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 دراسة عنھ تكشف ما ھذا الطرق؛ مفترق عند أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في الرجال
 وشمال األوسط الشرق طقةمن في والمرأة الرجل بین العالقات وضع حول األقطار متعددة رائدة

أفریقیا  
 

- لبنان بیروت، :2017 أیار/مایو 2 الثالثاء،  األوسط الشرق في األقطار متعددة دراسة تبیِّن 
- أفریقیا وشمال - وفلسطین ولبنان، والمغرب، مصر، تشمل   األبواب خلف الرجال حیاة واقع 
 البلدان في االستقصائیة للدراسة خضعوا الذین الرجال، غالبیة أن من الرغم وعلى المغلقة.
 في الرجال من كبیرة أقلیة فإن منصفة، غیر تقلیدیة لمواقف التنوع شدیدة أشكاالً  أیدوا األربعة،
 العامة الحیاة في عدیدة جوانب في الجنسین بین المساواة ویؤیدون یقرون األربعة البلدان ھذه

   والخاصة.
 

 وشمال األوسط الشرق في الجنسین بین والمساواة الرجال بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة
 األمم وھیئة Promundo "بروموندو" منظمة أعدتھا التي )،MENA AGESIM( أفریقیا
 الشرق في نوعھا من األولى الدراسة ھي محلیین، بحثیین شركاء مع بالتعاون للمرأة المتحدة
- الرجال لحیاة المجال واسعة مقارنة عدسة تستخدم التي أفریقیا وشمال األوسط  واألزواج األبناء 
- واآلباء  لوضعھم رؤیتھم فھم لتعزیز وذلك والخاصة، العامة الحیاة وفي والعمل، البیت في 

 تقدم األھمیة، من القدر وبنفس الجنسین. بین المساواة إزاء مواقفھم وفھم رجاالً، باعتبارھم
 وكمیة نوعیة بحوثًا الدراسة تضم ذاتھا. القضایا حول النساء نظر وجھات IMAGES الدراسة
 ولبنان، مصر، في سنة 59و 18 بین ما أعمارھم تتراوح وامرأة رجل 10,000 من یقارب لما

 عن یُكشف سوف سواء. حد على والریفیة الحضریة المناطق ذلك في بما وفلسطین، والمغرب،
 بلبنان، بیروت في أیار/مایو 2 في اإلقلیمي المستوى على إطالقھا فاعلیة في الدراسة نتائج

 في شارك حیث العربي"، العالم في الجندریة الرجال "ھویات مؤتمر من جزًءا باعتبارھا
أبعاد. ومنظمة "بروموندو"، ومنظمة للمرأة، المتحدة األمم ھیئة مھاتنظی  

 
 یقل ال ما فإن الجنسین، بین المساواة قضیة على التقلیدیة المواقف ھیمنة رغم أن الدراسة تكشف
 تأیید على تنطوي ومساواةً، انفتاًحا أكثر نظر وجھات یتبنون أكثر أو الرجال من %25 عن

 الي العوامل بین ومن والسیاسیة. واالجتماعیة، االقتصادیة، النواحي في بالرجل المرأة مساواة
  الحیاة. وظروف األسرة، وتأثیر الشخصي، التاریخ الجنسین بین للمساواة الرجال تأیید على تؤثر

 
 یتبناھا التي تلك من إنصافًا أكثر المساواة حول نظر وجھات الشابات إبداء رغم أن النتائج وتبیِّن
 یتبناھا التي تلك من إنصافًا أكثر نظر وجھات بالضرورة یبدون ال الشباب فإن سنًا، األكبر الجیل
  سنًا. األكبر الرجال

 
 صعوبة والسیما حیاتھم، في الرجال لھا یتعرض التي الھائلة الضغوط مدى الدراسة تُبرز كما

 یشوبھا أوقات في األسرة، إعالة في التقلیدي الذكوري بدورھم والقیام أجرب عمل على العثور
 آثار كانت إذ الصراعات. من المتضررة البلدان تلك في وتحدیًدا االقتصادي، االستقرار عدم

 الرجال، بین االكتئاب أعراض في تتسبب التي ذكًرا، األكثر األسباب بین من والبطالة الصراع
 في والنصف الثلث بین ما الرجال نسبة وتراوحت األعراض. لتلك المفاقِمة العوامل بین من أو

 العمل فرص غیاب بسبب أسرتھم، مواجھة من بالخجل شعورھم عن أعربوا ممن األربعة البلدان
الدخل. أو  

 
 ومنظمة للمرأة المتحدة األمم ھیئة بین بالتنسیق إعدادھا جرى التي الدراسة، تؤكد كما

 في العنف تجارب األجیال: بین العنف عدوى بانتقال الخاصة الدولیة النتائج "بروموندو"،
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 البلدان جمیع في العنف یولِّد العنف الراشدة. حیاتھ في للعنف الرجل باستخدام مرتبطة الطفولة
 تعرضوا والذین أمھاتھم، ضد العنف یستخدمون آباءھم شاھدوا الذین الرجال كان بعة.األر
 شریكاتھم ضد للعنف ممارستھم ذكروا من أغلب ھم طفولتھم، في بالمنزل العنف أشكال لبعض
الراشدة. عالقاتھم في الحیاة في  

 
 ترسیخ من الرغم على األجیال: بین الرعایة عدوى انتقال على یدل ما أیًضا ھناك المقابل، في

 فاآلباء ؛األعراف ھذه لتقویض فعال بدور القیام اآلباء بوسع المنزل، في كثیرة تقلیدیة أعراف
 لھن یسمحون أو المنزل، خارج العمل أو تقلیدیة، غیر بمھن القیام على بناتھم یشجعون الذین
التمكین. من كبرأ بقدر یتمتعن نساء تنشئة في یُسھمون أنھم یبدوا أزواجھن، باختیار  

 
 والمؤلف "بروموندو"، لمنظمة التنفیذي والمدیر الرئیس ،Barker Gary باركر" "جاري یقول

 بصورة ویؤیدوا یقبلوا كي الرجال أمام طویالً  الطریق یزال "ال الدراسة: ھذه إعداد في المشارك
 العالم. حول كثیرة أنحاء في الحال ھو كما العربیة، المنطقة في بالرجل المرأة مساواة كاملة

 لعدم تقویًضا العوامل أشد بین من أن نرى مجتمعة، األربعة البلدان نطاق "على قائالً: ویضیف
 نسبتھا على العادة جرت التي المنزلیة األنشطة من أكبر عدد الرجال تولِّي الجنسین بین المساواة
للمرأة."  

 
 سیاق في تحدیًدا ملحوظة وھي لمساواة،ا لتحقیق الرئیسیة السبل بعض إلى بالفعل البحث یشیر

  والرعایة المنزلي العمل في آباؤھم شارك الذین الرجال األربعة، البلدان جمیع في األب: مشاركة
 على ھم طفولتھم، في األعمال بھذه القیام تعلموا الذین الرجال وكذلك للمرأة، تقلیدیًا المنسوبین
الطریقة. بھذه الزوجیة قتھمعال في إسھامھم ذكروا من ،الترجیحات أغلب  

 
 عمل وھو أال اإلنصاف؛ من أعلى درجة على تنم التي الرجال بسلوكیات مرتبط آخر عامل وثمة
 خارج زوجاتھم تعمل الذین الرجال كان األربعة، البلدان من بلدین في المنزل. خارج المرأة
 یعمل ال منطقة فيف األجر. مدفوعة غیر الرعایة أعمال من أكبر بعدد قاموا من غلبأ ھم المنزل
 تحققھ أن المحتمل المزدوج األثر إلى یشیر ھذا المنزل، خارج تقریبًا ئھانسا عدد ربع سوى

للنساء. األجر المدفوع العمل حجم زیادة إلى الرامیة السیاسات  
 

 "فیما :العربیة الدول في للمرأة المتحدة األمم لھیئة اإلقلیمي المكتب مدیر ناصري،ال محمد یقول
 بھا نستعین أداة كونھ بالغة أھمیة التقریر ھذا یشكل للمرأة، المتحدة األمم ھیئة في عملنا یخص
 والمجتمع األعضاء، الدول مع للعمل جھودنا وبذل الضغط، وممارسة برامجنا، تصمیم في

 ما إذا للتفاؤل تدعو ال عالمات من النتائج في یبدو قد ما ورغم المحلیة. والمجتمعات المدني،
 للمدافعین حقیقیة قصًصا أیًضا ھناك أن على تؤكد فإنھا فحسب، األرقام على نظرنا اقتصر
 بذرة، الدراسة ھذه فبالفعل، قویًا. إیمانًا بھا یؤمنون ممن الجنسین، بین المساواة عن فعاتاوالمد

وإنسانیة." لأم شجرة لتصبح تنمو سوف وقصصھا  
 

 القرارات اتخاذ على الرجال یسیطر أو یھیمن أمثالھا من والعدید الدراسة ھذه في شوھد وكما
 ھذا یقدمو والفتیات. للنساء الیومیة الحیاة وعلى والقیادیة، السیاسیة المجاالت وعلى المنزلیة،
 وشمال األوسط الشرق منطقة في والنساء الرجال بین العالقات لوضع فریًدا منظوًرا البحث
 وتطویر تصمیم من یستتبعھ ما وعلى العالقات، ھذه تفاعالت فھم تعزیز على ویساعد أفریقیا،
لمعالجتھا. والسیاسات للبرامج  
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النھایة  
 

اتصل: والتقاریر، والمقابالت، المعلومات، من مزید على لالطالع  
 

Alexa Hassink | a.hassink@promundo.org.br+ | 1 302 229 8241 
Rebecca Ladbury | rebecca@ladburypr.com+ | 44 (0) 7941 224 975 

Heba Katoon | heba.katoon@unwomen.org+| 20 1000 666 730 
 

البحث: نتائج حول المعلومات من مزید على لالطالع  
www.imagesmena.org  

#imagesmena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  للمحررین: مالحظات
 

)IMAGES( الجنسین بین والمساواة الرجال بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة حول  
 إعداد من )،IMAGES( الجنسین بین والمساواة الرجال بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة
 ھي )،ICRW( بالمرأة المتعلقة للبحوث الدولي والمركز Promundo "بروموندو" منظمة
 یتعلق فیما ومواقفھم الرجال بممارسات تُعني التي اإلطالق على الدراسات أشمل من دراسة

 وتفاعالت الجنسین، بین المساواة سیاسات إزاء وبالمواقف النوع، أساس على القائمة باألعراف
- األسریة العالقات  الحمیم، الشریك ضد والعنف اآلباء، ومشاركة الرعایة، تقدیم فیھا بما 
 ،تنفیذھا یجري أو الدراسة، ھذه تنفیذ جري التاریخ، ھذا حتى االقتصادیة. والضغوط والصحة،

 ویغطي عدیدة سنواتل یمتد جھد من جزء وھي العالم، مستوى على بلًدا 30 عن یقل ال فیما
 لضرورة الوعي مستوى ورفع الجنسین؛ بین بالمساواة المعنیة األدلة قاعدة لبناء متعددة أقطاًرا
 السیاسات صانعي بین من الجنسین، بین والمساواة والتنمیة الصحة قضایا في الرجال إشراك

 لالطالع  العامة. والسیاسات المؤسسات في الجنسین بین المساواة جوإدما البرامج؛ ومخططي
 الجنسین بین والمساواة الرجال بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة حول المعلومات من مزید على
)IMAGES( العالم: مستوى على 
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-gender-and-men-http://promundoglobal.org/programs/international
images-survey-equality  

 
للمرأة المتحدة األمم ھیئة حول  
 المساواة لتحقیق جھدھا تكرس التي المتحدة األمم منظمات إحدى ھي للمرأة المتحدة األمم ھیئة
 بھدف أُنشئت فإنھا والفتیات، للنساء عالمیًا نصیًرا الھیئة تُعد وإذ المرأة. وتمكین الجنسین بین

 المتحدة األمم ھیئة تدعم العالمي. الصعید على اجاتھناحتی تلبیة في التقدم وتیرة من اإلسراع
 الجنسین، بین المساواة لتحقیق عالمیة معاییر وضع في المتحدة باألمم األعضاء الدول للمرأة
 وبرامج، وسیاسات، قوانین، من یلزم ما لصیاغة المدني والمجتمع الحكومات مع وتعمل
 الحیاة، مناحي جمیع في المرأة مشاركة في المساواة الھیئة وتساند المعاییر. ھذه لتنفیذ وخدمات
 ضد العنف وإنھاء ومشاركتھا؛ المرأة قیادة تعزیز أولویة: ذات مجاالت خمسة على بالتركیز
 االقتصادي التمكین وتعزیز جوانبھا؛ بكل واألمن السلم عملیات في المرأة وانخراط المرأة؛
 المستوى على للتنمیة والمیزنة التخطیط في وریةمح قضیة الجنسین بین المساواة وجعل للمرأة؛
 قدًما الدفع في وتشجعھا المتحدة األمم منظومة عمل للمرأة المتحدة األمم ھیئة تنسِّق كما الوطني.
 الموقع: بزیارة قم المعلومات، من مزید على لالطالع الجنسین. بین بالمساواة

http://www.unwomen.org/en  
 

Promundo "بروموندو" منظمة حول  
ج التي المنظمات طلیعة في عالمیة منظمة ھي Promundo "بروموندو"  بین للعدالة تروِّ
 "بروموندو" تؤمن والفتیات. النساء مع شراكة في والفتیان الرجال بإدخال العنف ومنع الجنسین،

 وتفاعالت النوع، أساس على ةالقائم الضارة األعراف شكل لتغییر الفتیانو الرجال مع العمل أن
 بین المساواة تحقیق إلى الرامي الحل من األھمیة بالغ جزء ھو المتساویة، غیر القوة عالقات
 البالغة والتقییمات البیانات، قواعد إنشاء أو المعلومات جمع على القائمة البحوثو الجنسین.
 على تغییر إحداث إلى تسعى الھدف، المحددة الدعوة وجھود األدلة، على القائمة والبرامج الدقة،

 لما اإلیجابیة األفكار (أو الصحیة الجندریة الرجال ھویات تعزیز أن وتبیِّن ،متعددة مستویات
 امرأة")، تكوني أن "یعنى ما (أو الصحیة الجندریة النساء وھویات رجالً")، تكون أن "یعني
 منظمة لدى مختلفة. جوانب في فتیات،وال النساء وحیاه أنفسھم، الرجال حیاة تحسین إلى یؤدي

ل بلًدا، 40 على یزید فیما شركاء "بروموندو"  والمحلیة، الوطنیة الحكومات من وتموَّ
 الحكومیة غیر والوكاالت األطراف، والمتعددة الثنائیة المعونة تقدیم ومنظمات والمؤسسات،
 بزیارة: قم ،المعلومات من مزید على لالطالع األفراد. من والمانحین الكبرى،

www.promundoglobal.org  
 

البحثیین الشركاء حول  
 الدراسة ونشر إلعداد للمرأة المتحدة األمم ھیئة مع Promundo "بروموندو" منظمة نسَّقت

 األوسط الشرق في الجنسین بین والمساواة الرجال بشأن األقطار المتعددة الدولیة االستقصائیة
 ولبنان مصر في محلیین، بحثیین شركاء مع بالتعاون )،MENA IMAGES( أفریقیا وشمال
 ومركز وشركاه، الزناتي مصر: )1( یلي: ما الشركاء ھؤالء ویشمل وفلسطین. والمغرب
 األبحاث بین الوصل مركز لبنان: )2( القاھرة؛ في األمریكیة بالجامعة االجتماعیة األبحاث
 یفيظن ورجاء )،AMI( الدولیة لھجرةا جمعیة المغرب: )3( أبعاد؛ ومنظمة )،CRD( والتنمیة
 مركز فلسطین: )4( مستقلة)؛ (باحثة Gillot Gaëlle جییوه" و"جاییل مستقلة)، (باحثة
 قم البحثیین، الشركاء حول المعلومات من مزید على لالطالع بیرزیت. بجامعة المرأة دراسات
www.imagesmena.org بزیارة:  
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مرفق  
 

- )IMAGES( الجنسین بین والمساواة الرجال بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة  الشرق 
الموضوع حسب مصنَّفة نتائج من بھا یتصل وما بارزة رسائل أفریقیا وشمال األوسط  

 
المرأة وتمكین النوع أساس على األعراف  

 
 منصفة غیر أغلبھا نظر وجھات األربعة البلدان في مقابلتھم جرى الذین الرجال من غالبیة تؤید
  المرأة. بأدوار األمر تعلق متى
 للمرأة دور أھم أن فكرة یؤیدون ممن أرباع الثالثو الثلث بین ما الرجال نسبة تتراوح •

المنزلیة. الرعایة تقدیم ھو  
 البلدان في نفسھا الفكرة یؤیدن ممن یزید ما أو فالنص بین ما النساء  نسبة تتراوح •

األربعة.  
 النساء تحركات وضبط مراقبة على یقوم دورھم أن الرجال من العظمى الغالبیة تؤمن •

طفولتھم. منذ نشأت أنھا الرجال معظم یتذكر ممارسة وھي منازلھم، في والفتیات  
 أنھا أیًضا یبدو بل فحسب، لالرج والیة على النساء غالبیة تؤكد ال البلدان، بعض في •

تقبلھا.  
  المستوى على یكن لم إن النظري المستوى على للفكرة، النساء تتصدى أخرى، بلدان في •

  العملي.
 

 على النسائیة االقتصادیة المشاركة معدالت أدنى أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في
  العالم. مستوى
 النساء، بین تقریبًا النسبة ونفس األربعة، البلدان في یزید ما أو الرجال أرباع ثالثة یؤید •

   وظائف. على الحصول أولویة في النساء على الرجال تقدیم
فن النساء تزال ال • - واسع نطاق على یعرَّ - سواء حد على والنساء الرجال یشمل   أنھن 

 مكان في إنجازاتھن أو المھنیة بأعمالھن فھنتعری من بدالً  أوالً، واألمھات الزوجات
العمل.  

 
   الجدار في تصدعات ھناك أن بید

 العمل، في الحق نفس المتزوجة للمرأة أن أقل، أو الرجال، نصف من یقرب ما یؤمن •
... ولكن الرجل. مثل ذلك في مثلھا  

 مستعدین واوكان امرأة، تترأسھم أن األربعة البلدان جمیع في الرجال من غالبیة تقبل •
  والنساء. الرجال تشمل عمل أماكن في للعمل

 من الكثیر یؤید إذ النظري، المستوى على القبول ھذا من كبیرة نسبة تظھر ذلك، مع •
- الرجل دام ما المنزل، خارج المرأة عمل المنطقة في الرجال - یبدو فیما   العائل ھو 
المنزلي. والتنظیم الرعایة على الرئیسیة القائمة ھي المرأة دامت وما الرئیسي،  

 
 بین والمساواة الرجال بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة أُجریت حیث تقریبًا آخر بلد كل في

 باستمرار سنًا األصغر الرجال أبدى العالم)، حول أخرى مناطق (في IMAGES الجنسین
 أن غیر سنًا؛ األكبر منظراؤھ یتبناھا ال التي الرئیسیة الممارسات وبعض إنصافًا، أكثر مواقف
 بشأن الدولیة االستقصائیة الدراسة شملتھا التي األربعة البلدان من ثالثة على ینطبق لم األمر ھذا

  .MENA IMAGES أفریقیا وشمال األوسط الشرق في الجنسین بین والمساواة الرجال
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 إزاء سنًا األصغر الرجال نظر وجھات تختلف لم ومصر، وفلسطین، المغرب، في •
           لماذا؟ سنًا. األكبر الرجال یتبناھا التي تلك عن كبیًرا اختالفًا الجنسین بین المساواة

یلي: لما نتیجة سنًا األصغر الرجال نظر وجھات تكون قد  
o  الثالثة البلدان ھذه في الشباب من العدید یذكر صعبة: اقتصادیة ظروف 

 للعالمة للوصول ونیجاھد فإنھم ولذلك وظیفة، على العثور في مصاعب
ة  إلى الجھد ھذا یؤدي وقد  اجتماعیًا. بھا المعتََرف مادیًا، المعیل للرجل الممیزِّ
،أو  سلبي أثر  

o  علىو الرشد. سن األصغر الجیل فیھا یبلغ التي الدینیة المحافظة من عام مناخ 
 وافتراضھا مماثلة، اتجاھات إلى المنطقة في أخرى بحوث إشارة من الرغم
الظاھرة. ھذه الستقصاء الدراسات من مزید إجراء من بد فال مماثلة، لدوافع  

 
 النوع أساس على منصفة نظر وجھات إلى السبیل تمھد التي ھي الشباب نظر وجھات تكن لم إذا
  ذلك؟ إلى المؤدیة العوامل فما الدراسة، فیھا أُجریت التي البلدان غالبیة في

  والمرأة. الرجل من لكل رئیسیًا عامالً  التعلیم یظھر •
 أمھاتھن حصلت الالتي الرجال، شأن شأنھن أعلى، تعلیم على الحاصالت النساء كانت •

 تلك من طفولتھن أثناء في المنزلیة المھام من أكبر بعدد آباؤھن وقام أعلى، تعلیم على
 أغلب على منصفة نظر وجھات لھن كان للنساء، نسبتھا على العرف جرى التي المھام

  سنًا. األكبر نظیراتھن تتبناھا التي تلك من الترجیحات
 أكثر منصفة نظر وجھات بلد كل في سنًا األصغر للنساء كان الرجال، عكس على لكن، •

  سنًا. األكبر نظیراتھن تتبناھا التي تلك من
 ولكن المساواة، من أكبر قدر على الحصول إلى المنطقة في سنًا األصغر النساء ترنو •

 بین التوتر ھذا ویظھر یؤیدونھا. أو التطلعات ھذه یشاركونھن ال الرجال من أقرانھن
 الدراسة، فیھا أُجریت التي البلدان مستوى على والخاصة العامة الفضاءات في الجنسین

آلخر. بلد من مھمة تباینات وجود مع  

النوع على القائم العنف دوائر  
 

 السیما النوع، على القائم العنف ربلتجا المنطقة بلدان جمیع في المرأة تتعرض أن الشائع من
  الشارع. في الجنسي والتحرش الحمیم، الشریك من الصادر العنف
 المتزوجین الرجال من %45و %10 بین ما نسبة تراوحت األربعة، البلدان نطاق على •

 النساء أعداد تقریبًا وتساوت شریكتاھم، ضد الجسدي العنف استخدموا أنھم ذكروا الذین
  للعنف. تعرضھن نأكد الالتي

 الذین األربعة، البلدان نطاق على الرجال، من %80و %20 بین ما نسبة تراوحت •
  زوجاتھم. ضد العاطفي العنف أشكال بعض ارتكبوا أنھم ذكروا

 أمھاتھم، ضد العنف یستخدمون آباءھم شاھدوا الذین الرجال كان األربعة، البلدان كل في •
 أغلب على ذكروا الذین ھم طفولتھم، في بالمنزل العنف أشكال لبعض تعرضوا والذین

  الراشدة. عالقاتھم في الحیاة في شریكاتھم ضد العنف یمارسون أنھم الترجیحات
 

 محدودیة إلى العالم، في أخرى أنحاء في الحال ھو كما النوع، على القائم العنف جذور ترجع
  .الشدید لعنفبا المرتبطة والطفولة للعنف، مؤیدةال والمواقف للمرأة، الممنوحة السلطة
 في تعرضوا أنھم أرباعھم ثالثة إلى الرجال عدد نصف ذكر األربعة، البلدان كل في •

 للعنف تعرضوا أنھم أكثر أو الرجال عدد ثلثا وذكر منزلھم، في الجسدي للعنف نشأتھم
   المدرسة. في أقرانھم أو مدرسیھم ید على الجسدي
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 ولكن الجسدي، العنف من األشكال لھذه كذلك النساء تعرضت األربعة، البلدان جمیع في •
بالرجال. مقارنةً  أقل بمعدالت  

 
ھ عنف إلى بدوره یتحول طفولتھم في والنساء الرجال لھ تعرض الذي العنف   أطفالھم. إلى موجَّ
 ما ونسبة الرجال، من %50و %29 بین ما نسبة تراوحت األربعة، البلدان نطاق على •

 أو الجسدي العقاب أشكال بعض استعمال ذكروا ممن النساء، من %80و %40 بین
  أطفالھم. ضد العنف من أخرى أشكال

 إلى تعزو أطفالھن ضد الجسدي للعقاب النساء للجوء األعلى المعدالت أن الواضح من •
   الرعایة. مھام أغلب المرأة تولّي

 اآلباء یستعمل ما غالبًا البلدان، معظم في النوع: على أیًضا قائم األطفال ضد العنف •
  أبنائھم. ضد الجسدي للعقاب أكثر أشكاالً 

 
 في الجنسي التحرش المنطقة، في النوع على القائم للعنف انتشاًرا األكثر األشكال بین من

   المغازلة. اتالحملقة/نظر أو المطاردة/التعقّب، أو الجنسیة، التعلیقات أساسي، وبوجھ الشارع،
 في األفعال ھذه ارتكبوا أنھم ذكروا ممن %64و %31 بین ما الرجال نسبة تراوحت •

األوقات. من وقت  
 وقتٍ  في لھا تعرضھن ذكرن ممن %60و %40 بین ما النساء بةنس تراوحت حین في •

  األوقات. من
 بلغت حیث العنف، لھذا ممارستھم سبب عن الرجال من العظمي الغالبیة ُسئلت عندما •

-  %90 البلدان بعض في نسبتھم  ثالثة إلى الرجال ثلثا ألقى حیث اللھو، لغرض قالوا 
  لمثیرة"."ا لمالبسھن النساء على اللوم أرباعھم

 
 تعلیًما، واألعلى سنًا، األصغر الرجال بین الشارع في الجنسي التحرش ارتكاب احتمال وازداد
  الطفولة. في للعنف تعرضوا والذین
  الحضریة، المناطق في یعشن والالتي تعلیًما، األعلى النساء ذكر احتمال ازداد كما •

  العنف. ھذا لمثل لتعرضھن
 بین أعلى معدالت وجود مع تعلیًما األعلى الرجال بین نسيجال التحرش احتمال ازداد •

  األربعة. البلدان من ثالثة في ثانوي، تعلیم على الحاصلین الرجال

 

المنزلیة القرارات اتخاذ  
 

 القرارات معظم یتخذ من ھو الرجل أن باستمرار ،األربعة البلدان كل في ،والنساء الرجال ذكر
 مما أكثر المسائل ھذه في رأیھم أيالر أن إجماالً  ذكروا الرجال أن من الرغم على المنزلیة،

  النساء. بھ تقرأ
 من بالزواج قراراتھن على أقل سلطة لھن أن باستمرار النساء ذكرت بالرجال، مقارنةً  •

 معظم في النھائي الرأي لآلباء یكون حیث أردن، متى بھ، االرتباط یردن الذي الشخص
  الحاالت.

 أیًضا ذكروا فإنھم الصدیق، باختیار یتعلق فیما أكبر باستقاللیة الرجال تمتع رغم •
 عصر في ھم،تأسر وإعالة المتعاظمة الزواج تكالیف لتغطیة یركب بضغط شعورھم
  البطالة. مؤشر فیھ یتصاعد
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 یذھبن، وأین یرتدین بما بدًءا الشخصیة، زوجاتھم حریات على یسیطروا أن الرجال ویتوقع
  الجنس. الزوجان یمارس بمتى وانتھاءً 
 األشكال لھذه ارستھممم ذكروا الذین الرجال من %90و الثلثین بین ما نسبة تراوحت •

الطرق. بھذه علیھن للسیطرة أزواجھن سعي على النساء تأكید مع السیطرة، من المختلفة  

 

األسریة والرعایة المنزلیة، والمھام األبوة،  
 

 وغیرھا لألطفال الیومیة الرعایة من العظمى بالغالبیة ،جمیعھا األربعة البلدان في النساء، تقوم
  المنزلیة. المھام من

 األوقات من وقت في قاموا أنھم ذكروا ممن والثلث الُعشر بین ما الرجال نسبة تراوحت •
 إعداد مثل التقلیدیة؛ الناحیة من للنساء األرجح على منسوبة منزلیة بمھمة األخیرة
  االستحمام. في األطفال مساعدة أو التنظیف، أو الطعام،

 تقلیدیًا المنسوب المنزلي العمل في ؤھمآبا شارك الذین الرجال األربعة، البلدان جمیع في •
 على ذكروا من ھم طفولتھم، في األعمال بھذه القیام تعلموا الذین الرجال وكذلك للمرأة،
الزوجیة. عالقتھم في الطریقة بھذه إسھامھم ترجیح أغلب  

 
- بلدین في - ولبنان مصر   في جلالر مشاركة لتعزیز دافًعا المنزل خارج العاملة المرأة تكون قد 

  الیومیة. والرعایة المنزلیة المھام
 ذكر كامالً، دواًما زوجاتھم تعمل الذین %)10( مصر في الصغیرة الرجال نسبة بین من •

 الرجال بین منھا كثیًرا أعلى نسبة وھي المنزلي، العمل في یشاركون أنھم منھم 45%
  زوجاتھم. تعمل ال الذین

 بأعمال یقومون أنھم كامالً  دواًما زوجاتھم تعمل الذین لبنان في الرجال ذكر بالمثل، •
  أكثر. منزلیة

 
  باألبوة. یتعلق فیما مشجعة اتجاھات ثمة وكذلك،
 زوجاتھم یصاحبون أنھم البلدان، جمیع في الرجال، من %70 على تزید نسبة ذكرت •

 الرجل مشاركة أن (رغم تقدیر أقل على الوالدة، قبل الطبیة الزیارات بعض في الحوامل
 الرعایة وتقدیم علیھا قلقھ إلى باإلضافة المرأة، على ووالیتھ تحكمھ من درجة تعكس قد

   لھا).
 أن یزید ما أو الرجال نصف ذكر الدراسة، فیھا أُجریت التي األربعة البلدان كل في •

  أطفالھم. مع یقضونھ الذي الوقت من یستقطع عملھم
 مع یتكلمون أنھم األربعة، البلدان جمیع في أكثر، أو الرجال ُخمسا ذكر ذلك، إلى إضافةً  •

 ال وثیقة عاطفیة عالقة إلى یشیر وھذا حیاتھم؛ في مھمة شخصیة مسائل عن أطفالھم
  الذكوري. بالسلوك دائًما ترتبط

 
 مشاركة مأطفالھ حیاة في اآلباء یشترك مصر)، حالة (في البنات ختان مثل قرارات في وحتى
  كبیرة.
 إیجابیة أكثر بطرق أطفالھم حیاة في المنطقة في الرجال النخراط سبیالً  األبوة تمھد قد •

الجنسین. بین المساواة تحقیق إلى أخیًرا تؤدي حتى عنفًا، وأقل وإنصافًا،  
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والرفاه الصحة  
 

  والمرأة. الرجل بین الصحي الضعف أشكال وتباین الصحة قضایا
 والثالثة لثینالثُ  بین ما (نسبة الرجال غالبیة ذكرت إجماالً، األربعة البلدان نطاق على •

السن. نفس في أقرانھم من أفضل صحتھم أن أرباع)  
  لثین.والثٌ  النصف بین ما النساء حال في النسبة تراوحت •
 من ذلك یجعل مما الربع، على المدخنین الرجال نسبة زادت األربعة، البلدان كل في •

 عواقب من یستتبعھ وما المنطقة، في األمراض وقوع في تسھم التي الرئیسیة العوامل
 الرجال نسبة وصلت فقد رعایتھم. على یقمن الالتي والنساء أنفسھم، الرجال على سلبیة

 الذین المدخنین من النصف ونسبة التدخین، في یفرطون أنھم یرون ممن لثینالثُ  المدخنین
  بالتدخین. مرتبطة صحیة مشكلة ما وقت في واجھوا إنھم قالوا

 
  والنساء. الرجال من كل على االكتئاب عالمات ظھور احتماالت وتساوت
 في االكتئاب، أعراض علیھن ظھر ممن %51و  %40 بین ما النساء نسبة تراوحت •

  %.28و %20 بین ما الرجال بین النسبة تراوحت حین
 أعراض في تتسبب التي ذكًرا، ثراألك األسباب بین من والبطالة الصراع آثار كانت •

 تراوحت إجماالً،  األعراض. لتلك المفاقِمة العوامل بین من أو الرجال، بین االكتئاب
 شعورھم عن أعربوا ممن األربعة البلدان في والنصف الثلث بین ما الرجال نسبة

الدخل. أو العمل فرص غیاب بسبب أسرتھم، مواجھة من بالخجل  

 

 

الجنسین بین العالقات على وآثاره العام األمن (غیاب)  
 

 أبدوا الذین األقل) على لثان(الثُ  والنساء الرجال أعداد تقریبًا تساوت إجماالً، األربعة البلدان في
  وسالمتھم. رفاھھم وعلى وسالمتھا، أسرتھم رفاه على الخوف من عالیة مستویات

 
منتشرة. ظاھرة المھني العنف  
 بین من شكل وقوع ذكروا ممن %55 والنساء %65 الرجال نسبة بلغت فلسطین، في •

 السنوات في أخرى لتجارب وتعرضھم عشر، ااثن عددھا البالغ المھني العنف أشكال
 أرضٍ  فقد عن النساء، بین منھا أعلى احتماالتھا بنسب الرجال، وذكر الماضیة. الخمس
 المستوطنین؛ أو الجنود ید على إصابتھم وأ اعتقالھم، أو للتحرش، وتعرضھم لھم؛

 تعلیم أو عمل فرص وخسرانھم الصحیة؛ الخدمات على للحصول لصعوبات ومواجھتھم
  االحتالل. بسبب

 أضعاف ثالثة إلى ضعفین بین ما الالجئین السوریین الرجال نسبة زادت لبنان، في •
 أو علیھم، بالقبض ما یوم يف قامت الشرطة أن ذكروا ممن اللبنانیین، الرجال بین نسبتھا
 العامة األماكن في الجسدي العنف أشكال لبعض تعرضوا أنھم أو اعتقالھم؛ أو سجنھم،
 بالالجئین المتعلقة النوعیة البحوث نتائج وتشیر خارجھ). أو موطنھم في (سواء

 الصراعات، بسبب والنزوح المالیة، الضائقة أن لبنان في المولودین والرجال السوریین
وأطفالھ. زوجتھ ضد للعنف الرجل استعمال في دوًرا تلعب عوامل ھي البطالة،و  
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 كرھًا أو طوًعا خارجھ، أو بلده داخل سواء الرجل یتنقل األربعة، البلدان في كثیرة حاالت في

  الحیاة. لظروف نتیجة
 ذكروا ممن األربعة البلدان جمیع في %26و %7 بین ما الرجال نسبة تراوحت إجماالً، •

 تقل ال لمدة خارجھ أو بلدھم داخل ھجرة كانت سواء األوقات، من وقت في ھاجروا أنھم
  العیش. أو الدراسة أو للعمل وذلك أشھر، ستة على

- النساء تقوم ما غالبًا الظروف، ھذه ظل في • - أزواجھن غیاب أثناء في   جدیدة بأدوار 
  المنزلیة. القرارات اتخاذ في أكبر رودو المنزل، خارج

 أنھم الرجال أجاب الصراع، من المتضررین النوعیة، المقابالت في المشاركین بین من •
 الناتج النزوح أو الصراع أثناء في كلیًا) أو (جزئیًا مالیًا أسرتھم إعالة على قادرین غیر
 ألن نظًرا الحاالت، عضب ففي العائل. بدور القیام علیھن كان النساء أن وذكروا عنھ،
 أكبر، حركتھن حریة كانت بھن، التحرش أو علیھن للقبض عرضة أقل كن النساء
علیھن. معتمدین الرجال وأصبح  

 

  إنصافًا؟ أكثر یكون أن الرجل یدفع الذي ما
 

 من "أكبر بقدر یتمتعن نساء مع نوعیة مقابالت البحثیة الفرق أجرت الدراسة، من جزء في
 المحلي المجتمع من اتصال نقاط عبر تحدیدھم (جرى إنصافًا" "أكثر ورجال التمكین"
 من إنصافًا أكثر وممارسات نظر وجھات أظھروا ممن الرجال فكان الحكومیة، غیر والمنظمات

 قیادیة مناصب تقلدن ممن النساء وكانت االجتماعي، سیاقھم في أقرانھم عظمم یظھرھا التي تلك
  بالرجال). تقلیدیًا مرتبطة مھنًا أو

 
  المحیطة: الظروف وكذلك األسرة، وتأثیر حیاتھم، تاریخ أھمیة إلى المقابالت ھذه نتائج وتشیر
 أو النزوح، نتیجة العمل لفقد نظًرا الرعایة من أكبر قدر تقدیم الرجال بعض على كان •

  العمل. سوق أو الصراع،
 بعیًدا وقتًا قضوا بعدما القدرات، واكتسبن بالقوة لیَّنحَ تَ  زوجاتھم أن الرجال بعض أدرك •

  سیاسیین. سجناء ألنھم فلسطین، حالة في أو العمل، عن بحثًا للھجرة سواء البیت، عن
 المنزل، خارج العمل أو لیدیة،تق غیر بمھن القیام على بناتھم یشجعون آباء لھم كان من •

 یتمتعن نساء تنشئة في یُسھم من یبدو ما على ھم أزواجھن، باختیار لھن یسمحون أو
  التمكین. من أكبر بقدر

 على الحیاة ظروف أجبرتھم أو ومشاركةً  إنصافًا أكثر آباء وجود كان البلدان، بعض في •
إنصافًا. أكثر وممارسات مواقف يلتبن المحركة القوى بمثابة جدیدة، منزلیة مھام تولي  

 أو عملھم، خالل من الجنسین بین العدالة غیاب لمشكلة إدراكھم عن آخرون رجال تكلم •
اإلعالم. وسائل في شاھدوھا التي الرسائل من  

 ویقدمون الشدید، واالھتمام الحنان یظھرون رجال عن قصًصا النوعیة المقابالت أفرزت •
  الزواج. حول الشخصیة قراراتھن اتخاذ في بناتھم یدعمون رجال وعن الرعایة،

 
 

 والشخصیات اإلعالم، وسائل عبر االجتماعي التأثیر مصادر استخدام یلي: ما التوصیات تتضمن
 تقدمیة؛ أكثر لمواقف دعًما االجتماعیة، األعراف تغییر في للبدء وذلك ،والفن واألدب الدینیة،
 للرجال دفًعا وخططھم، المحوریة السیاسیة والقیادات والحمالت، العامة، المناقشات واستخدام
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 یعنى بما والفتیات الفتیان تعلیم طرق وتغییر المرأة؛ حقوق أجل من للسیاسات شاملة خطة لدعم
  المدرسین. وتدریب المدرسیة، المناھج بتغییر وذلك مبكرة، سن من امرأة،و رجالً  تكون أن

 


