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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.
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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. 
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