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عدم المساواة
في الصحة اإلنجابية في مصر



تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
لالسرتاتيجية  عام  كهدف   2030 عام  حبلول  سيدة  لكل  طفل   2,4 إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



     ال تزال هناك حتدايت عديدة امام مجهورية مصر العربية حنو حتقيق التنمية االقتصادية، فعلى الرغم 
من وجود بعض االجنازات ىف العديد من النواحى االجتماعية والصحية واالقتصادية اال ان خفض 
الزايدة السكانية ميثل عائق كبري ىف حتقيق التنمية، فقد ختطى عدد سكان مصر 100 مليون نسمة 
خالل هذا العام، كما ان ارتفاع معدل اخلصوبة الكلى 3.2 طفل لكل سيدة ميثالن التحدى االكرب 
للوصول اىل التنمية االقتصادية املنشودة، كما ان هناك حتدايت اخرى كثرية تقف عائق ىف سبيل 
حتقيق ذلك ومنها عدم املساواة ىف احلصول على التعليــــــم أو الصحـــــة أو املسامهــــة ىف قوة العمل 
والىت تظهر جلية سواء على املستوى اإلقليم  (ريف - حضر) او على مستوى النوع (ذكور - اانث) 

أو حىت على مستوى الثروة مبختلف درجاهتا.

٣٣

مقدمـــــــة

عدم املساواة يف الصحة اإلجنابية يف مصر



وقد اظهر التقرير الذى اصدره مركز الدراسات والبحوث االجتماعية - اجلامعة االمريكية   
ابلقاهرة  12019 والذى سنتعرض فيه للعديد من اهم أوجه عدم املساوة اخلاصة يف الصحة اإلجنابية 

واجلنسية يف اجملتمع املصري والذى سنتناول اهم ما جاء به يف هذه الورقة ومنها:-

- الصحة اإلجنابية حمور جدول األعمال السياسي. ويتجلى ذلك يف العديد من املواد واإلصالحات 
القانونية اليت تدعم إطارا تنظيميا ابلصحة اإلجنابية ويف اعتماد اسرتاتيجية طموحة للصحة والسكان، 
فضال عن إقرار اإلعالانت السياسية وااللتزامات الدولية، وتشمل االسرتاتيجية الصحية، على وجه 
اخلصوص، اسرتاتيجية مفصلة للصحة اإلجنابية (2015-2030) تُرمجت ملعاجلة العديد من جبهات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما من حيث زايدة فرص احلصول على اخلدمات وإىل توسيع نطاق 

مشول خدمات الصحة اإلجنابية حسب الفئات العمرية واحلالة االجتماعية.
- على مستوى االلتزامات واجلهود الوطنية والدولية، فإن مصر بلد حترتم فيه حقوق اإلنسان املتصلة 

ابلصحة اجلنسية واإلجنابية وتستلهم احلماية والوفاء هبا.  
- على املستوى الوطين، تسعى القوانني واالسرتاتيجيات والربامج إىل توفري احلماية واخلدمات يف 

الصحة اجلنسية واإلجنابية
- حتظر القوانني الزواج قبل سن الثامنة عشرة، وحتمي املرأة من العنف القائم على نوع اجلنس، وحتمي 

حقوق الزوج والزوجة يف أن يقررا حبرية عدد األطفال واملباعدة بني الوالدات.  
- لدى مصر اسرتاتيجيات وبرامج سكانية وصحية مع عنصر قوي لتنظيم األسرة واحلصول على 

خدمات الصحة اإلجنابية.
الصلة ابلصحة  ذات  الرئيسية  الدولية  التزاماهتا ابإلتفاقيات  أكدت مصر  الدويل  الصعيد  على   -

اجلنسية واإلجنابية.
الوطين  للخطاب  املالئمة  الرتمجة  تعيق  ما  غالباً  ثقافية واليت  معتقدات  تواجه مصر  - ومع ذلك، 

واجلهود الوطنية يف إحراز مكاسب واضحة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية.  
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التزامات وجهود الدولة حنو الصحة اإلجنابية يف مصر



وفقا لشكل (1) فان عوامل اخلطورة اخلاصة ابلصحة االجنابية واجلنسية ىف مصر تتمثل يف   
االيت: - 

- بلغت نسبة زواج االقارب ما ال يقل عن 30 يف املائة كما ان حواىل ربع احلاالت بني النساء ىف 
سن االجناب يعانني من فقر الدم، و ٪15.5 من أطفاهلن لديهم اخنفاض الوزن عند الوالدة، وحواىل 
%30 من السيدات تعرضن للعنف الزوجى، وتتعرض 6.6 يف املائة من النساء للعنف البدين الزوجي 

وحىت  أثناء  احلمل.
- على الرغم من وجود القانون الذي حيظر زواج الفتيات قبل سن الثامنة عشرة، ال تزال نسبة 27.3 
يف املائة من النساء الاليت يتزوجن قبل بلوغ السن القانونية. ونتيجة لذلك فقد كانت نسبة احلمل بني 
املراهقات (15-19 سنة) حوايل %11، وكثريا ما جترب هذه املمارسات الفتيات على ترك املدارس 

واالنسحاب من سوق العمل.

عوامل اخلطر على الصحة اإلجنابية واجلنسية يف مصر

شكل (1) عوامل اخلطورة على الصحة اإلجنابية
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- تشري الدراسات االستقصائية السكانية اليت مت حتليلها إىل عدم املساواة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املناطق 
اجلغرافية الست يف مصر (احملافظات احلضرية، وريف وحضر الوجه البحرى - وريف وحضر الوجه القبلى واحملافظات 
احلدودية  حيث يتميز كل موقع جغرايف مبجموعة خمتلفة من حتدايت الصحة اجلنسية واإلجنابية كما هو موضح جبدول 
(1) ويعترب ريف الوجه القبلى أكثر املواقع اجلغرافية حرماانً وحتمل معظم هذه التحدايت، وفيما يتعلق مبؤشرات أتثري 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، فإن وفيات املواليد اجلدد، ووفيات الرضع، واألمراض املنقولة جنسيا هي األعلى يف هذه 

املنطقة
- وفيما يتعلق بعوامل اخلطر املتعلقة ابلصحة اجلنسية واإلجنابية، تشهد املناطق الريفية يف صعيد مصر أعلى معدل 
انتشار خلنان االانث يف اجليل اجلديد من الفتيات الالئي يبلغن من العمر سنة إىل 14 سنة ومجيع املمارسات الثقافية 

واجلنسية األخرى، اضافة اىل ارتفاع نسب زواج االقارب والزواج املبكر.

أوجه عدم املساواة يف الصحة اإلجنابية واجلنسية يف مصر
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اهم حتدايت النظام الصحي الحتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية

٧

- وفيما يتعلق بعوامل اخلطر املتعلقة ابلصحة اجلنسية واإلجنابية، تشهد املناطق الريفية يف صعيد مصر أعلى معدل 
انتشار خلنان االانث يف اجليل اجلديد من الفتيات الالئي يبلغن من العمر سنة إىل 14 سنة ومجيع املمارسات الثقافية 
واجلنسية األخرى، اضافة اىل ارتفاع نسب زواج االقارب والزواج املبكر اضافة اىل احلمل بني املراهقات، اضافة اىل 

ارتفاع نسب فقر الدم بني النساء يف سن اإلجناب واخنفاض الوزن عند الوالدة.
- يف حني كان ريف الوجه البحرى به أعلى نسبة من محل املراهقات وحتتل املرتبة الثانية الزواج املبكر، يف حني 
كانت  احملافظات احلضرية يف مصر اقل املناطق خطورة ىف الصحة االجنابية واجلنسية مقارنة ابملناطق االخرى ، ومع 

ذلك، فإهنا حتتل املرتبة األوىل يف نسبة اخلصوبة املتأخرة واملرتبة الثانية يف العنف الزوجي.
- وحتتل احملافظات احلدودية املرتبة األوىل أبعلى نسب فرتات الوالدة احملفوفة ابملخاطر واخنفاض الوزن عند الوالدة. 
تتمتع  أن  املتوقع  أنه من  الرغم من  االقارب، وعلى  الثانية من حيث زواج  املرتبة  احملافظات احلدودية  كما حتتل 
احملافظات احلضرية ابخلصائص األكثر مالءمة وتغطية أفضل للخدمات، إال أن هذه املنطقة حتتل املرتبة األوىل فيما 
يتعلق بعدوى فريوس التهاب الكبد B لدى الذكور واإلانث، والثانية يف اخلصوبة املتأخرة والعنف البدين الزوجي 

أثناء احلمل.

- تقع أعلى حتدايت أداء نظام الرعاية الصحية يف برامج الوقاية حيث ان أكثر من 97 % من النساء املتزوجات 
يف سن االجناب من 15-49 سنة من العمر مل يقمن بفحص سرطان الثدي، يف حني أن أكثر من 90 % من الرجال 

والنساء ليس لديهم معرفة شاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية / اإليدز.
- ارتفاع نسب الوالدات القيصرية بشكل الفت للنظر حيث ان أكثر من نصف األطفال الذين ولدوا يف السنوات 
اخلمس السابقة للمسح الدميوجراىف الصحى 2014 مت والدهتم عن طريق الوالدة القيصرية. وهذا االنتشار املرتفع 
للوالدات القيصرية أبعد ما يكون عن أن يكون مربرا طبيا أو جمرد تفسري بفشل النظام الصحي يف التصدي لتحدايت 

الصحة اإلجنابية، كما ان نسبة 13.3 % من النساء يولدن ىف املنزل.
- ال تزال برامج تنظيم األسرة تشكل مصدر قلق ألن أكثر من 40 % من النساء غري احلوامل املتزوجات حاليا يف 
سن 15-49 سنة ال يستخدمن وسيلة ملنع احلمل، و 12.6 % من النساء املتزوجات يف سن اإلجناب لديهن حاجة 
غري ملباة يف جمال تنظيم األسرة. وعالوة على ذلك، مل يتلق ربع النساء التطعيم ضد التيتانوس خالل فرتة ما قبل 

الوالدة، كما أن 17.2 % من النساء احلوامل ال يذهنب ابنتظام للزايرات السابقة للوالدة.



اقليم،  االجنابية على مستوى كل  الصحة  اجلغرافية ملكوانت  التفاواتت   (2) يظهر جدول   
وتتحمل منطقة ريف الصعيد العبء األكرب املتمثل يف عدم كفاية أداء النظام الصحى وقدرته ابستثناء 
ارتفاع معدل انتشار عمليات الوالدات القيصرية واخنفاض تغطية تطعيمات التيتانوس، وهو ما يفسر 
أتثري الصحة اجلنسية واإلجنابية يف هذه املنطقة. ويف املناطق احلضرية يف صعيد مصر ترتفع معدالت  
الوالدات القيصرية. وعالوة على ذلك تعاين من نسبة عالية من عدم توافر مقدمي اخلدمة، ونقص 

األدوية والرعاية الصحية اليت ال ميكن حتملها. 

شكل (2) مكوانت نظام الرعاية الصحية للصحة اإلجنابية واجلنسية يف مصر

أوجه عدم املساواة اجلغرافية يف التحدايت املتصلة ابلصحة اجلنسية واإلجنابية 
يف النظام الصحي
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مل ختضع لفحص الثدي

مل يتلقوا رعاية قبل الوالدة
اليوجد فحص بعد الوالدة

والدات ابملنزل
حاجة غري ملباه

ال رعاية قبل الوالدة
عدم الوالدة على يد طبيب

عدم معرفة السيدات بفريس نقص املناعة (اإليدز)
عدم معرفة الرجال بفريس نقص املناعة (اإليدز)

الوالدات القيصرية

اليستخدمن وسائل تنظيم األسرة
مل يتلقوا التطعيمات ضد التيتانوس



وعلى الرغم من أنه من املتوقع أن يكون لدى املناطق احلضرية خدمات رعاية صحية أفضل، فإن   
احملافظات احلضرية واملنطقة احلضرية يف ريف الوجه البحرى تعاين من نسبة عالية جداً من حاالت والدة قيصرية 
وتغطية منخفضة بتطعيمات التيتانوس، تتميز املناطق الريفية ريف الوجه البحرى ابملعرفة الشاملة لفريوس نقص 
املعرفة  ابخنفاض  احلدودية  احملافظات  وتتميز  واإلانث.  الذكور  لدى  للغاية  منخفضة  البشرية/اإليدز  املناعة 
ومن  التيتانوس.  بتطعيمات  تغطية  إىل  واالفتقار  اإلانث  لدى  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  الشاملة 
الواضح أن احملافظات احلدودية تعاين من عدم إمكانية الوصول إىل اخلدمات كما هو مبني مع ارتفاع نسبة 
اإلبالغ عن مرافق الرعاية الصحية البعيدة إىل جانب صعوبة النقل وعدم توافر األدوية، ويبني تقييم مستوايت 
التفاوت اجلغرايف أن أعلى أوجه عدم املساواة اجلغرافية يف النظام الصحى تشمل مجيع خدمات التوليد سواء 

خالل فرتة ما قبل الوالدة أو الوالدة أو ما بعد الوالدة. 

٩

جدول (2) التوزيع اجلغراىف ملكوانت النظام الصحى يف مصر
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اإليدز
اإليدز



الحتياجات  دائماً  يستجيب  التحدايت وال  من  العديد  يواجه  الصحى يف مصر  النظام  أن  الواضح  من 
النظام  ان   (3) اجلدول  من  ويتضح  االجتماعية.  الفئات  خمتلف  واحتياجات  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 

الصحى يواجه ثالثة أنواع رئيسية من التحدايت وهى:-
- األول هو التحدايت على الصعيد القومى اليت ترتاوح بني أعلى األولوايت ولكن مل يكن هناك تفاوت 
كبري من جانب أي من الفئات املختارة. وفيما يتعلق أبداء النظام الصحي، تشمل هذه التحدايت عدم 
كفاية استخدام وسائل منع احلمل واالفتقار إىل املعرفة الشاملة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بني 
النساء والرجال. ويبدو أن تدخل تنظيم األسرة ال حيقق النتيجة املطلوبة، مما يستلزم تقييم االسرتاتيجيات 
والتدخالت وتعزيزها، ويشكل االفتقار إىل املعرفة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز مصدر قلق على 
الصعيد الوطين، مما قد يسهم يف انتشار العدوى على نطاق واسع، وتشكل احلساسية الثقافية والوصم 
الشديد أكرب حتد أمام زايدة وعي السكان ابلعدوى املنقولة عن طريق الطرق اجلنسية، وفيما يتعلق بقدرة 
النظام الصحي، يالحظ النوع األول من التحدايت يف عدم توافر الدواء. ومن املؤكد أن توافر اخلدمات 

يتأثر بعدم كفاية املوارد املالية. 
- والنوع الثاين من التحدايت هو حتدايت النظام الصحي اليت ُتدرج بني أعلى األولوايت وتظهر بعض أوجه 
عدم املساواة بني بعض الفئات الطبقية، إن عدم كفاية فحص سرطان الثدي، والوالدات القيصرية الواسعة 
النطاق، وعدم كفاية التطعيم ضد التيتانوس، هي أولوايت األداء الصحي على الصعيد الوطين مع عدم 
املساواة الواضحة عرب السياق الثقايف القائم على نوع اجلنس، وابلنسبة للقدرة الصحية، تتمثل األولوية 
الرئيسية يف صعوبة النقل إىل املرافق الصحية وعدم املساواة الواضحة من حيث الثروة والفقراء الذين يعانون 
أكثر من ذلك، وابملثل فإن عدم توافر مقدمي اخلدمات واجلهات املقدمة للخدمات على وجه اخلصوص 
من بني األولوايت على الصعيد الوطين، وكان عدم املساواة بينهم مرتفعا بسبب السياق الثقايف القائم على 

نوع اجلنس حيث تعاين احملليات االكثر حتفظا أكثر من غريها.

النظام  املساواة يف  أوجه عدم  مقابل  األولوية  الصحي ذات  النظام  حتدايت 
الصحي ذات األولوية
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عدم  أوجه  من  عالية  مستوايت  يظهر  ولكنه  املتوسط  أو  املنخفض  املستوى  أولوايت  الثالث  النوع  ويشمل   -
املساواة بني بعض الفئات الطبقية، وفيما يتعلق بُبعد أداء النظام الصحي تشمل هذه األبعاد الوالدة املنزلية، وعدم 
الوالدة عند طبيب متخصص، حيث يعاين سكان الريف يف صعيد مصر والفقراء وأولئك الذين يعيشون يف السياق 
الفقراء  بني  شيوعاً  أكثر  املنزلية  والوالدات  الوالدة  بعد  الرعاية  تكن  مل  غريهم،  من  أكثر  حتفظاً  األكثر  الثقايف 
واملقيمني يف ريف الصعيد من الطبقات االجتماعية األخرى، وفيما يتعلق بُبعد القدرات، كانت الرعاية الصحية 
غري ميسورة التكلفة أكثر انتشاراً بني سكان ريف صعيد مصر والفقراء. وكانت مرافق الرعاية الصحية بعيدة عن 

متناول اليد يف ريف صعيد مصر واحملافظات احلدودية وبني الفقراء. 

جدول (3) النتائج الرئيسية لتحدايت النظام الصحى ذات االولوية
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أهم التوصيات

النظام  االجتماعية واالقتصادية، وقوى  الظروف  بني  التفاعل  الصحية بشكل عام من خالل  احلالة  تتشكل 
الصحي والقوى االجتماعية األخرى، فضال عن االستعداد على املستوى الفردي والسلوكيات. يتطلب الطريق 

إىل حتسني الصحة مزًجيا من: 
- سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية  

- حتسني متويل وفعالية النظام الصحي.   
- املمارسات الصحية املستنرية من قبل األفراد املدعومني من قبل اجملتمع احمللي .  

ويتجلى عدم املساواة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية بني املناطق اجلغرافية بوضوح يف االختالفات يف   
املوارد واخلدمات املخصصة لكل اقليم، ويبني اجلدول (4) مدى التباين واحلرمان  على مستوى اإلقليم، ومن 
املالحظ أيضا ان ريف الوجه القبلى هو اكثر املناطق اجلغرافية اليت حتتاج اىل حتقيق املساواة والعدالة يف كافة 

النواحى االجتماعية والصحية والتعليمية وليس على مستوى الصحة اإلجنابية واجلنسية فقط.

وتطرق التقرير إبجياز إىل عدد من التوصيات اهلامة وال سيما: -
- ينبغي إثبات االلتزام مبعاجلة عدم املساواة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل نظام معلومات قادر على 

قياس ورصد وتتبع أوجه عدم املساواة بصورة منهجية ألسباهبا اجلذرية اهليكلية وعدالة هذه األسباب.
- يتطلب التحدي املتمثل يف عدم املساواة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية مزيداً من االهتمام ال سيما ابلنظر إىل 
ارتفاع مستوى عدم املساواة واختالف حتدايت عدم املساواة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية ذات األولوية عن 

التحدي ذي األولوية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية.

عدالة احملددات اهليكلية
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- حيتاج النظام الصحي إىل مواصلة جهوده للتصدي للتحدايت املتصلة بنظام الصحة اجلنسية واإلجنابية. وال 
ميكن للقطاع الصحي أن يعاجل العديد من هذه املشاكل مبفرده، بل يدعو إىل مسامهات قطاعات اجتماعية 

أخرى.
- ينبغي أن يكون أداء النظام الصحي وقدراته أكثر استجابة لالحتياجات املتباينة للفئات االجتماعية يف جمال 

الصحة اجلنسية واإلجنابية.
- ينبغي أن تعتمد السياسات اهليكلية (وال سيما تلك املتعلقة ابحلوكمة، وتوزيع املخصصات اإلقليمية للموارد، 
والثروة، فضال عن املعايري النوعية) منظورا لإلنصاف. وتتطلب هذه العدسة أن تلتزم هذه السياسات مببدأ 
تكافؤ الفرص التحويلية جلميع الفئات االجتماعية، ويستكمل ابعتماد هنج التمييز اإلجيايب ملعاجلة التوزيع غري 

العادل للطبقات االجتماعية.
- تعزيز نظام املعلومات الصحية لتكون قادرة على قياس ورصد عدم املساواة بصورة منهجية ودورية. كما 
املساواة  أوجه عدم  لتتبع  الالزمة  املعلومات  من  إضافية  أجزاء  يتضمن  للصحة  معلومات  نظام  بناء  يتطلب 

وربطها أبسباهبا اجلذرية اهليكلية وعدالة هذه األسباب.
- احلاجة إىل دعم ورعاية القدرات البحثية والتحليلية لضمان وجود مؤسسات مؤهلة أتهيال جيدا وأفراد لديهم 
جمال  يف  األدلة  إىل  تستند  توصيات  استخالص  وميكنهم  واملعلومات  البياانت  لتحليل  الالزمة  املهارات  من 

السياسات..
- ضرورة إشراك وتطوير قدرات صانعي السياسات ومتخذي القرار واملمارسني الصحيني، فضًال عن إنشاء 
اجملال  ابلسياسات  املتعلقة  احلوارات  وتتيح  املشاركة.  فرص  وتوسيع  السياسات  بشأن  للحوار  منتدايت 
الستكمال دورة السياسات وربط خمتلف أصحاب املصلحة. وهي توفر اجلسر الالزم بني السياسات واخلطط، 
واإلجنازات الفعلية على أرض الواقع من حيث الصحة والرفاه. وهي تسمح بتبادل األدلة لتعديل اإلجراءات 
ودعم حتقيق األثر املنشود. وهي تؤمن إطاراً شامًال اجتماعياً لوضع السياسات ومتكن اجلهات الفاعلة من غري 

الدول من املشاركة واملسامهة يف حتقيق املساواة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية.
- دعم الطلب العام املستنري على السياسات االجتماعية العادلة واإلنصاف يف جمال الصحة. وتركز الضجة 
العامة احلالية على الصحة اجلنسية واإلجنابية على إلقاء اللوم على النظام الصحي وعلى طلب رعاية صحية 
بوصفها  االجتماعية  والرتتيبات  للموارد  العادل  ابلتخصيص  يُعرتف  وال  متطورة.  طبية  وتكنولوجيات  جيدة 
احملددات الرئيسية للوقاية من سوء الصحة اجلنسية واإلجنابية وتعزيز الرفاه. ومن الواضح أن املطالب العامة 

حتتاج إىل أن تبىن على املعلومات واملعرفة.

املصدر :
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