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استعراض لقضايا جندرية متعلقة بصحة النساء يف إقليم رشق املتوسط

1- املقدمة

مع توايل التطورات يف العلم والطب املؤدية إىل نتائج صحية أفضل، أصبح من املعروف بوضوح أن للعوامل 
االجتامعية أثر كبري وتأثري عىل النتائج والسلوكيات الصحية. جيب عىل منظمة الصحة العاملية WHO وغريها من 
اجلهات العاملة يف جمال الصحة العامة أن تعالج العوامل االجتامعية التي تؤثر عىل بلوغ الوضع الصحي املثايل 
واملحافظة عليه، بام يف ذلك العوامل االجتامعية التي ترتجم إىل عوامل خطورة تؤدي إىل تردي الصحة ضمن 

جمموعة سكانية معينة. 

سلط املؤمتر العاملي لألمم املتحدة )UN( حول حقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف عام 1993، الضوء عىل أمهية 
املساواة بني اجلنسني - املساواة اجلندرية -  يف مجيع جماالت التطور االجتامعي واالقتصادي، كذلك فعل املؤمتر 
الذي  النساء  الرابع حول  العاملي  1994، واملؤمتر  القاهرة يف عام  انعقد يف  الذي  السكان والتنمية  الدويل حول 
انعقد يف بكني يف عام 1995 والذي بني عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(. دعا 
املندوبون وكاالت األمم املتحدة واحلكومات الوطنية إىل العمل عىل ضامن أن تكون املساواة والعدالة اجلندرية 
قد ُأخذتا بعني االعتبار لدى إقرار األغراض، وختصيص املوارد، وحتديد نشاطات ونتائج البامج يف هذا املجال. 
ويف أيلول/ سبتمب عام 2000، وقعت 189 دولة عىل إعالن األلفية الذي تاله إطالق األمم املتحدة للمرامي 
اإلنامئية لأللفية للحد من الفقر وحتسني الصحة، مع حتديد تاريخ مستهدف إلنجازها يف عام 2015. ويف عام 
2002 أكدت أهداف املرمى الثالث من املرامي اإلنامئية لأللفية من جديد عىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
كمرامي إنامئية رئيسية. كام ُأقر أيضًا بأن املساواة بني اجلنسني كانت مكون حاسم يف حتقيق أهداف املرامي اإلنامئية 
الصحة  بنتائج  مبارشة  ترتبط  عرشة  السبعة  األهداف  من  وتسعة  الثامنية  املرامي  من  ثالثة  إن  األخرى.  األلفية 

البدنية التي تتأثر بالعوامل االجتامعية والتي ترتبط بدورها بشكل وثيق باجلندر. 

والفرص  املحسوسة، واملسؤوليات، واحلقوق،  األدوار االجتامعية   تعّرف وتصف  اجتامعية  تركيبة  اجلندر هو 
والثقافية،  العائلية،  باملحددات  تتأثر  والتي  عليه،  واحلفاظ  املجتمع  لتحسني  والذكور  لإلناث  والتآثرات  
والسياسية، واالقتصادية والروحية. تشري العدالة اجلندرية  إىل اإلنصاف، والعدل والتوازن يف توزيع الفوائد، 
عدم  تصحح  بطريقة  ومعاجلتها  االختالفات  هذه  حتديد  جيب  جندرية.  ملحددات  تبعًا  واألدوار  واملسؤوليات 

التوازن بني اجلنسني يف أطوار خمتلفة من دورة احلياة. 

إن الظلم اجلندري يلعب دورًا كبريًا يف حتديد املخاطر الصحية التي تواجهها املرأة يف حياهتا، ومعارفها، وضعفها، 
وقوهتا وقدرهتا عىل التحمل، وثقتها بنفسها وإمكانية حصوهلا عىل مساعدة نظم الدعم االجتامعي للتعامل مع 
يف  حمدودية  إىل  للنساء  يتاح  الذي  التعليم  كفاية  عدم  يقود  املثال،  سبيل  عىل  ظهورها.  عند  الصحية  املشاكل 
العديد من دول  النقدي يف  الدخل  املرأة عىل  يغدوحصول  وبالنتيجة  املتاحة،  االجتامعية واالقتصادية  الفرص 
اإلقليم حمدودًا، ومعدل النشاط االقتصادي للنساء منخفضًا باملقارنة مع الرجال. عالوة عىل ذلك، إن التقييدات 
املفروضة عىل احلركة البدنية للنساء والبنات والقيود التي تعرتض صنع املرأة للقرار، ومتتعها باستقالهلا الذايت، 
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تضع عقبات أمام النساء والبنات حتول دون حصوهلن عىل خدمات الرعاية الصحية واالستفادة منها بفعالية.

تؤثر املعايري اجلندرية عىل املؤسسات بام فيها مؤسسات القطاع الصحي. وبدورها تؤثر هذه املعايري عىل تعرض 
املتحققة،  املعلومات واخلدمات الصحية، والنتائج الصحية  النساء والرجال للمخاطر الصحية، والوصول إىل 
مظاهر  وملعاجلة  العليلة.  والصحة  للمرض  واالقتصادية  االجتامعية  والعواقب  الصحية  للرعاية  واالستجابة 
الظلم اجلندري لدى النساء، التي تشكل حواجز حتول دون وصوهلن إىل الصحة، فإنه من املهم  أن تضمن النظم 
الصحية توفري خدمات رعاية صحية متميزة شاملة  للنساء، وأن يتم إرشاك النساء أيضًا يف عمليات التخطيط 
الصحي. ومن املهم أيضًا البحث عن آليات متويل بديلة للرعاية الصحية )أي االنتقال من آليات الدفع النقدي 
آليات جتميع املخاطر( للنساء وغريهن من املجموعات املعرضة  لتكاليف اخلدمة الصحية من قبل املريض إىل 

للخطر وأخذها بعني االعتبار. 

إن دعم منظمة الصحة العاملية للبلدان األعضاء يف دمج االستجابة اجلندرية ضمن جهود تقوية وتطوير النظام 
الصحي هو أمر أسايس. وتتم مواجهة بعض التحديات يف معاجلة  القضايا املستعرضة يف النظم الصحية وهناك 
يمكن  للصحة.  املحددة  االجتامعية  العوامل  عىل  فعال  أثر  إلحداث  القطاعات  بني  التعاون  من  ملزيد  حاجة 
للسياسات الصحية أن تؤثر بشكٍل إجيايب عىل املعايري اجلندرية الظاملة من خالل التأكيد عىل أمهية اإلنصاف، ومن 
املجاالت  من  العديد  أعطيت  وقد  والبنات.  والصبيان  والرجال  للنساء  املتباينة  احلاجات  معاجلة  خالل ضامن 
صحية  بيانات  مجع  إىل  احلاجة  فيها  بام  النساء  بصحة  املعنية  العاملية  الصحة  منظمة  سياسات  يف  خاصة  أولوية 
مقسمة تبعًا للجنس، واستخدام هذه البيانات يف توجيه وحتسني جهود تقديم الرعاية الصحية لتلبية احلاجات 
اخلاصة للذكور واإلناث. باإلضافة إىل ذلك فإن تدريب العاملني يف املجال الصحي عىل إدارة مشاكل النساء 

الصحية يف خمتلف مراحل احلياة هو أمر حاسم ملعاجلة الفجوات التي يتم مواجهتها يف جمال صحة النساء.   

والتعليم،  والكتابة،  القراءة  معرفة  جماالت  يف  اجلندرية  العدالة  حالة  عىل  الضوء  املطبوعة  هذه  تسلط  سوف 
والتوظيف لدى النساء يف اإلقليم، وستبني كيف تؤثر هذه الفرص االجتامعية عىل النتائج الصحية. عالوة عىل 
منها  الصحية واالستفادة  الرعاية  الوصول إىل خدمات  تؤثر يف  التي  اجلندرية  القضايا  مناقشة  تتم  ذلك سوف 
بام فيها متغريات قابلية احلركة واالستقالل الذايت. كام ستتم مناقشة وضع النساء ضمن الزواج وبشكٍل خاص 

مسألة الزواج املبكر وأثره عىل النتائج الصحية لدى النساء. 

احلالة  الفعيل، وإدراك  الصحي  بالوضع  يتعلق  فيام  السكانية  املجموعة  الصحية ضمن  النتائج  اجلندر عىل  يؤثر 
وبام  واملجتمع.  الصحية  الرعاية  مقدمي  واستجابات  ومواقف  الصحية،  الرعاية  التامس  وسلوكيات  الصحية، 
أن النساء يف خمتلف أنحاء اإلقليم يلعبن الدور الرئييس يف تقديم الرعاية يف العائلة، فإنه يمكن للظلم اجلندري 
أيضًا أن يكون له عواقب عىل صحة الطفل والعائلة واملجتمع عمومًا ]1[. من الرضوري أن تدرك السياسات 
والبامج الصحية تأثري اجلندر عىل الصحة، وأن تضمن معاجلة االحتياجات اخلاصة واملتباينة للذكور واإلناث 

يف خمتلف مراحل دورة احلياة.
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2- قضايا اجلندر وتأثريها عىل الصحة

2-1 معرفة القراءة والكتابة ومستوى التعليم

إن احلصول عىل التعليم هو عنرص رئييس يف الصحة والتنمية. وقد حدد مؤمتر األمم املتحدة الدويل حول السكان 
والتنمية )1994( تعليم النساء والبنات عىل أنه العامل الوحيد األكثر أمهية يف حتسني الصحة يف دولة ما ]2[. 
وقد أظهرت الفجوات اجلندرية يف التعليم أن هلا تأثريًا سلبيًا واضحًا عىل النتائج الصحية للنساء، وعىل الرغم 
من  كبري  عدد  يزال  فام  التفاوتات  هذه  ملعاجلة  اإلقليم  يف  املاضيني  العقدين  يف  بذلت  التي  املستمرة  اجلهود  من 
النساء أميات أو مستبعدات من العملية التعليمية. ويظهر )الشكل 1( املعدالت املنخفضة ملعرفة النساء بالقراءة 
والكتابة يف دول اإلقليم، وبشكٍل خاص يف جيبويت، ومرص، والعراق، واملغرب، وباكستان، والسودان واليمن. 

يكاد املرمى من تقديم التعليم األسايس العام للبنات قد حتقق يف العديد من دول املنطقة، وكان هناك تزايد يف 
معدل حصول البنات عىل التعليم الثانوي والثالثي. لكن بعض الدول مثل جيبويت التي متلك  نسبة إمجالية لتعليم 
النساء إىل الرجال تعادل 62 : 100، واليمن التي متلك نسبة تعادل 66 : 100، ما تزاال متخلفتان بشكل  حاد عن 
حتقيق مرمى تقديم تعليم عام شامل للنساء ]4[. وعىل الرغم من اإلنجازات التي تم حتقيقها، فإن عدد البنات 
 الاليت يتخرجن، خاصة من التعليم الثالثي، يظل أقل بكثري من عدد الصبيان يف العديد من الدول. إن الكثري من 
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املصدر: معهد اليونيسكو UNESCO لإلحصاء، 2006 ]3[. البيانات املعطاة جليبويت، ولبنان، واجلامهريية العربية الليبية، والصومال، واليمن واإلمارات العربية 
لدول رشق  الديموغرافية، واالجتامعية والصحية  املؤرشات  املتوسط.  العاملية لرشق  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  ]املكتب  15سنة   + بعمر  النساء  إىل  املتحدة تشري 

املتوسط، القاهرة، 2006[. 
الشكل 1- معدالت معرفة اإلناث للقراءة و الكتابة يف إقليم رشق املتوسط، 2000– 2004
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البنات غري قادرات عىل إكامل تعليمهن نتيجة للصعوبات االقتصادية. وتنخفض العائدات االقتصادية املتوقعة 
التي حتد  الزواج. أما الصعوبات األخرى  يبتعدن عن عائالهتن بعد  النساء  العديد من  البنات حيث أن  لتعليم 
من حصول البنات عىل التعليم فهي سياسات التعليم الوطنية، ونقص يف أعداد املعلامت، وتوقعات منخفضة 
لفرص التوظيف التي يمكن أن تتاح للبنات،  اإلهنامك يف األعامل املنزلية والزواج املبكر ]5[. باإلضافة إىل ذلك 
فإن العديد من البنات ال يتلقني نوعية التعليم الرضورية لدخول سوق العمل احلديث والعاملي ، كام أن التعليم 
الذي يقوم عىل الفصل بني اجلنسني، وهو الشائع يف اإلقليم، يمكنه أيضًا أن يعزز من الصورة النمطية اجلندرية 

السائدة ]6،7[. 

إن مستوى التعليم الذي تتلقاه املرأة هو حمدد أسايس الستقالهلا الذايت ووضعها املستقبيل حيث أنه يقرر نقطة 
الدخول إىل عامل التوظيف ومستوى القوة االقتصادية الذي يمكن هلا أن تتوقع احلصول عليه. وهو أيضًا مصدر 

أسايس للمعرفة واملعلومات وقد ثبت أنه أداة تنبؤ هامة للعمر املتوقع للنساء ]8[. 

لقد أظهرت النساء املتعلامت أهنن يمتلكن قرارهن الذايت فيام خيتص باإلنجاب كام تم توضيحه عب دراسة أجريت 
يف مرص حيث وجد تفاوت كبري يف معدل استعامل موانع احلمل بني النساء ذوات التعليم اجلامعي )93%( والنساء 
األمّيات )33%( ]9[. إن الستخدام موانع احلمل تداعيات هامة عىل الصحة اإلنجابية وصحة األم، حيث أن 
احلمل الغري خمطط له قد يؤدي إىل إجهاض غري آمن، وقد يؤدي عدم توفر موانع احلمل إىل احلمل املتكرر والذي 
تتمثل يف منع  فائدة مزدوجة  الذكري  العازل  تأثري ضار عىل صحة األمهات. إن الستعامل  له  أن يكون  يمكن 
احلمل واإلنتانات املنتقلة عن طريق اجلنس بام فيها فريوس العوز املناعي البرشي HIV ) األيدز(. وليس من 
قبيل الصدفة أن يكون أقل معدل للوفيات بني األمهات يف اإلقليم موجود يف تلك الدول التي يوجد فيها قدر 

أكب من العدالة اجلندرية يف جمال احلصول عىل التعليم ]6[. 

إن املستوى املنخفض من التعليم هو عامل هام أيضًا يف حتديد ما إذا كانت املرأة ستحمل يف عمر صغري، وهو 
األمر الغري حمبذ من ناحية النتائج الصحية عىل صعيد صحة األم والطفل ]6[. إن املستويات املنخفضة لتعليم 
اإلناث ترتافق أيضًا بشكٍل قوي مع االكتئاب وغريه من مشاكل الصحة النفسية بني النساء ]10[. باإلضافة إىل 
ذلك تعاين النساء ذوات التعليم الضعيف بشكٍل أكثر من العنف املنزيل وما لذلك من نتائج خطرية عىل الصحة 
البدنية أو النفسية، كام أوضحته الدراسات التي أجريت يف كل من مرص والسودان ]11،12[. عىل العكس من 
ذلك فإن النساء الاليت حتّصلن عىل تعليم أعىل قد أظهرن أهنن يمتلكن قوة أكب يف ممارسة حقوقهن القانونية ويف 

انتقاء اخليارات التي تؤثر يف صحتهن ونتائجهن اإلنجابية ]5[. 

إن للتعليم مضامني أخرى أيضًا فيام يتعلق بالسلوك اخلاص بالتامس الرعاية الصحية مثل احلصول عىل خدمات 
املنقولة جنسيًا. لقد تم توثيق  الكشف عن الرسطان أو خدمات ما قبل الوالدة، أو خدمات معاجلة اإلنتانات 
الرابط بني تعليم األنثى وصحة الطفل والعائلة بشكٍل جيد ]13[. كام تبني أن األمية بني األمهات متثل خطرًا 
أكب يؤدي ملعدل انتشار أعىل لسوء التغذية الشديد بني األطفال. وأظهرت دراسة أجريت يف باكستان أن نسبة 



9

استعراض لقضايا جندرية متعلقة بصحة النساء يف إقليم رشق املتوسط

وزن اجلسم املنخفض أو األطفال املتعثري النموكانت أعىل بني أولئك اللذين مل تتلَق أمهاهتم التعليم املدريس 
األسايس ]14[. إن معدل وفيات الرضع واألطفال هي معدالت منخفضة يف األطفال الذين حصلت أمهاهتم 

عىل تعليم أعىل ]1[.

2-2 التوظيف

إن نوع العمل الذي يؤديه الفرد يرتبط دومًا بشكٍل وثيق بمستويات التعليم ويمكن أن يكون عاماًل مؤثرًا فيام 
يتعلق بالنتائج الصحية. إن الدخل الكايف هو عامل هام يف التمكن من احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية 
م هذه اخلدمات جمانًا من قبل الدولة. وافتقار النساء للتعليم غالبًا ما يدفعهن إىل القيام بأعامل ذات  عندما ال ُتقدَّ
لالستقاللية  افتقارهن  أن  كام  للنساء  بالنسبة  أقل  هي  الناجتة  االقتصادية  املنافع  فإن  ثم،  ومن  منخفض.  دخل 

االقتصادية له نتائج عىل وضعهن االجتامعي وعىل صحتهن.

إن مشاركة النساء يف سوق العمل يف هذا اإلقليم هو أقل منه يف األقاليم األخرى حيث تصل إىل معدل %28، 
رغم مالحظة وجود تفاوت واضح بني الدول، كام أن عددًا متزايدًا من النساء يعمل اآلن بوظائف ذات أجر 
]7[. يف عام 2001 يف األردن شكلت النساء 15% من القوة العاملة وهذا يمثل زيادة ضعفني عن األرقام السابقة 
]15[. ونجد  األعداد األعىل للنساء العامالت يف وظائف مدفوعة األجر يف لبنان، واملغرب واليمن. وتوجد 
 ،)GCC( اخلليجي  التعاون  الدول األعضاء يف جملس  السعودية وغريها من  العربية  اململكة  األقل يف  النسب 
حيث متثل النساء فقط 7% من القوة العاملة ]1[. وهناك تناقض ما حيث أن عدد النساء اللوايت يرتدن اجلامعة يف 
بعض الدول هو أكثر من عدد الرجال، لكن النساء يف تلك الدول ال يتمتعن بفرص توظيف مكافئة للرجال. ولو 
توظفت النساء بتواتر أعىل يف أعامل مدفوعة األجر، فإن متوسط دخل األرسة يمكن أن يزيد بنسبة 25% وتتحسن 

بشكٍل ملحوظ  احلالة االجتامعية واالقتصادية للعديد من العائالت ]16[. 

يف  السائدة  التقليدية  اجلندرية  النامذج  خالل  من  اإلناث  توظيف  يف  املنخفضة  املعدالت  أسباب  تفسري  يمكن 
من  بداًل  وزوجات  كأمهات  للنساء  تعريف  مع  للعائلة  املركزي  الدور  عىل  الرتكيز  عىل  هذه  تشمل  اإلقليم. 
كوهنن أفراد يملكن حقوقهن، واستمرارية املفهوم الذي يقول بمسؤولية الرجل كمعيل ومؤمن للقوت والقيود 
املفروضة عىل سلوك وقابلية حركة املرأة. ويمكن للتوظيف أن يعزز بشكٍل إجيايب من عافية املرأة البدنية والنفسية 
وحيسن من احرتامها لذاهتا من خالل بناء شبكة من العالقات االجتامعية وتعزيز استقالهلا بشكل أكب. تتمتع 
النساء املوظفات دومًا بوضع أفضل حمسوس اجتامعيًا مما يؤدي إىل احرتام واستقالل ذايت أكب، وهذه عوامل 
النساء املوظفات كانوا أكثر  نتائج صحية إجيابية. ويف دراسة أجريت يف مرص،  تبني أن أزواج  مالئمة لتحقيق 
قابلية للمساعدة يف الواجبات املنزلية، ويف رعاية األطفال ]9[. باملقابل. فقد ظهر أن النساء الاليت لسن من ذوات 
الوظائف املدفوعة األجر هن أكثر قابلية للتعرض ملستويات متزايدة من العنف املنزيل، وهو األمر الذي يمكن أن 

يعزى إىل ضآلة مكانتهن االجتامعية املحسوسة ]11[. 
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الدخل  ذو  التوظيف  أن  حني  ففي  النساء.  أو  للرجال  بالنسبة  الصحية  للنتائج  مفيدة  األعامل  كل  ليست  لكن 
اجليد يف الصناعة قد يزيد فعليًا من مأمول العمر املتوقع، فإن العمل الزراعي والذي هو الشكل السائد للعمل 
بني العديد من الرجال والنساء يف مرص، واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، واجلمهورية العربية السورية، واليمن، 
يمكن أن يكون له تأثري سلبي أكب عىل الصحة ]8[. كام أن النساء املوظفات ممن جيب عليهن أيضًا العمل يف املنزل 
قد يواجهن املزيد من اإلجهاد وقد يشعرن بالتمزق بني أدوارهن املزدوجة. يمكن هلذا أن يؤثر سلبيًا عىل النتائج 

الصحية خاصة إذا مل يكن هناك دعم اجتامعي أو قانوين للنساء العامالت ]17[. 

إن الوصاية األبوية واالعتامد عىل الرجال يمكن أيضًا أن ال تنتهي بالرضورة عند توظف النساء، أو عند حتسن 
حتكمهن بمصادر دخلهن اخلاصة من خالل التوظيف ]15[. ويف كافة أرجاء اإلقليم ، تؤدي النساء العمل غري 
املأجور يف املنزل أو يف الزراعة املعيشية لسد احتياجات العائلة أو تعملن يف أعامل العائلة وهن غري مسجالت 
يف اإلحصائيات حول توظيف اإلناث. كام أهنن ال حيصلن عىل تأمني أو ضامن صحي. بالنتيجة، فإن التوظيف 
املأجور ال يعطي النساء بالرضورة إمكانية أكب للحصول عىل دخل أو التحكم به ولكنه يمكن أن حيسن الوضع 
االقتصادي لعائالهتن ]18[. ويمكن للعمل ذو الدخل األعىل أن يكون له فوائد إجيابية فيام يتعلق بالعمر املأمول 
املتوقع وحتسني النتائج الصحية، لكن املستويات املنخفضة لتعليم اإلناث دائاًم ما تقيد من إمكانية حصوهلن عىل 

هذه الوظائف.

3- الوصول إىل الرعاية واخلدمات الصحية

أو  اخلدمات  إىل  املادي  الوصول  خالل  من  يتحدد  منها  واالستفادة  الصحية  الرعاية  خدمات  إىل  الوصول  إن 
اخلدمات.  هذه  مقبولية  أو  االجتامعي  والوصول  اخلدمات  تكاليف  يرس  أو  االقتصادي  والوصول  توافرها، 
وهكذا فإن حرية احلركة، والسلطة املالية والوضع االجتامعي هي مجيعها حمددات هامة يف الوصول إىل الرعاية 

الصحية.

3-1 الوصول املادي/ التوافر

التي  تلك  خاصة  اإلقليم،  دول  من  العديد  يف  مشكلة  يعد  الصحية  الرعاية  خدمات  توفر  يف  النقص  إن 
ورغم  والسودان.  وفلسطني  والعراق،  أفغانستان،  مثل  املستمرة،  النزاعات  من  وتعاين  احلروب  تواجه 
: عىل  تزيد  السكان  لعدد  األطباء  نسبة  أن  نجد  واألردن،  املتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  مثل  دول  يف   أنه 
يبلغ مثاًل  اليمن  ففي  أخرى،  دول  يف  بشدة  ينخفض  الرقم  هذا  فإن   ،100000  :  200   

 :  13( جيبويت  ويف   ،)100000  :  16( السودان  ويف   ،)100000  :  19( أفغانستان  ويف   ،)100000  :  22(
100000( والصومال )4 : 100000( ]19[. يف أفغانستان نجد أن البنية التحتية الصحية هي عمليًا غري موجودة 
كام أن النقص يف الطرقات ووسائل النقل حيد بشكل أكثر من إمكانية الوصول إىل الرعاية الطبية لدى السكان 
الذين هم يف غالبيتهم من الريفيني ]20[. وتواجه املناطق األخرى التي مزقتها النزاعات مشاكل مماثلة. وحيث 
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يوجد نقص يف اخلدمات الطبية، فإن السفر ملسافات طويلة للوصول إىل املراكز الطبية يعد حاجزًا أمام احلصول 
عىل خدمات الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للنساء ممن وضعت أمامهن قيود عىل حركتهن أو ممن ال يتمكّن 
من حتمل تكاليف التنقل أو الوقت الالزم للسفر ]21[. هذا األمر صحيح خاصة يف جمال الوصول إىل خدمات 
الرعاية ما قبل الوالدة، ففي حاالت الطوارئ وعندما تكون هنالك حاجة ماسة للوصول إىل اخلدمات برسعة 
نجد أن توفر اخلدمات حمليًا غري مضمون. يف أفغانستان، أدى ذلك العدد من النساء الاليت حيرضن متأخرات وهن 
يعانني من مضاعفات احلمل، مثل النزف أو املخاض املتعرس إىل تداخالت تستهدف بشكٍل أويل إنقاذ األمهات 

ألنه يف 50% من تلك احلاالت يكون اجلنني قد مات أصاًل قبل وصول املرأة ملرفق الرعاية الصحية ]20[. 

إن قلة الوالدات التي حيرضها العاملون املدربون بالقبالة يمثل مشكلة كبرية يف اإلقليم ويؤدي إىل نتائج صحية 
سلبية عىل كل من النساء والرضع حديثي الوالدة. ففي البحرين، واألردن، والكويت وقطر، يرشف عىل غالبية 
الوالدات عاملون متدربون عىل القبالة لكن األعداد تتناقص بشدة يف الدول التالية: املغرب )40%(، والصومال 
)34%(، باكستان )23%(، اليمن )22%( وأفغانستان )14%( ]19[. إهنا حقيقة ال خالف عليها أن معدل الوفيات 
يف الفرتة املحيطة بالوالدة ينخفض بشكل ملحوظ لدى وجود العاملني عىل القبالة املدربني أثناء الوالدة، ومع 

ذلك متوت حاليًا يف اإلقليم أكثر من 50000 امرأة كل عام نتيجة للمضاعفات املتعلقة باحلمل ]22[.

3-2 الوصول االقتصادي

كام ذكرنا سابقًا تلعب العوامل االجتامعية االقتصادية دورًا حاساًم يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية. إن 
النساء املعتمدات ماديًا عىل أزواجهن وهن يف الغالب غري قادرات عىل الوصول إىل اخلدمات دون موافقة الزوج 
وقد يشكل هذا األمر صعوبة خاصة إذا ما ترافقت االستفادة من هذه اخلدمات بوصمة عار، كام هو احلال مثاًل 
يف احلضور إىل العيادة طلبًا للعالج من اإلنتانات املنقولة جنسيًا. إن اخليار املتاح أمام املرء يف انتقاء مقدم الرعاية 
الصحية يتأثر بقوة باالعتبارات املالية. ففي املغرب لوحظ أن النساء بشكٍل عام يفضلن استعامل األدوية التقليدية 
العيادات  خيتارون  األحيان  أغلب  يف  الرجال  أن  حني  يف  تكلفة،  األقل  العامة  الصحية  املرافق  إىل  احلضور  أو 

اخلاصة األكثر تكلفة ]23[.

3-3 الوصول االجتامعي الثقايف

نتيجة للمعايري االجتامعية الثقافية السائدة فإن النساء يف اإلقليم عىل األرجح يتجاهلن األعراض املرضية اخلطرية 
لفرتات أطول من الزمن دون اللجوء إىل طلب املشورة الطبية. عادة ما يتم إمهال صحة النساء أو أن صحتهن تأيت 
يف مرتبة دنيا يف أولويات العائلة الصحية وهذا قد يؤدي إىل تدهور احلاالت املرضية نتيجة للتأخري الواضح يف 
طلب احلصول عىل املعاجلة ]24[. إن افتقار النساء للمعلومات واملعرفة باملسائل الصحية وعدم القدرة عىل متييز 

أعراض املرض يفاقم أيضًا من املشكلة.
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إن تدين فرص احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية واستخدامها ينطوي عىل بعض العواقب عىل صحة النساء  
فيام يتعلق باكتشاف املرض وتشخيصه بشكل صحيح، وتأخر املعاجلة وعدم االلتزام هبا. ويف دراسة أجريت يف 
مرص، تبني أن عدد حاالت السل لدى الذكور قد فاق نظريه لدى اإلناث بأكثر من الضعف مما يشري إىل أن صعوبة 
حصول النساء عىل خدمات الرعاية الصحية قد أدى إىل عدم تشخيص بعض احلاالت من السل لدى النساء. 
وحيث أن النساء ينزعن للحضور إىل مراكز الرعاية الصحية يف مراحل متأخرة من املرض، فإن األعراض لدهين 
تكون  أكثر تقدمًا أو تكون فرص نجاهتن أضعف؛ إن هذا األمر صحيح خاصة بالنسبة ألمراض مثل الرسطان 
حيث تكون املعاجلة املبكرة هي اإلجراء املحبذ ]25[. وأظهرت الدراسات التي أجريت عىل مرض الرتاخوما 
)احلثر( أن هناك مضاعفات أكب للمرض بني النساء حيث أهنن عادة ما يؤخرن طلب املعاجلة من هذه املشكلة 

الطبية ]26[. 

إن القيود املوضوعة عىل حركة النساء ونقص العامالت يف الرعاية الصحية يؤدي أيضًا إىل نتائج صحية سلبية 
عىل النساء. باملقابل يمكن للنتائج الصحية السلبية أيضًا أن تلحق بالرجال بسبب حقيقة أن املراكز الصحية قد 
تركز بالدرجة األوىل عىل الرعاية الصحية أثناء احلمل أو الرعاية الصحية لألم والطفل وهذا قد يمثل عائقًا أمام 
حصول الرجال عىل هذه اخلدمات. عىل أية حال البد من مالحظة أن حركة املرأة مصحوبة بأحد أقربائها والتي 
تعتب اجتامعيًا أكثر قبواًل بالنسبة للكثري من النساء، ال تتداخل بالرضورة مع سلوكيات التامس الرعاية الصحية. 
إن اإلرشاف الذكوري يمكن يف الواقع أن يؤدي إىل حتسني النتائج الصحية بالنسبة للنساء، كام أظهرت الدراسة 
التي أجريت حول نسب نجاح معاجلة السل يف اليمن ]27[. فقد شعر الرجال باملسؤولية جتاه ضامن التزام النساء 
املعاجلة قصرية األمد حتت  “اسرتاتيجية  إطار  للمعاجلة يف  الصحية  املراكز  إىل  الزيارات  باملعاجلة ورافقوهن يف 
اإلرشاف املبارش” )DOTS(. لكن الرجال بدوا أقل حظًا يف إنجاح معاجلتهم، وكانوا أقل إحتاماًل لزيارة املراكز 

الصحية لصاحلهم الشخيص.

3-4 أثر اخلدمات العمومية عىل النتائج الصحية

إن اإلمكانية املحدودة للحصول عىل ماء الرشب اآلمن، والرصف الصحي واملجاري هي مصدر للخطورة عىل 
كل من صحة الذكور واإلناث فيام يتعلق باألمراض املنقولة عب املاء، مثل داء البلهارسيات ]28[ واألمراض 
اإلسهالية. ويف حني أن 84% من السكان يف دول جملس التعاون اخلليجي GCC لدهيم إمكانية احلصول عىل 
املاء اآلمن، فإن هذا األمر صحيح فقط ملا نسبته 69% من السكان يف كل من اليمن، والسودان، 29% من السكان 
يف الصومال و13% من السكان يف أفغانستان. يوجد أيضًا تفاوت أكب بني الدول فيام يتعلق بالرصف الصحي 
بام  التمتع  السكان  بمقدور  املتحدة،  العربية  واإلمارات  وقطر  الليبية،  العربية  واجلامهريية  لبنان،  ففي  الكايف. 
تأمني  عىل  حتى  قادر  غري  اإلقليم  دول  ثلث  أن  حني  يف  الكايف.  الصحي  الرصف  خدمات  من   %100 يقارب 
الرصف الصحي الكايف إىل 50% من السكان. 35% فقط من السكان لدهيم إمكانية الوصول  إىل الرصف الصحي 
املاء اآلمن،  30% يف اليمن و8% يف أفغانستان ]19[. إن احلصول عىل  34% يف السودان،  الكايف يف الصومال، 
مثل  هبا  املرتبطة  واألنشطة  املياه  فمعاجلة  باجلندر.  صلة  ذات  قضايا  هي  الكايف  الصحي  والرصف  واملجاري، 



13

استعراض لقضايا جندرية متعلقة بصحة النساء يف إقليم رشق املتوسط

التجميع، والتخزين والتخلص من خملفات املياه، أو الواجبات التي تتضمن اجليل، والطبخ ، وغسل املالبس أو 
استحامم األطفال هي من مسؤوليات املرأة بشكل تقليدي يف اإلقليم، وتعتمد املحافظة عىل الصحة اجليدة عىل  
توافر املصادر اآلمنة للمياه ]28[. ويمثل التخلص اآلمن من املخلفات املائية مشكلة خطرية تنطوي عىل عواقب 

صحية سلبية عىل كال اجلنسني.

4- الزواج

4-1 الزواج املبكر

إن لعمر الزواج كعامل اجتامعي وديموغرايف أثرًا ملحوظًا عىل النتائج الصحية للمرأة والطفل يف اإلقليم. فقد 
الفتيات  عفة  محاية  يف  الرغبة  مثل  ألسباب  وحيدث  التقاليد  أو  الثقافية  للقيم  نتيجة  حمبذًا  املبكر  الزواج  يكون 
أو  البلوغ،  سن  أثناء  الزواج  عند  اخلصوبة  ضامن  يمكن  بأنه  واالعتقاد  االجتامعية،  والضغوط  الصغريات، 
ألسباب اقتصادية. وأظهرت دراسة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أن النساء اليافعات تواجهن ضغطًا قويًا 
للزواج وإنجاب األطفال ]29[. ويف مسح أجري يف اململكة العربية السعودية، كانت 27% من البنات متزوجات 
ل زواجهن  قبل بلوغ 16عامًا، وكان أصغر عمر مسجل للزواج هو 10 سنوات. ويف اليمن، 17% من البنات ُسجرِّ
يف عمر بني 15 و19 عامًا ]30[. يرتافق الزواج املبكر بشدة مع مستويات التعليم املنخفضة، حيث أن البنات 
اللوايت حيرمن من فرص التعليم هن أكثر قابلية للزواج وهن صغريات. إن البنات الاليت يتزوجن يف عمر املراهقة 
التعليمية كنتيجة  الفرص  الزواج أو قد جيدن صعوبة يف االستفادة من  التعليم بعد  يفتقرن غالبًا للحافز ملتابعة 
للمسؤوليات العائلية واألمومة. إن الزواج يف املراهقة والذي عادة ما يرتافق مع فجوة عمرية كبرية، قد يساهم 
أيضًا يف ارتفاع نسب العنف املنزيل واجلنيس، باإلضافة إىل أنه يؤدي ملعدالت طالق أعىل ]30[. وجدت دراسة 
واملراضة  النفيس  مبارش لالضطراب  مهم غري  متالزم  املبكر  الزواج  أن  السورية  العربية  اجلمهورية  أجريت يف 

 .]10[

ومن املرجح أيضًا أن يؤدي الزواج املبكر إىل محل املراهقات مع نسب أعىل لنتائج احلمل الغري حمبذة ونسب أعىل 
لإلجهاض، ليس فقط يف احلمل األول، ولكن يف األمحال التالية أيضًا. وتشري البحوث إىل أن الزواج املبكر يف 
املراهقة يرتافق مع حوايل ضعف خطر اإلجهاض العفوي وحوايل أربع أضعاف خطر فقدان اجلنني أو الرضيع 
]30[. وحيث أن النساء املراهقات هن بيولوجيًا ونفسيًا غري ناضجات، فإن احلوامل من املراهقات تصنفن يف 
الفئة العالية اخلطورة. إن الوالدة يف عمر صغري هي حمدد هام للحمل املتكرر واملشاكل الصحية طوال السنوات 
التي تكون هبا املرأة يف عمر اإلنجاب، ومتثل أيضًا مسؤولية مجة عىل النساء اليافعات. ويمكن حلمل املراهقات 
أن ينطوي عىل عواقب صحية خطرية عىل الرضع فيام يتعلق بقلة الوزن عند الوالدة وارتفاع معدالت اإلمالص 

)والدة جنني مّيت( ]31[.



14
استعراض لقضايا جندرية متعلقة بصحة النساء يف إقليم رشق املتوسط

4-2 متتع النساء بسلطة اختاذ القرارات ضمن العائلة

تتضمن  فهي  الشخصية.  واحلرية  والتمكني  للفرد،  الذايت  لالستقالل  هامة  سمة  هي  القرار  اختاذ  يف  احلرية  إن 
القدرة عىل اختاذ القرارات والترصف تبعًا لذلك من أجل حتقيق األمنيات الشخصية، والرغبات واملرامي. ويف 
اإلقليم، قد تكون سلطة النساء يف اختاذ القرار حمدودة ويملك عادة أفراد العائلة الذكور القول الفصل يف األمور 
املالية، وتلك املتصلة بحرية احلركة، وتعليم األطفال، وسلوك السعي لطلب الرعاية الصحية واستخدام وسائل 
حتديد النسل ]32[. ويف العديد من الدول غالبًا ما يتم اختاذ القرارات املتعلقة بالنساء من قبل األزواج أو من 
قبل العائلة بأكملها ]33[، رغم أنه قد تبني أن سلطة النساء يف اختاذ القرار ضمن العائلة عادة ما تتحسن عب 
التوظيف ]15[ كام أهنا مرتبطة بالتعليم. فإن هذين املحددين لسلطة اختاذ القرار يمكن أيضًا أن يعمال كمؤرشات 

عىل سامت أخرى لالستقاللية، عىل سبيل املثال حرية اختيار رشيك احلياة ]24[. 

يف ُعامن، تبني أن النساء املخوالت بشكل أكب الختاذ القرارات كن، عىل سبيل املثال، أكثر قابلية إلنجاب طفلهن 
األول يف عمر أكب ويف ترك فرتات أطول من الزمن بني الوالدات ]2[. إن القدرة عىل املناقشة والوصول إىل 
الزواج. إن  القرار داخل  نتيجة هامة لسلطة األنثى يف اختاذ  الزوج والزوجة هي  النسل بني  اتفاق حول حتديد 
التآثر بني عوامل اختاذ القرار واالستقالل الذايت يف العائلة، ويف املجتمع، وتوفر اخلدمات الصحية اجليدة تتفاعل 
لتؤثر يف معدل املراضة )ومعدل الوفيات( بني األمهات، واإلعياء البدين والنفيس للمولود، واملضاعفات املتعلقة 
بالوالدة املتعددة، واإلجهاض غري اآلمن، والرضع ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة وسوء التغذية. وقد تبني 
العائلية هلا أيضًا أثر واضح عىل صحة الطفل فيام يتعلق برتاجع  القرارات  النساء يف عمليات اختاذ  أن مشاركة 

معدالت الوفيات بني األطفال دون عمر 5 سنوات وتسجيل نسب أعىل للتمنيع ]32[.

4-3 حرية احلركة والتفاعل االجتامعي

إن احلركة احلرة والغري مقّيدة، باإلضافة إىل سلطة اختاذ القرار هي عنارص رضورية الستقالل املرء الذايت. ويمكن 
للتقاليد واملعايري االجتامعية الثقافية أن تشجع عىل عزلة النساء أو تؤدي إىل تقييد حركتهن. إن أسباب القيود 
املفروضة عىل حركة النساء تكمن يف الوصاية التقليدية للرجل أو يف مفهوم الرجل لرضورة محاية النساء. وقد 
بالذهاب دون  النساء كان يسمح هلن  فقط من   35 أن %  الباكستان  البنجاب يف  أظهر مسح أجري يف مقاطعة 
مرافقة للسوق يف قراهم، 28% سمح هلن بالذهاب إىل املراكز الصحية دون مرافقة،و 12% فقط سمح هلن بزيارة 
البنجاب قيمة  النساء يف  5، أعطيت  القرى املجاورة بدون مرافقة. وعىل منسب للحركة بقيمة عظمى تساوي 

 .]33[ 1.4

إن القيود املادية عىل حرية تنقل النساء هلا عواقب عىل التطور النفيس واالجتامعي، خاصة فيام يتعلق بالعالقات 
والتواصل مع الناس. وأظهرت نتائج املسح الذي أجري يف األردن أن البنات بعمر صغري يتعلمن اخلوف من 
البقاء وحدهن يف أماكن معينة، ويتعّلمن أن يشعرن بالضعف وأن يعتمدن عىل محاية الرجل وال يتم تشجيعهن 
عىل التواصل مع املجتمع األوسع. يف بعض احلاالت يمكن لعدم االمتثال لرغبات الزوج أو العائلة أن يؤدي إىل 

خسارة دعم األرسة، أو الطالق، أو خسارة حضانة األطفال ]16[.
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 5- النساء يف احلياة العامة

إن التمثيل السيايس للنساء يف اإلقليم منخفض جدًا، ففي احلقيقة إن النسبة املئوية للنساء اللوايت يشغلن مقاعد 
برملانية ويف مواقع عىل مستوى وزاري هو األقل يف العامل ) انظر الشكل 2(. فالنساء يف اململكة العربية السعودية، 
الكويت  االنتخابات يف  لغامر  27 مرشحة  الرغم من خوض  السياسية، وعىل  العملية  بالكامل من  مستبعدات 
عام 2006، مل تفز أي من أولئك النسوة بمقعد برملاين. يف حني إن مشاركة النساء يف العملية السياسية أعىل يف 

أفغانستان والعراق حيث أدخلت احلكومات املنتخبة حديثًا حصصًا جندرية ]34[. 

الوعي  رفع  خالهلا  من  يمكن  كوسيلة  ويعمل  السياسة  ميدان  يف  أكب  إلنخراط  أسايس  رشط  هو  التعليم  إن 
االجتامعي والسيايس. وهو أيضًا يزيد معرفة النساء بالعمليات القانونية وإدراكهن حلقوقهن كام أنه مهم لتعزيز 

جهود التوعية ]5، 6[. 

إن افتقار النساء للتمثيل يف احلياة العامة وسلطتهن املحدودة يف اختاذ القرارات عىل املستوى االجتامعي له أثر 
واضح عىل كيفية قيادة املناقشات العامة فيام يتعلق بقضايا اجلندر، وعىل العواقب القانونية والسياسية الناجتة. إن 
املشاركة األكب للنساء يف العملية السياسية يمكن أن تساهم يف تطور وحتسني البنى التي تتقدم بالصحة سواء من 
خالل القرارات املتعلقة مبارشة بالصحة، أو بشكل غري مبارش من خالل القرارات الترشيعية والسياسية والتي 
أو محاية  التعليم  أو  التوظيف،  بقوانني  املعنية  بالسياسات  يتعلق  فيام  الصحة  ثانوي عىل  أثر  أن يكون هلا  يمكن 

حقوق اإلنسان.
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6- مضامني تؤثر يف األبحاث وختطيط السياسات

املتبادلة  العالقة  فإن  الصحية،  والبحوث  االجتامعية  العلوم  يف  اجلندر  عىل  مركز  منظور  إدراج  من  الرغم  عىل 
تزال  والصحة ال  للجندر  الثقافية  أو  االجتامعية  أو  االقتصادية،  أو  الديموغرافية،  املختلفة  األوجه  وديناميكية 
فإن  للجندر،  تبعًا  املقسمة  الصحية  املؤرشات  بيانات حمدودة حول  البحث. ورغم وجود  بحاجة إىل مزيد من 
والنساء يف  للرجال  واملعقد  النسبي  الصحي  للوضع  متعمقًا  كافيًا  تعطي سبًا  الكمية ال  الوبائية  اإلحصائيات 
اإلقليم. لذا هناك حاجة ملزيد من البحث الكيفي بغية حتليل النتائج الصحية والعوامل التي تؤثر عىل هذه النتائج. 
إن اجلندر ومضامينه الصحية هو جمال مهمل ال جيد له التعبري الكايف يف معظم املسوحات الصحية. إن البحث يف 
القضايا اجلندرية املتصلة بالصحة بحاجة إىل القيام به بشكل يتيح تعددًا أكب من التخصصات املعنية حيث أن 
األطر املتكاملة رضورية لضامن أن تكون السياقات اخلاصة السياسية، واالجتامعية، والثقافية والقانونية املرتبط 

باجلندر جمتمعة يف بوتقة واحدة ومندجمة يف الصحة.

7- االستنتاجات

هناك حاجة إىل إلتزام قوي من جانب احلكومة بمعاجلة مظاهر الظلم الصحي القائمة عىل اجلندر يف املجتمعات 
التي توغل فيها اخلصائص التقليدية واألبوية. إن االستثامر يف تعليم املرأة كعامل أسايس حمدد للنتائج الصحية هلا 
جيب إعطائه أولوية أعىل، وجيب عىل السياسات أن تعب عن األوضاع اخلاصة بالدول. إن التمثيل املتزايد للمرأة 
وانخراطها يف احلياة العامة يمثل عنرص أسايس يف تغيري النامذج التقليدية املوجودة وحتسني النتائج الصحية للنساء 
يف اإلقليم. من الطرق املمكنة لتشجيع مشاركة سياسية أكب للمرأة يمكن أن نذكر ختصيص احلصص اجلندرية، 
االستفادة  الرضوري  ومن  التلفاز.  خاصة  اإلعالم،  عب  الوعي  رفع  أو  التدريب  وتوفري  السلطة،  والمركزية 

بشكل أكب من اإلعالم كوسيلة مستقلة لتثقيف العامة ونرش املعلومات. 

وكام أن هناك حاجة لتحقيق االستقالل الذايت بصورة أكب بالنسبية للمرأة وتشجيعه ودجمه يف النظم االجتامعية. 
وجيب العمل عىل إجياد اسرتاتيجيات أكثر شمولية وخاصة بكل سياق من السياقات املحلية، وتشتمل هذه عىل 
موارد  إىل  الوصول  النساء من  الرضوري متكني  إنه من  املجتمع ككل.  النساء ويف  لدى  اجلندري  الوعي  زيادة 
املجتمع وخدماته وهناك حاجة للمزيد من الدعم لتحدي املعايري التقليدية السائدة التي ترسخ الظلم اجلندري. 
ومن الرضوري أيضًا متكني النساء وتسهيل اكتساهبن ملهارات احلياة، وزيادة وصول النساء إىل املوارد وحتكمهن 

هبا وتوفري الدعم لتحقيق إدراك حلقوق النساء ]32[.

إن برنامج املبادرات املجتمعية املطبقة من قبل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط يقدم مثااًل 
للمامرسة اجليدة الرامية إىل زيادة انخراط النساء يف املجتمع. وهذه املبادرات ال تؤثر فقط إجيابيًا يف صحة النساء 
ولكن أيضًا يف صحة عائالهتن، وبيشء من التعميم، يف املجتمع األوسع ككل. وتتبع املبادرات املجتمعية أسلوب 
متكامل للتنمية االجتامعية واالقتصادية وهتدف إىل حتقيق الصحة للجميع من خالل حتسني نوعية حياة الناس، 
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واحلد من الفقر عب االنخراط الفعال جلميع أفراد املجتمع، بمن فيهم النساء وبقية املجموعات املهّمشة األخرى، 
يف اختاذ القرارات املحلية وحتديد األولويات الصحية. 

وتقدم املرامي اإلنامئية لأللفية دالئل إرشادية مفيدة حول سياسات تنفيذ خطط التنمية الوطنية ورصد التقدم. 
وحيدد اهلدف من املرمى اإلنامئي الثالث من مرامي األلفية مؤرشات تتعلق بالعدالة اجلندرية ومتكني املرأة، وهذه 
تتضمن نسبة البنات إىل الصبيان يف مجيع املستويات التعليمية، ونسبة اليافعات املتعلامت إىل الذكور املتعلمني، 
والنسبة املئوية للنساء يف الوظائف التي تكون بأجر يف القطاعات الغري زراعية واحلصة التي تشغلها النساء يف 
املقاعد البملانية الوطنية. إن إنجاز أهداف هذا املرمى من املرامي اإلنامئية لأللفية سوف يساهم بشكٍل واضح يف 

حتسني النتائج الصحية جلميع األفراد، وبشكٍل خاص للنساء. 

ولضامن حصول النساء والرجال بشكل متكافئ عىل الفرص الرضورية للوصول إىل إمكانياهتم الصحية الكاملة 
باجلنس  يتعلق  فيام  خيتلفون  والرجال  النساء  بأن  اإلقرار  الصحي  القطاع  جيب عىل  الصحية،  العدالة  ولتحقيق 
واجلندر. وبسبب االختالفات االجتامعية )اجلندر( والبيولوجية )اجلنس(، تواجه النساء والرجال خماطر صحية 
من  خمتلفة  واستجابات  صحية  نتائج  ويواجهوا  الصحية  الرعاية  طلب  يف  خمتلفة  سلوكيات  ويتخذوا  خمتلفة، 
للنساء  خاصة  اجتامعية  سياقات  وتعالج  تدمج  أن  الصحية  والبامج  السياسات  عىل  جيب  الصحية.  األنظمة 

والرجال والصبيان والبنات من أجل حتقيق احلصول عىل أفضل صحة للجميع.
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