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HeForShe  
 واملنظمة

 العاملية لحركة
 الكشافة
(WOSM) 



`

HeForShe

معلومات عامة عن

#HeForShe
 هي حركة التضامن العاملية

 التابعة لألمم املتحدة من أجل املساواة بني

 الجنسني.  توفر الحركة نهجاً منتظامً ومنصة

 مستهدفة حيث يستطيع جمهور عاملي أن

 يشارك ويصبح عامل تغيري من أجل تحقيق

 املساواة بني الجنسني يف حياتنا.  ولهذا الهدف،

 يقتيض وجود نهج ابتكاري شامل يحشد

 األشخاص من كافة الهويات والتعبري الجنساين

 كمنارصين واالعرتاف بالطرائق التي تجعل

الجميع يفيدون من هذه املساواة



`

HeForShe                 تدعو حركة األمم املتحدة

 األشخاص يف أرجاء العامل إىل الوقوف معاً

 كرشكاء متساوين من أجل وضع رؤية مشرتكة

 لعامل متساوي جنسانياً وتنفيذ حلول محددة

 ذات صلة باألوضاع املحلية، وذلك من أجل

 خري اإلنسانية.  منذ إطالق هذه الحركة يف 20

 أيلول/سبتمرب 2014 بدعم من اميا واتسون،

 سفرية األمم املتحدة للنوايا الحسنة، التزم

 ماليني الناشطني يف أرجاء العامل بتحقيق

املساواة بني الجنسني

 وشكلت حركة                       موضوع ما  

 يزيد عن مليارّي محادثة عىل وسائل التواصل

 االجتامعي وأنشطة خارج اإلنرتنت ووصلت إىل

.كل ركن من أركان العامل

HeForShe



 تجمع حركة األمم املتحدة واملنظمة العاملية

 للحركة الكشفية مجموعة أنشطة متهيدية بشأن

 املساواة بني الجنسني قامئة عىل حركة األمم

 املتحدة

 يستطيع جميع الكشافة أن يقوموا بهذه

األنشطة

 ميكن تكييف مستوى األسئلة واستكشافها  

   وفق نضج الشباب أو البالغني

املشاركني

كيفية استخدام

مجموعة العمل



 ميكن القيام بهذه األنشطة يف أي مكان وزمان -

 خالل نزهة، اجتامع دورية، مخّيامت أو دورات

تدريب

 وينبغي بقائد الكشافة أو املسّهل أن يجد

  .طرائق مبتكرة لتنفيذ األنشطة

 الرجاء مالحظة أنه ينبغي طبع بعض األنشطة

وقطعها
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األهــــــــــداف

 يهدف هذا التمرين إىل جعل الكشافة يدركون

أوجه الالمساواة املتصلة بالنوع االجتامعي

 

 ينبغي بالكشافة يف نهاية التمرين أن يتمكنوا

 من إعداد قامئة طرائق تجيز لهم أن يكونوا

 واعني اكرث بسلوكهم، ولضامن أنهم ينشئون بيئة

عادلة ومتكافئة ألنفسهم ولزمالئهم الكشافة
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 توفر الكشفية فرصاً للشباب يك يشاركوا يف برامج

 وأحداث وأنشطة ومشاريع تساهم يف منوهم

كمواطنني فاعلني

 

 بالتايل، يصبح الشباب من خالل هذه األنشطة

عوامل تغيري إيجايب يلهمون اآلخرين للعمل

 جميع الكشافة مدعوون لالنضامم إىل الحركة 

 العاملية بحلول عام 2020 وليصبحوا منارصين

 للمساواة بني الجنسني دعامً ألهداف األمم

املتحدة للتنمية املستدامة

 

تتألف مجموعة العمل من ثالثة أقسام هي:

معرفة السبب للعمل
االلتزام 

التخطيط لخطوتكم التالية 

 نريد أن يفهم الكشافة يف أرجاء

 العامل أهمية املساواة بني الجنسني

 وأهمية حركة                      التي

 تشكل حركة تضامن عاملية من أجل

املساواة بني الجنسني

كونوا مدركني

أسمعوا
صوتكم 

-1

-2

-3

HeForShe
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 ينبغي بقائد الكشافة يف نهاية هذه األنشطة

 أن ينسق مناقشة تركز عىل املساواة بني

 الجنسني واملفاهيم والوقائع الرئيسية التي

.ينبغي بالكشافة أن يكونوا قد اكتسبوها

 توفر مجموعة العمل هذه للكشافة

 معلومات تتيح لهم فهم قيمة القيام

 بعمل من أجل خلق عامل تسود فيه

 املساواة بني الجنسني
 

 ومن األهمية مبكان أن يكون

 الكشافني مزودين بكافة األدوات

 التي يحتاجونها يك يقفوا معاً إلنشاء

 قوة جريئة وبارزة من أجل منارصة

املساواة بني الجنسني

وستخلقون

عاملاً أفضل 

قوموا
 بالعمل 
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 قّسموا الفريق إىل
 مجموعات عشوائية

 مختلفة وأجيزوا
 لهم أن مينحوا إسامً

ملجموعتهم

 ابدأوا بنشاط شأن
 بناء هرم برشي أو

 كتابة كلمة “كشافة”
بأجسادهم

 حددوا مجموعة
 قواعد مختلفة لكل

 مجموعة بحيث يكون
 هناك مجموعة “حرة”

 واملجموعة األخرى
  مقّيدة

 معرفــة

 السبــب

 ينبغي باملجموعةللعمــل
 “املقّيدة” إنجاز

 األنشطة يف نصف
 الوقت، أو ال تستطيع

 املجموعة “املقيدة”
 التحدث خالل

 استكامل األنشطة
 بينام يٌسمح للمجموعة

“الحرة” بالقيام بذلك

 
 قرروا مع املجموعة
 “الحرة” ما ستكون

 العواقب إذا انتهكت
 املجموعة “املقيدة”

 أياً من القواعد، مثالً،
 ينبغي بكل من ينتهك

 القواعد أن ييبقى
 خارج النشاط لفرتة 30

ثانية

 اجمعوا األفرقة معاً يف
 نهاية النشاط وادعوهم

إىل تبادل تجاربهم النشاط 1
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 ارشحوا للكشافة أن القواعد التي أعطيت لهم
 هي مشابهة للقواعد التي تواجهها األنواع

االجتامعية املختلفة يف أجزاء من العامل

 اسألوهم إن ميكنهم التفكري ببعض القواعد
 )رسمية أو غريها( التي يبدو أنها تُطبق بصورة

رئيسية عىل الفتيان والفتيات

 ناقشوا كيفية الشعور بأن يخضع املرء ملعاملة غري
 عادلة واعملوا مع الكشافة لتحديد كيف ميكنهم
إنشاء/الحفاظ عىل بيئة كشفية عادلة ومتكافئة

 نورد فيام ييل بعض األسئلة التي ميكنكم أن: 
   تطرحوها

 ما كان شعوركم حيال كونكم يف   
املجموعة “الحرة” / “املقيدة”؟

 هل كان إمتام النشاط أصعب عندما  
 كنتم يف املجموعة الحرة أو يف املجموعة

“املقيدة”؟

 هل كان هذا النشاط عادالً؟ ملاذا؟ هل  
عوملتم قط بشكل غري عادل؟
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جدوا قصة حقيقية

 قوموا اآلن بأحجية-
 أخرى حيث أن لديكم

!6 أحجية للقيام بها

  جمعوا أحجية.
 يستطيع قائد الكشافة

 أن يجد طرائق مثرية
لعرض ذلك

 وفروا بالتعاون مع
 فريقكم أجوبة لألسئلة

يف كل أحجية

أقرأوا الوقائع

 معرفــة

 السبــب

للعمــل

النشاط 2
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األهــــــــــداف

 يهدف هذا النشاط إىل إذكاء الوعي وتوفري معلومات

 حاسمة تحث الكشافة عىل التفكري والتحدث عن

األنواع االجتامعية و)الال(مساواة

 ينبغي بالكشافة مغادرة هذا النشاط متمتعني

 بوعي أفضل بشأن التحديات التي يواجهها العديد

 من األشخاص يف حياتهم اليومية، والرغبة بالقيام

بتغيريات ايجابية يف مجموعتهم ومجتمعهم املحيل
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ما رأيكم بترصّف الرجل؟ ارشحوا رأيكم

ما رأيكم بترصّف املرأة؟ ارشحوا رأيكم

كيف كان يعقل أن تكون هذه الحالة مختلفة؟

 هل ميكنكم التفكري بحالة مشابهة حدثت معكم أو مع إحدى
صديقاتكم أو أقاربكم؟

ف
عن

ال
 

1 
ية

حج
األ

 تسري امرأة عائدة إىل املنزل عندما يبدأ رجل فجأة بقول أمور بذيئة لها.  تطلب منه

الكف عن مضايقتها ألن ذلك يزعجها.  يستمر الرجل بالتحدث إليها بطريقة فجة
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هل تعلمون؟

  أن امرأة من أصل ثالثة تعرّضت

 للعنف البدين و/أو الجنيس ارتكبه

الرشيك الحميم

 تظهر بعض الدراسات الوطنية أن

 نسبة من النساء تصل إىل 70٪

 تعرّضت لعنف بدين و/أو جنيس

ارتكبه الرشيك الحميم يف حياتهن

ف
العنــــ
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 وصل العنف ضد املرأة يف مايل إىل حد مل يكن

 بوسعنا تخّيله يف السابق.  ندفن أخواتنا اليوم

.ويحتمل أن ندفن بناتنا غداً

  نشاهد أزواجاً يقتلون زوجاتهم وال يُعاقبون.

 واألسوأ هو أن حتى األخصايني الطبيني أو

 رجال الرشطة أو القضاة يسألون ماذا اقرتفت

.املرأة؟  وكأن هناك طريقة لتربير قتلها

 وصل العنف ضد املرأة يف

 مايل إىل حد مل يكن بوسعنا

تخّيله يف السابق

أشـــــخـــــــــاص

حـقـيـقـيــــــون,

قــــــــصــــــــص 

حــقــــــيـقـيـــــــة 

“

”

16



Balla Mariko. Photo: UN Women/Gaoussou Cherif Haidara

 لذا، نظمت مؤخراً وبالتعاون مع شبان

 وشابات يؤمنون باملساواة بني الجنسني،

 مسرية شعبية مناهضة للعنف املنزيل يف

 باماكو، ما أدى إىل إنشاء الحركة الجامعية

كف العنف العائيل” وهي شبكة من

 النساء والرجال عىل نطاق البلد تعمل عىل 

.منع العنف املنزيل

لقراءة املزيد
unwomen.org/en/news/
stories/2016/11/from-where-i-
stand-balla-mariko 

unwomen.org/en/news/
stories/2016/11/from-where-i-
stand-maia-taran 

unwomen.org/en/news/
stories/2017/12/from-where-i-
stand-charles-kosgei 

 وصل العنف ضد املرأة يف

 مايل إىل حد مل يكن بوسعنا

تخّيله يف السابق

باالّ ماريكو
 ,40 

مالـــــي 

ف
العنــــ

)Halte aux Violences Conjugales(
“
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 فاطمة حامل بطفلها األول وتشعر مؤخراً مبرض شديد.  ويك تتمكن فاطمة من

 استشارة طبيب، ينبغي بها أن تقطع مسافة 16 ميالً سرياً عىل القدمني يك تصل إىل

 عيادة طبيب التوليد الوحيد يف البلدة لكنها شديدة املرض يك تتمكن من ذلك.

سيكون عىل فاطمة أن متكث يف املنزل وتأمل أال تسوء صحتها وصحة طفلها
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ة 
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ما هي املشكلة يف حالة فاطمة؟

ما هي بعض الحلول لحالة فاطمة؟

 هل ميكنكم التفكري بحالة مامثلة حدثت معكم أو مع أحد
أصدقائكم أو أقاربكم؟
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 أصيبت نسبة ٪58 من املراهقات

 والشابات  من الفئة العمرية

 15-24 عاماً بفريوس نقص املناعة

البرشية عام 2015

هل تعلمون؟
 متوت 830 امرأة كل يوم يف أرجاء العامل

 نتيجة أسباب ميكن تفاديها وتتعلق

 بالحمل والوالدة بحيث بلغ إجاميل عدد

  الوفيات  303,000 حالة وفاة عاملياً

عام 2015

صحة
 ال
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 مير جايسون بوقت عصيب يف املنزل ويشعر أنه ضعيف جداً.  يحاول التحدث إىل
 أصدقائه عن مشاعره لكن الجميع يقولون له “كن رجالً وترصّف كالرجال.”  ويقول

 له أصدقاؤه أيضاً أن “الرجال ال يبكون.”  يشعر جايسون أنه ليس هناك متنفساً
ملشاعره

ما الخطب يف هذه الحالة؟

كيف يستطيع أصدقاء جايسون أن يساعدوه؟

 هل ميكنكم التفكري بحالة مامثلة حدثت معكم أو مع أحد
أصدقائكم أو أقاربكم؟
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 وميوت 800,000 شخص كل

 عام نتيجة االنتحار الذي يشكل

 السبب الرئييس للوفاة بني

 الشباب من الفئة العمرية 29-15

.عاماً

هل تعلمون؟

 وعىل املستوى العاملي، يقّدر أن نسبة 20

 يف املئة تقريباً من الشباب يعانون من

 مشاكل الصحة العقلية كل عام )باتل، فليرش

 وآخرون، 2007؛ منظمة األمم املتحدة

.)للطفولة )اليونيسف(، 2012
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أشـــــخـــــــــاص

حـقـيـقـيــــــون,

قــــــــصــــــــص 

حــقــــــيـقـيـــــــة 

“
”

 كانت عائشة تنظر من نافذة منزلها وتراقب
 مجموعة من الرجال يقرتبون من أشقائها الذين كانوا

 يجنون املحاصيل.  ظنت أنهم أصدقاء األرسة ألنهم
 اقرتبوا من أشقائها.  وكانت والدتها غاجي تؤدي

 األعامل املنزلية حني سمعت ابنتها البالغة 13 عاماً
ترصخ قائلة “أمي، يقتلون أخويت

 ال تذكر غاجي الكثري بعد ذلك سوى أنها فرّت مع
 ابنتها إىل الريف املحيط.  عادتا الحقاً لدفن الشبان

 الذين قتلهم متمردون، شأنهم شأن العديد من
 الشبان اآلخرين. فاقمت عملية القتل التي شهدتها

عائشة حالتها العقلية الهشة أصالً

 أصبحت عنيفة تركل وتقاتل

الجميع

“
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 أصبحت عنيفة تركل وتقاتل الجميع” وفق ما أفادت
به غاجي وأضافت: “كنت عاجزة  عن السيطرة عليها

 قلقت غاجي عىل ابنتها التي كانت تعاين صعوبة
 يف التواصل وتختفي يف أغلب األحيان.  ففي حاالت
 الطوارئ، ميكن ملعدل االضطرابات العقلية الشائعة

 أن تتضاعف، وبوسع العنف القائم عىل نوع الجنس
 واالختطاف والفظائع الشنيعة أن تؤدي إىل اإلصابة

مبشاكل نفسية تستغرق اعواماً للشفاء منها

 تقدر منظمة الصحة العاملية أن شخصاً من بني كل  
 خمسة أشخاص يف مخيامت املرشدين داخلياً يحتاج إىل
 رعاية صحة عقلية.  لكن بالرغم من هذا الطلب الهائل

 وامللح عىل الرعاية، هناك فقط مرفق واحد متخصص
 بالصحة العقلية يف املنطقة بأكملها.  وشهد مستشفى

 األمراض العصبية والنفسانية الفيديرايل يف مايدوغوري
تزايداً كبرياً يف عدد مرضاه

عائـشة ،
نيجيــريا

لقراءة املزيد
https://www.afro.who.int/news/
healing-mental-scars-violence-
northeastern-nigeria

http://www.unwomen.org/en/
news/stories/2016/11/from-
where-i-stand-chum-sopha

http://www.who.int/en/news-
room/fact-sheets/detail/suicide

http://therepresentationproject.
org/film/the-mask-you-live-in/
the-issue/

Umar Musami, Psychiatrist, Photo: WHO/C. Onuekwe

“

“
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 يريد جورج أن يصبح ممرضاً وتريد ماري أن تصبح فتاة إطفاء.  هذا هو حلم كّل
 منهام، لكن التنميط الجنساين واملعايري املتعلقة بالجنسني تجعل من تحقيق حلمهام

وتوقعاتهام تحّدياً لهام

هل ينبغي برأيكم ان يسعيا إىل تحقيق حلمهام؟  ملاذا او ملَ ال؟ 

هل ميكنكم التفكري بتنميط مامثل بشأن كون املرء فتاة أو فتى؟ 

 هل ميكنكم التفكري بحالة مامثلة حدثت معكم أو مع أحد 
أصدقائكم أو أقاربكم؟
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 نسبة تسجيل الطالبات عاملياً هي

 منخفضة بشكل خاص يف مجاالت

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 )٪3(، ويف العلوم الطبيعية

 والرياضيات واإلحصاءات )5٪(،

 ويف الهندسة والصناعة والبناء

8٪((.

هل تعلمون؟

 تبلغ نسبة النساء الباحثات يف العامل حالياً

 أقل من ٪30، حيث تفيد بيانات اليونسكو

 )2014-2016( أن نسبة ٪30 فقط تقريباً

 من إجاميل عدد الطالبات يخرتن مجاالت

 تخصص تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا

.والهندسة والرياضيات يف التعليم العايل
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أشـــــخـــــــــاص

حـقـيـقـيــــــون,

قــــــــصــــــــص 

حــقــــــيـقـيـــــــة 

 أعمل ممرضاً معتمداً يف قسم الطوارئ يف”
 رايكجافيك.  ما ميكنني أن افعله هو أن أكون قدوة

يف عميل.  وعندما سمعت بحركة
 شكل ذلك يف الواقع لحظة وعي، إذ حثتني عىل 

 التساؤل عن جل ما أقوم به.  هل أنا كاره للنساء أو
أصنع قوالب منطية؟

  مثة مناوبات حيث أكون الذكر الوحيد يف الخدمة.
 أمر غريب أن يعمل املرء ممرضاً ذكراً، ال ينبغي

 باألمر ان يكون كذلك، بل ينبغي ان يكون مثل اي
مهنة أخرى

 مثة مناوبات حيث أكون

  الذكر الوحيد يف الخدمة.

 أمر غريب أن يعمل املرء

 ممرضاً ذكراً، ال ينبغي باألمر

ان يكون كذلك

 HeForShe

“

”
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الهوية

Gunar Pétursson. Video: HeForShe Equality Story 

 غونار بتورسون،
آيسلندا

 مثة مناوبات حيث أكون

  الذكر الوحيد يف الخدمة.

 أمر غريب أن يعمل املرء

 ممرضاً ذكراً، ال ينبغي باألمر

ان يكون كذلك

 أظن أن هذه هي الطريقة لحث الرجال عىل 
 امتهان هذا العمل وذلك من خالل إبراز املزيد
  من القدوات وهذا ما نقوم به هنا يف آيسلندا.

 فهذا العمل ليس لإلناث اكرث مام هو للذكور، بل
 ينبغي به ان يكون عمالً للجميع.  وينبغي بابنتي

 أن متتهن أي عمل تريد بغض النظر عن نوعها
االجتامعي وكذلك إبني

لقراءة املزيد
youtube.com/
watch?v=oFQ2DEZgWa4 

unwomen.org/en/news/
stories/2017/8/from-where-i-
stand-adao-paia 

heforshe.org/en/newsroom/
identity/my-dress-my-choice 

 HeForShe
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 كالرا وبيرت توأمان يف الحادية عرشة من العمل يسكنان يف املنزل نفسه مع والديهام
 وطفل شقيق.  يذهب بيرت إىل املدرسة كل يوم منذ كان يف السابعة من العمر.  أما

كالرا فقد كان عليها املكوث يف املنزل واملساعدة يف القيام باألعامل املنزلية

  هل برأيكم هذه حالة عادلة؟ ملاذا ال تتم
معاملتهام بالطريقة نفسها؟

  هل ينبغي بكالرا أن تكون يف املدرسة؟
ملاذا أو ملَ ال؟ ما هو برأيكم دور التعليم؟

  هل ميكنكم التفكري بحالة مامثلة حدثت
معكم أو مع أحد أصدقائكم أو أقاربكم؟

يم
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التعليم

 ويف فرتة املراهقة، ينقطع عدد

 أكرب من الفتيات عن الدراسة

 الثانوية ألسباب تشمل الحمل

 املبكر وتوقع أنه ينبغي بهن

.املساهمة يف األعامل املنزلية

هل تعلمون؟

 نسبة ٪48 من الفتيات تبقى

 خارج املدرسة يف بعض مناطق

 العاملو15 مليون فتاة لسن يف

 املدرسة االبتدائية حالياً مقارنة

بـ10 ماليني فتى
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أشـــــخـــــــــاص

حـقـيـقـيــــــون,

قــــــــصــــــــص 

حــقــــــيـقـيـــــــة 

 أنحدر من أرسة مزارعني تعيش يف املناطق الريفية”
 يف كمبوديا.  توقف معظم صديقايت عن الذهاب

 إىل املدرسة يف سن الـ11 وفقط عدد قليل منا واصل
 تحصيل دراسته حتى الثانوية.  قالت إحدى معلاميت:

 ‘ال ينبغي بك أن تدريس إذ ستكونني منشغلة دامئاً
باألعامل املنزلية

 ال زال األشخاص يقولون يل

 أن أجد زوجاً بدالً من متابعة

دراستي أو العمل مع الشباب

“

”
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Sinet Seap. Photo: UN Women/Mariken B. Harbitz

 ال زال األشخاص يقولون يل

 أن أجد زوجاً بدالً من متابعة

دراستي أو العمل مع الشباب

 كنت يف الـ17 من العمر عندما جئت إىل
 فنوم بن للدراسة.  كنت أدرس يف املساء

وأعمل مع شباب خالل نهاية األسبوع

 ال زال األشخاص يقولون يل أن أجد زوجاً بدالً
  من متابعة دراستي أو العمل مع الشباب.
 تؤكد هذه التجارب أهمية متكني الشابات

 يك يتحدين التنميط الجنساين ويحققن كامل
إمكاناتهن

 سينت سيب، 31،
كمبوديا

لقراءة املزيد
unwomen.org/en/news/
stories/2016/8/from-where-i-
stand-sinet-seap 

unwomen.org/en/news/
stories/2016/9/from-where-i-
stand-ileana-crudu 

unwomen.org/en/news/
stories/2017/10/from-where-i-
stand-lamija-gutic

التعليم

”
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 تعمل ماري وفنسنت يف الرشكة نفسها ويقومان باملهام نفسها بالضبط ويتمتعان
باملؤهالت ذاتها.  لكن ماري تحصل عىل أجر أقل مام يحصل عليه فنسنت

هل تودون أن تكونوا مكان ماري أو فنسنت؟  ملاذا؟

هل تعتقدون أنها سياسة عمل وبيئة عمل عادلة؟  ملاذا أو ملَ ال؟

 هل ميكنكم التفكري بحالة مامثلة حدثت معكم أو مع أحد
أصدقائكم أو أقاربكم؟



مل
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ا

5 
ية

حج
التعليماأل
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 يف ظل املعدل الحايل للتغيري، لن

 يتم سد الفجوة القامئة عىل النوع

 االجتامعي والبالغة نسبة 23٪

 عاملياً قبل حلول عام 2086، أو

لرمبا بعد هذا العام

 يضاف إىل ذلك أن أجر النساء يف

 معظم البلدان يبلغ يف املتوسط

بني ٪60 و٪70 من أجر الرجال

هل تعلمون؟

 تشارك نسبة ٪63 فقط من النساء

 من الفئة العمرية 25-54 يف العامل

 يف القوة العاملة مقارنة بنسبة

 ٪94 من الرجال من الفئة العمرية

نفسها
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أشـــــخـــــــــاص

حـقـيـقـيــــــون,

قــــــــصــــــــص 

حــقــــــيـقـيـــــــة 

 بعض الرجال ضايقوين وقالوا

 انهم قد مينحوين أعامالً إذا

تزوجت منهم لكني استمريت

 كنت يف الـ23 من العمر عاطلة عن العمل وأبحث”
 عن وظائف دون جدوى.  اقرتحت والديت أن أصنع

 الصابون وأبيعه، وكان بحوزيت 15 دوالراً أمريكياً
.ووصفة أساسية لصنع الصابون

 أشّغل حالياً 20 شخصاً ونصف عددهم هو دون
 الـ30 من العمر ومعظمهم نساء.  وّسعت نطاق
 أعاميل وأبيع أكرث من 10 منتجات اآلن، بدءاً من
 مواد التنظيف وصوالً إىل الصابون ومستحرضات

“

”
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 التجميل وكافة املواد هي عضوية.  تقّدر أعاميل
 التجارية حالياً بـ 700,000 دوالر أمرييك وأعتزم

.توسيع نطاقها عىل الصعيد الدويل

 مل يظن احد أين سأنجح يف أعاميل عندما بدأت،
 ورفض العديد من األشخاص أخذي عىل محمل
 الجد أو منحي عقوداً ألين كنت يافعة، حتى أن

 بعض الرجال ضايقوين وقالوا انهم قد مينحوين
“أعامالً إذا تزوجت منهم لكني استمريت

 ساندرا ليتيو، 29،
أوغندا

Sandra Letio. Photo: UN Women/Ryan Brown

لقراءة املزيد
unwomen.org/en/news/
stories/2017/4/from-where-i-
stand-sandra-letio 

unwomen.org/en/news/
stories/2018/1/from-where-i-
stand-ayk-sbaihat 

”
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 ساره تلميذة بارعة وتريد أن ترتشح ملركز رئيسة رابطة الطالب يف مدرستها والتي
 تقيض بإدارة أنشطة الطالب ومتثلهم يف املجتمع املحيل واملنطقة.  تحاول أن تتسجل

  كمرشحة لكن يحاول طالب آخرون واملعلمون ثنيها عن ذلك
وإعاقة حملتها ألنها فتاة

ماذا ينبغي بساره ان تفعل؟ 

ملَ برأيكم يثنيها أقرانها ومعلموها عن ذلك؟ 

 هل ميكنكم التفكري بحالة مامثلة حدثت معكم أو مع إحدى
 صديقاتكم أو أقاربكم؟



 وتحتل 11 امرأة منصب رئيسة

 دولة و12 امرأة منصب رئيسة

حكومة اعتباراً من ترشين األول/

.أكتوبر 2017

هل تعلمون؟

 كانت نسبة ٪22 فقط من

 الربملانيني الوطنيني من النساء

.حتى حزيران/يونيو 2016

© WSB Inc. / Lowie Van Camp
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أشـــــخـــــــــاص

حـقـيـقـيــــــون,

قــــــــصــــــــص 

حــقــــــيـقـيـــــــة 

“

”

 شجعتني شقيقتي التي تعمل محامية وناشطة يف
 مجال حقوق املرأة عىل أن أترشح يف االنتخابات
 املحلية.  ترددت يف البدء، إذ حتى إن تم اختيار

النساء فمن املتوقع أن يكن مجرّد تابعات

 حتى إن تم اختيار النساء

 فمن املتوقع أن يكن مجرّد

تابعات
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 مل يعجب يف البدء واقع أن تتسجل شابة
 كمرشحة أياً من صانعي القرارات املشاركني يف

 عملية االنتخاب.  قاوموين عند كل منعطف
 وقالوا أنه ال ميكنني الفوز بسبب عمري ونوعي
 االجتامعي.  لكني صنعت التاريخ بأن اصبحت

أصغرعضومجلس مدينة يف األردن

 حتى إن تم اختيار النساء

 فمن املتوقع أن يكن مجرّد

تابعات

 عبلة الحجايا، 28،
األردن

لقراءة املزيد
unwomen.org/from-where-i-
stand-abla-al-hajaia 

unwomen.org/from-where-i-
stand-lucia-del-socorro-basante 

unwomen.org/from-where-i-
stand-laura-bosnea 

unwomen.org/from-where-i-
stand-flor-isava 

unwomen.org/from-where-i-
stand-stella-cosmas-chetto 

Abla Al Hajaia. Photo: UN Women/Christopher Herwig
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1
 مطابقة املفهوم بالتزام
  مبادرة األمم املتحدة

 
أو تعريفها

النشاط 3

 معرفــة

 السبــب

للعمــل

HeForShe
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 يهدف هذا النشاط إىل جعل الكشافة يفهمون

 مبا تلتزم به حركة                   وتشجيعهم عىل

االلتزام باملبادرة

األهــــــــــداف

HeForShe
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الذكورة
 العنف املنزيل

 لفوارق يف الدخول إىل
 املرافق والخدمات  الصحية
 أو توافرها.  قد يكون هذا
 التباين افتقار إىل مرافق

 الصحة  اإلنجابية للنساء، أو
 االفتقار إىل إمكانية حصول
 الرجال عىل رعاية الصحة

.العقلية، وغريها

 العنف الذي يرتكبه
 الرشيك الحميم وأفراد

 أخرين من  األرسة والذي
 يتجىل من خالل االعتداء
 البدين والجنيس والنفيس

واالقتصادي

 هي سامت مرتبطة تقليدياً
 بالرجال والتي ميكنها أن
 تكون مقّيدة يف التنميط

الثقايف

 الفرق يف معدل الدخل
 استناداً إىل النوع االجتامعيي

 ينبغي عدم إعاقة أحد
 بتنميط سلبي يتعلق بهويته

 أومبن يحب أو بكيفية
التعبري عن نفسه

 الفجوة يف األجور بني

النوعني االجتامعيني

 التباين يف املجال

الصحي

HeForShe

HeForShe

HeForShe

HeForShe

HeForShe
HeForShe

  حركة

بشأن الصحة

  حركة

بشأن العنف

  حركة

بشأن الهوية
  حركة

بشأن العمل

 يبدأ العامل الذي تسود فيه
 املساواة بني الجنسني بفرص
 متساوية يف التمتع بحياة
 سليمة ومكتملة.  لكن

 الفجوات يف رعاية صحة األم
 والرضر الذي يخلفه فريوس
 نقص املناعة  البرشية/اإليدز
 واآلثار الضارة لزواج األطفال
  يحرمون املرأة والفتاة من

هذه الفرصة

 يتعرّض أشخاص يف أرجاء
 العامل كل يوم إىل أعامل
 عنف ترتاوح بني املضايقة
 عىل اإلنرتنت وصوالً إىل
 االعتداء املنزيل واالتجار
 بالبرش.  يجب عىل هذه

  األعامل أن تتوقف.   تبني
 

 عاملاً حيث ينبغي أال يشعر
 أحد بالخوف فقط بسبب

هويته

 ينبغي عدم إعاقة أحد
 بتنميط سلبي يتعلق
 بهويته أومبن يحب أو

بكيفية التعبري عن نفسه
 لن تتحقق املساواة بني
 الجنسني يف مكان العمل
 قبل حلول عام 2095*
 وفق ما تشري إليه بعض
  التقديرات، وهذا ليس
  جيداً ما يكفي.  تعمل

 
  اآلن إلتاحة فرص متساوية

وتوفري دخل عادل

حركة

حركة
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الجنس التحيز التعليمي

 السامت االجتامعية

 والفرص املتصلة بكون

املرء ذكراً أو أنثى

 الفرق يف املامرسات
 التعليمية واملواقف
 والتوقعات استناداً

 إىل النوع االجتامعي
 والحاالت الثقافية

واالقتصادية واإلثنية

  
 التعليم ليس حق
  من حقوق اإلنسان

 فحسب، بل هو أيضاً
 الطريقة األكرث فاعلية
 لتنمية االقتصادات
 وإنشاء مجتمعات

 سليمة والقضاء عىل
الالمساواة.  تؤمن حركة

 بأنه يحق لكل طفل 
 بالتعليم، فهو ميكّننا

.جميعاً

 متثيل غري مالئم
 للمجموعات القامئة

 عىل النوع  االجتامعي
 واملجموعات الثقافية
.واالقتصادية واإلثنية

النوع االجتامعيالنقص يف التمثيل

 السامت البيولوجية

لكون املرء ذكراً أو أنثى

HeForShe

HeForShe

HeForShe

HeForShe

  حركة

بشأن التعليم

  حركة

بشأن السياسة

 ال تزال املرأة ضعيفة
 التمثيل يف صناديق االقرتاع
 ويف مجالس الدولة يف ارجاء
  العامل رغم التقدم املحرز.

 لذا، تعمل

 عىل منح الجميع مقعداً
 عىل املائدة  وللحرص عىل
.أن تُسمع أصوات الجميع

حركة
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 HeForShe

 HeForShe

إلتزموا

 ما أن يحظى الكشافة باملزيد من التوعية

 باملساواة بني الجنسني، ينبغي تشجيعهم عىل

  مناقشة حركة األمم املتحدة

وااللتزام بها

 يستطيع الكشافة االلتزام عىل اإلنرتنت عىل

  املوقع الشبيك

 

 أو إمتام تعبئة صفيحة اإللتزام التي ميكن

إرسالها إىل حركة

بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايل 

HeForShe@unwomen.org.

HeForShe.org/commit/scouts
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Action plan

Commitment sheet

ADD YOUR VOICE. COMMIT TO HeForShe.
I am one of the billions who believe that everyone is born free and equal.
I will take actions against gender bias. discriminatiion and violence to
bring the benefits of equality to us all.
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 خططوا
 لخطوتكم

التالية
 ينبغي بالكشافة ان يفكروا بالطرائق التي

 تساعدهم يف حشد املنارصين والوقوف معاً

 ونرش الكلمة وتغيري العامل من خالل العمل يف

مجموعاتهم ومجتمعاتهم املحلية

 يستطيع الكشافة إما إطالق حملة توعية أو

 تنظيم نشاط أو حلقة عمل مركزين عىل أحد

 املجاالت املستكشفة، أو إعداد فيديو يدعو

 للمساواة بني الجنسني.  يستطيع الكشافة البدء

 من خالل تعبئة خطة العمل يف امللحق مع إضافة

 بعض األفكار ليتم تنفيذها خالل فرتة الثالثة

 اشهر التاليةوينبغي بالكشافة تبادل مشاريعهم

 مع املنظمة العاملية لحركة الكشافة )من خالل

نرشها عىل موقع                  وحركة

  وأن يتذكروا استخدام هاشتاغ  

عند نرشها عىل مواقع التواصل االجتامعي

Scout.org HeForShe

 #HeForShe
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Action plan
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A C T I O N

Exa m p l e :

Hold a fundraiser
for HeForShe

Mon. May 1st. 2017
12:00-4:00PM

Organize a bake sale
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مالحظة
نهائية 

 هناك كشافة وضعوا مبادرات مدهشة من أجل

 النهوض باملساواة بني الجنسني.  ينبغي أخذ

 تلك املشاريع يف الحسبان وتبادلها مع املنظمة

 العاملية لحركة الكشافة وهيئة األمم املتحدة

للمرأة.  كذلك، ينبغي تشجيعهم عىل االلتزام

 كام أن الجمعيات الكشفية الوطنية مدعوة هي

 أيضاً لتكييف مجموعة العمل وفقاً لسياقها

الخاص
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 راجعوا يف املوقع التايل

 أهداف التعلم من

 أجل أهداف التنمية

املستدامة

• Unesdoc.unesco.org/
images/0024/002474/247444e.
pdf 

 راجعوا يف املوقع

 التايل صفحات

مفيدة أخرى
• heforshe.org/en

• scout.org/heforshe

49

http://www.unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
http://www.heforshe.org/en
http://www.scout.org/heforshe


مالحظات
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املكتب الكشفي العاملي

تطوير الكشافة

اغسطس ٢٠١٨

املكتب الكشفي العاملي

مركز الدعم العاملي

مكتب كواالملبور

جناح رقم 3، الطابق ١7

مينارا سنرتال فيستا، رقم ١5٠

جاالن سلطان عبد الصمد

بريكفيلدز، 5٠47٠

كواالملبور، ماليزيا

الهاتف: ٠٠٦٠3٢٢7٦٩٠٠٠

الفاكس : ٠٠٦٠3٢٢7٦٩٠٨٩

worldbureau@scoutorg
scout.org

متت الرتجمة باإلقليم الكشفي العريب

ميكن للجمعيات الكشفية إعادة طباعته مع رضورة ذكر املصدر املعتمد

 إعادة النسخ مسموح للمنظامت والجمعيات الكشفية الوطنية األعضاء يف املنظمة

العاملية للحركة الكشفية وينبغي هنا إعطاء الفضل إىل املصدر

بدعم من

HeForShe.org 

@HeForShe 

#HeForShe


