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

ــادرات املجتمــع  ــدة ومب ــة الجدي ــا بفعــل السياســات الحكومي مدفوًع

املــدين – يف مــؤرشات الصحــة والتعليــم، كــام تشــهد تقدًمــا يف اتجــاه 

تحقيــق املزيــد مــن املســاواة بــني النســاء والرجــال والنهــوض بحقــوق 

املــرأة. ولكــن، كــام هــو الحــال يف جميــع مناطــق العــامل، هنــاك طريــق 

طويــل ينبغــي أن يُقطــع قبــل أن تحصــل النســاء عــىل املســاواة 

الحقيقــة مــع الرجــال. 

ــي  ــرب قطاع ــدم ع ــة شــهدت بعــض التق ــن أن املنطق ــم م ــىل الرغ وع

الصحــة والتعليــم، إال أن مشــاركة املــرأة االقتصاديــة والسياســية ال 

ــة  ــق القانوني ــتمر العوائ ــامل.1  وتس ــتوياتها يف الع ــل مس ــني أق ــزال ب ت

ــول إىل  ــة الوص ــل وإمكاني ــرص العم ــرأة، وف ــوق امل ــن حق ــد م يف الح

ــزم املؤسســات بعــد – ســواء مــن خــالل السياســات  ــة، ومل تلت العدال

ــني  ــاواة ب ــني، أي املس ــني الجنس ــة ب ــاواة الكامل ــات – باملس أو املامرس

ــة إىل  ــاة. وبالضاف ــب الحي ــة جوان ــمل كاف ــي تش ــال الت ــاء والرج النس

ــون  ــى أن يك ــق مبعن ــي تتعل ــة الت ــات االجتامعي ــوِّي التوقع ــك، تق ذل

املــرء رجــالً أو امــرأة – يف العمــل ويف املنــزل – مــن أوجــه عــدم 

ــك. ــاواة تل املس

َمــت الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني  ُصمِّ

الجنســني – الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا إللقــاء نظــرة كُليّــة عــىل 

حيــاة الرجــال والنســاء يف املنــزل ويف العمــل. انطــوت الدراســة2 عــىل 

ــال  ــن الرج ــخص )م ــن 10,000 ش ــرب م ــا يق ــع م ــالت م ــراء مقاب إج

ــدو  ــرأة وبرومون ــدة للم ــم املتح ــة األم ــادة هيئ ــت قي ــاء(، تح والنس

ــة  ــت العين ــث تضمن ــان )حي ــرص ولبن ــني يف م ــث املحلي ورشكاء البح

الجئــني ســوريني( واملغــرب وفلســطني الستكشــاف العديــد مــن الصــور 

ــدان،  ــال والنســاء يف هــذه البل ــا بالرج ــي يشــيع ارتباطه ــة الت النمطي

وإلقــاء الضــوء عــىل املســارات نحــو املســاواة.

تســتند هــذه املذكــرة التوجيهيــة إىل بيانــات وتوصيــات مســتقاة 

مــن مفهــوم الرجولــة: نتائــج مــن الدراســة االســتقصائية الدوليــة 

ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــني – ال ــني الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج بش

ــة  ــا3 بشــأن موضــوع اإلرساع مبشــاركة الرجــال يف أعــامل الرعاي أفريقي

غــري مدفوعــة األجــر مــن أجــل رفــاه األطفــال والنســاء والرجــال 

تقــّدم  باملــرأة. وهــي  االقتصــادي  للنهــوض  واملجتمعــات ودعــاًم 

خطــوات وإرشــادات ذات توجــه عمــي بشــأن األســلوب الــذي ميكــن 

أن يقــوم مــن خاللــه لــرشكاء املجتمــع املــدين والجهــات الفاعلــة لألمــم 

ــات  ــة سياس ــىل بيئ ــري ع ــج والتأث ــة الربام ــم ومواءم ــدة بتصمي املتح

ــي  ــات الت ــزل. ويُقصــد مــن التوصي تعــزز املســاواة يف العمــل ويف املن

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

ــا أكــر بالنســبة للســياق ومواءمتهــا لالســتخدام عــىل  ــم تكييفه أن يت

املســتوى الوطنــي. وتعــد هــذه الجهــود شــديدة األهميــة مــن أجــل 

ــام  ــول ع ــتدامة بحل ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــق أه تحقي

2030. أُنِتَجــت هــذه املذكــرة التوجيهيــة باالقــرتان مــع ثــالث مذكــرات 

ــة  ــات التنشــئة االجتامعي ــة أخــرى بشــأن موضوع ــة مواضيعي توجيهي

الخاصــة بالنــوع االجتامعــي، والعنــف ضــد املــرأة والشــباب واملســاواة 

ــني الجنســني.  ب

حالة تنشئة األطفال وتقديم الرعاية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا4

وبالرغــم مــن أن األطفــال يف الــرشق األوســط أكــر احتــامالً ألن يعيشــوا 

يف أرس معيشــية تضــم الوالديــن مًعــا، وبصحبــة أفــراد مــن األرسة 

املوّســعة باملقارنــة مبعظــم املناطــق األخــرى، إال أن متوســط عــدد أفــراد 

األرسة آخــٌذ يف التناقــص يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا: إذ تــرتاوح 

معــدالت الخصوبــة مــن أقــل قليــالً مــن طفلــني لــكل امــرأة يف لبنــان 

ــربات  ــدان والخ ــر الوال ــطني.567 يؤث ــا يف فلس ــال تقريبً ــة أطف إىل أربع

املكتســبة يف املنــزل تأثــريات واضحــة وواســعة النطــاق وطويلــة األمــد 

عــىل األطفــال. ويف الحالــة املُثــىل، تخلــو املنــازل مــن العنــف وتــرضب 

ــا  ــل مجــاالت يتقاســم فيه ــني الجنســني: إذ مُتثِّ ــة عــىل املســاواة ب أمثل

والداهــم رعايــة األطفــال والعمــل املنــزيل عــىل قــدم املســاواة. 

يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، ال تــزال مســؤولية تربيــة األطفــال 

ــغ  ــاء. ويبل ــق النس ــىل عات ــر، ع ــب األم ــع، يف غال ــزل تق ــة باملن والعناي

متوســط الوقــت الــذي تقضيــه النســاء يف العمــل غــري مدفــوع األجــر 

ــني  ــال املتزوج ــدد الرج ــد ع ــال،8 وال يزي ــه الرج ــا يقضي ــف م 4.5 ضع

الذيــن أبلغــوا عــن قيامهــم مؤخــرًا مبهــام يُنظــر إليهــا باعتبارهــا ضمــن 

مســؤولية النســاء يف املنــزل، مثــل إعــداد الطعــام أو التنظيــف أو 

ــن  ــد م ــال إىل واح ــرش رج ــن كل ع ــد م ــن واح ــال، ع ــتحامم األطف اس

ــالث رجــال.  كل ث

كــام تستكشــف األبحــاث الَكميّــة للدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن 

الرجــال واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

ــع  ــة، م ــم الرعاي ــة بتقدي ــي املحيط ــوع االجتامع ــري الن ــا، معاي أفريقي

تأكيــد األصــوات اإلقليميــة عــىل اســتمرار األدوار االجتامعيــة املحــددة 

لــكل نــوع اجتامعــي، عــىل الرغــم مــن أنهــا تحتــوي أيًضــا عــىل ملحــات 

للرجــال املنخرطــني بالفعــل يف حيــاة أطفالهــم: 

“المســؤولية األساســية للرجــل هــي العمــل وكســب 

األخــرى  المســؤولية  فت�تحمــل  المــرأة  أمــا  الــرزق. 

المتعلقــة باالعتنــاء بالمنــزل واألطفــال،” – رجــل يبلــغ 

hhhhhhhhhhhhhh القاهــرة”  عاًمــا،   62 العمــر  مــن 

“كان ألبــي أكــر ت�أثــر فــي حياتــي. فقــد وضعنــي علــى 

الطريــ�ق الصحيــح. 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. 

القــراءة  يحــرم  كان  ألنــه  راجــح  عقــل  ذا  كان  ولكنــه 

لعــب هــذا دوًرا هاًمــا فــي  والثقافــة والمــرأة. وقــد 

تشــكيل شــخصيتي.” - امــرأة تبلــغ مــن العمــر 58 عاًمــا 

ggggggggggggggg .فــي قريــة بالقــرب مــن رام اهلل
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يف مــرص ولبنــان، ميكــن أن يكــون عمــل النســاء خــارج املنــزل حافــزًا 

ملزيــد مــن مشــاركة الرجــال يف األعــامل اليوميــة وتقديــم الرعايــة. مــن 

ــن  ــة( الذي ــرص )10 يف املائ ــال يف م ــة للرج ــة القليل ــبة املئوي ــني النس ب

ــة عــن مشــاركتهم يف  ــغ 45 يف املائ ــدواٍم كامــل، أبل تعمــل زوجاتهــم ب

األعــامل املنزليــة، وهــي عــدد أكــر كثــريًا مــن الرجــال الذيــن ال تعمــل 

زوجاتهــم خــارج املنــزل )أقــل مــن 25 يف املائــة(. باملثــل، يف لبنــان أبلــغ 

الرجــال الذيــن تعمــل زوجاتهــم بــدواٍم كامــل أنهــم يقومــون باملزيــد 

مــن األعــامل املنزليــة.9 

ــرشق األوســط  ــة ال ــة يف منطق ــة األنثوي ولكــن ُمشــاركة القــوى العامل

ــث  ــامل، حي ــاركات يف الع ــني أدىن املش ــن ب ــزال م ــا ال ت ــامل أفريقي وش

تــرتاوح مــا بــني 17 يف املائــة إىل 25 يف املائــة يف فلســطني ومــرص عــىل 

الرتتيــب10 )يف حــني تبلــغ مشــاركة القــوى العاملــة مــن الذكــور 69 يف 

ــا  ــاء اجتامعيً ــال والنس ــود الرج ــب(1112 ويتع ــىل الرتتي ــة و%76 ع املائ

عــىل رؤيــة أن دور املــرأة األســايس هــو أن تكــون أًمــا أو مقدمــة رعايــة، 

وأن الهــدف الرئيــي للرجــل أن يصبــح معيــالً وكاســبًا للــرزق. وتؤثــر 

هــذه األدوار التــي يبنيهــا املجتمــع عــىل الســلوكيات والتوجهــات، 

وتحــد مــن الفــرص وتنشــئ عوائــق أمــام مشــاركة النســاء االقتصاديــة 

ــة.  ــم الرجــال للرعاي وتقدي

لتغيــري هــذه املعايــري االجتامعيــة، يلــزم إعــادة تشــكيل األفــكار 

ــزل، وهــو األهــم.  ــام ســواء يف العمــل، أو يف املن ــة تقســيم امله املتعلق

ــربز  ــة، ت ــم الرعاي ــىل تقدي ــال ع ــجيع الرج ــر بتش ــق األم ــني يتعل وح

ــاط: ــض األمن بع

يف كافـــة البلـــدان الأربعـــة التـــي شـــملتها الدراســـة االســـتقصائية 	 

ـــة  ـــني يف منطق ـــني الجنس ـــاواة ب ـــال واملس ـــأن الرج ـــة بش الدولي

ـــن  ـــال الذي ـــَد أن الرج ـــا، ُوِج ـــال أفريقي ـــط وش ـــرق األوس ال

كان آباؤهـــم قـــد شـــاركوا فيـــا يعتـــر مـــن الناحيـــة التقليديـــة 

ـــري  ـــامالً بكث ـــر احت ـــم، أك ـــك ألطفاله ـــوا ذل ـــويًا، وعلم ـــاً نس عم

ـــم.  ـــيء يف زيجاته ـــس ال ـــل نف ـــن فع ـــوا ع ألن يُبلغ

ــزاع يف 	  ــن أو النـ ــدام األمـ ــاع انعـ ــن أن أوضـ ــم مـ ــىل الرغـ عـ

ـــق  ـــام يف املناط ـــا، ك ـــال أفريقي ـــط وش ـــرق األوس ـــة ال منطق

األخـــرى، لهـــا آثـــار جســـدية وعقليـــة وعاطفيـــة مدمـــرة، إال 

ـــة  ـــول يف األدوار االجتامعي ـــا إىل تح ـــؤدي أيًض ـــن أن ت ـــا ميك أنه

املحـــددة لـــكل نـــوع اجتامعـــي. ويف حالـــة بعـــض الالجئـــني 

ـــد  ـــام الرجـــال باملزي ـــال، ق ـــان، عـــىل ســـبيل املث الســـوريني يف لبن

ــني أدى التـــرشد  ــال حـ ــة األطفـ ــة أو رعايـ ــن األدوار املنزليـ مـ

الناجـــم عـــن النـــزاع إىل فقـــدان الوظيفـــة أو الدخـــل. ويف حالـــة 

الرجـــال املســـجونني وزوجاتهـــم يف فلســـطني، تغـــريت األدوار 

ــل  ــا بفعـ ــي أيًضـ ــوع اجتامعـ ــكل نـ ــددة لـ ــة املحـ االجتامعيـ

ــب  ــن كسـ ــئوالت عـ ــاء مسـ ــت النسـ ــني أصبحـ الـــرضورة، حـ

ـــد هـــذه القصـــص أن بعـــض  ـــاء ســـجن الرجـــال.  وتؤك ـــال أثن امل

الرجـــال ميكـــن أن يقومـــوا بـــأدوار أكـــرب يف تقديـــم الرعايـــة 

ـــم إىل  ـــك حـــني تضطرهـــم ظـــروف حياته ـــون بذل وســـوف يقوم

ـــك. ـــل ذل فع

ـــة، إال 	  ـــة اليومي ـــة الرعاي ـــاء بأغلبي ـــام النس ـــن قي ـــم م ـــىل الرغ ع

أن أغلبيـــة الرجـــال عـــروا عـــن رغبـــة يف زيـــادة مشـــاركتهم 

شـــملتها  التـــي  البلـــدان  جميـــع  يف  أطفالهـــم.  حيـــاة  يف 

الدراســـة االســـتقصائية، قـــال نصـــف الرجـــال أو أكـــر أن 

ــم،  ــع أطفالهـ ــم مـ ــول دون بقائهـ ــا يحـ ــع وقتًـ ــم يقتطـ عملهـ

ـــن الرجـــال  ـــة م ـــن 80 يف املائ ـــر م ـــر إىل أن أك وأشـــارت التقاري

والنســـاء يف املغـــرب ولبنـــان يوافقـــون عـــىل إعطـــاء إجـــازة 

ــج إىل  ــذه النتائـ ــري هـ ــاء.13  تشـ ــر لآلبـ ــة األجـ ــة مدفوعـ أبويـ

ــة يف  ــال للرعايـ ــم الرجـ ــا تقديـ ــي ميثلهـ ــة التـ ــة الهائلـ الفرصـ

ــني. ــني الجنسـ ــاواة بـ ــب املسـ ــال يف طلـ إرشاك الرجـ

ـــن  ـــة – م ـــم الرعاي ـــىل تقدي ـــال ع ـــجيع الرج ـــاعد تش ـــن أن يس ميك

خـــالل السياســـات واملامرســـات – عـــىل إنشـــاء مســـتقبل تتحـــدد 

فيـــه أدوار الرجـــال والنســـاء طبًقـــا الختياراتهـــم وال تتحـــدد 

مســـبًقا مـــن خـــالل نوعهـــم االجتامعـــي. 

توجيـــه برنامجـــي: الجهود المباشـــرة 
لتعزيـــ�ز مشـــاركة اآلبـــاء فـــي أعمال 

الرعايـــة غـــر مدفوعة األجر
بـــدأ الكثـــري مـــن الرجـــال بالفعـــل يف التفكـــري يف األبـــوة بطـــرق 

ــاركة  ــا مشـ ــل فيهـ ــوٍت تقـ ــم يف بيـ ــأ بعضهـ ــد نشـ ــدة. فقـ جديـ

ــة عمـــل  ــدة نتيجـ ــأدوار جديـ ــوا بـ ــر قامـ ــاء، والبعـــض اآلخـ اآلبـ

زوجاتهـــم خـــارج املنـــزل، ويتـــوق البعـــض إىل مشـــاركة مجديـــة 

ـــن  ـــا م ـــج وغريه ـــذه النتائ ـــن ه ـــتفادة م ـــم. ولالس ـــاة أطفاله يف حي

النتائـــج املُشـــجعة مـــن الدراســـة االســـتقصائية الدوليـــة بشـــأن 

الرجـــال واملســـاواة بـــني الجنســـني يف منطقـــة الـــرشق األوســـط 

وشـــامل أفريقيـــا، ولتحســـني رفـــاه األرس واألطفـــال يف شـــتى 

أنحـــاء املنطقـــة، ميكـــن لواضعـــي الربامـــج أن يتبعـــوا الخطـــوات 

املحـــددة املوضحـــة يف هـــذا القســـم. 

يحتـــاج الوالـــدان، ســـواء النســـاء أو الرجـــال، للدعـــم ويطلبونـــه 

ــأة  ــن وطـ ــف مـ ــج التخفيـ ــة إىل برامـ ــطة. باإلضافـ ــورة نشـ بصـ

ـــة  ـــة الرامي ـــات الحكومي ـــل والسياس ـــن العم ـــات أماك ـــر وسياس الفق

ـــن   ـــب الوالدي ـــج تدري ـــث أن برام ـــر البح ـــن، يظه ـــم الوالدي إىل دع

ـــن  ـــاه - ميك ـــج أدن ـــات الربام ـــق توصي ـــي تطب ـــك الت ـــة تل - وبخاص

أن تكـــون فعالـــة يف إعـــداد آبـــاء وأمهـــات جـــدد لتحمـــل كافـــة 

املهـــام واملســـئوليات املتعلقـــة بتنشـــئة األطفـــال، وأن تكـــون 

ـــتخدام  ـــض اس ـــال وخف ـــاء األطف ـــج من ـــني نوات ـــا يف تحس ـــة أيًض فّعال

العنـــف ضـــد األطفـــال. وميكـــن أن يكـــون ملثـــل هـــذه الربامـــج 

ـــني.14  ـــني الزوج ـــات ب ـــن الخالف ـــد م ـــل يف الح ـــة تتمث ـــدة إضافي فائ

ـــة،  ـــري املُنصف ـــي غ ـــوع االجتامع ـــري الن ـــًرا ملعاي ـــرية، نظ يف حـــاالت كث

ـــم  ـــويل تقدي ـــامالً يف ت ـــر احت ـــات هـــّن األك ـــة أن األمه ونظـــًرا لحقيق

ـــه برامـــج تدريـــب الوالديـــن تحديـــًدا أو حرصيًـــا  الرعايـــة، تَُوجَّ

ـــه لـــكال الوالديـــن، وتفتقـــر الربامـــج إىل  لألمهـــات بـــدالً مـــن أن تُوجَّ

ـــة  ـــي الرعاي ع مقدم ـــجِّ ـــي يُش ـــوع االجتامع ـــىل الن ـــم ع ـــور قائ منظ

عـــىل تدبـــر الصـــور النمطيـــة املرتبطـــة بالفتيـــات والفتيـــان 
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ـــاء  ـــاء اآلب ـــة إقص ـــؤدي مامرس ـــا.15 وال ت ـــاء، وتحّديه ـــات واآلب واألمه

مـــن الحديـــث عـــن رعايـــة األطفـــال إال إىل مزيـــد مـــن ترســـيخ 

التقســـيم غـــري املتســـاوي ألعـــامل الرعايـــة غـــري مدفوعـــة األجـــر 

ــورة  ــاء بصـ ــج اآلبـ ــرشِك الربامـ ــني تُـ ــل، حـ ــزل. ويف املقابـ يف املنـ

مبـــارشة يف تدريـــب الوالديـــن، تُظِهـــُر األدلـــة أن مشـــاركة اآلبـــاء 

زادت مـــن انخراطهـــم املبـــارش يف رعايـــة األطفـــال اليوميـــة، 

ـــزل.16  ـــني يف املن ـــني الجنس ـــاواة ب ـــهد املس ـــن مش ـــري م ـــايل تغ وبالت

ـــاء  ـــد النس ـــزيل ض ـــف املن ـــن العن ـــض م ـــج تخف ـــت أن الربام ـــام ثب ك

ـــة  ـــج تأديبي ـــامد نُه ـــد مـــن اعت ـــاركة، وتزي ـــازل املُش واألطفـــال يف املن

أكـــر إيجابيـــة بـــدالً مـــن العقـــاب البـــدين لألطفـــال.17  

كيـــف يمكننـــا بنـــاء مثـــل هذه الربامج 
والتوســـع فيهـــا فـــي منطقة الشـــرق 

األوســـط وشـــمال أفريقيا؟ 
طبًقـــا لألدلـــة العامليـــة واملامرســـات الواعـــدة يف املنطقـــة، فـــإن 

ــامل  ــاء يف أعـ ــاركة اآلبـ ــن مشـ ــد مـ ــي تزيـ ــج التـ ــل الربامـ أفضـ

الرعايـــة غـــري مدفوعـــة األجـــر يف الـــرشق األوســـط وشـــامل 

ــي: ــا يـ ــق مـ ــي تحقـ ــج التـ ــون الربامـ ــن تكـ ــا ميكـ أفريقيـ

ــت 	  ــي وليسـ ــوع االجتاعـ ــبة للنـ ــة بالنسـ ــون تحويليـ أن تكـ

ـــعى  ـــب أن يس ـــي. يج ـــوع االجتاع ـــاس الن ـــى أس ـــدة ع ُمحاي

ــة  ــلطة الخاصـ ــات السـ ــل ديناميـ ــج إىل تحويـ ــو الربامـ واضعـ

بالنـــوع االجتامعـــي وتعزيـــز عالقـــات أكـــر إنصافًـــا مـــن 

ــورة  ــاء بصـ ــال والنسـ ــني الرجـ ــي بـ ــوع االجتامعـ ــة النـ ناحيـ

مبـــارشة، بـــدالً مـــن تجاهـــل األمـــور الكامنـــة مـــن انعـــدام 

تـــوازن الســـلطات واألفـــكار غـــري املنصفـــة بشـــأن “مـــا 

ينبغـــي عـــىل الرجـــال القيـــام بـــه” و”مـــا ينبغـــي عـــىل 

النســـاء القيـــام بـــه” وااللتـــزام بالحيـــاد إزاء تلـــك األمـــور.18 

وتعتـــرب املناقشـــات الجامعيـــة والحمـــالت وتدريـــب القـــادة 

ــال  ــة الرجـ ــل ومطالبـ ــن العمـ ــادة يف أماكـ ــني والقـ الحكوميـ

والنســـاء بالتدبـــر يف افرتاضاتهـــم بشـــأن أدوار الرجـــال يف 

ــدي  ــام وتحـ ــكل عـ ــزيل بشـ ــل املنـ ــم ويف العمـ ــاة أطفالهـ حيـ

هـــذه االفرتاضـــات مبثابـــة خطـــوة أوىل أساســـية تجـــاه هـــذا 

ـــج  ـــك دم ـــد ذل ـــن بع ـــج. ميك ـــن النوات ـــوع م ـــذا الن ـــق ه تحقي

هـــذه األنـــواع مـــن التدريبـــات واملناقشـــات التـــي تدعـــو إىل 

ــارات  ــلوكيات واملهـ ــن السـ ــة مـ ــاذج أو أمثلـ ــع منـ ــر مـ التدبـ

البديلـــة. ميكـــن إجـــراء هـــذه املحادثـــات مـــع الرجـــال عـــىل 

مســـتوى املجتمـــع املحـــي، ويف املـــدارس ,يف أماكـــن العمـــل 

ويف الجيـــش ومـــن خـــالل قطـــاع الصحـــة يف مســـتوطنات 

ـــن  ـــك م ـــري ذل ـــا، ويف غ ـــن داخليً ـــخاص املرشدي ـــني أو األش الالجئ

ــري  ــردة. تغيـ ــا منفـ ــن أن إجرائهـ ــدالً مـ ــبة، بـ ــات املناسـ البيئـ

األمنـــاط القامئـــة عـــىل النـــوع االجتامعـــي يتطلـــب التحـــدث 

عـــن النـــوع االجتامعـــي مبـــارشًة، طبًقـــا ملفهومـــه يف الـــرشق 

ــا.  األوســـط وشـــامل أفريقيـ

مربع 1

تحوي�ل »مربع الرجل«
ميكــن أن تكــون مناقشــة »مربــع الرجــل« أحــد األنشــطة 

األوليــة االســرتاتيجية يف برنامــج تدريــب الوالديــن التحويليــة 

بالنســبة للنــوع االجتامعــي، وهــي مناقشــة تُنفذهــا املنظامت 

كثــريًا يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك منظمــة كري )CARE( ومؤسســة 

حقــوق اإلنســان اللبنانيــة أبعــاد – مركــز املــوارد للمســاواة بني 

الجنســني، مــع مجموعــات اآلبــاء أو الشــباب. يف هــذا النشــاط، 

ــر  ــة أك ــوا قامئ ــج أن يضع ــاركني يف الربنام ــرِّ املش ــأل املُيَ يس

عــدد ممكــن مــن الكلــامت والخصائــص املرتبطــة وغريهــا مــن 

األفــكار التــي تجــيء إىل ذهنهــم حــني يســمعون كلمــة »كُــن 

رجــالً« أو »كــن رجــالً بحــق«. ســوف يتبــادل املشــاركون نطاقـًـا 

واســًعا مــن األفــكار، البعــض منهــا يســتند إىل الخصائــص 

ــة للرجــال، ولكــن معظمهــا يســتند إىل مفاهيــم يبنيهــا  املادي

املجتمــع عــن الرجولــة يف هــذا الســياق. 

ــة  ــىل تربي ــز ع ــذي يرك ــج ال ــرِّ الربنام ــب ُميَ ــن أن يطل وميك

األطفــال مــن املشــاركني وضــع قامئــة بأشــياء محــددة تتعلــق 

بإطعــام األطفــال واســتحاممهم، وارتدائهــم ملالبســهم وتأديبهم 

وأوجــه رعايــة األطفــال األخــرى. وســوف يُســاعد هــذا املُيــرِّ 

ــي  ــاركني الت ــني املش ــة ب ــم الرعاي ــات تقدي ــم توقع ــىل فه ع

ــب،  ــي. ويف الغال ــوع االجتامع ــىل الن ــاًء ع ــع بن ــا املجتم يبنيه

ــة  ــارص املقرتح ــع العن ــاط جمي ــذا النش ون له ــرِّ ــب املُيَ يكت

داخــل »مربــع« كبــري عــىل ســبورة بيضــاء أو لوحــة ورق قــالب 

أو ســبورة عاديــة. وحــني ميتلــئ املربــع، يُجــري املُيَــرِّ حينئــذ 

محادثــة حاســمة مــع املشــاركني، لبــدء عمليــة تحويــل فهمهــم 

لهــذه التوقعــات القامئــة عــىل النــوع االجتامعــي. 

	 مــاذا يحــدث إذا مل يســتطع رجــل أن يحقــق كافــة معايــري أن 

»يكــون رجــالً بحق«؟ 

	 ما االسم الذي سوف يُطلق عىل مثل هذا الشخص؟ 

	 هل من املمكن حًقا اكتساب كافة هذه الخصائص؟ 

	 كــم مــن هــذه الخصائــص يعتــرب بحــق خصائــص بيولوجيــة 

الجســدية  الصفــات  مــن  طبيعــي  جــزء  أنهــا  )مبعنــى 

للرجــال(، وكــم منهــا يُنشــئها املجتمــع؟ 

ــف  ــا لتعري ــق، طبًق ــالً بح ــح رج ــت أن تصب ــد أن ــل تري 	 ه

»مربــع الرجــل«؟ إذا كان األمــر كذلــك، فلــامذا؟ وإذا مل تكــن 

تريــد ذلــك، فــام هــي الخصائــص الهامــة لنــوع الرجــل الــذي 

ــع ألن تحققــه؟  تتطل
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ـــم نقـــاط دخـــول اســـراتيجية 	  أن تُدمـــج اآلبـــاء وأن تُصمِّ

ــات  ــن بيانـ ــتقاة مـ ــات املسـ ــا للمعلومـ ــاء، طبًقـ إلرشاك اآلبـ

ــاواة  ــال واملسـ ــأن الرجـ ــة بشـ ــتقصائية الدوليـ ــة االسـ الدراسـ

ـــع  ـــة مـــن الرجـــال يف جمي ـــني الجنســـني. أكـــر مـــن 70 يف املائ ب

ــا  ــي تضمنتهـ ــا التـ ــدان الـــرق األوســـط وشـــال أفريقيـ بلـ

ــاواة  ــال واملسـ ــأن الرجـ ــة بشـ ــتقصائية الدوليـ ــة االسـ الدراسـ

ـــل  ـــم الحوام ـــع زوجاته ـــم م ـــن ذهابه ـــوا ع ـــني أبلغ ـــني الجنس ب

إىل زيـــارة واحـــدة أو أكـــر للرعايـــة الصحيـــة قبـــل الـــوالدة. 

ــدرك أن  ــة أن تـ ــة يف املنطقـ ــادات الصحيـ ــىل العيـ ــب عـ يجـ

هـــذه اللحظـــات املبكـــرة مـــن مشـــاركة اآلبـــاء تعتـــرب فرصـــة 

ـــو  ـــىل نح ـــة ع ـــم الرعاي ـــاركني يف أدوار تقدي ـــال مش ـــل الرج لجع

ــر أطفالهـــم.  ــنوات األوىل مـــن عمـ ــدار السـ أكمـــل وعـــىل مـ

وتوزيعهـــا  والنـــرشات  واملـــوارد  املـــواد  تصميـــم  ويجـــب 

عـــىل  اآلبـــاء  تســـاعد  لـــي  ومتعمـــدة،  موجهـــة  بطـــرق 

ـــات  ـــايس يف مامرس ـــدور أس ـــون ب ـــوا يقوم ـــو كان ـــام ل ـــعور ك الش

ــر  ــي ال تُظهـ ــواد التـ ــؤدي املـ ــن أن تـ ــة. وميكـ ــم الرعايـ تقديـ

ســـوى صـــور مقدمـــات الرعايـــة مـــن اإلنـــاث فحســـب و/أو 

تســـتخدم مصطلحـــات تشـــري حرصيًـــا إىل مقدمـــات الرعايـــة 

ــيخ  ــود يف ترسـ ــري مقصـ ــكل غـ ــبب بشـ ــاث أن تسـ ــن اإلنـ مـ

ـــة.  ـــم الرعاي ـــة بتقدي ـــم أدىن عالق ـــس له ـــال لي ـــوم أن الرج مفه

ـــكل  ـــًرا وبش ـــة مبك ـــم الرعاي ـــات تقدي ـــال يف محادث إرشاك الرج

ــم –  ــم – وتُريهـ ــة تخربهـ ــواد موجهـ ــتخدام مـ ــرر، باسـ متكـ

ــاء  ــا كحلفـ ــام بهـ ــم القيـ ــي عليهـ ــة ينبغـ ــم أدوار قويـ أن لهـ

بصـــورة  مصحوبـــة  وكآبـــاء،  وكأزواج  رعايـــة  وكمقدمـــي 

وشـــهادات شـــخصية للمســـاعدة يف القضـــاء عـــىل الصـــور 

ــي.  ــوع االجتامعـ ــة عـــىل النـ ــة القامئـ النـــوع 	 النمطيـ معايـــر  تغيـــر  جهـــود  مـــع  متســـقة  تكـــون  أن 

ـــة.  ـــل يف ُعزل ـــن العم ـــدالً م ـــا، ب ـــاء أيًض ـــني النس ـــي ب االجتاع

ـــال  ـــأن الرج ـــة بش ـــتقصائية الدولي ـــة االس ـــات الدراس ـــر بيان تظه

ـــامل  ـــط وش ـــرشق األوس ـــة ال ـــني يف منطق ـــني الجنس ـــاواة ب واملس

أفريقيـــا أن الســـلوكيات الصلبـــة غـــري املُنصفـــة املتعلقـــة 

ـــٍد  ـــىل ح ـــال ع ـــاء والرج ـــني النس ـــائعة ب ـــي ش ـــوع االجتامع بالن

الصــورة: مؤسســة أبعــاد التــي تتخــذ مــن بــروت مقــًرا لهــا وهــي تقــوم 

بتيســر نشــاط “مربــع الرجــل”.

مربع 2

MenCare حملة
حملــة MenCare هــي جهــد عاملي يهــدف إىل تعزيــز انخراط 

الرجــل كأب وموفـّـر للرعايــة منصــف ومتجــاوب وال يســتخدم 

ــاواة  ــال واملس ــة األرسة األطف ــق رفاهي ــدف تحقي ــف به العن

بــني الجنَســني وصحــة أفضــل بالنســبة لألمهــات واآلبــاء 

ــًدا  ــايل، يف 40 بل ــت الح ــطة، يف الوق ــة نش ــال. والحمل واألطف

ــة  م الحمل عــىل األقــل. ومــن خــالل موقعهــا اإللكــرتوين، تقــدِّ

ــات  ــك امللصق ــا يف ذل ــا، مب ــوارد مجانً ــن امل ــًعا م ــا واس نطاقً

ــة املذكــورة أعــاله:  والصــور التــي تحقــق اإلرشــادات الربامجي

إذ تظهــر اآلبــاء مــن شــتى أنحــاء العــامل باعتبارهــم مشــاركني 

أرسيــني مهمــني وطبيعيــني يف مامرســات تقديــم الرعايــة. 

وميكــن لواضعــي الربامــج يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا 

ــاء  ــارشًة أو اإلبق ــل مب ــودة بالفع ــات املوج ــتخدام امللصق اس

عــىل نفــس اللغــة مــع اســتخدام صــور وقصــص وأمثلــة أكــر 

صلــة بالبيئــة املحليــة.41 ملصقــات حملــة MenCare متاحــة 

men-care.org/ :ــط ــالل الراب ــن خ ــت م ــبكة اإلنرتن ــىل ش ع
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مفهــوم الرجولــة: فيلــم مــن أفــام الدراســة االســتقصائية 

ــة  ــن يف منطق ــن الجنس ــاواة ب ــال واملس ــأن الرج ــة بش الدولي

ــا ــال أفريقي ــط وش ــرق األوس ال

الدراســة  أفــالم  مــن  فيلــم  يقــدم  الرجولــة:  مفهــوم 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني 

يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا ، تــم إعــداده مــن 

ــااًل آخــر  ــدو42 مث ــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبرومون قبــل هيئ

للشــهادات التــي تنــرش منــاذج القــدوة اإليجابيــة. يُلقــي هــذا 

الفيلــم القصــري الضــوء عــىل أربعــة رجــال مــن منطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل أفريقيــا يقــودون جهــود املســاواة ويتحــدون 

الصــور النمطيــة. يف الفيلــم، يؤكِّــد عدنــان مالــي، مقــدم 

ــة دور  ــه، قيم ــل زوجت ــاء عم ــه أثن ــي ألطفال ــة الرئي الرعاي

الرجــل كأٍب ُمشــارك، حيــث يقــول: “أنــا ناشــٌط مــن نشــطاء 

املجتمــع املــدين، وأســتاذ جامعــي ومــزارع. واألهــم، أننــي أٌب 

ــح الفيلــم فوائــد  وزوج، وهــو مــا يــأيت يف املقــام األول.” يوضِّ

ــه،  ــه وأرست ــان وزوجت ــوة بالنســبة لرفــاه عدن املشــاركة يف األب

ــلوكيات  ــل الس ــوة إىل تحوي ــود الدع ــة لجه ــرب أداة قوي ويعت

ــة. ــي يف املنطق ــوع االجتامع ــة بالن املتعلق
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ـــة  ـــال الرعاي ـــال يف مج ـــل الرج ـــام لعم ـــهد الع ـــواء، وأن املش س

ــلويك واســـع  ــة بـــدون تغيـــري سـ لـــن يتحـــول بصـــورة جذريـ

ـــج  ـــىل الربام ـــب ع ـــال. يج ـــاء والرج ـــن النس ـــني كٍل م ـــاق ب النط

التـــي تُـــرشك الرجـــال يف دورهـــم كآبـــاء أن تُنســـق أنشـــطتها 

ــات  ــع الجامعـ ــهن، ومـ ــات أنفسـ ــع األمهـ ــة مـ ــورة لصيقـ بصـ

ـــة  ـــج خاص ـــع أي برام ـــرأة، وم ـــني امل ـــادرات متك ـــائية، ومب النس

برتبيـــة األطفـــال أو صحتهـــم تشـــارك فيهـــا األمهـــات بصفـــة 

ــث  ــدر هيلـ ــة ‘إينجنـ ــر منظمـ ــح تقريـ ــام ينصـ ــية. وكـ أساسـ

ـــرتاتيجيات  ـــني اس ـــن ب ـــق التزام ـــوان “تحقي ـــل‘، بعن ـــاة أفض لحي

النـــوع االجتامعـــي”19 فـــإن “الـــيء املفقـــود بصفـــة عامـــة 

ــام  ــي العـ ــو الوعـ ــد هـ ــز عـــىل جنـــس واحـ ــج يُركـ يف كل نهـ

بالكيفيـــة التـــي تقـــوى بهـــا معايـــري النـــوع االجتامعـــي 

ــع  ــي.”20 ومـ ــع املحـ ــراد املجتمـ ــن أفـ ــرد مـ ــطة كل فـ بواسـ

تقويـــة معايـــري النـــوع االجتامعـــي املتعلقـــة برتبيـــة األطفـــال 

ـــي واألرسة،  ـــع املح ـــراد يف املجتم ـــن األف ـــري م ـــالل الكث ـــن خ م

ـــد  ـــٍس واح ـــىل جن ـــز ع ـــج يُرك ـــن نه ـــل أن يتمك ـــري املحتم ـــن غ م

ــة يف  ــم الرعايـ ــاط تقديـ ــذري يف أمنـ ــري جـ ــداث تغيـ ــن إحـ مـ

ــل  ــن فصـ ــا. مُيِكـ ــامل أفريقيـ ــط وشـ ــرشق األوسـ ــة الـ منطقـ

برامـــج تربيـــة األطفـــال ماديًـــا طبًقـــا للجنـــس – إقـــراًرا 

بـــأن املشـــاركني يشـــعرون يف بعـــض األحيـــان براحـــة أكـــر يف 

ـــا أن  ـــب أيًض ـــن يج ـــًدا – ولك ـــا واح ـــم جنًس ـــي تض ـــات الت البيئ

تكـــون متســـقة مواضيعيًـــا وُمنســـقة وتعاونيـــة. تـــأيت أفضـــل 

نتائـــج الربامـــج مـــن الُنهـــج التعاونيـــة وليـــس التنافســـية يف 

تربيـــة األطفـــال ووضـــع الربامـــج. 

ـــة 	  ـــون نظري ـــة، وأال تك ـــة العملي ـــرص املارس ـــى ف ـــى ع أن تُبن

فحســـب. تتـــاح أفضـــل برامـــج تدريـــب الوالديـــن التـــي 

تشـــمل اآلبـــاء حـــني يكونـــوا قـــد اكتشـــفوا األبـــوة لتّوهـــم، 

ــج  ــة يف نهـ ــات عمليـ ــىل مامرسـ ــج عـ ــذه الربامـ ــوي هـ وتنطـ

ـــج  ـــر األبحـــاث أن اســـتحداث نُه ـــة. تُظه ـــال البديل تنشـــئة األطف

جديـــدة يف تنشـــئة األطفـــال وتوفـــري الفـــرص لآلبـــاء ملامرســـة 

ــن أن  ــة ميكـ ــة وتعليميـ ــة وداعمـ ــة آمنـ ــج يف بيئـ ــذه الُنهـ هـ

ــال  ــؤدي إىل إدخـ ــدين وأن يـ ــاب البـ ــتخدام العقـ ــض اسـ يخفـ

ـــرء  ـــل امل ـــتباقي لتواص ـــكل اس ـــة بش ـــة وتربوي ـــر رأف ـــاط أك أمن

ـــًدا بالنســـبة للشـــباب  ـــه.21 كـــام ميكـــن أن يكـــون مفي مـــع أطفال

مـــن اآلبـــاء أن تقـــدم لهـــم، خـــالل جلســـات التدريـــب، 

ـــق  ـــاركني بعم ـــوا مش ـــن أصبح ـــاء الذي ـــن اآلب ـــذى م ـــاذج تُتح من

ــال.  ــة لألطفـ ــئة اإليجابيـ ــة والتنشـ ــة اليوميـ ــامل الرعايـ يف أعـ

ـــال  ـــئة األطف ـــال تنش ـــي يف مج ـــف الجامع ـــون التثقي ـــوف يك س

يف أفضـــل حاالتـــه حـــني يُقـــدم بطريقـــة توفـــر عمليـــة توفـــر 

املامرســـة الفعليـــة ومـــع تيســـري داعـــم.

كســـب الت�أي�يـــد التخـــاذ إجراءات: إنشـــاء 
بيئـــة تمكينيـــة لتقديـــم الرجـــال للرعايـــة

ــة  ــز الرعاي ــة يف مراك ــات الداعم ــات واملامرس ــني والسياس ــّد القوان تع

النهاريــة اليوميــة لألطفــال يف ســن الحضانــة واملــدارس والقطــاع 

ــن  ــه الوالدي ــذي يحتاج ــم ال ــري الدع ــية يف توف ــة أساس ــي طريق الصح

واآلبــاء. ولكــن، نــادًرا مــا تُصّمــم القوانــني والسياســات لتشــجيع الرجــال 

بصــورة نشــطة عــىل املشــاركة يف أعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر. 

ــك، فــإن أوجــه عــدم املســاواة بــني الجنســني األعــم  وباإلضافــة إىل ذل

ــة  ــري االجتامعي ــا املعاي ــا ال تعززه ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس يف ال

فحســب، ولكنهــا تصبــح عــادًة رســمية وينــص عليهــا القانــون. هنــاك 

30مــن بــني 173 بلــًدا تضــع عــرش عوائــق قانونيــة أو أكــر للنســاء أمــام 

النســاء الســاعيات للحصــول عــىل فــرص العمــل؛ أكــر مــن نصــف هــذه 

ــا.22  ــدان )18( يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقي البل

مربع 3

برنامج األبوة اإليجابية في لبنان 
 MenCare ميثــل برنامــج األبــوة اإليجابيــة دليــل حملــة

إلرشاك الرجــال يف أدوار األبــوة ويف تقديــم الرعايــة ويف صحــة 

وإقليميــة  محليــة  نســخ  ــذت  نُفِّ واألطفــال.  والرضــع  األم 

ُمعّدلــة مــن هــذا الربنامــج يف شــتى أنحــاء العــامل، مبــا يف ذلــك 

ــد مــن  ــد العدي ــان مــن خــالل مؤسســة “أبعــاد”. تُجسِّ يف لبن

الجلســات يف دليــل برنامــج األبــوة اإليجابيــة املبــدأ التوجيهــي 

ــة. عــىل ســبيل  ــد عــىل املامرســة العملي ــذي يقــي بالتأكي ال

املثــال، يف أحــد األنشــطة، يقــي املشــاركون معظــم الجلســة 

يف تغيــري الحفاضــات )لدميــة( واحــًدا تلــو اآلخــر، والتدريــب 

ــق  ــام تطب ــبة. بين ــورة مناس ــل بص ــل الطف ــة حم ــىل كيفي ع

الجلســات التاليــة نفــس مبــدأ “التدريــب يــؤدي إىل اإلتقــان” 

ــج تســوية  مــن خــالل تيســري أنشــطة لعــب األدوار بشــأن نُُه

ــة.  ــب اإليجابي ــزاع وبشــأن أســاليب التأدي الن

ــن  ــذه م ــة وتنفي ــوة اإليجابي ــج األب ــة برنام ــري اآلن تجرب وتج

ِقبــل مؤسســة أبعــاد، وبرومونــدو وهيئــة األمــم املتحــدة 

ــامء يف  ــىل الن ــة ع ــة خاص ــز بصف ــع الرتكي ــان، م ــرأة يف لبن للم

ــني  ــاء اللبناني ــج اآلب ــرشك الربنام ــرة.  يُ ــة املبك ــة الطفول مرحل

والســوريني واألزواج يف بــريوت تربيــة األطفــال النشــطة، بهــدف 

زيــادة مشــاركة الرجــال يف النــامء يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، 

وخفــض عنــف الرشيــك الحميــم وتقليــل العنــف ضــد األطفــال. 

وســوف تســتخدم نتائجــه يف إثــراء إمكانيــة توســعة هــذا النــوع 

مــن مناهــج تربيــة األطفــال الهادفــة إىل تحويــل مفاهيــم النوع 

االجتامعــي يف لبنــان ويف شــتى أنحــاء منطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا. تتــاح ترجمــة دليــل برنامــج األبــوة اإليجابيــة 

باللغتــني اإلنجليزيــة والعربيــة للتنزيــل املجــاين مــن خــالل 

/http://men-care.org/resources/program-p الرابــط: 

http://men-care.org/resources/program-p/ 
http://men-care.org/resources/program-p/ 
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ــدور  ــام ب ــة القي ــة الوطني ــات الفاعل ــدين والجه ــع امل ــن للمجتم وميك

ــل  ــن أج ــة م ــري ذات الصل ــات والجامه ــاع السياس ــىل صّن ــري ع يف التأث

الدعــوة إىل تغيــري السياســات املتعلقــة بــأدوار تنشــئة األطفــال وأعــامل 

ــدة: مــن خــالل  ــد بطــرٍق عدي ــام بكســب التأيي ــة.23 ميكــن القي الرعاي

البيانــات الكتابيــة أو االجتامعــات أو اإلحاطــات مــع صّنــاع السياســات 

وجهــات صنــع القــرار؛ أو مــن خــالل بنــاء الــرشاكات والتحالفــات 

واتخــاذ إجــراءات جامعيــة مــن خاللهــا؛ أو مــن خــالل قيــادة حمــالت 

ــرب  ــالم. تعت ــائل اإلع ــة إلرشاك وس ــود الرامي ــة أو جه ــل املوجه التواص

املشــاركة مــع املجتمــع املــدين املحــي واالســتفادة مــن الشــبكات 

واملنصــات القامئــة أمــرًا حاســاًم لكســب التأييــد بصــورة فّعالــة يف 

ــم  ــة األم ــدو وهيئ ــوم برومون ــا. وتق ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ال

املتحــدة للمــرأة بإنتــاج مذكــرة موجــزة تصــدر يف وقــت الحــق بعنــوان 

فهــم بيــان جــدوى املســاواة بــني الجنســني يف مــكان العمــل، اســتناًدا 

إىل نتائــج مــن الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة 

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

ــات  ــأن السياس ــادات بش م إرش ــدِّ ــي تق ــة، والت ــاث اإلقليمي ــن األبح م

واإلجــراءات الراميــة لتحقيــق املزيــد مــن املســاواة يف مــكان العمل، مع 

ــز عــىل الطــرق التــي ميكــن للمنظــامت والــرشكات مــن خاللهــا  الرتكي

إرشاك الرجــال يف تقديــم الرعايــة ودعــم التمكــني االقتصــادي للمــرأة.

ــة  ــد مــن أجــل السياســات التحويلي ــام بكســب التأيي ومــن املهــم القي

بالنســبة للنــوع االجتامعــي. وتعــد هــذه السياســات هــي تلــك التــي 

م رصاحــًة اإلتاحــة والفــرص املتســاوية لكافــة األشــخاص اقتصاديًــا  تقــدِّ

السياســات  تســعى  كــام  الرعايــة(.  )تقديــم  ومنزليًــا  )التوظيــف( 

التحويليــة بالنســبة للنــوع االجتامعــي بشــكل إيجــايب إىل ُمعالجــة 

ــه  ــي وأوج ــوع االجتامع ــاس الن ــىل أس ــة ع ــارة القامئ ــات الض الدينامي

م الجــدول أدنــاه أمثلــة عــىل  عــدم التــوازن يف الســلطة القامئــة. ويقــدِّ

ــوض  ــة للنه ــي الرامي ــوع االجتامع ــبة للن ــة بالنس ــات التحويلي السياس

ــة. ــال للرعاي ــم الرج بتقدي

االســـتفادة مـــن المعايـــ�ر الدوليـــة: أهداف 
التنميـــة المســـتدامة

هنــاك العديــد مــن اآلليــات الدوليــة )األهــداف والقــرارات ومنصــات 

مــة لوضــع الحكومــات الوطنيــة  العمــل مــن بــني أمــور أخــرى( املُصمَّ

ــني الجنســني عــىل املســتوى  ــز املســاواة ب موضــع املســاءلة عــن تعزي

التأييــد  كســب  لجهــود  مفيــدة  أدوات  مبثابــة  ولتكــون  العاملــي، 

الخاصــة بخطــة  املســتدامة25  التنميــة  أهــداف  تتيــح  املشــرتكة.24 

ــامم العاملــي  ــام 203026 فرصــة الســتدامة االهت ــة املســتدامة لع التنمي

بالقضيــة. وبصفــة خاصــة فــإن هــدف التنميــة املســتدامة رقــم 5 

يهــدف إىل تحقيــق املســاواة بــني الجنســني بحلــول عــام 2030. وهــو 

ــرتكة  ــؤولية املش ــرار باملس ــة 5.4، إىل رضورة اإلق ــا يف الغاي ــو أيًض يدع

عــن أعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر وتقديرهــا وتعزيزهــا. ويعنــي 

هــذا اإلقــرار بالعــبء غــري املتســاوي الــذي تواجــه املــرأة فيــام يتعلــق 

برعايــة األطفــال يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، وتعزيــز كل مــن 

ــة  ــة والبني ــات العام ــات الخدم ــذ سياس ــن تنفي ــة ع ــؤولية الدول مس

التحتيــة والحاميــة االجتامعيــة، واالســرتاتيجيات املحــددة املشــرتكة 

ع مســؤولية الرجــال كــرشكاء متســاويني يف  بــني القطاعــات التــي تُشــجِّ

تقديــم الرعايــة.

ميكــن أن يدعــم املجتمــع املــدين ورشكاء األمــم املتحــدة الحكومــات27 

ــاء  ــة: بن ــادرات التالي ــام باملب ــق هــذا الهــدف مــن خــالل القي يف تحقي

ــة  ــات املتعلق ــا التوقع ــؤدي به ــي ت ــة الت ــم الكيفي ــىل فه ــا ع قدراته

ــكل مــن الرجــال والنســاء إىل هــذا العــبء غــري  بالنــوع االجتامعــي ل

املتســاوي للرعايــة؛ توفــري املامرســات الفضــىل املرتكــزة عــىل األدلــة يف 

الُنهــج الربامجيــة والسياســات لتعزيــز املســؤولية املشــرتكة بــني الرجــال 

ــة األجــر؛ وجمــع  ــة غــري مدفوع ــق بأعــامل الرعاي ــام يتعل والنســاء في

البيانــات املُصّنفــة بشــأن مــا يعتقــده كل مــن الرجــال والنســاء بشــأن 

تقديــم الرعايــة وكيفيــة اســتخدامهم لهــا يف املنــزل؛ وبنــاء رشاكات مــع 

ــورة  ــج بص ــوالت والربام ــات والربوتوك ــذ السياس ــدين لتنفي ــع امل املجتم

ــة بغيــة النهــوض بأهــداف التنميــة املســتدامة مــع الرتكيــز عــىل  فّعال

إرشاك اآلبــاء يف تقديــم الرعايــة كمســار نحــو التقاســم املُنصــف ألعــامل 

الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر واملســاواة بــني الجنســني بشــكل أعــم. 

نقـــاط الدخـــول والغايـــات لكســـب الت�أي�يـــد على 
المســـتوى الوطني 

هنــاك العديــد مــن األمثلــة عــىل السياســات الوطنيــة )املبينــة يف 

الجــدول أدنــاه( والتــي ميكــن كســب التأييــد لهــا، وتنفيذهــا وإنفاذهــا 

ــال  ــة األطف ــاوية يف رعاي ــة واملتس ــال اإليجابي ــاركة الرج ــجيع مش لتش

والعمــل املنــزيل، مــع العمــل عــىل تخفيــف عــبء أعــامل الرعايــة غــري 

مدفوعــة األجــر للجميــع ودعــم املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة. ويجــب 

ــأن  ــة بش ــة القامئ ــات الوطني ــن السياس ــعة م ــة الواس ــم املجموع تقيي

هــذه املوضوعــات يف املنطقــة عنــد مواءمــة هــذه التوصيــات بغــرض 

ــي. ــري السياســات عــىل املســتوى الوطن تغي
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مجــاالت كســب الت�أي�يــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للنهــوض بــأدوار الرجــال فــي 
تقديــم الرعايــة، بمــا فــي ذلــك السياســات “صديقــة األســرة”

التوصيةالحالةالسياسة 

اإلجازة 

الوالدية

ــوالدة –  ــد ال ــدم للنســاء بع ــي تق ــة – الت ــاح إجــازة األموم تت

للنســاء يف كافــة البلــدان يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا،2829 ولكــن 8 اقتصــادات فقــط يف املنطقــة لديهــا إجازة 

ــط.30  ــام فق ــني 1 إىل 3 أي ــا ب ــا م ــرتاوح مدته ــاء، ت ــة لآلب والدي

وال تــزال اإلجــازة الوالديــة، أو اإلجــازة األطــول أمــًدا للوالديــن 

ــون  ــا تك ــادة م ــي ع ــل، والت ــع أو الطف ــة الرضي ــرض رعاي بغ

ــرًا  ــة، أم ــة أو اإلجــازة الوالدي ــرتة إجــازة األموم ــاء ف ــد انته بع

ــون يقــي  ــت مســودة مــرشوع قان َح ــان، اقرُتِ ــادًرا. 31 يف لبن ن

ــا قيــد املراجعــة –  مبنــح إجــازة أبــوة ملــدة 3 أيــام وهــي حاليً

ــة، عــىل الرغــم مــن رضورة اســتمرار  وهــي خطــوة أوىل هام

جهــود توعيــة املســؤولني الحكوميــني والجمهــور بأهميــة منــح 

إجــازات أبــوة أطــول.

ــة  ــازات )األموم ــري إج ــىل توف ــارصون ع ــل املن ــأن يعم ــح ب ويُنص

وغــري  متســاٍو32  بشــكل  مدفوعــة  األبــوة(  أو  الوالديــة  أو 

ــم  ــن ومتكينه ــع الوالدي ــجيع جمي ــك لتش ــل، وذل ــة للتحوي قابل

مــن تحمــل مســؤولية الرعايــة وتربيــة األطفــال عــىل قــدم 

املســاواة. ويجــب أن تتكامــل هــذه السياســات مــع غريهــا مــن 

ــة  ــة العادل ــروف العامل ــل ظ ــألرسة” مث ــة ل ــات “الصديق السياس

ــريه  ــراد وغ ــع األف ــاف لجمي ــر الكف ــري أج ــة، وتوف ــري التمييزي وغ

ــي  بغــرض  ــوع االجتامع ــارات الن ــة العتب ــن السياســات املراعي م

ــاة. ــل والحي ــني العم ــوازن ب ــق الت تحقي

التعليم

قامــت معظــم بلــدان الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا بســد 

الفجــوة القامئــة عــىل نــوع الجنــس يف التســجيل للتعليــم.3334 

ــدالت  ــة إىل مع ــس الدرج ــاز بنف ــذا اإلنج ــم ه ــن مل يرُتَج ولك

للمشــاركة االقتصاديــة والسياســية للنســاء أو إىل معــدالت 

املُراعــي  الجيــد  التعليــم  يعــد  للرعايــة.  الرجــال  تقديــم 

العتبــارات النــوع االجتامعــي أمــرًا بالــغ األهميــة، حيــث 

يتعــرف الشــباب عــىل التوقعــات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي 

– أي األدوار التــي ينبغــي أن يقومــوا بهــا يف كســب الــرزق أو 

ــع  ــني أرب ــالث مــن ب ــة – يف ســٍن مبكــرة. ويف ث ــم الرعاي تقدي

بلــدان شــملتها الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

واملســاواة بــني الجنســني يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا، مل يتســم الشــباب بســلوكيات أكــر إنصافـًـا مــن ناحيــة 

النــوع االجتامعــي باملقارنــة بالرجــال األكــرب ســًنا، مــام يشــري 

إىل الحاجــة لنظــام تعليمــي يقــدم القيــم املنصفــة مــن ناحيــة 

ــوع االجتامعــي يف ســن مبكــرة. الن

ــة يف املــدارس  ــزم املناهــج التعليمي يجــب أن توجــد سياســات تُل

بــأن تكــون تحويليــة فيــام يتعلــق بالنــوع االجتامعــي )مبــا 

ــي  ــوع االجتامع ــة الن ــن ناحي ــة م ــم املُنصف ــز القي ــك تعزي يف ذل

ــه  ــة وأن ــارات الهام ــن امله ــد م ــة يع ــم الرعاي ــوم أن تقدي ومفه

مســؤولية الجميــع(، ويجــب أن تخصــص مثــل هــذه السياســات 

ــق هــذا الغــرض. يجــب أن تســتند هــذه  ــة لتحقي املــوارد الالزم

الجهــود إىل العمــل الحــايل يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك جهــود إزالــة 

ــواد  ــي مــن امل ــوع االجتامع ــور النمطيــة القامئــة عــىل الن الص

التعليميــة. ويجــب أن يتكامــل هــذا مــع السياســات التــي تكفــل 

أن تكــون املــدارس أماكــن آمنــة لجميــع األطفــال ليزدهــروا فيهــا 

ــة.  ــري الدولي ــم باملعاي ــة للتعلي ــودة الفني ــي الج وأن تف
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خدمات 

الدعم 

االجتامعي

ال توجــد مرافــق لرعايــة األطفــال مقدمــة مــن أصحــاب العمــل 

إال يف عــدد محــدود مــن بلــدان الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا )مــرص واألردن( وكذلــك بالنســبة إلعانــات رعايــة 

ــة  ــبة العاملي ــغ النس ــان(.35 تبل ــرص ولبن ــرب وم ــال )املغ األطف

ــدم  ــدان تق ــب يف بل ــي روات ــن تلق ــن ع ــاليت يبلغ ــاء ال للنس

ــف  ــن ضع ــر م ــة أك ــن الحكوم ــة م ــال املدعوم ــة األطف رعاي

مثيلتهــا يف البلــدان التــي ال تقــدم مثــل هــذا الدعــم.36 ورغــم 

أن رعايــة األطفــال املدعومــة مــن الحكومــة ال تســتهدف 

تحديــًدا مشــاركة الرجــال يف تقديــم الرعايــة، إال أنهــا تخفــف 

ــة األطفــال  بشــكل عــام مــن العــبء اإلجــاميل الفــردي لرعاي

ــرأة.  ــادي للم ــني االقتص ــم التمك وتدع

ــا  ــودة وغريه ــة الج ــة عالي ــال املُدَعم ــة األطف ــر رعاي ــب توف يج

مــن اســتحقاقات الضــامن االجتامعــي، مبــا يف ذلــك بــدالت 

الرضائــب أو تخفيضــات الرضائــب أو املدفوعــات – عنــد االقتضــاء 

ــة،  – للوالديــن ومقدمــي الرعايــة37 للتخفيــف مــن عــبء الرعاي

وبخاصــة بالنســبة للوالديــن واألرس ذوي الدخــل املنخفــض. ميكــن 

ع مرافــق رعايــة األطفــال اآلبــاء عــىل القيــام بــدور نشــط  أن تُشــجِّ

ــي  ــة الت ــة املوجه ــطة التوعي ــالل أنش ــن خ ــة م ــم الرعاي يف تقدي

ــام  ــال. وك ــبيل املث ــىل س ــات، ع ــات وفعالي ــم إىل اجتامع تدعوه

هــو الحــال بالنســبة ملُعلمــي املــدارس، يجــب تدريــب موظفــي 

ــارات  ــة العتب ــة املراعي ــة عــىل التنشــئة االجتامعي ــة الصحي الرعاي

النــوع االجتامعــي حتــى ال يُعــزِّزوا الصــور النمطيــة القامئــة عــىل 

ــوع االجتامعــي الضــارة. الن

تدريب 

الوالدين )يف 

قطاع الصحة 

أو القطاعات 

األخرى(

ثبــت أن إرشاك الرجــال يف مبــادرات تدريــب الوالديــن يخفــض 

العنــف ويزيــد مــن مشــاركة اآلبــاء يف رعايــة األطفــال. ولكــن 

تغيــب هــذه الربامــج إىل حــٍد كبــري عــن املنطقــة.38 أكــر مــن 

%70 مــن الرجــال يف جميــع البلــدان املشــمولة بالدراســة 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني 

يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا أبلغــوا عــن 

ذهابهــم مــع زوجاتهــم الحوامــل إىل بعــض زيــارات مــا قبــل 

ــور  ــاركة الذك ــن أن مش ــم م ــىل الرغ ــل )ع ــىل األق ــوالدة ع ال

قــد تعكــس إحــدى درجــات ســيطرة الذكــور وهيمنتهــم، 

ــة  ــل نقط ــام ميث ــة( م ــم الرعاي ــامم وتقدي ــة إىل االهت باإلضاف

دخــول إيجابيــة إلرشاك الرجــال إرشاك الرجــال يف أدوار األبــوة 

ــي.  ــوع االجتامع ــال الن ــة يف مج التحويلي

يجــب أن تتضمــن السياســات نصوًصــا لتدريــب موظفــي قطــاع 

الصحــة وغريهــم مــن موظفــي الخدمــات االجتامعيــة عــىل إرشاك 

الرجــال كــرشكاء يف تقديــم الرعايــة عــىل قــدم املســاواة، ولتنفيــذ 

ــة  ــذ البداي ــاء عــىل االنخــراط من ــن لتشــجيع اآلب تدريــب الوالدي

يف حيــاة أطفالهــم. وبعيــًدا عــن قطــاع الصحــة، قــد توفــر برامــج 

محــو أميــة البالغــني، وبرامــج الزيــارات املنزليــة لألمهــات الجــدد، 

ــاالت  ــن، مج ــني واملهاجري ــباب والالجئ ــة للش ــات املقدم والخدم

أخــرى للوصــول إىل اآلبــاء وإرشاكهــم.39 ويجــب أن تتيــح جهــود 

إرشاك اآلبــاء الوصــول للمعلومــات وأن تتيحهــا باللغــات املحليــة 

ــاء  ــل الرســومات لآلب ــًدا عــن املعلومــات مث ويف صيغــة تعــرب جي

واألرس غــري املتعلمــني.

ــني  ــاواة ب ــم املس ــد تدع ــات ق ــأن السياس ــرار ب ــا اإلق ــم أيًض ــن امله وم

ــات  ــذه السياس ــو ه ــر واضع ــد يفتق ــن ق ــورق، ولك ــىل ال ــني ع الجنس

ــا  ــالزم لوضعه ــريي ال ــي الجامه ــوارد أو الوع ــية أو امل ــإرادة السياس ل

التنفيــذ. كــام أن ســلوكيات صّنــاع السياســات ومنفذيهــا  موضــع 

تجــاه النــوع االجتامعــي هامــة أيًضــا، ويجــب أخذهــا يف االعتبــار. وال 

يعنــي تنفيــذ أنشــطة كســب التأييــد للسياســات بنجــاح إقــرار قوانــني 

وسياســات تحويليــة يف مجــال النــوع االجتامعــي فحســب، وإمنــا يعنــي 

أيًضــا تحليــل وُمعالجــة العوائــق متعــددة الطبقــات التــي تحــول 

ــدة، ووضــع الحكومــات يف موضــع  ــذ عــىل مســتويات عدي دون التنفي

ــا. ــط عمله ــا وخط ــن التزاماته ــاءلة ع املس

توصيـــات لتغيـــ�رات السياســـات 
التحويليـــة فـــي مجـــال النوع 

االجتماعي 
ــاركة  ــإرساع مبش ــة ل ــد املبذول ــب التأيي ــود كس ــون جه ــب أن تك يج

الرجــال يف أعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر مــن أجــل رفــاه األطفال 

والنســاء والرجــال واملجتمعــات تحويليــة بالنســبة للنــوع االجتامعــي، 

وتســتند إىل حركــة حقــوق املــرأة وتخضــع للمســاءلة أمامهــا. تــرد أدناه 

بعــض املبــادئ التوجيهيــة لهــذا العمــل. ويُقصــد مــن هــذه التوصيــات 

ــر  ــا أك ــم تكييفه ــي أن يت ــة، وينبغ ــادات إقليمي ــة إرش ــون مبثاب أن تك

بالنســبة للســياق ومواءمتهــا لالســتخدام عــىل املســتوى الوطنــي.

وضــع تركيــز حمــالت كســب التأييــد إلرشاك الرجــال يف 50 يف املائــة 	 

مــن أعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر يف العــامل داخــل اإلطــار 
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ــة املســتدامة  األعــم لحركــة املســاواة بــني الجنســني وخطــة التنمي

لعــام 2030. ال ميثــل إرشاك الرجــال يف أعــامل الرعايــة نقطــة النهاية 

يف حــد ذاتــه، أو مجــرد أداة تهــدف إىل تحقيــق التمكــني االقتصــادي 

ــد مــن  ــق املزي ــل اســرتاتيجية تهــدف إىل تحقي ــه ميث للمــرأة، ولكن

املســاواة بــني الجنســني والعدالــة وحريــة االختيــار للجميــع. يجــب 

أال يــؤدي العمــل عــىل إرشاك الرجــال والفتيــان يف تقديــم الرعايــة 

إىل إطالــة أمــد أوجــه عــدم التــوازن يف الســلطة مــن خــالل إنشــاء 

أو تعزيــز هيمنــة الرجــال أو مــن خــالل الحــد مــن حقــوق املــرأة 

أو اســتقاللها يف بعــض املجــاالت.

ــة 	  ــة املعني ــة املحلي ــري الحكومي ــامت غ ــني املنظ ــات ب ــاء التحالف بن

بحقــوق املــرأة والتــي تعمــل بالفعــل يف موضــوع أعــامل الرعايــة 

غــري مدفوعــة األجــر، وبــني املنظــامت غــري الحكوميــة التــي 

ــباب،  ــع الش ــل م ــي تعم ــك الت ــان، وتل ــال والفتي ــع الرج ــل م تعم

لتحديــد األهــداف املشــرتكة ورســم خريطــة للعواقــب املمكنــة غــري 

املقصــودة. ســوف يــؤدي بنــاء التحالفــات إىل تعزيــز جهــود كســب 

التأييــد وســوف ضمــن أن تكــون أهــداف كســب التأييــد بالنســبة 

ــق  ــام يتعل ــاءلة في ــة للمس ــاملة وخاضع ــرتكة وش ــات مش للسياس

ــيني. ــة الرئيس ــاب املصلح ــات أصح باحتياج

ــام أو 	  ــاع الع ــواء يف القط ــم، س ــيني ودعمه ــادة السياس ــد الق تحدي

ــاء  ــن الحلف ــم م ــني باعتباره ــاء الديني ــدين، والزع ــع امل يف املجتم

ــري  ــه تغي ــاث لتوجي ــن اإلن ــامت م ــع الزعي ــل م ــن، والعم الظاهري

ــة  ــري املتعلق ــري املعاي ــخيص بتغي ــزام الش ــار االلت ــات وإظه السياس

ــة.  ــال للرعاي ــم الرج بتقدي

إرشاك الرجــال يف الربامــج واملنصــات التــي تسرتشــد بأهــداف 	 

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة واملدفوعــة بهــا، وبخاصــة 

الهــدف رقــم 5 الــذي ينــص عــىل “تحقيــق املســاواة بــني الجنســني 

والتمكــني لجميــع النســاء والفتيــات” واإلســهام يف التنفيــذ الكامــل 

ــي. ــوع االجتامع ــة للن ــة 2030 املراعي لخط

اإلقــرار بتبايــن الرجــال والنســاء )مبــا يف ذلــك امليــل الجنــي 	 

ــني  ــن ب ــف م ــة التوظي ــي وحال ــامء الدين ــة واالنت ــرق والطبق والع

أمــور أخــرى( وُمعالجــة العوائــق الهيكليــة التــي لهــا أعظــم األثــر 

عــىل بعــض الهويــات، إذ تقــدم لهــا فرًصــا أقــل لســبل العيــش أو 

ــًدا  ــاًم واح ــت “حج ــات ليس ــة. السياس ــم الرعاي ــل لتقدي ــاًم أق دع

ــع”.  ــب الجمي يناس

الســعي اإليجــايب لتحويــل التوقعــات املتعلقــة بالنــوع االجتاعــي 	 

وأوجــه عــدم تــوازن الســلطة فيــام يتعلــق بتقديــم الرعايــة، 

املُعــزَّزة بالسياســات، والتــي تحــد األدوار التــي يقــوم بهــا الرجــال 

ــوي  ــي تق ــك األدوار الت ــًدا تل ــا – وتحدي ــا واقتصاديً ــاء منزليً والنس

موقــف الرجــال باعتبارهــم املســؤولني حرصيًــا عــن كســب الــرزق 

أو الحاميــة وموقــف النســاء باعتبارهــن مربيــات أو مقدمــات 

للرعايــة. وقــد يتضمــن هــذا تنفيــذ والتوســع يف حمــالت مســتوحاة 

 HeForShe مــن حمــالت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مثــل حملــة

ــاء.  ــة لآلب ــة العاملي ــة MenCare: الحمل أو حمل

العمــل مــع وســائل اإلعــالم الجديــدة والتقليديــة والفنــون لتوســيع 	 

نطــاق الحمــالت التحويليــة بالنســبة للنــوع االجتامعــي والرســائل 

املتعلقــة بتقديــم الرجــال للرعايــة، وزيــادة ظهورهــا، والتشــكيك يف 

الصــور النمطيــة املحيطــة بــاألدوار القامئــة عــىل النــوع االجتامعــي. 

ــىل  ــرى ع ــة األخ ــن األمثل ــة MenCare، تتضم ــة إىل حمل وباإلضاف

النهــج املبتكــرة حملــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــىل وســائل 

التواصــل االجتامعــي التــي تحمــل عنــوان “ألين رجــل”، أو املرحيــة 

ــة بشــأن  التــي تقدمهــا منظمــة “مــرح أكواريــوم” غــري الحكومي

تجــارب األبــوة والرجولــة يف الربــاط، املغــرب. 

إلقــاء الضــوء عــىل اآلثــار االجتاعيــة واالقتصاديــة اإليجابيــة 	 

ــة، وملشــاركة  ــي رعاي ــاء ومقدم ــة كآب ــال بصــورة كامل إلرشاك الرج

النســاء بصــورة أكــر فعاليــة يف القــوة العاملــة املدفوعــة األجــر، مع 

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

يكــون ملشــاركة اآلبــاء آثــار إيجابيــة عــىل صحــة األطفــال ومنائهــم، 

ورفــاه النســاء والرجــال، وميكــن أن تُســهم يف متكــني مشــاركة املــرأة 

يف القــوة العاملــة املدفوعــة األجــر40. 

الخالصة
لــن تتحقــق املســاواة التامــة إال حــني يتقاســم الرجــال والنســاء 

ــة  ــوى العامل ــاركوا يف الق ــر ويش ــة األج ــري مدفوع ــة غ ــامل الرعاي أع

ــد  ــة، فق ــرة حامل ــدم املســاواة.  وهــذه ليســت فك ــىل ق ــة ع يف املنطق

وجــدت األبحــاث أن العديــد مــن النســاء والرجــال يطمحــون بالفعــل 

ــوى  ــاركة الق ــن مش ــد كٍل م ــون فوائ ــاواة ويدرك ــن املس ــد م إىل املزي

العاملــة النســائية وزيــادة مشــاركة الرجــال يف تقديــم الرعايــة.  تقــدم 

الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــني الجنســني 

ــراءات  ــة لإج ــة قوي ــا أدل ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال يف منطق

ــوة  ــي وللدع ــوع االجتامع ــال الن ــة يف مج ــة التحويلي ــة بالربمج املتعلق

ع عــىل انخــراط الرجــال يف تقديــم الرعايــة بصــورة نشــطة.  التــي تُشــجِّ

التحديــات التاليــة تنقســم إىل قســمني: األول يكمــن يف تحديــد ودعــم 

ــن  ــرون بالفعــل روح املســاواة م ــن يُظه ــع الرجــال والنســاء الذي جمي

ــاركة يف  ــر ويف املش ــة األج ــري مدفوع ــة غ ــامل الرعاي ــم أع ــالل تقاس خ

ــة  ــون مبثاب ــة ويعمل ــة، ويتمســكون بالسياســات الداعم ــوى العامل الق

رواد يف مجــال السياســات؛ أمــا التحــدي الثــاين فيكمــن يف تغيــري 

املعايــري االجتامعيــة التــي تُديــم الســلوكيات غــري املُنصفــة مــن خــالل 

ــي. ــوع االجتامع ــال الن ــة يف مج ــات التحويلي ــات واملامرس السياس
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واشنطن العاصمة: البنك الدويل لإنشاء 

والتعمري والبنك الدويل.

23  تُعرِّف اليونيسف كسب التأييد من 

خالل العبارات التالية، “كسب التأييد 

هو العملية املُتعمدة، التي تستند إىل 

أدلة ُمثبتة، وتهدف إىل التأثري سواء 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل صّناع 

القرار وأصحاب املصلحة والجامهري 

ذات الصلة لدعم وتنفيذ اإلجراءات التي 

تُسهم يف إنفاذ حقوق األطفال واملرأة.” 

يف اليونيسف )2010(. مجموعة أدوات 

كسب التأييد. نيويورك. تم اسرتجاعه من 

https://www.unicef.org/ :خالل الرابط

evaluation/files/Advocacy_Toolkit.

pdf

24  وتشمل هذه اآلليات اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( 

ومنهاج عمل بيجني واملؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية واالستعراض الدوري 

الشامل ولجنة وضع املرأة، من بني آلياٍت 

أخرى.

25  تستمد أهداف التنمية املستدامة 

املعلومات وتسرتشد باملعايري واآلليات 

الدولية، واتفاقية السيداو - التي صّدقت 

عليها جميع الدول العربية باستثناء 

الصومال والسودان، عىل الرغم من أن 

أغلبية الدول لها تحفظات عىل بعض 

نصوصها الرئيسية؛ ومنهاج عمل بيجني؛ 

وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان 

والتنمية؛ والقرارات ذات الصلة الصادرة 

عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة،؛ 

واالستنتاجات املتفق عليها الصادرة عن 

لجنة وضع املرأة - والتي دعت الدول، 

يف عام 2017، إىل “تعزيز القوانني واألطر 

التنظيمية التي تشجع التوفيق بني 

مسؤوليات العمل واألرسة وتقاسمها بني 
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فهم كيفية تعزي�ز تقديم الرجال للرعاية للنهوض 16
بالمساواة بني الجنسني

النساء والرجال، بسبل منها صوغ وتنفيذ 

وتعزيز ترشيعات وسياسات وخدمات 

تراعي احتياجات األرسة، مثل اإلجازات 

الوالدية وغريها من برامج اإلجازات، 

وزيادة املرونة يف ترتيبات العمل، وتقديم 

الدعم لألمهات املرضعات، وتطوير الهياكل 

األساسية والتكنولوجيا، وتقديم الخدمات، 

مبا يف ذلك توفري خدمات جيدة لرعاية 

األطفال تكون يف املتناول ويسهل الحصول 

عليها وتهيئة مرافق لرعاية األطفال 

وغريهم من املُعالني، وتشجيع الرجال عىل 

تحمل نصيب متكافئ من مسؤوليات 

األعامل املنزلية باعتبارهم آباء ومسؤولني 

عن تقديم الرعاية، وهي كلها أمور 

تسهم يف تهيئة بيئة مواتية لتمكني املرأة 

اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري.” 

كام تدعو إرشاك الرجال والفتيان بالكامل، 

“باعتبارهم رشكاء وحلفاء اسرتاتيجيني 

يف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني 

جميع النساء والفتيات”؛ باإلضافة إىل 

صكوك األمم املتحدة األخرى املعمول بها 

والقرارات املتعلقة باملساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة.

26  أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 

)دون تاريخ للنرش(. خطة التنمية 

املستدامة العامل: أهداف األمم املتحدة 

http://www. للتنمية املستدامة

un.org/sustainabledevelopment/

/development-agenda

27  يُجري املنتدى السيايس رفيع املستوى 

استعراضات طوعية منتظمة لخطة عام 

.2030

28  إال أن طول فرتة إجازة األمومة ومستوى 

االستحقاقات يقل بصفة عامة عن املوىص 

به يف اتفاقية منظمة العمل الدولية )إذ 

تويص املادتان 4 و6 من اتفاقية منظمة 

العمل الدولية رقم 183، اتفاقية حامية 

األمومة مبنح إجازة أمومة لفرتة ال تقل 

عن 14 أسبوًعا، مع منح إجازة إجبارية 

ملدة 6 أسابيع بعد الوالدة. وباإلضافة إىل 

ذلك، يجب كفالة الراتب واالستحقاقات 

مبا ال يقل عن ثلثي ما كانت تتقاضاه 

املرأة يف السابق(.

29  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي ومركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث. )2014(. النساء يف الحياة 

العامة: النوع االجتامعي والقانون 

والسياسة يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. تونس: منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ومركز كوثر. 

30  يف إيران، يحق لآلباء الحصول عىل إجازة 

أبوة قدرها 14 يوًما.

31  البنك الدويل. )2015(. تتقدم منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف املساواة 

بني الجنسني، لكن معَوقات عديدة ال 

تزال قامئة، حسب تقرير ملجموعة البنك 

الدويل. نيويورك: البنك الدويل. 

32  تويص اتفاقية منظمة العمل الدولية 

)املادتان 4 و6 من اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 183، اتفاقية حامية األمومة( 

مبنح إجازة أمومة لفرتة ال تقل عن 14 

أسبوًعا، مع منح إجازة إجبارية ملدة 6 

أسابيع بعد الوالدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

يجب كفالة الراتب واالستحقاقات مبا ال 

يقل عن ثلثي ما كانت تتقاضاه املرأة. 

ولكن، ليس هناك معيار صادر عن منظمة 

العمل الدولية يتناول تحديًدا إجازات 

األبوة.

33  البنك الدويل. )2012(. تقرير عن التنمية 

يف العامل 2012: املساواة بني الجنسني 

https:// .والتنمية. نيويورك: البنك الدويل

openknowledge.worldbank.org/

 4391/handle/10986

34  البنك الدويل. )2013.( فتح األبواب: 

املساواة بني الجنسني والتنمية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. واشنطن 

العاصمة: البنك الدويل. 

35  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي ومركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث. )2014(. النساء يف الحياة 

العامة: النوع االجتامعي والقانون 

والسياسة يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. تونس: منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ومركز كوثر.

36  البنك الدويل لإنشاء والتعمري والبنك 

الدويل. )2016(. النساء واألعامل التجارية 

والقانون 2016: الوصول إىل املساواة. 

واشنطن العاصمة: البنك الدويل لإنشاء 

والتعمري والبنك الدويل. 

37  أ. هاسينك، ج. باركر؛ ر. ليفتوف )2016(. 

منصة MenCare لإجازات الوالدية: 10 

طرق لرتك انعدام املساواة بني الجنسني 

وراء ظهورنا وإعطاء أطفالنا الرعاية التي 

يحتاجونها. واشنطن العاصمة: حملة 

MenCare وبروموندو. 

38  معهد الصحة اإلنجابية بجامعة جورج 

تاون. )2016(. تجميع لتدخالت تنشئة 

األطفال التي تركز عىل اآلباء ملنع العنف. 

واشنطن العاصمة: جامعة جورج تاون.

39  ب. هيلامن و ر. ليفتوف ن. فان دير غاغ 

و أ. هاسينك و ج. باركر )2017(. وضع 

اآلباء يف العامل: حان وقت العمل. واشنطن 

العاصمة: بروموندو و شبكة سوني 

للعدالة بني الجنسني ومنظمة إنقاذ 

.MenEngage الطفولة وتحالف

40  للمزيد من املعلومات بشأن فوائد 

مشاركة اآلباء املتساوية، انظر تقرير حالة 

https://sowf.men-care.org :آباء العامل

41  وباإلضافة إىل ذلك، تعمل هيئة األمم 

املتحدة للمرأة يف الوقت الحايل مع 

الرشكاء املحليني لتطوير معارض لألبوة يف 

مرص ولبنان واملغرب وفلسطني. وتحقيًقا 

ع اآلباء عىل إرسال  لهذه الغاية، فإنها تُشجِّ

الصور واآلراء الشخصية بشأن مشاركتهم 

يف الرعاية.

42  اإلصدار الكامل من فيلم الدراسة 

االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا متاح للمشاهدة عن طريق 

https://www.youtube. :شبكة اإلنرتنت

com/watch?v=ZFUCZ7vpt7Q
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