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 تمهيــد
 

،  ضمن برنامج عمل مركز المرأة في ) اإلسكوا(أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا 
 والبرامج التنموية  إدماج قضايا النوع االجتماعي في السياسات"، وثيقة بعنوان ٢٠٠٦/٢٠٠٧اإلسكوا لعامي 

 ".قضايا التجارة، مصادر المياه، وحماية البيئة، أوراق مرجعية
  

تحتوي هذه الوثيقة على عدد من األوراق المرجعية، والتي تهدف إلى توفير أدوات لتحليل مدى 
ادها من انعكاس القضايا التنموية المختارة على قضية المساواة بين الجنسين، اعتمادا على وثائق سبق  إعد

ق ب ل هيئات دولية وإقليمية معنية بقضايا تمكين المرأة، كما تحاول الوثيقة تلخيص أهم العناصر الواجب 
التطرق إليها عند محاولة التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين في المواضيع التنموية الثالث المختارة في 

 .منطقة اإلسكوا
 

مشاركتها في القضايا التنموية، وقضية توسيع المعرفة بحقوق المعلوم أن مهمة تمكين المرأة وتوسيع 
.  وواجبات النساء والرجال المتساوية هي من المهام الرئيسية للجان والهيئات الوطنية المعنية بشؤون المرأة

والمتفق عليه أيضا أن مهمة اللجان الوطنية النسائية الرئيسية، حكومية رسمية كانت أم أهلية تطوعية، هي 
 .يادة وتوسيع مشاركة مختلف الفئات النسائية في مجال تطبيق السياسات واالستراتيجيات الوطنيةز
 

تتوفر في األوراق المعلوماتية ثالث عناصر رئيسية، هي أوال ، التعريف بأهمية إدماج قضايا 
ية البيئة، وأهمية الجنسين بشكل عام، ثم في كل من القطاعات الثالث المختارة التجارة، مصادر المياه، وحما
ثانيا ، تحديد أهم . ارتباط تلك القضايا بهدف تنمية المجتمع بكامله، وعدم تكريس أشكال التمييز ضد المرأة

القضايا المطروحة عالميا  ومحليا  تحت كل بند وربط هذه القضايا بالمشاكل التنموية في المنطقة،  ثالثا توفير 
باحث والمحلل للوصول إلى هدفه،  كما يتم جمع البيانات المفصلة حسب دليل للمصادر والموارد التي تعين ال

الجنس إذا توفرت للتدليل على الفروقات ما بين الجنسين في القطاع المعالج، كذلك توفير مصادر التدريب 
 على اإلدماج، لوائح بأسماء المنظمات والجمعيات األهلية، لوائح بالمواقع االلكترونية المعنية، وأسماء

 .خبيرات في المجاالت الثالث، كل ذلك من أجل تسهيل الوصول للمعلومات المساعدة
 

الفصل األول، يلخص التعريف بقضايا النوع االجتماعي ومفهوم اإلدماج لقضايا النوع االجتماعي 
لى أهمية في قضايا التنمية، كما تطرحه المؤتمرات الدولية واإلقليمية، كذلك تشير إلى تأكيد هذه المؤتمرات ع

التصدي لمسألة استمرار التفاوت ما بين النساء والرجال في المجتمعات المختلفة، وضرورة العمل من خالل 
يشخص هذا الفصل الخطوات الواجب اتخاذها، . عملية اإلدماج إلى الوصول إلى تكافؤ الفرص بين الجنسين
الفصل الثاني، .  رقلة أو التي ال تسمح  باإلدماجكما يحدد البيئة المؤاتية إلتمام هذا اإلدماج، واألوضاع المع

يبين عالقة قضايا التجارة بقضايا المساواة بين الجنسين، والفصل الثالث يركز على عالقة مصادر المياه 
أما الفصل الرابع واألخير فيؤكد على غياب .  واإلدارة الحكيمة له بقضايا الجنسين واستمرار التفاوت بينهما

ضايا الجنسين في التوجهات القائمة في المنطقة لحماية البيئة وضرورة إشراك العنصر النسائي أي معالجة لق
 .في تحديد مشاكل  التلوث  البيئي وطرق مكافحته
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 الفصل األول

 
 تعميم مراعاة قضايا الجنسين  

 
 ةـمقدم

 
اته ج في استنتاماعي النوع االجتدماجإة قضي المجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المتحدة عرف
بالنسبة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه عملية تقييم اآلثار المترتبة  " ١٩٩٧/٢ رقم اهالمتفق علي

الت وفي جميع جا والسياسات والبرامج في جميع المبما في ذلك القوانين ،لي عمأللمرأة والرجل عن 
والرجل جزء ال يتجزأ من تصميم السياسات المستويات، وكأستراتيجية لجعل مشاغل وتجارب المرأة 

 حتى تستفيد المرأة والرجل يةميع المجاالت السياسية واالجتماعفي ج والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها
 بين المساواةوالهدف النهائي هو تحقيق  . اة ظاهرة دائمةواالمسلتظل ظاهرة ا  وحتى الالمساواةعلى قدم 
 )E/2004/59راجع (  ."الجنسين

 
 :نهأ قد صر ح ب١٩٩٥وألن منهاج عمل بيجين، عام  

 
يتعين على الحكومات وسائر القطاعات أن تشجع اعتماد سياسة عامة فعالة وجلية تدمج في التيار " 

ي في االعتبار في جميع السياسات والبرامج، بحيث يمكن قبل انالرئيسي السائد منظورا  يأخذ االنتماء الجنس
 ).١٩٩٥منهاج عمل بيجين، " (تحليل أثرها بالنسبة للمرأة والرجل على التوالياتخاذ القرارات، 

 
داد أوراق مرجعية إع ٢٠٠٦/٢٠٠٧ سكوا لعاميإلتضمن برنامج عمل مركز المرأة في ا

 قرار المجلس االقتصادي أهميةيؤكد البرنامج على   . الحاليةألوراقومعلوماتية مختارة حصيلتها ا
  وعن تعميم مراعاة قضايا الجنسين ضمن التيار الرئيسي١٩٩٧/٢اجات المتفق عليها االستنتوواالجتماعي 

عتماد المجلس القرار ا، و٢٠٠٠ية للجمعية العامة في عام على اعتماد الوثيقة الختامية للدورة االستثنائ ؤكدوي
ية رئيسية فيما   الذي أكد من جديد على ضرورة أن يشكل تعميم مراعاة قضايا الجنسين إستراتيج٢٠٠٤/٤

يتصل بالتنفيذ الكامل لمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، والمراجعة العشرية 
باعتبار ذلك تكملة لالستراتيجيات المتعلقة بتمكين المرأة وإعالن األهداف األلفية للتنمية وقرار مجلس األمن 

 .٢٠٠٠ بشأن المرأة والسالم واألمن عام  ١٣٢٥
 

 قضايا الجنسين، إدماج قابلة للتطبيق في سياسات إرشادات عدادإالحالية  ألوراق المرجعيةهدف ا   
 ي، فهأفضل النوع االجتماعي وقضايا الجنسين بشكل إدماجالتي تساعد على دوات طوير األتلولة اهي محو

 قضايا الجنسين في القطاع اجإدم أهميةحصائية حول إ وأولية ومعلومات دماجمن جهة توفر المرجعية لإل
ن المعلومات والبيانات التي تم تجميعها أ كما . عملية التطبيقلإرشادات  توفر أخرىالمختار، ومن جهة 

  . بين الجنسينالمساواةيل تفع  وهو،هدفال المعني وياتملخد اأو اإلنتاجيبين القطاع  ربط ماعلى التساعد 
 

اإلدماج واالستراتيجيات التي تم  هومالتوضيح والتعريف بمفوراق، عداد هذه األالمباشر إلهدف ال
وطنية ، إقليمية ومن قبل جهات دولية تستخدم وضعها لمعالجة العراقيل المتصلة بقضايا الجنسين والتي

وما يراد من نشره  ، وربطه بموضوع التنميةالنوع االجتماعيقضايا  دماجإ توضيح وتعريف مفهوم.  محلية
في  هو نفسه ما يطلق عليه  النوع االجتماعيمفهومإن  . الوطنية والدوليةياسات والبرامجوتعميمه في الس
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 في ترجمة  كما يسمىأو الوطنية في السياسات والبرامجإدماج قضايا الجنسين مفهوم المنطقة العربية ب
إحاطة بشأن مذكرات ) صحائف وقائع(تشمل أوراق مرجعية   .يمنظور الجنسانال بأدبيات األمم المتحدة 

 ه،ول تعميمحوفير كم من المعلومات والبيانات تالروابط القائمة بين قضايا الجنسين ومختلف القطاعات و
ل الهيئات ب  وميداني من ق يتحليل نماذج من االتجاهات والسياسات المعتمدة لتطبيق هذا المفهوم بشكل عملو

 .ع واقع وحيثيات المنطقة العربيةرتباطها ملة اكتشاف عناصر اوا، ومح الوطنية والنسائية لياتواآل
 
 :هذه الوثيقة عدادإل ةتخذلمالخطوات ا

 
النوع االجتماعي في إدماج قضايا سهام في اإلهي أن  وةستيعاب مسألة هامهناك ضرورة ال

شكال العمل المؤسساتي وإعادة محورة مضمون أل يحتاج الى تغيير في الدول العربيةالقطاعات التنموية 
 . ومراعاة الخصوصيات واالحتياجات الوطنيةدماجإل اتصحيح مسارجل أل؛ وذلك من العم

 قضايا إدماجشكال أ دراسة  ضمن مهامها واللجان الوطنية المعنية بقضايا المرأةآلليات ايتوجب علىو
ما  المجال  في هذان التجارب الوطنية العربيةأ  الرئيسية المختلفة، وبماي قطاعات التنمية فالنوع االجتماعي

 النوع إدماجدوات التي تساعدها في تسهيل مهمة ات إلى األتحتاج هذه الهيئ، ثر األفي بدايتها ومحدودة زالت
 .مختلفةالخدماتية النتاجية واإلقطاعات الاالجتماعي في 

 
 عةياه وحماية البيئة، وذلك بعد مراجتم اختيار فقط ثالث قطاعات هي قضايا التجارة، مصادر الم  -١

بحاث العلمية،  ألعضاء لتحديد احتياجاتها، وبحكم توفر الدراسات الخلفية واألولية للدول األالتقارير ا
المستندات واالوراق المرجعية، مع اتضاح مسألة عدم توفر المعلومات والبينات االحصائية المصنفة حسب 

 .الجنس الكافية المطلوب االستناد عليها
 
المرأة في شعبة تمكين ل ب  ق المعدة من، والمياه والبيئة  لقطاعيرجعيةالم راقو األةترجمتمت   -٢
 على المستوى  في المستقبلداة لتجربة عملية يمكن تطبيقهاأعدادها لتكون وإ  اللغة العربية،إلى نيويورك

 .العربيةدول الالوطني في 
 
عداد إ  استكمالفي هامسإلل، مثل التجارة،  خبيرة في قضايا قطاعية معينةف وتكلياختيارتم  -٣

 . عن المنطقة العربيةحصائيةإوراق بيانات راق المرجعية، وتضمين األواأل
 

خبراء في قضايا ادماج / ورشة عمل تشارك فيها خبيراتفيوراق المرجعية ألعرض الالتحضير   -٤
 في ء الرأيبداإلللمشورة و الوطنية ليات من اآلاتمشاركالنوع االجتماعي وقضايا االختصاص المختلفة، و

 . والحث على تطبيقهامضمون االوراق 
 
 تطبيق تجربةمتابعة تشكيل آلية من مندوبات اللجان الوطنية المشاركة في الورشة ل خيرا أو  -٥

 .العربية وتحليل نتائجها في دول مختارة في المنطقة وراق المرجعية ميدانيا ألا
 

مرجعية راق و أةج وخطط عمل للمتابعة وثالثدماإلهمية اأمن مقدمة حول  الحاليالتقرير يتكون 
 . في المجاالت المختارةدماجسلوب تطبيق اإلأ دالة على علوماتيةمو
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 :ن والمطلوب انجازهآلنجز حتى اأ ما 

 
ة  قضايا تنمية المجتمع من النواحي المختلفة االقتصادين تعريف زيادة مشاركة المرأة فيإ

نصاف، إ عدالة وأكثر مجتمع إلىمن مفهوم الرغبة في الوصول نطلق ي واالجتماعية والسياسية والثقافية
 إلىاتخاذ القرارات والتخطيط االستراتيجي والوصول ال والنساء، ج بين الرخذين بعين االعتبار تقسيم العملآ

 . صادر التنميةمواقع القرار الرسمية وم
 

 إلىنسين للوصول ج قضايا الجإدمالتطبيق  داخلية سياسات واستراتيجيات اإلسكوالقد وضعت 
 تجربة كانت بعد صدور لوأو اإلسكوا ضمن برامج ، وذلك بين الجنسين ونهوض المرأةالمساواة

 عامي في، وذلك ١٩٩٧/٢ل المجلس االقتصادي واالجتماعي ب االستنتاحات المتفق عليها من ق 
 النوع إدماج على ضرورة جيتانيستراتإل اوتؤكد . ٢٠٠٥ستراتيجية الثانية عامإل وا،١٩٩٨/١٩٩٩

 .سكوا من نشاطات  ودراساتإلاالجتماعي في المنطقة من خالل ما تؤدية ا
 

في دعم الجهود   قد اضطلعت بدور،اإلسكواومنها مم المتحدة، أل لان اللجان اإلقليميةمن جهة ثانية ف
 لتعزيز األجهزة الوطنية من وقدمت دعما خاصا.   لزبادة مشاركة المرأة وتمكينهاالتي تبذلها الدول األعضاء

 الدول األعضاء في المنطقة على إنشاء أجهزة وطنية دائمة تعنى اإلسكواوحثت . أجل نهوض المرأة
ن مع جهود النساء الناشطات والمنظمات وابالمسائل المهنية بقضايا الجنسين، حيث أثمرت هذه الجهود وبالتع

 عام اكتمال إنشاء الدول إلى يرمز ٢٠٠٦ن اإلعالن أن عام فأصبح يمكقليمية، إل والمنظمات اغير الحكومية
 الحكومات في صياغة استراتيجيات اإلسكواساعدت كما  . أجهزة خاصة من اجل نهوض المرأةالعربية 

وساعدت  الدول األعضاء  في رصد  . وخطط وبرامج إقليمية ووطنية من أجل تمكين المرأة ونهوضها
 مؤتمرات تحضيرية إقليمية سكواإلاكما نظمت  .  بيجين مؤتمريذ منهاج عملوتقييم التقدم المحرز في تنف

 .١٩٩٥الستعراض ما تم إنجازه في  السنوات العشر ما بعد عام 
 

 اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ودمج قضايا النوع االجتماعي
 

 تطبيق مقرراتشأن ب، ٢٠٠٦ عام اإلسكواعدته أستبيان اأشارت ردود بعض الدول العربيه على لقد 
 بين الجنسين ولكن بشكل المساواة زيادة الوعي في المنطقة العربية بقضايا إلى بيجن، منهاج عمل مؤتمر

وأشار عدد من البلدان إلى .  القوى االجتماعية ومختلف أطراف المجتمعوت ما بين الحكومات، وامتف
ومة للنهج وجهل بغاياته اتواجهها من مقوالت تعميم مراعاة قضايا الجنسين وإلى الصعوبات التي امح

ة وعدم وجود يلاوتشكيك بأهدافه، وعدم وجود كفاءات وقدرات متخصصة لتطبيقه، كذلك شحة الموارد الم
ت الوطنية تتكلم بالمفاهيم العامة لتنمية أوضاع يالآلزالت معظم ا وما. لتنفيذهلدى االليات الوطنية صالحيات 
ول التمثيل السياسي واالقتصادي للمرأة، كما تحاقر وتحسين صحة النساء وزيادة  لألمية والفمحوالمرأة من 

مساهمة المرأة في أهمية زيادة الحصول على االعتراف المجتمعي بالنسائية المنظمات المؤسسات وهذه 
 .لحةالمتضررة من الحروب والنزاعات المسو  الفقيرة، المعنفةالتنمية، والعمل على  تخفيف معاناة المرأة

 
.  بين الجنسينالمساواةزالت هناك هو ة شاسعة تفصل بين السياسات والممارسات في مجال تعزيز  ما

 إتباع طرق شاملة إلىوتوضح الردود على االستبيان والمالحظة العامة للواقع في البلدان العربية الحاجة 
رض طريق نهوض المرأة، فالمواقف ومتعددة األبعاد من اجل التصدي للعقبات والتحديات التي ال تزال تعت

طر التغير الحاصل في األ بين الجنسين لم تتغير بنفس وتيرة المساواةالعامة إزاء نهوض المرأة وتعزيز 
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 المواقف النمطية إلىويعد التصدي بشكل صريح  . لعامة واألطر القانونية والمؤسساتيةاالسياسات و
 للتنفيذ الكامل لمنهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة  حيويا والممارسات التمييزية المزمنة عنصرا 

 . ٢٠٠٥ وللمراجعة العشرية في عام ٢٠٠٠والعشرين عام 
 

 أصبح لدى غالبية الدول العربية جهاز حكومي خاص بها يعنى بشؤون النساء تم أنشاء بعضه ا يلاح
مملكة البحرين، وقطر وسوريا  ذلكعلى ، مثال بقرار رئاسي وربط بأعلى مركز في الهرم الحاكم في الدولة

لعربية أما بقية الدول فقد تم إنشاء الجهاز وربطه بمجلس الوزراء، ما عدا المملكة ا.  والجزائر وجيبوتي
متابعة شؤون المرأة االجتماعية، من خالل وزارة الشؤون بمكتب ل يكتفى السعودية والسودان حيث
  مكاتب خاصة المتخصصةمن الوزاراتلتضمين عدد مملكة العربية السعودية في الاالجتماعية، وهناك اتجاه 

 .لمرأةا بشؤونتعنى 
 

اتها الوطنية قد أعدت يلآوحسب المعلومات الواردة في االستبيان فإن غالبية الحكومات ومن خالل 
 تحديثبتقوم هي  و،واعتمدت إستراتيجيات عامة وطنية وبرامج عمل لنهوض المرأة وذلك عند بدء إنشائها

ستراتيجية للنهوض إنها أعدت أدولة قطر كدت أ، فقد األردنو  مثل اليمنحسب الحاجةستراتيجية إلهذه ا
اتيجيتها ، وأكدت البحرين أنها أعدت إستر٢٠٠٦ وأعادت مراجعتها وتحديثها في عام ٢٠٠٣بالمرأة في عام 
ا باإلعداد الستراتيجية وطنية يلاها تقوم حأكدت الهيئة السورية لشؤون األسرة أن، و٢٠٠٥الوطنية في عام

 مشاركة إلىأشارت كماة المرأة الوطنية، راجعتها الدورية الستراتيجيللمرأة، أما مصر، فقد أكدت إعدادها وم
عدد من الوزارات الرئيسية في مصر في وضع تصوراتها الخاصة بما تستطيع تقديمه مساهمة في تمكين 

مصرية تجربة رائدة في المنطقة العربية في إشراك الوزارات المختلفة لتحديد وتعتبر التجربة ال.  المرأة
 .قضايا تندرج ضمن مهام الوزارات تلتزم بتنفيذها لدى إعداد اإلستراتيجية الوطنية 

 
تبرز من إجابات بعض الحكومات استثناء دمج قضايا النوع االجتماعي في خطط وبرامج المؤسسات 

على  ال ا الدولة مث معينة فير التدريب في قضايا دمج النوع االجتماعي لمؤسساتيوفد تنها تؤكأال إالحكومية 
تطبيق اتفاقية  ن ذلك يأتي ضمن سياق أال  إ .لبنان، فلسطين واليمن ،البحرينردن، ألا  مصر،  منذلك كال 

ا النوع دماج قضايإلالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وليس ضمن استراتيجية محددة 
  .االجتماعي

 
ومنها  ها،يإلة من تنفيذ المهام الموكلة يلآلة المطلوبة لتمكين ايلاأما بالنسبة لتوفر الموارد البشرية والم

 غير كافية وليست أوة المخصصة ضئيلة يلافقد أكدت معظم الحكومات إن الموارد المدماج النوع، إقضية 
 ما عدا بعض دول الخليج، السنوات الخمس الماضيةل فترة ة خالالي المأوهناك زيادة في الموارد البشرية 

 ة كافية، ولكنها بالمقابل تفتقد للموارد البشرية المتخصصة في قضايايلااتها أن مواردها الميلآفقد اعتبرت 
 . واحتياجات المرأة، والموارد البشرية الموجودة هي بحاجة لمزيد من التأهيل والتخصصالنوع االجتماعي

 
 :ام الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأةمه

 
 :)١( بما له عالقة بادماج قضايا النوع االجتماعي على المستوى الوطنيمن مهام الهيئات

 
 بتقييم تكونإستراتيجية مراعاة النوع االجتماعي أو قضايا الجنسين تطبيق الخطوات األولى في  
 ؛بين الجنسين والموضوع تحت النقاش، مثال  حماية البيئةحدود وأسباب الصلة بين نقاط االختالف وتحليل 

 .وات وتحديد المنهج الواجب إتباعهمع تحديد األسس التي تتيح إمكانية تقليص تلك الفج
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وعندما يصعب إدراك األهمية اإلستراتيجية لمراعاة قضايا الجنسين وإدماجها في البرامج التي تعالج  

تتمثل ... تجارة، معدالت الصرف، أو تغير المناخ والمحافظة على البيئةموضوعات تقنية أو علمية مثل ال
 العمال، ، المستهلكون؛المنتجون(فهم ما ألي مبادرة من آثار على البشر  الخطوة األولى التي يتطلبها األمر
 ال و، وعادة ينصب تركيز الموضوع على ما هو تقني أو فني تكنولوجي،)السكان في موقع أو تجمع معين
 .ولذلك يكون من الصعب جدا  إدراج قضايا الجنسين.. يحظى البشر بما يكفي من العناية

 
لى الفوارق والتفاوت بين الجنسين في المجتمعات، ال يمكن التسليم بأن النساء والرجال إبالنظر  

جود عناية يتمتعون بفرص مشاركة متساوية أو يستفيدون بشكل متساو  من وسائل التنمية، وثمة حاجة الى و
خاصة لكفالة عدم التسليم بأن المبادرات لها أثر مماثل على جميع الناس، إذ أن هذا األمر من شأنه أن يزيد 

 .عن غير قصد التفاوتات بين الجنسين
 

وقد تتخذ .   أساسية بين النساء والرجالاتيستمد نوع الجنس أهميته كقضية من وجود فوارق وتفاوت 
لفة في بلدان أو قطاعات معينة، ولكن ثمة بعض السمات العامة التي تشير الى هذه الفوارق مظاهر مخت

المسائل التي ينبغي على الدوام النظر فيها، وغالبا  ما يتم تحديد األولويات الوطنية أو اإلقليمية أو دون 
 .اإلقليمية أو لمجتمع ما دون مشاركة ملموسة من جانب النساء

 
 :على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأةجتماعي المن أجل دمج قضايا النوع ا

 
 ستراتيجية الهيئة،إدماج قضايا النوع االجتماعي في مجاالت التنمية ضمن إلعداد خطة عمل إ -

 .ومتابعة التنفيذ، تقييم التطور، وتقديم تقارير فصلية حول التقدم المحرز
 

  .، بالمعلومات والكفاءات المتخصصةليةهأل الخاصة واتوجيه ودعم الوزارات والهيئات المؤسسية -
 

 .دماج في مجاالت العمل المختلفةإلتوجيه وتدريب المدراء والدوائر المختلفة الفضل طرق ا -
 

 .ساس قضايا النوع االجتماعي للقضايا القطاعية المختلفةأتبني التحليل المبني على  -
 

 .يات المصنفة حسب الجنسحصائإلنات وااالبي ،شراف على جمع المعلوماتإلكد من واأالت -
 

 . عتماد تحالفات مع هيئات خاصة ومنظمات غير حكومية تتعامل مع قضايا الجنسينا -
 

 )٢(وضاع التي تعيق أدماج قضايا النوع االجتماعيألا
 
دماج قضايا إلبتنفيذ التوجهات المؤسسية وغير ملتزمة لتغيير ض افوتر بيئة معادية وغير معنية -

 .النوع االجتماعي
 . ورؤية الصلة الوثيقة مابين قضايا النوع االجتماعي والتنمية المستدامةفهمال القدرة على عدم -

 
______________ 
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المستجد من وضع تحليل مؤسسي يوضح االدوار المختلفة للنساء والرجال، وتأثير عدم المقدرة على  -
 .والنساءدوار على العالقات ما بين الرجال ألغيير في االت

شمل الواقع تل الفشل في توسيع ووصل مبادرات تعميم قضايا الجنسين على المجاالت الواسعة -
 . االجتماعي واالقتصادي-السياسي

فق، بحاجة ألن يكون مهمة طويلة المدى واأحادي نهائي، بدل أاعتبار تعميم النوع االجتماعي كهدف  -
 .غيير المؤسساتيبناء القدرات المتواصل والتل

عدم الوضوح في المسؤليات المعنية بقضايا تعميم الجنسين بين االدارات والمسؤولين عن برامج  -
 .التعميم

نقص في تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار، وفي الموارد المالية المطلوبه للتنفيذ، وفي معرفة  -
 .احتياجات النساء المختلفة

بعاد النوع أواالبحاث التي توضح لدراسات واص المؤشرات، البيانات المصنفة حسب الجنس نق -
  .االجتماعي وتداخالته بالموضوع تحت الدرس

 
 :وضاع التي تفسح في المجال لنجاح تجربة تعميم قضايا الجنسينألا
 
 على النقد الذاتي لتتقلب  وقادرةبعاد تعميم النوع االجتماعي،أل ومتقبلة بيئة مؤسسية منفتحة، متفاعلة -

 .على الصعاب
 

التفاعل مع هذه مكانية تقبل إدماج وإلتطبيق ا باتجاه وجود ضغوطات وحوافز داخلية وخارجية تدفع -
 .الضغوط

 
 جميع القطاعات والقوىمتداخلة عبر / اعتماد مبدأ تعميم قضايا الجنسين كمسؤلية مشتركة -

 .االجتماعية واالقتصادية
 

 .وقابلة للتطورمرنة  مستمرة مسؤولية تعميم قضايا الجنسين هي أن مبدأ بحاطة والعلمإلا -
 

استعمال مناسب للبيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس، تحليل المعلومات وتحديد استعمال  -
 .موارد مناسبة لجمع البيانات وتحديثها  بشكل دوري

 
 .لجنسين تطبيق سياسات تعميم قضايا اعندسباب الفشل أفي مساءلة ال -

 
طور والتغيير المصاحبتان تسس الأااللتزم بهدف الوصول الى المساواة والعدالة وبنفس الوقت وضع  -

 .لمجرى التجديد في المجتمع
 
 
 
 
 

_____________ 
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 عيبعاد النوع االجتماأتحليل  لقضايا إدماج   -١اإلطار 
 

 كما يبين كيف ولماذا وجدت تلك الحالة المعينة التي ،يستخدم التحليل النوعي لفهم العمليات االجتماعية واالقتصادية
 استخدام تحليل النوعيجب .  تغيير تلك الحالة في المستقبللبها ن تعمل أ والكيفية التي يمكن ،تقوم المؤشرات بقياسها

 .  دورة المشروع جنبا إلى جنب مع المؤشرات الكمية والنوعية في جميع مراحل البحث أو االجتماعي
 

داء وظيفة خاصة تتمثل في الداللة على ماهية أالنوع االجتماعي أو قضايا الجنسين قادرة على  المؤشرات الدالة على
تها فيما يتصل بالعدالة هداف التي وضعتها والنتائج التي حققألامج ومشاريع التنمية ومدى مواءمتها لرالسبل التي اتخذتها ب

  .وهي تقيس التغيرات الجارية والمرتبطة بعالقات الجندر في المجتمع خالل فترة زمنية معينة. الجندرية
 

مشاركة الرجال والنساء بالتساوي في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج، يستفيد : مؤشرات الوعي بقضايا الجنسين
 نات المصنفة حسب الجنسبيحصائيات والإلم جمع ات ي ومناسبا  المشاريع، حيثما يكون مطلوبا كال من الرجال والنساء من منافع

 )women and Environment, 2004: WEDO/UNEP المصدر(
  )٢٠٠٠المؤشرات الدالة على الجندر : المصدر(
 
 
 

   التمكين-٢اإلطار 
 

تضمن التحرك نحو السيطرة ، والثقة بالذات والحق التغيير على المستوى الفردي في الوعي الذي ي:تعريف التمكين
 .بصنع القرار واختيار البدائل 

 .و متفق عليها لقياس التمكينأيصعب قياس التمكين، شأنه في ذلك  شأن المشاركة، وليس هناك من طريقة نهائية  -
 .ن تتطورأريد لمؤشراته أذا ما إ  واضحا يتطلب التمكين تحديدا  -
 .ن التغيرات الفردية، السياسية، االجتماعية واالقتصاديةمؤشرات التمكين تتضم -
 
 )٢٠٠٠المصدر المؤشرات الدالة على الجندر (

 
 

 )٣(نحو دمج قضايا الجنسين في سياسات التنمية
بعاد النوع االجتماعي في المؤسسات المعنية بالتنمية أدماج إل االستراتيجي يتطلب تطبيق النموذج

 أولها اتخاذ خطوات متتالية على مستوى عدد من المجاالت ،تنمية المستدامةو ضمن مفهوم الأالقطاعية 
هامات المرأة في التنمية المستدامه، إدراك أهمية إسحاطة بقضايا المرأة في الميادين االساسية وإلطالع واإلا

 :وهذا يعني. نشطة الملموسةألرادة السياسية المناسبة باالضافة الى اإلووجود ا
 
 .ى استفادة النساء من الخدمات والمنتجاتالتأكيد عل -
 .في القضايا المتطرق لهاوجوب ضمان حقوق النساء  -
 .ات وخاصة في صنع القراريالمساهمة الكاملة للنساء على مختلف المستو -
 . االجتماعي للنساء–تحسين الوضع االقتصادي  -
 .تمكين النساء -
 .فيهاثار الشاملة على النساء والبيئة التي تعيش آلتشخيص ا -

 
_______________ 
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المقترحات التالية صنفت بناء على سبعة اوجه اساسية تم فيها مراعاة دمح قضايا الجنسين، وتحتوي 
 دليل يات للتنفيذ مثللآلى وجود إضافة إلخرى، باألعلى عرض لالستراتيجيات المأخوذ بها من المنظمات ا

 في السياسات المطروحة ال مع العلم أن استعمال هذه األدلة، OECD/DAC 1998ن للمساواة بين الجنسي
 .ةتزال مشتت

 
ترسم النقاط السبعة التالية خريطة لبناء إستراتيجية، تتضمن مبادئ قضايا الجنسين في مؤسسات 

ع هذه القضايا هي مطلب هام من خالل االعتماد على إن إدارة السياسات في جمي.  التنمية المستدامة
     .المستويات اإلدارية المختلفة واإلرادة السياسية الملتزمة

 
 حاطة بالموضوعإلا  -ألف 

 
 : التحليلعلى مستوى 

التحليل من منظور النوع  ، حيث يتم المشروع وأالبرنامج أو  على مستوى المؤسسة،يكون التنفيذ  -
 إعداد دراسات الموازنة وتحليل األثر اللتان تأخذان النوع االجتماعي بالحسبان االجتماعي وكذلك

 .وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وترجمة ذلك الى خطوات عملية
 اقتصادي أو -إن البحوث حول النوع االجتماعي يمكن إدماجها بسهولة من خالل تحليل اجتماعي -

 .دراسة مسحية قاعدية
سب حالمتوفرة والمصنفة والمؤشرات لمعلومات والبيانات والمقاييس االحصائية وتطبيق ااستعمال  -

 .قييمتعة والبفي الخطط والمتا الجنس
  .التأكد من أن خبرات النساء ي ستفاد منها وي حافظ عليها  -
ستراتيجيات النساء للبقاء وخبراتهم في ادارة المياه المتكاملة وعوامل المنهجي التوثيق الدعم   -

 .التصحر
ين بهدف ي تعزيز الخبرات بقضايا الجنسين في المجاالت المختلفة، واعداد قوائم بخبرات االختصاص -

 .فراد والمعاهد البحثية، والتي تغطي اهتمامات عديدةألتنمية شبكة من ا
 .  دعم التوثيق المنهجي للصحة الشعبية والخبرة ذات التنوع الحيوي والزراعي-

 
 السياساتات والمؤسسعلى مستوى 

 
 العديد من االتفاقيات والقرارات الدولية والوطنية في مجال النساء، وشؤون التجارة والمياه إقرارتم 

 :، كذلك يجبضع هذه المقررات حيز التنفيذو وأولى ةوالبيئة، والمطلوب كخطو
ائمة على ادارة تشجيع دمج قضايا الجنسين في السياسات والتطبيق الميداني في جميع المؤسسات الق  -

 .الموارد الطبيعية والتأكيد على ان كال اهتمامات وخبرات النساء والرجال قد اخذت بعين االعتبار
 .قضايا المساواة والعدالة بين الجنسينجداول أعمال النقاشات تتضمن ن جميع أ ضمان  -
 .لة حول قضايا النوع االجتماعيءسلوب  للمساأ/  بلورة منهج-
في  ونقاط االرتكاز في قضايا النوع االجتماعي على المستوى االداري وات/اصين تعيين اختص -

 .قسام المنظمات المختلفةأمختلف 
 . قضايا النوع االجتماعي في جميع الهيئاتدماجإل  تأسيس وحدة للمتابعة والتنسيق -
 .تأسيس نظام تقييم ومتابعة معنية بقضايا الجنسين  -
تباع حسابات اجتماعية وتقييم للنوع إخصصة ومصنفة حسب الجنس وحصائية متإتجميع بيانات  -

 .gender auditingاالجتماعي، 



 -١٢-

 االعتراف والحرص على الوعي بقضايا الجنسين  -باء
 

دوار المختلفة والمهارات والتجارب للجنسين في تنمية الموارد الطبيعية أل تطوير االعتراف با -
راضي القاحلة، الموارد المائية، على أللمياه، التنوع الحيوي، اوالصادرات، المحافظة على البيئة وا

 .دوار تتغير من مكان الى آخر ومع الزمنألاعتبار ان هذه ا
وصفات ومسؤوليات واستراتيجيات مختلفة في مجال ن لدى النساء والرجال خصائص أدراك إل ا -

 .ر الضرر ودرجة المخاطرةالتغيير البيئي وأن هناك قضايا متداخلة للجنسين في مجال تأثي
دماج لقضايا إصحاب القرار العاملين على تطوير سياسات ألدى والوعي رفع درجة الحرص   -

 . في مجاالت المياه واألرض والتنوع الحيويالجنسين
دارة إ تحسين وزيادة الوعي بقضايا االدوار النسائية في التنوع البيولوجي، الحد من التصحر، و -

 .عداد دراسات حالة ومنشورات توضيحيةإالمتكاملة، من خالل مصادر المياه 
 .جراء برامج تدريبيةإعداد وإي الحرص على قضايا الجنسين من خالل تبن   -
 .  من منظور النوع االجتماعيعداد التقاريرإعة، تقييم وبعداد وتخطيط مشاريع، تنفيذ ومتاإ ضمان  -
 
 المساواة والتوازن بين الجنسين  -جيم
 
 .صالح التمييز بين الجنسين في السلم الوظيفي من خالل سياسات توظيف ناشطةإ  -
حول المسائل  يادة حصة النساء في الهيئات العامة والوفود المشكلة للمشاركة في التفاوض دوليا   ز-

 .المتعلقة بقضايا التنمية
متعلقة بتنفيذ المهمات والتدريب  المساواة بين النساء والرجال عند التكليف بالمهمات الأعتماد مبدا -

 .واالهتمام بالوعي المستمر بقضايا الجنسين
 التأكيد على اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في ادارة الموارد الطبيعية على المستويين الوطني  -
 .يةمقليإلعداد تنفيذ خطط العمل الوطنية واإقليمي، خاصة في حالة تهيئة وإلوا
 

 :تحقاتهاحقوق المرأة ومس
 
 .ة واستقالليتها وحقها في الحصول على المواردأضمان حقوق المر  -
 والطاقة من هايوالم رض،أل ضمان وصول المرأة وقدرتها على التحكم في الموارد وخاصة موارد ا -

 .اإلجرائيةصالح في قانون الملكية وسن التشريعات إلخالل ا
ال في اقتسام المنافع من الموارد الطبيعية مع االحتفاظ  عدم التمييز بين النساء والرجأ ضمان مبد -

 .بالحق في التعويض عن الخدمات والمنتجات
 ).السيداو(شكال التمييز ضد المرأة أ تطبيق اتفاقية القضاء على جميع  -
 
 المشاركة  -دال

  جراء إلطبيعية، دارة الموارد اإضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء مع العدل بين الجنسين في   -
 .صعدةألت على جميع ااالتخطيط واتخاذ القراروالبحوث 

 .ساليب التشاركيةألاعتماد استعمال ا  -
 . تناول قضايا  السيطرة والسلطة -
 .دارة الموارد المائيةإ تعبئة الموارد االضافية لدعم مشاركة النساء الكاملة في تخطيط و -
 . التدخل بالتساوي بين الرجال والنساءضمان توزيع المنافع الناجمة عن  -



 -١٣-

 الدعم التقني والمالي  -هاء
 

 الطبيعية وتحديد سياساتداريات للموارد إدوار القيادية وفي اعتمادهن كألل امساعدة النساء على تقب   -
 .معينة لمساعدة النساء الريفيات لتحقيق مستوى معيشة جيد وثابت

ة لدعم النساء بصورة مباشرة في ادارة الموارد الطبيعية وحماية اعتماد مصادر تقنية ومالية مناسب  -
 .دامة المدخول الماليإالبيئة و

زيادة انخراط النساء في التعليم العالي، توفير الخدمات المساعدة، التدريب، التمويل وتهيئة التكنولوجيا   -
 المناسبة،

ج الموارد الطبيعية والمبادرات خلق فرص للعمل اضافية للنساء والربط بين سياسات وبرام  -
 .االقتصادية والقضاء على الفقر

 
 تمكين المرأة  -واو
 

 في الجهود المبذولة في الحفاظ على  متساو خلق البيئة المؤاتية لتمكين المرأة من االرتباط بشكل   -
 .الموارد الطبيعية

لمنظمات غير الحكومية وزيادة فرص فراد واألتمكين وتعيين المرأة كمديرة لبناء القدرات الذاتية ل  -
 .نظمة القانونيةألداري والتدريب على اإلالنساء في النفاذ الى المعلومات والتسيير ا

 
دعم وتعزيز انخراط  المنظمات النسائية والشبكات التي تعمل في قضايا تنوع الصادرات، مصادر   -

قات  للحوار ما بين هذه المنظمات والخبراء عداد حلإ كذلك . ترشيد االستهالكوالمياه وخماية البيئة، 
 .في قضايا الجنسين

 شراك الشابات في بناء الشخصيةإ ورتهيئة القيادات النسائية للمشاركة السياسية في صنع القرا  -
 .القيادية

 .صعدةألزيادة التواجد النسائي في مواقع السلطة واتخاذ القرار على جميع ا  -
 
 شمولية المضمون  -ايز
 

سياسات التكيف االقتصادية المتضمنه تحرير التجارة وخصخصة القطاع العام على تحليل تأثيرات   -
 . صعدةألساس التباين بين  قضايا الجنسين في التنمية المستدامة وعلى جميع اأ

مساءلة المنظمات والهيئات الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن حالة الفشل في تأمين نفاذ النساء الى   -
 .راضي والمياه والطاقة والتنوع الحيويألموارد الطبيعية والخدمات بما في ذلك اال

 .صالح المؤسساتي الذي يؤمن مساندة  الفقراءإلدعم ا  -
 
 

 
 
 
 
 
 



 -١٤-

 المراجع
 
 لنهوض بالمرأة، مراعاة المنظور الجنساني، نظرةامم المتحدة مكتب المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية وألا  -

 .٢٠٠٢، مم المتحدة ، نيويوركألعامة، ا
 
ن والوثائق الختامية للدورة االستثنائية ياستعراض تنفيذ منهاج عمل بيج مم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي،ألا  -

مين ألتقرير ا، ين، المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشر٢٠٠٠المرأة عام " للجمعية العامة المعنونة 
 .٢٠٠٤العام، نيويورك 

 
 ٢٣ -و يوني/  حزيران ٢٨ نيويورك،، ٢٠٠٤لس االقتصادي واالجتماعي، الدورة الموضوعية لعام جمم المتحدة، المأل ا  -

 بشأن تعميم ١٩٩٧/٢استعراض وتقييم التنفيذ على نطاق المنظومة الستنتاجات المجلس المتفق عليها . ٢٠٠٤ يوليو /تموز
 . E/2004/50مين العام ألمم المتحدة، تقرير األراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة ام

 
ة في المنطقة العربية، واقع وتحديات أ، المر٢٠٠٧مارس /آذار ١٥-١٤، يظب سكوا، لجنة المرأة، الدورة الثالثة، أبوإلا  -

 إلى ٢٠٠٤يوليو / عالن بيروت في الفترة ما بين تموزإن وينفيذه من منهاج عمل بيجتم ت مستقبلية، نتائج استعراض وتقييم ما
 . E/ESCWA/ECW/2007/IG.1/4. ٢٠٠٦ديسمبر /كانون األول

 
بحاث والتدريب حول قضايا ألهميتها وطرائق عملها، دليل على مستوى المشروع مركز اأالمؤشرات الدالة على الجندر،   -

قليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة إللوكالة الكندية العالمية للتنمية، بالتعاون مع المشروع االتنمية، بترخيص من ا
 .٢٠٠٠والتنمية والمجتمع في المشرق والمغرب 

 
قليمي للوصل والمعلومات حول إلعداد سوزان وليامز، نشر بالتعاون مع المشروع اإدليل أوكسفام للتدريب على الجندر،   -

 .٢٠٠٠دمشق ، لمرأة والتنمية والمجتمع في المشرق والمغربقضايا ا
 
 كانون ٧-٦تقرير ورشة عمل حول إدماج النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج، بيروت، :  اإلسكوا-

 .٢٠٠٣ديسمبر /األول
 .  سهير عزوني، إدماج قضايا المرأة في السياسات والبرامج على المستوى اإلقليمي-
 .ة حالة إدماج قضايا المرأة في المملكة األردنية الهاشمية  دراس-
 .  دراسة حالة إدماج قضايا المرأة في فلسطين-
 .  دراسة حالة إدماج قضايا المرأة في الجمهورية اللبنانية-
 .  دراسة حالة إدماج قضايا المرأة في جمهورية مصر العربية-
 .ة المغربية  دراسة حالة إدماج قضايا المرأة في المملك-
 .  دراسة حالة إدماج قضايا المرأة في الجمهورية اليمنية-
 
 .٢٠٠٦قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الاستراتيجية لتعميم مراعاة قضايا الجنسين في اللجنة ا:   اإلسكوا-
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 لثانيالفصل ا
 

 )٤(تعميم مراعاة قضايا الجنسين والتجارة
 

عدم كفاية أنشطة السوق من بيع  للتحليالت المستفيضة للنظريات االقتصادية إلدراك لم تحتاج النساء" 
أو إلدراك أن دراسات السوق غير قادرة على االعتراف بأهمية قيمة عمل المرأة وشراء الحتياجات النساء، 

 ".ضطهاد، وتخطي ظاهرة البطالة المستدعية وحالة الفقرالوإزالة التمييز وا) المدفوع وغير مدفوع األجر(
           

 تعريف ومقدمة -١
 

االهتمام العالمي بالعالقة ما بين الجنسين في جميع نواحي التنمية اإلقتصادية بما فيها التجارة، ازداد 
  عملإعالن ومنهاجفي ، وبالتحديد ١٩٩٥ دعا المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عام حيث

قتصادية، بما في ذلك األرض  الموارد االإلى مع الرجل المساواةضمان وصول المرأة على قدم  "إلىبيجين 
واإلئتمان، والعلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، واالتصاالت، واألسواق، كوسيلة لزيادة 

ضاع المرأة واالقتصاد، محد دا  اإلجراءات ورض منهاج العمل ألاستعكما ".  نهوض المرأة والفتاة وتمكينهما
غية تعزيز حقوق المرأة االقتصادية وتسهيل س ب ل وصول المرأة على قدم الواجب إتخاذها من ق ب ل الحكومات ب

  . الموارد والعمالة واألسواق والتجارةإلى المساواة
 

وأشارت إحدى االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مؤتمر المجلس اإلقتصادي واالجتماعي 
ضمان اإلهتمام المنتظم بقضايا الجنسين "ة  ضرورإلىبيجين وتقييم للتقدم المحرز منهاج عمل لمتابعة وتنفيذ 

 مثل اإلقتصاد الكلي والتجارة الدولية واالستثمار والنقل والضرائب والشؤون هميةفي المجاالت البالغة األ
 ". ةيلاالم
 

 إيجابا ، أو أظهرت الدراسات واألبحاث أن قضايا النوع االجتماعي تتأثر، سلبا  ومنذ ذلك الحين
المالحظ تأثر الرجال والنساء و. ية واإلقتصادية وتحديدا  بتحرير تجارة السلع والخدماتبالسياسات التجار

 بينهما، حتى في المساواةبشكل مختلف بالسياسات التجارية واإلقتصادية ونتائجها، ويمكن أن يزيد من عدم 
 .حال نمو وتوسع التجارة الدولية ككل

 
 بين الجنسين في مجال المساواةقضايا المتعل قة بمبدأ  تقديم عرض للإلىتهدف هذه الورقة المرجعية 

االقتصاد والتجارة بشكل خاص وإبراز الترابط بينها بغية اإلضاءة على بعض جوانب االستراتيجيات 
والسياسات االقتصادية التي يمكن للحكومات في المنطقة العربية واللجان الوطنية المعنية بالمرأة االعتماد 

 . بين كل أفراد المجتمعالمساواةياسات اقتصادية وخطط وبرامج وطنية تحقيقا  لهدف عليها خالل وضع س
 
 

_______________ 
 .إعداد هذا الفصل تعميم مراعاة قضايا الجنسين والتجارة من ق ب ل االستشارية لدى اإلسكوا، االستاذة لينا فاخوري  -٤
     (WEDO,2004)".تأثيرات واستراتيجيات للمرأةبعض ال: مارجو جرين كوهن وأخريات، مقاطع من العولمة  -٥
 ).١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بيجين، (  -٦

 



 -١٦-

كذلك تقدم الورقة بعض البيانات اإلحصائية المتوفرة عن المنطقة العربية المصنفة حسب الجنس 
 .ارة بين الجنسين وقضايا التجالمساواةوبعض التجارب الناجحة الستكمال توضيح العالقة ما بين مبدأ 

 
 حسب الجنس في العديد من البلدان،  مصنفة صعوبة الحصول على إحصاءاتإلىهنا اإلشارة  تجدر

 بيجين، بدأ اهتمام الدول  الدولي الرابع للمرأة فيمؤتمراللكن منذ . خاصة في مجال اإلقتصاد والتجارة
شكل منتظم وشامل، ويترتب على عدم توفر إحصاءات حسب الجنس ب. العمل على تجميع هذه البياناتب

صعوبة في احتساب مؤشرات يمكن االعتماد عليها لقياس وضع ما، وبعد فترة، تقييم نتائج السياسات المتبعة 
إن إعتماد المؤشرات .  تحسين الوضعأوذ التدابير والقرارات الالزمة لتقويم اخات يلاعلى هذا الوضع وبالت

 .القرار والقيمين على السياساتيساعد في التخطيط وقياس التقدم ومحاسبة أصحاب 
 

الحسابات القومية ال تدخل النشاط االقتصادي لربات البيوت في أبوابها، وأن  أن إلىتجدر اإلشارة 
 .إحصاءات االستخدام والبطالة تغفل القسم االكبر من النساء باعتبارهن غير قادرات وال راغبات في العمل

 
  :ية تأثرها بها بالتجارة وكيفنعالقة قضايا الجنسي -٢

 
 بين المساواة، يمكن توضيح العالقة الترابطية ما بين  التي توفرتمن خالل مراجعة الدراسات

 إلىالسياسة التجارية والنفاذ : ةيلا القضايا المحددة التإلىمن خالل التطرق  الجنسين والتجارة واالقتصاد
ة واإلستثمار وأخيرا  يلااالقتصادي، السياسات المالموارد، المهارات واألسواق، قضية تحرير التجارة، النمو 

 .السياسة التجارية، فرص العمل والدخل
 

تتوزع النساء والرجال في معظم البلدان بشكل مختلف في القطاعات اإلنتاجية، وفي القطاعين  
ف المتدنية كما أن النساء يعملن عادة أكثر من الرجال في الوظائ.  الرسمي وغير الرسمي، وفيما بين المهن

، وهن في العادة أقل حظا  من )عدم التفرغ، العمل المؤقت، العمل في المنزل" (غير المنظم"األجور والعمل 
الرجال في الحصول على وسائل اإلنتاج مثل التعليم والمهارات والممتلكات والقروض، وتدل هذه السمات 

فقد خلف .  ار مختلفة على النساء والرجالعلى أن االتجاهات والسياسات االقتصادية تكون لها عادة آث
، آثارا  غير متكافئة حسب كل قطاع على حدة، مع عواقب على المساواة تحرير التجارة، على سبيل المثال

 .بين الجنسين والنمو االقتصادي لم تصبح موضوعا  للبحث إال مؤخرا 
 

ن النمو اإلقتصادي واستمرار كثيرة هي المالحظات والدراسات التي تؤكد على وجود عالقة ما بي
  Forbes على سبيل المثال، يالحظ التقرير الدوري لـف. الفروقات بين الجنسين في مناطق مختلفة من العالم

يعد د أكبر المتحكمين بإقتصاديات العالم، أن الرجال يتحكمون بثروات العالم، وال يذكر إال عددا  محدودا  الذي 
قات كبيرة ما بين ما يملكه الرجال وما بين ما تملكه النساء في هذا العالم المبني إذا  هنالك فرو.  من النساء

 .على التنمية اإلقتصادية والتكنولوجيا
 

 بشأن ٢٠٠٥ل عام و، إستبيانين، األاإلسكوا –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وقد أجرت 
 و موجه ٢٠٠٦ والثاني في العام ١٩٩٥ المؤتمر في تنفيذ عمل منهاج بيجين، وذلك عشر سنوات بعد إنعقاد

كالهما يعطيان صورة عن التقدم .  وهو مفصل بالفصل األولات الوطنية المعنية بقضايا المرأةيل اآلإلى
 . بين الجنسين في العالم العربيالمساواةالمحرز والعقبات التي تواجه تعميم قضايا 
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 المرأة كعامل إقتصادي منتج والتعاطي إلىأن النظرة في قراءة لهذين اإلستبيانين، يتضح لنا 
 المستوى الذي يمكن الجزم فيه أن المرأة العربية هي عنصر فع ال إلىبقضاياها االقتصادية ال يرتقيان 

طبعا  ال بد من .   مع الرجل في التطو ر والنمو االقتصادي لبالدهاو اإقتصاديا  وتساهم إنتاجيا  بشكل متس
 .أن هنالك فروقات شاسعة بين بلد وآخرإلى اإلشارة 

 
ة، سنستعين بمعطيات هذين اإلستبيانين من أجل إعطاء نماذج عن واقع الصورة في يلافي الفقرات الت

 .البلدان العربية وخاصة تلك التي تقع غربي آسيا
 
  الموارد، المهارات واألسواق إلىالسياسة التجارية والنفاذ   -٣

 المرأة كإنسان ضعيف ال إلىالنظرة النمطي ة لة العمل في التجارة والى مزيحد من إقدام المرأة ع
تتمتع بالثقة بالنفس واإلقدام والجرأة على المبادرة والصالبة في التعامل مع الصعاب وعدم تشجيعها على 

االجتماعي تتزايد مفاعيل هذا الموروث . هذه الصفات غير مقبولة اجتماعيا امتالك تلك الصفات وتنميتها ألن 
 المتعارف عليها في بعض أو عن العرف ةوالناتجها القوانين يإلد واألعراف عندما تضاف يلاوتلك التق

 لة التجارة مثل ضرورة وجود كفيل للحصول على قرض،واالتي تمي يز ضد المرأة في مزالمجتمعات العربية 
ضرورة  إنشاء شركة، وأوجاري لة عمل توا الزوج لمزأواإلستحصال على موافقة ولي األمر رورة ضو

 ...اإلستحصال على إذن للسفر بداعي مهني، الخ
 

لة التجارة والعمل في جميع المهن، يشكل الموروث واحتى في البلدان التي تجيز قوانينها للمرأة مز
 خرى األاالجتماعي عائقا  أساسيا  ليس فقط ألن الثقة في التعامل مع النساء أقل، بل ألن األدوار االجتماعية

في اكتساب مهارات  لدى المرأة  تقل ل من إمكانيات المبادرة يلاللمرأة تشغل حيزا  كبيرا  من وقتها وبالت
 .والعمل على تطوير أعمالها وأسواقها

 
 لىا القطاع المإلى تخفيف حواجز الدخول أوة على القادمين الجدد عبر إلغاء يلاإن إنفتاح األسواق الم

ما  سهولة وصول تلكن هذا ال يعني ح. ة مع تخفيض كلفتهايلا من توف ر الخدمات المأيضا د تزيد المنافسة وتزي
هذه االمتيازات تجد جذورها إجتماعيا  وثقافيا  .  القروض المضمونةإلى أو االقتراض إلىلة أوالمرأة المق

، والبعض اآلخر )يون مثل الرجل الوثوق بها لتسديد الدأوباإلفتراض مثال  أن  المرأة ال يمكن االعتماد عليها (
 .  (IWGT) انعدامها عند إنشاء شركات جديدةأونخفاض مستوى تعليم المرأة ومهاراتها اقد يبر ر ذلك بسبب 

 
. في القطاع الخاص تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحر ك األساسي لعجلة اإلقتصاد ونمو ه

المتوسطة المملوكة والمشغ لة من ق ب ل النساء متدن ية حيث تصل في العالم العربي، نسبة المؤسسات الصغيرة و
 في المائة في ٣,٩ في المائة في ع مان و ٣,٣من، يلا في المائة في ١,٤ في المائة فقط في مصر، ٣ إلى

:  أنواع من العوائق تعرقل أعمال النساءة التي تذكر بوضوح ان ثالثمؤسسة التمويل الدوليةاألردن حسب 
 . شبكات األعمالإلى األسواق وإلى التمويل، إلىالنفاذ 

 
في مصر مثال ، يالحظ أن نسبة رفض طلبات التمويل المقدمة من ق ب ل النساء أعلى بكثير من تلك 

 في المائة القيمة المطلوبة عادة ٣٠ إلى ٢٥المقد مة من ق ب ل الرجال وتفوق قيمة الضمانات االمطلوبة منهن 
ومعظم .  األصدقاءأون وفي ع مان، معظم التمويل مصدره المال الخاص من العائلة ميلافي . لتغطية القرض

منيات ال تدرين بإمكانيات التمويل المتوفرة عبر القروض العامة  وببرامج القروض يلاسيدات األعمال 
في .  المجهرية المقدمة من مؤسسات كالصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة
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، أيضا ع مان، تعتبر سيدات األعمال أن الضمانات المطلوبة للحصول على قرض من أهم العوائق وتذكرن 
 أن قيمة ضمانات القرض إلى باإلضافةأما في األردن، . ة على القروض التجاريةيلانسب الفوائد الع

ض من قبل زوج مقدمة المطلوبة من النساء أعلى من تلك المطلوبة من الرجال غالبا  ما يطلب ضمان القر
 .الطلب

 
، في مصر، معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة والمشغ لة من ق ب ل النساء تنشط أيضا 

على صعيد األسواق المحلية والوطنية وال ت صد ر وذلك بسبب مستلزمات تسجيل الشركات وبيروقراطية 
 معرفة فن التصدير ومتطلبات جودة إلىتقار في مصر كما في ع مان واألردن، يبدو أن االف. المعامالت
من، فنطاق عمل المرأة محدود بسبب النمط يلاأما في .  األسواق الخارجيةإلىمعو قات للنفاذ هي المنتوج 

المقبول إجتماعيا ، حيث ان اإلختالط غير محب ذ، ويذكر الحصول على التراخيص الالزمة والبيروقراطية 
 . األسواقإلىعو ق آخر للنفاذ التي يسيطر عليها الرجال كم

 
 قل ة وجود تلك الشبكات معو ق أو شبكات األعمال في مصر، تبي ن أن عدم إلى النفاذ إلىأما بالنسبة 

أساسي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهنا برز دور جمعيات األعمال في تطوير عالقات النساء بتلك 
في . االالزمة لتطوير العمل واكتسابهن التدريب الضروريالمؤسسات وتسهيل حصولهن على شبكات العمل 

لكن في ع مان، . لنساءبا ا  خاصا من، غرفة التجارة والصناعة في صنعاء هي الوحيدة التي أنشأت قسميلا
هنالك حاجة ماسة للخدمات اإلستشارية، والتدريب وإكتساب المهارات التي يمكن أن تقدمها جمعية سيدات 

في األردن، تنشط جمعيات المجتمع األهلي مثل ملتقى . ٢٠٠٥نت في طور اإلنشاء عام األعمال التي كا
سيدات األعمال والمهن األردني في تقديم الدعم التقني عبر التدريبات المهنية، النفاذ على األسواق الخارجية 

 . وتقاسم المعلومات
  

االقتصادي العام تؤكد بعض الدول في استبيان عشر سنوات بعد بيجين، وفي المجال على صعيد آخر، 
 مد  مظلة هامن. العربية وجود امثلة ناجحة، تشمل سن القوانين الضرورية لحماية حقوق المرأة العاملة

 . التأمينات، مثال  والمساعدة في توفير فرص العمل
 

إقبال كبير ة لتمكين المرأة، سج ل في الجزائر يلاعلى سبيل المثال، على صعيد الحوافز والموارد الم
 في ٢٦,٦، ١٩٩٩ في المائة سنة ٢٠(للنساء على طلب القروض الصغيرة إلنشاء شركات ومشاريع خاصة 

وبالمقابل سج لت حاالت عزوف للنساء في كثير من ) ٢٠٠٢ في المائة سنة ٣٣,٩ و٢٠٠١المائة سنة 
لمؤسسات، واالكتفاء األحيان عن المشاركة االيجابية في تسلم مواقع قيادية وادارية على مستوى ا

كبر في العمل مع استمرار أبالمسؤوليات التقليدية وذلك لشعور بعض النساء بصعوبة التوفيق بين مسؤوليات 
كذلك، سه لت مصر والكويت حصول النساء على القروض وساعدتهن في إنشاء . مسؤولياتها العائلية

صندوق الضمان الوطني والبنك التونسي بينما المشاريع، كما منحت تونس النساء المنتجات قروضا  من قبل 
 . برامج لرفع مهارات المرأةإلىأنشئت في السودان صناديق لتقديم القروض إضافة 

 
 
 

_______________ 
 

 .)٢٠٠٤اإلسكوا، ملخصات، (  -٧
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ة  الرجال مرتفعإلى نسبة يلا أن إلتحاق النساء في التعليم الع١الجدول أما على صعيد التعليم، يظهر 
وتعود هذه النسب . لكن هذه األرقام مضل لة في بعض األحيان في بعض الدول الخليجية. اإلسكوافي منطقة 

فس رها البعض  إلتحاق الشباب في الجامعات خارج البالد بينما الشابات يلتحقن بالجامعات المحلية، كما يإلى
ع متطلبات سوق العمل، تبقى الفجوة وبالنسبة لربط مخارج التعليم م.   عدم توف ر فرص عمل مغريةإلى

ختصاصات اإلدارية، العلمية والتكنولوجية المطلوبة ال اإلىكبيرة خاصة للنساء حيث أن معظمهن ال يت جه 
إن تعليم النساء وتراكم مهاراتهن ومطابقتها مع حاجات سوق العمل هي من أهم . في السوق المحلي

 .ء والمساهمة في خفض فجوة األجور بين الجنسينالعناصر التي من شأنها زيادة عمالة النسا
 

ة، عملت بعض الدول مثل االردن، مصر، قطر، سلطنة ع مان يلابالنسبة للحوافز والموارد غير الم
اتخذت بعض الدول تدابير لتمكين المرأة . على تقديم خدمات التسويق وإقامة معارض للسلع والمنتجات

، زيادة دورات التدريب ٢٠٠٤كز المرأة اللبنانية للمعلومات سنة افتتاح مر: وخدمة نشاطها االقتصادي
المهني للمرأة وإنشاء لجان سيدات األعمال في غرف الصناعة والتجارة في سوريا، وتأسيس لجان لسيدات 
األعمال في الكويت، االمارات، قطر، السعودية، مصر، األردن ولبنان، تدريب للنساء الراغبات في إنشاء 

اصة في المغرب، وافتتاح سوق البورصة النسائي في الكويت ومشاركة النساء في البورصة مؤسسات خ
كذلك تمنح دولة الكويت، اإلمارات، البحرين، ). عن طريق االنترنت(بشكل ملحوظ في اإلمارات والسعودية 

 .تمان اإلدخار، االئأونشاء المشاريع ومساعدتها باالستشارة االقتصادية إلة يلاالنساء قروض م
 

 دور القطاع األهلي والمنظمات الدولية وغير الحكومية في تمكين المرأة إلىتجدر اإلشارة والتنويه 
على سبيل المثال، يهدف . ة كالتدريب والتسويقيلااقتصاديا  وخاصة في تقدمة التسهيالت والحوافز غير الم

 IFC لمؤسسة التمويل الدوليةياسط وشمال أفريقولشرق األمشروع شراكة المؤسسة الخاصة في منطقة ا
Private Enterprise (Partnership for the Middle East and North Africa زيادة مساهمة المرأة في إلى 

 ).٣ إطار(ة وتحسين مناخات األعمال يلا األسواق المإلىتطو ر القطاع الخاص عبر تعزيز نفاذها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 

 .)٢٠٠٤، مذكرات، النوع اإلجتماعي، مايو البنك الدولي( -٨
 .)٢٠٠٤اإلسكوا، ملخصات، ( -٩
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 مشروع شراكة المؤسسة الخاصة في منطقة الشرق:   مؤسسة التمويل الدولية-٣اإلطار 

  برنامج أسواق ريادة أعمال النساء–األوسط وشمال أفريقيا 
 

ال الطامحات لتحقيق إمكانياتهن االقتصادية، أطلقت مؤسسة عترافا  بأن التمييز ضد  النساء يشك ل عائقا  لسيدات األعما 
ديسمبر /التمويل الدولية برنامج أسواق النساء في ريادة أعمال ضمن مشروع شراكة المؤسسة الخاصة في كانون األول

 .ب الصحراءويترك ز هذا المشروع في السنتين األولتين في منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي أفريقيا جنو. ٢٠٠٤
 

الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو زيادة مشاركة المرأة في تطور القطاع الخاص عبر استهداف المؤسسات الصغيرة  
 .والمتوسطة المتجهة نحو النمو والمملوكة من النساء

 
 :يلاج بالتوبناء على الدراسات التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية في بلدان المنطقة تم تحديد أهداف البرنام 
 .قتصاديال  تبيان إمكانية النساء رائدات األعمال في المساهمة في النمو ا)أ( 
 .حسين وصول المرأة إلى وظائف القطاع الخاص، النفاذ إلى فرص األعمال، موارد األعمال والمهاراتت) ب( 
ة، تحسين يلااألسواق المالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطور :  تحسين نفاذ المرأة إلى خمس مجاالت هي)ج( 

 . قطاع خاص-بيئات األعمال، خدمات استشارات الخصخصة والشراكات قطاع عام 
 .متداد وتأثير جمعيات سيدات األعمال في القطاعين العام والخاصاالمساعدة على زيادة )  د( 
  
ون الفني، إصدار دليل ات، التعمن أجل تحقيق تلك األهداف، تستخدم أدوات مختلفة منها المراجع على شبكة اإلنترن 

نشر . شامل لجمعيات سيدات األعمال، تدريب لرائدات األعمال، تحليل سياسات ودراسات عن معوقات في بيئة األعمال
 .القصص الناجحة، تدريب للدخول إلى قطاع األعمال
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يبين اإلطار أدناه المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع األهلي التي تقدم خدمات داعمة للمرأة 
 .ء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في كل من المملكة الهاشمية األردنية و لبنانىعامة وخاصة تلك التي تنش
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   في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات الداعمة للنساء-٤اإلطار 
   

  : تم استخالص المؤسسات التي تقد م خدمات خاصة للمرأة الرائدة

   
 

  المملكة األردنية
  مشروع توليد الدخل) االنروا( وكالة غوث وتشغيل االجئين الفلسطينين - مانوا فريدريش ن-
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يجدر هنا تحديد المصاعب والعقبات في مجال إنشاء النساء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي 
تشمل شروط حصول النساء على القروض، وتنظيم برامج التدريب واعادة التدريب المناسب لمتطلبات 

ة المختلفة التي تساند المرأة العاملة، مثال  توفير المواصالت الميس رة وتقديم الخدمات االجتماعي. السوق
للحركة، صعوبة تسويق منتجات المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وثقافة التحي ز ضد المرأة، 

هناك حاجة لتوفير برامج . وصعوبة الجمع بين المسؤوليات األسرية والعمل خارج المنزل خاصة في المدينة
 . )١٠(عية لتحضير المرأة العاملة في الريف لتقبل مسؤولية إدارة المزارع وألخذ المبادرة في االستثمارتو
 

_______________ 
 .)٢٠٠٤، ملخصات، اإلسكوا(  -١٠



 -٢٢-

 ة واالستثماريلاتحرير التجارة، النمو االقتصادي، السياسات الم -٤

التدف ق لإلستثمار األجنبي النمو االقتصادي وإن تحرير التجارة وما يمكن أن ينتج عنها  زيادة في 
 يستفيد من ذلك يلاالمباشر في بلد ما غالبا  ما يضاعف من فرص العمل الجديدة ويخفض من البطالة وبالت

 . سوق العمل وخاصة النساءإلىالوافدين الجدد 
 

ب اإلدارة يلاس، تعتمد في الشركات التي تنشئها أوعندما تستثمر الشركات العالمية في بلد نام 
، وكذلك سياساتها في إدارة الموارد البشرية التي ال تمي ز بين مأللشركة اوالتصنيع والتسويق الخاصة با

 يتم أيضا  وتحصل على فرص تبو ء مراكز أرفع، وأفضلنتيجة لذلك تكتسب النساء خبرة .  المرأة والرجل
 ونبذ التمييز ضد المساواة نساء  ورجاال ، نحو في تلك الشركات تطور ولو بطيء في ذهنية جميع الموظفين،

 .المرأة
هيئات اإلدارية في غرف التجارة والصناعة وفي الجمعيات  في الإن تحفيز المرأة على المشاركة

 الحاجات التجارية الخاصة بالنساء وعملهم إلىالمهنية يسه ل فهم صانعي القرار االقتصاديين والسياسيين 
 . األسواقإلىل النفاذ على إزالة العوائق مث

 
وعندما يتم تسهيل التجارة . في العقود الثالث الماضية، اتجهت التجارة الدولية نحو التحرير والعولمة

وهذا االنفتاح .  بين الدول عبر إلغاء الحواجز التعرفية وغير التعرفية، تنتشر تجارة السلع والخدمات
نتاج في قطاعات يكون فيها إل ينمو ايلاميزاته التفاضلية وبالتالتجاري يمك ن إقتصاد البلد من اإلستفادة من 

، إذا حصل حسن أيضا . )١١( زيادة في الدخل القومييلا نمو إقتصادي وبالتإلىة، مما يؤدي يلا فعأكثر
ستعمال زيادة موارد الدولة الناتجة عن النمو االقتصادي، وترجم هذا النمو في خلق فرص عمل في القطاع ا

 فقرا ، لذلك كثرفي الدول النامية، تعتبر النساء شريحة المجتمع األ.  تم بنتيجة ذلك الحد  من الفقر ي،الخاص
 .نفتاح األسواقا الناتجة عن تلكل من عملية وإجراءات الحد  من الفقر ووفإن المرأة هي المستفيد األ

 
لى على ودي يعتمد بالدرجة األ أن النمو اإلقتصا٢٠٠٢يشير تقرير الت نمية اإلنسانية العربي ة للعام 

. ال يزال هناك فجوات هامة في القدرات اإلنسانية في البلدان العربية" أنه إلىرأس المال البشري وقدراته، و
ات المجتمعية، وبخاصة االقتصادية منها يلا هذه الفجوات وضوحا  بقاء المرأة العربية على هامش الفعأكثرو

 ". قدراتهن هو بمثابة تعطيل لنصف إمكانيات البلدفإن إهمال. والفكرية والقيادية
 

 إلغاء الحواجز التعرفية، وعندما يتم رفع القيود الضريبية خاصة على حركة أوعندما يتم تخفيض 
انتقال السلع ورؤوس األموال، فإن عائدات الحكومة من الجمارك والضرائب تنخفض بقيمتها المطلقة، 

جتماعية اللذلك يتوف ر للحكومة موارد أقل للخدمات العامة وا. ةيلاالجموبالقياس مع عائدات الميزانية ا
. )١٢( الفئات الفقيرة من المجتمعإلىجتماعية التي تقدم الوالتعليم أي بمعنى آخر موارد أقل متوفرة لخدمات ا

تعليم ونوعية لى المستفيدة من هذه التقديمات، فإن رفاهيتها من حيث الووبما أن المرأة هي إحدى الفئات األ
 . الحياة تتأثر بشكل سلبي بتحرير التجارة

 
_______________ 

١١-  (Bachetta, 2004-Winters et al., 2004). 
١٢- )Çagatay, 2001(. 
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في العديد من الدول، جرى تغيير في السياسة الضريبية في العقدين الماضيين حيث أدى تحرير 
فمع فرض . بنيان الضرائب ونتج عن ذلك تأثر مادي للنساء تغيير في تركيبة إلىاالقتصاد والتجارة 

رتفاع اضرائب غير مباشرة كالضريبة على القيمة المضافة، انخفضت نسبة االستهالك من السوق نتيجة 
 ارتفع اإلنتاج المنزلي لبدائل السلع من السوق، أي ارتفع عمل المرأة غير مدفوع األجر يلااألسعار وبالت

 .)١٣(سرةوانخفض مدخول األ
 

يعتبر االستثمار األجنبي المباشر أداة من أدوات السياسة اإلقتصادية وعامل مهم في النمو االقتصادي 
ه يإلوبنتيجة ذلك يرتفع منتوج البلد الذي يتدف ق . ة اإلقتصاديةاإلنتاجيإذ يزيد من الموارد المتوف رة لزيادة 

 يزداد مدخوله من العمالت األجنبية لىامتها غالبا  وبالتستثمار األجنبي المباشر ويزيد حجم صادراته وقيالا
 تخفيض إلىلكن على المدى الطويل قد يؤدي ذلك . )١٤(مما يرفع من سعر صرف عملته مقابل باقي العمالت

ميزة البلد التفاضلية المتعل قة بكلفة اإلنتاج وقدرته التنافسية، فتنخفض الصادرات ويقل االستثمار األجنبي 
 .المباشر

 
ونتائج االستثمار األجنبي المباشر ليست محايدة فيما يتعل ق بقضايا الجنسين إذ أن سياسات تشجيع 
تلك االستثمارات في القطاعات المتجهة نحو التصدير وفي المناطق الحر ة لتجهيز الصادرات حيث عمالة 

 إلى يلاص العمل المتاحة لها وبالت تمكينها إقتصاديا  عبر زيادة خلق فرإلىالنساء مرتفعة من شأنها أن تؤدي 
 إلىوتجدر اإلشارة .  زيادة في مدخولهاإلى أول مر ة و سوق العمل المهيكل وتقاضيها أجرا  ألإلىإدخالها 

ضرورة تحسين توافر اإلحصاءات حسب الجنس من أجل التحق ق من أن اإلستثمار األجنبي المباشر يتوافق 
 .)١٥(مع األهداف االقتصادية والتنموية

 
 إلى جدا  إذ وصل يبقى نصيب البلدان العربية من التدف ق العالمي لإلستثمار األجنبي المباشر متدن 

، وال يتناسب مع اإلمكانيات اإلقتصادية ٢٠٠٤ بالمئة في سنة ١,٩ و ٢٠٠٣ بالمئة في سنة ١,٥
صادي، فإن أي بلد عربي وبما أن تلك اإلستثمارات تخلق فرص عمل وتساهم في النمو االقت. )١٦(والبشرية

  .يريد ان يحف ز تدف قها بشكل فعال عليه األخذ بعين اإلعتبار بنية قوته العاملة حسب نوع الجنس والمهارات
تدن ي مخزون المهارات ورأس المال البشري، " أنه بسبب تقرير تنمية المرأة العربيةفي نفس السياق، يشير 

ة من حيث نصيب الفرد من الدخل، تبدو فرص المنطقة العربية،  ذات مستويات مماثلأخرىمقارنة ببلدان 
 .)١٧("ستثمار األجنبي مما ينعكس سلبا  على مشاركة المرأة العربية في قوى العملالجتذاب ااضئيلة في 

 
 السياسة التجارية، فرص العمل والدخل    -٥

مشاركة الفعلية في القوى تعاني المرأة العاملة والتي تود دخول حقل العمل في العالم العربي وال
 .العاملة وفي الدورة االقتصادية من عوائق ال يواجهها الرجل

 
_______________ 

 .)١٩٩٧األمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير األمين العام، (  -١٣
١٤-  )Braunstein, 2006(. 
 .)٢٠٠٢األمم المتحدة، تقرير اجتماع الخبراء، ( -١٥
 .)٢٠٠٥ اإلسكوا، االستعراض السنوي، –المتحدة، األمم ( -١٦
 .)٢٠٠١كوثر، ( -١٧
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 عوامل اقتصادية بحتة إلىالبنيوية منها والتي تعود بشكل مباشر ) ١: (هنالك نوعان من تلك العوائق
 أوالعوائق النمطي ة ) ٢(مثل الركود وضعف النمو وانخفاض االستثمارات التي تخلق فرص عمل، و

 المرأة كعضو ثانوي وليس كعضو فاعل وأساسي في الدورة االقتصادية إلىتها ينظر جتماعية والتي بنتيجالا
هذه العوائق ترسم للمرأة حدودا  غير مرئية لألدوار .  )٢٠٠١كوثر، (و  )١٨(سوة بالرجلأوالتنمية البشرية 

 . المشجعة اجتماعيا أواالقتصادية وأنواع العمل التقليدية المقبولة 
 

 تراجع، أوي بعضها، إذ عندما يعاني اإلقتصاد من فترة ركود ذ ين من العوائق تغ هاتين المجموعتإن
وبما أن الرجل، حسب .   سوق العمل من نساء ورجالإلىتتقلص فرص العمل المتاحة أمام الوافدين الجدد 

.  المرأة توظيف الرجل بدال  منإلىية فضلالنمط في المجتمعات الذكورية، يعتبر المعيل األساسي، تعطى األ
، عندما يتم صرف موظفين من مؤسسة ما، يفض ل صرف المرأة على الرجل بنفس الخبرة والكفاءة أيضا 

 .ألنه ال ينظر للمرأة كمعيل إنما لكاسب لدخل مساند
 

ها ء ثانوي في االقتصاد، يزيد من الصعوبة في تبوأو، فإن اعتبار المرأة كمنتج غير أساسي يلابالت
 .ليات علياو مناصب ذات مسؤأوشاركة في صنع القرار مناصب تخو لها الم

 
 بعيدا  أوها للعمل خارج المنزل ل المرأة كرب ة البيت والمرب ية يقل ص الوقت المتاح إلى، النظرة أيضا 

 العمل في القطاع غير المهيكل بدال  من القطاع المهيكل، فتكون بذلك مساهمتها في إلىعنه، مما يدفعها 
النظامي الذي ال يؤمن لها نفس مستوى الدخل والحماية والخدمات االجتماعية مثل العمل في االقتصاد غير 

 . المهيكلأوالنظام االقتصادي الرسمي 
 

السياسات التجارية الموجهة نحو التصدير تعز ز إنشاء فرص عمل للمرأة، خاصة في المجاالت التي 
  كما يؤكد مؤتمر .الصناعة التحويلية الخفيفةوزراعة تتطل ب خبرات تجيدها النساء وفي بعض القطاعات، كال

أتاح تحرير التجارة الكثير من فرص السوق الجديدة للنساء، وبخاصة في "األمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد 
 .)١٩("مجال العمل في الصناعة التحويلية والخدمات نحو التصدير

 
، الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي ةالمرأة العربية والتنمية االقتصادي(حسب دراسة 

بالنسبة لمقياس تمكين المرأة، فإن مأزق المرأة في البلدان العربية يتمثل في أن هذا المقياس ما زال ) ٢٠٠٥،
وبالنسبة .  ، أن نسبة مشاركتها في ملكية وإدارة األعمال متدنية للغايةخرىدون مثيله في البلدان النامية األ

 في المائة فقط من اإلناث في سن العمل ٣٢ حد إلىاركة في القوة العاملة، فإن اعلى نسبة قد تصل للمش
 للمرأة يلا يبحثن عن عمل خارج المنزل وذلك طبعا في الدول العربية ذات النشاط االقتصادي العأويعملن 

لمائة في أميركا الالتينية  في ا٤٥ إلىمثل مصر، تونس، المغرب، االردن ولبنان، بينما تصل هذه النسبة 
 . في شرق آسيا٧٥و

 
 
 
 

_______________ 
 .تقرير تنمية المرأة العربية -١٨
١٩- (Fontana, 2003) ،(Korinek, 2005) ٢٠٠٤األونكتاد، ( و(. 
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 أنه بالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة البنك الدولي عن المرأة في المجال العامويشير تقرير 
 إلىصلت في معد لها و  سط وشمال أفريقيا التيوي القوة العاملة في جميع بلدان الشرق األمشاركة المرأة ف

 في المائة في تلك الفترة، ال تزال هذه المشاركة متدن ية ٤٧ أي بزيادة ٢٠٠٠-١٩٦٠ بالمئة لفترة ٣٢,٢
)  في المائة٧٤,٩(، شرق آسيا والمحيط الهادئ ) في المائة٤٦,٥( مثل جنوب آسيا أخرىمقارنة بمناطق 

ويتأكد هذا التدن ي بشكل ملحوظ في حصة ). ٢الجدول ()  في المائة٦٦,٨(روبا الشرقية وآسيا الوسطى أوو
 في ٢٥ز النسبة وا حيث ال تتج)٣الجدول (النساء من الوظائف ذات األجر في القطاعات غير الزراعية 

 في المائة في المملكة العربية السعودية، ١٤ لىإمن، بينما تصل يلا في المائة في ٧المائة في عمان وأدناها 
 .  في المائة في الكويت٢٣ في المائة في مصر ٢٠ في المائة في الجمهورية العربية السورية، ١٧
 

 إلىرتفاع في مستوى التعليم وال اإلىزيادة المشاركة ) ٢٠٠٥لعام (ويعزو تقرير البنك الدولي 
 ٣٠ في المائة من النساء هي اآلن دون ٦٠"  النساء حيث أن انخفاض الخصوبة فضال  عن توزيع أعمار

 ."سنة، وتشكل عادة  هذه الفئة العمرية أعلى نسبة ضمن القوة العاملة
 

وتجدر اإلشارة أن ه بالنسبة للمجاالت غير الزراعية، تتركز النساء تقليديا  في قطاعات معي نة مثل 
 . والشخصيةالقطاع العام، التعليم، والخدمات االجتماعية

 
إن .  ات المهارات المنخفضةو ظاهرة العمالة المؤقتة التي تتشكل بغالبيتها من النساء ذأيضا هنالك 
 من ناحية أو من ناحية العرض ماأ  شأنه توفير مرونة لسوق العمل، بدوام جزئي منأوالعمل المؤقت 

لعائلية واالقتصادية ولرب العمل مرونة في العمل المؤقت يؤمن للمرأة إمكانية التوفيق بين حاجاتها ا. الطلب
لكن هذا الوضع يول د هشاشة في ظروف العمل ومحدودية في .  تقل صهاأوالتوظيف حسب نمو أعماله 

 القوة العاملة، بسبب التوسع في إلىض حول األجور، خاصة عند تدف ق العامالت غير الماهرات واالتف
 .)٢٠( إبقائها منخفضةأوتخفيض األجور  إلىتدفع  ضغوط إلىالصناعات التصديرية، مما يؤدي 

 
وبما أن المرأة تتقاضى أجرا  أقل من الرجل للعمل نفسه، فإن المنافسة في قطاع محد د تميل نحو   

 . بين النساء والرجال لجهة الرواتب وشروط العملالمساواةالحفاظ على انعدام 
 

 ٧٧ أجر الرجل أن المرأة تحصل على نسبة إلىسبة في الدول المتطورة، تبين مقارنة أجر المرأة بالن
 من أكثر مع العلم أن ، في المائة في الدول النامية٧٣ إلىفي المائة من أجر الرجل، وتنخفض هذه النسبة 

 .)٢١( خصائص العملأوهذه الفروقات ال يبرره المستوى العلمي، الخبرة،   في المائة من٨٠
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 
 .)٢٠٠٤ولي، مذكرات، النوع اإلجتماعي، مايو البنك الد -٢٠
٢١-  Korinek, 2005) (. 
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 أجور الرجال في معظم إلى يتبين لنا أن نسبة أجور النساء ٤ للجدول وتأكيدا  على ذلك، وفي قراءة
 في ٥٤ إلى في المائة، ما عدا في جنوب آسيا حيث تتدن ى ٧٧ في المائة و ٧١ح بين أومناطق العالم تتر

لكن الملفت هو أن النسبة المئوية للفجوة . سط وشمال أفريقياوالشرق األ في المائة في ٧٣ إلىة وتصل المائ
 في المائة في الدول الصناعية ٧٩ إلىة المرتفعة جدا  وتصل اإلنتاجيفي األجور غير المفس رة بالخصائص 

ستمرار التمييز في األجور بين اوهذا دليل ساطع على .  سط وشمال أفريقياوالشرق األالمائة في  في ١١٧و
الدول الصناعية المائة في  في ٢٤وإذا أزيل هذا التمييز، فمن المتوق ع أن تزيد أجور النساء بنسبة . الجنسين

 .)٢٢(في جنوب آسيا المائة في ٦٠سط وشمال أفريقيا ووالشرق األالمائة في  في ٣٢و
 

، والذي أجرته ٢٠٠٥ العام نانيالمصرفي اللبفي دراسة إحصائية حول الموارد البشرية في القطاع 
 ٢١جمعية مصارف لبنان، أك دت الدراسة أنه يظهر أن متوسط أجر الموظ فة أدنى من أجر الموظ ف بنسبة 

ويفسر ذلك جزئيا  كون اإلناث يشغلن عددا  أقل من مراكز المسؤولية، مقارنة مع الذكور، وعند .  في المائة
 .)٢٣( في المئة عن متوسط راتب الموظف١٣راتب الموظفة بـ ي الرتبة يقل متوسط واتس
 

يستثمر في )  أجنبية مباشرةأوسواء كانت االستثمارات محلية (االستثمار في رؤوس األموال 
أما في القطاعات التي تتطلب يد عاملة . نتاج منخفضة مقارنة ببلد آخرإلف ايلاالمجاالت التي تكون فيها تك

د العاملة غير المتخصصة، فإن يلاها المرأة ممث لة بشكل واسع خاصة فيما يتعلق بكثيفة والتي تكون في
 وضع مؤشرات تعتمد على أهمية إلىوهنا ال بد من اإلشارة . المنافسة األجنبية تدفع باألجور نحو األسفل
 والنوع  عدم وجود الترابط بين التجارة، سوق العمل، الدخل،أوإحصائيات متينة للتمكن من قياس وجود 

 في الدخل والعمل تترجم عمليا  عبر العوامل والمؤشرات التي تقيس التغيير المساواةقياس تحقيق . جتماعيالا
فرص العمل، نوعية العمل من ناحية إستدامته، ظروفه، :   اإليجابي نتيجة لنمو وتحرير التجارةأوالسلبي 

  .)٢٤( المواردإلىي في الدخل، والوصول واالتس
 
  متعلقة بتحديد السياسة التجارية واإلجراءات والتوج هات العملية المقترحةقضايا   -٦
 

 أن إحدى المعوقات األساسية التي تحول إلىلي عشرة أعوام بعد بيجين ويشير التقرير اإلقليمي األ
مشاركة اة المرأة في إمكانية الوصول والواعدم مس"دون قيام المرأة بدور يليق بها في التنمية المستدامة هي 

 للكالم والعمل على لذا ال معنى.  "ةاإلنتاجيفي عملية تحديد الهياكل والسياسات اإلقتصادية، وفي العملية 
 قضايا المرأة في مجاالت التجارة واالقتصاد والتنمية دون اإلشراك الفعلي والفع ال للنساء في وضع إدماج

 .)٢٥(السياسات لتلك المجاالت
 

ر مع القيادات وانين والسياسات االقتصادية والتجارية، من الضروري التشعند دراسة وتحديد القوا
 والتجاري، يلاة بالنهوض بالمرأة، واالختصاصات في القطاع االقتصادي والعميالنسائية، والهيئات المعن

ي  بينهما فالمساواةعتماد سياسات تجارية تراعي قضايا الجنسين وتساهم في اوذلك من أجل إقرار قوانين و
 .االقتصاد عامة وفي التجارة خاصة

 
_______________ 

 
 .)٢٠٠٥تقرير البنك الدولي، (  -٢٢
 .)٢٠٠٦ كانون األول ٤ملحق المصارف، المستقبل، ( -٢٣
٢٤-  )Swamy, 2004(، )WIDE, 2002( و  (UNCTAD Secretariat, 2003). 
 .)٢٠٠٣اإلسكوا، عشرة أعوام بعد بيجين، ديسمبر ( -٢٥
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ة المعتمدة في الدول العربية يقتصادالستراتيجي ات اال مراجعة عدد من الخطط والبرامج وامن خالل
رة وا إتخاذ إجراءات للمشإلى، لم نجد أية إشارة اإلسكوالدول األعضاء في ا خاصةوعلى سبيل المثال لبنان، 

ولم يبذل أي جهد . ايا المرأة الهيئات الحكومية المعني ة بقضأومع الهيئات اإلقتصادية النسائية في البالد، 
لمراعاة الفروقات ما بين الجنسين وتأثيرها على السياسات اإلقتصادية، كما لم توضع أية مخص صات في 

 .ها حقها من موارد الدولةئ المساهمة بالتنمية االقتصادية، وإعطاأهميةميزانية الدول لزيادة وعي النساء ب
 
 العربية وتداعياتها على وضع المرأةسياسة تحرير التجارة في الدول    -٧
 

تعد سياسات تحرير التجارة ركنا  أساسيا  من برامج التصحيح االقتصادي والتي من شأنها تحسين 
سع أو أسواق أكبر وإلى المحلي وتحفيز االستثمارات الخارجية وتسهيل الوصول اإلنتاجيكفاءة القطاع 

المرأة العربية والتنمية "يشير التحليل الذي أعدته الدراسة .  وتوفير فرص العمالة وخاصة بالنسبة للنساء
 أن التأثير المتوقع الجراءات تحرير التجارة على مشاركة المرأة في سوق العمل، من إلى )٢٦("االقتصادية

مصر، تونس، (حيث ارتفاع مشاركتها في القطاع الصناعي كان أقل مما هو متوقع في غالبية البلدان 
 إلىائل الثمانينات، ويعود ذلك أوالتي قامت باتخاذ اجراءات لتحرير التجارة منذ ) ئر، األردنالمغرب، الجزا

أسباب عدة أبرزها االعتماد على العمالة المؤقتة وعلى القطاع غير المنظم، والقدرة التنافسية المحدودة 
ة بما في ذلك خصخصة للصادرات في هذه البلدان، وتزامن اجراءات تحرير التجارة مع اجراءات الخصخص

المؤسسات التي تعمل في قطاع المنسوجات والمالبس وتجهيز األغذية، والتي ترتفع فيها نسبة مشاركة القوة 
 . فقدان عدد كبير من النساء لوظائفهنإلىالعاملة من اإلناث األمر الذي أدى 

 
 خرىقارنة مع المناطق األان تدني نسبة مشاركة اإلناث في سوق العمل في بلدان المنطقة العربية م 

في العالم، وذلك على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في وضع المرأة في المنطقة العربية بشكل عام خالل 
 اعتبار أن المرأة من الموارد غير المستفاد منها بشكل كاف  في البلدان إلىالعقود الخمس الماضية، يعود 

الحات واإلجراءات المتدخلة في االقتصاد على المرأة تختلف عنه على  أن تأثير اإلصإلىكما يعود .  العربية
الرجل بحكم الدور الذي يفرضه المجتمع على المرأة والقيود التشريعية واالقتصادية واالجتماعية المفروضة 
  .عليها والتي بدورها تحدد مدى استجابة المرأة للمتغيرات االقتصادية التي تواكب تنفيذ برامج اإلصالح

ومن المالحظ أنه بحسب المعلومات والدراسات المتوفرة فإن برامج وسياسات اإلصالح االقتصادي في 
 كافيا  كما أن الحكومات أوالبلدان العربية لم تولي مسألة تأثير اإلصالحات على وضع المرأة إهتماما  خاصا  

سياسات اإلصالح االقتصادي على العربية اتخذت اجراءات كفيلة بتخفيف وطأة اآلثار السلبية لبرامج و
الفئات المتضررة، مثل تأمين شبكات لحماية صناديق التنمية االجتماعية إال أن هذه االجراءات قلما استهدفت 

 .المرأة بشكل محدد
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 .)١٣٢-١٢٨ص ، ٢٠٠٥الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ( -٢٦
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حات مثل تحرير التجارة فرصة باإلمكان االستفادة منها للنهوض بواقع المرأة ويعتبر تنفيذ االصال 
العربية، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في سوق العمل، وخصوصا  إذا توفر الدعم التشريعي واالجتماعي لها، 

لمجال غير ما توفره هذه االجراءات على المدى الطويل من نمو مستدام وزيادة في فرص العمل، وفي هذا ا
قد تتطلب مراعاة النوع االجتماعي في وضع وتنفيذ السياسات االقتصادية اتخاذ اجراءات وخطوات هامة 
بمساندة المؤسسات الدولية واإلقليمية، كتدريب المعنيين في هذا األمر على الوسائل واألدوات المتاحة لرصد 

، وعقد الجلسات والمناقشات حول هذا تأثير هذه السياسات على كل من النساء والرجال، وجمع البيانات
 .الموضوع

 
 :توصيات عامة

 
 :ة المذكورة أدناهيلاولذلك نوصي باألخذ بعين االعتبار القضايا الت

 
ة مراقبة يلآإجراء تقييم لألثر على النوع اإلجتماعي قبل اعتماد السياسة التجارية وبعد ذلك ابتكار  .١

وبحسب . ل مدى تفاعل التجارة بقضايا الجنسينوتقييم، وذلك عبر تطوير مؤشرات مفص لة حو
النتائج، إجراء التعديالت المناسبة مثل تعزيز التحفيز للنساء، خاصة للفئات النسائية المختلفة، مثال  
سيدات األعمال والرائدات وصاحبات المزارع في المناطق الريفية والنساء العامالت في قطاع 

 .يرة والمتوسطةالحرف والخدمات كذلك الصناعات الصغ

 .ضات واالتفاقيات التجارية الثنائية والمتعد دة األطرافواإدراج مراعاة قضايا الجنسين في المف .٢

التأكد من أن إحصاءات القطاعات المرتبطة بالتجارة تحتوي على بيانات ومعلومات مصن فة حسب  .٣
نساء في التعليم، في الجنس واعتماد مؤش رات اقتصادية تمكن واضعي السياسات من قياس تقدم ال

 .كتساب المهارات، في مختلف فروع سوق العمل المهيكل وغير المهيكلا

ة باألمر ومنظمات غير مستشارية مهتا، ومجموعات الجتماعيإشراك خبراء متخصصين بالنوع ا .٤
 . ومتاعة تطبيقها لين عن تجم عات القطاع الخاص في عملية تحديد السياسات التجاريةثحكومية ومم

 بين الجنسين والتي تؤثر مباشرة على فرص العمل المساواةيد القطاعات والقوانين التي ال تحترم تحد .٥
والتأكد من أن تعتمد هذه ) ةيلاة وغير الميلاالسياسة التعليمية، المحفزات الم(المرتبطة بالتجارة 

ن إستباقية  إن موضوع سن  قواني . في قضايا الجنسينالمساواة إجراءات تعزز أيضا القطاعات 
لضمان عدم التمييز في اإلستخدام، وخصوصا  عند تطبيقها، يمكن أن يشكل دافع أساسي لتحسين 

  .)٢٧(ظروف العمل

التركيز على إكساب النساء المهارات التي تعز ز قدراتهن على المنافسة في سوق العمل في قطاعات  .٦
ستثمار بالرأس المال الهذا ا  .)٢٧(المالئم الصناعات المت جهة نحو التصدير، عبر التدريب أوالتجارية 

ستفادة من الخبرات، وخاصة لحظ الميزانيات الن مع البرامج التنموية العالمية لواالنسائي يتطلب تع
 . الالزمة في موازنات الدول

 إلغائها أن حقوق المرأة والشروط الخاصة المرتبطة بها أوقتصادية العتماد المحف زات ااالتأكد عند  .٧
 . بين الجنسينالمساواةتم أخذها باالعتبار بغية تعزيز قد 

_______________ 
 ).٢٠٠٤ابريل / األونكتاد، التجارة ونوع الجنس، نيسان(  -٢٧
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 اإلسكوافي منطقة  إلى الرجال في التعليم العإلى  نسبة النساء -١الجدول 
 

 البلد ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠
 البحرين ٠ر٩٨ ١ر٠٦ ١ر١٧
 مصر ٠ر٥٤ ٠ر٦١ ٠ر٨٤
 العراق ١ر٠٤ ... ٠ر٥٣
 األردن ٠ر٩٤ ٠ر٧١ ١ر٩٧
 الكويت ... ١ر٩٦ ٢ر٢٠
 لبنان ... ٠ر٩٧ ١ر١٥
 عمان ٠ر٧٤ ٠ر٨٢ ١ر٠٤
 فلسطين ... ٠ر٧٨ ٠ر٩٠
 قطر ٢ر٨٢ ٢ر٥٩ ٢ر٧٢
 المملكة العربية السعودية ٠ر٧٦ ٠ر٩٣ ١ر٠٥
 الجمهورية العربية السورية ٠ر٥٨ ٠ر٧٣ ٠ر٨١
 اإلمارات العريبة المتحدة ٢ر٤٩ )أ(٢ر٥٩ ...
 منيلا ٠ر٢١ )ب(٠ر١٩ ٠ر٣٢

 
األهداف اإلنمائية لأللفية  ،اإلسكوا –اللجنة اإلقتصادية و اإلجتماعية لغربي آسيا ،   األمم المتحدة:المصدر

 SCU/ESCWA/,E/٢٠٠٥.2004/3األمم المتحدة، نيويورك  ،٢٠٠٤، تقرير عن التقدم، اإلسكوافي منطقة 
 .ر متاحةيتعني بيانات غ(...)  و ١٩٩٤ سنة إلىتشير ) ب(، ١٩٩٦ سنة لىإتشير ): أ(
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   اتجاهات مشاركة المرأة في القوة العاملة في بلدان-٢الجدول 

 ٢٠٠٠-١٩٦٠: سط وشمال أفريقيا ومناطق العالموالشرق األ
 )بالنسبة المئوية(

 
نسبة التغير 

) مئوية(
١٩٦٠-
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠ ١٩٦٠   المنطقةأوالبلد 

٢ر٣١ ٨٥ ٢٠ر١ ١٩ر١ ١٧ر٦ ١٦ر٩  الجزائر
٣٦ر٥ ٦٦٨ ٢٩ر٨ ١٨ر٢  البحرين ٤ر٨ ٥ر٧
٣٧ر٠ ٤٣ ٣١ر٥ ٢٩ر٢ ٢٧ر٤ ٢٥ر٩  جمهورية مصر العربية
٣٠ر١ ٥٢ ٢٢ر٢ ٢٠ر٦ ١٩ر٨ ١٩ر٨  جمهورية إيران اإلسالمية
١٩ر٤ ١٨ ١٥ر١ ١٦ر٢ ١٦ر٣ ١٦ر٤  العراق
٢٧ر٨ ١٠٤ ١٧ر٨ ١٤ر٦ ١٤ر٤ ١٣ر٦  األردن
٤٨ر٢ ٤٨٦ ٣٨ر٨ ٢١ر١ ١٢ر١  الكويت ٨ر٢
٣٢ر٣ ١٥٨ ٢٦ر٢ ٢١ر٤ ١٨ر١ ١٢ر٥  لبنان
٢٦ر١ ٢٨ ٢١ر٣ ٢٣ر٤ ١٩ر٠ ٢٠ر٥  ليبيا
٤٣ر٦ ٣٤ ٤٠ر٥ ٣٨ر١ ٣٤ر٣ ٣٢ر٦  المغرب
٢٠ر٦ ٣٦٦ ١٣ر٥  سلطنة عمان ٤ر٤ ٥ر٩ ٧ر٦
٣٤ر٣ ٦٩١ ٣٤ر٠ ١٤ر٤  قطر ٥ر٥ ٨ر٣
٢٣ر٩ ٦٠٤ ١٦ر٥  المملكة العربية السعودية ٣ر٤ ٥ر٠ ٩ر٦
٢٩ر٩ ٢٩ ٢٤ر٦ ٢٣ر٥ ٢٣ر٣ ٢٣ر١  الجمهورية العربية السورية
٣٩ر٥ ٧٩ ٣٤ر٥ ٣٤ر٥ ٢٥ر٢ ٢٢ر١  تونس
٣٦ر٧ ٥٤٨ ٣٠ر٦ ١٦ر٣  اإلمارات العربية المتحدة ٥ر٧ ٨ر٩
 الضفة الغربية وقطاع غزة ٦ر٣ ٦ر٤ ٦ر٤ ٦ر٦ ٩ر٧ ٥٥
٣١ر٤ ١٥ ٢٩ر٥ ٢٨ر٥ ٢٨ر٠ ٢٧ر٤  منيلاهورية جم
٣٢ر٢ ٤٧ ٢٦ر٤ ٢٤ر٧ ٢٢ر٨ ٢١ر٩  سط وشمال أفريقياوالشرق األ
٦٢ر٥ ٥- ٦٢ر٥ ٦٣ر٣ ٦٤ر٧ ٦٥ر٥  أفريقيا جنوب الصحراء 
٤٦ر٥ ٧- ٤٣ر٩ ٤٧ر٩ ٤٩ر١ ٥٠ر٣  جنوب آسيا
٧٤ر٩ ١٥ ٧٤ر٣ ٧٠ر٣ ٦٦ر٧ ٦٤ر٩  شرق آسيا والمحيط الهادىء
٦٦ر٨ ٧ ٦٥ر٦ ٦٩ر٥ ٦٧ر٤ ٦٢ر٧  آسيا الوسطىروبا الشرقية وأو
٤٤ر٢ ٩٣ ٤٠ر٥ ٣٢ر٤ ٢٦ر٢ ٢٢ر٩ أميركا الالتينية والبحر الكاريبي
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 حصة النساء من الوظائف ذات األجر في القطاع غير الزراعي  -٣ول الجد
  

)أ(٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٩٠  البلد
 البحرين ١٣ر٠ ١٢ر١ ١٢ر٠ ١٠ر٠ ٧ر٣
 مصر ٢٠ر٠ ١٩ر٠ ٢٠ر٩ ١٨ر٩ ٢٠ر٥
 العراق ... ... ... ... ١٢ر٧
 األردن ٢١ر٠ ٢١ر٠ ٢١ر١ ٢٢ر٥ ٢٣ر١
 الكويت ٢٣ر٠ ... ... ٢٣ر٠ ٣٠ر٣
 لبنان ... ... ... ٢٧ر٠ ٢٩ر٣
 عمان ٢٥ر٠ ٢٤ر٥ ٢٣ر٤ ٢٠ر٢ ١٨ر٧
 فلسطين ١٦ر٠ ١٣ر٥ ١٢ر٥ ١٤ر٣ ١٥ر٥
 قطر ١٥ر٠ ... ... ... ١٧ر٢
 المملكة العربية السعودية ١٤ر٠ ١٤ر٠ ١٤ر٩ ١٦ر٥ ١٧ر٩
 الجمهورية العربية السورية ١٧ر٠ ... ... ... ١٤ر٢
 بة المتحدةاإلمارات العري ١٤ر٠ ١٣ر٨ ... ٢١ر٠ ١٦ر٠
 نيملا ٧ر٠   ٦ر٥ ١٢ر٠ ٨ر٩

 
 : المصادر
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 2000-1990Trends and Statistics : Arab Women، ،٢٠٠٤ نيويورك. 

 
 ) ٢( من المصدر ٢٠٠٣النسب للعام ) أ(
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 ل أفريقياسط وشماواألجور والتمييز في دول الشرق األ  -٤الجدول 
  السنة األحدثأو ٢٠٠٠: ومناطق العالم
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أميركا الالتينية والبحر 

 الكاريبي
 جنوب آسيا ٠ر٥٤ ٧٠ ٦٠ ٠ر٨٦
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سط وشمال ورق األالش

 أفريقيا 
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 لثالفصل الثا
 

 قضايا النوع االجتماعي ومصادر المياه
 

 ةمقدم
 

 من الموارد المائية المتوافرة عدم و ا متسثبتت التجارب القائلة بان النساء والرجال يستفيدون بشكل أو
على  بعضصحتها، فالفروقات بين الرجال والنساء شاسعة وتؤثر سلبا على المجتمع برمته، ولذا يؤكد ال

جل أارة وتنمية مصادر المياه من االهتمام بمسألة تأهيل النساء وتدريبهن على كسب مهارات في ادضرورة 
 . بأكملهلمجتمعل أفضلاستفادة 

 
ة في هذا المضمار له عالقة بالسياسات الوطنية الدارة مصادر المياه حيث يجدر أهيل المرأن تإ 

دارة مصادر إشراك النساء وهن نصف المجتمع في عملية صنع القرار في كثير من سياسة إخذ باالعتبار ألا
 . وموارد المياه

  
ي من السياسات الوطنية أل المشاركة الجدية في وامعوقات كثيرة عندما تح النساء بشكل عام  تواجه

 االعمال التي ترتكز عليها المنتديات االستشارية واالجتماعية ومن هذه المعوقات انشغال النساء في اعباء  أو
افر في التقليل ضعلومات والتدريب الفني وكلها تتم وانعدام ال،ي المدخول للمرأة العاملةالواجبات االسرية، تدن 

  .من فرص المراة للمشاركة الفاعلة في الكثير من القضايا االجتماعية واالقتصادية
 

ق هذا الفصل إلى أهمية التواصل مع قضية توفير احتياجات السكان للماء وكيفية استخدامه يتطر 
ذا المجال، ومواجهة الكثير من المعوقات التي تحول دون بالطرق الرشيدة مع التركيز على دور المرأة في ه

 . اخذ المبادرة في هذا المجال
 

 الضوء على جملة اختيارات فصل الاهذسلط يبعاد قضايا الجنسين وشؤون المياه، أبعد التعريف ب
ة بالمرأة، عملية الشراك االطراف الفاعلة في المجتمع سواء من الهيئات الحكومية، الهيئات الوطنية المعني

كما .  صحاب المشاريع المشتركة في ادارة الموارد المائيةأ أوالجمعيات غير الحكومية، القطاع الخاص 
اتها بالرجل واطرح الكثير من النقاط المهمة والتي يؤخذ بمضمونها عند البدء بتطوير مشاركة المرأة ومسي

 .بادارة الموارد المائية
 

 قضايا النوع االجتماعي في السياسات االستراتيجية إدماجيم  مدى تعمإلىأيضا   فصلتعرض الي
، وذلك من خالل مراجعة وترجمة  اإلسكوالتطوير قطاع المياه الموضوعة من قبل الدول االعضاء في 

شارة إلامن خالل  قسم تمكين المرأة و،مم المتحدةألراق مرجعية حول هذا الموضوع تم اعدادها من قبل اأو
ة في اإلنتاجيتين لالسكوا تم اعدادهما من قبل فريق قضايا المياه، شعبة التنمية المستدامة و مراجعة دراسإلى

 " اإلسكوادور المرأة الريفية في ادارة الموارد المائيه في منطقة "دراسة ل  مع التعرض ٢٠٠٥/٢٠٠٦عامي 
توصيات موجهة لدول منطقة ذكر كافة المعوقات التي تواجهها المرأة في هذا المضمار ومن ثم تقديم ت التي

 . لتفعيل وتمكين المرأةاإلسكوا
 

 
 



 -٣٨-

 أبعاد قضايا الجنسين وشؤون المياهتعريف  -ألف
 

 )٢٨(قضايا الجنسين وشؤون المياه -١ 
 

قد تم عقدها خالل القرن الماضي وبداية التي في العديد من المؤتمرات واالتفاقيات  يؤكد الباحثون  
أهمية األنشطة الفاعلة من أجل االستخدام الحكيم للمياه الصالحة لالستعمال بر ستمراعلى اال يلاالقرن الح

الشخصي  على ضرورة االهتمام بتوفير المياه الصالحة للتجمعات السكانية ألنها عصب الحياة على األرض، 
وخاصة  ة ملوثتؤدي إلى األمراض إذا كانتويؤكدون على ضرورة ترشيد االستعمال للمياه النقية حتى ال 

ويمكن اإلشارة هنا إلى المؤتمر الدوري الدولي  الثالث والرابع للمرأة حيث تم التركيز .  في المناطق الفقيرة
على أهمية مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة وتوفير المياه، حيث تستطيع النساء وهن نصف سكان العالم 

ظافة، مطالبة حكوماتهم توفير الماء الصحي والكافي ويقع عليهن رعاية العائلة وتوفير الغذاء الصحي والن
 .الحتياجات العائلة الصغيرة، وبنفس الوقت بأسعار مقبولة للفقراء من السكان

 
 يان إدارة جيدة لمصادر المياه واستعمالها بطريقة تتعاظم فيها الحاجة إلى العمل الجماعي والتشارك 

 : للتعاون في جعل الماء سلعة متوفرة لذوي الحاجات يتطلبفي المدن والقرى واألرياف والمناطق النائية
أن تحدد الجماعات السكانية إبعاد مشكلة المياه التي تواجهها المنطقة أو المدينة وطرق أو أساليب ) ١(

االعتماد على الجماعات لتحديد احتياجاتها الضرورية ) ٢(مواجهة هذه اإلشكالية وبالطريقة األفضل واألنجح 
االعتماد على الجماعات السكانية لوضع طرق التنمية لالستفادة من المياه المتوفرة بطرق رشيدة ) ٣ (والملحة

 .وحكيمة لتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة
 

تستطيع النساء اإلعداد لمبادرات توفر المعلومات العامة وحمالت التوعية للسكان في األحياء  
المسيرات وبرامج التدريب على كيفية المحافظة عل سالمة المياه والتجمعات السكانية باإلضافة إلى 

 .المخزونة وترشيد استعمالها في النظافة الشخصية والمنزلية وفي ري المزروعات
 

ومن حيث المبدأ فإن هذه الحمالت تتوخى المحافظة على المياه لحاجات السكان إال أنها بنفس الوقت  
لى، اكاتف والتفاعل وتوعية بعضهم البعض ألن المياه مشتركة بين األهتشجع جميع أفراد المجتمع على الت

ه اوهذه الفرصة تسمح للسكان بالتفاعل مع بيئتهم للمحافظة عليها وعلى مصادر المياه الضرورية للحياة والرف
د حلول كما يستطيع األفراد في الجماعات السكانية مناقشة جميع القضايا التي تهم المنطقة وايجا.  للمجتمع

وهذه . لها ومن ضمنها الفروقات ما بين الجنسين والتمييز الحاصل ضد المرأة أو العنف الموجه إليها
 ة والسكان على تفهم مشاكلهم وطرق عالجها، كما أنها تؤكد على أهميةـالتجارب تساعد الجمعيات األهلي

ات النساء في مشاريع معزولة عن إدماج قضايا الجنسين في جميع مسارات الحياة وعدم عزل قدرات وإمكان
 .احتياجات المجتمع المحلي وبقية السكان

 
 
 
 
 

________________ 
 مم المتحدة، نيويورك،أل من قبل شعبة المرأة في اتم إعدادهاتمت ترجمة مقاطع من ورقة بنفس العنوان )  ٢٨(

٢٠٠٢. 
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 وكثير من ١٩٩٥ في بيجين عام  في نيروبي والرابع١٩٨٥عقد المؤتمر الدولي الثالث للمرأة في  
الجدل ترسب في الفترة األخيرة ليؤكد على أهمية توجيه اهتمام وانشغال النساء بجميع المشاريع والنشاطات، 
ألنه لها تأثير على حياة النساء والرجال، إال أن هذه التأثيرات تختلف من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى 

لسكان المحليين، لمعرفة آرائهم واحتياجاتهم وتقديراتهم للمواقف، وأهم ولذلك يجب االستعانة بأكبر عدد من ا
نقطة يجب التطلع إليها هو ماذا تود هذه المشاريع والبرامج تحقيقه، وهل لهذه المشاريع والبرامج انعكاسات 

 .مختلفة على النساء منها عن الرجال
 

ين الجنسين، يجب أخذها بعين التجمعات السكانية عادة غير متجانسة وحيث توجد فروقات ب 
لقد زادت المعرفة في المواقع المختلفة للتنمية حول التعقيدات المصاحبة لقضايا مثل التنمية .  االعتبار

قضايا المساواة بين الجنسين، ترابط المرجعيات للجماعات، وأحيانا  يتم التغاضي عن المتطلبات المختلفة  و
عتراف أن هذه المواضيع مهمة اللتزام إلنصاف كل جنس على حدة واللجنسين، مع أنه عادة يكون هناك ا

خالل تقدير مجموع أنشطة التنمية والتطوير، والمطلوب وجود قرار سياسي يضمن  احتياجات األفراد بغض 
كذلك في عدد من الحاالت .  النظر كونهم نساء أم رجال، ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار احتياجاتهم المختلفة

حتياجات المختلفة للنساء عن الرجال قد ال تكون مفهومة أو معروفة للعاملين في هذه الحقول وعادة ما فإن اال
يغيب السبب الرئيسي إلعداد هذه المشاريع والبرامج والتي ترمي إلى سد الفجوة التي تفرق بين النساء 

 تحدث من تلقاء ذاتها دون الحاجة والرجال، وكثيرا  ما تعرف القضايا المختلفة للجنسين على أنها مسألة قد
للتدخل، أو يعتقد أنها تهم عدد محدود من النساء وال حاجة إلعطائها أهمية مخصصة، أو إعداد مبادرات 
محدودة جانبية لنساء ال ينتمين للغالبية العظمى من سكان التجمع السكاني المعني بدون اعتراف واضح 

لة النساء قد تزداد سوءا  والعالقات احل بين النساء والرجال فإن  الحاصوصريح ومعرفة بالفروقات والتمايز
 .ما بين النساء والرجال قد تتراجع

 
من المشاريع " النساء والرجال يستفيدون بشكل متساو"ت التجارب أن الفكرة القائلة بأن بينولقد  

والتفاعل االجتماعي ) م بماذام ن يقو(والبرامج التنموية أثبتت عدم صحتها وإن تقسيم العمل والمسؤوليات 
.  وعدم التساوي في الوصول إلى الموارد، تؤدي إلى وضع انعكاس مختلف على الرجال منها على النساء

 .وب مع المبادرات والمشاريع الجديدةاكذلك فإن هذه الفروقات تؤثر على شكل التج
 

صحية والمياه الضرورية للحياة هي من الواضح أن قضايا التنمية وارتباطها بالمحافظة على البيئة ال 
 : بتوسيع مشاركة المرأة ألهميتهاواسعة، ولكن يجدر اإلحاطة بالقضايا التالية

 
 . معا اإلعتماد في النقاش على التجارب والمعارف الشخصية للنساء والرجال -

 
دل البحث عن طرق متنوعة وجديدة إلشراك أعداد أكبر من النساء والجمعيات النسائية في تبا -

ية إلى ئتمااناآلراء واستشارة فئات نسائية مختلفة من مراحل عمرية مختلفة، مراحل تعليمية، و
 النساء رسالعشائر وقبائل مختلفة من المدينة والقرية، من الجامعة وربة المنزل، كذلك يجب إ

ها لها عالقة بالبيئة والمياه والمحافظة عليفي مجاالت لمية الى بعثات عخاصة المتخصصات 
 .وحمايتها

 
  ضرورة التأكد من استيعاب القائمين على المشاريع لقضايا الجنسين من حيث األدوار، العالقات، -

 وانعكاس المبادرات، وذلك من أجل تضخيم المنفعة وزيادة الدعم ، الحاجات،الفروقاتاألولويات، 
 .لعالقات أكثر تكافؤ بين الرجال والنساء
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اركة النساء الفعلية في اتخاذ القرارات وإزالة العوائق التي تعمل يتم تطوير سياسات لضمان مش -
 .لغير صالح النساء

 
 )٢٩( المياه مصادرقضايا الجنسين وشؤون -٢

 
 وكيف يمكن التعامل معها من مدخل في المنطقة العربية؟ في العالم وما هي مشاكل المياه النقية

جتماعي اللى دليل المصادر في النوع اإيمكن العودة . ( زيادة مشاركة المراة وتمكينهاأوقضايا الجنسين 
 ). للتوسع في جميع النقاط المذكورة الحقا ٢٠٠٦والمياه، 
 

تحت  العقد الدولي ٢٠١٥-٢٠٠٥، الفترة ٥٨أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها 
اتخذت القرار و، ٢٠٠٥مارس / آذار٢٢وم العالمي للمياه في يلابدءا  ب" الماء من أجل الحياة"شعار 
تتمثل أهداف العقد في زيادة التركيز على المسائل المتصلة بالمياه على " الذي يذكر، أنه ينبغي أن ٥٨/١٢٧

 مشاركة المرأة وإشراكها ضمان إلىجميع المستويات، وعلى تنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة مع السعي 
ن على جميع المستويات من أجل المساعدة في تحقيق واوتكثيف التعفي الجهود اإلنمائية المتصلة بالمياه، 

 :ةيلا وجرى التأكيد على القضايا الت."األهداف المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليا 
 
  قضايا الجنسين واإلدارة والتحكم في الموارد المائية )أ(

ه، لكن ال تتوفر دالئل تبين أن تستهدف اإلصالحات في قطاع المياه تحسين اإلدارة في مجال الميا 
مقاربة للنوع االجتماعي دليل المصادر قدم ي. إدارة الموارد المائية قد استهدفت عن روي ة لقضايا الجنسين

 .ات وإدارةيلآكجزء ال يتجزأ من عملية وضع هياكل 
 
 النوع االجتماعي والماء والفقر )ب(

 مع و االرجال باعتبارهن يعاملن بشكل غير متس من أكثرغالبا  ما تواجه النساء صعوبات الفقر  
الرجال وينتظر منهن أن يقمن بعدة مهام شاقة بما في ذلك تجميع الماء ورعاية األطفال واإلنتاج الزراعي 

ل أو العالقة بين قضايا الجنسين والمياه والفقر، ويتنإلىتطرق الو.  وكلها أنشطة تتطلب الحصول على المياه
 .المعتمدة على المجموعة المترابطة من تلك العواملتداعيات السياسة 

 
 النوع االجتماعي والصرف الصحي وحفظ الصحة )ج(

يجب رسم سياسات منفصلة حول الصرف الصحي وحفظ الصحة موجهة نحو احتياجات النساء  
. ةوالرجال، وأن تتم استشارتهم بشكل مجدي وإشراكهم معا  في تنفيذ برامج الصرف الصحي وحفظ الصح

ل هذا الفصل الطرق المعتمدة في التعاطي مع اختالفات النوع االجتماعي في برامج حفظ الصحة أويتن
 .والصرف الصحي والمدنية والريف

 
 
 
 
 
 

_______________ 
 CD-Rom, Cap-net)(يمكن مراجعة دليل المصادر في النوع االجتماعي وإدارة مصادر المياه )  ٢٩( 

UNDP, Gender and water alliance (GWA), March-2006. 
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 النوع االجتماعي ومياه الشرب وحفظ الصحة )د(

  
بينما تمثل النساء أهم م ن يستعمل ويدير مصادر اإلمداد بمياه الشرب يتحكم الرجال في تلك المصادر 

 أفضل  أن شؤون المياه تعمل بشكلالدليلبين يو.  ويتخذون أهم القرارات المتعلقة بموقع ونوع المرافق
 .عندما تشترك النساء والرجال معا  وبفاعلية في التخطيط واإلدارة

 
 النوع االجتماعي وخصخصة المياه )ه(
 

هنالك حاجة ملحة لوضع قواعد واضحة من أجل تنظيم مشاركة القطاع الخاص واألطراف الفاعلة  
 الضوء على خيارات الدليلط سل يو.  الخارجية في توفير خدمات المياه في إطار يخضع لمراقبة الحكومة

بديلة لخصخصة تجارة الجملة تشمل إشراك األطراف الفاعلة والمجموعات البشرية ومقدمي الخدمات من 
 .القطاع الخاص والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص

 
 النوع االجتماعي والماء ألغراض الزراعة والري )و(
 

ارعات حول إدارة الموارد بما في ذلك المياه واألرض والماشية يمكن أن تكون معارف النساء المز 
ويستهدف هنا إشراك المرأة المباشر في برامج .   بالنسبة لقطاع الزراعة ككلهميةوالبيئة على جانب من األ

 .الري ضمن الجماعة البشرية
 

 يةواالنوع االجتماعي وإدارة المناطق الساحلية والصحر )ز(
 
 رؤية مراعية للنوع االجتماع في إدارة المناطق الساحلية من أجل تقييم االختالفات إلىتبرز الحاجة   

 االختالفات التي إلى الدليلويتطرق .  بين عمل كل من النساء والرجال في مجاالت إدارة المناطق الساحلية
 .تواجه النوع االجتماعي في االستفادة والتحكم في الموارد وإدارتها

 
 ماعي والتغيرات المناخية والكوارث المتصلة بالمياهالنوع االجت )ح(
 

وقد زادت حدة ذلك .   خطورة مقارنة بالرجالأكثريؤثر الجفاف والفيضانات على النساء بشكل  
ل هذا الفصل السياسات حول التغيرات واويتن.  األثر على رزقهم نتيجة التغيرات المناخية وتدخل اإلنسان

 . التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار مشاغل النساء والرجال معا المناخية والمياه والكوارث
 
 النوع االجتماعي وبناء القدرات والتخطيط وإعداد الموازنة )ط(

 النوع االجتماعي في مجال إدارة المياه إدماج خلق بيئة مالئمة من أجل إلىيشمل بناء القدرات هنا  
واإلصالحات المؤسساتية وتطوير الموارد البشرية، والصرف الصحي، وذلك من خالل أطر رسم السياسات 

 التدابير الالزمة لبناء القدرات على صعيد القاعدة العريضة والبرامج التي تستهدف أيضا ويعالج هذا الفصل 
 .الرجال من أجل تحسيسهم باالحتياجات الخاصة بالنساء
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 لمياهات المراعية للنوع االجتماعي في قطاعات ايلآلالتخطيط وا )ي(
ات التخطيط في قطاع المياه مهمة لتحقيق يلآت عتبر كل من المقاربات المراعية للنوع االجتماعي و 

التخطيط حول وتستهدف هذه الفقرات آليات .  اء والرجالاة النسواالفاعلية والعدالة االجتماعية وأهداف مس
ات التدخالت بما في ذلك على صعيد ة وتأثيريلاات لتحسين فعيلآلالنوع االجتماعي واستعمال مثل هذه ا

 .عالقات النوع االجتماعي
 
 مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في قطاعات المياه )ك(

ات ملموسة لوضع ليآ (GRBIs)توفر مبادرات الميزانية المستجيبة لمتطلبات النوع االجتماعي  
وهي تمثل التعهد الضروري .  ع االجتماعي حيز التطبيقاالتفاقيات والسياسات والتعهدات المتصلة بالنو

كيف يمكن للميزانيات الوطنية أن تدعم االهتمام التنمية الوطنية، الذي يعكس مساهمة النساء في جهود 
 .لويات التنمية على المستوى الوطنيأو مستوى إلىلويات النساء والرجال برفعها أوباحتياجات و

  
 )٣٠(دارتهاإ و المياه النقيةقضايا الجنسين ومصادر -٣

والمعنية بنوعية وكمية المياه ) محليا  وإقليميا (ة والمحتملة يلايواجه العالم العديد من األزمات الح 
يؤدي )  لالستعمال الشخصي ولالستهالك، للزراعة، للصناعة وللتسلية(إن ازدياد الطلب على المياه .  النقية
 .ة وكفاية المخصص من الماء، ينبئ بأحداث قاتمةيلاكما أن عدم فعره، يذ تلوث مصادر المياه وتبإلى
 

ا  والمطو ر من ق ب ل المؤسسات الدولية لمواجهة قضايا مصادر المياه النقية هي يلااإلطار الغالب ح 
ه  اعتبار المياه جزء ال يتجزأ من النظام االقتصادي، كونإلىمثال  توحيد إدارة مصادر المياه النقية وتستند 

إن كمية هذه المادة وجودتها هي التي تقرر .  هميةمصدر طبيعي ومادة اقتصادية واجتماعية في غاية األ
 حماية، آخذين بعين االعتبار تفعيل مسألة إلىوعلى هذا األساس فإن مصادر المياه تحتاج .  كيفية استخدامها

  )٢١جندة ألا(. فة األنشطة البشريةاقتصاديات المياه بشكل متواتر ألجل تغطية هذه االحتياجات في كا
 

 النظر في قضايا الجنسين عند التعامل مع قضايا أهميةالعديد من االتفاقيات والقرارات إظهرت   
 ١٠٠ من أكثروالتي صادقت عليها ) ١٩٩١مبادئ دبلن (مصادر المياه النقية،  فعلى سبيل المثال اتفاقية 

 إلىركزيا  في توفير وإدارة وحماية مصادر المياه،  وتنادي   أن النساء تلعب دورا  مإلىدولة، تشير 
االعتراف بجهود النساء كونهن عامال  أساسيا  في التزود بالمياه واستعماله، والمحافظة على البيئة، وهذا ما 

 .حثت عليه ترتيبات المؤسسات التي تهتم بتنمية وإدارة مصادر المياه
 

 أكثرميم قضايا الجنسين في إدارة مصادر المياه،  على ان يشمل تناقش هذه المذكرة مفهوم دمج وتع 
 االهتمام بهذه القضايا على إلىسع من مجرد االهتمام بقضايا الجنسين في حدودها المحلية الضيقة، أوو

 .مستوى وضع الخطط والسياسات الوطنية
 
 
 
 
 

__________________  
ية حول نفس الموضوع أ ع د ت من ق ب ل مركز المرأة في األمم هذه النصوص ترجمة بتصرف من أوراق مرجع)  ٣٠( 
 .٢٠٠٢ نيويورك –المتحدة 
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 :قضايا الجنسين في إدارة مصادر المياه على المستوى المحلي -٤
 

 قضايا الجنسين وعالقتها في إدارة أهميةحول فهم بين االختصاصيين في مجال المياه هناك خالف  
 :المحلي للمجتمع وقد تم االعتراف بما يأتيموارد المياه على المستوى 

 
 من الرجال والفتيان، تقع عليهن أكثرعدم توازن مسؤولية الجنسين تجاه المياه، فالنساء والفتيات  -

 يلتزمن بشكل عام المسؤولية الرئيسية في تأمين الكميات الالزمة من المياه الحتياجات األسرة أو
 . النائيةأووالمنزل وخاصة في المناطق الريفية 

 
ويتضمن مشاركة (ر االجتماعي بشأن نظام إدارة المياه وا مشاركة النساء والرجال في التشأهمية -

 .لتأمين ديمومة هذه البرامج) النساء العادلة في صنع القرار
 

ة يكمسؤول( تأهيل النساء وتدريبهن على كسب مهارات في إدارة وتنمية مصادر المياه أهمية -
 ). وعيةالضخ ومراقبة للن

 
 البنك الدولي للمياه وبرنامج التنمية بعنوان –في مشروع بحث لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 مشروع ٤٤ المستخلصة من – قضايا الجنس والفقر – الترابطية في الطلب –صوت واختيارات النساء 
ؤسسات والسياسات من تأهيل تبين ظهورفروقات المياه تتحسن في حال تمكين الم. للمياه في آسيا وافريقيا

 :من ذلك) فقراء وأغنياء) (رجال ونساء(المجتمع 

 .الخدمةفي مبادرة أخذ ال -
 .أخذ قرارات مدروسة عن نوعية اإلدارة والخدمة والتمويل لهذه األنظمة -
 . يوابناء القابليات إلدامة وإدارة هذه الخدمات حتى توزع المنافع واألعباء على الجميع بالتس -

 
 
 :ا الجنسين في إدارة مصادر المياه على مستوى السياسات الوطنيةقضاي -٥
 

قليال  ما يالحظ أن قضايا الجنسين لها عالقة بالسياسات الوطنية إلدارة مصادر المياه، فإذا لم تؤخذ 
بعين االعتبار عالقة قضايا الجنسين بهذه السياسات ستكون القرارات ذات نتائج سلبية على الرجال والنساء 

 : فاالهتمام باالختالف بين الرجال والنساء في هذا المضمار يلقي الضوء على ما يليهوعلي. ى حد  سواءعل
 
لويات واالستعماالت لمصادر المياه تختلف عند النساء عنها عند الرجال بحسب النشاطات وأن األ -

لى دور النساء إن التركيز ع.   الفروقات الواضحة في المسؤوليات األسريةإلىة إضافة اإلنتاجي
 األسرة قد طغى على استعمال المياه لالنتاج الزراعي واألغراض إلىفي تدبير المياه وجلبها 

 ).مثال  الصناعات الغذائية الصغيرة في المناطق الحضرية (خرىاأل
 

هذا االختالف األساسي : خرىة األيلااختالف الرجال والنساء في مستوى الدخل والموارد الم -
يد على خطة تسعير المياه، فغالبا  ما تكون هنالك فروقات بين االستعداد والقابلية ينعكس بالتحد

يحرصن على الحصول ) المحدود(وعلى الرغم من أنه حتى النساء ذوات الدخل المتدني .  للدفع
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إن . على الماء النقي، إال أنه ليس بالضرورة أن تكون لديهن القدرة على دفع األسعار المطلوبة
حتياجات غير القابلة للتحقيق سوف لن تؤثر على كمية الطلب على المياه من حيث أن هذه اال

ر ما بين الرجال في واكما أن تقدير الكمية المطلوبة بالتش.  الطلب ي قاس بالماء المشترى فقط
 االستعداد لرفع سعر الشراء للماء علما  بأنهم م ن يقومون إلىهذا الموضوع لن يؤدي بالنتيجة 

 . هذه األسعاربرفع
 

 ي في حجم المشاركةواعدم التس -٦
 

إذا أخذنا بنظر االعتبار الحالة االجتماعية، اإلعاقة في الحركة، األعمال الثقيلة، كالواجبات  -
األسرية، واألعمال المجانية، ومستوى التعليم المتدني، نرى أن النساء يواجهن عوائق معينة 

ففي .  ترتكز عليها المنتديات واالستشارات االجتماعيةلن المشاركة في األعمال التي واعندما يح
وطبقا  لما ورد في دراسات   .المؤتمرات السكانية في افريقيا وآسيا يفوق عدد الرجال عدد النساء

مختلفة فالنساء شديدات الرغبة في المشاركة بالمناقشات التي تخص المياه وعندهن االستعداد 
الموضوع كالعمل والوقت المستنفذ للمشاركة في مشاريع تهدف للتبرع بكل معلومة تفيد في هذا 

 . تحسين االنتاج والنوعية وحماية موارد المياه النقيةإلى
 ال يمكن الجزم بأنه بمجرد قبول المجتمع بالنساء في االجتماعات االستشارية ستتخذ على أساس  -

 .ططذلك االجراءات الكفيلة بمشاركة النساء بصورة فعالة في هذه الخ
 في عموم أنحاء العالم وتشكل النساء ا يزا السلطة وصنع القرار عادة ما يكون متمإلىالطريق  -

الفئة األقل تمثيال  في عملية صنع القرار، آخذين بعين االعتبار االنحياز في النظام التعليمي 
 في وأ من الرجال في فرص االلتقاء بالمسؤولين أكثرفالنساء تواجه صعوبات .  واالجتماعي

 .كسب الدعاية والتأييد لقضية تحسين مصادر المياه
تقوم النساء بتنظيم جمعيات نسائية معنية بكسب الدعاية والتأييد للدخول في مبادرات السياسات  -

، مراقبة )رالوبحر األ(مثال على ذلك نشاط النساء في مجال تنقية .  المتعلقة بالمياه وتنقيتها
 توثيق نوعية المياه التي تستخدم في الريف أوجوفية في بنغالدش معدالت الزرنيخ في المياه ال

المصري، وبناء  على ذلك تشكل النساء مرجعية مهمة وأساسية لإلندماج في قضايا مناقشة 
 مواضيع واسعة إلىيشير كل ما تقد م من النقاط .  موارد المياه وعمليات التخطيط لها

 ولعل من المهم أن نتذكر أنه على الرغم – خرىاألواستعدادات متنوعة في بعض النواحي دون 
 وبوضوح في ا من إشتراك النساء في كثير من الصفات إال أن االختالف ال يزال موجود

لويات والموارد وكلها تتحدد بحسب عوامل مثل الطبقة واالحتياجات، االهتمامات، العمل، األ
 .االجتماعية، العمر، الدين كما هو لدى الرجال تماما 

 
  قضايا الجنسينإدماجقضايا لألخذ بها عند  -٧

 
 يوفر أمثلة العتبارات عملية لتعميم استراتيجيات وقضايا الجنسين بخصوص لىاالجدول الت 

ها عند يإلوهي شكل من أشكال األسئلة واألبعاد التي يتم التطرق .  المواضيع المعنية بمصادر المياه النقية
 العامل في هذا أو لكل ما يمكن أن يخطر على بال الباحث ا ت جردالتعرض لقضايا الجنسين، وهي ليس

 .المجال
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 مجال التطبيق على قضايا الجنسين قضايا المياه النقية

 لتسعير المياه، ةمثال  ألجل الصحة والسالم(للمياه " غير المنتج"  اإلخفاق في تقدير االستعمال - تسعير المياه
وقد تتصاعد هذه التأثيرات السلبية بسبب .  بية على المرأةقد ينتج انحيازات ذات آثار سل

 .الصعوبات التي تواجهها النساء أصال  بحكم احتياجها للمياه صحيا 
  القدرة واالستعداد للدفع، قد تختلف بين مجموعات النساء والرجال المختلفة وذلك بحكم أن -

ل في السيطرة على المدخول النساء عامة يحصلن على دخل أقل من الرجال ولديهن حظ أق
 .والموارد األسرية

 تقدير مسائل لها عالقة بملكية األرض، بما في ذلك شرعية تحديد الملكية للحقوق القائمة غير -
معترف بها وخاصة للنساء، لذلك هناك ضرورة للنظر في كيفية حماية وصول النساء والرجال ال

 .وسيطرتهم على المياه في مجال أسواق الماء
الالمركزية أو اإلدارة على المستويات 

 الدنيا
يجب أن تتخذ اجراءات خاصة تؤمن . ليس للنساء حق كالرجال في إصدار القرارات المجتمعية

 .مثل احتياجاتهنتللنساء حقوقهن 
المسؤوليات المتوجبة على النساء قد تعيق إمكانية مشاركة النساء الفعالة،  في الزمان والمكان 

ال إذا أخذت اللجان المبرمجة والمشرفة المعوقات وبرنامج انشغال النساء بعين  إ،المطلوبين
 .االعتبار

آخذين بعين االعتبار تقسيم العمل بين الرجال والنساء والمسؤوليات الملقاة على عاتق النساء،  تلوث المياه
لف على نتاج لضبط التلوث والذي قد يؤثر بشكل مختإليجب التوصية بتغييرات في برامج ا

 وجهود مضاعفة يجب أن تتخذ حتى ال تتفاقم ،المسؤوليات الملقاة على النساء والرجال
 .المسؤوليات والواجبات على النساء التي هي باألساس كبيرة

قد يكون لدى المنظمات النسائية خبرات معينة للمساعدة في إدارة مراقبة وتقييم التغيير الحاصل 
 .على نوعية المياه

لوطنية إلدارة مصادر المياه القدرة ا
 لتزامات الدوليةإلوتفعيل ا

  بالنظر إلى القدرات الوطنية، تعتبر القدرة على تحليل قضايا الجنسين من الكفاءات المطلوبة -
كل المؤسسات التي تتعامل مع قضايا المياه النقية تحتاج إلى موظفين . أو المقدرة األساسية

تم تعريفها، ذوي الكفاءة قادرين في قضايا محددة على تنمية الب عد قادرين على أداء المهمات التي 
 .االجتماعي في السياسات والبرامج

  ان المهن الرئيسية في إدارة المياه مسيطر عليها من ق ب ل الرجال، وتواجه النساء عقبات -
ود ورسم مختلفة  إذا ما أرادت أن تطرق مهن معينة في هذه القطاعات، وهنالك حاجة لبذل جه

 .سياسات لتخطي هذه العقبات
روبولوجيا االجتماعية ثنأل  تكامل إدارة مصادر المياه تستفيد في حالة دمج معها علوم مثل ا-

وال يمكن اعتبار إدارة مصادر .  وعلم االجتماع في تحليل االحتياجات للمياه وطرق استعمالها
 . المياه من وجهة النظر التقنية والفنية العلمية

إن فهم كيف ولماذا يستهلك البشر الماء يعتبر من القضايا التي تؤدي إلى تطوير س ب ل التنمية  -
 .المستدامة في إدارة مصادر المياه

طرق االستشارات العامة والشاملة قد ال تتضمن تلقائيا  مشاركة النساء، فهناك حاجة التخاذ  االستشارة ومشاركة المجتمع المدني
ن مساهمة عناصر نسائية لجلب خبرات النساء والمنظمات النسائية، ولرفع خطوات محددة لضما

 .وجهات نظر وخبرات النساء إلى مستوى متخذي القرار
وبالنظر إلى أهمية األدوار التي قامت بها المنظمات النسائية للتوعية حول أهمية قضايا المياه، 

كما يمكن االستعانة وتهيئة .  وطنييمكن االستعانة بها في تطوير المبادرات على المستوى ال
األجواء لمساهمة هذه المنظمات في الجدل القائم على المستوى الوطني حول أفضل س ب ل 

 .المحافظة على الثروة المائية وحمايتها
من أسئلة إن تكامل التحليل لالنتاج واالستعمال المنزلي للمياه في مناطق منابع األنهار قد يتض إدارة أحواض منابع األنهر

هل يتعرف التحليل على األولويات الخاصة بالنساء والرجال كل على حدة؟ وعند : معينة مثل
النظر في العالقة التبادلية بين متطلبات االحتياج للماء، هل تم األخذ بعين االعتبار إعطاء النساء 

خذ برأي النساء والرجال المقدرة على التعبير عن احتياجاتهم الخاصة؟  هل تتضمن المشاريع األ
حصاءات المصنفة حسب الجنس؟ وهل يمكن استخدامها لضمان الرقابة إلوالرجال؟ هل تم جمع ا

 .على انعكاس اآلثار على النساء والرجال كل على حدة؟
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 )٣١( في العالم العربيقضايا الجنسين وشؤون مصادر المياه -٨
 

 إلى الدراسة وإلىداد العالم العربي قضية تحتاج  بين الجنسين على امتالمساواةتمثل المياه وقضايا  
يعملن والمناطق النائية فالمألوف هو أن النساء الالتي يقطن  في األرياف .  مراجعة األحكام المطلقة مسبقا 

على توفير الماء لتلبية احتياجات األسر بينما يأخذ الرجال على عاتقهم اتخاذ القرارات حول إدارة موارد 
.   إشراك النساء على الصعد المحلية والوطنية واإلقليميةأور واتشال قضايا التنمية دون المياه وحول

اة بين وا الحديثة تعتبر أن المشاريع والبرامج والسياسات التي تستهدف معالجة حاالت الالمسدراساتال
ية للنساء والرجال الجنسين ستحسن إدارة الموارد المائية وفرص التنمية االقتصادية واالجتماعية والمعرف

 .على حد  سواء
 

يتوفر في اإلقليم العربي منابع للمياه، من عيون وآبار إرتوازية، وتتزايد الحاجة إلى الماء، وتتعدد  
أشكال استعماله، كما تشح المياه في أماكن أخرى عديدة في المنطقة، ولذلك يتوقع تزايد المنافسة على اقتناء 

ب وللغسيل، و ي ستعمل الماء في القطاعات الصناعية كافة ويمكن تدويره لتقنين الماء الصالح للطعام والشرا
ويتوقع خالل النصف األول من القرن الواحد .  االستعمال، كما يكثر استهالك الماء في القطاع الزراعي

ة في أعداد والعشرين أن يزيد باضطراد استهالك الماء النقي، وتكثر المخاوف من نضوبه نظرا  للزيادة الهائل
السكان في المنطقة وعدم كفاية مصادر المياه المتوفرة، مما قد يؤدي إلى صراعات، وصوال  إلى حد 

ويتوقع البعض أن تتحول هذه الصراعات بين الشعوب إلى نزاعات .  الخالفات بين السكان المتجاورين
  .مسلحة

ستمرار تدفق الماء العذب للشرب ويحتاج استكشاف منابع جديدة للمياه إلى استثمارات كبيرة، ال
والطعام، وتستثمر أموال طائلة في دول عربية معينة مثل دول الخليج العربي الذي تتناقص فيه المياه العذبة 
وتضطر الدول إلى استخدام تحلية مياه البحر لالستهالك المحلي الكثيف في المدن الرئيسية، هذا مما ينذر 

ياج إلى استثمارات مالية عظيمة للتعويض عن المياه الغير متوفرة بشكل بنضوب الموارد الطبيعية واالحت
 .طبيعي بل تحتاج إلى معالجة وإزالة األمالح

 
 من نصف سكان المناطق الريفية أكثرفي الدول العربية النساء يشك لن نصف سكان المدن الرئيسية، و 

 آخر، في المدينة عنها في إلىجال تختلف من بلد كما أن مؤشرات التعليم والعمل للنساء والر.  وشبه الريفية
 .والمرأة هي المستخدم األساسي للمياه على نطاق المنزل وفي الزراعة.  الريف

 
ف توصيل المنازل بشبكات المياه ونظم الصرف الصحي خاصة يلاويالحظ استمرار االرتفاع في تك

 . النائيةأوفي المناطق الريفية والمعزولة 
 

 ملخص
 

 :ق يمكن استنتاج القضايا التاليةمما سب
ل بصورة صريحة مشاركة المرأة في صنع القرارات البيئية وطرق واحتى اآلن لم تتن -

 . زيادة الوعي والمشاركة لدى النساء بالقضايا البيئيةإلىاستهالك المياه والحاجة 
 
_________________  

 . "وع االجتماعي وإدارة مصادر المياهدليل المصادر في الن"فقرات من هذه التم اعتماد )  ٣١( 
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تشجيع بعض الحكومات على إشراك المرأة في صنع القرارات البيئية، إما من منظور حقوق  -
فمن خالل تدبيرها .   بسبب إدراكها إلسهامات المرأة في تحقيق التنمية المستدامةأواإلنسان 

 تأثرا  أكثرالزراعة، والمرأة واستخدامها للموارد الطبيعية في مجاالت الحراجة والصيد و
 .بالظروف البيئية غير المؤاتية باعتبارها المنتجة الرئيسية للغذاء

المياه . (عالجت النساء في بنغالديش مشاكل ارتفاع مستويات الزرنيخ في مياه الشرب -
 )العذبة، التصحر

ة هامة لتقييم تأثير ليآتتيح التقارير التي تقدمها الدول األطراف عن تنفيذ االتفاقيات الرئيسية  -
ر مع وابالتشات الدولية وتفاقيالابطراف الوقد التزم أ.  السياسات البيئية على المرأة

 .المنظمات النسائية بشأن التنفيذ وبتشجيع الوعي لدى النساء
 

أكدت التقارير الوطنية واإلقليمية ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأة ويستشف من التقارير  
 أن نسبة قليلة من الدول العربية هي التي أشركت النساء ومنظماتهن في األنشطة اإلسكوا إلىة المقدمة الوطني

 . التي تندرج ضمن االتفاقيات المعنية بالمياه
 

التي تحث على إشراك النساء تنمويا  األولية ة للتدليل على الجهود يلاويمكن إدراج بعض األمثلة الت
 :يل اإلسراف المفرط للمياهوللحفاظ على البيئة وتقل

 
التزم أطراف اتفاقية مكافحة التصحر والجفاف بتعزيز وعي المرأة، ومشاركتها في هذا المجال،  -

وصنع القرار فيه، وقدمت عدة دول أطراف تقارير عن جهودها، من هذه الدول األطراف 
بادئ التوجيهية إثيوبيا التي وضعت استراتيجيات وطنية لمراعاة قضايا الجنسين وفقا  للم

 .لإلتفاقية
 

ساعدت الصين النساء في المناطق الجبلية النائية على إنشاء صهاريج للمياه وشن حمالت  -
 . االقتصاد في استهالك المياهأهميةإعالمية لزيادة توعية المرأة ب

ات مؤسسية لتيسير تصميم قضايا الجنسين في الوزارات واألجهزة المعنية يلآأقامت عدة بلدان  -
المياه المستدامة، وإنشاء مكاتب خاصة داخل الوزارات التي تعنى بقضايا لها عالقة بالمياه ب

 . بين الجنسين، مثل مصرالمساواةوذلك لتعزيز 
أقامت حلقات عمل وتدريب في مجال التوعية بقضايا الجنسين للموظفين الفنيين بالوزارات  -

 للوزارات المختصة في مجال إعداد والمنظمات غير الحكومية وللجمهور، وتقديم المشورة
 . بين الجنسينالمساواةنماذج تدريبية بشأن 

بلدان تأثير تدهور تواجد وتلوث المياه على المرأة وعملها داخل األسرة، والصلة بعض الدرست  -
 . بين الجنسين والتنمية المستدامةالمساواةما بين 

ة في مجال المحافظة على توفير المياه توفير الدعم والتدريب للمنظمات غير الحكومية العامل -
التوعية، التدريب، واستقطاب : ةاليالنظيفة، وفي إدارة الموارد الطبيعية تضمنت األنشطة الت
 .الدعم وتقديم الخدمات االستشارية في مجال قضايا الجنسين

 
لطبيعية، فإن وعلى الرغم من إقرار دول عديدة بدور المر أة األساسي في استغالل وإدارة الموارد ا

ومن األسباب التي ذكرها العديد ارتفاع معدالت األمية .  مشاركتها في عملية صنع القرار ال تزال محدودة
بين اإلناث ومحدودية فرص الحصول على الموارد الطبيعية، وانعدام المعلومات والتدريب الفني وقلة 

ة المخصصة لشؤون التوعية للمرأة اليوارد الم قضايا الجنسين والمياه وقلة الميلااألبحاث الصادرة في مج
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 البيانات إلىأفادت جيبوتي بأن االفتقار وقد  . المعلومات المصنفة حسب الجنسإلىة أنشطتها واالفتقار دوزيا
 كما ،المصنفة حسب الجنس يتجلى في مجاالت مثل المياه واستهالكها كذلك الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية

 التمويل الالزم لتقديم المساعدة في أوية المختصة بنهوض المرأة ال تتوافر لديها القدرة أن األجهزة الوطن
 .قطاع البيئة
 

من الدروس الهامة المستفادة ضرورة مراعاة النوع االجتماعي في جميع جوانب دورة المشاريع، أي 
ة في كافة أنشطة إدارة استخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في التخطيط، وإشراك الرجل والمرأ

.  المحافظة على المياه وتعميم تحليل االعتبارات الجنسانية في الرصد والتقييم، مثلما في تقييمات األثر البيئي
ومن المهم كذلك تعميم قضايا الجنسين في اإلبالغ عن حالة تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بقضايا الموارد الطبيعية 

ن بين الحكومات والمجتمع المدني وا التنمية المستدامة من خالل توثيق التعومن الممكن إحراز تقدم نحو
 .وبخاصة المنظمات النسائية والقطاع الخاص

 
 

 
   العربية  تجربة جمهورية مصر-٥ اإلطار

 
في  ةتمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالماء والصحة العامة في المجتمع المحلي واألسرتجربة  

 بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ٢٠٠٤تم تنفيذ هذا المشروع من قبل  برنامج التعبئة المجتمعية، عام مصر 
  :الصحة والتعليم/واالجتماع  شراف السيدة غادة همام وهي خبيرة في تنمية قطاعات االقتصادإوب
 

لنساء إشراكا  فعاال  في كل مراحل عملية تخطيط تم استعمال النهج التشاركي في التنفيذ وذلك بإشراك او -
كما أخذ بعين االعتبار أن النساء هن المسؤوالت عن الماء والصحة في القرية؛ وفي تعليم . المشروع وتنفيذه
. وأدى إلى إشراك النساء في تمديدات جديدة للمياه، وتركيب المراحيض وصنابير المياه. الصحة الشخصية

واعتبار  النساء فئة مستهدفة منفردة أثناء . ل حصول النساء والرجال على موارد الماءكما تمت دراسة س ب 
 .مرحلتي تقييم اإلحتياجات والتنفيذ

 
 :الدروس المستفادة من خالل تطبيق المشروع

 
 نجح في دمج قضايا الجنسين في مشروع نفذ في مجتمع محلي خاضع تقليديا لسيطرة الذكور؛  -
 ن يكون للمرشدات الصحيات الزائرات، تأثيرا هاما في المجتمع؛أ أظهر  انه يمكن  -
وبخاصة فيما  سرة،ألزاد بشكل هام وملحوظ، تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار على صعيد المجتمع وا  -

 سرتها؛أسباب معيشتها، هي وأيتعلق بالمسائل التي تمس صحتها ورفاهها و
 ال؛الرجلمياه والمرافق الصحية أمام كل من النساء وزاد سبل الوصول إلى موارد ا  -
 فاد في تغيير مسؤوليات النساء؛أ  -
 من النساء والفتيات؛أزاد من   -
 زاد احتمال تحقيق أهداف إنمائية أخرى؛     -

 
_______________ 

إدارة الشؤون االقتصادية ) ١٩-١٨ص(  ألفضل الممارسات،ةيدراسات إفراد": رالجنسانية والماء والتصح"مم المتحدة، ألامستقطع من : المصدر       
 .٢٠٠٦واالجتماعية، 
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  اإلسكوااالستراتيجيات العربية لتطوير قطاع المياه في منطقة  -باء
 

 قضايا الجنسين في السياسات واالستراتيجيات لتطوير قطاع المياه الموضوعة إدماجتقييم مدى ألجل 
المعد ة من ق ب ل فريق قضايا المياه، ) ٢٠٠٥(، تم االعتماد على الدراسة اإلسكوامن ق ب ل الدول األعضاء في 
تطوير "والمعنونة ) اإلسكوا(ة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلنتاجيإدارة التنمية المستدامة و

، كما تمت مراجعة "اإلسكوا أ طر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان
 .عدد من االستراتيجيات للدول األعضاء والمنشورة على اإلنترنت

 
 :يلامن هذه المراجعة تم استخالص الت 

 
 في وضع خطط وطنية لصياغة وتطبيق اإلدارة اإلسكوا التقدم المحرز في دول منطقة  حول: أوال

 هي اإلسكواأهم ما يستنتجه التقييم هو أن جميع دول  من  ،٢٠٠٥المتكاملة للموارد المائية مع حلول عام 
في صدد إعداد استراتيجياتها الوطنية حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وأن هذه الدول قد باشرت 

غير أن عددا  قليال  من .  باتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والمؤسسية والتشريعية المنبثقة عن هذه الخطط
ل قد اعتمد هذه الخطط على أعلى المستويات، وإدراجها ضمن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية هذه الدو

 . لتحقيق التنمية المستدامة
 

ويالحظ أن التنسيق مع الوزارات المعنية، وال سيما وزارات الزراعة والبيئة، ما زال دون المستوى 
ستراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ما زالت المطلوب، ويمكن القول أن البيئة المؤاتية لتنفيذ ا

كما تستخلص الدراسة أن بلورة األطر التنظيمية وتفعيل األدوات .  تفعيل في معظم األحيانالتستدعي 
 .  ضمن الدولة الواحدةأوتة بين الدول، وااإلدارية قد أعطت نتائج متف

 
د تطبيق مبادئ إدارة الموارد المائية، بينما وقد أحرزت العديد من الدول بعض التقدم على صعي

 خاصة فيما يتعلق بتفعيل الشراكة، واسترداد الكلفة، أخرىكانت النتائج أقل من المرجوة على أصعدة 
 . وتحفيز القطاع الخاص المحلي لالستثمار في مشاريع المياه

 
ة برامج بناء القدرات، يلا الحاجة الماسة لتكثيف وتعزيز فعإلىوقد أشارت معظم الدول األعضاء 

 . وخاصة القدرات اإلدارية
 

 الحاجة الماسة لبلورة وتوضيح األدوار المرتقبة للجهات المعنية في تطبيق إلىوتجدر اإلشارة هنا 
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع العام كمراقب ومنسق وكمسؤول عن تهيئة 

 وي قصد بذلك السلطات المحلية وسلطات المياه وجمعيات المستهلكين –تقوم الجهات المعنية بيئة مؤاتية لكي 
 .ات الشراكة فيما بينها بشكل فع ال وشفافيلآ بإدارة وتعزيز –والمجتمع المدني والقطاع الخاص 

 
موارد حسب الدراسة يشكل التزايد السكاني والنمو الحضري المتسارع ضغطا  كبيرا  على ال: ثانيا 

، %٢ر٦٥ يفوق  الذيلىاالمائية في المنطقة التي تعاني أصال  من شحة المياه، كما أن النمو السكاني الع
 إلى ٢٠٠٠سنة في عام /فرد/٣م٩٩٢ تراجع نصيب الفرد من المياه المتجددة في المنطقة من إلىسوف يؤدي 

ديا  كبيرا  لمقدرة الدول ، أي أن النمو في سكان الحضر سوف يشكل تح٢٠٢٥سنة عام /فرد/٣م٥٧٦
 . األعضاء على توفير المياه الالزمة بالنوعية والكمية المطلوبة

 



 -٥٠-

 .كذلك تؤكد الدراسة إزدياد الطلب على المياه مع النمو االقتصادي في المنطقة
كما تشهد المدن الرئيسية للدول األعضاء نموا  عمرانيا  غير منظم وال تحظى هذه المناطق بخدمات 

 التحتية بما يلبي حاجاتها من المياه للشرب والصرف الصحي، وغالبا  ما تكون هذه الخدمات دون البنية
الفقر  "إلىغالبا  ذلك المستوى المطلوب وتعاني من انقطاعات متكررة وتدني في توفير المياه للشرب ويؤدي 

 ". المائي
ضع خطط وطنية إلدارة الموارد  بإعداد سلسلة من الدراسات لواإلسكوا لقد قامت أغلب دول :ثالثا

اخر التسعينات من القرن الماضي، كذلك أحرزت عدد من الدول تقدما  ملموسا  في أوالمائية منذ منتصف و
بلورة اإلطار القانوني ليعنى بنوعية المياه وحماية البيئة وضبط االستهالك وكذلك إنشاء سلطات محلية إلدارة 

ق، وقد جاءت صياغة هذه االستراتيجيات نتيجة لمباحثات مكثفة على خدمات المياه والصرف الصحي للمناط
المستوى الوطني، وتنظيم حلقات حوار وورش عمل شارك فيها مجموعة من الكوادر الفنية وصانعي القرار 
في وزارات ومصالح المياه، وكذلك ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والسلطات المحلية والقطاع الخاص 

 الدراسة الخطوات المتخذة من ق ب ل بعض الدول لتهيئة البيئة دت األهلية وجمعيات المستهلكين وتعدوالجمعيا
المؤاتية إال أنها تؤكد استمرار التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه الترتيبات المؤسسية، خاصة ما يتطلبه ذلك من 

 واألردن وفلسطين ولبنان مقارنة  الشراكة، ويعتبر المجتمع المدني ناشطا  في دول مثل مصراتآليتعزيز 
إمكانية االستفادة من مقدرات من ، وتؤكد الدراسة أنه لم يتم استثمار بما يكفي اإلسكوابباقي الدول في منطقة 

النساء والكوادر في المجتمع المدني وجمعيات المستهلكين على تفعيل وتنفيذ السياسات المائية، خاصة فيما 
ير المياه المبتذلة وإعادة استعمالها، وترشيد االستهالك وتعبئة المجتمع لمساءلة يتعلق بنشر الوعي حول تدو

ورغم بعض .  المعنيين عن كفاءة الخدمة في القطاع وضبط االستهالك والحد من حفر اآلبار غير المرخصة
ء المؤسسي، االختالف في التوزيع المؤسسي، فإن دول الخليج مثال  قد استحدثت أطرا  تنظيمية فعالة للبنا

مبنية على أسس الشراكة مع القطاع الخاص إال أنه يجدر األخذ بعين االعتبار خصوصية هذه الدول فيما 
يخص اإلمكانيات المادية المتاحة لديها مما يجعلها قادرة على االستمرار في دعم القطاع لتغطية كلفة الصيانة 

الستهالك، وإدخال المكننة في اإلدارة لمتابعة والتشغيل بحيث يدفع المستهلك قيمة رمزية مخفضة على ا
وقد استخدمت عائدات النفط في تمويل إنشاء وتشغيل معظم .  خدمات المياه وتلبية احتياجات المشتركين

ن وتبادل المعرفة على مستوى التدريب ونشر الوعي وبناء واوتذكر الدراسة هنا التع. مصانع التحلية
وقد اتخذت جميع الدول .  اإلعالمية لبناء الوعي المائي والبيئي في المجتمعالقدرات واالستعانة بالوسائل 

اجراءات عديدة لتفعيل أدوات التغيير االجتماعي في ترشيد االستهالك وتفعيل دور المرأة في هذا المجال 
األمر ن مبادرات نشر الوعي تركز على دور المرأة كمستهلك، بينما يتطلب أعلما  ب) ٦ رقم انظر اإلطار(

 المرأة على مستوى صنع القرار وإدارة الموارد المائية على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي مما إدماج
 . موضوعيةأكثريعزز السياسات المائية ويجعلها 

 
 أنه ال يوجد في بعض البلدان مثل لبنان وسوريا والعراق وبعض دول الخليج أيضا من الالفت  

من، علما  بأن هذه الجمعيات تزيد من تأثير المشاركة للمعنيين يلااه، كما في مصر وجمعيات المستهلكين للمي
 في مشاركتهم في التخطيط واإلدارة، أووخاص النساء ربات البيوت في إدارة المياه على الصعيد المحلي، 

رة المياه المشتركة، أما فيما يتعلق بحل النزاعات وإدا.  لضمان نوعية خدمات إمدادات المياه واسترداد كلفتها
ض، وتستطيع المرأة إذا ما وا بلورة استراتيجيات وطنية في هذا السياق وتطوير مهارات التفأهميةفتبرز 

ولقد أنجز لبنان وسورية اتفاقيات لتوزيع .  ضواد ر بت على هذه المهارات أن يكون لها دور فاعل في التف
كما عقدت سوريا والعراق اتفاقية مؤقتة حول .  بير الجنوبيمياه نهر العاصي، القتسام مياه حوض النهر الك

والمعروف أن وضع إدارة .   في المائة للعراق في السنة٥٨ في المائة لسوريا و٤٢تقاسم نهر الفرات بنسبة 
المياه المشتركة له حساسية فائقة في المنطقة، ويتطلب وجود قرارات سياسية وبيئية مؤاتية تشجع على 
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التفاقيات، ولها تأثير بالغ على حياة المواطنين ومنهم النساء ولذلك يجدر توجيه االهتمام لهذه صياغة تلك ا
 . النواحي عند دراسة الوضع المائي في المنطقة وقضية الشراكة الداخلية والخارجية

 
 وتشكل الالمركزية في إدارة قطاع المياه، إطارا  مؤسسيا  مناسبا  يساعد في تفعيل الشراكة على

 على مستوى إدارة الحوض، كما يسهل مشاركة المرأة كشريك أساسي في إدارة الموارد أوالمستوى المحلي، 
المائية، في اتخاذ القرار على مختلف المستويات، وفي وضع وبلورة السياسات والخطط التنفيذية، وكذلك في 

 .إدارة وتنفيذ برامج التوعية وترشيد االستهالك على المستوى المحلي
 

   أزمة المياه ووعي المرأة في السعودية-٦ طاراإل
 

 امرأة من مختلف األعمار ومستويات التعليم، عن مستوى جيد لوعي النساء في ١١٢كشف استطالع صحفي، شمل  
ح  في المائة من العينة أن للمرأة السعودية معلومات كافية عن وجود أزمة ش٧٥ر٨فقد أشارت نسبة .  السعودية بأزمة المياه

كان الهدف من هذا االستطالع أن يبين كيف ترى المرأة، نصف المجتمع، تداعيات أزمة المياه وسط هذا .  لمصادر المياه
اتضح أن .  المأزق المائي، وكيف تواجه مشاكل استخدام المياه، شخصيا  أو في تعاملها مع أطفالها والخادمات في المنزل

 في المائة منهن لم ٢٠ر٥عرفن أن المملكة تعاني من نقص في مصادر المياه، لكن  في المائة من النساء في العينة ي٥٧ر٨
 في المائة منهن ال يعرفن إذا كان هناك ٠ر٨يتوقعن أن تعاني المملكة من أزمة في هذه الفترة، لكنهن توقعن أزمة مستقبلية؛ و 

 مصادر المياه فقد حددت األغلبية البحار، بنسبة أما معلومات النساء عن.   في المائة امتنعن عن الرد٢ر٦أزمة أم ال، و 
 . في المائة٣٩ر٢ في المائة، والمياه الجوفية بنسبة ٥٢ر٦
 

فاألغلبية تستخدمن الدوش، .  كما اتضح من إجابات النساء في االستطالع، أن لدهن معرفة بأسباب هدر المياه 
 في المائة من العينة ٥٨وقد اتضح أن .  يام لغسيل المالبسوتراقبن الخادمة في استخدامها للمياه، وتخصصن عددا  من األ

 لترا  من الماء، ١٤٠فاالستحمام في البانيو يستهلك ( في المائة فقط تستخدمن البانيو ٤ر٤تستخدمن الدوش في االستحمام، بينما 
، فقد اتضح أن األغلبية على علم بأن أما فيما يتعلق بأكثر المجاالت استخداما  للمياه).   لترا  فقط١٢٠بينما الدوش يستهلك 

).  في المائة من الماء٢ر٦فالسيفونات تستهلك ( في المائة من العينة ٤١كما أفادت .  المستهلك األكبر للمياه هي دورات المياه
.  المائة في ١٣ر٣وفناء المنزل .   في المائة الحديقة٣٣ في المائة من العينة حمامات السباحة، واختارت ٣٥ر٧ثم اختارت 

 في المائة من ٩٥ر٥أما بالنسبة للسؤال عن حجم معرفة أو سماح النساء بالحملة الوطنية لترشيد استهالك المياه، فقد اتضح أن 
 في ٤٤فقد عب رت .  كذلك اتضح أن غالبية النساء في العينة تقدرن جهود الوزارة في هذا الدور.  العينة سمعن عن الحملة
 في المائة بأن الحملة دليل على خطورة أزمة ٦٣وقالت .  ة هي دليل اهتمام الوزارة بالمشكلةيلة الترشيدالمائة منهن بأن الحم

والفئة األخيرة اعتبرت .   في المائة اعتبرنها هدرا  للمال والجهد٦ في المائة اعتبرن أن الحملة تكلفتها عالية و١٠المياه، لكن 
قت ربما ألنها لم تط لع على األزمة الحقيقية للماء وشح المصادر، مما يستوجب أن جهود الحملة مكلفة ومهدرة للجهد والو

 .الحزم في مسألة ترشيد استهالك المياه، أو ربما لهذه الفئة رأيا  سلبيا  في آلية تطبيق الحملة ألهدافها ولذلك لم تلمس آثارها
 ______________ 

تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لالدارة المتكاملة للموارد : واإلسكوا .٠٥/٠٤/٢٠٠٥ناهد باشطح، جريدة الرياض :  المصدر 
 .٢٠٠٥أكتوبر، /إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية، تشرين أول/فريق قضايا المياه/ المائية في بلدان اإلسكوا

 
 

 عوامل إلى باإلضافةن حصة الفرد من المياه تزداد عموما  مع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الفردي، إ
 أن العراق ولبنان يتمتعان بموارد مائية وافية مما إلىيجدر اإلشارة .  مؤثرة مثل توفر مياه متجددةأخرى

كما أن محدودية الموارد المائية في معظم . يفسر النسب المرتفعة لنصيب الفرد من المياه لالستخدام المنزلي
 التركيز إلىالخليجي، التي تتميز بناتج محلي مرتفع، أدى ن واالدول األعضاء وباألخص دول مجلس التع

نتاج المياه، مثل التحلية وإعادة التدوير، وذلك لتوفير المياه الالزمة إلتقليدية العلى تطوير الس ب ل غير 
 إلىويعود ذلك .  منيلا مثل األردن وفلسطين واإلسكوا في أخرىلالستخدام المنزلي بالمقارنة مع دول 

ة والتقنية المتاحة لتطوير هذه المصادر وذلك لتلبية متطلبات النمو العمراني المضطرد حتى يلايات الماإلمكان
 .ولو في بعض األحيان أدى ذلك لعدم مراعاة جانب استدامة الموارد المائية
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  ونصيبهم من المياه المتجددةاإلسكوانمو السكان في منطقة   -٥ الجدول رقم
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نصيب الفرد 
من المياه 

المتجددة 
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 ٠٢٠٠٥  سكواإلادراسة : المصدر

 
 اإلسكواكمية المياه المتجددة المتاحة واالستعمال القطاعي لها في منطقة   -٦ الجدول رقم

 
 المياه المتجددة

 )مليون متر مكعب(
 االستعمال القطاعي

 )مليون متر مكعب(
 

  المجموع المنزلي الصناعة عةالزرا المجموع مياه جوفية مياه سطحية

 
المنطقة 
 العربية

 
 المجموع

 
 ١٥٢٠٢٤ر٥

 
١٥٨٧٦ 

 
 ١٦٧٩٠٠ر٥

 
١٤٦٠٠٠ 

 
١٢٦٣٤ 

 
١٦٧٠٨ 

 
١٧٥٣٤٢ 

 التوازن
 -٧٤٤١ر٥

 .٢٠٠٥ ،اإلسكوادراسة : رالمصد
 
 

   مشروع مقترح-٧ اإلطار
 بناء قدرات قيادات نسائية في منع وحل النزاعات المائية في فلسطين

 
وسياسية  في قطاع غزة والضفة الغربية بخصوصية جغرافية واقتصاديةراضي الفلسطينية المحتلة ألتتمتع ا 

 .ي الفلسطينالمجتمع ةوية الراهنة للتفكك الذي يقع تحت طائلاواجتماعية والتي بوجود االحتالل تفسر الحالة المأس
 على المرأة في ميدان  له تأثير مباشراة الناجمة عنه كانليعباء المإألليم مع اإلقان النزاع المستمر والقديم في  ا 

ام المياه وتعزيز مشاركتهن في ظالموارد المائية وعليه فالمشروع يقصد إلى بناء قدرات قيادات نسائية كي ينهضن بتحسين ن
زمة والتي يقصد منها تفعيل مشاركة المرأة من خالل مشاريع زيادة الدخل والتي لالنع القرار بحصولهن على التدريبات اص

 .ير على توفر المياه بشكل ثابتتعتمد بشكل كب
زيادة مشاركة النساء الفلسطينيات في حل النزاعات واتخاذ القرارات بشأن الموارد : هداف المشروع العامةأومن  

هداف المحددة فهي بناء قدرات قيادات نسائية ضمن السلطات المحلية والمنظمات ألما اأ. دمات مصادر المياهخالمائية وتحسين 
 .مية بهدف تعزيز مشاركتهن في صنع القرارغير الحكو
ن ينتج أوال كتاب وقرص مدمج يعرض زيادة مساهمة المرأة في عملية صنع أما عن نتائج هذا المشروع فالمتوقع أ 

 كما سيشكل المشروع في نهايته ورش عمل لبناء القدرات ،جهزة الحكومة والجمعيات المحليةأالقرار ويتم توزيعهما على 
وسيتم أيضا  في نهاية المشروع تشغيل منظومة من . تعزيز مساهمتهن القيادية في الحكومة والمنظمات غير الحكوميةللنساء ل

إضافة إلى السلطات المحلية والبلديات وسيكون هناك تأكيد على ضم كل من . الجمعيات النسائية، والسالم والبيئة والمياه
 .ه المنظومةسرائيل إلى هذإالرجال والنساء من  فلسطين و

اما المستفيدين بصورة مباشرة من المشروع فهم القيادات النسوية الفلسطينية في الجمعيات النسائية وجمعيات السالم  
 .والبيئة والمياه، والسلطات المحلية والبلديات ممن يشاركون في هذه الورش وممن سيوزع عليهم الكتيبات والقرص المدمج

 
_______________ 

 .INSTRAW, 2006    مشروع مقترح من ق ب ل:مصدرال       
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 المرأة  والموارد المائية  -٨ اإلطار

  
 خصائص المرأة وقضية المياه في دول اإلسكوا

 
 . دول في منطقة اإلسكوا تقع تحت خط الفقر المائي٨ •
 .المرأة هي المستخدم األول للمياه على نطاق المنزل والمزرعة •
 .لقرار دون المشاركة الفاعلة للمرأة في الجمعيات المحليةسيطرة الرجل على اتخاذ ا •
عدم إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات العامة المتعلقة بإدارة الموارد المائية، أو الترتيبات المؤسسية  •

 .والتخطيطية
علقة بإدارة الموارد انخفاض مستوى تعليم المرأة في المناطق النائية وعدم اكتسابها مهارات مهنية ومجتمعية مت •

 .المائية
 .قصور برامج التوعية والتدريب الموجهة إلى النساء  حول أهمية وطرق إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها •
 .ف مد شبكات المياه والكهرباء ونظم الصرف الصحييلاارتفاع تك •
 .ضرورة إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات واالستراتيجيات •
 :تنفيذ برامج للتدريب والتوعية حول أهمية إدراج قضايا النوع االجتماعي على أن تستهدف هذه البرامجتطوير و •

 .صانعي القرار -
 .المدراء -
 .المتخصصين -

 
 .تكثيف حمالت التوعية حول أهمية دور المرأة في إدارة وحماية الموارد المائية •
ب إدارة موارد المياه وترشيد استهالكها يلاف على أفضل أسر عتعزيز برامج تدريبية تهدف إلى مساعدة المرأة على الت •

 .والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، حماية للبيئة
 .الحفاظ على البيئة من ق ب ل الوزاراتأقسام تشجيع انضمام المرأة إلى  •
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  والجمعياتالخبراء
 

 مرفت الهوز. د •
  لبنان ،عضو مجلس بلدية طرابلس

 لجنة البيئة والحدائقرئيسة 
lb.edu.elhoz@balamand.Mervat 

 
 احمد علي غصن. د •

 المسؤول اإلقليمي لبرنامج الموارد الطبيعية والمنسق اإلقليمي لبرنامج التصحر
  البحرين،المنامة

bh.org.ghosn@unep.Ahmad 
 

  عبير الهويدي الخطيب    •
 مساعد المدير العام

 مديرة التعأون الدولي
 صالح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق األدنىلإلالمركز اإلقليمي 

  األردن١١١٨٥  األردن عمان ٨٥١٨٤ :ب.ص
org.cardne.www 
org.abeer@cardne 

 
 أسمى علي حسين

 جامعة الخليج العربية
 مدير برنامج الصحراء والمناطق الجافة

 المنامة، البحرين
 BH.EDU.ASMA@AGU: البريد اإللكتروني

 
Cap-Net  

Capacity Building for Water Management  
org.net-cap.www 

Cap-Net Secretariat  
Mailing Address PO BOX 3015    2601 DA Delft  The Netherlands 

: Emailorg.net-info@cap 
 

CD-ROM 
ESCWA 

Workshop on Training of Trainers on the Application of Integrated Water Resources Management (IWRM) 
In the Arab Region 

CD-Rom 
org.genderandwater.www 

  دليل المصدر،المرأة في إدارة المياه
 

CD-Rom 
Cap-net and GWA and UNDP 

Why gender Matters Tutorial for water managers 
 

cd-rom 
Training of Trainers Manual on Integration of gender dimension in water resources use and management 

INGEDI project 
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 مع  بالتعاونGender & Water Alliance ،  المياهإلدارة في النوع االجتماعي والمسار الرئيسي صادردليل الم •
 .٢٠٠٦برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تشرين الثاني 

 
استعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين والوثائق الختامية للدورة  ، المجلس االقتصادي واالجتماعي،األمم المتحدة •

الحادي سالم في القرن الالمساواة بين الجنسين والتنمية و: ٢٠٠٠المرأة عام "االستثنائية للجمعية العامة المعنونة 
 . ٢٠٠٤، ، األمم المتحدةتقرير األمين العام" والعشرين

 
 األمم ، الجنسانية والماء والتصحاح دراسات افرادية ألفضل الممارسات،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية •

 .٢٠٠٦ ، نيويورك،المتحدة
 

• International water and Sanitation Center (IRC), Together for Water and sanitation : tools to apply a 
gender approach The Asian Experience Occational paper series No.24, the Hague 1994 

 
• Brief Notes  (No:2) Gender perspective on fresh water resources prepared by the Division for 

sustainable Development in collaboration with the office of the special advisor on gender issues and 
the advancement of women, and the division for the advancement of women. Department of 
economic and social affairs.UN/NY2002. 

 
• UNDP. Mainstreaming Gender in Water Management a practical journey to sustainability: a 

resource guide, UN/NY, Feb 2003 
 

 
األهداف التنموية لأللفية، وزارة االقتصاد والتخطيط بالتعاون ، المملكة العربية السعودية وزارة االقتصاد والتخطيط •

 .٢٠٠٦مع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
 .٢٠٠٦، ك، األمم المتحدة، نيويورقة اإلسكوادور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية في منطاإلسكوا،  •

 
، األمم المتحدة، موقع المرأة العربية في عملية التنمية تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعياإلسكوا،  •

 .٢٠٠٤نيويورك، 
 

 .٦٢٠٠مريكية، ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الواليات المتحدة األ٢٠٠٦ تقرير التنمية البشرية للعام كيفن وتكنز، •
 

 .٢٠٠٦،  نيويورك،)ملخص (٢٠٠٦-٢٠٠٥ مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوااإلسكوا،  •
 

 .٢٠٠٦دور المرأة في التنمية وعالقتها بإدارة الموارد الطبيعية والبيئة : اإلسكوا  •
 

فريق قضايا /  للموارد المائية في بلدان اإلسكواطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لالدارة المتكاملةأتطوير : اإلسكوا •
 .٢٠٠٥، كتوبرأ/تشرين أول، واإلنتاجية دارة التنمية المستدامةإ/المياه

 
• IFAD. Gender and desertification expanding roles for women to restore dry lands. IFAD 

 
• Water, Sanitation and Hygiene. For Her It’s the Big Issue putting women at the centre of water 

supply, sanitation and hygiene. Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) in 
collaboration with the Water, Environment and Development Centre (WEDC), with the support of the 
Norwegian Ministry of Affairs, the Gender and Water Alliance (GWA) and UNICEF, 2006. 
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 رابعالفصل ال
 

 قضايا الجنسين وحماية البيئة
 

 مقدمـة
 

بين الجنسين، هي العمل على زيادة ة والمساواة أول خطوة من أجل تطوير العمل في قضايا البيئ 
الوعي بأهمية وارتباط قضايا البيئة المختلفة مع قضايا المساواة بين الجنسين، ثم اختيار عدد من القطاعات 

نبعاثات الغازية السامة، تلوث المياه، وتحليل هذه القضايا من حيث تأثيرها بشكل إلالبيئية مثل تغيير مناخ ا
حصاءات من إلتم تطوير أدوات لمسح قضايا البيئة، واستعمال هذه ا.  كل من الرجال والنساءمختلف على 

حصائيات في تحليل قضايا الجنسين وأثر إلقبل متخذي القرار، وتدريب متخذي القرار على استعمال ا
نقاط (رتكاز الاط اكذلك تعيين نق.  التفاوت في الممارسات واألدوار على البيئة المحلية والوطنية واإلقليمية

ستمرار التقييم إدماج قضايا النوع االجتماعي في قضايا البيئة، وأخيرا  اومن نساء ورجال لمراقبة ) رتباطا
في إعداد الدراسات الفنية والتقنية وتوفير المعلومات بشكل متواصل مع تطور مجاالت البحث والتقدم 

مناسبة لالستماع والعناية بصوت النساء الناشطات في جراءات الإلتخاذ اايجب كذلك االهتمام و.  العلمي
توفير الموارد لحل ومجال حماية البيئة، وإيصال الصوت ليصبح مسموعا  على مستوى أصحاب القرار، 

إدراك أهمية إحالل العدالة بين الجنسين وكيف والمشاكل البيئية على المستوى المحلي، الوطني واإلقليمي 
ق أهداف التنمية وحماية البيئة، كما ت ستدعى العدالة بين الجنسين العمل من أجل يمكن أن تساعد في تحقي

 .تحسين نوعية الحياة بطريقة متواصلة وحافظة لحق األجيال في بيئة صالحة
 

اعتمد هذا الفصل للتعريف بقضايا البيئة وارتباطها بالمساواة بين الجنسين على مصادر ووثائق صادرة عن  
لمتحدة للبيئة، والتي اجتهدت خالل السنوات العشر الماضية منذ إصدار توجيهات إدماج قضايا النوع برنامج األمم ا

االجتماعي في بيجين، ليكون برنامج األمم المتحدة للبيئة أحد أبرز القطاعات التنموية التي استطاعت تبن ي قضايا 
 مادكذلك تم االعت.  واة بين الجنسين في قضايا البيئةالجنسين بنجاح ولمساعدة الدول األعضاء فيها لتحقيق غاية المسا

والتي أعدها قسم تمكين المرأة في نيويورك، وعدد من الوثائق  )٣٢((Briefing notes 1 , 3)األوراق المرجعية على 
ية والتنمية المرأة الريف"التي تطرقت للعالقة ما بين البيئة وقضايا المساواة والتي أعدتها اإلسكوا مثل دراسة بعنوان 

 كما يسرد الفصل في نهايته أسماء لبعض الخبراء ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أو نتائج تطبيق األهداف األلفية للعام " ٢٠٠٦
المصادر والمراجع التي يمكن االستعانة بها و ،والمنظمات غير الحكومية العاملة بهذا القطاع في المنطقة العربية

 ضرورة التنويه بأهمية العمل من أجل جمع البيانات والمعلومات وأخيرا .  للتوسع في دراسة وتطبيق اإلدماج
الحصول على مدى توسع التعليم العالي في قضايا يتم مثال   حيث لم ،االحصائية الدالة على الفروقات بين الجنسين

فروع البيئة في المنطقة العربية، والمعروف أن هناك اهتمام بفتح مجاالت التخصص كثير من الجامعات لديها 
بين المتخصصين وهناك اعتقاد سائد .  ةفروعللتخصص في المجال البيئي إال أن نسب الملتحقين والمتخرجين غير م

إال أن مراكز بأن قضايا البيئة والتنمية المحلية هي من المجاالت التي تهتم بها النساء بشكل عام، في قضايا التنمية 
 ومقدار مشاركة النساء في إعداد  قضايا التلوث البيئيحولتم في المنطقة الدراسات التي تعدد  كميةال تورد األبحاث 

ولذلك يوصي باالهتمام بالبيانات والمعلومات المصن فة حسب الجنس في قضايا التلوث البيئي، تلوث .  هذه الدراسات
لبيئي وترد ي االهتمام المياه، الكوارث الطبيعية وتأثيرها على السكان نساء ورجال، كذلك عالقة الفقر بالتلوث ا

 .بصحة المواطنين
 
 

______________ 
)٣٢( Gender Perspective on Sustainable Development (Briefing note 1), and Gender Perspectives on 

Environmental Sustainability of small Island States (Briefing note 3), prepare by DAW 2002.                      
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 الخلفية والصلة مابين قضايا الجنسين وحماية البيئة  -١
 

 أن أول مؤتمر دولي ربط رسميا  قضايا البيئة الطبيعية والمجتمع في توجهاته عقد في بتؤكد معلومات اليوني
ية للتنمية  تم اإلعالن عن الوثيقة االستراتيجية العالمية لحفظ الموارد الحيو١٩٨٠، وفي عام ١٩٧٢ستوكهولم عام 

المستدامة، واستمر عرض قضايا البيئة االجتماعية بشكل حيادي عن قضايا الجنسين، وأقر  االتحاد الدولي لحفظ 
الحفاظ على البيئة، وتم إنشاء برنامج خاص للمرأة و، توصيات تتعلق بالنساء ١٩٨٤الطبيعة والموارد الطبيعية عام 

، والذي ي عتبر )١٩٨٥(برنامج المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي والموارد الطبيعية وذلك من أجل استعراض 
أول المؤتمرات التي أوردت وناقشت الصلة الواضحة ما بين البيئة وقضية تنمية أوضاع النساء، وكنتيجة لذلك عين 

وتم في .  مرأة والبيئةبرنامج األمم المتحدة للبيئة إستشارية لمتابعة الموضوع، وتم عقد جلسة خاصة لدرس قضايا ال
ة القوية من قبل النساء الناشطات والخبيرات ومنظمات المجتمع المدني إلضافة قضايا تنمية أوضاع ع المراف١٩٩٢

نشاط المرأة " بعنوان ال  فص٢١ ةجنداألالمرأة والبيئة في مؤتمر ريو دي جانيرو تحت عنوان خاص، وتضمنت 
الذي خصص قرارات تؤكد أهمية ) ١٩٩٥(ا أكد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة كم".  العالمي نحو التنمية المستدامة

من إعالن جوهانسبرغ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية ) ٢٠(كما ورد االلتزام بالمبدأ في فقرة وقضايا المرأة والبيئة، 
 .  جميع أوجه التنمية المستدامةالذي أشارت الى أهمية االلتزام بقضايا إدماج النوع االجتماعي في) ٢٠٠٢(المستدامة 

 المشاركة ات، أعدت الحكوم٢٠٠٤ البيئي الوزاري العالمي عام  المنتدى/دارةاإلوخالل دورة اجتماع مجلس 
ومنظمات المجتمع المدني ورشة عمل توصلت الى توصيات تلزم األمين العام لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بتنفيذ 

لها نقطة أساسية في برنامج عمل ع تربط قضايا البيئة بالمساواة بين الجنسين، وتجالقضايا المتفق عليها والتي
المنظمة، وبضرورة التركيز على تفعيل وتمكين المرأة التخاذ القرار البيئي، وتقديم الخدمات الفنية للدول األعضاء 

الفاعل في التقارير والدراسات التي والشبكات النسائية العاملة في مجال البيئة، واقتراح التركيز على دور المرأة 
 .التعليم والتدريب على قضايا البيئيةويونيب وعالقة التلوث البيئي بالتدهور الصحي، التصدر عن 

 
تم عقد أول اجتماع لوزيرات البيئة والذي اتخذ عدد من ) ٢٠٠٤ (قوخالل الجلسة الخاصة لالجتماع الساب 

، مما يؤكد  (Wave)والصحة وإنشاء الجمعية النسائية العالمية المعنية بالبيئة القرارات ذات االهتمام بقضايا البيئة 
كما قامت المنظمة بإعداد الدراسات القطاعية ووضع خطة إلدماج قضايا النوع ".  المرأة صوت البيئة"االهتمام بـ 

مر أصدر برنامج األمم المتحدة  المؤتبوعق.  في برامج األمم المتحدة للبيئة وفي وزارات البيئة لدى الدول األعضاء
 في الكتاب "المساواة بين الجنسين والفقر والبيئة"كما سل ط الضوء على قضايا " المرأة والبيئة"للبيئة كتابا  بعنوان 

 بشأن ٢٣/١١كما تم إصدار قرار وزاري من مجلس اإلدارة ورقمه ، ٢٠٠٤/٢٠٠٥السنوي توقعات البيئة العالمية 
) ٢٠٠٧(، ٢٣/١١ عن تنفيذ مقرر مجلس اإلدارة )٣٣(ين في مجال البيئة، وتقديم تقرير مرحليالمساواة بين الجنس

والذي أعد  تلبية للتكليف الصادر للمدير التنفيذي للبرنامج والعمل على زيادة إدماج المساواة بين الجنسين في األنشطة 
متكافئة في صنع القرار بين النساء والرجال وإدماج قضايا المشاركة الل"ويتصدى التقرير .  البيئية وبرنامج اليونيب

ويتطرق التقرير الى .  "المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج البيئية، وتقييم أثر السياسات البيئية على المرأة
فترة الالحقة ومما تم تنفيذه في ال.  ٢٣/١١خطة العمل التي أقرت بشأن قضايا المساواة وضمان التنفيذ الكامل للقرار 

 إعداد مسح عام، تطوير مقترحات بمشاريع، وتحالفات مع منظمات دولية تعمل في مجال إقرار و،إلصدار القرار
 تضمنت مبادئ توجيهية واضحة وتوقيتات زمنية لإلدماج ،المساواة والبيئة وخطة لليونيب للمساواة بين الجنسين

 .العملي والفعال
 

 ي منطقة اإلسكواخطة للتعاون لتحسين البيئة ف
 

بالتعاون مع مكتب اإلقليم السابقة وذلك تطبيق أجزاء من الخطة في منطقة اإلسكوا يمكن للدول األعضاء 
 .لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وموقعه بالنسبة لغربي آسيا في البحرين

 
_____________ 

 )٣٣  (UNEP/GC/24/8٢٠٠٦أكتوبر /، تشرين األول)  ٢٠٠٧ لمجلس اإلدارة ٢٤الدورة نوقش التقرير في. 
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حتى يتسنى تحديد الحالة الراهنة للمساواة بين الجنسين والبيئة في الممارسات :  المسح الحكومي )أ(
الحكومية ولجمع أمثلة عن وسائل العمل الحكومية التي تقضي الى مشاركة المرأة في صنع القرار البيئي، 

يم عم بوضع وت،WEDO ية للبيئة والتنميةئنسالاركة مع المنظمة اقام برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالمش
الدائمين لبرنامج اليونيب والوزراء المسؤولين عن البيئة في جميع  على لجنة الممثلين ٢٠٠٦استبيان عام 
والغرض من االستبيان هو أن تتقاسم الحكومات وأصحاب المصلحة األمثلة الجيدة للمبادرات .  أرجاء العالم

 ويستكشف العناصر المهمة ، ويغطي االستبيان قضايا السياسات.  النوع االجتماعيب عديئية التي تراعي الب
وذات الصلة بإدخال قضايا مساواة الجنسين ضمن التيار العام مثل تخصيص الموارد والتدريب وبناء 

لى جانب استخدام المؤشرات ارات وتقييم أثر قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج البيئية، ادلقا
المصن فة حسب الجنس في القطاعات البيئية، وفي القسم المتصل بتعزيز دور المرأة الريادي، دعا االستبيان 

 دولة أجابت ٢٧الحكومات الى تقاسم األمثلة الجيدة للمبادرات البيئية التي تراعي النوع االجتماعي، ومن بين 
 .م تجب إال دولة عربية واحدة هي سورية على االستبيان، ل٢٠٠٦على االستبيان حتى نهاية 

 
برنامج " قام برنامج اليونيب بوضع ٢٣/١١بناء على القرار :  برنامج تعليم الشابات من النساء )ب(

ويهدف  ."تعليمي لتشجيع الشابات من النساء على القيام بدور فعال في صياغة السياسات البيئية وصنع القرار
في تطوير  ق كادر من النساء الشابات المتخصصات في شؤون البيئة لتولي أدوار رياديةالمشروع الى خل

 .السياسات والبرامج في العقود القادمة
تطوير يهدف المشروع الى :  التعلم من دراسات الحالة المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين والبيئة )ج(

لمنفذي السياسات والبرامج في مجال برامج توى المتوسط دراسات الحالة لبناء قدرات فئة معينة من المس
 .إدماج قضايا الجنسين والبيئة

ال يزال هناك نقص كبير في كثير من االحصاءات :  البيانات المبوبة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين )د(
ى تجميع وتطوير الوطنية الموثوق بها والمتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين وما زال العمل جار  عل

وتحسين المفاهيم واألساليب لجمع وإصدار اإلحصاءات التي تحدد الفروقات بين الوصول الى الموارد 
فمثال  في لبنان والسودان وكجزء من التقييم الذي يجرى .  والتأثيرات البيئية المختلفة على النساء والرجال

التفاوض مع منظمات نسائية ومنظمات غير حكومية عات وتأثيرها على البيئة يجري الألوضاع الالحقة للنز
 .ذات الصلة وإجراء التدريب الالزم قبل جمع البيانات

 
كيف ولماذا ت عتبر قضايا الجنسين من القضايا المعنية بتنمية القدرات ألجل تحسين الوضع  -٢ 
 )٣٤(البيئي؟

 
 دعمتعتمد على بعضها البعض وتهما مكونات إن التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة،  

إن النمو االقتصادي في حالة التنمية المستدامة، عنصر ضروري لدعم التنمية .  مكونات التنمية المستدامة
كذلك فإن التنمية المتكافئة االجتماعية التي تعترف بتمكين الفقراء، وخاصة .  االجتماعية والعدل االجتماعي
 .قر، ت عتبر حالة ضرورية الستغالل موارد البيئة بشكل مستدامالنساء الالتي يعشن في حالة الف

 
دون تخصيص عتبر جميع السكان ت لبيئة،السياسات المعنية باواعتبار  حياد قضايا الجنسين لةإن مسأ 

الحقيقة ان هذه السياسات قد يكون لها تأثيرات مغايرة بالنسبة للنساء ي ف مستفيدين بالتساوي، فاالحتياجات،
سر بسبب التمييز في الرواتب ألان األسر التي تعتمد على ربة األسرة تصبح عادة األفقر بين ا.  رجالعن ال

 .بين الرجال والنساء وبسبب التفرقة بين الجنسين في المهن في سوق العمل
______________ 

  1,3(Breifing notes( .training/org.unep.wwwراجع األنماط السلوكية ذات الصلة بالبيئة ) ٣٤( 
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مثال  إن التفرقة ما .  الفروقات االجتماعية واالقتصادية ما بين الجنسين قد تستتبعها إنعكاسات بيئية 
كما إن واجبات .   مخاطر بيئية مختلفة للنساء والرجالإلىة قد تؤدي يالصناعتوزيع المهن بين الجنسين في 

ء األسرية تعني في بعض الدول أن النساء بالخصوص يتعرضن للمخاطر البيئية المنزلية مثل مخاطر النسا
 .نار الطبخ داخل المنزلتلوث الهواء بتأثير  من المشاكل الصحية الناتجة عن هيالتنفس و

 
ة المعنية بتنمية السياسات المستدامالفردية الخيارات  في لال تشكل مجرد عامقضايا الجنسين  

ب المؤسسات والتجمعات لتحديات واوالبرامج، بل ان قضايا الجنسين والتمييز بينهما قد يؤثر على كيفية تج
كثير .  تظهر هذه الفروقات بين الجنسين في التمييز الحاصل على المستوى المؤسسيو.  التنمية المستدامة

وتنقصهم عادة القدرة على .   تحليالتهممن المحللين قد ال ينظرون للفروقات ما بين الجنسين كعامل مهم في
 . في مجاالت إختصاصهمأهميةتقدير كيف ولماذا تكون الفروقات بين الجنسين والتمييز بينهما ذات 

 
يئة هي من القضايا بلاغياب النساء عن اللجان والهيئات التي تخطط للتنمية المستدامة والحفاظ على  
نوعية واستدامة برا  هاما  في التنمية المستدامة من خالل اهتمامهن حيث يمكن ان تلعب النساء دو.  المؤثرة

في مواقف تحددت ومية والطموحات المستقبلية للنساء يلان الحياة إال أالحياة لألجيال الحاضرة والمستقبلية، 
الكاملة همة ها بأشكال غير محقة اجتماعيا  واقتصاديا  وتنقصها الموارد التي تمنع المسايإلتمييزية، والوصول 

 .اإلدارةوفي اتخاذ القرارات في في التعليم، و
 

 إال أنه .المستدامةالبيئية تخطيط التنمية ل قضايا الجنسين حول ةعرفمحصل بعض التقدم في زيادة ال 
 .)٣٥(القراراتاتخاذ  على كل المستويات من تكوين السياسات واتمازالت النساء مهم ش

 
يد للتنمية المستدامة العديد من القدرات والكفاءات، الترتيبات المؤسسية،  النافذ والمفالتخطيطيستجوب 

لى بعض هذه إصول وللان التوزيع غير المتكافئ .   اإلرادة السياسيةإلى باإلضافةالمعلومات، والموارد 
 .مةالنساء والرجال، هي إحدى تحديات تنمية القدرات من أجل سياسة وبرامج تنمية مستدالكل من العوامل 
  

 والذي ، على االهتمام المطلوبالمساواةقضايا النساء وأن تحصل يجدر القيام بجهود مضافة لضمان 
إن كفاءة هذه الجهود قد تتحسن بشكل .  ، ومنهاج عمل بيجين٢١تم اعتماده في االتفاقات الدولية مثل أجندة 

 .جيد من خالل استعمال سياسات متحسسة لقضايا الجنسين
 

 :استراتيجيات أساسية للتحرك مبينة كما يليه بثالث يمكن التنوي
 
في " كمجموعة رئيسية"  فقد تم االعتراف للنساء .  زيادة قدرة النساء للمساهمة في اتخاذ القرارات-أ
 التنمية إلىساسية للوصول أ هي البيئيةمبادرات الفي النساء  ةكما ان مساهم.  ٢١ من أجندة ٢٤الفصل 
 .المستدامة

 القضايا السياسية أو معالتفاعل النساء ول احتل عندما االرجتنطبق على لنساء عقبات ال تواجه ا
 :يتضمنالعقبات لمواجهة ستراتيجيات التي تم وضعها في منهاج عمل بيجين المثال لولمتابعة مهن علمية، 

_____________ 
 .٢٠٠٢ تمكين المرأة في نيويورك، المعد ة من ق ب ل قسم) ٣ و١رقم (تمت ترجمة األوراق المرجعية )  ٣٥( 

 .٢٠٠٢ سنوات، نيويورك، ٥ إعالن ومنهاج عمل بيجين مع اإلعالن السياسي والوثيقة الختامية لمؤتمر بيجين بعد – 
 .٢٤، فصل ٢١راجع أيضا  أجندة 
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 اتخاذ القرارقدراتهن الذاتية وللتشجيع في توفير التدريب القيادي لمساعدة النساء لمضاعفة  •
 .ول الى المواقع اإلداريةوالوص

مواقع استشارية والتي تؤخذ فيها القرارات والترفيع النساء في  لتوظيف وتعيين ألسسمراجعة ا •
 .لمواقع رئيسية لضمان أن ال تمييز ضد النساء

لمساهمة في الجهود االنتخابية، واألنشطة في اتطوير االجراءات والتدريب لتشجيع النساء  •
 .لمجاالت القياديةالسياسية وغيرها من ا

 
   األدوار النسائية في إدارة المناطق الجافة -٩ اإلطار

 
 في سبيل التعرف على األدوار األساسية التي تؤديها النساء في إدارة المناطق الجافة، التزمت الجهات المعنية  

. اء في القرارات التي تؤثر عليهنباتفاقية مواجهة التصحر، بتطوير الوعي وتوفير مساهمة السكان المحليين، باألخص النس
 راجع علن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمواجهة التصحر والجفاف عن مبادرات خاصة لدعم هذه التوجهاتأو

(www.undp.org/seed/unso/women). 
 

تطوير المهارات والتغيير المؤسسي :  قضايا الجنسيندماجتقوية القدرات للمؤسسات العامة إل -ب
يجب على اإلدارة أن تجعل هذه المسألة من القضايا المهمة .  تعميم قضايا الجنسينو إدماجين ألجل مطلوب

، وتضمن أن لدى الموظفين الموارد والكفاءات والمعلومات والوقت لتضمين هذا الب عد في بشكل دائم
جمعها وتصنفها حسب اإلحصاءات ذات العالقة المعنية باالحتياجات الفردية يجب .  أعمالهم بشكل مستمر

 .النساء والرجالكل من على المتخذة قرارات الالجنس والعمر، وتحليل االنعكاسات للسياسات المقترحة و
 

   تجربة إثيوبيا إلدماج قضايا الجنسين-١٠ اإلطار
 

حيوية حددت ستة مجاالت كما . إثيوبيافي البيئية  اتلسياسفي اسياسات تعميم قضايا الجنسين  ١٩٩٩ابتدأت في  
ب لتثبيت أدوار محددة ومسؤوليات إطار زمني لالنتهاء يدعو التوجه الجديد يإلللتدخل، كل منها يتضمن مؤشرات وأس

تطوير طرق تقييم المساهمة ) ب(تدريب الموظفين األساسيين في قضايا الجنسين ) أ (يتضمنلقضايا الجنسين والبيئة 
تنظيم استشارات لمجموعات نسائية ) د( ألجل البرامج وتخطيط المشاريع تنمية االجراءات واألدلةبتنويه ) ج(الريفية 

 .وشبكات لتوفير مجاالت االستشارة في شؤون الحماية والبيئة
 

انخراط بعيد المدى من ق ب ل نقاط االرتكاز وتنظيم استراتيجية لتعميم قضايا الجنسين السياسات البيئية وتضمن  
إعداد ورش وطنية وإقليمية عديدة بوجود البرامج  والعاملة مع استشاريين، كما تضمن لقضايا الجنسين في أجهزة البيئة

بإعداد استراتيجيات إقليمية للحماية البيئية والتي تضمنت منهج مناطق محلية كذلك قامت ثمان .   مشارك١٨٠٠ من أكثر
 .يأخذ بعين االعتبار قضايا الجنسين

 
 :المصدر

   ٢٠٠١كورال ورانسون    
 

إن التفاعل النشط للمجتمع :  الناشطة في مجال البيئة  تقوية المنظمات النسائية غير الحكومية-ج 
وفر إمكانيات رئيسية لتحسين قدرات المنظمات البيئية، يالمدني في نقاش التوجهات واالستراتيجيات 

. دائل التنمية المستدامةالقضايا البيئية ومتابعة ببإثارة االهتمام بهذه الجمعيات باشرت حيث  ،النسائية
الدعاية، زيادة الشبكات مع المرافعة وفي طرق الحاصل تستطيع هذه المنظمات أن تستفيد من التطور 

 .معلوماتلجمع التدريب ولل طرق فنية إلىمنظمات مماثلة في التوجه وتحسين قدرات البحث والوصول 
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ة يلال باستعمال االتصال بالراديو بكفاءة عفي البرازي قامت المنظمات النسائية غير الحكوميةولقد  
 .للوصول للنساء  وتوزيع المعلومات ذات الحساسية بقضايا الجنسين وزيادة مساهمتهن

 
 القدرات المؤسسية للعمل مع قضايا الجنسين في التنمية المستدامة

  مستقبليةسودرك أوقضايا للمتابعة وألخذها بعين االعتبار 
 لقدرات على المستوى المؤسسيتقييم ا مجال القدرات
الوضوح حول جدوى قضايا : الفهم وااللتزام

 ،لتنمية المستدامةلالجنسين في التخطيط 
وااللتزام بتطبيق الب عد االجتماعي على مستوى 

 .بقية المستوياتعلى القرارات العليا و

  هل يوجد التزام بتطبيق قضايا الجنسين من ق ب ل قيادة المؤسسة، وكيف -
م التعبير عن هكذا التزام؟ هل يوفر للعاملين الموارد الالزمة للتنفيذ؟ يت

 هل للمؤسسة استراتيجية لتعميم قضايا الجنسين ؟
في قضايا (هل تم تفعيل االلتزام الحكومي ضمن المؤسسات الحكومية 

والتي نصت عليها المعاهدات والمؤتمرات الدولية مثل ) المرأة والبيئة
 المؤتمر الدولي للبيئة؟منهاج عمل بيجين و

األجهزة واالجراءات الالزمة لتفعيل وتعميم 
ها والتأكد من يإل يتم االلتفات :قضايا الجنسين

 .وجودها ومراقبتها خالل التطبيق

  هل تستطيع مؤسسة : هل تم اعتبار أية قضايا يجدر تطبيقها؟ مثال-
ؤسسة البحثية تعليمية تقدير قضايا الجنسين من مناهج الدراسة؟ وهل الم

 أخذت وهلتستطيع مراجعة برامج وخطط البحث والمشاريع المتفرقة، 
أجهزة المؤسسة تسهل باالعتبار اهتمامات الجنسين كل على حدة، وهل 
 .تبادل المسؤوليات المؤسسية بالنسبة لقضايا الجنسين

 أيضا  إذا كان لدى المؤسسة استراتيجية لتعميم قضايا الجنسين، فهل يتم -
 .ع منهاج عمل بالتالزم مع الموارد الضرورية لضمان تطبيق التوجهوض

  هل توجد رابطة ما بين المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ قضايا -
 المعنية بشؤون  وبقية الهيئات واألجهزة الحكومية،الجنسين وإزالة التمييز

 .المرأة
لحصول على   هل تتضمن اجراءات تقييم آثار وانعكاس التلوث البيئي ا-

 بيانات ومعلومات إحصائية مفصلة حسب الجنس؟
  هل سياسات ومشاريع تقييم األثر البيئي تتضمن شرط تضمين تقييم -

 قضايا الجنسين أو انعكاساته على كل من الرجال والنساء؟
  هل يتضمن التحليل قضايا االنعكاس على كل من الرجال والنساء -

 بشكل روتيني ودائم؟
 : البيانات والبحثالمعلومات،

توفر النصوص الضرورية مثال  حصول النساء 
والرجال  وسيطرتهم على حاجاتهم من المياه، 
تحديد الفرق ما بين استعمال النساء والرجال 
للمياه، الفرق بين مشاركة النساء والرجال في 
المجتمع المدني وتوفر بيانات مفصلة حسب 

 .الجنس

  بيانات مفصلة حسب الجنس؟  هل تجمع المؤسسة بشكل دوري-
فروقات بين الجنسين، سبب وجود  ية  هل توجد معلومات حول كيف-

ملكية األرض، السيطرة على (والتمييز في مجاالت قطاعات محددة 
الموارد، تقسيم العمل في األنشطة الزراعية، الفرق في استخدام المياه ما 

 القرارات ما بين النساء ت في المشاركة باتخاذوابين الرجال والنساء، التف
 جه المختلفة للمؤسسات الحكومة؟ووالرجال في األ

   هل هناك أجهزة قائمة تضمن بناء وتطوير هكذا معلومات؟ -
تحديد : الكفاءات في التحليل، التخطيط واإلدارة

ومتابعة قضايا الجنسين المعنية بمهام 
 .المؤسسة

بالوعي والقدرات ) ياتوعلى كل المستو(  هل يتمتع جميع العاملين -
للب عد االجتماعي في أهمية ومعنى سبب إعطاء  يةلتحديد وتعيين كيف

 عملهم؟
 تستطيع أو  هل توجد خبرات محددة بقضايا الجنسين ضمن المؤسسة -

 .ها من خالل عالقاتها الخارجية؟يإلالمؤسسة جلبها والوصول 
والتي من خاللها : طرق ومجاالت المساهمة

 ،افعات عن حقوق النساءدء والمتتمكن النسا
ستراتيجية، إقضايا نقاش  المشاركة في من

البرامج ولويات المؤسسية، واألووضع 
 .والتقييم

 إلى باإلضافة  هل توجد لدى المؤسسة ارتباطات مع منظمات خارجية -
 شبكات عالمية والتي أوالمنظمات النسائية التي لديها اهتمامات مماثلة 

 ين بمهام المؤسسة؟تدخل قضايا الجنس
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   إدماج قضايا الجنسين في السياسات والبرامج للتنمية البيئية-١١ إطار
 

 ٢٤، فصل ٢١أجندة 
 

ستراتيجية للتغييرات الالزمة إلزالة المعوقات الدستورية، إأن تقوم بالتطوير واإلعالن عن "لى الحكومات إيوعز  
االقتصادية التي تحد من المشاركة الكاملة للنساء في التنمية البيئية المستدامة وفي القانونية، اإلدارية، الثقافية، االجتماعية و

 ). ج٢الفقرة " (الحياة العامة
 

 :المصدر
  .منهاج عمل بيجين األهداف اإلستراتيجية   
 
 
 
 تحسين البيئة على وظ الحفادور المرأة العربية في -٣

 
 ةدول ١٨وعلى صعيد  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة تم في  الذي )٣٦( استطالع لمجلة البيئة والتنميةيؤكد

 رجال، على االختالف في الرؤية بين  في المائة٧٣ نساء و في المائة٢٦من عربية والذي غطى عينة 
يئي في الدول العربية،  أقل تفاؤال بالوضع الب العربيات الرجال والنساء بالنسبة لقضايا البيئة، فالنساء

أكثر من الرجال، وتختلف النساء بالتشديد علي اعتبار الحروب والنزاعات ضخامة التلوث بعر والمرأة تش
المسلحة من أكثر األسباب المؤذية للبيئة، كما أن النساء أكثر استعدادا  للعمل علي مكافحة أسباب التلوث من 

 .ات المنظمة للعمل الجماعييلآلالمنطقة ل الرجال، إال إن النساء تؤكد افتقاد
 

ة استقطعت من مداخلة تم تقديمها في جلسة خاصة تناقش دور المرأة العربية في يلاالفقرات الت
، ضمن مؤتمر للبيئة عقد في الكويت، حيث تم التساؤل عن مدى وعي النساء العربيات  )٣٧(تحسين البيئة

يئي؟ بال مكافحة التلوث أهمية هناك وعي جماعي نسائي بإذالمواجهة القضايا البيئية في المنطقة؟ وعما 
 هذا ةبالتأكيد يوجد وعي ولكنه ما يزال على مستوى األفراد، حيث لم يتم ترجماإلجابة على التساؤل و

ه في يإلوهذه هي غاية هذه الورقة المرجعية، ما يراد التطرق .   ليشكل عمل جماعي منظمالفرديالوعي 
 للعمل الجماعي ا  ليشكل رافديئهذه الفقرات التعرف على سبل تفعيل دور المرأة في مكافحة التلوث البي

 .لمكافحة التلوث البيئي الذي مازال في بدايته
 
 
 
 
 
 

________________ 
 بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب ٢٠٠٥٦/٢٠٠٦نظمت مجلة البيئة والتنمية، في الفترة )  ٣٦( 

ئة، اإلستطالع شمل عينة متنوعة للفئات العمرية والجنس اإلقليمي لغربي آسيا، بالتعاون مع مجلس الوزراء العرب للبي
 .ومكان السكن، وعلى أساس طوعي ودون مندوبين

 المؤتمر األوروبي –مداخلة تم تقديمها في جلسة خاصة تناقش دور المرأة العربية في تحسين البيئية )  ٣٧(
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٨-٢٦ الكويت، –العربي الرابع للبيئة 
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 إلىضرورة التوسع في دور المرأة الخاص بتحسين البيئة، وذلك من خالل التطرق عربيا  المطلوب  
االتفاقيات والقرارات الدولية المعنية بالبيئة، والتي صادقت عليها غالبية الدول العربية، مثل بروتوكول 

 والمعنية بتمكين المرأة في هذا كويوتو، االتفاقية االطارية بشأن تبدل المناخ وخاصة القرارات التي اتخذت
كما أكدت قرارات المؤتمرات الدولية مثل .  المجال تحت عنوان األهداف اإلستراتيجية المتعلقة بدور المرأة

 من ٢٤ وبالتحديد الفصل ٢١ وما ورد تحت بند أجندة ١٩٩٢المؤتمر الدولي  المعني بالبيئة والتنمية عام 
هذه .   تعزيز دور خاص للمرأة في حماية البيئةأهميةالذي نص علي األجندة الخاصة بقضايا المرأة، 

، وأغلب الحكومات ١٩٩٥ن ي التأكيد عليها عند انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجىالمقررات جر
العربية شاركت في هذا المؤتمر وأقرت إيجاد نموذج إنمائي جديد يدمج قضايا االستدامة البيئية مع قضية 

 فالمؤتمرات العالمية المعنية إذا .  ٢٠٠٢وكذلك في مؤتمر جوهانسبرغ عام .  والعدالة بين الجنسينلمساواةا
 النساء لن ةشاركم ىضاع النساء اعترفت بأن سياسات التنمية المستدامة التي ال تقوم علأوبتطوير وتعزيز 

 نحو فعال في توليد المعارف ىلسع للمرأة وعأو إشراك إلىيكتب لها النجاح، ودعت هذه المؤتمرات 
يمكن استعراض بعض هذه و.  والتثقيف البيئي وفي صنع القرار واإلدارة البيئية وعلي جميع المستويات

 : والتي لم تقدم الدول العربية على تطبيقهاالمقررات
 

 :ى التأكيد على في صنع القرارات البيئية جرتحت عنوان إشراك المرأة إشراكا  فعاال 
 

كفالة الفرص للنساء في المشاركة في صنع القرار البيئي من خالل العمل بصفتهن مديرات : أوال 
 . وذلك على المستوى الوطني واإلقليمي. ومصممات ومخططات ومقيمات للمشاريع البيئية

 
 .اتخاذ التدابير لتعميم مراعاة الفروق بين الجنسين عند تصميم وتنفيذ البرامج البيئية:  ثانيا 

 
ت لزيادة مشاركة المرأة كصانعة للقرار ومخططة وعالمة ومستشارة تقنية وبصفتها مستفيدة آلياوضع : لثا ثا

 .وذلك خالل تصميم وتنفيذ سياسيات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة
 

 من التخصصات تشجيع تعليم النساء والفتيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد وغيرها:  رابعا 
 الطبيعية حتى يتسنى لهن اإلسهام بشكل مستنير في تحديد األولويات المحلية واالقتصادية ةالمتصلة بالبيئ
 .ةوالعلمية والبيئي

 
عمال التقنية واإلدارية أل المشتغالت باإلى باإلضافةوضع برامج إلشراك النساء المهنيات والعالمات : خامسا 

يئية ووضع برامج لتدريب النساء والفتيات في هذه الميادين، كذلك إتاحة مزيد من والكتابية في اإلدارة الب
الفرص لتوظيف النساء وترقيتهن، واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز خبرة النساء ومشاركتهن في األنشطة 

 .البيئية
ك إجراء البحوث تشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بدور المرأة في تحسين البيئة بما في ذل:  سادسا 

 النساء الريفيات، والنساء العامالت في مجال إنتاج وجمع البيانات المتعلقة بفئات محددة من النساء مثال 
 .األغذية، وفي مصائد األسماك والعامالت في مصادر الطاقة وفي شركات إنتاج الطاقة واستهالكها

اإلقليمي لزيادة مشاركة المرأة في حماية البيئة، ات علي كل من الصعيد الوطني وآلي إنشاء وأخيرا :  سابعا 
جمعيات نسائية هناك تتواجد  و، البيئةىن النسائية للمحافظة علواأي تشجيع تكوين الجمعيات وشبكات التع

 تعمل لزيادة تحسين وضع المرأة في المجاالت المختلفة السياسية، واالقتصادية، والصحية، والمطلوب هنا
 .إنشاء مجموعات نسائية تعنى بمكافحة التلوث البيئي في المجتمع العربي الواسع ضرورة ىالتأكيد عل
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 المطلوب إنجازه
 من أجندة ٢٤ذ منهاج العمل والفصل يمن ضمن ذلك تشجيع التنسيق داخل المؤسسات الحكومية في تنف •

 ؛٢١القرن 
 تشجيع مشاركة المرأة في البلديات لمشاركة الرجل في خلق بيئة نظيفة؛ •
 مما يزيد من ة جمعيات مستهلكي المياه والطاقة وجمعيات الحفاظ علي البيئإلىيع انضمام النساء تشج •

 .دورها في اتخاذ القرار
 

تم إنجازه علي الصعيد العربي من هذه المقررات الدولية المعنية بإشراك النساء بقضايا الذي  ما واذا 
 . غيرهالبيئة وحماية المجتمع من التلوث البيئي والتصحر و

 
نه ال يزال هناك افتقار للوعي العام بالمخاطر البيئية التي تواجهها المرأة أ ال أون يسجل أيمكن  

خذ بعين ؤ اآلن ال يىفحت  بين الجنسين بالنسبة لتعزيز حماية البيئة ودور المرأة فيها،المساواةوبمنافع 
 .دوار النساء ومساهماتها في االستدامة البيئيةأاالعتبار 

 
 زيادة الوعي إلىكذلك لم يلحظ بصورة خاصة مشاركة المرأة في صنع القرارات البيئية والحاجة  

 ى المستوي المحلي الوطني، وال على حتى إشراك النساء ومنظماتهن ال علأولدي النساء بالقضايا البيئية 
المتخصصة بقضايا غلب الهيئات والمنظمات العربية اإلقليمية أ ،المستوي اإلقليمي المتخصص، مثال 

منظمة ومرتبطة بالبيئة مثل منظمات الجامعة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة التنمية الصناعية والتعدين، 
التربية والثقافة والعلوم، ومجلس الوزراء العرب المعني بالبيئة، وإدارة البيئة التابعة لألمانة العامة لمجلس 

ل الحكومات العربية، ب ر مع الهيئات النسائية المشكلة من ق واء لم تتشن الخليجي، جميعها بدون استثناواالتع
 إجراءات لتعزيز دور المرأة العربية ومشاركتها أوولم تتخذ على المستوى الوطني واإلقليمي أية قرارات 

 تخصيص أو مستوى تعيين خبرات نسائية علمية، وهي كثيرة، ى البيئة، إن كان علىفي المحافظة عل
 التذكير باالهتمامات أوات معينة لتشجيع برامج تتوجه باألساس للعنصر النسائي في المنطقة العربية ميزاني

 . أعمالها المعنية بالبيئةأوالنسائية ضمن أنشطتها، اتفاقياتها 
 

ل وزيرة في وزارة الدولة أوذكر أن مصر قامت بتعيين يومن التجارب الناجحة في المنطقة العربية  
نادية مكرم عبيد، وكذلك عينت قطر امرأة رئيسة وحدة الدراسات البيئية بجامعة قطر، / ة السيدةلشئون البيئ

 قضايا الجنسين في وزارة شئون البيئة وبتدريب النساء علي استعمال الغاز إدماجوقامت مصر بتسيير 
لمرأة علي  تدريب اىوفي سوريا شجعت خطط العمل الوطنية مشاركة المرأة، وجر. الحيوي في الطهي

ستراتيجية وخطة العمل المعنيتين بالتنوع البيولوجي، وفي إلإدارة الموارد البيئية لتعزيز مشاركتها في ا
األردن قدم برنامج المنح الصغيرة دعمه للمشاريع والبرامج البيئية المجتمعية التي تنفذها االتحادات 

لجان البيئية التابعة لشركات النفط، والدوائر النسائية، وفي الكويت تم تعيين نساء في قيادة عدد من ال
، ورشحت ضابطات اتصال بيئي للعمل مع )٣٨(الحكومية للبحث والدراسات مثل مراكز البحوث والدراسات

 دد منـ عالجامعة يخرج سنويا  ة، ويوجد تخصص فيـة بالقضايا البيئيـمنظمات غير حكومية في التوعي
ة والتنمية، وفي فلسطين نظمت حلقة تدريبية معنية بتعميم قضايا المتخصصات في قضايا البيئالنساء 

 .الجنسين في السياسات والخطط والبرامج البيئية
________________ 

وردود . إعالن ومنهاج عمل بيجين، مع اإلعالن السياسي والوثيقة الختامية لمؤتمر بيجين بعد خمس سنوات)  ٣٨( 
 ).٢٠٠٥اإلسكوا،  (٢٠٠٤الدول العربية على االستبيان عام 
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 العقبات
 

 أنه من أهم العقبات في تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار البيئي وإدراج أيضا يذكر 
 بين الجنسين في القضايا البيئية؛ عدم الوعي المجتمعي بالفوائد التي يمكن أن يجنيها المجتمع المساواةقضايا 

ن الجنسين في تعزيز حماية البيئة؛ فقد أفادت عدد من األقطار العربية  بيالمساواةوالتي يمكن أن تسهم بها 
أن غياب القضايا البيئية من المناهج الدراسية يعد سببا  من أسباب هذا االفتقار وتعترف معظم البلدان 

ساء ارتفاع معدالت األمية بين النمثل ذلك لأسباب تذكر بمحدودية مشاركة المرأة في صنع القرار البيئي، و
ومحدودية الحصول علي المعلومات والتدريب والتعيين في مراكز صنع القرار والتي هي بيد الرجال، 

 إلىوعدم توفر تخصصات في الشئون البيئية وقلة األبحاث في المجاالت البيئية المعنية بالمرأة، واالفتقار 
 .المعلومات والبيانات المصنفة حسب الجنس الستعمالها عند التخطيط

 
ن بين الحكومات واويعتقد إنه من الممكن إحراز تقدم نحو التنمية المستدامة من خالل توثيق التع 

 .والمجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية والقطاع الخاص
 
 العالقة بين المرأة والبيئة -٤
 

ع ن االتفاقات والمعاهدات التي وضعت تعكس تطور مفهوم موقأ )٣٩(٢٠٠٦ إلسكوالتحلل دراسة  
ثيرات الصحية أبعاد التإذاكرة في البداية التأكيد على تعرض المرأة للمخاطر البيئية من " رأة تجاه البيئةمال

للملوثات البيئية من ماء وغذاء وهواء، ومن خالل عملها في الزراعة والصناعة وتعرضها للملوثات 
كار في السبعينات والثمانينات باعتبار الصناعية والمبيدات الزراعية المختلفة، ثم التأكيد على تطور االف

لحاق الضرر بالبيئة،  خاصة في إن عن التدهور البيئي وكانت تالم بيساسيأللين اوحد المسؤأالمرأة هي 
ن تؤكد أن الدراسات والتجارب العديدة إ.  وميةيلا القصد ومن خالل ممارساتها أوالريف دون المعرفة 

ضرار بالبيئة إلس وضعها االجتماعي واالقتصادي وانه يمكن حصر البيئة يعكباضرار المرأة الريفية إ
للبيئة الناتج  تقاس بالضرر ضرار الألن هذه اأالل التوعية لنظم المحافظة على التربة، كذلك خوتفاديها من 

ن التدهور البيئي ناتج عن السياسات أ، وتبين الدراسات بات مثال اعن االستغالل العشوائي والتجاري للغ
بين الجنسين والذي زاد بدوره العبء على  ت ماواالقتصادية في البلدان االقتصادية والنامية واستمرار التفا

صورة برزت في التسعينات أنه كيف برزت الدراسة أ.   في الريفةالمراة من جراء التدهور البيئي خاص
دور المرأة أن والمفروض اعتبار . هاساسية في الدفاع عن البيئة وحمايتأصياء على البيئة وكأداة أوالنساء ك

وتؤكد .   كمقترحة للحلولأو مدبرة أودارية إر من خالل دورها كي تغيالمرأة أداةالفعال يتحقق عند اعتبار 
 التقدير الكامل، وخاصة في  إلىالدراسة انه مازال دور المرأة في حماية البيئة غير محسوب كليا ويفتقر 

ات لتفعيل دور المرأة في حماية البيئة وال تتوفر معلومات آلليا أوجد السياسات تو المنطقة العربية، حيث ال
دوار المرأة في ادارة الموارد الطبيعية أوتعدد الدراسة   .خصصة في هذا الموضوعتبحاث مأكافية و

 .وحماية التنوع البيولوجي، ومعالجة النفايات والحد من تلوث الهواء
 

 سبل تفعيل دور المرأة في حماية البيئة بضرورة مراعاة منظور النوع  علىاإلسكواكما تؤكد دراسة 
االجتماعي في كل السياسات والبرامح البيئية، تعميم التربية والتوعية واالرشاد البيئي وتمكين المنظمات 

 .د المقيدة للمرأةاليوالهيئات النسائية وتخطي العادات والتق
______________ 

 . ٢٠٠٦ة الريفية والتنمية، دور المرأة الريفية بإدارة الموارد الطبيعية والبيئية، المرأ: اإلسكوا)  ٣٩( 
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 في حماية البيئة، يبرز من خالل مشاركتها الفعالة في إنشاء ا  جماهيريا كما أن للمرأة العربية دور  
أدناه، ولقد أشارت وإدارة بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة ومنها المنظمات المذكورة 

العديد من الدراسات لهذه الظاهرة، نذكر منها ندوة عن دور المرأة العربية في حماية البيئة والتي عقدت في 
األردن، تونس، :  الندوة عدد من الدراسات تغطي الدول العربية التاليةوتضمنت، ١٩٩٠تونس عام 

ث تم استعراض ما تم إنجازه على مستوى السودان، سوريا، سلطنة ع مان، الكويت، العراق ومصر حي
الحكومات واإلشارة الى دور المرأة والذي يقتصر على التوعية والتنمية الريفية ومساهمة محدودة في 

 .)٤٠(٢٠٠٦عقدت في الكويت عام ندوة وأخرى المشاركة في إنشاء وإدارة الجمعيات غير الحكومية، 
 

مظاهر ) سبيكة النجار(البيئة في البحرين، وتذكر الكاتبة دراسة عن المرأة وتتضمن تقارير الندوة و 
أن كما .  تلوث البيئة في البحرين إال أنها تشير الى أن دور المرأة في الحفاظ على البيئة ال يزال هامشيا 

المرأة في بقية الدول العربية تساهم من خالل المشاركة في اللجان الحكومية المشك لة لحماية البيئة أو 
 .)٤١( والعاملة في مجال التوعية والتنمية المستدامةشاركة في عدد محدود من المنظمات غير الحكوميةبالم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 ).١٩٩٠(تونس " دور المرأة العربية في حماية البيئة)  "٤٠( 
 .نفس المصدر)  ٤١( 
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 :منطقة العربيةت غير حكومية وخبراء في مجال البيئة في النظمام
 السيدة رزان زعيتر

 المديرة العامة
 العربية لحماية الطبيعة

  األردن١١١٨١ عمان ٨١١٨١٥ :ب.ص
  jo.com.agpnature@go: بريد الكتروني

 
 الدكتور مشكان محمد العور

 عضو اللجنة العليا
 يئة زايد الدولية للبأمين عام جائزة

 دولة االمارات العربية المتحدة
  com.drmeshkan@yahoo: بريد الكتروني

   www.zayedprize.org.ae:  الموقع االلكتروني
 

 الدكتورة مرفت الهوز
 .  لبنان–عضو مجلس بلدية طرابلس 
 رئيسة لجنة البيئة والحدائق

     lb.edu.elhoz@balamand.mervat: بريد الكتروني
 

 السيدة منى ناصر
 ةمي المحدمدير إدارة الموار

 الهيئة العامة للبيئة 
  الكويت١٣١٠٤ الصفاة الرمز ٢٤٣٩٥ :ب.ص

 دولة الكويت
  kw.org.@epamuna: بريد الكتروني

 
 الدكتور عبد اهللا عبد القادر نصير

 المنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة والتنمية
 ٢١٤٨٤ جدة ١٧٠٨٤. ب.ص

 .المملكة العربية السعودية
  com.aan_raed@hotmail: بريد الكتروني

 
 السيدة ميالني هتشنسن 

 ج مشارك برنام
 برنامج االمم المتحدة للبيئة 
 المكتب االقليمي لغرب اسيا

  المنامة ١٠٨٨٠.ب.ص
 مملكة البحرين
  bh.org.hutchinson@unep.Melanie: بريد الكتروني

 bh.org.unep.www:  الموقع االلكتروني
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 الدكتور احمد علي غصن
 قليمي لبرنامج التصحرإلقليمي لبرنامج الموارد الطبيعية والمنسق اإلالمسؤول ا

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة المكتب اإلقليمي لغرب أسيا
 ١٠٨٨٠: ب.ص

  مملكة البحرين،المنامة
  bh.org.ghosn@unep.ahmad: بريد الكتروني

 
 السيد محمد الطاهر المخ

 رئيس جمعية نادي الشبان والعلم
 تونس– حمام االنف ٢٠٥٠ الحي المعدني ٣٠ان البريدي والعن

 ٢١٦٧١٢٩٣٠٣٣: تليفاكس
  fr.cjshlif@yahoo: بريد الكتروني

 
 خولة المهن دي
 قاء البيئةجمعية أصد

 ٣٧٧١٤: ب.ص
 المنامة، مملكة البحرين

 ٩٧٣-١٧ ٤٢١ ٤١٣: فاكس
 COM.ALMUHANNADIKHAWLA@GMAIL: البريد اإللكتروني

                   INFO@NATURALBAHRAIN.ORG 
                   
 ندى بشارة
 المدير العام
 لخط األخضرمؤسسة ا
 ١٧٤سبيرز 

 بيروت، لبنان
 ٩٦١-١-٧٤٦٢١٥: تليفاكس

 greenline@greenline.org.lb:  البريد االلكتروني
 

 السيد وائل حميدان
 جمعية السالم األخضر/ برنامج توعية لبنان 

 ٠١-٧٥٥٦٦٤: فاكس
 بيروت، لبنان

 gpmedleb@diala.greenpeace.org : البريد اإللكتروني
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 ألولالمرفق ا
 
 

 ٢٠٠٤/٤القرار 
 استعراض االستنتاجات المتفق عليها في المجلس االقتصادي واالجتماعي

 بشأن تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج
 في منظومة األمم المتحدة

 
 ،)٩(إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 
 بشأن تعميم مراعاة منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج ١٩٩٧/٢ إلى االستنتاجات المتفق عليها شيرإذا ي 

، بإجراء استعراض وتقييم على ٢٠٠٤ للقيام أثناء جزئه التنسيقي في عام ٢٠٠٣/٨٧في منظومة األمم المتحدة، وإلى مقرره 
 نطاق المنظومة لتنفيذ االستنتاجات المتفق عليها،

 
تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع "، بشأن إدراج بند فرعي معنون ٢٠٠١/٤١ إلى قراره إذ يشير أيضا  

 ،٢٠٠٣/٤٩ و٢٠٠٢/٢٣، وكذلك إلى قراريه "سياسات وبرامج منظومة األمم المتحدة
 

التنفيذ الكامل لمنهاج  على أن مراعاة تعميم المنظور الجنساني يشكل استراتيجية رئيسية من أجل وإذ يعيد التأكيد 
 عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بوصفها مكملة لالستراتيجيات المتعلقة بتمكين المرأة،

 
 الحفاز الذي تقوم به لجنة وضع المرأة ، وكذلك الدور الهام الذي يضطلع به المجلس وإذ يشدد على الدور 

 عية العامة، في تعزيز ورصد تنفيذ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة األمم المتحدة،االقتصادي مع الجم
 

 كإطار عمل سليم لتعزيز ورصد تنفيذ تعميم مراعاة المنظور ١٩٩٧/٢ استنتاجاته المتفق عليها تأكيديعيد  -١ 
 الجنساني داخل منظومة األمم المتحدة؛

 
 في المجلس ١٩٩٧/٢ بشأن استعراض وتقييم تنفيذ االستنتاجات المتفق عليها  بتقرير األمين العاميرحب -٢ 

 االقتصادي واالجتماعي على نطاق المنظومة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني على صعيد منظومة األمم المتحدة؛
 

ور الجنساني في السياسات  بالتقدم الذي أحرزته األمم المتحدة في تعميم مراعاة المنظيحيط علما  مع التقدير -٣ 
، بما في ذلك األنشطة الجارية والجهود المبذولة من جانب الكيانات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، ١٩٩٧والبرامج منذ عام 

 على الصعيد الفردي ومن خالل التعاون المشترك بين الوكاالت على السواء؛
 

ل األمم المتحدة عملية مستمرة وأنه من المطلوب  بأن إدماج منظور جنساني في جميع جوانب عميسلم -٤ 
 ؛١٩٩٧/٢اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة، كمسألة ملحة، لضمان التنفيذ التام لالستنتاجات المتفق عليها 

 
بأن تشجع الجمعية العامة لجانها وهيئاتها الحكومية الدولية األخرى على اتخاذ تدابير إضافية إلدماج يوصي  -٥ 
جنسين بصفة منتظمة في جميع مجاالت عملها، بما في ذلك التنفيذ المتكامل والمنسق والمتابعة المنتظمة لنتائج منظور ال

  المعتزم عقده ٢٠٠٥مؤتمرات القمة واالجتماعات التي تعقدها األمم المتحدة، وبوجه خاص االجتماع رفيع المستوى لعام 
 ؛٢٠٠٤مايو /ر أيا٦ المؤرخ ٥٨/٢٩١عمال بقرار الجمعية العامة 

 
 التزامه بضمان ايالء اهتمام منهجي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جوانب عمله؛يؤكد من جديد  -٦ 

 
 مجالس إدارات الوكاالت والصناديق والبرامج التابعة لألمم المتحدة على أن تضمن إدراج منظورات يشجع -٧ 

 ها في مجال السياسات واالستراتيجيات والخطط متوسطة األجل جنسانية في جميع جوانب عمليات الرصد التي تضطلع ب

                                                 
)٩(  E/2004/INF.2/Add.2. 
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وأطر التمويل متعددة السنوات واألنشطة التنفيذية، بما فيها تلك المتعلقة بتنفيذ إعالن األلفية ونتائج االجتماعات ومؤتمرات 
 القمة التي تعقدها األمم المتحدة في الميدانين االقتصادي واالجتماعي؛

 
للجان الفنية اتخاذ تدابير إضافية إلدراج التوصيات المقدمة من لجنة وضع المرأة بشأن مجاالت ا يطلب إلى -٨ 

عملها وإدماج منظورات جنسانية بالكامل في أعمالها، بما في ذلك من خالل برامج عملها السنوية أو متعددة السنوات، وفى 
القمة التي تعقدها األمم المتحدة، ويطلب، لهذا الغرض، إلى مكتبه المتابعة المتكاملة والمنسقة لالجتماعات الرئيسية ومؤتمرات 

 زيادة تعزيز الحوار المنتظم مع مكاتب اللجان الفنية بشأن مسألة مراعاة المنظور الجنساني؛
 

 جميع كيانات منظمة األمم المتحدة تعزيز فاعلية الموارد المخصصة لقضايا الجنسين ولمراكز يطلب إلى -٩ 
ن الجنسين واألفرقة المعنية بالمواضيع المتعلقة بنوع الجنس وذلك من خالل إنشاء واليات واضحة وضمان التدريب التنسيق بي

 المناسب على الوصول إلى المعلومات وإلى الموارد الكافية والثابتة وزيادة دعم مشاركة كبار الموظفين؛
 

تعلق بكيانات األمم المتحدة وهيئاتها الحكومية  لجنة وضع المرأة على مواصلة دورها الحفاز فيما ييشجع -١٠ 
 الدولية وتقديم مزيد من التوجيه العملي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

 
إلى جميع كيانات منظومة األمم المتحدة ، بما فيها الصناديق والبرامج أن تدرج منظورات جنسانية يطلب  -١١ 

من، في إطار والياتها، تقديم تقارير منهجية متكاملة عن جهودها المبذولة في إدماج في برامجها وأنشطتها التنفيذية وأن تض
 المنظور الجنساني في عمليات التقييم والرصد القائمة في إطار منظومة األمم المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة 

 باألهداف اإلنمائية الواردة في إعالن األلفية؛
 

األمم المتحدة أن تواصل تعزيز التعاون والتنسيق وتقاسم المنهجيات  جميع كيانات منظومة يوصي -١٢ 
والممارسات الجيدة، بما في ذلك استحداث أدوات وعمليات فعالة للرصد والتقييم داخل األمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ 

ية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ، ال سيما من خالل الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعن١٩٩٧/٢االستنتاجات المتفق عليها 
 ويوصي كذلك أن تولي جميع األجهزة المشتركة بين الوكاالت اهتماما بمراعاة المنظور الجنساني في أعمالها؛

 
 كانون ٢٢ المؤرخ ٥٨/١١٤٤بالعمل المضطلع به بالفعل لتنفيذ قرار الجمعية العامة يحيط علما   -١٣ 

 اصلة الجهود المبذولة نحو تنفيذه بالكامل؛، ويحث على مو٢٠٠٣ديسمبر /األول
 

بشأن المرأة والسلم ) ٢٠٠٠ (٣٢٥ بالعمل المضطلع به بالفعل لتنفيذ قرار مجلس األمن يحيط علما  أيضا  -١٤ 
 واألمن، ويحث على استمرار الجهود المبذولة لتنفيذه على الوجه األكمل؛

 
 يانات األمم المتحدة بوضع خطط عمل لها حدود زمنية من  األمين العام أن يضمن قيام جميع كيطلب إلى -١٥ 

، التي تعالج الفجوة بين السياسة والممارسة على النحو المحدد في تقرير األمين ١٩٩٧/٢أجل تنفيذ االستنتاجات المتفق عليها 
 إنشاء آليات تكفل المساءلة العام، بغية تعزيز االلتزام والمساءلة على أعلى المستويات داخل منظومة األمم المتحدة، وكذلك

 والرصد المنهجي وتقديم تقارير عن التقدم المحرز في التنفيذ؛
 

، في إطار ١٩٩٧/٢ األمين العام أن يواصل استعراض تنفيذ االستنتاجات المتفق عليها يطلب أيضا  إلى -١٦ 
اعي وإلى الجمعية العامة حول المتابعة والتقدم تقاريره السنوية المقدمة إلى لجنة وضع المرأة وإلى المجلس االقتصادي واالجتم

المحرز في تنفيذ كيانات األمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية لبرنامج عمل منهاج بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة 
 خطط العمل المتعلقة والعشرين للجمعية العامة، مع تركيز خاص على تضييق الفجوة بين السياسات والممارسة استنادا  إلى

 بتعميم 
 مراعاة المنظور الجنساني؛

 
 في دورة مقبلة قبل عام ١٩٩٧/٢ استنتاجاته المتفق عليها  إجراء استعراض وتقييم إضافيين لتنفيذيقـرر -١٧ 
٢٠١٠. 

 
 الجلسة االفتتاحية السابعة والعشرين



 -٧٦-

 ٢٠٠٤يوليو / تموز٧
 المرفق الثالث

 
 ٢٠٠٥/٣١القرار 

 المتحدة  المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة األممتعميم مراعاة
 

 إن المجلس االقتصادي واالجتماعي،
 

 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات ١٩٩٧/٢ استنتاجاته المتفق عليها إذ يؤكد من جديد 
  ٢٠٠٢/٢٣، و٢٠٠١يوليو / تموز٧ المؤرخ ٢٠٠١/٤١راته ، وإذ يشير إلى قرا)١٠(والبرامج في منظومة األمم المتحدة

 ،٢٠٠٤يوليو / تموز٧ المؤرخ ٢٠٠٤/٤، و٢٠٠٤يوليو / تموز٢٤ المؤرخ ٢٠٠٣/٤٩، و٢٠٠٢يوليو / تموز٢٤المؤرخ 
 

 أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يشكل استراتيجية مقبولة عالميا  لتعزيز المساواة بين وإذ يؤكد من جديد أيضا  
 ،)١٢( ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة)١١(لجنسين ويمثل استراتيجية حاسمة لتنفيذ منهاج عمل بيجينا
 

  الدور المحفز الذي تقوم به لجنة وضع المرأة والدور الهام الذي ينهض به المجلس االقتصادي وإذ يؤكد 
مل على تشجيع ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة األمم واالجتماعي والجمعية العامة في ميدان الع

 المتحدة،
 

 ،)١٣( باإلعالن الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة واألربعينوإذ يرحب 
 

لثة  بتقرير األمين العام عن متابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثايرحب -١ 
، وال سيما فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كيانات )١٤(والعشرين للجمعية العامة وعن التقدم المحرز في ذلك

 منظومة األمم المتحدة؛
 

 ما أحرزته كيانات األمم المتحدة من تقدم وما تبذله من جهود مستمرة في العمل على سد يالحظ مع التقدير -٢ 
مة بين السياسات الموضوعة والممارسات العملية المتصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال عمل كل الثغرات القائ

 منها؛
 

 بشأن الثغرات التي ما زالت قائمة بين السياسات الموضوعة والممارسات العملية مما يعرب عن القلق -٣ 
بينها اآلليات القائمة في ميادين جمع البيانات، والمساءلة، يطرح تحديات تتصل، بوجه خاص، بقصور اآلليات المؤسسية، ومن 

 والرصد، واإلبالغ، والتدريب، وكذلك بعدم كفاية االعتمادات المخصصة من الموارد؛
 

 جميع كيانات منظومة األمم المتحدة، مما في ذلك صناديق األمم المتحدة ووكاالتها وبرامجها، إلى يدعو -٤ 
لى التصدي للتحديات التي تواجهها عملية تعميم المناظير الجنسانية في السياسات والبرامج وذلك تكثيف جهودها في العمل ع

 :يلي بوسائل من بينها ما
  

وضع خطط عمل ذات مبادئ توجيهية واضحة بشأن التنفيذ العملي لهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني   )أ( 
 ا القبيل؛في السياسات والبرامج حيثما ال توجد خطط من هذ

                                                 
 ، الفصل الرابع، (A/52/3/Rev.1) ٣امة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم انظر الوثائق الرسمية للجمعية الع )١٠(

 .٤الفقرة 
، الفصل األول، )A.96.IV.13منشور األمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،  )١١(

 .، المرفق الثاني١القرار 
 .٢٣/٣- ودإ٢٣/٢-را الجمعية العامة دإقرا )١٢(
 ، )Corr.1 وE/2005/27( والتصويت، ٢٧، الملحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١٣(

 .ألف-الفصل األول
)١٤( E/2005/54. 
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ضمان أن تشمل خطط العمل جداول زمنية وأحكاما محددة بشأن اآلليات المؤسسية في كل من المقار  )ب( 

 والمكاتب الميدانية، وأن تكون تلك الخطط منسقة تنسيقا  تاما  مع األهداف واالستراتيجيات التنظيمية الشاملة؛
 

برنامجية وأطر التمويل المتعدد السنوات وفي جميع إدراج المنظور الجنساني في صلب الميزانيات ال )ج( 
 عمليات الميزنة المستندة إلى النتائج؛

 
ضمان التوعية والتدريب المستمرين لجميع الموظفين بشأن المسائل الجنسانية وذلك، بوسائل من بينها دمج  )د( 

 برامج التدريب القائمة ابتغاء زيادة فعاليتها؛المنظور الجنساني في جميع برامج التدريب، وتقييم أثر العنصر الجنساني في 
 

 بناء قدرة الموظفين على إجراء دراسات تحليلية جنسانية ومطالبتهم بتطبيق الدراسات التحليلية  )ه( 
 الجنسانية في مجالي وضع السياسات والعمل البرنامجي على السواء؛

 
 صارما بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتطبيقه في ضمان التزام كبار المسؤولين اإلداريين التزاما تاما )و( 

 السياسات والبرامج والمشاريع؛
 

تعزيز أنظمة المساءلة بالنسبة لجميع الموظفين فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بوسائل من  )ز( 
 بينها عمليات تقييم األداء؛

 
 قا  لالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، بما في ذلك إدراج المنظور الجنساني في آليات التشغيل، وف )ح( 

التقييمات القطرية المشتركة، وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وورقات استراتيجية الحد من الفقر، وأطر اإلبالغ 
الواردة في اإلعالن بشأن والتنفيذ، مثل األطر المتصلة بتنفيذ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا ، بما في ذلك األهداف 

 األلفية؛
 

مواصلة دعم الحكومات والتعاون مع المجتمع المدني في العمل على تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة  )ط( 
 االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛

 
ية وتعزيز تجميع وتأليف مواصلة تطوير وترسيخ أدوات الرصد والتقييم ومنهجيات تحليل اآلثار الجنسان )ي( 

 وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وضمان استخدام تلك البيانات؛
 

التشجيع على مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الرئيسية في مجالي االقتصاد الكلي والتنمية  )ك( 
 .االجتماعية وبرامج التنمية الوطنية

 
 كانون ٢٠ المؤرخ ٥٩/١٦٤لفعل تنفيذا لقرار الجمعية العامة  بالعمل المضطلع به بايحيط علما  -٥ 

  المتعلق بتحسين وضع المرأة في منظومة األمم المتحدة، ويحث على مواصلة العمل على تنفيذه بالكامل؛٢٠٠٤ديسمبر /األول
 

انات األمم  المستشارة الخاصة للشؤون الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة وكذلك كييشجع -٦ 
 المتحدة األخرى المختصة على مواصلة جهودها في العمل على التوعية بالقضايا الجنسانية على صعيد منظومة األمم المتحدة؛

 
 جميع كيانات منظومة األمم المتحدة بأن تواصل تشجيع التعاون والتنسيق والتشارك في المنهجيات يوصي -٧ 

اث أدوات وعمليات فعالة للرصد والتقييم داخل منظومة األمم المتحدة في إطار تنفيذ والممارسات السليمة بطرق تتضمن استحد
، وال سيما من خالل الشبكة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالمرأة والمساواة بين ١٩٩٧/٢االستنتاجات المتفق عليها 

 ظورات الجنسانية في أعمالها؛الجنسين، كما يوصي كافة اآلليات المشتركة بين الوكاالت باالهتمام بالمن
 

 الشبكة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين بمواصلة توفير الدعم يوصي أيضا  -٨ 
العملي ألعضائها فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ورفع تقارير دورية إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة 
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حدة المعني بالتنسيق من خالل لجنته البرنامجية الرفيعة المستوى ولجنته اإلدارية الرفيعة المستوى لتسهيل إدراج األمم المت
 عمليات تعميم المنظورات الجنسانية في أعمالها؛

 
 منظومة األمم المتحدة إلى تعزيز التعاون بين الوكاالت واألفرقة القطرية في العمل على تعميم مراعاة يدعو -٩ 

المنظور الجنساني بوسائل من بينها تأسيس شبكات معرفية إلكترونية معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني أو توسيع 
 الموجود من تلك الشبكات؛

 
 ٢٠٠٦ إلى األمين العام تقديم تقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته الموضوعية لعام يطلب -١٠ 

 .يم المنظور الجنساني في كافة السياسات والبرامج في األمم المتحدة مع التركيز على أنشطة التدريبعن التقدم المحرز في تعم
 

٣٩الجلسة العامة   
٢٠٠٥يوليو / تموز٢٦  
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 (*) لثانيالمرفق ا
 

 .واألنشطة قوائم مراجعة إلدماج قضايا الجنسين في برنامج العمل والمشاريع

 
 )٦(بادئ توجيهية عامة لتعميم مراعاة قضايا الجنسينم
 

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

 
 األهداف )أ(
 

 شرين؛من هم المستفيدون المباشرون وغير المبا )١( 
 

 ما هي النسبة المئوية للرجال والنساء؟ استخدم بيانات موزعه حسب نوع الجنس؛ )٢( 
 

  في المائة، ما هي أسباب ذلك؟٥٠إذا كانت النسبة المئوية للنساء أقل من  )٣( 
 

 المشروع تراعي الفوارق في الجنسين؟/هل اللغة المستخدمة في البرنامج )٤( 
 

متاحة المصنفة حسب نوع الجنس؟ ما هي المعلومات اإلضافية الالزمة لتنفيذ مشروع كم مقدار المعلومات ال )٥(
 يراعي الفوارق بين الجنسين؟ تذكر أن تطرح أسئلة مثل ماذا وكيف ولماذا ومن ؟

 
تذكر ان لمختلف الناس .  هل يتم استشارة المرأة وسؤالها عن احتياجاتها؟ وتحديد أي النساء تم استشارتهن )٦(

استشر نساء من مختلف الطبقات ومن مختلف الديانات واألعمار والحاالت .  جات وأولويات مختلفةاحتيا
 الزواجية ومن المناطق الريفية والمناطق الحضرية كلما كان ذلك ممكنا ؛

 
 هل سيؤدي هذا المشروع إلى تقسيم غير تقليدي للعمل ومسؤوليات وفرص غير تقليدية؟ )٧( 

 
بة محتملة في تنفيذ هذا المشروع أو البرنامج؟ عند معالجة قضايا تتعلق بنوع الجنس، يرى ما الذي يمثل عق )٨(

ومن الضروري ان تكون مستعدا  في .  بعض الناس أن مصالحهم معرضة للخطر، بمن فيهم الرجال والنساء
 حالة هذه المشكلة وعند حدوثها؛

 
 االستراتيجية للمرأة؟إلى أي مدى سيعالج المشروع االحتياجات العملية و )٩( 

 
البرنامج في االعتبار االستفادة من المرأة ومن مهامها اإلنجابية واإلنتاجية واالجتماعية /هل يأخذ المشروع )١٠(

 األخرى؟
 

 البرنامج العقبات المختلفة التي قد تواجهها المرأة من حيث إتاحة الوقت والتنقل الحر؟/هل يعالج المشروع )١١( 
 

البرنامج بشأن العالقات بين الرجل والمرأة والمساهمة التي تقدمها /فرضيات التي يقدمها المشروعما هي ال )١٢(
 المرأة في المشروع؟

البرنامج؟ /هل هناك حاجة إلى تقديم تدريب حول قضايا الجنسين ألولئك المنوط بهم تصميم وتخطيط المشروع )١٣(
مدرك للقضايا المتعلقة بنوع الجنس يسهم فقط في زيادة فالشخص الذي يرعى الفوارق بين الجنسين أو غير ال

 الفجوة في العالقات بين الرجل والمرأة في مجال السلطة؛

                                                 
 ).٢٠٠٥استراتيجية اإلسكوا لتعميم قضايا الجنسين، اإلسكوا ( هذا المرفق من أستقطع(*)  

)٦(  Emma Hooper, "Gender guidelines for donor-funded projects", The British Council Development and Training Services.                                           
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البرنامج وعملية تقييمه الفوارق بين الجنسين؟ فالقضايا المتعلقة بنوع الجنس /هل يراعي رصد المشروع )١٤(

 ى النحو المتوخى؛تتطلب رصدا  منتظما  للتأكد من تحقيق أهداف المشروع عل
 

البرنامج فيما يتعلق بتأثيره على الرجل والمرأة؟ بينما يعني نوع الجنس مراعاة /هل يتم فحص المشروع )١٥(
اهتمامات الرجل والمرأة على السواء، يجب إيالء مزيد من التركيز لفترة زمنية قصيرة على المرأة ألنها 

 تتعرض باستمرار للتمييز ضدها؛
 

المرأة عن تأثير المشروع عليها؟ فالمرأة هي أفضل مصدر للمعلومات فيما يتعلق بمعرفة ما إذا هل سئلت  )١٦(
 كانت المشاريع قد حققت التأثير المستصوب وكيفية قياس هذا التأثير؛

 
البرنامج زيادة التوعية بالمزايا التي تعود على المجتمع ككل من زيادة مشاركة /هل يتضمن المشروع )١٧( 
 المرأة؟

 مشاركة المرأة )ب(
 

الخطة حلها؟ فمن الضروري إشراك المرأة /هل يتم استشارة المرأة فيما يتعلق بالمشكلة التي يريد المشروع )١(
 في المشروع ليتسنى تحسين وسائل استشارة النساء؛

 
 هل تشارك المرأة في إيجاد حلول للتحديات المواجهة؟    )٢( 

 
ن يوضع في أتشجع المرأة على المشاركة في المشروع؟ وفي هذا السياق يجب ما هي السبل والوسائل التي  )٣(

 االعتبار عدد النساء في مواقع صنع القرار والحاجة إلى التدريب؛
 

 هل يجري استشارة المرأة فيما يتعلق بالتعديالت أو التغييرات؟    )٤( 
 

  للمرأة؟ تقليديا  األنشطة التي تعتبر عادة عمال البرنامج إلى زيادة مساهمة الرجل في/هل سيؤدي المشروع    )٥( 
 

هل هناك حاجة إلى عنصر نسائي؟ فالمرأة أحيانا  ال تحضر االجتماعات أو تشارك في التدريب أو المناسبات  )٦(
وفي مثل هذه الظروف، ينبغي برمجة االجتماعات لتمكين النساء من .  األخرى نتيجة الفصل بين الجنسين

 .غذية المرتدةالمشاركة والت
 
 البناء على ما هو قائم  )ج(
 

كيف نستطيع تعزيز االلتزام بتنفيذ مجموعة المواثيق المتعلقة بتمكين المرأة؟ هل سيكون التدريب أو زيادة   )١(
 التعرف على كيفية معالجة المرأة للقضايا مفيدا ، على سبيل المثال؟

 
 تنفذها المنظمات غير الحكومية أو الوكاالت الحكومية أو كيف يرتبط المشروع  بالمشاريع األخرى التي )٢(

 الوكاالت الدولية األخرى؟ فتعميم مراعاة المنظور الجنساني يقتضي المشاركة والتعاون؛
 

هل يؤدي هذا المشروع إلى تقوية العالقات مع المنظمات أو الحركات النسائية؟ كيف يمكن أن يبني هذا  )٣(
ت؟ هذا العنصر هام في إرساء نهج البدء من القاعدة في مجال التنمية بدال  من نهج المشروع مثل هذه العالقا

 البدء من القمة الذي ليس مستداما ؛
 

ن يبني على هذا أأين تكمن فرص التغيير؟ كيف يمكن إشراك المرأة في األنشطة الجديدة؟ كيف يمكن للمرء  )٤(
ومن المهم وضع خطة استراتيجية .  عملية طويلة للغايةالفرض؟ تذكر أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني 

 .تهتم بكيفية إحداث التغيير وتبين ما يلزم القيام به في هذا الشأن
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 المدخالت )د(
 

 هل مدخالت المشروع مناسبة للمرأة، اجتماعيا  وثقافيا  على السواء؟ )١( 
 هل تعالج المدخالت االحتياجات العملية للمرأة؟ )٢( 
 تلبي المدخالت االحتياجات االستراتيجية للمرأة والرجل؟هل  )٣( 
 هل يؤثر أي من المدخالت على المرأة سلبيا ؟ )٤( 

 
 قوائم مراجعة إدماج قضايا الجنسين في الخطط وعناصر البرامج والمشاريع  -٦
 

هل ترى المرأة أن كيف تؤثر الخطة أو المشروع أو البرنامج على حياة الرجل والمرأة؟ : معلومات أساسية )أ( 
 لهذه القضية األولوية؟ وهل يسهم الحل في رفع مركز المرأة في المجتمع؟

 
هل تشارك المرأة في تحليل الحالة؟ وهل الجو مناسب لمشاركة المرأة؟ وهل توجد أدوار : عملية المناقشة )ب( 

 قيادية للنساء؟
 

لومات مفصلة حسب نوع الجنس؟ وهل هناك هل يمكن الحصول على بيانات ومع: البيانات والمعلومات )ج( 
 معلومات إضافية تؤدي إلى إعطاء صورة أكثر وضوحا  عن حالة المرأة؟

 
هل األهداف واردة بوضوح كاف فيما يتعلق بتحسين أحوال المرأة والرجل؟ وهل األهداف : تحديد األهداف )د( 

 قصيرة األجل وطويلة األجل محددة بوضوح؟
 

 من الفئة المستهدفة وأذكر ءا هل تم تحديد هذه الفئة؟ حدد بوضوح النساء الالئي هن جز: ةالفئة المستهدف )ه( 
 تحديدا  احتياجاتهن ومشاركتهم خالل مختلف مراحل المشروع؛

 
.  هل يؤدي تصميم المشروع إلى تيسير المشاركة الفعالة للمرأة؟ تأكد من أنه يحقق ذلك: تصميم المشروع )و( 

 حلة طرح أسئلة مثل أين وكيف ومتى؛ويجب في هذه المر
 

 من سيتولى تنفيذ المشروع؟ وكيف سيتم تنفيذه وما هو اإلطار الزمني؟: تنفيذ المشروع )ز( 
 

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

 
 هل تصل وسائل اإلعالن إلى المرأة مباشرة وبوضوح؟: اإلعالن عن المشروع )ط( 

 
هل يسهم المشروع في تلبية االحتياجات األساسية للمرأة، كالتدريب وفرص توليد : مساهمات المشروع )ي( 
 الدخل؟

 
صة التي يلزم استخدامها لضمان إدراج اهتمامات المرأة ما هي األدوات أو التدابير الخا: تدابير خاصة )ك( 

 واحتياجاتها في المشروع؟
 

هل أنجز المشروع هدفه الموضوع أو أهدافه المحددة؟ وهل تحقق الهدف في غضون اإلطار الزمني : التقييم )ل( 
 المحدد له؟ وهل تم تنفيذه بطريقة فعالة؟ وما هو التأثير الذي حققه؟

 

 اجعة وأفكار رئيسية إضافيةقوائم مر   -باء

 سياسات اجتماعية متكاملة  -١
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 مشاريع وبرامج التعليم والتدريب   )أ(
 

إفحص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بمعدالت القيد في المدارس والتسرب منها وإكمال  )١(
 التعليم على جميع المستويات؛

 
 ؛حدد الفجوات بين الجنسين في كل مرحلة )٢(

 
 في حالة وجود فجوة بين وصول الذكور واإلناث أو معدالت التسرب أو القيد، اطلب تفسيرات في هذا  )٣(

 هل هذه الفجوات نتيجة حواجز قانونية أو هيكلية أو نتيجة مواقف معينة؟.  الشأن  
 

 نمطية تقليدية؟ وهل هل توجد اختالفات بين الجنسين في اختيار أفرع التعليم والتدريب؟ وهل هناك قوالب  )٤(
 ذلك ناتج عن حواجز قانونية أو هيكلية أو اجتماعية أو نتيجة مواقف معينة؟

 
 أو أسباب الفجوات المحددة بين الجنسين؛/حدد حواجز العرض والطلب و )٥(

 
ما هي العقبات ذات الصلة بنوع الجنس على مستوى األسرة المعيشية على سبيل المثال، تفضيل األوالد   )٦(

 على البنات، أو الزواج المبكر أو الفقر أو في تعليم الفتيات؛
 

   كيف يتم تخصيص الموارد داخل األسرة المعيشية؟ وهل يختلف وصول اإلناث والذكور إلى الموارد داخل   )٧(
 األسرة المعيشية؟

 
باب تسرب اإلناث حاول الحصول على تفسيرات، من المفضل من اإلناث صاحبات المصلحة، فيما يتعلق بأس )٨(

من التعليم في المدارس، ومن بينها على سبيل المثال، الزواج المبكر ومواقع المدارس والتعليم المختلط 
 ونقص المرافق الصحية والحالة االقتصادية؛

 
في حالة وجود مشكلة فيما يتعلق بوصول الفتيات إلى التعليم، حاول ان تعرف السبب، هل يرجع إلى وجود   )٩(

ين ذكور أو إلى موقع المدرسة أو التعليم المختلط أو نقص المرافق الالزمة للفتيات، أو إتاحة مزيد من مدرس
 ؛)أيضا  الحواجز الهيكلية واألجواء غير الودية إزاء النساء( األماكن في المدارس لألوالد 

 
رسة عوامل مقيدة لوصول الفتيات حاول أن تجد ما إذا كانت الرسوم المدرسية أو تكاليف االنتقال إلى المد  )١٠(

 إفحص كيف يمكن للمشروع معالجة تلك المشاكل؛.  إلى المدارس
 

حاول ان تجد ما إذا كان عدم وجود رعاية لألطفال يمثل حاجزا  يحول دون وصول الفتيات إلى التعليم،   )١١(
 الصغار في العائلة، وأبحث بمعنى أن الفتيات األكبر سنا  ينتهي بهن الحال إلى التفرغ لرعاية األطفال

استخدم تجربة الستخدام الوقت لمعرفة كيف يقضى .  أيضا  هل ساعات الدراسة في المدرسة مناسبة
 الذكور واإلناث أوقاتهم؛

 
حاول أن تعرف الوسائل التي من شأنها ان تعزز وصول الفتيات إلى التعليم ومنها، على سبيل المثال،  )١٢(

  ومدارس وحيدة الجنس؛وجود مستشارات ومشرفات
 

 هل يوفر وصول الفتيات للتعليم أية تكلفة للفرصة البديلة؟ كيف يمكن أن يعالج المشروع ذلك؟  )١٣(
 

 ما هي أهمية التعليم والمهارات التي تكتسبها الفتيات فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل؟  )١٤(
 

الد بدال  من الفتيات؟ هل تشجع اللغة والرسوم هل تخاطب المناهج الدراسية والكتب المدرسية األو )١٥(
 ؛)انظر في حواجز المضمون(التوضيحية األدوار التقليدية للفتيات؟ 
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هل أنواع التدريب والمهارات المقدمة إلى األوالد والفتيات امتداد ألدوارهم في المجتمع؟ وهل مناهج  )١٦(
 ؛)واجز الهيكلية واالتجاهات التمييزيةابحث الح(التعليم المهني مقدمة على أساس نوع الجنس؟ 

 
هل المدرسات يحصلن على نفس الفرص التدريبية المتاحة للمدرسين؟ وهل يق د م التدريب في األوقات التي  )١٧(

 تكون فيها المدرسات قادرات على المشاركة؟
 

 هل مرافق رعاية الطفل متاحة للمدرسات الالئي لديهن أطفال؟  )١٨(
 

 في المدارس صديقة جنسانيا ؟ هل توجد ثقافة تشجع األنثى على التعليم والتفوق؟ كيف يستطيع هل البيئة )١٩(
 المشروع التشجيع على تحقيق ذلك؟

 
 السياسات والبرامج الصحية )ب(
 

 الخدمات الصحية؟/ما هي النسبة المئوية للذكور واإلناث الذين لديهم فرصة الوصول إلى البرامج )١(
 

ثر الفرص للوصول؟ انظر إلى البيانات المصنفة حسب الموقع الجغرافي والدخل وحالة من لديه أك  )٢(
 المخاطر، مع مراعاة حالة المرأة الحامل واألم المرضعة واألطفال دون سن الواحدة؛

 
 ما هي المشاكل المعينة التي تواجهها النساء ويواجهها الرجال، ال سيما األكثر فقرا ؟ )٣(

 
 حتياجات الخاصة للذكور واإلناث ذوي المشاكل الصحية؟هل تراعي اال )٤(

 
 ما هي مساهمة مختلف مقدمي الخدمات الصحة؟ من يعتني باحتياجات النساء؟ ما نوع وجودة الخدمة   )٥(

 المقدمة؟
 

 هل لدى النساء فرصة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية؟ وهل هي معقولة التكلفة؟ )٦(
 

  الوصول إلى عيادات صحة األمومة؟ بما فيها تلك المعنية بالصحة الجنسية؟هل لدى المرأة فرصة )٧(
 

 هل الزواج المبكر أمر شائع؟ وهل هناك حمالت لزيادة التوعية بمشاكل الزواج المبكر؟ )٨(
 

 هل يوجد عدد كاف من األطباء لعالج المشاكل الصحية لإلناث؟ )٩(
 

 ؟ من الذي يتخذ القرارات بشأن استعمال موانع الحمل؟هل هناك توعية كافية بشأن موانع الحمل )١٠(
 

ما هي نسبة اإلناث العامالت إلى العمال من الذكور؟ وما هي النسبة المئوية لإلناث إلى الذكور صانعي  )١١(
 القرار؟

 
هل توجد فرص متكافئة لتدريب الذكور واإلناث من مقدمي الخدمات الصحية؟ وهل يتوافر التدريب في  )١٢(

 قات مناسبة لإلناث مقدمات الخدمات الصحية؟أو
 

 هل فرص االختيار والترقية متكافئة للرجال والنساء؟  )١٣(
 

كيف تؤثر الخصخصة على الوصول إلى المستوصفات وتحمل نفقاتها، ال سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من  )١٤(
 الذكور واإلناث؟ كيف يمكن ان يعالج البرنامج هذه المشكلة؟

 
 هل توجد رعاية صحية كافية لألطفال، ال سيما في المناطق الريفية؟ وهل من الممكن تحمل نفقاتها نسبيا ؟  )١٥(



 -٨٤-

 
هل هناك اختالف في عدد الفتيات واألوالد من أجل الحصول على الرعاية الصحية؟ إذا كانت اإلجابة  )١٦(

 بنعم، 
 

 ما هي أسباب ذلك؟
 

 ر عملية اإلصالح تضع في االعتبار احتياجات أشد الفئات ضعفا ؟هل توجد أية شبكات أمان في إطا  )١٧(
 التنمية المجتمعية )ج(
 

 المعلومات المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس؟ ماذا يمكن ان نفعله للحصول على مزيد /ما مقدار البيانات )١(
يمكن ان تساعد المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس؟ هل توجد دراسات من منظمات أخرى /من البيانات

 في هذا الشأن؟
 
هل سئلت النساء عن احتياجاتهن وأولوياتهن؟ هل تم استشارة النساء، وإذا كان األمر كذلك، من قام بذلك؟  )٢(

تأكد من استشارة نساء من مختلف الطبقات ومن مختلف .  تذكر أن لمختلف الناس احتياجات وأولويات مختلفة
 حاالت الزواجية ومن مناطق ريفية ومناطق حضرية حسب االقتضاء؛األلوان والديانات واألعمار وال

 
 ما هو تقسيم العمل في المجتمع المحلي؟ )٣(

 
 ما هي الموارد التي تحظى المرأة بالوصول إليها؟ )٤(

 
 ما هي الشبكات االجتماعية القائمة التي استحدثتها المرأة واستخدمتها؟ )٥(

 
ها؟ هل هي ممثلة رسميا  أو بصورة  غير رسمية؟ هل يتم تلبية احتياجاتها كيف تستشار المرأة داخل مجتمع )٦(

 الثقافية المعينة؟
 

 كيف تشارك المرأة في رصد وقياس تأثير المبادرات اإلنمائية المجتمعية؟ )٧(
 

صحة هل توجد أية شبكات للسالمة االجتماعية أو أية سياسات عامة أخرى تعالج مشاكل التفرقة في مجاالت ال )٨(
 والتعليم والعمالة؟

 
 هل لدى المرأة فرصا  لتوليد الدخل؟ وهل هي تقليدية أم أنها تفتح فرصا  جديدة لقيام المرأة بأدوار إضافية؟ )٩(

 
ما هي التقاليد والقواعد االجتماعية التي تمس مشاركة المرأة وتمثيلها؟ ما هي التحديات التي تواجه المشاركة  )١٠(

 لمرأة؟ وكيف يمكن معالجتها؟والتمثيل الفعال ل
 
 التنمية الحضرية )د(
 

 ما هي األحوال المعيشية للنساء والرجال والفئات االجتماعية األخرى؟ )١( 

 ما هي البيانات الموجودة والمتاحة المصنفة حسب نوع الجنس؟ )٢( 

 هل توجد أية معلومات مصنفة حسب نوع الجنس؟ )٣( 

 قانونية متعلقة بنوع الجنس؟هل تعاني المرأة من حواجز  )٤( 

 هل تعاني المرأة من حواجز هيكلية بسبب نوع الجنس؟ )٥( 

 هل تتحرك المرأة بحرية في المجال العام؟ )٦( 
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 هل تعاني المرأة من حواجز نتيجة لمواقف معينة؟ على أي مستوى؟ )٧( 

 هل يعالج البرنامج أي من الحواجز المذكورة أعاله وكيف؟ )٨( 

كن للعناصر البرنامجية معالجة االحتياجات المحددة لكل من الرجل والمرأة واالستفادة من مشاركتهما كيف يم )٩(
 النشطة وتغذيتهما المرتدة؟

 
 السكان )ه(
 

 ما هي المؤشرات السكانية المتاحة؟ وهل هي مصنفة حسب نوع الجنس؟ )١( 
 الحظتها؟ما هي الفروق الرئيسية المتعلقة بنوع الجنس التي يمكن م )٢( 
 ما هي األسباب الجذرية لتلك الفروق بين الجنسين؟ )٣( 

 
 
 الفقر )و(
 

 هل توجد أية إحصاءات للفقر مصنفة حسب نوع الجنس؟ )١( 

 هل توجد أية معلومات نوعية عن معاناة المرأة من الفقر؟ )٢( 

 ما هي أحوال األسر المعيشية التي ترأسها نساء؟ )٣( 

  قانونية تحد من وصول المرأة إلى الملكية وتوليد الدخل واألصول اإلنتاجية؟هل هناك أية حواجز )٤( 

 ما تأثير الصراعات على معيشة المرأة؟ )٥( 

 ما هو تقسيم العمل القائم حسب نوع الجنس؟ )٦( 

 ماذا تفعل المرأة من أجل معيشتها الخاصة بها ومعيشة أسرتها؟ )٧( 

 ة لدور المرأة اإلنجابي؟هل يتم تلبية االحتياجات العملي )٨( 

 هل المرأة ممثلة في دوائر صنع القرار التي تسهم في تلبية االحتياجات العملية واالستراتيجية للمرأة؟ )٩( 

 ما هي أنماط االستهالك القائمة؟ وهل تحابي جنسا  بعينه؟ )١٠( 

 بين الجنسين؟هل توجد بيانات عن سوء التغذية مصنفة حسب نوع الجنس؟ وهل هناك فجوة  )١١( 

 هل هناك مشاكل صحية متعلقة بأحد الجنسين؟ ما هي أسبابها؟ )١٢( 

أين تعمل النساء متكسبات الدخل؟ على سبيل المثال، في القطاع النظامي أو القطاع غير النظامي أو الزراعة  )١٣(
 أو في البيت؟

 هل توجد مشاريع مولدة للدخل لفئة معينة من النساء؟ )١٤( 

 نعم المرأة بالتحكم في دخلها؟ لماذا باإليجاب ولماذا بالنفي؟هل ت )١٥( 

 ما هي أحوال اإلسكان؟ كيف تؤثر على المهام التي يتعين ان تقوم بها المرأة؟ )١٦( 

 هل تعاني المرأة من العنف أو القهر بسبب نوع الجنس داخل األسرة المعيشية أو المجتمع المحلي؟ )١٧( 
 
 )٧(تماعيةسياسات الحماية االج )ز(
 

 هل توجد أية سياسات أو ممارسات بشأن رعاية الطفل وإجازة الوالدية؟ )١( 
 

                                                 
 .(Ewa Zimni)  استنادا  إلى بيان قدمته إيوا زيمني )٧(
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هل توجد بنود متاحة لدعم األبوين، على سبيل المثال، ساعات عمل مرنه أو تقاسم العمل أو أعمال لبعض  )٢(
 الوقت؟

 
 هل المرأة أكثر عرضة للفقر من الرجل؟ لماذا؟ )٣( 

 
 اصة لتغطية تكلفة رعاية الطفل؟هل هناك بدالت خ )٤( 

 
 الوالدية؟/هل توجد اعتمادات في الميزانية إلجازة األمومة )٥( 

 
 هل هناك سياسات للحد من العنف ضد المرأة؟ هل توجد بدائل مقدمة للمرأة التي تقاسي من العنف؟ )٦( 

 
 
 التنمية المستدامة والسياسات  -٢
 

 المياه  )أ(
 

ة حسب نوع الجنس بشأن استخدامات المياه وسبل الوصول إليها واألولويات في هذا هل توجد بيانات مصنف )١(
 الشأن؟

 
هل تأخذ عناصر البرنامج في االعتبار القيام بعملية تشاورية تلتمس مساهمة النساء وكذلك الرجال في تحديد  )٢(

 االستخدامات واألولويات؟
 

 هل توجد حواجز تعوق الوصول إلى المياه؟ )٣(
 

 كيف يؤثر عدم إمكانية الوصول إلى المياه على كل من الرجل والمرأة؟ )٤(
 

كيف تؤثر النهج المختلفة لتسعير المياه على النساء الفقيرات مقارنة بالرجال الفقراء؟ ما هي الخيارات التي  )٥(
 تحقق التوزيع األكثر إنصافا  للتكاليف وفرص الوصول؟

 
 تها ودرجة تمثيلها في حل النزاعات المتعلقة بالمياه والمفاوضات بشأنها؟ما هو دور المرأة وما هي مشارك )٦(

 
 ما هو التأثير الصحي للمياه الملوثة على الرجال والنساء واألطفال؟ )٧(

 
كيف يمكن زيادة توعية المسؤولين الحكوميين وصناع القرار فيما يتعلق بالتفاوتات بين الجنسين في األدوار  )٨(

 مياه واألشراف عليها؟والوصول إلى ال
 

 البيئة والزراعة وتدهور األراضي )ب(
 

 فحص دور كل من الرجل والمرأة وكيفية اختالفه؛ )١( 
 

نقص ) ج(هجرة الذكور؛ ) ب(؛ )في زراعة الكفاف(البيئة وتدهور األراضي ) أ: (كيف تتأثر المرأة بما يلي )٢(
 كبيرة الحجم التي تستخدم تكنولوجيات رفيعة المستوى؟نمو المزارع ) د(التعليم التقني والتدريب المهني؛ 

 
كيف تتأثر النساء المزارعات في المناطق الريفية بسياسات وخطط التنمية الزراعية التي ال تراعي الفوارق  )٣(

 بين الجنسين؟
 



 -٨٧-

 إن المرأة هل تمت مراعاة عوامل معينة ؟ على سبيل المثال، عندما يهاجر الرجال من المناطق الريفية، ف )٤(
التي تتولى المهام الزراعية التي كان يقوم بها الرجل تقليديا  غالبا  ما تواجه قيودا  مختلفة تؤثر على قدرتها 

 على اإلنتاج، والتي من ثم تخلف تأثيرا  سلبيا  على معيشتها؛
 

 التنمية الزراعية إدماج االهتمامات الديمغرافية والبيئة ذات العالقة بنوع الجنس في تصميم سياسات  )٥(
 والريفية وتخطيطها وبرمجتها؛

 
تعزيز تحسين وتنظيم الخدمات الصحية والسالمة وظروف العمل للرجال والنساء عبر سلسلة المعروض من  )٦(

 اإلنتاج الغذائي؛
 

الوصول زيادة توعية المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار فيما يتعلق بالتفاوتات بين الجنسين في األدوار و )٧(
 .إلى الموارد والتحكم فيها وصنع القرار

 
 الطاقة    )ج(
 

 هل تتاح للرجل والمرأة فرصا متكافئة للوصول إلى الطاقة واستخداماتها؟ )١( 

 هل توجد أية احتياجات خاصة للمرأة والرجل يجب تلبيتها بصورة مختلفة، وكيف؟ )٢( 

 قة بإمكانية الوصول إلى الطاقة لتحسين معيشة المرأة؟كيف يمكن األخذ في االعتبار القضايا المتعل )٣( 

 زيادة توعية المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار بالتفاوتات بين الجنسين في األدوار والوصول إلى  )٤(
 .الموارد والتحكم فيها وصنع القرار

 
 تنمية القطاع الخاص   )د(
 

 وغير النظامية بعدا  جنسانيا ؟ هل يوجد أي تمييز في التوظيف هل تتضمن السياسة المتعلقة بالمنشآت النظامية )١(
 فيما يتعلق بنوع الجنس؟

 
 تشريع ينص على منح إجازة أمومة ووقت للرضاعة وخدمات لرعاية الطفل؟/هل يوجد أي بند )٢(

 
 تدابير؟هل توجد تدابير لتمثيل المرأة في اللجان وهيئات صنع القرار؟ كيف نستطيع تشجيع مثل هذه ال )٣(

 
 هل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس متاحة؟ )٤(

 
 هل يتاح للمرأة الوصول إلى االئتمان؟ )٥(

 
ما هو متوسط حجم القروض الممنوحة للمرأة مقارنة مع تلك المقدمة للرجل؟ هل تسفر القروض عن إدامة  )٦(

 مشاركة المرأة في أعمال صغيرة الحجم أقل ربحا ؟
 

 المدفوعات التي يسددها الذكور وتسددها اإلناث؟ما هي معدالت  )٧(
 
 اإلحصاءات   )ه(
 

 جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛ )١(
 .التأكد من أن االستقصاءات والتعدادات الحكومية تتضمن استبيانات مصنفة حسب نوع الجنس )٢( 

 
 تحليل اقتصادي  -٣



 -٨٨-

 
 التنمية االقتصادية )أ(

 
سة السوق معلومات عن المشاركة التفضيلية للرجل والمرأة في مختلف قطاعات اإلنتاج؟ هل تقدم هل تقدم درا )١(

 معلومات عن التسلسل الوظيفي لكل من الرجل والمرأة داخل كل قطاع؟
 

 ما هو وضع المرأة في القطاع الخاص؟ هل لديها فرص متكافئة للترقية والتدريب؟ )٢(
 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضطلع بها المرأة، على سبيل المثال، هل توجد برامج تدعم تنمية  )٣(
 الخدمات المالية أو الدعم النطالق المشروع؟

 
هل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الوصول التفضيلي إلى الموارد اإلنتاجية، بما فيها االئتمان  )٤(

 ورأس المال والتدريب وتكنولوجيا المعلومات؟
  

ما نوع العقبات التي تواجه المرأة في الوصول إلى الموارد اإلنتاجية؟ هل هذه العقبات قانونية أو هيكلية أو  )٥(
 ذات صلة باالتجاهات والمواقف؟

 
كيف تؤثر سياسات التوظيف على المرأة؟ هل توجد بنود لدعم المرأة، مثل إعادة التدريب أو إيجاد فرص  )٦(

 جديدة؟
 روق في األجور بين المرأة والرجل؟هل توجد ف )٧(
 هل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن أنماط إنفاق األسر المعيشية؟ )٨(

 
 السياسة المالية   )ب(
 

 فحص تأثير نوع الجنس على االختيارات المتعلقة بأساليب جمع اإليرادات؟ )١(
حقاقات المخصصة للنساء الفقيرات في النفقات ما هي التدابير المستدامة المتاحة إلدماج البدالت واالست )٢(

 الحكومية؟
 

فحص تأثير نوع الجنس على مخصصات الميزانية المتعلقة بالبنية التحتية والبرامج االجتماعية، مع مراعاة  )٣(
الريفية، تدريب المهنيين /العالجية، الحضرية/الوقائية(خيارات االستثمار في مجاالت الرعاية الصحية 

االبتدائي أو الثانوي، واالستثمار في إصالح المناهج التعليمية للقضاء على القوالب (؛ التعليم )والرواتب
من هم المشمولون (؛ والتأمين االجتماعي )النمطية المتعلقة بنوع الجنس واالستثمار في تدريب المدرسين

 بالتأمين 
 ؛)٨()وما هي المزايا المقدمة؟

 
 .ياسات االقتصادية على الرجل والمرأةفحص تأثير التغييرات في الس )٤(

 
 العولمة والتكامل اإلقليمي  -٤
 

 النقل   )أ(
 

 هل خدمات النقل متاحة بالتساوي لكل من المرأة والرجل؟ لماذا باإليجاب ولماذا بالنفي؛ )١( 
 

 صلة بالمواقف ما هي الحواجز التي تقيد وصول المرأة إلى خدمات النقل؟ هل هي قانونية أو هيكلية أو ذات )٢(
 واالتجاهات؟

                                                 
 .١٥المرجع نفسه ص .  (Ewa Zimni)  استنادا  إلى بيان قدمته إيوا زيمني )٨(



 -٨٩-

 
 هل توجد خدمات متاحة للنقل مصنفة حسب نوع الجنس؟ )٣( 

 
 التجارة )ب(
 

 هل توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تغطي مختلف القطاعات التي تتأثر بالسياسات واالتفاقات التجارية؟  )١( 
 تفاقات التجارية؟هل يتم فحص اهتمامات الجنسين ومراعاتها في السياسات واال  )٢( 
 ما هي نسبة مشاركة المرأة في المفاوضات التجارية؟  )٣( 
 ما مدى تأثير السياسات واالتفاقات التجارية على العامالت والمنتجات وصاحبات المشاريع من النساء؟  )٤( 
  في مجال عملهن؟في حالة تضرر المرأة، ما هي البنود التي تكفل إعادة تدريب المتضررات وإعادة إدماجهن  )٥( 
 ما هي الفجوات الموجودة المتعلقة بنوع الجنس في القطاعات ذات الصلة بالتجارة؟  )٦( 
 كيف تتأثر ظروف العمل بالنسبة للمرأة وبالتالي كيف يجري معالجة ذلك؟  )٧( 
 هل يتم إنشاء فرص جديدة لتوليد الدخل للمرأة نتيجة االتفاقات والسياسات التجارية؟  )٨( 
 كيف يصبح باإلمكان االستفادة من هذه الفرص؟  )٩( 

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال  -٥
 

هل لدى النساء والرجال فرص متكافئة للوصول إلى التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  )أ( 
 واالتصال؟ لماذا باإليجاب ولماذا بالنفي؟

 
فئة للتوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال؟ ماذا عن هل لدى الخريجات من النساء فرص متكا )ب( 

 النساء من غير الخريجات؟
 

 هل المرأة قادرة على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى المعرفة والهروب من العزلة؟ )ج( 
 

 كيف يؤثر التقسيم الرقمي في الحضر والريف على المرأة؟ )د( 
 

ى وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال، على سبيل المثال، هل توجد فجوات أخرى تؤثر عل )ه( 
 اإللمام بالقراءة والكتابة أو اللغة أو التنقل؟

 
 هل هناك حاجة إلى التركيز على المشاريع التي تقتصر على المرأة؟ )و( 

 
 جيا المعلومات واالتصال؟هل هناك توازن في تمثيل الرجل والمرأة في البرامج والخطط ذات الصلة بتكنولو )ز( 

 
هل توجد أية حواجز قانونية أو هيكلية أو ذات صلة بالمواقف تواجهها المرأة يمكن أن يعالجها عنصر  )ح( 
 البرنامج؟

 
 هل هناك برامج تشجع وتدعم دخول المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال؟ ما هي الحوافز  )ط( 

 ساء للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال؟المقدمة إلى الشركات لتوظيف ن
 

 هل يتم تشجيع المرأة على االضطالع بأنشطة لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصال؟ )ي( 
 

 هل توجد مشاريع تلبي احتياجات المرأة وطموحها؟ )ك( 
 

 جنس؟هل اإلحصاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال مصنفه حسب نوع ال )ل( 
 



 -٩٠-

 
 الحكم الرشيد  -٦
 

ما هي النسبة المئوية للنساء المنتخبات أو المعينات في هيئات صنع القرار كالبرلمان والمجلس البلدي  )أ( 
 والمجالس المحلية ومجلس الوزراء والوزارات وغيرها من الهيئات الحكومية؟

 
تخابات، على سبيل المثال، أية حواجز هل توجد حواجز معينة تحول دون تقدم المرأة للترشيح في االن )ب( 

 قانونية أو هيكلية أو اجتماعية أو مالية؟
 

 هل اآلليات التي يستخدمها حزب ما للترشيح منحازة إلى نوع الجنس؟ )ج( 
 

هل ساعات العمل الطويلة ال تشجع المرأة على المشاركة في هذه الهيئات؟ كيف يمكن جعل هذه الهيئات  )د( 
 ثى؟ يجب سؤال المرأة عن ذلك؛أكثر ميال  لألن

  
هل يؤثر الرجل وغيره من األقارب الذكور على تصويت المرأة؟ كيف يستطيع المشروع ان يساعد على  )ه(

 ضمان تمتع المرأة بالحق في االختيار الحر؟
 

 على هل توجد شبكات نسائية لمساعدة المرشحات من اإلناث؟ كيف تستطيع تلك الشبكات أن تساعد المرأة )و( 
 التصويت؟

 
 ما هي نسبة النساء الالئي يصوتن في االنتخابات؟ هل توجد أية قيود على تنقل المرأة؟ )ز( 

 
 كيف تستطيع المشاريع ان تساعد على تعزيز تمثيل المرأة لمصالحها وكسب تأييد الحكومة؟ )ح( 

 
 إصالح الخدمة المدنية  -٧
 

قدمة إلى الفئات الضعيفة، ال سيما النساء الفقيرات واألطفال هل يساهم اإلصالح في تخفيض الخدمات الم )أ( 
 ووصولهم إلى الخدمات األساسية؟ كيف تستطيع المشاريع إنشاء شبكات أمان لمساعدة الفئات الضعيفة؟

 
 هل هناك تمثيل كاف للذكور واإلناث في الخدمة المدنية؟ هل اإلحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس؟ )ب( 

 
لتزام مؤسسي بتكافؤ الفرص؟ وهل هناك سياسات واضحة وآليات ومشاريع لتعميم مراعاة قضايا هل يوجد ا )ج( 

 الجنسين تستطيع ان تكفل ذلك؟ وهل يوجد رصد كاف ومتابعة مالئمة؟
 

 هل تقدم المؤسسة خدمات تلبي احتياجات المرأة وكذلك الرجل؟ )د( 
 

 كة؟هل يتم اتخاذ القرارات بأسلوب قائم على المشار )ه( 
 
 القانون  -٨
 

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

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

 أين يكمن التمييز؟ هل في مضمون القانون أو هيكله أو آلياته؟ )ج( 
 



 -٩١-

هي النسبة المئوية لإلناث داخل الهيئة التشريعية والقضائية والمحاكم والشرطة؟ هل النظام صديق ما  )د( 
 للجنسين؟ ماذا يمكن القيام به لتوعية وكالء إنفاذ القوانين بنوع الجنس واحتياجاته؟

 
قائمين على تنفيذ البرنامج ان يقدم تدريبا  إلى المشرعين ورجال القضاء واألشخاص ال/ المشروعهل يستطيع )ه( 

 القانون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لزيادة توعيتهم بقضايا الجنسين؟
 

 هل يتطابق القانون مع حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية؟ ماذا يمكن القيام به لجعله متطابقا؟ )و( 
 

التعويضات واالستحقاقات هل يتمتع الرجال وتتمتع النساء بحقوق متساوية في الملكية والتوظيف و )ز( 
 والبدالت؟ هل يوجد أى تشريع له صلة بتكافؤ الفرص؟

 
 هل يميز قانون األسرة ضد المرأة؟ هل تستطيع المرأة حل الزواج إذا ما رغبت في ذلك؟ )ح( 

 
 هل توجد قوانين كافية لحماية المرأة من العنف؟ )ط( 
 هل تتمتع المرأة بحقوق إنجابية كاملة؟ )ي( 

 
 ل يتمتع الرجل والمرأة بفرص متكافئة للحصول على الخدمات القانونية؟ه )ك( 

 
 هل توجد أية مشاريع توفر للمرأة اإللمام بالمعرفة القانونية وتقدم لها المساعدة القانونية؟ )ل( 

 
 وسائط اإلعالم  -٩
 

ل تقدم قوالب نمطية تقليدية هل تدرك وسائط اإلعالم المكتوبة والسمعية والمرئية الفوارق بين الجنسين؟ وه )أ( 
 عن المرأة؟

 
 هل يتم تدريب الصحفيين في مجال القضايا المتعلقة بنوع الجنس؟ وهل ينهض الصحفيون المتدربون  )ب( 

 بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؟
 

 هل تستخدم وسائط اإلعالم في إبالغ المرأة بحقوقها وزيادة التوعية القانونية؟ )ج( 
 

  نوع وسائط اإلعالم األكثر مالءمة من حيث الوصول إلى المرأة؟ما ) د(
 

  
 


