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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 
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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 


