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النرشة اإلرشادية: تحديد النساء القائدات

التأثري يف األعضاء اآلخرين يف املجتمع  	 القادة ميلكون لقب »قائد«. غايتك هي أن تحدد من يستطيعون  ذكر أن ليس كل 
النسائية  القيادات  قيادية.  أو منتخبني يف مناصب  قادة رسميني  دامئًا  ليسوا  األشخاص  املحيل ويستطيعون خدمتهم.  هؤالء 

املجتمع  أو غريهن من أعضاء  الدينية  املجموعات  الكنائس وغريها من  الصحة ورئيسات  املدرسات وعامالت  قد تكون 
الواقع ومن املمكن أن  باألمر  القادة كذلك قائدات  أنفسهن لشؤون املجتمع وخدماته. تعد زوجات  الاليت يكرسن  املحيل 

القيادات  القادة وغريهن من  النوع االجتامعي ) ألن زوجات  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  يكن حليفات مهامت 
الذكورية ورؤاهم(. القيادات  اهتاممات  يوطدن  أن  املمكن  بالفكر من  يتمتعن  الاليت  النسائية 

املحيل عمن  	 املجتمع  املختلفة يف  والفتيات  النساء  اسأل مجموعات  املحيل!  املجتمع  والفتيات يف  النساء  اسأل مجموعات 
السديد  بالرأي  يتمتع  للدعم واالستشارة؟ من  الناس طلبًا  والفتيات هن مقصد  النساء  َمن من  فيه.  ينتظرن دعمه ويثقن 

االحرتام؟  محط 

السكان يف املجتمع املحيل ويؤثرون فيهم  	 القادة ميثلون مجموعات محددة من  العديد من  السكان يف االعتبار.  ضع تنوع 
بالنسبة  املختلفة  تجاربهم  اعتبارك  املختلفة وضع يف  والفتيات  النساء  التشاور مع مجموعات  تأكد من  أكرث من غريهم. 

متنوعة  التوصل ملجموعة  بهدف  العوامل وذلك  القانونية وغريها من  والحالة  والعرق  والدين  العرقي  واألصل  واللغة  للعمر 
النسائية. القيادات  من 

التي تود  	 النسائية«، فكر يف وصف املؤهالت واألدوار  فبداًل من مجرد السؤال عن »القيادات  استخدم لغة مفهومة. 
النوع االجتامعي يف كردفان  املبني عىل  العنف  املثال، كافحت إحدى املامرسات يف مناهضة  تحديدها. عىل سبيل 

التي  املحادثات  أنه يف إحدى  إال  التقليدية«.  النسائية  »القيادات  إيجاد  املساعدة يف  النساء حني طلبت  لتحديد  بالسودان 
الحكيامت هن مغنيات وشاعرات  النساء  أن  الحكيامت. وعلمت  النساء  تقابل  أن  السيدات  إحدى  صدفت، نصحتها 

بنجاٍح كبري.  الحكيامت  النساء  برنامجها يف إرشاك  بدأ  الرهبة.  والتقدير وأحيانًا  االحرتام  بغاية  لهن  ينظر  مؤثرات 

املجتمع  	 داخل  العاملة  الرسمية  غري  واملؤسسات  املنظامت  املحيل.  املجتمع  ومنظامت  النسائية  املؤسسات  مع  تشاور 
املجتمع املحيل وخاصة  ينظر عادًة لعضوات منظامت   . املجتمعية  القيادة  ببعض عنارص  األقل  املحيل، غالبًا ما تشارك عىل 

نسائية.   كقيادات  املرأة،  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت 

تدريبات ألعضاء  	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  توفر  حني  الناجح  التدريب  املشاركني يف  تحديد 
القيم  إىل جانب  للقيادة  يبدين مميزات وسامت شخصية  الاليت  والفتيات  للنساء  االنتباه  املمكن  املحيل، من  املجتمع 

اإليجابية.  واملعتقدات  والتوجهات 

العنف  	 مناهضة  برنامج  مدة  أثناء  بالربنامج.  الخاصة  التدخالت  أثناء  القيادة  يبدين سامت  الاليت  والفتيات  للنساء  انتبه 
ومنها  املختلفة  األنشطة  واملشاركني يف  والفتيات  للنساء  اآلمنة  املناطق  أعضاء  االجتامعي، سينشأ من  النوع  املبني عىل 

سينشأ  املحيل،  املجتمع  تنمية  أو مرشوعات  النفيس-االجتامعي  الدعم  مجموعات  وأنشطة  التعلم  وأنشطة  العيش  سبل 
اإليجايب.  التغيري  اآلخرين ودعم  يعملون عىل مساعدة  قادة طبيعيون  منهم 


