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املقدمة   -1

يقود منظور اجلندر يف الصحة إىل فهم أفضل للعوامل التي تؤثر يف صحة املرأة ويف صحة الرجل عىل حد سواء؛ كام أنه عنرص حيوي 
املرأة  البيولوجية بني  بالفوارق  االهتامم  املنظور عىل  يقترص هذا  وتنفيذ أي سياسات وبرامج صحية منصفة وفعالة. وال  يف ختطيط 
املحددات االجتامعية واألرسية،  الذي حتدثه  بالتأثري  إىل االعرتاف  يتعدى ذلك  وإنام  للمرأة فحسب،  بالدور اإلجيايب  أو  والرجل، 
والثقافية، والسياسية، واالقتصادية، والسلوكية، والروحية، يف العالقات واألدوار واملسؤوليات التي ختص كاًل من الرجل واملرأة، 
وال سيام يف جماالت الصحة الفردية، واألرسية، واملجتمعية. ويمكن استخدام مفهوم اجلندر كأداة لتحري األسباب الكامنة وراء هذه 

الفروق، ولتحديد السبل الكفيلة بتحسني النتائج الصحية للذكور ولإلناث يف آن واحد.

وبعد، فإن املبادئ التي تقوم عليها معظم ثقافات بلدان إقليم رشق املتوسط تدعم وحتمي وتعزز حقوق املرأة، بام يف ذلك حقها يف 
احلصول عىل مستوى رفيع من الصحة ومن املعيشة وأنامط احلياة. وهذا املبدأ من مبادئ املساواة بني اجلنسني، تصونه وتعيل شأنه 
كافة األديان السائدة يف اإلقليم، والتي تؤكد كلها عىل أن الرجل واملرأة متساويان يف املسؤولية عن بناء احلياة البرشية واملحافظة عليها 
عىل وجه البسيطة، كام أن هلام نفس احلقوق يف ممارسة أي مهنة حتقق الكسب احلالل، وهلام نفس احلقوق يف التعليم، ويتساويان يف 
املسؤوليات داخل املنزل. ومن هنا كان ال بد من تأكيد املفاهيم واملبادئ الدينية، سعيًا إىل توفري األساس السليم للسلوك االجتامعي، 
وإىل حتقيق النتائج الصحية املثىل لكل أفراد املجتمع، ذكورًا وإناثًا، عىل حد سواء. وإن من األمهية بمكان، أن يتم التمييز بني التأثري 

الديني يف السلوك، وبني التأثريات التقليدية التي تكونت بمرور الزمن، والتي ال تعتب الضامن األمثل للمساواة الصحية.

عىل الرغم من أن اإلطار املفهومي واملنهجي إلدماج اجلندر هيم الذكور واإلناث معًا، فإن أوجه التباين الواسع القائم بني املرأة والرجل، 
حتتم رضورة إيالء اهتامم خاص بقضية ظلم املرأة. وتشري األدلة التارخيية إىل أن السياسات احلكومية، واملامرسات االجتامعية، مقرونة 
بتدين حجم املوارد املستثمرة يف االستفادة من إمكانيات املرأة، مما أدى إىل خلل خطري يف املوازنة بني الفرص املتاحة للمرأة لتطوير 
نفسها، وبني الفرص املتاحة للرجل. واملالحظ عىل الصعيد العاملي، أن انخفاض مستويات التعليم بني النساء، وافتقارهن إىل القوة 
إىل  أدت  التي  الرئيسية  العوامل  من  تعتب  السيايس،  القرار  واختاذ  التنمية  عمليات  يف  مشاركتهن  معدالت  وانخفاض  االقتصادية، 

استمرار سوء األوضاع الصحية للمرأة، بام يف ذلك ارتفاع معدالت وفيات األمومة، وال سيام يف البلدان الفقرية والنامية.

وهذا الكتيب موجه إىل املعنيني بالصحة، وغريهم من القطاعات التي تقرر شؤون الصحة، سواء كانت يف عاد القطاعات اخلاصة أم 
القطاعات العامة. وهو يستهدف توضيح مفهوم اجلندر يف الصحة يف إقليم رشق املتوسط، كام يستهدف تعزيز عملية تفعيل اجلندر 

يف جمال الصحة.
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نظرة عامة  -2

اجلندر والتنمية  1-2

شهد العقدان املاضيان اهتاممًا جديًا باألبعاد اجلندرية لعمليات التنمية البرشية، واالقتصادية واالجتامعية، والبيئية. فقد أمجعت أهم 
املؤمترات العاملية التي عقدت خالل تسعينات القرن املايض حول املرأة واجلندر، وشاركت فيها منظمة الصحة العاملية، عىل حتديد 
املرأة  - بام يف ذلك متكينها من ممارسة  التنمية، أال وهو أسلوب جعل حتسني وضع  أسلوب عمل اعتبته من أهم أساليب حتقيق 

حقوقها - عىل رأس قائمة اجلهود الرامية إىل بلوغ تنمية مضمونة االستمرار، بكل أبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

التي حيدثها يف الذكور واإلناث، أي عمل خمطط  للتأثريات  وإدماج اجلندر يف صلب االهتامم اإلنساين، هو عبارة عن عملية تقييم 
وحمدد املعامل، بام يف ذلك الترشيع ورسم السياسات والبامج يف أي جمال وعىل كافة املستويات. فعملية اإلدماج هذه، تعني إدماج 
السياسية واالقتصادية  امليادين  السياسات والبامج يف كافة  اإلناث والذكور وخباهتم يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم  اهتاممات 
كافة  يف  للجنسني  الفرص  تكافؤ  تعزيز  يتم  وبحيث  أبديًا،  واقعًا  واإلناث  الذكور  بني  املساواة  عدم  يصبح  ال  بحيث  واالجتامعية، 
املستويات. ولقد نشأ هذا املفهوم من ثنايا أسلوب الرتكيز عىل دور املرأة يف التنمية، وهو األسلوب الذي طاملا عززته نظريات التنمية 

يف سبعينات وثامنينات القرن املايض.

وأسلوب الرتكيز عىل دور املرأة يف التنمية، إنام نشأ عن القلق من أن املرأة قد ُأقصيت عن عملية التنمية وعن املنافع املرتتبة عليها؛ 
ولذلك فقد ركز هذا األسلوب عىل البامج واملرشوعات اخلاصة باملرأة حتديدًا، باعتبارها طريقة جمدية “إلدماج املرأة يف التنمية”. 
عىل أن هذا األسلوب، وعىل الرغم من أمهيته، فقد ُعنَي بعزل النساء كفئة منفصلة ومتجانسة، ومل يأت بتغيريات كافية بعيدة األمد 
التفاوت  إصالح  فيستهدف  “اجلندر والتنمية”  املرأة. وأما ما يعرف بأسلوب  التي تعاين منها  يف األحوال االجتامعية واالقتصادية 
بالتزامن مع وضع  التحليل واملعاجلة،  املرأة حتتاج إىل  التي تعيشها  املرأة والرجل، ويؤكد عىل أن حالة الظلم  القائم بني  االجتامعي 

الرجل ال بمعزل عنه.

معامل الطريق   2-2

ورصد  وتنفيذ  تصميم  األساسية،  املتطلبات  من  أن  إىل  وتسعني  مخسة  عام  بيجني  يف  عقد  الذي  للمرأة،  الرابع  العاملي  املؤمتر  أشار 
سياسات وبرامج ]1[ شديدة اإلحساس باجلندر، وأن يتم وضع هذه السياسات والبامج بمشاركة كاملة من املرأة، وأن تكون من 
التنفيذ. ويف أعقاب مؤمتر بيجني هذا، بادر معظم بلدان إقليم رشق  النوع الكفء الفعال، وأن يشرتك اجلنسان يف وضعها موضع 
املتوسط، إىل إنشاء جلان وطنية للمرأة، وإىل وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ التزاماهتا، وأقامت نظم رصد من شأهنا أن تبني بصورة 

منتظمة مدى التقدم املحرز عىل طريق إدماج اجلندر يف عملية التنمية الوطنية؛ وهكذا تسهم يف حتقيق أهداف التنمية األلفية.
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وعىل أثر مؤمتر بيجني وما صدر عنه من قرارات وتوصيات، ما كان من منظومة األمم املتحدة، ومن ضمنها منظمة الصحة العاملية، 
إال أن وافقت رسميًا عىل اإلعالن اخلتامي الصادر يف متوز/يوليو من عام سبعة وتسعني عن املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم 
املتحدة؛ والذي يقرر أن إدماج اجلندر يف كافة أنشطة منظومة األمم املتحدة يأيت يف مقدمة أولويات عمل املنظومة ]2[. وانطالقًا من 
عىل  وباملوافقة  العاملي،  الصحة  إعالن  بتبني  العاملية،  الصحة  منظمة  وبالتايل  واخلمسون،  احلادية  العاملية  الصحة  مجعية  قامت  ذلك 
سياسة “توفري الصحة للجميع” للقرن الواحد والعرشين، والتي تؤكد عىل اعتبار مسألة إدماج اجلندر قيمة أساسية ال تقل عن قيم 

املساواة، واألخالق واحلق يف احلصول عىل الصحة والعافية، من أجل حتقيق مبدأ “توفري الصحة للجميع”.

ويف الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط لعام تسعة وتسعني، متت املوافقة عىل اسرتاتيجية إلدماج اجلندر يف 
9/46(، وواكب ذلك إقرار باحلاجة إىل منح فرص متساوية للرجل واملرأة للمشاركة يف برامج الصحة  التنمية )الوثيقة ش م/ل إ 
46/ق8- الدول األعضاء إىل أن تعني عىل  العمومية وبرامج صحة البيئة. ودعت اللجنة اإلقليمية يف قرارها ذي الرقم ش م/ل إ 
وجه التحديد ضباط اتصال لشؤون اجلندر وان توفر هلم كل ما حيتاجون إليه من دعم وتعزيز؛ أو أن تنشئ وحدات خاصة باجلندر 
والصحة، أو أن تلتزم باألمرين معًا، من أجل ترسيخ دور املرأة يف املبادرات للتنمية املجتمعية املرتكز، اهلادفة إىل بناء وتقوية القدرات 
الوطنية والدولية، ومؤسسات املجتمع املدين، بغية إدماج اجلندر يف عمليات ختطيط الصحة  املنظامت الالحكومية  والرشاكات مع 

والتنمية الوطنية.

وقد وافق املدير العام للمنظمة عىل تبني سياسة حمددة حول إدماج منظور اجلندر يف عمل املنظمة، وأقر جملس املنظمة هذه السياسة يف 
السادس من آذار/مارس من عام ألفني واثنني ]2[.

ويف أيلول/سبتمب من عام ألفني، صادق مئة وتسعة وثامنون بلدًا عىل إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة، تأكيدًا حلق كل امراة 
املتحدة ومنظامت  التنمية واحلرية، قام ممثلو وكاالت األمم  التقدم نحو  الفرصة لرصد مدى  إتاحة  التنمية. وبغية  ورجل وطفل يف 
دولية أخرى، بإعالن جمموعة من ثامنية مرامى سميت املرامى اإلنامئية لأللفية. وتقر هذه املرامى باملساواة بني اجلنسني )اجلندر( كرشط 
هام الزم للتنمية. ويتحدث الرشط الثالث من هذه الرشوط رصاحة عن اجلندر، داعيًا إىل إحالل املساواة بني الصبيان والبنات يف 
كافة مستويات التعليم. عىل أن من األمهية بمكان هنا أن نؤكد أن عالقة اجلندر ليست مقصورة عىل التعليم، وإنام ينبغي أن تؤخذ يف 

االعتبار اجلاد لتحقيق النجاح يف بلوغ كل مرمى من املرامى اإلنامئية لأللفية ]3[.

تعريفات للمفهوم اإلقليمي للجندر واملصطلحات ذات العالقة   3-2

اجلندر هو بناء اجتامعي حيدد ويصف األدوار، واملسؤوليات، واحلقوق، والفرص، والتآثرات التي تم التواضع عليها اجتامعيًا لإلناث 
واالقتصادية،  والسياسية،  والثقافية،  األرسية،  املحددات  لتأثري  العنارص  هذه  وختضع  وصيانته.  املجتمع  سالمة  أجل  من  والذكور 
ق اجلنس بينها، ثم إخضاعها للفحص والتدقيق بغية حتديد  والروحية. وحتليل اجلندر هو جتميع املؤرشات واملعطيات الصحية التي يفررِّ

وفهم ورأب الفجوات الصحية القائمة عىل اجلندر.
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املختلفة  الناجم عن األدوار  الظلم االجتامعي  الالزمة ملعاجلة حاالت  ف اإلجراءات  د وحيلرِّل ويعررِّ ومن شأن حتليل اجلندر أن حيدرِّ
التي يضطلع هبا الذكور واإلناث يف املجتمع، أو عن العالقات التسلطية غري املتكافئة يف ما بينهام، وما يرتتب عىل هذه املظامل من تأثري 
يف حياة وصحة وعافية كل منهام. ويظهر حتليل اجلندر العوامل واألوضاع االجتامعية اإلجيابية منها والسلبية، باإلضافة إىل املخاطر 

واملشكالت الصحية التي قد يواجهها اجلنسان نتيجة للدور الذي يقوم به كل منهام.

املساواة اجلندرية هي غياب التمييز القائم عىل حمددات جندرية لكال اجلنسني، متهيدًا للحصول عىل الفرص واخلدمات، ولتخصيص 
املوارد واملنافع.

العدالة اجلندرية تشري إىل انعدام التحيز، و إىل العدل، والتوازن يف توزيع املنافع واملسؤوليات واألدوار وفقًا للمحددات اجلندرية. 
ويأخذ هذا املفهوم يف االعتبار احتياجات وإمكانيات كال اجلنسني. ومن الواجب أن يتم حتديد هذه الفروق واالختالفات وأن تتم 

معاجلتها بطريقة تصحح خلل التوازن بني اجلنسني يف خمتلف مراحل دورة حياة اإلنسان.

اء أي إجراء مسبق التخطيط، بام يف ذلك الترشيعات،  إدماج اجلندر هو عملية تقييم التأثريات التي يتعرض هلا اإلناث والذكور جرَّ
والسياسات، والبامج التي تطبق يف أي جمال وعىل كافة املستويات. وهو يعني أيضًا إدماج اهتاممات وخبات اإلناث والذكور يف 
تصميم، وتنفيذ، ورصد، وتقييم السياسات والبامج املعتمدة يف كافة املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية، بحيث ال يكون 
أن  اجلندر  إدماج  لعملية  وينبغي  املستويات.  كافة  يف  الفرص  تكافؤ  يتاح  وبحيث  أبديًا،  بالًء  والذكور  اإلناث  بني  املساواة  انعدام 
تتناسب مع أمهية ومتطلبات املعايري الثقافية والروحية ونظم القيم السائدة، وأن تشتمل عىل اآلليات الالزمة لتحديد أسلوب تفسري 

هذه النظم، بغية جعلها أكثر إدراكًا واستجابة للحاجة إىل تطبيق مبادئ العدالة واملساواة.

الدين والصحة   4-2

عقدت يف القاهرة يف كانون األول/ديسمب من عام ألفني وأربعة ]5[، مشاورة إقليمية حول قضايا اجلندر يف الصحة يف اإلطار الثقايف 
واالجتامعي إلقليم رشق املتوسط. وانبثق عن هذه املشاورة إىل حتديد عدد من القواعد السلوكية التي تضمن وتعزز الصحة داخل 

اإلقليم للذكور واإلناث يف وقت واحد معًا. وهذه القواعد واملبادئ هي:

مسؤولية البرش عن محاية اجلسم واحلفاظ عىل صحته 	•
النظافة الشخصية واإلصحاح املنـزيل املسؤولية عن  	•
حق كل إنسان يف االحرتام والعيش يف كرامة وأمان 	•

تعزيز الرضاعة الطبيعية من الثدي 	•
تعزيز االمتناع اجلنيس خارج اإلطار الرشعي 	•

حتريم املسكرات واملخدرات 	•
حتريم االنتحار 	•
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مع  والعمل  اإلقليم،  يف  املوجودة  الصحية  الثغرات  سد  يف  املسامهة  من  الدينية  املؤسسات  متكن  التي  السبل  إىل  املشاورة  وحددت 
الدينيني  الزعامء  أن  املشاورة  الذكور واإلناث. ورأت  لكافة  اإلنسان  الصحة كحق من حقوق  تعزيز  املؤسسات األخرى من أجل 
بأن  وإقناعهم  الصحية،  غري  املامرسات  عن  الناس  وإلبعاد  الصحية،  املامرسات  لتشجيع  املتخصصة  املعرفة  من  املزيد  إىل  حيتاجون 
املناهج املقررة للدعاة ورجال  يف اإلمكان استغالل أوقات الصالة وأداء املناسك يف الدعوة إىل تعزيز الصحة. وينبغي أن تتضمن 
الدين مزيدًا من املعلومات عن القضايا الصحية الراهنة وعالقة هذه القضايا بالقواعد واملبادئ الدينية؛ كام ينبغي للمناهج الدراسية 
أن  الدينية  والشخصيات  املؤسسات  وتستطيع  الصحة.  عىل  باحلفاظ  تتصل  دينية  مبادئ  تتضمن  أن  الصحيني  للعاملني  املخصصة 

تلعب دورًا حاساًم يف فصل التبير الديني عن التقاليد الثقافية الضارة، كتشويه األعضاء التناسلية لألنثى.

اجلندر والصحة يف إقليم رشق املتوسط  -3

الصحة النفسية   1-3

فالعائلة  النفسية لإلنسان.  الصحة  آثارًا ضائرة يف  يمر اإلقليم يف هذه األيام بمرحلة حتول رسيع يف كافة جوانب احلياة، مما حيدث 
الكبرية الواسعة التي كانت دائاًم توفر األمن االقتصادي ومتثل نظام دعم اجتامعي ألفرادها، حلت حملها العائلة الصغرية؛ كام تغريت 
طبيعة األدوار داخل العائلة الواحدة. إذ تنشب النزاعات عندما تعمل املرأة بينام ال تتغري مواقف الرجل بنفس الرسعة والوقع. ففي 
مجهورية إيران اإلسالمية، عىل سبيل املثال، لوحظ حدوث زيادة مفاجئة يف معدل االنتحار بني الشابات يف املناطق الريفية املحدودة 
التطور؛ وكان هلذا األمر صلة واضحة بالتحول الرسيع الذي أرشنا إليه، مع ازدياد معدالت تعليم املرأة وتوظيفها، دون حدوث تغرٍي 

مواٍز يف مواقف الرجال ونظرهتم إىل األمر. وهكذا نشأ خالف كبري بني رسعة تطور املرأة وبني تكيف الرجل مع هذا التغري.

املاء  لشبكات  األساسية  املتطلبات  وجود  وعدم  املدروس،  أو  املخطط  غري  التحرض  النفسية،  االضطرابات  تفاقم  من  يزيد  ومما 
والكهرباء، ومشكالت البطالة، وتزايد حجم رشحية الشباب يف املجتمع. وبصورة عامة؛ تتامثل معدالت االضطرابات النفسية بني 
النساء والرجال، إال أن أنواع هذه االضطرابات، ووقت بدئها، وأنامط معاجلتها قد ختتلف بني اجلنسني. وبينام نرى أنامط اضطرابات 
املرتبطة  املراهقة، كاالضطرابات  أشد خطرًا يف مرحلة  يعانني مشكالت  البنات  أن  نجد  الصبيان،  بني  أكثر شيوعًا  املبكرة  الطفولة 
باألكل وانعدام احرتام الذات. ففي النساء تؤدي موجات االندفاع اهلرموين إىل مشكالت ترتبط باحلمل، وإىل اكتئاٍب تاٍل للوالدة، 
وإىل املشكالت النامجة عن الطمث. والقلق واالكتئاب مها أكثر شيوعًا بني النساء بصورة عامة. كام يبدو أن النساء أكثر حرصًا عىل 
التامس املساعدة عىل مواجهة االضطرابات النفسية ولذلك فهن أكثر من الرجال تعاطيًا لألدوية النفسية التأثري. وقد يكون هذا أيضًا 
بديلة. وحالة  أساليب عالج  التفكري يف  إىل  احلاجة  ويغنيهم عن  الوقت  عليهم  يوفر  األدوية  األطباء، ألن وصف  ملامرسات  نتيجة 
املراضة عادة، أكثر شيوعًا بني النساء، وهي غالبًا ما تأخذ شكل االضطرابات اجلسدية الشكل – أي األعراض البدنية التي تعب عن 
املرض النفيس. ومن املعروف أن تعاطي املخدرات هو أكثر شيوعًا بني الرجال، إال أنه آخذ يف التزايد عىل ما يبدو بني النساء يف كافة 

أنحاء العامل، بام يف ذلك إقليم رشق املتوسط.
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وكذلك تتغري أنامط تعاطي املواد املخدرة بمرور األيام، إذ يتزايد اإلقبال عىل استعامل احلقن الوريدية.
كام أن مرض الفصام هو أكثر عنفًا بني الرجال، وقد حيدث يف وقت مبكر أكثر منه بني النساء. وقد حيجم الرجال عن التامس املعاجلة 
من االضطرابات النفسية. فالرتكيب االجتامعي للذكورة يف معظم الثقافات يقيض عليهم بإخفاء عواطفهم وبالترصف كام لو كانوا 
حمصنني ضد األذى. وكذلك قد تبدي النساء عزوفًا عن التامس الرعاية، مع تزايد انخراطهن يف سلك الوظائف املأجورة. ويعود هذا 

العزوف يف جانب منه إىل تزايد مسؤولية العمل نفسه من حيث الوضع املهني وساعات العمل.

ويف إطار العائلة، يؤثر مرض املرأة النفيس يف قدرهتا عىل رعاية أطفاهلا. وغالبًا ما يتم ربط الكبت العاطفي لدى املرأة بسوء املعاملة يف 
املنـزل. ويتزايد عبء الدور املزدوج الذي تنهض به املرأة إذا ما ترتب عليها أن ترعى املرىض نفسيًا من أفراد العائلة. وال شك يف أن 
انحسار نمط العائلة املوسعة يزيد من حجم العمل املطلوب من املرأة يف مثل هذه احلالة، كام أنه له تأثريًا سلبيًا عىل نظام دعم األفراد 

املسنني يف العائلة. أضف إىل ذلك أن العائلة بأكملها قد حتس نوعًا من الوصمة االجتامعية إذا كان أحد أفرادها مريضًا نفسيًا.

املهارات  سيام  وال  اليومية،  احلياة  مهارات  كتعلم  وقائية،  حلول  املتنامية،  النفسية  االضطرابات  ملشكلة  املطروحة  احللول  وبعض 
الوالدية. ومن املؤكد أن إدماج خدمات الصحة النفسية يف نظام الصحة العمومية، وشمول االضطرابات النفسية بالتأمني الصحي، 

يمكن أن يساعد عىل محاية العائالت املترضرة.

صحة املرأة   2-3

إن حصول املرأة عىل دخل نقدي حمدود يف كثري من بلدان اإلقليم، ومعدل النشاط االقتصادي للمرأة يف هذه البلدان منخفض جدًا إذا 
ما قورن بدخل الرجل. وُيلقي الفقر عىل كاهل املرأة عبئًا مزدوجًا، إذ جيعلها أكثر تعرضًا للمرض، باإلضافة إىل كوهنا أقل قدرة عىل 
احلصول عىل الرعاية الصحية عندما حتتاج إليها. ومن الثابت يف مجيع أنحاء اإلقليم أن معدالت تعلم البالغني القراءة والكتابة، وإمجايل 
معدالت االنتساب إىل املدارس االبتدائية بالنسبة للذكور هي أعىل من نظائرها بالنسبة لإلناث. وحرمان املرأة من التعلم يؤدي إىل 

انخفاض مريع يف ما يتاح هلا من فرص اجتامعية واقتصادية مقارنة بام يتاح للرجل. وهذا يؤدي إىل تدهور حالتها الصحية.

وتلعب العوامل االجتامعية التي أرشنا إليها آنفًا دورًا فاعاًل يف تقرير الكثري من األمور التي ترتبط باملخاطر الصحية التي تواجهها 
املرأة يف حياهتا، بام يف ذلك معرفتها، ورسعة تأثرها، ومرونة شخصيتها، وقدراهتا، وثقتها بنفسها، وإمكانية وصوهلا إىل نظم الدعم 
الفتيات  حصول  فرصة  السائدة  اجلندر  معايري  وتعيق  نشوهبا.  عند  الصحية  للمشكالت  التصدي  عىل  تساعدها  التي  االجتامعي 
املراهقات عىل التعليم الرسمي، وحترمهن بالتايل من فرص التوظف. وهذا بدوره يفرض املزيد من القيود عىل الدخل املستقبيل ويعزز 
العوامل االجتامعية التي تؤثر سلبًا يف الصحة. ومن األمثلة عىل ذلك: السلوك املتصل بالصحة، كالتامس الرعاية الصحية وتلقيها، 

واملامرسات الضاّرة، كتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والسياسة الصحية املعنية بصحة املرأة.
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ويمكن للسياسة الصحية أن تؤثر يف أحكام الرعاية الصحية اخلاصة باملرأة، من حيث التأكيد عىل أمهية املساواة بني اجلنسني، ومن 
حيث طبيعة ونوعية اخلدمات املتاحة للمرأة. ولقد ُخصَّ العديد من املجاالت بأولوية واضحة يف سياسات املنظمة حيال صحة املرأة. 
ويدخل يف عداد ذلك: احلاجة إىل مجع املعطيات الصحية لكل جنس عىل حدة، واستعامل هذه املعطيات يف تنشيط وتعزيز عملية إيتاء 
الرعاية الصحية، بحيث تلبي االحتياجات النوعية للذكور ولإلناث. أضف إىل ذلك أن من األمهية بمكان توفري التدريب للعاملني 

الصحيني عىل تدبري املشكالت الصحية للمرأة طوال فرتة حياهتا هبدف سد الثغرات التي تواجهها صحة املرأة.

الشباب    3-3

تفيد البحوث أن الرجال والصبية حيتاجون إىل قدر من الضغط أكب مما حتتاج إليه النساء والبنات لقبول املبدأ اجلندري املوروث القائل 
بأنه يفرتض يف الرجل أن يكون غليظًا وقويًا يف آن واحد. إال أن هذه املفاهيم تؤدي إىل توليفة خطرة قوامها املخاطرة وانعدام األنشطة 
الصحية الوقائية. والشباب عىل وجه اخلصوص، عرضة للحوادث واإلصابات وال سيام يف سن املراهقة، حيث يغلب أن يتجاهل 
العواقب الصحية املحتملة لسلوكه، وبالتايل فهم يتعرضون للضغط كي يترصفوا وفق معايري الزمالة. وهذا أوضح ما يكون يف الصبية. 
فعىل سبيل املثال، انتهت دراسة أجريت يف تونس إىل أن شيوع سلوك املخاطرة بني الصبية يزيد بنسبة الضعف عنه بني البنات. فاخلوف 
من الوصمة االجتامعية واحلدود الدينية قد يمنع الذكور الذين يسلكون املسالك اخلطرة، كتعاطي املخدرات والتدخني، من التامس 

الرعاية الالزمة.

وعىل الرغم من أن السلوك اجلنيس للشباب قد يكون متقطعًا غري متواصل، إال أنه يغلب أن يفتقر إىل احلامية الالزمة، وأن يعرض 
الشباب خلطر اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًا والعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي واإليدز. ثم إن وسائل اإلعالم، بام فيها 
التلفاز، وألعاب الفيديو، واإلعالنات، يغلب أن تقدم للشباب السلوك العنيف عىل أنه أمر مقبول، فتشجع بذلك عىل انتهاج السلوك 

العدواين، وال سيام بني الذكور.

حاالت الطوارئ   4-3

والوظائف،  التعليم،  من  احلرماُن  منها:  مشرتكة  مشكالت  والنساء  الرجال  يتقاسم  الطوارئ،  حاالت  تسودها  التي  األوضاع  يف 
واملكانة، وانعداُم التامسك االجتامعي. ففي خالل التسعينات من القرن املايض كان )90%( تسعون باملئة من اإلصابات من املدنيني، 
النـزاعات  تسببه هذه  ما  بمقدار  الشعوب  والكوارث عىل  النـزاعات  تأثري  مدى  قياس  ويمكن  واألطفال.  النساء  من  منهم  وكثري 
والكوارث من تعطيل للرعاية الصحية، ومن تأثري يف الصحة النفسية من حيث زيادة معدالت العنف ومعاقرة املخدرات، وبام تؤدي 
إليه من زيادة يف حجم العمل القرسي والبغاء. وتتفاقم حاالت التعرض للرضر بني الصغار، والطاعنني يف السن، والنساء؛ فالنساء 
املنقولة جنسيًا.  واألمراض  املرغوبة،  احلمل - غري  – أو حاالت  القلق، واالغتصاب، واألمحال  تزايد  من  يعانني  املثال  عىل سبيل 
هذا  يف  متفاوتة  وعجز  وفيات  معدالت  لبلوغ  عرضة  بالتايل  فيصبحون  العسكرية،  اخلدمة  يف  والفتيان  الرجال  ينخرط  أن  ويغلب 

السياق. ولقد سببت األلغام األرضية حاالت وفاة وإصابات غري متكافئة بني األطفال والبالغني الذكور.
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وقد تعمد املجتمعات املضيفة إىل إلصاق الوصمة االجتامعية بالالجئني إليها ذكورًا وإناثًا، وإىل اعتبارهم ضحايا ال حول هلم وال قوة، 
بداًل من أن تعتبهم أعضاء فعالني سابقني يف جمتمعات زاخرة بشتى أنواع املهارات. وقد تلصق الوصمة بالالجئني الذكور إذا كانوا 
عاطلني عن العمل، كام تلصق الوصمة بإناث الالجئني عندما يكرهن عىل االنغامس يف جتارة اجلنس، أو جيبن عىل التسول، أو يعتبن 
ربات بيوت  معرضات لشتى األخطار. وقد تؤدي معايري السلوك الذكوري إىل منع الرجال من التامس املساعدة؛ كام أن النساء قد ال 

يتقنَّ املهارات الالزمة للتعامل مع العامل خارج إطار العائلة، مما يؤدي إىل اعتامد استجابات غري مالئمة حلاالت الطوارئ.

فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز   5-3

يمثل كل من فريوس العوز املناعي البرشي ومرض اإليدز مشكلة متنامية يف إقليم رشق املتوسط. وعىل الرغم من أن كافة األرقام 
املعطاة يف هذا املجال هي أرقام تقديرية، إال أن نصف جمموع الذين حيملون الفريوس تقريبًا من اإلناث. ومعظم حاالت انتقال املرض 
ذو منشأ جنيس أو ناجم عن استعامل احلقن عند تعاطي املخدرات. وتتغري إمكانية التعرض للمرض لدى كافة قطاعات املجتمع يومًا 
بعد يوم، نظرًا إىل تغري أنامط السلوك االجتامعي الوقائي التي كانت سائدة يف ما مىض، ونظرًا إىل تزايد حركة انتقال األشخاص من 
مكان إىل آخر، وإىل تفاقم التباين االجتامعي واالقتصادي يف املجتمع. أضف إىل ذلك تزايد أعداد الذين يعيشون عىل هامش املجتمع 
نفسه، وبالتايل صعوبة الوصول إىل هؤالء الناس. ومنهم مثاًل املشتغلون يف أنشطة جنسية تنطوي عىل اخلطر، ومدمني املخدرات. 
ومعظم القطاعات ال يملك إال قدرة حمدودة عىل احلصول عىل معلومات كافية عن فريوس العوز املناعي البرشي واإليدز، ناهيك 

عن ضآلة فرص احلصول عىل معاجلة هذا املرض والتصدي له.

املعتقدات  بأمور اجلنس وترسخ  التي تعزز جهلهن  املرض هيمنة األجواء االجتامعية  النساء والفتيات هلذا  إمكانية تعرض  ويفاقم 
اخلاصة بأن املرأة جيب أن تظل سلبية أو يف حاجة دائمة للمساعدة. وتؤدي املعايري اجلندرية السائدة يف الوقت احلارض، إىل تقليص 
فرص حصول املرأة عىل املوارد الكافية، وإىل ضعف صالحية التفاوض لدى املرأة، حتى يف إطار الزواج. فعىل سبيل املثال قد ال تكون 
لدى الزوجة اجلرأة عىل أن تطلب من زوجها استعامل العازل الذكري. وهذا بدوره قد يسبب مشكلة يف حال وجود مرض جنيس جاء 
عن طريق عالقة جنسية خارج إطار الزواج الرشعي. ثم إن املعايري اجلندرية السائدة تفرز بيئة مقبولة اجتامعيًا تتيح للرجال والصبيان 
إمكانية املخاطرة بتعدد القرناء. وثمة صمت ثقايف ملحوظ حيال الصحة اجلنسية والتثقيف اجلنيس. وتدعو الرضورة إىل التخلص من 

هذا الصمت، بغية محاية شباب اجلنسني من اآلثار الضارة للنمطية اجلندرية املتوارثة.

التبغ  6-3

والتي  التبغ،  لرتويج  املتزايدة  الرشسة  احلمالت  أن  عىل  اإلقليم.  بلدان  كافة  يف  الذكور  بني  انتشارًا  أوسع  التدخني  أن  املؤكد  من 
تستهدف املرأة، باإلضافة إىل التحرر من القيود والضوابط املجتمعية حيال سلوك املرأة واستقالليتها، قد أدت إىل ارتفاع معدالت 
انتشار استعامل التبغ بني النساء. وتشري التقارير األخرية من الصومال إىل زيادة معدالت تعاطي التبغ بني الشابات عنها بني الشباب.
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كام تشري املعطيات املأخوذة من اإلقليم، إىل أنه كلام ارتفع املستوى االجتامعي للمرأة، ازدادت إمكانية اعتيادها التدخني. والنسوة 
الالئي ينتمني إىل طبقة اجتامعية رفيعة هن يف الغالب أكثر قدرة عىل سد نفقات تعاطي التبغ تعاطيًا منتظاًم. ومن الدوافع االجتامعية 
التي تشجع عىل تدخني املرأة، رغبتها يف إظهار وضعها االجتامعي واستقالليتها يف السلوك والترصف. كام بينت الدراسات أن النساء 
الفتيات  “تنفيخًا” فحسب، إخفاًء ملشاعر سلبية معينة فحسب. وتشري دراسات إضافية أخرى إىل أن  التدخني  والفتيات يملن إىل 
والنساء عمومًا هن أكثر خوفًا من الصبيان والشباب يف مسألة زيادة الوزن، وأكثر متسكًا بالتدخني كوسيلة للتحكم بالوزن. ولقد 

انتهى بعض التقصيات إىل أن ازدياد الوزن بني النساء أكثر منه بني الرجال بعد اإلقالع عن التدخني.

وال شك يف أن اجلمع املنتظم للمعطيات حول التدخني، موزعة بحسب اجلنس والعمر، يتيح إمكانية حتديد اجتاهات استعامل التبغ، 
وحتديد آثاره الصحية عىل الذكور واإلناث يف كافة األعامر. ولذلك ينبغي العمل عىل حتسني الطرائق الرسيرية لتحديد مدى انتشار 
التدخني بسبب شدة استهجان املجتمع لتدخني  املرأة قد تكون أقل حتمسًا لإلبالغ عن مسألة  الذايت مثاًل، ألن  التدخني، كاإلقرار 

اإلناث.

إدماج اجلندر يف السياسات والربامج الصحية  -4
حتليل اجلندر  1-4

ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار كافة الفوارق وحاالت انعدام املساواة بني املرأة والرجل. وتقتيض العملية هنا أن نبدأ التفكري يف الكيفية 
واألسباب التي جتعل الفوارق وحاالت انعدام املساواة مسألة تستحق النظر والتأمل وتتطلب املزيد من التحري والتدقيق. ويف جمال 
عدد من األمراض واألحوال النوعية ركز حتليل اجلندر عىل الكيفية التي تؤثر هبا الفوارق وحاالت انعدام املساواة اجلندرية يف األمور 

التالية:

املخاطر الصحية وعوامل احلامية 	•
احلصول عىل املوارد الالزمة حلامية الصحة 	•

نتائج صحية مظاهر املرض ووخامته وتواتره، وما يرتتب عىل ذلك من  	•
سلوك توخي الصحة والتامس أسباهبا 	•

الرشوط االجتامعية واالقتصادية والثقافية للمرض واعتالل الصحة 	•
استجابة النظم واخلدمات الصحية 	•

َمني للرعاية الصحية بصورة رسمية أو غري رسمية دور كل من املرأة والرجل كمقدرِّ 	•

توزيع املوارد  2-4

يف ضوء الفوارق وانعدام املساواة اجلندرية، ال يمكن االدعاء بأن فرصًا متكافئة سوف تتاح ملشاركة النساء والرجال، أو أن اجلنسني 
سوف يستفيدان عىل قدم املساواة من حصيلة التنمية الصحية. وحيتاج األمر إىل إيالء اهتامم خاص لضامن تأثري املبادرات املطروحة 
يف كل الناس بأساليب خمتلفة؛ ألن هذا من شأنه أن يفاقم انعدام املساواة اجلندرية ولو عن غري قصد. ويستجيب الناس عادة للتغيري 
الذي يطرأ عىل عملية تقديم اخلدمات الصحية، بأساليب وطرق تتعلق باجلندر، كمسألة تقرير األجور املفروضة عىل املستفيد من هذه 

اخلدمات.
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املوارد عىل  توزيع هذه  يتم  أن ال  املسؤوليات. ويغلب  املوارد وتوزيع  يؤثر يف عملية احلصول عىل  اجلندر عامل أسايس  فإن  وبعد 
التساوي بني أفراد األرسة، كام يمكن أن تكون عملية اختاذ القرار بشأن استعامل موارد األرسة عرضة النعدام التوازن. وهذه العوامل 

تؤثر كثريًا يف نتائج السياسات والبامج الصحية إذا مل تؤخذ يف االعتبار عند رسم هذه السياسات والبامج.

قاعدة البيِّنات   3-4

ينبغي استعامل املعطيات املوزعة بحسب اجلنس يف كل األوقات، من أجل حتقيق فهم أوسع لقضية أو حالة ما، ولتيسري حتديد الفروق 
وحاالت انعدام املساواة وتداركها. وتقسيم املعطيات بحسب الرجال والنساء، وتوجيه أسئلة بعينها ملعرفة كل جهة وطبيعة عملها، 

كل ذلك يتيح الفرصة لوضع تقديرات حمددة يتبني من خالهلا ما إذا كانت هنالك فروق وتباينات بني املرأة والرجل.

تصميم السياسات والربامج الصحية التي تستجيب ملتطلبات اجلندر   4-4

ثمة فروق بني املرأة والرجل تتصل بالطبقة االجتامعية، والدين، والعمر، واالنتامء العرقي، وعوامل أخرى. وليس النساء والرجال 
فئتني متجانستني. ولذلك فإن من األمهية بمكان عدم تعميم األحكام عىل كافة الشعوب أو املجموعات السكانية بنفس الطريقة؛ بل 
حيسن باملرء أن يفكر يف الكيفية التي تؤثر هبا جمموعة من العوامل، بام فيها اجلندر، يف االحتياجات والتطلعات الفردية. ويغلب أن 
تكون هنالك اختالفات جوهرية بني املرأة والرجل يف حتديد أولوياهتام. ومثال ذلك أن املرأة قد جتعل أوىل أولوياهتا يف األحوال التي 
تعقب الكوارث، احلصول عىل املاء النظيف واملأوى، بينام تكون أولوية الرجل هي إعادة تفعيل أنشطته االقتصادية. وهذا ال يعني أن 
أولوية حتسم عىل أساس الذكور واإلناث،  ولكنه يعني أن احلاجة تقتيض وجود الوعي )الذي يمكن التوصل إليه عن طريق البحث 
والتحريات النوعية( باالختالفات املحتملة بني املرأة والرجل بحيث يمكن حتليل كافة القضايا إىل عوامل من شأهنا أن تؤدي إىل فهم 
الوضع القائم. وملا كانت مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرار أدنى من مشاركة الرجل، فإن الرضورة تقيض بوضع اسرتاتيجيات نوعية 

كي نضمن اشتامهلا عىل احتياجات املرأة. 

طريق املستقبل   -5

القدرات لدى  آليات العمل، يف جمال إدماج اجلندر يف السياسات والبامج الصحية يف اإلقليم. فبناء  بالعديد من  يمكن االستعانة 
مقدمي الرعاية الصحية ومديري األقسام يف كافة املستويات أمر بالغ األمهية. وكذلك احلال بالنسبة إىل بناء قدرات املعنيني باألمر يف 
القطاعات ذات الصلة باملحددات االجتامعية للصحة. وقيام الرشاكات، والتعاون، وتنسيق اإلجراءات يف جمال اجلندر والصحة عب 
القطاعات وداخل كل قطاع عىل حدة، أمٌر الزم لدفع عجلة العمل إىل األمام. وتبادل املامرسات اجليدة يف تفعيل قضية اجلندر داخل 

البلدان ويف ما بينها أمر مفيد أيضًا. وينبغي حشد املوارد وختصيصها ملعاجلة أمور اجلندر يف املجال الصحي.
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اخلامتة  -6
املتاحة للمرأة والرجل، ويف مدى  يعنيرِّ املجتمع للنساء والرجال أدوارًا خمتلفة يف أطر اجتامعية خمتلفة. كام توجد اختالفات يف الفرص واملوارد 
إمكانية اختاذ القرار لدى كل منهام، ويف إمكانية ممارستهام حقوقهام اإلنسانية، بام يف ذلك احلقوق املتصلة بحامية الصحة والتامس الرعاية يف حال 
اعتالل الصحة. وتتأثر األدوار اجلندرية والعالقات اجلندرية غري العادلة ، مع اجلنس وغريه من املتغريات االجتامعية واالقتصادية، مما يؤدي إىل 
مقادير خمتلفة من التعرض ملخاطر صحية، ربام كانت غري متكافئة أيضًا يف بعض األحيان؛ كام يؤدي إىل نوع من التفاضل يف احلصول عىل املعلومات 

والرعاية واخلدمات الصحية واالستفادة منها. وهلذه االختالفات بدورها تأثري واضح يف ما يصل إليه اإلنسان من نتائج صحية.

وتأسيسًا عىل ما تقدم، جيب أن يتم تضمني منظور جندري مرتبط بتقدم واضح عىل طريق املساواة والعدالة، يف كافة السياسات والبامج الصحية. 
وحتليل اجلندر يساعد كثريًا عىل حتقيق ذلك. وبغية حتقيق احلد األمثل من النتائج الصحية اإلجيابية للجميع، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار االحتياجات 
اخلاصة لكل من الفتية والفتيات، والنساء والرجال يف خمتلف مراحل احلياة. وباإلضافة إىل محاية نظام القيم الذي حيكم املجتمعات يف إقليم رشق 
املتوسط، وال سيام مؤسسة األرسة، يظل من األمهية بمكان أن تتوافر املرونة يف التصدي للظروف الراهنة التي ال تصب يف صالح حتقيق النتائج 

الصحية اإلجيابية للجميع.
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