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 منطقة جوار الجنوب في  آللية األوروبية للجوار ضمن اعم المياه والبيئة د

تقديم المساعدة لمشروع إقليمي  هو  في آلية الجوار األوروبي لمنطقة جوار الجنوب"  "مشروع دعم المياه والبيئة  

إلى حماية الموارد  آلية الجوار الجنوبي(. يهدف المشروع  من آلية الجوار األوروبي )ويتم تمويله  التقنية والفنية  

في   الشتحسين    نحوالمتوسط  حوض  سياق  الطبيعية  المائية  الموارد  اإلحإدارة  في  الم .  قليميحة  روع،  شيسعى 

يقوم مشروع دعم  وترشيد استخدام المياه.  ترتبط بمكافحة التلوث  اكل التي  مشلحلول لال إلى إيجاد  بشكل أساسي،  

ب  والبيئة  والمياه  مشروعات االستثمار  على  تنفيذها  شبيهة    إقليمية  البناء  األسابقاً  تم  االتحاد  من  وروبي  بتمويل 

  -2020  افق-اهاإلدارة المتكاملة المستدامة للمي واإلدارة المتكاملة المستدامة للمياه ومشروع    2020)مشروع أفق  

Horizon 2020 CB/MEP, SWIM SM, SWIM-H2020 SM)  ، نة  مك  بيئة م    يجادإفي  المشروع   ويطمح

 بناء قدرات جميع المعنيين من أصحاب المصلحة في الدول الشريكة.  إلى ووداعمة  

االقليمي  في  الشريكة  الدول  مع  والبيئة  المياه  دعم  تنفيذ مشروع  وإسرائيل واألردن  وهي:    ،تم  الجزائر ومصر 

والمغرب   وتونس.ولبنان  و)سوريا(  وفلسطين  ليبيا(  ولغايات  و)  ذلك،  وتجانس  ضمان    ومع  وفعالية  اتساق 

ً التمويل المقدم من االتحاد األوروبي تنفيذ أنشطة محددة  إمكانية  تتوفر  ،  يات تعزيز التعاون اإلقليميالغ  ، وأيضا

الجوار األوروبي    دول أخرى في منطقة وقابلة للتنفيذ التي من الممكن أن تمتد لتشمل    قد يراها المشروع مؤهلة 

     .الجنوبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مسؤولية:خالء إ

محتويات هذه  منفرداً المسؤولية عن  مشروع دعم المياه والبيئة  ، ويتحمل  بدعم مالي من االتحاد األوروبيمنشور  ال  اهذ  صدر
 ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.  التي   النشرة
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 لمقدمة  ا  1

أساسي،  شروع  م يسعى  حين    في بشكل  والبيئة،  المياه  األبيض  دعم  البحر  سياق حوض  في  الطبيعية  الموارد  حماية  إلى 

لغ فياالمتوسط  الشحيحة  المائية  الموارد  إدارة  تحسين  ً أيض  المشروع  تعهد  ،قليماإل  يات  النساء  بتعزيز    ا وتمكين  انخراط 

هذه  وفي الوقت ذاته، تهدف  طني على حد سواء.  قليمي والو اإل  ييناألنشطة على المستوي شريحة واسعة من    فيوالشباب  

 . االقليمي والوطني المستويينعلى   ، أيضا، الخاصة بالمرأة والشباب  اتاألجنداألنشطة إلى التأثير على 

المشروع   خالل  يسعى  على  من  العام  نهجاً  هدفه  ً تبنى  وبأنإ   شموليا ممكن  حد  أقصى  بال   لى  تبار  عيأخذ 

ي   يتم    سياقالخارج    عادةً   تركون احتياجات هؤلء ممن  ات  األجندرسم وتشكيل  خاصة عند  ،  قصائهمإأو ممن 

لموارد الطبيعية  إدارة اكرجة  حمناقشة المواضيع الهامة وال   انخراطهم ومشاركتهم في وضرورة العمل على تأكيد  

في جميع أنشطة    المصلحة وتنوع عريض من المعنيين وأصحاب    منصفإيجاد توازن  التأكيد على  و،  المائيةو

والبيئة،   المياه  دعم  ثنية جتماعية واإلإل ات اة العمرية، والخلفي ئ وذلك من حيث النوع االجتماعي، والفمشروع 

احتياجات "مجتمع"  واألخذ باالعتبار ب مراعاة    تتموعليه، ينبغي أن    (.المعتقد)   والدين  الرأيه والتوج واالختالف  

األنشطة  جميع    في   وتنفيذها  ، ودمجها  ،وتقبلها  ، فهمهاو،  تطويرهامعرفتها، ومن حيث  مشروع دعم المياه والبيئة  

وتقدير ما تمثله المرأة    والشباب   نوع الجتماعي لا   حساسية   مراعاة واإلنصاف و،  حتراملثقافة ا بحيث تعكس  

 .  لحاضر ومستقبل العالم والشباب  

الضرور المياه والبيئة  المشاركة  عند   ي،وعليه، من  األطرافأن يحصل  ،  بأنشطة مشروع دعم  سواء  جميع   ،

على نفس القدر  المتحدثين، أو المشاركين أو غيرهم من المعنيين،   أو   مديري الجلسات، كانوا من المنظمين أو  

بالرتياح  من   والتقدير ا  و الشعور  االج  لحترام  النوع  عن  النظر  الخصائص  بغض  من  وغيرها  تماعي 

ً هذه  السلوك    مدونة ، تقدم  جتماعي والشبابي هذه الجهود نحو تضمين النوع اإللتشجيع تبن و   .ات والخلفي    عرضا

األساسية  المبادئ  والشباب  والقوانين    لبعض  الجتماعي  للنوع  تي يتوجب على أعضاء الفريق  ال،  المراعية 

      صحاب المصلحة والمشاركين تبنيها وااللتزام بها.ين من أني والمع

 لمبادئ العامة  ا  2

 :لتأكد من معاملة كل فرد بطريقة قائمة على الحترام واإلنصاف ا  . أ

 . الشباب ومن هم أكبر سنا أو بين ، التفرقة بين المرأة والرجل رورة االنتباه إلى عدم ض ➢

القدر من الحترام  ظهار  إ ➢ )على سبيل المثال،   عمل  في أي مجموعة أو تشكيلة  ر ولألعضاء اإلناث والذك نفس 

 (.  ، الزمالء المشاركين أو الطالب، وغيرهمالرسمية ممثلي الجهات  فيما بين 

   بية.افي تشجيع وترويج سلوكيات تتسم باالحترام واإليج يقتدي به   كن مثالً  ➢

 :1لئقةستخدم لغة محايدة ا  .ب

   :جتماعي والشباباسية النوع ال س تراعي ح وشمولية ستخدم لغة محايدة ا ➢

  .نسانية" بدال من "الجنس البشري"("اإل: ) مثلا  االجتماعي والشباب للنوع  ستخدم تعبيرات "محايدة"ا ▪

استخدم صيغة الجمع لألسماء ;  ريةذكوال  للرجولة/إشارة  الكلمات التي تحتوي على  : احذف  )مثلا استخدم لغة شمولية دامجة   ▪

 (. صيغة المجهول أو  ؛ استخدم "هم"/"لهم"وكلمات اإلشارة

)/(، واكتب الصيغتين  الخط المائل للفصل بينهما  ، يمكنك استخدام  ) مثلا متتالي    لبشك  المذكرستخدم صيغة التأنيث وصيغة  ا ▪

 
 ”الشاملة للنوع االجتماع  مبادئ توجيهية حول اللغة  “هيئة األمم المتحدة للمرأة 1
-gender-on-inclusive%20language/guidelines-ents/sections/library/gender/media/headquarters/attachm-https://www.unwomen.org/

en.pdf?la=en&vs=2633-language-inclusive 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2633
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2633
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   ، وغيرها (." لها/له"أو  "هي هو/"والمذكرة للكلمة، مثل:  ةالمؤنث

عناية     ➢ المناصب  الستخدام     ةخاصإيالء  على  الدالة  التنميطالكلمات  وال األدوار/في    ،  وظائف  المواصفات، 

 بغض النظر عن النوع االجتماعي والعمر.  المهنية

لنصاف النوع االجتماعي بغض  تتسم بالكياسة واللياقة التي تروج  التشريفية بطريقة  األلقاب    أللقاب: استخدما ▪

عن   االجتماعيةالنظر  لقب    الحالة  استخدام  تجنب  المثال،  سبيل  على  أو  آنسة ")  متزوجة"،    "  "سيدة  استخدام 

السيد والسيدة "ستخدام "السادة عائلة كذا" بدال من  إ"السيدة"، كما من المفضل  واستخدم بدال منها اللقب المحايد  

 .  (..."كذا

 الوظيفة/المهنة:   ▪

سة، ي و الرئ أالرئيس    : الرئاسة ل: بدالا مثل) للمناصب،    اللفظ العام، استخدام  بدائلعند وجود  حتى  ،   من األفضل -

 .، الخ.(اءرالمد، الرياديين، ، أو سيدات ورجال األعمال بدالا من رجال األعمالاألعمال قطاع/عالم

المحايدة - الصيغة  استخدم  اإلمكان،  الجتماعي،عل  قدر  النوع  خاص للمهن التي الزالت حكرا  بشكل  و  تبارات 

   (ع، المزارع أو الصياد.المشر  مثل، ). لنساءال تزال تقليديا منوطة باعلى الرجال أو 

 تجنب الشارة غير الضرورية للنوع االجتماعي.     -

  خذها في االعتبار عند أ يجب      غويةلكل لغة لديها سمات وسياقات    حيث أن  الخصوصياتقدر اإلمكان، مراعاة   ➢

ً يجب  والتخاطب والتواصل مع المعنيين وأصحاب المصلحة في المشروع من الدول المختلفة،   أن    أن نتذكر دائما

      .والعربية  والفرنسيةاالنجليزية  ألى جانب اللغةلغات أخرى المشروع يستخدم 

 توصيات عملية   3

 :بدء التحضير للمشاركة في أنشطة مشروع دعم المياه والبيئةعند  . أ

لغة   ➢ مراع  جامعةشمولية  استخدام  والشبابيومحايدة  االجتماعي  للنوع  في    ة  رغبت  حال  أو  في  وثيقة  إعداد 

   ) آنظر القسم آعله لمزيد من التفاصيل(.  ،في النقاش أو الجلسات عرض أو التدخل شفهيا  

 

  :برنامج دعم المياه والبيئةخالل مشاركتك في آنشطة   .ب 

من خالل التفاعل والتواصل مع    فيما بين اآلنواع الجندريةالحوار أو تبادل األداء بي األجيال أو  لتيسير  السعي  ➢

خالل جلسات المؤتمر واستراحات الوجبات    ية عمرفئات الوال  الزمالء المشاركين من جميع األنواع اإلجتماعية

    وغيرها من التجمعات. 

بالقاعة  بالترتيبات عناية  ال ➢ والمقاعد    المتعلقة  الجلوس  يعكس   وأماكن  ومتساوياً  توزيع   بحيث  متوازناً  اً 

السيدات والشباب في المقاعد الخلفية أو الزوايا    ترتيب أماكن جلوس ال يتم    سبيل المثال، أن   ى عل)،  شاركينللم

   (.  تلقائي بشكل 

إظهار ➢ من  متكافئ  مشاركة   التأكد  بشكل  والرجل  ،  طابات الخ و،  والنقاش  راحوالجلسات  في  ومتساوي    المرأة 

بقدر موازي لتقدير    والشباب   ة أ لمرا   ومؤهالت/مهارات    العتراف بقيمة تقدير و وضرورة    .خالت اجميع المدو

 أو المتحدثين من الرجال، الخ.  واألعلى منصباالمشاركين األقدم أي من زميل ذكر أو  أي

اعمل  وعند التعاون مع النساء والشباب.  والنخراط مع المجموعات  اتسم بالشمولية عند مشاركتك للمعلومات   ➢

والشباب   النساء  تشجيع  ومشاركة  على  الفعالة  المشاركة  العلى  عند  ضمن  مل  عآراءهم  معهم  والتعاون 

   المجموعة.  

التقليدية سمات  دوار أو الوقم باالشارة لهم بدون افتراض مسبق لألتجنب تنميط النساء والرجال من كل األعمار   ➢

 جتماعي والعمر.ع اإلالتي ترتبط بالنو

بروتوكول  ➢ أي  احترام  على  إجراء  تاعمل  ترتيبه  اتأو  أو    اتم  فعالية  مالتيسير  أو  واتب ،  نشاط  التعليمات  ع 

 . المرتبطة بهذا األمر توجيهات المنظمين
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تقصي واستكشاف الطرق التي تمكن   عليكموضوع قيد النقاش، بشأن عند مناقشة المشاكل أو طرح المعيقات،   ➢

نوع   أو من إالناس من  كفاعلين  من    مختلفة ية ودينية  قثقافية وعرخلفيات  آعمار و  جتماعي مختلف،  العمل 

  2لتغيير. لإيجابيين  

 

 
، "العل    2 ن وإدماج الشباب"، منظمة األمن والتعاون األوروب     2021مع وألجل الشباب: مبادئ توجيهية لتضمي 

/files/f/documents/8/7/487267.pdfhttps://www.osce.org   


