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 .أوآسفام منظمة وتقارير أبحاث
 

 والسياسات والممارسات قضايا التنمية حول العام النقاش وللمساهمة ولتحفيز البحوث، لمشارآة نتائج البحثي التقرير هذا ُآِتب
آراء  هي المذآورة اآلراء. بيروت في األميرآية الجامعة أو أوآسفام منظمة اآلراء الواردة مواقف بالضرورة تعكس ال. اإلنسانية
 .بيروت في األميرآية الجامعة أو أوآسفام منظمة آراء بالضرورة وليست آاتبيها

 
 عنوان البريد اإللكتروني على أبيغيل بالدوماس ةالدآتورمراسلة  يرجى الوثيقة، هذه على للتعليق أو المعلومات، من لمزيد

ABaldoumas@oxfam.org.uk 
 

 آلمة شكر وتقدير
 

هذا التقرير هو خالصة مشروع بحثي امتّد على سبعة أشهر تّم خاللها جمع بيانات حول المشارآة والقيادة 
قسم العلوم يق البحث في رهذا التقرير هو من إعداد ف. إقليم آردستان العراقو في لبنان، واألردن،النسائّية 

بقيادة وقد تّم الجامعة األميرآّية في بيروت،  في )SOAM(اإلعالمّية  والدراسات واألنثروبولوجيا االجتماعّية
/ ماي فرح، والباحثتين اآلنسة/ ةالبروفيسور ةالمشارآ ةالباحث وبمساعدةدينا آيوان، / ةلبروفيسورث األّول االباح

إلى فريق البحث في  شفيق نجم الذي انضّم/ نتوّجه بجزيل الشكر إلى السّيد. هيثر جبر/ روان أّنان واآلنسة
نتقّدم بجزيل الشكر أيًضا إلى . في البلدان الثالثة) رجال(مرحلة جمع البيانات، وتّولى مجموعات الترآيز 

. في تلك المنطقةخنزاد عبد أحمد لمعرفتها وخبرتها القيّمة بشأن إربيل، ودعمها أعمال جمع المعلومات / اآلنسة
آاديمي في الجامعة األميرآّية في بيروت، قّدمه المجلس االستشاري األ الذي لقد استفاد فريق البحث من الدعم

، المعلوماتالذين آان لهم آبير الدور في تقديم النصح واإلرشادات حول جمع  االختصاصأصحاب وأيًضا 
/ ة، البروفيسور)ة العلوم الصحّيةآلّي(جوسلين ديجونغ / ةالبروفيسور ونخّص بالذآر، التقرير، ووضع هاوتحليل

/ ة، الدآتور)والمواطنة للمجتمع المدني األصفري معهد مدير(تح عّزام اف/ ، السيد)إدارة األعمال(شارلوت آرم 
ناني، مدير مرآز الموارد للمساواة بين غيدا ع/ ، واآلنسة)هد األصفريعلم ةالمعاون ةالمدير(رانيا مصري 

في  نصحفي الجامعة األميرآّية في بيروت ال ّيةالمؤّسساتمجلس األبحاث  لقد قّدم. ، لبنان)أبعاد(الجنسين 
أخيًرا . موضوع متطلّبات أخالقّيات البحث، في حين توّلى مكتب المنح والعقود إدارة النواحي المالّية للمشروع

خالل فترة  للمشروع لدعمها المتواصل )Oxfam(أوآسفام  منّظمة إلىالشكر جزيل وليس آخًرا، نوّد أن نتوّجه ب
، مع إقليم آردستان العراقالبحث، وأيًضا للدعم اللوجستي الذي وّفرته خالل زيارة فريق البحث إلى األردن و

 .أبيغيل بالدوماس لدورها القيادي في هذا الشأن/ ةشكر خاص إلى الدآتور
 
 



    4|  صفحة

 تنفيذيالّخص ملال
والهدف الكّلي . اإلنسانّية  )Oxfam( أوآسفام منّظمةنقّدم في هذا التقرير نتائج دراسة نوعّية تّمت بتفويض من 

على الصعيد التغيير  كشاف الديناميكّيات التي تقود منهو است من هذه الدراسة التي امتّدت على سبعة أشهر
حيال المساواة بين  ي وجهات النظر والمواقففالصعيد االجتماعي السياسي األشمل  على الفردي إلى التغيير

ينقسم الهدف الكّلي إلى . إقليم آردستان العراقفي لبنان، واألردن، و النسائّية الجنسين، والمشارآة والقيادة 
في في المحافظة على عدم المساواة بين الجنسين  المؤّسساتتنفيذ تقييم مقارن لدور ) 1: هدفين فرعّيين هما
والمواقف حيال المساواة تحليل سلسلة التغييرات في وجهات النظر ) 2؛ العراقإقليم آردستان لبنان، واألردن، و

. السياسي، ومن المستوى الفردي إلى المستوى الوطنيبين الجنسين، من الحقل الفردي إلى الحقل االجتماعي 
ير االجتماعي، لنتائج الدراسات السابقة حول المساواة بين الجنسين، والتغي سريعةيتضّمن هذا التقرير مراجعة 

تبعها عرض ا النظريات والنتائج التجريبّية التي أوردتها هذه الدراسات، ويالتعليم واإلعالم، نعرض فيهودور 
في البلدان الثالثة، وشمل مقابالت مع  في إطار هذه الدراسة لنتائج البحث الّكمي التجريبي الذي تّم تنفيذه

رجال ونساء من  من) focus groups(مجموعات ترآيز وحوارات مع ) stakeholders(أصحاب العالقة 
 .خلفّيات مختلفة

  
النسائّية طبيعة المشارآة ) 1: ةأسئلة فرعّي) 3(، تم تنفيذ التقييم من خالل عدد في موضوع الهدف األّول

) 2، ...واختالف هذه المشارآة بحسب العمر، المستوى االجتماعي االقتصادي، الدين، الوضع القانوني، إلخ
وجهات نظر أصحاب العالقة الرئيسيين بشأن المساواة بين الجنسين ) 3المعّوقات في وجه المشارآة، و

 ،المقابالت مع أصحاب العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز لقد تبّين، من خالل. والمشارآة النسائّية
َتَبر بشكل عام مهّمة في الحقلين العام لمجتمع ُتعفي االنسائّية في البلدان الثالثة، أّن المشارآة  ،رجاًال ونساًء
 االجتماعّيةتها تبّين أّن المشارآة تختلف بشكل آبير وفًقا لعمر المرأة، وضعها العائلي، خلفّي والخاص، آما

بعين االعتبار عند  عواملأخذ التقاطعات بين مختلف هذه الأهمّية  ، ووضعها القانوني، وهنا تبرزاالقتصادّيةو
 االقتصادّيةفي البلدان الثالثة، اعُتِبَرت المشارآة . والمساواة بين الجنسينالنسائّية فهم وتعزيز المشارآة  لةمحاو

من  أآثر مما تكونة لدواعي وظيفّي في البلدان الثالثة مهّمة بشكل خاص، هذا وقد اعُتِبَر أّن هذه المشارآة تكون
في مجال التعليم، بّينت النتائج عن النسائّية بالنسبة إلى المشارآة . باب المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

حصول ارتفاع في هذه المشارآة خالل العقد الماضي، في ظّل وجود فجوة آبيرة بين التعليم والتوظيف، مع 
الوضع العائلي، والوضع االجتماعي وعلى العمر، العلم أّن مستويات المشارآة هنا أيًضا تعتمد بشكل آبير 

حيث اعتبر الرجال في األردن بآان االجماع أقل  ،في موضوع القيادة النسائّية. االقتصادي، والوضع القانوني
في النسائّية في موضوع المشارآة . محدودة القيادّيةبطبيعتها وبالتالي قدراتها " عاطفّية"وجنوب لبنان أن المرأة 

في لبنان، ولكن أيًضا في بشكل خاص ، ذه المشارآةه تّمت اإلشارة إلى عدم الرضا عن ضعفالسياسة، عالم 
ة في ، وعلى الرغم من وجود الكوتا، ُيعَتَبر أّن المرأة ال تتمّتع باستقاللّيحيث إقليم آردستان العراقاألردن و

 . ذاتهاتحقيق المساواة بحّد  بهدفصنع القرار وأنها ال ترّوج للمساواة بين الجنسين 
 

" ة الرجلماهّي"ـ المحّددة للجنسين في المجتمع، والتي تقوم على فهم ل جندرّيةإّن هذه النتائج تعكس األدوار ال
بالمعنى التجريدي، اختلفت " أمر جّيد"الجنسين هي المساواة بين في حين تّم االتفاق على أّن . "ة المرأةماهّي"و

تمييز بين المساواة هذا وقد تّم ال. ال التي يجب أن تأخذها هذه المساواة على أرض الواقعاآلراء حول األشك
آان الرجال أقرب إلى القول إّن ". مناسب لكّل جندر"يجب أن يتم األخذ بما هو  هاإلشارة إلى أّنوالعدالة، و

العالمي للفجوة بين الجنسين  التقرير المجتمع، وهذا يتعارض بشكل آبير مع في المساواة بين الجنسين قائمة
عّبر بعض . )دولة 142من بين ( 135في المرتبة رقم ولبنان  134األردن في المرتبة رقم  الذين صّنف 2014

الرجال عن رأيهم بأّن المساواة ال تعني بالضروري المساواة في الفرص أو المساواة في المعاملة، بل العدالة 
ل، أفاد في المقاب. الرجل وماهّية المرأة باالستناد إلى فهم بيولوجي لماهّية –" يتناسب مع آل جندر"واألخذ بما 

بين  ويسّبب صراعات، اإلطار المحّليبعص الرجال أّن فكرة المساواة بين الجنسين مفهوم غربي ال ينطبق على 
تّمت اإلشارة إلى الدين خالل الحوارات، ولكن لم يتم اعتبار الدين آواحد من المعّوقات الكبيرة . الرجل والمرأة

موضوع الدين هو في استخدام خطابات تفسير مع اإلشارة إلى أّن التحّدي في  الجنسين، في وجه المساواة بين
بّينت النتائج أّن التنشئة التفاضلّية على األدوار النمطّية المحّددة . الدين آأداة لتشريع الممارسات الثقافّية الذآورّية

آان أصحاب العالقة أقرب إلى . للجنسين ُتعَتَبر آواحد من المعّوقات المهّمة في وجه المساواة بين الجنسين
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في حين آان الرجال  ،نواالستراتيجّية في وجه المساواة بين الجنسي ّية المؤّسسات/الترآيز على المعّوقات البنيوّية
، بما يشير إلى المجتمعّيةو الشخصّيةوالنساء المشارآين في مجموعات الترآيز أقرب إلى التشديد على العوامل 

احتمال وجود فجوة في فهم أصحاب العالقة للمعّوقات التي تواجه الرجل والمرأة على المستوى الفردي وعلى 
إلى احتمال عدم معرفة المشارآين في مجموعات الترآيز بالمّعوقات مستوى العالقات مع العائلة والمجتمع، و

 .في المجتمعالنسائّية ّية التي تقف في وجه المشارآة والقيادة المؤّسساتالبنيوّية و
 

والمواقف حيال الذي يرّآز على سلسلة التغييرات في وجهات النظر في موضوع الهدف الفرعي الثاني و
المجتمعي األعّم، ومن المستوى المحلي إلى المستوى  لمستوىالفردي إلى المستوى االمساواة بين الجنسين من 

وجهة نظر الرجال والنساء حيال ) 1: أسئلة فرعّية) 8(الوطني، تّمت مقاربة هذا الهدف الفرعي من خالل عدد 
، الوضع العائلي، الدين، االقتصادّية االجتماعّيةوآيف تختلف وفًقا للعمر، الطبقة (المستويات الحالية للمشارآة 

آيف ) 3وآيف يمكن تغييرها؟،  ،ما هي األمور التي تؤّثر على وجهات النظر) 2، ...)الوضع القانوني، إلخ
يمكن أن يؤدي التغيير على صعيد الفرد إلى تغيير على صعيد المجتمع، وآيف يمكن أن يؤدي التغيير على 

، ؟آيف يحصل التغيير) 5، ؟ما هي الفرص الموجودة) 4 ؟،لالصعيد المحّلي إلى تغيير على صعيد الوطن آك
.  توصيات) 8مبادرات أخرى أو دروس مستفادة، ) 7، ؟ولماذا ،ما هي االستراتيجّيات التي آانت ناجحة) 6

 ،الدراسة التي طالتها عالمواقة ببالنظر إلى نطاق وحجم البحث، يمكن القول إّن هذا البحث يقّدم بيانات خاّص
مر بمزيد من مزيد من األبحاث الستكشاف هذا األعن التغيير، وال بّد من ال نظرّيةحدود من حيث تقديم ولكنه م
 . التفاصيل

 
عن رأيهم بأّن  ،أعرب أصحاب العالقة، والرجال والنساء المشارآون في مجموعات الترآيز في البلدان الثالثة

مهّم لمجتمعاتهم، وبأّن النسائّية إحداث التغيير اإليجابي الذي يعّزز المساواة بين الجنسين والمشارآة والقيادة 
بالنسبة إلى موضوع تغيير المواقف والمعتقدات الفردية، . ا في هذا المجالمتواضًع االعقد الماضي قد شهد تغييًر

، يالمؤّسسات/ة اعتماد مقاربة متكاملة تشمل المستوى البنيوية على أهمّيشّدد المشارآون في الدول الثالث
بين أصحاب  واضٌح لقد برز فارٌق. والجانب القانوني، مع جهود على األرض مع العائالت والمجتمعات المحّلّية

العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز حيث آان أصحاب العالقة أقرب إلى التحّدث عن العوامل 
القوانين، أو الحواجز : مثال(ّية واالستراتيجّية التي تقف في وجه المساواة بين الجنسين المؤّسسات/البنيوّية

العوامل  علىفي حين شّدد المشارآون في مجموعات الترآيز  ،)خدمة رعاية األطفالآعدم توافر ّية المؤّسسات
النمطّية،  جندرّيةوالشرف، التنشئة على األدوار الوجهة نظر الزوج، فكرة العار : أمثلة( المجتمعّية الشخصّية

، اعتبار المرأة ضعيفة جسدًيا وبالتالي االختالف البيولوجي بين الجنسين آمحّدد لماهية الرجل وماهّية المرأة
آان الرجال أقرب إلى المقاربة الوظيفّية، بحيث اقترحوا تغييرات بسيطة ). معّرضة جنسًيا، الخوف من العنف

. على هذه األدوار االجتماعّيةالنمطّية والتنشئة  جندرّيةما مع المحافظة على الوضع القائم، وأّيدوا األدوار النوًعا 
في  شّدد المشارآون .اعتبرت أن التغيير االجتماعي هو شيء تدريجي يستغرق الوقت إّن معظم المداخالت

لنسائّية، على أهمّية تغيير وجهات النظر على حيث يتم تطبيق نظام الكوتا ا ،إقليم آردستان العراقاألردن و
 .صعيد األفراد

 
إّن . آفرص أو مسّهالت للتغيير االجتماعي ،تمت اإلشارة إلى التعليم، واإلعالم، بشكل متكّرر في البلدان الثالثة

يشّكال في نفس أن يمكن  اللذين –لع التعليم واإلعالم هذه الفكرة تتالقى مع نموذج التغيير االجتماعي حيث يّط
ما بين  "المستوى الوسطي"(االجتماعي للتحّول  ة ديناميكّيةبدور منّص –تمرير أهداف وقيم الدولة الوقت أداًة ل

ة بدور ّيوبلع المعلمون والعالقة الترعليم، يّطفي موضوع الت. ).التغيير الفردي الشخصي والتغيير المجتمعي
يمكن القول إّن التعليم يطلع بدور الرابط بين مستوى المواقف الفردية  بناًء عليه،. حرج، إلى جانب دور العائلة

توى الفردي إلى المستوى من المس مسّهل لسلسلة التغيير( االوسع مستوى المجتمعيالومن التغيير االجتماعي 
 .)المجتمعي

 
 الدولّيةالمحلّية و المنّظماتو المؤّسساتقائمة بأسماء 

 الدولّية المنّظماتو المؤّسسات
 )HRW( هيومن رايتس ووتش
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 )ESCWA(لغرب آسيا  االجتماعّيةو االقتصادّيةاللجنة 
 )UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 )UNESCO(األمم المتحدة للتربية، والعلم، والثقافة  منّظمة
 )UNFPA( للسكان االمم المتحدة صندوق

 )UNHCR( السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضّية 
 )UNICEF(األمم المتحدة للطفولة  منّظمة

 )UNRWA(وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 
 )USAID(  الدولّيةالوآالة األمريكية للتنمية 

 
 إقليم آردستان العراق

 النجدة الشعبّية منّظمة
 تمكين المرأة منّظمة

 
 األردن

 الهاشمي للتنمية البشريةالصندوق األردني 
 األردنّيةاتحاد المرأة 

 المعهد الدولي لتضامن النساء
 مؤسسة الملكة رانيا

 مرآز الدراسات النسوية
 

 لبنان
  )أبعاد(مساواة بين الجنسين لمرآز الموارد ل

  يات والمساواةالمؤسسة العربية للحّر
 الجامعة األميرآية في بيروت

  قضايا المرأةلمتابعة  هليةاأل اللجنة
 مدرسة لويس فيغمان

 مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي
 التنمية لإلنسان والبيئة جمعّية

 الجنسانّيةو جندرّيةمرآز الموارد ال
 )الشرطة في لبنان(من الداخلي قوى األ

 في العالم العربيالنسائّية معهد الدراسات 
 اللجنة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

 الرابطة اللبنانية لسيدات األعمال
 الجامعة اللبنانية

 جامعة الشرق األوسط
 لشؤون المرأة اللبنانية الوطنّيةالهيئة 

 رابطة المرأة الفلسطينية
 شيلد

 نساء رائدات
 اتتيات المسيحّيالف جمعّية

 البحث من هدافاألغراض واأل - أ
الغرض والهدف من هذه ). Oxfam( أوآسفام منّظمةة تّمت بتفويض من هذا الملف هو تقرير عن دراسة آمّي
 :هو الدراسة التي امتّدت على سبعة أشهر

الصعيد االجتماعي على استكشاف الديناميكّيات التي تقود من التغيير على الصعيد الفردي إلى التغيير  :الغرض
في  النسائّية حيال المساواة بين الجنسين، والمشارآة والقيادة  السياسي األشمل في وجهات النظر والمواقف

 . إقليم آردستان العراقلبنان، واألردن، و
 :هي محّددة آالتاليالفرعّية األهداف 

في لبنان، واألردن، في المحافظة على عدم المساواة بين الجنسين  المؤّسساتتنفيذ تقييم مقارن لدور  -1
 .إقليم آردستان العراقو
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والمواقف حيال المساواة بين الجنسين، من الحقل في وجهات النظر  التي تحصل تحليل سلسلة التغييرات -2
 .إلى المستوى الوطني السياسي، ومن المستوى المحليالفردي إلى الحقل االجتماعي 

 
 لكل هدف فرعي ،أسئلة البحث في هذا الجدول تجدون

في المحافظة على عدم المساواة بين  المؤّسساتتنفيذ تقييم مقارن لدور  :1الهدف الفرعي رقم 
 إقليم آردستان العراقفي لبنان، واألردن، وفي السياسة النسائّية الجنسين وتقييد المشارآة 

وفًقا للدين، ؟ آيف تختلف هذه المشارآة السياسّيةو االجتماعّيةآيف تشارك المرأة في الحياة  1
 الوضع االجتماعي االقتصادي، الوضع السياسي، الدولة؟القبيلة، 

ة، اجتماعّية، ثقافّية، اقتصادّية، قانونّية، مؤّسساتّية، أمنّية، سياسّية، شخصّي(ما هي المعّوقات  2
 في السياسة؟النسائّية والمشارآة بين الجنسين التي تعيق المساواة ) قبلّية، دينّية

؟ ما هي السياسّيةالمنخرطين بالمشارآة ) الرسمّيينالرسمّيين وغير (من هم أصحاب العالقة  3
 في السياسة؟النسائّية مواقفهم من المساواة بين الجنسين والمشارآة 

، ومن المجتمعي آكلتحليل سلسلة التغييرات من المجال الفردي إلى المجال : 2الهدف الفرعي رقم 
.المستوى الوطنيإلى محلي المستوى ال

والمساواة بين  السياسّيةما هي وجهة نظر الرجال والنساء حيال المستويات الحالية للمشارآة  1
الجنسين؟ آيف تختلف وفًقا للدين، القبيلة، الوضع االجتماعي االقتصادي، الوضع السياسي، 

 الدولة؟
والنساء حيال المساواة بين الجنسين؟ ما هي األمور التي تؤّثر على وجهات نظر ومواقف الرجال  2

 )ما هي الحجج، األدلة، االستراتيجيات التي يمكن تطبيقها؟(آيف يمكن تغييرها؟ 
على صعيد يمكن أن يؤدي التغيير في المواقف ووجهات النظر حيال المساواة بين الجنسين آيف  3

وى المحلي إلى المستوى الفرد إلى تغيير اجتماعي وسياسي، وانتشار هذا التغيير من المست
 الوطني آكّل؟

على ) ، التمويل والتحالفاتالحكومّية في المجتمع، القوانين، المبادرات (الموجودة ما هي الفرص  4
 في السياسة؟النسائّية المستوى الوطني واإلقليمي لدعم العدالة بين الجنسين والمشارآة 

 ؟)حول التغيير نظرّية/ عملية تدريجّية خطوة خطوة (آيف يمكن أن يتّم ذلك  5
في النسائّية ما هي االستراتيجّيات التي نجحت في تعزيز المساواة بين الجنسين والمشارآة  6

 السياسة؟ لماذا؟
هل من مبادرات أخرى تعمل على تحويل التغيير على الصعيد الشخصي إلى تغيير سياسي  7

واجتماعي؟ ما هي العوامل التي ساهمت في نجاح أو فشل هذه المبادرات؟ ما هي الدروس 
 المستفادة الرئيسّية؟

 هذا االنتقال؟ تحّققما هي التوصيات التي  8
 

 الثالثةلكل بلد من البلدان عن اإلطار التاريخي والسياسي عاّمة  لمحة. ب
 

 لبنان
طائفة  18عدد  الطائفي معيتمّيز بالتعّدد نسمة، و 4.7يضّم لبنان عدد . 1943نال لبنان استقالله في العام 

السياسة في لبنان، حيث أّن التمثيل السياسي معالم تحديد بشكل آبير في التعّدد الطائفي  يدخل. يًّامعترف بها رسم
إحصاء العام (لشيعة يتمحور حول الطوائف الثالثة الكبرى، المسيحّية المارونّية، اإلسالم السّنة، واإلسالم ا

 وفًقا) ثالالزواج، والطالق، والميراث على سبيل الم( الشخصّيةتنظيم األحوال  يتمآنتيجة لهذا الواقع، ). 19321
على مدى (إن توزيع السلطة على هذا الشكل قد رزح تحت ضغوطات الحرب األهلّية . مختلف نظام) 15(عدد ل

نصف سكان  حوالي( 2مليون الجئ فلسطيني إلى لبنان ، وتدّفق حواليالسياسّيةقليمّية ، والتحالفات اإل)سنة 16

                                                        
1 Faour, 2007 
2 UNRWA, 2013 
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مليون الجئ سوري  1.5 ، وتدّفق حوالى)دولة إسرائيلونشوء  1948العام المخّيمات هم من الجئي حرب 
 .4نمن مجموع الالجئي% 78تشّكل النساء واألطفال . 3وفلسطيني سوري مؤّخًرا نتيجة الصراع القائم في سوريا

 
، نالت المرأة اللبنانّية حق االقتراع بعد نيل الدولة استقاللها من فرنسا، ولم يأِت هذا األمر نتيجة 1953في العام 

جدًّا هو عدد  قليٌل. األوسع للدولة السياسّيةيصّب في المصالح  للمطالبة بحقوق المرأة وإنما أتى بما تنظيم حمالت
التي  السياسّيةوالثقافة  ويعود هذا إلى الثقافة الذآورّية،النساء اللواتي وصلن إلى المقاعد النيابّية منذ ذلك الحين، 

إّن ضعف تمثيل المرأة في . ترزح تحت هيمنة عدد قليل من العائالت النخبوّية من خمسيات القرن الماضي
 ).نتطّرق إلى هذا األمر في فقرة مراجعة نتائج الدراسات السابقةسوف (الميدان السياسي بقي على حاله 

 
 األردن

األردن مملكة دستورية، على الرغم من أّن الملك يمتلك سلطات تنفيذّية . 1946نال األردن استقالله في العام 
س مجلس الوزراء، وتشريعّية آبيرة، حيث هو رئيس الدولة والقائد األعلى للقّوات المسّلحة، ويتوّلى تعيين رئي

منتخب ديمقراطًيا من المحافظات (يتأّلف مجلس األمة األردني من مجلس النواب . والوزراء، وحّكام المحافظات
، تمت المصادقة على قانون 2015في سبتمبر . ومجلس األعيان الذي يعّينه الملك بشكل مباشر) االثنتي عشرة

خفض والواحد بنظام انتخاب القائمة على مستوى المحافظة،  انتخابي جديد استبدل نظام الصوت الواحد للشخص
مقعد للنساء، وعدد من المقاعد  15تخصيص مع مقعد،  130مقعد إلى  150عدد المقاعد في مجلس النواب من 

من المقاعد، في % 20بالعادة أقّل من  السياسّيةتنال األحزاب . للمسيحيين األردنيين، الشراآسة، والشيشانيين
 المدنّيةتتوّلى المحاآم . األردن محاآم شرعّية ومحاآم مدنّية يضّم. لمستقّلون بالعدد األآبر منهاوز احين يف

من زواج، وطالق،  الشخصّيةوالجنائّية، في حين تتوّلى المحاآم الشرعّية قضايا األحوال  المدنّيةالقضايا 
ثمانية ماليين نسمة تشمل الالجئين الفلسطينّيين منذ العام  حواليعلى الصعيد الديمغرافي، يضّم األردن . وميراث
تفيد بأّن المليوني ) االونروا(إّن وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى . 1948

األآبر  الجئ فلسطيني هم اآلن بغالبيتهم مواطنين أردنّيين، مع العلم أّن األردن هي الدولة التي تستضيف العدد
يستضيف األردن عدد آبير من الالجئين . من الالجئين الفلسطينيين من بين الدول التي تتواجد فيها هذه الوآالة

، وأيًضا أعداد آبيرة من العمالة الوافدة، ومؤخًرا أعداد آبيرة من الالجئين )58،000 حوالي(العراقّيين 
إّن عدد الالجئين السوريّين . 5بحوالي نصف مليون 2015بر السوريين والفلسطينّيين السوريين ُقدَِّرت في ديسم

الجئ،  10،000الجئ، وعدد الالجئين الفلسطينّيين المسّجلين رسمًيا هو  628،000 حواليالمسّجلين رسمًيا هو 
 الذين أتوا إلىمليون سوري في األردن، يشمل  1.5مع العلم أّن عدد من المصادر المختلفة تفيد بوجود ما يقارب 

 .العمالة الوافدة التي أتت إلى األردن قبل بداية األزمةأيًضا األزمة السورّية و األردن هرًبا من
 

في الماضي، آانت األميرات يدعمن . موضوع حقوق المرأة اهتماًما آبيًرا على مّر الزمن األردنّيةلم ُتِعر الدولة 
الطبقات الوسطى  في، تحّرآت المرأة 1954العام الحمالت المطالبة بحقوق الطفل والنساء الفقيرات، ولكن مع 

. ، وشّكلن بذلك االتحاد العام للمرأة العربيةالمدنّيةونّظمت حمالت للمطالبة بمحو أمّية المرأة وغيرها من الحقوق 
تواصلت الحمالت المطالبة بحّق االقتراع في خمسينات وسّتينات القرن الماضي حتى تعديل القانون في العام 

 .الذي منح المرأة الحق باالقتراعو 1974
 

 إقليم آردستان العراق
في . 1954على الرغم من استمرار الوجود العسكري البريطاني حتى العام  1932نال العراق استقالله في العام 

 ، استلم حزب1968في العام . 1963، تّمت اإلطاحة بالمملكة الهاشمّية، وتبعها انقالب آخر في العام 1958العام 
العراقّية التي امتّدت بين  –إن الحرب اإليرانّية . 1979ام حسين رئيًسا في العام ام الحكم، وأصبح صّدمالبعث ز
 100،000أّدت إلى وفاة ما يقارب مليون شخص، مع استهداف األآراد العراقّيين ووفاة  1988و 1980العامين 

الكبيرة والعنف الكبير مع حربين خليجّيتين، إن التاريخ العراقي المعاصر يّتصف بالصراعات . شخص منهم
بعد االنسحاب األميرآي في العام . تدّخل عسكري بقيادة الواليات المّتحدة، وعنف طائفي بين الشيعة والسّنة

                                                        
3 UNHCR, 2014 
4 UNHCR, 2014 
5 UNHCR, 2015 
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، عانى العراق من عنف سياسي شديد، وأصبحت أجزاء آبيرة من األراضي العراقّية تحت سيطرة تنظيم 2011
 ).داعش(لعراق والشام الدولة اإلسالمية في ا

 
إّن . 6تاريخيًّا، تمّتعت الطفلة والمرأة العراقّية بحقوق أآبر مقارنًة بالمرأة في دوٍل أخرى في المنطقة العربّية

ها الحق باالقتراع، والحق منو، مساوية لحقوق الرجلمنح المرأة حقوق  1970الدستور العراقي المؤّقت للعام 
وائل ، آان العراق من بين أ1986في العام . ، وأيًضا حّق الملكّيةالسياسّيةلمناصب م، والحق بالترّشح لبالتعلي
بعض التحّفظات  قديمهالمرأة، على الرغم من ت ضد جميع أشكال التمييز على التي وّقعت اتفاقية القضاء الدول

وسياسي آبير في العراق اّطلعت المرأة بدور اقتصادي . 7على أساس مواءمة االتفاقّية مع الشريعة اإلسالمّية
، ولكن، ومنذ ذلك الحين، تراجعت حقوق المرأة في المجال المدني، 1991حتى حرب الخليج األولى في العام 

في موضوعي  الشخصّيةل اواالقتصادي، والسياسي، مع تحقيق بعض التطّورات اإليجابّية في قوانين األحو
 .الطالق وحضانة األطفال

 
مساعي على شهد التاريخ أآثر من مّرة . تتمّتع بشبه حكم ذاتي، مع إربيل آعاصمة لها إقليم آردستان العراق

. 2005لتحقيق الحكم الذاتي، وقد تمّت المصادقة رسمًيا على هذا في الدستور العراقي الجديد في العام  األآراد
ن األآراد والحكومة زيد من العنف بيم، وأّدى إلى المُدلم َي 1970الذي تم توقيعه في العام " اتفاق االستقالل"إّن 

الكتلة السكانّية  اقضمت 1988ومجزرة األنفال في العام ) 1988 – 1980(العراقّية  –الحرب اإليرانّية  .العراقية
، قامت انتفاضة آردّية في وجه صّدام حسين أّدت إلى الحكم الذاتي الكردي وإلى عودة 1991في العام . الكردّية
، أّسست الحرآات 1992في العام . 1991الشمال مع طرد القوات العراقّية في أآتوبر  د إلىاألآرا الالجئين
، أّدت 2003ومع سقوط صّدام حسين في العام  ّية حكومة إقليمّية آردّية تتمّتع بشبه حكم ذاتي؛الكرد السياسّية

، جعل من العراق دولة فدرالّية تتأّلف من 2005إلى دستور جديد للعراق في العام التي تبعت  السياسّيةالتغييرات 
من  %25آل أربع سنوات، مع تخصيص تضّم مجلس نيابي ُينَتخب  إقليم آردستان العراق. مناطق ومحافظات

العراقي  أّن الدستور في العراق، مع العلمآيان فدرالي  إقليم آردستان العراقُتعَتَبر . المقاعد البرلمانّية للمرأة
 .الجديد قد حّدد اللغتين الكردّية والعراقّية آلغتين رسمّيتين للدولة

في النسائّية مجتمع ذآوري يقّيد المشارآة  إقليم آردستان العراقسود في العراق وآما في لبنان واألردن، ي
مزيد من التفاصيل في الفقرات لقي الضوء على هذه األمور بسوف ن(رها من مجاالت الحقل العام السياسة وغي

 .هذه الممارسات الذآورّية تعّززبمجتمعات قبلّية  إقليم آردستان العراقهذا ويّتسم األردن و). الالحقة
 
 مراجعة نتائج الدراسات السابقة. ج
 

المتعّلقة بموضوع المساواة  المفاهيم الرئيسّيةبعض  علىالقسم الفرعي األول من هذه المراجعة  نلقي الضوء في
المساواة بين  لتحقيق، ونقّدم بعض البيانات المستمّدة من الدراسات التجريبّية حول التدابير المأخوذة بين الجنسين

نتطّرق في القسم الفرعي الثاني من المراجعة عند موضوع التغيير االجتماعي، . الجنسين في البلدان الثالثة
التغيير االجتماعي من زاوية  ع آظاهرة بشكل عام، ثم نتوّقف عندفهم التغيير االجتمامختلف طرق ونتوّقف عند 

في القسم الفرعي الثالث من المراجعة، نتوّقف . في المجتمعالنسائّية المساواة بين الجنسين والمشارآة والقيادة 
والمواقف حيال المساواة بين دور التعليم واإلعالم آمجالي عمل رئيسيين في إحداث التغيير في المعرفة  عند

بين التغيير على المستوى الشخصي والتغيير على المستوى " جسًرا"المجالين هذين الجنسين، حيث يمكن اعتبار 
الهدف من مراجعة نتائج الدراسات السابقة هو تقديم المفاهيم والبيانات التجريبية التي تساعد . المجتمعي األوسع

 .على فهم نتائج هذا البحث
 

 المساواة بين الجنسيين )1
. مقاربات رئيسّية) 3(في عدد بشكل عام يمكن تصنيفها  ولكن حول المساواة بين الجنسين، نظرّيةيوجد أآثر من 

هناك أسس  االختالفات بين الجنسين تساهم في استقرار وتماسك المجتمع، وأّن المقاربة الوظيفّية تعتبر أّن

                                                        
6 HRW, 2003 
7 HRW, 2003 
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ة النسوية تعتبر أّن االختالفات بين الجنسين تعود إلى التنشئة المقارب. عّيةالمجتمخلف هذه البنية " بيولوجّية"
المقاربة الراديكالّية تعتبر أّن ال . نمطّية يحّددها المجتمع لكل جندر جندرّيةالتفاضلّية على أدوار  االجتماعّية

إّن مفهوم المساواة بين . هو الذي أوجد الجندر أو النوع أّن المجتمعللجندر أو النوع على اعتبار  بيولوجّيةأسس 
التحّكم مفهوم الديمقراطّية و مفهوم المساواة بين الجنسين في الغرب يرتبط بمفهوم إّن .الجنسين هو مفهوم خالفي

فكرة المساواة ضمن اإلطار  ، بالتالي، من المهم أن نضع8الحقلين العام والخاص في )agency(بالذات 
يخي الفكري والسياسي االجتماعي في الدولة أو المنطقة قيد الدراسة، للتمّكن من فهم النظرة المحلية لهذا التار

في الدول غير الغربّية، يتم ربط مفهوم المساواة بين الجنسين في آثيٍر من األحيان بالحداثة والتنمية . المفهوم
 .9البشرّية

 
في الحقل العام أمور مّهمة، من الضروري بمكان النسائّية والمشارآة والقيادة في حين أّن المساواة بين الجنسين، 

من جودة هذه القيادة وهذه المشارآة، وأن نأخذ بعين االعتبار ما تختبره المرأة في الحقلين العام أن نتأّآد 
نتائج (حث في قسم استعراض نتائج البنقّدم سوف . والخاص من المنظار التاريخي واالجتماعي السياسي

آمكّمل ، حول هذه النقطة نوعّية، بيانات )المقابالت مع أصحاب العالقة ومجموعات ترآيز مع رجال ونساء
إّن . والتي نوردها هنا الدولّيةللبيانات الكمّية حول المساواة بين الجنسين التي تم جمعها من خالل المبادرات 

ة لألمم المتحدة، وهي أولوّية عالمّية لعدد من ئية لأللفّيالمساواة بين الجنسين هي واحد من األهداف اإلنما
، 2015، وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 20+، ومراجعة بكين اليونسكو، ومنها الدولّية منّصاتوال المنّظمات

 . تقّدم فرصة لوضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قلب األجندة العالمّية آّلها والتي
 

دولة،  142، من أصل 135لبنان في المرتبة رقم  2014تقرير العالمي للفجوة بين الجنسين للعام صّنف ال
وإقليم تجدر اإلشارة هنا إلى أّن إربيل ). لم يتم تصنيف العراق في هذا التقرير( 134واألردن في المرتبة 

بشكل عام ُتعَتَبر متمّيزة سياسًيا وثقافًيا عن سائر المناطق العراقّية، على الرغم من وجود بعض النقاط  آردستان
إلحصاءات  1راجع الملحق رقم (التقليدّية  العائلّيةمن حيث الممارسات الذآورّية القبلّية والممارسات المشترآة 

القيادة، وغيرها من ميادين المساواة بين الجنسين، في في االقتصادـ، والتعليم، و مشارآة الرجال والنساءحول 
 ).البلدان الثالثة

 
من المفيد بمكان أن يتم إلقاء نظرة على في موضوع الحواجز البنيوّية القانونّية في وجه المساواة بين الجنسين، 

في العراق . لدان الثالثةالمرأة التي تقّدمت بها الب ضد جميع أشكال التمييز على التحّفظات على اتفاقية القضاء
إلى الشريعة، في حين أّن في لبنان يتّم االحتكام إلى الطوائف  الشخصّيةواألردن، يتم االحتكام في قوانين األحكام 

في الدول الثالثة، تملك المرأة حقوق جدًّا محدودة في موضوع الطالق بحيث ال ُتعطى الوصاية . الثمانية عشرة
في موضوع الميراث، أعطى القانون المرأة الحّق ). في لبنان باستثناء المسيحّيين األرمن(القانونّية على أطفالها 

ة المحّجمة في ، مع شيوع ممارسات تدعو المرأة إلى عدم المطالبة بهذه الحّصبما يعادل نصف حّصة الرجل
 ).2تجدون المزيد من التفاصيل في الملحق رقم (األردن 

 
 التغيير االجتماعي )2

 نظرّيةفاعلة، ال بّد من أن تقوم على النسائّية تكون بمبادرات تعزيز المساواة بين الجنسين والمشارآة والقيادة ل
حول التغيير االجتماعي الذي هو، شأنه شأن المساواة بين الجنسين، مفهوم متخالف عليه مع تعّدد التعريفات، 

 ضروريًّا وُمَحبًَّذا طالما أّنه تعتبر التغيير أمًرا 10لوظيفّيةإن المقاربات ا. والظواهر، ومستويات التحليل، واألطر
أّن ) المارآسّية مثًال(الصراع  نظرّيةفي المقابل، تعتبر . بما يحافظ على الوضع القائميحصل تدريجيًّا مع الوقت 

لتحقيق التغيير  ضروري وُمَحبَّذ، وتعتبر التظاهر أمر االجتماعّيةالتغيير االجتماعي ينشأ عن عدم المساواة 
 .االجتماعي

 

                                                        
8 Sieder and McNeish, 2013 
9 Basu, 1995 
10 For example, Talcott Parsons, 1966. 
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 – السياسّية، والقانونّية، واالجتماعّية المؤّسساتتشمل  –يمكن النظر إلى التغيير االجتماعي من الزاوية البنيوّية 
ادات، والممارسات وأيًضا من زاوية طرق العيش والتفكير والتي تتجّلى في اللغة، والمعتقدات، والقيم، والع

بين األفراد والمجموعات ضمن المجتمع، وبالتالي ال بّد  االجتماعّيةاالجتماعي هو في العالقات التغيير . الحياتّية
في أعماله حول السلطة، اعتبر فوآو أّن السلطة لست بالضرورة شيًئا . أن تتجّلى عالقات قوى بين هذه األطراف

ن مفاهيم عفي هذا الكالم ابتعاد  وبالتالي –ل هي شيء يتغلغل، ينبثق، عالئقي، متبّدل ب –يملكه األشخاص 
مفهوم التغيير  مع  تلتقي إّن هذه النظرة إلى السلطة. المعرفة/تراب من فكرة السلطةالسيطرة والبنية واق

بأن األفراد، ومن بينهم األشخاص المهّمشين، قادرين على المشارآة في إحداث التغيير  يقّري االجتماعي الذ
التعليم . أو خطابات جديدة ضمن المجتمع معارف" خلق"ى لطرق جديدة وععي من خالل التفكير باالجتما

السلطوية ليست  المؤّسساتبأّن  إقرار هذا الفهم للسلطةفي إّن . البديلة" المعارف"واإلعالم مجاالن مّهمان لبناء 
سي المحيط اللتغيير من خالل التفاعل مع المجتمع المتغّير واإلطار السي ثابتة في سلطتها، وتخضع هي األخرى

 ".11اإلطاحة بها هّشة يمكنها، ولكّنها تكشفها وتعّرضها، تجعلها تعّززج السلطة، نِتل وُتالخطابات تنُق" :بها
 

 في النساء مشارآة وتعزيز الجنسين بين المساواة تعزيز هو أوآسفام منّظمةل )Lana( "لنا" مشروع من الهدف
 هذا يستند .المواطنة لمفهوم فهمهم تغييرو جندرّيةال األدوار من والنساء الرجال مواقف تغيير خالل من السياسة
 ليكونوا األفراد من عدد تجنيد تم حيث ")نستطيع(" "12approach Can We" ومنهجية فكر على المشروع

 أن هؤالء التغيير صّناع على يتوجب المشروع، هذا من األولى المرحلة خالل .مجتمعاتهم في "التغيير صّناع"
 يمكن الشخصي الصعيد على التغيير أّن منطق من انطالًقا وذلك ،ةالجندرّي األدوار حول توعوية شطةأن موايقّد
 قيودبال اليقين مع الفرد، مستوى على الترآيز ينصّب سوف بالتالي، .النطاق واسع مجتمع تحّول إلى يؤّدي أن
 العشائرية والترآيبات والعائلة، الدينية، والممارسات الديني آالخطاب ،األوسع المجتمع صعيد على مارسُت التي

 األولى المرحلة مخرجات لتثبيت فيةإضا أنشطة تنفيذ نتوّقع .والقانونية السياسّية المؤّسساتو الجندية، لألدوار
 .13عليها والبناء

 
 والقيادة المشارآةو الجنسين بين المساواة موضوع في االجتماعي التغيير فكرة أّن إلى نشير أن بمكان المهم من

 تعمل دولة بين اجتماعي آعقد الليبيرالية الديمقراطّية المواطنة مفهوم بفهم رهن هو إنما المجتمع في النسائّية
 ُيعَتَبر ال تحديًدا، والعراق واألردن، لبنان، وفي العربّية، المنطقة في  .متساوين ومواطنين ديمقراطي بشكل
 يعيشون الذين من آثيرين وإن هذا .الطائفة أو القبيلة، العائلة، في عضو أوال هو بل أوال امواطًن والمرأة الرجل
 ،السياسّيةو ،المدنّية وحقوقهم- وافدة عاملة يد أو الجئين هم اإنّم – شرعيين مواطنين ليسوا الدول هذه في
 للمواطن يكون حيث "التشارآّية" المواطنة لفكر مرآة هو إنما والقيادة المشارآة فكر إّن .مهدورة االجتماعّيةو
 فاعلة ومشارآة وواجبات، حقوق ،الدولّية والقوانين اإلنسان حقوق خطابات إلى وباالستناد ،)المواطن وغير(
 .والمحاسبة للمساءلة ويخضع ديمقراطي يكون الذي المجتمع في
 

 تطّورت دق المفاهيم هذه أن االعتبار بعين نأخذ أن المهم من العربي، العالم إلى المفاهيم هذه "ترجمة" عند
 والمشارآة والقيادة الجنسين بين المساواة معنى ليتوّضح بجدّية التفكير من بّد ال وبالتالي أوروبا، في تاريخًيا
 ما لمرحلة آنتيجة بها، الخاص السياسي وإرثها وخطابها ،لفكريا تقليدها لها التي العربّية المنطقة في النسائّية

 العاملة واليد الالجئين وموضوع اإلقليمية، والصراعات والسياسات العربية، الوحدة وحرآة االستعمار، بعد
 الفرد بحقوق وعي وجود على تدّل العربي العام في مؤخًرا شهدناها التي والتظاهرات االنتفاضات إّن .الوافدة
 هذا إن .جديد اجتماعي عقد إقامة إلى دعوة ذلك وفي االجتماعي، والتغيير المواطن بحقوق مطالبات ونشوء
 بتطاِل والتي لبنان، في "النفايات" موضوع حول الشابة الفئات ذهاتنّف التي التظاهرات في حالًيا تجّلى قد األمر

 بدور تطلع المرأة إن .الحكومة ومحاسبة ومساءلة المجتمع، إلى الخدمات تقديمو لإلنسان، األساسية بالحقوق
 والمشارآة الجنسين، بين المساواة موضوع في االجتماعي للتغيير فسحة تفتح وبذلك ات،التحرّآ هذه في قيادي
 .نسائّيةال والقيادة

                                                        
11 Foucault, 1998 

خفض تقّبل المجتمع للعنف "بهدف  2004انتهجتها منّظمة أوآسفام في أآبر تدخل لها في مواجهة العنف ضد المرأة، وقد أطلقتها في أواخر العام مقاربة 12 
 وقد انتشرت منذ ذلك الحين إلى بلداٍن أخرى –أفغانستان، بنغالدش، الهند، النيبال، باآستان، وسريالنكا  –بدأت الحملة في دول جنوب آسيا ". ضد المرأة

13 Oxfam, 2014b 
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 المنظور من منه أآثر الوظيفي المنظور من االجتماعي التغيير إلى ينظر والذي – "لنا" مشروع إلى بالنسبة

 االجتماعي العقد فكر عن ينشأ الذي )agency( والتحكّم بالقوة الشعور أّن نقّر أن بمكان المهم من -صراعي
 وجود من الرغم على - البلدان هذه في واضح بشكل يتجلى ال "الدولة" من "بحقوقه "المواطن" فيه يطالب الذي
 بحقوق والتوعية التعليم فكرة هنا ومن شة،المهّم اتالمجتمع في سيما ال - فيها جتماعياال الحراك من تاريخ

 التغيير إلى مدخًال الصراع نهج تنتهج التي – العربية االنتفاضات إن .المواطن حقوق سيما وال اإلنسان،
 صفوف في سيما ال التحّكم، إلى السعي لهذا قوًيا محرًآا آانت ةاألساسّي الكرامة فكرة أّن إلى تشير – االجتماعي

 رقم الهدف معالجة من نتمكن لم أّنا حيث مبدئية تمالحظا هي المالحظات هذه أّن إلى هنا نشير .تهميًشا األآثر
 من بمزيد طةالنق هذه نناقش .الدراسة وحجم اقنط بسبب ذلكو بالكامل )االجتماعي التغيير سلسلة تحليل( 2

 ."البحث هجيةمن" في التفصيل
 

 التعليم واإلعالم) 3
هي أمور تساعد الدولة على نشر  الدراسّيةة، والتعليم والمناهج ة، والسياسة التربوّيالتربوّي المؤّسساتإن 

 .14ول موضوع بناء الدولة وسياسات المواطنة من خالل التعليماتي تتنلأهدافها، وتكثر في هذا المجال المراجع ا
. يجدوى هذه األمور في إحداث التحّول والتغيير االجتماعشير هنا إلى وجود جدال حول من المهم بمكان أن ن

الرابط ما بين  التعليم هوالتعليم في إحداث التغيير االجتماعي، يمكن أن نعتبر أّن إذا أردنا أن نفّكر في دور 
التغيير على الصعيد الشخصي الفردي والتغيير على صعيد المجتمع على النطاق الواسع، وهنا ال بد أن نرى 

، المجتمع المحلي، ، األهلالمعّلمين(األطراف المشارآة فيه  بين مختلف التعليم من زاوية التفاعل الذي يحصل
إّن هذه النظرة إلى التعليم تنطلق من نظرة فوآو إلى . لشعبوليس آأداة لبسط سيطرة الدولة على ا) التالمذة

ين الناس أو المجموعات، وليس مجموعة ثابتة من السلطة والذي يرى أّن السلطة هي هذه العالقة المتحّرآة ب
 .تملك القوة ومجموعة مهّمشة تفتقرها المؤّسساتالناس و

 
زيز المساواة بين الجنسين والتغيير االجتماعي، ومن المهم أن يتم قّدم فرصة مهّمة جًدا لتعالتعليم ي بناًء عليه، إّن

إلقاء نظرة على الجهود التي تبذلها اليونسكو في موضوع المساواة بين الجنسين الذي ُيعَتَبر واحد من الهدفين 
ة تأمين ، والذي يتم الترآيز عليه ليس فقط من زاوي)إلى جانب التعليم(العالميين الرئيسيين لهذه المؤسسة 

لقد وضعت .  المساواة في الحقوق، ولكن أيًضا من زاوية توفير شروط االستدامة والسالم في المجتمعات
التي ترّآز، في جملة من ترّآز، على تعديل الصور النمطية  2021-2014اليونسكو خطة المساواة بين الجنسين 

. التنمية المهنية للمعلمين، وأيًضا في اإلعالمودرسية، والممارسات التربوية، للجنسين في المناهج والكتب الم
تعزيز دور المرأة في صنع في إيجابية و قدواتتعزيز وجود في  دور القيادات النسائّيةترّآز الخطة أيًضا على 
التربية على قيم "من األولوية في  وع المساواة بين الجنسين على حّيزلقد حاز موض. القرار في آافة المجاالت

مؤخًرا، نشرت . مفهوم التعليم التحويلي من خالل) Global citizenship education15" (المواطنة العالمية
وقد تم نشر ملحق له حول  16المعّلميناليونسكو دليل إرشادي عالمي حول المساواة بين الجنسين في إعداد 

 . 17في العالم العربي معّلمينالالمساواة بين الجنسين في إعداد 
 

ة ل، وأن المرأة ممّثفي العالم العربي في حين أّن الوصول إلى التعليم االبتدائي والثانوي قد ارتفع بشكل آبير
توزيع موضوع ف عند التوّقال ّبد من الجامعي في األردن ولبنان،  الرجل في التعليم توازية مع نسبم بنسب

، ومعالجة الفجوة بين التعليم المعّلمينإعداد موضوع الكتب، ووموضوع ، الدراسّيةالمناهج /الجنسين على المواد
عند المرأة ومشارآة المرأة في العمل، ومعالجة األفكار السائدة حول مدى تالؤم المرأة مع بعض أنواع 

 .في آافة الميادينالنسائّية يج القيادة الوظائف، والمساواة في األجر، والسياسات الوظيفية، وترو
 

                                                        
14 Kiwan, 2008; Kiwan, 2013. 
15 UNESCO, 2015a. 
16 UNESCO, 215b 
 من إعداد دينا آيوان، الجامعة األميرآية في بيروت 17
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هذه القيم ويؤثر  بناء اإلعالم يساهم في توجد أدلة تؤّآد أّن حيث االجتماعّيةللقيم  ةإن اإلعالم ليس مجرد مرآ
 ، ولكّنألسباٍب عّدة" تغييرات سلوآية"إلى بالضرورة ال تؤدي  اإلعالمية) أو الحمالت(لرسائل اإّن . 18بها

وحتى في حال لم تتبّدل سلوآيات الفرد نتيجة التعّرض للرسائل اإلعالمية، إال أن  ،األبحاث تشير إلى أنه
التعّرض للرسائل اإلعالمية يمكن أن يؤدي إلى تغيير طويل األمد في المواقف، وهذا يسّهل إدخال التغييرات 

" مؤثرة"يؤدي إلى بيئة " لنا"ويعني أن مشروع ، 19على السياسات، حيث أن المجتمع العام يصبح أآثر تقبًال لها
المناخ "األفراد ولكن من خالل التغيير األوسع نطاًقا في " اع التغييرصّن"يمكن تقييمها ليس فقط من خالل عدد 

يمكن أن يكون ذلك من خالل التغيير  ل، شأنه شأن الحمالت اإلعالمّية،يعلى األمد الطو" السياسي-االجتماعي
 . عي، آما سبق أن أسلفنالوظيفي أو التغيير االجتماعي الصراااالجتماعي 

 
يربط "التمثيل اإلعالمي . والتغيير اإلعالم بينرابط أساسي  يشّكل )representation(إن موضوع التمثيل 
 إن التمثيل اإلعالمي يرتدي بالتالي جانب. ، ومع هذه الروابط نتمّكن من فهم محيطنا"20المعنى واللغة بالثقافة

إن التمثيل اإلعالمي . ثقافي، علًما أننا نستند في فهم الرسائل اإلعالمّية التي نتلقاها على ثقافتنا، والعكس صحيح
يرتدي طابع خطابي يساعد على إقامة الروابط بين بعض المسائل وبعض رموزها، أو يضفي سلطة المعرفة أو 

إّن هذا األمر يساعد على تحديد المسائل، . افّيةثقالشرعّية لبعض المسائل في ظل بعض األطر التاريخية ال
 .والخيارات، وآيف نناقشها

 
وجود المرأة المبدعة في الكواليس ينعكس على التمثيل إّن الدراسات حول التمثيل النسائي في اإلعالم يبّين أّن 

المرأة في مراآز سلطة خلف الشاشة، يزداد عدد  نتكو فعندما. 21الجندري والقصص التي ُتروى على الشاشة
إّن وجود المرأة خلف الشاشة ال ينعكس فقط على نسبة المرأة والرجل على . 22على الشاشةالنسائّية الشخصيات 

نسائّية  شخصياتيعني أآبر من النساء خلف الشاشة  وجود عدد. الشاشة، وإنما ينعكس على آيفية تقديم المرأة
ت في الواليات المتحدة، إال أّن صحيح أّن هذه الدراسات قد تّم.  23أآثر ثقة وتعبيًرا عن ذاتهّن ئيةتلعب أدوار نسا

األنماط ذاتها قد تجّلت في أماآن أخرى في العالم، آما هي الحال مع المحطات التلفزيونية الشرق أوسطية حيث 
تفاع عدد الكاتبات قد انعكس شرق األوسط أّن اربّينت دراسة تّمت على برامج ُتَبّث عبر األقمار الصناعّية في ال

 جندرّيةال  الشخصيات، وأيًضا تراجع في عدد ذآورّيةوالشخصيات الالنسائّية الشخصيات  دأآبر بين عد توازًنا
 .24النمطية

 
إّن اإلعالم الترفيهي . الحمالت اإلعالمّية المسّيسة ليست وحدها التي تحث على الوعي والتغيير في المجتمع

يمكن أن تكون أآثر فعالّية في التطّرق إلى المواضيع التي بالعادة يتم ) ، األفالم، والبرامج الحوارّيةالمسلسالت(
لمناقشة ) فيلم تحديًدا(محلًيا في لبنان  صناعته نقّدم هنا في سبيل المثال منتج تم). taboo(تجّنب الحديث عنها 

ث عن هذه المواضيع تشعر أآثر مرأة التي تخشى ارتدادات التحّدإن ال. الجنسّيةهذه المواضيع، ومنها الحياة 
ُيشار إلى أّن هذا النوع من األدوات . حديث عن التمثيل اإلعالمي لهذه األمورماًنا بالتحّدث عنها ضمن إطار الأ

لة تشير إلى هذا وتوجد أد .يًضا أن يؤدي إلى تغيير اجتماعيال يسمح فقط بالتعبير عن الرأي بأمان، وإنما يمكن أ
إنما يعطي مسارات أآثر للتغيير االجتماعي من المنتجات اإلعالمية  االنتاج المحلي لألفكار الوافدةأن 

 .25ترتبط بحياتهم يالمستوردة، حيث أن اإلنتاج المحلي يسمح للمشاهدين بمناقشة المسائل الت
 

 منهجّية البحث. د
ن ، األرد)صاحب عالقة 24( في آل من لبنان) stakeholders" (أصحاب العالقة"تم تنفيذ مقابالت مع 

أصحاب العالقة هؤالء يعملون في مجاالت المساواة بين الجنسين، وحقوق ). 12( إقليم آردستان العراق، و)10(

                                                        
18 Happer and Philo, 2013 
19 Happer and Philo, 2013 
20 Hall, 1997; p.1 
21 Lauzen et al., 2001; Signorielli, 2012 
22 Gerding and Signorielli, 2012 
23 Lauzen et al., 2001 
24 Kharroub and Weaver, 2014 
25 Haidar, 2011 
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لي عبر االنترنت وشبكات ، وقد تّم تحديدهم من خالل بحث مكتبي أّونسائّيةالمرأة، والمشارآة والقيادة ال
اعتمدنا . التواصل االجتماعي، وأيًضا من خالل المجلس االستشاري لمشروع البحث، وشبكة معارف الباحثين

لنتمكن من سبر أغوار المسائل التي تم تحديدها في األسئلة ) semi-structured( منّظمةمنهجية المقابلة شبه ال
مع آل  ولكن بشكل فردي) مجموعات الترآيزصحاب العالقة وأل لجدول األسئلة المحّددة 5و 4راجع الملحقين (

 .امتدت المقابلة الواحدة على ساعة بشكل عام . أصحاب العالقة شخص من
 

مجموعات للنساء، (باإلضافة إلى المقابالت مع أصحاب العالقة، تم عقد اجتماعات مع مجموعات ترآيز 
بلغ عدد مجموعات الترآيز . آردستان العراقإقليم آل من لبنان، واألردن، و ، في)ومجموعات أخرى للرجال

) 11(؛ عدد )ت، جبل لبنان، صيدا، والنبطّيةبيرو(مواقع ) 4(مجموعة توّزعت على عدد ) 24(في لبنان عدد 
يمكن . مجموعات ترآيز في اربيل) 7(؛ وعدد )عمان، والزرقاء(مجموعة في األردن توّزعت على موقعين 

 .3ء وعدد مجموعات الرجال في آل موقع من هذه المواقع في الملحق رقم االطالع على عدد مجموعات النسا
 

عي تمثيل آافة أصحاب العالقة نظًرا إلى نطاق وحجم المشروع، من المهم أن نشير إلى أن نتائج الدراسة ال تّد
النساء في هذه  في البلدان الثالثة، والنتائج التي تمخضت عن مجموعات الترآيز ال تمثل آراء آافة الرجال وآافة

الهدف من هذا المشروع النوعي هو استكشاف مجموعة من اآلراء التي عّبر عنها أصحاب العالقة . البلدان
ر في آليات ورجال ونساء عاديين من هذه البلدان، لنرى آيف تتجلى المساواة بين الجنسين في حياة الناس، ولنفّك

ن التغيير على الصعيد الفردي الشخصي إلى التغيير على مستوى التغيير االجتماعي، ال سيما من حيث االنتقال م
 2ال بّد هنا من اإلشارة أيًضا إلى أّن نتائج الدراسة هي محدودة نوًعا ما في موضوع الهدف رقم . المجتمع آكل

 يدصعالفردي إلى ال صعيدوالمواقف من المساواة بين الجنسين من ال وجهات النظرتحليل سلسلة التغييرات في (
يتم تناول موضوع التغيير االجتماعي في الكثير . )االجتماعي السياسي، ومن النطاق المحلي إلى النطاق الوطني

مراجعة واستعراض نتائج الدراسات  وأيًضا الدراسات واسعة النطاق، بالتالي آان ال بّد من نظرّيةمن المراجع ال
ن النظريات لى عدد من األشهر في هذا اإلطار العام منضع نتائج هذه الدراسة الصغيرة التي تمت عالسابقة ل

ال تعقيد موضوع التغيير االجتماعي، وبالتالي بّينت، درجة ، في جملة ما إّن هذه المراجعة قد بّينت. والدراسات
 .زة ومستدامة لدراسة هذه الظاهرة بدرجة أعلى من التفصيلتصميم منهجيات بحث مرّآ بّد من

 
 إقليم آردستان العراقلبنان، األردن، و: البحث نتائج-ه

سائل منقّدم النتائج لكل بلد بعرض آراء أصحاب العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز حول مجموعة من ال
الجوهرية التي تّم مناقشتها خالل المقابالت، وتشمل موضوع المشارآة، والنظرة إلى مستويات المشارآة، 

قات والفرص، واآلراء حول االستراتيجيات التي ة بين الجنسين، والتغيير االجتماعي، والمعّووالقيادة، والمساوا
وربط تأويل  هذا وقد تم. الفاعلين في هذا المجال، وأخيًرا التوصيات يمكن أن تكون ناجحة، وأصحاب العالقة

ال يقصد . الدراسات السابقةائج نتراجعة قسم مباألفكار الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في هذه النتائج 
الثالثة، بل يقصد منها  بلدانعلى أنها تعكس آراء آافة أصحاب العالقة وآل الناس في هذه التعميم هذه النتائج 

تحديد مجموعة من اآلراء ووجهات النظر حول ما يختبره الناس في موضوع المساواة بين الجنسين، والمشارآة 
 .تغيير االجتماعيفي المجتمع، واآلراء حول ال

 
 )Intersectionality( السياسّيةوالترآيبات  االجتماعّيةبين الترآيبات  التقاطعات

أشار أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز إلى ضرورة أخذ بعين االعتبار االختالف في نمط 
منطقة (البلد، ولكن أيًضا على ضوء مكان اإلقامة  على ضوءحياة المرأة في لبنان، واألردن، وسرويا، ليس فقط 

بين الترآيبات قاطعات إن موضوع الت. وحرّية التعبير الجنسي، الجنسّيةالطائفة، /، العمر، الدين)مدينة/ريفية
، وإن بالنسبة إلى ةالبنيوّي قاطعات، إن بالنسبة إلى التمعّقد هو موضوع السياسّيةوالترآيبات  االجتماعّية

هل نتعامل مع الفئات على أنها ثابتة : ، يطرح سؤال نفسهقاطعاتعند األخذ بموضوع الت. 26السياسّية قاطعاتالت
في السلطوية  االجتماعّيةأو على العالقات " المجموعات"آة وقابلة للتغيير، وهل يتم الترآيز على أو أنها متحّر

قد يؤدي إلى إهمال موضوع  ، إّن ذلكمهمشةفي حال تم الترآيز بشكل حصري على المجموعات ال. بينهاما 

                                                        
26 Walby et al., 2012 
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يطرح على المستوى النظري وأيًضا على  الجدال هذا إّن. في المجتمع" األقوياء"و" المهمشين"لعالقات بين ا
 يكون عدم المساواة، هل تؤدي إلى يالت المؤّسساتفي موضوع معالجة الترآيبات ( المستوى التطبيقي العملي

 سيتم). أآثر شمولية؟عاّمة  قوانين وسياسة السعي خلفأو ضّيقة النطاق قوانين محّددة على من األفضل الترآيز 
إلقاء الضوء على هذه المواضيع في عرض نتائج البلدان الثالثة، علًما أنه ال يمكن تعميم التعليقات التي سيتم 

 .تقديمها في هذا المجال نظًرا لحجم وتصميم المشروع
 

 لبنان .1
 العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيزآراء أصحاب 

الحكومّية غير  المنّظماتصاحب عالقة في لبنان، من بينهم ممثلين عن مجموعة من ) 24(تم مقابلة عدد 
مجموعة ) 24(تم عقد ما مجموعه . اب، وأآاديميين، وآّتنشطاء مستقّلين، باإلضافة إلى السياسّيةواألحزاب 

الملحق رقم  راجع(بيروت، جبل لبنان، صيدا، والنبطّية : المناطق األربعة التاليةترآيز، ستة في آل منطقة من 
 ).مقابلتهم والمشارآين في مجموعات الترآيز تلالطالع على القائمة الكاملة بأصحاب العالقة التي تّم 3
 

 نسائّيةال المشارآة 1.1
عندما سئل أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز عن معنى مفهوم المشارآة، أشاروا إلى أّن 

 الحقلالمشارآة في  أهمّيةالخاص، وشّددوا على  الحقلالعام و الحقلتعني مشارآة المرأة في النسائّية المشارآة 
العام أّن  الحقلأشار أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز إلى أن مشارآة المرأة في . ياالقتصاد

أدوار إلى دور االعتناء إضافة (من الرجل األدوار المطلوبة من المرأة ستكون أآثر من األدوار المطلوبة 
. جةفي المشارآة آامرأة متزّو إلى الترآيز على الصعوباتأقرب النساء خارج منطقة بيروت آانت . )بالمنزل

. أعود من وظيفتي إلى وظيفتي الثانية في المنزل؛ من العمل إلى العمل: "صّرحت امرأة في منطقة جبل لبنان
عندما تقارن الرجل بالمرأة، : "امرأة من صيدا قالت". الطفل طفله هو أيًضا، يجب عليه أن يساعد وأن يشارك

يتم تقّبل مشارآة المرأة آأداة ". واحدة وآخر يحمل عشرة رؤوس بطيخآأنك تقارن بين شخص يحمل بطيخة 
مساعدة أآثر منه من منطلق تغيير عميق في الموقف تجاه موضوع المساواة أو العدالة، بالتالي إن هذا األمر 

منطق تخطي الترآيز في ذلك على ة، والتعليم واألعالم، أو التوعّي على" لنا"يعني ضرورة الترآيز في مشروع 
  ."المرأة آأداة مساعدة"
 

م من منطلق المقاربة الوظيفية للجندر فَهُتالنسائّية المشارآة إّن هذه النتائج تؤّآد نتائج البحوث السابقة، وتبّين أن 
حيث يكون دور  مساهم في استقرار وتماسك المجتمع عنصربين الجنسين ر االختالفات الوظيفية َبعَتحيث ُت –

على اعتبار أن هذا الشكل من الترآيب االجتماعي  ،الخاص الحقلالعام ودور المرأة في  الحقلالرجل في 
لدواعي  العام الحقلبهذا المنطق، يتم تقّبل المرأة في . مع طبيعة آل جنس من الجنسين يتناغموتوزيع األدوار 

قادر على  ألنه غيرفي فكره بل  وريادي يقبلالرجل "منطلق القيمة، وليس ألن  ه منوظيفية اقتصادية أآثر من
سيقّدم بالتالي " لنا"إن مشروع . واحدة من المشارآات في مجموعات الترآيز آما قالت، "إعالة عائلته بمفرده

نوا ما إذا آانت على ما هي عليه لتلبية ليتبّي جندرّيةترآيبة حياتهم العّلم حيث يفّكر الرجل والمرأة بفرصة للت
 .أو أنها تنطلق من قيم العدالة والمساواة األشمل نطاًقا االقتصادّية/احتياجاتهم الوظيفية

 
ّية بحيث التفاضل االجتماعّيةهي وليدة التنشئة  جندرّيةفي آل األحوال، هناك تنامي في اإلقرار بأن االختالفات ال

إلى ضرورة أن النسائّية أشارت النساء في مجموعات الترآيز . دة اجتماعًيا لهحّديتعّلم آل من الجنسين أدوار م
، مع دور "الحقيقية"تكون المشارآة ليس من باب تعزيز التواجد أو التمثيل النسائي، وإنما من باب المشارآة 

 ".عنصر في التغيير"أصحاب العالقة تكلموا عن المرأة آـ . للمرأة في صنع القرار
 
م بها المشارآون في دََّقي فهم مجموعة اآلراء التي َتف السياسّية/االجتماعّيةفي الترآيبات  قاطعاتاألخذ بالت إّن

في وجهات النظر بين  اتاالختالفوقد تجّلت هذه التقاطعات بشكل بارز في مجموعات الترآيز هو أمر مهم، 
عّبر الرجال عن الفخر بلبنان على اعتباره في موقع أفضل في موضوع حقوق المرأة مقارنًة  .الرجال والنساء
المنطقة والغرب، وقد تجلى هذا األمر بشكل صارخ في صيدا والنبطّية حيث عّبر الرجال عن  بدول اخرى في

اعتقادهم بأن المرأة في لبنان تملك حقوق أآثر مقارنًة بدول أخرى في المنطقة، وأنه يتم التعامل مع المرأة 
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لجنسين حيث أشار ل) essentialist(ة الرجال عن نظرة ماهوّي عّبر .باحتراٍم أآبر في المنطقة مقارنًة بالغرب
ل بوجود اأقّر الرج". مالزمة المنزل"عّلل تفضيلها ي بطبيعتها أآثر عاطفية وهذا ما يالرجال إلى أّن المرأة ه

، إال أنهم مالوا إلى تحميل المرأة مسؤولية ضعف نسائّيةال وجه المشارآةالمؤسسية في  البنيوية معّوقاتبعض ال
 السياسّيةملموسة في وجه المشارآة  معّوقاتن أمر المشارآة يعود إلى المرأة وما من المشارآة، قائلين بأ

في موضوع المشارآة  المجتمعّيةو الشخصّيةء أيًضا على المسائل االنس تفي المقابل، وحين رّآز.  نسائّيةال
آبيرة على  معّوقاتحرآتهّن هي على  العائلّيةف الزوج والقيود موق إلى أّن أشرن هّن، ولكننسائّيةال

 .27مشارآتهّن
 

 مستويات المشارآة
قد تراجعت في السنوات الخمسة النسائّية عّبر عدد آبير من أصحاب العالقة عن نظرتهم بأّن مستويات المشارآة 

في حين أّن ". الربيع العربي"تنامي الفقر، وواألخيرة، وقد عزوا هذا األمر إلى عدم االستقرار السياسي، 
، آما حصل في المغرب نسائّيةفي الشوارع في العالم العربي قد قّدمت في البداية فرصة للمشارآة ال التظاهرات

من جهة أخرى، . وتونس، إال أّن السلطة قد مارست العنف على المشارآات في التظاهرات في بعض الدول
مساواة بين الجنسين، والعنف ، والنسائّيةأعرب أصحاب العالقة عن اعتقادهم بأن موضوع المشارآة والقيادة ال

الدفاع عن هذه المواضيع والتغطية اإلعالمية  مجموعاتأصبح مطروًحا بشكل أآبر، من خالل  المرأة قدضد 
هذا وقد أفاد أصحاب العالقة أن التغييرات ُتعزى إلى تغييرات في السياسات . اإليجابية خالل العقد الماضي

المرأة  ضد جميع أشكال التمييز على واتفاقية القضاء ،20+اإلشارة بشكل خاص إلى مراجعة بكين ( الدولّية
CEDAW (إلى حدٍّ ما الوطنّيةوأيًضا إلى السياسات اإلقليمية و. 

 
، على الرغم من أن نسائّيةبشكل عام، يفيد المشارآون في مجموعات الترآيز بحصول تحّسن في المشارآة ال

اعتبر المشارآون أّن المشارآة . السياسي الحقلالنساء والرجال قد أفادوا بوجود نقص حاد في تمثيل المرأة في 
رة، علًما أن على تزايد في القطاع الخاص، مع وجود أوضح للمرأة في األدوار التنفيذية ومجالس اإلداالنسائّية 

 .ذا التواجد األآبر في هذه األدوار لم ينعكس على جودة المشارآةالنساء قد أعربن عن احباطهّن آون ه
 

أفاد إداري التعليم، وقد إلى مشارآة أآبر في مجال  أشار أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز
في : "قائًالاليوم النسائّية في وجه المشارآة الطالبية  معّوقاتبوجود عدد قليل نسبًيا من الفي التعليم العالي 
". درجة الوعي هي أآبر اليوم... ل على الطرقات، الخوف من األهل، الوضع األمني، إلخالسابق، نعم، التنّق

اإلشارة إلى وجود فجوة آبيرة بين التعليم من جهة  تتمولكن، وآما تبّين من مراجعة الدراسات السابقة، 
في مجاالت مثل النسائّية في بيروت، تكّلم الرجال والنساء عن وجود تحّسن في المشارآة . والتوظيف من الجهة

في صيدا والنبطية، التحسين . البنوك والتسويق، مع تزايد عدد النساء في المراآز العالية في هذه المجاالت
 .جالي التعليم والمجتمع المدنييحصل في م

 
في السياسة، تم التعليق على شبه الغياب الكامل النسائّية قة حول المشارآة ببعد عرض نتائج الدراسات السا

وأيًضا، النسائّية للمشارآة  السياسّية، وقم تم تعليل هذا األمر إلى عدم ترويج األحزاب السياسة الرسمّيةللمرأة في 
النظرة السائدة إلى السياسة آنشاط ذآوري يرتبط بالحرب والعنف وذلك بسبب اإلرث الذي  وبشكل رئيسي، إلى

ُيعتبر أن وجود المرأة أفضل في السياسة المحلية آالبلديات، . خّلفته الحرب األهلية وتقاسم السلطة بين الطوائف
قة على موضوع طمل في المنأفاد صاحب عالقة يع. وبشكل رسمي من خالل منظمات المجتمع المدني ومبادراته

هي واحد من أبرز الفوارق، فإذا نظرنا  السياسّيةالمشارآة "رننا بين لبنان واألردن، يتبّين أّن اق الجندر بأنه إذا
من  السياسّيةإلى مؤشر عدد النساء في البرلمان، نرى أن لبنان هو خلف األردن، ولكن إذا نظرنا إلى المشارآة 

وت النسائي والصالنسائّية الية، وحجم المشارآة رآة في التظاهرات، والحرآات العّممختلف جوانبها، آالمشا
الحاصلة النسائّية المشكلة في لبنان هي في ترجمة المشارآة .  فيها، نرى أن المرأة في لبنان ممثلة بشكل أآبر

اسة المحلية إلى عدم ترجمة المشارآة في السي".  على األرض إلى نجاحات على مستوى التمثيل السياسي
تدني  ا خلفربما ُيعزى إلى النظام الذآوري السائد في لبنان، والذي ُيعَتَبر أيًضا سبًب الوطنّيةمشارآة في السياسة 

                                                        
27  الحقة في التقرير سوف نناقش المعّوقات أمام المشارآة النسائّية بالكامل في مرحلة  
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بالنسبة إلى التعليقات اإليجابية التي وردت في شأن . العام بشكل عام الحقلفي النسائّية مستويات المشارآة 
إّن الحرآات الشبابّية . أصحاب العالقة إلى وجود مشارآة أآبر في القطاع الخاص، أفاد بعض نسائّيةالمشارآة ال

 .ة في التظاهرات القائمة حول موضوع النفاياتأآبر تتجلى في المشارآ نسائّيةرآة تبّين أيًضا عن مشا
 

 نسائّيةالقيادة ال 1.2
أعرب ". بةَسكَتمهارة ُم"دة بأنها تم التمييز بين القيادة والمشارآة، حيث وصف واحد من أصحاب العالقة القيا

آشرط " ذآورّية"عدد آبير من المشارآات في مجموعات الترآيز عن نظرتهّن بضرورة اآتساب المرأة صفات 
أفادت امرأة من . "أقل عاطفية"، و"أآثر عدائية"، و"أآثر توآيًدا"المرأة  للنجاح في القيادة بحيث ال بّد أن تصبح

ا السبب، أفّضل لهذ. الحكومّية إن لم تكن المرأة متسلطة إلى حّد القمع، ال تستطيع أن تسيطر في األدوار ": صيدا
هذا وقد ربطت النساء ". هم الماسكين بزمام هذه االمور، ألن المرأة ال ُتحَتَمل في هذه الحالة أن يكون الرجال

ًضا في العمل في المنزل وأي(المطلوب من المرأة  مزدوجفي لبنان بالدور ال القيادّيةالصعوبة في تولي األدوار 
في المقابل، تحّدث الرجال عن . المجتمعي في ظل المجتمع الذآوري/الدعم العائلي ، وبغياب)المجال العام

ألن  بالتالي، إن نظرة المرأة إلى انها تحتاج. القيادّيةالتي تتميز بها المرأة والتي تعيق قدراتها " الطبيعة العاطفية"
إّن هذه النتائج . لتكون قائد" ةأنثوّي"أو جد " عاطفية"لنظرة بأنها جد هذه اربما تكون رّد فعل ل" تصبح رجل"

 .تؤّآد النظرة السائدة ليس فقط في المنطقة ولكن في الغرب أيًضا، في الماضي وإلى حٍد بعيد إلى يومنا هذا
 

تحمل معاني سلبية في لبنان، حيث  السياسّيةأن القيادة  أفاد بعض الرجال والنساء من بيروت وجبل لينان إلى
مع وجود نظرة بالنسبة إلى نظام الكوتا، اختلفت اآلراء . بالحرب، والفساد، والبيروقراطية السياسّيةترتبط القيادة 

عند مناقشة الكوتا، . أنه ينطوي على تمييز من ام الكوتا آان ضرورًيا آحل مؤقت، على الرغممشترآة بأن نظ
، ال بّد أن ينمو هذا األمر قيادات نسائّيةال يمكن فرض " أفاد مشارك من مجموعة ترآيز في جبل لبنان أنه 

لسن آفؤات،  بشكل عام، ُينّظر إلى السياسيات على أنهن ممثالت بالوآالة عن الرجال وأنهّن". عضوًيا في المرأة
ولكننا ال نسّلط ] نساء[هناك قادة ": أفاد عضو في المجلي النيابي. ملن على دعم قضايا النساءأو أنهن ال يع
. هّن موجودات في آافة المجاالت، أنظر إلى مجال البنوك واإلدارة، أنظر إلى المجلس النيابي. الضوء عليهّن

، لم إلغاء قانون جرائم الشرف مثًال تراحقشة اقانم ير، فعندبولكن لسوء الحظ، إّن دور المرأة في البرلمان ليس بك
 !".تكن في البرلمان أي امرأة، وال حتى واحدة

 
كن يمكن أن نرى أمثلة عن العام، ول الحقلالقيادة قد أخذت طابع مؤسسي في  أّنأفاد عدٌد من أصحاب العالقة ب

جئين السوريين والفلسطينيين، الالففي مجتمعات . القيادة غير الرسمية في البيوت، وأيًضا في المجتمعات المحلية
إن خبرة . القيادة آنتيجة للظروف الصعبة التي تنشأ عن وفاة الزوج أو القريب الذآر، أو الفقر المدقع نشأت

القيادة الوظيفية هذه قد تكون إيجابية لبعض النساء، ولكن في غالبية األحيان، إن الظروف الصعبة التي تجد 
وفي آثير من الحاالت، . غياب الدعم العائلي تمنعها من عيش خبرة القيادة المستدامةالمرأة نفسها فيها في ظل 

آنتيجة لتحّسن األوضاع (وآما يشهد التاريخ، ما أن تنتفي الظروف التي أّدت إلى هذه المشارآة والقيادة 
لقد تجّلى . أمام المرأةالمفتوحة ) أو حتى المشارآة(تتراجع فرص القيادة ) ، او عند انتهاء الصراعاالقتصادّية

هذا األمر في الغرب، مثال عند نهاية العرب العالمية الثانية، حيث تعّرضت المرأة إلى إحباٍط آبيٍر آنتيجة لزوم 
العام خالل غياب  الحقللعن بدور قيادي في التقليدّية بعد أن اّط جندرّيةإلى أدوراهّن ال" العودة إلى المنزل"

 .الذآور أقاربهّن
 

 المساواة بين الجنسين 1.3
تم شرح المساواة بين الجنسين انطالًقا من المفاهيم الفرعية للمساواة آالمساواة في المسؤوليات بين الرجل 

، المساواة في صنع القرار، المساواة في الوصول إلى الموارد، المساواة في )في الحقلين العام والخاص(والمرأة 
على  االجتماعّيةالتنشئة ّن أفاد المشارآون في البحث أ. ساواة ضمن العائلةاألجر، المساواة في القانون، والم

اعتبر واحد من أصحاب  .األدوار النمطية المحّددة للجنسين لها دور آبير في تعطيل المساواة بين الجنسين
طالما يتم تجسيد المرأة آغرض جنسي، وطالما أنه يتم قمع المجتمع  تحّققالعالقة أّن المساواة بين الجنسين ال ت

ل عن ، وطالما يتم اعتبار المرأة ممّث"العار"في إطار ثقافة  ،الجنسّيةث بالمواضيع جنسًيا، وطالما أنه ال يتم التحّد
مقارنة بالدول  بنانأآبر في ل المساواة بين الجنسين االنطباع بأنعّلق بعض أصحاب العالقة على . شرف العائلة
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ة أآبر أو عها بحرّيرها في الملبس ال يعني تمّتالعربية األخرى، وحذروا من أّن وجود المرأة في الشارع وتحّر
 ".ةشعور سطحي بالحرّي"حقوق أآبر، حيث أن في ذلك 

 
ب، بدر عن الكثير من َسكَتلجندر آأمر اجتماعي ُملفهمهم  لعالقة بشكل عام عنفي حيّن تحّدث أصحاب ا

 "المرأةماهّية "و "الرجل ماهّية"في مجموعات الترآيز فهمهم للجندر على أنه مرتبط بـ المشارآين 
)essentialism( - ”تحّدثت النساء، ال سيما . سيما في صيدا والنبطّية ال-"هي امرأة والرجل هو رجل المرأة

تشديد على المساواة في السياسي، المدني، والسياسي، وتم ال –في بيروت، عن المساواة ضمن الحقل االجتماعي 
، رّآزت النساء على الدور خارج بيروت. بين الجنسين الذي يمّيز الجنسّية القانون، مع اإلشارة إلى قانون

بالنسبة إلى الرجال، فقد تكلموا، مسيحيين . في الحقل العام، وضمن العائلة –تطلع به المرأة  يالت المزدوج
 أقرب المسيحيون من الرجال آانومسلمين، عن الدين والثقافة آموانع في وجه المساواة بين الجنسين، هذا وقد 

عهم عن هذه النقطة، عادوا ليقولوا إن تم االستفسار م عندماواإلسالمية، إلى عزو األمور السلبية إلى الديانة 
لقد ورد . قات إلى الثقافة وليس الديانة بحّد ذاتهاقات، وبالتالي عزيت المعّوالمرأة المسيحية تعاني نفس المعّو
على اعتبار أن بين الجميع،  االجتماعّيةطلق المساواة بين الجنسين من المساواة نموضوع آخر هو ضرورة أن ت

هذا الخطاب  إّن .ة في ظل وجود الكثير من المحرومين، وليس فقط النساءان للجميع هو أولوّيستوفير حقوق االن
ل عائق في وجه الترآيز على المساواة بين الجنسين والمشارآة ، إنما يمكن أن يشّكمنطقيالسياسي، وإن آان 

هي المفتاح النسائّية وهو في الواقع معاآس لمنطق خطابات التنمية والتطوير التي تقول إن المشارك ، نسائّيةال
 . لتنمية المجتمع آكل

 
نورد هنا بعض األفكار المثيرة لالهتمام التي وردت من بعض الالجئات السوريات في النبطية، تبّين الفوارق 

 :ة نتيجة الصراع أو الحربّيرلجنداألدوار النمطية االتحّوالت في التي تنشأ عن 
في . إن هذا الوضع قد عّزز مشارآتها. رك المرأة الرجل في آل شيء، تعمل معه يًدا بيداعند الالجئين، تش"

. مع النزوح، تجد المرأة في آّل مكان. مجتمعنا السوري، المرأة ال شيء خارج منزلها وأوالدها، هي رّبة منزل
 ".ها مجاالت عمل أآثر من الرجلمالديها فرص أآثر بالعمل، أم

 
لم تكن فيه المبكر، إال أنهن عبّرهن عن حنينهّن لزمن  الزواج بموضوع وعيهّنفي حين تحّدثت النساء عن 

 .مصدًرا للتوتر أو االرباكدة للجنسين األدوار المحّد
 

فهم الجندر  الترآيز في إّن هذه النتائج تشير إلى وجود فوارق بين أصحاب العالقة والمشارآين في مجموعات
إن هذا الفارق يتجّلى بشكل أآبر خارج منطقة بيروت، وهو يتجلى في نظرة الرجال . والمساواة بين الجنسين

 .اءسووالنساء على حد 
 

 التغيير االجتماعي 1.4
قوانين  –ُيفَهم التغيير االجتماعي على أّنه ظاهرة معّقدة تتطّلب ظروف ممّكنة من أعلى الهرم إلى أسفله 

وأيًضا تغيير  –المساواة بين الجنسين، مجتمع مدني، تربية وتعليم، وإعالم  تعّززوسياسات تحمي المرأة و
اعتبر المشارآون في البحث أنه من المهم بمكان أن يبدأ التغيير . المواقف الفردية من أسفل الهرم إلى أعاله

هذا وتّم التشديد على . مع المحلي، وصوًال إلى المجتمع آكلتجرد وأن يتوّسع إلى العائلة، والماالجتماعي من الف
 .أن نتذآر أن التغيير االجتماعي يحتاج إلى الوقت أهمّية

 
في حين أقّر الكثير من . تم التعريف بالتغيير االجتماعي على أنه شيء يتّم ببطء ال سيما في موضوع الجندر

التغيير من األسفل إلى األعلى ومن األعلى إلى  المشارآين في مجموعات الترآيز على ضرورة أن يكون
بشكل أآبر عندما يتم اعتماد مقاربة األسفل إلى األعلى، والتي تكون،  تحّققاألسفل، إال أنهم اعتبروا أن الفعالية ت

، )االجتماعّيةو السياسّيةفي الترآيبات  قاطعاتالترآيز على الت(آات شمولية بتحّربحسب ما أفادوا، مرتبطة 
: حية في جبل لبنانأفادت امرأة تسكن في منطقة الضا. غيير يبدأ في البيت أو المنزل ليتوّسع إلى المجتمع آكلوت
العادات والتقاليد، حتى  آل منزل إما يتبع أو ال يتبع بعض .المجتمع، التغيير يأتي من المنزل البيت هو أساس"

لتغيير ممّكنة لض أصحاب العالقة إلى نشوء قوى جديدة هذا وأشار بع". اتهم تختلفالجيران في مبنى واحد عقلّي
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 فعلوب. نحن نتغّير ببطء بفعل العلمنة والعولمة. إّن تغيير العقليات يحتاج إلى أجيال، أقّله جيلين"االجتماعي 
نون ومفكرون التواصل االجتماعي، ما عاد بإمكانك أن تخفي األشياء، يوجد اليوم مدّو منّصاتالتكنولوجيا و

 ".إّن التكنولوجيا الجديدة قد ساعدت المرأة ومواضيع المرأة بالفعل. أحرار
 

لى ضت عن الصراع أو الحرب عسّلط الجئون سوريون في النبطّية الضوء على اآلثار المعّقدة التي تمّخ
المرأة لبنانيين من خالل عمل ي نتجت عن التواصل مع التلالمواقف ووجهات النظر، وناقشوا المنافع والعلل ا

آذلك تم مناقشة التحّسن الذي حصل آاعتبار الزواج المبكر مشكلة، . االقتصادّيةو السياسّيةنتيجة الصعوبات 
 .ام وضوح الخط الفاصل بين أدوار الرجل وأدوار المرأةآانعدت وأيًضا التعقيدات التي نشأ

 
في مراجعة نتائج الدراسات السابقة، مقاربة  تّمت اإلشارة إليهمين التي تهذه النتائج إلى ضرورة المقارب تشير

التغيير  نظرّيةي مع إّن هذه النتائج تلتق. إلى األسفلالتغيير من األسفل إلى األعلى ومقاربة التغيير من األعلى 
التغيير  نظرّيةاالجتماعي الوظيفي البنيوي حيث يكون التغيير تدريجي حفاًظا على الواضع القائم، وآنقيض ل

وحيث يكون االعتراض  االجتماعّيةاالجتماعي التصارعي التي تعتبر التغيير االجتماعي وليدة عدم المساواة 
النفايات التي  ضد ملفقبل التظاهرات  أعاله لقد تم جمع البيانات. وضروري ألحداث التغيير االجتماعي ُمَحبَّذ

آنتيجة  شخاص العاديين اليوم نموذج مختلفعالقة واأل، ولربما يقّدم أصحاب ال2015يوليو /بدأت في تموز
 منّصاتو الذي يلعبه التعليم الدور التسهيليإلى أّن تسليط الضور على  اإلشارةهم بمكان ممن ال. لتبّدل الظروف

التي يمكن اعتبارها آرابط بين التغيير على مستوى مواقف الفرد والتغيير على مستوى  –التواصل االجتماعي 
 .مع األعّمالمجت

 
ُيقَتَرح اعتبار مجالي . آمحرآات رئيسية للتغيير االجتماعي ،تمت اإلشارة إلى التعليم، واإلعالم، بشكل متكّرر

ستتم . على صعيد المجتمعوالتغيير  على صعيد الفرد الرابط ما بين التغيير –التعليم واإلعالم آمستوى وسطي 
 .في فقرة التعليقات المقاّرّنة وفي فقرة التوصيات بمزيد من التفصيلمناقشة هذه النقطة 

 
  المعّوقات 1.5

، نسائّيةنبّين في الفقرات أدناه مجموعة األمور التي يعتبرها أصحاب العالقة معّوقات أمام القيادة والمشارآة ال
ألمور ُيعنى باالمستوى الشخصي . استراتيجيي، وؤّسساتم/بنيويخصي، مجتمعي، ش: مقّسمة على مستويات

المجتمع والثقافات ُيعنى ب يالمستوى المجتمع. الشخصّيةآمواقفه، وقيمه، وعالقاته  بحّد ذاته قة بالشخصالمتعّل
الخصائص المؤسسية، ُيعنى بي المؤّسسات/المستوى البنيوي. والتقاليد والعادات القائمة على صعيد المجتمع

 ،نظرّيةلخصائص الكبرى على المستوى العام آالخطابات الاُيعنى بالمستوى االستراتيجي . آالسياسات والقوانين
ال بّد هنا من اإلشارة إلى أّن هذه الخانات األربعة . آالخطابات عن حقوق اإلنسان أو النظرة إلى األجندة األجنبّية

لمستوى تتقاطع، لكننا اعتمدنا هذه الخانات إلبراز آيفية انتقال التغيير االجتماعي من المستوى الفردي إلى ا
واالستراتيجية  ّيةالمؤّسسات/، أشار أصحاب العالقة إلى المعّوقات البنيويةفي ما بعد آما يمكن أن نالحظ. الكلي

بحيث " النخبوي"هذا األمر إلى موقعهم  ، ويمكن أن ُيعزىالمجتمعّيةو الشخصّيةأآثر مما أشاروا إلى المعّوقات 
يمكن أن تكون هذه النتائج هي ". العادّية"بطريقة مختلفة عن المرأة  المجتمعّيةو الشخصّيةيختبرون المعّوقات 

أقّله في بيروت حيث تمرآز غالبية أصحاب –وليدة اإلطار اللبناني حيث هناك تقّبل اجتماعي أآبر لحقوق المرأة 
ا آوتا سياسية في حين أن األردن وإربيل قد أقرت(مع العلم أّن هذه الحقوق غير معكوسة في القوانين  –العالقة 

 ).هناك هي محافظة أآثر االجتماعّيةللنساء، في حين أن المواقف 
منها الضعف في الوصول إلى  ّيةالمؤّسسات/رّآز أصحاب العالقة على مجموعة من المعّوقات البنيوية

واحد من القوانين التي تحمي المرأة، باإلضافة إلى عدم اعتبار مساواة المرأة مع الرجل آ وغياب، المؤّسسات
اإلشارة إلى عدم  تفي حين أن الوصول إلى المحاآم مفتوح أمام النساء، ولكن تم. الحكومّية األولويات 

النساء،  بينتعاضد ال غيالالمعّوقات االستراتيجّية التي تحّدثوا عنها شملت . نصاف في الوصول إلى العدالةاال
لم يذآر أصحاب العالقة عدد آبير من . عدم التنسيق، استخدام لغة غير مستحّبة، والتنافس في الخطابات

الفقر، المخاوف األمنية، الضغوطات : ، ومن مجمل ما ذآروه في هاتين الفئتينالشخصّيةو االجتماعّيةالمعّوقات 
لالطالع على النتائج بالكامل، راجع (فهوم المواطنة المذهبّية، ضعف الديمقراطية، وعدم تطّور مو العائلّية

 ).8الجداول في الملحق رقم 
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تم تحليل المعّوقات في لبنان بحسب المنطقة، مع مقارنة بين المواضيع العامة التي ذآرها الرجال والنساء في 

التي تؤّثر بحياتهّن  المجتمعّيةأو  الشخصّيةإلى التحّدث عن المعّوقات  أقربآانت النساء . مجموعات الترآيز
تحّدث النساء عن فكرة الشرف، والعار، . الشخصّيةاليومّية في حين لم يرّآز الرجال بنفس القدر على المعّوقات 

واطن لدولة، إلبقاء المرأة في موقع م، والمجتمع، واالشخصّيةوالذنب آمشاعر قوية يتم اللجوء إليها في الحياة 
ت الزوج آواحد من المعّوقات في وجه اعاطق الجنوبّية، تمت اإلشارة إلى الزوج نفسه أو توّقفي المن. درجة ثانية

ذ المرأة أدوار متعّددة بأن تنّف ة لدور المرأة، وتوّقعات المجتمعإن التفسيرات الدينّي.  نسائّيةالمساواة والمشارآة ال
في المجموعات  اجتماعّبةقات تم ذآرها آمعّوهي واحدة من األمور التي ) عوًضا عن التشارك بها مع الشريك(
مجموعات . إلى التحّدث عن اإلعالم أو سوء تفسير الدين آمعّوقات أقربمجموعات الرجال آانت . نسائّيةال

صيدا والنبطّية تالقت في نقاط مشترآة أآثر من مجموعات المناطق األخرى، وقد تالقت مثًال في القول إّن 
لالطالع على آامل النتائج، راجع (لإلطار المحلي  همّيةال تعير درجة آافية من األ ة الحكومّيغير  المنّظمات

 ).8الجداول في الملحق رقم 
 

 الفرص 1.6
إن عدد الفرص التي سّلط أصحاب العالقة الضوء عليها هو أقّل بكثير من عدد الحواجز وأقل من عدد من عدد 

أشار أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات . الفرص التي تحّدث عنها المشارآون في مجموعات الترآيز
دور اللبناني، وأشاروا أيًضا إلى  مدنيالمجتمع الالترآيز إلى عوامل قائمة على مستوى المتجمع، ومنها حيوّية 

إّن األجيال الشابة تمثل طاقة آامنة، وهي مهّمة بشكل خاصة نظًرا إلى حجم الفئات . في المجتمع المدني الشباب
مجال مهم  التعليمعَتَبر بناًء على هذا، ُي. ة العربية آكلالشابة ضمن المجتمع، ليس فقط في لبنان وإنما في المنطق

ي، على اعتبار أّن المؤّسسات/يمكن وضع التعليم آفرصة على المستوى البنيوي. االجتماعي السياسيللتحّول 
أيًضا مكمن للتحّول يمكن أن يكون له دور آبير في  تم فيها بث أهداف وقيم الوطن، وهومساحة ي التعليم هو

 .والتغيير على مستوى المجتمع األعّم العائلّية/  الشخصّيةيير االجتماعي آمستوى وسيط بين المواقف والقيم غالت
 

أشار إليها أصحاب العالقة والمشارآون في  – التواصل االجتماعي، والحمالت اإلعالنية منّصاتاإلعالم، 
روا عن اختالط في دور أّن المشارآين في مجموعات الترآيز قد عّبمجموعات الترآيز آفرص، على الرغم من 

التواصل االجتماعي، شأنهما شأن  منّصاتإّن اإلعالم و. ما قالوا بدور سلبي اإلعالم الذين يطلع أيًضا بحسب
هذا وقد أفاد أصحاب العالقة أّن . التعليم، يعكسان قيم ومواقف المجتمع، ويوّفران مساحة للتحّول االجتماعي

حقوق المرأة التواصل االجتماعي تخلق مناخ يساعدهم على تأدية دورهم في تعزيز الوعي ب منّصاتاإلعالم و
؛ حقوق المهاجرين والالجئين؛ حقوق الصّحة الجنسّيةعمالة األطفال، االتجار بالبشر، (والمسائل ذات الصلة 

، والوعي LGBTQI) وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير ينيالمثل
المبادرات، وتحدثوا عن  إشراك الرجال في أهمّيةأشار المشارآون في مجموعات الترآيز إلى . بالحقوق اإلنسان

تحّدث عدد قليل من الرجال المشارآين في مجموعات . الدولّية الحكومّيةغير  المنّظماتجدوى العمل مع 
سبق، يمكن القول عن وجود توافق عام بين أصحاب بناًء على آل ما . الترآيز عن التمكين من خالل الدين

 منّصاتوالتعليم، واإلعالم ول دور المجتمع المدني، والشباب، العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز حو
لة يمكن اعتبار المجتمع المدني والشباب آعناصر مسّه. حداث التغيير االجتماعيإل ، آفرصالتواصل االجتماعي
التواصل االجتماعي آالوسيلة الوسيطة في إحداث هذا  منّصاتالتعليم، واإلعالم ويمكن اعتبار  للتغيير، في حين

 .التغيير
 

 المبادرات/ االستراتيجيات  1.7
المرأة ت حّققت أشار أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز إلى عدد من االستراتيجيات والمبادرا

في حين أّن هذه االستراتيجيات والمبادرات . التوعية بحقوق المرأةتعزيز  وأقوانين فيها نجاحات آتمرير 
تختلف موا عن ذلك أمثلة تراوحت بين المستوى الوطني والمستوى المحلي، نشير هنا إلى أن أصحاب العالقة قّد

عن األمثلة التي قّدمها المشارآون في مجموعات الترآيز، مما يعكس اختالف في الوعي والمخاوف بحسب 
 .طار االجتماعي االقتصادياإل
 



    21|  صفحة

 أمثلة إيجابّية
المنزلي قد حّققت مكاسب متواضعة، ال  فاعتبر أصحاب العالقة في لبنان أّن حمالت التوعية في موضوع العن

، وتمرير قانون جرائم الشرف في العام ")لاآون رج"حملة (سيما من خالل الحملة ضد العنف على المرأة 
ذآر . يوم 40من  بدًال ايوًم 60لى النجاح في تعديل قانون إجازة األمومة لتكون اإلشارة أيًضا إ تتم. 2011

قوى األمن (جنس األخر مساواة مع البعض أصحاب العالقة الدورات التدريبية الموّجهة إلى تعزيز الوعي بال
) ي صفوف الالجئاتف(ة، وتعزيز القدرات على استخدام تكنولوجيا المعلومات ومحاربة األمّي) الداخلي في لبنان
إّن هذه المبادرات تعكس الحاجة إلى تدخالت على مستوى الفرد وتدخالت على المستوى . والتي آان لها أثر

الكلي، حيث أنه في حين تم اعتبار تعديل القوانين مهم لمنح المرأة بعض الحقوق، ولكن ال بّد أن يترافق هذا 
هذا وقد أشار واحد من أصحاب العالقة بأن . ستوى الفرد أيًضااألمر مع تغيير في المواقف والسلوآيات على م

 .التغيير القانوني ليس آافًيا وال بّد من حصول تغيير ثقافي، وهذا التغيير الثقافي يبدأ على مستوى الفرد
 

تكّلم المشارآون في مجموعات الترآيز عن المبادرات اإليجابية على المستويين، وذآروا عدد من البرامج 
 االجتماعّيةالناجحة، آالدورات التدريبية التوعوية التي تقّدمها األمم المّتحدة، والدعم الذي قّدمته وزارة الشؤون 

، ومجلة آحل للبحوث في )مشروعا(لصغيرة في موضوع تعزيز الوعي بالعنف المنزلي، برامج القروض ا
، والمؤسسة العربية للحريات والمساواة، الجنسانّيةو جندرّيةمرآز الموارد ال يدعمها-موضوع الجندر والجسد 

أشار المشارآون في مجموعات الترآيز أيًضا إلى عدم وجود . نسائّيةب لنظام الكوتا الئاستحداث حزب الكتا
على المستوى الوطني، في ظل قيام حمالت آانت فعالة، وإن تحتاج إلى دعم،  السياسّيةي آبيرة ف نسائّيةمشارآة 

 . السياسّيةات وفي األحزاب إلشراك المرأة على مستوى البلدّي
 

النجاح على الرغم  تحّققر إلى مبادرة لم أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز بشكل متكّر أشار
تها إلى زوجها حق المرأة بإعطاء جنسّي: من الجهود المتواصلة التي بذلتها عدد من النساء والمجموعات

ل مرشحة إلى الرئاسة متزوجة من غير لبناني، ال تكون تخّي"هنا أشارت واحدة من أصحاب العالقة . وأوالدها
 !".ألوالدها الجنسّيةقادرة قانوًن على تمرير 

 
 لدروس المستفادةا

تحّدث أصحاب العالقة في بيروت بشكل متكّرر عن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على أعلى الهرم، 
 للمرأة تشمل نساء صانعات قرار يضربن المثل لغيرهّن من النساء، وتثبتن أّن) وليس لجنة(آتشكيل وزارة 

، يبّين صناع القرار التزام بقضايا سياسّية من هذا النوع قيادةمن خالل . السياسّية ليست حكًرا بالرجالالمشارآة 
في لبنان بشكل مؤقت إلى أن النسائّية من أصحاب العالقة عن ضرورة العمل بنظام الكوتا  دم عدتكّل. المرأة

أشار عدد آبير من المشارآين في مجموعات الترآيز إلى (السياسّية أآثر وضوًحا في النسائّية تصبح المشارآة 
 ).الكوتا مخزي ولكنه مفيد آاستراتيجية انتقالية إن نظاما األمر قائلين هذ
 

هو أآبر  –على المستويات المحلي، البلدي، وفي المجتمع المدني  –إن عدد النساء المشارآات في الحياة العامة 
أآبر  نسائّيةهذا اإلنجاز يجب أن يؤدي إلى إدراك الحاجة إلى مشارآة  ر أصحاب العالقة أّنِبعَتمما مضى، وَي

م سهذا وقد أشار واحد من أصحاب العالقة إلى الكالم عن تمثيل جّيد للمرأة في الج. ةالرسمّي السياسّيةفي الحياة 
 ".في ظل عدم وجود أي قاضية في المحاآم الشرعية"القضائي 

 
في مجال التوعية  الدولّيةإلى المزيد من الحمالت والعمل من قبل المجموعات  أشار أصحاب العالقة إلى الحاجة

المشارآون في . والشرآاء الدوليين الوطنّية/، وطالبوا بتعزيز التعاون بين المجموعات المحليةنسائّيةبالقضايا ال
) مختلطة للجنسين(ة مجموعات الترآيز تحّدثوا عن الحاجة إلى مقاربات على مستوى الفرد، آورش عمل تدريبي

ذآر . عوًضا عن الترآيز فقط على االستشارات ودروس تصفيف الشعر... لغة، تكنولوجيا المعلومات إلخ –
 .المشارآون المسرح والفنون آمساحة للتعبير

 
 آاٍف بين هؤالء النساء، ٌرا، ولكن ال يوجد حوالبلدّيةوالسياسات  السياسّيةازداد عدد المشارآات في األحزاب 

حول القيادة، تنظيم (تقديم التدريب والدعم إلى النساء من أيًضا ال بّد بينهّن، و فيمامن إقامة التعاون  ال بّدو
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وذلك لتسهيل دخولّهن إلى   ...)التواصل االجتماعي، جمع التبرعات، الخاطبة، إلخ منّصاتالحمالت، استخدام 
الضغط على صناع السياسات إلى الحاجة إلى  أشار المشارآون في مجموعات الترآيز. الوظائف العامة

  .العمل على معالجة القوانين والسياسات التي تمّيز ضد المرأة لمواصلة
 

 
 بارزين عالقة أصحاب
 أصحاب أفاد التي المجموعات عدد من األمر هذا ُيسَتشَرفو فاعل، لبنان في المدني المجتمع / العام القطاع
 واضح مرئي وجود لها اتجمعّي عن آثيرة أمثلة العالقة أصحاب ذآر ,النساء قضايا في أثر ثحِدُت اأنهب العالقة

 الجنسين بين لمساواة الموارد مرآز ومنها الماضية، األخيرة السنوات في – النجاح من مختلفة درجات مع –
 التنموي، للعمل والتدريب بحاثاأل مجموعة فيغمان، لويس مدرسة المرأة، قضايا لمتابعة ةاألهلّي اللجنة ،)أبعاد(

 مرسى، الجنسّية الصّحة مرآز واستغالل، عنف آفى ،)االسكوا( آسيا لغرب االجتماعّيةو االقتصادّية اللجنة
 جمعّية رائدات، نساء ،للسكان المتحدة األمم صندوق األحمر، الصليب اللبنانية، المرأة لشؤون الوطنّية الهيئة
 النساء من أآبر عدد إلى نحتاج" بالقول المشارآين من واحد أشار وآما( األفراد صعيد على .اتالمسيحّي الفتيات
 قضايا في انخرطت التي ةالقوّي السياسّية المرأة عن آمثال الحريري ةبهّي النائب إلى اإلشارة تتّم ") القدوة
  .المرأة

 
 مرآز واستغالل، عنف آفى – ةسّيالرئي المجموعات هذه من عدد إلى الترآيز مجموعات في المشارآون أشار

 وليس( البلدّية ومستوى المحلي المستوى على تعمل أخرى وأضافوا – )أبعاد( الجنسين بين مساواةلل الموارد
 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضّية ،الجنسانّيةو جندرّيةال الموارد مرآز ):الوطني المستوى بالضرورة
 مؤسسات( الصلح ليلى ،)ةنائب( جعجع ستريدا المشارآون ذآر .الكتائب وحزب آاريتاس، اليونيسف، الالجئين،
 .العامة الحياة في لنجاحاتهّن نسائّية آقدوة )ةمهندس( حديد وزها ،)مصّممة( دبس ندى ،)خيرية

 
 األردن .2

 آراء أصحاب العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز
ين، ، نشطاء مستقّلين، أآاديمّيالحكومّية غير  المنّظماتأصحاب عالقة من مجموعة من ) 10(تّم مقابلة عدد 
لالطالع  3راجع الملحق رقم (والزرقاء  عّمان مجموعة ترآيز في) 11(تم عقد ما مجموعه . عّمان وآّتاب، من

 ).رآين في مجموعات الترآيزمقابلتهم والمشا تعلى القائمة الكاملة بأصحاب العالقة التي تم
 

 نسائّيةال المشارآة 2.1
 وقد وقانوني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، :مستويات بأربعة النسائّية المشارآة موضوع العالقة أصحاب ربط
 إلى العالقة أصحاب أشار .والخاص العام الحقلين في المجاالت، هذه في المرأة مشارآة حول نقاش جرى

 العائلي، والوضع والعمر، آالدين، النسائّية والقيادة المشارآة في رتؤّث الهوية محدّدات من أخرى محّددات
 في( بالحقوق المطالبة على آالقدرة النواحي من عدد على تنعكس األمور هذه إّن ).مدينة/قرية( السكن ومكان
 هذه وتقّبل الجنسين بين بالمساواة والوعي ،)األماآن بعض في مقبول( المنزل خارج المرأة عمل تقّبل ،)الطالق
 الجنسي الميل وثنائيي ينيالمثل حقوق( الجنسّية والحياة الجندر بين ما التداخل العالقة أصحاب ذآر .المساواة

 ).النساء وحقوق LGBTQI والكوير الجنسين صفات وحاملي جنسيًا والمتحولين
  

 من المطلوبة المزدوجة المسؤولية عن الناجم التوّتر إلى لبنان، في آما الترآيز، مجموعات في المشارآون أشار
 على تعتمد المنزل خارج النسائّية المشارآة أّن المشارآين من آثيرون اعتبر .العام والحقل المنزل في المرأة
 في المشارآة إلى للوصول وسيلة عَتَبرُي التعليم .قتصادّيةاال االجتماعّية بالطبقة مستتر بشكل مرتبطة وهي التعليم
 موضوع عن الترآيز مجموعات في والمشارآون العالقة أصحاب َلِئُس عندما .ةالعام الحياة جوانب مختلف
 ينصّب الالجئات ترآيز أّن اعتبار على فكرّية، إشكالية فيه حتى صعب، األمر بأّن أفادوا لالجئات،ا مشارآة
 هي المشارآة فكرة إن جًدا، طويلة فترة منذ األم بلدهّن يزرن لم اللواتي الالجئات إلى بالنسبة .العيش لقمة على
 .نسائّيةال المشارآة مجال إلى الالجئات بها تأتي أن يمكن جديدة مهارات لدمج فرصة بمثابة
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 عّمان في الترآيز مجموعات في رئيسي آموضوع للمرأة "العاطفية طبيعةال" موضوع برز لبنان، في آما
 المهنة هذه أّن حيث ،نسائّيةال المشارآة أشكال أنسب هي التعليم مهنة بأّن الذآور المشارآون أفاد .والزرقاء
  .منزلّيةال الواجبات أو المنزل تهمل أن دون من )األطفال مع( مناسبة عمل ساعات ضمن بالعمل للمرأة تسمح
 :المنزلّية الواجبات في يشارك ال الرجل بأن عّمان شرق من امرأة اشتكت ات،اللبنانّي من عدد عن بدر آما

 أفاد المقابل في ".المساء وعند الصباح عند يرحل، ثم وجوده ليثبت يأتي المنزل، في شيء بأي يقوم ال زوجي"
 هل" :ةالمنزلّي األعمال في يساعد بأن زوجها من امرأة تطلب أن يليتّخ أن يمكنه ال أّن عّمان شرق من رجل
 ".هذا؟ تتخّيل أن يمكن هل الصحون، تجلي أن لك تقول امرأة تخّيل تتخّيل؟ أن يمكن

 
 ُتعَتَبر حيث – للجندر الوظيفية المقاربة منطلق من ُتفَهم النسائّية المشارآة أن لبنان، في آما النتائج، تبّين

 في الرجل دور يكون حيث  المجتمع وتماسك استقرار في مساهم عنصر الجنسين بين الوظيفية االختالفات
 األدوار وتوزيع االجتماعي لترآيبا من الشكل هذا أن اعتبار على الخاص، الحقل في المرأة ودور العام الحقل
 ةَبَسالمكَت يعةبالطب آثيًرا الترآيز مجموعات في المشارآون يقّر لم .الجنسين من جنس آل طبيعة مع يتناغم
 على تشّدد النتائج هذه إّن ،"لنا" مشروع إلى بالنسبة .األمر بهذا العالقة أصحاب أقّر حين في ،جندرّيةال لألدوار
 في وذلك المكتسبة، جندرّيةال باألدوار التفكير من ليتمكنوا والنساء الرجال مع برامجها في والتوعية التعليم أهمّية
 التغيير إلى اقتصادية وظيفية لدواعي نسائّية مشارآة في التفكير من واالنتقال المواقف تغيير عملية إطار
 .28مستدام

 
 المشارآة مستويات

 سنوات، عشر منذ يهعل آان مما أفضل هو اليوم الوضع أن اعتقادهم عن العالقة أصحاب من آبير عدد عّبر
 مجموعات في عام اجماع هناك آان .والتعليم الثقافة قطاعي في سيما ال وزيرات، نساء عن مثلةأ وّقدموا
 والوعي الدعم تنامي إلى المشارآون وأشار هذا .عام بشكل األردن في النسائّية المشارآة تحّسن على الترآيز
 مستويات أّن اعتبروا فقد العالقة، أصحاب بعض إلى بالنسبة .التغيير وتيرة بطء من الرغم على المرأة، بقضايا

 قفموا في آبير تغيير حصول عدم إلى الغمز مع تراجعت، حتى أو حالها على قيتب قد النسائّية المشارآة
 يتم بأّنه العالقة أصحاب أفاد السياسة، في النسائّية المشارآة إلى بالنسبة .الديني التطّرف تنامي وإلى المجتمع
 عّمان في الترآيز مجموعات في المشارآات .الرجل قدرات في التشكيك يتم مما أآثر المرأة بقدرات التشكيك
 تشغل ال المرأة زالت ما ولكن قبل، ذي من أآثر وًظاملح بات السياسة في المرأة وجود أن شعورهّن عن أفدن
 للبرلمان، الكوتا نظام لدينا هنا" :عّمان غرب من امرأةتأفاد وقد هذا .القرار صنع أدوار أو مراآز من اآافًي اعدًد
 فارق حدثي أو فعال شيء ال البشرية، للتنمية وزيرة لدينا .الخارجية الشؤون أو للداخلية وزيرة بعد نَر لم ولكننا
 ".القرار صنع في
 
 ،)45% حوالي( قبل ذي عن المتعّلمات النساء من أآبر عدد بوجود العالقة أصحاب من آبير عدد أقّر حين في
 اشتكى .السابقة الدراسات نتائج مراجعة مع قيتّف وهذا والتوظيف، التعليم بين ما الفجوة من اشتكوا أنهم إال

 في مايس ال والنقابات، اإلعالم، منها المجاالت من عدد في النساء عدد ةقّل من خاص بشكل العالقة أصحاب
 التعليم في للنساء أآبر مشارآة عن العالقة أصحاب تكّلم ،عّمان في .القرار صنع وأدوار العليا اإلدارية المراآز
 خلف األساسي ّركالمح العامل هي االقتصادّية الصعوبات أّن إلى المنطقتين في المجموعات أشارت .العالي
 العقود في األردن في عام تحّسن حصول عن الزرقاء في الترآيز مجموعة في المشارآون أفاد .المرأة عمل

 في ساآًنا تحّرك ال الحكومة وأّن ضعيفة زالت ما الزرقاء في النسائّية المشارآة أّن اعتبروا أنهم إال الماضية،
 .المجال هذا

 
 خارج النسائّية المشارآة إلى الطالق مستويات ارتفاع الترآيز وعاتمجم في الرجال شارآونالم بعض عزا

 إلى وبالتالي المنزلية المسؤوليات لاهما إلى برأيهم، ،تؤدي إنما العام الحقل في النسائّية المشارآة إن .المنزل
 تعزيز أّن عّمان في الترآيز مجموعات في المشارآون الرجال ذآر .الطالق إلى توصل المنزل في خالفات
 مجموعات في المشارآون الرجال ناقش حين في ،بطيًئا اتغييًر حدثي االجتماعّيةو االقتصادّية والبرامج الوعي

                                                        
28  أو حتى (تتراجع فرص القيادة ) آنتيجة لتحّسن األوضاع االقتصادّية، او عند انتهاء الصراع(، وآما يشهد التاريخ، ما أن تنتفي الظروف التي أّدت إلى هذه المشارآة والقيادة آما سبق أن ذآرنا

.المفتوحة أمام المرأة) المشارآة  
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 دائًما تكون ال المرأة أن فكرة ناقشوا اآم آالتعليم، للمرأة، "مناسبة" رُتعَتَب التي الوظائف الزرقاء في الترآيز
 .والقيادة المشارآة على قادرة

 
 القيادة 2.2

 
 العام الصعيد على أو – البلدة ،العائلّية الحياة – الخاص الحقل في تغيير إحداث بأنها القيادة العالقة أصحاب يفهم

 الكوتا نظام منهم آثيرون وذآر القرار، صنع على بالقدرة القيادة العالقة أصحاب ربط .الوطني والصعيد األآبر
 امرأة )18( عدد الحالي البرلمان يضمن ).للنساء المقاعد من %25( لبلدياتوا )للنساء مقاعد 10( البرلمان في

 العالقة أصحاب من آبير عدد أفاد .)حزب 33 أصل من( نسائّية بقيادة هي سياسية أحزاب 3 وهناك ،%)11.5(
 في زجاجي سقف وجود ظل في التعليم، لامج في غالبيتها في هي النساء تشغلها التي القيادّية األدوار أن

 وتكراًرا مراًرا تثبت أن المرأة على أن وهو النسائّية القيادة من يحّد عامل بوجود أفادوا آما األخرى، المجاالت
 هي النسائّية المشارآة أّن حين وفي بالتالي،  .الضغوطات هذه مثل الرجل يواجه ال حين في وجدارتها استحقاقها
 في زةومترّآ اليوم لأق هي النساء تشغلها لتيا القيادّية راألدوا أن إال ام،الع الحقل في سيما ال اآلن، بكثير أفضل
 .مثًال التعليمآ ،الحقول بعض

 
 على قدرتها على يؤثر هذا وأن بطبيعتها "عاطفية" المرأة أن عن ونساء، رجال المشارآين، من الكثير تكّلم

 تحّدثت .العالقة أصحاب عنها ّلمتك التي "والجدارة االستحقاق" بفكرة ترتبط الفكرة هذه إن .والمشارآة القيادة
 آالم وورد هذا ال،فّع قائد أنها وتثبت لتنجح الجهد من أآبر قدر بذل إلى تحتاج المرأة أن عن عام بشكل النساء
 أمام معّوقاتآ المجتمعّيةو العائلّية المواقف إلى اإلشارة تتّم .ةقوّي ةشخصّيب المرأة تمّتع تستلزم القيادة بأن

 في آما .الرجل من دعم يستدعي القيادّية ألدوارا إلى المرأة وصول وأّن ،القيادّية المراآز إلى المرأة وصول
 محصورة القرار صنع مراآز" :لاالرج عن بالوآالة ممثالت القائدات النساء أن النساء اعتبرت وإربيل، لبنان

 ".منها أعلى رجل لديها القائد المرأة حتى بالرجال،
 
 

 الجنسين بين المساواة 2.3
 النساء عدد هو قليل الممارسة، في ولكن، القانون، في تجريدي بشكل موجودة الجنسين بين المساواة ُتعَتَبر
 تكّلم .الشريعة قانون جببمو الرجل حصة من أقل هي الميراث من حصة إّنو هذا الك،أم لديهّن اللواتي
 من حصة تأخذ بذلك أنها اعتبار على بالميراث، المطالبة عن بناتهّن تثني العائالت أن عن العالقة أصحاب
 معد إن الجنسين، بين يمّيز قانون من ما أّن العالقة أصحاب من آثيرون يعتبر .الذآور أقاربها أو إخوتها
 األماآن في بمفردها المرأة تنّقل تجاه العائلة مخاوف عن ينجم والنساء لالرج بين العمل فرص في المساواة

 أصحاب بعض أعرب المقابل، في .األطفال رعاية خدمات في النقص أو آلفة وعن المساء، في سيما ال ّمة،العا
 .مثًال الميراث آقانون الشريعة، في ورد شيء أي تغيير إمكانية عدم عن العالقة

 
 المرأة من يطلب بأن الرجل حق عن الترآيز مجموعات في المشارآين من والعديد العالقة أصحاب بعض تكّلم
 لم وإن اج،الزو عقد في آشرط األمر هذا ددََّحُي أن ويمكن المنزل، خارج العمل من يمنعها أن وحتى تعمل، أال

 يمّرر الذي هو الوالد بالتالي ،"الوالد إلى ينتمون األطفال" بأن آالم ورد .القبيل هذا من شيء على القوانين تنص
 بتمرير الحق تملك ال أردني غير رجل من جةالمتزّو األردنّية المرأة .األطفال إلى لوطنّيةا والهوية الجنسّية
 بالحقوق بالمطالبة الحق األردنّية المرأة أطفال منح القانون في تغيير مؤخًرا حصل نولك أطفالها، إلى الجنسّية
 من آبير وعدد العالقة أصحاب من واحد أعتبر .الوظائف الطبية، رعايةال التعليم، إلى الوصول – المدنّية

 األردن بأّن أيًضا آالم ورد .بالكامل منطقي أمر هذا أّن ونساء رجال من الترآيز مجموعات في المشارآين
 أفاد اهن ،المعّلمين وإعداد ةالمدرسّي جالمناه في الجندر موضوع إدخال في العربية الدور من غيره عن متقّدم
 .مختلف الواقع وأّن رأي، هذا أّن العالقة أصحاب من واحد

 
 ال آثيرون، .الترآيز مجموعات في المشارآين بين الجنسين بين المساواة موضوع تجاه الفعل ردود اختلفت
 متساوي" بفكرة عمًال المساواة، بالضرورة ليس ولكن واإلنصاف، العدالة، دعم عن عّبروا ،عّمان في سيما
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 أدوار من بّد ال وبالتالي ،"المرأة ماهية" عن مختلفة )الرجل وبيولوجيا( "الرجل ماهية" وأّن "مختلف ولكن
 عن بعضهّن تكّلم .الجنسّية آقوانين الرجل، لصالح القانون في مساواة عدم عن النساء تكّلمت .جندر لكل تلفةمخ
 لبعض مناسبة غير أةالمر أّن اعتبرن للمرأة، المهنية المسيرة عن ثالتحّد عند ولكن مجّرد، بشكل المساواة فكرة

 .الوظائف
 
 أن وأفادوا األردني، اإلطار على ينطبق ال غربي مفهوم هو الجنسين بين المساواة أّن الرجال اعتبر المقابل، في

 منه أآثر المنزل في مكانها المرأة أن وإلى ،"مختلفين ولكن متساوين" فكرة إلى اإلشارة مع المساواة يدعم الدين
 على تحافظ األردنّية الممارسات وأّن الحقوق، من آافًيا قدًرا تملك المرأة أن الرجال عتبرا .العام المجال في

 تجسيدها يتم وأّنه وقالحق من أقل قدر لديها الغرب في المرأة أن واعتبروا تقمعها، وال المرأة وشرف األنوثة
 وأن الكثير، تطلب أو الكثير تريد المرأة أن الرجال تكّلم الزرقاء، في .األردنّية المرأة من آثرأ جنسي آغرض

 آما الناس ها،حّق هو مما أآثر المرأة نعطي أن الخطأ من" :منهم واحد قال بحيث خالف، إلى يؤدي أن نيمك هذا
 إلى والمطالبة، بة،والمطال المطالبة، في وستستمّر نت،أ حقوقك منك أخذت هاحّق أعطيتها إذا ،طّمعين اهللا خلقهم
 أن يجب ال رجل، وأنا امرأة هي بالنهاية ...."يحصل ما وهذا الحكومة أترأس أن ريدأ" فيه تقول يوم يأتي أن

 أو ،...لل %50 أو للرجل %50 فلنقل .النساء على قيود وضع من بّد ال ...الرجال وظائف في للعمل هي تذهب
 أن المرأة، تحرير من الفكرة هي هذه .سعيدة حياًة المرأة شلتعي آافية نسبة هي للمرأة %40و للرجل 60%

 "آخر رجل أضاف هنا ،"ذلك بمقدورها ألّن فقط لها، ليست بأمور البتط أن ينبغي ال اتها،يح عن راضية تكون
 ".بعد؟ يردن ماذا"
 

 االجتماعي التغيير 2.4
 أشار .الديني التطّرف بةرومحا والقوانين، لمواقفبا تغيير على ينطوي األوجه، متعّد االجتماعي التغيير اعُتِبَر
 آان حين في ".الموقف؟ في الجندري التحّيز يستمّر عندما الكوتا نظام نفع ما" :العالقة أصحاب من واحد

 ببطء تحّققي أن يمكن التغيير أّن آثيرون اعتبر االجتماعي، ييرلتغا أمام منفتح األردن بأن واثقين المشارآون
 .العائلّية والقيم الفرد مستوى عند البدء الرجل، إشراك األعلى، إلى األسفل من بالعمل ")صغيرة خطوات("

 أن يمكن وأّنه الشابة، الفئات إشراك مع ى،الوسط الطبقة بقيادة يكون أن يجب آشيء االجتماعي التغيير اعُتِبَر
 .قتو إلى يحتاج الكبير، التغيير سيما ال التغيير، .وصعب طويل صراع على ينطوي

 
 للتغيير محّرآات هي االقتصادّية المسائل أن ونساًء، رجاًال ،عّمان في الترآيز مجموعات في المشارآون أشار

 المدخول دعم لضرورة آنتيجة االقتصاد عالم في النسائّية المشارآة من أعلى مستويات حظواال وقد االجتماعي،
 التغيير اعُتِبر ،عّمان في .والمنزل الفردي المستوى من آٍت التغيير أّن اعتبرن الزرقاء في النساء .المنزلي

 إلى االجتماعي، التغيير لرفد مهمة آعوامل والتوعية لتعليما إلى اإلشارة وتمت بطيئة، طويلة ةعملّي االجتماعي
 عبر يحصل تدريجي آشيء االجتماعي التغيير إلى النظر إن لبنان، في آما .النساء بين التواصل تعزيز جانب

 المقاربة حيث التصارعي، التغيير لنموذج آنقيض الوظيفي االجتماعي التغيير نموذج مع يتالقى هو إنما وقتال
 المواقف وتغيير القوانين تغيير خالل من البسيطة التعديالت بعض مع القائم الوضع على المحافظة قاربةم هي

 .المجتمعّيةو ،العائلّيةو ،ةالفردّي والقيم
 

 المعّوقات 2.5
والمساواة بين الجنسين في األردن إلى نفس الخانات التي تم النسائّية تم تقسيم المعّوقات أمام المشارآة والقيادة 

قة في األردن بشكل شّدد أصحاب العال. مؤسساتي، واستراتيجي/شخصي، مجتمعي، بنيوي: اعتمادها للبنان
في  ذآورّيةشملت ترّسخ الثقافة ال ّيةالمؤّسسات/البنيويةقات المعّو. المجتمعّيةقات في لبنان، على المعّو آبير، آما
إلى تّمت اإلشارة . اعُتِبرت رمزية وال تعني التزام بالتغيير الكبير نسائّيةعلى الرغم من وجود آوتا  المؤّسسات

إلى عدم تّمت اإلشارة . آمقّوض لمبدأ المواطنة للرجال آما للنساء المؤّسساتالشبكات العشائرية المترّسخة في 
 توفر خدمات الدعم، آخدمات رعاية األطفال، بكلفة معقولة، وإلى عدم تمويل قضايا حقوق المرأة المساواة بين

 ).8قات، راجع الجداول في الملحق رقم لالطالع على القائمة الكاملة بالمعّو(الجنسين بحسب أولوية القضايا 
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والزرقاء على المعّوقات القائمة على  عّمان الترآيز فيبخالف أصحاب العالقة، شّدد المشارآون في مجموعات 
تعود إلى النظرة  جندرّيةقات الالمستوى الشخصي، حيث ذآروا بشكل متكّرر بأن المعّوقات في المناطق والمعّو

تؤثر طبيعته هذه على قدرته على صنع القرار وعلى مالءمته لبعض أنواع " عاطفي"إلى طبيعة المرأة آكائن 
ن بين المواضيع األخرى التي تّم ذآرها موضوع مواقف الرجال، الضغوطات الناجمة عن الدور م. المهن

إلى اعتبار العادات  آانوا أقربالرجال . المزدوج المطلوب من المرأة، والتهديدات على الرجل والمنزل
تم ذآر المعوقات  ماقّل. مفهوم العار في المجتمع األردني آمعّوق، في حين تكّلمت النساء عنالعشائرية 

يمكن أن ُيعزى هذا األمر إلى ابتعاد أو عدم . ، وفي بعض الحاالت غابت آلًيا عن النقاشّيةالمؤّسسات/البنيوية
سياسات والقوانين، بموضوع ال) بعض المشارآين من خلفية فقيرة جًدا(ة والرجل العادي معرفة المرأة العادّي
 .القوانين ال تمّيز ضد المرأةأن ب النظرةأيًضا إلى  ويكمن أن ُيعزى

 
 الفرص 2.6

آان عدد الفرص التي سّلط أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز الضوء عليها أقّل آما في لبنان، 
الوضع المجتمعي صعب  أشار أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز إلى أّن. قاتمن عدد المعّو
ت اإلشارة إليها تمحورت حول التعليم، الفرص التي تّم. من بطء وتيرة التغييرروا عن احباطهم للغاية، وعّب
 منّصاتتم ذآر . نسائّية، وإشراك الرجال في الحمالت الداعية إلى المشارآة والقيادة ال)للتوعية(واإلعالم 
تم ذآر الملكة . آفاءة تبادل المعلومات بين المجموعات تعّززتسّهل واالجتماعي أيًضا، على اعتبار أّنها التواصل 

نجاح ت اإلشارة إلى تّم". استثنائية"حالة مع اإلشارة إلى أّنها ، نسائّيةرانيا آقدوة ومثال عن المشارآة والقيادة ال
عن التواجد  ناجمة غير الحكومة التابعة لجاللتها، ولربما تكون هذه النظرة بأّن هذه المنّظمات ناجحة المنّظمات
 .وعن الترويج لها بهذه الصورة المنّظماتلهذه الملموس 

 
 المبادرات/ االستراتيجيات  2.7

 أمثلة إيجابّية
أشار أصحاب العالقة إلى عدد من االستراتيجيات الناجحة القائمة، وإلى بعض المبادرات األخرى التي ما زالت 

لم يرّآز أصحاب العالقة في األردن على . المضي قدًما سبلحول  موا توصياتبحاجة إلى عمل وتحسين، وقّد
، ولكنهم ذآروا مبادرة واحدة وهي تشكيل إقليم آردستان العراقنجاحات الحكومة بقدر ما فعل نظراؤهم في 

 الحكومّيةغير  المنّظماتأفيد أن . اب، وواحدة في مجلس األعيانّودائمين للمرأة، واحدة في مجلس النلجنتين 
مع فرًقا،  رانيا، تحدثآالصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومؤسسة الملكة  ،بالحكومة المرتبطة
 .التوجيه التابعة لمؤسسة الملكة رانياأآاديمية القيادة وبرامج  إلىأيًضا اإلشارة 

 
بخالف إربيل، . الطالق آواحد من النجاحات اإلى موضوع توفير الدعم القانوني للمرأة في قضايتّمت اإلشارة 

في موضوع . الة وهي تشمل دعم النساء على إطالق أعمالهّن الخاصةاعُتِبَرت برامج التمكين االقتصادي فّع
شّدد واحد . إطالقها عبر الفايسبوك التي تّم" ال شرف في الجريمة"ت اإلشارة أآثر من مّرة إلى حملة اإلعالم، تّم

وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات  ينيالمثلحقوق قة يعمل على موضوع من أصحاب العال
في اإلعالم " شواذ"ف عند استخدام مفردة لت في التوّقالنجاحات التي تمّث أهمّية على LGBTQI الجنسين والكوير

 ".مثليين"األردني بشكل عام واستبدالها بمفردة 
 

حول  308ذآر أصحاب العالقة بشكل متكّرر الحاجة إلى العمل أآثر على القوانين ال سيما القانون رقم 
ولبنان، اعتبر  إقليم آردستان العراقوآما فعل نظراؤهم في . والزواج المبكر الجنسّيةاالغتصاب، وقوانين 

ط على الحكومة، وتعزيز التنسيق بين أصحاب العالقة أن تحقيق التقّدم في مواضيع المرأة يستدعي زيادة الضغ
 .المعّلمينوتدريب  الدراسّيةة، باإلضافة إلى تحسين المناهج مات المجتمع المدني، وإشراك القيادات الدينّيمنّظ

 
ذآر المشارآون في مجموعات الترآيز أمثلة عن عدد من المبادرات اإليجابية رّآزت بشكل عام على برامج 

ية للمعهد الدولي لتضامن النساء، ومؤسسة األميرة بسمة، جلسات ودورات توع: المرأةوتمكين توعية المجتمع 
إن هذه المعرفة قد : "تم ذآر دورة في السمكرة اعُتِبَرت فعالة جًدا في تمكين المرأة في المنزل". لنا"ومشروع 
التي ينّفذها اتحاد المرأة  تم ذآر برامج التمكين االقتصادي والقانوني". من السلطة في المنزل امنحتنا نوًع
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، تم اعتبار الكوتا السياسّيةبالنسبة إلى المشارآة ). صندوق المرأة(ومشاريع تمويل المشاريع الصغرى  ،األردنّية
 .على هذه المقاعد نقاط استفهام حول النساء المعّيناتضرورية ونوًعا ما ناجحة، ولكن آثيرون لديهم 

 
 الدروس المستفادة

من (بشكل متكّرر إلى الحاجة إلى المزيد من الجهود على المستوى األعلى  عّمان العالقة فيأشار أصحاب 
، أي أن يكون في المراآز العليا الرئيسية في الحكومة أشخاص يدعمون المشارآة والقيادة )األعلى إلى األسفل

الدفاع عن  تقرار، وحمال، وجود مراقب في الحكومة موآل بدعم وحماية قضايا المرأة في صنع النسائّيةال
بنان، صدرت آما في ل. ، وتطوير إطار قانوني لمآوي لضحايا العنف المنزليالمدنّيةحقوق المرأة، والقوانين 

إقليم آردستان وآما حصل في . لتدريب وبناء القدرات للنساء، الالجئات، والفئات الشابةتوصيات بإقامة برامج 
إّن هذا األمر يعكس النظرة بأن التغيير في . نقاط استفهام حول مدى نجاح مبادرات التمكين ، وردتالعراق

دور النقابات وتشجيع اآلباء على  تنامي المواقف والقيم الفردية هو مهم، وقد تم استشراف هذا الموضوع في
 ينيالمثلحقوق فاع عن في مجال الد الذي يعمل صدر عن صاحب العالقة. المشارآة أآثر في تربية األطفال

حالف توصية بتشكيل ت  LGBTQI وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير
 وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير ينيالمثلحقوق استراتيجي بين 

LGBTQI   ه في الوقت ومقبولة بشكل أآبر في المجتمع، ولكّن تصبح هذه المواضيع موجودةلوحقوق المرأة
تعتبر أن التحالف مع النسائّية  المنّظماتنفسه أشار إلى عدم النجاح في تحقيق هذا التحالف حتى تاريخه حيث أن 

 LGBTQI وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير ينيالمثلحقوق مواضيع 
 .إنما يسيء إلى قضيتهم

 
 اعتبر المشارآون في مجموعات الترآيز أّن مآوي النساء اللواتي يتعرضن إلى االستغالل آانت غير ناجحة إلى

أشار المشارآون في مجموعات الترآيز، شأنهم شأن أصحاب العالقة، ). ربيلينطبق هذا األمر على إ(حّد آبير 
. 308وغيرها من المبادرات المتعلقة بالقانون رقم  الجنسّيةمبادرة تعديل قانون إلى القوانين التي لم يتم تعديلها، آ

 .ن ضرورة تقديم تدريب توعوي إلى الرجالحالنساء اقتر
 

 أصحاب عالقة بارزين
آمنظمات  ،آمؤسسة الملكة رانيا ومؤسسة االميرة بسمة ،الملكية الحكومّيةغير  المنّظماتإلى تّمت اإلشارة 

تمت اإلشارة إلى االونروا آمؤسسة ناجحة في أعمال تمكين . لها المقّدم ناجحة بفضل نضجها والدعم الحكومي
ة، واتحاد تمت اإلشارة إلى مؤسسة نهر األردن، والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرّي. وتعليم الالجئين

ون في مجموعات الترآيز إلى لجنة حقوق المرأة، واتحاد أشار المشارآ. إيجابيين آمساهمين األردنّيةالمرأة 
سياسية (ى خضر أّن أسماعتبر أحد المشارآين . ة، والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرّياألردنّيةالمرأة 

 .تحدث فرًقا) ناشطة في قضايا المرأة
 

 إقليم آردستان العراق
 

 نسائّيةالمشارآة ال 3.1
في آافة النسائّية االرتفاع الحاصل في المشارآة  الترآيز أناعَتَبر أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات 

أفاد أصحاب العالقة بأن المشارآة . إلى التطّور االجتماعي بشكل عامُعِزَي المجاالت أمر ضروري للمرأة وقد 
أفاد أصحاب العالقة بضرورة أخذ بعين االعتبار . ة وسياسّية ولكّنهم شّددوا على الحقل الخاصتكون اقتصادّي

ريف، العمر، الطبقة /مدينة( نتيجة أآثر من عامل إقليم آردستان العراقالحياة الصعبة التي تعيشها المرأة في 
الحزب السياسي الذي ترتبط به /إن العائلة). الجنسّيةالروابط التاريخية، /، اللغة، االرتباطات اإلقليميةاالجتماعّية

 .السياسّيةالمرأة ينعكس على قدرتها على المشارآة في األدوار 
 

ؤدي إلى ـ مما ي"عاطفية"ة وعلى أنها آما في األردن، وفي جنوب لبنان إلى حدٍّ ما، ُينظَر إلى المرأة نظرة دونّي
، ورة استئذانّه الرجال في العائلة بسبب موضوع العاروضر جدية، وإلى فرض قيود على تحّرآاتهاب عدم أخذها

قات في وجه المشارآة وقد اعتبر أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز هذه األمور أآبر المعّو
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تّم التطّرق إلى موضوع العنف واالستغالل بشكل متكّرر في المناقشات في مجموعات الترآيز، مما . المتساوية
النساء في اعتبر المشارآون في مجموعات الترآيز من رجال ونساء أّن الالجئات و. ود صلةيشير إلى وج

هذا وتعتبر النساء أّن . في موضوع الحقوق والقيود على المشارآة العائالت متدنّية الدخل هّن أآثر من يعاني
، ولكن خارج عالم السياسة الرسمية، "ديكور"آما هي قائمة حالًيا هي أشبه بـ  في السياسةالنسائّية المشارآة 

إقليم آردستان في النسائّية أشار المشارآون في مجموعات الترآيز إلى محاربات البشمرآة آمثال عن المشارآة 
. النساء في المناطق الريفيةة السائدة في أذهان الرحال وة القبلّيلتحّدث عن العقلّيأقرب إلى االنساء  آانت. العراق

 .يحصل بداعي الحاجة في زمن الحرب والفقرالنسائّية أشار البعض إلى أّن االرتفاع في المشارآة 
 

إنما ينجمان عن النسائّية هذه الطريقة في النظر إلى األمور والنقص في المشارآة  أصحاب العالقة يعتبرون أّن
لى النظام السياسي والقوانين، وإلى سوء ترجمة القوانين، باإلضافة إلى المناهج المدرسية المنحازة جندرًيا، وإ

 .ثقافّيةال االجتماعّيةالعادات العشائرية والعادات 
 

 مستويات المشارآة
خالل العقد الماضي، مشيرين إلى نساء في البرلمان وإلى  مبعتر أصحاب العالقة بغالبيتهم اّنه قد حصل تقّد

محصورة بشكل آبير بالمراآز النسائّية في المقابل، إن المشارآة . في التعليمالنسائّية مستويات أعلى للمشارآة 
 الدنيا، والنساء اللواتي يصلن إلى مراآز أعلى إما يتم إقصاؤهّن عن صنع القرار أو يتصّرفن بصفة ممثل

أة في وظائف الياقات أفاد أصحاب العالقة بأّنه على الرغم من وجود المر. السياسّيةعن األحزاب  بالوآالة
دور “بـ طلع المرأة ابية، ّتفي النقابات الطّل. اليةالت بالقدر الكافي في النقابات العّملكنهّن لسن ممّثالبيضاء، 

ال تشارك المرأة بشكل . أحزاب سياسية ال تعالج قضايا المرأة بشكل مباشر ، إال أّن هذه النقابات تمّثل"ميكيدينا
وفي ذلك  في البرلمانالنسائّية الكوتا تّم استحداث . ، ال في االقتراع وال في الترّشحالسياسّيةآبير في العملية 

، ولكن تم التعبير عن إحباط لعدم حصول هذه التغييرات آنتيجة اللتزام بالتساوي لمساواة بين الجنسينتعزيٌز ل
 .آقيمة إنسانّية اجتماعّية في المشارآة والقيادة بين الجنسين

 
ث المشارآون في مجموعات الترآيز عن خوف من التعّرض للتحّرش والمضايقات الذي يحّد من المشارآة تحّد

مجموعات النساء، حول ما إذا في حصل اختالف بين مجموعات الترآيز، في مجموعات الرجال و .النسائّية
ر أصبحت أفضل من العقد مواأل"في حين أشار البعض أّن . قد تراجعت أو تقّدمتالنسائّية آانت المشارآة 

أفاد . و الغزوات اإلسالمّيةأّن النساء آّن بحاٍل أفضل قبل الديانة اإلبراهيمية، ّأ اآلخر اعتبر البعض، "الماضي
لم  لمة؛المسيحيون في مجموعات الترآيز بأنهم يعتبرون أّن المرأة المسيحية تتمّتع بحرّية أآبر من المرأة المس

بعض تفسيرات الدين يناقش المسلمون في مجموعات الترآيز هذا األمر على الرغم من أن بعضهم انتقد تأثير 
ه ال بّد من مشارآة عن اعتقادهم بأن ،من رجال ونساء ،المشارآون في مجموعات الترآيز أعرب. اإلسالمي
 . أآبر في آافة الحقول نسائّية

 
تشعر النساء أنه يتم . على عدة نواحي ،النسائّيةالرجال والنساء إلى المشارآة نظرة  تّم الترآيز، في الحديث عن

في اإلعالم، يتم إقصاؤهّن . إقصاؤهّن عن المشارآة في نشاطات الحقل العام، من االقتراع إلى قيادة السيارات
ما من : "الدينيلمرأة على المستوى ابة، ويتعّرضن لالستغالل، مع غياب دور امن صنع القرار، يخضعن للرق

 ،في المقابل أشار المشارآون في مجموعات الترآيز من الرجال". امرأة مفتي، آافة الفتاوى تصدر عن الرجال
، وسّلط بعضهم الضوء على أن المرأة بدأت نسائّيةمعّدل الطالبات آمؤشر عن المشارآة ال إلى ،بشكل متكّرر

ي وجود زون على تجّلإنما يبّين أّن الرجال يرّآ الوضع القائمهذا التناقض في وصف إن . مؤخًرا بقيادة السيارة
 .المرأة في المجال العام في حين أن النساء رّآزن في آالمهّن على جودة المشارآة

 
 القيادة 3.2

محدودة بشكل آبير في المجال السياسي  إقليم آردستان العراقفي النسائّية أفاد أصحاب العالقة بأّن القيادة 
عدد أآبر من النساء في المراآز العليا في  الحاجة إلى وجودعن أصحاب العالقة  تحّدث. الحكومّيةوالوزارات 

إقليم التي تتحّكم بالسياسة في  في األحزابالنسائّية إن المشارآة . القيادات الحزبية، والتعليم العاليو، الحكومة
في بعض األحيان، تمّكنت النساء من النجاح في األحزاب من دون الحاجة إلى . هي منخفضة اقآردستان العر
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في "اعتبر أصحاب العالقة أن المقاتالت البشمرآة .  االستعانة بالكوتا، ولكن هذه ليست هي القاعدة العامة
 ".بقّوة الرجال" و" قادة" هّن الجبال

 
أشار . أّن المرأة آانت توصف غالًبا بأنها قائد قبل ظهور اإلسالم تحّدث المشارآون في مجموعات الترآيز عن

أو  حقيقي دور ال يملكن إقليم آردستان العراق، وأّن السياسيات في نسائّيةالرجال والنساء إلى ندرة القيادات ال
ما تصل ، قّلراقإقليم آردستان العفي : "صنع القرار، حيث أّنهّن في أغلبية األحيان قريبات لسياسيين فيقدرات 

بوضع نساء في مواقع قيادية،  السياسّيةفي حال تم إلزام األحزاب أو السلطات ؛ والقيادّيةإلى المراآز  مرأةال
تكون مجّرد ديكور، ال . هم يؤمنون بالديمقراطية، حقوق المرأة، والمساواةنوا أّنيكون ذلك مجرد استعراض ليبّي

 ".من دون أن تملك سلطة اتخاذ القرارل إلى الدور ا يعني أن المرأة تصشيء غير ذلك، مّم
 

، وقد اعتبرن "القيادة تبدأ من المنزل: "الخاص الحقل أهمّيةشّددت المشارآات في مجموعات الترآيز على 
، "مرآز توليس –ة، آاريزما، وقدرة على اتخاذ القرار القيادة شخصّي: "القيادة صفة، صفة تملكها النساء

تفهم قضايا النساء بشكل هي قصي اآلخرين، وقائد أفضل من الرجل، فهي ال تستخدم العنف، وال ُت: "والمرأة
أشارت المشارآات أيًضا إلى صعوبات ". ة على آرامتهاتحّمل تهجمات شخصّيلالمرأة الناجحة  تضطّر. أفضل
ة، وعديمة ة، فّظينظر الناس إليها بأنها غير اعتيادّيوامر الرجل، إن لم تنصع المرأة أل: "المرأة ة تواجههاعملّي

 ".المرأة ال حّق لها باتخاذ القرارات"، "االحترام
 

ث الشريعة ال تسمح للمرأة أن تكون قاضي، متحّد : "لرجال في مجموعات الترآيز بأنن اأفاد عدد من المشارآي
رآين دعًما اهذا وقد أبدى بعض المش". القرار ة وال تستطيع أن تأخذهذا ألن المرأة عاطفّي؛ في مسجد، وقائد
آيف ة دور آبير في الدفاع عن األرض، للمرأ: "، فبالحديث عن المحاربات البشمرآة قالوانسائّيةأآبر للقيادة ال

مة، فكيف والمرأة تختلف عن الرجل؟ إذا آانت المرأة قادرة على تحمل مسؤولية آبيرة في الدفاع والمقا نقول إّن
ال فارق  ،؟ لماذا يعجز آثيرون من الرجال عن الدفاع آما تفعل النساء في آوباني؟ برأيياها أن تكون قائًدال يمكن

تجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة  ". خاطئة وغير منصفة في مجتمعنا ، النظرة إلى المرأةبين الرجل والمرأة
بين الرجل والمرأة والتي  بيولوجّيةتسمح بردم فكرة الفوارق ال إقليم آردستان العراقة في آالمقاتالت البشمر

 . جندرّيةتؤدي إلى تنشئة الجنسين على األدوار النمطية ال
 

 المساواة بين الجنسين 3.3
م أفضل حاًلا في موضوع هي بشكل عا إقليم آردستان العراقعلى الرغم من أن أصحاب العالقة اعتبروا أن 

فكرة المساواة والعدالة للجميع لم  إال أنهم اعتبروا أّن ،غيرها من المحافظات العراقّية المساواة والمشارآة من
 الحكومّيشّدد أصحاب العالقة آّلهم تقريًبا على الدعم . إلى ممارسات ذو معنى نظرّيةم بشكل آبير من الرَجَتُت

ة فعلية أو منهم ما إذا آانت هناك نّي عدٌد، ولكن تساءل نسائّيةالمباشر للمساواة بين الجنسين وتعزيز المشارآة ال
أين هي قضايا المرأة في استراتيجيات الوزارات : "سياسّية حيث سأل واحد منهم" مسرحية"د مر مجّرأن األ

تنفيذ عمل  العراق، ال يتّم ادة حقيقية بأن تشارك المرأة في إقليم آردستانما من إر: "، وأضاف آخر"والقوانين؟
 ".ةة واألميرآّيهذا فقط لتهدئة األعين الغربّي"، "صنع القرار ومراآز السلطة فعلي لشملهّن في

 
 أهمّيةدين على تكّلم أصحاب العالقة بشكل متكّرر عن العنف الجندري عند الكالم عن المساواة والمشارآة، مؤّآ

تشويه برز أيًضا موضوع جرائم الشرف في المناقشات، هذا ولم يتم التطرق إلى موضوع . األمرالعمل لحّد هذا 
شّدد أصحاب العالقة آّلهم تقريًبا على الفارق ما بين إربيل، السليمانية، . رربشكل متّك ثلنااألعضاء التناسلية ل

ة، تواجه صعوبة في تقّبل المساواة بين ة، ال سيما في المناطق الريفّيإن المجتمعات القبلّي. ةدهوك والمناطق الريفّي
 .إقليم آردستان العراقة في آامل تحتكم إلى عادات وتقاليد قوّي جندرّيةالجنسين، هذا وإن األدوار ال

 
الديانة اإلسالمية، الخطأ في تفسير هذه  –رجاًال ونساًء  –من المشارآين في مجموعات الترآيز  آبيٌر أعتبر عدٌد

م تكّل. نسائّيةالدين المسلمين، عائًقا آبيًرا في وجه المساواة بين الجنسين والمشارآة الالديانة، أو رجال 
: من المشارآين المشارآون في مجموعات الترآيز أيًضا عن التنشئة التفاضلية للصبية والبنات، حيث أفاد واحٌد

تخّيل أنه حتى يومنا . ن اليوم األولإذا أردت أن تكون المرأة مساوية للرجل، يجب أن ترّبيها على هذه الفكرة م"
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ل بطفلة، تحزن العائلة آّلها، هذا حتى قبل أن ن أنها حامحامل الفحص الطبي ويتبّيجري المرأة الهذا، عندما ُت
النوع من  يجب التخّلص من هذا. ة منذ والدتهاتترّبى المرأة على الخوف والشعور بالدونّي. تولد هذه الطفلة

 ".المرأة موازي لوجود الرجل التربية، واعتبار وجود
 

المرأة "أثر الديانة اإلسالمية في تقييد المرأة، حيث أّن بإلى الشك  أقربآانت المشارآات في مجموعات الترآيز 
آثر مما هي المسألة هي في الثقافة أ أّن ، واعتبرت آثيرات منهّن"المسيحية والمرأة اليزيدية هي أيًضا مقموعة

آانت النساء أيًضا أقرب إلى النظر إلى المساواة من منظار المساواة في الفرص في آافة مجاالت . في الدين
 . ناقشت المشارآات أيًضا موضوع السالمة من التحّرش والمضايقات. التوظيف وفي األجر

 
 بين الجنسين من منظار االختالف في المشارآين في مجموعات الترآيز من الرجال إلى المساواة عدد مننظر 

مجتمع "الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، بعضهم اآلخر اعتبر أن قضايا المرأة إنما هي مؤشر عن وجود 
 ".هي مرتبطة بمشاآل اجتماعية آثيرة أخرى تستلزم المعالجة"و" فمتخّل

 
 التغيير االجتماعي 3.4

 2003عن ما بعد العام  مختلًفا 2003ما قبل العام عَتَبر حاد، بحيث ُي ٍدواح مّر المجتمع الكردي أقله بتغييٍر
من أصحاب العالقة  آبيٌر أقام هذا التمييز عدٌد ؛ وقد)صدام حسين، تأسيس آردستان الحرب، سقوط(

 في التغيير، البعض فق أصحاب العالقة حول دور المجتمع المدنيلم يّت. والمشارآين في مجموعات الترآيز
به ال يكفي أو أنها تعالج ما تقوم  مات المجتمع المدني آعامل تغيير في حين أّن البعض اآلخر اعتبر أّناعتبر منّظ
التغيير أآثر  والثقافّية تستدعي االجتماعّيةالمواقف والبيئة  ، هذا وقد تّمت اإلشارة إلى أّنبشكل سطحي المسائل

ق الالجئين، والنزوح إلطار اإلقليمي السياسي االجتماعي، وتدفُّبرزت أيًضا مسألة ا. من القوانين أو الحقوق
ن التعليم والمناهج، يأعُتِبر تحس.  رة في المجتمع المدني ال بّد من أخذها بعين االعتبارالداخلي آعوامل مؤّث

 .ير االجتماعيتؤدي إلى التغي التي خطواتالتغيير في اإلعالم من الوالعمل مع الفئات الشابة، وتغيير القوانين، و
 

التربوية، وبالتالي تالقوا مع  المؤّسساتاعتبر المشارآون في مجموعات الترآيز أن التغيير يبدأ في المنزل و
. التغيير االجتماعي يحدث ببطء مجموعة، وأفاد الرجال والنساء بأّنالنموذج الذي يقول باالنتقال من الفرد إلى ال

ع بها ة التي تتمّتل النسبّيى عن حرية التنّقأشار الرجال والنساء في مجموعات الترآيز إلى األثر اإليجابي الذي تأّت
العام واالنخراط في وظائف في  حقل، بحيث تشّجعن على الظهور في الكردّيةة على المرأة الالالجئة السورّي
حتى إن : "ي المجتمعالمشارآات في مجموعات الترآيز أقرب إلى التعبير عن الرغبة بتحّد آانت. القطاع العام

ال بّد من تحطيم العادات . ة ستفعلاألجيال المستقبلّي، ]عادات المجتمع الذآوري[ق استفادة من تحديهم لم نحّق
أقرب إلى  –دت في األردن ولبنان إّن هذا الرأي يختلف عن اآلراء التي ور". والتقاليد التي تقّيد حقوق المرأة

من الممكن أن يكون دور المقاتالت . نموذج التغيير التصارعي حيث يتم تعديل الوضع الراهن بشكل جذري أآبر
التحدث عنه حيال  البشمرآة قد وّلد هذه النظرة إلى موضوع التغيير االجتماعي، باإلضافة إلى اإلحباط الذي تّم

ال بّد من تحليل إضافي لهذا . المساواة بين الجنسين مع تغيير القوانينمن لمواقف عدم حصول تغيير آبير في ا
المبادرات والمرأة لم تنجح في تغيير أذهان  أشار المشارآون في مجموعات الترآيز الرجال إلى أّن. الربط
ى إن نظرة الرجل إل: "ومجال للعمل التعليم آفرصةاعُتِبَر . بسبب المواقف المهيمنة في المجتمع القبلي الرجال

  ".تختلف بحسب المستوى الفكريالنسائّية حقوق المرأة والمشارآة 
 

 المعّوقات 3.5
شخصي، : التي ناقشها أصحاب العالقة في إربيل إلى خاناتالنسائّية تم تقسيم المعّوقات أمام المشارآة والقيادة 

 المجتمعّيةأآثرية المعّوقات التي تم تحديدها هي في خانة المعوقات  إّن. مؤسساتي، واستراتيجي/مجتمعي، بنيوي
النظام السياسي الحزبي، الوضع األمني، النظرة العامة إلى السياسة : من المعّوقات التي تّم ذآرها. واالستراتيجّية

: ذآرهاالتي تّم من المعّوقات غيرها . قات في لبنانوردت آواحد من المعّو –بأنها مجال غير مناسب للمرأة 
 لنظرة الدونّية إلى المرأة، تشويه، ا)في الحقلين العام والخاص(ضد المرأة  المحافظ، الدين، العنف المجتمع

آما في لبنان، تمت اإلشارة إلى عدد من المعّوقات . ث، جرائم الشرف، والزواج المبكرناإلاألعضاء التناسلية ل
ة للوضع المحلي، َلالنساء، عدم تنسيق المبادرات، عدم فهم الجهات المموِّاالستراتيجّية ومنها غياب التعاضد بين 
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األولوية للوضع األمني واحتياجات الالجئين، باإلضافة إلى المخاوف من لغة عطاء نقص في التمويل بسبب إال
قات، ملة بالمعّولالطالع على القائمة الكا(" الجندر"ومفردة  المرأة ضد جميع أشكال التمييز على اتفاقية القضاء

 ).8راجع الجداول في الملحق رقم 
 

آما في لبنان واألردن، ونقيًضا لما جاء على لسان أصحاب العالقة، شّدد المشارآون في مجموعات الترآيز 
ما مر لرّبإّن هذا اال. ّيةالمؤّسسات/وليس على المعّوقات البنيوية المجتمعّية الشخصّيةبشكل أآبر على المعوقات 

جهها االتي يو المجتمعّيةو الشخصّيةالمعّوقات  أهمّيةفهم والتخفيف من  عدميشير إلى ميل أصحاب العالقة إلى 
التي ذآرتها النساء تشمل الموانع العاطفية  الشخصّيةإّن المعّوقات . الرجل العادي والمرأة العادّية في المجتمع

ُيعَتَبر الزوج، آما . ة والعاداتوالدينّي ثقافّيةطي القواعد الآالخوف، والعار، والشرف، والتي تنشأ عن فكرة تخ
في األردن ولبنان، العائق األساسي في وجه المرأة، إال أّن النساء اقرّين أن معتقدات المرأة ومواقفها يمكن أن 

العار، العائلة والرجل تحّدثوا عن فكرة شرف . نسائّيةتكون هي أيًضا معّوقات في وجه المشارآة والقيادة ال
 إّن هذا األمر يمكن أن يكون مصدر قلٍق. خارج المنزل وداخله –من الجسدي للمرأة وتكّلموا عن الخوف على األ

حقيقي نظًرا للوضع األمني، ولكن يمكن أيًضا ترجمته آخطاب مانع ُيسَتخَدم للسيطرة على حرية تنّقل المرأة من 
. لة لصنع القرارغير مؤّه ة وبالتاليتهم إلى المرأة بأنها جّد عاطفّيعّبر الرجال أيًضا عن نظر. خالل الخوف

ومنها الدين، ورجال الدين المحافظين، والخوف من تنظيم  المجتمعّيةالنساء تحّدثن عن مجموعة من المعّوقات 
نسي، الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وانتشار االستغالل الجندري، وتقديم المرأة على أنها غرض ج

التعليم،  في نقصالين والقواعد القبلية، وأيًضا عن الفقر، ودالرجال تحّدثوا عن ال. والخوف على سمعة العائلة
 ).8قات، راجع الجداول في الملحق رقم لالطالع على القائمة الكاملة بالمعّو. (والقمع الجنسي

 
 الفرص 3.6

مقارنًة بلبنان . أصحاب العالقة أقّل من عدد المعّوقاتآما في لبنان واألردن، آان عدد الفرص التي عرضها 
ي وتشمل نظام الكوتا، المؤّسسات/واألردن، يمكن القول إنه تم تسليط ضوء على الفرص على الصعيد البنيوي

تم تسليط الضوء  النسائّية،تعزيز المشارآة والقيادة الحكومة للمساواة بين الجنسين والدعم الجلي الذي تصّرح به 
المرأة،  ضد جميع أشكال التمييز على آاتفاقية القضاء الدولّيةو الحكومّية ًضا على المبادرات االستراتيجّية أي

المجلس األعلى لشؤون المرأة، إدارة محاربة العنف ضّد المرأة في وزارة الداخلية، ولجنة تكافؤ الفرص بين 
 نظرّيةمع  ، آما في لبنان واألردن، في تالٍقوع التعليمتّم التشديد على موض .سين في وزارة التربية والتعليمالجن

يمكن اعتبار . لتحّول االجتماعيمن المجاالت التي ُتحِدث امجال  التعليم هو التغيير االجتماعي التي تعتبر أّن
 .والتغيير على مستوى المجتمع آكل الفرديير على مستوى ليم آالرابط أو الجسر ما بين التغالتع

 
أصحاب العالقة، آان عدد الفرص التي عرضها المشارآون في مجموعات الترآيز أقّل من عدد  آما حصل مع

ومبادرات الحكومّية ي آالمبادرات المؤّسسات/المعّوقات، وقد أشاروا إلى عدد من الفرص على الصعيد البنيوي
شيرين إلى دور المناهج م –التعليم  أهمّيةشّدد المشارآون في مجموعات الترآيز على . الدولّيةالوآاالت 

تحّدث المشارآون أًيًضا عن األثر اإليجابي لرجال الدين المعتدلين، . دول المعّلم ودور العائلة أهمّيةولمدرسية، ا
 .ة بالحقوق للمرأةوجلسات وورش عمل التوعّي

 
 المبادرات/ االستراتيجّيات  3.7

آبرامج  ذات الصلة،عّلق أصحاب العالقة على مجموعة واسعة من األمثلة عن االستراتيجيات والمبادرات 
أفاد أصحاب العالقة بالحاجة إلى المزيد من برامج . تمكين المرأة، العمل مع الفئات الشابة، وتدريب المسؤولين

أّآد أصحاب العالقة . ز في البرامج الموجودةووجهة الترآي البرامج، تطبيقتدريب والتمكين، في حين انتقدوا ال
هي بأخذ اإلطار المحلي بعين االعتبار والدخول في شراآات مع الجهات  الدولّيةأّن المقاربة المثلى للوآاالت 

ات الوآاالت أفاد أصحاب العالقة في معرض حديثهم عن استراتيجّي. ةة لتحصيل فهم أآبر للثقافة المحلّيالمحلّي
سات أخرى، وبعد مرور بعض مات ومؤّسيأتون، يباشرون العمل على مشروع مع منّظ: "الًيا أنهمح الدولّية

ماذا . قون برنامج مّدته عامان ويرحلون، هكذايأتون ويطّب. فون وال يقومون بأي متابعة على المشروعالوقت يتوّق
يجب على الوآاالت االجتماعي يستغرق الوقت، وير يتالقى مع فكرة أّن التغي هذه الفكرةإّن ". في عامين؟ تحّققي

تحّدث أصحاب العالقة أيًضا عن . وتنظيم أعمالها هاخططذ هذا األمر بعين االعتبار عند وضع أن تأخ الدولّية
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في حين أّن هذه " خمس نجوم"مستوى  لوجستّيةة ومسألة أخرى هي هدر الكثير من األمور على أمور إدارًي
 .كان آخرة في ماألموال ضرورّي

 
أشار أصحاب العالقة إلى استراتيجية أثبتت نجاحها وهي إنشاء التحالفات مع رجال الدين المعتدلين والترويج 

المضي  ة النساء في الخطابات الدينية، واعتبروا أّنلالعتدال في صفوف رجال الدين، آوسيلة لمواجهة آراهّي
تحّدث أصحاب العالقة آثيًرا عن . ، خطوة مهّمةالدراسّيةمناهج في علمنة السياسة والتعليم، ال سيما عند تطوير ال

ة حول المساواة بين الجنسين في المناهج، وأشروا إلى ضرورة تقديم برامج تدريبّي جندرّيةالحيادية ال أهمّية
هذا  هم يعتبرون أّن مبادرات من، حيث أّننسائّية، والقيادات الالمعّلمينوالشرطة، وللمسؤولين في الحكومة، 

 .سية والعالقات بين األشخاص في مكان العمل والمجتمعالنوع يمكن أن تنجح في تغيير الثقافات المؤّس
 

تحّمس المشارآون في مجموعات الترآيز عند عرض مقترحاتهم حول التحسينات الممكن إجراؤها وعّلقوا على 
ون في مجموعات الترآيز على دراية لم يكن المشارآ. بعض األمثلة عن االستراتيجيات والمبادرات الناجحة

، الحكومّية، حيث آانوا على علم فقط بالمراآز إقليم آردستان العراقآبيرة بالمبادرات الداعمة لقضايا المرأة في 
اعتبر المشارآون في مجموعات الترآيز أّن نظام  .موضوع برامج التمكيناطالع بسيط على ومأوي النساء، مع 

اعتبر المشارآون في . الكونا هو إجراء مؤقت جّيد، لكنهم أشاروا إلى رغبتهم في أن تنجح المرأة من تلقاء ذاتها
في  ،مثًال: "لع بدور رئيسي في تسليط الضوء على المشاآل وتعزيز الوعيمجموعات الترآيز أّن اإلعالم يّط

نكن نعلم باألمور التي تحصل في المحاآم، آنا على علم بما يحصب في العائلة والجوار، لم يكن هناك  لم ،السابق
التلفزيون يمكن أن يكون أداة لتعزيز الوعي العام، ال سيما في موضوع العنف الجندري؛ أشارت ". احصائيات

أّنه كن تم توقيف هذا البرنامج على اعتبار مّقدمة برامج تلفزيونية أّنها آانت تقّدم برنامج عن قضايا النساء، ول
 . د أخالق المرأةفِسوُي اأجنبيًّ اي فكًرأمام المجتمع المحّل ضيعُر

 
 أمثلة إيجابّية

، بحسب ما أفاد أصحاب العالقة، هي محصورة بشكل عام إقليم آردستان العراقت في تحّققإن النجاحات التي 
ألن عّينة البحث تتألف بالجزء الكبير منها من أشخاص من جهات ، ولربما يكون ذلك الحكومّيةبالمبادرات 

طفالها، ر جنسّيتها إلى أيمكنها أن تمّر إقليم آردستان العراقأشار أصحاب العالقة إلى أّن المرأة في . ةحكومّي
ع أشكال جمي على ظات على اتفاقية القضاءقطة واحدة من التحّفهذه النآانت . خالًفا للمرأة في لبنان واألردن

، إقليم آردستان العراقفي . المرأة، لكن الحكومة العراقّية المرآزّية قد أزالت مؤخًرا هذا التحّفظ ضد التمييز
لع المجلس األعلى ث، ويّطلناة على القضاء على تشويه األعضاء التناسلّية لشرّيالِع الحكومّيةاالستراتيجية  تنّص

إّن إدخال وزارة  .لى اعتبار أّن اإلحصائيات الحالّية غير دقيقةبدور جمع اإلحصاءات حول هذه الممارسة ع
 .ة هو واحد من النجاحات التي تّمت اإلشارة إليهاالتربية لبعض التعديالت على المناهج المدرسّي

 
 الدروس المستفادة

سيما في ظل األولويات ، ال الدولّيةليتم تغطيتها في الميزانيات المحلية و أهمّيةال بّد من إعارة برامج المرأة 
لبرامج الالجئين، لم نعد قادرين على تمويل المشروع الذي يحّقق التمثيل القانوني  آّلها تذهب األموال: "المتنافسة

: هذا وإّن الكثير من برامج التمكين االقتصادي للمرأة داخل المخيمات غير ناجحة". كردّيةالحّر للمرأة ال
من دون إدارة أو . معمل خياطة للنساء مثال –مع أسهل البرامج  الدولّية ماتالمنّظالمشكلة هي عندما تأتي "

لالحتياجات  الدولّيةالضوء على عدم فهم الوآاالت  يسّلطإّن هذا النوع من النقد ". احتساب للكلفة واألرباح
من برامج وآاالت األمم ، وعدم آفاءتها في التطبيق، وقد تم الغمز في ذلك ةها البحوث الكافية وعدم تنفيذالمحلّي
 .المتحدة

 
 ،الخياطة والطبخ ين المرأة، والتي تتمحور بمجملها حولوجد المشارآون في مجموعات الترآيز أن برامج تمك

هل يمكنها أن تفتح معمل خياطة؟ هل سيسمح لها زوجها بذلك؟ هل سيسمح لها باالحتفاظ : "غير ناجحة
إدارة محاربة العنف ضّد المرأة في وزارة الداخلية ومأوي النساء  اعتبر المشارآون أن مبادرة". باألموال؟
: مبادرات غير ناجحة، مع الحديث عن عنف واستغالل من قبل األشخاص الموجودين في السلطةالحكومّية 
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أشار المشارآون إلى تنفيذ تظاهرة ضد العنف ". عّرضها للعنف مّرة أخرىيه األماآن ذلجوئها إلى مثل ه"
 ".تم نسيانها خالل أسبوعين"الجندري 

 
ة، حيث يتم في الدورات التدريبية وحمالت التوعّي" جندر"تمت اإلشارة إلى وجود إشكالّية في استخدام مفردة 

 ينيالمثلحقوق ، آما تّمت اإلشارة إلى عدم تحقيق أي تقّدم في موضوع الجنسّيةاالشتباه بأنها تعّلق بالمثلية 
إن تحّدثت عن هذا " :LGBTQI وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير

 ".الموضوع هنا، يقتلونك
 

نها غير قادرة معتبري الحكومّيةانتقد آثيرون من أصحاب العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز المأوي 
الوعي في صفوف ناسبة للمرأة الضعيفة، بسبب عدم آفاية الميزانية، عدم على توفير األمن وأّن المنشآت غير م

 .وعدم آفاءة النظم القضائية أو النظم ضمن المآوي نفسها الموظفين والمجتمع،
 

إقليم آردستان النساء في  اتساعد على فهم قضاي الحكومّية ة وات المحلّياالحصائّي أّنإلى أشار أصحاب العالقة 
أشار أصحاب العالقة أيًضا إلى الحاجة إلى تعزيز الروابط . ن إحصاءات وآاالت األمم المتحدةأآثر م العراق

اعتبر أصحاب العالقة . ، من خالل اتفاقيات وورش عملالدولّيةبين الحكومة، المجتمع المدني، والوآاالت 
دورات تدريبية  الدولّيةاالت ال يتجزأ من هذه الجهود، واقترحوا أن ُيطَلب من الوآ ابمعظمهم ورش العمل جزًء

ال تعمل على حّل المشاآل بشكل  الدولّية الحكومّية غير  المنّظمات: "للموظفين الحكوميين من آافة المستويات
في مجال النسائّية في موضوع تعزيز المشارآة ". نحتاج إلى دورات تدريبية تنّشط الفكر وتخلق الوعي. منهجي

معقولة وبشكل يمكن االعتماد االقتصاد، اقترح عدد من أصحاب العالقة توفير خدمة رعاية لألطفال بأسعار 
األحزاب  أهمّية، وبسبب السياسّيةفي موضوع المشارآة . لتمكين المرأة من االنضمام إلى القوة العاملة عليه

على تعزيز  السياسّيةالعمل مع األحزاب  أهمّيةة عن ، دافع أصحاب العالقإقليم آردستان العراقفي  السياسّية
إلى ورش  ابتعاثهّنمن خالل  القيادات النسائّية في هذه األحزاب، في حين اقترح آخرون تثقيف النسائّية المراآز 

، نسائّيةإن المقترحات التي قّدمها أصحاب العالقة ترتبط بشكل عام بعدم آفاءة البرامج ال. عمل في الخارج
ادرات الحكومة ومنّظمات المجتمع المدني، وإلى عدم التنسيق بين أصحاب العالقة، أآثر مما ترتبط بالحاجة ومب

 .تعزيز آمّية نوع العمل القائم حالًياإلى توعية الجمهور، أو 
 

شّدد المشارآون في مجموعات الترآيز من رجال ونساء، مثلهم مثل أصحاب العالقة، على الحاجة إلى العمل 
عدم هدر  الدولّيةوالوآاالت  الحكومّية غير  المنّظماتالتعليم والمناهج المدرسّية، وأفادوا أّنه ينبغي ب على

نرجو أن تتم متابعة هذا : "البرامج، وفي هذا المجال قالت واحدة من النساء على متابعةأيًضا تنفيذ األموال و
 ".البحث وعدم االآتفاء بتدوين آرائنا على الورق

 
ذآرت النساء . لرجال والنساء إلى الحاجة إلى توسيع نطاق المبادرات من إربيل إلى المناطق الريفيةأشار ا

 ة تعرفتملك السبل، والوآاالت المحلّي الدولّيةالوآاالت : "مع الوآاالت المحلية الدولّيةضرورة تعاون الوآاالت 
في موضوع تعزيز المشارآة، اقترحت النساء تشكيل مكاتب توظيف ". آيف ينبغي حّلهاوة المشاآل المحلّي

التي تعيشها المرأة مع خالل العمل على قيم ومواقف  االجتماعّيةاقترحت النساء أيًضا تحسين الظروف . للنساء
ترح اق. ية المعتدلةومن خالل تعديل الخطاب الديني المعادي للنساء ببناء شراآات مع السلطات الدين ،الرجل

نقل األفكار : مثال(النساء من مختلف األطر االجتماعي،  على قياس ات تدريبية مختلفة تتناسبالرجال تنفيذ جلس
أوصى المشارآون الرجال، مثلهم مثل . )الغربّية عن تمكين المرأة إلى القرى الريفية يمكن أن يوقعها في مشاآل

 .ؤولين في الحكومة والشرطةة المسأصحاب العالقة، بتدريب وتوعي
 

 بارزين عالقة أصحاب
اعُتِبر المجلس األعلى لشؤون المرأة، بالتمويل القليل الذي يصله، على أّنه صاحب سلطة آونه مكتب حكومي 

أشار أصحاب العالقة بشكل متكّرر إلى برنامج األمم المتحدة . ة لتنمية شؤون المرأةمع استراتيجية عشرّي
، ولكن ليس )UNHCR( الالجئينلألمم المتحدة لشؤون  الساميةالمفوضّية و، واليونيسف، )UNDP(اإلنمائي 

اعُتِبَرت ). البحوث التي تجريهاعلى  االعتماد  يث أفاد البعض إلى عدم إمكانّيةح(ات بشكل إيجابي في آل المّر
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مسعود البرزاني  آردستان العراقإقليم ، ورئيس عنكاواة فاعلة في محلّي منّظمة )WEO(تمكين المرأة  منّظمة
لم . شخًصا داعًما لحقوق وتقّدم المرأة حيث أّنه يتكّلم عن هذه القضايا وهو استراتيجي في تنازالته لرجال الدين

، ولربما في ذلك إشارة بارز في المجتمع ُيِشر المشارآون الذآور في مجموعات الترآيز إلى أي صاحب عالقة
المجلس النساء في مجموعات الترآيز، شأنهّن شأن أصحاب العالقة، ذآرن . ائلإلى عدم وعيهم بهذه المس

 .مالال يوسف زايد آقدوة للفتيات ذآر تّم. المرأة منّظمة تمكينو األعلى لشؤون المرأة
 
 تعليقات مقارنة. و
 . في نتائج الدول الثالثة نقاط التشابه ونقاط التباعد في الفقرات التالية عرضن
 

 نسائّيةالالمشارآة 
إن المرأة تفهم . أّن المشارآة تكون في الحقلين العام والخاصفي هي النسائّية نقطة التشابه في فهم المشارآة 

من منطلق وظيفي، ال سيما في األردن، وأيًضا في لبنان، ويمكن تفسير هذا األمر بأن النسائّية  ةالمشارآ
إن هذا االمر يمثل . ادي والدخل اإلضافي للعائلةالوضع المتتجّلى بشكل ملموس في تحّسن النسائّية المشارآة 

العائلي، والمجتمعي بمواقف وقيم وإشكالية حيث أّن التغيير المستدام يجب أن يستند إلى االلتزام الفردي، 
آبيرة في السياسة  نسائّيةأّن ما من مشارآة ب نظرة الدول الثالثةتسود في  .المساواة، وليس على احتياجات مؤقتة

مفهوم الشامل ال، علًما أّنه في نسائّيةحيث تم استحداث نظام الكوتا ال إقليم آردستان العراقحتى في األردن و –
ضرورية ولكن غير آافية، وينبغي أن تترافق مع  ّيةالمؤّسساتالقانونية و ُتعَتَبر التغييرات للتغيير االجتماعي

 . المجتمعة، والعائل، في مواقف الفردتغييرات 
 

الثالثة أّن مواضيع  بلدانفي ال تبّينالثالثة،  بلدانعبر الوقت في ال الذي حصل عند مناقشة موضوع التغيير
، والمساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان تتجّلى بشكل أآبر اليوم في الخطابات نسائّيةالمشارآة والقيادة ال

التغيير  ّنهناك نظرة بأبهذا المعنى، . التوعية والدفاع عن قضايا المرأة من خالل ازدياد عدد مبادرات ،العامة
خلق هذا وقد تّمت اإلشارة إلى أهمّية على األمد البعيد،  أمر يحصلاالجتماعي يحصل إذا ما اعتبرنا أن التغيير 

. ة آبيرةثة إلى إنجازات مجتمعّيتحقيق التغيير المستدام، وقد تّمت اإلشارة في البلدان الثاللالبيئة المناسبة للتغيير 
عّبر أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز عن اإلحباط من بطء التقّدم، خصوًصا في األردن 

رتفاع معّدالت المشارآين في مجموعات الترآيز عن آثار مجتمعّية سلبّية، آا عدد من الرجالحيث تحّدث 
 .العام اع المشارآة في الحقلالطالق، نتيجة ارتف

 
حيث أشار الرجال النسائّية في معرض الكالم عن المشارآة  جندرّيةفي البلدان الثالثة، تم الحديث عن الفوارق ال

وقد برز هذا الموضوع  الة، ال سيما في صنع القرار،مشارآتها الفّع مإلى طبيعة المرأة العاطفية آحاجز أما
المشترك بشكل خاص في حوارات مجموعات الترآيز في األردن، وإلى حّد معّين في إربيل، وفي مجموعات 

 . الترآيز في جنوب لبنان
 

الترآيز على تغيير مواقف الفرد والعائلة آمكّون حرج  ثمن حي" لنا"إّن هذه النتائج تتالقى مع مقاربة مبادرة 
النساء  دفعيمكن أن تكون سبل مهّمة ل) اإلعالم مثًال(إن التعليم وبرامج التوعية . ير االجتماعيمن مكّونات التغي

في المجتمع، والتفكير في مفهومي العدالة والمساواة  جندرّيةاألدوار ال بشأن إلى التفكير بافتراضاتهموالرجال 
 .والروابط في ما بينهما

 
 القيادة

تم الترآيز في الدول الثالثة على موضوع المشارآة أآثر من موضوع القيادة، وقد اعتبرت مجموعات الترآيز 
في األردن وإربيل، تم التحّدث عن . القيادة بشكل عام آمفهوم مجّرد يقع خارج نطاق خبرات آثيرات من النساء

ة التي تمّكن المرأة من الوصول إلى مراآز من اإلجراءات المهّم آواحدفي النظام السياسي النسائّية الكوتا 
بالمساواة بين الجنسين على  احقيقيًّ االقيادة، هذا وقد أعرب البعض عن إحباطهم بأن هذه الكوتا ال تمّثل التزاًم

نظرة إلى المرأة على وعي بوجود آانت النساء في األردن بشكل خاص .  أو شكلي "سطحي"اعتبار أنها إجراء 
ليست  المجاالتبعض في البلدان الثالثة، اعُتِبَرت . وبالتالي غير مؤهلة للقيادة وصنع القرار" يةعاطف"ها أّنب
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غير "، ال سيما إذا آان المجال يستدعي ساعات عمل )باستثناء مجال التعليم بشكل خاص(النسائّية مكاًنا للقيادات 
الرجال أعربوا عن اعتقادهم اّن المرأة . على شرف المرأة، والعار المجتمعّيةنظًرا للمخاوف " مقبولة اجتماعًيا

تتمّتع حالًيا بالمساواة مع الجنس اآلخر وتشارك في المجتمع، وأّن القيادة غير مناسبة للمرأة بسبب طبيعتها 
رتفاع في معّدالت آل عائلية وااي المرأة أدوار قيادية إنما يترافق مع مشتوّل أّن تّمت اإلشارة إلىالعاطفية، هذا و

 .الطالق
 

 بين الجنسين جندرّيةالمساواة ال
في البلدان الثالثة، آان هناك إجماع  إلى حدٍّ ماسلبية  تحمل في طياتها معاٍن" جندر"فردة أن م من على الرغم
لدى مناقشة هذا المفهوم بشكل تجريدي باستخدام مفردات أخرى " بين الجنسين جندرّيةالمساواة ال"على دعم 

برزت فوارق بين الرجال والنساء وبين البلدان عندما ناقشنا هذا المفهوم من . وعند اإلشارة دينًيا إلى العدالة
المجتمع، على الرغم بشكل عام، اعتبر الرجال أن المساواة بين الجنسين موجودة في . المنطلق العملي التطبيقي

إلى من أن الرجال في األردن يعتقدون أّن على المرأة أن تستأذن أقاربها الرجال في معظم المسائل، مثل الذهاب 
في المقابل، إّن المعّوقات التي تم تحديدها شملت التهديدات على سالمة المرأة . العمل أو الخروج من المنزل

أفاد الرجال أيًضا . نتيجة تواجد المرأة من دون مرافق في الحقل العمللة ، والعار، وضياع شرف العائ)جسدًيا(
حيث يتفّوق مفهوم العدالة على ) مقارنًة بالغرب(أّن المساواة بين الجنسين لها معنى آخر في اإلطار المحلي 

المعنى المجرّد، تساوي، ب يمفهوم المساواة، وهذا يمكن أن يعني أن االختالف في األدوار المناطة للجنسين يعن
ال ( الجنسّيةالرجال في األردن لم يعتبروا أّن عدم تمّتع المرأة بكامل حقوق . من دون المطالبة بنفس الحقوق

يعني نقص في المساواة بين الجنسين، حيث أّنهم يعتبرون أّن ) ألوالدها الجنسّيةتمرير  تستطيع المرأة األردنّية
 . إلى األطفال الجنسّيةتالي الوالد هو المسؤول عن توفير ، وبال"األطفال ينتمون إلى والدهم"
 

التحّرر في الملبس والتواجد  ّنقائلين إفي لبنان، حّذر أصحاب العالقة من توّهم وجود مساواة بين الجنسين، 
في الواقع، إّن هذه المظاهر يمكن أن تكون مجّرد مرآة لممارسات ". حرية"ال يعني  ماآن العاّمةالجلي في األ

، في مجتمع ذآوري، من دون أي مساواة في الحقوق في القوانين )آما في الغرب(تقديم المرأة آغرض جنسي 
في موضوع تؤّثر التي عناصر التقاطعات بين التّمت اإلشارة أيًضا إلى ضرورة األخذ ب. ثقافّيةوالممارسات ال

صيدا والنبطية؛ / بيروت(، والموقع الجغرافي )ريف/مدينة(المساواة بين الجنسين آطبيعة المكان 
آيف تكون المساواة بين الجنسين هي : "، حيث أفاد واحد من أصحاب العالقةاالجتماعّية، والطبقة )الزرقاء/أمان

 ينيالمثلحقوق العاملون في موضوع ". في اليوم؟ المشكلة عندما يعتاش بعض الناس على أقل من دوالر واحد
، )ولبنان األردنفي ( LGBTQI وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير

 .في المجتمع تحالفات استراتيجية للمحاربة لحقوق المهمشين إنشاءاعتبروا أّنه من المهم 
 

 التغيير االجتماعي
في مواقف ومعتقدات تغيير  يرافقهمؤسساتي قانوني /تغيير بنيويالثالثة على مقاربة متكاملة، بدان شّددت البل

ل أقرب إلى المقاربة الوظيفية بحيث اقترحوا تعديالت بسيطة اآان الرج. الفرد ضمن العائلة والمجتمع المحّلي
 جندرّيةتنشئة التفاضلية على األدوار الوال جندرّيةاألدوار ال مؤّيديننوًعا ما مع المحافظة على الوضع القائم، 

جتماعي هو شيء يحصل تدريجًيا عبر إن معظم اآلراء التي تّم التعبير عنها أفادت بأّن التغيير اال. النمطية
هم شدهوا تغيير اجتماعي في موضوع المساواة بين الجنسين، ذاآرين بشكل ّنالوقت، وعّلق األآبر سًنا القول إ

، المؤّسساتفي النسائّية ، تم اعتماد الكوتا إقليم آردستان العراقفي األردن و. جال التعليمخاص اإلنجازات في م
إقليم في . تغيير وجهات النظر على مستوى األفراد أهمّيةعلى  إقليم آردستان العراقشديد في األردن وتم التقد و

، أفاد المشارآون أن الحرب والصراعات تحدث تغيير اجتماعي حيث أشاروا إلى أدوار النساء آردستان العراق
في الترويج  ّيةالمؤّسساتاآلليات البنيوية و أهمّيةفي المقابل، تم التشديد في لبنان بشكل أآبر على . في المعارك

بلدان الثالثة، تم ذآر التعليم، واإلعالم، في ال. للمساواة بين الجنسين بسبب النقص في هذه اآلليات في هذا البلد
رة تتالقى مع نموذج التغيير إّن هذه الفك. للتغيير االجتماعي التواصل االجتماعي آفرص أو مسّهالت منّصاتو

بدور  –التي يمكن في نفس الوقت استغاللها لتمرير أهداف وقيم الدولة  –االجتماعي حيث يطلع التعليم واإلعالم 
ة بدور حرج، إلى ّيلع المعلمون والعالقة التربوالتعليم، يّطفي موضوع . كّية للتحّول االجتماعية ديناميمنّص
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اقف الفردية مستوى المو التغيير على لع بدور الرابط بينيّط بناًء عليه، يمكن القول إّن التعليم. جانب دور العائلة
 .االوسع المجتمعيالتغيير و
 

 المعّوقات والفرص
في النسائّية أفاد الرجال والنساء بوجود معّوقات أساسية في وجه تعزيز المساواة بين الجنسين والمشارآة والقيادة 

المتأّصلة في القوانين  ذآورّيةمشترآة هي الممارسات ال اجتماعّية تتشارك الدول الثالثة بخصاٍل. مجتمعاتهم
 الذي يحّد من" الشرف"و" العار"وم ، ومفهجندرّيةاألدوار الالتنشئة التفاضلية على و، المجتمعّيةوالممارسات 

على درجة  الشخصّيةمقارنًة بلبنان، ُتعَتَبر العوامل . للمواطنةلمفهوم  عدم وجود قوير، وقحرآة المرأة، والف
إلى جانب الخوف من  ،حيث تم ذآر الزوج آالعائق األساسي إقليم آردستان العراقفي األردن و أهمّيةأآثر 

 .في المنزل وفي المجال العام –العنف 
 

مع اإلقرار بأن  ،بالنسبة إلى الفرص، أفاد المشارآون في الدول الثالثة عن فرصة آامنة في التعليم واإلعالم
 ّيةؤّسساتالمواآلليات  السياسّيةاعُتِبَرت الكوتا . قاتالتعليم واإلعالم يمكن أن يشكال بموجب وضعهما الحالي معّو

الجيل الجديد ورجال الدين المعتدلين /تّمت اإلشارة إلى الفئات الشابة. تدابير مؤقتةآ ولكنالفرص، بين من 
في المقابل، اعُتِبَر الفقر، والحرب، والصراع من الفرص بموجب الدواعي الوظيفية التي تعطي المرأة . آفرص

ى مع نتائج الفقرة التالية حول التغيير االجتماعي، وتتالقى مع إّن هذه النتائج تتالق. فرصة لمشارآة وقيادة أآبر
 ن خالل التعليمميتم التغيير في المواقف والقيم على الصعيد الشخصي بأن نموذج التغيير االجتماعي الذي يفيد 

آردستان  إقليمت في األردن وإطار مستدام للتغييرات في القوانين والسياسات التي تّموجود والتوعية، تمهيًدا ل
 أهمّيةإن التعليم والتوعية يكتسيان . ، وخلق مناخ لهذا النوع من التغييرات على المستوى األعلى في لبنانالعراق
من منطلق اقتصادي وظيفي النسائّية الترويج لالنتقال المفاهيمي من اعتبار المشارآة والقيادة  من حيثحرجة 

 .االجتماعّيةيستند إلى مفهومي المساواة بين الجنسين والعدالة  اإلى مفهوم أآثر استقراًر
 
 ر من الحقوق في المنطقة العربّية،يفي آلمة أخيرة، ُيفَتَرض في الكثير من األحيان أن المرأة ال تملك الكث 

 نظرّيةالحجج الإن نتائج هذا البحث تؤآد . ين اإلسالمي بشكل أساسيوالد –هذا األمر بالعادة إلى الدين  وُيعزى
زى العوائق حيث ُتعب اآبيًر اعائًقأّن الديانة ال ُتعَتَبر محلًيا التي تّم جمعها في الدراسات التجريبّية بوالبيانات 
التي نجدها في المجتمعات المسلمة والمجتمعات  ثقافّيةال/والعادات القبلية ذآورّيةالرئيسّية إلى الثقافة ال المجتمعّية

التي  المجتمعّيةالخطابات  إّن ع بدور مهم حيثإّن هذا األمر ال يعني أّن الدين ال يطّل. بلدان الثالثةالمسيحّية في ال
تقديم الحجج  آونه من الصعبتدعو إلى السيطرة على المرأة تلجأ إلى التفسيرات الدينّية لتشريع هذه الخطابات 

دفع العلى بالتالي، ينبغي العمل مع رجال الدين المعتدلين، من باب استراتيجية الحيطة، . ضد التفسيرات الدينية
 . نسائّيةحقوق المرأة وتعزيز المشارآة والقيادة الب
 
 خالصات. ز

، الستكشاف العراق إقليم آردستانفي لبنان، واألردن، والهدف الكلي من هذه الدراسة هو إجراء بحث آّمي 
بشأن المساواة بين الجنسين إلى التغيير الفردية نظر المواقف ووجهات الالتي تقود من التغيير في  ديناميكّياتال

 :ُيقَسم هذا الهدف العام إلى هدفين محّددين. االجتماعي والسياسي األعّم
في لبنان، واألردن، ن الجنسين في المحافظة على عدم المساواة بي المؤّسساتتنفيذ تقييم مقارن لدور  -1

 .إقليم آردستان العراقو
من الحقل الفردي إلى المساواة بين الجنسين والمواقف حيال تحليل سلسلة التغييرات في وجهات النظر  -2

 .السياسي، ومن المستوى الفردي إلى المستوى الوطنيالحقل االجتماعي 
 

النسائّية طبيعة المشارآة ) 1: أسئلة فرعية) 3(، تم تنفيذ التقييم من خالل عدد في موضوع الهدف األّول
) 2الدين، الوضع القانوني، إلخ،  ،واختالف هذه المشارآة بحسب العمر، المستوى االجتماعي االقتصادي

سين وجهات نظر أصحاب العالقة الرئيسيين بشأن المساواة بين الجن) 3المعّوقات في وجه المشارآة، و
 .نسائّيةوالمشارآة ال
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النسائّية أصحاب العالقة والمشارآون في مجموعات الترآيز رجاًال ونساًء في البلدان الثالثة اعتبروا المشارآة 
، واإلشارة إلى أّن المشارآة االجتماعّيةخاّصة للمشارآة  أهمّيةفي المجتمع مهّمة في الحقلين العام والخاص، مع 

بما  ،، ووضعها القانونياالقتصادّيةو االجتماعّيةتختلف بشكل آبير وفًقا لعمر المرأة، وضعها العائلي، خلفيتها 
. والمساواة بين الجنسينالنسائّية فهم وترويج المشارآة محاولة بعين االعتبار في  تقاطعاتأخذ بال أهمّيةيبين 

تكون لدواعي وظيفية في الدول الثالثة أآثر مما هي من باب النسائّية النساء أّن المشارآة اعتبر معظم الرجال و
من  السياسّيةآان أصحاب العالقة أقرب إلى التكّلم عن المشارآة والقيادة . المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

ل حيث اعتبر الرجال في األردن وجنوب آان االجماع أقالنسائّية في موضوع القيادة . باب المساواة بين الجنسين
تّمت اإلشارة إلى عدم الرضا عن ضعف . محدودة القيادّيةبطبيعتها وبالتالي قدراتها " عاطفّية"لبنان أن المرأة 

، وعلى الرغم حيث إقليم آردستان العراق، خاصًة في لبنان، ولكن أيًضا في األردن ونسائّيةال السياسّيةالمشارآة 
 هدفبوأنها ال ترّوج للمساواة بين الجنسين  ة في صنع القرارالكوتا، ُيعَتَبر أّن المرأة ال تتمّتع باستقاللّيمن وجود 

المحّددة للجنسين في المجتمع، والتي تقوم على  جندرّيةإّن هذه النتائج تعكس األدوار ال. ذاتها تحقيق المساواة بحّد
 ".المرأة"وماهية " الرجل"فهم لماهية 

 
المساواة والمواقف حيال الذي يرّآز على سلسلة التغييرات في وجهات النظر وضوع الهدف الفرعي الثاني في م

بين الجنسين من المجال الفردي إلى المجال المجتمعي األعّم، ومن المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، تّمت 
وجهة نظر الرجال والنساء حيال المستويات ) 1: أسئلة فرعّية) 8(مقاربة هذا الهدف الفرعي من خالل عدد 

، الوضع العائلي، الدين، الوضع االقتصادّية الجتماعّيةاوآيف تختلف وفًقا للعمر، الطبقة (الحالية للمشارآة 
آيف يمكن أن ) 3وآيف يمكن تغييرها؟،  ،ما هي األمور التي تؤّثر على وجهات النظر) 2، ...)القانوني، إلخ

يؤدي التغيير على صعيد الفرد إلى تغيير على صعيد المجتمع، وآيف يمكن أن يؤدي التغيير على الصعيد 
ما هي ) 6، ؟آيف يحصل التغيير) 5، ؟ما هي الفرص الموجودة) 4، ؟غيير على صعيد الوطن آكلالمحّلي إلى ت

 .  توصيات) 8مبادرات أخرى أو دروس مستفادة، ) 7، ؟االستراتيجّيات التي آانت ناجحة ولماذا
 

جًدا مقارنًة هو هدف طموح ير التغي حول نظرّيةلوحظ إن الهدف الفرعي الثاني الذي تمحور حول الوصول إلى 
إن هذا البحث يقّدم بيانات خاصة بمواقع . أشهر) 7(اق وحجم البحث، والفترة الزمنية المحّددة للبحث بعدد بنط

من  بناًء عليه، ال بّد. الدراسة ويعطي فكرة عن وجهة نظر النساء والرجال وأصحاب العالقة في هذه المواقع
السؤال . أّنه يقّدم مقترحات لخطوط بحثواعتبار عن التغيير،  ةنظرّيتقديم اإلقرار بمحدودّية البحث من حيث 

أن يؤدي التغيير على صعيد الفرد إلى تغيير على صعيد المجتمع، وآيف يمكن  يمكنآيف  –) 3(الفرعي رقم 
إلى دراسة مرّآزة، وهذا ينطبق  يحتاج-؟آكلأن يؤدي التغيير على الصعيد المحّلي إلى تغيير على صعيد الوطن 

 ).حول التغيير االجتماعي نظرّيةوضع ( – ؟يحصل التغيير آيف-) 5(ًضا على السؤال الفرعي رقم أي
 

بعد اإلشارة إلى هذه األمور، يمكن القول إّنه تم الخلوص إلى مالحظات مثيرة لالهتمام حول الهدف الفرعي 
، وفي حين اعتبر معظم أصحاب العاقة أّن )السؤال الفرعي األول(النسائّية بالنسبة إلى المشارآة . الثاني

مستويات المشارآة قد تحّسنت، إّال أن بعًضا منهم قد أعرب عن نظرتهم بأّن المشارآة قد تراجعت خالل 
هذا وقد اعتبر ". الربيع العربي"السنوات الخمسة الماضية بسبب عدم االستقرار السياسي، وتزايد الفقر، و

ن والعنف ضّد النساء باتت والمساواة بين الجنسيالنسائّية العالقة أّن مواضيع المشارآة والقيادة أصحاب 
من . بشكل أآبر خالل السنوات العشرة األخيرة، مع تغطية إيجابية أآبر ودفاع أآبر عن هذه القضايا مطروحًة

إّن . نسائّيةغطية على جودة المشارآة الجهة أخرى، تم التعبير عن احباط حيال عدم انعكاس هذا الوجود وهذه الت
، اتفاقية 20+بكين  أهمّيةمع اإلشارة إلى ( الدولّيةها إلى تغييرات على مستوى السياسات التغييرات هذه تم عزو

بشكل عام، . الوطنّية، وضمن حدود معّينة إلى السياسات اإلقليمّية و)المرأة ضد جميع أشكال التمييز على القضاء
إشارة المشارآين في لبنان،  ، على الرغم مننسائّيةرآون في مجموعات الترآيز بتحّسن المشارآة الأفاد المشا

ة ، حيث أن عالم السياسة الرسمّيالنقص الحاد في التمثيل النسائي في المجال السياسي في لبنان رجًال ونساًء، إلى
، وعلى الرغم من إقليم آردستان العراقردن وفي األ. في لبنان ُيعَتَبر مجاًال ذآورًيا يرتبط بالحرب والعنف

المشارآة " حقيقة"السياسة من خالل نظام الكوتا، تم التعبير عن اإلحباط حيال جودة و مالتواجد النسائي في عال
 .إقليم آردستان العراق، وخصوًصا في نسائّيةوالقيادة ال
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على بالنظرة إلى المشارآة والمساواة بين ما هي األمور التي تؤثر ( 2بالنسبة إلى السؤال الفرعي رقم 
مؤسسات، /شخصي، مجتمعي، بنيوي: ، تم تحديد عدد من العوامل وتصنيفها على أربعة مستويات)الجنسين؟

ظهر اختالف واضح بين وجهة نظر أصحاب العالقة ووجهة نظر المشارآين في مجموعات . واستراتيجي
: أمثلة( واالستراتيجّية   ّيةالمؤّسسات/كل أآبر عن العوامل البنيويةالترآيز حيث أّن أصحاب العالقة تحّدثوا بش

مجموعات الترآيز  ، في حيّن أّن المشارآين في)القوانين، الحواجز البنيوية آالنقص في خدمات رعاية األآفال
، التنشئة وجهة نظر الزوج، فكرة العار والشرف: أمثلة( المجتمعّية الشخصّيةر على العوامل رّآزوا بشكل أآب
، اعتبار االختالف البيولوجي بين الجنسين آمحّدد لماهية الرجل وماهّية المرأةالنمطّية،  جندرّيةعلى األدوار ال

إن هذ الفارق بين أصحاب العالقة ). المرأة ضعيفة جسدًيا وبالتالي معّرضة جنسًيا، الخوف من العنف
 المنّظماتًيا عن انخراط أصحاب العالقة في العمل مع والمشارآين في مجموعات الترآيز قد يكون ناجًما جزئ

أصحاب العالقة في مواقع  والقانونية، وعن آون ّيةالمؤّسساتالتي تّرآز على مواضيع البنية  الحكومّيةغير 
آالرجال والنساء المشارآين في مجموعات  المجتمعّيةو الشخصّيةيث ربما ال يواجهون المعّوقات نخبوية بح

وربما يكون هذه الفارق ناجًما عن النقص في اطالع الرجال والنساء المشارآين . التكريز والذين هم أقّل حظوًة
 .والمساواة بين الجنسينالنسائّية التي تقف في وجه المشارآة  ّيةالمؤّسساتفي مجموعات الترآيز على المعّوقات 

 
االنتقال من المستوى الفردي إلى المستوى  –موضوع فهم آيفية حصول التغيير االجتماعي  بالنسبة إلى

آان الرأي في لبنان واألردن أّن للمرأة اليوم وجود  –المجتمعي، ومن المستوى المحّلي إلى المستوى الوطني 
. دراتاوالمب المجتمع المدنيي من خالل منّظمات ات، وبشكل غير رسمأآبر في السياسة المحّلية من خالل البلدّي

الوجود النسائي في السياسة الرسمية، ولكن هنا  على صعيدمقارنًة باألردن، حّقق لبنان نجاًحا أآثر تواضًعا 
م ترجمة ياسة المحلية، هذا ويمكن تعليل عدتواجد أآبر للمرأة اللبنانّية في التظاهرات، والحرآات العمّالّية، والس

على المستوى الوطني في لبنان إلى النظام  في السياسةالمحلية إلى مشارآة  ي السياسةفالنسائّية المشارآة 
نوصى بتنفيذ . في الحقل العام بشكل عام النسائّيةمستوى المشارآة أيًضا تدّني الذآوري، الذي يمكن أن يفّسر 

على الصعيد  ي السياسةالمزيد من األبحاث الستيضاح المعّوقات التي تقف في وجه االنتقال من المشارآة ف
 .إلى المشارآة على الصعيد الوطني آكل المحّلي

 
حول التغيير  نظرّيةالذي يعني الوصول إلى  –بالنسبة إلى االنتقال من المستوى الفردي إلى المستوى المجتمعي 

يمكن استشراف بعض األفكار النيرة من التعليقات التي  –) السؤالين الفرعيين الرابع والخامس(االجتماعي 
 منّصاتتكّرر ذآر االعالم و. التواصل االجتماعي منّصاتاإلعالم و عبرالتربية والتوعية  أهمّيةوردت حول 

نعتبر أّن هذه التعليقات . ّهالت إلحداث التغيير االجتماعيالتواصل االجتماعي في البلدان الثالثة آفرصة أو مس
والتي يمكن استخدامها  –التواصل االجتماعي  منّصاتتدعم نموذج للتغيير االجتماعي حيث يشّكل االعالم و

 –يمكن للتعليم . بين المستوى الفردي والمستوى الجماعي "مستوى وسيط" –لتمثيل ونقل أهداف وقيم الدولة 
لع بدور مهم في التشجيع على التفكير في معنى أن يّط –الرسمي، والتعليم غير الرسمي داخل العائلة  التعليم

بناًء . والعالقة التربوية مهم إلى جانب دور العائلة المعّلميندور . عات من الجندرين في المجتمعالجندر، والتوّق
يسّهل سلسلة التغيير من  وهو بذلك –قع المجتمع دور محوري آرابط بين مواقف الفرد وموابعليه، يطلع التعليم 

 .المستوى الفردي إلى مستوى المجتمع آكل
 

قناة للتحّول آ التعليم ، اعُتِبَر أّن الدور الذي يّطلع به)4السؤال الفرعي رقم (بالنسبة إلى فرص التغيير 
ي آقناة يتم من خاللها المؤّسسات/البنيويالتعليم يمكن أن ُيعَتَبر آفرصة على المستوى . االجتماعي هو دور حيوي

 العائلّيةو الشخصّيةن أن ُيعَتَبر أيًضا الرابط الوسطي ما بين المواقف والقيم كيم الدولة، ويمقتمرير أهداف و
 .والتغيير األعم على مستوى المجتمع آكل

 
أصحاب العالقة والمشارآون  سّلط الضوء عليها –التواصل االجتماعي، والحمالت اإلعالنّية  منّصاتاإلعالم، 

. في مجموعات الترآيز، وإن أشار بعض المشارآين في مجموعات الترآيز إلى الدور السلبي الذي يلعبه اإلعالم
وتوّفر مساحة  ،التواصل االجتماعي، شأنها شأن التعليم، تعكس قيم ومواقف المجتمع منّصاتإّن اإلعالم و

التواصل االجتماعي قد خلقت مناًخا يرّحب  منّصاتأصحاب العالقة أفادوا بأّن اإلعالم و. للتحّول االجتماعي
عمالة األطفال، االتجار بالبشر، (تعزيز التوعية بحقوق المرأة والقضايا ذات الصلة  يبالعمل الذي يقومون به ف
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وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي  ينيالمثلحقوق ن، والوافدين والالجئي، حقوق الصّحة الجنسّية
المشارآون في أشار . ، باإلضافة إلى الوعي األآبر مواضيع حقوق اإلنسان)LGBTQI صفات الجنسين والكوير

 منافع آثيرة من العمل مع تحّققإشراك الرجال في المبادرات، وإلى إمكانّية  أهمّيةإلى مجموعات الترآيز 
أفاد عدد قليل من الرجال المشارآين في مجموعات الترآيز بأن الدين يدعم . الدولّيةغير الحكوّمة  المنّظمات

آفرصة إلحداث  –وال سيما الفئات الشابة  –في لبنان، اعُتِبَرت القدرة الكامنة في المجتمع المدني . تمكين المرأة
آفرصة، حيث أّن الدين جاء على لسان عدد قليل من الرجال  لم يتم ذآر الدين بشكل متكّرر. التغيير االجتماعي

 . في مجموعات الترآيز في مختلف مواقع الدراسة في الدول الثالثة
 

عن  ة، تكّلم بعض أصحاب العالق)السؤالين الفرعيين السادس والسابع(بالنسبة إلى االستراتيجيات الناجحة 
مثًال حمالت التوعية ضّد العنف المنزلي في لبنان، وأيًضا مبادرات التمكين من خالل  –حمالت التوعية 

ربما تكون هذه المبادرات قد خّلفت أثًرا  . آدورات تكنولوجيا المعلومات المّقدمة إلى الالجئات في لبنان، المعرفة
غييرها المواقف بالخبرات الجديدة التي تمّر بها النساء من خالل إمدادها النساء بالمهارات وأيًضا من خالل ت

إلى موضوع العمل مع  إقليم آردستان العراقمن جهة أخرى، تّمت اإلشارة في لبنان و. آنتيجة لهذه المبادرات
هذا وقد شّدد أصحاب العالقة . رجال الدين المعتدلين آوسيلة لمواجهة الخطاب الديني المعادي للمرأة

للنطاق المحلي، وعلى تخصيصها الوقت  الدولّية المنّظماتفهم  أهمّيةفي مجموعات الترآيز على والمشارآون 
اعُتِبَر التنسيق بين مختلف أصحاب العالقة . على المبادرات الكافي لترسيخ المبادرات، وتنفيذ أعمال المتابعة

 .آعامل مهم في تحقيق مخرجات النجاح) الشرآاء(
 
 التوصيات. ح

توصيات أّولية استنتجناها من المقابالت مع أصحاب العالقة  هذا القسم األخير من البحث نستعرض في
والحوارات مع مجموعات الترآيز، وهي تتمحور حول المعّوقات والفرص التي تّم تحديدها في القسم السابق من 

قة بين البنى الستكشاف العال ونظًرا إلى نطاق وحجم البحث، ال بّد من المزيد من العمل أّنه، على نشّدد. البحث
 – 2يتعّلق بالهدف الفرعي رقم  فيما، وال سيما الشخصّيةو ثقافّيةال االجتماعّية ، والمواقف والقيمالمؤّسساتو

، شخصي، مجتمعي(ل تّم تنظيم التوصيات بحسب مستوى التدّخ. تحليل سلسلة التغيير االجتماعي
. الدولّيةالمحلّية و الحكومّيةغير  المنّظماتآبير إلى  إلى حدٍّ، وهي موّجهة )مؤسساتي، واستراتيجي/بنيوي

التي تقيم حمالت حول هذه المواضيع، الحكومّية غير  المنّظماتالتوصيات حول نظام الكوتا والتعليم موّجهة إلى 
 . وإلى الحكومات

 
 المجتمعي/الصعيد الشخصي

 االقتصادّيةتّم تحديد المشارآة  –) القروض الصغيرةوتشمل (مبادرات التمكين االقتصادي الموّجهة للنساء 
آأولوّية، وبسبب الفقر وعدم االستقرار السياسي، ننصح بالترآيز بشكل خاص على تعزيز وصول المرأة إلى 

تكنولوجيا المعلومات، لغات (سوق العمل من خالل سلسلة من المبادرات تشمل التدريب العملي على المهارات 
/  عن تلنا، إعالمؤّسساتعلى تنظيم من خالل مثًال التدريب (، ودعم المرأة في إطالق مؤسسات صغرى )مثًال

في موضوع  مؤّسساتّية/إّن هذا األمر يستدعي تغييرات بنيوية). تسهيل الوصول إلى برامج القروض الصغيرة
 أالهذا ومن المهم بمكان . أن يوّفر صاحب العمل هذه الخدمات بسعر متدنّي أو مجاًنا–خدمات رعاية األطفال 

بادرات قائم فقط على فكرة تخفيف الفقر بل أن يقوم أيًضا على فكر المساواة بين يكون المنطق خلف مثل هذه الم
 . مستدامالتغيير الالجنسين آمدخل لتحقيق 

 
حرجة  أهمّيةلهذه النقطة  – لمشاريع التي تهدف إلى القضاء على العنف ضّد المرأةالمخّصص لويل تعزيز التم

إن من حيث قيمة الكرامة اإلنسانية والمساواة بين الجنسين، وإن من حيث خلقها بيئة آمنة بحيث تشعر المرأة 
ترتبط بشكل النسائّية إّن المشارآة والقيادة . ومن حيث محاربتها العنف في الحقل الخاص ،بأمان في الحقل العام

 .مستويات هذا العنف السائدة حول ام والخاص، وبالنظرةمباشرة بمستويات العنف ضد المرأة في الحقلين الع
 

اعُتِبَر تفسير الخطاب الديني آواحد من المعّوقات التي تقف في  – رجال الدين المعتدلين –الحوار مع الشرآاء 
وجه تعزيز المساواة بين الجنسين، وبالتالي، من المهم بمكان أن يتم التعاون مع رجال الدين المعتدلين الذين 
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وعية في سلسلة إّن هذه الفكرة تتالقي مع دور التربية والت. يملكون قدرة آبيرة على التأثير بالمجتمعات المحلية
 . التغيير االجتماعي

 
من المهّم بمكان أن ُتفَهم مساعي تعزيز المساواة بين  –إشراك الرجال في مبادرات المساواة بين الجنسين 

ق مصالح المرأة في وجه مصالح الرجل، مع التطّر في مصلحة المجتمع، وأنها ال تضعالجنسين على أّنها تصب 
وحقوق المرأة ال يهّدد الرجل في فرص العمل، النسائّية تعزيز المشارآة (ا المجال إلى األفكار المغلوطة في هذ

م هذه المبادرات أآثر من مجّرد منصة للتحّدث عن المساواة دَِّقال بّد من أن ُت). د موقع الرجل في المجتمعوال يهّد
 مع تعزيزالناس  هااليومية التي يعيشتطّرق إلى التغييرات في الحياة بين الجنسين بشكل تجريدي مبهم، آأن ت
 . نسائّيةالمساواة بين الجنسين والمشارآة والقيادة ال

 
 مؤّسساتي/بنيوي

 القوانين أمر ضروري ولكن غير آاٍفيمكن أن ُيعَتَبر تغيير السياسات و – حمالت لتغيير القوانين والسياسات
إّن هذه التوصية تأخذ بالرابط ما بين . بحد ذاته، حيث يجب أن يترافق مع عمل على األرض على تغيير المواقف

تم التشديد على موضوع . في إحداث التغيير االجتماعي) القوانين(والمستوى األعلى ) الفرد(المستوى األدنى 
في . الجنسّية، وقانون في السياسةالنسائّية  المشارآةالحديث عن معرض هذه التوصية في لبنان بشكل خاص في 

، العائلّية، والشخصّية، تم التشديد بشكل أآبر نوًعا ما على تغيير المواقف إقليم آردستان العراقاألردن و
إقليم آردستان بق أن تّم إدخالها على القوانين والسياسات في عليل هذا األمر بالتغييرات التي سوالقبلّية، يمكن ت

 ).بعد في لبنان ولم تحصل(واألردن  العراق
 

ة لموضوع أولوّي عطاءعلى أن يترافق مع إالنسائّية، المشارآة والقيادة  لتعزيز- الكوتا آتدبير انتقالي مؤّقت
في الحكومة، دوره متابعة قضايا النساء في مجمل  مراقب( المؤّسساتتعزيز المساواة بين الجنسين في 

حيث أّن هذا النسائّية الشك بموضوع الكوتا تم التعبير في لبنان عن ). الميزانيةموضوع المجاالت، وال سيما في 
 تحّققهناك نظرة بأّن هذا األمر غير ممكن سياسًيا حيث أن الحمالت السابقة لم لنظام هو غير مطّبق في لبنان وا

تناقض  ي على تمييز، وفي هذه المالحظةتنطوالنسائّية الكوتا  ّنهذا وقد ورد تعليق بأ. حتى تاريخهنجاًحا ُيذَآر 
قائم على استخدام الكوتا لتوزيع السلطة بين المجموعات الدينية بحسب   السياسّيةعلى اعتبار أّن نظام الحوآمة 

، هناك نظرة آبيرة بـأن نظام الكونا ال يعكس التزام آبير إقليم آردستان العراقفي .  ما يتفق مع حجمها
بالمساواة بين الجنسين، ولم يؤدِّ إلى تغيير إيجابي حيث أّن النساء اللواتي يتم ترقيتهّن إلى هذا الدور هّن 

وال يملكن سلطة القرار المستقّل، وأّن هؤالء النساء لسن  ،نةمعن رجال من عوائل مهيبالوآالة " ممثالت"
، علًما أّن نظام الكوتا يحّقق نسائّيةبالضرورة ملتزمات بموضوع المساواة بين الجنسين، والمشارآة والقيادة ال

 . وجودها آمشارآة وقائد في المجتمع" يطّبع"أقّله تواجد أآبر للمرأة في الحقل العام و
 

دعم المرأة بسبب النقص ّية لمهنالتوصيات شملت بناء وقوننة شبكات  – سياسات وشبكات تدعم وتشمل المرأة
ة لتبادل الخبرات، والممارسات الجّيدة، الهدف من هذه الشبكات توفير منتديات رسمّي. النسبي في هذه الشبكات

تمّكن المرأة  السياسّيةوضع سياسات لشمل النساء في األحزاب التوصيات شملت أيًضا فكرة . والدعم المعنوي
 .عيد الوطني آكلمن المشارآة في السياسة على الص

 
نظًرا للقدرة الكامنة على تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل التعليم، ال ّبد من إصالح  – إصالح التعليم

 نسائّيةأمثلة إيجابّية عن القدوات ال إدراج المناهج وإزالة األفكار النمطّية حول الجنسين وتمثيل المرأة من خالل
خذ بموضوع المساواة بين الجنسين لتحسين الممارسات على األ المعّلمينال بّد أيًضا من تدريب . في المناهج

 .التربوية، وأيًضا ال ّبد من تحسين ظروف العمل للمعّلمات
 

من المهّم بمكان أن تتّم . لة لهاكّمتبط مع توصية اصالح التعليم وهي مهذه التوصية تر –مبادرات الشباب 
آبير من  اممكن من القدرة الكامنة في الفئات الشابة في البلدان الثالثة والتي تمثل جزًء أقصى حدٍّ االستفادة إلى

في لبنان بشكل خاص، بّينت الفئات الشابة عن ديناميكية آبيرة في الحمالت . إجمالي عدد السكان في هذه البلدان
التوصيات ). طلعت الشابات بدور قيادي آبيرملف النفايات حيث اضد تظاهرات (المطالبة بالتغيير االجتماعي 
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مشاريع تطوير (توزيع التمويل إلى مشاريع تدريب الفئات الشابة  عند أهمّيةعطاء في هذا المجال تشمل إ
 ....)ودور اإلعالم، تنظيم وقيادة المشاريع، إلخ المدنّيةبالحقوق  التعريفمهارات تنظيم وتنفيذ الحمالت، 

 
 االستراتيجي

 يوجد إقرار آبير – الدولّيةالمبادرات المحلّية و/المنّظماتبين والحكومّية غير  المنّظماتتنسيق أآبر بين 
المصالح  ويقف في وجه تحقيقبضعف التنسيق ألسباب مختلفة منها التنافس على التمويل الذي يفّرق 

التنسيق رسمي على شكل تحالفات تهدف إلى التغّلب على  ايجب أن يكون هذ. المنّظماتاالستراتيجية لهذه 
 .المعّوقات

 
رأة آسلعة ت التي تعرض الملناضد اإلع( التواصل االجتماعي منّصاتالحمالت من خالل وسائل اإلعالم و

ال بّد من حمالت . اإليجابّية منها والسلبّية –اإلقرار بتأثيرات اإلعالم  تم :الجنسيندور  أهمّيةوالتوعية ب) جنسية
دور  أهمّيةب تدعيم االعترافال بّد من ة في اإلعالم، آما عرض المرأة آسلعة جنسّيضد و جندرّيةضد األدوار ال

 .)خلق بيئة داعمة( في المجال اإلعالميالنسائّية بالمشارآة والقيادة  والترحيبالجنسين 
 

حقوق العمالة الوافدة، (مع مفهوم المواطنة الحاضنة  الربط-شين التنسيق مع الحمالت المطالبة بحقوق المهّم
 وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين والكوير ينيالمثلحقوق الالجئين، حقوق 

LGBTQIتدعو إلى المساواة في الحقوق لمختلف ال بّد من التنسيق مع الحمالت التي ): ، وحقوق المرأة
جّرد أداة استراتيجية، هل هو يعكس التنسيق ليس م اإن هذ. المجموعات المهّمّشة، تدعيًما للجهود االستراتيجّية

إّن هذا التنسيق سيستدعي انتقال . للنساء والفئات المهّمشة في المجتمع –لمفهوم ومبدأ المواطنة الحاضنة فهم 
وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات  ينيالمثلمفاهيمي، ويعتبر العاملون في مجال حقوق 

م حمالت ال سيما مع المجموعات التي تنّظأّن تنسيق من هذا النوع  وحقوق المرأة LGBTQI الجنسين والكوير
قضايا المرأة ليست ل المناضلة مجموعاتالق منافع آبيرة، مع العلم أن وتعمل على دعم حقوق المرأة إنما يحّق

وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي  ينيالمثلحقوق دائًما منفحة على العمل مع مجموعات المطالبة ب
الخارجة عن  الجنسّيةالسلبية من الميول  بسبب المواقف بشكل خاص LGBTQI صفات الجنسين والكوير

 .المألوف
 

 في القوانينإّن تعزيز المساواة بين الجنسين وتضمينها : القضاء على الطائفّية/ تعزيز المواطنة الديمقراطّية 
رون بناًء عليه، عّلق آثي. والدولة المواطن للعالقة بينوالسياسات في الحقل العام إّنما يقوم على فهم اجتماعي 

اء في عائلة، قبيلة، أو مذهب؛ أوًال وآخًرا، بل أعض" مواطنين حقيقّيين"، ليسوا على أّن الناس، ليس فقد النساء
عقد اجتماعي جديد في المنطقة العربّية إّنما هو جزء مهّم بناء و نّيةالمدبالتالي، إّن تعزيز المواطنة الديمقراطّية 

 . من التغيير االجتماعي
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 مالحقال. ي
 

 المقارنة، لكل بلد جندرّيةاول اإلحصائيات الدج: 1الملحق رقم 
 

 )2014التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين (لبنان 
 
 

المشارآة في االقتصاد
)133: الترتيب(

الدرجة  الترتيب
= 1، ةال مساوا= 0(

)مساواة

 نسبة النساء للرجال

 0.34 0.34 135المشارآة في القوة العاملة
 0.58 0.58 104المساواة في األجر

 0.09 0.09 118عضو في اإلدارة العليا
 

المشارآة في التربية 
 والتعليم

 )106: الترتيب(

 الدرجة   الترتيب
= 1، ةال مساوا= 0(

)مساواة

 نسبة النساء للرجال

 0.92 0.92 103 بةاالقراءة والكت
االلتحاق بمرحلة التعليم 

 االبتدائي
128 0.93 0.93 

االلتحاق بمرحلة التعليم 
 الثانوي

1 1 1 

 1 1 1 العاليااللتحاق بالتعليم 
 

 المشارآة في السياسة
 )141: الترتيب(

 الدرجة   الترتيب
= 1، ةال مساوا= 0(

)مساواة

 نسبة النساء للرجال

 0.03 0.03 131 النساء في البرلمان
النساء في المراآز 

 الوزارية
138 0 0 

امرأة على سنوات مع 
آخر خمسين (رأس الدولة 

 )سنة

64 0 0 

 
 )2014التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين (األردن 

 
المشارآة في االقتصاد

)140: الترتيب(
الدرجة  الترتيب

= 1، ةال مساوا= 0(
)مساواة

نسبة النساء للرجال

 0.23 0.23 139المشارآة في القوة العاملة

 0.63 0.63 74المساواة في األجر

 0.09 0.09 119عضو في اإلدارة العليا
 

المشارآة في التربية 
والتعليم

الدرجة  الترتيب
= 1، ةال مساوا= 0(

نسبة النساء للرجال
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)مساواة)74: الترتيب(
 0.99 0.99 69 بةاالقراءة والكت

االلتحاق بمرحلة التعليم 
 االبتدائي

104 0.98 0.98 

التعليم االلتحاق بمرحلة 
 الثانوي

1 1 1.03 

 1.15 1 1 العاليااللتحاق بالتعليم 
 

المشارآة في السياسة
)119: الترتيب(

الدرجة  الترتيب
= 1، ةال مساوا= 0(

)مساواة

نسبة النساء للرجال

 0.14 0.14 107 النساء في البرلمان

النساء في المراآز 
 ةالوزارّي

98 0.13 0.13 

سنوات مع امرأة على 
آخر خمسين (رأس الدولة 

 )سنة

64 0 0 

 
 

 )2011اليونيسف، (العراق 
 

 النساء الملتحقات%  المشارآة في االقتصاد
 8  24-15نساء 
  14 15+نساء 

 
 النساء الملتحقات%  التربية والتعليم المشارآة في

 للنساء في آردستان% 81.6( 80 )الفئات الشابة(القراءة والكتابة 
 82 االبتدائّيةالمرحلة 

 38 المرحلة الثانوّية
 

 النساء %  السياسة المشارآة في
 )إربيل –في حكومة إقليم آردستان % 30% (25 النساء في البرلمان

 –في حكومة إقليم آردستان  26من أصل ( 1 النساء في المراآز الوزارّية
 29)إربيل

 
 
 
 
 
 

 30مقارنة -مقاييس أخرى للمساواة بين الجنسين 
 

                                                        
29 UN Women, 2012; UNDP, 2013 
30 UN Women, 2012; UNDP, 2013 
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 في عملّيات صنع القرارالنسائّية المشارآة : 1الجدول رقم 
 لبنان األردنالعراق 

 1952 1974 1980 حّق االقتراع
 1952 1974 1980 حّق الترّشح

التمثيل النسائي في المجلس 
 الوطني

25.2% 11.1% 3.1% 

حّصة المرأة من المراآز 
 الوزارّية

10% 7% 7% 

 الكوتا الدستورية في المجلس
 الوطنين

 آال نعم نعم

 
 مقاييس المساواة بين الجنسين: 2الجدول رقم 

 لبناناألردنالعراق 
الترتيب في مؤشر عدم 
 المساواة بين الجنسين

120 99 78 

 الجنسّيةيحّق للمرأة بتمرير 
 ألوالدها

 آال آال نعم

التعليم، المرحلة الثانوية آحّد 
 أدنى

للنساء% 22  
للرجال 42.7  

للنساء% 68.9  
للرجال% 77.7  

للنساء% 53  
للرجال 55.4  

للنساء 14.5  المشارآة في القوة العاملة  
للرجال 69.3  

للنساء 15.6  
للرجال 65.9  

للنساء 22.6  
للرجال 70.8  

 
 

 المرأة ضد جميع أشكال التمييز على التحّفظات على اتفاقية القضاء: 2الملحق رقم 
 

 :باألحكام التاليةيعتبر األردن نفسه غير ملزم 
ا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية ا مساوًيتمنح الدول األطراف المرأة حقًّ: 2، الفقرة رقم 9المادة رقم  -1

 .أطفالها
تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعّلق بالقانون المّنصل : 4، الفقرة رقم 15المادة  -2

 .)تتبع المرأة مكان سكن زوجها(نهم وإقامتهم بحرآة األشخاص وحرّية اختيار محل سكا
نفس الحقوق : حول الحقوق الناشئة عن حّل الزواج آالتعويض والنفقة ) ج( 1، الفقرة رقم 16المادة  -3

 .والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه
ي األمور نفس الحقوق والمسؤولّيات، بغّض النظر عن حالتها الزوجّية، ف): د( 1، الفقرة رقم 16المادة  -4

 .المتعّلقة بأطفالها، وفي جميع األحوال، تكون مصالح األطفال هي الراجحة
للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة،  الشخصّيةالحقوق  نفس): ز( 1والفقرة 

 .)تحفظات حول الحق في اختيار اسم األسرة(والمهنة، والوظيفة 
 

 :تحّفظات لبنان
تمنح الدول األطراف المرأة حقًّا مساوًيا لحق الرجل  ):2(9الدولة اللبنانّية بتحّفظات حول المادة تتقّدم حكومة 

 .فيما يتعلق بجنسية أطفالها
 ): ز) (و) (د) (ج(الفقرات ) 1( 16المادة 

 .نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج(
حالتها الزوجّية، في األمور المتعّلقة بأطفالها، وفي جميع  نفس الحقوق والمسؤولّيات، بغّض النظر عن): د( 

 .األحوال، تكون مصالح األطفال هي الراجحة
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نفس الحقوق والمسؤولّيات، فيما يتعّلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال، وتبّنيهم، أو ما شابه ذلك ): و(
المفاهيم في التشريع الوطن، وفي جميع األحوال تكون ، حين وتجد هذه االجتماعّيةمن األنظمة المؤّسسّية 

 مصالح األطفال هي الراجحة
للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة، والمهنة، والوظيفة  الشخصّيةنفس الحقوق ): ز
 ).تحفظات حول الحق في اختيار اسم األسرة(

من  1الدولة اللبنانّية أّنها ال تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ، تفيد حكومة 29من المادة  2الفقرة بأحكام عمًال 
 نفس المادة

 
 :تحّفظات العراق

 لجمهورّية العراقّية ملزمة بأحكامإن الموافقة والتوقيع على االتفاقّية ال تعني أّن ا
 ):ز(و) و( ، الفقرتين2المادة 

التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين واألنظمة واألعراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك ): و(
 .والممارسات القائمة التي تشّكل تمييًزا ضّد المرأة

 .التي تشّكل تمييًزا ضّد المرأة الوطنّيةإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات ): ز(
 :2و 1الفقرتين  9المادة 

. الرجل في اآتساب جنسّيتها أو االحتفاظ بها أو تغييرهاتمنح الدول األطراف المرأة حقوًقا مساوية لحّق : 1
وتضمن بوجٍه خاص أال يترّتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسّية الزوج أثناء الزواج، أن تتغّير تلقائيًّا 

 .جنسّية زوجها، أو أن تصبح بال جنسّية، أو أن ُتفّرض عليها جنسّية الزوج
 .قًّا مساوًيا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهاتمنح الدول األطراف المرأة ح: 2

 16المادة 
تّتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضّد المرأة في آافة األمور المتعّلقة بالزواج 

 :والعالقات األسرّية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة
 اج؛نفس الحق في عقد الزو) أ(
 نفس الحق في حرّية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الكامل الحر؛)ب(
 نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛) ج( 
نفس الحقوق والمسؤولّيات، بغّض النظر عن حالتها الزوجّية، في األمور المتعّلقة بأطفالها، وفي جميع ): د( 

 ألطفال هي الراجحة؛األحوال، تكون مصالح ا
نفي الحقوق في أن تقّرر بحرّية وبشعور المسؤولّية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي ) ه(

 الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
الوصاية على األطفال، وتبّنيهم، أو ما شابه ذلك نفس الحقوق والمسؤولّيات، فيما يتعّلق بالوالية والقوامة و): و( 

، حين وتجد هذه المفاهيم في التشريع الوطن، وفي جميع األحوال تكون االجتماعّيةمن األنظمة المؤّسسّية 
 مصالح األطفال هي الراجحة؛

للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة، والمهنة، والوظيفة  الشخصّيةنفس الحقوق ): ز(
 ؛)تحفظات حول الحق في اختيار اسم األسرة(
نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعّلف بملكّية وحيازة الممتلكات، واإلشراف عليها، والتمّتع بها، والتصّرف )ح(

 .بها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة
، بما فيها التشريع، لتحديد الضرورّية ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات. 2

 .سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا
لحقوق الرجل  إن التحّفظ على المادة األخيرة ال يخّل بأحكام الشريعة اإلسالمّية التي منحت المرأة حقوق موازية

، حول مبدأ التحكيم الدولي في تفسير 1، الفقرة رقم 29يتحّفظ العراق على المادة . تحقيًقا للتوازن في ما بينهما
 وتطبيق االتفاقّية

 
 

 منطقة/لكّل بلد ،قائمة بأصحاب العالقة والمشارآين في مجموعات الترآيز: 3الملحق رقم 
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 لبنان
 

 أصحاب العالقة
 بيروت
 )االسكوا(لغرب آسيا  االجتماعّيةو االقتصادّيةاللجنة  .1
 أآاديمّية وإدارّية آبيرة في الجامعة األميرآّية في بيروت .2
 )ومزدوجي التوّجه الجنسي، والمتحّولين جنسًيا حماية المثليين جنسًيا،( حلم جمعّيةممّثل عن  .3
 ممّثل عن اللجنة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة .4
 للبحوث في موضوع الجندر والجسد ممّثل عن مجلة آحل .5
 النهار –جمانة حّداد  .6
 ممّثل عن آاريتاس .7
 )أبعاد(ممّثل عن مرآز الموارد للمساواة بين الجنسين  .8
 في العالم العربيالنسائّية معهد الدراسات  ممّثل عن .9

 ممّثل عن نساء رائدات .10
 ممّثلين عن الرابطة اللبنانية لسيدات األعمال .11
 ممّثل عن دار األمل .12
 خبير في شؤون الشريعة وقاضي في المحكمة الشرعية .13
 للرئاسة مرّشحة-موسىنادين  .14
 )مخّيم صبرا(مرآز بسمة وزيتونة  .15
 نائب عن حزب الكتائب –سامي الجمّيل  .16
 مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المّتحدة –مستشار إقليمي في موضوع الجندر  .17
 لشؤون المرأة اللبنانية الوطنّيةالهيئة   .18
 سابقًا نسوّية /ميم مجموعة عن ةوممّثل ةناشط .19
 )لم يتم تسجيل المقابلة( الفلسطينّيةرابطة المرأة  .20
 )لم يتم تسجيل المقابلة( االجتماعّيةفي وزارة الشؤون " الجندر"عضو في لجنة  .21
 صيدا

 التنمية لإلنسان والبيئة جمعّية .22
 آلّية الحقوق في الجامعة اللبنانّية –إداري  .23
 في صيداالحكومّية ناشط وعضو في شبكة المنّظمة غير  .24

 
 النبطّية
 محامي في حزب سياسي .25

 
 مجموعات الترآيز

 
 بيروت
 في الجامعة األميرآّية في بيروت الجنسانّيةطالبات من نادي الجندر و .1
 )في العشرينات من العمر(نساء يعملن في مجال اإلعالن والتسويق  .2
 )أثيوبيات بشكل عام( مهاجرات منازل عامالت .3
 مرتادي مسجد .4
 طّلاب جامعّيين ذآور لديهم اهتمام بموضوع الجندر .5
 )في العشرينات والثالثينات من العمر(ذآور يعملون في مجال اإلعالن والتسويق  .6

 
 جبل لبنان

 مستفيدات من آاريتاس .1
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 نساء من مسجد في الضاحية .2
 الجئات فلسطينّيات من الضبّية .3
 الضبّية الجئين فلسطينّيين من .4
 عة الشرق األوسطماطّالب ذآور من ج .5
 شباب من حزب الكتائب .6

 
 صيدا
 موظّفات في القطاع العام والمجتمع المدني .1
 طالبات من الجامعة اللبنانّية .2
 ن وممّثل عن المجتمع المدنيهآا .3
 ممّثل عن المجتمع المدني وعضو مجلس بلدّية .4
 طالب ذآور من الجامعة اللبنانّية .5

 
 النبطّية
 موّظفات في منّظمات غير حكومّية .1
 االجتماعّيةموّظفات في وزارة الشؤون  .2
 الجئات سورّيات .3
 االجتماعّيةموّظفين ذآور في وزارة الشؤون  .4
 ذآور من المسجد المحّلي .5
 ممثلين ذآور عن المجتمع المدني ورجال أعمال .6

 
 األردن

 
 )عّمان فقط(أصحاب العالقة 

 ممّثل عن وزارة التعليم .1
 )صحافية تتابع موضوع جرائم الشرف(رنا حسيني  .2
 في جامعة األردنالنسائّية مرآز الدراسات  –أآاديمي  .3
 مؤسسة األميرة بسمة .4
 األردنّيةاتحاد المرأة  .5
 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية .6
 سابق ةالدولي لتضامن النساء، ووزير المعهد-أسمى خضر  .7
وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين  ينيالمثل ط في مجال حقوقشان .8

 LGBTQI والكوير
 )االونروا(وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  .9

 مؤسسة الملكة رانيا .10
 

 مجموعات الترآيز
 عّمان
 عّمان موّظفات في مرآز ثقافي شرق .1
 األردنّيةنساء من اتحاد المرأة  .2
 مستفيدات من مؤسسة األميرة بسمة .3
 شاّبات متطّوعات في لوياك غرب عّمان .4
 في جامعة األردنالنسائّية مرآز الدراسات  طالبات تعليم جامعي حلقة أولى في .5
 جال في مرآز ثقافي شرق عّمانموّظفين ر  .6
 شباب متطّوعين في لوياك غرب عّمان .7
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 الزرقاء

 )خّريجات جدد(نساء من مخّيم الزرقاء  .1
 األردنّيةاتحاد المرأة نساء من  .2
 طالبات من الجامعة الهاشمّية .3
 طّلاب ذآور من الجامعة الهامشّية .4
 رجال من مخّيم الزرقاء .5

 
 

 إربيل – إقليم آردستان العراق
 

 أصحاب العالقة
 ممّثل عن وزارة التعليم الكردستانيٍّة .1
 العراقإقليم آردستان  – االجتماعّيةممّثل عن وزارة العمل والشؤون  .2
 مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التعليم العالي .3
 إقليم آردستان العراق –وزير التعليم العالي والبحث العلمي  .4
 مدير في وزارة التعليم الكردستانيٍّة .5
 ممثّل عن منّظمة تمكين المرأة .6
 ممّثل عن مجلس الالجئين في إربيل .7
 صحافي –المستقّلة لحقوق اإلنسان المفوضّية  .8
 إقليم آردستان العراقممّثل عن  –حاربة العنف ضّد المرأة في وزارة الداخلية إدارة م .9

 إقليم آردستان العراقالمجلس األعلى لشؤون المرأة في  .10
 ممّثل عن برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي .11
 منّظمة النجدة الشعبّية .12

 
 مجموعات الترآيز

 نساء من منّظمة النجدة الشعبّية .1
  الدولّيةالوآالة األمريكية للتنمية نساء من  .2
 عنكاوانساء من  .3
 رجال من منّظمة النجدة الشعبّية .4
  الدولّيةالوآالة األمريكية للتنمية رجال من  .5
 عنكاوارجال من  .6

 
ي الدول في مواقع جمع المعلومات ف) رجال(ومجموعات الترآيز ) نساء(جدول بأعداد مجموعات الترآيز 

 الثالثة
نساء -ترآيز مجموعات الموقع رجال -مجموعات ترآيز    العدد اإلجمالي لمجموعات الترآيز 
 6 3 3بيروت -لبنان 
 6 3 3جبل لبنان -لبنان 
 6 3 3صيدا -لبنان 
 6 3 3النبطّية -لبنان 
 24 12 12العدد اإلجمالي –لبنان 

 6 2 4عّمان -األردن 
 5 3 2الزرقاء -األردن 
 11 5 6اإلجماليالعدد  –األردن 

 7 3 4إقليم آردستان العراق
 42 20 22المجموع للعّينة
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 )stakeholders(جدول األسئلة المحّددة ألصحاب العالقة : 4الملحق رقم 
 
مؤّسسة من /وصاحب العالقة الذي يمّثل منّظمة –مرآز شخصي  –بين صاحب العالقة الذي يمّثل نفسه  مّيز(

 )المنّظمة/موقعه في هذه المؤّسسة
 

 المقّدمة .1
عدد سنوات الخبرة في هذه المجال، (عملك في مجال المشارآة والقيادة النسائّية؟ /ما هي طبيعة دورك ) أ

 )نوع هذه الخبرة
 ، وآيف انخرطت في هذ المجال؟مك في هذا المجالمن أين نشأ اهتما ) ب
 لّم هو مهم بالنسبة إليك؟ ) ت
 والمساواة بين الجنسين تقّدًما في مجال عملك؟النسائّية برأيك، آيف أحرزت قضايا المشارآة والقيادة  ) ث
 
 "القيادة"و" المشارآة"فهم مفهومي  .2
 )المشارآة أوال ومن ثم القيادةالتحدث عن (ماذا تعني المشارآة والقيادة بالنسبة إليك؟  ) أ
 )نطاقال(ي؟ ماذا ينبغي أن تغّطي؟ ماذا تغّط ) ب
على  سيكون الترآيز في الجواب هلالحظ (مواطن؟ /ماذا يعني لك أن يكون الشخص عضو في مجتمع ) ت

 ...)الوضع القانوني، الحقوق، اإلطار األخالقي، المشارآة، الهوّية، إلخ
 النسائّية؟ المساواة بين الجنسين؟آة والقيادة أين دور المرأة في آل هذا؟ المشار ) ث
اسبر غور المواقف من (في مجتمعات الالجئين النسائّية ماذا يعني لك الحديث عن القيادة والمشارآة  ) ج

 )الجئين مثًال –المشارآة والقيادة في أوساط األشخاص الذين لديهم وضع قانوني مختلف 
 

 الوضع الراهن .3
في الحقلين العام والخاص؟ نفس السؤال بالنسبة إلى النسائّية برأيك، ما هي المستويات الحالّية للمشارآة  ) أ

 .القيادة النسائّية
 ما هو رأيك بالمستويات الحالّية للمشارآة النسائّية؟ ) ب
 هو رأيك بالمستويات الحالّية للقيادة النسائّية؟ ) ت
التعليم، التوظيف، السياسة،  –في مختلف المجاالت ّية النسائابحث في مستويات المشارآة والقيادة  ) ث

 الثقافة
النساء المشارآات برأيك، من هّن أبرز الالعبات في مجال المشارآة والقيادة النسائّية؟ آيف تصف  ) ج

من هّن / المشارآة والقيادة  هذه وجهفي مجتمعك؟ ما هي الحواجز التي تقف في والقادات النسائّية 
مدخل للتحّدث عن االختالفات بحسب (المهّمشات؟ برأيك، هل من ترآيٍز آاٍف على المرأة العادّية؟ 

 )، الدين، العمر، الوضع القانونيالسياسّية االجتماعّيةالطبقة 
 
 ما هي المساواة بين الجنسين عملًيا؟ .4
؟ آيف تفهم المساواة بين الجنسين من حيث القواعد ماذا تعني المساواة بين الجنسين بالنسبة إليك ) أ

 .الجندرّية واألدوار الجندرّية في المجتمع؟ ومن حيث حقوق المرأة
 .ما هي أبرز المؤثرات على هذه القواعد واألدوار الجندرّية ) ب
 هل يجب تغييرها؟ ) ت
 أن يكون هذا التغيير؟ آيف ينبغي ) ث
المشارآين إلى  ادُع(انخراطك في هذا المجال /عملك يشخصيًّا فبة إليك تعني هذه األمور بالنسماذا  ) ج

 ).تقديم أمثلة فعلّية
 

 :فرص التغيير .5



    52|  صفحة

انطالًقا من خبرتك، ما هي األمور التي يمكن القيام بها للوصول إلى مشارآة وقيادة نسائّية أآبر في  ) أ
 المجتمع؟

 أو هل يرتبط هذا األمر بالمساواة بين الجنسين؟ حقوق المرأة؟/آيف و ) ب
 الالعبين الذين ُيحِدثون هذا التغيير؟من هم  ) ت
 آيف تصف العمل الذي تقوم به؟ من هم الالعبين اآلخرين الذين تعمل معهم؟ ) ث
حّث المشارآين على التحّدث عن آراء الناس، والممارسات، والثقافة، (ما هي برأيك أآبر التحّديات؟  ) ج

حّث المشارآين على  –آالتعليم، واإلعالم، والتدخل األجنبي، والصراعات  – المؤّسساتوالتقاليد، و
 ).تقديم أمثلة فعلّية

المشارآين على التحّدث عن الثورات القائمة  مثًال، حّث(ما هي برأيك الفرص المتاحة إلحداث التغيير؟  ) ح
عات النسائّية، الناشطين، ، المجموالحكومّية غير  المنّظماتوالتغيير الحاصل في العالم العربي، دور 

 ).الدولّية المنّظماتالتعليم، 
هل يمكنك أن تعطي أمثلة عن مبادرات ناجحة أو أشخاص ناشطين في مجال تعزيز المساواة بين  ) خ

حّث (في مجتمعك؟ آيف تصف هذا النجاح؟ النسائّية الجنسين، حقوق المرأة، والمشارآة والقيادة 
من  –ّلم عن موضوع هذه المبادرات، التحّدث عن الالعبين الرئيسيين المشارآين على تقديم أمثلة، التك

 هي األمور التي لم تنجح؟ما ). التواصل معهم آليةهم، مكان تواجدهم، 
 
ما هي التوصيات العملّية التي تقّدمها لتحسين المشارآة والقيادة النسائّية؟ المساواة بين الجنسين؟ حقوق  .6

 المرأة في مجتمعك؟
 

 .المشارآين إلى تقديم أي مالحظات إضافّية لديهمادُع  .7
 

 )focus groups( للمشارآين في مجموعات الترآيزجدول األسئلة المحّددة : 5الملحق رقم 
 

 "القيادة"و" المشارآة"فهم مفهومي  .1
بماذا  عندما تسمع آلمة مشارآة أو آلمة قيادة نسائية، بالنسبة إليكالنسائّية  ماذا تعني المشارآة والقيادة ) أ

وفهم هل تالحظ وجود اختالف بين معنى هذه المصطلحات (تفّكر؟ هل هذا مهّم بالنسبة إليك؟ 
 )من خالل خبراتهملها ن المشارآي

 )ما هو المهم بالنسبة إليك(ماذا تغطي؟ ماذا ينبغي أن تغّطي؟  ) ح
الجواب هل الترآيز في الحظ هل سيكون (مواطن؟ /ماذا يعني لك أن يكون الشخص عضو في مجتمع ) خ

 ...)على الوضع القانوني، الحقوق، اإلطار األخالقي، المشارآة، الهوّية، إلخ
 النسائّية؟ المساواة بين الجنسين؟أين دور المرأة في آل هذا؟ المشارآة والقيادة  ) د
اسبر غور المواقف من (في مجتمعات الالجئين النسائّية ماذا يعني لك الحديث عن القيادة والمشارآة  ) ذ

 )الجئين مثًال –والقيادة في أوساط األشخاص الذين لديهم وضع قانوني مختلف  المشارآة
 

 الوضع الراهن ) ب
في الحقلين العام والخاص؟ نفس السؤال بالنسبة إلى النسائّية برأيك، ما هي المستويات الحالّية للمشارآة  ) ح

 .القيادة النسائّية
 ما هو رأيك بالمستويات الحالّية للمشارآة النسائّية؟ ) خ
 و رأيك بالمستويات الحالّية للقيادة النسائّية؟ه ) د
التعليم، التوظيف، السياسة،  –في مختلف المجاالت النسائّية ابحث في مستويات المشارآة والقيادة  ) ذ

 الثقافة
آيف تصف النساء المشارآات برأيك، من هّن أبرز الالعبات في مجال المشارآة والقيادة النسائّية؟  ) ر

من هّن / المشارآة والقيادة وجه في مجتمعك؟ ما هي الحواجز التي تقف في  والقيادات النسائّية
مدخل للتحّدث عن االختالفات بحسب (المهّمشات؟ برأيك، هل من ترآيٍز آاٍف على المرأة العادّية؟ 

 )، الدين، العمر، الوضع القانونيالسياسّية االجتماعّيةالطبقة 
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 ما هي المساواة بين الجنسين عملًيا؟ ) ت
حّث المجموعة على التحّدث عن األدوار الجندرّية (؟ اذا تعني المساواة بين الجنسين بالنسبة إليكم ) ح

.. هل يتم النظر إلى هذه األمور من منظار القوانين، المسؤوليات، إلخ –واألمور المتوّقعة من آل جندر 
 ما هي الحقوق التي تترافق معها؟

 هي أبرز المؤثرات خلف وجهات النظر؟ما  ) خ
 هل يجب تغييرها؟ ) د
 آيف ينبغي أن يكون هذا التغيير؟ ) ذ
 ).ادُع المشارآين إلى تقديم أمثلة فعلّية( خبراتك اليومّيةماذا تعني هذه األمور بالنسبة إليك شخصيًّا في  ) ر
 هل يجب بذل المزيد في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين؟ لماذا؟ برأيكم، ) ز

 
 :فرص التغيير ) ث
 القيام بها للوصول إلى مشارآة وقيادة نسائّية أآبر في المجتمع؟ما هي األمور التي يمكن  ) د
 أو هل يرتبط هذا األمر بالمساواة بين الجنسين؟ حقوق المرأة؟/آيف و ) ذ
 من هم الالعبين الذين ُيحِدثون هذا التغيير؟ ) ر
فة، حّث المشارآين على التحّدث عن آراء الناس، والممارسات، والثقا(ما هي برأيك أآبر التحّديات؟  ) ز

 ).آالتعليم، واإلعالم، والتدخل األجنبي، والصراعات – المؤّسساتوالتقاليد، و
المشارآين على التحّدث عن الثورات القائمة  مثًال، حّث(ما هي برأيك الفرص المتاحة إلحداث التغيير؟  ) س

الناشطين،  ، المجموعات النسائّية،الحكومّية غير  المنّظماتوالتغيير الحاصل في العالم العربي، دور 
 ).الدولّية المنّظماتالتعليم، 

هل يمكنك أن تعطي أمثلة عن مبادرات أو أشخاص ناشطين في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين،  ) ش
حّث المشارآين على تقديم أمثلة، التكّلم عن (في مجتمعك؟ النسائّية حقوق المرأة، والمشارآة والقيادة 

التواصل  آلّيةمن هم، مكان تواجدهم،  –موضوع هذه المبادرات، التحّدث عن الالعبين الرئيسيين 
 ). معهم
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 استمارة الموافقة الخطّية: 6الملحق رقم 
 استمارة الموافقة الخطّية

 )stakeholders(المقابالت مع أصحاب العالقة 
 

 في األردن، لبنان، والعراقالنسائّية المشارآة والقيادة : اسم المشروع
 االنتقال من التغيير الفردي إلى التغيير الجماعي

 
،)باحث مشارك(، مي فرح )باحث أّول(دينا آيوان   

  األميرآّية في بيروتفي الجامعة  )SOAM(والدراسات اإلعالمّية  واألنثروبولوجيا االجتماعّيةقسم العلوم 
 بيروت، لبنان

 االجتماعّيةقسم العلوم أنا بروفيسور في .... ). مي فرح، اسم الباحثين المساعدين(اسمي دينا آيوان . مرحبا
 للمشارآة في دعوتكأوّد . في الجامعة األميرآّية في بيروت )SOAM(والدراسات اإلعالمّية  واألنثروبولوجيا
. في هذا المجال نظًرا لدوركفي األردن، لبنان، وشمال العراق، النسائّية حول المشارآة والقيادة  دراسة بحثّية

 وبقاءعدم المساواة بين الجنسين،  استمرارفي  تسهمإّن الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف العوامل التي 
حول  ، واستكشاف آرائكعلى حالها جتمعفي المالنسائّية حول المشارآة والقيادة  ةوجهات النظر والمواقف السائد

 .  جمع أمثلة عن استراتيجيات ومبادرات حّققت النجاحواجز والمسّهالت في هذا المجال، باإلضافة إلى الح
 

أن أشرح ما سيحصل إلى المشارآة، و كيدفعني إلى دعوتأن أشرح في دقيقتين السبب الذي  بدأ، أوّدقبل أن ن
 يمكنك. في المواضيع التي سأطرحهاك بعض األسئلة وسوف نناقش رأيسوف أطرح . هاللمعلومات التي ستقّدم

 .مقاطعتي في أي وقت لطرح األسئلة
 

في بيروت يتم بتفويض من منّظمة أوآسفام، الجامعة األميرآّية أنا أنّفذ هذه الدراسة ضمن مشروع بحثي في 
سوف أتحّدث مع نساء ورجال في مجموعات . منطقةوهي منّظمة إنسانّية تعمل مع المجتمعات المحلّية في ال

في مجتمعاتهم، في لبنان، واألردن، النسائّية لسبر غور خبراتهم ومواقفهم حيال موضوع المشارآة والقيادة 
لبنان، جبل (مجموعة في لبنان مقّسمة على أربعة مناطق  40إّن عدد المجموعات هو حوالى . وشمال العراق

هذا ). إربيل(في العراق  10، و)في عّمان والزرقاء(مجموعة في األردن  20، )لبنان، صيدا، والنبطّية
رجال ونساء  –) stakeholdersأو " أصحاب العالقة"إليهم بمصطلح  نشير(وسأتحّدث أيًضا مع قادة ونشطاء 

سوف . أشخاص في العراق 10شخص في األردن، و 15شخص في لبنان،  40في البلدان الثالثة، حوالى  –
وأطلب منهم النسائّية عن آرائهم حول الحواجز والمسّهالت في موضوع القيادة والمشارآة  أسأل أصحاب العالقة

سوف يتم استخدام هذه المعلومات إلعداد تقرير . ثلة عن االستراتيجّيات والمبادرات التي حّققت النجاحتقديم أم
سوف يتم . العروض االآاديمّيةفي و المقاالت األآاديمّية المعّدة للنشر،ُيرّفع إلى منّظمة أوآسفام، وسُيسَتخدم في 

في آافة التقارير يقّدمونها في أعمال التحليل  التي وسرّية المعلوماتالمحافظة على خصوصّية المشارآين 
إن آنت توافق على أن . الخطية المعّدة للنشر التي سيتم فيها تحليل البيانات التي سيتم جمعها في هذه الدراسة

ذآر بحيث لن يتم أورد في التقرير مقتطفات من هذه المقابلة، سوف أستخدم أسم وهمي آبديل عن االسم الحقيقي 
جمعها من التي سيتم  سيتم االحتفاظ بالبيانات . اسمك إلى جانب أي شيء تقوله، إال في حال طلبت ذلك تحديًدا

ُتّطَبق . فريق البحثخالل هذه الدراسة بشكل آمن في الجامعة األميرآّية في بيروت، ولن يتم التداول بها خارج 
التي سيتّم جمعها جامعة، في حال التدقيق على البيانات إجراءات اإلشراف والتدقيق على سجالت األبحاث في ال
 .  في هذه الدراسة، فإّن هذا التدقيق لن يمّس بسرّية البيانات

 
في أي أن تنسحب ويحّق لك ب، المشارآة هي طوعّية بالكامل. إلى ساعة نصف الساعة تقريًباساعة مّدة المقابلة 

ومن دون أن يؤّثر ذلك خسارة للمنافع التي هي حقٌّ لك، وقت من دون أن يترّتب عن ذلك أي غرامة أو 
. بعالقتك مع الجامعة األميرآية في بيروت، المرآز الطبي في الجامعة األميرآّية في بيروت، أو منّظمة أوآسفام

نعتبر أّن المخاطر المترّتبة عن المشارآة في هذه الدراسة هي مخاطر دنيا حيث أّنه لن يتم ذآر اسمك في حال 
ما من منافع مباشرة من المشارآة في هذه الدراسة، ولكننا نأمل بأّن  .قت على استخدام مقتطفات من حديثكواف

يوّفر المشروع البحثي هذا فرصة آمنة للتفكير في المسائل التي تواجه موقع وأدوار المرأة في المجتمع، وآيف 
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ع بأن تستخدم منّظمة أوآسفام نتائج هذا البحث في نتّوق. تنعكس هذه األمور على القيادة والمشارآة النسائّية
 . في لبنان، واألردن، والعراقالنسائّية مشاريعها العملية الهادفة إلى تعزيز المشارآة 

 
في . في أي وقت من األوقات وألي سبٍب آان، نطلب منك عدم اإلجابةعدم اإلجابة أي سؤال في حال فّضلت 

يمكنك أن تأخذ استراحة، أن تتّوقف بحيث نتابع . ب منك أن تعلمنا بذلكحال رغبت في توقيف المشارآة، نطل
في حال قّررت االنسحاب من المشارآة في أي وقت، لن يتم تغريمك . المقابلة في يوم آخر أو نوقفها بشكل نهائي
 .  ولست ملزًما بتقديم سبب إلنهاء المشارآة

 
لضمان سرّية إجاباتك، لن يتم إرفاق اسمك أو غيره . أوّد تسجيل المقابلة حفاًظا على دّقة المعلومات التي ستقّدمها

سيتّم االحتفاظ ). إال في حالت طلبت أن تعزى أجوبة معّينة لك(من المعلومات التي تعّرف بهوّيتك باألجوبة 
ويتر محمي بكلمة مرور، وسيكون الوصول إلى هذه بكافة الكودات والبيانات في درج مقفل وفي جهاز آمب

سيتم إتالف آافة البيانات بعد .  البيانات محصوًرا بالباحث األول والباحثين الذين يعملون معه في هذا المشروع
. ستتم المحافظة على خصوصّيتك في آافة البيانات المكتوبة والمنشورة الناجمة عن هذه الدراسة. خمس سنوات
 ت ذات الصلةالمقاال/في تقريرنا أو الدراساتاألمور التي تعّرف بهوّيتك اسمك وغيرها من خدام لن يتم است

 . المعّدة للنشر، إال في حال شئت ذلك
 

في حال  راودتك، أسئلة، مخاوف، أو شكاوى حول هذه . في حال لديك أي أسئلة، يمكنك أن تطرحها اآلن
 :من خالل العنوان التاليي أن تتواصل معيمكنك في وقٍت الحق، الدراسة 

 
 دينا آيوان

  )SOAM(والدراسات اإلعالمّية  واألنثروبولوجيا االجتماعّيةقسم العلوم 
 الجامعة األميرآّية في بيروت

 شارع رياض الصلح،
 11072020بيروت، 

 لبنان
 dk32@aub.edu.lb: بريد إلكتروني

 X3836 01350000 961+: هاتف
 

عاّمة  أي مخاوف، شكاوى، أو أسئلةحال آان لديك   في حال لم تكن راضًيا عن آيفية تنفيذ هذه الدراسة، أو في 
والسلوآّية  االجتماعّيةالعلوم  –حول البحث أو حقوقك آمشارك، يمكنك التواصل مع مجلس المراجعة المؤّسسّية 

)SBSIRB(  في الجامعة األميرآّية في بيروت عبر العنوان التالي: 
 

 الجامعة األميرآّية في بيروت
 F15 0236-11 : صندوق بريد

 11072020رياض الصلح، بيروت 
 لبنان
 (5445) 374374 1 00961: هاتف
 738025 1 00961: فاآس

 irb@aub.edu.lb: بريد إلكتروني
 

 :العنوان التالي كتب اإلقليمي لمنّظمة أوآسفام عبرهذا ويمكن التواصل مع الم
 البرنامج اإلقليمي للعدالة الجندرّية

 منظمة أوسكام البريطانّية
 4-1وصّلي، الطوابق بناية م

 شارع الحمرا، بيروت
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 هل أنت مهتّم بالمشارآة في هذه الدراسة؟

 
 موافقة على تسجيل المقابلة

 السؤال التالي قبل المباشرة  بأي تسجيلُيطّرح 
 هل تسمح لي بتسجيل المقابلة؟

 
 موافقة على استخدام مقتطفات من المقابلة

من هذه المقابلة في تقرير الدراسة، أو في مقاالت أو عروض عن هذا ) اقتباس(أوّد أن أورد بعض المقتطفات 
 سوف يتم استخدام اسم وهمي لحماية هوّيتك. العمل

 ح لي باستخدام مقتطفات من هذه المقابلة؟هل تسم
 

 موافقة على استخدام اسمك
 .قد تفّضل أن نستخدم اسمك الحقيقي في العروض والمقاالت المرتبطة بهذا البحث

 هل ترغب في أن يتم استخدام أسمك في العروض الشفهّية والملفات الكتابّية الناتجة عن هذا البحث؟
 

 مقابلةتثبيت الموافقة على تسجيل ال
 )يتم طرح السؤال بعد البدء بالتسجيل(

 هل يمكنني أن أسّجل المقابلة؟
 

 قرأت المعلومات أعاله، أنا أفهمها وأوافق على المشارآة في الدراسة البحثّية
 :المشارآة وتسجيل المقابلةالموافقة على 
 :.......................................التاريخ...........:...........................................................اسم المشارك

 :الموافقة على استخدام االسم الحقيقي
 :.......................................التاريخ:......................................................................اسم المشارك

 
 الشفهّيةاستمارة الموافقة : 7الملحق رقم 

 استمارة الموافقة الشفهّية
 )focus groups(المشارآين في مجموعات الترآيز 

 
 في األردن، لبنان، والعراقالنسائّية المشارآة والقيادة : اسم المشروع

 االنتقال من التغيير الفردي إلى التغيير الجماعي
 

،)باحث مشارك(، مي فرح )باحث أّول(دينا آيوان   
  في الجامعة األميرآّية في بيروت )SOAM(والدراسات اإلعالمّية  واألنثروبولوجيا االجتماعّيةقسم العلوم 

 بيروت، لبنان
 

 االجتماعّيةقسم العلوم أنا باحثة في .... ). مي فرح، اسم الباحثين المساعدين(اسمي دينا آيوان . مرحبا
 أوّد دعوتك للمشارآة في. في الجامعة األميرآّية في بيروت )SOAM(والدراسات اإلعالمّية  واألنثروبولوجيا
الهدف من هذه الدراسة هو .  في األردن، لبنان، وشمال العراقالنسائّية حول المشارآة والقيادة  دراسة بحثّية

استكشاف العوامل التي تسهم في استمرار عدم المساواة بين الجنسين، واستكشاف آراء ومواقف الرجال والنساء 
 .  في المجتمعالنسائّية حول المشارآة والقيادة 

 
ما سيحصل  ي إلى دعوتك إلى المشارآة، وأن أشرحقبل أن نبدأ، أوّد أن أشرح في دقيقتين السبب الذي يدفعن

من مجموعة من خمس إلى عشر نساء ، ضأطرح عدد من األسئلة وسوف نناقش سوف. هاللمعلومات التي ستقّدم
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يمكنك مقاطعتي في أي وقت لطرح . رأيك في المواضيع التي سأطرحها) و رجال في حال مجموعة رجالأ(
 .األسئلة

 
أنا أنّفذ هذه الدراسة ضمن مشروع بحثي في الجامعة األميرآّية في بيروت يتم بتفويض من منّظمة أوآسفام، 

سوف أتحّدث مع نساء ورجال في مجموعات . وهي منّظمة إنسانّية تعمل مع المجتمعات المحلّية في المنطقة
في مجتمعاتهم، في لبنان، واألردن، ة النسائّيلسبر غور خبراتهم ومواقفهم حيال موضوع المشارآة والقيادة 

لبنان، جبل (مجموعة في لبنان مقّسمة على أربعة مناطق  40إّن عدد المجموعات هو حوالى . وشمال العراق
هذا ). إربيل(في العراق  10، و)في عّمان والزرقاء(مجموعة في األردن  20، )لبنان، صيدا، والنبطّية

رجال ونساء  –) stakeholdersأو " أصحاب العالقة"ير إليهم بمصطلح نش(وسأتحّدث أيًضا مع قادة ونشطاء 
سوف . أشخاص في العراق 10شخص في األردن، و 15شخص في لبنان،  40في البلدان الثالثة، حوالى  –

وأطلب منهم النسائّية أسأل أصحاب العالقة عن آرائهم حول الحواجز والمسّهالت في موضوع القيادة والمشارآة 
سوف يتم استخدام هذه المعلومات إلعداد تقرير . أمثلة عن االستراتيجّيات والمبادرات التي حّققت النجاحتقديم 

سوف يتم . ُيرّفع إلى منّظمة أوآسفام، وسُيسَتخدم في المقاالت األآاديمّية المعّدة للنشر، وفي العروض االآاديمّية
في آافة التقارير تي يقّدمونها في أعمال التحليل ال وسرّية المعلوماتالمحافظة على خصوصّية المشارآين 

يرجى العلم أّنه ال يمكن  .الخطية المعّدة للنشر التي سيتم فيها تحليل البيانات التي سيتم جمعها في هذه الدراسة
إن آنت توافق على أن  . ضمان السرية التامة حيث أّن هذا األمر يعتمد على المشارآين اآلخرين في المجموعة

ذآر بحيث لن يتم أورد في التقرير مقتطفات من هذه المقابلة، سوف أستخدم أسم وهمي آبديل عن االسم الحقيقي 
جمعها من التي سيتم سيتم االحتفاظ بالبيانات . اسمك إلى جانب أي شيء تقوله، إال في حال طلبت ذلك تحديًدا

ُتّطَبق . فريق البحثة األميرآّية في بيروت، ولن يتم التداول بها خارج خالل هذه الدراسة بشكل آمن في الجامع
التي سيتّم جمعها إجراءات اإلشراف والتدقيق على سجالت األبحاث في الجامعة، في حال التدقيق على البيانات 

 .  في هذه الدراسة، فإّن هذا التدقيق لن يمّس بسرّية البيانات
 

أن تسحب موافقتك  ، ويحّق لكالمشارآة هي طوعّية بالكامل. سيتم توفير المرّطبات .ساعة تقريًبالمشارآة مّدة ا
ومن أن تنسحب في أي وقت من دون أن يترّتب عن ذلك أي غرامة أو خسارة للمنافع التي هي حقٌّ لك،  أو

ّية في بيروت، دون أن يؤّثر ذلك بعالقتك مع الجامعة األميرآية في بيروت، المرآز الطبي في الجامعة األميرآ
نعتبر أّن المخاطر المترّتبة عن المشارآة في هذه الدراسة هي مخاطر دنيا حيث أّنه لن يتم . أو منّظمة أوآسفام

ما من منافع مباشرة من المشارآة في هذه  .قت على استخدام مقتطفات من حديثكذآر اسمك في حال واف
الدراسة، ولكننا نأمل بأّن يوّفر المشروع البحثي هذا فرصة آمنة للتفكير في المسائل التي تواجه موقع وأدوار 

نتّوقع بأن تستخدم منّظمة أوآسفام . المرأة في المجتمع، وآيف تنعكس هذه األمور على القيادة والمشارآة النسائّية
 . في لبنان، واألردن، والعراقالنسائّية ذا البحث في مشاريعها العملية الهادفة إلى تعزيز المشارآة نتائج ه

 
. في أي وقت من األوقات وألي سبٍب آان، نطلب منك عدم اإلجابةأي سؤال  على عدم اإلجابةفي حال فّضلت 

تأخذ استراحة، أن تتّوقف بحيث نتابع يمكنك أن . في حال رغبت في توقيف المشارآة، نطلب منك أن تعلمنا بذلك
في حال قّررت االنسحاب من المشارآة في أي وقت، لن يتم تغريمك . المقابلة في يوم آخر أو نوقفها بشكل نهائي
 .  ولست ملزًما بتقديم سبب إلنهاء المشارآة

 
اتك، لن يتم إرفاق اسمك أو غيره لضمان سرّية إجاب. أوّد تسجيل المقابلة حفاًظا على دّقة المعلومات التي ستقّدمها

بكافة الكودات والبيانات في درج مقفل وفي جهاز سيتّم االحتفاظ . ات التي تعّرف بهوّيتك باألجوبةمن المعلوم
آمبويتر محمي بكلمة مرور، وسيكون الوصول إلى هذه البيانات محصوًرا بالباحث األول والباحثين الذين 

ستتم المحافظة على خصوصّيتك . يتم إتالف آافة البيانات بعد خمس سنواتس.  يعملون معه في هذا المشروع
األمور التي اسمك وغيرها من لن يتم استخدام . في آافة البيانات المكتوبة والمنشورة الناجمة عن هذه الدراسة

 . للنشر المقاالت المعّدة/في تقريرنا أو الدراساتتعّرف بهوّيتك 
 

راودتك، أسئلة، مخاوف، أو شكاوى حول هذه في حال . نك أن تطرحها اآلن، يمكفي حال لديك أي أسئلة
 :من خالل العنوان التاليأن تتواصل معي يمكنك في وقٍت الحق، الدراسة 
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 دينا آيوان

  )SOAM(والدراسات اإلعالمّية  واألنثروبولوجيا االجتماعّيةقسم العلوم 
 الجامعة األميرآّية في بيروت

 شارع رياض الصلح،
 11072020بيروت، 

 لبنان
 dk32@aub.edu.lb: بريد إلكتروني

 X3836 01350000 961+: هاتف
 

عاّمة  أي مخاوف، شكاوى، أو أسئلة حال آان لديكفي حال لم تكن راضًيا عن آيفية تنفيذ هذه الدراسة، أو في 
والسلوآّية  االجتماعّيةالعلوم  –حول البحث أو حقوقك آمشارك، يمكنك التواصل مع مجلس المراجعة المؤّسسّية 

)SBSIRB (في الجامعة األميرآّية في بيروت عبر العنوان التالي: 
 

 الجامعة األميرآّية في بيروت
 F15 0236-11 : صندوق بريد

 11072020رياض الصلح، بيروت 
 لبنان
 (5445) 374374 1 00961: هاتف
 738025 1 00961: فاآس

 irb@aub.edu.lb: بريد إلكتروني
 

 :هذا ويمكن التواصل مع المكتب اإلقليمي لمنّظمة أوآسفام عبر العنوان التالي
 البرنامج اإلقليمي للعدالة الجندرّية

 منظمة أوسكام البريطانّية
 4-1الطوابق بناية موصّلي، 

 شارع الحمرا، بيروت
 

 هل أنت مهتّم بالمشارآة في هذه الدراسة؟
 

 موافقة على تسجيل المقابلة
 بأي تسجيل المباشرة ُيطّرح السؤال التالي قبل

 هل تسمح لي بتسجيل المقابلة؟
 

 موافقة على استخدام مقتطفات من المقابلة
قابلة في تقرير الدراسة، أو في مقاالت أو عروض عن هذا من هذه الم) اقتباس(أوّد أن أورد بعض المقتطفات 

 سوف يتم استخدام اسم وهمي لحماية هوّيتك. العمل
 هل تسمح لي باستخدام مقتطفات من هذه المقابلة؟

 
 موافقة على استخدام اسمك

 .قد تفّضل أن نستخدم اسمك الحقيقي في العروض والمقاالت المرتبطة بهذا البحث
 يتم استخدام أسمك في العروض الشفهّية والملفات الكتابّية الناتجة عن هذا البحث؟هل ترغب في أن 

 
 تثبيت الموافقة على تسجيل المقابلة

 )يتم طرح السؤال بعد البدء بالتسجيل(
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 هل يمكنني أن أسّجل المقابلة؟
 

 .ال داعي  لتوقيعك، سنسّلمك نسخة من استمارة الموافقة هذه موّقعة من الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسائّيةالمشارآة والقيادة ال وجهتقف في التي اآلراء حول المعّوقات وجهات النظر وجداول : 8الملحق رقم 
 

 :أصحاب العالقة في لبنان
 مجتمعي شخصي

  رجال ونساء –عدم معرفة الحقوق 
 الخوف من التغيير 
 المجتمع/النتقاد من العائلةالخوف من التعّرض ل 
  تعّدد /المسؤوليات المنزلية/ الرجلغياب الدعم من

 األدوار والمسؤولّيات
 

 آلفة النقل مثًال –فقه االفقر والضغوط التي تر 
 األمني/الوضع السياسي 
 النظرة الذآورّية 
 اعتبار  – جندرّيةالقيود المتمّخضة عن األدوار ال

 السياسة دور ذآوري
  ثقافة العارالعائلّيةالضغوط ، 
 المواطنة، الديمقراطّيةغياب مفهوم / الطائفية 
  قضايا لم يتم االعتراف بهاوجود 

مؤسساتي/بنيوي  استراتيجي 

  ما من / أمام وصول المرأة مؤّسساتّيةحواجز
 غير شمولية السياسّيةاألحزاب / نسائّيةآوتا 

  الحكومّية الموضوع ليس من األولويات 
 عدم توافر القوانين التي تحمي المرأة 
  على الرغم من (إلى العدالة عدم إمكانية الوصول

 )إمكانية الوصول إلى المحاآم
 "زجاجيالسقف ال" 
 أن تحّدد  الجهات المموّلة للمجتمع المدني تحاول

 فة شريكال تتصّرف بص/ األجندات
 

 عدم وجود شبكات مهنّية /التعاضد بين النساء عدم
 للنساء

 المبادرات/عدم التنسيق بين المجموعات 
 الجندر (ستحّبة استخدام مصطلحات غير م

 ، التخّوف من وجود أجندة أجنبّية...)مثًال
 ما بين أجندات األآاديميين وأجندات جاذب الت

 المهنيين
 تنّمر/مضايقاتنطوي على ت ةالمهني لبيئةا 
  حقيقةعلى  الدولّيةالجهات المانحة اطالع عدم 

 المسائل
  استخدام خطابات حقوق االنسان لتنحية خطابات

 حقوق المرأة
 في رحمة /حماية الالجئين خارج حماية الدولة

 ميليشيات المخيمات
 

 :مجموعات الترآيز في لبنان
 



    60|  صفحة

  المعّوقات بحسب رأي مجموعات الترآيز في بيروت 

 شخصي (رجال) شخصي (نساء)

 التوازن إقامة عدم حال في الذنب/بالمسؤولة داخلي حس •
 األدوار مختلف بين

 األمور هذه باتجاه دفعني ال النساء •

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)

 المرأة تنّقالت على القيود •
 الجنسي التحّرش من خوفال •
 األدوار مختلف بين توازن بإقامة توقعات •
 عاطفّية المرأة( بيولوجّيةال المعطيات تفسير سوء •

 )بطبيعتها
 الوقت نفس في ومتحّرر محافظ لبنان •
 الدين تفسير سوء/الدين •
 الدونّية داخلّيةال نظرةال •
 العائلة •

 المرأة تنّقالت على القيود •
 المرأة )بتولية( حماية بضرورة نظرةال •
 الدين تفسير سوء •
 التعليم في النقص •
 غيابهّن أن إلى أشار البعض( أةالمر حقوق عن عاتالمداِف •

 )سلبي أمر

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)

 ءأسو شروط/ظروف وفق يعملن النساء بأّن ةنظر وجود •
 )المهاجرات المنازل عامالت سيما ال( الرجال من

 المنازل عامالت و الالجئات ضد التمييز ويشمل( تمييزال •
 )المهاجرات

 العمل مكان في الجنسي للتحّرش التعّرض خطر •
 آانت إذا فقط القيادّية المراآز إلى المرأة تصل( المحاباة •

 )السلطة في لرجل قريبة
 

 الطائفية •
 المدني المجتمع في االنشقاقات •

 

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)

 السلبّية للقضايا اإلعالمّية التغطية • 
 اإلعالم في جنسّية آسلعة المرأة تقديم •

 

 
 
 
 
 

  المعّوقات بحسب رأي مجموعات الترآيز في جبل لبنان 

 شخصي (رجال) شخصي (نساء)

 التوازن إقامة عدم حال في الذنب/بالمسؤولة داخلي حس •
  األدوار مختلف بين

 هو إنما المرأة آسب بأّن شعورهم أو رجالال مواقف •
 لهم  تهديٌد

 الشرف خسارة من خوف •

 الصفات أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرة •
 الرجل عن المرأة تمّيز التي

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)
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 )اإلسالم خصوًصا( الدين •
 الدين تفسير سوء •
 المرأة تنّقالت على القيود •
 الرجال لدى نقصال عقدة •
 ذآورّيةال الثقافة خلف هي تقاليدال/عاداتال •
 التعليم/الزواج دور من المواقف •
 عّدة بين التوازن إقامة من المرأة تتمكن بأن توقعاتال •

 أدوار
 واللفظي الجسدي – العنف •

 )اإلسالم خصوًصا( الدين •
 الدين تفسير سوء •
 الذآورّية الثقافة خلف هي التقاليد/العادات •
 )متطّرفات( المرأة حقوق عن المدافعات •
 التعليم في نقص •

  

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)

  الطائفّية •

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)

  اإلعالم في جنسية آسلعة المرأة عرض • اإلعالم في جنسية آسلعة المرأة عرض •
 الغربي الحقوق الخطاب •
 رجال استخدام السياسة، رجال ملك اإلعالم وسائل •

 لإلعالم السياسة

 
 

  المعّوقات بحسب رأي مجموعات الترآيز في صيدا 

 شخصي (رجال) شخصي (نساء)

 التوازن إقامة عدم حال في الذنب/بالمسؤولة داخلي حس •
  األدوار مختلف بين

 المستقبلي والزوج الزوج توّقعات •

  األمور هذه باتجاه يدفعن ال النساء •
 الصفات أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرة •

 الرجل عن المرأة تمّيز التي
 السيطرة فقدان من لالرج خشية •

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)

 المرأة تنّقالت على القيود •
 المرأة تعليم / الزواج دور من المواقف •
 اإلسالم /الدين تفسير سوء •
 الدين إلى باالستناد القانون في التمييز •
  الذآورّية الثقافة خلف هي التقاليد/العادات •
 عّدة بين التوازن إقامة من المرأة تتمكن بأن توقعاتال •

 أدوار
 الجنسّية /الجندر األمور على طالعاال عدم •
 منزلي عنف •

 اإلسالم /الدين تفسير سوء •
 ذآورّيةال الثقافة •
 العائلّية الضغوطات •
 المسائل بهذه الوعي عدم •

 

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)

 طائفّيةال •
 الحكومّية المؤّسساتب اإليمان عدم•

 الحكومي الدعم غياب •

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)
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 لإلطار أهمّية رتِع ال المنّظمات/ الحكومّية غير المنّظمات •
 األرض على القائمة المسائل/المحّلي

 أهمّية تعير ال المنّظمات/ الحكومّية غير المنّظمات •
  األرض على القائمة المسائل/لإلطار

 اإلعالم في جنسية آسلعة المرأة عرض •

 
 

 المعّوقات بحسب رأي مجموعات الترآيز في النبطّية

 شخصي (رجال) شخصي (نساء)

 التوازن إقامة عدم حال في الذنب/بالمسؤولة داخلي حس •
  األدوار مختلف بين

 الذآور واألقارب الزوج توقعات •

  األمور هذه باتجاه يدفعن ال النساء •
 النساء من األوامر لتلّقي الرجل ارتياح عدم •

 

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)

 المجتمع انتقادات من خوف –المرأة تنّقالت على القيود •
 )المالي االستقالل( السيطرة فقدان من الرجل خشية •
 االطفال من المزيد إلنجاب والضغوطات المبكر، الزواج •
 عّدة بين التوازن إقامة من المرأة تتمكن بأن توقعاتال •

 أدوار

 الدين •
 )تحديًدا اإلسالم( الدين تفسير سوء •
 مع صراع إلى يؤدي ما الغربية، بالمفاهيم المرأة تأّثر •

 الرجل
 الذآورّية الثقافة خلف هي التقاليد/العادات •

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)

 االقتصادي االستغالل •
 المتاحة العمل فرص في محدودّية •
 طائفّيةال •

 

 المدني المجتمع في االنشقاقات •
 )المؤّسسات فساد خصوًصا( فسادال •
 الحكومي الدعم غياب •

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)

 مفهوم الحقوق أّن إلى أشرن الحقوق، عن سئلن عندما •
 "غربي"
 
 

 لإلطار أهمّية تِعر ال المنّظمات/ الحكومّية غير المنّظمات •
  األرض على القائمة المسائل/المحّلي

 غربي حقوقي خطاب •
 للقضايا اإلعالم تضخيم •

 
 

 أصحاب العالقة في األردن
 

 مجتمعي شخصي
 الزوج يسيطر ويشرف على المرأة 
  على مدخول المرأة ال يحّفزها على سيطرة الرجل

 العمل
 رواتب النساء أدنى من رواتب الرجال 
 المجتمع توّقعات نتيجة )التنّقالت( محدودة حرآة 

 

  توّقعات العائلةالعائلّيةالوجبات ، 
 الذهنّية القبائلّية 
 التفسيرات الدينّية 
 النقل 
 الحرآات اإلقليمّية  التشّدد في المحافظة نتيجة

 واإلسالمّية
 عدم تقديم المرأة الدعم إلى غيرها من النساء 
 ثقافة العار 
 التعليم 
 نى المساواة بين الجنسين، عاختالفات في فهم م
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 المشارآة، والقيادة
مؤسساتي/بنيوي  استراتيجي 

 ذآورّيةال 
 ضعف في تمويل قضايا حقوق المرأة والمساواة ال

 بين الجنسين
 صورّية غير جوهرّية: الكوتا 
 مفهوم المواطنة، بغّض النظر عن الدين غياب 
  المؤّسساتمترّسخ في الالنظام القبلي 
  أداة إلعاقة عمل الحكومّية اعتبار البيروقراطية

 منّظمات المجتمع المدني
  خدمات رعاية األطفال(غياب الخدمات المساندة( 

 في اإلعالم جندرّيةتهميش المواضيع ال 
 سلبي في اإلعالمالتمثيل ال 
  هي التي تحّدد الشروط الدولّيةالجهات المانحة 

 

 
 مجموعات الترآيز في األردن

 

  المعّوقات بحسب رأي مجموعات الترآيز في عّمان 

 شخصي (رجال) شخصي (نساء)

 الثقة عدم /الخوف •
 أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرةال •

 الرجل عن المرأة تميز التي الصفات
 الرجال مواقف •
 التوعية نقص •
 المنزل في – المرأة دور ازدواجية عن الناجحة الضغوط •

  العمل ومكان

  أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرةال •
 الرجل عن المرأة تمّيز التي الصفات

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)

  اإلعالم في جنسية آسلعة المرأة عرض •
 للرجل تهديد المشارآة اعتبار •
 عائليةال ضغوطاتال •
 المرأة تنّقالت على القيود •
 ...)إلخ األطفال، رعاية النقل، مثًال( المشارآة آلفة •
 العار ثقافة •

 والتقاليد والعادات القبلّية •
 المنزلية الحياة على التحديات/التهديدات •
 في المدني والمناطق الريفية المناطق بين ما الفارق •

 التغيير على انفتاحها
 

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)

 المبادرات/المنّظمات في والبيروقراطّية التمويل • 

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)

 االعتبار بعين المحلي النطاق تأخذ ال  الحكومّية المنّظمات •
 مشاريعها في

 )المهني اإلطار في( األدوار خلط •

 
 

 المعّوقات بحسب رأي مجموعات الترآيز في الزرقاء
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 شخصي (رجال) شخصي (نساء)

  أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرةال •
 الرجل عن المرأة تمّيز التي الصفات

 أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرةال •
 التفاضلّية الممّيزات

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)

 المرأة تنّقالت على القيود •
 الوعي في نقص •
 أو للمرأة، بيولوجّيةال /العاطفّية الطبيعة إلى نظرةال •

 الرجل عن المرأة تمّيز التي الصفات
 االقتصادي االستغالل •
 العار ثقافة •

 

 الدين تفسير سوء •
 قبائليةال عاداتال •
 عدم( للمرأة احتراًما هي الممارسات بعض أن اعتبار •

 )معّينة مهن في انخراطها
 ذآوري مجتمع •
 الجنسي التحّرش من خوفال •
 اإلعالم في جنسية آسلعة المرأة عرض •

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)

 الزرقاء في العمل فرص نقص •
 )الحمل احتمال بسبب( التوظيف في تمييزال •

 

 )الجنسّية قانون مثًال( القوانين في تمييزال •

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)

 لإلطار أهمّية تِعر ال المنّظمات/ الحكومّية غير المنّظمات • 
  األرض على القائمة المسائل/المحّلي

 غربي حقوقي خطاب •

 
 إقليم آردستان العراقأصحاب العالقة في 

 
  المعّوقات بحسب رأي أصحاب العالقة في إربيل 

  مجتمعي شخصي
  الرغبة المعتقدات، المواقف، عدم (المرأة نفسها

 )في المشارآة
 عدم الوعي والمعرفة 
 شعور المرأة بأّن أمنها مهّدد خارج المنزل 
 الخوف من الوقوف في وجه القافة، الدين، التقاليد 

  والوضع األمني) األحزاب(النظام السياسي 
  الصعوبات المالّية التي تواجه الحكومة والمجتمع

 المدني
  وًصا في وخص(الذين والثقافة القبلّية المحافظة

 )المناطق الريفّية
 اعتبار السياسة ميادًنا للرجل 
  العنف ضد جنس (انشار ثقافة العنف الجندري

 )معّين
 التمثيل اإلعالمي 
  جندر"الخوف من مفردة" 
 دونّية إلى المرأة، عدم أخذ المرأة على النظرة ال

 محمل الجّد
 ث، لناالزواج المبكر، تشويه األعضاء التناسلّية ل

، جرائم )العنف ضد جنس معّين(الجندري العنف 
 الشرف، المآوي، المستشفيات

  وثنائيي الميل الجنسي  ينيالمثلعدم تقبل
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والمتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين 
 LGBTQI والكوير

مؤّسساتي/ بنيوي  استراتيجي 

 نقص في خدمات رعاية األطفالال 
 عدم تطبيق القوانين 
 المدراس/المناهج 
 تمويل المشاريعنقص في ال 
  عدم استعداد الرجال للتنازل عن السلطة 
 صنع القرار/إرث ذآوري في اإلدارة 

 عدم التعاضد بين النساء 
 المبادرات/عدم التنسيق بين المجموعات 
  واتفاقية فردة الجندر، مالخوع من

 المرأة ضد جميع أشكال التمييز على القضاء
 غير آافية/أبحاث غير دقيقة  
  غير مطلعة على المسائل  الدولّيةالجهات المانحة

 المحلية، ال تفهم الوضع المحّلي
  حصر التمويل بالالجئين واألمن، ما من موازنة

 حكومّية
 المنّظمات/عدم توعية وتدريب موظفي الحكومة 

 الحكومّية غير 
 

 إقليم آردستان العراقمجموعات الترآيز في 
الترآيز في إربيلالمعّوقات بحسب رأي مجموعات     

 شخصي (رجال) شخصي (نساء)
 

 الزوج 
 المسؤوليات المنزلّية، تربية األطفال 
  المعتقدات، المواقف، عدم الرغبة (المرأة نفسها

 )في المشارآة
 ذآورّيةشرف العائلة والعار، تهديد ال 
 الخوف من الوقوف في وجه القافة، الدين، التقاليد 
 المرأة تنّقالت على القيود 
 عدم الدعم من النساء 

 شرف العائلة والعار 
 خوف المرأة على أمنها الجسدي 
 تحّرش عند تواجد المرأة بمفردها خارج المنزلال 
 العنف المنزلي 
  النساء الموجودات في مراآز صنع القرار هّن في

وفي منافسة في  الشخصّيةخدمة مصالحهّن 
 غيرهّن من النساء

 القرار غير قادرة على صنع/المرأة عاطفّية 
  

 مجتمعي (رجال) مجتمعي (نساء)
 الدين ورجال الدين 
  يوالوضع األمن) األحزاب(النظام السياسي 

 )داعش(
 ال سّيما في المناطق (محافظة القبلّية الثقافة ال

 العار). الريفّية
  انتشار العنف الجندري 
 نظرة سلبية في صفوف النساء والرجال 
 التمثيل اإلعالمي 
  جندر"الخوف من مفردة" 
  ،دونّية النظرة العدم أخذ المرأة على محمل الجّد

 إلى المرأة
 ث، لناالزواج المبكر، تشويه األعضاء التناسلّية ل

، جرائم )العنف ضد جنس معّين(العنف الجندري 
 الشرف، المآوي

 عرض المرأة آسلعة جنسّية 
  عدم قدرة المرأة على الوصول إلى المحاآم

 ومراآز الشرطة

 مقارنُة بالتقاليد المسيحية(قبلية التقاليد ال 
 الدين وسوء تفسير الدين، رجال الدين 
 الفقر 
  الحكومّية غير  المنّظماتعدم فعالية 
  بمفهوم المساواة بين  السياسّيةعدم إيمان األحزاب

 "صورّية"الجنسين، ممارسة 
 ثقافة العار 
 النظر إلى المرأة آسلعة 
 القمع الجنسي 
 التعليم 

 بنيوي/مؤّسساتي (رجال) بنيوي/مؤّسساتي (نساء)
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 عدم تطبيق القوانين 
 المدارس/المناهج 
 قوانين تستند إلى الشريعة ُتَطبَّق على الجميع 
 حرآة المرأة دالقوانين تقّي 
  عدد الرجال في مراآز السلطة وصنع القرار

 أعلى من عدد النساء

  عدم وجود قوانين آافية لحماية المرأة، عدم تطبيق
 تحمي المرأةالقوانين التي 

 الشرطة على يدلالستغالل الجنسي  تعّرض المرأة
 عدم وعي السلطات بموضوع الجندر 

 

 استراتيجي (رجال) استراتيجي (نساء)
  يمكن للمرأة أن تنجح إال بدعم حزبيال 
  جودة النساء اللواتي يصلن إلى السلطة بموجب

 نظام الكوتا
  االنتخابّيةفي العملية النسائّية ضعف المشارآة 
 المنّظماتضعف التنسيق بين الجهات المانحة و 

 بعد عن المجتمع/ المحلّية الحكومّية غير 

 عدم تطبيق المساواة الدستورّية 
  والناس الحكومّية  المؤّسساتمسافة بين وجود 
  حاالت /محدودّية في المآوي والمساعدة القانونّية

 استغالل في المآوي
 تعمل من ةير فّعالمنّظمات المجتمع المدني غ ،

 أجل المال فقط
 الحزب  مات المجتمع المدني تحتاج إلى دعممنّظ

 الحاآم
  غير  المنّظماتاالنفاق ال يتم بشكل فّعال في

 الحكومّية 
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خرى، أو األظروف ال من أيفي لنسخ افي حال . األثرومعرفة معهم ألغراض تقييم ستخدامات آافة هذه اإل ق أن يتم تسجيلقوحال

لقاء  ترخيص وقد يتم فرض رسومالحصول على ، يجب اأو تعديله افي مطبوعات أخرى أو ترجمته النصوص إلعادة استخدام
 . policyandpractice@oxfam.org.uk البريد اإللكترونيعنوان الكتابة ل ُيرجى. ذلك
 

عنوان البريد  على أبيغيل بالدوماس ةالدآتورمراسلة  لمزيد من المعلومات حول القضايا التي أثيرت في هذه الورقة يرجى
 .www.oxfam.org  زيارة الموقع اإللكترونيأو    ABaldoumas@oxfam.org.ukاإللكتروني

  
 .في وقت النشر ةصحيح يهه الوثيقة المعلومات الواردة في هذجميع 

 
 المعياري الدولي الرقم تحت والنسخة اإلنكليزية ُمسجلة  2016آذار /بريطانيا في مارسمنظمة أوآسفام عبر  الوثيقةهذه شرت ُن

 . ISBN  978-0-85598-725-1للكتاب
 

 .، المملكة المتحدةOX4 2JYأوآسفام، أآسفورد،  مبنى منظمة، بريطانيا أوآسفام
 

 .(SC039042) واسكتلندا) 202918 رقم تسجيل(هي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز بريطانيا أوآسفام 
 

 .في منظمة أوآسفام الدولية ةعضو يه بريطانيا أوآسفام
 
  لمساهمة في النقاش حول التنميةلنتائج البحوث وومشارآة قد تم تطوير هذا التقرير بمساعدة من منظمة أوآسفام من أجل تبادل ل

ل بالضرورة مِثلية المؤلف وال ُتمحتوى ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي من مسؤوال. اإلنسانية اتالممارسو والسياسات
 .منظمة أوآسفامالرسمية لنظر الوجهات 

 

  


