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 خلفيــــــــــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــــــة:
جنسين وتمكين كل يعزز ضرورة تحقيق المساواة بين ال 2015إن إعالن أهداف التنمية المستدامة في أيلول 

النساء والفتيات لضمان تحقيق التنمية المستدامة حيث أنه حق انساني لالستفادة بنفس الفرص واألنشطة 
 االنمائية فالنظر في جزء فقط من السكان لن يكون فعاال وعادال.

بمثلث ولعل أهم القضايا البيئية التي تواجه الوطن العربي هي مشكلة شح المياه  حيث تعرف المنطقة 
% من نسبة المياه السطحية 1% من مخزون المياه العالمي، وأقل من 7الحتواءها على أقل من  1العطش

 % من المعدل العالمي.2،أما بالنسبة لألمطار التي تتساقط عليها فهي ال تتجاوز 

ياه وحيث إن معدل الفقر في المنطقة والذي توضح كافة المؤشرات امكانية تفاقمه بسبب مشكلة ندرة الم 
% من موارد 100بلدان تعاني من سحب أكثر من  10تعتبر شبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا من أهم 

 (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمياه  العذبة المتجددة.)

ا ان واحات مصر الغربية تعتبر افضل مكانا لسكان االرياف أما في األردن وسوريا ، فلسطين ولبنان فغالبا م
كانت االرياف مقصدا للسكان مع اقتراب فصل الربيع ولكن ومع تدهور الموارد المائية االساسية الالزمة 
للزراعة أو استعمالها ألغراض أخرى بدت المنطقة تشهد ندرة في األغذية وغيرها من المنتجات الزراعية 

جفاف اآلبار مما دعى السكان إلى حيث ادى االفراط في استخدام المياه إلى انخفاض مستوى توافر المياه و 
 .2مغادرة القرى

المستفيدين من خدمات الصرف وتشير معظم الدراسات لبرنامج االمم المتحدة االنمائي ان نسبة عدد السكان 
في األرياف أقل بكثير من المناطق الحضرية حيث تشكل الصومال ومورتيانيا النسبة  3المناسب الصحي

اليمن والسودان بينما في دول الخليج مثل االمارات العربية المتحدة فإن النسبة يليها  2011االقل في عام 
 متعادلة بين المناطق الحضرية و الريفية.

وفي منطقتنا العربية تشكل النساء أكثر مجموعة من المستخدمين للمياه وخصوصا في المناطق الريفية والتي 
لى المياه المأمونة والصرف الصحي المناسب مما يزيد يتضح فيها التهميش في عدم المساواة في الحصول ع

 والفتاة الريفية. المرأةمن العبء الملقى على 
                                                            

 د.هاني بن منصور   1
 ورقة عمل حول نهج التنمية الريفية في منطقة االسكوا: تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخدمات البنية التحتية. 2
3  United Nations Statistics Division, Millennium Development Goals, last updated July 2011 

<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx> (accessed in September 2013) ) 
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كما وضحت الدراسة أـيضا أن السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل مستمر على مصدر محسن للمياه في 
موريتانيا %، 47%بينما في اليمن 100الريف والحضر تتمثل في دول الخليج العربي في نسب تصل 

 %في الحضر.93% في الريف بينما 67%، العراق 48

وفي منطقتنا العربية تشكل النساء أكثر مجموعة من المستخدمين للمياه وخصوصا في المناطق الريفية والتي 
يتضح فيها التهميش في عدم المساواة في الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي المناسب مما يزيد 

 و الفتاة. المرأةملقى على من العبء ال

كما وضحت الدراسة أـيضا أن السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل مستمر على مصدر محسن للمياه في 
%، موريتانيا 47%بينما في اليمن 100الريف والحضر تتمثل في دول الخليج العربي في نسب تصل 

 %في الحضر.93% في الريف بينما 67%، العراق 48

ات تساهم في الحد من تضيق الفجوة بين الجنسين نخو تحقيق المساواة في االلتحاق بالمدرسة كل هذه المعيق
العربية على عمل الئق و المساهمة في االقتصاد و اتخاذ القرار مما يعزز ظاهرة  المرأةمثال وعلى حصول 

ألنظمة الرعاية االجتماعية  تأنيث الفقر في منطقتنا وتزايد عدد االسر الفقيرة و التي ترأسها امرأة وفقدانها
 المالئمة.

إن حق االنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي منبثقة عن الحق في مستوى معيشي 
الئق ومرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية،فضال عن الحق في الحياة 

 .سانية وفي الكرامة االن
                       2010مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة : المصدر 
 

 -:ـــــــةالعربي المرأةع ـــــــــــــوضـــــــــى ي السادس علـــــــــــر الهدف اإلنمائـــــــيـتأث
 

، أوضح أن  2015النمائي الصادر عن االمم المتحدة للبرنامج ا 2015إن تقرير تقييم االهداف االلفية 
دول غرب آسيا قد حققت ارتفاعا ملحوظا في تحسين الوصول لمصادر المياه وخدمات الصرف الصحي 

% وكانت دول الصحراء االفريقية 89% إلى 71% بينما دول شمال افريقيا من 94إلى  80لألرياف  من 
 % .30% إلى 24من 

 

شكلة شح المياه و انخفاض معدل االمطار بسبب التغيرات اال أن البلدان العربية ال زالت تعاني من م
 المناخية والتي كانت دائما العامل األساسي في تحديد المكان الذي يعيش فيه السكان أو يرحلون منه.
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 الذيوق سوبحكم أن المياه تعد المكون االساسي في معالجة الغذاء واالقتصادات المتصلة باألسرة و ال
الزمني فحسب بل وتؤثر  المرأةإن النقص في المياه المتاحة للمجتمعات ال تفاقم عبء ف المرأةتشتغل فيه 

 المرأةعلى معيشتهن بشكل كبير وبالتالي هناك حاجة لتحسين البنية التحتية لألخذ بعين االعتبار احتياجات 
 ومشاركتها.

 

 المرأةالفرق بين وضع  ان 2014- 2013حول النوع االجتماعي في ارقام  االسكوادراسات وقد أوضحت 
الحضرية عن الريفية خصوصا في الوصول إلى المصادر المحّسنة للمياه حيث تكون مستويات الحصول 

صرف الصحي المحسنة مرتفعة عادة في المناطق الحضرية فإنه بالمقابل التجمعات لعلى خدمات المياه وا
 البلدانفعلى سبيل المثال، ى مياه شرب نظيفة. رة في الحصول علالريفية الفقيرة ال تزال تواجه تحديات كبي

وبخاصة تلك التي تخضع للظروف البيئية الصعبة مثل اليمن، تعاني من نقص في اإلمكانيات من حيث 
في المائة من المواطنين ال تزال تستخدم المياه  20توفير المياه الصالحة للشرب المحسنة، حيث نسبة 

 ة.الصالحة للشرب من اآلبار المفتوح
 

اصدرت وزارة البيئة المصرية في تقريرها البيئي ان زيادة استخدام المياه في األغراض من جانب اخر فقد و 
حيث يرتفع  إمدادات المياه للمنازل إلى فشل الصرف الصحي المنزلية في دلتا النيل نتيجة زيادة توصيالت

على ذلك فيضان مياه الصرف الصحي  منسوب المياه في دلتا النيل وينخفض مستوى ترشيح التربة ويترتب
في الشوارع األمر الذي يؤثر صحيا على السكان وباألخص النساء حيث يقضين معظم اوقاتهن في تأمين 

ظر الفيضان وتأمين الغذاء ونخزينه اضافة الى التركيز على تنظيف بيارات الصرف الصحي خاسرهن من 
 المراض مرتبطة بسوء خدمات الصرف الصحي. يزيد من فرصة تعرضهنمما يضطرهن لترك التعليم و 

 

 دف:ـــــــــــــــــار الهــــــــــــــة في إطــــــــــــالعربي المرأةــــــه ي تواجـــات التـــــالتحدي
 

تشير معظم دراسات حقوق االنسان إلى أن النساء الالتي تتاح لهن خيارات أقل للعمل ، وقدرة محددة على 
نساء الالتي يعتمدن على المصادر البيئية كالمياه  مما يزيد من العبء الزمني الملقى على ال هن   التحرك
ويقلل من قدراتهن على التكيف مع الصدمات ومع التغيرات المناخية وتؤدي بدورها إلى تقويض فرص هن عاتق

 الصحة و التعليم وسبل المعيشة في المناطق الريفية بالذات.
 

العربية في إطار توافر المياه وخدمات الصرف الصحي يمكن ان  المرأةتي تواجه ولعل اهم التحديات ال
 تتلخص في النقاط التالية وليس على سبيل الحصر:

 

نت الدراسات التي نفذت من قبل جهات تمويلية وتنموية بي  دول العربية فإن معظم المشاريع و في معظم ال 
ت المحلية قد يصعب الوصول إلى ملكية أو استخدام أو أن النساء والفئات المهمشة األخرى في المجتمعا
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ادارة الموارد المائية الشحيحة حيث تشكل هذه المجموعات جزءا كبيرا من السكان في المناطق الريفية وهذا 
العربية في مجال الحصول والوصول إلى مصادر مياه محسنة وخدمات  المرأةأكبر تحد يواجه  يشكلبحد ذاته 

 يؤثر سلبا على تحسين مستوى معيشتها وقدرتها على توليد دخل ألسرتها. مامصرف صحي آمنة 
واعالن  1945كما ورد في ميثاق األمم المتحدة الصادر  المرأةوجود مبدأ المساواة بين الرجل و  بالرغم من 

تمام فإن غالبية الدول العربية ال زالت بحاجة إلى االه 1948االمم المتحدة لحقوق االنسان الصادر عام 
في عملية التنمية بشكل كامل حيث تؤكد االدلة أن العاملين في مجال التخطيط  المرأةبموضوع تمكين 

التنموي يعملون بفرضية أن البرامج التي تفيد جزء من المجتمع )الرجال( ستفيد بشكل تلقائي وتنساب إلى 
تخطيط لها تحد من امكانية ادراج ليه فإن ذكورية ادارة المصادر الطبيعة والوع 4الجزء اآلخر )النساء(

 .المرأةاحتياجات 
 المرأةالمسؤوليات االسرية والمجتمعية تستهلك وقتا كبيرا من النساء وهو الوقت الذي يمكن ان تستغله  ان 

لتحسين دخلها حيث تؤكد الدراسات ان العبء الزمني للمرأة يتأثر عندما ال تتوفر أنظمة نقل كافية أو بنى 
العربية في تحد مع مواجهة مشكلة األمية وعدم  المرأةيجعل  االمر الذي لمياه الصرف الصحي ة مالئمةتحتي

 االكتراث بتعليم الفتيات بسبب االعمال المرتبطة بإدارة المياه والصرف الصحي.
بسبب الممارسات التمييزية الخاصة بالملكية والوراثة تحد من تمكين ألي اصول  المرأةفإن عدم امتالك  
يجعل النساء أكثر هشاشة في مواجهة مما في السيطرة على الممتلكات وعلى الموارد المائية والطبيعية  رأةالم

 اآلثار السلبية الناجمة على قلة المياه وسوء الصرف الصحي.
 

 -دس:ــــدف السـااله ارـــــــة في إطــــــــــالعربي المرأةام ـــــــــة أمـــــــأهم الفرص المتاح
 

ن االهــــــداف االنمائيــــــة لأللفيــــــة لــــــم تجبــــــر الــــــدول ان تضــــــع اعتبــــــارا لحقــــــوق االنســــــان بطريقــــــة متوافقــــــة او إ 
يعتبــــــر نقلــــــة نوعيــــــة مهمــــــة نحــــــو عــــــالم عــــــادل ومســــــتدام قــــــائم علــــــى حقــــــوق  2030شــــــاملة اال أن برنــــــامج 

مـــــا االنســــان وهــــو يرتكــــز بشــــكل صــــريح علــــى ميثـــــاق االمــــم المتحــــدة واالعــــالن العــــالمي لحقــــوق االنســــان ب
 والنقاط التالية تلخص اهم الفرص المتاحة للمرأة العربية:  في ذلك اعالن الحق في التنمية.

 

النــــــوع مــــــن منظــــــور   وفر الميــــــاه والصــــــرف الصــــــحيإن التطــــــرق فــــــي موضــــــوع الهــــــدف الســــــادس  تــــــ 
ت ويمكـــــن تمـــــاعي يتـــــيح فرصـــــة توزيـــــع فوائـــــد اســـــتخدام الميـــــاه وتكاليفـــــه بشـــــكل متكـــــاف  علـــــى كـــــل الفئـــــااالج
بابداعــــــه وطاقتــــــه ومعرفتــــــه فــــــي جعــــــل مشــــــاريع الميــــــاه تعمــــــل بشــــــكل  المــــــرأةســــــاهم كــــــل مــــــن الرجــــــل و أن ي

 أفضل.

                                                            
 صوب خطة جديدة للتنمية المستدامة  4
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إن تحســــــين إمكانيــــــة االســــــتفادة مــــــن ميــــــاه الشــــــرب النظيفــــــة ومرافــــــق الصــــــرف الصــــــحي الجيــــــدة  لكــــــل  
ــــال و ــــين االطف ــــات ب ــــل نســــبة الوفي ــــات وتقلي ــــيم الفتي ــــى الحــــّد مــــن الفقــــر وتعل  مــــن النســــاء والرجــــال ســــيؤدي إل

 األمهات.
اشــــــراكا كــــــامال فــــــي تخطــــــيط مرافــــــق الميــــــاه والصــــــرف الصــــــحي وخصوصــــــا فــــــي  المــــــرأةوان اشــــــراك  

التخطــــــيط لمواجهــــــة الكــــــوارث يعتبــــــر مــــــن أهــــــم الفــــــرص المتاحــــــة فــــــي إطــــــار الهــــــدف الســــــادس حيــــــث أنهــــــا 
ـــــذي يحتـــــذى بـــــه فـــــي المنـــــزل ـــــى اتفاقيـــــة ، النمـــــوذج ال ـــــدول كونهـــــا موقعـــــة عل وقـــــد أصـــــبح متطلبـــــا اساســـــيا لل

 و وحقوق االنسان .سيدا
وبـــــالنظر إلـــــى األهـــــداف التنمويـــــة فإنـــــه بـــــات مـــــن الواضـــــح أن تحقيـــــق الهـــــدف الســـــادس ســـــيعتمد كثيـــــرا  

والهــــــدف  وتــــــوفير االمــــــن الغــــــذائي بالقضــــــاء علــــــى الفقــــــر انوالمتعلقــــــين االول والثــــــاني علــــــى تحقيــــــق الهــــــدف
اواة بـــــين النـــــوع االجتمـــــاعي الخـــــامس المتعلـــــق بالمســـــاواة بـــــين النـــــوع االجتمـــــاعي ولـــــذلك فالصـــــلة بـــــين المســـــ

 واالقتصادي باتت واضحة وثابتة وحتمية التنفيذ.
إن العمــــــل علــــــى ضــــــمان تحســــــين امكانيــــــة الحصــــــول علــــــى الميــــــاه يتــــــيح للنســــــاء والفتيــــــات اســــــتغالل  

 الوقت في االلتحاق بالتعليم ورعاية االطفال وكسب الدخل وزراعة المأكوالت لالسرة.
ـــــــي بتمكـــــــ  ـــــــة  المـــــــرأةين ولعـــــــل الهـــــــدف الخـــــــامس المعن ـــــــي امكاني ـــــــين الجنســـــــين يســـــــاهم ف و المســـــــاواة  ب

علــــى االرض واالســــتفادة مـــــن مواردهــــا والحــــد مــــن التميـــــز فــــي الملكيــــة. ان تحقيــــق الملكيـــــة  المــــرأةحصــــول 
يتـــــــيح الفـــــــرص فـــــــي الحصـــــــول علـــــــى الميـــــــاه واالرض الســـــــتخدامها فـــــــي أغـــــــراض انتاجيـــــــة كرعايـــــــة الثـــــــروة 

 مما يخلق فرصا لكسب الدخل للمرأة من أجل أسرتها. الحيوانية وزراعة المأكوالت وتسويقها
 

  والرجل على قدم المساواة في ادارة الموارد المائية يؤدي الى نجاح المشاريع كإختيار المرأةاشراك ان 
مكان مرافق المياه والصرف الصحي وتصميمها وتكنولوجياتها حيث أنه على سبيل المثال انعدام المراحيض 

 دون التخاق الفتيات في التعليم.في المدارس يحول 
 

آليــــــــــــات القيــــــــــــاس والمتابعـــــــــــة المقترحــــــة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكيــــــــن 
 العربيــــــــــــة في إطــــــــــــــار الهــــــــــــدف الســـــــــــــــادس: المرأة

 

إن اعتمــــــاد آليــــــات واضــــــحة للقيــــــاس والمتابعــــــة للنــــــوع االجتمــــــاعي ضــــــمن التقــــــارير الوطنيــــــة يوســــــع نطــــــاق 
ــــز العمــــل  المــــرأةالمســــاءلة عــــن حقــــوق  ــــين الجنســــين حيــــث يحف ــــة لتحقيــــق المســــاواة ب ــــراز الجهــــود المبذول واب
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علـــــــــى ادراج سياســـــــــات أكثـــــــــر اســـــــــتجابة لمنظـــــــــور النـــــــــوع االجتمـــــــــاعي ويســـــــــهل رصـــــــــد هـــــــــذه السياســـــــــات 
 ص موارد أفضل لها لتحقيقها .ويخص

 

البيانــــات  ناحيــــة تقــــارير البلــــدان العربيــــة مــــنفقــــد اشــــارت تقــــارير االهــــداف االلفيــــة الــــى ضــــعف وبشــــكل عــــام 
االمـــــــر الـــــــذي يحـــــــد مـــــــن امكانيـــــــة المتابعـــــــة والتقيـــــــيم النجـــــــاز المســـــــاواة بـــــــين  المتعلقـــــــة بـــــــالنوع االجتمـــــــاعي

فـــــرص االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة المتاحـــــة لتحقيـــــق الجنســـــين وتحســـــين مســـــتوى الوصـــــول لمصـــــادر الميـــــاه وال
 ذلك الهدف.

وقــــــد اقترحــــــت مؤشــــــرات للقيــــــاس مراعيــــــة للنــــــوع االجتمــــــاعي مــــــن مختلــــــف المؤسســــــات الدوليــــــة والنســــــوية 
يوضــــح بعــــض آليــــات القيــــاس المالئمــــة للــــدول العربيــــة. حيــــث ان  1 المــــرأةوهيئــــة االمــــم المتحــــدة لصــــنوق 

ــــــاس للمســــــاهمات ال ــــــق المســــــاواة بــــــين الجنســــــين فــــــي اطــــــار الهــــــدف اغفــــــال متابعــــــة القي وطنيــــــة حــــــول تحقي
ــــاقم المشــــكلة وعــــدم ضــــمان العد   ــــى تف ــــؤدي ال ــــى ســــبيل المثــــال ي الــــة فــــي تــــوافر الميــــاه وخــــدمات الســــادس عل
 الصرف الصحي وبالتالي يضعف تقييم الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

اف الفرعيــــــة للهــــــدف االنمــــــائي مــــــع االهــــــداف العامــــــة مــــــن التنويــــــه هنــــــا الــــــى اهميــــــة تطــــــابق االهــــــد وال بــــــد
 والمبادئ االساسية للتنمية المستدامة في الدولة والمجتمع ومراعاة التطورات واالنجازات العالمية.

 

ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق المســــاواة بــــين الجنســــين وتمكــــين  تعتمــــد  العربيــــة المــــرأةوعليــــه فــــإن عمــــل خطــــة متكامل
أهــــم العوامــــل  نيــــة علــــى محــــور تــــوافر الميــــاه والصــــرف الصــــحي تأخــــذمعــــايير ومؤشــــرات قيــــاس ومتابعــــة مب

 المــــــرأةوصــــــول ن التــــــي يجــــــب أن تؤخــــــذ بعــــــين االعتبــــــار جنبــــــا إلــــــى جنــــــب للقضــــــاء علــــــى الفقــــــر وتحســــــي
 السياسي واالقتصادي.
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 ف السادس( مؤشرات القياس المقترحة والمالئمة للدول العربية لضمان تحقيق المساواة ضمن اطار الهد1الجدول رقم )
 راتــــــــــــــــالمؤش ةـــــــــــــــــــــــــــــــالغاي

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه   6.1
 2030عام ول المأمونة والميسورة التكلفة بحل الشرب

 . معدل عدد الساعات اليومية لجمع المياه حسب الجنس والعمر والموقع.1
 ر/ريف( .ضحسب الجنس والعمر والموقع)ح. نسبة مستوى التعليم 2
. عدد أو نسبة االجراءات واآلليات الحكومية المراعية للنوع االجتماعي في ادارة مصادر 3

 المياه.
 

تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي  6.2
و النظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وايالء 

الفتيات ومن يعيشون في ظل اهتمام الحتياجات النساء و 
 . 2030أوضاع هشة، بحلول عام 

 

 . نسبة النساء الالتي شاركن في تصميم خدمات الصرف الصحي حسب العمر والموقع.1
المخدومين من شبكات الصرف الصحي اآلمنة على مستوى رب األسرة حسب  . نسبة2

 الجنس و العمر والموقع.

د من التلوث ووقف تحسين نوعية المياه عن طريق الح 6.3
إلقاء النفايات و المواد الكيميائية الخطيرة وتقليل تسربها إلى 

أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة الى 
النصف، وزيادة إعادة تدوير إعادة االستخدام المأمونة بنسبة 

(x )2030ي المائة على الصعيد العالمي بحلول عام ف. 

 دومين بشبكات مياه آمنة حسب الجنس ، العمر والموقع.. نسبة عدد السكان المخ1
. نسبة األمراض التي يسببها تلوث المياه وسوء خدمات الصرف الصحي حسب الجنس، 2

 العمر والموقع.
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زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة  6.4
مداداتها على نحو مستدام  كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وا 

معالجة شح المياه والحد بدرجة كبيرة من عدد  من ـجل
 .2030األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه بحلول عام 

 

 . معدل عدد الساعات اليومية لجمع المياه حسب الجنس والعمر والموقع.1
. عدد أو نسبة االجراءات  واآلليات الحكومية المراعية للنوع االجتماعي في ادارة مصادر 2

 المياه.
 نسبة المدارس المخدومة بشبكات الصرف الصحي وذلك حسب مناطق الريف والحضر. .3

إلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع تنفيذ ا 6.5 
المستويات، بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب 

 .2030بحلول  االقتضاء

على عدالة في ملكية أو  المرأة. نسبة الدول التي لديها نظام قانوني لضمان حصول 1
 استخدام االراضي.

. نسبة الوزارات و الدوائر و المؤسسات المعنية في ادارة المياه التي أسست فيها وحدات 2
 تعنى بالنوع االجتماعي.

. نسبة المشاريع المنفذة لالدارة المتكاملة لموارد المياه والمراعية للنوع االجتماعي على 3
 مستوى الدولة.

مشاريع المنفذة لالدارة المتكاملة لموارد المياه و المراعية للنوع االجتماعي على . نسبة ال4
 مستوى األحواض المشتركة.

 ان اللذين لديهم ضمان في حقوق األراضي حسب الجنس.ك. نسبة الس5
 

حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما  6.6  
لرطبة و األنهار في ذلك الجبال و الغابات واألراضي ا

 . عدد النساء و الالتي يلجئن إلى مأوى سنويا.1
 .نسبة السكان اللذين لديهم ضمان في حقوق االراضي حسب الجنس.2
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 . نسبة فرص العمل الناتجة عن تأهيل خدمات النظام البيئي حسب الجنس ،العمر، الموقع.3 .2020ام ومستودعات المياه الجافة والبحيرات، بحلول ع
 سبة المخدومين في شبكات مياه الشرب المأمونة.. ن4
. عدد خطط االدارة على مستوى الدولة في مجال ادارة الغابات /الجبال/االراضي الرطبة 5

 واألنهار والتي تراعي النشاطات المالئمة والحساسة للمرأة )نباتات طبية،رعاية برية،.....(
 .المرأةالحتياجات . عدد الهكتار التي تم اعادة تأهيلها ومراعية 6
 . نسبة النساء بين مالكي األراضي أو الحاصالت على حقوق األراضي حسب الجنس.7

نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان  تعزيز .أ6
النامية في مجال األنشطة و البرامج المتعلقة بالمياه و الصرف 

زالة ملوحتها ،  وكفاءة الصحي، بما في ذلك جمع المياه وا 
استخدامها، ومعالجة المياه العادمة ، وتكنولوجيا إعادة التدوير 

عادة االستعمال ، بحلول عام   .2030وا 
 

. نسبة الوزارات والدوائر و المؤسسات المعنية في ادارة المياه والصرف الصحي والتي 1
 أسست فيها وحدات تعنى بالنوع االجتماعي.

دولة لتحقيق الهدف السادس و المراعية إلدماج النوع . عدد المشاريع التي استقطبتها ال2
 االجتماعي.

.نسبة الميزانية من المشاريع المخصصة لتحقيق الهدف السادس والموجهة نحو ادماج النوع 3
 .المرأةاالجتماعي وتمكين 

.ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة 6
 المياه و الصرف الصحي.

 

 

ن ميزانية الحكومة تساهم في استهداف المجتمعات المحلية في التخطيط الدارة . نسبة م1
 المياه حسب الجنس، العمر، الموقع.

 . نسبة الملتحقين في التعليم حسب العمر،الجنس، والموقع )ريف،حضر(.2
.عدد النساء وربات البيوت الالتي تلقين تدريبات حول آلية تحسين إدارة المياه والصرف 3

 .الصحي
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العربيــــة فــــي  المــــرأةالتوصيــــــــــــــــات لتحقيـــــــــــــــق المســــــــــاواة بــــين الجنســــين وتمكــــين 
 ادس:ـــــــــــــــــــــــاطار الهدف الس

 

بإعتمـــــــاد إعـــــــالن األهـــــــداف االنمائيـــــــة ، وال ســـــــيما تضـــــــمنية غايـــــــات يتعـــــــين تحقيقهـــــــا بموعـــــــد اقصـــــــاه 
القضــــــــاء علــــــــى الفقــــــــر، اتيحــــــــت اداة اســــــــتراتيجية لحفــــــــز  فيمــــــــا يتعلــــــــق بالتنميــــــــة المســــــــتدامة و 2030

الجهـــــود التـــــي علـــــى البلـــــدان ان تبـــــذلها التخـــــاذ اجـــــراءات جماعيـــــة تضـــــمن تحقيـــــق العدالـــــة و المســـــاواة 
 وكذلك أصبحت النداء المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

دوار ولتحقيــــــــق ذلــــــــك البــــــــد مــــــــن حشــــــــد الجهــــــــود والمبــــــــادرات علــــــــى مختلــــــــف المســــــــتويات وتوزيــــــــع اال
 .المرأةالتكاملية ما بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني واآلليات الوطنية المعنية ب

 

 ت:ــاالحكوم
  فــــــي معظــــــم البلــــــدان العربيــــــة فــــــإن الحكومــــــات تســــــعى الــــــى إســــــناد مســــــؤولية خــــــدمات ميــــــاه الشــــــرب

ـــــة ـــــي . فمـــــن شـــــأن  الالمركزيـــــة عنـــــدما تكـــــون فعال ـــــى المســـــتوى المحل ان  ومرافـــــق الصـــــرف الصـــــحي  إل
ــــــة. ــــــادة فــــــي اتخــــــاذ  تضــــــمن مالءمــــــة الخــــــدمات لالحتياجــــــات المحلي ــــــولى الحكومــــــات القي وينبغــــــي ان تت

ــــــدريجي  ــــــى نحــــــو ت ــــــق تــــــوافر خــــــدمات الميــــــاه و الصــــــرف الصــــــحي عل ــــــة مــــــن أجــــــل تحقي خطــــــوات فعلي
 . المرأةيضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة بما فيهم 

 

ــــذ االســــتراتيجيات مــــن أجــــل  ــــك ضــــمنا وضــــع وتنفي ــــد ويعنــــي ذل ــــديم الخــــدمات وتحدي ــــة لتق اعطــــاء االولوي
اجــــــــــراءات ومعــــــــــايير لتحســــــــــين االداء فــــــــــي ادارة المصــــــــــادر المائيــــــــــة وخــــــــــدمات الصــــــــــرف الصــــــــــحي  
وبـــــــاألخص فـــــــي المنـــــــاطق الريفيـــــــة األكثـــــــر هشاشـــــــة لمشـــــــكلة شـــــــح الميـــــــاه وســـــــوء خـــــــدمات الصـــــــرف 

 الصحي.
 

 ن خــــــدمات علــــــى الحكومــــــات ضــــــمان وضــــــع سياســــــات وبــــــرامج ومشــــــاريع تنــــــدرج فــــــي نطــــــاق تحســــــي
البنــــــى التحتيــــــة للمصــــــادر المائيــــــة و الصــــــرف الصــــــحي وضــــــمان تنفيــــــذها علــــــى نحــــــو يحقــــــق الفوائــــــد 

فــــي  المــــرأةالمشــــتركة المثلــــى علــــى الحكومــــات العربيــــة ضــــمان دمــــج مفهــــوم النــــوع االجتمــــاعي وتمكــــين 
ــــى ذلــــك أن يؤخــــذ وضــــع  ــــب عل ــــع السياســــات العامــــة حيــــث يترت ــــأثرة بقلــــة  المــــرأةجمي ــــة و المت فــــي الدول

تــــــــوافر الميــــــــاه وســــــــوء خــــــــدمات الصــــــــرف الصــــــــحي فــــــــي الحســــــــبان ويســــــــتهدف تحقيــــــــق العدالــــــــة فــــــــي 
ـــــار الســـــلبية القصـــــاء دور واحتياجـــــات  ـــــب اآلث للحـــــد مـــــن مشـــــكلة شـــــح الميـــــاه  المـــــرأةاإلجـــــراءات و تجن

والتـــــي تتمثــــــل فـــــي العــــــزوف عــــــن التعلـــــيم ورفــــــع نســــــبة األميـــــة فــــــي المجتمــــــع العربـــــي وبــــــاألخص فــــــي 
 المناطق الريفية.
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 الحكومــــــــات أن تضــــــــمن الترتيبــــــــات المؤسســــــــية علــــــــى المســــــــتويات الوطنيــــــــة والتــــــــي تضــــــــمن  علــــــــى
ويمكــــــن أن يــــــتم ذلــــــك مــــــن خــــــالل تشــــــكيل اللجنــــــة المشــــــتركة بــــــين الــــــوزارات  المــــــرأةإدمــــــاج احتياجــــــات 

الوطنيـــــة المتعلقـــــة فـــــي ادارة الميـــــاه و الصـــــرف الصـــــحي لتخمـــــين مؤشـــــرات ادمـــــاج النـــــوع االجتمـــــاعي 
 .المرأةوتمكين 

 

   من أجل ضمان كفاءة االداء في تحقيق المؤشرات. المرأةينبغي تعيين ممثل عن كما 
 

  منظمات المجتمع المدني:
  لمنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني الـــــدور األكبـــــر فـــــي رفـــــع الـــــوعي وبنـــــاء القـــــدرات الخاصـــــة فـــــي تحقيـــــق

لضــــــمان المســــــاواة بــــــين الجنســــــين مــــــع األخــــــذ بعــــــين االعتبــــــار ان  المــــــرأةتمكــــــين و تعزيــــــز مكانــــــة 
ـــــــى مســـــــتوى االدارة ا ـــــــة عل ـــــــات المعني ـــــــع الفئ ـــــــل جمي ـــــــط ب ـــــــدريب ال يجـــــــب ان يســـــــتهدف النســـــــاء فق لت

ــــة  السياســــية و التنفيــــذ ســــواءا رجــــال أم نســــاء وذلــــك بهــــدف تحقيــــق برنــــامج بنــــاء قــــدرات لتعزيــــز العدال
والمســــــاواة فــــــي النــــــوع االجتمــــــاعي فيمــــــا يخــــــص ضــــــمان تــــــوافر الميــــــاه وترشــــــيد اســــــتخدامه وتحســــــين 

 صحي.خدمات الصرف ال
 

  إن منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني يجـــــب ان تكـــــون بمثابـــــة جســـــر بـــــين أصـــــحاب المصـــــلحة لضـــــمان ان
يـــــتم رصـــــد وتنفيـــــذ عمليـــــة التنميـــــة الوطنيـــــة المســـــتدامة ونتائجهـــــا بطريقـــــة تشـــــاركية وشـــــفافة  وخاضـــــعة 

 المـــــرأةللمســـــاءلة علـــــى أســـــاس بيانـــــات مفصـــــلة عـــــن معـــــايير تحقيـــــق المســـــاواة بـــــين الجنســـــين وتمكـــــين 
ــــة ــــة والمســــاءلة لضــــمان إدمــــاج حقــــوق  العربي ــــذ الوطني ــــة التنفي ــــى عملي ــــؤثر عل ــــث يمكنهــــا أن ت  المــــرأةحي

 على الصعيد الوطني. المرأةفي عملية تفصيل وتتبع األهداف والمؤشرات المتعلقة بتمكين 
 

  كمـــــا يجـــــب علـــــى المنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني بنـــــاء شـــــراكات اســـــترتيجية مـــــع أصـــــحاب المصـــــلحة
ير مســـــاهمتها فـــــي تعزيـــــز وحمايـــــة حقـــــوق االنســـــان علـــــى المســـــتوى المحلـــــي و الرئيســـــية مـــــن أجـــــل تيســـــ

 ضمان متابعة المعايير وأدوات القياس.
 

 : المرأةاآلليات الوطنية المعنية ب
 بــــــد مــــــن العمــــــل علــــــى زيــــــادة الــــــوعي فــــــي البلــــــدان المنظمــــــة بااللتزامــــــات العالميــــــة حــــــول التنميــــــة  ال

والمســــــــاواة بـــــــين الجنســــــــين وخصوصــــــــا مــــــــع  لمرأةاالمســـــــتدامة ورصــــــــد أنشــــــــطة المتابعـــــــة المتصــــــــلة بــــــــ
 الوزارات المعنية مثل وزارة المياه والري.

  وقـــــد نجحـــــت بعـــــض اآلليـــــات الوطنيـــــة فـــــي البلـــــدان العربيـــــة فـــــي تعيـــــين جهـــــات تنســـــيق بشـــــأن النـــــوع
االجتمـــــــاعي فـــــــي بـــــــرامج الـــــــوزارت والمؤسســـــــات الحكوميـــــــة اال أنـــــــه عليهـــــــا االن تكثيـــــــف بنـــــــاء قـــــــدرات 
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فــــي مجـــــال ادارة الميــــاه وبـــــاألخص بيانـــــات  المـــــرأةفــــي جمـــــع البيانــــات حـــــول وضــــع  الجهــــات التنســـــيقية
مـــــن خـــــالل تحســـــين واقـــــع  المرأةتـــــدعم متخـــــذي القـــــرار بوضـــــع اســـــتراتيجيات وخطـــــط عمـــــل للنهـــــوض بـــــ

 خدمات الصرف الصحي وتوافر المياه في المناطق األكثر تأثيرا كاألرياف.
   انيــــــات مســــــتجيبة للنــــــوع االجتمــــــاعي فــــــي اصــــــدار مؤشــــــرات واحصــــــاءات وميز مســــــاعدة الــــــدول قــــــي

 مجال ادارة المياه والصرف الصحي.
  وذلــــــك مــــــن  المــــــرأةعلــــــى االليــــــات الوطنيــــــة أن تعنــــــى بــــــالنوع االجتمــــــاعي ولــــــيس فقــــــط فــــــي قضــــــايا

ــــين الرجــــل و  ــــل العالقــــات ب ــــتم إعــــادة صــــياغتها  المــــرأةخــــالل تحلي ــــاه والمســــاءلة لي فــــي مجــــال ادارة المي
 ساواة بين الجنسين.بشكل يساعد على تحقيق الم

  ــــــات ضــــــمان ادمــــــاج محــــــور الوصــــــول الــــــى الميــــــاه وتوافرهــــــا وســــــوء الصــــــرف الصــــــحي علــــــى اآللي
 كمؤشر رئيسي في انتشار الفقر، المرض واألمية بين الفتيات والنساء. 
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