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شكــر و توضيــح
يتقدم فريق البحث بالشكر الخالص إىل املنظامت والهيئات واإلدارات ،وتحديدا هيئة األمم املتحدة للمرأة،
ومعهد بروموندو ( ،)Promundoواملندوبية السامية للتخطيط ،ووالية الرباط والسلطات املحلية ،و الوكالة
السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل ( )SIDAواللجنة االستشارية االسرتاتيجية ،عىل دعم هذا العمل وتيسريه أو
املساعدة عىل تجاوز املعيقات العديدة التي واجهت إنجاز هذه الدراسة.
كام يتوجه الفريق بالشكر إىل كافة األشخاص – وما أكرثهم – الذين شاركوا يف الدراسة االستقصائية
واملقابالت ومجموعات الرتكيز ،وساهموا يف استثامر وتحليل نتائجها أو الذين ساعدوا بشكل أو بآخر يف إنجاز
هذه الدراسة.
وتجدر اإلشارة إىل أن النتائج والتحليالت والخالصات والتوصيات الواردة يف هذه الدراسة تعرب عن آراء
مؤلفيها وال متثل بالرضورة آراء أي مؤسسات كانت ،ال سيام منظمة األمم املتحدة ،هيئة األمم املتحدة للمرأة
أو الدول األعضاء فيها.

التقرير الكامل للدراسة  IMAGESالرباط  -سال  -القنيطرة متوفر عىل :
https://imagesmena.org/en/download/
http://maghreb.unwomen.org/fr/ressources-medias/publications/2018/04/enquete-images
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 .1املقدمــة
 1.1أهداف الدراسة االستقصائية الدولية حول
الرجال واملساواة بني الجنسني (باالختصار
اإلنجليزي « )»IMAGESيف جهة الرباط  -سال
– القنيطرة

للمساواة بني الجنسني ،ال سيام يف مجايل الحياة العامة والخاصة
لألفراد .كام جرى استكشاف متثالت العالقات بني الجنسني ،وتصور
الرجل عن صفة الذكورة وعن املساواة بني الجنسني بهدف معرفة
العوامل املحددة لآلراء املتعلقة باملساواة وكذا عوامل متكني النساء.

تندرج الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة بني
الجنسني (باالختصار اإلنجليزي « )»IMAGESاملنجزة يف عام 2016
يف جهة الرباط  -سال – القنيطرة ،يف إطار برنامج «رجال ونساء من
أجل املساواة بني الجنسني» ،الذي ينفذه املكتب اإلقليمي للدول
العربية لهيئة األمم املتحدة للمرأة بدعم مايل من الوكالة السويدية
للتعاون اإلمنايئ الدويل ( .)SIDAوتقرتح هذه الدراسة ،املنجزة
بالتزامن يف كل من مرص ولبنان واملغرب ،قراءة مقارنة لحياة
الرجال –باعتبارهم أبناءا وأزواجا وأباءا – داخل البيت ويف العمل
ويف الحياة العامة والخاصة ،بغية استجالء كيفية متثلهم لوضعهم
كرجال ومواقفهم وأفعالهم لصالح املساواة بني الجنسني.

 2.1مربرات الدراسة
إذا كان تدارس وضعية املرأة يف املغرب جيد نسبيا ،فإن األبحاث
املنجزة حول الذكورية والحياة الجنسية من أجل تحليل وتوثيق
تصورات الرجال ومامرساتهم يف مجال املساواة بني الجنسني تبقى
قليلة جدا .
تحيل صفة الذكورة (الذكوريات) ،كمفهوم طورته ونظَّ َرت له
سوسيولوجية النوع االجتامعي ،وتحديدا من قبل عاملة االجتامع
األسرتالية رايوين كونل ( ،)Raewyn Connellعىل تصنيف
للذكورة (موزع عىل أربعة أشكال )1يسمح بالتفكري يف عالقات
القوى وفهمها .وتحيل الذكورة املهيمنة (وتدعى أيضا الذكورة
املسيطرة) ،يف صلب «نظريتها للعالقات بني الجنسني» ،عىل
«تشكل مامرسات النوع االجتامعي الرامية إىل ضامن استمرارية
السلطة األبوية وهيمنة الرجال عىل النساء ،»2وتسمح بإدراك تعدد
أشكال الذكورية وال ّنسوية ،والتفكري يف «التغيري الذي يعد جدلية
ناشئة داخل عالقات النوع االجتامعي نفسها.»3

وقد اعتمدت الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة
بني الجنسني يف جهة الرباط  -سال – القنيطرة استبيانا حول مواقف
الرجال ومامرساتهم ،باإلضافة إىل آراء النساء وعالقاتهن بشأن
مامرسات الرجال ،حول مجموعة واسعة من املواضيع ذات الصلة
باملساواة بني الجنسني مبا يف ذلك :األبوة وتوفري الرعاية والتكفل
باألطفال واتخاذ القرارات املنزلية ،ومامرسة العنف (الجسدي
والنفيس واالقتصادي والجنيس) يف العالقات بني األزواج والصحة
واستخدام الخدمات الصحية.

 3.1املنهجية

وكانت األسئلة تهدف أيضا إىل تقييم معارف الرجال والنساء
ومواقفهم بشأن القوانني والسياسات املتعلقة باملساواة بني
الجنسني ،مبا يف ذلك العاملة ونظام الحصص (الكوطا) السيايس
لفائدة النساء ،والتمكني االقتصادي للمرأة والعنف.

تشمل الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة بني
الجنسني يف جهة الرباط  -سال – القنيطرة جزءا كميا (دراسة
استقصائية استهدفت األرس املعيشية) وجزءا نوعيا (مناقشات يف
مجموعات ومقابالت معمقة).

وتم استكامل الدراسة االستقصائية الكمية املنجزة يف جهة الرباط -
سال – القنيطرة بدراسة استقصائية نوعية  -مناقشات يف مجموعات
ومقابالت فردية معمقة – ساءلت املواقف واملامرسات املعززة

وأنجزت الدراسة االستقصائية الكمية يف إطار القانون املغريب
املتعلق بالدراسات اإلحصائية الذي يفرض االلتزام بالرسية املهنية .
أما الدراسة االستقصائية النوعية ،املنجزة خالل الفرتة املمتدة من

 1الذكوريات املهيمنة ،التابعة ،املتواطئة واملهمشة.
 2رايوين كونل (( ،RaewynConnell)، Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Editions Amsterdamذكوريات ،رهانات اجتامعية للهيمنة) باريس ،منشورات أمسرتدام.2014 ،
 3رايوين كونل( Gender and power: Society, the Person and SexualPolitics, Sydney, Allen &Unwin ،النوع االجتامعي والسلطة :املجتمع والشخص والسياسة الجنسية ،سيدين ،ألني وأونوين).1987 ،
 4الظهري املليك رقم .67.370
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ماي إىل يوليوز  2016بجهة الرباط – سال  -القنيطرة ،فقد جمعت
معطيات لدى  1200رجال و 1200امرأة ترتاوح أعامرهم بني 18
و 59سنة.

أشخاص «أكرث مساواة» من معدل األشخاص يف وضع مامثل من
أجل فهم مامرسات املساواة من عدمها ،فضال عن محدداتها
وتسميتها مبسمياتها.

وتتألف وحدات املالحظة من األرس املعيشية التي تضم عىل األقل
شخصا يرتاوح سنه بني  18و 59عاما .وأجريت الدراسة االستقصائية
عىل عينة من  2889أرسة معيشية ،متثل الجهة الكربى للرباط  -سال
 القنيطرة .وتوزعت هذه العينة عىل  80جامعة حرضية (كربىومتوسطة وصغرى) وقروية تنتمي إىل أقاليم وعامالت الرباط وسال
والقنيطرة والصخريات ومتارة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي
سليامن .ويستند أخذ العينات إىل اإلحصاء العام للسكان والسكنى
( )RGPHلعام .2014

 4.1خصائص املستجوبني/املستجوبات يف
الدراسة االستقصائية الكمية

ومن أجل تجميع املعطيات تم استخدام استبيان مصمم خصيصا
من أجل الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة
بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( ،)IMAGES MENAبعد مالءمته مع السياق املغريب
ووضعه يف نسختني ،إحداهام للرجال واألخرى للنساء.
وأنجزت الدراسة االستقصائية النوعية يف جهة الرباط – سال -
القنيطرة ،داخل نطاق الدراسة االستقصائية الكمية ،بهدف مقابلة
رجال ونساء ممن ترتاوح أعامرهم بني  18و 59سنة ،من مختلف
الطبقات االجتامعية واملواقع الجغرافية (وسط حرضي (مدن كربى
ومتوسطة وصغرى) وقروي) وكذا من مختلف املستويات الدراسية
فضال عن الحاالت العائلية املتنوعة .وتم إجراء الدراسة من مارس
إىل شتنرب  2016يف الوسط الحرضي داخل أحياء شعبية/متوسطة
من الناحية السوسيو اقتصادية (حي يعقوب املنصور وحي املحيط
وحي الليمون بالرباط)؛ ومنطقة شبه حرضية ذات مستوى
اجتامعي اقتصادي متوسط إىل فقري يف مدينة الخميسات؛ وسيدي
عالل البحراوي التي تعترب مدينة صغرية؛ ويف الوسط القروي ،من
خالل مقابالت جامعية أجريت يف دوار آيت قدور بالقرب من آيت
يادين.
أجريت  10مقابالت جامعية عامة (شارك فيها  119شخصا 58 -
رجال و 61امرأة) ،و 27مقابلة معمقة ( 13رجال و 14امرأة) مع

أجريت مقابالت مع  2403أرسة معيشية بنجاح ،أي بنسبة استجابة
 .95%ومن بني األرس املعيشية التي شملها التحقيق ،تعيش1.803
يف املناطق الحرضية و 600يف املناطق القروية .ويف املجموع،
أجريت مقابالت مع  1.200رجل ،منهم  900يف املناطق الحرضية
و 300يف املناطق القروية ،ومع  1200امرأة 900 ،منهن يف املناطق
الحرضية و 300يف املناطق القروية.
وقد كانت النساء املستجوبات أصغر سنا نسبيا بالنسبة للرجال
املستجوبني .كام أن الرجال أكرث تعليام بشكل هام من النساء
ونسبيا أكرث اندماجا يف سوق العمل مقارنة مع النساء 12% .من
الرجال ال يتوفرون عىل أي مستوى تعليمي ،مقابل  32%من
النساء؛ وبلغ  61%من الرجال مستوى التعليم الثانوي ،مقابل
 45%من النساء .5معظم الرجال يعملون حاليا ( ،)79%وفقط 6%
منهم عاطلون عن العمل ،يف حني أن الغالبية العظمى من النساء
ال يعملن خارج البيت أثناء إجراء الدراسة ()76%ومعظمهن ربات
بيوت .أعلن حوايل ثلثي الرجال ( )67%أنهم املصدر الرئييس لدخل
األرسة .وأكد أكرث من نصف النساء ( )54%أن أزواجهن يشكلون
املعيل الرئييس لألرسة .وعربت  19%فقط من النساء أنهن يساهمن
يف دخل األرسة ،إما كمصدر رئييس ( )13%أو من خالل املساهمة
بحصة متساوية مع أزواجهن (.)6%
ويبني مؤرش الرثوة ،الذي تم قياسه اعتامدا عىل نتائج الدراسة
االستقصائية  ،أن النساء اللوايت شملهن املسح أفقر بكثري من
الرجال .كان حوايل ثلثي الرجال ( )63%والنساء ( )66%متزوجون
وقت إجراء الدراسة االستقصائية .ويتوفر أقل من نصف
املستجوبني/املستجوبات عىل نفس املستوى التعليمي ألزواجهم.

 5جميع األرقام الواردة يف هذه الوثيقة مستخرجة من الدراسة االستقصائية الكمية املنجزة يف جهة الرباط – سال – القنيطرة ،ما مل يذكر خالف ذلك برصيح العبارة.
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 .2املواقف تجاه املساواة بني الجنسني
قدم الرجال والنساء آراء متناقضة بشأن قضايا املساواة بني
الجنسني.

 1.2يف املجالني العام والخاص
بصفة عامة ،حصل الرجال يف مجال اإلنصاف بني الجنسني
عىل نتيجة ضعيفة نسبيا تحددت يف  1,2بينام حصدت
النساء نتيجة أعىل  1,7من  3عىل سلم منوذج املساواة بني
الجنسني ( ،)GEMوهو مؤرش تركيبي للمواقف تجاه املساواة
بني الجنسني .6فضال عن أن الخصائص السوسيو دميغرافية ال
تؤثر إال قليال عىل املؤرش ،ما عدا املستوى التعليمي ،الذي
يعترب ،بالفعل ،أعىل بكثري لدى الرجال والنساء ذوي املستوى
التعليمي العايل ،حيث حصلوا عىل عالمة  1,6و 1,9عىل التوايل.
ويتوفر الرجال املستجوبون عىل تصور أبوي ،إىل حد كبري،
لألدوار املنزلية ،حيث يؤكد أزيد من  70%أن املسؤولية األهم
للمرأة تتلخص يف االهتامم بشؤون البيت وأنه ينبغي أن يكون
للرجل الكلمة األخرية يف القرارات التي تتخذ داخل األرسة.
يعترب الرجال أنفسهم مسؤولني عن النساء ،حيث يعتقد أكرث من
 75%منهم أن لديهم واجب الوصاية عليهن .بينام يعتقد حوايل
 72%من الرجال و 54%من النساء أن مهام تغيري حفاظات
األطفال ،وتنظيفهم وإطعامهم ينبغي أن تكون من مسؤولية
األم.
وال يتفق أكرث من نصف النساء عىل أنه ينبغي للنساء أن يكن
قبل كل يشء أمهات وربات بيوت ،أو أنه ينبغي أن يكون
للرجال الكلمة الفصل يف القرارات .ورفض نصفهن تقريبا فكرة
واجب وصاية الرجال ،وأكد  80%منهن أنه يحق للمرأة العازبة،
عىل غرار الرجل العازب ،العيش مبفردها (مقابل  53%من
الرجال) وتطالب  89%منهن مقابل  77%من الرجال بنفس
حرية تصفح اإلنرتنت التي يتمتع بها الرجال.

يتخذ الرجال موقفا غامضا من التمكني االقتصادي للمرأة.
ويعتقد  54%من الرجال أن الزواج بالنسبة للنساء أكرث أهمية
من املسرية املهنية .وينعكس ذلك منطقيا يف حقيقة أن 73%
من الرجال و 71%من النساء يعتقدون أنه عندما تتضاءل فرص
العمل ،يجب أن تتاح الفرصة للرجال قبل النساء يف للولوج
إليها.
من بني املستجوبني/املستجوبات غري املتزوجني/غري املتزوجات،
يرى 61%من الرجال و 73%من النساء أنه من املهم أن تعمل
الزوجة بعد الزواج .وهذا يتناقض مع فكرة أن أهم دور للمرأة
يتلخص يف رعاية منزلها ،وهذا ما جاء تأكيده يف بداية الدراسة
االستقصائية وانطالقا من فكرة أن رعاية األرسة أهم للمرأة من
مسريتها املهنية.
من جهة أخرى ،ويف مجال العمل ،تؤيد الغالبية العظمي من
الرجال ( )80%والنساء بشكل أكرب ( )93%املساواة يف األجور
بني النساء والرجال الذين يشغلون نفس املنصب .وعرب 70%
من الرجال عىل أنه من املحتمل أن يقبلوا بالعمل تحت إرشاف
امرأة ( 87%من النساء) ،بينام اعترب  41%من الرجال ،يف الوقت
نفسه ،أن العاطفة تغلب عىل النساء يك يكن قائدات ( 36%من
النساء).
من ناحية أخرى ،تدافع النساء أكرث من الرجال عن رشعية
دورهن يف مجال العمل والحياة العامة :يعترب  67%من الرجال
أنه ينبغي للمزيد من النساء أن يشغلن مناصب املسؤولية
السياسية مقابل تسعة أعشار النساء ( .)91%ويعتقد  82%من
الرجال و 94%من النساء أنه مبؤهالت متساوية ،ميكن للمرأة أن
تقوم بعمل بنفس جودة عمل الرجل .ويعتقد  22%من النساء
و 29%من الرجال أن عىل النساء أن يرتكن مجال السياسة
للرجال.

 6املؤرش الرتكيبي ملواقف الرجال والنساء تجاه املساواة بني الجنسني (مقياس مؤرش املساواة بني الجنسني “ :)”GEMاملتوسط اإلجاميل لعرشة متغريات .وهذا السلم هو مؤرش يستند إىل  10بنود تتعلق باملعايري
الجنسانية .حيث ميثل “ ”0الرفض التام للمساواة بني الجنسني و” ”3االعرتاف الكامل باملساواة بني الجنسني.
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ويعزى هذا التضارب يف اإلجابات بالدرجة األوىل إىل أن 31%
من النساء و 35%من الرجال يعتقدون أن النساء اللوايت
يشاركن يف الحياة السياسية أو اللوايت يضطلعن مبهام قيادية
ال ميكن أن يكن أمهات وزوجات صالحات (باعتبار هذا الدور
األهم بالنسبة للمرأة لدى  72%من الرجال و 49%من النساء).

يعتقد أربعة من أصل عرشة رجال – مقابل أقل من نصف
النساء  -أن منح النساء املزيد من الحقوق يعني أن الرجال
يفقدون من حقوقهم .ومن جهة أخرى ،يعتقد نحو ثالثة
أخامس الرجال ( )58%ونصف النساء ( )49%أن املساواة بني
الجنسني قد تحققت بالفعل يف املجتمع املغريب.

 2.2املساواة بني الجنسني والقانون

وفيام يتصل باألسئلة املتعلقة باإلصالحات القانونية ،أجاب 48%
من الرجال و 71%من النساء أنهم يؤيدون تجريم االغتصاب
الزوجي ،و 91%من الرجال و 97%من النساء يشجعون عىل
تجريم التحرش الجنيس يف األماكن العمومية ،و 95%من الرجال
و 97%من النساء يؤيدون منع تشغيل القارصات كخادمات
باملنازل («الخادمات الصغريات») ،ويحبذ  98%من الرجال
و 97%من النساء فكرة توفري الحامية االجتامعية للعامل
املنزليني واستفادتهم من أجور أكرث إنصافا .ويدعم  27%من
الرجال مقابل  48%من النساء فكرة اإلصالح الذي ميكّن من
طلب اإلجهاض يف ظروف آمنة .أما بخصوص مسألة املرياث،
فإنها ما تزال تعرب عن متييز أكرب بني الجنسني مبا أن  33%من
النساء يؤيدن إصالح نظام املرياث نحو املساواة بني الجنسني،
بينام  5%فقط من الرجال يؤيدون هذا اإلصالح .وتبقى
مسألة إلغاء تجريم العالقات الجنسية خارج إطار الزوجية
غري مطروحة للنقاش ،حيث أن  5%فقط من الرجال و 7%من
النساء يؤيدون ذلك.

عىل الرغم من أن القوانني املراعية لحقوق املرأة غري معروفة
بشكل كايف  ،فإنها مقبولة يف بعض القطاعات وغري مقبولة يف
أخرى ،وبتمثيلية عامة تبعث عىل االرتباك.
ال يعرف سوى  1/4الرجال و 1/3النساء أحكام القوانني املتعلقة
بالعنف ضد املرأة ،والطالق ،والزواج املبكر ونظام الكوطا
الخاص بالتمثيلية السياسية للمرأة يف الربملان ،وما إىل ذلك.
وتعترب األحكام القانونية ذات الصلة بحقوق النساء األكرث شهرة
هي تلك املتعلقة بالعنف ضد املرأة ( 21%من الرجال و28%
من النساء يعرفونها) وبحق املرأة يف الطالق/الحضانة وزيارة
األطفال ( 12%من الرجال و 14%من النساء).
يتفق معظم املستجوبني ،النساء أكرث من الرجال ( 87%و56%
عىل التوايل) ،عىل تأكيد رضورة بذل مزيد من الجهود والعمل
من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني .لكن نصف املستجوبني،
رجاال ونساء ( 50%و 48%عىل التوايل) ،يعتقدون أن فكرة
املساواة بني الجنسني ليست جزءا من «التقاليد والثقافة
املغربية».
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 .3صفات الذكورية والنسوية يف تحرك
يجري إعادة تشكيل هويات كل من الرجال والنساء ،ال سيام
بالنظر إىل تأكيد املجتمع لفكرة أن املرأة النشيطة تعترب
مسؤولة.

 1.3ماذا يعني اليوم أن يكون املرء رجال؟
يدرك الرجال والنساء تغيريا يف تصورهم لنموذج الذكورة الذي
كان ينظر إليه كنموذج فريد ،اليشء الذي يعيد النظر يف األدوار
االجتامعية للجنسني.
َ
الرجال باملقارنة
بغض النظر عن الوسط أو السن ،يُ َع ّرف الرجال
مع املايض .إنهم يتمثلون ذكورة «الزمن املايض» كهيمنة كاملة
للرجال عىل النساء ،ذلك ألن الرجل كان معيل األرسة ،اليشء الذي
أعطاه حقوقا عىل األرسة – وعىل زوجته بصورة خاصة.
يبدو أن هذا النموذج األبوي القوي بات ميثل شيئا من املايض
بالنسبة إىل املشاركني يف الدراسة االستقصائية ،وكان هنالك اتفاق
خالل املناقشات عىل أن رجال ونساء اليوم يضطلعون بأدوار
جديدة بسبب ولوج جزء (صغري) من النساء إىل سوق العمل
( ،)26%ولكن أيضا وبصورة خاصة ألن التصورات بشأن عاملة
املرأة تغريت .إن تعديل ما كان مييز األنوثة عرب التاريخ ،من حيث
التمثالت والرموز والقيم والصور النمطية ،يغري ويعطل خصائص
الذكورة وبنيتها العامة.
ولعل أحد أهم الجوانب يف نظر املستجوبني الذين قابلناهم يتمثل
يف أن الرجال مل يعودوا رجاال ،ألنهم فقدوا جزئيا قيم الهيمنة التي
كانوا يتميزون بها .وهذا ما كشف عنه هذا التبادل يف وجهات
النظر بني ثالثة مشاركني (رجال يف الثالثينات من العمر) من
مجموعة الرتكيز بسيدي عالل البحراوي« :يف املايض ،كان هو الذي
يحكم ،ويعيل أرسته ويأمر وينهى يف بيته .اآلن مل يعد يأمر بأي
يشء» (« )...أعتقد أن هذا النقص يف الرجولة هو ما جعل رجل
اليوم رجال مختلفا عن رجل األمس!»« ،ألن شخصية الرجل الحايل
أصبحت ضعيفة ...وهذا هو السبب يف نقص الرجولة».
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ويالحظ الرجال تطورا يف العالقات بني الرجال والنساء وغالبا ما
مييلون إىل االستنتاج بأن «الرجال مل يعودوا رجاال» .وهكذا ،يتصور
الرجال النساء كنساء «يفرضن إرادتهن وال يفعلن إال ما يردن»
(رجل أربعيني ،حي يعقوب املنصور ،الرباط) إىل درجة أنهن
تتمكن من تقلد مناصب املسؤولية .إال أن هذا يرضب يف العمق
التعريف االجتامعي للرجل الذي يحمل واجب الوصاية عىل نساء
األرسة (وفقا للدراسة االستقصائية الكمية 77% ،من الرجال و56%
من النساء يتفقون مع هذه الفكرة).
خالل املقابالت الجامعية ،مل ينجذب الرجال ،بشكل منهجي ،إىل
ربط تعريف الهوية الذكورية بالرجولة .فالذكورية مرادف للسلطة
والقوة التي ال تتحقق إال عرب الزواج ،ومل تذكر الرجولة إال عندما
أشار املشاركون إىل تقلص قوة الرجل وسلطته ( 71%من الرجال
و 47%من النساء يعتقدون أنه يجب أن يكون للرجل الكلمة
الفصل يف القرارات املنزلية ،وفقا للدراسة االستقصائية).
وال ترتبط الذكورة بالزواج وإنجاب األطفال ،ألن فقط  9%من
الرجال و  8%من النساء يعتربون أن الرجل الذي ال يتزوج ليس
رجال و  6%من الرجال يعتقدون أن الرجل الذي ال يستطيع
اإلنجاب ليس رجال مبعنى الكلمة (مقابل  7%من النساء).
تظهر املقابالت النوعية أن أحد مناذج الذكورة يُ َع َّرف أكرث
بخصائص االستقامة التي ال يقيسها املسح الكمي .وهكذا ،ليك
يكون املرء رجال «قحا» ،عليه أن يتحىل أساسا بقيم أخالقية.
فاملرء يكون رجال عندما «يكون قدوة لآلخرين من خالل سلوكه،
ومبادئه ،وأفكاره وعمله» (رجل 40 ،سنة ،دوار آيت قدور ،سائق
سيارة أجرة ورئيس جمعية).
عىل الرغم من ذلك ،تظهر املقابالت النوعية ،التي تربز غموض
العالقات بني األزواج ،إىل أي حد مل تتحقق انتظارات الرجال
والنساء وأن مثة تفكري يف منوذج آخر للرجل .وهكذا تتمنى النساء
أن يكون أزواجهن أكرث لطفا وحنانا واحرتاما ،كام أن الرجال أيضا
يطلبون الحنان بني الزوجني ،مع تأكيد الطرفني أنه ليك يكون املرء
رجال يجب عليه أن يكون قاسيا ( 62%من الرجال و 59%من
النساء).

ويف األخري ،هناك منوذج ثالث يظهر رجاال يطرحون عىل أنفسهم
مزيدا من األسئلة .يُ َع ِّرفُون أنفسهم أوال بالصفات التي مل يعودوا
يتحلون بها أو ال يرغبون يف العودة إليها ،مثل هذا املهندس من
الرباط البالغ من العمر  32سنة« :الرجل املغريب هو كل يشء،
ويفعل كل يشء .هذا هراء .النساء والرجال يعيشون حياتهم.
وليس من حق الرجل أن يفرض سلطته».
من ناحية أخرى ،تعترب النساء أن الرجال ليسوا أو مل يعودوا
مسؤولني كام ينبغي لهم« :ينبغي أن يكون الرجل هو من يعمل
ويحمي ،لكنه يف الواقع ،مثل طفل تجب رعايته وليس كرشيك»
(امرأة تبلغ من العمر  40عاما ،مناضلة يف منظمة غري حكومية،
سيدي عالل البحراوي).
وهكذا ،فإن أشكال ذكورية «أيام زمان» كام هي معرفة باملعنى
الشائع مل تعد مقبولة ،لكن يف الوقت نفسه ،مل يتم إيجاد تعريف
جديد لها وال املوافقة عليه ،لذا كل يبحث عن مكانته ،وتتعدد
التعاريف وجميعها محل تساؤل.

 2.3ماذا يعني اليوم أن يكون املرء امرأة؟
تعرف هوية النساء أيضا تحوال رغم مختلف أشكال املقاومة من
قبل الرجال والنساء عىل حد سواء.
يف املقابالت الجامعية ،أكدت النسا ُء أن نسا َء «أيام زمان» كن
ضعيفات وغري مستقالت ،وأنهن كن يخفن من أزواجهن ،وأن
دورهن كان يقترص عىل اإلنجاب واالهتامم ببيوتهن .ويتعارض
هذا التعريف مع خصائص توصف بالسامت «الجديدة» .فالنساء،
باعرتاف الرجال والنساء معا ،يستطعن العيش بدون رجال.
اعرتافا منهم أن الخصائص التي تعزى للمرأة ناشئة عن الرتبية أكرث
منها بحكم الطبيعة ،أكد رجال خالل املقابالت الجامعية أن «املرأة
أخذت حاليا جميع املسارات؛ وانتزعت حقوقها بيديها؛ ومل يعد
من املمكن يفرض عليها يشء» .بل ات ُّهمت بعض النساء باألنانية
ألنهن مل يعدن يضحني بأنفسهن من أجل أرسهن كام يف السابق.

وهكذا ،سمعنا يف الخميسات أن« :املرأة املعارصة ال تفكر إال يف
مصلحتها الخاصة ،وأنها مل تعد تؤدي مهامها يف البيت .ولديها كثري
من املتطلبات».
وتشعر النساء أنهن يتحملن مسؤوليات متزايدة ،ويعرتف الرجال
بأنهن قادرات عىل أداء جميع أنواع املهن حتى تلك التي كانت
من قبل حكرا عىل الرجال (الرشطة ،والجيش ،والعدل ،وما إىل
ذلك) ،لكن مع ذلك ،ال يتم التساؤل بشأن إعادة توزيع األشغال
املنزلية.
تواصل النساء أداء جميع األشغال املنزلية تقريبا التي التزال تعترب
جزءا من دورهن االجتامعي .إذا كان معظمهن يقبل بذلك (حوايل
 90%من الرجال والنساء راضون جدا أو راضون عن هذا التوزيع
للعمل) ،فإنهن يعتربن أنه يجب عىل األقل أن يحصلن عىل امتنان
واعرتاف ألدائهن لتلك املهام .بالنسبة ألولئك النساء ،مثة فجوة
كبرية بني املكتسبات الترشيعية وواقعهن اليومي ،وتعريفهن
الذايت.
كل من الرجال والنساء ،عاشوا يف طفولتهم أدوارا جد مختلفة بني
الجنسني .وهكذا ،كان الرجال مكلفون أساسا «بالتسوق» (88%
من الرجال و 85%من النساء رأوا والدهم يقوم بذلك خالل
طفولتهم) .وشاركت  90%من الفتيات يف األعامل املنزلية خالل
طفولتهن .أما اليوم ،فإن املهام األكرث شيوعا بني الرجال تتلخص يف
اللعب مع الطفل ،أو االهتامم مبختلف األنشطة الرتفيهية (59%
من الرجال مقابل  43%من النساء ،مرافقة الطفل إىل املدرسة أو
الحضانة ذهابا وإيابا ،وتوبيخه أو تأديبه شفويا.
لقد تطورت التَّ َمثُّالت ومل يعد التوزيع «الطبيعي» لألدوار واضحا
متاما عالوة عىل أنه يخلط الهويات .خالل إحدى املناقشات،
ع َّرفت إحدى النساء نفسها انطالقا من سمة ذكورية ساءلت
وضعها االجتامعي كامرأة« :إذا كانت الرجولة تعني املسؤولية،
ومبا أنني مسؤولة عن كل يشء ،فإنني أشعر بأنني رجل»( .امرأة،
يف األربعينات ،سيدي عالل البحراوي).
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 .4دينامية عالقات النوع االجتامعي
يؤدي التطور الجاري للهويات إىل متثُّل غري مستقر ألدوار كل
ُرس ُم العالقات بني الجنسني يف تأكيدات متباينة تُعقِّد
منهام ،وت َ
من الديناميات ،وتجعلها غري متوازنة ومصدر أشكال مختلفة
من سوء الفهم واملقاومة.

 1.4الزواج والطالق والحريات
لقد كان بإمكان  51%من الرجال املستجوبني اتخاذ قرار مع من
وكيف يرغبون الزواج ،يف حني أن عدد النساء املتمتعات بهذه
الحرية أقل بكثري ( ،)16%وأشار حوايل ثلثهن أن القرار األخري
اتخذه أفراد آخرون من األرسة (.)31%
وعىل الرغم من اعتبار أن الطالق يؤدي إىل انهيار املجتمع
( 95%من الرجال و 87%من النساء) ،فإن أكرث من نصف الرجال
( )52%وتسع نساء من أصل عرشة ( )90%يعتقدون أنه يجب
أن يكون للمرأة الحق يف إنهاء عالقة الزواج بالطالق .وهذا
يكشف الفرق يف إدراك استقاللية الرجال والنساء ،حيث تعترب
النساء أنهن قادرات عىل تحمل تبعات الطالق ،يف حني يرى
الرجال يف الطالق رشخا اجتامعيا.
ميارس الرجال هيمنتهم عىل النساء عىل مستوى حرية حركتهن
وحريات شخصية أخرى .وبالتايل ،تسعة أعشار الرجال ()91%
تؤكدهم مثانية أعشار النساء ( ،)79%يرغبون يف معرفة املكان
الذي توجد زوجاتهم يف كل حني .ورصح سبعة رجال من أصل
عرشة ( ،)69%مقابل  45%من النساء ،أنهم يقررون متى ميكن
لزوجاتهم مغادرة املنزل .ومع ذلك ،وهذا أمر متناقض ،أعلنت
النساء يف الوقت نفسه أنهن ميتعهن بقدر أكرب من االستقاللية،
إذ أشار حوايل ثلثيهن أن قرار زيارة أصدقائهن وأرسهن أو
البحث عن عمل يعود إليهن أو أنه يؤخذ باالشرتاك مع الزوج.
ورصح حوايل تسعة رجال من أصل عرشة ( )88%أنهم ال
يسمحون لزوجاتهم بارتداء «بعض» أنواع املالبس ،وهذا ما أكده
ثلثي النساء (.)66%

 2.4األبوة وااللتزام
يعلن الرجال والنساء مشاركة مختلفة لآلباء يف استقبال األطفال
األصغر سنا.7
يرصح الرجال أنهم يشاركون يف استقبال طفلهم الصغري أكرث مام
تتذكره النساء :مثال ،يؤكدون دعم زوجاتهن أثناء فرتة الحمل
حيث رصحوا أنهم حرضوا زيارة طبية واحدة عىل األقل قبل
الوالدة ( )77,8%يف حني رصحت  47%فقط من النساء عن
حضور أزواجهن معهن.
وباملثل ،أفاد  38%من الرجال أنهم أخذوا إجازة خالل األشهر
الستة األوىل بعد والدة الطفل األصغر من أجل تقديم املساعدة
ورعايته بينام أكدت  28,3%من النساء نفس اليشء .ولكن
معظم الرجال والنساء بنسبة تفوق ،80%يؤيدون إجازة األبوة
مدفوعة األجر ملدة أسبوعني يف املتوسط.
يف الحياة اليومية ،يعترب الرجال ،ووفقا ملا عاشوه يف طفولتهم
وبنسبة  75%أن تغيري الحفاظات و تحميم وإطعام األطفال من
مسؤولية النساء (تقاسم الفكرة  54%من النساء) ،يف حني أعلن
 41%من الرجال أنهم قاموا بإطعام أو رعاية أطفالهم يوميا،
و 59%أنهم لعبوا معهم.

 3.4العنف ضد النساء
يعترب العنف املامرس ضد النساء من قبل الرجال متفشيا بشكل
واسع ،سواء داخل البيت أو يف األماكن العامة.
يعتقد  38%من الرجال املستجوبني أن النساء يف بعض األحيان
يستحقن الرضب ،وأكرث من  6رجال من أصل  )62%( 10وحوايل
 5نساء من أصل  )46%( 10يوافقون جزئيا أو كليا مع القول
السائد أن «املرأة يجب أن تتسامح مع العنف للحفاظ عىل
وحدة عائلتها».

 7تم الرتكيز يف الدراسة االستقصائيةعىل تجربة اآلباء مع الطفل األصغر سنا من أجل تقليص ما أمكن الحيز بني املعاش وذكرى املعاش.
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العنف النفيس هو األكرث شيوعا (يقول  51%من الرجال إنهم
ارتكبوه و 61%من النساء أنهن عانني منه خالل حياتهن)،
متبوعا بالعنف االقتصادي والعنف الجسدي.
تشكل املواقف حيال العنف نظاما منطقيا مع فكرة أن الرجل
يجب أن يكون «قاسيا» وأن يكون له القول الفصل يف قرارات
األرسة .وميكن اإلضافة ،بدرجة أقل ،أن حوايل  40%من الرجال
و 38%من النساء يؤيدون فكرة أنه إذا كان الزوج يدعم عائلته
ماليا ،فإن زوجته ملزمة مبامرسة الجنس معه كلام رغب يف ذلك.
عادة ما ميارس الرجال العنف الجنيس يف األماكن العامة ،وبوترية
متزايدة يف األوساط الحرضية 63% :من النساء املستجوبات
تعرضن للتحرش الجنيس  -يف الغالب نظرات ملحاحة وتعليقات
جنسية ومطاردات ،واعرتف  53%من الرجال أنه سبق لهم

التحرش جنسيا بامرأة أو فتاة ( 35%منهم خالل األشهر الثالثة
األخرية) .وأعلن ما يقرب من  60%ممن أبلغوا عن مامرستهم
للعنف الجنيس ضد امرأة أو فتاة يف األماكن العامة أنهم فعلوا
ذلك من أجل التسلية أو املتعة .كام أكد أكرث من  60%من
الرجال املستجوبني أن طريقة لباس املرأة التي يحكمون عليها
بأنها «مغرية ومستفزة» ،فضال عن وجودها يف مكان عمومي
بالليل كلها متثل أسبابا مرشوعة للعنف الجنيس.
وألقى حوايل أربعة أخامس النساء ( )78%اللوم عىل النساء
أنفسهن يف تعرضهن للتحرش ،ذلك أنهن يدفعن الرجال،
بطريقة أو بأخرى ،إىل ارتكاب مثل هذه األفعال .ويف الوقت
نفسه ،أعلنت  42%من النساء أن املرأة تق ِّدر هذا النوع من
«االهتامم» ،مقابل أزيد من  70%من الرجال املستجوبني.
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الخالصــات
باختصار ،تعطي الدراسة صورة ملجتمع يف قبضة ديناميات
متناقضة ،يتسم بالركود والرتاجع والتقدم.
كل يشء يجري كام لو أن التعريف الذي يعطيه كل من الرجل
واملرأة عن معنى أن «يكون املرء رجال» و «أن يكون املرء
امرأة» ،يوحي بأن هناك متكني حقيقي للمرأة يف جميع األوضاع
االجتامعية ،ولكن ألسباب مختلفة ،ما يزال كل من الرجال
والنساء غري قادرين عىل تحمل هذا املعطى الجديد وال اتخاذ
موقف واضح .ويف الوقت نفسه ،هناك حركة أساسية تجري يف
العمق ،يتحرك فيها الرجال والنساء ،خارج الهياكل االجتامعية
واملؤسساتية ،لينتجوا فرديتهم وعالقاتهم بفضل مامرسة الحريات
التي مل تقبل بعد ،غري أنها تشهد عن تحول عميق للنامذج.
وتبني الدراسة أيضا أن الدين يبدو معيارا مطمئنا يف مواجهة
فقدان املرجعيات االجتامعية وإعادة تحديد أدوار الرجال
والنساء وتمَ َثُّلِهام ،وأنه يُستغل يف ظروف معينة للتأقلم مع
الواقع االجتامعي.
إن النموذج األبوي الذي استندت إليه جميع العالقات
االجتامعية يوجد يف حالة تصدع ،وينعكس ذلك بصورة خاصة
يف أزمة الذكورة أو عىل األقل يف تطور هذه الذكورة ،مام
يعكس وجود تغيري يف املرجعية املرتبطة بهوية النساء .ومل يعد
يف وسع الرجال ،بعد أن تقلص دورهم كمعيلني ،أن يفرضوا
رشوطهم ،ويبدو أنهم يبحثون عن وضع اجتامعي جديد أثاره
دخول النساء إىل سوق العمل .فضال عن ذلك ،يبدو أن التمكني
والفردانية يشكالن عوامل قوية يف مسلسل تغيري العالقات بني
الجنسني ،ويجلبان يف سياقهام محاوالت لنقالت نوعية تغري
األمناط بل وكذلك أشكال املقاومة.
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تتم إعادة النظر يف األدوار التي يضطلع بها الرجال والنساء
والتي يمُ ليها نظام اجتامعي يخلق بنيات عدم املساواة بني
الجنسني يف جميع الفضاءات االجتامعية .كام تعرف هذه
األدوار تحوال نتيجة لعوامل اجتامعية وثقافية واقتصادية .بل
إن الرجال ،حتى إذا كانت مواقفهم متضاربة بشأن عمل النساء
ومشاركتهن يف مناصب املسؤولية أو تلك املنتخبة ،فإنهم قد
يوافقون رشيطة أال مينع ذلك النساء من أن يكن «زوجات
وأمهات صالحات».
رمبا يظهر هناك شكل من أشكال التغيري ،لكن يبدو أن الهوية
الجديدة للنساء والرجال مل تفرض نفسها بعد عىل املجتمع .إن
هذه التحوالت التي تؤثر عىل توزيع األدوار داخل األرس تخلق
اختالالت ومقاومات ،وتقود إىل الخوف وإىل ضغوطات اجتامعية
قوية عىل كل من الرجال والنساء ،رغم أن هذه الضغوطات
االجتامعية ليست من نفس النوع .إن النموذج التقليدي ما
زال سائدا والنظام األبوي ما زال مرتسخا يف التمثالت االجتامعية
واملرتبطة بهوية الرجال والنساء ،رغم املطالب ،الواضحة لدى
النساء أكرث من الرجال ،واملتعلقة بالتغيري واملساواة.
مع ذلك ،فإن التحوالت املؤسساتية الناجمة عن صدور قوانني
تعترب مواتية للنساء ،وتطلعات النساء إىل االعرتاف بعملهن
الذي ما يزال غري مريئ حتى اآلن( ،وبالتحديد ،العمل املنزيل
الذي تقوم به معظمهن ،والعمل غري املهيكل كمصدر للدخل)،
تشجع التحوالت االجتامعية .ومتيل النساء إىل إثبات ذواتهن يف
جميع امليادين االجتامعية ،اليشء الذي يعدل من هويات الرجال
والنساء.

التوصيـــات
 .1تعبئة أهم عوامل التأثري االجتامعي لتغيري
املعايري االجتامعية التي تحافظ عىل أشكال
الذكورية كمصدر لعدم املساواة.

•	إقامة رشاكة مع وسائل اإلعالم لتسليط الضوء عىل تجارب
النساء اللوايت يتمتعن مبسارات ناجحة يف ميادين كانت
تعترب تقليديا حكرا عىل الرجال ،مبا يف ذلك السياسة .ويف
الواقع ،يعتقد  42%من الرجال الذين شملهم االستطالع أن
املرأة عاطفية جدا مام يشكل عائقا أمام تقلدها مناصب
صنع القرار.

يَ ْعتبرِ  71,5%من الرجال و 48,7%من النساء املستجوبني يف إطار
الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة بني الجنسني
(باالختصار اإلنجليزي « )»IMAGESاملنجزة يف جهة الرباط ـ
سال ـ القنيطرة ،أن أهم دور بالنسبة للمرأة يتلخص يف االهتامم
بالبيت والطبخ لألرسة .ومن أجل تغيري هذه املواقف التي تدعم
التقسيم التقليدي لألدوار بني الجنسني ،والتي يتكفل الرجال
مبوجبها باإلعالة املادية لألرسة وتتكفل النساء برعاية البيت ،فإنه
من الرضوري ،فضال عن العمل عىل األفراد -رجاال ونساء عىل حد
سواء  -إرشاك املؤسسات العامة والسياسية والدينية واإلعالمية
والقطاع الخاص فيام ييل:

•	توعية املؤسسات الدينية املغربية ومراكز تكوين األمئة
واملرشدات باملساواة بني الجنسني وبالحقوق اإلنسانية
للمرأة.

•	دعم املؤسسات الحكومية ملالءمة الترشيعات الوطنية مع
التزامات املغرب الدولية ولتنفيذ سياسات عمومية مراعية
للنوع اإلجتامعي.

 .2دعوة الرجال إىل دعم السياسات املراعية
للحقوق اإلنسانية للمرأة

•	تشجيع وسائل اإلعالم الحديثة والتقليدية عىل مكافحة
الصور النمطية وإعادة النظر يف األدوار التقليدية للرجال،
وذلك بنرش صور إيجابية عن رجال يلتزمون بدورهم كآباء
وأزواج يتقاسمون عبء الحياة اليومية مع زوجاتهم.
وبالفعل ،أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية أن  34%من
الرجال ال يريدون القيام باألعامل املنزلية ألن ذلك قد يعترب
«عيبا» ،بينام عربت العديد من النساء عن حنينهن شيئا
ما إىل النموذج القديم ،ألنهن فضال عن تحمل مسؤوليات
املهام املنزلية وتربية األبناء ،فإنهن يتحملن مسؤولية تلبية
احتياجات األرسة املعيشية.
•	تحديد وضامن نرش واسع للمنتوجات األدبية والفنية التي
تشمل رسائل لفائدة املساواة بني الجنسني ولصالح الذكورية
اإليجابية ،وإقامة رشاكة مع املنتجني الفنيني من أجل تطوير
محتوى إعالمي يحمل يف ثناياه قيم املساواة.

•	حشد القادة الدينيني لتعزيز خطاب تقدمي يتحدى القوالب
النمطية املتحيزة ضد النساء ،السيام من خالل إعادة تفسري
مفاهيم مثل القوامة واستخدام قيم وأخالقيات أخرى تدعم
سلوكيات املساواة.

أكد  56%من الرجال املستجوبني عىل رضورة تكثيف الجهود
الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني .ونتيجة لذلك ،من
األهمية مبكان تعزيز إرشاك الرجال کحلفاء وكفاعلني يف التغيري
والعمل عىل:
•	تشجيع املناقشات العامة من أجل إعالم وتوعية الرجال
والنساء بالقوانني القامئة واإلصالحات الترشيعية الجارية
بغية حملهم عىل استيعاب أن هذه التغيريات رضورية وعىل
إدراك الفوائد التي ميكن للرجال والنساء تحصيلها منها.
•	تحديد وتعبئة الرجال أصحاب النفوذ يف املجتمع املغريب،
كحلفاء يف الجهود الرامية إىل النهوض بتمكني املرأة .وميكن
إرشاك هؤالء الرجال يف تنفيذ وتنظيم حمالت مستوحاة من
حملة هيئةاألمم املتحدة للمرأة «( »HeForSheهو من
أجل هي).
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•	تعزيز قدرات املتدخلني يف مجال تطبيق القوانني بغية
تشجيعهم عىل تنفيذ األحكام الترشيعية التي تضمن فعالية
الحقوق اإلنسانية للمرأة .وميكن لهذه الربامج أن تستهدف
بصورة خاصة الرشطة والقضاة واملحامني.
•	تشجيع الرجال ،خاصة أولئك الذين يعملون يف القطاع
الخاص ،والرشطة والقضاء والجيش ،عىل دعم الجهود
املبذولة لولوج النساء إىل املناصب التقريرية وكذا إىل املهن
التي يزاولها تقليديا الرجال .وبالفعل ،يدعم أزيد من 70%
من الرجال املستجوبني مشاركة املرأة يف املناصب القيادية
العامة يف مختلف امليادين.

 .3تعزيز الرتبية عىل املساواة والال عنف داخل
األرسة والنظام التعليمي
تلعب الرتبية يف املدارس وداخل األرسة دورا رئيسيا يف تشكيل
مواقف وتصورات األطفال حول أدوار الرجال والنساء يف
املجتمع ،وتؤثر عىل سلوكهم عند بلوغ سن الرشد .وقد كشفت
الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة بني الجنسني
(باالختصار اإلنجليزي « )»IMAGESعىل سبيل املثال ،أن الرجال
الذين عاشوا طفولتهم مع أب يهتم بأمورهم وحريص عىل
املشاركة يف األشغال املنزلية أو كانوا هم أنفسهم يشاركون يف
تلك األشغال بالتساوي مع أخواتهم ،مييلون أكرث إىل إعادة إنتاج
هذه السلوكيات يف مرحلة الرشد .لهذا ،يوىص بالعمل عىل:
•	القضاء عىل الصور النمطية املتحيزة ضد املرأة التي تتعلق
باألدوار االجتامعية والسياسية واالقتصادية للرجال والنساء
يف املناهج واملقررات الدراسية ،وإعداد برامج تربوية معززة
لثقافة املساواة.
•	تكوين املعلمني واملعلامت وغريهم من موظفي املدرسة
عىل أال ينقلوا الصور النمطية املتحيزة ضد املرأة سواء يف
خطابهم أو سلوكهم وعىل أن يروجوا لثقافة املساواة.
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•	إطالق حمالت ومبادرات داخل املدارسمن أجل توعية
األوالد والبنات منذ نعومة األظافر بشأن تقاسم األعامل
املنزلية وتوفري الرعاية.
•	االعتامد عىل برامج لتكوين اآلباء تستند إىل عنارص ملموسة
وموجودة بالفعل ،سواء يف املنطقة أو يف العامل ،بغية تشجيع
ودعم الوالدين – األمهات و آلباء عىل حد سواء– عىل تربية
أبنائهم عىل املساواة بغض النظر عن جنسهم ،وعىل تربية
أبنائهم دون اللجوء إىل العنف ،واملرافعة من أجل قوانني
تحظر جميع أشكال العنف ضد األطفال.

 .4توفري اإلمكانيات للشباب ليصبحوا عوامل
تغيري لفائدة املساواة بني الجنسني
يف الوقت الذي يُتوقع فيه العثور عىل مواقف أكرث إيجابية
تجاه املساواة بني الجنسني لدى الشباب ،فإن مؤرش املساواة
بني الجنسني ( )GEMاملستعمل يف إطار هذا االستطالع لتقييم
مواقف الرجال والنساء من املساواة بني الجنسني ،كشف أن
وجهات نظر الرجال تختلف نسبيا حسب السن ( 1,3لدى الفئة
العمرية  18-24سنة و 1,2لدى الفئة العمرية  50-59سنة).
وسجلت النساء األصغر سنا نقطة أعىل من نظرياتهن األكرب سنا
( 1,8مقابل  .)1,7وهكذا ،ينبغي النظر يف التدابري التالية لتعزيز
إرشاك الشباب كعوامل للتغيري لفائدة املساواة بني الجنسني:
•	دمج وحدات يف املسار الدرايس والجامعي ترمي إىل تعزيز
معارف الشباب باملساواة بني الجنسني ،وتشجيعهم عىل
متلك نظرة نقدية حول املعايري االجتامعية التي تعزز
املامرسات غري املتساوية بني الجنسني.
•	العمل بالتعاون مع جمعيات وشبكات الشباب يف املغرب،
خاصة نوادي حقوق اإلنسان واملواطنة ،التي أنشئت
يف مختلف املؤسسات التعليمية (املدارس والثانويات
والكليات) ،من أجل خلق فضاءات للنقاش املفتوح حول
قضايا املساواة بني الجنسني ،وتعبئتها لصالح هذه القضية.

وميكن القيام بذلك يف ارتباط مع حمالت هيئة األمم
املتحدة للمرأة ،مثل حملة .HeForShe
•	استخدام برامج تركز عىل مجاالت تهم الشباب أو تثري
اهتاممهم وفضولهم من قبيل الرياضة ،والفن ،وتكنولوجيات
املعلومات ،إلخ ،.وذلك للنهوض باملساواة بني الجنسني
وإدماج التكوينات املراعية للنوع االجتامعي يف أنشطتها.

•	توفري الدعم النفيس االجتامعي – وغريه من أشكال الدعم-
لألطفال والشباب الذين يشهدون مامرسة العنف داخل
أرسهم.
•	تنفيذ برامج رسم الخرائط التشاركية عىل املستوى املحيل،
وإرشاك الرجال الذين ميثلون شهود عيان عىل هذا النوع
من العنف ،من أجل التنديد بالتحرش الجنيس يف األماكن
العامة ،وتطوير املزيد من الربامج الرامية إىل جعل املدن
آمنة للنساء والفتيات.

•	تحديد قادة الرأي الشباب والتعاون معهم ،مبا يف ذلك
املدونني ،واملدونني بالفيديو ،والفنانني ذوي النفوذ
والشعبيني يف أوساط الشباب ،بغية إرشاكهم كحلفاء يف
النهوض باملساواة بني الجنسني عرب نرش رسائل منارصة
للمساواة ومتكني النساء.

•	تنفيذ وتكثيف برامج الوقاية من العنف املبني عىل
النوع االجتامعي لفائدة الشبان والشاب اتو أرباب العمل
واملعلمني ،داخل املدارس ويف أماكن العمل.

 .5كرس دائرة العنف ضد املرأة من خالل تنفيذ
وتكثيف تدابري الوقاية املبنية عىل األدلة

 .6تعزيز توفري الرعاية من قبل الرجال واملشاركة
الكاملة للمرأة يف سوق العمل

إن البيانات الواردة يف تقرير الدراسة االستقصائية الدولية حول
الرجال واملساواة بني الجنسني « »IMAGESبشأن العنف
املامرس ضد املامرس ضد النساء والفتيات ،سواء يف الفضاء
الخاص أو العام وتطبيع هذه املامرسات يف املجتمع ،تبعث
عىل القلق .وبالفعل ،يعتقد  38,2%من الرجال الذين شملهم
االستطالع أن النساء ،يستحقن أحيانا التعرض للرضب ،ويؤكد
 62,2%منهم أن عىل النساء تقبل هذا النوع من املعاملة من
أجل الحفاظ عىل وحدة األرسة .وهناك أدلة متزايدة عىل فعالية
بعض برامج الوقاية األولية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي
والتي ينبغي مالءمتها واختبارها .8وتشمل هذه الربامج تدابري
تهدف بوجه خاص إىل:

وتؤكد نتائج الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال واملساواة
بني الجنسني « »IMAGESمشاركة النساء بطريقة جد
محدودة يف سوق العمل املهيكل/النظامي ،عالوة عىل العبء
غري املتكافئ لعمل الرعاية غري مدفوع األجر الذي تضطلع به
النساء .وبالفعل ،يؤكد أكرث من ثالثة أرباع النساء أنهن يضطلعن
وحدهن مبعظم أشغال البيت ،وحوايل  72%من الرجال و54%
من النساء يعتقدون أن تغيري حفاظات األطفال وتحميمهم
وإطعامهم من مسؤولية األم .من جهة أخرى ،يق ِّدر الرجال
ويثمنون دورهم كآباء كام يتضح من خالل رغبتهم يف أن يكونوا
أكرث مشاركة كآباء (حوايل ثلث اآلباء املستجوبني أخذوا إجازة
بعد والدة طفلهم األصغر) .وهكذا ،يتضح أن تعزيز املساواة يف
املغرب يتطلب بذل جهود مضاعفة ومنسقة للنهوض مبشاركة
املرأة يف سوق العمل ومشاركة الرجل يف العمل املنزيل ويف توفري
الرعاية .وبغية تحقيق ذلك ،فإنه من الرضوري:

•	تكثيف تدابري الوقاية املجتمعية للقضاء عىل املعايري التي
تشجع العنف ،ودعوة القيادات املجتمعية إىل منع العنف
ضد املرأة ومساءلة الرجال الذين ميارسونه.

 8ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقعhttp://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/prevention_framework_unwomen_ :
nov2015.pdf

17

•	إحداث بروتوكوالت إلدماج الرجال يف برامج تنمية الطفولة
املبكرة وخدمات الصحة العمومية.

يف إطار التحقيقات الوطنية املنجزة أو الجارية .لذا ،ميكن اقرتاح
ما ييل:

•	الرتافع من أجل إجازة األمومة واألبوة ،فضال عن سياسات
مالمئة لألرسة وخدمات الدعم للوالدين العاملني ،مثل دور
الحضانة والرعاية املدعومة.

•	أوال ،مبا أن هذه الدراسة قد أجريت يف أقاليم وعامالت
إحدى أكرب الجهات يف املغرب ،فمن املستحسن أن تنجز يف
جهات أخرى ،أو ،من األفضل ،يف جميع أنحاء البالد؛ ومن
شأن ذلك أن يقدم صورة عامة عن العالقات بني الجنسني يف
املغرب.

•	النهوض بتعزيز القدرات القيادية للنساء ،وولوجهن إىل
العمل الالئق ،مبوازاة مع أنشطة التوعية املوجهة للرجال
لدعم النساء والفتيات يف مكان العمل وولوجهن إىل
املناصب القيادية.
•	تكوين األطر العليا من الذكور وكذا صناع القرار السياسيني
عىل طرق تشجيع القيادات النسائية وخلق فضاءات عمل
مالمئة للنساء.
•	تثمني الدور الرئييس لآلباء املنخرطني يف الحياة األرسية ،ذلك
ألنه كلام استفادة األطفال من منوذج املساواة كلام تعززت
حظوظ تطبيق نفس النموذج الحقا يف حياتهم كأشخاص
بالغني.

 .7إنجاز دراسات تطبيقية إضافية عىل الرجال
وأشكال الذكورية
تظل البحوث/الدراسات حول الرجال واملساواة بني الجنسني يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا محدودة نسبيا وقليلة جدا
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•	إجراء بحوث لتحليل الكيفية التي يتم بها متثيل الرجال
والفتيان يف وسائل اإلعالم ،استكامال للعمل املكثف القائم
بشأن صورة املرأة يف وسائل اإلعالم ،وذلك بغرض املقارنة،
واستخدام هذه املعلومات يف التعامل مع منتجي املحتويات
اإلعالمية.
•	تسخري نتائج الدراسة االستقصائية الدولية حول الرجال
واملساواة بني الجنسني « ،»IMAGESوأبحاث أخرى لدعم
الخطابات اإليجابية بشأن املساواة بني الجنسني القامئة
بالفعل يف املغرب ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
•	إدراج أسئلة عن مواقف الرجال ومامرساتهم بشأن املساواة
بني الجنسني يف الدراسات االستقصائية املقبلة ،ذات
التمثيلية عىل الصعيد الوطني ،واستخدام البيانات املنبثقة
عنها لتنوير ودعم عمليات إصالح القوانني وتغيري السياسات
لفائدة تحقيق مساواة كاملة للنساء والفتيات.

