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فهم كيفية ترب�ية األطفال على نحٍو أكرث إنصاًفا 6
من ناحية النوع االجتماعي

ال تــزال منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا تشــهد تقدًمــا - 

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

ــا يف اتجــاه  ــم، كــام تشــهد تقدًم املــدين - يف مــؤرشات الصحــة والتعلي

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 

ــال.  ــع الرج ــة م ــاواة الحقيق املس

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

ــا1  ــني الجنســني - الــرشق األوســط وشــامل أفريقي الرجــال واملســاواة ب

يف موضــوع التنشــئة االجتامعيــة يف مجــال النــوع االجتامعــي: الطــرق 

ــات  ــن الجامع ــا م ــالم وغريه ــدارس واإلع ــا األرس وامل ــكِّل به ــي تش الت

املجتمعيــة املؤثــرة التعريفــات العامــة للكيفيــة التــي يجــب أن يتــرف 

بهــا الرجــل أو املــرأة أو الفتــى أو الفتــاة. وعــىل وجــه التحديــد، تلقــي 

الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني 

ــط  ــىل الرواب ــوء ع ــا الض ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال يف منطق

ــز عــىل  ــع الرتكي ــان - م ــا الفتي ــريب به ــي ن ــة الت ــني الطريق الرئيســية ب

أثــر ســلوكيات اآلبــاء وتوجهاتهــم - وبــني وجهــات نظرهــم وســلوكهم 

ــني الجنســني  ــق هــذا بدعمهــم للمســاواة ب ــام بعــد. ويتعل كرجــال في

ــم تجــاه  ــة األجــر ونظرته ــة غــري مدفوع ومشــاركتهم يف أعــامل الرعاي

ــق  ــرى تتعل ــل أخ ــني عوام ــن ب ــم، م ــك الحمي ــف الرشي ــة عن مامرس

بتحقيــق املســاواة بــني الجنســني. عنــد مواءمــة محتــوى هــذه املذكــرة 

والرجــال  والفتيــات  النســاء  فهــم  ينبغــي  وتوصياتهــا،  التوجيهيــة 

والفتيــان باعتبارهــم أشــخاًصا فريديــن مــن نوعهــم لهــم تجــارب 

ــا إلثنيتهــم ووضعهــم االجتامعــي  ــة، طبًق مختلفــة واحتياجــات متفاوت

ــي  ــامء الدين ــي واالنت ــل الجن ــي واملي ــوع االجتامع ــادي والن واالقتص

ــدرات. والق

تهــدف املذكــرة التوجيهيــة إىل توفــري خطــوات ذات توجــه عمــي 

وإرشــادات بشــأن الكيفيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا للجهــات الفاعلــة 

الرئيســية مــن للــرشكاء مــن املجتمــع املــدين واألمــم املتحــدة تصميــم 

التنشــئة  مــن  الســلبية  األمنــاط  هــذه  لتغيــري  الربامــج  ومواءمــة 

للفتيــان  االجتامعــي  النــوع  عــىل  القامئــة  التقليديــة  االجتامعيــة 

ــن  ــد م ــال أو تح ــرض األطف ــي ت ــال، والت ــابات والرج ــات والش والفتي

ــز  ــدة لتعزي ــع بسياســات جدي ــة إىل الدف ــة، باإلضاف إمكانياتهــم الكامل

املســاواة يف املنــزل واملدرســة ويف شــتى جوانــب املجتمــع. وتعــد هــذه 

الجهــود شــديدة األهميــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة بحلــول عــام 2030. ويُقصــد مــن التوصيــات التــي 

ــي  ــة، ينبغ ــادات إقليمي ــة إرش ــون مبثاب ــرة أن تك ــذه املذك ــا ه تقدمه

ــىل  ــا لالســتخدام ع ــرث بالنســبة للســياق ومواءمته ــا أك ــم تكييفه أن يت

املســتوى الوطنــي. وهــذه واحــدة مــن بــني أربــع مذكــرات توجيهيــة 

صــدرت ضمــن هــذه السلســلة. تركــز الثــالث األخــرى عــىل العنــف ضد 

املــرأة واألبــوة وتقديــم الرعايــة وإرشاك الشــباب يف النهــوض باملســاواة 

ــني الجنســني.   ب

َمــت الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني  ُصمِّ

الجنســني – الــرشق  األوســط وشــامل أفريقيــا إللقــاء نظــرة كُليّــة عــىل 

ــا،  ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال ــاة الرجــال والنســاء يف منطق حي

ــتجيبني  ــي للمس ــوع االجتامع ــىل الن ــة ع ــارب القامئ ــك التج ــا يف ذل مب

أثنــاء طفولتهــم. أجــرت الدراســة2 مقابــالت مــع مــا يقــرب مــن 10,000 

ــم املتحــدة  ــة األم ــادة هيئ ــن الرجــال والنســاء(، تحــت قي شــخص )م

للمــرأة وبرومونــدو ورشكائهــام البحثيــني يف مــر والبنــان )حيــث 

تضمنــت العينــة الجئــني ســوريني(، واملغــرب وفلســطني. وقــد بحثــت 

الدراســة العديــد مــن الصــور النمطيــة التــي يشــيع ارتباطهــا بالرجــال 

ــىل  ــوء ع ــت الض ــدان، وألق ــذه البل ــات يف ه ــان والفتي ــاء والفتي والنس

مســارات نحــو املســاواة. تســتمد هــذه املذكــرة التوجيهيــة معلوماتهــا 

ــن  ــادر ع ــي الص ــر اإلقليم ــة يف التقري ــات املقدم ــن املعلوم ــارشًة م مب

الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني 

ــا. يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي

التنشئة االجتماعية كأحد األسباب 
الجذرية لعدم المساواة في المجتمع 
تلعــب الطــرق التــي يتعلــم بهــا الفتيــان والفتيــات القواعــد واملعايــري 

ــا  ــرف به ــي أن يت ــي ينبغ ــة الت ــأن الكيفي ــة بش ــة والثقافي املجتمعي

الفتيــان والفتيــات والرجــال والنســاء دوًرا هائــالً يف تشــكيل هوياتهــم، 

ويف التأثــري عــىل عــرشات النواتــج املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي يف فــرتة 

ــؤدي  ــردي، ت ــاق الف ــري النط ــاوز بكث ــام يتج ــم. وفي ــن حياته ــة م الحق

ــدة للكيفيــة التــي ينبغــي أن يتــرف  أيضــا األفــكار والتعريفــات املُقيّ

بهــا الرجــال والنســاء إىل تشــكيل املؤسســات والسياســات العامــة 

ــع املســاواة بــني  واألنظمــة األعــم التــي تحــد مــن حقــوق املــرأة ومتن

الجنســني. 

يؤثــر الوالــدان وغريهــام مــن مقدمــي الرعايــة واإلخــوة واألخــوات والنظراء 

والزعــامء الدينيــون واملعلمــون جميًعــا عــىل التنشــئة االجتامعيــة لألطفال 

يف مجــال النــوع االجتامعــي. أثبتــت األبحــاث أنــه يف ســن الثالثــة، يعــرف 

األطفــال نوعهــم ويترفــون طبًقــا للســلوكيات والتوقعــات التــي تعلمــوا 

أنهــا مرتبطــة بهــذا النــوع، ويتــم ذلــك عــادًة مــن خــالل تقليــد ســلوك 

ــريًا عــىل  ــريًا كب ــر املــدارس تأث ــوع.4,3 كــام تؤث ــراد األرسة مــن نفــس الن أف

مربع 1

ميكــن تعريــف التنشــئة االجتامعيــة51 باعتبارهــا  العمليــة 

التــي يتعلــم األطفــال مــن خاللهــا التوقعــات االجتامعيــة 

والســلوكيات والتوجهــات املرتبطــة بالنــوع االجتامعــي للفــرد. 

شــعورهم  اكتســاب  يف  الجنســني  كال  مــن  األطفــال  يبــدأ 

بذاتهــم ومكانهــم يف العــامل مــن خــالل التفاعــل مــع مقدمــي 

الرعايــة ومالحظــة بيئتهــم يف مرحلــة مبكــرة للغايــة. وتعتــرب 

هــذه العمليــة مكونـًـا حاســاًم مــن النــامء يف مرحلــة الطفولــة 

املبكــرة، ولكنــه مكــّون ال يؤخــذ دامئـًـا يف االعتبــار بعمــق مــن 

ــاع السياســات الذيــن يعملــون يف التعليــم والرعايــة  ِقبــل صّن

ــريًا  ــر تأث الصحيــة وغريهــا مــن مجــاالت السياســات التــي تؤث

ــار.  ــال الصغ ــارًشا يف األطف مب
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التنشــئة االجتامعيــة لألطفــال يف مجــال النــوع االجتامعــي. يؤثــر املعلمون 

والنظــراء تأثــريًا مبــارشًا عــىل التفرقــة بني الجنســني مــن خالل منــح الفتيان 

والفتيــات فرًصــا وتوقعــات مختلفة للتعلم. ويشــّجع النظــراء بصفة خاصة 

أو يثبطــون الســلوكيات واالهتاممــات اســتناًدا إىل الصــور النمطية املتعلقة 

بالنــوع االجتامعــي التــي تعلموها، واحتفظــوا بها يف داخلهم، مــن البالغني، 

وبخاصــة مــن والديهــم.5 كام متيل التفســريات الدينيــة واملامرســات الناتجة 

عنهــا إىل التأثــري عــىل األفــكار املتعلقــة بــاألدوار املناســبة لــكل مــن الرجال 

والنســاء يف املجتمــع، والتــي غالبًــا مــا تخصص للنســاء أدوار تقديــم الرعاية 

ــال  ــن األدوار يف املج ــا م ــل وغريه ــب الدخ ــال أدوار كس ــزل وللرج يف املن

العــام. يتطلــب هــذا التجمع لــألرسة واملدرســة واإلعــالم ووســائل الرتفيه أن 

يكــون وضــع الربامــج التــي تهــدف إىل تغيــري أمنــاط التنشــئة االجتامعية يف 

مجــال النــوع االجتامعــي متعــدد األوجه.  

نتائج من الدراسة االستقصائية 
الدولية بشأن الرجال والمساواة 
بني الجنسني في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا بشأن النوع 
االجتماعي والطفولة

ترســم نتائــج الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة 

بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا صــورة 

ــي،  ــوع االجتامع ــال الن ــة يف مج ــئة االجتامعي ــد للتنش ــهد الجام للمش

حتــى يف الســن املبكــرة، يف جميــع املناطــق التــي شــملتها الدراســة. أبلغ 

ــن  ــات تفــرض عــىل حركته ــن الرجــال والنســاء أن الفتي املســتجيبني م

ــني  ــال. وح ــبيل املث ــىل س ــان، ع ــن الفتي ــة م ــاء الطفول ــرث أثن ــود أك قي

ُســئلوا عــن ســلوكياتهم الحاليــة، اتفــق العديــد مــن املســتجيبني مــن كال 

الجنســني مــع املعايــري التقليديــة بشــأن أدوار وســلوك الرجــال والنســاء. 

“التوجهــات إزاء املســاواة بــني الجنســني: يقــدم جــدول أســئلة ‘مقيــاس 

الرجــال املؤمنــني باملســاواة بــني الجنســني‘ )GEM( نســبة املســتجيبني 

الذيــن وافقــوا أو وافقــوا بشــدة عــىل بعــض الرســائل القامئة عــىل النوع 

ــني  ــام يب ــي. وك ــوع االجتامع ــع والن ــا للموق ــة طبًق ــي، مصنف االجتامع

ــة  ــا، باإلضاف ــدان األربعــة جميًع ــة الرجــال يف البل ــإن أغلبي الجــدول، ف

إىل نســبة كبــرية مــن النســاء، اتفقــوا مــع فكــرة “أن الرجــل يجــب أن 

ــزل،” مــن  ــي تتخــذ يف املن ــرارات الت ــه الكلمــة األخــرية يف الق تكــون ل

بــني أمنــاط جديــرة بالذكــر للســلوكيات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي. 

ــرشد  ــزاع والت ــاع الن ــياق أوض ــج يف س ــذه النتائ ــر يف ه ــب النظ ويج

ــددة  ــات مح ــبب تحدي ــام يس ــة، م ــاء املنطق ــتى أنح ــتمرة يف ش املس

باالضطرابــات  املتعلقــة  تلــك  ذلــك  يف  مبــا  ولوالديهــم،  لألطفــال 

االقتصاديــة واالجتامعيــة: إذ تعتــرب منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا مقــرًا ملــا يقــرب مــن نصــف عــدد األشــخاص املرشديــن 

ــامل.6  ــني يف الع ــاميل الالجئ ــن إج ــة م ــامل و57.5 يف املائ ــا يف الع داخليً

ينظــر  التــي  الكيفيــة  درس  األبحــاث  مــن  قليــالً  عــدًدا  ولكــن 

بهــا الرجــال إىل املســاواة بــني الجنســني، وكيــف ميكــن أن يتأثــر 

االضطرابــات  أو  بالنــزاع  الجنســني  بــني  العالقــات  إىل  منظورهــم 

ــلوكيات  ــة إىل س ــارات املؤدي ــي املس ــا ه ــة، وم ــة يف املنطق االجتامعي

ومامرســات منصفــة مــن ناحيــة النــوع االجتامعــي التــي قــد تكــون 

ــي واالقتصــادي  ــيايس واالجتامع ــع الس ــال يف ظــل الواق ــة للرج ممكن

الحــايل للمنطقــة. وتوفــر نتائــج الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن 

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

ــات. ــلوكيات والتوجه ــذه الس ــا له ــياقًا إضافيً ــا س أفريقي

الجدول رقم 1: التوجهات إزاء المساواة بني الجنسني: أسئلة مقياس الرجال المؤمنني بالمساواة بني الجنسني‘ 
)GEM(

النسبة املئوية من املستجيبني الذين وافقوا أو وافقوا بشدة عىل عبارات مختارة بشأن األدوار االجتامعية املحددة لكل نوع اجتامعي 

ــني الجنســني يف منطقــة الــرشق  ــة بشــأن الرجــال واملســاواة ب ــة، الدراســة االســتقصائية الدولي ــم الذكــورة واألنوث ــع القــرار والعنــف ومفاهي وصن

ــا 2016. األوســط وشــامل أفريقي

فلسطنيلبنانالمغربمصرمقياس المساواة بني الجنسني

الدور األسايس للمرأة هو رعاية املنزل 

والطبخ لألرسة

87725980رجال

77494659نساء

الرجل يجب أن يكون له الكلمة والقرارات 

النهائية داخل األرسة

90715280رجال

59473148نساء

يف بعض األوقات تستحق املرأة الرضب
53382134رجال

3321526نساء

من واجبات الرجل أن ميارس وصايته عىل 

اقاربه اإلناث

78773582رجال

79564564نساء

الفتيان مسؤولون عن سلوك اخواتهم 

الفتيات حتى لو كانوا اكرب منهم سناً

80643776رجال

61502026نساء
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ــة بشــأن الرجــال واملســاواة  ــج الدراســة االســتقصائية الدولي ــنيِّ نتائ تُب

بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا أن مشــاهدة 

الســلوكيات التــي تتحــدى معايــري النــوع االجتامعــي، أي الطــرق التــي 

يتــرف بهــا الرجــال والنســاء والتي تكــر األفــكار التقليديــة، يف البيت 

ــايب  ــم وإيج ــري دائ ــه تأث ــون ل ــن أن يك ــخص ميك ــه الش ــأ في ــذي نش ال

ــاد.  ــلويك املعت ــار الس ــا املعي ــني باعتباره ــني الجنس ــاواة ب ــح املس لصال

ــن  ــال الذي ــر أن الرج ــال، ظه ــبيل املث ــىل س ــدان، ع ــض البل ــي بع فف

ــة،  ــة التقليدي ــة مــن الناحي ــة األنثوي شــارك آباؤهــم يف األعــامل املنزلي

و/أو الرجــال الذيــن أجربتهــم ظــروف الحيــاة عــىل القيــام بــأدوار 

ــات  ــلوكيات وتوجه ــار س ــون إىل إظه ــية، مييل ــدة يف األرسة املعيش جدي

ــني يف  ــال اللبناني ــد الرج ــر أح ــام ذك ــني. وك ــني الجنس ــا ب ــرث إنصافً أك

بــريوت الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت ألغــراض الدراســة االســتقصائية 

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

ــا:  األوســط وشــامل أفريقي

يجــب  األطفــال  وترب�يــة  المنزليــة  المهــام  أن  “أعتقــد 

أن يقــوم بهــا كٌل مــن الرجــال والنســاء. وكمــا ذكــرت 

مــن قبــل، فإنــي أقــوم بكــي المالبــس فــي المنــزل، 

وأغســل أطباقــي وأرتــب مالبســي، وأرتــب مكانــي حــني 

أســتيقظ وأضــع المرتبــة واألغطيــة جانًبــا – ينبغــي أن 

ggggggggggggggggggg  7”.يكــون هــذا أمــًرا طبيعًيــا

الدراســة  بأبحــاث  املرتبــط  النوعيــة  البيانــات  أظهــر جمــع  كــام 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف بعــض 

ــا  ــرث إنصافً ــن بســلوكيات أك ــاليت يتمتع مناطــق الدراســة أن النســاء ال

غالبًــا مــا يـُـرِشن إىل أب شــجعهن عــىل االتجــاه إىل مهــن غــري تقليديــة، 

أو ســمح لهــن باختيــار أزواجهــن. قالــت إحــدى النســاء، وهــي أســتاذة 

ــه: ــة بالقــرب مــن رام الل ــة يف قري جامعي

“كان ألبــي أكــر ت�أثــر فــي حياتــي... ولــواله، لمــا كنــت 

قــد أنهيــت دراســتي، وال كنــت قــد وصلــت إلــى مــا أنــا 

فيــه اآلن. لقــد حّثنــي علــى الدراســة، علــى الرغــم مــن 

أنــه لــم يكمــل تعليمــه. ولكنــه كان ذا عقــل راجــح ألنــه 

kkkkkkk    8”.كان يحــرم القــراءة والثقافــة والمــرأة

تشــري هــذه النتائــج غــىل األثــر اإليجــايب عــىل األجيــال القادمــة 

ــرث مســاواًة  ــازل أك ــاء – من ــك اآلب ــا يف ذل ــن – مب حــني يؤســس الوالدي

ــوع  ــري الن ــم مبعاي ــال داخله ــظ األطف ــم. يحتف ــني ألطفاله ــني الجنس ب

االجتامعــي بشــأن أعــامل الرعايــة منــذ ســٍن مبكــرة. إذ وجــدت 

ــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني  أبحــاث الدراســة االســتقصائية الدولي

الجنســني مــن شــتى أنحــاء العــامل أن األطفــال إذا رأوا والديهــم وغريهــم 

مــن البالغــني يتقاســمون أعــامل الرعايــة بصــورة أكــرث تســاويًا، فإنهــم 
ــني.9 ــة كبالغ ــس الطريق ــرف بنف ــون إىل الت مييل

ــا أن يكــون لتجــارب العنــف، وليــس فقــط تجــارب  ولكــن ميكــن أيًض

ــا  ــو به ــي ينم ــة الت ــىل الكيفي ــد ع ــة األم ــار طويل ــة، آث ــم الرعاي تقدي

ــا مــا تتبــع أمنــاط العنــف مــن ِقبــل  األطفــال وصــوالً إىل البلــوغ. غالبً

الرجــال ضــد النســاء ومــن ِقبــل كال الوالديــن ضــد الفتيــات والفتيــات 

ــال  ــن لألطف ــرق ميك ــي بط ــوع االجتامع ــا للن ــمة طبًق ــاط املقس األمن

ــاء  ــف أثن ــم. وميكــن ألي تجــارب للعن ــا داخله ــاظ به ــا واالحتف إدراكه

الطفولــة أن تســبب أرضاًرا عميقــة. وميتــد الــرضر إىل مــا وراء الصدمــة 

ــال:  ــاة األطف ــب حي ــة جوان ــد ليشــمل كاف ــن، إذ ميت والخــوف املبارشي

يؤثــر عــىل صحتهــم وتعليمهــم وفــرص توظيفهــم يف  أن  وميكــن 

ــتقبل.10  املس

ــة بشــأن الرجــال واملســاواة  ــج الدراســة االســتقصائية الدولي ــني نتائ تب

بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا أن العديــد 

مــن األطفــال يف كافــة البلــدان التــي شــملتها الدراســة يتعرضــون 

ــة  ــق األربع ــة. يف املناط ــاء الطفول ــف أثن ــن العن ــة م ــكال مختلف ألش

التــي شــملتها الدراســة أبلــغ نصــف إىل ثالثــة أربــاع املســتجيبني مــن 

ــة،  ــاء الطفول الذكــور عــن تعرضهــم للعنــف الجســدي يف منازلهــم أثن

بينــام أبلــغ الثلثــان أو أكــرث عــن تعرضهــم للعنــف الجســدي مــن ِقبــل 

املعلمــني أو النظــراء يف املدرســة.11 يف داخــل املنطقــة، يتــم اإلبــالغ عــن 

أنــواع عديــدة مــن التنّمــر يف املــدارس. مييــل الفتيــان إىل مواجهــة صــوًرا 

جســدية مــن العنــف يف املدرســة باملقارنــة بالفتيــات، عــىل الرغــم مــن 

ــر تدعــو إىل الفــزع، حيــث يقــول 57  ــع صــور التنمُّ أن معــدالت جمي

ــني يف  ــد املعلم ــن أح ــديًا م ــوا جس ــم عوقب ــال أنه ــن الرج ــة م يف املائ

طفولتهــم، باملقارنــة بنســبة 30 يف املائــة مــن النســاء، و24 يف املائــة مــن 

ــون أنهــم تعرضــوا للتنمــر يف املدرســة عــىل نحــٍو أوســع  الرجــال يقول

ــة بنســبة 14 يف املائــة مــن النســاء.12  باملقارن

للدراســة  املســتجيبني  مــن  املئويــة  النســبة  أدنــاه  الشــكل  يبــني 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا يف كل منطقــة مــن مناطــق الدراســة 

الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أشــكال العنــف البــدين يف املنــزل 

ــا،  ــة جميًع ــدان األربع ــا. يف البل ــر 18 عاًم ــن العم ــوا م ــل أن يُبلغ قب

يزيــد احتــامل إبــالغ الرجــال عــن تعرضهــم للعنــف يف طفولتهــم، عــىل 

ــق  ــة املناط ــني يف كاف ــكال الجنس ــبة ل ــدالت بالنس ــن أن املع ــم م الرغ

مرتفعــة للغايــة. ورغــم أن الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن 

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا مل تبحــث يف ســبب وقــوع هــؤالء املســتجيبني ضحايــا للعنــف 

ــات األخــرى تشــري بصــورة متســقة  ــم، إال أن مصــادر البيان يف طفولته

إىل أن العقــاب البــدين13 والعنــف ضــد األطفــال يتبعــون أمناطـًـا تعتمــد 

ــوع االجتامعــي.14  عــىل الن
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الشكل رقم 1: تجارب العنف أثناء الطفولة

ــن 18 إىل 59  ــة م ــة العمري ــتجيبني يف الفئ ــن املس ــة م ــبة املئوي النس

ــة أفعــال مــن العنــف الجســدي  ــا الذيــن تعرضــوا لواحــد إىل ثالث عاًم

ــة بشــأن  ــتقصائية الدولي ــة االس ــا، الدراس ــل ســن 18 عاًم ــزل قب يف املن

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

ــا 2016. أفريقي
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ــىل  ــد ع ــف ميت ــري مضاع ــة تأث ــهوده يف الطفول ــف أو ش ــرض للعن للتع

مــدار فــرتة البلــوغ. يف البلــدان األربعــة جميًعــا، وكــام شــوهد يف أنحــاء 

أخــرى مــن العــامل15، كان الرجــال الذيــن شــهدوا أباهــم أو رجــل آخــر 

ــف  ــوا للعن ــن تعرض ــال الذي ــم والرج ــد أمهاته ــف ض ــتخدم العن يس

الجســدي يف طفولتهــم، أكــرث احتــامالً بكثــري ألن يبلغــوا عــن ارتكابهــم 

للعنــف ضــد زوجاتهــم يف عالقاتهــم كبالغــني. غالبًــا مــا يرتبــط العنــف 

ــه الرجــال والنســاء كأطفــال بارتكابهــم العنــف ضــد  ــذي يتعــرض ل ال

ــأن  ــة بش ــتقصائية الدولي ــات االس ــه الدراس ــا تبين ــا مل ــم، طبًق أطفاله

ــع  ــامل. عــرب جمي ــني الجنســني يف شــتى أنحــاء الع الرجــال واملســاواة ب

ــة بشــأن  ــدان األربعــة التــي شــملتها الدراســة االســتقصائية الدولي البل

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا، أبلــغ 29 يف املائــة إىل 50 يف املائــة مــن الرجــال و40 يف 

املائــة إىل 80 يف املائــة مــن النســاء عــن اســتخدامهم لصــورة مــا مــن 

العنــف الجســدي , أو غــريه مــن صــور العنــف , ضــد أطفالهــم.16 ومــن 

الواضــح أن املعــدالت األعــىل الســتخدام النســاء للعقــاب الجســدي ضــد 

األطفــال تعتمــد عــىل حقيقــة أن النســاء يتحملــن النصيــب األكــرب مــن 

عــبء تقديــم الرعايــة. العنــف ضــد األطفــال يعتمــد أيًضــا عــىل نــوع 

ــاب  ــاء إىل اســتخدام العق ــل اآلب ــدان، ميي ــد مــن البل ــس: يف العدي الجن

الجســدي بصــورة أكــرب ضــد األبنــاء الذكــور.

هنــاك نقــاط دخــول رئيســية معينــة لوضــع الربامــج والرســائل املتعلقــة 

بالتنشــئة االجتامعيــة اإليجابيــة يف مجــال النــوع االجتامعــي، وهــي تبــدأ 

مــن مرحلــة مبكــرة. تبــدو البيانــات مشــجعة فيــام يتعلــق مبــدى إبــالغ 

الوالديــن الذيــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا عن 

حضــور األب لزيــارة واحــدة عــىل األقــل مــن زيــارات مــا قبــل الــوالدة 

أثنــاء الحمــل الســابق، حيــث أبلــغ أكــرث مــن 70 يف املائــة مــن الرجــال يف 

البلــدان األربعــة جميًعــا عــن حضورهــم ملوعــد واحــد عــىل األقــل )انظــر 

الشــكل رقــم 2(.17 وميكــن ملثــل هــذه املشــاركة املبكــرة لآلبــاء أن ترســم 

أمناطـًـا تــدوم طيلــة العمــر وأن تــرضب أمثلــة عــىل املشــاركة املبكــرة.

الشكل رقم 2: حضور الرجال لزيارات ما قبل الوالدة

النســبة املئويــة مــن املســتجيبني واملســتجيبات )الذيــن لديهــم طفــل 

واحــد عــىل األقــل( الذيــن أبلغــوا عــن أن الرجــال قامــوا بزيــارة واحــدة 

عــىل األقــل مــن زيــارات مــا قبــل الــوالدة أثنــاء آخــر حمــل، الدراســة 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف 

ــا 2016 ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال منطق
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ــأن  ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــت الدراس ــك، خلَُص ــة إىل ذل وباإلضاف

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

ــون يف أن  ــال يرغب ــن الرج ــل م ــىل األق ــة ع ــا إىل أن 44 يف املائ أفريقي

ــاء  ــة اآلب ــريين إىل رغب ــاء، ُمش ــة لآلب ــازة الوالدي ــار اإلج ــم خي ــاح له يت

ــرب  ــة.18 يعت ــذ البداي ــاة أطفالهــم من ــوا أكــرث مشــاركًة يف حي يف أن يكون

ــى  ــوع االجتامعــي حت ــة يف مجــال الن ــري أمنــاط التنشــئة االجتامعي تغي

تصبــح أكــرث إيجابيــة، وأقــل تقييــًدا وخاليــة مــن العنــف – مــن خــالل 

ــري  ــدى للمعاي ــف وتتص ــذ العن ــي تنب ــج الت ــات والربام ــة السياس صياغ

األساســية التــي تطيلــه – أمــرًا أساســيًا إلنشــاء مســتقبل تعكــس فيــه 

وال  املســتقلة  شــخصياتهم  وهوياتهــم  وســلوكياتهم  الجميــع  أدوار 

تتحــدد مســبًقا مــن خــالل أفــكار مجتمعيــة صلبــة تســتند إىل النــوع 

االجتامعــي. وال ميكــن تحقيــق املســاواة الحقيقيــة إال إذا نشــأ األطفــال 

ــة الضــارة  ــة مــن الصــور النمطي ــازل ومــدارس ومجتمعــات خالي يف من

ــي. ــوع االجتامع ــة بالن املتعلق

توجيه برنامجي: كيف يمكننا دعم 
الوالِدين والمعلمني وأنظمة 

المدارس واإلعالم في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

لضمان ترب�ية جميع األطفال في بيئات 
ُمنصفة وداعمة وخالية من العنف؟ 

إلنشــاء أمنــاط إيجابيــة مــن التنشــئة االجتامعيــة يف مجــال النــوع 

االجتامعــي، يقــدم هــذا القســم نقــاط إرشــادية متعــددة لوضــع 

الربامــج. وميكــن للمامرســني أن يأخــذوا يف اعتبارهــم التوصيــات واألمثلة 

التاليــة عنــد مواءمــة عملهــم للمســتوى الوطنــي أو املحــي للرتكيــز عىل 

ــة لألطفــال يف مجــال النــوع االجتامعــي. ــة اإليجابي التنشــئة االجتامعي
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متكــني املعلمــني واملــدارس عــى وجــه التحديــد مــن تحــدي الرســائل 	 

الصلبــة التقليديــة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي وتلــك التــي قــد تعزِّز 

ــتبدالها  ــي، واس ــوع االجتامع ــة بالن ــارة املتعلق ــة الض ــور النمطي الص

برســائل منصفــة ومنــارصة للمجتمــع. تعــد البيئــة املدرســية واملناهــج 

الدراســية قــوى هائلــة يف عمليــات التنشــئة االجتامعيــة لألطفــال يف 

مجــال النــوع االجتامعــي. ويعتــرب دور املعملــني، عىل وجــه الخصوص، 

أساســيًا يف جهــود دعــم األطفــال والشــباب يف منطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا لــي تكــون لهــم تجــارب آمنــة ومنصفــة للجنســني 

ــة  ــوع االجتامعــي أو الصــور النمطي ــأن توقعــات الن ــال يشــعروا ب ولئ

املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي تقيدهــم. وقــد يكــون هــذا ممكًنــا مــن 

ــة يف مجــال  خــالل النصــوص املدرســية واملناهــج الدراســية التحويلي

النــوع االجتامعــي، وتدريــب املعلمــني والحمــالت أو غريهــا مــن 

السياســات واألنشــطة التــي تعتمــد عــىل املدرســة.

 

ــاع منهــج كُلِّ ومتعــدد القطاعــات مــن أجــل رســائل أكــر 	  اتب

ــي  ــاع اجتامع ــال أو قط ــن مج ــن يتمك ــني. ل ــني الجنس ــاواًة ب مس

ــة املتعلقــة بالنــوع  واحــد مــن تغيــري عمليــات التنشــئة االجتامعي

ــىل  ــب ع ــإن يج ــايل ف ــرده، وبالت ــة مبف ــورة جذري ــي بص االجتامع

واضعــي الربامــج والجهــات املانحــة لهــم أن يعملــوا لضــامن بــذل 

ــة القطاعــات يف آن واحــد يف  الجهــود الشــاملة واملنســقة عــرب كاف

ــد  ــا. وق ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــدان منطق ــف بل مختل

ينطــوي املنهــج الــكّي عــىل العمــل مــع وســائل اإلعــالم الجديــدة 

أو التقليديــة، وإرشاك الزعــامء الدينيــني والجامهرييــني ورشكات 

ــوع  ــة بالن ــة املتعلق ــص مــن الصــور النمطي القطــاع الخــاص للتخل

والثقافــة  والفنــون  واألدب؛  التدريــب؛  مناهــج  يف  االجتامعــي 

ــن أن  ــاالت.  وميك ــن املج ــا م ــام وغريه ــاب الع ــات والخط واإلعالن

ــتند  ــني تس ــة ح ــة خاص ــة بصف ــائل قوي ــذه الرس ــل ه ــون مث تك

ــني  ــاواة ب ــون املس ــذي يدعم ــن ال ــامء املوجودي ــراد أو الزع إىل األف

ــا”. ــش يف ظله ــعون إىل “العي ــل ويس ــني بالفع الجنس

مربع 2

ــذ مبشــاركة كل من  فلســطني: “سواســية” عبــارة عــن مــرشوع ُمنفَّ

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  هيئ

ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( مــن خــالل 

منظومــة التعليــم. يف هــذا املــرشوع، تعمــل هيئــة األمــم املتحدة 

للمــرأة مــع املعلمني واملستشــارين والوالدين والطــالب يف الصفني 

ــدارس  ــاري امل ــة ملستش ــدت دورات تدريب ــن. عق ــابع والثام الس

واملعلمــني واملستشــارين القانونيــني يف مجاالت النــوع االجتامعي 

والعنــف وحقــوق اإلنســان وقانــون األحــوال الشــخصية وإتاحــة 

العدالــة، وتــم عقــد جلســات جامعيــة مــع الوالديــن والطــالب، 

وأذيعــت برامــج إذاعيــة بشــأن النــوع االجتامعــي ومنــع العنــف. 

ــن، ســأل  ــع الشــباب والوالدي ــة م يف إحــدى الجلســات الجامعي

ــدأ يف  ــم ب ــوع االجتامعــي، ث ــرِّ املشــاركني عــن فهمهــم للن املُيَ

ــة  ــراء للتفرق ــة وأوراق صف ــتخدام أوراق وردي ــوم باس رشح املفه

بــني األدوار املتوقعــة مــن النســاء والرجــال. 

وســأل املُيَــرِّ الوالديــن واألطفــال عــن اللــون الذي يخص النســاء 

وذلــك الــذي يخــص الرجــال. قالــت ســاره، وهــي فتــاة تبلــغ مــن 

ــان  ــار الفتي ــات. إذا اخت ــوردي للفتي ــون ال ــا، “الل ــر 13 عاًم العم

ــني الشــعور الداخــي  ــوردي فســوف نضحــك،” مــام يب ــون ال الل

بالصــور النمطيــة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي الصلبــة وفرضهــا 

ــذه  ــرِّ ه ــتخدم املُيَ ــرة. اس ــن مبك ــذ س ــال من ــل األطف ــن قب م

الفئــات لــرشح األدوار االجتامعيــة املحــددة لــكل نــوع اجتامعــي 

ــا  ــال اجتامعيً ــئ األطف ــات تنش ــلوكيات والتوجه ــف أن الس وكي

بحيــث يكــربون مــع هــذه الســلوكيات التمييزيــة املتعلقــة 

ــاره،  ــرِّ س ــأل املُيَ ــة، س ــة الجلس ــان. ويف نهاي ــات والفتي بالفتي

“هــل ميكــن للفتيــان اآلن أن يختــاروا اللــون الــوردي؟” فأجابــت 

“نعــم، وأنــا أســتطيع اختيــار الــورق األصفــر!” متتــد معايــري النوع 

ــدة هــذه إىل مــا هــو أبعــد مــن األلــوان لتؤثــر  االجتامعــي املُقيّ

إىل املؤسســات والسياســات واألنظمة بشــكل أوســع، باإلضافة إىل 

الفــرص االجتامعيــة واالقتصاديــة للفتيــات والنســاء، وبالتايل فهي 

مربع 3

ــم  ــريًا يف املفاهي ــي تغ ــع التحــرش الجن ــب من ــرب: يتطل املغ

ــد  ــا إىل ح ــيئًا عاديً ــد ش ــه يع ــرًا ألن ــة، نظ ــلوكيات العام والس

كبــري يف املجتمــع املغــريب. وكــام ذكــر الصحفــي املخــرضم 

ــورة  ــادة ص ــم ع ــالم ترس ــائل اإلع ــإن “وس ــور ف ــد الكن محم

النســاء كشــخصيات ترفيهيــة ]...[ وتقــدم صورتهــن باعتبارهــن 

متخلفــات ]عــن الرجــال[ ومســتفزات.” كان الكنــور مــن بــني 

ــة  ــه هيئ ــذي عقدت ــا شــاركوا يف التدريــب ال ــا محليً 27 صحفيً

األمــم املتحــدة للمــرأة يف املغــرب بشــأن كيفيــة إظهــار املــرأة 

بصــورة أفضــل يف وســائل اإلعــالم كجــزء مــن برنامــج “املــدن 

اآلمنــة واملســاحات العامــة اآلمنــة” يف مراكــش. وأضــاف 

ــل الصــور  ــن تقلي ــا مســئولون ع ــب “إنن ــد التدري ــور بع الكن

النمطيــة يف وســائل اإلعــالم وعــن اســتخدام نهــج يعتمــد عــىل 

حقــوق اإلنســان واملســاواة بــني الجنســني يف قصصنــا ومقاالتنــا 

عــن املــرأة،” كان تدريــب وســائل اإلعــالم أحــد عنــارص التدخل 

املتعــدد املســتويات يف مــرشوع املــدن اآلمنــة واملســاحات 

ــي  ــائقي التاك ــة س ــا بتوعي ــام أيًض ــذي ق ــة، وال ــة اآلمن العام

النــوع االجتامعــي  والحافــالت ومســئويل املدينــة مبعايــري 

ــط:  ــات متاحــة مــن خــالل الراب ــن املعلوم ــد م الضــارة. املزي

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/201711//
feature-marrakech-safe-cities

متثــل أســبابًا جذريــة هامــة لعــدم املســاواة االجتامعيــة. وتعــد 

الربمجــة التحويليــة يف مجــال النــوع االجتامعــي مثــل “سواســية” 

ــع  ــوع االجتامعــي ومن ــري الن ــري معاي ــور الرئيســية لتغي مــن األم

الصــور النمطيــة الضــارة مــن التغلغــل يف املؤسســات التي تُنشــئ 

ــا. األطفــال اجتامعيً

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2017/11/feature-marrakech-safe-cities 
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فهم كيفية ترب�ية األطفال على نحٍو أكرث إنصاًفا 11
من ناحية النوع االجتماعي

ــائل 	  ــات وس ــا منص ــع به ــي تتمت ــة الت ــعبية الهائل ــر إىل الش بالنظ

التواصــل االجتامعــي يف املنطقــة، يجــب أن تقــوم هــذه املنصــات 

أيًضــا بــدور يف تغيــر املحادثــات والســلوكيات العامــة بشــأن 

النــوع االجتامعــي والذكــورة وغرهــام مــن التوقعــات االجتامعيــة؛ 

ــار  ــر الض ــن التأث ــئولية ع ــا املس ــج أيًض ــو الربام ــل واضع ويتحم

املحتمــل لهــذه املنصــات. يجــب أن تدمــج الحمــالت القامئــة عــىل 

ــدف إىل معالجــة  ــي ته ــة الت املجتمــع املحــي أو الحمــالت الوطني

القضايــا امللحــة التــي تواجــه الشــباب والُشــبان يف املنطقــة مكونًــا 

لوســائل التواصــل االجتامعــي، مبــا يف ذلــك الجهــود الحريصــة 

ــا  ــريًا م ــي كث ــارة الت ــائل الض ــة الرس ــة ومقاوم ــة إىل مواجه الرامي

ــا.  ــرش عــرب هــذه املنصــات أيًض تُن
البنــاء عــى برامــج تدريــب الوالديــن القامئــة بالفعــل والتــي 	 

ــا، لتشــجيع الوالديــن ودعمهــم  ــا وعاملًي تســتند إىل األدلــة، إقليمًي

ــات  ــاء والبن ــة األبن ــواء – لرتبي ــٍد س ــى ح ــاء ع ــات واآلب – األمه

ــف،  ــدون عن ــال ب ــة األطف ــى تربي ــدرب ع ــة وللت ــة عادل بطريق

ــد  ــف ض ــور العن ــع ص ــر جمي ــي تحظ ــات الت ــارصة الترشيع وملن

األطفــال. إن األكــرث تأثــريًا مــن املعلمــني هــم الوالديــن الذيــن لهــم 

ــوع  ــال الن ــة يف مج ــئة االجتامعي ــات التنش ــىل عملي ــر ع ــرب األث أك

االجتامعــي، ومــن ثــّم فــإن لهــم أكــرب األثــر عــىل رفــاه األطفــال يف 

ــب  ــج تدري ــج اآلن أن برام ــة الربام ــني أدل الحــارض واملســتقبل. وتب

الوالديــن مــن مختلــف البلــدان، وبخاصــة تلــك التــي تُــرشك 

الوالديــن يف وقــت مبكــر بقــدر اإلمــكان يف عمليــة تربيــة األطفــال، 

ــة،  ــب غــري العنيف ــة ألســاليب التأدي ــح املامرســة العملي ــي تتي والت

ميكــن أن تحقــق أهدافـًـا قويــة متعــددة.19 ويجــب تشــجيع الرجــال 

بصفــة خاصــة عــىل اإلحســاس بقدرتهــم عــىل أداء أعــامل الرعايــة 

غــري مدفوعــة األجــر وتحمــل مســئوليتها وتوليهــا. ثبــت أن تدريــب 

ــي تســتهدف  ــم الت ــدة التصمي ــة جي ــن والحمــالت التعليمي الوالدي

ــاواة يف  ــن املس ــد م ــؤدي إىل املزي ــم ي ــاء أو تتضمنه ــًدا اآلب تحدي

ــة أنهــاه ســوف تؤثــر  الرعايــة والعمــل املنــزيل، والتــي تظهــر األدل

ــازل. ــال يف هــذه املن ــا عــىل األطف ــريًا إيجابيً تأث

ــذ 	  ــة من ــامل الرعاي ــة أع ــوا قيم ــال أن يدرك ــع األطف ــم جمي تعلي

ســن مبكــرة وأن ينظــروا إىل أعــامل الرعايــة باعتبارهــا مســئولية 

الجميــع، بغــض النظــر عــن النــوع االجتامعــي. يف املــدارس واملنازل 

واملجتمعــات املحليــة، يجــب أن تعمــل الربامــج مــع الفتيــات 

والفتيــان، يف وقــت مبكــر بقــدر اإلمــكان، لتشــجيعهم عــىل التفكــري 

النقــدي يف معايــري وتوقعــات النــوع االجتامعــي التقليديــة، والرتكيــز 

عــىل قــدرات جميــع األفــراد للقيــام بأعــامل الرعايــة. متتــد جــذور 

ــة وإىل  ــاط تاريخي ــة إىل أمن ــامل الرعاي ــري املتســاوي ألع ــع غ التوزي

ــىل  ــتديم ع ــو يس ــات، وه ــان والفتي ــا الفتي ــرّب به ــي ي ــرق الت الط

املســتوى النظامــي. يحتفــظ األطفــال داخلهــم مبعايــري النــوع 

ــدت  ــرة. إذ وج ــٍن مبك ــذ س ــة من ــامل الرعاي ــأن أع ــي بش االجتامع

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

بــني الجنســني مــن شــتى أنحــاء العــامل أن األطفــال إذا رأوا والديهــم 

ــرث  ــورة أك ــة بص ــامل الرعاي ــمون أع ــني يتقاس ــن البالغ ــم م وغريه

ــيء كبالغــني.20 يجــب  ــون إىل فعــل نفــس ال تســاويًا، فإنهــم مييل

أن يســتعد الفتيــان والفتيــات منــذ ســن مبكــرة للقيــام بــكٍل 
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وكجــزء مــن الـــ16 يوًمــا الســنوية للنشــاط ضــد العنــف القائم 

عــىل النــوع االجتامعــي يف عــام 2017، أطلقــت هيئــة األمــم 

املتحــدة للمــرأة حملــة “ألين رجــل” يف منطقــة الرشق األوســط 

الوعــي بشــأن األدوار اإليجابيــة  وشــامل أفريقيــا لزيــادة 

ــني  ــق املســاواة ب ــا لتحقي ــوا به ــن للرجــال أن يقوم ــي ميك الت

الجنســني. تســعى الحملــة إىل تغيــري الصــور النمطيــة الســلبية 

ــق باســتخدام  ــام يتعل ــزل، في ــأدوار الرجــال يف املن ــة ب املتعلق

العنــف ضــد املــرأة، ويف العمــل ويف املجــاالت األخــرى. وقــد 

بــدأ إطــالق الحملــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتامعــي 

وهــي تتضمــن تأييــًدا مــن شــخصيات مشــهورة ومــن الــرشكاء 

والشــخصيات املؤثــرة يف وســائل التواصــل االجتامعــي ورشكات 

“ارو  بعنــوان  سلســلة  تتضمــن  وهــي  الخــاص.  القطــاع 

قصتــك”، والتــي ميكــن للرجــال والشــباب مــن خاللهــا أن 

يــرووا حكايــات عــن رجــال أثــروا يف حياتهــم بصــورة إيجابيــة. 

مــع  بالرشاكــة  للمــرأة،  املتحــدة  األمــم  هيئــة  أطلقــت 

ــىل  ــل” ع ــوان “ألين رج ــة بعن ــرأة حمل ــي للم ــس الوطن املجل

وســائل التواصــل االجتامعــي يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2017، 

ــدام املســاواة  ــو قصــري يستكشــف انع ــت مقطــع فيدي تضمن

بــني الجنســني. وقــد ضّمــوا للحملــة بعــض األشــخاص املحليــني 

املؤثريــن مثــل نجــم كــرة القــدم املــري، محمــد صــالح، لــي 

يقــوم مبشــاركة الفيديــو عــرب حســاباته عــىل مواقــع التواصــل 

االجتامعــي باإلضافــة إىل مشــاركة رســائل تحــض عــىل املســاواة 

بــني الجنســني. أتــاح اســتخدام املنصــات الشــائعة وإرشاك 

ــوًرا  ــذب جمه ــة أو تجت ــاهري للحمل ــن املش ــدوة م ــاذج الق من

واســًعا يف املنطقــة، حيــث وصلــت إىل أكــرث مــن مليــون 

مشــاهدة عــىل الفيســبوك وحــده وتلقــت تأييــًدا مــن مختلــف 

الشــخصيات العامــة، ومــن بينهــم محمــد صــالح )العــب 

ــروت  ــي( وزاب ث ــل تون ــن )ممث ــر العابدي ــدم( وظاف ــرة ق ك

)مغنــي راب( ومحمــد حفظــي )كاتــب ســيناريو( وأســامة 

ــد  ــة(؛ وخال ــج تليفزيونية/شــخصية إعالمي ــدم برام كــامل )مق

حبيــب )شــخصية إعالميــة( ورشكــة كريــم )إحــدى رشكات 

ــة يب  ــس رشك ــايض ومؤس ــر )ري ــىل مظه ــاص( وع ــاع الخ القط

ــق الحملــة يف لبنــان وفلســطني يف  فيــت مــر(. وســوف تُطلَ

عــام2018. الفيديــو متــاح مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين التايل:

 https://www.facebook.com/unwomenegypt/

videos/1472042279510726/ 

https://www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1472042279510726/  
https://www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1472042279510726/  
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ــن  ــد م ــتقبل. للمزي ــرزق يف املس ــب ال ــة وكس ــم الرعاي ــن تقدي م

املعلومــات عــن هــذا املوضــوع، يرجــى االطــالع عــىل املذكــرة 

التوجيهيــة الخاصــة بالدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

ــة.  ــم الرعاي ــوة وتقدي ــال األب ــا يف مج أفريقي

ــره 	  ــج وتطوي ــم الربام ــارشًة يف تصمي ــباب مب ــال والش إرشاك األطف

وتنفيــذه ويف جهــود كســب التأييــد العامــة للسياســات الجديــدة. 

ــطة  ــواع األنش ــن أن ــوح ع ــري بوض ــًدا التعب ــال جي ــتطيع األطف يس

والرســائل والوســائط األكــرث إقناًعــا واألكــرث فعالية ألي جهــود تهدف 

لتحويــل رســائل التنشــئة االجتامعيــة يف مجــال النــوع االجتامعــي يف 

حياتهــم. يجــب عــىل واضعــي الربامــج وصّنــاع السياســات أن يجدوا 

طرقـًـا جديــدة ومبتكــرة للتعــاون بصــورة مبــارشة مــع الطفــال مــن 

الخلفيــات املتباينــة بــدًءا مــن املراحــل املبكــرة لتصميــم الربنامــج. 

متثــل وســائل اإلعــالم املزدهــرة املرئيــة واملســموعة لألطفــال وأدب 

ــارات  ــا مس ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــال يف منطق األطف

هامــة محتملــة للوصــول إىل الشــباب. 

كسب الت�أي�يد التخاذ إجراءات: إنشاء 
بيئة مواتية للتنشئة االجتماعية 

المنصفة وغري العنيفة في مجال 
النوع االجتماعي

ــرارات ومنصــات العمــل  ــات )األهــداف والق ــد مــن اآللي ــاك العدي هن

مــة لوضــع الحكومــات الوطنيــة موضــع املســاءلة عــن  وغريهــا(، املُصمَّ

ــئة  ــال والتنش ــي لألطف ــامء الصح ــني والن ــني الجنس ــاواة ب ــز املس تعزي

االجتامعيــة اإليجابيــة عــىل املســتوى العاملــي.21 هنــاك مجموعــة 

ــات  ــذه املوضوع ــأن ه ــة بش ــة القامئ ــات الوطني ــن السياس ــعة م واس

يف املنطقــة، ويجــب أن يعــاد تقييمهــا عنــد مواءمــة هــذه التوصيــات 

ــي. ــتوى الوطن ــىل املس ــات ع ــري السياس ــرض تغي بغ

ــال  ــة يف مج ــات التحويل ــذ السياس ــة وتنفي ــارصة صياغ ــم من ــن امله م

ــات  ــذه السياس ــح ه ــتويات. متن ــة املس ــىل كاف ــي ع ــوع االجتامع الن

ــدي  ــة وتح ــعى ملعالج ــارش، وتس ــكل مب ــال بش ــع األطف ــا لجمي حقوقً

ــدم  ــة وأوجــه ع ــي الضــارة القامئ ــوع االجتامع ــات الن ــل دينامي وتحوي

ــتدام حســب الطريقــة التــي  ــاغ وتُس ــي تُص ــوازن يف الســلطات والت الت

يـُـرب بهــا األطفــال. )انظــر أمثلــة عــىل السياســات التحويليــة يف مجــال 

ــايب يف  ــل اإليج ــامء الطف ــوض بن ــعى للنه ــي تس ــي الت ــوع االجتامع الن

ــاه(. الجــدول أدن

عــىل املســتوى العاملــي، وقعــت جميــع بلــدان الــرشق األوســط وشــامل 

ــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل، وهــي إحــدى  ــا عــىل اتفاقي أفريقي

اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي توضــح حقــوق الطفــل املدنيــة 

ــٌر  ــة.22 وجدي ــة والثقافي ــة والصحي ــة واالجتامعي والسياســية واالقتصادي

بالذكــر أن جميــع الــدول العربيــة باســتثناء الصومال والســودان صّدقت 

ــز ضــد املــرأة  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ــا عــىل اتفاقي أيًض

)الســيداو(، والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 

1979، عــىل الرغــم مــن أن أغلبيــة البلــدان لهــا تحفظــات عــىل بعــض 

نصوصهــا الرئيســية(.23 24 عــىل الرغــم مــن أن منطقــة الــرشق األوســط 

ــة  ــق األهــداف اإلمنائي ــريًا يف تحقي ــا كب ــا أحــرزت تقدًم وشــامل أفريقي

لأللفيــة الصــادرة عــن األمــم املتحــدة بحلــول عــام 2015، إال أنــه حــني 

ــني  ــني الجنس ــؤ ب ــدايئ والتكاف ــم االبت ــاق بالتعلي ــر بااللتح ــق األم يتعل

ــر  ــق25؛ وتوف ــدًرا للقل ــكل مص ــزال تش ــم ال ت ــودة التعلي ــإن ج ــه، ف في

أهــداف التنميــة املســتدامة26 الخاصــة بخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

ــة  ــة. وبصف ــذه القضي ــي به ــامم العامل ــتمرار االهت ــة الس 203027 فرص

خاصــة، يســعى هــدف التنميــة املســتدامة رقــم 4 إىل ضــامن التعليــم 

ــم 5  ــدف رق ــدف اله ــام يه ــع؛ بين ــامل للجمي ــف والش ــد واملنص الجي

ــع  ــول عــام 2030، كــام أن من ــني الجنســني بحل ــق املســاواة ب إىل تحقي

ــل يف  ــذي يتمث ــم 16 ال ــدف رق ــن يف اله ــال ُمتضمَّ ــد األطف ــف ض العن

ــز املجتمعــات املســاملة والشــاملة.28  تعزي

وميكــن للمجتمــع املــدين والجهــات الفاعلــة الرئيســية يف األمــم املتحــدة 

ــاع السياســات وأصحــاب  ــري عــىل صّن ــدور يف التأث ــام ب والحكومــة القي

ــوة إىل  ــل الدع ــن أج ــيني والجامهــري ذات الصلــة م ــة الرئيس املصلح

ــدة:  ــرٍق عدي ــد بط ــب التأيي ــام بكس ــن القي ــات.29 ميك ــري السياس تغي

مــن خــالل البيانــات الكتابيــة أو االجتامعــات أو اإلحاطــات مــع صّنــاع 

السياســات وجهــات صنــع القــرار؛ أو مــن خــالل بنــاء الــرشاكات 

ــالل  ــن خ ــا؛ أو م ــن خالله ــة م ــراءات جامعي ــاذ إج ــات واتخ والتحالف

ــائل  ــة إلرشاك وس ــود الرامي ــة أو جه ــل املوجه ــالت التواص ــادة حم قي

اإلعــالم. يقــوى كســب التأييــد للسياســات بصــورة هائلــة بفعــل قاعــدة 

ــال  ــأن الرج ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــل الدراس ــة: متث ــة القوي األدل

واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، 

والدراســة االســتقصائية التــي أجراهــا مجلــس الســكان عــن الشــباب يف 

مــر، والدراســة االســتقصائية التــي أجراهــا مــرشوع الصحــوة التابــع 

لالتحــاد األورويب والدراســة الدراســة االســتقصائية العامليــة عــن الصحــة 

ــات  ــأن املوضوع ــات بش ــع البيان ــود جم ــن جه ــا م ــية، وغريه املدرس

ــزال  ــن ال ت ــة. ولك ــدة األدل ــز قاع ــجعة لتعزي ــواٍت ُمش ــة، خط املامثل

هنــاك حاجــة إىل معلومــات إضافيــة تُجمــع مبنهجيــة صارمــة وتخضــع 

للبحــث بشــأن شــكل وطبيعــة عمليــات التنشــئة االجتامعيــة يف مجــال 

ــا.  ــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــوع االجتامعــي يف منطق الن

املــدين واألمــم املتحــدة  الــرشكاء مــن املجتمــع  ميكــن أن يدعــم 

الحكومــات30 لــي تحقــق أهدافهــا الدوليــة والوطنيــة بعــدة طــرق: من 

ــا التوقعــات  ــؤدي به ــي ت ــة الت ــا عــىل فهــم الكيفي ــاء قدراته خــالل بن

ــات يف  ــات إىل تفاوت ــان والفتي ــي للفتي ــوع االجتامع ــىل الن ــة ع القامئ

مجــاالت مثــل التعليــم وإتاحــة التوظيــف وأوجــه انعــدام املســاواة يف 

مرحلــة البلــوغ؛ ومــن خــالل توفــري مامرســات فُضــىل ترتكــز عــىل األدلة 

يف أســاليب الربامــج والسياســات؛ ومــن خــالل جمــع البيانــات املصنفــة 

عــن آراء كٍل مــن الرجــال والنســاء يف معايــري النــوع االجتامعــي 

وحقــوق األطفــال، وذلــك مــن خــالل بنــاء رشاكات مــع املجتمــع املــدين 

للتنفيــذ الفّعــال للسياســات والربوتوكــوالت والربامــج لتحقيــق أهــداف 

ــة املســتدامة.  التنمي



فهم كيفية ترب�ية األطفال على نحٍو أكرث إنصاًفا 13
من ناحية النوع االجتماعي

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

وتعتــرب القوانــني والسياســات واملامرســات الداعمــة داخــل مراكــز 

ــًة أخــرى  ــدارس وقطــاع الصحــة، طريق ــة وامل ــة اليومي ــة النهاري الرعاي

لتوفــري الدعــم الــذي يحتاجــه الوالِديــن واملربــني للقضــاء عــىل الصــور 

النمطيــة وتعزيــز الصياغــة اإليجابيــة لــألدوار االجتامعيــة املحــددة لكل 

ــزل ويف املدرســة.  ــال يف املن ــف ضــد األطف ــع العن ــي ومن ــوع اجتامع ن

ــم القوانــني والسياســات لــي تســتهدف تحديــًدا  ولكــن نــادًرا مــا تُصمَّ

ــة لألطفــال يف مجــال النــوع االجتامعــي.  ــة اإليجابي التنشــئة االجتامعي

ويضــم الجــدول أدنــاه أمثلــة عــىل السياســات الوطنيــة. وميكــن الدعــوة 

إليهــا وتنفيذهــا وإنفاذهــا لتعزيــز تنشــئة األطفــال تنشــئة اجتامعيــة 

ــاء  ــق اإلعــالم لبن ــزل ويف املدرســة وعــن طري ــة للجنســني يف املن منصف

مجتمــع أكــرث مســاواة. 

مجاالت كسب الت�أي�يد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للقضاء على التنشئة االجتماعية 
الضارة في مجال النوع االجتماعي وتحقيق المساواة بني الجنسني

التوصيةالحالةالسياسة 

املناهج الدراسية 

ومعدالت االلتحاق 

واإلنجازات 

املنصفة للجنسني

قامــت معظــم بلــدان الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا 

ــوع الجنــس يف االلتحــاق  بســد الفجــوة القامئــة عــىل ن

إىل  التعليــم يف حاجــة  ولكــن جــودة  بالتعليــم.32,31 

تحســني.33 34 مل ترُتَجــم بعــد التغــريات التــي حدثت حتى 

اآلن يف االلتحــاق بالتعليــم واإلنجــازات إىل معــدالت 

أعــىل مــن املشــاركة االقتصاديــة والسياســية للمــرأة، وال 

إىل تغيــريات يف مامرســات الرجــال إزاء تقديــم الرعايــة. 

يعــد التعليــم أمــرًا بالــغ األهميــة، حيــث يتعــرف 

األطفــال عــىل التوقعــات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي - 

أي األدوار التــي ينبغــي أن يقومــوا بهــا يف كســب الــرزق 

ــة - يف ســٍن مبكــرة.35   ــم الرعاي أو تقدي

يجــب أن تشــرتط السياســات خلــو املناهج الدراســية ومامرســات 

ــوع  ــة بالن ــة املتعلق ــور النمطي ــن الص ــدارس م ــس يف امل التدري

ــن  ــب أن تتضم ــال، يج ــبيل املث ــىل س ــز. ع ــي والتميي االجتامع

الــدروس رســائل توضــح أن الرعايــة مهــارة قيِّمــة تعــد مســئولية 

ــىل  ــاوية ع ــة متس ــادرون بصف ــال ق ــع األطف ــع، وأن جمي الجمي

النــوع  النجــاح يف العلــوم والرياضيــات بغــض النظــر عــن 

االجتامعــي. ويجــب أن يتكامــل هــذا مــع السياســات التــي 

األطفــال  لجميــع  آمنــة  أماكــن  املــدارس  تكــون  أن  تكفــل 

ليزدهــروا فيهــا وأن يكــون معيــار التعليــم ممتــازًا بصفــة عامــة. 

ــات للمدرســة  ــة لرصــد حضــور الفتي كــام تعــد الجهــود املكرّس

ــذه  ــل ه ــت مث ــة. يف األردن، ألق ــة يف املنطق ــور الهام ــن األم م

ــاء  ــل يف إبق ــي تتمث ــة الضــارة الت ــىل املامرس ــود الضــوء ع الجه

الفتيــات “حبيســات البيــوت” للقيــام باألعــامل املنزليــة أو 
ــر.36 ــزواج املبك لل
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العقاب البدين

يواجــه األطفــال معــدالت مرتفعــة مــن العنــف يف 

ــا(  ــال )1-14 عاًم ــن األطف ــة م ــغ 80 يف املائ ــزل: أبل املن

عــن تعرضهــم للتأديــب العنيــف )االعتــداء النفــي 

يف  الســابق.37  الشــهر  خــالل  البــدين(  العقــاب  و/أو 

ــتقصائية  ــة االس ــملتها الدراس ــي ش ــة الت ــدان األربع البل

الجنســني  بــني  واملســاواة  الرجــال  بشــأن  الدوليــة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا, أبلــغ نصــف إىل 

ــم  ــن تعرضه ــور ع ــن الذك ــتجيبني م ــاع املس ــة أرب ثالث

ــام  ــة، بين ــاء الطفول ــم أثن ــدي يف منازله ــف الجس للعن

أبلــغ الثلثــان أو أكــرث عــن تعرضهــم للعنــف الجســدي 

عــىل أيــدي املعلمــني أو النظــراء يف املدرســة. يف البلــدان 

ــذه الصــور  ــا له ــا، تعرضــت النســاء أيًض األربعــة جميًع

مــن العنــف الجســدي، ولكــن مبعــدالت أقــل مــن 

الرجــال.38 يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، 

هنــاك عــدد قليــل مــن القوانــني التــي تحظــر العقــاب 

املنــزل. وحتــى  أو يف  الدراســية  الفصــول  البــدين يف 

أيلول/ســبتمرب 2017، كانــت هنــاك ثالثــة دول )إرسائيــل 

وجنــوب الســودان وتونــس( يف منطقــة الــرشق األوســط 

كافــة  يف  البــدين  العقــاب  تحظــر  أفريقيــا  وشــامل 

البيئــات، مبــا يف ذلــك املنــزل، وعــربت حكومــات أربعــة 

دول أخــرى )الجزائــر والبحريــن واملغــرب وعــامن( عــن 

تعهدهــا بإنفــاذ حظــر تــام. حظــرت ثالثــة دول العقــاب 

والرعايــة  البديلــة  الرعايــة  بيئــات  كافــة  البــدين يف 

النهاريــة و12 يف جميــع املــدارس و12 يف املؤسســات 

ــان، عــىل  ــة عــىل جرميــة.39 يف لبن ــة و16 كعقوب العقابي

ســبيل املثــال، يعتــرب العقــاب البــدين قانونيًــا يف املــدارس 

مبوجــب املــادة 186 مــن قانــون العقوبــات والتــي تنــص 

عــىل أن القانــون “يبيــح أنــواع التأديــب التــي تقــع 

عــىل األطفــال مــن والديهــم ومعلميهــم طبًقــا ملــا يقــره 

العــرف”؛ ويف املغــرب، ال يحظــر العنــف إال إذا تســبب 

يف إحــداث إصابــات.40 وتعــد فــرص اإلصــالح القانــوين يف 

ــة. 4142  ــة األهمي ــال بالغ ــذا املج ه

عــىل املســتوى العاملــي، وقعــت جميــع بلــدان الــرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا عــىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل، 

وهــي إحــدى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي توضــح حقــوق 

الطفــل املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والصحيــة 

والثقافيــة.43 يجــب أن تتبــع الترشيعــات املعايــري الدوليــة، طبًقــا 

ــىل  ــص ع ــي تن ــل، والت ــوق الطف ــة حق ــه اتفاقي ــص علي ــا تن مل

ــل  ــبة لتكف ــري املناس ــع التداب ــراف جمي ــدول األط ــذ ال أن “تتخ

للطفــل الحاميــة مــن جميــع أشــكال التمييــز أو العقــاب القامئــة 

عــىل أســاس مــرآز والــدي الطفــل أو األوصيــاء القانونيــني 

عليــه أو أعضــاء األرسة، أو أنشــطتهم أو آرائهــم املعــرب عنهــا 

ــدورة رقــم  ــك، اعتمــدت ال أو معتقداتهــم.”44 وباإلضافــة إىل ذل

ــأن  ــم 8 بش ــام رق ــق الع ــل التعلي ــوق الطف ــة حق ــن لجن 42 م

حــق الطفــل يف الحاميــة مــن العقــاب البــدين وغــريه مــن صــور 

العقــاب الوحشــية أو املهينــة.45 ويجــب بــذل الجهــود لالســتفادة 

مــن عمــل منظــامت ولجــان حقــوق الطفــل للنهــوض بنصوصهــا 

وتنفيذهــا. ويجــب أن تحمــي السياســات وخطــط العمــل 

ــع العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي  ــة ملن ــة الرامي الوطني

املتعلــق باملدرســة جميــع األطفــال مــن العنــف وأن تعــزز 

الروابــط بــني التعليــم وبــني سياســات حاميــة الطفــل وأن تقــوم 

بتضمــني خطــط لتدريــب املوظفــني عــىل منــع العنــف القائــم 

عــىل نــوع الجنــس املتعلــق باملدرســة واالســتجابة لــه، باإلضافــة 
ــتجابة.46 ــالغ واالس ــات اإلب إىل آلي
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اإلجازة

الوالدية/أماكن 

العمل الصديقة 

لألرسة

ثبــت أن إرشاك الرجــال يف مبــادرات تدريــب الوالديــن 

ــة  ــاء يف رعاي ــن مشــاركة اآلب ــد م ــف ويزي يخفــض العن

األطفــال، ولكــن هــذه الربامــج تغيــب إىل حــٍد كبــري عــن 

املنطقــة.47 أكــرث مــن 70 يف املائــة مــن الرجــال يف جميــع 

البلــدان املشــمولة بالدراســة االســتقصائية الدولية بشــأن 

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل أفريقيــا أبلغــوا عــن ذهابهــم مــع 

زوجاتهــم الحوامــل إىل بعــض زيــارات مــا قبــل الــوالدة 

عــىل األقــل )عــىل الرغــم مــن أن مشــاركة الذكــور قــد 

ــم،  ــور وهيمنته ــيطرة الذك ــات س ــدى درج ــس إح تعك

باإلضافــة إىل االهتــامم وتقديــم الرعايــة( مــام ميثــل 

ــال  ــال إرشاك الرج ــة إلرشاك الرج ــول إيجابي ــة دخ نقط

يف أدوار األبــوة التحويليــة يف مجــال النــوع االجتامعــي.

ميكــن أن يكــون تقســيم العمــل بشــكل منصــف عــىل أســاس 

نــوع الجنــس يف املنــزل مبثابــة منــوذج يحتــذى وأن يشــكل 

ــدؤون يف وضــع  ــم حــني يب ــرتة حياته ــال طــوال ف ــاًرا لألطف معي

السياســات  تتضمــن  أن  يجــب  الخاصــة.  عالقاتهــم  معايــري 

مــن  وغريهــم  الصحــة  قطــاع  موظفــي  لتدريــب  نصوًصــا 

ــرشكاء  ــال ك ــىل إرشاك الرج ــة ع ــات االجتامعي ــي الخدم موظف

يف تقديــم الرعايــة عــىل قــدم املســاواة، ولتنفيــذ تدريــب 

الوالديــن لتشــجيع اآلبــاء عــىل االنخــراط منــذ البدايــة يف حيــاة 

ــًدا عــن قطــاع الصحــة، قــد توفــر برامــج محــو  أطفالهــم. وبعي

ــدد،  ــات الج ــة لألمه ــارات املنزلي ــج الزي ــني، وبرام ــة البالغ أمي

والخدمــات املقدمــة لالجئــني واملهاجريــن، مجــاالت أخــرى 

هــذه  تتكامــل  أن  يجــب  وإرشاكهــم.48  اآلبــاء  إىل  للوصــول 

السياســات مــع ظــروف العمــل غــري التمييزيــة ومــع أجــر 

ــني  ــوازن ب ــات الت ــن سياس ــا م ــراد وغريه ــع األف ــاف لجمي الكف

ــة. ــازة الوالدي ــل اإلج ــاة مث ــل والحي العم

انظــر موجــز األبــوة وتقديــم الرعايــة لالطــالع عــىل مزيــد 

ــات بشــأن خدمــات الدعــم االجتامعــي وسياســات  مــن التوصي

ــة. ــازة الوالدي اإلج

ومــن املهــم أيًضــا اإلقــرار بــأن السياســات الحاليــة قــد تدعــم التنشــئة 

بالنــوع االجتامعــي وحقــوق  االجتامعيــة اإليجابيــة فيــام يتعلــق 

ــوارد  ــر إىل اإلرادة السياســية أو امل ــا تفتق ــورق، ولكنه ــال عــىل ال األطف

ــذ أنشــطة  ــي تنفي ــذ. وال يعن ــا موضــع التنفي ــام لوضعه ــي الع أو الوع

كســب التأييــد للسياســات بنجــاح إقــرار قوانــني وسياســات تحويليــة يف 

مجــال النــوع االجتامعــي فحســب، وإمنــا يعنــي أيًضــا تحليــل وُمعالجــة 

ــدة، ووضــع  ــذ عــىل مســتويات عدي ــي تحــول دون التنفي ــق الت العوائ

ــا. ــا وخطــط عمله ــات يف موضــع املســاءلة عــن التزاماته الحكوم

توصيات لتغي�ريات السياسات التحويلية 
في مجال النوع االجتماعي 

يجــب أن تكــون جهــود كســب التأييــد التــي تُبــذل لإلســهام يف التنشــئة 

االجتامعيــة اإليجابيــة مــن ناحيــة النــوع االجتامعــي تحويليــة بالنســبة 

ــوع االجتامعــي وأن تســتند إىل حــركات حقــوق األطفــال وحقــوق  للن

املــرأة وتخضــع للمســاءلة أمامهــا. تــرد أدنــاه بعــض املبــادئ التوجيهيــة 

لهــذا العمــل. ويُقصــد مــن التوصيــات أن تكــون مبثابــة إرشــادات 

إقليميــة، وينبغــي أن يتــم تكييفهــا أكــرث بالنســبة للســياق ومواءمتهــا 

لالســتخدام عــىل املســتوى الوطنــي. 

وضــع تركيــز جهــود كســب التأييــد مــن اجــل التنشــئة االجتامعيــة 	 

األعــم  اإلطــار  داخــل  االجتامعــي  النــوع  مجــال  اإليجابيــة يف 

ــة  ــد تربي ــال ال تع ــوق األطف ــني الجنســني وحق ــدل ب لحــركات الع

األطفــال، الذيــن يعيشــون حيــاة خاليــة مــن العنــف يف املنــزل ويف 

املدرســة مــن خــالل حظــر العقــاب البــدين وجميــع أشــكال العنــف، 

ــم  ــني وتعلي ــة للجنس ــدوة منصف ــاذج ق ــع من ــأون م ــن ينش والذي

تحويــي بالنســبة للنــوع االجتامعــي وخــايل مــن الصــور النمطيــة، 

ــة ســوف تســهم يف  ــل هــذه الرتبي ــا. ولكــن مث ــة يف حــد ذاته نهاي

تحقيــق املزيــد مــن املســاواة بــني الجنســني والعادلــة واالختيــارات 

للجميــع. وعنــد القيــام بهــذا العمــل، يصبــح التنــوع عامــالً أساســيًا 

ــات والرجــال والنســاء. وهــو يشــمل الســاللة  ــان والفتي ــني الفتي ب

ــم  ــني مفاهي ــن ب ــف، م ــة التوظي ــي وحال ــامء الدين ــة واالنت والطبق

ــة وأوجــه انعــدام مســاواة،  ــق هيكلي ــّوع عوائ ــق التن أخــرى.  يخل

ــا  ــة بســبب منحه ــات” الفردي ــر األكــرب عــىل بعــض “الهوي ــا األث له

ــن  ــف. وم ــر العن ــا لخط ــد أو تعريضه ــم الجي ــل للتعلي ــا أق فرًص

ــم باعتبارهــا “حجــٌم واحــد  املؤكّــد أن السياســات ال ينبغــي أن تُصمَّ

ــع”.  يناســب الجمي

بنــاء التحالفــات بــني املنظــامت غــري الحكوميــة املحليــة يف مجــال 	 

حقــوق املــرأة وحقــوق األطفــال والتــي تعمــل بالفعــل يف موضــوع 

ــني  ــوع االجتامعــي وب ــة يف مجــال الن ــة اإليجابي التنشــئة االجتامعي

ــك  ــان وتل ــال والفتي ــع الرج ــة م ــة العامل ــري الحكومي ــامت غ املنظ

العاملــة مــع الشــباب. ويتمثــل الهــدف يف تحديــد األهــداف 

املشــرتكة ورســم خرائــط للعواقــب غــري املقصــودة املحتملــة. 

ســوف يــؤدي بنــاء التحالفــات هــذا إىل تقويــة جهــود كســب 

التأييــد وســوف ضمــن أن تكــون أهــداف كســب التأييــد بالنســبة 

للسياســات مشــرتكة وشــاملة وخاضعــة للمســاءلة أمــام احتياجــات 

ــيني. ــة الرئيس ــاب املصلح أصح

مــة جيــًدا لتدريــب الوالديــن والتثقيــف والتي 	  تنفيــذ حمــات ُمصمَّ

تســتهدف اآلبــاء عــىل وجــه التحديــد أو تتضمنهــم يف أقــرب وقــت 

ممكــن يف عمليــة تربيــة الطفــل. ويعــد هــذا أمــرًا رئيســيًا لتعزيــز 
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املزيــد مــن املســاواة يف أعــامل الرعايــة واألعــامل املنزليــة وللتأثــري 

أيًضــا بصــورة إيجابيــة عــىل األطفــال يف هــذه املنــازل. ويجــب أن 

ــب  ــاليب التأدي ــىل أس ــي ع ــب العم ــج التدري ــذه الربام ــح ه تتي

ــعور  ــىل الش ــة ع ــة خاص ــال بصف ــجع الرج ــة، وأن تش ــري العنيف غ

ــة غــري مدفوعــة األجــر وتحمــل  بقدرتهــم عــىل أداء أعــامل الرعاي

ــة خاصــة  ــد بصف ــن املفي ــون م ــن أن يك ــا.  ميك مســئوليتها وتوليه

اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة أو القصــص أو أمثلــة أخــرى للرجــال 

يف املنطقــة الذيــن ميثلــون بالفعــل قــدوة يف مجــال األبــوة.

العمــل يف إطــار نظــم التعليــم لتعزيــز األمنــاط اإليجابيــة للتنشــئة 	 

االجتامعيــة يف مجــال النــوع االجتامعــي منــذ وقــٍت مبكــر. وميكــن 

أن يتضمــن هــذا اإلجــراءات التاليــة:

ــأن 	  ــي بش ــوع االجتامع ــة بالن ــة املتعلق ــور النمطي ــّدي الص تح

األدوار االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة لــكٍل مــن الرجــال 

والنســاء يف الكتــب املدرســية واملناهــج الدراســية، والقضــاء 

عليهــا، وتنفيــذ نظــام تعليــم تحويــي للنــوع للفتيــان والفتيــات 

يســتند إىل املدرســة؛

ــايس 	  ــف األس ــمل التثقي ــي يش ــني ل ــب املعلم ــع يف تدري التوس

يف مبــدأ النــوع االجتامعــي والتنشــئة االجتامعيــة يف مجــال 

النــوع االجتامعــي وورش العمــل العمليــة بشــأن التأديــب غــري 

ــال؛  ــف لألطف العني

مساءلة املعلمني عند استخدامهم العنف ضد األطفال؛	 

تدريــب املعلمــني وغريهــم مــن موظفــي املدرســة عــىل التعــرف 	 

عــىل حــاالت اإلســاءة إىل األطفــال واالســتجابة لهــا; 

تنفيــذ حمــالت وجهــود قامئــة عــىل املدرســة للوصــول إىل 	 

الفتيــان والفتيــات يف ســن مبكــرة بشــأن تقاســم تقديــم 

الرعايــة والعمــل املنــزيل، وتعزيــز العالقــات اإليجابيــة املنصفــة 

ــات؛ ــان والفتي ــني الفتي ــف ب ــن العن ــة م ــني والخالي للجنس

ــباب 	  ــال والش ــا األطف ــج يقوده ــطة برام ــر أنش ــل وتطوي متوي

ــني.  ــني الجنس ــاواة ب ــوض باملس للنه

ــام أو 	  ــاع الع ــواء يف القط ــيني، س ــامء السياس ــم الزع ــد ودع تحدي

ــة  ــخصيات الرياضي ــني والش ــامء الديني ــدين، والزع ــع امل يف املجتم

والعامــة الذيــن يدعمــون املســاواة بــني الجنســني، باعتبارهــم مــن 

ــادة  ــار القي ــات وإظه ــري السياس ــه تغي ــن لتوجي ــاء الظاهري الحلف

الشــخصية دعــاًم لحقــوق األطفــال؛ والنــامذج املنصفــة والعطوفــة 

للرجولــة؛ والنــامذج املســتقلة واملُمّكنــة مــن األنوثــة لألطفــال 

ــي  ــم الدين ــالل التعلي ــن خ ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــزل ويف املدرس يف املن

ــة.  والرياض

العمــل مــع رشكات القطــاع الخــاص املناســبة للقضــاء عــىل الرســائل 	 

املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي الضــارة يف اإلعالنــات ويف تصميــم 

اللعــب التــي تتســم بالحيــاد عــىل أســاس النــوع االجتامعــي وغريها 

مــن املنتجــات لألطفــال، ويف تصميــم ألعــاب الفيديــو ومحتواهــا.

ــي 	  ــة الت ــىل األدل ــة ع ــات القامئ ــج واملنص ــاث والربام ــد األبح تولي

تســتمد معلوماتهــا وقوتهــا الدافعــة من أهــداف التنمية املســتدامة 

– وبخاصــة الهــدف رقــم 4 بشــأن التعليــم والهــدف رقــم 5 بشــأن 

املســاواة بــني الجنســني والهــدف رقــم 16 بشــأن املجتمعــات 

ــام  ــامل ع ــُكي لجــدول أع ــذ ال ــهم يف التنفي ــي تس ــاملة – والت املس

ــي. ــوع االجتامع ــث الن ــن حي 2030 عــىل نحــو متجــاوب م

ــذ 	  ــر وتنفي ــم وتطوي ــارشة يف تصمي ــال مب ــارة وإرشاك األطف استش

الربامــج والسياســات التحويليــة يف مجــال النــوع االجتامعــي، مبــا يف 

ذلــك يف املنتجــني والــرشكاء مــن الشــباب لتصميــم أســلوب للرســائل 

يدعــم املســاواة بــني الجنســني.

بنــاء الــرشاكات مــع وســائل اإلعــام الجديــدة والتقليديــة لتوســعة 	 

ــوع  ــة الن ــن ناحي ــة م ــائل التحويلي ــالت والرس ــروز الحم ــاق وب نط

االجتامعــي، والتشــكيك يف الصــور النمطيــة واألدوار التقليديــة 

التوجهــات  إىل  اســتناًدا  والنســاء،  والفتيــات  والرجــال  للفتيــان 

اإليجابيــة نحــو التغيــري. وقــد تتضمــن هــذه الــرشاكات أدوات 

ــتناد إىل  ــالم واالس ــال اإلع ــني يف مج ــدرات للعامل ــاء ق ــة وبن عملي

األعــامل األدبيــة والفنيــة والثقافيــة املوجــودة بالفعــل والتــي 

ــة؛  ــة اإليجابي ــص الرجول ــن خصائ ــائل ع ــن رس تتضم

البــدء مبكــرًا واســتخدام نهــج متعــدد القطاعــات وكل لــي تكــون 	 

الرســائل أكــرث إنصافـًـا للجنســني. تحــدث عمليــة التنشــئة االجتامعية 

يف مجــال النــوع االجتامعــي عــرب منــوذج إيكولوجــي )إطــار للعالقات 

الفرديــة املتفاعلــة ومســتويات املجتمــع املحي/املجتمــع األعــم49(، 

ولذلــك يجــب أن يبنــي صّنــاع السياســات جهــوًدا شــاملة ومنســقة 

عــرب القطاعــات لتحقيــق أكــرب قــدر مــن الفعاليــة.  العمــل مســتمر 

يف املنــزل ويف املــدارس ومــن خــالل برامــج وســائل اإلعــالم والرياضــة 

مــن أجــل تفكيــك الصــور النمطيــة الضــارة املتعلقــة بالنــوع 

االجتامعــي، مثــل تلــك املتعلقــة بتعليــم الفتيــات والشــابات ومتكــني 

ــال  ــك األمث ــي: تفكي ــا ي ــكات م ــن التكتي ــن أن تتضم ــرأة. وميك امل

التــي تحتــوي عــىل رســائل متعلقــة بالنــوع االجتامعــي؛ والتشــكيك 

ــات  ــل صف ــان )مث ــص املرتبطــة بالفتي ــة بالخصائ ــكار املتعلق يف األف

“القــوة” أو “القســوة”( أو املرتبطــة بالفتيــات )مثــل صفــات “الرقة” 

أو “العاطفيــة”(؛ أو باســتخدام ألعــاب أو أعــامل فنيــة الستكشــاف 

ــىل يجــب  ــة املث ــي. ويف الحال ــوع االجتامع ــة بالن ــات املتعلق التوقع

أن يكــون هــذا عــىل املــدى الطويــل ومــع إضفــاء الطابــع املؤســي 

ــا قصــري األمــد.  بــدالً مــن أن يكــون تدريبً

الســعي بنشــاط لتحويــل التوقعــات وأوجــه عــدم التــوازن يف 	 

الســلطة املتعلقــة مبعايــري النــوع االجتامعــي، وبخاصــة تلــك التــي 

تقــّوى منــذ ســن مبكــرة والتــي تحــدد األدوار التــي ميكــن للرجــال 

ــا. ويتعلــق هــذا، بصفــة  والنســاء القيــام بهــا يف املنــزل أو اقتصاديً

ــزِّز النظــر إىل الرجــال باعتبارهــم  ــي تع ــري الت ــك املعاي خاصــة، بتل

ــا عــن اإلعالــة والحاميــة، وإىل النســاء باعتبارهــن  املســئولني حريً

ــذا  ــن ه ــد يتضم ــة. وق ــم الرعاي ــة أو تقدي ــن الرتبي ــئوالت ع مس

تنفيــذ حمــالت مســتلهمة مــن حملــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

مثــل HeForShe والتوســع فيهــا، مبــا يف ذلــك حملــة هيئــة األمــم 

 :MenCare حملــة  أو  رجــل”،  “ألين  بعنــوان  للمــرأة  املتحــدة 

ــاء، ومــن خــالل العمــل مــع وســائل اإلعــالم. ــة لآلب ــة العاملي الحمل
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إلقــاء الضــوء عــى اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة اإليجابيــة لرتبية 	 

األطفــال بطريقــة تعــدل بــني الجنســني يف املنــزل ويف املدرســة، مــع 

اســتخدام نهــج قائــم عــىل الحقــوق. عــىل ســبيل املثــال، ثبــت أن 

ــني الجنســني  ــان للمســاواة ب ــول الفتي ــاء تســهم يف قب مشــاركة اآلب
ويف إحســاس الفتيــات باالســتقالل والتمكــني.50

الخالصة
لــن تتحقــق املســاواة الكاملــة بــني الجنســني يف الرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا يف مرحلــة البلــوغ إال حــني يُــرب األطفــال عــىل نحــٍو منصــف، 

وحــني مُيــارس النمــوذج الســلويك للمســاواة بــني الجنســني بشــكل يومــي 

ــأن  ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــدم الدراس ــة. تق ــزل ويف املدرس يف املن

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

ــوع االجتامعــي  ــة يف مجــال الن ــة للربمجــة التحويلي ــة قوي ــا أدل أفريقي

وللدعــوة القامئــة عــىل األدلــة وتظهــر أثــر الوالديــن عــىل كيفيــة تنشــئة 

ــري. ويكمــن  ــة األوســع يف تشــكيل هــذه املعاي ــة البيئ األطفــال، وأهمي

التحــدي املســتقبي يف كســب التأييــد للمزيــد مــن السياســات الداعمة، 

وإرشاك الــرواد السياســيني وتحويــل املعايــري االجتامعيــة القامئــة التــي 

ــات  ــات واملامرس ــالل السياس ــن خ ــة م ــري املنصف ــلوكيات غ ــم الس تدي

التحويلــة مــن ناحيــة النــوع االجتامعــي.
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