
 فريق الفتيات 2018



أهالً بكن في #TEAMGIRL )فريق الفتيات( 2018
بقوة 10 مليون من مرشدات وفتيات الكشافة، يستطيع #TeamGirl )فريق الفتيات( عمل أشياء رائعة. 

ولكن ال يزال أمامنا الكثير للقيام به. فيجب على #TeamGirl )فريق الفتيات( ان يعملن مًعا وأن يتخذن إجراءات بشأن "أهداف التنمية 
المستدامة" )SDGs(. وباتحاد قوتنا مًعا، يمكننا محاربة عدم المساواة بين الجنسين. ويجب أن نتعهد بأن نبذل قصارى جهدنا. فمًعا يمكننا تغيير 

العالم.

ما هي "أهداف التنمية المستدامة" )SDGS(؟ 
في عام 2015، عقد قادة العالم اتفاقا تاريخيا للتصدي للتحديات التي تواجه عالمنا.  إذ تهدف "أهداف التنمية المستدامة" لألمم المتحدة السبعة 

عشر إلى وضع حد للفقر المدقع وانعدام المساواة وتغير المناخ بحلول عام 2030.

كل من األهداف السبعة عشر لها الغايات التي تنطبق على كل بلد. ويجب على الحكومات واألمم المتحدة والجمعيات الخيرية والشركات واألفراد 
ومرشدات وفتيات الكشافة أن يلعبوا دوراً في تحقيق هذه األهداف. 

تهدف "الجمعية العالمية لمرشدات وفتيات الكشافة" إلى مساعدة كل فتاة لتحقيق طموحاتها وإحداث فرق في مجتمعها وفي العالم بأكمله. هناك 10 
مليون مرشدة وفتاة كشافة في جميع أنحاء العالم، ومعاً نستطيع المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   



 الموضوعات الخمسة 
للجمعية العالمية

عملت الجمعية العالمية مع الشباب ومنظمات 
األعضاء لتركيز عملنا حول أهداف التنمية 

المستدامة. جمعنا سبعة عشر هدًفا في خمسة 
مجاالت أساسية لضمان ما يلي:

أن تكون كل فتاة بصحة جيدة ومزدهرة •

أن تكون كل فتاة آمنة وتحترم •

أن يمكن لكل فتاة تطوير المهارات واتاحة  •
الفرص لها

 يمكن لكل فتاة أن تستمتع وترث كوكًبا  •
مالئًما للعيش فيه

كل فتاة يمكن أن يكون صوتها مسموًعا •

نحن نعمل على هذه السمات الخمسة من خالل 
برامجنا وحمالتنا ومشاريعنا وأحداثنا.  

 

thegoals.org اكتشفي

TheGoals.org هي منصة تعليم الكتروني مفتوحة لمرشدات وفتيات الكشافة في سن الثالثة 
عشر أو أكثر. وتوفر برنامًجا غير رسمي قائًما على »أهداف التنمية المستدامة«. وهو مصمم 

للعمل على أجهزة اإلنترنت البسيطة ويربط بين المتعلمين حول العالم الكتشاف التحديات العالمية 
والعمل على الصعيد المحلي. ويمكنِك ايجاد عرض توضيحي لألداة من خالل زيارة الموقع 

الرئيسي thegoals.org/sneakpeek. إذا كنِت ترغبين في معرفة المزيد، فاطلبي من قائدتِك 
wagggs@ أو التواصل على wagggs.thegoals.org التسجيل كمدربة من خالل زيارة

 .wagggs.org



 تقديم هدف التنمية المستدامة الخامس للقائدات
مجموعة #TEAMGIRL )فريق الفتيات( لهذا العام تتركز على هدف التنمية المستدامة الخامس: تحقيق المساواة بين 

الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

نحن نعلم أن كل فتاة قوية. ويمكنها القيادة والتعلم واالبتكار وإحداث تغيير. ومع ذلك تواجه النساء والفتيات في جميع 
أنحاء العالم الحواجز والتمييز وعدم المساواة. وعلى الرغم من االلتزامات الدولية والوطنية لتحقيق المساواة بين 

الجنسين، فليس هناك بلد في العالم حيث تتمتع فيه النساء والرجال بالمساواة.  

إن اتخاذ إجراء بشأن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة سيساعد على إزالة هذه الحواجز ووضع حد 
للتمييز وإيجاد عالم أكثر مساواة لكل فتاة. وهدف التنمية المستدامة الخامس أيضا ضروري لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة األخري، بدًءا من الحد من الفقر إلى تحسين صحة وسالمة الفتيات والفتيان.  

تم وضع أهداف رسمية قصيرة المدى لكل من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. فجميعها مهم، 
ولكن معظم أعمال الجمعية العالمية تركز على ثالثة أهداف.

توفر أنشطة #TeamGirl )فريق الفتيات( مقدمة بسيطة وممتعة لهدف التنمية المستدامة 
الخامس. وسوف تساعدي مجموعتِك غلي التعرف على أهداف هدف التنمية المستدامة 

الخامس األكثر أهمية إلى مرشدات وفتيات الكشافة. وسوف يتعرفن على كيفية العمل 
على تحقيق المساواة بين الجنسين. 



وضع حد للتمييز: 
القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد 

النساء والفتيات.

القيادة: ضمان 
المشاركة الكاملة 

والفعالة للمرأة وتكافؤ 
الفرص المتاحة لها 

للقيادة في جميع 
مراحل اتخاذ القرار 

في السياسة واالقتصاد 
والحياة العامة.

1 القضاء علي كلّ 
أشكال العنف ضّد 

كلّ النساء والفتيات 
في القطاعين العام 

والخاص. هذا 
يتضّمن االتجار وكافة 

األنواع األخري من 
االستغالل.

2.القضاء على جميع 
الممارسات المؤذية، 

مثل الزواج المبكر 
والقسري لألطفال 

وختان اإلناث.

:TeamGirl# أولوياتنا لفريق الفتيات

 فريق الفتيات( بإكمال مقدمة( TeamGirl# يمكنِك أن تكسبي شارة
 األنشطة، ونشاط واحد على األقل من المجاالت ذات األولوية األولى

 والثانية. يجب على المجموعات في سن الرابعة عشر أو أكثر أيًضا إكمال
.www.wagggs."نشاط من المجال الثالث ونشاط "صّعدي األمر

shop.org 

 صممت هذه الحزمة لجميع أعضائنا لالستخدام سواء للفتيات 
 والفتيان أو للنساء والرجال. ويجب علينا جميعا المساهمة

 بدورنا تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين. سواء
 تعملين مع مجموعة من جنس منفرد أو مجموعة

 تعليم مشترك، ويمكنِك التمتع بمجموعتنا
#TeamGirl )فريق الفتيات(. 



يتمتع فريق الفتيات بالقدرة التي تساعد على إنهاء جميع أشكال 

قبل البدء في هذا الجزء من المجموعة، ضعي في اعتبارِك هذا السؤال

هل تعتقدين أن الفتيات تواجهن أي حواجز في مجتمعِك ال يواجهها األوالد؟

 في أزواج، فكري في مثال وقومي بإنشاء صورة متوقفة. استخدمي جسدِك وتعبيرات وجهِك.
 وأظهري الصورة المتوقفة الخاصة بِك إلى المجموعة. ثم ناقشي السؤال بمجرد أن يخمن الجميع

.األمثلة التي عرضت مًعا

 هنا ستتعرفين على بعض الصور النمطية والتمييز والحواجز
 التي تعوق الفتيات حول جميع أنحاء العالم. وللحصول على شارة

#TEAMGIRL )فريق الفتيات( الخاصة بك فينبغي عليك إكمال هذا 
 .النشاط القصير للمبتدئين ونشاط آخر من هذا القسم

نيئدتبملا طاشن

الوقت: دقيقتان
العمر: سن الخامسة أو أكرث



 تغيير األماكن

 المقدمة: القوالب النمطية هي أفكار شائعة
 وثابتة حول الفتيات والفتيان. وبينما قد تتغير
 للمجتمعات المختلفة، إال أن القوالب النمطية

 الجنسانية موجودة في كل مكان. وتؤدي
 القوالب النمطية إلى التمييز وعدم المساواة.

 حيث يمكنها خفض ثقة الناس والحد من
 الطموحات ومنع الناس من الوصول إلى

 إمكاناتهم. وفي هذه الجلسة سوف تفكرين
.بشأن القوالب النمطية الجنسانية وتحديها

العمر: الجميع  
النتائج التعليمية: افهمي   

وتعرفي على القوالب 
النمطية الجنسانية

الوقت: عشرون دقيقة  
املواد: دائرة من الكرايس أو 	 

الَحصري. يجب أن يكون لديِك 

أقل بواحد من عدد األشخاص 

اإلرشادات:

اطلبي من أحد املشاركات الجلوس أو الوقوف يف منتصف الدائرة. ثم أطلبي من   	  

الجميع يف املجموعة الجلوس عىل كريس أو حصرية أو وضع عالمة.  

 

يقرأ الفرد الذي يف املنتصف أحد العبارات بصوت عال. الالعبات الاليت تتفقن مع   	  

العبارة تقفن وتغرين أماكنهن مع شخص آخر يف الدائرة. وينبغي عىل الفرد الذي كان يف املنتصف شغل 

مقعد واحد من الالعبات األخريات. إذا نجح الشخص الذي يف الوسط ورسق مقعد، فسوف يقف شخص آخر 

وقتها يف مركز الدائرة. 

اطلبي من أعضاء املجموعة موافقتهم عىل البيان.   	  

يقرأ الشخص املتبقي يف الوسط البيان التايل. وكرري الخطوات السابقة والعبي حتى   	  

تتم قراءة كل جملة.    

يولد جميع الناس متساوين   	  

ميكن للفتيان والفتيات ارتداء املالبس ذات اللون الوردي   	  

األعامل املنزلية هي مهام روتينية لكل من الرجال والنساء  	  

ميكن لكل من النساء والرجال لعب كرة القدم  	  

ميكن لكل من الرجال والنساء رقص الباليه  	  

الرجال جيدون يف رعاية األطفال وأفراد العائلة اآلخرين    	  

ميكن للفتيات القيام بأي يشء يريدن القيام به  	  

املساواة تجعل جميع الناس أكرث سعادة  	  

الفتيات قويات  	  

ميكن أن تكون الفتيات جنديات  	  

ال بأس للفتيان بالبكاء يف األماكن العامة  	  

مبجرد اكتامل الطلب، اطلبي من املجموعة أن تنقسم إىل فرق أصغر مكونة من   	  

خمسة إىل ستة أشخاص. اطلبي منهم مشاركة قصص عن الزمن التي أثبتت فيها صحة هذه العبارات. 

قومي بإعادة تجميع املجموعة مًعا إلجراء مناقشة. وفّكري يف هذه األسئلة:  	  

هل تعتقدين أن الجميع يؤمن بهذه العبارات؟   	  

هل سمعتي من قبل أشخاًصا ال يوافقون عىل هذه األفكار؟   	  

وملاذا يف رأيك؟   	  

مالحظة للقائدات: ارشحي عندما يختلف الناس مع هذه األفكار، فغالباً ما يكون ذلك بسبب اعتقادهم 

أو أنهم متأثرون بالقوالب النمطية الجنسانية. اقريئ نص املقدمة ملساعدة مجموعتِك عىل فهم املقصود 

بالقوالب النمطية الجنسانية. 

استمري يف مناقشتِك مع األسئلة التالية:  	  

ماذا يخربِك هذا عن القوالب النمطية الجنسانية؟   	  

ما هو تأثري القوالب النمطية عىل الناس؟   	  

كيف تعتقدين أنه ميكننا تحدي القوالب النمطية؟  	  

صّعدي األمر: ملن هن أكرب سًنا، ميكن للقائدات البدء بهذه البيانات ثم تشجعن الالعبات عىل الخروج 

ببياناتهن الخاصة. هذه يجب أن تساعد يف تحدي القوالب النمطية الشائعة واألفكار واملفاهيم الخاطئة يف 

مجتمعاتهم. 



 البرتقاالت المجحفة
العمر: الجميع

النتائج التعليمية: افهمي ما هو التمييز 

وناقيش وكيف هو شعور املعاملة بطريقة 

مختلفة. 

الوقت: خمسة وعرشون دقيقة 

املواد: 

برتقاالت مطبوعة   	  

تكفي لكل10 

املقص   	  

الطباشري امللون أو أقالم   	  

التلوين

املقدمة: يهدف هذا النشاط 

إىل مساعدة املجموعات 

عىل التفكري بشأن التمييز. 

وقد ترغبني يف كتابة تعريف 

للتمييز وإظهار ذلك 

للمجموعة بعد الجلسة. 

والتمييز: هو معاملة فئات 

مختلفة من الناس بطريقة 

ظاملة ومتحيزة، خاصًة 

ألسباب تتعلق بالعرق والعمر 

والجنس.

اإلرشادات: 

تنقسم املجموعة ايل نصفني ويسمي النصف   	  

األول "أ" واآلخر "ب" قد ترغبني يف استخدام لعبة أو تحدي 

للقيام بذلك.

امنحي املجموعات بضع دقائق   	  

للمناقشة مع بعضها البعض. ما الذي تظنه املجموعات بأنه مميز فيها؟ 

هل بامكانهن مالحظة أي اختالفات أو تشابهات بني املجموعات؟ 

تنقسم املجموعة ايل فرق مكونة من خمسة أو ستة أشخاص بعد دقيقتني.  	  

ملحوظة: ينبغي أن تكون يف هذه الفرق تنوع يف األعامر وأرقام مختلفة للمجموعات"أ" 

واملجموعات "ب". 

أطلبي من كل فريق الجلوس معا. وارشحي بأنه سيكون لديهن عرش دقائق   	  

لتلوين أكرب عدد من الربتقاالت إذا كان يف استطاعتهن.

اعطي لكل فرد عدًدا متساويًا من صور الربتقال. واعطي مقًصا لنصف   	  

املجموعات. وارشحي للمجموعات التي ليس لديها مقص بأن بامكانهن ترشيح فرد من املجموعة 

"أ" حيث يسمح لها باستعارة واستخدام مقص واحد يف الجزء األمامي من الغرفة. 

تستطيع املجموعات "ب" جمع أقالم الرصاص أو التلوين الخاصة بهن والتلوين   	  

يف برتقالتهن أينام تفضلن. يجب أن تتقدم املجموعات "أ" يف الجزء األمامي من الغرفة ملشاركة أقالم 

الرصاص أو التلوين. وبإمكانهن فقط إحضار برتقالة واحدة إىل األمام عىل حدة.  

قومي بنقل األفراد بني املجموعات بعد خمسة دقائق تأكدي من أن بعض   	  

املجموعات أغلبها تتكون من "أ" وأغلبها اآلخر من "ب".

اسأيل جميع املجموعات "أ" بالجلوس وذلك بعد ثالثة دقائق أخري. فلم يعد   	  

باستطاعتهن املساعدة بعد اآلن. وقومي بإنهاء اللعبة بعد دقيقتني. 

اطلبي من كل مجموعة مشاركة عدد الربتقاالت الاليت قمن بتلوينها. تناقشن   	  

مًعا حول: 

كيف شعرتن بأن يكون لديكن موارد جديدة؟   	  

كيف شعرت املجموعات "أ" بحصولها عىل موارد أقل، وكيف شعرت   	  

املجموعات "ب" بحصولها عىل الكثري؟ 

هل تعتقدن بأن قواعد اللعبة كانت عادلة؟ وكيف مُيكنكن تغيريها؟   	  

ماذا تعتقدن برأيكن أن ذلك النشاط يبني لنا حول الرجال والنساء؟  	  





ابني فهمِك
العمر: سن الرابعة عرش أو أكرث 

النتائج التعليمية: ستفهم املشرتكات 

مصطلح املســاواة بني الجنسني 

وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

الوقت: عرشون دقيقة

املواد:

لوحة ورقية قالبة  	  

أقالم ملونة وأقالم   	  

الحرب أو الرصاص

املقدمة: ويهدف هذا النشاط 

ملساعدة املجموعات يف بدء 

مناقشة املصطلحات الرئيسية 

املتعلقة باملساواة بني الجنسني. 

إلقي نظرة عىل التعريفات قبل بدأ 

النشاط لضامن ارتياحِك مع كل 

مفهوم.

املقدمة: ويهدف هذا النشاط ملساعدة املجموعات يف بدء مناقشة املصطلحات الرئيسية املتعلقة 

باملساواة بني الجنسني. إلقي نظرة عىل التعريفات قبل بدأ النشاط لضامن ارتياحِك مع كل 

مفهوم. 

اإلرشادات:

اطلبي من املجموعة الجلوس يف دائرة حول أربع لوحات ورقية عىل األرض.   	  

واكتبي هذه املصطلحات بحروف كبرية عىل كل قطعة: 

املساواة بني الجنسني

التمكني

تكافؤ الفرص 

التمييز

قّسمي املجموعة إىل أربع فرق أصغر. وأعطي لكل فريق قطعة من الورق.   	  

ثم أطلبي من الفريق العمل يف صمت وتدوين كل يشء ميكن أن تفكرن به حول هذا املصطلح 

عىل قطعة الورق. وميكنهن أيضا إضافة تعليقات ايل بعضعهن البعض. وميكنهن التواصل وطرح 

األسئلة، ولكن كل يشء يجب أن يتم تدوينه. ال ميكن ألحد التحدث. 

وبعد بضع دقائق، اطلبي من الفرق تبادل األوراق والكتابة عن املصطلح   	  

التايل. 

اجمعي املجموعة مًعا مرة أخري بعد أن أضاف كل فريق لآلخر. يبدأ نقاش   	  

شفوي، ويتناولن بنًدا واحًدا عىل حدة حتى تتفق املجموعة عىل مفهوم مشرتك لكل مصطلح.

ملحوظة للقائدات: يؤخذ بعني االعتبار تغيري مفاهيم هذه املصطلحات بالنسبة للمجموعات 

األصغر سًنا مثل "املساواة" و "معاملة الناس بشكل عادل" و "الفتيان والفتيات". وشجعيهن عىل 

رسم أو تدوين الكلامت التي ترتبط بهذه األفكار.



مناقشة المساواة بين الجنسين
العمر: سن الرابعة عرش أو أكرث 

النتائج التعليمية: التعرف 

عىل كيفية اختالف اآلراء بني 

املجموعة ومشاركة األفكار 

واالستامع إىل اآلخرين.  

الوقت: عرشون دقيقة 

املوارد:

12-15 سؤال   	  

للمناقشة

املقدمة: سوف تتناقش 

مجموعتِك عن القوالب النمطية 

للجنسانية والتمييز يف هذه 

الجلسة. من املهم أن تساعدي 

املجموعة لتشعر بالراحة يف 

تبادل اآلراء والخربات. قد 

تحتاجني إىل وضع "قواعد 

أساسية" قبل هذه الجلسة 

لضامن أن تحرتم املجموعة آراء 

بعضها البعض.

اإلرشادات:

اطلبي املشاركات الدوران حول الغرفة أو تشغيل بعض املوسيقى.   	  

وشجعيهن عىل الرقص. وعندما تصفقني يديِك، يجب أن تشكل املجموعات بنفس حجم 

عدد املرات التي قمتي بالتصفيق فيها. 

صفقي بيديِك ثالث مرات، بعد أن قامت املجموعة بالرقص أو الجري   	  

ملدة 20 ثانية. ومبجرد أن قمن بتشكيل ثالث مجموعات، اقرأي سؤال املناقشة األول. 

وأطلبي من كل مجموعة مناقشة هذا املوضوع خالل دقيقة واحدة.

اطلبي من املجموعة أن تبدأ بالتحرك مرة أخرى. وبعد 20 ثانية أخرى،   	  

صفقي أربع مرات واقرأي سؤال آخر للمناقشة. واصيل هذه العملية مع الحد من حجم 

املجموعات حتى يتم طرح جميع األسئلة. وينبغي تشجيع املجموعات املختلفة يف كل 

مرة.

قد ترغبني يف تقديم الفرصة ألعضاء الفريق لطرح األسئلة الخاصة بهم.  	  

مبجرد طرح جميع األسئلة، اجمعي املجموعة مًعا ملناقشة اآليت:   	  

هل كان من السهل إجابة األسئلة؟  	  

هل اكتشفنت أّي يشء بشأن حدود شخصيّتكن؟   	  

كيف شعرتن بامتالك الناس أفكار وأراء مختلفة بالنسبة لكن؟     	  

أسئلة املناقشة املقرتحة:

هل تعتقدين أن املظاهر هامة؟ وملاذا وملاذا ال؟   	  

هل تُعاَمل النساء باملساواة يف مجتمعِك؟   	  

أهل تعتقدين أن هناك أي فرص عمل ال تستطيع النساء القيام   	  

بها؟ وإن كان األمر كذلك، فلامذا ال؟

هل من املمكن أن تكون املزح الجنسية مضحكة عىل االطالق؟   	  

هل ينبغي إيالء أدوار الرعاية املنزلية أو األرسية؟ وإن كان األمر   	  

كذلك، فام مقداره؟

ما هو تأثري القوالب النمطية عىل الناس؟ هل من املمكن أن   	  

تكون القوالب النمطية مؤذية؟

كيف ميكن للتكنولوجيا أن تحدث فرقًا يف املساواة بني الجنسني؟  	  



ثنان
تريد الجمعية العاملية ملرشدات وفتيات الكشافة أن تحصل النساء والفتيات عىل فرص متكافئة 

لإلدالل بأرائهن.  نريد للنساء والفتيات الحصول عىل فرص حقيقية للمشاركة يف جميع املجاالت 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

يركز هذا القسم عىل قوة كل فتاة لتحقيق إمكانياتها. وسوف تفكري بأدوار البنات كقادة 

واالعرتاف بأن الفتيات ميكنهن فعل أي شئ.

نشاط املبتدئني: تخيل عامل متساٍو

الوقت: دقيقتان

العمر: سن الخامسة أو أكرث

قبل البدء يف هذا القسم، ضعي يف اعتبارِك هذا السؤال اآليت:

"تخييل عامل حيث يتساوى جميع الفتيات والفتيان". ما الذي ميكن أن 

يكون مختلًفا؟"

يستطيع كل فرد تدوين أو رسم إجاباتهم. وميكنِك أيًضا االلتفاف حول 



من صورة الي قصة 

األعامر: الجميع

النتائج التعليمية: فكري 

بشأن آمالِك وطموحاتِك 

للمستقبل.  

الوقت: ثالثون دقيقة

املواد:

	  صورة املرشدة "آنا"  

مجموعة مختارة من   	  

الصور. ميكنِك استخدام تلك املوجودة 

يف املجموعة، أو اختاري صورة إضافية 

من املجالت أو الصحف. ينبغي أن 

تحتوي هذه الصور عىل أي يشء باستثناء 

الناس. واكتفي مبا يناسب ضعف حجم 

املجموعة.

املقدمة: ستعمل املجموعات مًعا يف هذا 

النشاط عىل رسد قصة. سوف تتخيلن 

مستقبل مرشق وبال قيود لـ "آنا"، وهي 

فتاة مرشدة مثلنا. وبينام ترسدن القصة، 

تخيلن أنكن يف عامل بدون القوالب 

اإلرشادات: 

قسمي املجموعة إىل فرق صغرية، وينبغي أن يجلسن يف دائرة.   	  

ضعي مجموعة صور يف منتصف كل دائرة. أطلبي من الجميع التمعن يف الصورة   	  

التي تلهمهن. وشجعيهن عىل اختيار الصورة التي تربط بني أحالمهن الشخصية. فقد تكون وظيفة 

يرغنب العمل بها عندما يكربون يف السن أو مكان يرغبون يف زيارته.

اعريض صورة لـ "آنا" لكل مجموعة. أخربيهن أنها فتاة مرشدة تبلغ من العمر 10   	  

سنوات وستشكل الصور قصة حياتها.

قومي بدعوة شخص واحد يف كل مجموعة للبدء يف إعداد قصة لـ "آنا"، ويجب   	  

أن يستند هذا إىل الصورة التي اخرتنها. يتوقف هذا الشخص بعد بضعة عبارات ويكمل الشخص 

التايل. وينبغي أن تربطن القصة السابقة بالصورة الخاصة بهن. 

يتوقف هذا الشخص بعد بضعة العبارات ويكمل الشخص التايل. وتستمر العملية   	  

حتى يكون الجميع قد أسهم يف يف القصة. 

اطلبي تعليقاتهن مبجرد أن تكون كل عضوة قد ساهمت يف املجموعة بالقصة. ما   	  

الذي حققته "آنا"؟ ما هي وظيفتها؟ ما األشياء املثرية التي حدثت يف حياتها؟

اطلبي من املجموعة األخذ باالعتبار عام أظهرته القصص املختلفة بشأن قدرات   	  

"آنا"؟ وهل تعتقدين أن الفتيات يف مجتمعهن بإمكانهن فعل كل األشياء التي قامت بها "آنا" يف 

القصة؟ هل لديهن أي مناذج شخصية تحتذي بها تلهمهن لتحقيق أحالمهن؟

ملحوظة: ال يوجد يف هذه 

القصة إجابة صحيحة أو 

خاطئة. ومع ذلك، ينبغي 

عىل القائدة أن تطرح 

أسئلة لجعل املجموعة 

تفكر يف كيفية وسبب 

اختيارهن ألشياء معينة. 

تأكدي من تحدي أي 

قوالب منطية، وكذلك 

لضامن أن تظل القصص 

إيجابية ومشجعة.





v

سحابة الكلمات لفريق الفتيات
العمر: سن العارشة أو أكرث 

النتائج التعليمية: تحدي األفكار التقليدية 

حول النساء والقيادة.

الوقت: عرشون دقيقة 

 املواد: 

منوذج لسحابة كلامت   	  

ورق الصحف أو ورقة   	  

كبرية

قطع صغرية من الورق،   	  

تكفي لكل فرد عىل حدة

أقالم التخطيط "ماركر"  	  

املقدمة: تحتاج النساء والفتيات 

إىل فرص متساوية للتعبري عن 

أرائهن. وتعد القوالب النمطية 

الجنسانية والتمييز وعدم املساواة 

حواجز متنع حدوث ذلك. وحتى 

تستطيع النساء والفتيات املشاركة 

بشكل كامل فإنهن يحتجن ايل 

كامل فرصهن للقيادة يف جميع 

الفئات العمرية. وهذه الجلسة 

ستساعد مجموعتِك عىل التفكري يف 

مهارات القيادة الخاصة بهن.

اإلرشادات:

 

قّسمي مجموعتِك إىل فرق صغرية. وأعطي كل فريق ورقة كبرية ومنوذج لسحابة الكلامت.   	  

وسحابة الكلامت هي طريقة لعرض املعلومات مع كتابة أهم الكلامت بشكل أكرب.

يجب عىل كل مجموعة تبادل األفكار للكلامت التي تربطها بكونها قائًدا جيًدا. ومبجرد أن   	  

تتفقن عىل هذه الكلامت، وينبغي لها أن تعطيهن رتبة لتحديد أكرث الصفات الهامة. وينبغي عىل املجموعة بعد ذلك 

رسم سحابة الكلامت عىل الورق الخاص بهن مع الكلامت ذات األولوية األعىل بشكل أكرب. 

ضمي املجموعة مًعا مرة أخري ملشاركة سحابة الكلامت الخاصة بكن. وتناقشن يف اآليت:   	  

هل تعتقدين أن الكلامت التي اخرتتينها تعترب تقليديًا لسامت الذكر أو األنثى؟   	  

هل تعتقدين أن هناك اختالفات بني كيفية قيادة الرجال والنساء؟   	  

من أين نأيت باألفكار حول أدوار الذكور واإلناث؟   	  

هل تعتقدين أن هذه األفكار حول أدوار الذكور واإلناث تؤثر عىل خيارات الحياة الخاصة بِك؟   	  

هل تعتقدين أن القيادة فقط للناس الذين لديهم أدواًرا قوية؟  	  

هل لديك منوذًجا يحتذى به؟    	  

اذكري أسامء بعض القادة الذين ألهمنِك؟  	  

قومي بتشغيل بعض املوسيقي للمجموعة بعد مناقشتِك. اطلبي منهن التحرك أو الرقص يف   	  

أرجاء مساحة االجتامع الخاص بك. 

أوقفي املوسيقي بعد دقيقة. وينبغي عىل كل شخص صياح شئ بصوت عايل تعتقدن أنه   	  

يجعل منهن قائدات جيدات، "أنا قائدة جيدة ألين..." قومي بتشغيل املوسيقي مرة أخري. وأطلبي من املجموعة 

تشكيل أزواج ومشاركة صفة أخرى بعد دقيقة أخرى.

إذا كنتي يف مجموعة تعليم مشرتك، فستتناقيش معهم سواء أعطي كل من األوالد والبنات   	  

اجابات مختلفة؟ وملاذا تعتقدين ذلك؟ إذا كنتي يف مجموعة من جنس واحد، فستتناقيش معهم سواء يظن الناس أن 

األوالد سيعطون نفس االجابات؟ 

صّعدي األمر: تتعلق مجموعة "يوم الذكرى العاملي" 2019 بكل يشء عن القيادة. تعريف عىل املجموعة للمزيد من 

األنشطة والقيادة املركزة شكل يف ألعاب.



 فريق الفتيات هن بطالت خارقات
العمر: الجميع

النتائج التعليمية: تعرف عىل قوتِك وطاقتِك 

الخاصة إلحداث تغيري. 

الوقت: عرشون دقيقة 

املواد: 

ورقة  	  

أقالم تلوين أو الرصاص  	  

مجموعة مختارة مواد   	  

املعاد تدويرها، وميكن أن تشمل صحيفة أو 

أكياس من البالستيك أو سلك

املقدمة: تشري األبحاث التي أُجريت ملرشدات 

اململكة املتحدة إىل أن 75 يف املائة من الفتيات 

الاليت ترتاوح أعامرهن بني 11 و22 عاماً 

يتم الحكم عىل مظهرهن أكرث من قدرتهن. 

وستعملني يف هذا النشاط عىل خلق خارقات 

ألهداف التنمية املستدامة. وتأكدي طوال 

هذه الجلسة من الرتكيز عىل قدرات وخصائص 

وطاقة وقوة الخارقات – وليس عىل مظهرهن.

اإلرشادات: 

ستعمل املجموعة عىل خلق خارقات ألهداف التنمية املستدامة   	  

الخمسة الخاصة بهن.  

وكل شخص يرسم ويصف الخارقة الخاصة به باستخدام األقالم والورقة.   	  

حيث ينبغي أن تظهر الصورة وتوضح اآليت:

ماذا تسمي البطلة الخارقة؟  	  

ما القوة التي متلكنها؟   	  

ما هي الرسائل التي ترغنب يف مشاركتها مع العامل؟   	  

وكيف تساعدن عىل متكني النساء والفتيات؟   	  

ما هي املشكالت املتعلقة بالنساء والفتيات التي تحاولن تغيريها؟  	  

اجمعي املجموعة وشاركن البطالت الخارقات بعد عرش دقائق. ينبغي   	  

عىل كل فرد أن يشارك يشء واحد حيث يعتقدون أن بطلهم الخارق يحتاج إىل خلق عامل 

أكرث مساواة. 

سيعمل الجميع مًعا يف مجموعة كاملة أو يف فرق صغرية مكونة من   	  

خمسة أو ستة أفراد إلعداد زي بطلة خارقة لعضوة من الفريق. وسوف تستخدمن 

املوارد املعاد تدويرها واألقالم والورق. وينبغي أن يتضمن هذا كل األفكار حول ما 

تحتاجه البطلة الخارقة لخلق عامل أكرث مساواة.  

إنهي هذه الجلسة بالرشح للمجموعة بأنهن يف الواقع بطالت خارقات   	  

أيًضا. وأن كالً منهن لديها القدرة عىل جعل العامل أكرث مساواة للفتيات والفتيان. وينبغي 

عىل كل فرد كتابة تعهد يف نهاية هذه الجلسة. وهذه خطوة واحدة سوف تتخذنها 

للمساعدة يف تعزيز املساواة بني الجنسني.



االجتماع بالمثل التي يحتذي بها
العمر: الجميع

النتائج التعليمية: االستامع ايل نساء ملهامت 

ينجحن يف مجاالت باعتبارها ميدانًا تقليديًا 

للرجال. 

الوقت: خمسة عرشة دقيقة – ساعة

املواد: 

ورقة  	  

أقالم  	  

إما:  	  

كمبيوتر / كمبيوتر محمول   	  

/ هاتف متصل بشبكة االنرتنت

مقاطع فيديو قصرية عن /   	  

حول النساء امللهامت من بلدك

أو:

مجموعة واحدة من   	  

البطاقات الشخصية واقتبس املطبوعة، تقطيع

املقدمة: يف العام املايض، قمنا بتنظيم 

استطالع عاملي حيث أظهر أن أكرث من 

ثلثي )%66( عدد الفتيات الاليت شعرن 

بالتصورات أو القيود القامئة عيل جنسهن 

قد أثرت عىل ثقتهن أو أوقفتهن من 

اتباع أحالمهن. ومن املمكن أن تكوين 

قد سمعتي بهذه العبارة، "ال ميكنك أن 

تكون ما ال ميكنك رؤيته." وتساعد املثل 

التي يحتذي بها عىل الهام الفتيات التباع 

أحالمهن واملشاركة يف جميع املجاالت 

السياسية واالجتامعية.

اإلرشادات: 

قسمي املجموعة ايل ستّة مجموعات صغرية. حيث لديهن يف كل مجموعة ثالث   	  

دقائق لرسم واحد من املُثل يف الوارد أدناه. 

بطل خارق  	  

سيايس  	  

طبيب  	  

عالِم  	  

ميكانييك  	  

مصفف شعر  	  

اجمعي املجموعات مًعا ملشاركة رسوماتهن. واسأيل املجموعة ما تالحظنه--هل   	  

رسمن رجال ونساء لكل مهنة؟ وملاذا؟ 

هناك طريقتان للقيام بهذا الجزء من النشاط، واعتامداً عىل قدرتك عىل استخدام التكنولوجيا:

الخيار األول: رسائل الفيديو

أظهري رسائل الفيديو التي كنت قد وجدتيها للنساء امللهامت يف بلدكن.  	  

اسأيل املجموعة عام فكرن به بشأن أرشطة الفيديو؟ وهل تعرفن أيًا من النساء   	  

الاليت يعملن يف دور ينظر اليه تقليديًا أنها للرجال؟ هل تعرفن أيًا من الرجال الذين يعملون يف 

األدوار التي ينظر إليها تقليديا بأنها للنساء؟ 

الخيار الثاين: تطابق االقتباسات

بعرثي بطاقات األقوال يف جميع أنحاء الغرفة وقسمي البطاقات الشخصية للنساء   	  

امللهامت بني مجموعتِك.

اطلبي من الجميع التسابق نحو بطاقات األقوال وقراءتها كلها وتخمني القول   	  

املأثور من النساء امللهامت الخاصة بهن.

أطلبي من املجموعة قراءة األقوال املأثورة والنبذات الخاصة بهن للجميع. من   	  

األكرث إلهاًما بالنسبة إليهن؟ هل تعرفن أي نساء تعملن يف أماكن مامثلة لهؤالء النساء؟ وهل تعرفن 

أيًا من النساء الاليت تعملن يف أدور ينظر اليه تقليديًا أنها للرجال؟ هل تعرفن أيًا من الرجال الذين 

يعملون يف أدوار ينظر إليها تقليديًا انها للنساء؟ 

أنهي الجلسة من خالل مطالبة كل فرد يف املجموعة مبشاركة من يلهمهن - هل   	  

لديهن منوذج يحتذى به؟ هل منوذجهن الذي يحتذي به رجل؟

صّعدي األمر: ساعدي مجموعتِك عىل فهم أن النساء ميكنهن القيام بأي دور. وقومي بدعوة 

شخص من مجتمعِك املحيل للحضور والتحدث إىل املجموعة حول وظيفتهن. وينبغي عىل 

املجموعة اعداد األسئلة التي ميكن أن يسألنها لذلك الشخص – عىل سبيل املثال، ملاذا اتخذيت 

ذلك الدور؟ هل من الصعب أن تكوين واحدة من عدد قليل من النساء أو الرجال يف هذا 

الدور؟ ما النصيحة التي ستقدمينها لشاب يود أن يعمل بدور كهذا؟



غلوريا ستاينم

هي صحفية أمريكية وناشطة 

سياسية اجتامعية وقائدة 

الحركة النسائية األمريكية يف 

الستينيات والسبعينيات

جوو باي

هي مصممة أزياء صينية.  

صنفت كواحدة من مائة 

الناس األكرث نفوذا يف العامل يف 

"مجلة تايم 2016"

ميج ويتامن

هي مسؤولة تنفيذية أمريكية 

وناشطة سياسية ومحِسنة. 

وقد عملت كمديرة تنفيذية 

"HP" و "eBay" لرشكات مثل

مالال يوسفزا

وهي ناشطة باكستانية لتعليم 

البنات وأصغر فائزة بجائزة 

نوبل. وهي معروفة مبنارصة 

حقوق اإلنسان وقائدة لحركة 

التعليم الدولية

"بدون أي خيال أو 

أحالم فإننا نبتعد عن 

حامس االثارة. ففي نهاية 

املطاف تعد األحالم شكاًل 

من أشكل التخطيط"

"أنا ال أتبع االتجاهات 

أو أحاول التنافس مع 

أي شخص. وكل يشء 

أقوم به ينبع من متابعة 

شغفي وحبي للتصميم "

"واجهي الصعوبات وال 

تختبئي منها"

"أرفع صويت ليس للرصاخ 

ولكن حتى ميكن سامع 

من ال صوت لهم ... ال 

ميكننا أن ننجح ونصفنا 

قد تم إحجامهن"



تشو تشانفاي

 وهي سيدة أعامل صينية حيث بدأت 

عملها كعاملة مهاجرة يف مصنع، ولكنها 

قامت ببناء عملها الخاص، واآلن فهي 

تدير 32 مصنعاً لصناعة شاشات الهواتف 

الذكية الغري قابلة للخدش لرشكة أبل 

وسامسونج وال جي ومايكروسوفت 

ونوكيا.

نييدا نونييل

نديدي نونييل وهي ناشطة اجتامعية 

 "LEAP Africa" نيجريية. قامت بتأسيس

)منظمة افريقيا للقيادة والفعالية واملساءلة 

واملهنية(، وهي منظمة غري هادفة للربح 

حيث تقدم ألصحاب املشاريع االجتامعية 

والشباب وأصحاب األعامل الصغرية 

تدريبات عىل القيادة. 

سوزان مارابانا

وهي عاملة فلك كينية وأحد مؤسيس 

"تلسكوب السفر" وهي رشكة تعرّف الناس 

بعجائب السامء ليال

مروي معاذ

 وهي مرصية وأحد مؤسيس "باميان ميديا" 

وهي مؤسسة اجتامعية تنشئ محتوى 

اعالمي متعدد املنصات للتعامل مع 

التحديات االجتامعية. "حلمي هو احداث 

ثورة يف صناعة التلفزيون. نحن ال منلك 

"يف القرية التي ترعرعت بها، مل يكن 

أمام الكثري من الفتيات خيار الذهاب 

إىل املدرسة اإلعدادية. ولقد كانت تتم 

خطبتهن أو تتزوجن وتقضني حياتهن 

كلها يف تلك القرية، وقد اخرتت العمل 

وال أندم عىل ذلك.. "

"كل ما أردته هو تغيري مصريي 

مبجهودي الخاص"

"بغض النظر عام متري به، وبغض 

النظر عن مدى صعوبة ذلك، تذكري 

دامئًا أن هناك ضوًءا يف نهاية كل 

نفق...استمري فقط يف الوصول إليه"

"إذا أرادت النساء تصعيد األمر، 

فعليهن القيام بذلك معاً"

"ال يعترب تعليم الفلك والعلوم يف كينيا 

وافريقيا مهنياً، ولكني كنت محظوظة 

ملقابلة مجموعة من الناس الذين 

يقومون بالتوعية، وقد وقعت يف حب 

العلوم التي أحببتها يف املدرسة يوًما 

ما. هذا ما أحاول عرضه عىل األطفال 

اآلن "

)entrepreneur( "رائد 

أعامل" يف اللغة العربية ... 

مل نصل هناك بعد ولكننا 

قادمون.



 كوني مثاُل يحتذى به

العمر: سن الرابعة عرش أو 

أكرث 

النتائج التعليمية: إلهام 

الفتيات الصغريات 

ومساعدتهن يف التعرف عىل 

الفرص التي ميكنهن تحقيقها. 

الوقت: ثالثون دقيقة

املواد: ال يشء

املقدمة: تشكل القيادة 

والخدمات جزًءا مهاًم من خربة 

املرشدات وفتيات الكشافة يف 

جميع أنحاء العامل. كل فتاة 

مرشدة وفتاة كشافة هي 

منوذج يحتذي بها يف حني أنهن 

ال يدركن ذلك. إنهن تدعمن 

األطفال األصغر سًنا وتلهمن 

اآلخرين وتعربن عن رأيهن 

إلحداث فرق يف مجتمعاتهن.  

وستقوم مجموعتِك يف هذه 

اإلرشادات: 

قومي بإعداد أمسية نشاط للمجموعة   	  

أصغر سناً يف مجموعات صغرية. ينبغي أن مينحهن 

الفرصة لرؤية وتجربة ومناقشة الفرص للفتيات الاليت قد 

ال يعرفنها. فعىل سبيل املثال:

قومي بالتخطيط ألمسية من التجارب   	  

املمتعة وألعاب حل املشكالت وأنشطة العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. انهي النشاط من 

خالل مشاركة اهتامماتِك وأحالمِك الخاصة حول آمالِك 

يف استخدام مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات يف مستقبلِك.

خططي لعمل مخيم لرسد القصص. ويقوم   	  

كل فريق من فرقِك الصغرية بإعداد األلعاب والقصص 

واملرسحيات القصرية. حيث تروي هذه القصص عن 

النساء امللهامت الاليت يحتذي بهن والقادة واملبتكرين 

وصانعات التغيري.

خذي املجموعة يف زيارة ملنظمة املجتمع   	  

املحيل أو األعامل التجارية حيث ميكنهن التحدث إىل 

النساء العامالت يف األدوار األكرث شيوعاً التي يحتلها 

الرجال



ثالثة
يستطيع فريق الفتيات وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك االتجار واالستغالل 

الجنيس وغريه من أنواع االستغالل األخري.

.

هذا القسم من مجموعة )فريق الفتيات( #TeamGirl عبارة عن مقدمة وجيزة لعمل الجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بهدف إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ميكنك العثور عىل 

مزيد من املعلومات عن طريق قراءة "حملة أوقفوا العنف" و "منهج األصوات املناهضة للعنف" 

 www.stoptheviolencecampaign.com :الخاص بنا هنا

ميكن أن يبدو العنف وكأنه موضوع كبري للحديث عنه مع مجموعات الشباب ولكن هذه قضية تؤثر عىل الفتيات من جميع األعامر. وهناك طرق للعمل 

مع األطفال الصغار إلرشاكهم بشكل مناسب يف هذا املوضوع يف بيئة آمنة وداعمة. هذا الجزء من املجموعة مأخوذ من منهج "األصوات الناهضة العنف" 

وقد تم تصميمه لكل من املجموعات الصغرية والكبرية سًنا. منهج "األصوات املناهضة للعنف" هي مصدر تعليمي مشرتك. ويركز عىل مساعدة األطفال 

عىل التفكري يف أدوار الجنسني والقواعد والقوالب النمطية التي تحيط بها يف كتب األطفال واللعب التي يلعبون بها واملجتمع عامة. ويقدم الربنامج برفق 

أشكاالً من العنف مثل إساءة معاملة األطفال والتحرش الجنيس وتشويه األعضاء التناسلية لألنثي والعنف املنزيل. أن يتعلم األطفالل بشأن حقوق البنات 

وكيفية الحصول عىل الدعم. وميكنهم التعرف عىل ما يعنيه أن يكونوا أنفسهم عند بناء صداقات محرتمة وداعمة. 

العنف قد يبدو وكأنه كلمة قوية جداً ليك يفهمها األطفال. ميكنك جعل هذا املوضوع مالئم لسن املجموعة الخاصة بك. فعىل سبيل املثال قد تتحديث يف 

هذا القسم من املجموعة حول الفتيات والنساء الاليت تتعرضن لألذي ةاالستياء من قبل اآلخرين. فتستطيع املجموعة 

التفكري يف أشكال مختلفة للعنف من خالل التفكري يف طرق مختلفة ميكن تؤذي أو تضايق الفتيات.

ملحوظة: قبل البدء يف هذا النشاط، قومي بتذكري املشاركات يف املجموعة مبدونة قواعد السلوك. تباديل األفكار مع مجموعتِك واكتبيها 

عىل ورقة مرئية للجميع إذا مل يكن لديِك مدونة. اعطي املشاركات الفرصة لبعض الوقت وغادري الجلسة إذا لزم األمر. وفري مساحة 

بديلة داخل الغرفة بها موارد فنية لألطفال إلمضاء الوقت. وتأكدي من وجود قائدة متاحة يف املساحة البديلة. وتذكري أن تقومي 

مبتابعة األمر مع أي أحد قد يبدو أنه ليس مرتاًحا.

نشاط املبتدئني:

الوقت: خمسة دقائق

العمر: سن الخامسة أو أكرث 

 1. اطلب من الجميع العثور عىل رشيك. ينبغي أن ميسك شخص واحد يف كل زوج يده ويصنع قبضة. مهمة رشيكتهن هي إيجاد طرق لفتح القبضة. امنحيهن دقيقة واحدة للقيام 

بذلك. 

 2. أوقفي الحركة. أطلبي منهن بعض األمثلة بشأن ما فعله الفرد الثاين. رمبا ستجدين أن معظم الناس حاولت فتح القبضة باستخدام القوة الجسدية يف حني أنه كان من املمكن أن 

يطلنب من رشيكتهن فتح قبضتها. 

ناقيش مع املجموعة اآليت: ملاذا حاول الكثريون منا حل هذه املشكلة أوالً باستخدام القوة الجسدية؟ وهل يحدث ذلك أيضا يف الحياة الواقعية؟ هل ميكن أن يترضر الناس من 

الكلامت؟

إنهي النشاط عن طريق تقديم تعريف العنف: 

"... يحدث العنف عندما يستخدم شخص ما قوته أو سلطته إليذاء شخص آخر عن قصد، وليس عن طريق الصدفة. ويشمل العنف تهديدات وأعامل العنف التي بإمكانها أن 

تسبب رضًرا، فضال عن تلك التي تفعل يف الواقع. من املمكن أن يكون الرضر الواقع عيل عقل الشخص وصحته العامة وسالمته، وكذلك فيام يتعلق بالجسم "

واحد من املواضيع التي تم البحث عنها يف مجموعة "فريق الفتيات" لهذا العام هو التمييز بني الجنسني. وإحدى عواقبه هو العنف ضد النساء والفتيات.



طرود من األذى

العمر: سن السابعة أو أكرث 

النتائج التعليمية: 

ليك تكوين عىل دراية   	  

بأشكال العنف املختلفة التي تواجهها 

الفتيات يف مجتمعاتهن وتحديد حلول لها.

الوقت: ثالثون دقيقة

املوارد:

ورق وأقالم

	 نسخ من أداة أشكال العنف

	 ورق لتغليف الطرد والرشيط لتمرير 

الطرد.

قومي بتغليف حقيبة صغرية من الحلوي ملشاركتها مع املجموعة يف النهاية. وقومي 

بتغليف طبقة من الصحيفة حول الطرد. ثم أضيفي طبقة أخرى من الصحيفة. 

وألصقي واحدة من أشكال العنف عليها. أضيفي طبقة أخرى من الصحيفة وشكل 

آخر من أشكال العنف. واستمري يف إضافة طبقات من التغليف إىل أن يتم 

استخدام جميع أشكال العنف.

ملحوظة للقائدات: ال تنيس يف رشحك وأنشطتك أن توضحي أن العنف ال يقترص عىل األذى البدين، بل يشمل األذى 

الشعوري والبدين واالقتصادي والجنيس.

سلب أشياًء منك

مثل أن يأخذ أحدهم مالك أو 

يتحكم يف كيفية إنفاقك للامل.

الخوف من التعرض لألذى

مثل أن يهددك أحدهم باألذى

التسلط

مثل أن يؤذيك أحدهم يف نفس 

عمرك من خالل التنابز باأللقاب 

أو نرش الشائعات املشينة.

أذى املشاعر

مثل أن يؤذيك أحدهم لفظيًا، مام 

يجعلك تشعرين بالضيق أو يتحكم 

بك.

ميكن لألذى الجسدي أن يتسبب يف 

أذى املشاعر )أو األذى الشعوري(

املنع

مثل أال تحظى الفتيات بنفس 

الفرص مثل الفتيان

أذى الجسد 

مثل اإلصابة الجسدية بواسطة أحدهم 

)العنف الجسدي( أو أن يلمسك 

أحدهم بشكل غري الئق منتهًكا 

خصوصيتك بدون رغبتك )العنف 

الجنيس(. وميكن ملثل هذا النوع من 

العنف أيًضا أن يؤذي األطفال



أشكال العنف

الجزء األول. مترير الطرد - ما الذي يؤمل؟ 

النتائج التعليمية: لتحديد ما يؤذي الفتيات والنساء الشابات.

قومي بتشغيل أغنية، أو اطلبي من املجموعة الغناء. بينام يتم تشغيل املوسيقى، قومي بتمرير 

الطرد حول الدائرة أثناء الجلوس عىل األرض. بعد مترير الطرد حول عدد قليل من الناس وتبعاً 

لحجم املجموعة، تقوم القائدة بوقف املوسيقي أو قومي بالتصفري ليك يتوقف الغناء.

يقوم أيًا كان من يحمل الطرد بإزالة طبقة من الورق عندما تتوقف املوسيقى. وتقمن بقراءة شكل العنف للمجموعة. اسأيل 

املجموعة بعد قراءة كل شكل إذا كانت تتفق عىل التعريف.

وتستمر اللعبة حتى قد تتم قراءة جميع البيانات.

 الجزء الثاين. مقابالت الدائرة

النتائج التعليمية: حددي ما الذي يجعل الفتيات يشعرن باألمان وعدم األمان يف مجتمعهن والتفكري يف طرق لوقف العنف.

امنحي املشاركات رقم واحد أو اثنان. كل من لديها رقم "واحد" تقف أو تجلس يف الدائرة مواجهة ناحية الخارج. كل من لديها رقم 

"اثنان" الجلوس أو الوقوف يف دائرة حول اللتي متلكن رقم "واحد". كل من لديها رقم"واحد" ينبغي أن تواجه كل من لديها رقم 

"اثنني". ميكن إقران الشخص اإلضايف مع قائدة املجموعة إذا كان هناك رقم فردي. 

تسأل قائدة املجموعة سؤال حول العنف يف املجتمع. استخدمي األسئلة املذكورة أدناه. قد يكون من املفيد تذكري الناس بتعريفات 

العنف. بحيث ميكن طباعتها ووضعها يف وسط الدائرة لرياها الجميع.  بعد كل سؤال تناقشه األزواج، عندئذ يخرج الناس يف الدائرة 

الخارجية مكانًا واحًدا إىل اليسار ويواجهون رشيًكا جديًدا. يتم قراءة السؤال التايل. ينبغي أن تشمل األسئلة:

أين هي األماكن التي تشعرين بعدم األمان فيها مبجتمعِك؟ اذكري األسباب. هل هذه األماكن مختلفة للفتيات   	  

والفتيان؟ وملاذا؟

هل تعتقدين أن النساء والفتيات يف مجتمعِك تواجهن العنف؟  	  

ما الذي تعتقدين أنها أسباب العنف يف مجتمعِك؟  	  

كيف تعتقدين أن العنف يؤثر عىل الفتيات يف مجتمعاتِك؟ والفتيان؟  	  

ما أنواع اإلجراءات التي تعتقدين أنها ستكون مفيدة لوقف العنف يف مجتمعِك؟  	  

كرري العديد من األسئلة. أوقفي النشاط واطلبي من املجموعة إذا كانت هناك أي أفكار ترغنب يف مشاركتها حول العنف يف املجتمع 

وال سيام اإلجراءات لوقفه. سجيل هذه األفكار ليك يراها الجميع.

ملحوظة: من املهم إعطاء الفتيات فرصة التحدث عن مجتمعهن وكيف يشعرهن 

باألمان واملساواة. الفتيات والشابات أكرث عرضة لخطر األذى من قبل الناس الذين 

تعرفنهن سواء يف منازلهن وعائالتهن صداقاتهن ومدارسهن.



 تعرف على العنف ضد النساء والفتيات

العمر: سن الحادية عرش أو أكرث 

النتائج التعليمية: تعريف عىل حجم 

وشدة العنف ضد النساء والفتيات 

باالستطالع عىل بيانات الجمعية العاملية. 

الوقت: عرشون دقيقة 

املواد: حبل أو قطعة سلك طويلة

املقدمة: ستة من بني كل عرش فتيات 

ونساء يف جميع أنحاء العامل ستتعرضن 

للعنف يف حياتهن. ومع ذلك، هناك 

عدد قليل للغاية من املحادثات 

وإجراءات محدودة وسوء البيانات 

واستثامرات محدودة لوقف هذا 

العنف. ومينحِك هذا النشاط مقدمة 

قصرية لهذه القضية. ويتضمن هذا 

النشاط إحصاءات هامة بشأن العنف 

ضد النساء والفتيات. ال ترتددي يف 

تطويع اللغة لتناسب الفئات األصغر 

سًنا.

اإلرشادات:

ضعي الحبل أو السلك يف منتصف غرفتِك. واطلبي من املشاركات   	  

الوقوف يف تسلسل مبواجهة الحبل وذلك عىل بعد خطوات قليلة منه. 

النشاط يتكون من أشخاص يقررون عام إذا كانوا يصدقون صحة أم   	  

خطأ حقائق معينة. يجب أن تتخذن خطوة نحو الخط إذا اعتقدن أن البيان صحيح 

والبقاء يف أماكنهن إذا اعتقدن أن البيان خاطئ.

اقرأي البيان األول. وانتظري لحظة حتى يستطيع الجميع رؤية املكان   	  

الذي تحركت إليه املجموعة مبجرد أن تتحرك واحدة من املشرتكات نحو الخط أو تبقي 

يف نفس املكان. وأظهري السؤال، ثم اطلبي منهن العودة إىل مواقعهن األصلية.

واقرأي جميع البيانات.   	  

اجمعي املجموعة مًعا مبجرد أن تنتهي الستخالص املعلومات. وما الذي   	  

أثار الدهشة بشأن األسئلة؟ وهل اضطر األشخاص التفكري بشأن البيانات قبل التحرك، أم 

كان من السهل اتخاذ قرار بشأنهم؟ وهل انصدمن من أي هذه العبارات؟ 

انهي هذا النشاط برشح اآليت: واحد من الغايات املحددة يف “أهداف   	  

التنمية املستدامة الخمسة" وهو "وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، 

مبا يف ذلك االتجار واالستغالل الجنيس وغريه من أنواع االستغالل األخري". وجميع 

الفتيات لديهن الحق يف أن تنشأن أحرار من العنف والخوف من العنف. ورغم ذلك، 

ماليني الفتيات غري آمنات يف املدارس ووسائل النقل العام ويف املنزل. يجب أن نضع حًدا 

لهذا. إذا كنت ترغبني يف البحث عن مزيد من املعلومات بشأن عمل الجمعية العاملية 

لوضع حد للعنف، والتعرف عىل حملة "أوقفوا العنف" ومنهج "األصوات املناهضة 

للعنف".



FIND OUT ABOUT VIOLENCE CONTINUED تعتقد نسبة 78 يف املائة من الفتيات أن   	  

العنف الجنيس ضد النساء والفتيات يتزايد يف مجتمعهن 

والعامل )حقيقة(

50 يف املائة من االعتداءات الجنسية   	  

تُرتكب ضد الفتيات تحت سن 16 سنة )حقيقة(

تتزوج أكرث من 15 مليون فتاة يف   	  

كل عام قبل أن تصلن ايل أعياد ميالدهن الثامن عرش 

)حقيقة(

تقول 70 يف املائة من الفتيات أن   	  

الشارع هو أكرث مكنت غري آمن يف مجتمعهن )حقيقة( 

تقوم حوايل 40 يف املائة من البلدان   	  

باعداد بيانات عن العنف ضد املرأة بانتظام )حقيقة(

متوت فتاة مراهقة كل 10 دقائق   	  

كنتيجة مبارشة ألعامل العنف )حقيقة(

العنف هو السبب الرئييس الثاين للوفاة   	  

بني الفتيات البالغات عىل الصعيد العاملي )صحيح(  

ستة من بني كل عرش فتيات ونساء يف   	  

جميع أنحاء العامل ستتعرض للعنف يف حياتهن )حقيقة(

بإمكان جيلنا إنهاء العنف ضد الفتيات   	  

والنساء إذا ترصفنا اآلن )حقيقة(

صّعدي األمر: يف مجموعات صغرية، حددي الحقيقة األكرث صدمة أو ذات صلة مبجتمعِك. 

وكيف ميكنِك زيادة الوعي بشأن هذه القضية يف مجتمعِك؟ خططي لنشاٍط ما. وميكن 

أن تقومي بإنشاء رسائل لوسائل اإلعالم االجتامعي، وتصممي امللصقات لعرضه يف 

مجتمعِك أو كتابة مدونة الكرتونية ملشاركتها مع وسائل اإلعالم املحلية الخاصة بك.

من 25 ترشين الثّاين/نوفمرب إىل 10 كانون األّول/ديسمرب يصادف حملة "16 يوًما من النشاطية ملناهضة 

العنف الجنساين". قد ترغبني يف إكامل نشاط زيادة الوعي خالل هذا الوقت للمساعدة يف نرش الرسالة. 

http://bit.ly/16DaysActivism :تفقدي أنشطتنا "16 يوًما من النشاطية" وتحديث علًنا عيل



تحدثي علًنا لكي ُيسمع صوتك

النشاط: تحديث علًنا ليك يُسمع صوتك

تستخدم الجمعية العاملية منصة "U-Report" لجمع بياناتها 

مبارشة. ونسأل الفتيات والشابات مبارشة عن خرباتهن. 

خذي استطالع فريق الفتيات باتباع هذه الخطوات الثالثة 

السهلة اآلتية:

UReportGlobal@ اتبعي هاشتاغ  	  

 "TEAMGIRL" وجههي رسالة لفريق الفتيات  	  

مبارشًة للحصول واإلجابة عىل االستطالع

أو

أرسيل عىل الفور كلمة "JOIN" ثم   	  

www.messegner.com/t/ ايل "TEAMGIRL"

ureportglobal

تلقي وأجيبي عىل االستطالع  	  

الوقت: 10 دقيقة

نتائج التعلم:

اسمع من إلهام النساء الناجحات 

يف املجاالت التي ينظر إليها كرجال 

تقليديني.

املواد:

جهاز يدعم اإلنرتنت )الهواتف الذكية 

وما إىل ذلك(.

مقدمة: يعد U-Report منصة 

للمراسالت االجتامعية حيث يستطيع 

أي شخص من جميع أنحاء العامل 

التحدث والتحدث بشأن القضايا التي 

يهتم بها. تعمل WAGGGS بالرشاكة 

مع اليونيسف لفهم القضايا التي 

تهم الشباب. أكرث من ثالثة ماليني 

من الشباب قد تم تسجيلهم بالفعل 

كمراسلني للمراسلة ، مبا يف ذلك اآلالف 

من املرشدات وفتيات الكشافة. سجل 

اليوم وانضم إىل املحادثة!



خذي األمور الي المستوي التالي. وقومي بتحويل ما تعلمته الي فعل.

 1 Adapted from the “World’s Largest Lesson’s It’s All About Action!” content.
 2 See longer list of questions in the bottom of the session plan. Use the Guiding list of questions to        
help generate ideas.
3 Older participants can take this work further by using the WAGGGS Be the Change resource.

العمر: سن العارشة أو أكرث 

النتائج التعليمية: ستحدد املشاركات 

قضية تهتمن بها وتنشأن خطة عمل.

الوقت: خمسة وأربعون دقيقة

املواد: 

أسئلة للمناقشة  	  

فيديو "أكرب درس يف   	  

العامل"

نرشة معلومات "خطة   	  

العمل املجتمعية

املقدمة:

سوف تهدف مجموعتِك يف هذه الجلسة إىل تحويل التعلم إىل عمل. لكل فرد دور 

يلعبه يف جعل أهداف التنمية املستدامة حقيقة واقعة. ستساعد هذه الجلسة 

املشاركات عىل تحديد قضية أهداف التنمية املستدامة الخمسة التي تشعرن بها بقوة 

اتجاهها، ثم وضع خطة عمل للتنفيذ كمجموعة بشكل فردي. 

اإلرشادات:

مهًدي مبشاهدة الجزء الثالث من الرسوم املتحركة لـ "أكرب درس يف   	  

العامل" مع املجموعة.  ارشحي للمجموعة أنهن ستقمن ببعض األنشطة التي اقرتحتها 

"الفتاة الخارقة" من الرسوم املتحركة.

قسمي املجموعة إىل فرق صغرية. ابدأي الرسوم املتحركة مرة   	  

أخرى واستخدميها يف مناقشة رسيعة. أوقفي الفيلم عندما يقول الراوي: "ماذا تحب 

كشخص، ما الذي تهتم به؟" 

اسأيل املجموعات التفكري شأن هذه األسئلة. توصيل ايل القضية التي   	  

التي تهتمن بها كثريًا. ومن املمكن أن تشمل التحرش الجنيس ضد الفتيات يف املدرسة 

أو االفتقار ايل مناذج نسائية يف مجتمعاتهن املحلية. ميكنهن أخذ القرار عىل ذلك 

جامعياً أو فردياً. اجمعي املجموعات مًعا وأطلبي منهن املشاركة باجاباتهن. وملاذا 

اخرتن هذه القضية؟ 

قومي بتوليد األفكار حول اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها   	  

مجموعاتك بعد ذلك. عودي إىل نفس الفرق وناقشناألسئلة التالية. من التي ستتأثر 

بهذا املرشوع؟ أيًا من صانعات القرارات لديها القدرة عىل تغيري هذا؟ ما هي املهارات 

التي ميتلكها فريقِك فردياً أو جامعياً ملعالجة هذه القضية؟   

ينبغي عىل كل فريق تحويل هذه األسئلة ايل خطة عمل. وزِّعي   	  

ورقة نشاط خطة العمل املجتمعي وأطرحي مجموعة أسئلة من الورقة للمساعدة يف 

إكاملها. 

تعترب مشاركة خطة العمل الخاصة بك الخطوة األوىل ليك تصبحي   	  

جزًءا من مجتمع النشطاء العاملي. وأطلبي من كل مجموعة التقاط صورة لورقة نشاط 

خطة العمل املجتمعي املكتملة الخاصة بهن. وقومي برفع الصور عىل "خريطة أكرب 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/ "درس عىل مستوي العامل

comms@ وسنسعد أيًضا بإرسالك هذه الصور ايل الجمعية العاملية عىل .index.html

wagggs.org

األسئلة اإلرشادية اإلضافية: 

هل تؤثر هذه القضية عىل جميع أعضاء مجتمعِك؟   	  

هل يريد أعضاء املجتمع اآلخرين حل هذه القضية؟   	  

من أيًضا يعمل عىل هذه القضية؟   	  

املقدمة:

سوف تهدف مجموعتِك يف هذه 

الجلسة إىل تحويل التعلم إىل عمل. 

لكل فرد دور يلعبه يف جعل أهداف 

التنمية املستدامة حقيقة واقعة. 

ستساعد هذه الجلسة املشاركات 

عىل تحديد قضية أهداف التنمية 

املستدامة الخمسة التي تشعرن بها 

بقوة اتجاهها، ثم وضع خطة عمل 

للتنفيذ كمجموعة بشكل فردي. 
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