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املفاهيم األساسية

القيادات النسائية والرفاه املجتمعي

بالسلطة أو يحفزن أو يؤثرن عىل اآلخرين  أنهن يتمتعن  إليهن عىل  يُنظر  النسائية هن أفراد يف املجتمع  القيادات   إن 
نحو غاية أو هدف مشرتك. قد تشغل املرأة مناصب قيادية رسمية يف األدوار املنتخبة أو املوروثة أو املعينة يف األنظمة 

النساء قائدات بحكم مناصب أرسهن أو أزواجهن يف  اعتبار  الثقافية. كام ميكن  الدينية أو اإلدارية أو  التقليدية أو 
مثل  كقائدات غري رسميات بسبب عملهن  النساء  تعمل  قد  الرسمية،  القيادية  املناصب  إىل  باإلضافة  املؤسسات.  هذه 

والقروض  االدخار  أو مجموعات جمعية  النسائية  املنظامت  أو  الجمعيات  وقادة  الصحية  الرعاية  املعلامت وعامالت 
الخاصة  االحتياجات  والفتيات مثل ذوات  النساء  أو ملجموعات  املرأة  أو بسبب عملهن كمدافعات عن حقوق  القروية، 
تعمل كمدافعات  أن  النسائية  القيادات  أنواع  داخلياً. ميكن لجميع  النازحات  النساء  أو  الدينية  أو  العرقية  األقليات  أو 
النساء  متكني  يتم  عندما  برمته  املجتمع  عىل  االستفادة  وتعم  ملجتمعاتهن.  والشمولية  والرفاه  والسالمة  الصحة  لتعزيز 

النساء: يتم متكني  العامة واالجتامعية.   حيث  الحياة  القيادية عىل جميع مستويات  املناصب  وإرشاكهن يف 

والجرمية.1 	 العنف  أقل من  تشهد معدالت  التي  املجتمعات 

للجميع.2  	 أكرب  واجتامعي وسيايس  اقتصادي  تقدم  هناك 

البلدان املجاورة.3 	 البلدان للحرب مع  من غري املرجح خوض 

هناك مستويات أقل من عدم املساواة يف الدخل يف البلدان التي  	
املناصب  النسائية يف  القيادات  أكرب من  أعداد  توجد فيها 

 4 الترشيعية.

اتفاقية السالم بنسبة 53% ملدة 51عاماً عىل  	 من املرجح أن تستمر 
األقل إذا شاركت املرأة يف إنشائها 5.

القيــادات النســائية والوقايــة مــن العنــف املبنــي عــىل 
النوع االجتامعي واالستجابة له

النوع االجتامعي. ويرد أدناه عرض  العنف املبني عىل  كام أن قيادة املرأة ومتكينها أمران أساسيان ملعالجة 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  معالجة  النسائية يف  القيادات  بها  تسهم  التي  الحاسمة  الطرق  لبعض 

الجنسني يف  املساواة بني  الجنسني. ويتسبب عدم  املرأة واملساواة بني  النسائية عىل تعزيز متكني  القيادات  وتساعد 
النوع االجتامعي يف سياق  العنف املبني عىل  العنف املبني عىل نوع االجتامعي ومتكينه وإدامته.  يحدث  حدوث 
العامة.  الحياة  املوارد واملشاركة يف  االجتامعية والسيطرة عىل  السلطة  النوع االجتامعي يف  املبنية عىل  االختالالت 
املحيل واملجتمع  الفرد واملجتمع  تقريباً عىل مستوى  الحياة  الجنسني يف جميع مجاالت  املساواة بني  ويتجىل عدم 

العنف  التي تتعرض لها املرأة يف أشكال  السلطة  الهيكلية إىل إساءة استخدام  ككل. وتؤدي أوجه عدم املساواة 
املرأة بشكل فردي وجامعي وتحويل األعراف واألنظمة  التي يرتكبها األفراد واألرس واملجتمعات والدولة.6 إن متكني 

فيذرستون، أ.، اإلغاثة املسيحية ، الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، تريفند، واإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العامل. الحفاظ عىل اإلميان: دور القادة الدينيني يف استجابة لفريوس اإليبوال. تريفند/مايرو ريتيف، 2015.  1
.Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf/09/http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018.2018 ، املرأة نبع الحياة. املوازنة بني معادلة السلطة وقيادة املرأة يف السياسة واألعامل التجارية واملجتمعات املحلية  2

 /https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies أوراييل، إم. ملاذا النساء ؟ األمن الشامل واملجتمعات السلمية، 2015. مستخلص من  3
9789264210745-en/http://dx.doi.org/10.1787 .2014 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. املرأة والحكومة ورسم السياسات يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعزيز التنوع من أجل النمو الشامل، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  4

ملاذا النساء، 2015، ص 6.  5
املعايري الدنيا الخاصة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي  6

يبدأ تحول عالقات السلطة عندما يكون للنساء 
والفتيات حق تقرير املصري والحصول عىل املوارد 

والتحكم فيها. وليك يحدث ذلك، ينبغي أن تفسح 
النظم األبوية املجال أمام الهياكل القيادية أكرث شموالً 

ومتثيالً. 
 

مؤسسة بيل وميليندا غيتس. )7102( منوذج 
مفاهيمي لتمكني النساء والفتيات.

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies/
https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies/
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
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أن تساعد يف  النسائية  للقيادات  النوع االجتامعي. وميكن  املبني عىل  العنف  إنهاء  املنصفة هو يف صميم  والهياكل غري 
الجنسني بطرق عديدة، مبا يف ذلك: التي تحافظ عىل عدم املساواة بني  النساء والفتيات وتحويل الظروف  متكني 

التبعية للمرأة يف األرسة  	 التي تعزز أوجه عدم املساواة وتحافظ عىل املكانة  التأثري عىل املعتقدات واملواقف واألعراف 
املحيل. واملجتمع 

القرار.  	 وعمليات صنع  املجتمعية  الهياكل  يف  والفتيات  للنساء  إنصافاً  أكرث  ومشاركة  متثيل  توفري 

الوكالة.  	 تبني  التي  والثقة وغري ذلك من األصول  املهارات  لتنمية  األخريات ودعمهن  والفتيات  للنساء  القدوة  بدور  القيام 

والفتيات. 	 للنساء  واملساواة  والكرامة  السالمة  املزيد من  تحقيق  أجل  الجامعي من  العمل  وتعبئة  بناء ورعاية 

املجتمع. 	 القرار ضمن  فيها وصنع  املوارد والتحكم  النساء والفتيات إىل  اإليجايب عىل وصول  التأثري 

االجتامعي. وميكن  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  املرأة وحقوقها  وتدافع عن مصالح  النسائية  القيادات  متثل 
املجتمعية  القرارات  عمليات صنع  إطار  نظرها يف  واحتياجاتها ووجهات  املرأة  أصوات  وتعزيز  متثيل  النسائية  للقيادات 
وتوفري  االهتامم  تحسني  النسائية  للقيادات  االجتامعي.  وميكن  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  والربمجة  واإلنسانية 
الخدمات  النساء والفتيات عىل  النوع االجتامعي والدعوة إىل تحسني فرص حصول  املبني عىل  بالعنف  الخاصة  املوارد 

النساء  تجارب  املعلومات حول  وتبادل  للتعلم  املحيل  املجتمع  نقطة مدخل رئييس عىل مستوى  توفر  أنها  والعدالة.7 كام 
ملجموعات  بالنسبة  والسيام  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املتعلقة  واحتياجاتهن  وأولوياتهن  واهتامماتهن 

الخاصة واألقليات والالجئات. الشابات والنساء ذوات االحتياجات  مثل  أو األقل وضوحاً   / النساء املهمشات و 

والتخفيف من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  الزاوية يف جهود  النسائية حجر  القيادات  تشكل 
التصدي  املحيل يف  املجتمع  النسائية جهود  القيادات  تقود  ما  املحلية. وكثرياً  املجتمعات  له يف  والتصدي  حدته 

تنظيم  ذلك  وأثناءها وبعدها. ويشمل  الطوارئ  قبل حاالت  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 
املخاطر وتحسني  استجابة وتخفيف  وإنشاء خدمات ونظم  الناجني ومنارصتهم  الوعي ودعم  وزيادة  الحمالت 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  ملنع  تحفيزية  إجراءات  باتخاذ  واملطالبة  والفتيات  النساء  سالمة 

ــتعد  ــي تس ــي الت ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــة بالعن ــرق املعني ــة بالِف ــارات املتعلق  االعتب
لدعم القيادات النسائية  

التخطيط  عند  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  بالنسبة  االعتبارات  من  هناك عدد 
أفضل وجه.  املحيل عىل  املجتمع  النسائية يف  والقيادات  النسائية  القيادات  لكيفية دعم 

الفردية والجامعية  للنساء ميكن أن يكون يف حد ذاته تحوالً للخربات  القيادية  املهارات والقدرات  بناء 
النساء  والقدرات ومتكني  الثقة  يبني  أن  للنساء  القيادية  والقدرات  املهارات  لتطوير ودعم  للنساء. ميكن 

املنصفة.   العادلة وغري  السلطة غري  القوة يف داخلهن ومع اآلخرين لتحدي هياكل  إيجاد  من 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. دور القادة التقليديني يف منع العنف الجنيس والعنف املبني عىل النوع االجتامعي والتصدي له: النتائج املستخلصة من مقاطعتي كوازولو - ناتال والشامل الغريب وليمبوبو يف جنوب أفريقيا، 2010.  7
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مصالح  أحياناً  إنها قد تعزز  أو متكينهن بل  النساء  القيادية لصالح مساواة  املناصب  النساء يف  ال تعمل جميع 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ينبغي  أنه  يعني  الذكورية. وهذا  القيادة  ومنظورات 

املحيل  املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات ومصالح  متثل  التي  النسائية  القيادات  ماهية  بعناية  تقيّم  أن 
توجيه  أجل  املعلومات من  بناء أساس( واستخدام هذه  )انظر  املحلية  للمجتمعات  برسم خرائط  القيام  عند 

املساواة.  وتحقيق  النساء  لتمكني  الدعم  بناء  املختلفة يف  النسائية  القيادات  املتبعة إلرشاك  الُنهج 

القيادية،  األدوار  املرأة يف  النوع االجتامعي عائقاً أمام مشاركة  املبني عىل  العنف  يشكل 
القوى بني  املحلية ملعالجة اختالل توازن  العمل مع قادة املجتمعات  املهم جداً  ولذلك من 

الرجل واملرأة للبدء يف إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة املرأة يف القيادة.

الرسمية.  القيادية  والفرص  املناصب  النساء يف  أن تحول دون مشاركة  الثقافية واالجتامعية  للعادات  ميكن 
التدريب  أنهن قد ال يستطعن املشاركة يف  النساء تعني  التي تحد من تنقل  القواعد  املثال فإن  وعىل سبيل 
والدين  القانون  يدعمها  التي  األبوية  والنظم  الهياكل  فإن  ذلك،  املحلية. وعالوة عىل  عن مجتمعاتهن  بعيداً 

اللوايت يضطلعن مبناصب  النساء  النسائية ومتيز ضد  القيادة  تقدر  أو  تعرتف  قد ال  والثقافية  االجتامعية  واملعايري 
النسائية. للقيادة  متكيناً  أكرث  بيئة  لتهيئة  نطاقاً  األوسع  املجتمع  مع  العمل  املفيد  من  ولذلك  قيادية. 

املنزل واألرسة واملجتمع املحيل والتي ميكن أن تحد من  النسائية مسؤوليات متعددة داخل  القيادات  تتوىل 
مراعاة  مع  النسائية  القيادة  تعزيز  أو  النسائية  القيادات  إرشاك  ألنشطة  التخطيط  ينبغي  ومشاركتهن.  تواجدهن 

النساء ومسؤولياتهن املدفوعة وغري مدفوعة األجر مبا يف ذلك رعاية األطفال ورعاية أفراد األرسة وأفراد  التزامات 
النساء  العملية مع  الحقائق واألوجه  استكشاف هذه  املهم  والواجبات األرسية واملنزلية.  ومن  اآلخرين  املجتمع 
النساء والفتيات. كام ميكن أن  وتحديد كيف وأين ومتى يتم جدولة األنشطة بطريقة ال تضيف إىل عبء عمل 
القيادية.  القدرات  تنمية  أنشطة  املشاركة يف  والفتيات من  النساء  والنقل عىل متكني  الطفل  رعاية  ترتيب  يساعد 

إىل شبكات  والفتيات  النساء  إمكانية وصول  تبني  أن  النسائية  القيادات  لدعم  املبذولة  للجهود  ينبغي 
التمكني. وتؤثر  العالقات جزءاً مهامً من  النسائية وتعد  للقيادة  األقران واإلرشاد. إن متكني املرأة أمر حاسم 
القيادية وقدرتهن عىل املشاركة  النساء عىل املناصب  العالقات مع األقران عىل حصول  العالقات مبا يف ذلك 
االجتامعي مساعدة  النوع  املبني عىل  العنف  العاملني يف مجال  للموظفني  القيادة.8 وميكن  بفعالية يف فرص 

معا31ً.  العمل  النساء عىل  الداعمة ملساعدة  العالقات  تعزيز  املستقبل عىل  وقيادات  النسائية  القيادات 

النسائية يف حني ميكن تنفيذ بعض األنشطة يف  القيادات  قد تكون هناك حاجة إىل موارد لدعم 
القامئة، قد يكون من الرضوري تخصيص متويل لألنشطة  املجتمعية  املوارد  أو  القائم  الربنامج  إطار 

النسائية.9   القيادات  وشبكات  مهارات  وتعزيز  تنمية  يف  للمساعدة  واملبادرات 

أكرث  تحديد  النسائية يف  للقيادات  بسياق محدد  الخاصة  املتاحة  والفرص  القوة  ومواطن  والقيود  التحديات  تحليل  سيساعد 
العاملة  الِفرق  تقوم  بناء أساس(,   )انظر  املجتمع  قادة  أثناء رسم خرائط  النسائية.  القيادات  الدخول والنهج فعالية لدعم  نقاط 
النساء واملراهقات يف املجتمع املحيل مبا يف ذلك  القيادات من  النوع االجتامعي بجمع املعلومات عن  العنف املبني عىل  يف مجال 
النسائية  القيادات  تواجهها  التي  التحديات  مختلف  فهم  والفتيات.  النساء  من  مهمشة  أو  متنوعة  ميثلون مجموعات  الذين  أولئك 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  ِفرق  املهمشة أن متكن  الفئات  الذين ميثلون  القادة  التي يواجهها  التحديات املحددة  مبا يف ذلك 

املحلية. املجتمعات  الرسمية يف  الرسمية وغري  النسائية  القيادات  فعالية ودعم عمل  أكرث  نحو  املشاركة عىل  االجتامعي من 

https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/PathwaysSynthesisReport_0.pdf اتحاد برنامج أبحاث مسارات متكني النساء. التمكني: الرحلة ال الوجهة. مستخلص من  8
gender-equality-in-the-2030-agenda-for-/2/https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018 .2018 ، 2030 هيئة األمم املتحدة للمرأة. تحويل الوعود إىل عمل: املساواة بني الجنسني يف برنامج التنمية املستدامة لعام  9

sustainable-development-2018#view

 https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/PathwaysSynthesisReport_0.pdf
 https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/PathwaysSynthesisReport_0.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
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املقاربات 

ترد أدناه ثالثة مقاربات محتملة لدعم القيادات النسائية لتعزيز متكني النساء والفتيات وتحقيق 
املساواة.  إن األفكار املعروضة هنا ويف إطار أفكار لإلرشاك ليست شاملة ولكنها تشمل ما ييل: 1( دعم 

النساء يف املناصب القيادية 2( دعم القيادات الناشئة 3( تهيئة بيئة مواتية للقيادة النسائية.

تعتمد املقاربات واالسرتاتيجيات التي يعتمدها الفريق املعني بالعنف املبني عىل العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي عىل مجموعة متنوعة من العوامل، مبا يف ذلك:

املالمئة 	 السياق ومدى 

املتاحة.  	 واملوارد  الزمنية  الفرتة  طول 

املحيل. 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  من  النسائية وغريها  القيادات  وأولويات  واحتياجات  منظورات 

دعم النساء يف املناصب القيادية 

السياق والفرد. وكخطوة أوىل ميكن  الحالية مفيدة ستتفاوت حسب  القيادية  املناصب  النساء يف  التي تجدها  الدعم  أنواع  إن 
لتوضيح  التي قد تكون مفيدة  الدعم  أنواع  النسائية عن  القيادات  أن تسأل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 
القيادية أن يساعد عىل معرفة املزيد  النساء يف مختلف املناصب  ما ميكنك وما ال ميكنك تقدميه. ومن شأن إجراء مقابالت مع 

ومصالحهم.  احتياجاتهم  تلبي  قد  التي  التدخالت  أنواع  وكذلك  النسائية  القيادات  تواجهها  التي  واألولويات  التحديات  عن 

دعم القيادات الناشئة

املحلية عىل  املجتمعات  االجتامعي من خالل عملها مع  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تتعرف  قد 
إدماجها بشكل  التي ميكن  الرسمية  النسائية غري  القيادات  أو  القيادة،  إمكانات كبرية عىل  لديهن  الاليئ  النساء 
التغيري اإليجايب.  استكشاف فرص دعم  القرار أو املراهقات الاليت يسعني إىل  الرسمية لصنع  الهياكل  أفضل يف 

املجتمعية.  التنمية  وتعزيز  األفراد  متكني  ميكنهن  ناشئات  قائدات  بوصفهن  والفتيات  النساء  هؤالء 

تعزيز البيئة التمكينية للقيادات النسائية

النسائية  للقيادة  وأكرث مواتاًة  أمناً  أكرث  بيئة  تهيئة  أن تساعد يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
أن  النسائية  للقيادة  أكرث متكيناً  بيئة  تهيئة  التمكني. ومن شأن  العقبات وزيادة عوامل  تذليل  العمل عىل  من خالل 

النسائية  القيادات  قبول  وتعزيز  بالفعل  القيادية  املناصب  النساء يف  للنساء ومتكني  القيادية  الفرص  زيادة  يساعد عىل 
تستند  مقاربًة  تعتمد  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للفِرق  املحيل. ميكن  املجتمع  وإمكاناتها يف 

بأرسها.  املحلية  للمجتمعات  النسائية  القيادة  حققتها  التي  اإليجابية  النتائج  عىل  الضوء  لتسليط  الفوائد  إىل 
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مثال من املامرسة: وصفت مديرة لربنامج مناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي تجربة 
فريقها يف العمل مع النساء والرجال التقليديني لتحويل هيكل القيادة يف املجتمعات املحلية يف 

أقىص شامل الكامريون: 

»عندما بدأنا الربنامج قبل خمس سنوات، عملنا فقط مع النساء كمشاركات يف أنشطة الربنامج.  ولكن يف املجتمعات التي عملنا 
فيها، حددنا بعض الجمعيات النسائية غري الرسمية والنساء الجريئات اللوايت يقدمن الدعم للنساء بغض النظر عن التحديات التي 

تواجههن. ويف كل مجتمع، ساعدنا هؤالء النساء عىل التنظيم يف مجموعات من عرشة وساعدنا املجموعات عىل التسجيل لدى 
الوزارات بوصفها مؤسسات مجتمعية رسمية. وساعد ذلك النساء عىل اكتساب القوة واالعرتاف مع تعرض أقل لكل فرد.  كام أن 

أزواجهن كانوا أكرث دعامً لجهودهن مبجرد انتامئهن إىل منظامت مجتمعية معرتف بها وانضامم العديد منهم إىل »مدارس األزواج« 
التي تركز عىل دعم متكني املرأة والقضايا التي حددتها النساء.    

 عندما قمنا بتجريب مجموعة األدوات هذه، أمضينا املزيد من الوقت يف إرشاك القادة التقليديني الذين كانوا دامئاً من الرجال 
فقط.  وبعد الدورات التدريبية واملناقشات، اتفق القادة املجتمعني عىل الرتحيب برؤساء املنظامت املحلية النسائية يف الهيكل 

القيادي التقليدي. وعندما تحال قضايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي إىل املحاكم التقليدية يف تلك املجتمعات املحلية اآلن، 
تدار القضايا من قبل هؤالء القائدات الجديدات- نساء املنظامت املجتمعية املحلية.  ويتأكدن من أن القضايا تعالج بعناية وليس يف 

الفضاء املفتوح مثل الحاالت األخرى. ويدعمن النساء لتلبية احتياجاتهن العاجلة وإحالتهن إىل برنامج مناهضة العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي ويساعدن الناجيات عىل تسجيل الشكاوى لدى وزارة العدل«.  
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أفكار لإلرشاك 

دعم النساء يف املناصب القيادية    

واملهارات  املعارف  تعزيز  التدريب عىل 
األقران ومنتديات  شبكات 

الرشاكات وتكوين  التربعات  جمع 
واملكافأة التقدير 

دعم القيادات الناشئة

القيادة عىل  التدريب 
االجتامعي  املدين  التمكني 

والقروض باالدخار  الخاصة  املبادرات 
املراهقة الفتيات يف سن  مساندة 

اإلرشاد 

تعزيز البيئة التمكينية للقيادات النسائية

النسائية القيادة  تواجه  التي  للعوائق  التصدي 
القيادية الهياكل  مع  املنارصة 

والفتيات للنساء  القيادية  األدوار  حول  الجامعية  املناقشات 
الوعي وزيادة  التوعية 
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التدريب عىل تعزيز املعارف واملهارات  

املتعلق مبختلف  التدريب  تقديم  النسائية يف  القيادات  أن ترشك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
مجاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي كام هو مدرج يف أقسام أخرى من مجموعة األدوات هذه. كام ميكن للِفرق 
إضافية  معرفية  مجاالت  لتحديد  املتفانية  النسائية  القيادات  مع  تتباحث  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املجتمعية.   وميكن  القيادة  لتعزيز قدرتهم عىل  تنميتها  يرغبون يف  التي  املهارات  أو 
النسائية وفقاً  القيادات  لتنظيم دورات تدريبية من أجل  الربامج  النوع االجتامعي أن تنظر يف إدراج ميزانية مرنة يف خطط 

امليرسين  للحصول عىل خدمات  التعاقد  للِفرق  النسائية ميكن  القيادات  املشاورات مع  نتائج  وبناء عىل  بعد ذلك،  الحتياجاتهن.  
العنف  برامج مناهضة  التدريب خارج نطاق خربة  النسائية من  القيادات  أن تستفيد  املرجح  االقتضاء. ومن  الخرباء حسب 

بالعنف  املعنية  للِفرق  يتيح فرصة  أن  الخرباء ميكن  امليرسين  تنظيم دورات تدريبية مع  لذا فإن  النوع االجتامعي  املبني عىل 
ما ييل:  التي قد تكون ذات صلة  التدريبية  املواضيع  للتعلم معاً. وتشمل  النسائية  والقيادات  االجتامعي  النوع  املبني عىل 

الدولية   	 اإلنسان  حقوق 

الدويل  	 اإلنساين  القانون 

الوطنية 	 القوانني 

املنارصة 	

التواصل 	 مهارات 

التنظيمية 	 اإلدارة 

املالية 	 اإلدارة 

التربعات 	 جمع 

شبكات ومنتديات األقران

القيادات  النوع االجتامعي أن تساعد يف إنشاء شبكات من األقران تربط بني  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وميكن 
إىل أدوارها كقادة أو مجاالت اهتامم أو أولويات  النسائية داخل املجتمع املحيل أو عرب املجتمعات املحلية استناداً 

التحديات واإلحباطات  إقامة عالقات ومناقشة  النسائية من  القيادات  األقران أن متكن  محددة.  وميكن ملنتديات دعم 
النساء قادرات عىل  التي تكون  وتبادل األفكار ووضع خطط أو اسرتاتيجيات جديدة لتحقيق األهداف. ويف األوضاع 

الوصول اآلمن إىل التكنولوجيا، ميكن إنشاء شبكات األقران من خالل أدوات افرتاضية. عىل الرغم من أنه يوىص بعقد 
النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ذلك ممكناً. ميكن  يكون  أولية حيثام  لبناء عالقات  اجتامعات شخصية 

املرطبات  تقديم  أو  النقل  النسائية وتوفري وسائل  القيادات  بني  الجمع  أجل  للمنتديات من  ميزانية  أن تخصص  االجتامعي 
املحلية  املجتمعات  النسائية من  القيادات  تقوم  تبادلية حيث  زيارات  تنظيم  النظر يف  أيضاً  االجتامعات.  وميكنها  أثناء 

الشبكات والتعرض  أن يؤدي توسيع  الخربات واألفكار.  وميكن  لتبادل  بااللتقاء  بلدان مختلفة  أو حتى من  املختلفة 
املحلية.  املجتمعات  ما تكون محدودة داخل  غالباً  النسائية  القيادات  أن  التمكني وال سيام  إىل  التجارب  ملختلف 

املحيل 	 املجتمع  داخل  النسائية  للقيادات  منتظم  منتدى  استضافة 

الرسمية 	 وغري  الرسمية  النسائية  القيادات  بني  الجمع 

الوطنية  	 أو  املحلية  النسائية  /الرابطات  املرأة  تقودها  التي  واملنظامت  النسائية  القيادات  بني  اجتامعات  تنظيم 

املحلية/البلدان 	 املجتمعات  بني  الزيارات  تبادل  تيسري 

تكنولوجية مشرتكة 	 منصة  من خالل  النسائية  القيادات  ربط 
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جمع التربعات وتكوين الرشاكات

للعنف  واالستجابة  للتصدي  الجهود  طليعة  تكون يف  ما  وغالباً  املحلية  مجتمعاتها  الحتياجات  وثيق  فهم  النسائية  القيادات  لدى 
املبني عىل النوع االجتامعي.  ومع ذلك فإن الربامج اإلنسانية وال سيام الربامج التي تقودها املنظامت الدولية ال تشارك خربة 
التي  املنظامت  قائدات بحكم مشاركتهن مع  النساء  تعترب  األحيان  تؤجلها. ويف كثري من  أو  الكفاية  فيه  النسائية مبا  القيادات 
املنظامت يف االستجابة  التي تقدمها هذه  الكبرية  باملساهامت  اعرتاف متزايد  املرأة وهناك  أو منظامت حقوق  النساء  تقودها 

اإلنساين.    املجال  والتمويل يف  والتنسيق  التخطيط  آليات  إىل  الوصول  تواجهها يف  التي  الكبرية  العقبات  اإلنسانية، فضالً عن 

تنظر يف  أن  الدولية  املنظامت  تنفذها  التي  الربامج  النوع االجتامعي وال سيام  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
التي يتم تنظيمها يف جمعيات أو منظامت مسجلة.  ويف كثري من األحيان يكون لدى  النسائية  القيادات  إقامة رشاكة مع 

أو أطول أجالً من املنظامت  منظامت حقوق املرأة واملنظامت التي تقودها النساء أهداف وجداول أعامل أوسع نطاقاً 
للربامج  املهم  اإلنساين. ولذلك، من  الربنامج  لدورة  النوع االجتامعي وفقاً  املبني عىل  للعنف  برامج مناهضة  التي تقدم 

بغية  النساء  تقودها  التي  املرأة واملنظامت  أن تعمل مع منظامت حقوق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة 
املتبادل.   وينبغي ألي رشاكة أن تخدم مصالح منظامت حقوق  التعاون املتصلة مبجاالت االهتامم  استكشاف مجاالت 
العنف  برامج مناهضة  يقترص متويل  تنتقص من مهمتها وأهدافها. عندما ال  النساء وأال  تقودها  التي  املرأة واملنظامت 

املقررة  تنفيذ األنشطة  النساء من أجل  التي تقودها  املرأة واملنظامت  النوع االجتامعي عىل منظامت حقوق  املبني عىل 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  بدالً من متكينها. ميكن  املجموعات  بتقويض هذه  تخاطر  فإنها  سلفاً،  

املحتملة  اإلمكانيات  ومناقشة  املرأة  وأهداف منظامت حقوق  النساء  تقودها  التي  املنظامت  لفهم  اجتامعات  تنظم  أن 
املبني عىل  للعنف  مناهضة  برامج  تنفذ  التي  للمنظامت  الربنامج يف رشاكة متساوية.  ميكن  املشرتك ألنشطة  والتخطيط 

التدخالت  لتنفيذ  ليس فقط  النساء  تقودها  التي  املرأة واملنظامت  أن تستثمر يف منظامت حقوق  االجتامعي  النوع 
املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  الرشاكة ميكن  املنظامت. ومن خالل  لتقوية  أيضاً  بل  متبادل  لها بشكل  املخطط 

املرأة عىل املشاركة بشكل أكمل يف  النساء ومنظامت حقوق  التي تقودها  أن تساعد املنظامت  أيضاً  النوع االجتامعي 
القطري.   الصعيد  األموال املجمعة عىل  اإلنسانية والحصول عىل مصادر متويل إضافية مبا يف ذلك  الشؤون  تنسيق 

 
بتنسيق  املتعلقة  اإلنرتنت  واملوارد عرب  املبارش  التدريب  الحصول عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

أفضل استجابة  بناء  أفضل:  استجابة  بناء  مبادرة  بلغات متعددة من خالل  الجامعي  التمويل  وآليات  اإلنسانية  الشؤون 

النسائية.    القيادات  أدوات وموارد  املرأة يف دعم  النساء ومنظامت حقوق  التي تقودها  املنظامت  النموذج: معلومات  انظر 

التقدير واملكافأة

والتنمية  الرفاه  الكبرية يف تحقيق  الكايف إلسهاماتها  بالقدر  العاملي  الصعيد  باملرأة عىل  االعرتاف  يتم  التاريخ مل  عىل مر 
قيادتها دون  فعالة يف  لتبقى  أو  أمنية  بارزة ألسباب  النسائية غري  القيادات  السياقات، تظل  املحلية. ويف بعض  للمجتمعات 

النوع االجتامعي أن تشرتك مع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  الرجال. وميكن  التي تركز عىل  القيادة  إزعاج هياكل 
املعنية  الِفرق  أمام  السهلة  الطريقة  فإن  ومقدراً،  ذلك ممكناً  كان  الرؤية. حيثام  أفضلياتها من حيث  لفهم  النسائية  القيادات 

املجتمع وتقديرها.  مبساهامتها يف  علناً  االعرتاف  تتمثل يف  النسائية  القيادات  االجتامعي إلبراز صورة  النوع  املبني عىل  بالعنف 
 وميكن أن يكون االعرتاف يف شكل اقتباس أو تقدير أو شكر القيادات النسائية يف االجتامعات أو أثناء املقابالت أو 

https://www.buildingabetterresponse.org/
https://www.buildingabetterresponse.org/
https://www.buildingabetterresponse.org/
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املبني  بالعنف  للِفرق املعنية  أيضاً  العامة األخرى. وميكن  التعارف أو من خالل األماكن  اإلعالنات اإلذاعية أو يف مناسبات 
الدويل.  الوطني وحتى  الصعيدين  والجوائز عىل  والتقدير  للتمثيل  نسائية  قيادات  ترشح  أن  االجتامعي  النوع  عىل 

الوعي  لزيادة  بل  التقدير فحسب  ليس إلظهار  أمر مفيد  النسائية ومكافأتها  بالقيادات  االعرتاف  إن 
الفتيات.   فيهم  مبن  وإلهامهن  الناشئات  القائدات  ولتحفيز  النسائية  للقيادة  الدعم  وبناء 

التدريب عىل القيادة

التدريب  والناشئة يف  الحالية  النسائية  القيادات  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
الهياكل  التفكري يف  واملراهقات  للنساء  التدريب ميكن  مشرتكاً. من خالل  نسائياً  نهجا  الذي يطبق  القيادة  عىل 

وتحديد  الجامعية  والسلطة  الشبكات  لتعزيز  الفرص  واستكشاف  الفاعالت  القائدات  وخصائص  القامئة  القيادية 
أن  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املطلوب تطويرها.  وميكن  املهارات واملعارف  مجاالت 
املحددة بشكل مشرتك.  االحتياجات  إىل  استناداً  الناشئات  للقائدات  إضافية  تدريبية  تنظيم دورات  تساعد يف 

القيادة.  التدريب عىل  لتقديم  تستكشف خيارات مختلفة  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  الخاصة  للربامج  وميكن 
املعرتف  والفتيات  النسائية  القيادات  تيسريه من جانب  االشرتاك يف  أو  القيادي  التدريب  املثالية ميكن تسهيل  الناحية  ومن 

النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  املرأة. ميكن  أو منظامت حقوق  النساء  التي تقودها  املنظامت  بهن يف 
تيسريه.  املشاركة يف  أو  التدريب  لتقديم  النسائية وتدعمها  القيادات  تشارك  أن  الدولية  املنظامت  تنفذها  التي 

التدريب    انظردليل 
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التمكني املدين االجتامعي 

الحياة  والفتيات يف  النساء  تعزز مشاركة  التي  األنشطة والخدمات  املدين من خالل  االجتامعي  التمكني  تعزيز  ويتم 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  االجتامعي.10 ميكن  التغيري  وتنظيم  تعبئة  العامة فضالً عن فرص 

داعمة  عالقات  وتكوين  االجتامعية  شبكاتهن  لتوسيع  فرصاً  والفتيات  للنساء  تتيح  التي  األنشطة  من  مجموعة  تنفيذ 
حيزاً  والفتيات  للنساء  املخصصة  اآلمنة  املساحات  توفر  اإلنسانية  السياقات  ويف  الجامعية.  قوتهن  وتعزيز  واسرتاتيجية 
للنساء  اآلمنة  للمساحات  واملطلوبة  املعيارية  الخمسة  األهداف  أحد  أن  والواقع  التمكني.  أبعاد  البعد من  لهذا  حاسامً 

توفري  يتلخص يف  والفتيات،  للنساء  اآلمنة  املساحات  أدوات  يف مجموعة  والفتيات( كام ورد  للنساء  آمنة  والفتيات )مساحة 
واحتياجاتهن بشكل جامعي.11  إىل حقوقهن  االنتباه  الرأي ورفع  إبداء  والفتيات وتشجيعهن عىل  للنساء  آمن  مكان 

أن  املدين  االجتامعي  التمكني  تعزز  التي  لألنشطة  ميكن 
ميكن  الناشئة.  النسائية  للقيادات  خاص  بشكل  مفيدة  تكون 
التشاور  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 

واإلبداعية  املناسبة  الخيارات  لتحديد  والفتيات  النساء  مبا مع 
يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

النساء  	 أولويات  الستعراض  واجتامعات  مناقشات  تنظيم 
املحيل. املجتمع  يف  والفتيات 

للنساء/الفتيات.   	 أو جمعيات  منتديات  إنشاء  دعم   

األقران. 	 الشبيك بني  الربط  استضافة أحداث 

املشرتك. 	 التعلم  إقامة صالت من خالل  والفتيات  للنساء  املهارات حيث ميكن  لبناء  تنظيم فرص 

املشرتكة.  	 املبادرات  بناء عالقات من خالل  للنساء  املحلية حيث ميكن  املجتمعات  لتنمية  مشاريع  تنظيم 

للدفاع عن  	 والنظم  املنظامت  التواصل مع  اإلنساين ومساعدتهن عىل  التنسيق  آليات  إىل  والفتيات  النساء  توجيه 
احتياجاتهن.

واألفكار. 	 الشواغل  لتبادل  والفتيات  للنساء  عامة  فعاليات  استضافة 
ميكن للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي قراءة املزيد حول التمكني االجتامعي املدين 

والعثور عىل أفكار لألنشطة ذات الصلة مبجموعة أدوات املساحات اآلمنة للنساء والفتيات التابعة  للجنة 
)gro.srednopservbg( اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية: املساحات اآلمنة للنساء والفتيات

املبادرات الخاصة باالدخار والقروض 

بوسع الربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تدعم متكني املرأة اجتامعياً واقتصادياً من خالل دعم 
جمعيات االدخار والقروض القروية )جمعية االدخار والقروض القروية(.   وتشمل جمعية االدخار والقروض القروية 

مجموعات من النساء )51-52 عادة( الاليت يسهمن باملدخرات يف صندوق جامعي الذي ميكن لألعضاء الفرديني الحصول 
عىل قروض منه أو التامس املساعدة يف حاالت الطوارئ. ميكن لزيادة حصول النساء عىل املوارد املالية أن تزيد من 

الفرص األخرى املتاحة للنساء مبا يف ذلك فرص املشاركة يف األنشطة القيادية. كام يساعد الطابع االجتامعي والجامعي 
جمعية االدخار والقروض القروية، الذي يتطلب أهدافاً والتزامات مشرتكة، عىل تعزيز العالقات والخصائص الداعمة 

لجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية. املساحات اآلمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات لتعزيز متكني النساء والفتيات يف األوضاع اإلنسانية، 2020. ص. 397.   10
لجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية. املساحات اآلمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات لتعزيز متكني النساء والفتيات يف األوضاع اإلنسانية، 2020.  11

أنا امرأة ولكن أنا قائدة. أنا نقطة مركزية للمجتمع. إن 
النساء والرجال يأتون إلّيطلباً للحصول عىل التوجيه واملشورة 
واملعلومات، وأنا أعمل جاهدة للتأكد من أن الجميع يعرف 

االحتياجات التي تشاركني فيها النساء والفتيات وأن املجتمع 
يدعم حقوق املرأة ويحرتمها.

- متطوعة مجتمعية وعضوة نشطة يف املساحة    
    اآلمنة للنساء والفتيات يف لبنان

http://www.gbvresponders.org
https://gbvresponders.org/empowerment/ease-approach/
https://gbvresponders.org/empowerment/ease-approach/
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للقيادة الجيدة. وعالوة عىل ذلك، يتيح الهيكل اإلداري لجمعية االدخار والقروض القروية للقيادات النسائية 
الناشئة اكتساب الخربة يف العمليات الدميقراطية فضالً عن اتخاذ القرارات بطريقة شفافة وشاملة للجميع. 

ميكن للربامج الخاصة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تدعم جمعية االدخار والقروض القروية املبنية داخل 
مجتمعاتها املحلية أو أن تحدد القيادات النسائية الناشئة داخل جمعية االدخار والقروض القروية لتقديم الدعم من 

خالل التدخالت األخرى. وبوسع الربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي املهتمة ببدء جمعية االدخار 
والقروض القروية أن تشارك املنظامت املتخصصة يف تدخالت سبل العيش، أو أن تنفذ برنامجاً ثابتاً لجمعية االدخار 

والقروض القروية مثل نهج التمكني االقتصادي واالجتامعي والذي تم تصميمه خصيصاً للربامج املناهضة للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي. يشمل إطار نهج التمكني االقتصادي واالجتامعي ثالثة عنارص متتالية:  1. جمعية االدخار والقروض 

القروية للنساء فقط، 2. مجموعة مناقشة نوع اجتامعي مع الرشكاء أو أزواج أعضاء جمعية االدخار والقروض القروية 
الستكشاف أعراف النوع االجتامعي واإلدارة املالية عىل مستوى األرسة، و 3. التدريب عىل اكتساب املهارات. 

ميكن للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تتعلم املزيد عن إطار عمل نهج التمكني االقتصادي 
)gro.srednopservbg( واالجتامعي الخاص بلجنة اإلنقاذ الدولية هنا: نهج التمكني االقتصادي واالجتامعي

مســاندة الفتيات يف سن املراهقة 

النوع  املبني عىل  للعنف  بشدة  بسنهن ونوع جنسهن، وهن معرضات  املرتبط  والعنف  التمييز  املراهقات من  تعاين 
املبكر/القرسي وبرت  الزواج  النوع االجتامعي مثل  املبني عىل  العنف  اإلنسانية. وبعض أشكال  االجتامعي يف األوضاع 

النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  الربامج  إن  املراهقات.  تُرتكب إىل حد كبري ضد  التي  التناسلية لإلناث  األعضاء 
االحتياجات  لتلبية  التدخالت  تكييف  قادرة عىل  وتنفيذها  الربامج  تصميم  الفتيات يف  تركز عىل  التي  االجتامعي 
الفتيات  قيادة  تعزيز  يف  أيضاً  املصممة خصيصاً  التدخالت  تساعد  أن  املمكن  باملراهقات. ومن  الخاصة  واملصالح 

املستقبل.   واألمم يف  للمجتمعات  قائدات  بوصفهن  الفتيات  أمام  الفرص  وتوسيع  املحلية  املجتمعات  يف 

التدخالت  االعتبار  تأخذ بعني  أن  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الخاصة  الربامج  وبوسع 
بناء مهارات  ناشئات وذلك من خالل  قائدات  الفتيات بوصفهن  العمل مع  املتعمدة يف  الربنامجية 

القيادات اإلرشادية.  الفتيات مع  القيادة واملنارصة واالتصال فضالً عن رشاكة  الفتيات يف 

املراهقات واحتياجاتهن يف تدخالت  تركز عىل حقوق  أن  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
القرسي.   / املبكر  الزواج  الجنسية واإلنجابية ومنع  والحقوق  الصحة  إىل  والوصول  الفتيات  تعليم  تعزيز  أخرى مثل 

الفتيات يف توجيه مثل هذه  الفتيات، فإن مشاركة  عىل الرغم أن مثل هذه التدخالت ال تركز بشكل مبارش عىل قيادة 
العنف  للمراهقات ومنع  املتاحة  الدعم والفرص  تعزيز  القيادية. كام يؤدي  املهارات  تبني  أن  التدخالت من شأنها 
القيادة يف املستقبل.  إمكاناتهن يف  الفتيات وإمكاناتهن مبا يف ذلك  النوع االجتامعي إىل زيادة استقالل  املبني عىل 

وقيادتهن:  لزيادة فرصهن  املراهقات  لدعم  العملية  واألدوات  املوارد 

اإلنسانية  	 األزمات  أجلهم يف  الشباب ومن  العمل مع  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  للجنة  التوجيهية  املبادئ  تتضمن 
//:sptth :)002 الصفحة( الشابات  قيادة  يتضمن توصيات لدعم  واألزمات املستمرة )0202( مرفقاً 

 dna htiw gnikroW no senilediuG CSAI/20-1202/selif/metsys/gro.eettimmocgnidnatsycnegaretni
fdp.0_sesirC detcartorP dna nairatinamuH ni elpoeP gnuoY rof
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النوع االجتامعي يف األوضاع  	 املبني عىل  بالعنف  الخاصة  الربامج  الدولية عدة مقاربات لربمجة  اإلنقاذ  ووضعت لجنة 
املراهقات وبرنامج  املراهقات عىل نحو أكرث فعالية مبا يف ذلك فتيات الشمس وبرنامج مهارات حياة  اإلنسانية إلرشاك 

الفتيات  الدولية بشأن دعم املراهقات هنا:  الوصول إىل موارد لجنة اإلنقاذ  الفتيات، وهو برنامج إرشادي.  وميكن  متكني 
 )gro.srednopservbg( املراهقات 

الطوارئ مبا يف ذلك مقاربة  	 املراهقات يف حاالت  احتياجات  بتلبية  تتعلق  تقارير وتوجيهات  الالجئات  النساء  لجنة  نرشت 
الربامج  وتصميم  تخطيط  النفوذ:  ذوات  النساء  القويات،  والفتيات  املراهقات  مع  الشاملة  اإلنسانية  للربمجة  هنا«  »أنا 

الالجئات  | لجنة  املراهقات  املوارد متاحة يف: حامية ومتكني  للمراهقات يف األوضاع اإلنسانية. 
 )gro.noissimmoceegufersnemow(

القيادة« والتي تم  	 الفتيات من  وأدوات للمنارصة يف إطار مبادرتها »مّكنوا  دراسياً  طورت منظمة »رايز أب« منهاجاً 
 )gro.rehtegotpuesir(»القيادة« - منظمة »رايز أب الفتيات من  التنمية: »مكِّنوا  تقدميها يف املقام األول يف سياقات 

الفتيات:  	 تركز عىل  التي  الربامج  اإلنسانية. تصميم  األوضاع  استخدمت يف  أدوات مبارشة  السكان مجموعة  يقدم مجلس 
/hcraeser/gro.licnuocpop.www//:ptth املراهقات. )0102(:  برامج  لتطوير وتعزيز وتوسيع  أدوات  مجموعة 

.oda-dnapxe-dna-nehtgnerts-poleved-ot-tikloot-a-ngised-margorp-deretnec-lrig

اإلرشاد

 ميكن للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تساعد عىل ربط القيادات النسائية وقيادات الفتيات 
الناشئة باملرشدين. فاملرشد ليس مرشفاً أو شخصية ذات سلطة بل هو مستشار متمرس عىل استعداد لتقاسم الدعم 

والتوجيه. ميكن للنساء واملراهقات الاليئ يظهرن إمكانات واهتامم بالقيادة أن يتطوعن للعمل كمرشدات. ميكن 
للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تساعد يف تعزيز التوجيه بطرق مختلفة، مبا يف ذلك: 

الجامعية.  	 املناقشات  أو  الحياتية  املهارات  قيادتها مثل جلسات  أو  للمشاركة يف تدخالت محددة  املرشدين   دعوة 

أو تدخالت  	 للنساء والفتيات  الربنامج من خالل املساحات اآلمنة  باملرشدين مع املشاركني يف  الخاصة  تبادل جهات االتصال 
الحياتية. املهارات  محددة مثل دروس 

التدخالت مع املرشدين الذين نجحوا يف مجاالت العمل  	 القروية أو غريها من  ربط املشاركني يف جمعية االدخار والقروض 
الصلة. ذات 

األخذ مببادرة إرشادية يقرتن فيها املرشدون مع املتدربني واالتفاق عىل خطط لالتصال وتحديد األهداف. 	

النسائية    القيادات  العمل اإلرشادية  لدعم أدوات وموارد  النموذج:  خطة  انظر عينة 

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/
https://www.womensrefugeecommission.org/focus-areas/gender-social-inclusion/protection-and-empowerment-of-adolescent-girls/
https://www.womensrefugeecommission.org/focus-areas/gender-social-inclusion/protection-and-empowerment-of-adolescent-girls/
https://riseuptogether.org/let-girls-lead/
https://www.popcouncil.org/research/girl-centered-program-design-a-toolkit-to-develop-strengthen-and-expand-ado
https://www.popcouncil.org/research/girl-centered-program-design-a-toolkit-to-develop-strengthen-and-expand-ado
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التصدي للعقبات التي تعرتض القيادة النسائية  

الداعمة  البيئة  ولتعزيز  املشرتكة.   العوامل  بعدد من  متفاوتة  بدرجات  مقيدة  النسائية  القيادة  فإن  العاملي،  الصعيد  وعىل 
داخل مجتمعها  تحديد عوامل محددة  تساعد يف  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  النسائية، ميكن  للقيادة 

القيادية كجزء  الهياكل  تعزيزها.  وبعد تحديد  التي ميكن  التمكينية  العوامل  القيادة فضالً عن  النساء يف  والتي تحد من مشاركة 
النساء والرجال فضالً  القادة من  التشاور مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  بناء أساس لإلرشاك، ميكن  من 

القيادية  والهياكل  العامة  الشؤون  النساء يف  التي تعرتض مشاركة  للعقبات  أفضل  فهم  للحصول عىل  واملراهقات  النساء  عن 
التحدث مع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  وبإمكان  املحيل.  املجتمع  القرار عىل مستوى  الرسمية وصنع 
املشاركة.  أو متكنهن من  التي قد تشجع  العوامل  تزيد من تحديد  أن  بالقيادة  املهتامت  والفتيات  والنساء  النسائية  القيادات 

اإلجراءات  أن تحدد  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املشاركة، ميكن  املبني عىل  التعلم  نتائج  إىل  استناداً 
حيثام  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  وينبغي  النسائية.  للقيادات  متكينية  بيئة  لتعزيز  الرامية 

التي تقودها منظامت حقوق املرأة أو  أمكن، أن تعزز الجهود الجارية بالفعل يف املجتمع املحيل مبا يف ذلك املبادرات 
القيادية.  الهياكل  املساواة واإلدماج يف  لتعزيز  املجتمع املحيل  به قادة  النساء وأي عمل يقوم  التي تقودها  املنظامت 

النسائية    القيادات  أدوات وموارد دعم  القيادة يف  النساء يف  التي تعرتض مشاركة  للعقبات  التصدي  املعلومات:  انظر ورقة 

املنارصة مع  الهياكل القيادية

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  وقد تحدد 
القرار فرصاً  النساء وصنع  التي تعرتف بوجود فجوة يف مشاركة 

إلرشاك القادة الحاليني يف الدعوة ملزيد من إدماج النساء. كام هو 
بالعنف  املعنية  للِفرق  املنارصة األخرى، ميكن  الحال يف مجاالت 
النوع االجتامعي أن تطبق مقاربة تستند إىل نقاط  املبني عىل 
للقادة يف حامية املجتمعات  باألدوار املهمة  القوة مع االعرتاف 
إرشاك  فوائد  والرتكيز عىل  املجتمعية  املشاكل  ومعالجة  املحلية 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  القيادة. ميكن  النساء يف 
إدماج  لزيادة  مختلفة  خيارات  استكشاف  السياق،  االجتامعي، حسب 

النساء. يف حني أن بعض هياكل القيادة قد تكون أكرث مرونة من 
الوقت  وتتغري مع  تتكيف  الهياكل  أن معظم  التجربة  تبني  غريها، 

ومع الظروف الجديدة مبا يف ذلك حاالت الطوارئ والنزوح.

مثال من املامرسة: اإلرشاد يف 
الكامريون

 قدم الربنامج املناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
الذي يخدم النازحني داخلياً واملجتمعات املضيفة يف أقىص 
شامل الكامريون مبادرة إرشادية حيث تطوعت الشابات 

الاليت ترتاوح أعامرهن بني 19 و 25 سنة الاليئ كن ملتزمات 
بتعليم الفتيات واملهتامت بتطوير قدراتهن القيادية لتوجيه 

األمهات الشابات واملراهقات. شاركن يف دورات تدريبية 
شهرية حول القيادة واتفقن عىل أن يكن قدوة يحتذى بها 

ليس فقط للشابات والفتيات الاليت قمن بتوجيههن بل أيضاً 
بالنسبة للمجتمع عموماً.
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مثال من املامرسة: وصفت مديرة الربنامج املناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي تجربتها يف 
منارصة إرشاك املرأة يف صنع القرار املجتمعي يف مقاطعة كيفو، يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

“يف املجتمعات التي عملنا فيها، كان األمر يف الواقع صعباً. كنا نطلب من القادة تعديل آلياتهم القضائية التقليدية ملعالجة العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي، وكنا ندعو إىل مشاركة النساء يف مجال صنع القرار. عليهم أن يتغريوا، والتغيري ليس باألمر السهل. كان 

من املهم أن نظهر ميزة التغيري لقادة املجتمعات املحلية. كان عليهم أن يروا عاداتهم االجتامعية وأن يفهموا العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي وكيف أنه يشكل مشكلة. مل نكن ضد معتقداتهم وإمنا ضد األعراف التي تكرس العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي. مل نطلب مبارشة مشاركة النساء بشكل أكرب يف صنع القرار. 
 أوالً، جمعنا النساء وسألنا عن املشاكل التي يواجهنها. تحدثت العديد من النساء عن كيفية ارتباط العنف مبارشة مبامرسات الزواج 

والتقاليد األخرى. كن يقلن »هذا يحدث ألنه يف ثقافتنا...«، بعد ذلك التقينا بقادة املجتمعات املحلية الذكور وطلبنا منهم وصف 
املشكالت التي تواجهها النساء. تحدث القادة عن املشاكل العامة يف املجتمع املحيل - مثل املياه واالحتياجات الصحية. قاموا بذكر 
العنف ضد النساء والفتيات ولكن االغتصاب فقط ترتكبه الجامعات املسلحة خارج املجتمع املحيل.  عندما أخربناهم عن املشاكل 

التي أثارتها النساء، فوجئوا للغاية.  كانت فرصة للحديث عن العنف املبني عىل النوع االجتامعي.  ومبجرد أن فهموا املزيد عن 
املشكلة وأن هذه مشكلة للنساء، تحدثنا عن كيفية معالجة مثل هذه املشاكل.   ثم اتفقوا عىل أن املرأة تحتاج إىل مشاركة أكرب.  

النسائية    القيادات  القادة لدعم أدوات وموارد  املنارصة مع  التخطيط:  أداة  انظر 

املناقشات الجامعية حول األدوار القيادية للنساء والفتيات 

ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي تنظيم مناقشات جامعية حول قيادة النساء والفتيات كجزء 
من تقييم العقبات والعوامل التمكينية أو للمساهمة يف عملية لتعزيز دعم القيادة النسائية. عندما يكون الغرض من 

املناقشات تعزيز البيئة املواتية للقيادة النسائية، فقد يكون من املفيد تنظيم سلسلة من الحوارات مع نفس املجموعات. 
ومن خالل سلسلة من الحوارات، ميكن ألفراد املجتمع املحيل تحديد اإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتعزيز دعم القيادات 

النسائية فضالً عن اإلجراءات التي ميكن أن تقلل من العقبات وتزيد من فرص القيادات النسائية الناشئة. 

وعند إرشاك قادة املجتمعات املحلية يف مناقشات املجموعات، ضع يف االعتبار تكوين املجموعات. فكر 
اسرتاتيجياً يف الغرض من املناقشات ومن يجدر إدراجه يف املناقشات املختلفة.  ميكن للِفرق تكييف األسئلة 

واملناقشات التي تستهدفها مجموعات القادة الحاليني أو الناشئني ومجموعات املشاركني اآلخرين. 
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مثال من املامرسة: الجمع بني القيادات الدينية والقيادات النسائية

اتبع برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف متبكتو مبايل تنظيم دورات تدريبية ومناقشات جامعية حول مواضيع 
مختلفة باالشرتاك مع القادة الدينيني من الرجال والقيادات النسائية غري الرسمية. قدمت مجموعات املناقشة املشرتكة فرصاً جديدة 
للنساء للتحدث بحضور القادة الدينيني وساعدت يف بناء قبول القادة الدينيني ملشاركة النساء يف شؤون املجتمع. ومع مرور الوقت، 

أقر الربنامج بزيادة الثقة بني القيادات النسائية للتحدث عن املشاكل أثناء مناقشات املجموعات. 

النسائية    القيادات  أدوات وموارد دعم  النسائية وفوائدها يف  القيادة  إمكانات  استكشاف  املناقشة:  دليل  انظر 
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مجايل التوعية والتثقيف 

تدعم  التي  القيم  لتعزيز  االتصال  قنوات  استخدام  النظر يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
اإلذاعة  الوعي من خالل  لزيادة  املحلية. وميكن  للمجتمعات  النسائية  القيادة  بفوائد  الوعي  وتزيد  النسائية  القيادة 
التواصل والتثقيف والتعليم املساعدة عىل  الفن أو املرسح أو مواد  التواصل االجتامعي أو  التلفزيون أو وسائل  أو 
منسقة  وتثقيف  توعية  أنشطة  أي  تكون  أن  ينبغي  والناشئة.  الحالية  للقيادات  الدعم  وتعزيز  النساء  قيادة  تطبيع 

العنيفة.  الفعل  رد  مخاطر  واستعراض  مع مصالحها  األنشطة  اتساق  لضامن  النسائية  القيادات  مع  جيداً  تنسيقاً 

لالضطالع  النسائية  القيادات  مع  التعاون  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  كام ميكن 
بأدوار قيادية يف أنشطة التوعية مبا يف ذلك خالل حمالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مثل 61 

املبادرات  النوع االجتامعي أن تساعد يف دعم  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  النشاط. ميكن  من  يوماً 
التي تقودها النساء من خالل وقت املوظفني أو الدعم املايل أو النقل أو املوارد األخرى. 

مثال من املامرسة: التوعية يف جمهورية أفريقيا الوسطى

ويف املجتمعات التي يرتدد فيها الرجال يف االستامع إىل النساء وال يقبل معظمهم قيادة النساء، يدمج الربنامج الخاص بالعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي النساء يف لجان الحامية. وفيام يتعلق بأنشطة التوعية، متكن امليرسين الذكور فقط من جمع مجموعات 

الرجال للحديث عن قضايا الحامية. كان أسهل يشء هو تقسيم النساء والرجال ودامئاً ما يقود الرجال  مجموعات النقاش الذكورية. 
وألن الربنامج يرى أهمية استامع الرجال إىل النساء، قاموا بتنظيم فرق تيسري مكونة من شخصني: امرأة واحدة ورجل واحد. ساعد 

امليرسِّ الذكر يف جمع الرجال، ثم أتاح املجال للمرأة لقيادة معظم النقاش. وبهذه املامرسة، كان الرجال عىل استعداد للمشاركة 
ومتكنوا من معرفة يشء ما -- ليس فقط حول املواضيع التي نوقشت ولكن أيضاً عن إمكانات النساء للقيادة.  

انظر يف نقاط الحوار  القيادة النسائية يف يف أدوات وموارد دعم القيادات النسائية   
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد:

)األهلية( 	 املجتمعية  املنظامت  معلومات  منوذج: 

منوذج: خطة عمل اإلرشاد 	

القيادة   	 املرأة يف  املفروضة عىل مشاركة  القيود  املعلومات: معالجة  ورقة 

القادة 	 املنارصة مع  التخطيط  أداة 

وفوائدها 	 النسائية  القيادة  إمكانات  استكشاف  املناقشة:  دليل 

النسائية  	 القيادة  الحوار  نقاط 

التدريبية الوحدات 

النسائية 	 القيادات  دعم  التدريب:  مناذج 

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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منوذج: معلومات املنظامت املجتمعية )األهلية(

األولية  املعلومات  لجمع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  النموذج  وقد صمم هذا 
باملنظامت  اإلنسانية. ميكن تكييف األسئلة وربطها إىل حد كبري  املحتملني يف األوضاع  الربامج  عن رشكاء 

املظللة  األسئلة  توجيه  املرأة. وميكن  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت  املجتمعية مبا يف ذلك 
الواردة هنا لن تكون  الرسمية.  يالحظ أن املعلومات  النسائية غري  الجمعيات  الوردي إىل املزيد من  باللون 

أساس رشاكة متساوية. تقوم عىل  تعاونية  تنطوي عىل عملية  أن  ينبغي  التي  الربامج  لتخطيط  كافية 

االسم
ملنظمتك الكامل  االسم  تقديم  يرجى 

لتسجيل  ا
التسجيل املنظمة، صالحية  نوع  التاريخ،  التسجيل:  عن  معلومات  تقديم  يرجى  مسجلة؟  منظمتك  هل 

القيادة 
بيان  من يقود منظمتك؟ يرجى توضيح ما إذا كان يرأس املنظمة شخص واحد أو لجنة أو هيكل مختلف. يرجى أيضاً 

ما إذا كانت القيادة تتألف من رجال ونساء ومزيج من النساء والرجال وما إذا كانت القيادة تضم أي أطفال.

األساسية  االتصال  جهة 
والربيد  والهاتف  الوظيفي  الكاملة واملسمى  األسامء  الرئيسية ملنظمتك مبا يف ذلك  االتصال  تقديم جهات  يرجى 

العمل وعنوان  اإللكرتوين 
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اإلداري الهيكل 
التنظيمي؟ الهيكل  يبدو  إدارة؟ كيف  يوجد مجلس  منظمتكم. هل  إدارة  كيفية  تقديم معلومات حول  يرجى 

الرشكاء
هل لدى منظمتكم رشاكات رسمية مع أي منظامت منفذة أخرى؟ 

املانحة  الجهات 
املانحة؟ الجهات  بدعم منظمتكم؟ ما هي هذه  هل قامت أي جهة مانحة مؤخراً 

الجغرافية التغطية 
عملياتها؟ مناطق  يف  منظمتكم  إليهم  تصل  الذين  املحلية/األشخاص  املجتمعات  عدد  كم  منظمتك؟  تعمل  أين 

عملياتها؟ مناطق  يف  منظمتكم  إليهم  تصل  الذين  املحلية/األشخاص  املجتمعات  عدد  كم  منظمتك؟  تعمل  أين 
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املتطوعني  / باملوظفني  املتعلقة  الذكور اإلناث العدد اإلجاميلاملعلومات 

األعضاء بدوام كامل، مدفوعي األجر

األعضاء بدوام جزيئ، مدفوعي األجر

األسبوع( العمل يف  العاملون )حدد متوسط ساعات  املتطوعون 

العمل( املساهمني يف  )غري  املنتسبون  األعضاء 

والقيم الرسالة 
قضيتكم؟ ما هي  ملنظمتكم؟  العامة  املهمة  ما هي 

العمل طبيعة 
العيش؟   الصحة؟ سبل  تركز عىل  املثال، هل  فيها منظمتكم؟ عىل سبيل  التي تشارك  الرئيسية  العمل  ما هي قطاعات 

املرأة؟  األطفال؟ حقوق  مساعدة 

والفتيات النساء  عىل  تركز  التي  للمنظامت 
باألنشطة  تتعلق  التي  األنشطة  )تحقق من  عليه مؤسستك  تركز  ما  أفضل  التي تصف  األنشطة  تحديد  يرجى 

الرئيسية(. 

السياسات 	  / القوانني  لدعوة إلصالح 

املحلية 	 املجتمعات  داخل  الفتيات  أو  النساء  بحقوق  الوعي  زيادة 

الفتيات 	 أو  بالنساء  وقف مامرسات معينة ترض 

املستضعفني 	 األطفال  أو  النساء  لصالح  األموال/التربعات  جمع 

النسائية 	 القروض  أو  االدخار  جمعية 

الجديدة 	 العيش  املهن/سبل  املراهقات عىل  أو  النساء  تدريب 

الفتيات 	 أو  للنساء  األمية  الرسمي/محو  غري  التعليم 
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الفتيات 	 أو  للنساء  الرتفيهية  األنشطة 

املنزيل  	 العنف  املترضرات من  النساء  دعم 

املجتمع/الرصاع 	 العنف يف  املترضرات من  والفتيات  للنساء  املقدمة  الدعم  خدمات 

لألطفال 	 الدعم  خدمات 

أخرى 	
أدناه إذا كان يتم تقدميها. يرجى إدراج معلومات أكرث تحديداً 

الرئيسية األنشطة 
يومياً/ تنفيذها  يتم  التي  العادية  األنشطة  الحالية مبا يف ذلك معلومات عن  تقديم معلومات عن مشاريعكم  يرجى 

أسبوعياً/شهرياً. 

يوم عمل منوذجي…
ما هي مسؤوليات وأنشطة عامل نشط يف منظمتكم يف يوم عمل منوذجي؟  
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منوذج: خطة عمل اإلرشاد 

إن اإلرشاد عبارة عن عالقة غري رسمية حيث تساعد امرأة ذات خربة أو قائدة )املرِشدة( يف توجيه وتشجيع امرأة 
العالقات اإلرشادية بشكل طبيعي ولكن عندما يتم ترتيب هذه  أخرى أو فتاة مراهقة )املرَشدة(. املرشد: ميكن أن تقام 

العالقة. يجري  الدعم واألهداف ومبادئ  العالقات يكون من املفيد أن يتم االتفاق عىل تفضيالت االجتامع واالتصال وأنواع 
الغرض من عالقتهم ورشوطها.  االتفاق عىل  التوجيه عىل  املشاركني يف مبادرات  التالية ملساعدة  العمل  تكييف خطة 

االلتزام الزمني:

االجتامعات ومدتها 	 تواتر  االتفاق عىل 

االتفاق عىل وسائل االتصال  	

املرِشد واملرَشد 	 للتحقق من عالقة  اتفق عىل جدول زمني 

سوف نعطي األولوية لألشكال التالية من دعم املرِشد )حدد األنواع التي تنطبق(: 
لتشجيع 	الدعم يف حل املشكالت   	 ا

بتقلد    	 املتعلقة  التحديات  مناقشة 
القيادية املناصب   

بالتعلم  	 املتصلة  ملشورة 

التحديد(  	 )يرجى  املهنية  	أخرى  املشورة 

األهداف  	 املحرز نحو تحقيق  التقدم  تتبع  املساعدة يف 

 

التوقعات

املرَشداملرِشد
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تفضيالت أسلوب االتصال

املرَشداملرِشد

مخاوف أو شواغل للمشاركة

املرَشداملرِشد

أهداف املرَشد

الوارد أدناه.  ميكن للمرَشد أن يحدد أهدافاً محددة ثم يعمل مع مرِشد للنظر يف الخطوات لبلوغ ذلك الهدف باستخدام الجدول 

أمثلة:
التواصل 	 مهارايت يف  العمل 	لتحسني  املزيد عن مجال  ملعرفة 

كقائد 	 العمل  عن  املزيد  لتلقي املشورة بشأن املسار التعليمي أو الوظيفي 	لتعلم 

التحديات 	 التغلب عىل  بشأن  املشورة  شبكتي 	التامس  لتعزيز 
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هدف محدد
خطوات للوصول إىل 

الهدف
الدعم املطلوب من 

املرِشد
التحدياتاإلطار الزمني

رشوط العالقة

ونحن عىل حد سواء ندخل طواعية يف هذه العالقة بني املرِشد واملرَشد. نوافق عىل الرتكيز عىل تحقيق أهداف املرَشد. 
نتفق  منفتح.  بعقل  املرَشد  بناءة وسيحتفظ  املرِشد مالحظات ونصائح  ثقة وصدق. سيقدم  بناء عالقة  نوافق عىل 
عىل احرتام وقت بعضنا البعض والتواصل باحرتام. إذا مل نتمكن من االتصال بفعالية أو إذا شعر أي من الطرفني 

العالقة بني املرِشد واملرَشد باحرتام.  بالحرية يف وقف هذه  العالقة ال تفي باألغراض املنشودة، فإننا نتمتع  بأن 

متبادل.  االتفاق عليها بشكل  يتم  ما مل  األخرى عليها  األطراف  ينبغي إطالع  اتصاالتنا رسية وال  تفاصيل  إبقاء  ينبغي  الخصوصية: 
 

االتفاقية عىل  التوقيعات  خيار 
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ورقــة املعلومــات: معالجــة القيــود املفروضــة عىل مشــاركة املرأة 
يف القيادة 

ما هي بعض القيود التي تعرتض مشاركة النساء يف القيادة؟

األعامل املنزلية واملسؤوليات األرسية - تتحمل النساء جزءاً كبرياً من العمل يف املنزل.  تشكل رعاية األطفال وأفراد 
األرسة وإدارة األعامل املنزلية التي غالباً ما تكون فوق العمل خارج املنزل مسؤوليات كثرية وتحد من الوقت الذي 

تستطيع فيه املرأة املشاركة يف شؤون املجتمع وقيادته.

القوية  القيادة بسبب األدوار  الثقافية واالجتامعية - قد تكون املرأة محدودة يف املشاركة يف  التوقعات  العادات أو 
أن  للنوع االجتامعي حيث من املتوقع أن يعمل الرجال بصفة قادة. يف بعض الحاالت، ال يُتوقع من النساء أيضاً 

أو السفر أو االنخراط يف أنشطة أخرى قد تكون رضورية للقيادة.  يتحركن دون مرافق أو التحدث علناً 

تعترب  النمطية حيث ال  بالقوالب  أيضاً  االجتامعي  للنوع  القوية  األدوار  تتصل  أن  - ميكن  التحيز  النمطية وأوجه  القوالب 
املرأة ذات صفات قيادية. فعىل سبيل املثال قد تكون املرأة منطية باعتبارها راعية أو مربية أو مرتددة، وقد ال تعترب هذه 

صفات القادة األقوياء.  وقد تخجل املرأة أيضاً من فرص القيادة إذا كانت تخىش أن ترتبط بصفات ال تليق باملرأة.

النمطية،  بالعادات االجتامعية والقوالب  يتصل  ما  - غالباً  الدعم األرسي  االفتقار إىل 
قد ال يوافق رشكاء النساء أو أفراد األرسة عىل مشاركة املرأة. 

 

الشبكات  القيادة والوصول إىل  القدوة يف  املرأة إىل  تفتقر   - التمثيل املحدود والشبكات 
للقيادة.12 الهرمي  بالتسلسل  لالرتقاء  الحاسمة  األهمية  ذات  املؤثرة 

تهديدات وتحرشات  والفتيات  النساء  تواجه  يتم عرقلتها عندما  أو  القيادة  تقل طرق  االجتامعي-  النوع  املبني عىل  العنف 
التمييزية والحرمان  املرياث  املبكر/القرسي وقوانني  الزواج  االجتامعي.  يشكل  النوع  املبني عىل  العنف  جنسية وأشكال أخرى من 

القيادة.  التعليم وخدمات تنظيم األرسة حواجز كبرية أمام مشاركة املرأة يف  الحيوية مبا يف ذلك  الفرص والخدمات  من 

املالية  املوارد  املالية والسيطرة عىل  النساء من محدودية االستقاللية  - تعاين  املالية  املوارد  الحصول عىل  محدودية فرص 
للقيادة. القائلة بأن املرأة غري مناسبة  عىل مستوى املجتمع املحيل واألرسة. وهذا يحد من فرص املرأة ويديم املفاهيم 

العقبات مبا يف  املرأة بشكل غري متناسب مبجموعة من  تتأثر   - العملية  الحواجز 
القيادة. املادية ألماكن  األمية واملواقع  واللغة ومحو  النقل  ذلك 

Barriers_and_Bias_summary.pdf/03/https://www.aauw.org/app/uploads/2020 .الجمعية األمريكية للجامعيات )2016(. العقبات والتحيز ملركز املرأة يف القيادة  12

https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/Barriers_and_Bias_summary.pdf
https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/Barriers_and_Bias_summary.pdf
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ملاذا تعالج القيود املفروضة عىل مشاركة املرأة؟

تساعد معالجة القيود املرأة عىل املشاركة بشكل أكمل يف شؤون املجتمع املحيل. وحيثام تشارك املرأة يف القيادة، 
يتحسن رفاه املجتمع املحيل. 

ما الذي ميكن عمله ملعالجة القيود املفروضة عىل مشاركة املرأة؟

ميكن معالجة القيود املفروضة عىل مشاركة املرأة بطرق متعددة من الدعم الرفيع املستوى املقدم من املرشعني إىل 
العمل مع األرس وفرادى النساء والفتيات. 

واملعرفة    التدريب  فرص  توفري 
والفتيات. للنساء  املهارات  وبناء 

املحلية يف    املجتمعات  قادة  إرشاك 
تعرتض  التي  القيود  ومعالجة  فهم 

القيادة. املرأة يف  مشاركة 

يف    الرجل  مشاركة  تشجيع 
املنزلية. واألعامل  األطفال  رعاية 

توقيت    بشأن  النساء  مع  التشاور 
القيادية. األنشطة  أو  االجتامعات 

توفري مساحات آمنة ميكن فيها للنساء   
أن يجتمعن لبناء الشبكات 

واسرتاتيجيات القيادة.  

واجتامعات    مناقشات  تنظيم 
تعرتض  التي  القيود  ملعالجة 

القيادة.  يف  املرأة  مشاركة 

القيادة    الجتامعات  مواقع  اختيار 
والفتيات  النساء  يسهل عىل  التي 

توفري  النظر يف  إليها.  الوصول 
املواقع  تناوب  أو  النقل  وسائل 

املشاركة. نطاق  لتوسيع 

اإلرشاد.   فرص  وتعزيز  تهيئة 

الشبيك    الربط  أنشطة  تنظيم 

االجتامعية. والفرص 

تدريبية حول    دورات  تنظيم 
املرأة. حقوق اإلنسان وحقوق 

املبكر/القرسي    الزواج  حظر 
الفتيات. تعليم  وتشجيع 

واتخاذ    الصحية  العالقات  تعزيز 
املشرتكة عىل مستوى  القرارات 

األرسة.

عقد اجتامعات بلغات مشرتكة أو متعددة   
واستيعاب مختلف مستويات اإلملام 

بالقراءة والكتابة.

لتغيري    املرشعني  مع  الدعوة 
اإلقصائية.  والهياكل  السياسات 

االجتامعية    األعراف  تحدي 
النمطية  والصور  الضارة  والثقافية 

مشاركة  تقيد  التي  والتحيزات 
القيادة. يف  املرأة 

إطالقاً    التسامح  سن سياسات عدم 
التحرش الجنيس وغريه من  إزاء 
النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 

االجتامعي.

املهمة    باملساهامت  االعرتاف 
يعملن  الاليئ  النساء  تقدمها  التي 

الرسمية  القيادية  املناصب  يف 
الرسمية. وغري 
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أدوات التخطيط: املنارصة مع القادة

ملخص القضايا والطلبات 

القادة؟  يعالجها  أن  تأمل  التي  القضايا  بإيجاز، ما هي 

األخالقيات والسالمة

القادة؟ 	 ملقابلة  والراحة  باألمان  املوظفون  يشعر  هل 

هل لدى املوظفني ما ييل:

املطلوبة؟ 	 والنقل  االتصال  وسائل 

التهديدات أو غريها من املخاطر األمنية؟ 	 املتاح، يف حالة  الدعم  معرفة 

الغرض

الرئييس؟ ما هو سؤالك 
القائد؟ التي تريد أن يتخذها  ما اإلجراءات 

______________________________________________________ املشاركني:  املحيل  املجتمع  قادة 
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اهتاممات القادة

القضية؟  املجتمع املحيل عىل  قادة  انفتاح  ما مدى 

وأهدافه االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  منفتح. دعم 

بالعنف  الخاص  الربنامج  بأنشطة  اهتامماً  أبدى  جزئياً.  منفتح 
املرونة. االجتامعي وبعض  النوع  املبني عىل 

املبني عىل  بالعنف  الخاص  الربنامج  لدى  منغلق. غري معروف 
للتغيري.  أنه غري مرن  يعتقد  /أو  النوع االجتامعي 

بشدة بشأن... القائد قلقاً  من املرجح أن يكون 

النقاط الرئيسية للمناقشة

عليها؟ الضوء  تسليط  ينبغي  التي  املهمة  الرئيسية  النقاط  ما هي 
الحوار(؟ نقاط  )انظر  القائد  التي تخاطب اهتاممات  النقاط األكرث جاذبية  ما هي 
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االستعداد للتحديات املحتملة

محتملة.  وحجج  مختلفة  نظر  وجهات  توقع 
الرئيسية؟ النقاط  عىل  للرتكيز  املناقشة  توجيه  ستعيد  كيف 

منط االتصال

القائد.  التواصل مع  تذكرها عند  أشياء مهمة يجب 
للتحية؟  خاصة  طرق 

للعنف  املناهض  للربنامج  أو  املجتمع  لسالمة  إيجابية  إسهامات  القائد  قدم  هل 
بها؟  التي تريد االعرتاف  النوع االجتامعي  املبني عىل 
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النســائية  القيــادة  إمكانــات  استكشــاف  املناقشــة:  دليــل 
وفوائدها

)ذكوراً  املجتمع  قادة  مع  النسائية  القيادة  ومنافع  إمكانات  مناقشات جامعية حول  تنظيم  ميكن 
إناثاً( أو غريهم من أفراد املجتمع. يتضمن دليل املناقشة هذا مقرتحات لرتتيب وقيادة أي  أو 

املرأة.  قيادة  ملناقشة  املهمة  واألفكار  األسئلة  من  عينات  تليها  مناقشة جامعية 

املناقشة( )قبل  املناقشة  مجموعات  ترتيب 

للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  أماكن  حدد 

حدد عدد املشاركني يف املجموعات بـ 15 مشارك.  	

1.5 ساعة. 	 املناقشات يف غضون  استكمل 

 احرص عىل أن يتمتع امليرس الرئييس بالخربة و/أو التدريب يف مجال التيسري. يجب أن يكون امليرس قادراً عىل  	
وأن  الحساسة،  القضايا  التحدث عن  عند  والصرب  االرتياح  يبدي  وأن  واستيضاحية،  االستقصائية  األسئلة  طرح 
العنف  اإلفصاح عن  املؤذية، وأن يستجيب عىل نحو مناسب عىل  أو  السلبية  التعليقات  إيجايب  يدير بشكل 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل 

االجتامعي.   	 النوع  املبني عىل  العنف  اإلفصاح عن  املتاحة يف حالة  بالخدمات  إحالة  مبنية  بإعداد  قم 

إناثاً  	 أو  فحسب  التي تضم ذكوراً  املناقشة  الجنس ملجموعات  برتتيب ميرسين من نفس  أمكن،  تقوم، حيثام 
فحسب.

)5-10 دقائق( مقدمة 

إيجابية حدثت مؤخراً. 	 إجراءات  امتنانك ألي  واملجامالت وعرب عن  التعارف  وتبادل  للجميع  التحية  وجه 

أي مشاركني جدد(. 	 )مع  وبرنامجك  تبادل معلومات عامة عن منظمتك 

املناقشة.  	 الغرض من  عرض 

األفراد. 	 التي تحدد هوية  القصص  املوافقة عىل عدم مشاركة 

دقيقة(  45-30( املناقشة 

أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 املناقشة والبدء بطرح سؤال  عرض موضوع 

السياق. 	 مع  وتكييفها  التحفيزية  األسئلة/الكلامت  استعراض  من  التأكد 

الجدال.  استخدم كلامت تحفيزية لدفع املحادثة إىل االستمرار وتذكر أن  	 أو  التحدث كثرياً  أو  تجنب »التلقني« 
أيضاً.   لك  تعليمية  فرصة  املناقشة 

التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 

)5 دقائق( االختتام 

املناقشة. 	 من  املستمدة  الرئيسية  النقاط  أو  األفكار  تلخيص 

االقتضاء. 	 الخطط حسب  املناقشة ووضع  للمزيد من  نقاط  االتفاق عىل أي 

املشاركني. 	 جميع  اشكر 



234

الكلامت التحفيزية/األسئلة

املجتمع؟  	 يف  النسائية  بالقيادات  تعرتف  هل 

الرسمية محدودة. هل تعرتف   	 الهياكل  الرسميني ال سيام عندما تكون قيادة املرأة يف  القادة غري  تحقق من 
القابالت؟ كبار  الدينية؟ بني  املوثوق بهن يف املجتمع؟ هل هناك ثالث قيادات نسائية يف املؤسسات  بالنساء 

السن؟ أصحاب األعامل؟  

ما رأيك يف قيادة املرأة؟  	

املزايا؟ 	 املرأة؟ ما هي  هل يستفيد املجتمع املحيل من قيادة 

للفتيات   	 القيادة  الوصول إىل فئات سكانية معينة ومنذجة  القيادة - مثل  املرأة يف  استقصاء مزايا وجود 
األخريات.  النساء  احتياجات  ومتثيل 

)انظر   	 املحادثة.  بدء  للمساعدة يف  العاملية  اإلحصاءات  النسائية وشارك  القيادات  لوجود  املنافع  بعض  تقاسم 
النسائية   القيادات  النسائية يف أدوات وموارد دعم  القيادة  يف نقاط الحوار  

التحديات؟ 	 للتصدي لهذه  الذي ميكن عمله  املرأة؟ وما  التي تواجه قيادة  التحديات  ما هي 

القيادة؟  	 النساء يف  ما هو املطلوب ملشاركة املزيد من 

الذكور واإلناث؟ 	 الذي ميكننا فعله لتحقيق توازن أفضل بني قادة املجتمع من  ما 

أفكار مهمة للمناقشة

الحصول عىل  	 ببساطة يف  ترغب  قد  التقييم،  أثناء  املختلفة.  لالهتاممات  وفقاً  التحفيزية  والكلامت  األسئلة  تكييف  ميكن 
مناقشات جامعية  بتنظيم  النسائية. يف حال قمت  القيادات  النسائية وحضور  القيادات  تجاه  الناس  معلومات عن مشاعر 

والعقبات.   املواقف  التعمق يف  ترغب يف  املرأة، فسوف  لقيادة  التمكينية  البيئة  تعزيز  تركز عىل 

أو  	 القامئة  القيادات  مع  املرأة  قيادة  قضايا  مناقشة  عند  املجموعات.  التحفيزية مع مختلف  والكلامت  األسئلة  تكييف  ميكن 
يواجهنها.  التي  املحددة  والتحديات  تجاربهن  الرتكيز عىل  وفتيات، ميكن  نساء   الناشئة من 

تذكر أال تقم بإزعاج أحد إذا أثار وجهة نظر إشكالية. فهذه عىل األرجح عالمة إيجابية عىل أنك خلقت مساحة آمنة لنرش  	
الرأي دون إسكات  التعبري عن شواغلك أو اختالفك يف  التغيري. وميكنك  األفكار، يعد كشف األفكار جزًءا مهاًم من عملية 

أفكارهم.  يتشاطروا  أن  املشاركني اآلخرين  اطلب من  التحقق  باملزيد من  املناقشة. قم 
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نقاط الحوار  القيادة النسائية 

ينبغي تسليط  التي  بالنقاط  أو تذكري  بيانات موجزة ميكن أن تكون مبثابة مخطط  الحوار عبارة عن  إن نقاط 
الحوار  نقاط  املحلية. وتكون  املجتمعات  قادة  فيهم  املعنية مبن  األطراف  مناقشة مع مختلف  عليها خالل  الضوء 

الحوار. نقاط  تتجاوز  مناقشة  الدخول يف  بالقضايا وميكنه  دراية  املستخدم عىل  يكون  للغاية عندما  مفيدة 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  نقاط حوار  وفيام ييل 
والرجال. النساء  السلطة بني  املرأة وتوازن  قيادة  ملناقشة 

بأدوار قيادية. املرأة  ال ميكننا ضامن سالمة مجتمعنا ورفاهه ونجاحه بشكل كامل من دون أن تضطلع 

األدوار  	 بالفرص والوصول إىل  النساء  للمساعدة عىل ضامن سالمة ورفاه مجتمعنا من خالل دعم  العمل معاً  وعلينا جميعا 
القيادية. 

نتمكن من مواجهة  	 الكاملة حتى  البرشية  إمكانياتنا  االستفادة من  نساعد مجتمعنا عىل  املرأة،  قيادة  من خالل دعم 
املناخ. والحرب وتغري  الغذايئ  األمن  وانعدام  والفقر  األوبئة  أفضل مثل  نحو  واملستقبلية عىل  الحالية  التحديات 

وقد ثبت أن دعم قيادة املرأة »... أمر بالغ األهمية يف جميع مجاالت املجتمع الصحي، من الحد من الفقر إىل تعزيز  	
املستدامة( للتنمية  املتحدة  األمم  )أهداف  ورفاههم«.  وتعليمهم  والفتيان  الفتيات  صحة 

النسائية هي  	 القيادات  إن  ونجاحه.  ورفاهه  لضامن سالمة مجتمعنا  أفراد مجتمعنا  احتياجات ومصالح  نفهم  أن  علينا 
مناقشة  عند  أكرب  بارتياح  والفتيات  النساء  تشعر  نساء حيث  أنفسهن  ألنهن  والفتيات،  النساء  احتياجات  لفهم  األفضل 

املوثوقة. النسائية  القيادات  مع  واهتامماتهن  احتياجاتهن 

بأكمله! واملجتمع  والفتيات  النساء  تستفيد  املستويات،  القيادية عىل جميع  األدوار  يف  النسائية  القيادات  تشارك  عندما 

املحلية.  	 تفيد مجتمعاتنا  أن  التي ميكن  املهارات واملعارف والخربات  هائالً من  قيّم غري مستغل ميتلك قدراً  فاملرأة مورد 
التي تعود  املرأة ومعارفها وخرباتها  القرار يجعلنا نستفيد من مهارات  قيادية مبسؤوليات صنع  أدوار  املرأة إىل  ارتقاء 

واملجتمع.  واألعامل  السياسة  عىل  بالنفع 

والفتيات وتشارك يف عمليات صنع  	 للنساء  الفضىل  املصالح  أن متثل  تستطيع  فإنها  النسائية،  القيادات  يتم إرشاك  وعندما 
رفاه  السالم واألمن وزيادة  أكرث صحة وزيادة  النتيجة أرس  التي تشكل حياتهن ومستقبلهن. وتكون  الرئيسية  القرار 

عام. بشكل  املجتمع 

القيادية.13  	 املرأة يف األدوار  التقدم االقتصادي واالجتامعي والسيايس للجميع عندما تشارك  ويكون هناك قدر أكرب من 

التي توجد فيها أعداد أكرب من   	 البلدان  التفاوت يف الدخل يف  فعىل سبيل املثال، هناك مستويات أقل من 
الترشيعية.14 املناصب  يف  النسائية  القيادات 

وتؤدي زيادة قيادة املرأة داخل األرسة إىل زيادة سلطة صنع القرار التي ثبت أنها تحّسن إمكانية حصول   	
أفراد األرسة عىل الرعاية الصحية والتعليم15 مام يؤثر إيجاباً عىل رفاه األرسة يف الوقت الراهن ويف املستقبل.

 Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf/09/http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018 .2018 ،املرأة نبع الحياة. املوازنة بني معادلة السلطة وقيادة املرأة يف السياسة واألعامل التجارية واملجتمعات املحلية  13
9789264210745-en/http://dx.doi.org/10.1787 .2014 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. املرأة والحكومة ورسم السياسات يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعزيز التنوع من أجل النمو الشامل، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  14

https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies أوراييل، إم. ملاذا النساء؟ األمن الشامل واملجتمعات السلمية، 2015. مستخلص من  15

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies
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العام ملجتمعنا. الرفاه  املرأة والرجل عىل ضامن  السلطة بني  توازن  سيساعد 

القوة والسلطة.16 يف حال قمنا  	 ـ فتوازن السلطة ينتج ببساطة املزيد من  إن السلطة ليست يف حالة محدودة من اإلمداد 
إنجازه. ما ميكننا  فكر يف مقدار  معاً،  قوتنا وسلطتنا  باستخدام 

الجامعي ألنها طرق رئيسية ميكن  	 القرار والعمل  املرأة وصنع  السلطة ميكننا دعم قيادة  توازن يف  إيجاد  وللمساعدة عىل 
والنساء. الرجال  بني  السلطة  توازن  تغيري  والبدء يف  بحياتهن  التحكم  والفتيات من خاللها  للنساء 

ميكننا أن نحول توازن السلطة من خالل إحداث تغيريات يف أماكن عملنا. ميكن أن يكون ذلك من خالل سياسات عادلة  	
التسامح  عدم  سياسات  أو  واملتساوية  املنصفة  واألجور  واالستحقاقات  املهني  التطوير  فرص  مثل  املوظفني  لجميع  ومنصفة 

مطلقاً مع أي عنف يف مكان العمل. 

السلطة يف  	 ديناميات  نبدأ مبعالجة  أن  بوسعنا  السلطة.  توازن  تغيري  للمساعدة يف  لنا  املتاحة  الفرص  العديد من  هناك 
املؤذية مثل  بناتنا عىل تعليم جيد ووقف املامرسات  النساء والفتيات وضامن حصول  العنف ضد  أرستنا، وميكننا أن ندين 
للمرأة  املايل  الرجل، ودعم األنشطة املدرة للدخل واالستقالل  التي يشغلها  التقليدية  املرأة يف األدوار  املبكر ووضع  الزواج 

ودعم حقوق املرأة يف املرياث.  

تأثرياً  	 الحياة تؤثر  القرار عىل جميع املستويات ويف جميع مجاالت  املرأة، فإن قدرتها عىل صنع  وعندما تتحسن حياة 
إيجابيا17ً ليس عىل املرأة فحسب بل عىل أرستها واملجتمع ككل.  وللمساعدة عىل تحسني حياة املرأة وقدرتها عىل صنع 

الرجال والنساء. السلطة بني  توازن  القرار، نحتاج إىل تغيري 

إن تعزيز ودعم قيادة املرأة يبدأ معنا.

النساء والفتيات يف أرسنا وحياتنا الشخصية. ميكننا أن نفعل  	 املرأة يبدأ مع كل منا وكيف نعامل  إن تعزيز ودعم قيادة 
تعزيز  كيفية  تؤثر عىل  التي  وأفعالنا  القوة ومعتقداتنا وقيمنا  الخاصة واستخدام  أوالً يف حياتنا  التفكري  ذلك من خالل 

ودعم قيادة املرأة. 

أو تحد بشكل  	 تعارض  التي  النظم  تلك  العقبات داخل  نزيل  القيادية وأن  أن ندرس هياكلنا وسياساتنا ومامرساتنا  وميكننا 
القيادية. الفرص واملناصب  املرأة عىل  إمكانية حصول  مبارش من 

الدعم عايل املستوى من املرشعني إىل  	 املرأة يف مجتمعاتنا املحلية من خالل  أن نعمل عىل تعزيز قيادة  ميكننا جميعاً 
واألفراد.  الدينني واألرس  والقادة  واملنظامت  املحلية  املجتمعات  العمل مع  إىل  التقليديني  القادة 

ميكننا أن نساعد املرأة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية وأن نساعد عىل إيجاد فرص متساوية للوصول إىل املوارد  	
القيادة.18  املشاركة يف فرص  املرأة من  تتمكن  فيها حتى  والتحكم 

املجتمع. السلطة يف  توازن  بنمذجة  املرأة  قيادة  أن ندعم  ميكننا جميعاً 

التواصل  	 الوعي والحمالت ووسائل  املجتمع املحيل من خالل زيادة  املرأة وإنجازاتها مع  بقيادة  أن نحتفل  وميكننا 
والقادة. املحيل  املجتمع  االجتامعية واملناقشات مع األرس واألصدقاء وأفراد 

البعض  	 القوة املنصفة داخل بيوتنا مع األرس واألصدقاء ويف أماكن عملنا من خالل االستامع إىل بعضنا  ميكننا أن نكفل 
معاً.  والعمل  ولطف  باحرتام  بعضاً  بعضنا  ومعاملة 

القرار وإرشاكهن فيها. 	 النساء إىل أماكن صنع  ميكننا أن نتأكد من دعوة 

املهمة مثل  	 الفرص  يفوتهن  النساء والفتيات حتى ال  بها عادة  تقوم  التي  املنزل  بالواجبات داخل  القيام  املساعدة يف  ميكننا 
التعليم والتدريب والرتشح ملنصب سيايس أو شغله وما إىل ذلك.

ميكننا أن نكون منوذج توازن السلطة يف بيوتنا ألطفالنا لريوه ويتعلموا منه. يؤدي الوالدان دوراً مهامً يف تشكيل معتقدات  	
أطفالهام وميكن أن يساعد رؤية التوازن يف السلطة بني الرجال والنساء يف أرستهام عىل تغيري معتقداتهام حول قيادة املرأة. 

منظمة ارفعوا أصواتكم برنامج البدء والوعي والدعم والعمل! معاً: نهج الناشطني للوقاية من العنف ضد النساء، كامباال، أوغندا، 2020.  16
https://www.unfpa.org/pcm/node/9551 .7 صندوق األمم املتحدة للسكان متكني املرأة. صندوق األمم املتحدة للسكان، )بدون تاريخ(. القضية  17
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