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الخلفيــة والتحديات

ي اليمــن، الــذي 
اع المســلح الدائــر حاليــا �ف ف كان للــرف

ســبقته أزمــة سياســية –الزالــت مســتمرة – اجتاحــت 
ة عــى قطــاع  البــاد منــذ عــام 2011، آثــار ســلبية كبــري
ــا  ــف أص ــاه – الضعي ــاع المي ــح االآن قط ــاه. أصب المي
ــة  ي للبني

ــز�ئ ر الج ــرف ــبب ال ــار بس ــة االنهي ــى حاف – ع
ي أماكــن أخــرى. 

ي بعــض االئماكــن أو الــكىي �ف
التحتيــة �ف

وقــد أضحــى من الصعــب للغايــة الحفاظ عــى المرافق 
ي الوقت الذي 

واســتعادة تقديــم الخدمــات االئساســية �ف
اع المختلفــة عــى الوصول إىل  ف تتحكــم فيــه أطــراف الــرف
ضافــة  االحتياجــات االئساســية مثــل خدمــات الميــاه. باالإ
إىل ذلــك، لــم يعــد لــدى عمــاء خدمــة توفــري الميــاه 
الميــاه، كمــا أن االنخفــاض،  وســيلة لدفــع رســوم 
ــاه  ــري المي ــل فوات ي معــدالت تحصي

ــام 2011، �ف ــذ ع من
الشــهرية قــد أثــر ســلًبا عــى قطــاع الميــاه أيًضــا. يُعزى 
ي الدفــع إىل ارتفــاع عــدد الرجــال الذيــن 

هــذا العجــز �ف
ي العــادة مزودي االئرس 

فقــدوا مصــدر دخلهــم كونهــم �ف
ي اليمــن. وعــاوة عــى ذلــك، و نظــرا 

بوســائل العيــش �ف

ي 
تعزيز دور المرأة �ف

ي اليمن
إدارة المياه �ف

ملخص 

ف  تتنـــاول هـــذه الورقـــة العاقـــة ب�ي
ي 

النوع االجتماعي والمـــوارد الطبيعية �ف
بالراع. تصف  المتأثـــر  البلِد  اليمـــن؛ 
الورقـــة تأثـــري الحـــرب عـــى وصول 
الميـــاه ومرافق الرف  لمـــوارد  المرأة 
ي عملية 

الصحـــي، وتحلل دور المـــرأة �ف
صنع القرار و توزيـــع المياه. و تذهب 
ي جميع 

الورقة إىل أن مشـــاركة النساء �ف
مســـتويات إدارة الميـــاه والحوكمة أمٌر 
ي غايـــة االئهمية لضمـــان الوصول إىل 

�ف
. ي أســـاسي

الماء كحق إنســـا�ف

ي 
كـــرث أهمية �ف ف التوصيـــات االئ ومـــن بـــ�ي

دماج  ويـــج الإ هـــذا الموجـــز: تعزيـــز الرت
 . ي قانـــون المياه الحاىلي

النـــوع االجتماعي �ف
للـــرف  وطنيـــة  اتيجية  اســـرت تطويـــر  و 
والخاصة،  العامة  المؤسســـات  ي 

�ف الصحي 
ف عى مرافـــق آمنة ومســـتقلة  كـــري مـــع الرت
النســـاء،   / للفتيات  جيـــدة  صيانـــة  ذات 
ي 

�ف االســـتثمار  و  الرجـــال.   / وللفتيـــان 
لمنظور  تســـتجيب  توظيف  سياســـة  وضع 
دارة  النـــوع االجتماعـــي وإيجاد سياســـة الإ
المـــوارد الطبيعية تشـــمل موازنـــة مراعية 
للنـــوع االجتماعـــي. وكذلـــك فتـــح مراكز 
خدمـــة ميـــاه للنســـاء لتعزيـــز حصولهن 
عـــى المياه مـــن ناقات صهاريـــج المياه 
ي 

�ف النســـاء  اك  وإرسث المثـــال.  ســـبيل  عى 
عمليـــة التخطيط والتوزيع عى المســـتوى 
المرأة  ملكيـــة  حقـــوق  وضمان   . المحـــىي

المائية. للمـــوارد 



2 Studyي اليمن
ي إدارة المياه �ف

ـــز دور المـــرأة �ف تعزي

النقطــاع االئجور غــري المدفوعــة لموظفي القطاع 
العــام منــذ صيــف عــام 2016، فقــد انخفــض 
ي يمكنهــا دفــع فاتــورة المياه. إن 

عــدد االئرس الــ�ت
نقــص االئمــوال الناتــج عــن ذلــك يضــع ضغًطــا 

إضافًيــا عــى قــدرات قطــاع الميــاه العــام.

ضافــة إىل ذلــك، فإن أزمــة الوقــود الطويلة  وباالإ
ي يشــان تشــغيل وعمل 

وانقطــاع التيــار الكهربــا�ئ
ي 

�ف المســتقلة  والمرافــق  المحليــة  المؤسســات 
ي جوهر 

معظــم أنحــاء البــاد، وبالتــاىلي يؤثــران �ف
قطــاع الميــاه العــام. و بســبب عــدم قــدرة 
ي 

مؤسســات القطــاع العــام عــى االســتمرار �ف
تقديــم الخدمــات، فقــد تدخل القطــاع الخاص 
ــم لمــلء الفــراغ، غــري أن هــذا  محــدود التنظي
التدخل، مع االئســف، مصحوب بارتفاع االئســعار 
ــا. و ال  ــاه ذات جــودة مشــكوك فيه ــري مي وبتوف
ف العــام والخــاص  ف القطاعــ�ي ــ�ي ــة ب اك توجــد رسث
بشــكل عــام، عــى الرغــم مــن ســعيهما لتحقيــق 
نفــس الهــدف: توفــري الميــاه للســكان. هــذا؛ مع 
ف العام  ف القطاع�ي اكة بــ�ي العلــم بــأن إمكانية ال�ث
ــل  ــاش والتحلي ــا للنق ــد كان موضوع والخــاص ق
أنــه لــم يتــم  ي عــدد مــن أوراق السياســات، غري

�ف
ف التنفيــذ مــن  ي حــري

االئخــذ بتوصياتهــا ووضعــه �ف
طــرف الجهــات المعنيــة.

لقــد تأثــرت النســاء والفتيــات بهــذه الحالــة 
أكــرث مــن الرجــال والفتيــان. فالمعلــوم تقليديــا، 
ي المناطــق الريفيــة، أن أعضاء االئرسة 

خصوصــا �ف
نــاث هــن مــن تــوكل إليهــن مهمــة جلــب  مــن االإ
الميــاه، وبالتــاىلي هــنَّ من يضمــن متطلبات االئرسة 
ايــد.  ف ي بيئــة غــري آمنــة عــى نحــو مرت

وريــة �ف الرف
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ف  ومــن الواضــح أن فجــوة النــوع االجتماعــي بــ�ي
ــن  ي اليمــن والذي

ــاه �ف ــة المي ــن مــن أزم ري المترف
يتخذون قرارات بشأن إدارتها عالية للغاية. فعى 
ي بذلتهــا 

الرغــم مــن المحــاوالت المتعــددة الــ�ت
ــة  ــة والدولي ــة والوطني ــة المحلي ــات الفاعل الجه
ف الوصــول المنصــف إىل خدمــات الميــاه  لتحســ�ي
ي 

والــرف الصحــي، فــإن النســاء يكــدَن يكــنَّ �ف
ف غــري المنظــور إليــه والمعتــرب عندمــا يتعلــق  حــري
ــا  ــات فيم ــع السياس ــرار وصن ــاذ الق ــر باتخ االئم
ــا،  ــن هن ــة. وم ــة الحيوي ــوارد المائي ــق بالم يتعل
فــا بــد أن يكــون أمــر تطويــر وتنفيذ نهج شــامل 
دارة  ي االإ

ي النــوع االجتماعــي �ف
يراعــي الفــروق �ف

ي اليمــن.
المســتدامة للميــاه ضمــن االئولويــات �ف

الماء والــرف الصحي والنوع 
ي اليمن

االجتماعــي �ف

ــي  ــرف الصح ــاه وال ــات المي ــري خدم كان توف
ي 

ي االئصــل قبــل حرب 2015 �ف
والنظافــة ضعيفــا �ف

ي المناطــق الريفيــة 
اليمــن.1 النســاء والفتيــات �ف

ف الميــاه من مســافات  ي كثــري مــن االئحيــان يجلــ�ب
�ف

، و  بعيــدة، ممــا قــد يعرضهــن للتحــرش الجنسي
ــاة  ــاه المفتوحــة، والمعان ي مكامــن المي

الغــرق �ف
جهــاض الناجــم عــن حمــل أوعيــة الميــاه  مــن االإ
ــاه  ــادر المي ــك أن مص ــاف إىل ذل ــة.2 يض الثقيل
المفتوحــة (غالبــا بــرك ميــاه االئمطــار) عــادة مــا 
تكــون ملوثــة للغايــة ممــا يشــكل خطــورة عاليــة 
صابــة بأمــراض منقولــة عــرب  يكــون مــن شــأنها االإ
ي ذلــك، بالنســبة للفتيــات، إتاحــة 

المــاء.3 ويعــ�ف
وبالنســبة  بالمــدارس؛  لالتحــاق  أقــل  وقــت 

http://www.silverfilters.org/Documents/Amran_Final_Report.2008.pdf


3 Studyي اليمن
ي إدارة المياه �ف

ـــز دور المـــرأة �ف تعزي

للنســاء توفــر وقــت أقــل لكســب الدخــل أو 
العنايــة بصحتهــن الشــخصية و صحــة عائاتهن. 
إن الوصــول إىل المــاء أصبــح امــرا أكــرث صعوبــة 
ي 

ضافيــة الــ�ت ؛ فالســاعات االإ مــن أي وقــت مــىف
تنفقهــا النســاء والفتيــات االآن عــى توفــري المياه 
الئرسهــن تزيد من حرمانهن من التعليم االئســاسي 
ي 

ــة واالئمــن الغــذا�ئ ــة الكافي و الخدمــات الصحي
ــراً  ــكل خط ــا تش ــا أنه ــخصية، كم ــة الش والتنمي
عــى ســامتهن الجســدية. يــزداد الوضــع ســوًءا 
ــي  ــرف الصح ــق ال ــود مراف ــدم وج ــبب ع بس
ــاس  ــر الن ــا يضط ــازل، مم ــن المن ــد م ي العدي

�ف
ــن  ــ�ي يتمّك ــة. ول ــن المفتوح ي االئماك

ز �ف ــرب إىل الت
ــاء و  ــل النس ــام، تفض ــح الظ ــرت بجن ــن التس م
الفتيــات االنتظــار ح�ت المســاء لقضــاء حاجتهن. 
جهــاد  هــذا القيــد المفــروض ذاتًيــا يعرضهــن لاإ
النفــسي و احتبــاس البــول وااللتهابــات المثانية، 
ضافــة إىل االعتــداءات الجســدية والضغــوط  باالإ
فهــن.  النفســية خوفــا مــن فقــدان كرامتهــن ورسث
يضــاف إىل ذلــك أن الظــروف الكارثيــة و غيــاب 
ي المــدارس يجعان العائات 

المرافــق الصحيــة �ف
ي إرســال بناتهــا إىل المــدارس. وبمــا أن 

ددة �ف مــرت
بــات جويــة  ات المــدارس قــد تعرضــت لرف عــ�ث
ف و  ــ�ي ــل المتحارب ــن قب ــاً م ــتخدمت مؤقت أو اس
، فــإن احتمــال ذهــاب الفتيــات إىل  ف النازحــ�ي
. وعاوة عــى ذلك،  المدرســة قــد انخفــض أكــرث
ف والمجتمعــات  ف النازحــ�ي اعــات بــ�ي ف تتكــرر الرف
ي 

المضيفــة حــول الوصــول للميــاه، خاصــة �ف
المناطــق ذات درجات الحرارة المرتفعة والموارد 

ــة الشــحيحة. المائي

ي 
النــوع االجتماعــي واتخاذ القرارات �ف

ــاه والرف الصحي قطاع المي

اليمــن بلــد شــحيحة الميــاه حيــث يعتمــد بشــكل 
أســاسي عــى مــوارد الميــاه الجوفيــة االئحفوريــة 
ي توفــر حــواىلي ٪70 مــن اســتخدام الميــاه. 

و الــ�ت
ي 

ويســتخدم ٪90 منهــا للــري بينمــا يذهــب البــا�ت

، يوليو 2017. ي البنك الدوىلي
ي المياه �ف 4  مقابلة مع كبري استشار�ي
CARE/GenCap/Oxfam 2016.  5

ليــة والصناعيــة و االســتهاك  ف إىل االئغــراض المرف
ــاه  ــتخدام المي ــة إىل اس ضاف ــاجد. وباالإ ي المس

�ف
الجوفية، يســتهلك الناس مياه االئمطار الموسمية 
ــري واالســتخدامات  ــراض ال ــع الئغ ــاه الينابي ومي

ليــة. ف المرف

ي حــوض صنعاء، 
إن اســتخراج الميــاه الجوفيــة �ف

عــى ســبيل المثــال، أعــى أربــع مــرات مــن 
داد فقــط مــع  ف إعــادة شــحنه.4 وهــي نســبة ســرت
ــواىلي  ــغ ح ــع البال ي ال�ي

ــكا�ف ــو الس ــدل النم مع
ــار  ات االآالف مــن آب ــور عــ�ث ــك الذك ٪3. ويمتل
ي حيــازة 

للغايــة �ف باســتثناءات قليلــة  الميــاه، 
ي 

نــاث. وهــذا يحــرم النســاء مــن حقهــن �ف االإ
الوصــول اىل هــذه المــوارد واتخــاذ القــرارات 
حولهــا واالســتفادة مــن تجــارة الميــاه المربحــة. 
و مــن الملفــت للنظــر أن حــواىلي ٪90 مــن المياه 
ي الزراعــة، وهــو قطــاع 

المســتخرجة تســتخدم �ف
ــن،  ــاء (وه ــن النس ــا ٪60 م ــه تقرريب ــل في يعم
ي المقــام االئول، قــوة عاملــة غــري مدفوعــة 

�ف
االئجــر).5 وعــى الرغــم مــن هــذا الواقــع، فــإن 
ــاه الــري وبيــع المحاصيــل المحصــودة  إدارة مي
ي 

ــق. �ف ــم المناط ي معظ
ــة �ف ــة ذكوري ــرب مهم تعت

ف أن النســاء يشــكلن أغلبيــة القــوى العاملــة  حــ�ي
ي القطــاع الزراعــي، فــإن صناعــة القرار واالئرباح 

�ف
ك للرجــال. وال تناقش هــذه الحقائق  الماليــة تــرت
ي اجتماعــات 

المتعلقــة بتهميــش المــرأة عمومــاً �ف
ــال،  ــا الرج ــن عليه ي يهيم

ــ�ت ــمية ال ــان الرس اللج
ــا تظــل  ــرأة و همومه ــح الم ــإن مصال ــاىلي ف وبالت
ي إدارة 

ورة مشــاركتها �ف ة، كمــا أن �ف غــري معتــرب
ف بــه. الميــاه أمــر غــري معــرت

طــار التنظيمي االإ

ــق عــدد  ي اليمــن عــن طري
ــاه �ف ــدار قطــاع المي ي

ي تعمــل تحــت مظلــة وزارة 
مــن المؤسســات الــ�ت

ي هــذا الصــدد، تعتــرب كل 
الميــاه والبيئــة. و�ف

مــن الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة، والمؤسســة 
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العامــة للمياه والــرف الصحــي، والهيئة العامة 
لمشــاريع ميــاه الريــف، والهيئــة العامــة لحمايــة 
ي هــذا القطــاع. 

البيئــة هــي الكيانــات المنفــذة �ف
ولــدى وزارة الميــاه والبيئــة و الهيئــة العامــة 
اف والتخصيــص  رسث ــة االإ ــة صاحي للمــوارد المائي
ومراقبــة الموارد المائية. أما المؤسســات المحلية 
المعنيــة بالميــاه والرف الصحــي، فهي مفوضة 
ي 

بتحديــد تعرفــة الميــاه و خطــط االئعمــال و الــ�ت
الميــاه والبيئــة. عــى  تخضــع لموافقــة وزارة 
مســتوى المحافظــات، تعمــل فــروع المؤسســات 
المحلية بشــكل مســتقل عن المؤسســة العامة، و 
ف فقط عــى ٪5 مــن إمدادات  ي بدورهــا تــ�ث

الــ�ت
يــة. ي المناطــق الحرف

الميــاه �ف

طــار التنظيمي  يلــزم مراجعــة عنــا� أساســية لاإ
بشــكل عاجــل من أجــل مراعــاة النــوع االجتماعي 
ي جميــع الجوانــب. واالئهــم مــن ذلــك، يجــب 

�ف
ي 

ــ�ف ــاه اليم ــون المي ــرب قان ــا. يعت ــة تنفيذه مراقب
(القانــون 2002/33) محايــًدا بالنســبة إىل النــوع 
ــاف  ــار اخت ف االعتب ــ�ي ــذ بع ــي، وال يأخ االجتماع
احتياجــات النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات. 
شــارة إىل أن هذا القانون تمــت صياغته  تجــدر االإ
ي وقــت 

ــور فقــط. و�ف ــن الذك ــة م ــل لجن ــن قب م
ي عــام 2004، شــارك عــدد مــن النســاء 

الحــق، �ف
اتيجية الوطنيــة و  ي إصــدار االســرت

مــع الرجــال �ف
 NWSSIP) ــاه ــج االســتثماري لقطــاع المي نام الرب
الميــاه.  قطــاع  تنظيــم  عــادة  الإ  (2005-2009
وع اضطلعــت بــه وزارة الميــاه والبيئة  وهــو مــ�ث
بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والــري. ومــع ذلــك، 
ي مجموعــات 

فــإن مســاهمة حفنــة مــن النســاء �ف
ــكاد  تتيجية بال ــاسرت ــة لـ ــس التابع ــل الخم العم
تكــون ذات اعتبــار، وقــد اقتــرت حينهــا عــى 
ليــة  ف تنــاول التثقيــف الصحــي وإدارة الميــاه المرف
ــف.  ي الري

ــاه �ف ــداد بالمي م ي الجــزء الخــاص باالإ
�ف

وعــى الرغــم مــن مشــاركة عــدد مــن النســاء مــن 
ــة  اتيجية الوطني ــإن االســرت ، ف ف ــ�ي اء الدولي الخــرب
عــى  االجتماعــي  النــوع  إدمــاج  تناقــش  لــم 
طــاق – وال حــ�ت فيمــا يتعلــق بالزراعــة، عــى  االإ
الرغــم مــن ارتفــاع القــوى العاملــة النســائية 

ي وزارة المياه و البيئة 2014.
ف ذكور �ف مقابات مع موظف�ي  6

ــاه.  ــور أع ــو المذك ــى النح ــاع ع ــذا القط ي ه
�ف

ي 
ــة �ف ــات ذات الصل ــف أن السياس ــن المؤس و م

هــذا الســياق ال تتضمــن أي تريــح أو بيــان 
ــوع  ــاج الن ــىي الدم ــذ الفع ــأن التنفي ــح بش واض
االجتماعــي أو مأسســة النــوع االجتماعــي. وعــى 
نمائية  الرغــم مــن ذكر أهميــة بلــوغ االئهــداف االإ
ــة MDGs حــ�ت عــام 2015 مــراراً وتكــراراً  لائلفي
ــة، فــإن مشــاركة المــرأة  اتيجية الوطني ي االســرت

�ف
ليســت ضمــن ذلــك.

ي قطاع المياه 
النــوع االجتماعــي �ف

ــام: التمثيل والتصورات الع

ي
الوط�ن المستوى 

ي قطــاع 
ف الذكــور �ف يــرى العديــد مــن الموظفــ�ي

الميــاه أن إدارة المــوارد المائيــة مهنــة ذكوريــة؛ 
ة  ــرب ــب خ ــة تتطل ــة للغاي ــألة فني ــا مس ــع انه م
ف القادريــن عــى خدمــة هذا  ف والفنيــ�ي المهندســ�ي
القطــاع بمعرفتهــم ومهاراتهــم المهنيــة لتطويــر 
وصيانــة شــبكة الميــاه والــرف الصحــي.6 ومــع 
ي قطاع الميــاه العام 

ذلــك يرجــع غيــاب المــرأة �ف
ــة أن عــدد خريجــات المــدارس  أيضــاً إىل حقيق
الثانوية كان قليا جداً عندما افتتحت الجامعات 
ي أوائــل الســبعينيات. و إذا 

ي اليمــن �ف
الحكوميــة �ف

ــن  ــن ك ــة، فإنه ي البداي
ــة، �ف ــن بالدراس ــمح له س

ت مهنة التدريس  بية؛ إذ اعتــرب يلتحقــن بكليــة الرت
ي 

المهنــة المقبولــة اجتماعًيــا للنســاء. فقــط �ف
ــدأ  ، ب ي

ــات مــن القــرن المــا�ف منتصــف الثمانين
ي 

عــدد قليــل مــن الفتيــات بالتســجيل تدريجيــاً �ف
المــواد الدراســية المخصصــة للطــاب الذكــور، 
مثــل العلــوم الطبيعيــة والدراســات البيئيــة. 
ــوا  ــد تول ــال ق ــت، كان الرج ــك الوق ــول ذل بحل
ي القطاع العام، 

بالفعــل مناصــب صنــع القــرار �ف
ــم  ات له ــكرتري ــن كس ــاء يعمل ــت النس ــا كان بينم
وككادر للتنظيــف. ومــع زيــادة نســبة التحــاق 
، ازداد أيضــا  النســاء بالتعليــم االئســاسي والعــاىلي
ي كانــت تتوســع 

ي المؤسســات الــ�ت
توظيفهــن �ف
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كــون  مــن  فبالرغــم  ذلــك،  ومــع  باســتمرار. 
ــاء،  ــة كالكيمي ــام علمي ــات أقس ــن خريج بعضه
وعلــوم االرض، وعلــوم االحيــاء، والهندســة 
ــك،  ــا إىل ذل ات، وم ــرب ــوم المخت ــة، وعل المدني
ي الوظائف 

فــإن مناصــب النســاء ال تزال مقيــدة �ف
ف أن فرصــة الرجــال  ي حــ�ي

الدنيــا والمتوســطة، �ف
ــوم و  ــدراء عم ــى كم ــب أع ــغل مناص ــرب لش أك
مستشــارين و وزراء ونــواب وزراء (المنصبــان 
ــور  ــى الذك ــرا ع ــزاالن حك ــا و ال ي ان ظ ــري االئخ

ــة). ــاه والبيئ ــذ إنشــاء وزارة المي من

ي عام 
ي صنعاء �ف

ي أجريــت �ف
خــال المقابــات ال�ت

ف الذكور من  2015/2014، أعــرب بعــض الموظف�ي
المســتوى الوظيفي المتوسط إىل المناصب العليا 
ي صنعــاء عــن قناعتهــم 

ي قطــاع الميــاه العــام �ف
�ف

ي 
ة ومعرفــة �ف بــأن الموظفــات ليــس لديهــن خــرب

ــب  ــات واالئنابي ــل المضخ ــدات مث ــب المع تركي
وال يعرفــن طريقــة تشــغيل نظــام ضــخ الميــاه. 
ض مــن أجريــت معهــم المقابــات كذلــك  ويفــرت
قــارب الذكــور ســيمنعون الموظفــات مــن  أن االئ
ــاق؛  ط ــى االإ ــة ع ــارة ميداني ي أي زي

ــاب �ف الذه
ــن  ــيكون م ــه س ــك، فان ــن بذل ــمح له أو، إذا س
ــارات غــري  غــري المناســب أن تخــرج النســاء لزي
ــل  ــج مث ــدة. إن نتائ ــع بعي ــة أو إىل مواق منتظم
ــن. ولنأخــذ  هــذا المنظــور واضحــة عــى عمله
ــة  ــرب المؤسســة المحلي ــال مخت عــى ســبيل المث
النســاء فيــه  الــذي تعمــل  العاصمــة  بأمانــة 
دارة، عــى الرغــم  ي االإ

حــراً كفنيــات و ليــس �ف
مــن مؤهاتهــن المهنيــة.

ي صنعاء أن 
يعتقــد موظفو قطاع المياه الذكور �ف

ي الشــمال يواجهن ضغوًطــا اجتماعية 
زمياتهــم �ف

ي الجنــوب 
وثقافيــة أكــرث مــن النســاء العامــات �ف

ي عــدن). ينظــر 
ي قطــاع إمــدادات الميــاه �ف

(أي �ف
ــة  ــرث حرك ــن أك ــى أنه ــات ع ــاء الجنوبي إىل النس
من  (أي أن الســفر متــاح أكــرث لهــن)، وأنهــن يُحرت
ــور؛ الئن أقاربهــن  ــل زمائهــن الذك أكــرث مــن قب
ون أكــرث انفتاًحــا. ثــم مــرة أخرى،  الذكــور يعتــرب
ي صنعــاء 

ــدرك الرجــال أن زمياتهــم النســاء �ف ي

ي وزارة المياه و البيئة.
ف �ف تم اخذ االحصائيات من سجل الموظف�ي  7

ــكان عملهــن كمــا  كــن م يعملــن بأمانــة، وال يرت
ــن  ــان ويؤدي ــن االئحي ــري م ي كث

ــال �ف ــل الرج يفع
ــة. أشــار أحــد الرجــال  مهامهــن بمســؤولية كامل
ــة  ــذه المعامل ــم إىل أن ه ــت مقابلته ــن تم الذي
ي صنعاء أدت بالتاىلي إىل تفضيل النســاء 

للنســاء �ف
ي قطــاع الميــاه عــى العمــل 

المؤهــات العمــل �ف
ام  ف باحرت مــع المنظمــات الدوليــة؛ الئنهن يحظــ�ي
ف مــاال أكــرث مــن ذلــك المعتــاد  أكــرب ويكســ�ب

. ي القطــاع العــام بكثــري
اكتســابه �ف

ــوزارة  ــة ل ــرأة التابع ــة للم دارة العام ــاإ ــاً ل ووفق
الميــاه والبيئــة، فــإن 22 مــن أصــل 130 موظفــاً 
أعــى  النســاء.  مــن  والبيئــة  الميــاه  وزارة  ي 

�ف
العــام  المديــر  هــو  امــرأة  تشــغله  منصــب 
ي 

ي أنشــئت �ف
دارة العامــة للمــرأة نفســها، الــ�ت لـــاإ

ف وصــول المــرأة إىل الميــاه  عــام 2008 لتحســ�ي
ــيدات  ــاث س ف أن ث ــ�ي ي ح

ــي. �ف ــرف الصح وال
مقابــل 15 رجــاً يشــغلن منصــب رئيــس قســم 
نــاث / الذكــور  (وهــو مــا يقابــل تقريبــاً نســبة االإ
جماليــة 5:1)، فــإن 11 امــرأة مقابــل 25 رجــاً  االإ
ــذا  ــا أن ه ــس إدارة.7 علم ــب رئي ــغلن منص يش
ــف  ــكل التوظي ي هي

المنصــب االئخــري ال يوجــد �ف
ــدل  ــة. وهــذا أمــر ي ــة اليمني ي الخدمــة المدني

�ف
عــى حقيقــة أنــه يُفضــل منــح المــرأة مناصــب 

ــة. ــلطة حقيقي دون س

أس امــرأة واحــدة اطاقــا أيــا مــن مرافــق  ال تــرت
يــن عــى  ي المحافظــات الع�ث

الميــاه وفروعهــا �ف
ــن  ــؤوالت ع ــن المس ــاء ه ــن أن النس ــم م الرغ
ــل  ــاب تمثي ــا. إن غي ــة يومي لي ف ــاه المرف إدارة المي
ي مواقــع صنــع القــرار يــؤدي إىل إغفــال 

المــرأة �ف
قطــاع الميــاه لمعالجــة قضايــا النــوع االجتماعي 
ــا.  ــرار واجتماعاته ــع الق ــع صن ــاريع مواق ي مش

�ف
ي القــرارات ومــا يتبعهــا مــن تنفيــذ  ولذلــك ال تلــ�ب
االحتياجــات العاجلــة للنســاء عــى أرض الواقع.

ــة  دارة العام ــرة االإ ــد مدي ــك، تفي ــاًء عــى ذل وبن
ا مــا يتــم اســتبعادها مــن  للمــرأة أنهــا كثــري
االجتماعــات الحاســمة و ال تؤخــذ عــى محمــل 
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الحصــول عــى حقــوق  الجــد عنــد محاولــة 
نــاث والذكــور، مثــل  ف االإ متســاوية للموظفــ�ي
إتاحــة الحصــول عــى التدريبــات المهنيــة. تظل 
ة عى نطاق واســع أن  الصــورة النمطيــة المنتــ�ث
لية، أو أعمال  ف النســاء أكــرث ماءمــة لائعمــال المرف
ــرح  ــم ط ــة. و يت ــف قائم ــكرتارية أو التنظي الس
ف، واالئعــراف  المفاهيــم االجتماعيــة مثــل الــ�ث
ي 

والتقاليــد كحجــج أخــرى لتقييد الوصــول المه�ف
ــه يمكــن معالجــة هــذه  ــم أن للنســاء، مــع العل
القيــود، عــى ســبيل المثــال، عــن طريــق ضبــط 

توقيــت ســاعات التدريــب.

انيــة لتطويــر  ف لــم تقــدم وزارة الميــاه والبيئــة مري
ــا، عــى الرغــم مــن  االدارة العامــة للمــرأة فعلي
ف رفيعــي  ــل السياســي�ي الوعــود المتكــررة مــن قب
المســتوى. قــد يوحــي هــذا النقــص بشــدة بــأن 
ــة  ــذب المعون ــل إال أداة لج ــرأة ال تمث إدارة الم
ي النــوع 

االئجنبيــة تحــت غطــاء تعزيــز المســاواة �ف
االجتماعــي. عــى ســبيل المثــال، لــم يتــم دمــج 
ي سياســة وزارة الميــاه 

موازنــة النــوع االجتماعــي �ف
والبيئــة. وعــى عكــس مــا يعتقــده العديــد مــن 
ــة  ــن موازن ــرض م ــإن الغ ــوزارة، ف ي ال

ــال �ف الرج
انيــات منفصلة  ف النــوع االجتماعــي ليــس وضــع مري
ــي  ــوع االجتماع ــب الن دراج جان ــن الإ ــاء ولك للنس

انيــة. ف ي عمليــة وضــع المري
�ف

المحلي المستويات 

عــى الرغــم مــن الحــرب، فقــد وجــدت دراســة 
تحليليــة صــادرة حديثــا أنَّ “المجالــس المحليــة 
ي 

ــة �ف ــة العامل ــات القليل ف المؤسس ــ�ي ــن ب ــي م ه
ــات  ــى الخدم ــاظ ع ــى الحف ــادرة ع ــن الق اليم
ــاء  ــإن النس ــف، ف ــع االئس ــن، م ــة “. ولك المحلي

انظر  8
Cummings, Andrew and Al Madhaji, Maged (05.10.2016): 

 ‘Local councils should play a role in stopping famine in Yemen’, in: The National Opinion. Available at  
http://www.thenational.ae/opinion/comment/local-councils-should-play-a-role-in-stopping-famine-in-yemen (15.12.2016).

ــاه  ــاه (مي ــسي هــو إدارة المي ــا الرئي ــا و تشــغيلها. هدفه ــة تنظــم هيكله ــا الئحــة داخلي ــات مســجلة رســميا و له ــاه هــي جه ــات مســتخدمي المي جمعي  9
ي القطــاع 

، و بصــورة خاصــة الئغــراض الــري. لذلــك فعملهــا أســاسي �ف االئمطــار، الميــاه الجوفيــة و العيــون) عــى مســتوى الحــوض و المســتوى المحــىي
ــه النســاء دورا أساســيا. ــذي تلعــب في الزراعــي، و ال

10  مقابلة مع ممثلة المجتمع و التواصل مع إحدى جمعيات مستخدمي مياه حوض صنعاء

ي 
ــس وال �ف ــذه المجال ي ه

ــكل كاف �ف ــن بش ال يمثل
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــاه المحلي ــواض المي ــان أح لج
ة  ي االآونــة االئخري

فــإن دعــم المنظمــات الدوليــة �ف
ي هــذه االئوقــات 

للحفــاظ عــى ســبل العيــش �ف
ســبيل  فعــى  االرتفــاع.8  ي 

�ف آخــذ  العصيبــة 
المثــال، تعمــل منظمــة االئغذيــة والزراعــة لائمم 
ي 

المتحــدة (الفــاو) عــى تعزيــز شــمول المــرأة �ف
جمعيــات مســتخدمي الميــاه (WUAs).9 عــى 
ي الهيكل 

ســبيل المثال، تم إدماج أدوار النســاء �ف
ــاء و  ي حــوض صنع

ــات �ف ــذه الجمعي االداري له
ــة  ي الجوانــب االجتماعي

لكنهــا تظــل محصــورة �ف
واالتصــاالت، وقضايا المــرأة، والتنميــة الريفية، 
ي مجــال 

نتــاج و التوعيــة �ف ف االإ رشــاد وتحســ�ي و االإ
بــأن هــذه  التســليم  ومــع  البيئــة.  و  الميــاه 
ر  قائمــة رائعــة مــن المهــام، إال أن ذلــك ال يــرب
ــل  ــا، مث ــب العلي ــن المناص ــاء م ــتبعاد النس اس
ف العام  رئيــس جمعية مســتخدمي المياه، واالئم�ي
ي 

، وكذلــك مــن المناصــب �ف أو المســؤول المــاىلي
التشــغيل والصيانة. الئســباب اجتماعيــة – ثقافية 
ال تــزال النســاء يواجهــن العديــد مــن التحديــات 
دارة  عنــد محاولــة الحصــول عــى وظائــف االإ
اف ممثلــة  العليــا. ويلخــص هــذا التحــدي اعــرت
إحــدى الجمعيــات: “نحن لســنا مســتعدات لرفع 

أصواتنــا أمــام كل هــؤالء الرجــال”.10 

اعــات حــول المــوارد المائيــة تســعى  ف ي حالــة الرف
 �ف

هذه المؤسسات المحلية إىل حلها بشكل جماعي. 
هــذه المهمــة، أيضا، محصورة بشــكل �يح عى 
ي 

ي التجمعــات الرســمية وغــري الرســمية �ف
الرجــال �ف

ف أن المرأة قــد تلعب أحيانا دورا غري رســمي،  حــ�ي
ــة  ــراف االجتماعي ــمح االئع ــد. ال تس ــذا إن وج ه
بالتجمعــات غــري الرســمية المختلطــة للرجــال 
ــا  ــا هن ي نصفه

ــ�ت ــك ال والنســاء بشــكل عــام. وتل

ي سبتمرب 2017.
�ف

http://www.thenational.ae/opinion/comment/local-councils-should-play-a-role-in-stopping-famine-in-yemen
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ي جميع المناســبات. 
ف �ف تجمعــات تفصــل الجنســ�ي

ي 
وقــد يكــون الســتبعاد المــرأة مــن المســاهمة �ف

مثــل هــذه العمليــات آثــار ســلبية عــى وصولهــا 
إىل المــوارد المائيــة وإدارتهــا.

تــم تأســيس جمعيــات مســتخدمي ميــاه نســائية 
ي 

ــ�ت ــات محافظ ــن مديري ــل م ــدد قلي ي ع
ــط �ف فق

ي عــام 2008، لكنهــا تظــل غــري 
صنعــاء وذمــار�ف

نشــطة بشــكل رئيسي بســبب افتقار العضوات إىل 
داريــة.  مهــارات القــراءة و الكتابــة و المهــارات االإ
ي اســتدرار االئمــوال 

كمــا تواجــه النســاء تحديــات �ف
دارية.  حات مشــاريع وتنفيذ المهام االإ وكتابة مقرت
جمعيــات مســتخدمي الميــاه النســائية والرجاليــة 
لهــا نفــس الوظيفــة: إدارة المــوارد المائيــة عــى 
المســتوى المحىي وجذب االئموال لمشــاريع مياه. 
وع للميــاه، الحظــت المؤلفة  ي مــ�ث

أثنــاء العمــل �ف
ــة  ــاه المحلي ــتخدمي المي ــة مس ــة جمعي أن رئيس
للنســاء كانــت زوجــة رئيــس جمعيــة مســتخدمي 
ــري إىل أن  ــذا يش ــة. وه ــس المنطق ي نف

ــاه �ف المي
ي 

ــ�ت �ف ــاء، ح ــرارات النس ــى ق ــرون ع ــال يؤث الرج
الجمعيــات النســائية المحضــة. ومــع ذلــك، يؤكد 
ي كثــري مــن 

رؤســاء جمعيــات مســتخدمي الميــاه �ف
ناث ويؤكدون  اتهم مــن االإ االئحيــان دعمهــم لنظري
ــى  ــن ع ــاث يحصل ن ــن االإ ــوات م ــى أن العض ع

فــرص تدريــب أكــرث مــن الذكــور.11

الخاص القطاع 

ــاه الخــاص محــدود التنظيــم  يقــوم قطــاع المي
ي المقــام االئول عــى توفــري ميــاه 

وغــري المراقــب �ف
يــة والريفيــة  ي المناطــق الحرف

ــار الخاصــة �ف االآب
اف ومراقبــة الهيئــة  ض أنهــا تحــت إرسث ي يُفــرت

(الــ�ت

. ومــن ثــم يفــرتض �في كثــري مــن  ف
11  عــى مســتوى إدارة جمعيــات مســتخدمي الميــاه، ســواء كانــت رجاليــة أو نســائية، يشــرتط أن يكــون جميعهــم متعلمــ�ي

ف النســاء مرتفعــة للغايــة (حــواىلي  االئحيــان أن تقــوم النســاء المدربــات بدعــم المنظمــات المانحــة بتدريــب نســاء محليــات أخريــات. ال تــزال االئميــة بــ�ي
 . ي

ي جمعيــة مســتخدمي الميــاه واالســتفادة مــن التدريــب المهــ�ف
٪70)، ممــا يقلــل مــن فرصــة الوصــول إىل المعلومــات، لتصبــح مرشــًحة لمناصــب قياديــة �ف

ي التعليــم، ومــن ثــم تطويــر مهاراتهــا مــن أجــل رفاهيــة 
ويزيــد إغــاق فصــول محــو االئميــة منــذ بدايــة الحــرب مــن حرمــان المــرأة مــن حقهــا االئســاسي �ف

أرستهــا وفائدتهــا.
ف الذكور.

قارب أو العامل�ي
ئ

حيان ناقات صهاريج مياه ، ومع ذلك، فإن تشغيلها يقع ضمن نطاق مسؤولية أحد اال
ئ

12  قد تمتلك النساء �في بعض اال
ن النســاء لديهــن قــدرة محــدودة عــى 

ئ
رس الــ�تي تعيلهــا نســاء، فــإن الميــاه الخاصــة ال يمكــن تحملهــا ماليــا، ال

ئ
13  عــاوة عــى ذلــك ، بالنســبة للكثــري مــن اال

الوصــول إىل المــوارد الماليــة.

العامــة للمــوارد المائية و الهيئة العامة لمشــاريع 
ــري  ــاحنات (غ ــاه بالش ــل المي ــف)، ونق ــاه الري مي
ــأة. هــذا  ــاه المعب ــاج المي ــا) و إنت منظــم إطاق
ــان يغطــي أكــرث مــن  ــري مــن االئحي ي كث

القطــاع �ف
ى،  ي المــدن الكــرب

٪50 مــن إمــدادات الميــاه �ف
ي أيــدي الرجــال فحســب. 

صنعــاء كمثــال، وتقــع �ف
يشــمل إطــار عمــل قطــاع الميــاه الخــاص عمليــة 
، وإدارة مياه  ي

ي قنــا�ف
إنتــاج وبيــع الميــاه المعبــأة �ف

االآبــار الخاصــة، وصيانتهــا وتعميقهــا، وتشــغيل 
مضخــات المياه، وتحــرك ناقات صهاريــج المياه 
ــع،  ــتخدام أو التوزي ــة االس ــار إىل نقط ــن االآب م
ي المناطــق الزراعيــة 

وصيانــة شــبكات الميــاه �ف
ــري – بأكملهــا. ومــن  ــاه الئغــراض ال ــع المي وتوزي
ثــم، فــإن الرجــال هــم مــوردو الميــاه الوحيدون 
ي 

ــرت �ف ــة ازده ــي صناع ــاص. وه ــاع الخ ي القط
�ف

ــدرن  ــاء ال ي ــات. النس ــات والراع ــات االئزم أوق
االآبــار وال يقمن بقيادة شــاحنات المياه.12 فعندما 
ل، نــادراً مــا يُســمح للنســاء  ف ينفــد المــاء مــن المــرف
باالتصــال بســائق ناقلــة الميــاه. هــذه هــي مهمــة 
ي لهــم حــول 

أفــراد االئرسة الذكــور، والقــرار النهــا�ئ
موعــد طلــب ناقلــة الميــاه و توصيــل هــذا المورد 
ف بحســب تقديرهــم. و عليــه يجــب تعديل  الثمــ�ي
جميــع القضايــا المتعلقــة بالميــاه، مثــل الطهــي 
ي ذلك 

والتنظيــف، وبالتــاىلي المهــام االئخــرى، بما �ف
ي العديــد مــن 

الذهــاب إىل العمــل أو المدرســة. �ف
االئماكــن، تعتمد النســاء بشــكل كامل عــى الرجال 

فيمــا يتعلــق بتوفــري الميــاه (وتوقيتهــا).13

ــاه  ــاع المي ــزز قط ــام 2011، ع ــداث ع ــد أح بع
ي 

الخــاص الــذي يهيمــن عليــه الرجــال موقعــه �ف
ســوق المياه بســبب انهيار مرافــق المياه العامة. 
ــخاص  ــب االئش ــري متناس ــكل غ ــرت بش ــد تأث وق
ــة ارتفــاع  الضعفــاء الذيــن ال يســتطيعون مواكب
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أســعار الميــاه. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن عــدداً 
ــم يعــد  ــة المتوســطة ل ــن أرس الطبق ــداً م اي ف مرت
ــف  ــل تكالي ــى تحم ــاىلي ع ــت الح ي الوق

ــادراً �ف ق
ناقــات صهاريــج الميــاه وأصبــح يعتمــد بشــكل 
ــل  ــن قب ــاً م ــة مجان ــاه الموزع ــى المي ــد ع اي ف مرت
ف  المنظمــات غــري الحكوميــة الدوليــة والمحســن�ي
ي المناطــق الريفية، فعى الرغم 

. أمــا �ف ف المحليــ�ي
مــن أن النســاء وأطفالهــن هــن وهــم مــن يجمــع 
ي الغالــب ويحمــل الكميــات الثقيلــة إىل 

الميــاه �ف
ــازل، فــإن هــؤالء النســوة ال يســطرن عــى  المن
المــوارد أو يصلــن إىل عمليات صنــع القرار. نادرا 
ــت  ا. و إذا حصــل وامتلك ــرئ ــك النســاء ب ــا تمل م
ا، فعــادة مــا تُســجل تلــك البــرئ باســم قريب  بــرئ
ي الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة، وليــس 

ذكــر �ف
باســم المــرأة نفســها.

ف و  ــكان المحلي�ي تدخالت الس
المنظمــات الدولية

مــداد بالميــاه العــام  ي ظــل انهيــار نظــام االإ
و�ف

المناطــق  ي 
�ف المحليــة  المؤسســات  قبــل  مــن 

عــن  البحــث  إىل  النســاء  تضطــر  يــة،  الحرف
مصــادر ميــاه بديلــة للتنظيــف والطبخ والغســيل 
ب. منــذ عــام 2011، قــام بعــض الرجــال  والــ�ث
المنظمــات  إىل  ضافــة  باالإ ثريــاء،  االئ والنســاء 
الدوليــة، بدعــم تيســري الوصــول إىل الميــاه 
ــى  ــدارس، ع ــن الم ــرف الصحــي لعــدد م وال
ف ولحــج، بمشــاركة الســكان  ي أبــ�ي

ســبيل المثــال �ف
، ال ســيما النســاء والشباب.14  ف ف والنازح�ي المحلي�ي
ــدة  ي ع

ــاه �ف ــات المي ــع خزان ــون بتوزي ــا يقوم كم
ى، مثــل صنعــاء وتعــز،  ي المــدن الكــرب

مناطــق �ف
ويمولــون نقــل الميــاه. ومــع ذلــك، فــإن نظــام 
التوزيــع هــذا يمكــن أن يســبب أيًضــا توتــًرا 
اجتماعًيــا؛ الئن كميــة الميــاه المخصصــة لــكل 
أرسة محــدودة. أصبــح هــذا مصــدر قلــق كبــري 
ــك  ة. و إىل ذل ــري ــات الكب خاصــة بالنســبة للعائ

انظر عى سبيل المثال:  14
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2014): Water Sector Program Yemen.  

Guaranteeing the Yemeni Population a Basic Drinking-water Supply and Sanitation Service Provision, Eschborn.  
Available at https://www.giz.de/de/downloads/giz2014-en-water-sector-programme-yemen.pdf (14.12.2016).

غالبــا مــا يضطــر النســاء واالئطفــال إىل االنتظــار 
ي 

ي طوابــري لعــدة ســاعات للوصــول إىل المــاء. �ف
�ف

كثــري مــن االئحيــان تبــدأ خافــات عنيفــة بينهــم 
حــول دور الشــخص التــاىلي ومقــدار المــاء الــذي 
ــه. وعــادة مــا يكــون الرجــال  تــم الحصــول علي
ف عــن توزيــع الميــاه ونادًرا مــا يتدخلون  مســؤول�ي
ف النســاء أو االئطفال الموجودين  ي المشــادات ب�ي

�ف
ي 

اك المزيــد مــن النســاء �ف هنــاك لجلبهــا. إن إرسث
ي إزالــة هــذه 

عمليــة التوزيــع يمكــن أن يســاعد �ف
ــرة. االئوضــاع المتوت

الخالصــة و التوصيات

ي ومن امتاك 
إن حرمان النســاء من ملكية االئرا�ف

بــار واســتبعادهن مــن عمليــات صنــع القــرار  االآ
ي الموارد المائية 

كلهــا عوامــل تحد من تحكمهــن �ف
وســبل المعيشــة وتحــرم النســاء مــن الحصــول 
ي 

عــى المــاء عــى قــدم المســاواة كحــق إنســا�ف
. فمــن ناحيــة، تصبح النســاء أكــرث ضعفاً  أســاسي
ف ضدهن،  اع، حيــث يــزداد التميــري ف ي أوقــات الــرف

�ف
الئنهــن غالبــاً مــا يضطــررن إىل االضطــاع بالعمل 
ي إعالــة أرسهــن عندمــا يكــون 

ي المتمثــل �ف
ضــا�ف االإ

ت أدوار النــوع االجتماعــي  . تغــري ف الرجــال غائبــ�ي
ي العديــد مــن المناطــق اليمنيــة، ممــا يعــرض 

�ف
ــف  ــى كالعن ــر أع ــاص لمخاط ــكل خ ــاء بش النس
و   ، ذكر/أنــ�ث الجنــس،  أســاس  عــى  القائــم 
التهميــش. ومــن ناحيــة أخــرى، فإن تغيــري أدوار 
ي ك� حواجز تشــاركية 

النوع االجتماعي يســاعد �ف
ف  ي أوقات تمك�ي

اجتماعيــة وسياســية واقتصادية، �ف
. ومــن أجــل منــع  المــرأة عــى المســتوى المحــىي
اف بهــذه  أي رد فعــل عنيــف فإنــه يجــب االعــرت
المكاســب ودعمهــا. بعبــارة أخــرى، يمكــن أن 
تكــون إدارة المــوارد الطبيعيــة بمثابــة نقطــة 
ي نهايــة المطــاف 

ف النســاء، و�ف انطــاق لتمكــ�ي
الوصــول إىل مســار تنميــة فعالــة.

https://www.giz.de/de/downloads/giz2014-en-water-sector-programme-yemen.pdf
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توصيــات إىل مجتمــع وزارة المياه و البيئة15
ي 	 

ــي �ف ــوع االجتماع ــور الن ــاج منظ ــز إدم تعزي
قانــون الميــاه الحــاىلي بمــا يخــدم المتطلبــات 
المحــددة للرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان.

ي 	 
اتيجية وطنيــة للــرف الصحــي �ف وضــع اســرت

ف  ــري ك ــع الرت ــة، م ــة والخاص ــات العام المؤسس
ــدا  ــة جي ــة ومســتقلة و مصان عــى مرافــق آمن

للفتيات/النســاء والفتيان/الرجــال.

ي تطوير سياســة توظيف مســتجيبة 	 
االســتثمار �ف

للنوع االجتماعي وسياســة إدارة موارد طبيعية، 
ــي، و  ــوع االجتماع ــة للن ــة مراعي ــمل موازن تش

ات لرصدهــا وتقييمهــا بانتظام. وضــع مــؤرسث

تعزيــز ملكيــة المــرأة لائرض والميــاه من خال 	 
ف المــرأة مــن  يعــات فعالــة، وتمكــ�ي تطويــر ت�ث

ي ممتلكاتهــا وإدارتهــا بفعالية.
التحكــم �ف

إزالــة العقبــات وخلــق الظــروف المناســبة 	 
ي قطــاع الميــاه مــن 

نــاث �ف لتعزيــز قــدرات االإ
ــة. ــات المهني ــري التدريب ــال توف خ

حشــد المــوارد المالية لتطويــر االئعمال المدرة 	 
ي قطــاع الميــاه، وتقديــم 

للدخــل للنســاء �ف
المســاعدة الفنيــة.

فتــح مراكــز خدمــة الميــاه للنســاء لتعزيــز 	 
وصولهــن إىل الميــاه، مثــل ميــاه الناقــات أو 
ي 

ــاء �ف اك النس ، وإرسث ي
ــا�ف ي قن

ــأة �ف ــاه المعب المي
عمليــة التخطيــط والتوزيــع عــى المســتوى 

. ــىي المح

ي 	 
ف �ف تخصيــص مــوارد ماليــة لتوظيــف مختصــ�ي

النــوع االجتماعــي أو مؤسســات معنيــة بالنــوع 
االجتماعــي الذين يقومون بتعميم أبعاد النوع 
االجتماعــي مــن خــال القيــام بدراســات ذات 

جــراءات الازمة. أهميــة والتوصيــة باتخــاذ االإ

انظر ايضا  15
UNEP, UN Women, PBSO and UNDP (2013): Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential, New York.  

Available at http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/WomenNaturalResourcesPBreport2013.pdf (21.02.2018).

توصيــات للمجتمع الدوىلي
مــن 	  قــل  االئ عــى   15 ٪ تخصيــص  ضمــان 

ي النوع 
ف المرأة والمساواة �ف االســتثمارات لتمك�ي

ي برامــج إدارة الميــاه تمشــيا مــع 
االجتماعــي �ف

خطــة عمــل االئمــم المتحــدة المتعلقــة ببنــاء 
ــي. ــوع االجتماع ــة لمنظــور الن الســام المراعي

إيــاء المزيد مــن االهتمام للســياق االجتماعي 	 
ــن  ــج ع ام ــاريع والرب ي المش

ــىي �ف ي المح
ــا�ف الثق

ي إدارة 
ات محليــات �ف طريــق استشــارة خبــري

المــوارد المائيــة.

ي دراســات متعلقــة بالمــرأة و إدارة 	 
االســتثمار �ف

ــام)،  ــاء الس ــة ببن ــا الممكن ــاه (وعاقته المي
ي ذلــك جمــع البيانــات المصنفــة حســب 

بمــا �ف
ــر  ــوع االجتماعــي والعمــر مــن أجــل تطوي الن
ف عــى الرصــد  كــري قاعــدة أساســية، مــع الرت
نعــاش  امــج بنــاء الســام واالإ والتقييــم لرب

ــاه. ــري عــى إدارة المي ــا تأث ي له
ــ�ت ال

ــي 	  ــوع االجتماع ــا إذا كان الن ــم م ــد وتقيي رص
وعــات  ي الم�ث

يتــم تعميمــه بفعاليــة وكفــاءة �ف
ي يدعمهــا المانحــون. 

امــج الــ�ت والرب

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/WomenNaturalResourcesPBreport2013.pdf


 CARPO الكاتبةعن عن 

وع الم�ث عن 

 (CARPO) ق اكــة مع الــ�ث تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة بال�ث
ف  ف االئلمــان والمقيم�ي ي العــام 2014 مــن ِقَبــل مجموعة مــن الباحث�ي

�ف
ق  ي ألمانيــا مــن ذوي االختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الــ�ث

�ف
بولوجيــا االجتماعيــة.  ، والعلــوم السياســية، واالنرث االئوســط واالئد�ف
اوح عمــل المركــز ضمــن محــور يتجــاور فيــه البحــث العلمــي،  يــرت
ــل  ــي. ويتوجــه العم ي واالئكاديم

ــا�ف ــادل الثق ــع االستشــارة، و التب م
اكــة مــع الجهــات  ي المركــز نحــو تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون وال�ث

�ف
 . ق االئوســط واالئد�ف ي بلــدان الــ�ث

ذات الصلــة مــن المســتفيدين �ف
ي CARPO بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالم 

يؤمــن الباحثــون �ف
ا مــن خــال صنــع  يمكــن لهــا أن تحقــق مســتقبا مزدهــرا و ســلميَّ
اكــة، وعــن طريــق االســتثمار  سياســات تتســم بالشــمول وال�ث
ــات والمــوارد المتاحــة  ــذي يســتفيد مــن كل االمكان االقتصــادي ال
 CARPO َّومــن هنــا، فــإن . ف ف المعنيــ�ي قــة لــدى الفاعلــ�ي والخاَّ
يفتــح القنــوات بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل التفاعــىي للمعرفــة 
، وأصحــاب المبــادرات واالئعمــال، و صنــاع القــرار. ف ف المواطنــ�ي بــ�ي

ــاث  ــز أبح ــرة مرك ــي مدي ــاره ه ــس زب بلقي
التنميــة  و  االجتماعــي  النــوع  ودراســات 
ي جامعة صنعاء. و هي منســقة 

(GDRSC) �ف
ي التنميــة الدولية والنوع 

برنامــج ماجســتري �ف
إىل  يهــدف  الــذي  و   (MIDG) االجتماعــي 
. كما قامت  ف ف مبدع�ي ف تنموي�ي تخريــج مهنيــ�ي
دارة المتكاملة  ي االإ

بتنسيق برنامج ماجستري �ف
للمــوارد المائيــة (IWRM) منــذ عــام 2005 
ي مركــز الميــاه والبيئــة (WEC)، جامعــة 

�ف
ي مجــال “الكيمياء 

صنعــاء. وتحــا�ف زبــاره �ف
ي 

ــوع االجتماعــي والمــاء”. �ف ــة” و “الن المائي
ف عليهــا،  ي تــ�ث

ي االئبحــاث الــ�ت
تدريســها و�ف

تحــاول بلقيس ربــط قضايا النوع االجتماعي 
بالمــوارد الطبيعيــة والتنميــة. عملــت أيضــا 
ي المشــاريع االستشــارية بخصــوص الميــاه 

�ف
ــدى  ي اليمــن ل

ــوع االجتماعــي �ف ــا الن وقضاي
، والوكالــة االئلمانيــة للتعاون  البنــك الــدوىلي
ــى  ــاظ ع ــدوىلي للحف ــاد ال ، واالتح ــدوىلي ال
هــا. تحمــل بلقيــس  الطبيعــة IUCN وغري
يائيــة مــن جامعــة  ف ي الكيميــاء الفري

دكتــوراه �ف
صنعــاء (2004).

bzabara@gdrsc.net :االتصال

لقــد تــم تمويــل تحريــر هــذا التقريــر وتنســيقه مــن خــال 
ي 

وع الممــول مــن DAAD “المناهــج الأكاديميــة �ف المــرش
ي معهــد الدراســات 

ي اليمــن” �ف
بنــاء الســام وبنــاء الدولــة �ف

ــز  ــة مــع مرك اك ــون بالرش ي جامعــة ب
ــة والآســيوية �ف قي الرش

ي جامعة صنعاء 
أبحــاث ودراســات تنمية النوع الجتماعــي �ف

 .CARPO ق كــة مــع الــرش و مركــز الأبحــاث التطبيقيــة بالرش
ي دعمــت تمويــل الورقة 

نشــكر أيًضــا جامعــة روســكيلد الــ�ت
ي المراحــل الأوىل مــن البحث. المواقــف والآراء المعروضة 

�ف
هنــا هــي خاصــة بالمؤلفــة وليــس مــن جامعــة روســكيلد، 

وع. أو DAAD أو �شكاء المــرش

وع “المناهــج االئكاديميــة لبنــاء  ي إطارمــ�ث
تــم نــ�ث هــذه الورقــة �ف

ي اليمــن”، والــذي تمولــه الهيئــة االئلمانيــة 
الســام وبنــاء الدولــة �ف

اكــة التحــول العربيــة  ي إطــار رسث
للتبــادل االئكاديمــي(DAAD) �ف

قيــة  وع هــم معهــد الدراســات ال�ث ي المــ�ث
كاء �ف االئلمانيــة. الــ�ث

ي جامعة بون، مركز أبحاث ودراســات النوع االجتماعي 
واالآســيوية �ف

اكة  ي جامعــة صنعــاء و مركــز االئبحاث التطبيقيــة بال�ث
و التنميــة �ف

ي اليمــن، 
ق CARPO. عــى خلفيــة الحــرب المســتمرة �ف مــع الــ�ث

ي بناء الســام وبنــاء الدولة 
وع إىل المســاهمة �ف يهــدف هــذا المــ�ث

ي البــاد. يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تقويــة الروابــط 
�ف

ــع  ي مجتم
اء �ف ــرب ــاب والخ ــي والط ف والكادراالئكاديم ــ�ي ف الباحث ــ�ي ب

السياســة والتنميــة مــن خــال ورش العمــل والمــدارس الصيفيــة 
ضافــة إىل سلســلة مــن المطبوعــات. والمؤتمــرات باالإ

bonn-sanaa.de :نت وع عى االنرت موقــع الم�ث
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