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.مرحبًا بكم في حزمة أنشطة يوم المرأة العالمي حول النوع االجتماعي وحقوق المرأة

:في هذه الحزمة ستجدون ثالثة أنواع من األنشطة

.استكشاف األدوار والقوالب النمطية للجنسين: فهم النوع1.

.استكشاف مفهوم الحقوق وسبب أهميتها: حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان2.

ل غير متناسب استكشاف كيفية تأثير تغير المناخ بشك: النوع االجتماعي وتغير المناخ3.

.على النساء والفتيات

:  للمجموعات العمرية التالية

11–6األطفال : األصغر عمراً •

15–12األطفال : العمر المتوسط•

سنة وأكبر15الفتيات من : األكبر عمراً •

1

مقدمة



خلق مساحة آمنة وشجاعة

من . وقهممن المهم أن نخلق مساحة لألطفال والشباب ليشعروا بالدعم والراحة للتحدث عن المساواة بين الجنسين وخبراتهم وحق

لشباب نريد أن يشعر األطفال وا. المهم أن يكون لديك مدونة سلوك متفق عليها تكون داعمة وحساسة وتفهم التنوع واالختالف

جيع ، ولهذا نريد أن يشعر المشاركون بالتش. باألمان ولكننا نشجع أيًضا على التحدث ومشاركة تجاربهم ومخاوفهم ووجهات نظرهم

".مساحة شجاعة"السبب ال يجب عليك تعيين مساحة آمنة فحسب ، بل 

الموافقة على القواعد األساسية

ة حتى يتم نطرح على المجموعة األسئلة التالي. نطلب من المشاركات تحديد رمز مجموعتهم لضمان المشاركة الكاملة لألطفال والشباب

.تكييف اإلرشادات وفقًا الحتياجات المجموعة

كيف يمكننا أن نجعل هذا مكانًا آمنًا؟

كيف يمكننا تمكين الجميع للمشاركة في الجلسات؟

كيف يمكننا تشجيع الجميع على التحدث عالنية ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتنا؟

:ال ننسى تذكير المشاركات باآلتي
.التاليةلديهم دائًما الحق في قول ال لألشياء التي تجعلهم يشعرون بعدم االرتياح، بما في ذلك أي جانب من جوانب الجلسات
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مقدمة



في هذا النشاط ستقوم 
:المشاركات

: المدة الزمنية األدوات

فهم النوع

(األعمار األصغر سنا  )في العمل

بتحديد األدوار والتوقعات المشتركة للجنسين في المجتمع

أوراق رسم، أقالم رصاص، 
أقالم تلوين

دقيقة30

:  وصف النشاط

يبدون؟كيف.ومعلموممرضةوطياروجراحإطفاءرجل:مختلفةبوظائفيقومونأشخاًصارسم1.

قصصهم؟هيوماعليهم؟أطلقتهاالتياألسماءما.قصيرةوقصةاسمشخصيةكلبإعطاءنقوم2.

وظائفهناكهلالمعلمين؟عنوماذاالممرضات؟عنماذانساء؟أمرجاالً معهمنتعاملالذينوالطيارينوالجراحيناإلطفاءرجالهل

االعتقاد؟هذاأتىأينومنلماذا؟كذلك،األمركانلوأكثر؟النساءيناسبوماللرجال؟مالءمةأكثرأنهانعتقد

الصور النمطية الجنسانية على طموح الفتيات في أن يصبحن كما يردن؟/ كيف تؤثر هذه التوقعات •

تعريف النوع، والقوالب النمطية الجنسانية في الجزء الخاص بتعريف المصطلحات•

التي واجهتها بلدكم يعملن في مهن يهيمن عليها الرجال؟ هل تحدثت يوًما عن التحديات/ هل يمكنكم التفكير في نساء في مجتمعكم•

كامرأة في مجال عملها؟

الصور النمطية الجنسانية في حياتنا اليومية؟/ كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل ونتحدى التوقعات •



في هذا النشاط ستقوم 
:المشاركات

: المدة الزمنية األدوات

فهم النوع

(األعمار المتوسطة)مصباح النوع

تحديد وشرح القوالب النمطية الجنسانية التي يتعرضن لها في حياتهنب

ح إعداد بطاقات كبيرة على شكل مصابي
.كهربائية لتكتب عليها المشاركات

دقيقة20

وصف النشاط

.إعداد بطاقات كبيرة على شكل مصابيح كهربائية لتكتب عليها المشاركات

ة تعريف المساحة اآلمن]مناقشة ماهية المساحة اآلمنة والشجاعة وكيف يمكننا إنشاء مساحة آمنة والحفاظ عليها في المجموعة 1.

[.والشجاعة في المصطلحات

.الجنسانيتقديم فكرة لحظة الضوء 2.

سمح لفتاة بلعب كرة على سبيل المثال، ال يُ . هي الوقت الذي تدرك فيه أنك تُعامل بشكل مختلف بسبب جنسك" الجنسانيلحظة الضوء "

د قواعد يمكن أن يكون أي شيء من األلعاب التي ُسمح لك باللعب بها، مع وجو. القدم، أو قيل لصبي إنه ال يجب أن يلعب بالدمى

.مختلفة لألوالد والبنات، إلى الشعور بعدم الراحة في موقف معين بسبب جنسك

انية في تعريفات النوع والقوالب النمطية والقوالب النمطية الجنس. ]انضمي إلى مجموعات صغيرة وشاركي لحظات الضوء بين الجنسين. 3

[.المصطلحات



.
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فهم النوع

(األعمار المتوسطة)مصباح النوع

في هذا النشاط ستقوم

:المشاركات
تحديد وشرح القوالب النمطية الجنسانية التي يتعرضن لها في حياتهنب

األدوات
ابيح إعداد بطاقات كبيرة على شكل مص

.كهربائية لتكتب عليها المشاركات

دقيقة20: المدة الزمنية

لسلة لتقرأها كتابة االجابات على قطعة كبيرة من البطاقة على شكل مصباح ثم يتم تعليقها على س.4

.المجموعات األخرى

.مراجعة إجابات المجموعات األخرى وتحديد االجابات المتماثلة. 5

؟ "لحظة مصباح النوع"كيف كانت مشاركة •

ومية؟هل لديكم لحظات مشتركة؟ كيف تؤثر هذه االختالفات بين الجنسين على حياتنا الي•
ماذا يمكننا أن نفعل بشأن القضايا التي حددناها؟•



.
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فهم النوع
(األعمار األكبر)الصورة النمطية المدمرة 

في هذا النشاط ستقوم

:المشاركات

األدوات
: المدة الزمنية

بتحديد وتحدي القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع

ورق، أقالم، علب، أحجار، 
.كرات، إلخ

دقيقة30

وصف النشاط

اهيم الثالثة في تعريفات المف]مراجعة مفاهيم النوع االجتماعي والقوالب النمطية والقوالب النمطية الجنسانية / مناقشة .1

[.المصطلحات

تها في وسائل وضع قائمة بالصور النمطية الجنسانية التي قد تكون واجهتها شخصيًا أو لوحظت في مجتمعك أو شاهد. 2

(.بحجم البطاقة)كتابة كل صورة نمطية على قطعة الورق الخاصة بها . اإلعالم

.االستمرار في كتابة الصور النمطية حتى ال تتمكن من التوصل إلى أي شيء بعد اآلن. 3

.المناقشة كمجموعة الصور النمطية التي تضعها أمامك وكيف تشعر حيالها. 4

.يمكن لصقها على الحائط ، فوق العلبة ، إلخ. وضع كل بطاقات الصور النمطية التي أنشأتها كأهداف. 5

ت الصور نبدأ في كسر الصور النمطية بالوقوف على بعد مترين من األهداف ورمي شيء ما لضرب أو إسقاط بطاقا. 6
(.أحجار صغيرة أو كرات ، استخدم األقالم لشطبها)النمطية 



.
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فهم النوع
(األعمار األكبر)الصورة النمطية المدمرة 

في هذا النشاط ستقوم

:المشاركات

األدوات
: المدة الزمنية

بتحديد وتحدي القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع

ورق، أقالم، علب، أحجار، 
.كرات، إلخ

دقيقة30

:وصف النشاط: تابع

ة وجود قد تشمل األمثل. بعد أن يكون لكل فرد دوره، أضف الصعوبات لجعل تحطيم الصور النمطية أكثر صعوبة. 7

اء عدد محدود من الرميات في كل دور، وتحريك الهدف بعيد ا، وتغطية أعين الرماة، وربط القدم األيسر ألحد أعض

ت أمام الفريق والقدم األيمن لعضو آخر في الفريق مع ا وجعلهم يمشون مع ا للوصول إلى الهدف، مع إضافة عقبا

.األعضاء لتسلقها أو تحتها للوصول إلى الهدف

!نتخلص من كل قوالبك النمطية-نلعب العديد من الجوالت . 8

هل كان من السهل كسر الصور النمطية في النشاط؟•

ما هي طرق القضاء على الصور النمطية في مجتمعنا؟•

لماذا من المهم فهم الصور النمطية كجزء من القيادة؟ من يستطيع تحدي الصورة النمطية؟•

هل اكتشف أي شخص صورة نمطية جديدة من خالل اقتراح شخص آخر؟ •

ماذا يمكنك أن تفعل في مجتمعك لتقليل الصور النمطية؟•



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)حقوقي 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط

جميع األطفال لديهم نفس الحقوق•

يجب أن ندافع عن الفتيات إذا تعرضن لألذى من قبل الناس•

يمكننا المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر عدالً للفتيات•

8

لى ألعاب بسيطة متنوعة، ع/ أوراق وأقالم لوحة قالبة، ألعاب 
:  اختياري Snapسبيل المثال مجموعات من البطاقات للعب 

دمى أو مواد لصنعها

1 hrاألدوات المدة الزمنية

وصف النشاط

التحضير

.مع شخص بالغ مخصص" الراحة»نقوم دائًما بإنشاء بيئة آمنة وداعمة، ونعرض رمز المجموعة ومنطقة •

.مجتمعنامن الناحية المثالية، نختار األكثر صلة ب. ونستعد لتمثيله أمام المجموعة" هذا ليس عدال  "نختار أحد سيناريوهات •

":هذا ليس عدال  "سيناريوهات 

oمان في المدرسةالفتاة ال تشعر باأل. يجب عليها البقاء في المنزل وتنظيفه بدالً من ذلك. ال يسمح للفتاة بالذهاب إلى المدرسة .

.يقول لها بعض األوالد أشياء سيئة

oال تشعر بأنها على ما يرام وهي جائعة. تحصل الفتاة على طعام أقل من أخيها.

oيتعين عليها البقاء بالداخل بينما يُسمح ألخيها باللعب. الفتاة ال تستطيع اللعب بالخارج مع صديقاتها.



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)حقوقي 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط

جميع األطفال لديهم نفس الحقوق•

يجب أن ندافع عن الفتيات إذا تعرضن لألذى من قبل الناس•

يمكننا المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر عدالً للفتيات•

8

1 hrاألدوات المدة الزمنية

متابعة التحضير

ة حقيقية عندما نطلب منهم االنضمام إلى األنشطة ومشاركة أمثل. دعوة نموذًجا إيجابيًا معروفًا للمجتمع ويدافع عن الصواب: اختياري•

.يكون ذلك مناسبًا للمجموعة

.  اكتشف أو تحقق مما إذا كان بلدك قد وقع على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان•

. ال توجد مدرسة ؛ ممنوع اللعب ، ال غذاء صحي ، ال ديانات ؛ ال أمان": الجزيرة غير العادلة"نضع قائمة بقواعد •

.أثناء المقدمة[ 1" ]لدينا جميعًا حقوق"إذا كان لدينا إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، فنقوم بغناء أغنية اليونيسف •

:المقدمة

.للشخص الذي على يسارك" أنا أستخدم صوتي"ابدأ بالهمس، . 1

.يجب على هذا الشخص بعد ذلك أن يهمس بصوت أعلى قليالً للشخص الموجود على يساره. 2

.زيادة مستوى صوت كل شخص حتى يصرخ آخر شخص للمجموعة بأكملهانكررمع. 3

أخبر المجموعة أن بوب مارلي كتبها بعد زيارة هايتي والحظ مدى . معًا[ 2" ]انهض ، قف"أو بدالً من ذلك، غنوا أغنية بوب مارلي . 4

.عدم اإلنصاف وأن الناس كانوا فقراء للغاية هناك

عة، ألعاب بسيطة متنو/ أوراق وأقالم لوحة قالبة، ألعاب 
 Snapعلى سبيل المثال مجموعات من البطاقات للعب 

دمى أو مواد لصنعها: اختياري



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)حقوقي 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط

جميع األطفال لديهم نفس الحقوق•

يجب أن ندافع عن الفتيات إذا تعرضن لألذى من قبل الناس•

يمكننا المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر عدالً للفتيات•

8

1 hrاألدوات المدة الزمنية
عة، ألعاب بسيطة متنو/ أوراق وأقالم لوحة قالبة، ألعاب 

 Snapعلى سبيل المثال مجموعات من البطاقات للعب 
دمى أو مواد لصنعها: اختياري

1الجزء 

نشرح لهم .الجزيرة الغير عادلةنخبرهم أنهم سيسافرون إلى مكان يسمى . بالجلوس في دائرة، نطلب من الجميع إغالق أعينهم. 1

-جموعة كشف القواعد للم! أن األشخاص الذين يعيشون هناك غير سعداء ألن القائد القاسي هو المسؤول، وهي تمطر طوال الوقت

.إنه ألمر محزن حقًا

خبار القائد اللئيم في مجموعات صغيرة، سيقومون بإ. للزعيم الرهيب!" لقد اكتفينا"قرر سكان الجزيرة أن يقولوا، : نقدم النشاط. 2

.برأيهم في الموقف ولماذا القواعد غير عادلة

التفكير في نشجعهم على. نمنحهم بضع دقائق للتدريب على  ما سيقولونه. يتم تقسيم المشاركات انق إلى مجموعات صغيرة. 3

لشعور شراب صحي واللعب وممارسة شعائرهم الدينية وا/ سبب أهمية أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة وتناول طعام 

ر بالسعادة وتكوين نريد اللعب حتى نشع"على سبيل المثال، يمكن لكل شخص التحدث عن قاعدة مختلفة، على سبيل المثال . باألمان
".نحن بحاجة إلى طعام صحي لننمو ونطور أدمغتنا وليحمينا عندما نمرض"؛ !"صداقات



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)حقوقي 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط

جميع األطفال لديهم نفس الحقوق•

يجب أن ندافع عن الفتيات إذا تعرضن لألذى من قبل الناس•

يمكننا المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر عدالً للفتيات•

8

1 hrاألدوات المدة الزمنية
عة، ألعاب بسيطة متنو/ أوراق وأقالم لوحة قالبة، ألعاب 

 Snapعلى سبيل المثال مجموعات من البطاقات للعب 
دمى أو مواد لصنعها: اختياري

.إذا كان هناك وقت، نطلب من المجموعات مشاركة أفكارهم. 4

5 . ً م للتأكد من اشرح أنه في العالم الحقيقي، هناك مجموعة من القواعد تسمى حقوق اإلنسان كتبها القادة حول العال. لنأتي معا

دولتك أخبر المجموعة إذا كانت. وقعت العديد من الدول على هذه القواعد ووعدت باتباعها. أننا جميعًا سعداء وصحيون وآمنون

.قد وقعت عليها

عاسة أو نشرح أن لكل شخص الحق في الشعور باألمان والسعادة، وأنه يمكننا الدفاع عن األشخاص الذين يشعرون بالت. 6
.الخوف



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)حقوقي 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط

جميع األطفال لديهم نفس الحقوق•

يجب أن ندافع عن الفتيات إذا تعرضن لألذى من قبل الناس•

يمكننا المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر عدالً للفتيات•

8

1 hrاألدوات المدة الزمنية
عة، ألعاب بسيطة متنو/ أوراق وأقالم لوحة قالبة، ألعاب 

 Snapعلى سبيل المثال مجموعات من البطاقات للعب 
دمى أو مواد لصنعها: اختياري

:2الجزء 

ر العادلة؟ما الذي تعلمناه عن حقوق اإلنسان لدينا حتى اآلن؟ ما الذي أردنا تغييره في الجزيرة غي: نجلس في دائرة، اسأل. 1

عام الحق في الذهاب إلى المدرسة واللعب وتناول ط: نضف أي شيء مفقود إلى القائمة. نضع قائمة على اللوح الورقي. 2

.صحي وممارسة شعائرنا الدينية والشعور باألمان

الفتيات اللواتي عنالدفاععلى سبيل المثال، يجب عليهم . نشرح لهم أن بإمكانهم جميعًا جعل مجتمعاتهم وعالمهم أكثر إنصافًا.3

.يتعرضن لألذى من قبل اآلخرين

.  يش بهاالتي نشعر أننا يجب أن نع" قواعد النوع االجتماعي"حول " فهم النوع االجتماعي"نذكر المجموعة بما تعلموه في . 4

يمكن أن . احةأو الر/ يمكن أن تعني هذه القواعد أن الفتيات يفقدن أشياء مثل ما يكفي من الطعام والتعليم والمرح واإلنصاف و

.تتأذى الفتيات وتشعر بالحزن الشديد، وتكون محرومة بسبب هذه القواعد

الفتاة الرد على اطلب من. نشرح لهما أنكما ستقومان بتمثيل دراما صغيرة. نطلب من فتاة أن تنضم إليك في منتصف الدائرة. 5

ما تفعله أو تقوله كما لو كانت تفعل ذلك في الحياة الواقعية



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)حقوقي 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط

جميع األطفال لديهم نفس الحقوق•

يجب أن ندافع عن الفتيات إذا تعرضن لألذى من قبل الناس•

يمكننا المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر عدالً للفتيات•

8

1 hrاألدوات المدة الزمنية
عة، ألعاب بسيطة متنو/ أوراق وأقالم لوحة قالبة، ألعاب 

 Snapعلى سبيل المثال مجموعات من البطاقات للعب 
دمى أو مواد لصنعها: اختياري

.اجعله قصيراً جًدا وانتهي بمجرد توصيل الرسالة. الذي أعددناه" هذا ليس عدالً "نقم باستخدام بسيناريو . 6

، كيف بصفتكم صديقاتها: "ثم اسأل. اسأل المجموعة عن شعورها عند المشاهدة. في النهاية، اسأل الفتاة عما شعرت به. 7

.اشكر المتطوعة كثيرا على المساعدة". يمكنكم أن تدافعوا عنها؟

ي حالة الرسم، ف. في حالة التمثيل، يمكنهم استخدام الدمى. لتمثيل أو رسم الفتاة وأصدقائها للدفاع عن حقوقها: قدم نشاطهم. 8

.وزع قطعة من اللوحة القالبة وأقالًما إلى أزواج أو مجموعات صغيرة

لوقت نمنح الجميع ا. نسمح للمجموعة باختيار ما يفعلونه وما إذا كانوا يعملون بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة. 9

.للتصرف أو رسم أفكارهم
.نشارك مع المجموعة بعض األفكار الرائعة التي سمعتها ورأيتها أثناء تنقلك. في النهاية، نجمع الجميع معًا. 10
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1 hrاألدوات المدة الزمنية
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الختام

.اآلخريننطلب من الجميع تسمية شخص واحد في حياتهم يكون قدوة ألنهم يدافعون عن. نقف في دائرة. 1



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)معرض قدوتي أو المرأة المثالية 

ستقوم المشاركات 

:في هذا النشاط
.بالتعرف على نماذج نسائية من حولهم واإلقرار بإنجازاتهن•

8

1 hrاألدوات المدة الزمنية
الفنون والحرف وقرطاسية

وصف النشاط

؟قدوتكمن هي. ال تحتاج القدوة إلى أن يكون مشهورة، بل تحتاج إلى شخص يلهمك". قدوتي»قائمة المعايير الخاصة بكم من . 1

/  جتمعية فتيات كشافة أو ناشطة م/ يمكن أن تكون والدة أو عمة أو جدة أو قائدة مرشدات . هي بطلة، وقدوة تُلهم الفتيات" القدوة»

.ناشطة عالمياً أو أي قائدة أنثى/ دولة 
بها، وما بها اسمها أو صورتها أو قائمة أو صور لألشياء التي فعلتها والتي تلهمك، واالقتباسات من جاننقوم بإنشاء لوحة قدوتي. 2

.إلى ذلك

.شارك لوحة قدوتي مع باقي المجموعة. 3

ف اليدوية نقوم بتضمين عناصر إبداعية مثل الفنون والحر. نقوم بإعداد معرض مع مجموعتنا لعرض جميع أفراد عائلة القدوة.4

.والموسيقى والمسرحيات والدراما ومقاطع الفيديو والجداريات وما إلى ذلك

.دعوة الناس لزيارة المعرض وشاركهم إلهامك. 5

ماذا يمكننا أن نفعل لالحتفال بالنساء األكثر إلهاًما في حياتنا؟-

مجال عملهن؟/ ما هي التحديات التي قد تواجهها تلك الشابات كنساء في حياتهن -

كيف يمكننا إظهار التقدير للفتيات والنساء األخريات في حياتنا واالحتفال بإنجازاتهن؟-



حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان

(جميع األعمار)الصراخ والصياح 

:في هذا النشاط
.كن نشيًطا وعبّر عن المشكالت التي تهتمون بها بطريقة إبداعية•

8

1 hrاألدوات ال يوجدالمدة الزمنية

وا عن حددوا القضية التي تريدون التظاهر ضدها وابحث. أنتم ذاهبون إلى مظاهرة ضد عدم المساواة بين الجنسين

.شعار جيد ستشعرون جميعًا بالفخر عند ترديده

!كيف سترددون شعاركم؟ اذهب

.راخالهمس، أو التحدث، أو الغناء، أو الص: يجب أن يخبرك شخص واحد في مجموعتك اآلن بكيفية ترديد شعارك
!قم بتغيير التعليمات واذهب بشكل أسرع وأسرع حتى تختلط المجموعة بأكملها 



النوع والتغير المناخي
(األصغر سنا  )نحن جميع ا في هذا مع ا 

ستقوم المشاركات 
: في هذا النشاط

.بلعبة اإلنصاف لفهم سبب كون تغير المناخ أسوأ بالنسبة لبعض الناس أكثر من غيرهم

لعبة لفهم معنى االمتياز•

التحدث عن كيفية تأثير تغير المناخ على الفتيات بشكل مختلف•

٪ من 10أكواب كاملة من العصير بنسبة •
زجاجة ماء/ أباريق 2المجموعة 

٪ 10أكواب ماء لباقي كراسي المجموعة •
للمجموعة

٪ من 10بطاقات لكل العب ، يجب تمييز •
xالبطاقات بعالمة 

ر في هذا حاول أال تستخدم البالستيك القابل للتدوي)
(النشاط

17

المدة الزمنية

التحضير

.إذا لم يكن لدى مجموعتك فهم للمساواة بين الجنسين واالمتياز ، فهذا نشاط رائع لتقديم الموضوع

. ٪ من المجموعة90٪ من المجموعة وأكواب الماء لـ10تحضير أكواب العصير لـ 

.هذا النشاط أكثر مالءمة لمساحات االجتماعات الكبيرة

األدوات دقيقة30
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xالبطاقات بعالمة 

ر في هذا حاول أال تستخدم البالستيك القابل للتدوي)
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األدواتالمدة الزمنية دقيقة30

وصف النشاط

العب لعبة حول االمتياز والفرصة: 1الخطوة 

.  دقائق10نختار أي لعبة قيد التشغيل ونلعبها معًا لمدة •
.نختار شخًصا واحًدا لقيادة النشاط•
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:تعليمات لقائدة النشاط

.نوزع البطاقات عشوائيًا على المجموعة•
الحظ ما يحدث في . للجلوس على الكراسي Xبمجرد حصول كل شخص على بطاقة ، قم بدعوة من لديهم عالمة •

.حاول عدم إعطاء أي معلومات حول سبب ذلك. المجموعة

ريقًا من الماء نمنح الجميع على األرض أكوابًا وإب. نقوم بإعطاء الجميع على الكراسي العصير والمشروبات وإبريق الماء•

.للمشاركة
.ال تؤثر على المجموعة أو تحث على اتخاذ أي إجراءات. مراقبة المجموعة ومعرفة ما إذا كان أي شخص يشارك•
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استخالص المعلومات من اللعبة: الخطوة الثانية

ما هو شعورك حيال الجلوس على الكراسي أو على األرض؟•

ما هو شعورك تجاه المجموعة األخرى؟ هل تعتقد انه كان عادال؟ لماذا تعتقد أن مجموعة واحدة أعطيت أكثر؟•

هل كان هناك وقت شعرت فيه أنك عوملت بشكل غير عادل ألنك فتاة؟•

لمكان الذي نولد فيه يمثل هذا مواقف مختلفة نولد فيها جميعًا، ألنه ليس لدينا خيار بشأن ا. تم توزيع البطاقات بشكل عشوائي•

كان. ما نسيطر عليه هو ما نفعله كمجموعة وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض. أو ما إذا كنا قد ولدنا ذكوًرا أم إناث
.األشخاص على الكراسي يتمتعون بأكبر قدر من االمتياز وكان األشخاص على األرض يتمتعون بامتياز أقل
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.يتم منحها للبعض دون البعض اآلخر( لم يتم كسبها)االمتياز يعني حقًا أو فرصة :المربع الخارجي

إجراء مناقشة جماعية حول االمتياز وتغير المناخ: 3الخطوة 

دقيقة سيفوزون 20فقط األشخاص الذين يجلسون على كرسي ، أو الذين شربوا العصير في آخر . أنت اآلن تلعب لعبة جديدة

.امنحهم دقيقة واحدة إلكمال اللعبة. باللعبة

قبل المباراة األخيرة؟ لما و لما ال؟( عصير وكراسي محدودة)كمجموعة، هل انتهى بك األمر إلى مشاركة ما كان لديك 
اراة عادلة؟ماذا حدث عندما كان عليك أن تختار أن تحاول الفوز، أو تساعد اآلخرين على الفوز باللعبة؟ هل تعتقد أنها كانت مب
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األدواتالمدة الزمنية دقيقة30

.م قدر أقل من االمتيازكما في اللعبة األخيرة، يؤثر تغير المناخ علينا جميعًا، لكن تأثيرات تغير المناخ أسوأ بالنسبة للناس الذين لديه•

لطريقة، ال يسعنا وبنفس ا. إذا شارك كل شخص في اللعبة عصيره أو كرسيه قبل بدء المباراة األخيرة، لكان الجميع قد ربحوا على الفور•

أكد من معاملة النساء نحتاج إلى الت. االنتظار حتى يكون لتغير المناخ تأثير حتى نبدأ في أن نكون أكثر عدالً، ألنه سيكون قد فات األوان

!نا البعضمعا يمكننا دعم بعض. والفتيات معاملة عادلة ومتساوية للرجال والفتيان، حتى ال يكون تغير المناخ أسوأ بالنسبة لهم

تعون باالمتياز األكبر صف كيف يمكن أن يكون هذا مختلفًا بالنسبة لألشخاص الذين يتم. اذكر طريقة قد يؤثر بها تغير المناخ على الناس•
.واألقل
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ا: الصندوق الخارجي تأثير تغير المناخ على األشخاص األقل امتياز 

ن لديهم الكثير يمكن لألشخاص الذي. بسبب تغير المناخ، قد تتوقف بعض الخضروات عن النمو، وقد تموت بعض الحيوانات•

ا يزرعونه من المال شراء أنواع مختلفة من الطعام في المتاجر، لكن األشخاص األقل امتياًزا ليس لديهم خيار سوى تناول م

.لذلك قد ال يأكلون ما يريدون أو بقدر ما يريدون. أو يستطيعون تحمله

المناخ، قد يكون في بعض المجتمعات، عادة ما تكون النساء والفتيات مسؤوالت عن توفير المياه لألسرة، ولكن بسبب تغير•

ن هذه المشكلة النقطة المهمة هي أ. هناك القليل من المياه المتاحة، لذا يتعين عليهن السفر لمسافات أطول للحصول على المياه

ياء أخرى بدالً من ال تؤثر على الرجال والفتيان من هذه المجتمعات بنفس القدر، ألنها ال تعتبر مسؤوليتهم ويمكنهم القيام بأش
.ذلك



النوع والتغير المناخي

17

(األعمار المتوسطة)قوة الحلقة 

ي ستقوم المشاركات ف
: هذا النشاط

المدة 
األدواتالزمنية أوراق وأقالمدقيقة20

.االحتفال بمهاراتهن واستخدم نقاط قوتهن لتصبحن أبطال المناخ

.التفكير في مهاراتهن الفريدة
.النظر في كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الفتيات

:التحضير

.هظيم يجب إكمالإذا كانت الفتيات في مجموعتك لديهن القليل من الثقة بالنفس ألنهن يشعرن بالحد من عدم المساواة بين الجنسين، فهذا نشاط ع

وصف النشاط

احتفل بمهاراتك وشخصيتك كفتاة: 1الخطوة 

قد أن كل افة، نعتهل تم إخبارك من قبل أن هناك أشياء ال يمكنك القيام بها أو طرق ال يمكنك القيام بها ألنك فتاة؟ في حركة المرشدات وفتيات الكش

ة الستكشاف كل ما اليوم، ستحصلين على فرص! فتاة يجب أن تكون قادرة على أن تكون على طبيعتها، وأن تتعلم أشياء جديدة وأن تفعل ما تريد
!يمكن أن تكون عليه الفتيات وكيف يمكن أن يكون ذلك مفيًدا لحماية الكوكب
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(األعمار المتوسطة)قوة الحلقة 

ي ستقوم المشاركات ف
: هذا النشاط

المدة 
األدواتالزمنية أوراق وأقالمدقيقة20

.االحتفال بمهاراتهن واستخدم نقاط قوتهن لتصبحن أبطال المناخ

.التفكير في مهاراتهن الفريدة
.النظر في كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الفتيات

أنا بوبي، "ثال، على سبيل الم. هذا ال ينبغي أن يكون حول الشكل. تبدأ اللعبة مع شخص يقول اسمه وشيئين يحبهما في نفسه. 1

".أتسلق األشجار وأنا صديق جيد

ل الذي يصل يكرر الشخص األو. يجب على أي شخص في المجموعة يحب نفس الشيء عن نفسه أن يتسابق اآلن ألخذ يد بوبي. 2

."لدي فضولأنا عائشة ، أنا صديقة جيدة و"على سبيل المثال، . إلى يدها الشيء المشترك بينهما ويضيف شيئًا آخر عن نفسه

.تستمر اللعبة حتى يشارك الجميع األشياء التي يحبونها في أنفسهم ويكون لديك طابور طويل. 3
!توقفي لحظة للتعرف على قوتك واالحتفال بها كمجموعة من الفتيات يتمتعن بالعديد من الصفات المدهشة. 4
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(األعمار المتوسطة)قوة الحلقة 

ي ستقوم المشاركات ف
: هذا النشاط

المدة 
األدواتالزمنية أوراق وأقالمدقيقة20

.االحتفال بمهاراتهن واستخدم نقاط قوتهن لتصبحن أبطال المناخ

.التفكير في مهاراتهن الفريدة
.النظر في كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الفتيات

استكشف نقاط قوتك لتصبح بطل المناخ: 2الخطوة 

كيف ومتى تكون هذه الصفات مفيدة في الحياة؟. فكروا في الصفتين اللتين تمت مشاركتهما مع الجميع

اعدة اآلخرين كيف يمكنكم استخدامها للمساعدة في حماية الكوكب؟ ربما ستكون مفيدة للمساعدة في حماية الحيوانات والنباتات؟ لمس

على فهم ما هو تغير المناخ؟ أو لتغيير عاداتكم حتى ال تضر بالبيئة؟

!ريدةعلى قطعة من الورق، ارسموا األشياء التي يمكنكم القيام بها للمساعدة في حماية الكوكب، وذلك بفضل نقاط قوتكم الف



النوع والتغير المناخي

17

(األعمار األكبر سنا  )التحدث من أجل النساء

ي ستقوم المشاركات ف
: هذا النشاط

المدة 
األدواتالزمنية ال يوجددقيقة30

!بالتدرب على مهاراتهن في المناظرة خالل مناقشة نشاط حوض السمك

.اعرض الحقائق في ورقة الحقائق حول مساحة االجتماع: التحضير

وصف النشاط

.تعرف على كيفية تأثر النساء حول العالم بتغير المناخ من خالل التجول في مكان االجتماع•

إذا . ي المجموعة، سيجري أربعة مناظرين مناقشة، وفي الدائرة الخارجية، سيستمع باق(حوض السمك)في الدائرة الداخلية . قم بإنشاء دائرتين•

.خليةكنت في الدائرة الخارجية وتريد أن تصبح مناظًرا، فانتقل وانقر على أحد األشخاص على كتفه ليأخذ مكانه في الدائرة الدا

ي جميع األوقات يجب أن يكون نصف المتحاورين ف". هل النساء والفتيات أكثر تأثراً بتغير المناخ من الرجال والفتيان؟"موضوع النقاش هو •

!ال تتردد في إجراء مناظرة من جانب ال تتفق معه شخصيًا". ال"والنصف اآلخر إلى جانب " نعم"إلى جانب 

!حاول الدخول إلى الدائرة الداخلية مرة واحدة على األقل. يمكنك الدخول في المناقشة في أي وقت وعلى أي من الجانبين•
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(األعمار األكبر سنا  )التحدث من أجل النساء

ي ستقوم المشاركات ف
: هذا النشاط

المدة 
األدواتالزمنية ال يوجددقيقة30

!بالتدرب على مهاراتهن في المناظرة خالل مناقشة نشاط حوض السمك

:نصيحة للقائدة

:إذا بدأت المحادثة في التوقف في وقت ما، يمكنكم استخدام الحقائق التالية للمساعدة في تسهيل المناقشة

ثل العناية تقضي النساء ثالثة أضعاف عدد الساعات التي يقضونها في األعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر مثل الرجال كل يوم، م•

.بالمنزل واألطفال والطعام والماء، إلخ

.٪ أقل من الرجال على مستوى العالم23تكسب النساء •

.ثلثا البالغين األميين في العالم من النساء. في المائة فقط من أصحاب األراضي الزراعية13على الصعيد العالمي، تشكل النساء •

النساء فقط تشغل. من قبل الشريك الحميم في الغالب-تعرضت واحدة من كل ثالث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي أو الجنسي •

.٪ من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم24
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النساء . رضيتسبب تغير المناخ في الطقس المتطرف والكوارث الطبيعية من خالل تسريع دورة المياه على األ•

.مرة من الرجال للوفاة أثناء الكوارث14واألطفال أكثر عرضة 

لصحية الهامة يؤثر تعطيل الخدمات الصحية أثناء الكوارث الطبيعية على وصول الفتيات والنساء إلى الخدمات ا•

ؤولية جمع تتحمل النساء والفتيات مس. مثل الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة

المياه أقل يؤدي تغير المناخ إلى جعل توافر. في المائة من األسر التي ال تصلها المياه في الموقع80المياه في 

يضطررن إلى السفر قابلية للتنبؤ به في العديد من مناطق العالم بسبب الجفاف وتلوث المياه، مما يعني أن الفتيات

.لمسافات أطول لجلب المياه، مما قد يتسبب في تركهن المدرسة

عامالً مساهماً في الوقاية على األقل2025إذا استمرت االتجاهات الحالية، سيكون تغير المناخ بحلول عام •

.مليون فتاة من إكمال تعليمهن كل عام12.5

ض البكتيريا يمكن أن تسبب موجات الحر وعدم الوصول إلى المياه النظيفة من أجل النظافة الصحية المناسبة للحي•

.وااللتهابات
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.٪ من النازحين بسبب تغير المناخ هم من النساء80•

.  ٪ فقط من المندوبين من النساء30كان ، 2010و 2000في قمم األمم المتحدة بشأن تغير المناخ بين عامي 

في العمل يمكن استخدام المهارات والمعرفة التقليدية للمرأة في مجاالت االبتكار والغذاء والطاقة وإدارة النفايات•

.المناخي

.النساء في الخطوط األمامية الستجابات المجتمع للكوارث الطبيعية•

20سبة عندما تتاح للنساء نفس فرص الوصول إلى الموارد مثل الرجال، يمكن للمرأة زيادة غالتها الزراعية بن•

.في المائة17في المائة، مما يساهم في الحد من الجوع في العالم بنسبة 30إلى 
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ا لكم على استخدام حزمة أنشطة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لليوم العالمي للمرأة !شكر 
نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باألنشطة

31

أو ات الكشافة تصبحوا متطوعات في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيإذا كنتم مهتمين باالنضمام إلينا، فيمكنكم أن 

!معًااالنخراط في جمعية المرشدات والكشافة الوطنية التي تنتمين إليها، أو األفضل من ذلك، القيام باألمرين

.هنامقرها في األمريكتين؟ ابحثي عن الجمعية الوطنية لبلدك •

.هنامقرها في إقليم آسيا والمحيط الهادئ؟ ابحثي عن الجمعية الوطنية لبلدك •

.هنامقرها في أوروبا؟ ابحثي عن الجمعية الوطنية لبلدك •

.هنامقرها في أفريقيا؟ ابحثي عن الجمعية الوطنية لبلدك •

.هنامقرها في اإلقليم العربي؟ ابحثي عن الجمعية الوطنية لبلدك •
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https://www.wagggs.org/ar/our-world/africa/
https://www.wagggs.org/ar/our-world/arab-region/


قائمة المصطلحات
:مساحة شجاعة

ناك مدونة يجب أن تكون ه" الفضاء الشجاع"في . يشير هذا إلى جعل األطفال والشباب يشعرون بالدعم والراحة للتحدث عن تجاربهم

ين على التحدث باإلضافة إلى الشعور باألمان، يجب أيًضا تشجيع المشارك. سلوك متفق عليها داعمة وحساسة وتفهم التنوع واالختالف

.ومشاركة تجاربهم ومخاوفهم ووجهات نظرهم

:تغير المناخ
اخية الطبيعية التي تغير المناخ الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن نشاط بشري يغير تكوين الغالف الجوي ويضاف إلى التقلبات المن

.إن تغير المناخ يضر بالعالم الطبيعي ومجتمعاتنا، وهو أمر يهمنا جميعًا. لوحظت خالل فترات زمنية مماثلة

:التمييز
حدث يمكن أن ي. يحدث عندما يتصرف الناس بطرق تحد من حقوق اآلخرين وفرصهم وقدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع

اقف ويشمل المو. التمييز على أساس العرق أو الطبقة أو الجنس أو الجنس أو العمر أو الدين أو اإلعاقة أو العرق أو التوجه الجنسي

خصية أو والسلوكيات والممارسات التي تؤدي إلى معاملة الناس بشكل مختلف بسبب الخصائص االجتماعية بدالً من مهاراتهم الش

ة لتحقيق نفس يمكن أن يحدث التمييز أيًضا عندما يعامل الناس بالطريقة نفسها، وعندما يحتاجون إلى معاملة مختلف. قدراتهم أو حقوقهم

مييز، على سبيل المثال يمكن أن تواجه الفتيات أشكاالً مختلفة ومتعددة من الت. يمكن أن تكون السياسات والقوانين تمييزية أيًضا. النتيجة

.يمكن أن يتعرضن للتمييز بسبب سنهن وبسبب جنسهن

:التمكين
اف القوة التي وهذا يعني زيادة قوة الناس أو مساعدتهم على اكتش. توسيع قدرة الناس على التحكم في حياتهم واتخاذ خيارات حياتية مهمة

.يمتلكونها بالفعل
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قائمة المصطلحات

:جنس
عنفضالً ،والفتيانتياتوالفوالرجالالنساءبينوالعالقاتوأنثىذكراً المرءبكونالمرتبطةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةوالفرصالسماتإلىيشير

محددوقت/ قسياهم. االجتماعيةالتنشئةعملياتخاللمنتعلمهاويتماجتماعيامبنيةوالعالقاتوالفرصالصفاتهذه. والرجالالنساءبينالعالقات

النساءبيناتوتفاوتاختالفاتالمجتمعاتمعظمفيتوجد. معينسياقفيالرجلأوالمرأةفيوقيمومسموحمتوقعهوماالجنسيحدد. للتغييروقابل

منجزءهوالجنس. القرارصنعفرصعنفضالً ،فيهاوالتحكمالمواردإلىوالوصول،بهاالمضطلعواألنشطة،الموكلةالمسؤولياتفيوالرجال

والعمرالعرقيةوعةوالمجمالفقرومستوىوالعرقالطبقةوالثقافياالجتماعيللتحليلاألخرىالمهمةالمعاييرتشمل. األوسعوالثقافياالجتماعيالسياق

:المساواة بين الجنسين

بحون متشابهين ولكن ال تعني المساواة أن النساء والرجال سيص. يشير إلى التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية للفتيات والفتيان والرجال والنساء

لمرأة ولكن يجب المساواة بين الجنسين ليست قضية تخص ا. حقوق ومسؤوليات وفرص النساء والرجال لن تعتمد على ما إذا كانوا قد ولدوا ذكوًرا أم أنثى

ل من النساء والرجال تعني المساواة بين الجنسين أن مصالح واحتياجات وأولويات ك. أن تهتم وتشارك الرجال والفتيان بشكل كامل وكذلك النساء والفتيات

2المساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق اإلنسان . تؤخذ في االعتبار ، مع االعتراف بتنوع المجموعات المختلفة من النساء والرجال

.

:عدم المساواة بين الجنسين

م مبني اجتماعيا ، الجنس هو مفهو. يتم تعريفه على أنه تباين وعدم توازن في القوة والمكانة والحقوق والفرص بين النساء والرجال والفتيات والفتيان

لرجال في توجد في معظم المجتمعات اختالفات وتفاوتات بين النساء وا. ويحدد ما هو متوقع ، ومسموح به ، وقيم في المرأة أو الرجل في سياق معين

ييز ضد النساء ويؤدي ذلك إلى التم. المسؤوليات الموكلة ، واألنشطة المضطلع بها ، والوصول إلى الموارد والتحكم فيها ، فضالً عن فرص صنع القرار

3. والفتيات ومنعهن من التمتع بحقوقهن اإلنسانية
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قائمة المصطلحات

:التمييز الجنسي
.يشير إلى التمييز على أساس الجنس

انظر الحقوق-حقوق اإلنسان 

:قوة
.التمتع بحرية االختيار والعمل لتشكيل حياة المرء، بما في ذلك التحكم في الموارد والقرارات والمؤسسات الالزمة للقيام بذلك

:شرف
ث االضطهاد هو نتيجة استخدام االمتياز المؤسسي والسلطة ، حي. حق أو إعفاء من المسؤولية أو الواجب الممنوح كميزة أو ميزة خاصة

.يستفيد شخص أو مجموعة على حساب شخص آخر

:حقوق
ة للبقاء تتعلق الحقوق باحترام كرامة الناس وضمان حصولهم على الموارد الالزم. الحريات واالستحقاقات التي تخص الجميع ألنهم بشر

.والتطور والمشاركة في المجتمع

:النهج القائم على الحقوق
يهم تدعم مثل هذه األساليب أولئك الذين لد. يشير إلى األنشطة والبرامج والخدمات المصممة لتعزيز حقوق اإلنسان وإعمالها واحترامها

.سلطة أقل للمطالبة بحقوقهم ، مع تحميل المسؤولين عن المسؤولية للوفاء بالتزاماتهم تجاه أصحاب الحقوق
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قائمة المصطلحات
:الجنس

.يشير إلى االختالفات البيولوجية بين الفتيات والفتيان والنساء والرجال

:العنف الجنسي

اه، من هو أي فعل جنسي، أو محاولة للحصول على فعل جنسي، أو أي فعل آخر موجه ضد النشاط الجنسي لشخص ما باستخدام اإلكر"

ف بأنه اإلكراه الجسدي أو غير ذ. قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية، في أي مكان لك اختراق ويشمل االغتصاب، المعرَّ

5".الفرج أو الشرج باإلكراه بقضيب أو جزء أو شيء آخر من الجسم 

:القوالب النمطية

تمييز تساهم هذه التبسيط المفرط في ال. الصور الذهنية التي تنظم وتبسط مفهوم الفرد أو صورة شخص أو مجموعة من األشخاص

يات والفتيان تشير القوالب النمطية الجنسانية إلى المعتقدات السائدة على نطاق واسع حول خصائص وسلوكيات وأدوار الفت. والتحيز

.والنساء والرجال
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