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Abbreviations and acronyms

AECID  Spanish Agency for International Development Cooperation

AICS  Italian Agency for Development Cooperation

BTC  Belgian Development Agency

ECHO  European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations 

EU   European Union

FGD   Focus Group Discussion

GIZ  German International Cooperation

GRB  Gender Responsive Budget

GVC  Gruppo di Volontariato Civile

HH  Household

INGO   International Non-Governmental Organization

IHL  International Humanitarian Law

IHRL                       International Human Rights Law

LRRD  Linking Relief, Rehabilitation and Development

M&E  Monitoring and Evaluation

NGO  Non-Governmental Organization

PM&E  Participatory Monitoring and Evaluation 

SADD   Sex and Age Disaggregated Data

SO  Strategic Objective

SSI  Semi-Structured Interview

UN Women  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF  United Nations Children‘s Fund

WASH   Water, Sanitation and Hygiene

المختصــرات

الوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي   AECID

الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي   AICS
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مكتــب المفوضيــة االوروبيــة للحمايــة المدنيــة وعمليــات المســاعدات اإلنســانية    ECHO

االتحــاد األوروبي    EU

مناقشــات المجموعــات البؤريــة    FGD

التعــاون الدولــي األلمانــي   GIZ

ميزانيــة االســتجابة للنــوع االجتماعــي   GRB

ــة المدنيــة المجموعــة التطوعي   GVC

االسرة   HH

منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة    INGO

القانــون اإلنســاني الدولــي   IHL

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان   IHRL

ربــط اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة   LRRD

مراقبــة و تقييــم   M&E

منظمــة غيــر حكوميــة   NGO

عمليــة المراقبــة و التقييــم القائمــة علــى مبــدأ المشــاركة   PM&E

البيانــات المصنفــة حســب الجنــس والعمــر   SADD

الهــدف االســتراتيجي   SO

مقابلــة شــبه منظمــة   SSI

هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة   UN Women

منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  UNESCO

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(  UNICEF

قطاعــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة   WASH



Forewords

Women are central in utilizing and conserving water on a daily basis and everywhere in the 
world. Ensuring that women have equal access to water resources and are participating in the 
formulation of water policies and strategies is particularly important in this region, where water 
is scarce and contended between communities. This Gender & Wash Toolkit is an important step 
towards making sure that the right knowledge on essential gender mainstreaming processes 
is available to all local and international actors working in water related programming. We 
are proud, as EU Lead donor on gender, to have contributed to this tool and we hope it 
will encourage many to work all together towards a more equitable, gender sensitive and 
sustainable water management.

AICS Jerusalem

Women and men of all ages, with and without disabilities, have different needs, priorities 
and expectations when it comes to full and proper access to water, sanitation and hygiene 
(WASH). The unique context in Palestine and the protracted crisis affect all aspects of life 
for Palestinian people, including their roles, traditions and practices related to WASH. GVC 
takes this into account and the present toolkit is a concrete instrument to put into practice the 
general worldwide guidelines for mainstreaming gender in WASH. GVC strongly believes that 
promoting gender equity in WASH interventions are fundamental means to achieve greater 
impact in terms of human rights, protection and sustainability. This Toolkit has been specifically 
designed and adapted to the context in Palestine and responds to tangible needs of supporting 
both developmental and humanitarian WASH actors in properly mainstreaming gender in their 
interventions, a crucial yet not always easy task.

GVC Occupied Palestinian Territory

مقدمــة

النســاء والرجــال مــن كافــة االعمــار ســواء اصحــاب احتياجــات خاصــه ام غيــر ذلــك، لهــم اولويــات وتوقعــات و احتياجــات 
الوضــع  ان  الصحــي.  الصــرف  وخدمــات  الميــاه   علــى  المناســب  الكامــل  بالحصــول  االمــر  يتعلــق  عندمــا  شــخصيه 
القائــم والمتــأزم فــي فلســطين منــذ زمــن بعيــد يؤثــر ســلبيا علــى كل مناحــي الحيــاة للشــعب الفلســطيني، بمــا فــي 
ذلــك الممارســات والعــادات وتبــادل االدوار التــي لهــا عالقــه بالميــاه والصــرف الصحــي. المؤسســه الطوعيــه المدنيــه 
ــد عامــه  ــر ادوات ملموســه لوضــع قواع ــم اعدادهــا تعتب ــي ت ــة االدوات( الت ــار مــا ســبق وان )مجموع ــن االعتب تاخــذ بعي
والصــرف  بالميــاه  عالقــه  لــه  بمــا  الجنســاني  المنظــور  مراعــاة  لتعميــم  عالمــي،  علــى مســتوى  للممارســات  ودليــل  

الصحــي.
تؤمــن الحركــه الطوعيــه المدنيــه عميقــا  ان نشــر المســاواه بقضايــا الجنســانيه بمــا يتعلــق بالتدخــالت فــي مواضيــع 
اعظــم علــى مســتوى حقــوق االنســان، والحمايــه  اثــر  لتحقيــق  انمــا هــو وســائل اساســيه  الصحــي  الميــاه والصــرف 
الخصــوص بمــا ينســجم مــع المضمــون والموضــوع  واالســتدامه. ان )مجموعــة االدوات( هــذه صممــت علــى وجــه 
واالغاثــه  التنميــه  مــن  لــكل  والمنفذيــن  القائميــن  لدعــم  الملموســه  االحتياجــات  مــع  يتجــاووب  حيــث  الفلســطيني، 
علــى  وهــي مهمــة  تدخالتهــم،  فــي  الجنســاني  المنظــور  لتعميــم  الصحــي  والصــرف  الميــاه  فــي مواضيــع  االنســانيه 

درجــه مــن االهميــه ولكنهــا ليســت ســهلة دائمــا

المؤسســة الطوعيــة المدنيــة اإليطاليــة - األراضــي الفلســطينية المحتلــة

تعتبــر المــرأة عنصــرا أساســيا فــي اســتخدام الميــاه وحفظهــا علــى أســاس يومــي وفــي كل أنحــاء العالــم. إن ضمــان 
الميــاه  واســتراتيجيات  سياســات  فــي صياغــة  والمشــاركة  الميــاه  مــوارد  علــى  المســاواة  قــدم  علــى  المــرأة  حصــول 
أمــر بالــغ األهميــة فــي هــذه المنطقــة، حيــث نــدرة الميــاه وصعوبــة الحصــول عليهــا فــي المجتمعــات. وتعــد أدوات 
النــوع االجتماعــي والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة خطــوة هامــة نحــو التأكــد مــن أن المعرفــة الصحيحــة 
النــوع االجتماعــي األساســية متاحــة لجميــع الجهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة العاملــة فــي  بشــأن عمليــات ادمــاج 
االجتماعــي  النــوع  فــي قطــاع  الرئيســية  المانحــة  الجهــة  فخــورون، بصفتنــا  ونحــن  بالميــاه.  المتعلقــة  البرامــج  مجــال 
مــن االتحــاد األوروبــي ، بالمســاهمة فــي هــذه األداة ونأمــل أن تشــجع الكثيريــن علــى العمــل معــا مــن أجــل تحقيــق 

إدارة ميــاه أكثــر إنصافــا واســتدامة ومراعــاة للنــوع االجتماعــي.

مقدمــة الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي  - القــدس



Forewords

Sustainable management of water resources is vital to the Palestinians’ long-term prosperity. Water is 
essential for human and other life, and crucial for the development of agriculture and industry, as every 
sector depends on secure and sustainable access to water. As exemplified in the 2013 National Water 
and Wastewater Policy and Strategy for Palestine, the Palestinian Water Authority believes that each 
citizen has the right to sufficient and affordable water of the required quality for the purpose of use, and 
Palestinians will pursue their interests in connection with obtaining Palestinian water rights, including 
the fair right-of-access, right-of-control and right-of-use to water resources shared with other countries, 
in line with international law. Each citizen has the right to sufficient and affordable water of the required 
quality for the purpose of use, including the right to hygienic sanitation services. This includes the needs 
and interests of all gender groups.

This is a compilation of extracts from the
PWA National Water and Wastewater Policy and Strategy for Palestine, 2013.

The access to safe drinking water and sanitation are basic human rights that Palestinian 
women and men of all ages are equally entitled to. To ensure the realization of these rights, 
promoting gender equality through WASH operations is an essential initiative in Palestine. 
This toolkit provides detailed, practical guidance on how to challenge existing social norms, 
stereotypes and intra-household patterns, as well as how to address gender differentiated 
needs in access to and control of WASH resources and services. UN Women encourages all 
the actors implementing WASH initiatives in Palestine to use this toolkit to ensure stronger 
gender responsive planning and implementation and to secure equal access to assistance for 
Palestinian women, men, boys and girls. UN Women strongly believes that tackling the material 
and structural causes of gender inequalities in access to WASH will also serve as an entry point 
to promote gender equality more broadly.

UN Women Palestine Country Office

مقدمــة

ــى كل  ــي يجــب عل ــة والصــرف الصحــي مــن حقــوق اإلنســان األساســية والت ــاه الشــرب الصالح ــى مي ــر الحصــول عل يعتب
ــار. ــال فــي فلســطين مــن كل األعم ــا وال ســيما النســاء والرج ــع به إنســان التمت

مــن  الصحــي  والصــرف  الميــاه  قطــاع  تدخــالت  فــي  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائمــة  المســاواه  تعزيــز  يعتبــر  حيــث 
بهــا. والتمتــع  الحقــوق  هــذه  إدراك  أجــل  مــن  فلســطين  فــي  الهامــة  المبــادرات 

ــة والمعتقــدات الســائدة حــول أدوار  ــه تســاعد فــي تخطــي الصــور النمطي ــة ومفصل تتضمــن هــذه األداة إرشــادات عملي
والصــرف  الميــاه  قطــاع  لخدمــات  الوصــول  فيهــا  بمــا  الفئــات  لجميــع  المختلفــة  االحتياجــات  تلبيــة  وكيفيــة  النســاء 

الصحــي ومــوارده.
هــذا  اســتخدام  علــى  الصحــي  والصــرف  الميــاه  فــي قطــاع  العامليــن  تشــجع جميــع  للمــرأه  المتحــدة  االمــم  هيئــة  إن 
األداة والتــي مــن شــأنها ضمــان المســاواه فــي إعــداد خطــط االســتجابة وتخطيــط وتنفيــذ التدخــالت فــي هــذا القطــاع. 
لخدمــات  الوصــول  فــي  المســاواه  لعــدم  الرئيســية  المســببات  تنــاول  بــأن  تؤمــن  للمــرأة  المتحــدة  االمــم  هيئــة  إن 
ــاول المســاواه القائمــة علــى النــوع االجتماعــي.    ــاه والصــرف الصحــي هــي أحــد مداخــل اإلســهاب والتوســع فــي تن المي

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة – مكتــب فلســطين

ــاة  ــة للحي ــاه ضروري ــل. فالمي ــى المــدى الطوي ــوي لرخــاء الفلســطينيين عل ــة أمــر حي إن اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائي
علــى  الحصــول  إمكانيــة  علــى  قطــاع  كل  يعتمــد  حيــث  والصناعــة،  الزراعــة  لتنميــة  أساســية  وهــي  وغيرهــا،  البشــرية 
ــي  ــاه والصــرف الصحــي ف ــة للمي ــا هــو واضــح فــي السياســة اإلســتراتيجية الوطني ــاه بشــكل آمــن ومســتدام. وكم المي
كافيــة  ميــاه  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  مواطــن  لــكل  أن  الفلســطينية  الميــاه  ســلطة  تعتقــد   ،2013 لعــام  فلســطين 
وبأســعار معقولــة للجــودة المطلوبــة لغــرض اإلســتخدام، وســيواصل الفلســطينيون بالمطالبــة للحصــول علــى حقــوق 
الميــاه الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك الحــق العــادل فــي الحصــول علــى الميــاه والســيطرة واســتخدام المــوارد المائيــة 
مــع البلــدان األخــرى، بمــا يتماشــى مــع القانــون الدولــي. ولــكل مواطــن الحــق فــي الحصــول علــى ميــاه كافيــة وبأســعار 
الصحيــة  الصحــي  الصــرف  خدمــات  فــي  الحــق  ذلــك  فــي  بمــا  االســتخدام،  لغــرض  المطلوبــة  النوعيــة  مــن  معقولــة 

وهــذا يشــمل احتياجــات ومصالــح جميــع الفئــات الجندريــة.

هــذا ســرد لمقتطفــات مــن سياســة واســتراتيجية
.2013 ــاه العادمــة واســتراتيجية فلســطين،  ــاه الفلســطينية للمي المي



Preface 

Gender equality in respect of the human rights to water and sanitation will not only empower 
women individually but will also help women overcome poverty and empower their children, 
families and communities.

Special Rapporteur on the Human Right to safe drinking water and sanitation (July 2016)

تمهيــد 

الصحــي  والصــرف  الميــاه  قطاعــات  فــي  اإلنســان  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنيــة  المســاواة 
ال تمّكــن النســاء بشــكل فــردي وحســب, بــل ســوف تســاعد النســاء أيضــًا علــى التغلــب علــى الفقــر وتمكيــن أبنائهــم 

ومجتمعاتهــم. وأســرهم 

المقــرر الخــاص بشــأن حــق اإلنســان فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي )تمــوز 2016(

Reference to Jerusalem in the text is without prejudice to the position 
of the Italian Government on the principle of the Corpus Separatum. 
Accordingly, the final status of the city will be defined as part of a 
negotiated agreement between the Israelis and the Palestinians that 
should enable Jerusalem to be the capital of the two States, Israel and 
the future State of Palestine.

حيــادي  اإليطاليــة  الحكومــة  موقــف  فــان  النــص،  فــي  القــدس  الــى  باإلشــارة 

ووفقــا   ,“ Corpus Separatum المنفصــل”    الكيــان  نظــام  مبــدأ  علــى  بنــاء 

لذلــك، الوضــع النهائــي لمدينــة القــدس ســوف يتــم تحديــده كجــزء مــن اتفاقيــة 

القــدس  تجعــل  ســوف  التــي  والفلســطينيين  اإلســرائيليين  بيــن  التفــاوض 

مســتقبال. فلســطين  ودولــة  إســرائيل  للدولتيــن،  عاصمــة 

INTRODUCTION

الـــــمــــــقـــــــدمـــــــة

INTRODUCTION

01
المقدمــة
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المقدمــة

1.1 الخلفيــة واالهــداف

طبيعــة العالقــة  بيــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان 
تاريخيــا تعتبــر غيــر متكافئــة وتتميــز بالتفرقــة بيــن األدوار، 

ممــا تحــدد و تؤثــر علــى جميــع مجــاالت ومناحــي الحيــاة.

غالبــا مــا يتــم تحديــد العالقــات بيــن الجنســين مــن خــالل 
القــوة الغيــر متكافئــة التــي تحــدد أدوارا معينــة و إمكانيــة 
الوصــول إلــى صنــع القــرار والوصــول و التحكــم بالمــوارد.

المــاء هــو أســاس الحيــاة. وال غنــى عــن توفيــر ميــاه آمنــة 
للشــرب وخدمــات الصــرف الصحــي مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الــى  الوصــول  يتأثــر  للجميــع1.  والكرامــة  والصحــة  الحيــاة 
خدمــات الميــاه والمرافــق الصحيــة والنظافــة بشــكل مباشــر 
النــوع االجتماعــي. وكمــا هــو  بالعالقــات واألدوار حســب 
الحــال فــي معظــم المجتمعــات فــي العالــم، فــإن مرافــق 
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ترتبــط مــع المســؤوليات 
التــي تقــوم بهــا المــرأة فــي فلســطين، ألنهــا هــي المســؤولة 
داخــل األســرة لتلبيــة االحتياجــات األساســية ألفــراد هــذه 

االســرة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن توافــر مرافــق الميــاه والصــرف 
والصحيــة  التعليميــة  المرافــق  فــي  والنظافــة  الصحــي 
لــه تأثيــر متبايــن بيــن الجنســين. كمــا أن الوصــول للميــاه 
لالســتخدام الزراعــي لــه آثــار كبيــرة علــى النســاء العامــالت في 

INTRODUCTION 

1.1 Background and Aims

The relationships between women and men 
and girls and boys, have traditionally been 
unequal and characterized by a differenti-
ation of roles, affecting and influencing all 
areas and spheres of life. 

Gender relations are often dictated by unequal 
power dynamics that assign particular roles, 
determine access to decision making and ac-
cess to/control over resources. 

Water is the essence of life. Safe drinking 
water and sanitation are indispensable to 
sustain life and health and fundamental to 
the dignity of all1. Access to water, sanita-
tion and hygiene (WASH) knowledge and 
practices is directly influenced by gender 
relations and roles. As is the case in most 
societies in the world, WASH facilities and 
access to water is associated with responsi-
bilities undertaken by women in Palestine, 
since they are the ones responsible inside 
the household of meeting the basic needs 
of its members. 

In addition, availability of WASH facilities in 
education and health facilities has significant 
gender differentiated impact. Access to wa-
ter for agricultural use also has significant im-

plications for women working in agriculture. 
Gender considerations in securing WASH 
needs during humanitarian emergencies and 
in long term interventions ensure protection 
of women and girls from Gender Based Vio-
lence (GBV).  

To improve the conditions of women in dif-
ferent societies, several guidelines have 
been developed worldwide aiming to pro-
vide direction and recommendations for 
gender mainstreaming in water, sanitation 
and hygiene (WASH) projects. Societal and 
political constraints in the Palestinian con-
text make gender mainstreaming in WASH 
projects a challenging task.

The present toolkit provides technical in-
struments to tackle some of the most signif-
icant issues affecting women in the WASH 
sector in Palestine.

الزراعــة. تضميــن مبــادئ النــوع االجتماعــي لتأميــن احتياجات 
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ 
اإلنســانية وفــي التدخــالت الطويلــة األجــل يســاهم فــي 
ــوع  ــى الن ــي عل ــف المبن ــات مــن العن ــة النســاء والفتي حماي

االجتماعــي.

مــن أجــل تحســين وضــع المــرأة فــي مجتمعــات مختلفــة، 
ــى  ــة عل ــة متنوع ــادئ توجيهي ــة مب ــر مجموع ــم تطوي فقــد ت
نطــاق العالــم تهــدف إلــى توفيــر توجيهــات وتوصيات بشــأن 
تعميــم مبــادئ النــوع االجتماعــي فــي المشــاريع المتعلقــة 
المعيقــات  وإن  والنظافــة.  الصحــي  والصــرف  بالميــاه 
ــة و السياســية فــي الســياق الفلســطيني تجعــل  اإلجتماعي
مهمــة تعميــم مبــادئ النــوع اإلجتماعــي فــي مشــاريع المياه 

ــات. ــة بالتحدي و الصــرف الصحــي و النظافــة مهمــة مليئ

إن مجموعــة األدوات الحاليــة تعمــل علــى توفيــر أدوات فنية 
لمواجهــة بعــض القضايــا المهمــة التــي تواجــه المــرأة فــي 
قطــاع الميــاه و الصــرف الصحــي و النظافــة فــي فلســطين.
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According to the Humanitarian Needs 
Overview (HNO) 2017: 

“High unemployment, low household in-

comes, the high cost of living (particularly 

for food) and the erosion of livelihoods have 

resulted in continued high levels of food in-

security in Palestine.

Access to essential services including 

WASH, healthcare, education, energy and 

housing is severely restricted for Palestini-

ans in the West Bank and Gaza Strip.”

In early 2015, UN Women organized a se-
ries of workshops in Ramallah and in Gaza 
City to unpack cluster-specific issues relat-
ed to priority gender needs and responses 
and identify ways to address challenges for 
gender sensitive humanitarian responses. 

The WASH cluster participants identified a 
number of priorities and action points. The 
majority highlighted the need for capacity 
building and the development of an instru-
ment for WASH partners to enable them to 
better identify and address gender specific 
needs.

وفقــا للنظــرة العامــة لالحتياجــات اإلنســانية
 :2017  )HNO (

دخــل  وانخفــاض  لــة  البطا معــدل  ارتفــاع  أدى  “وقــد 
بالنســبة  )وخاصــة  المعيشــة  تكلفــة  وارتفــاع  األســر 
اســتمرار  لــى  إ العيــش  ســبل  وتــآكل  الغــذاء(  لــى  إ
فــي  ئــي  الغذا األمــن  انعــدام  مســتويات  ارتفــاع 

. فلســطين

يعانــي الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
مــن قيــود شــديدة للوصــول إلــى الخدمــات األساســية 
والرعايــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه  ذلــك  فــي  بمــا 

واإلســكان.” والطاقــة،  والتعليــم،  الصحيــة، 

2015، نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة  وفــي مطلــع عــام 
للمــرأة سلســلة مــن ورش العمــل فــي رام اللــه ومدينــة 
باالحتياجــات  المتعلقــة  الخاصــة  القضايــا  لتحليــل  غــزة 
ــد  ــة علــى النــوع االجتماعــي, وتحدي ــة المبني ذات االولوي
االســتجابات  تواجــه  التــي  التحديــات  و  التدخــل  طــرق 

النــوع االجتماعــي. المتعلقــة بمبــادئ  اإلنســانية 

والصــرف  الميــاه  مجموعــة  فــي  المشــاركون  وحــدد 
ونقــاط  األولويــات  مــن  عــددا  والنظافــة  الصحــي 
علــى  الضــوء  المشــاركين  أغلبيــة  حيــث ســلط  التدخــل. 
فــي  للشــركاء  أداة  ووضــع  القــدرات  بنــاء  إلــى  الحاجــة 
لتمكينهــم  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  مجــال 
ومعالجتهــا  االجتماعــي   النــوع  احتياجــات  تحديــد  مــن 

أفضــل. بشــكل 

In light of these recommendations, GVC, 
with its expertise in Gender and WASH, and 
the Italian Agency for Development Coop-
eration (AICS) - Jerusalem Office - as Lead 
EU Donor on Gender, have come together 
in order to create this Toolkit. The Toolkit 
has also been developed in coordination 
and with the support of UN Women and the 
Palestinian Water Authority (PWA).

Within the PWA Gender Strategy in the 
Environment (focusing on Water and Solid 
Waste Management) 2013-2017, three main 
axes were defined and nine Strategic Objec-
tives (SO) were set:

المجموعــة  عملــت  التوصيــات  هــذه  ضــوء  وفــي 
النــوع  شــؤون  فــي  بخبراتهــا  المدنيــة  التطوعيــة 
والنظافــة،  الصحــي  والصــرف  والميــاه  االجتماعــي 
مكتــب   - اإلنمائــي  للتعــاون  اإليطاليــة  والوكالــة 
االتحــاد  فــي  رائــدة  مانحــة  جهــة  بصفتهــا   - القــدس 
إنشــاء  أجــل  مــن  االجتماعــي،  النــوع  بشــأن  األوروبــي 
مجموعــة  تطويــر  تــم  كمــا  األدوات.  هــذه  مجموعــة 
األدوات بالتنســيق وبدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة 

الفلســطينية. الميــاه  وســلطة  للمــرأة 

الميــاه  لســلطة  العامــة  االســتراتيجية  إطــار  فــي 
فــي  االجتتماعــي  بالنــوع  المتعقلــة  الفلســطينية  
مجــال البيئــة )التــي تركــز علــى إدارة الميــاه والنفايــات 
ثالثــة  تحديــد  تــم   ،2017-2013 للفتــرة  الصلبــة( 
اســتراتيجية: أهــداف  تســعة  وحــددت  رئيســية  محــاور 

The Ministry of Local Government 
in association with the Palestini-
an Water Authority in early 2011, 
had foreseen the importance of 
developing a strategy for inte-
grating gender in the environ-
mental sector (focusing on solid 
waste and water). This strategy 
was developed during May 2011 
and July 2012 and its period of 
validity covers 2013 to 2017.

مــع  بالتعــاون  المحلــي،  الحكــم  وزارة  ارتــأت 

ئــل  أوا فــي  الفلســطينية  الميــاه  ســلطة 

اســتراتيجية  وضــع  أهميــة   ،2011 عــام 

فــي  االجتماعــي  النــوع  مبــادئ  إلدمــاج 

علــى  التركيــز  )مــع  البيئــي  القطــاع 

وضعــت  وقــد  والميــاه(.  الصلبــة  النفايــات 

 2011 يــار  أ شــهر  خــال  االســتراتيجية  هــذه 

صاحيتهــا  فتــرة  تغطــي  حيــث   ،  2012 وتمــوز 

.2017 إلــى   2013 ســنة  مــن  
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1. Policies 

SO1: Tools and mechanisms to guarantee 
the integration of gender mainstreaming in 
the sector are in place.

SO2: Effective follow up and monitoring 
system to guarantee the implementation of 
gender responsive policies.

SO3: Increased awareness on gender 
responsive policies among decision makers 
and employees in the sector.
2. Professional women empowerment 

SO4: Effective gender responsive policies 
in the environmental institutions, especially 
policies linked to female employees’ 
recruitment, capacity development and 
promotion.

SO5: More qualified women are in decision 
making positions. 

SO6: Effective coalitions are created to help 
in promoting women to decision making 
positions.

3. Women’s community participation 

SO7: Effective participation of women in the 
environment sector (focusing on water and solid 
waste management) at the community level. 

1. السياســات 

لضمــان  وآليــات  أدوات  األول:  االســتراتيجي  الهــدف 

هــذا  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  تعميــم  إدمــاج 
ع. لقطــا ا

و  المراقبــة  نظــام  الثانــي:  االســتراتيجي  الهــدف 

المراعيــة  السياســات  تنفيــذ  لضمــان  الفعــال  المتابعــة 
االجتماعــي. النــوع  لمنظــور 

بشــأن  الوعــي  زيــادة  الثالــث:  االســتراتيجي  الهــدف 

بيــن  االجتماعــي  النــوع  لمنظــور  المراعيــة  السياســات 
القطــاع. هــذا  فــي  والعامليــن  القــرار  صانعــي 

2. تمكين المرأة المهنية

الفعالــة  السياســات  الرابــع:  االســتراتيجي  الهــدف 
المؤسســات  النــوع االجتماعــي فــي  المراعيــة لمنظــور 
بتعييــن  المرتبطــة  السياســات  ســيما  وال  البيئيــة، 

وتعزيزهــن. قدراتهــن  وتنميــة  الموظفــات 

النســاء  مــن  المزيــد  الخامــس:  االســتراتيجي  الهــدف 
القــرار. صنــع  مناصــب  فــي  المؤهــالت 

تحالفــات  إنشــاء  الســادس:  االســتراتيجي  الهــدف 
ــع  ــرأة فــي مناصــب صن ــز دور الم ــة لمســاعدة تعزي فعال

القــرار.

3. المشــاركة المجتمعيــة للمــرأة

الفعالــة  المشــاركة  الســابع:  االســتراتيجي  الهــدف 
ــاه  ــز علــى إدارة المي للمــرأة فــي قطــاع البيئــة )مــع التركي
المحلــي. المجتمــع  مســتوى  علــى  الصلبــة(  والنفايــات 

SO8: More awareness among local com-
munities about women’s role and their 
participation in the environmental sector 
(focusing on water and solid waste manage-
ment).

SO9: Effective community-based monitoring 
of gender mainstreaming in the sector.

The present Toolkit aims on the one hand to 
contribute to a certain extent to the achieve-
ment of SO1 of the Gender Strategy. On the 
other hand, it aims at supporting WASH ac-
tors in their daily work by offering practical 
guidance on how to mainstream gender in 
WASH programming in order to ensure ef-
fective WASH interventions that respond to 
the needs of the population and safeguard 
its protection. The Toolkit contains tips, 
recommendations and good practices to 
conduct an adequate and fair gender-main-
streamed programming in the WASH sector 
in Palestine.

بيــن  الوعــي  زيــادة  الثامــن:  االســتراتيجي  الهــدف 
ومشــاركتها  المــرأة  دور  حــول  المحليــة  المجتمعــات 
وإدارة  الميــاه  علــى  التركيــز  )مــع  البيئــي  القطــاع  فــي 

الصلبــة(. النفايــات 

الهــدف االســتراتيجي التاســع: عمليــة متابعــة و مراقبــة 
فعالــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي لتعميــم مراعــاة 

منظــور النــوع االجتماعــي فــي هــذا القطــاع.

إلــى  جهــة  مــن  الحاليــة  األدوات  مجموعــة  تهــدف 
اإلســهام إلــى حــد مــا فــي تحقيــق الهــدف االســتراتيجي 
ناحيــة  ومــن  االجتماعــي.  النــوع  الســتراتيجية  االول 
الفاعلــة  الجهــات  دعــم  إلــى  البرنامــج  يهــدف  أخــرى، 
ــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة  فــي مجــال المي
فــي عملهــا اليومــي مــن خــالل تقديــم إرشــادات عمليــة 
حــول كيفيــة تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي 
مــن  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  برامــج  فــي 
احتياجــات  تلبــي  التــي  الفعالــة  تداخالتهــا  أجــل ضمــان 
علــى  األدوات  مجموعــة  تحتــوي  وحمايتهــا.  الســكان 
وعادلــة  كافيــة  برامــج  لتطويــر  وتوصيــات  نصائــح 
تعمــل علــى لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي 
فــي  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  قطــاع  فــي 

. فلســطين
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1.2 Innovative aspects of the Toolkit 

The elaboration of this Toolkit was based on 
a participatory research process involving 
Palestinian civil society, Government and 
international actors, such as women CBOs, 
national and international WASH NGOs, the 
PWA and several UN agencies and EU donor 
countries2.

This process has resulted in a Toolkit 
characterized by the following elements:

• It is designed for the existing Palestinian 
context. 

• It is structured along the main phases of the 
Project Management Cycle.

• It aims at overcoming the development vs. 
humanitarian duality, considering that all 
WASH projects in the peculiar Palestinian 
context should be LRRD (Linking Relief, 
Rehabilitation and Development) oriented. 

• It provides concrete examples based on 
WASH actors’ experiences on the ground.

1.2 الجوانــب المبتكــرة لمجموعــة األدوات

اســتند إعــداد و تطويــر مجموعــة هــذه األدوات إلــى عمليــة 
بحــث قائمــة علــى مبدأ المشــاركة الفعالة، شــملت المجتمع 
المدنــي الفلســطيني والحكومــة والجهــات الفاعلــة الدوليــة 
مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي النســائية والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة للميــاه والصــرف الصحــي 
وســلطة الميــاه وعــدة وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة وبلــدان 

مانحــة مــن االتحــاد األوروبــي2.

أســفرت هــذه العمليــة عــن مجموعــة أدوات تتســم بالعناصــر 
التالية:

انها مصممة من أجل السياق الفلسطيني الحالي.	 

انهــا منظمــة حســب المراحــل الرئيســية لــدورة إدارة 	 
المشــاريع.

تهــدف إلــى التغلــب علــى ازدواجيــة التنميــة مقابــل 	 
ــع  ــأن جمي ــار ب ــن االعتب ــة اإلنســانية، بأخــذ عي االزدواجي
فــي  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  مشــاريع 
الســياق الفلســطيني الخــاص يجــب أن تكــون موجهــة 

نحــو ربــط اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة.

تقــدم أمثلــة ملموســة تســتند إلــى تجــارب الجهــات 	 
الفاعلــة فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافة 

علــى أرض الواقــع.

• PWA’s Gender Focal Point was involved 
since the start of the Toolkit’s elaboration.

• It is aligned with the Palestinian Gender 
Strategy in the Environment Sector 
focusing on Water and Solid Waste 
Management (2013-2017), contributing to 
the achievement of its SO1.

• It was conducted in a participatory way, 
including a series of tools (questionnaires, 
FGD, SSI) and consultations with both 
gender/non-gender and WASH/non-
WASH experts, beneficiaries and women 
CBOs not working in WASH.

النــوع 	  بمســائل  المعنيــة  التنســيق  جهــة  شــاركت 
االجتماعــي التابعــة لســلطة الميــاه الفلســطينية منــذ 

إعــداد مجموعــة األدوات. البدايــة فــي 

تتماشــى هــذه االســتراتيجية مــع اســتراتيجية النــوع 	 
االجتماعــي الفلســطينية فــي قطــاع البيئــة مــع التركيــز 
علــى إدارة الميــاه والنفايــات الصلبــة )2017-2013(، 
ممــا يســهم فــي تحقيــق هدفهــا االســتراتيجي االول.

تــم عمليــة تطويرهــا باالعتمــاد علــى مبــدأ المشــاركة، 	 
بمــا فــي ذلــك سلســلة مــن األدوات )االســتبيانات، 
مناقشــات جماعيــة مركــزة، مقابــالت شــبه منظمــة(، 
وخبــراء  االجتماعــي  النــوع  خبــراء  مــع  استشــارات  و 
والنظافــة،  الصحــي  والصــرف  الميــاه  قطاعــات 
والمســتفيدين، والمنظمــات المجتمعيــة غيــر العاملــة 
فــي الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة و غيرهــم 

مــن الجهــات أصحــاب العالقــة.
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لمــاذا يجــب تعميــم مبــادئ النــوع االجتماعــي فــي قطاعــات 
الميــاه و الصــرف الصحــي والنظافــة فــي فلســطين؟

WHY MAINSTREAM GENDER IN WASH
IN PALESTINE?

WHY

02
لما
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WHY MAINSTREAM GENDER IN WASH 
IN PALESTINE?

Mainstreaming gender in WASH projects in 
Palestine implies that protection, human rights 
and resilience of Palestinian society matters to 
you and your organization. Besides, since all 
humanitarian and development actors are ac-
countable towards Palestinian women and men 
of all ages, robust programming is a must in our 
work and not only a matter of box ticking.

A gender approach to water and sanitation 
services aims to ensure that all people benefit 
from and are empowered by improved water 
and sanitation services and hygiene practices4 
that take into consideration different needs, 
gender roles and safety, as well as differentiat-
ed barriers to access and conditions for mean-
ingful participation5.

Although this should not be a difficult task, en-
suring women participation is quite challeng-
ing in the specific context of Palestine. Often 
gender blindness and/or the lack of capacity of 
WASH actors to ensure women participation is 
wrongly attributed to “cultural restrictions and 
norms” and results in a lack of gender equality 
application in WASH services delivery. 

لمــاذا يجــب تعميــم مبــادئ النــوع االجتماعــي فــي 
قطاعــات الميــاه و الصــرف الصحــي والنظافــة فــي 

فلســطين؟

                                      
الميــاه  مشــاريع  فــي  االجتماعــي  النــوع  مبــادئ  تعميــم 
والصــرف الصحــي والنظافــة فــي فلســطين، يعنــى بحمايــة 
المجتمــع الفلســطيني وحقوقــه و صمــوده قضيــة تهــم 
الفــرد و المؤسســة. وإلــى جانــب ذلــك، وبمــا أن جميــع 
الجهــات الفاعلــة فــي مجالــي الشــؤون اإلنســانية والتنميــة 
مســؤولة أمــام النســاء والرجــال الفلســطينيين مــن جميــع 
األعمــار، فــإن بنــاء البرامــج و المشــاريع الفعالــة و القويــة 
أمــر ال بــد منــه فــي عملنــا وليــس فقــط مســألة قائمــة 

بمهمــات يجــب انجازهــا.

ويهــدف نهــج النــوع االجتماعــي فــي مجــال خدمــات الميــاه 
و  اســتفادة  ضمــان  إلــى  النظافــة  و  الصحــي  والصــرف 
والصــرف  الميــاه  خدمــات  مــن  النــاس  جميــع  تمكيــن 
االعتبــار  فــي  تأخــذ  التــي  المحســنة4  النظافــة  الصحــي 
االحتياجــات المختلفــة وأدوار الجنســين والســالمة، فضــال 
الحصــول علــى  التــي تحــول دون  المتباينــة  الحواجــز  عــن 

االطــراف5. لجميــع  الهادفــة  المشــاركة  و  الخدمــات 

مهمــة  يكــون  أن  ينبغــي  ال  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
المــرأة  قبــل  مــن  فعالــة  مشــاركة  فــإن ضمــان  صعبــة، 
يشــكل تحديــا كبيــرا فــي الســياق  الفلســطيني الخــاص. 
وكثيــرا مــا يعــزى قلــة اســتهداف القضايــا المتعلقــة بالنــوع 
مجــال  فــي  الفاعلــة  الجهــات  قــدرات  نقــص  االجتماعــي 
مشــاركة  لضمــان  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
المــرأة ويــؤدي إلــى قلــة تطبيــق المســاواة بيــن الجنســين 
ــاه والصــرف الصحــي والنظافــة. فــي تقديــم خدمــات المي

بــل  المــرأة،  الجنســين ليســت قضيــة  بيــن  “المســاواة 
”3 انهــا تؤثــر علينــا جميعــا إنســانية.  هــي قضيــة 

“Gender equality is not a woman’s issue, 
it is a human issue. It affects us all3“
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Several focus groups discussions c o n -
d u c t e d  d u r i n g  f i e l d  re s e a rc h ,  b o t h 
i n  G a z a  a n d  t h e  We s t  B a n k ,  s h o w e d 
t h a t  t h e re  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  p r a c -
t i c a l  t o o l s  t h a t  c a n  b e  e a s i l y  used by 
technical staff (predominantly men and en-
gineers focusing on the technical aspects of 
project implementation) to effectively and 
systematically support gender mainstream-
ing throughout the project lifecycle. 

وأظهــرت العديــد مــن مناقشــات المجموعــات المركــزة 
غــزة  فــي  الميدانيــة،  البحــوث  أثنــاء  أجريــت  التــي 
األدوات  إلــى  افتقــارا  هنــاك  أن  الغربيــة،  والضفــة 
قبــل  مــن  بســهولة  اســتخدامها  يمكــن  التــي  العمليــة 
مــن  )معظمهــم  الفنييــن  و  التقنييــن  الموظفيــن 
الجوانــب  علــى  يركــزون  الذيــن  والمهندســين  الرجــال 
ومنهجــي  فعــال  نحــو  علــى  المشــاريع(  لتنفيــذ  التقنيــة 
جميــع  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  مراعــاة  لتعميــم 

المشــروع. دورة  مراحــل 

النــوع االجتماعــي بيــن الجهــات  ويعــد إدخــال مفاهيــم 

النــوع  مجــال  فــي  خبيــر  إلــى  تشــير  ال  لمــاذا  اذا، 

أيضــا؟ االجتماعــي 

“بعــد أن حددنــا االحتياجــات، نشــير إلــى الخبــراء 

المتخصصيــن مــن أجــل زيــادة الوعــي حــول قضيــة 

معينــة. علــى ســبيل المثــال، إذا كان األمــر يتعلــق 

بالبيئــة, نشــير إلــى خبــراء البيئــة”

احــد الرجــال المشــاركين فــي مناقشــة جماعيــة 

2016 أيلــول  اريحــا، الضفــة الغربيــة،  مركــزة، 

“After we identify needs, we 
refer to specialized experts in 
order to raise awareness on a 
particular issue.  For example 
if it is about the environment, 
I refer to environment experts”

Men from FGD in Jericho, WB, 
September 2016

Then, why not refer to a gender
expert as well?

Introducing gender concepts among project 
actors and communities alike is a sensitive 
task and can present a number of social and 
cultural challenges which limit organiza-
tions’ ability to apply gender mainstream-
ing across all project phases. 

Gender is a concept that is often not clearly 
understood and agreed upon by all actors. 
It should be the responsibility of the sen-
ior and executive management of all WASH 
NGO to promote and ensure gender main-
streaming in all actions and programmes.

2.1 Gender mainstreaming and definitions 

As a first and mandatory step, let us briefly 
define some basic key concepts: 

Sex refers to the biological, physiological 
and anatomical characteristics that define 
men and women. 

Gender refers to the socially constructed 
roles, behaviors, activities and characteris-
tics that a given society considers suitable 
for women and men of different ages. Gen-
der is a series of constructed categories and 
therefore can change and evolve over time 
and space.

Gender equality6 or equality between 
women and men refers to the equal en-

علــى  المحليــة  والمجتمعــات  المشــروع  فــي  الفاعلــة 
مــن  عــددا  يســبب  أن  ويمكــن  حــد ســواء مهمــة حساســة 
قــدرة  مــن  تحــد  التــي  والثقافيــة  االجتماعيــة  التحديــات 
ــوع االجتماعــي  ــم منظــور الن ــق تعمي ــى تطبي المنظمــات عل

المشــروع. مراحــل  جميــع  فــي 

واضــح  يكــون  ال  و  واســع  مفهــوم  االجتماعــي  النــوع  ان 
ــة. ينبغــي أن تكــون  وال تتفــق عليــه جميــع األطــراف الفاعل
المنظمــات  لجميــع  والتنفيذيــة  العليــا  اإلدارة  مســؤولية 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  مجــال  فــي  الحكوميــة  غيــر 
النــوع  المنظــور  مراعــاة  وضمــان  لتعزيــز  والنظافــة 

والبرامــج. اإلجــراءات  جميــع  فــي  االجتماعــي 

2.1 مفهوم تعميم مبادئ النوع االجتماعي و مفاهيم اساسية

المفاهيــم األساســية  التالــي بعــض  إلزاميــة،  أولــى  كخطــوة 
التــي يجــب توضيحهــا:

إلــى الخصائــص البيولوجيــة والفســيولوجية  الجنــس يشــير 
ــي تحــدد الرجــال والنســاء. الت

النــوع االجتماعــي تشــير إلــى األدوار والســلوكيات واألنشــطة 
والخصائــص االجتماعيــة التــي يعتبرهــا مجتمــع مــا مناســبة 
ــوع االجتماعــي هــو  ــار. الن ــف األعم ــال مــن مختل للنســاء والرج
سلســلة مــن الفئــات  الموضوعــة وبالتالــي يمكــن أن تتغيــر 

وتتطــور مــع تغيــر الوقــت والمــكان.
المســاواة  أو  النــوع االجتماعــي6  علــى  المبنيــة  المســاواة 

احتياجاتــي  ســتصبح  كيــف  وإال  كمــرأة،  أشــارك  أن  “يجــب 

معروفــة؟”

امــرأة مشــاركة فــي مناقشــة مجموعــة مركــزة فــي نابلــس، 

الضفــة الغربيــة، ســبتمبر 2016
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joyment by females and males of all ages, 
regardless of sexual orientation, of rights, 
socially valued goods, opportunities, re-
sources and rewards. Equality does not 
mean that women and men are the same, 
but that their enjoyment of rights, opportu-
nities and chances in life are not governed 
or limited by whether they were born wom-
en or men. 

Gender equity: Equity means justice. 
Equity considers both diversity and ine-
quality across social, economic, political 
and cultural dimensions. It is based on the 
principle that both women and men of all 
ages and abilities have the right to “access 
opportunities” that enable them to achieve 
greater equality and improve their quality 
of life - individually and collectively. Equity, 
then, as a principle, is an indispensable and 
necessary condition for achieving gender 
equality.

Gender mainstreaming7: 
In 1997, the UN system adopted the strate-
gy of gender mainstreaming as a means of 
attaining gender equality. It is a shorthand 
for saying that the impact of all policies and 

المــرأة  تمتــع  إلــى  تشــير  والرجــال  النســاء  بيــن 
النظــر  بغــض   ، بالمســاواة  األعمــار  بجميــع  والرجــل  
ذات  واالحتياجــات  والحقــوق  الجنســي،  الميــل  عــن 
والمكافــآت.  والمــوارد  والفــرص  االجتماعيــة  القيمــة 
متســاوون،  والرجــال  النســاء  أن  تعنــي  ال  والمســاواة 
فــي  واالمكانيــات  والفــرص  بالحقــوق  تمتعهــم  ولكــن 
الحيــاة ال يحكــم أو يقتصــر علــى مــا إذا كانــوا قــد ولــدوا 

رجــاال. أو  نســاء 

العدالــة بيــن الجنســين: العدالــة تعنــي االنصــاف. فالعدالــة 
عبــر  المســاواة  وعــدم  التنــوع  االعتبــار  عيــن  فــي  تأخــذ 
ــة.  ــة والسياســية والثقافي ــة واالقتصادي ــاد االجتماعي األبع
والرجــال  النســاء  مــن  لــكل  أن  مبــدأ  علــى  تقــوم  وهــي 
“الحصــول  فــي  الحــق  والقــدرات  األعمــار  جميــع  مــن 
ــر مــن  ــدر أكب ــق ق ــم مــن تحقي ــي تمكنه ــى الفــرص” الت عل
وجماعيــا.  فرديــا   - حياتهــم  نوعيــة  وتحســين  المســاواة 
ال  شــرط  مبــدأ،  بوصفــه  اإلنصــاف،  مبــدأ  فــإن  ولذلــك 
الجنســين. بيــن  المســاواة  لتحقيــق  عنــه وضــروري  غنــى 

تعميــم مبــادئ النــوع االجتماعــي7:
المتحــدة  األمــم  منظومــة  اعتمــدت   ،1997 عــام  فــي 
االجتماعــي كوســيلة  النــوع  مراعــاة  تعميــم  اســتراتيجية 
ــزال للقــول  ــن الجنســين. وهــو اخت ــق المســاواة بي لتحقي
ــع السياســات والبرامــج  ــر جمي ــه ينبغــي النظــر فــي أث بأن
علــى المــرأة والرجــل فــي كل مرحلــة مــن مراحــل دورة 
والتقييــم.  التنفيــذ  وحتــى  بالتخطيــط  بــدءا   - البرامــج 
النــوع  مبــادئ  تعميــم  فــإن  األزمــات،  حــاالت  وفــي 

حيــث: البدايــة  منــذ  يكــون  االجتماعــي 

يسمح بفهم أكثر دقة وصحة للوضع؛	 

يمكــن مــن تلبيــة احتياجــات وأولويــات الســكان بطريقــة 	 
إلــى  اســتنادا  االســتهداف،  فعاليــة  حيــث  مــن  أكثــر 
كيفيــة تأثــر النســاء والفتيــات والفتيان والرجــال باألزمة؛

“I should participate as a woman, 
otherwise, how are my needs going 
to be known?”
Woman from FGD in Nablus, WB, 
September 2016

programmes on women and men should be 
considered at every stage of the programme 
cycle — from planning to implementation 
and evaluation. In crisis situations, main-
streaming gender from the outset:

•  allows for a more accurate and nuanced 
understanding of the situation;

•  enables us to meet the needs and pri-
orities of the population in a more tar-
geted manner, based on how women, 
girls, boys and men have been affected 
by the crisis;

•  ensures that all people affected by a cri-
sis are acknowledged and that all their 
needs and vulnerabilities are taken into 
account; and 

•  facilitates the design of more appropri-
ate and effective responses.  

Gender mainstreaming in WASH:

To apply the gender mainstreaming in 
WASH projects, we should consider the 
following:

1. Base needs assessment on an under-
standing of gender roles, needs and 
different uses of WASH, as well as 
gender-based vulnerabilities related 
to discrimination, risks of GBV, etc.

2. Identify gender-differentiated re-
strictions to access water resources, 
sanitation and hygiene services.

مــن 	  المتضرريــن  األشــخاص  جميــع  أن  مــن  التأكــد 
األزمــة معتــرف بهــم وأن جميــع احتياجاتهــم ومواطــن 

ضعفهــم تؤخــذ بعيــن االعتبــار؛

يسّهل تصميم استجابات أكثر مالءمة وفعالية.	 

فــي االجتماعــي  النــوع  مبــادئ  تعميــم 

والنظافــة: الصحــي  والصــرف  الميــاه 

االجتماعــي  النــوع  مبــادئ  تعميــم  لتطبيــق 

الصحــي  والصــرف  الميــاه  مشــاريع  فــي 

يلــي:  مــا  النظرإلــى  أن  ينبغــي  والنظافــة، 

األساســية . 1 االحتياجــات  تقييــم 

واالحتياجــات  الجنســين  أدوار  لفهــم 

للميــاه  المختلفــة  واالســتخدامات 

باإلضافــة  والنظافــة،  الصحــي  والصــرف 

نــوع  علــى  القائمــة  الضعــف  أوجــه  إلــى 

ومخاطــر  بالتمييــز،  يتعلــق  فيمــا  الجنــس 

االجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 

ذلــك. إلــى  ومــا 

علــى . 2 بنــاء  المتباينــة  القيــود  تحديــد 

الوصــول  فــي  االجتماعــي  النــوع 

الصحــي  والصــرف  الميــاه  مــوارد  إلــى 

. فــة لنظا ا و
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2.2 Palestinian context specificities8:

Access to water and sanitation are basic hu-
man rights that Palestinian women and men 
of all ages, and especially persons with disa-
bilities, cannot always fully fulfill. 

Currently the situation is alarming, as the 
following data shows:

• 40% of Gaza’s 1.9 million population re-
ceive just 5 to 8 hours of water supply 
every 3 days.

• An estimated 85% of Gaza population 
source their drinking water from 154 
public or private producers, whose pro-
duction, supply chain, and household 
storage results in potential contamina-
tion, exposing around 60 per cent of 
the population to public health risks.

• In the West Bank, in Area A and B, an 
estimated 445,000 people are either 
disconnected or receive water once a 
week or less, with a further 150,000 suf-
fering from similar conditions in Area C 
communities. 

2.2 خصائــص الســياق الفلســطيني8:

هــو  صحــي  والصــرف  الميــاه  الــى  الوصــول  ان 
والرجــال  للنســاء  األساســية  اإلنســان  حقــوق  مــن 
الفلســطينيين مــن جميــع األعمــار، وخاصــة األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، ولكــن ال يتــم تلبيــة  هــذه الحــق دائمــا 

كامــل. بشــكل 

تظهــر  كمــا  مقلــق،  الراهــن  الوقــت  فــي  الوضــع 
التاليــة: البيانــات 

40٪ مــن ســكان غــزة البالــغ عددهــم 1.9 مليــون 	 
8 ســاعات مــن  5 إلــى  نســمة يحصلــون فقــط علــى 

ــام. 3 أي ــاه كل  إمــدادات المي

يحصلــون 	  غــزة  قطــاع  ســكان  مــن   ٪85 أن  يقــدر 
أو  عامــا  منتجــا   154 مــن  الشــرب  ميــاه  علــى 
خــالل  للتلــوث  كبيــرة  احتماليــة  وهنــاك  خاصــا، 
وهــذا  المنزلــي،  والتخزيــن  والتوريــد  اإلنتــاج 
60 فــي المائــة مــن الســكان لمخاطــر  يعــّرض نحــو 

. صحيــة

مــا 	  الغربيــة،  الضفــة  فــي  )ب(  و  )أ(  مناطــق  فــي 
متصليــن  غيــر  إمــا  شــخص   445.000 يقــارب 
مــرة  الميــاه  علــى  يحصلــون  أو  ميــاه  بمصــادر 
إلــى  باالضافــة  أقــل،  أو  األســبوع  فــي  واحــدة 
مماثلــة  ظــروف  مــن  يعانــون  آخريــن   150.000

)ج(. المنطقــة  مجتمعــات  فــي 

• On average, Palestinians use 8% of their 
monthly expenditure on purchasing wa-
ter, compared to the world average of 
3.5%. 

• In the Palestinian communities that are 
forced to buy water from tankers, the 
average monthly outlay on water con-
sumption per family in summertime is 
NIS 1,250 to 2,000 – as much as half of 
all monthly expenses9.

• Water consumption can be as low as 
20 liters per person per day in some 
communities of Area C without water 
infrastructure, much less than the 50-
100 liters recommended daily minimum 
quantity by WHO10.

• According to OCHA data, only 1.5% of 
the Palestinian applications for building 
permits in Area C, including for WASH 
infrastructure, submitted between 2010 
and 2014, were approved. In the Gaza 
Strip, armed conflict causes the destruc-
tion of water and sanitation infrastruc-
tures. Furthermore, there is an over-ex-
traction and pollution of the coastal 
aquifer that implies a progressive dete-
rioration of of the water quality in the 
Gaza Strip: more that 96% of water is 
considered unsuitable for human con-
sumption.

 	 %8 المتوســط  فــي  الفلســطينيون  يســتخدم 
الميــاه،  شــراء  علــى  الشــهري  إنفاقهــم  مــن 

.٪3.5 البالــغ  العالمــي  بالمتوســط  مقارنــة 

علــى 	  المجبــرة  الفلســطينية  المجتمعــات  فــي 
متوســط  يبلــغ  الصهاريــج،  مــن  الميــاه  شــراء 
لــكل  الميــاه  اســتهالك  علــى  الشــهري  اإلنفــاق 
إلــى   1,250 مــن  الصيــف  فصــل  فــي  عائلــة 
المصروفــات  نصــف  حوالــي   – شــيكل   2,000

.9 ية لشــهر ا

ادنــى 	  كحــد  الميــاه  اســتهالك  يصــل  أن  يمكــن 
فــي  الواحــد  اليــوم  فــي  للفــرد  لتــرا   20 الــى 
تنقصهــا  التــي  )ج(  المنطقــة  مجتمعــات  بعــض 
بكثيــر  يقــل  مــا  وهــو  للميــاه،  التحتيــة  البنيــة 
الصحــة  منظمــة  بهــا  توصــي  التــي  الكميــة  عــن 

لتــر10.  100-50 بـــ  تقــّدر  والتــي  العالميــة 

وفقــًا لبيانــات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي 
)OCHA(, فقــد تمــت الموافقــة علــى  المتحــدة  األمــم 
ــات الفلســطينية المقدمــة فــي  1.5 % فقــط مــن الطلب
الفتــرة بيــن 2010 و2014 للحصــول علــى تصاريــح بنــاء 
للميــاه  التحتيــة  البنيــة  يشــمل  بمــا  )ج(  المنطقــة  فــي 
و الصــرف الصحــي و النظافــة. إن النــزاع المســلح فــي 
قطــاع غــزة قــد أدى الــى تدميــر البنيــة التحتيــة للميــاه و 
ــك إفــراط فــي  ــك، هنال ــى ذل الصــرف الصحــي. عــالوًة عل
اســتخراج المــاء و تلــوث للميــاه الجوفيــة الســاحلية ممــا 
يــدل علــى تدهــور تدريجــي فــي جــودة الميــاه فــي قطــاع 
ــر  غــزة: أكثــر مــن 96 % مــن الميــاه فــي القطــاع تعتبــر غي

صالحــة لإلســتهالك البشــري.
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2.3 Gender issues in WASH in Palestine

The great majority of documents and 
publications related to gender analysis in 
Palestine make few reflections in terms of 
WASH in comparison with other sectors 
such as Health or Economic sector. 

Following field research carried out together 
with revision of secondary data, below are pre-
sented some of the key gender issues in WASH 
in Palestine.

In the Gaza Strip:

• More than 93% of households are con-
nected to the domestic water network 
(water is referred to as ‘domestic’ when 
it is not suitable for drinking and cook-
ing purposes)11. 

• 96.4% of water resources in Gaza are 
contaminated.

• Only 3.6% (9 of 249 wells) of the sup-
plied domestic groundwater in 2015 
complied with WHO drinking limits 
in terms of Chloride (Cl-) and Nitrate 
(NO3-2) content.

• Drinking water is mainly obtained from 
private vendors who normally deliver it 
directly to homes; except in some areas 

الميــاه  قطاعــات  فــي  االجتماعــي  النــوع  قضايــا   2.3
فلســطين فــي  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 

والمنشــورات  الوثائــق  مــن  العظمــى  الغالبيــة  إن 
فلســطين  فــي  االجتماعــي  النــوع  بتحليــل  المتعلقــة 
والصــرف  الميــاه  قطــاع  علــى  تنعكــس  مــا  قليــال 
األخــرى  القطاعــات  مــع  بالمقارنــة  والنظافــة  الصحــي 

االقتصــاد. أو  الصحــة  قطــاع  مثــل 

بعــد متابعــة أبحــاث ميدانيــة أجريــت مــع مراجعــة البيانــات 
االجتماعــي  النــوع  قضايــا  بعــض  أدنــاه  نعــرض  الثانويــة، 
فــي  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  فــي  الرئيســية 

. فلســطين

فــي قطــاع غزة:

بشــبكة 	  موصولــة  المنــازل  مــن   ٪93 مــن  أكثــر 
مــن  المتوفــرة  الميــاه  لكــن  )و  المنزليــة  الميــاه 
مناســبة  تكــون  ال  “منزليــة”   الشــبكة  خــالل 

.11 والطهــي( للشــرب 

غــزة 	  فــي  الميــاه  مصــادر  مــن   ٪96.4 تشــكل 
. ثــة ملو

الميــاه 	  مــن  بئــرا(   249 مــن   9 (  ٪3.6 فقــط 
 2015 عــام  فــي  المــوردة  المنزليــة  الجوفيــة 
لمنظمــة  التابعــة  الشــرب  بمقاييــس  التزمــت 
الكلوريــن  محتــوى  حيــث  مــن  العالميــة  الصحــة 

.)NO3-2( والنيتــرات   )Cl-(

الغالــب 	  علــى  الشــرب  ميــاه  علــى  الحصــول  يتــم 
الخــاص  القطــاع  ضمــن  عملــون  موزعيــن  مــن 

located close to ARA (Access Restricted 
Area) which they cannot access. In these 
areas, boys and girls are often in charge of 
fetching water from the closest desalination 
plant or public (and free) filling points (Sa-
beel points).

• Only in some Bedouin communities women 
do fetch water using a small donkey-driven 
cart.

• Less than 80% of households are connect-
ed to the wastewater network: Khan Younis 
is the governorate with the least coverage 
by wastewater networks, whereby 53.5% 
of the (interviewed) HHs are connected to 
conventional cesspits. The best situation 
is in the North governorate where 87.4% 
of the (interviewed) HHs are connected to 
wastewater networks12.

• Generally men are in charge of vacuuming 
the cesspits, but in some areas of Rafah 
Governorate, women assume this task.

In Area C of the West Bank:

• Women do fetch water from cisterns. While 
most are close to their houses, some can be  
up to 3km far, in these cases, they usually go 
by donkey and return walking.

مباشــرة  الميــاه  بنقــل  عــادة  يقومــون  حيــث 
الواقعــة  المناطــق  بعــض  فــي  إال  المنــازل؛  إلــى 
ARA( التــي ال يمكنهــم  ضمــن المنطقــة العازلــة )
توصيــل الميــاه إلهــا. وفــي هــذه المناطــق، غالبــا 
ــب  ــات مســؤولين عــن جل ــان والفتي ــا يكــون الفتي م
تعبئــة  نقــاط  أو  تحليــة  محطــة  أقــرب  مــن  الميــاه 

ســبيل(. ميــاه  )نقــاط  ومجانيــة  عامــة 

جلــب 	  يتــم  البدويــة  المجتمعــات  بعــض  فــي  فقــط 
صغيــرة  عربــة  باســتخدام  النســاء  قبــل  مــن  الميــاه 

حمــار. يقودهــا 

ــازل مرتبطــة بشــبكة الصــرف 	  أقــل مــن 80٪ مــن المن
الصحــي: خــان يونــس هــي المحافظــة ذات التغطيــة 
 53.5٪ حيــث  الصحــي،  الصــرف  لشــبكات  األقــل 
بحفــر  مــزودة  المســح(   عينــات  )مــن  المنــازل  مــن 
امتصاصيــة تقليديــة. ويتمثــل الوضــع األفضــل فــي 
)مــن  المنــازل  مــن   ٪87.4 حيــث  الشــمال  محافظــة 
الصحــي12. الصــرف  بشــبكات  متصلــة  المســح(  عينــات 

بشــكل عــام يتولــى الرجــال مســؤولية عمليــة إفــراغ  	 
مناطــق  بعــض  فــي  ولكــن  االمتصاصيــة،  الحفــر 

المهمــة. هــذه  المــرأة  تتولــى  رفــح،  محافظــة 

في المنطقة )ج( من الضفة الغربية:

تكــون النســاء مســؤولة عــن نقــل الميــاه مــن اآلبــار. 	 
بالرغــم مــن أن معظــم اآلبــار تكــون قريبــة مــن المنــازل، 
إال ان بعضهــا تقــع بعيــدة عــن المنــازل علــى بعــد يصــل 
إلــى 3 كــم، فــي هــذه الحــاالت عــادة مــا تذهــب النســاء 

ركوبــا علــى الحميرإلــى اآلبــار وتعــود مشــيا.
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• The water stored in the cisterns is harvested 
from rain in winter. During summer or once it 
is depleted, it is sourced from filling points.

• The water sourced from filling points is 
fetched by men, usually in small trucks.

• Women reuse the grey water by watering 
the plants, cleaning the latrines or cleaning 
the household surroundings.

• Men have very few responsibilities related 
to sanitation; almost all relate to the 
construction of new latrines or in its absence, 
digging a hole in the ground.

• In the communities where there is a lack 
of latrines, women use a place close to 
the house but not so visible during the 
daylight and only when men are not in the 
surroundings. 

 
يتــم جمــع ميــاه الخّزانــات مــن األمطــار خــالل فصــل 	 

الشــتاء. خــالل فصــل الصيــف أو عندمــا يتــم اســتنفاد 
ــة. ــى نقــاط التعبئ ــم االعتمــاد ال ــار، يت ــاه فــي اآلب المي

ــة مــن 	  ــاه المســتمدة مــن نقــاط التعبئ ــب المي ــم جل يت
خزانــات  بواســطة  عــادة  ذلــك  ويتــم  الرجــال،  قبــل 

صغيــرة. متنقلــة 

تقــوم النســاء بإعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة عــن 	 
طريــق رّي النباتــات وتنظيــف المراحيــض أو تنظيــف 

محيــط المنــزل.

الصحــي 	  بالصــرف  تتعلــق  التــي  الرجــال  مســؤوليات 
مراحيــض  ببنــاء  تقريبــا  كلهــا  وتتعلــق  جــدا؛  قليلــة 

األرض. فــي  امتصاصيــة  ُحفــر  حفــر  أو  جديــدة، 

فــي المجتمعــات التــي لديهــا نقــص فــي المراحيــض، 	 
حيثــت  المنــزل  مــن  قريــب  مكانــا  النســاء  تســتخدم 
يتمتــع بالخصوصيــة لحــد مــا خــالل النهــار، وفقــط عنــد 

ــة. ــال مــن المنطق ــاب الرج غي

In the rest of the West Bank -including in 
Refugee Camps- and in East Jerusalem*:

•  In East Jerusalem, households are connected 
to the water network and in general 
households are not cut off. However, water 
is very pricey (average of 300 to 400 NIS 
per month for a household of 6 members). 
If a household is unable to pay the bill, its 
costs will accumulate until a certain amount 
is reached and this triggers the dispatch 
of bailiffs that may seize property from the 
household.

• Palestinian neighborhoods close to 
settlements, that use the same water 
pipeline, do not usually have problems with 
water quality.

• In refugee camps, all services including 
water and sanitation (wastewater, drainages 
and solid waste management) have been 
managed by UNRWA since 1948. However, 
some services have been gradually taken 
over by the local municipality where the 
camp is located.

فــي  الضفــة الغربيــة - بمــا فــي ذلــك فــي مخيمــات 
الشــرقية*: القــدس  وفــي   - الالجئيــن 

متصلــة 	  المنــازل  تكــون  الشــرقية،  القــدس  فــي 
ــاه بشــكل  ــاه، وبشــكل عــام  تتوفــر المي بشــبكة مي
ــاه مرتفــع جــدا  دائــم . ومــع ذلــك، فــإن ثمــن المي
شــيكل   400 إلــى   300 مــن  التكلفــة  )متوســط 
6 أفــراد(. و فــي حــال  شــهريا ألســرة مكونــة مــن 
تتــراك  الفاتــورة،  دفــع  مــن  األســرة  تمكــن  عــدم 
أمــر محكمــة  ارســال  إلــى  كديــون  ممــا  الفواتيــر 

األســرة. ممتلــكات  علــى  للحجــز 

القريبــة 	  الفلســطينية  األحيــاء  تواجــه  ال  عــادة 
مــن المســتوطنات، والتــي تشــتر بنفــس خطــوط 
فــي  مشــاكل  المســتوطنات،  مــع  الميــاه  أنابيــب 

الميــاه. جــودة 

كانــت األونــروا- وكالــة االمــم المتحــدة إلغاثــة و 	 
تديــر  الالجئيــن  مخيمــات  فــي  الالجئيــن  تشــغيل 
جميــع الخدمــات بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف 
الصحــي )ميــاه الصــرف الصحــي والمجــاري وإدارة 
أن  غيــر   .1948 عــام  منــذ  الصلبــة(  النفايــات 
ــا مــن مســؤولية  بعــض الخدمــات اصبحــت تدريجي
مخيمــات  فيهــا  يتواجــد  التــي  المحليــة  البلديــات 

لالجئيــن. ا

* Reference to Jerusalem in the text is without prejudice to the position 
of the Italian Government on the principle of the Corpus Separatum. 
Accordingly, the final status of the city will be defined as part of a 
negotiated agreement between the Israelis and the Palestinians that 
should enable Jerusalem to be the capital of the two States, Israel and 
the future State of Palestine.

الحكومــة اإليطاليــة حيــادي  النــص، فــان موقــف  القــدس فــي  الــى  * باإلشــارة 
ووفقــا   ,“ Corpus Separatum المنفصــل”    الكيــان  نظــام  مبــدأ  علــى  بنــاء 

لذلــك، الوضــع النهائــي لمدينــة القــدس ســوف يتــم تحديــده كجــزء مــن اتفاقيــة 

القــدس  تجعــل  ســوف  التــي  والفلســطينيين  اإلســرائيليين  بيــن  التفــاوض 

مســتقبال. فلســطين  ودولــة  إســرائيل  للدولتيــن،  عاصمــة 
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• Some of the Women’s Programme Centers of 
the refugee camps play a role in awareness 
activities for water handling and advocacy 
for demanding infrastructure needed (e.g. in 
Aqbat Jaber Camp, they participated in the 
advocacy for demanding installation of pipes 
in the camp).

• In some refugee camps, Women’s Programme 
Centers participate in collecting the garbage 
if there is any problem with the service. 

• An estimated 36% of the East Jerusalem 
population have vulnerable illegal 
connections and up to a third lack sewage 
connections. Furthermore, some locations 
have been severed from the municipal center 
by the wall and face particular difficulties in 
accessing WASH services13.   

• In East Jerusalem, usually women are the 
ones in charge of following up any water 
and sanitation related issue (e.g. going to 
pay the bills, since men are working outside 
the household in the working hours of the 
Municipality).

تقــوم بعــض مراكــز برامــج المــرأة فــي مخيمــات 	 
الالجئيــن بالقيــام فــي أنشــطة توعويــة مــن أجــل 
بتأهيــل  للمطالبــة  والدعــوة  الميــاه  معالجــة 
المثــال  ســبيل  )علــى  األساســية  التحتيــة  البنيــة 
جبــر  عقبــة  مخيــم  فــي  المراكــز   بعــض  شــاركت 
فــي  األنابيــب  بتركيــب  للمطالبــة  الدعــوة  فــي 

. ) لمخيــم ا
مراكــز 	  تشــارك  الالجئيــن،  مخيمــات  بعــض  فــي 

برامــج المــرأة فــي جمــع القمامــة فــي حــال تواجــد 
مشــاكل فــي توفيــر الخدمــة فــي المخيــم.

الشــرقية 	  القــدس  ســكان  مــن   ٪36 أن  يقــدر 
قانونيــة،  غيــر  صحــي  صــرف  وصــالت  لديهــم 
صــرف  وصــالت  ألي  يفتقــرون  الســكان  وثلــث 
بعــض  عــزل  تــم  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  صحــي. 
المناطــق عــن مركــز البلديــة مــن قبــل الجــدار، ممــا 
يــؤذي إلــى مواجهــة صعوبــات فــي الوصــول إلــى 
والنظافــة13. الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات 

الشــرقية 	  القــدس  فــي  المــرأة  تكــون  مــا  عــادة 
تتعلــق  مســألة  أي  متابعــة  عــن  المســؤولة  هــي 
الفواتيــر،  دفــع  )مثــل  الصحــي  والصــرف  بالميــاه 
فــي ســاعات  المنــزل  خــارج  يعملــون  الرجــال  ألن 

البلديــة(. عمــل 
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HOW TO MAINSTREAM GENDER IN WASH
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كيفيــة تعميــم مراعــاة المنظــور النــوع االجتماعي فــي المياه والصرف 
الصحــي والنظافة في فلســطين؟
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HOW TO MAINSTREAM GENDER IN WASH 
IN PALESTINE?

In order to mainstream gender in WASH projects 
in Palestine, you should consider the following:

• Conducting a gender analysis and  
collect sex and age disaggregated data 
(SADD) in order to form an accurate 
and nuanced picture of the situation of 
target communities and personal/social 
relations within them; 

• Ensuring that the design of 
interventions addresses gender needs 
and integrates gender considerations 
and include meaningful participation 
in the formulation of the intervention 
of different groups of the population 
(e.g. widows, persons with disabilities, 
adolescent girls, farmers, etc.);

• Designing a Monitoring and Evaluation 
(M&E) plan at the very beginning of the 
project (and not at its conclusion) with 
appropriate indicators that will measure 
the gendered impact of activities and 
the achievement (or lack) of expected 
results and objectives. To link the ac-
tions of the implementation with the 
gender needs and interests identified.

كيفيــة تعميــم مراعــاة المنظــور النــوع االجتماعــي فــي 
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي فلســطين؟

مشــاريع  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  مراعــاة  لتعميــم 
ــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي فلســطين، يجــب  المي

ــي: ــا يل ــاة م مراع

جمــع 	  طريــق  عــن  االجتماعــي  النــوع  تحليــل  إجــراء 
مــن  والعمــر  الجنــس  حســب  مصنفــة  بيانــات 
حالــة  عــن  ودقيقــة  صحيحــة  صــورة  تكويــن  أجــل 
الشــخصية  والعالقــات  المســتهدفة  المجتمعــات 

داخلهــا؛ االجتماعيــة   /

تدخــالت 	  تصميــم  عمليــة  التــزام  علــى  التأكيــد 
المختلفــة  المجتمعيــة  الفئــات  احتياجــات  تراعــي 
ممــا  االجتماعــي  النــوع  اعتبــارات  دمــج  و 
تدخــالت   صياغــة  فــي  الفعالــة  المشــاركة  يشــمل 
)مثــل  الســكان  فئــات  تســتهدف  مختلفــة 
والمراهقــات  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  األرامــل 

ذلــك(؛ إلــى  ومــا  والمزارعيــن، 

بدايــة 	  فــي  والتقييــم  للمراقبــة  خطــة  وضــع 
ــم  ــه فقــط( مــع تصمي ــس فــي نهايت المشــروع )ولي
النــوع  علــى  األثــر  لقيــاس  مناســبة  مؤشــرات 
تحقيــق(  عــدم  )أو  وتحقيــق  لألنشــطة  االجتماعــي 
إجــراءات  لربــط  المتوقعــة.  واألهــداف  النتائــج 
المتعلقــة  والمصالــح  االحتياجــات  مــع  التنفيــذ 

االجتماعــي؛ بالنــوع 

• Ensuring that sector, multi sector or re-
gional needs assessments are gender 
sensitive.

3.1 Gender in WASH – Needs assessment 
and project design 

To date there has been a number of assessments 
carried out in Palestine by various actors in 
terms of WASH-related issues that you can 
consider as a good background knowledge. 
You should introduce a gender perspective into 
them, by carrying out a gendered analysis of the 
data already collected and analysed in these 
documents. Some of these are listed below 
(please note that this list is not exhaustive): 

• WASH Assessment at Household level in 
the Gaza Strip (UNICEF, GVC and PHG, 
2016).

• MIRA (Multi-Cluster/Sector Initial Rapid 
Assessment).

• WASH Cluster Needs Assessments.

• WASH Sector Cluster Contingency Plan 2016.

• Water Supply Master Plan (PWA, GVC 
and ACF, 2017)

حســب 	  االحتياجــات  تقييمــات  تكــون  أن  ضمــان 
قطــاع معيــن أو متعــددة القطاعــات أو االحتياجــات 
االجتماعــي. للنــوع  االعتبــار  بعيــن  تأخــد  اإلقليميــة 

الصحــي  والصــرف  الميــاه  فــي  االجتماعــي  النــوع   3.1
المشــاريع وتصميــم  االحتياجــات  تقييــم   - والنظافــة 

التــي  االحتياجــات  لقييــم  أدوات  مــن  عــدد  تطويــر  تــم 
فــي  مختلفــة  جهــات  قبــل  مــن  فلســطين  فــي  أجريــت 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  المتعلقــة  القضايــا  مجــال 
أوليــة.  لمعلومــات  مرجعيــة  اعتبارهــا  يمكنــك  التــي 
ــا مــن  ــوع االجتماعــي فيه ــث يجــب إدخــال منظــور الن حي
خــالل إجــراء تحليــل للبيانــات التــي تــم جعهــا و تحليلهــا 
ــوع االجتماعــي. بعــض مــن هــذه األدوات  مــن حيــث الن
هــذه  أن  مالحظــة  )يرجــى  أدنــاه  الجــدول  فــي  مدرجــة 

مفصلــة(: ليســت  القائمــة 

 	 WASH Assessment at Household level in the
.)Gaza Strip )UNICEF, GVC and PHG, 2016

 	MIRA )Multi-Cluster/Sector Initial Rapid As-
.)sessment

 	.WASH Cluster Needs Assessments

 	 WASH Sector Cluster Contingency Plan
.2016

 	 Water Supply Master Plan )PWA, GVC and
)ACF, 2017

المفتــاح:

 مشــاركة النســاء والرجــال مــن جميــع األعمــار

 واألشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال جميــع مراحــل

دورة إدارة المشــروع

The KEY: 
PARTICIPATION of women and men of 
ALL ages and persons with disabilities 

throughout the Project Management Cycle
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• PWA National Water Collection System: 
http://www.pwa.ps/page.aspx?id=yfF-
F16a1118309775ayfFF16 

• PWA reports: http://www.pwa.ps/cat-
egory.aspx?id=UPWkyJa8565777aUP-
WkyJ&c_type=2 

• Demolition System Tool – OCHA: http://
data.ochaopt.org/demolition-sys.aspx 

It is also important to obtain data from 
other similar projects/programmes needs 
assessments and to analyse them in a gen-
der-sensitive way.
To properly identify the different needs 
of women and men of all ages and other 
groups such as persons with disabilities, an 
assessment that includes gender analysis 
should be carried out.

 	 PWA National Water Collection System:
http://www.pwa.ps/page.aspx?id=yfF-

 F16a1118309775ayfFF16

 	PWA reports: http://www.pwa.ps/category.
aspx?id=UPWkyJa8565777aUPWkyJ&c_

 type=2

 	Demolition System Tool – OCHA: http://
 data.ochaopt.org/demolition-sys.aspx

تقييــم  بيانــات  علــى  الحصــول  أيضــا  المهــم  مــن 
مماثلــة  أخــرى  برامــج   / مشــاريع  مــن  االحتياجــات 

االجتماعــي. النــوع  تراعــي  بطريقــة  وتحليلهــا 
 ولتحديــد االحتياجــات المختلفــة للنســاء والرجــال مــن 
ــل األشــخاص  ــع األعمــار والمجموعــات األخــرى مث جمي
تقييــم  إجــراء  ينبغــي  دقيــق،  نحــو  علــى  اإلعاقــة  ذوي 

النــوع االجتماعــي. تحليــل  يشــمل 

DO NOT FORGET: 
All WASH projects require sex and 
age disaggregated data (SADD) and 
can be gender mainstreamed.

ال تنسى:

الصحــي  والصــرف  الميــاه  مشــاريع  جميــع  تتطلــب 

والنظافــة بيانــات مصنفــة حســب نــوع الجنــس والعمــر 

النــوع  منظــور  لمراعــاة  تعميمهــا  ويمكــن   )SADD(

. عــي جتما ال ا

What is a gender analysis? 

It is an analysis of the affected population 
(the people of the community that the pro-
ject aims to target) in terms of social roles, 
needs, uses and access to WASH services, 
priorities/expectations, participation in de-
cision making, power dynamics - both with-
in the community and at household level 
-and impact of the current problem/situ-
ation on women and men of all ages and 
persons with disabilities. (Please refer also 
to Section 4.2).

It is crucial to obtain disaggregated data by 
sex and age, as well as other relevant infor-
mation (such as disabilities, family status, 
etc.) to be able to identify gender gaps and 
to tailor actions to the needs of different 
groups.

How to conduct a gender analysis?

Consider the next steps as basic, but feel 
free to use all participatory techniques you 
know:

1. Hire both women and men staff to carry 
out the assessment and implement the 
project: women will have more access 
to women and men to men. In particu-
lar, they will be able to obtain gender 
differentiated data related to:  ROLES, 
NEEDS, USES and ACCESS to WASH 

مــا هــو تحليــل النــوع االجتماعــي؟

المجتمــع  )أهالــي  المتضرريــن  للســكان  تحليــل  هــو 
مــن  المنفــذ(  المشــروع  مــن  اســتهدافهم  يتــم  الــذي 
واالســتخدامات  واالحتياجــات  االجتماعيــة  األدوار  حيــث 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات  الــى  والوصــول 
فــي  والمشــاركة  التوقعــات،   / واألولويــات  والنظافــة، 
مســتوى  علــى   - القــوة  ديناميــة  القرار،تحليــل  صنــع 
وأثــر   - األســرة  مســتوى  وعلــى  المحلــي  المجتمــع 
والرجــال  النســاء  علــى  الراهنــة  الحالــة   / المشــكلة 
)يرجــى  اإلعاقــة.  واألشــخاص ذوي  األعمــار  مــن جميــع 

.)4.2 النقطــة  إلــى  أيضــا  الرجــوع 

حســب  مصنفــة  بيانــات  علــى  الحصــول  الضــروري  مــن 
ذات  األخــرى  المعلومــات  عــن  والعمــر، فضــال  الجنــس 
إلــى  ومــا  األســرية،  والحالــة  اإلعاقــات،  )مثــل  الصلــة 
ذلــك( لكــي نتمكــن مــن تحديــد الثغــرات بيــن الجنســين 
وتكييــف اإلجــراءات وفقــا الحتياجــات مختلــف الفئــات.

كيفيــة إجــراء تحليــل النــوع االجتماعــي؟

ــة ،  ــار الخطــوات األساســية التالي ــن االعتب يجــب اخــذ بعي
واســتخدام جميــع التقنيــات التشــاركية التــي المتعــارف 

عليهــا:

توظيــف طاقــم مــن النســاء والرجــال للقيــام بقيــاس . 1
االحتياجــات وتنفيــذ المشــروع: حيــث يســهل علــى 
جمــع  و  النســاء  مــن  المعلومــات  جمــع  النســاء 
المعلومــات مــن قبــل الرجــال مــن الرجــال. وعلــى 
علــى  الحصــول  مــن  ســيتمكن  الخصــوص،  وجــه 
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services, PRIORITIES/EXPECTATIONS, 
PARTICIPATION IN DECISION MAKING, 
POWER DYNAMICS - within the com-
munity and at household level - and dif-
ferent IMPACT of the current problem/
situation.

2.  Additionally, data collection should be 
disaggregated by sex and age (i.e. sepa-
rate sessions for women and men for each type 
of research tool used: focus group discus-
sions; semi-structured interviews; daily 
and seasonal calendars; etc.)

3.  Identify, contact and involve women 
CBOs in target areas in all stages of the 
project, in order to better understand 
roles, cultural norms, power dynamics, 
etc. It is very important to work with 
women CBOs, where a variety of women 
are represented and their commitment 
is recognised by other stakeholders. 

4. Contact gender actors (UN Women, 
WASH Cluster Gender Focal Point, etc.) 
to obtain their advice and suggestions 
and to start coordination.

5. Conduct a stakeholder analysis (Please, 
see Section 6 for some interesting re-
sources).

6.  Include gender experts in the analysis of 
the data collected.

يلــي:  بمــا  تتعلــق  الجنســين  بيــن  متباينــة  بيانــات 
األدوار واالحتياجــات واالســتخدامات والوصــول الــى 
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، األولويات 
/ التوقعــات، المشــاركة فــي صنــع القــرار، ديناميــات 
القــوة - علــى مســتوى المجتمــع المحلــي ومســتوى 
األســرة – والتأثيــرات المختلفــة للمشــكلة علــى الجهــات 

ــم. ــة / الوضــع القائ المعني

باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تصنيــف جمــع البيانــات . 2
حســب الجنس والعمر )أي عقد دورات منفصلة للنســاء 
المســتخدمة:  البحــث  أدوات  مــن  نــوع  لــكل  والرجــال 
مناقشــات جماعيــة مركــزة؛ مقابــالت شــبه منظمــة؛ 

ــك(. ــى ذل ــا إل ــم يومــي وموســمي؛ وم تقوي

فــي . 3 )فعالــة  نســائية   مجتمعيــة  منظمــات  تحديــد 
المناطــق المســتهدفة( واالتصــال بهــا وإشــراكها فــي 
جميــع مراحــل المشــروع، مــن أجــل التوصــل إلــى فهــم 
أفضــل لــألدوار والمعاييــر الثقافيــة وديناميــات القــوة 
ومــا إلــى ذلــك. مــن المهــم جــدا العمــل مــع منظمــات 
ــة نســائية التــي ُتمثــل فيهــا مجموعــة متنوعــة  مجتمعي
مــن النســاء و فعاليتهــم معتــرف بهــا مــن قبــل أصحــاب 

الشــأن اآلخريــن.

االتصــال بجهــات فاعلــة بشــأن النــوع االجتماعــي )هيئــة . 4
األمــم المتحــدة للمســاواة بين الجنســين وتمكيــن المرأة 
ــوع االجتماعــي فــي قطــاع  و وحــدة تنســيق شــؤون الن
إلــخ( للحصــول  الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، 
علــى استشــارات مختصــة مــن قبلهــم واقتراحاتهــم وبــدء 

عمليــة التنســيق المطلوبــة.

إجــراء تحليــل ألصحــاب الشــأن. )يرجــى االطــالع علــى . 5
القســم 6 لالطــالع علــى بعــض المــوارد المهمــة(.

اطــالع خبــراء فــي النــوع االجتماعــي خــالل عمليــة تحليــل . 6
البيانــات التــي تــم جمعهــا.

Do not forget that depending on where you 
are working, access to different social groups 
should be obtained in different ways: for ex-
ample, in a Bedouin community in Area C, 
you will have to pass through the Commu-
nity Representative (mainly men) and you 
can ask the help of community members to 
conduct your evaluation. Women personnel 
should request the names of at least three 
women from community who can support 
the general analysis process and in parallel 
men personnel should obtain the names of 
three men. Findings of the research sessions 
should then be compiled and analyzed to in-
clude vulnerabilities and rights’ violations.

REMEMBER: do not assume predefined ste-
reotypes!   

When consulting guides and thinking of 
‘women and water’, what might spring to 
mind is the idea of women fetching water 
very far away from their houses and walking 
long distances to bring it home. This is not 
exactly the case in Palest ine,  as out l ined 
in Sect ion 2.3.

يجــب الذكــر بانــه باالســتناد علــى طبيعــة المــكان الــذي 
المجموعــات  الــى  الوصــول  يجــب  فيــه  العمــل  يتــم 
ســبيل  علــى  مختلفــة:  بطــرق  المختلفــة  المجتمعيــة 
المثــال، فــي مجتمــع البــدو فــي المنطقــة )ج(، يجــب 
التنســيق مــع ممثــل التجمــع )معظمهــم مــن الرجــال( 
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وطلــب المســاعدة مــن أفــراد التجمــع المختلفــة  إلجــراء 
ثــالث  أســماء  النســاء  تطلــب  أن  وينبغــي  التقييــم. 
الــالزم  الدعــم  لتوفيــر  التجمــع علــى األقــل  نســاء مــن 
علــى  ينبغــي  مماثــل  وبشــكل  العــام،  التحليــل  لعمليــة 
وينبغــي  رجــال.  ثالثــة  أســماء  علــى  الحصــول  الرجــال 
وتحليلهــا  البحــث  جلســات  نتائــج  تجميــع  ذلــك  بعــد 

الحقــوق. وانتهــاكات  الضعــف  نقــاط  لتشــمل 

تذكــر: ال يجــب االعتمــاد علــى الصــور النمطيــة القائمــة 
أو المحــددة مســبقا!

“المــرأة والميــاه”،  تحليــل  األدلــة  عنــد االعتمــاد علــى 
النســاء  ذهــاب  فكــرة  هــو  الذهــن  إلــى  يتبــادر  قــد  مــا 
لجلــب الميــاه مــن أماكــن بعيــدة عــن منازلهــم والمشــي 
للمنــزل. ال ينطبــق هــذا  لمســافات طويلــة لتوصيلهــا 
كمــا  فــي فلســطين،  الموجــودة  الحــاالت  علــى جميــع 

ــي القســم 2.3. ــره ســابقا ف ــم ذك ت
  

TIPS & EXAMPLES for integrating Gender in 
Needs Assessments

• Consider the appropriate amount 
of time needed for each group to 
participate adequately in research 
sessions; this will depend on the area, 
the season and the nature of people’s 
livelihoods.

E.g. if you are working in an urban area 
within Gaza Governorate, most men will 
be working until 5pm -also some women-, 
while girls and boys might be in school in 
the morning.

If you are working in a Bedouin community 
in Area C of the West Bank during the 
months between January and June, you 
will face challenges in gathering women 
since most of them will be very busy 
due to their heavy involvement in dairy 
production.

• Allocate budget for a gender 
consultant and/or gender training, 
including for the purpose of women 
CBOs capacity building, since the real 
meaning of gender mainstreaming 
and its goals are not always well 
understood by women organizations.

• Involve the gender focal point of 
your organization and/or your partner 
organization.

• Contact the WASH Cluster Coordinator 
to link you with the Gender Focal 
Point of the WASH Cluster.

نصائــح وأمثلــة لدمــج النــوع االجتماعــي فــي تقييــم 
االحتياجــات

لــكل 	  الوقــت  مــن  المناســب  المقــدار  تكريــس 
مجموعــة للمشــاركة بشــكل فعــال فــي جلســات 
ــة المنطقــة  ــار لطبيع ــن االعتب البحــث؛ و أخــذ بعي

والموســم وطبيعــة الحيــاة اليوميــة.

على ســبيل المثال، إذا كان االســتهداف لمنطقة داخل 
محافظــة غــزة، فــإن معظــم الرجــال ســيعملون حتــى 
الســاعة 5 مســاء، وكذلــك بعــض النســاء، فــي حيــن أن 
الفتيات والفتيان قد يكونون في المدرسة في الصباح.

إذا كان االســتهداف لمجتمــع بــدوي فــي المنطقــة )ج( 
مــن الضفــة الغربيــة خــال األشــهر مــا بيــن كانــون ثانــي 
وحزيــران، ســيتم مواجهــة تحديــات فــي جمع النســاء ألن 
معظمهــن يكونــوا مشــغوالت بــأداء مســؤولياتهم فــي 
مهــام  التصينــع الغذائــي – منتجــات مشــتقات األلبــان.

ــا 	  ــص بقضاي ــة الستشــاري مخت ــص ميزاني تخصي
النــوع  بقضايــا  تدريــب  و/أو  االجتمــاع  النــوع 
المنظمــات  قــدرات  لبنــاء  وأيضــا  االجتماعــي، 
المعنــى  ألن  وذلــك  المجتمعيــة،  النســائية 
النــوع  المنظــور  مراعــاة  لتعميــم  الحقيقــي 
بشــكل  معتمــدة  ليســت  وأهدافــه  االجتماعــي 

النســائية. المنظمــات  قبــل  مــن  واضــح 

القيــام بإشــراك و ربــط جهــات التنســيق المختصــة 	 
المؤسســة  فــي  بيــن  مــا  االجتماعــي  بالنــوع 

الشــريكة. المؤسســة  أو   / و  المنفــذة 

والصــرف 	  الميــاه  مجموعــة  بمنســق  االتصــال 
الصحــي والنظافــة لتســهيل عمليــة االتصال بجهة 
االتصــال المختــص بشــؤون النــوع االتماعــي فــي 
مجمــوع الميــاه و الصــرف الصحــي و النظافــة.
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TIPS & EXAMPLES for integrating Gender in 
Needs Assessments

 

• Remember that WASH roles are 
gendered and vary significantly 
across diverse places.

E.g. In areas where a sewage system does 
not exist - mainly in Gaza’s Khan Yunis 
and Rafah - all households use cesspits 
to discharge wastewater, which mainly 
involves men. Men dig cesspits and 
discharge sewage or pay for a vacuum 
truck to dispose of the wastewater. 
However, in specific areas such as in Al 
Shoka and the Swedish village in the west 
of Rafah governorate, women take on the 
role of emptying cesspits and discharging 
sewage outside their homes which 
constitute an extra burden.

• When collecting information from 
women and girls about personal 
hygiene practices, do not forget 
those related to menstruation and 
beliefs associated with it.

E.g. Sanitary pads: not all women, 
especially in Bedouin communities, use 
disposable ones. This is due to certain 
traditional and religious beliefs14.

In some Bedouin communities when a 
teenage girl menstruates for the first time 
her inner cycle of virginity is considered 
to be broken. To address this perceived 
impurity, the cloths used must be washed 
7 times and if the blood stains cannot 
be removed, the cloth is burnt. In later 
stages of menstruation, girls are able to 
use disposable sanitary pads15.

نصائــح وأمثلــة لدمــج النــوع االجتماعــي فــي تقييــم 
االحتياجــات

مــن المهــم التأكيدعلــى أن أدوار الميــاه والصــرف 	 
الجنســين  بيــن  تتفــاوت  والنظافــة  الصحــي 
وتختلــف بشــكل كبيــر بيــن التجماعــت المختلفــة.

علــى ســبيل المثــال، فــي المناطــق التــي ال يوجــد فيهــا 
نظــام للصــرف الصحــي - فــي كل مــن خــان يونــس 
الحفــر  البيــوت  جميــع  تســتخدم   - غــزة  فــي  ورفــح 
االمتصاصيــة لتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي، و تقــع 
مســؤولية إدارة الموضــوع علــى عاتــق جــال بشــكل عام. 
حيــث يقــوم الرجــال بحفــر الحفر االمتصاصيــة وتصريف 
ميــاه المجــاري أو دفــع تكاليــف شــاحنة الصــرف الصحي 
للتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي. ومــع ذلــك، ففي 
مناطــق محــددة مثــل الشــوكة والقريــة الســويدية فــي 
غــرب محافظــة رفــح، تكــون النســاء مســؤولة عــن  افراغ 
الحفــر االمتصاصيــة وتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي 
عليهــن. إضافيــا  عبئــا  يشــكل  ممــا  منازلهــن  خــارج 

عنــد جمــع المعلومــات مــن النســاء والفتيــات عــن 	 
ممارســات النظافــة الشــخصية، يجــب التطــرق 
ــض والمعتقــدات  ــة بالحي ــك المتعلق ــا تل للقضاي

المرتبطــة بــه.

تســتخدم  ال  الصحيــة:  الفــوط  المثــال،  ســبيل  علــى 
البدويــة،  المجتمعــات  فــي  وخاصــة  النســاء،  جميــع 
الفــوط التــي يمكــن التخلــص منهــا. ويرجــع ذلــك إلــى 

والدينيــة14. التقليديــة  المعتقــدات  بعــض 

فــي بعــض المجتمعــات البدوية عندمــا تحيض فتاة في 
ســن المراهقــة ألول مــرة تعتبــر دورة العذريــة الداخليــة 
المتصــور،  الدنــس  عندهــا مكســورة. لمعالجــة هــذه 
يجــب غســل المابــس المســتخدمة 7 مــرات، وإذا كان 
ال يمكــن إزالــة البقــع الدمويــة، يتــم حــرق المابــس. 
فــي المراحــل الاحقــة مــن الحيــض، يمكــن للفتيــات 
اســتخدام الفــوط الصحيــة التــي يمكن التخلــص منها15.
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TIPS & EXAMPLES for integrating Gender in 
Needs Assessments

• To prepare a hygiene kit, you should 
consult with women and men, boys 
and girls and persons with disabilities 
separately to appropriately design/
identify the content ensuring 
that it is as tailored as possible at 
household level to various household 
members’needs.

E.g. A hygiene kit should not be the same 
for a household with six family members, 
of which 4 members are regularly 
menstruating women, and for a similarly 
sized household with no adult women. 
Why? The standard hygiene kit with one 
pack of sanitary pads will be used up in 
the first house within a couple of weeks, 
leaving women’s need uncovered. 

• Collect information about 
households’sanitation facilities 
(toilets and bathing facilities) from 
women, men and persons with 
disabilities of all ages.

• Assess women’s knowledge about the 
public sewage system and identify 
their expectations from a potential 
wastewater project. 

• WASH program assessments should 
highlight children’s role in collecting 
drinking water and its implications in 
terms of protection.

• Remember the importance of 
elaborating a Gender Responsive 
Budget (GRB). Please, see Annex A.2 
for more info. 

نصائح وأمثلة لدمج النوع االجتماعي في تقييم 
االحتياجات

مــن أجــل إعــداد مجموعــة أدوات النظافــة، يجــب 	 
والفتيــات  والفتيــان  والرجــال  النســاء  استشــارة 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل منفصــل مــن 
أجــل تصميــم / تحديــد المحتــوى بشــكل مناســب 
علــى  خصيصــا  مصممــة  تكــون  أن  لضمــان 
مســتوى األســرة لمختلــف احتياجــات أفرادهــا.

ــال، ال ينبغــي أن تكــون حزمــة أدوات  ــى ســبيل المث عل
أفــراد، مــن  النظافــة هــي نفســها ألســرة مــع ســتة 
أخــرى  وأســرة  بانتظــام،  يحيضــون  نســاء   4 بينهــم 
بنفــس عــدد االفــراد ولكــن بــدون وجــود نســاء بالغــات. 
لمــاذا؟ ســيتم اســتخدام علبــة الفــوط الصحيــة فــي 
حزمــة أدوات النظافــة العاديــة فــي المنــزل األول فــي 
غضــون أســبوعين، ممــا يجعــل حاجــة المــرأة للفــوط 

غيــر مغطــاة.

الصــرف 	  مرافــق  عــن  المعلومــات  جمــع 
الصحــي المتوفــرة لألســر )المراحيــض ومرافــق 
النســاء والرجــال واألشــخاص  االســتحمام( مــن 

األعمــار. جميــع  مــن  اإلعاقــة  ذوي 

تقييــم معرفــة المــرأة بنظــام الصــرف الصحــي 	 
الميــاه  مشــروع  مــن  توقعاتهــا  وتحديــد  العــام 

المحتملــة. العادمــة 

الميــاه 	  برنامــج  تقييمــات  تســلط  أن  ينبغــي 
دور  علــى  الضــوء  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 
األطفــال فــي جمــع ميــاه الشــرب وآثارهــا مــن 

الحمايــة. حيــث 

للنــوع 	  متجاوبــة  ميزانيــة  وضــع  أهميــة  تذكــر 
االجتماعــي )GRB(. يرجــى االطــاع علــى الملحــق 

المعلومــات. لمزيــد مــن    A.2

Gender in the Project Design

Once all gender aspects are properly ad-
dressed at the assessment stage,  gender 
considerations should be mainstreamed 
across the entire Logical Framework (Log-
frame). This should be fairly straightfor-
ward, since the results derived from the 
gender analysis (stakeholder analysis, 
problem(s), objectives, etc.) are used as the 
basis for the preparation of the Logframe 
matrix. 

The project design also involves identifi-
cation of project performance indicators, 
beneficiary selection criteria and a moni-
toring and evaluation plan, all of which should 
reflect the gender aspects of the project.

Once we have built the Logical Framework 
from a gender perspective, this means that 
the project has been designed following 
a gender sensitive needs assessment; its 
objectives have been formulated with a 
gender approach; its expected results are 
measurable and based on SADD; its actions 
are responsive to the needs identified; and 
its resource allocations are sustained by a 
GRB. 

النــوع االجتماعــي فــي مرحلــة تصميــم المشــروع

االجتماعــي  النــوع  جوانــب  لجميــع  التطــرق  بمجــرد 
تعميــم  ينبغــي  التقييــم،  مرحلــة  فــي  صحيــح  بشــكل 
اإلطــار  منهــج  فــي  االجتماعــي  النــوع  اعتبــارات 
يكــون  أن  وينبغــي   .)Logframe( بأكملــه  المنطقــي 
المســتمدة  النتائــج  ألن  مــا،  حــد  إلــى  واضحــا  ذلــك 
مــن تحليــل النــوع االجتماعــي )تحليــل أصحــاب الشــأن، 
تســتخدم  ذلــك(  إلــى  ومــا  واألهــداف،  والمشــاكل، 

المنطقــي. اإلطــار  مصفوفــة  إلعــداد  كأســاس 

مؤشــرات  تحديــد  أيضــا  المشــروع  تصميــم  يشــمل 
وخطــة  المســتفيدين  اختيــار  ومعاييــر  المشــروع  أداء 
جميعهــا  تعكــس  أن  ينبغــي  والتقييــم،  للمراقبــة 

للمشــروع. االجتماعــي  النــوع  جوانــب 

أبــرزت البحــوث أنــه فــي حيــن أن بعــض المنظمــات 

خبير/مرجعيــة  لديهــا  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر 

فــي  االجتماعــي   النــوع  شــؤون  فــي  اتصــال 

يكــن  لــم  ذلــك  فــإن  الغربيــة،  الضفــة  فــي  مقرهــا 

غــزة. فــي  مقرهــا  فــي  معروفــا 

والضفــة  غــزة  بيــن  الجغرافــي  الفصــل  يشــكل 

الحصــول  فــي  المتزايــدة  والصعوبــة  الغربيــة 

التنســيق  مجــال  فــي  تحديــا  تصاريــح  علــى 

نفــس  فــي  التوالــي  علــى  للموظفيــن  واالتصــال 

الحكوميــة. غيــر  المنظمــة 

تعزيــز التواصــل	 

تبــادل المعلومــات	 

طلــب الدعــم بقضايــا النــوع االجتماعــي	 



5150

المنطقــي  اإلطــار  تصميــم  و  بنــاء  يتــم  أن  بمجــرد 
أن  يعنــي  هــذا  فــإن  االجتماعــي،  النــوع  منظــور  مــن 
لالحتياجــات  تقييــم  إجــراء  بعــد  صمــم  قــد  المشــروع 
ــوع االجتماعــي؛ و صياغــة األهــداف بنهــج  ــة للن المراعي
للقيــاس  قابلــة  المتوقعــة  ونتائجــه  االجتماعــي؛  النــوع 
والعمــر  الجنــس  بيانــات مصنفــة حســب  إلــى  وتســتند 
المحــددة؛  لالحتياجــات  تســتجيب  وإجراءاتــه  )SADD(؛ 
ــة  ــة مراعي وتواصــل تخصيــص مــوارده مــن خــالل ميزاني

.)GRB ( االجتماعــي  النــوع  للمنظــور 

3.2 Gender in WASH - Project implemen-
tation 

During the implementation phase the real 
challenge is to not overlook the project 
framework and design and to take continu-
ous measures to enhance the gender main-
streaming process during the whole imple-
mentation through:

1. Hiring both women and men staff to 
implement the project. Ideally people 
who took part in project identification 
should participate in its implementation 

الصحــي  الميــاه والصــرف  فــي  النــوع االجتماعــي   3.2
المشــروع تنفيــذ   - والنظافــة 

فــي  الحقيقــي  التحــدي  يتمثــل  التنفيــذ،  مرحلــة  خــالل 
عــدم إغفــال إطــار المشــروع وتصميمــه واتخــاذ تدابيــر 
النــوع  منظــور  مراعــاة  تعميــم  عمليــة  لتعزيــز  مســتمرة 

االجتماعــي أثنــاء التنفيــذ مــن خــالل مــا يلــي:

لتنفيــذ . 1 والرجــال  النســاء  مــن  موظفيــن  تعييــن 
أن  ينبغــي  المثاليــة،  الناحيــة  ومــن  المشــروع. 
تحديــد  فــي  شــاركوا  الذيــن  األشــخاص  يشــارك 
االســتفادة   / والمشــاركة  تنفيــذه  فــي  المشــاريع 
ــة؛  ــب النمطي ــز القوال مــن األنشــطة. ال يجــب تعزي
مــن  مهندســات  تعييــن  المثــال،  ســبيل  علــى 
رجــال  و  التحتيــة  البنيــة  أنشــطة  لتنفيــذ  النســاء 
ولكــن  نظافــة  ومروجيــن  اجتماعييــن  كأخصائييــن 

الســياق. خصوصيــات  احتــرام  يجــب 
مــن  كل  توظيــف  محاولــة  يجــب  اإلمــكان،  عنــد 

المناصــب. جميــع  فــي  والرجــال  النســاء 

المجتمعيــة . 2 النســائية  المنظمــات  إشــراك 
التدخــل  مجــاالت  تنفيــذ  فــي  تحديدهــا  تــم  التــي 

البدايــة. منــذ  المســتهدفة 

Research highlighted that while 
some INGOs have a Gender Expert/
Focal Point within the organization 
based in the West Bank, this was 
not known in their Gaza Office. 
The geographical separation of 
Gaza and the West Bank and the 
increasing difficulty of obtaining 
permits poses a coordination and 
communication challenge for re-
spectively-based staff within the 
same NGO.
•	 DO STRENGHEN COMMUNI-

CATION
•	 DO SHARE INFORMATION
• 	 DO ASK AND REQUEST 

GENDER SUPPORT

and take part/benefit from activities. 
Try not to reinforce stereotypes; e.g. 
appoint women engineers to implement 
infrastructural activities and men social 
workers and hygiene promoters BUT do not 
forget about the context’s peculiarities. If 
possible, try to hire both women and men 
in all positions. 

2. Involving the identified women CBOs 
in implementation of target areas of 
intervention from the onset. 

3. Creating professional relationships and 
maintain coordination with organizations 
and other stakeholders which promote 
gender equity and women’s rights. They can 
give practical guidance regarding  concrete 
topic that may arise during implementation.

4. Building capacity on WASH gender related 
aspects for you, your staff and your partner 
staff. Of course, their level of knowledge 
should be assessed before selecting the 
type of training programme, because not 
every person or every organization has the 
same needs. Budget resources should have 
been  allocated for this purpose. An external 
consultant or your partner organization 
could be in charge of capacity building. 
Make sure training programmes are carried 
out by organizations with proven experience 
in gender capacity building and gender 
interventions.

التنســيق . 3 علــى  والحفــاظ  مهنيــة  عالقــات  إقامــة 
مــع المنظمــات وأصحــاب الشــأن اآلخريــن لتعزيــز 
تقديــم  يمكــن  ممــا  المــرأة.   وحقــوق  المســاواة 
تســتجد  قــد  مواضيــع  بشــأن  عمليــة  إرشــادات 

التنفيــذ. عمليــة  خــالل 

االجتماعــي . 4 النــوع  جوانــب  علــى  قــدرات  بنــاء 
والنظافــة  الصحــي  والصــرف  بالميــاه  المتعلقــة 
تنفيــذ  و  تصميــم  علــى  القائميــن  للموظفيــن 
الشــريكة.  المؤسســات  طواقــم  و  المشــروع 
وبطبيعــة الحــال، ينبغــي تقييــم مســتوى معرفتهــم 
ــاك  ــي، ألن هن ــة البرنامــج التدريب ــار نوعي ــل اختي قب
ــن االشــخاص او المنظمــات.  ــن معرفــي مــا بي تباي
الميزانيــة  ضمــن  مــوارد  تخصيــص  ينبغــي  لذلــك 
ــذا الغــرض. يمكــن أن يشــرف مستشــار خارجــي  له
بنــاء  و  التدريــب  عمليــة  علــى  شــريكة  منظمــة  أو 
تنفيــذ  أن  مــن  التأكــد  المفضــل  مــن  القــدرات. 
ذات  منظمــات  قبــل  مــن  يتــم  التدريــب  برامــج 
خبــرة فــي بنــاء القــدرات والتدخــالت ذات الطابــع 

االجتماعــي. النــوع 

ــم )M&E( تأخــذ فــي . 5 ــة والتقيي ــذ خطــة للمراقب تنفي
االجتماعــي  النــوع  جوانــب  جميــع  االعتبــار  عيــن 
مرحلــة  عنــد  اإلعــداد  أثنــاء  تحديدهــا  تــم  التــي 
البيانــات  جمــع  ذلــك  فــي  بمــا  المشــروع،  بــدء 
بصــورة  والعمــر  الجنــس  حســب  المصنفــة 
منتظمــة )بيانــات عــن المســتفيدين مــن النشــاط، 
اعتمــادا علــى مؤشــرات خطــة المراقبــة والتقييــم 

المتوقعــة(. والنتائــج  مســبقا  المحــددة 
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5. Implementing a Monitoring and Evalu-
ation (M&E) plan that considers all the 
gender aspects that had been identi-
fied during its elaboration at project in-
ception, including regular collection of 
SADD (e.g. sex and age disaggregated 
data on who is benefiting from which ac-
tivity, in which way, to what extent, etc. 
depending on the M&E plan’s pre-de-
fined indicators and expected results). 
It is crucial to use gender sensitive in-
dicators that facilitate the collection of 
SADD. Please, refer to section 4.1 for 
some examples you can use.

6. Ensuring that women are represented 
in the highest decision making level of 
the project. It will depend on the con-
text and type of project, so establishing 
percentages might not be completely 
appropriate, but consider a minimum of 
35% of women. Women’s participation 
in decision making is not only a wom-
en’s right, but a mean to increase the 
effectiveness of WASH interventions 
and to support women’s empowerment.  

7. Putting in place an accountability 
mechanism in order to ensure that the 
WASH project services/activities reach 
all genders equitably and eliminate any 
gender bias.

للفــوارق  مراعيــة  مؤشــرات  اســتخدام  المهــم  مــن 
عمليــة  تســهل  لكــي  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة 
والعمــر.  الجنــس  حســب  المصنفــة  البيانــات  جمــع 
األمثلــة  لبعــض   4.1 القســم  إلــى  الرجــوع  يرجــى 

اســتخدامها. يمكــن  التــي 

صنــع . 6 مســتويات  أعلــى  فــي  المــرأة  تمثيــل  ضمــان 
ســياق  علــى  ذلــك  ســيعتمد  المشــروع.  فــي  القــرار 
المشــروع ونوعــه، لــذا فــإن تحديــد نســب مئويــة قــد 
ــا، ولكــن النظــر فيمــا ال يقــل  ال يكــون مناســبا تمام
%35 مــن النســاء. مشــاركة المــرأة فــي صنــع  عــن 
القــرار ليســت مجــرد حــق للمــرأة، بــل هــي وســيلة 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  تدخــالت  فعاليــة  لزيــادة 

المــرأة. والنظافــة ودعــم و تمكيــن 

وصــول . 7 ضمــان  أجــل  مــن  للمســاءلة  آليــة  وضــع 
والصــرف  الميــاه  مشــروع  أنشــطة   / خدمــات 
وإزالــة  بإنصــاف  الجنســين  إلــى  والنظافــة  الصحــي 

االجتماعــي. النــوع  علــى  مبنــي  تحيــز  أي 

فــي . 8 النظــر  ينبغــي  األنشــطة،  بجميــع  القيــام  عنــد 
األثــر المتبايــن الــذي قــد يحدثــه ذلــك علــى النســاء 
ذوي  واألشــخاص  والفتيــان  والفتيــات  والرجــال 
اإلعاقــة: قــد يتطلــب ذلــك إجــراء تعديــالت لالمتنــاع 
النــوع  القائمــة علــى  النمطيــة  القوالــب  إدامــة  عــن 
الجنســين. بيــن  المســاواة  تحقيــق  وعــدم  االجتماعــي 

المجتمــع: . 9 أفــراد  مــع  التشــاور  و  الشــراكة  ضمــان 
المشــاركة الفعالــة والحقيقيــة لجميــع الرجــال والنســاء 
و  اإلعاقــة،  ذوي  واألشــخاص  والفتيــان  والفتيــات 
وأفــراد  المجتمــع  أفــراد  جميــع  مــن  االقتراحــات  أخــذ 
ســبيل  )علــى  القضايــا  معالجــة  كيفيــة  بشــأن  األســر 
المثــال عــن تكويــن مســتلزمات النظافــة، واســتراتيجية 

ذلــك(. الــى  ومــا  المجموعــات،  لمختلــف  الحمايــة 

8.  When carrying out all activities, con-
sider the differentiated impact these 
might have on women, men, girls, boys 
and persons with disabilities: this may 
require making adjustments to refrain 
from perpetuating gender stereotypes 
and inequalities. 

9. Ensuring consultation with community 
members: active and real participation 
of all men, women, girls, boys and per-
sons with disabilities, mobilizing sug-
gestions from all community and house-
hold members on how to address issues 
(e.g. on the composition of hygiene kits, 
protection strategy for different groups, 
etc.).

10. Providing public information about 
the details of project implementation, 
through the radio, public meetings, 
leaflets, etc.

11. Including a GRB analysis of the project 
in the progress reports, and analyze 
how the budgets related to the different 
sectors of the population are managed.

عدم وضع االفتراضات !

مثــال علــى قضيــة حمايــة تتعلــق بالميــاه والصــرف 

المراحيــض  تزويــد  أهميــة  والنظافــة:  الصحــي 

باألقفــال  المشــتركة  المراحيــض  أو  الخارجيــة 

واالنــارة.

احــدى  فــي  ج(،  )المنطقــة  الغربيــة  الضفــة  فــي 

بمراحيــض  التجمــع  تزويــد  تــم  حيــث  التجمعــات 

خارجيــة و تزويدهــا بأنــارة، بــدأ الرجــال باالجتمــاع 

حــول انــارة المراحيــض ليــاً )لعب ورق الشــدة(  مما 

منــع النســاء مــن اســتخدام المراحيــض وإرغامهــن 

علــى اســتخدام الشــجيرات فــي الظلمــة لقضــاء 

حاجتهــم ليــَا.

الــدرس المســتفاد: تزويــد المراحيــض باإلنــارة كمــا 

تزويــد انــارة لمناطــق المحيطــة بالمراحيــض )نوعــا 

مــا بعيــدة عــن المراحيــض( فــي حــال احتيــاج  الرجــال 

انشــطة  فــي  االنــارة  اســتغال  أو  الــورق  لعــب 

اجتماعيــة اخــرى.

تنفيــذ . 10 تفاصيــل  عــن  عامــة  معلومــات  توفيــر 
المشــروع، مــن خــالل اإلذاعــة، واالجتماعــات العامــة، 

ذلــك. الــى  ومــا  والمنشــورات، 

النــوع . 11 لمنظــور  المراعيــة  الميزانيــة  تحليــل  شــمل 
االجتماعــي للمشــروع فــي التقاريــر المرحليــة وتحليــل 
كيفيــة إدارة الميزانيــات المتعلقــة بالفئــات المختلفــة 

من  السكان. 
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Do not assume anything!

As an example of a well-known 
protection issue related to 
WASH: the importance of the 
placement of emergency exter-
nal or communal latrines with 
locks and lighting.

In a West Bank (Area C) com-
munity, once the latrines were 
switched on, men started to play 
cards at night in front of the la-
trines, preventing women from 
using them and forcing them to 
use dark bushes for open defe-
cation.

Lesson learnt: to light the la-
trines, sure, but also an area far 
from them where men could go 
and play  cards.

TIPS & EXAMPLES for integrating gender during 
project implementation 

•  Be aware of the exact needs when 
designing the activities: the solutions 
are not always the same.

E.g. In the section of the Old City of 
Hebron that is reachable, most of the 
houses are too old and cannot withstand 
water tanks on the roof.

•  Do not focus only on women since 
in some cases they might not be the 
most vulnerable group. 

E.g. Men living in Area C specifically in 
areas surrounded by Israeli settlements, 
who have to go to fetch water by small 
water trucks or with donkey carts, are 
more exposed to violence than women 
who collect water  from cisterns. 

• To promote women’s rights it is 
crucial to raise men’s awareness of the 
importance of gender equality.

E.g. The following was emphasized 
in several women FGDs:“Women 
organizations continue focusing on women 
while we know our rights and they should 
target men who do not know”.

•  Tailor hygiene promotion activities in 
a way that allows to actually engage 
men in hygiene awareness programs. 
Do not focus only on women! 

E.g. A man from a FGD said: “I have never 
had any hygiene session in my life and most 
of us are very interested to participate in 
sessions regarding topics such as drinking 
water, cleaning of tanks and associated 
diseases”.

نصائح وأمثلة لدمج النوع االجتماعي أثناء تنفيذ المشروع

كــن مــدركا باالحتياجــات الدقيقــة عنــد تصميــم 	 
األنشــطة: نفــس الحلــول ال تنفــع دائمــا.

ــال، فــي بعــض المناظــق فــي البلــدة  علــى ســبيل المث
القديمــة فــي الخليــل، معظــم المنــازل قديمــة جــدا وال 
يمكــن أن تتحمــل اوزان  اضافــة خزانــات الميــاه علــى 

االســطح.

ال يجــب التركيــز فقــط علــى النســاء ألنهــن قــد ال 	 
يكونــوا أكثــر الفئــات ضعفــا فــي بعــض الحــاالت.

علــى ســبيل المثــال, إن الرجــال الذيــن يعيشــون فــي 
المحاطــة  المناطــق  فــي  تحديــدًا  و  )ج(  المنطقــة 
بالمســتوطنات اإلســرائيلية, يتوجــب عليهــم الذهــاب 
أو  الميــاه الصغيــرة  إمــا فــي شــاحنات  الميــاه  لجلــب 
بالعربــات المجــرورة  مــن الحوانــات, و هــم أكثــر عرضــة 
للعنــف بالمقارنــة مــع النســاء الاتــي يجمعــن المــاء مــن 

األبــار.

ــادة وعــي 	  ــة زي ــز حقــوق المــرأة، مــن األهمي لتعزي
النــوع  علــى  المبنيــة  المســاواة  بأهميــة  الرجــال 

االجتماعــي.

ــد مــن  ــد فــي العدي ــم التأكي ــال، لقــد ت علــى ســبيل المث
المناقشــات الجماعيــة المركــزة النســائية علــى مــا يلــي: 
»تواصــل المنظمــات النســائية التركيــز علــى المــرأة بينما 
نعلــم حقوقنــا ويجــب أن تســتهدف الرجــال الذيــن ال 

يعرفــون نفــس الحقــوق.«

تخصيــص أنشــطة تعزيــز النظافــة بطريقــة تســمح 	 
بإشــراك الرجــال فــي برامــج التوعيــة بالنظافــة. 

عــدم التركيــز فقــط علــى النســاء!

علــى ســبيل المثــال، ذكــر رجــل خــال مناقشــة جماعيــة 
مركــزة: »لــم أشــارك فــي أي جلســة عــن الصحــة فــي 
حياتــي، ومعظمنــا مهتــم جــدا بالمشــاركة فــي جلســات 
وتنظيــف  الشــرب  ميــاه  مثــل  بموضوعــات  متعلقــة 

الخزانــات واألمــراض المرتبطــة بهــا«.
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TIPS & EXAMPLES for integrating gender during 
project implementation 

- If health and hygiene are not considered 
only as a “women issue” and men and boys 
are actually engaged in their promotion, 
they can contribute considerably to the 
improvement of health and hygiene in 
their households and communities. 

- Generally men are the decision makers 
in the household, so they are the one that 
can allocate more resources and make 
decisions in favor of health and hygiene.

• Even during the implementation of 
an apparently ‘pure’ infrastructural 
WASH project, a gender approach 
should be followed:

E.g. When constructing a main pipe line 
of 4km in the south east of the Middle 
Area Governorate in the Gaza Strip, 
during the preparation of procurement 
requirements the following should be 
carefully considered:

-  It would be important to include quotas for 
women contractors in bidding documents. 
And/or 

- To include in all contracts/agreements 
with contractors and implementers a 
signed commitment to comply with basic 
humanitarian principles (e.g. Protection 
from Exploitation, Sexual Abuse and 
Harassment), or understand the nature of 
their human resources structure and if they 
respect gender sensitive procedures.

نصائح وأمثلة لدمج النوع االجتماعي أثناء تنفيذ المشروع

- إذا كانــت الصحــة والنظافــة ال تعتبــر فقــط »قضايــا 
يشــاركوا  ان  يمكــن  والفتيــان  الرجــال  وبــأن  نســائية« 
ــر فــي  فــي تعزيزهــم، يمكنهــم المســاهمة بشــكل كبي
تحســين الصحــة والنظافــة فــي أســرهم ومجتمعاتهــم.

األســرة،  فــي  القــرار  هــم صانعــو  الرجــال  - عمومــا، 
ــد مــن  ــن يســتطيعون تخصيــص المزي ــك هــم الذي لذل
القــرارات لصالــح الصحــة والنظافــة. المــوارد واتخــاذ 

حتــى أثنــاء تنفيــذ مشــروع بنيــة تحتيــة  للميــاه 	 
ــاع نهــج  والصــرف الصحــي والنظافــة، ينبغــي اتب

مبنــي علــى النــوع االجتماعــي:

علــى ســبيل المثــال، عنــد إنشــاء خــط أنابيــب رئيســي 
بطــول 4 كــم فــي جنــوب شــرق محافظــة المنطقــة 
الوســطى فــي قطــاع غــزة، أثنــاء إعــداد متطلبــات الشــراء 

ــة فيمــا يلــي: ينبغــي النظــر بعناي

- مــن المهــم إدراج حصــص لمقــاوالت مــن النســاء 
فــي وثائــق المناقصــات. و/أو

مــع  االتفاقــات   / العقــود  جميــع  فــي  وضــع   -
باالمتثــال  موقعــا  التزامــا  والمنفذيــن  المتعاقديــن 
مــن  الحمايــة  )مثــل  األساســية  اإلنســانية  للمبــادئ 
االســتغال واإليــذاء الجنســي والمضايقــات(، أو فهــم 
طبيعــة هيــكل مواردهــم البشــرية، وإذا كانــوا يحترمــون 

االجتماعــي. النــوع  العتبــارات  المراعيــة  اإلجــراءات 

ينبغــي إبــاغ جميــع النســاء والفتيــات والفتيــان 	 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  فيهــم  بمــن  والرجــال 
عــن البنــاء الــذي ســيجري فــي مجتمعهــم. وعلــى 
نحــو مــا اقترحتــه طالبــة جامعيــة فــي غــزة، »علــى 
المؤسســات التــي تنفــذ أنشــطة الميــاه والصــرف 
علــى  الجمهــور  تطلــع  أن  والنظافــة  الصحــي 
ــة العامــة  المشــروع مــن خــال المحطــات اإلذاعي
وورشــات العمــل المجتمعيــة، وكذلــك مــن خــال 

ــا«. ــر وضوح ــر المشــروع أكث ــل أث جع
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TIPS & EXAMPLES for integrating gender during 
project implementation 

• All women, girls, boys, men including 
persons with disabilities should be 
informed about the construction 
that is going to take place in their 
community. As suggested by a young 
woman who is a university student 
in Gaza, “Agencies implementing 
WASH activities and interventions 
should inform the public about the 
project through public radio stations 
and community workshop as well as 
through making project signs more 
visible”.

• Regular consultations should be 
ensured with women, girls, boys, men 
including persons with disabilities, 
taking into account their different 
concerns, needs and rights. This will 
contribute to an equitable access to 
water and sanitation services since 
the service will be more appropriate, 
and therefore more usable, ensuring 
that their rights are effectively met.

• Promote WASH facilities where safety, 
integrity, dignity and privacy are 
ensured. This will contribute to meet 
human rights and especially, women 
and girls’ rights, preventing possible 
GBV.

نصائح وأمثلة لدمج النوع االجتماعي أثناء تنفيذ المشروع

النســاء 	  مــع  منتظمــة  مشــاورات  إجــراء  ينبغــي 
فيهــم  بمــن  والرجــال  والفتيــان  والفتيــات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــع مراعــاة شــواغلهم 
واحتياجاتهــم وحقوقهــم المختلفــة. ومــن شــأن 
خدمــات  علــى  الحصــول  فــي  يســهم  أن  ذلــك 
منصــف  نحــو  علــى  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
ألن الخدمــة ســتكون أكثــر ماءمــة، وبالتالــي أكثــر 
ــة لاســتخدام، بمــا يكفــل الوفــاء بحقوقهــا  قابلي

علــى نحــو فعــال.

تعزيــز مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 	 
حيــث يتــم ضمــان الســامة والنزاهــة والكرامــة 
والخصوصيــة. وسيســاهم ذلــك فــي تلبيــة حقوق 
والفتيــات،  النســاء  حقــوق  وخاصــة  اإلنســان، 

ــوع االجتماعــي. ــى الن ــم عل ــع العنــف القائ ومن
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3.3 Gender in WASH - Project Monitoring 
& Evaluation 

Monitoring is the continuous collection and 
analysis of information to track progress 
against set plans and check compliance to 
established standards. It helps to identify 
tendencies and patterns, to adapt strate-
gies and to inform decisions for project/
programme management16.

Some crucial steps should be considered 
in order to ensure a gender mainstreamed 
Monitoring and Evaluation (M&E) process 
that follows the same principles as the 
WASH project identification, design and im-
plementation:

1. The M&E mechanism, plan and tools 
should be defined and put in place from 
the inception of the project and not during 
its implementation or in its later stages.

2. The M&E tools designed must follow up 
and evaluate predefined indicators and 
expected results. 

3. The M&E plan should clearly identify for 
each intervention/activity: the quality of 
the outputs; the means of verification 
and persons in charge of each activity, 
both in terms of the timeframe of the 
project and the associated budget.

3.3 النــوع االجتماعــي فــي الميــاه والصــرف الصحــي 
المشــروع وتقييــم  مراقبــة   - والنظافــة 

باســتمرار  المعلومــات  وتحليــل  جمــع  هــو  المراقبــة 
ــع التقــدم فــي ضــوء الخطــط الموضوعــة والتحقــق  لتتب
علــى  ويســاعد  بهــا.  المعمــول  للمعاييــر  االمتثــال  مــن 
االســتراتيجيات،  وتكييــف  واألنمــاط،  الميــول  تحديــد 
 / المشــاريع  بــإدارة  المتعلقــة  القــرارات  وإبــالغ 

.16 لبرامــج ا

مــن  المهمــة  الخطــوات  بعــض  فــي  النظــر  ينبغــي 
مراعيــة  وتقييــم  مراقبــة  عمليــة  اتبــاع  ضمــان  أجــل 
التــي  المبــادئ  نفــس  االجتماعــي  النــوع  لمنظــور 
والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  يحددهــا مشــروع 

والتنفيــذ: والتصميــم 

المراقبــة . 1 وأدوات  وخطــة  آليــة  تحديــد  يجــب 
أثنــاء  وليــس  المشــروع  بدايــة  منــذ  والتقييــم 

الالحقــة. مراحلــه  فــي  أو  تنفيــذه 

والتقييــم . 2 المراقبــة  أدوات  تقــوم  أن  يجــب 
ــددة  ــم المؤشــرات المح ــة وتقيي المصممــة بمراقب

المتوقعــة. والنتائــج  مســبقا 

يجــب أن تحــدد خطــة المراقبــة والتقييــم بوضــوح . 3
ــات؛ ووســائل  ــودة المخرج ــكل تدخــل / نشــاط: ج ل
التحقــق واألشــخاص المســؤولين عــن كل نشــاط، 
للمشــروع  الزمنــي  اإلطــار  حيــث  مــن  ســواء 

بــه. المرتبطــة  والميزانيــة 

ينبغــي جمــع بيانــات مصنفــة حســب الجنــس والعمــر . 4
لجميــع أنشــطة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
ونتائجهــا وينبغــي إدراجهــا فــي نظــام تحضيــر التقاريــر.

لمنظــور . 5 المراعيــة  المؤشــرات  تحديــد  ينبغــي 
وكلمــا  المشــروع  بدايــة  فــي  االجتماعــي  النــوع 
أمكــن بطريقــة تشــاركية. حيثــب ينبغــي أن تقيــس 
االجتماعــي  النــوع  لمنظــور  المراعيــة  المؤشــرات 
الميــاه  تدخــالت  حققــت  وكيــف  مــدى  أي  إلــى 
والنتائــج  األهــداف  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 
بيــن  مــا  المســاواة  تحقيــق  نحــو  الموجهــة 

. لجنســين ا

لمنظــور . 6 المراعيــة  المؤشــرات  تقيــم  أن  ينبغــي 
النــوع االجتماعــي، ســواء كانــت كميــة أو نوعيــة، 
يرجــى  االجتماعــي.  بالنــوع  المتعلقــة  التغييــرات 
إلــى أمثلــة المؤشــرات النــوع االجتماعــي  الرجــوع 

.4.1 القســم  فــي 

الميزانيــة . 7 حيــث  مــن  كافيــة  مــوارد  تخصيــص 
والوقــت والموظفيــن )رجــاال ونســاء( إلجــراء جمــع 

البيانــات. كافــة 

Gender Sensitive Indicators are 
both quantitative and qualitative 
indicators that are able to measure 
gender-related changes in the target 
community over time.

النــوع االجتماعــي  المراعيــة لمنظــور  المؤشــرات 

علــى  قــادرة  ونوعيــة  كميــة  مؤشــرات  هــي 

االجتماعــي  بالنــوع  المتصلــة  التغيــرات  قيــاس 

الزمــن. مــر  علــى  المســتهدف  المجتمــع  فــي 

4. SADD should be collected for all WASH 
activities and their results and should 
be included in the reporting system.

5. Gender sensitive indicators should be 
defined at the beginning of the project 
and whenever possible in a participatory 
way. Gender-sensitive indicators should 
measure to which extent and how the 
WASH interventions have achieved the 
objectives and results oriented towards 
achieving gender equity.

6. Gender sensitive indicators both quan-
titative and qualitative should assess 
changes pertaining to gender. Refer to 
gender indicators examples in section 
4.1.

7. Assign adequate resources in terms of 
budget, time and staffing (both men 
and women) to conduct adequate data 
collection.
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8. Different methods for data collection 
should be designed and put in place in 
order to facilitate the participation of 
women, men, girls, boys and persons 
with disabilities; considering the diverse 
contexts. For instance, in a Bedouin 
community it is not acceptable that 
an outsider man can talk alone to any 
woman in the community. Therefore, a 
woman who knows the traditions - and 
of course speaks Arabic - should be in 
charge of collecting the data/information 
from women, preferably through SSI or 
verbal questionnaires.

9. Enumerators or staff in charge of 
collecting the data should also be 
trained on gender mainstreaming in 
WASH programming. At the same time, 
all informants and especially women 
should be informed about the use of the 
data and why it has been collected.

10. The M&E plan should be able to identify 
challenges and feasible solutions in 
order to readjust any action that might 
reinforcing discriminatory social norms 
or expose beneficiaries to violence, in 
respect of the do no harm principle.

11. Accountability towards involved 
stakeholders should be ensured through 
the establishment of a complaint 
mechanism which should enhance on 

ــم أســاليب و أدوات مختلفــة لجمــع . 8 ينبغــي تصمي
مشــاركة  تيســير  أجــل  مــن  وتنفيذهــا  البيانــات 
ــان واألشــخاص  النســاء والرجــال والفتيــات والفتي
ــة. ــاة الســياقات المختلف ــة؛ مــع مراع ذوي اإلعاق

ــدو ليــس  ــال، فــي مجتمعــات الب ــى ســبيل المث عل
أي  إلــى  غريــب  رجــل  يتحــدث  أن  المقبــول  مــن 
امــرأة فــي المجتمــع. ولذلــك، فــإن المــرأة التــي 
 - العربيــة  تتحــدث  وبالطبــع   - التقاليــد  تعــرف 
البيانــات  جمــع  عــن  مســؤولة  تكــون  أن  يجــب 
يكــون  أن  ويفضــل  النســاء،  مــن  المعلومــات   /
ــالت شــبه منظمــة أو اســتبيانات  مــن خــالل مقاب

فرديــة.

المكلفيــن . 9 الموظفيــن  تدريــب   أيضــا  ينبغــي 
منظــور  مراعــاة  تعميــم  علــى  البيانــات  بجمــع 
والصــرف  الميــاه  برامــج  فــي  االجتماعــي  النــوع 
ــي  ــي الوقــت نفســه، ينبغ ــة. وف الصحــي والنظاف
عــن  النســاء  ســيما  وال  المصــادر  جميــع  إبــالغ 

جمعهــا. مــن  الغايــة  و  البيانــات  اســتخدام 

يجــب أن تكــون خطــة المراقبــة و التقييــم قــادرة . 10
مــن  الممكنــة  الحلــول  و  التحديــات  تحديــد  علــى 
تعزيــز  علــى  يعمــل  إجــراء  إي  ضبــط  إعــادة  أجــل 
تعريــض  أو  التمييزيــة  اإلجتماعيــة  المعاييــر 
عــدم  بمبــدأ  يتعلــق  فيمــا  للعنــف,  المســتفيدين 

ضــرر. بــأي  التســبب 

ينبغــي ضمــان المســاءلة تجــاه أصحــاب المصلحــة . 11
آليــة للشــكاوى مــن  المعنييــن مــن خــالل إنشــاء 
المباشــر  االتصــال  ناحيــة  مــن  تعــزز  أن  شــأنها 
بمــا  والفتيــان  والفتيــات  والرجــال  النســاء  بيــن 
ومــن  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  ذلــك  فــي 

فيمــا  النظــر  ينبغــي  التقييــم،  مرحلــة  فــي 

: يلــي

التقييــم 	  فريــق  لــدى  يكــون  أن  ينبغــي 

مجــال  فــي  الخبــرة  مــن  كاف  مســتوى 

اطاعــه  يتــم  وأن  االجتماعــي،  النــوع 

ذات  االجتماعــي   النــوع  جوانــب  علــى 

الصحــي  الميــاه والصــرف  الصلــة بمشــاريع 

بالوثائــق  تزويــده  يتــم  وأن  والنظافــة، 

الصلــة. ذات 

إلــى 	  التقييــم  تقاريــر  تســتند  أن  ينبغــي 

حســب  مصنفــة  وكميــة  نوعيــة  بيانــات 

والعمــر. الجنــس 

النــوع 	  منظــور  مراعــاة  تعميــم  ينبغــي 

تقاريــر  أقســام  جميــع  فــي  االجتماعــي 

منفصــل. قســم  فــي  وليــس  التقييــم؛ 

الميــاه 	  تدخــات  أثــر  قيــاس  أجــل  مــن 

والصــرف الصحــي والنظافــة، ينبغــي علــى 

الفتيــات  عنهــا  تعبــر  التــي  النظــر  وجهــات 

فيهــم  بمــن  والرجــال،  والنســاء  والفتيــان 

تنعكــس  أن  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص 

مــن  ومناســبة  مقبولــة  بطريقــة  وتجمــع 

الثقافيــة. الناحيــة 

At the EVALUATION STAGE, the
following should be considered:

•	 The evaluation team should have an 
adequate level of gender expertise 
and should be briefed on relevant 
gender aspects of WASH projects 
and provided with relevant docu-
mentation.

•	 Evaluation reports should be based 
on qualitative and quantitative 
SADD.

•	  Gender should be mainstreamed 
throughout all sections of evalu-
ation reports; not in one separate 
section.

•	 To measure the impact of WASH in-
terventions, the variety of perspec-
tives expressed by girls, boys, wom-
en and men,  including persons with 
disabilities, should be reflected and 
collected in a culturally respectful 
and appropriate manner.

one hand direct communication flow among 
women, men, girls, boys including persons 
with disabilities and on the other hand, 
provide and safeguard the privacy and 
anonymity needed to be able to share their 
concerns/feedback.

ناحيــة أخــرى، توفيــر وحمايــة الخصوصيــة وعــدم 
قدرتهــم  لحمايــة  الالزمــة  الهويــة  عــن  الكشــف 

الشــكاوي. و  المخــاوف  عــن  التعبيــر  علــى 
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TIPS & EXAMPLES for ensuring and tracking gender sen-
sitive indicators in Monitoring and Evaluation processes

• Special attention should be put in 
identifying and incorporating data on 
groups facing multiple vulnerabilities, 
such as an IDP widow woman in the Gaza 
Strip or an elderly single woman in Area 
C, or women heads of households, as 
they might face more rights’ violations.

•  It is very important to enhance 
ownership through internal Participatory 
Monitoring and Evaluation (PM&E) 
processes, especially processes that 
promote gender equality.

• The Participatory Monitoring and 
Evaluation (PM&E) process is a very 
important tool but it should be well 
explained/taught. You can find some 
useful resources in Section 6.

• The concept of “gender-sensitive 
indicators” is not well known/
understood by WASH teams in all 
organizations. Capacity building may 
be required  in order to select the 
correct gender responsive indicators; 
specific resources in the budget should 
be allocated for this purpose.

• The monitoring of the implementation 
through consultations with the 
community should be carried out 
trough both separate sessions with   
women, men, girls, boys and persons 
with disabilities, as well as in mixed 
group sessions. Remember that most 
people, including young men “cannot 
express themselves freely in front of 
their father who is the highest authority 
in the family”, as clearly put by a male 
participant from Jericho.

نصائــح وأمثلــة لضمــان وتتبــع المؤشــرات المراعيــة 
للنــوع االجتماعــي فــي عمليــات المراقبــة والتقييــم

ــد وإدمــاج 	  ــاء اهتمــام خــاص فــي تحدي ينبغــي إي
ــد وإدمــاج  ــاء اهتمــام خــاص فــي تحدي ينبغــي إي
تواجــه  التــي  بالمجموعــات  المتعلقــة  البيانــات 
نقــاط ضعــف متعــددة، مثــل النســاء األرامــل فــي 
ــر المتزوجــات  قطــاع غــزة أو النســاء المســنات غي
ــازل، ألنهــن قــد  ــات المن فــي المنطقــة )ج(، أو رب
ــة انتهــاك لحقوقهــن  ــر عرضــة لعملي ــون اكث يكون

األساســية.

مــن المهــم جــدا تعزيــز الملكيــة من خــال عمليات 	 
ــم القائمــة علــى المشــاركة، وال  ــة والتقيي المراقب
ســيما العمليــات التــي تعــزز المســاواة المبنيــة 

علــى النــوع االجتماعــي.

مبــدأ 	  علــى  القائمــة  والتقييــم  المراقبــة  عمليــة 
ينبغــي  ولكــن  جــدا  مهمــة  أداة  هــي  المشــاركة 
شــرحها / تدريســها جيــدا. يحتــوي  القســم 6 علــى 

مــوارد و مصــادر مفيــدة.

العتبــارات 	  المراعيــة  »المؤشــرات  مفهــوم  إن 
مــن  عليــه  متعــارف  غيــر  االجتماعــي«  النــوع 
قبــل فــرق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
فــي المؤسســات ذات العاقــة. وقــد يلــزم بنــاء 
القــدرات مــن أجــل اختيــار المؤشــرات الصحيحــة 
ينبغــي  االجتماعــي؛  النــوع  لمنظــور  المراعيــة 
لهــذا  الميزانيــة  فــي  محــددة  مــوارد  تخصيــص 

الغــرض.

ــذ مــن خــال 	  ــة التنفي ــة مراقب ــذ عملي ينبغــي تنفي
المشــاورات مــع المجتمــع مــن خــال جلســات 
منفصلــة مــع النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكذلــك فــي جلســات 
ــر بالذكــر أن معظــم  ــة مختلطــة. مــن الجدي جماعي
النــاس، بمــن فيهــم الشــباب »ال يمكنهــم التعبيــر 
عــن أنفســهم بحريــة أمــام والدهــم الــذي هــو أعلــى 
ــه مــن  ــر عن ــم التعبي ســلطة فــي األســرة«، كمــا ت

قبــل مشــارك مــن أريحــا.
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TIPS & EXAMPLES for ensuring and tracking gender sen-
sitive indicators in Monitoring and Evaluation processes

• WASH affects us ALL; remember to 
collect data from girls, boys, elderly 
and persons with disabilities, even if 
it is sometimes a challenge to “find” 
them.

•  It is crucial to prepare the monitoring 
tools very carefully to ensure all 
gender aspects are captured: 
sometimes general questionnaires 
are not appropriate and home visits 
are ineffective since most women may 
not be comfortable speaking in front 
of the husband, father, elder brother 
and mother-in-law. 

• One solution for this might be 
to request from the Community 
Representative or the Popular 
Committee to select three women 
and three men to walk around the 
community “to check how the project 
is perceived” and then they can be 
consulted separately.

• In the evaluations, all questions 
specific to gender should be 
developed at the onset of the project, 
not at its completion.

• Ensure that the gender perspective 
is appropriately addressed already 
at the stage of drafting TORs for 
progress reviews, monitoring and 
mid-term evaluations. 

نصائــح وأمثلــة لضمــان وتتبــع المؤشــرات المراعيــة 
للنــوع االجتماعــي فــي عمليــات المراقبــة والتقييــم

تؤثرعلــى 	  والنظافــة   الصحــي  والصــرف  الميــاه 
جميــع االفــراد؛ يجــب جمــع البيانــات مــن الفتيــات 
ــان والمســنين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة،  والفتي

ــا. ــور عليهــم« صعــب أحيان ــو كان »العث ــى ل حت

ــة فائقــة 	  ــة بعناي مــن المهــم إعــداد أدوات المراقب
المتعلقــة  الجوانــب  جميــع  مراعــاة  لضمــان 
بالنــوع االجتماعــي: فــي بعــض األحيــان ال تكــون 
االســتبيانات العامــة مناســبة، والزيــارات المنزليــة 
غيــر فعالــة ألن معظــم النســاء قــد ال يســتطيون 
التعبيــر عــن أنفســهن عنــد التحــدث أمــام الــزوج أو 

األب أو األخ األكبــر أو أهــل الــزوج.

مــن 	  يطلــب  أن  فــي  الحلــول  أحــد  يتمثــل  قــد 
ممثــل الجماعــة أو اللجنــة المحليــة اختيــار ثــاث 
نســاء وثاثــة رجــال للتجــول فــي التجمــع الســكاني 
»للتحقــق مــن كيفيــة النظــر للمشــروع« ومــن ثــم 

يمكــن استشــارتهم بشــكل منفصــل.

جميــع 	  تطويــر  ينبغــي  التقييــم،  عمليــات  فــي 
األســئلة الخاصــة بالنــوع االجتماعــي فــي بدايــة 

إنجــازه. عنــد  وليــس  المشــروع، 

ضمــان معالجــة منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل 	 
ــات  ــة قائمــة المرجعي ــة صياغ مناســب فــي مرحل
مــن أجــل  المراقبــة و التقييــم خــال التنفيــذ و 

ــة التنفيــذ. فــي نهاي

TOOLS

04
األدوات

األدوات المســتخدمة لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي 
فــي الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي فلســطين

TOOLS FOR MAINSTREAMING GENDER IN 
WASH IN PALESTINE
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TOOLS FOR MAINSTREAMING GENDER 
IN WASH IN PALESTINE

4.1 Setting the right indicators: reading the 
context 

All indicators should be disaggregated by sex 
and age. There should be a combination of 
quantitative and qualitative indicators that are easy 
to use and to understand by the staff managing 
the project as well as by the targeted population. 
In addition, indicators should measure trends 
over time. A set of examples is provided below:

GENERAL

• # of women, girls, men and boys and 
persons with disabilities who benefited from 
the WASH services/interventions.

• # of women, girls, men, boys and persons 
with disabilities that have participated in 
technical workshops.

• % of women and girls taking part in the 
programme have expressed their special 
needs related to the hygiene and safe 
water and % of these that were addressed 
during the programme implementation and 
reflected in the design of interventions. 
Remember that the target for this indicator 
should always be 100%.

األدوات المســتخدمة لتعميــم مراعــاة منظــور 
النــوع االجتماعــي فــي الميــاه والصــرف الصحــي 

والنظافــة فــي فلســطين

4.1 وضــع المؤشــرات الصحيحــة: قــراءة الســياق

الجنــس  حســب  المؤشــرات  جميــع  تصنيــف  ينبغــي 
مــن  مزيــج  هنــاك  يكــون  أن  وينبغــي  والعمــر. 
ــة التــي يســهل اســتخدامها  ــة والنوعي المؤشــرات الكمي
إدارة  علــى  القائميــن  الموظفيــن  قبــل  مــن  وفهمهــا 
المســتهدفين.  الســكان  قبــل  مــن  وكذلــك  المشــروع 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن يتــم عمليــة قيــاس 
ــة مــن  ــي مجموع المؤشــرات بمــرور الوقــت. وفيمــا يل

األمثلــة:

بشــكل عام

عــدد النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان واألشــخاص 	 
ذوي اإلعاقــة الذيــن اســتفادوا مــن خدمــات / تدخــالت 

الميــاه والصــرف الصحــي والنظافة.

عــدد النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان واألشــخاص 	 
ذوي اإلعاقــة الذيــن شــاركوا فــي ورشــات عمــل فنيــة/ 

تقنية.

نســبة النســاء والفتيــات المشــتركات فــي البرنامــج 	 
واللواتــي أعربــن عــن احتياجاتهــن الخاصــة المتعلقــة 
بالنظافــة والميــاه الصالحــة للشــرب والنســبة مــن 
البرنامــج  تنفيــذ  أثنــاء  معالجتهــا  تمــت  التــي  تلــك 
الجديــر  مــن  التدخــالت.  تصميــم  فــي  وانعكســت 
بالذكــر أن الهــدف مــن هــذا المؤشــر يجــب أن يكــون 

.٪100 دائمــا 

• # of households headed by women that 
benefited from the WASH intervention.

• # of women and men in reproductive age 
in each targeted household that benefited 
from the WASH interventions.

• # of persons with disabilities with improved 
WASH facilities.

• % of project meetings attended by the  PWA 
Gender Focal Point in the action.

• # of women reporting improvement in their 
quality of life due to the ease of access to 
WASH facilities.  

• # of women, men, girls, boys and persons 
with disabilities reporting feeling more 
protected.

• % of women members in any WASH related 
committee.  

• # of women CBOs engaged in WASH 
activities.

WATER

• % of men and women who adopt safe 
water handling practices by the end of 
the project.

• Time spent by women, girls, boys, men and 
people with disabilities in fetching water.

عــدد األســر التــي ترأســها امــرأة والتــي اســتفادت مــن 	 
تدخــالت الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة.

عــدد النســاء والرجــال فــي ســن اإلنجــاب فــي كل أســرة 	 
ــاه والصــرف  مســتهدفة اســتفادت مــن تدخــالت المي

الصحــي والنظافــة.

لديهــم 	  الذيــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  عــدد 
محســنة. صحــي  وصــرف  ميــاه  مرافــق 

التــي 	  المشــاريع  الجتماعــات  المئويــة  النســبة 
النــوع  بمســائل  المعنيــة  التنســيق  تحضرهــا جهــة 
الفلســطينية. الميــاه  لســلطة  التابعــة  االجتماعــي 

فــي 	  تحســن  عــن  أبلغــن  اللواتــي  النســاء  عــدد 
إلــى  الوصــول  ســهولة  بســبب  حياتهــن  نوعيــة 
والنظافــة. الصحــي  والصــرف  الميــاه  مرافــق 

والفتيــان 	  والفتيــات  والرجــال  النســاء  عــدد 
بأنهــم  ابلغــوا  الذيــن  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 

الحمايــة. مــن  أكبــر  بقــدر  يشــعرون 
ــة 	  ــة ذات صل نســبة النســاء العضــوات فــي أي لجن

بالصــرف الصحــي والنظافــة.

فــي 	  تعمــل  التــي  المجتمعيــة  المنظمــات  عــدد 
والنظافــة. الصحــي  والصــرف  الميــاه  مجــال 

الميــاه

يتبنــون ممارســات 	  الذيــن  والنســاء  الرجــال  نســبة 
الميــاه اآلمنــة فــي نهايــة المشــروع. معالجــة 

ــان 	  ــات والفتي ــه النســاء والفتي ــذي تقضي الوقــت ال
والرجال واألشخاص ذوي االعاقة في نقل المياه.
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• Time saved by women, girls, boys, men 
and people with disabilities using im-
proved water services.

• # of women who have reported a de-
crease in their workload and stress due 
to improved access to drinking and/or 
domestic water.

• % of households in which donkey carts 
is continued to be used by women and/
or men to collect water from the cis-
tern/filling point.

• # of women, men, boys, girls and per-
sons with disabilities who have report-
ed a decrease in diarrhea episodes af-
ter improving access to quality water. 

SANITATION 

• Time saved by women, girls, boys, men 
and/or people with disabilities using 
improved sanitation services.

• % of targeted women and girls reported 
decreased responsibilities (less tasks) 
in relation to maintaining hygiene and 
sanitation services.

• % of men and boys that have increased 
their participation in hygiene and san-
itation related tasks in the household.

والفتيــان 	  والفتيــات  النســاء  توفــره  الــذي  الوقــت 
باســتخدام  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  والرجــال 

المحســنة. الميــاه  خدمــات 

عــدد النســاء اللواتــي أبلغــن عــن انخفــاض فــي عــبء 	 
الحصــول  فــرص  تحســن  بســبب  والضغــط  العمــل 

علــى ميــاه الشــرب و / أو الميــاه المنزليــة.

النســبة المئويــة لألســر التــي تســتمر فيهــا النســاء 	 
الحيوانــات  و  عربــات  اســتخدام  فــي  الرجــال  أو   / و 
الميــاه / نقطــة  الميــاه مــن خزانــات تجميــع  لجمــع 

. لتعبئــة ا

والفتيــات 	  والفتيــان  والرجــال  النســاء  عــدد 
عــن  أبلغــوا  الذيــن  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 
انخفــاض فــي حــاالت اإلســهال بعــد تحســين فــرص 

آمنــة. صحيــة  ميــاه  علــى  الحصــول 

الصــرف الصحــي 

والفتيــان 	  والفتيــات  النســاء  توفــره  الــذي  الوقــت 
والرجــال و / أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة باســتخدام 

المحســنة. الصحــي  الصــرف  خدمــات 

اللواتــي 	  المســتهدفات  والفتيــات  النســاء  نســبة 
أقــل(  )مهــام  المســؤوليات  انخفــاض  عــن  أبلغــن 
النظافــة  خدمــات  علــى  بالحفــاظ  يتعلــق  فيمــا 

الصحــي. والصــرف 

نســبة الرجــال والفتيــان الذيــن زادوا مــن مشــاركتهم 	 
فــي مهــام النظافــة والصــرف الصحــي فــي األســرة.

• # of separate focus groups carried out 
(separated by FG with women/girls and 
FG with men/boys), validating the hy-
giene needs assessment.

• # of women  involved in the WASH in-
tervention and their feedback included 
for actions related to drainage systems’ 
improvement work.

• % of persons with mobility disabili-
ties that are no longer prevented from 
l e a v i n g  t h e  h o u s e  d u r i n g  t h e 
s t o r m .  R e m e m b e r  t h a t  t h e  t a r g e t 
f o r  t h i s  i n d i c a t o r  s h o u l d  a l w a y s 
b e  1 0 0 % .

• # of toilets constructed that have bigger 
door dimensions and flat platforms to 
allow for ease of access, especially for 
those with mobility challenges including 
space for their caregivers.

• % of schools built/rehabilitated with 
separate toilets for girls and boys. Re-
member that the target for this indica-
tor should always be 100%.

• % of women, girls, boys and men who 
feel they are comfortable with their 
households latrine. 

)منفصلــة 	  المنفصلــة  المركــزة  المجموعــات  عــدد 
بواســطة مجموعــات مركــزة تضــم عناصــر مــن النســاء / 
الفتيــات ومجموعــات مركــزة تضــم عناصــر مــن الرجــال / 
الفتيــان(، والتحقــق مــن صحة تقييــم احتياجات النظافة.

عــدد النســاء اللواتــي شــاركن فــي تدخــالت الميــاه 	 
ــداء رأيهــن  والصــرف الصحــي والنظافــة و تشــمل اب
تحســين  بأعمــال  متعلقــة  إجــراءات  بخصــوص 

الصحــي. الصــرف  شــبكات 

الحركيــة 	  اإلعاقــات  ذوي  األشــخاص  نســبة 
ظــروف  خــالل  المنــزل  مغــادرة  علــى   القادريــن 
تقييــد  الممكــن  مــن  كان  التــي  )عواصــف(  جويــة 
حركتهــم و الحــال دون وصولهــم لخدمــات الصــرف 
الصحــي . تذكــر أن الهــدف مــن هــذا المؤشــر يجــب 

.٪100 دائمــا  يكــون  أن 

ــي تتوافــق مــع 	  ــم بناؤهــا و الت ــي ت عــدد المراحيــض الت
معاييــر إمكانيــة الوصــول لخدمــات الصــرف الصحــي 
مثــل أبعــاد أكبــر ألبــواب المراحيــض ومنصات مســطحة 
لضمــان ســهولة الوصــول إليهــا، خاصــة لمــن يواجهــون 
تحديــات فــي التنقــل بمــا فــي ذلــك توفيــر المســاحة 

ــة لهــم. المناســبة لمقدمــي الرعاي

 	 / بناؤهــا  تــم  التــي  للمــدارس  المئويــة  النســبة 
للفتيــات  منفصلــة  بمراحيــض  تأهيلهــا  إعــادة 
والفتيــان. تذكــر أن الهــدف مــن هــذا المؤشــر يجــب 

.100٪ دائمــا  يكــون  أن 

والفتيــان 	  والفتيــات  للنســاء  المئويــة  النســبة 
خــالل  أكثــر  راحــة  عــن  يعبــرون  الذيــن  والرجــال 

المنزليــة. المراحيــض  اســتعمال 
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مــن 	  زادوا  الذيــن  والفتيــان  الرجــال  نســبة 
علــى  الصحــي  الصــرف  أنشــطة  فــي  مشــاركتهم 
مســتوى األســرة فــي معظــم األســر لتقليــل عــبء 

المــرأة. علــى 

نســبة النســاء والفتيــات والفتيــان والرجــال الذيــن 	 
تــم استشــارتهم بشــأن تصميــم المراحيــض.

النظافــة

عــن 	  يعبــرن  اللواتــي  للنســاء  المئويــة  النســبة 
بالنظافــة نتيجــة  العمــل المتعلــق  انخفــاض عــبء 

المشــروع. نهايــة  فــي  الرجــال  مشــاركة  لزيــادة 

اللواتــي 	  المســتهدفات  والفتيــات  النســاء  نســبة 
أبلغــن عــن انخفــاض المســؤوليات )أقــل المهــام( 
النظافــة  مســتويات  علــى  بالحفــاظ  يتعلــق  فيمــا 
فــي األســر، و باإلشــارة إلــى زيــادة فــي مشــاركة 
األنشــطة  فــي  أســرهم  فــي  والفتيــان  الرجــال 

بالنظافــة. المتصلــة 

مــن 	  زادوا  الذيــن  والفتيــان  الرجــال  نســبة 
األســرة  مســتوى  علــى  النظافــة  فــي  مشــاركتهم 
المــرأة. عمــل  عــبء  لتقليــل  األســر  معظــم  فــي 

يشــاركون 	  الذيــن  المســتهدفين  الرجــال  نســبة 
الجيــدة  النظافــة  ممارســات  تعزيــز  فــي  بنشــاط 

أســرهم. داخــل 

عــدد الرجــال والفتيــان الذيــن تــم الوصــول إليهــم 	 
بالنظافــة. للتوعيــة  حمــالت   / بجلســات 

• % men and boys increased their par-
ticipation in sanitation activities at 
household level in majority of house-
holds to decrease women’s workload.

• % of women, girls, boys and men con-
sulted on latrine design.

HYGIENE

• % of women who demonstrate reduced 
hygiene related workload as a result of 
increased men’s participation by the 
end of the project.

• % of targeted women and girls reported 
decreased responsibilities (less tasks) in re-
lation to maintaining hygiene levels in the 
household and indicated an increase in 
the participation of men and boys in their 
household in hygiene related activities.

• % men and boys increased their participa-
tion in hygiene at household level in ma-
jority of households to decrease women’s 
workload.

• % of targeted men are actively participating 
in promoting good hygiene practices within 
their households.

• # of men and boys reached with hygiene 
awareness raising sessions/campaigns. 

• % of targeted women reporting an in-
crease participation  of men in house-
holds cleaning and child care activities.

• % of targeted women reporting a decrease 
of burden concerning cleaning tasks in the 
household.

• # of women, girls, men, boys and persons 
with disabilities receiving tailored hygiene 
materials (specify what for whom).

• % of schools built/rehabilitated with fa-
cilities for sanitary pads’ disposal in girls’ 
toilets. Remember that the target for this 
indicator should always be 100%.

• % of schools organizing at least one orien-
tation session for girls on hygiene menstru-
ation cycle management.

• % of women/women CBOs members in 
committees in charge of hygiene kits man-
agement and distribution. 

• % of women and girls from the targeted 
households that have access to appropri-
ate menstrual sanitary materials.

ــادة 	  ــي أفــدن بزي نســبة النســاء المســتهدفات اللوات
األســر  تنظيــف  أنشــطة  فــي  الرجــال  مشــاركة 

األطفــال. رعايــة  وأنشــطة 

عــن 	  يبلغــن  اللواتــي  المســتهدفات  النســاء  نســبة 
فــي  التنظيــف  بمهــام  المتعلــق  العــبء  انخفــاض 

األســرة.

والفتيــان 	  والرجــال  والفتيــات  النســاء  عــدد 
مــواد  يتلقــون  الذيــن  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 
مــن  )تحديــد  لهــم  خصيصــا  مصممــة  صحيــة 

المــواد(. مــن  نــوع  أي  مــن  يتلقــى 

 	 / بناؤهــا  تــم  التــي  للمــدارس  المئويــة  النســبة 
الفــوط  مــن  لتخلــص  بمرافــق  تأهيلهــا  إعــادة 
ــر أن الهــدف  ــات. تذك ــة فــي مراحيــض الفتي الصحي
.٪100 دائمــا  يكــون  أن  يجــب  المؤشــر  هــذا  مــن 

دورة 	  تنظــم  التــي  للمــدارس  المئويــة  النســبة 
توجيهيــة واحــدة علــى األقــل للفتيــات فــي مجــال 

الحيــض. دورة  خــالل  الشــخصية  النظافــة 

المجتمعيــة 	  المنظمــات  أعضــاء   / النســاء  نســبة 
إدارة  عــن  المســؤولة  اللجــان  فــي  النســائية 

وتوزيعهــا. النظافــة  مســتلزمات 

المســتهدفة 	  األســر  مــن  والفتيــات  النســاء  نســبة 
المناســبة  الصحيــة  المــواد  علــى  تحصــل  التــي 

الشــهرية. للــدورة 
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REMEMBER TO
• Involve women, girls, men, boys and 

persons with disabilities in the project 
from the very beginning - not only the 
community leader, the sheikh or the 
mukhtar; inform them about your in-
tentions and include them in the WASH 
needs assessment. 

• Afterwards, do not forget to include 
and consider their point of view in the 
analysis.

• Put in place mechanisms to make sure 
all will be able to participate: women in-
cluding widows and single women, men, 
boys, girls and persons with disabilities 
(e.g. separated FGDs by sex, SSI, etc.)

• Consider in the analysis of the situation 
the gender social norms that might influ-
ence differently women, men, boys, girls 
and persons with disabilities in their 
ability to access WASH services, in their 
level of participation, in their access to 
information, etc. (e.g. access to the land 
as a property for single women or widows).

• Use gender sensitive tools (e.g. daily 
calendar, seasonal calendar, resources 
map, risk map, etc.). Please, refer to An-
nex A.2 for more info.

تذكيــر
والفتيــان 	  والرجــال  والفتيــات  النســاء  إشــراك 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المشــروع يجــب ان 
يكــون منــذ البدايــة - ليــس فقــط رئيــس المجتمــع 
اعالمهــم  يجــب  و  المختــار؛  أو  الشــيخ  أو  المحلــي 
عــن الغايــة و االهــداف مــن تقييــم احتياجــات الميــاه 

والنظافــة. الصحــي  والصــرف 

بعد ذلك، يجب شمل وجهة نظرهم في التحليل.	 

وضــع آليــات للتأكــد مــن أن الجميــع قادريــن علــى 	 
المشــاركة الفعالــة: النســاء بمــا فــي ذلــك األرامــل 
والفتيــات  والفتيــان  والرجــال  العازبــات  والنســاء 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة )مثــل مناقشــات جماعيــة 
مركــزة منفصلــة حســب الجنــس، ومقابــالت شــبه 

منظمــة، ومــا إلــى ذلــك(.

للقواعــد 	  االجتماعــي  الوضــع  تحليــل  فــي  النظــر 
علــى  مختلــف  بشــكل  تؤثــر  قــد  التــي  االجتماعيــة 
النســاء والرجــال والفتيــان والفتيات واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي قدرتهــم علــى الوصــول إلــى خدمــات 
ومســتوى  والنظافــة،  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
مشــاركتهم، والوصــول إلــى المعلومــات، ومــا إلــى 
ذلــك )مثــل الحصــول علــى األرض كملكيــة للنســاء 

األرامــل(. أو  العازبــات 

اســتخدام أدوات حساســة للنــوع االجتماعــي )مثــل 	 
وخريطــة  الموســمي،  والتقويــم  اليومــي،  التقويــم 
ــك(. يرجــى  ــى ذل المــوارد، وخريطــة المخاطــر، ومــا إل
الرجــوع إلــى الملحــق A.2 لمزيــد مــن المعلومــات.

االجتماعيــة  لألعــراف  صحيــح  بشــكل  التصــدي 
الجنســانية التــي قــد تؤثــر علــى نتائــج الميــاه والصــرف 

•  Properly address the gender social 
norms that might influence WASH re-
sults, in order to promote equal rights 
and participation in WASH.N E.g. Gen-
der social norms shape gender roles, 
women and girls freedom of move-
ment, women and girls’ participation, 
boundaries of privacy, etc.

• Continuously monitor if there are any 
unexpected community behaviors by 
men/boys or women/girls in reaction 
to the project activities and to put in 
place measures to address them and 
to promote equal gender and WASH 
rights. E.g. Monitor GBV cases in the 
community which may be related to the 
level of acceptance of your separate 
FGD and with men being distressed 
by the time spent of women from the 
households with eternal actors without 
access to it.

الصحــي والنظافــة، مــن أجــل تعزيــز المســاواة فــي 
الحقــوق والمشــاركة فــي الميــاه والصــرف الصحــي 
األعــراف  تحــدد  المثــال،  ســبيل  علــى  والنظافــة. 
االجتماعيــة الجنســانية أدوار الجنســين، وحريــة الحركــة 
والفتيــات،  النســاء  ومشــاركة  والفتيــات،  للنســاء 

وحــدود الخصوصيــة، ومــا إلــى ذلــك.

االجتماعيــة 	  لألعــراف  صحيــح  بشــكل  التصــدي 
تؤثــر  قــد  التــي  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنيــة 
علــى نتائــج الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، 
الحقــوق  فــي  المســاواة  تعزيــز  أجــل  مــن 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  فــي  والمشــاركة 
األعــراف  تحديــد  المثــال،  علــى ســبيل  والنظافــة. 
االجتماعيــة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي التــي 
للنســاء  الحركــة  وحريــة  الجنســين،  أدوار  تحــدد 
وحــدود  والفتيــات،  النســاء  والفتيــات، ومشــاركة 

ذلــك. إلــى  ومــا  الخصوصيــة، 

مجتمعيــة 	  ســلوكيات  ألي  المســتمرة  المراقبــة 
أو  الفتيــان   / الرجــال  قبــل  مــن  متوقعــة  غيــر 
المشــروع  أنشــطة  علــى  ردا  الفتيــات   / النســاء 
بيــن  المســاواة  وتعزيــز  لمعالجتهــا  تدابيــر  ووضــع 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  وحقــوق  الجنســين 
حــاالت  مراقبــة  المثــال،  ســبيل  علــى  والنظافــة. 
فــي  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائمــة  العنــف 
المجتمــع والتــي قــد تكــون ذات صلــة  بمشــاركة 
النســاء باالنشــطة مثــل حلقــات النقــاش المركــزة 
ممــا يــؤدي إلــى  قضــاء النســاء بعــض مــن وقــت 
خــارج نطــاق المنــزل، حيــث ال يوافــق عليــه الرجــال 

االحيــان. بعــض  فــي 



7776

Best practice example 1: 
UNICEF and the World Food Programme 
continued to jointly implement the e-vouch-
er programme in Gaza. This programme 
provides vulnerable families with a remote 
rechargeable credit card to purchase WASH 
items among others. It implies that each 
household can purchase what they actually 
need, in accordance with the actual necessi-
ties of man and women forming the house-
holds, thus preserving the dignity of the 
beneficiaries and avoiding money waste.

Best practice example 2: 
TDH - Lausanne: after developing a video 
game for hygiene promotion (“Play with Na-
zeef”) and analyzing from a gender perspec-
tive its acceptance and interest from girls, 
the organization has decided to develop an-
other game tailored for girls, with a different 
name and the design of female characters. 
Questions around gender-based violence 
and menstrual hygiene will be included 
which might support the elimination of men-
struation as a taboo among other objectives.

:1 مثــال لممارســات أفضــل 
للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  تواصــل 
بالتنفيــذ  العالمــي  األغذيــة  وبرنامــج  )اليونيســيف( 
غــزة.  فــي  اإللكترونيــة  القســائم  لبرنامــج  المشــترك 
بطاقــة  الضعيفــة  للعائــالت  البرنامــج  هــذا  ويوفــر 
مــواد  بعــد لشــراء  عــن  الشــحن  ائتمــان قابلــة إلعــادة 
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وغيرهــا. ويعنــي 
ذلــك أن كل أســرة تســتطيع شــراء مــا تحتاجــه فعليــا، 
أعضــاء  والمــرأة   للرجــل  الفعليــة  للضــرورات  وفقــا 
المســتفيدين  كرامــة  علــى  يحافــظ  ممــا  األســرة، 

المــال. هــدر  تجنبهــم 

:2 مثــال لممارســات أفضــل 
لعبــة  تطويــر  بعــد  لــوزان:   - االنســان(  )ارض   TDH
نظيــف”(  مــع  )“اللعــب  النظافــة  لترويــج  فيديــو 
وعمــل التحليــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي لمــدى 
تطويــر  المنظمــة  قــررت  للفتيــات،  وفائدتهــا  قبولهــا 
اســم  مــع  للفتيــات،  خصيصــا  مصممــة  أخــرى  لعبــة 
ســتدرج  نســائية.  لشــخصيات  وتصميــم  مختلــف 
االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  حــول  أســئلة 
ونظافــة الحيــض التــي قــد تدعــم التخلــص مــن فكــرة 

األخــرى. األهــداف  مــن  كهــدف  محــرم  الحيــض  ان 

BEST PRACTICES المثــال األفضــل
Best practice example 3:
GVC-CPA (Community-based Protection 
Approach) methodology is a unique pro-
tection methodology that aims to empower 
women and men of all ages with or without 
disabilities, in order to self-analyze their 
vulnerabilities in WASH -and other sectors- 
and to organize their resources and efforts 
to reduce exposure to harm. 
The CPA methodology entails the extrac-
tion of gender-sensitive evidence-based 
data using a number of tools filled sepa-
rately from women and men. 
The latter is used to develop a gender-sen-
sitive protection narrative analysis and the 
elaboration of a ‘Protection Response Plan’ 
(PRP), which is developed together with 
women and men from the community and it 
captures their different and specific priori-
ties and needs. It is a methodology used in 
West Bank and it is foreseen its adaptation 
to the Gaza context in the near future.

:3 مثــال لممارســات أفضــل 
هــي  الحمايــة  علــى  القائمــة  المجتمعيــة  المنهجيــة 
منهجيــة تعتمــد علــى تمكيــن النســاء و الرجــال مــن فئــات 
للتعبيــر  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  و  مختلفــة  عمريــة 
الخاصــة  الضعــف  نقــاط  لتحليــل  ذاتــي  تقييــم  عمــل  و 
بهــم فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة و 
علــى  المنهجيــة  تعمــل  كمــا  أخــرى.  مختلفــة  قطاعــات 
تعرضهــم  لتقليــل  الالزمــة  الجهــود  و  المصــادر  تحديــد 
الحمايــة  علــى  القائمــة  المجتمعيــة  المنهجيــة  للمخاطــر. 
المشــاركة  منهجيــة  علــى  تعتمــد  أدوات  علــى  تحتــوي 
بشــكل  المعلومــات   تحليــل  و  لتجميــع  المجتمعيــة 
ــال و النســاء.  ــن الرج ــي تراعــي الفــوارق بي منفصــل و الت
لعمليــة  أساســي  بشــكل  التحليــل  عمليــة  تســتعمل 
و  الحمايــة  مبــدأ  علــى  القائمــة  التدخــل  خطــة  تصميــم 
النســاء  و  للرجــال  المفصلــة  االحتياجــات  تعكــس  التــي 
الحالــي  الوقــت  فــي  يتــم  حــدة.  علــى  كل  أولوياتهــم  و 
هــي  و  الغربيــة  الضفــة  تجمعــات  فــي  المنهجيــة  تنفيــذ 

غــزة. قطــاع  ســياق  فــي  التصميــم  و  التطويــر  قيــد 
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RESOURCES ON GENDER AND WASH

• ECHO Age and Gender Marker Toolkit: 

www.ec.europa.eu/echo/files/policies/
sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf

• Fact Sheet on the Right to Water, OHCHR:

www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheet35en.pdf

• Gender and WASH monitoring toolkit (Plan 
International - Vietnam 2014): 

www.plan.org.au/~/media/plan/documents/
resources/gwmt-march-2014.pdf?la=en

• Gender Equality programming Guidance 
note: WASH, (Care Australia, 2014): 
www.humanitarianresponse.info/system/
files/documents/files/gender_equality_
programming_wash_guidance.pdf

• Guidelines for integrating Gender Based 
Violence in humanitarian action (Water, 
Sanitation and Hygiene: pages 281-302): 

www./gbvguidelines.org/wp-content/
uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-
based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf

www.violence-wash. lboro.ac.uk/vgw/
Website-contents.pdf

والميــاه  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  المــوارد 
والنظافــة الصحــي  والصــرف 

المدنيــة 	  للحمايــة  االوروبيــة  المفوضيــة  مكتــب 
وعمليــات المســاعدات اإلنســانية - مجموعــة أدوات 

والجنــس: العمــر 
www.ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/
gender_age_marker_toolkit.pdf

المفوضيــة 	  الميــاه،  فــي  الحــق  عــن  حقائــق  ورقــة 
اإلنســان: لحقــوق  الســامية 

www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheet35en.pdf

مجموعــة أدوات مراقبــة النــوع االجتماعــي والميــاه 	 
 - الدوليــة  )الخطــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 

:)2014 فيتنــام 
www.plan.org.au/~/media/plan/documents/
resources/gwmt-march-2014.pdf?la=en

مذكــرة توجيهيــة لبرنامــج المســاواة بيــن الجنســين: 	 
 Care( والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 

:)Australia, 2014
www.humanitarianresponse.info/system/
fi les/documents/fi les/gender_equa l i ty_
programming_wash_guidance.pdf

ــادئ توجيهيــة إلدمــاج العنــف القائــم علــى النــوع 	  مب
ــاه والصــرف  االجتماعــي فــي العمــل اإلنســاني )المي

الصحــي والنظافــة: الصفحــات 281-302(:
w w w. g b v g u i d e l i n e s . o rg / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-
Violence-Guidelines_lo-res.pdf

www.violence-wash.lboro.ac.uk/vgw/Website-
contents.pdf

www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx

• IASC Gender and Age marker in WASH 
interventions design phase:

www.earlyrecovery.global/sites/default/
files/iasc_gender_and_age_marker_-_wash_
version_281016.pdf

• Mainstreaming Participation, Multi-stakeholder 
management: Tools for Stakeholder Analysis:  
10 building blocks for designing participatory 
systems of cooperation (GTZ, 2007):
www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-
svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf  

• Minimum Standard commitment to gender 
and diversity in emergency programming 
(International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, 2015):www.ifrc.
org/Global/Photos/Secretariat/201505/
G e n d e r % 2 0 D i v e r s i t y % 2 0 M S C s % 2 0
Emergency%20Programming%20HR3.pdf

• Participatory Monitoring and Evaluation 
(Sustainable Sanitation and Water 
Management Website): www.sswm.info/
content/participatory-monitoring-and-
evaluation

• Protection mainstreaming training package 
sector specific guidance, Global Protection 
Cluster:

www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx

المعنيــة 	  الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  الدائمــة  اللجنــة 
ــة  ــوع االجتماعــي والعمــر فــي مرحل بقيــاس مؤشــر الن
تصميــم تدخــالت الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة:

www.earlyrecovery.global/sites/default/files/
iasc_gender_and_age_marker_-_wash_
version_281016.pdf

ــن: 	  ــم المشــاركة، إدارة أصحــاب الشــأن المتعددي تعمي
أدوات لتحليــل أصحــاب الشــأن: 10 أساســيات تصميــم 

:)GTZ, 2007( نظــم التعــاون التشــاركية

www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-
instrumente-akteuersanalyse.pdf  

الحــد األدنــى مــن االلتــزام المعيــاري بالنــوع االجتماعــي 	 
الدولــي  )االتحــاد  الطــوارئ  برامــج  فــي  والتنــوع 
:)2015 األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات 

www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201505/
G e n d e r % 2 0 D i v e r s i t y % 2 0 M S C s % 2 0
Emergency%20Programming%20HR3.pdf

اإلدارة 	  )موقــع  التشــاركي  والتقييــم  المراقبــة 
الميــاه(: وإدارة  الصحــي  للصــرف  المســتدامة 

www.sswm. in fo /con ten t /pa r t i c ipa to ry -
mon i to r i ng-and-eva lua t i on

تعميــم مبــدأ الحمايــة فــي عمليــة التدريــب المتعلــق 	 
بالقطاعــات الخاصــة، مجموعــة الحمايــة العالميــة:
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www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html

• Report of the Special Rapporteur on the 
human right to safe drinking water and 
sanitation (2016): 
www.documents-dds-ny.un.org/doc/
U N D O C / G E N / G 1 6 / 1 6 6 / 9 7 / P D F /
G 1 6 1 6 6 9 7 . p d f ? O p e n E l e m e n t

• Stakeholder analysis, IRC website:
www.ircwash.org/resources/stakeholder-
analysis 

• Towards Gender Equality through sanitation 
access, UN Women 2016:
www.unwomen.org/en/digital-l ibrary/
publications/2016/3/towards-gender-
equality-through-sanitation-access

 
• Violence, Gender and WASH: a Practitioner’s 

toolkit (WaterAid 2014):
www.vio lence-wash. lboro.ac.uk/wp-
content/uploads/2014/04/Flyer-Violence-
Gender-WASH-Toolkit1.pdf

• Website of the Special Rapporteur on the 
human rights to safe drinking water and 
sanitation:
w w w . o h c h r . o r g / E N / I s s u e s /
WaterAndSanitation/SRWater/Pages/
S R W a t e r I n d e x . a s p x 

www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-
responsibility/protection-mainstreaming.html

التقريــر الخــاص المعنــي بحــق اإلنســان فــي الحصــول 	 
علــى ميــاه الشــرب اآلمنــة وخدمــات الصــرف الصحــي 

:)2016(
w w w. d o c u m e n t s - d d s - n y. u n . o r g / d o c /
UNDOC/GEN/G16/166/97/PDF/G1616697.
pd f?OpenE lement

 	:)IRC تحليل أصحاب المصلحة )موقع
www.ircwash.org/resources/stakeholder-
analysis 

الوصــول 	  خــالل  مــن  الجنســين  بيــن  المســاواة  نحــو 
ــة األمــم المتحــدة للمــرأة  ــة، هيئ ــى المرافــق الصحي إل

:2016
w w w. u n w o m e n . o rg / e n / d i g i t a l - l i b r a r y /
publications/2016/3/towards-gender-equality-
through-sanitat ion-access 

العنــف والمســاواة بيــن الجنســين والميــاه والصــرف 	 
الصحــي والنظافــة: مجموعــة أدوات لممارســي المهــن 

:)WaterAid 2014(
www.violence-wash.lboro.ac.uk/wp-content/
uploads/2014/04/Flyer-Violence-Gender-WASH-
Toolkit1.pdf

موقــع المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان فــي 	 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب اآلمنــة وخدمــات الصــرف 

الصحــي:
www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx

Resources on Palestine:

• EWASH
www.ewash.org

• Campaign Thirsting for Justice in Palestine 
www.thirstingforjustice.org

• Short film on WASH in Gaza:
www.youtube.com/watch?v=xuVYiF9kB0k

• Gaza in 2020: a livable place? (UNCT, August 
2012):
www.unrwa.org/userfiles/file/publications/
gaza/Gaza%20in%202020.pdf

OCHA oPt Publications

• http://www.ochaopt.org/content/gaza-
s t r i p - w a s h - d a m a g e - a n d - e s t i m a t e d -
number-people-no-access-clean-water-5-
september-2014 

• 2017 Humanitarian Needs Overview in oPt, 
OCHA:

w w w . o c h a o p t . o r g / c o n t e n t / 2 0 1 7 -
humanitarian-needs-overview-occupied-
pa les t in ian- ter r i tory

المــوارد التــي تتعلــق بفلســطين:

الميــاه فــي حــاالت الطــوارئ والصــرف الصحــي والنظافة:	 
www.ewash.org

حملة تعطش للعدالة في فلسطين  	 
www.thirstingforjustice.org

ــة 	  ــاه والصــرف الصحــي والنظاف ــر حــول المي ــم قصي فيل
فــي غــزة:

www.youtube.com/watch?v=xuVYiF9kB0k

فيــه؟ 	  العيــش  يمكــن  مــكان   :2020 عــام  فــي  غــزة 
:)2012 آب   ،UNCT(

www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/
Gaza%20in%202020.pdf

منشــورات مكتــب األمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون االنســانية 
- األراضــي الفلســطينية المحتلة:

 	http://www.ochaopt.org/content/gaza-
s t r i p - w a s h - d a m a g e - a n d - e s t i m a t e d -
number-people-no-access-clean-water-5-

 september-2014

فــي 	  اإلنســانية  االحتياجــات  علــى  عامــة  نظــرة   2017
ــب تنســيق الشــؤون  ــة، مكت األرض الفلســطينية المحتل

اإلنســانية:
www.ochaopt.org/content/2017-humanitarian-
needs-overview-occupied-palestinian-territory
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• 2017 Humanitarian Response Plan in oPt, 
OCHA:

www.ochaopt.org/page/humanitarian-
response-plan-2017

األرض 	  فــي  اإلنســانية  االســتجابة  خطــة   2017
الشــؤون  تنســيق  مكتــب  المحتلــة،  الفلســطينية 

: نية إلنســا ا
www.ochaopt.org/page/humanitarian-response-
plan-2017

ANNEXES

06
المالحــق

المالحــق

ANNEXES
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ANNEXES

A.1 ToR for a WASH Gender Focal Point

Tasks and responsibilities

Program Support 

• Support the collection and analysis of 
SADD, as well as support in the gender 
mainstreaming of the WASH needs as-
sessment, so that it can be more effec-
tive in meeting women, men, girls and 
boys with or without disability/special 
needs. 

• Facilitate and support the integration 
of gender perspectives in WASH pro-
gramming. 

• Review project plans and budgets to 
ensure that adequate attention is paid 
to the gender perspective and the 
needed resources are in place to pro-
mote gender equity across the WASH 
sector. 

• Assist in setting up or adapting exist-
ing systems to monitor progress i n 
a c h i e v i n g  g e n d e r  g o a l s . 

المالحــق

A.1 مرجعيــات التخصــص لمنســق شــؤون النــوع االجتماعــي 
فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة

المهــام والمســؤوليات

دعــم البرامج

المصنفــة 	  البيانــات  وتحليــل  جمــع  عمليــة  دعــم 
تقديــم  إلــى  باالضافــة  والعمــر،  الجنــس  حســب 
النــوع  منظــور  مراعــاة  تعميــم  مجــال  فــي  الدعــم 
االجتماعــي فــي تقييــم احتياجــات الميــاه والصــرف 
ــة  ــة مشــاركة فعال الصحــي والنظافــة، لضمــان عملي
والفتيــان  والفتيــات  والرجــال  النســاء  مقابلــة  فــي 

الخاصــة. االحتياجــات  ذوي  أو  اإلعاقــة  ذوي 

االجتماعــي 	  النــوع  منظــورات  إدمــاج  ودعــم  تيســير 
والنظافــة. الصحــي  والصــرف  الميــاه  برامــج  فــي 

لضمــان 	  المشــاريع  وميزانيــات  خطــط  مراجعــة 
النــوع  لمنظــور  الكافــي  االهتمــام  تكريــس 
لتعزيــز  الالزمــة  المــوارد  وتوفيــر  االجتماعــي 
الميــاه  قطــاع  فــي  الجنســين  بيــن  مــا  المســاواة 

والنظافــة. الصحــي  والصــرف 

القائمــة 	  النظــم  تكييــف  أو  إنشــاء  فــي  المســاعدة 
المبنيــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  التقــدم  لمراقبــة 

االجتماعــي. النــوع  علــى 

علــى 	  القائــم  العنــف  قضايــا  استكشــاف  ضمــان 
خدمــات  وتوفيــر  حساســة  بطــرق  الجنســانية 

كافيــة. ومتابعــة 

بنــاء القدرات

األساســية 	  والمبــادئ  المفاهيــم  أن  مــن  التأكــد 
النــوع  علــى  القائمــة  الجنســين  بيــن  مــا  للمســاواة 
االجتماعــي - بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى النــوع 
بشــكل  االعتبــار   بعيــن  بأخذهــا  يتــم   – االجتماعــي 
جيــد و مفهــوم مــن قبــل جميــع أعضــاء المجموعــة 

الفريــق.  /

تقديــم بيانــات تقنيــة موجــزة بشــأن الميــاه والصــرف 	 
النــوع االجتماعــي، باســتخدام  الصحــي والنظافــة و 
مجموعــة أدوات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
كمرجــع  فلســطين  فــي  االجتماعــي  النــوع  وأدوات 

أساســي.

االرشــادات بشــأن مجموعــة مــن 	  التوجيــه و  توفيــر 
االجتماعــي. بالنــوع  الصلــة  ذات  التدريبــات 

التنســيق والتأييــد

الفاعلــة 	  الجهــات  مــع  اســتراتيجية  تحالفــات  بنــاء 
أجــل  مــن  وخارجيــا  داخليــا  األخــرى  الرئيســية 
النــوع  العتبــارات  مراعيــة  برامــج  إلــى  الدعــوة 

. عــي جتما ال ا

جميــع 	  فــي  الموظفــات  إشــراك  إلــى  الدعــوة 
والتقييــم  المراقبــة  ومجموعــات  التقييمــات 
الجنــس  حســب  المصنفــة  البيانــات  وجمــع 

. لعمــر ا و

• Ensure that issues of GBV (Gender-Based 
Violence) are explored in sensitive ways 
and that adequate services and fol-
low-up are provided. 

Capacity building 

• Make sure that basic concepts and 
principles of gender - including GBV - 
and known and well understood for all 
lead/team members. 

• Provide technical briefings regarding 
WASH and Gender, using the WASH 
and Gender Toolkit for Palestine as a 
reference.

• Provide orientation on a set of gender-
related training available.

Coordination and Advocacy 

• Build strategic alliances with other key 
actors internally and externally in order 
to advocate for gender-sensitive pro-
gramming and integrate gender in IHL 
and IHRL based advocacy.  

• Advocate for the inclusion of women 
staff in all assessments and M&E teams 
and for the collection of SADD.
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المتضرريــن 	  والنســاء  الرجــال  استشــارة  إلــى  الدعــوة 
مــن مختلــف األعمــار فــي جميــع التقييمــات وأنشــطة 

والتقييــم. المراقبــة 

ــب 	  ــة مــن جان ــى الوصــول والمشــاركة الفعال الدعــوة إل
مختلــف  مــن  والفتيــان  والرجــال  والفتيــات  النســاء 
األعمــار، ذوي اإلعاقــة أو بدونهــا فــي جميــع األنشــطة 
المتضرريــن. أمــام األشــخاص  بالمســاءلة  المرتبطــة 

تحديــد الفــرص المتاحــة لتطويــر مــواد الدعــوة واالتصال 	 
عــدم  قضايــا  لمعالجــة  الصلــة  ذات  المعلومــات   /
ــم  ــوع االجتماعــي وتقدي ــن الجنســين و الن المســاواة بي

الدعــم التقنــي ذو الصلــة.

غير ذلك
تحديــد وجمــع وتعزيــز الممارســات الجيــدة والــدروس 	 

النــوع  منظــور  مراعــاة  تعميــم  بشــأن  المســتفادة 
ــة،  ــاه والصــرف الصحــي والنظاف ــي المي ــي ف االجتماع
القابلــة  الجيــدة  الممارســات  فــي جمــع  ممــا يســهم 
للتكــرار مــن أجــل برامــج المســاواة مــا بيــن الجنســين 

االجتماعــي. النــوع  علــى  المعتمــدة 

للنــوع  مســتجيبة  ميزانيــة  ل:  موجــزة  تعريفــات   A.2
االجتماعــي، خرائــط المخاطــر والمــوارد، التقويــم اليومــي 

لموســمي ا و

ميزانيــة مســتجيبة للنــوع االجتماعــي

و  بتطبيــق  االجتماعــي  بالنــوع  الخاصــة  الميزانيــة  “تمثــل 
تصميــم  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  مراعــاة  تعميــم 
علــى  للميزانيــات  تقييــم  إجــراء  ذلــك  ويعنــي  الميزانيــة. 
مــع  متوافــق  منظــور  وإدمــاج  االجتماعــي،  النــوع  أســاس 
النــوع االجتماعــي علــى جميــع مســتويات الميزانيــة وإعــادة 
هيكلــة اإليــرادات والنفقــات مــن أجــل تعزيــز المســاواة مــا 

األوروبــي(. )المجلــس  الجنســين”  بيــن 

• Advocate for the consultation of affected men 
and women of different ages in all assessments 
and M&E activities. 

•  Advocate for access and participation of 
women, girls, men and boys of different 
ages, with or without disabilities in all 
activities associated with accountability 
to affected people.

•  Identify opportunities for the develop-
ment of relevant advocacy and com-
munication/information materials to 
address gender inequality issues and 
provide relevant technical support. 

Who could become a WASH 
Gender FP?
Any person who has knowledge of 
“gender mainstreaming” and WASH 
and is committed to address gender 
inequalities as part of his/her work. Be-
sides, s/he should be willing to learn and 
improve her/his gender related knowl-
edge and to share/transfer her knowl-
edge with others.
It is important that this person already 
possesses the ability to work with SADD 
(Sex and Age Disaggregated Data) and 
has MEAL (Monitoring, Evaluation, Ac-
countability and Learning) experience, 
as well as possess the important skill of 
“active listening”.

مراعــاة  المهــم  مــن  مشــروع،  أو  برنامــج  وضــع  عنــد 
النــوع  حيــث  مــن  محايــدة  ليســت  الميزانيــات  أن 
تحليــل  هــو  بــه  القيــام  ينبغــي  مــا  وأول  االجتماعــي، 
بنــود  مــن  بنــد  لــكل  أو  )ككل  الميزانيــة  تأثيــر  لكيفيــة 
والفتيــان  والرجــال  النســاء  علــى  حــدة(  علــى  الميزانيــة 

اإلعاقــات. وذوي  والفتيــات 

أكثــر  وتخصيصــا  أفضــل  اســتهدافا  ذلــك  ســيتيح 
النــوع  بعــد  االعتبــار  عيــن  فــي  يأخــذ  للنفقــات  كفــاءة 

. عــي جتما ال ا

Other
• Identifying, collecting and promoting good 

practices and lessons learned on gender 
mainstreaming in WASH, contributing to 
the collection of replicable good practices 
for gender equality programming. 

A.2	 Brief	 definitions	 of:	 Gender	 Responsive	
Budget, Risks and Resources Maps, Daily and 
Seasonal Calendars

Gender Responsive Budget

“Gender budgeting is an application of gen-
der mainstreaming in the budgetary process. It 
means a gender-based assessment of budgets, 
incorporating a gender perspective at all levels 
of the budgetary process and restructuring reve-
nues and expenditures in order to promote gen-
der equality”(Council of Europe).

When formulating a program or a project, it is 
important to take into consideration that budg-
ets are not gender neutral and the first thing that 
should be done is an analysis on how the budget 
(as a whole or per budget line) is having a differ-
ent impact on women, men, boys and girls with 
or without disabilities. 

This will allow for better targeting and more 
efficient allocation of expenses that takes 
into consideration the gender dimension.

شــؤون  تنســيق  مركــز  يصبــح  أن  يســتطيع  مــن 

والصــرف  الميــاه  مجــال  فــي  االجتماعــي  النــوع 

والنظافــة؟ الصحــي 

مراعــاة  “تعميــم  بـــ  معرفــة  لديــه  شــخص  أي 

والصــرف  والميــاه  االجتماعــي”،  النــوع  منظــور 

أوجــه  بمعالجــة  وملتــزم/ة  والنظافــة،  الصحــي 

عــدم المســاواة فــي النــوع االجتماعــي كجــزء مــن 

عمله/هــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يكــون / 

تكــون علــى اســتعداد للتعلــم وتحســين المعرفــة 

نقــل   / وتقاســم  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة 

اآلخريــن. مــع  معرفته/هــا 

مــن المهــم أن يكــون لــدى هــذا الشــخص القــدرة 

علــى العمــل مــع البيانــات المصنفــة حســب الجنس 

والعمــر )SADD( ولديــه خبــرة المراقبــة والتقييــم 

والمســاءلة والتعلــم )MEAL(، فضــا عــن امتــاك 

المهــارة المهمــة “لاســتماع الفعــال”.
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بــل  للنســاء؛  منفصلــة  ميزانيــة  إنشــاء  ذلــك  يعنــي  ال 
الالزمــة  المــوارد  االعتبــار  فــي  تأخــذ  ميزانيــة  باألحــرى، 

الجنســين. بيــن  الفــوارق  تراعــي  نتائــج  لتحقيــق 

خرائــط المخاطــر والمــوارد

نمــوذج،  أو  تصميــم  أو  رســم  هــي  المخاطــر  خريطــة 
التــي  التهديــدات  أو   / و  المخاطــر  جغرافيــا  تمثــل 
ذلــك  فــي  )بمــا  لهــا  يتعرضــون  بأنهــم  المجتمــع  يشــعر 
داخــل  المختلفــة  المهمشــة   / الضعيفــة  المجموعــات 

. ) لتجمــع ا

 / التجمــع  أفــراد  مــن  يطلــب  المخاطــر،  خارطــة  لصنــع 
التــي  التهديــدات  بجميــع  يدويــة  خريطــة  وضــع  الســكان 
التحتيــة  والبنيــة  مجتمعهــم  فــي  موجــودة  أنهــا  يــرون 
النتيجــة  مــا.  خطــر  حــدث  إذا  تتلــف  أن  يمكــن  التــي 

تخطيطــي. رســم  بــل  خرائطــي،  رســم  ليســت 

أفــراد  مــن  يطلــب  المــوارد  خريطــة  فــي  بالمثــل، 
ــم  ــة له ــع المــوارد المتاح ــد جمي المجتمــع / الســكان تحدي
والصهاريــج  الميــاه  وخزانــات  الشمســية  األلــواح  )مثــل 
والمنظمــات  والمــدارس  الصحيــة  والعيــادات 

وغيرهــا(. المجتمعيــة 

المعلومــات  هــذه  عكــس  عمليــة  و  تطويــر  خــالل  مــن 
التحتيــة  والبنيــة  التهديــدات  )مــن  أكثــر  أو  خريطــة  فــي 
يتــم  ذلــك(،  إلــى  ومــا  الضعــف،  ومواطــن  والمــوارد 
)الممتلــكات  أولوياتهــا  وتحديــد  المخاطــر  تحديــد 
تحديــد  ويتــم  تتأثــر(.  أن  يمكــن  التــي  واألشــخاص 
التدابيــر التصحيحيــة فــي الوقــت نفســه )تدابيــر الوقايــة 
والتخفيــف( لــكل خطــر، وبالتالــي التخطيــط لالســتجابات 

This does not mean that a separate budget for 
women is created; but rather, a budget more that 
takes into consideration the budget resources 
needed to achieve gender sensitive results.

Risks and Resources Maps

The Risk Map is a graphic, sketch or mod-
el, geographically representing the dan-
gers and/or threats which the community 
(incl. different vulnerable groups within it) 
feels they are exposed to.

To produce the risk map community mem-
bers/residents are asked to place on a hand-
made map all the threats that they perceive 
exist in their community and the infrastruc-
ture that could be damaged if something 
happens. The result is not a cartographic 
map, but a schematic drawing. 

Similarly, in the Resources Map, communi-
ty members/residents are asked to locate 
all the resources that are available to them 
(e.g. solar panels, water tanks, cisterns, 
health clinics, schools, CBOs, etc.). 

Through the overlap of all this information in 
one or more maps (of threats, infrastructure/
resources and vulnerabilities, etc.), risks are 
identified and prioritized (assets and per-
sons that could be affected). Simultaneously 
corrective measures (prevention and mitiga-

المخاطــر. معالجــة   / لتخفيــف  الالزمــة  والمــوارد 

إن خريطــة التجمــع هــي عمــل دقيــق يحتــاج إلــى تنســيق 
الفاعلــة،  التجمــع  ومنظمــات  الســكان  بيــن  كبيــر 
قــدر  بأكبــر  والمعلومــات  التصــورات  علــى  للحصــول 
ممكــن مــن الدقــة. وقــد تــم تفصيلهــا فــي مجموعــات 
مركــزة متباينــة بيــن الجنســين بمشــاركة لجميــع ســكان 

فيهــا. الفعالــة  المشــاركة  تشــجيع  وينبغــي  التجمــع، 

مــن  والرجــل  المــرأة  تشــارك  أن  جــدا  المهــم  مــن 
جميــع فئــات األعمــار، بمــا فــي ذلــك األشــخاص ذوي 
منفصلــة،  بطريقــة  فــي  المهمــة  هــذه  فــي  اإلعاقــة،  
ألن مجموعــات مختلفــة )مثــل النســاء مقابــل الرجــال / 
اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  األطفــال؛  مقابــل  البالغيــن 
إلــى  ومــا  اعاقــات،  ذوي  ليســوا  األشــخاص  مقابــل 
مختلــف  بشــكل  التهديــدات  إلــى  ينظــرون  قــد  ذلــك( 
الشــيء  نفــس  وينطبــق  األخــرى.  المجموعــات  مــن 
المنســوبة  المختلفــة  األدوار  الــى  نظــرا  المــوارد،  علــى 
اجتماعيــا، فــإن بعــض المجموعــات ســوف تحــدد بعــض 
يالحظهــا. لــن  اآلخــر  البعــض  بينمــا  كمــورد،  األشــياء 

التقويــم اليومــي و التقويــم الموســمي

التقويــم اليومــي هــي أداة تشــاركية تســاعد علــى تحديــد 
والرجــال  النســاء  بهــا  تقــوم  التــي  األنشــطة  مختلــف 
مــن جميــع فئــات األعمــار، بمــن فيهــم األشــخاص ذوي 
هــذه  وتعكــس  المحليــة.  مجتمعاتهــم  فــي  اإلعاقــة، 
فــي  والرجــل  للمــرأة  اليومــي  العمــل  عــبء  العمليــة 

tion measures) are identified for each risk, 
thus planning possible responses and re-
sources needed to mitigate/address risks.

Mapping the community is a meticu-
lous work which needs great coordination 
among the population and organizations of 
the community, to obtain perceptions and 
information as accurate as possible. It is 
elaborated in gender-differentiated focus 
groups open to all community residents and 
in which maximum participation should be 
encouraged.

It is very important that women and men of 
all ages including persons with disabilities 
perform this task in separate stances, be-
cause different groups (e.g. women vs. men 
/ adults vs. children; persons with disabil-
ities vs. persons without disabilities; etc.) 
may perceive threats differently to other 
groups. The same stands for resources, giv-
en different socially attributed roles, some 
groups will identify certain things as a re-
source while for others these may go un-
noticed. 

Daily Clock and Seasonal Calendars

The Daily Clock is a participatory tool that 
helps to identify the different activities car-
ried out by women and men of all ages, 
including persons with disabilities, in their 
communities. This exercise serves to reflect 
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والمجتمعيــة،  واإلنجابيــة  اإلنتاجيــة  األنشــطة  تحقيــق 
بينهمــا. تقاســمها  وكيفيــة 

الزمنيــة علــى لوحــة /  الفتــرات  يتــم عــرض قائمــة مــن 
المشــاركين  ويقــوم  العمليــة،  لهــذه  مســتخدم  مخطــط 
بعمــل   - منفصلــة  جلســات  فــي  والرجــال  النســاء   -
بهــا كل  يقومــون  التــي  األنشــطة  حــول  ذهنــي  عصــف 
ــم يقــوم  ــا؛ ث ــكل منه ــة ل ــة المقابل ــرات الزمني ــوم والفت ي

األفــكار. جميــع  وتســجيل  بتجميــع  الميّســر 

هــذه األداة تمكــن مــن رصــد االختالفــات والتشــابهات 
مختلــف  مــن  والنســاء  للرجــال  اليومــي  الروتيــن  فــي 
إلــى  المجموعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. باإلضافــة 
المنزلــي  العمــل  قيمــة  تحســين  فــي  يســاهم  ذلــك، 
فــي  مســاهمتها  إلــى  باإلضافــة  األســرة،  فــي  للمــرأة 
األلبــان،  وإنتــاج  )الزراعــة،  األخــرى  األنشــطة  مختلــف 

دائمــا. تكــون واضحــة  والتــي ال  ذلــك(  إلــى  ومــا 

تشــاركية  أداة  هــو  الموســمي  التقويــم  فــإن  وبالمثــل 
موســمية  منظــورات  استكشــاف  علــى  تســاعد 
مــدار  علــى  العيــش  ســبل  علــى  تطــرأ  التــي  للتغييــرات 
األعمــار،  جميــع  مــن  والرجــال  للنســاء  بالنســبة  الســنة 
موســمية  يبيــن  وهــو  ال.  أم  اعاقــة  ذوي  كانــوا  ســواء 
عــبء العمــل الزراعــي وغيــر الزراعــي، وتوافــر األغذيــة، 
الخاصــة  والنفقــات  واإليــرادات  البشــرية،  واألمــراض 
والميــاه،  االجتماعــي،  النــوع  علــى  المبينــة  بــاالدوار 

ذلــك. إلــى  ومــا  والعطــالت،  واالئتمــان،  والعلــف، 
يتيــح التقويــم الموســمي أيضــا تحديــد فتــرات النشــاط 
ــة  ــأداء األنشــطة اإلنتاجي ــق ب ــر، ال ســيما فيمــا يتعل األكب

women and men’s daily workload in the re-
alization of productive, reproductive and 
community activities, and how these are 
shared between them.

A list of timeslots is shown on the flipchart/
board used for the exercise and partic-
ipants - women and men in separate ses-
sions- brainstorm about what activities they 
carry out each day and the corresponding 
timeslot for each; the facilitator compiles 
and notes all ideas.

This tool enables the observation of the 
differences and similarities in the daily rou-
tine of men and women of different socio-
economic groups. Besides, it contributes to 
have a better undesrtanding of the value of 
women’s domestic work in the household, 
in addition to their contribution to various 
other activities (farming, dairy production, 
etc.) which are not always obvious.

Similarly the Seasonal Calendar is a partici-
patory tool that helps to explore in a seasonal 
perspective about the changes in livelihoods 
over the year for women and men of all ages, 
with or without disabilities. It shows the 
seasonality of agricultural and non-agricul-
tural workload, food availability, human dis-
eases, gender-specific income and expend-
iture, water, fodder, credit, holidays, etc. 

The seasonal calendar also enables the 

identification of periods of greater activity, 
especially in relation to the performance of 
productive, community and reproductive ac-
tivities. Calendars can be used to identify 
changes in the work patterns of the mem-
bers of the family nucleus over a year and to 
show the seasonality of resources, such as 
water and food. These should help to iden-
tify initiatives that can promote a better di-
vision of labor among household members. 

Also, in some periods in which there is rel-
atively more intense community activity 
(e.g. end of Ramadan and Eid), it may be 
preferable to avoid implementing certain 
project activities or take advantage of the 
community mobilization to do particular 
interventions. These are crucial consid-
erations to take into account when plan-
ning. 

التقاويــم  اســتخدام  ويمكــن  واإلنجابيــة.  والمجتمعيــة 
لتحديــد التغيــرات فــي أنمــاط عمــل أفــراد نــواة األســرة 
مثــل  المــوارد،  موســمية  وإظهــار  عــام،  مــدى  علــى 
علــى  يســاعد  أن  ذلــك  شــأن  ومــن  والغــذاء.  الميــاه 
ــي يمكــن أن تعــزز تقســيم العمــل  ــادرات الت ــد المب تحدي

ــو أفضــل. ــى نح ــراد األســرة عل ــن أف بي

فــي  األفضــل  مــن  يكــون  قــد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
فــي  األفضــل  مــن  يكــون  قــد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
بعــض الفتــرات التــي يكــون فيهــا النشــاط المجتمعــي 
ــة رمضــان  ــال نهاي ــى ســبيل المث ــة نســبيا )عل ــر كثاف أكث
وعيــد االضحــى( تجنــب تنفيــذ بعــض أنشــطة المشــروع 
بتدخــالت  للقيــام  المجتمــع  تعبئــة  مــن  االســتفادة  أو 
معينــة. وهــذه اعتبــارات حاســمة ينبغــي مراعاتهــا عنــد 

لتخطيــط. ا
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A.3 Gender Roles in WASH: Area C and 
the Gaza Strip 

Please note that all information shared in 
the following tables was collected from 
the field knowledge of different WASH 
actors. It is not exhaustive and might vary 
across different communities. Besides, they 
should NOT be considered to be normative 
guidelines on the division of roles and work, 
but a simple start to try to understand the 
diverse contexts and gender roles across 
Palestine. A needs assessment should 
be carried out in any case following the 
guidelines of Section 3.1 of this Toolkit.

A.3 دور النــوع االجتماعــي فــي الميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة: المنطقــة )ج( وقطــاع غــزة

فــي  المشــتركة  المعلومــات  جميــع  أن  مالحظــة  يرجــى 
الميدانيــة  المعرفــة  مــن  جمعهــا  تــم  التاليــة  الجــداول 
ــاه والصــرف  ــال المي ــة فــي مج ــات الفاعل ــف الجه لمختل
الصحــي والنظافــة. وهــي ليســت شــاملة وقــد تختلــف 
ال  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  مختلفــة.  مجتمعــات  فــي 
بشــأن  معياريــة  توجيهيــة  مبــادئ  اعتبارهــا  ينبغــي 
بســيطة  بدايــة  ولكنهــا  والعمــل،  األدوار  تقســيم 
المبنيــة  واألدوار  المتنوعــة  الســياقات  فهــم  لمحاولــة 
إجــراء  وينبغــي  فلســطين.  فــي  االجتماعــي  النــوع  علــى 
للمبــادئ  وفقــا  حالــة  أي  فــي  لالحتياجــات  تقييــم 
مجموعــة  مــن   3.1 القســم  فــي  الــواردة  التوجيهيــة 

األدوات.
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WOMEN
GENDER ROLES IN 

AREA C

• Fetch water from cisterns for washing, cooking, drinking.
• In some Bedouins communities, women fetch water from nearby springs, walking 

or by donkey.
• Decide the quantity of water dedicated for different uses.
• Monitor the level of water use in HHs - check when the water finishes.
• Use, maintain and clean the water treatment systems (filters) at household level.
• Give water to the animals.

W
AT

ER

• Clean the latrines.
• Use the grey water for watering the plants.
• Clean livestock shelters and surroundings. 
• Collect solid waste.SA

N
IT

AT
IO

N

• Teach hygiene practices to girls and boys.
• Share and transfer Menstrual Hygiene Management (MHM) related practices.
• Shower/bathe the children.
• Clean the drinking storage systems.
• Clean inside the HH and HH surroundings.
• Check the water in the latrines and the availability of water for hand washing.
• Do the laundry and washing the dishes. 
• Prepare the food.

H
YG

IE
N

E

GIRLS**BOYS*MEN

Support women in their 
tasks.

Support men and 
women in their tasks.

• Fetch the water from filling points or other sources to fill 
the cisterns.

• Order water.
• Pay for the water.
• Bring chlorine from the Village Council (VC) or Ministry 

of Health (MoH) and carry out the chlorination process 
in the cisterns. 

• Install and/or rehabilitate the networks.
• Give water to the animals.
• Clean the catchment area for Rain Water Harvesting 

Cisterns (flushing away the 1stcollection of rainwater).

Support women in their 
tasks.

Support men and 
women in their tasks.

• Construct holes to be used as latrines. 
• Vacuum cesspits/septic tanks (agricultural areas)
• Install/support installation of mobile latrines.
• Burn the solid waste.

Support women in their 
tasks, especially HH cleaning 
and sharing and transferring 
hygiene knowledge.

• Clean the cisterns.
• Share and transfer 

hygiene knowledge.
• Clean the cisterns.

*Generally, they support men in all their tasks.      ** Generally, they support women in all their tasks.
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البنــات** األوالد* الرجال

دعــم النســاء فــي مهامهــم
دعــم الرجال والنســاء 

فــي مهامهــم.

جلــب الميــاه مــن نقــاط التعبئــة أو مصــادر أخــرى لملــئ 	 
الصهاريــج.

طلب المياه / المياه المنقولة بالصهاريج المتنقلة.	 
دفع ثمن المياه.	 
إحضــار الكلــور مــن مجلــس القريــة أو وزارة الصحــة وتنفيــذ 	 

عمليــة المعالجــة بالكلــور فــي صهاريــج تخزيــن الميــاه.
تركيب و / أو إعادة تأهيل الشبكات.	 
إعطاء الماء للحيوانات.	 
تنظيــف اســطح تجميــع ميــاه األمطــار لآلبــار )التخلــص مــن 	 

أول كميــة ميــاه األمطــار(

دعــم النســاء فــي مهامهــم
دعــم الرجال والنســاء 

فــي مهامهــم.

إنشاء حفر الستخدامها كمراحيض.	 
الصحــي 	  الصــرف  خزانــات   / االمتصاصيــة  الحفــر  تفريــغ 

الزراعيــة(. )المناطــق 
تركيب / دعم تركيب المراحيض المتنقلة.	 
حرق النفايات الصلبة.	 

مهامهــم،  فــي  النســاء  دعــم 
المنــزل  تنظيــف  وخاصــة 
المعرفــة  ونقــل  والمشــاركة 

النظافــة. حــول 

تنظيف الصهاريج.	 
المشاركة ونقل 	 

المعرفة حول 
النظافة.

تنظيــف الصهاريــج	 

* عمومــا يدعمــون الرجــال فــي جميــع مهامهــم.    ** عمومــا يدعمــون النســاء فــي جميــع مهامهــم.

النســاء
األدوار المبنيــة علــى النــوع 
االجتماعــي فــي المنطقــة )ج(

جلــب الميــاه مــن الصهاريــج للغســل والطبــخ والشــرب.	 
ــاه مــن الينابيــع المجــاورة، 	  فــي بعــض المجتمعــات البدويــة، تجلــب النســاء المي

ــر. ــى الحمي مشــيًا أو بالتنقــل عل
تحديــد كميــة الميــاه المخصصــة لالســتخدامات المختلفــة داخــل االســرة.	 
مراقبــة كميــة الميــاه المتوفــرة فــي المنــزل – مراقبــة انتهــاء كميــة الميــاه.	 
مســتوى 	  علــى  )الفالتــر(  الميــاه  معالجــة  نظــم  وتنظيــف  وصيانــة  اســتخدام 

لمنــزل. ا
إعطــاء المــاء للحيوانــات.	 

اه
ميــ

ال

تنظيف المراحيض.	 
استخدام المياه الرمادية لري النباتات.	 
تنظيف مآوي الماشية والمناطق المحيطة بها.	 
جمع النفايات الصلبة.	  ي

صحــ
 ال

ف
صــر

ال

تدريس ممارسات النظافة الصحية للفتيات والفتيان.	 
مشاركة ونقل الممارسات المتعلقة بإدارة صحة الحيض ذات الصلة.	 
مسؤولية حمام/ نظافة األطفال.	 
تنظيف أنظمة تخزين مياه الشرب.	 
تنظيف داخل المنزل والمناطق المحيطة به.	 
التحقق من تواجد المياه في المراحيض وتوافر المياه لغسل اليدين.	 
غسل المالبس واألطباق.	 
تحضير الطعام.	 

فــة
ظا

الن
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WOMEN
GENDER 

ROLES IN THE GAZA STRIP

Drinking water:

• In some Bedouins and semi-urban communities, women fetch water from 
desalination plants, walking or by donkey carts.

• Decide the quantity of water dedicated for different uses.

• Monitor the level of water use in HHs -check when the water finishes.

• Checking the water quality in the HH. 

• Cool and/or heat the water for cooking, drinking, preparing powder milk.

Domestic water:

• Decide the quantity of water dedicated for different uses.

• Decide if the quality of domestic water can be used for cooking and 
drinking.

• Heat water for showers and laundry.

W
AT

ER

GIRLS**BOYS*MEN

Drinking water:

• Fetch water from 
public filling points 
(only older ones).

Domestic water:

• Switch on/off the water 
pump once there is 
water available in the 
water network.

Drinking water:

• Wait for the provider in 
the HH to bring in the 
water.

• Fetch water from public 
filling points.

• Buy water in the 
supermarket. 

Domestic water:

• Monitor the level of 
water in the rooftop 
tanks -check when the 
water finishes in the 
tanks.

• Switch on/off the water 
pump once there is 
water available in the 
water network. 

Order water.

• Pay for the water.

• Bring chlorine f Drinking water:

• Order water from the provider.

• Wait for the provider in the HH to bring in the water.

• Pay for the water.

• Buy water in the supermarket. 

Domestic water:

• Monitor the level of water in the rooftop tanks 
check when the water finishes in the tanks.

• Call the Municipality/Costal Municipalities Water 
Utility if there is any problem in the network.

• Wait in the HH for switching on the pump once the 
water comes into the network.

• Pay for the water bill.

• Repair the network and/or call for network repairs.

• Pay the network reparation/HH connections.

• rom the Village Council (VC) or Ministry of Health 
(MoH) and carry out the chlorination process in the 
cisterns. 

• Install and/or rehabilitate the networks.

• Give water to the animals.

• Clean the catchment area for Rain Water Harvesting 
Cisterns (flushing away the 1stcollection of 
rainwater).

*Generally, they support men in all their tasks.      ** Generally, they support women in all their tasks.
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WOMEN
GENDER 

ROLES IN THE GAZA STRIP

• Clean the latrines.
• Collect the solid waste.
• Share environmental education knowledge.

SA
N

IT
AT

IO
N

• Teach hygiene practices to girls and boys.
• Share and transfer Menstrual Hygiene Management (MHM) related 

practices.
• Shower/bathe the children.
• Clean drinking storage systems inside the HH.
• Clean the HH surroundings.
• Check the water in the latrines and the availability of hand washing water.
• Identify water borne diseases.
• Source of knowledge for health and hygiene issues.
• Purchase hygiene material.
• Manage hygiene kits at HH level.
• Clean inside the HH and HH surroundings.
• Do the laundry and washing the dishes. 
• Prepare the food.

H
YG

IE
N

E

GIRLS**BOYS*MEN

Clean the latrines.Dispose of the solid waste.

• Redig cesspits. 
• Order the vacuuming of cesspits.
• Pay for vacuuming services.
• Vacuum cesspits with buckets; but in 

some areas (e.g. Al Shoka, Swedish Camp) 
women do it.

• Burn the solid waste.
• Repair the WW HH connections.
• Pay the bill for the WW system.

• Share and transfer hygiene 
knowledge. 

• Clean inside the HH and 
HH surroundings.

• Clean the domestic water tanks 
on the rooftop.

• Clean the drinking water tanks if 
they are on the rooftop.

• Share and transfer hygiene 
knowledge.

• Purchase hygiene materials.
• Clean inside the HH and HH 

surroundings.

• Clean the domestic water tanks on the 
rooftop.

• Clean the drinking water tanks if they are on 
the rooftop.

• Purchase hygiene material.
• 1st receivers of hygiene kit.

*Generally, they support men in all their tasks.      ** Generally, they support women in all their tasks.
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البنــات** األوالد* الرجال

مياه الشــرب:
جلــب الميــاه مــن نقاط 	 

التعبئــة العامــة )فقــط 
الراشدات(.

ميــاه المنــزل:
االنتظار في المنزل لتشغيل 	 

المضخة بمجرد وصول الماء 
إلى الشبكة.

مياه الشــرب:
انتظــار المــزود فــي البيــت لجلــب 	 

الميــاه.
جلــب الميــاه مــن نقــاط التعبئــة 	 

العامــة.
شــراء الميــاه مــن المتاجــر.	 

ميــاه المنــزل:
مراقبة مستوى المياه في الخزانات 	 

مراقبة مستوى المياه في الخزانات 
على السطح والتحقق عندما ينتهي 

الماء فيها.
االنتظار في المنزل لتشغيل 	 

المضخة بمجرد وصول الماء إلى 
الشبكة.

مياه الشــرب:
طلــب الميــاه مــن مــوزع المياه/ 	 

المزود.
انتظــار المــزود فــي البيــت 	 

لجلــب الميــاه.
دفــع ثمــن المياه.	 
شــراء الميــاه مــن المتاجــر.	 

ميــاه المنــزل:
مراقبة مستوى المياه في 	 

الخزانات على السطح والتحقق 
عندما ينتهي الماء فيها.

استدعاء البلدية / دائرة المياه 	 
إذا كان هناك أي مشكلة في 

الشبكة.
االنتظار في المنزل لتشغيل 	 

المضخة بمجرد وصول الماء إلى 
الشبكة.

دفع فاتورة المياه.	 
إصالح الشبكة و / أو الدعوة 	 

إلصالح الشبكة.
دفع تكاليف الشبكة / وصالت 	 

المنزل.

* عمومــا يدعمــون الرجــال فــي جميــع مهامهــم.    ** عمومــا يدعمــون النســاء فــي جميــع مهامهــم.

النســاء
األدوار المبنيــة علــى النــوع 
االجتماعــي فــي قطــاع غزة

مياه الشــرب:
النســاء 	  تجلــب  المدنيــة،  شــبه  والمجتمعــات  البــدو  مجتمعــات  بعــض  فــي 

ــم جرهــا مــن  ــات  بت ــاه، مشــيًا أو بواســطة عرب ــة المي ــاه مــن محطــات تحلي المي
الحيوانــات. الحميــر/  قبــل 

تحديــد كميــة الميــاه المخصصــة لالســتخدامات المختلفــة.	 
مراقبــة كميــة الميــاه المتوفــرة فــي المنــزل – مراقبــة انتهــاء كميــة الميــاه.	 
التحقــق مــن جــودة الميــاه فــي المنــازل.	 
مســحوق 	  وإعــداد  والشــرب  الطهــي  ألغــراض  المــاء  تســخين  أو   / و  تبريــد 

. لحليــب ا

ميــاه المنــزل:
تحديــد كميــة الميــاه المخصصــة لالســتخدامات المختلفــة.	 
تقريــر إمكانيــة اســتخدام الميــاه المنزليــة ألغــراض الطهــي والشــرب.	 
تســخين المــاء لالســتحمام وغســل المالبــس.	 

اه
ميــ

ال
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البنــات** األوالد* الرجال

تنظيــف المراحيــض
التخلــص مــن

النفايــات الصلبــة

حفر/إعادة حفر الحفر االمتصاصية.	 
طلب شاحنة تفريغ الحفر االمتصاصية.	 
الحفــر 	  تفريــغ  خدمــات  مقابــل  الدفــع 

. صيــة متصا ال ا
افــراغ الحفــر بواســطة الــدالء؛ ولكــن فــي 	 

الشــوكة  قريــة  )مثــل  المناطــق  بعــض 
بذلــك. النســاء  تقــوم  والســويدية( 

حرق النفايات الصلبة.	 
إصالح وصالت مياه الصرف الصحي.	 
دفع فاتورة نظام الصرف الصحي.	 

مشــاركة ونقــل 	 
المعرفــة المتعلقــة 

بالنظافــة.
تنظيــف داخــل 	 

والمناطــق المحيطــة 
بالمنــزل.

تنظيــف خزانــات ميــاه المنــزل 	 
علــى الســطح.

تنظيــف خزانــات ميــاه الشــرب 	 
إذا كانــت علــى الســطح.

مشــاركة ونقــل المعرفــة 	 
المتعلقــة بالنظافــة.

شــراء مــواد النظافة.	 
تنظيــف داخــل والمناطــق 	 

المحيطــة بالمنــزل

علــى 	  المنــزل  ميــاه  خزانــات  تنظيــف 
. لســطح ا

ــت 	  ــاه الشــرب إذا كان ــات مي ــف خزان تنظي
ــى الســطح. عل

شــراء مــواد النظافة.	 
أدوات 	  الســتالم  االول  المســؤول 

. فــة لنظا ا

* عمومــا يدعمــون الرجــال فــي جميــع مهامهــم.    ** عمومــا يدعمــون النســاء فــي جميــع مهامهــم.

النســاء
األدوار المبنيــة علــى النــوع 
االجتماعــي فــي قطــاع غزة

مياه الشــرب:
النســاء 	  تجلــب  المدنيــة،  شــبه  والمجتمعــات  البــدو  مجتمعــات  بعــض  فــي 

الحميــر. عربــات  بواســطة  أو  مشــيًا  الميــاه،  تحليــة  محطــات  مــن  الميــاه 
تحديــد كميــة الميــاه المخصصــة لالســتخدامات المختلفــة.	 
مراقبــة مســتوى اســتخدام الميــاه فــي المنــازل - والتحقــق عنــد انتهــاء الميــاه.	 
التحقــق مــن جــودة الميــاه فــي المنــازل.	 
مســحوق 	  وإعــداد  والشــرب  الطهــي  ألغــراض  المــاء  تســخين  أو   / و  تبريــد 

. لحليــب ا

ميــاه المنــزل:
تحديــد كميــة الميــاه المخصصــة لالســتخدامات المختلفــة.	 
تقريــر إمكانيــة اســتخدام الميــاه المنزليــة ألغــراض الطهــي والشــرب.	 
تســخين المــاء لالســتحمام وغســل المالبــس.	 

ي
صحــ

 ال
ف

صــر
ال

تدريــس ممارســات النظافــة الصحيــة للفتيــات والفتيــان.	 
مشــاركة ونقــل الممارســات المتعلقــة بصحــة الحيــض.	 
مســؤولية حمــام/ نظافــة األطفــال.	 
طــرق تخزيــن ميــاه الشــرب النظيفــة داخــل المنــزل.	 
تنظيــف محيــط المنــزل.	 
التحقــق مــن الميــاه فــي المراحيــض وتوافــر ميــاه غســل اليديــن.	 
تحديــد األمــراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه.	 
مصــدر المعرفــة لقضايــا الصحــة والنظافــة الصحيــة.	 
شــراء مــواد النظافة.	 
إدارة مجموعــة أدوات النظافــة علــى مســتوى المنــزل.	 
تنظيــف داخــل المنــزل والمناطــق المحيطــة بالمنــزل.	 
غســل المالبــس واألطبــاق.	 
تحضيــر الطعــام.	 

فــة
ظا

الن



109108

1. UN, Fact Sheet 35: Right to Water, www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
2. Italian Agency for Development Cooperation (AICS), Spanish Agency for International Development Cooperation 

(AECID), Belgian Development Agency (BTC), German International Cooperation (GIZ), European Civil Protection 
and Humanitarian Aid Operations (ECHO), European Union (EU).

3. From the Participatory Research, it has been identified that the great majority of WASH NGOs wrongly consider 
gender as a synonym of “women’s issues”.

4. Women, Water, Sanitation and Hygiene / March 2015, Sida Gender Toolbox Brief.
5. Quoted from Nisreen Alami, UN Women/OCHA Humanitarian Gender Advisor.
6. Women, Girls, Boys and Men: Different Needs – Equal Opportunities; Inter-agency Standing Committee IASC 

Gender Handbook in Humanitarian Action (December 2006).
7. Women, Girls, Boys and Men Different Needs – Equal Opportunities; Inter-agency Standing Committee IASC 

Gender Handbook in Humanitarian Action (December 2006).
8. Adapted from the speech of Fuad Bateh in the Seminar on the right to water in OPt (Madrid, November 2016); 

EWASH Factsheet Water and Sanitation in Opt (March 2016), 2017 HNO (Humanitarian Needs Overview), 2017 
HRP (Humanitarian Response Plan); UNOCHA, Under threat: Demolition orders in Area C of the West Bank, In 
the spotlight, (September 2015). www.youtube.com/watch?v=7GCElLIco-c

9. www.btselem.org/water/restrictions_in_area_c
10. www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf
11. 2015 Water Resources Status Summary Report / Gaza Strip; PWA (April 2016)
12. WASH Assessment at Household level in the Gaza Strip (UNICEF, GVC and PHG, 2016).
13. 2017 HNO
14. Quoted  from Rana Harbawi, UNICEF WASH in Schools Specialist
15. Idem
16. Adapted from Project/programme monitoring and evaluation (M&E) guide, International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2011

REFERENCES

1 . www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf،األمــم المتحــدة، بيــان حقائــق 35: الحــق فــي المياه
التنميــة . 2 وكالــة   ،)AECID( الدولــي  اإلنمائــي  للتعــاون  اإلســبانية  الوكالــة   ،)AICS( اإلنمائــي  للتعــاون  اإليطاليــة  الوكالــة 

المســاعدات  المدنيــة وعمليــات  للحمايــة  االوروبيــة  المفوضيــة  )GIZ(،مكتــب  األلمانــي  الدولــي  التعــاون   ،)BTC( البلجيكيــة 
.)EU( األوروبــي  االتحــاد   ،)ECHO( اإلنســانية 

مــن البحــث التشــاركي، تــم تحديــد أن الغالبيــة العظمــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي . 3
ــا المــرأة”. ــوع االجتماعــي هــي مــرادف لـــ “قضاي ــر أن الن والنظافــة تعتب

4 ..Sida Gender Toolbox Brief ،2015  المــرأة، الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة / آذار 
ــب األمــم المتحــدة لتنســيق . 5 ــوع االجتماعــي فــي األمــم المتحــدة / مكت ــس مــن نســرين العلمــي، مستشــارة الشــؤون الن  مقتب

الشــؤون اإلنســانية.
الــوكاالت . 6 بيــن  المشــتركة  الدائمــة  اللجنــة  الفــرص؛  تكافــؤ   - المختلفــة  االحتياجــات  والرجــال:  والفتيــان  والفتيــات  النســاء 

.)2006 األول  )كانــون  اإلنســاني  العمــل  فــي  االجتماعــي  النــوع  بقضايــا  المعنيــة 
الــوكاالت . 7 بيــن  المشــتركة  الدائمــة  اللجنــة  الفــرص؛  تكافــؤ   - المختلفــة  االحتياجــات  والرجــال:  والفتيــان  والفتيــات  النســاء   

.)2006 األول  )كانــون  اإلنســاني  العمــل  فــي  االجتماعــي  النــوع  بقضايــا  المعنيــة 
نوفمبــر . 8 )مدريــد،  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  فــي  الميــاه  فــي  الحــق  حــول  نــدوة  فــي  باتــح  فــؤاد  خطــاب  مــن  مقتبــس 

 ،)2016 2016(؛ بيــان حقائــق حــول الطــوارئ والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة )آذار 
HRP( 2017(؛ مكتــب األمــم المتحــدة  HNO(، خطــة االســتجابة اإلنســانية  ( 2017 نظــرة عامــة علــى االحتياجــات اإلنســانية 
ــول  ــرة الضــوء )أيل ــة، فــي دائ ــة الغربي ــة )ج( مــن الضف ــر الهــدم فــي المنطق ــد: أوام لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، تحــت التهدي

www.youtube.com/watch?v=7GCElLIco-c.)2015
9 .www.btselem.org/water/restrictions_in_area_c

10 .www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf
11 ..)2016 2015 تقريــر موجــز عــن حالــة المــوارد المائيــة / قطــاع غــزة. ســلطة الميــاه الفلســطينية )نيســان 
التطوعيــة . 12 المجموعــة  )اليونيســف،  غــزة  قطــاع  فــي  المنــازل  مســتوى  علــى  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  تقييــم   

.)PHG، 2016 المدنيــة، 
13 .HNO  2017
نقلــت مــن رنــا حربــاوي، اختصاصيــة اليونيســف للميــاه والصــرف الصحــي فــي المــدارس. 14
نفســه. 15
ــف، 2011. 16 ــب األحمــر والهــالل األحمــر، جني ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــم المشــروع / البرنامــج، االتح ــل رصــد وتقيي ــس مــن دلي مقتب

المصــادر



This publication Gender & Wash Toolkit for Palestine has been funded by the Italian Agency for Development 

Cooperation within the Project “Iniziativa di Emergenza per il rafforzamento delle capacità di resilienza della 

popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, nell’Area C della Cisgiordania ed a Gerusalemme Est” - AID 10487

The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflects the views or policies of 

the Italian Agency for Development Cooperation, the Consulate General of Italy in Jerusalem and UN Women.  

The Italian Agency for Development Cooperation, the Consulate General of Italy in Jerusalem and UN Women are not 

responsible for any inaccurate or libelous information, or for the erroneous use of information. 

DESIGNED BY HAKAZA ADVERTISING | JUNE 2017

AICS- Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Gerusalemme
Mujeer Eddin Street, 2
Sheikh Jarrah- Jerusalem
Tel: +972 (0) 2 532 74 47
Fax: +972 (0) 2 532 29 04
www.itcoop-jer.org

تصميم شركة هكذا للدعاية واإلعالن  | حزيران 2017

الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي

مكتب الــقــدس
2 شـــارع مـجــيـر الـديــن،

الـشـيـخ جـراح – الــقــدس

هاتف: 47 74 532 2 )0( 972+
فاكس: 04 29 532 2 )0( 972+

www.itcoop-jer.org

هذا المنشور “مجموعة أدوات النوع اإلجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة لفلسطين”

بدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ضمن مشروع:

“Iniziativa di Emergenza per il rafforzamento delle capacità di resilienza della popolazione 

palestinese nella Striscia di Gaza, nell’Area C della Cisgiordania ed a Gerusalemme Est“ - AID 10487

مــا يــرد فــي هــذا اإلصــدار مــن آراء، يعّبــر عــن وجهــة نظــر المؤلفيــن وال يعكــس بالضــرورة موقــف أو سياســات الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون 

اإلنمائــي، القنصليــة اإليطاليــة فــي القــدس و هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.

إن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي، القنصليــة اإليطاليــة فــي القــدس و هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة غيــر مســؤولين عــن أي معلومــات غيــر 

دقيقــة أو تشــهيرية، أو عــن أي ســوء اســتخدام للمعلومــات الــواردة.




