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  ملخص تنفيذي
  

، قة بالمرأة والبيئة والتنميةمقررات وتوصيات المؤتمرات واالتفاقيات الدولية المتعلفي إطار تنفيذ   
إنجازات متعددة ولكن ) اإلسكوا( في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا حققت البلدان األعضاء

متباينة من حيث تأكيد ودعم حقوق المرأة والنهوض بمستوى تعليمها وتعزيز مشاركتها في المجاالت 
اعية واالقتصادية التي تتعرض لها المرأة أدت إلى عدم إال أن الضغوط االجتم . االقتصادية والسياسية

 لذا، فإن هذه  .مشاركتها على نحو مؤثر في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، خاصة في المناطق الريفية
 وعالقتها بإدارة الموارد المائية 2005الدراسة تجري تقييما ألوضاع المرأة الريفية في بلدان اإلسكوا لعام 

رشيد استهالك الطاقة وحماية البيئة، وذلك بغية تحديد العوامل التي تعوق مشاركتها في هذه الميادين، وت
  .واقتراح سبل للتغلب على المعوقات، بحيث يمكن تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة الريفية في تحقيق التنمية

  
كل من تطور جرى استعراض وبغية بلورة رؤية تحليلية حول القضايا التي تتناولها الدراسة،   

المنظورين الدولي واإلقليمي لدور المرأة في التنمية، مع التركيز على عالقة المرأة بإدارة الموارد الطبيعية، 
خاصة موارد المياه والطاقة وما يرتبط بها من تأثيرات على البيئة؛ وتقييم األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

تقييم و ؛سكوا وارتباطها بإمكانات تحقيق التنمية الريفية المستدامةعضاء في اإلللمرأة الريفية في البلدان األ
 والوسائل المتاحة الستخدامها توفرهالوضع الحالي لموارد المياه والطاقة في المناطق الريفية من حيث ا

مشاركة المرأة  من السياسات والبرامج لدعم ةواقترحت الدراسة حزم  .والمشاكل البيئية المرتبطة بكل منها
إدارة الموارد المائية وترشيد استهالك الطاقة وحماية البيئة باعتبارها عناصر أساسية الزمة الريفية في 

  .لتحقيق التنمية الريفية المستدامة
  

   إلى 2005 اإلسكوا وصل في عام بلدانسكان المناطق الريفية في عدد أن إلى  الدراسة ولفتت  
 مليون امرأة ال تتوفر لهن فرص مناسبة للتعليم 44 منهم ما يربو على ،مة مليون نس84.4ما يزيد عن 

معدل األمية  في حين أن ، في المائة30.5 إلى 2005النساء في عام بين مية األ حيث وصل معدل ،والعمل
مات وهؤالء السكان يعانون بدرجات متفاوتة من ندرة الموارد المائية وخد .  في المائة17.1 بين الرجال بلغ
ر مياه الشرب اآلمنة ووسائل الصرف الصحي المالئمة ي مما يؤدي إلى القصور في توف،الطاقة الحديثة

هذه  وإن كانت ،أوضاع المرأة بين دول المنطقةفي وأشارت الدراسة إلى تباين  . والخدمات الصحية المنظمة
تحميل المرأة ولمجتمع الذكوري بمعدالت الفقر المرتفعة في الريف وسيطرة افي الغالب ترتبط األوضاع 

كما أن نزوح نسب كبيرة من الرجال إلى المدن أو  . أعباء متزايدة سواء في األعمال المنزلية أو الزراعية
  . إلى دول أخرى قد أجبر النساء على تبني أدوار إضافية والفتيات على ترك التعليم في مراحل مبكرة

  
  : يفية في إدارة الموارد الطبيعية تتسم حالياً باآلتي أن مشاركة المرأة الرأوضحت الدراسةو  

  
تتحمل المرأة العبء األكبر في توفير الموارد المائية والطاقة الالزمة للمنزل أو المزرعة، مما   -1

  .ا من ممارسة أنشطة إنتاجية أخرى ويؤدي إلى حرمانهاً طويالًيستغرق وقت
  
ى التخطيط أو  النهائي للموارد الطبيعية وليس على مستوعلى مستوى االستخدامالمرأة تأتي مشاركة   -2

  .اتخاذ القرار
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 عدم المساواة في المشاركة إلى تدني كفاءة استخدام الموارد المائية وتدهور نوعيتها وزيادة يؤدي  -3
  .المرأة واألسرة معاًوتضر بصحة االعتماد على مصادر الطاقة البدائية التي تسبب تلوث الهواء 

  
يتاح للمرأة الريفية االستفادة من حمالت التوعية أو المشاركة في المجالس المحلية واألنشطة ال   -4

  .الداعمة لدورها
  

وأكدت الدراسة أن للمرأة دوراً هاماً على المستويين الفردي والجماعي في الحفاظ على الموارد   
لكوارث البيئية المتعلقة بموارد المياه، وحمايتها من التلوث؛ والتخفيف من نتائج ا الطبيعية، خاصة المائية،

مثل الفيضانات والجفاف؛ وحماية األراضي ومكافحة التصحر من خالل إعادة التشجير وصيانة النظم البيئية 
الحرجية وتجميع مياه المطر؛ وترشيد استهالك الوقود مما يسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي والحد من 

 على حرق الوقود؛ وحماية التنوع البيولوجي من خالل تزويد الباحثين خصوصاًاآلثار البيئية المترتبة 
 بالخبرة المحلية بشأن التأقلم مع البيئة والنباتات الطبيعية وتنمية الحدائق المنزلية وتعزيز والمجتمع عموماً

عرضت الدراسة و . يةالتنوع الزراعي الالزم لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء والحفاظ على الثروة الحيوان
تعزيز دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية من أجل  المنطقة بلدان بعض استندت إليهانماذج ناجحة 

في المناطق الريفية، ونماذج لتقنيات الطاقة المتجددة، الصديقة للبيئة، والمناسبة لالستخدام في المناطق 
  . الريفية

  
ي تحول دون تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد المائية وترشيد وحددت الدراسة المعوقات الت  

  :استهالك الطاقة وحماية البيئة، والتي يمكن إيجازها باآلتي
  
األعراف والتقاليد السائدة في المجتمعات الريفية والتي تفرض سيطرة الرجل على اتخاذ القرار في   -1

في ظل عدم إدراج قضايا النوع االجتماعي في الترتيبات قضايا المجتمع، دون مشاركة فاعلة للمرأة، وذلك 
 .مة على المستويين المحلي والوطنيالمؤسسية والسياسات العا

  
انخفاض مستوى تعليم المرأة الريفية وعدم توفر المعلومات وبرامج التوعية والتدريب الموجهة إليها   -2

مية يئة وحرمانها من اكتساب المهارات المهنية والعلحول الطرق المناسبة إلدارة الموارد الطبيعية وحماية الب
 .ذات الصلة

  
غياب الدراسات التي تقيم مستوى الجهد الذي تبذله المرأة الريفية والوقت الذي تصرفه في إدارة   -3

موارد المياه والطاقة، سواء على مستوى األسرة أو المجتمع، وعدم توفر بيانات حول اآلثار البيئية والصحية 
مياه والطاقة ووسائل الصرف مترتبة على المرأة والرجل والمجتمع ككل نتيجة الوضع الحالي لموارد الال

 .الصحي
  
ارتفاع تكاليف مد شبكات المياه والكهرباء وأنظمة الصرف الصحي السليم إلى المناطق الريفية،   -4

 .دة حكوميةوإحجام القطاع الخاص عن تمويل مبادرات تصب في هذا اإلطار من دون مسان
 

واقترحت الدراسة حزمة من السبل التي تساعد في مجملها على تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد   
الطبيعية وحماية البيئة، وتهيئة الظروف التي يمكن فيها للرجل والمرأة العمل معاً لتحقيق أهداف التنمية 

  :وهذه الحزمة من السبل تتضمن ما يلي . الريفية المستدامة
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إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن السياسات واالستراتيجيات العامة إلدارة الموارد الطبيعية على   -1
المستويين المحلي والوطني، وإشراك المرأة في وضع هذه السياسات واالستراتيجيات، إلى جانب تنفيذ برامج 

 أهمية مراعاة النوع االجتماعي وال موارد المياه والطاقة بشأنوتوعية موجهة إلى المعنيين بشؤون التنمية 
 .الخطط المتعلقة بالمناطق الريفيةسيما في 

  
تكثيف حمالت التوعية على المستوى المحلي في المناطق الريفية للمساعدة في تخطي المفاهيم   -2

س والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام، وتشجيع مشاركة المرأة في المجال
مما يعزز دورها  ،انضمامها إلى جمعيات مستهلكي المياه والطاقة وجمعيات الحفاظ على البيئةالمحلية و

حماية البيئة في  في إدارة الموارد المائية وترشيد استهالك الطاقة وتها إلى جانب الرجلدعم مشاركوي
 .المناطق الريفية

  
 إلى مساعدة المرأة الريفية  الهادفةلبرامج التدريبيةابرامج التثقيف الصحي والتوعية البيئية و تعزيز  -3

على التعرف على أفضل تقنيات وأساليب إدارة موارد المياه والطاقة وترشيد استهالكها والتخلص من 
 .المخلفات بطريقة آمنة حماية للبيئة

  
تطبيق ظر في إن الجهات المختصة المحلية والوطنية في البلدان األعضاء في اإلسكوا مدعوة إلى الن  

دعم و دور المرأة في التنمية الريفية بصفة عامة، من أجل تعزيزالمقترحات التي خلصت إليها الدراسة 
  بصفة خاصة، في إدارة الموارد المائية وترشيد استهالك الطاقة وحماية البيئةالمرأة والرجلالمشاركة بين 

  .في المناطق الريفيةتحقيق التنمية المستدامة و تحسين الظروف المعيشية بغية
  
  



 

  مقدمة
  

  الفترة ، وما تاله من إعالن 1975منذ إعالن األمم المتحدة السنة الدولية للمرأة في عام   
 التي توالت في ةالقممؤتمرات ثم المؤتمرات الدولية ومن لمرأة، واألمم المتحدة ل عقد 1976-1985
لعالقة بين المرأة والتنمية والمرأة لتظهير ا اًماماً كبير المجتمع الدولي اهتأولى ، من القرن الماضياتيالتسعين

 ذلك في تشجيع تُرجموقد  .  المرأة في عملية التنميةتخاذ التدابير الالزمة لدعم وتفعيل دورواوالبيئة، 
مروراً النطاق المحلي ب بدءاًمشاركة المرأة بشكل تدريجي في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

برز دور المرأة قي العالم كعنصر ف . صنع القرار العالميالمشاركة في وصوالً إلى ستوى الوطني بالم
وأنشئت  . هاوقوة ضاغطة يمكن أن تصنع التغيير في مسيرة هذه الحركة وتوجهاتالتنمية أساسي في حركة 

النسائية للبيئة  المنظمة منظمات كرست جهودها لتعزيز دور المرأة في كل ما يتعلق بالبيئة والتنمية، ومنها
  .)1(والتنمية

  
وعلى صعيد منطقة غربي آسيا، حققت البلدان األعضاء في اإلسكوا إنجازات متعددة لكن متباينة في   

إال أن  . إعمال حقوق المرأة وتحسين مستوى تعليمها وتعزيز مشاركتها في المجاالت االقتصادية والسياسية
التي تتعرض لها المرأة في بعض بلدان المنطقة تحول دون مشاركتها في الضغوط االجتماعية واالقتصادية 

إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، خاصةً في المناطق الريفية التي يستلزم تحقيق تنميتها المستدامة توفير 
وخدمات الصرف إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة، وموارد المياه النقية لكافة األنشطة المنزلية واإلنتاجية، 

ولما كانت المرأة الريفية هي المستخدم األول لهذه الموارد على نطاق المنزل والمزرعة،  . الصحي السليم
وهي التي توجه النشء وتمارس العادات البيئية الشائعة سواء السليمة منها أو غير السليمة، فإن األمر يقتضي 

  . المائية والحفاظ على البيئةتمكينها من المشاركة الفاعلة في إدارة الموارد 
  

وبناء على ما تقدم، فإن هذه الدراسة تهدف إلى عرض األوضاع الحالية للمرأة الريفية وعالقتها   
بإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة والمعوقات التي تعطل تفعيل دورها، بغية بلورة رؤية لإلجراءات 

 . ا في هذا المجال انسجاماً مع التوجهات الدولية واإلقليميةوالسبل الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز دوره
  :وتتضمن الدراسة خمسة فصول موزعة كاآلتي

  
يوجز الفصل األول تطور المنظورين الدولي واإلقليمي لدور المرأة في التنمية، وعالقة المرأة بإدارة   

ثيرات على البيئة، وذلك من خالل ما ورد الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه والطاقة وما يرتبط بها من تأ
عن حقوق المرأة ودورها في هذا المجال ضمن برامج العمل الصادرة عن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية 

 ويتضمن هذا الفصل استعراضاً  .المتعلقة بقضايا المرأة والتنمية والبيئة، والمبادرات العربية ذات العالقة
تصادية للمرأة الريفية في البلدان األعضاء في اإلسكوا وارتباطها بإمكانات تحقيق لألوضاع االجتماعية واالق
  .التنمية الريفية المستدامة

  
طلب المشكلة ندرة الموارد المائية في منطقة اإلسكوا، وتأثير الضوء على  الفصل الثاني ويسلط  

اطق الريفية باحتياجاتها من المياه الالزمة لقطاعات المختلفة على إمكانات تزويد المنا  فيالمتزايد على المياه
والحفاظ المائية  المرأة في إدارة الموارد تقوم بهلدور الذي ا هذا الفصل ويتناول . لتحقيق التنمية الريفية

                                                 
نفاذ المرأة إلى الموارد الطبيعية واألهداف اإلنمائية " دراسة بعنوان (WEDO)أصدرت المنظمة النسائية للبيئة والتنمية  )1(

  .org.wedo.www: ، وهي متاحة على الموقع2003في عام " لأللفية
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دور، كما يستعرض بعض ال قيامها بهذاعليها والمعوقات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية التي تعترض 
اإلسكوا لتعزيز دور المرأة في إدارة الموارد في  األعضاء البلدانتنفيذها في عدد من المبادرات التي تم 

  .المائية
  

ويتناول الفصل الثالث دور الطاقة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأهمية توفير إمدادات الطاقة  
شطة المنزلية واإلنتاجية، مما لتحقيق التنمية في المناطق الريفية، خاصة في مجاالت التعليم والصحة واألن

ويوضح هذا الفصل الدور الذي يمكن أن تقوم به  . ينعكس ظروفاً معيشية أفضل للمرأة والرجل على السواء
المرأة في ترشيد استهالك الطاقة، والمعوقات التي تواجه تعزيز هذا الدور وسبل التغلب عليها، كما يعرض 

هة لالستخدامات الريفية والتي تسهم في تلبية احتياجات التنمية في نماذج لتقنيات الطاقة المتجددة الموج
  .المناطق الريفية

  
أما الفصل الرابع فيعرض تطور المنظور العام لعالقة المرأة بالبيئة ودورها في إدارة الموارد   

مرتبطة باستخدام الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي ومعالجة النفايات والحد من التلوث الناتج عن األنشطة ال
  .الموارد الطبيعية المختلفة، والمعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة في حماية البيئة وسبل تذليلها

  
ويضع الفصل الخامس عدداً من المقترحات بشأن السبل األساسية والمتكاملة لتعزيز دور المرأة في   

  .يئةإدارة الموارد المائية وترشيد استهالك الطاقة وحماية الب
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  البيئةحماية  بإدارة الموارد الطبيعية وادور المرأة في التنمية وعالقته  -أوالً
  

 تطور المنظورين الدولي واإلقليمي لدور المرأة في التنمية  -ألف
  

في إطار جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب كافة، والتغلب على التحديات   
ي تواجه ذلك، برز حق المرأة في المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية كأحد العناصر المحلية والعالمية الت

ويعرض هذا الفصل تطور الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لتفعيل دور المرأة في  . الهامة لنجاح هذه الجهود
وصيات بشأن عالقة تحقيق التنمية، من خالل ما صدر عن المؤتمرات واالتفاقيات الدولية من برامج عمل وت

  .المرأة بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة
  

  يالمنظور الدول  -1
  
  التطور التاريخي  )أ(
  

 وصدر عنه إعالن 1975عقدت األمم المتحدة أول مؤتمر بشأن المرأة في مدينة مكسيكو في عام   
فاعل ال، الذي أكد على دور المرأة المساواة والتنمية والسلم: لمرأةاألمم المتحدة لعقد  1985- 1976الفترة 

 لعام التمييز ضد المرأة  جميع أشكالالقضاء علىشددت اتفاقية و.  التنمية داخل المنزل وفي المجتمعفي 
 ليس فقط من حق المرأة بل هو شرط مسبق لحماية ،تحقيق المساواة وأ ،التمييز على أن القضاء على 1979

الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة  المؤتمر العالمي وحث.  )2(المستدامةالبيئة وتحقيق التنمية 
وأوصى باعتماد   على االعتراف بدور المرأة في حماية البيئة1985في نيروبي في عام للمرأة الذي عقد 

وصدر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة .  )3(وتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة
 جدول أعمال 1992والتنمية الذي ُيعرف أيضاً بمؤتمر قمة األرض والذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 

 للدور العالمي للمرأة في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة، والعالقة الوثيقة 24 الذي خصص الفصل 21القرن 
وقد اعتمد مؤتمر قمة .  )4(تدامةللمرأة بالتنمية والبيئة وضرورة إشراكها الكامل في تحقيق التنمية المس

دور المرأة الحيوي التي أكدت  )5(اتفاقية التنوع البيولوجي، 21 إلى جانب جدول أعمال القرن األرض أيضاً،
على الوجه مشاركة المرأة إلى الحاجة و، على نحو قابل لالستمرارالبيولوجي واستخدامه صيانة التنوع في 
مستويات، مما يكفل تحقيق التنمية ال كافةعلى البيولوجي وتنفيذها في تقرير سياسات التنوع كمل األ

إعالن عنه صدر  ف،1995في عام الذي عقد في بيجين المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة أما  . المستدامة
ميع النساء  التزاماً دولياً جديداً ببلوغ أهداف المساواة والتنمية والسالم لجانجسداللذان يومنهاج عمل بيجين 

                                                 
: ومعلومات أخرى بشأنها، من خالل العنوان التاليكال التمييز ضد المرأة القضاء على جميع أش يمكن االطالع على اتفاقية )2(

htm.cedaw/cedaw/daw/womenwatch/org.un.www.  

 : يمكن االطالع على استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة ومعلومات أخرى بشأنها، من خالل العنوان التالي)3(
nfls/confer/womenwatch/org.un.www.  

  21agenda/documents/sustdev/esa/org.un.www/:  من خالل العنوان التالي21 يمكن االطالع على جدول أعمال القرن )4(
                                                                                                                                                                             .htm.toc21agenda/english  

  .shtml.default/convention/org.biodiv.www://http:  من خالل العنوان التاليياتفاقية التنوع البيولوجيمكن االطالع على  )5(
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 اعتمدت الجمعية العامة إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية الذي تضمن 2000وفي عام .  )6(في كل مكان
األهداف اإلنمائية لأللفية ومنها الهدف الثالث الذي نص على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

خطة وأكدت على تلك المبادئ أيضاً .  )7( المستدامةباعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر وحفز التنمية
صدرت عن   التي)8( المعروفة بخطة جوهانسبرغ للتنفيذتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

  .2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ في عام 
  

 كل من العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وفي مجال إدارة الموارد المائية، أكد  
 دور المرأة في إدارة 1992 والمؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة الذي عقد في دبلن في عام 1981-1990

أن   على)9(المستدامةالمياه والتنمية  من بيان دبلن بشأن 3الموارد المائية وتحقيق التنمية، حيث نص المبدأ 
 المبدأ وتنفيذه يتطلب وضع ة تؤدي دوراً رئيسياً في توفير المياه وإدارتها وحمايتها، وأن قبول هذاالمرأ

سياسات إيجابية لمواجهة االحتياجات الخاصة بالمرأة وتمكينها من المشاركة على جميع المستويات في برامج 
كذلك أكدت  . تشارك هي في تحديدهاالموارد المائية، بما في ذلك اتخاذ القرارات وتنفيذها بالطرق التي 

 أن المياه تشكل قوة دفع للتنمية 2003-2000المؤتمرات الدولية المعنية بالمياه التي عقدت خالل الفترة 
المستدامة، بما في ذلك التكامل البيئي والحد من الفقر، ودعت إلى التشديد على أهمية دور المرأة والعمل على 

والمرأة وإدراج اعتبارات النوع االجتماعي في السياسات المائية عند تطبيق تحقيق المساواة بين الرجل 
  .اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

  
  منهاج عمل بيجينالمرأة في إطار   )ب(
  

تضمن الفصل الرابع من منهاج عمل بيجين األهداف واإلجراءات االستراتيجية، ومنها تلك المتعلقة   
للمرأة دوراً أساسياً تضطلع به في إيجاد أنماط لالستهالك واإلنتاج ونُُهج كد أن بالمرأة والبيئة والتي تؤ

شدد منهاج عمل بيجين على ضرورة إيجاد فرص  كما.  )10(الطبيعيةمستدامة وسليمة بيئياً إلدارة الموارد 
طاقة والمياه يسبب ولما كان عدم توفر موارد ال  .لزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية وتطوير إمكاناتها

أعباء إضافية للمرأة تدفعها إلى ترك األنشطة المدرة للدخل بينما يزداد عملها غير مدفوع األجر، مما يحد 
  :من فرص تحسين أوضاعها، فقد أكد منهاج عمل بيجين على أهمية ما يلي

  
،  المستدامةجتماعيةالمرأة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالوتحقيق المساواة بين الرجل   )1(  

  ؛ساوية للمرأة في الحصول على تقنيات الطاقة المستدامة وبكلفة مناسبةتتوفير فرص مو

                                                 
اج عمل بيجين ووثائق أخرى متعلقة بالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، من خالل العنوان  يمكن االطالع على منه)6(

  .platform/beijing/daw/womenwatch/org.un.www: التالي

  .summit/millennium/org.un.www: موقع إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، متاح على ال)7(

، 2002سبتمبر / أيلول4-أغسطس/ آب26  للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،يتقرير مؤتمر القمة العالم )8(
  .org.undp.www: لمتحدة اإلنمائيمتاح على موقع برنامج األمم ا . ، المرفق2الفصل األول، القرار 

:  يمكن االطالع على مبادئ بيان دبلن من خالل العنوان التالي على موقع الشراكة العالمية للمياه)9(
1345=iNodeID?PSP/servlet/org.gwpforum.www://http.  

 المرأة :كاف/، الفصل الرابعA/CONF.177/20، 1995، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،حدة األمم المت)10(
  .reports/beijing/confer/womenwatch/org.un.www: متاح أيضاً على الموقع  .246فقرة ال ،والبيئة
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، ها في تطوير أساليب إنتاج الطاقة واستهالكالمرأة الدور الذي يمكن أن تضطلع به تعزيز  )2(  

 في هذا اهخاصة في القطاع المنزلي، وضرورة إيجاد برامج التدريب الالزمة لرفع قدرات
  المجال؛

تحسين معارف المرأة، ال سيما المرأة الريفية، وتكثيف األبحاث حول دورها وثقافتها وخبراتها   )3(  
  في مجاالت الري وإدارة المياه المستعملة والصحة؛

  
دعم مشاركة المرأة على جميع المستويات في وضع السياسات وصنع القرار بشأن إدارة   )4(  

  . خاصة الموارد المائيةالموارد الطبيعية،
  
   وخطة تنفيذ جوهانسبرغ21 في إطار جدول أعمال القرن المرأة  )ج(
  

 ، في باب تعزيز دور الفئات الرئيسية، فصالً للدور العالمي للمرأة في21جدول أعمال القرن خصص   
ر في ميداني البيئة ن أهدافاً من بينها زيادة عدد النساء بين صانعي القراتحقيق تنمية مستدامة ومنصفة تضم

والتنمية، وإنشاء آليات مراقبة لكفالة إسهام المرأة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية وتنفيذها 
واالنتفاع منها، ووضع سياسات حكومية واضحة لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع وتنفيذها، بما في 

والتدريب، والتغذية، والصحة للمرأة، وتسهيل حصولها على المياه النقية ذلك محو األمية، وضمان التعليم، 
 21وتضمن جدول أعمال القرن  . وإمدادات الطاقة والخدمات الصحية الكافية، ودعم مساهمتها في صنع القرار

دافاً التجمعات البشرية، أه: 7تغيير أنماط االستهالك واإلنتاج، و: 4مكافحة الفقر، و: 3في إطار الفصول 
ومن أهم  . وأنشطة ترتبط بتوفير ظروف معيشية مستدامة للمرأة والرجل، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة

التوصيات المتصلة بالموارد الطبيعية وقضايا المساواة بين الرجل والمرأة والواردة في تلك الفصول، والتي 
  :ني والثالث والرابع والسادس، ما يليأكدت عليها أيضاً خطة جوهانسبرغ للتنفيذ في فصولها الثا

  
توفير فرص العمل والظروف الصحية والتعليمية المالئمة، واإلدارة المستدامة للموارد المتاحة،   )1(  

لمناطق الريفية والفقيرة، وذلك بتوفير مصادر المياه والطاقة بشكل للتعزيز النمو االقتصادي 
 ؛ها على الفئات المختلفةكاف ومنتظم، مع مراعاة العدالة في توزيع

  
تنمية مفاهيم االستهالك السليم، وتغيير توجهات األسر واألفراد للعمل على استغالل الموارد   )2(  

 ؛ في األسرةالمرأةالمتاحة بأفضل صورة ممكنة، وهو الدور الذي تضطلع به 
  

والمياه والصرف مرافق األساسية، خاصة مرافق الطاقة التزويد مواقع التجمعات البشرية ب  )3(  
 ؛، مع اهتمام خاص باحتياجات المرأة2025الصحي، بحلول عام 

  
وضع السياسات الالزمة للحد من االعتماد على المصادر غير التجارية للطاقة والتوجه إلى   )4(  

اعتماد المصادر التقليدية والمتجددة للطاقة، على أن يكون هذا الخليط مناسب الكلفة ومقبوالً 
 ؛بيئياً

  
دعم القدرات المحلية الالزمة لتوفير خدمات الطاقة في المناطق الريفية، وذلك بتنظيم برامج   )5(  

  .يدة، وإيجاد وسائل تمويل مناسبة على التقنيات الجدوالرجالتدريب للنساء 
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  في إطار األهداف اإلنمائية لأللفيةالمرأة   )د(
  

 تحقيق :3ى نحو مباشر بالمرأة وهما الهدف تضمنت األهداف اإلنمائية لأللفية هدفين يتعلقان عل  
تحسين الصحة النفاسية، وأهدافاً أخرى عامة ولكنها تشمل : 5المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف 

تحقيق تعميم : 2 القضاء على الفقر المدقع والجوع، والهدف :1المرأة على نحو غير مباشر، ومنها الهدف 
 كفالة االستدامة :7مكافحة اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض، والهدف : 6هدف التعليم االبتدائي، وال

واحتوى كل هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية على غايات محددة اتفق المجتمع الدولي على  . البيئية
 :ومن أجل تحقيق تلك الغايات وجب العمل على ما يلي . 2015ضرورة تحقيقها بحلول عام 

  
وفير البنية األساسية الالزمة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة احتياجات ت  )1(  

 ؛المرأة في القضايا ذات الصلة
  

 ؛إيجاد فرص عمل للشباب والنساء في المناطق الفقيرة  )2(  
  

 جميع تحقيق المساواة في الخدمات المقدمة إلى المرأة والرجل والمساواة لإلناث والذكور في  )3(  
  ؛مراحل التعليم

  
تحقيق االستدامة البيئية وخاصة تأمين مياه آمنة للشرب ووسائل صرف صحي مالئمة للفقراء   )4(  

  .والحد من تدهور األراضي
 

  المنظور اإلقليمي  -2
  

لمعايير الدولية ل، تطور قبول البلدان األعضاء في اإلسكوا 1995عام في منذ انعقاد مؤتمر بيجين   
 إلى حمالت جمعيات ، إلى حد كبير،ويعود هذا التطور  . بشأن حقوق المرأةالدوليةعن المؤتمرات  ةدراصال

وقد   .المجالهذا ة في لحقوق المرأة في المنطقة وأنشطة منظمات األمم المتحدة والمنظمات العربية العام
  :تضمنت اإلجراءات التي اتخذت ما يلي

  
 التمييز ضد المرأة جميع أشكال القضاء علىع على اتفاقية وققد   كان2006 فبراير/حتى شباط  )أ(  

في عام   سلطنة عمان الموقعينآخركان و  . في منطقة اإلسكوا، ستة منهم خالل العقد الماضي بلدا11ً
  ؛)11(فلسطينووقد امتنع عن التوقيع كل من قطر  . 2006

  
  ؛، على اتفاقية التنوع البيولوجياإلسكوا، باستثناء العراقفي  األعضاء البلدانوقعت جميع  )ب( 

  
، 1994على المستوى العربي، وفي إطار تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام  )ج( 

ة خالل العقد الماضي، أسفرت عن وضع برنامج العمل اإلقليمي مي اجتماعات محلية وإقليمية ودون إقليتعقد

                                                 
يمكن االطالع على الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعلومات أخرى بشأنها، من  )11(

  .htm.cedaw/cedaw/daw/womenwatch/org.un.www://http :خالل العنوان التالي
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برنامج، والتي من بين لهذا الظبي لتنفيذ النشاطات ذات األولوية إطالق مبادرة أبو و )12(2008- 2003للفترة 
أهدافها تعزيز المشاركة الفعالة للشباب والنساء والمجموعات الناشطة في المجتمع المدني في مكافحة 

  ؛)13(التصحر وتردي األراضي من خالل مشروعات ميدانية نموذجية
 عمل منهاجتنفيذ  ولمرأةمعني بالاالرابع العالمي  على مستوى منطقة اإلسكوا ومتابعة للمؤتمر )د( 

 التقدم المحرز في تنفيذ المعاهدات الستعراضبيجين، نظمت اإلسكوا اجتماعات وأصدرت تقارير إقليمية 
 عن خطة العمل العربية 1994عالن عام اإلوقد نتج عن هذا النشاط .  تحقيق المساواةو بشأن المرأة الدولية

نظمت اإلسكوا المؤتمر اإلقليمي العربي عشر  وفي اإلطار ذاته،.  )14(2005ى عام للنهوض بالمرأة حت
اإلنجازات الرئيسية في مجال تعزيز  من أجل استعراض 2004في عام دعوة إلى السالم : سنوات بعد بيجين

ن بيروت إعالعنه صدر و ،المساواة وتمكين المرأة وتقييم الترتيبات المؤسسية المنفذة خالل العقد الماضي
  . )15(دعوة إلى السالم: لمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجينل
  

  التنميةودورها في أوضاع المرأة الريفية في منطقة اإلسكوا   -باء
  

 وفقاً منطقة اإلسكوا بلدان مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ومقومات تحقيقها بين يختلف  
 السكان والموارد الطبيعية بعدد، خاصة فيما يتعلق بلدا في كل هطبيعة المناطق الريفية ومستوى تطورل

ر مقومات يتوففي  ومدى مساهمة هذه العناصر ،سكانالطبيعة األنشطة االقتصادية التي يمارسها المتوفرة و
 ،وينعكس ذلك .  مجاورةبلدان أو إلى البلدلهجرة إلى المناطق الحضرية داخل ا دوافع توليداالستقرار أو 

مارسها ومستوى الخدمات ت في المناطق الريفية من حيث األنشطة التي المرأة على أوضاع ،عة الحالبطبي
 يعرض هذا الجزء أوضاع ، لذا .، خاصة إمدادات الموارد الطبيعية وخدمات التعليم والصحةاالتي تتوفر له

  .لتنميةتحقيق ادية واالجتماعية ل األنشطة االقتصافيلع به ط اإلسكوا والدور الذي تضبلدانفي الريفية المرأة 
  

   اإلسكواأوضاع المرأة الريفية في منطقة  -1
  

، حيث كان حوالي 2005سكوا بين الريف والحضر لعام  اإلمنطقة توزيع السكان في 1يوضح الجدول 
  مليون نسمة يعيشون في مناطق84.46حوالي عددهم إجمالي البالغ  هذه البلدان في المائة من سكان 44.78

 في المائة في 72.7 في المائة في دولة الكويت و1.7تراوحت بين الريفية ريفية، إال أن نسبة سكان المناطق 
وبينما سجل عدد سكان الريف في بلدان المنطقة زيادة في كل من سلطنة  . 2005عام في الجمهورية اليمنية 

، شهد هذا 2005- 2000نوياً في الفترة  في المائة س3.3 و1.1عمان وجمهورية العراق بمعدالت تتراوح بين 
 وفيما يتعلق بمستوى الدخل، فإن نسباً متفاوتة من  . في المائة7.1العدد تناقصا في مملكة البحرين بمعدل 

السكان في المنطقة، باستثناء بلدان الخليج، تعاني من الفقر، حيث إن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 

                                                 
من خالل موقع ، 2008-2003، وبرنامج العمل اإلقليمي للفترة ع على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر يمكن االطال)12(

  .int.unccd.www: االتفاقية

من خالل ، 2008-2003برنامج العمل اإلقليمي  يمكن االطالع على مبادرة أبو ظبي لتنفيذ النشاطات ذات األولوية ل)13(
  .pdf.ara-initiative/ndAsianMinisterialConf2/regional/meetings/asia/regional/int.unccd.www://http: العنوان التالي

  .SD/ESCWA/E/9/1994، 2005حتى عام خطة العمل العربية للنهوض بالمرأة ، 1995اإلسكوا،  )14(

 2004يوليو / تموز10-8، دعوة إلى السالم:  عشر سنوات بعد بيجيناإلقليمي العربيالمؤتمر تقرير  ، اإلسكوا)15(
E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/6.  
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 في المائة في 7.0 في سبعة من البلدان األعضاء في اإلسكوا تتراوح بين  دوالر في اليوم2المقدر بـ 
 في المائة في الجمهورية اليمنية، بينما تتراوح نسبة من يعيشون تحت خط 45.2المملكة األردنية الهاشمية و

ومعظمهم  ،)16(اليمن في المائة في 15.7 في المائة في األردن و2.0واحد في اليوم بين الفقر المقدر بدوالر 
  .  الريفيةيعيش في المناطق

  
، ويبلغ عدد اللواتي يعشن في  بالمائة52 سكان المنطقة إلى ما يربو على من نسبة النساء وتصل  

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تُعنى برصد  .  مليون امرأة43.9المناطق الريفية أكثر من 
   أنه ال تتوافر بيانات إحصائية بشأن أوضاع المرأة الريفية تحديداً، وتقييم أوضاع المرأة بصورة عامة، إال

 ها الفاعلة في المجتمع، وأن دورتهامشاركغالباً ما تحول دون  المرأةتفيد أن أوضاع بل معلومات توصيفية 
ولية توفير  مسئها خاصة في المناطق الريفية، بينما تقع على عاتق،مهمش في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية

وفيما يلي استعراض ألوضاع المرأة بصفة عامة  .  بما فيها موارد المياه والطاقة،مقومات الخدمات المنزلية
 والخدمات الصرف الصحيومياه الشرب اآلمنة من حيث فرص التعليم والعمل وتوفر  والمرأة الريفية تحديداً

ية في هذه المجاالت يقل في معظم الحاالت عما يتوفر الصحية، علماً بأن ما يتوفر للمرأة في المناطق الريف
  .للمرأة في المناطق الحضرية

  
  2005 اإلسكوا لعام منطقةسكان الريف والحضر في   -1الجدول 

  
  )ألف نسمة(عدد السكان 

 اإلجمالي الريف الحضر البلد
سكان الريف 

 )نسبة مئوية(
سكان ل السنوي النمومعدل 

 2005–2000الريف 
  0.8  17.7  5 544  981  4 563 لكة األردنية الهاشميةالمم

  7.1  23.3  4 104  956  3 148 دولة اإلمارات العربية المتحدة
  7.1-  3.5  725  25  700 مملكة البحرين

  2.3  49.4  18 894  9 334  9 560 الجمهورية العربية السورية
  3.3  33.1  27 996  9 267  18 729 جمهورية العراق

  1.1  28.5  2 507  714  1 793 سلطنة عمان
  3.1  28.4  3 762  1 068  2 694 فلسطين

  3.9  4.6  796  37  759 دولة قطر
  2.7  1.7  2 700  46  2 654 دولة الكويت

  0.1  13.4  4 011  537  3 474 الجمهورية اللبنانية
  1.8  57.2  72 850  41 670  31 180 جمهورية مصر العربية
  1.5  19.0  23 612  4 486  19 126 المملكة العربية السعودية

  2.6  72.7  21 096  15 337  5 759 الجمهورية اليمنية
    44.78  188 597  84 459  104 138 سكوا اإلبلدانإجمالي 

  
 World Population وUrban and Rural Areas 2005  : األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان:المصادر

Prospects: The 2006 Revision.                                                                                                                                                                       
  
  فرص التعليم  )أ(
  

                                                 
الفقر : 3بشرية، الجدول ، مؤشرات التنمية ال2006البشرية لعام تقرير التنمية  نيويورك،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )16(

  .pdf.2-392_281_2455/arabic/report/pdfs/2006hdr/org.undp.hdr://http:  متاح على العنوان التالي .البشري وفقر الدخل في البلدان النامية
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 األمية خالل العقدين معدل في مجال تخفيض اإلسكوا بلدان األعضاء فيعلى الرغم مما حققته ال  
 في 23.6، مقارنة بِـ 2005لبالغين في عام ل في المائة 36بلغ ي ال يزال  هذا المعدل كان إال أن،الماضيين

 للذكور في المائة 17.1 يبلغلشباب لدى ا أن متوسط نسبة األمية وفي حين .  سنة24 و15بين لشباب لالمائة 
 في الجمهورية اليمنيةفي المائة  42.1 الفتيات بلغت نسبة أمية وقد.  اثلإلن في المائة 30.5رتفع إلى فإنه ي

 21.2 و13.5نسبة أمية الشبان  بينما لم تتعد ،2005جمهورية مصر العربية في عام في  في المائة 32.1و
 تصل تياتالفمية أل في المملكة األردنية الهاشمية أدنى نسبة ل وتسج . على التواليالبلدينهذين في المائة في 

  .)17(في المائة 0.9وسلطنة ُعمان  في المائة 0.7 في المائة فقط، تليها مملكة البحرين 0.2إلى 
  فرص العمل  )ب(
  

إال أن نسبة  . اتيخالل التسعين  العرض من األيدي العاملة النسائية المؤهلة ضعف الطلب عليهافاق  
حيث  2003 و1999 عامي  بينالبلدان معظمفي النساء في مجموع القوى العاملة قد شهدت زيادة معتدلة 

 في المائة في المملكة 28.1 إلى 25.8 في المائة في مملكة البحرين ومن 34.5 إلى 32.1ارتفعت من 
 في المائة في جمهورية مصر العربية وإلى أدنى مستوى 42.6األردنية الهاشمية ووصلت إلى أقصى نسبة 

 األيدي العاملة النسائية العربية عادة في مهن مثل التعليم فع نسبةوترت.  )18(فلسطين في المائة في 9.6
 في 70 لىويضم قطاع الخدمات ما يزيد ع.  كتبية، وتنخفض في المناصب اإلدارية والقياديةم الواألعمال

 ياتعمل الباقت في القطاع الزراعي بينما ها في المائة من20 ويعمل حوالي ،المائة من القوى العاملة النسائية
 كثيراً من األنشطة المنزلية غير مدفوعة ، الحضرية والريفية على حد سواء، المرأةوتمارس.  في الصناعة

ويظهر ذلك في أن .  المرأة الريفية أنشطة إنتاجية في المزرعة وفي التصنيع الزراعي تمارسكما األجر، 
قل نمواً، حيث تشكل الزراعة قطاعاً  األعضاء في اإلسكوا األبلدانمعدل النشاط االقتصادي للمرأة في ال

وقد ال يدل ارتفاع معدل النشاط االقتصادي للمرأة على درجة أعلى من .  ماً، هو من أعلى المعدالتاه
 دون تمكين المرأة من حرية التصرف ، أن األسرة أشد فقراً أو بحاجة إلى دخلينعلىالتمكين االقتصادي، بل 

لنشاط االقتصادي للمرأة في البلدان النفطية حيث ال تعتبر األنشطة ل أدنى معدالت اسجوت.  في دخلها
  .)19(الصناعية القائمة على النفط عمالً مالئماً للمرأة

  
  الصرف الصحيومياه الشرب اآلمنة   )ج(
  

في دولة  2004 في المائة في عام 100 نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة تبلغ  
 هذه النسبة إلى بينما انخفضت والجمهورية اللبنانية، ، ودولة قطر،تحدة، ومملكة البحريناإلمارات العربية الم

سكان أشد لدى  توفر مياه الشرب اآلمنة جراء عدممعاناة من ال وتكون.  ية في المائة في الجمهورية اليمن67
 صرف صحي مالئم في السكان الذين يحصلون علىنسبة أما .  المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية

                                                 
 ،2006ن،  العدد السادس والعشرو،لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالمجموعة اإلحصائية  اإلسكوا، )17(

  .lb.org.escwa.www:  متاحة على موقع اإلسكوا اإللكتروني .II-2 وII-1 نجدوالال

: 24، مؤشرات التنمية البشرية، الجدول 2001تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك،  )18(
تقرير التنمية ؛ وen/2001/global/reports/org.undp.hdr:/http: ان التالي متاح على العنو .الالمساواة الجنوسية في النشاطات االقتصادية

  org.undp.hdr:/http/ :متاح على العنوان التالي . ، الالمساواة الجنوسية في النشاطات االقتصادية22، الجدول 2005اإلنسانية العربية لعام 
                                                                                                                           .         pdf.HDI_ar_05hdr/pdf/Arabic/2005/global/reports 

، 2004،  تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعي:موقع المرأة العربية في عملية التنمية، اإلسكوا )19(
E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1.  
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في المائة في جمهورية  79 بينما بلغت، 2004 في المائة في دولة قطر في عام 100 فبلغتالمناطق الريفية 
 إلى تصلوأما في اليمن ف .  في المائة في جمهورية مصر العربية70 في المائة في فلسطين و73العراق و

  .)20( في المائة فقط43
  
   الصحيةالخدمات  )د(
  

 حتى في المناطق الريفية، إال أن بعض الماضيين الخدمات الصحية خالل العقدين  مستوىارتفع  
المناطق النائية التي ال تصلها خدمات الطاقة بصورة منتظمة ما زالت تعاني من نقص شديد في الخدمات 

عاني منها تجارية للوقود يتسبب في مشاكل صحية عديدة تال أن استخدام موارد الطاقة غير كما  .الصحية
مشاكل الوالدة ووفيات األطفال وأمراض الرمد والعظام، وخاصة النساء واألطفال، ومنها األمراض الصدرية 

  .وغيرها
  

  في التنميةالريفية دور المرأة   -2
  

 المرأة تتحمل عدم توفر المتطلبات األساسية لتحقيق التنمية في المناطق الريفية،على الرغم من   
 مع العلم ،أعباء متعددة في إنجاز األنشطة االقتصادية واالجتماعية الالزمة لعملية التنمية  بشكل عامةالريفي

التي العادات والتقاليد السائدة بسبب  األحيان حكراً على الرجل معظمظل في يأن اتخاذ القرارات ذات العالقة 
  .على عائد مادي لما تبذله من جهدالمرأة دون حصول تحول أيضاً 

  
 بل تمتد إلى القطاع الزراعي في القطاع المنزليعلى  األنشطة االقتصادية للمرأة الريفية تصروال تق  

 تتحمل  فالمرأة .تسهم بشكل فاعل مع الرجل في األعمال الزراعية ورعاية الثروة الحيوانيةحاالت عدة حيث 
 على  متاحةن مصادر قد تكونتوفير الوقود غير التجاري والمياه موكافة األنشطة المنزلية القيام بأعباء 

وبغية قيام النساء بهذه  . تها للضرريعرض صحو ها يستهلك فترات طويلة من وقتبعيدة، ممامسافات 
 إلى المدرسة، الذهابن م بدالًفي المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية إلى البقاء  الفتيات تضطر المهمات،

غير وكل ذلك  . ن لحياة ال تقل شقاء عن حياة أمهاتهن ويؤهلهتطورالتعليم وال من فرص يحرمهنمما 
  .المرأة والفتاةمنصف بحق 

  
 فرص وتقلص انخفاض معدالت التنمية عنخدمات المياه والطاقة من  المناطق الريفية ويسفر حرمان  
اطق  في نزوح الرجال من الريف إلى المدينة بحثاً عن عمل، بينما تبقى النساء في المن، مما يتسببالعمل

ويحول ذلك دون تمكين المرأة من القيام  . هن األخرىئ إعالة األسرة إلى جانب أعبا مسؤوليةالريفية ويتحملن
 أن المرأة وبما . بأنشطة إنتاجية أخرى مثل الصناعات الصغيرة وغيرها وبالتالي يحد من فرص تطورها

لعادات البيئية اممارسة وهي الرائدة في ،  القيمتلقينه تربية النشء ونعأيضاً الريفية مسؤولة بشكل أساسي 
تمكينها من المشاركة لالخبرات الالزمة المعرفة و إكسابها ينبغي ،الشائعة سواء السليمة أو غير السليمة

 وترسيخ العادات البيئية السليمة لدى األجيال سليمة بيئياً واجتماعياًبطريقة الفاعلة في إدارة الموارد الطبيعية 
  .الطالعة

                                                 
)20( : Available at.  Earth trends: in, Water Resources and Freshwater Ecosystems, rld Resources InstituteWo

                    .                                                                                                2=theme?php.index/db_searchable/org.wri.earthtrends://http  
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 دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية في منطقة اإلسكوا  -انياًث
  

 الموارد المائية وعالقتها بالتنمية الريفية  -ألف
  

 من حيث ندرة مصادرها لمحة عامة عن وضع الموارد المائية في منطقة اإلسكوايقدم هذا الفصل   
ذه الموارد، وتأثير ذلك على إمكانات توفير وتعرضها للتلوث واتساع الفجوة بين العرض والطلب على ه

احتياجات التنمية الريفية من المياه، وبالتالي على طبيعة الدور الذي يمارسه كل من المرأة والرجل في إدارة 
  .الموارد المائية وعلى متطلبات تمكين المرأة في هذا المجال

 
  الموارد المائية والتنمية الريفية  -1

 
الطلب  د الشح في المياه مع تزايددازيو، وفرة كميات المياه المتمن ندرة في كوا منطقة اإلستعاني  

أربعة في  3 م500 حصة الفرد السنوية من المياه تتعدى حيث ،عدد السكانفي عليها نتيجة للتزايد المستمر 
 المائي المقر دولياً  في البلدان التسعة األخرى، علماً بأن خط الفقر3 م200من بلدان اإلسكوا، بينما ال تتعدى 

 وهناك مشاكل عدة تهدد الموارد المائية المتاحة، مثل تلوث المياه السطحية  . للفرد في السنة3 م1 000هو 
 األكبر للمياه في منطقة ويعتبر القطاع الزراعي المستهلك . وسوء إدارتها  المياهواستنزافوالمياه الجوفية 

 في 7، بينما استهلك القطاع الصناعي 2003المياه المتجددة في عام  في المائة من 83اإلسكوا حيث استهلك 
ويساهم النمو السكاني في زيادة الضغط على الموارد المائية  . )21(المائة في 10المائة والقطاع المنزلي 

الضئيلة لتلبية حاجات القطاعين المنزلي والصناعي، حيث تشير الدراسات إلى أنه يتوقع أن يبلغ استهالك 
 وبناء.  )22(2025 في المائة من الموارد المائية في عام 12 في المائة والقطاع المنزلي 10القطاع الصناعي 

على ذلك، ستشكل المنافسة على المياه بين القطاعات المختلفة تحدياً يستلزم تعزيز فاعلية اآلليات التنظيمية 
 ومعالجتها إذا لزم األمر، وذلك بتطبيق مبادئ إلعادة توزيع المياه بين القطاعات مع الحفاظ على نوعيتها

  :اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي تركز على ثالثة محاور أساسية هي
  

 يز على احتياجات الفئات الفقيرة؛ القطاعات، مع التركاستخدام كافة المصادر وخدمة جميع  )أ(  
  

 م؛ المياه وزيادة كفاءة االستخداالمحافظة على نوعية  )ب(  
  

دعم التطوير المؤسسي والقانوني بمشاركة جميع المعنيين في وضع الخطط واالستراتيجيات   )ج(  
  .ومتابعة تنفيذ البرامج، مع االهتمام بدور المرأة كشريك أساسي

  
ومن المرتقب أن تنخفض حصة المناطق الريفية من المياه سواء للزراعة أو االستخدامات المنزلية،   

 كفاءة طرق لتحسين إيجاد ال بد من ، لذا .اً على توفر المياه الالزمة الحتياجات التنميةمما سوف يؤثر سلب
واستخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالرش ستهالك، االاستخدام المياه كماً ونوعاً، وذلك من خالل ترشيد 

                                                 
، 2005 :مالمح قطرية وإقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات مختارة في منطقة اإلسكوااإلسكوا،  )21(

E/ESCWA/SDPD/2005/Booklet.2.  

)22( ESCWA, Sectoral Water Allocation Policies in Selected ESCWA Member Countries: An Evaluation of the Economic, 
Social and Drought-related Impact, 2003, E/ESCWA/SDPD/2003/13.                                                                                     
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 واللجوء عند ، من المياهستهلك كميات كبيرةت التي الزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والري بالتنقيط، و
وفي هذا اإلطار، ينبغي توعية السكان عامة بشأن كل ما يتعلق  . الضرورة إلى الموارد المائية غير التقليدية

بإدارة الموارد المائية والتخطيط لها وإشراكهم في إدارة هذه الموارد والحفاظ على نوعيتها وترشيد 
  .يل دورهااستهالكها، مع دعم المرأة بشكل خاص وتفع

  
  وسائل اإلمداد بالمياه في المناطق الريفية  -2

  
من وسائل اإلمداد بالمياه لالستخدام الزراعي في المناطق الريفية، مضخات المياه الجوفية، ومجاري   

ولالستخدام  ؛ من الترعالمأخوذةري ومساقي ال قنوات أوالمياه السطحية، مثل الترع الرئيسية والفرعية 
وتتفاوت الوسائل المستخدمة بشكل   .كات إمدادات مياه الشرب من الصنابير العمومية إن وجدتشب ،المنزلي

وعلى سبيل المثال، يبين الشكل نسب  .  الواحدالبلد المنطقة وبين المناطق المختلفة في بلدانكبير بين 
  .ربيةمياه الشرب في بعض محافظات جمهورية مصر العإلمداد باستخدام الوسائل المختلفة ل

  
  وسائل إمداد المياه في بعض محافظات جمهورية مصر العربية  -الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2006المركز القومي لبحوث المياه، وزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، : المصدر
  

المياه، خاصة مياه الشرب، بنوعية وسائل اإلمداد ومدى صالحيتها، وأيضاً بمدى توفر وتتأثر نوعية   
  :ومن األمثلة على ذلك ما يلي . وسائل الصرف الصحي السليمة

  
 تصلال المياه  إال أن ،لمياهلشبكات بة ولموص  أن بعض القرى النائية والنجوعمنعلى الرغم   )أ(  

 يخفض مما ،صيانتهاانتظام وعدم من هذه الشبكات ود تسربات كثيرة لوج وذلك ،في معظم األحوالإليها 
دة من محافظة اإلسكندرية إلى ون خطوط المياه الممدإ ف، وعلى سبيل المثال .تهانوعي والمياهمعدل تدفق 

الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية تتعرض للتخريب وإطالق الرصاص من جماعات البدو 
 ؛ وعدم وصولها إلى المناطق المستفيدة المياهسبب في تسريبت مما ي،تدادهاالرحل على ام

  
  يعاني العديد من مساكن القرى النائية من ضيق المساحة ومن كون الغرف غير مبلطة   )ب(  

وال تتوفر فيها وسائل الصرف الصحي، فتتسبب صنابير المياه الموجودة داخل الغرف بإغراق تلك الغرف، 
  ؛ الطرق البدائية لجلب المياهاللجوء إلى إلى الحد من استخدام صنابير المياه وة الريفيمرأةبال يدفعمما 
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بيارات  في إلقائها عدم توفر طرق سليمة للتخلص من المياه المستعملة يضطر السكان إلى  )ج(  
لوثة إلى تسرب المياه الميؤدي إلى مما  ، مبطنة غالباً ما تكون غيربالقرب من المنازلللصرف الصحي 

 مما يتسبب في أمراض في المجاري المائية، إلقائها أو ، الشرب والطهيهايضخ منها متالمياه الجوفية التي 
  .مياه الصرف الصحيبط مياه الشرب التخا نتيجة كثيرة

  
  دور المرأة الريفية الحالي في إدارة الموارد المائية  -باء

  
دارة الموارد المائية وانعكاسات هذا الدور الصحية يتناول هذا الجزء دور المرأة الريفية في إ  

  .واالجتماعية عليها، باإلضافة إلى األنشطة التي يمكن أن يقوم بها كل من المرأة والرجل في هذا المجال
  

   لموارد المائيةاالمرأة الريفية وإدارة   -1
  

 التقليدية للمرأة في المناطقة المنزلي المسؤوليات  إطار ضمن وتحديد استخداماتهاالمياهتوفير ندرج ي  
فهي   .، وفلسطينوالجمهورية العربية السوريةالريفية، خاصة في الريف اليمني وبعض المناطق في مصر، 

وعلى  . مما يستلزم منها العمل لعدة ساعات يومياً سالمتها،المياه وتخزنها وتراقب استهالكها ومدى  تجلب
 المائية في المناطق الريفية المختلفة، ما زالت المرأة تفضل جلب الرغم من اختالف وسائل إمداد الموارد

المياه من المجاري المائية أو الينابيع، العتقادها أن المياه الجارية ال تكون ملوثة بينما مياه البلدية تتداخل مع 
  . مياه الصرف الصحي

  
لى الموارد المائية وتوفيرها ويترتب على المشقات اليومية التي تتكبدها المرأة الريفية للوصول إ  

لألسرة آثار ضارة على صحتها، حيث كشفت البحوث الطبية أن قيام المرأة بحمل كميات من المياه ونقلها من 
مكان آلخر، يؤدي إلى إصابتها بمشاكل صحية متعددة منها التعب المزمن وفقر الدم وتشويهات فقرية 

   وعلى الرغم من كل هذا،  .لمقصود إذا كانت حامالًوحوضية وغيرها، وقد يسبب لها اإلجهاض غير ا
  .ما زالت المرأة الريفية تتحدى الظروف االجتماعية وتتكبد مشقات تأمين المياه وإدارتها على مستوى األسرة

  
 المزيد من األعباء على المرأة لرجال من الريف إلى المدينةاهجرة وقد فرض الواقع الناتج عن   

سواء كانت مالكة لألرض أم ال، تشارك في ة يالزراعاألعمال  في افة إلى مساهمتهاالريفية، فهي، باإلض
  . بعض األحيان في فتح الترع والري وتشغيل المضخات

 
   لموارد المائيةاالرجل الريفي وإدارة   -2

  
 وقد  .لكل من المرأة والرجل أدوار محددة في إدارة الموارد المائية لالستخدامات المنزلية والزراعية  

الري في جمهورية مصر الموارد المائية وبحوث المياه التابع لوزارة القومي لمركز الها جراأبرزت دراسة أ
  .2إدارة المياه تتوزع على الرجل والمرأة طبقاً لما هو مبين في الجدول المتعلقة بالعربية أن النشاطات 

  :أوضحت الدراسة ما يليو
 

 ،والتخلص من المياه المنزلية المستعملة على عاتق المرأةى المنزل إل جلب المياه مسؤوليةتقع   )أ(  
 أنه من المعيب عتبرت التي االجتماعية المفاهيمبسبب المطلوبة منها األنشطة المرأة في  الرجل يشاركال و
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عملية ضخ مياه الري هي من اختصاص الرجل بشكل كامل لما بينما  ،المرأةعلى الرجل أن يقوم بأعمال 
 به من مجهود عضلي؛تتطل

  
 وإدارة الموارد جلب المياه لالستخدامات المنزليةتتباين نسبة النساء الالتي يتحملن أعباء   )ب(  

تلك تبلغ ففي جمهورية مصر العربية،  . المائية بين البلدان وبين المناطق الريفية المختلفة في البلد الواحد
تبلغ نسبة النساء الالتي و  . في محافظة المنوفية المائة في100وا ي في محافظة المن في المائة60نسبة ال

 في محافظة  في المائة82يا ون في محافظة الم في المائة42.2 المستعملةء التخلص من المياه اعبأ يتحملن
 ؛المنوفية

  
صرح بعض الرجال بأنهم قد يساعدون المرأة في حمل ونقل المياه في ظروف قاهرة وهم في   )ج(  

  . ينقلونها على ظهور الدوابتلك الحالة 
  

  أنشطة الرجل والمرأة في إدارة الموارد المائية  -2الجدول 
  

   الخاصة بالرجلةنشطاأل   الخاصة بالمرأةةنشطاأل
  ؛ضخ مياه الري  -    ؛ إلى المنزلحمل المياه  -  
  ؛فتح قنوات المياه في الحقل  -    ؛فتح قنوات المياه في الحقل  -  
  ؛اإلشراف على المياه في الحقل  -    ه في الحقل؛لى الميااإلشراف ع  -  
  ؛تنظيف القنوات الصغيرة  -    ؛تنظيف القنوات إذا لزم األمر  -  
  .تشغيل الساقية  -    تشغيل الساقية إذا لزم األمر؛  -  
    .المستعملةالمنزلية التخلص من المياه   -  

  
  . في جمهورية مصر العربيةوالري وزارة الموارد المائية ،بحوث المياهالقومي لمركز ال: المصدر

  
 أن المشاركة بين المرأة والرجل في إدارة الموارد المائية في المناطق الريفية 2يتضح من الجدول   

هي ذات اتجاه واحد، أي أن المرأة تشارك في األنشطة المحسوبة للرجل بينما الرجل ال يشارك في األنشطة 
  .المحسوبة للمرأة

  
  :ه عن دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية ما يليوُيستخلص مما عرضنا  

  
على مستوى االستخدام النهائي للموارد المائية وليس على مستوى التخطيط المرأة تتم مشاركة   )أ(  

  ؛ مصلحة في إدارة الموارد المائية كماً ونوعاًةصاحب بوصفها أو اتخاذ القرار
  

 وقتاً طويالً ويتطلب منهاياه لالستخدام النهائي على عاتق المرأة يقع العبء األكبر في توفير الم  )ب(  
 .هاخاص بحرمها من ممارسة أنشطة إنتاجية أخرى تمكنها من تحقيق عائد اقتصادي ي ، مماوجهداً كبيراً

  
  تذليلهاالمعوقات وسبل: تفعيل دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية  -جيم

  
 للشرب حق لإلنسان يرتبط بالحق في توفير الظروف الصحية والمعيشية المقبولة إن توفير مياه آمنة  

يوي لتحقيق لكافة أفراد المجتمع، كما أن تأمين الموارد المائية الالزمة للزراعة واألنشطة اإلنتاجية أمر ح
لزراعية المختلفة ماً به أن ضمان الحق في الحصول على المياه لالستخدامات المنزلية واوأصبح مسل.  التنمية

وبغية تفعيل دور  . هو من األهداف التي يتطلب تحقيقها مشاركة المرأة والرجل على نحو متساو وفاعل
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وفي هذا  . المرأة المهمش في إدارة الموارد المائية، ال بد من النظر في العوامل التي تسبب هذا التهميش
سة الفاعلة للمرأة في إدارة الموارد المائية والسبل الجزء من الدراسة تحديد للمعوقات التي تعترض الممار

المقترحة للتغلب على هذه المعوقات بغية تحسين أحوال المرأة المعيشية والصحية ودعم المشاركة بين 
  .الجنسين

  
  المعوقات  -1

  
ون االجتماعية واالقتصادية التي تحول دتستسلم للظروف تتقيد المرأة الريفية بالعادات والتقاليد و  

تنمية المجتمع القضايا المتعلقة ب القرار في تبعدها عن صنعلة في إدارة الموارد المائية وعمشاركتها الفا
 ثالث في إدارة الموارد المائية ضمن  المرأة تفعيل دورتعترضيمكن تصنيف المعوقات التي و  .الريفي
  : فئات

  
  معوقات اجتماعية  )أ(
  

بصورة  المرأة وتتقبل ،ناً من الرجل في بعض المجتمعات الريفيةُينظر إلى المرأة على أنها اقل شأ  
في المجالس المحلية وورش العمل وحمالت  المشاركة ت بل تجنبتصحيحه،عمد إلى تهذا الواقع فال عامة 
والمرأة الريفية ملزمة بالبقاء   .تفشي األمية بين النساء في المناطق الريفيةويعزى سبب ذلك إلى   .التوعية

غية المشاركة في تدريبات ورش العمل التي تقام حول المنزل في معظم األحيان، فإذا غادرت المنزل بفي 
 الرجل صاحُبي، يخشى ذكور مجتمعال وألن . ، قد تقع في مشاكل أسرية واجتماعيةالمياه والصحةإدارة 
، فيمنعها إدارة الموارد المائية في األنشطة التدريبية حول شاركتإذا ما   المرأةيفقد نفوذه على أن  منالسلطة

ورية مصر العربية مثالً، قد محافظات جمهبعض  في النساء لكن  .في الغالب من المشاركة في تلك األنشطة
موارد المائية وأداء دور دارة الإ  جمعيات المشاركة فيهذا الوضع ونجحن فيأنفسهن من  من تحرير تمكنَّ

   .إيجابي فيها
  
  قتصاديةامعوقات   )ب(
  

على الرغم من أن المرأة الريفية تساهم مادياً في اقتصاد أسرتها من خالل مساعدة الرجل في أعمال   
الزراعة أو استئجار األرض أو بكونها صاحبة األرض، ال يزال دورها مهمشاً في إدارة الموارد المائية ألن 

في يتحكم بصنع القرار االقتصادي يمسك بزمام السلطة واألعراف والتقاليد تعظم دور الرجل الذي ما زال 
   .أغلب األحيان، بينما ال تتحكم المرأة في حاالت عديدة حتى بما تجنيه من مال

  
  معوقات مؤسسية وتنظيمية  )ج(
  

تغيب اعتبارات النوع االجتماعي عن الترتيبات المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بإمدادات وخدمات   
فعلى النطاق الوطني تقرر  . ية، سواء على المستوى الوطني أو المحليالموارد المائية إلى المناطق الريف

 . السياسات المائية في معظم بلدان اإلسكوا دون إشراك مؤثر للجهات المحلية من رجال ونساء على السواء
وعلى النطاق المحلي، ال يسمح للمرأة بالمشاركة الفاعلة، على األقل كمزارعة، في المجالس البلدية أو 

ويضاف إلى ذلك في أغلب األحوال غياب دور المجتمع المدني والسياسات  . معيات مستخدمي المياهج
والبرامج الهادفة إلى التثقيف ونشر الوعي بين السكان، خاصة النساء، بقضايا وأساليب إدارة الموارد المائية 

  .وترشيد استهالكها والحفاظ على جودتها
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  سبل تذليل المعوقات  -2
  

ء ما تقدم، يستلزم التغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد في ضو  
 ولعل من أهم السبل التي يمكن أن تسهم في  .المائية العمل على عدة اتجاهات اجتماعية واقتصادية ومؤسسية

  :ذلك اآلتي
  

امة إلدارة الموارد المائية، إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات واالستراتيجيات الع  )أ(  
 رأة في وضع تلك السياسات؛وإشراك الم

  
دعم مشاركة المرأة المالكة والمنتجة في قطاع الزراعة في صنع القرارات المرتبطة بإدارة   )ب(  

 الموارد المائية؛
  

موارد تطوير وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية بأهمية إدراج قضايا النوع االجتماعي في مجال ال  )ج(  
المائية وعالقتها بالحد من الفقر، تكون موجهة إلى مستويات مختلفة من أصحاب المصلحة وصانعي القرار 
والمدراء والمختصين الذين يعملون ضمن إطار مؤسسات الموارد المائية وإدارات التخطيط، وال سيما في 

 المناطق الريفية؛
  

مستوى المحلي بهدف مساعدة المرأة والرجل تكثيف حمالت التوعية وحلقات النقاش على ال  )د(  
على تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام وإدارة الموارد المائية 

 بشكل خاص؛
  

تشجيع مشاركة المرأة في المجالس المحلية، خاصة المتعلقة بإدارة موارد المياه، مما يهيئ بيئة   )•(  
 ف مشتركة للتنمية؛ها الرجل والمرأة العمل معاً من أجل تحقيق أهدايستطيع في

  
 على التعرف على أفضل  الريفية تهدف إلى مساعدة المرأة التي البرامج التدريبيةتعزيز  )و(  

  ؛أساليب إدارة موارد المياه وترشيد استهالكها والتخلص من المخلفات بطرق سليمة
 

قيام الوزارات المعنية بحمالت التوجيه عيات مستهلكي المياه وتشجيع انضمام المرأة إلى جم  )ز(  
  والتوعية بقضايا المياه وإدراج مسألة النوع االجتماعي ضمن مشاريع إدارة المياه؛

 
، مما يحسن من المشاريع الصغيرةللمرأة الريفية لتشجيعها على إقامة  لقروضامنح  إقرار  )ح(  
  ؛ القرارعزز دورها في صنعوي القتصاديا هاوضع

 
إيالء أهمية كبرى لبرامج التثقيف الصحي والتوعية البيئية وترشيد االستهالك في برامج مياه   )ط(  

الريف، وتبسيط المعلومات في صورة أدلة ونشرات إرشادية لتتمكن المرأة الريفية من استيعابها ما يسهل 
  عليها تطبيق ما تعلمته؛

 
 التي تربط بين األبعاد االجتماعية والبيئية والتقنية تطوير المهارات الجديدة والخبرات  )ي(  

ككل، واحتياجات المرأة واالقتصادية إلدارة الموارد المائية بطريقة شفافة ومتكاملة تراعي احتياجات المجتمع 
  .بشكل خاص
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  فوائد تفعيل دور المرأة في إدارة الموارد المائية  -3
  

قها في مجال المياه وتفعيل دورها في إدارة الموارد إن حصول المرأة الريفية الفقيرة على حقو  
المائية، يسهم في تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحقيق مشاركتها الفاعلة إلى جانب 

  :الرجل، على الشكل التالي
  
  تحسين أحوال المرأة المعيشية والصحية  )أ(
  

 الموارد المائية، نودتها وتحد من عبء البحث عتزويد المنازل بمياه آمنة بطريقة تضمن ج  )1(  
يسهم في تحسين صحة المرأة وخفض نسبة إصابتها باألمراض المتصلة بعملها في توفير 

 المياه؛
  

إتاحة الفرصة للفتيات لمتابعة دراستهن، والوقت للمرأة للتفرغ ألنشطة ومشاريع إنتاجية   )2(  
 القتصادي واالجتماعي للفتيات والنساء؛صغيرة، يؤدي إلى تحسين المستوى الثقافي وا

  
تصحيح األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية،   )3(  

 يشكل خطوة على طريق تصحيح العادات واألعراف التي تقيد المرأة وتعوق تطورها؛
  

والنساء األخريات بوسائل ترشيد استهالك المياه تدريب المرأة وتأهيلها لتوعية أفراد أسرتها   )4(  
 . وتجنب تلويثها، يؤدي على توسيع نطاق المعرفة وإرساء األسس الثقافية الالزمة للتنمية

  
 دعم المشاركة بين الجنسين  )ب(
  

 يشكل خطوة أساسية في مسيرة  المائيةإدارة المواردالمشاركة في اإلقرار بقدرة المرأة على إن   
والتوعية مطلوبة للمرأة والرجل على السواء بضرورة تعزيز دور المرأة   .في هذا المجالمساواة تحقيق ال

 . بإدارة الموارد المائية القرارات المالية واإلدارية المتعلقة صنعمشاركتها في وإيجاد سبل للتعاون تضمن 
والجمعيات األهلية  المياه في جمعيات مستهلكيللرجل والمرأة لة عالمشاركة الفامن خالل  ذلك ويتحقق

  . حماية الموارد المائيةبشأن وحمالت التوعية والمجالس المحلية
  

  ة لتعزيز دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائيةذج ناجحانم  -دال
  

في إطار تطوير برامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، أطلقت بعض بلدان المنطقة مبادرات أثبتت   
وفيما يلي عرض موجز لثالث من هذه  .  في تعزيز دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائيةنجاحاً

  .المبادرات في كل من المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وسلطنة ُعمان
  

  )23(الهاشميةالمملكة األردنية   -1
  

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

: Available at. Rural Women Securing Household Water through Installation of Water Cisterns: Study on Rakin village in Jordan
                                                                    .                                                                                                       org.genderandwater.www  
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من ن حصة الفرد السنوية إوارد المياه، حيث تعاني المملكة األردنية الهاشمية من ندرة شديدة في م  
   لتأمين المياه العذبة التي قد الصعوبات، والسكان في المجتمعات الريفية يواجهون 3م200لمياه تقل عن ا

 تبذل الجمعيات األهلية قي بعض القرى جهوداً لتحسين إمكانات ولكن،  .ال تتوفر بانتظام لالستهالك المنزلي
  ومنها جمعية نساء ركين، القرية الواقعة في جنوب األردن والتي يبلغ عدد سكانها  ،توفير موارد المياه

 العالمية برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئةفقد نفذت تلك الجمعية مشروعا تم تمويله من  .  نسمة5 500
(GEF-SGP)قول الزراعية، تركيب خزانات لتخزين المياه في المنازل ولتجميع مياه األمطار في الح يقضي ب

من ذلك المشروع   والرجال والمجتمع ككلالنساءوقد استفاد  .  الموارد المائية بطريقة مستدامةتأمينبغية 
القرية تحصل على المياه مرة كل أسبوعين عن طريق صهاريج المياه المحملة على ناقالت، كانت  أن بعد

 سية للسكان الذين كانوا يتحملون كلفة شراء المياهولمدة ست ساعات فقط، مما ال يتوافق مع المتطلبات األسا
  . لعدم وجود خزاناتطويلة لفترة ها من تخزينا يتمكنومن دون أن

  
 كلفة الخزانات من المنحة من في المائة 66استند المشروع في مرحلته األولى على سداد ما قيمته و  

 هنفس  وبدعم من البرنامجالمرحلة، هلنجاح هذونتيجة  . المخصصة للمشروع ودفع المبالغ المتبقية على أقساط
 في المائة 100 دفع يعادنظام قروض مالية للمستفيدين إلى  تاستند وقد 1998في عام بدأت المرحلة الثانية 

متابعة القروض ووقد تم تشكيل لجنة من السكان مسؤولة عن تنفيذ األنشطة، مثل التدريب  . منها على أقساط
تأمين مورد مائي لإنشاء خزانات ) أ: (أهم ما نتج عن المشروعفيما يلي و . ر المستفيدينوإعادة الدفع واختيا

 التخفيف من أعباء المرأة في) ب(الري؛ ونظيف ومستدام في المنازل والحقول ألغراض األمن الغذائي 
 شراء المياه من  كلفةتخفيض )ج( في القرية؛ وهاتعزيز وضع وبالتالي تأمين موارد مائية لالستعمال المنزلي

  .النقالة والحد من مشكلة انقطاعهاالصهاريج 
  

  )24(العربيةجمهورية مصر   -2

  
حققت جمهورية مصر العربية نجاحاً نسبياً في اإلدارة المحلية للموارد المائية في المناطق الريفية،   

 مر القنوات الخاصم( المسقى في مصر اليوم على مستوى الجمعيات المعنية بالمياهأغلب حيث تتواجد 
 جمعيات أنشئت 1984ففي عام  .  من المزارعينوتشمل عدداً) بتوصيل مياه الري لقطع معينة من األرض

وكالة التنمية الدولية التابعة من ل يموبت  المعنية بالمياه،المنظمات المحليةالتي كانت أولى مستخدمي المياه 
، اتيهذه الجمع تاحتقد أ و .اص بتحسين عمليات الريلمشروع الخ في إطار ا)USAID( المتحدة للواليات

 ت المرأةمكنمسقى، كما الفي إدارة  للمزارعين إمكانية المشاركة ،1994 أعطيت صفة قانونية في عام التي
 المهمات من ى ذلكل وسوعبشكل فاالري مياه وصرف دارة توزيع إ بهي تقوم حالياًأيضاً، فمن المشاركة 

  .ألراضي الزراعيةاسالمة المضخات وغيرها من مستلزمات ري وعلى جودة المياه المحافظة بالمتعلقة 
وباألخص محافظتي البحيرة  الدلتا، ةعلى وجه الخصوص في منطقفي تلك الجمعيات ويبرز نشاط المرأة 

  .استهالك المياهومصر العليا، حيث وضعت برامج لترشيد 
  

 )25(عمانسلطنة   -3
  

                                                 
  . في جمهورية مصر العربية؛ وزيارات ميدانية وزارة الموارد المائية والري،بحوث المياهالقومي لمركز ال )24(

 . ؛ وزيارات ميدانيةي سلطنة عماناألفالج وصيانتها فوزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه في سلطنة عمان،  )25(
arabic/om.gov.mrmewr.www.  
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اً بالتشريع المائي الخاص باألفالج وهي قنوات لنقل المياه الجوفية التي يتم اهتمت سلطنة عمان مؤخر  
 .  في المائة من مجمل استعماالت المياه33فلجاً تؤمن  3 017الهامة إلى ويصل عدد األفالج  . ضخها

 من وعادة ما يشارك المستفيدون من المزارعين في ملكية الفلج والخندق المائي، ويحدد مجلس المستفيدين
الفلج حصص المياه، ويراقب جهاز إداري خاص عملية توزيع الحصص التي تتم عند مأخذ الفلج بواسطة 

ويحدد  . حاجز خاص يسمى الشريعة، ويسمى الشخص الذي يراقب عملية التوزيع الكيال أو وكيل الفلج
ب حل المنازعات، التشريع المائي أسلوب شراء حصة بعض المالكين في ظروف خاصة ُيتفق عليها، وأسلو

ويعطي  . حيث تحكم توزيع المياه من األفالج تقاليد تؤمن عدالة التوزيع بروح المشاركة والعمل الجماعي
التشريع المائي مالكي اآلبار أو المستفيدين من األفالج الحق في بيع مياه اآلبار أو األفالج للغير، كلياً أو 

عطي حق الشفعة للجار في استعمال مياه هذه المنشآت، مما يعتبر جزئياً، في حدود اللوائح والقوانين، كما ي
من األمثلة الجيدة للنهج التشاركي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية القائمة منذ القدم والذي تحرص 

ها وتشارك المرأة في عملية توزيع المياه وإدارة قنواتها وتساهم مادياً كغير . السلطنة على تطبيقه وتطويره
  .في تكاليف صيانة الفلج والمحافظة عليه، كما أنها تعتبر زيارة الفلج بمثابة لقاء اجتماعي
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  دور المرأة الريفية في ترشيد استهالك الطاقة في منطقة اإلسكوا  -ثالثاً
 

 موارد الطاقة وعالقتها بالتنمية الريفية  -ألف
  

  الطاقة والفقر والتنمية   -1
  

سكوا دوراً هاماً في تحقيق التنمية االقتصادية  اإلالبلدان األعضاء في يؤدي قطاع الطاقة في  
تصدير النفط من خالل لعائدات ل وباعتباره مولداًالطاقة البلد من احتياجات  من خالل تلبية واالجتماعية

اطق  المنمنالنائية واألحياء الفقيرة مشكالت هذا القطاع تظهر في المناطق الريفية و إال أن  .والغاز
 بانخفاض الكفاءة وارتفاع نسب ها إنتاج الطاقة واستهالكالمعتمدة فيبعض األنماط  تتسم، حيث الحضرية
 إليهم أو الكهربائية، في المائة من السكان من عدم وصول خدمات الطاقة، خاصة 20 أكثر من ويعانيالهدر، 

الطاقة ألغراض التنمية المستدامة اتخاذ ير المتعلقة بتوفهداف األ يتطلب تحقيق ذلك،ول . عدم انتظام إمدادها
في اقتصاديات بلدان الطاقة ل لقطاع ع المشكالت مع الحفاظ على اإلسهام الفاتلكإجراءات عملية لحل 

  .المنطقة
  

 دوالر 2المحدد بدخل يقل عن  أظهرت الدراسات أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقروقد   
 إن ف، ولذلك .االفتقار إلى خدمات الطاقة، وخاصة الكهرباءبمشكلة اطاً وثيقاً أمريكي في اليوم يرتبط ارتب

في المناطق  توفير نظم الطاقة الجهود الرامية إلىوتسريع تعزيز مطالبة ب الطاقة الجهات المعنية بشؤون
طاقة مصالح التوفير  نظام يراعيلكي و . للسكانلتخفيف من وطأة الفقر وتحسين الظروف المعيشية لالريفية 

 قدرتهم على الحصول على طاقة ميسرة، آمنة، عالية زيادة) أ: ( يحقق ما يليالفقراء في الريف يجب أن
 جودة تحسين) ج( و قدرتهم علـى االعتماد على النفس؛ وتعزيز تمكينهم) ب(الجودة ويمكن أن يعول عليها؛ 

  . المحيطة بهم البيئيةالعناصر
  

رض نسب السكان المزودين بالكهرباء بالمقارنة مع نسب من هم تحت  الذي يع3 الجدول من خاللو  
العالقة بين النقص خطورة مشكلة الفقر في تلك المناطق وتتضح  مدى خط الفقر في المناطق الريفية، يظهر
 كفيلةسياسات وبرامج وضع الحاجة إلى ، مما يؤكد مستوى الفقرو ،في خدمات الطاقة، خاصة الكهرباء

  : ما يلي3ويستخلص من الجدول  . الطاقة إلى المناطق الريفية والنائية وصول بضمان
  

 إلىمعدالت اإلمداد بالكهرباء في كل من دولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية  تصل  )أ(  
   في المائة في الجمهورية اليمنية؛53 أخرى لتصل إلى أدنى مستوياتها بلدان في المائة وتنخفض في 100

  
 األعضاء، معظمهم في المناطق البلدان في المائة من سكان 20أي  مليون نسمة 37.72حوالي   )ب(  

المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة يعانون سكان نسبة مماثلة من والريفية، ال تصل إليهم الكهرباء، 
  من نقص حاد في اإلمداد بالكهرباء؛

  
 مثل األخشاب ،لوقود البدائية غير التجاريةان على أنواع  السكامن  في المائة20حوالي يعتمد   )ج(  

 خاصة في الجمهورية اليمنية وبعض ،لطهوالتدفئة ول احتياجاتهم اليومية تلبيةوالروث والمخلفات الزراعية، ل
 المناطق في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية؛
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في اإلسكوا  األعضاء في البلدانسكان الالمائة من  في 24أكثر من أي  مليون نسمة 45حوالي   )د(  
 .  دوالر أمريكي في اليوم2يقل دخل الفرد منهم عن 

  بالكهرباء المزودين السكان إلى رالفق خط تحت يعيشون الذين السكان نسبة  -3 الجدول
  2004 لعام اإلسكوا منطقة في

  

 البلد
نسبة السكان 

 مج كهربة الريفأنواع الوقود وبرا المزودين بالكهرباء
نسبة السكان ذوي دخل 

   دوالر في اليوم2يقل عن 

  المملكة األردنية
 99.9 هاشميةال  

ساعة /فرضت الحكومة فلسين على استهالك كل كيلو وات
 المناطق الريفية إمدادحصيلة في الم استخدالمن الكهرباء، 

  7.0 الطاقة الشمسية إلنارة المنازلب
  دولة اإلمارات

  - - 97.4 المتحدةالعربية   
  - - 99.9 مملكة البحرين

  الجمهورية العربية
 98.0 السورية  

يستخدم الكيروسين وزيت الغاز وغاز البترول المسال 
ات الزراعية للطبخ، وتطبيقات محدودة فالمخلوكوقود، 

 للطاقة الشمسية في ضخ وتسخين المياه

  غير متاح
 في  في المائة19كانت (

  )2002عام 

  غير متاح - 95.4  العراقجمهورية

  - ديزلالعتماد على مولدات باالتوسيع شبكة الكهرباء  98.7 سلطنة ُعمان

 90.0 فلسطين

اهتمام خاص بالمناطق الريفية من الوزارة المعنية، 
ال أن هناك إوتوسيع الشبكات بتمويل من جهات مانحة، 

 انقطاعات شبه مستمرة نتيجة الربط بالشبكة اإلسرائيلية أو
  غير متاح عدم توفر الوقود الالزم لتشغيل المحطات

  - - 100.0 دولة قطر
  - - 100.0 دولة الكويت

 100.0 الجمهورية اللبنانية
ديزل المولدات واالستعانة بنقص في الطاقة الكهربائية، 

 بديلكمصدر 

  غير متاح
 في  في المائة12كانت (

  )2002عام 

  جمهورية مصر
 99.3 العربية  

مدادات الكهرباء من الشبكة، بإمعظم المناطق الريفية  تزود
كما أن الغاز المسال والكيروسين والمخلفات الزراعية 

  43.9 مصادر رئيسية للوقود في الريف
  المملكة العربية

  - توسيع الشبكات لخدمة المناطق النائية 98.4 السعودية  

 53.0 الجمهورية اليمنية

 15 ولشبكة العامة بانول من السكان موصو في المائة12
ديزل، ال مولدات بالطاقة بواسطةن وزودي في المائة

غاز البترول و الكيروسين  هيومصادر الوقود الرئيسية
 قدممؤخراً و . المخلفات الزراعية والحيوانيةوالمسال 

البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية واإلسكوا مشروعات 
  45.2 دة في كهربة الريف المتجدةتطوير استخدام مصادر الطاقل

      80.0  سكوامجموع دول اإل

 ،2005، التقدم اإلقليمي المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوااإلسكوا،  :المصادر
E/ESCWA/SDPD/2005/11.  

 org.undp.hdr:/http/:   متاح على الموقع.ك، نيويور2005تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   
.                                                                                                                                    pdf.HDI_ar_05hdr/pdf/Arabic/2005/global/reports  
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 2003عام نفسها في كانت قد ُسجلت فيها النسبة   في المائة97  السكان المزودين بالكهرباءنسبة فيهاتعدى ت التي البلدانن إ :مالحظة
 .اللتين ارتفعت هذه النسبة فيهما بعدما سجلتا سابقاً نسبة أقلجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية باستثناء 

  
  طاقة وقضايا النوع االجتماعي  ال-2

  
تقديم  اإلسكوا السياسات والخطط الخاصة بالبلدان األعضاء فيفي المعنيون بالطاقة  نلوئومسال يضع  

 اعتبارات أن يدرجوا فيها من دونخدمات الطاقة طبقاً الحتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة، ولكن 
 طبقاً للنوع ر الطاقة يخدم الجميع وليس ثمة ما يدعو إلى التصنيفيالنوع االجتماعي، وذلك بدعوى أن توف

 استخدامات المرأة بين استخدامات الرجل واًهناك تباينمحقاً ألن إال أن هذا المنظور قد ال يكون  . االجتماعي
 خاصة في القطاع المنزلي حيث ، وتحديد أنماط استهالكهاالطاقةمسئوليات كل منهما في توفير وبين للطاقة، 

 تحقيق التوزيع العادل من أجل بد من االنتباه إلى هذه الفروقات لذا، ال . المرأةيقع العبء األكبر على عاتق 
اج ريتطلب تقويم إمكانات إدو  .لخدمات الطاقة وضمان مشاركة فاعلة للمرأة في تحسين كفاءة االستخدام

قضايا النوع االجتماعي ضمن قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة تحليل عدد من االعتبارات المؤثرة 
  :مكانات، ومنهالك اإلتعلى 

  
كلما ازداد االقتصاد نمواً توفرت خدمات الطاقة لقطاعات السكان : مستوى التنمية االقتصادية  )أ(  

ما بو . المختلفة وتحققت المساواة بينها وتضاءلت الحاجة إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة
اآلخر وداخل المجتمع و  المجتمعقة تتباين بشكل واضح بين مستويات التنمية ومعدالت توفر خدمات الطاأن

برز ت ، في توفير الطاقة في المجتمعات األقل نمواًوالمرأة غياب المساواة بين مسئوليات الرجل وفي ،الواحد
 معدالت أجل تحسين في مجال الطاقة من المرأةتمكين و مناقشة قضايا النوع االجتماعي الحاجة الملحة إلى

  النمو؛
  

 المرأة) 1: ( كما يليفئات في ثالث المرأة مستوى تطوريمكن ترتيب :  تطور المرأةىمستو  )ب(  
تحمل عبئاً أساسياً وكبيراً تش في المناطق الريفية والفقيرة ويعتالتي هي الفئة  وفي المستوى األدنى من التنمية

وتكون الحاجة ماسة  ،لزراعية وغيرهافي توفير الطاقة الالزمة لتلبية االحتياجات المنزلية، وللصناعات ا
الفئة هي و من التنمية في مرحلة متوسطة المرأة) 2 (؛ لمناقشة قضايا النوع االجتماعيبالنسبة إلى هذه الفئة

تحمل مسؤولية اتباع أنماط مستدامة ت تتوفر إمدادات الطاقة الالزمة، وية حيثالحضرالمناطق في التي تعيش 
المرأة ) 3(؛ واًأهمية نسبيأقل  النوع االجتماعي قضايامناقشة هذه الفئة إلى  حاجةوتكون  ،الستهالك الطاقة

 المشاركة في األنشطة الثقافية وهي الفئة التي حققت درجة عالية من بلغت مستوى التنمية المطلوب التي
 النوع االجتماعي؛فال تحتاج إلى مناقشة قضايا والسياسية واالجتماعية، 

  
 في توفير خدمات الطاقة بين المرأةيختلف الدور الذي تقوم به : )حضرية/ريفية(ئة نوعية البي  )ج(  

 الريفية العبء الكامل لتوفير الوقود غير التجاري بينما تتحمل المرأةف . الحضريةالمناطق المناطق الريفية و
تهالك  اسية على ترشيدقد يقتصر دور المرأة في المناطق الحضر بعيدة،بكافة أنواعه ونقله لمسافات قد تكون 

  .الطاقة في القطاع المنزلي
  

 أن واستناداً إلى المعلومات المتوفرة عن البلدان األعضاء في اإلسكوا، يتضح ،وفي ضوء ما تقدم  
 بلدانبين الجمهورية اللبنانية ومجموعة تختلف الحاجة إلى دراسة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة 

 في 12و 4تتراوح بين لنسب سكان المناطق الريفية حيث تنخفض ،  من جهةة عمانالخليج باستثناء سلطن
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حيث   من جهة ثانية،سكوا اإلالبلدان األعضاء في وباقي ، في أغلب األحيانهاتوفر خدمات الطاقة في وتالمائة
ة اليمنية الجمهوريفي  في المائة 74.4و في فلسطين 28.9ترتفع نسب سكان المناطق الريفية لتتراوح بين 

  .  المناطقتلك توفر إمدادات الطاقة لويصعب
  تأثير خدمات الطاقة على التنمية البشرية في المناطق الريفية  -3

  
  البيئة والصحة  )أ(

  
يسبب االعتماد على مصادر بدائية للطاقة، سواء بشكل كامل أو جزئي، خاصة في الطهي، مشاكل   

منها أمراض الرئة والعيون من جراء األدخنة الناتجة عن حرق صحية للعائلة وباألخص للنساء واألطفال، 
 في 10الخشب والفحم النباتي وروث الماشية والحطب في مواقد مفتوحة تعمل بكفاءة حرارية ال تتعدى 

ق هذه األنواع من وتحتوي االنبعاثات الناتجة عن حر . في المنازل القروية المائة وفي غرف ضعيفة التهوية
وتفيد تقديرات البنك الدولي أن  . بات عديدة من الغازات معظمها يشكل خطراً على الصحةمركالوقود على 

 مليون من النساء واألطفال في الدول النامية يموتون سنوياً بسبب تعرضهم للهواء الملوث داخل 2حوالي 
يعرض الفصل ( . ية رئيسيةوقد اعتبر البنك الدولي هذه المشكلة من بين أربع مشاكل بيئية عالم . )26(المنازل

 األخطار الصحية واآلثار البيئية المترتبة على استخدام المصادر البدائية للطاقة، الرابع من هذه الدراسة
 أن االنبعاثات الضارة تزداد كلما انخفضت كفاءة الموقد المستخدم 4ويبين الجدول  ). خاصة الكتلة األحيائية

أنه ينبغي تطوير تقنيات حرق الكتلة األحيائية المستخدمة كمصدر وُيستخلص من ذلك  . في حرق الوقود
للطاقة في المناطق الريفية وتحسين كفاءتها لتخفيض نسبة تلوث الهواء، وإمداد هذه المناطق بالكهرباء التي 

  .تساعد في توفير الخدمات الصحية الالزمة
  

  الوقود علنو وفقاً االنبعاثات ومقدار الطبخ مواقد كفاءة  -4 جدولال
  

 )ميغاجول/رامغ(نبعاثات اال

 نوع الوقود

الكفاءة الكلية 
  للموقد

)نسبة مئوية(
ثاني أكسيد 
 الكربون

أول أكسيد 
 الميثان الكربون

المركّبات 
العضوية الكلية 
 غير الميثان

أكسيد 
 النتروجين

غاز البترول 
 0.002 0.19 سلبي 53.6 126 0.61  (LPG)المسال 
از غالبيو

(Biogas)  57.4 144 0.19 0.10 0.06 0.002 
  الكيروسين

(Kerosene)  49.5 138 1.9 0.03 0.79 0.002 
  حطب الوقود

(Wood fuel)  22.8 305 11.4 1.47 3.13 0.018 
  المخلفات الزراعية
(Crop residues)  14.6 565 36.1 4.13 8.99 0.028 

  الفحم النباتي
(Charcoal)  14.1 710 64.0 2.37 5.60 0.018 

 0.022 21.80 7.30 38.9 876 10.0  الروث
                                                 

)26( The World Bank, Gender and Development Group, Gender Equality & the Millennium Development Goals, 2003.  
                                                                              ).                         English only (CDIRO2VSTW/org.worldbank.go//http: Available at  
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(Dung cake)  
  

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

  التعليمإمكانات   )ب(
  

إن غياب خدمات الطاقة الحديثة عن المناطق الريفية يحد بشكل كبير من فاعلية المؤسسات التعليمية   
الفتيات من االلتحاق بالمدارس النشغالهن في تجميع الحطب  مناطق ال تتمكنوفي بعض هذه ال . وإمكاناتها

أجريت عن أثر إمداد الكهرباء إلى المناطق الريفية وبينت دراسة  . والمياه من أجل تلبية احتياجات األسرة
رى قد أداء المدارس في تلك الق  أن)27(2001وإيجابيات ذلك على التعليم في أربع قرى في تونس في عام 

 في المائة، وأن نسبة التحاق البنات بالمدارس قد 70 و60تحسن وارتفعت نسبة المتخرجين منها إلى ما بين 
 الوقود والمياه، وأن نسبة اإلصابة ارتفعت بفضل تقلص مخاطر ذهابهن إليها وتخليصهن من أعباء جلب

تيجة التحول من استخدام الشموع بأمراض العيون قد انخفضت بفضل تحسن درجة إنارة الفصول الدراسية ن
ومصابيح الكيروسين إلى الكهرباء، بعدما كان التالميذ مطالبين بإحضار شموع معهم في الفصول الصباحية 

  .طوال فصل الشتاء
  
  االقتصاد المنزلي  )ج(
  

كة، يتيح ة، بما توفره من إضاءة وقوة محرإن تعزيز إمدادات الطاقة الحديثة إلى المناطق الريفي  
روفاً معيشية أفضل للمرأة بتخليصها من عبء تجميع الوقود وحمله ألغراض الطبخ وتسخين المياه ظ

والتدفئة، ومن عناء طحن الحبوب وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت، فيصبح لديها الوقت لممارسة أنشطة 
ال، فإن الدراسة  وعلى سبيل المث .أخرى مدرة للدخل أو تحسين دخلها عن طريق تطوير أنشطتها اإلنتاجية

التي أجريت عن أثر إمداد الكهرباء إلى المناطق الريفية في تونس، بينت أن الفتيات القرويات بتن قادرات 
على مزاولة األشغال اليدوية في الفترات المسائية مثل الحياكة والنسيج، واالنكباب على أنشطة اقتصادية 

  .يفضلن هذه األنشطة على العمل في المدنجديدة مثل التطريز وتصفيف الشعر وغيرها، وأنهن 
  
  أنشطة المرأة الثقافية واالجتماعية  )د(
  

لديها  تبقى الريفية يغير نوعية حياة المرأة، فيالمناطق إلى ، خاصة الكهرباء، الطاقةتن توفر إمداداإ  
سياسية  واجتماعيةما يدور حولها من قضايا توجيه اهتمامها إلى ل إدارة شؤون منزلها،بعد متسع من الوقت، 

الوقاية بقضايا عديدة، خاصة  وما يقدمانه من برامج تعزز الثقافة يون وعالمية من خالل اإلذاعة والتلفزمحلية
يتفاعل في متاح لها ال الوقت خاللمن ثقافات المرأة الريفية ما تكتسبه و . من األمراض وتنظيم األسرة

  .دور قياديب والقياموالدفاع عن نفسها لعرض قضاياها بالنفس يمنحها الثقة وجدانها و
  

  الطاقة وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  -4
  

                                                 
)27( Cecelski, E., Enabling Equitable Access to Rural Electrification: Current Thinking on Energy, Poverty and Gender, 

.                                            org.worldbank.www:  Available at .2003, The World Bank, 2Appendix , Poverty and Gender, Energy: in  
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 الترابط بين تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتوفر خدمات الطاقة في المناطق 5يوضح الجدول   
 االجتماعية  على تحسين األوضاع ذلك وانعكاس،اإلجراءات المطلوبة لتحقيق كل من تلك األهدافو ،الريفية

  .مقومات التنمية للمرأة والرجلتوفير والصحية و
  

  الريفية المناطق في الطاقة وتوفر أللفيةل اإلنمائية األهداف تحقيق بين الترابط  -5 الجدول
  

 التي تتحقق بتوفير الطاقة اتإلنجازا  2015المطلوب تنفيذها بحلول عام الغايات  الهدف
 ؛تطوير المؤسسات والخدمات الصحية والتعليمية  -

توفير فرص عمل جديدة نتيجة إتاحة إمكانية العمل بعد   -
 ؛ بفضل اإلنارةغروب الشمس

 ؛ضخ المياهبين احتياجات مياه الشرب والري وغيرها تأم  -

الطاقة بفضل تحسين إنتاج الغذاء واقتصاديات الزراعة   -
 ؛اآلليات الزراعيةتشغيل للري والمستخدمة 

القضاء على الفقر 
 عالمدقع والجو

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم   -
  ؛اليومي عن دوالر واحد إلى النصف

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع   -
  .إلى النصف

 .تأمين وسائل أفضل لحفظ الطعام عبر التجفيف والتجميد  -
 ؛المعلمين في المناطق الريفية وتحسين الخدمات التعليميةبقاء   -
 إمكانية وإتاحةتوفير وقت الفتيات وزيادة إقبالهن على التعليم،   -

 ؛فتح صفوف مسائية
بر وسائل زيادة مجاالت التعليم في المدرسة والمنزل ع  -

 ؛اإلعالم

تحقيق تعميم التعليم 
 االبتدائي

كان، سواء الذكور كفالة تمكن األطفال في كل م
أو اإلناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم 

 االبتدائي

آالت النسج وأجهزة إنتاجية مثل توفير فرص استخدام أدوات   -
 .تعليمية مثل الحاسوب

 المنزلية عمال في األالذي تستهلكه المرأةوقت التخفيض   -
 ؛محصول ونقل المياهوجمع الوقود للطبخ وجمع ال

 ؛للمرأة في الشوارع بفضل اإلنارةن شروط األمان يتحس  -

تعزيز المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

 المرأة

 إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم

 المرأة هاري وتدها مؤسسات صغيرة تشغلنشاء فرص إلإتاحة  -
 .لموثوق بها وذات الكلفة المقبولةخدمات الطاقة ابوجود 

استخدام الوقود بلتلوث داخل المنازل ل من التعرض التقليل  -
 النظيف والتجهيزات الحديثة

 استخدام مواقد أكثر أمناَ  -

تخفيض معدل وفيات 
 األطفال

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 
  الثلثينبمقدار

الطعام المطبوخ والمياه من خالل تحسين التغذية والصحة   -
 المغلية 

توفير شروط أفضل للحصول على الخدمات الطبية من أدوية،   -
 ؛وحقن مبردة، وأجهزة معقمة

 ؛نقل آمن وتسهيالت صحية ليالً خاصة في حاالت الوالدة  -

تحسين الصحة 
 النفاسية

تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة 
 أرباع

مساهمة هامة لوسائل اإلعالم من راديو وتلفزيون في الصحة   -
 .التعليمية والتخطيط العائلي

تعرية األراضي الزراعية والتصحر التغلب على مشاكل   -
 ؛ استخدام الوقود التقليديالناتجة عن

تحسين كفاءة استخدام ب استدامة المصادر الطبيعية تعزيز  -
 ؛الطاقة في إنتاج المحاصيل

غازات التي تسبب االحتباس الحراري، من ال انبعاث تخفيض  -
 ؛خالل تحسين كفاءة استخدام الوقود

 إنتاج الوقود األنظف؛بللموارد الطبيعية إدارة أفضل   -

كفالة االستدامة 
 البيئية

مبادئ التنمية المستدامة في إدماج   -
السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان 

  ؛الموارد البيئية

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

تحقيق تحسين كبير لمعيشة ما ال يقل عن   -
 . مليون من سكان األحياء الفقيرة100

 أو تهاتنقيب لنقل المياه ينالعمل الالزموتخفيف  الوقت تقصير  -
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 دور المرأة الريفية الحالي في ترشيد استهالك الطاقة  -باء
  

  موقف كل من المرأة والرجل من موارد الطاقة  -1
  

لكن عندما يتعلق األمر باتخاذ قرار و  .لمنزللطاقة يفية هي المسؤولة األولى عن توفير الالمرأة الر  
الدولية في المملكة  ة إلدارة التنمية دراسوتبين  .رجل القرار للن لذلك، يكوةشراء المعدات الالزمول ح

ترفيهية مثل الألنشطة ى اإل في األغلب يميل الطاقة، ألنه استعمال حول اً مختلفتفكيراًرجل للأن المتحدة 
البيت بالمعدات التي تتطلب  تجهيز إلى بينما يميل تفكير المرأة في حال توفر الكهرباء،، راديوالتلفزيون وال

إدارة  فيمسؤولية ال  أن المرأة أكثر استعداداً لتحمله المتعارف عليومن.  )28(اليوميعمل منها جهداً أقل في ال
 . ةعيطبيال ا بيئته فيثرالرئيسية التي تؤقرارات ال في صنع ل مساهمةقاأل يهف مع ذلكو، الموارد المنزلية

 .موارد الطاقةتوفير من   االستهالكية واإلنتاجية واالستراتيجية الغايات6 الجدول ويلخص
  

  هالكية واإلنتاجية واالستراتيجيةاالستالطاقة لتلبية حاجات المرأة   -6الجدول 
  

   االستراتيجيةالقضايا  الغايات اإلنتاجية  مليةالغايات الع  نوع الطاقة
تخفيف الحاجة إلى حمل   - كهرباء

باستخدام الكهرباء المياه 
  ؛ضخ المياهل

بفضل ف آثار الحر يتخف  -
 ؛الكهربائيةالمراوح 

 في عملشروطَ الن يتحس  -
 اإلضاءةبفضل البيت 

 .الكهربائية

لنشاطات  اإمكانية زيادة  -
  ؛مساءالأثناء ساعات 

دام التبريد إلنتاج وبيع استخ  -
 األغذية؛

الصغيرة  لمشاريعا دعم  -
 .ةصخصتالم

األمن في الطرقات  توفير  -
المرأة ع يتشجل األماكن العامةو

مثل  في نشاطاتعلى المشاركة 
  ؛واالجتماعاتمسائية الدروس ال

توسيع اآلفاق من خالل اإلذاعة   -
 .والتلفزيون واإلنترنت

 

 األحيائيةالكتلة 
تقنية (حسَّنة الم

  )التحويلاإلمداد و

والسالمة الصحة ضمان   -
الطباخات ستعمال با

 ؛نةسالمح

وجهد أقصر وقت استهالك   -
ع وحمل يجمتفي أقل 

 .الحطب

وقت تخصيص مزيد من ال  -
 ؛ المنتجةلألنشطة

ات لعمليمخفضة لكلفة   -
 األنشطة الحرارية ضمن

 .لدخلل  المدرةالمنتجة

ضمن األطر   الطبيعيةإدارة الغابات
 األهلية إلدارة الغابات 

 ؛ الحبوبطحنمكننة   -  يةميكانيكطاقة 

 هايلمانقل مكننة   -
 .والمحاصيل

 الصغيرة  المشاريعزيادة أنواع
 المختلفة

 المواصالت تتيح النفاذ إلى فرص
 واجتماعية وسياسية  يةتجار

Available at . 2004,  Toolkit and Resource GuideA: Energy for Sustainable Development& Gender , UNDP :: المصدر
.                                                                                                                                                                                 energy/org.undp.www  

  
                                                 

)28( Clancy, J. et al., The Gender-Energy-Poverty Nexus: finding the energy to address gender concerns in development, 
Department for International Development, UK.                                                                                                                                          
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   المرأة في ترشيد استهالك الطاقةدور  -2
  

ي المناطق ف  الوقود األكثر شيوعاًالفرص المتاحة أمام المرأة لترشيد استهالك أنواعيناقش هذا القسم   
  . ، في حال توفرهاكهرباءوالمشتقات النفطية، إضافة إلى ال )biomass( األحيائيةكتلة خاصة الالريفية، 

  الكتلة األحيائية  )أ(
  

  نسبة عاليةشكلوت ،اتحيوانال وروث  الزراعيةليصامحالبقايا و الحطبة حيائيالكتلة األاع أنو شملت  
 ساعات أربع إلى ثالث المرأة منتقضي وعادة ما   .ةالفقيرفي المناطق الريفية المتوفرة در الطاقة امصمن 

 ها تأثيراتبالرغم من الريفية  والتدفئة والصناعاتلطبخفي ا أنواع الكتلة األحيائية التي تستخدمجمع يومياً ل
  .عديدة على البيئةال ةسلبيال
  

 في المائة في معظم بلدان 5ن ع تقلوفي حين أن نسبة السكان الذين يستخدمون الكتل اإلحيائية   
كما  ، في اليمن في المائة42 والجمهورية العربية السورية في في المائة 32اإلسكوا، تصل هذه النسبة إلى 

  .)29(الشتاءم إلى أقصى النسب في فصل ستخداااليصل 
  

أنواع صبح تعندما الكتلة األحيائية أو ترشيد استهالكها  عن ولتحسين كفاءة استخدام الطاقة الصادرة  
 بهدف  الطبخأساليب ريتغي) 1: (منها ،)30(عدةالكتلة األحيائية نادرة، يترتب على المرأة اتخاذ إجراءات 

 طبخالوسائل كفاءة تحسين ) 2(؛  في اليومساخنةمن عدد وجبات الطعام ال التقليلبوذلك وقود ال توفير
 اًحجميشغل  وقود جيدإلعداد قولبة ال تقنية استخدام) 3( متطورة أعلى كفاءة؛ ووسائلأو استخدام  ،ةالمستخدم

يحافظ على المنزلي ولعمل ل أطول اًوقتللمرأة  يتيحوكل ذلك   .أقل وبكلفة بسهولة ه ونقلهنيخزتيمكن وأقل 
  .البيئة

  
 المشتقات النفطية  )ب(
  

غاز البترول المسال، في حال توفرها  والكيروسين مثل ية،نفطال تستخدم المرأة الريفية المشتقات  
 . ةائييحلكتلة األأوفر للوقت مقارنة بوقود انظف ووأسهل وأ أكثر كفاءة اًوقودبأسعار مناسبة، ألنها تمثل 
 الدخل المتوسطالعائالت ذات  لدىطبخ للكوقود غاز البترول المسال وإلضاءة ل ويغلب استخدام الكيروسين

 وقودكالضرورية  الحطب والمخلفات جمععبء من على المرأة الريفية  وهذا لم يخفف بشكل عام  .والعالي
  . في المناطق الباردة، خصوصاًللتدفئة

  
يمكن لنقل ولأسهل وهو  ة،اطق الريفي في المنلحطبل البديل األول الكيروسين يعد: الكيروسين  )1(  

من  يخفض اً جذاباًخياريعتبر  الكيروسينالتحول إلى ومع أن  . كميات صغيرةب أن يباع
 ، كماعتمد على توفر الدخلاستخدامه ي ا، إال أن صحتهىمن الضرر عل وة الريفيالمرأة اتمشق

                                                 
 millenniumindicators://http.: متاحة على العنوان . 2003قاعدة بيانات مؤشرات األلفية، األمم المتحدة، شعبة اإلحصاء،  )29(

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

)30( Aristanti, Ch., Gender, Biomass Energy and Health, in: Wood Energy News, vol. 12, No. 1, December 1996/April 
1997; and Grover, P.D., Briquetting of Wood and Agro Residues, in Wood Energy News, vol. 10, No. 3, September 1995, published 

                              .    org.rwedp.www: Available at. Bangkok, by the FAO Regional Wood Energy Development Programme in Asia 
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 كريهةرائحة ين تصدر الكيروس طباخات ألنأنه يستخدم عموماً لإلضاءة أكثر مما للطبخ 
 ؛)31(المنزل داخلالهواء  لتلوث وهي مصدر عند االستعمال وضجيجاً

ل استعم اال نادراً، إال أنه ونظيف سهالًاًوقوديعتبر غاز البترول المسال : غاز البترول المسال  )2(  
الدخل  العائالت ذات لدى يغلب استخدامهف كلفته، ع الرتفا الفقيرة نظراًفي المناطق الريفية

 إذ يمكن للمرأةصيانة إلى تحتاج  ونادراً ما طبخال وقت تختصرفي طباخات  والعالي طالمتوس
في   غاز البترول المساللتحول إلىإال أن ا . ا كفاءتهية صيانتها واستغاللكيف أن تتعلم بسهولة

از عبوات الغمن  الكافي اإلمدادوصعوبة توفير  ،الكلفة  ومنهايواجه عدة تحدياتالريف 
وعلى  .  بفوائده واالستخدام اآلمن لعبواتهالوعي العامقصور ، و في األوقات المناسبةالتوزيعو

 على صعيد المجتمع المحلي ومنها مشتركة مجاالت عدة استخدامه في، يمكن ذلكالرغم من 
ة، في الحمامات العام هاي الم في العيادات، وتسخيناللقاحاتلحفظ األغذية في المحالت والتبريد 

 ، وغيرهاالترفيهيةو االجتماعيةلمراكز  اوتشغيلاإلنتاج وزيادة  العملاإلضاءة لتمديد ساعات و
  .)32(االنبعاثاتض يخفلت النقلوسائل في  ازولين والديزلغلا واستبدال

  
  الكهرباء  )ج(
  

 ةالنائي القرى والمناطق وصلعلى في البلدان األعضاء في اإلسكوا برامج كهربة الريف اقتصرت   
 وارتبط ذلك بتوفر الموارد المالية  .عامالقطاع الا تعود ملكيتها إلى غالباً م التي،  للكهرباءوطنيةال اتشبكبال

 تصلها القرى الصغيرة النائية ذات العدد القليل من السكان آخر المناطق التي جعل ما مفي الميزانية،
االستعمال  ة وسهلةطاقة نظيف الكهرباءوتعد  . اليةع، ألن كلفة اإلمدادات إلى تلك القرى وتغذيتها كهرباءال

فرصاً للعمل  يولدالكهرباء المجتمع المحلي ب إمدادالرغم من أن وب .  عديدةتطبيقاتو وتستخدم في مجاالت
 ، في العديد من الحاالتالنائية بالكهرباء غير مضمونلمناطق ا فإن استمرار تزويددخل، ويؤدي إلى زيادة ال

  مولدات الديزلإلى استخدام الريفية المجتمعات المحلية تضطر ،لذا  . شائعاًأمراً الكهرباء انقطاعصبح وأ
 أو بشكل مستقل لالستعمال المنزلي إما، القرى النائيةمن في العديد  للكهرباء المنقطعة، الخاصة كبديل أولي

  .)33(خاصةتديرها مصلحة عامة أو شركة شبكة توزيع محلية  كجزء من
  

ن ييالسكان المحل، إال أن الديزلإلنتاج الكهرباء بواسطة مولدات  العالية ةكلفالرغم من الوعلى   
المنازل األساسية في  حاجاتال تلبية من خالل  معيشتهمىمستوالتي تتيحها لبسبب التحسينات الهائلة يتقبلونها 

الريفية النائية المناطق  إلى الصناعات جذبوال بد من تخفيض تلك الكلفة بغية   .زراعيةالالتطبيقات في و
  .فرص عمل جديدةد يتولو
  

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

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

)32( : Available at.  2003August , Rural Energy DevelopmentLP Gas Applications for , UNDP/WLPGA
.                                                                                                                                                                                 com.worldlpgas.www 

)33( Practical Action (previously known as the Intermediate Technology Development Group), Energy for Rural 
? php.info_product/practical answers/org.practical action.www : Available at. 2007September 25   .Technical Brief: in, Communities

                                                                                                                                                                                          .267=id_products 
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  المعوقات وسبل تذليلها: تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد استهالك الطاقة  -جيم
  

يعد توفير إمدادات الطاقة أمراً بالغ األهمية لتسهيل مسؤوليات المرأة الريفية وتعزيز مساهمتها في   
 تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد استهالك العوامل التي تعوقداً من  إال أن هناك عد .تحقيق التنمية

  :لتذليلها وفي ما يلي عرض ألهم تلك المعوقات والسبل المقترحة  .الطاقة
  

  المعوقات  -1
  

يمكن إيجاز المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد استهالك الطاقة بالنقاط   
  :التالية

  
المتعلقة بخطط سياسات ال االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي عند وضع م مراعاةعد  )أ(  

استهالك مصادر الطاقة المختلفة و توزيع بشأنالطاقة، في ظل عدم توفر بيانات إحصائية وأنظمة اإلمداد ب
  تماعي؛طبقاً للنوع االج

  
من الذي تصرفه  لريفية والوقتن تقويم مستوى الجهد الذي تبذله المرأة اأغياب الدراسات بش  )ب(  

أجل توفير موارد الطاقة لألسرة، وعدم توفر بيانات حول نسب استهالك المصادر غير التجارية للطاقة، 
 ومجاالت استخدامها، واآلثار البيئية والصحية المترتبة عليها، بالنسبة إلى المرأة والرجل واألسرة؛

  
بسبب بعدها عن الشبكات الكهربائية  المناطق الريفيةارتفاع تكاليف إمدادات الكهرباء إلى   )ج(  

المتوفرة، مما يقلل من احتماالت مد الشبكات الكهربائية إلى هذه المناطق في المستقبل المنظور، ويحد من 
 قدرة األسرة على تحسين نمط حياتها وإيجاد فرص عمل؛

  
قنيات البديلة للطاقة، خاصة نظم عدم توفر المعلومات للمجتمعات الريفية بشأن المصادر والت  )د(  

الطاقة المتجددة وكيفية استخدامها، مما يعيق انتشار استخدام التقنيات الجديدة ذات الكفاءة، ويحرم الرجل 
 الختيار بين البدائل المتاحة طبقاً للظروف السائدة في المناطق التي يعيشان فيها؛اوالمرأة معاً من فرص 

  
اإلرشادات للمرأة الريفية بشأن أفضل الطرق إلدارة موارد الطاقة عدم توفر المعلومات و  )•(  

 المتاحة وترشيد استهالكها واآلثار البيئية المترتبة عليها؛
  

ه الحكومات إلى خصخصة منشآت الطاقة للتخفيف من عبء تنفيذ هذه المنشآت على توج  )و(  
 للفقراء، ألنه من غير المتوقع أن يبادر القطاع موازنة الدولة، يؤثر سلباً على إمكانية توفير إمدادات الطاقة

  .ق الريفية من دون مساندة حكومية إلى المناطالخاص إلى تمويل إمدادات الطاقة
  

  تذليل المعوقاتسبل   -2
  

 تفعيل دور المرأة الريفية في ترشيد التي تقوض جهود المعوقات لتذليل الالزمة السبلإن إيجاد   
 على مستوى األسرة والمجتمع المحلي، بل إجراءات تؤولر على اتخاذ إجراءات استهالك الطاقة ال يقتص

ذلك من خالل العمل في والمتعلقة بالطاقة، الوطنية إلى إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن السياسات 
  :التاليةاالتجاهات األساسية 
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  إدراج قضايا النوع االجتماعي ضمن سياسات الطاقة  )أ(
  

قضابا النوع االجتماعي ضمن سياسات الطاقة التمييز بين احتياجات المرأة واحتياجات يتطلب إدراج   
الرجل إلى الطاقة على المستويات المختلفة، واعتبار النوع االجتماعي أحد العوامل األساسية التي يجب أن 

  :ما يليعن طريق القيام بويتحقق ذلك  . تؤخذ باالعتبار عند وضع خطط الطاقة
ة النمط االقتصادي للنشاطات التي تقوم بها المرأة وتلك التي يقوم بها الرجل، وخاصة دراس  )1(  

  النشاطات التي تكون فيها الطاقة عنصراً أساسياً، ووضع تصنيف لتلك النشاطات؛
  

مناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة، بمشاركة فاعلة للمرأة، من أجل وضع   )2(  
 .كفيلة بتوفير ظروف معيشية ومعدالت تنمية أفضلسياسات وخطط للطاقة 

  
  تعزيز إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية والفقيرة  )ب(
  

للمرأة ويتيح إلى تحسين الظروف المعيشية  تعزيز إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية والفقيرةيؤدي   
ك في النشاطات التثقيفية والتعليمية أن تقوم بدورها بشكل أفضل في رعاية األطفال وتثقيفهم، وأن تشار

عن طريق ، ويتحقق ذلك يساهم في تعزيز معدالت التنمية ، مماواالجتماعية واألنشطة اإلنتاجية الصغيرة
  :القيام بما يلي

  
ة الطاقة إنشاء وتوفير شبكات كهرباء مستقلة ومنفصلة عن الشبكات الرئيسية، واستخدام أنظم  )1(  

  المتجددة كلما أمكن؛
  

اتباع سياسات تسعير مناسبة لمصادر الوقود، وتسهيل نقلها إلى مناطق االستخدام، وتشجيع   )2(  
  .بيوتان المسال أو الغاز الطبيعياستخدام أنواع الوقود األنظف بيئياً، مثل غاز ال

  
  المستدامةتطوير تقنيات الطاقة   )ج(
  

نحو فعال ويستلزم إقرار سياسات تهدف مشاركة المرأة على  المستدامةيتطلب تطوير تقنيات الطاقة   
  :إلى تحقيق ما يلي

  
 في المناطق الريفية؛من الطاقة حتياجات المنزلية التطوير تقنيات بسيطة وذات كفاءة تفي با  )1(  

  
لطاقة تعتمد على المصادر المحلية المتوفرة عن طريق االستفادة توفير ا مستقلة لةنظمأإقامة   )2(  

 ؛ةنظملمحلي لبعض تلك األمن إمكانات التصنيع ا
  

توفير آليات تمويل جديدة ومشجعة تتيح للعائالت وأصحاب األعمال الصغيرة الحصول على   )3(  
تسهيالت لشراء معدات للطاقة أعلى كفاءة وأقل كلفة، أو الشروع في أنشطة اقتصادية صغيرة 

  .لتصنيع هذه المعدات وصيانتها
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  اتها في مجال الطاقةتمكين المرأة الريفية وبناء قدر  )د(
  

 من الدفع باتجاه مراعاة النوع هافي مجال الطاقة مدخالً رئيسياً لتمكينالمرأة الريفية يعتبر بناء قدرات   
 أن يتحقق ذلك بمساهمة واسعة من النساء والرجال معاً وعلى كافة علىاالجتماعي في وضع السياسات، 

  :يتطلب تطوير ما يليمما  ،المستويات
 

 هاوسائل توفيرها وتسهيل مهاموتعريف المرأة الريفية على تقنيات الطاقة الحديثة لامج بر  )1(  
 وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في أعمال تؤدي إلى زيادة دخل األسرة؛

  
 تهدف إلى إشراك المرأة الريفية في وضع خطط اإلمداد بالطاقة وتنفيذها، اجتماعيةسياسات   )2(  

توفرة وزيادة كفاءتها من أجل تخفيض األعمال الهامشية وزيادة خدمات الطاقة الموتحديث 
 .األنشطة اإلنتاجية التي تقوم بها المرأة وتحسين نوعية الحياة

  
  نماذج لتقنيات الطاقة المتجددة لالستخدامات الريفية  -دال

  
، وخاصة النائية إن التأخر في إمداد المناطق الريفية بالطاقة التقليدية يدفع بالناس في تلك المناطق  
إلى استخدام نظم الطاقة المتجددة، خصوصاً وأن المركزية هذه النظم تسمح باقتنائها في المنازل  منها،

والطاقة المتجددة تهيئ المناخ لتنمية اقتصادية أفضل ألنها تتيح إقامة صناعات جديدة  . والمرافق العامة
البيئة ألنها تخفف من التلوث وتساعد في الحفاظ على في الحد من الفقر، ولحماية وتوفير فرص عمل فتسهم 

  .)34(طبيعيالثروات الطبيعية من نفط وغاز 
  

وتمنح البدائل الحديثة المتمثلة في تقنيات الطاقة المتجددة، إذا تم التدريب عليها ونشرها والتوعية بها،   
هذه البدائل الغاز األحيائي والطاقة وأهم  . تلبي احتياجاتها على وجه أفضلالمرأة الريفية خيارات للطاقة 

وقد تم تطوير تقنيات الطاقة المتجددة واستخدامها على مستويات مختلفة في البلدان األعضاء في  . الشمسية
كما  . اإلسكوا، خاصة جمهورية مصر العربية، والمملكة األردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية

وتضطلع اإلسكوا بدور هام في بناء قدرات البلدان  . مجاً طموحاً في هذا المجالبدأت الجمهورية اليمنية برنا
 الدولية صندوق أوبك للتنميةتنفذه بدعم من األعضاء فيما يتعلق بهذه التقنيات، من خالل مشروع ريادي 

يقضي هذا و  .بهدف التخفيف من حدة الفقر في المنطقةفي المناطق الريفية، خدمات الطاقة المتجددة لنشر 
 إمداد تلك المناطق بخدماتزيادة ، و المناطق الريفيةفي الطاقة المتجددة  نظماستخدامالمشروع بتقييم إمكانات 

تتضمن و . للنساء والشباب فرص عمل ، وتوليدلتنميةالريفية في ا المرأة دورتعزيز  الحديثة من أجلالطاقة 
بناء القدرات بشأن ورش عمل و ،الريفيةللمناطق متجددة تنظيم حمالت توعية بنظم الطاقة الأنشطة المشروع 

  .ستخدامهذا اال تعترض وسائل لتذليل العقبات التي إيجادالستخدام هذه النظم و
  

  الغاز األحيائي  -1
  

تقضي تقنية الغاز األحيائي بمعالجة المخلفات الحيوانية والزراعية، مثل روث الماشية والحطب،   
 وتستخدم هذه التقنية إلنتاج وقود نظيف غني بالميثان بنسبة  .ئي بدالً من حرقهابواسطة التخمير الالهوا

                                                 
)34( Clancy, J. et al., Gender Equity and Renewable Energies, Thematic background paper for the International 

.                                                                     de.2004renewables.www : Available at .2004, Bonn, Conference for Renewable Energies  
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وينتج أيضاً عن عمليات  .  إلى البيئة وال إلى الصحة العامة في المائة وال يسيئ70 و50وح بين تترا
ب والطبخ حيث يكفي المتر المكع  في اإلضاءةيويستخدم الغاز األحيائ . التخمير سماد زراعي عضوي

  .لة مكونة من خمسة إلى ستة أفرادالواحد منه، في المتوسط، إلعداد ثالث وجبات لعائ
  

  ر المطلوب وحجمه، وعدد أفراد األسرة لمخمويراعى عند إنشاء وحدات الغاز األحيائي نوع ا  
ط ويجب اتباع األسلوب الفني في تخطي . وما تحتاج إليه من طهي وإضاءة، وكمية الروث الالزمة يومياً

 وحدات الغاز ولكن . الوحدة وتشغيلها وصيانتها، بغية تحقيق اإلمداد الدوري والمستمر بالغاز األحيائي
ع المرأة على استخدامها نظراً لفوائدها، تشوبها بعض العيوب، أهمها ارتفاع سعر الوحدة األحيائي التي تشج

في من رؤوس الماشية لدى األسرة إلنتاج وكلفة إنشائها وصعوبة تشغيلها وصيانتها، وعدم توفر العدد الكا
  .كمية الغاز المطلوبة بتواصل وثبات

  
وقد انتشرت وحدات الغاز األحيائي في الهند والصين والبرازيل، وفي بعض المناطق الريفية لعدد   

 وكانت الكلفة االستثمارية لهذه الوحدات وصيانتها وإدارتها أعلى من . من البلدان األعضاء في اإلسكوا
المتوقع، نتيجة عدم خبرة األسر في تشغيلها وصعوبة الحصول على كميات كافية من روث الماشية والمياه 

إال أن المطبخ النظيف والطهي السريع، وتوفير الوقت والمال  . الالزمة لعملية التخمير في بعض الحاالت
والحفاظ على تشغيلها، على أن تنظر واإلضاءة المريحة تستحق الجهد المبذول إلقامة وحدات الغاز األحيائي 

  .الجهات المختصة بالطاقة والتنمية الريفية في تطوير هذه المعدات وتوفير آليات لتمويلها على مستوى القرية
  

  )35(المنزليةالطاقة الشمسية   -2
  

امية،  شيوعاً في المناطق الريفية في الدول النتعتبر نظم الطاقة الشمسية المنزلية أكثر التطبيقات  
ألنها، بشكل عام، تقدم مصدراً للكهرباء موثوقاً به ويضمن خدمة مستمرة، في حين أن الشبكة الكهربائية 

وتتميز نظم الطاقة الشمسية بالمرونة في التصميم وسهولة  . ومولدات الديزل االحتياطية تشوبها العيوب
 أن أهم التحديات التي تواجه انتشارها،  إال . عاما20ًالصيانة وطول مدة خدمتها التي تصل إلى أكثر من 
  .عدم توفرها في السوق المحلية وارتفاع كلفتها التأسيسية

  
وقد وفرت نظم الطاقة الشمسية خدمات كثيرة، خاصة للنساء واألطفال، ألن اإلضاءة سمحت لهم   

ائل اإلعالم المسموعة بقضاء أوقات طويلة في المنزل والقيام بأنشطة منزلية والدراسة في الليل ومتابعة وس
وقد بينت أمثلة عديدة عن إمداد الكهرباء إلى المناطق الريفية في بعض البلدان أن األنشطة التي  . والمرئية

تقوم بها المرأة في المنزل، ومنها األعمال اليدوية والحياكة والتطريز، تحولت إلى أنشطة إنتاجية مربحة 
  .ن المرأة من زيادة ساعات عملهاومدرة للدخل بفضل وجود إضاءة جيدة تمك

  
فالطاقة الشمسية تستخدم للطبخ واإلضاءة وتسخين المياه والتجفيف، ونظام توليدها يعتبر مصدراً   

 ساعات في اليوم وال يستهلك وقت المرأة، كما أن تشغيل نظام الطاقة الشمسية 10 إلى 8نظيفاً متاحاً من 
أن من عيوبه ارتفاع كلفة تأسيسه بالمقارنة مع النظم التقليدية، منخفض الكلفة وال يحتاج إلى وقود، إال 
  .واقتصار إنتاجيته على األيام المشمسة فقط

  

                                                 
  . المرجع نفسه)35(
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ولوحظ أن معظم الذين تابعوا برامج التدريب على صيانة نظم الطاقة الشمسية كانوا من الرجال،   
  يتواجد الرجل في المنزل ولكن عند ظهور ضرورة إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية المنزلية لم 

ولم تتمكن المرأة من التصرف الفتقارها إلى المهارة المطلوبة، فتعثر أداء ذلك النظام، مما استدعى تدريب 
ما اتبعته اإلسكوا في اإلعداد لتنفيذ المرأة على تنفيذ تعليمات الصيانة في حالة عدم تواجد الرجل، وهذا 

  .)36(اليمني في الريف ات المنزلية وإضاءة الشوارعلالستخداممشروع نظم الطاقة الشمسية 
  دور المرأة الريفية في حماية البيئة في منطقة اإلسكوا  -رابعاً

  
  المنظور العام لعالقة المرأة بالبيئة  -ألف

  
انطلق االهتمام العالمي بعالقة المرأة بالبيئة من واقع أن المرأة هي المتعامل األول والمباشر مع   
س العادات البيئية،  وهي الموجه األساسي للنشء وممارياه والطاقة وأساليب الصرف الصحي،موارد الم

 وأثير الجدل حول عالقة المرأة بالبيئة في البلدان النامية لكون المرأة أداة حماية  .السليمة منها وغير السليمة
من موقع المرأة كأم ومربية وانطالقاً  . وتحسين للبيئة من جهة، ومسببة لتدهور البيئة من جهة أخرى

ومستهلكة وأحياناً منتجة، ومن تزايد فرص مشاركتها في األعمال التجارية واإلنتاجية وفي السياسة، أصبح 
ُينظر إلى المرأة باعتبارها تقوم بدور حاسم في المساعي المبذولة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية 

 المياه والطاقة المختلفة والحد من التدهور البيئي وخفض انتشار والدولية لترشيد استخدام موارد
وبات مؤكداً أن للمرأة دوراً أساسياً في وضع وتنفيذ حلول شاملة ومتكاملة لحماية البيئة وأنه   .)37(األمراض

  . مع الرجل تبقى حماية البيئة من المهمات الصعبةمن دون مشاركة المرأة المتساوية
  

  ة البيئةالمرأة ضحي  -1
  

كانت أول صورة لعالقة المرأة بالبيئة في منتصف القرن الماضي قد أظهرتها كضحية للتنمية   
والتدهور البيئي، من جراء تعرضها للمخاطر البيئية أثناء القيام بمهامها داخل المنزل وفي عملها المهني 

 إلى جانب الرجل في الحقل وفي هاعمل أثناء للملوثات الصناعية والمبيدات الزراعية المختلفةوخارجه 
جهود لتحديد آثار التدهور البيئي على المرأة، خصوصاً ما يتعلق بندرة ال بذلت ،ولذلك . صناعات عديدة

وثبت أن التأثيرات الصحية للملوثات البيئية أشد قسوة على المرأة  . المياه وغياب خدمات الطاقة الحديثة
فالتفاعالت الصحية الناتجة عن ذلك تكون  .  والغذاء والهواء الداخليلملوثات المياهالمباشر بسبب تعرضها 

أشد تأثيراً على المرأة من الرجل، ألن آثار تعرض المرأة للملوثات تمتد إلى الجنين أثناء الحمل وإلى المولود 
فها وتأثير  ولذلك، تعاملت التقارير والدراسات البيئية مع المرأة من منظور ضع .أثناء الرضاعة الطبيعية

البيئة عليها، وليس لكونها شريكاً في التعامل المباشر مع البيئة من خالل دورها كإدارية أو مدبرة أو 
  . كمقترحة للحلول

  
  المرأة مسببة لتدهور البيئة  -2

  

                                                 
تنفذه اإلسكوا، بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية، لنشر خدمات ي يندرج هذا المشروع في إطار المشروع الريادي الذ )36(

  .الفقر في البلدان األعضاء في اإلسكواحدة بغية التخفيف من في المناطق الريفية الطاقة المتجددة 

 12-10، ، ورقة قدمت في المؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية القاهرةالمرأة العربية والبيئةاإلسكوا،  )37(
  .E/ESCWA/ENVHS/1991/CRP/5، 1991سبتمبر /أيلول



  

 

 -34-

أظهرت الدراسات التي أجريت عن البيئة خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي أن المرأة   
ض البيئة لالنتهاكات  في المناطق الريفية، ألنها تعرسؤولين األساسيين عن التدهور البيئي، خاصةأحد الم

خالل ممارساتها المعيشية اليومية بسبب ما تقوم به من استخراج للموارد الطبيعية الالزمة الحتياجات األسرة 
لت المرأة مسؤولية ة البيئة، فحم استدامتها وحمايواستخدام هذه الموارد بطرق بدائية ال تراعي مقتضيات

 . تدهور الغابات وانجراف التربة وتلوث المياه والهواء وانخفاض المحاصيل، وحتى مسؤولية كثرة اإلنجاب
وفي موازاة ذلك، كشفت الدراسات أن السياسات االجتماعية واالقتصادية المتبعة في البلدان النامية ساهمت 

رأة وتأخير تحقيق التنمية االقتصادية المرجوة في المناطق الريفية، مما في تعميق التفاوت بين الرجل والم
  .زاد من أعباء المرأة التي ألقت بأوزار الفقر على موارد بيئتها

  المرأة محافظة على البيئة  -3
  

وهكذا أدرك المجتمع الدولي أن تعاُمل المرأة الريفية مع الموارد الطبيعية على نحو يلحق الضرر   
ة إنما هو نتيجة طبيعية الفتقارها إلى المعرفة ولوضعها االجتماعي واالقتصادي المتردي، وأنه يمكن بالبيئ

حصر األضرار الملحقة بالبيئة وتفاديها من خالل التوعية بالنظم السليمة الستخدام الموارد الطبيعية والكفيلة 
مرأة بالبيئة وأعيد تقييم دورها في حماية فحصل انقالب في المفهوم الدولي لعالقة ال . بالحفاظ على البيئة

البيئة، فتالشت الصورة السابقة التي تظهر المرأة كمشوهة للبيئة لتعطي مكانها للصورة الحقيقية للمرأة كأداة 
  .أساسية في الدفاع عن البيئة وحمايتها، خاصة بعدما أثبتت التجارب والمشاريع المنفذة صحة هذه النظرية

  
  والبيئة في المناطق الريفيةوضع المرأة   -4

  
بالرغم من أن عدد سكان المناطق الريفية يتضاءل تدريجياً، ال يزال معظم الفقراء يعيشون في   
 خاصة في الريف أكثر ها، يتزايد معدل الفقر فيالتي اإلسكوا األعضاء فيبلدان ال على ذلكوينطبق  . الريف

  .)38( اليمنفيمنه في الحضر، وتصل نسبة الفقر إلى أقصاها 
  

وباإلضافة إلى ندرة المياه وغياب مصادر الطاقة وخدماتها والتلوث الناتج عن حرق الوقود في   
 التنوع اتخسارمن المتدهورة أصالً من جراء تراكم سلسلة ، فإن البيئة اإلسكواالبلدان األعضاء في 

 في تلك البلدان،مستدام القتصادي غير البيولوجي وتلوث الهواء وسوء إدارة النفايات والنمو االجتماعي واال
تربة وتدهور المياه والهواء وال تلوث تزيد من المستمر من جراء النزاعات العسكرية التي لألذىتعرض ت

  .)39(الغابات واستنزاف الموارد الطبيعية المختلفة
  

حقوقها ودورها با  وزيادة وعيهبذاتها إشعار المرأة من أهميةوينبع االهتمام بدور المرأة في الريف   
مع البيئة المباشر تراوح بين التعامل يواألوجه متعدد وهذا الدور  . الفردي والجماعي في الحفاظ على البيئة

التعامل غير المباشر من حيث توجيه وتربية و ،الموارد الطبيعية والحد من التلوثعلى من حيث الحفاظ 
تحقق وت .  المجتمع عامةمما ينعكس علىنين وتطبيقها مع البيئة وصون القواالسليم التعامل على  ءالنش
ولكن   . متلقية للمساعدات اإلنمائيةمجردير وليس يتغلل عنصراً أساسياً اعتبارها من خالل دور المرأة فاعلية

                                                 
)38( UNDP, The Millennium Development Goals in Arab Countries: Towards 2015: Achievements and Aspirations, 

                                                                   .                      html.regionalreports/mdg/org.undp.www : Available at . 5. p,2003December   

: متاحة على الموقع التالي . ، التنمية في غربي آسيا2000توقعات البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة،  )39(
2000geo/geo/org.unep.www.  
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 التي تفتقر إلىالتقدير الكامل في منطقة اإلسكوا، ب ال يحظىال يزال دور المرأة الريفية في حماية البيئة 
المعلومات الكافية واألبحاث المتخصصة في هذا فيها دور، وال تتوفر هذا اللتفعيل الالزمة ليات اآلسات وسياال

  .الموضوع
  

ومن العقبات التي تعوق تمكين المرأة الريفية وتفعيل دورها االجتماعي والسياسي واالقتصادي   
سكوا، األعباء التي تتحملها في األعمال ومشاركتها في اتخاذ القرارات بشأن الحفاظ على البيئة في منطقة اإل

المنزلية التي تستنزف طاقتها وتستغرق وقتاً طويالً فتحرمها من استثمار طاقتها ووقتها في عمل مدر للدخل، 
واألمية المتفشية بين النساء اللواتي يشكلن حوالي ثلثي عدد األميين من البالغين، وأغلبهن من سكان المناطق 

البيئة من في حماية  مشاركتها وتفعيللمرأة الريفية  ا، أصبح اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكينولذلك . الريفية
  .األمور الملحة

  
  دور المرأة الريفية في إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي  -باء

  
  إدارة الموارد الطبيعية  -1

  
 والمتولي إدارة هذه الموارد ألول للموارد الطبيعيةفي كل أنحاء العالم هي المستخدم االريفية المرأة   

 تقضي ساعات طويلة في جمع المياه والحطب والطهي والتخلص من الفضالت وتوفير ألنها، بصورة تلقائية
فالحصول على الموارد الطبيعية الثمينة  . المسكن الصحي والنظيف لألسرة، باإلضافة إلى عملها في الزراعة

ة المرأة الريفية اليومية، مما يجعلها بالضرورة ذات صلة حميمة بالقاعدة األساسية عنصر أساسي في حيا
مع هذه السليم لتعامل اوإن معرفتها بأساليب  . للموارد الطبيعية من مياه وأرض وبذور وغطاء نباتي وأشجار

األسري والمجتمعي،  دورها األساسي في تحقيق التنمية على المستويين انهذه المعرفة يدعمتطبيق الموارد و
رطوبة تجنب تجفيف و ،الكوارث الطبيعية ومعالجة اآلثار الناجمة عن ،خاصة ما يتعلق بتأمين المواد الغذائية

 دور يتناول هذا الجزءو .  وغيرها من األنشطة،تآكل التربة وزوال الغطاء النباتيوة يلزراعااألراضي 
  .ألراضي والغاباتالمرأة في إدارة الموارد الطبيعية المتعلقة با

  
  األراضي  )أ(
  

  استخدام األسمدة والمبيداتبسبب للتدهورتعتبر األراضي الزراعية من أكثر عناصر البيئة تعرضاً   
 غير  الصرف الصحيةنظموأرفع مستوى المياه الجوفية، التي ت الري والصرف وأساليب بشكل متزايد،

 الرعي الجائر، غالباً في ويضاف إلى هذه العوامل . وبةالمالئمة، وكلها عوامل تلوث التربة وتفقدها الخص
  تآكل التربة و النباتي الغطاء زوال العربية إلى البلدانالمناطق الجافة وشبه الجافة، مما أدى في بعض 

 ظاهرة التصحروبالتالي حدوث الكثافة الرملية وزيادة  حركة الغبار في الهواء وما ينتج عن ذلك من تنشيط
يؤدي إلى و إضافية على الموارد الطبيعية اًفرض ضغوطوهذا التدهور في نوعية األراضي ي  .وانتشارها

 تقلص بسبب من الناتج االقتصادي اً جزءالمرأة زيادة حدة الفقر، فتفقد وبالتاليخفض في اإلنتاج والدخل، 
 تكون المرأة ، لذلك . على مخزون غذائي قليل الكلفةمنهاالتي كان من الممكن أن تحصل الرقعة الزراعية 

  .)40(لجفافا الناجمة عناآلثار في أغلب األحيان األكثر تضرراً من 

                                                 
، 2005، شدة تأثر المنطقة بالجفاف االجتماعي االقتصادي: ةتقرير اإلسكوا األول عن التنمية المائي اإلسكوا، )40(

E/ESCWA/SDPD/2005/9.  
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 للتصحر بغية البيئيةوولتفادي مخاطر التصحر، ال بد من دراسة األسباب االجتماعية واالقتصادية   
 التقليدية التي اعتمد وهنا يبرز دور المرأة في إدارة الموارد الطبيعية وحسن استخدام نظم المعرفة . معالجتها

زراعة ال فاستعمال الطرق التقليدية في  .عليها سكان منطقة اإلسكوا لحفظ توازن البيئة الصحراوية الدقيق
من خالل و .  في مجال الحفاظ على خصوبة التربةة أساسية ناشطالمرأة يجعل ها بطرق حديثةواستكمال

لتشجير، وزراعة األرض بشكل مستدام، وتجميع مياه إعادة امن اليومي مع الموارد الطبيعية،  تعاملال
 نذار المبكر بالجفافغير الرسمي لإل  كعنصر أساسي في الجهازالمرأةتساهم وغيرها من األنشطة،  ،المطر

تشارك المرأة في حملة التخضير ومقاومة التصحر على المستوى الفردي من خالل و . في مكافحة التصحرو
  . وعلى المستوى الجماعي من خالل الجمعيات التطوعية،زراعة الحدائق المنزلية

 األمن الغذائي ضمان في اً أساسي استغالل األرض يشكل عامالًفيإن ضمان حق المرأة الريفية   
في  تهامشاركالتي تعوق  حق الحيازة اآلمنة لألرض يعتبر من العواملإلى لكن افتقارها و .  الريفيةةلألسر

 البلدان األعضاء فيلعادات والتقاليد في معظم فا  .بصورة فاعلةموارد الطبيعية حماية الوإنتاج األغذية 
اتخاذ األرض ب وال تسمح لهاوتشغيلها  اإلسكوا غالباً ما تحرم المرأة من المشاركة في حق امتالك األرض

يشكل  ،ميراثفيما يتعلق بالخاصة  و،عدم إدراكها الكامل بحقوقهاكما أن .  )41(المالكضمانة عند اقتراض 
بالرغم من حصول المرأة و.  )42(البيئةالحفاظ على عملية  مشاركة المرأة الريفية في أحد العوامل التي تؤخر

على القوانين والممارسات دستورياً، تطغى العادات في الحقوق  ودعم الدول للمساواة ،على حق الميراث
  . غير متكاملة وبحاجة إلى مراجعة وتطويرينعلماً بأن هذه القوان تلك الحقوق تضمنالتشريعية التي 

  .ز بين الرجل والمرأةمييالمتالك، دون تفي ايعترف بحق كل مواطن  )43(اإلنسان حقوقل  العربيميثاقالف
تحت  عن هذا الحق لصالح أقاربها الرجال ، وخاصةً الريفية،ولكن، في معظم األحوال، تتخلى المرأة

  . االجتماعيةالضعوط والعادات
  

 لكن التقارير ،وال توجد إحصاءات دقيقة لمساحات األراضي التي تمتلكها النساء في منطقة اإلسكوا  
 فعلى سبيل المثال،  .تدل على أن حصة النساء ضئيلة رغم التفاوت في نسبة الملكية على المستوى اإلقليمي

 في  في المائة0.4مارات، و في اإل في المائة4.9 من األرض في األردن، و في المائة28.6تملك المرأة 
ي يمتلكها الرجل، تتكون المساحات أصغر من تلك الما وحتى عند امتالك المرأة لألرض، غالباً   .)44(عمان

 كما بينت دراسة ميدانية حول المرأة الريفية التفاوت في ملكية  .وتبقى هذه األراضي تحت سيطرة الرجل
 في 10.2 و،فقط من األراضي في الريف السوريالمائة   في2.9  تملك المرأةإن حيث ،األرض الزراعية

                                                 
)41( :  Available at .16. p, 2004, Rural Women’s Access to Land and Property in Selected Countries, ILC& IFAD , FAO

                                                                                                                        .                          htm.ccedawr/docs/org.landcoalition.www 

، 2004، التقرير اإلقليمي العربي للمراجعة والتقييم العشري لتنفيذ منهاج عمل بيجين اإلسكوا، )42(
E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/3 ، 26ص.  

.  1997سبتمبر / أيلول15 المؤرخ 5427 جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بموجب القرار اعتمدت )43(
  .htm.1997arab/text/files-un/arabic/org.hrw.www: متاح على موقع منظمة هيومان رايتس ووتش

)44( FAO ,Gender and Law: Women’s Rights in Agriculture, 2002, Chapter II Women’s Rights to Land and Other 
.                                                                         htm.00E4311Y/E4311Y/005/DOCREP/org.fao.www: Available at.  Natural Resources 
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 تبقى فرص حصول المرأة الريفية على وبالتالي  .)45(والمرأةجل ملكية مشتركة بين الرهي  منها المائة
 مؤسسة من قروضفقط   في المائة6 فعلى سبيل المثال، حصلت النساء على  . جداًةالقروض محدود

  .)46(1996 لعام األردن في الزراعةوزارة في قراض الزراعي إلا
  

تثبيت ال تستطيع المرأة الريفية المشاركة في عملية الحفاظ على األراضي على المدى الطويل، دون   
 من طرق الدعم  ذلكالقروض واالعتمادات والتدريب وغيروالحصول على  استغالل األراضي ها فيحق

  . والمساندة
  
  الغابات  )ب(
  

إال أن بعض أراضي منطقة اإلسكوا، مجمل  في المائة من 3.9ات ال تغطي سوى أن الغابمن بالرغم   
الحاجات من فيها من الغابات ما يلبي جزءاً كبيراً  ،والجمهورية العربية السورية مثل لبنان بلدان المنطقة،
هم  يعتمد سكان الريف على معرفتن حي، وخاصةً في مراحل الجفاف والحروبالريفية، الغذائية لألسر

 الغابات كما تشكل  .)47(والمنكهاتب واألعشاألغذية البرية والحرجية المستهلكة مثل الثمار واألوراق با
يمكن   من الغاباتلمرأة الريفيةاالكثير مما تجمعه للدخل ألن مصدراً أساسياً لحطب الوقود وأحياناً مصدراً 

كون الغابات أحياناً أخرى مصدراً للعمالة المأجورة كما ت . ج ويسوق، موفراً دخالً تكميلياً لعائلتهايعالَأن 
عادة وإباألخص في أعمال الصيانة و مؤقتة أو موسمية، لمصالح الغابات بصورةبعض النساء، حيث تعمل 

 المحافظة على الغطاء من خاللو  .)48(السوريةوالجمهورية العربية ، كما هو الحال في األردن التشجير
 في انجراف التربة وطمر ريفية في التخفيف من أخطار الفيضانات المتمثلةلمرأة التساهم االحرجي 

لكن العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية هي التي و . مستودعات المياه والطرق المائية
  . من موارد في منطقة اإلسكواوما يستخرج منها الغابات إدارة حقوق المرأة في تقوض

  
  تنوع البيولوجيحماية ال  -2

  
تساهم المرأة الريفية من خالل أنشطتها المعيشية اليومية في الحفاظ على النباتات والحيوانات   

بلدان عدة  الذي تتميز به التنوع البيولوجي وتشكلوالطيور التي تعيش طبيعيا في المناطق الجغرافية المختلفة 
  :  تفعيله من خالل ما يليبل منطقة اإلسكوا، ولذلك ينبغي عدم إهمال هذا الدورفي 

  
  االستفادة من خبرات ومعرفة السكان المحليين  )أ(
  

                                                 
 الريفية في القطاع غير الرسمي في الجمهورية المرأةصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، /اعة السوريةر وزارة الز)45(

، 2003، دور المرأة في الزراعة والتصنيع الغذائي في الجمهورية العربية السوريةسكوا، ؛ واإل2000، دراسة ميدانية، العربية السورية
E/ESCWA/SDD/2003/20 40، ص.  

  .Chapter IV .The Rights of Self-Employed Rural Women.  43 راجع الحاشية )46(

)47( UNEP, An Overview of Our Changing Environment: West Asia, in: GEO Year Book 2004/5, p. 37.  

)48( FAO, Mission report: development of activities for women communities in Jordan and Syria, by Simone Payeur, 
.                                                                                                            htm.01e5206X/E5206X/ocrepd/org.fao.www: Available at.  1996  
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 في  تطبيقيةومعرفة عملية   وإن المرأة الريفية هي األداة األولى لنقل الموروث من عادات وممارسات              
حلول المبنية على    األجيال للحفاظ على تراكم الخبرات المحلية وتطوير ال        كل أوجه الحياة ومنها البيئة، تتناقلها     

  .التجارب السابقة
  

 التخطيط في البلدان األعضاء في اإلسكوا قد اعترفوا بقيمة التعلم عملياتورغم أن القائمين على   
لتأقلم مع البيئة وتحويرها في مجال ا من خبرات المرأة،واالستفادة مما لدى السكان المحليين، خاصة 

حماية البيئة في لمرأة الماضي والحاضر  ادور فيدقة الالزمة بعد لم ينظروا بالوالتعاطي معها، إال أنهم 
التنوع البيولوجي من فمن الضروري تسجيل خبراتها في كيفية االستفادة   .ومعارفها القيمة في هذا المجال

ا في إدارة االستخدامات الصحية والغذائية للتنوع البيولوجي والتي لهإشراكها  من خالل يه، وذلكوالحفاظ عل
  .أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة

  
  الحفاظ على األعشاب والنباتات الطبية  )ب(
  

لفاعليتها نظراً  ،ستخالص المستحضرات الطبيةال النباتات الطبيعية استخدام إلىتجاه العالمي إن اال  
 ون المرأةوتك . اتهعالج والطب الشعبيب أعاد الثقة ، قددون آثار جانبيةمن في عالج الكثير من األمراض 

تستعمل لحاء األشجار والجذور واألعشاب الحرجية للنباتات، فهي  الطبية بالفوائدعلى علم عامة الريفية 
وقد أصبحت هذه الوسائل مرغوبة لعالج األمراض التي زاد انتشارها  . والعطرية في وسائل العالج التقليدية

حفظ التوازن ت من النشاطات الهامة التي جال في هذا الم المرأةعملويعتبر  . وارتفعت تكاليف عالجها
  .  للدخلاً إضافياًمصدرإلى جانب كونه  الخلل البيئي، وتعالجالطبيعي 

  
 )49(1989عام في  مؤسسة نور الحسين تهطلقالذي أوعلى سبيل المثال، فإن مشروع األعشاب الطبية   

ل الحدائق المنزلية واألراضي غير  في شمال األردن، يهدف إلى تمكين المرأة من تحويقرى  خمسيشملو
وتشارك المرأة  . المستغلة إلى حدائق لألعشاب العطرية والطبية، مثل الصعتر واألصعين وزهرة البابونج

الريفية في األردن في كافة مراحل إنتاج وتعليب وتسويق األعشاب التي تباع إما لتحضير الشاي أو لصنع 
 في المائة من تصدير األردن للصعتر، 10أنتج المشروع ما يوازي  دة وفي خالل سنة واح .األدوية العشبية

  .وما يزال يتوسع ليشمل المزارعين والتعاونيات الزراعية في المناطق األخرى من األردن
  

أصبح إنشاء المحميات الطبيعية سواء البحرية أو األرضية والحفاظ على وحيث وعلى مستوى آخر،   
في دور مباشر لمرأة الريفية ل من الطبيعي أن يكون ، بات باهتمام عالمي كبيرتحظىأموراً الحياة البرية 

،  االقتصاديهادخللزيادة  تستفيد من األعشاب والنباتات البرية ألنها، تهاوتنمي تطوير المحميات الطبيعية
  . المحمياتعلى هذهطرق ووسائل المساهمة في الحفاظ بغير مباشر من خالل توعية النشء ودور 

  
  تنمية الحدائق المنزلية  )ج(
  

 من النباتات تجارية إلى نمو أنواع مختلفةالمنزلية والحدائق الأدت جهود المرأة في استثمار   
محدودية ت الحدائق المنزلية وا مساحصغرورغم  . واألشجار المنتجة لألغذية وزيادة المساحات الخضراء

وباإلضافة  . تساهم في حماية الجو من التلوثوالمتنوعة توفر مخزونا من األغذية األساسية وفهي  ،إنتاجها
مكانية إتعزز و النحل تجتذبالحدائق المنزلية التي تُزرع في  الزهور فإنإلى األشجار المثمرة والخضار، 

  .زيادة إنتاج العسل الطبيعي

                                                 
  .htm.3nhf/main/jo.gov.noor.www://http :العنوان اإللكتروني. 1985أنشئت مؤسسة نور الحسين بمرسوم ملكي في عام  )49(
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 .  للبطالة مصادر إضافية للدخل كونها معرضة أكثر من الرجلعن البحث إلى المرأة الريفية تضطرو  

 من الشابات عاطالت  في المائة35.3 من النساء و في المائة17.1، كشفت اإلحصاءات أن 2001ففي عام 
 اًدافع هذا الواقع يشكلو  .)50(نالشبامن   في المائة24.5 من الرجال و في المائة10.6مقابل في  ،عن العمل
صعوبة الوضع االقتصادي ووفرة تدفع  حيث ،يف وخاصة في الر، للمرأة لتنمية الحدائق المنزليةاًاقتصادي

  . إنتاج هذا المحصول اإلضافيإلىالمرأة باألراضي الخصبة 
  
   األمن الغذائي واالكتفاء الذاتيوضمانتعزيز التنوع الزراعي   )د(
  

 خاصةً ركناً أساسياً في عملية ية تمثل المرأة الريف، منطقة اإلسكوا من عجز غذائيه تعانيظل ماوفي   
 العاملة في قطاع اليد المائة من ي ف13.2 نتكوالمرأة ف . نتاج من خالل أنشطتها الزراعية المتعددةاإل

 في 55.4 بنسبة والجمهورية العربية السورية  في المائة87.8بنسبة  في اليمن  وخاصةمنطقة،الالزراعة في 
 إلى ، علماً بأنها تعملاع الزراعةفي قطالريفية ال توجد إحصاءات تفصيلية عن دور المرأة و  .)51(المائة

 .  والحصاد وجمع المحاصيل والثمار وفي حمالت مقاومة الديدان واآلفات الزراعيةجانب الرجل في الري
ل القطاف والعمالة المؤقتة في فصو في العمالة األسرية نساهمي النساء معظموتشير التقارير اإلقليمية إلى أن 

  .أيضاً في التصنيع الزراعيو
  

في الريف اللبناني على سبيل المثال، تشارك المرأة المزارعة في تحضير البذور وأعمال الزراعة ف  
والري واقتالع األعشاب وقطاف التبغ، وفي نواح عديدة من زراعة األشجار المثمرة والزيتون وإنتاج 

 في 53  تمثلرأة في مصر المأنمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ل أفاد تقريرو . محمية الاتزراعال
 في المائة من مجموع العاملين في 1 إال أنها ال تشكل سوى ،الزراعيفي المجال المائة من قوة العمل 

 قدرتها على يقوضونقص في المعلومات ضعف الوصول إلى المرأة الريفية ل نتيجة وذلك ،اإلرشاد الزراعي
 تُعتبرن المرأة الريفية ألو  .)52(وأرضد الطبيعية من مياه لموارااستخدام وضمان استدامتها لدى حماية البيئة 

ة يدكة ومستف الرجل كمشارِحلقة هامة في التنمية الزراعية، فإن من الضروري أن تأخذ مكانها إلى جانب
  .رشاد الزراعي والبيئي برامج اإلأساسية من

  
تجفيف  صناعات مثلل في العم من خاللوللمرأة دور أساسي أيضاً في قطاع الصناعات الغذائية   
ففي عام   .)53(المستدامواستخدامه  يعزز هذا النشاط الحفاظ على التنوع الزراعي المحليو  .هاحفظ والفاكهة
التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية  ي الزراعي في األراضي الجافةائحينظم مشروع التنوع األ ،2004

 خرىأنواع أ واإلجاص، واء حول تقنيات تجفيف التين، والتفاح،ورشة عمل تدريبية للنسفي المناطق الجافة 
فلسطين  ولبنانو امرأة من األردن 13 تهاحضر وةسوريالجمهورية العربية البعقدت في الالذقية  ة،كهافمن ال

                                                 
 ،2004، تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعي: موقع المرأة العربية في عملية التنميةاإلسكوا،  )50(

E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1.  

 ،0200-1990تحليل إحصائي لتطورها االجتماعي واالقتصادي، : المرأة العربية، 2003 اإلسكوا، )51(
E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1 27 و26، ص.  

:  على الموقعمتاح  .التعليم واإلرشاد: المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي ، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة)52(
htm.a-educ/ar/Gender/cp-ar/org.fao.1www://http.  

؛ E/ESCWA/SDD/2003/20، 2003، الجمهورية العربية السورية: دور المرأة في الزراعة والتصنيع الغذائي اإلسكوا، )53(
  .E/ESCWA/ID/2001/8، 2001، المرأة والرجل في الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية في لبنانو
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جرين دورات تدريبية لنساء  وأ إلى بلدانهنالمشاركات، عادت الورشةوعقب  . السوريةوالجمهورية العربية 
  .)54(المنطقةت في أخريا

  
  رعاية الثروة الحيوانية  )•(
  

 ة عن جميع أنواع العناية بالثروة الحيوانية المتصلة مسؤولة الريفيالسائدة أن المرأةتعتبر التقاليد   
 شمل 1995ألغذية والزراعة في عام لألمم المتحدة احسب تقرير لمنظمة وب . مباشرة باالقتصاد المنزلي

اإلسكوا، فإن المرأة الريفية مسؤولة عن معظم األعمال المتعلقة بتربية الماشية من  في األعضاءبلدان البعض 
 ما عدا ،تسويق الفائض منهاثم  لالستهالك العائلي المنتجات الحيوانيةتقديم العلف وتنظيف الحظائر وتحضير 

كثيراً في باقي الصورة تختلف ال و  .)55(الرجلمسؤولية الرعاية الصحية وتسويق الماشية اللتان هما من 
 وطيور الرصيد المعتمد لتكامل  حيث تعتبر المرأة الريفية ما تربيه من ماشية وأبقار وأغنام ودواجنالبلدان،

والحصول على مردود من لألسرة  على األلبان ومنتجاتها في إعداد الغذاء المرأةكما تعتمد  . الدخل العائلي
الحفاظ على لجهة  اإليجابية على حماية البيئة ا انعكاساتهاالمرأة الريفية لهوهذه األوجه المختلفة لدور  . بيعها

 .تمكين المرأة الريفية اقتصادياًوالتنوع البيولوجي 
  

  دور المرأة الريفية في إدارة النفايات والحد من تلوث الهواء  -جيم
  

  إدارة النفايات  -1
  

 وخاصة بلدان الخليج، إلى زيادة النزعة  منطقة اإلسكوا،بلدانأدت الوفرة المادية في بعض   
التخلص أنظمة وكما سبق ذكره، فإن سوء  . المخلفات المنزلية وغيرهافي  زيادة التي نتج عنهااالستهالكية 

التي تضطر إلى القيام بنفسها  المرأة الريفية أعباء من قد زادف ارياألمن المخلفات السائلة والصلبة في 
باألساليب السليمة للتخلص من  ةتوعيال وبفضل . ناتجة عن االستخدامات اليومية من المخلفات البالتخلص
دوارها المتعددة والهامة  أيضاف إلىدور حاسم في هذا المجال أن تقوم بمرأة الريفية يمكن لل، النفايات
  .األخرى

  
 في فصل تبذلهالجهد الذي من خالل بصفتها مزارعة، وتساهم المرأة الريفية في التنمية المستدامة   

 ،دة طبيعيةدة استخدامها بعد ذلك كمواد مسمالمخلفات القابلة للتدوير ودفن الجزء العضوي منها ثم إعا
بطريقة سليمة و باستمرارالتخلص من القمامة و ، فصل المخلفات المنزليةوبصفتها ربة بيت، من خالل

 متديو  .ا والتخلص منهها المخلفات وتدوير بطرق فصل كامالًاًإلماممما يتطلب  ،وتجنب حرقها لمنع التلوث
ويضاف   .إعادة االستعمال والتصنيعمحاولة واالقتصاد في االستهالك  حث أفراد العائلة على إلى  المرأةدور

 في المائة من 4.2  نسبةإلى ذلك مشاركتها الرمزية في اليد العاملة في قطاع التدوير، إذ شكلت المرأة

                                                 
: ، يمكن زيارة موقعه اإللكتروني)إيكاردا(عية في المناطق الجافة  لالطالع على أنشطة المركز الدولي للبحوث الزرا)54(

org.cgiar.icarda.www.  

)55( : Available at. 1995 ,A Synthesis Report of the Near East Region: Agriculture and Rural Development, Women, FAO
.                                                                                                                                               htm.00e0176x/e0176x/docrep/org.fao.www 
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، لكن هذه النسبة ال تميز بين المرأة في الريف 2002هذا المجال في مصر لعام اليد العاملة في مجموع 
  .)56(الحضرالمرأة في و
  

  الحد من تلوث الهواء   -2
  

واستكماالً لدورها في الحد من التلوث البيئي، تساهم المرأة الريفية في الحد من تلوث هواء المنزل   
 فاستعمال الوقود الصلب مثل الحطب والفحم والبقايا الزراعية  .الداخلي وإلى حد ما الهواء الخارجي أيضاً

عن هذا يصدر بسبب ما المصدر األساسي للتلوث الداخلي، على الصعيد العالمي ألغراض الطبخ والتدفئة هو 
 تقرير منظمة الصحة العالمية لعام اعتبر و .صحة أفراد العائلةب جسيمة اً ملوثات تلحق أضراراالستعمال من

مواقد مفتوحة أو نصف  في ن حرق الوقودعخاصة الناتج  التلوث الداخلي، أن) 33انظر الحاشية  (2002
انبعاث غازات أكسيد الكربون والكبريت والنتروجين، هو رابع مسبب لتدهور  وما يصدر عن ذلك من مغلقة

لحد من تعرض أفراد ا، بإدراكها للمشكلةبعد  يقضي، فإن دور المرأة ، ولذلك .الصحة في العالم النامي
األفران التي يتم فيها حرق المخلفات ويمكن تحسين أداء   . لههذا التلوث ووضع الحلول المناسبةلالعائلة 

استخدام الطاقة ب ، أوالهواءفيه تجدد ي خارج المنزل كلياً في مكان  هذه األفرانوضعإما بالزراعية وغيرها، 
   .)لث من هذه الدراسةانظر الفقرة دال من الفصل الثا(المتجددة 
 زيادة تلوث فيزل تساهم ا المنفي والماشية التي تعيش للمساكنكما أن حظائر الماشية المالصقة   

 المرأة ُيتوقع من ،لذلكو .  نتيجة تراكم كميات من روث الماشية وتزايد الحشراتللسكانالبيئة الداخلية 
 على أن يخصص ، لزيادة دخل األسرة ودعم اقتصادهاالريفية أن تؤكد خلو المنزل من الحيوانات التي تربى

  .مكان لها منفصل كلياً عن المنزل
  

   تذليلهاالمعوقات وسبل: تفعيل دور المرأة في حماية البيئة  -دال
  

ه، فكل من هميت إقصاء دور الرجل أو التقليل من أيةريفالمناطق الدور المرأة في تعزيز ال يعني   
الرجل تشمل  الحفاظ على البيئة يجب أن مهمةيجابي الذي يكمل دور اآلخر، ألن دوره اإلله المرأة والرجل 

   ةبيئاللة ومتساوية في الحفاظ على عمشاركة فالتحقيق تفعيل دور المرأة وليس  . المجتمع بكاملهوالمرأة و
قرار على  في صنع الالمرأةفرص مشاركة والمساواة  ضمان  ألنفي هذا المجال، لدور الرجل اً تدعيمإال

 يزيد من فرص إنجاح هذه المشاريع ذ،ينفإلى التط يخطمن الت لمشاريع البيئية،با  المتعلقةجميع المستويات
  .ويعود بالفائدة على الرجل والمرأة والمجتمع

  
  المعوقات  -1

  
الريفية بشكل خاص في حماية المرأة المرأة بشكل عام والمبذولة لتفعيل دور على الرغم من الجهود   

  :ها الجهود، ومنبسببها هذه عديدة تتعثر معوقاتالبيئة، تبقى هنالك 
  

في مجاالت التعليم والتوظيف والملكية وتقلد االجتماعي الفجوة القائمة على أساس النوع   )أ(  
  ؛المناصب العامة ومراكز صنع القرار

  

                                                 
)56( : Available at.  71. p, .101Table , 2004 ,Industrial Statistics, United Nations Industrial Development Organization

.                                                                                                                                                                                            org.unido.www 
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 أو في األنشطة عدم إدراج قضايا النوع االجتماعي في السياسات البيئية العامة للدول  )ب(  
 ؛والمشروعات المحلية

  
  العادات والتقاليد التي تفرض سيطرة الرجل على القرارات المجتمعية في المناطق الريفية   )ج(  

 ؛وال تسمح للمرأة بالمشاركة في المجالس المحلية وغيرها
  

لحفاظ على  حول أساليب حماية البيئة واالمرأةغياب برامج التوعية والتدريب الموجهة إلى   )د(  
 .الموارد الطبيعية

 
  سبل تذليل المعوقات  -2

 
يتطلب تذليل المعوقات التي تعترض تفعيل دور المرأة الريفية في حماية البيئة تبني السياسات   

وصوالً إلى إرساء نُُهج المناسبة وإيجاد اآلليات لتنفيذها، والتنسيق بين جميع المعنيين بشؤون المرأة والبيئة 
  : ما يليوذلك من خالل تحقيق، املة للعمل في هذا المجالشاملة ومتك

  
   البيئية في السياسات والبرامجالنوع االجتماعيمراعاة منظور   )أ(
  

في وضع  يمكن اعتمادها مرجعية الرجل والمرأة المعلومات والبيانات المفصلة عن التمييز بين تشكل  
 توفير اإلحصاءات حماية البيئة، حيث ال بد من، ومنها المنصفة وتطويرها في كل المجاالتالسياسات 

 المعنية بالبيئة والتنمية المستدامةات  المؤسسة وتحسين قدر،لمرأة الريفيةا دور بشأنوالمعلومات والدراسات 
المرأة الريفية في االعتبارات المتعلقة ب إدماج ها، بغيةفيصنوتالخاصة بالنوع االجتماعي بيانات  جمع العلى

 ىالبنونظم بيئية مستدامة إلدارة الموارد وتقنيات اإلنتاج   في تصميم وتنفيذة المرأةمشاركتحقيق و سياساتها،
الدولي لتقييم تأثير السياسات وواإلقليمي  كما يلزم تفعيل األجهزة على النطاق المحلي . األساسية وتنميتها

 . البيئية على المرأة الريفية والتنمية في غربي آسيا
  
  التربية والتوعية واإلرشاد في الشؤون البيئيةتعميم   )ب(
  

 ومربية وربة بيت اًأمبوصفها في عملية التوعية البيئية قادرة على المساهمة  المرأة الريفية إن  
 في العمل االجتماعي الًع فااً وقوة شرائية، وتكون المساهمة أشمل إذا أصبحت المرأة عنصرةمستهلكو

، النساءانخفاض مستوى التعليم وارتفاع مستوى األمية بين  وبالتالي يعتبر ،)57(والسياسياالقتصادي والنشاط 
 من الضروري تخطي جميع ،ولذلك  .)58(البيئيةالتوعية وخصوصاً الريفيات، من العوامل المقيدة لنشر 

 القتصاد في مجاالت التربية والسياسة والتفعيل مشاركتها للمرأةالمعوقات في سبيل رفع المستوى التعليمي 
 ةهالموجالبرامج التدريبية واإلرشادية إعداد في مراعاة البساطة والوضوح  و،المحافظة على البيئةب المتعلقة

                                                 
 في المائة 5ة المشاركة السياسية للمرأة في مواقع اتخاذ القرار، على المستويين الوزاري ودون الوزاري،  ال تتعدى نسب)57(

 وتشير اإلحصاءات إلى أن أعلى نسبة لمشاركة المرأة في الوزارات  . في المائة15في العالم العربي، بينما تصل هذه النسبة عالمياً إلى 
، وال يوجد أي مشاركة للمرأة في معظم البلدان األخرى في المنطقة ومنها اإلمارات ) في المائة6(ر ومص)  في المائة8(ُسجلت في سوريا 
تقرير للمزيد من المعلومات باإلمكان مراجعة   .السعودية والعراق والكويت واليمن وقطرالمملكة العربية والبحرين والعربية المتحدة 

متاح على  . المشاركة السياسية للمرأة: 20ر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الجدول  الصاد2004التنمية اإلنسانية العربية لعام 
  .org.undp.www: الموقع

مكان زيارة الموقع اإللكتروني  لالطالع على جداول حول انتشار األمية في العالم وفقاً للمناطق والنوع االجتماعي، باإل)58(
  .org.unesco.uis.www: لمتحدة للتربية والعلم والثقافةلمركز اإلحصاء التابع لمنظمة األمم ا
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كما يجب دراسة الثغرات في المعرفة البيئية عند المرأة وتعريفها بأخطار تدهور  . إلى المجتمعات الريفية
وإدخال التثقيف البيئي ضمن مناهج التدريس التعليمية  ،كل من نشاطاتها المختلفةالتي ينطوي عليها البيئة 

يمكن االعتماد على وسائل التعليم المرئية والمسموعة ولتحقيق ذلك،  .  في الريفلترسيخ المفاهيم البيئية
  .ف المنطقة بالقراءة والكتابةاريأ من النساء في العديدلتخطي عقبة عدم إلمام 

  
  ئية الريفيةتمكين المنظمات والهيئات النسا  )ج(
  

 إلى أفضل الطرق للحفاظ على المرأة االعتماد على القيادات النسائية الريفية في توجيه من أجل  
 لتشمل األبعاد وتعزيز قدراتهاغير الحكومية المعنية بالبيئة النسائية  دعم المنظمات والهيئات ينبغي ،البيئة

 . رأة الريفية في العمل المتكامل للحفاظ على البيئة دور المفعيلتبغية  ،االقتصادية والصحية والتكنولوجية
تطوير تلك المعنية ب جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة وبينوهذا يتطلب تبني سياسات متكاملة بالتنسيق 

  . للمرأة االجتماعية واالقتصاديةاألوضاع
  

  تخطي العادات والتقاليد المقيدة للمرأة  -4
  

من أشد المعوقات االجتماعية التي تحول دون مشاركة المقيدة للمرأة ثة ومورالعادات والتقاليد ال وألن  
م ءإلى االكتفاء بدور ال مبال وحتى سلبي ال يتالبها تدفع ول في الحفاظ على البيئة، ع فاعلى نحوالمرأة 

حكم تفكير الحد من العوامل االجتماعية والعقائدية التي تب ال بد من إيجاد السبل الكفيلة ،وطبيعة العصر
على  ة المرأةتقيد قدر، والتحيز التقليدي ضد المرأة في المجتمعات األبوية وترسخ ،المجتمعات الريفية

حق الحيازة اآلمنة لألرض والمسكن  حجبومن أهم هذه العوامل  . ممارسة دورها الكامل في حماية بيئتها
  .عن المرأة
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 مقترحات  -خامساً
  

ن أوضاع المرأة الريفية ودورها في إدارة الموارد المائية وترشيد في ضوء ما أبرزته الدراسة ع  
استهالك الطاقة وحماية البيئة في منطقة اإلسكوا، فإن تفعيل هذا الدور يستلزم العمل على عدة اتجاهات 

  :وفيما يلي بعض المقترحات لتحقيق ذلك . اجتماعية واقتصادية ومؤسسية
  
ي المناطق الريفية، ضمن السياسات واالستراتيجيات العامة إلدارة إدراج قضايا النوع االجتماعي ف  -1

ع الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه والطاقة على المستويين الوطني والمحلي، وإشراك المرأة في وض
 .هذه السياسات ومتابعة تنفيذها

 
تماعي في الجهود الهادفة إلى تطوير وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية بأهمية مراعاة قضايا النوع االج  -2

الحد من الفقر في المناطق الريفية، على أن تستهدف هذه البرامج مستويات مختلفة من أصحاب المصلحة 
 .يط على المستويين الوطني والمحليوصانعي القرار والخبراء العاملين في إدارات التخط

  
 في المناطق الريفية للمساعدة في تخطي تكثيف حمالت التوعية وحلقات النقاش على المستوى المحلي  -3

الطبيعية المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام، ودورها في إدارة الموارد 
 .وحماية البيئة بشكل خاص

  
اية تشجيع مشاركة المرأة في المجالس المحلية، بغية تعزيز دورها في إدارة الموارد الطبيعية وحم  -4

 .لتحقيق أهداف مشتركة في التنميةالبيئة وتهيئة المناخ الذي يستطيع فيه الرجل والمرأة العمل معاً 
  
 وترشيد ئية الماالموارد على أفضل أساليب إدارة  الريفية تعرف المرأة التي البرامج التدريبيةتعزيز  -5

، وكذلك على التقنيات والنظم الحديثة للطاقة استهالك الطاقة والتخلص من المخلفات بطرق سليمة حماية للبيئة
 .لمناطق الريفيةالمناسبة ل

 
 ،إلى جمعيات مستهلكي المياه والطاقة وجمعيات الحفاظ على البيئةالريفية تشجيع انضمام المرأة   -6
 الخاصة بها، مما المشاريع الصغيرةمن أجل تمكينها من إقامة  لقروضاومنحها  لألرض حيازتهادعم و

 .عزز دورها في صنع القراروي القتصاديا هاوضع من يحسن
 
قيام الجهات الحكومية واألهلية بتوفير المعلومات المطلوبة للمرأة لضمان مشاركتها الفاعلة وتبسيط   -7

 .مات في صورة أدلة إرشادية ونشراتهذه المعلو
  

دعم المشاركة بين وة، ة عامورأن يؤدي إلى دعم دور المرأة بصمن شأنه المقترحات تلك تطبيق إن   
 تحقيق من أجل وترشيد استهالك الطاقة وحماية البيئة ئيةموارد الماالفي إدارة بصورة خاصة  المرأة والرجل

التنمية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، على أن تقوم المنظمات اإلقليمية ذات العالقة بدعم 
  .ك المتعلقة بتطوير وتنفيذ برامج التدريب والتوعية المشار إليها خاصة تل،المجالهذا الجهود الوطنية في 
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