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ه-ملخص تنفيذي
في إطار تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والبيئة والتنمية،
حققت البلدان األعضاﺀ في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إنجازات متعددة ولكن
متباينة من حيث تأكيد ودعم حقوق المرأة والنھوض بمستوى تعليمھا وتعزيز مشاركتھا في المجاالت
االقتصادية والسياسية .إال أن الضغوط االجتماعية واالقتصادية التي تتعرض لھا المرأة أدت إلى عدم
مشاركتھا على نحو مؤثر في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة ،خاصة في المناطق الريفية .لذا ،فإن ھذه
الدراسة تجري تقييما ألوضاع المرأة الريفية في بلدان اإلسكوا لعام  2005وعالقتھا بإدارة الموارد المائية
وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة ،وذلك بغية تحديد العوامل التي تعوق مشاركتھا في ھذه الميادين،
واقتراح سبل للتغلب على المعوقات ،بحيث يمكن تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة الريفية في تحقيق التنمية.
وبغية بلورة رؤية تحليلية حول القضايا التي تتناولھا الدراسة ،جرى استعراض تطور كل من
المنظورين الدولي واإلقليمي لدور المرأة في التنمية ،مع التركيز على عالقة المرأة بإدارة الموارد الطبيعية،
خاصة موارد المياه والطاقة وما يرتبط بھا من تأثيرات على البيئة؛ وتقييم األوضاع االجتماعية واالقتصادية
للمرأة الريفية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا وارتباطھا بإمكانات تحقيق التنمية الريفية المستدامة؛ وتقييم
الوضع الحالي لموارد المياه والطاقة في المناطق الريفية من حيث توفرھا والوسائل المتاحة الستخدامھا
والمشاكل البيئية المرتبطة بكل منھا .واقترحت الدراسة حزمة من السياسات والبرامج لدعم مشاركة المرأة
الريفية في إدارة الموارد المائية وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة باعتبارھا عناصر أساسية الزمة
لتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
ولفتت الدراسة إلى أن عدد سكان المناطق الريفية في بلدان اإلسكوا وصل في عام  2005إلى
ما يزيد عن  84.4مليون نسمة ،منھم ما يربو على  44مليون امرأة ال تتوفر لھن فرص مناسبة للتعليم
والعمل ،حيث وصل معدل األمية بين النساﺀ في عام  2005إلى  30.5في المائة ،في حين أن معدل األمية
بين الرجال بلغ  17.1في المائة .وھؤالﺀ السكان يعانون بدرجات متفاوتة من ندرة الموارد المائية وخدمات
الطاقة الحديثة ،مما يؤدي إلى القصور في توفير مياه الشرب اآلمنة ووسائل الصرف الصحي المالئمة
والخدمات الصحية المنظمة .وأشارت الدراسة إلى تباين في أوضاع المرأة بين دول المنطقة ،وإن كانت ھذه
األوضاع ترتبط في الغالب بمعدالت الفقر المرتفعة في الريف وسيطرة المجتمع الذكوري وتحميل المرأة
أعباﺀ متزايدة سواﺀ في األعمال المنزلية أو الزراعية .كما أن نزوح نسب كبيرة من الرجال إلى المدن أو
إلى دول أخرى قد أجبر النساﺀ على تبني أدوار إضافية والفتيات على ترك التعليم في مراحل مبكرة.
وأوضحت الدراسة أن مشاركة المرأة الريفية في إدارة الموارد الطبيعية تتسم حاليﹰا باآلتي:
-1
تتحمل المرأة العبﺀ األكبر في توفير الموارد المائية والطاقة الالزمة للمنزل أو المزرعة ،مما
يستغرق وقتاﹰ طويالﹰ ويؤدي إلى حرمانھا من ممارسة أنشطة إنتاجية أخرى.
تأتي مشاركة المرأة على مستوى االستخدام النھائي للموارد الطبيعية وليس على مستوى التخطيط أو
-2
اتخاذ القرار.

و-يؤدي عدم المساواة في المشاركة إلى تدني كفاﺀة استخدام الموارد المائية وتدھور نوعيتھا وزيادة
-3
االعتماد على مصادر الطاقة البدائية التي تسبب تلوث الھواﺀ وتضر بصحة المرأة واألسرة معاﹰ.
ال يتاح للمرأة الريفية االستفادة من حمالت التوعية أو المشاركة في المجالس المحلية واألنشطة
-4
الداعمة لدورھا.
وأكدت الدراسة أن للمرأة دوراﹰ ھاماﹰ على المستويين الفردي والجماعي في الحفاظ على الموارد
الطبيعية ،خاصة المائية ،وحمايتھا من التلوث؛ والتخفيف من نتائج الكوارث البيئية المتعلقة بموارد المياه،
مثل الفيضانات والجفاف؛ وحماية األراضي ومكافحة التصحر من خالل إعادة التشجير وصيانة النظم البيئية
الحرجية وتجميع مياه المطر؛ وترشيد استھالك الوقود مما يسھم في الحفاظ على الغطاﺀ النباتي والحد من
اآلثار البيئية المترتبة على حرق الوقود؛ وحماية التنوع البيولوجي من خالل تزويد الباحثين خصوصاﹰ
والمجتمع عموماﹰ بالخبرة المحلية بشأن التأقلم مع البيئة والنباتات الطبيعية وتنمية الحدائق المنزلية وتعزيز
التنوع الزراعي الالزم لتحقيق االكتفاﺀ الذاتي من الغذاﺀ والحفاظ على الثروة الحيوانية .وعرضت الدراسة
نماذج ناجحة استندت إليھا بعض بلدان المنطقة من أجل تعزيز دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية
في المناطق الريفية ،ونماذج لتقنيات الطاقة المتجددة ،الصديقة للبيئة ،والمناسبة لالستخدام في المناطق
الريفية.
وحددت الدراسة المعوقات التي تحول دون تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد المائية وترشيد
استھالك الطاقة وحماية البيئة ،والتي يمكن إيجازھا باآلتي:
األعراف والتقاليد السائدة في المجتمعات الريفية والتي تفرض سيطرة الرجل على اتخاذ القرار في
-1
قضايا المجتمع ،دون مشاركة فاعلة للمرأة ،وذلك في ظل عدم إدراج قضايا النوع االجتماعي في الترتيبات
المؤسسية والسياسات العامة على المستويين المحلي والوطني.
انخفاض مستوى تعليم المرأة الريفية وعدم توفر المعلومات وبرامج التوعية والتدريب الموجھة إليھا
-2
حول الطرق المناسبة إلدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وحرمانھا من اكتساب المھارات المھنية والعلمية
ذات الصلة.
غياب الدراسات التي تقيم مستوى الجھد الذي تبذله المرأة الريفية والوقت الذي تصرفه في إدارة
-3
موارد المياه والطاقة ،سواﺀ على مستوى األسرة أو المجتمع ،وعدم توفر بيانات حول اآلثار البيئية والصحية
المترتبة على المرأة والرجل والمجتمع ككل نتيجة الوضع الحالي لموارد المياه والطاقة ووسائل الصرف
الصحي.
-4
ارتفاع تكاليف مد شبكات المياه والكھرباﺀ وأنظمة الصرف الصحي السليم إلى المناطق الريفية،
وإحجام القطاع الخاص عن تمويل مبادرات تصب في ھذا اإلطار من دون مساندة حكومية.
واقترحت الدراسة حزمة من السبل التي تساعد في مجملھا على تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد
الطبيعية وحماية البيئة ،وتھيئة الظروف التي يمكن فيھا للرجل والمرأة العمل معﹰا لتحقيق أھداف التنمية
الريفية المستدامة .وھذه الحزمة من السبل تتضمن ما يلي:

ز-إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن السياسات واالستراتيجيات العامة إلدارة الموارد الطبيعية على
-1
المستويين المحلي والوطني ،وإشراك المرأة في وضع ھذه السياسات واالستراتيجيات ،إلى جانب تنفيذ برامج
توعية موجھة إلى المعنيين بشؤون التنمية وموارد المياه والطاقة بشأن أھمية مراعاة النوع االجتماعي وال
سيما في الخطط المتعلقة بالمناطق الريفية.
تكثيف حمالت التوعية على المستوى المحلي في المناطق الريفية للمساعدة في تخطي المفاھيم
-2
والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام ،وتشجيع مشاركة المرأة في المجالس
المحلية وانضمامھا إلى جمعيات مستھلكي المياه والطاقة وجمعيات الحفاظ على البيئة ،مما يعزز دورھا
ويدعم مشاركتھا إلى جانب الرجل في إدارة الموارد المائية وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة في
المناطق الريفية.
تعزيز برامج التثقيف الصحي والتوعية البيئية والبرامج التدريبية الھادفة إلى مساعدة المرأة الريفية
-3
على التعرف على أفضل تقنيات وأساليب إدارة موارد المياه والطاقة وترشيد استھالكھا والتخلص من
المخلفات بطريقة آمنة حماية للبيئة.
إن الجھات المختصة المحلية والوطنية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا مدعوة إلى النظر في تطبيق
المقترحات التي خلصت إليھا الدراسة من أجل تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية بصفة عامة ،ودعم
المشاركة بين المرأة والرجل في إدارة الموارد المائية وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة بصفة خاصة،
بغية تحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

مقدمة
منذ إعالن األمم المتحدة السنة الدولية للمرأة في عام  ،1975وما تاله من إعالن الفترة
 1985 - 1976عقد األمم المتحدة للمرأة ،ومن ثم المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة التي توالت في
التسعينيات من القرن الماضي ،أولى المجتمع الدولي اھتماماﹰ كبيرﹰا لتظھير العالقة بين المرأة والتنمية والمرأة
والبيئة ،واتخاذ التدابير الالزمة لدعم وتفعيل دور المرأة في عملية التنمية .وقد تﹸرجم ذلك في تشجيع
مشاركة المرأة بشكل تدريجي في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية بدﺀﹰا بالنطاق المحلي مرورﹰا
ال إلى المشاركة في صنع القرار العالمي .فبرز دور المرأة قي العالم كعنصر
بالمستوى الوطني وصو ﹰ
أساسي في حركة التنمية وقوة ضاغطة يمكن أن تصنع التغيير في مسيرة ھذه الحركة وتوجھاتھا .وأنشئت
منظمات كرست جھودھا لتعزيز دور المرأة في كل ما يتعلق بالبيئة والتنمية ،ومنھا المنظمة النسائية للبيئة
والتنمية).(1
وعلى صعيد منطقة غربي آسيا ،حققت البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا إنجازات متعددة لكن متباينة في
إعمال حقوق المرأة وتحسين مستوى تعليمھا وتعزيز مشاركتھا في المجاالت االقتصادية والسياسية .إال أن
الضغوط االجتماعية واالقتصادية التي تتعرض لھا المرأة في بعض بلدان المنطقة تحول دون مشاركتھا في
إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة ،خاصةﹰ في المناطق الريفية التي يستلزم تحقيق تنميتھا المستدامة توفير
إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة ،وموارد المياه النقية لكافة األنشطة المنزلية واإلنتاجية ،وخدمات الصرف
الصحي السليم .ولما كانت المرأة الريفية ھي المستخدم األول لھذه الموارد على نطاق المنزل والمزرعة،
وھي التي توجه النشﺀ وتمارس العادات البيئية الشائعة سواﺀ السليمة منھا أو غير السليمة ،فإن األمر يقتضي
تمكينھا من المشاركة الفاعلة في إدارة الموارد المائية والحفاظ على البيئة.
وبناﺀ على ما تقدم ،فإن ھذه الدراسة تھدف إلى عرض األوضاع الحالية للمرأة الريفية وعالقتھا
بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة والمعوقات التي تعطل تفعيل دورھا ،بغية بلورة رؤية لإلجراﺀات
والسبل الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز دورھا في ھذا المجال انسجاماﹰ مع التوجھات الدولية واإلقليمية.
وتتضمن الدراسة خمسة فصول موزعة كاآلتي:
يوجز الفصل األول تطور المنظورين الدولي واإلقليمي لدور المرأة في التنمية ،وعالقة المرأة بإدارة
الموارد الطبيعية ،خاصة موارد المياه والطاقة وما يرتبط بھا من تأثيرات على البيئة ،وذلك من خالل ما ورد
عن حقوق المرأة ودورھا في ھذا المجال ضمن برامج العمل الصادرة عن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية
المتعلقة بقضايا المرأة والتنمية والبيئة ،والمبادرات العربية ذات العالقة .ويتضمن ھذا الفصل استعراض ﹰا
لألوضاع االجتماعية واالقتصادية للمرأة الريفية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا وارتباطھا بإمكانات تحقيق
التنمية الريفية المستدامة.
ويسلط الفصل الثاني الضوﺀ على مشكلة ندرة الموارد المائية في منطقة اإلسكوا ،وتأثير الطلب
المتزايد على المياه في القطاعات المختلفة على إمكانات تزويد المناطق الريفية باحتياجاتھا من المياه الالزمة
لتحقيق التنمية الريفية .ويتناول ھذا الفصل الدور الذي تقوم به المرأة في إدارة الموارد المائية والحفاظ
) (1أصدرت المنظمة النسائية للبيئة والتنمية ) (WEDOدراسة بعنوان "نفاذ المرأة إلى الموارد الطبيعية واألھداف اإلنمائية
لأللفية" في عام  ،2003وھي متاحة على الموقع.www.wedo.org :

-2عليھا والمعوقات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية التي تعترض قيامھا بھذا الدور ،كما يستعرض بعض
المبادرات التي تم تنفيذھا في عدد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا لتعزيز دور المرأة في إدارة الموارد
المائية.
ويتناول الفصل الثالث دور الطاقة في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وأھمية توفير إمدادات الطاقة
لتحقيق التنمية في المناطق الريفية ،خاصة في مجاالت التعليم والصحة واألنشطة المنزلية واإلنتاجية ،مما
ينعكس ظروفاﹰ معيشية أفضل للمرأة والرجل على السواﺀ .ويوضح ھذا الفصل الدور الذي يمكن أن تقوم به
المرأة في ترشيد استھالك الطاقة ،والمعوقات التي تواجه تعزيز ھذا الدور وسبل التغلب عليھا ،كما يعرض
نماذج لتقنيات الطاقة المتجددة الموجھة لالستخدامات الريفية والتي تسھم في تلبية احتياجات التنمية في
المناطق الريفية.
أما الفصل الرابع فيعرض تطور المنظور العام لعالقة المرأة بالبيئة ودورھا في إدارة الموارد
الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي ومعالجة النفايات والحد من التلوث الناتج عن األنشطة المرتبطة باستخدام
الموارد الطبيعية المختلفة ،والمعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة في حماية البيئة وسبل تذليلھا.
ويضع الفصل الخامس عددﹰا من المقترحات بشأن السبل األساسية والمتكاملة لتعزيز دور المرأة في
إدارة الموارد المائية وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة.
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أوالﹰ  -دور المرأة في التنمية وعالقتھا بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة
ألف  -تطور المنظورين الدولي واإلقليمي لدور المرأة في التنمية
في إطار جھود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب كافة ،والتغلب على التحديات
المحلية والعالمية التي تواجه ذلك ،برز حق المرأة في المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية كأحد العناصر
الھامة لنجاح ھذه الجھود .ويعرض ھذا الفصل تطور الجھود المبذولة دوليﹰا وإقليمي ﹰا لتفعيل دور المرأة في
تحقيق التنمية ،من خالل ما صدر عن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية من برامج عمل وتوصيات بشأن عالقة
المرأة بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.
 - 1المنظور الدولي
)أ(

التطور التاريخي

عقدت األمم المتحدة أول مؤتمر بشأن المرأة في مدينة مكسيكو في عام  1975وصدر عنه إعالن
الفترة  1985 - 1976عقد األمم المتحدة للمرأة :المساواة والتنمية والسلم ،الذي أكد على دور المرأة الفاعل
في التنمية داخل المنزل وفي المجتمع .وشددت اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام
 1979على أن القضاﺀ على التمييز ،أو تحقيق المساواة ،ليس فقط من حق المرأة بل ھو شرط مسبق لحماية
البيئة وتحقيق التنمية المستدامة) .(2وحث المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة
للمرأة الذي عقد في نيروبي في عام  1985على االعتراف بدور المرأة في حماية البيئة وأوصى باعتماد
وتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة) .(3وصدر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة
والتنمية الذي يُ عرف أيضاﹰ بمؤتمر قمة األرض والذي عقد في ريو دي جانيرو في عام  1992جدول أعمال
القرن  21الذي خصص الفصل  24للدور العالمي للمرأة في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة ،والعالقة الوثيقة
للمرأة بالتنمية والبيئة وضرورة إشراكھا الكامل في تحقيق التنمية المستدامة) .(4وقد اعتمد مؤتمر قمة
األرض أيضاﹰ ،إلى جانب جدول أعمال القرن  ،21اتفاقية التنوع البيولوجي) (5التي أكدت دور المرأة الحيوي
في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار ،والحاجة إلى مشاركة المرأة على الوجه
األكمل في تقرير سياسات التنوع البيولوجي وتنفيذھا على كافة المستويات ،مما يكفل تحقيق التنمية
المستدامة .أما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام  ،1995فصدر عنه إعالن
ومنھاج عمل بيجين اللذان يجسدان التزامﹰا دولياﹰ جديداﹰ ببلوغ أھداف المساواة والتنمية والسالم لجميع النساﺀ

) (2يمكن االطالع على اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعلومات أخرى بشأنھا ،من خالل العنوان التالي :
.www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
) (3يمكن االطالع على استراتيجيات نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة ومعلومات أخرى بشأنھا ،من خالل العنوان التالي :
.www.un.org/womenwatch/confer/nfls
) (4يمكن االطالع على جدول أعمال القرن  21من خالل العنوان التالي:

www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/
english/agenda21toc.htm.

) (5يمكن االطالع على اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل العنوان التالي.http://www.biodiv.org/convention/default.shtml :

-4في كل مكان) .(6وفي عام  2000اعتمدت الجمعية العامة إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية الذي تضمن
األھداف اإلنمائية لأللفية ومنھا الھدف الثالث الذي نص على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
باعتبارھما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر وحفز التنمية المستدامة) .(7وأكدت على تلك المبادئ أيضﹰا خطة
تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعروفة بخطة جوھانسبرغ للتنفيذ) (8التي صدرت عن
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوھانسبرغ في عام .2002
وفي مجال إدارة الموارد المائية ،أكد كل من العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي
 1990 - 1981والمؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة الذي عقد في دبلن في عام  1992دور المرأة في إدارة
الموارد المائية وتحقيق التنمية ،حيث نص المبدأ  3من بيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة) (9على أن
المرأة تؤدي دورﹰا رئيسيﹰا في توفير المياه وإدارتھا وحمايتھا ،وأن قبول ھذا المبدأ وتنفيذه يتطلب وضع
سياسات إيجابية لمواجھة االحتياجات الخاصة بالمرأة وتمكينھا من المشاركة على جميع المستويات في برامج
الموارد المائية ،بما في ذلك اتخاذ القرارات وتنفيذھا بالطرق التي تشارك ھي في تحديدھا .كذلك أكدت
المؤتمرات الدولية المعنية بالمياه التي عقدت خالل الفترة  2003 - 2000أن المياه تشكل قوة دفع للتنمية
المستدامة ،بما في ذلك التكامل البيئي والحد من الفقر ،ودعت إلى التشديد على أھمية دور المرأة والعمل على
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإدراج اعتبارات النوع االجتماعي في السياسات المائية عند تطبيق
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.
)ب (

المرأة في إطار منھاج عمل بيجين

تضمن الفصل الرابع من منھاج عمل بيجين األھداف واإلجراﺀات االستراتيجية ،ومنھا تلك المتعلقة
بالمرأة والبيئة والتي تؤكد أن للمرأة دوراﹰ أساسياﹰ تضطلع به في إيجاد أنماط لالستھالك واإلنتاج ونﹸھُ ج
مستدامة وسليمة بيئيﹰا إلدارة الموارد الطبيعية) .(10كما شدد منھاج عمل بيجين على ضرورة إيجاد فرص
لزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية وتطوير إمكاناتھا .ولما كان عدم توفر موارد الطاقة والمياه يسبب
أعباﺀ إضافية للمرأة تدفعھا إلى ترك األنشطة المدرة للدخل بينما يزداد عملھا غير مدفوع األجر ،مما يحد
من فرص تحسين أوضاعھا ،فقد أكد منھاج عمل بيجين على أھمية ما يلي:
) (1تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة،
وتوفير فرص متساوية للمرأة في الحصول على تقنيات الطاقة المستدامة وبكلفة مناسبة؛
) (6يمكن االطالع على منھاج عمل بيجين ووثائق أخرى متعلقة بالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،من خالل العنوان
التالي.www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform :
) (7إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية ،متاح على الموقع.www.un.org/millennium/summit :
) (8تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ،جوھانسبرغ ،جنوب أفريقيا 26 ،آب /أغسطس  4 -أيلول/سبتمبر ،2002
الفصل األول ،القرار  ،2المرفق .متاح على موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.www.undp.org :
) (9يمكن االطالع على مبادئ بيان دبلن من خالل العنوان التالي على موقع الشراكة العالمية للمياه:
.http://www.gwpforum.org/servlet/PSP?iNodeID=1345
) (10األمم المتحدة ،تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،A/CONF.177/20 ،1995 ،الفصل الرابع/كاف :المرأة
والبيئة ،الفقرة  .246متاح أيضاﹰ على الموقع.www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports :
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) (2تعزيز الدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في تطوير أساليب إنتاج الطاقة واستھالكھا،
خاصة في القطاع المنزلي ،وضرورة إيجاد برامج التدريب الالزمة لرفع قدراتھا في ھذا
المجال؛
) (3تحسين معارف المرأة ،ال سيما المرأة الريفية ،وتكثيف األبحاث حول دورھا وثقافتھا وخبراتھا
في مجاالت الري وإدارة المياه المستعملة والصحة؛
) (4دعم مشاركة المرأة على جميع المستويات في وضع السياسات وصنع القرار بشأن إدارة
الموارد الطبيعية ،خاصة الموارد المائية.
)ج(

المرأة في إطار جدول أعمال القرن  21وخطة تنفيذ جوھانسبرغ

ال للدور العالمي للمرأة في
خصص جدول أعمال القرن  ،21في باب تعزيز دور الفئات الرئيسية ،فص ﹰ
تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة تضمن أھدافاﹰ من بينھا زيادة عدد النساﺀ بين صانعي القرار في ميداني البيئة
والتنمية ،وإنشاﺀ آليات مراقبة لكفالة إسھام المرأة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية وتنفيذھا
واالنتفاع منھا ،ووضع سياسات حكومية واضحة لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع وتنفيذھا ،بما في
ذلك محو األمية ،وضمان التعليم ،والتدريب ،والتغذية ،والصحة للمرأة ،وتسھيل حصولھا على المياه النقية
وإمدادات الطاقة والخدمات الصحية الكافية ،ودعم مساھمتھا في صنع القرار .وتضمن جدول أعمال القرن 21
في إطار الفصول  :3مكافحة الفقر ،و :4تغيير أنماط االستھالك واإلنتاج ،و :7التجمعات البشرية ،أھدافاﹰ
وأنشطة ترتبط بتوفير ظروف معيشية مستدامة للمرأة والرجل ،خاصة في المناطق الريفية والفقيرة .ومن أھم
التوصيات المتصلة بالموارد الطبيعية وقضايا المساواة بين الرجل والمرأة والواردة في تلك الفصول ،والتي
أكدت عليھا أيضاﹰ خطة جوھانسبرغ للتنفيذ في فصولھا الثاني والثالث والرابع والسادس ،ما يلي:
) (1اإلدارة المستدامة للموارد المتاحة ،وتوفير فرص العمل والظروف الصحية والتعليمية المالئمة،
لتعزيز النمو االقتصادي للمناطق الريفية والفقيرة ،وذلك بتوفير مصادر المياه والطاقة بشكل
كاف ومنتظم ،مع مراعاة العدالة في توزيعھا على الفئات المختلفة؛
) (2تنمية مفاھيم االستھالك السليم ،وتغيير توجھات األسر واألفراد للعمل على استغالل الموارد
المتاحة بأفضل صورة ممكنة ،وھو الدور الذي تضطلع به المرأة في األسرة؛
) (3تزويد مواقع التجمعات البشرية بالمرافق األساسية ،خاصة مرافق الطاقة والمياه والصرف
الصحي ،بحلول عام  ،2025مع اھتمام خاص باحتياجات المرأة؛
) (4وضع السياسات الالزمة للحد من االعتماد على المصادر غير التجارية للطاقة والتوجه إلى
ال
اعتماد المصادر التقليدية والمتجددة للطاقة ،على أن يكون ھذا الخليط مناسب الكلفة ومقبو ﹰ
بيئياﹰ؛
) (5دعم القدرات المحلية الالزمة لتوفير خدمات الطاقة في المناطق الريفية ،وذلك بتنظيم برامج
تدريب للنساﺀ والرجال على التقنيات الجديدة ،وإيجاد وسائل تمويل مناسبة.

-6)د (

المرأة في إطار األھداف اإلنمائية لأللفية

تضمنت األھداف اإلنمائية لأللفية ھدفين يتعلقان على نحو مباشر بالمرأة وھما الھدف  :3تحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،والھدف  :5تحسين الصحة النفاسية ،وأھدافاﹰ أخرى عامة ولكنھا تشمل
المرأة على نحو غير مباشر ،ومنھا الھدف  :1القضاﺀ على الفقر المدقع والجوع ،والھدف  :2تحقيق تعميم
التعليم االبتدائي ،والھدف  :6مكافحة اإليدز والمالريا وغيرھما من األمراض ،والھدف  :7كفالة االستدامة
البيئية .واحتوى كل ھدف من األھداف اإلنمائية لأللفية على غايات محددة اتفق المجتمع الدولي على
ضرورة تحقيقھا بحلول عام  .2015ومن أجل تحقيق تلك الغايات وجب العمل على ما يلي:
) (1توفير البنية األساسية الالزمة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة احتياجات
المرأة في القضايا ذات الصلة؛
) (2إيجاد فرص عمل للشباب والنساﺀ في المناطق الفقيرة؛
) (3تحقيق المساواة في الخدمات المقدمة إلى المرأة والرجل والمساواة لإلناث والذكور في جميع
مراحل التعليم؛
) (4تحقيق االستدامة البيئية وخاصة تأمين مياه آمنة للشرب ووسائل صرف صحي مالئمة للفقراﺀ
والحد من تدھور األراضي.
 - 2المنظور اإلقليمي
منذ انعقاد مؤتمر بيجين في عام  ،1995تطور قبول البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا للمعايير الدولية
الصادرة عن المؤتمرات الدولية بشأن حقوق المرأة .ويعود ھذا التطور ،إلى حد كبير ،إلى حمالت جمعيات
حقوق المرأة في المنطقة وأنشطة منظمات األمم المتحدة والمنظمات العربية العاملة في ھذا المجال .وقد
تضمنت اإلجراﺀات التي اتخذت ما يلي:
)أ( حتى شباط/فبراير  2006كان قد وقع على اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 11بلداﹰ في منطقة اإلسكوا ،ستة منھم خالل العقد الماضي .وكان آخر الموقعين سلطنة عمان في عام
 .2006وقد امتنع عن التوقيع كل من قطر وفلسطين)(11؛
)ب( وقعت جميع البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،باستثناﺀ العراق ،على اتفاقية التنوع البيولوجي؛
)ج( على المستوى العربي ،وفي إطار تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام ،1994
عقدت اجتماعات محلية وإقليمية ودون إقليمية خالل العقد الماضي ،أسفرت عن وضع برنامج العمل اإلقليمي

) (11يمكن االطالع على الدول الموقعة على اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعلومات أخرى بشأنھا ،من
خالل العنوان التالي.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm :

-7للفترة  (12)2008 - 2003وإطالق مبادرة أبو ظبي لتنفيذ النشاطات ذات األولوية لھذا البرنامج ،والتي من بين
أھدافھا تعزيز المشاركة الفعالة للشباب والنساﺀ والمجموعات الناشطة في المجتمع المدني في مكافحة
التصحر وتردي األراضي من خالل مشروعات ميدانية نموذجية)(13؛
)د( على مستوى منطقة اإلسكوا ومتابعة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وتنفيذ منھاج عمل
بيجين ،نظمت اإلسكوا اجتماعات وأصدرت تقارير إقليمية الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المعاھدات
الدولية بشأن المرأة وتحقيق المساواة .وقد نتج عن ھذا النشاط اإلعالن عام  1994عن خطة العمل العربية
للنھوض بالمرأة حتى عام  .(14)2005وفي اإلطار ذاته ،نظمت اإلسكوا المؤتمر اإلقليمي العربي عشر
سنوات بعد بيجين :دعوة إلى السالم في عام  2004من أجل استعراض اإلنجازات الرئيسية في مجال تعزيز
المساواة وتمكين المرأة وتقييم الترتيبات المؤسسية المنفذة خالل العقد الماضي ،وصدر عنه إعالن بيروت
للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين :دعوة إلى السالم).(15
باﺀ  -أوضاع المرأة الريفية في منطقة اإلسكوا ودورھا في التنمية
يختلف مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ومقومات تحقيقھا بين بلدان منطقة اإلسكوا وفقاﹰ
لطبيعة المناطق الريفية ومستوى تطورھا في كل بلد ،خاصة فيما يتعلق بعدد السكان والموارد الطبيعية
المتوفرة وطبيعة األنشطة االقتصادية التي يمارسھا السكان ،ومدى مساھمة ھذه العناصر في توفير مقومات
االستقرار أو توليد دوافع الھجرة إلى المناطق الحضرية داخل البلد أو إلى بلدان مجاورة .وينعكس ذلك،
بطبيعة الحال ،على أوضاع المرأة في المناطق الريفية من حيث األنشطة التي تمارسھا ومستوى الخدمات
التي تتوفر لھا ،خاصة إمدادات الموارد الطبيعية وخدمات التعليم والصحة .لذا ،يعرض ھذا الجزﺀ أوضاع
المرأة الريفية في بلدان اإلسكوا والدور الذي تضطلع به في األنشطة االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية.
 - 1أوضاع المرأة الريفية في منطقة اإلسكوا
يوضح الجدول  1توزيع السكان في منطقة اإلسكوا بين الريف والحضر لعام  ،2005حيث كان حوالي
 44.78في المائة من سكان ھذه البلدان البالغ إجمالي عددھم حوالي  84.46مليون نسمة يعيشون في مناطق
ريفية ،إال أن نسبة سكان المناطق الريفية تراوحت بين  1.7في المائة في دولة الكويت و 72.7في المائة في
الجمھورية اليمنية في عام  .2005وبينما سجل عدد سكان الريف في بلدان المنطقة زيادة في كل من سلطنة
عمان وجمھورية العراق بمعدالت تتراوح بين  1.1و 3.3في المائة سنويﹰا في الفترة  ،2005 - 2000شھد ھذا
العدد تناقصا في مملكة البحرين بمعدل  7.1في المائة .وفيما يتعلق بمستوى الدخل ،فإن نسب ﹰا متفاوتة من
السكان في المنطقة ،باستثناﺀ بلدان الخليج ،تعاني من الفقر ،حيث إن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر
) (12يمكن االطالع على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،وبرنامج العمل اإلقليمي للفترة  ،2008 - 2003من خالل موقع
االتفاقية.www.unccd.int :
) (13يمكن االطالع على مبادرة أبو ظبي لتنفيذ النشاطات ذات األولوية لبرنامج العمل اإلقليمي  ،2008 - 2003من خالل
العنوان التالي.http://www.unccd.int/regional/asia/meetings/regional/2ndAsianMinisterialConf/initiative-ara.pdf :
) (14اإلسكوا ،1995 ،خطة العمل العربية للنھوض بالمرأة حتى عام .E/ESCWA/SD/1994/9 ،2005
) (15اإلسكوا ،تقرير المؤتمر اإلقليمي العربي عشر سنوات بعد بيجين :دعوة إلى السالم 10 - 8 ،تموز/يوليو 2004
.E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/6

-8المقدر ب ـ  2دوالر في اليوم في سبعة من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا تتراوح بين  7.0في المائة في
المملكة األردنية الھاشمية و 45.2في المائة في الجمھورية اليمنية ،بينما تتراوح نسبة من يعيشون تحت خط
الفقر المقدر بدوالر واحد في اليوم بين  2.0في المائة في األردن و 15.7في المائة في اليمن) ،(16ومعظمھم
يعيش في المناطق الريفية.
وتصل نسبة النساﺀ من سكان المنطقة إلى ما يربو على  52بالمائة ،ويبلغ عدد اللواتي يعشن في
المناطق الريفية أكثر من  43.9مليون امرأة .وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تﹸعنى برصد
وتقييم أوضاع المرأة بصورة عامة ،إال أنه ال تتوافر بيانات إحصائية بشأن أوضاع المرأة الريفية تحديداﹰ،
بل معلومات توصيفية تفيد أن أوضاع المرأة غالبﹰا ما تحول دون مشاركتھا الفاعلة في المجتمع ،وأن دورھا
مھمش في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية ،خاصة في المناطق الريفية ،بينما تقع على عاتقھا مسئولية توفير
مقومات الخدمات المنزلية ،بما فيھا موارد المياه والطاقة .وفيما يلي استعراض ألوضاع المرأة بصفة عامة
والمرأة الريفية تحديداﹰ من حيث فرص التعليم والعمل وتوفر مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي والخدمات
الصحية ،علماﹰ بأن ما يتوفر للمرأة في المناطق الريفية في ھذه المجاالت يقل في معظم الحاالت عما يتوفر
للمرأة في المناطق الحضرية.
الجدول  - 1سكان الريف والحضر في منطقة اإلسكوا لعام 2005
البلد
المملكة األردنية الھاشمية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمھورية العربية السورية
جمھورية العراق
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمھورية اللبنانية
جمھورية مصر العربية
المملكة العربية السعودية
الجمھورية اليمنية
إجمالي بلدان اإلسكوا

عدد السكان )ألف
الريف
الحضر
981
4 563
956
3 148
25
700
9 334
9 560
9 267
18 729
714
1 793
1 068
2 694
37
759
46
2 654
537
3 474
41 670
31 180
4 486
19 126
15 337
5 759
84 459
104 138

نسمة(
اإلجمالي
5 544
4 104
725
18 894
27 996
2 507
3 762
796
2 700
4 011
72 850
23 612
21 096
188 597

المصادر :األمم المتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،شعبة السكان:

)أ(

سكان الريف
)نسبة مئوية(
17.7
23.3
3.5
49.4
33.1
28.5
28.4
4.6
1.7
13.4
57.2
19.0
72.7
44.78

معدل النمو السنوي لسكان
الريف 2005–2000
0.8
7.1
 7.12.3
3.3
1.1
3.1
3.9
2.7
0.1
1.8
1.5
2.6

 Urban and Rural Areas 2005و World Population
Prospects: The 2006 Revision.

فرص التعليم

) (16برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،2006مؤشرات التنمية البشرية ،الجدول  :3الفقر
البشري وفقر الدخل في البلدان النامية .متاح على العنوان التالي.http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/arabic/2455_281_392-2.pdf :

-9على الرغم مما حققته البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في مجال تخفيض معدل األمية خالل العقدين
الماضيين ،إال أن ھذا المعدل كان ال يزال يبلغ  36في المائة للبالغين في عام  ،2005مقارنة بﹻ  23.6في
المائة للشباب بين  15و 24سنة .وفي حين أن متوسط نسبة األمية لدى الشباب يبلغ  17.1في المائة للذكور
فإنه يرتفع إلى  30.5في المائة لإلناث .وقد بلغت نسبة أمية الفتيات  42.1في المائة في الجمھورية اليمنية
و 32.1في المائة في جمھورية مصر العربية في عام  ،2005بينما لم تتعد نسبة أمية الشبان  13.5و21.2
في المائة في ھذين البلدين على التوالي .وتسجل في المملكة األردنية الھاشمية أدنى نسبة ألمية الفتيات تصل
إلى  0.2في المائة فقط ،تليھا مملكة البحرين  0.7في المائة وسلطنة عُ مان  0.9في المائة).(17
)ب( فرص العمل
فاق العرض من األيدي العاملة النسائية المؤھلة ضعف الطلب عليھا خالل التسعينيات .إال أن نسبة
النساﺀ في مجموع القوى العاملة قد شھدت زيادة معتدلة في معظم البلدان بين عامي  1999و 2003حيث
ارتفعت من  32.1إلى  34.5في المائة في مملكة البحرين ومن  25.8إلى  28.1في المائة في المملكة
األردنية الھاشمية ووصلت إلى أقصى نسبة  42.6في المائة في جمھورية مصر العربية وإلى أدنى مستوى
 9.6في المائة في فلسطين) .(18وترتفع نسبة األيدي العاملة النسائية العربية عادة في مھن مثل التعليم
واألعمال المكتبية ،وتنخفض في المناصب اإلدارية والقيادية .ويضم قطاع الخدمات ما يزيد على  70في
المائة من القوى العاملة النسائية ،ويعمل حوالي  20في المائة منھا في القطاع الزراعي بينما تعمل الباقيات
في الصناعة .وتمارس المرأة ،الحضرية والريفية على حد سواﺀ ،كثيرﹰا من األنشطة المنزلية غير مدفوعة
األجر ،كما تمارس المرأة الريفية أنشطة إنتاجية في المزرعة وفي التصنيع الزراعي .ويظھر ذلك في أن
معدل النشاط االقتصادي للمرأة في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا األقل نمواﹰ ،حيث تشكل الزراعة قطاع ﹰا
ھاماﹰ ،ھو من أعلى المعدالت .وقد ال يدل ارتفاع معدل النشاط االقتصادي للمرأة على درجة أعلى من
التمكين االقتصادي ،بل على أن األسرة أشد فقراﹰ أو بحاجة إلى دخلين ،دون تمكين المرأة من حرية التصرف
في دخلھا .وتسجل أدنى معدالت النشاط االقتصادي للمرأة في البلدان النفطية حيث ال تعتبر األنشطة
ال مالئماﹰ للمرأة).(19
الصناعية القائمة على النفط عم ﹰ
)ج(

مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي

بلغت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة  100في المائة في عام  2004في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،ودولة قطر ،والجمھورية اللبنانية ،بينما انخفضت ھذه النسبة إلى
 67في المائة في الجمھورية اليمنية .وتكون المعاناة من جراﺀ عدم توفر مياه الشرب اآلمنة أشد لدى سكان
المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية .أما نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي مالئم في
) (17اإلسكوا ،المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،العدد السادس والعشرون،2006 ،
الجدوالن  II - 1و .II - 2متاحة على موقع اإلسكوا اإللكتروني.www.escwa.org.lb :
) (18برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،2001مؤشرات التنمية البشرية ،الجدول : 24
الالمساواة الجنوسية في النشاطات االقتصادية .متاح على العنوان التاليhttp:/hdr.undp.org/reports/global/2001/en :؛ وتقرير التنمية
اإلنسانية العربية لعام  ،2005الجدول  ،22الالمساواة الجنوسية في النشاطات االقتصادية .متاح على العنوان التاليhttp:/hdr.undp.org/ :
reports/global/2005/Arabic/pdf/hdr05_ar_HDI.pdf.

) (19اإلسكوا ،موقع المرأة العربية في عملية التنمية :تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعي،2004 ،
.E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1

 - 10المناطق الريفية فبلغت  100في المائة في دولة قطر في عام  ،2004بينما بلغت  79في المائة في جمھورية
العراق و 73في المائة في فلسطين و 70في المائة في جمھورية مصر العربية .أما في اليمن فوصلت إلى
 43في المائة فقط).(20
)د (

الخدمات الصحية

ارتفع مستوى الخدمات الصحية خالل العقدين الماضيين حتى في المناطق الريفية ،إال أن بعض
المناطق النائية التي ال تصلھا خدمات الطاقة بصورة منتظمة ما زالت تعاني من نقص شديد في الخدمات
الصحية .كما أن استخدام موارد الطاقة غير التجارية للوقود يتسبب في مشاكل صحية عديدة تعاني منھا
خاصة النساﺀ واألطفال ،ومنھا األمراض الصدرية وأمراض الرمد والعظام ،ومشاكل الوالدة ووفيات األطفال
وغيرھا.
 - 2دور المرأة الريفية في التنمية
على الرغم من عدم توفر المتطلبات األساسية لتحقيق التنمية في المناطق الريفية ،تتحمل المرأة
الريفية بشكل عام أعباﺀ متعددة في إنجاز األنشطة االقتصادية واالجتماعية الالزمة لعملية التنمية ،مع العلم
أن اتخاذ القرارات ذات العالقة يظل في معظم األحيان حكرﹰا على الرجل بسبب العادات والتقاليد السائدة التي
تحول أيضﹰا دون حصول المرأة على عائد مادي لما تبذله من جھد.
وال تقتصر األنشطة االقتصادية للمرأة الريفية على القطاع المنزلي بل تمتد إلى القطاع الزراعي في
حاالت عدة حيث تسھم بشكل فاعل مع الرجل في األعمال الزراعية ورعاية الثروة الحيوانية .فالمرأة تتحمل
أعباﺀ القيام بكافة األنشطة المنزلية وتوفير الوقود غير التجاري والمياه من مصادر قد تكون متاحة على
مسافات بعيدة ،مما يستھلك فترات طويلة من وقتھا ويعرض صحتھا للضرر .وبغية قيام النساﺀ بھذه
المھمات ،تضطر الفتيات إلى البقاﺀ في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية بدالﹰ من الذھاب إلى المدرسة،
مما يحرمھن من فرص التعليم والتطور ويؤھلھن لحياة ال تقل شقاﺀ عن حياة أمھاتھن .وكل ذلك غير
منصف بحق المرأة والفتاة.
ويسفر حرمان المناطق الريفية من خدمات المياه والطاقة عن انخفاض معدالت التنمية وتقلص فرص
العمل ،مما يتسبب في نزوح الرجال من الريف إلى المدينة بحثاﹰ عن عمل ،بينما تبقى النساﺀ في المناطق
الريفية ويتحملن مسؤولية إعالة األسرة إلى جانب أعبائھن األخرى .ويحول ذلك دون تمكين المرأة من القيام
بأنشطة إنتاجية أخرى مثل الصناعات الصغيرة وغيرھا وبالتالي يحد من فرص تطورھا .وبما أن المرأة
الريفية مسؤولة بشكل أساسي أيضاﹰ عن تربية النشﺀ وتلقينه القيم ،وھي الرائدة في ممارسة العادات البيئية
الشائعة سواﺀ السليمة أو غير السليمة ،ينبغي إكسابھا المعرفة والخبرات الالزمة لتمكينھا من المشاركة
الفاعلة في إدارة الموارد الطبيعية بطريقة سليمة بيئيﹰا واجتماعياﹰ وترسيخ العادات البيئية السليمة لدى األجيال
الطالعة.

)(20

Available at:

World Resources Institute, Water Resources and Freshwater Ecosystems, in: Earth trends.
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=2.
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ثانياﹰ  -دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية في منطقة اإلسكوا
ألف  -الموارد المائية وعالقتھا بالتنمية الريفية
يقدم ھذا الفصل لمحة عامة عن وضع الموارد المائية في منطقة اإلسكوا من حيث ندرة مصادرھا
وتعرضھا للتلوث واتساع الفجوة بين العرض والطلب على ھذه الموارد ،وتأثير ذلك على إمكانات توفير
احتياجات التنمية الريفية من المياه ،وبالتالي على طبيعة الدور الذي يمارسه كل من المرأة والرجل في إدارة
الموارد المائية وعلى متطلبات تمكين المرأة في ھذا المجال.
 - 1الموارد المائية والتنمية الريفية
تعاني منطقة اإلسكوا من ندرة في كميات المياه المتوفرة ،ويزداد الشح في المياه مع تزايد الطلب
عليھا نتيجة للتزايد المستمر في عدد السكان ،حيث تتعدى حصة الفرد السنوية من المياه  500م 3في أربعة
من بلدان اإلسكوا ،بينما ال تتعدى  200م 3في البلدان التسعة األخرى ،علماﹰ بأن خط الفقر المائي المقر دولي ﹰا
ھو  1 000م 3للفرد في السنة .وھناك مشاكل عدة تھدد الموارد المائية المتاحة ،مثل تلوث المياه السطحية
والمياه الجوفية واستنزاف المياه وسوﺀ إدارتھا .ويعتبر القطاع الزراعي المستھلك األكبر للمياه في منطقة
اإلسكوا حيث استھلك  83في المائة من المياه المتجددة في عام  ،2003بينما استھلك القطاع الصناعي  7في
المائة والقطاع المنزلي  10في المائة) .(21ويساھم النمو السكاني في زيادة الضغط على الموارد المائية
الضئيلة لتلبية حاجات القطاعين المنزلي والصناعي ،حيث تشير الدراسات إلى أنه يتوقع أن يبلغ استھالك
القطاع الصناعي  10في المائة والقطاع المنزلي  12في المائة من الموارد المائية في عام  .(22)2025وبناﺀ
على ذلك ،ستشكل المنافسة على المياه بين القطاعات المختلفة تحدياﹰ يستلزم تعزيز فاعلية اآلليات التنظيمية
إلعادة توزيع المياه بين القطاعات مع الحفاظ على نوعيتھا ومعالجتھا إذا لزم األمر ،وذلك بتطبيق مبادئ
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي تركز على ثالثة محاور أساسية ھي:
)أ(

استخدام كافة المصادر وخدمة جميع القطاعات ،مع التركيز على احتياجات الفئات الفقيرة؛

)ب( المحافظة على نوعية المياه وزيادة كفاﺀة االستخدام؛
)ج( دعم التطوير المؤسسي والقانوني بمشاركة جميع المعنيين في وضع الخطط واالستراتيجيات
ومتابعة تنفيذ البرامج ،مع االھتمام بدور المرأة كشريك أساسي.
ومن المرتقب أن تنخفض حصة المناطق الريفية من المياه سواﺀ للزراعة أو االستخدامات المنزلية،
مما سوف يؤثر سلبﹰا على توفر المياه الالزمة الحتياجات التنمية .لذا ،ال بد من إيجاد طرق لتحسين كفاﺀة
استخدام المياه كماﹰ ونوعاﹰ ،وذلك من خالل ترشيد االستھالك ،واستخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالرش
) (21اإلسكوا ،مالمح قطرية وإقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات مختارة في منطقة اإلسكوا،2005 :
.E/ESCWA/SDPD/2005/Booklet.2
)(22

ESCWA, Sectoral Water Allocation Policies in Selected ESCWA Member Countries: An Evaluation of the Economic,
Social and Drought-related Impact, 2003, E/ESCWA/SDPD/2003/13.

 - 12والري بالتنقيط ،وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية التي ال تستھلك كميات كبيرة من المياه ،واللجوﺀ عند
الضرورة إلى الموارد المائية غير التقليدية .وفي ھذا اإلطار ،ينبغي توعية السكان عامة بشأن كل ما يتعلق
بإدارة الموارد المائية والتخطيط لھا وإشراكھم في إدارة ھذه الموارد والحفاظ على نوعيتھا وترشيد
استھالكھا ،مع دعم المرأة بشكل خاص وتفعيل دورھا.
 - 2وسائل اإلمداد بالمياه في المناطق الريفية
من وسائل اإلمداد بالمياه لالستخدام الزراعي في المناطق الريفية ،مضخات المياه الجوفية ،ومجاري
المياه السطحية ،مثل الترع الرئيسية والفرعية أو قنوات ومساقي الري المأخوذة من الترع؛ ولالستخدام
المنزلي ،شبكات إمدادات مياه الشرب من الصنابير العمومية إن وجدت .وتتفاوت الوسائل المستخدمة بشكل
كبير بين بلدان المنطقة وبين المناطق المختلفة في البلد الواحد .وعلى سبيل المثال ،يبين الشكل نسب
استخدام الوسائل المختلفة لإلمداد بمياه الشرب في بعض محافظات جمھورية مصر العربية.
الشكل  -وسائل إمداد المياه في بعض محافظات جمھورية مصر العربية
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المصدر :المركز القومي لبحوث المياه ،وزارة الموارد المائية والري في جمھورية مصر العربية.2006 ،

وتتأثر نوعية المياه ،خاصة مياه الشرب ،بنوعية وسائل اإلمداد ومدى صالحيتھا ،وأيضاﹰ بمدى توفر
وسائل الصرف الصحي السليمة .ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
)أ( على الرغم من أن بعض القرى النائية والنجوع موصولة بشبكات للمياه ،إال أن المياه ال تصل
إليھا في معظم األحوال ،وذلك لوجود تسربات كثيرة من ھذه الشبكات وعدم انتظام صيانتھا ،مما يخفض
معدل تدفق المياه ونوعيتھا .وعلى سبيل المثال ،فإن خطوط المياه الممدودة من محافظة اإلسكندرية إلى
الساحل الشمالي الغربي لجمھورية مصر العربية تتعرض للتخريب وإطالق الرصاص من جماعات البدو
الرحل على امتدادھا ،مما يتسبب في تسريب المياه وعدم وصولھا إلى المناطق المستفيدة؛
)ب( يعاني العديد من مساكن القرى النائية من ضيق المساحة ومن كون الغرف غير مبلطة
وال تتوفر فيھا وسائل الصرف الصحي ،فتتسبب صنابير المياه الموجودة داخل الغرف بإغراق تلك الغرف،
مما يدفع بالمرأة الريفية إلى الحد من استخدام صنابير المياه واللجوﺀ إلى الطرق البدائية لجلب المياه؛

 - 13)ج( عدم توفر طرق سليمة للتخلص من المياه المستعملة يضطر السكان إلى إلقائھا في بيارات
للصرف الصحي بالقرب من المنازل غالبﹰا ما تكون غير مبطنة ،مما يؤدي إلى تسرب المياه الملوثة إلى
المياه الجوفية التي تضخ منھا مياه الشرب والطھي ،أو إلقائھا في المجاري المائية ،مما يتسبب في أمراض
كثيرة نتيجة اختالط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.
باﺀ  -دور المرأة الريفية الحالي في إدارة الموارد المائية
يتناول ھذا الجزﺀ دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية وانعكاسات ھذا الدور الصحية
واالجتماعية عليھا ،باإلضافة إلى األنشطة التي يمكن أن يقوم بھا كل من المرأة والرجل في ھذا المجال.
 - 1المرأة الريفية وإدارة الموارد المائية
يندرج توفير المياه وتحديد استخداماتھا ضمن إطار المسؤوليات المنزلية التقليدية للمرأة في المناطق
الريفية ،خاصة في الريف اليمني وبعض المناطق في مصر ،والجمھورية العربية السورية ،وفلسطين .فھي
تجلب المياه وتخزنھا وتراقب استھالكھا ومدى سالمتھا ،مما يستلزم منھا العمل لعدة ساعات يومياﹰ .وعلى
الرغم من اختالف وسائل إمداد الموارد المائية في المناطق الريفية المختلفة ،ما زالت المرأة تفضل جلب
المياه من المجاري المائية أو الينابيع ،العتقادھا أن المياه الجارية ال تكون ملوثة بينما مياه البلدية تتداخل مع
مياه الصرف الصحي.
ويترتب على المشقات اليومية التي تتكبدھا المرأة الريفية للوصول إلى الموارد المائية وتوفيرھا
لألسرة آثار ضارة على صحتھا ،حيث كشفت البحوث الطبية أن قيام المرأة بحمل كميات من المياه ونقلھا من
مكان آلخر ،يؤدي إلى إصابتھا بمشاكل صحية متعددة منھا التعب المزمن وفقر الدم وتشويھات فقرية
وحوضية وغيرھا ،وقد يسبب لھا اإلجھاض غير المقصود إذا كانت حامالﹰ .وعلى الرغم من كل ھذا،
ما زالت المرأة الريفية تتحدى الظروف االجتماعية وتتكبد مشقات تأمين المياه وإدارتھا على مستوى األسرة.
وقد فرض الواقع الناتج عن ھجرة الرجال من الريف إلى المدينة المزيد من األعباﺀ على المرأة
الريفية ،فھي ،باإلضافة إلى مساھمتھا في األعمال الزراعية سواﺀ كانت مالكة لألرض أم ال ،تشارك في
بعض األحيان في فتح الترع والري وتشغيل المضخات.
 - 2الرجل الريفي وإدارة الموارد المائية
لكل من المرأة والرجل أدوار محددة في إدارة الموارد المائية لالستخدامات المنزلية والزراعية .وقد
أبرزت دراسة أجراھا المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري في جمھورية مصر
العربية أن النشاطات المتعلقة بإدارة المياه تتوزع على الرجل والمرأة طبقﹰا لما ھو مبين في الجدول .2
وأوضحت الدراسة ما يلي:
)أ( تقع مسؤولية جلب المياه إلى المنزل والتخلص من المياه المنزلية المستعملة على عاتق المرأة،
وال يشارك الرجل المرأة في األنشطة المطلوبة منھا بسبب المفاھيم االجتماعية التي تعتبر أنه من المعيب

 - 14على الرجل أن يقوم بأعمال المرأة ،بينما عملية ضخ مياه الري ھي من اختصاص الرجل بشكل كامل لما
تتطلبه من مجھود عضلي؛
)ب( تتباين نسبة النساﺀ الالتي يتحملن أعباﺀ جلب المياه لالستخدامات المنزلية وإدارة الموارد
المائية بين البلدان وبين المناطق الريفية المختلفة في البلد الواحد .ففي جمھورية مصر العربية ،تبلغ تلك
النسبة  60في المائة في محافظة المنيا و 100في المائة في محافظة المنوفية .وتبلغ نسبة النساﺀ الالتي
يتحملن أعباﺀ التخلص من المياه المستعملة  42.2في المائة في محافظة المنيا و 82في المائة في محافظة
المنوفية؛
)ج( صرح بعض الرجال بأنھم قد يساعدون المرأة في حمل ونقل المياه في ظروف قاھرة وھم في
تلك الحالة ينقلونھا على ظھور الدواب.
الجدول  - 2أنشطة الرجل والمرأة في إدارة الموارد المائية
-

األنشطة الخاصة بالرجل
ضخ مياه الري؛
فتح قنوات المياه في الحقل؛
اإلشراف على المياه في الحقل؛
تنظيف القنوات الصغيرة؛
تشغيل الساقية.

-

األنشطة الخاصة بالمرأة
حمل المياه إلى المنزل؛
فتح قنوات المياه في الحقل؛
اإلشراف على المياه في الحقل؛
تنظيف القنوات إذا لزم األمر؛
تشغيل الساقية إذا لزم األمر؛
التخلص من المياه المنزلية المستعملة.

المصدر :المركز القومي لبحوث المياه ،وزارة الموارد المائية والري في جمھورية مصر العربية.

يتضح من الجدول  2أن المشاركة بين المرأة والرجل في إدارة الموارد المائية في المناطق الريفية
ھي ذات اتجاه واحد ،أي أن المرأة تشارك في األنشطة المحسوبة للرجل بينما الرجل ال يشارك في األنشطة
المحسوبة للمرأة.
ويُ ستخلص مما عرضناه عن دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية ما يلي:
)أ( تتم مشاركة المرأة على مستوى االستخدام النھائي للموارد المائية وليس على مستوى التخطيط
أو اتخاذ القرار بوصفھا صاحبة مصلحة في إدارة الموارد المائية كمﹰا ونوعاﹰ؛
ال
)ب( يقع العبﺀ األكبر في توفير المياه لالستخدام النھائي على عاتق المرأة ويتطلب منھا وقتاﹰ طوي ﹰ
وجھداﹰ كبيرﹰا ،مما يحرمھا من ممارسة أنشطة إنتاجية أخرى تمكنھا من تحقيق عائد اقتصادي خاص بھا.
جيم  -تفعيل دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية :المعوقات وسبل تذليلھا
إن توفير مياه آمنة للشرب حق لإلنسان يرتبط بالحق في توفير الظروف الصحية والمعيشية المقبولة
لكافة أفراد المجتمع ،كما أن تأمين الموارد المائية الالزمة للزراعة واألنشطة اإلنتاجية أمر حيوي لتحقيق
التنمية .وأصبح مسلماﹰ به أن ضمان الحق في الحصول على المياه لالستخدامات المنزلية والزراعية المختلفة
ھو من األھداف التي يتطلب تحقيقھا مشاركة المرأة والرجل على نحو متساو وفاعل .وبغية تفعيل دور

 - 15المرأة المھمش في إدارة الموارد المائية ،ال بد من النظر في العوامل التي تسبب ھذا التھميش .وفي ھذا
الجزﺀ من الدراسة تحديد للمعوقات التي تعترض الممارسة الفاعلة للمرأة في إدارة الموارد المائية والسبل
المقترحة للتغلب على ھذه المعوقات بغية تحسين أحوال المرأة المعيشية والصحية ودعم المشاركة بين
الجنسين.
 - 1المعوقات
تتقيد المرأة الريفية بالعادات والتقاليد وتستسلم للظروف االجتماعية واالقتصادية التي تحول دون
مشاركتھا الفاعلة في إدارة الموارد المائية وتبعدھا عن صنع القرار في القضايا المتعلقة بتنمية المجتمع
الريفي .ويمكن تصنيف المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد المائية ضمن ثالث
فئات:
)أ(

معوقات اجتماعية

يُ نظر إلى المرأة على أنھا اقل شأنﹰا من الرجل في بعض المجتمعات الريفية ،وتتقبل المرأة بصورة
عامة ھذا الواقع فال تعمد إلى تصحيحه ،بل تجنبت المشاركة في المجالس المحلية وورش العمل وحمالت
التوعية .ويعزى سبب ذلك إلى تفشي األمية بين النساﺀ في المناطق الريفية .والمرأة الريفية ملزمة بالبقاﺀ
في المنزل في معظم األحيان ،فإذا غادرت المنزل بغية المشاركة في تدريبات ورش العمل التي تقام حول
إدارة المياه والصحة ،قد تقع في مشاكل أسرية واجتماعية .وألن المجتمع ذكوري ،يخشى الرجل صاحبُ
السلطة من أن يفقد نفوذه على المرأة إذا ما شاركت في األنشطة التدريبية حول إدارة الموارد المائية ،فيمنعھا
في الغالب من المشاركة في تلك األنشطة .لكن النساﺀ في بعض محافظات جمھورية مصر العربية مثالﹰ ،قد
تمكنَّ من تحرير أنفسھن من ھذا الوضع ونجحن في المشاركة في جمعيات إدارة الموارد المائية وأداﺀ دور
إيجابي فيھا.
)ب (

معوقات اقتصادية

على الرغم من أن المرأة الريفية تساھم مادياﹰ في اقتصاد أسرتھا من خالل مساعدة الرجل في أعمال
الزراعة أو استئجار األرض أو بكونھا صاحبة األرض ،ال يزال دورھا مھمشاﹰ في إدارة الموارد المائية ألن
األعراف والتقاليد تعظم دور الرجل الذي ما زال يمسك بزمام السلطة ويتحكم بصنع القرار االقتصادي في
أغلب األحيان ،بينما ال تتحكم المرأة في حاالت عديدة حتى بما تجنيه من مال.
)ج(

معوقات مؤسسية وتنظيمية

تغيب اعتبارات النوع االجتماعي عن الترتيبات المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بإمدادات وخدمات
الموارد المائية إلى المناطق الريفية ،سواﺀ على المستوى الوطني أو المحلي .فعلى النطاق الوطني تقرر
السياسات المائية في معظم بلدان اإلسكوا دون إشراك مؤثر للجھات المحلية من رجال ونساﺀ على السواﺀ.
وعلى النطاق المحلي ،ال يسمح للمرأة بالمشاركة الفاعلة ،على األقل كمزارعة ،في المجالس البلدية أو
جمعيات مستخدمي المياه  .ويضاف إلى ذلك في أغلب األحوال غياب دور المجتمع المدني والسياسات
والبرامج الھادفة إلى التثقيف ونشر الوعي بين السكان ،خاصة النساﺀ ،بقضايا وأساليب إدارة الموارد المائية
وترشيد استھالكھا والحفاظ على جودتھا.

 - 16 - 2سبل تذليل المعوقات
في ضوﺀ ما تقدم ،يستلزم التغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد
المائية العمل على عدة اتجاھات اجتماعية واقتصادية ومؤسسية .ولعل من أھم السبل التي يمكن أن تسھم في
ذلك اآلتي:
)أ( إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات واالستراتيجيات العامة إلدارة الموارد المائية،
وإشراك المرأة في وضع تلك السياسات؛
)ب( دعم مشاركة المرأة المالكة والمنتجة في قطاع الزراعة في صنع القرارات المرتبطة بإدارة
الموارد المائية؛
)ج( تطوير وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية بأھمية إدراج قضايا النوع االجتماعي في مجال الموارد
المائية وعالقتھا بالحد من الفقر ،تكون موجھة إلى مستويات مختلفة من أصحاب المصلحة وصانعي القرار
والمدراﺀ والمختصين الذين يعملون ضمن إطار مؤسسات الموارد المائية وإدارات التخطيط ،وال سيما في
المناطق الريفية؛
)د( تكثيف حمالت التوعية وحلقات النقاش على المستوى المحلي بھدف مساعدة المرأة والرجل
على تخطي المفاھيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام وإدارة الموارد المائية
بشكل خاص؛
) ( تشجيع مشاركة المرأة في المجالس المحلية ،خاصة المتعلقة بإدارة موارد المياه ،مما يھيئ بيئة
يستطيع فيھا الرجل والمرأة العمل معﹰا من أجل تحقيق أھداف مشتركة للتنمية؛
)و( تعزيز البرامج التدريبية التي تھدف إلى مساعدة المرأة الريفية على التعرف على أفضل
أساليب إدارة موارد المياه وترشيد استھالكھا والتخلص من المخلفات بطرق سليمة؛
)ز( تشجيع انضمام المرأة إلى جمعيات مستھلكي المياه وقيام الوزارات المعنية بحمالت التوجيه
والتوعية بقضايا المياه وإدراج مسألة النوع االجتماعي ضمن مشاريع إدارة المياه؛
)ح( إقرار منح القروض للمرأة الريفية لتشجيعھا على إقامة المشاريع الصغيرة ،مما يحسن من
وضعھا االقتصادي ويعزز دورھا في صنع القرار؛
)ط( إيالﺀ أھمية كبرى لبرامج التثقيف الصحي والتوعية البيئية وترشيد االستھالك في برامج مياه
الريف ،وتبسيط المعلومات في صورة أدلة ونشرات إرشادية لتتمكن المرأة الريفية من استيعابھا ما يسھل
عليھا تطبيق ما تعلمته؛
)ي( تطوير المھارات الجديدة والخبرات التي تربط بين األبعاد االجتماعية والبيئية والتقنية
واالقتصادية إلدارة الموارد المائية بطريقة شفافة ومتكاملة تراعي احتياجات المجتمع ككل ،واحتياجات المرأة
بشكل خاص.

 - 17 - 3فوائد تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد المائية
إن حصول المرأة الريفية الفقيرة على حقوقھا في مجال المياه وتفعيل دورھا في إدارة الموارد
المائية ،يسھم في تحسين أوضاعھا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحقيق مشاركتھا الفاعلة إلى جانب
الرجل ،على الشكل التالي:
)أ(

تحسين أحوال المرأة المعيشية والصحية
) (1تزويد المنازل بمياه آمنة بطريقة تضمن جودتھا وتحد من عبﺀ البحث عن الموارد المائية،
يسھم في تحسين صحة المرأة وخفض نسبة إصابتھا باألمراض المتصلة بعملھا في توفير
المياه؛
) (2إتاحة الفرصة للفتيات لمتابعة دراستھن ،والوقت للمرأة للتفرغ ألنشطة ومشاريع إنتاجية
صغيرة ،يؤدي إلى تحسين المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي للفتيات والنساﺀ؛
) (3تصحيح األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية،
يشكل خطوة على طريق تصحيح العادات واألعراف التي تقيد المرأة وتعوق تطورھا؛
) (4تدريب المرأة وتأھيلھا لتوعية أفراد أسرتھا والنساﺀ األخريات بوسائل ترشيد استھالك المياه
وتجنب تلويثھا ،يؤدي على توسيع نطاق المعرفة وإرساﺀ األسس الثقافية الالزمة للتنمية.

)ب (

دعم المشاركة بين الجنسين

إن اإلقرار بقدرة المرأة على المشاركة في إدارة الموارد المائية يشكل خطوة أساسية في مسيرة
تحقيق المساواة في ھذا المجال .والتوعية مطلوبة للمرأة والرجل على السواﺀ بضرورة تعزيز دور المرأة
وإيجاد سبل للتعاون تضمن مشاركتھا في صنع القرارات المالية واإلدارية المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
ويتحقق ذلك من خالل المشاركة الفاعلة للرجل والمرأة في جمعيات مستھلكي المياه والجمعيات األھلية
والمجالس المحلية وحمالت التوعية بشأن حماية الموارد المائية.
دال  -نماذج ناجحة لتعزيز دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية
في إطار تطوير برامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،أطلقت بعض بلدان المنطقة مبادرات أثبتت
نجاحاﹰ في تعزيز دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية .وفيما يلي عرض موجز لثالث من ھذه
المبادرات في كل من المملكة األردنية الھاشمية وجمھورية مصر العربية وسلطنة عُ مان.
)(23

 - 1المملكة األردنية الھاشمية

)(23

Gender and Water Alliance (GWA), Mainstreaming Gender in Integrated Water Resources Management, Case

Study on Rakin village in Jordan: Rural Women Securing Household Water through Installation of Water Cisterns. Available at:
www.genderandwater.org.

 - 18تعاني المملكة األردنية الھاشمية من ندرة شديدة في موارد المياه ،حيث إن حصة الفرد السنوية من
المياه تقل عن 200م ،3والسكان في المجتمعات الريفية يواجھون الصعوبات لتأمين المياه العذبة التي قد
ال تتوفر بانتظام لالستھالك المنزلي .ولكن ،تبذل الجمعيات األھلية قي بعض القرى جھوداﹰ لتحسين إمكانات
توفير موارد المياه ،ومنھا جمعية نساﺀ ركين ،القرية الواقعة في جنوب األردن والتي يبلغ عدد سكانھا
 5 500نسمة .فقد نفذت تلك الجمعية مشروعا تم تمويله من برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية
) (GEF-SGPيقضي بتركيب خزانات لتخزين المياه في المنازل ولتجميع مياه األمطار في الحقول الزراعية،
بغية تأمين الموارد المائية بطريقة مستدامة .وقد استفاد النساﺀ والرجال والمجتمع ككل من ذلك المشروع
بعد أن كانت القرية تحصل على المياه مرة كل أسبوعين عن طريق صھاريج المياه المحملة على ناقالت،
ولمدة ست ساعات فقط ،مما ال يتوافق مع المتطلبات األساسية للسكان الذين كانوا يتحملون كلفة شراﺀ المياه
من دون أن يتمكنوا من تخزينھا لفترة طويلة لعدم وجود خزانات.
واستند المشروع في مرحلته األولى على سداد ما قيمته  66في المائة من كلفة الخزانات من المنحة
المخصصة للمشروع ودفع المبالغ المتبقية على أقساط .ونتيجة لنجاح ھذه المرحلة ،وبدعم من البرنامج نفسه
بدأت المرحلة الثانية في عام  1998وقد استندت إلى نظام قروض مالية للمستفيدين يعاد دفع  100في المائة
منھا على أقساط .وقد تم تشكيل لجنة من السكان مسؤولة عن تنفيذ األنشطة ،مثل التدريب ومتابعة القروض
وإعادة الدفع واختيار المستفيدين .وفيما يلي أھم ما نتج عن المشروع) :أ( إنشاﺀ خزانات لتأمين مورد مائي
نظيف ومستدام في المنازل والحقول ألغراض األمن الغذائي والري؛ )ب( التخفيف من أعباﺀ المرأة في
تأمين موارد مائية لالستعمال المنزلي وبالتالي تعزيز وضعھا في القرية؛ و)ج( تخفيض كلفة شراﺀ المياه من
الصھاريج النقالة والحد من مشكلة انقطاعھا.
 - 2جمھورية مصر العربية

)(24

حققت جمھورية مصر العربية نجاحاﹰ نسبيﹰا في اإلدارة المحلية للموارد المائية في المناطق الريفية،
حيث تتواجد أغلب الجمعيات المعنية بالمياه في مصر اليوم على مستوى المسقى )ممر القنوات الخاص
بتوصيل مياه الري لقطع معينة من األرض( وتشمل عدداﹰ من المزارعين .ففي عام  1984أنشئت جمعيات
مستخدمي المياه التي كانت أولى المنظمات المحلية المعنية بالمياه ،بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات المتحدة ) (USAIDفي إطار المشروع الخاص بتحسين عمليات الري .وقد أتاحت ھذه الجمعيات،
التي أعطيت صفة قانونية في عام  ،1994للمزارعين إمكانية المشاركة في إدارة المسقى ،كما مكنت المرأة
من المشاركة أيضاﹰ ،فھي تقوم حالياﹰ بإدارة توزيع وصرف مياه الري بشكل فاعل وسوى ذلك من المھمات
المتعلقة بالمحافظة على جودة المياه وسالمة المضخات وغيرھا من مستلزمات ري األراضي الزراعية.
ويبرز نشاط المرأة في تلك الجمعيات على وجه الخصوص في منطقة الدلتا ،وباألخص محافظتي البحيرة
ومصر العليا ،حيث وضعت برامج لترشيد استھالك المياه.
)(25

 - 3سلطنة عمان

) (24المركز القومي لبحوث المياه ،وزارة الموارد المائية والري في جمھورية مصر العربية؛ وزيارات ميدانية.
) (25وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه في سلطنة عمان ،األفالج وصيانتھا في سلطنة عمان؛ وزيارات ميدانية.
.www.mrmewr.gov.om/arabic

 - 19اھتمت سلطنة عمان مؤخراﹰ بالتشريع المائي الخاص باألفالج وھي قنوات لنقل المياه الجوفية التي يتم
ضخھا .ويصل عدد األفالج الھامة إلى  3 017فلجاﹰ تؤمن  33في المائة من مجمل استعماالت المياه.
وعادة ما يشارك المستفيدون من المزارعين في ملكية الفلج والخندق المائي ،ويحدد مجلس المستفيدين من
الفلج حصص المياه ،ويراقب جھاز إداري خاص عملية توزيع الحصص التي تتم عند مأخذ الفلج بواسطة
حاجز خاص يسمى الشريعة ،ويسمى الشخص الذي يراقب عملية التوزيع الكيال أو وكيل الفلج .ويحدد
التشريع المائي أسلوب شراﺀ حصة بعض المالكين في ظروف خاصة يُ تفق عليھا ،وأسلوب حل المنازعات،
حيث تحكم توزيع المياه من األفالج تقاليد تؤمن عدالة التوزيع بروح المشاركة والعمل الجماعي .ويعطي
التشريع المائي مالكي اآلبار أو المستفيدين من األفالج الحق في بيع مياه اآلبار أو األفالج للغير ،كليﹰا أو
جزئياﹰ ،في حدود اللوائح والقوانين ،كما يعطي حق الشفعة للجار في استعمال مياه ھذه المنشآت ،مما يعتبر
من األمثلة الجيدة للنھج التشاركي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية القائمة منذ القدم والذي تحرص
السلطنة على تطبيقه وتطويره .وتشارك المرأة في عملية توزيع المياه وإدارة قنواتھا وتساھم مادياﹰ كغيرھا
في تكاليف صيانة الفلج والمحافظة عليه ،كما أنھا تعتبر زيارة الفلج بمثابة لقاﺀ اجتماعي.
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ثالثاﹰ  -دور المرأة الريفية في ترشيد استھالك الطاقة في منطقة اإلسكوا
ألف  -موارد الطاقة وعالقتھا بالتنمية الريفية
 - 1الطاقة والفقر والتنمية
يؤدي قطاع الطاقة في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا دورﹰا ھاماﹰ في تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية من خالل تلبية احتياجات البلد من الطاقة وباعتباره مولداﹰ للعائدات من خالل تصدير النفط
والغاز .إال أن مشكالت ھذا القطاع تظھر في المناطق الريفية والنائية واألحياﺀ الفقيرة من المناطق
الحضرية ،حيث تتسم بعض األنماط المعتمدة في إنتاج الطاقة واستھالكھا بانخفاض الكفاﺀة وارتفاع نسب
الھدر ،ويعاني أكثر من  20في المائة من السكان من عدم وصول خدمات الطاقة ،خاصة الكھربائية ،إليھم أو
عدم انتظام إمدادھا .ولذلك ،يتطلب تحقيق األھداف المتعلقة بتوفير الطاقة ألغراض التنمية المستدامة اتخاذ
إجراﺀات عملية لحل تلك المشكالت مع الحفاظ على اإلسھام الفاعل لقطاع الطاقة في اقتصاديات بلدان
المنطقة.
وقد أظھرت الدراسات أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد بدخل يقل عن  2دوالر
أمريكي في اليوم يرتبط ارتباطﹰا وثيقﹰا بمشكلة االفتقار إلى خدمات الطاقة ،وخاصة الكھرباﺀ .ولذلك ،فإن
الجھات المعنية بشؤون الطاقة مطالبة بتعزيز وتسريع الجھود الرامية إلى توفير نظم الطاقة في المناطق
الريفية للتخفيف من وطأة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان .ولكي يراعي نظام توفير الطاقة مصالح
الفقراﺀ في الريف يجب أن يحقق ما يلي) :أ( زيادة قدرتھم على الحصول على طاقة ميسرة ،آمنة ،عالية
الجودة ويمكن أن يعول عليھا؛ )ب( تمكينھم وتعزيز قدرتھم عل ـ ى االعتماد على النفس؛ و)ج( تحسين جودة
العناصر البيئية المحيطة بھم.
ومن خالل الجدول  3الذي يعرض نسب السكان المزودين بالكھرباﺀ بالمقارنة مع نسب من ھم تحت
خط الفقر في المناطق الريفية ،يظھر مدى خطورة مشكلة الفقر في تلك المناطق وتتضح العالقة بين النقص
في خدمات الطاقة ،خاصة الكھرباﺀ ،ومستوى الفقر ،مما يؤكد الحاجة إلى وضع سياسات وبرامج كفيلة
بضمان وصول الطاقة إلى المناطق الريفية والنائية .ويستخلص من الجدول  3ما يلي:
)أ( تصل معدالت اإلمداد بالكھرباﺀ في كل من دولة قطر ودولة الكويت والجمھورية اللبنانية إلى
 100في المائة وتنخفض في بلدان أخرى لتصل إلى أدنى مستوياتھا  53في المائة في الجمھورية اليمنية؛
)ب( حوالي  37.72مليون نسمة أي  20في المائة من سكان البلدان األعضاﺀ ،معظمھم في المناطق
الريفية ،ال تصل إليھم الكھرباﺀ ،ونسبة مماثلة من سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة يعانون
من نقص حاد في اإلمداد بالكھرباﺀ؛
)ج( يعتمد حوالي  20في المائة من السكان على أنواع الوقود البدائية غير التجارية ،مثل األخشاب
والروث والمخلفات الزراعية ،لتلبية احتياجاتھم اليومية للتدفئة والطھو ،خاصة في الجمھورية اليمنية وبعض
المناطق في جمھورية مصر العربية والجمھورية العربية السورية؛

 - 21)د( حوالي  45مليون نسمة أي أكثر من  24في المائة من السكان في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
يقل دخل الفرد منھم عن  2دوالر أمريكي في اليوم.
الجدول  - 3نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى السكان المزودين بالكھرباﺀ
في منطقة اإلسكوا لعام 2004
نسبة السكان
المزودين بالكھرباﺀ

البلد

نسبة السكان ذوي دخل
يقل عن  2دوالر في اليوم

المملكة األردنية
الھاشمية
دولة اإلمارات
العربية المتحدة
مملكة البحرين

أنواع الوقود وبرامج كھربة الريف
فرضت الحكومة فلسين على استھالك كل كيلو وات/ساعة
من الكھرباﺀ ،الستخدام الحصيلة في إمداد المناطق الريفية
بالطاقة الشمسية إلنارة المنازل

7.0

97.4
99.9

الجمھورية العربية
السورية

98.0

يستخدم الكيروسين وزيت الغاز وغاز البترول المسال
كوقود ،والمخلفات الزراعية للطبخ ،وتطبيقات محدودة
للطاقة الشمسية في ضخ وتسخين المياه

غير متاح
)كانت  19في المائة في
عام (2002

جمھورية العراق

95.4

-

غير متاح

سلطنة عُ مان

98.7

فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت

90.0
100.0
100.0

توسيع شبكة الكھرباﺀ باالعتماد على مولدات الديزل
اھتمام خاص بالمناطق الريفية من الوزارة المعنية،
وتوسيع الشبكات بتمويل من جھات مانحة ،إال أن ھناك
انقطاعات شبه مستمرة نتيجة الربط بالشبكة اإلسرائيلية أو
عدم توفر الوقود الالزم لتشغيل المحطات
-

-

الجمھورية اللبنانية

100.0

جمھورية مصر
العربية
المملكة العربية
السعودية

99.3
98.4

الجمھورية اليمنية
مجموع دول اإلسكوا

53.0
80.0

99.9

نقص في الطاقة الكھربائية ،واالستعانة بمولدات الديزل
كمصدر بديل
تزود معظم المناطق الريفية بإمدادات الكھرباﺀ من الشبكة،
كما أن الغاز المسال والكيروسين والمخلفات الزراعية
مصادر رئيسية للوقود في الريف
توسيع الشبكات لخدمة المناطق النائية
 12في المائة من السكان موصولون بالشبكة العامة و15
في المائة يزودون بالطاقة بواسطة مولدات الديزل،
ومصادر الوقود الرئيسية ھي الكيروسين وغاز البترول
المسال والمخلفات الزراعية والحيوانية .ومؤخراﹰ قدم
البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية واإلسكوا مشروعات
لتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة في كھربة الريف

غير متاح
غير متاح
)كانت  12في المائة في
عام (2002

43.9
-

45.2

المصادر :اإلسكوا ،التقدم اإلقليمي المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا،2005 ،
.E/ESCWA/SDPD/2005/11
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام

 ،2005نيويورك .متاح على الموقعhttp:/hdr.undp.org/ :
reports/global/2005/Arabic/pdf/hdr05_ar_HDI.pdf.

 - 22مالحظة :إن البلدان التي تتعدى فيھا نسبة السكان المزودين بالكھرباﺀ  97في المائة كانت قد سُ جلت فيھا النسبة نفسھا في عام 2003
باستثناﺀ جمھورية مصر العربية والجمھورية العربية السورية اللتين ارتفعت ھذه النسبة فيھما بعدما سجلتا سابقاﹰ نسبة أقل.

 - 2الطاقة وقضايا النوع االجتماعي
يضع المسئولون المعنيون بالطاقة في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا السياسات والخطط الخاصة بتقديم
خدمات الطاقة طبقﹰا الحتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة ،ولكن من دون أن يدرجوا فيھا اعتبارات
النوع االجتماعي ،وذلك بدعوى أن توفير الطاقة يخدم الجميع وليس ثمة ما يدعو إلى التصنيف طبقﹰا للنوع
االجتماعي .إال أن ھذا المنظور قد ال يكون محقاﹰ ألن ھناك تباين ﹰا بين استخدامات الرجل واستخدامات المرأة
للطاقة ،وبين مسئوليات كل منھما في توفير الطاقة وتحديد أنماط استھالكھا ،خاصة في القطاع المنزلي حيث
يقع العبﺀ األكبر على عاتق المرأة  .لذا ،ال بد من االنتباه إلى ھذه الفروقات من أجل تحقيق التوزيع العادل
لخدمات الطاقة وضمان مشاركة فاعلة للمرأة في تحسين كفاﺀة االستخدام .ويتطلب تقويم إمكانات إدراج
قضايا النوع االجتماعي ضمن قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة تحليل عدد من االعتبارات المؤثرة
على تلك اإلمكانات ،ومنھا:
)أ( مستوى التنمية االقتصادية :كلما ازداد االقتصاد نمواﹰ توفرت خدمات الطاقة لقطاعات السكان
المختلفة وتحققت المساواة بينھا وتضاﺀلت الحاجة إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة .وبما
أن مستويات التنمية ومعدالت توفر خدمات الطاقة تتباين بشكل واضح بين المجتمع واآلخر وداخل المجتمع
الواحد ،وفي غياب المساواة بين مسئوليات الرجل والمرأة في توفير الطاقة في المجتمعات األقل نمواﹰ ،تبرز
الحاجة الملحة إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي وتمكين المرأة في مجال الطاقة من أجل تحسين معدالت
النمو؛
)ب( مستوى تطور المرأة :يمكن ترتيب مستوى تطور المرأة في ثالث فئات كما يلي (1) :المرأة
في المستوى األدنى من التنمية وھي الفئة التي تعيش في المناطق الريفية والفقيرة وتتحمل عبئ ﹰا أساسياﹰ وكبيرﹰا
في توفير الطاقة الالزمة لتلبية االحتياجات المنزلية ،وللصناعات الزراعية وغيرھا ،وتكون الحاجة ماسة
بالنسبة إلى ھذه الفئة لمناقشة قضايا النوع االجتماعي؛ ) (2المرأة في مرحلة متوسطة من التنمية وھي الفئة
التي تعيش في المناطق الحضرية حيث تتوفر إمدادات الطاقة الالزمة ،وتتحمل مسؤولية اتباع أنماط مستدامة
الستھالك الطاقة ،وتكون حاجة ھذه الفئة إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي أقل أھمية نسبياﹰ؛ و) (3المرأة
التي بلغت مستوى التنمية المطلوب وھي الفئة التي حققت درجة عالية من المشاركة في األنشطة الثقافية
والسياسية واالجتماعية ،فال تحتاج إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي؛
)ج( نوعية البيئة )ريفية/حضرية( :يختلف الدور الذي تقوم به المرأة في توفير خدمات الطاقة بين
المناطق الريفية والمناطق الحضرية .فبينما تتحمل المرأة الريفية العبﺀ الكامل لتوفير الوقود غير التجاري
بكافة أنواعه ونقله لمسافات قد تكون بعيدة ،قد يقتصر دور المرأة في المناطق الحضرية على ترشيد استھالك
الطاقة في القطاع المنزلي.
وفي ضوﺀ ما تقدم ،واستنادﹰا إلى المعلومات المتوفرة عن البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،يتضح أن
الحاجة إلى دراسة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة تختلف بين الجمھورية اللبنانية ومجموعة بلدان
الخليج باستثناﺀ سلطنة عمان من جھة ،حيث تنخفض نسب سكان المناطق الريفية لتتراوح بين  4و 12في

 - 23المائة وتتوفر خدمات الطاقة فيھا في أغلب األحيان ،وباقي البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من جھة ثانية ،حيث
ترتفع نسب سكان المناطق الريفية لتتراوح بين  28.9في فلسطين و 74.4في المائة في الجمھورية اليمنية
ويصعب توفر إمدادات الطاقة لتلك المناطق.
 - 3تأثير خدمات الطاقة على التنمية البشرية في المناطق الريفية
)أ(

البيئة والصحة

يسبب االعتماد على مصادر بدائية للطاقة ،سواﺀ بشكل كامل أو جزئي ،خاصة في الطھي ،مشاكل
صحية للعائلة وباألخص للنساﺀ واألطفال ،منھا أمراض الرئة والعيون من جراﺀ األدخنة الناتجة عن حرق
الخشب والفحم النباتي وروث الماشية والحطب في مواقد مفتوحة تعمل بكفاﺀة حرارية ال تتعدى  10في
المائة وفي غرف ضعيفة التھوية في المنازل القروية .وتحتوي االنبعاثات الناتجة عن حرق ھذه األنواع من
الوقود على مركبات عديدة من الغازات معظمھا يشكل خطرﹰا على الصحة .وتفيد تقديرات البنك الدولي أن
حوالي  2مليون من النساﺀ واألطفال في الدول النامية يموتون سنوياﹰ بسبب تعرضھم للھواﺀ الملوث داخل
المنازل) .(26وقد اعتبر البنك الدولي ھذه المشكلة من بين أربع مشاكل بيئية عالمية رئيسية) .يعرض الفصل
الرابع من ھذه الدراسة األخطار الصحية واآلثار البيئية المترتبة على استخدام المصادر البدائية للطاقة،
خاصة الكتلة األحيائية( .ويبين الجدول  4أن االنبعاثات الضارة تزداد كلما انخفضت كفاﺀة الموقد المستخدم
في حرق الوقود .ويُستخلص من ذلك أنه ينبغي تطوير تقنيات حرق الكتلة األحيائية المستخدمة كمصدر
للطاقة في المناطق الريفية وتحسين كفاﺀتھا لتخفيض نسبة تلوث الھواﺀ ،وإمداد ھذه المناطق بالكھرباﺀ التي
تساعد في توفير الخدمات الصحية الالزمة.
الجدول  - 4كفاﺀة مواقد الطبخ ومقدار االنبعاثات وفقاﹰ لنوع الوقود

نوع الوقود
غاز البترول
المسال )(LPG
البيوغاز

الكفاﺀة الكلية
للموقد
)نسبة مئوية(

ثاني أكسيد
الكربون

االنبعاثات )غرام/ميغاجول(
المركﹼبات
العضوية الكلية
أول أكسيد
غير الميثان
الكربون
الميثان

أكسيد
النتروجين

53.6

126

0.61

سلبي

0.19

0.002

57.4

144

0.19

0.10

0.06

0.002

)(Kerosene

49.5

138

1.9

0.03

0.79

0.002

)(Wood fuel

22.8

305

11.4

1.47

3.13

0.018

)(Biogas

الكيروسين
حطب الوقود

المخلفات الزراعية
)(Crop residues

14.6

565

36.1

4.13

8.99

0.028

)(Charcoal

14.1
10.0

710
876

64.0
38.9

2.37
7.30

5.60
21.80

0.018
0.022

الفحم النباتي
الروث

)(26

The World Bank, Gender and Development Group, Gender Equality & the Millennium Development Goals, 2003.
Available at: http//go.worldbank.org/VSTW2CDIRO (English only).

 - 24)(Dung cake
المصدر:

)ب (

World LP Gas Association/World Bank, The Role of LP Gas in Meeting the Goals of Sustainable Development Available
at: www.worldlpgas.com.

إمكانات التعليم

إن غياب خدمات الطاقة الحديثة عن المناطق الريفية يحد بشكل كبير من فاعلية المؤسسات التعليمية
وإمكاناتھا .وفي بعض ھذه المناطق ال تتمكن الفتيات من االلتحاق بالمدارس النشغالھن في تجميع الحطب
والمياه من أجل تلبية احتياجات األسرة .وبينت دراسة أجريت عن أثر إمداد الكھرباﺀ إلى المناطق الريفية
وإيجابيات ذلك على التعليم في أربع قرى في تونس في عام  (27)2001أن أداﺀ المدارس في تلك القرى قد
تحسن وارتفعت نسبة المتخرجين منھا إلى ما بين  60و 70في المائة ،وأن نسبة التحاق البنات بالمدارس قد
ارتفعت بفضل تقلص مخاطر ذھابھن إليھا وتخليصھن من أعباﺀ جلب الوقود والمياه ،وأن نسبة اإلصابة
بأمراض العيون قد انخفضت بفضل تحسن درجة إنارة الفصول الدراسية نتيجة التحول من استخدام الشموع
ومصابيح الكيروسين إلى الكھرباﺀ ،بعدما كان التالميذ مطالبين بإحضار شموع معھم في الفصول الصباحية
طوال فصل الشتاﺀ.
)ج(

االقتصاد المنزلي

إن تعزيز إمدادات الطاقة الحديثة إلى المناطق الريفية ،بما توفره من إضاﺀة وقوة محركة ،يتيح
ظروفاﹰ معيشية أفضل للمرأة بتخليصھا من عبﺀ تجميع الوقود وحمله ألغراض الطبخ وتسخين المياه
والتدفئة ،ومن عناﺀ طحن الحبوب وما يتطلبه ذلك من جھد ووقت ،فيصبح لديھا الوقت لممارسة أنشطة
أخرى مدرة للدخل أو تحسين دخلھا عن طريق تطوير أنشطتھا اإلنتاجية .وعلى سبيل المثال ،فإن الدراسة
التي أجريت عن أثر إمداد الكھرباﺀ إلى المناطق الريفية في تونس ،بينت أن الفتيات القرويات بتن قادرات
على مزاولة األشغال اليدوية في الفترات المسائية مثل الحياكة والنسيج ،واالنكباب على أنشطة اقتصادية
جديدة مثل التطريز وتصفيف الشعر وغيرھا ،وأنھن يفضلن ھذه األنشطة على العمل في المدن.
)د (

أنشطة المرأة الثقافية واالجتماعية

إن توفر إمدادات الطاقة ،خاصة الكھرباﺀ ،إلى المناطق الريفية يغير نوعية حياة المرأة ،فيتبقى لديھا
متسع من الوقت ،بعد إدارة شؤون منزلھا ،لتوجيه اھتمامھا إلى ما يدور حولھا من قضايا اجتماعية وسياسية
محلية وعالمية من خالل اإلذاعة والتلفزيون وما يقدمانه من برامج تعزز الثقافة بقضايا عديدة ،خاصة الوقاية
من األمراض وتنظيم األسرة .وما تكتسبه المرأة الريفية من ثقافات خالل الوقت المتاح لھا يتفاعل في
وجدانھا ويمنحھا الثقة بالنفس لعرض قضاياھا والدفاع عن نفسھا والقيام بدور قيادي.
 - 4الطاقة وتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية

)(27

Cecelski, E., Enabling Equitable Access to Rural Electrification: Current Thinking on Energy, Poverty and Gender,
in: Energy, Poverty and Gender, Appendix 2, The World Bank, 2003. Available at: www.worldbank.org.

 - 25يوضح الجدول  5الترابط بين تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وتوفر خدمات الطاقة في المناطق
الريفية ،واإلجراﺀات المطلوبة لتحقيق كل من تلك األھداف ،وانعكاس ذلك على تحسين األوضاع االجتماعية
والصحية وتوفير مقومات التنمية للمرأة والرجل.
الجدول  - 5الترابط بين تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وتوفر الطاقة في المناطق الريفية
الھدف
القضاﺀ على الفقر
المدقع والجوع

الغايات المطلوب تنفيذھا بحلول عام 2015
 تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلھماليومي عن دوالر واحد إلى النصف؛
-

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع
إلى النصف.

تحقيق تعميم التعليم
االبتدائي

كفالة تمكن األطفال في كل مكان ،سواﺀ الذكور
أو اإلناث منھم ،من إتمام مرحلة التعليم
االبتدائي

تعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين
المرأة

إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم

تخفيض معدل وفيات
األطفال

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
بمقدار الثلثين

تحسين الصحة
النفاسية

تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة
أرباع

كفالة االستدامة
البيئية

-

-

اإلنجازات التي تتحقق بتوفير الطاقة
تطوير المؤسسات والخدمات الصحية والتعليمية؛

-

توفير فرص عمل جديدة نتيجة إتاحة إمكانية العمل بعد
غروب الشمس بفضل اإلنارة؛

-

تأمين احتياجات مياه الشرب والري وغيرھا بضخ المياه؛

-

تحسين إنتاج الغذاﺀ واقتصاديات الزراعة بفضل الطاقة
المستخدمة للري وتشغيل اآلليات الزراعية؛

-

تأمين وسائل أفضل لحفظ الطعام عبر التجفيف والتجميد.
بقاﺀ المعلمين في المناطق الريفية وتحسين الخدمات التعليمية؛

-

توفير وقت الفتيات وزيادة إقبالھن على التعليم ،وإتاحة إمكانية
فتح صفوف مسائية؛

-

زيادة مجاالت التعليم في المدرسة والمنزل عبر وسائل
اإلعالم؛

-

توفير فرص استخدام أدوات إنتاجية مثل آالت النسج وأجھزة
تعليمية مثل الحاسوب.
تخفيض الوقت الذي تستھلكه المرأة في األعمال المنزلية
وجمع الوقود للطبخ وجمع المحصول ونقل المياه؛

-

تحسين شروط األمان للمرأة في الشوارع بفضل اإلنارة؛

-

إتاحة فرص إلنشاﺀ مؤسسات صغيرة تشغلھا وتديرھا المرأة
بوجود خدمات الطاقة الموثوق بھا وذات الكلفة المقبولة.
التقليل من التعرض للتلوث داخل المنازل باستخدام الوقود
النظيف والتجھيزات الحديثة

-

استخدام مواقد أكثر أمناﹶ

-

تحسين التغذية والصحة من خالل الطعام المطبوخ والمياه
المغلية
توفير شروط أفضل للحصول على الخدمات الطبية من أدوية،
وحقن مبردة ،وأجھزة معقمة؛

-

ال خاصة في حاالت الوالدة؛
نقل آمن وتسھيالت صحية لي ﹰ

-

مساھمة ھامة لوسائل اإلعالم من راديو وتلفزيون في الصحة
التعليمية والتخطيط العائلي .
التغلب على مشاكل تعرية األراضي الزراعية والتصحر
الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي؛

-

-

-

-

إدماج مبادئ التنمية المستدامة في
السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان
الموارد البيئية؛

-

-

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنھم
الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف؛

تعزيز استدامة المصادر الطبيعية بتحسين كفاﺀة استخدام
الطاقة في إنتاج المحاصيل؛

-

تحقيق تحسين كبير لمعيشة ما ال يقل عن
 100مليون من سكان األحياﺀ الفقيرة.

-

تخفيض انبعاث الغازات التي تسبب االحتباس الحراري ،من
خالل تحسين كفاﺀة استخدام الوقود؛

-

إدارة أفضل للموارد الطبيعية بإنتاج الوقود األنظف؛

-

تقصير الوقت وتخفيف العمل الالزمين لنقل المياه بتنقيتھا أو

 - 26ضخھا محلياﹰ .

المصادر:

UNDP, World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, 2004. Available at: www.undp.org/energy
UNDP, UNDP and Energy for Sustainable Development, December 2004. Available at: www.undp.org/energy.

Havet, I., Linking women and energy at the local level to global goals and targets, in: International Energy Initiative, Energy for
Sustainable Development, vol. VII, No. 3. September 2003. Available at: http://www.jeiglobal.org/esd.html.

باﺀ  -دور المرأة الريفية الحالي في ترشيد استھالك الطاقة
 - 1موقف كل من المرأة والرجل من موارد الطاقة

المرأة الريفية ھي المسؤولة األولى عن توفير الطاقة للمنزل .ولكن عندما يتعلق األمر باتخاذ قرار
حول شراﺀ المعدات الالزمة لذلك ،يكون القرار للرجل .وتبين دراسة إلدارة التنمية الدولية في المملكة
المتحدة أن للرجل تفكيراﹰ مختلفﹰا حول استعمال الطاقة ،ألنه يميل في األغلب إلى األنشطة الترفيھية مثل
التلفزيون والراديو ،في حال توفر الكھرباﺀ ،بينما يميل تفكير المرأة إلى تجھيز البيت بالمعدات التي تتطلب
منھا جھداﹰ أقل في العمل اليومي) .(28ومن المتعارف عليه أن المرأة أكثر استعداداﹰ لتحمل المسؤولية في إدارة
الموارد المنزلية ،ومع ذلك فھي األقل مساھمة في صنع القرارات الرئيسية التي تؤثر في بيئتھا الطبيعية.
ويلخص الجدول  6الغايات االستھالكية واإلنتاجية واالستراتيجية من توفير موارد الطاقة.
الجدول  - 6الطاقة لتلبية حاجات المرأة االستھالكية واإلنتاجية واالستراتيجية
نوع الطاقة
كھرباﺀ

-

الكتلة األحيائية
المحسَّ نة )تقنية
اإلمداد والتحويل(

طاقة ميكانيكية

الغايات العملية
تخفيف الحاجة إلى حمل
المياه باستخدام الكھرباﺀ
لضخ المياه؛

-

تخفيف آثار الحر بفضل
المراوح الكھربائية؛

-

تحسين شروطﹶ العمل في
البيت بفضل اإلضاﺀة
الكھربائية.
ضمان الصحة والسالمة
باستعمال الطباخات
المحسنة؛

-

استھالك وقت أقصر وجھد
أقل في تجميع وحمل
الحطب.
مكننة طحن الحبوب؛

-

-

 مكننة نقل المياهوالمحاصيل.
المصدر :

Available at:

)(28

-

الغايات اإلنتاجية
إمكانية زيادة النشاطات
أثناﺀ ساعات المساﺀ؛

-

استخدام التبريد إلنتاج وبيع
األغذية؛

-

دعم المشاريع الصغيرة
المتخصصة.

-

تخصيص مزيد من الوقت
لألنشطة المنتجة؛

-

كلفة مخفضة للعمليات
الحرارية ضمن األنشطة
المنتجة المدرة للدخل.

زيادة أنواع المشاريع الصغيرة
المختلفة

-

-

القضايا االستراتيجية
توفير األمن في الطرقات
واألماكن العامة لتشجيع المرأة
على المشاركة في نشاطات مثل
الدروس المسائية واالجتماعات؛
توسيع اآلفاق من خالل اإلذاعة
والتلفزيون واإلنترنت.

إدارة الغابات الطبيعية ضمن األطر
األھلية إلدارة الغابات

المواصالت تتيح النفاذ إلى فرص
تجارية واجتماعية وسياسية

UNDP, Gender & Energy for Sustainable Development: A Toolkit and Resource Guide, 2004.
www.undp.org/energy.

Clancy, J. et al., The Gender-Energy-Poverty Nexus: finding the energy to address gender concerns in development,
Department for International Development, UK.

 - 27 - 2دور المرأة في ترشيد استھالك الطاقة
يناقش ھذا القسم الفرص المتاحة أمام المرأة لترشيد استھالك أنواع الوقود األكثر شيوعاﹰ في المناطق
الريفية ،خاصة الكتلة األحيائية ) (biomassوالمشتقات النفطية ،إضافة إلى الكھرباﺀ ،في حال توفرھا.
الكتلة األحيائية
)أ(
تشمل أنواع الكتلة األحيائية الحطب وبقايا المحاصيل الزراعية وروث الحيوانات ،وتشكل نسبة عالية
من مصادر الطاقة المتوفرة في المناطق الريفية الفقيرة .وعادة ما تقضي المرأة من ثالث إلى أربع ساعات
يومياﹰ لجمع أنواع الكتلة األحيائية التي تستخدم في الطبخ والتدفئة والصناعات الريفية بالرغم من تأثيراتھا
السلبية العديدة على البيئة.
وفي حين أن نسبة السكان الذين يستخدمون الكتل اإلحيائية تقل عن  5في المائة في معظم بلدان
اإلسكوا ،تصل ھذه النسبة إلى  32في المائة في الجمھورية العربية السورية و 42في المائة في اليمن ،كما
يصل االستخدام إلى أقصى النسب في فصل الشتاﺀ).(29
ولتحسين كفاﺀة استخدام الطاقة الصادرة عن الكتلة األحيائية أو ترشيد استھالكھا عندما تصبح أنواع
الكتلة األحيائية نادرة ،يترتب على المرأة اتخاذ إجراﺀات عدة) ،(30منھا (1) :تغيير أساليب الطبخ بھدف
توفير الوقود وذلك بالتقليل من عدد وجبات الطعام الساخنة في اليوم؛ ) (2تحسين كفاﺀة وسائل الطبخ
المستخدمة ،أو استخدام وسائل متطورة أعلى كفاﺀة؛ و) (3استخدام تقنية القولبة إلعداد وقود جيد يشغل حجماﹰ
أقل ويمكن تخزينه ونقله بسھولة وبكلفة أقل .وكل ذلك يتيح للمرأة وقتاﹰ أطول للعمل المنزلي ويحافظ على
البيئة.
)ب (

المشتقات النفطية

تستخدم المرأة الريفية المشتقات النفطية ،مثل الكيروسين وغاز البترول المسال ،في حال توفرھا
بأسعار مناسبة ،ألنھا تمثل وقوداﹰ أكثر كفاﺀة وأسھل وأنظف وأوفر للوقت مقارنة بوقود الكتلة األحيائية.
ويغلب استخدام الكيروسين لإلضاﺀة وغاز البترول المسال كوقود للطبخ لدى العائالت ذات الدخل المتوسط
والعالي .وھذا لم يخفف بشكل عام على المرأة الريفية من عبﺀ جمع الحطب والمخلفات الضرورية كوقود
للتدفئة ،خصوصاﹰ في المناطق الباردة.
) (1الكيروسين :يعد الكيروسين البديل األول للحطب في المناطق الريفية ،وھو أسھل للنقل ويمكن
أن يباع بكميات صغيرة .ومع أن التحول إلى الكيروسين يعتبر خياراﹰ جذابﹰا يخفض من
مشقات المرأة الريفية ومن الضرر على صحتھا ،إال أن استخدامه يعتمد على توفر الدخل ،كما
) (29األمم المتحدة ،شعبة اإلحصاﺀ ،قاعدة بيانات مؤشرات األلفية .2003 ،متاحة على العنوان:

http://millenniumindicators.

un.org/unsd/mi/mi_series_resultsd.asp?rowID=712&fID.

)(30

Aristanti, Ch., Gender, Biomass Energy and Health, in: Wood Energy News, vol. 12, No. 1, December 1996/April

1997; and Grover, P.D., Briquetting of Wood and Agro Residues, in Wood Energy News, vol. 10, No. 3, September 1995, published
by the FAO Regional Wood Energy Development Programme in Asia, Bangkok. Available at: www.rwedp.org.

 - 28أنه يستخدم عمومﹰا لإلضاﺀة أكثر مما للطبخ ألن طباخات الكيروسين تصدر رائحة كريھة
وضجيجاﹰ عند االستعمال وھي مصدر لتلوث الھواﺀ داخل المنزل)(31؛
) (2غاز البترول المسال :يعتبر غاز البترول المسال وقوداﹰ سھالﹰ ونظيفاﹰ ،إال أنه نادر االستعمال
في المناطق الريفية الفقيرة نظراﹰ الرتفاع كلفته ،فيغلب استخدامه لدى العائالت ذات الدخل
المتوسط والعالي في طباخات تختصر وقت الطبخ ونادراﹰ ما تحتاج إلى صيانة إذ يمكن للمرأة
أن تتعلم بسھولة كيفية صيانتھا واستغالل كفاﺀتھا .إال أن التحول إلى غاز البترول المسال في
الريف يواجه عدة تحديات ومنھا الكلفة ،وصعوبة توفير اإلمداد الكافي من عبوات الغاز
والتوزيع في األوقات المناسبة ،وقصور الوعي العام بفوائده واالستخدام اآلمن لعبواته .وعلى
الرغم من ذلك ،يمكن استخدامه في عدة مجاالت مشتركة على صعيد المجتمع المحلي ومنھا
التبريد لحفظ األغذية في المحالت واللقاحات في العيادات ،وتسخين المياه في الحمامات العامة،
واإلضاﺀة لتمديد ساعات العمل وزيادة اإلنتاج وتشغيل المراكز االجتماعية والترفيھية وغيرھا،
واستبدال الغازولين والديزل في وسائل النقل لتخفيض االنبعاثات).(32
)ج(

الكھرباﺀ

اقتصرت برامج كھربة الريف في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا على وصل القرى والمناطق النائية
بالشبكات الوطنية للكھرباﺀ ،التي غالبﹰا ما تعود ملكيتھا إلى القطاع العام .وارتبط ذلك بتوفر الموارد المالية
في الميزانية ،مما جعل القرى الصغيرة النائية ذات العدد القليل من السكان آخر المناطق التي تصلھا
الكھرباﺀ ،ألن كلفة اإلمدادات إلى تلك القرى وتغذيتھا عالية .وتعد الكھرباﺀ طاقة نظيفة وسھلة االستعمال
وتستخدم في مجاالت وتطبيقات عديدة .وبالرغم من أن إمداد المجتمع المحلي بالكھرباﺀ يولد فرص ﹰا للعمل
ويؤدي إلى زيادة الدخل ،فإن استمرار تزويد المناطق النائية بالكھرباﺀ غير مضمون في العديد من الحاالت،
وأصبح انقطاع الكھرباﺀ أمرﹰا شائعاﹰ .لذا ،تضطر المجتمعات المحلية الريفية إلى استخدام مولدات الديزل
الخاصة كبديل أولي للكھرباﺀ المنقطعة ،في العديد من القرى النائية ،إما بشكل مستقل لالستعمال المنزلي أو
كجزﺀ من شبكة توزيع محلية تديرھا مصلحة عامة أو شركة خاصة).(33
وعلى الرغم من الكلفة العالية إلنتاج الكھرباﺀ بواسطة مولدات الديزل ،إال أن السكان المحليين
يتقبلونھا بسبب التحسينات الھائلة التي تتيحھا لمستوى معيشتھم من خالل تلبية الحاجات األساسية في المنازل
وفي التطبيقات الزراعية .وال بد من تخفيض تلك الكلفة بغية جذب الصناعات إلى المناطق الريفية النائية
وتوليد فرص عمل جديدة.

)(31

Practical Action (previously known as the Intermediate Technology Development Group), Kerosene and Liquid

?Petroleum Gas, in: Technical Brief, 20 October 2006. Available at: www.practicalaction.org/practicalanswers/product_info.php
Products_id=142.

)(32

Available at:

WLPGA/UNDP, LP Gas Applications for Rural Energy Development, August 2003.
www.worldlpgas.com.

)(33

Practical Action (previously known as the Intermediate Technology Development Group), Energy for Rural

?Communities, in: Technical Brief. 25 September 2007. Available at: www.practical action.org/practical answers/product_info.php
products_id=267.

 - 29جيم  -تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد استھالك الطاقة :المعوقات وسبل تذليلھا
يعد توفير إمدادات الطاقة أمراﹰ بالغ األھمية لتسھيل مسؤوليات المرأة الريفية وتعزيز مساھمتھا في
تحقيق التنمية .إال أن ھناك عدداﹰ من العوامل التي تعوق تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد استھالك
الطاقة .وفي ما يلي عرض ألھم تلك المعوقات والسبل المقترحة لتذليلھا:
 - 1المعوقات
يمكن إيجاز المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد استھالك الطاقة بالنقاط
التالية:
)أ( عدم مراعاة االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي عند وضع السياسات المتعلقة بخطط
وأنظمة اإلمداد بالطاقة ،في ظل عدم توفر بيانات إحصائية بشأن توزيع واستھالك مصادر الطاقة المختلفة
طبقﹰا للنوع االجتماعي؛
)ب( غياب الدراسات بشأن تقويم مستوى الجھد الذي تبذله المرأة الريفية والوقت الذي تصرفه من
أجل توفير موارد الطاقة لألسرة ،وعدم توفر بيانات حول نسب استھالك المصادر غير التجارية للطاقة،
ومجاالت استخدامھا ،واآلثار البيئية والصحية المترتبة عليھا ،بالنسبة إلى المرأة والرجل واألسرة؛
)ج( ارتفاع تكاليف إمدادات الكھرباﺀ إلى المناطق الريفية بسبب بعدھا عن الشبكات الكھربائية
المتوفرة ،مما يقلل من احتماالت مد الشبكات الكھربائية إلى ھذه المناطق في المستقبل المنظور ،ويحد من
قدرة األسرة على تحسين نمط حياتھا وإيجاد فرص عمل؛
)د( عدم توفر المعلومات للمجتمعات الريفية بشأن المصادر والتقنيات البديلة للطاقة ،خاصة نظم
الطاقة المتجددة وكيفية استخدامھا ،مما يعيق انتشار استخدام التقنيات الجديدة ذات الكفاﺀة ،ويحرم الرجل
والمرأة معﹰا من فرص االختيار بين البدائل المتاحة طبقﹰا للظروف السائدة في المناطق التي يعيشان فيھا؛
) ( عدم توفر المعلومات واإلرشادات للمرأة الريفية بشأن أفضل الطرق إلدارة موارد الطاقة
المتاحة وترشيد استھالكھا واآلثار البيئية المترتبة عليھا؛
)و( توجه الحكومات إلى خصخصة منشآت الطاقة للتخفيف من عبﺀ تنفيذ ھذه المنشآت على
موازنة الدولة ،يؤثر سلباﹰ على إمكانية توفير إمدادات الطاقة للفقراﺀ ،ألنه من غير المتوقع أن يبادر القطاع
الخاص إلى تمويل إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية من دون مساندة حكومية.
 - 2سبل تذليل المعوقات
إن إيجاد السبل الالزمة لتذليل المعوقات التي تقوض جھود تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد
استھالك الطاقة ال يقتصر على اتخاذ إجراﺀات على مستوى األسرة والمجتمع المحلي ،بل إجراﺀات تؤول
إلى إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقة ،وذلك من خالل العمل في
االتجاھات األساسية التالية:

 - 30)أ(

إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن سياسات الطاقة

يتطلب إدراج قضابا النوع االجتماعي ضمن سياسات الطاقة التمييز بين احتياجات المرأة واحتياجات
الرجل إلى الطاقة على المستويات المختلفة ،واعتبار النوع االجتماعي أحد العوامل األساسية التي يجب أن
تؤخذ باالعتبار عند وضع خطط الطاقة .ويتحقق ذلك عن طريق القيام بما يلي:
) (1دراسة النمط االقتصادي للنشاطات التي تقوم بھا المرأة وتلك التي يقوم بھا الرجل ،وخاصة
النشاطات التي تكون فيھا الطاقة عنصرﹰا أساسياﹰ ،ووضع تصنيف لتلك النشاطات؛
) (2مناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة ،بمشاركة فاعلة للمرأة ،من أجل وضع
سياسات وخطط للطاقة كفيلة بتوفير ظروف معيشية ومعدالت تنمية أفضل.
)ب (

تعزيز إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية والفقيرة

يؤدي تعزيز إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية والفقيرة إلى تحسين الظروف المعيشية ويتيح للمرأة
أن تقوم بدورھا بشكل أفضل في رعاية األطفال وتثقيفھم ،وأن تشارك في النشاطات التثقيفية والتعليمية
واالجتماعية واألنشطة اإلنتاجية الصغيرة ،مما يساھم في تعزيز معدالت التنمية ،ويتحقق ذلك عن طريق
القيام بما يلي:
) (1إنشاﺀ وتوفير شبكات كھرباﺀ مستقلة ومنفصلة عن الشبكات الرئيسية ،واستخدام أنظمة الطاقة
المتجددة كلما أمكن؛
) (2اتباع سياسات تسعير مناسبة لمصادر الوقود ،وتسھيل نقلھا إلى مناطق االستخدام ،وتشجيع
استخدام أنواع الوقود األنظف بيئياﹰ ،مثل غاز البيوتان المسال أو الغاز الطبيعي.
)ج(

تطوير تقنيات الطاقة المستدامة

يتطلب تطوير تقنيات الطاقة المستدامة مشاركة المرأة على نحو فعال ويستلزم إقرار سياسات تھدف
إلى تحقيق ما يلي:
) (1تطوير تقنيات بسيطة وذات كفاﺀة تفي باالحتياجات المنزلية من الطاقة في المناطق الريفية؛
) (2إقامة أنظمة مستقلة لتوفير الطاقة تعتمد على المصادر المحلية المتوفرة عن طريق االستفادة
من إمكانات التصنيع المحلي لبعض تلك األنظمة؛
) (3توفير آليات تمويل جديدة ومشجعة تتيح للعائالت وأصحاب األعمال الصغيرة الحصول على
تسھيالت لشراﺀ معدات للطاقة أعلى كفاﺀة وأقل كلفة ،أو الشروع في أنشطة اقتصادية صغيرة
لتصنيع ھذه المعدات وصيانتھا.

 - 31)د (

تمكين المرأة الريفية وبناﺀ قدراتھا في مجال الطاقة

يعتبر بناﺀ قدرات المرأة الريفية في مجال الطاقة مدخالﹰ رئيسياﹰ لتمكينھا من الدفع باتجاه مراعاة النوع
االجتماعي في وضع السياسات ،على أن يتحقق ذلك بمساھمة واسعة من النساﺀ والرجال معﹰا وعلى كافة
المستويات ،مما يتطلب تطوير ما يلي:
) (1برامج لتعريف المرأة الريفية على تقنيات الطاقة الحديثة ووسائل توفيرھا وتسھيل مھامھا
وإتاحة الفرصة لھا للمشاركة في أعمال تؤدي إلى زيادة دخل األسرة؛
) (2سياسات اجتماعية تھدف إلى إشراك المرأة الريفية في وضع خطط اإلمداد بالطاقة وتنفيذھا،
وتحديث خدمات الطاقة المتوفرة وزيادة كفاﺀتھا من أجل تخفيض األعمال الھامشية وزيادة
األنشطة اإلنتاجية التي تقوم بھا المرأة وتحسين نوعية الحياة.
دال  -نماذج لتقنيات الطاقة المتجددة لالستخدامات الريفية
إن التأخر في إمداد المناطق الريفية بالطاقة التقليدية يدفع بالناس في تلك المناطق ،وخاصة النائية
منھا ،إلى استخدام نظم الطاقة المتجددة ،خصوصاﹰ وأن المركزية ھذه النظم تسمح باقتنائھا في المنازل
والمرافق العامة .والطاقة المتجددة تھيئ المناخ لتنمية اقتصادية أفضل ألنھا تتيح إقامة صناعات جديدة
وتوفير فرص عمل فتسھم في الحد من الفقر ،ولحماية البيئة ألنھا تخفف من التلوث وتساعد في الحفاظ على
الثروات الطبيعية من نفط وغاز طبيعي).(34
وتمنح البدائل الحديثة المتمثلة في تقنيات الطاقة المتجددة ،إذا تم التدريب عليھا ونشرھا والتوعية بھا،
المرأة الريفية خيارات للطاقة تلبي احتياجاتھا على وجه أفضل .وأھم ھذه البدائل الغاز األحيائي والطاقة
الشمسية .وقد تم تطوير تقنيات الطاقة المتجددة واستخدامھا على مستويات مختلفة في البلدان األعضاﺀ في
اإلسكوا ،خاصة جمھورية مصر العربية ،والمملكة األردنية الھاشمية ،والجمھورية العربية السورية .كما
بدأت الجمھورية اليمنية برنامجاﹰ طموحاﹰ في ھذا المجال .وتضطلع اإلسكوا بدور ھام في بناﺀ قدرات البلدان
األعضاﺀ فيما يتعلق بھذه التقنيات ،من خالل مشروع ريادي تنفذه بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية
لنشر خدمات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية ،بھدف التخفيف من حدة الفقر في المنطقة .ويقضي ھذا
المشروع بتقييم إمكانات استخدام نظم الطاقة المتجددة في المناطق الريفية ،وزيادة إمداد تلك المناطق بخدمات
الطاقة الحديثة من أجل تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية ،وتوليد فرص عمل للنساﺀ والشباب .وتتضمن
أنشطة المشروع تنظيم حمالت توعية بنظم الطاقة المتجددة للمناطق الريفية ،وورش عمل بشأن بناﺀ القدرات
الستخدام ھذه النظم وإيجاد وسائل لتذليل العقبات التي تعترض ھذا االستخدام.
 - 1الغاز األحيائي
تقضي تقنية الغاز األحيائي بمعالجة المخلفات الحيوانية والزراعية ،مثل روث الماشية والحطب،
ال من حرقھا .وتستخدم ھذه التقنية إلنتاج وقود نظيف غني بالميثان بنسبة
بواسطة التخمير الالھوائي بد ﹰ
)(34
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 - 32تتراوح بين  50و 70في المائة وال يسيئ إلى البيئة وال إلى الصحة العامة .وينتج أيضﹰا عن عمليات
التخمير سماد زراعي عضوي .ويستخدم الغاز األحيائي في اإلضاﺀة والطبخ حيث يكفي المتر المكعب
الواحد منه ،في المتوسط ،إلعداد ثالث وجبات لعائلة مكونة من خمسة إلى ستة أفراد.
ويراعى عند إنشاﺀ وحدات الغاز األحيائي نوع المخمر المطلوب وحجمه ،وعدد أفراد األسرة
وما تحتاج إليه من طھي وإضاﺀة ،وكمية الروث الالزمة يوميﹰا .ويجب اتباع األسلوب الفني في تخطيط
الوحدة وتشغيلھا وصيانتھا ،بغية تحقيق اإلمداد الدوري والمستمر بالغاز األحيائي .ولكن وحدات الغاز
األحيائي التي تشجع المرأة على استخدامھا نظرﹰا لفوائدھا ،تشوبھا بعض العيوب ،أھمھا ارتفاع سعر الوحدة
وكلفة إنشائھا وصعوبة تشغيلھا وصيانتھا ،وعدم توفر العدد الكافي من رؤوس الماشية لدى األسرة إلنتاج
كمية الغاز المطلوبة بتواصل وثبات.
وقد انتشرت وحدات الغاز األحيائي في الھند والصين والبرازيل ،وفي بعض المناطق الريفية لعدد
من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا .وكانت الكلفة االستثمارية لھذه الوحدات وصيانتھا وإدارتھا أعلى من
المتوقع ،نتيجة عدم خبرة األسر في تشغيلھا وصعوبة الحصول على كميات كافية من روث الماشية والمياه
الالزمة لعملية التخمير في بعض الحاالت .إال أن المطبخ النظيف والطھي السريع ،وتوفير الوقت والمال
واإلضاﺀة المريحة تستحق الجھد المبذول إلقامة وحدات الغاز األحيائي والحفاظ على تشغيلھا ،على أن تنظر
الجھات المختصة بالطاقة والتنمية الريفية في تطوير ھذه المعدات وتوفير آليات لتمويلھا على مستوى القرية.
)(35

 - 2الطاقة الشمسية المنزلية

تعتبر نظم الطاقة الشمسية المنزلية أكثر التطبيقات شيوعاﹰ في المناطق الريفية في الدول النامية،
ألنھا ،بشكل عام ،تقدم مصدرﹰا للكھرباﺀ موثوقﹰا به ويضمن خدمة مستمرة ،في حين أن الشبكة الكھربائية
ومولدات الديزل االحتياطية تشوبھا العيوب .وتتميز نظم الطاقة الشمسية بالمرونة في التصميم وسھولة
الصيانة وطول مدة خدمتھا التي تصل إلى أكثر من  20عامﹰا .إال أن أھم التحديات التي تواجه انتشارھا،
عدم توفرھا في السوق المحلية وارتفاع كلفتھا التأسيسية.
وقد وفرت نظم الطاقة الشمسية خدمات كثيرة ،خاصة للنساﺀ واألطفال ،ألن اإلضاﺀة سمحت لھم
بقضاﺀ أوقات طويلة في المنزل والقيام بأنشطة منزلية والدراسة في الليل ومتابعة وسائل اإلعالم المسموعة
والمرئية .وقد بينت أمثلة عديدة عن إمداد الكھرباﺀ إلى المناطق الريفية في بعض البلدان أن األنشطة التي
تقوم بھا المرأة في المنزل ،ومنھا األعمال اليدوية والحياكة والتطريز ،تحولت إلى أنشطة إنتاجية مربحة
ومدرة للدخل بفضل وجود إضاﺀة جيدة تمكن المرأة من زيادة ساعات عملھا.
فالطاقة الشمسية تستخدم للطبخ واإلضاﺀة وتسخين المياه والتجفيف ،ونظام توليدھا يعتبر مصدرﹰا
نظيفاﹰ متاحﹰا من  8إلى  10ساعات في اليوم وال يستھلك وقت المرأة ،كما أن تشغيل نظام الطاقة الشمسية
منخفض الكلفة وال يحتاج إلى وقود ،إال أن من عيوبه ارتفاع كلفة تأسيسه بالمقارنة مع النظم التقليدية،
واقتصار إنتاجيته على األيام المشمسة فقط.

) (35المرجع نفسه.

 - 33ولوحظ أن معظم الذين تابعوا برامج التدريب على صيانة نظم الطاقة الشمسية كانوا من الرجال،
ولكن عند ظھور ضرورة إجراﺀ صيانة لنظام الطاقة الشمسية المنزلية لم يتواجد الرجل في المنزل
ولم تتمكن المرأة من التصرف الفتقارھا إلى المھارة المطلوبة ،فتعثر أداﺀ ذلك النظام ،مما استدعى تدريب
المرأة على تنفيذ تعليمات الصيانة في حالة عدم تواجد الرجل ،وھذا ما اتبعته اإلسكوا في اإلعداد لتنفيذ
مشروع نظم الطاقة الشمسية لالستخدامات المنزلية وإضاﺀة الشوارع في الريف اليمني).(36

رابعاﹰ  -دور المرأة الريفية في حماية البيئة في منطقة اإلسكوا
ألف  -المنظور العام لعالقة المرأة بالبيئة

انطلق االھتمام العالمي بعالقة المرأة بالبيئة من واقع أن المرأة ھي المتعامل األول والمباشر مع
موارد المياه والطاقة وأساليب الصرف الصحي ،وھي الموجه األساسي للنشﺀ وممارس العادات البيئية،
السليمة منھا وغير السليمة .وأثير الجدل حول عالقة المرأة بالبيئة في البلدان النامية لكون المرأة أداة حماية
وتحسين للبيئة من جھة ،ومسببة لتدھور البيئة من جھة أخرى .وانطالقاﹰ من موقع المرأة كأم ومربية
ومستھلكة وأحياناﹰ منتجة ،ومن تزايد فرص مشاركتھا في األعمال التجارية واإلنتاجية وفي السياسة ،أصبح
يُ نظر إلى المرأة باعتبارھا تقوم بدور حاسم في المساعي المبذولة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية
والدولية لترشيد استخدام موارد المياه والطاقة المختلفة والحد من التدھور البيئي وخفض انتشار
األمراض) .(37وبات مؤكداﹰ أن للمرأة دورﹰا أساسيﹰا في وضع وتنفيذ حلول شاملة ومتكاملة لحماية البيئة وأنه
من دون مشاركة المرأة المتساوية مع الرجل تبقى حماية البيئة من المھمات الصعبة.
 - 1المرأة ضحية البيئة
كانت أول صورة لعالقة المرأة بالبيئة في منتصف القرن الماضي قد أظھرتھا كضحية للتنمية
والتدھور البيئي ،من جراﺀ تعرضھا للمخاطر البيئية أثناﺀ القيام بمھامھا داخل المنزل وفي عملھا المھني
خارجه وللملوثات الصناعية والمبيدات الزراعية المختلفة أثناﺀ عملھا إلى جانب الرجل في الحقل وفي
صناعات عديدة .ولذلك ،بذلت الجھود لتحديد آثار التدھور البيئي على المرأة ،خصوصاﹰ ما يتعلق بندرة
المياه وغياب خدمات الطاقة الحديثة .وثبت أن التأثيرات الصحية للملوثات البيئية أشد قسوة على المرأة
بسبب تعرضھا المباشر لملوثات المياه والغذاﺀ والھواﺀ الداخلي .فالتفاعالت الصحية الناتجة عن ذلك تكون
أشد تأثيرﹰا على المرأة من الرجل ،ألن آثار تعرض المرأة للملوثات تمتد إلى الجنين أثناﺀ الحمل وإلى المولود
أثناﺀ الرضاعة الطبيعية .ولذلك ،تعاملت التقارير والدراسات البيئية مع المرأة من منظور ضعفھا وتأثير
البيئة عليھا ،وليس لكونھا شريك ﹰا في التعامل المباشر مع البيئة من خالل دورھا كإدارية أو مدبرة أو
كمقترحة للحلول.
 - 2المرأة مسببة لتدھور البيئة

) (36يندرج ھذا المشروع في إطار المشروع الريادي الذي تنفذه اإلسكوا ،بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية ،لنشر خدمات
الطاقة المتجددة في المناطق الريفية بغية التخفيف من حدة الفقر في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا.
) (37اإلسكوا ،المرأة العربية والبيئة ،ورقة قدمت في المؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية القاھرة12 - 10 ،
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 - 34أظھرت الدراسات التي أجريت عن البيئة خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي أن المرأة
أحد المسؤولين األساسيين عن التدھور البيئي ،خاصة في المناطق الريفية ،ألنھا تعرض البيئة لالنتھاكات
خالل ممارساتھا المعيشية اليومية بسبب ما تقوم به من استخراج للموارد الطبيعية الالزمة الحتياجات األسرة
واستخدام ھذه الموارد بطرق بدائية ال تراعي مقتضيات استدامتھا وحماية البيئة ،فحملت المرأة مسؤولية
تدھور الغابات وانجراف التربة وتلوث المياه والھواﺀ وانخفاض المحاصيل ،وحتى مسؤولية كثرة اإلنجاب.
وفي موازاة ذلك ،كشفت الدراسات أن السياسات االجتماعية واالقتصادية المتبعة في البلدان النامية ساھمت
في تعميق التفاوت بين الرجل والمرأة وتأخير تحقيق التنمية االقتصادية المرجوة في المناطق الريفية ،مما
زاد من أعباﺀ المرأة التي ألقت بأوزار الفقر على موارد بيئتھا.
 - 3المرأة محافظة على البيئة
وھكذا أدرك المجتمع الدولي أن تعامُ ل المرأة الريفية مع الموارد الطبيعية على نحو يلحق الضرر
بالبيئة إنما ھو نتيجة طبيعية الفتقارھا إلى المعرفة ولوضعھا االجتماعي واالقتصادي المتردي ،وأنه يمكن
حصر األضرار الملحقة بالبيئة وتفاديھا من خالل التوعية بالنظم السليمة الستخدام الموارد الطبيعية والكفيلة
بالحفاظ على البيئة .فحصل انقالب في المفھوم الدولي لعالقة المرأة بالبيئة وأعيد تقييم دورھا في حماية
البيئة ،فتالشت الصورة السابقة التي تظھر المرأة كمشوھة للبيئة لتعطي مكانھا للصورة الحقيقية للمرأة كأداة
أساسية في الدفاع عن البيئة وحمايتھا ،خاصة بعدما أثبتت التجارب والمشاريع المنفذة صحة ھذه النظرية.
 - 4وضع المرأة والبيئة في المناطق الريفية
بالرغم من أن عدد سكان المناطق الريفية يتضاﺀل تدريجياﹰ ،ال يزال معظم الفقراﺀ يعيشون في
الريف .وينطبق ذلك على البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا التي يتزايد معدل الفقر فيھا ،خاصة في الريف أكثر
منه في الحضر ،وتصل نسبة الفقر إلى أقصاھا في اليمن).(38
وباإلضافة إلى ندرة المياه وغياب مصادر الطاقة وخدماتھا والتلوث الناتج عن حرق الوقود في
ال من جراﺀ تراكم سلسلة من خسارات التنوع
البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،فإن البيئة المتدھورة أص ﹰ
البيولوجي وتلوث الھواﺀ وسوﺀ إدارة النفايات والنمو االجتماعي واالقتصادي غير المستدام في تلك البلدان،
تتعرض لألذى المستمر من جراﺀ النزاعات العسكرية التي تزيد من تلوث الھواﺀ والمياه والتربة وتدھور
الغابات واستنزاف الموارد الطبيعية المختلفة).(39
وينبع االھتمام بدور المرأة في الريف من أھمية إشعار المرأة بذاتھا وزيادة وعيھا بحقوقھا ودورھا
الفردي والجماعي في الحفاظ على البيئة .وھذا الدور متعدد األوجه ويتراوح بين التعامل المباشر مع البيئة
من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث ،والتعامل غير المباشر من حيث توجيه وتربية
النشﺀ على التعامل السليم مع البيئة وصون القوانين وتطبيقھا مما ينعكس على المجتمع عامة .وتتحقق
فاعلية دور المرأة من خالل اعتبارھا عنصراﹰ أساسياﹰ للتغيير وليس مجرد متلقية للمساعدات اإلنمائية .ولكن
)(38

UNDP, The Millennium Development Goals in Arab Countries: Towards 2015: Achievements and Aspirations,
December 2003, p. 5. Available at: www.undp.org/mdg/regionalreports.html.

) (39برنامج األمم المتحدة للبيئة ،توقعات البيئة العالمية  ،2000التنمية في غربي آسيا.
.www.unep.org/geo/geo2000

متاحة على الموقع التالي :

 - 35ال يزال دور المرأة الريفية في حماية البيئة ال يحظى بالتقدير الكامل في منطقة اإلسكوا ،التي تفتقر إلى
السياسات واآلليات الالزمة لتفعيل ھذا الدور ،وال تتوفر فيھا المعلومات الكافية واألبحاث المتخصصة في ھذا
الموضوع.
ومن العقبات التي تعوق تمكين المرأة الريفية وتفعيل دورھا االجتماعي والسياسي واالقتصادي
ومشاركتھا في اتخاذ القرارات بشأن الحفاظ على البيئة في منطقة اإلسكوا ،األعباﺀ التي تتحملھا في األعمال
ال فتحرمھا من استثمار طاقتھا ووقتھا في عمل مدر للدخل،
المنزلية التي تستنزف طاقتھا وتستغرق وقتاﹰ طوي ﹰ
واألمية المتفشية بين النساﺀ اللواتي يشكلن حوالي ثلثي عدد األميين من البالغين ،وأغلبھن من سكان المناطق
الريفية .ولذلك ،أصبح اتخاذ اإلجراﺀات الالزمة لتمكين المرأة الريفية وتفعيل مشاركتھا في حماية البيئة من
األمور الملحة.
باﺀ  -دور المرأة الريفية في إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي
 - 1إدارة الموارد الطبيعية
المرأة الريفية في كل أنحاﺀ العالم ھي المستخدم األول للموارد الطبيعية والمتولي إدارة ھذه الموارد
بصورة تلقائية ،ألنھا تقضي ساعات طويلة في جمع المياه والحطب والطھي والتخلص من الفضالت وتوفير
المسكن الصحي والنظيف لألسرة ،باإلضافة إلى عملھا في الزراعة .فالحصول على الموارد الطبيعية الثمينة
عنصر أساسي في حياة المرأة الريفية اليومية ،مما يجعلھا بالضرورة ذات صلة حميمة بالقاعدة األساسية
للموارد الطبيعية من مياه وأرض وبذور وغطاﺀ نباتي وأشجار .وإن معرفتھا بأساليب التعامل السليم مع ھذه
الموارد وتطبيق ھذه المعرفة يدعمان دورھا األساسي في تحقيق التنمية على المستويين األسري والمجتمعي،
خاصة ما يتعلق بتأمين المواد الغذائية ،ومعالجة اآلثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ،وتجنب تجفيف رطوبة
األراضي الزراعية وتآكل التربة وزوال الغطاﺀ النباتي ،وغيرھا من األنشطة .ويتناول ھذا الجزﺀ دور
المرأة في إدارة الموارد الطبيعية المتعلقة باألراضي والغابات.
)أ(

األراضي

تعتبر األراضي الزراعية من أكثر عناصر البيئة تعرضﹰا للتدھور بسبب استخدام األسمدة والمبيدات
بشكل متزايد ،وأساليب الري والصرف التي ترفع مستوى المياه الجوفية ،وأنظمة الصرف الصحي غير
المالئمة ،وكلھا عوامل تلوث التربة وتفقدھا الخصوبة .ويضاف إلى ھذه العوامل الرعي الجائر ،غالبﹰا في
المناطق الجافة وشبه الجافة ،مما أدى في بعض البلدان العربية إلى زوال الغطاﺀ النباتي وتآكل التربة
وما ينتج عن ذلك من تنشيط حركة الغبار في الھواﺀ وزيادة الكثافة الرملية وبالتالي حدوث ظاھرة التصحر
وانتشارھا .وھذا التدھور في نوعية األراضي يفرض ضغوطاﹰ إضافية على الموارد الطبيعية ويؤدي إلى
خفض في اإلنتاج والدخل ،وبالتالي زيادة حدة الفقر ،فتفقد المرأة جزﺀﹰا من الناتج االقتصادي بسبب تقلص
الرقعة الزراعية التي كان من الممكن أن تحصل منھا على مخزون غذائي قليل الكلفة .لذلك ،تكون المرأة
في أغلب األحيان األكثر تضررﹰا من اآلثار الناجمة عن الجفاف).(40
) (40اإلسكوا ،تقرير اإلسكوا األول عن التنمية المائية :شدة تأثر المنطقة بالجفاف االجتماعي االقتصادي،2005 ،
.E/ESCWA/SDPD/2005/9

 - 36ولتفادي مخاطر التصحر ،ال بد من دراسة األسباب االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتصحر بغية
معالجتھا .وھنا يبرز دور المرأة في إدارة الموارد الطبيعية وحسن استخدام نظم المعرفة التقليدية التي اعتمد
عليھا سكان منطقة اإلسكوا لحفظ توازن البيئة الصحراوية الدقيق .فاستعمال الطرق التقليدية في الزراعة
واستكمالھا بطرق حديثة يجعل المرأة ناشطة أساسية في مجال الحفاظ على خصوبة التربة .ومن خالل
التعامل اليومي مع الموارد الطبيعية ،من إعادة التشجير ،وزراعة األرض بشكل مستدام ،وتجميع مياه
المطر ،وغيرھا من األنشطة ،تساھم المرأة كعنصر أساسي في الجھاز غير الرسمي لإلنذار المبكر بالجفاف
وفي مكافحة التصحر .وتشارك المرأة في حملة التخضير ومقاومة التصحر على المستوى الفردي من خالل
زراعة الحدائق المنزلية ،وعلى المستوى الجماعي من خالل الجمعيات التطوعية.
إن ضمان حق المرأة الريفية في استغالل األرض يشكل عامالﹰ أساسيﹰا في ضمان األمن الغذائي
لألسرة الريفية .ولكن افتقارھا إلى حق الحيازة اآلمنة لألرض يعتبر من العوامل التي تعوق مشاركتھا في
إنتاج األغذية وحماية الموارد الطبيعية بصورة فاعلة .فالعادات والتقاليد في معظم البلدان األعضاﺀ في
اإلسكوا غالباﹰ ما تحرم المرأة من المشاركة في حق امتالك األرض وتشغيلھا وال تسمح لھا باتخاذ األرض
كضمانة عند اقتراض المال) .(41كما أن عدم إدراكھا الكامل بحقوقھا ،وخاصة فيما يتعلق بالميراث ،يشكل
أحد العوامل التي تؤخر مشاركة المرأة الريفية في عملية الحفاظ على البيئة) .(42وبالرغم من حصول المرأة
على حق الميراث ،ودعم الدول للمساواة في الحقوق دستورياﹰ ،تطغى العادات والممارسات على القوانين
التشريعية التي تضمن تلك الحقوق علماﹰ بأن ھذه القوانين غير متكاملة وبحاجة إلى مراجعة وتطوير.
فالميثاق العربي لحقوق اإلنسان) (43يعترف بحق كل مواطن في االمتالك ،دون تمييز بين الرجل والمرأة.
ولكن ،في معظم األحوال ،تتخلى المرأة ،وخاصةﹰ الريفية ،عن ھذا الحق لصالح أقاربھا الرجال تحت
الضعوط والعادات االجتماعية.
وال توجد إحصاﺀات دقيقة لمساحات األراضي التي تمتلكھا النساﺀ في منطقة اإلسكوا ،لكن التقارير
تدل على أن حصة النساﺀ ضئيلة رغم التفاوت في نسبة الملكية على المستوى اإلقليمي .فعلى سبيل المثال،
تملك المرأة  28.6في المائة من األرض في األردن ،و 4.9في المائة في اإلمارات ،و 0.4في المائة في
عمان) .(44وحتى عند امتالك المرأة لألرض ،غالباﹰ ما تكون المساحات أصغر من تلك التي يمتلكھا الرجل،
وتبقى ھذه األراضي تحت سيطرة الرجل .كما بينت دراسة ميدانية حول المرأة الريفية التفاوت في ملكية
األرض الزراعية ،حيث إن المرأة تملك  2.9في المائة فقط من األراضي في الريف السوري ،و 10.2في

)(41

FAO, IFAD & ILC, Rural Women’s Access to Land and Property in Selected Countries, 2004, p. 16. Available at:
www.landcoalition.org/docs/ccedawr.htm.

) (42اإلسكوا ،التقرير اإلقليمي
 ،E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/3ص .26

العربي

للمراجعة

والتقييم

العشري

لتنفيذ

منھاج

عمل

بيجين،

،2004

) (43اعتمدت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بموجب القرار  5427المؤرخ  15أيلول/سبتمبر . 1997
متاح على موقع منظمة ھيومان رايتس ووتش.www.hrw.org/arabic/un-files/text/arab1997.htm :
),FAO (44

Gender and Law: Women’s Rights in Agriculture, 2002, Chapter II Women’s Rights to Land and Other
Natural Resources. Available at: www.fao.org/DOCREP/005/Y4311E/Y4311E00.htm.

 - 37المائة منھا ھي ملكية مشتركة بين الرجل والمرأة) .(45وبالتالي تبقى فرص حصول المرأة الريفية على
القروض محدودة جداﹰ .فعلى سبيل المثال ،حصلت النساﺀ على  6في المائة فقط من قروض مؤسسة
اإلقراض الزراعي في وزارة الزراعة في األردن لعام .(46)1996
ال تستطيع المرأة الريفية المشاركة في عملية الحفاظ على األراضي على المدى الطويل ،دون تثبيت
حقھا في استغالل األراضي والحصول على القروض واالعتمادات والتدريب وغير ذلك من طرق الدعم
والمساندة.
)ب (

الغابات

بالرغم من أن الغابات ال تغطي سوى  3.9في المائة من مجمل أراضي منطقة اإلسكوا ،إال أن بعض
بلدان المنطقة ،مثل لبنان والجمھورية العربية السورية ،فيھا من الغابات ما يلبي جزﺀاﹰ كبيراﹰ من الحاجات
الغذائية لألسر الريفية ،وخاصةﹰ في مراحل الجفاف والحروب ،حين يعتمد سكان الريف على معرفتھم
باألغذية البرية والحرجية المستھلكة مثل الثمار واألوراق واألعشاب والمنكھات) .(47كما تشكل الغابات
مصدراﹰ أساسيﹰا لحطب الوقود وأحيان ﹰا مصدراﹰ للدخل ألن الكثير مما تجمعه المرأة الريفية من الغابات يمكن
ال تكميلي ﹰا لعائلتھا .كما تكون الغابات أحيانﹰا أخرى مصدرﹰا للعمالة المأجورة
أن يعالﹶج ويسوق ،موفرﹰا دخ ﹰ
حيث تعمل بعض النساﺀ ،بصورة مؤقتة أو موسمية ،لمصالح الغابات وباألخص في أعمال الصيانة وإعادة
التشجير ،كما ھو الحال في األردن والجمھورية العربية السورية) .(48ومن خالل المحافظة على الغطاﺀ
الحرجي تساھم المرأة الريفية في التخفيف من أخطار الفيضانات المتمثلة في انجراف التربة وطمر
مستودعات المياه والطرق المائية .ولكن العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية ھي التي
تقوض حقوق المرأة في إدارة الغابات وما يستخرج منھا من موارد في منطقة اإلسكوا.
 - 2حماية التنوع البيولوجي
تساھم المرأة الريفية من خالل أنشطتھا المعيشية اليومية في الحفاظ على النباتات والحيوانات
والطيور التي تعيش طبيعيا في المناطق الجغرافية المختلفة وتشكل التنوع البيولوجي الذي تتميز به عدة بلدان
في منطقة اإلسكوا ،ولذلك ينبغي عدم إھمال ھذا الدور بل تفعيله من خالل ما يلي:
)أ(

االستفادة من خبرات ومعرفة السكان المحليين

) (45وزارة الزراعة السورية/صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،المرأة الريفية في القطاع غير الرسمي في الجمھورية
العربية السورية ،دراسة ميدانية2000 ،؛ واإلسكوا ،دور المرأة في الزراعة والتصنيع الغذائي في الجمھورية العربية السورية،2003 ،
 ،E/ESCWA/SDD/2003/20ص . 40
) (46راجع الحاشية .The Rights of Self-Employed Rural Women .Chapter IV .43
).UNEP, An Overview of Our Changing Environment: West Asia, in: GEO Year Book 2004/5, p. 37 (47
)(48

FAO, Mission report: development of activities for women communities in Jordan and Syria, by Simone Payeur,
1996. Available at: www.fao.org/docrep/X5206E/X5206e01.htm.

 - 38إن المرأة الريفية ھي األداة األولى لنقل الموروث من عادات وممارسات ومعرفة عملية وتطبيقية في
كل أوجه الحياة ومنھا البيئة ،تتناقلھا األجيال للحفاظ على تراكم الخبرات المحلية وتطوير الحلول المبنية على
التجارب السابقة.
ورغم أن القائمين على عمليات التخطيط في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا قد اعترفوا بقيمة التعلم
واالستفادة مما لدى السكان المحليين ،خاصة المرأة ،من خبرات في مجال التأقلم مع البيئة وتحويرھا
والتعاطي معھا ،إال أنھم لم ينظروا بالدقة الالزمة بعد في دور المرأة الماضي والحاضر في حماية البيئة
ومعارفھا القيمة في ھذا المجال .فمن الضروري تسجيل خبراتھا في كيفية االستفادة من التنوع البيولوجي
والحفاظ عليه ،وذلك من خالل إشراكھا في إدارة االستخدامات الصحية والغذائية للتنوع البيولوجي والتي لھا
أبعاد اجتماعية واقتصادية ھامة.
)ب (

الحفاظ على األعشاب والنباتات الطبية

إن االتجاه العالمي إلى استخدام النباتات الطبيعية الستخالص المستحضرات الطبية ،نظراﹰ لفاعليتھا
في عالج الكثير من األمراض من دون آثار جانبية ،قد أعاد الثقة بالطب الشعبي وعالجاته .وتكون المرأة
الريفية عامة على علم بالفوائد الطبية للنباتات ،فھي تستعمل لحاﺀ األشجار والجذور واألعشاب الحرجية
والعطرية في وسائل العالج التقليدية .وقد أصبحت ھذه الوسائل مرغوبة لعالج األمراض التي زاد انتشارھا
وارتفعت تكاليف عالجھا .ويعتبر عمل المرأة في ھذا المجال من النشاطات الھامة التي تحفظ التوازن
الطبيعي وتعالج الخلل البيئي ،إلى جانب كونه مصدرﹰا إضافياﹰ للدخل.
)(49

وعلى سبيل المثال ،فإن مشروع األعشاب الطبية الذي أطلقته مؤسسة نور الحسين في عام 1989
ويشمل خمس قرى في شمال األردن ،يھدف إلى تمكين المرأة من تحويل الحدائق المنزلية واألراضي غير
المستغلة إلى حدائق لألعشاب العطرية والطبية ،مثل الصعتر واألصعين وزھرة البابونج .وتشارك المرأة
الريفية في األردن في كافة مراحل إنتاج وتعليب وتسويق األعشاب التي تباع إما لتحضير الشاي أو لصنع
األدوية العشبية .وفي خالل سنة واحدة أنتج المشروع ما يوازي  10في المائة من تصدير األردن للصعتر،
وما يزال يتوسع ليشمل المزارعين والتعاونيات الزراعية في المناطق األخرى من األردن.
وعلى مستوى آخر ،وحيث أصبح إنشاﺀ المحميات الطبيعية سواﺀ البحرية أو األرضية والحفاظ على
الحياة البرية أمورﹰا تحظى باھتمام عالمي كبير ،بات من الطبيعي أن يكون للمرأة الريفية دور مباشر في
تطوير المحميات الطبيعية وتنميتھا ،ألنھا تستفيد من األعشاب والنباتات البرية لزيادة دخلھا االقتصادي،
ودور غير مباشر من خالل توعية النشﺀ بطرق ووسائل المساھمة في الحفاظ على ھذه المحميات.
)ج(

تنمية الحدائق المنزلية

أدت جھود المرأة في استثمار الحدائق المنزلية والتجارية إلى نمو أنواع مختلفة من النباتات
واألشجار المنتجة لألغذية وزيادة المساحات الخضراﺀ .ورغم صغر مساحات الحدائق المنزلية ومحدودية
إنتاجھا ،فھي توفر مخزونا من األغذية األساسية والمتنوعة وتساھم في حماية الجو من التلوث .وباإلضافة
إلى األشجار المثمرة والخضار ،فإن الزھور التي تﹸزرع في الحدائق المنزلية تجتذب النحل وتعزز إمكانية
زيادة إنتاج العسل الطبيعي.
) (49أنشئت مؤسسة نور الحسين بمرسوم ملكي في عام  .1985العنوان اإللكتروني.http://www.noor.gov.jo/main/nhf3.htm :

 - 39وتضطر المرأة الريفية إلى البحث عن مصادر إضافية للدخل كونھا معرضة أكثر من الرجل للبطالة.
ففي عام  ،2001كشفت اإلحصاﺀات أن  17.1في المائة من النساﺀ و 35.3في المائة من الشابات عاطالت
عن العمل ،في مقابل  10.6في المائة من الرجال و 24.5في المائة من الشبان) .(50ويشكل ھذا الواقع دافعاﹰ
اقتصادياﹰ للمرأة لتنمية الحدائق المنزلية ،وخاصة في الريف ،حيث تدفع صعوبة الوضع االقتصادي ووفرة
األراضي الخصبة بالمرأة إلى إنتاج ھذا المحصول اإلضافي.
)د(

تعزيز التنوع الزراعي وضمان األمن الغذائي واالكتفاﺀ الذاتي

وفي ظل ما تعانيه منطقة اإلسكوا من عجز غذائي ،تمثل المرأة الريفية خاصةﹰ ركناﹰ أساسيﹰا في عملية
اإلنتاج من خالل أنشطتھا الزراعية المتعددة .فالمرأة تكون  13.2في المائة من اليد العاملة في قطاع
الزراعة في المنطقة ،وخاصة في اليمن بنسبة  87.8في المائة والجمھورية العربية السورية بنسبة  55.4في
المائة) .(51وال توجد إحصاﺀات تفصيلية عن دور المرأة الريفية في قطاع الزراعة ،علماﹰ بأنھا تعمل إلى
جانب الرجل في الري والحصاد وجمع المحاصيل والثمار وفي حمالت مقاومة الديدان واآلفات الزراعية.
وتشير التقارير اإلقليمية إلى أن معظم النساﺀ يساھمن في العمالة األسرية والعمالة المؤقتة في فصول القطاف
وأيضﹰا في التصنيع الزراعي.
ففي الريف اللبناني على سبيل المثال ،تشارك المرأة المزارعة في تحضير البذور وأعمال الزراعة
والري واقتالع األعشاب وقطاف التبغ ،وفي نواح عديدة من زراعة األشجار المثمرة والزيتون وإنتاج
الزراعات المحمية .وأفاد تقرير لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أن المرأة في مصر تمثل  53في
المائة من قوة العمل في المجال الزراعي ،إال أنھا ال تشكل سوى  1في المائة من مجموع العاملين في
اإلرشاد الزراعي ،وذلك نتيجة لضعف الوصول إلى المرأة الريفية ونقص في المعلومات يقوض قدرتھا على
حماية البيئة وضمان استدامتھا لدى استخدام الموارد الطبيعية من مياه وأرض) .(52وألن المرأة الريفية تﹸعتبر
حلقة ھامة في التنمية الزراعية ،فإن من الضروري أن تأخذ مكانھا إلى جانب الرجل كمشارﹺكة ومستفيدة
أساسية من برامج اإلرشاد الزراعي والبيئي.
وللمرأة دور أساسي أيضﹰا في قطاع الصناعات الغذائية من خالل العمل في صناعات مثل تجفيف
الفاكھة وحفظھا .ويعزز ھذا النشاط الحفاظ على التنوع الزراعي المحلي واستخدامه المستدام) .(53ففي عام
 ،2004نظم مشروع التنوع األحيائي الزراعي في األراضي الجافة التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة ورشة عمل تدريبية للنساﺀ حول تقنيات تجفيف التين ،والتفاح ،واإلجاص ،وأنواع أخرى
من الفاكھة ،عقدت في الالذقية بالجمھورية العربية السورية وحضرتھا  13امرأة من األردن ولبنان وفلسطين
) (50اإلسكوا ،موقع المرأة العربية في عملية التنمية :تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعي،2004 ،
.E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1
) (51اإلسكوا ،2003 ،المرأة العربية:
 ،E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1ص  26و.27
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) (52منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي  :التعليم واإلرشاد .متاح على الموقع:
.http://www1.fao.org/ar-cp/Gender/ar/educ-a.htm
) (53اإلسكوا ،دور المرأة في الزراعة والتصنيع الغذائي :الجمھورية العربية السوريةE/ESCWA/SDD/2003/20 ،2003 ،؛
والمرأة والرجل في الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية في لبنان.E/ESCWA/ID/2001/8 ،2001 ،

 - 40والجمھورية العربية السورية .وعقب الورشة ،عادت المشاركات إلى بلدانھن وأجرين دورات تدريبية لنساﺀ
أخريات في المنطقة).(54
) (

رعاية الثروة الحيوانية

تعتبر التقاليد السائدة أن المرأة الريفية مسؤولة عن جميع أنواع العناية بالثروة الحيوانية المتصلة
مباشرة باالقتصاد المنزلي .وبحسب تقرير لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في عام  1995شمل
بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،فإن المرأة الريفية مسؤولة عن معظم األعمال المتعلقة بتربية الماشية من
تقديم العلف وتنظيف الحظائر وتحضير المنتجات الحيوانية لالستھالك العائلي ثم تسويق الفائض منھا ،ما عدا
الرعاية الصحية وتسويق الماشية اللتان ھما من مسؤولية الرجل) .(55وال تختلف الصورة كثيراﹰ في باقي
البلدان ،حيث تعتبر المرأة الريفية ما تربيه من ماشية وأبقار وأغنام ودواجن وطيور الرصيد المعتمد لتكامل
الدخل العائلي .كما تعتمد المرأة على األلبان ومنتجاتھا في إعداد الغذاﺀ لألسرة والحصول على مردود من
بيعھا .وھذه األوجه المختلفة لدور المرأة الريفية لھا انعكاساتھا اإليجابية على حماية البيئة لجھة الحفاظ على
التنوع البيولوجي وتمكين المرأة الريفية اقتصادياﹰ.
جيم  -دور المرأة الريفية في إدارة النفايات والحد من تلوث الھواﺀ
 - 1إدارة النفايات
أدت الوفرة المادية في بعض بلدان منطقة اإلسكوا ،وخاصة بلدان الخليج ،إلى زيادة النزعة
االستھالكية التي نتج عنھا زيادة في المخلفات المنزلية وغيرھا .وكما سبق ذكره ،فإن سوﺀ أنظمة التخلص
من المخلفات السائلة والصلبة في األرياف قد زاد من أعباﺀ المرأة الريفية التي تضطر إلى القيام بنفسھا
بالتخلص من المخلفات الناتجة عن االستخدامات اليومية .وبفضل التوعية باألساليب السليمة للتخلص من
النفايات ،يمكن للمرأة الريفية أن تقوم بدور حاسم في ھذا المجال يضاف إلى أدوارھا المتعددة والھامة
األخرى.
وتساھم المرأة الريفية في التنمية المستدامة بصفتھا مزارعة ،من خالل الجھد الذي تبذله في فصل
المخلفات القابلة للتدوير ودفن الجزﺀ العضوي منھا ثم إعادة استخدامھا بعد ذلك كمواد مسمدة طبيعية،
وبصفتھا ربة بيت ،من خالل فصل المخلفات المنزلية ،والتخلص من القمامة باستمرار وبطريقة سليمة
وتجنب حرقھا لمنع التلوث ،مما يتطلب إلماماﹰ كامالﹰ بطرق فصل المخلفات وتدويرھا والتخلص منھا .ويمتد
دور المرأة إلى حث أفراد العائلة على االقتصاد في االستھالك ومحاولة إعادة االستعمال والتصنيع .ويضاف
إلى ذلك مشاركتھا الرمزية في اليد العاملة في قطاع التدوير ،إذ شكلت المرأة نسبة  4.2في المائة من

) (54لالطالع على أنشطة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( ،يمكن زيارة موقعه اإللكتروني :
.www.icarda.cgiar.org
)(55
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 - 41مجموع اليد العاملة في ھذا المجال في مصر لعام  ،2002لكن ھذه النسبة ال تميز بين المرأة في الريف
والمرأة في الحضر).(56
 - 2الحد من تلوث الھواﺀ
ال لدورھا في الحد من التلوث البيئي ،تساھم المرأة الريفية في الحد من تلوث ھواﺀ المنزل
واستكما ﹰ
الداخلي وإلى حد ما الھواﺀ الخارجي أيضاﹰ .فاستعمال الوقود الصلب مثل الحطب والفحم والبقايا الزراعية
ألغراض الطبخ والتدفئة ھو على الصعيد العالمي المصدر األساسي للتلوث الداخلي ،بسبب ما يصدر عن ھذا
االستعمال من ملوثات تلحق أضرارﹰا جسيمة بصحة أفراد العائلة .واعتبر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام
) 2002انظر الحاشية  (33أن التلوث الداخلي ،الناتج خاصة عن حرق الوقود في مواقد مفتوحة أو نصف
مغلقة وما يصدر عن ذلك من انبعاث غازات أكسيد الكربون والكبريت والنتروجين ،ھو رابع مسبب لتدھور
الصحة في العالم النامي .ولذلك ،فإن دور المرأة يقضي ،بعد إدراكھا للمشكلة ،بالحد من تعرض أفراد
العائلة لھذا التلوث ووضع الحلول المناسبة له .ويمكن تحسين أداﺀ األفران التي يتم فيھا حرق المخلفات
الزراعية وغيرھا ،إما بوضع ھذه األفران خارج المنزل كلياﹰ في مكان يتجدد فيه الھواﺀ ،أو باستخدام الطاقة
المتجددة )انظر الفقرة دال من الفصل الثالث من ھذه الدراسة(.
كما أن حظائر الماشية المالصقة للمساكن والماشية التي تعيش في المنازل تساھم في زيادة تلوث
البيئة الداخلية للسكان نتيجة تراكم كميات من روث الماشية وتزايد الحشرات .ولذلك ،يُ توقع من المرأة
الريفية أن تؤكد خلو المنزل من الحيوانات التي تربى لزيادة دخل األسرة ودعم اقتصادھا ،على أن يخصص
مكان لھا منفصل كلياﹰ عن المنزل.
دال  -تفعيل دور المرأة في حماية البيئة :المعوقات وسبل تذليلھا
ال يعني تعزيز دور المرأة في المناطق الريفية إقصاﺀ دور الرجل أو التقليل من أھميته ،فكل من
المرأة والرجل له دوره اإليجابي الذي يكمل دور اآلخر ،ألن مھمة الحفاظ على البيئة يجب أن تشمل الرجل
والمرأة والمجتمع بكامله .وليس تفعيل دور المرأة لتحقيق مشاركة فاعلة ومتساوية في الحفاظ على البيئة
إال تدعيماﹰ لدور الرجل في ھذا المجال ،ألن ضمان المساواة وفرص مشاركة المرأة في صنع القرار على
جميع المستويات المتعلقة بالمشاريع البيئية ،من التخطيط إلى التنفيذ ،يزيد من فرص إنجاح ھذه المشاريع
ويعود بالفائدة على الرجل والمرأة والمجتمع.
 - 1المعوقات
على الرغم من الجھود المبذولة لتفعيل دور المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص في حماية
البيئة ،تبقى ھنالك معوقات عديدة تتعثر بسببھا ھذه الجھود ،ومنھا:
)أ( الفجوة القائمة على أساس النوع االجتماعي في مجاالت التعليم والتوظيف والملكية وتقلد
المناصب العامة ومراكز صنع القرار؛
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 - 42)ب( عدم إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات البيئية العامة للدول أو في األنشطة
والمشروعات المحلية؛
)ج( العادات والتقاليد التي تفرض سيطرة الرجل على القرارات المجتمعية في المناطق الريفية
وال تسمح للمرأة بالمشاركة في المجالس المحلية وغيرھا؛
)د( غياب برامج التوعية والتدريب الموجھة إلى المرأة حول أساليب حماية البيئة والحفاظ على
الموارد الطبيعية.
 - 2سبل تذليل المعوقات
يتطلب تذليل المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة الريفية في حماية البيئة تبني السياسات
المناسبة وإيجاد اآلليات لتنفيذھا ،والتنسيق بين جميع المعنيين بشؤون المرأة والبيئة وصوالﹰ إلى إرساﺀ نﹸھُ ج
شاملة ومتكاملة للعمل في ھذا المجال ،وذلك من خالل تحقيق ما يلي:
)أ(

مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والبرامج البيئية

تشكل المعلومات والبيانات المفصلة عن التمييز بين الرجل والمرأة مرجعية يمكن اعتمادھا في وضع
السياسات المنصفة وتطويرھا في كل المجاالت ،ومنھا حماية البيئة ،حيث ال بد من توفير اإلحصاﺀات
والمعلومات والدراسات بشأن دور المرأة الريفية ،وتحسين قدرة المؤسسات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة
على جمع البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي وتصنيفھا ،بغية إدماج االعتبارات المتعلقة بالمرأة الريفية في
سياساتھا ،وتحقيق مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ نظم بيئية مستدامة إلدارة الموارد وتقنيات اإلنتاج والبنى
األساسية وتنميتھا .كما يلزم تفعيل األجھزة على النطاق المحلي واإلقليمي والدولي لتقييم تأثير السياسات
البيئية على المرأة الريفية والتنمية في غربي آسيا.
)ب (

تعميم التربية والتوعية واإلرشاد في الشؤون البيئية

إن المرأة الريفية قادرة على المساھمة في عملية التوعية البيئية بوصفھا أماﹰ ومربية وربة بيت
ومستھلكة وقوة شرائية ،وتكون المساھمة أشمل إذا أصبحت المرأة عنصراﹰ فاعالﹰ في العمل االجتماعي
والنشاط االقتصادي والسياسي) ،(57وبالتالي يعتبر انخفاض مستوى التعليم وارتفاع مستوى األمية بين النساﺀ،
وخصوص ﹰا الريفيات ،من العوامل المقيدة لنشر التوعية البيئية) .(58ولذلك ،من الضروري تخطي جميع
المعوقات في سبيل رفع المستوى التعليمي للمرأة لتفعيل مشاركتھا في مجاالت التربية والسياسة واالقتصاد
المتعلقة بالمحافظة على البيئة ،ومراعاة البساطة والوضوح في إعداد البرامج التدريبية واإلرشادية الموجھة
) (57ال تتعدى نسبة المشاركة السياسية للمرأة في مواقع اتخاذ القرار ،على المستويين الوزاري ودون الوزاري 5 ،في المائة
في العالم العربي ،بينما تصل ھذه النسبة عالمياﹰ إلى  15في المائة .وتشير اإلحصاﺀات إلى أن أعلى نسبة لمشاركة المرأة في الوزارات
سُ جلت في سوريا ) 8في المائة( ومصر ) 6في المائة( ،وال يوجد أي مشاركة للمرأة في معظم البلدان األخرى في المنطقة ومنھا اإلمارات
العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والعراق والكويت واليمن وقطر .للمزيد من المعلومات باإلمكان مراجعة تقرير
التنمية اإلنسانية العربية لعام  2004الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الجدول  :20المشاركة السياسية للمرأة .متاح على
الموقع.www.undp.org :
) (58لالطالع على جداول حول انتشار األمية في العالم وفقاﹰ للمناطق والنوع االجتماعي ،باإلمكان زيارة الموقع اإللكتروني
لمركز اإلحصاﺀ التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.www.uis.unesco.org :

 - 43إلى المجتمعات الريفية .كما يجب دراسة الثغرات في المعرفة البيئية عند المرأة وتعريفھا بأخطار تدھور
البيئة التي ينطوي عليھا كل من نشاطاتھا المختلفة ،وإدخال التثقيف البيئي ضمن مناھج التدريس التعليمية
لترسيخ المفاھيم البيئية في الريف .ولتحقيق ذلك ،يمكن االعتماد على وسائل التعليم المرئية والمسموعة
لتخطي عقبة عدم إلمام العديد من النساﺀ في أرياف المنطقة بالقراﺀة والكتابة.
)ج(

تمكين المنظمات والھيئات النسائية الريفية

من أجل االعتماد على القيادات النسائية الريفية في توجيه المرأة إلى أفضل الطرق للحفاظ على
البيئة ،ينبغي دعم المنظمات والھيئات النسائية غير الحكومية المعنية بالبيئة وتعزيز قدراتھا لتشمل األبعاد
االقتصادية والصحية والتكنولوجية ،بغية تفعيل دور المرأة الريفية في العمل المتكامل للحفاظ على البيئة.
وھذا يتطلب تبني سياسات متكاملة بالتنسيق بين جميع الجھات المعنية بشؤون البيئة وتلك المعنية بتطوير
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمرأة.
 - 4تخطي العادات والتقاليد المقيدة للمرأة
وألن العادات والتقاليد الموروثة المقيدة للمرأة من أشد المعوقات االجتماعية التي تحول دون مشاركة
المرأة على نحو فاعل في الحفاظ على البيئة ،وتدفع بھا إلى االكتفاﺀ بدور ال مبال وحتى سلبي ال يتالﺀم
وطبيعة العصر ،ال بد من إيجاد السبل الكفيلة بالحد من العوامل االجتماعية والعقائدية التي تحكم تفكير
المجتمعات الريفية ،وترسخ التحيز التقليدي ضد المرأة في المجتمعات األبوية ،وتقيد قدرة المرأة على
ممارسة دورھا الكامل في حماية بيئتھا .ومن أھم ھذه العوامل حجب حق الحيازة اآلمنة لألرض والمسكن
عن المرأة.
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خامساﹰ  -مقترحات
في ضوﺀ ما أبرزته الدراسة عن أوضاع المرأة الريفية ودورھا في إدارة الموارد المائية وترشيد
استھالك الطاقة وحماية البيئة في منطقة اإلسكوا ،فإن تفعيل ھذا الدور يستلزم العمل على عدة اتجاھات
اجتماعية واقتصادية ومؤسسية .وفيما يلي بعض المقترحات لتحقيق ذلك:
إدراج قضايا النوع االجتماعي في المناطق الريفية ،ضمن السياسات واالستراتيجيات العامة إلدارة
-1
الموارد الطبيعية ،خاصة موارد المياه والطاقة على المستويين الوطني والمحلي ،وإشراك المرأة في وضع
ھذه السياسات ومتابعة تنفيذھا.
-2
تطوير وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية بأھمية مراعاة قضايا النوع االجتماعي في الجھود الھادفة إلى
الحد من الفقر في المناطق الريفية ،على أن تستھدف ھذه البرامج مستويات مختلفة من أصحاب المصلحة
وصانعي القرار والخبراﺀ العاملين في إدارات التخطيط على المستويين الوطني والمحلي.
تكثيف حمالت التوعية وحلقات النقاش على المستوى المحلي في المناطق الريفية للمساعدة في تخطي
-3
المفاھيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام ،ودورھا في إدارة الموارد الطبيعية
وحماية البيئة بشكل خاص.
تشجيع مشاركة المرأة في المجالس المحلية ،بغية تعزيز دورھا في إدارة الموارد الطبيعية وحماية
-4
البيئة وتھيئة المناخ الذي يستطيع فيه الرجل والمرأة العمل معﹰا لتحقيق أھداف مشتركة في التنمية.
-5
تعزيز البرامج التدريبية التي تعرف المرأة الريفية على أفضل أساليب إدارة الموارد المائية وترشيد
استھالك الطاقة والتخلص من المخلفات بطرق سليمة حماية للبيئة ،وكذلك على التقنيات والنظم الحديثة للطاقة
المناسبة للمناطق الريفية.
-6
تشجيع انضمام المرأة الريفية إلى جمعيات مستھلكي المياه والطاقة وجمعيات الحفاظ على البيئة،
ودعم حيازتھا لألرض ومنحھا القروض من أجل تمكينھا من إقامة المشاريع الصغيرة الخاصة بھا ،مما
يحسن من وضعھا االقتصادي ويعزز دورھا في صنع القرار.
قيام الجھات الحكومية واألھلية بتوفير المعلومات المطلوبة للمرأة لضمان مشاركتھا الفاعلة وتبسيط
-7
ھذه المعلومات في صورة أدلة إرشادية ونشرات.
إن تطبيق تلك المقترحات من شأنه أن يؤدي إلى دعم دور المرأة بصورة عامة ،ودعم المشاركة بين
المرأة والرجل بصورة خاصة في إدارة الموارد المائية وترشيد استھالك الطاقة وحماية البيئة من أجل تحقيق
التنمية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية ،على أن تقوم المنظمات اإلقليمية ذات العالقة بدعم
الجھود الوطنية في ھذا المجال ،خاصة تلك المتعلقة بتطوير وتنفيذ برامج التدريب والتوعية المشار إليھا.
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