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ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
ﻗﺎم ﻣرﻛز ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن راﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑدراﺳﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ
ﻋﺷرة رواﺑط ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﺳﻧﻬور وﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم .ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬن ﻓﻲ إدارة ﻫذﻩ اﻟرواﺑط .وذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟراﺑطﺔ
ﻟزﻳﺎدة ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻰ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻳوم ودﻣﺞ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ واﻟﻣﺳﺎواة
ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات واﻟرﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﻰ ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟرى وﻛذا زﻳﺎدة اﻟوﻋﻰ ﺑﻳن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻔﻳوم ﺣوﻝ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﺈﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ.
واﻋﺗﻣدت ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أدوات ﺑﺣث ﻛﻳﻔﻳﺔ  ،ﺣﻳث ﺗﺿﻣﻧت اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗم
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ رﻛزت
ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،ذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻣﻘﺔ وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺑؤرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن.

وﻗد ﻗﺎم ﻓرﻳق

اﻟﻌﻣﻝ أﻳﺿﺎً ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟورﺷﺗﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﻘدﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻛذﻟك اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻣﺟﻠس إدارة ﺛﻼﺛﺔ رواﺑط ﻋﻠﻰ ﺗرع ﻓرﻋﻳﺔ )اﻟرﺑﻊ اﻟﺷرﻗﻲ – اﻟرﺑﻊ اﻟﻛﺑﻳر – وﻧﻘﺎﻟﻳﻔﺔ( ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑراﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ.
ﺣﻳث أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻳﻧﺣﺻر ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ/ﻣﺟﻠس إدارة
رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ
ﻓﻘط .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟودة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﺣدﻳداً اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة ﻟﻠﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻋﺗﻘﺎداً ﻣﻧﻬن أﻧﻪ ﻟﻳس ﻟﻬن أدوار

أﺧرى ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻣن ﺑﻬﺎ .ﻓدور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠس
اﻹدارة واﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺷﻬري ﻟﻠﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ،واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻳران واﻷﻗﺎرب ﻋن اﻟﺗﻠوث

اﻟﺑﻳﺋﻲ ،واﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ وﺣرﻗﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻛن ﺑﻌﻳدة ،وﺟﻣﻊ اﻟﺷﻛﺎوى ﻣن اﻻﻫﺎﻟﻲ ﻟﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ
ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة.
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وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺟﻠس إدارة رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟم ﻳﺗﻐﻳر ﺑﻪ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧوﻋﻲ إﻻ أن اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ
اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ارﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﻌظم رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ،ﺣﻳث
ﺷﻬدت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﻌظم رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻳدات

اﻟﻌﺿوات ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷرة أﺷﻬر اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ  ،ﻓﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ
اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﻌﺷرة ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﺑدارﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺟد أن ﻋدد اﻟﺳﻳدات
)ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ( زاد ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻟﻛن
ﻟم ﺗﺷﻬد اﻻﺗﺣﺎدات أﻳﺔ زﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ،وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﺻﻌﻳد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة رواﺑط

ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎدات وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﺻﻌﻳد

ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ .وﺳﺑب آﺧر ﻟﺿﻌف اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﺗﺣﺎدات ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻫو ﻋدم

رﻏﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء أﻧﻔﺳﻬن ﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ وذﻟك ﻻﻧﺷﻐﺎﻟﻬن ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أﺧرى.
وﺗﻘوم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺗﻧﻔﻳذ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ وﻳواﻓق

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺟﻠس اﻹدارة ورواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻛﻛﻝ ،أي أن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟواﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ .ﺣﻳث ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون زﻳﺎدة
اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻔﻌﻳﻝ أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺗﻠك
اﻟﻠﺟﺎن اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،وذﻟك ﻷن اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟرﻳف ﻟم ﻳﻌﺗدن ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳم اﻟرﺟﺎﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬن ﻏﻳر ﻗﺎدرات
ﻋﻠﻰ اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻣﺛﻝ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ذﻛورﻳﺔ.

وﺗرى اﻟﻌﺿوات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻣﻌﻬن أن اﻟزﻳﺎدة اﻟﻌددﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ
ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ )أو ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟرواﺑط( ﻻ ﻳﻌﻛس ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻟدور اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﺣﻳث أن ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺳﻳدات ﻳﺣﺿرن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻟﻳس ﻣن داﻓﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻟﻛن ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﻳﺎن إﻓﺎدة أﻗﺎرﺑﻬن ﻣن اﻟﻧﺳﺎء( ﻣن
اﻟﺑدﻻت واﻟﺣواﻓر اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" .وﻟذﻟك أوﺻت
ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳﺎر ﻟﻠﺳﻳدات اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ
اﻟرواﺑط واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ أو
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ.
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ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻫن ﻋﺿوات ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﻓﻘد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ أن
اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ) 12ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  14ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( ﻛﺎﻧت ﻟﻬن ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﻳﺳﻳر أو ﺣﺿور اﻟﻣدارس اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ أو ﻓﺗﺢ ﻓﺻوﻝ ﻣﺣو أﻣﻳﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﻳﻌﺎت
ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﻛﺎن ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ) 4ﻣن  (14ﻣن اﻟﻌﺿوات ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣوﻟدة ﻟﻠدﺧﻝ
أو ﻳﻌﻣﻠن ﻧظﻳر أﺟر)ﺑﺟﺎﻧب أﻋﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﺔ( ،وﻟﻛن  %98ﻣن اﻟﻌﺿوات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬن
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ ﻛن ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ إﻧﺗﺎج زراﻋﻲ وﺣﻳواﻧﻲ داﺧﻝ
أﺳرﻫن ﺑدون أﺟر.
وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ  14ﻋﺿوة وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺑؤرﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت
ﻣﻊ  90ﻋﺿوة ﻣن ﻋﺿوات اﻟﻌﺷرة رواﺑط اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" اﻟﻣﻧﻔذ
ﻣن ﻗﺑﻝ راﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﻛون ﻣن داﻓﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻹﻓﺎدة أﻓراد اﻷﺳرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم .وﺗﻔﺻﻳﻼً ﺗﺿﻣﻧت دواﻓﻊ اﻧﺿﺎم اﻟﺳﻳدات
ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات،
ووﺟود ﻗﻳﺎدات ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻷﻗﺎرب ،وﻏﻳﺎب
اﻟزوج ﺑﺳﺑب اﻟﺳﻔر أو اﻟوﻓﺎةٕ ،واﻓﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ،وﺗﺣﺳﻳن اﻟدﺧﻝ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻌﺿوات اﻟﻧﺎﺷطﺎت ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ( ،وأﺧﻳ اًر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ".
واﻟزﻳﺎدة اﻟﻌددﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ .ﻓدواﻓﻊ وأﺳﺑﺎب
اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋدﻳدة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣرأة ،ﺣﻳث أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣﻝ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرواﺑط واﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ،واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
داﺧﻝ اﻷﺳرة ،ووﺟود ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات اﻟﻌﺿوات ﺑﺎﻟرواﺑط ،وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳﺎﺋد ﺑﻳن
اﻟﺳﻳدات ،وﺗواﻓر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟراﺑطﺔ،
وﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋزوف اﻟﺳﻳدات ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻓﺿﻣﻧت ﻫذا اﻟﻌواﻣﻝ
اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻷدوار واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ
اﻟﻣرأة داﺧﻝ اﻷﺳرة ﻣﻧذ ﺳن ﻣﺑﻛر ﻣن اﻟﻌﻣر وﺑذﻟك ﺗؤدى إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق
اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻷدوار اﻷﺧرى )اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ(.

وﺗﺿﻣﻧت أﻳﺿﺎً ﻫذﻩ

اﻟﻌواﻣﻝ وﺟود ﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟدور اﻟﻣرأة وﻋدم اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻗطﺎع
اﻟزراﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ٕوادارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،ذﻟك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ أو ﻏﻳﺎب اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﺟﻊ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ووﺟود ﻋواﻣﻝ داﺧﻠﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗؤدي
أﻳﺿﺎً إﻟﻰ ﻋزوف اﻟﺳﻳدات ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
وﻗد ﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳــﺎت ﻋﺿوات ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟزﻳـﺎدة ﺗﻔﻌﻳـﻝ دور اﻟﻣرأة ﺑﺈدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺣﺗﻳﺎج إﻟﻰ ﺗﻧﺳﻳق ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻊ
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﻊ اﻳﺿﺎح ﺿرورة اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺗﻠك
اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ .وﻛذﻟك ﺿرورة ﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋن
اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﺑﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
وﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ ﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر ﺗﻠوث اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﺿوات ﻋن
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧظﻳم ﺣﻣﻼت ﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬﺟﻲ وﻣﺧطط .وﺗﺿﻣﻧت أﻳﺿﺎً اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة اﻻﺣﺗﻳﺎج ﻟﺑراﻣﺞ رﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﺷﺟﻳﻊ
اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻏﻳر ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻗﻳﺎم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ
ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻷداء ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة
ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻣراﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ٕوادﺧﺎﻝ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻹدارة
ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ.
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-1اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﺑدأ ﺗﻛوﻳن ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم  1989ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر ﻧظم إدارة اﻟري ﻣـن ﺗوﺻـﻳﻝ
ﻟﻠﻣﻳــﺎﻩ وﺗﺷــﻐﻳﻝ وﺻــﻳﺎﻧﺔ اﻹﻧﺷــﺎءات اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ وﺣﺳــن اﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣ ـوارد اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﺑﻛﻔــﺎءة أﻋﻠــﻰ
ﻟﺗﺣﺳــﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ اﻟزراﻋﻳــﺔ ورﻓــﻊ ﻣﺳــﺗوى اﻟز ارﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر .وﻟﺗــدﻋﻳم رواﺑــط ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳــﺎﻩ
أﺻدرت وزارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗـم  213ﻟﺳـﻧﺔ  1994واﻟـذي ﻳﻬـدف إﻟـﻰ زﻳـﺎدة
ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣ ـزارﻋﻳن ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺳــﺎﻗﻰ ﻓــﻲ ﻧظــم اﻟــري اﻟﻣطــورة اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬــﺎ وﻳﺷــﻐﻠﻬﺎ أﻋﺿــﺎء
اﻟرواﺑط ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ واﻟﺟدﻳـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواء ﺗﺟﻧﺑـﺎً ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـﺎت .وﻗـد أﺷـﺎرت ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ واﻟدوﻟﻳــﺔ أن ﻫﻧــﺎك ﻧﻘــص ﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣ ـرأة ﺑ ـرواﺑط واﺗﺣــﺎدات ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﻊ ﺿﻌف دورﻫﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ.
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻗﺎم ﻣرﻛز ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن راﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑدراﺳﺔ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة رواﺑط ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﺳﻧﻬور وﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم .ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬن ﻓﻲ إدارة ﻫذﻩ اﻟرواﺑط .وذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟراﺑطﺔ ﻟزﻳﺎدة ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻰ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻳوم ودﻣﺞ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻧوع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات واﻟرﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﻰ ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟرى
وﻛذا زﻳﺎدة اﻟوﻋﻰ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻔﻳوم ﺣوﻝ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻧوع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﺈﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ.
وﺳوف ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻹدارة ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" ﺑراﺑطﺔ
اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﺑو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ
واﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺈدارة وﺗﻧظﻳم ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻣﺳﺎﻧدة ﺟﻬود اﻟو ازرة ﻟدﻣﺞ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻧوع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات واﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ رواﺑط اﻟﻣﻳﺎﻩ.
ﺣﻳث ﺑدأت راﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم
 2009ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻬوﻟﻧدﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ )ﻗﺳم اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ( ﺑﻬدف زﻳﺎدة
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣزارﻋﺎت وﺗﻔﻌﻳﻝ دورﻫن ﻓﻰ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻳوم وﺗﺣﺳﻳن إدارة واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ
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وذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر .وﻳﺳﺗﻧد اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ
ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرى اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ وﺑﻳن ﻓرﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻳوم
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻟﻠرى ،وأﻳﺿﺎ ﻣﺷروع ﺟﻣﻌﻳﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻳوم وراﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻣن أﺟﻝ ﺗﻳﺳﻳر ودﻋم اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻰ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬن ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
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-2ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻧظرﻳﺔ:
أﺛﺑﺗت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أن اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﺗﻛر ﻧﺳﺑﺔ
ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ  ،ﺣﻳث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ %51
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر .وﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،ﺗﺷﻳر
اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺎت إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣزارﻋﺎت أو اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻰ ﻳﻌﻣﻠن ﻓﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟزراﻋﺔ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣواﻟﻰ

 %20ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻣزارﻋﻳن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ .وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋداد اﻟﺗرﺑﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

اﻵﻓﺎت ،ﺗﻧﺷط اﻟﻣرأة ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣراﺣﻝ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻷﺧرى .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎرك اﻟﻣرأة أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﺗﺧزﻳن
وﺗﺳوﻳق اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻛﺎﻟﻘﻣﺢ واﻟذرة واﻷرز واﻟﺑرﺳﻳم )إﺑراﻫﻳم ،(2006 ،ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ

ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻻﻧﺗﺎج اﻟﺣﻳواﻧﻲ وﺗرﺑﻳﺔ اﻟطﻳور ﺳواء ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧزﻟﻲ وﻟﻸﻏراض اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.
وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ )اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻳﺎﻩ( ،ﺗﻘوم اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ دو ًار
ﻣزدوﺟﺎً ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗدﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ .وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن

اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻣزارﻋﺎت ﻟﻬن ﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻛﺎﻟﻣزارﻋﻳن ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ ﻛفء وﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ وﻛذﻟك ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﻳدات اﻟرﻳﻔﻳﺎت ﻳﺷﺎرﻛن ﻓﻲ ﻗ اررات ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺛﻝ إﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ وﺗﺣدﻳد اﻟدورة اﻟزارﻋﻳﺔ )إدﻣﺎج اﻟﻧوع

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻧظﻳم ٕوادارة اﻟﻣﻳﺎﻩ – و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري( ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك إﻻ أن
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة وﺗﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻰ اﻟﻣﻳﺎة ﺗﻌﺗﺑر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدا وﻓﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺗﻛﺎد ﺗﻛون
ﻣﻌدوﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟرواﺑط اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻧوات اﻟرى اﻟﻔرﻋﻳﺔ.
وﺑﻣﺎ أن زﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﺗﻌد ﻣن أﺣد أﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ
ﺗﺣدﻳﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،أﺧذت و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﺑﻌض اﻟﺧطوات ﻹدﻣﺎج

ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ،وﻟﺿﻣﺎن ﺗﻣﺛﻳﻝ
ﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﺣددت و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟرى ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟرواﺑط ووﺿﻌت ﺿواﺑط ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ،ﺣﻳث ﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳﻳدة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ

وﺳﻘﻔﺎً ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ  %30ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن .وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط

ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺳﻼﺣﺎً ذو ﺣدﻳن ،ﺣﻳث أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة
ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺿﻣن وﺟود ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻧﺳﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت وﻟﻛن ﻻ ﻳزﻳد ﺗﻣﺛﻳﻝ
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اﻟﻣرأة ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة أو اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
واﻟري وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻳوﺟد اﻋﺗﻘﺎد ﺳﺎﺋد ﺑﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرواﺑط ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز أن ﻳزﻳد ﺗﻣﺛﻳﻝ
اﻟﻣرأة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺳب.
وﻟﻛﻰ ﻧﺿﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺣﺗم ﺗﻔﻌﻳﻝ دورﻫن ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
وزﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار .ﻟﻛن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻟظروف ﺗؤدى اﻟﻰ
ﻋزوف اﻟﻧﺳﺎء ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ذﻟك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣﻝ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء أﻧﻔﺳﻬن وﻋواﻣﻝ ﻣؤﺳﺳﻳﺔ
وﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ )اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻳﺎﻩ ،اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ( .ﺣﻳث ﺗﺗراﺟﻊ

اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟرﺟﺎﻝ ﻷﻧﻬن ﻟم ﻳﻌﺗدن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟرﺟﺎﻝ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧﺳﺎء ﻟدﻳﻬن اﻟوﻋﻲ ﺑﺄن رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﻧظﻳﻣﺎت ﻳﻣﻛن ان ﺗﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ إﻻ أﻧﻬن ﻳﻔﺿﻠن أن ﻳﻣﺛﻠن ﻓﻰ

اﻟرواﺑط ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟرﺟﺎﻝ .وﺳﺑب آﺧر ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋزوف اﻟﻧﺳﺎء ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫو ارﺗﻔﺎع
ﻣﺳﺗوى اﻷﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻰ اﻟرﻳف واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣزارﻋﺎت ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ
واﻓﺗﻘﺎرﻫن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻋﺎدة

ﻣﺎ ﻳﻠﺟﺄن إﻟﻰ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﻳوﻛﻠن اﻟرﺟﺎﻝ ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات )اﻟﻣزارﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر.(2007 ،
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ،ﺳواء ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ أو ﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟرواﺑط ،ﻓﺗﻧﺣﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ،وﻳﻣﺛﻝ اﻟرﺟﺎﻝ اﻟوﺣدات

اﻟزراﻋﻳﺔ واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن  %44ﻣن اﻟﻣزارﻋﺎت ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم ﻳﻘﻣن

ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟري ﺑﺄﻧﻔﺳﻬن )دراﺳﺔ ﻋن اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟزارﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳوم ،و ازرة اﻟﻣوارد
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري( ،إﻻ أن ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺄن اﻟﻧﺳﺎء ﻻ ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟري ،وﺗﻘوم ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء
ﺑﺗﻌرﻳف اﻧﻔﺳﻬن ﻛرﺑﺎت ﺑﻳوت ﺣﺗﻰ إذا ﻛن ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﺑﻛﺛﻳر ،ﺣﻳث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟرﻳف روﺗﻳن ﻳوﻣﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻧﺷﺎط اﻧﺗﺎﺟﻲ .وﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ اﻟﻧﺳﺎء أﻧﻔﺳﻬن ﺑﺎﻟدور

اﻟذي ﻳﻘﻣن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ،ﺗﻌﺗﻘد ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬن ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﻘﺗﺻر
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺧص اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻓﻘط.
و ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻳﺎﺳﺔ و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﻟﺗطﺑﻳق ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ
ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ،ﻗﺎﻣت اﻟو ازرة ﺧﻼﻝ

اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺑﺗﻔﻳذ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ادﻣﺎج ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻧوع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﺧذت اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك .ﻓﻘد ﺗم
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إﻧﺷﺎء وﺣدة اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻧﺔ  2001ﺑﻣوﺣب اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  465ﺿﻣن اﻟﻬﻳﻛﻝ
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ
ودﻋم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟرواﺑط واﺗﺣﺎدات ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﺟدﻳدة وﻋﻠﻰ

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎﻗﻲ واﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻳﺎﻩ .وﻟﻛن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﻌف اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﺗﺣدﻳﺎت

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة وﺣدة اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺗواﺟﻪ اﻟوﺣدة ﺗﺣدﻳﺎت ﻛﺛﻳرة
ﺗﻌوق ﻣن اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ.
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-3ﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ اﻟدراﺳــﺔ:
اﻋﺗﻣدت ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أدوات ﺑﺣث ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣرأة ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم .وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ دور
اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،ذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻣﻘﺔ وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺑؤرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن .ﺣﻳث ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓردﻳﺔ وﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة

وﻣدﻳرﻳﺔ اﻟري ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم ،وأﻳﺿﺎً ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة رواﺑط

ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ )ذﻛور ٕواﻧﺎث( وﻋﺿوات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع

اﻟﻔرﻋﻳﺔ )اﻟرواﺑط اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ"(.

وﻗد ﻗﺎم ﻓرﻳق

اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس إدارة ﺛﻼﺛﺔ رواﺑط ﻋﻠﻰ ﺗرع ﻓرﻋﻳﺔ )اﻟرﺑﻊ اﻟﺷرﻗﻲ –
اﻟرﺑﻊ اﻟﻛﺑﻳر – وﻧﻘﺎﻟﻳﻔﺔ( ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑراﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر
اﻟزاوﻳﺔ.

وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻳداﻧﻲ أﻳﺿﺎً ﻣﻼﺣظﺔ ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ "ﺗﻘدﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﻣت
ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻳوﻣﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن  21إﻟﻰ  22ﻳوﻟﻳو  ،2010واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت

ورﺷﺗﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳدات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑﻌﺷرة رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﺳﻧﻬور )اﻟﻳوم اﻷوﻝ(

وﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ )اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

ﻛﻣﺎ ﺷﻣﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ،إﺟراء ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﻘﺎش ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ  90ﺳﻳدة ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ )ﻋﻳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  (%96ﺑﻌﺷرة ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﺳﻧﻬور وﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ،
وﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳدات ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن
 14ﺳﻳدة ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻣﻌﻬن.
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-4ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــــﺔ
ح -اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ودور اﻟﻣ أرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ:
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟرؤﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ،واﻟﺗﻲ ﻣن أﺣد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ إدﺧﺎﻝ
وﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ وﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ،ﺗم
ﺗﺷﻛﻳﻝ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻳوم ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﻳن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻣوارد اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﻳﺎﻩ .وﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟو ازرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ
إﻧﺷﺎء اﻟرواﺑط وﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ واﻹداري واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻرﺷﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم
ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم وأدوارﻫم ﻓﻲ إدارة وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺟﺎري
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ.
وطﺑﻘﺎً ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ،ﻛﺎن إﻧﺷﺎء رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﺿطردة ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن وﺗزاﻳد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ زراﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت
أﻛﺛر وﺗﻧﺎﻗص ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﺎء واﻷرض وﺗدﻫور ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر
اﻟﺗﻠوث .وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﺣدﻳﺎت ،ﻗﺎﻣت و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن
إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣرأة ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة
ﻧظﺎم اﻟري.
وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻫو ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ )ﻛﻣﺎً وﻧوﻋﺎً( ،ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋداﻟﺔ
اﻟﺗوزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ )اﻟﺗطﻬﻳر اﻟﻳدوي واﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ – أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟدورﻳﺔ اﻟﺻﻐرى
واﻟﻛﺑرى( ،وﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث ﻣن ﺧﻼﻝ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ،وأﺧﻳ اًر ﺣﻝ
اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وﻓض اﻟﻣﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳن ودﻳﺎً.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ
و ً
وﻣدﻳرﻳﺔ اﻟري ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﻳوم ،ﻳﺗﻛون اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة

ﻳﺿم ﻣن  11 – 5ﻋﺿواً )رﺋﻳس وﺳﻛرﺗﻳر وأﻣﻳن ﺻﻧدوق وأﻋﺿﺎء( وﻟﺟﻧﺔ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺗﺿم ﻣن 30
–  70ﻋﺿواً ﺳواء ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ )اﻟﻘرى واﻟﻣدن( أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
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ﻟﻠزراﻋﺔ أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻸﻏراض اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟﻣزارع اﻟﺳﻣﻛﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى
ﻏﻳر اﻟزراﻋﻳﺔ.
واﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠراﺑطﺔ ﻫو اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب
ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺷﻣﻝ اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳن ﺑزﻣﺎم اﻟﺗرﻋﺔ
اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺳﻛﻧﻳﺔ وأﻳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺧرى.
اﻟﺷﻛﻝ ) :(1اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻣﺟﻠس إدارة اﻟراﺑطﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ

اﻟوﺣدات اﻟزراﻋﻳﺔ

اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ

اﻟوﺣدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
اﻷﺧرى

وﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس إدارة اﻟراﺑطﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ أﻋﺿﺎء اﻟراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ،
وﻟﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻣﻬﺎم وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻓﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳﺋوﻝ ﻋن
إﻋداد اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻧظﺎم اﻟﺻرف
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻓﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ وأﻳﺔ ﺗﻌدﻳﻼت ﺗط أر ﻋﻠﻳﻬﺎ ٕواﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟري واﻟﺻرف ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗﻌﺎﻗدات
واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻘروض واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻓرد ﻳﺧﺎﻟف
اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠراﺑطﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﺑﻳك ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻓﻣﺟﻠس إدارة اﻟراﺑطﺔ ﻣﺳﺋوﻝ
ﻋن اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟري واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون
واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺟﻳد ﻣﻊ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻗﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﻧدﺳﺔ.
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وﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷدوار واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،ﻧﺟد أن اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ وﻳواﻓق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ورواﺑط
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻛﻛﻝ.
وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺗﻣﺗﻊ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻬر ﺑﻘرار وزاري
ﺧﺎص ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
واﻟري وﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣوﺿﺢ ﺑﻬﺎ أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن .ذﻟك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ وﺟود ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن .وﻟﻛن ﻳؤﻣن أﻋﺿﺎء اﻟراﺑطﺔ،
وﻧﺳﺎء ،أن رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﻧظﻳﻣﺎت ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ
رﺟﺎﻻً
ً

ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت

اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ .ﺣﻳث
ﻳرى ﻣﻌظم أﻋﺿﺎء اﻟراﺑطﺔ أن ﻛﻳﺎن اﻟراﺑطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺟﻣﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت أو
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺟراء أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺗطﻬﻳر اﻟدورﻳﺔ ووﻳﻌوق ﻣن ﻗدرة اﻟراﺑطﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﺧﺎرﺟﻲ.
وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻘوم ﺑﻪ
رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺳواء ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻹدارة اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ وﻛذﻟك إدارة
اﻟﺻراﻋﺎت ،وﻟﻛن أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻏﻳر واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻷﻋﺿﺎء
واﻟﻌﺿوات .وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻫﻧﺎ ،إدارة اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻷﺟﻬزة اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑو ازرة
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري وأﺟﻬزة و ازرة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻣﺛﻝ ﻓﻲ
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻬزة اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن أي راﺑطﺔ ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ
ﻓﻌﺎﻝ ﻳﺟب ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن أدوار وﻣﻬﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻷﺧرى ﻷن اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟرواﺑط
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع
اﻟﻔرﻋﻳﺔ .وﻳﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ أي اﻟﻘدرة اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻛﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذﻟك ﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ وﻟﻳس
اﻟﺣﺻر :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو اﻟﺗﻌدﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺣﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗرع ﻳﻘﺗﺻر دور اﻟراﺑطﺔ
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ﻋﻠﻰ اﺑﻼغ ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟري ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع ﻳﺳﻠم ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﺗﺳﻠﻳﻣﻪ
ﻻدارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻼزم .وﻛذﻟك ﻋدم ﻗدرة رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺗﺳرب اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗرع ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ...اﻟﺦ.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻣﻳزة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻻﻗﻼﻝ
ﻣن اﻟﺗﻠوث وﺧﺻوﺻﺎً ﺑﺎﻟرواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺛﻝ راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر
اﻟزاوﻳﺔ .ﺣﻳث ﻛﺎن ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻧﺷﻳط دور
اﻟﻣرأة ﺑﻬذﻩ اﻟراﺑطﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ
واﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

واﺛﺑﺗت اﻟﻣرأة أﻧﻪ

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ

"انتي مش عارفة إن المية ھتعاود علينا تاني سواء
شرب أو زرع ،فإوعي تكبي حاجة في المية"

ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .وﻟﻛن ﺗرى ﻋﺿوات اﻟرواﺑط أن

أحد الرسائل التي تستخدمھا العضوات لرفع وعي
األھالي وحثھم على االشتراك بخدمات جمع القمامة

ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ٕواﺣداث ﺗﻐﻳﻳر
اﻟدور اﻟذي ﻳﻘﻣن ﺑﻪ ﻏﻳر ﻣﻧﻬﺟﻲ وﻳﻧﻘﺻﻪ

اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﺷﺑﻳك اﻟﻼزم ،وﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺛﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻣ َﻛن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺧرى.

ﻓﻧﺟد أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺳﺎء

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑﺎﻟرواﺑط ﻣﻌﻧﻳﺎت ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﻗﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻝ ،وﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎﻏﻝ ﻋدد
اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن اﻟﺷﻬري ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻗﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ .وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻻﻗﻼﻝ ﻣن اﻟﺗﻠوث وﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ
وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻌﺿوات اﻟﻧﺎﺷطﺎت ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺄﻧﺷطﺔ رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ
اﺟﺗﻬﺎدات ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻧﺳﻘﺔ وﻏﻳر ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ.
ﺣﻳث ﻳﻧﺣﺻر ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ/ﻣﺟﻠس إدارة رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻓﻘط .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟودة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﺣدﻳدًا

اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة ﻟﻠﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻋﺗﻘﺎداً ﻣﻧﻬن

أﻧﻪ ﻟﻳس ﻟﻬن أدوار أﺧرى ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻣن ﺑﻬﺎ.
ﻓدور

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت

ﻳﻘﺗﺻر

ﻋﻠﻰ

ﺗﻧظﻳم

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻟﺷﻬري ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ،واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗوﻋﻳﺔ
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ﻟﻠﺟﻳران واﻷﻗﺎرب ﻋن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﻳﺋﻲ ،واﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ وﺣرﻗﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻛن ﺑﻌﻳدة ،وﺟﻣﻊ
اﻟﺷﻛﺎوى ﻣن اﻻﻫﺎﻟﻲ ﻟﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة.
وﻳﻌرض اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﺿوات ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف واﻟﻔرص واﻟﻣﻬددات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ:

ﺟدوﻝ ) :(1ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف واﻟﻔرص واﻟﻣﻬددات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة
ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف

ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة
-

 زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ

واﻗﺑﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروﻋﺎت
ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ

 وﺟود وﻋﻲ ﺳﺎﺋد ﻟدى اﻟﻌﺿوات ﺑﺄﻫﻣﻳﺔﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ

 رﻏﺑﺔ اﻟﻌﺿوات اﻟﻘوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ دورﻫنﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ

 وﺟود ﻧﻣﺎذج اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣن ﺑﻳن اﻟﻌﺿواتاﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ

ﻻ ﻳوﺟد ﻣﻘر داﺋم ﻟﻣﻌظم رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻗﻲ واﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ

 ﻋدم ﺗواﻓر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠرواﺑط ﻟﻣزاوﻟﺔﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ وأدوارﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻓﻲ

 ﺿﻌف ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟراﺑطﺔ

 ﻋدم ﺣﺻوﻝ اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﻳﺑﺎتاﻟﻼزﻣﺔ ﻟرﻓﻊ ﻗدرات اﻟرواﺑط اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ

 ﻗﻠﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻧﺷطﺎء ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارةأﻣﺎم اﻟرﺟﻝ واﻗﺗﺻﺎر ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة ﻟﻠﺗﻛﺗﻼت اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ

اﻟﻔرص

اﻟﻣﻬددات

 اﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣنﺗﻠوث اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺷﺗراك ﺑﺧدﻣﺎت
ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﺑﺷرط ﺗواﻓر
اﻟﺧدﻣﺔ
 -وﺟود ﻣﺻﻧﻊ ﺗدوﻳر ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﻘرﻳﺔ أﺑوﻛﺳﺎ

 ﺿﻌف ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﻳن اﻟرواﺑطﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﺑﻳن اﻻﺣﺎدات

 -ﻏﻳﺎب اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻷﺧرى

ﺗﺎﺑﻊ ﻟراﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳوم
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وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺟﻠس إدارة رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟم ﻳﺗﻐﻳر ﺑﻪ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧوﻋﻲ إﻻ أن اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ
اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ارﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﻌظم رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ،وذﻟك
ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻩ
راﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺟذب اﻟﻧﺳﺎء وﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬن اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﺑرواﺑط
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص .ﺣﻳث ﺷﻬدت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﻌظم رواﺑط
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻳدات اﻟﻌﺿوات ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷرة أﺷﻬر اﻟﺗﻲ
ﺳﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ  ،ﻓﺑﺎﻹﺿطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺻﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﻌﺷرة ﻣﻧظﻣﺎت
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﺑدارﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺟد أن ﻋدد اﻟﺳﻳدات )ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ(

زاد ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻟﻛن ﻟم ﺗﺷﻬد اﻻﺗﺣﺎدات أﻳﺔ زﻳﺎدة
ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ.
ﺟدوﻝ ) :(2ﺑﻳﺎن ﺑﻌدد اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ
ﻋدد اﻟﺳﻳدات

ﻋدد اﻟﺳﻳدات

ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ

ﻳﻧﺎﻳر 2010

أﻛﺗوﺑر 2010

1

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ

9

15

%44

2

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟﺳﻳﻠﻳن

5

3

)%40(-

3

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻧﻘﺎﻟﻳﻔﺔ

6

9

%50

4

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻘﻰ ﺑروة **

--

15

--

5

اﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ

4

3

)%25(-

6

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟرﺑﻊ اﻟﺷرﻗﻲ

6

10

%67

7

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟرﺑﻊ اﻟﻐرﺑﻲ

4

8

%100

8

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟرﺑﻊ اﻟﻛﺑﻳر

9

9

ﺻﻔر%

9

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻘﻰ ﺻﺎدق راﺿﻲ**

--

4

--

6

8

%33

#

إﺳم اﻟراﺑطﺔ

 10اﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﺳﻧﻬور

ﻧﺳﺑﺔ
اﻟزﻳﺎدة

** ﺗم ﺗﻛوﻳن راﺑطﺗﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻘﻰ ﺑروة وﻣﺳﻘﻰ ﺻﺎدق راﺿﻲ ﺣدﻳﺛﺎً
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وﻳﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑق أن راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟﺳﻳﻠﻳﻳن ﺷﻬدت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ
ﻋدد اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ذﻟك ﻷن اﻟﻛﺗﻝ اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻋﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻣﺣدودة ،وأﻳﺿًﺎ

ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻣﻘر اﻟراﺑطﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ﻻ ﻳﺷﺟﻊ اﻟﺳﻳدات ﻋﻠﻰ ﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورﻳﺔ وﻣن
ﺛم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟراﺑطﺔ ،وأﺧﻳ اًر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى اﻷﻋﺿﺎء اﻟرﺟﺎﻝ ﻻ ﺗﺷﺟﻊ
ﻋﻠﻰ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺳﻳدات ﻟﻠراﺑطﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟرواﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋدد

اﻟﺳﻳدات ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻧﺣﺎج ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" ﻓﻲ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟرﻓﻊ وﻋﻲ

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺳﻳدات ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وأﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ .وﻗد
اﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺷروع أﻣﺎﻛن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻳدات ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻘد ﻟﻘﺎءات ﺑﺎﻟﻣزارﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣدارس

اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ واﺧﺗﻳﺎر أﻓﺿﻝ اﻟﻛوارد ﻟﻌﺿوﻳﺔ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروع .أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ ﻓﻘد ﺷﻬد اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ  %25ﻓﻲ ﻋدد
ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ وذﻟك ﻟﻌدم رﻏﺑﺔ اﻟﺳﻳدات أﻧﻔﺳﻬن ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ

ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﻳﺎﻩ وذﻟك ﻻﻧﺷﻐﺎﻟﻬن ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أﺧرى.

وﻟﻛن ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون زﻳﺎدة اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻋدم
ﺗﻔﻌﻳﻝ أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،ﺣﻳث أن اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟرﻳف ﻟم ﻳﻌﺗدن ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳم اﻟرﺟﺎﻝ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬن ﻏﻳر ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻣﺛﻝ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ذﻛورﻳﺔ .ﺣﻳث

ﺗرى اﻟﻌﺿوات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻣﻌﻬن أن اﻟزﻳﺎدة اﻟﻌددﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ
ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ )أو ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟرواﺑط( ﻻ ﻳﻌﻛس ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻟدور اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﺣﻳث أن ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺳﻳدات ﻳﺣﺿرن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻟﻳس ﻣن داﻓﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ

إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻟﻛن ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﻳﺎن إﻓﺎدة أﻗﺎرﺑﻬن ﻣن اﻟﻧﺳﺎء( ﻣن
اﻟﺑدﻻت واﻟﺣواﻓز اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" .وﻟذﻟك أوﺻت
ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳﺎر ﻟﻠﺳﻳدات اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ

اﻟرواﺑط واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ أو
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ.
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ب -اﻟﺳﻳدات ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ:
إن اﻟروﺗﻳن اﻟﻳوﻣﻲ ﻟﻣﻌظم اﻟﺳﻳدات اﻟرﻳﻔﻳﺎت ،وﻣﺛﻠﻬن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ،ﻳﺗﺧﺧﻠﻪ اﻟﻛﺛﻳر
ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻷﺳرﻳﺔ واﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﺣﻳث أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺿوات اﻟﻼﺗﻲ ﺷﺎرﻛن ﺑﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش

اﻟﺑؤرﻳﺔ ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬن ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ
اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزارﻋﺔ ﻣﺛﻝ ﺗرﺑﻳﺔ اﻟطﻳور واﻟﺣﻳواﻧﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ
)وأﺣﻳﺎﻧﺎً أﻋﻣﺎﻝ اﻟري( ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻣﺳﺎﻋدة اﻷب أو اﻹﺑن أو اﻟزوج ﻓﻲ ذﻟك.

وﺗوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌوق اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻗﻳﺎدﻳﺔ أو ﺣﺗﻰ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻓﺣﺳب ﺗﻘرﻳر ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ،ﺗﻌزف اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟرﻳف ﻋن

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺧوﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺗﻬن ﺣﻳث ﺗﻘوﻝ أﺣد اﻟﺳﻳدات " :اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻘط ﻫم
اﻟذى ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟرواﺑط ﻷن ﻋﻧدﻫم ﺣرﻳﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،أﻣﺎ إذا
ﻓﻌﻠت أﻧﺎ ذﻟك ،ﻓﺎﻟﻧﺎس ﺳوف ﺗﺗﻛﻠم وﺳﻳﺳﺄﻟون اﻧﻔﺳﻬم أﻳن ﺗذﻫب طواﻝ اﻟوﻗت؟ ﻓﻠﻣﺎذا اﺟﺎزف
ﺑﺳﻣﻌﺗﻰ وﻫﻧﺎك رﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ،واﻟرﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺳوف ﻳﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻝ اﻓﺿﻝ ﻋﻧﻰ اﻧﺎ؟".
ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﺧوف ﻣن رﻓض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣﺗرام اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد وﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟزوج ﻫم أﻫم ﺛﻼﺛﺔ
ﻋواﻣﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻌدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن
اﻟﺳﻳدات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑﺎﻟرواﺑط دﺧﻠن اﻟراﺑطﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ دﻋوة أﺣد أﻗﺎرﺑﻬن ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻲ.
ﺣﻳث أن وﺟود اﻟزوج أو اﻷب أو اﻷخ ﺑﻣﺟﻠس إدارة اﻟراﺑطﺔ ﻳﺳﻬﻝ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺄﻧﺷطﺔ
اﻟرواﺑط وﻳﻣﻛﻧﻬن ﻣن ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻورة
ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
وﺣﻳث إن ظﺎﻫرة وﺟود ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟراﺑطﺔ ﻣﻧﺗﺷرة
ﺑﺟﻣﻳﻊ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﺿﻣن ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﻟدرﺟﺔ أن راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻧﻘﺎﻟﻳﻔﺔ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﺳﻳدات )ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  9ﺳﻳدات( ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻣن أﻗﺎرب
أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة )اﻻﺑﻧﺔ واﻟزوﺟﺔ واﻷﺧت وزوﺟﺔ اﻷخ(.
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وﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺣدﻳﺛﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ،ﺣﻳث ﺗﺗراوح ﻓﺗرة
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﺳﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻟﺳﻧﺔ وﻧﺻف ،ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﺿوات ﻣﺟﻠس اﻹدارة )اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻣت
ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬن( ﺣﻳث ﺗﺗرواح ﻓﺗرة اﻧﺿﻣﺎﻣﻬن ﻣن ﺧﻣس ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻫن ﻋﺿوات ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﻓﻘد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ أن
اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ) 12ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  14ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( ﻛﺎﻧت ﻟﻬن ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﻳﺳﻳر أو ﺣﺿور اﻟﻣدارس اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ أو ﻓﺗﺢ ﻓﺻوﻝ ﻣﺣو أﻣﻳﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﻳﻌﺎت
ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﻛﺎن ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ) 4ﻣن  (14ﻣن اﻟﻌﺿوات ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣوﻟدة ﻟﻠدﺧﻝ
أو ﻳﻌﻣﻠون ﻧظﻳر أﺟر)ﺑﺟﺎﻧب أﻋﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﺔ( ،وﻟﻛن  %98ﻣن اﻟﻌﺿوات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬن
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ ﻛن ﻳﻘﻣن ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ إﻧﺗﺎج زراﻋﻲ وﺣﻳواﻧﻲ داﺧﻝ
أﺳرﻫن ﺑدون أﺟر.
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ت -دواﻓﻊ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺳﻳدات ﻟﻠرواﺑط:
أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ  14ﻋﺿوة وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺑؤرﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت ﻣﻊ
 90ﻋﺿوة ﻣن ﻋﺿوات اﻟﻌﺷرة رواﺑط اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" اﻟﻣﻧﻔذ ﻣن
ﻗﺑﻝ راﺑطﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﻛون ﻣن داﻓﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻹﻓﺎدة أﻓراد اﻷﺳرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم .ﺣﻳث أﺟﻣﻌت ﻣﻌظم اﻟﻌﺿوات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻣت
ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬن أن اﻟﺗدرج اﻟﻣطﻠق ﻟدواﻓﻊ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬن ﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺄﺗﻲ
ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .1اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﻛﺎن داﻓﻊ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﻛﺛر اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ
ذﻛرت أﺛﻧﺎء ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش ،ﺣﻳث أظﻬرت اﻟﻌﺿوات اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟري وﻣواﻋﻳد اﺳﺗﻼم اﻟﻣﻳﺎﻩ ذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت
اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ .ﻓﻛﻣﺎ ذﻛرت إﺣدى ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑراﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ" :إذا ﻛﺎﻧت اﻟواﺣدة ﻣﻘﻔوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷرﺑﻊ أﺑواب ،ﻫﻝ ﺳﺗرى أو ﺗﺳﻣﻊ أي
ﺷﻲء ﺟدﻳد؟".
 .2ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات :اﻧﺿﻣت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ
ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن أﺟﻝ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻳﻣﺎﻧﺎً ﻣﻧﻬن ﺑﺄن اﻻﻧﻐﻼق ﻻ ﻳﻔﻳد
ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣدارك اﻟﻣرأة وﻳﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋزﻟﺗﻬﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .وﻗد ذﻛرت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن
اﻟﻌﺿوات ﻣن أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬن ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺳﺎﻋدﺗﻬن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟذات
واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺟرأة واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
 .3إﻓﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ :ﻓﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎﻩ ﻣن ﺑﻌض
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠوث اﻟﻣﻳﺎﻩ ،اﺗﺟﻬت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺳﻳدات ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم
ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻵﺧرﻳن.

ﻓﻘد أﺟﻣﻌت

اﻟﺳﻳدات ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﻳﺋﻲ أﺻﺑﺢ ظﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺎﻟﻘرى ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻏﻳﺎب آﻟﻳﺎت ﻟﺟﻣﻊ
واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺟودة ﻧوﻋﻳﺔ
اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻳﻌظم ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت .وذﻛرت ﺑﻌض اﻟﺳﻳدات أن
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اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣواﻋﻳد اﺳﺗﻼم اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣزارﻋﻳن واﻟﻣزارﻋﺎت داﺧﻝ
اﻷﺳرة ﻛﺎن أﻳﺿﺎً ﻣن ﺿﻣن دواﻓﻊ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠراﺑطﺔ.
 .4ﺗﺣﺳﻳن اﻟدﺧﻝ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿوات اﻟﻧﺎﺷطﺎت ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ،ﻛﺎن ﺗﺣﺳﻳن
اﻟدﺧﻝ أﺣد دواﻓﻊ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠراﺑطﺔ ﺣﻳث ﺗﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﻣﺷرﻓﺔ/ﻣﻧﺳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓز
ﻣﺎدي ﺷﻬري ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻐﻼء اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ أﺳرﻫن .وأﻳﺿﺎً
اﻟﺑدﻻت واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌﺿوات ﻧظﻳر ﺣﺿورﻫن ﺑﻌض
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ )ﻣﺛﻝ :اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻣرأة
ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ"( ﺷﺟﻌت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣواﻓز .وﻗد اﺷﺗﻛت اﻟﻌﺿوات ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش ﻣن أﻧﻪ
ﺗﻘوم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﺿوات ﺑدﻋوة أﻗراﺑﻬن اﻟﻧﺳوة ﻟﺣﺿور ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣن أﺟﻝ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﺑدﻻت واﻟﺣواﻓز ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﻫؤﻻء اﻟﻧﺳوة ﻏﻳر ﻧﺎﺷطﺎت ﺑﺎﻟﻣرة ﺑﺄﻧﺷطﺔ
اﻟراﺑطﺔ .وأوﺻت اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت
ﺑﺎﻟراﺑطﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت )اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺑدﻻت( ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟﻝ
ﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗوظﻳف ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﺑدﻻت
ﻛﺣﺎﻓز ﻟﻠﻌﺿوات اﻟﻧﺎﺷطﺎت ﻓﻘط.
 .5اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" :ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋن اﻟدور اﻟﻣﻠﺣوظ
اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ إدارة ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻳﻊ وزﻳﺎدة
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﻣﺷروع ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻧدوات اﻟﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻟرﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟرواﺑط وﻣن ﺛم اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺳﻳدات
اﻟرﻳﻔﻳﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ
اﻟﻣﻳﺎﻩ .ﻓﻘد ذﻛرت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﺿوات أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟرﺳﺎﺋﻝ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت إدارة اﻟﻣﺷروع ﺗﻘوم ﻧﺷرﻫﺎ ﻋن أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ .ﻓﻔﻲ
ﻳﻧﺎﻳر  ،2010اﻗﺗﺻر ﻋدد اﻟﺳﻳدات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺷرة رواﺑط
ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  44ﺳﻳدة ﻓﻘط ،أي أن ﻋدد اﻟﺳﻳدات زاد ﺑﻧﺳﺑﺔ  %114ﺣﻳث وﺻﻝ
ﻋدد اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط ذاﺗﻬﺎ إﻟﻰ  94ﺳﻳدة .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة
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ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻓﻘد ﺷﻬد زﻳﺎدة طﻔﻳﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﺣﻳث وﺻﻝ إﻟﻰ  %8ﻓﻘط )ﻣن
 12ﻟ ـ  13ﺳﻳدة(.
 .6وﺟود ﻗﻳﺎدات ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ :وﺟود ﻧﻣﺎذج اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎدات
ﻧﺳﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط ﺷﺟﻊ ﻧﺳﺎء أﺧرﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ .ﻓﻘد أﺟﻣﻌت اﻟﻌﺿوات
اﻟﻼﺗﻲ ﻗﻣن ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم ﺣدﻳﺛﺎً ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ وﺑﺣر اﻟرﺑﻊ
اﻟﺷرﻗﻲ وﻣﺳﻘﻰ ﺻﺎدق راﺿﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻗرار اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎن أﺳوةً ﺑﺗﻠك اﻟﻘﻳﺎدات وﻧﺗﻳﺟﺔ

ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﻧﺳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟرواﺑط ﻟﻬن.

 .7ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻷﻗﺎرب :اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟرواﺑط )اﻟرﺟﺎﻝ( ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺷﺟﻳﻊ زوﺟﺎﺗﻬم
وﺑﻧﺎﺗﻬم وأﺧواﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﻐرض زﻳﺎدة اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟراﺑطﺔ
وﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.
 .8ﻏﻳﺎب اﻟزوج ﺑﺳﺑب اﻟﺳﻔر أو اﻟوﻓﺎة :ﻳزداد إﺣﺳﺎس اﻟﻣرأة ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳﺎب اﻟزوج ،ﺣﻳث أﻋرﺑت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﺿوات ﺑﺄن اﻟﺳﻳدات اﻟﻼﺗﻲ
ِ
ﻳﻌﻠن اﻷﺳرة أو ﻳﺗوﻟﻳن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳﺎب اﻟﻌﺎﺋﻝ ﻳﻘﺑﻠن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم
ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ.
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ﻗﺑﻝ ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ"
ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻲ اﻟﻣرأﻩ اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻧﻬﺞ ﺳﻠوﻛﻳﺎت ﺧﺎطﺋﻪ ﺗﻌود ﻋﻠـﻲ ﺣﻳـﺎﺗﻬن اﻟﺧﺎﺻـﻪ وﻋﻠـﻲ اﻟﺑﻳﺋـﻪ ﺑﺻـﻔﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺿرر ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت  -ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟرﻳـف اﻟﻣﺻـري  -ﻏﺳـﻳﻝ اﻟﻣﻼﺑـس
ﺑﺎﻟﻣﺟﺎرى اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ  ،ﻏﺳﻳﻝ اﻷواﻧﺊ  ،اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺗﻧظﻳف اﻟﻣﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎرى اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ  ،اﻟـﺗﺧﻠص
ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻹﺳﺗﺣﻣﺎم واﻟﺗﻧظﻳف ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗرع  ،ﺗﻧظﻳف اﻟﺣﻳواﻧﺎت واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت واﻟطﻳور
اﻟﻧﺎﻓﻘــﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟــﺎرى اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ  ،واﻟــﺗﺧﻠص ﻣــن ﺑﻌــض اﻟﻣﺧﻠﻔــﺎت اﻟزراﻋﻳــﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟــﺎرى
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ أدي إﻟﻲ ﺗﻠوث اﻟﻣﺟـﺎري اﻟﻣﺎﺋﻳـﺔ وﻋـدم ﺳـرﻳﺎن اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﻓﻳﻬـﺎ ﺑطرﻳﻘـﻪ طﺑﻳﻌﻳـﺔ ٕواﻋﺎﻗـﺔ وﺻـوﻝ
اﻟﻣﻳــﺎﻩ إﻟــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺎت ﻫــذﻩ اﻟﺗــرع .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ أﺻــﺑﺢ ﻫﻧــﺎك ﻣﺷــﺎﻛﻝ ﻋدﻳــدة ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﻌــدم ﻗــدرﻩ اﻟﻣـزارﻋﻳن ﻋﻠــﻲ
ري أراﺿﻳﻬم ﺑطرﻳﻘﻪ ﺟﻳدﻩ ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ وﻋﻠﻲ اﻟﻣزارﻋﻳن اﻟﻣوﺟـودﻳن ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺎت
ﺑﺻﻔﻪ ﻋﺎﻣﻪ .
ﺑﻌد ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ"
واﺟﻪ ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ﺑداﻳﻪ ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﻪ
ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻛﺛرﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن

اﻟﻣﻧﺎطق ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت واﻟﺗﻠوث اﻟﺑﻳﺋﻲ وﻋدم وﺟود ﺗوﻋﻳﻪ ﻛﺎﻓﻳﻪ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدﻝ
ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ .وﻟﻛن أﺳﺗطﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺷﺑﻳك

واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﻳﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ إدارﻩ اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ

وﻣدﻳرﻳﻪ اﻟري أو ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻐﻳر ﺣﻛوﻣﻳﻪ ﻣﺛﻝ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﻪ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﺧﻼف ﺗﻧظﻳم ﺑﻌض ﻧدوات اﻟﺗوﻋﻳﺔ وﺣﺿور ﺑﻌض اﻟﺧﺑراء

اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت.
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ث -اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳدات:
اﻟزﻳﺎدة اﻟﻌددﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ .ﻓدواﻓﻊ وأﺳﺑﺎب
اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋدﻳدة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣرأة ،ﺣﻳث أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣﻝ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرواﺑط واﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌواﻣﻝ اﻵﺗﻳﺔ:
ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ :أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﻳدات اﻟﻼﺗﻲ ﻧﺟﺣن ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ
ﻣﺟﻠس إدارة اﻟرواﺑط أو اﻟﻌﺿوات اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻘﻣن ﺑدور ﻓﻌﺎﻝ داﺧﻝ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط ﻛﺎن
ﻟﻬن ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻌﻳﺎت ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ وﻓﺻوﻝ ﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ.
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ داﺧﻝ اﻷﺳرة :اﻻﻋﺗداد ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣوار أﺳري ﻣﻧذ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ و/أو أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ ﻣن
ﺿﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗرى اﻟﺳﻳدات أﻧﻬﺎ ﺗدﻋم ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛﻣﺎ ﻋﺑرت إﺣدى
ﻋﺿوات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﺑراﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﺻﺎدق راﺿﻲ ﺑﺳﻧﻬور" :ﻣن ﺷب ﻋﻠﻰ
ﺷﻲء ﺷﺎب ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣرأة ﺻوت ﻣﺳﻣوع داﺧﻝ اﻷﺳرة ﺳوف ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺻوت ﻣﺳﻣوع
ﺑﺄي ﻣﻛﺎن".
وﺟود ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات اﻟﻌﺿوات ﺑﺎﻟرواﺑط :ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط ،ﺗﺣﺗﺎج
اﻟﻌﺿوات إﻟﻰ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ .وﻋﺑرت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﺿوات أﻧﻬن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
ﻟﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺗﺛﻘﻝ ﻣن ﻣﻬﺎراﺗﻬن اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺗوﺳﻳﻊ آﻓﺎﻗﻬن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄدوار ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ داﺧﻝ
اﻟراﺑطﺔ.

وﻟم ﺗﺣﺻﻝ أي ﻣن اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ أي ﺗدرﻳﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺋون اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ

واﻗﺗﺻرت اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺳﺎت ﺗوﻋوﻳﺔ ﻋن اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣرأة ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺷروع "ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ" .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌﺿوات ﻓﻛﺎﻧت ورش ﻋﻣﻝ ﺗدرﻳب ﻣﻬﻧﻲ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧﻳﺎطﺔ واﻟﺗطرﻳز وﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻣرﺑﻰ واﻟﻣﺧﻠﻝ واﻟﺣﻠوى وﺗﻧظﻳف وﺗﺧزﻳن اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.
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ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم :ذﻛرت ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺿوات أن اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات ﻳﻌد أﺣد ﻣﻌوﻗﺎت
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻳث أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣدارك اﻟﻣرأة وﻣدى
اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﻼءﻣﺔ.

وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ،اﻗﺗرﺣت ﺑﻌض

اﻟﻌﺿوات أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ إﺟﺎدة اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر آﻟﻳﺔ ﻟﺗﺣﻔﻳز اﻟﺳﻳدات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
وﺟود اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟراﺑطﺔ :ﻗﻠﺔ
اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري وﻏﻳﺎب اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺻﻳب اﻟﻛﺛﻳر
ﻣن اﻟرواﺑط ﺑﺷﻠﻝ ﺣﻳث أن ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ )ﺻﻳﺎﻧﺔ – ﺗﺷﻐﻳﻝ  -ﺗطﻬﻳر( اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن
ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟراﺑطﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻳﻬﺎ اﻟراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﺣﺳب .وﻳﺗطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟو ازرة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ إﺛﺑﺎت
اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣﻘدﻣﺎً ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋروض أﺳﻌﺎر ﻣن ﻣﻘﺎوﻟﻳن وﻣﺳﺗﻧدات ورﻗﻳﺔ ﻛﺛﻳرة ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ
أﻋﺿﺎء اﻟراﺑطﺔ ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ،وﻳؤﺛر ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة.
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :ﻳﺗطﻠب ﻗﻳﺎم اﻟراﺑطﺔ ﺑﺎﻷدوار واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ
ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟوﺣدة
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻟﻛن أﻋرﺑت ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌﺿوات ﻋن ﺗﺿﺟرﻫن ﻣن ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وطﻠﺑﺎت اﻟرواﺑط ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺗﺳرب اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗرع
اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻌﺿوات داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ وﻣن ﺛم ﻳدﻓﻌﻬن إﻟﻰ ﺗرك
اﻟراﺑطﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻘدان اﻷﻣﻝ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿوات داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ ،ﻳﻌﺗﺑر دور اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﻳوي
ﻓﻲ إﻧﺟﺎح ﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﻳﻪ ﻣﻌظم اﻟﻌﺿوات وذﻟك ﻻﻣﺗﻼك
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌدات واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺟﺎح ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت.
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ج -اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋزوف اﻟﺳﻳدات ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ:
 .1اﻟﻌواﻣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:
ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋزوف اﻟﺳﻳدات ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﺑرواﺑط
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرأة
داﺧﻝ اﻷﺳرة ﻣن ﺗرﺑﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ وﻛﺑﺎر اﻟﺳن .ﻓﺎﻟﻣرأة ﺗﻠﻌب دو اًر ﺛﻼﺛﻳﺎً داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ )ﺑﺄﺟر أو ﺑدون( واﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.

وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ،ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻷدوار اﻷﺧرى )اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ(.
 .2اﻟﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟدور اﻟﻣرأة:

ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎً ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻳد ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺎرض ﻟﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣرأة ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻟرﺟﻝ.

وﻗد أدت ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد إﻟﻰ ﻋدم

اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻔﺿﻳﻝ ﻳﻛون ﻟﻠرﺟﺎﻝ ﺧﻼﻝ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة ﺑﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟرواﺑط .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ دور
اﻟرﺟﻝ ﻣﻌروف ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻟﻛن دور اﻟﻣرأة ﻏﻳر ﻣﻌروف أو ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ .وﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻋﺗراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄن اﻟﻣرأة ﺗﻠﻌب دور ﻣﺣوري
ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ .ﺣﻳث ﻳﺗﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟدور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ
ﻓرض ﺑﻌض اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻊ اﻟوﻗت ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻧﻣط ﺣﻳﺎة ﻳﺟب
اﻷﺧذ ﺑﻪ.

وﺗﻌد رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺛﺎﻝ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺣﻳث ﺗﻧﺣﺻر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ

إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوث ﻗﻧوات اﻟري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟطﻔرة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرواﺑط إﻻ أن ﻋﺿوات رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺎزﻟن ﻏﻳر ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻷﺛر اﻟﻣﺗوﻗﻊ.
 .3ﻗﻠﺔ أو ﻏﻳﺎب اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻳﻧﻳﺔ:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،أﻛدت اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ أن وﺟود ﺣواﻓز ﻣﺎدﻳﺔ ﻣن آن
ﻵﺧر ﻳﺷﺟﻊ اﻷزواج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎح ﻟزوﺟﺎﺗﻬم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟراﺑطﺔ .ووﺟود اﻟﺣواﻓز اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ
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ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺳﻳدات أﻧﻔﺳﻬن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻓﻛﻣﺎ ذﻛر ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻣﻌظم اﻟﺳﻳدات ﺗﻧﺿم ﻟﻠراﺑطﺔ ﺑداﻓﻊ
ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات .وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣواﻓز اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ رﺣﻼت ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺧﺑرات ﻟرواﺑط ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت
ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ أو ورش ﻋﻣﻝ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات أو ﺣﺗﻰ ﻛﺎرﻧﻳﻬﺎت ﻋﺿوﻳﺔ
اﻟراﺑطﺔ ﻻﻋطﺎء اﻟﻌﺿوات ﻛﻳﺎن داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 .4ﻋواﻣﻝ داﺧﻠﻳﺔ ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ:
ﻟوﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺿور )اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة( اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أرﺑﻌﺔ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن
اﻟﻌﺷرة رواﺑط ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟرواﺑط ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ .ﻓﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟرواﺑط ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب
واﻟﻣﻼءم واﻟﻣﺷﺟﻊ ﻟﻠﻣرأة.
ﻓﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﺿﻌف اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﺗﺣﺎدات ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟرواﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع
اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻛذﻟك ﺿﻌف اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟداﺧﻠﻲ وﻋدم ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺑﺎﻟراﺑطﺔ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻧﺗظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺑﻌض اﻟرواﺑط،
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺗﺗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺄﻣﺎﻛن ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳدات اﻟوﺻوﻝ ﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﻟﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
أو ﺑﺳﺑب اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﻣﻧزﻝ أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﻟذﻛور ﺣﻳث أن ﻣﻌظم اﻟرواﺑط
ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻣﻘر داﺋم )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟرﺑﻊ اﻟﻛﺑﻳر( .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﻌد اﻟﻌﺷﺎء ﺣﻳث أن ﻫذا اﻟﺗوﻗﻳت ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻌظم اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﻛور ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
ظروف اﻟﻌﺿوات واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﺗﺻر اﻟﺣﺿور ﻣن اﻟﺳﻳدات ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟﻬن
أﻗﺎرب ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗﻠك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ أﻳﺿﺎً ،ﺿﻌف ﻗدرات
اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻌﺿوات )ﺑﻳن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء ﻣﻌﺎً( ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم وﺗﻳﺳﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ
ﻋﺷواﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ٕواطﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺳﺎﻋﺎت طوﻳﻠﺔ.
وﻧظ اًر ﻷن اﻟﺳﻳدات ﻣﺳﺋوﻻت ﻋن ﺗرﺑﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ،ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻳﺿطررن ﻋﻠﻰ اﺻطﺣﺎب

اﻷطﻔﺎﻝ ﻣﻌﻬن ﻟﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﺿوات وﻳﺧﻠق
اﺳﺗﻳﺎء ﺑﻳن اﻟرﺟﺎﻝ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة.
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وﻳﻌﺗﺑر أﻳﺿﺎً اﻗﺗﺻﺎر ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋزوف

اﻟﻣرأة ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻷن ﻟﻳس ﻟدى ﻛﻝ اﻟﺳﻳدات اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﻊ ﻣﺧﻠﻔﺎت
ﻣﻧزﻟﻳﺔ .ﺣﻳث ﻋﺑرت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﺿوات ،وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣزارﻋﺎت ﻣﻧﻬن ،ﻋن رﻏﺑﺗﻬن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟري واﻟزراﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻘﻣن ﺑﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻳن ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻟﻛن ﻏﻳﺎب

ﺗوﺻﻳف واﺿﺢ ﻟدور اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرواﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ووﺟود ﻓﺟوة ﺑﻳن اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻣن
اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻳﻘﻣن ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻠﻳﺎً ﻳؤدي إﻟﻰ ﺣﺻرﻫﺎ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌدودة.

30

دراسة تحليلية عن مشاركة المرأة وفعالية دورھا في إدارة روابط مستخدمي المياه بالفيوم

 -5ﺗوﺻﻳــﺎت ﻟزﻳـﺎدة ﺗﻔﻌﻳـﻝ دور اﻟﻣرأة ﺑرواﺑـط ﻣﺳﺗـﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳــﺎﻩ:
اﻻﺣﺗﻳﺎج إﻟﻰ ﺗﻧﺳﻳق ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ:
• ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻣﻳﺎﻩ
اﻟﺗرع واﻟﺑﺣور ﺣﻳث ﻳرى اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻌﺿوات ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ أن
اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻫو اﻟﻣﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﻠوث اﻟﻣﻳﺎﻩ
• ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻹﻳﺟﺎد أﻣﺎﻛن ﻣرﺧﺻﺔ ﻟﺟﻣﻊ
اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ
• اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣدراس اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ ﻟرﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﺳﻳدات ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻋن أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣرأة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت وﻣن ﺛم ﺟذب ﻋدد أﻛﺑر ﻣن
اﻟﻣزارﻋﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
• اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ ﻟﺗﻘدﻳم ﺑراﻣﺞ
ارﺷﺎد زراﻋﻲ ﻳﻛون ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺳﻳدات اﻟﻣزارﻋﺎت )ﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻧظم اﻟري
اﻟﻣوﻓرة ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ(
• اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﺟﻣﻌﻳﺎت ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﺧﺎرﺟﻲ وﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﻳﺋﻲ
ﺿرورة ﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
• ﺗﻘدﻳم ﺑراﻣﺞ ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋن أﻫﻣﻳﺔ اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
• رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
• رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋن أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وأﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣرأة ﺑﻬﺎ
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• ﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﻳﺔ ﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر ﺗﻠوث اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﺿوات
ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧظﻳم ﺣﻣﻼت ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬﺟﻲ وﻣﺧطط ،ﺣﻳث اﺗﺿﺢ ﻣن اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ أن ﺟﻬود اﻟﻌﺿوات ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺟﺗﻬﺎدات ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺣﺗﺟن إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﻣﺧططﺔ وﻣدروﺳﺔ.
اﻻﺣﺗﻳﺎج ﻟﺑراﻣﺞ رﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
• رﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ إدارة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻬﻧﻲ أﻛﺛر )اﻟﺗوﺛﻳق وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر– إﻋداد أﺟﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت – ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻳﺳﻳر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت( واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟراﺑطﺔ ﺗﻌﻘد ﺑﺷﻛﻝ دوري وﻣﻧﺗظم
• ﺗﻘدﻳم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟرﻓﻊ ﻗدرات وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺿوات واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺗﻛﻠم أو ﺑراﻣﺞ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻷﺧرى )ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﺎوض
– ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت – اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻓرﻳق – اﻟﻘﻳﺎدة – اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ – اﻟﻌرض واﻟﺗﻘدﻳم –
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ...اﻟﺦ(
• ﺗﻧظﻳم دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻌﺿوات اﻟرواﺑط ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﻳب اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ دوري
• رﻓﻊ ﻗدرات اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم ﺣﻣﻼت ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛذﻟك ﺣﻣﻼت اﻟدﻋوة وﻛﺳب
اﻟﺗﺄﻳﻳد ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ
وﻧﺷر اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم
ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻌﺿوات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻏﻳر ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ
• ﺣﻳث أن اﻷﻫداف واﺣدة وﻟﻛن اﻟدواﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻳن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء ،ﻓﻳﺟب اﺷراك اﻟﻣرأة
ﺑﺄﻧﺷطﺔ وﻣﺷروﻋﺎت ﻏﻳر ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﺣواﺋط اﻟﺳﺎﻧدة ﻟﻠﺑﺣور ﻣن
أﺟﻝ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺟﺳور ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﻣدراس و ﺗﻧظﻳم
ﺣﻣﻼت ﻹدﺧﺎﻝ ﻧظﺎم اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ )ﺗرﻧﺷﺎت ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﻘرﻳﺔ( وﺗﻧظﻳم ﺣﻣﻼت
ﻧظﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘرﻳﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺑﻘﻳﺎدة اﻟراﺋدات اﻟرﻳﻔﻳﺎت وﻣدرﺳﺎت اﻟﻔﺻﻝ اﻟواﺣد وﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ
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وﻛذﻟك ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧظﻳم ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺷﺟﻳر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺗرع واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ
أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗطﻬﻳر ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘﻠﻳﻝ إﺻﺎﺑﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﺑﺎﻷﻣراض
• اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرواﺑط ﺣﻳث أﻧﻪ ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼم أو
اﻻﺧطﺎر وﻻ ﻳﺗم اﻻﺳﺗﺷﺎرة أو اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻌﺿوات وﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬن ﻋﻠﻰ أﻧﻬن
ﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن
ﻗﻳﺎم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻷداء ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻘﻳﻳم
ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﻬﺎ:
• ﺗوﺿﻳﺢ أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ
• ﺗوﺿﻳﺢ أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻠﺟﺎن
اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺑﺎﻟرواﺑط
• وﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻣراﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

• إدﺧﺎﻝ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ
اﻟﻣﺎﺋﻲ
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ﻣﻠﺣق ) :(1ﺑﻳﺎن ﺑرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟزاوﻳﺔ وﺑﺣر ﺳﻧﻬور
#

1
2

3

4

5
6

إسم الرابطة

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر

اﻟزاوﻳﺔ

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر
اﻟﺳﻳﻠﻳﻳن
راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر
ﻧﻘﺎﻟﻳﻔﺔ

راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻘﺔ
ﺑروة
اﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﺗﺣﺎد
اﻟزاوﻳﺔ
راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر

اﻟرﺑﻊ اﻟﺷرﻗﻲ

تاريخ اإلنشاء

ﻗرار  71ﻟﺳﻧﺔ 2004
ﻗرار  68ﻟﺳﻧﺔ 2004

ﻗرار  70ﻟﺳﻧﺔ 2004
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ﻣﻠﺣق ) :(2ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
أ -ﻣﺎ ﻫﻲ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ؟
رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻫﻲ ﺗﻧظﻳم ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻲ ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع
اﻟﻔرﻋﻳﺔ )رﺟﺎﻝ – ﺳﻳدات( ﻣن اﻟﻣزارﻋﻳن – اﻟﺳﻛﺎن – وأﺻﺣﺎب اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣزارع اﻟﺳﻣﻛﻳﺔ .وطﺑﻘﺎً ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ،ﺗﺗﻣﺗﻊ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ

ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻬر ﺑﻘرار وزاري ﺧﺎص ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﻣذﻛرة

ﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟو ازرة وﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣوﺿﺢ ﺑﻬﺎ أدوار وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت

ﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن .ذﻟك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻻﺋﺣﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن.
ب -اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ:

• ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓﺿﻝ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ
)ﻛﻣﺎً وﻧوﻋﺎً(

• رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ )اﻟﺗطﻬﻳر
اﻟﻳدوي واﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ – أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟدورﻳﺔ اﻟﺻﻐرى واﻟﻛﺑرى(
• ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث ﻣن ﺧﻼﻝ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ

• ﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وﻓض اﻟﻣﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳن ودﻳﺎً
ت -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن إﻧﺷﺎء رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ:
• ﺗﺣﻘﻳق ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
• ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻻﻗﻼق ﻣن اﻟﺗﻠوث
• ﺗﺣﺳﻳن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻرف

• ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ث -اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ:
• وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟو ازرة
• ﺗﻧﻔﻳذ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟدورﻳﺔ واﻟﺳﻧوﻳﺔ وأﻋﻣﺎﻝ اﻻﺻﻼح اﻟﺻﻐرى واﻟﻛﺑرى
• ﻗﻳﺎس اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﺻد ﻣﻧﺎﺳﻳب اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن
اﻟﺗﻠوث
• ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﻳن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ
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• ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﺗﺻﺎﻝ ﺑﻛﻝ أﺟﻬزة و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري وﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ
ج -اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟرواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺗﻛون ﻣن:
اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ :وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠراﺑطﺔ ،وﺗﻘوم ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ ،وﺗﺷﻣﻝ اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳن ﺑزﻣﺎم اﻟﺗرﻋﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺳﻛﻧﻳﺔ وأﻳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺧرى.
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ :وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟذﻳن ﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻘوم
أﻋﺿﺎءﻫﺎ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس إدارة اﻟراﺑطﺔ ،وﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن ﺗراﻫم ﻟﻌدم اﻻﻟﺗزام ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻻدارة .وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت وأدوار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة راﺑطﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرع اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وأي ﺗﻌدﻳﻼت ﺗط أر ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟري واﻟﺻرف
 اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗﻌﺎﻗدات واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻘروضواﻟﺧدﻣﺎت
 اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻓرد ﻳﺧﺎﻟف اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠراﺑطﺔﻣﺟﻠس اﻻدارة :ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ ﺣﻳث ﻳﻘوم ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ وﻗ اررات اﻟراﺑطﺔ ،وﻳﺗرواح
ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن  15 – 5ﻋﺿو/ة ،ﺷﺎﻣﻼً رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس
واﻟﺳﻛرﺗﻳر وأﻣﻳن اﻟﺻﻧدوق وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﺿﺎء .وﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ.

وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت وأدوار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﺗﺷﻐﻳﻝ وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻋﺔ وﻧظﺎم اﻟﺻرف ﺑزﻣﺎم اﻟﺗرﻋﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺟﻳدة ﻟﻠراﺑطﺔ إدارة ﺷﺋون اﻟراﺑطﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻋداد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ37
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 إﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﺗرﻋﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ وﻧظﺎم اﻟﺻرف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﻝ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ إﻋداج ﻣﺷروع اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺷ ارف ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟراﺑطﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أدوار اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻳن أﻋﺿﺎء اﻟراﺑطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟري واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺟﻳد ﻣﻊ رواﺑط ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻗﻲ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ وﻣﺟﻠساﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﻧدﺳﺔ
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ﻣﻠﺣق ) :(3أﺳﺋﻠﺔ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻌﺿوات اﻟراﺑطﺔ
)أ( ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ:
• ﻫﻝ ﺳﺑق ﻟﻛﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﺧرى ﻗﺑﻝ اﻧﺿﻣﺎﻣك ﻟﻠراﺑطﺔ )أو ﺑﻌد
اﻻﻧﺿﻣﺎم(؟
• ﻫﻝ ﺗﻣﻠﻛﻳن اى اراﺿﻰ زراﻋﻳﺔ )ﻫﻝ ﻳﻣﺗﻠك أي ﻣن أﻋﺿﺎء اﺳرﺗك اراﺿﻲ زراﻋﻳﻰ(؟
• اﻟﻰ اى ﻣدى ﺗﻘوﻣﻳن ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ؟
• ﻣﺎ رأى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻰ اﻫﻣﻳﺔ دور اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ؟

)ب( دواﻓﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة واﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻣن ﺑﻬﺎ داﺧﻝ اﻟرواﺑط:
• ﻣﺎ ﻫﻲ دواﻓﻊ  /أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫو دور رواﺑط اﻟﻣﻳﺎﻩ؟
• ﻣﺎ ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺈدارة اﻟﻣﻳﺎﻩ؟
• ﻣﺎ ﻫو ﻧوع ﻋﺿوﻳﺗك ﺑﺎﻟراﺑطﺔ )ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ  /ﻣﺟﻠس إدارة ...اﻟﺦ(؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻣﻳن أوﺳوف ﺗﻘوﻣﻳن ﺑﻠﻌﺑﻬﺎ داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻰ اﻫم اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻰ ﺷﺎرﻛﺗﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ رأﻳك ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻣﻳن ﺑﻪ داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ؟ إﻟﻰ أي ﻣدي ﺗرون أﻧﻛم ﺗﻘوﻣون ﺑﺄدوار ﻟﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳر ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟

• ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرك ،ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ أو ﺗﺣﺳﻳن دورك أﻛﺛر داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻻﻛﺛر اﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻰ اﻟﺗﻰ ﺗرﻏﺑﻳن ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗدرﻳﺑﺎت/ورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻟﻛم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺧﺑرات/اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻣوﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟراﺑطﺔ؟
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)ج( اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟرواﺑط:
• ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى اﻟﻰ ﻋزوف اﻟﺳﻳدات ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟرواﺑط؟
• ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻛم ،ﻛﻳف ﻳﻣﻛن أن ﻧﺣﻔز ﺳﻳدات أﺧرﻳﺎت ﻟﻠﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟرواﺑط؟
)د( ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف واﻟﻔرص واﻟﻣﻬددات:
• ﻣﺎ اﻟذي ﻳﻣﻳز راﺑﺗطﻛم ﻋن اﻟرواﺑط اﻷﺧرى؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻝ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﻳﻛم ﺑﺎﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫو ﺷﻛﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻛم ﺑﺎﻻﻋﺿﺎء اﻵﺧرﻳن ﺑﺎﻟراﺑطﺔ )وﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟراﺑطﺔ(؟
• ﻣن ﻳﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻳﻼت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﻳر ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش أﺛﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت؟
• إﻟﻰ أي ﻣدى ﺗﺷﻌرون أن ﻟﻛم ﺻوت ﻣﺳﻣوع ورأي ﻣؤﺛر ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓرص اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻠراﺑطﺔ أن ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋم
اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم دﻋم ﻓﻧﻲ ﻟﻠراﺑطﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣوﻧﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻛم داﺧﻝ اﻟراﺑطﺔ؟
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