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Adolescent boys and young 
men in Lebanon and the 
MENA region can potentially 
be critical allies in the battle 
for gender equality and must 
be proactively and positively 
engaged at an early stage. 
It is essential, therefore, to 
engage adolescent boys and 
young men in gender equali-
ty to avoid the harm to wom-
en and girls, caused by the 
norms around what it means 
to be a man. 
As a consequence, inequal-
ities in power and privilege 
between men and women, 
and between boys and girls, 
emerge from widely accept-
ed gender norms that place 
men, in general, in a domi-
nant position compared to 
women, further entrenching 
male domination in the pub-
lic and private spheres. 

Within this power structure, 
evidence shows that men and 
boys with more rigid views on 
masculinity, or 

“what it 
means to 
be a man,” 

are more likely to use violence 
against women and girls, as 
well as to abuse drugs and 
alcohol, among engaging 
in other harmful behaviors. 
These power inequalities also 
result in horrifyingly high lev-
els of violence, across gen-
erations, not only by men 
against women, but also by 
men against other men. 

WHY FOCUS OUR 
WORK WITH
ADOLESCENT

BOYS?



PARENTS WHO WERE ASKED WHAT THEY VIEW AS 
MOST VALUED IN THEIR SONS, PLACED PHYSICAL 
AND EMOTIONAL STRENGTH FIRST. 
IN ADDITION, SURVEYED PARENTS PRIZED THE 
IDEA THAT THEIR SONS SHOULD PURSUE THEIR 
LIFE ABIDING BY THE TRADITIONAL IDEAS OF 
MASCULINITY. 

Parents often define emotional strength as fitting into the  
MAN BOX - a term that researchers use to describe the dominant 
form of masculinity. It implies to a rigid set of expectations, 
perceptions, and behaviors of what is “manly” behavior. 
Because of the patriarchal society, Hegemonic masculinity 
marginalizes men who do not perfectly fit the description of a 
“real man.” And, because no man perfectly fits the description, 
all men are limited by hegemonic masculinity through policing 
of behaviors seen as “violations”.
Parents are usually preoccupied with their boys “FITTING IN”: 
Many parents say it is very important for their boys to not 
“ACT LIKE A GIRL.”  



Parents believe that boys should adhere to 
masculine stereotypes, in order to better integrate 
in society. Masculine stereotypes, according to 
parents, protect their boys from being bullied 
and subjected to insults or mockery if they do 

not conform to traditional ideas and concepts that are loyal to 
rigid, traditional forms of manhood. For that reason, parents 
ask their boys to adhere to the following criteria and 
characteristics:

Insights from the “Understanding Masculinities” - IMAGES Survey conducted 
by UN Women and Promundo-US, in partnership with Abaad, 2017

BE  PHYSICALLY STRONG

FIT IN THE SOCIETY 

HAVE A  GIRLFRIEND OR LIKE GIRLS ROMANTICALLY
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BE INTERESTED IN PLAYING SPORTS 

BE EMOTIONALLY STRONG AND DO NOT CRY, 
EX: PRESS EMOTIONS OR SIGNS OF WEAKNESS 

AND DISTRESS. 

ACT LIKE A BOY
NOT “LIKE A GIRL”

HIDE FEELINGS OF SADNESS, LONELINESS, 
OR  INSECURITY

BE AGGRESSIVE AND TOUGH 



PARENTS AND BOYS THEMSELVES SAY THAT 
EXPECTATIONS AROUND HOW TO BEHAVE 
GET EVEN MORE RESTRICTIVE 
FOR BOYS AS THEY GET OLDER. 

Today, boys, in some places and societies, have freer, healthier 
ideas about manhood than previous generations: While some 
boys claimed that being a manis about being kind, helpful, 
nice, respectful, & emotionally open, others expressed that 
upon hitting early adolescence (around 10-12 years old), they 
felt more pressure to fit into masculine stereotypes, or what is 
known as the MAN BOX. 

Boys also usually  claim that their  
parents, teachers, coaches, as 
well as their male peers, bear 
down on them to conform. 
They are judged, evaluated, 
criticized, bullied, & humiliated 
much more than at younger 
ages, especially if they stray 
outside of the MAN BOX. 

Boys share that they are particularly hesitant to show fear & 
insecurity because they worry they would be ridiculed or 
bullied by their male peers. Many boys claim they have no 
outlet or person on to whom they can unload their upsets, 
doubts, and worries. 
Many boys usually declare  that they feel they cannot confide 
in their male friends about emotional issues at all for fear of 
being judged or deemed to be “less than a man”. 
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what parents and caregivers
do to build and promote
HEALTHY MASCULINITY

Remind your boys that 
they are not alone 

Talk openly about one’s own 
fears, uncertainties, and  
disappointments, making 
it clear that you believe 

everyone has entitled to be 
honest about their feelings

Acknowledge the particular 
challenges boys feel about 

being vulnerable, and 
the courage it takes for them 

to be open about their 
vulnerability

Reinforce that it is okay to 
need help and to ask for it

RECOMMENDATIONS



RECOMMENDATIONS FROM 
THE INTERNATIONAL MEN AND 

GENDER EQUALITY SURVEY -  images 
FOCUSING ON YOUTH, CONDUCTED 

BY UNITED NATIONS WOMEN IN THE 
MENA REGION COUNTRIES: EGYPT - - 
LEBANON - MOROCCO --PALESTINE

Design, implement, and 
mainstream courses in 
secondary schools and 
universities that focus 
on students’ abilities 

to think critically about 
finding solutions to 

transforming inequita-
ble gender norms and 

practices

Support the creation of 
youth-led campaigns and 

activism to promote 
gender equality 

in the region

Support youth
leadership training for 
young men and young 

women through
university coursework in 
gender studies and in 
gender-transformative 

programming

Create internship opportu-
nities and mentoring pro-
grams for youth leaders

Expand the 
scope of the 

small number of 
gender studies 
courses offered 
at universities 

across the MENA 
countries, which 

would include the 
study of men and 
masculinities in 
their curricula

Partner with academic institutions  
with existing longstanding 

experience in these fields for 
knowledge-sharing 

and program development.  

Use sports-based programs, capitalize 
on existing youth development 

sectors to promote gender equality, 
and include a gender-sensitivity 

training component in activities by 
academic institutions



تجدون أدناه توصيات مقتبسة من الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين 
الجنسين )IMAGES( أجرتها منظمة األمم المتحدة 

للمرأة ) UNW( في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي أجريت في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين 

والتي تركزت على الشباب.

وضع وتنفيذ وتعميم 
المناهج الدراسية في 

المدارس الثانوية والجامعات 
التي تركز على قدرات 

الطالب على التفكير النقدي 
بشأن إيجاد الحلول لتحويل 
معايير وممارسات النوع 
االجتماعي غير المنصفة

دعم إنشاء حمالت يقودها 
الشباب وأنشطة لتعزيز 

المساواة بين الجنسين في 
المنطقة

إنشاء برامج لتطوير فرص 
التدريب العملي والرعاية للقادة 

 من الشباب

دعم تدريبات مهارات القيادة 
للشباب والشابات من خالل 

دراسات النوع االجتماعي في 
المناهج  التعليمية الجامعية، 

وفي البرامج التي تهدف 
إلى قبول األدوار االجتماعية 

 المختلفة لكال الجنسين

توسعة نطاق العدد القليل 
من المناهج الدراسية 
الخاصة بدراسات النوع 
س  االجتماعي التي ُتدرَّ

في الجامعات عبر البلدان 
التي شملتها الدراسة 
االستقصائية الدولية 

بشأن الرجال والمساواة 
بين الجنسين في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، 

بحيث تشمل دراسة الرجال 
وخصائص هويات الرجال 

الجندرية في برامجها

الشراكة مع المؤسسات األكاديمية  
ذات الخبرة الطويلة في هذه المجاالت 

بهدف تبادل المعرفة وتطوير البرامج

استخدام البرامج التي تعتمد على 
الرياضة واإلفادة من قطاعات تنمية 

الشباب لتعزيز المساواة بين الجنسين 
ولتضمين التدريب على مراعاة منظور 

النوع االجتماعي ضمن أنشطة 
المؤسسات األكاديمية.



شددوا على أنه ال بأس إن احتاجوا 
للمساعدة وطلبوها

أكدوا ألبنائكم أنكم تعون 
الصعوبات التي ترافق اإلحساس 
بالضعف، وأنكم تعون كم يتطلب 
إفصاحهم عن ضعفهم من شجاعة

تكلموا علنًا عن مخاوفكم ودواعي 
قلقكم وخيبات أملكم، وليكن 

واضحًا أنكم تعتقدون بأنه من حق 
كل شخص أن يعبر بصراحة عن 

مشاعره

ذكروا أبناءكم بأنهم ليسوا 
وحدهم في ذلك

التوصيات
ما يمكن لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية فعله

إلنشاء وتعزيز مفهوم سليم عن الرجولية؟



يقول اآلباء واألمهات، واألبناء أنفسهم 3
أيضًا، إن التشدد في السلوك المتوقع من 

االبن يزداد كلما كبر.

اليــوم، صــارت لــدى الفتيــان، فــي بعــض األماكــن والمجتمعــات، أفــكارًا 
وفــي  الماضيــة.  األجيــال  فــي  عندهــم  كانــت  ممــا  وإيجابيــة  تحــررًا  أكثــر 
ــط باللطــف  ومســاعدة  ــة ترتب ــان أن الرجولي ــر بعــض الفتي ــن او عّب ــن أعل حي
يعتبــر  العاطفــي،  االنغــالق  وعــدم  االحتــرام  وإظهــار  واللباقــة  اآلخريــن 
)بعمــر  المراهقــة  مــن ســن  األولــى  المراحــل  بلوغهــم  عنــد  إنــه  آخــرون 
األفــكار  ليجــاروا  عليهــم  الضغــط  بزيــادة  شــعروا  تقريبــًا(،  ســنة   12-10
 النمطيــة عــن الرجوليــة، أو مــا يقــع ضمــن مصطلــح »صنــدوق الرجــل«. 

 
وأمهاتهــم  آباءهــم  أن  وقالــوا 
وحتــى  ومدربوهــم،  ومعلموهــم 
يضغطــون  الذكــور،  رفاقهــم 
علــى  وُيحكــم  بهــا.  ليعملــوا  عليهــم 
شــخصياتهم،  ــم  وُتقيَّ تصرفاتهــم، 
ويتعرضــون لالنتقــاد والتنمــر واإلذالل 
أكثــر بكثيــر ممــا كان يحصــل فــي ســّن 
أصغــر، وال ســيما إذا حــادوا عــن مبــادئ 

ــل«. ــدوق الرج »صن

يصــرح الفتيــان أيضــًا أنهــم يتــرددون كثيــرًا فــي التعبيــر عــن الخــوف وعــدم 
األمــن ألنهــم يخشــون مــن التعــرض لالســتهزاء أو التنمــر علــى يــد رفاقهــم 
أو شــخص  ــس  متنفَّ لديهــم  ليــس  إنــه  كثيــرون  فتيــان  ويصــّرح  الذكــور. 
يلجــأون إليــه للتنفيــس عــن همومهــم وشــكوكهم وقلقهــم. كمــا و اّنهــم 
علــى مســائل  الذكــور  أصدقاءهــم  يأتمنــوا  أن  يســتحيل  بأنــه  يشــعرون 
عاطفيــة خوفــَا مــن أن ُيحكــم عليهــم ســلبًا أو مــن أن يقــال عنهــم إنهــم 

»ليســوا رجــااًل«.



باألفــكار 2 االلتــزام  األبنــاء  علــى  أنــه  واألمهــات  اآلبــاء  يــرى 
النمطيــة عــن الرجوليــة لكــي يندمجــوا بشــكل أفضــل فــي 

لمجتمــع. ا

 فاألفــكار النمطيــة عــن الرجوليــة، بحســب رأيهــم، تحمــي أبناءهــم مــن 
التنمــر والتعــرض لإلهانــات والســخرية اللذيــن ينجمــا عــن عــدم االمتثــال 
المتعــارف  المتشــددة  الرجوليــة  بمفاهيــم  الملتزمــة  التقليديــة  لألفــكار 
عليهــا. لهــذا الســبب يطلــب اآلبــاء واألمهــات مــن االبنــاء أن يلتزمــوا بالتالي:

 التحلي بالقوة من الناحية البدنية

 االندماج في المجتمع

 أن تكون لهم حبيبة أو أن يحبوا الفتيات 

 االهتمام بمزاولة األلعاب الرياضية

 التحلي بالقوة من الناحية العاطفية وتفادي التعبير عن 
مشاعره )مثال: عدم البكاء أو إظهار ما يعانيه(

 التصرف كالذكور 
ال »كالفتيات«

 إخفاء مشاعر الحزن أو الوحدة أو عدم األمن

 أن يكونوا عدوانيين ومتصلبين



عندما ُسئل آباء وأمهات عن ما هو االكثر 
قيمة عند أبنائهم، وضعوا القوة البدنية 

والقوة العاطفية والعيش وفق المفاهيم 
التقليدية للرجولية في أعلى القائمة.

غالبــًا مــا يعــّرف اآلبــاء واألمهــات القــوة العاطفيــة بعبــارات تتناســب مــع 
مــا ُيعــرف بـ»صنــدوق الرجــل«. »صنــدوق الرجــل« هــو تعبيــر يســتخدمه 
الباحثــون لوصــف الرجوليــة بشــكلها المهيِمــن. وهــو يتكــون مــن مجموعــة 
الســلوك  تميــز  التــي  والتصرفــات  والمفاهيــم  التوقعــات  مــن  محــددة 
»الرجولــي«. وبمــا أن الرجوليــة المهيِمنــة هــي تراتبيــة، فهــي تهّمــش 
الرجــال الذيــن ال ينطبــق عليهــم تمامــًا وصــف »الرجــل الحقيقــي«. وبمــا 
أنــه ال يوجــد رجــل يناســب الوصــف تمامــًا، فــكل الرجــال يبقــون ضمــن إطــار 
الرجوليــة المهيِمنــة عــن طريــق ضبــط التصرفــات التــي ُتعتبــر »مخالفــات« 

لهــذا المفهــوم.

يهــّم اآلبــاء واألمهــات عــادًة أن تنطبــق المواصفــات المتعــارف عليهــا علــى 
أبنائهــم. فيقــول كثيــرون منهــم إنــه مــن المهــم جــدًا أال يتصــرف االبــن 

ــة: ــر التالي ــن المعايي ــق علــى االب ــه، يجــب أن تنطب ــاة«. وعلي »كالفت



لَم التركيز على الذكور بين 
المراهقين والشباب؟

والشــباب  المراهقيــن  بإمــكان 
ومنطقــة  لبنــان  فــي  الذكــور، 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
فعالــة  مســاهمة  يســاهموا  أن 
المســاواة  لتعزيــز  الســعي  فــي 
مــن  بــد  وال  الجنســين.  بيــن 
إشــراكهم فيهــا مــن مرحلــة مبكــرة 
ليكــون دورهــم فاعــاًل واســتباقيًا. 
يشــارك  أن  الضــروري  فمــن 
المراهقــون والشــباب الذكــور فــي 
لمنــع  الجندريــة  المســاواة  قضيــة 
إيقــاع أيــة أذيــة بالنســاء والفتيــات 
عــن  الســائدة  المفاهيــم  بســبب 
أن  المالحــظ  فمــن  الرجوليــة. 
الســلطة  فــي  المســاواة  عــدم 
واالمتيــازات بيــن الرجــال والنســاء، 
والفتيــات،  الفتيــان  بيــن  وكذلــك 
إنمــا ينشــأ مــن مفاهيــم متعــارف 
ــة تضــع  عليهــا عــن الرجوليــة واألنوث
الرجــال عمومــًا فــي مركــز ســلطة 

النســاء. توضــع  ممــا  أكثــر 

 وهــذا مــا يعــزز هيمنــة الذكــور فــي 
وفــي  والخــاص.  العــام  المجاليــن 
هــذا اإلطــار، ُتظهــر األدلــة أن الرجــال 
والفتيــان ذوي اآلراء المتشــددة عــن 

الرجوليــة، أو

اســتخدام  إلــى  يلجــأوا  أن  ُيحتمــل 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات أكثــر ، 
إضافــة إلــى اّتبــاع ســلوكيات مضــرة 
أخــرى كتعاطــي المخــدرات وإســاءة 
الكحوليــة.  المشــروبات  اســتعمال 
الســلطة  فــي  المســاواة  وعــدم 
هــذا،  يــؤدي أيضــًا إلــى بلــوغ العنــف 
مــدى  وعلــى  جــدًا  مخيفــة  درجــات 
يــد  يمــاَرس علــى  بحيــث ال  أجيــال، 
رجــال ضــد نســاء فحســب، بــل أيضــًا 

علــى يــد رجــال ضــد رجــال آخريــن.

 »عن معنى 
أن تكون 

رجاًل«، 

??



??



ومفاهيم الرجولية
في لبنان ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

الفتوة


