
مقدمة عن
النوع االجتماعي والبیئة والمیاه في العراق 

تقدیم وإعداد
سلمى قدري



أجندة التدریب: 
الوقت الموضوع

١٠ دقائق  المقدمة
١٠ دقیقة لماذا نتحدث الیوم عن النوع االجتماعي والبیئة والمیاه؟ 
٣٠ دقیقة تعریف النوع االجتماعي ومبدأ التقاطعیة 
٤٥ دقیقة المؤشرات المراعیة لمنظور النوع االجتماعي  في مجال إدارة المیاه 

UNESCO Toolkit))

٤٥ دقائق نشاط تدریبي: إدراج منظور النوع االجتماعي في على خارطة الطریق إلدارة 
الموارد المائیة في العراق 

١٠ دقائق أسئلة والختام 



 لماذا نتحدث الیوم عن النوع االجتماعي والبیئة والمیاه؟
 :نبذة عن األدلة واالحصائیات

النساء ھن أول من یجمع المیاه وینقلنھا عبر المجتمعات الریفیة. في أفریقیا، تقوم النساء بنسبة ٩٠ في المائة •
من أعمال جمع المیاه واألخشاب للمعیشة وإلعداد الطعام.

تتغییب الفتیات عن المدرسة وتتسرب من التعلیم عندما تكون منازلھن بعیدة عن مصدر المیاه. ویرجع ذلك إلى •
مشاركتھم في أنشطة جمع المیاه، والتي قد تستغرق ما یصل إلى 4-5 ساعات في الیوم. 

عدم وجود مرافق صحیة آمنة ونظیفة یشكل مصدر للخذي، وعدم الراحة وانعدام األمن بالنسبة للمالیین من •
النساء حول العالم.

تواجھ النساء العدید من المشاكل الصحیة بسبب نقلھن لبرامیل وخزانات المیاه أوحمل األواني فوق رؤوسھن.•
تنتج المزارعات ٤٥-٨٠ في المائة من جمیع المواد الغذائیة في البلدان النامیة، بناءاً على المنطقة.•
على الصعید العالمي، أقل من 15 في المائة من مالك األراضي من النساء. یتراوح أصحاب األراضي اإلناث •

من ٥ في المائة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا إلى ١٨ في المائة في أمریكا الالتینیة.
تعتبر المجتمعات المحلیة مصدر قیم للمعرفة والمھارات التقلیدیة و لتقدیم الحلول القائمة على الطبیعة.•



آثر التدھور 
البیئي على 

النساء 
والرجال 
واألوالد 
 والبنات 

األدوار والمسئولیات

المشاركة وإدراج 
النوع االجتماعي في 
الحلول والتدخالت 
المتعلقة بالبیئة 

والمیاه



تعریف النوع االجتماعي ومبدأ التقاطعیة 



ما مفھومك للنوع االجتماعي؟ إلى ماذا یشیر النوع 
االجتماعي؟



النوع االجتماعي 
الصفات االجتماعیة (ولیست البیولوجیة) ▪

والمعاییر واألدوار والتوقعات التي تعتبر 
مناسبة لمجموعات من الرجال والنساء من 
قبل مجتمع معین في وقت معین والتي تم 
تعلمھا من خالل التربیة والتنشئة االجتماعیة. 

یشكل ویعزز الجندر عالقات القوة بین ▪
النساء والرجال. 

متغیر تشكل اجتماعًیا

التمییز القائم على الثقافة 
والطبقة والعرق یحدد األدوار والفرص

النوع االجتماعي



الجنس:
یتحدد الجنس بالوالدة. ▪
وھو أمر شامل وغیر قابل للتغییر.▪
 عندما نشیر إلى الجنس، فنحن نتحدث ▪

عن الصفات الفسیولوجیة والخصائص 
البیولوجیة التي تحدد بنیة الذكر واألنثى.

غیر متغیر بیولوجي

شامل یحدده المیالد

الجنس



ما ھي األدوار والمسئولیات التي یقوم بھا النساء والرجال في 
المجتمع العراقي؟ ھل یوجد اختالفات أم ھي أدوار مماثلة؟



النساء لسن مجموعة متجانسة
النساء لسن مجموعة متجانسة، لكن ھناك ▪

تنوًعا بینھم بسبب تقاطع الجندر مع عوامل 
آخري تساھم في تشكیل الھویة، مثل العمر 
والعرق والوضع االجتماعي واالقتصادي 
(مستوى الدخل) والتعلیم والدین وما إلى 

ذلك.
تتداخل ھذه الھویات واالنتماءات وتتفاعل ▪

مع بعضھا البعض وتشكل ھویة معقدة 
وفریدة من نوعھا من المجموعات النسائیة.



Intersectionality Approach – مبدأ التقاطعیھ

االضطھاد والتمییز على أساس العرق •
والنوع االجتماعي والطبقة 
االجتماعیة والجنسیة وما إلى ذلك، ال 
تتصرف بشكل مستقل عن بعضھا 
البعض في حیاتنا الفردیة أو في 

ھیاكلنا االجتماعیة.
 بدالً من ذلك، یتشكل كل نوع من •

أنواع االضطھاد أو التمییز بواسطة 
اآلخرین ویعمل من خاللھ. 



تحلیل البیئة من منظور النوع االجتماعي

Swedish Society for Natural Conservation

١. القیود والتحدیات الرسمیة وغیر الرسمیة
٢. تقسیم العمل والمھام 

٣. الوصول إلى الموارد والتحكم فیھا



المؤشرات المراعیة لمنظور النوع االجتماعي  في مجال 
UNESCO Toolkit)) إدارة المیاه



المؤشرات المراعیة لمنظور النوع •
االجتماعي (الجندر) لتقییم المیاه 
ورصدھا وإعداد التقاریر بناًء على 
 UNESCO and World Water
 Assessment Program (WWAP)

(٢٠١٩) Toolkit

تھدف تلك المؤشرات إلى تقییم إدراج •
منظور االجتماعي في كافة المجاالت 

المتعلقة بالمیاه. 
یتم تجمیع المؤشرات تحت مواضیع •

رئیسیة وموضوعات فرعیة، التي تھدف 
إلى جمع البیانات والمعلومات الكمیة 

والنوعیة.



 المجاالت الرئیسیة لتقییم مراعاة منظور النوع االجتماعي
 :في التدخالت المتعلقة بإدارة المیاه في العراق

إدارة المیاه المستجیبة للنوع االجتماعي (الحوكمة)1.

 میاه شرب آمنة والصرف الصحي والنظافة2.

مصادر المعرفة الخاصة بالنوع االجتماعي3.

إدارة المیاه العابرة للحدود4.

استخدام المیاه من أجل الزراعة 5.

استخدام المیاه من أجل للصناعة والمشاریع6.

إدارة موارد المیاه القائمة على حقوق اإلنسان7.

المیاه والھجرة والنزوح وتغیر المناخ8.

المعارف األصلیة والتقلیدیة وحقوق المجتمعات المحلیة 9.

التثقیف والتدریب في مجال المیاه10.



إدارة المیاه المستجیبة للنوع االجتماعي (الحوكمة)
األطر السیاسیة المراعیة للنوع االجتماعي 1.

عدد ونسبة أطر سیاسات المیاه المستجیبة للنوع االجتماعي وحالة التنفیذ. •
النسبة المئویة لمخصصات الموازنة الوطنیة واإلجراءات الخاصة بإدماج النوع االجتماعي في أطر سیاسة •

المیاه.
تدابیر لرفع الوعي العام عن النوع االجتماعي في أطر سیاسة المیاه. •

إدارة مستجیبة للنوع االجتماعي في مؤسسات حوكمة المیاه2.
عدد الموظفین اإلناث/ الذكور في مناصب وظیفیة مختلفة. •
السیاسات واإلجراءات التي تتعامل مع تحسین التكافؤ واإلنصاف بین الجنسین في الھیئات المتعلقة بإدارة •

المیاه.
نسبة مشاركة الموظفین من اإلناث والذكور في عملیات صنع القرار.•
وجود مناصب وظیفیة من الذكور واإلناث مسؤولة عن إدماج النوع االجتماعي في الوزارات الوطنیة  . •
اإلجراءات المتعلقة بالتنسیق بین الھیئات المعنیة بالبیئة والھیئات المعنیة بشئون المرأة . •

برامج ومشاریع المیاه المراعیة لمنظور النوع االجتماعي3.
إجراءات جمع وتحلیل البیانات االجتماعیة المصنفة حسب الجنس.•
عدد ونسبة المشاریع المتعلقة بالمیاه التي أدرجت بیانات كمیة ونوعیة خاصة بالنوع االجتماعي.•
 عدد ونسبة مشاریع المیاه التي تشمل ضمانات اجتماعیة وبیئیة لحمایة سبل العیش المحلیة لإلناث والذكور. •



میاه شرب آمنة والصرف الصحي والنظافة 
حصول األسر على المیاه الصالحة للشرب 1.

واالستخدام المنزلي
عدد المشتركین المسجلین/ المستھلكین المتصلین •

بإمدادات المیاه المنقولة باألنابیب مصنفة حسب 
الموقع الجغرافي للمنزل. 

عدد األسر المعیشیة غیر الموصولة بإمدادات •
المیاه المنقولة باألنابیب مصنفة حسب الجنس 

وعمر رب األسرة والموقع الجغرافي للمنزل.
عدد األسر التي تجمع / تجلب المیاه للشرب •

ولالستخدام المنزلي مفصلة حسب الجنس وعمر 
رب األسرة والموقع الجغرافي للمنزل داخل منطقة 

المسح.
عدد األسر المعیشیة التي تشتري المیاه للشرب / •

لالستخدام المنزلي من بائعي المیاه بشكل منتظم 
مصنفة حسب الجنس وعمر رب األسرة.



میاه شرب آمنة والصرف الصحي والنظافة 
  .2مسؤولیة إدارة المیاه واتخاذ القرار داخل 

األسرة
تقسیم المسؤولیة حسب الجنس والعمر •

والموقع في األسرة لجمع أو شراء ونقل 
وتخزین المیاه وجعل المیاه صالحة للشرب 
واالستخدام المنزلي؛ الوقت غیر المدفوع الذي 

یقضیھ في ھذه المھام.
تصور أفراد األسرة من الذكور واإلناث فیما •

یتعلق بالوقت الذي یقضیھ في جمع وجلب 
المیاه؛ نوع القیود في جلب المیاه. 

تصورات وآراء أفراد األسرة مصنفة حسب •
الجنس والعمر فیما یتعلق داخل األسرة باتخاذ 
القرار (بما في ذلك حل الخالفات) حول 

تخصیص المیاه لالستخدامات المختلفة.



میاه شرب آمنة والصرف الصحي والنظافة 
  .3وصول األسرة إلى الصرف الصحي اآلمن وخدمات النظافة العامة: 

رغبة وقدرة أفراد األسرة من الذكور واإلناث على تخصیص میزانیة األسرة لبناء وصیانة مرفق للصرف •
الصحي.

استخدام ووجھھ نظر اإلناث والذكور داخل المنزل حول 1) فائدة المیاه و2) إمكانیة الوصول للمیاه و3) •
الجودة والنظافة لمرفق الصرف الصحي المتوفر (حدد نوع المرفق) ومنطقة الغسیل .

عدد المنازل المتصلة / غیر المتصلة بشبكة الصرف الصحي أو وسیلة بدیلة للصرف الصحي.•
وصول الذكور واإلناث إلى االئتمان الرسمي/غیر الرسمي أو الدعم الحكومي/غیر الحكومي من أجل: أ) بناء •

 وصیانة مرفق للصرف الصحي . 

  .4الوصول إلى الصرف الصحي اآلمن والنظافة في األماكن العامة:
التصورات والمخاوف لدى الذكور واإلناث (من البالغین / األطفال / كبار السن / ذوي القدرات المختلفة) •

بشأن 1) توافر المیاه و2) إمكانیة الوصول للمیاه و3) جودة المیاه في األماكن العامة (مثل األسواق 
والمستشفیات واألماكن السیاحیة وساحات المدینة) ومرافق الصرف الصحي والنظافة العامة، حسب الموقع 

الجغرافي في منطقة المسح.
عدد المدارس االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة (مع الموقع الجغرافي) التي لدیھا صرف صحي منفصل ومرافق •

نظافة لألوالد والبنات وطاقم العاملین بالمدرسة. 



إدارة المیاه العابرة للحدود
الحوكمة المراعیة لمنظور النوع االجتماعي في الھیئات 1.

واللجان الوطنیة والدولیة التي تتعامل مع المیاه العابرة 
للحدود: 

عدد ونسبة مشاریع وبرامج المیاه العابرة للحدود التي تجمع •
وتراجع البیانات االجتماعیة واالقتصادیة وبیانات سبل العیش 

المصنفة حسب الجنس ومبنیة على عملیة تشاور مع اإلناث 
والذكور من السكان المحلیین قبل التخطیط الستثمارات البنیة 

التحتیة.
مشاركة الموظفین وأعضاء مجلس اإلدارة الذین یشغلون •

مناصب في عملیات صنع القرار في ھیئات ولجان المیاه 
الوطنیة والدولیة التي تتعامل مع المیاه العابرة للحدود وعدد 

وطبیعة القرارات الخاصة بالنوع االجتماعي الناتجة عن 
مساھمة المرأة والرجل في صنع القرار.

حضور وطبیعة اإلجراءات الخاصة بمشاركة الذكور واإلناث •
من المجتمعات المحلیة في اتخاذ وصناعة القرار في إدارة 

المیاه العابرة للحدود (TWM)؛ عدد وطبیعة القرارات 
واإلجراءات الخاصة بالنوع االجتماعي نتیجة ھذه المشاركة.



إدارة المیاه العابرة للحدود
  .2تأثیر إجراءات ومشروعات المیاه العابرة للحدود على الذكور واإلناث في المجتمعات 

المحلیة:
منظور الذكور واإلناث في المجتمعات المحلیة فیما یتعلق بالتأثیرات على موارد المیاه المحلیة (المیاه •

السطحیة والمیاه الجوفیة) والنظم اإلیكولوجیة وسبل العیش نتیجة للبرامج والمشاریع المتعلقة بإدارة 
المیاه العابرة للحدود. 

عدد أفراد الذكور واإلناث في األسر المحلیة المھاجرة بشكل موسمي أو دائم بسبب تدھور مصادر •
المیاه المحلیة ونتیجة للنزاعات حول موارد المیاه المشتركة على المستوى الوطني ودون الوطني 

والمستوى الدولي.
عدد وطبیعة اإلجراءات التي یتخذھا اإلناث والذكور من المجتمعات المحلیة والفئات االجتماعیة، من •

أجل التخفیف أو حل النزاعات االجتماعیة أو السیاسیة المتعلقة بالمیاه العابرة للحدود.



المیاه والھجرة والنزوح وتغیر المناخ
عدد أفراد األسرة/المجتمع المصنفین حسب الجنس والعمر الذین •

ھاجروا بشكل دائم أو نزحوا أو انتقلوا في مكان أخر بسبب تدھور 
أنظمة المیاه.

منظور أفراد األسرة/المجتمع من الذكور واإلناث مفصًال حسب •
الجنس والعمر حول تأثیر تغیر المناخ على المیاه العذبة والنظم 
البیئیة الساحلیة والمیاه الجوفیة الناجمة وكیف یؤثر ذلك على 

استدامة سبل العیش وتلبیة احتیاجات المعیشة.
عدد أفراد األسرة / المجتمع المصنفین حسب الجنس والعمر الذین •

ً أو ینتقلون إلى مكان آخر بسبب ظواھر الطقس  یھاجرون موسمیا
المتطرفة.

تصور أفراد األسرة من الذكور والنساء فیما یتعلق بالتغییرات في •
المھام واألدوار والمسؤولیات المبنیة على النوع االجتماعي داخل 
األسرة، عندما یھاجر بعض أفراد األسرة بشكل موسمي أو دائم وأو 

یتعرضوا للنزوح الطوعي أو القسري.



بناًء على المؤشرات التي تم عرضھا، ما ھي أھم المقترحات لكي نضمن أن السیاسات
 والبرامج المتعلقة بالمیاه تراعي منظور النوع االجتماعي؟ 



نشاط تدریبي: إدراج منظور النوع االجتماعي في على 
خارطة الطریق إلدارة الموارد المائیة في العراق 



مناقشات جماعیة
تقسیم المشاركین إلى ثالث مجموعات

المجموعة األولى: رفع الوعي والثقافة البیئیة لدى المواطنین والمؤسسات. 
كیف نضمن أن أنشطة رفع الوعي والثقافة البیئیة تراعي منظور النوع االجتماعي؟ •
ما ھي اقتراحاتكم لضمان أن المحتوى التوعوي البیئي یدرج منظور النوع االجتماعي ویشمل •

اآلثار المحتملة للتدھور البیئي على جمیع فئات المجتمع؟ 
كیف یمكن ضمان وصول حملة التوعیة البیئیة إلى الفئات األكثر ضعفاً؟ ما ھي األدوات •

األسالیب التي یمكن استخدامھا لرفع الوعي البیئي على المستوى المحلي؟



المجموعة الثانیة: (العمل التشاركي) التعاون والتشارك المؤسساتي ما بین الحكومة 
الفیدرالیة والمحافظات واألقالیم باإلضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني 

 والمؤسسات والمنظمات الدولیة – تحت مظلة المجلس األعلى للمیاه. 
عند خلق شراكات للتعامل مع التحدیات البیئیة والتحدیات المتعلقة بالمیاه، كیف نضمن أن احتیاجات •

وأولویات جمیع شرائح المجتمع، بما فیھا النساء والشباب والفئات األقل تمثیالً، یتم أخذھا في االعتبار؟ 
من ھم الجھات الفاعلة التي یمكن أن نتعاون معھم لنضمن أن سیاسات المیاه تراعي احتیاجات جمیع •

فئات المجتمع، بما في ذلك إدراج منظور النوع االجتماعي؟ 
ما ھي التحدیات التي یمكن أن تعرقل مشاركة المجتمع المدني والجھات الفاعلة على المستوى المحلي؟ •



المجموعة الثالثة: وضع استراتیجیة وطنیة إلدارة المیاه وتطویر النظم البیئیة؟ 
ما ھي اقتراحاتكم لضمان أن االستراتیجیة الوطنیة إلدارة المیاه تراعي منظور النوع االجتماعي •

وتتعامل مع التحدیات المتعلقة بالمیاه بشكل شمولي؟ 
ما ھي عوامل التمكیین الرئیسیة التي یجب توافرھا لتصمیم وإعداد استراتیجیة وطنیة إلدارة المیاه •

تراعي منظور النوع االجتماعي؟ 
كیف ندرج الربط بین النوع االجتماعي والبیئة بشكل مؤسسي داخل المؤسسات الحكومیة؟ •





التقییم: 



شكراً  جزیالً


