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 حول الدراسة
تتضمن الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )IMAGES MENA( أبحاثًا كمية ونوعية 

مع رجال ونساء ترتاوح أعامرهم بني 18 إىل 59 عاًما يف مرص ولبنان واملغرب وفلسطني. رشكاء البحث املحليون هم: )1( مرص: الزنايت ورشكاه؛ مركز 

األبحاث االجتامعية، الجامعة األمريكية يف القاهرة )AUC(؛ )2( لبنان: الوصل بني األبحاث والتنمية )CRD(؛ أبعاد؛ )3( املغرب: جمعية الهجرة الدولية 

)AMI(؛ رجاء ناديفي )باحثة مستقلة(؛ غاييل غيوت )باحثة مستقلة(؛ )4( فلسطني: معهد دراسات املرأة؛ جامعة بريزيت.

تم تنسيق الدراسة متعددة األقطار وتوزيعها من خالل بروموندو وهيئة األمم املتحدة للمرأة، من خالل برنامج هيئة األمم املتحدة للمرأة اإلقليمي 

‘الرجال والنساء من أجل املساواة بني الجنسني‘ الذي متوله وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية )SIDA(، بالتعاون مع مؤسسة آركوس، ووزارة 

الخارجية الهولندية )من خالل الوقاية اإليجابية +Prevention( ومعهد الواليات املتحدة للسالم، ووزارة الخارجية األمريكية بالرشاكة مع فايتال فويسز 

ومؤسسة أوك.

)IMAGES( حول الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني هي دراسة شاملة متعددة األقطار بشأن واقع الرجال ومامرساتهم وسلوكياتهم فيام 

يخص مواضيع متعددة مثل معايري النوع االجتامعي وسياسات املساواة بني الجنسني ديناميكيات األرس املعيشية وتقديم الرعاية واألبوة وعنف الرشيك 

الحميم والتنوع الجنيس، والضغوط الصحية واالقتصادية، وكل ذلك من بني موضوعات أخرى. أنشأت بروموندو واملركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة 

)ICRW( الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف عام 2008. وحتى عام 2017، أجريت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن 

الرجال واملساواة بني الجنسني يف أكرث من 30 بلًدا، مبا فيها هذه الدراسة ذات البلدان األربع. وقد أجريت دراسات إضافية قام بها الرشكاء ُمستلهمة من 

الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف آسيا من ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومن قبل صندوق األمم املتحدة للسكان 

وغريهام من الرشكاء. تتضمن الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني كالً من النساء والرجال وقد أجريت بوجه عام مبشاركة 

مستجيبني ترتاوح أعامرهم ما بني 18 إىل 59 عاًما. 

 حول املؤلفني
قامت بروموندو-الواليات املتحدة وهيئة األمم املتحدة للمرأة بتنسيق الدراسة بالرشاكة مع املكاتب القطرية لهيئة األمم املتحدة للمرأة يف مرص ولبنان 

واملغرب وفلسطني. 

وجهات النظر التي يُعرب عنها هذا اإلصدار هي وجهات نظر املؤلفني وال متثل بالرضورة وجهات نظر األمم املتحدة مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمرأة 

أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة. 

 مقرتح اإلشارة املرجعية:
ش. الفقي, و ب هيلامن و ج. باركر محررون. )2017( فهم خصائص هويات الرجال الجندرية نتائج من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني - الرشق األوسط وشامل أفريقيا: ملخص تنفيذي. القاهرة، وواشنطن العاصمة: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو-الواليات 

املتحدة. 

© هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو-الواليات املتحدة، 2017.

وقد أعد هذا امللخص, الذي تم تحديثه يف 15 مايو 2017, وعرضه يف املؤمتر اإلقليمي املعني بهويات الرجال الجندرية يف العامل العريب: »مسارات السالم 

واملساواة بني الجنسني« يف أيار/مايو 2017

www.imagesmena.org :اطلع عىل التقرير الكامل ونتائج البحث من خالل
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1. نظرة عامة

نالت حقوق النساء والفتيات وظروفهن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا اهتامًما بالًغا من ِقبل السياسات واملجتمع املدين 

خالل السنوات األخرية. وعىل الرغم من هذا الرتكيز، هناك أبحاث محدودة بشأن سلوكيات الرجال ومامرساتهم من ناحية عالقاتهم 

مع رشكائهم ووجهات نظرهم بشأن املساواة بني الجنسني1. وكام يظهر من هذه الدراسة والعديد من الدراسات األخرى، فإن الرجال 

كثريًا ما يهيمنون أو يسيطرون عىل اتخاذ القرارات يف األرس املعيشية، وعىل املجاالت السياسية والقيادية، وعىل الحياة اليومية 

للنساء والفتيات، إال أن ما هو معروف بصورة منهجية بشأن سلوكيات الرجال ومامرساتهم فيام يتعلق بهذه القضايا يعد قليالً 

نسبيًا.

َمت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأجريت  ُصمِّ

للمساعدة يف سد هذه الفجوة املعرفية. وعىل وجه التحديد، تسعى الدراسة لتقديم الرؤى املتعلقة باألسئلة التالية: ما هي وجهة 

نظر الرجال فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟ ما هو رد فعل الرجال من جميع األعامر، 

والرجال األصغر سًنا باملقارنة باألكرب سًنا، بالنسبة للتحسن التدريجي والهام يف وضع النساء والفتيات يف املنطقة؟ كيف تتأثر األفكار 

بشأن خصائص  هويات الرجال الجندرية بالضغوط السياسة واالقتصادية، وبتأثري الربيع العريب؟ اختصاًرا، ماذا يعني أن تكون رجالً 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف عام 2017 وما بعده؟

تفحص هذه الدراسة سلوكيات الرجال - والنساء - ومامرساتهم املتعلقة بنطاق من القضايا الرئيسية، مبا يف ذلك دعم املساواة 

بني الجنسني، ودعم سياسات حقوق املرأة، واتخاذ القرارات يف األرس املعيشية، واستخدام مختلف صور العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، ومشاركة الرجال يف تقديم الرعاية واملهام املنزلية، وأوجه الضعف الصحية املتعلقة بالنوع االجتامعي، والضغوط 

الناتجه عن الوظائف املهنية، و األمان الجسدي، والظروف املعيشية املغايرة والطفولة ، وأموٍر أخرى..

2. املنهجية

تتألف الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مقابالت 

استقصائية شارك فيها ما يقرب من 10,000 رجل وامرأة ترتاوح أعامرهم ما بني 18 و59 عاًما يف مرص ولبنان واملغرب وفلسطني، مبا 

يف ذلك كالً من املناطق الحرضية والريفية )باإلضافة إىل مستوطنات الالجئني حسب االقتضاء(. تم استخدام منهجية قامئة عىل أخذ 

العينات العنقودية الطبقية متعددة املراحل لجميع البلدان. كانت معدالت االستجابة مرتفعة )نحو 90 يف املائة أو أكرث( يف كافة 

البلدان األربعة. بالنسبة للبنان وفلسطني، وكانت العينات ممثلة للمستوى الوطني. أما بالنسبة ملرص واملغرب، فقد اُختريت مناطق 

محددة من البلدين؛ وتعد العينات ممثلة بصفة عامة لهذه املناطق داخل كل بلد.2 ُجِمَعت البيانات عىل أجهزة حاسوب محمولة 

يف مرص واملغرب ولبنان وباستخدام منوذج استطالع ورقي يف فلسطني. ُجمعت البيانات يف الفرتة ما بني إبريل/نيسان 2016 ومارس/

آذار 2017. 

 1. لالطالع عىل تعريفات هيئة األمم املتحدة للمرأة الخاصة باملساواة بني الجنسني واملصطلحات املختلفة املتعلقة بالنوع االجتامعي املتضمنة أيًضا يف هذا التقرير، انظر:

 http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/02/gender-mainstreaming-issues

2. يف املغرب، أجريت الدراسة يف سبعة أقاليم وعامالت ترتكز حول الرباط: جهة الرباط وسال والقنيطرة والصخريات-متارة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليامن. يف مرص، 

أخذت العينات يف كل من: القاهرة واملنوفية والرشقية وسوهاج وبني سويف.
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For the complete survey methodology and further details, see the full report at: www.imagesmena.org

ملحة عن الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
 واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا:

مرص ولبنان واملغرب وفلسطني

الفئة العمرية: الرجال والنساء الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 18 إىل 59 عاًما، يف املناطق الحرضية والريفية، والذين 	 

ميثلون الخصائص الدميوغرافية الوطنية يف بلدان مختارة. 

إجاميل العينة: 9,767 مستجيب - 4,830 رجل و 4,937 امرأة.	 

الرتجمة، واملواءمة وتطبيق الدراسة االستقصائية: تُرِجَم منوذج االستطالع إىل اللهجات العربية املحلية واخترُِبَ يف البلدان 	 

األربعة جميًعا. أضيفت موضوعات إضافية إىل منوذج االستطالع الرئييس بناًء عىل توصيات من رشكاء البحث املحليني. 

ُجِمَعت البيانات عىل أجهزة حاسوب محمولة يف مرص واملغرب ولبنان وباستخدام منوذج استطالع ورقي يف فلسطني. 

اإلطار الزمني لجمع البيانات: إبريل/نيسان 2016 - مارس/آذار 2017. 	 

تحليل البيانات: تم تحليل البيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية الخاصة بالعلوم االجتامعية )SPSS( وبرنامج 	 

.)Stata( ستاتا

البحث الكيفي: يف كل بلد، أجري بحث كيفي منفصل، يف صورة مناقشات ملجموعات الرتكيز ومقابالت فردية، 	 

لوضع خرائط وتحليل سياق موضوعات محددة تتعلق بخصائص هويات الرجال الجندرية ولتثليث نتائج الدراسة 

االستقصائية.

القيود: كان طول منوذج االستطالع من بني األسباب التي ذكرها املستجيبون والتي أدت إىل رفضهم املشاركة يف الدراسة 	 

يف بعض البيئات. كام مثلت حساسية األسئلة املتعلقة مبوضوعات معينة - من بينها العنف والجنس - تحديات بالنسبة 

لفرق البحث. يف حني تستند الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني إىل سنواٍت من اختبار 

الطرق ليك تقلل من التحيز الناتج عن الرغبة االجتامعية وتشجع الرجال والنساء عىل االرتياح عند اإلجابة عىل أسئلة 

حساسة، إال أن هناك تحديات تواجه أي بحث يتضمن دراسة استقصائية لعينة يف مثل هذه املوضوعات.

فلسطنيلبناناملغربمرص

1,3801,2001,0501,200الرجال

1,4021,2001,1361,199النساء

2,7822,4002,1862,399اإلجاميل

الجدول أ
أحجام العينة

www.imagesmena.org :لالطالع عىل املنهجية والتفاصيل الكاملة للدراسة االستقصائية، انظر التقرير الكامل من خالل املوقع
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3. النتائج متعددة األقطار 

تعد الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أول دراسة من نوعها يف املنطقة 

العربية تعتمد عىل منظور واسع ومقاَرن للنظر يف حياة الرجال - كأبناء وأزواج وآباء، يف املنزل ويف العمل، يف الحياة العامة والخاصة - 

ليك تفهم جيًدا كيف ينظرون إىل مواقفهم كرجال، وسلوكياتهم وترصفاتهم إزاء املساواة بني الجنسني. وبنفس القدر من األهمية، تورد 

الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني وجهات نظر النساء يف نفس هذه القضايا. ويُكمل الرثاء الذي تقدمه 

من نتائج كّمية ونوعية )والتي يتضمن هذا التقرير جزًءا منها، وهي أيًضا مقدمة مبزيد من التفصيل يف تقارير قطرية مصاحبة منشورة 

بصورة منفصلة( كاّم متناميًا من األبحاث بشأن الرجال وخصائص هويات الرجال الجندرية يف املنطقة العربية. 

تسري نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا عرب الصور النمطية 

والعصبيات التي كثريًا ما متيز االنطباعات الخارجية عن الرجال والنساء يف املنطقة العربية، وتخفي تعقيد الهويات الجندرية 

الديناميكية والعالقات يف املنطقة. البلدان األربعة التي تتضمنها هذه املرحلة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا - مرص ولبنان واملغرب وفلسطني - متباينة، وكل منها ميثل سياقًا سياسيًا 

واقتصاديًا واجتامعيًا معيًنا يعد محوريًا بالنسبة للتحليالت القطرية املخصصة املقدمة يف التقرير الكامل. ويُقوِّي هذا التباين نتائج 

الدراسة، وهي تبني تنوًعا غنيًا، سواء عرب البلدان أو داخلها، لوجهات نظر الرجال والنساء بشأن الكيفية التي تتغري بها حقوق املرأة 

واألدوار االجتامعية سواء يف حياتهم الخاصة أو يف العامل من حولهم. 

معظم الرجال الذين شملتهم الدراسة االستقصائية يف البلدان األربعة يدعمون مصفوفة واسعة من السلوكيات التقليدية غري 

املنصفة. ولكن، تُظهر أقلية معتربة - متثل ربع عدد الرجال الذين شملتهم الدراسة االستقصائية يف كل بلد أو أكرث - دعاًم لبعض 

أبعاد متكني املرأة واملساواة عىل األقل. هؤالء الرجال يشككون يف العنف ضد املرأة، ويتفقون مع بعض القوانني التي تحافظ عىل 

حقوق املرأة، ويدعمون النساء يف املناصب القيادية، وعادة ما يريدون قضاء وقت أكرب يف العناية بأطفالهم. وقد أظهر العديد من 

الرجال الذين أجريت معهم مقابالت، والعديد من النساء أيًضا، خليطًا من السلوكيات واملامرسات املنصفة وغري املنصفة. ولكن، 

ع عىل العنف ضد املرأة أو تحرص النساء يف األدوار التقليدية، وهم  ال يزال الكثري من الرجال يف املنطقة يتمسكون مبعايري تشجِّ

يترصفون بناًء عىل هذه السلوكيات بطرق تلحق األذى بالنساء واألطفال وبأنفسهم. هناك طريق طويل ومتعرج يجب السري فيه 

قبل أن يصل معظم الرجال - والعديد من النساء أيًضا - إىل القبول الكامل للمساواة بني الجنسني يف جميع املجاالت. 

عىل الرغم من كل هذه التحديات، فإن املسارات نحو التقدم تزداد وضوحاً. تستعرض األبحاث الكيفية للدراسة االستقصائية 

الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني الرجال والنساء الذين يحطمون القوالب النمطية. عىل الرغم من انتشار سلوكيات 

ومامرسات الرجال غري املنصفة عرب البلدان األربعة، إال أنه يتضح من هذا البحث أن هناك أيًضا رجال ونساء منفردين - من 

الصفوة وحتى أكرث الفئات تهميًشا - الذين تظهر خرباتهم الحياتية أن املساواة بني الجنسني ممكنة. وبالفعل، فإن أصواتهم تؤكد أن 

املساواة بني الجنسني ليست مجرد فكرة »مستوردة من الخارج« ولكنها ميكن أن تربز من املجتمعات ذاتها، بالنظر إىل ظروفها.

فيام ييل النتائج الرئيسية للدراسة، مرتبة طبًقا للموضوعات الرئيسية: 
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معايري النوع االجتامعي ومتكني املرأة

معظم الرجال الذين أجريت معهم مقابالت يف البلدان األربعة يدعمون أشد وجهات النظر غري املنصفة حني يتعلق األمر بأدوار النساء. 

عىل سبيل املثال، يدعم ما بني ثلثي إىل أكرث من ثالثة أرباع الرجال مفهوم أن أهم دور للمرأة هو العناية باألرسة املعيشية. وعادة ما تحمل 

النساء بني طيات أنفسهن نفس وجهات النظر غري املنصفة تلك: يدعم ما يقرب من نصف عدد النساء أو أكرث نفس األفكار يف البلدان 

نفسها. باإلضافة إىل ذلك، فإن أغلبية كبرية من الرجال يؤمنون بأن دورهم هو مراقبة حركات النساء والفتيات يف أرسهم املعيشية والسيطرة 

عليها، وهي مامرسة يتذكر معظم الرجال أنهم بدأوها منذ الطفولة. يف بعض البلدان، كام تؤكد أغلبية كبرية من النساء عىل وجود هذا النوع 

من الرعاية الذكورية، بل ويتقبلنها أيضاً، أما البعض اآلخر من النساء فهن يتحدين الفكرة ولكن نظرياً فقط وليس عملياً. 

تتميز منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأقل معدالت املشاركة االقتصادية للنساء يف العامل. بالنظر إىل عدم االستقرار 

االقتصادي يف املنطقة خالل السنوات األخرية، ومعدالت البطالة املرتفعة بني الشباب )الذين تبلغ أعامرهم 15 إىل 25 عاًما(، فإنه 

ليس من املدهش أن يدعم ثالثة أرباع الرجال أو أكرث يف البلدان األربعة، والنساء بنفس النسبة تقريبًا، أولوية إتاحة الوظائف 

للرجال دون النساء. ال تزال النساء يُعرَّفن عىل نطاق واسع - سواء من ِقبل الرجال أو النساء عىل حٍد سواء - كزوجات وأمهات أوالً، 

بدالً من صاحبات مهن أو ذوات إنجازات يف مكان العمل. 

ولكن، عرب البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية، وجد أن نحو نصف الرجال - أو اقل - يعتقدون أن النساء املتزوجات ينبغي 

أن يكون لهن نفس الحق يف العمل مثل الرجل. ويف نفس الوقت، فإن أغلبية الرجال يف البلدان األربعة جميًعا ميكنهم قبول امرأة 

كرئيسة يف العمل، وكانوا عىل استعداد للعمل يف أماكن عمل مختلطة بني الجنسني. يأيت الكثري من هذا القبول من الناحية النظرية، 

حيث كان ما يربز هو أن العديد من الرجال يف املنطقة يدعمون عمل النساء خارج املنزل - طاملا، أن الرجل يظل العائل الرئييس , 

وتظل املرأة هي الطرف األسايس لتويل مهام الرعاية األرسية والحياة املنزلية.

من هم الرجال الذين كانوا أكرث احتامالً لدعم املساواة بني الجنسني؟ بوجه عام، يعد الرجال األكرث ثراًء، واألرقى تعلياًم، والذين 

تلقت أمهاتهم قدًرا أكرب من التعليم، والذين كان آباؤهم يقومون مبهام منزلية تعترب نسائية من الناحية التقليدية، أكرث احتامالً 

للتحيل بسلوكيات املساواة بني الجنسني. يف مرص واملغرب، كان الرجال يف املناطق الحرضية ذوي سلوكيات أكرث ميالً للمساواة بقدر 

ضئيل. يف فلسطني ومرص واملغرب، كان الفرق ضئيالً بني الرجال األصغر واألكرب سًنا بالنسبة للسلوكيات املتعلقة بالنوع االجتامعي، 

عىل الرغم من أن الرجال األصغر سًنا يف لبنان كانت وجهات نظرهم أكثري ميالً للمساواة بقدٍر ضئيل.. 

يف كل بلٍد آخر أجريت فيه الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني )يف مناطق أخرى من العامل(، أظهر 

الرجال األصغر سًنا بصورة متسقة سلوكيات وبعض املامرسات الرئيسية أكرث إنصاًفا باملقارنة بنظرائهم األكرب سًنا، ولكن يف ثالثة 

من بني أربعة بلدان شملتها الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

مل يكن الوضع كذلك. بعبارة أخرى، يف املغرب وفلسطني ومرص ال تختلف وجهات نظر الشباب كثريًا عن وجهات نظر الرجال األكرب 

سًنا. ملاذا ال يظهر الشباب يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي شملتها الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة 

بني الجنسني نفس النزوع نحو دعم مساواة املرأة كالشباب يف أنحاء أخرى من العامل؟ األسباب عديدة وتعتمد عىل السياق القطري. 

العديد من الشباب يف هذه البلدان الثالث يواجهون صعوبات يف العثور عىل وظيفة، وبالتايل، فإنهم يعانون لتحقيق السمة املميزة 

التي يقر بها املجتمع للرجل كعائل مايل. وقد تكون هذه الصعوبات مؤدية إىل رد فعل عكيس ضد املساواة بني الجنسني. وقد تكون 

وجهات نظر الشباب غري املنصفة نتيجة أيًضا للمناخ العام املحافظ دينيًا الذي نشأ فيه الشباب. ورغم أن أبحاث أخرى يف املنطقة 

ذكرت اتجاهات مامثلة وطرحت عوامل دافعة مشابهة، إال أنه يلزم استكشاف هذه الظاهرة.

إذا كانت وجهات نظر الشباب ال متهد الطريق نحو وجهات نظر منصفة عىل أساس النوع االجتامعي يف معظم البلدان التي 

شملتها الدراسة، فام هي العوامل التي تقوم بذلك؟ يربز التعليم كعامل أسايس بالنسبة لكل من الرجال والنساء. كام هو الحال 

بالنسبة للرجال، فإن النساء األكرث تعلياًم، واألمهات األكرث تعلياًم، والاليت كان آباؤهن يقومون مبهام تعترب أنثوية طبًقا للتقاليد يف 

البيوت التي نشأن فيها يف طفولتهن، أكرث احتامالً بوجه عام ألن تكون وجهات نظرهم منصفة. ولكن، بعكس الرجال، فإن الشابات 

يف كل بلد كانت أفكارهن أكرث ميالً إىل املساواة باملقارنة مبن هّن أكرب سًنا. واالستنتاج الذي يربز من هذا هو أن الشابات يف املنطقة 

يتشوقن إىل املزيد من املساواة، ولكن نظرائهن من الذكور ال يشاركونهن هذه الطموحات وال يدعمونها. هذا التوتر بني الجنسني 

يربز يف املجاالت العامة والخاصة عرب البلدان التي شملتها الدراسة، مع وجود اختالفات هامة من بلٍد إىل آخر.

يدعم ما بني ثلثي إىل 

أكرث من ثالثة أرباع 

الرجال مفهوم أن أهم 

دور للمرأة هو العناية 

باألرسة املعيشية
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حلقات العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي

كام أظهرت دراسات أخرى، فإن التعرض للعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، وبخاصة عنف الرشيك الحميم والتحرش 

الجنيس، من األمور الشائعة بني النساء يف املنطقة. إجامالً، عرب البلدان األربعة، نحو 10 يف املائة إىل 45 يف املائة من الرجال الذين 

سبق لهم الزواج أبلغوا عن استخدامهم العنف الجسدي ضد الرشيكة، يف حني أكد نحو نصف النساء تعرضهن لهذا العنف. وماّم 

يؤذي حياة النساء بنفس القدر، هو املعدالت املرتفعة للعنف العاطفي: إذ ذكر ما بني 20 يف املائة إىل 80 يف املائة من الرجال 

ارتكابهم نوًعا ما من العنف العاطفي ضد زوجاتهم. يف البلدان األربعة جميًعا، وكام شوهد يف أنحاء أخرى من العامل3، كان الرجال 

الذين شهدوا آباءهم يستخدمون العنف ضد أمهاتهم والرجال الذين تعرضوا لصورة ما من العنف يف طفولتهم، أكرث احتامالً بكثري 

بأن يقوموا بارتكاب عنف الرشيك الحميم يف عالقاتهم كبالغني. 

تكمن جذور العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، كام يف أجزاء أخرى من العامل، يف محدودية قدرات النساء، ويف 

السلوكيات التي تدعم العنف، ويف الطفولة التي تتسم بالعنف الشديد. يف البلدان األربعة جميًعا، أبلغ نصف إىل ثالثة أرباع 

الرجال أنهم قد تعرضوا للعنف الجسدي يف منازلهم أثناء منوهم، بينام أبلغ الثلثان أو أكرث أنهم تعرضوا للعنف الجسدي من ِقبل 

املعلمني أو النظراء يف املدرسة. يف البلدان األربعة جميًعا، تعرضت النساء أيًضا لهذه الصور من العنف الجسدي، ولكن مبعدالت 

أقل من الرجال.

يتحول العنف الذي تعرض له الرجال والنساء أثناء الطفولة إىل عنف ضد أطفالهم. عرب جميع البلدان األربعة، أبلغ 29 يف املائة 

إىل 50 يف املائة من الرجال و40 يف املائة إىل 80 يف املائة من النساء عن استخدامهم لصورة ما من العنف الجسدي أو غريه من صور 

العنف ضد أطفالهم. ومن الواضح أن املعدالت األعىل الستخدام النساء للعقاب الجسدي ضد األطفال تعتمد عىل حقيقة أن النساء 

يتحملن النصيب األكرب من عبء تقديم الرعاية. العنف ضد األطفال يعتمد أيًضا عىل نوع الجنس: يف العديد من البلدان، مييل 

اآلباء إىل استخدام العقاب الجسدي بصورة أكرب ضد األبناء الذكور. 

أكرث صور العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي انتشاًرا يف املنطقة هو التحرش الجنيس يف الشارع، وبصفة أساسية التعليقات 

الجنسية، واملالحقة/املتابعة أو التحديق/الغمز. قال ما بني 31 يف املائة و64 يف املائة من الرجال أنهم قاموا مبثل هذه األفعال يف 

املايض، يف حني أن 40 يف املائة إىل 60 يف املائة من النساء ذكرن تعرضهن لها يف وقٍت ما. وعند سؤالهم عن سبب ارتكاب مثل هذا 

العنف، أجابت الغالبية العظمى من الرجال - والتي تصل إىل 90 يف املائة يف بعض البلدان - أنهم فعلوا ذلك من أجل املتعة، وألقى 

الثلثان إىل الثالثة أرباع منهم اللوم عىل النساء الرتدائهن مالبس »استفزازية«. 

الرجال األصغر سًنا، والرجال الحاصلني عىل قدٍر أكرب من التعليم، والرجال الذين تعرضوا للعنف كأطفال هم أكرث احتامالً ألن 

يشاركوا يف التحرش الجنيس يف الشوارع. النساء األكرث تعلياًم والنساء الاليت يسكّن يف مناطق حرضية أكرث احتامالً ألن يبلغن عن 

التعرض ملثل هذا العنف. تعد هذه النتيجة، وهي أن الرجال األكرث تعلياًم هم األكرث احتامالً يف ارتكاب التحرش الجنيس )حيث 

يوجد أكرب معدل بني الرجال الحاصلني عىل التعليم الثانوي يف ثالثة من بني أربعة بلدان( - وأن النساء األكرث تعلياًم هن األكرث 

احتامالً للتعرض للتحرش الجنيس - نتيجًة تستحق املزيد من البحث.

 http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16694 :3. ملزيد من املعلومات، انظر

نحو 10 يف املائة إىل 

45 يف املائة من الرجال 

الذين سبق لهم الزواج 

أبلغوا عن استخدامهم 

العنف الجسدي ضد 

الرشيكة

أبلغ نصف إىل ثالثة 

أرباع الرجال أنهم 

قد تعرضوا للعنف 

الجسدي يف منازلهم 

أثناء منوهم
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من املسيطر؟ صنع القرار يف األرس املعيشية

بصورة متسقة، ذكر كٌل من النساء والرجال يف البلدان األربعة جميًعا أن الرجال يتخذون معظم قرارات األرسة املعيشية، عىل 

الرغم من أن الرجال، يف املجمل، ذكروا أن لهم رأيًا أكرب مام تقر به النساء يف مثل هذه األمور. باملقارنة بالرجال، أبلغت النساء 

بصورة متسقة أنهن أقل سيطرة عىل قراراتهم بالزواج من الشخص الذي يردنه، حني يرغنب يف ذلك، وأن آباءهم لهم الرأي األخري 

يف معظم الحاالت. عىل الرغم من أن الرجال قد يتمتعون بقدٍر أكرب من االستقاللية حني يتعلق األمر باختيار الزوجة، إال أنهم أيًضا 

عرّبوا عن إحساس بضغط هائل لتغطية تكاليف الزواج املتزايدة وإلعالة أرسهم، يف عرص تزداد فيه البطالة. 

يتوقع الرجال أن تكون لهم السيطرة عىل الحريات الشخصية للزوجات، بدًءا مام ترتدينه واألماكن التي يذهنب إليها وانتهاًء 

بالوقت الذي ميارس الزوجان فيه العالقة الحميمة. ذكرت نسبة ترتاوح ما بني ثلثي إىل 90 يف املائة من الرجال أنهم ميارسون صوًرا 

مختلفة من السيطرة، مع تأكيد النساء عىل أن أزواجهن يسعون إىل السيطرة عليهن بهذه الطرق.

األبوة واألعامل املنزلية وتقديم الرعاية

حني يتعلق األمر باألعامل املنزلية ورعاية األطفال، فإن السلوكيات ترُتجم إىل أفعال - أو إىل إحجام عن أفعال. تقوم النساء 

باألغلبية العظمى من الرعاية اليومية لألطفال وغريها من األعامل املنزلية، يف جميع البلدان األربعة. أبلغ عرش إىل ثلث الرجال 

فقط أنهم قاموا مؤخرًا مبهمة واحدة تقوم بها اإلناث من الناحية التقليدية يف منازلهم، مثل إعداد الطعام أو التنظيف أو استحامم 

األطفال. يف البلدان األربعة جميًعا، يعد الرجال الذين شارك آباؤهم يف العمل املنزيل و الذي يعترب أنثويًا من الناحية التقليدية، 

باإلضافة إىل الرجال الذين تعلموا القيام بهذه األعامل يف طفولتهم، هم أكرث من أبلغوا عن مساهمتهم بهذه الطريقة يف زواجهم.

يف بلدين – مرص ولبنان – قد يكون عمل النساء خارج املنزل حافزًا ملزيد من مشاركة الرجال يف األعامل اليومية وتقديم الرعاية. 

من بني النسبة املئوية القليلة للرجال يف مرص )10 يف املائة( الذين تعمل زوجاتهم بدواٍم كامل، أبلغ 45 يف املائة عن مشاركتهم 

يف األعامل املنزلية، وهي نسبة أعىل بكثري من الرجال الذين ال تعمل زوجاتهم. باملثل، يف لبنان أبلغ الرجال الذين تعمل زوجاتهم 

بدواٍم كامل أنهم يقومون باملزيد من األعامل املنزلية. قد يكون السبب أن الرجال الذين تعمل زوجاتهم كانوا مهيئني من قبل 

لوجهات نظر أكرث إنصافًا )نظرًا ملوافقتهم عىل عمل زوجاتهم(، أو قد يكون األمر أن عمل النساء خارج املنزل يدفع بالرجال ألداء 

املزيد من أعامل الرعاية. وعىل أية حال، حتى حني يقوم الرجال املتزوجون من نساء يعملن خارج املنزل باملزيد من األعامل 

املنزلية، فإن النساء العامالت ال يزلن يواجهن عبئًا مزدوًجا. 

عة حني يتعلق األمر باألبوة. أكرث من 70 يف املائة من الرجال يف جميع البلدان أبلغوا عن ذهابهم  ولكن، هناك اتجاهات ُمشجِّ

مع زوجاتهم الحوامل إىل بعض زيارات ما قبل الوالدة عىل األقل )عىل الرغم من أن مشاركة الذكور قد تعكس إحدى درجات 

سيطرة الذكور والرعاية الذكورية، باإلضافة إىل االهتامم وتقديم الرعاية(. يف جميع البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية، 

قال نصف الرجال أو أكرث أن عملهم يقتطع وقتًا يحول دون بقائهم مع أطفالهم. باإلضافة إىل ذلك، فإن ُخميس الرجال أو أكرث يف 

البلدان األربعة جميًعا أبلغوا عن التحدث إىل أطفالهم عن أمور شخصية هامة يف حياتهم؛ وهذا يشري هذا نوع من أنواع العالقات 

العاطفية التي ال ترتبط دامئًا بالسلوك الذكوري. 

اآلباء مشاركون بصورة كبرية يف حياة أطفالهم. ويشري هذا إىل أن األبوة قد تقدم مساًرا إلرشاك الرجال يف املنطقة يف حياة أبنائهم 

بطرٍق أكرث إيجابية وإنصافًا وخلًوا من العنف، وإرشاكهم يف نهاية األمر يف املساواة بني الجنسني.

أبلغ عرش إىل ثلث 

الرجال فقط أنهم قاموا 

مؤخرا مبهمة واحدة 

تقوم بها اإلناث من 

الناحية التقليدية يف 

منازلهم، مثل إعداد 

الطعام أو التنظيف أو 

استحامم األطفال

قال نصف الرجال أو 

أكرث أن عملهم يقتطع 

وقتًا يحول دون بقائهم 

مع أطفالهم
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أوجه الضعف الصحية املتعلقة بالنوع االجتامعي 

باإلضافة إىل العالقات بني الجنسني، ديناميكيات األرسة، والعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، فإن الدراسة االستقصائية 

الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني تتضمن أسئلة بشأن قضايا صحية محددة، وتقارن بني أوجه الضعف الصحية املختلفة 

للرجال والنساء. عرب البلدان األربعة جميًعا، أبلغ أغلبية الرجال )ثلثني إىل ثالثة أرباع( أن صحتهم أفضل من غريهم من الرجال 

ن ما يزيد عىل ربع  يف نفس أعامرهم، أما بالنسبة للنساء فقد كانت النسبة ما بني الثلث والثلثني. يف البلدان األربعة جميًعا، يدخِّ

الرجال، مام يجعل التدخني أحد العوامل الرئيسية يف زيادة أعباء األمراض يف املنطقة، وما ينتج عن ذلك من تداعيات عىل صحة 

الرجال أنفسهم، وعىل صحة النساء الاليت يقدمن لهم الرعاية. ويعتقد ما يصل إىل ثلثي الرجال املدخنني أنهم يدخنون أكرث من 

الالزم، وقد قال نحو نصف هؤالء املدخنني أنهم تعرضوا يف السابق ملشكلة صحية تتعلق بالتدخني.

من املحتمل أن يظهر عىل الرجال والنساء عالمات االكتئاب. تعرضت نسبة 35 يف املائة إىل 52 يف املائة من النساء إىل أعراض 

اكتئاب, باملقارنة بنسبة 26 يف املائة إىل 38 يف املائة من الرجال. وذُكرت آثار النزاع والبطالة كثريًا كأسباب ألعراض االكتئاب أو 

كعوامل تزيد منها بني الرجال. ذكر الالجئون السوريون يف لبنان من النساء والرجال عىل حٍد سواء أن الرجال بصفة خاصة، شعروا 

بفقدان الهوية الجندرية نتيجة النزاع والترشد. ويرجع جزٌء من هذا الضغط العقيل عىل األقل إىل عدم قدرة الرجال عىل الوفاء 

بدورهم املفروض عليهم اجتامعيًا كعائلني ماليني. عىل سبيل املثال، ذكر أغلبية الرجال يف فلسطني تعرضهم للضغوط أو االكتئاب 

بصورة متكررة نتيجة عدم حصولهم عىل عمل أو دخل كاٍف. يف لبنان، ذكر ما يقرب من 37 من الالجئني السوريني أنهم يأسوا من 

البحث عن عمل، بجانب املعدالت املرتفعة من اإلبالغ عن ضغوط العمل وأعراض االكتئاب بني السكان اللبنانيني أيًضا. وإجامالً، 

أبلغ ُخمس إىل نصف الرجال يف املواقع األربعة أنهم يخجلون من مواجهة عائالتهم نظرًا النعدام العمل أو الدخل.

يف املجمل، تشري النتائج إىل مستويات مرتفعة من الضغوط وإىل انتشار املخاوف املتعلقة بالصحة العقلية بني الرجال والنساء، 

مع وجود أمناط محددة تتعلق بالنوع االجتامعي. يف معظم البلدان، تشري النتائج إىل تعرض نسبة كبرية من الرجال لضغوط هائلة 

)معظمها اقتصادية(، مع عدم توافر سبل الرعاية الصحية الرسمية، مبا يف ذلك الخدمات الصحية العقلية، وبخاصة بالنسبة للتدخني 

وتعاطي املخدرات. 

تعرضت نسبة 35 يف 

املائة إىل 52 يف املائة 

من النساء إىل أعراض 

اكتئاب, باملقارنة 

بنسبة 26 يف املائة إىل 

38 يف املائة من الرجال
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)انعدام( األمن العام وآثاره عىل العالقات بني الجنسني

انعكاًسا لواقع املنطقة، وبخاصة البلدان املترضرة من النزاع والنزوح من البالد، تتضمن الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أسئلة بشأن األمن العام وآثار النزاع، وتتطرق إىل تلك العوامل التي تؤثر 

عىل النساء والرجال وعالقات النوع االجتامعي.

يف البلدان األربعة جميًعا، تُعربِّ أعداٌد متساوية تقريًبا من الرجال والنساء عن مستويات عالية من الخوف عىل حياة وسالمة 

أرسهم، وعىل سالمتهم الشخصية. عرب البلدان، أبلغ ثلثا كل من الرجال والنساء املستجيبني عن مثل هذه املخاوف. 

يف فلسطني، أبلغ 65 يف املائة من الرجال و55 يف املائة من النساء عن نوع واحد أو أكرث من 12 نوع من العنف املرتبط باملهنة 

وغريه من التجارب خالل السنوات الخمس السابقة. شهدت السنوات القليلة املاضية تصاعًدا يف العنف املرتبط باالحتالل ضد 

الفلسطينيني، وبخاصة أثناء الحروب اإلرسائيلية عامي 2012 و2014 ضد قطاع غزة - مام أدى إىل إزهاق آالف األرواح، وعرشات 

اآلالف من اإلصابات، وأرضار وخسائر إجاملية تقدر مبليارات الدوالرات.4 وحني ُسئل املستجيبون عن تجاربهم الشخصية مع العنف 

املتعلق باالحتالل، شارك العديد منهم بتجارب شخصية أثر فيها االحتالل عىل حياتهم بشكل مبارش. وكان الرجال أكرث استجابة من 

النساء يف أن يبلغوا عن خسارة األرض؛ أو التعرض للتحرش أو االعتقال أو اإلصابة عىل يد الجنود أو املستوطنني؛ وصعوبة الوصول 

إىل الخدمات الصحية؛ وفقدان الوظيفة أو الفرص التعليمية نتيجة االحتالل. 

يف لبنان، بلغت نسبة الالجئني السوريني من الرجال يف اإلبالغ عن تجارب إلقاء القبض عليهم أو سجنهم أو اعتقالهم من قبل الرشطة 

أو التعرض لصورة ما من صور العنف الجسدي يف املجاالت العامة )سواء يف بالدهم األصلية أو غريها( من ضعفي إىل ثالثة أضعاف 

نسبة إبالغ نظرائهم من الرجال اللبنانيني. وتشري نتائج األبحاث النوعية مع كٍل من الالجئني السوريني والرجال املولودين يف لبنان إىل أن 

الصعوبات املالية والنزوح من البالد املتعلق بالنزاع والبطالة تلعب دورًا يف استخدام الرجال للعنف ضد زوجاتهم وأطفالهم.

الرجال يف البلدان األربعة عادة ما يرتحلون، سواء داخل بلدهم أو خارجها، باختيارهم أو مضطرين تحت وطأة ظروف الحياة 

الصعبة. يف املجمل، ذكر ما بني 7 إىل 26 يف املائة من الرجال يف البلدان األربع أنهم سبق لهم الهجرة، سواء يف بلدهم أو خارجها، 

للعمل أو للدراسة أو للعيش ملدة ستة أشهر عىل األقل. ورغم أن النزوح من البالد املرتبط بالنزاع يختلف عن خيار الهجرة من أجل 

العمل أو الدراسة، إال أن حركة الرجال لها آثار كبرية عىل عالقات األرسة املعيشية بغض النظر عن سببها.

ومن بني آثار الهجرة من أجل العمل أو الترشد املتعلق بالنزاع أو السجن - وإن كانت بطرق مختلفة - هي أن املرأة يف هذه 

الظروف، أثناء غياب زوجها، عادة ما تقوم بأدوار جديدة خارج املنزل، وتقوم يف داخل املنزل بدور أكرب يف اتخاذ قرارات األرسة 

املعيشية. يف املقابالت النوعية، ومن بني املستجيبني املترضرين من النزاع، ُوجد أن الرجال مل يعودوا قادرين عىل اإلعالة املالية 

)سواء جزئيًا أو كليًا( أثناء النزاع أو النزوح من البالد الناجم عن النزاع، وأن النساء اضطررن لتويل دور العائل. يف بعض الحاالت، 

ونظرًا ألن النساء يتمتعن بقدر أكرب من حرية الحركة، لكونهن أقل احتامالً أن يُلقى القبض عليهن أو أن يتعرض للتحرش من ِقبل 

قوات األمن، فقد أصبح الرجال يعتمدون عليهن.

http://documents.worldbank.org/curated/en/563181468182960504/Economic-monitoring-report-to-the-ad-hoc-liaison-committee :4. ملزيد من املعلومات، انظر

ذكر ما بني 7 إىل 26 

يف املائة من الرجال 

يف البلدان األربع أنهم 

سبق لهم الهجرة، سواء 

يف بلدهم أو خارجها، 

للعمل أو للدراسة أو 

للعيش ملدة ستة أشهر 

عىل األقل.
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مسارات نحو املساواة بني الجنسني: ما الذي يجعل بعض الرجال أكرث إنصاًفا؟

عرب البلدان األربعة، وافق ما يقرب من نصف الرجال ونسبة مامثلة إىل حٍد ما من النساء عىل أن املساواة بني الجنسني ليست 

»جزًءا من تقاليدنا أو ثقافتنا«.5 ويف نفس الوقت، يتخذ الرجال، والنساء بصفة خاصة، العديد من املواقف املنصفة بالنسبة لنوع 

الجنس ويدعمون بعض السياسات والقوانني التي تحفظ املساواة للنساء يف بالدهم.

ما الذي يقود مسرية املساواة بني الجنسني إىل األمام يف املنطقة؟ كجزء من الدراسة، أجرت الفرق البحثية مقابالت نوعية مع نساء 

»أكرث متكيًنا« ورجال »أكرث إنصافًا« )تم تحديدهم من خالل جهات االتصال من املجتمع املحيل ومن املنظامت غري الحكومية، 

وتم تعريفهم كرجال يظهرون وجهات نظر أكرث إنصافًا من معظم الرجال يف سياقهم االجتامعي، ونساء يشغلن مناصب قيادية أو 

يعملن يف وظائف يعمل بها الذكور من الناحية التقليدية(. تشري نتائج هذه املقابالت إىل أهمية الخربات الحياتية وتأثري األرسة، 

باإلضافة إىل الظروف املحيطة: بعض الرجال كانوا قد اضطروا للقيام مبزيد من مهام الرعاية نظرًا ألنهم فقدوا وظائفهم نتيجة 

عملية النزوح من بالدهم، أو النزاع أو سوق العمل. بينام أصبح رجال آخرون يرون زوجاتهم قويات وقادرات بعد أن أمضوا 

)الرجال( بعض الوقت بعيًدا عن املنزل، إما كمهاجرين بسبب العمل أو، يف حالة فلسطني، كسجناء سياسيني. 

القدوة يف مجال األرسة أمٌر مهم: إذ يبدو أن اآلباء الذين شجعوا بناتهم عىل العمل يف مهنة غري تقليدية أو العمل خارج املنزل، 

أو الذين سمحوا لبناتهم باختيار أزواجهن، يسهمون يف ظهور نساء أكرث متكيًنا. يف بعض البلدان، كان اآلباء األكرث إنصافًا ومشاركًة 

أو ظروف الحياة التي أجربت الرجال عىل القيام بأدوار جديدة يف األرس املعيشية مبثابة العامل املحرِّك لسلوكيات ومامرسات 

أكرث إنصافًا. وبفضل هؤالء الرجال الذين »يسبحون عكس التيار«، واألقلية امللحوظة من الرجال الذين يؤمنون بالفعل باملساواة، 

والشابات الاليت يتحرقن شوقًا لتكافؤ الفرص، ميكن للحركة تجاه املزيد من املساواة بني الجنسني أن تقوى وأن تنترش تدريجيًا عرب 

الدوائر األوسع من الرجال والنساء. كام تحدث رجال آخرون عن كيفية وصولهم إىل فهم مشكلة انعدام العدالة بني الجنسني من 

عملهم أو من الرسائل التي رأوها يف اإلعالم.

أسفرت املقابالت النوعية عن قصص تعرب عن الحنان واالهتامم العميق وتقديم الرعاية من ِقبل الرجال، وعن رجال دعموا بناتهم 

يف اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن الزواج. كام أسفرت عن قصص رجال من فلسطني سجنتهم قوات األمن اإلرسائيلية ومتكنوا من رؤية 

قدرات زوجاتهم عىل إدارة األرسة املعيشية والعمل أثناء غيابهم، أو الذين أصابهم الكرب لعدم متكنهم من الخروج من السجن 

ليكونوا مع زوجاتهم عند والدة طفلهم. كانت هناك مقابالت مع رجال من الالجئني السوريني، الذين عانوا بسبب فقدان وضعهم 

االجتامعي حيث مل يصبحوا عائلني لألرسة، وشعروا بالضعف والخزي نتيجة اعتامدهم عىل املساعدات اإلنسانية وعىل زوجاتهم 

- بعض هؤالء الرجال تقبلوا هذا النظام الجديد الذي يتسم بتبادل األدوار االجتامعية؛ حيث دعم رجال يف مرص تعليم زوجاتهم 

وعملهن؛ بينام قام رجال من املغرب باملشاركة يف مناقشات حامسية تُدعم تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني كانعكاس للمجتمع 

العادل. وهؤالء ليسوا بالتأكيد معظم الرجال، ولكنهم فئة مهمة من أجل مستقبل أفضل للنساء والرجال عىل حٍد سواء. 

 www.imagesmena.org :5. ملعرفة صياغة السؤال بدقه، انظر التقرير الكامل عىل العنوان التايل



14

4. النتائج القطرية

فيام ييل النتائج الرئيسية مقسمة تبًعا للبلد. ويقدم التقرير الكامل املزيد من الخلفية األكرث تفصيالً حول سياسات املساواة بني 

الجنسني يف كل بلد، والفروق املختلفة بني النتائج )حيث يجمع بني النتائج النوعية والكمية(، والتوصيات والخالصة املخصصة 

لكل بلد.

الرجال، والنساء بدرجة أقل، لهم وجهات نظر غري منصفة بشأن أدوار وحقوق النوع االجتامعي. يتسم أغلبية املرصيني بسلوكيات 

أبوية تجاه حقوق وعالقات الذكور واإلناث، وقد كان متوسط مقياس املساواة بني الجنسني 0.9 نقطة للرجال و 1.3 نقطة للنساء 

GEM(6( )أعىل نتيجة تعرب عن املساواة بني الجنسني هي 3.0( ومييل الرجال األكرث ثراًء، والحاصلون عىل تعليٍم عاٍل، واملقيمون يف 

املناطق الحرضية إىل تبني وجهات نظر أكرث إنصافًا، وكذلك الحال بالنسبة للنساء األكرث تعلياًم واألصغر سًنا و العازبات واملقيامت 

يف الحرض. كام يحصل الرجال الذين رأوا آباءهم، أثناء طفولتهم، يشاركون يف أعامل املنزل عىل درجات أعىل يف هذا املقياس.

الرجال يقاومون عمل النساء خارج املنزل، ومشاركتهن يف مختلف جوانب الحياة السياسية والعامة. ولكن، دعم ثلثا الرجال 

الذين شملتهم الدراسة االستقصائية أو أكرث املساواة يف التعليم للفتيان والفتيات واألجر املتساوي عن العمل املتساوي وذكروا أنهم 

مستعدون للعمل مع زميالت من النساء إذا أتيح للنساء الوصول إىل مكان العمل. 

تستمر النساء يف تحمل العبء حني يتعلق األمر باألعامل املنزلية، يف حني يتخذ الرجال معظم القرارات يف األرسة املعيشية. 

تبدأ هذه األمناط يف الطفولة، حيث عادة ما يتبع الرجال والنساء النامذج التي قدمها والديهم. ذكر كل من الرجال والنساء أنهم 

يتمتعون بالسلطة والسيطرة يف اتخاذ القرارات داخل األرسة املعيشية بقدر أكرب مام يقر به الرشيك اآلخر. 

عىل الرغم من الفجوة يف َمن يقوم بتقديم الرعاية اليومية، إال أن الرجال يرغبون يف القيام باملزيد. يف حني قال 60 يف املائة من 

الرجال أنهم يقضون وقتًا أقل من الالزم مع أطفالهم نتيجة العمل، إال أن ما يقرب من النصف شاركوا أيًضا يف بعض جوانب رعاية 

الطفل. ما يقرب من نصف الرجال والنساء أبلغوا أنهم يوافقون عىل أجازة أبوية مدفوعة األجر لآلباء.

تعرض الرجال والنساء ملعدالت مرتفعة من العنف أثناء النمو. ما يقرب من ثلث الرجال تعرضوا للرضب يف طفولتهم يف املنزل، 

وأكرث من 80 يف املائة تعرضوا لعقاب بدين من معلميهم. كانت الفتيات أقل عرضة للعنف الجسدي يف املدرسة، ولكنهن أكرث عرضة 

له يف املنزل. 

مرص

قة لتقييم السلوكيات تجاه النوع االجتامعي، وقد تم تكييفه والتحقق منه يف أبحاث األرس املعيشية يف أكرث من 20 بلًدا. ملزيد  6. مقياس الرجال املهتمني باملساواة بني الجنسني عبارة عن أداة ُمحقَّ

/http://promundoglobal.org/resources/measuring-gender-attitude-using-gender-equitable-men-scale-gems-in-various-socio-cultural-settings :من املعلومات، انظر
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يعني عدم التمكني االقتصادي وانخفاض مشاركة النساء يف سوق العمل أن الرجال يواجهون ضغوطًا هائلة للقيام بدورهم 

كعائلني. ما يقرب من 80 يف املائة من الرجال هم العائلون الرئيسيون ألرسهم. أكرث من نصف الرجال أبلغوا أنهم كثريًا ما يشعرون 

بالضغط نتيجة قلة العمل، والقلق بشأن عدم القدرة عىل الوفاء باحتياجات أرستهم اليومية. أكرث من 60 يف املائة من الرجال أعربوا 

عن قلقهم إزاء قدرتهم عىل توفري االحتياجات اليومية آلرسهم, ضمن عوامل قلق أخرى.

دعم ختان اإلناث مرتفع. ما يقرب من 70 يف املائة من الرجال، وأكرث من نصف النساء يوافقون عىل املامرسة. أكرث من ثلثي 

الرجال والنساء قالوا أن قرار ختان بناتهم يُتخذ بصورة مشرتكة بني األزواج والزوجات. 

أبلغ الرجال والنساء عىل حٍد سواء مبعدالت مرتفعة الستخدام الرجال للعنف ضد املرأة. أبلغ ما يقرب من نصف الرجال أنه سبق 

لهم استخدام العنف الجسدي ضد زوجاتهم. أكرث من 70 يف املائة من الرجال والنساء قالوا أنهم يعتقدون أن الزوجات ينبغي أن 

يتحملن العنف للحفاظ عىل وحدة األرسة.

التحرش الجنيس يف الشارع يرتكبه عادة الرجال وكثريًا ما تتعرض له النساء يف الحرض. ذكر أكرث من 60 يف املائة من الرجال أنهم 

قد تحرشوا جنسيًا من قبل بامرأة أو فتاة، وأبلغت نسبة مامثلة من النساء عن تعرضهن ملثل هذا االهتامم غري املرغوب فيه. تلوم 

النساء أكرث من الرجال الضحية التي تعرضت للتحرش.

عىل الرغم من السلوكيات واملامرسات التي تحايب تفضيل الذكور، إال أن ما بني ربع وثلث الرجال قالوا أنهم يدعمون بعض عنارص 

املساواة للمرأة. يعد فهم َمن هم هؤالء الرجال وسبب اختالفهم يف الرأي أمرًا أساسيًا لتطوير برامج وسياسات جديدة إلرشاك 

الرجال يف التغيري االجتامعي. 
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تواجه لبنان تحدياٍت عديدة لتحقيق املساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك اآلثار الواسعة للنزاعات اإلقليمية األخرية ووجود ما يقرب 

من 2 مليون الجئ يف البالد. الضغوط الناجمة من أزمة الالجئني السوريني ترتدد أصداؤها بصورة مبارشة يف عالقات األرسة املعيشية، 

ويف إحساس الرجال بالضغوط االقتصادية، وبالنسبة لبعض الرجال يف اإلحساس بالعجز. 

يدعم اللبنانيون من الرجال والنساء بنسب مئوية مرتفعة املساواة بني الجنسني، حتى وإن كان العديد من الرجال ال يزالون 

يعتنقون وجهات نظر غري منصفة. ويؤمن الالجئون السوريون يف لبنان بوجهات نظر أقل إنصافًا إىل حٍد ما. يحمل املستجيبون من 

الشباب، وَمن هم أكرث تعلياًم، وذوي الرثوة األكرب والذين حصلت أمهاتهم عىل مستويات أرفع من التعليم، وَمن شارك آباؤهم يف 

العمل املنزيل الذي يعد أنثويًا من الناحية التقليدية يف بيوت طفولتهم وجهات نظر أكرث إنصافًا. لدى الرجال أفكار أكرث جموًدا إىل 

حٍد ما من النساء بشأن األدوار والحقوق الجنسية، وبخاصة فيام يتعلق بالحياة الجنسية للرجال.

تعرض العديد من املستجيبني لصور مختلفة من العنف أثناء طفولتهم؛ وترتبط هذه التجارب بصور أخرى من العنف، مبا يف ذلك 

استخدام الرجال للتحرش الجنيس يف الشارع. ذكر مثانية وخمسون يف املائة من الرجال و37 يف املائة من النساء أنهم تعرضوا لنوع 

واحد أو أكرث من اإلهامل أو اإلساءة العاطفية أو اإلساءة الجسدية يف بيوتهم أثناء الطفولة. ورمبا كان الفتيان معرضني بصفة خاصة 

للعنف والعقاب البدين: نصف الرجال الذين شملتهم الدراسة االستقصائية ُصفعوا أو رضبوا يف بيوتهم أثناء الطفولة. 

ذكرت النساء باإلجامع قيامهن بتنظيف املالبس واملطبخ أو غرف الجلوس الحاممات أو املراحيض ، يف حني أبلغ 26 يف املائة 

فقط من الرجال الذين سبق لهم الزواج عن أدائهم ملثل هذه املهام. وأظهرت النتائج النوعية أن بعض الظروف مثل التحوالت يف 

الظروف املعيشية، والزوجة العاملة والهجرة وغريها من العوامل ميكن أن تدفع بعض الرجال إىل القيام مبزيد من العمل املنزيل، 

ولكن االتجاه العام ينم عن انتشار انعدام املساواة يف مشاركة العمل املنزيل. 

عىل الرغم من قيام اآلباء بقدر محدود من تقديم الرعاية اليومية، إال أن هناك استثناءات، وهذه االستثناءات تشري إىل مسارات 

محتملة نحو املساواة. كام هو الحال بالنسبة لألعامل املنزلية، فإن النساء أبلغن عن قدر أكرب من املشاركة يف تقديم الرعاية 

الروتينية باملقارنة بالرجال. ولكن، يف املقابالت النوعية، أكد كل من الرجال والنساء عىل أمثلة من قيام الرجال بهذه األعامل، وغالبًا 

يف أوقات النزاع أو الحرب، حني ال يستطيع الرجال القيام بدور العائل، أو حني تقل قدرة املرأة عىل تويل هذه األعامل نتيجة الحمل 

أو املرض أو اإلصابة.

أبلغت نسبة تقرتب من 60 يف املائة من النساء أنهن تعرضن من قبل لصورة ما من صور التحرش الجنيس يف الشارع، وأبلغ ثلث 

الرجال أنهم سبق لهم القيام بهذا التحرش. وتزيد احتاملية الرجال أصحاب الرؤى غري املنصفة للمساواة بني الجنسني والذين 

تعرضوا للعنف يف بيوتهم أثناء الطفولة، إىل القيام بارتكاب أفعال تحرش. 

لبنان
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أعراض االكتئاب شائعة لدى الرجال )28 يف املائة( والنساء )40 يف املائة(، ويعاين الرجال السوريون من معدالت أعىل من 

االكتئاب باملقارنة بالرجال اللبنانيني. ذُكرت آثار النزاع كثريًا كسبب ألعراض االكتئاب. وقد ذكرت النساء السوريات والرجال 

السوريون عىل حٍد سواء أن الرجال شعروا بفقدان الهوية نتيجة النزاع. وقال 37 يف املائة من الرجال السوريني أنهم توقفوا عن 

البحث عن عمل. كام تم اإلبالغ عن معدالت مرتفعة من ضغوط العمل وأعراض االكتئاب بني السكان اللبنانيني أيًضا. 

يشرتك العديد من املستجيبني يف الخوف عىل سالمتهم الجسدية وأوضاعهم االقتصادية. بالنسبة للمستجيبني السوريني واللبنانيني 

مجتمعني، ذُكر ما يقرب من 96 يف املائة من الرجال و97 يف املائة من النساء، أنهم »قلقون بشأن سالمة أرسهم.« وبجانب 

املستويات املرتفعة التي أبلغت عن مخاوف تتعلق بالسالمة يف العينة التي متت دراستها، فإن العديد من املستجيبني رفضوا 

املشاركة يف الدراسة االستقصائية، نظرًا العتبارات تتعلق بالسالمة أو العتبارات أخرى غري معلومة. باإلضافة إىل ذلك، فإن نسبة 

املستجيبني الذين سبق لهم الزواج كانت أقل إىل حٍد ما من املتوقع يف العينة األصلية. وللتصدي لهذا التحدي، أجرى الباحثون 

دراسة مرتبطة، أخذت فيها العينات من الرجال والنساء الذين سبق لهم الزواج فقط وركزت عىل العالقات بني الزوجني وعىل عنف 

الرشيك الحميم. 
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الرجال، والنساء بدرجة أقل، لهم وجهات نظر مختلطة بشأن األدوار وحقوق النوع االجتامعي. يتسم أغلبية الرجال بسلوكيات 

أبوية تجاه جوانب كثرية تتعلق بحقوق وعالقات الذكور واإلناث، وهم يحصلون عىل نتيجة متوسطة قدرها 1.2 نقطة للرجال و1.3 

نقطة للنساء عىل مقياس الرجال املهتمني باملساواة بني الجنسني )GEM( )أعىل نتيجة تعرب عن املساواة بني الجنسني هي 3.0( 

مييل الرجال األكرث تعلياًم وذوي ألمهات األكرث تعلياًم إىل أن تكون لهم وجهات نظر أكرث إنصافًا.

الرجال ال ميانعون عمل النساء خارج املنزل، ومشاركتهن يف الحياة السياسية والعامة. أكرث من ثالثة أرباع أو أكرث يدعمون املساواة 

يف التعليم للفتيان والفتيات، وأكرث من النصف يؤمنون باملساواة يف حق العمل للمتزوجني من النساء والرجال. من جانبهن، تتحدى 

معظم النساء املعايري السائدة التي تقيِّد دورهن داخل نطاق املنزل، ويؤيدن بقوة حقهن يف العمل وشغل مناصب القيادة العامة.

تستمر النساء يف تحمل العبء حني يتعلق األمر باألعامل املنزلية، يف حني يتخذ الرجال معظم القرارات يف األرسة املعيشية، سواًء 

مبفردهم أو باملشاركة مع زوجاتهم. تبدأ هذه األمناط يف الطفولة، حيث عادة ما يتبع الرجال والنساء النامذج التي قدمها والديهم. 

ذكر كل من الرجال والنساء أنهم يتمتعون بالسلطة والسيطرة يف قرارات األرسة املعيشية بقدر أكرب مام يقر به الرشيك اآلخر.

عىل الرغم من الفجوة يف َمن يقوم بتقديم الرعاية اليومية، إال أن الرجال يرغبون يف القيام باملزيد. يف حني قال أكرث من نصف 

الرجال أنهم يقضون وقتًا أقل من الالزم مع أطفالهم نتيجة العمل، إال أن ما يقرب من النصف يشاركون يف بعض جوانب رعاية 

الطفل. أكرث من 80 يف املائة من الرجال والنساء أبلغوا أنهم يوافقون عىل إجازة أبوية مدفوعة األجر لآلباء.

أبلغ الرجال والنساء عن معدالت مرتفعة من العنف أثناء النمو. أكرث من 60 يف املائة من الرجال تعرضوا للرضب يف طفولتهم يف 

املنزل، و80 يف املائة تعرضوا لعقاب بدين من معلميهم. الفتيات أقل عرضة للتعرض للعنف الجسدي يف املدرسة، ولكنهن يف املنزل 

معرضات للعنف بنفس قدر نظرائهن من الذكور. 

الرجال هم العائلون الرئيسيون، ولكن النساء والشباب يشعرون بالضغط االقتصادي أيًضا. ثلثي الرجال هم العائلون الرئيسيون 

ألرسهم ماليًا. النساء والرجال دون سن 35 عاًما أبلغوا أنهم كثريًا ما يشعرون بالضغط نتيجة قلة العمل، فإن نحو ثلثي الرجال 

والنساء يقولون إنهم قلقون بشأن عدم القدرة عىل الوفاء باحتياجات أرستهم اليومية.

الرجال والنساء مهمومون بشأن الحارض وقلقون بشأن املستقبل. ذكر الرجال والنساء جميًعا تقريبًا أنهم خائفون عىل سالمتهم 

وأكرث من ثالثة أرباعهم ذكروا أنهم قلقون بشأن مستقبل أرستهم. نحو نصف النساء وربع الرجال، عانوا من بعض أعراض االكتئاب. 

أبلغ الرجال والنساء عىل حٍد سواء مبعدالت مرتفعة الستخدام الرجال للعنف ضد النساء. أكرث من نصف الرجال ذكروا أنهم سبق 

لهم اإلساءة عاطفيًا إىل زوجاتهم، و15 يف املائة أبلغوا عن ارتكابهم للعنف الجسدي ضدهن. أكرث من 60 يف املائة من الرجال وما 

يقرب من نصف النساء يعتقدون أن الزوجات ينبغي أن يتحملن العنف للحفاظ عىل وحدة األرسة.

املغرب
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التحرش الجنيس يف الشارع يرتكبه عادة الرجال وكثريًا ما تتعرض له النساء. ذكر نصف الرجال أنهم قد تحرشوا جنسيًا من قبل 

بامرأة أو فتاة، وأبلغت نسبة تبلغ أكرث من 60 يف املائة من النساء عن تعرضهن ملثل هذا التحرش. كام تلوم النساء أكرث من الرجال 

مظهر الضحية باعتباره مستثريًا للتحرش. 

تشهد املغرب فرتة تحول، حيث تتجاوز القوانني املامرسات ويجد الرجال والنساء أنفسهم عىل أرض رخوة. يف حني يفضل الرجال 

يف الغالب الترشيعات التي تعزز حقوق املرأة السياسية واالقتصادية واالجتامعية، فإن هذا املوقف بشأن املساواة بني الجنسني يف 

السياسة العامة يتعارض مع سلوكهم إزاء الحياة الخاصة - ومامرساتهم فيها، والذي مييل إىل وجهات النظر املحافظة بشأن حقوق 

النساء ودورهن. تحدث الرجال والنساء عن »أزمة هويات الرجال الجندرية«. كل منهام يناضل من أجل إيجاد أرضية جديدة 

تتسق فيها األدوار والحقوق العامة والخاصة.
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تشكَّل واقع حياة الفلسطينيني - مبا يف ذلك العالقات بني الجنسني وديناميكيات النوع االجتامعي - بفعل االحتالل االرسائييل 

طويل األمد. أصبح االحتالل أحد األطر الهيكلية املحورية يف تحليل جميع عنارص الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف 

فلسطني. يجب فهم نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف هذا اإلطار السياقي.

تظل السلوكيات القامئة عىل أساس النوع االجتامعي غري املنصفة شائعة يف فلسطني، عىل الرغم من أن النساء يحملن وجهات 

نظر منصفة أكرث من الرجال. عىل سبيل املثال، يوافق نحو 80 يف املائة من الرجال و60 يف املائة من النساء عىل أن أهم دور 

للمرأة هو العناية باملنزل. إال أن الرجال األكرث ثراًء ، واألكرث تعلياًم، والذين شارك آباؤهم يف األعامل املنزلية التي تعترب أنثوية 

من الناحية التقليدية يتبعون سلوكيات أكرث إنصافًا. ومن املالحظ عدم وجود فرق يف السلوكيات املتعلقة بالنوع االجتامعي بني 

الرجال األصغر واألكرب سًنا.

ويف الوقت ذاته، هناك العديد من العالمات التي تشري إىل وجهات نظر أكرث إنصاًفا. عىل سبيل املثال، يوافق نحو ثلثا النساء 

ونصف الرجال عىل أن املرأة املتزوجة ينبغي أن يكون لهن نفس حقوق زوجها يف العمل خارج املنزل. يرفض معظم املستجيبني 

من كال الجنسني فكرة أن تعليم الفتيان أهم من تعليم الفتيات حني تكون املوارد شحيحة، وهي واحدة من بني عالمات أخرى 

تدل عىل وجهات النظر املنصفة يف فلسطني. من الناحية العملية، هناك أيًضا العديد من الرجال الذين يسهمون يف األعامل التي 

تعترب بصفة عامة من األعامل النسائية، باإلضافة إىل تقاسم سلطة اتخاذ القرارات مع النساء. يعتقد أقل من 20 يف املائة من 

الرجال والنساء أن مشاركة الرجل يف االعتناء باألطفال أو غريه من األعامل املنزلية أمٌر مخجل.

يف املقابالت النوعية ، أشار العديد من الرجال الذين تعرضوا يف السابق للسجن عىل يد قوات األمن اإلرسائيلية ألسباب 

سياسية إىل القدرات الخارقة لدى النساء عىل النهوض بعبء مزدوج أو ثاليث يف املنزل أثناء سجن الرجال. وقد زادت قدرة 

النساء عىل إدارة األرسة املعيشية ورعاية األطفال وكسب الدخل يف آٍن واحد من احرتام الرجال وتقديرهم للنساء. وقد 

أسهم هذا االحرتام املكتشف حديثًا يف أداء بعض الرجال ملهام أنثوية يف املعتاد، مثل إطعام األطفال أو استحاممهم أو تغيري 

حفاضاتهم. يف الحاالت الخاصة بأرس هؤالء املسجونني السياسيني، قوبل التغري يف أدوار النساء أثناء غياب الزوج مبزيد من 

التقدير وإعادة التدبر يف قدرات النساء عىل أداء أدوار مختلفة. ويف ذات الوقت، أدى هذا إىل إعادة تقييم العمل املنزيل 

للرجال، والذي انعكس يف استعداد العديد من املسجونني السابقني لتقاسم العمل املنزيل مع النساء. 

هناك اتفاق قوي بني الرجال والنساء عىل أن املساواة بني الجنسني مل تتحقق يف فلسطني. يوافق ثالثة أرباع الرجال وما يقرب 

من 87 يف املائة من النساء عىل عبارة »نحن الفلسطينيني نحتاج إىل بذل مزيد من الجهد لتعزيز املساواة بني النساء والرجال«.

تسع وخمسون يف املائة من النساء و42 يف املائة من الرجال يعتقدون أنه ينبغي زيادة متثيل النساء يف السلطة السياسية. 

ولكن، يف املقابل، فإن أغلبية كل من الرجال والنساء توافق عىل أن »النساء عاطفيات إىل درجة ال تسمح بأن يصبحن قائدات«. 

أبلغ خمٌس وعرشون يف املائة من املستجيبني و22 يف املائة من املستجيبات أنهم شهدوا أباهم أو أحد أقربائهم الذكور يرضب 

أمهم أثناء طفولتهم. تعرض الرجال بأعداد أكرب من النساء للعنف الجسدي من أحد أفراد األرسة املعيشية أثناء طفولتهم. 

واجه الرجال التنمر وغريه من صور العنف يف املدرسة أكرث من النساء، حيث يقول 57 يف املائة من الرجال أنهم عوقبوا جسديًا 

من أحد املعلمني )باملقارنة بنسبة 30 يف املائة من النساء( و24 يف املائة من الرجال يقولون أنهم تعرضوا للتنمر يف املدرسة 

)باملقارنة بنسبة 14 يف املائة من النساء(.

فلسطني
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يحمل جميع املستجيبني تقريًبا مخاوف تتعلق بالسالمة الشخصية أو سالمة األرسة. باإلضافة إىل ذلك، فإن ما يقرب من 70 يف 

املائة من النساء و78 يف املائة من الرجال يقلقون بشأن القدرة عىل توفري احتياجات الحياة اليومية ألرسهم. يجري التعرض لهذه 

املخاوف والقلق جنبًا إىل جنب مع التهديد املستمر الذي يفرضه االحتالل يف جوانب عديدة من حياة الفلسطينيني. 

هناك فروق هامة بني وكالة كل من الرجال والنساء واستقاللهم فيام يتعلق برتتيب الزواج والتخطيط له. قال ٤٤ يف املائة من 

الرجال أنهم ميلكون الرأي الغالب بشأن ترتيبات زواجهم، باملقارنة بخمسة يف املائة فقط من النساء. يقول نحو 25 يف املائة من 

الرجال و39 يف املائة من النساء أن قرار زواجهم كان مشرتكًا بني الزوج والزوجة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن أغلبية الرجال )88 يف 

املائة( والنساء )82 يف املائة( يعتقدون أن قرار الزواج ينبغي يف نهاية األمر أن يرتك للزوجني، وليس لألرسة.

مشاركة املرأة يف التعليم العايل آخذة يف االزدياد يف فلسطني، وكذلك زادت مشاركة املرأة يف سوق العمل املدفوع األجر، باملقارنة 

بالعقود السابقة. ولكن تقسيم العمل داخل األرسة املعيشية يقع بصورة حادة عرب الخطوط املرسومة بني الجنسني. وميكن ربط 

هذا بالوضع السيايس واالقتصادي املتدهور يف ظل االحتالل اإلرسائييل. ذكرت النساء مستويات مرتفعة من املشاركة يف جميع أنواع 

العمل املنزيل تقريبًا، ولكن الرجال يركزون يف الغالب عىل األنشطة خارج املنزل. يعد الرجال الذين شارك آباؤهم يف العمل املنزيل 

الذي يعترب أنثويًا بصفة عامة، باإلضافة إىل الرجال الذين تعلموا القيام بهذه األعامل يف طفولتهم، أكرث احتامالً بكثري ألن يسهموا يف 

العمل املنزيل يف فرتة زواجهم. 
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عىل الرغم من قيام النساء بأغلبية الرعاية اليومية لألطفال، إال أن الرجال يعربون عن رغبة يف زيادة مشاركتهم. أحد النتائج 

عة تتمثل يف أن أكرث من 60 يف املائة من اآلباء يف العينة أبلغوا عن التحدث إىل أطفالهم عن أمور شخصية هامة يف حياتهم؛  املُشجِّ

ويشري هذا إىل أن العالقة العاطفية ال ترتبط دامئًا بالسلوك الذكوري.

أبلغ معظم املستجيبني - 65 يف املائة من الرجال و55 يف املائة من النساء - عن تعرضهم لصورة واحدة أو أكرث من صور العنف 

والعدائيات املرتبطة باملهنة خالل السنوات الخمس السابقة. الرجال أكرث احتامالً من النساء أن يبلغوا عن فقد األرض والتعرض 

للتحرش من ِقبل الجنود أو املستوطنني واالعتقال واإلصابة والصعوبة يف الوصول إىل الخدمات الصحية وفقدان العمل أو الفرص 

التعليمية بسبب االحتالل، ولكن العنف املرتبط باالحتالل والصعوبات شائعة للغاية بني جميع املستجيبني.

قال ما يقرب من واحد من كل خمسة رجال )17 يف املائة( أنهم سبق لهم ارتكاب فعل من أفعال العنف الجسدي ضد الرشيكة. 

خمس وعرشون يف املائة من النساء أبلغن عن تعرضهن ملثل هذا العنف يف أي وقٍت مىض. الرجال الذين شهدوا العنف ضد 

أمهاتهم يف طفولتهم والرجال الذين تعرضوا للعنف الجسدي يف بيوت طفولتهم يزيد احتامل إبالغهم عن ارتكاب عنف الرشيك 

الحميم يف عالقاتهم البالغة زيادة كبرية من الناحية اإلحصائية.
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5. االستنتاجات ومسارات نحو املساواة

عرب البلدان التي خضعت للدراسة، يعتقد ما يقرب من نصف الرجال ونسبة مامثلة من النساء أن املساواة بني الجنسني ليست 

»جزًءا من تقاليدنا أو ثقافتنا«.7 ويف نفس الوقت، يتخذ الرجال، والنساء بصفة خاصة، العديد من املواقف املنصفة بالنسبة ألدوار 

النوع االجتامعي ويدعمون املزيد من السياسات والقوانني التي تحفظ املساواة للنساء يف بالدهم. ما هي العوامل التي قد تكون 

دافعة للرجال لقبول املساواة بني الجنسني يف املنطقة؟

تضمن البحث النوعي مقابالت فردية مع نساء »أكرث متكيًنا« ورجال »أكرث إنصافًا«. وتشري النتائج إىل أهمية الظروف املحيطة: 

اضطر بعض الرجال للقيام مبزيد من مهام الرعاية نظرًا ألنهم فقدوا وظائفهم نتيجة النزوح من بالدهم، أو النزاع أو ظروف سوق 

العمل. بينام أصبح رجال آخرون يرون زوجاتهم قويات وقادرات حني أمضوا )الرجال( بعض الوقت بعيًدا عن املنزل، إما كمهاجرين 

بسبب العمل أو، يف حالة فلسطني، كسجناء. 

القدوة يف مجال األرسة وتجارب الطفولة املبكرة من األمور الهامة. يبدو أن اآلباء الذين يشجعون بناتهم عىل العمل يف مهن 

غري تقليدية أو العمل خارج املنزل، أو الذين يسمحون لبناتهم باختيار أزواجهن، يسهمون يف ظهور نساء أكرث متكيًنا. ورمبا كان 

اآلباء املشاركون و ظروف الحياة التي أجربت الرجال عىل القيام بأدوار جديدة يف األرس املعيشية مبثابة العامل املحرِّك لسلوكيات 

ومامرسات أكرث إنصافًا بني الرجال مقارنة بأي عوامل أخرى. إن هؤالء الرجال الذين »يسبحون عكس التيار«، واألقلية امللحوظة من 

الرجال الذين يؤمنون بالفعل باملساواة، والشابات الاليت يتحرقن شوقًا لتكافؤ الفرص هم الذين ميكن يف النهاية أن يشجعوا عىل 

إحراز املزيد من التقدم نحو املساواة بني الجنسني يف املنطقة. 

يقر الرجال والنساء املشاركون يف الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا أن هويات الرجال الجندرية اليوم ليست كام كانت من قبل. يندب العديد من الرجال ما يرونه تراجًعا وسقوطًا لسلطاتهم 

املنزلية، ووضعهم األضعف كعائلني ماليني، يف حني تشكك بعض النساء فيام إذا كان ميكن حًقا للقوانني والسياسات املنصفة 

للجنسني أن تصنع الفرق يف حياتهن اليومية، وإذا كان األمر كذلك، فهل بالرضورة سيكون الفرق نحو األفضل؟

يف حني أن الحديث عن »أزمة هويات الرجال الجندرية« يعد متامشًيا مع االتجاه الجديد، إال أن الرجال والنساء يف واقع األمر 

يقفون يف مفرتق طرق، ويحاولون تلمس طريقهم يف عامل متحول. بالنسبة لكثري من السكان يف املنطقة، فعالقات النوع االجتامعي، 

مثلها مثل الحياة بصفة عامة، واقعة تحت ضغط. إذ تستمر ترتيبات األرسة املمتدة يف الرتاجع لحساب هياكل األرسة الصغرية. 

إن النزاع وارتفاع معدل البطالة بني الشباب، وانعدام اليقني السيايس، وعدم االستقرار االقتصادي جميعها أمور تتسلل إىل عالقات 

األرسة املعيشية وإىل هويات الرجال وسلوكياتهم ومامرساتهم. الرجال، بوجه خاص، يعانون من تضارب كبري، إذ يتمسكون مباٍض مل 

يعد يناسب الحارض، وكثريًا ما يكونون غري متيقنني أو غري مستعدين لتقبل التغيري الذي قد يخفف من العبء الثقيل الذي تلقيه 

عىل اكتافهم الواجبات األبوية التي يفرضها املجتمع. 

.www.imagesmena.org :7. لإلطالع عىل صياغة السؤال بدقة، انظر التقرير الكامل عىل العنوان التايل
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تُلقي التغريات العامة والهيكلية يف العديد من بلدان الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا - وبعضها تغريات دراماتيكية للغاية - بالدور االجتامعي يف موضع شك. ولكن، هذه التغريات مل تتخلل، يف 

معظم األحيان، النطاق الخاص املنزيل أو تحول سلوكيات املستجيبني بالقدر املتوقع. بعض هذه البلدان شهدت ثورات وحركات 

شعبية دراماتيكية، أو أزمات عاملة أو حروب أو احتالل مستمر - وكان لهذه الظروف، من بني عوامل هيكلية أخرى، آثار ال ميكن 

االستهانة بها عىل األدوار االجتامعية، وبخاصة عىل قدرة الرجال عىل تحقيق مسؤولياتهم التقليدية املفرتضة يف توفري السالمة املادية 

ألرسهم وأمنها املايل. أما بالنسبة للنساء، فإن هذه الديناميكيات والثورات فتحت من آن آلخر مجاالت وفرص اجتامعية جديدة، 

سواء اقتصادية أو غري ذلك، ولكن عادة ما تم هذا مقابل تكلفة تحملنها هن ونظرائهن من الرجال.

عادًة ما تتوارث أمناط التفكري والسلوك جيالً بعد جيل، بآثار إيجابية وسلبية. خلصت جميع الدراسات االستقصائية الدولية بشأن 

الرجال واملساواة بني الجنسني إىل أن العنف يؤدي إىل العنف والرعاية تؤدي إىل الرعاية وال تختلف دراسة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا يف ذلك. يف كل من البلدان األربعة التي شملتها الدراسة، ذكرت نسبة مرتفعة من املستجيبني تجارب عديدة للعنف يف 

مرحلة الطفولة. العديد من املستجيبني شهدوا العنف ضد أمهاتهم وأبلغوا عن معاناتهم من العقاب البدين أو العنف يف املنزل، 

والتنمر أو العقاب البدين يف املدرسة، والعنف يف مجتمعاتهم املحلية أثناء الطفولة. يبدو أن الطفولة كانت متثل تجربة عنيفة عىل 

نحٍو خاص بالنسبة للرجال يف الدراسة - إذا نحينا جانبًا األثر الهائل للعنف املرتبط باالحتالل الذي تم اإلبالغ عنه يف دراسة فلسطني، 

أو أثر النزاع الذي تعرض له الالجئون السوريون. وكام وجدت الدراسات االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 

السابقة، فإن عواقب هذا العنف املتوارثة عرب األجيال واضحة: الرجال الذين شهدوا أو تعرضوا للعنف يف طفولتهم هم أكرث احتامالً 

بكثري ألن يستخدموا العنف يف عالقاتهم كبالغني. 

ويف الوقت ذاته، فإن النتيجة األكرث تشجيًعا املستنتجة من هذه النتائج تصح أيًضا يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي 

شملتها الدراسة: الرجال الذين شاهدوا آباؤهم يشاركون يف رعاية األطفال وغريها من األعامل املنزلية وأولئك الذين تعلموا القيام 

بهذه األعامل يف طفولتهم، أكرث احتامالً ألن يقوموا مبثل هذه األعامل كأزواج وآباء. وباختصار، فإن عمل الرعاية - وما يحدث من 

تحطيم األدوار االجتامعية التقليدية التي عفا عليها الزمن حني ميارس الرجال مثل هذا العمل - يتوارث من اآلباء إىل أبنائهم. وتصنع 

األمهات والنساء أيًضا فرقًا يدفع بالرجال نحو املساواة بني الجنسني: الرجال ذوي األمهات األكرث تعلياًم متيل مامرساتهم وسلوكياتهم 

إىل أن تكون أكرث إنصافًا، ويف بلدين بدا أن عمل النساء خارج املنزل يدفع بالرجال نحو املزيد من العمل املنزيل.

تشري النتائج إىل توصيات رئيسية للمنطقة، تشمل:

1.  إرشاك املصادر الرئيسية للتأثري االجتامعي من أجل تغيري املعايري االجتامعية التي 
تتمسك بخصائص هويات الرجال الجندرية غري املنصفة

كام سبقت اإلشارة عىل مدار التقرير، فإن أغلبية الرجال، ونحو نصف النساء )أو أكرث( يدعمون تاريخ تقسيم األدوار االجتامعية 

للرجال كعائلني وللنساء كمقدمات للرعاية. العديد من الرجال والنساء يف البلدان األربع قلقون أو غري مسرتيحني بشأن التغيريات 

التي تجري يف هذا النظام من تبادالت لألدوار االجتامعية املعتادة. يتطلب تغيري هذه السلوكيات أكرث من مجرد الرتكيز عىل األفراد. 

فهو يتطلب املشاركة مع الزعامء الدينيني والسياسيني وزعامء املجتمع املحيل، ومنتجي وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية، والقطاع 

الخاص. كام يعني أيًضا العمل مع النساء باإلضافة إىل الرجال؛ فالنساء ميارسن تأثريًا هائالً يف استدامة املعايري االجتامعية من خالل 

أدوارهن كمقدمات للرعاية وأمهات. بعض التوصيات املحددة، تتضمن اآليت: 

استخدام وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية ملناقشة الصور النمطية واألدوار التقليدية للرجال، استناًدا إىل االتجاهات 	 

اإليجابية نحو التغيري، مثل تلك التي تم تحديدها من خالل األبحاث النوعية.

املشاركة يف النقاشات الدينية التقدمية ومع الشخصيات الدينية لتحدي الصور النمطية لألدوار االجتامعية وتعزيز 	 

األنواع املنصفة من الرجولة.
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إدراج مناقشات أكرث إنصافاً حول هويات الرجال الجندرية يف مناهج التدريب الديني، باإلضافة إىل وسائل اإلعالم 	 

الدينية التقدمية، وغريها من سبل التثقيف الديني، ملساعدة الرجال والنساء عىل فهم احتامالت املساواة بني الجنسني 

املوجودة بالفعل ضمن دينهم.

االستناد إىل األدبيات والفنون والتعبريات الثقافية املوجودة بالفعل والتي تتضمن رسائل إيجابية بشأن خصائص هويات 	 

الرجال الجندرية، واملشاركة مع وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي ومنتجي اإلعالم املوجه إىل األطفال والشباب، 

وغريهم من مخرجي الفنون، لتضمني رسائل بشأن تغيري املعايري املتعلقة بخصائص هويات الرجال الجندرية. 

2. إرشاك الرجال يف دعم جدول أعامل شامل للسياسات من أجل حقوق املرأة

يدعم العديد من الرجال يف البلدان األربعة، من الناحية النظرية عىل األقل، قوانني وسياسات معينة تعزز املساواة التامة للنساء. 

تؤكِّد هذه النتيجة األهمية االسرتاتيجية إلرشاك الرجال كحلفاء يف الدعم الكامل لجدول أعامل السياسات الخاصة بحقوق املرأة . 

وتتضمن هذه املشاركة، التوصيات اآلتية:

استكامل اإلصالحات الترشيعية بشأن حقوق املرأة - وبخاصة املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي - مبناقشات 	 

عامة وحمالت توعية ملساعدة الرجال عىل فهم أسباب رضورة مثل هذا التغيري ورؤية الفوائد التي تعود عليهم من 

مثل هذه التغيريات.

تحديد الزعامء السياسيني الرئيسيني ودعمهم، سواء يف القطاع العام أو يف املجتمع املدين، كحلفاء يف متكني املرأة. وقد 	 

يتضمن هذا تنفيذ حمالت مستلهمة من حملة هيئة األمم املتحدة للمرأة HeForShe والتوسع فيها.

إرشاك الرجال يف الربامج واملنصات التي تستمد املعلومات والقوة الدافعة من هدف التنمية املستدامة رقم 5 وهو 	 

»تحقيق املساواة بني الجنسني والتمكني لجميع النساء والفتيات«. ويتضمن هذا العمل مع الرجال بطريقة استباقية، 

باإلضافة إىل إخضاعهم للمساءلة بشأن أدوارهم يف تحقيق هذا الهدف، ويف القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف 

واملامرسات الضارة ضد النساء والفتيات، ويف دعم املساواة الكاملة االجتامعية واالقتصادية والسياسية للنساء والفتيات.

بناء تحالفات بني العدد املحدود من املنظامت غري الحكومية املحلية التي تعمل بالفعل مع الرجال والفتيان وبني 	 

املنظامت غري الحكومية األكرث رسوًخا املختصة بحقوق املرأة.

إجراء تدريب يهدف إىل زيادة الوعي بأدوار النوع االجتامعي وخاصة لألفراد الذين يعملون يف هيئات تنفيذ القانون 	 

)غالباً من الذكور( - ومن بينهم الرشطة واملحامني والقضاة - لتشجيع تنفيذهم الفعال لهذه القوانني، وتشجيعهم عىل 

إتاحة الفرص لعدد أكرب من النساء للمشاركة يف هذه املهن التقليدية للذكور.
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3.  تغيري الطريقة التي يتعلم بها الفتيان والفتيات التعامل مع املجتمع، من املنزل إىل 
منظومة املدرسة

تؤكد نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني، عرب البلدان األربعة، أن أمناط الطفولة، بدًءا من شهود 

العنف إىل شهود تسلط الرجال عىل اتخاذ القرارات يف األرس املعيشية، تكرر نفسها بعد البلوغ. فالرجال الذين شهدوا العنف أو 

تعرضوا له يف طفولتهم أكرث احتاماًل ألن يكرروا هذا العنف كبالغني، وهو ارتباط صحيح سواء بالنسبة للرجال الذين يستخدمون 

أمناط العنف ضد رشيكاتهن أو الرجال الذين يقومون بالتحرش الجنيس يف الشارع. وعىل العكس، فإن الرجال الذي شهدوا يف 

طفولتهم آباًء مشاركني ومتعاونني يكونون أكرث احتامالً ألن يكرروا هذه السلوكيات كبالغني. بالنظر إىل املعدالت املرتفعة للعنف 

الذي يشهده ويتعرض له الفتيان والفتيات، يف املنزل ويف املدرسة، فإن التحديات تبدو هائلة. ولتغيري مرحلة الطفولة هذه التي 

عادًة ما تكون عنيفة وغري منصفة، هناك حاجة التخاذ اإلجراءات التالية:

تحّدي الصور النمطية املتعلقة النوع االجتامعي بشأن األدوار االجتامعية والسياسية واالقتصادية لكٍل من الرجال 	 

والنساء يف الكتب املدرسية واملناهج الدراسية، والقضاء عليها، وتطبيق نظام تعليمي يُعزز من األدوار االجتامعية 

املختلفة لكال الجنسني.

التوسع يف تدريب املدرسني ليك يشمل التأديب غري العنيف، واستحداث سياسات تُخِضع املدرسني للمساءلة حني 	 

يستخدمون العنف ضد األطفال. 

تدريب املعلمني وغريهم من موظفي املدرسة عىل التعرف عىل حاالت اإلساءة إىل األطفال واالستجابة لها.	 

تنفيذ حمالت توعية داخل املدارس للوصول إىل الفتيان والفتيات يف املراحل العمرية املبكرة لتوعيتهم بشأن تقاسم 	 

أدوار الرعاية والعمل املنزيل.

البناء عىل برامج تدريب الوالدين القامئة بالفعل والتي تستند إىل األدلة، إقليميًا وعامليًا، لتشجيع الوالدين ودعمهم 	 

- األمهات واآلباء عىل حٍد سواء - لرتبية األبناء والبنات عىل قدم املساواة وللتدرب عىل تربية األطفال بدون عنف، 

وملنارصة الترشيعات التي تحظر جميع صور العنف ضد األطفال. 

4. متكني الشباب كوكالء للتغيري نحو املساواة بني الجنسني

تؤكد النتيجة التي تُظهر أن الشباب يف ثالثة بلدان من الدراسة ، لهم سلوكيات تتسم بعدم اإلنصاف مثل الرجال األكرب سًنا )وأحيانًا 

أكرث منهم(، التحدي الذي يواجه إرشاك الشباب كحلفاء يف تحقيق املساواة للنساء. النساء األصغر سًنا، يف املقابل، ميلن إىل التسمك 

بسلوكيات أكرث إنصافًا بكثري من النساء األكرب سًنا، مام يشري إىل سعيهن ألن يصبحن جزًءا من التغيري االجتامعي. وإلرشاك الشباب 

كوكالء للتغيري نحو املساواة بني الجنسني، هناك حاجة التخاذ اإلجراءات التالية:

تعميم املناهج الدراسية يف املدارس الثانوية والجامعات التي تركز عىل قدرات الطالب عىل التفكري النقدي بشأن تحويل 	 

معايري ومامرسات النوع االجتامعي غري املنصفة.

دعم إنشاء حمالت يقودها الشباب وأنشطة لتعزيز املساواة بني الجنسني يف املنطقة. 	 
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 دعم تدريبات مهارات القيادة للشباب والشابات من خالل دراسات النوع االجتامعي يف املناهج التعليمية، ويف الربامج 	 

التي تهدف إىل قبول األدوار االجتامعية املختلفة لكال الجنسني وفرص التدريب العميل والرعاية للقادة من الشباب. 

ميكن للعدد القليل من املناهج الدراسية الخاصة بدراسات النوع االجتامعي التي تُدرَّس يف الجامعات عرب البلدان التي 

شملتها الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن يستفيد 

من توسعة نطاق هذه املناهج ليك تشمل دراسة الرجال وخصائص هويات الرجال الجندرية يف برامجها، ومن الرشاكة 

مع املؤسسات االكادميية - وبخاصة املوجودة يف دول الجنوب من العامل - ذات الخربة الطويلة يف هذه املجاالت.

استخدام الربامج التي تعتمد عىل الرياضة وقطاعات تنمية الشباب القامئة لتعزيز املساواة بني الجنسني ولتضمني 	 

التدريب عىل مراعاة منظور النوع االجتامعي ضمن أنشطتها.

5.  كرس حلقات العنف القائم عىل النوع االجتامعي من خالل تنفيذ وتوسعة نطاق 
الوقاية القامئة عىل األدلة

تؤكد الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا معدالت العنف املرتفعة 

من قبل الرجال ضد النساء يف بيوتهم ومن قبل الرجال ضد النساء يف الشوارع. هناك قاعدة متنامية من األدلة عىل الربامج الفعالة 

يف املنع األويل للعنف القائم عىل نوع الجنس التي ينبغي مواءمتها واختبارها وتنفيذها وتوسيع نطاقها يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا8، باإلضافة إىل برامج التفاعل. وتشمل هذه الربامج، عىل سبيل املثال ال الحرص، الربامج التي:

توسع نطاق التدخالت القامئة عىل املجتمع املحيل التي تغري املعايري الداعمة للعنف، وإرشاك قادة املجتمع املحيل يف 	 

منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي و يف مساءلة الرجال الذين يستخدمون العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

توفري الدعم النفيس االجتامعي وغريه من أنواع الدعم لألطفال والشباب الذين شهدوا العنف يف بيوتهم.	 

توسعة وتنفيذ برامج رسم خرائط املجتمع املحيل وتدخل املارة والتي يصبح فيها الرجال جزًءا من التحدث ضد التحرش 	 

الجنيس يف الشوارع ، و توسعة الربامج عىل املدن األكرث أمانا للنساء والفتيات.

إعداد املناهج الدراسية التي تقي من العنف املبني عىل النوع االجتامعي وتوسيع نطاقها للشباب والشابات وأصحاب 	 

األعامل واملعلمني يف املدارس وأماكن العمل.

اختبار وتقييم الجهود املتكاملة للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي ، مثل تلك التي تعزز حقوق املرأة، مبا 	 

يف ذلك التمكني االقتصادي للمرأة، جنبًا إىل جنب مع أنشطة توعية األزواج.

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/prevention_framework_unwomen_nov2015.pdf :8. ملزيد من املعلومات، انظر
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6.  تعزيز تقديم الرجال للرعاية واملشاركة الكاملة للنساء يف أماكن العمل

تؤكد نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا العبء غري املنصف 

إىل درجة كبرية الناجم عن الرعاية غري مدفوعة األجر الذي تتحمله النساء واملشاركة املحدودة للغاية للنساء يف سوق العمل 

الرسمي. ويف الوقت ذاته، تؤكِّد النتائج أن العديد من الرجال يقدرون ويثّمنون دورهم كآباء ومقدمي رعاية، وأن مشاركة الرجال يف 

تقديم الرعاية ميكن أن تصبح املحرك األسايس للتغيري بني األجيال يف املنطقة حول أدوار النوع االجتامعي. باإلضافة إىل ذلك، يتوىل 

العديد من الرجال الذين تعمل زوجاتهم، يف مرص ولبنان، املزيد من األنشطة املنزلية بالتدريج. لذا، من الواضح أن تعزيز املساواة 

يف املنطقة يتطلب جهوًدا منسقة مزدوجة تعزز كالً من مشاركة املرأة يف أماكن العمل باإلضافة إىل مشاركة الرجال يف املهام املنزلية 

وتقديم الرعاية. بالنسبة لهذه الجهود، يلزم ما ييل: 

إرشاك الرجال كحلفاء يف احتياجات الصحة اإلنجابية للرجال والنساء معاً.	 

إعداد بروتوكوالت ومناهج تدريبية إلرشاك الرجال كآباء يف منظومة الصحة العامة، ومواقع العمل وبرامج تنمية 	 

الطفولة املبكرة.

الدعوة إىل أجازة أمومة وأبوة، وسياسات صديقة لألرسة ودعم الخدمات للوالدين العاملني مثل رعاية الطفل املدعومة.	 

توسيع نطاق املشاركة يف مكان العمل، وتوليد الدخل، والتدريب عىل القيادة للنساء، بالتناوب مع إجراءات توعية 	 

الرجال بشأن دعم النساء والفتيات يف جهات العمل ويف املناصب القيادية.

تدريب الرجال يف مستويات اإلدارة العليا بأماكن العمل، باإلضافة إىل واضعي السياسات، بطرق تشجع قيادة النساء 	 

وتخلق أماكن عمل داعمة للنساء.

7. إرشاك القطاع الصحي كنقطة دخول إلرشاك الرجال كحلفاء يف املساواة بني الجنسني

تؤكد نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني أوجه الضعف الصحية العديدة للنساء والرجال، 

باإلضافة إىل سلوكيات الرجال املحدودة من حيث االهتامم بالصحة. باإلضافة إىل ذلك، ففي املقابالت النوعية، أبلغ الرجال عن 

مستويات مرتفعة من أمراض ضغط الدم وأعراض االكتئاب والتي تنبع من عدم قدرتهم عىل القيام بدورهم يف اإلعالة. أكدت 

النساء أن الضغوط التي يتعرض لها النساء كثريًا ما يتم تفريغها فيهن يف صورة عنف عاطفي وجسدي. وبالتايل، ينبغي تنفيذ 

الجهود الرامية إىل تعزيز السلوكيات يف مجال تحسني الصحة والسعي إىل الحصول عىل املساعدة، باإلضافة إىل إرشاك الرجال كحلفاء 

يف صحة النساء واألطفال. وتحقيًقا لهذه الغايات:

إرشاك الرجال كحلفاء يف احتياجات الصحة اإلنجابية للنساء واحتياجات الصحة اإلنجابية للرجال أنفسهم.	 

وضع مناهج وبروتوكوالت تدريب لجعل النظم الصحية »صديقة« للرجال، وتدريب أخصائيو الرعاية الصحية ليك 	 

يتسقوا مع احتياجات النساء والرجال يف مجال الصحة العقلية.

استخدام املعدل املرتفع ملشاركة الرجال يف زيارات متابعة الحمل كبوابة ملشاركتهم يف صحة األم والطفل، وإلرشاك 	 

الرجال ذاتهم يف النظام الصحي.
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8.  زيادة االهتامم بالرجال والنساء املترضرين من عمليات النزوح والنزاع واحتياجاتهم 
الخاصة باألدوار االجتامعية املُطالبون بها واحتياجتهم الخاصة الناتجة عن النزاع

توكد نتائج األبحاث من املجتمعات املحلية والسكان املترضرين من النزاع يف لبنان وفلسطني ارتفاع معدالت الضغوط النفسية 

والصدمة العصبية والعنف واالحتياجات غري امللباة من الدخل والتعليم والخدمات الصحية كام تؤكد النتائج قلة االهتامم نسبيًا 

بواقع الرجال املحدد بالنسبة للنوع االجتامعي يف هذه البيئات. ينبغي لهذا أن يكون العمل اإلنساين أكرث استجابة ويتضمن فهاًم 

لخصائص هويات الرجال الجندرية كام ييل:

تدريب العاملني يف املجال اإلنساين عىل طرق إلرشاك الرجال كحلفاء من أجل املساواة بني الجنسني يف بيئات ما بعد 	 

النزاع، وكيفية فهم آثار النزوح من البالد عىل الرجال.

توفري دعم نفيس اجتامعي ودعم آلثار الصدمة لكٍل من الرجال والنساء مبا يف ذلك العالج الجامعي والفردي والقائم 	 

عىل املجتمع املحيل.

إرشاك الرجال الذين يُظهرون مهارات تأقلم إيجابية والذين ميثلون »صوت املقاومة« يف وجه النزاع والعنف، مبا يف ذلك 	 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي، كموجهني ومعزِّزين لنظرائهم من الرجال والفتيان.

فحص الرجال والنساء بحثًا عن أعراض وأمراض الصحة العقلية والتعرض للعنف والصدمة.	 

البناء عىل ما تحمله عالقات الرجال بأطفالهم ومشاركتهم كآباء من إمكانيات لتخفيف آثار الترشد.	 

9. إجراء مزيد من البحوث التطبيقية عن الرجال وخصائص هويات الرجال الجندرية

كان هناك أبحاث محدودة نسبيًا، وأبحاث قليلة للغاية تم تنفيذها كجزء من دراسات استقصائية وطنية ، بشأن الرجال واملساواة 

بني الجنسني يف املنطقة. ليس املقصود من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا أن تكون الكلمة األخرية يف املوضوع، وإمنا ينبغي أن تكون فقط مبثابة مثال عىل أنواع األسئلة التي ميكن تضمينها يف 

عملية جمع البيانات مستقبالً بشأن النوع االجتامعي والعنف والصحة وغريها من املوضوعات. ومن بني االقرتاحات املحددة للعمل 

اإلضايف ما ييل:

إجراء بحوث لتحليل كيفية متثيل صورة الرجال والفتيان يف وسائل اإلعالم، استكامالً للعمل التفصييل املوجود بالفعل 	 

لتحليل أسلوب تقديم املرأة يف اإلعالم، واستخدام هذه املعلومات يف العمل املشرتك مع منتجي املحتوى اإلعالمي.

استخدام نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني وغريها من األبحاث للبناء عىل ما 	 

تحقق من مناقشات إيجابية بشأن املساواة بني الجنسني املوجودة بالفعل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

تضمني أسئلة بشأن سلوكيات الرجال ومامرساتهم املرتبطة باملساواة بني الجنسني ضمن الدراسات االستقصائية القامئة 	 

التي متثل املستوى الوطني واستخدام البيانات الناتجة لدعم تغريات السياسات التي تعزز املساواة الكاملة للنساء 

والفتيات وتزويدها باملعلومات. 

أخريًا، من املهم مالحظة أن سلوكيات الرجال وأفعالهم ميكن أن تتغري نحو األفضل. عىل الرغم من أن غالبية الرجال الذين 

أجريت معهم املقابالت يف البلدان األربعة يتمسكون بالسلوكيات واألدوار التقليدية القامئة عىل أساس النوع االجتامعي، بشأن أي 

قضية معينة، فإن ربع او اكرث هؤالء لهم وجهات نظر أكرث انفتاًحا ومساواة. وغالبًا ما تكون أفعال هؤالء الرجال األكرث تقدًما يف 

مامرساتهم - ومن بينهم عىل سبيل املثال من يشاركون يف رعاية الطفل اليومية - ناتجة عن خيارات براغامتية تستند إىل الظرف 

وليست ناتجة عن موقف أيديولوجي يتعلق باملساواة بني الجنسني. وتكمن التحديات التالية يف تحديد ودعم هذه األفعال اليومية 

التي تدل عىل املساواة والرجال الذين يقفون خلفها، من أجلهم هم، وأيًضا من أجل األجيال القادمة التي ينبغي أن تحذو حذوهم.








