
منطقة  في  الذكورية  الثقافة  فهم 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تحقيق  أجل  من  والنساء  "الرجال  اإلقليمي  البرنامج  إطار  في 
المساواة بين الجنسين"، قامت هيئة األمم المتحدة للمرأة بإنشاء 
لتحليل  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  شامل  دليل 
فيما  والفتيان  الرجال  وسلوكيات  مواقف  في  المؤثرة  العوامل 
يتعلق بالنوع االجتماعي واألعراف االجتماعية مع التركيز خاصة على 

تقديم الرجال الرعاية ومنع العنف ضد النساء والفتيات.
بالتعاون مع منظمة بروموندو Promundo وشركاء بحثيين قامت 
الدولية  االستقصائية  الدراسة  بإجراء  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 

بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين (IMAGES) في كل من مصر 
ولبنان والمغرب وفلسطين واألردن وتونس. 

تعتبر هذه الدراسة من أشمل الدراسات االستقصائية حول األسر 
يتعلق  فيما  ومعتقداتهم  الرجال  بمواقف  تهتم  التي  المعيشية 
في  إجراؤها  حالًيا  ويتم  االجتماعي،  النوع  على  المبنية  بالمساواة 
تونس واألردن اللتان انضمتا إلى البرنامج في مرحلته الثانية سنة 

.2019
المواقف  وأن  عنفًا  إال  يولد  ال  العنف  أن  مالحظة  من  نابًعا 
يهدف  االجتماعي مهمة ومؤثرة،  النوع  المبنية على  والسلوكيات 
المساواة  لعدم  الجذرية  لألسباب  أفضل  فهم  إلى  البرنامج  هذا 
ومعالجتها من خالل نهج تصاعدي وطرق مبتكرة تهدف إلى التغيير 

في سلوك الرجال والفتيان.
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الرجال والنساء من أجل 
المساواة بين الجنسين

في تونس

نبذة عن برنامج

الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين في تونس 
تم إطالق البرنامج اإلقليمي التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة "الرجال والنساء من أجل تحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي" في 
عام 2015 وذلك لحشد الرجال والفتيان لتحدي القوالب النمطية المبنية على النوع االجتماعي، وتغيير المواقف والسلوكيات لمكافحة عدم 

المساواة بين الجنسين والحث على تغيير األنماط االجتماعية التي تكرس التمييز ضد النساء والفتيات.
هذا البرنامج الممول من دولة السويد هو فريد من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث أنه يركز على األساليب المبتكرة.

UNW/Marwan Tahtah



IMAGES في تونس 
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين 
(IMAGES) في تونس بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان 
العناصر  بتحديد  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  قامت  بيتي،  وجمعية 
االستقصائية  الدراسة  لتنفيذ  الوطنية  للدراسة  والنوعية  الكمية 

الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين في تونس. 
بروموندو  ومنظمة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  من  كل  عملت  كما 
المنطقة           في  المتبعة  المنهجية  تكييف  على  المحليين  والشركاء 

واستقصاء األسر المعيشية مع السياق التونسي.

تتكون  الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين من قسم مخصص للدراسات السابقة يليه عنصر مخصص للبحث 
الكمي (استقصاء وطني لألسر المعيشية/ استقصاء األسر المعيشية على المستوى المحلي الذي يستهدف 1200 رجل و1200 امرأة تتراوح 
أعمارهم بين 18 و59 عاًما) والذي يهدف إلى فهم استجابة الرجال للمساواة المبنية على النوع االجتماعي وتحديد الطريقة األمثل إلشراكهم 
للحد من التمييز ضد النساء والفتيات. وقد تم تعزيز البحث بدراسة نوعية (من خالل مقابالت شبه منظمة) مع حوالي خمسين رجًال وامرأة 

لفهم أفضل للمواقف المتعلقة بأدوار وحقوق الرجال والنساء.

باإلضافة إلى ذلك، يهدف هذا العنصر المخصص للبحث النوعي إلى فهم أفضل لكيفية بناء النظام األبوي والذكوري واألعراف االجتماعية 
في المجتمع التونسي وتسليط الضوء على التجارب الشخصية للحصول على رؤى واضحة لتغيير القوالب النمطية واألدوار التمييزية القائمة 

على نوع االجتماعي.

تهتم الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين في تونس باآلتي

الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين في تونس

 2017 عام  في  ُأطلقت  التي  _رجل  #ألني  اإلقليمية  الحملة  تهدف 
حول  الوعي  زيادة  إلى  البرنامج،  من  الثانية  المرحلة  خالل  وتوسعت 
المساواة  تحقيق  في  الرجال  يلعبها  أن  يمكن  التي  اإليجابية  األدوار 
األجر  الرعاية غير مدفوعة  أعمال  النوع االجتماعي وفي  المبنية على 

واألعمال المنزلية. 

في تونس، وفي إطار هذه الحملة، تم تصوير 13 مقطع فيديو مع 
كتو  ومهدي  العوني  ومالك  المكي  هيثم  مثل  تونسيين  مؤثرين 
من  وغيرهم  مصباح  وصبري  عرفاوي  والشادلي  الدريدى  وحلمي 

األطراف المعنية.

ُأطلقت حملة #ألني _رجل في تونس عام 2021 حيث وصلت إلى أكثر 
من مليون وربعمائة شخص بما في ذلك أكثر من 80 ألًفا متابع على 
إنشاؤها  تم  التي  تونس  في  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  صفحات 
الحملة  وصلت  بينما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مؤخرا 

اإلقليمية إلى أكثر من 48 مليون شخص في المنطقة العربية.

للمرأة في  المتحدة  األمم  الحملة على صفحات هيئة  متابعة  يمكن 
لهيئة  االقليمي  المكتب  وصفحات  وتويتر  الفيسبوك  على  تونس 
المتوفرة  وتويتر  وإنستغرام  فيسبوك  على  للمرأة  المتحدة  األمم 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

الحملة اإلقليمية فى تونس #ألني _رجل

المواقف والسلوكيات بين الجنسين 
والتغييرات السلوكية واالجتماعية 

والمساواة بين الجنسين والذكورة االيجابية
وصول المرأة إلى العمل وظروف العمل العالقات داخل المنزل

والمشاركة السياسية للمرأة

العنف القائم على النوع االجتماعيالتصور والتجربة الجنسيةاألبوة والرعاية
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UNW/Tunisia

https://www.facebook.com/onufemmestunisie
https://www.facebook.com/onufemmestunisie
https://twitter.com/onufemmestn
https://twitter.com/onufemmestn
https://instagram.com/unwomenarabic

