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   الموضوع

لقانونية  لوثائق الدستورية واإلجراءات اات التي تم التعهد بها من قبل انمن التقدم المحرز والضما بالرغم 
 الشباب ال تزال تتفاقم بين جتماعي والمساواة القائمة على النوع اال والمؤسساتية، إال أن عدم

 في منطقة المتوسط.   

 ، بشكل عام، بمعالجة هذه المشكلة  (WES)كيف يقوم مشروع دعم المياه والبيئة 

إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين إدارة الموارد المائية   (WES)والبيئة مياه دعم اليهدف مشروع   في حين

تعهد بااللتزام في تعزيز مشاركة النساء والشباب في نطاق واسع من   قد فالشحيحة في منطقة المتوسط،  

 . إلى هذه الشريحة من المجتمع، على المستويين اإلقليمي والوطني ، وبالتالي ضمان الوصول  أنشطته 

 التعليم والتعليم نحو تنمية مستدامة والنوع االجتماعي والشباب    

في كسر   التعليم  فجوة  يساهم  المساواة  وردم  االجتماعي وعدم  النوع  الشباب.  القائمة على  نحو بين  التعليم  يعمل 

مستدامة   بشكل خاص،  (ESD)تنمية  ورعاية    على،  والمهارات غرس  المعرفة  وتعزيز  االستدامة  جوانب  جميع 

وتشرسيخ  تو فقط  القيم  ليس  والسلوكيات  المواقف  أجل  كيل  أيًضا  من  ولكن  البيئة،  التماسك  لغايات  حماية 

  ، 2030  -مستدامة  نحو تنمية  #تعليم  االجتماعي والعدالة واالزدهار االقتصادي في عالم يسوده السالم. في إطار

العقد   هذا  التعليميسعى    ،(2030-2021)وخالل  للتنمية للعمل  الدولي    مجتمع  المتحدة  األمم  أهداف  جميع  على 

 على النوع االجتماعي   القائمةلمساواة  المعني بشكل خاص با  5التنمية المستدامة رقم  هدف  ، ومن بينها  المستدامة 

التنمية المستدامة مع  معظم    تقاطعت ا  فيم  ، وتمكين النساء والفتيات الذي    4رقم    مع الهدفوتمكين الشباب  أهداف 

 للجميع. جيد، شمولي ودامج يدعو إلى تعليم 

 ؟ نظاميةالرسمية وغير الرسمية وغير النظمة  في األ ات/ المعلمونقدمه ما الذي يمكن أن ي  

القائمة على النوع  ثقافة االحترام والمساواة وتطوير وتنفيذ العمل على تكامل فهم واعتبار ووومعرفة  قبول
بعاد  فصل ال ال يجب   وعليه. عالمناحاضرنا ولمستقبل الشباب لما يمثله وتقدير ما تمثله النساء واالجتماعي  

موضوعات منفصلة في مساعي التدريس والتعلم،  ، أو معاملتها على أنها الشباب مرتبطة بالنوع االجتماعي و ال
 . عليميالت قدمه الكادرما يكل بل يجب العمل على تضمينها وإدراجها في 

 

 ؟ " النوع االجتماعي والشباب"  لتعليم نحو تنمية مستدامة من خالل عدساتارؤية  كيف يمكن تطوير 

المعرفة  جتماعي والشباب، بناء قائمة على النوع اال   يتطلب التعليم نحو تنمية مستدامة، وما يتبعه من مساواة
رعاية إمكانية التدبر وإعادة  الفتيات وتمكينهن، و واستقاللية  اليةوالمهارات القابلة للنقل لدعم وسلوكيات وال

،  جوانب التحيز الخاصة بهمعلى تحدي والطالبات العراف والتقاليد القائمة، وتشجيع الطالب النظر في 
بما في ذلك   صحية ، والسليمة النوع االجتماعي، ودعم خيارات الحياة ال على  العنف القائموالتصدي للتمييز و

يعمل   أن ي منا ، يمكن لوعليه. القائمة على النوع االجتماعيالصحة الجنسية واإلنجابية، وتعزيز المساواة  
 :على

 والشباب؛نوع االجتماعي الحساسية فوارق   للحصول على تدريب يراعيالسعي  ▪

  الطالببين و والموظفات   معايير النوع االجتماعي بين الموظفينوإعادة النظر في  زيادة التفكير النقدي   ▪
  ؟مراعية لحساسية النوع االجتماعيمؤسستك بطريقة يتم تنظيم وإدارة : هل  والطالبات

القائمة  دراج الموضوعات المتعلقة بالمساواة  تضمين وإي مؤسستك ل لمشاركة في عملية صنع القرار فا ▪
   في مناهجك الدراسية؛ على النوع االجتماعي 

المستوى المحلي  وعلى الجامعة  والمدرسة في  ) والنشطة لمشاركة بطريقة هادفة في العملياتالسعي ل ▪
 .القائم على النوع االجتماعيالمستوى الوطني( التي تقدم تدابير تحظر التمييز و

 

 

 

 المشروع ممول من 
 الوروبي االتحاد

 

 

السلوك   مدونة  المياه  تحدد  دعم  مشروع  في  المعتمدة 
المراعية     (WES)والبيئة األساسية  المبادئ  لنوع  ل بعض 

و لاالجتماعي  تعميم  الصديقة  جهود  تشجع  التي  لشباب 
 .والشباب  النوع االجتماعي منظور وتضمين 

 

 :باحترامو  ةبطريقة متكافئتأكد من معاملة كل شخص 
 .الشباب وكبار السن بينأو   ، نساء والرجال بين ال يقالتفر الحرص على عدم  ✓

الذكور واإلناث    أظهر ✓ االحترام لألعضاء  معنية  أي مجموعة عمل  كل وضمن  نفس 

 . غيرها()على سبيل المثال بين المسؤولين، والزمالء المشاركين، والطالب، 
 .في تشجيع المواقف المحترمة واإليجابيةحتذى بها كن قدوة ي   ✓

 :1ومحايدةاستخدم لغة مناسبة 

 والشباب مراعية للنوع االجتماعي  محايدة وشموليةعلى لغة   حافظ ✓
والصور النمطية في لإلشارة إلى المنصب/الرتبة    المفردات المناسبةاستخدم   ✓

نوع االجتماعي  النظر عن الصرف الوظائف المهنية ب باإلضافة إلى  ، األدوار/الصفات

 .أو العمر
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 مستدامة    أنماط استهالك حولعتد التعليم   إيالء العناية إلى أبعاد النوع االجتماعي والشباب

ميزانيات  القائمات على إدارة تلعب النساء دوًرا مهًما في تعزيز االستهالك واالستثمار المنزلي المستدام بصفتهن 
على نمط الحياة  تنعكس تحويلية   اً آثارالتي تتخذنها وخيارات الشراء  ة حياالنمط  ل مما يجعل . بشكل أساسي   السرة

 والطعام وما إلى ذلك. 

مستهلكين والطريقة التي تتطور بها أنماط  مهمة من ال، هم مجموعة  مستقبلالالشباب، بصرف النظر عن كونهم  
 استهالكهم تؤثر بشكل كبير على مسار االستدامة لبلدانهم والمنطقة ككل. 

التعليم   تحديات    نحو يهدف  لمواجهة  الالزمة  والمهارات  والمعرفة  الثقافة  تطوير  إلى  المستدام  االستهالك 

 ويشمل:  ينمستهلكنا ك. يتضمن فهم تأثير اختيارات1االستدامة 

 تحليل دورة حياة المنتجات؛ 

  تفسير/شرح التعريفات اإلعالنية للمنتجات؛

 تجنب المبالغة في التغليف؛   

 ة مطعالحد من مخلفات ال

 

 

عند تصميم الموارد أو الحمالت التعليمية المتعلقة  إيالء العناية إلى أبعاد النوع االجتماعي والشباب  

 بالمياه 

مثااًل   2( في المتوسط"NCWR"موارد المياه غير التقليدية ) حول  عبر اإلنترنتالمتوفر يعتبر المورد التعليمي  

استخدام مواد  تم من خالله والشباب.  النوع االجتماعيلتضمين حساسية ومراعاة ملموًسا حيث تم تطبيق نهج 
ة  الواجب والعناية  االهتمام إضافةً لكونها شمولية من حيث إيالء متوازن؛ تراعي النوع االجتماعي بشكل  بصرية  

عند اإلشارة  السن نوع االجتماعي أو ال المرتبطة باستخدام المفردات المناسبة مع تجنب القوالب النمطية في 
رفع مستوى الوعي وتوعية الشباب والمجتمع التعليمي بشكل عام  إلى رئيسي يهدف هذا بشكل الصفات.  /رألدوال

عادات   التحفيز على تبنيت التفكير النقدي وحل المشكالت وتطوير مهارا؛ وحول موارد المياه غير التقليدية 
   االستهالك المسؤول بما يتماشى مع االستدامة.

 

 
 أهداف التنمية المستدامة  حول: التعليم 2017اليونسكو،    1
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26 %  

من الدول تعمل بشكل  
نشط في تضمين النوع  
االجتماعي في إدارة  

 المياه 
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