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حواجز النوع االجتامعي أمام القيادة

ال ترى الفتيات والنساء أنفسهن دامئًا كقائدات؛ وقد يِجّدن صعوبة يف إدراك حقهن يف 

أن يصبحن قائدات فّعاالت وأن لديهن بالفعل املهارات والخربة الالزمة لذلك. فأجيال من 

التحيّز تخربهن، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش، أن النساء ال ينبغي لهن تويل القيادة، 

حتى أن املصطلح "قائد" ُمثقل بالتعريفات التقليدية التي تربطه مبناصب السلطة والتدرج 

واملركز. ولهذا السبب وكعاقبة له أيًضا، هناك نقص شديد يف متثيل املرأة يف املناصب القيادية 

باملجتمع. 

إال أن النوع االجتامعي ليس العامل الوحيد الذي يحدد إمكانية الوصول للفرص القيادية؛ فقد تعوقها أيًضا التحيزات ضد 

جوانب أخرى للهوية مثل الطبقة االجتامعية والعرق واإلعاقة والهوية املتعلقة بالنوع االجتامعي والتوجه الجنيس والسن 

وغريها من الجوانب. 

مُتَِكن حركة املرشدات وفتيات الكشافة الفتيات من تويل زمام القيادة يف حياتهن ومجتمعاتهن. عىل مدار أكرث 

من 100 عام، نجحنا يف توفري املساحات اآلمنة وفرص التعليم غري الرسمي للفتيات بغرض تنمية القيّم لديهن 

وحثهن عىل مامرسة القيادة الهادفة اجتامعيًّا. فعندما يكون للفتيات والنساء مساحة للقيادة، يصبح بإمكانهن 

تغيري مجتمعاتهن والعامل ككل. 

بيان عن القيادة للفتيات

يف عام 2020، فقط %2.6 من الرؤساء التنفيذيني يف فورتشيون جلوبال 500 كانوا من النساء1، ومل تكن أي منهن من 	 
ذوات البرشة امللونة.

حتى يناير 2021، تتوىل النساء %25 فقط من املناصب الربملانية عىل مستوى العامل2. 	 

%37 فقط من النساء يشعرن أن املجتمع يدعم القائدات3. 	 

%46 من الفتيات والنساء يشعرن أن نوعهن االجتامعي قد ميثل عائق عند السعي للفرص القيادية.	 
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العامل بحاجة للفتيات والنساء يف القيادة

إن احتاملية ازدهار املنظامت حيث توجد نساء أكرث يف املناصب 
القيادية تكون 1.4 مرة أكرث من غريها4، كام أن املساواة بني 

الجنسني هو مؤرش السالم رقم واحد5  أكرث من ثراء الدولة أو 
مستوى الدميقراطية بها أو هويتها الدينية. وهذا األمر مهم اآلن 

أكرث من أي وقٍت مىض، فقد وجدت دراسة عن استجابة القيادات 
لجائحة كوفيد19- يف 194 دولة أدلة عىل أن النتائج املتعلقة 

بكوفيد19- كانت أفضل بشكل منهجي يف الدول التي تقودها 
 Harvard( "النساء6. كام توصلت مجلة "هارڤرد بيزنيس ريڤيو

Business Review( إىل أن السلوكيات واملهارات القيادية األكرث 

قيمة أثناء األزمات متارسها بفاعلية أكرث القائدات من النساء7. 

الفتيات الاليت يعشن التجارب القيادية يف سن صغرية يشعرن يف 
األغلب بالثقة عند تويل القيادة مع تقدمهن يف السن8. إن كيفية 
تقديم القيادة وتجربتها ومنذجتها ومناقشتها أثناء منو الفتيات له 

أثر كبري يف كيفية رؤيتهن ألنفسهن كقائدات أو كيفية إدراكهن 
لوجود تحيّز قائم عىل النوع االجتامعي ومواجهته9. تتمنى ثالث 

أرباع النساء اليوم لو أنهن تعلمن املزيد عن القيادة وحصلن عىل 
املزيد من الفرص القيادية بينام يكربن10. لتحقيق هدف التنمية 

املستدام )5( وعىل األخص ضامن املساهمة الكاملة للنساء وتكافؤ 
الفرص يف القيادة يف كافة مستويات اتخاذ القرار، تحتاج الفتيات 

لفرص التدرب عىل القيادة بينام يكربن. 

كيف تدعم حركة املرشدات وفتيات الكشافة القيادة للفتيات

تكرب الفتيات يف الوقت الحايل بشكل رسيع يف عامل من عدم اليقني. فهن قلقات بشأن مستقبلهن يف ظل املشكالت العاملية؛ مثل التغري املناخي 
وعدم املساواة االجتامعية وجائحة عاملية تغرّي يف مجتمعاتهن برسعة مخيفة  ومبا أنهن من سكان العامل الرقمي، نادًرا ما يتمَكنَّ من النظر بعيًدا. 

كام أنهن مدفوعات بإحساس قوي بالعدالة، تدعمه التقنيات التي تربط العامل ومتكنهن من التفكري أبعد من الحدود الوطنية والدفاع عام يؤِمنَّ به. 

تحتاج كل الفتيات ملساحات آمنة الستكشاف هذه التعقيدات وتنمية املرونة والقدرات العاملية التي يحتجنها لإلبحار يف العامل بلطف وشجاعة. كام 
يحتجن ملساحة للمرح والصداقات حيث يُكنَّ عىل طبيعتهن. وهن بحاجة أيًضا لسامع أنه برصف النظر عام يخربهن املجتمع أو اإلعالم، بإمكانهن 

التحيل بالشجاعة  ولكن ال حاجة ألن يُكنَّ مثاليات. 

بوصفها الحركة الوحيدة يف العامل لكل فتاة وألية فتاة، تقدم حركة املرشدات وفتيات الكشافة للفتيات يف 
جميع أنحاء العامل الثقة والقّيم والفرص ملامرسة القيادة يف سن مبكرة وليصبحن صانعات للتغيري يف حياتهن 

ويف املجتمع.
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حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف وضع مثايل الستحداث هذه املساحات الشجاعة، فهناك طرق كثرية نستطيع من خاللها، كحركة، 
تعظيم أثرنا يف القيادة للفتيات. 

نحن بحاجة لدعم الفتيات ليتمكنَّ من الربط بشكٍل واعٍ بني تجاربهن التعليمية ورحلة القيادة الخاصة بهن. وهذا من شأنه أن يُشِعر 
الفتيات بأن القيادة متاحة لهن وأنها ذات صلة بحياتهن. تدعم طريقتنا القوية يف التعليم غري الرسمي ذلك مبنح الفتيات فرص تنمية 
مهارات القيادة لديهن من خالل اتخاذ القرارات بني األقران والتعلم من خالل التوجيه الذايت واالحتفال بإنجازاتهن الفردية والجمعية.

من املهم أيًضا أن نغرّي كيفية تعريفنا للقيادة. فباالبتعاد عن التعريفات التقليدية املتجذرة يف التدرج واملركز، واالحتفال بالقيادة اليومية، 
نحن نجعلها تجربة قوية للكثريات وليس القليالت. البد أن نعرض التجارب والفرص التعليمية التي تدعم مامرسة الفتيات للقيادة يف كافة 

األعامر. ومبرور الوقت، ستتمكن الفتيات من إعادة تعريف القيادة بأنفسهن، واستكشاف القيّم واالهتاممات الخاصة بهن واستيعاب 
الهوية القيادية.

نحن بحاجة لتقييم هياكلنا التنظيمية واستحداث آليات تدعم الفتيات للمشاركة يف اتخاذ القرار. فإذا مل تكن الفتيات مشاركات يف 
عملية اتخاذ القرار، يجب أن نفهم السبب يف ذلك ومخاطبة املسببات الجذرية. نحن بحاجة لتيسري املحادثات املفتوحة عن مساحات 

الفتيات يف املجتمع، وكيف تراها الفتيات والعقبات التي تعرتض طريقهن. كام نحتاج إلرشاك الفتيان والرجال يف الحركة وأكرث من ذلك يف 
هذه املحادثة. مبعرفة املزيد عن الحواجز التي تعيق الفتيات، نحن نقدم لهن وألنفسنا إمكانية تفكيك هذه العقبات. 

أخريًا، البد وأن ننظر أبعد من الحركة وأن نساهم يف بناء مجتمعات أكرث مساواة للفتيات. فنحن بحاجة لتحدي التأثريات التي تسلب 
الفتيات التمكني والحقوق، أو التي تدمر صحتهن الذهنية وثقتهن يف أجسادهم ويف إحساسهن بالذات. بإمكاننا دعم الفتيات لتَبَني نظرة 

أوسع أيًضا وذلك بضامن حصولهن عىل الكثري من الفرص للتواصل مع مجموعة متنوعة من مناذج القدوة والتوجيه من النساء ذوات 
الهويات والخلفيات واملسارات املختلفة، الاليت سيلهمن الفتيات للقيادة الهادفة

تتغلب الفتيات والنساء عىل التحيز القائم عىل النوع االجتامعي وميِلن إىل القيادة عندما ميارسن القيادة 
الهادفة نحو اهتامماتهن والرتكيز عىل التغيري اإليجايب الذي يرغنب يف تحقيقه11. يجعل هذا الزخم اإليجايب، 
ومعه فرص إعادة تعريف معنى القيادة واستيعاب الهوية القيادية، مامرسة القيادة طريقة طبيعية وقوية 

للوصول ألهدافهن. 
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نحن نعمل مع منظامتنا األعضاء عىل املستوى الوطني وعددها 152 منظمة لنوفر للمزيد من الفتيات مساحة شجاعة ملامرسة القيادة الهادفة. 
ونقوم بذلك من خالل: 

دعم أعامل هذه املنظامت لتعليم القيادة التحويلية للفتيات يف كافة املراحل العمرية وتنمية املرونة والقدرات العاملية والقدرة عىل الفعل. 	 

تعريف االسرتاتيجيات الستحداث املزيد من املساحة للفتيات ملامرسة القيادة يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 	 

دعم ومنارصة مشاركة الشباب يف اتخاذ القرار )كام يف مرشوع اإلجراء 32(. 	 

تيسري شبكة عاملية تجمع الخربة واملتطوعني واملوارد لدعم مبادرات ومحادثات القيادة العاملية واإلقليمية والوطنية. 	 

تقديم أنظمة وأدوات وفرص للتعلم والتطوير لدعم املتطوعني البالغني ليصبحوا مناذج للقدوة املَُمِكنة، واستخدام طريقتنا التعليمية يف توفري 	 
تجربة قيادة ذات جودة للفتيات. 

تقديم فرص لتنمية القيادة التحويلية التي مُتَِكن الشابات كصانعات للتغيري ومناذج قدوة للفتيات، ومساعدتهن يف بناء شبكات عاملية من 	 
األقران. 

%88 من املرشدات وفتيات الكشافة يشعرن أن وجودهن يف الحركة يتيح لهن فرصة املامرسة الفعلية للقيادة. 

كيف تدعم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 
القيادة للفتيات

تَُعرِف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة القيادة بأنها رحلة مشرتكة مُتَِكننا من العمل مًعا 
وتأيت بالتغيري اإليجايب يف حياتنا وحياة اآلخرين ومجتمعنا األوسع. القائد الجيد هو شخص ميارس التعلم 
مدى الحياة ويقوم بشكٍل واٍع بتعميق فهمه للسياقات املختلفة، ويستقي مختلف الحكمة، ويستخدم 

ما تعلمه يف التعاون مع اآلخرين إلحداث الفرق. منوذج القيادة العاملي الخاص بنا الذي يراعي النوع 
االجتامعي يعيد تعريف القيادة بحيث يسهل عىل كل فتاة وامرأة التعرف عىل ذاتها كقائدة وتجربة 

القيادة كعملية ُمَمِكنة وشمولية مستمرة مدى الحياة. 
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