ي بورآين ك ي فف  تمتل

ة  ي ملكي انوني ف ساء الحق الق ن  األرضالن شجر ولك ا وال ة  عملّي ل الملكي ي آام ال ف تحكم الرج  ي
ة استغالل مختلف الجماعات                 .تقريبا شرّية   وتؤثر هذه الحيازة غير المأمونة لألرض على آيفي الب
ا     الطبي للموارد تثمار             أّنعية، آم تعدادا لالس ل اس رة والجماعات المهمشة اق شرائح الفقي ساء وال  الن

ي أراض ال            الزراعة  الفي الوقت وفي الموارد أو لتبني ممارسات         ي ف ى الصعيد البيئ ستديمة عل م
ادة رقي جمهورية الكونغو الديموقراطية أن الرجال يغرسون  شد وجد الباحثون في  فق .هاونيملك   ع

جار ازة        ال األش وا الحي ة إذا امتلك ي المنزلي ي األراض وة ف ل القه يل مث ة المحاص ةدائم . المأمون
ة         ة الترب دار وانجرافي ديدة االنح ستأجرة ش ي أراض م ساء ف ة للن يل الغذائي صر المحاص  .وتنح

ى                 وباعتبار أنّ  ي مجال المحافظة عل تثمار ف ى االس افزا عل  الحيازة غير مأمونة فان النساء اقل ح
ة                   المفروضة وتعيق هذه القيود  التربة،   ى إمكاني درتهن عل ة األرض ق ي ملكي ساء ف وق الن ى حق  عل

ي شكل        باعتبار عدم قدرتهنّ   .ستفادة من موارد أخرى ومن المعلومات     اال  على استغالل األرض ف
ي از رهن صول لامتي روض لح ى ق إنهن  عل دة ف ا الجدي اد التكنولوجي ي اعتم عوبة ف دن ص يج

ذلك   .ماللزو عند العمالةواستئجار   تفادة من خدمات        ويمكن آ ى االس درة عل ساء الق ك الن  أن ال تمل
االت     ى وآ ائمون عل د دأب الق دريب، وق اق والت يع اآلف رامج توس ل ب رى مث دعم األخ يعال  التوس

ون خارج         بصفة تقليدية  الزراعي على الترآيز    على المزارعين الرجال حتى لو آان الرجال يعمل
  .)2002مكتب المراجعة السكانية، .  ( المزارعات الرئيسياتفسهّنأنالمزرعة وآانت النساء 

 
: إدارة مستجمعات المياه  

 
ال من خالل                مستجمعاتتشترك النساء في بعض األحيان في إدارة         ى سبيل المث ك عل اه و ذل  المي

أثيرات   على الغطاء الغابي لتقليص     المحافظة ي           ت راآم األوحال ف ضانات وت ة والفي  انجراف الترب
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ةا اري المائي ات والمج ة  .لخزان ة والعملي ب الفني ول الجوان دريب ح رامج الت وير  إال أن ب لتط
ستهدف الرجال وحدهم          مستجمعات ا ت ز              . المياه عادة م ى الترآي رأة إل دم للم دريب المق ل الت  و يمي

تلكن       ساء ال يم ة أن الن ي النهاي ك ف ل ذل ي آ جار، و يعن ة األش ل غراس ة مث سائل العملي ى الم عل
ى مستوى           التي تخّول المشارآة    ارات الضرورية والمعرفة والثقة     المه رار عل ة صنع الق في عملي

ة    ي إدارة تنمي ادة ف ولي أدوار القي شرية وت ة الب ستجمعاتالجماع اه م اري ( المي ي  ،1999بانغ ف
ة ة منّظم ة والزراع دة لألغذي م المتح م .)2003 األم درج ول وع ي ات الن ل المراعي لمتطلب  التحلي
ة         االجتم شاريع تنمي اه   اعي في اغلب م ستجمعات المي ل      ،  م ى نحو مماث ذلك وعل ر إجالء    آ ان اث  ف

ا         ادرا م رى ن شاريع سدود آب ة م ين القام سكان المحلي ة نظر تراعي     يحظى ال ل من وجه  بالتحلي
ة والزراعة        منّظمةفي  ) 1999بارواه  ( متطلبات النوع االجتماعي     . )2003 األمم المتحدة لألغذي

ائمو ان الق ات آ دم إدراج االهتمام اليف ع ا تك درآون فعلي ي بعض الحاالت ي ى التخطيط ف  ن عل
ا   والمشاغل  ا تصرفوا وفق ادرا م نهم ن وطين ولك ادة الت ي خطط إع اعي ف النوع االجتم صلة ب  المت

ة    "انار ماد " لذلك، ففي مشروع سد      ة  غواجرات  "من والي سكان عن           " الهندّي م إجالء ال ، حيث ت
ضا ر في ى اث ة عل وارد  المنطق ع الم ساء جم ى الن ر عل صعب اآث ن ال ة ن اصبح م وارد البيئّي والم

ل             الالزمة الّطبيعّية م نق د ت ان ق اء، وآ اء   من اجل البق ى داخل الجسر وأصبحت           الم وات إل ي قن  ف
ة  ر قابل اورة غي ين صالحة لاألرض المج سكان المحلي ة(ل ة، منّظم ذاء والزراع م المتحدة للغ  األم

2003(.  
 
 نحو إدراج النوع االجتماعي:
 

 على التنوع البيولوجي وذلك من خالل اإلجراءات    المحافظةيمكن تحسين وضع المرأة في مجال       
ا ا الحق وارد ذآره اتال ل إدراج االهتمام ن اج شاغل م اعي صلب   والم النوع االجتم صلة ب  المت

:البيئيعملية التخطيط   
 

ة وإمكان      • وارد والمعرف تخدام الم ول اس ات ح ع البيان سين جم ي    تح تحكم ف تفادة وال ة اس ي
 ويشكل جمع المعلومات حسب الجنس الخطوة         .الموارد من جانب آل من النساء والرجال      

 . سياسات وبرامج مراعية لمتطلبات النوع االجتماعيتطويراألولى نحو 
 

ى اإلدارة حول         • ائمين عل سائل      تدريب الكوادر والق ة الم صلة وجاه اعي     المّت النوع االجتم  ب
 .ئد الحاصلة على مستوى الموارد المائية وعلى مستوى البيئةفي مقابل العوا

 
ة            • رامج البيئي سياسات والب رارات حول ال ي الق شارآة ف ساء من اجل الم إتاحة الفرص للن

 .التقييموالتنفيذ وائمات على التصميم التخطيط جعلهّن قعلى آافة المستويات بما في ذلك 
 

اته        القنوات الرسم   توّفر  وتحتاج النساء إلى   • شاغلهن واهتمام شاغلهنّ  نية للتعبير عن م   وم
رارات    ي الق شارآة ف ة والم دت   والبيئي د اعتم سياسيات، وق م ال ّدةرس راءات  ع دان إج  بل

 .مؤآدة لهذا الغرض
 

د الت • دتأآي ات    اتعه إدراج االهتمام دولي، ب وطني وال ي وال ستويات، المحل ة الم ى آاف  عل
ى مستوى افضل من       المتصلة بالنوع االجتماعي صلب السياسات وا     ؤدي ال ي ت لبرامج الت

ستديمة    ا    .التنمية العادلة والم ى   أّم دولي     العل د   مستوى ال ة أطلقت   فق ة    " منّظم ة والتنمي البيئ
سائي     "مبادرة  ) WEDO ("المرأة حول م المتحدة          " 21العمل الن ؤتمر األم اد م اء انعق أثن

ة  ة والتنمي رو، (حول البيئ ودي جني ي شكل إصد ) 1992ري ذلك ف د"ار وآ " حديث العه
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ي   " المرأة من اجل آوآب صحي و مسالم         – 2015اإلجراء العملي    ة حول      ف ة العالمّي القّم
 .)2002جوهانزبورغ " (الّتنمية المستديمة

 
إدراج رؤية مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي ضمن السياسات الوطنية وذلك من خالل إعالن 

 ذلك يشّكل أنتبرز تعهد الحكومة بتلك المسالة، وعلى سياسات مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي 
اإلعالن وثيقة مرجعية للكوادر الفنية القائمة على إعداد البرامج الوطنية وآذلك إطارا قانونيا للعمل 

 المتصلة بالنوع  والمشاغلمن اجل تطوير قدرة آل من النساء والرجال على االستجابة لالهتمامات
.  االجتماعي  
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'Gender and Environment' http://www.genderandenvironment.org/ is IUCN's learning 
community dedicated to research, documentation, and exchanges of experiences that 
promote the mainstreaming of gender equity perspectives in the environmental 
management initiatives. 

WEDO http://www.wedo.org/ is an international advocacy organization that seeks to 
increase the power of women worldwide as policymakers at all levels to achieve 
economic and social justice, a healthy and peaceful planet, and human rights for all.  
 

Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
 

Meeting Women’s and Men’s Water Needs in the “El Naranjo” River Watershed 
Organization 
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3.9. Gender and Fisheries 
 

ة  ( مساواة النوع االجتماعي في مصائد األسماك         تلك الخدعة الّظاهرّية التي يكتسيها    على الرغم من     إمكاني
ائمين         فقد ظل جانب آبير من العمل ومن الحيز الذي تستغله ال          ) االستفادة والعمل  ا عن أعين الق ساء مخفي  ن

اعي      إّن أيّ  و . اإلدارات وصانعي السياسيات   على ب   إجراءات مراعية لمتطلبات النوع االجتم  تطوير    تتطّل
.األبحاث إنجاز  إقامة الشبكات وعلىالفرص وتقديم الدعم   

 

 

 9.3 النوع االجتماعي و مصائد األسماك
 مقدمة:
 

صاد   ي م رأة ف ة للم شارآة القوي ت الم ي   ظل ة و ف وارد الطبيعي ى الم دة عل رزق المعتم وارد إدارةر ال  الم
ساهمة                        ساواة مع م دم الم ى ق يِّّم عل عموما في الدول النامية أمرا يشهد به منذ أمد طويل ولكن غالبا ما ال يق

د          مجال  وقد اضطلعت النساء تقليديا في      . الرجل ل وبع مصائد األسماك بتصنيع منتجات األغذية البحرية قب
.محصول الصيد وبيع ذلك المحصول جني  

وتستخدم المراآب  .وينخرط الرجال مع النساء في أنشطة مكملة لبعضهما البعض في مصائد األسماك
 من رجال فيما متأّلفة أطقما وصيد األعماق في أغلب مناطق العالم الكبيرة المستعملة في الّصيد الّساحلي

ط أعداد اآبر من النساء في نشاط الصيد البحري باستخدام وتنخر.  القوارب الصغيرةإدارةتتولى النساء 
واألعشاب البحرية، وتتولى النساء في الجماعات البشرية  جمع المحارلمعدات بدائية وبتمشيط السواحل 

تستغرق   التي التي تتطلب المهارة التي تنجز على اليابسةالمعتمدة على صيد األسماك مسؤولية المهام
. مثل صنع الشباك ورتقها وتصنيع منتجات الصيد وتسويقهاقتقدرا آبيرا من الو  

 

 المظاهر المتصلة بالنوع االجتماعي في مصائد األسماك
 
شاط صيد األسماك في                 ي ن ة من المنخرطين ف سبة الغالب دان الن د من البل ات في العدي تشكل النساء الريفي

ار      ففي أفريقيا تمارس النساء الصي     .الفضاءات المائية الداخلية   اء   د في األنه يا حيث       وبرآات الم ، و في آس
ساء                        شط الن ات تن د من الثقاف دى العدي ذائي ل تشكل األسماك واألغذية البحرية جزءا ال يتجزأ من النظام الغ

ة      األسماك مصائدفي   ا و التجاري صيد جراد البحر في                     . الحرفية منه د ب اطق من الهن ساء في من وم الن  وتق
ة         . الّشباكاستخدام  تيارات المائية العكسية ب   ال  .ويقمن في الالوس وتايالند بممارسة الصيد في القنوات المائي

ذلك     وسط نشاط الصيد باستخدام الزوارق     يمارسن نوفي الفيليبي  ساء آ ساحلية، واضطلعت الن  البحيرات ال
  .بدور ريادي في التطور السريع الذي شهدته زراعة األحياء المائية

 
ال تق    ن بأعم ا يقم ا م صنيع       وغالب ن ت ضال ع ار ف ماك والمح صول األس ع مح ماك وجم ذاء لألس ديم الغ

ساء في        .محصول الصيد  سوتو  وقد اشترآت الن دان أخرى      لي ي بل ة         وف ارة األفريقي وبي الق في مزرعة    جن
واآتسين  األمم المتحدة لألغذية     منّظمة تحت رعاية     مائية في إطار برنامج تنمية الجماعات المحلية       أحياء
 على  إما ويستهلك السمك المنتج في تلك المزارع        .إدارة مزارع منزلية صغرى لألحياء المائية      على   القدرة

 النساء المسنات واألطفال بنشاط جمع المحار         تقوم وغالبا ما    . أو يباع لشراء أغذية أخرى     األسريالنطاق  
ى األسرة مصدر        ذاء   آخر  اعلى طول السواحل مما يضيف إل دخل والغ ة ( لل م ا منّظم ة    األم لمتحدة لألغذي

) .2004والزراعة    
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اطق          ي بعض المن ساء في                 من   وأصبحت النساء ف رد الن ارة األسماك، وتنف املين في تج ار المتع ضمن آب
39 على سبيل المثال بنسبة      األوروبياالتحاد   الغ              % سيير مب ولين إدارة وت  من حجم صناعة األسماك ويت

ساء   ،  )2002اغيدار  (جماعاتهن البشرية   طائلة من األموال ويحققن عوائد مهمة ألسرهن ول        اّن الّن ذلك ف  وب
ن المؤسسات   ة م شكيلة متنوع ل ت ن بتموي وال، ويقم ن األم رة م الغ آبي سير مب ولين إدارة و ت سبن و يت يك
  .المعتمدة على تجارة األسماك و يحققن عوائد مهمة ألسرهن و آذلك لجماعاتهن البشرية

 

 و مصائد األسماك المسائل األساسية حول النوع االجتماعي
 

هو  وأول تلك العوامل .يمكن إرجاع انعدام التوثيق حول دور النساء في مصائد األسماك إلى عدة عوامل
يستمر الّترآيز بصفة خاّصة  على جداول أعمال السياسات الوطنية، وبالتالي تهيمنأن مستهدفات اإلنتاج 

الذي تسيطر عليه ( قطاع التصنيع و التسويق بدال من) الذي يسيطر عليه الرجال( الصيد على قطاع
متغاضيا أو غير مدرك لمتطلبات " غالبا ما يكون مجال االهتمام ويتمثل العامل الثاني في أن .)النساء

 في  الباحثينإضافة على ذلك فإن أوسع لمصادر الرزق،  رؤياصورت في يخفقو" النوع االجتماعي
 والمناقشات ألسباب ثقافية أو اللقاءاتدرين على إشراك المرأة في غالبا ما يكونون غير قا أنفسهمالمجال 

 ويتمثل العامل الثالث في أن .ألنهم يرون أن أفراد األسرة الذآور هم في موقع افضل للتحدث معهم
مستوى الوطني غالبا ما تكون متمازجة مع البيانات التي تخص الالبيانات المتعلقة بمصائد األسماك على 

 مما يشكل صعوبة مزدوجة في استخالص ، حسب الجنسالمفّصلةاعة وال تتوفر البيانات  الزرقطاع
.المعلومات ذات الصلة بمصائد األسماك عموما، و بالنوع االجتماعي على وجه الخصوص  
ويعني تقسيم العمل حسب الجنس في قطاع مصائد األسماك أن النساء على وجه الخصوص يتواجدن في                 

صيد               (اجية  األنشطة غير اإلنت   شطة ال ل أن ل تموي ا قب ك م ي ذل ا ف شاط            ) بم ا يتواجدن وسط ن ادرا م ولكن ن
ى     ا إال أن نقص آميات الصيد و تدهور الوضع االقتصادي للجماعات            .الصيد الرئيسي  دة عل لبشرية المعتم

تفادة المباشرة م          .الصيد يؤثران على النساء المنخرطات في أنشطة صيد األسماك           ة االس شكل إمكاني ن  وت
وّفر  على درجة من التعقيد ذلك انه غالبا ما ال           مسألةالموارد   ساء من ممارسة           يت ع الن  أي سبب حقيقي يمن

دني المرهق يفضّ    ونشاط صيد األسماك باستثناء آن ذلك النشاط         شاط الب ل أن يمارسه  باعتباره من قبيل الن
ام طوال   التواجد   بالّنسبة للّنساء وربما يكون أيضا من غير المريح       . الرجال ات      األسبوع    أّي تن جراف ى م عل

. الصيد التي يهيمن عليها الرجال  
 

 و في بعض مصائد األسماك المتواجدة على الساحل أو في البحيرات مثلما ه            نشطاتويمكن أن نجد النساء     
ا و اوتومي وغمبي ي س شأن ف سنغالال ى وال ه وحت ّن، إال ان و آ د ل صيد فهن ق وارب ال ات لق سهن المالك  أنف

درة المحصول ويطرح                  يستخدم ن رجاال في صيد األسماك لتكملة حجم التوريد من األسماك خالل موسم ن
ان خداعهن من خالل          هذا األمر بالتالي مشكلة آيفية مراقبة أولئك الرجال الذين يحاولون في بعض األحي

ين   الرسو بمحصول الصيد على سواحل أخرى  أو يترآون القوارب أو شباك الصيد في مواقع أخرى                ، وتب
ـ  جماعة    أمثلة عن  انجي   " ال ا وجماعات         " ت شرية في غمبي ـ الب ا    "ال ا  –ايبات ا أن    "  جين شرية في نيجيري الب

اآن                  أظهرنالنساء   ي األم صيد ف ى الرسو بمحصول ال ار الرجال عل نهن من إجب  حاجتهن إلى وسيلة تمك
.)1977هورمانس و جالو، (المحددة   

زتميجانب ) 2004 (وآخرونوالحظ بينيت  ي ي ات ف ة والممتلك ازة الملكي ي حي اعي ف وع االجتم ين الن  ب
األنشطة التي تكسب فيها النساء اآثر من الرجال، وغالبا ما تعيد أولئك النساء استثمار مواردهن في قطاع                

ذا األ     وال يعود ذلك إلى أنهّن       ، األسماك دمصائ رن ه ا              يعتب ا فحسب وإنم ا عائلي ة أو موروث ة ترآ مر بمثاب
ك      أظهرت وقد   . محصول الصيد  يستلم في أن يكن أول من       غبنيرألنهن   ا    أن التجربة مع ذل ا م ساء غالب  الن
ارهنّ نتيجة   ية خاسرة     أنفسهن في وضع     يجدن تحكم و     افتق احثون         صن  سلطة ال ر الب رار، و يق بينيت  (ع الق

وفر  بان القدرة على آيفية إدارة تلك الموارد تمثل مشكلة في حد ذاتها، إذ ان   ) 2004وآخرون،   ه نادرا ما تت
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ك           ذلك بتل رتبط آ ة ت ر اإلنتاجي شطتهن غي م أن أن ا رغ ة اإلدارة ذاته ن عملي تفادة م ة االس ساء إمكاني للن
  .الموارد

ل  رار بالفع م اإلق د ت ا بوق ادرا م ساء ن صلة يحظينأن الن مية ذات ال ي المؤسسات الرس ل ف إدارة بالتمثي  ب
ة ا           ة المحلي ي المجالس القروي وارد مصائد األسماك          مصائد األسماك ف ولى إدارة م ي تت ة     .لت سبة لحال  وبالن

لى اثر مشروع حول المساواة بين الرجل والمرأة تم في النهاية قبول امرأتين في مجلس شيوخ                   عالنيجر و 
الي               بوضوح أنّ  هذا األمر    وقد أبرز  .القرى دعم الم تفادة من ال ة االس  إمكانية االستفادة من الموارد وإمكاني

  .معلوماتالوصول لل وة المسائل الثانوية من حيث أهمية بلوغ هياآل السلطعدادفي تندرجان 
ات شكل المعلوم ن أن ت ة ويمك ي الّنهاي سوق   ف ى ال دة عل شطة المعتم ي األن ك المنخرطين ف وة ألولئ أداة ق
ة ى الممارسة التجاري شكل .وعل شاط صيد األسماك ب ساء الممارسات لن د من الن د العدي سنغال تج ي ال  فف

د متو ي وضع ج دماضح ف ذلك ق اج وآ ائل اإلنت ال ووس تلكن راس الم ا يم ا م ال، إذ غالب  عن وضع الرج
در     ورجاال في خدمتهن   ذ في ق رز المشكلة حينئ شكل        ةتب ة لهن بال ى ممارسة الصالحية المخول ساء عل  الن

رار    إمكانية االستفادة من هياآل السلطة الحقيقية التي من شانها التأثير على  في  المالئم و  سارات صنع الق م
.مستوى المحلي واإلقليمي والوطنيال مصائد األسماك على حول إدارة  

 
 في قطاع مصائد األسماك اإلجراءات المراعية لمتطلبات النوع االجتماعي
 

رأة و         تحسين  ترآزت الجهود على   1975 العام في   العشریة الدولية للنساء   منذ انطالق   ظروف عيش الم
:  تلك المقاربة على الجوانب التاليةاستهدفتل والنساء، وال بين الرجتصحيح مواضع االختال  

 

 ، محو األمية وخدمات التدريب وتوسيع اآلفاقودوراتتوفير التعليم الرسمي  •

  ، والصرف الصحي والتغذيةاألطفالتوفير التعليم  غير الرسمي في مجاالت رعاية  •

 ، فعاليتهاورفع مستوى المرأةيف أعباء  التكنولوجيات والطرق المتطورة من اجل تخفاعتماد •

 ، اإلقراض خدماتخلق فرص لمزيد من األنشطة المدرة للدخل و إمكانية االستفادة من •

 القرار وتنفيذ ومتابعة صنع النساء على أن يكن فاعالت في أنشطة الجماعة البشرية وفي تشجيع •
 المشاريع،

ما             شاريع مصائد األس ك م دعم تل ساء صلب الجماعات       وقد استهدفت أنشطة ال ا الن ي تنخرط فيه ك الت
دور                البشرية المعتمدة على صيد األسماك، وقد ساهمت مشاريع مصائد األسماك في اضطالع النساء ب

ي  ذي      ف رار ال نع الق ي ص شارآة ف ادة والم ة القي وير وممارس ؤّثرتط ستقبل   ي ي م ستقبلهن وف ي م  ف
.جماعتهن البشرية  

 

يةالتحسين على صعيد البنية األساس  
 

د أدى تحسين               تّم تخصيص  ساء، وق ا والمرافق المتاحة للن  جانب من المساعدة نحو تحسين التكنولوجي
ى تخفيف                    ة إل دول اإلفريقي د من ال ي العدي ساء في       العبء البنية األساسية للطرق واألسواق ف ى الن  عل

شاطهن   لن ع منتجات مصائد األسماك   المتمّث سويق وتوزي ة تطوير  واستهدف جانب من عملي  . في ت
ذي         آانت نتيجة  و .البنية األساسية النساء على وجه الخصوص       التحسينات الحاصلة أن تقلص الوقت ال

 وهو ما ال يقتصر المعامالت آذلك الفترات التي يقضينها في إتمام        التنّقل وتقّلصت تستغرقه النساء في    
اتهن ل عملي ى جع ط عل ةفق ا  التجارّي ة وإنم ر فعالي ك أيض أآث نهّن ذل ر ايمّك ت اآث ن تخصيص وق  م

  .ألسرهن
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ك  د زادت تل داخليهنو ق ي م ة ف ي تصرف الفعالّي صفة الت ة احتياجات ب ي تلبي ذاء وف ي الغ ية ف  أساس

 االجتماعية واالقتصادية   المالي عناصر أساسية في األنشطة      ويشكل الدعم الفني وآذلك الدعم     .أسرهن
ة كل البحث التكنول  .المحلّي دعم ش ذ ال ن أن يتخ اق   و يمك يع األف دريبوجي أو توس دمات والّت  أو الخ

.المصرفية أو تسهيالت االعتماد   

 

 مبادرات اإلدارة
 

ال    ل هناك طريقة أخرى تجعل النساء المنخرطات في مجال صيد األسماك يشترآن بشكل فع ذه   تتمّث ه
ويمكن  . خاّصة صيد األسماك التي تستغّلها الّنساء بصفة         إدراج مبادرات إدارة في مناطق     الطريقة في 

ى               أشجار المنغروف     على سبيل المثال من خالل تنفيذ استراتيجيات إدارة في المناطق التي تحتوي عل
ساحل              داد ال ى امت ى تعريف       مساعدة االستوائي والسبخات الرملية والبحيرات المتواجدة عل ساء عل  الن

وفر ة المت واع الحي ا وةاألن ؤثر فيه ي ت رات الت ذلك  والتغي ة التآ ك الطريق اطي مع تل ا التع ي يمكن به
.فرديةباّتخاذ إجراءات  على حل المشاآل المحددة تكتسب الّنساء القدرةالمسائل، وبذلك   

 

 إقامة الشبكات
 

اتتستطيع النساء آذلك المشارآة بفعالية في الشبك المحلية واإلقليمية للعاملين في مجال الممارسة  
 المعلومات والدروس المستخلصة من نتبادليلك المنتدى  ذمن خالل ويمكنهن . البشريةالجماعة إدارة

.الميدان  
 
 مجال البحث 
 

 د البحث التي من شانها تحسين التوازن على صعيد النوع االجتماعي في قطاع مصائتتمّثل مجاالت
: التاليةاألنشطةاألسماك في   

 

 دي في إدارة مصائتقييم احتياجات البلد والسيما من حيث الجوانب المتصلة بالنوع االجتماع •
  .األسماك

 . األسماكدتوثيق المعرفة التقليدية والمؤسسات والمهارات حول مشارآة النساء في قطاع مصائ •

 . اإلدارة االعتيادية وآيفية تغييرها أو تعديلهامنظوماتتقييم وتوثيق  •

لبشرية  الجماعات اعندنساق ممارسات صيد األسماك وانساق استهالك األغذية البحرية تعريف أ •
 .المتواجدة على السواحل

 . مؤشرات نجاح انطالقا من مشاريع اإلدارة التي سبق تنفيذهاتطوير •

 . المستهدفة وانساق توزيعها على المستوى المحلينواع الكائنات السمكّيةألجرد  •

تقييم العوامل التي من شانها التأثير على مستوى وفرة وتوزيع األسماك وطرق التعاطي مع  •
 .                المحددةالمشاآل 
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 Disponible en: 
 http://mujeres.infopesca.org/articulos.htm 
 
Beltrán Turriago, Claudia Stella El rol de la mujer colombiana en la pesca y la acuicultura. 
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Pesquero - Acuícola" - Informe Final - 5 y 6 de octubre del 2000. Disponible en: 
http://mujeres.infopesca.org/novedades/nov_1_resumen.htm 
 
 
Key Web Sites  
 
FAO The Food and Agriculture Organization of the United Nations leads international efforts to 
defeat hunger. The gender and food security page offers information on diverse subjects: 
agriculture, division of labor, environment, forestry, nutrition, fisheries, rural economies, 
population, and education. 
www.fao.org/Gender/ 
 
ICSF-Women Program The International Collective in Support of Fishworkers (ICSF) is an 
international non-government organization that works towards the establishment of equitable, 
gender-just, self-reliant and sustainable fisheries, particularly in the small-scale, artisanal sector.  
ICSF draws its mandate from the historic International Conference of Fishworkers and their 
Supporters (ICFWS), held in Rome in 1984, parallel to the World Conference on Fisheries 
Management and Development organized by the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO).  
www.icsf.net 

 

Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
 

Gender and the Protection of Freshwater Resources, Tanzania 
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3.10. Gender and Coastal Zone Management 
 

جه الخالف بين عمل رؤية مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي حول إدارة السواحل تساعد في فهم أو
المرأة وعمل الرجل في األنشطة المتصلة بالمناطق الساحلية من حيث إمكانية االستفادة والتحكم وإدارة 

 الموارد
--------------------------------------------------------- 

 
Gender and Coastal Zone Management 

 

 01.3  النوع االجتماعي وإدارة المناطق الساحلية
Introduction  

 مقـدمة
 

تتطلب اإلدارة المستديمة والمحافظة على المناطق الساحلية البحرية امتالك فهم واضح ألوجه االختالف 
والالمساواة بين المرأة والرجل باعتبار أن احتياجات ومصالح آل من المرأة والرجل غالبا ما تختلف 

انية االستفادة والتحكم في تلك الموارد وآذلك المنافع وتتميز آل من إمك. على صعيد الموارد المائية
 .  حسب خصائص النوع االجتماعيباالختالفالحاصلة واتخاذ القرار

 
Gender Equality Issues Relevant in Coastal Zones 

 قضايا مساواة النوع االجتماعي ذات الّصلة بالمناطق الساحلية
 

 المرأة على حد السواء بأدوار والرجل  األخرى يضطلع آل منفي الساحل وآما في العديد في البيئات 
فهناك اختالفات على مستوى أنساق استغالل الموارد . إنتاجية واقتصادية واجتماعية هامة ولكنها مختلفة

وإمكانية االستفادة من األرض والموارد الطبيعية والمعدات والعمالة ورأس المال والدخل الخارجي 
 1998أنون، ( المرأة في خصوص تلك الموارد  والرجل قة التحّكم التي يعتمدها آل منوالتعليم وفي طري

 ).2002في فان انغن وآخرين، 
 

ويتمثل أحد أوجه االختالف، التي تحظى بأآبر قدر من التوثيق بين عمل المرأة وعمل الرجل في المناطق 
د أبرزت الدراسات أن الرجال يميلون إلى وق. الساحلية، في تلك الطبيعة التمييزية لصناعة صيد األسماك

ممارسة نشاط صيد األعماق أو في األحواض المائية الكبرى المتواجدة على اليابسة بينما تمارس النساء 
وتميل النساء بشكل أآبر إلى ممارسة أنشطة ما بعد جمع محصول . نشاط الصيد على مقربة من الساحل

وتبرز تلك االختالفات بشكل واضح طالما أن األعمال . سماكالّصيد والسيما في المصائد الصغرى لأل
تؤخذ بعين االعتبار في التحاليل االقتصادية أو ال تلقى نفس القدر من االستثمار ال التي تقوم بها النساء 

ويمكن آذلك أن تكون ). من حيث الدعم التكنولوجي أو االعتمادات أو التدريب على سبيل المثال(
وتميل النساء . التصنيف من األنشطة التي يمارسها الرجالفي ادية للنساء أآثر صعوبة األنشطة االقتص

مثل الجمع بين نشاط استزراع األحياء المائية ومزارع الخضراوات (إلى الجمع بين عدة أنشطة مختلفة 
ابطة بينما غالبا ما يترّآز عمل الرجال وبوضوح على مجموعة من األنشطة المتر) أو تدخين األسماك

 .فيما بينها
. آما تختلف إمكانية االستفادة والتحكم في األرض وفي المياه في المناطق الساحلية بين النساء والرجال

ويمكن أن تنشأ تضاربات بين حقوق االنتفاع والحقوق القانونية أو بين الحيازة التقليدية والحيازة الرسمية 
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) الزوج، األب، أو األخ(اضي عبر أفراد األسرة الذآور وتميل النساء نحو االستفادة من األر. لألراضي
وقد اتضحت أهمية حيازة األراضي من حيث مدى تأثيرها على . بدال من حيازة الملكية بأسمائهن

أصحاب القرار الرسمي حول طرق استغالل األرض وعلى الذين يستشارون في خطط التنمية والذين 
 .ألخرى مثل خدمات اإلقراض وتوسيع نطاق الدعمتتوفر لهم إمكانية بلوغ خدمات الدعم ا

وغالبا ما تتخذ القرارات المتصلة بإدارة المناطق الساحلية دون استشراف رؤية وقيادة األطراف الفاعلة 
ومازالت النساء يشكلن األقلية من بين أصحاب القرار في المسارات السياسية . والمهنيين من النساء

ال إلى بلوغ سلطات صنع القرار الرسمي وهياآل صنع القرار على باعتبارهن يملن أقل من الرج
 .المستوى المحّلي، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة السواحل

 
ومن المفيد على صعيد المخاطر البيئية إلقاء الضوء على مسألة عرضة المناطق الساحلية المتزايدة للتأثر 

 على 2004صار تسونامي في المحيط الهندي في أواخر وقد ألحق إع. والسّيما لبعض الفئات من النساء
سبيل المثال تأثيرات مختلفة على النساء وعلى الرجال نتيجة التقسيم الّصارخ حسب النوع االجتماعي 

وقد توّلى الرجال بشكل . للعمل في أنشطة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج في المناطق التي ضربها اإلعصار
وبالتالي هناك . التسويق بينما تضطلع النساء بمهمة تصنيع منتجات األسماكتقليدي نشاط الصيد البحري و

عدد أآبر من الرجال يعملون بعيدا في عرض البحر بينما تبقى النساء على السواحل وهو ما يترتب عنه 
إال أنه مع ذلك تثمر العديد من جهود اإلغاثة . حصيلة مرتفعة من الوفيات في فئات النساء واألطفال

ويكتسي فهم وقياس . ادة التأهيل في استهداف الرجال بشكل أآبر مهما عليه الحال بالنسبة للنساءوإع
ومن شأن . االختالفات المتصلة بالنوع االجتماعي أهمية أساسية من أجل االستجابة الفعلية لتلك المتطلبات

حياة وآذلك للعوائق القائمة إجراء تحليل حسب الشريحة العمرية وحسب الجنس لترآيبة الباقين على قيد ال
أمام إعادة تأهيل خيارات آسب الرزق المفتوحة أمام الجنسين أن يسّهل مسار االستجابة المستديمة لتلك 

 ).2005أفييك (المتطلبات 
 

Mainstreaming Gender 
 

النوع االجتماعي إدماج   
 

 .تطویر أسلوب إدارة الشؤون والتخطيط
 

 اآلليات انطالقا من التحليل المراعي لمتطلبات النوع االجتماعي لكي يستطيع المخططون أن يستمّدوا •
يعملوا مع النساء والرجال على حد السواء في جمع المعلومات حول اختالفات النوع االجتماعي على 

ويظّل من المفيد . مستوى استغالل الموارد وبلوغ مواقع صنع القرار ورسم أولويات الجماعية البشرية
ويستدعي األمر في هذا الّسياق جمع المعطيات . ط مصالح أو مشاغل النساء والرجالتجّنب تنمي

 .المفّصلة حسب الجنس وإدراجها في الخطط والمشروعات التي تستهدف المناطق الساحلية
 

وغالبا فاّنه إذا لم تدرج أولويات النساء وأولويات الرجال في البرامج والمشروعات فإن هؤالء  •
 .شارآة فيهاسيحجمون عن الم

 

. الساحليةالمناطق ومن المفيد آذلك توسيع إمكانية استفادة المجتمع المدني من حسن إدارة شؤون  •
وتخلق مسائل النوع االجتماعي والسكان شرآاء جدد في المجتمع المدني في مجال حسن إدارة شؤون 

 .المناطق الساحلية على المستوى المحلي والوطني والدولي
 

وقد وّفر .  بناء القدرات تصبح ضرورّية من أجل ضمان فعالية إمكانية االستفادة المطلوبةإّال أن مسألة •
في إقليم باالوان في الفلبين التدريب المناسب على القيادة وعلى التحدث " تامبويوغ"مرآز تنمية 
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 إدارة للجمهور ومساندة القضايا ورفع الوعي البيئي لفائدة النساء الريفيات المنخرطات في أنشطة
 .المناطق الساحلية

 

 االستغالل واإلدارة المتغيرة للموارد
 
يتطّلب التنبؤ بتأثيرات السياسات المعتمدة إعداد تحاليل للسياسات وللمعطيات المتصلة بالنوع  •

 االجتماعي حول استغالل الموارد وإمكانية االستفادة منها،
 
توفر مثل بو. سواق والتوظيف وصنع القراروآذلك حول علم السكان المنزلي والهجرة الداخلية واأل •

هذه المعطيات يضعف احتمال أن يكون لسياسات إدارة المناطق الساحلية أثر سلبي على النساء عموما 
 .وعلى تلك األسر التي ترأسها نساء على وجه الخصوص

 

 االجتماعي في ويقتضي األمر في هذا الّسياق استخدام المعرفة التي تعتمد على إدراك متطلبات النوع •
وغالبا ما يمتلك مستغّلو الموارد من النساء معارف حول التنوع البيولوجي . إدارة الموارد الساحلية

وتشكل النساء في العديد من . والبحري والساحلي وفي مصّبات األنهار تختلف عن تلك يمتلكها الرجال
وتمارس . واض والمجاري الداخلية ممارسة نشاط صيد األسماك في األحفيالبلدان الّنسبة الغالبة 

وتقوم النساء في مناطق من الهند بصيد . النساء في إفريقيا نشاط صيد األسماك في األنهار والبرآات
وتمارس النساء في الالوس وتايالند نشاط . جراد البحر في التّيارات المائّية العكسية باستخدام الشباك

فلبين تمارس النساء صيد األسماك باستخدام الزوارق في وفي ال. صيد األسماك في القنوات المائية
ويشّكل جمع المحار واألعشاب البحرية والنباتات الساحلية الصالحة لألآل عمال . البحيرات الساحلية

 .من أعمال المرأة واألطفال والنساء المسّنات، الذين لهم جميعا دراية جيدة بالبيئة الحيوية
 

Habitat Restoration Projects 
 

 :مشروعات إعادة البيئة الطبيعية
 

تستطيع النساء آمستفيدات من الموارد بشكل يومي أن يكشفن بسهولة التغيرات الحاصلة على البيئات 
. الطبيعية وعلى مستوى وفرة وتوزيع األنواع ويستطعن آذلك تعريف العوامل المتصلة بتلك التغّيرات

وقد تمثلت إحدى النقاط . ّعالة في آافة أشكال إعادة البيئة الطبيعيةويمكن للنساء آذلك أن يشكلن اآلليات الف
وامتّد هذا . الجماعات البشريةتشارك فيها األّولية في أغلب مبادرات اإلدارة في إدخال أنشطة عملية 

 .األمر بعدئذ إلى سائر مبادرات اإلدارة األخرى
 

سة أشجار المنغروف وإعادة غراسة المرجان ويمكن أن تشمل عملية إعادة البيئة الطبيعية إعادة غرا
ومن التجديد في هذا المستوى أن يحفز . وإعادة غراسة النباتات الساحلية وبعض األنشطة األخرى

وقد تم تطوير عدة مبادرات حول إعادة أشجار المنغرف في . مشارآة النساء في مسائل إدارة أوسع نطاقا
ى النساء القرويات بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة المنطقة الساحلية للسنغال باالعتماد عل

 ومنظمة IUCNفي مجال المحافظة على البيئة الطبيعية مثل االّتحاد الّدولي لحماية البيئة الّطبيعّية 
 ).Wetlands International(األراضي الرطبة الدولية 

غروف وصيانتها باستخدام معارفهن حول التنوع سبخات المنإحياء وسيجلب اشتراك النساء في إعادة 
البيولوجي في تلك المنظومات البيئية الساحلية النفع على األسر الساحلية ويمّكن من إحالل إدارة مستديمة 

 .للمناطق الساحلية
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countries throughout the world promoting the sustainable use of coastal resources for the benefit 
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Case studies (check website http://www.genderandwater.org)  
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3.11. Gender, Climate Variability and Water-Related Disasters 
 المناخّية والكوارث المّتصلة بالمياه والتغّيرات الّنوع االجتماعي 11.3 

 
Introduction 
All over the world natural climatic variability exacerbated by human-induced 
climate change are putting societies, particularly women, the poor and 
vulnerable 

 
 مقّدمة

 في آافة مناطق العالم والمتفاقمة بفعل التغّير المناخي الّناجم عن وصنع ة المناخ الّطبيعيراتتضع تغّي
وفيما ينظر . 4تزايداإلنسان المجتمعات عموما والّنساء خاّصة والفقراء والمعّرضين للتأّثر أمام خطر م

إلى الجفاف والفيضانات آمظاهر عادّية متكّررة في مناخنا إال أّن تأثيراتها تتزايد بفعل تدّخالت اإلنسان 
زيادة الكثافة ومثل فرط استغالل المياه الجوفّية أو إقامة الّسدود في مناطق معّرضة لخطر الفيضانات 

ّناشئ عن االستغالل الّزراعي المجحف أو إزالة الغابات السّكانّية وتغّير أنساق استغالل األراضي ال
 الّنساء والّرجال في المناطق توقد قام. وتوّسع المستوطنات البشرّية في المناطق المعّرضة للخطر

المعّرضة بشكل دوري للجفاف أو للفيضانات بتطوير استراتيجّيات تكّيف على درجة من الّتعقيد تتوّزع 
جتماعي من أجل التكّيف مع التغّير المناخي الموسمي، ويشمل ذلك الحراك في بشكل مراع للّنوع اال

المكان والهجرة والّترتيبات المؤّسساتّية في إدارة المياه واستغالل الموارد األرضّية وتنويع المحاصيل 
 )2005, ، يامين وآخرون1994موينش وديكسيت (والّثروة الحيوانّية 

 
Understanding gender, vulnerability and disasters 
Although poverty is a core dimension of vulnerability – all poor people are 
vulnerable – not all vulnerable people are poor 

 
 فهم الّنوع االجتماعي والعرضة للتأثر والكوارث

ال أّن جميع الّناس الفقراء عرضة للتأّثر لتأثر إلعلى الّرغم من أّن الفقر يشّكل البعد األساسي في العرضة 
وتمّثل ). ActionAid 2005 ،7مبادرة المساعدة (وليس آل من هم عرضة للتأثر بالّضرورة فقراء 

العرضة للتأثر مفهوما أآثر ديناميكّية من مفهوم الفقر من حيث أنه يتناول الّدرجة المتغّيرة من قابلّية 
تعّرض للكوارث أو التي تسّببها مواجهة األفراد والجماعات والمنظومات التعّرض للخسارة التي يسّببها ال

ويستدعي وضع التغّيرات المناخّية في سياقها ضمن االهتمامات اليومّية بما . لمخاطر بشكل غير متساو
اإلقرار بدور منظومات الفضاء الماّدي واالجتماعي ) 1999فورد " (جغرافّيات العرضة للتأثر"يتجاوز 

ويشمل ذلك موقع وطبيعة البيوت المعّرضة للتأثر وإمكانّية . مة والمتشابكة في هيكلة العرضة للتأّثرالقائ
االستفادة من البنية األساسّية المادّية ومن المنظومات المعلوماتّية ومنظومات االّتصال وأنساق رأس المال 

ديلة وضمان تدّفق الموارد المالّية االجتماعي وقدرة مختلف الجماعات واألفراد على تأمين مصادر رزق ب
 ).2001تويغ (واالجتماعّية والسياسّية من أجل المحافظة على أمن مصادر الّرزق 

 
بشكل غير " أعباء العرضة للتأّثر"وتتحّمل الّنساء الفقيرات واألطفال والمسّنون في آافة أنحاء العالم 

ّتى ضمن الجماعات البشرّية المهّمشة حسب متكافئ بما يضعهم ضمن أعلى فئة من فئات المخاطر أو ح
آما أّن ممارسة الّتمييز في عمل ). 2004ويسنر وآخرون (الّطائفة أو االنتماء العرقي أو الجنس أو الّدين 

المرأة وغياب الّرقابة على الموارد اإلنتاجية ومحدودّية إمكانية االستفادة من آلّيات الّتعاطي المشترك مثل 
مثل الّسباحة في (أو مهارات البقاء على قيد الحياة ) الّصغرى(ض الّرسمي والتأمينات تسهيالت االقترا

                                                 
عني التغّيرات في آمّية وتوزيع مياه األمطار بينما التغّير المناخي الّناجم عن صنع اإلنسان يمكن أن يحصل تحت تأثير ما ي تغّير المناخ الطبيعي  4

 . الحراري على مستوى درجة حرارة األرضيعرف بابتعاثات االحتباس
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 ة عادة ارتداءمثل ممارس(عالوة على محدودّية الحراك البشري ) المناطق المتعّرضة لخطر الفيضان
 على وعالوة.  آّلها عوامل تزيد من أثر الكوارث على هؤالء) االنعزالأو) الحجاب الهندي(" البردة"

ذلك فاّنه غالبا ما تهضم حقوق المرأة أثناء مسارات الكوارث عندما ال تضع جهود تخفيف الوطأة 
واإلغاثة وإعادة الّتأهيل بعين االعتبار التأثيرات التفاضلّية للكوارث وآذلك القدرات واالحتياجات عبر 

 ).45، 2003أرياباندو و ويكراما سينغي (مختلف الفئات االجتماعّية 
 

The differential impact of drought and floods on gender relations 
Droughts have direct impacts on rural livelihoods though crop failure or lower 
yields, which can lead to migration to urban areas, hunger and in extreme cases 
to starvation, 

 
 لجفاف والفيضانات على عالقات الّنوع االجتماعي األثر التمييزي ل

تسبب حاالت الجفاف تأثيرات مباشرة على مصادر الّرزق في المناطق الّريفّية بدءا بتلف المحاصيل أو 
ضعف المردود الذي يمكن أن ُيؤّدي إلى الهجرة إلى المناطق الحضرّية أو إلى الجوع أو في أقصى 

 تؤّدي إلى نت غير مباشرة عندما يمكن لندرة المياه على سبيل المثال أالحاالت إلى المجاعة وإلى تبعا
انتشار األمراض نتيجة انعدام الماء الصّحي الّصالح لالستهالك البشري وخدمات الّصرف الصّحي وحفظ 

وتشّكل الفيضانات ظواهر متكّررة في عّدة مناطق من العالم وبعض أنواع الفيضانات على سبيل . الصّحة
ل تّتخذ شكل فيضانات األنهار الّدورّية ويمكن أن تكون لها تأثيرات ايجابّية مثل اإلبقاء على حياة المثا

المنظومات البيئّية والتنّوع البيولوجي في السهول المغمورة والّدلتا بما يمّكن من هجرة األسماك وإعادة 
وقد أّدت تأثيرات الّتزايد .  الخصبةشحن طبقة المياه الجوفّية والّنقل باستخدام األنهار وبلوغ التربات

 الغابات وإزالة األراضي الّرطبة والسّكاني والمستوطنات الحضرّية غير المخّطط لها وإزالة األحراج 
والحلول الهيكلّية غير المالئمة على امتداد العقود األخيرة إلى حصول فيضانات والسيما فيضانات عارمة 

ّرزق واستغالل األراضي والبيوت والبنية األساسّية العاّمة في البلدان ومفاجئة أّثرت سلبا على مصادر ال
وعلى الّرغم من محدودّية المعطيات المتوّفرة والموّزعة حسب . الّنامية والبلدان المتقّدمة على حد الّسواء

ّنوعّية والكمّية الجنس حول أثر الفيضانات وحاالت الجفاف إال أّنه هناك هيكل متنام من الماّدة الّتجريبّية ال
 .حول الّتأثيرات الحاصلة والمفّصلة تفاضلّيا وفق الّنوع االجتماعي

 
Economic impacts 

 
 الّتأثيرات االقتصادّیة

 
 زيادة الوقت المستغرق في العمل غير المأجور

تقضي الّنساء قدرا أآبر من الوقت والّطاقة في تجميع ماء االستعمال المنزلي في المناطق  •
 )2000ايرارسون (ة لخطر الجفاف وهو ما يؤّثر على الوقت المتوّفر للعمل اإلنتاجي المعّرض

يتزايد عبء العمل الموآول إلى الّنساء بعد حصول فيضان باعتبار ضرورة قيامهّن بالمساعدة  •
ناسرين (في أعمال الّتصليحات المنزلّية والّتنظيف والّصيانة عالوة على عملهّن االعتيادي 

2000( 
 
 ان الممتلكات والمؤّهالتفقد

تفقد الّنساء الفالحات األمن الغذائي عندما تتلف الفيضانات أراضيهّن وبذورهّن المخّزنة  •
 وماشيتهّن

 يمكن أن تضطّر األسر إلى بيع ممتلكاتها المنزلّية أو إلى رهن مجوهرات الّنساء •
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 الغذائي وإمكانّية يمكن أن يحصل تمييز غير مراع للّنوع االجتماعي في أنساق االستهالك •
 .الحصول على الغذاء

 
 تقّلص الفرص المتوّفرة للعمل اإلنتاجي

يمكن أن تفقد الّنساء العامالت في المناطق المعّرضة لخطر الفيضانات الّريفّية منها والحضرّية  •
على حد الّسواء مصادر عمل مأجور ذلك أّن الحقول الّزراعّية أو أماآن العمل تصبح غير قابلة 

 )1998اينارسون ومورو (لوغ للب
غالبا ما ينتهي األمر بالّنساء الالتي ال يهاجرن إلى أن يمارسن عمل اإلغاثة من الجفاف لفائدة  •

 )1997فرناندو وفرناندو (الحكومة وهو عمل شاق للغاية ويؤّثر على صحتهّن 
ساء في إدارة تضع هجرة الّذآور الموسمّية أو إلى مناطق بعيدة عبئا إضافّيا على آاهل الّن •

 . وغالبا بدون أي  ضمان لحيازة األرض أو لالستفادة من اإلسهامات األولّية األساسّيةياألراض
 
Social impacts 

 
 الّتأثيرات االجتماعّية 

 
 الّتعليم

 االستمرار الّدراسي/ تؤّثر حاالت الجفاف الممتّدة على سنوات سلبا على معّدالت الّتسجيل •
ناطق المتأّثرة بالفيضانات مغلقة إلى حين انحسار مستوى المياه ويمكن تظّل المدارس في الم •

استخدام المدارس المتواجدة فوق أراض مرتفعة بشكل مؤّقت آمالجئ مؤّقتة للجماعة 
 .البشرّية

 
 الصّحة وحفظ الصّحة وإمدادات المياه والّصرف الّصحي 

صّية أثناء الجفاف على قدرة الّنساء تؤّثر محدودّية الماء المتوّفر ألغراض حفظ الصّحة الّشخ •
 على االستحمام والسيما أثناء فترة حيضهّن

تدفع محدودّية االستفادة من خدمات الّصرف الصّحي العديد من الّنساء والسيما المتقّدمات  •
منهّن في السّن إلى األآل والّشرب بدرجة أقّل لتجّنب أن يجدن أنفسهّن تحت ضغط الحاجة 

ن مكان للتغّوط أو للتبّول وهو ما يؤّدي إلى تأثير متزايد لألمراض المتصلة الملّحة للبحث ع
وغالبا ما تذهب البنات في المالجئ المخّصصة إليواء . والرحم بتعّفن المسالك البولّية

الجماعة البشرّية في مجموعات لقضاء تلك  الحاجة البشرّية وهو ما يوّفر مستوى أآبر من 
 .ةاألمان في بيئة متقّلب

 
 نزاعات وأعمال عنف مّتصلة بالّنوع االجتماعي

تّم على نحو جّيد توثيق حصول نزاعات بين الّنساء في طوابير الحصول على الماء في  •
 )org.utthangujarat.www: انظر(المناطق المعّرضة لخطر الجفاف 

في الهند المزيد من " أديفاسيس"و الـ " داليتس" نساء الـ تواجه الّنساء المهّمشات مثل •
 وغالبا ما يدفعن قسرا إلى ممارسة الّدعارة) 2000ماليكار (المضايقات الجنسّية 

 
Adaptive strategies: building community resilience  
Historically, women and men in drought and flood-affected communities have 
evolved their own strategies and coping mechanisms to prepare their families 
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 بناء مرونة الجماعة البشرّیة: استراتيجيات التكّيف
تاريخّيا، قامت الّنساء والّرجال في الجماعات المتأّثرة بالجفاف والفيضانات بتطوير استراتيجياتهم الذاتّية 

وقد شمل ذلك تخزين . أسرهم وحماية ممتلكاتهم وضمان أمن مصادر رزقهموآلّيات الّتعاطي إلعداد 
البذور الّزراعّية وتحضير األغذية الجاّفة إلعالة األسر أثناء الفيضانات ولغرض الّزراعة الالحقة أو 
تطوير مبادرات إلدارة الموارد الّطبيعّية المتوّفرة لدى الجماعة البشرّية حول المحافظة على الّتربة 

ويشّكل تنويع مصادر الّرزق سواء من خالل مشاريع ). مثل إدارة أحواض تجميع مياه األمطار(والمياه 
صغرى غير معتمدة على إنتاج  المزرعة أو من خالل الهجرة الموسمّية آذلك إستراتيجية مهّمة أخرى 

آما ). 2003وبهات ، فيرهاغن 2004ليتل وآخرون (لتوليد الّدخل من أجل اإلعداد للجفاف أو للفيضان 
أّن التحّسب للجفاف مثل تجميع مياه األمطار فوق أسطح البيوت في منطقة نهر األردن شبه القاحلة وفي 
الّسهول المرتفعة في شرق إفريقيا وفي جنوب وجنوب شرق آسيا آان له أثر آبير على األمن المائي 

 )TOPIC_DO-1-201-91395-env/en/ca.idrc.www( لألسر 
  

وتضطلع المنّظمات غير الحكومّية ومنّظمات المجتمع المدني األخرى بدور مهم في تمكين األسر 
والجماعات البشرّية من اآتساب المهارات واألدوات والموارد الكفيلة بالتكّيف مع التغّيرات الجارية 

من ) SHGs (يةمساعدة الّذاتالجماعات وقد تبّين أّن تعبئة الّنساء وتكوين . ر رزقهاوإعادة هيكلة مصاد
أجل تشجيع االدخار واالستفادة من القروض الّصغرى والّتأمينات الّصغرى قبل أو بعد الكارثة على 

وقد .  ماشيتهّندرجة من الفائدة للعديد من الّنساء الالتي لوال ذلك لكّن التجأن إلى رهن مجوهراتهّن أو بيع
في مساعدة ) OXFAM( في زمبابوي باالشتراك مع مؤّسسة أوآسفام جمعّية نوادي الّنساءعملت 

الّنساء الّريفّيات على تنويع دخلهّن وتعّلم مهارات جديدة وآذلك في دعم صندوق دوري للقروض 
 )html.3158art/emergency/org.oxfamamerica.www(الّصغرى 

 
وتقوم المنّظمات غير الحكومّية عالوة على ذلك بتسهيل مشارآة الّنساء في المؤّسسات المختلطة على 
مستوى الجماعة البشرّية التي تتوّلى مسؤولّية إدارة الموارد الّطبيعّية وبناء مهارات القيادة من أجل 

 .ارث وربط مقاربة التأقلم مع الكوارث مع مصدر الّرزق والحقوق واألمان البشريتخفيف وطأة الكو
 

The role of the state in disaster mitigation  
Although the Hyogo Framework for Action (ISDR 2005) calls for a gender 
perspective to  be integrated into all disaster risk management plans, policies 
and decision-making 
 

 دور الّدولة في الّتخفيف من وطأة الكوارث
إلى إدراج رؤية مراعية ) ISDR2005" (غو من أجل العملوإطار هي"على الّرغم من دعوة برنامج 

للّنوع االجتماعي في آافة الخطط والّسياسات وعملّيات صنع القرار حول إدارة مخاطر الكوارث في آافة 
وذلك على سبيل المثال مسألة اإلغاثة . البلدان إال أن مسؤولّية الّدولة إزاء الكوارث ظّلت محّل قصر نظر

وعادة، . من الجفاف من خالل برامج الغذاء مقابل العمل أو الّتعويض المقّدم للبيوت المتأّثرة بالفيضانات
لغ الهائلة التي تنفق على وآاالت إدارة فاّن مثل تلك الجهود تتمّيز بالفساد وسوء الّتخطيط رغم المبا

وتكتسي مشارآة المجتمع المدني والسيما المهنيين من ذوي الّنظرة المراعية لمتطّلبات الّنوع . الكوارث
االجتماعي والقادرين على تعريف االحتياجات الممّيزة وفق الّنوع االجتماعي واألولوّيات والقدرات قبل 

: أنظر(بالغة وبعد حصول الكوارث، أهمّية 
htm.contact/org.interconnection.gencc.www://http .(  حوار األطراف وتقوم مبادرات مثل

ّترآيز  ائتالف من الوآاالت الدولّية بال2001 التي أطلقها في العام الفاعلة المتعّددة حول المياه والمناخ
: انظر(بشكل أساسي على آيف أّنه يمكن إدارة الموارد المائّية في عالم تتفاقم فيه التغّيرية المائّية 

org.waterandclimate://http.( 
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Gender, Climate Variability and Water-Related Disasters 
ات المناخ، والكوارث ذات العالقة بالمياهالنوع االجتماعي، تغير  
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Makes the Difference.  

Fact sheet about the linkages of the gender equity approach in climate change and disaster mitigation 
initiatives, supported in lessons learned in international initiatives. 

الكوارث، تدعمها دروس تم ورقة معطيات حول الروابط بين مقاربة مساواة النوع االجتماعي في مجال تغير المناخ وبين مبادرات الحد من مفعول 
 . تعلمها خالل مبادرات عالمية أخرى

Download Document in Spanish  
Download Document in English 

 
Ariyabandu, Madhavi, M. and Maithree Wickramasinghe, 2003. Gender Dimensions in 
Disaster Management: A Guide for South Asia, Colombo: ITDG (Intermediate Technology 
Development Group) South Asia Publications. Available from: ITDG South Asia, 5 Lionel 
Edirisinghe Mawatha, Kirulapone, Colombo 5, Sri Lanka. 

This resource guide looks at the specific vulnerabilities and capacities of women and men and the 
gender and social dynamics of disaster situations which are not often visible. The book is targeted at 
policy makers and development practitioners in South Asia, whose contribution is vital for effective 
disaster risk management and sustainable development in the sub-continent.   

وارد هذا نقاط الضعف ونقاط القوة الخصوصية لدى النساء والرجال ويتحدث عن النوع االجتماعي يستعرض دليل الم
يستهدف الكتاب صانعي القرار ومنفذي . والديناميكيات االجتماعية في وضعيات الكوارث والتي ال تكون عادة بارزة للعيان

لتصرف في معالجة مخاطر الكوارث معالجة فعالة العمل التنموي في جنوب آسيا، الذين تعتبر مساهمتهم حياتية في ا
 .  لتحقيق التنمية الشاملة على امتداد تلك المنطقة من القارة

Bradshaw, Sarah, 2004. Socio-Economic Impacts of Natural Disasters: A Gender Analysis. 
United Nations Sustainable Development and Human Settlements Division, Chile, CEPAL-
Series Manuales 32. 

This work analyses the socioeconomic effects of Hurricane Mitch (Honduras and the Pacific Coast, 
1998) using a gender approach and proposes new indicators to analyse crisis situations that could show 
in a better way the situation of inequity of women compared to men. 

مستعمال ) 1998الهوندوراس وساحل المحيط الهادي، (يحلل هذا العمل اآلثار االجتماعية واالقتصادية إلعصار ميتش 
مقاربة النوع االجتماعي وهو يقترح مؤشرات جديدة لتحليل وضعيات األزمات من شأنها أن توضح بطريقة أآثر جدوى 

 .الة عدم المساواة والعدالة بين الرجل والمرأةح
 
CARE, 2002. Flood Impact on Women and Girls in Prey Veng Province, Cambodia. Funded 
by DIPECHO and carried out for CARE by IDP Education Australia and CARE, Cambodia. 

Formatted
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Enarson, E. et al., 2003. Working with Women at Risk: Practical Guidelines for Assessing 
Local Disaster Risk. International Hurricane Centre, Florida International University. 
Available at: http://www.fiu.edu/~lsbr/women 
 
Masika, Rachel (ed.), 2002. Gender, Development and Climate Change. Oxfam Focus on 
Gender. Oxfam, UK. 

Pro-Vention, 2004. “Social Vulnerability and Capacity Analysis (VCA): An Overview”, 
Discussion paper prepared for the Pro-vention Consortium Workshop at the International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 25-26 May, Geneva. Available 
at: http://www.provention.org 
 
United National Environment Programme (UNEP), 2005. Mainstreaming Gender in 
Environmental Assessment and Early Warning.   

This report seeks to help the understanding of key questions relating to gender mainstreaming into 
UNEP's early warning and assessment programme. It analyses key issues in the areas of gender and the 
environment as they relate to water, poverty, security, conflict, early warning, disaster and vulnerability 
to environment change. 

يسعى هذا التقرير إلى المساعدة على فهم المسائل األساسية المتعلقة بإدماج النوع االجتماعي في برنامج اإلنذار المبكر 
اول بالبحث مسائل أساسية تغطي مجاالت النوع االجتماعي والبيئة  في وهو يتن. والتقييم التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 . عالقتهما بقضايا المياه والفقر واألمن والنزاعات واإلنذار المبكر والكوارث والهشاشة في مواجهة التغييرات المناخية
Available at:  
http://www.earthprint.com/show.htm??url=http://www.earthprint.com/cgibin/ncomme
rce3/CategoryDisplay?cgrfnbr=141335&cgmenbr=27973&orgnbr=100&home=yes  

 
 
Spanish Language Resources 
 
Alegría, María Angélica, sin dato. Desastres naturales, análisis de la capacidad de respuesta 
comunitaria desde una perspectiva de género. Disponible en: 
http://www.aprchile.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=368 
 
Alegría, María Angélica, 2005. Desastres naturales, análisis de cómo enfrentarlos desde la 
capacidad comunitaria con una perspectiva de género. Paper presented at the 3rd IWA 
International Conference on Efficient Use and Management of Water, March 15–17, 
Santiago. Disponible en:  
http://www.ita.upv.es/efficient/sessions/listado.php?vn=1&cd=3C 
 
Bradshaw, Sarah, and Ángeles Arenas, 2004. Análisis de género en la evaluación de los 
efectos socioeconómicos de los desastres naturals. UN Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean. Series Manuales 33, División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, Unidad Mujer y Desarrollo, COOPERACIÓN ITALIANA, 
Santiago de Chile, Chile. Disponible en:  
http://www.aprchile.cl/pdfs/genero_desatres_cepal.pdf 
 
 
From the Arab Region: 
 
Saad, Samia Galal. 2001. Environmental management and Natural Disasters mitigation: 
Middle Eastern gender perspective, EGM/NATDS/ 
Available at: www.un.org/esa/sustdev/csd13/documents/bground_2pdf 
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Mohammad, Baqie Badawi. No date. Famine, women, creative acts and gender dynamics in 
Manawashai, Darfur, Western Sudan.  
Available at: www.jendajournal.com/vol2.1/muhammad.html 
 
 
Key Web Sites 
 مواقع واب أساسية
 
Durvog Nivaran 
A Sanskrit word meaning disaster mitigation, this web-site advocates alternate perspectives 
on disasters and looks into their social dimensions. The site contains research on the issues of 
livelihoods and disasters, case studies containing best practices on community based disaster 
risk reduction from South Asian countries, information on the publications of the network, 
and a photo gallery depicting various disaster situations.  

 دورفوغ نيفاران
ينادي هذا الموقع على شبكة األنترنات منطلقات بديلة في معالجة . انسكريتية تعني التخفيف من الكارثةآلمة من اللغة الس

يحتوي الموقع على بحوث حول موضوع األنشطة المعيشية والكوارث وعلى . الكوارث ويبحث في بعدها االجتماعي
رث في مستوى الجماعة المحلية وذلك بعدد من دراسات حالة تشتمل على أنجح الممارسات الخاصة بالحد من مخاطر الكوا

 . آما توجد معلومات حول منشورات الشبكة ومعرض صور حول العديد من حاالت الكوارث الماضية. بلدان جنوب آسيا
http://www.duryognivaran.org 
 
 
The Intermediate Technology Development Group  
This web-site contains information on ITDG’s approach to strengthen the ability of poor 
people to use technology to cope with threats from natural disasters, environmental 
degradation and civil conflict by: strengthening the ways that people who live in fragile 
environments cope with the environmental degradation which threatens their livelihood 
opportunities; improving vulnerable communities’ ability to prepare for, survive and rebuild 
homes and livelihoods after natural disasters; preventing and managing conflicts over scarce 
natural resources and competition for common property resources. 

 مجموعة تنمية التكنولوجية الوسيطة
يحتوي هذا الموقع على شبكة األنترنات على معلومات حول مقاربة هذه المجموعة لتقوية قدرات الفقراء على استعمال 

 تهديدات الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة والنزاعات األهلية من خالل تقوية الطرق التي يواجه بها التكنولوجية في مواجهة
آما يساعد الموقع على تقوية . القاطنون في محيط هش وحساس حالة التدهور البيئي مما يهدد الفرص المعيشية المتوفرة

وإعادة بناء المنازل وسبل المعيشة بعد حصولها، وهو قدرة الجماعات الهشة على االستعداد للكوارث وتجاوز آثارها 
يستعرض أيضا طرق التوقي من النزاعات حول الموارد الطبيعية النادرة والتصرف فيها والمنافسة حول موارد الملكية 

 .  الجماعية
http://www.itdg.org/   
 
 
Gender and Disaster Network:  
 This is an education project initiated by women and men interested in gender relations in 
disaster contexts. The network intends to document and analyse women and men’s 
experiences before, during and after disasters, situating gender relations in a broader political, 
economic, historical and cultural context.  

 شبكة النوع االجتماعي والكوارث
تنوي . نقدم هنا برنامجا تربويا جاء بمبادرة من رجال ونساء مهتمين بعالقات النوع االجتماعي في سياق حصول الكوارث

ث وأثناءها وبعدها ووضع عالقات النوع االجتماعي في الشبكة تولي توثيق وتحليل تجارب عاشها رجال ونساء قبل الكوار
 .سياق أوسع يشمل األبعاد السياسية واالقتصادية والتاريخية والثقافية
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http://www.anglia.ac.uk/geography/gdn 

 

The British Columbia Provincial Emergency Programme web-site has made this entire 
workbook on disaster preparedness and response among women’s services available on-line. 
“It Can Happen to your Agency – Tools for Change: Emergency Management for Women’s 
Services prepared by the B.C. Association of Specialised Victim Assistance and Counselling 
Programmes focuses on how women’s service agencies can prepare to meet the problems and 
increased demands for services that will accompany any disaster.  

آامل آتاب العمل هذا حول درجة تيش آولومبيا برنامج الطوارئ التابع لمقاطعة بریأنتج موقع الواب الذي يرعاه 
 أدوات –يمكن أيضا أن يحصل لوآالتك . "االستعداد ومجابهة الكوارث من بين الخدمات المقدمة عبر الشبكة إلى النساء

التصرف في الطوارئ للخدمات النسائية من إعداد جمعية بريتيش آولومبيا لبرامج مساعدة الضحايا وتقديم : للتغيير 
مشورة، وهو يرآز على الكيفية التي يمكن بها لوآاالت خدمات المرأة أن تعد لمجابهة المشاآل والطلبات المتزايدة ال

 .  للخدمات التي ترافق حصول أية آارثة
http://www.pep.bc.ca/management/Women_in_Disaster_Workbook.pdf 
 
 
CRID: Regional Disaster Information Center maintains an international collection of 
Spanish and English-language documents, with a growing collection of gender and disaster 
writing. 

يحتفظ بمجموعة من الوثائق العالمية في اللغتين اإلسبانية واألنجليزية، ، المرآز اإلقليمي للمعلومات حول الكوارث: آرید
 .تثريها باستمرار مجموعات من الكتابات المرتبطة بالنوع االجتماعي والكوارث

 See: www.crid.or.cr/  
 
 
RADIX: Radical Interpretations of Disaster Includes gender-sensitive analysis of disaster 
vulnerability, response, and prevention. 

يحتوي على تحاليل معتمدة على النوع االجتماعي للهشاشة في مجابهة الكوارث . تفسيرات جذریة للكوارث: رادیكس 
 .والوقاية منها والتصرف عند وقوعها

www.anglia.ac.uk/geography/radix  
http://online.northumbria.ac.uk/geography_research/radix  

 
 
Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
 

Bangladesh: Gender Mainstreaming Processes in Community-based Flood Risk Management  
 

 
 
 
 



3.12. Gender, Water and Capacity Building 
 النوع االجتماعي و بناء القدرات

 
 مقدمة:
 

في آافة إدماج النوع االجتماعي جل ساسيا من أالفاعلة عنصرا أيشكل بناء قدرات مختلف األطراف 
 إلى القدرة على المشارآة بشكل الّنساء المنتميات للقاعدة العريضةوغالبا ما تفتقر . مستويات قطاع المياه

 .ال في تخطيط وتنفيذ وإدارة وصيانة الموارد المائية وفي برامج إمدادات المياه والصرف الصحيفّع
قطاع المياه تحت هيمنة الرجال على مستويات اإلدارة، وتبرز الحاجة حينئذ  ما  تكون مؤسسات وعادة

 محكمة الّتصميم موّجهة للّنساء من أجل تخفيف هذا الوضع بينما يتطّلب األمر إلى برامج بناء قدرات
.آذلك برامج موّجهة للّرجال من أجل تحسيسهم باالحتياجات الخصوصّية للّنساء  

 
بناء القدرات ) 2003(ر اوا- األفراد، ويعرف ايلزع ذلك المضي إلى ما يتجاوويتطلب بناء القدرات م

 والمجتمعات بتحسين والمنّظمات من خاللها األفراد والجماعات والمؤسسات يقومعملية "على أّنه 
 وهناك حاجة في العديد من البلدان ".دائم على تعريف ورفع التحديات التي تواجه التنمية بشكل قدراتهم

القدرة حتى على إنفاق إلى فتقر العديد من البلدان  وت. المؤسساتية في قطاعات المياه تدعيم القدراتإلى
الميزانية المخصصة لبرامج المياه والصرف الصحي، ويعتبر بناء القدرات المؤسساتية ضروريا بصفة 

ألطراف الفاعلة في قطاعات الموارد المائية والصرف الصحيلخاصة  مقاصد السياسات جل ترجمة أمن  
.المرسومة إلى برامج ملموسة مراعية لمتطّلبات الّنوع االجتماعي  
 

المندمج للموارد المائّيةالتصرف في  بناء القدرات و إدماج الّنوع االجتماعي  
 

 المعاصرة حول بناء القدرات الّتصور الّتقليدي لبناء القدرات المتمّثل في اعتباره من قبيل الرؤيةتتجاوز 
بيئة المالئمة من خالل أطر سياسات عامة وإصالحات مؤسساتية ورفع اليب، ويشمل ذلك خلق التدر

المانحة ووآاالت الدعم الفني من مستوى اهتمام الوآاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجهات 
وع االجتماعي  النإدماج أن إدراك مفهوم  إّال. المقاربات المراعية لمتطلبات النوع االجتماعيدعمجل أ

 صلب السياسات العامة وصلب المنظمات الوطنية والمحلية يظل بطيئا وضعه حيز الّتنفيذوالقدرة على 
.ويتطلب قدرا آبيرا من الجهد والوقت  

 
قدرا ضئيال من  في قطاع المياه يكونون قد تلقوا تعليما هندسيا ويمتلكون  العاملينإن العديد من المهنيين

ن بناء جتماعية صلب أعمالهم، وبالتالي فإماعي والعدالة االت النوع االجدراجإت مقاربا حول الخبرة
 ملموسة في سبيل إدراج رؤية مراعية لمتطلبات النوع االجتماعي صلب أعمالهم من آلياتالقدرات يوفر 

 المراعية لمتطلبات النوع االجتماعي والمناهج ة واالقتصاديةخالل استخدام المسوحات االجتماعي
 .قل من الرجال لالستفادة من التعليم الرسمي على امتداد العالم النامي فرصة أ، وتتوفر للنساءلتدريبّيةا
النتيجة إن النساء يعانين من ضعف مستوى التمثيل على المستوى المؤسساتي وتجد النساء قد آانت و

 بمهام التشغيل والصيانة ع صنع القرار أو االضطاليالمنتميات للقاعدة العريضة صعوبة في المشارآة ف
جل تصحيح هذا مج بناء قدرات محكمة التصميم من أبرااعتماد لحاجة إلى ا وتبرز من ثمة .جرمقابل أ
نها أ إلي عملية بناء القدرات الموجهة للنساء المنتميات للقاعدة العريضة على ينظر أنن  ويتعّي.األمر

برامج تدريبية محكمة التصميم من قتضي ذلك اعتماد  وي.نه جهد يبذل مرة واحدةأ بدال من متكاملمسار 
حتياجات التي تعبر عنها النساء االتعتمد على بل جل تطوير مهارات ال تتطلب المعرفة بالقراءة والكتابة أ

 وغالبا ما .مها مدربون يمتلكون رؤية تراعي متطلبات النوع االجتماعي ومستوى جيدا من التدريبويقّد
 يتلقين التدريب ال الّالتي النساء اشخاص غير المناسبين على التشغيل والصيانة بينميتم أيضا تدريب األ
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 آانت برامج التدريب محكمة التصميم فان التنفيذ ولئننه إّال أ.  العملأثناءينتفعن فعليا بتدريب عملي 
 نأالنساء وظروف  بما يتماشى مع  وذلكالءه ما يستحق من االهتماميالفعلي لبرامج التدريب يتطلب إ

في  ةاالئتماني" مفيال ترست" اشترطت مؤسسة وقد . مالئمة وفي متناول المتدرباتةتكون المواد التدريبي
 أعضاء لجان المياه تلّقت وقد . بالمائة في لجان المياه30 عن جنوب إفريقيا أن ال تقل نسبة تمثيل الّنساء

 عند اتخاذ القرارات حول أي تغييرات ّنشارتهالتدريب أثناء العمل في مجال الصيانة وآان يتعين است
ي هذا المسار من قبل وزارة شؤون المياه قع أو التكنولوجيات، وقد تم تبّناتتعلق بالتصميم أو المو

.والغابات  
 

 لجنة إمدادات المياه هافي عدة قرى من والية غوجارات الهندية تشكل المضخات اليدوية التي وفرت
وجدت صعوبة متزايدة في  المصدر الوحيد لمياه الشرب، إال أن اللجنة توالمجاري لوالية غوجارا

 وقد أمكن. للشكاويصيانة تلك المضخات وقد تطلب األمر في بعض الحاالت ستة اشهر لالستجابة 
 ، التقّدم بمناقصة إنجاز الصيانةبأنه من األفضلوتحت إلحاح من أعضائها الذين شعروا " سيوا "لمؤّسسة
المياه والمجاري لوالية غوجارات لم تسمح للنساء  أن لجنة إمداداتضخة يدوية، إال  م41لصيانة 

بالمشارآة في برنامج التدريب لسبب افتقارهن للمستويات التعليمية المطلوبة، وآانت النتيجة أن التجأت 
في لتقنيات النساء اإلى إحدى المنظمات غير الحكومية من اجل تدريب الدفعة األولى من " سيوا"مؤّسسة 

المضخات اليدوية، وآان ذلك ال يعني نهاية آفاح النساء إذ أن القرويين بدوا اقل ثقة في مهارات النساء 
" سيوا"وبفضل الدعم النشيط من مؤّسسة . من مهندسي لجنة إمدادات المياه والمجاري لوالية غوجارات

مدادات المياه والمجاري لوالية غوجارات حافيات األقدام آسب ثقة لجنة إالنساء التقنيات استطاعت تلك 
المنتميات للقاعدة العريضة اآلن " سيوال "النساء التقنياتوآذلك ثقة القرويين بفضل أدائهن المنفرد و تقوم 

 مضخة يدوية ويستطعن تصليح المضخات المعدومة في خالل يومين مقارنة 1.500بصيانة ما يزيد عن 
                                                  .قها تصليحهامع الستة أسابيع التي آان يستغر

  المصدر :فيرهاغن و " سيوا" ، 2002  
    

 األطراف الفاعلة األساسية
 

 النوع إدماججل  بدور محوري في بناء القدرات من أ األساسية الفاعلةيضطلع العديد من األطراف
 والوآاالت الدولية والجهات المانحة المنّظمات الدولي تقوم مستوىال وعلى .االجتماعي في قطاعات المياه

المندمج للتصرف جل خلق البيئة المالئمة الدعم من أ في توفير  بدور آبير غير الحكوميةوالمنّظمات
وتقوم المؤسسات الدولية مثل رابطة النوع االجتماعي والماء. للموارد المائية (GWA) الدولي والمرآز 

IRC (صرف الصحيومرافق الللماء  جل ن أ الدعم النشيط لتنمية المعرفة والموارد المحلية مبتوفير) 
 غير حكومية في برامج بناء القدرات لفائدة منّظمات وقد اشترآت .والمعلوماتتسهيل نشر المعرفة 

دة  وعلى الرغم من الممارسات الجي.المنّظمات القائمة ضمن الجماعة البشرّية وأفراد الجماعة البشرّية
 تكرار محدودّية باعتبار يّتسم بالّضعف غير الحكومية إال أن مجال تغطيتها المنّظمات خبرة أفرزتهاالتي 

تلك البرامج، وهناك إقرار متزايد على المستوى الوطني بالحاجة إلى تعزيز القدرات وقد بدأت بعض 
قين المعارف حول قطاع المياه، حداث معاهد متخصصة في التدريب أو تلإ في والنيبالالبلدان مثل الهند 

.. التأثير على األطراف الفاعلة على مستوى الجماعة البشرية محدودةإال أن تلك المراآز تبدو   
 
 

  المندمج للموارد المائيةالتصرف في مجال االجتماعي  النوعآليات بناء القدرات في إدماج
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 للموارد  المندمجالتصرففي مجال االجتماعي إدماج النوع يمكن استخدام آليات بناء القدرات في تعزيز 
.جل تقييم قدرة الكوادر على تعريف الفجوات التي تحتاج فيها القدرات إلى المزيد من التطويرالمائية من أ  

 
وتساعد آليات الّتطوير المؤسساتي  المؤسسات مثل الوزارات واإلدارات والمنظمات غير الحكومية على 

جل استخدام تلك اآلليات من أع االجتماعي على المستوى المؤسساتي، ويمكن  النوتطوير آليات إلدماج
 االجتماعي على برامج التوظيف المراعية للّنوعن تنعكس السياسات واالستراتيجيات الداخلية أضمان 

 مؤشرات لرصد مدى التقدم الحاصل تطوير األمر ويقتضي. والتدريب والممارسة العامة لتلك المؤسسات
.غ األهداف المتصلة بالنوع االجتماعينحو بلو  

 
وتبين آليات تنمية القدرات االجتماعية آيف يمكن أن تعود الالمرآزية وتمكين الجماعات المحلية بالفائدة 

لنشطة في إدارة ا من أجل المساهمة أمام الّنساءوهي تبرز أن الفرص المتاحة . على النساء والبنات
.لبشريةاارآة النشطة وتنمية الجماعة المشاريع تعزز قدراتهن على المش  

 
 في مشروع قطاع تنمية الموارد المائية المصغر في بنغالديش من تسهيل بلوغ مكنت مبادرة بناء القدرات

المراآز األساسية أمام الّنساء المنحدرات من أسر زراعية أومن أسر تعتمد على صيد األسماك أو غير 
ومّكنت تلك . رص أمام النساء لعضوية جمعية تعاونية إدارة المياهمالكة لألراضي ووسعت بذلك نطاق الف

مكنت و في جمعية تعاونية إدارة المياه الّنساء بالمائة لضمان مشارآة 30رة من تخصيص حصة المباد
.إحدى النساء من عضوية أول لجنة إدارة  

2002بيغوم : المصدر  
 

لمسائل ذات االهتمام بالنسبة للفقراء من النساء  آليات خالقة في بحث االتشارآيوتوفر آليات التعلم 
وهي آليات تتحدى النزعات السائدة والتصورات .  األنشطة اإلنمائيةتنفيذوالرجال والتي تتصل بتخطيط و
 والمقابلة الّصورةوتتراوح اآلليات المستخدمة بين إبراز .  الناسلدىالمسبقة حول المعرفة المتوفرة 

.قالشخصية والعمل ضمن فري  
وقد . فة والتحليل المرن والمهيكل أيضاويتمثل المحور الشائع في تطوير التعلم التفاعلي وتقاسم المعر

ي الشمال آما في واألوضاع فاتضحت القيمة الكبيرة لتلك اآلليات في تشكيلة واسعة من القطاعات 
  .الجنوب

 
 
 

 
Gender, Water and Capacity Building 

اه وبناء القدراتالنوع االجتماعي، المي  
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been played out, and how they have been or could be constructively integrated into projects, 
programmes, policies, and institutions. A background is given on the concepts of gender and 
participation, why there has not been more interaction in the past, and attempts for learning across these 
two approaches. The report also, looks at efforts to combine participatory methodologies and gender in 
projects and describes ways in which the two have been used to influence policy and to what extent 
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 أمكن ويمكن، و آيف تم التعامل معهما آيف .آةالمشارمقاربات النوع االجتماعي و بين نقاط التالقيينظر هذا الّتقرير إلى 
 نوع االجتماعي مفاهيم العنخلفّية ويقدم . الّسياسات و المؤّسسات والبرامج، و بصورة بّناءة في المشاريع، يدمجاأن 

 ّتقرير أيًضاينظر ال و.مقاربتينن الي محاوالت للّتعّلم عبر هاتعنلماذا لم يكن هناك تفاعل أآثر في الّسابق، وووالمشارآة، 
 في المشاريع و يصف الّطرق اّلتي قد ُاْسُتْخِدَم فيها مشارآة والنوع االجتماعي القارباتلتوحيد مالتي بذلت إلى المجهودات 

 .تم دمج ذلك في العمل المؤسساتي أي مدىاالثنان للّتأثير على الّسياسة و إلى 
 
Blanco, Lara and Giselle Rodriguéz, 2000. Practising What We Preach: Management 
and Decision-Making Processes with Equity. Towards Equity Series, No.7. San José: World 
Conservation Union and Arias Foundation. 
 
 
 
Boezak, Sonja, Ra’ida Al-Zubi, Paola Brambilla,  Elena Krylova and Emma Bell, 2002.   
Report N° 65 on Gender Websites, prepared for the Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), BRIDGE, Institute of Development Studies, University of Sussex, UK. 

This compilation of websites was commissioned by the Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC). The websites listed cover the five thematic areas that SDC’s work focuses on: 
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social development; conflict prevention; governance; work and income; and natural resources and the 
environment. Included are sites in English, French, Spanish and Russian. Websites that cover a range of 
issues are categorised under the social development section, so check this section for more websites on 
conflict prevention, governance, work and income, and natural resources and the environment.  

جاالت  الميغطتالمواقع و ).إس دي سي (  والّتعاون تنميةالوآالة الّسويسرّية للمن  فليكبتقع الموابعث هذا الجمع من 
، الحكم، العمل و الّدخل، ات الّنزاعالوقاية منالّتنمية االجتماعّية، : الوآالة وهي  الخمسة اّلتي يرّآز عليها عمل المحورية

وقد تم تصنيف . والفرنسية واألسبانية والروسيةاإلنجليزّية اللغات ع بمواقيتضمن هذا الجمع . طبيعّية و البيئةالموارد الو
مواقع أآثر لحصول على فحص هذا القسم ليمكن تحت قسم الّتنمية االجتماعّية، لذا من القضايا المواقع اّلتي تغّطي تشكيلة 

 .طبيعّية و البيئةالموارد ال، الحكم، العمل و الّدخل، وات الّنزاعحول الواقاية من
 
Canadian International Development Agency (CIDA), no date. Accelerating Change: 
Resources For Gender Mainstreaming.  Available at: 200 Promenade du Portage Gatineau, 
Quebec, K1A 0G4, Tel: (819) 997-5006  Toll free: 1-800-230-6349  Fax: (819) 953-6088, E-
mail: info@acdi-cida.gc.ca 

This Manual is the tangible resource that emerged from the proceedings of the Technical Workshop on 
Gender Mainstreaming, Sanur, Indonesia, February 2000. This Manual is an attempt to capture many of 
the lessons learned during the workshop and to reflect on the depth and breadth of experience that 
participants brought to the table. It is intended to be a practical resource for those engaged in 
mainstreaming gender equality in a variety of contexts. It should be taken as a toolkit of concepts, 
insights, frameworks and strategies drawn from the exchanges at the workshop. One of the most 
important realizations to emerge from the workshop was that there is no right answer that will apply to 
every society. Nevertheless, sharing successes, failures, and all those experiences that fall in between, 
will lead to the strengthening of capacities for those engaged in the pursuit of gender mainstreaming 
wherever the Manual is used. 

في شهر ر، أندونيسيا، وسانج النوع االجتماعي المنعقدة بحول إدما الورشة الّتقنّية أنتجته لموسّا ماهذا الّدليل مورديمثل 
ي ترب الا الّتجومدىعمق للتفكير في كثير من الّدروس المتعّلمة أثناء الورشة وال لتسجيل محاولة وهو . 2000فبراير 
اة بين النوع ويتمثل الهدف من الدليل في تقديم مورد عملي للعاملين في مجال إدماج المساو. نقاش المشارآون للعرضها

فكار األومفاهيم، ويتعين التعامل مع هذا الدليل على أساس أنه ملف أدوات عن ال. من الّسياقات واسعة تشكيلة االجتماعي في 
نتائج التي تم  أهّم الىحدتمثلت إ. الورشة عملية تبادل اآلراء في  التي تم االهتداء إليها خالل و االستراتيجّيات طراألو

فإن تقاسم مع ذلك، . اتمجتمعيمكن العمل بها وتطبيقها في آل ال ليس هناك إجابة ّصحيحة ّهأنفي الورشة في التوصل إليها 
قع بينهما سيؤدي بالضرورة إلى دعم قدرات العاملين على تحقيق إدماج حاالت الفشل و آّل تلك الّتجارب اّلتي تونجاحات ال

 .  استعمال الدليلالنوع االجتماعي في آل المجاالت التي يمكن فيها
 

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) and Sandia National Laboratories 
(SNL), 2005. Addressing Our Global Water Future: A White Paper by The CSIS and SNL. 
Washington D.C: SNL, U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security 
Administration and CSIS. 

This White Paper addresses the growing global challenges of dealing with the devastating effects of 
increasing water scarcity and declining water quality. The second section deals with building capacities 
and building solutions, the paper analysed the effective integrated water resource management and the 
community participation. The principles of this approach can be applied at any level and at any scale, 
depending on the circumstances. As such, participatory, integrated water projects can improve gender 
equality, foster democratic institutions, and improve tenuous or uncertain cross-border relations. 

 تهولّتدهور جود الماءتناقص التحّديات العالمّية المتنامية للّتعامل مع اآلثار المدّمرة لبالبحث  هذا الّتقرير الّرسمّي يتناول
التصرف المندمج في موارد المياه حّلل وهو ي الحلول، تنميةبناء القدرات و حور القسم الّثاني مغطي ي. ورة مستمرةبص

مبادئ هذه الّطريقة في أّي يمكن تطبيق . بطريقة فعالة وعالقة هذا التصرف بالمشارآة على مستوى الجماعة المحلية
يمكن لمشاريع المياه المندمجة والمعتمدة على ، لطريقةاه بهذو. يطةوالمعطيات المح الّظروف  حسبمستوى و في أّي حجم

بين مختلف الجماعات  العالقات تطورالمؤّسسات الّديمقراطّية ووتدعم ، نوع االجتماعيمساواة بين الالأن تحّسن المشارآة 
 .والمصالح أيا آانت سطحيتها أو عدم تمكنها

Available at: http://www.sandia.gov/water/docs/CSIS-SNL_OGWF_9-28-05.PDF 
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El Anwar, Faraj, 2004. Capacity Development Approaches and Tools for Water Demand 
Management: Implementation in the Middle East and North Africa, A paper prepared for the 
Water Demand Management II Consultative Meeting, January 18-19, 2004, Cairo, Egypt. 
 
Guijt, Irene, 1996. Questions of Difference: PRA, Gender and Environment – A Training 
Guide. London: International Institute for Environment and Development 
 
Gender and Water Alliance, 2003. Gender Mainstreaming in Integrated Water Resources 
Management: Training Of Trainers Package. 

This training package is intended for managers, planners and trainers who are concerned with policy 
development and implementation of integrated water resources management programs and projects. 
The main objective of this training package is to provide program and project staff with a sufficiently 
detailed account of the gender approach in integrated water resources management to help them in 
implementing their activities. 

ومشاريع التصرف المندمج ن المعنّيين بتطوير الّسياسة وتنفيذ برامج ين و المدّربيالمخّططو، سيرينلما إلى يةيبدرتالمن األدوات هذه الّرزمة تتوجه 
 المشروع من عرض مستفيض لمقاربة النوع وأ البرنامج تمكين العاملين في يف يةالّتدريبهذه األداة الهدف الّرئيسّي لويتمثل . هايموارد المفي 

   .مساعدتهم في تنفيذ أنشطتهماالجتماعي في مجال التصرف المندمج في مصادر المياه وذلك من أجل 
Available at:  
http://www.cap-net.org/captrainingmaterialsearchdetail.php?TM_ID=101 

 
GWA, 2003. Tapping into Sustainability: Issues and Trends in Gender Mainstreaming in 
Water and Sanitation. A Background Document for the Gender and Water Session, Third 
World Water Forum, Kyoto, Japan. 
Available at: http://www.genderandwater.org/page/156 
 
Hill, C.L.M, 2003. Guide for Gender-Disaggregated Data in Agriculture and Rural 
Development, FAO, SEAGA. 

This is a manual of facilitation materials for building capacity of those involved in producing 
agricultural data and statistics. 

 . البيانات و اإلحصاءات الّزراعّية إنتاجرآين في االمشبالنسبة إلى  اتبناء القدرلألدوات المتوفرة والتي يمكن أن تساعد في عملية هذا دليل 
Available at: http://www.fao.org.sd/seaga/downloads/En/GDDEn.pdf 

 
Keller, Bonnie, Anne-Lise Klausen and Stella Mukasa, 2000. The challenge of working with 
gender, experiences from Danish-Ugandan development cooperation, Danish Ministry of 
Foreign Affairs (Danida). 

This study on Danish-Ugandan development co-operation was commissioned by Danida as a 
contribution to the five-year follow-up of the Fourth Global Conference on Women held in Beijing, 
1995. It recognises that many other countries are grappling with similar issues and that experiences can 
be usefully shared in order to achieve the goals of gender equality and economic empowerment. This 
publication stresses opportunities and challenges, rather than ‘best practices.’ It describes and analyses 
experiences, pitfalls encountered, achievements and challenges for the future, with particular reference 
to three Danish-supported programmes in Uganda. Focused skills transfer is necessary to ensure that 
efforts devoted to capacity building for gender analysis and gender planning are directly applicable to 
the specific working contexts of those who participate in training activities. Creating linkages between 
programmes and institutions will promote more efficient use and co-ordination of the resources 
invested in gender training.  

آمساهمة منها في برنامج المتابعة دانيدا ا بطلب من أوغندو الّدانمارّك ية بينّ نمفي مجال التتعاون ال نّدراسة عأجريت هذه ال
وتنص الدراسة على أن . 1995سنة بكين، تها الممتد على خمس سنوات للندوة الكونية الرابعة حول المرأة التي احتضن

النوع مساواة بين اللتحقيق أهداف مفيدة  يمكن َتَقاَسم الّتجارب بصورة ّهالبالد األخرى تعالج قضايا مشابهة وأنالكثير من 
 ارسات، وهوالتوقف عند أنجح الممفرص والّتحّديات، بدًال من يؤآد هذا المنشور على ال .ياالقتصاد مكين و التاالجتماعي

عتماد على بااللمستقبل، مرتبطة بالااإلنجازات والّتحّديات  و،هاواجهتالتي الّصعوبات و الّتجاربيصف ويتناول بالتحليل 
ضمن أن المجهودات ن حتىانتقال المهارات المرّآز ضرورّي إن . دانماركبمساندة من الفي أوغندا طبقت ثالثة برامج 

نوع االجتماعي والتخطيط له يمكن تطبيقها مباشرة على سياقات العمل الخصوصية  ل اللتحليوصة لبناء القدرات صالمخ



   

 
Resource Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                 
 

138 

آما أن خلق روابط بين البرامج والمؤسسات سينهض باالستعمال األآثر . التي ينشط فيها المشارآون في األنشطة التدريبية
 . لى النوع االجتماعيفعالية وبالتنسيق في مجال الموارد التي يتم استثمارها في مجال التدريب ع

Available at: http://www.siyanda.org/docs_genie/danida/challenge.pdf 
 

Lacirignola, Cosimo, Atef Hamdy and Mladen Todorovic, no date. Regional Action 
Programme on Water Resources Management: An Overview of Actions towards Better Water 
Use in Mediterranean Agriculture, Centre International des Hautes Etudes Agronomiques 
Meditéranénnes (CIHEAM). 

The Regional Action Program on "water resources management" (RAP-WRM) represents a part of a 
larger programme developed by Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Meditéranénnes 
(CIHEAM) and its four institutes within the framework of EU activities. The overall objectives of the 
whole programme are human resources development, institutional capacity building and the 
improvement of regional cooperation in the agricultural sector through training, promotion of research 
and communication of scientific and technical information, with particular emphasis on sustainable 
agriculture and the transition to a more open and competitive market economy.  

جزءا من برنامج أوسع تم تطويره من قبل المرآز العالمي " التصرف في مصادر المياه"يمثل برنامج العمل اإلقليمي حول 
مراآز األربعة التابعة له في إطار األنشطة للدراسات العليا في المجاالت الزراعية حول البحر األبيض المتوسط ومن قبل ال

وتتمثل األهداف الشمولية للبرنامج بأآمله في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات . التي يدعمها االتحاد األوروبي ويرعاها
ألبحاث بالنسبة إلى المؤسسات إضافة إلى تطوير التعاون اإلقليمي في القطاع الزراعي من خالل التدريب والنهوض با

ويرآز البرنامج بالخصوص على الزراعة المستديمة وعلى التحول إلى . واالتصال في مجال المعلومات العلمية والتقنية
 .  اقتصاد سوق أآثر تفتحا وتنافسية

Available at: http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b44/03001793.pdf  
 
Lidonde, R.A, D. de Jong, N. Barot, B.S. Nahar, N. Maharaj and H. Derbyshire, 2003. 
Advocacy Manual for Gender & Water Ambassadors, GWA, Delft, Netherlands.  

Guidelines for lobbying, speeches, and conferences, training module and case studies. 
Available at: http://ww.genderandwateralliance.org/english/advocacy.asp   

 
Liao, Mary E, 2004. Gender and Water Demand Management: Diagnostic Study (Regional 
Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa project), Cairo: International 
Development Research Centre (IDRC). 

The overall purpose of this Diagnostic Study is to review gender and water demand management issues 
in the countries of the Middle East and North Africa (MENA) region, and to explore ways in which 
gender may be mainstreamed within the WaDImena project. The review seeks to justify the importance 
of gender issues and relevance to water demand management in Middle East and North Africa region, 
to identify the most salient and relevant theoretical methodological research gaps in gender and water 
demand management. It also seeks to provide an analysis of needs and priorities at the level of 
research, policy and development support needed to further the agenda of gender and water demand 
management  and to identify means to alleviate the gaps and address the priorities for gender and water 
demand management in MENA region. 

لب على المياه والنوع االجتماعي في إن الهدف اإلجمالي من هذه الدراسة التشخيصية هو استعراض مسائل التصرف في الط
، وآذلك التعرف على الطرق التي يمكن بها "مينا"بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، المعروفة اختصارا باسم 

ويسعى هذا االستعراض إلى تبرير األهمية المعطاة لمسائل النوع . إدماج النوع االجتماعي ضمن مشروع وادي مينا
القتها بالتصرف في الطلب على المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك من أجل تحديد أبرز االجتماعي ولع

الفجوات في مجال البحوث النظرية والمنهجية المتعلقة بالتصرف في الطلب على المياه والنوع االجتماعي وأآثرها عالقة 
جيات واألولويات في مستوى األبحاث والسياسات ومساندة التنمية آما تسعى الدراسة أيضا إلى تقديم تحليل للحا. بالموضوع

التي تظهر الحاجة إليها عند تعميق أجندة التصرف في الطلب على المياه والنوع االجتماعي وإلى تحديد الطرق المساعدة 
شرق األوسط وشمال على التخفيف من الفجوات وعلى مواجهة أولويات النوع االجتماعي والطلب على المياه في منطقة ال

 .إفريقيا
Available at: http://www.idrc.ca/wadimena/ev-66734-201-1-DO_TOPIC.html 
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Moser, Caroline O. N, 1993. Gender Planning and Development: Theory, Practice and 
Training. New York: Routledge. 
 
Parker, A. Rani, 1993. Another Point of View: A Manual on Gender Analysis Training for 
Grassroots Workers. New York: UNIFEM. 
 
Rose, Lidonde, 2001. Gender and participation. A paper presented at the 27th WEDC 
Conference held in Lusaka, Zambia.   

It gives a background to the development of the Methodology for Participatory Assessment. 
 .يعطي هذا المؤلف خلفية عن تطور منهجية التقييم المبني على المشارآة

Available at: http://www.lboro.ac.uk/wedc/papers/27/5%20-
%20Institutional%20Issues/11%20-%20Lidonde.pdf 

   
Schalkwyk, J. 2000. Exercises in Gender Mainstreaming, Gender in Development, 
Monograph Series, UNDP Gender in Development Programme.  

This set of five group exercises has been prepared for use in the GIDP Capacity Building Support 
Programme. The overall purpose of these exercises is to give workshop participants (generally gender 
focal points) some experience and confidence in identifying relevant gender equality issues. The 
exercises are based on hypothetical “case studies” in different UNDP areas of policy interest (poverty, 
governance, human rights, post-conflict initiatives, water resources). 

سة تمارين جماعية ليقع استعمالها في برنامج دعم بناء القدرات التابع إلى برنامج آخر لقد تم إعداد هذه المجموعة من خم
الهدف اإلجمالي من هذه التمارين في إعطاء المشارآين في ويتمثل . يعرف باسم النوع االجتماعي في العمل التنموي

بعض التجربة والثقة في تحديدهم ) ماعيالذين يكونون عادة من بين نقاط الترآيز حول النوع االجت(الورشة التدريبية 
فرضية في عدد من المجاالت " دراسات حالة"وقد تم بناء التمارين على . قضايا النوع االجتماعي ذات العالقة بالموضوع

التي يغطيها اهتمام برنامج األمم المتحدة التنموي مثل الفقر والحكم وحقوق اإلنسان والمبادرات التي تلي النزاعات 
 . در المياهومصا

 
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), 2005. Gender and Training: 
Mainstreaming gender equality and the planning, realisation and evaluation of training 
programmes, Berne, Federal Department of Foreign Affairs.  

The paper provides detailed information and practical incentives for mainstreaming gender equality in 
the planning, realisation and evaluating of training programmes. 

تقدم هذه الورقة معلومات مفصلة وحوافز عملية إلدماج المساواة بين النوع االجتماعي في تخطيط برامج التدريب وفي 
 .نفيذها وتقييمهات

Available at: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Federal 
Department of Foreign Affairs (DFA), 3003 Bern ; www.deza.admin.ch; Tel.: 031 
322 44 12; Fax: 031 324 13 48; info@deza.admin.ch 
Available in English, German, French and Spanish. 
 متوفر باللغات األنجليزية واأللمانية والفرنسية واإلسبانية
 

Thomas, H, J. Schalkwyk and Beth Woroniuk, 1996. A Gender Perspective in the Water 
Resources Management Sector: Handbook for Mainstreaming, Stockholm: Swedish 
International Development Cooperation Agency, Publications on Water Resources, No.6. 

This handbook aims to develop awareness, commitment and capacity for integrating gender 
perspectives into water resources management. It includes an analysis of linkages between gender 
equality and water resources to guide sector analysis and policy development and help to set concrete 
measurable goals, and guidance for mainstreaming gender in different parts of the planning cycle 
(sector analysis, project formulation/appraisals, annual review and evaluations). 

يهدف هذا الكتاب الدراسي إلى تنمية الوعي وااللتزام والقدرات من أجل إدماج منظور النوع االجتماعي في التصرف في 
ك من أجل توجيه وهو يحتوي على تحليل للروابط القائمة بين مساواة النوع االجتماعي ومصادر المياه وذل. مصادر المياه

تحليل القطاع وتطوير السياسات ومن أجل المساعدة على تحديد أهداف ملموسة ويمكن قياسها وتوجيهات إلدماج النوع 
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االجتماعي في مختلف مراحل التخطيط، مثل تحليل القطاع وصياغة أو تقديرات المشروع والمراجعة السنوية وما يرتبط بها 
 . من تقييمات

 
UNEP, 2003. Empowering Women in Water Management and other Development Initiatives. 
A Training Manual: Focusing on Rainwater Harvesting. Earth Care Africa Monitoring 
Institute, Nairobi, Kenya.  
 

WEDC, 2001. Practical Guide to Mainstreaming Gender in Water Projects: Guidelines for 
Water Engineers and Managers, Loughborough University, UK.  

User-friendly guide for engineers and managers, together with a training pack and set of case studies to 
enable design of projects that meet the needs of women and men. 

من المستعمل من بين المهندسين والمسيرين وهو يشمل أيضا على حزمة تدريبية وعلى مجموعة من هذا الدليل قريب 
 .دراسات الحالة المساعدة على تصميم المشاريع المستجيبة لحاجيات آل من المرأة والرجل

Available at:  wedc.lboro.ac.uk/projects/new_projects3.php?id=19  
 
Zaldaña, Claudia, 2000. In Unity There is Power: Processes of Participation and 
Empowerment. Towards Equity Series No. 5.San José: World Conservation Union and Arias 
Foundation. 
 
 
Spanish language resources 
 
Heiland, Stephanie, Betty Soto and Malin Ljunggren, 2003. Género en Saneamiento Basico. 
Sistema Modular de Capacitación.  

Módulo de capacitación que focaliza el nivel institucional, para que los actores asuman una 
transversalización real del enfoque de género en los proyectos de agua y saneamiento, para la toma de 
conciencia, modificar actitudes y orientar decisiones que mejoren las condiciones de vida y de los 
hogares más pobres de áreas peri urbanas. Los contenidos son formativos y parten de los conceptos 
básicos que hacen al género, para introducir luego el género en saneamiento básico, el estado actual del 
género y las herramientas para transversalizar el enfoque de género en proyectos de agua y 
saneamiento. 
Disponible en: www.anesapa.org/Centrode documentación/Documentos-
sistemaModular 

 
Pimentel, Noris, 2000. Mujer y Medio Ambiente – Técnicas y ejercicios para el Trabajo,  
República Dominicana. 

Una iniciativa con alto enfoque didáctico que contiene técnicas y ejercicios para trabajar el tema de 
mujer y medio ambiente, desde la perspectiva de género. Intenta dar respuesta a una necesidad 
planteada sobre todo por las mujeres que realizan capacitación sobre el tema de mujer y medio 
ambiente. El planteamiento parte de que la sociedad vive una marcada desigualdad entre hombres y 
mujeres, que ambos poseen sentidos y visiones diferentes frente a la naturaleza, los que debemos 
conocer para programar una intervención equilibrada. 
 

Aguilar, Lorena, Ivania Ayales and Guiselle Rodriguez, 1997. Género y Figura no son hasta 
la sepultura – Guía para la construcción de relaciones de equidad en iniciativas de 
desarrollo sostenible. Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Área Social, Oficina 
regional para Meso América. 

Presenta una iniciativa práctica para hacer un trabajo comunitario a nivel de proyecto con perspectiva 
de género en Centroamérica. Presenta una serie de diez instrumentos conceptuales para la integración 
del enfoque de género y el desarrollo sostenible. Incluye además técnicas de trabajo y algunos 
lineamientos para la construcción de una ética basada en valores y propósitos donde la concepción y la 
unión que se logre establecer entre género, sostenibilidad y participación, cobren gran relevancia. 
A pesar de los muchos aportes para la construcción de género, se ha avanzado mucho en el plano 
conceptual. El documento aporta en el plano metodológico e instrumental, y plantea tres lineamientos 
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fundamentales: i) trabajo enfocado hacia relaciones ínter genéricas, ii) toma como punto de partida la 
reflexión grupal y iii) el/la facilitadora cobra sentido al leer el contexto y las relaciones entre los seres 
humanos. 

 
Escalante, Ana Cecilia, María del Rocío Peinador, Lorena Aguilar, Ana Elena Badilla, 1999. 
Ojos que no ven … Corazones que sienten: Indicadores de equidad, Unión Mundial para la 
Naturaleza, Fundación Arias Para la Paz y el Progreso Humano. 

Esta publicación une las áreas de género y medio ambiente, a través de un proceso que pretende 
facilitar y apoyar a organizaciones e iniciativas de desarrollo rural de la región, asegurando la 
incorporación de la perspectiva de equidad de género en su quehacer institucional. Se enmarca en 
herramientas e instrumentos que permiten incorporar la perspectiva de equidad de género en el ciclo de 
un proyecto.  

 
Fundación Arias para La Paz y el Progreso Humano, no date. Manual de Capacitación para 
personal técnico de la Cooperación Holandesa: Derechos de las mujeres a la tierra, agua y 
recursos naturales, una visión latinoamericana (version preliminar). 

Aunque el manual es sintético se aprecia la amplitud del tema de los derechos humanos de las mujeres 
a la tierra, el agua y recursos naturales en los países de las regiones Andina y Centroamericana. 

 
REPEM, no date. Red de Educación Popular entre Mujeres – Talleres de formación: Género 
y Presupuestos.  

The Popular Education Network amongst Women of Latin America and the Caribbean, REPEM (Red 
de Educación Popular entre Mujeres), has dedicated one of its training manuals on macro and micro-
economics to gender sensitive budgets. After contextualizing the issue within the framework of 
globalization and macroeconomic policies, Alma Espino analyzes the allocation of public funds from a 
gender perspective. Jeanine Anderson provides interesting and complementary analysis to traditional 
gender budget appraoches by looking at women´s social and political assets. Carmen Zabalaga provides 
insights on gender budget work at the municipla level in Bolivia and Irene Sarasúa takes us through a 
series of case studies worldwide, drawing on the existing gender budget literature. 
Disponible en: http://www.idrc.ca/es/ev-66822-201-1-DO_TOPIC.html 

 
 
French Language Resources 
 
Centre Régionale pour l’Eau Potable et Assainissement (CREPA), pas de date, Rapport de 
l’atelier de définition de cadre méthodologique de recherche en approche genre dans le 
secteur de l’Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement  (AEPHA) 

Cet atelier constitue une étape importante dans le processus d’appropriation des outils de recherche en 
approche Genre dans le secteur de l’eau, l’hygiène et de l’assainissement pour les personnes ressources 
du CREPA. 

 
CREPA, pas de date, la politique du genre dans l'hydraulique villageoise, l'assainissement et 
la protection des ressources en eau : un guide méthodologique et technique. 

C’est un rapport final sur le séminaire de sensibilisation des cadres féminins à la problématique de l'eau 
potable et de l'assainissement. Ce rapport met en exergue la participation communautaire dans tout 
programme dans le secteur eau. 

Disponible au: Centre Régionale pour l’Eau Potable et Assainissement (CREPA), 
Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
Centre Régionale pour l’Eau Potable et Assainissement (CREPA), pas de date. Rapport de 
l’atelier de définition de cadre méthodologique de recherche en approche genre dans le 
secteur de l’Approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement  (AEPHA) 

Cet atelier constitue une étape importante dans le processus d’appropriation des outils de recherche en 
approche Genre dans le secteur de l’eau, l’hygiène et de l’assainissement pour les personnes ressources 
du CREPA. 
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Disponible au: Centre Régionale pour l’Eau Potable et Assainissement (CREPA), 
Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
CREPA, Ouagadougou, pas de date, La politique du genre dans l'hydraulique villageoise, 
l'assainissement et la protection des ressources en eau : un guide méthodologique et 
technique.  
Disponible au: CREPA, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
CREPA, Ouagdougou, Rapport final: séminaire de sensibilisation des cadres féminins à la 
problématique de l'eau potable et de l'assainissement. 

Il met en exergue la participation communautaire dans tout programme dans le secteur eau. 
Disponible au: CREPA, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
 
Key Web Sites 
 أبرز مواقع األنترنات
 
Capacity Building for Integrated Water Resources Management (Cap-Net):  
Cap-Net is an international network for capacity building in IWRM. It is made up of a 
partnership of autonomous international, regional and national institutions and networks 
committed to capacity building in the water sector.  

 )نات-آاب(بناء القدرات من أجل التصرف المندمج في مصادر المياه، المعروف باختصار 
، وهي تتكون من شراآة بين شبكات بناء القدرات من أجل التصرف المندمج في مصادر المياهنات هو شبكة عالمية ل-آاب

 .االلتزام ببناء القدرات في قطاع المياهومؤسسات عالمية وإقليمية ووطنية مستقلة يجمع بينها 
http://www.cap-net.org  
 
The Gender and Water Alliance (GWA):    
The Capacity building program of the Gender and Water Alliance was organised to develop 
and implement new tailored and improved methodologies, tools and materials for training 
and capacity building. 

 النوع االجتماعي وتحالف المياه
 من أجل تنمية وتنفيذ منهجيات متطورة وعلى المقاس، لنوع االجتماعي وتحالف المياهتم تنظيم برنامج بناء القدرات التابع ل

 .بناء القدراتوأدوات  ولوازم للتدريب ول
http://www.genderandwater.org 
 
Global Environment Monitoring System (GEMS):  
Global Environment Monitoring System provides a modular approach to training in 
monitoring and water quality management. A training guide describes a series of courses that 
are offered through the GEMS Water Programme and our partners. The training programme 
is oriented toward assisting developing countries in setting up basic capabilities for water 
resources management or in modernizing existing programmes. 

 :نظام متابعة البيئة الكوني 
يصف دليل و.  مقاربة نموذجية للتدريب في مجاالت المتابعة والتصرف في جودة المياهنظام متابعة البيئة الكونييوفر 

برنامج يتوجه .  متابعة البيئة الكونينظام برنامج المياه وشرآاؤنا التابع لخاللمن  اّلتي ُتْعَرض دروسالّتدريب سلسلًة من ال
   .قائمة أو في تحديث البرامج الهاي موارد المللتصرف في قدرات أساسّية إقامةنامية في الدول الالّتدريب نحو مساعدة 

http://www.gemswater.org/capacity_building/index-e.html 
 
World Bank Capacity Building Activities (WB): 
Capacity building is central to the World Bank's support in the water supply and sanitation 
(WSS) sector. The World Bank’s support to countries follows a learning-by-doing approach 
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that combines capacity building, reforms, and investments. World Bank capacity building 
activities are targeted mainly at clients of the World Bank, i.e., policy makers and 
government officials. However, partners of the World Bank - such as development experts, 
media representatives, and representatives of bilateral and multilateral organizations, staff of 
nongovernmental organizations, and others - can also participate in many of the Bank’s 
learning programs  

 لبنك الّدولّيلأنشطة بناء القدرات 
إن دعم البنك . )دبليو إس إس (  و الّصّحة توفر المياهّ  لقطاع دعم البنك الّدولّي فيمرآزّي بموقع يحظى بناء القدرات إن 

 .االستثماراتاإلصالحات وو بناء القدرات، ويدمجعمل  من خالل التعّلممقاربة تعتمد التبع ي العالمي لعدد من البلدان 
ن ي الّسياسة و المسئوليعانشكل رئيسّي عمالء البنك الّدولّي، أي، ص بعالمّيلبنك الالتابعة ل أنشطة بناء القدرات وتستهدف
 المنّظمات الّثنائّية و المتعّددة ياإلعالم و ممّثلوسائل ممّثلي و نمية مثل خبراء الّت- عالميلكّن شرآاء البنك ال. نيالحكومي

 .ي آثير من برامج البنك للتعّلم يمكن أيًضا أن يشارآوا ف- غيرهم وةحكوميالموّظفي المنّظمات غير واألطراف 

 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTWSS/0,,contentMDK:202624
60~menuPK:533815~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:337302,00.html 
 
 

 
Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
 

Gender and Capacity Building, and Gender and Environment in Brazil 
 
South Africa: Women in Sanitation and Brick Making Project, Mabule Village 
 
Pakistan: Initiative of One, Relief for All – Women’s Leadership in the Banda Golra Water 
Supply Scheme
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3.13. Gender Planning and Tools in Water Sectors 
 

 لمراعية  للّنوع االجتماعي في قطاعات المياهالّتخطيط واآللّيات ا31.3 
 

 
شرح موجز حول مختلف آلّيات الّتخطيط المراعي للّنوع االجتماعي في قطاعات المياه ومناقشة حول استخدام تلك اآللّيات 

 .في تحسين الفعالّية وأثر التدّخالت، بما في ذلك حول عالقات الّنوع االجتماعي

 
Introduction 

 مقّدمة
 أي إطار في الّتحليل المراعي لمتطّلبات الّنوع االجتماعي آيفّية القيام بتحليل على مراحل يساعد على إثارة المسائل يبّين

ويساعد إطار . ويحّلل المعطيات ويطّور االستراتيجّيات والسياسات التي تعكس حقائق الّنساء والّرجال على حد الّسواء
جتماعي على تحليل مختلف األدوار والمسؤولّيات الموآلة للّنساء والّرجال وأوجه الّتحليل المراعي لمتطّلبات الّنوع اال

االختالف في إمكانّية استفادتهم وتحّكمهم في الموارد ويساعد الّتحليل آذلك المخّططين وصانعي القرار على فهم الكيفّية 
ية للّرجل والمرأة على حد الّسواء ولضمان أن التي يمكن بها تغيير السياسات والبرامج من أجل تشجيع المشارآة المتساو
عالوة على ذلك فاّن ذلك الّتحليل يمكن أن يوّضح . تستهدف تلك السياسات والبرامج معالجة مسألة مساواة الّنوع االجتماعي

ع االجتماعي ويتطّلب األمر وضع مسألة الّنو. سبب األثر السلبي لبعض تلك البرامج أو المشاريع أو الّسياسات على المرأة
على المسار منذ أّول مرحلة ممكنة في دورة البرنامج أو المشروع باعتبار أّن ذلك يمكن أن يؤّثر جوهرّيا على تصّور 

 .وتنفيذ آامل البرنامج أو المشروع
 

. أو البرنامجوعلى أن يوّفر أّي تحليل مراع لمتطّلبات الّنوع االجتماعي المعلومة األساسّية في آامل عملّية رسم السياسة 
وال تشّكل أّي مقاربة مراعية لمتطّلبات الّنوع االجتماعي نشاطا منعزال أو منفردا يتّم تنفيذه عند نقطة معّينة من مسار 

وعادة ما تبدأ أي مقاربة مراعية لمتطّلبات الّنوع االجتماعي ببيان يوّضح السياسة المنتهجة ويعّرف أهداف . تطوير الخّطة
 .  للّنوع االجتماعي ثّم يدرج في عملّية الّتخطيط والّتنفيذ والّتقييمالتخطيط المراعي

 
Gender Planning  

 
 تخطيط المراعي للّنوع االجتماعيال

يتمّثل التخطيط المراعي للّنوع االجتماعي في عملّية تخطيط برامج ومشاريع الّتنمية من أجل جعلها مراعية لمتطّلبات 
عين االعتبار الّتأثيرات على مختلف عالقات وأدوار واحتياجات الّنوع االجتماعي وآذلك على الّنوع االجتماعي مع األخذ ب

ويتضّمن آذلك انتقاء المقاربات المالئمة التي ال تستهدف فحسب االحتياجات العملّية . مختلف الّنساء والّرجال المعنّيين
 تّديات المتمّثلة في عالقات الالمساواة واالحتياجاللمرأة والّرجل بل تحّدد آذلك نقاط الّدخول للّتعاطي مع التح

  5اإلستراتيجية
 

وال يعني وضع الّنوع االجتماعي على المسار في عملّية الّتخطيط والّتنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع إشراك الّرجال والّنساء 
ويجب أن تجني .  والّتنفيذ والّتقييمفي المشروع وإّنما يعني آذلك ضمان مشارآتهم الّنشطة عبر آامل مراحل الّتخطيط

آما يؤّدي هذا المسار أيضا إلى رفع فعالّية . الّنساء والّرجال مكاسب متساوية آمشارآين ومنتفعين من تلك البرامج
 . واستمرارّية البرامج ويمّكن من رصد األهداف ذات الّصلة من أجل تمكين المرأة واالرتقاء بمساواة الّنوع االجتماعي

 
وعلى سبيل المثال فاّن غياب .  شأن إقصاء المرأة من عملّية تصّور المشروع أو البرنامج أن تكون له تأثيرات عكسّيةومن

وقد اشتكت . مراعاة احتياجات المرأة في تخطيط المشاريع في النيبال قد أّدى بشكل غير مقصود إلى زيادة أعباء المرأة
شملتها الّدراسة من أّن الوقت الذي يستغرقنه في تجميع المياه ارتفع بشكل ملحوظ الّنساء في آافة الجماعات البشرّية التي 

ويعود ذلك إلى أّن محّطات الحنفّيات وآبار التزّود بالمياه تقع . بعد تحسين خدمات اإلمداد بالمياه) حوالي خمسة أضعاف(
 . ون أن يرقبهّن العابرون من الّرجالعلى حافة الّطريق وال تستطيع الّنساء االستحمام وغسل المالبس بحرّية د

 

                                                 
  مدّونة الّنوع االجتماعي، مصطلحات الّنوع االجتماعي، برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي 5
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الواقعة شرقي النيبال بحمل الماء على طول المسافة إلى بيوتهّن مّرات " هايل"ولتجّنب هذا األمر تقوم الّنساء في قرية 
ظرن ونقل عن عدد من الّنساء في ثالث قرى أنهّن ينت. عديدة في اليوم ويقضين بذلك قدرا آبيرا من الوقت في ذلك الّنشاط

واشتكت الّنساء من أّن القائمين بالّدراسة لم يشرآوهّن في تصميم أو اختيار مواقع . حلول الّظالم لالستحمام وغسل المالبس
وتشّكل آلّيات ومناهج التخطيط المراعي للّنوع االجتماعي مثل الّتحليل المراعي  . 6محّطات الحنفّيات أو آبار التزّود بالمياه

الجتماعي والّتخريط االجتماعي والبيانات المفّصلة حسب الجنس، أدوات تمّكن من تحليل مدى استجابة  لمتطّلبات الّنوع ا
وال يقتصر الغرض من استخدام اآللّيات الّتحليلّية المراعية لمتطّلبات الّنوع . التدّخالت لالحتياجات المختلفة للّنساء والّرجال

البرامج والمشاريع من خالل مالءمتها بشكل أوثق لالحتياجات الحالّية االجتماعي في الّتخطيط على رفع مستوى نجاح 
 . للّنساء والّرجال وإّنما يمتّد أيضا إلى تحسين وضع المرأة وزيادة مشارآتها في عملّية صنع القرار على مختلف المستويات

 
Key actors in the Sector 

 
 الفاعلون األساسّيون في القطاع 

مستويات مختلفة في الوزارات والوآاالت الحكومّية وفي المنّظمات الدولّية وفي الّشرآات الخاّصة يتّم الّتخطيط على 
ويمّثل آّل أولئك الفاعلون عنصرا أساسّيا في عملّية . والمنّظمات غير الحكومّية والّتنظيمات الّنسائّية وفي األسر المنفردة

رآيز على مسألة التنّوع التي تشمل الّرجال والّنساء وآذلك مختلف الّشرائح ومن المهم في هذا الّسياق الّت. الّتخطيط الّشاملة
ويمكن أن تترك بعض الجماعات المهّمشة خارج نطاق . الخ... العمرّية والّطبقات والّطوائف واالنتماءات العرقّية 

 .التدّخالت ما لم تبذل جهود خاّصة للوصول إليها
 

خطط وبرامج ومشاريع وطنّية وإقليمية ومحلّية تتوافق مع األهداف واالستراتيجّيات وعلى المخّططين أن يحاولوا تطوير 
ويمكن أن يكون المخّططون من االقتصادّيين أو أخصائيين في اإلدارة أو . والّسياسات المرسومة من قبل صانعي السياسة

لوزارة أو وآاالتها المختلفة أو في المنّظمات علماء اجتماعّيين أو فنّيين متخّصصين موّظفين في وحدات التخطيط الّتابعة ل
وقد أخذت البرامج الّناجحة بعين االعتبار آافة احتياجات ومصالح األطراف . غير الحكومّية الوطنّية أو الدولّية والّتنظيمات

 .الفاعلة واستخدمت في أنشطة البرنامج مقاربة إشراآّية وتخطيطا مراعيا لمتطّلبات الّنوع االجتماعي
 

Planning Tools for Gender Mainstreaming in Water Sectors  
 

 .آلّيات الّتخطيط لوضع الّنوع االجتماعي على المسار في قطاعات المياه
يمكن من خالل الّترآيز على مسألة عالقات الّنوع االجتماعي واستخدام آلّية مراعية لمتطّلبات الّنوع االجتماعي المساهمة 

ويعّد الّترآيز إلى مسألة الّنوع االجتماعي . إدارة المشاريع ورفع مستويات نجاح برامج ومشاريع المياهفي تحسين تخطيط و
وثيق الّصلة بالّنسبة لقطاعات المياه ذلك أنّه الّنساء والّرجال مسؤولّيات وإمكانية استفادة وطريقة تحّكم مختلفة في الموارد 

 .المائّية
 

بالّنسبة لمنطقة مشروع أو برنامج معّينة أن  الّتحليل المراعي لمتطّلبات الّنوع االجتماعي ةآلّيويمكن استخدام آلّيات مثل 
يزيد في مستوى فهم اإلطار االجتماعي واالقتصادي والّثقافي للبرنامج بما في ذلك مصالح واحتياجات الّنساء والّرجال 

ومن شأن اعتماد نظام تسعير . ّتصلة بخدمات المياهوأولوّياتهم المختلفة مستوى معرفتهم ومواقفهم وممارساتهم الم
االستهالك في خدمات اإلمداد بالمياه أن يؤّدي إلى إلقاء عبء آبير على آاهل الّنساء باعتبارهّن يتوّلين عادة المسؤولّية 

ن يمنعن من وضع مهاراتهّن وقد تتلّقى الّنساء آذلك الّتدريب ولك. الّرئيسّية في توفير الماء ولكن ال يمتلكن الّدخل الّرئيسي
 .الجديدة ومعارفهّن حيز الّتطبيق نتيجة عوامل ثقافّية أو اجتماعّية

 
 آلّية يمكن أن توّفر المعلومة األساسّية حول الجماعة البشرّية في خصوص ترآيبتها ومواردها الّتخريط االجتماعيويمّثل 

ويمكن أن يساعد الّتخريط على تحديد الفئات التي تتوّفر لها إمكانّية . ة الموارد المائّيواستغاللالمتوّفرة وإمكانّية االستفادة 
ويمكن .  والتحّكم في الموارد المائّية وذلك حسب الّنوع أو الّطبقة أو االنتماء العرقي على سبيل المثالواالستغاللاالستفادة 

وهي آلّية ممتازة . م من خبرة ودراية بالوضع المحّليلهذه اآللّية أن تزيد في مساهمة أفراد الجماعة البشرّية بما يتوّفر له
لجمع المعطيات المفّصلة حسب الجنس والتي تشير إلى األفضلّيات في خصوص مصدر المياه وتحديد موقع وتصميم 

كشافّية استخدام الّتخريط االجتماعي آأداة استويمكن . األفضلّيات الثقافّية المتعّلقة بنظام الّصرف الصّحيآذلك المنشآت و
وآأداة تخطيط من قبل القائمين على المشروع لكشف حاالت الالمساواة والفجوات في إمكانية االستفادة من الموارد المائّية 

وهي طريقة ممتازة إلشراك . على مستوى الجماعة البشرّية وآذلك لتقييم أثر التدّخالت على مستوى الجماعة البشرّية
 . في المشروعالجماعة البشرّية نساءا ورجاال

                                                 
 "إدراج احتياجات الّنوع االجتماعي ضمن مشاريع مياه الّشرب "1999 شيبش تشاندرا ريغمي وبن فاوست  6
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وبينما من المّتفق عليه أن . مفيدة للغاية ولكّنها ليست آافية في حد ذاتها آلّية  حسب الجنسالمفّصلةالمعطيات وتشّكل 

االهتمامات المّتصلة بالّنوع االجتماعي تحتاج إلى أن توضع على المسار في اإلحصائّيات الوطنّية فاّن البيانات المجّمعة 
آما أنه هناك حاجة إلى خلق . من أجل ضمان أّنها تعكس الحقائق الحياتّية وعالقات الّنساء والّرجالتحتاج إلى دراسة 

وقد آانت . مؤّشرات تعكس بشكل أدق العمل غير المأجور والعمل في القطاع غير الّرسمي للمرأة على سبيل المثال
  .7وتسيء تقدير مساهمات المرأة االقتصادّيةاإلحصائيات الّرسمّية المعيارّية تميل إلى تجاهل تلك اإلجراءات 

 
وفيما يتعّلق بالمعطيات المفّصلة حسب الجنس فاّن العنصر األساسي يكمن في المؤّشرات المراعية لمتطّلبات الّنوع 

رات ويمكن للمؤّش. االجتماعي التي تمّكن من رصد التغّير وقياس منافع السياسات أو البرامج بالّنسبة للّنساء وللّرجال
المستجيبة لمتطّلبات الّنوع االجتماعي على سبيل المثال قياس أثر وفعالّية األنشطة الموّجهة نحو تلبية االحتياجات العملّية 

 .للّنساء وللّرجال
 

ة  نظرة عاّمة عن الوضع ومعرفة األحداث الّتاريخّية المهّمإعطاء آذلك آلّية أخرى تمّكن من الّرسم البياني الّنسيجيويمّثل 
ويمكنه آذلك .  الفقروآيفّية الّتعاطي معداخل الجماعة البشرّية والتي يمكن أن تكون قد أّثرت على إدارة الموارد المائّية 

وتختلف آلّية الّرسم البياني الّنسيجي عن آلّية . مساعدة الجماعات البشرّية في تحليل العوامل التي تؤّثر على مشاآلها الحالّية
حصلت في ) التغّيرات السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية أو الكوارث الّطبيعّية( أّنها تغّطي عّدة وقائع تحليل التوّجه بما

ومن المفيد فهم ديناميكّية التغّيرات الّطبيعّية واالجتماعّية عبر الّزمن التي من شأنها أن . الماضي صلب الجماعة البشرّية
وتتطّلب هذه اآللّية مشارآة آافة أفراد الجماعة البشرّية . اهنة صلب الجماعة البشرّيةتفّسر العوامل المؤّثرة في المشاآل الّر

 .والسيما الكبار من الّنساء والّرجال
 

 الباحث من جمع معطيات اجتماعّية واقتصادّية نوعّية ومفصّلة حسب الجنس وحصرها آمّيا على " آتيب الجيب"ويمّكن 
وال تساعد هذه اآللّية فقط على تحديد وتقييم االحتياجات واألولوّيات لكّل ة البشرّية الجماععلى مستوى مستوى األفراد و

 .من الّنساء والّرجال بل تمتّد آذلك إلى المنافع والتغّيرات على مستوى مراآز الّتمثيل والقيادة
 

ذاتّية في الّتصنيف االجتماعي  لمساعدة الجماعات البشرّية على تنفيذ منظومتها الآلّية تصنيف الّرفاهويمكن استخدام 
مثل الّتعليم والغذاء والماء ( ويمكنها أن تبرز المؤّشرات الذاتّية للجماعة البشرّية حول درجة الّرفاه النسبّية .واالقتصادي

ات البشرّية وهي آلّية جّيدة في الّتقييم الّذاتي للجماع). والصّحة والوضع االجتماعي والممتلكات والبنية األساسّية والّتوظيف
آما أّن هذه اآللّية مفيدة في رصد . وفي تحديد الّنسبة المئوية الّتقديرّية لمختلف مستويات الفئات االجتماعّية واالقتصادّية

 . مدى استمرار الّنساء والّرجال الفقراء في اإلدالء بأصواتهم في صنع القرار واالستفادة من الموارد المائّية
 

لّيات المراعية لمتطّلبات الّنوع االجتماعي والمستخدمة في تخطيط قطاعات المياه أهمّية منّ أجل وتكتسي المقاربات واآل
آما أّن أهدافا مثل تلك التي ضّمنت في وثيقة . بلوغ أهداف الفعالّية واإلنصاف االجتماعي ومساواة الّنوع االجتماعي

ي ال يمكن بلوغها ما لم تدرج اآلفاق المّتصلة بالّنوع االجتماعي  حول المياه والّصرف الصّح الّتنمية لأللفّيةبرنامج أهداف
 .ضمن أنشطة الّتخطيط والّتنفيذ والمتابعة

 
لمساعدة المخّططين على إدراج االهتمامات المّتصلة بالّنوع االجتماعي " عدة أدوات"وتتوّفر خطوط توجيهّية وآتّيبات و 

مع هذه الموارد المفيدة بين التصّورات العاّمة والّتقنّيات واألدوات والّنماذج وتج. ضمن آّل مرحلة من مراحل أنشطة الّتنمية
 .لتسهيل المقاربات المنصفة المّتصلة بالّنوع االجتماعي في الّتخطيط
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The Gender Management System (GMS) is a holistic approach to gender mainstreaming developed by the 
Commonwealth Secretariat. It aims to bring about fundamental and lasting change in society as a whole by 
transforming the structures that create and perpetuate gender inequality. It starts with organisational change in 
government, institutions, civil society, the private sector and international governmental organisations. The aim 
of the GMS Toolkit is to help people responsible for gender mainstreaming, to enable them to put the Gender 
Management System Series of manuals into practice and provide a range of tools to make the manuals more 
accessible. 

 
AusAID Guide to Gender and Development Water Supply and Sanitation, 2000. Gender 
guidelines water supply and sanitation supplement to the guide to gender and development, 
AusAID, (updated April 2005). Available at: www.ausaid.gov.au  
 
Beck, Tony, 1999. A Quick Guide to Using Gender-Sensitive Indicators. London: 
Commonwealth Secretariat.  

This guide is designed to assist the user in the selection, use and dissemination of gender sensitive indicators at 
the national level. It should be of particular use to governments that are establishing and using a Gender 
Management System and/or developing a national data base on gender-sensitive indicators as well as NGOs, 
women’s groups, professional associations, the academic community and others interested in promoting gender 
equality.  

Available at: http://thecommonwealth.org/gender/index1.htm  
 
Beck, Tony, no date. Using Gender- Sensitive Indicators: A Reference Manual for Governments 
and Other Stake holders. London: Commonwealth Secretariat. 

This reference manual is part of the Gender Management System (GMS) Series, which provides tools and 
sector-specific guidelines for gender mainstreaming. This manual is intended to be used in combination with the 
other documents in the series, particularly the Gender Management System Handbook, which presents the 
conceptual and methodological framework of the GMS. This reference manual has been produced to assist 
member governments in meeting their commitment to implementing the Plan of Action. It is designed to assist 
the users in the selection, use and dissemination of gender-sensitive indicators at the national level.  

 
Brambilla, Paola, 2001. Gender and Monitoring: A Review of Practical Experiences, Paper 
prepared for the Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC). BRIDGE, Institute of 
Development Studies University of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK. 

This report aims to provide a practical tool that can be used to integrate a gender approach into existing 
monitoring and evaluation mechanisms. This paper looks at how indicators can be made gender-sensitive, who 
should be involved in this process, and when during the project cycle. Case studies follow of implementation of 
such approaches at field level (projects and programmes), institutional and government level.  

 Available at: http://www.ids.ac.uk/bridge/  
 
Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. Guide to Gender-Sensitive 
Indicators. 

This Guide explains why gender-sensitive indicators are useful tools for measuring the results of CIDA's 
development initiatives. It concentrates in particular on projects with an end-user focus, and shows how gender-
sensitive indicators can and should be used in both gender integrated and WID-specific projects, and in 
combination with other evaluation techniques.  
The key questions addressed here are: What are gender-sensitive indicators? Why should CIDA use them? What 
are the types of such indicators? What are their limitations? How can they be used at the branch and 
region/country levels and in particular in projects with an end-user focus? 
A companion volume, A Project level Handbook is available as a quick reference guide for people working in the 
development field.  

Available at: 
http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-HAND-E.pdf 
http://w3.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf  
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Dayal, R, C.A. van Wijk-Sijbesma, and N. Mukherjee, 2000. METGUIDE: Methodology for 
Participatory Assessments with Communities, Institutions and Policy Makers: Linking 
Sustainability with Demand, Gender and Poverty. (UNDP-World Bank, Water and Sanitation 
Programme). 
 
Derbyshire, Helen, 2000. Gender Manual: A Practical Guide for Development Policy Makers 
and Practitioners. London: DFID. 

This gender manual is designed to help non-gender specialists in recognising and addressing gender issues in 
their work. The intention is to demystify gender, make the concept and practice of gender mainstreaming 
accessible to a wide audience, and clarify when to call in specialist help. The manual focuses on the processes of 
gender mainstreaming which are similar in all sectoral and regional contexts, and also similar, in some 
instances, to other processes of social development and organisational change. 

Available at: http://www.genie.ids.ac.uk/gem/ 
 
Direction Générale de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques (Ouagadougou- Burkina Faso), 
2005. Implication de la femme dans la mise en œuvre du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (PAGIRE). Available at: www.eauburkina.bf  
 
Fong, M.S., W. Wakeman and A. Bhushan, 1996. Working on Gender in Water and Sanitation: 
Gender Toolkit Series No. 2. (UNDP-World Bank, WSP). Available at:  
http://www.worldbank.org/gender/know/wstlkt4.pdf 
 
Gender and Development Training Centre, Netherlands Development Organisation (SNV), 2000. 
Manual for the Participatory Gender Audit. Haarlem, the Netherlands. 

This manual, developed by Dutch NGO SNV (Netherlands Development Organisation), contains tools to carry 
out participatory gender audits of the organisation's programmes. It is a self-assessment methodology aiming at 
improving the organisation's performance with respect to gender equality and women's empowerment.  

Available at: http://www.snvworld.org/cds/rgGEN/Chapter%201/AuditManualEngDefinit.doc  
 
Gender and Water Alliance (GWA), 2003. Training of Trainers Package: Gender 
Mainstreaming in Integrated Water Resource Management. Available at: 
http://www.genderandwater.org/page/766  
 
GWA, no date. Gender Scan. 

Gender Scan is a new tool that is a starting point for organizations implementing an internal change or strategic 
planning process or both, with regard to gender mainstreaming. It offers a step-by-step approach for an 
institutional self-assessment and includes a case study of its application. 

Available at: http://www.streamsofknowledge.net/toolbox4.html 
 
Gezellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 1998. Gender Training ToolKit, German 
Technical Cooperation Self-help Fund Project.  

This toolkit provides guidelines for participatory gender sensitization training, outlining key concepts in raising 
gender awareness. The premise upon which the guidelines are based is experiential learning. The toolkit 
incorporates different techniques, exercises, and games, often utilizing handouts, and prompts people to learn by 
analyzing and reflecting on their experience. It includes tools for gender sensitization, and for gender sensitive 
project planning. 
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National Commission on the Role of Filipino Women and the Canadian International 
Development Agency, 2002. A Guidebook on Gender Mainstreaming. How Far Have We Gone?  

This guidebook is aimed primarily to help the agencies' Gender and Development (GAD) Focal Points, 
members of their technical working groups and other related GAD committees do their mainstreaming work. It 
presents the gender mainstreaming evaluation framework (GMEF) which can be used to track their progress and 
provides them with a holistic view of the gender mainstreaming process. It is also useful to technical people 
(e.g. planners, monitors, evaluators and analysts) who have a basic knowledge of GAD concepts.  

Available at: http://www.ncrfw.gov.ph/publication/publication.htm 
 
Rathgeber, Eva M., no date. “Water Management in Africa and the Middle East: Challenges and 
Opportunities”, in Women, Men, and Water-Resource Management in Africa, IDRC. 

This paper examines some of the concerns that have motivated African governments and donors to become 
involved with water projects. Although there is general recognition of the needs of communities for reliable 
water systems, it is argued that the different attitudes, perspectives, and needs of women and men with respect to 
water access and use have been given little focused attention by environmental planners and water-resource 
managers in Africa. More specifically, it is suggested that throughout the 1970s and 1980s, although concerted 
efforts were being made to increase water accessibility, little effort was made to integrate the economic roles of 
women into water-resource planning. 

Available at: http://www.idrc.ca/fr/ev-9334-201-1-DO_TOPIC.html OR 
http://www.idrc.ca/fr/ev-31108-201-1-DO_TOPIC.html 
 
Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter and D. Edmunds, 1995. “Gendered Resource Mapping: 
Focusing on Women's Spaces in the Landscape”, Cultural Survival Quarterly, 18(4).  
 
Rodríguez, Guiselle et al, 1999. Taking the Pulse of Gender: Gender-sensitive Systems for 
Monitoring and Appraisal, World Conservation Union and Arias Foundation, San José. 
 
Rodríguez Villalobos, Rocío, 1999. Module 8: Sharing Secrets: Systematization from a Gender 
Perspective, World Conservation Union and Arias Foundation, San José. 
 
UNDP, 2003. Mainstreaming Gender in Water Management: A Practical Journey to 
Sustainability. 
This extensive guide includes a useful section on gender mainstreaming within the Project Cycle. 
Available at: http://www.undp.org/water/genderguide/ 
 
United Nations Environment Programme (UNEP), 1997. UNEP Project Manual: Formulation, 
Approval, Monitoring and Evaluation. UNEP, Nairobi. 
 
Southern African Development Community (SADC), 1999. Gender Mainstreaming at SADC: 
Policies, Plans and Activities. 

The gender plans, activities and policies in the region are outlined and the steps which have been taken by the 
various governments to establish institutional frameworks for gender mainstreaming.  

Available from: SADC Gender Department, Private Bag 0095, Gaborone, Botswana,  
www.sardc.net 
 
Thomas, Helen, Johanna Schalkwyk and Beth Woronuik, 1996. A gender perspective in the 
water resources management sector: Handbook for mainstreaming. Publications on Water 
Resources, No. 6 (Stockholm, Swedish International Development Cooperation Agency). 

This handbook for mainstreaming contains specified questions to be asked at each stage of the project cycle 
which cover issues ranging from how consultation is designed, how specific indicators of gendered involvement 
are used, to whether budgets are allocated to ensure gender-equitable approaches. Such resources are to be 
welcomed although it should be emphasised that they will only be practical if used in a self-critical, reflective 
manner, adapted to specific contexts rather than utilised as routine checklists.  

Available at: http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=WaterRes6%5B1%5D.pdf&a=2527 
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Thomas-Slayter, Barbara, Xavier Rachel Polestico, Andrea Esser, Octavia Taylor; and Elvina 
Mutua, 1995. Manual for Socio-Economic and Gender Analysis: Responding to the 
Development Challenge. Tototo Home Industries, Kenya, the Philippines University. 

This manual is based on the socio-economic and gender analysis (SEGA) approach, which is an approach to 
development based on an analysis of the socio-economic factors and participatory identification of women’s and 
men’s priorities and potentials. SEGA aims to sensitize practitioners to visualize the interconnected processes of 
environment, social and economic change and to clarify the relevance of social factors (such as class, caste, 
gender, age, ethnicity and religion) in determining access to and control over resources. Such an understanding 
of the relationships among people, social structures, and resource bases, makes it easier to work with 
communities to change the conditions that hinder their development. 

Available (at a price) from: Clark University, IDCE Graduate Program 950, Main Street, 
Worcester, MA 01610, Tel: 508-793-7201, Fax: 508-793-8820, Email: idcepub@clarku.edu 
Available at: http://clarku.edu/departments/idce/publications.shtml 
 
Tortajada, Cecilia, 2002. Contribution of Women to the Planning and Management of 
Water Resources in Latin America. Research Report. 
Available at: http://www.thirdworldcentre.org/home/akbiswas/www/epubli.html  
 
Wilde V. and Vaino-Mattila A,  1996. Gender Analysis and Forestry Training, Rome, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

A complete training package, based on experience in Asia, with overview of importance of gender analysis; 
guidelines on planning and conducting training programmes; using RRA to develop case studies; training notes 
and materials, including case studies; lessons learned from the testing process. Practical and thorough - helpful 
for people with little training experience or to give ideas of where to start. 

Available at: geap.ifas.ufl.edu/pgeapbib.html -siteresources.worldbank.org/ 
INTGENDER/Resources/Toolkitgenderagri.pdf 
 
 
Spanish resources 
 
IDRC, CIED PERU, 2002. Perspectiva de Género y Rol de la Mujer en la gestión de los recursos 
Hídricos en el Altiplano. 

Presenta diferentes experiencias sobre conceptos, metodologías y actividades que permiten la implementación 
de los proyectos de agua y saneamiento y de riego en las zonas andinas de Latinoamérica, resaltando las 
experiencias exitosas en la búsqueda de incorporar la perspectiva de género. 

Disponible en: http:www.ciedperu.org/Publicaciones/frapublica.htm 
 
GWA, WSP, 2005.  Construyendo una Visión para la Acción. Avances y desafios de la 
transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Integrada de los recursos Hidricos en 
America latina. Bolivia. 

Ofrece recomendaciones importantes para la construcción de una visión común en América Latina sobre la 
transversalización del enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos, visión que puede servir 
como un conjunto de lineamientos orientadores para las instituciones y organizaciones interesadas en contribuir 
a la construcción de una sociedad más justa, donde hombres y mujeres gocen del beneficio de una mejor calidad 
de vida. 

Disponible en: http://www.es.genderandwater.org/page/2209  
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2003. Plan de Acción del BID para la integración de 
Género (Marzo 2003 - Junio 2005), Preparado por SDS/WID en colaboración con la Red de 
Género del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Departamento de Desarrollo Sostenible 
Unidad de la Mujer en el Desarrollo Washington, D.C. 
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The Action Plan brings together the commitments of all operations divisions and relevant departments of the 
Bank in the development of actions that aim to improve equality between men and women. The likelihood of 
success implementing this Plan is high because it represents a collaborative agreement and shared commitment 
between different members of the institution, including the high levels of the Administration, professional staff 
and assistants involved in the design, supervision, monitoring and evaluation of operations supported by the 
Bank. 

Disponible en: http://www.iadb.org/sds/doc/PlandeAccionparaIntegraciongeneroS.pdf 
 
FAO, no date. Participación y Género en la Planificación del Desarrollo Agrícola. preparado 
por Jeanne Koopman, Consultora, Servicio de la Mujer en el Desarrollo (SDWW), Dirección de 
la Mujer y la Población de la FAO.  
Disponible en: http://www.fao.org/sd/SPdirect/WPre0060.htm 
 
FAO, no date. Oficina Regional para America Latina y El Caribe. La mujer en el desarrollo 
rural, various resources. 
Disponible en: http://www.fao.org/Regional/LAmerica/mujer/  
 
 
French Resources 
 
Direction Générale de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques, Ouagadougou, 2005. 
Implication de la femme dans la mise en œuvre du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (PAGIRE). 

Le présent document constitue une source d’inspiration pour les acteurs opérant dans la gestion des ressources 
en eau. 

Disponible au: www.eauburkina.bf 
 
 
Case studies (check website http://www.genderandwater.org) 
 

Water for African Cities: A Partnership between United Nations Human Settlements 
Programme (UN-HABITAT)  and the Gender and Water Alliance (GWA) 
 
Uganda: Mainstreaming Gender into Policy: Examining Uganda’s Gender Water Strategy 
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3.14. Gender Responsive Budgeting in the Water Sectors 
 

  الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي في قطاعات المياه  إعدادمبادرات41.3  
 

Introduction 
Innumerable conventions, declarations, plans of action, and commitments have been made for 
women’s empowerment,  
 

 
 مقّدمة

غراض تمكين المرأة والمساواة بين الّنساء وضع عدد ال يحصى من االتفاقّيات واالعالنات وخطط العمل والتعّهدات أل
والّرجال وتكريس الحقوق الّثقافّية واالقتصادّية للّنساء والّرجال وحقوق االنسان للّنساء والّرجال والمساواة واالنصاف في 

ة الماضية موضوع وقد شّكلت قطاعات المياه على امتداد الّثالثين سن. إمكانّية االستفادة من الموارد وفي سلطة صنع القرار
وفي الوقت الذي مازالت فيه المساواة بين الجنسين والتي تشمل تحليال تقاطعّيا ضمن مؤّسسات . العديد من تلك التعّهدات

 . وسياسات قطاعات المياه في طور البداية إال أّنها آانت مع ذلك بطيئة
 

ترة بين العشرين والعشر سنوات األخيرة واجه سلسلة من آما أّن تنفيذ هذه السياسات االدماجّية والمنصفة الجديدة عن الف
العوامل بدءا بغياب اإلرادة السياسّية واالصرار وصوال إلى غياب المقاربة المندمجة في إدارة الموارد المائّية وإزاء 

 .الّتفرقة الثقافّية واالقتصادّية والسياسّية المتواصلة ضّد الّنساء والبنات
 

وسائل ملموسة لوضع االّتفاقّيات والسياسات (GRBIs)  الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي وتوّفر مبادرة إعداد
 .والتعّهدات حيز الّتنفيذ

 
 إقرارا بتغاضي سياسات وموازنات (GRBIs)وقد تّم تطوير مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي 

وقد اعتمدت أّول موازنة مستجيبة للّنوع االجتماعي في استراليا في العام . 8االقتصاد الكّلي عن مسألة الّنوع االجتماعي
وال تقّر سياسات وموازنات االقتصاد الكّلي بعمل المرأة غير المأجور وبالّتالي ال تقّر أو ال تثّمن مختلف اسهامات . 1984

نّية الوثيقة األساسّية حول أولوّيات الّتنمية ألي وتشّكل الموازنة الوط. المرأة في االقتصاد الوطني مقارنة باسهامات الّرجل
فإذا آانت الموازنة الوطنّية للحكومة ال تراعي الّنوع االجتماعي فاّن ذلك من شأنه أن يجعلها تفقد أدوار . بلد من البلدان

يضطلع آل من المرأة والّرجل . المرأة وإسهاماتها في جهود الّتنمية الوطنّية وبالّتالي ال تخدم احتياجات المرأة وأولوّياتها
في آافة البلدان بأدوار ومسؤولّيات مختلفة وغالبا ما يترافق ذلك مع المساواة في إمكانّية  االستفادة والتحّكم في الموارد 

 .وصنع القرار، وبالّتالي يختلف تأثير الموازنة على آّل من المرأة والّرجل
 

Gender-Responsive Budget Initiatives 
Gender-Responsive Budget Initiatives (GRBIs) analyse policies, taxation, revenues, 
expenditures, and deficits from a gender perspective.  

 
 مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي

السياسات ونظم فرض الّضرائب والمداخيل  بتحليل (GRBIs)تقوم مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي 
وهي بمثابة وسائل تمّكن من تحليل . والّنفقات العاّمة وحاالت العجز المالي من وجهة نظر مراعية للّنوع االجتماعي

الموازنات لغرض تقييم ما إذا آانت السياسات والبرامج التي تنتهجها الحكومات سيكون لها أثر مختلف وغير متساو على 
وال تنادي مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي بموازنات منفصلة للّنساء . ساء والّرجال والبنات والبنينالّن

وتمّكن الممارسة من تحليل للموازنات بدال من . وإّنما توّفر تحليال مراعيا للّنوع االجتماعي في أولوّيات الموازنة. وللّرجال
آما أّن الّتحليل ال يرّآز . أن يشّكل ذلك الّتحليل قاعدة لصياغة تعديالت الحقة على الموازناتويمكن . صياغة الموازنات

وينظر الّتحليل الّشامل . بالمرأةفقط على ذلك الجزء من موازنة معّينة الذي يعتبر مّتصال بمسائل الّنوع اإلجتماعي أو 
قطاعّية للحكومات من حيث آثارها التفاضلّية على الّنساء للموازنة المراعي للّنوع االجتماعي في آافة المخّصصات ال

ويمكن أن يمتّد ذلك الّتحليل ليشمل المجموعات  الجزئّية للّشرائح العمرّية المصّنفة وفق الّنوع . والّرجال والبنات والبنين
 ).1366: 2000بودلندر (االجتماعي 
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 األقصى ألغلب مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع وفيما يمّثل إحداث تغيير في الموازنة الحكومّية الهدف
وتشّكل مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع . االجتماعي إال أنه يمكن تحقيق مكاسب عديدة أخرى على نفس المسار

  المسائلافّية فياالجتماعي على وجه الخصوص سبال في تعزيز الّديمقراطّية من خالل إحالل المشارآة الجماهيرّية والثق
وتمّكن مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي االدارات . المالّية وصنع القرار وتطوير أسلوب الحكم

الحكومّية والمنّظمات غير الحكومّية واألطراف الفاعلة األخرى من تحسين مستوى المساءلة وتوجيه الخدمات وتأمين 
 الحتياجات وأولوّيات دوائرها وضمان تنفيذ السياسات وفق مخّصصات الموازنة ذات استجابة الوزارات والبلدّيات

 )5: 2003خوسال (الّصلة، والمساعدة على تنفيذ التعّهدات الحكومّية حيال االّتفاقّيات الّدولّية 
 

Gender-Responsive Budgets in the Water Sectors 
Putting water on the agenda for gender budget analysis can foster a sustainable and integrated 
water resources development and management approach as it also involves a multi-sectoral 
stakeholder approach to budget analysis.  

 
 :الموازنات المستجيبة للّنوع االجتماعي في قطاعات المياه

ج بند المياه ضمن برنامج العمل ألغراض تحليل الموازنة من حيث استجابتها لمتطّلبات الّنوع االجتماعي إّن من شأن إدرا
أن يخلق مقاربة في الّتنمية المستديمة والمندمجة وفي إدارة الموارد المائّية بما أّن ذلك يشمل أيضا مقاربة متعّددة 

وقد آانت هذه الّدعوة إلى مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة . ةالقطاعات من جانب األطراف الفاعلة في تحليل الموازن
للّنوع االجتماعي مدفوعة باإلحباط المتنامي إزاء االستجابة البطيئة من قبل الوآاالت المسؤولة والّتنفيذّية المشرفة على 

ويؤّآد برنامج تنزانيا . ك القطاعاتقطاعات المياه في معالجة متطّلبات الّنساء الفقيرات والالمساواة بين االجنسين في تل
في تحليله المناصر للفقراء والمراعي لمتطّلبات الّنوع االجتماعي للموازنة ) TGNP(إلقامة شبكات الّنوع االجتماعي 

على نحو بليغ على الحاجة إلى مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع ) 2004-2003(الوطنّية لدولة تنزانيا 
أصدق مؤّشر ) TGNP(وتوّفر الموازنات الوطنّية حسب برنامج تنزانيا إلقامة شبكات الّنوع االجتماعي . االجتماعي

ويكشف أسلوب تخصيص الموارد الّنادرة األولوّيات العليا للحكومات ويبّين مقّوماتها ذات األفضلّية . على أولوّيات الّدولة
وبينما  توّفر السياسات والخطوط الّتوجيهّية . وّيات السياسة العاّمةعندما يضطّر صانعو القرار إلى االختيار من بين أول

  9للموازنة المعايير وتضبط وجهة األهداف تبّين الموازنات بشكل فعلي اإلرادة السياسّية 
 

Key Actors in the Sector: Who can do GRBIs? 
Different levels of government and their relevant ministries and departments along with 
women’s groups and other civil society partners are key actors  

 
 االجتماعيمن یمكنه القيام بمبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع : الفاعلون األساسّيون في القطاع

عات الّنسائّية وشرآاء المجتمع المدني اآلخرون تمّثل مختلف مستويات الحكومة ووزارتها وإدارتها المختّصة وآذلك الجما
وفي البلدان التي تنشط فيها وحّققت فيها . أطرافا فاعلة أساسّية في مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي

ن قبل  وزارة مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي قدر من الّنجاح آانت الممارسة تقاد وتنّسق إّما م
 .أو مرآز أبحاث أو جامعة/ مختّصة أو وآالة نسائّية أو منّظمة غير حكومّية و

 
، انظر الكتب )GRBIs(وبالّنسبة لدراسات الحاالت المنفردة حول مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي 

الت منفردة حول قطاعات المياه وإّنما حول قطاعات وهي ليست دراسات لحا. 10الّصادرة عن أمانة سّر منظمة الكومنولث 
 . ومستويات حكومّية أخرى شملت تحليال للموازنة من حيث االستجابة لمتطّلبات الّنوع االجتماعي

 
GRBIs for Gender Mainstreaming the Sector 
GRBI tools such as the gender-disaggregated beneficiary assessment can assess current 
water and sanitation public services and their relationship  
 

 
  دفع القطاع ووضعه على المسارمبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي ألغراض

                                                 
   9org.tgnp.www://http  
  10 34006+NodeID?asp.Colour/Templates/org.thecommonwealth.www://http  
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مدى االستجابة يمكن لوسائل مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي مثل تقييم المستفيدين على حسب الحالة و
لمتطّلبات الّنوع االجتماعي أن تقّدر الخدمات العاّمة الحالّية على صعيد المياه والصرف الصّحي وعالقتها مع مخّصصات 
الموازنة القائمة في حالة خوصصة قطاع المياه ويمكن أن تساعد آذلك على تحليل تداعيات سياسات ضبط األسعار 

ويمكن لتلك الوسائل أن تبرز أيضا الحاجة . والّرجل ومدى االستفادة من الخدمات العاّمةوعالقاتها بمداخيل آل من المرأة 
 .إلى مخّصصات موازنة جديدة لتوفير خدمات مياه للذين ال تتوّفر لهم أو يعانون من ضعف في تلك الخدمات

 والّرجال واألسر التي تترأسها وستلقي هذه الممارسة الّضوء على انعدام الخدمات أو ضعف الخدمات لدى فقراء الّنساء
 الخ... نساء، والّنساء الالتي ال يملكن أراض وصغار مالكي األراضي من الّنساء والّرجال

 
ويمّثل الّتحليل حسب الحالة ألثر الميزانّية على استغالل الوقت أداة تمّكن من بيان آيف أن الوقت الذي تستغرقه الّنساء في 

وتشعر الّنساء على . من المفترض عادة أن تؤّمنها الّدولة أو باألحرى قطاع من قطاعات الّدولةالقيام ببعض األعمال التي 
سبيل المثال بضعف في الخدمات عندما يستثمرن قدرا أآبر من وقتهن في تأمين تلبية االحتياجات األساسّية ألسرهّن 

رق الّنساء ساعات أطول في تجميع المياه من مصادر وفي الحاالت التي يستحيل فيها الحصول على المياه، تستغ. وأطفالهّن
. مياه بعيدة ويلتجئن إلى طرق تدوير وحفظ المياه وسيثمرن قدرا أآبر من وقتهّن في تلبية االحتياجيات األساسّية ألسرهّن

ترض أن تعود وإذا ما احتسبت بلغة المال فاّن قيمة وقت المرأة تبلغ قيمة أي دعم معتبر إلحدى الخدمات التي من المف
 .مسؤولّية توفيرها إلى الّدولة

 
.  آما أّن تحليل أثر منافع النفقات العاّمة حسب الحالة من حيث االستجابة لمتطّلبات الّنوع االجتماعي وسيلة مفيدة أخرى

ساس وباعتبار أن خوصصة قطاع المياه يستبعد عادة البنية األساسّية لخدمات المياه والعرف الصّحي المتروآة باأل
لالستثمار الحكومي والقروض فاّن القيام بتحليل للمنتفعين من النفقات الحكومّية من شأنه أن يبرز انحياز االنفاق الحكومي 

فاألغنياء يستهلكون آمّيات أآبر من المياه في مالعب الغولف والمسابح والبنية األساسّية الّصناعّية مقارنة . الى األغنياء
 .التي يستهلكن آمّية أقل من المياه باعتبار اختالف احتياجاتهن وعدم قدرتهّن على دفع مقابل  المياهبالّنساء الفقيرات ال

 
فعلى . ويمّكن تحليل األثر الّضريبي حسب الحالة من فحص السياسات الّضريبّية على مستوى الّسوق ومستوى األسر

 .لمياه ضريبة اجتماعّية واقتصادّية في ذات الوقتمستوى األسر يشّكل عمل المرأة غير المأجور في توفير وإدارة ا
 

وحّتى في ظّل إدارة مياه مخوصصة تظّل خدمات الصرف الصّحي من مسؤولّيات الحكومة وتستهلك مداخيل لتمويل تلك 
أّما على مستوى الّسوق فاّن الّنساء في القطاع غير الّرسمي وآصاحبات مشاريع صغرى يقمن بدفع . االستثمارات

 .ائب بصرف الّنظر عما إذا آانت البيئة األساسّية للمياه تلّبي احتياجاتهّنالّضر
 

ويمكن . وقد رّآزت قّلة قليلة من مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي على األبعاد المتعّددة لقطاعات المياه
تماعي في توفير خدمات المياه والّصرف الصحي على سبيل المثال استخدام آلية إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االج

وقد أثارت مبادرات إعداد الموازنة . وإمكانّية االستفادة المتساوية من مياه الري، أو من اإلدارة المندمجة للموارد المائّية
اء الفقيرات في المستجيبة للّنوع االجتماعي في جنوب افريقيا مسألة انعدام توفير خدمات المياه ألعداد آبيرة من الّنس

وأبرز برنامج تنزانيا إلقامة شبكات . المناطق الريفّية عالوة على الغياب العام للخدمات األساسّية األخرى مثل الكهرباء
في اآلونة األخيرة فائدة مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي في تحليل ) TGNP(الّنوع االجتماعي 

وقد برهنت فعالّية مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للّنوع االجتماعي في . 11الثروة الحيواءّية موازنة وزارة المياه و
مجاالت مثل ممارسة العنف والّسيطرة على المرأة، والّزراعة والخدمات الصحّية والّتعليم ونظام فرض الّضرائب 

 .بيرة في اإلدارة المندمجة للموارد المائّيةوالمعاشات وسياسات الّدعم الغذائي وتوزيع األراضي على قيمتها الك
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and economic security. The Programme economics and reducing women’s poverty has supported 
extensive work on GRBIs in all world regions. 
http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/ 
 
UNIFEM, The Commonwealth Secretariat and IDRC. 
This Gender Responsive Budgets Initiatives (GRBI) website is a collaborative effort between the 
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), The Commonwealth Secretariat and 
Canada's International Development Research Centre (IDRC), to support government and civil 
society in analysing national and/or local budgets from a gender perspective and applying this 
analysis to the formulation of gender responsive budgets. The initiative strives to promote the 
global objectives and cross-regional information sharing through the formation/support of a 
network, further development of concepts, tools and training materials, global training of trainers, 
South-South exchanges, and collaboration with international and regional organizations. 
http://www.idrc.ca/en/ev-64152-201-1-DO_TOPIC.html  
This site is also available in French and Spanish. 



   

 
Resource Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                 
 

159 

Chapter 4 Gender Mainstreaming the Project Cycle12 
   الفصل الرابع

 13مراحل المشروع: إدماج النوع االجتماعي
 

من بين نقاط الضعف في برامج التنمية ومشاريعها أن مسائل النوع االجتماعي والفقر 
فلو تم اعتبار مواضيع النوع االجتماعي . والبيئة ال تحظى فيها إال بأهمية من الدرجة الثانية

إن البرامج التي . اريع، لتيسر إدماجها في التصميم والتطبيق والتقييممنذ مراحل تصور المش
ال تأخذ في االعتبار تطلعات الغني والفقير، والرجل والمرأة المختلفة خالل آل هذه المراحل 

ويقدم هذا الفصل بناء مرحليا . تواجه مخاطر أن تكون عديمة الجدوى والفاعلية والديمومة
ينطبق مع السياق المحلي ويبرز الجوانب المرتبطة بالنوع نموذجيا يمكن مالءمته ل

. االجتماعي والتي يتعين أخذها في االعتبار عند آل مرحلة من مراحل حياة البرنامج
فبإمكان المندوبين العاملين في آل بلد على مساندة البرامج الوطنية، والمسؤولين عن 

من بين العاملين في مجال تنفيذ البرامج وخبراء النوع االجتماعي وآل المهتمين به 
ومن المهم بالنسبة إلى أي برنامج أن يكون على . المشاريع استعمال هذا البناء النموذجي

 .أعلى درجات الوضوح في ما يتعلق باألهداف المرتبطة بمسائل المساواة والنوع االجتماعي
 

 :ويتعين هنا طرح بعض األسئلة ومنها
 

 لمرأة وحاجيات الرجل ؟إلى أي مدى تم عكس حاجيات ا 
 من هم الذين وقعت استشارتهم ؟ 
آيف تمت االستشارة لتسهيل اإلضافة الصادرة عن المرأة والرجل بانتمائها االجتماعي  

 المختلف ؟
هل تم بناء تخطيط المشروع على فهم جيد لالختالفات المرتبطة بالنوع االجتماعي  

 داخل المجموعة المستهدفة ؟
 االعتبار التغييرات المنتظرة على مستوى االلتزامات المرتبطة هل أخذ المشروع في 

 بالحاجيات والعمل والتكاليف ؟
 هل تم تحديد مؤشرات ترتبط بالنوع االجتماعي لتوضيح األهداف وتيسير المتابعة ؟ 
آيف سيقع تحقيق أهداف مساواة النوع االجتماعي ومشارآة المرأة في المشروع؟ هل  

 ية ؟تم تحديد أهداف خصوص
هل تم تحديد العقبات التي يمكن أن تعيق مساهمة المرأة والرجل على السواء وباختالف  

 انتمائهما االجتماعي وهل تم وضع استراتيجية لتجاوز تلك العقبات ؟
هل أن هيكل تسيير المشروع يتوفر على الخبرة الضرورية والمرتبطة بالنوع  

 االجتماعي وبالتنوع ؟
 الميزانية المترتبة عن التنوع االجتماعي قد أخذت في االعتبار هل أن االنعكاسات على 
 ؟

                                                 
12 Sources for material consolidated in this Chapter are identified in the list of references at the end. 

 .في قائمة المراجع الملحقة في نهايته تم عرض المصادر المعتمدة في هذا الفصل  13
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هل أن آلية المتابعة تشمل جمع المعطيات على أساس يفصل بين ما يتعلق بكل من  
 الجنسين في مختلف أوجه المشروع وفي مستوى المؤشرات التي تم اعتمادها ؟

 
 جتماعي في مراحل المشروعالمواضيع واألسئلة الواجب اعتبارها عند إدماج النوع اال

 
 تحدید البرامج والمشاریع. 1.4

 
 مساهمة الوآالة المساندة الخارجية في تحديد البرنامج أو المشروع: الخطوة األولى

 
يشمل هذا تقييم أهم برامج التنمية وتوجهاتها، بما في ذلك ما تبحثه الندوات واللقاءات 

 .العالمية
 

 المواضيع واألسئلة
 

في ما تحقيق االلتزامات الوطنية على  مساعدةالالخارجية آالة المساندة آيف يمكن لو 
 يتعلق بمساواة النوع االجتماعي وآذلك بالتنمية المستديمة ؟

 على تحديد الفرص، حيث تتقاطع جهود الخارجية أن تساعدلوآالة المساندة هل يمكن  
 جهود مساندة المساواة بين مع) المياه بالدرجة األولى(دعم االستعمال المستديم للموارد 

 الرجل والمرأة ؟
هل أن إطار التعاون اإلجمالي يعتمد على تحليل الكيفية التي يؤثر بها عدم المساواة بين  

 النوع االجتماعي على المسائل المتعلقة بالبيئة ؟
هل أن الهياآل الحكومية المكلفة بالسهر على المساواة بين النوع االجتماعي قد ساهمت  

 ملية تحديد األولويات ؟في ع
هل تمت مشارآة المنظمات المهتمة بالمرأة وآذلك المدافعة عن مساواة النوع  

 االجتماعي في عملية تحديد األولويات ؟
 

 تحليل السياسات: الخطوة الثانية
 

 المواضيع واألسئلة
 

ع عند هل تم إعطاء االهتمام الكافي إلى المواضيع المتعلقة بالنوع االجتماعي وبالتنو 
 تحليل السياسات والبرامج الوطنية القائمة في مجال التصرف المندمج في مصادر المياه ؟

هل أن البرامج واالستثمارات الوطنية في مجال التصرف المندمج في مصادر المياه  من  
شأنها أن تساهم في توسيع االستفادة من المنافع والفرص المتاحة وذلك من قبل الرجل 

 قدم المساواة، خصوصا الرجل الفقير والمرأة الفقيرة ؟ والمرأة وعلى 
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إشراك المسؤولين الحكوميين األساسيين والمهتمين اآلخرين في الحوار حول : الخطوة الثالثة
 أطار السياسات المتعلقة بالتنمية الوطنية

 
 المواضيع واألسئلة

 
تماعي قد تمت هل أن المؤسسات الحكومية المسؤولة عن المساواة بين النوع االج 

 مشارآتها واستشارتها ؟
هل أن المنظمات النسائية والحرآات األخرى المدافعة عن المساواة بين النوع  

 االجتماعي قد تمت مشارآتها واستشارتها ؟
 هناك مناقشات مع منظمات لها الخبرة في مجال التصرف المندمج في آانتهل  

رتها على االضطالع بالقضايا المرتبطة مصادر المياه حول ما يتعلق بمدى اهتمامها وقد
 بالنوع االجتماعي ؟

 هل تم بذل جهود لضمان مشارآة المرأة على آل المستويات ؟ 
o  على مستوى االستشارات القاعدية ؟  
o آمختصة مهنية في مجال المياه ؟ 
o في آل مستويات الحكم ؟ 

آة المرأة على هل توجد أو سبق أن أجريت تحاليل حول العقبات التي تحول دون مشار 
 وأشكالها وهل تم تطوير استراتيجيات لتجاوز هذا النوع من العراقيل مختلف أوجهها
   والصعوبات ؟

 
 تقييم مسائل التصميم المتعلقة بالمشاريع على مستوى الجماعات المحلية: الخطوة الرابعة

 
 المواضيع واألسئلة

 
ت آل من الرجل والمرأة هل تم السعي إلى الحصول على تصورا: التصميم التقني  

 حول الخيارات التكنولوجية وخصائص التصميم ؟
هل تم تحديد مدى االختالفات بين استعداد وقدرة آل من المرأة : مساهمات المستعمل  

 والرجل على المساهمة بالعمل أو بالمال أو على تقديم مساهمة عينية ؟
ة تزيد في أعباء العمل بالنسبة هل أن المبادر: اعتبارات متعلقة بالوقت وبعبء العمل  

إلى المرأة أو الرجل أو البنت أو الولد، وذلك قبل تطبيقها وبعده ؟ هل أن الطلب على 
 عمل المرأة أو الفتاة من دون مقابل يتزايد ؟ هل هناك طلبات متناقضة ؟

آيف تمت عملية تقاسم حقوق وواجبات االستعمال والعناية بين : االستعمال والعناية  
 تلف الرجال والنساء ؟ هل أن ذلك يعكس استعمالهم لنظام الخدمات ؟مخ

 
 صياغة البرامج والمشاریع. 2.4

 
 تقييم المشاريع من أجل تدعيم القدرة المؤسساتية: الخطوة الخامسة
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 المواضيع واألسئلة

 
 مسائل النوع االجتماعي في مشاريع بناء القدرات

سات واألشخاص للعمل من منظور النوع ما هي القدرة المتوفرة اآلن لدى المؤس 
 االجتماعي ؟

ما هي القدرة المتوفرة لدى المؤسسات واألشخاص للنهوض بمساهمة المرأة في آل  
 المستويات ؟

ما هي القدرة المتوفرة لدى مختلف النساء للمساهمة في مختلف المهام في المجاالت  
 المحلية ؟التقنية وفي مراآز اتخاذ القرار وفي مستوى الجماعات 

 هل توجد سياسات توجه عمل المؤسسات  ؟ 
 

 اعتبارات النوع االجتماعي في تطوير المشاريع: الخطوة السادسة
 

 المواضيع واألسئلة
 

 هل تم تحديد االختالفات المتعلقة بالنوع االجتماعي في مجال الحقوق المائية الراهنة ؟ 
لمياه والسيطرة عليها قد تم هل أن النماذج الراهنة في مجال الوصول إلى مصادر ا 

 االهتمام بها وتحليلها ؟
هل تم االهتمام بإصالح األطر القانونية  والمؤسساتية بطريقة تسمح بالعمل على تحقيق  

 المساواة في الوصول إلى موارد اإلنتاج من قبل الرجل والمرأة على حد سواء ؟
 كل من الرجل والمرأة ؟هل تم تقييم الحاجيات واألدوار وأعباء العمل المتعلقة ب 

 
 فهم السياق والحدود األساسية للمعطيات: الخطوة السابعة

 
يتعين على المشارآين في تصميم المشروع أو البرنامج أن يتفقوا في مرحلة أولى على فهم 
مشترك للوضعية ، بما في ذلك الخصائص االجتماعية واالقتصادية ومسائل النوع 

 . يائيةاالجتماعي والخصائص البيوفيز
 

ويتعين جمع المعطيات الكافية، التي تكون مصنفة حسب الجنس آل ما أمكن ذلك، في هذه 
آما يوصى بإجراء تحليل حول آافة . المرحلة حتى يمكن إقامة األسس الضرورية للمشروع

 . أصحاب المصلحة من المشروع
 

 المواضيع واألسئلة
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ي االعتبار الحاحيات والموارد ومختلف عند دراسة قطاعات المياه، هل أن التحليل أخذ ف
األولويات الراجعة بالنظر إلى المجموعات المهمشة بحكم االنتماء الطبقي أو السن أو القدرة 

 عدم القدرة، أو الفئة أو غيرها ؟ مثال، / 
 

ضمن االستعماالت الحالية للمياه والتصرف فيها، هل تم توثيق وفهم مختلف أدوار  
االستعمال المنزلي (مرأة والرجل في استعمال المياه والتصرف فيها ومسؤوليات آل من ال

أو المنتج، االستعمال التجاري أو الزراعي، اإلنتاج من أجل البقاء، االقتصاد الحضري 
 ؟) غير الرسمي، إلى آخره

مقارنة الوصول إلى آل الموارد المتعلقة بالمياه وأدوات السيطرة عليها لدى الرجل  
الحقوق في ملكية األراضي (مين إلى طبقات اجتماعية واقتصادية مختلفة والمرأة المنت

، توفر ) وسندات رأس المال، حقوق وقوانين الوراثة، الحصول على القروض وغيرها
 )الشغل العائلي غير مدفوع األجر، العمل بمقابل، غيرها (العمل 

 
 هاخلق تصور وتحديد المشاآل التي يتعين مواجهت: الخطوة الثامنة

 
في أغلب األحيان، يقع إدراك األسباب الخفية للمشاآل بطرق متباينة من قبل مختلف 

ويمكن للتجربة في . المجموعات ذات المصلحة، بما في ذلك األشخاص من رجال ونساء
 .عمليات المشارآة أن تبدو على قدر آبير من األهمية في إقامة فهم واسع للوضعية

 
ات، يمكن للمشارآين أيضا أن يتولوا البحث في التجارب وخالل عملية تحديد اإلشكالي

 .المماثلة سواء آان ذلك في البلد أو خارجه
 

 المواضيع واألسئلة
 

 من هم األشخاص الذين تمت استشارتهم وما هي صورة مشارآتهم في عملية االستشارة ؟ 
o  هل أن االستشارة شملت الرجال وآذلك النساء ؟ هل آانت هناك محاوالت

جامعيون، (ية إلشراك المدافعين عن مساواة النوع االجتماعي والمختصين خصوص
 ؟) باحثون، محللو سياسات

o  هل تم تنظيم عملية االستشارة بطريقة تسمح بالحصول على أآثر ما يمكن من
اإلفادات الصادرة عن النساء وعن النشيطين في مجال المساواة بين النوع االجتماعي 

 ؟
 

 ديد استراتيجيات بديلةتح: الخطوة التاسعة
 

يتعين على العديد من الجماعات ذات المصلحة القيام بعملية استكشاف لالستراتيجيات 
البديلة، وذلك حتى ال يقع تجاهل بعض المقاربات المجددة أو الفرص الجديدة وحتى يتم 

 .تحديد المخاطر الكامنة
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 المواضيع واألسئلة

 
لة، يتعين التوقف عند الفوائد المحتملة من استراتيجيات عند النظر في االستراتيجيات البدي

 .تروم النهوض بمساهمة المرأة وتعمل على تحقيق تصرف مستديم في الموارد المائية
 

 اختيار االستراتيجية الواعدة أآثر: الخطوة العاشرة
 

ي قبل اتخاذ القرار بخصوص استراتيجية أي برنامج أو مشروع، يكون من المهم أن نأخذ ف
االعتبار انعكاسات بعض الحلول الممكنة في ما يتعلق بالتأثيرات الممكنة وبالفرص التي 

 .يمكن استغاللها وبالفوائد المترتبة عن مقايضة استراتيجية ما باستراتيجية أخرى
 

إن التدخالت يمكن أن تؤدي إلى بعض المخاطروأن تنتج عنها انعكاسات إيجابية . المخاطر
 .أو سلبية

 
إن المدى المحدد لتدخل مقترح يمكن أن يمنع البحث عن إجراءات قادرة على الحد . الفرص

إنه بإمكان البحث عن الفرص أن يمهد الطريق إلى الوصول إلى حلول . من المفعول السلبي
 .خالقة

 
إنه من المهم أن يتم فهم إمكانيات المقايضة وآلفة الفرص المترتبة عن .  فوائد المقايضة
 .تراتيجياتمختلف االس

 
يتعين آذلك دراسة قدرة المنظمات والمؤسسات واألشخاص المعنيين على القيام بالنشاط 

 .بصورة مجدية ومفيدة ومستديمة
  

 المواضيع واألسئلة
 

عند دراسة إمكانيات المقايضة بين االستراتيجيات، هل تم بذل عناية خاصة للتأآد من أن  
 المرأة لن تكون من بين الخاسرين ؟

 يتوقف تحليل المخاطر عند االنعكاسات المحتملة المختلفة، بما في ذلك ما هو سلبي هل 
 وما هو إيجابي، على آل من المرأة والرجل والشاب والشيخ ؟

هل سبق القيام بتحليل حول فرص التغيير واحتمال الوصول إلى االعتراف بمشارآة  
 الرجل والشاب والشيخ ؟المرأة وبضمان المساواة في االستفادة من قبل المرأة و

عند اعتبار قدرات الوزارات والمؤسسات ذات العالقة بالمبادرة، هل تتوفر لهذه  
المؤسسات القدرة على تحديد القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي وعلى إدماجها في عملها 

 :؟ من باب المثال 



   

 
Resource Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                 
 

165 

o  لنوع االجتماعي في  بقضايا االمعلومات المتعلقةإمكانية الوصول إلى هل تتوفر لديها
 القطاع الذي يعود إليها بالنظر ؟

o  هل تتوفر لديها الخبرة على صياغة وعلى تحليل المسائل في بعدها المرتبط بالنوع
  االجتماعي ضمن التصرف المندمج في مصادر المياه ؟

تتيح مشارآة العموم وتفعيل الجماعة المحلية هل أن المؤسسة قد طورت استراتيجية  
 فهم وجهات نظر آل من الرجل والمرأة وأولويات آل منهما ؟وتحاول ت

 
 تحديد األهداف والنتائج: الخطوة الحادية عشر

 
يتعين أن يحسن المشارآون إعداد برنامج المساندة في تصميم المشروع، بمعنى أنه يتعين 

 .تحديد تنظيم هرمي لألهداف والنتائج واألنشطة والمساهمات
   

 المواضيع واألسئلة
 

وإذا آان . اعتبار هل أنه من المفيد أم ال تحديد أهداف خصوصية ترتبط بالنوع االجتماعي 
من غير المنتظر الوصول إلى نتائج ملموسة تتعلق بالنوع االجتماعي، فعندها يحصل 

وفي العادة، تتجه الجهود إلى الترآيز على النتائج . االتجاه نحو تجاهل هذا الجانب
 .ثائق التخطيط للمشروعالمنتظرة آما تحددها و

 
 استعمال اإلطار المنطقي: الخطوة الثانية عشر

 
 . هو جدول يلخص العناصر األساسية المكونة لتصميم البرنامج أو المشروعاإلطار المنطقي

   
 المواضيع واألسئلة

 
اإلطار هل أن المواضيع ذات العالقة بالنوع االجتماعي محددة بالوضوح الكافي في  

  ؟المنطقي
ل توجد مؤشرات خصوصية وقع تحديدها لمتابعة النتائج المرتبطة بالتنوع وبالمساواة ه 

 بين النوع االجتماعي ؟
 هل ستكون تلك المؤشرات مصنفة على أساس الفروق في الجنس ؟  
 

 تحديد األنشطة: الخطوة الثالثة عشر
 

 ستسمح بالوصول عند ما يتم االتفاق بخصوص النتائج المنتظرة، يجب تحديد األنشطة التي
 .إلى تلك النتائج

   
 المواضيع واألسئلة
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 ما هي األنشطة المطلوبة لضمان االهتمام بمواضيع النوع االجتماعي ؟ 
 هل أن التكوين مطلوب ؟ 
هل من الضروري القيام ببحث في مواضيع خصوصية أو جلب نشيطين معينين لهم  

 مصلحة في الموضوع ؟ 
 الجيد والحذر مطلوب لضمان أن ال يضيع الترآيز على لقد أظهرت التجارب أن التخطيط 

 .بعد النوع االجتماعي
 

 تحديد تفاصيل التصرف المتفق عليه: الخطوة الرابعة عشر
 

من مكونات صياغة المشروع، يكون من الضروري جدا تحديد الكيفية التي سيتم بها إنجاز 
شروع سيتم تحقيقها ضمن األنشطة حتى يمكن ضمان أن مساندة البرنامج أو أهداف الم

 . حدود الزمن والجودة والكلفة المعينة مسبقا
   

 المواضيع واألسئلة
 

هل أن الوآالة أو المؤسسة التي ستتولى التنفيذ معروفة بالتزامها بالمساواة بين النوع  
 االجتماعي وبتحقيق نتائج إيجابية لفائدة المرأة من خالل المشروع ؟

عات المرتبطة بمختلف مظاهر النوع االجتماعي في المشروع هل أن المسؤوليات والتطل 
 مفصلة بالوضوح الكافي في وثائق المشروع ، وفي االتفاقيات وفي العقود  ؟

 
 تحديد مؤشرات خصوصية للمتابعة والتقييم: الخطوة الخامسة عشر

 
منتظرة تساعد المؤشرات في تحديد المدى الذي يحقق فيه البرنامج أو المشروع النتائج ال

ومن خالل العملية االستشارية التي تم التعرض إليها سابقا، يتفق المشارآون على . منه
الكيفية التي سيتم بها قياس درجة التقدم في تحقيق النتائج وعلى ما ستكون عليه مؤشرات 

ويجب تحديد تفاصيل المتابعة والتقييم خالل عملية صياغة المشروع أو .  نجاح المشروع
 . وصياغة أهدافهالبرنامج

   
 المواضيع واألسئلة

 
في المشاريع التي تتعلق بمبادرات تهم الجماعة المحلية باألساس، هل ساهم آل من  

 الرجل والمرأة في خلق المؤشرات ؟
هل توجد مؤشرات من شأنها أن تتابع التقدم نحو تحقيق أهداف خصوصية تتعلق  

من منطلق النوع االجتماعي أو بالحد من بمساهمة المرأة وبقدرات المنظمات على العمل 
 الوقت الذي تخصصه المرأة للحصول على المياه، أو غيرها ؟

 



   

 
Resource Guide Mainstreaming Gender in Water Management                                                                                                                                                 
 

167 

 تحديد العوامل والمخاطر الخارجية : الخطوة السادسة عشر
 

العوامل الخارجية هي أحداث أو قرارات تكون خارجة عن نطاق مسيري المشروع أو 
 أهدافه أو على الوصول إلى النتائج أو على البرنامج، ولكنها مع ذلك تؤثر على تحقيق

 . تطبيق أنشطته أو على الحصول على المساهمات الخاصة به واستعمالها
   

 المواضيع واألسئلة
 

إن قدرة المرأة على المشارآة في المبادرة يمكن أن تتأثر بعدد واسع من العوامل التي تخرج 
 بين الرجل والمرأة، ورعاية األطفال عن سيطرة مسيري البرنامج، مثل المواقف المميزة

 .والمسؤوليات المنزلية، ودرجة التعلم، وعدم توفر الوقت الكافي وغيرها
 

 تحديد االلتزامات السابقة: الخطوة السابعة عشر
 

من بين الطرق المعروفة للتقليل من المخاطر، يمكن أن نشير إلى وجوب العمل على أن ال 
 .  فر بعض الشروطتنطلق األنشطة إال عندما تتو

   
 المواضيع واألسئلة

 
من المهم متابعة هل أن الظروف األولية التي تتعلق بمواضيع النوع االجتماعي قد تم 

من باب المثال، هل أن المخطط نص على وجوب انتداب مختص في قضايا النوع . توفيرها
 االجتماعي وهل تم تطبيق ذلك ؟

 
  التطبيق3.4

 
 تأمين مشارآة جيدة: الخطوة الثامنة عشر

 
 المواضيع واألسئلة

 
هل أن المؤسسات الحكومية المسؤولة عن المساواة والعدالة بين الجنسين ستكون ممثلة  

 خالل عملية التطبيق ؟
هل يوجد تمثيل في فريق عمل المشروع لمنظمات لها الخبرة في مجال التصرف المندمج  

 في مصادر المياه  ؟
ء لكي تشارآن في المجاالت التقنية وفي مناصب اتخاذ القرار هل تم إعطاء الفرصة للنسا 

 ؟ 
هل ستتسبب المبادرة في الزيادة في عبء العمل غير مدفوع األجر خالل التنفيذ بالنسبة  

 إلى المرأة أو الرجل أو الفتاة أو الولد وذلك إلى حدود تتجاوز ما تم اإلعداد له مسبقا ؟
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  المتابعة والتقييم4.4

 
 المتابعة: لتاسعة عشرالخطوة ا

 
 المواضيع واألسئلة

 
خالل اإلعداد لتقديم التقارير والمراجعات السنوية، يتعين تحليل التغيرات المهمة الحاصلة  

 :على امتداد السنة المنقضية، من نوع 
o  التشريعات الجديدة، السياسات وااللتزامات الحكومية الخاصة بالمساواة بين النوع

 تتعلق تلك السياسات بملكية األرض أو بالقروض أو بالعالقة يمكن أن(االجتماعي 
 )مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها

o  المنظمات أو الشبكات النسائية الجديدة أو التغييرات الحاصلة في مستوى اهتمامات
 .أو قدرات المنظمات الموجودة من قبل

o جتماعية والتي تؤثر التغييرات الحاصلة في الظروف أو التوجهات االقتصادية واال
 .على األولويات والموارد والحاجيات في مجال التصرف المندمج في مصادر المياه

 هل أن المعطيات المستعملة في المتابعة مقسمة حسب الجنس ؟ 
 

 التقييم: الخطوة العشرون
 

 المواضيع واألسئلة
 

يا النوع الخاصة بعملية التقييم تنص بوضوح على قضا" الشروط المرجعية"هل أن  
 االجتماعي وإشكالياته التي ستتم معالجتها في هذه العملية ؟

هل أن التقييم سيأخذ في االعتبار ما سينتج عن المشروع في ما يتعلق باختالف الحاجيات  
 واألولويات عند آل من المرأة والرجل ؟

يندرج هل أن فريق التقييم يتوفر على الخبرة الضرورية لدراسة السياق الخصوصي الذي  
 ؟) الري، توفر المياه ومداواتها، األراضي المروية وغيرها(فيه المشروع 

 :عند تولي عملية التقييم هل سيعمل القائمون بها على  
o الفصل بين المعطيات المتوفرة على أساس الجنس ؟ 
o  السعي إلى الحصول على مساهمة آل من المرأة والرجل في نفس الوقت وتحليل

 ه ؟الفوارق ونقاط الشب
المرتبطة بالعمل من وجهة نظر " الدروس المستخلصة"هل ستتولى عملية التقييم تعيين  

النوع االجتماعي في التصرف في موارد المياه، وذلك حتى يكون من الممكن نقل تلك 
 الدروس إلى آل أعمال المنظمة ؟
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وهو يحدد . ملف األدوات هذا توجيهات تتعلق بالتدريب على التحسيس بمشارآة النوع االجتماعييقدم 
وتنطلق هذه التوجيهات من فرضية . المفاهيم األساسية في عملية النهوض بالوعي حول النوع االجتماعي

ات المختلفة والتمارين واأللعاب التي غالبا ما تستعمل آل ما يشمل ملف األدوات والتقني. التعلم التجريبي
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 قد وضعت لتكون موارد تستعمل في التدريب الذاتي، ولالستعمال في رغم أن حزم المعلومات هذه
ع االجتماعي، فإنه يمكن أيضا إدراجها وضعيات ورشات العمل التي يقع تخصيصها لموضوع إدماج النو

. في ورشات العمل المتعلقة بمواضيع أخرى وذلك سعيا إلى تدعيم إمكانيات إدماج النوع االجتماعي فيها
وتحتوي آل واحدة من حزم المعلومات على معلومات ملخصة إلى جانب مالحظات يستعملها المحاضر أو 

المواد األخرى للمطالعة وروابط بموارد متصلة بالموضوع المدرب ومواد يتم توزيعها وتمارين وبعض 
  .ومتوفرة على شبكة األنترنات

Available at: http://undp.org/gender/capacity/gm_info_module.html 
 
 
Beyond Rhetoric: male involvement in gender and development policy and practice. 
Gender Training with Men. 

A collection of articles on reflections and pointers on gender training for men. The 
experiences include many different countries and cultures. 

 في مجال النوع تتناول بالبحث تدريب الذآورمجموعة من المقاالت تحتوي على أفكار ومؤشرات 
   .وتشمل التجربة على العديد من البلدان والثقافات المختلفة . االجتماعي

Available at: http://www.brad.ac.uk/acad/dppc/gender/mandmweb/seminar5.html 
 
 
WaterAid, 2002. Indicators for a gender-sensitive approach to Sanitation Programmes and 
Services. Available at:  http://www.wateraid.org/documents/g_indicators_san.pdf 
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Available at: http://www.wateraid.org/documents/g_indicators_water.pdf 
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l'assainissement. Bamako. CREPA, Bamako, Mali. 
 
 

 مصادر باللغة اإلسبانية
Spanish Language Resources 
 
ANESAPA – PROAPAC – GTZ, 2003. Género en Saneamiento Basico. Sistema Modular de 
Capacitación. 

Los contenidos son formativos y parten de los conceptos básicos que hacen al género, 
para introducir luego el género en saneamiento básico, el estado actual del género y las 
herramientas para transversalizar el enfoque de género en proyectos de agua y 
saneamiento. 
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HIVOS – Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias Para la Paz y el Progreso 
Humano, 1999. Ojos que no ven … Corazones que sienten: Indicadores de equidad. UICN, 
San José de Costa Rica 

Esta publicación une las áreas de género y medio ambiente, a través de un proceso 
que pretende facilitar y apoyar a organizaciones e iniciativas de desarrollo rural de la 
región, asegurando la incorporación de la perspectiva de equidad de género en su 
quehacer institucional. Se enmarca en herramientas e instrumentos que permiten 
incorporar la perspectiva de equidad de género en el ciclo de un proyecto. 

 
Programa de Agua y Saneamiento, América Latina y el Caribe, Metodología e Instrumentos 
para su inclusión en Proyectos de Agua y Saneamiento. World Bank Office, Lima, Peru. 

Methodologies and instruments for gender mainstreaming in water supply and 
sanitation projects. Disponible en:http://www.aprchile.cl/pdfs/and_genero.pdf 
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Chapter 5 Gender Mainstreaming in Water Sector Policies and Institutions 

 سمالخاالفصل 
 عي في سياسات قطاع المياه ومؤسساتهإدماج النوع االجتما

 
 

 ما المقصود بسياسة النوع االجتماعي ؟
 

 تنصيصا عموميا على التزام بلد أو منظمة ما باالهتمام بقضايا سياسة النوع االجتماعيتمثل 
وتتعلق . النوع االجتماعي اهتماما جديا، وهي إطار لما يعنيه ذلك في سياق عمل المنظمة

 : في تسيير موارد المياه أو التصرف فيها بالبعدين التاليينماعيسياسة النوع االجت
 

أي بمعنى مشارآة المرأة والرجل في التخطيط والبناء واالستعمال : عمل المنظمة 
 .والعناية والتصرف في موارد المياه المنزلية، والري وفي حماية المحيط والصحة

قضايا ذات التأثير على المشتغلين بمعنى ال: الثقافة والموارد البشرية داخل المنظمة 
والمشتغالت داخل مكان العمل، من صنف االنتداب والترقية وفرص التكوين للنساء 
والرجال من بين العاملين في المؤسسة والتمييز بين الجنسين وقضايا التحرش 

النوع (ومواضيع مثل العناية باألطفال ورخص األمومة أو األبوة ونظم التنقل السليم 
  Gender and Water Alliance, 2003)جتماعي وتحالف المياه اال

 
 سياسة للنوع االجتماعي ؟لماذا یتعين تطویر 

 
 يمثل نقطة بداية مفيدة يجري بها العمل من أجل ترآيز تطوير سياسة للنوع االجتماعيإن 

ى وبالنسبة إل. االهتمام على قضايا النوع االجتماعي داخل منظمة وبخصوص العمل فيها
المنظمات التي اتخذت بعد بعض الخطوات نحو النهوض بالحساسية المبنية على النوع 

تطوير سياسة ، يمثل )مثال من خالل تمكين العاملين بها من التكوين ومن األدلة(االجتماعي 
 فرصة لتأآيد وإضفاء صبغة رسمية على الخطوات التي تم قطعها وللتفكير للنوع االجتماعي
 : توفر لنوع االجتماعياسياسة إن . ريقة استراتيجيةفي المستقبل بط

 
فرصة ذات قيمة عالية لتيسير مشارآة العاملين وذوي المصالح اآلخرين للتفكير في  

األسباب التي تجعل النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية على درجة آبيرة من 
 .جال الممارسةاألهمية بالنسبة إلى عمل المنظمة وفي االنعكاسات الحاصلة في م

تنصيصا عموميا على التزام المنظمة بالتعامل مع قضايا النوع االجتماعي تعامال  
 .جديا

 . عليه ومؤشرات على التغييراعمال يتعلق بالنوع االجتماعي موافق 
 .آلية للمحاسبة يمكن استعمالها في تقييم ما تحققه المنظمة 
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بان استراتيجية للعمل المتواصل من أجل  وتطبيقها يتطلتطوير سياسة للنوع االجتماعيإن 
هو سياسة التطوير إن . بناء القدرات بالنسبة إلى آل أعضاء المؤسسة أو المنظمة وشرآائها

 التي لنوع االجتماعيفمن المفيد والهام أن نعود إلى سياسات ا. عملية ال تتوقف عند القيام بها
ه ومراجعة الدروس المستخلصة من آانت قيد التطبيق لمدة مضت، فنتولى تقييم ما تحقق

التجربة ونطور ثم نصدر التزامات وقعت مراجعتها ضمن تلك السياسة حسب ما تقتضيه 
 :إن الشكل الموالي يظهر آيف يتعين أن تكون صياغة تلك السياسة عملية مستمرة . الحاجة

 
 
 
 

 صياغة السياسة یتعين أن تكون عملية مستمرة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مكونات السياسة
 :جلية وهامة الآتساب سياسة للنوع االجتماعي تكون فعالة هناك ثالثة مكونات 

وهو يعالج قضايا النوع االجتماعي في مظهرها المتعلق : التحليل المرتبط بالوضعية  
وتتضمن هذه األخيرة معالجة معارف العاملين . بالجماعات المستفيدة وبالمنظمة ذاتها

 القيام تولي
بتحليل 
  للوضعية

تدعيم السياسة من   
 خالل التطبيق

وتخصيص الموارد 
الضرورية

تطوير 
وتدعيم 
 سياسة
واعية

تقييم مفعول 
  المقاربات

المعتمدة على النوع 
 جتماعياال
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وهي . قدراتهم والتزاماتهم وممارساتهم في آل ما له صلة بقضايا النوع االجتماعيو
تتضمن أيضا معالجة قضايا النوع االجتماعي التي يكون لها تأثير على مجموع 

من نوع الفوارق المرتبطة بالنوع االجتماعي عند فرص الترقية أو ( العاملين 
 ).التحرش الجنسي داخل مكان العمل

يتعين أن يقع تحديد هذا على أساس تحليل الوضعية وهو يشمل : ذاتها السياسة  
تفسيرا لألسباب التي تجعل المنظمة تعتبر قضايا النوع االجتماعي ذات أهمية، 
ونظرة المنظمة إلى الممارسات المرتبطة بالنوع االجتماعي وآذلك الطرق المختلفة 

 .التي سيؤثر بها مثل هذا الفهم على عمل المنظمة
هذا الجزء يقدم بالتفصيل الكيفية التي سيتم بها : استراتيجية تطبيق أو مخطط عمل  

تطبيق السياسة خالل فترة معينة من الزمن، بما في ذلك تحديد األنشطة والميزانية 
 .والمسؤوليات والمؤشرات التي تستعمل للمتابعة والتقييم

 
وإن االستراتيجيات ومخططات . عموميةإن الوثائق المتعلقة بالسياسة غالبا ما تكون وثائق 

وتدمج بعض المنظمات بعض أوجه تحليل الوضعية . العمل غالبا ما تكون وثائق داخلية
لديها ضمن الوثائق العمومية، في حين تقتصر مثل تلك الوثائق في منظمات أخرى على 

ا الذي يغطي وتختلف مثل تلك السياسات اختالفا آبيرا في ما يتعلق بطوله. السياسة وحدها
 .من صفحتين إلى عدة صفحات، وذلك طبقا لما تختار آل منظمة أن تدرجه فيها

 
 تمكين المؤسسات

وبالتالي فإنه يصبح . إن تطبيق سياسة ما سيرتبط إلى حد بعيد باإلطار المؤسساتي المساند
وآذلك إن تطوير فهم والتزام وقدرات مناسبة . من الضروري أن نهتم بالمنظمة في حد ذاتها

معالجة القضايا المرتبطة بعدم مساواة النوع االجتماعي داخل مؤسسة أو منظمة تمثل آلها 
فاألنشطة من نوع بناء القدرات ، وتخصيص . عملية طويلة المدى في التغيير التنظيمي

 . ميزانية وتحديد مؤشرات وعملية المتابعة تتطلب أن يتم القيام بها
 

عض نقاط الضغط التنظيمية المهمة في تطبيق سياسة مرتبطة يلخص الجدول الملحق أسفله ب
 .بالنوع االجتماعي

 
 النقاط التنظيمية المهمة في تطبيق سياسة مرتبطة بالنوع االجتماعي: جدول 

الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التغيير  المواضيع الواجب اعتبارها صنف المدخل
 التنظيمي

   مخطط العمل
السياسة ومخططات 

 العمل
سياسات النوع االجتماعي 

االهتمام بالنوع في آل : 
 .السياسات

هل توجد سياسة للنوع  
 االجتماعي ؟ 

متى تم تطويرها ومن شارك في  
 ذلك؟

هل تستعمل معطيات تظهر  
 الفرق بين الجنسين ؟  

 هل توجد متابعة لعملية تنفيذها ؟ 

إذا لم تكن هناك سياسة خاصة بالنوع االجتماعي 
لوضع على رغبة في إصالح عدم واقتصر ا

المساواة بين الرجل والمرأة، فيتعين اتباع 
 . الخطوات المفصلة أعاله
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ما هو موقف السؤلين السامين   التأثير على السياسات
عن التصرف بخصوص قضايا 
النوع االجتماعي ؟ من هم قادة 
الرأي الرسميين وغير الرسميين 

 ؟
ما هي الوآاالت أو من هم  

لخارجيون ذوو األشخاص ا
 التأثير على المنظمة ؟

 ما هي مؤسسات اتخاذ القرار ؟ 

 تقييم من هم أصحاب الريادة في مجال المساواة -
 .وعدم المساواة بين النوع االجتماعي

 
 تشجيع مساهمة آل العاملين والمسؤولين ذوي -

 العالقة اآلن ومستقبال 
 
 خلق مناخ يشجع على المساهمة من أجل سياسة -

 .ع االجتماعيللنو

 الموارد البشریة
 ذوي العالقة  العاملون-

المباشرة بقضايا النوع 
 االجتماعي

  بقية العاملين-

هل توجد وحدة معينة أو شخص  
تعود له مسؤولية النوع 

 االجتماعي ؟
ما هو عملهم بالتحديد وما هي  

الموارد المتاحة ؟ هل يشمل 
الوعي بالنوع االجتماعي 

 العاملين أعضاء آخرين من بين
 ؟
هل أن الحساسية للنوع  

االجتماعي مشمولة في جدول 
المهام وهل يتم اعتبارها في 

 تقييم المردود ؟

 وجوب توفر شروط مرجعية واضحة للوحدة أو -
 الشخص المهتم بالنوع االجتماعي

 تحديد برامج تدريب حول إدماج النوع -
االجتماعي والدفاع عنه آعملية متواصلة تحدد 

 .داف معينةلها أه
  توفير مساندة مهنية قوية وفعالة-
 تيسير مشارآة وحدة النوع االجتماعي آمكون -

 .أساسي للبرامج والعمليات الجارية

 الوقت/ موارد المال 
 مبادرات المساواة بين -

النوع االجتماعي في 
 الميدان

 مبادرات بناء القدرات -
 لفائدة آافة العاملين

بناء هل تتوفر موارد تمويل ل 
القدرات في مجال النوع 

 االجتماعي ؟
هل تتوفر موارد تمويل ألنشطة  

 النوع االجتماعي على الميدان ؟

 تخصيص ميزانيات لبناء القدرات لدى آل -
 .العاملين ولألنشطة على الميدان

 تخصيص الوقت الكافي للقيام بأنشطة على -
 .المستوى العملي

 . ل تطوير مؤشرات لمتابعة التقدم المسج-

األنظمة، اإلجراءات 
 واألدوات

هل تم إدراج االهتمام بالنوع  
االجتماعي في األنظمة 

أنظمة (واإلجراءات الروتينية 
اإلعالم، التقييمات، التخطيط 

 ؟) والمتابعة 
هل تم إعطاء أدلة إلى آافة  

العاملين حول إدماج النوع 
 االجتماعي ؟

 ات دمج النوع االجتماعي في األنظمة واإلجراء-
 تطوير نظام معلومات يعتمد معطيات مفصلة -

 حسب الجنس
 دمج النوع االجتماعي في الشروط المرجعية -

 والمقابالت الخاصة بانتداب العاملين
 توفير مؤشرات بمكن استعمالها في متابعة -

درجة التقدم على مستوى تطبيق سياسة النوع 
 االجتماعي

 تطوير أدلة وقوائم نقاط المراقبة 
   فة العملثقا

اإلحصائيات المرتبطة 
 بالعاملين

ما هي أعداد الرجال والنساء من  
بين العاملين في آل واحد من 
مستويات المسؤولية بالمنظمة 
 وما هي أدوارهم وقطاعاتهم ؟

 تفقد سياسة التشغيل واالنتداب  

 توخي سياسة انتداب ذات حساسية بالنوع -
 وإن آان االجتماعي وال تميز بين الجنسين، حتى

اعتبار الجنس ال يعني بالضرورة موازنة 
 .األعداد

 تمكين آافة العاملين من الوصول إلى عمليات -
 .اتخاذ القرار

الحاجيات االستراتيجية 
والعملية لكل من الرجال 

هل أن المنظمة تخلق محيطا  
سليما وعمليا لكل من الرجل 

 تحليل المنظمة في ما يتعلق بحساسيتها لكل -
الحاجيات المختلفة التي يعبر عنها الرجال 
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والمرأة، مثال النقل، بيوت  والنساء
ية باألطفال وتوخي الراحة، العنا

المرونة بخصوص ساعات 
 العمل ؟

 والنساء،
 النظر في وضعية الموارد المتوفرة للمنظمة، -

مثل التجهيزات وأثاث المكاتب وتصميم بيوت 
 للرجال هل هذه األخيرة مالئمة. الراحة وغيرها
 وللنساء آذلك ؟

آيف يتم انتقال المعلومات وإلى   ثقافة المؤسسة
أي مدى يقع إدماج الرجال 

 والنساء في سلسلة االتصال ؟
ما هي أبرز القيم التي يتقاسمها  

العاملون ؟ هل لها صلة 
بالمساواة ؟ وبأآثر تحديد هل 

 ترتبط بالنوع االجتماعي ؟
هل أن عملية اتخاذ القرار تتم  

ورة مرآزية أو بصورة ال بص
 مرآزية ؟

ما هو المواقف المعبر عنها تجاه  
الذآور واإلناث من بين العاملين 

 ؟ 

 اعتماد ثقافة مؤسسة تعطي نفس القيمة للمنظور -
 .النسائي وللمنظور الرجالي على قدم المساواة

 النص صراحة على التزام المؤسسة بالمساواة -
 .ساتها وبرامجهابين النوع االجتماعي في آل سيا

 إضفاء الالمرآزية على عملية اتخاذ القرار -
للسماح لكل من الرجل والمرأة بإسماع صوتهما 

 .في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمؤسسة

ما هي نظرة الرجال والنساء من   نظرة العاملين
بين مجموع العاملين إلى مسائل 

 النوع االجتماعي ؟

القدرات ورفع الوعي  القيام ببرامج تتعلق ببناء -
في مجال النوع االجتماعي، خاصة في 
الوضعيات التي ينظر فيها إلى النوع االجتماعي 
آمجرد واحدة من المتطلبات وال يعتبر قيمة من 

 .قيم المؤسسة
هل تتوفر في المؤسسة سياسة   السياسة واألنشطة

لتساوي الفرص ؟ ما هي 
المجاالت التي تشملها مثل تلك 

آيف يتم التعريف بها السياسة ؟ 
 وتطبيقها ؟

 وجوب االهتمام بموضوع المساواة داخل هيكل -
المؤسسات وضمن ثقافتها وبين العاملين بها، 
وآذلك في البرامج والسياسات واإلجراءات 

 .المعمول بها
 التقييم والتقدير المستمران باستعمال مؤشرات -

تعكس مسائل النوع االجتماعي للتمكن من إجراء 
 . جعة شاملةمرا

  2002بتصرف عن دربيشایر، : المصدر 
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Glossary 
 مسرد معجمي

 
Adaptation (adaptive capacity and adaptive strategies) 

تعني قدرة منظومات آسب الّرزق على التعاطي أو التكّيف مع الّتغيير  )القدرة على التكّيف واستراتيجّيات التكّيف( التكّيف
الّرزق عبر تطوير المهارات الّضرورّية والقدرات بتقليص عرضتها للتأّثر من خالل استراتيجّيات مثل تنويع مصادر 

 .وآذلك إمكانية بلوغ موارد الّدعم مثل القروض الّصغيرة

Disaster 

 تعني حالة إرباك جدّية لسير عمل جماعة بشرّية أو مجتمع تسّبب خسائر بشرّية ومادّية واقتصادّية أو بينّية واسعة آارثة
والكارثة دالة . شرّية المتأّثرة على الّتعاطي مع الكارثة باستخدام مواردها الذاتّيةالّنطاق تتجاوز قدرة تلك الجماعة الب

 العرضة للتأّثر+ مصادر الخطر : مرتبطة بنسق المخاطر
 

Empowerment 
 

ول اوهو ما يعني ضبط جد:  يعني في خصوص الّناس، رجاال ونساء، اإلمساك بزمام الّسيطرة على حياتهم الّتمكين
ال يستطيع أي فرد : ذاتّية باآتساب المهارات وصنع الّثقة بالّنفس وحّل المشاآل وتطوير االعتماد على الذاتاألعمال ال

إال أّنه .  أو في الّتعبير عن نفسههفالفرد فقط رجال آان أو امرأة هو الذي يمّكن نفسه من أجل وضع خيارات. تمكين فرد آخر
 .مسارات القادرة على تغذية الّتمكين الذاتي لألفراد والجماعاتيمكن لوآاالت الّتعاون الّدولي أن تدعم ال

 
Gender 
 

 بين الّنساء العالقةهو مجموعة نوعّية ثقافّيا من الخصائص تعّرف الّسلوك االجتماعي للّنساء والّرجال و الّنوع االجتماعي
اء أو إلى الّرجال وإّنما إلى العالقة بين الّنساء والّرجال، وبالّتالي فاّن عبارة الّنوع االجتماعي ال تحيل ببساطة إلى الّنس

وباعتبار أّنه مصطلح عالئقي فاّن الّنوع االجتماعي يجب أن يشمل . والّرجال والّطريقة التي تبنى بها تلك العالقة اجتماعيا
 أداة تحليلّية لفهم وعلى غرار مفاهيم الطبقة والعنصر واالنتماء العرقي فإّن الّنوع االجتماعي هو. الّرجالوالّنساء 

 )1996وضع المرأة، آندا، (المسارات أو األنساق االجتماعّية 
 

Gender Analysis 
 

يعني أسلوبا منهجّيا في الّنظر إلى األدوار المختلفة للمرأة والّرجل في الّتنمية وفي  :ي عاالجتمالّتحليل المراعي للّنوع ا
من يفعل ": من؟"فة جوهرّية يطرح الّتحليل المراعي للّنوع االجتماعي الّسؤال الّتأثيرات المختلفة للّتنمية على المرأة وبص

ماذا ومن يمكنه بلوغ  ماذا والّسيطرة على ماذا من المنافع ومن ماذا، لفائدة الجنسين من مختلف الّشرائح العمرّية والّطبقات 
لمراعي للّنوع االجتماعي آذلك أّنه في آل مجموعة والديانات والجماعات العرقّية واألجناس والّطوائف؟ ويعني الّتحليل ا

ويتطّلب . آبرى سكانّية أو اجتماعّية اقتصادّية وثقافّية يتّم فصل البيانات حسب الجنس وتحليلها بشكل منفصل حسب الجنس
من مراحل األمر هنا ترآيزا مراعيا للّنوع االجتماعي، بمعنى الّنظر إلى الذآور واإلناث بشكل منفصل في أي مرحلة 

وعلى المرء أن يسأل لماذا سيكون ألي نشاط خاص أو قرار أو خّطة تأثير على الّرجال يختلف عن الّتأثير . مسار الّتنمية
الذي سيكون له على الّنساء، وعلى بعض الّنساء أو بعض الّرجال بشكل يختلف عن الّتأثير الذي سيكون له على سائر 

من شأن الّنظر في آيفّية توزيع مهام إدارة المياه بين الجنسين أو عبر الّشرائح ). 1993راني بارآر (الّنساء أو الّرجال 
العمرّية على سبيل المثال أن يبرز الجوانب التي يجب أن تعمل عليها مشاريع المياه مع الّنساء أو مع الّرجال باعتبار أّنه 

فان (الضطالع بمهام وامتالك سلطة قرار ومعرفة مختلفة توجد في األسر شرائح مختلفة من الّنساء والّرجال تميل إلى ا
 )  1998ويجك، 

 
Gender Equality 
 

وتعني عبارة مساواة الّنوع االجتماعي بأن للّنساء . تعني أّن للّنساء والّرجال نفس الوضع : مساواة الّنوع االجتماعي
لى المساهمة في الّتنمية السياسّية واالقتصادّية والثقافّية والّرجال فرصا متساوية في تحقيق آامل حقوقهم اإلنسانية والقدرة ع

وبالّتالي فاّن مساواة الّنوع االجتماعي هو الّتثمين المتساوي من المجتمع ألوجه الّشبه وأوجه . الوطنّية وباالنتفاع بالّنتائج
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والّرجال مثل األدوار المختلفة للّنساء والّرجال االختالف بين الّنساء والّرجال واألدوار المتغّيرة التي يقوم بها آل من الّنساء 
 . في إدارة الموارد المالّية

 
Gender Equity 
 

ولضمان العدل يجب أن تتوّفر غالبا تدابير . يعنى مسار انتهاج العدل إزاء الّنساء والّرجال:  نصاف الّنوع االجتماعيإ
ويؤّدي ذلك  اإلنصاف إلى . ساء والّرجال من العمل على نطاق فاعلالعوائق الّتاريخّية واالجتماعّية التي تمنع الّنلمعاوضة 

وغالبا ما يتطّلب إنصاف الّنوع االجتماعي في قطاعات المياه سياسات نوعّية ترّآز على تنمية القدرات . تحقيق المساواة
لعائق الّتاريخي أمامهّن في صنع القرار الفنّية للّنساء وتوظيف وترقية الّنساء في مجال إدارة الموارد المائّية من أجل إزالة ا

 .في تلك القطاعات
 

Gender Mainstreaming 
 

.  والّرجال من أجل االستفادة من تضمينات أي إجراء مخطط له الّنساءمساريعني :  على المساروضع الّنوع االجتماعي
وهي إستراتيجية في جعل . المستوياتويشمل ذلك جوانب الّتشريع والّسياسات والبرامج في آافة المجاالت وعلى آافة 

مشاغل وتجارب الّنساء وآذلك الّرجال بعدا ال يتجّزأ في آافة الفضاءات السياسّية واالقتصادّية والمجتمعّية بما يجلب 
ويكمن الهدف األقصى في بلوغ مساواة الّنوع . المنفعة للّنساء والّرجال بشكل متساو وال تستمر الالمساواة إلى األبد

 )1997المجلس االقتصادي واالجتماعي  لألمم المّتحدة، ايكوسوك، ] (من خالل تحویل المسار[جتماعي اال
 

Hazard 
 

 تعني ظاهرة طبيعّية أو من صنع اإلنسان يمكن أن تسبب ضررا مادّيا أو خسارة اقتصادّية وتهّدد الحياة :الخطرمصدر 
 .البشرّية أو الّرفاه البشري

 
Integrated Water Resources Management 
 

 والموارد ذات الّصلة ي تعني مسار الّتنمية المنّسقة وإدارة المياه واألراض):IWRM( للموارد المائّية المتكاملةاإلدارة 
لرفع مستوى الّرفاه االقتصادي الحاصل إلى أقصى حد وبشكل منصف بدون إلحاق الضرر باستمرارّية بقاء المنظومات 

 ).الّلجنة االستشارّية الفنّية/ ّشراآة العالمّية من أجل المياهال(البينّية الحيوية 

Intersectionality 

تعني اإلقرار بأّن الّنساء يتعّرضن للّتمييز ولخروقات حقوق اإلنسان وليس فقط بسبب نوعهّن بل وآذلك نتيجة : الّتقاطعّية
العجز أو الدين وآذلك لمجموعة / ة أو العمر أو القدرةعالقات قّوة أخرى تعود إلى الجنس أو العرق أو الّطائفة أو الّطبق

 .أخرى من األسباب بما في ذلك إذا آّن من السّكان األصلّيين

Resilience 

أو مجتمع على المقاومة أو على الّتغيير بحيث يمكنه بلوغ مستوى مقبوال  جماعة بشرّيةأو تعني قدرة نظام معّين : المرونة
قادرا على تنظيم نفسه وآذلك بالقدرة على يكون فيها الّنظام االجتماعي حّدد ذلك بالّدرجة التي ويت. عمله وهيكلتهنسق في 

 )الّتنظيم الّذاتي(رفع قدرته على التعّلم والتكّيف، ويشمل ذلك القدرة على الّتعافي من آارثة 

Risk 

ويعتبر الّناس في خطر . أّثر ومصادر الخطر يعني الضرر أو الخسارة المتوّقعة الّناتجة عن تضافر بين العرضة للت:الخطر
 .عندما يكونون غير قادرين على الّتعاطي مع آارثة من الكوارث

Vulnerability 

 تعّرف مجموعة من الّظروف والمسارات الّناتجة عن عوامل مادّية واجتماعّية واقتصادّية وبيئّية تزيد في  :العرضة للتأثر
 .ة لتأثيرات مصادر الخطراحتمال تعّرض جماعة بشرّية معّين


