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 الماء. تسيير)الجندر( في  يانإدماج النوع الجنس

 حل لتسيير مسؤول عن الموارد

 

 لمدخلا

 عيش سبل يتيح تأمين ، فهوإلنتاج المواد الغذائيةيمثل الماء عنصرا حيويا وضروريا 

 كمية إن .العالمفي كافة أنحاء  الريفية جماعاتوال الفالحين صغار من الماليين مئات

 المياه من %79 يوجد. دائمة حركة في عهاوتوز   ،ظهورها منذ ثابتة األرض على الماء

 %1و الجليديةالكتل  في %2) العذبة المياه من %3 مقابل مالح، شكل في المحيطات، في

 مناطقفي  مناخال باختالف المتوفرة تختلف العذبة المياهكميات  (.الجوفية المياه في

 9,8 اليوم العالم سكان عدد يبلغ .السنوات عبرو الموسمية للتغيرات خضعهي تو العالم

 اءمال على يحصلون ال شخص مليار 1,2 يوجد السكان، هؤالء بين ومن شخص، مليار

 .المياه في النقص هذا نتيجة عام كل شخص مليون 11 ويموت بوالشر
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 يهدد. الشرب مياه لتلوث الرئيسي المصدر يشك ل البشرية النفايات تسيير سوء أن كما

 بينهم من النامية، البلدان سكان ربع من يقرب ما صحة المناسب غير الصحي الصرف

 .المياه لمعالجة المالئمة الصحي الصرف خدمات يستفيدون من ال شخص مليار 2,4

  الماء؟ على بهذا القدر الناس يحصل ال لماذا/ 1

 :هي تسييريةو بيئية معايير عدةب اءالم على الحصول عدم يرتبط

 ؛جغرافيال عتوز  ال •

 ؛مناخال•

 ؛الغابات زوال •

 ؛الموارد استغالل في اإلفراط •

 هياكل قاعدية؛ وجود عدم •

 ؛الموارد خصخصة •

 .الزراعة •

 

 

 "اءالم نقص" عواقب

 :تكون أن يمكن ائي،الم فقربال أو اءالم بنقص المرتبطة العواقبإن 

 النظافة وسوء الماء بنقص المرتبطة األمراض: الصحةب الخاص جانبالفي  -

 المسؤولة العجلية الفيروسات ، األطفال شلل ، E و A الكبد التهاب: فيروسية إصابات)

 داء األميبات، داء التنينات، داء: الطفيلية االلتهابات المعوية، الفيروسات اإلسهال، عن

 (.إلخ...  أساسا ،المعوية األسواط من وغيرها الجيارديات

 نقص يؤدي أن يمكن(: أدناه الشكل) واالقتصادية والبيئية االجتماعيةفي الجوانب  -

 وداخل المختلفة الجماعات بين اجتماعية فوارقو نزاعات إلى ءالما على صولحال

 ي...(.انالجنسالنوع و االجتماعية الطبقات) الجماعات
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 نتوقع وال سنة، مليار 3,1 من منذ أكثر تغيير دون األرض على المياه كمية لقد بقيت

 في جيدة ممارسات مادتاع ضروريا يبدو لذلك، ؛المقبلة السنوات في المزيد ظهور

 بلدا 13 ضمن الـ المصنفة لجزائراإلى  بالنسبة الواقع، في .الحيوي المورد هذا تسيير

 من سنة/لكل فرد مكعب متر 3م 155 من أقل) المياه نقص من معاناة األكثر أفريقيا

 البنك حددها التي النظرية الندرة عتبة من %15 منوتتوفر على أقل ( المتجددة المياه

، فإن الحكومة قامت بمسعى الحوكمة الرشيدة وذلك (سنة/  للفرد 3م 1555 العالمي بـ

المادية على كافة التراب الوطني، بإنشاء السدود ومحطات تحلية ماء بوضع الهياكل 

الشكل أدناه(، حيث ساهمت هذه االستراتيجية البحر ومحطات تصفية المياه المستعملة )

 إجماال في تحسين التزود بالماء الشروب في الجزائر. 

 

 / التسيير المدمج للموارد المائية2

 (GIRE) أو( IWRM) ائيةالم لمواردل المدمج التسيير فإن للمياه، العالمية للشراكة وفقًا

؛ الصلة ذات والموارد راضيواأل للمياه المنسق التسييرو التنمية تيحت سيرورة يعتبر
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 ولكن ،منصف بشكل ةواالجتماعي ةاالقتصادي هيةالرفا من قدر أقصى تحقيق بهدف

 .الحيوية البيئية المنظومات باستدامة المساس دون

 (GIRE/ التطور التاريخي وأصل التسيير المدمج للموارد المائية )1.2

 برعاية بالسويد مدينة ستوكهولم في البيئة حول ةدولي ندوة تانعقد 1792 عام في -

 وتوجه تلهم مشتركة مبادئ اعتماد ضرورة على يؤكد إعالن اعتماد وتم المتحدة األمم

 ؛هاوتحسين على البيئة الحفاظ نحو العالم شعوب جهود
 

 رهانات األرجنتين في (Mar delPlata بالتا ديل مار) ندوة تأطلق ، 1799 عام في -

-DIEPA 1980) الصحي والصرف بوالشر اءلمل دوليال عقدال تنظيم تواقترح اءالم

 توصأو اءالم قطاع في التنسيق إلى الحاجة على تأكد ،من جانب آخر(. 1990

 ؛المياه لموارد شامل تقييم بإجراء
 

تجعل في  خاصة لجنة بإنشاء المتحدة لألمم العامة الجمعية رحبت ،1791 عام في -

 ؛والعشرين الحادي القرن في العالمية إشكاليتهاو البيئة عن التقرير ،المتناول
 

 ها،ترئيس اسمب سمي الذي"  brundtland برونتالند تقرير" اللجنة نشرت 1799 عام في -

 ،"جميعا مستقبلنا" عنوان يحمل الذي التقرير، هذا ويبرز. ةالنرويجي الوزراء ةرئيس

 دون الحالية األجيال احتياجات تلبي تنمية" أنها على فهاويعر   المستدامة التنمية مفهوم

 ."احتياجاتها تلبية على القادمة األجيال بقدرة المساس
 

 الماء، يخص يفرض فيما برونتالند، تقرير كما حدده المستدامة، التنمية إن مفهوم

 جميع في القادمة األجيال مع التضامن مفهوم بدمج كتراث، المياه موارد تسيير

 لألمم العامة الجمعية في 1797 عام نقاش محل برونتالند تقرير كان. المياه استخدامات

 ؛والتنمية البيئة بشأن ندوة تنظيم قررت التي المتحدة،
 

 المياه حول ندوة تعقد بايرلندا، (Dublinبلن وفي مدينة )د 1772 عام أوائل في -

 باسم وهي معروفة الماء، لتسيير األساسية المبادئ وضع اخالله تم والبيئة، حيث

 .الخبراء من مجموعة طرف من ،" بلنود مبادئ" أو" التوجيهية المبادئ"
 

 توجيهية كمبادئ، المتحدة األمم تم اعتمادها من طرف اءالم لتسيير بلنود مبادئإن  -

 والتنمية البيئة حول المتحدة األمم ندوة خالل( GIRE) المائية للموارد المدمجللتسيير 

(CNUED )في ( جانيرو دي ريومدينة Rio de Janeiro) 1772 جوان في.  

 التسيير ترقية بهدف أساسا (GIRE) المائية للموارد التسيير المدمج ورتص تملقد 

 .المياه لموارد المستدام
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 (GIREالتسيير المدمج للموارد المائية ) مبادئ/ 2.2

 :1 المبدأ رقم

 .والبيئة والتنمية الحياة لبقاء ضروريوهو  وهش، محدود مورد العذبة المياه
 

 المشاركة :2المبدأ رقم 

 المستخدمين شملت ،ةتشاركي على مقاربة يرتكزا أن يجب اءالم وتسيير تنميةإن 

 .المستويات جميع على السياسي القرار وصناع والمخططين
 

 ي )الجندر(اناإلنصاف أو النوع الجنس :1المبدأ رقم 

 تلعب النساء دورا مركزيا في تزويد وتسيير الماء والمحافظة عليه.
 

 اقتصادي واجتماعي، ويبرز ظاهرتين: :4المبدأ رقم 
 

 بشكل لتخصيصهاذات أهمية  البديلة استخداماتها في المياه قيمة تعتبرقيمة اقتصادية: 

 .واجتماعي اقتصادي ممتلكك عقالني

 مبدأ( "PUP) يدفع المستخدم ومبدأ( PPP) يدفع الملوث مبدأ درجي المبدأ هذاإن 

 ".الماء باستخدام رتبطةالم الخدمات لتكاليف الكامل االسترداد
 

 من اءالم: ليست محل مساومة ه ووظائف الماء استخدامات إن بعضقيمة اجتماعية: 

 كرامة الحتياجات اءوالم الصحة، أجل من اءوالم الفسيولوجية، االحتياجات أجل

 البيئية كمالية المنظومات على للحفاظ اءوالم ،( ...المالبس غسل الغسيل،) اإلنسان

 .الحيوية

 الركائز خالل من المائية للموارد التسيير المدمج تنفيذ إطار توفير يتم ،من جانب آخر

 :أدناه البياني الرسم في موضح هو كما الثالث
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 (GIREالتسيير المدمج للموارد المائية ) رهانات/ 1.2

 :بين توازن إيجادرهان في ال يتمثل

 مط رد؛ تزايدساكنة في  لمعيشة الماء استخدام -

 .ديمومته لضمان عليه والمحافظة المورد حمايةو -

 
دة/ 4.2  (GIREالمائية )التسيير المدمج للموارد في سيرورة  العوامل  المحد ِّ

 وصناع والمخططين مينالمستخد   شملت ةتشاركي مقاربة على الماء وتسيير تنمية ترتكز

 التسيير تطبيق سيرورة من العوامل بعض تحد قد بيد أنه. األصعدة جميع على القرار

 :(GIRE) المائية للموارد المدمج

التنظيم )التقنين(  خالل من ،المائية للموارد للتسيير المدمج اتراطاإل تفعيل صعوبة -

 ؛ المالءمة الوقوف على مدىو نيانوالق وتطبيق

 تقليل إلى تؤدي التي المتضاربة السياسات بسبب متداخلة أو دقيقة غير مسؤوليات -

 التعاون؛

 :ضعيف تمويل -

 ،الدولية أو الوطنية الميزانية محدودية* 

 ،المانحين تمويل في انخفاض* 

 .التنفيذ أو للتخطيط البشرية القدرات نقص في -
 

 )الجندر( يان/ النوع الجنس1

 تعريف الجندر/ 1.1

 الجنسين بين المساواةف. لنساءلو للرجال االجتماعية الوظائف إلىي انالجنسالنوع  شيري

 نفس لديهم هأنو الحقوق؛نفس و القانوني الوضع نفس نساءلوا لاللرج هتعني أن

 لبلدهم، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية التنمية في للمساهمة اإلمكانات

 معايير إلى تستند الو عن ذلك الناتجة الفوائد من عادل بشكل يستفيدون وأنهم

 والضمنية الصريحة القواعد مجموعة" إلىي انالجنس النوع مفهوم يرجع .بيولوجية

 ومسؤوليات وقيم وظائف تخصيص خالل من رجال/نساء العالقات تحكم التي

 :مستويات ثالثة على القواعد هذه تنطبق .لهم متميزة والتزامات

 ،( وقيمه المجتمع معايير)الثقافي  الجوهر •

 .(إلخ والنظام التعليمي والتشغيل، األسرة) المؤسسات •

 .األسرة داخل ، خصوصااالجتماعية التنشئة سيرورات •
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 ي انمفهوم النوع الجنس/ 2.1

وإلى الطابع المكتسب غير  االجتماعيةو الجوانب الثقافية إلىي ناالنوع الجنس يرجع

في أنشطتهم االقتصادية واالجتماعية  ولألنثى الموكولة للذكر األعمالالفطري و

  والسياسية.
 

 ي انمدلول إدماج النوع الجنس/ 1.1
 

ال بشكل مالزم نشاًطاي انيعتبر إدماج النوع الجنس  تغييراتحيث يتطلب  ؛مطو 

 التقاليد في األشياء، لفعل النماذج الثقافية والكيفيات العادية في والقيم، للمقاييس

 التغييرات هذه مثل تُقابل ما غالبًا. لآلخرين وفهمهماألشخاص  معنى في والمعتقدات،

 لقياما الكيفيات السائدة في طرق وتكرار لترسيخ حقوق مكتسبة وجودل أيًضاو بمقاومة،

 .باألشياء
 

 ي انالتطور التاريخي للنوع الجنس/ 4.1

 لقد تطورت األمور المتعلقة بالنساء والمقاربات الجنسانية عبر العقود المنصرمة.

 في الفقيرات النساء احتياجاتب التنمية سياسات اهتمت: 1791 سنوات بدايةفي 

، "يةالرفاه" باسم في إطار المقاربة المعروفة حاليا . وأمهات كزوجات دورهن سياق

  الصحي والتداوي النظافة سياق كانت معرفة ضمن ائيةوالم ةالصحي خدماتفإن ال

 .النساء مسؤولية ضمن كانت والتي

 التنمية فيالنساء  هدفت مقاربة: 1791وبداية سنوات  1791في نهاية سنوات 

في غالب  استهدافهن، خالل منوذلك  القائمة، التنمية سيرورةفي  هنجادمإ إلى

في وضعية التلق ي  النساء كانت حيث عام بشكل بالنساء خاصة أنشطة في األحيان،

 دخل تحسين على تركز كانت ما غالبًا التي التنمية في المرأة مشاريع في السلبي

 الموارد أو الدخل أو الصحة حسنتقد  المشاريع هذه من العديدأن  رغم لكن .المرأة

 هذه من العديد فشلف المتوازنة غير العالقات تغير لمها أن إال ،على األمد القصير

 األدوار االعتبار عينب تأخذ لم كونها المشاريع هذه في الشائعة العيوب منو. المشاريع

 .المرأة عملو وقتال مرونة تقدير في أخطأت أنها أو للمرأة المتعددة

 بهدف والتنمية يانالجنس النوعمقاربة  تطوير تم: 1791 سنوات في نهاية

 أجل من لاوالرجالنساء  بين والسياسية واالقتصادية االجتماعية الفوارق على القضاء

 .اإلجمالية التنمية تحقيقالتمكن من 



  المستدامة والتنمية األخضر االقتصاد ،البيئة على الحفاظ في الجنسين بين المساواة
  

 
 

8 
 

 تسيير في واإلنصاف المساواة لتحقيق مخطط توجيهي وضعتم : 1771 عام منذ

" والتنمية يانالجنس النوع" و" التنمية في النساء"  المقاربتان زالت ال. المائية الموارد

 .نعملتيمست

 بين القائمة العالقات تغيير األدوار تعزيزمقاربة جنسانية و تحاول ،حاليا

 .أنفسهن النساء طرف من النساء ألدوار الذاتي التعزيز على التأكيدب الجنسين

 الدولية بااللتزامات والشركاء الحكومات وفاء / 3.1

 النساء والرجال بين المساواة بدعم التنمية ووكاالت الحكومات التزمت لقد

 بالماء المتعلقة تلك ذلك في بما والمشاريع، البرامج جميع في جنسانية مرئية اعتمادبو

 بوالشر اءمبال للتزويد الدولي العقد ومتابعة نتائج الخاصة االلتزامات وتشمل. البيئةبو

 New نيودلهي) مشاورات في تنوقش تيال( 1775 -1781) الصحي الصرفمنشآت و

Delhi  ) المتعلقة  قضاياال مناقشة على اقتصرت المشاورات هذه أن رغم .1775 عام

من طرف  القرار صنع برازإل واضحة دعوة هناك كانت أنه إال ،يانالجنس النوعب

 .المائية الموارد تسييرو النساء

 النساء بأن دولة، 155 من أكثر أقرته الذي( 1772)( Dublin بلنود) إعالن يعترف• 

 يعترف وهو المائية الموارد تقديم خدمات وتسيير وحماية في مركزي بدور تقمن

 يجب وأنه الحيوية لبيئةل وحارسات للمياه عمالتومست اتكمزود نساءلل الحاسم بالدور

 .ةيائالم مواردال تسييرو لتنمية مؤسسية ترتيبات إلى الواقع هذا ترجمة

 في حيوي دور للنساء" :يلي ما على( 1772) (Rio ريو) إعالن من 25 المبدأ ينص• 

 التنمية لتحقيق ضرورية الكاملة مشاركتهن فإن ولذلك ؛ةيالبيئ والتنمية دارةاإل

 المستدامة والتنمية النساء عن فصل على( 1772) 21 األحندة" . يحتويالمستدامة

 .اءالم تسيير عن وفصل

 اهتمام مجال باعتبارها البيئية المسائل( 1771) (Pékin ينكبي) عمل أرضية تأبرز •

 وفي الطبيعية الموارد وحماية تسيير في الجنسين بين المساواة عدم: "األهمية بالغ

 في فعال بشكل المرأة إشراك( 1: )إستراتيجية أهداف ثالثة لقد تم اعتماد". البيئة حماية

 الجنسانية والمنظورات الجوانب جادمإ( 2. )المستويات جميع على البيئي القرار صنع

 التنمية أثر لتقييم آليات إقامة أو تعزيز( 3) ؛ المستدامة التنمية وبرامج سياسات في

 .النساء على البيئية والسياسات

 للتنمية العالمي القمة مؤتمر لتنفيذ (Johannesburg جوهانسبرغ) خطة تتضمن• 

 القدرات بناء دعم: "من أجل الحكومات التزام( أ) 21 الفقرة ، 2552 لعام المستدامة
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هذه الهياكل وهذه  المائية مما يضمن تلبية والخدمات الصحية القاعدية الهياكل لتطوير

 ".الجانب الجنساني الفقراء وتراعي حتياجاتالخدمات ال

 2511-2551 فترةال ،( 18/219 القرار) العامة الجمعية أعلنت ، 2553 ديسمبر في• 

 البرامج تنفيذ على التركيز إلى ودعت" الحياة أجل من الماء" لعملل الدولي العقد

 جهود في المرأة وإشراك مشاركة أجل من العمل أثناء" بالمياه، المتعلقة والمشاريع

 ... ".اءبالم المتعلقة التنمية

 ،" الحياة أجل من الماء" عقد إطار نفس في تندرج التي لأللفية، التنمية أهداف تتناول• 

 .ةالصحي مرافقالوالسليمة  المياهوكذا  المرأة دور وتعزيز الجنسين بين المساواة

 مقاربات إدماج النوع الجنسي / 3.1

 متعددة استراتيجية على يانسيرورة إدماج النوع الجنس رتكزت النجاح، لتحقيق

 :المقاربات

 واألنظمة المياه مواردل المادية نظمةاأل بين الديناميكي بالترابط عترفت مقاربة -

بالمعنى الواسع حيث يتم  والمؤسسي واالقتصادي االجتماعي والسياق الزراعية

 .تسييرها

 من الكبرى المتنوعة للمجموعة ووضوًحا اتساعا أكثربشكل  االعتراف،مقاربة  -

 علىو اءالم استخدام أنماط على الجماعية أو الفردية قراراتها تؤثر التيو الفاعلين

 .األمد القصير ء، علىالما تسيير وخيارات حتياجاتاال

تميل  عندما ألنه القوى، توازن قضية بمركزية عترفت ء التيالما تسيير فهم مقاربة -

 ، المياه مشاكل من تضرًرا األكثر أولئك لغير صالح المجتمع داخل القوى ميزان كفة

 .أقل أهلية للتطور الفعلية التسيير استراتيجياتفتكون حينئذ 

 ،اءالمفي  ستثماراتاال وفوائد تكاليف تقسيمات حولالمسائل  افيه تكونمقاربة  -

، ءالمافي  سلطاتال وشرعية األولويات هذه تحديد وكيفية ،ءالما توزيعفي  ولوياتاأل

 .محورية

 محل وبالتالي سياسية جوهرها في هي ءالما تسيير عملية بأن عترفت مقاربة -

 .العامة الموارد تخصيصتعالج قضية  ألنها ،اعتراض

 المياه مجال في الفاعلين فئات مختلفةاالعتراف ب يتطلبي انإدماج النوع الجنسإن 

 .فيما بينهم وخالقة ديناميكية التزامات يظهرون الذينو
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 يالجنسالنوع  حسب اءالم جلب في المشاركة مثال عن العمل:/ 9.1

 ؛ حيثالجنس حسب عادلةمت غير تبقى الماء جلب في المشاركة عام أن بشكل نالحظ

 المنزلية المياه جمع مسؤولية تقع. الماء جلب فيما يخص للعمل الجنسي التقسيم يستمر

جلب ب المتعلقة المهام جميع في ،كبير بشكل يشاركن، الالئي البناتو النساء عاتق على

 من البئر الماء سحب: مثل بعض األعمال في إال الرجال يشارك ال (.1 الجدول) ءالما

نقل الماء في  للصغاربالنسبة و عربة، أو دراجة لديهم كان إذا هنقل الماشية؛ توريدل

 ،كبير حد إلى ،الماء جلب ما يخصفي المرأة لدور التصور هذا يرتبط سطول.

 .للعمل الجنسي التقسيمكذا بو ثقافية اجتماعية باعتبارات

 المياه جمع عن للمسؤول اإلحصائية المؤشراتأهم : 1 الجدول
(OPO,Février 2013 in SDS_WP2014) 

 

 

 معاينات/ 9.1

 عليه،  والحفاظ تسييرهو بالماء سيرورة التزود صميم في النساء

 

 المعاينة األولى 

 الماء على والحفاظ والسقي التزود في أساسي النساء = دور

 .الماء وتسيير اتخاذ القرارات حاضرات في غير= النساء 

 الثانية النتيجة: 

 زودالت في مهامهم خالل معتبرة خسائر

  ... ، الصحة ،البنات ربيةت العمل، مدة على انعكاس
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 التوصيات و الخالصة

تسيير  إقامة الضروري من فإنه لجميعل ءالما على الحصولو حقال ضمان أجل من

 هذا شركي أن يجب. البشرية األنشطة تمارسها التي الضغوط بتخفيض يعنى ديمقراطي

 أدواتترح تق وأن والتنفيذ القرار صنع سيرورة في بناتوال النساء بالضرورة التسيير

 الجهود ومضاعفة( مكيفة االجتماعات وأوقات دور الحضانة) مشاركتهن لتسهيل

 إنشاءبو المسؤولية مناصب في النساء وجودب والمحلية الوطنية السلطات لتحسيس

 .اتبنوال للنساء مالئمة هياكل قاعدية
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