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2012سبتببب بت  ببب بببب3ابعبد   ب ببب  1ابعب      ب     

 اجعله حقيقة

 نشرة عدالة النوع االجتماعي والتعددية

 م حتاببكمب....

في الطبعة األخيرة من نشرة عدالة النوع االجتماعي والتعددية لهيئة كير الواليات المتحدة األمريكية. تتضمن النشرة تأمالت في 

إشراك الرجال والصبيان في برامجنا الخاصة بالنوع االجتماعي. وليتم تضمينها في العدد القادم، رجاء إرسال أفكار أو تحديثاتك 

إلى دوريس بارتل، المدير المسؤول عن النوع االجتماعي والتمكين في قسم الموارد البشرية واإلدارة، على  2102نوفمبر  5بحلول 

dbartel@care.org  أو أليسون بيردن، مستشارة برنامج عدالة النوع االجتماعي والتعددية في قسم خدمات الدعم العالمي على

aburden@care.org.  

ب     مب بببابألب  ف   بببتبوب بألبببابكببب بكب بببءبفب ببب ب بكبفبببلبببابأبببقبببببب    ببب     ببب    ابببابع ب    ب ببب ب ببب ب    ت  بابببابع  ب باب ب  فببب

 ق  ب  ش ابر ي   ببب بألب ب   ببب
  

عند التفكير في األبوة، تبادر ذهني أوال إلى الصورة التي تراها هنا. هذه الصورة تحكي أحد أبرز العالمات في 

 حياتي.

وكأب وطبيب، أجدني من الناحية الشخصية والمهنية متحمسا لتوفير الرعاية الصحية لألمهات. ولكن من أجل 

ازدهار األسر، يتعين على جميع اآلباء المشاركة في عملية الوالدة وفي تربية األطفال، ويجب على صانعي 

أفكر في عمل زوجتي، وبعد ذلك أفكر في النساء الالتي ساعدتهن على الوالدة  في المناطق 

الفقيرة أو الريفية في بيرو. هناك العديد من العراقيل هنا أمام تجربة والدة آمنة وسعيدة. فعلى 

سبيل المثال، يمنع اآلباء من دخول غرف الوالدة في جميع المستشفيات العامة. أتذكر كم كان  

الخوف يتملك الكثير من الريفيات في جبال األنديز البيروفية عندما لم يسمح لهم لشركائهن في 

 البقاء معهن أثناء الوالدة.

وينبغي أيضا أن يكون اآلباء أكثر اهتماما ومشاركة في رعاية صحة زوجاتهم واألطفال حديثي 

الوالدة. وفي مناطق السكان األصليين خاصة، تعتبر صحة األم "قضية نسائية"، ويرجع ذلك 

 جزئيا إلى ثقافة "الرجولة" السائدة في جميع أنحاء البالد.

لقد سمعت مرات عديدة في عيادات التوليد "تهانينا! هذا طفلك. لقد أصبحت أبا اآلن". لكن األمر 

ليس كذلك: فاألبوة ال يبدأ مع وصول الطفل بل مع لحظة تأكد الزوجين من قدومه، وينبغي أن 

يكون األمر عمال جماعيا من البداية. ويجب على الرجال أن يضعوا في اعتبارهم أن االرتباط 

 مع أطفالهم المستقبليين يبدأ خالل فترة الحمل.

أتذكر كيف كنت ألتهم الكتب والمجالت حول كيفية التحضير لوصول طفلنا. وأردت أن أكون مفيدا في تعزيز صحة األم الحامل. وعالوة على 

ذلك فقد أردت التواصل مع طفلنا، وجعله بعرف أن هناك زوجين محبين ينتظران قدومه بحماس. لكن الكتب والمجالت كانت تخاطب األمهات  

 فقط، لذلك يجب أن هناك بعض التركيز على أدوار اآلباء أيضا.

هناك تغييرات هامة تحدث بين شباب جبال األنديز. فالرجال أصبحوا يتعلمون كيفية تقاسم هذه العملية مع زوجاتهم أو شركائهم. وباتت  

 المجتمعات أيضا تضغط على المستشفيات العامة للسماح بجود األب أثناء الوالدة.

 

يةة  رعةا والرعاية الصحية اآلمنة والمحترمة لألمهات ليس فقط تجلب السعادة لألسر، بل هي المحرك الرئيسي للتقدم في المجتمع. أما عدم كفايةة الة     

وة الصحية لألمهات الجدد فهو ظلم للعالم الحديث وانتهاك لحقوق اإلنسان. ومن أجل سد هذه الفجوة، من الضروري أن يتخذ صانعوا السياسة خطة  

 إلى األمام في هذا الصدد، وأن يكون اآلباء شركاء في هذا التقدم.

زوجتي دونيسكا وأنا نبتسم ونحمل طفنا الجديد في غرفة 

 العمليات 

 

  dfatherhoo-http://mama.imow.org/bigideas/evolving: لقراءة هذا المقال بالكامل، يرجى الرجوع إلى ويكي النوع االجتماعي على 

mailto:dbartel@care.org
http://mama.imow.org/bigideas/evolving-fatherhood


 ا ج ع ل ه   حةقةيةقةة 

تدز زباع   كباع ائ ةب   باع  اطفبمفبخاللباع فب اعث اقةب

اعيدتفةب.....بت األببمفبمتا ألاتبإ  اكباع جالبقببس  الركاب

 ب  م

 ب  ا بسفنف ف اتنبب

  

EMERGE   هي مبادرة لهيئة كير الدولية في سري النكا إلشراك الرجال

 2102والشباب في تعزيز عدالة النوع االجتماعي في مجتمعاتهم. وفي فبراير 

مجوعتان لمنتدى المسرح تتألفان من رجال ونساء من  EMERGEشكلت 

المجتمع. وتقدم كل مجموعة خدماتها لجمهور يتحدث إما باللغات الرئيسية، أو 

يضع في االعتبار التنوع الثقافي والعرقي في البالد. وساعدت هاتان 

المجموعتان على خلق حوار حول اآلثار المترتبة على العنف القائم على النوع  

االجتماعي والوقاية منه. ولكن نفوذهما زاد وفي ستة أشهر فقط أصبحت لهما 

شعبية كبيرة، حيث عمال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في سريالنكا 

عرضا مسرحيا بشأن العنف المنزلي والتمييز والعنف القائم على  01ونفذوا 

 النوع االجتماعي في مكان العمل، ومساءلة الدولة الخ.

بالنسبة لي كان منتدى المسرح عمال فريدا من نوعه ألنه يشكل عالقة بين 

الدعوى القائمة على المواطن و الصور التعبيرية القائمة على األدلة والتي يتم 

 توجيهها من خالل فن األداء.

 

ومنتديات المسرح هي مبادرات نابعة من الداخل ذات ملكية جماعية تعطي 

المجتمعات اختصاص معالجة القضايا التي تعوق رفاههم. وبذلك فهي شكل 

جديد من أشكال الدعوة القائمة على المواطن أو النشاط الذي يهدف إلى الدفاع 

عن حقوق الفئات الضعيفة وتحويل العالقات. والمسرح يقوم بذلك عن طريق 

القائمة على األدلة لخلق حوار تفاعلي. وبعبارة التعبيرية  استخدام الصور

أخرى، فإن المسرح يجمع معلومات مباشرة حول القضايا السائدة في المجتمع 

 ويحولها قضية إلى عروض مسرحية.

ويحكي العرض األول القصة يليه عرض ثان يدعى فيه الجمهور على التدخل 

من أجل تغيير الوضع ومعالجة هذه المسألة. ونتيجة لذلك، يصبح دعوتهم على 

 .تشاركية وجماعية

والجانب األكثر أهمية هو استخدام صور قوية. فالصور التعبيرية تصبح لغة 

الجميع، بغض النظر عن مستوى التعليم أو الطبقة االجتماعية. وفي كتاب "تعليم 

المقهورين" لفريري أعطى الكاتب أهمية لتحديد المواضيع التي يمكن أن تيسر 

مناقشات 'مجموعة الثقافة" للجميع، بغض النظر عن مستوى التعليم. ويخلق 

منتدى المسرح هذه الفرصة باستخدام لغة مشتركة إلبراز القضايا الحيوية التي 

 تتطلب انتباه المجتمعات ومقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين.

وكان من بين العروض التي رأيتها عن أم تترك عائلتها وتهاجر بحثا عن عمل 

في بلد آخر وتترك ابنتيها مع أب سكير. وفي النهاية يقوم صديق لألب 

باغتصاب االبنة الكبرى مما يؤدي بها إلى االنتحار. وأبرزت هذه القصة 

الموقف االستبدادي النمطي لألب داخل األسرة. فهو يفخر بنفسه لكونه المعيل 

ولكن على الرغم من ذلك يستغل زوجته وبناته لشراء الكحول. وينجح هو 

وصديقه في اقناع زوجته بالذهاب إلى الخارج وبعد ذلك تقع ابنته فريسة 

للصديق. قد يكون من الصعب تفسير الذكورة وكيف تؤثر علينا، ولكن هذه 

القصة تصدت لهذه المسألة وتشاركت مع الجمهور لتبين كيف أن أشكال 

اب بببحب ب بلبببابعب بجبابلبببقببببب  ف   ةبببء فب ب ببقب   ألب ب ب ابعبب      بب ب  بب    بم  

  

"لم يعد الرجال أغلبية في كير أتالنتا؛ وهذا أمر مزعج 

قليال" "لقد أصبحت كير منظمة نسائية؟ التي ال تترك لي 

كرجل" هذه عينة من همسات سمعتها بين الموظفين الذكور 

. وبوصفي موظفا ذكرا في كير، 0202في كير خالل عام 

 كنت أتساءل إذا كان بإمكاني تشارك أي من هذه اآلراء.

وكمستشار لبرنامج عدالة النوع االجتماعي وميسر للموارد 

البشرية، كنت أتساءل أيضا: هل يكون لي دور في تناول 

هذه األفكار التي أنا متأكد من أن الكثير من الرجال في كير 

يتقاسمونها؟ وقررت أن أفعل. لم أكن أعرف فقط من أين 

أبدأ. اعتقدت أنه قد يكون من المنطقي تنظيم اجتماع للرجال 

فقط الستكشاف بعض هذه األفكار. وكانت  -في كير 

المشكلة الوحيدة أن الرجال ال يتحدثون؟ لقد نشأت في ثقافة 

)أمريكية( القاعدة العامة فيها أنه من غير المفترض أن 

يبوح الرجال بمشاعرهم "الرقيقة". فليس هناك مجال 

 للعواطف الحقيقية بين الرجال في مكان العمل.

وبسبب هذه المشاعر، قررت عدم عقد اجتماع منظم. وبدال 

من ذلك، قررت فقط إيجاد مساحة يمكن فيها للموظفين 

الذكور في كير القدوم والتحدث عن مجتمع الرجل في كير. 

وبعثت رسالة بالبريد اإللكتروني إلى الرجال الذين أعمل 

معهم في كير أتالنتا أدعوهم فيها إلى القدوم في وقت وجبة 

غداء والتحدث عن وضعها كرجال في الهيئة. وقمت  أيضا 

 بتوزيع نشرات إعالنية بعنوان " حديث الرجل".

رجال. وكما كنت أتوقع،  02وفي "اللقاء" األول كنا حوالي 

دقيقة انصب الحديث عن الرياضة والبيرة  01في أول 

والعمل، حتى سال أحدهم أخيرا : "لماذا نحن هنا 

بالضبط؟". في هذه اللحظة ساد صمت تام أرجاء المكان. ثم 

إنني قلت إنني أعتقد أنه قد يكون من المفيد مناقشة ما الذي 

يعنيه أن تكون رجال يعمل في هيئة كير . ثم ساد صمت 

آخر المكان، إلى أن قال أحدهم، "هذا أمر مثير لالهتمام ... 

حسنا، أريد أن أبدأ. لدي مديرة جديدة. وبصراحة فإن العمل 

معها يمثل تحديا ألنها انفعالية". وعلى الفور  تدخل رجل 

آخر وقال" ما العيب في كونها انفعالية.؟ فأنا أنفعل أحيانا 

إذا لم يفكر موقعك في إجراء محادثات عن الرجل ربما يجب عليك أن 

تفكر في ذلك. وسأكون سعيدا لمناقشة كيفية تنظيم هذه االجتماعات، 

وماذا يمكنك القيام به لبدئها في موقعك. للتواصل معي يرجى الكتابة لي 

 .fordham@care.orgعلى 



إن إشراك الرجال يؤثر إيجابيا على الرجال والنساء، وهناك دليل على هذا 

فهذه بعض اآلثار التي ذكرها رجال ونساء نتيجة لعالقات القوة غير  –

 المتكافئة بين الرجل والمرأة:

 ارتفاع معدل وفيات األمهات والرضع في أفريقيا •

عدم وجود إجماع على استخدام وسائل منع الحمل )التي عادة ما تخص  •

 المرأة( بين الرجل والمرأة

 تعاني النساء من العنف الجسدي على أيدي شركائها من الرجال  •

أضعاف الوقت الذي  4أو  0تقضي النساء في رعاية األطفال بمعدل  •

 يقضيه أزواجهن، وينفقن أمواال أكثر على

 تعليم أبنائهن

األعرف الذكورية تؤدي إلى ضعف الرجال صحيا، فهم ال يستخدمون  •

 الخدمات الصحية أو يحصلون على المشورة الطبية عندما يكونوا مرضى

تكون بسبب  22و  05ثلث وفيات األوالد الذين تتراوح أعمارهم بين  •

 العنف بين األشخاص

٪ من المدخنين من الرجال، كما أنهم يعانون 01على الصعيد العالمي،  •

 من أمراض أكثر من النساء بسبب طبيعة مهنهم

ويرى جان أن العالم المثالي هو "عالمي المثالي  الذي تتحقق فيه عدالة 

النوع االجتماعي ويتمتع فيه الرجال والنساء بكامل حقوقهم وحيث توجد 

  عدالة اجتماعية للرجال والنساء واألطفال. هذا هو عالم ابنتي. "

 

 

 

 

جان نيموبونا لدى كير بوروندي وتقوم بمساعدة البرامج على تعميم التحليل 

التحويلي للنوع االجتماعي عن طريق إشراك الرجال والفتيان في تمكين 

 النساء والفتيات

وعن سبب مشاركته في ذلك يقول جان إنه منذ أن كان صغيرا، الحظ أن 

أحد األسباب الكامنة وراء الفقر والتي كان يغفل عنها المجتمع تماما، أن 

القوة التي تمنحها النظم األبوية للرجال، والتي يسيئون استخدامها، لها 

 عواقب وخيمة على األطفال والنساء والرجال أنفسهم.

وأخفقت الجهود على مر السنين في معالجة هذا الخلل في القوة، وكان هذا 

يعني أنه لم يحدث تقدم يذكر في التصدي للعنف القائم على النوع 

 االجتماعي

ولم تتخذ الجهود السابقة حقا نهج النوع االجتماعي )حيث الرجال والنساء 

وعالقاتهم ببعضهم البعض في قلب ( ولكنها ركزت بدال من ذلك على دور 

 المرأة في التنمية.

"فهمت أن الرجال هم ضحايا امتياز مسمم نقله النظام األوسع لهم. وأنه،  

إذا كنا نطمح للقضاء على الفقر، إذن يجب علينا مساعدة الرجال والنساء 

 على فهم المسألة بهذه الطريقة وليس بأن ندينهم "

يضيف جان "الشيء األهم في عملي هو مساعدة الرجال والنساء على 

التغلب على عبودية المعايير والمعتقدات وكذلك مساعدة الرجال على فهم 

المزايا التي سيتمتعون بها إذا أقاموا عالقات متساوية مع النساء." وما هو 

أكثر من ذلك، يرى جان أن النتائج اإليجابية ال تأتي إال عندما يعرف الناس 

أن هناك حاجة إلى التغيير في جميع مجاالت الحياة، على الرغم من أن هذا 

العمل شاق جدا: إذ أنه يتحدى مؤسسات شديدة التحصين والمدافعين عنها 

 الذين يعتقدون أنهم سوف يخسرون إذا كان هناك تغيير.

 إب ب بابكبببابعب بجبابلب.ب.ب.ب.بببألب بكبببع    اب بببر ف    بب  بر ابببم فبببء ف  بببب  بألب برب بكببب
  بب    مببب بع  ف ش  ب بببب  ف   ب ب ببب بج اب بببر ف    بب  بر اب

ل دة    0ا لةعةد د     0ا ل مةةةجةةة

  

اط، لقد لنشاالستماع هو التعلم، إنني أشعر بمزيد من الثقة، لقد كان وقتا ممتعا، كنت متحمسة داخل الغرفة، لقد تعلمت من خالل الممارسة، أشعر با

برنامج إعداد ي لباتت عائلتي في هيئة كير أكبر. لقد تم تذكيري بالهيئة الرائعة التي أعمل بها. كانت هذه بعض التعليقات التي سمعتها في الحفل الختام

 المدربين على عدالة النوع االجتماعي والتعددية الذي عقد في بانكوك في مايو ايار.

 واتفق الميسرون معنا على أننا جميعا معلمون ومتعلمون ومنذ البداية بدأت التعلم من خبرة وجهات نظر اآلخرين في الغرفة.

من ال وأوضح تمرين أيكيدو على إطار الحوار والوعي والعمل فائدته العملية لتسهيل عملية التغيير ليس فقط في النوع االجتماعي ولكن في كل مج

غينيا وا مجاالت العمل في كير. وعند مناقشة االختالف والقوة، توصلنا إلى االعتراف بخالفاتنا وكذلك أوجه الشبه من أفغانستان إلى فيتنام لباب

 الجديدة. ورأينا الفرق بين الغرض واألثر، وأدركنا المخاطر والعواقب التي يواجهها اآلخرون في محاولة إحداث التغيير.

 

ن ا موزادت األنشطة الالحقة من وعينا بهويتنا ومن قدرتنا على معرفة أنفسنا واآلخرين فضال عن المعنى الذي نعطيه لتلك الهويات. ومكننا هذ

تظل  تنامعرفة أنه مثل الجبال الجليدية فقط تبدو قمة مظهرنا وسلوكنا، في حين أن مشاعرنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا ومعرفتنا وخلفياتنا وتحيزا

لك وكذمغمورة. وفي الواقع سمح لنا تيسير التمارين حول مهارات الحوار بإثارة هذه القضايا المغمورة فوق السطح الستكشافها سعيا لفهم اآلخر 

رة  لتحسين مهارات التيسير لدينا. وفي حين أن الحوار حول مشاعرنا ومعتقداتنا األعمق يمكن أن يكون صعبا، كنا قادرين على اإلحساس ألول م

 بالفرق الذي يمكن أن تحدثه األجواء اآلمنة والمحترمة.

ر بالراحة نشععلى الرغم من إغراء القفز إلى العمل، سمح لنا التدريب معرفة أهمية النظر إلى أنفسنا قبل النظر إلى اآلخرين، والنظر في ما إذا كنا 

ات المناسبة دوعند القيام بما نطلب من اآلخرين القيام به. كما أنه وضع عبئا علينا، بضرورة تطبيق ما تعلمناه واالنتقال إلى العمل، مع الموارد واأل

 بالطبع.

احترام  ذكرما الذي تركته رحلة بانكوك في نفسي؟ معرفة أن عدالة النوع االجتماعي والتعددية أكثر بكثير مما كان يعتقد، فهي همسة في أذني بأن أت

من حكمة اآلخرين، ومفهوم أن الميسر هو مرشد وليس خبيرا، وبداية بعض الصداقات الداعمة للغاية في العمل، وفعالية تصميم التدريب بطريقة 

خر في اآل شأنها أن تستفيد من خبرة المشاركين، وذكرياتي مع خبيري فن األيكيدو، والتر وخايمي اللذين أصبحا يعرفان أنفسهما تماما، ويلتقيان مع

 ابعبدب ب بكبببإبعب بببابعب بطبفبببمبفببببب بربابمبةبببإب ب باب بببابع    بألبب ف فببب   ب ببب   بابع ةبببابع ن  ب ببباب بج ب   اب  بببب بابع ب د  ب ب  ةبببق بببب بس فباببب
 ب      مببب بر ابببب ابألباب باب ببب

 



 ألبج   بببق  بببب ب؟ ف    ةبببابم   ب بكبببببب     مببب بع ف ش  ب بببب  ف  ب ب ببب بح ت  ف  بببابع  بح مب

 

  حبيب الرحمن هو مستشار عدالة النوع االجتماعي والتعددية في كير بنغالديش. وقد عمل في العديد من المنظمات الوطنية والدولية كمستشار

 للنوع االجتماعي.

وا وردا على سؤالي حول ما يدفعه للعمل في مجال عدالة النوع االجتماعي والتعددية ، قال انه يتذكر طفولته والخادمات في المنزل. لقد كان

لك يطهون الطعام ويقومون بإعداد المائدة، لكنهم لم ينضممن ابدا إلى العائلة في تناول الطعام. لم يكن حبيب يفهم ذلك. وسأل عائلته عن ذ

 وأوضحوا له أن الخادمات فقراء وأن ذلك يتعارض مع التقاليد على مائدة الطعام. وكان حبيب الرحمن غير راض عن إجابة والديه واصل سؤاله

ا إننلهم. وسرعان ما علم أنه ال ينبغي إثارة هذه األسئلة ألنه لن يحصل على إجابة مرضية وسرعان ما كان الرد "توقف عن طرح هذه األسئلة؛ ف

نجازف بخسارة السيطرة على الخادمات إذا افترضنا شيئا من هذا القبيل". وألنه ولد مطيع توقف حبيب الرحمن عن طرح السؤال بصوت عال، 

 لكنها استمر في تعجبه.

التي لة وبعد ذلك درس حبيب علم االجتماع والعلوم السياسية في الجامعة. وبدأ يفهم عدم المساواة التي كان يراها في منزل عائلته. وباتت األسئ

كانت في ذهنه في الماضي "أسئلة جيدة " ينبغي طرحها. وكمساعد باحث، سنحت لحبيب فرصة للعمل في القرى النائية والتفاعل مع الفقراء. 

 وعرف طرقا منهجية الستكشاف البنى االجتماعية واألنثروبولوجيا وتطور فهمه.

فقد كان يحب العمل في مجال التنمية. وفي بنغالديش،  –وعندما انتهى من الدراسة الجامعية، أدرك أنه ال يستطيع العمل للقطاع العام أو الخاص 

مي حكوتعد الوظائف الحكومية أكثر أمنا واحتراما من قطاع التنمية. وكان هذا قرارا صعبا بالنسبة له ألن والده ضغط عليه لاللتحاق بالعمل ال

قرية في إطار برنامج النقد مقابل العمل. وكان هذا  00ورفض حبيب.  وأخيرا حصل على الوظيفة. كان يعمل في منطقة ريفية لإلشراف على 

٪. وعمل حبيب بجد 51المشروع يهدف إلى زيادة وصول المرأة إلى الموارد. وكان من بين مسؤولياته زيادة مشاركة المرأة في البرنامج إلى 

٪ من المشاركين الذين يشرف عليهم حبيب من النساء، أراد معرفة المزيد. 011لتحقيق هذا الهدف وسرعان ما تجاوزه. عندما سمع رئيسه أن 

به وأدرك رئيسه أن لديه مهارات اتصال ممتازة، وأنه قادر على تحفيز وتعبئة كل من المرأة والرجل. ونتيجة لذلك تلقى حبيب سريعا أول تدري

 على النوع االجتماعي. ومنذ تلك اللحظة، عرف أن عدالة النوع االجتماعي كانت هدفه وأصبحت عمله الوظيفي.

ال وسألت حبيب عن رد فعل اآلخرين عندما يفسر لهم ما يفعل، قال "في البداية، لم تحب عائلتي هذا العمل. فهم ال يريدون لي أن أعمل في مج

ال التنمية، وال في مجال النوع االجتماعي. ورأوا أن هذه المهمة ليست مرموقة. ولكني أطلعت والدي على عملي، وكان أول من يأتي لي. ولكن 

يزال هناك آخرون سأعمل على إقناعهم. ولم تكن زوجة حبيب وال أنسباؤه يفهمون عمله. وكانت ابنته أيضا من منتقدي وظيفته. ولكنها اآلن 

 تتدرب على أن تكون محامية وتتعلم مع بلدها، وقالت إنها تدرك مدى أهمية دور والدها، ومع الوقت بدأت المشاكل تتراجع.

لم تكن الرحلة سهلة. وهو كرجل واجه بعض التحديات. كان أولها أن يضع قدمه في مجال يهيمن عليه اإلناث. فمن الصعب جدا على الرجل أن 

يحصل على وظيفة مستشار للنوع االجتماعي وفرصة التطور المهني بالنسبة لمستشار النوع االجتماعي ضيقة جدا. ويتعارض العمل من أجل 

يف ل كحقوق المرأة مع تقاليد الرجل. وثاني هذه التحديات هو كسب ثقة نظرائه من اإلناث. فلم يكن لديه نموذج يتبعه في بنغالديش. وكان يتساء

هو. ضه تنظر إليه النساء وما إذا كن يثقن به. وقرر انه يجب ان يتعلم منهن؛ وكان لديه اهتمام حقيقي بكفاحهم وألهمه ذلك في النضال الذي يخو

وعرف كيف يتغلب على العقبات. كان يتساءل كيف يمكن أن يتمتع بالمصداقية ويثير قضايا 

في مجال العمل مثل إجازة األمومة، ولكنه أدرك بعد ذلك أن ذلك ممكن، فقد كان يهتم 

بإجازة األمومة واألبوة على حد سواء، وأدوار الرجل والمرأة في رعاية األطفال. وببطء، 

 أدرك أن النساء يرونه يعمل معهن، وبدأن في االعتماد عليه.

وعندما سئل عن سر نجاحه، قال حبيب إن نجاحه يأتي بسبب تصميمه وعمله الشاق، وهذا 

في حد ذاته هو نتاج إدراكه أنه ليس فقط النساء الالتي يعانين بسبب التمييز بين النوع 

 االجتماعي. فالرجال يخسرون ايضا وهذا يدفعه للعمل من أجل القضية.

 ماذا يجب أن يقول حبيب لرجال آخرين:

"إذا كنت تريد أن تكون إنسانا كامال، غير المعايير االجتماعية التي تكرس عدم عدالة النوع  

  االجتماعي. فدون أن تقوم بدورك، لن تكون كامال ابدا ".

أو ألةيةسةون بةيةردن عةلةى               dbartel@care.orgإلةى دوريةس بةارتةل عةلةى                  2102نةوفةمةبةر          5الرجاء ارسال أفكارك للعدد القادم من نشرة عدالة النوع االجتةمةاعةي والةتةعةدديةة فةي               

aburden@care.org 

إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن كيفية إشراك كير للرجال 

 والفتيان، قم بزيارة ويكي النوع االجتماعي من أجل:

معلومات عن كيفية االنضمام إلى فريق العمل الخاص بإشراك  •

 الرجال والفتيان

دراسات حالة على إشراك الرجال والفتيان من بوروندي،  •

 والبلقان، وبنغالديش

صندوق األمم المتحدة للسكان  / برموندو حول  مجموعة أدوات •

 إشراك الرجال والفتيان

• http://gender.care2share.wikispaces.net/
Engaging+Men ٪+22 بنين + 

  


