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فهم كيفية إشراك الُشّبان في تعزي�ز المساواة 6
بني الجنسني

ــا –  ــهد تقدًم ــا تش ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــزال منطق ال ت

ــع  ــادرات املجتم ــدة ومب ــة الجدي ــل السياســات الحكومي ــا بفع مدفوًع

ــا يف اتجــاه  املــدين – يف مــؤرشات الصحــة والتعليــم، كــام تشــهد تقدًم

ــوض  ــك النه ــا يف ذل ــني مب ــني الجنس ــاواة ب ــن املس ــد م ــق املزي تحقي

ــامل،  ــق الع ــع مناط ــال يف جمي ــو الح ــام ه ــن، ك ــرأة. ولك ــوق امل بحق

هنــاك طريــق طويــل ينبغــي أن يُقطــع قبــل أن تحصــل النســاء عــىل 

املســاواة الحقيقــة مــع الرجــال. إلحــراز املزيــد مــن التقــدم يف النهــوض 

ــة، يجــب أن تضــع الربامــج  بحقــوق املــرأة، والحريــات وإتاحــة العدال

والسياســات يف االعتبــار دور الشــباب، ال ســيام الُشــبَّان، يف تحقيــق 

املســاواة بــني الجنســني. إن تحقيــق املســاواة الحقيقيــة بــني الجنســني 

ممكــٌن إذا اســتمر الحكومــات والجهــات الفاعلــة مــن املجتمــع املــدين 

ــي يقودهــا الشــباب  ــادرات القامئــة الت واألفــراد يف االســتفادة مــن املب

ــباب  ــة بالش ــا ذات الصل ــرار بالقضاي ــة اإلق ــول كيفي ــز ح ــي ترتك والت

ــات  ــا التوقع ــك القضاي ــن تل ــا. وتتضم ــا وتحويله ــتها وتحديه ومناقش

التقليديــة واألعــراف التــي تعــد جزئـًـا مــن الرجولــة يف منطقــة الــرشق 

ــتخدام  ــم اس ــي تدع ــارة الت ــري الض ــا، واملعاي ــامل أفريقي ــط وش األوس

األمــن  وانعــدام  االنتشــار  الواســعة  والبطالــة  والتمييــز  العنــف 

ــادي.  االقتص

بــني  املســاواة  مســتقبل  يف  الُشــبّان  ُملحــة إلرشاك  حاجــة  هنــاك 

ــباب  ــل الش ــريب، ميث ــامل الع ــاء الع ــتى أرج ــة. يف ش ــني يف املنطق الجنس

ــة  ــن 30 يف املائ ــرث م ــا أك ــني 15 إىل 29 عاًم ــا ب ــة م ــة العمري يف الفئ

مــن الســكان.12 وباإلضافــة إىل ذلــك، تــربز نتائــج الدراســة االســتقصائية 

ــرشق  ــة ال ــني يف منطق ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج ــة بش الدولي

األوســط وشــامل أفريقيــا، والتــي ســوف تعــرض مبزيــد مــن التفصيــل 

أدنــاه، كيــف أن الُشــبّان كثــريًا مــا يكــون لديهــم ســلوكيات غــري منصفــة 

تجــاه األدوار االجتامعيــة املحــددة لــكل نــوع اجتامعــي والصــورة 

النمطيــة يف املجتمــع. باإلضافــة إىل ذلــك، وافــق مــا بــني 24 يف املائــة يف 

لبنــان و41 يف املائــة يف املغــرب مــن الرجــال الذيــن شــملتهم الدراســة 

عــىل مفهــوم “أن مزيــد مــن الحقــوق بالنســبة للمــرأة يعنــي خســارة 
ــل.” 34 ــبة للرج بالنس

تســتند هــذه املذكــرة التوجيهيــة إىل بيانــات وتوصيــات مســتقاة مــن 

ــأن  ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــن الدراس ــج م ــة: نتائ ــوم الرجول مفه

ــا5  الرجــال واملســاواة بــني الجنســني - الــرشق األوســط وشــامل أفريقي

بشــأن موضــوع إرشاك الُشــبّان يف رشاكــة مــع الشــابات للنهــوض 

ــال  ــاه النســاء والرجــال واألطف ــن أجــل رف ــني الجنســني م باملســاواة ب

ــرة  ــذه املذك ــا ه ــي تقدمه ــات الت ــن التوصي ــد م ــات. ويُقص واملجتمع

ــرث  ــا أك ــم تكييفه ــي أن يت ــة، ينبغ ــادات إقليمي ــة إرش ــون مبثاب أن تك

بالنســبة للســياق ومواءمتهــا لالســتخدام عــىل املســتوى الوطنــي. وتعــد 

ــم  ــداف األم ــق أه ــل تحقي ــن أج ــة م ــديدة األهمي ــود ش ــذه الجه ه

املتحــدة للتنميــة املســتدامة بحلــول عــام 2030. أُنِتَجــت هــذه املذكــرة 

التوجيهيــة باالقــرتان مــع ثــالث مذكــرات توجيهيــة مواضيعيــة أخــرى 

ــوع االجتامعــي،  ــة الخاصــة بالن بشــأن موضوعــات التنشــئة االجتامعي

ــة.    ــم الرعاي ــوة وتقدي ــرأة واألب ــف ضــد امل والعن

َمــت الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني  ُصمِّ

ــة عــىل  الجنســني – الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا إللقــاء نظــرة كُليّ

حيــاة الرجــال والنســاء يف املنطقــة. تستكشــف الدراســة التــي انطــوت 

عــىل إجــراء مقابــالت مــع مــا يقــرب مــن 10,000 شــخص )مــن الرجــال 

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ــادة هيئ والنســاء(، والتــي أجريــت تحــت قي

وبرومونــدو ورشكاء البحــث املحليــني يف مــر ولبنــان )مبــا يف ذلــك 

الجئــني ســوريني وفلســطينيني( واملغــرب وفلســطني6 العديــد مــن الصــور 

ــدان،  ــذه البل ــاء يف ه ــال والنس ــا بالرج ــيع ارتباطه ــي يش ــة الت النمطي

ــرة  وتلقــي الضــوء عــىل املســارات نحــو املســاواة. تســتمد هــذه املذك

التوجيهيــة معلوماتهــا مبــارشًة مــن املعلومــات املقدمــة يف التقريــر 

ــة بشــأن الرجــال  ــن الدراســة االســتقصائية الدولي اإلقليمــي الصــادر ع

ــا. واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي
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ــبيل  ــىل س ــام: ع ــكٍل ع ــباب بش ــن الش ــة م ــكان يف املنطق ــرب الس يعت

املثــال، فــإن مــا يقــرب مــن 61 يف املائــة مــن ســكان مــر دون 

ــا.8   ــني 10 و29 عاًم ــا ب ــكان م ــن الس ــة م ــا، و40 يف املائ ــن 30 عاًم س

تظهــر الدراســات االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني 

ــتخدام  ــامل، باس ــن الع ــرى م ــق األخ ــت يف املناط ــي أجري ــني الت الجنس

ــي تعــرب عــن الســلوكيات تجــاه  ــارات الت ــن العب ــارة م ــة مخت مجموع

النــوع االجتامعــي والتــي أُدِخلـَـت وُوزِنـَـت يف مقيــاس ‘الرجــال املنصفني 

للجنســني‘ )GEM( أن الرجــال األصغــر ســًنا يتمتعــون بســلوكيات أكــرث 

إنصافـًـا مــن نظرائهــم األكــرب ســًنا. ولكــن، يف مــر واملغــرب وفلســطني 

- وباســتخدام نســخ ُمعدلــة مــن مقيــاس ‘الرجــال املنصفــني للجنســني 

ــًنا  ــر س ــال األصغ ــر الرج ــات نظ ــد أن وجه ــة - وج ــبة للمنطق بالنس

بشــأن املســاواة بــني الجنســني ال تختلــف كثــريًا عــن وجهــات نظــر مــن 

ــع  ــن جمي ــان، اتســمت النســاء م ــب األحي ــًنا.910 ويف أغل ــرب س هــم أك

األعــامر بســلوكيات أكــرث إنصافًــا تجــاه الرجــال، كــام كان الحــال 

بالنســبة للمناطــق األخــرى، ووجــد أن الشــابات لديهــن وجهــات نظــر 

ــذه  ــباب ه ــك يف أن أس ــًنا. وال ش ــرب س ــاء األك ــن النس ــا م ــرث إنصافً أك

ــك.  ــا دور يف ذل ــة له ــر االقتصادي ــباب التوت ــدة، وأن أس ــاط ُمعّق األمن

فالعديــد مــن الُشــبّان يف هــذه البلــدان الثالثــة يُبلغــون عــن صعوبــات 

ــون  ــم ال يحقق ــعرون بأنه ــد يش ــايل فق ــة، وبالت ــىل وظيف ــور ع يف العث

ــأن الرجــال هــم املســؤولون عــن  ــي تقــي ب ــة الت األعــراف االجتامعي

ــه: ــأرسة. وكــام اعــرتف أحــد الشــباب يف رام الل ــال ل كســب امل

“يكــون علــى الرجــل عنــد الــزواج أن ُيجّهــز منــزالً، ومهــًرا 

وســيارة. وأن ت�كــون لــه وظيفــة. وي�جــب عليــه أن يكــون 

قــد أّســس نفســه لكــي يســتطيع الــزواج. وبعــد أن يكون 

هــو  ..هــذا  عاًمــا!   70 عمــره  ســيكون  هــذا،  كل  حقــق 

الضغــط الــذي يمارســه المجتمــع علــى الرجــال.” طالــب 

ــا، رام اهلل، فلســطني جامعــي يبلــغ مــن العمــر 20 عاًم
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قــد تــؤّدي هــذه املعانــاة مــن أجــل تحقيــق التوقعــات املتعلقــة بالنوع 

ــاد والضعــف.  ــبّان بصفــة خاصــة باإلجه االجتامعــي إىل أن يشــعر الُش

ــاميل  ــن إج ــة م ــن 43 يف املائ ــرب م ــا يق ــغ م ــال، أبل ــبيل املث ــىل س ع

ــان )ســواء مــن  ــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية يف لبن الرجــال الذي

ــني أو مــن أصــول ســورية( عــن إحساســهم املتكــرر  ــني اللبناني املواطن

باإلجهــاد أو االكتئــاب نظــرًا لقلــة دخلهــم، يف حــني أبلــغ 39 يف املائــة 

منهــم أن حصولهــم عــىل دخــٍل غــري كاٍف جعلهــم يشــعرون بالخــزي 

ــني 21  ــا ب ــني الشــباب م ــة ب ــدالت البطال ــرتاوح مع ــام أرسهــم.11  ت أم

ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــر،1213 ع ــة يف م ــان إىل 42 يف املائ ــة يف لبن يف املائ

هــذه األرقــام ال تتضمــن املشــاركة يف االقتصــاد غــري الرســمي. يف مــر، 

ــة أو أكــرث مــن إجــاميل  َر القطــاع غــري الرســمي بنســبة 30 يف املائ ــدِّ قُ

ــر  ــت يف م ــة أجري ــتغرب أن دراس ــن امُلس ــس م ــف(.1415 ولي الوظائ

وجــدت أن الشــباب دامئًــا مــا يقولــون أن هدفهــم هــو تحقيــق األمــن 

ــة األمــر،  الوظيفــي مــن خــالل الدمــج يف القطــاع الرســمي.16 ويف نهاي

ــب  ــن كس ــئول ع ــو املس ــل ه ــار “الرج ــق معي ــوط تحقي ــت ضغ تح

العيــش”، خلُــَص بعــض الرجــال إىل أن لهــم األولويــة يف الحصــول عــىل 

أي فــرص اقتصاديــة متاحــة بالفعــل، عــىل الرغــم مــن معــدالت البطالــة 

ــز األعــىل بكثــري بالنســبة للنســاء.  والتميي

باإلضافــة إىل ذلــك، ال يســتطيع الكثــري مــن الُشــبّان الهــروب مــن واقــع 

ــرب  ــة الح ــن رُشِّدوا نتيج ــان، الذي ــوريون يف لبن ــال الس ــزاع. فالرج الن

يف ســوريا، أبلغــوا عــن تعرضهــم ملســتويات أعــىل مــن الضغــوط 

واالكتئــاب والشــعور بالعــار مــن الرجــال اللبنانيــني عــىل ســبيل املثــال. 

يف كثــري مــن الحــاالت، طبًقــا لأبحــاث النوعيــة، مل يعــد الرجــال 

الســوريون يف لبنــان قادريــن عــىل كســب املــال أثنــاء الحــرب، وتركــن 

دور كســب الــرزق للنســاء، مــام أدى إىل مزيــد مــن تهميــش الرجــال يف 

بعــض الحــاالت. وباملثــل، يف فلســطني، قــد يُســهم االحتــالل يف الحنــني 

ــامح  ــني،17 ويف الس ــن املاضي ــف واألم ــري املنص ــاين غ ــام الجنس إىل النظ

لبعــض األصــوات يف املجتمــع الفلســطيني بتربيــر الهيــاكل االجتامعيــة 

غــري املنصفــة كوســيلة لحاميــة املــرأة واألرسة. ويف نفــس الوقــت، 

يــؤدي العنــف املتأصــل، والــذي يبــدأ ويســتديم بفعــل ســيطرة الطابــع 

العســكري، إىل تعزيــز العنــف بجميــع جوانبــه وصــوره. ترتاكــم العقبات 

ــون  ــام يحاول ــل، في ــن العم ــني ع ــطينيني العاطل ــال الفلس ــام الرج أم

القيــام بالــدور الــذي يطالبهــم املجتمــع بــه كُمنفقــني ومعيلــني يف ظــل 

خلفيــة مــن الحرمــان االقتصــادي الشــديد نظــرًا لالحتــالل طويــل األمــد، 

ومــا ياُلزمــه مــن بطالــة وأجــور منخفضــة.

يف هــذه البلــدان وغريهــا مــن بلــدان املنطقــة، أتاحــت اللغــة والرمــز 

ــة”  ــرزق والحامي ــب ال ــة يف “كس ــة التقليدي ــأدوار الرجول ــني ب املرتبط

ــع”  ــل “الدف ــن عوام ــتغل كالً م ــة أن تس ــة العنيف ــات املتطرف للجامع

ــبّان املحرومــني. وتســاعد روابــط ُمعقــدة مــن  والجــذب” لتجنيــد الُش

عوامــل الدفــع، مثــل الفقــر واملظــامل السياســية والتهميــش االجتامعــي 

الجــذب،  وعوامــل  الرجــال،  مــن  الجامعــات  لبعــض  واالقتصــادي 

ــة والســلطة  ــزواج والهيمن ــرص ال ــة، وف ــرص االقتصادي ــواء الف ــل إغ مث

ــل  ــة البدائ ــد وبخاصــة يف ظــل قل ــة يف هــذا التجني ــة التقليدي الذكوري

ــالمية يف  ــة اإلس ــل الدول ــة مث ــات املتطرف ــري الجامع ــة.18 19 تُغ املتاح

العــراق والشــام الُشــبّان عــن طريــق توفــري خدمــات مثــل: الخدمــات 

الصحيــة والتعليــم والقــروض ورأس املــال الــالزم لبــدء األعــامل التجارية 

ــوع  ــات الن ــة توقع ــال لتلبي ــرص للرج ــري الف ــرة لتوف ــات املُدبَّ والزيج

االجتامعــي التقليديــة، والتــي ال ميكنهــم تحقيقهــا بــأي وســيلة أخــرى.

تُظهــر نتائــج الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة 

ــا أن  ــا أيًض ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــني يف منطق ــني الجنس ب

ــا بشــأن  الحصــول عــىل التعليــم يرتبــط بوجهــات النظــر األكــرث إنصافً

ــاء  ــال والنس ــاء. فالرج ــال والنس ــن الرج ــني كٍل م ــي ب ــوع االجتامع الن

األكــرث تعليــاًم، ذوي اآلبــاء واألمهــات األكــرث تعليــاًم، والذيــن كان 

آباؤهــم يقومــون مبهــام تعتــرب أنثويــة طبًقــا للتقاليــد يف البيــوت 

التــي نشــأوا فيهــا أثنــاء الطفولــة، أكــرث احتــامالً بوجــه عــام ألن تكــون 

وجهــات نظرهــم منصفــة. إال أن اإلنفــاق العــام عــىل التعليــم يتفــاوت 

يف أنحــاء املنطقــة، مــن 25 يف املائــة يف تونــس إىل أقــل مــن 6 يف املائــة 

ــن  ــريٍ م ــة يف كث ــل أولوي ــم ال ميث ــري إىل أن التعلي ــام يش ــان – م يف لبن

األحيــان. 2021 وعــىل عكــس الرجــال، وجــد أن وجهــات نظــر الشــابات 

ــربز مــن  ــذي ي ــا مــن قريناتهــن األكــرب ســًنا. واالســتنتاج ال أكــرث إنصافً

هــذا هــو أن الشــابات يف املنطقــة يتشــوقن إىل املزيــد مــن املســاواة، 

ــم – ال  ــاًم منه ــل تعلي ــة األق ــور – وبخاص ــن الذك ــن م ــن نظرائه ولك

ــض  ــون البع ــد يك ــا. وق ــات وال يدعمونه ــذه الطموح ــاركونهن ه يش

يســعى بشــكل أكــرث نشــاطًا ملعارضــة املســاواة بــني الجنســني. ويعــد 

الشــاب املنقــول عنــه أدنــاه، وهــو مشــارٌك يف بحــث نوعــي يف املغــرب، 

ــو  ــذي يدع ــي، ال ــل العك ــن رد الفع ــغ ع ــذا، إذ يُبل ــت ه ــاالً يُثب مث

ــه املحــي:  ــني الجنســني يف مجتمع ــق، بشــأن املســاواة ب للقل

رجــل  علــى  العثــور  النــادر  مــن  صادًقــا،  أكــون  “لكــي 

حقيقــي. لقــد فقــد الرجــال ذكورتهــم فــي أعقــاب هــذه 

المزايــا  مــن  المزيــد  تعطــي  التــي  الجديــدة  القوانــني 

والحريــات للنســاء.” -طالــب فــي العشــرينات مــن العمــر، 

hhhhhhhhhhhhhhhh        فــي الخميســات، المغــرب

لذلــك، يجــب أن تعــرث الربامــج والسياســات التــي تدعــم متكــني اإلنــاث 

وحقــوق املــرأة عــىل منهجيــات مناســبة لتحويــل معايــري النــوع 

الضــارة.  واملامرســات  الســلوكيات  هــذه  تديــم  التــي  االجتامعــي 

ــوا  ــتحثهم ليكون ــال وتس ــو الرج ــي تدع ــات الت ــذا املنهجي ــمل ه ويش

ــني  ــني الجنس ــاواة ب ــن املس ــد م ــعي إىل املزي ــني يف الس ــاء حقيقي حلف

واملســاواة االجتامعيــة، ولــي يدركــوا كيــف أن املســاواة بــني الجنســني 

متثــل قضيتهــم هــم أيًضــا. وقــد وجــد اســتعراض أجــري مؤخــرًا 

ــم  ــات الحك ــباب يف مؤسس ــع الش ــاركة م ــة إىل املش ــات الرامي للسياس

العامــة يف املنطقــة أن اعتبــارات النــوع االجتامعــي تغيــب عــن هــذه 

ــابات يف  ــبّان والش ــل الُش ــن أن مُيثِّ ــر، ميك ــة األم ــات.22 ويف نهاي السياس

ــة إذا ُمِنحــوا  ــم املحلي ــري اإليجــايب يف مجتمعاته ــل للتغي ــة عوام املنطق

ــو.  ــة والنم ــاوية للتنمي ــا متس فرًص
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توجيه برنامجي: ُمعالجة االحتياجات 
والقيود المتعددة الخاصة بالُشّبان

كــام تُبــنيِّ بيانــات الدراســة االســتقصائية الدولية بشــأن الرجال واملســاواة 

ــي  ــدة الت ــات املُعق ــود والتحدي ــد مــن القي ــاك العدي ــني الجنســني، هن ب

تواجــه الُشــبّان مــن خلفيــات متنوعــة يف منطقــة الرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا. وال يــزال الكثــريون مــن الشــباب يُظهــرون معايــري غــري منصفــة 

يف مجــال النــوع االجتامعــي ويرتكبــون صــوًرا مختلفــة مــن العنــف، عــىل 

ــرتك  ــني الجنســني. وي ــان باملســاواة ب ــم بعــض اإلمي ــن أن لديه ــم م الرغ

هــذا مهمــة صعبــة ملصممــي الربامــج، واملمولــني واملنفذيــن، حــني يتعــني 

ــي  ــوع االجتامع ــلوكيات الن ــدي لس ــي: أوال، التص ــا ي ــام مب ــم القي عليه

الضــارة، وضــامن فــرص اقتصاديــة أكــرث ومنــع العنــف األرسي والســيايس 

ــلبية  ــب الس ــرار بالعواق ــا، اإلق ــد، وثانيً ــك يف آٍن واح ــرف، كُل ذل واملتط

الســتمرار عــدم املســاواة بــني الجنســني األكــرث تأثــريًا عــىل النســاء 

ــأن  ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــات الدراس ــتناًدا إىل بيان ــات. واس والفتي

ــَذت مؤخــرًا يف  ــي نُفِّ ــج الت ــني الجنســني وإىل الربام الرجــال واملســاواة ب

منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا وغريهــا مــن املناطــق، مُيكــن 

للمــرء أن يقــدم إرشــادات محــددة لتحســني جهودهــم. 

كــام تُبــنيِّ بيانــات الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

واملســاواة بــني الجنســني، هنــاك العديــد مــن القيــود والتحديــات 

املُعقــدة التــي تواجــه الُشــبّان مــن خلفيــات متنوعــة يف منطقــة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، حتــى يف ظــل اســتمرار العديــد مــن 

ــكاب  ــة وارت ــري املنصف ــي غ ــوع االجتامع ــري الن ــي معاي ــبّان يف تبن الُش

ــرب  ــيء أق ــن ب ــان الكثريي ــن إمي ــم م ــة بالرغ ــف املختلف ــواع العن أن

إىل املســاواة. ويــرتك هــذا مهمــة هائلــة ملصممــي الربامــج، واملمولــني 

واملنفذيــن، حــني يتعــني عليهــم التصــدي لســلوكيات النــوع االجتامعــي 

الضــارة، وضــامن فــرص اقتصاديــة أكــرث ومنــع العنــف األرسي والســيايس 

ذاتــه  الوقــت  اإلقــرار يف  آٍن واحــد، مــع  واملتطــرف، كُل ذلــك يف 

بالعواقــب الســلبية الســتمرار عــدم املســاواة بــني الجنســني األكــرث تأثــريًا 

ــتقصائية  ــة االس ــات الدراس ــتناًدا إىل بيان ــات. واس ــاء والفتي ــىل النس ع

ــي  ــج الت ــني وإىل الربام ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج ــة بش الدولي

ــَذت مؤخــرًا يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا وغريهــا مــن  نُفِّ

ــم.  ــني جهوده ــددة لتحس ــادات مح ــارة إىل إرش ــن اإلش ــق، مُيك املناط

ما هي الربامج األنسب للشباب من 
الرجال في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا؟ 
ــج  ــة واملامرســات الواعــدة، تتضمــن أفضــل الربام ــة العاملي ــا لأدل طبًق

التــي تتنــاول كل مــن: ســلوك الشــبّان تجــاه النــوع االجتامعــي؛ 

واإلقصــاء  العالقــات؛  يف  والعنــف  العدوانيــة  األفعــال  وارتــكاب 

ــف الســيايس أو املتطــرف  االجتامعــي واالقتصــادي؛ واملشــاركة يف العن

أو عنــف العصابــات، بعــض الخصائــص مثــل تلــك املبينــة أدنــاه. وبقــدر 

اإلمــكان، يجــب أن تقــوم الربامــج التــي تتحــدى املفاهيــم الضــارة عــن 

الرجولــة لــدى الشــبان بإرشاكهــم يف تصميــم الربنامــج وأعــامل التواصــل 

ــه.  ــة ب ــد املتعلق ــب التأيي أو كس

يجـــب أن تفتـــح الربامـــج “مربـــع الرجـــل” وأن تجعـــل 	 

ـــه أن  ـــا يعني ـــم مل ـــدي يف تعريفه ـــكل نق ـــرون بش ـــّبان يفك الُش

يكونـــوا “رجـــاالً بحـــق” وأن يعيـــدوا تخيـــل هـــذا التعريـــف 

ـــدة  ـــنوات عدي ـــدار س ـــىل م ـــة ع ـــم األدل ـــر. تدع ـــة األم يف نهاي

ــة  ــة إىل معالجـ ــج الراميـ ــاده أن الربامـ ــذي مفـ ــتنتاج الـ االسـ

ــاىش  ــب أال تتحـ ــي يجـ ــوع االجتامعـ ــة بالنـ ــا املتعلقـ القضايـ

مناقشـــة النـــوع االجتامعـــي بشـــكل مبـــارش. ويف حالـــة 

وضـــع الربامـــج الخاصـــة مبعايـــري الرجولـــة الضـــارة، يتطلـــب 

ـــا  ـــأن م ـــة بش ـــارشة ورصيح ـــات مب ـــري نقاش ـــك املعاي ـــاول تل تن

ـــن  ـــب أن تتضم ـــق”.23 ويج ـــالً بح ـــرء “رج ـــون امل ـــه أن يك يعني

ـــبان  ـــرُّد الش ـــر بتف ـــة تق ـــج متباين ـــا مناه ـــات أيًض ـــذه املناقش ه

ــن  ــل السـ ــن – مثـ ــل التبايـ ــا عوامـ ــب فيهـ ــابات، وتلعـ والشـ

ـــة  ـــة واالقتصادي ـــة االجتامعي ـــن والحال ـــرق والدي ـــاللة والع والس

ــا مـــن العوامـــل – دوًرا يف املناقشـــات. وامليـــل الجنـــي وغريهـ

وعـــىل وجـــه الخصـــوص، تزيـــد التوقعـــات االجتامعيـــة التـــي 	 

تـــرى أن “الرجـــل الحقيقـــي” هـــو الـــذي يحقـــق النجـــاح 

املـــايل وهـــو مصـــدر الكســـب الرئيـــي لنفســـه وألرستـــه 

مـــن شـــدة الضغـــوط عـــىل الرجـــال يف ظـــل أحـــوال 

ـــة  ـــيايس ومحدودي ـــتقرار الس ـــدام االس ـــة وانع ـــاع البطال ارتف

ــع  ــة وضـ ــاعد عمليـ ــب أن تسـ ــة. يجـ ــرص االقتصاديـ الفـ

الربامـــج الشـــبان املهمشـــني اقتصاديًـــا يف منطقـــة الـــرشق 

ـــة إليجـــاد  ـــد طـــرق بديل ـــا يف تحدي األوســـط وشـــامل أفريقي

إحســـاس بالهـــدف والقيمـــة الذاتيـــة والســـعي لتحقيـــق 

هـــذا الهـــدف – وهـــي الطـــرق التـــي تعكـــس مصالحهـــم 

وقدراتهـــم وفرصهـــم بشـــكل أفضـــل. ثـــم ميكنهـــم بعـــد 

ـــة  ـــة للرجول ـــس املختلف ـــة هـــذه املقايي ـــدء يف تجرب ـــك الب ذل

يف حياتهـــم. وبـــدالً مـــن الرتكيـــز فقـــط عـــىل األهـــداف 

ـــا أن تســـاعد الشـــبان  ـــة، يجـــب عـــىل الربامـــج أيًض االقتصادي

ـــني  ـــاء وفنان ـــة وأصدق ـــي رعاي ـــم كمقدم ـــزاز بهويته يف االعت

ـــل  ـــن تجاه ـــطاء. وال ميك ـــات ونش ـــادة مجموع ـــالب وق وط

الواقـــع االقتصـــادي لحيـــاة هـــؤالء الشـــبان، ولكـــن نقـــل 

الرتكيـــز مـــن دور كســـب الـــرزق باعتبـــاره أهـــم طريقـــة 

ميكنهـــم اإلســـهام بهـــا يف املجتمـــع ويف أرسهـــم ميكـــن أن 

يـــؤدي إىل تخفيـــف بعـــض الضغـــوط. 

ـــة والنشـــطة أو 	  ـــية املفتوح ـــات السياس ـــإن النزاع ـــل، ف وباملث

ـــع  ـــىل توق ـــة ع ـــب هائل ـــرض مطال ـــدول تف ـــني ال ـــات ب النزاع

ـــة  ـــه، وبخاص ـــة ألرست ـــي” الحامي ـــل الحقيق ـــر “الرج أن يوف

إذا تعرضـــت أرستـــه للتـــرشد. وال شـــك أن الدافـــع إىل حاميـــة 

األرسة هـــو دافـــع إيجـــايب، ولكـــن قـــدرات الرجـــال عـــىل 

ـــرب  ـــدة للح ـــية املعق ـــع السياس ـــىل الدواف ـــق ع ـــري بح التأث

والنـــزاع هـــي قـــدراٌت محـــدودة. إذا كانـــت الحاميـــة 

ـــات  ـــه املجتمع ـــذي تتيح ـــد ال ـــبيل الوحي ـــي الس ـــة ه املادي

ـــي يحققـــوا  ـــا للشـــبّان ل يف الـــرشق األوســـط وشـــامل أفريقي

ـــف  ـــوا إىل العن ـــرو إًذا أن يتحول ـــال غ ـــم، ف ـــوا رجولته أو يثبت

ـــكار  ـــج األف ـــوة. يجـــب أن توضـــح الربام ـــتخدام الق أو إىل اس
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ــع  ــىل املجتمـ ــز عـ ــي تركـ ــرى التـ ــدة األخـ ــول العديـ وامليـ

املحـــي والتـــي ميكـــن أن يتقاســـمها الشـــبّان يف املنطقـــة 

وأن تعظمهـــا. ويجـــب أيًضـــا أن توفـــر فرًصـــا للشـــبان يف 

ـــة خاصـــة  ـــف بصف ـــات والعن ـــن النزاع ـــرضرة م املناطـــق املت

ملناقشـــة مـــا ســـببه هـــذه العنـــف مـــن آثـــار يف حياتهـــم 

وللتفكـــري يف آليـــات تأقلـــم غـــري عنيفـــة وأكـــرث إيجابيـــة 

ـــا.  ـــات وتطويره ـــذه اآللي ـــح ه ـــزاع، وتوضي ـــل الن لح

ـــالغ عـــن أعـــراض 	  كـــام تشـــري املســـتويات املرتفعـــة مـــن اإلب

ــة  ــتجيبني للدراسـ ــني املسـ ــار بـ ــول االنتحـ ــاب وميـ االكتئـ

االســـتقصائية الدوليـــة بشـــأن الرجـــال واملســـاواة بـــني 

ــا  الجنســـني يف منطقـــة الـــرشق األوســـط وشـــامل أفريقيـ

ـــة  ـــالت العاطفي ـــة إىل املعض ـــات الدراس ـــملتها بيان ـــي ش والت

ــة.  ــائدة للرجولـ ــات السـ ــب التعريفـ ــن يف قلـ ــي تكمـ التـ

وعـــادة مـــا يتعلـــم الشـــبان يف منطقـــة الـــرشق األوســـط 

ـــار  ـــدم إظه ـــىل ع ـــا ع ـــودون اجتامعيً ـــا ويتع ـــامل أفريقي وش

ــة.  ــف” ملموسـ ــة ضعـ ــي أو أي “نقطـ ــف عاطفـ أي ضعـ

ولكـــن النطـــاق الكامـــل مـــن الـــذكاء العاطفـــي والتعبـــري 

ــة األشـــخاص، بغـــض  ــا لكافـ ــرًا حيويًـ ــد أمـ ــي يعـ العاطفـ

ـــرب  ـــياق الح ـــط س ـــي. يف وس ـــم االجتامع ـــن نوعه ـــر ع النظ

والتـــرشد والعنـــف، مبـــا يف ذلـــك تجـــارب الشـــبان الشـــخصية 

ـــدودة  ـــاق املح ـــة واآلف ـــي والبطال ـــف الجن ـــة بالعن املتعلق

بخـــالف ذلـــك – يكـــون الشـــعور بالحـــزن والخـــوف 

ـــم  ـــا. يتعل ـــا وطبيعيً ـــاط حتميً ـــل واإلحب ـــة األم ـــر وخيب والتوت

ــق  ــن طريـ ــرى عـ ــو األخـ ــوا اآلالم تلـ ــباب أن يتحملـ الشـ

حرمـــان أنفســـهم مـــن القـــدرة عـــىل الراحـــة النفســـية 

ــب أن  ــم. يجـ ــن عواطفهـ ــل عـ ــري الكامـ ــة والتعبـ الكاملـ

تخفـــف الربامـــج التـــي تتعامـــل مـــع الشـــبان يف منطقـــة 

الـــرشق األوســـط وشـــامل أفريقيـــا مـــن هـــذه الضغـــوط، 

ال أن تزيـــد منهـــا: فيجـــب إنشـــاء املجـــاالت اآلمنـــة مـــن 

ـــة  ـــوارات واملفتوح ـــة والح ـــاء الثق ـــطة بن ـــز أنش ـــالل تعزي خ

وجلســـات االستشـــارات الفرديـــة وباســـتخدام منهجيـــات 

أخـــرى تتيـــح للشـــبان التعبـــري عـــن مشـــاعرهم بصـــورة 

أفضـــل والتعـــايف مـــن جراحهـــم عنـــد االقتضـــاء. 

مـــع بـــدء الَشـــبان يف تفكيـــك هـــذه املُثُـــل التـــي يبنيهـــا 	 

ـــق  ـــب تطبي ـــا، يج ـــص منه ـــة، والتخل ـــن الرجول ـــع ع املجتم

ـــة  ـــابات واملؤدي ـــع الش ـــرشاكات م ـــتفادة يف ال ـــدروس املُس ال

ـــبان  ـــن أن الش ـــم م ـــىل الرغ ـــاواتهن. وع ـــن ومس إىل متكينه

يواجهـــون تحديـــات وأوجـــه ضعـــف معينـــة تتعلـــق بالنـــوع 

ــدام  ــه انعـ ــروا بأوجـ ــب أن يُقـ ــم يجـ ــي، إال أنهـ االجتامعـ

ـــوا  ـــابات، وأن يعمل ـــا الش ـــي تواجهه ـــز الت ـــاواة والتميي املس

مًعـــا نحـــو تحقيـــق املزيـــد مـــن املســـاواة بـــني الجنســـني 

ـــرون  ـــن يُظه ـــني الشـــبان الذي ـــع. يجـــب تضم ـــدة الجمي لفائ

ـــني الجنســـني، يف  ـــل إىل املســـاواة ب ـــات متي ســـلوكيات وتوجه

الربامـــج باعتبارهـــم قـــدوة لغريهـــم مـــن الشـــبّان.

يعتـــرب تأثـــر مجموعـــة النظـــراء ذا أهميـــة خاصـــة بالنســـبة 	 

ـــى  ـــز ع ـــي ترك ـــج الت ـــاذج الربام ـــت من ـــك أثبت ـــبان ولذل للش

ــاذج  ــض النـ ــن بعـ ــة مـ ــر فعاليـ ــا أكـ ــات أنهـ املجموعـ

ـــًنا  ـــدث س ـــاركني األح ـــاق املش ـــامل اعتن ـــد احت ـــرى. يزي األخ

يف الربامـــج لطـــرق جديـــدة يف التفكـــري والتـــرف عندمـــا 

يعتنـــق أصدقاؤهـــم ونظراؤهـــم اآلخـــرون الذيـــن ينالـــون 

إعجابهـــم نفـــس التغيـــريات. واتباًعـــا لهـــذه النظريـــة، 

اســـتخدمت العديـــد مـــن الربامـــج التـــي تهـــدف إىل 

ـــبان  ـــي الش ـــي واإلرساع بتبن ـــوع االجتامع ـــري الن ـــري معاي تغي

لســـلوكيات صحيـــة أو غـــري عنيفـــة منهجيـــات التثقيـــف 

الجامعيـــة. ويجـــب أن تتيـــح الربامـــج التـــي تركـــز عـــىل 

الشـــبان يف الـــرشق األوســـط وشـــامل أفريقيـــا تغيـــري 

معايـــري النـــوع االجتامعـــي بطريقـــة اجتامعيـــة. وســـوف 

ـــب مـــع نظرائهـــم  ـــا إىل جن ـــؤدي العمـــل مـــع الشـــبان جنبً ي

ـــتوى  ـــىل املس ـــدة ع ـــكار جدي ـــم أف ـــة لفه ـــم فرص إىل منحه

الفـــردي، ومراقبـــة نظرائهـــم الذيـــن يحظـــون باحرتامهـــم 

وهـــم يؤمنـــون بهـــذه األفـــكار. 

مربع 1

أعراض االكت�ئاب منتشرة للغاية
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مصر المغرب لبنان فلسطني

معدالت االكت�ئاب

النسبة املئوية من املستجيبني يف البلدان األربعة الذين حققوا 

نتيجة أعىل من حد الفحص بالنسبة لالكتئاب يف مقياس 

االكتئاب51 املكون من 20 عنًرا والصادر عن مركز دراسات 
األوبئة52

مربع 2

تركيز الربنامج: أبعاد

ــا  ــس له ــح، ولي ــدف للرب ــة ال ته ــة مدني ــي جمعي ــاد ه أبع

ــني  ــاواة ب ــق املس ــدف إىل تحقي ــي، ته ــيايس أو دين ــامء س انت

االجتامعيــة  للتنميــة  أساســيًا  رشطًــا  باعتبارهــا  الجنســني 

ــرشق األوســط وشــامل  ــة ال ــة املســتدامة يف منطق واالقتصادي

أفريقيــا. تســعى أبعــاد إىل تعزيــز مســاواة املــرأة ومشــاركتها 
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ــات 	  ــا منصـ ــع بهـ ــي تتمتـ ــة التـ ــعبية الهائلـ ــر إىل الشـ بالنظـ

وســـائل التواصـــل االجتاعـــي يف املنطقـــة، يجـــب أن تقـــوم 

هـــذه املنصـــات أيًضـــا بـــدور يف تغيـــر املحادثـــات والســـلوكيات 

العامـــة بشـــأن النـــوع االجتاعـــي والرجولـــة وغرهـــا مـــن 

االصطالحـــات االجتاعيـــة. ويجـــب أن يتحمـــل واضعـــو 

ـــذه  ـــل له ـــار املحتم ـــر الض ـــن التأث ـــئولية ع ـــا املس ـــج أيًض الربام

املنصـــات. يجـــب أن تتضمـــن الحمـــالت القامئـــة عـــىل املجتمـــع 

املحـــي أو الحمـــالت الوطنيـــة التـــي تهـــدف إىل معالجـــة 

ـــة  ـــبان يف املنطق ـــباب والُش ـــه الش ـــي تواج ـــة الت ـــا امللح القضاي

مكونًـــا لوســـائل التواصـــل االجتامعـــي، مبـــا يف ذلـــك الجهـــود 

الحريصـــة الراميـــة إىل مواجهـــة ومقاومـــة الرســـائل الضـــارة 

التـــي كثـــريًا مـــا تُنـــرش عـــرب هـــذه املنصـــات. عـــىل ســـبيل 

ــا يف البلـــدان  املثـــال، تســـعى الحملـــة التـــي أطلقـــت حديثًـ

ـــأن  ـــة بش ـــتقصائية الدولي ـــة االس ـــملتها الدراس ـــي ش ـــة الت األربع

ـــط  ـــرشق األوس ـــة ال ـــني يف منطق ـــني الجنس ـــاواة ب ـــال واملس الرج

وشـــامل أفريقيـــا، بعنـــوان “ألننـــي رجـــل” إىل زيـــادة الوعـــي 

ـــع  ـــني م ـــني الجنس ـــاواة ب ـــا املس ـــأن قضاي ـــات بش ـــدء املناقش وب

الُشـــبَان مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل االجتامعـــي. 

ــاج  ــوين وإدم ــالح القان ــات واإلص ــع السياس ــالل وض ــن خ م

ــز  ــىل التميي ــاء ع ــال، والقض ــي وإرشاك الرج ــوع االجتامع الن

والنهــوض بالنســاء ومتكينهــن مــن املشــاركة بفعاليــة وبصــورة 

كاملــة يف مجتمعاتهــن. كــام تســعى أبعــاد إىل دعــم منظــامت 

ــني الجنســني  املجتمــع املــدين املشــاركة يف برامــج املســاواة ب

ــا. ــاون معه ــد، والتع ــب التأيي ــالت كس وحم

ــني الجنســني  ــق املســاواة ب ــاد أن تحقي ــن أبع ــار، تؤم باختص

ومقاومــة العنــف القائــم عــىل نــوع الجنــس ال ميكــن أن 

يتحققــا إال مــن خــالل ُمعالجــة القيــود املوجــودة عــىل 

مســتوى  عــىل  ســواء  كي:  بشــكل  املختلفــة  املســتويات 

السياســات أو املؤسســات أو بــني األفــراد. وتلتــزم أبعــاد 

“بتفكيــك” الصــور النمطيــة القامئــة عــىل النــوع االجتامعــي 

الســلبية التــي تغــرس أثنــاء الطفولــة واملراهقــة املبكــرة 

ــادئ  ــا ملب ــة طبًق ــور النمطي ــذه الص ــل ه ــاء مث ــادة بن وبإع

املســاواة بــني الجنســني. 

ــم “ر” – املأخــوذ  ــبّان عــىل برنامجه ــم مــع الُش ــز عمله ويرك

ــم  ــري الحاس ــىل التفك ــّجع ع ــذي يش ــل”، وال ــة “رج ــن كلم م

بشــأن املعايــري الصلبــة املتعلقــة بالرجولــة. ومــع وضــع أزمــة 

الالجئــني يف لبنــان يف االعتبــار، تــم مواءمــة برنامــج “ر” مــن 

ــتُخِدم  ــج واس ــذا الربنام ــدو ه ــت برومون ــج “H”. وضع برنام

ــن  ــم الســتهداف الشــبان م ــد ُصمِّ ــًدا. وق ــن 22 بل ــرث م يف أك

ــا، مــن الالجئــني واملجتمعــات  الفئــة العمريــة 14 إىل 24 عاًم

املضيفــة املُهّمشــة التــي تعيــش يف كل مــن املناطــق الحرضيــة 

ــدى  ــدرات ل ــاء الق ــي لبن ــج تدريب ــاره منه ــة. وباعتب والريفي

ــن  ــي ع ــل التخ ــا مث ــىل قضاي ــج “ر” ع ــز برنام ــبّان، يرك الُش

واإلنجابيــة،  الجنســية  والحقــوق  الصحــة  ومثــل  العنــف 

ــني الجنســني. ــدرات واملســاواة ب ــان املخ وإدم

ــالل  ــن خ ــامل م ــذه األع ــع ه ــاد جمي ــة أبع ــعت منظم وسَّ

تحالــف  مــع  باملشــاركة  واألفــالم.  اإلعالميــة  الحمــالت 

ــان، ووزارة  ــوق اإلنس ــانية وحق ــات اإلنس ــد لالحتياج هارتالن

منتــدى  مــع  وبالتعــاون  البنــان،  يف  االجتامعيــة  الشــئون 

ــة  ــاد حمل ــت مؤسســة أبع ــة والحــوار، أطلق ــة والثقاف التنمي

ــال  ــالً. الرج ــن رج ــوان “ك ــالد بعن ــتوى الب ــىل مس ــة ع إعالمي

الحقيقيــون يقفــون ضــد العنــف”. اتبعــت الحملــة اإلعالميــة 

نهًجــا جديــًدا بــدالً مــن إلقــاء اللــوم عــىل مرتكبــي العنــف، 

ــأن  ــني بش ــاء صامت ــون البق ــن يرفض ــال الذي ــرزت الرج إذ أب

انعــدام املســاواة بــني الجنســني والعنــف ضــد املــرأة. يف عــام 

2011، قامــت مؤسســة أبعــاد أيًضــا، مــع رشكــة وونــدر بوكــس 

لإلنتــاج، برعايــة 16 شــابًا مــن العــراق ولبنــان إلنشــاء مــواد 

ــه دور يف  ــن ل ــالة إىل كل م ــل رس ــا يرس ــة، كٌل منه تليفزيوني

ــرأة. ــف ضــد امل ــاء العن إنه

مربع 3

تركيز الربنامج: الحوار والتعبري الفني 
كوسيلة لتحوي�ل الصور النمطية عن 

المجموعات

ــا  ــوان “مًع ــاد األورويب بعن ــه االتح ــذي ميول ــرشوع ال ــد امل يع

ــادرة  ــلمي” مب ــش الس ــباب للتعاي ــوده الش ــج يق ــل: منه أفض

تقــوم بهــا منظمــة “البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة” يف لبنــان، 

ــب يف  ــات والتدري ــة للدراس ــة اللبناني ــع الجمعي ــة م بالرشاك

ــوب  ــة يف جن ــة لإلنســان والبيئ ــة التنمي ــاع وجمعي ســهل البق

التــي  لبنــان. يركــز املــرشوع عــىل املعســكرات الصيفيــة 

يشــارك فيهــا الشــباب الســوريون واللبنانيــون جنبًــا إىل جنــب 

ــة، مبــا  يف التدريــب عــىل تســوية الراعــات وورش عمــل فني

يف ذلــك الرســم واملــرح واملوســيقى واألنشــطة القامئــة عــىل 

ــاب يف  ــن 300 ش ــرث م ــارك أك ــع أن يش ــن املتوق ــالم. وم األف

الربنامــج الــذي يهــدف إىل متكينهــم مــن التعبــري عــن أنفســهم 

ــب عــىل الصــور  بصــورة أفضــل مــن خــالل الفــن، وإىل التغل

النمطيــة واملفاهيــم الخاطئــة التــي قــد تضمرهــا كل مجموعــة 

ــات األخــرى.53  ــن املجموع ع

ابتــكار الشــباب يف مجــال النــوع االجتامعــي يف أغــورا: أنشــأت 

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة هــذه الشــبكة الشــبابية يف عــام 

ــكار  ــف برنامــج ابت 2017 كمنصــة للحــوار مــع الشــباب. يتأل

الشــباب يف مجــال النــوع االجتامعــي يف أغــورا مــن 30 عضــًوا 

مــن الشــباب – مــن 13 بلــًدا يف املنطقــة يعملــون مًعــا لتطوير 
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تظهـــر البيانـــات التـــي صـــدرت مؤخـــًرا أنـــه حتـــى يف 	 

ـــات ومـــن انعـــدام اليقـــني  ـــي تعـــاين مـــن التحدي الســـياقات الت

مـــن الناحيـــة السياســـية، يظـــل الكثـــر مـــن الشـــباب متفائلـــني 

ـــد أن تركـــز جهـــود الربامـــج عـــى  بشـــأن املســـتقبل، ومـــن املفي

رعايـــة وتجســـيد هـــذه النظـــرة اإليجـــايب. وتظهـــر دراســـات 

ـــة.  ـــباب يف املنطق ـــبي للش ـــاؤل النس ـــددة التف ـــتقصائية متع اس

إذ تظهـــر الدراســـة االســـتقصائية التـــي أجريـــت مؤخـــرًا عـــن 

الشـــباب يف مـــر، عـــىل ســـبيل املثـــال، أن الكثـــري مـــن الشـــباب 

ـــام  ـــاس الع ـــن اإلحس ـــم م ـــتقبلهم، بالرغ ـــأن مس ـــون بش متفائل

بعـــدم الرضـــا يف ظـــل الظـــروف املعيشـــية الحاليـــة.24 ويعـــد 

هـــذا تذكـــريًا آخـــر بأنـــه مـــن األفضـــل أن تعتمـــد الربامـــج 

ـــاة الشـــباب  ـــة بـــدالً مـــن الرتكيـــز عـــىل وصـــف حي نظـــرة إيجابي

ـــة.  ـــارات كئيب ـــم بعب ـــق وفرصه يف املنط

كسب الت�أي�يد التخاذ إجراءات: إنشاء 
بيئة مواتية إلشراك الُشّبان في 

المساواة بني الجنسني
ــات واألهــداف والقــرارات ومنصــات العمــل  ــد مــن اآللي ــاك العدي هن

ــة  ــات الوطني ــع الحكوم ــة لوض م ــال، املُصمَّ ــبيل املث ــىل س ــة، ع الدولي

ــني الجنســني عــىل املســتوى  ــز املســاواة ب موضــع املســاءلة عــن تعزي

ــي  ــة الت ــات الوطني ــن السياس ــعة م ــة واس ــد مجموع ــي.25 توج العامل

تركــز عــىل هــذه املوضوعــات يف شــتى أنحــاء املنطقــة. وميكــن إجــراء 

املزيــد مــن التقييــامت لهــذه السياســات عنــد اعتــامد توصيــات تهــدف 

ــي. ــري السياســات عــىل املســتوى الوطن إىل تغي

يعــد كســب التأييــد مــن أجــل السياســات التحويليــة بالنســبة للنــوع 

ــات  ــذه السياس ــل ه ــعى مث ــة. وتس ــة خاص ــرًا ذا أهمي ــي أم االجتامع

ــة،  ــارة القامئ ــي الض ــوع االجتامع ــات الن ــدي لدينامي ــاط إىل التص بنش

ــن  ــني م ــع البالغ ــم لجمي ــرص والدع ــري الف ــا، وتوف ــا وتحويله وتحديه

الشــباب لتحقيــق كافــة إمكانياتهــم وتحقيــق املســاواة بــني الجنســني، 

ــات  ــع االحتياج ــاور م ــات بالتش ــداف والسياس ــق األه ــب تحقي ويج

التــي يتــم التعبــري عنهــا ومبشــاركة الشــبان والشــابات بصــورة مبــارشة. 

ــوع  ــبة للن ــة بالنس ــات التحويلي ــض السياس ــاه بع ــدول أدن ــدم الج يق

ــني  ــاواة ب ــبان يف املس ــاركة الش ــوض مبش ــي للنه ــي ترم ــي الت االجتامع

ــني.  الجنس

وميكــن للمجتمــع املــدين والجهــات الفاعلــة الرئيســية يف األمــم املتحــدة 

ــة  ــاب املصلح ــات وأصح ــاع السياس ــىل صّن ــري ع ــدور يف التأث ــام ب القي

تغيــري  الدعــوة إىل  أجــل  الصلــة مــن  الرئيســيني والجامهــري ذات 

ــرٍق  ــد بط ــب التأيي ــام بكس ــن القي ــاه.26 ميك ــذا االتج ــات يف ه السياس

ــات  ــات أو اإلحاط ــة أو االجتامع ــات الكتابي ــالل البيان ــن خ ــدة: م عدي

مــع صّنــاع السياســات وجهــات صنــع القــرار؛ أو مــن خــالل بنــاء 

الــرشاكات والتحالفــات واتخــاذ إجــراءات جامعيــة مــن خاللهــا؛ أو 

مــن خــالل قيــادة حمــالت التواصــل املوجهــة أو جهــود الراميــة إلرشاك 

وســائل اإلعــالم. طــّورت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مجموعــة أدوات 

ــىل  ــباب ع ــاعد الش ــن أن تس ــني ميك ــني الجنس ــاواة ب ــوة إىل املس للدع

كســب التأييــد بصــورة أكــرث فعاليــة مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــني 

ــني. الجنس

االستفادة من المعاي�ي الدولية: أهداف 
التنمية المستدامة

َمــت العديــد مــن اآلليــات واألهــداف والقــرارات ومنصــات العمــل  ُصمِّ

ــز  ــن تعزي ــاءلة ع ــع املس ــة موض ــات الوطني ــع الحكوم ــة لوض الدولي

املســاواة بــني الجنســني عــىل املســتوى العاملــي.27 توفــر أهــداف 

التنميــة املســتدامة28 الصــادرة ضمــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

ــإرشاك الشــبان بنجــاح  ــامم العاملــي ب 203029 الفرصــة الســتدامة االهت

ــاملة  ــات مس ــول إىل مجتمع ــني والوص ــني الجنس ــاواة ب ــز املس يف تعزي

ومزدهــرة. وعــىل وجــه الخصــوص، يهــدف هــدف التنميــة املســتدامة 

رقــم 4 إىل ضــامن التعليــم الجيــد واملنصــف والشــامل للجميــع، بينــام 

يهــدف الهــدف رقــم 5 إىل تحقيــق املســاواة بــني الجنســني بحلــول عــام 

ــة وخفــض معــدل  ــة العامل 2030، ويركــز الهــدف رقــم 8 عــىل إنتاجي

البطالــة، وبخاصــة بــني الشــباب، ويهــدف الهــدف رقــم 16 إىل إنشــاء 

ــدين ورشكاء  ــع امل ــم رشكاء املجتم ــن أن يدع ــات مســاملة.30 ميك مجتمع

األمــم املتحــدة الحكومــات31 يف الوصــول إىل هــذه األهــداف مــن خــالل 

ــة: ــام باإلجــراءات التالي القي

بنـــاء قدرتهـــم عـــىل فهـــم الكيفيـــة التـــي قـــد يرتبـــط بهـــا 	 

ـــم  ـــم وفرصه ـــني بتعليمه ـــني الجنس ـــاواة ب ـــبان للمس ـــم الش دع

ــاواة  ــدام املسـ ــه انعـ ــالل أوجـ ــن خـ ــزَّز مـ ــة، ويُعـ االقتصاديـ

الكامنـــة؛

توفـــري املامرســـات الفضـــىل القامئـــة عـــىل األدلـــة يف الُنهـــج 	 

والسياســـات الربامجيـــة لتعزيـــز التعليـــم الجيـــد والتحويـــي 

ــرص  ــف وفـ ــارات الوظائـ ــي ومهـ ــوع االجتامعـ ــبة للنـ بالنسـ

ــف؛  التوظيـ

ـــابات 	  ـــبّان والش ـــلوكيات الش ـــن س ـــة ع ـــات املُصّنف ـــع البيان جم

ــد  ــني، وحش ــني الجنس ــاواة ب ــال املس ــرة يف مج ــول مبتك حل

الشــباب ونــرش املعلومــات إىل الشــبكات واملنظــامت يف شــتى 

أنحــاء املنطقــة.

منتــدى شــارك الشــبايب: تقــوم هــذه املنظمــة غــري الحكوميــة 

ــني  ــذي يحمــل اســم “تعــزي املســاواة ب ــذ املــرشوع ال بتنفي

الجنســني مــن خــالل املــرح املتنقــل”، ضمــن برنامــج هيئــة 

األمــم املتحــدة للمــرأة بعنــوان “الرجــال والنســاء مــن أجــل 

املســاواة بــني الجنســني”.  يســتفيد حاليــاً ثالثــون شــابًا 

ــني  ــاواة ب ــن املس ــا ع ــوا تدريبً ــد تلق ــرشوع وق ــذا امل ــن ه م

الجنســني وخصائــص الرجولــة، والــذي ســوف يعقبــه دورات 

ــادة وعــرض مرحــي. ــة أخــرى عــىل القي تدريبي
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وتوجهاتهـــم فيـــام يتعلـــق باملوضوعـــات املرتبطـــة باملســـاواة 

ــأن  ــف وبشـ ــم والتوظيـ ــك التعليـ ــا يف ذلـ ــني، مبـ ــني الجنسـ بـ

القضايـــا مثـــل العنـــف والتمييـــز؛ 

بنـــاء رشاكات املجتمـــع املـــدين للتنفيـــذ الفّعـــال للسياســـات 	 

والربوتوكـــوالت والربامـــج لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. 

نقاط الدخول والغايات لكسب الت�أي�يد على 
المستوى الوطني 

ــل  ــذ داخ ــي تُنفَّ ــة الت ــات الداعم ــات املامرس ــني والسياس ــل القوان متث

أماكــن العمــل واملــدارس آليــات إضافيــة لدعــم الشــبّان جنبًــا إىل 

ــف  ــف والتوظي ــارات الوظائ ــود مه ــامن وج ــابات لض ــع الش ــب م جن

ــني  ــن القوان ــني الجنســني. ولك ــوض باملســاواة ب ــة للنه ومســارات صلب

ــذ تحديــًدا بهــدف تعزيــز جهــود  ــم أو تُنفَّ والسياســات نــادًرا مــا تُصمَّ

الشــبّان لدعــم املســاواة بــني الجنســني أو اإلقــرار باحتياجــات وأوجــه 

ــة عــىل  ــري مــن األمثل ــاك الكث ضعــف محــددة للشــبان والشــابات. هن

ــاه( والتــي ميكــن كســب  ــة )املبينــة يف الجــدول أدن السياســات الوطني

التأييــد لهــا وتنفيذهــا وإنفاذهــا لدعــم مســاندة الشــبّان للمســاواة بــني 

الجنســني، ســواء مــن خــالل إرشاك الجيــل األصغــر ســًنا يف عمليــة صنــع 

السياســات، وأيًضــا مــن خــالل تعميــم مراعــاة مخاوفهــم يف السياســات 

ــة.32  واالســرتاتيجيات العام

مجــاالت كســب الت�أي�يــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للنهــوض بــأدوار الرجــال فــي 
تقديــم الرعايــة

التوصيةالحالةالسياسة 

التوظيف 

ومهارات 

الوظائف

ــع  ــة، ويرج ــاب يف املنطق ــني الش ــة ب ــدل البطال ــد مع يتزاي

ــة  ــرص االقتصادي ــني الف ــق ب ــدم التواف ــا إىل ع ــك جزئيً ذل

ويــؤدي  أفريقيــا.  األوســط وشــامل  الــرشق  يف منطقــة 

ــري  ــاء، غ ــن النس ــة م ــباب، وبخاص ــح الش ــذا إىل أن يصب ه

ــث  ــة يف البح ــرتات طويل ــوا ف ــا، وأن ينفق ــطني اقتصاديً نش

عــن الوظائــف ويتحولــوا إىل وظائــف غــري آمنــة يف القطــاع 

ــي.33 وميكــن  ــدون فــرص يف الرتق ــا ب غــري الرســمي، وبعضه

أن يــؤدي أثــر هــذا التحــول مــن جانــب الشــباب إىل تأخــري 

اســتقاللهم االقتصــادي، وهــو رمــز للرجولــة، وزيــادة التوتــر 

وبخاصــة بالنســبة للرجــال الذيــن يشــعرون بضغــوط للبــدء 

ــب الــرزق، وإىل تأخــري بعــض العالمــات الفارقــة،  يف كس

مثــل الــزواج وبــدء األرسة – وهــي عوامــل ميكــن أن يُنظــر 
ــزي.34 ــو إىل الخ ــا تدع ــا باعتباره إليه

مــن بــني البالغــني مــن العمــر 15-29 عاًمــا يف منطقــة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، غالبًــا مــا يُنظــر للعقبــات 

أمــام الحصــول عــىل وظائــف ذات مرتــب الئــق عــىل أنهــا 

نتيجــة لنــدرة الوظائــف الجيــدة أو نظــرًا لقلــة االســتعداد 

ــىل  ــول ع ــات للحص ــة إىل عالق ــا بالحاج ــادي، مقرتنً االقتص

ــب  ــص التدري ــار، ونق ــام االختي ــتعداد نظ ــة، أو الس وظيف
ــة.35 ــوى العامل ــتعداد الق ــة اس ــب أو قل املناس

هنــاك العديــد مــن العوائــق الهيكليــة املســتمرة التــي يجب 

معالجتهــا بــادئ ذي بــدء. ويشــمل هــذا تخصيــص املــوارد 

ــاوية  ــة املتس ــن اإلتاح ــد م ــاءة، واملزي ــرث كف ــو أك ــىل نح ع

ــف للشــابات والشــبان يف  ــرص الوظائ ــادة ف ــرص،36 وزي للف

كل مــن املجالــني العــام والخــاص.

يجــب إعــادة هيكلــة برامــج التدريــب عــىل الوظائــف 

الربامــج املهنيــة لتخصيصهــا بشــكل أفضــل لســوق العاملــة 

ــادة إتاحــة هــذه الربامــج وتحســني  ــايل زي واملهــارات، وبالت

“نقطــة  برامــج  أيًضــا  تتضمــن  أن  ويجــب  تكلفتهــا. 

االنطــالق”.37 يجــب أن تتصــل عمليــة التعليــم بشــكل 

ــب  ــرص التدري ــة ف ــامن إتاح ــف، لض ــج التوظي ــام بربام ع

العمــي والعمــل املؤقــت وغريهــا مــن فــرص بنــاء املهــارات 

ــع،  ــرص للجمي ــذه الف ــل ه ــاح مث ــب أن تت ــالب. ويج للط

بغــض النظــر عــن النــوع االجتامعــي.38  وأخــرًيا، يجــب أن 

تُنشــئ أماكــن العمــل سياســات وثقافــات داعمــة وُمنصفــة 

بالنســبة للنــوع االجتامعــي وخاليــة مــن العنــف والتمييــز.
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إرشاك الشباب 

البالغني يف 

الحكومة

ــاء  ــارزة أثن ــأدوار ب ــني ب ــباب البالغ ــام الش ــن قي ــم م بالرغ

االحتجاجــات املدنيــة يف الربيــع العــريب، إال أن مشــاركة 

الشــباب البالغــني يف العمليــة السياســية ال تــزال منخفضــة، 

ــال األصغــر ســًنا  وال يجــري التعامــل مــع احتياجــات األجي

ــرشق  ــة ال ــدان يف منطق ــن البل ــد م ــدأ العدي ــة.39 ب بفعالي

األوســط وشــامل أفريقيــا يف تضمــني مصطلحــات إرشاك 

الشــباب يف دســاتريها وسياســاتها، مبــا يف ذلــك مــر، عــىل 

ســبيل املثــال، مــن خــالل تخصيــص حصــة متثــل حــًدا أدىن 

مــن املقاعــد يف املجالــس املحليــة؛ كــام أنشــئ مجلــس 
ــرب.40 ــباب يف املغ ــاري للش استش

ــدرات  ــات بالق ــرار الحكوم ــىل إق ــدة ع ــة واع ــاك أمثل هن

املحتملــة للشــباب، مثــل الربنامــج الرئــايس لتأهيــل الشــباب 

للقيــادة يف مــر، والــذي يســعى إلكســاب قــادة املســتقبل 

املهــارات التحليليــة وفــرص الوظائــف، أو برنامــج القيــادات 

ــدول  ــايئ يف ال ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــع لربنام ــابة التاب الش

العربيــة والــذي يدعــم الشــبّان والشــابات مــن شــتى أنحــاء 

ــواء  ــتدامة - س ــة املس ــات التنمي ــدي لتحدي ــة للتص املنطق

املنظــامت غــري  أو  مــن خــالل املؤسســات االجتامعيــة 

الهادفــة للربــح أو  املنظــامت غــري الحكوميــة أو مــن خــالل 

الحمــالت - مــع الرتكيــز بصفــة خاصــة عــىل املســاواة بــني 

الجنســني ومتكــني املــرأة.41 

إنشــاء فــرص ومجــاالت جديــدة )عــىل شــبكة اإلنرتنــت أو 

بصــورة شــخصية( للمشــاركة املجديــة للشــباب مــن كال 

ــة  ــاالت االجتامعي ــع الح ــن جمي ــني، وم ــني االجتامعي النوع

ــات السياســية ويف وضــع الحكومــة  ــة، يف العملي واالقتصادي

موضــع املســاءلة واملســاعدة يف ضــامن أن تكــون الخدمــات 

ــم  ــن دع ــد يتضم ــباب.42 ق ــات الش ــع احتياج ــة م متجاوب

ــبّان  ــادة للُش ــىل القي ــباب ع ــب الش ــاركة تدري ــذه املش ه

والشــابات عــىل مــدار املناهــج الجامعيــة، ويف الربامــج التــي 

تهــدف إىل التحويــل القائــم عــىل النــوع االجتامعــي وفــرص 

ــادة مــن الشــباب.43  ــة للق ــب العمــي والرعاي التدري

للشــباب  وطنيــة  سياســة  الحكومــات  تضــع  أن  يجــب 

ذهــا، لتحديــد مشــكالت الشــباب وتطلعاتهــم ووضــع  وتنفِّ

ــن  ــي تتضم ــات، والت ــك التحدي ــة تل ــددة ملجابه ــة مح خط

تحديــد أوجــه عــدم املســاواة بــني الشــابات والشــبان 

والتخطيــط ملعالجتهــا. وهــذا مجــال ميكــن لحمــالت كســب 

ــذه.  ــد الصــادرة عــن املجتمــع املــدين أن تشــّجع تنفي التأيي

التعليم

ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــدان منطق ــم بل ــت معظ أغلق

االلتحــاق  معــدل  يف  الجنســني  بــني  الفجــوة  أفريقيــا 

بالتعليــم.4445 ولكــن املســاواة يف التعليــم ال تزال بشــكل عام 

أدىن مــن املعايــري الدوليــة4647 ومل ترتجــم بعــد إىل معــدالت 

أعــىل مــن املشــاركة االقتصاديــة والسياســية للمــرأة، أو 

لحصــة متســاوية مــن أعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر 

يف املنــزل. يعــد التعليــم أمــرًا بالــغ األهميــة، حيــث يتعــرف 

الشــباب عــىل التوقعــات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي - أي 

ــرزق أو  ــب ال ــا يف كس ــوا به ــي أن يقوم ــي ينبغ األدوار الت

ــك،  ــة إىل ذل ــرة.48 وباإلضاف ــٍن مبك ــة - يف س ــم الرعاي تقدي

هنــاك عــدد قليــل مــن الــدورات التدريبيــة يف مجــال النــوع 

االجتامعــي تـُـدرّس يف الجامعــات عــرب البلــدان التــي شــملتها 

ــاواة  ــال واملس ــأن الرج ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس الدراس

بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا 

وميكــن أن يفيــد توســيع نطاقهــا الــذي يشــمل دراســة 

الرجــال وخصائــص الرجولــة يف برامجهــا. وميكــن أن يكــون 

مــن املفيــد أيًضــا الدخــول يف رشاكــة مــع املؤسســات 

ــي، ذات  ــوب العامل ــة، وبخاصــة املوجــودة يف الجن األكادميي
ــاالت.49 ــذه املج ــة يف ه ــربات الطويل الخ

باإلضافــة إىل السياســات الهيكليــة والقضايــا التــي ينبغــي أن 

تســعى لتحســني جــود التعليــم، يجــب أن توجــد سياســات 

تلــزم املناهــج الدراســية بــأن تكــون تحويليــة بالنســبة 

للنــوع االجتامعــي، وأن تتضمــن تعزيــز القيــم املنصفــة 

للنــوع االجتامعــي ومفهــوم أن الرعايــة مهــارة قيّمــة وتعتــرب 

مســئولية الجميــع، وأن جميــع الفتيــان والفتيــات قــادرون 

عــىل حــٍد ســواء عــىل النجــاح يف العلــوم والرياضيــات، 

لتحقيــق هــذا. ويجــب أن  الالزمــة  املــوارد  وتخصيــص 

التــي تكفــل أن تكــون  يتكامــل هــذا مــع السياســات 

املــدارس أماكــن آمنــة لجميــع األطفــال ليزدهــروا فيهــا وأن 

تفــي الجــودة الفنيــة للتعليــم باملعايــري الدوليــة. ويتضمــن 

ــدارس  ــية يف امل ــج الدراس ــم املناه ــة إىل تعمي ــذا الحاج ه

ــالب  ــدرات الط ــىل ق ــز ع ــي ترك ــات الت ــة والجامع الثانوي

ــات  ــري ومامرس ــل معاي ــأن تحوي ــدي بش ــري النق ــىل التفك ع

ــة.50  ــري املنصف ــس غ ــوع الجن ن
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يف بعــض األحيــان، قــد تدعــم السياســات الحاليــة مشــاركة الُشــبّان يف 

املســاواة بــني الجنســني عــىل الــورق، بينــام تفتقــر إىل اإلرادة السياســية 

أو املــوارد أو الوعــي الجامهــريي الالزمــني لوضعهــا موضــع التنفيــذ. وال 

ــد الناجحــة للسياســات إصــدار  ــات كســب التأيي ــام بعملي ــي القي يعن

ــه  ــب، ولكن ــي فحس ــوع االجتامع ــال الن ــة يف مج ــات التحويلي السياس

ــن  ــاءلة ع ــات للمس ــاع الحكوم ــل وإخض ــا الكام ــا تنفيذه ــي أيًض يعن

التزاماتهــا وخطــط عملهــا.

توصيات لتغي�يات السياسات التحويلية 
في مجال النوع االجتماعي 

ــبّان يف  ــد للنهــوض مبشــاركة الُش يجــب أن تكــون جهــود كســب التأيي

تعزيــز املســاواة بــني الجنســني تحويليــة يف مجــال النــوع االجتامعــي يف 

ــدأ  ــزم هــذه السياســات والربامــج باملب ــا أن تلت جوهرهــا. ويجــب أيًض

ــة  ــرأة املحلي ــوق امل ــامت حق ــام منظ ــاءلة أم ــق باملس ــوري املتعل املح

والقيــادات النســائية، ســعيًا لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني. ويُقصــد 

ــي  ــة، وينبغ ــادات إقليمي ــة إرش ــون مبثاب ــاه أن تك ــات أدن ــن التوصي م

ــا لالســتخدام عــىل  ــرث بالنســبة للســياق ومواءمته ــا أك ــم تكييفه أن يت

ــي. املســتوى الوطن

ــبّان يف 	  ــاركة الُشـ ــد مشـ ــب التأييـ ــود كسـ ــور جهـ ــع محـ وضـ

ـــدل  ـــة الع ـــم لحرك ـــار األع ـــن اإلط ـــني ضم ـــني الجنس ـــاواة ب املس

ـــاب  ـــجيع اكتس ـــة لتش ـــات ُمصّمم ـــد سياس ـــني توج ـــني الجنس ب

املهـــارات الالزمـــة للوظائـــف، وتعميـــم فـــرص التعليـــم 

والتوظيـــف لشـــباب البالغـــني يف املنطقـــة، ولكـــن يجـــب أال 

ـــهم هـــذه السياســـات يف  ـــا. تُس ـــة يف حـــد ذاته ـــل نقطـــة نهاي متث

ـــع  ـــالم للجمي ـــة والس ـــني، والعدال ـــني الجنس ـــاواة ب ـــق املس تحقي

ـــة مهـــارة  ـــات أن الرعاي ـــان الفتي ـــم كالً مـــن الفتي إذا كانـــت: تُعلِّ

ـــح أن جميـــع الشـــباب  قيِّمـــة ومســـؤولية الجميـــع؛ وتُوضِّ

قـــادرون عـــىل قـــدم املســـاواة عـــىل النجـــاح يف العلـــوم 

ع تطويـــر مهـــارات الوظائـــف والتعيـــني  والرياضيـــات، وتشـــجِّ

ـــور  ـــن منظ ـــة م ـــة التقليدي ـــارات الوظيفي ـــارج املس ـــا يف خ فيه

ــاواة  ــدم املسـ ــىل قـ ــة عـ ــر اإلتاحـ ــي، وتوفِـّ ــوع االجتامعـ النـ

لفـــرص العمـــل بالنســـبة لـــكال الجنســـني.

ــني 	  ــة بـ ــة القامئـ ــة واإلقليميـ ــات الوطنيـ ــتناد إىل التحالفـ االسـ

منظـــامت حقـــوق املـــرأة املحليـــة وبـــني املنظـــامت التـــي تعمـــل 

ـــالم  ـــاء الس ـــني وبن ـــني الجنس ـــاواة ب ـــبّان يف املس ـــىل إرشاك الُش ع

ـــذه  ـــباب. ه ـــف وإرشاك الش ـــارات الوظائ ـــىل مه ـــب ع والتدري

ـــط  ـــم خرائ ـــرتكة ولرس ـــداف مش ـــد أه ـــة لتحدي ـــوة رضوري الخط

ـــال “إرشاك  ـــل يف مج ـــودة للعم ـــري املقص ـــة غ ـــب املحتمل للعواق

ـــاء  ـــد بن ـــوف يزي ـــا. س ـــن تجنبه ـــى ميك ـــان” حت ـــال والفتي الرج

ـــوف  ـــد، وس ـــب التأيي ـــود كس ـــوة جه ـــن ق ـــذا م ـــات ه التحالف

يضمـــن أن تكـــون أي جهـــود لكســـب التأييـــد هـــي جهـــود 

ـــات  ـــبة الحتياج ـــاءلة بالنس ـــة للمس ـــاملة وخاضع ـــرتكة وش مش

ـــاواة  ـــدام املس ـــه انع ـــج أوج ـــايل تُعال ـــة، وبالت ـــاب املصلح أصح

ـــا. ـــن أن تقويه ـــدالً م ـــا – ب ـــة، وتتحداه القامئ

استشـــارة وإرشاك الشـــباب بصـــورة مبـــارشة يف تصميـــم 	 

وتطويـــر وتنفيـــذ الربامـــج والسياســـات التحويليـــة يف مجـــال 

النـــوع االجتامعـــي، مبـــا يف ذلـــك يف املنتجـــني والـــرشكاء مـــن 

الشـــباب لتصميـــم أســـلوب للرســـائل يدعـــم املســـاواة بـــني 

ــني. الجنسـ

ــواء يف 	  ــية، سـ ــية الرئيسـ ــادات السياسـ ــم القيـ ــد ودعـ تحديـ

القطـــاع العـــام أو املجتمـــع املـــدين، والزعـــاء الدينيـــني 

ــات.  ــري السياسـ ــادة تغيـ ــن يف قيـ ــاء ظاهريـ ــم حلفـ باعتبارهـ

االنضـــامم إىل املبـــادرات القامئـــة، وتعزيزهـــا، مـــع القيـــام يف 

نفـــس الوقـــت بالبحـــث عـــن األصـــوات التقدميـــة الجديـــدة 

ـــا.  ـــذه القضاي ـــن ه ـــري ع ـــة للتعب ـــية والديني ـــادة السياس يف القي

ــني  ــاواة بـ ــاًم للمسـ ــخصية دعـ ــادة الشـ ــار القيـ ــاعد إظهـ يسـ

ـــة  ـــن الشـــباب يف عملي ـــني م ـــام مشـــاركة البالغ الجنســـني يف إله

ـــي  ـــة الت ـــة واألنوث ـــة عـــىل الرجول ـــع السياســـات وتوفـــري أمثل صن

ميكـــن أن يتطلـــع الشـــبّان والشـــابات للوصـــول إليهـــا. 

يجـــب عـــىل أي جهـــود تجمـــع الشـــبّان بصـــورة أكمـــل يف عمـــل 	 

ـــا باحتياجـــات  ـــا خاًص ـــويل اهتاًم ـــني الجنســـني أن ت املســـاواة ب

الشـــابات، وبخاصـــة لدعـــم فرصهـــم واســـتعدادهن لدخـــول 

ـــة  ـــري الكامن ـــر، ويف تحـــدي املعاي ـــة األج ـــة مدفوع ـــوة العامل الق

ـــن. ـــر إىل حقوقه ـــل والح ـــن الكام ـــل وصوله ـــي تعطِّ الت

إنشـــاء أبحـــاث وبرامـــج قامئـــة عـــىل األدلـــة ومنصـــات 	 

ـــة  ـــداف التنمي ـــن أه ـــا م ـــتمد معلوماته ـــني تس ـــباب البالغ للش

املســـتدامة وتنطلـــق منهـــا، وبخاصـــة الهـــدف رقـــم 4 بشـــأن 

ــني  ــني الجنسـ ــاواة بـ ــأن املسـ ــم 5 بشـ ــدف رقـ ــم والهـ التعليـ

ـــأن  ـــم 16 بش ـــدف رق ـــف واله ـــأن التوظي ـــم 8 بش ـــدف رق واله

املجتمعـــات املســـاملة، وتُســـِهم يف التنفيـــذ الـــُكي لخطـــة 

ــانيًا. ــة جنسـ ــام 2030 املتجاوبـ ــتدامة لعـ ــة املسـ التنميـ

التســـليم بتنـــّوع الفتيـــان والفتيـــات، والرجـــال والنســـاء، مبـــا 	 

ـــي  ـــامء الدين ـــة واالنت ـــرق والطبق ـــي والع ـــل الجن ـــك املي يف ذل

وحالـــة التوظيـــف، عـــىل ســـبيل املثـــال. ومـــع وضـــع هـــذا 

ـــد  ـــب التأيي ـــود كس ـــج جه ـــب أن تُعال ـــار، يج ـــّوع يف االعتب التن

ـــات”  ـــض “الهوي ـــىل بع ـــرب ع ـــر األك ـــة ذات األث ـــق الهيكلي العوائ

الفرديـــة بســـبب منحهـــا فرًصـــا أقـــل للتعليـــم الجيـــد أو 

ـــون  ـــالق أن تك ـــىل اإلط ـــن ع ـــف. ال ميك ـــر العن ـــا لخط تعريضه

السياســـات “حجـــاًم واحـــًدا يناســـب الجميـــع”.  

ــئة 	  ــل التنشـ ــن اجـ ــد مـ ــب التأييـ ــود كسـ ــز جهـ ــع تركيـ وضـ

االجتامعيـــة اإليجابيـــة يف مجـــال النـــوع االجتامعـــي داخـــل 

ــوق  ــني وحقـ ــني الجنسـ ــدل بـ ــركات العـ ــم لحـ ــار األعـ اإلطـ

األطفـــال ال تعـــد تربيـــة األطفـــال، الذيـــن يعيشـــون حيـــاة 

ـــن خـــالل حظـــر  ـــزل ويف املدرســـة م ـــف يف املن ـــن العن ـــة م خالي

العقـــاب البـــدين وجميـــع أشـــكال العنـــف، والذيـــن ينشـــأون 

مـــع منـــاذج قـــدوة منصفـــة للجنســـني وتعليـــم تحويـــي 

بالنســـبة للنـــوع االجتامعـــي وخـــايل مـــن الصـــور النمطيـــة، 
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نهايـــة يف حـــد ذاتهـــا. ولكـــن مثـــل هـــذه الرتبيـــة ســـوف تســـهم 

ــة  ــاواة بـــني الجنســـني والعادلـ ــد مـــن املسـ يف تحقيـــق املزيـ

واالختيـــارات للجميـــع. وعنـــد القيـــام بهـــذا العمـــل، يصبـــح 

ــال  ــات والرجـ ــان والفتيـ ــني الفتيـ ــيًا بـ ــالً أساسـ ــوع عامـ التنـ

ـــي  ـــامء الدين ـــة واالنت ـــاللة والطبق ـــمل الس ـــو يش ـــاء. وه والنس

ـــّوع  ـــق التن ـــم أخـــرى.  يخل ـــني مفاهي ـــن ب ـــف، م ـــة التوظي وحال

ـــرب  ـــر األك ـــا األث ـــاواة، له ـــدام مس ـــه انع ـــة وأوج ـــق هيكلي عوائ

ـــل  ـــا أق ـــا فرًص ـــبب منحه ـــة بس ـــات” الفردي ـــض “الهوي ـــىل بع ع

للتعليـــم الجيـــد أو تعريضهـــا لخطـــر العنـــف. ومـــن املؤكّـــد 

ـــد  ـــٌم واح ـــا “حج ـــم باعتباره ـــي أن تُصمَّ ـــات ال ينبغ أن السياس

يناســـب الجميـــع”. 

الســـعي بنشـــاط لتحويـــل التوقعـــات املتعلقـــة بالنـــوع 	 

االجتاعـــي وأوجـــه عـــدم التـــوازن يف الســـلطة؛ وبخاصـــة تلـــك 

ـــي  ـــاألدوار الت ـــق ب ـــام يتعل ـــرة في ـــن مبك ـــذ س ـــّوى من ـــي تق الت

ميكـــن للرجـــال والنســـاء القيـــام بهـــا يف املنـــزل أو اقتصاديًـــا. 

ويتضمـــن هـــذا افـــرتاض أن الرجـــال يعتـــربون أنفســـهم 

ــا عـــن كســـب الـــرزق والحاميـــة والنســـاء  مســـؤولني حريًـ

ـــة.  ـــة والرعاي ـــن الرتبي ـــا ع ـــؤوالت حريً ـــهن مس ـــربن أنفس يعت

ـــباب يف  ـــارة الش ـــب استش ـــري، يج ـــو التغي ـــعي نح ـــذا الس ويف ه

ــاط لتعزيـــز  ــة والنشـ ــاركة اإلعالميـ تصميـــم الحمـــالت واملشـ

املســـاواة بـــني الجنســـني يف املنطقـــة. 

ـــة 	  ـــة اإليجابي ـــة واالقتصادي ـــار االجتاعي إلقـــاء الضـــوء عـــى اآلث

للتوظيـــف ولرتبيـــة لأجيـــال األصغـــر ســـًنا يف املنـــزل ويف 

املدرســـة، مـــع اســـتدام نهـــج قائـــم عـــىل الحقـــوق. عـــىل ســـبيل 

املثـــال، ميكـــن أن يســـهم توظيـــف الشـــباب وإرشاكهـــم يف مـــكان 

ــوض  ــة يف النهـ ــورة مجديـ ــة بصـ ــة العامـ ــل ويف السياسـ العمـ

ـــات  ـــع احتياج ـــني توض ـــني ح ـــني الجنس ـــاواة ب ـــادي واملس االقتص

ـــة  ـــة تحويلي ـــج بطريق ـــار وتُعال ـــني يف االعتب ـــات واملراهق املراهق

ـــي. ـــوع االجتامع للن

الخالصة
لــن تتحقــق املســاواة الكاملــة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل أفريقيــا إال حــني يتعــاون الشــباب والشــابات يف 

رشاكات تســتخدم مناهــج وأهــداف تُحــِدث التحــول الكامــل يف قضايــا 

م بيانــات الدراســة االســتقصائية الدوليــة  النــوع االجتامعــي. تقــدِّ

ــط  ــرشق األوس ــة ال ــني يف منطق ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج بش

ــال  ــة يف مج ــج التحويلي ــم الربام ــة لدع ــة ُمقنع ــا أدل ــامل أفريقي وش

النــوع االجتامعــي وجهــود كســب التأييــد القامئــة عــىل األدلــة لتغيــري 

ســلوكيات الُشــبان وتوجهاتهــم فيــام يتعلــق باملســاواة بــني الجنســني. 

ــي تشــكِّل  ــة األوســع الت ــات الضــوء عــىل البيئ كــام تلقــي هــذه البيان

ــار  ــىل مس ــّدم ع ــارات التق ــري إىل مس ــارة و/أو تش ــري الض ــذه املعاي ه

ــري.  التغي
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إىل الحاجة لنظام تعليمي يغرس القيم 

املنصفة من ناحية النوع االجتامعي يف 

سن مبكرة.

49  س. الفقي, و ب هيلامن و ج. باركر 

)2017(. مفهوم الرجولة: نتائج من 

الدراسة االستقصائية الدولية بشأن 

الرجال واملساواة بني الجنسني - الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا. القاهرة، 

وواشنطن العاصمة: هيئة األمم 

املتحدة للمرأة وبروموندو-الواليات 

املتحدة

50  املرجع السابق.

51  س. الفقي, و ب هيلامن و ج. باركر 

محررون. )2017( مفهوم الرجولة: 

نتائج من الدراسة االستقصائية الدولية 

بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 

- الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

القاهرة، وواشنطن العاصمة: هيئة 

األمم املتحدة للمرأة وبروموندو-

الواليات املتحدة

52  مقياس االكتئاب الصادر عن مركز 

دراسات األوبئة.

53  منظمة “البحث عن أرضية مشرتكة”  

)دون تاريخ للنرش(. مًعا أفضل 

- منهج يقوده الشباب للتعايش 

السلمي. بروكسل، وواشنطن العاصمة: 

منظمة “البحث عن أرضية مشرتكة”  
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391 
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