
 صحفي  بيان
 للنشر الفوري 

WeRise   نسمو معًا هو تطبيق ألعاب محمول جديد للشباب لتعزيز المساواة

 المبنية على النوع االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 
م المتحدة للمرأة/ يزن عباساألم السيدة سوزان ميخائيل إلدهاجن، المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية، في حفل إطالق نسمو معاً. تصوير: هيئة  

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقادة الرأي   فيأطلق العشرات من الشباب   -  األردن   ، عمان–  األربعاء  6  يوليو  2022

نسمو معًا يهدف إلى تعزيز   WeRiseوممثلي الحكومات واألمم المتحدة اليوم في عمان باألردن تطبيق لعبة جديد يسمى  

ثر من نسمو معًا من قبل الشباب ومن أجل الشباب مع أك  WeRiseالمساواة المبنية على النوع االجتماعي. تم تطوير تطبيق 

الذين طوروا  إفريقيا  الشرق األوسط وشمال  في منطقة  بلدان  من ستة  الشباب  والمتطوعين  الشابات  المتطوعات  مائة من 

 محتويات اللعبة بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة. 

WeRise    نسمو معًا هو تطبيق تعليمي ترفيهي للهواتف الذكية متوفر باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية على متاجر

وهو يحتوي على العديد من المسابقات والبحث عن الكلمات وغيرها مما يسلط الضوء على الدور المهم    iOSاالندرويد و

ن أجل تعزيز المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتقريب المجتمعات  الذي يمكن أن يلعبه الشباب في التقريب بين الناس م

 وتعزيز المساواة بين أصوات وحقوق النساء والرجال تساويًا.

نحن :  وعلي هذا الصعيد قالت السيدة سوزان ميخائيل إلدهاغن المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية

ازدهاًرا.   مجتمعات أكثر مما يترتب عليه في جعل المجتمعات أكثر عدالً وشموالً  بإيمانًا راسًخا بدور الشابات والشبا نؤمن 

الشباب هم مستودع لتقدم المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة العربية بما في ذلك في مجال حقوق النساء والفتيات. التعليم 

فإن  هذا  لفي السنوات العشر القادمة ودوالر  مليار    ٨،١  المتوقع أن تنمو لتصل إلى الترفيهي صناعة عالمية متصاعدة ومن  

لشباب في جميع  ل  يتيحغني بالمعلومات والذي  الممتع واللتطبيق  هذا اتطوير  قاموا بهيئة األمم المتحدة للمرأة مع شركائها  

مما يجعلهم  المبنية على النوع االجتماعي  اواة  المسفرصة لمعرفة الزيد عن  أنحاء الدول العربية وحتى على مستوى العالم  

 . وكالء أقوى للتغيير

طّورت هيئة األمم المتحدة للمرأة ومجموعة من الشابات والشباب المتطوعون من مصر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس  

القو الخروج عن  أهمية  على  الضوء  لتسليط  السويد وهولندا  بدعم من حكومتي  اللعبة  هذه  النمطية  واألردن  الب واألدوار 

تم تطوير لعبة  وللجنسين وتغيير السلوكيات والمواقف تجاه األدوار التمييزية بينهم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

WeRise  الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين"تحت إطار البرنامج اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة    نسمو معًا  "

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women/men-and-women-for-gender-equality
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  االجتماعية عراف  وتعزيز اال  من أجل المساواة المبنية على النوع االجتماعيوالمواقف  والذي يهدف إلى تغيير السلوكيات  

 .األكثر شمواًل بين الجنسين

 نسمو معًا  WeRiseرا ريدمارك، سفيرة السويد في األردن: أنا متحمسة حقًا لتطبيق لعبة  سعادة السفيرة الكسندكما أفادت  

يساهم   أن  والشابات  التطبيق  وآمل  الشباب  من  والمزيد  المزيد  إشراك  العمل  في  النوع  في  على  المبنية  المساواة  أجل  من 

وشمال إفريقيا. من المشجع أن نرى اإلبداع في    االجتماعي وتمكين المرأة في األردن وفي جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط

 استخدام األلعاب كمنصة للتثقيف وزيادة الوعي وتعزيز المناقشات حول أدوار الجنسين والقوالب النمطية. 

####  

 :معلومات لوسائط اإلعالم

 

باستخدام   unwomenarabic@ انضم إلى المحادثة على وسائل التواصل االجتماعي وسائل التواصل االجتماعي:

  WeRise#  و االجتماعي_النوع_على_المبنية_ةالمساوا#و للمرأة_المتحدة_األمم_هيئة#ومعًا _نسمو#  التوسيم
 

   :االتصال  رجاء  المعلومات، من لمزيد

 

 في األردن  هيئة األمم المتحدة للمرأةب أخصائية االعالم ،مليحة بسامالسيدة 

 maliha.bassam(at)unwomen.org  :بريد إلكتروني

 

 

 هيئة األمم المتحدة للمرأة، المكتب اإلقليمي للدول العربية ب، االعالم، مستشارة الطنانيعال السيدة 

 ola.tanani(at)unwomen.org  :بريد إلكتروني
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