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ز

توطئة
ه إىل املديرين الصحيني عىل مجيع مستويات الُنظم الصحية.  هذا الدليل موجَّ

ويستند الدليل إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 
)مواجهة عنف العشري والعنف اجلنيس ضد املرأة: املبادئ التوجيهية الرسيرية 
واملتعلقة بالسياسة العامة ملنظمة الصحة العاملية(، 2013. وقد تم االسرتشاد 

بتلك املبادئ التوجيهية يف إعداد هذا الدليل والكتيِّب الرسيري املصاحب 
ضن  مي خدمات الرعاية، )الرعاية الصحية للنساء الاليت تعرَّ ه مُلقدِّ له واملوجَّ

لعنف العشري أو العنف اجلنيس(، 2014.

ويستند الدليل إىل لبِنات بناء الُنُظم الصحية التي حددهتا منظمة الصحة العاملية 
يف )شأن اجلميع: تعزيز الُنُظم الصحية لتحسني النتائج الصحية: إطار عمل 

منظمة الصحة العاملية( )منظمة الصحة العاملية، 2007(

ي  كام يستند الدليل إىل غري ذلك من الكتيبات اإلرشادية واألدوات بشأن تصدِّ
القطاع الصحي للعنف القائم عىل نوع اجلنس ضد املرأة، والواردة يف قائمة 

املراجع يف صفحة 115.

ت مجعية الصحة العاملية، التي تضم ممثلني عن  ويف أيار/مايو 2016، أقرَّ
وزارات الصحة يف الدول األعضاء البالغ عددها 194 دولة، خطة عمل 

عاملية لتعزيز دور الُنُظم الصحية يف إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات 
للتصدي للعنف بني األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال 

)خطة العمل العاملية بشأن العنف(. وحتث خطة العمل احلكومات وغريها 
هات  من اجلهات الرشيكة الوطنية والدولية عىل اختاذ إجراءات يف أربعة توجُّ

اسرتاتيجية:

تعزيز قيادة الُنُظم الصحية وحوكمتها )ترصيف شؤوهنا(  (1

تعزيز توفري اخلدمات الصحية وقدرة مقدمي اخلدمات الصحية عىل   (2

االستجابة



ح

تعزيز الربامج الرامية إىل منع العنف  )3

حتسني املعلومات والبّينات  )4

ويدعم هذا الدليل تنفيذ خطة العمل العاملية بشأن بالعنف. وباإلضافة إىل 
ذلك، يسهم الدليل، إىل جانب الكتيِّب الرسيري املصاحب، يف تنفيذ العنرص 
اخلاص بالصحة يف برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني باخلدمات األساسية 

ضات للعنف. للنساء والفتيات املعرَّ



ط

شكر وتقدير
ت منظمة الصحة العاملية هذا الدليل استنادًا إىل عمل أشخاص كثر حول  أعدَّ

العامل كرسوا جهودهم للتصدي للعنف ضد املرأة وتقديم الرعاية والدعم 
ضات للعنف. للنساء املعرَّ

وقادت السيدتان كالوديا غارسيا-مورينو وأفني أمني، من إدارة شؤون 
الصحة والبحوث اإلنجابية )RHR( يف منظمة الصحة العاملية، إعداد هذا 

الدليل وأرشفتا عىل إعداد النص النهائي. وقامت السيدة جني كوزيول 
ثتها السيدة فلوريزا جيناري  ماكالين بإعداد مسّودة سابقة هلذا الدليل؛ ثم حدَّ

يف مسّودة الحقة. ووضعت السيدتان مانويال كولومبيني وإمييل شفارتز 
املسّودة اخلاصة ببعض األدوات املساعدة عىل العمل.

ونذكر بالتقدير والعرفان التالية أسامؤهم ملا قدموه من مشورة ولقيامهم 
بمراجعة الدليل: وام بارافيالال، مايرا برتون، آن كوكر، مانويال كولومبيني، 

أليساندرا غويديس، كيليس هيغاريت، كونستانزا هيغي، روكسانا جينا، 
إليزابيث كيلامن، ميشيل كيندال، برييت كيزيلباك، سانجيتا رجيي، خوان تيو.

وقد اضطلعت كلُّ من سارة جونسون ووورد راينهارت من مكتب “جورا 
للخدمات التحريرية” بمسؤولية التحرير التقني والتصميم والتخطيط.





1

ما هو هذا الدليل؟
يتمثَّل الغرض من هذا الدليل يف تعزيز الُنُظم الصحية ومتكينها من توفري 

الة تتمحور حول املرأة وتراعي خصوصيتها للناجني من العنف.  خدمات فعَّ
ويؤدي العنف إىل اإلرضار بصحة املرأة بطرق عدة، سواًء بصورة آنية أو عىل 

املدى البعيد، أكان ذلك بشكل واضح أو خفي. ويمكن أن يكون العنف 
. وقد ُيرتكب العنف من جانب العشري أو، يف حالة  بدنياًّ أو جنسياًّ أو نفسياًّ

العنف اجلنيس، أي جاين. ويركز الدليل عىل العنف امُلامرس ضد املرأة من ِقبل 
الرجل، ال سّيام عنف العشري واالعتداء اجلنيس، إذ أنه ما زال يامرس يف اخلفاء 

وغالبًا ما ال تعرتف به الُنُظم الصحية.

ويدفع العنف العديد من النساء للحصول عىل الرعاية من الدوائر الصحية. 
وهو ما يضع النظام الصحي أمام فرصٍة سانحة وواجٍب للتصدي للعنف 
هن  ع بحقِّ ضد املرأة. فإن أولئك النساء يف حاجة إىل الرعاية والدعم والتمتُّ

يف احلصول عىل أفضل رعاية صحية ممكنة. ويلزم توفري هذه الرعاية عىل كل 
مستوى من مستويات تقديم الرعاية الصحية، من الرعاية الصحية األولية إىل 
الرعاية يف مستشفيات اإلحالة/الرعاية املتخصصة. كام يمكن للنظام الصحي 

أن يكون بمثابة نقطة الدخول إىل شبكة هتدف إىل دعم اخلدمات االجتامعية 
والقانونية.

اجلمهور املستهدف. يتناول هذا الدليل اخلدمات الصحية يف القطاع العام 
بصفة أساسية، ولكنه يتصل أيًضا باخلدمات الصحية يف القطاع اخلاص، بام يف 
ذلك اخلدمات التي تقدمها املنظامت غري احلكومية. ويتمثَّل مستخدمو الدليل 

املستهدفون يف املديرين الصحيني يف مجيع مستويات النظام الصحي الذين 
يضطلعون بمسؤولية تصميم أو ختطيط أو إدارة اخلدمات الصحية للمرأة، بام 

ضن للعنف. وقد يشمل ذلك: يف ذلك النساء اللوايت تعرَّ
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راسمي السياسات – املديرين وسائر متخذي القرارات يف وزارات   •

الصحة والوزارات التابعة للقطاعات األخرى عىل الصعيدين الوطني 
ودون الوطني )أي، املقاطعة، الدولة، احلي، أو البلدية( املسؤولني عن 

وضع السياسات وتطوير الربوتوكوالت، وتصميم الربامج وختطيط 
اخلدمات ورصدها.

مديري اخلدمات الصحية عىل مستوى املستشفيات أو املرافق الصحية )أي   •

اإلداريني( املسؤولني عن التخطيط عىل مستوى املرافق، فضاًل عن تنسيق 
وإدارة اخلدمات بشكل يومي.

مي خدمات الرعاية، بام يف ذلك األطباء، واملمرضات والقابالت  ُمقدِّ  •

واملهنيني الصحيني املساعدين، ال سيِّام أولئك الذين يضطلعون بأدوار 
تتعلق باإلرشاف واإلرشاد والتنسيق.

متخذي القرارات يف وكاالت التمويل التي تدعم اخلدمات الصحية.  •

ما يفعله هذا الدليل
م الدليل إرشادات عملية للمديرين الصحيني حول كيفية تصميم وختطيط  يقدِّ

اخلدمات من أجل تلبية االحتياجات العاطفية/النفسية والصحية البدنية 
الفورية واالحتياجات اجلارية املتعلقة بالسالمة والدعم والصحة النفسية 

ضن للعنف. للنساء اللوايت تعرَّ

ويوفر هذا الدليل خطوات سهلة ونصائح عملية وأدوات مساعدة عىل العمل 
من أجل ختطيط اخلدمات وإدارهتا؛ حيث يقوم بتكييف لبِنات بناء الُنُظم 

الصحية التي حددهتا منظمة الصحة العاملية، ويفيض يف تفصيلها باعتبارها 
أساسًا لإلجراءات املقرتحة. وينقسم الدليل إىل أربعة أجزاء تغطي عرشة 

فصول، إذ يقدم اجلزء األول إرشادات بشأن الرشوع يف العمل، فيام تقابل 
األجزاء الثاين والثالث والرابع لبِنات بناء الُنُظم الصحية )انظر الشكل، 

الصفحة التالية(.
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تصميم وختطيط استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة، استنادًا إىل لبنات 
بنـاء الُنُظم الصحية التي حددهتا منظمة الصحة العاملية

ما ال يشمله الدليل 
ال تتناول املبادئ التي يستند إليها هذا الدليل عىل وجه التحديد األطفال 

والفتيات املراهقات )دون سن الثامنة عرش( والرجال. إال أن اإلجراءات 
مة  الواردة يف هذا الدليل من املمكن أن تنطبق أيًضا عىل اخلدمات املقدَّ

لألطفال أو املراهقات أو الرجال الذين تعرضوا للعنف.

Police 

Child protection

Li
ve

lih
oo

d/E
co

nomic Support Justice 

Social Services
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مقدمي اخلدمات الصحية لدعم العم

مجع 
البيانات ورصدها 

وتقييمها الفصل )9(
• استخدام البيانات 

ألغراض الدعوة والتخطيط
• رصد األنشطة

• التقييم
• استخدام املعلومات 
لتحسني اخلدمات

تنسيق 
القطاعات 

وإرشاك 
املجتمعات املحلية 

الفصل )8(
• تعزيز املشاركة يف التنسيق 

املتعدد القطاعات
 • إرساء اإلحاالت بني قطاع 
الصحة والقطاعات األخرى
 • املشاركة مع املجتمع املحيل

توفري 
امليزانية والتمويل 

الفصل )7(
• حتديد حزمة اخلدمات األساسية

• ميزانية االستجابة
• تقدير التكاليف اخلاصة 

بتقديم اخلدمات
احلد من العوائق 

املالية

تطوير السياسات، 
واحلوكمة واملساءلة 

الفصل )6(
• الدعوة إىل تعزيز األطر القانونية

• تعزيز أطر السياسات العامة
• إرساء احلوكمة )ترصيف الشؤون(

• تطبيق املساءلة
• تعزيز املساواة بني اجلنسني يف النظام الصحي

تدعيم 
البنية التحتية وتوافر 

اإلمدادات الفصل )5(
• جتهيز املرافق الصحية 

توفري املنتجات الطبية 
الالزمة

تعزيز 
القوى 

العاملة الصحية 
الفصل )4(

• تعيني مهام مقدمي الرعاية 
الصحية

مي خدمات   • تدريب ُمقدِّ
الرعاية

• اإلرشاد واإلرشاف

حتسني 
مستوى تقديم 

اخلدمات الفصل )3(
• وضع الربوتوكوالت
• حتديد نامذج للرعاية

• تقييم جاهزية خدمات الصحة
• إرساء اإلحاالت داخل النظام الصحي

• وضع الربوتوكوالت 
موضع التنفيذ

االستجابة 
التي تركز 
عىل املرأة

السياق

املبادئاملواقف

املهارات

املعرفة والوعي
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كيفية استخدام الدليل
م هذا الدليل بأن مستخدميه يضطلعون بأدوار ومسؤوليات خمتلفة  يسلِّ

تبعًا لوظيفة كلٍّ منهم ومستواه يف  النظام الصحي أو مكان عمله. وبالتايل، 
حيثام يكون املحتوى مرتبًطا فقط براسمي السياسات أو مديري اخلدمات 

الصحية يف الوزارات الوطنية أو دون الوطنية، فإنه ُيرمز إليه بأيقونة “راسم 
السياسات«. وحيثام كان املحتوى خيص فقط املديرين عىل املستوى املحيل أو 

عىل مستوى املرفق الصحي، فإنه ُيرمز إليه بأيقونة »مدير اخلدمات الصحية«. 
ويف كافة املواضع األخرى يعترب املحتوى ذا صلة بجميع املستخدمني.

صة بعملية إدماج  اء قد يمتلكون معرفة متخصِّ وعىل الرغم من أن بعض القرَّ
اء  االستجابة للعنف ضد املرأة يف النظام الصحي، فإنه يفرتض أن يكون القرَّ

املستهَدفني الرئيسيني هلذا الدليل من غري املتخصصني يف هذا املجال. وسيتعني 
هنا مواءمة اإلرشادات مع سياقات الُنُظم الصحية واملوارد املتاحة، فضاًل عن 

اأُلطر القانونية والسياسات املعمول هبا يف خمتلف البلدان.

ويفرتض اجلزء األول من الدليل أن االستجابة املتكاملة للعنف ضد املرأة يف 
اء يف الُنُظم  النظام الصحي اخلاص بالقارئ ضعيفة أو منعدمة. ويمكن للُقرَّ

الصحية األكثر جاهزية لالستجابة الصحية االنتقال مبارشًة إىل األجزاء األول 
اء مطالعة الفصول األكثر  والثاين والثالث حسب االقتضاء. ويستطيع الُقرَّ

فائدة يف ضوء احتياجاهتم ومدى جاهزية نظامهم الصحي لالستجابة للعنف 
ضد املرأة.

مدير اخلدمات الصحية راسم السياسات
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اجلزء األول
الرشوع يف العمل
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الفصل )1(:

إذكاء الوعي برضورة استجابة 
الُنُظم الصحية للعنف ضد املرأة

يتناول هذا الفصل ما ييل:
ملاذا جيب أن تتصدى الُنظم الصحية للعنف ضد املرأة؟ 	

ما هو دور الُنظم الصحية يف االستجابة متعددة القطاعات للعنف ضد  	

املرأة؟
ز عىل املرأة؟ ما هي االستجابة الصحية التي تركِّ 	

ز عىل املرأة يف املامرسة العملية؟ ماذا تعني الرعاية التي تركِّ 	

1.1 ملاذا جيب أن تتصدى الُنُظم الصحية
للعنف ضد املرأة؟

للعنف آثار ضارة جسيمة عىل صحة املرأة ومعافاهتا، بام يف ذلك صحتها 
اجلنسية واإلنجابية والعقلية. ويعترب العنف ضد املرأة مشكلة خطرية، ولكن 

يمكن تالفيها، من مشاكل الصحة العمومية الشائعة يف مجيع أنحاء العامل. 
ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العاملية، فإن واحدة من كل ثالث نساء 

ضت يف مرحلة ما من حياهتن للعنف  )%35( عىل الصعيد العاملي قد تعرَّ
اجلسدي و/أو اجلنيس من جانب العشري، أو العنف اجلنيس عىل يد شخص 

آخر غالُبا ما يكون العشري1.

منظمة الصحة العاملية، كلية لندن للنظافة الصحية والطب املداري، رابطة جنوب آسيا للتعاون   1
اإلقليمي، 2013
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ضن  ر اخلدمات الصحية موردًا فريدًا يساعد يف حتديد النساء اللوايت تعرَّ وتوفِّ
للعنف وتوفري الرعاية املناسبة هلن، وتوصيلهن بخدمات الدعم األخرى، 
ضهن لألذى يف املستقبل. ومن املرجح أن تكون  وربام املسامهة يف منع تعرُّ

مجيع النساء قد حصلن عىل اخلدمات الصحية يف مرحلٍة ما من حياهتن. 
ضن للعنف باخلدمات الصحية  ويزداد احتامل استعانة النساء اللوايت يتعرَّ

بشكل عام، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب معاناهتن من حاالت مرضية مرتبطة 
بالعنف، حتى وإن ُكنَّ يف معظم احلاالت ال يفصحن عن تعرضهن للعنف. 
مو خدمات الرعاية الصحية نقطة االتصال  ويف كثري من األحيان يكون ُمقدِّ

املهني األوىل واألكثر ثقة للنساء اللوايت ال يلتمسن املساعدة املهنية فيام يتعلق 
بالعنف. 

كام أن للعنف ضد النساء آثار ضارة عىل صحة أطفاهلن البدنية والعقلية. 
وعالوة عىل ذلك، فإن نشأهتم يف أرسة معيشية حيدث فيها عنف قد يؤدي إىل 
ممارستهم العنف يف وقت الحق من حياهتم. فالصبيان الذين يشهدون عنف 
العشري يف املنزل هم أكثر عرضة ملامرسة العنف يف مرحلة الحقة من حياهتم، 
والفتيات الالئي يتعرضن يف طفولتهن لعنف العشري من املرجح أن يتعرضن 

للعنف يف عالقات الحقة، وإن كان ذلك ال يعد نتيجة حتمية.

2.1 ما هو دور الُنُظم الصحية يف االستجابة متعددة 
القطاعات للعنف ضد املرأة؟

يتطلب التصدي للعنف ضد املرأة استجابة متعددة القطاعات. وتضطلع 
الُنُظم الصحية بدور حاسم يف هذه االستجابة. ويشمل ذلك ما ييل:

ضن للعنف وتقديم خدمات صحية شاملة هلن  النساء الالئي يتعرَّ حتديد   •
)وألطفاهلن(؛

تيسري احلصول عىل اخلدمات الداعمة يف القطاعات األخرى التي حتتاج   •
ضن للعنف ويرغبن يف احلصول عليها؛ إليها النساء اللوايت يتعرَّ
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املسامهة يف منع تكرار العنف من خالل: حتديد النساء اللوايت يعانني من   •
العنف وأطفاهلن يف مرحلة مبكرة، وتوفري الرعاية واإلحاالت املناسبة، 

ومعاجلة املشاكل املرتبطة بالعنف مثل تعاطي الكحول عىل نحو ضار 
رة؛ واملواد املخدِّ

بانتهاكات حقوق اإلنسان والعواقب الصحية  املتعلقة  دمج الرسائل   •
الضارة وغريها من العواقب املرتبطة بالعنف ضد املرأة وبرضورة التامس 

الرعاية املناسبة يف الوقت املناسب والوقاية، يف أنشطة التثقيف الصحي 
وتعزيز الصحة مع العمالء واملجتمعات املحلية؛

قة  توثيق حجم املشكلة، وأسباهبا وعواقبها، والدعوة إىل الوقاية املنسَّ  •
واملتعددة القطاعات واالستجابة عىل نحٍو فّعال.

ز عىل املرأة؟ 3.1 ما هي االستجابة الصحية التي تركِّ

مة للنساء اللوايت تعّرضن  ز الرعاية واخلدمات الصحية املَقدَّ جيب أن تركِّ
للعنف عىل املرأة -أي أنه ينبغي أن تكون متمحورة حول احتياجات املرأة 

ز عىل املرأة رعاية  وتطلعاهتا الصحية. وتوفر االستجابة الصحية التي تركِّ
صحية تنطوي عىل:

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز سالمة املرأة؛  •

احلد من األرضار قدر املستطاع أو منعها وتعظيم الفوائد املتعلقة بكيفية   •
تصميم اخلدمات وتوصيلها؛

مراعاة وجهات نظر املرأة؛   •

االستجابة الحتياجات املرأة وشواغلها عىل نحو إنساين وشامل؛  •

النساء باملعلومات ودعمهن من أجل التوصل إىل خيارات واختاذ  تزويد   •
قرارات مستنرية؛

النساء من املشاركة يف رعاية أنفسهن. متكني   •
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ز عىل املرأة بمبدئني أساسيني مها: وتسرتشد الرعاية التي تركِّ
احرتام حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة؛  •

دعم املساواة بني اجلنسني.  •

ز عىل املرأة يف املامرسة  4.1 ماذا تعني الرعاية التي تركِّ
العملية؟

ضن للعنف، يمكنك ختطيط  لتوفري رعاية تركز عىل املرأة للنساء اللوايت يتعرَّ
خدمات الرعاية الصحية وتنظيمها بحيث:

م للنساء رعاية تكفل هلن اخلصوصية والرسية )انظر اإلطار(؛ تقدِّ  •

الرسية واخلصوصية واملساءلة
يكتيس ضامن اخلصوصية والرسية أمهية حاسمة لسالمة النساء   •

ض  ضن للعنف. ومن شأن انتهاك الرسية فيام يتعلق بالتعرُّ اللوايت تعرَّ
للعنف اجلنيس أو عنف العشري أو العواقب الصحية املرتتبة عليهام 

)أي احلمل، اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي، األمراض 
املنقولة جنسيًا( أن جيعل املرأة عرضة ألشكال أخرى من العنف. 

وينبغي أن تكون الرسية واخلصوصية مكفولتني للمرأة حتى تتمكن 
ضها  مي خدمات الرعاية الصحية عن جتربة تعرُّ من اإلفصاح مُلقدِّ

للعنف دون خوف من انتقام اجلاين.
وربام كانت لديك بالفعل سياسة لكفالة اخلصوصية والرسية جلميع   •

املستفيدات من اخلدمة، أو قد حتتاج إىل حتديثها أو تطوير سياسة 
جديدة.

البنية األساسية وتدفق املرىض يكفالن  التأكد من أن  كام يتعني عليك   •
إجراء املشاورات يف أمان ورسية. وقم بتطبيق آليات االنتصاف عىل 

أي حالة خرق للخصوصية أو الرسية.
النساء عىل حقوقهن كعميالت، واخضع املوظفني للمساءلة  اطلع   •

عن االنتهاكات التي حتدث حلقوق العميالت.
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م معلومات وخدمات تتيح للنساء املفاضلة بني عدة خيارات فيام  تقدِّ  •
يتعلق بالتدبري العالجي حلالتهن ورعايتهن والدعم الذي يتلقينه، وكيفية 

ضن له؛  تعاملهن مع العنف الذي تعرَّ

ف موظفيك كي يفهموا كيف يؤدي عدم تكافؤ القوى بني الرجل  تثقِّ  •
واملرأة والقواعد االجتامعية إىل تكريس العنف ضد املرأة؛

مي خدمات الرعاية عىل احرتام خيارات املرأة واستقالليتها  تشجع ُمقدِّ  •
يف اختاذ القرارات املتصلة برعايتها؛

ض للعنف يمكن أن تواجه أشكااًل متعددة من  التي تتعرَّ تدرك أن املرأة   •
التمييز – ليس فقط لكوهنا امرأة أو بسبب تعرضها للعنف، بل بسبب 

عرقها أو انتامئها العرقي أو الطبقة التي تنتمي إليها أو إعاقتها أو ميوهلا 
اجلنسية أو هويتها اجلنسانية أو دينها أو أي صفات أخرى؛

املثال، رعاية الطفل أو غري  تراعي ظروف املرأة الشخصية )عىل سبيل   •
ل، عدم القدرة عىل  ذلك من مسؤوليات الرعاية، السكن، حمدودية التنقُّ
السداد، انخفاض مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة، اخللفية اللغوية( من 

خالل توفري اخلدمات:

يف أقرب مكان ممكن داخل املجتمع املحيل؛  –  

التي يمكن الوصول إليها عن طريق وسائل النقل العام؛  –  

يف ظل بيئة صديقة للطفل؛  –  

املتاحة يف أوقات مالئمة للمرأة؛   –  

املجانية ألولئك الذين ال يستطيعون السداد؛  –  

املتعلقة  البيانات  القيام بأي عملية جلمع  أثناء  تتخذ االحتياطات الالزمة   •
بالعنف ضد املرأة، بام يف ذلك توثيق التقارير، بغية محاية رسية املعلومات 

واحلد من األرضار قدر املستطاع.
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الفصل )2(:

الدعوة والتحليل والتخطيط
يغطي هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:

بناء اإلرادة السياسية لتغيري النظم الصحية  
حتليل الوضع  

وضع خطة عمل  

1.2 بناء اإلرادة السياسية لتغيري الُنُظم الصحية

يتطلب إجراء حتسينات يف استجابة الُنُظم الصحية للعنف ضد املرأة وجود 
إرادة سياسية من أجل التغيري؛ إذ أن اإلرادة السياسية يمكنها أن تضع أي 

قضية عىل رأس جدول األعامل السياسايت وأن تشجع عىل إجراء تغيريات يف 
الُنُظم الصحية.

ويف بداية األمر يمكنك تقييم مدى استعداد النظام الصحي لبذل اجلهود من 
ه ضد املرأة )انظر األداة 2.1،  أجل تعزيز استجابة الُنُظم الصحية للعنف املوجَّ

الصفحة التالية(.
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هل توجد إرادة سياسية لتحسني استجابة الُنُظم الصحية للعنف ضد املرأة؟
عندما تلتقي عدة رشوط من الرشوط التالية، فإن ذلك يوفر فرصة سانحة لتأييد 

استجابة الُنُظم الصحية:

هل يوجد قادة يف قطاع الصحة والقطاعات األخرى ممن يدعون إىل   
االستجابة عىل نحو أقوى للعنف ضد املرأة؟

هل تدعم مواقف أصحاب املصلحة التصدي للعنف ضد املرأة؟ عىل   
سبيل املثال، إقرار راسمي السياسات الصحية بأمهية التصدي للعنف 

ضد املرأة وإعطائه األولوية.

هل وردت أي تقارير عن وقوع حوادث عنف ضد املرأة وتسببت يف   
إثارة غضب اجلمهور يف اآلونة األخرية؟

هل تبدي وسائل اإلعالم تعاطفًا، من وجهة نظر املرأة، يف تغطيتها   
لقضايا العنف ضد املرأة؟

هل توجد شخصيات عامة بارزة مناهضة للعنف ضد املرأة؟  

هل متارس القاعدة الشعبية ومنظامت املجتمع املدين التي تعمل يف جمال   
الدعوة الضغط  إلحداث التغيري؟

هل يفهم أصحاب املصلحة الروابط بني العنف ضد املرأة وسوء   
احلصائل الصحية؟

عت الدولة عىل االتفاقيات الدولية التي تؤكد عىل حقوق املرأة،  هل وقَّ  
ض للعنف؟ بام فيها حقها يف عدم التعرُّ

األداة 1.2
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اسرتاتيجيات بناء اإلرادة السياسية 
تتطلب اإلرادة السياسية التزامًا من جانب اإلدارة العليا. وترد أدناه 

اسرتاتيجيات الدعوة لبناء اإلرادة السياسية.

بناء حتالف  .1
يمكن أن تكون التحالفات يف صفوف املنارصين داخل الربامج احلكومية أو 

املؤسسات الصحية التي تعمل جنبًا إىل جنب مع املنارصين يف املجتمع املدين، 
مثل املنظامت املجتمعية الشعبية، حاسمة. فعىل سبيل املثال، من املمكن أن 

يعمل املديرون يف وزارة الصحة مع املديرين يف الوزارات الرئيسية األخرى 
مثل تلك املعنية بتمكني املرأة أو املساواة بني اجلنسني، والرشطة، والعدل، 

واملالية، والتخطيط، فضاًل عن قادة منظامت املجتمع املدين. وتنشئ العديد من 
البلدان فرقة عمل متعددة القطاعات، وطنية أو دون وطنية، بغية وضع حد 

للعنف ضد املرأة. وينبغي أن يكون ممثلو وزارة الصحة أعضاًء يف فرقة العمل 
املذكورة.

2.  حشد املنارصين
املنارصون هم األشخاص النشطون ذوو التأثري الذين يقومون بالرتويج 

لقضية معينة. ويمكن أن يكون هلم تأثري بالغ األمهية يف حتسني استجابة الُنُظم 
الصحية للعنف ضد املرأة. ويشمل املنارصون األفراد من داخل احلكومة 
وخارجها ويف الُنُظم الصحية. ويمكن تعيينهم أيضًا من بني الشخصيات 

املعروفة - مثل املشاهري أو “السفراء” - ليتحدثوا بلسان اجلامعة. ويستطيع 
خمتلف املنارصين خماطبة مجاهري خمتلفة، ومن ثم يصبح من املفيد وجود عدة 

منارصين. ويمكن أن يكون مدير الصحة نفسه منارصًا، أو يعمل بشكل وثيق 
مع املنارص ويدعمه. وقد حيتاج املنارصون إىل الدعم من أجل تقديم مسوغات 

قوية للجمهور ومتخذي القرارات.
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حتديد القضية  .3
يمكن لإلحصائيات والروايات الشخصية )“الوجه اإلنساين”( توفري 

مسوغات قوية للتغيري. فتأكد من إملامك بمدى انتشار العنف ضد املرأة يف 
بلدك أو إقليمك وتأثرياته الصحية. وسوف تكون اإلحصائيات اخلاصة ببلدك 

عة من واقع روايات عدة  هي األقوى. كام أن قصة المرأة حقيقة أو قصة جممَّ
نساء من شأهنا املساعدة عىل تغيري األفكار. فال تكشف عن هويتها/هوياهتن 

ما مل توافق/يوافقن رصاحًة عىل ذلك.

ة مقنعة إعداد حجَّ  .4
قم بمواءمة حّجتك مع األهداف االسرتاتيجية للقضايا التي تم حتديدها مسبقًا 

كأولوية عليا، مثل احلد من انتقال فريوس نقص املناعة البرشي أو خفض 
معدل وفيات األمومة. وادُع إىل وضع استجابة الُنُظم الصحية للعنف ضد 

املرأة ضمن األولويات الصحية الوطنية، واربطها بأولويات الصحة اجلنسية  
واإلنجابية أو صحة املراهقني أو الصحة النفسية.

استخدام وسائل اإلعالم  .5

تعد وسائل اإلعالم-اإلخبارية والرتفيهية-مفيدة لنرش الرسائل املهمة. 
فتواَصل مع وسائل اإلعالم املحلية والوطنية بغية إذكاء الوعي العام بالعنف 

ضد املرأة. )انظر األمثلة عىل أهم رسائل الدعوة يف الصفحة التالية(.

استرشاف آفاق الفرص وفتحها  .6
يمكن ألحداث معّينة، مثل إصدار دراسة استقصائية وطنية عن العنف ضد 

املرأة أو تداول وسائل اإلعالم لواقعة عنف معيَّنة، أن ختلق فرصًا للتغيري، 
حيث يلتفت الرأي العام إىل قضية العنف ضد املرأة وينشأ توافق يف اآلراء. 

ز صحائف الوقائع، عىل سبيل املثال،  فُكن مستعدًا حينام تسنح الفرصة، وجهِّ
بة للحشد. ومرشوع سياسات وأفرقة عاملة متأهِّ
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رسائل الدعوة الرئيسية 
يمنحك دورك كأحد راسمي السياسات السلطة ألن تكون نصريًا وأن 

تتحدث عن العنف ضد املرأة من منظور صحي. وقد يكون مجهورك املحتمل 
هم زمالؤك وإدارتك العليا ومسؤولني من الوزارات احلكومية األخرى 

وعامة اجلمهور. ويمكنك إعداد رسائل واضحة ومتسقة مثل ما ييل:

التي يمكن  العنف ضد املرأة مشكلة من أهم مشاكل الصحة العامة   •
الوقاية منها.

العنف ضد املرأة يؤثر تأثريًا خطريًا عىل صحتها وعىل صحة أبنائها.  •

العنف ضد املرأة يكبِّد املجتمعات املحلية واملجتمع تكاليف اجتامعية   •
واقتصادية باهظة. 

النظام الصحي بدور مهم يف منع والتصدي للعنف ضد املرأة يف  يضطلع   •
ق ومتعدد القطاعات. إطار جهد منسَّ

مي خدمات الرعاية للنساء  ُنُظم مستدامة تدعم استجابة ُمقدِّ ينبغي إنشاء   •
اللوايت يتعرضن للعنف عىل نحو فعال يّتسم باالحرتام واالهتامم.

مي  يتعني عىل راسمي السياسات الصحية، واملديرين الصحيني، وُمقدِّ  •
اخلدمات الصحية واملنارصين التصدي للمعتقدات واألعراف التي 

تتغاىض عن عدم املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة.

2.2 حتليل الوضع

قبل صوغ االستجابة، ينبغي مجع معلومات عن الوضع الوبائي واالجتامعي 
والقانوين املتصل بالعنف ضد املرأة يف منطقتك أو جمتمعك املحيل. ومن شأن 

فهم الثغرات القائمة يف اخلدمات الصحية وعرب القطاعات عىل نحو متعمق 
أن يساعدك يف تقييم مدى جاهزية نظامك ويف صياغة استجابة أكثر استنارة 

للعنف ضد املرأة. فاعمل مع زمالئك يف خمتلف الوزارات احلكومية، وكذلك 
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مع الرشكاء اآلخرين، بام يف ذلك املنظامت النسائية واخلرباء يف العنف ضد 
املرأة يف بلدك أو جمتمعك، من أجل حتليل الوضع الراهن. وتوضح األداة 2.2 

)انظر أدناه( اإلجراءات الالزمة لتحليل الوضع.

هل هناك استعداد عىل مستوى السياسات؟ 
هل توجد إرادة سياسية للتصدي للعنف ضد املرأة لدى خمتلف اجلهات   

صاحبة املصلحة )انظر األداة 1.2(؟
حتديد ما إذا كان العنف ضد املرأة يعترب أو ُينظر إليه كأولوية من جانب   ✓

راسمي السياسات، ويف الرأي العام، ومن قبل وسائل اإلعالم.
هل توجد بيانات متاحة حول العنف ضد املرأة؟  

حتديد البيانات الَكمية والنوعية املتاحة واملتعلقة بالعنف ضد املرأة   ✓
يف بيئتك - من املسوح الصحية السكانية أو غريها من املسوح أو 

الدراسات املتخصصة، أو الدراسات أو اإلحصاءات اإلدارية 
التي جتمعها الرشطة واملستشفيات واهليئات القضائية وتلك املعنية 

باخلدمات االجتامعية، عىل سبيل املثال.
وصف مضمون تلك البيانات فيام يتعلق بالعبء الذي يشكله العنف  		✓

ضن  ضد املرأة يف حميطك - عىل سبيل املثال أي الفئات النسائية يتعرَّ
للعنف؛ وأنواع العنف التي يترضرن منها أكثر من غريها؛ وعوامل 

فها العنف عىل صحتهن ومعافاهتن، وأنامط  اخلطر والعواقب التي خيلِّ
التامسهن املساعدة.

مجع أي معلومات عن املعوقات التي تعرتض طريق النساء يف احلصول  	✓

عىل خدمات الرعاية )مثل العوامل اجلغرافية واملالية، وعدم توفر الوقت، 
وحمدودية التنقل، والوصم من جانب األرسة واملجتمعات املحلية، 

والعوامل الصحية وتلك املتعلقة بتوصيل اخلدمات(.
هل توجد قوانني داعمة الستجابة النظام الصحي؟  

معرفة ما هي أشكال العنف ضد املرأة التي تم جتريمها يف األطر القانونية.  ✓
فهم التزامات النظام الصحي جتاه التصدي للعنف ضد املرأة والعوائق  	✓

القانونية.

األداة 2.2
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هل توجد سياسيات أو خطط حتدد استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة؟  
حتديد السياسات واخلطط الوطنية أو دون الوطنية القائمة والرامية إىل  	✓

االستجابة متعددة القطاعات أو استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة.
✓	 تقييم ما إذا كان إيتاء اخلدمات الرامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة 

مذكورًا عىل وجه التحديد ضمن جمموعة اخلدمات الصحية األساسية. 
هل توجد خدمات وبرامج قائمة تتصدى للعنف ضد املرأة يف قطاع   

الصحة وغريه من القطاعات؟
✓	 رسم خريطة/إعداد قائمة باخلدمات والربامج القائمة للتصدي 

للعنف ضد املرأة، بام يف ذلك اخلدمات الطبية القانونية والدعم النفيس 
واخلدمات االجتامعية. 

✓	 مجع نتائج التقييم والدروس املستفادة من املبادرات السابقة أو غريها 
من املبادرات التي توفر اخلدمات للناجيات من العنف.

هل تتوافر املوارد البرشية واملالية والتقنية؟  
✓	 حتديد اخلرباء واملوظفني الذين تم تدريبهم عىل االستجابة للعنف ضد 

املرأة.
صة للتصدي للعنف ضد املرأة  ✓	 البت فيام إذا كانت هناك ميزانيات خمصَّ

أو يمكن الوصول إليها بغية تقديم اخلدمات.
جتميع كافة املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت واملواد التدريبية التي تم  	✓

وضعها بشأن هذه القضية.
هل يوجد هيكل لترصيف الشؤون من أجل توجيه استجابة الُنُظم الصحية   

للعنف ضد املرأة؟
د من وجود نقطة اتصال أو وحدة/وزارة/قسم أو جمموعة عمل  التأكُّ 	✓

ضة لتنسيق االستجابة للعنف ضد املرأة. معيَّنة/ مفوَّ
حتديد آليات التنسيق واإلحالة بني قطاع الصحة والقطاعات األخرى  	✓

فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة.
هل توجد أي مؤسسات/منظامت ورشاكات وشبكات معنية بالتصدي   

للعنف ضد املرأة؟
✓	 إعداد قائمة باملنظامت أو املؤسسات العاملة بالفعل يف هذه القضية، 

وأنشطتها، والرشكاء املحتملني.
حتديد الشبكات أو الرشاكات أو التحالفات التي تتصدى هلذه القضية. 	✓
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3.2 وضع خطة عمل

يعترب وضع أهداف وغايات حمددة بوضوح وربطها باألنشطة واملؤرشات لتتبع 
النتائج عنرصًا رئيسياًّ يف أي جهد جديد. ويمكن اتباع اخلطوات التالية لوضع 

خطة عمل ذات أهداف واسرتاتيجيات ومؤرشات.

1. حتديد أهدافك وغاياتك
د حمور تركيز جهودك؛ فسيحدد ذلك غاياتك الشاملة وأهدافك الرئيسية.  حدِّ

وتكون األهداف واسعة النطاق وتوضح اهلدف النهائي، مثل حتسني صحة 
ضن للعنف. أما األهداف فتكون أكثر حتديدًا؛ إذ  وسالمة النساء اللوايت تعرَّ

تساعد عىل ضامن مسامهة األنشطة يف حتقيق الغاية. جيب أن تكون األهداف: 
حمددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، ومناسبة، وحمددة زمنيًا. تقدم األداة 

2.3 )أدناه( أمثلة للغايات واألهداف املحددة، والقابلة للقياس، والقابلة 
للتحقيق، واملناسبة، واملحددة زمنيا ذات الصلة.

األداة 3.2
وضع أهداف وغايات حمددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، ومناسبة، وحمددة زمنياًّ

 مثال عىل اهلدفجمال الرتكيز/الغاية
تقديم خدمة متكاملة وشاملة، بام يف ذلك الرعاية إنشاء اخلدمات

الرسيرية والنفسية والطب الرشعي، يف مرفق صحي 
.20XX واحد عىل األقل لكل منطقة بحلول هناية عام

تثقيف المهنّيين 
الصحّيني الرئيسيني

يف غضون ثالث سنوات، تدريب ودعم واإلرشاف 
عىل واحد عىل األقل من العاملني الصحيني يف كل 

مرفق عىل مستوى الرعاية التخصصية من أجل توفري 
رعاية عالية اجلودة تركز عىل املرأة.

بحلول هناية عام 20XX، دعم مجيع النساء الراغبات يف إنفاذ القوانني
رفع دعوى قضائية لتعّرضهن لالعتداء اجلنيس بأدلة 

طبية قانونية/جنائية مقبولة.
إذكاء وعي املجتمع 

املحيل  
عىل مدى االثني عرش شهرًا املقبلة، إقامة حدث واحد 

عىل األقل للتوعية املجتمعية يف كل منطقة لتعريف 
املجتمعات املحلية باخلدمات املتاحة للنساء اللوايت 

يتعّرضن للعنف.
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2. إعداد نموذج منطقي

يوضح النموذج املنطقي كيف تفيض اجلهود واملوارد التي تم تكريسها للنشاط 
إىل إحداث تغيري. ويستند النموذج املنطقي إىل سلسلة من االفرتاضات املنطقية 

ذت عىل النحو املنشود.  والسببية التي ستؤدي إىل النتائج املرجوة إذا ما ُنفِّ
ويوفر النموذج املنطقي طريقة منهجية لتحقيق ما ييل:

التدخل آلثاره املنشودة  رشح كيفية حتقيق   •

التعبري عن االفرتاضات بشكل رصيح  •

التقدم املحرز يف حتقيق األهداف والنتائج وضع مؤرشات مناسبة لرصد   •

البيانات اخلاصة باملؤرشات. حتديد مصادر   •

ويتألف النموذج املنطقي من أربعة عنارص: التأثري/اهلدف، واحلصائل 
)املتوسطة األجل والطويلة األجل(، واملخرجات واملدخالت/العملية. 

وتصف األداة 2.4 )انظر الصفحة التالية( العنارص األربعة للنموذج املنطقي 
كام تعطي أمثلة عن كل عنرص. ويمكنك اتباع هذا اإلطار لتطوير النموذج 

املنطقي اخلاص بك. ومن األفضل أن تبدأ بتصور أثر اخلطة أو غايتها، ومن ثم 
النظر يف احلصائل الرضورية لتحقيق ذلك األثر؛ وأي من خمرجات الربنامج 
سوف تقود إىل النتائج املرجوة، وهكذا. وسيعتمد عمق وتفاصيل النموذج 

املنطقي عىل املوارد املتاحة والسياق.
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األداة 4.2
إطار النموذج املنطقي خلطة تعزيز استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة

األمثلةاملصطلح وتعريفه

األثر/الغاية: حيدد الغرض من 
الربنامج أو السياسة أو املرشوع أو 

التدخل.

 جييب عىل سؤال: “ملاذا نفعل ذلك؟”

النساء الالئي  حتسني صحة وسالمة   •
ضن للعنف يتعرَّ

احلصائل: حتدد التغيريات املنشودة 
التي ُتعزى إىل املخرجات.

جييب عىل سؤال: “ما الذي نجنيه؟”

زيادة فرص الوصول إىل خدمات   •
الرعاية التي تلبي احتياجات املرأة 

وحتسني جودهتا. 

امُلخرجات: النتيجة املبارشة لألنشطة

جييب عىل سؤال: “ماذا نفعل؟”

مي خدمات الرعاية  زيادة عدد ُمقدِّ  •
الصحية مع حتسني معارفهم 

ومواقفهم اإلجيابية ومهاراهتم يف 
جمال توفري الرعاية الطبية والدعم 

النفيس
زيادة عدد املرافق الصحية التي توفر   •

الرعاية

املدخالت/العملية: األنشطة املضطلع 
هبا إلنتاج املخرجات واملوارد البرشية 
واملالية واملادية واملعلومات املستثمرة 

يف استجابة النظام الصحي

جييب عىل سؤال: »كيف ُنبيل؟«
جييب عىل سؤال: »ما هو املطلوب؟«  

 

مي خدمات الرعاية  تدريب ُمقدِّ  •
الصحية

حتسني جاهزية اخلدمات الصحية   •
عن طريق:

توفري أماكن لالستشارات   أ  ( 
اخلاصة؛

توفري الربوتوكوالت؛ ب( 
إرساء/تعزيز اإلحاالت؛  ج( 

إنشاء نظام للتوثيق  د  ( 
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3.  وضع خطة للرصد والتقييم

جيب أن تكون عملية الرصد والتقييم جزءًا ال يتجزأ من استجابة النظم 
الصحية؛ إذ ختربك ما إذا كانت املوارد والوقت واجلهد املبذول يف أي برنامج 

أو سياسة مناسبة وما إذا كنت تسري عىل الطريق الصحيح نحو حتقيق غاياتك. 
ه عملية التعلم املستمر وإدارة وحتسني اخلدمات الصحية. وهناك  كام توجِّ

أشياء كثرية عىل املحك أكثر من جمرد االستخدام الفعال للموارد؛ إذ يمكن 
ض املرأة ملزيد من املخاطر أو أن يسبب رضرًا غري مقصود، إذا  للتدخل أن يعرِّ

ما افتقر إىل ُحسن التخطيط والتنفيذ. ومن ثم، يتعني عليك وضع خطة للرصد 
والتقييم فور انتهائك من تطوير النموذج املنطقي اخلاص بك. وينبغي للخطة 

د: أن حتدِّ

التقدم املحرز نحو حتقيق أهدافك؛ مؤرشات قياس   •

عدد املرات التي سيتم فيها استعراض بيانات الرصد والتقييم لتعيني   •
املشاكل؛

أصحاب املصلحة لسؤاهلم عن تعليقاهتم بشأن بيانات الرصد والتقييم   •
مي خدمات الرعاية الصحية، أو أعضاء إحدى  )عىل سبيل املثال، ُمقدِّ

اآلليات متعددة القطاعات أو شبكات اإلحالة، أو أفراد املجتمع املحيل(.

بيانات الرصد والتقييم يف عمليات اإلرشاف وتقييم  كيفية استخدام   •
األداء وحتسني الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املوحدة وتدريب 

مي الرعاية الصحية؛ ُمقدِّ

التقدم املحرز يف إحداث  املتابعة بغية الوقوف عىل  سبل وموعد إجراء   •
تغيريات يف عملية إيتاء اخلدمات استنادًا إىل بيانات الرصد والتقييم )انظر 

أيضا الفصل 9، صفحة 98(.
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اجلزء الثاين
تعزيز اخلدمات
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الفصل )3(:

حتسني مستوى تقديم اخلدمات
يغطي هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:

وضع بروتوكوالت أو إجراءات تشغيل معيارية لتقديم اخلدمات 	

تعيني نامذج مناسبة للرعاية من أجل تقديم اخلدمات  
تقييم جاهزية قطاع اخلدمات الصحية لتقديم الرعاية  

إرساء التنسيق واإلحاالت يف النظام الصحي  
وضع الربوتوكوالت موضع التنفيذ  

1.3 وضع بروتوكوالت أو إجراءات تشغيل معيارية 
لتقديم اخلدمات 

دة أو إجراءات التشغيل املعيارية أمهية لتوجيه  تكتيس الربوتوكوالت املوحَّ
عملية إيتاء اخلدمات. وتدعم الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية 

تقديم رعاية صحية تتسم بالفعالية واألمان واجلودة وتقوم عىل االحرتام 
واالتساق بني مجيع املواقع وبمرور الوقت. كام أهنا تعد مفيدة كأدوات 

تدريبية. وقد يكون لدى البلدان بروتوكول صحي وطني/ إجراءات تشغيل 
معيارية يمكن تطويعه ليتناسب مع املستوى دون الوطني أو املحيل/املجتمعي. 

غري أن هذا الربوتوكول/ إجراءات التشغيل املعيارية ال يتناول سوى العنف 
اجلنيس يف كثري من احلاالت. وإذا كان األمر كذلك، يتعني عىل البلدان أن 

ث الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية بحيث تغطي أيضًا  تضع وحتدِّ
الرعاية الصحية لضحايا عنف العشري )والعكس بالعكس(.

ويمكنك وضع أو حتديث الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية، 
وكذلك تنفيذها ورصدها بغية توفري الرعاية الصحية للنساء اللوايت يتعّرضن 

للعنف. وتعزيزًا للِملكية، جيب وضع الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل 
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املعيارية عن طريق إجراء مشاورات موّسعة وحتقيق توافق يف اآلراء مع 
أصحاب املصلحة املعنيني. ويشمل أصحاب املصلحة راسمي السياسات، 

مي خدمات الرعاية، ومديري  واملديرين، ومديري املستشفيات، وُمقدِّ
اخلدمات املساعدة )مثل الرشطة والقضاء واخلدمات االجتامعية( واملؤسسات 

البحثية واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية، بام يف ذلك املنظامت 
النسائية العاملة مبارشة مع الناجيات من العنف.

وينبغي استعراض الربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية ملعرفة ما إذا 
كانت واقعية ومكتملة وسهلة املتابعة. كام جيب رصد تنفيذها بصورة منتظمة 

من أجل حتديد التحديات اإلجرائية التي قد تظهر مع مرور الوقت وإجياد 
حلول هلا.

ما هي املسائل التي ينبغي أن تغطيها هذه الربوتوكوالت/ 
إجراءات التشغيل املعيارية؟

جيب أن تغطي الربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية العمليات التي 
ضن للعنف. وتورد األداة  ينطوي عليها تقديم اخلدمات للنساء اللوايت يتعرَّ
1.3 )انظر الصفحة التالية( املوضوعات الرئيسية التي جيب تضمينها يف مثل 

هذا الربوتوكول/إجراءات التشغيل املعيارية.
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املواضيع التي يتعني تضمينها يف الربوتوكول/إجراءات التشغيل املعيارية من 
أجل التصدي للعنف ضد املرأة
قواعد ومبادئ الرعاية الرئيسية 

تعريف املصطلحات الرئيسية املتعلقة بالعنف ضد املرأة )انظر امللحق 1،   
صفحة 126(.

تفعيل مبادئ الرعاية التي تركز عىل املرأة باالستناد إىل حقوق اإلنسان   
واملساواة بني اجلنسني، واخلصوصية، والسالمة والرسية )انظر الفصل 1، 

الصفحتني 10-9(.
مة يف اأُلُطر القانونية. حتديد أشكال العنف ضد املرأة املجرَّ  

حتديد القوانني األخرى )مثل القوانني املتعلقة بفحص الطب الرشعي   
مي  واإلجهاض واإلبالغ اإللزامي( التي تنطوي عىل آثار ترتبط بمقدِّ

الرعاية الصحية للنساء اللوايت يتعرضن للعنف )انظر الفصل 6، 
الصفحتني 61-60(.

تقديم اخلدمات
حتديد دور كل عامل صحي منذ حلظة دخول املرأة إىل املرفق حتى حلظة   

مغادرهتا له )انظر الفصل 4، الصفحتني 39-38(.
مي الرعاية الصحية فيام يتعلق بالرعاية الذاتية  توضيح سبل دعم مقدِّ  

والتعامل مع اإلرهاق.
حتديد العنارص األساسية يف جمموعة اخلدمات الرئيسية )انظر الفصل 7،   

صفحة 76(.
وصف تدفق املرىض واإلجراءات الرامية إىل تعزيز اخلصوصية والقضاء   

ضن للعنف. عىل وقت االنتظار بالنسبة للنساء اللوايت تعرَّ
مي خدمات الرعاية الصحية يصف  ر بسيط مُلقدِّ تقديم مرجع مصوَّ  

املخططات أو اخلوارزميات )انظر امللحق 2، صفحة 129(.

األداة 1.3
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حتديد التنسيق الداخيل ومسارات اإلحالة والرشاكات داخل القطاع   
الصحي والتنسيق اخلارجي مع القطاعات األخرى )انظر الفصل 8، 

الصفحة 82(.
حتديد املعدات والسلع ومواد االتصال الالزمة )انظر الفصل 5، الصفحة   

.)56

حتديد أي تدابري خاصة ينبغي اختاذها لتعزيز الوصول ومواءمة تقديم   
اخلدمات كي تناسب الفئات املستضعفة بشكل خاص )مثل النساء 

ذوات اإلعاقة واألقليات اإلثنية والنساء اللوايت ال يستطعن دفع تكاليف 
اخلدمات الصحية والعامالت يف جمال اجلنس والنساء املهاجرات(.

التوثيق، بام يف ذلك مجع البيانات وإدارهتا
حتديد مكان وكيفية تسجيل وحفظ املعلومات املتعلقة بالعنف،   

واملعلومات التي  ستتم مشاركتها معهم، بام يف ذلك سلسلة املسؤوليات 
اخلاصة بعينات الطب الرشعي )انظر الفصل 9، الصفحات 108-103 

وامللحقني 9 و10(.
حتديد سبل احلفاظ عىل رسية السجالت، بام يف ذلك األشخاص الذين   

يمكنهم الوصول إىل السجالت يف نظام الرعاية الصحية )انظر امللحق 11، 
الصفحة 155(.

حتديد املعلومات التي سيتم مجعها واإلبالغ عنها، ومعدل القيام بذلك   
ألغراض رصد الرعاية واالرتقاء بجودهتا )انظر الفصل 9، الصفحتني 

.)107-106

2.3 تعيني نامذج مناسبة للرعاية من أجل تقديم اخلدمات
ضن للعنف يف اخلدمات  جيب إدماج الرعاية الصحية للنساء اللوايت يتعرَّ
الصحية القائمة قدر اإلمكان، بداًل من تقديمها كخدمات قائمة بذاهتا. 

ويمكن تضمني الرعاية من أجل التصدي للعنف ضد املرأة يف:

مراكز الرعاية الصحية األولية والعيادات  •
مستشفيات املناطق واألقاليم وغريها من مستشفيات الرعاية املتخصصة  •

الزيارة الواحدة مراكز   •
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وبصفتك من راسمي السياسات، يتعني عليك حتديد نامذج مناسبة للرعاية من 
أجل تقديم اخلدمات. وقد حتتاج إىل نامذج متعددة ملختلف مستويات النظام 

الصحي، إذ ال يوجد نموذج واحد يصلح بالرضورة جلميع السياقات. ويوجز 
اجلدول 1.3 )الصفحة 29( مزايا وعيوب النامذج املختلفة. وعند اختيار 

نموذج للمحيط الذي تعيش فيه، يتعني عليك تقييم االحتياجات املحتملة 
من خالل النظر يف مدى توافر اخلدمات احلالية وموقعها، واملوارد البرشية، 

غ عنها ضد املرأة يف نطاق حميطك.  والتمويل، وانتشار حوادث العنف املبلَّ
وتعد املرافق الصحية التي تقدم الرعاية املتخصصة املكان األمثل إلنشاء مراكز 

الزيارة الواحدة، حيثام كان ذلك مناسبًا. فهي أكثر مالءمة للمناطق ذات 
الكثافة السكانية العالية، يف حني أن حتسني التنسيق فيام يتعلق بتوفري الرعاية 

داخل أو عرب املرافق الصحية قد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة يف معظم 
البيئات.

وأيا كان نموذج الرعاية املستخدم، ينبغي أن يتمثل اهلدف يف خفض عدد 
مي اخلدمات الذين يتعني عىل املرأة االتصال هبم  الزيارات وعدد مقدِّ

)وإخبارهم بقصتها(، وتيسري احلصول عىل اخلدمات التي قد حتتاجها، عىل 
نحو حيرتم خصوصيتها ويراعي رسيتها ويعطي األولوية لسالمتها. ومن 

ضن للعنف يف عملية  ثم، فإنه من األمهية بمكان إرشاك النساء اللوايت تعرَّ
اختاذ القرارات من أجل فهم ما يريدن وأين جيب أن تتوافر اخلدمات لتسهيل 

الوصول إليها. ويتعني عليك التشجيع عىل تطويع نموذج تقديم اخلدمات 
وفقًا ملبادئ الرعاية املحلية التي تركز عىل املرأة.

وجيب إعطاء األولوية لتقديم اخلدمات عىل مستوى الرعاية األولية. ويف 
حني جيب إتاحة اخلدمات عىل كافة مستويات تقديم اخلدمات الصحية، 

يتعني التأكد من أن دعم اخلط األمامي، عىل األقل، متاح عىل مستوى الرعاية 
الصحية األولية؛ إذ يساعد ذلك عىل إتاحة الرعاية عىل نطاق واسع وبشكل 

فوري.
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اجلدول )1.3(  مزايا وعيوب نامذج رعاية النساء اللوايت 
ضن للعنف1 يتعرَّ

العيوباملزاياالنموذج
مراكز الرعاية 

الصحية األولية 
والعيادات

تقع عىل مقربة من   •
املجتمع املحيل

يمكنها تقديم بعض   •
اخلدمات األساسية

يمكنها حتسني إتاحة   •
خدمات املتابعة 

وضامن استمرارية 
الرعاية

ُأنشئت شبكة  إذا ما   •
جيدة، يمكنها حتسني 

الوصول إىل شبكة 
خدمات مشرتكة بني 

القطاعات تشمل 
اخلدمات القانونية 

واالجتامعية وغريها.

قد تكون غري قادرة   •
عىل عالج اإلصابات 

اخلطرية أو املضاعفات؛ 
مما يتطلب اإلحالة 

قد تكون اخلدمات   •
املختربية أو التخصصية 

غري متاحة هبا؛ مما يتطلب 
اإلحالة

•  يف املجتمعات املحلية 
الصغرية، حيث يكون 

مو اخلدمات من  مقدِّ
أفراد املجتمع، من 

ل الرسية  املمكن أن تشكِّ
مي اخلدمات  وخشية مقدِّ

من االنتقام حتديًا. 

املستشفيات 
املحلية واإلقليمية 

واملستشفيات 
التخصصية

زة لتقديم اخلدمات  جمهَّ  •
عىل مدار الساعة
يمكن أن تكون   •

اخلدمات املختربية 
والتخصصية متاحة هبا

قد تكون الرعاية   •
متمركزة يف قسم 

واحد )أمراض النساء، 
الصحة اإلنجابية، 

فريوس نقص املناعة 
البرشي/ األمراض 

املنقولة جنسيا(، قسم 
عة يف  الطوارئ، أو موزَّ

مجيع أنحاء املستشفى.

قد تنخفض فرص   •
الوصول إليها بسبب 

طول املسافة التي يتعني 
عىل بعض النساء قطعها
إذا تم تقسيم اخلدمات   •
بني األقسام، فإن ذلك 

يمكن أن يعوق إيتاء 
اخلدمات، وال سّيام إذا 
كانت بعض اخلدمات 

متاحة فقط خالل 
ساعات العمل املعتادة.

 Responding to intimate partner violence and sexual violence 1   املصدر: مقتبس من
against women: clinical and policy guidelines (WHO 2013).
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العيوباملزاياالنموذج

مراكز الزيارة 
الواحدة

خدمات أكثر تنسيقًا وكفاءة  •
توفر طائفة كاملة من   •

اخلدمات )تشمل يف بعض 
األحيان الرشطة، والنيابة 

العامة، واألخصائيني 
االجتامعيني، واملستشارين، 
وأخصائيي الدعم النفيس(
التي  تقلل من عدد املرات   •
تضطر فيها املرأة إىل تكرار 

قصتها والوقت الذي تستهلكه 
يف التامس اخلدمات

هناك حاجة إىل املزيد   •
من املساحة واملوارد

يمكن أن يكون   •
عبء العمالء صغريًا 

)يف املناطق الريفية، 
عىل سبيل املثال(، 

مما يثري خماوف تتعلق 
بالتكلفة

يمكن أن تسحب   •
املوظفني واملوارد من 

اخلدمات األخرى
قد ال تكون متضمنة   •
بالكامل يف اخلدمات 

الصحية العمومية
إذا ما أدارها النظام   •
القضائي، فإهنا متيل 

إىل الرتكيز بدرجة 
كبرية عىل املالحقة 

القضائية وليس عىل 
صحة املرأة

فة استدامتها مكلِّ  •

تقييم جاهزية اخلدمات الصحية لتوفري الرعاية  3.3
مي خدمات  هناك عدة متطلبات، بام يف ذلك بعض املتطلبات الدنيا، لدعم مقدِّ
ضن للعنف. وستساعدك  الرعاية الصحية يف توفري الرعاية للنساء اللوايت يتعرَّ
األداة 3.2 )الصفحة التالية( يف تقييم مدى جاهزية خدمتك إليتاء الرعاية بام 

يتوافق مع هذه املتطلبات.
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األداة 2.3
تقييم جاهزية اخلدمات

األسئلة
البنود املحددة بعالمة التصويب )✓( متثِّل احلد األدنى من املتطلبات              

جاهزة
نعم   ال

تقديم اخلدمات
هل توجد بروتوكوالت/ إجراءات تشغيل معيارية مكتوبة فيام   ✓

يتعلق بتوفري الرعاية الصحية للنساء اللوايت يتعّرضن للعنف؟

ف عىل الناجيات  هل يتم توفري احلد األدنى من الرعاية )أي التعرُّ
من عنف العشري، وتقديم دعم اخلط األول، والرعاية الرسيرية يف 
حاالت االعتداء اجلنيس، والدعم النفيس االجتامعي األسايس(؟

القوى العاملة الصحية
مي خدمات الرعاية الصحية من يتضمن  هل يوجد بني مقدِّ

توصيفهم الوظيفي مسؤوليات خاصة بالتصدي للعنف ضد املرأة؟

مي خدمات الرعاية الصحية عىل االستجابة  هل تم تدريب مقدِّ  ✓
للعنف ضد املرأة؟

مي  هل توجد آليات لإلرشاد واإلرشاف والدعم املستمر ملقدِّ
خدمات الرعاية الصحية؟
البنية التحتية واملنتجات الطبية

هل يوجد مكان )عىل سبيل املثال، غرفة أو مساحة(   ✓
لالستشارات اخلاصة والرسية )أي حيول دون رؤية الناجيات أو 

سامع أصواهتن من اخلارج(؟
هل تتوفر األدوية واملعدات واللوازم األخرى؟ )انظر القائمة 

الواردة يف األداة 5.2، الصفحة 56(
      القيادة واحلوكمة واملساءلة

مو الرعاية الصحية واملديرون الصحيون التصدي  هل يدعم مقدِّ
للعنف ضد املرأة )عىل سبيل املثال، هل هم عىل استعداد لتوفري 

الرعاية، وهل يدعمون إرسال املوظفني للحصول عىل التدريب(؟
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تقييم جاهزية اخلدمات

األسئلة
البنود املحددة بعالمة التصويب )✓( متثِّل احلد األدنى من املتطلبات              

جاهزة
نعم   ال

ية للحصول عىل آراء النساء حول  هل توجد آليات رسِّ
اخلدمات، بام يف ذلك الشكاوى أو وقوع انتهاكات للحقوق 

داخل املرفق الصحي )عىل سبيل املثال، خط املساعدة اهلاتفي، 
أمني املظامل، صندوق الشكاوى(؟

هل توجد سياسة خاصة بمكان العمل تتصدى للتمييز والعنف، 
مو خدمات  بام يف ذلك التحرش اجلنيس الذي يتعرض له مقدِّ

الرعاية الصحية أنفسهم؟

امليزانية والتمويل

هل توجد ميزانية خمصصة لتوفري خدمات الرعاية/ اخلدمات )عىل 
سبيل املثال، تدريب املوظفني، رشاء سلع حمددة(؟ 

التنسيق املتعدد القطاعات واملشاركة املجتمعية

هل يوجد نظام إحالة معمول به يف خمتلف اخلدمات الصحية   ✓
وبني قطاع الصحة والقطاعات األخرى )مثل دليل اإلحالة، 

مة للناجيات حول اخلدمات املتاحة(؟  املعلومات املقدَّ

هل تم إبالغ اخلدمات )مثل الرشطة( واملنظامت األخرى )مثل 
املنظامت غري احلكومية املحلية العاملة يف جمال العنف ضد املرأة( 

باخلدمات الصحية املتاحة؟

املعلومات والرصد والتقييم

هل يتم مجع املؤرشات والبيانات الالزمة لرصد االستجابة الصحية 
للعنف ضد املرأة، وجتميعها واستخدامها من أجل حتسني اخلدمات؟

✓	هل توجد استامرات/سجالت معلومات أولية وآليات للحفاظ 
عىل الرسية )عيل سبيل املثال، احلفظ املأمون واستبعاد املعلومات 

دة للهوية( من أجل تسجيل املعلومات اخلاصة بتجربة  املحدِّ
النساء مع العنف والرعاية التي تلقينها؟
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4.3 إرساء التنسيق واإلحاالت داخل النظام الصحي
هناك نقاط دخول متنوعة داخل النظام الصحي للنساء اللوايت يتعرضن 

للعنف. وتتلقى العديد من النساء اللوايت يعانني من مشاكل صحية جراء 
تعرضهن للعنف، وال سّيام عنف العشري، خدمات الرعاية الصحية األولية 
يف البداية؛ إذ يقصدن بشكل خاص األقسام أو اخلدمات املخصصة للنساء 
واألطفال )مثل الرعاية السابقة للوالدة أو بعد الوالدة أو تنظيم األرسة أو 
عيادات فريوس نقص املناعة البرشي(، عىل الرغم من أهنن قد يمتنعن عن 

الكشف عن جتربتهن مع العنف. وتعد أقسام الطوارئ أيضا من نقاط الدخول 
الشائعة، ال سيَّام بالنسبة للنساء املصابات بجروح وللناجيات من االعتداء 

مي الرعاية الصحية اآلخرين  اجلنيس. وقد تذهب غريهن إىل طيف من مقدِّ
لعالج األعراض أو احلاالت املرضية املختلفة الناجتة عن استخدام العنف. 

مو اخلدمات من أطباء التوليد وأمراض النساء، أو  ويمكن أن يكون مقدِّ
ني أو العاملني يف جمال الصحة املجتمعية. األطباء النفسيني، أو املامرسني العامِّ

ويف احلاالت امُلثىل، ينبغي حتديد املرأة التي تعاين من عنف العشري يف أول 
نقطة اتصال هلا مع اخلدمات الصحية.

ويتعني أن تلبي اخلدمة الصحية التي تعد نقطة االتصال األوىل االحتياجات 
من  أخرى  أشكال  ذلك  يتبع  أن  ويمكن  للمرأة.  إحلاًحا  األكثر  الصحية 

الرعاية.

وعند النظر يف مواقع تقديم اخلدمات الصحية التي يمكن تضمني رعاية 
النساء اللوايت يتعرضن للعنف فيها، يتعني حتديد مواطن القوة والضعف يف 

كل موقع. وجيب حتديد املواقع التي تسمح بإدماج قضايا العنف يف خدمات 
الرعاية الروتينية التي توفرها. ويشمل ذلك املواقع األكثر استعداًدا )أي لدهيا 

البنية التحتية والقدرات الالزمة( ملعاجلة املشاكل الصحية التي تعاين منها 
املرأة، واملواقع األسهل واألرجح لالستخدام من ِقبل املرأة. وينبغي تدريب 

ف عىل النساء  مي خدمات الرعاية الصحية يف نقاط الدخول عىل التعرُّ ُمقدِّ
ضن للعنف واالستجابة هلن عىل نحو مالئم، بام يف ذلك توفري دعم  الالئي تعرَّ

اخلط األول.
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ومن شأن تطبيق نظام التنسيق واإلحالة داخل النظام الصحي أن يكفل 
حصول املرأة عىل الرعاية التي حتتاج إليها، وبأقل عدد ممكن من الزيارات إىل 

مي اخلدمات. وفيام ييل قائمة بالنقاط املحتملة لدخول املرأة إىل  خمتلف مقدِّ
النظام الصحي وأنواع اخلدمات التي قد حتتاج إليها.

يف املستشفيات/العيادات الطبية )أي مرافق الرعاية الثانوية أو التخصصية(:
العيادات اخلارجية  قسم   •

قسم احلوادث والطوارئ  •
النساء التوليد وأمراض  قسم   •

النفسية/ الطب النفيس قسم الصحة   •
املناعة البرشي وعالج املصابني به ورعايتهم حتري فريوس نقص   •

املخترب  •
الطب الرشعي  •

قسم األذن واألنف واحلنجرة  •
قسم جراحة العظام  •

قسم طب األطفال  •
وحدات اخلدمة االجتامعية/الرعاية االجتامعية أو وحدات محاية األرسة   •

التي تقدم املشورة والدعم النفيس االجتامعي
قسم الدعم والوقاية من معاقرة مواد اإلدمان  •

عىل مستوى الرعاية الصحية األولية:
املامرسة العامة  •

الرعاية السابقة للوالدة  •
تنظيم األرسة  •

املنقولة جنسياًّ عيادة العدوى   •
املناعة البرشي اختبار فريوس نقص   •

املشورة  •
النفسية الصحة   •

صحة الطفل  •
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وستساعدك اخلطوات التالية عىل وضع آليات التنسيق واإلحالة املناسبة يف 
القطاع الصحي )انظر أيضا الفصل 8، الصفحة 87(.

رسم خرائط للخدمات املتاحة: يف حال عدم توافر أنواع معينة من   .1
د وارسم خريطة ملا هو متاح يف  اخلدمات يف مرفقك الصحي، حدِّ

األماكن األخرى يف منطقتك )أي عىل ُبعد مسافة معقولة أو يف نطاق 
د املسافة اجلغرافية أو منطقة االختصاص التي  منطقة االختصاص(. وحدِّ

ستحيل النساء يف نطاقها لضامن الوصول.
2.  إعداد دليل: جيب أن يتضمن الدليل تفاصيل االتصال اخلاصة بمسؤول 
التنسيق يف كل وحدة أو مرفق أو خدمة، باإلضافة إىل وصف للخدمات 
م نسخة من هذا الدليل إىل كل خدمة أو وحدة/  املتاحة وتكلفتها. وتقدَّ

قسم يف املرفق الصحي )انظر امللحق 6، الصفحة 141(.
حتديد مسؤول التنسيق يف اخلدمات الصحية: اخرت شخصًا ليتم   .3

ضن للعنف.  تدريبه كي يعمل كمسؤول عن الدعوة للنساء اللوايت يتعرَّ
ويضطلع مسؤول التنسيق بمسؤولية تيسري احلصول عىل الرعاية يف كل 

مركز لتقديم اخلدمات، واملتابعة مع النساء بشأن الرعاية التي تلقينها 
واإلحاالت التي جرت. ويف بعض األماكن، حيثام توجد باملستشفى 
أو املرفق الصحي وحدة حلامية األرسة أو للرعاية االجتامعية/العمل 

االجتامعي، فإنه يمكن تعيني مسؤول التنسيق من هذه الوحدة. ويعد 
التنسيق والتواصل عىل نحٍو جيد بني خمتلف الوحدات/ اخلدمات 
داخل النظام الصحي أمرًا مهامًّ. ومن ثم، ينبغي أن جيتمع مسؤول 

مي خدمات الرعاية الصحية من خمتلف  التنسيق بصفة منتظمة مع ُمقدِّ
الوحدات/اإلدارات أو املؤسسات الصحية إلجياد حلول للتحديات، 

واحلفاظ عىل عالقات إجيابية، واستعراض احلاالت، ورصد مدى إتاحة 
الرعاية وجودهتا.

إنشاء مسارات لإلحالة: يتعني حتديد ما إذا كان هناك مقدمون خلدمات   .4
بون عىل الرعاية التي تراعي الفوارق بني اجلنسني  الرعاية الصحية مدرَّ

وعىل فحص الناجيات من االعتداء اجلنيس ومكان وجودهم )انظر أيضا 
الفصل 4، الصفحة 37(. كام جيب حتديد التسلسل الذي ستتم به إحالة 
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كل امرأة إىل الوحدات/األقسام املختلفة، وال سّيام الرعاية القصرية 
دة يف الربوتوكول/ إجراءات  املدى، استنادًا إىل مسارات الرعاية املحدَّ

التشغيل املعيارية )انظر أيضا امللحق 2، الصفحة 129(.

5.3 وضع الربوتوكوالت موضع التنفيذ
عىل مستوى املرافق الصحية أو املحلية، سيتعني مواءمة الربوتوكوالت/ 

إجراءات التشغيل املعيارية الوطنية من أجل التنفيذ. ويف بعض املواضع، قد 
يساعد إعطاء توجيهات إضافية من وزارة الصحة )عىل سبيل املثال، السامح 

للممرضات باإلدالء بشهادهتن يف املحكمة عىل حاالت االعتداء اجلنيس( يف 
توجيه التنفيذ املحيل. وسيلزم أن تنظر عمليات املواءمة املحلية يف مدى توافر 

خدمات وموارد حمددة ووجود ثغرات من عدمه )مثل توافر مهنيني متخصصني 
يف جمال الصحة النفسية(. وبالعكس، ينبغي االسرتشاد باملواءمات املحلية عند 

تنقيح الربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية الوطنية أو دون الوطنية.

ويوضع الربوتوكول/ إجراءات التشغيل املعيارية موضع التنفيذ من خالل 
اتباع بعض أو كل اخلطوات التالية:

التي من شأهنا دمج  حتديد الوحدات أو األقسام داخل املرافق الصحية   •
رعاية الناجيات من العنف؛ ومن ثم اتباع الربوتوكوالت/ إجراءات 

التشغيل املعيارية؛
التأكد من إتاحة الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية يف نسق   •

سهل االستخدام ومن سهولة الوصول إليها داخل املرافق الصحية؛
مي خدمات الرعاية الصحية  تطوير أدوات مساعدة لتدريب ودعم ُمقدِّ  •

يف اتباع الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية؛
مي خدمات الرعاية الصحية عىل استخدام  اشرتاط تدريب ُمقدِّ  •

الربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية؛
إجراء استعراضات منتظمة للحاالت بغية إدخال حتسينات عىل   •

الربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية؛
مي خدمات الرعاية الصحية من تنفيذ الربوتوكوالت/ متكني ُمقدِّ  •

إجراءات التشغيل املعيارية من خالل السياسات وختصيص املوارد؛
د بالربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية؛ وجتارب  التقيُّ رصد مدى   •

مة. العمالء فيام يتعلق بجودة الرعاية املقدَّ
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الفصل )4(:

تعزيز القوى العاملة الصحية
يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:

مي خدمات الرعاية الصحية الالزمني لتقديم الرعاية إىل  تعيني ُمقدِّ  
ضن للعنف النساء اللوايت يتعرَّ

مي الرعاية الصحية عىل االستجابة للعنف ضد املرأة تدريب مقدِّ 	

مي خدمات الرعاية الصحية توفري اإلرشاد واإلرشاف لدعم أداء مقدِّ  

مي خدمات الرعاية الصحية الالزمني 1.4 تعيني ُمقدِّ
ب عليك تعيني موظفني لتنسيق وإدارة وتقديم اخلدمات للنساء اللوايت  سيتوجَّ

ضن للعنف. وينبغي مواءمة خطة التوظيف مع خطة العمل الشاملة  يتعرَّ
ت يف الفصل 2. وسيلزمك أيضًا حتديد أدوار  )والنموذج املنطقي( التي ُأعدَّ
مي خدمات الرعاية الصحية يف كل مستوى  ومسؤوليات خمتلف كوادر ُمقدِّ

من مستويات النظام الصحي )انظر األداة 1.4، الصفحة التالية(.

م خدمات الرعاية الصحية )املمرضة، الطبيب أو ما  وينبغي أن يكون مقدِّ
بًا يف جمال توفري الرعاية لضحايا االعتداء اجلنيس مع مراعاة  يعادل ذلك( مدرَّ

الفوارق بني اجلنسني، كام جيب أن تتوافر خدمة الفحص يف أي وقت لياًل 
أو هنارًا )يف املوقع أو حتت الطلب( عىل مستوى املقاطعة/املنطقة. وسيتعني 

عليك حتديد العاملني الذين يمكن تكليفهم وتدريبهم عىل القيام هبذا الدور. 
وقد يكون من املفيد وضع قائمة لالستدعاء عند الطلب )مع تقديم أجور 

مالئمة(.
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ت الرعاية
مي خدما ف كوادر ُمقدِّ

ت ملختل
ني األدوار واملسؤوليا

تعي

النشاط/املهمة1
ب يف أحد 

طبي
مرافق الرعاية 

صحية األولية
ال

ب يف أحد 
طبي

ت/املرافق 
املستشفيا

صية
ص

املحلية/التخ
ضة 

ممر
مرشد أو 
مستشار 
اجتامعي 

أمور أخرى 
)الرجاء 

التحديد(

ص البدين
ت، وتوفري دعم اخلط األول، وتسجيل السوابق، والفح

حتديد الناجيا
ف العشري

ت من عن
ف عىل الناجيا

ُّ التعر
ت األولية النفسية( 

تقديم دعم اخلط األول )اإلسعافا
يض، بام يف 

صول عىل/توثيق التاريخ املر
احل

ك احلالة النفسية 
ذل

ص البدين
يس للفح

ت من االعتداء اجلن
إعداد الناجيا

س حتى 
ص بدين شامل )من الرأ

إجراء فح
يس

ت من االعتداء اجلن
ني( للناجيا

ص القدم
أمخ

يس
رشعية اخلاصة بوقوع االعتداء اجلن

ِّنات الطبية ال مجع البي

ت 
صة بحاال

ص املختربية اخلا
إجراء الفحو

يس
االعتداء اجلن

ف العالج
ص

و

ب عناية عاجلة أو فورية
ت التي تتطل

رعاية اإلصابا

األداة 1.4

ف العشري فقط أو 
صة بعن

ف ُيشار إىل املهام اخلا
يس عىل حدٍّ سواء، ما مل يتم التحديد. وسو

ف العشري واالعتداء اجلن
ت عن

ض أن املهمة أو النشاط تنطبق عىل حاال
1 افرت

يس فقط.
االعتداء اجلن



39

النشاط/املهمة
ب يف أحد مرافق 

طبي
صحية 

الرعاية ال
األولية

ب يف أحد 
طبي

ت/املرافق 
املستشفيا

صية
ص

املحلية/التخ
ضة

ممر
مرشد أو 
مستشار 
اجتامعي 

أمور أخرى 
)الرجاء 

التحديد(

ص املناعة 
س نق

ض لفريو
ُّ العالج الوقائي بعد التعر

يس 
ضوع الناجية من االعتداء اجلن

رشي يف حال خ
الب

ضون 72 ساعة من وقوع االعتداء
ص يف غ

للفح

ت الطوارئ قبل مرور 5 
وسائل منع احلمل يف حاال

يس
أيام عىل االعتداء اجلن

يس من 
ت من االعتداء اجلن

عالج/وقاية الناجيا
ض املنقولة جنسياًّ

األمرا
ب 

ضد التها
يس 

ت  من االعتداء اجلن
تطعيم الناجيا

س
الكبد B والتيتانو

ت املتابعة
ختطيط زيارا

يس
يس االجتامعي األسا

توفري الدعم النف
املساعدة يف التصدي ملشاكل الصحة النفسية األكثر حدة

ت 
إعداد وتوقيع الشهادة الطبية-القانونية حلاال

يس
االعتداء اجلن

ت القانونية
إبالغ السلطا

ت أخرى
توفري/تيسري اإلحالة إىل خدما
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د املوظفني الذين يمكن تكريسهم لالستجابة  وإذا سمحت املوارد بذلك، حدِّ
للعنف ضد املرأة.

مي خدمات الرعاية الصحية 2.4  تدريب ُمقدِّ
يمكن بصفتك راساًم للسياسات وضع خطة تدريبية )انظر األداة 4.2، 

الصفحة التالية( وحتديد مبادئ التدريب )انظر األداة 4.3، الصفحة 44(. 
ومن الناحية املثالية، ينبغي أن تنطوي خطة التدريب عىل التدريب قبل اخلدمة 

وأثنائها. ولكن التدريب قبل اخلدمة غالبًا ما حيدث خارج نطاق وزارات 
الصحة، مما قد يقرص دورك يف التدريب قبل اخلدمة عىل الدعوة )انظر الفصل 
6، الصفحة 68(. ومن ثم، سيتناول هذا القسم مسألة التدريب أثناء اخلدمة1 

فقط.

مي خدمات الرعاية الصحية عىل التصدي  وينبغي أن يكون تدريب ُمقدِّ
للعنف ضد املرأة عملية مستمرة، وليس جمرد حدث وحيد ال تتمة له. ويعد 

مي خدمات الرعاية الصحية وتغيري مواقفهم وممارساهتم  بناء قدرات ُمقدِّ
الرسيرية مسعى طويل األجل يتطلب استثامرًا متسقًا. ويناقش القسم التايل 

اسرتاتيجيات توفري الدعم واإلرشاد بصفة مستمرة.

مي خدمات الرعاية الصحية وهم يف مرحلة التعليم  1  يشمل التدريب قبل اخلدمة بناء قدرات ُمقدِّ
مي خدمات الرعاية الصحية العاملني يف  اجلامعي؛ فيام ينطوي التدريب أثناء اخلدمة عىل تدريب ُمقدِّ

الوقت الراهن، بام يف ذلك اإلقامة.
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األداة 2.4
أسئلة واعتبارات خلطة التدريب

ما الغرض من التدريب وما هي حصائله؟

حتديد ما إذا كان اهلدف من التدريب هو التوعية أو بناء املهارات أو جتديد   ✓
املعارف. وقد حيتاج بعض املوظفني )مثل اإلداريني( إىل التوعية فقط، بينام 

حيتاج البعض اآلخر إىل التوعية وبناء املهارات.
مي  وضع النتائج املتوقعة من التدريب )عىل سبيل املثال، حتسني قدرة ُمقدِّ  ✓

خدمات الرعاية الصحية عىل االستجابة بطريقة تتسم باحلساسية للنساء 
ضن للعنف(. اللوايت يتعرَّ

ما الذي سيغطيه التدريب من حيث املحتوى؟

ترد جداول األعامل واملواضيع املقرتحة لتدريب الكوادر املختلفة يف امللحق   ✓
3، الصفحة 131. ومن املهم أن يتمكن مجيع العاملني يف املرفق الصحي من 

ضن للعنف عىل نحٍو مناسب ورسي. التواصل مع النساء الاليت يتعرَّ

من الذي سيحصل عىل التدريب؟

مي خدمات الرعاية الصحية املرجح أن يتعاملوا مع النساء  ✓  حتديد كوادر ُمقدِّ
اللوايت يتعرضن للعنف، وحتديد املحتوى املناسب لكلٍّ من هذه الكوادر 

وإعطاء األولوية لتدريبهم.
✓  يف بعض املواضع، تفضل النساء أن يتم فحصهن من قبل إحدى مقدمات 

الرعاية الصحية اإلناث، ال سّيام عقب تعرضهن لالعتداء اجلنيس. وقد 
مات خدمات الرعاية اإلناث.  تكون بحاجة إىل إعطاء األولوية لتدريب مقدِّ

مات للرعاية، يتعني توعية وتدريب األطباء  ويف حال عدم توافر مقدِّ
الرسيريني الذكور لتوفري الرعاية عىل نحٍو يتسم باحلساسية.

مراعاة دوران املوظفني وتناقصهم.   ✓

من الذي سيتوىل مهمة التدريب؟

ين الالزمني لتيسري و/ أو إجراء  د اخلرباء واملتخصصني وامليرسِّ حدِّ  ✓
التدريب. وقد يكون من املفيد إقامة رشاكات مع املنظامت غري احلكومية 

ين. التي يمكن أن توفر اخلرباء التقنيني وامليرسِّ
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كيف سيتم إجراء التدريب؟

الشكل
يمكن أن تكون التدريبات قائمة بذاهتا أو مدموجة يف تدريب آخر، رهنًا  	✓

بالغرض )التوعية أو بناء املهارات( واملوارد املتاحة والوقت املتاح.
وقد يكون التدريب املستقل يف مرحلة البدء. ومع مرور الوقت، يمكن إضفاء  	✓

الطابع املؤسيس عىل التدريب. فعىل سبيل املثال، يمكن تضمني وحدة عن 
االستجابة للعنف ضد املرأة يف التدريبات الصحية األخرى املستمرة )مثل 
الصحة اإلنجابية أو فريوس نقص املناعة البرشي أو صحة األم أو الصحة 

النفسية(.
تنسيق التدريبات مع مبادرات بناء القدرات أو التدريب األخرى، أينام  	✓

ُوجدت.
املدة

جيب أن تكون مدة التدريب طويلة بام يكفي لتغطية طيف من املواضيع  	✓
وأساليب التعلم التي من شأهنا بناء املعرفة واملهارات وحتسني املواقف.
✓	 يمكن إقامة التدريب عىل فرتات متباعدة من الزمن لتتناسب مع توافر 

املتدربني.
الطريقة

يتعني عليك النظر يف املزج بني التدريب املبارش وتوفري املعلومات والتعلم  	✓
الذايت أو التعلم عن ُبعد عىل شبكة اإلنرتنت أو بمساعدة تكنولوجيا 

املعلومات.
جيب أن تسمح منهجية التدريب ببناء املهارات واملعارف، فضاًل عن التأمل  	✓
الذايت النقدي للمواقف الشخصية إزاء العنف ضد املرأة والتجارب يف هذا 

الشأن.
اعتامد هنج تشاركي للتعلم جيمع بني املحارضات، ودراسات احلالة، والعمل  	✓

اجلامعي، ولعب األدوار، وحل املشكالت، واألنشطة املجتمعية.
مي خدمات الرعاية الوصول إىل فهم أفضل إىل حدٍّ كبري من  ويمكن ملقدِّ 	✓

خالل االستامع إىل روايات النساء )مع توفري كل الدعم الالزم( بشأن 
معاناهتن من العنف وجتارهبن مع اخلدمات الصحية.

م  ويمكن ألفالم الفيديو التي تنمذج التفاعالت اإلجيابية بني العميل ومقدِّ 	✓
الرعاية أن تدعم عملية تنمية املهارات.
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ما املطلوب لدعم وتيسري التدريب؟

يف أي مكان سيتم التدريب؟

كيف ستعرف أنك حققت األهداف وما إذا كان التدريب بحاجة إىل التحسني؟

كيف ستحافظ عىل جودة األداء بعد التدريب؟

وضع جدول زمني وجدول أعامل للتدريب. 	✓

حتديد املواد املرجعية، بام يف ذلك األدوات املساعدة عىل العمل1. 	✓

ختصيص امليزانية واملوارد الالزمة للتدريب. 	✓

منح االعتامدات والشهادات عند إمتام التدريب واإلقرار بخربة املتدربني. 	✓

حيثام كان ذلك ممكنًا، إعِقد دورات تدريبية داخل مرافق الرعاية الصحية من  	✓
مي الرعاية الصحية قدر  أجل تعزيز املشاركة، وتقليص فرتة تعطيل عمل مقدِّ

املستطاع، وتيسري التدريب املستنِد إىل املهارات أثناء العمل.

تقييم معارف املتدربني ومواقفهم ومهاراهتم/كفاءاهتم قبل التدريب وبعده،  	✓
ومجع تعليقات املشاركني بشأن التدريب.

إجراء تقييامت/تقديرات دورية لالحتياجات من أجل استقصاء احلاجة إىل   ✓
تدريبات لتجدد املعلومات.

املتابعة الدورية وتقديم اإلرشاد واإلرشاف الداعم للموظفني الذين تم   ✓
تدريبهم.

تقديم دورات تنشيطية لتجديد املعلومات وجتديد االعتامد بشكل دوري.   ✓
ويمكن  تضمني التدريب عىل مهارات االستجابة للعنف ضد املرأة يف التعليم 

الطبي املستمر.
إجراء استعراضات دورية لسري التدبري العالجي للحاالت.  ✓

مي خدمات الرعاية الصحية أثناء العمل عىل  1   يعد منهج منظمة الصحة العاملية اخلاص بتدريب ُمقدِّ
االستجابة للعنف ضد املرأة، من موارد التدريب التي ستكون متاحة قريبًا.
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مبادئ التدريب
مي  جيب أن يستمر التدريب حتى يتسنى إحداث تغيريات يف ممارسات مقدِّ 	✓

الرعاية الصحية. ومن ثم، يتعني عليك إتاحة الفرص للتعلم املستمر. 
ويمكن أن يشمل ذلك استعراض احلاالت، وإقامة دورات تدريبية لتجديد 

املعلومات )ملعاجلة الثغرات يف املعارف واملهارات، عىل سبيل املثال( والتوجيه 
أثناء العمل واإلرشاف والدعم.

ينبغي أن يغطي التدريب املعارف األساسية حول العنف ضد املرأة،   ✓
مي خدمات الرعاية الصحية أنفسهم جتاه  واخلدمات املتاحة، ومواقف ُمقدِّ

العنف ضد املرأة.
جيب أن يكون التدريب قائاًم عىل الكفاءة واملهارات. كذلك ينبغي أن يتناول   ✓
الكفاءات املتعلقة باحرتام اخلصوصية الثقافية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، 

ومحاية حقوق اإلنسان.
ينبغي أن يكون التدريب متسقًا مع السياسات واملبادئ التوجيهية   ✓

والربوتوكوالت الوطنية، ومع االستجابة لعنف الرشيك احلميم والعنف 
اجلنيس بحق النساء: مبادئ توجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن اجلوانب 

الرسيرية واملتعلقة بالسياسات )منظمة الصحة العاملية 2013( والرعاية 
ضن لعنف الرشيك احلميم أو للعنف اجلنيس: دليل  الصحية للنساء الاليت تعرَّ

رسيري )منظمة الصحة العاملية 2014(.
بني/ ين متعدد القطاعات، بحيث يشمل مدرِّ حُيّبذ أن يكون تدريب امليرسِّ  ✓

ميرسين وخرباء تقنيني من قطاع اخلدمات الصحية واالجتامعية واملنظامت 
غري احلكومية والرشطة والقضاء، حيثام كان ذلك متاحًا. ومن ثم يتوجب 

عليك إنشاء مسارات لإلحالة بني خمتلف اجلهات الفاعلة.
من املفيد أن يكون التدريب متعدد التخصصات. ويمكن أن يغطي   ✓

املوضوعات التي هتم مجيع الفئات املهنية والتي تتطلب التنسيق والتعاون 
فيام بني خمتلف الفئات املهنية؛ فمن املمكن تدريب األطباء واملمرضات 

واملستشارين واألخصائيني االجتامعيني معًا عىل مواضيع معينة، عىل سبيل 
املثال. ويمكن أن يتبع ذلك تعليم خاص بفئات مهنية خمتلفة )عىل سبيل 

املثال، توفري تدريبات خاصة لألطباء واملمرضات عىل الفحص البدين أو 
لألخصائيني عىل الفحص الطبي الرشعي(. وفيام يتعلق بمواضيع معينة، 

مثل االستجابة الطبية القانونية، يعد التدريب املشرتك للمهنيني يف قطاعات 
الصحة والرشطة والعدالة أمرًا مهامًّ.

مي خدمات الرعاية الصحية  جيب تقديم الدعم أثناء وبعد التدريب مُلقدِّ  ✓
املترضرين من العنف، سواء كانوا قد تعرضوا للعنف من جانب العشري أو 

للعنف اجلنيس أو شهدوا ممارسات عنف أو كانوا من مرتكبيه.

األداة 3.4
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 وكمدير للخدمات الصحية، يمكنك دعم تدريب موظفيك بالطرق التالية:
التدريب وقيمته والتحدث عنه. االعرتاف علنًا بأمهية   •

التدريب بنفسك وامنح املوظفني الوقت  إعطاء القدوة: شارك يف   •
الالزم للمشاركة يف التدريب. وهذا من شأنه أن حيفز مشاركة املوظفني 

ومساعدتك عىل توجيههم واإلرشاف عليهم بعد التدريب.
توفري األدوات مثل الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية   •

واألدوات املساعدة عىل العمل )عىل سبيل املثال، موجه أوامر احلاسوب، 
وبطاقات اجليب(. ويمكن أن تكون بمثابة تذكري لكيفية ممارسة املهارات 

املكتسبة يف التدريب.
ختصيص موارد للتدريب.  •

توضيح السياسات املؤسسية اخلاصة بحامية املوظفني من العنف   •
والتحرش يف العمل.

بيئات الرعاية الصحية من أجل تعزيز احلضور. التدريبات داخل  تيسري   •
توجيه اإلشادة والتقدير للموظفني الذين يكملون التدريب ويستخدمون   •

املهارات.

مي  3.4 توفري اإلرشاد واإلرشاف لدعم أداء مقدِّ
خدمات الرعاية الصحية

تكتيس املتابعة املنتظمة واإلرشاد واإلرشاف من قبل مديري اخلدمات الصحية 
مي خدمات الرعاية الصحية الذين  أمهية بالنسبة للحفاظ عىل جودة أداء ُمقدِّ

تم تدريبهم. ومن املستبعد أن حيافظ التدريب وحده عىل التغريات التي حتدث 
مي  ح أن يكون لدى ُمقدِّ مي خدمات الرعاية الصحية. ويرجَّ يف ممارسات ُمقدِّ

خدمات الرعاية الصحية الكثري من األسئلة عند عودهتم إىل مكان عملهم 
بعد انتهاء التدريب. وقد يتأمل الكثريون يف جتارهبم الشخصية مع العنف أو 

مشاهدهتم ملامرسات العنف بني أفراد األرسة.

مي خدمات الرعاية الصحية واإلرشاف عليهم أن  ومن شأن إرشاد ُمقدِّ
يدعمهم وحيفزهم عىل تقديم رعاية جيدة، كام يمكن أن يساعدهم عىل تطبيق 

ما تعلموه خالل التدريب يف ممارساهتم اليومية وعىل التغلب عىل جتارهبم 
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مي خدمات الرعاية الصحية عىل  اخلاصة مع العنف. كام يمكن أن يساعد ُمقدِّ
معاجلة احلاالت الرسيرية الصعبة وحتسني مهاراهتم الرسيرية وتلك اخلاصة 

بالتواصل، مع جتنب الرضوح غري املبارشة واإلهناك.

وتعد املتابعة املنتظمة عنرصًا أساسياًّ من عنارص ضامن اجلودة؛ إذ من شأهنا أن 
مي خدمات الرعاية الصحية عىل وضع أهداف ملامرساهتم وحتديد  تساعد ُمقدِّ

جماالت التطوير. كام أن وجود مرشف و/أو ُمرِشد يعزز معنويات املوظفني 
ضن للعنف. وحيفزهم ملواصلة تقديم رعاية صحية جيدة للنساء اللوايت يتعرَّ

وينبغي أن يكون املرشدون واملرشفون قد حرضوا دورات تدريبية عن العنف 
ضد املرأة.

اإلرشاد
التعريف

مي الرعاية الصحية األكثر خربة  ينطوي اإلرشاد عىل دعم أحد مقدِّ  •
)امُلرِشد( آلخر أقل خربة منه )امُلرَشد( يف املرفق الرسيري.

امُلرِشد عىل أسئلة امُلرَشد،  ويستند اإلرشاد عىل عالقة داعمة جييب فيها   •
ويستعرض احلاالت الرسيرية معه، ويبدي التعليقات البناءة ويتناقش معه 

حول كيفية حتسني ممارساته. 

مهام اإلرشاد
التفكري يف مواقفهم  مي خدمات الرعاية الصحية عىل  مساعدة ُمقدِّ  •

ومعتقداهتم وسلوكياهتم التي تعكس املعايري املجتمعية التي تكّرس عدم 
املساواة بني اجلنسني والقوالب النمطية واملواقف التي تغض الطرف عن 

العنف ضد املرأة.

مي خدمات الرعاية الصحية الذين تعرضوا للعنف أو يتعرضون  دعم ُمقدِّ  •
له يف عالقاهتم، وإحالتهم إىل خدمات أخرى حسب االقتضاء.
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مي خدمات الرعاية الصحية الذين يعانون من  دعم وتشجيع ُمقدِّ  •
الرضوح غري املبارشة أو اإلهناك، عىل ممارسة الرعاية الذاتية والتامس 

مساعدة األقران أو املتخصصني.

نمذجة املهارات، بام يف ذلك مهارات االتصال، يف مرافق الرعاية   •
الصحية.

اإلرشاف الداعم
التعريف

ينطوي اإلرشاف الداعم عىل تقديم الدعم من قبل مدير اخلدمات الصحية   •
مي خدمات الرعاية، إذ يضطلع بمسؤولية الرعاية التي  ملجموعة من ُمقدِّ

يقدموهنا، بغية حتسني ممارستهم الرسيرية بصفة مستمرة. ويساعد هذا 
اإلرشاف عىل ضامن تنفيذ املهارات اجلديدة كام ينبغي.

مي خدمات  جيب أن يتبع املرشف هنجًا يرمي إىل حتسني معارف ُمقدِّ  •
الرعاية الصحية ومهاراهتم، وبناء فريق، واستخدام البيانات الختاذ 

د األخطاء. وجيب أن يتم  القرارات وإجياد حلول للمشاكل بداًل من تصيُّ
اإلرشاف عىل نحو منتظم، مع التواصل املتبادل واملفتوح الذي ينطوي عىل 

ط. االحرتام وعدم التسلُّ

مهام اإلرشاد الداعم
مي خدمات الرعاية الصحية يف وضع توقعات واقعية وأهداف  دعم ُمقدِّ  •

ملامرساهتم الرسيرية.

مي خدمات الرعاية الصحية من خالل استعراض  تقييم أداء ُمقدِّ  •
ممارساهتم يف ضوء األهداف وحتديد جماالت التحسني.

حتديد املشاكل املتعلقة بجودة الرعاية واملساعدة عىل حلها -عىل سبيل   •
املثال، إجراء استعراضات إلدارة احلاالت ومناقشة جماالت التحسني.

أثناء العمل، ويشمل ذلك إقامة تدريبات جتديد املعلومات  التعلم  تيسري   •
وإتاحة الفرصة للحصول عىل شهادات أو نقاط كرصيد يف سجل التعليم 

الطبي املستمر.
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ولكي يتسنى لك تنفيذ اإلرشاف عىل نحو فعال، يتعني عليك معاجلة النقاط التالية:
إنشاء نظام للرقابة الداعمة عن طريق تدريب املرشفني ووضع معايري   •

وقوائم مرجعية لضامن اجلودة1 )انظر األداة 4.4 أدناه(.
ختصيص املوارد الالزمة لعملية اإلرشاف.  •

التخطيط إلجراء زيارات إرشافية منتظمة، باستخدام بيانات الرصد من   •
أجل حتديد األولويات اخلاصة باملواضع التي قد تكون أكثر احتياجًا إىل 

اإلرشاف، وإعادة جدولة عمليات اإلرشاف وتقدير االحتياجات بشأن من 
ب عىل ماذا، واملهارات التي يتعني تطويرها.  تدرَّ

بيانات رصد  القيام بزيارات إرشافية داعمة عن طريق استعراض   •
مي خدمات الرعاية  الربامج، ومراقبة املامرسات الرسيرية، ومناقشة ُمقدِّ
الصحية حول كيفية معاجلة املشاكل التي يواجهوهنا، واستكامل القوائم 

املرجعية اخلاصة بعملية اإلرشاف.
مي خدمات الرعاية الصحية، بام  متابعة اإلجراءات املتفق عليها مع ُمقدِّ  •

يف ذلك من خالل التعليقات الواردة والرصد املنتظم للربامج.

مي خدمات الرعاية الصحية عن اآليت: تقدير احتياجات التدريب عن طريق سؤال ُمقدِّ
هل سبق هلم التدريب عىل االستجابة للعنف ضد املرأة؟ )نعم/ال(  ✓

ما نوع التدريب الذي حصلوا عليه بشأن االستجابة للعنف ضد املرأة؟   ✓
)برجاء ذكره(

ما املدة التي استغرقها التدريب؟  ✓
ما هي املواضيع الرئيسية التي تناوهلا التدريب؟ )اذكرها(  ✓

ما هي املواضيع التي يودون احلصول عىل تدريب إضايف فيها، إن 
ُوجدت؟ )اذكرها(

هل هناك أي أدوات مساعدة جيدوهنا مفيدة؟ )اذكرها(  ✓
✓ هل توجد أي أدوات مساعدة أخرى يرغبون يف احلصول عليها؟ )اذكرها(

يعد كتيب Gender-based violence health services quality assurance tool أحد املوارد   1
مي خدمات الرعاية الصحية يف إطار اإلرشاف الداعم )يصدر قريبًا عن  يف جمال تقييم أداء مقدِّ

مؤسسة برنامج جونز هوبكنز للتعليم الدويل يف جمايل أمراض النساء والوالدة JHPIEGO، ومراكز 
مكافحة األمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العاملية(.

األداة 4.4
القائمة املرجعية اخلاصة باإلرشاف الداعم
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مي خدمات الرعاية  تقييم درجة التأهب لتقديم الرعاية عن طريق سؤال ُمقدِّ
الصحية عن اآليت: 

ما مدى استعدادهم للقيام باملهام الواردة أدناه؟ )غري متأهب عىل  	✓
اإلطالق، متأهب قلياًل، متأهب إىل حدٍّ ما، متأهب عىل نحٍو كاٍف، متأهب 

بشكل جيد(:
اللوايت تعّرضن لعنف العشري. النساء  حتديد   •

بيانات التحقق والدعم إىل املرأة ضحية العنف. تقديم   •
التحدث معها حول احتياجاهتا واخليارات املتاحة أمامها.  •

تقييم األخطار املبارشة ومساعدة املرأة عىل التخطيط لتعزيز سالمتها   •
وسالمة أطفاهلا.

البدنية ونتائجها. تسجيل تاريخ الفحوص   •
إحالة املرأة إىل خدمات الدعم املتاحة يف املجتمع املحيل.  •

استعراض الوثائق اخلاصة بحاالت العنف ضد املرأة لتقييم كيفية تدبريها:
استعراض سجالت نظام املعلومات الصحية اخلاصة باألشهر الثالثة   ✓

املاضية لتحديد عدد حاالت العنف من جانب العشري أو العنف اجلنيس.
بالنسبة للحاالت التي تم حتديدها خالل األشهر الثالثة املاضية، اسأل   ✓

مي خدمات الرعاية الصحية أي من اإلجراءات التالية اختذوها.  ُمقدِّ
)حيثام يكون ممكنًا، يمكن للمرشف/امُلرِشد مراقبة بعض التفاعالت 

ذت(. الرسيرية لبيان ما إذا كانت هذه اإلجراءات قد اختُّ
توفري معلومات عن عنف العشري أو العنف اجلنيس.  •

بيانات التحقق والدعم. توفري   •
التحدث مع املرأة ضحية العنف عن احتياجاهتا واخليارات املتاحة   •

أمامها.
البدين يف املخطط/السجل  التاريخ الطبي ونتائج الفحص  تسجيل   •

الطبي اخلاصة باملريض. )استعراض عينة عشوائية من املخطط/
السجل الطبي اخلاص باملريض والتحقق مما إذا كان يتم تسجيل 

املعلومات كام ينبغي(.
تقييم مستوى اخلطر املبارش ومساعدة املرأة عىل وضع خطط لتعزيز   •

سالمتها، عند االقتضاء.
توفري اإلحاالت إىل خدمات الدعم املتاحة يف املجتمع املحيل.  •  
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مي خدمات الرعاية الصحية عن  استعراض احلاالت الصعبة. اسأل ُمقدِّ
. عىل سبيل املثال: احلاالت الصعبة التي قاموا بتدبريها عالجياًّ

يف األشهر الثالثة املاضية، هل وجدت صعوبة يف تدبري أي من احلاالت؟   ✓
)استعرض الوثائق اخلاصة باحلالة حمل النظر(.

ماذا كانت أوجه الصعوبة يف تلك احلالة؟ )برجاء ذكرها بالكامل(.  ✓
أي املواضع أبلوا فيها بالًء حسنًا يف تدبري احلالة وأي املواضع مل يكن   ✓

أداؤهم فيها جيدًا؟ )برجاء التوضيح(.
ما هي النصائح أو الدعم الذي حصلوا عليه لتدبري احلالة؟ )برجاء ذكرها   ✓

بالكامل(.
ما هو الدعم أو النصائح اإلضافية التي أفادهتم وساعدهتم يف تدبري احلالة؟   ✓

)برجاء ذكرها بالكامل(.

حتديد العوائق/التحديات وجماالت التحسني والدعم. اطلب من مقدم 
الرعاية الصحية:

رسد أهم 3 عوائق تواجهه يف توفري الرعاية للنساء اللوايت يتعّرضن لعنف   ✓
العشري أو العنف اجلنيس.

االتفاق بشكل مشرتك عىل قائمة اخلطوات/التدابري الالزمة للتحسينات.  ✓
مي خدمات  االتفاق بشكل مشرتك عىل نوع الدعم املطلوب ملساعدة ُمقدِّ 	✓

الرعاية الصحية عىل حتسني ممارساهتم.
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الفصل )5(:

تعزيز البنية التحتية وتوافر اللوازم 
الطبية

يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:
جتهيز املرافق الصحية من أجل التصدي للعنف ضد املرأة  

توفري املنتجات الطبية الالزمة، مثل العقاقري واملعدات واللوازم الطبية  

1.5 جتهيز املرافق الصحية لالستجابة

حتتاج النساء الالئي يتعرضن للعنف إىل مساحة آمنة تكفل هلن قدرًا من 
مي خدمات الرعاية الصحية. إن وجود  ية مع ُمقدِّ اخلصوصية للتحدث بُحرِّ

مي خدمات  بنية حتتية ومعدات ولوازم طبية كافية من شأنه مساعدة ُمقدِّ
بني يف االستجابة بشكل مناسب الحتياجات النساء  الرعاية الصحية املدرَّ

ضن للعنف. الاليت تعرَّ

وسواء ُكنت من راسمي السياسات أو مديري اخلدمات الصحية، يمكنك 
اختاذ إجراءات للتأكد من كفاية البنية التحتية واملعدات واللوازم الطبية، بام يف 

ذلك تلك اخلاصة باالستجابة الصحية حلاالت العنف ضد املرأة.

وبصفتك راساًم للسياسات، يمكنك:
التي تتوفر هبا البنية التحتية الالزمة وتلك التي  رسم خريطة للمرافق   •

يلزمها إدخال بعض التحسينات )انظر األداة 1.5، الصفحة 53(. وعىل 
وجه اخلصوص، حتديد املواقع التي يمكنها توفري اخلدمات عىل مدار 

الساعة.
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ختصيص ميزانيات كافية للبنية األساسية )مثل املعدات واللوازم الطبية   •
واملساحات اخلاصة بالفحص واالستشارات يف داخل املرافق الصحية 

القائمة واملزمع إقامتها(.

إدراج األدوية )بالرتكيبات الصحيحة( الالزمة -مثل وسائل منع   •  
احلمل يف حاالت الطوارئ، ومضادات الفريوسات القهقرية للوقاية 

من فريوس نقص املناعة البرشي، ولقاحات التهاب الكبد الوبائي 
والتيتانوس، واملضادات احليوية وغريها من األدوية للوقاية من اإلصابة 

باألمراض املنقولة جنسيًا -يف القائمة الوطنية لألدوية األساسية.

عمل ترتيبات مع مديري الصيدليات من أجل رشاء األدوية   •  
واملستلزمات الرضورية، ومع مديري املختربات من أجل احلصول 

عىل املعدات واملنتجات الصحية الالزمة إلجراء الفحوص والتحريات 
الالزمة.

وبصفتك مديرًا للخدمات الصحية، يمكنك:
ختصيص أو تعيني مساحة هادئة وتكفل اخلصوصية )حيَبذ أن تكون قريبة   •
م الرعاية  من املراحيض( إلجراء الفحوص واالستشارات الفردية بني مقدِّ

الصحية واملرأة ضحية العنف.

التعليامت للموظفني بإعطاء األولوية الستخدام األماكن  إصدار   •
ضن  املخصصة إلجراء الفحوص واالستشارات مع النساء اللوايت تعرَّ

للعنف، دون توسيمها بذلك.

إعداد قائمة باملعدات واملستلزمات واألدوية الالزمة وتوزيعها عىل خمتلف   •
الوحدات أو األقسام أو العنابر يف مرفقك الصحي الذي يقدم اخلدمات.

ضامن عدم نفاد خمزون األدوية واملعدات واللوازم األخرى.  •
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اعتبارات بشأن البنية التحتية والعوائق ومقرتحات للتغلب عليها1 
املطلوب: ختصيص مساحة خاصة لالستشارات–غرفة منفصلة هلا أربعة   

جدران وباب، بحيث ال يمكن رؤية املرأة وال يمكن سامع حديثها من 
خارج غرفة االستشارة. وينبغي أن تنظر يف مسألة ختصيص مدخل خاص 
أو منفصل أو خارجي لغرفة الفحص واالستشارة، إذا ما سمحت املوارد 

بذلك، وهتيئة حيز يمكن لألطفال املرافقني ألمهاهتم اللعب فيه، عىل أن 
يتوىل مراقبتهم موظفون آخرون يف املرفق الصحي.

العوائق: عدم وجود غرف خاصة لالستشارات للحفاظ عىل الرسية واخلصوصية. 
التغلب عىل العوائق: توجد يف العديد من املرافق غرف غري ُمستخدمة أو 

قليلة االستخدام يمكن توجيهها إىل استخدامات ُأخرى.
وإذا كانت الغرفة ُتستخدم أيضا ألغراض أخرى، جيب إعطاء األولوية 

للنساء اللوايت تعرضن للعنف حتى ال يضطررن إىل االنتظار من أجل 
احلصول عىل الرعاية.

اطلب من املوظفني عدم سؤال املرأة عن جتربتها مع العنف أمام أي 
شخص آخر، بام يف ذلك أطفاهلا. واعمل الرتتيبات الالزمة ليتوىل 

املوظفون الذين ال يقومون عىل خدمة املرىض مهمة مراقبة األطفال أثناء 
تقديم االستشارة لألم.

  املطلوب: تعزيز اخلصوصية من خالل تركيب أبواب عند املساحة املخصصة 
لالستشارات بام يسمح باملزيد من اخلصوصية. واعزل اجلدران أيضًا، إن 

أمكن ذلك. ويف حال تعذر تركيب أبواب، يمكن عىل األقل تركيب ستائر.
العوائق: يف األماكن الفقرية املوارد، يمكن رؤية العديد من جلسات 

االستشارة أو سامعها من الغرف املجاورة بسبب أن األبواب أو اجلدران 
غري سميكة أو ألن أماكن االستشارة معزولة بواسطة ستائر فقط.

التغلب عىل العوائق: إذا كانت اجلدران رقيقة الُسمك أو ال يوجد غري 
ستائر، يتعني عليك توجيه املوظفني للتحدث هبدوء بحيث ال يمكن ألحد 

سامعهم بالُصدفة. اطلب من اآلخرين مغادرة املكان، إذا كان ذلك ممكنًا.
املطلوب: احلد من الوصم من خالل جتنب األسامء والعالمات التي تشري   

ضن للعنف. رصاحًة إىل أن النساء اللوايت يدخلن غرفة الفحص قد تعرَّ
 Improving the health sector response to gender - based 1  املصدر: مقتبس من
 violence: a resource manual for health care professionals in developing

countries (Bott S et al 2010(.

األداة 1.5
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مو خدمات الرعاية الصحية أو موظفو االستقبال  العوائق: قد يستخدم ُمقدِّ
ه إىل »غرفة النساء امُلعتدى عليهن«.  لغة واصمة مثل مطالبة النساء بالتوجُّ
التغلب عىل العوائق: يتعني توجيه املوظفني ألن حيرصوا عىل استخدام لغة 
غري واصمة عند مناقشة أو إرشاد النساء إىل مكان االستشارات. استخدام 

الالفتات العامة مثل »صحة املرأة« أو ببساطة وضع رقم الغرفة.
املطلوب: وضع سياسة للخصوصية والرسية حتد من األمور التي ُتسأل عنها   
النساء أو ُيطلب منهن الكشف عنها يف األماكن العامة داخل املرفق الصحي.

مو الرعاية الصحية من  العوائق: قد يطلب موظفو االستقبال أو مقدِّ
النساء ذكر سبب زيارهتن أو تقديم معلومات أولية )مثل االسم والعنوان 

والتاريخ الطبي( أمام اآلخرين أو يف غرف االنتظار.
وقد حيمل دخول بعض النساء برفقة عنارص من الرشطة إشارة إىل   

ضهن للعنف. اآلخرين بتعرُّ
ويمكن أن يكون االنتظار يف مكان عام من أجل احلصول عىل العالج أمرًا   

ضن للعنف. صعبًا بالنسبة للنساء اللوايت تعرَّ
التغلب عىل العوائق: يتعني عليك النظر يف تغيري تدفق املرىض بحيث يمكن 

للنساء جتاوز أماكن االنتظار العامة. ويف حال تعّذر ذلك، اطلب من 
املوظفني احلصول عىل البيانات األولية الالزمة لدخول املستشفى فقط يف 

. األماكن التي تكفل اخلصوصية أو كتابياًّ
وتباَدل األفكار مع املوظفني حول كيفية االنفراد باملرأة لبضع دقائق إذا   

كانت برفقة أفراد أرسهتا أو عشريها الذي يامرس االعتداء عليها.
واطلب من املوظفني عدم مقاطعة االستشارة بني املرأة ضحية العنف   

م الرعاية الصحية. ومقدِّ
املطلوب: سهولة الوصول إىل املرحاض. وكذلك بالنسبة للنساء اللوايت   

ضن العتداء جنيس، من املستحسن السامح هلن باالستحامم بمجرد  تعرَّ
االنتهاء من مجع األدلة الطبية الرشعية، إذا كان ذلك مالئاًم.

العوائق: يف العديد من األماكن الشحيحة املوارد، من املمكن أن تقع 
املراحيض خارج مباين املرفق الصحي، أو قد ال تكون هناك مراحيض نظيفة.

التغلب عىل العوائق: استكشاف كيفية تركيب مرحاض/مراحيض وإتاحتها 
ضن للعنف داخل مبنى املستشفى أو املرفق الصحي. للنساء اللوايت تعرَّ
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2.5 توفري املنتجات الطبية الالزمة

تستند أنواع األدوية واملعدات وغريها من اللوازم الصحية املستخدمة يف 
ضن للعنف اجلنيس إىل قائمة األجهزة الطبية املشرتكة  رعاية النساء اللوايت يتعرَّ

بني الوكاالت للتدخالت األساسية يف جمال الصحة اإلنجابية وصحة األم 
واملواليد واألطفال )منظمة الصحة العاملية، 2015( وتعزيز االستجابة الطبية-

القانونية للعنف اجلنيس )منظمه الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلريمة، 2015(. وهي ترد يف هيئة قائمة مرجعية يف األداة )2.5( 

)الصفحة التالية(.

وستتعني مواءمة القائمة املرجعية لكي تالئم مستوى املرفق الصحي. فعىل 
ض  سبيل املثال، يف بعض احلاالت قد ال يتوفر العالج الوقائي بعد التعرُّ

لفريوس نقص املناعة البرشي إال يف مستشفيات املناطق، وقد ال تكون اللوازم 
أو جمموعات األدوات اخلاصة باألدلة الطبية الرشعية متاحة أو مطلوبة دائاًم 

عىل مستوى النقاط أو املراكز الصحية.

كام أن معدات مجع العينات الطبية الرشعية من الناجيات من العنف اجلنيس 
ستعتمد عىل ما إذا كان القانون أو السياسة املعمول هبا يف منطقتك تتطلب من 
األطباء الرشعيني املختصني إجراء مثل هذه الفحوص وما إذا كانت خمتربات 

الطب الرشعي متوفرة داخل نطاق عملك. فال جدوى، عىل سبيل املثال، 
من مجع العينات لتحليل احلمض النووي إذا مل يكن هناك خمترب قريب يمكن 

إجراء اختبار احلمض النووي فيه أو وسيلة إلرسال العينات إىل خمترب آخر 
مة  إلجراء االختبار. وُيفرتض أن لوازم االحتياطات العامة يف اخلدمات املقدَّ
للناجيات من العنف هي نفس اللوازم املطلوبة للتدخالت األخرى، وبالتايل 

دة يف القائمة املرجعية. فهي غري حمدَّ
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قائمة مرجعية للمعدات واألدوية وغريها من لوازم فحص ورعاية النساء 
ضن للعنف اللوايت يتعرَّ

معدات الفحص واملنتجات املختربية
أريكة فحص )مع وجود ستائر أو   

شاشة إذا لزم األمر للحفاظ عىل 
اخلصوصية(

خزانات آمنة حلفظ السجالت  
مصدر ضوء )مصباح كهربائي أو   

يدوي(
منظار طبي  

جمموعات أدوات اختبار احلمل  
اختبارات رسيعة لتحري فريوس   

نقص املناعة البرشي ومرض الزهري
جمموعات أدوات حتليل البول  

أرشطة اختبار لفحص االلتهابات    
املهبلية

جمموعات أدوات األدلة الطبية   
الرشعية )رهنًا بالقدرة املختربية 

للطب الرشعي(، وتشمل:
مسحات وأوعية لنقلها  •

رشائح جمهرية   •
أنابيب عينات الدم   •

أوعية حفظ عينة البول  •
مفارش ورقية )مفرش ورقي   •

إلنزال األدلة عليه(
كيس ورقي  •

أكياس بالستيكية للعينات  •
ملقاط  •
مقص  •
ممشط  •

كامريا رقمية لتوثيق اإلصابات  

األدوية
لوازم العناية باجلروح  

مسكنات  
أدوية مضادة للقيء  

وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ  
العقاقري املضادة للفريوسات   

القهقرية االتقائية بعد التعرض 
لفريوس نقص املناعة البرشي
أدوية عالج العدوى املنقولة   

جنسيًا أو الوقاية منها
B التطعيم ضد التهاب الكبد  

التطعيم ضد التيتانوس  
اللوازم اإلدارية

بروتوكول/إجراء تشغييل معياري   
للرعاية

األدوات املساعدة عىل العمل )مثل   
خمططات التدفق، اخلوارزميات، 

الصور التوضيحية(
استامرات املوافقة  

استامرات التسجيل )مثل نامذج   
دخول املريض، استامرات الرشطة 

اخلاصة باألدلة الطبية الرشعية، 
الشهادات الطبية القانونية(

دليل اإلحالة  
مواد االتصاالت  

األدوات التي ُتستعمل مرًة واحدة
املالءات والبطانيات واملناشف  

إذا كانت مالبس املرأة متسخة أو   
ممزقة أو ُأخذت جلمع البيِّنات

فوط صحية  

األداة 2.5
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رشاء وإدارة املخزون من املنتجات الطبية
لضامن كفاية واستمرارية املخزون من املنتجات الطبية، يمكنك:

تقدير كميات العنارص يف القائمة املرجعية والتنبؤ وختطيطها )األداة   .1
2.5، الصفحة 56(. تقدير عدد النساء اللوايت سيحتجن إىل اخلدمات 

عن طريق االستقراء من البيانات دون الوطنية أو القومية بشأن انتشار 
العنف اجلنيس وعنف العشري احلميم، وأعداد النساء يف سن اإلنجاب 

يف منطقتك. ويمكنك أيضا التشاور مع املنظامت النسائية أو غريها من 
مي اخلدمات )عىل سبيل املثال، الرشطة( يف منطقتك للحصول عىل  ُمقدِّ

فكرة تقريبية عن أعداد النساء اللوايت حيتمل أن يبلغن عن وقوع حوادث 
العنف وقد حيتجن إىل خدمات.

التخطيط مسبقًا من أجل تفادي نفاد املخزون وتعبئة األموال. راقب   .2

الطلب عىل املعدات واللوازم واستخدم املعلومات لضبط مشرتياتك 
وجتنب اهلدر ونفاد املخزون.

تشكل إتاحة وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ عنرصًا أساسياًّ من 
عنارص االستجابة للعنف ضد املرأة. فاعمل مع الصيدليات من أجل 

حتديد الرتكيبات الدوائية املتاحة يف السوق والتي يمكن رشاؤها. ومن 
د املعلومات التي يتعني توفريها للنساء فيام يتعلق باجلرعات  ثم، حدِّ

د من أن موظفيك لدهيم املعلومات الصحيحة وأهنم  ومواعيدها. وتأكَّ
قادرون عىل تقديم هذه املعلومات إىل النساء اللوايت حيتجن إىل وسائل 

منع احلمل يف حاالت الطوارئ. وقد يكون عليك النظر يف وضع سياسة 
مكتوبة لدعم أفضل املامرسات فيام يتعلق بتوفري وسائل منع احلمل يف 

حاالت الطوارئ.

التشاور مع العاملني يف املختربات، بام يف ذلك خمتربات الطب الرشعي،   .3
بغية حتديد العينات التي يمكنهم فحصها، وكيفية مجع العينات 

ومعاجلتها، واملدة التي ستستغرقها عملية املعاجلة. حتديد لوازم مجع 
وحفظ العينات املطلوبة.
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العمل مع مديري الصيدليات الوطنية واملحلية ملناقشة كيفية رشاء   .4
وجتديد خمزون املنتجات الطبية بصفة منتظمة، ويشمل ذلك الرتكيبات 

الدوائية املتاحة واألحجام أو الكميات. ويف بعض احلاالت، قد تأيت 
بعض املنتجات الطبية الواردة حتت األداة 2.5 )صفحة 56( ضمن 
عة مسبقًا ُتعرف بمجموعات أدوات الفحص الطبي  جمموعات جممَّ

الرشعي لالعتداء اجلنيس أو جمموعات أدوات الرعاية بعد االغتصاب. 
ويف احلاالت اإلنسانية/الطارئة، يتم إدراجها ضمن جمموعات أدوات 

الصحة اإلنجابية التي جيمعها ويشرتهيا ويوزعها صندوق األمم املتحدة 
للسكان )جمموعة األدوات رقم 3 -جمموعة العالج بعد االغتصاب( أو 

ضمن جمموعة اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ1.

توفري قائمة مرجعية باملنتجات الطبية إىل الوحدة أو القسم أو املرفق   .5
أو العنرب الذي يقدم خدمات الرعاية للناجيات من االعتداء اجلنيس، 

مع توجيهها لطلب املنتجات الفردية بالكميات املطلوبة من أحد خمازن 
اإلمدادات املركزية.

مي خدمات الرعاية الصحية املسؤولني جلمع املعدات  توجيه ُمقدِّ  .6
واألدوية عىل أحد الرفوف أو يف خزانة ملفات أو يف حقيبة متنقلة. 

ويتعني عليهم إرساء عمليات جتديد املخزونات بعد االنتهاء من خدمة 
كل عميل والتحقق من تواريخ انتهاء األدوية.

اإلرشاف للتأكد من أن كافة األدوات املساعدة عىل العمل املتاحة   .7
لألطباء )مثل املخططات البيانية أو خوارزميات العالج( ونامذج التاريخ 
املََريض والفحص والتسجيل واإلحالة، فضاًل عن دليل جهات االتصال 

ة يف مكان إجراء االستشارات  اخلاصة باإلحاالت، حديثة ومتيرسِّ
والفحوص.

1  يف حاالت األزمات اإلنسانية، يمكنك االتصال بمكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف بلدك 
لطلب الكمّيات الالزمة من جمموعة أدوات الصحة اإلنجابية بام يف ذلك املجموعة رقم 3 أو طلب 
جمموعة اللوازم الصحية حلاالت الطوارئ من خالل مكاتب منظمة الصحة العاملية أو اليونسف أو 

منظمة أطباء بال حدود املوجودة يف بلدك.
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اجلزء الثالث
القيادة واحلوكمة
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الفصل )6(:

تطوير السياسات واحلوكمة 
واملساءلة 

يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:
استعراض وتنفيذ األطر القانونية التي تتصدي للعنف ضد املرأة،   

والدعوة إىل تعزيزها
استعراض وتعزيز ُأُطر السياسات العامة  

وضع هيكل للحوَكَمة )ترصيف الشؤون(  
تنفيذ تدابري املساءلة  

تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل  

1.6 استعراض وتنفيذ األطر القانونية التي تتصدي 
للعنف ضد املرأة، والدعوة إىل تعزيزها

توجد لدي العديد من البلدان أطر قانونية حترتم حق املرأة يف أن تكون بمأمن 
من العنف وحقها يف احلصول عىل اخلدمات وسبل االنتصاف يف حال انتهاك 

هذه احلقوق. ويمكن مواءمة هذه األطر القانونية مع املعايري الدولية حلقوق 
عة  اإلنسان املتعلقة بالعنف ضد املرأة التي قد يكون بلدك من البلدان املوقِّ

عليها. فتحقق من صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي وقع بلدك عليها1. 
هناك عدد من القوانني اجلنائية واملدنية واللوائح التي يمكن أن تؤثر عىل النساء 

ضن للعنف. وعىل الرغم من وجود بعض القوانني واللوائح التي  الالئي يتعرَّ
قد يمكنها محاية النساء اللوايت يتعرضن للعنف وحتسن وصوهلن إىل اخلدمات 

الصحية، فهناك قوانني ولوائح أخرى قد تكون بمثابة حجر عثرة أو قد تأيت 
1   هناك عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية، مثل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 

ع عليها  واتفاقية إسطنبول، واتفاقية بيليم دو بارا، وبروتوكول مابوتو، التي قد يكون بلدكم قد وقَّ
والتي تلزمك بالتصدي للعنف ضد املرأة بموجب األحكام الواردة يف هذه الصكوك.
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بآثار أخرى ضارة أو غري متوقعة. ويتعني أن يقدم النظام الصحي اخلدمات 
وفقًا لأُلطر القانونية للبلد. ومن شأن اخلطوات الثالث التالية أن تساعد يف 

مواءمة استجابة النظام الصحي مع األطر القانونية القائمة:

مجع معلومات عن القوانني واللوائح القائمة.  •
النظام الصحي مع اأُلطر القانونية. مواءمة استجابة   •

القانونية وتعزيزها. الدعوة إىل حتسني األطر   •

مجع معلومات عن القوانني واللوائح القائمة
ملساعدتك يف حتديد التزامات النظام الصحي اخلاصة برعاية الناجيات من 

العنف، وحتديد العوائق القانونية والتنظيمية املاثلة أمام تقديم هذه اخلدمات، 
يمكنك البدء من خالل استعراض القوانني واللوائح ذات الصلة )انظر 

األداة 1.6(.

قائمة مرجعية لتقييم ُأُطرك القانونية 
نعم   الاإلجراء

1. مجع معلومات عن القوانني واللوائح التالية:

القانون اجلنائي تتعلق بالعنف ضد املرأة  هل هناك أحكام يف   •
)عىل سبيل املثال، يف قانون العقوبات يف الدولة(؟ 

هل توجد قوانني حتمي املرأة من العنف املنزيل أو العائيل أو   •
عنف العشري؟

هل توجد قوانني معمول هبا تتعلق بالعنف اجلنيس، بام يف ذلك   •
االغتصاب واالعتداء اجلنيس عىل األطفال؟

مو الرعاية الصحية واملديرون الصحيون التصدي  هل يدعم مقدِّ  •
للعنف ضد املرأة )عىل سبيل املثال، هل هم عىل استعداد لتوفري 

الرعاية، وهل يدعمون إرسال املوظفني للحصول عىل التدريب(؟

األداة 1.6
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نعم   الاإلجراء
ضن  هل توجد أوامر قضائية وقوانني حتمي النساء اللوايت يتعرَّ  •

للعنف من جانب العشري أو أحد املتحرشني؟

اللوايت تعّرضن لعنف العشري أو  هل يسمح القانون للنساء   •
العنف اجلنيس أو االعتداء اجلنيس/ االغتصاب باحلصول عىل 

خدمات اإلجهاض؟
•  إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل هناك عوائق تنظيمية أو سياساتية 

أخرى حتد من إتاحة اإلجهاض هلن )عىل سبيل املثال، رشط 
احلصول عىل ترصيح من طرف ثالث(؟ 

هل توجد عوائق تنظيمية أو سياساتية حتد من إتاحة وسائل   •
منع احلمل يف حاالت الطوارئ للنساء اللوايت يتعرضن العتداء 

جنيس/االغتصاب؟(

•   هل توجد قوانني خاصة بالعنف اجلنيس والتحرش اجلنيس يف 
مكان العمل؟

مي خدمات الرعاية  2. حتديد االلتزامات القانونية التي تقع عىل مقدِّ
الصحية فيام يتعلق بالتصدي للعنف ضد املرأة. عىل سبيل املثال:

هل تُنص القوانني عىل توفري الرعاية الصحية للناجيات من   •
عنف العشري أو االعتداء اجلنيس/االغتصاب؟

•  هل ُتلِزم القوانني أو اللوائح بإبالغ الرشطة عن حاالت 
االعتداء اجلنيس/ االغتصاب أو عنف العشري الفردية؟

هل ُتلزم القوانني باإلبالغ عن البيانات/اإلحصاءات   •
اخلاصة بالعنف ضد املرأة إىل السلطات الصحية أو غريها من 

السلطات؟ 

مو خدمات الرعاية املفوضون بإجراء الفحوص  من هم مقدِّ  •
الطبية الرشعية واإلدالء بشهادهتم يف املحاكم يف حاالت 

االعتداء اجلنيس/االغتصاب؟ )يرجى ذكرهم(
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مواءمة استجابة النظام الصحي مع اأُلطر القانونية
بصفتك مديرًا للخدمات الصحية، يتعني عليك مواءمة إيتاء اخلدمات الصحية 

مع القوانني املعمول هبا يف بلدك فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة كي يتسنى لك 
النهوض بحقوق املرأة. وقد ينطوي ذلك عىل ما ييل:

مي خدمات الرعاية بالقوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة،  إذكاء وعي مقدِّ  •
مي  ويشمل ذلك تطوير وتوزيع أدوات سهلة االستخدام ملساعدة مقدِّ

الرعاية الصحية عىل فهم التزاماهتم باعتبارهم مسؤولني بموجب القانون؛
مواءمة وتطبيق الربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املعيارية التي تعزز   •

حقوق املرأة يف احلاالت التي تعيق فيها القوانني القائمة احلصول عىل 
اخلدمات )مثل اإلبالغ اإللزامي عن عنف العشري إىل الرشطة(، وذلك 

باالتساق مع القوانني القائمة؛
حتديد وتصحيح أي إجراءات أو سياسات مؤسسية تعيق الوصول إىل   •
اخلدمات )مثل اشرتاط احلصول عىل ترصيح من طرف ثالث إلجراء 

عملية اإلجهاض أو رشط تقديم حمارض الرشطة حتى يتم احلصول عىل 
وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ(؛

توجيه موظفيك بشأن رضورة إطالع النساء بشكل كامل عىل خياراهتن   •
وأي قيود قد تفرضها القوانني عىل الرسية )مثل متطلبات اإلبالغ 

اإللزامي(.

الدعوة إىل حتسني اأُلُطر القانونية وتعزيزها
بصفتك أحد القائمني عىل رسم السياسات أو مديرًا للخدمات الصحية، 

يمكنك الدعوة إىل تعزيز القوانني ذات الصلة بغية تعزيز حصول املرأة عىل 
خدمات صحية غري متييزية ووصوهلا إىل العدالة. ويشمل ذلك:

التي تشكل عوائ ق  الدعوة إىل إحداث تغيريات يف القوانني واللوائح   •
ضن للعنف  حتول دون إيتاء اخلدمات الصحية للنساء اللوايت يتعرَّ

وحصوهلن عليها؛
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الدعوة إىل اعتامد قوانني أو لوائح حتدد االلتزامات اخلاصة بتوفري   •
اخلدمات للنساء اللوايت يتعرضن للعنف؛

الدعوة إىل تعديل القوانني أو اللوائح من أجل:  •

االعرتاف باالغتصاب الزوجي باعتباره جريمة؛  –

ضن لالعتداء اجلنيس/ اللوايت يتعرَّ ضامن إتاحة اإلجهاض للنساء   –
االغتصاب؛

بات يف جمال الطب الرشعي، وكذلك  السامح للممرضات املدرَّ  –
األطباء، بتقديم البيِّنات يف املحكمة؛

ضها للعنف  منح املرأة حرية االختيار بشأن إبالغ الرشطة عن تعرُّ  –
وتقديم املساعدة ملن ترغب يف اإلبالغ )أي عدم وجود رشوط إلزامية 

لإلبالغ؛ انظر اإلطار أدناه(؛

مي  ال تويص منظمة الصحة العاملية باعتامد قوانني تشرتط عىل مقدِّ
خدمات الرعاية الصحية إبالغ الرشطة بحاالت عنف العشري 

والعنف اجلنيس دون موافقة املرأة ضحية العنف.
مو خدمات الرعاية بإبالغ النساء  ولكنها تويص بأن يقوم مقدِّ

بحقوقهن القانونية وأن يعرضوا عليهن فكرة إبالغ الرشطة إذا ما 
رغبت املرأة يف ذلك.

ل رضورة طبية، مثل اختبار العذرية  استبعاد اإلجراءات التي ال تشكِّ  –
)وُيعرف أيضًا بـ “اختبار اإلصبعني” أو الفحص “املهبيل”(، من 

الفحوص التي جُترى يف حاالت االعتداء اجلنيس؛

م  إدراج األشخاص املتعارشين غري املتزوجني يف القوانني التي جترِّ  –
العنف اجلنيس والعنف املنزيل أو اأُلرسي.

2.6 استعراض وتعزيز ُأُطر السياسات
يمتلك راسمو السياسات القدرة عىل إعطاء األولوية للقضايا، ووضع 

السياسات واخلطط واالسرتاتيجيات، وختصيص الوقت والطاقة والتمويل 
الالزم الستجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة. انظر يف انتهاج اخلطوات 
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الشاملة الثالث التالية لتعزيز أطر السياسات يف حميطك:
القائمة. استعراض أطر السياسات   •

تعزيز السياسات أو اخلطط أو االسرتاتيجيات.  •

الدعوة إىل اعتامد سياسات أقوى من أجل التصدي للعنف ضد املرأة يف   •
القطاعات األخرى.

استعراض أطر السياسات القائمة
تقييم مدى دعم السياسات أو اخلطط أو االسرتاتيجيات احلالية الستجابة 

النظام الصحي للعنف ضد املرأة )انظر األداة 2.6(.

هل تدعم السياسات القائمة استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة؟
نعم   الالسؤال

ضد  العنف  مسألة  الصحية  االسرتاتيجية  أو  السياسة  أو  اخلطة  تشمل  هل   .1
املرأة؟

هل هناك خطة متعددة القطاعات تتناول استجابة قطاع الصحة   .2
فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة؟

هل توجد يف اخلطة أو السياسة أو االسرتاتيجية اخلاصة بالعنف   .3
ضد املرأة غاية أو هدف رصيح بشأن معاجلة االستجابة الصحية؟

هل تتضمن السياسة أو اخلطة أو االسرتاتيجية خمصصات يف   .4
امليزانية لالستجابة الصحية للعنف ضد املرأة؟

هل تعنيِّ السياسة أو اخلطة أو االسرتاتيجية جهة أو وحدة   .5
تنسيق يف وزارة الصحة عىل املستويات ذات الصلة؟

هل حتدد السياسة أو اخلطة أو االسرتاتيجية احتياجات املوظفني   .6
اخلاصة ببناء القدرات من أجل التصدي للعنف ضد املرأة؟

هل توجد مؤرشات يف السياسة أو اخلطة أو االسرتاتيجية لتتبع   .7
التقدم املحرز يف استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة؟

األداة 2.6
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تعزيز السياسات أو اخلطط أو االسرتاتيجيات
استنادًا إىل احلاجة وأطر السياسات القائمة، يمكن أن تركز اجلهود الرامية إىل 
تعزيز اإلطار السياسايت الوطني أو دون الوطني عىل أيٍّ من املجالني التاليني 

أو كليهام:

تعزيز العنرص الصحي يف السياسات أو اخلطط أو االسرتاتيجيات   •
املتعددة القطاعات بشأن العنف ضد املرأة. توجد لدى العديد من البلدان 
خطط عمل وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف ضد املرأة. وينبغي 

أن تشمل اخلطط املتعددة القطاعات قطاع الصحة، وأن حتدد بوضوح 
الدور الذي ستضطلع به يف االستجابة املتعددة القطاعات األوسع نطاقًا.

إدماج أو تعزيز التصدي للعنف ضد املرأة يف السياسات أو اخلطط   •
أو االسرتاتيجيات العامة القائمة املتعلقة بالسياسات أو اخلطط أو 

االسرتاتيجيات الصحية العامة أو اخلاصة بمرض/حالة مرضية معينة. 
ويف البلدان التي ال يوجد فيها إطار سياسايت رصيح يتصدى للعنف ضد 

املرأة، يمكن إدماج أحكام متعلقة بالعنف ضد املرأة يف السياسات أو 
االسرتاتيجيات أو اخلطط الصحية الوطنية أو دون الوطنية. ويف حال عدم 

وجود سياسات وطنية بشأن العنف ضد املرأة، تظل املعايري الدولية قابلة 
للتطبيق عىل استجابة النظام الصحي. ينبغى إدماج مسألة العنف ضد 

املرأة ضمن اخلطط أو االسرتاتيجيات أو السياسات املتعلقة بصحة األم 
والطفل، والصحة اجلنسية واإلنجابية، وفريوس نقص املناعة البرشي، 

وصحة املراهقني، والصحة النفسية. ومن شأن اإلشارة بوضوح إىل 
األهداف الرامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة يف االسرتاتيجية أو اخلطة 

أو السياسة الصحية أن تساعد عىل وضع تلك املسالة ضمن أولويات 
وزارات الصحة.

حتدد األداة )3.6( عنارص خطة العمل أو السياسة أو االسرتاتيجية الوطنية. 
)انظر املرسد املرجعي لالطالع عىل املوارد الالزمة لتوجيه عملية تطوير اخلطة 

أو السياسة أو االسرتاتيجية،  الصفحات 125-115(.
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العنارص املقرتحة لوضع خطة عمل أو اسرتاتيجية أو سياسة وطنية أو دون وطنية 

ماذا وكيف 
األساس املنطقي: ملاذا جيب أن يتصّدى القطاع الصحي للعنف ضد املرأة؟  

املصطلحات: ما هي التعريفات الواضحة للمفاهيم ذات الصلة بالعنف ضد املرأة؟  
السياق القانوين: ما هي القوانني املطبَّقة يف حاالت العنف ضد املرأة؟  

الرؤية واألهداف: ما هو اهلدف العام؟  
األهداف القابلة للقياس: ما الذي ينبغي أن حتققه االسرتاتيجية ومتى؟  

األنشطة ما هي اخلطوات التي سيتم اختاذها لتحقيق األهداف؟  
اجلدول الزمني ما هو تسلسل وتوقيت األنشطة؟  

ل  املوارد الالزمة: ما هي املدخالت واألموال الالزمة؟ ومن أين سيتم التحصُّ  
عىل هذه األموال؟

املخرجات: ما هو الناتج؟ ما حجمه؟  
العوائق: ما الذي يمكن أن يقف يف طريق النجاح؟ كيف يمكن التغلب عىل   

هذه العوائق؟

من
اإلدارة: من الذي سيقوم بتنسيق اخلطة الشاملة )عىل سبيل املثال، أي وزارة أو قطاع(؟  

املساءلة: من الذي سيكون مسؤواًل عن أي األهداف أو األنشطة؟  
القوى العاملة: كام عدد األشخاص الالزمني، وما هي املهارات التي جيب أن   

توفر لدهيم؟
املتعاونون: من هم رشكاء التنفيذ اآلخرين )عيل سبيل املثال، الرابطات   

املهنية، واملنظامت غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة(؟
اجلهات صاحبة املصلحة: ما هي اجلهات املهتمة باحلصائل وما هي اجلهات   

التي ينبغي  أن تشارك يف عملية التخطيط والرصد؟

القياس
املؤرشات:كيف سيتم قياس ورصد التقدم املحرز؟ كيف سنجمع البيانات   

املتعلقة هبذه املؤرشات؟
الغايات: ما هي األرقام املتوقع أن تبلغها املؤرشات؟  

األداة 3.6
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الدعوة إىل اعتامد سياسات أقوى من أجل التصدي 
للعنف ضد املرأة يف القطاعات األخرى

باعتبارك أحد راسمي السياسات، يمكنك توعية النظراء يف القطاعات 
األخرى برضورة الوقاية من العنف ضد املرأة والتصدي له. وعىل نحٍو أكثر 

حتديدًا، يمكنك:
العمل مع الوزارات وإداريي املؤسسات املسؤولة عن تدريب طلبة   •

الطب )أي التدريب قبل اخلدمة( أو توفري التدريب العميل لألطباء 
واملمرضات والقابالت، من أجل تضمني التدريب عىل الوقاية والتصدي 

للعنف ضد املرأة. يمكنك:
مي  حتديد الكفاءات )املعارف واملهارات( املتوقع توافرها لدى ُمقدِّ  –

خدمات الرعاية الصحية؛ وحتديد حمتوى املقررات الدراسية 
وتصميمها، بام يف ذلك أهداف التعلم للطلبة اجلامعيني1؛

دعم املؤسسات اجلامعية يف تطوير نظام لالعتامد عىل أساس   –
الكفاءات؛ 

الدعوة إىل إدراج الكفاءة يف جمال االستجابة للعنف ضد املرأة يف   –
السجل الصحي، واالمتحانات، وعملية االعتامد، ومتطلبات اهليئات 

املهنية.
التعليم واملساواة بني اجلنسني أو متكني املرأة  التعاون مع وزارات  دعم أو   •

وتنمية الشباب يف تنفيذ اجلهود الرامية إىل:
التي تديم سيطرة الذكور  املتعلقة باجلنسني الضارة  حتدي األعراف   –

عىل النساء وتتغاىض عن العنف ضد املرأة )من خالل، عىل سبيل 
املثال، تغيري السلوك واحلمالت اإلعالمية، وتعبئة املجتمع والتثقيف 

اجلنيس الشامل أو تعليم املهارات احلياتية الشباب(؛
توفري الدعم االقتصادي ودعم سبل العيش للمرأة.  –

1   تعكف منظمة الصحة العاملية حاليًا عىل وضع منهج لتدريب األطباء واملمرضني والقابالت قبل 
االلتحاق بالعمل أو يف املرحلة اجلامعية عىل التصدي للعنف ضد املرأة.
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دعوة الرشطة وقطاع العدالة والوزارات األخرى املعنية التي تعمل عىل   •
احلد من توافر األسلحة النارية والكحوليات واملخدرات ومن إمكانية 

الوصول إليها-ومجيعها عوامل خطر تؤدي إىل ارتكاب العنف من جانب 
العشري وزيادة مستويات اخلطر بالنسبة للنساء اللوايت يتعرضن لالعتداء 

بصفة مستمرة.

3.6 إنشاء هيكل للحوَكَمة )ترصيف الشؤون(

من املهم إنشاء هيكل احلوكمة عىل مجيع مستويات النظام الصحي من أجل 
قيادة وإدارة استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة. وتشمل مسؤوليات 

احلوكمة والقيادة ما ييل:

الدعوة واملنارصة إلذكاء الوعي وتوليد اإلرادة السياسية )انظر   •
الفصل 2، الصفحة 13(؛

مجع وتعبئة أصحاب املصلحة الرئيسيني؛  •

التخطيط االسرتاتيجي؛    •

وضع الربامج والسياسات بصفة مستمرة؛  •

إدارة املعارف؛  •

العليا و/أو املؤسسات  متثيل املؤسسة وجهودها أمام املستويات   •
األخرى؛

تعبئة وتوزيع املوارد الصحية عرب اخلدمات واملواقع؛  •

مواصلة اإلدارة الشاملة؛  •

تيسري تدعيم القرارات؛  •

توجيه تنفيذ الربنامج وتوسيع نطاقه؛  •

النظام الصحي ومع  التفاوض والتنسيق وإقامة تعاون فعال داخل   •
القطاعات األخرى؛ 

ضامن املساءلة من خالل رصد الربامج وتقييمها.  •
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ويمكن تفويض هذه املسؤوليات، رشيطة احلفاظ عىل املساءلة الواضحة 
وتقديم التقارير إىل فريق االدارة العليا.

ومن املمكن إقامة هياكل خمتلفة للحوكمة. ويعتمد حتديد اهليكل األنسب عىل 
املستوى اإلداري واملحيط. وتتضمن األمثلة ما ييل:

جهة تنسيق أو منسق )يف منصب رفيع املستوى الختاذ القرارات( أو وحدة   •
ُتسند إليها مسؤولية تنسيق وأداء املهام املتعلقة بإدارة الربامج. ويشمل 

ذلك املشاركة يف آليات التنسيق املتعددة القطاعات ورصد أداء الربامج. 
وينبغي أن حيدد الوصف الوظيفي هذه املسؤوليات )انظر امللحق 4، 

الصفحة 137(؛
فرقة عمل أو فريق عامل يتألف من عدد من املديرين الذي يمثلون خمتلف   •

اخلدمات والربامج الصحية )مثل الصحة اإلنجابية والصحة النفسية 
واألدوية األساسية( الذين يشاركون يف عملية التخطيط واإلدارة. ويمكن 

أن تشمل أيضًا ممثلني من خارج احلكومة أو خارج النظام الصحي )مثل 
املنظامت غري احلكومية والرشطة واخلدمات االجتامعية وخدمات محاية 
الطفل واخلدمات القانونية(. وجيب أن تكون هلذا الفريق اختصاصات 

واضحة )انظر امللحق 5، الصفحة 139(؛
املنارصين من اإلدارة العليا ممن يمتلكون السلطة واإلرادة السياسية   •

للجمع بني أصحاب املصلحة وتعبئة املوارد. وينبغي أن تكون لدهيم 
سلطة البت يف ختصيص املوارد يف عموم القطاع الصحي من أجل التصدي 

للعنف ضد املرأة.
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4.6 تنفيذ تدابري املساءلة

جيب أن تبقى املساءلة العامة عن استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة 
عىل عاتق كبار راسمي السياسات عىل كل مستوي )عىل سبيل املثال، وزير 

الصحة، ومدير الصحة، وموظف الصحة يف املنطقة( أو مدير اخلدمات 
الصحية )عىل سبيل املثال، مدير املستشفى(. وتتطلب املساءلة ما ييل:

النظام الصحي فيام يتعلق بتقديم خدمات جيدة )انظر  رصد وتقييم أداء   •
الفصل 9، الصفحة 98(؛ 

آليات لضامن عدم إساءة معاملة النساء اللوايت يلتمسن اخلدمات الصحية   •
أو التمييز ضدهن من جانب النظام الصحي ذاته )انظر األداة 6.4، 

الصفحة التالية(؛ 
ض املوظفني يف مكان  تطبيق سياسات ألماكن العمل مصممة ملنع تعرُّ  •

العمل الصحي للعنف ولالستجابة له حال وقوعه.
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تنفيذ تدابري املساءلة1

ال ينبغي أن يكون الغرض من املساءلة هو معاقبة األفراد عىل سوء أدائهم، 
وإنام حتديد وتصحيح األسباب اهليكلية لفشل النظام الصحي يف التصدي 

للعنف ضد املرأة. ويمكنك تيسري املساءلة عىل النحو التايل:
وضع مدونات لقواعد السلوك للعاملني الصحيني ورفع مستوى الوعي   ✓

بالتزاماهتم.
وضع ميثاق حلقوق املرىض وإتاحته يف املرافق الصحية باللغات املحلية؛  ✓

وضع آليات رسية )عىل سبيل املثال، صندوق الشكاوى( للمستفيدين من   ✓
اخلدمة واملجتمعات املحلية كي يقدموا تعليقاهتم، وإبالغهم هبذه اآلليات؛

متابعة معاجلة الشكاوى وتوفري سبل االنتصاف )عىل سبيل املثال،   ✓
التعويض أو الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية( إذا كان هناك دليل 

عىل وقوع الرضر؛
تضمني مؤرشات حول مدى توافر وإتاحة وقبول وجودة اخلدمات املقّدمة   ✓

للنساء املعرضات للعنف، يف إطار عملية الرصد الروتيني؛
إرشاك املجتمعات، بام يف ذلك املنظامت النسائية، يف عملية الرصد؛  ✓

معاجلة مواطن الضعف املحددة يف الرصد الروتيني للخدمات، بام يف ذلك  	✓

بذل جهود متضافرة من أجل الوصول إىل الفئات التي قد تتخلف عن 
الركب؛

املوافقة عىل اإلرشاف املستقل عىل استجابة النظام الصحي من قبل   ✓
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و/أو غريها من املنظامت )مثل اللجان 

النسائية الوطنية(.

 Summary reflection guide on a human rights-based approach املصدر: مقتبس من  1
to health: health policy-makers (OHCHR, 2015).

األداة 4.6
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5.6 تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل

ُيعزى العنف ضد املرأة إىل وجود متييز بني الرجل واملرأة من حيث السلطة 
واملوارد )أي عدم املساواة بني اجلنسني(. وكثريًا ما ُيلقى اللوم عىل املرأة 

ضها للعنف؛ وقد يدفعها شعورها باخلزي وتدين احرتامها  وتوصم جّراء تعرُّ
ضت  مي الرعاية الصحية عن العنف الذي تعرَّ لذاهتا للعزوف عن إخبار مقدِّ

مي خدمات الرعاية الصحية الوضع سوءًا إذا مل يكونوا  له. وقد يزيد ُمقدِّ
بني عىل السؤال واالستجابة بشكل الئق، وإذا مل يكن نظام الرعاية  مدرَّ

الصحية جمهزاًّ لالستجابة عىل نحو مناسب. ويف بعض احلاالت، تتعرض 
مي  النساء اللوايت يعانني من سوء املعاملة يف املنزل لسوء املعاملة من جانب ُمقدِّ

مي  خدمات الرعاية الصحية أيضًا. وعالوة عىل ذلك، فقد يعاين بعض ُمقدِّ
خدمات الرعاية الصحية أنفسهم من عدم املساواة والعنف يف بيوهتم ويف 

مكان العمل الصحي.

وبوصفك أحد القائمني عىل رسم السياسات، يمكنك وضع وتنفيذ سياسات 
م نموذجًا للمساواة بني اجلنسني وتعززها. ومن شأن  ألماكن العمل تقدِّ

هذه السياسات محاية املوظفني والعمالء من سوء املعاملة يف أماكن الرعاية 
الصحية، وتوفري االنتصاف واخلدمات ألولئك الذين يعانون من العنف، 

سواء كان ذلك من املوظفني أو العمالء. ويمكن أن ينطوي ذلك عىل 
سياسات:

تعزز تكافؤ الفرص بني املرشحني من اإلناث والذكور يف التوظيف   •
والرتقية؛

املساواة يف األجور بني الرجال والنساء لقاء القيام بأعامل هلا نفس القيمة؛  •

إذكاء الوعي بالسلوكيات غري الالئقة يف نظام الرعاية الصحية؛  •

وضع سياسة واضحة حتظر العنف بكافة أشكاله، بام يف ذلك العنف   •
اجلنيس والتحرش اجلنيس، يف مكان العمل، واإلعالن عن هذه السياسة؛ 

ضن للعنف وإجراءات تأديبية  عىل أن تشمل آليات لالنتصاف ملن تعرَّ
واضحة ملن يثبت ارتكاهبم للعنف؛
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التوازن بني العمل  التي تدعم  وضع وإقرار سياسات أماكن العمل   •
واحلياة األرسية )مثل إجازة األمومة واألبوة ومرونة ساعات العمل(؛

موظفو الدعم الذين تعرضوا للعنف يف املنزل أو يف أي مكان آخر )من   •
خالل تقديم اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات، ومنح أيام إجازة 
للمثول أمام املحكمة، واختاذ تدابري السالمة يف مكان العمل، عىل سبيل 

املثال(.
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الفصل )7(:

توفري امليزانية والتمويل
يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:

حتديد العنارص األساسية حلزمة اخلدمات األساسية  
ختصيص ميزانية لتحسني استجابة الُنُظم الصحية للعنف ضد املرأة 	

تقدير التكاليف اخلاصة بتقديم اخلدمات  
احلد من العوائق املالية التي حتول دون الوصول إىل الرعاية  

وال تغطي احلزم األساسية للخدمات الصحية عادًة اخلدمات املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة، مثل الرعاية الالحقة لالغتصاب. وحتى يف احلاالت 

م فيها هذه اخلدمات، فإن نطاق تغطيتها غالبًا ما يكون حمدودًا، ومن  التي تقدَّ
املرجح أال يستفيد منها سوي عدد قليل من النساء.

وبصفتك راساًم للسياسات، ستيعنيَّ عليك حتديد املبالغ وختصيص املوارد 
الالزمة لتوفري الرعاية للنساء اللوايت يتعّرضن للعنف. كام يتعني عليك 

التخطيط من أجل احلد من املصاعب املالية التي قد تواجهها النساء من أجل 
الدفع مقابل احلصول عىل هذه اخلدمات. وفضاًل عن ذلك، جيب أن تكون 

اخلدمات متاحة للفئات األكثر ضعفًا من النساء. وينبغي أن تنطوي خطة 
االستجابة للعنف ضد املرأة عىل ميزانية خمصصة لعنرص الصحة، مع حتديد 

مصادر متويل األنشطة. وينبغي أيضا إدماج ميزانيات األنشطة الرامية إىل 
التصدي للعنف ضد املرأة يف ميزانيات الربامج الصحية القائمة ملجاالت 

مثل صحة األم والصحة اجلنسية واإلنجابية بام يف ذلك تنظيم األرسة 
وفريوس نقص املناعة البرشي والصحة النفسية.
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1.7 حتديد العنارص األساسية حلزمة اخلدمات 
األساسية

مة للنساء اللوايت يتعّرضن للعنف مهمة أساسية  ينبغي اعتبار اخلدمات املقدَّ
للنظام الصحي. وبصفتك راساًم للسياسات، يمكنك الدعوة إىل إدراج 

مة للنساء اللوايت يتعّرضن للعنف ضمن  العنارص األساسية يف اخلدمات املقدَّ
حزمة أساسية من اخلدمات ويف إطار التغطية الصحية الشاملة. ويف حني 

يمكن حلزمة اخلدمات الصحية األساسية أن تتباين وفقًا للسياق الُقطري، فإهنا 
تنظر يف العنارص التالية:

ف عىل النساء اللوايت يتعرضن للعنف من جانب العشري؛ التعرُّ  •

التدبري الرسيري/عالج أية حاالت صحية طارئة أو عاجلة مرتبطة   •
بالعنف؛

توفري دعم اخلط األول للنساء اللوايت يتعرضن لعنف العشري والعنف   •
اجلنيس، ويشمل ذلك االستامع الداعم والتخطيط للسالمة وتعزيز الدعم 

االجتامعي من خالل اإلحاالت؛

ن تسجيل التاريخ  الرعاية الرسيرية حلاالت االعتداء اجلنيس، وتتضمَّ  •
املََريض؛ وإجراء الفحص الطبي؛ وعند االقتضاء، إجراء فحوص وحتريات 

الطبي الرشعي؛ واالختبارات وعالج اإلصابات؛ وتوقي حدوث احلمل 
واإلصابة باألمراض املنقولة جنسياًّ وفريوس نقص املناعة البرشي؛ 

ومتابعة الرعاية؛ 

توفري الرعاية الصحية النفسية للنساء اللوايت يتعّرضن لعنف العشري أو   •
العنف اجلنيس، وتشمل الدعم النفساين األسايس، فضاًل عن التقييامت 

والتدبري العالجي واإلحاالت ملشاكل الصحة  النفسية األكثر وخامة.
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2.7 ختصيص ميزانية
يتطلب وضع امليزانية تقدير التكاليف التي ينطوي عليها تقديم اخلدمات 
)انظر القسم التايل، الصفحة 78( وحتديد مصادر األموال الالزمة لتغطية 

هذه التكاليف. ويف العديد من البلدان، جيري متويل الربامج واخلدمات 
املرتبطة بالعنف ضد املرأة إىل حد كبري من املساعدات اإلنامئية اخلارجية. ويعد 

ختصيص املوارد املحلية أمرًا رضورياًّ للحفاظ عىل استمرارية هذه اخلدمات.

تتطلب استجابة النظام الصحي عىل نحو كاٍف ومستدام أن تتحمل 
احلكومات اجلانب األكرب من مسؤولية متويل الربامج واخلدمات الالزمة 

للتصدي للعنف ضد املرأة.

ما مدى أمهية ميزانية اعتامد موازنة بنود خاصة؟
تدمج العديد من البلدان تكاليف اخلدمات املرتبطة بالعنف ضد املرأة ضمن 

بنود امليزانية القائمة املتعلقة بالصحة، مثل البنود اخلاصة بالصحة اجلنسية 
واإلنجابية. غري أن العتامد موازنة بنود خاصة مزايا شّتى. ويكتيس ختصيص 
بند رصيح أمهية خاصة عند الرشوع يف تقديم خدمة جديدة أو عندما تساور 

بعض راسمي السياسات أو املديرين الصحيني الشكوك حول مدى أمهية 
اخلدمات املتعلقة بالعنف ضد املرأة. وقد تقل أمهية موازنة البنود اخلاصة 

بمجرد اعتامد هذه اخلدمات كمسؤولية اعتيادية داخل النظام الصحي بجميع 
أجزائه. ومن شأن موازنة البنود اخلاصة:

مة  جعل اخلدمة مرئية، وإظهار اعرتاف احلكومة بأن اخلدمات املقدَّ  •
ل جزءًا أساسياًّ من تقديم الرعاية  للنساء اللوايت يتعرضن للعنف تشكِّ

الصحية؛
اإلشارة إىل استمرار االلتزام السيايس؛  •
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إثناء راسمي السياسات عن إعادة برجمة املبالغ الستخدامها يف أمور   •
أخرى؛

التكاليف؛  توفري وسيلة لرصد   •

التدفق املستدام للتمويل. تعزيز   •

ومن الناحية العملية، هناك خيار إلدراج تكاليف معينة ضمن فئات واسعة، 
مثل اخلدمات الروتينية ولوازم العيادات )التي قد تشمل القفازات واملناظري 

واألدوية، عىل سبيل املثال(. ومع ذلك، فقد حيتاج األمر إىل إدراج تكاليف 
إضافية عىل وجه التحديد. ويمكن أن تشمل هذه اخلدمات االستدعاء عند 

الطلب خلدمة النساء اللوايت يلتمسن الرعاية بعد انتهاء ساعات عمل العيادة 
عقب تعرضهن لالعتداء اجلنيس؛ والتدريب أثناء اخلدمة؛ وختصيص أحد 

املوظفني ملبارشة احلالة )مستشار أو حمام أو ممرضة فحص االعتداء اجلنيس(. 
وقد تصبح بعض هذه التكاليف بنودًا جديدة يف ميزانيات الصحة.

3.7 تقدير التكاليف اخلاصة بتقديم اخلدمات
يتعني اختاذ عدة خطوات لتقدير تكاليف تقديم اخلدمات. عىل سبيل املثال:

تقدير احلاجة إىل اخلدمات املتعلقة بالعنف ضد املرأة. ويمكن القيام   •
بذلك من خالل النظر يف أعداد احلاالت التي أبلغ عنها أو حددها القطاع 

الصحي. ويمكنك أيضًا تقدير احلاجة باستخدام بيانات معدل انتشار 
العنف اجلنيس وعنف العشري يف منطقتك وعدد النساء يف سن اإلنجاب.
تعيني/حتديد حزمة اخلدمات األساسية التي يتعني تقديمها )انظر القسم   •

السابق(.
قياس اخلدمات واملوارد املتاحة يف الوقت احلايل )مثل املرافق، واملوظفني   •

ومواعيد عملهم، واملعدات الطبية، واألدوية، وشبكات اإلحالة( 
ومكاهنا.
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تقدير التكاليف املكّونة للخدمات املتاحة )انظر األداة 1.7، الصفحة   •
التالية(.

حتديد الفجوات بني “أين نحن اآلن” و “أين نريد أن نكون”. وقد يساعد   •
وضع خطة عمل هلا أهداف ومؤرشات يف حتقيق ذلك )انظر الفصل 2، 

الصفحات 19-18(.

وباالعتامد عىل ما إذا كانت اخلدمات جيري البدء يف تشغيلها أو كانت موجودة 
ع، فإن بعض التكاليف قد تكون تكاليف إعداد  بالفعل ولكنها حتتاج إىل التوسُّ
أولية للمهام اجلديدة )مثل التدريب، ووضع الربوتوكوالت، ومواد االتصال، 

ونامذج التسجيل، ورشاء أدوية حمددة لتوفري الرعاية بعد االغتصاب( أو 
لتوسيع النطاق اجلغرايف للخدمات. ويمكن أن تكون التكاليف األخرى عبارة 

عن تكاليف مستمرة )مثل رواتب املوظفني، وتكاليف استئجار املرافق أو 
الصيانة، واملعدات، واألدوية(. ومن املرجح أن يكون هناك زيادة يف الطلب 

مع بدء تشغيل اخلدمات أو توسيعها، نتيجة إتاحتها واإلعالن عنها عىل نطاق 
أوسع. وتشمل اعتبارات التكلفة األخرى ما ييل:

التوسع يف تقديم اخلدمات عىل مدار الساعة؛  •

وتوسيع نطاق اخلدمات لتشمل الفئات السكانية التي تعاين من سوء   •
التغطية، مثل النساء يف األحياء الفقرية وخميامت املهاجرين أو الالجئني 

والنساء ذوات اإلعاقة.

ضن للعنف، يتعني  مة إىل النساء اللوايت يتعرَّ وعند وضع ميزانية اخلدمات املقدَّ
عليك أن تأخذ يف االعتبار التكاليف الواردة يف األداة 1.7 )انظر الصفحة 

التالية(. ويمكنك توسيع هذا املخطط لتضمني بنود حمددة.
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ضن للعنف تقدير تكاليف تقديم اخلدمات للنساء اللوايت تعرَّ
التكاليف اإلمجاليةتكلفة الوحدةالكميات

تنظيم وإدارة الربامج )الرواتب(

عقد اجتامعات مع اجلهات صاحبة املصلحة من أجل التنسيق والتخطيط

حتسني اخلصوصية والرسية يف العيادات )عىل سبيل املثال، ختصيص مساحات خاصة(

أجهزة احلاسوب، والربجميات وشبكة اإلنرتنت، وتكاليف االتصاالت

املوارد البرشية: رواتب املوظفني ومزايا املوظفني املتفرغني

املوارد البرشية: رواتب املوظفني )النسبة املئوية للوقت الذي يقضيه املوظفون غري املتفرغني(

املوارد البرشية: خرباء لتقديم الدعم التقني

اللوازم واملعدات الطبية للعيادات

األدوية والسلع األساسية

تدريب املوظفني ودورات جتديد املعلومات بعد التدريب

اإلرشاف والزيارات اإلرشادية املستمرة

جهود الدعوة والتوعية

طباعة ونرش مواد االتصال، واألدوات املساعدة عىل العمل، والنامذج

اللقاءات املجتمعية أو االجتامعات املشرتكة بني الوكاالت

املوارد الالزمة جلمع وحتليل ونرش بيانات الرصد والتقييم

األداة 1.7
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4.7  احلد من العوائق املالية التي حتول دون الوصول 
إىل الرعاية

ضن للعنف أمرًا بالغ األمهية  يعد متويل اخلدمات الصحية للنساء اللوايت يتعرَّ
لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن املرجح أن يتم إسقاط النساء اللوايت 

ضن للعنف بوجه خاص من التغطية الصحية الشاملة؛ إذ يعتربن أقل  تعرَّ
قدرة عىل دفع ثمن اخلدمات نظرًا لعدم امتالكهن أي أموال خاصة هبن يف 

م رشكائهن يف إنفاقهن. وهن أقل احتاماًل يف العثور  كثري من األحيان أو لتحكُّ
عىل وظيفة رسمية، ومن ثم يف احلصول عىل تغطية خمططات التأمني. وينبغي 

احلد من العوائق املالية التي تعرتض اخلدمات بالنسبة جلميع النساء املعرضات 
للعنف، وال سيام للنساء اللوايت يواجهن أشكااًل متعددة من التمييز )مثل 

النساء العامالت يف القطاعات غري الرسمية أو الالئي يعوهلن رجال يعملون 
فيها، واملهاجرات، والنساء ذوات اإلعاقة، والنساء اللوايت ينتمني إىل أفقر 

رشائح املجتمع(.
وهناك عدة طرق جلعل تكاليف اخلدمات أكثر يرسًا. عىل سبيل املثال:

خفض أو إلغاء املدفوعات من األموال اخلاصة، مثل رسوم املستخدم   •
عند نقطة تقديم اخلدمة.

اللوايت ال يمكنهن الوصول إىل أمواهلن أو الترصف فيها  النساء  إعفاء   •
والنساء اللوايت يعانني من حاالت مرضية مزمنة )مثل حاالت الصحة 

النفسية( نتيجة للعنف، من دفع الرسوم.
إدراج أدوية للرعاية بعد االغتصاب يف قائمة األدوية األساسية.  •

املثال، الرعاية بعد  إدراج خدمات العنف ضد املرأة )عىل سبيل   •
االغتصاب( يف حزمة اخلدمات الصحية األساسية.

مة للنساء اللوايت يتعرضن للعنف )سواء الرعاية  إدراج اخلدمات املقدَّ  •
احلادة أو املزمنة( يف حزمة املزايا التي تغطيها خطط التأمني اإللزامية 

والطوعية. والتأكد من تغطية خطط التأمني للحاالت املرضية املوجودة 
سلفًا والتي قد تكون ذات صلة بالعنف )عىل سبيل املثال، االضطرابات 
النفسية( والعواقب الصحية املزمنة للعنف. والدعوة إىل تغطية رشكات 

ض للعنف. التأمني أيام العجز عن العمل نتيجة التعرُّ
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الفصل )8(:

تنسيق القطاعات وإرشاك 
املجتمعات املحلية 

يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية التالية:
تعزيز مشاركة القطاع الصحي يف آليات تنسيق متعددة القطاعات  

التنسيق واإلحاالت بني اخلدمات الصحية واخلدمات التي تقدمها   
القطاعات األخرى

املشاركة مع املجتمع املحيل  

ز عىل  يتمثل اهلدف العام للتنسيق املتعدد القطاعات يف توفري خدمات تركِّ
ية ومناسبة تلبي مجيع احتياجات املرأة  املرأة وتكون متاحة ورسيعة ورسِّ

التي تتعرض للعنف.

وتتجاوز احتياجات النساء اللوايت يتعرضن للعنف الرعاية الصحية؛ إذ 
حيتجن، ضمن مجلة من األمور، إىل السالمة، والدعم االجتامعي، واألمن 

االقتصادي، والسكن، واحلامية القانونية. ولتوفري خدمات شاملة، البد من 
االستجابة ىف قطاعات متعددة.

1.8 تعزيز مشاركة القطاع الصحي يف آليات التنسيق 
املتعددة القطاعات

يتعني عىل راسمي السياسات الصحية إنشاء آليات تنسيق متعددة القطاعات 
و/ أو املشاركة فيها. ويف كثري من السياقات، قد توجد بالفعل آلية وطنية أو 

دون وطنية متعددة القطاعات مثل جلنة تنسيق أو فرقة عمل لتنسيق عالقات 
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العمل فيام بني الوزارات أو القطاعات. كام يوفر التنسيق عىل املستوى الوطني 
مي  أو دون الوطني إطارًا للتعاون عىل مستوى املجتمع املحيل يف صفوف ُمقدِّ

اخلدمات يف خمتلف القطاعات.

وعادة ما يكون املشاركون يف اآلليات املتعددة القطاعات ممثلني عن وزارة أو 
منظمة ممن يتمتعون بسلطة اختاذ القرار يف مؤسساهتم )عىل سبيل املثال، كبار 

املديرين(.

وفيام ييل اثنان من اإلجراءات الشاملة التي ينبغي اختاذها لتحسني تنسيق 
شؤون الصحة مع القطاعات األخرى:

التنسيق املتعددة القطاعات؛  املشاركة يف آليات   •

وضع إجراءات تشغيل معيارية للتنسيق واإلحاالت.  •

املشاركة يف آليات تنسيق متعددة القطاعات
ينبغي تعيني أحد كبار املديرين الذين يملكون سلطة اختاذ القرارات يف وزارة 

الصحة للمشاركة يف آلية التنسيق املتعددة القطاعات. يف بعض األماكن قد 
يتوىل القطاع الصحي رئاسة هذه املجموعة املتعددة القطاعات. ويف أماكن 

أخرى تقع هذه املسؤولية عىل عاتق الوزارة املسؤولة عن املساواة بني اجلنسني 
أو متكني املرأة. ومن املهم حتديد دور القطاع الصحي ومسامهته يف اآللية 

املتعددة القطاعات. ويشري الشكل 1.8 )الصفحة التالية( إىل القطاعات التي 
ينبغي لقطاع الصحة أن ينسق معها استجابته للعنف ضد املرأة.
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الشكل )1.8( تنسيق استجابة القطاع الصحي مع القطاعات 
األخرى

الصحة

الرشطة

خدمات 
محاية 

األطفال 

خدمات 
العدالة

اخلدمات 
االجتامعية

الدعم 
االقتصادي/
دعم سبل 

العيش

ينبغي أن يكون دور راسمي السياسات الصحية يف آليات التنسيق متعددة 
القطاعات كام ييل:

ضامن مشاركة قطاع الصحة يف أنشطة التنسيق متعدد القطاعات الوطنية   •
أو دون الوطنية؛

تقديم الدعم واملسامهة يف وضع بروتوكوالت للتنسيق املتعدد القطاعات   •
عىل املستويني الوطني ودون الوطني؛ ويتضمن ذلك حتديد نقاط الدخول 

واملسارات يف القطاعات األخرى من أجل متكني املرأة من الوصول إىل 
اخلدمات الصحية يف الوقت املناسب؛

ضامن عمل راسمي السياسات الصحية واملديرين الصحيني مع نظرائهم   •
يف القطاعات األخرى لبناء التفاهم واحلوار وحل اخلالفات والتنسيق عىل 

نحٍو أفضل؛
املسامهة يف رصد أداء االستجابة املتعددة القطاعات عن طريق حتديد   •

الثغرات يف نظام الصحة أو أوجه القصور يف عملية التنسيق ومعاجلتها؛
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املاثلة بني سياسات القطاع الصحي والقطاعات  التناقضات  حتديد وحل   •
األخرى، والتي تعرقل إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية يف الوقت 

املناسب )عىل سبيل املثال، اشرتاط قيام أية امرأة بتحرير حمرض لدى 
الرشطة يف حال تعرضها العتداء جنيس كي حتصل عىل الرعاية 

الصحية(.

وضع إجراءات تشغيل معيارية للتنسيق واإلحاالت
يتعني عىل أعضاء آليات التنسيق متعدد القطاعات وضع إجراءات تشغيل 

معيارية للتنسيق واإلحاالت فيام بني القطاعات، بام يف ذلك اإلحالة من قطاع 
الصحة وإليه. جيب التنسيق بني الربامج أو اخلدمات الصحية، وعىل األقل 
الربامج واخلدمات االجتامعية والقانونية والرشطية ومحاية الطفل والدعم 

االقتصادي/الرفاه )انظر الشكل 1.8 الصفحة 84(. ويمكن أن يشمل إرساء 
التنسيق اإلجراءات التالية:

ز عىل املرأة  وضع مبادئ للتنسيق واإلحالة من أجل تقديم رعاية تركِّ  .1
يتها وسالمتها  وتستجيب الحتياجاهتا املتعددة، ويف الوقت نفسه تكفل رسِّ

وتقلل األرضار واألعباء التي تثقل كاهلها إىل أدنى حدٍّ ممكن.

حتديد أدوار ومسؤوليات قطاع الصحة يف عملية االستجابة متعددة   .2
القطاعات لضامن تغطية كافة احتياجات املرأة. ويمكن أن حيدد بيان 

األدوار واملسؤوليات كيفية رصد احلاالت أو استعراضها وإدخال 
حتسينات عليها.

حتديد جهة تنسيق ذات اختصاصات واضحة تكون مسؤولة عن اإلرشاف   .3
عىل عملية التنسيق داخل قطاع الصحة ومع القطاعات األخرى.

حتديد أنواع اخلدمات الالزمة لإلحاالت. وضع بروتوكوالت لتشغيل هذه   .4
اخلدمات تشمل:

متى وكيف ستتم اإلحالة من قطاع الصحة وإليه؛  •
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التي ينبغي تغطيتها، وكيفية تقاسمها ومع  أنواع الوثائق، واملعلومات   •
أي اجلهات؛ وسبل احلفاظ عىل الرسية؛

ما إذا كانت املرأة الُمحالة ستكون مصحوبة بمحاٍم أو بأخصائي   •
اجتامعي؛

كيف ستجري متابعتها؛   •

كيفية إعداد التكاليف وتقاسمها مع تقليص األعباء الواقعة عىل   •
كاهل املرأة إىل أدنى حدٍّ ممكن؛ 

كيف سيتم الرصد لضامن اجلودة يف خمتلف اخلدمات.  •

حتديد آليات التنسيق مع قطاعي الرشطة والعدل. وينبغي أن تشمل هذه   .5
اآلليات إجراءات االتصاالت والرتتيبات املتعلقة باإلحالة يف الوقت 

املناسب يف أي من االجتاهني. كام يمكن حتديد اإلجراءات املتعلقة باألدلة 
الطبية الرشعية حلاالت االعتداء اجلنيس، بام يف ذلك:

البيِّنات التي يتعني مجعها(؛ البيِّنات )ما هي  مجع   •

البيِّنات من قطاع اخلدمات الصحية  سلسلة املسؤوليات )كيفية نقل   •
إىل الرشطة أو النيابة العامة(؛

احلفظ؛  •

اإلبالغ )متى وكيف سيتم اإلبالغ عن احلاالت(؛  •

التاريخ الطبي القانوين(؛ التسجيل )عىل سبيل املثال، نموذج   •

محاية رسية املعلومات والوثائق التي يتم تبادهلا؛   •

اإلدالء بالشهادة يف املحكمة )عىل سبيل املثال، من سيديل بشهادته(.  •

العمل مع القطاعات األخرى من أجل حتديد معايري مجع البيانات،   .6
والرصد، واإلبالغ عن اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة لضامن مجع 

دة، مع  ال ومتَّسق )أي باستخدام تعاريف موحَّ املعلومات عىل نحٍو فعَّ
عدم وجود ازدواجات( ومحاية الرسية )انظر الفصل 9، الصفحة 108(.
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2.8  التنسيق واإلحاالت بني اخلدمات الصحية 
واخلدمات التي تقدمها القطاعات األخرى

جيب تكرار التنسيق متعدد القطاعات عىل الصعيد الوطني أو دون الوطني عىل 
د جغرافياًّ وعىل مستوى تقديم  الصعيد املحيل -أي داخل أي جمتمع حميل حمدَّ
اخلدمات داخل هذا املجتمع. إن العديد من عمليات التنسيق واإلحالة بني 

اخلدمات الصحية وخدمات القطاعات األخرى هي نفسها التي جتري داخل 
قطاع الصحة )انظر الفصل 3، الصفحة 33(.

ويمكن أن تكون أمام النساء اللوايت يتعرضن للعنف العديد من املداخل 
للحصول عىل الرعاية واخلدمات. ويف بعض احلاالت، يمكن أن يكون املرفق 
الصحي نقطة االتصال األوىل، أو قد حُتال املرأة إىل اخلدمات الصحية بواسطة 

الرشطة أو أحد مراكز إيواء النساء، عىل سبيل املثال. وعىل املستوى املحيل/
املجتمعي، أو عىل مستوى املرفق الصحي، ينبغي أن يؤدي التنسيق إىل تيسري 
مة يف القطاعات األخرى  إحالة النساء بني اخلدمات الصحية واخلدمات املقدَّ

)عىل سبيل املثال، اخلدمات القانونية أو االجتامعية(.

ويمكنك اختاذ اإلجراءات التالية لتحسني التنسيق وتيسري اإلحاالت بني 
اخلدمات التي يقدمها قطاع الصحة وخدمات القطاعات األخرى:

حتديد اخلدمات املتاحة ورسم خريطة هلا: باإلضافة إىل الرعاية الصحية،   .1
حتتاج النساء اللوايت تعرضن للعنف يف أغلب األحيان إىل خدمات 

القطاعات األخرى )لالطالع عىل قائمة باخلدمات الصحية، انظر الفصل 
د  اخلدمات أو املؤسسات املتاحة يف جمتمعك املحيل  3، الصفحة 34(. حدِّ

أو املناطق التى ُتقدم فيها تلك اخلدمات أو تعمل هبا تلك املؤسسات. 
وارسم خريطة هلا، وال سيام تلك التي يمكن الوصول إليها بقدر معقول 

من حيث املسافة وتوافر وسائل النقل والتكلفة. وتشمل اخلدمات أو 
املؤسسات التي يتعني النظر فيها ما ييل:
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الرشطة/إنفاذ القوانني
الرشطة  •

التحريات الطبية الرشعية/الطبية القانونية  •

خدمات العدالة
التمثيل وتقديم املعلومات القانونية، بام يف ذلك  املساعدة   •

اخلدمات االجتامعية
النفساين واالجتامعي، بام يف ذلك إسداء املشورة يف جمال األزمات الدعم   •

تأمني/استبدال وثائق اهلوية  •

النساء وأطفاهلن السكن اآلمن، بام يف ذلك دور إيواء   •

املساعدة يف جمال النقل  •

رعاية الطفل  •

املرتمجون الفوريون  •

هة للرجال مرتكبي االعتداءات الربامج املوجَّ  •

التي توفر املعلومات والتعليم والتعبئة وتيسري  املنظامت املجتمعية   •
الوصول إىل اخلدمات الرسمية )مثل اجلامعات النسائية، وجمموعات دعم 

األقران، واملؤسسات الدينية، واملنظامت العاملة مع الفئات املهمشة أو 
ذات االحتياجات اخلاصة أو األشخاص ذوي اإلعاقة(

الدعم االقتصادي/دعم سبل العيش
املالية، بام يف ذلك توليد الرزق أو الدخل، والتدريب املهني،  املساعدات   •

والقروض الصغرية
املساعدات الغذائية  •

 خدمات محاية األطفال 

إعداد دليل إدراج تفاصيل االتصال اخلاصة بمسؤول التنسيق يف كل   .2
خدمة من اخلدمات امُلحيلة وامُلستقبِلة، فضاًل عن وصف للخدمات املتاحة 



89

د من أن كافة املرافق الصحية لدهيا نسخة من  وتكاليف اخلدمات. التأكُّ
الدليل )انظر امللحق 6، الصفحة 141(، وإجراء اتصاالت شخصية مع 

خدمات االستقبال، إن أمكن ذلك.

تطوير شبكات إحالة تعاونية متعددة القطاعات: إنشاء أو املشاركة يف   .3
شبكة تضم أصحاب املصلحة عرب خمتلف اخلدمات واملؤسسات املسؤولة 
عن التنسيق واإلحاالت فيام بني القطاعات. وسيتعني عىل شبكة أصحاب 

املصلحة البت يف مسألة القيادة واالختصاصات. وقد يسرتشد عملهم 
باملبادئ التوجيهية الوطنية أو دون الوطنية متعددة القطاعات. وينبغي 

أن جيتمع األعضاء عىل هدف مشرتك ومبادئ وهنج توجيهية. فقد يتمثل 
اهلدف املشرتك، عىل سبيل املثال، يف توفري خدمات شاملة وجيدة ويف 

ضن للعنف. التوقيت املناسب للنساء اللوايت يتعرَّ

إبرام اتفاقات غري رسمية أو رسمية: قد يتخذ ذلك شكل مذكرة تفاهم   .4
بني القطاعات أو املنظامت حتدد أدوار ومسؤوليات كل قطاع أو وحدة 

أو إدارة أو مرفق أو املؤسسة ورشوط املشاركة )انظر امللحق 7، الصفحة 
143(. وداخل املرفق الصحي، يتعني عليك حتديد مسؤول التنسيق 

ب أو الذي سيتم تدريبه ليكون مدافعًا أو منارصًا للنساء اللوايت  املدرَّ
يتعرضن للعنف ومسؤواًل عن تسهيل حصوهلن عىل الرعاية يف كل 

وحدة أو مرفق أو خدمة أو مؤسسة ُمستقبِلة؛ وتسجيل البيانات؛ ومتابعة 
اإلحاالت. ويتعني عىل الشخص الذي يتوىل مهمة التنسيق داخل املرفق 

الصحي أن جيتمع بانتظام مع نظرائه يف القطاعات أو املؤسسات األخرى 
للتصدي للتحديات وإجياد حلول هلا، واحلفاظ عىل عالقات اجيابية 

فيام بني الوكاالت، واستعراض احلاالت، ورصد الوصول إىل الرعاية 
وجودهتا.

إنشاء مسارات لإلحالة تلبي احتياجات املرأة املتعددة: ُصنع مسارات   .5
لإلحالة استنادًا إىل املوارد املتاحة ويف ضوء موقع املرافق أو اخلدمات 

أو املؤسسات املتلقية سواء كان يف منطقة نائية أو حرضية، وبالقرب من 
املرفق أو اخلدمة أو املؤسسة امُلحيلة أم بعيدًا عنها. ويتعني حتديد مسارات 
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الرعاية، أي التسلسل الذي ستحال به املرأة إىل الوحدات أو اخلدمات أو 
املؤسسات املختلفة عند احلاجة )انظر األداة 1.8، الصفحة التالية(. 

رصد آليات التنسيق واإلحاالت: ويمكنك أن تطلب من اجلهات صاحبة   .6
املصلحة من خمتلف الدوائر، فضاًل عن العمالء، إبداء آرائهم بشأن الكيفية 

التي يمكن هبا لعملية اإلحالة التي تقوم هبا اخلدمة أو املرافق الصحية 
أن تلبي احتياجات النساء اللوايت يتعرضن للعنف عىل نحٍو أفضل. 

ويتعني عليك تطوير أدوات لرصد اإلحاالت وعملية التنسيق، بام يف 
ذلك بطاقات اإلحالة واستامرات التسجيل التي تضمن نقل املعلومات 

الطبية بشكل رّسي، ومتكنك من رصد إمكانية وصول النساء إىل خمتلف 
اخلدمات والرعاية اجليدة.
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ضات  خطوات تطوير مسارات اإلحالة اخلاصة بك لرعاية النساء املعرَّ
للعنف

األداة 1.8

اخلطوة األوىل: حتديد نقاط 
الدخول املحتملة داخل النظام 

الصحي واجلهة التي ستوفر 
الرعاية يف اخلط األمامي.

اخلطوة الثالثة: حتديد الشخص/الوحدة املسؤولة عن تنسيق* احلصول عىل الرعاية 
واخلدمات وتفاصيل االتصال.

* انظر امللحق )4( لالطالع عىل دور املنسق ومسؤولياته، بام يف ذلك االختصاصات/
التوصيف الوظيفي.

اخلدمات املميزة بخط غامق متّثل نقاط الدخول املحتملة داخل النظام الصحي 
لتقديم رعاية اخلطوط األمامية.

اخلطوة الثانية: حتديد نقاط 
الدخول من وكاالت 

وخدمات القطاع األخرى 
وروابط اإلحالة معها.

املستشفيات/العيادات الشاملة: 
الرعاية الثانوية واملتخصصة

اهليئات احلكومية

منظامت/خدمات القطاع اخلاص 
)مثل املنظامت غري احلكومية(

الرعاية األولية

املخترب

صحة الطفل

الطب الرشعيالرشطة

اإليواء

املساعدة القانونية

مركز معاجلة 
جمموعات األزمات

الدعم

سبل العيش/التوظيف

خدمات رعاية 
األطفال

املساعدة املالية

مكتب املدعي العام، املكتب 
القانوين

األمراض املنقولة جنسياًّ/
فريوس نقص املناعة البرشي

الطب الرشعياألنف واألذن واحلنجرة

احلوادث والطوارئ

قسم العيادات اخلارجية

التوليد وأمراض النساء
الصحة النفسية

العميلة

املنسق*
)عىل سبيل املثال، حمامي 

الضحية، أخصائي اجتامعي/
وحدة محاية األرسة(

طبيب األرسةاملامرس العام
الرعاية السابقة للوالدة

األمراض املنقولة جنسياًّ/
فريوس نقص املناعة البرشي
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اخلطوة الرابعة:  حتديد األدوار واملسؤوليات، واالسم، وتفاصيل االتصال، 
والنامذج التي يتعني استخدامها بني الوحدة املحيلة واملستقبِلة1.

دور الوحدة امُلحيلة )أي 
املرفق الصحي(

ث  االحتفاظ بدليل حمدَّ  •  
لإلحاالت حيوي 

تفاصيل االتصال اخلاصة 
باخلدمات امُلحيلة2

حتديد العميل  •  
توفري العالج بصفة   •  

مستمرة
إحالة العميل إىل   •  

اخلدمات غري املتوفرة يف 
املرفق

املتابعة مع العميل   •  
واملؤسسة املستقبِلة

تسجيل نشاط اإلحالة3  •  
ضامن اجلودة  •  

دور الوحدة املستقبِلة
استقبال العميل  •  
توفري اخلدمات  •  

خدمة تسجيل البيانات  •  
إحالة العمالء إىل   •  

خدمات أخرى الزمة

يمكن إضفاء الطابع الرسمي عىل 
املسؤوليات واألدوار يف مذكرة 
التفاهم4 و/أو الربوتوكوالت/

إجراءات التشغيل املعيارية.

 Soukhya. Training manual on domestic violence response for health :مقتبس من  1
.care providers.Mumbai: St. Johns Hospital and CEHAT Mumbai; 2012

انظر امللحق )6( لالطالع عىل نموذج دليل اإلحاالت.  2
انظر امللحق )10( لالطالع عىل نموذج سجل املرفق الذي يتضمن مساحة لتسجيل اإلحاالت   3

املقدمة.
انظر امللحق )7( لنموذج مذكرة التفاهم.  4
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اخلطوة اخلامسة: حتديد تسلسل عملية اإلحالة إىل اخلدمات األخرى )عىل 
سبيل املثال، للناجيات من االعتداء اجلنيس – من احلوادث والطوارئ إىل 
املنسق إىل أخصائي أمراض النساء إىل وحدة الطب الرشعي إىل الرشطة. 

انظر املثال الوارد أدناه(. وقد يكون هذا التسلسل خمتلفًا بالنسبة للناجيات 
من عنف العشري.

اخلطوة السادسة: حتديد النامذج التي سيتم تقاسمها/متريرها فيام بني 
اخلدمات )عىل سبيل املثال، نامذج الرشطة/الطبية القانونية، بطاقة/استامرة 

اإلحالة(.

عميلة تفصح عن 
تعرضها لالعتداء 

اجلنيس

املنسق*
 )عىل سبيل املثال، حمامي 

الضحية، األخصائي 
االجتامعي/وحدة محاية 

األرسة(

الرشطة

مركز التوليد وأمراض النساء
األزمات

احلوادث والطوارئ

استامرة الرشطة/اخلدمات
القانونية الطبية

نموذج الرشطة/
اخلدمات القانونية الطبية

استامرة الرشطة/اخلدمات
كشف اإلحالةالقانونية الطبية

وحدة الطب الرشعي

1

2

3
4
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3.8 املشاركة مع املجتمع املحيل

تكتيس املشاركة املجتمعية أمهية رئيسية لتقديم اخلدمات الصحية التي تلبي 
احتياجات الناس. وكي يتسنى توفري الرعاية التي تركز عىل املرأة، ينبغي 
املشاركة مع النساء بصورة مبارشة ومع املنظامت النسائية كي تتعرف عىل 

ضن للعنف. وستعرف ما إذا كانت  األمور التي هتم النساء الاليت يتعرَّ
مها تلبي احتياجات النساء فقط عن طريق سؤاهلن  اخلدمات التي تقدِّ

واالستامع إليهن، ثم تطويع خدماتك تبعًا لذلك.

وتتطلب املشاركة املجتمعية التخطيط القائم عىل املشاركة والدعوة واملساءلة.

ينطوي التخطيط التشاركي عىل إرشاك املجتمعات املحلية، وال سّيام   .1
النساء، يف تصميم وختطيط وتنفيذ ورصد اخلدمات. ويمكن حتقيق ذلك 
من خالل احلوار املجتمعي، بالتشاور مع املجموعات االستشارية، وعن 

طريق إرشاك منظامت املجتمع املحيل يف آليات التنسيق وعمليات التخطيط 
للعمل.

تشمل الدعوة إذكاء الوعي لدى املجتمعات املحلية، وكذلك النساء   .2
الالئي يأتني إىل عيادات الرعاية الصحية العمومية، باخلدمات املتوفرة 

من أجل التصدي للعنف ضد املرأة وبرضورة التامس الرعاية الصحية يف 
الوقت املناسب. ومن املهم أيضا حتدي وصمة العار يف املجتمع املحيل ضد 

من للحصول عىل الرعاية. ويتعني عليك وعىل فريق  النساء اللوايت يتقدَّ
العاملني معك إرشاك املجتمعات املحلية يف املناقشات املتعلقة بالعنف ضد 
املرأة من خالل رسائل بسيطة )انظر األداة 2.8، الصفحة التالية(. ويمكن 

االضطالع بأنشطة الدعوة من خالل العاملني يف جمال التوعية املجتمعية، 
وإعداد ونرش مواد املعلومات والتعليم واالتصاالت، وعقد االجتامعات 

املجتمعية-عندما يكون ذلك ممكنًا، بالرشاكة مع املنظامت املجتمعية. ومن 
شأن عرض مواد اإلعالم والتعليم واالتصال، وإن كان برّسية، يف العيادة 

أن يتيح املعلومات عىل نحو يعزز السالمة.
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يمكن للمواد التعليمية أن ختدم عدة أغراض يف أحد املراكز الصحية. فهي 
ر الدعم، وترسل رسائل عن عدم مقبولية  مة، وتوفِّ تعزز اخلدمات املقدَّ

العنف، وتوفر املعلومات لألفراد الذين يواجهون خماطر مرتفعة والذين قد 
يكونون يف حاجة إىل إخفاء املعلومات. وجيب أن تكون املواد التي تصحبها 

املرأة إىل املنزل صغرية ويسهل إخفاؤها )مثل املنشورات والبطاقات الصغرية 
والسلع غري املوسومة والتي حتمل أرقام خطوط املساعدة(. وجيب أن تكون 
املرأة عىل بيِّنة من املخاطر املحتمل أن تتعرض هلا سالمتها واملرتتبة عىل محل 

هذه املعلومات.

تنطوي املساءلة عىل آليات لرصد اخلدمات وتقييمها وكذلك للتعليقات   .3
واآلراء الواردة من املجتمع املحيل بشأن نوعية اخلدمات. كام تشمل التعويض 

يف حال عجزت املرافق الصحية عن توفري خدمات كافية أو إذا كانت تيسء 
معاملة النساء اللوايت يلتمسن الرعاية )انظر الفصل 6، الصفحتان 72-71(.

ما الذي جيب أن تعرفه املجتمعات املحلية عن االستجابة الصحية للعنف ضد املرأة؟

ما هو العنف ضد املرأة؟  ✓
ما هي عواقبه الصحية؟  ✓

كيف يمكن منع العنف ضد املرأة؟  ✓
كيف ينبغي أن يستجيب أفراد املجتمع املحيل للنساء الاليت يتعرضن   ✓

للعنف؟
ما هي اخلدمات الصحية املتاحة للنساء الالئي يتعرضن للعنف، وأين تقع   ✓

ومتى يتم تشغيلها؟
مي خدمات الرعاية الصحية جتاه االستجابة إىل النساء  ما هي التزامات ُمقدِّ  ✓

اللوايت يتعرضن للعنف؟
ملاذا يعد من املهم التامس الرعاية يف أقرب وقت ممكن بالنسبة للنساء   ✓

اللوايت يتعرضن لالعتداء اجلنيس؟
ما هي حقوق النساء اللوايت يتعرضن للعنف فيام يتعلق بالرعاية الصحية،   ✓

وما هي آليات االنتصاف والتظلم يف حال انتهاك هذه احلقوق؟
ما هي اخلطوات التي جيب اختاذها للقيام بإجراء قانوين؟  ✓

األداة 2.8
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اجلزء الرابع
تعزيز البيِّنات وتوسيع النطاق
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الفصل )9(:

مجع واستخدام البيانات ورصدها 
وتقييمها

يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:
استخدام البيانات ألغراض الدعوة والتخطيط  

رصد الربامج  
إجراء تقييم  

استخدام املعلومات لتحسني اخلدمات  

1.9 استخدام البيانات ألغراض الدعوة والتخطيط

قيمة البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة
من الرضوري أن يقوم النظام الصحي بجمع واستخدام البيانات املتعلقة 

بالعنف ضد املرأة عىل مجيع املستويات. ويلزم توفري بيانات دقيقة من أجل 
تقديم وتنسيق الرعاية املناسبة للنساء اللوايت تعّرضن للعنف. وعالوة عىل 

ذلك، بالنسبة للنساء اللوايت يقررن تقديم بالغ يف النظام القضائي، فإن نجاح 
قضاياهن قد يتوقف عىل وجود الوثائق ومقبوليتها يف سجلهن الطبي.

كام تعد البيانات رضورية لتحسني اجلودة يف كل مستوى من مستويات 
النظام الصحي، وذلك لفهم احلالة الراهنة للخدمات وتتبع التقدم املحرز 

د  )أي الرصد والتقييم(. وعىل الصعيدين الوطني ودون الوطني، فإن الرتصُّ
الصحي العمومي حلاالت العنف ضد املرأة يقدم بيانات حاسمة. ومن شأن 

هذه البيانات أن تسلِّط الضوء عىل أمهية التمويل، وأن تكون بمثابة أساس 
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ه عملية تطوير مؤرشات ومعايري اجلودة  حلمالت التوعية والدعوة، وأن توجِّ
القابلة للتحقيق. وعىل نحٍو مماثل، فمن شأن الرصد والتقييم اإلسهام يف 

جمموعة البيِّنات حول املامرسات الواعدة )أو الضارة(.

مي خدمات  وتعد البيانات أدوات قوية لتوعية أقرانك وزمالئك وُمقدِّ
الرعاية الصحية واجلمهور بأمهية التصدي للعنف املامرس ضد املرأة. ويمكن 

للبيانات أن تساعدك يف احلصول عىل الدعم السيايس واملوارد الالزمة 
الستجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة. كام يمكنها أن تساعدك عىل 
توجيه االستجابة ملن هم يف أمس احلاجة إليها. ومن ثم، ُقم باستعراض 

البيانات املتاحة لبلدك )أو إقليمك، إذا كانت البيانات الُقطرية غري متوفرة( 
وادمج املعلومات يف:

الرامية إىل إذكاء الوعي العام والتأثري عىل الرأي العام للتصدي  األنشطة   •
ملقبولية العنف ضد املرأة؛

الدعوة مع األقران والزمالء واملوظفني والسياسيني  ومتخذي القرارات   •
إىل تعزيز وإنفاذ القوانني التي حتظر العنف ضد املرأة، ووضع السياسات  

واخلطط وتنفيذها، وختصيص ميزانيات ملنع هذا الشكل من العنف 
والتصدي له؛

النساء اللوايت  تصميم خططك وبراجمك وخدماتك للوصول إىل   •
يتعرضن للعنف؛

بناء القدرات. أدلة تدريب العاملني الصحيني، وأنشطة   •

أنواع البيانات ومصادرها
ينبغي استخدام التعاريف واملؤرشات القائمة واملتفق عليها عند مجع 
البيانات حول العنف ضد املرأة. وسيكفل ذلك إمكانية املقارنة، كام 

سيعزز جمموعة البيِّنات املتعلقة باالستجابة الفعالة، وسيساعد واضعي 
السياسات ومديري اخلدمات الصحية عىل اختاذ قرارات مستنرية. 

)انظر املراجع لالطالع عىل املوارد املتعلقة بالتعاريف واملؤرشات(.
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أمثلة عىل أنواع البيانات التي يمكنك البحث عنها 
واستخدامها

انتشار العنف من جانب العشري/العنف املنزيل؛  •
انتشار االعتداء اجلنيس )يف صفوف البالغني(؛  •

انتشار االعتداء اجلنيس يف مرحلة الطفولة؛  •
غ عنها إىل الرشطة أو غريها من  حاالت/حوادث العنف املختلفة امُلبلَّ  •
السلطات أو الوزارات أو املنظامت غري احلكومية التي تقدم خدماهتا 

للنساء املعتدى عليهن؛
غ  العواقب الصحية للعنف، بام يف ذلك أنواع الظروف الصحية التي تبلِّ  •

عنها املرأة؛
املواقف واملعتقدات املتعلقة بالعنف ضد املرأة والتي تعكس املعايري   •

االجتامعية.

مصادر البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة
االستقصاءات السكانية: تقدم هذه البيانات إحصاءات متثيلية عن طبيعة   •

ه ضد املرأة ومعدل انتشاره ووقوعه، والعوامل املسببة له،  العنف املوجَّ
وعوامل اخلطر، وعوامل الوقاية منه، والعواقب املرتتبة عليه. وعادة ما 

تأيت البيانات املتعلقة بتأثري الربامج من الدراسات االستقصائية السكانية. 
ويوجد لدي أكثر من 100 َبَلٍد بعض البيانات املتعلقة بانتشار العنف ضد 

املرأة واملستقاة من الدراسات االستقصائية السكانية. وتشمل طرق مجع 
هذه البيانات ما ييل:

دراسة منظمة الصحة العاملية املتعددة البلدان بشأن صحة املرأة   .1
والعنف املنزيل ضد املرأة، وغريها من الدراسات االستقصائية الوطنية 

املتخصصة؛
الدراسات االستقصائية الديموغرافية والدراسة االستقصائية للصحة   .2

اإلنجابية التي تتضمن وحدة عن العنف ضد املرأة؛
الدراسات االستقصائية بشأن اإليذاء اإلجرامي، التي يمكنها أيضًا   .3
توفري البيانات عىل الرغم من ميلها إىل بخس تقدير معدل االنتشار 

بدرجة كبرية.
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إحصاءات اجلرائم الوطنية أو دون الوطنية: وهي تشمل البالغات التي   •
جتمعها وزارات مثل تلك املسؤولة عن إنفاذ القانون )مثل الرشطة أو 

العدالة اجلنائية(؛ أو الوزارات الوطنية املعنية بتمكني املرأة واملساواة بني 
اجلنسني، أو من خطوط املساعدة اهلاتفية أو اخلطوط الساخنة لإلبالغ عن 

حوادث العنف.

البيانات الرباجمية التي جتمعها املنظامت غري احلكومية: وتضم معلومات   •
م للنساء اللوايت يتعرضن للعنف. وهذه البيانات  عن اخلدمات التي تقدَّ

ر معدل االنتشار، وإنام تعكس معدل استخدام اخلدمات. والواقع  ال تقدِّ
أن غالبية النساء اللوايت يتعرضن للعنف ال يلتمسن أي مساعدة من أي 

مؤسسة.

وبإمكان البيانات النوعية أن تنهض بدور قوي: فالقصص أو الروايات أو   •
املقابالت الشخصية التي تقدمها النساء للباحثني أو املنظامت غري احلكومية 

أو وسائل اإلعالم عن جتارهبن، تذكي وعي الناس بأمهية استجابة نظام 
صحي للعنف ضد املرأة. ويمكن لإلحصاءات تغيري العقول، ولكن 

القصص يمكنها تبديل القلوب.

2.9 رصد الربامج

يفتقر العديد من البلدان إىل وجود بيانات موثوق هبا عن العبء الصحي 
للعنف ضد املرأة وعن استجابة النظام الصحي له - متمثلة يف بنيته 

األساسية، وتقديمه للخدمات، وحصائله، وتأثريه. بيد أن قدرًا كبريًا من 
املعلومات القّيمة الالزمة لرصد الربامج يمكن استقاؤه من البيانات املجمعة 
د واملعلومات الصحية. وقد أبرز الفصل الثاين  بصورة روتينية يف نظم الرتصُّ
أمهية وضع خطة للرصد والتقييم كخطوة رئيسية يف ختطيط استجابة النظام 

الصحي للعنف ضد املرأة. ويتناول هذا الفصل بالتفصيل اخلطوات التي 
ذت يف جمال رصد الربامج. اختُّ
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حتديد مؤرشات رصد الربامج
بصفتك أحد القائمني عىل رسم السياسات، يمكنك استخدام املؤرشات 

املوجودة )من باب التفضيل( أو )عند االقتضاء( وضع مؤرشات )انظر 
امللحق 8، الصفحة 144( تساعد عىل تتبع:

النساء الالئي حيتجن إىل اخلدمات لالستجابة للعنف، وأنواع  عدد   •
اخلدمات التي حيتجنها؟ )احلاجة إىل اخلدمة(؛

التغطية وجودة تقديم اخلدمات؟ عىل سبيل املثال: نطاق   •

اللوايت يتعرضن  التي تقدم اخلدمات للنساء  كم عدد املرافق الصحية   –
للعنف، وكم عدد اخلدمات التي تستويف املعايري الدنيا للرعاية اجليدة؟ 

)مدخالت(؛
إىل أي مدى حتسنت معارف مقدمي الرعاية الصحية ومواقفهم   –

ومهاراهتم؟ )حصيلة(؛
النساء الالئي أبلغن عن العنف تلقني الرعاية املناسبة؟ )حصيلة(؛ كم من   •

إىل أي مدى حتسن رضا املرأة عن اخلدمات؟ )حصيلة(؛   •

ضن  إىل أي مدى أدت اخلدمات إىل حتسني صحة ورفاه النساء اللوايت يتعرَّ  •
للعنف؟ )تأثري(.

ويمكن استقاء البيانات الالزمة لتتبع التقدم املحرز بشأن هذه املؤرشات من 
طيف من املصادر يشمل ما ييل:

د واملعلومات الصحية  البيانات بصورة روتينية من نظم الرتصُّ مجع   •
، عىل سبيل املثال(؛ )شهرياًّ أو ربع سنوياًّ

مي  إجراء دراسات استقصائية أساسية للمتابعة بغية تقييم معارف ُمقدِّ  •
خدمات الرعاية الصحية ومواقفهم وكفاءاهتم، والتعليقات املنتظمة 
الواردة من مقدمي الرعاية الصحية، بام يف ذلك استعراضات األداء؛

الدراسات االستقصائية الدورية للمرافق الصحية )عىل سبيل املثال،   •
استعراض سجالت العيادات(؛



103

ل عليها من خالل  التغذية املرتدة من مستخدمي اخلدمات، واملتحصَّ  •
مقابالت اخلروج التي جترى مع العميل، عىل سبيل املثال، حيث ُيطلب 

من النساء وصف وتقييم الرعاية التي تلقينها، أو من املجتمعات املحلية. 
ويمكن للدراسات البحثية اخلاصة أحيانًا أن جتمع املعلومات التي يصعب 

ر مجعها بشكل روتيني، مثل بالغات النساء َحْول العوائق التي  أو يتعذَّ
يواجهنها يف احلصول عىل اخلدمات.

د واملعلومات الصحية تعزيز نظام الرتصُّ
د واملعلومات الصحية اإلسهام يف عملية الرصد  يمكن لتعزيز نظام الرتصُّ
ضات للعنف  الروتيني للربامج؛ إذ يمكنه مجع بيانات عن عدد النساء املعرَّ

مي خدمات  اللوائي يذهبن إىل املرافق الصحية أو يتم حتديدهن من قبل ُمقدِّ
ر بيانات عن العالج والرعاية التي يتلقينها. الرعاية الصحية. كام يوفِّ

د واملعلومات الصحية ما ييل: وينبغي أن يشمل تعزيز نظم الرتصُّ

تدريب املوظفني املسؤولني عن مجع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة   •
واإلبالغ عنها وحتليلها وتوعيتهن بأمهية رصد الربامج يف هذا الشأن؛

وضع نظم لتسجيل املعلومات املتعلقة بالعنف ضد املرأة واإلبالغ عنها   •
وحتليلها ملعاجلة خصوصية ورسية وسالمة الناجيات )انظر اإلطار يف 

الصفحة 108 بشأن أمهية اخلصوصية والرسية(؛

1، الصفحة 126( ونامذج موحدة  وضع تعريفات موحدة )انظر امللحق   •
مزودة بالتعليامت جلمع البيانات وجتميعها واإلبالغ عنها.
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ويمكن أن تتضمن البيانات التي يتم مجعها بشكل روتيني معلومات حول 
ما ييل:

اخلصائص األساسية للمرأة )التي يتم مجعها بالنسبة جلميع العمالء(   •
وشكل العنف )بدين، جنيس، نفيس/انفعايل( 

عالقة املرأة باجلاين؛  •

م؛  التي ُأجريت والعالج املقدَّ نوع الشكاوى الصحية والتقييامت   •

م. اإلحاالت وغريه من أنواع الدعم املقدَّ  •

وينبغي وضع استامرة لتسجيل العميل )انظر امللحقني 9 و10، الصفحتني 
136 و141)1 واستامرة جتميع/تبليغ )انظر األداة 1.9، الصفحة التالية( 

لتسجيل هذه املعلومات. ومن بيانات اخلدمة التي يتم مجعها بشكل روتيني، 
يمكن جتميع عدد ونوع احلاالت لكل وحدة خدمة وإدراجها يف التقارير 

الشهرية أو الفصلية. ويمكن للمديرين االسرتشاد بتلك اإلحصاءات فيام 
يتعلق بمن يتلقى اخلدمات ومكان وكيفية تقديم اخلدمات واالجتاهات يف 

أي من هذه املؤرشات.

يرد نسقان يف امللحقني 9 و10 - أحدمها سطح بيني للسجالت اإللكرتونية والثاين سطح بيني   1
لسجالت املرافق الورقية.
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األداة 1.9
املستشفى  إىل  للعنف  تعرضن  اللوايت  النساء  دخول  عن  ع  املجمَّ التبليغ 

وتلقيهن الرعاية الصحية هناك 

عن الفرتة من               إىل  
                )اليوم/الشهر/السنة(    )اليوم/الشهر/السنة(

%العدد

التبليغ عن
ض العميلة للعنف م خدمة الرعاية عن تعرُّ سؤال مقدِّ

إفصاح/ تبليغ العميلة عن تعرضها للعنف
ض العميلة للعنف م الرعاية يف تعرُّ اشتباه مقدِّ

متت اإلحالة بمعرفة
أنا

األرسة/املعارف
مرفق صحي/وحدة صحية أخرى

الرشطة
وحدة حكومية أخرى

منظمة غري حكومية
األعراض/احلاالت املَرضية

إصابات
احلاالت اجلنسية/الصحية اإلنجابية املرضية

مشاكل نفسية/عاطفية
أخرى

نوع العنف
ُعنف بدين

اغتصاب )كامل(
عنف جنيس آخر

نفيس/عاطفي
أمور أخرى )الرجاء التحديد(

مرتِكب اجلريمة
العشري 
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أحد أفراد األرسة ىف املنزل
أحد أفراد األرسة/املعارف الذين يعيشون يف أماكن أخرى

شخص غريب
مة لكافة الناجيات التقييامت والرعاية الرسيرية املقدَّ

دعم اخلط األول
تقدير السالمة

رعاية اإلصابات واجلروح
العالج الوقائي من الكّزاز

أمور أخرى

%العدد

تقديم رعاية إضافية للناجيات من االغتصاب اللوايت 
خضعن للفحص يف غضون 72 أو 120 ساعة 

الفحص البدين الشامل والتناسيل
وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ

اختبار احلمل
اإلجراءات االتقائية بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشي

اختبار فريوس نقص املناعة البرشي
الوقاية/العالج من العدوى املنقولة جنسيًا

أدلة الطب الرشعي التي تم مجعها
أمور أخرى

اإلحاالت الطبية
الرعاية الرسيرية يف مرفق من مستوى أعىل

التدخل يف حاالت األزمات/املشورة
الرشطة

املأوى أو السكن
املساعدة القانونية

 خدمات محاية األطفال 
دعم سبل العيش

أمور أخرى
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إرشادات
يف كل صف معني، مثل “إفصاح/تبليغ العميلة عن تعرضها للعنف”،   .1

ِضْف عدد حاالت الدخول الواردة يف نموذج التسجيل أو نامذج التبليغ 
التي حتمل هذا الرمز أو كلمة “نعم”. ادخل هذا الرقم يف عمود “العدد” 

هلذا الصف.

امجع األرقام املوجودة يف كل صف حتت فئة واحدة. )ُتكتب صفوف   .2
الفئات بحروف داكنة، عىل سبيل املثال، »التبليغ«( اكتب املجموع يف 

عمود »العدد«.

اقسم الرقم املوجود يف كل صف عىل الرقم املوجود يف صف الفئة. ادخل   .3
النسبة املئوية الناجتة يف العمود “%” من هذا الصف املحدد.

مثال: توجد معلومات عن »التبليغ« لـ 25 عميلة. وقد أبلغت 5 عميالت 
ضهن للعنف أو أفصحن عنه. اقسم 5 عىل  من أصل 25 عميلة عن تعرُّ

“التبليغ”. “%” يف صف  25 = 20% أدخل “20” يف العمود 

تيسري أنشطة رصد الربامج
جيب إدماج الرصد والتقييم يف الربامج القائمة للتصدي للعنف ضد املرأة 

وعدم اعتبارمها نشاطني منفصلني. ومن املهم ختصيص موارد للرصد 
والتقييم، وإدراج بند رصيح يف امليزانية لألنشطة ذات الصلة. وتشمل هذه 

األنشطة ذات الصلة إنشاء نظام جلمع البيانات والتبليغ بشأهنا وتدريب 
املوظفني عىل توثيق البيانات والتبليغ عنها، وحتليل البيانات ونرشها من أجل 

حتسني اخلدمات.
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اخلصوصية والرسية يف مجع البيانات ومشاركتها والتبليغ بشأهنا 
تعترب اخلصوصية والرسية والسالمة مبادئ أساسية )انظر امللحق 11، 
الصفحة 155( يتعني النظر فيها عند وضع ُنُظم للمعلومات الصحية 

د لتوثيق حاالت العنف ورصد الربامج. ويكتيس تنفيذ هذه املبادئ  والرتصُّ
ض للمزيد من األذى يف صورة وصم  أمهية بالنسبة حلامية العميل من التعرُّ

أو متييز أو انتقام من جانب اجلاين.

َضع سياسة للخصوصية والرسية حتدد ما ييل:
الشخص الذي سيضطلع بمسؤولية مجع وتسجيل املعلومات  •

مكان وكيفية مجع املعلومات وتسجيلها  •

كيفية حفظ املعلومات  •

األشخاص الذين سيتاح هلم الوصول إىل املعلومات، بام يف ذلك   •
املعلومات التي سيتم تقاسمها داخل املرفق الصحي أو مع أطراف ثالثة 

مي اخلدمات اآلخرين يف شبكة اإلحالة( )مثل ُمقدِّ
رضورة احلصول عىل موافقة النساء قبل تقاسم أي معلومات،   •

وإبالغهن بحدود الرسية حيثام انطبق ذلك )عىل سبيل املثال، يف حالة 
التبليغ اإللزامي(

وإذا ما ُأعطيت املرأة أي سجالت طبية لتصطحبها إىل املنزل، فيجب   •
عدم ذكر أية معلومات بشأن جتربتها مع العنف.

3.9 إجراء تقييم

يشمل التقييم إجراء تقييم دوري ومتعمق لألداء والتقدم املحرز نحو حتقيق 
األهداف، سواء للربنامج ككل أو جلانب رئييس منه.
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ومن شأن التقييم تيسري حتسني اجلودة من خالل طرح األسئلة التالية:

ما هو التقدم الذي نحرزه؟ عىل سبيل املثال:  .1

التي قررنا اختاذها؟ هل اختذنا اإلجراءات   •

مًا؟ كم نبعد عن األهداف التي حددناها؟ هل نحرز تقدُّ  •

مًا نحو حتقيقها يف حدود اإلطار  هل حققنا األهداف أو أحرزنا تقدُّ  •
الزمني وامليزانية/املوارد املقررة ؟

كيف سنعرف إذا كان التغيري لألحسن أم ال )أي، ما هي البيانات التي   .2
جيب أن نجمعها(؟ عىل سبيل املثال:

هل أسفرت التدخالت عن حدوث تغيري يف احلصائل بالنسبة   •
للمرأة؟

النساء؟ النظام الصحي إىل دعم  هل أدت استجابة   •

هل أسهمت يف أي وقوع أية عواقب ضارة غري مقصودة بالنسبة   •
للمرأة؟

هل دعمت املوظفني؟  •

ما هي التغيريات التي يمكن أن نجرهيا والتي ستؤدي إىل حدوث حتسن؟   .3

تقتيض عمليات التقييم عادة مجع البيانات يف بداية اخلدمة أو الربنامج )أي   
البيانات األساسية( ثم عند املراحل الرئيسية خالل الربنامج. عىل سبيل 

املثال:

الرامية إىل التصدي للعنف ضد  بعد مرور عام عىل تقديم اخلدمات   •
ن كبري يف هذا الصدد املرأة، أو حدوث حتسُّ

•  قبل التوسع يف أي برنامج أو خدمة يف إحدى املراحل التجريبية

التمويل •  يف هناية فرتة 

ويتمثل أحد الُنهج املتَّبعة يف إجراء التقييامت يف وضع معايري لضامن اجلودة 
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مي الرعاية الصحية  )مثل توافر األماكن اخلاصة واملنتجات الطبية ومقدِّ
بني( وقياس التقدم املحرز وفقًا لتلك املعايري باملقارنة مع خط البيانات  املدرَّ

األساسية1.

4.9 استخدام املعلومات لتحسني اخلدمات

جيب استخدام بيانات الرصد والتقييم الستعراض وتتبع أداء النظام الصحي، 
وإدخال حتسينات يف جمال تقديم اخلدمات عىل النحو التايل:

القائمة أو االسرتشاد هبا يف  تنقيح أو تعديل خططك اخلاصة باخلدمات   •
اخلطط اخلاصة بتوسيع اخلدمات؛

موافاة موظفيكم بمالحظاتك بشأن النتائج املستقاة من رصد الربامج   •
ومناقشة سبل االرتقاء بجودة تقديم اخلدمات معهم؛ 

إليها يف املجتمع املحيل، ومناقشة  التي تتوصل  النتائج  مشاركة أو نرش   •
سبل اجراء حتسينات نوعية مع أفراد املجتمع املحيل، بام يف ذلك املنظامت 

النسائية  واملؤسسات اخلدمية يف القطاعات األخرى وقادة املجتمع؛
تنقيح الربوتوكوالت أو إجراءات التشغيل املعيارية؛  •

التدريب ملقدمي الرعاية الصحية؛ توفري املزيد من   •

البنية األساسية الالزمة لتقديم اخلدمات وتعزيز مسارات اإلحالة. حتسني   •

 Gender-based violence health services quality assurance tool (JHPIEGO انظر  1
CDC and WHO، يصدر قريبًا(
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الفصل )10(:

االستعداد لتوسيع النطاق
يتناول هذا الفصل اإلجراءات الرئيسية الرامية إىل:

تصميم وختطيط عملية توسيع النطاق يف استجابة النظام الصحي للعنف   
ضد املرأة بغية التأثري عىل الصعيد الوطني. 

ويتطلب توسيع النطاق بذل جهود مدروسة لزيادة أثر االبتكارات التي 
اخُتربت بنجاح لتفيد املزيد من الناس وملواصلة حتسني السياسات والربامج. 

ويمكن لتوسيع النطاق أن يشمل إضفاء الطابع املؤسيس عىل تدخل أو 
خدمه معينة من خالل إجراء تغيريات يف النظام الصحي عىل النحو املحدد يف 
الفصول من 3 إىل 9 من هذا الدليل. وقد يشمل أيضًا توسيع نطاق اخلدمات 
اجلديدة أو التي جرى حتسينها لتشمل جماالت جديدة، وهو ما يركز عليه هذا 
الفصل. ومن املهم التخطيط منذ البداية لالختبار التجريبي وتوسيع النطاق. 

ويمكن امليض يف توسيع نطاق اخلدمات الصحية املناسبة للنساء اللوايت 
يتعرضن للعنف يف اجتاهات خمتلفة -مثل:

ذة يف منطقة جتريبية إىل إضافة  من جمموعة خمتارة من التدخالت املنفَّ  •
تدخالت جديدة؛

من مناطق االختبار التجريبي إىل جمتمعات حملية مماثلة؛  •
من مقاطعة إىل مقاطعات أخرى؛  •

من املناطق املكتظة بالسكان أو املناطق احلرضية إىل املناطق الريفية أو التي   •
تقل فيها الكثافة السكانية؛

النظام الصحي )مثاًل من مستشفيات  من املستويات األعىل إىل األدنى يف   •
اإلحالة/التعليم العايل إىل عيادات الصحة األولية(؛

من القطاع األهيل إىل القطاع العام.  •
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1.10 تصميم وختطيط توسع النطاق يف استجابة النظام 
الصحي للعنف ضد املرأة

ينطوي التخطيط من أجل توسيع نطاق اخلدمات الواعدة لتشمل مواقع 
جديدة عىل تقييم مدي سهولة مواءمة هذه اخلدمات مع املواقع اجلديدة، 

ومدى جاهزية هذه املواقع الستيعاب تلك املامرسات اجلديدة )انظر األداة 
)1.10( أدناه(.

جية1 أسئلة تدرُّ
بحاجة إىل النعمالسؤال 

مزيد من 
املعلومات

هل هناك فجوة حتتاج إىل معاجلتها )عىل سبيل   .1
املثال، فجوة يف تغطية اخلدمات املتاحة(؟

هل جيري السعي للحصول عىل مدخالت حول   .2
توسيع نطاق اخلدمات/التدخالت من طيف 

من أطراف املصلحة )مثل راسمي السياسات، 
مي خدمات الرعاية الصحية، واملنظامت  ومقدِّ

غري احلكومية(؟

هل يدرك أصحاب املصلحة األساسيون أمهية   .3
وجود بيِّنات بالنسبة جلدوى التدخل التجريبي 

وحصائله قبل تنفيذ توسيع النطاق؟

هل تم اختبار التدخل/اخلدمة جتريبياًّ يف خمتلف   .4
البيئات االجتامعية-الثقافية واجلغرافية ؟

 Beginning with the end in mind: planning pilot projects 1  املصدر مقتبس من
 and other programmatic research for successful scaling up (WHO and

ExpandNet, 2011(.

األداة 1.10
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بحاجة إىل النعمالسؤال 
مزيد من 
املعلومات

هل روعي السياق االجتامعي-الثقايف واجلغرايف   .5
يف خطة التوسيع ؟

هل هناك حاجة إىل إجراء تغيريات يف السياسات   .6
والربوتوكوالت واألدوات؟

هل هناك استعداد لدعم االرتقاء باخلدمات   .7
مة يف املواقع املختارة؟ )انظر األداة )2.3(،  املقدَّ

الصفحة 31(

هل ستتاح املوارد البرشية والتقنية واملالية عىل   .8
نحٍو كاٍف أثناء عملية توسيع النطاق؟

هل هناك تعاون مع املمولني والرشكاء التقنيني   .9
لبناء قاعدة عريضة من الدعم املايل والتقني يف 

سبيل توسيع النطاق؟

10. هل هناك خطة وآليات )مثل املؤرشات ونظم 
املعلومات الصحية( لرصد وتقييم التقدم امُلحَرز 

واالرتقاء باجلودة أثناء عملية توسيع النطاق؟

نصائح لتوسيع النطاق
د املامرسات الواعدة يف جمال اخلدمات الصحية للنساء اللوايت يتعرضن  حدِّ  •

للعنف.
جّرب املامرسات الواعدة عىل نطاق صغري، وارصد تنفيذها وقم   •

بمواءمتها يف ضوء النتائج.
مو اخلدمات وطّبقها يف أماكن  التي قام هبا مقدِّ اعرتف باملواءمات املفيدة   •

أخرى.



114

النطاق يف منطقة قادرة عىل االستيعاب وهبا منارصون  ابدأ عملية توسيع   •
للقضية.

النظر يف السياق املحيل والعقبات املحتملة التي سوف تواجهها.  •
ع نطاق اخلدمات تدرجيياًّ لتغطي مناطق جديدة، مع رصد ومواءمة  وسَّ  •

النهج باستمرار يف ضوء النجاحات التي حتققت واإلخفاقات.
تباَدل املامرسات اجليدة والدروس املستقاة من أحد املواقع مع تلك يف   •

م والدعم باالعتامد  املواقع أو املرافق الصحية املجاورة؛ مما يؤدي إىل التعلُّ
عىل األقران.
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امللحق 1. مرسد املصطلحات1 
تعد التعاريف الواضحة مهمة لتقدير العنف الُممارس، ولكي يفهم املوظفون 

املصطلحات املناسبة ويستخدموهنا. كام تكتيس التعاريف الواضحة أمهية 
لوضع السياسات والربوتوكوالت.

يشري دعم اخلط األول إىل احلد األدنى من الدعم )الدعم النفيس أساسًا( 
والتحقق من التجربة، اللذان ينبغي أن حتصل عليهام مجيع النساء اللوايت 

م الرعاية الصحية )أو غريه(. وهو يتشارك  يكشفن عن االعتداء اجلنيس ملقدِّ
يف العديد من العنارص مع »اإلسعافات األولية النفسية«2 يف سياق حاالت 

الطوارئ التي تشمل التجارب املؤملة.

النظام الصحي يشري إىل مجيع األنشطة التي يكون غرضها األسايس 
تعزيز الصحة و/ أو استعادهتا و/أو املحافظة عليها؛ وتنظيم األشخاص 

واملؤسسات واملوارد معًا طبقًا لسياسات معتمدة من أجل حتسني صحة 
السكان املستفيدين من اخلدمات املقدمة، مع االستجابة يف الوقت نفسه 

لتوقعات الناس املرشوعة ومحايتهم من تكاليف اعتالل الصحة عن طريق 
جمموعة شتى من األنشطة3.

يشري عنف العشري إىل العنف واإليذاء الذي تتعرض له املرأة يف الوقت احلايل 
أو تعرضت له يف وقت سابق من قبل عشري حايل أو سابق )زوجها أو صديقها 

أو حبيبها(.  وقد تعاين املرأة من عدة أنواع من العنف عىل يد رشيكها الذكر: 
العنف البدين، والعنف اجلنيس، واإليذاء العاطفي/النفساين.

 Responding to ما مل ُيذكر خالف ذلك، فإن التعاريف الواردة يف هذا املرسد مستمدة من  1
intimate partner violence and sexual violence against women: clinical and 

policy guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 (http:// apps.who.
int/iris/bitstream/106659789241548595/1/85240/_eng.pdf).

 Psychological first aid: guide for field workers. Geneva: World Health  2
Organization2011 ؛ (http://www.who.int/mental_health/publications/ guide_

field_workers/en/).
 The world health report 2000 – Health systems: improving performance.  3

 Geneva: World Health Organization; 2000 (http://www.who.int/whr/2000/en/
whr00_en.pdf?ua=1).
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النامذج املنطقية هي األداة املساعدة التي يكثر استخدامها لتخطيط التدخالت 
وتنفيذها وتقييمها4. ويستند النموذج املنطقي إىل سلسلة من االفرتاضات 
السببية املنطقية التي ستؤدي إىل احلصائل املرجوة إذا ما ُنفذت عىل النحو 

املتوخى.

يشري اإلبالغ اإللزامي إىل ترشيع أقرته بعض البلدان أو الدول ويقتيض أن 
يقوم األفراد أو أفراد معينني، مثل مقدمي الرعاية الصحية باإلبالغ )عادة إىل 
الرشطة أو النظام القانوين( عن وقوع أي من حوادث العنف املنزيل أو عنف 

دة أو مشتبه فيها. ويف كثري من البلدان ينطبق اإلبالغ  العشري، سواء كانت مؤكَّ
اإللزامي أساسًا عىل إيذاء األطفال وإساءة معاملة القرّص، ولكن يف حاالت 

أخرى تم توسيع نطاقه ليشمل اإلبالغ عن عنف العشري.

يشمل العنف البدين أفعااًل مثل الصفع واخلبط والركل والرضب املربح 
والدفع واخلنق واالعتداء باستخدام أسلحة.

العنف اجلنيس هو أي فعل جنيس، أو حماولة للحصول عىل فعل جنيس، أو أية 
تعليقات أو متهيدات جنسية غري مرغوب فيها أو أية أعامل ترمي إىل االجتار 
هة ضد جنسه باستخدام اإلكراه يقرتفها  بجنس الشخص أو أية أعامل موجَّ

شخص آخر مهام كانت العالقة القائمة بينهام ويف أي مكان، بام يف ذلك املنزل 
والعمل، عىل سبيل املثال ال احلرص. ويشمل ذلك االعتداء اجلنيس الذي 

يعرف عىل أنه إيالج القضيب أو أي جزء آخر من اجلسم أو أداة أخرى يف 
الفرج أو الرشج باستخدام القوة البدنية أو باإلكراه5.

الربوتوكوالت املعيارية، أو إجراءات التشغيل املعيارية تصف عادة سلسلة 
من اخلطوات التي جيب اتباعها لتوجيه عملية تقديم اخلدمات، مثل اخلطوات 

الالزم اختاذها يف الزيارة األوىل للعميلة أو خطوات الفحص البدين أو 
اإلجراءات الطبية. وتدعم الربوتوكوالت/ إجراءات التشغيل املعيارية تقديم 

 Results-based management handbook: harmonizing RBM concepts and  4
 approaches for improved development results at country level. New York:

Development Group; 2011 (https://undg.org/wp-content/ uploads/2016/10/
UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf).

 The world report on violence and health. Geneva: World Health Organization;  5
2002 (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_

report/en/).
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رعاية صحية تتسم بالفعالية واألمان واجلودة وتقوم عىل االحرتام واالتساق 
بني مجيع املواقع وبمرور الوقت. كام أهنا تعد مفيدة كأدوات تدريبية.

ف التغطية الصحية الشاملة بأهنا ضامن أن اخلدمات الصحية امُلعّززة  تعرَّ
والوقائية والعالجية والتأهيلية وامللّطفة التي تالئم االحتياجات وتتسم 

باجلودة الالزمة لتكون فّعالة والتي ال تعّرض املستخدم لصعوبات مالية، 
متاحة جلميع الناس ويمكنهم استخدامها. ولالقرتاب من بلوغ التغطية 

الصحية الشاملة، يتطلب متويل الصحة مجع األموال، واحلد من احلواجز املالية 
التي حتول دون احلصول عىل الرعاية، وختصيص مبالغ أو استخدامها لتعزيز 

الكفاءة واإلنصاف1.

العنف ضد املرأة هو أي عمل من أعامل العنف القائم عىل نوع اجلنس الذي 
يؤدي، أو من املرجح أن يؤدي إىل األذى اجلسدي أو اجلنيس أو النفيس أو 
معاناة املرأة. ويشمل ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه األعامل أو اإلكراه أو 
احلرمان التعسفي من احلرية، سواء كان ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة2.

الرعاية التي تركز عىل املرأة تشري إىل اخلدمات التي يتم تقديمها بطريقة حترتم 
رغبات املرأة وخياراهتا واستقالليتها؛ وتصون كرامتها؛ وتراعي احتياجاهتا 
ووجهات نظرها؛ وحترتم وتعزز حقها يف اخلصوصية والرسية واملوافقة عن 

علم. وهي تستند إىل مبادئ حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني.

 Universal heath coverage: World Health Organization (http://www.who.int/  1
 healthsystems/universal_health_coverage/en).

  United Nations General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence  2
 Against Women. New York: United Nations; 1993 (http://www.un.org/

documents/ga/res/48/a48r104.htm).
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امللحق 2. مسارات الرعاية يف حالة 
االعتداءات اجلنسية وعنف العشري1
مسار الرعاية األولية بعد االعتداء اجلنيس

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

إصابات حتتاج إىل 
رعاية عاجلة؟

حاالت ثبت
أهنا حتتاج إىل عالج؟

يف غضون 72 ساعة 
من االعتداء؟

يف غضون 5 أيام؟

توفري الوقاية/العالج من العدوى املنقولة جنسياًّ

إيداع العميلة يف املستشفى

تقديم العالج

العالج أو اإلحالة

تقديم العالج الوقائي بعد التعرض 
لفريوس نقص املناعة البرشي

توفري وسائل منع احلمل 
يف حاالت الطوارئ

دعم اخلط األول:
ق اإلنصات، االستفسار، التحقُّ

التخطيط للمتابعة بعد مرور أسبوعني، 
وشهر، وثالثة أشهر، وستة أشهر

دعم اخلط األول
ضامن السالمة وإعداد اخلطة

الدعم - ربط العميلة باخلدمات 
املجتمعية والصحية

تسجيل التاريخ املَريض
هل يشمل الفحص البدين الشامل فحص 

اجلهاز التناسيل والرشج.
تقييم احلالة االنفعالية.

1 Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence. 
Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/ reproductivehealth/
publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/).



130

مسار الرعاية لضحايا عنف العشري

نعم

نعم

ال

هل تم حتديد العنف؟*

هل تم االعرتاف/
اإلفصاح عن العنف؟

اطلعها عىل اخلدمات   •
م هلا معلومات عن أثر  قدِّ  •

العنف عىل الصحة واألطفال
اعرض عليها زيارة متابعة  •

دعم اخلط األول:
أنصت

استعِلم
ق حتقَّ

عزز السالمة
ادعم

م الرعاية يف ضوء الظروف  قدِّ
التي أتت هبا إليك

وقم باإلحالة كذلك إىل خدمات 
الدعم املجتمعي املتاحة

هل 
توجد حالة مرضية

 نفسية حمددة؟

ُقم باإلحالة لتلقي عالج حمدد، 
إن أمكن

* بعض النساء قد حيتجن رعاية 
طارئة إلصاباهتن. اتبع إجراءات 

الطوارئ املعيارية
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امللحق 3. نموذج جدول أعامل التدريب
ملحوظة: يقدم هذا امللحق جدواًل نموذجياًّ للتدريب أثناء اخلدمة ملقدمي 
الرعاية الصحية ومديري اخلدمات الصحية. ويتطلب املحتوي األسايس 

لتدريب مقدمي الرعاية الصحية يومني عىل األقل )عىل أساس 6 ساعات 
يف اليوم(. ومن الناحية املثالية، تتطلَّب تغطية كافة املحتويات، بام يف ذلك 

اجللسات التكميلية، ثالثة أيام. كام حيتاج املحتوى األسايس ملديري اخلدمات 
الصحية يومني. ويف اليوم األول، يمكن ملقدمي الرعاية الصحية ومديري 

اخلدمات الصحية أن يشاركوا معًا. ويف اليوم الثاين، سيتعني إقامة جلسات 
موازية للكادرين استنادًا إىل أدوارمها ومهامهام املختلفة. وفيام ييل املوارد 

الالزمة للتدريب:

ضن لعنف الرشيك احلميم أو للعنف  الرعاية الصحية للنساء الاليت تعرَّ  •
اجلنيس: دليل رسيري )منظمة الصحة العاملية 2014(؛ 1

أثناء اخلدمة للتدريب ملقدمي الرعاية الصحية )منظمة  التدريب  منهج   •
الصحة العاملية، يصدر قريبًا(؛

ه ملديري اخلدمات الصحية يف  وهذا الدليل، فيام يتعلق بمحتواه املوجَّ  •
اليوم الثاين.

1 Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence: a 
clinical handbook. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://apps.who. int/
iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf).
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رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى

اليوم األول: اجللسا
ت 

فئا
ني

املشارك
30 دقيقة

ب.
ت ما قبل التدري

التسجيل واستبيانا
 •

ت
مجيع الفئا

30 دقيقة
االفتتاح

ب.
ت الرتحي

كلام
 •

ني.
ف باملشارك

التعري
 •

ت وقواعد العمل.
التوقعا

 •
ب وغاياته.

ف التدري
هد

 •
ب.

ت ما قبل التدري
استبيانا

 •

ت
مجيع الفئا

1
15 دقيقة

التوجه 
ضد املرأة؟

ف 
صدي للعن

ب الت
ملا جي

 •
صحة؟

ما هو دور قطاع ال
 •

ف ضد املرأة؟
ت التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية يف التصدي للعن

وما هي العقبا
 •

ت
مجيع الفئا

2
30 دقيقة

ضد املرأة
ف 

نظرة عامة عىل العن
ب.

ف، واحلجم، وعوامل اخلطر، والعواق
فهم التعاري

 •
ت املتاحة لتوجيه استجابة.

ت الوطنية واملوارد واألدوا
ني والسياسا

معرفة القوان
 •

ت
مجيع الفئا
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رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى )تابع(

اليوم األول: اجللسا
ت 

فئا
ني

املشارك

3
60 دقيقة

ت
ب الناجيا

جتار
صول عىل الرعاية.

فهم العوائق التي تواجهها املرأة يف سبيل احل
 •

ت
مجيع الفئا

4
90 دقيقة

ت
ت التي تؤثر عىل رعاية الناجيا

ت واملعتقدا
صورا

الت
صة عىل توفري الرعاية.

ت اخلا
فهم كيفية تأثري املعتقدا

 •
ني احلقائق واألساطري.

التمييز ب
 •

ت
مجيع الفئا

5
30 دقيقة

 املبادئ التوجيهية
فهم املفاهيم واآلثار العملية لتوفري الرعاية التي تركز عىل املرأة.

 •
ت

مجيع الفئا

6
45 دقيقة

ف
م اخلدمة والناجية من العن ني مقدِّ

صال ب
ت االت

مهارا
ض.

صل الفعال مع املري
ت االستامع النشط والتوا

ني مهارا
حتس

 •
ت

مجيع الفئا

رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى

اليوم الثاين: اجللسا
ت 

فئا
ني

املشارك
15 دقيقة

ض اليوم األول
استعرا

ت
مجيع الفئا

جلسة 
موازية 7أ

90 دقيقة
ف العشري

ت من عن
ف عىل الناجيا

ُّ التعر
ف العشري؟

ف يمكن السؤال عن عن
كي

 •
مو خدمات  ُمقدِّ

الرعاية



134

رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى )تابع(

اليوم الثاين: اجللسا
ت 

فئا
ني

املشارك
جلسة 
موازية 

ب
7

90 دقيقة
صحية

ت ال
ني جاهزية اخلدما

حتس
ت.

تقييم جاهزية تقديم اخلدما
 •

تعزيز اإلرادة السياسية.
 •

ض الدعوة والتخطيط.
ت ألغرا

استخدام البيانا
 •

مديرو 
ت 

اخلدما
صحية

ال

جلسة 
موازية 

8أ

 120
دقيقة

ق وتعزيز السالمة  ت والتحقُّ
ت واالستعالم عن االحتياجا

صا
دعم اخلط األول: اإلن

وتوفري الدعم )اجلزء األول(
فهم معنى دعم اخلط األول وأمهيته

 •
ق. ت، واالستجابة بالتحقُّ

ف، والسؤال عن االحتياجا
ت بتعاط

ت اإلنصا
ممارسة مهارا

 •

مو  ُمقدِّ
ت 

خدما
الرعاية

جلسة 
موازية 

ب
8

 120
دقيقة

ت   
تعزيز تقديم اخلدما

ت.
ت التشغيل املعيارية والربوتوكوال

مواءمة وتطبيق إجراءا
 •

ت.
ف اخلدما

ضع خطط العمل وتقدير تكالي
و

 •
صحية.

ني قدرة القوة العاملة ال
حتس

 •

مديرو 
ت 

اخلدما
صحية

ال

جلسة 
موازية 

9أ

 120
دقيقة

ق وتعزيز السالمة  ت والتحقُّ
ت واالستعالم عن االحتياجا

صا
دعم اخلط األول: اإلن

وتوفري الدعم )اجلزء الثاين(
إجراء تقييم السالمة والتخطيط/الدعم.

 •
صول عىل الدعم؟

ف يمكن اإلحالة للح
أين وكي

 •

مو  ُمقدِّ
ت 

خدما
الرعاية
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رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى )تابع(

اليوم الثاين: اجللسا
ت 

فئا
ني

املشارك
جلسة 
موازية 

ب
9

 120
دقيقة

ت
تعزيز تقديم اخلدما

تعزيز البنية التحتية وتوافر السلع.
 •

ضوع للمساءلة أمامه.
رشاك املجتمع املحيل واخل

إ
 •

ت.
صد وتقييم اخلدما

ر
 •

املديرون 
صحيون

ال

10
30 دقيقة

ت
ك: التنسيق واإلحاال

ف بيئات
اعر

ت لإلحالة.
ت للتنسيق ومسارا

إنشاء آليا
 •

ت
مجيع الفئا

11
30 دقيقة

ضد املرأة
ف 

توثيق العن
؟ ضد املرأة أمرًا مهامًّ

ف 
ملاذا يعد توثيق العن

 •
صة بالتوثيق؟

ما هي املبادئ التوجيهية اخلا
 •

ت؟
ل املعلوما

َّ ف وأين ينبغي أن تسج
كي

 •

ت
مجيع الفئا

رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى

ث: اجللسا
اليوم الثال

ت 
فئا

ني
املشارك

15 دقيقة
ض اليوم الثاين

  استعرا
مو خدمات  ُمقدِّ

الرعاية
12

45 دقيقة
يس

ت من االعتداء اجلن
رسيرية للناجيا

توفري الرعاية ال
ب التمثييل(.

ص الطبي )التدري
يض والفح

تسجيل التاريخ املََر
 •

توفري العالج ومتابعة الرعاية.
 •

مو خدمات  ُمقدِّ
الرعاية
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رقم 
اجللسة

الزمن
ت واملحتوى )تابع(

ث: اجللسا
اليوم الثال

ت 
فئا

ني
املشارك

13
30 دقيقة

صحية
الرعاية الذاتية ملقدمي الرعاية ال

صول إىل الدعم.
الو

 •
ت.

إدارة الذا
 •

مو  ُمقدِّ
ت 

خدما
الرعاية

14
30 دقيقة

اخلتام
ضع التنفيذ.

ب مو
ضع التدري

ت التالية لو
اخلطوا

 •
ت ختامية.

مالحظا
 •

ب والتقييم.
تقييم ما بعد التدري

 •

ت
مجيع الفئا

رقم 
اجللسة

الزمن
ضافية

ت إ
جلسا

ت 
فئا

ني
املشارك

15
30 دقيقة

صحة النفسية
ضافية لل

الرعاية اإل
صدمة.

ت ما بعد ال
ضطرابا

ض ا
ب وانتشار أعرا

تقييم االكتئا
 •

مو خدمات  ُمقدِّ
الرعاية

16
30 دقيقة

يس
ت االعتداء اجلن

رشعي يف حاال
ص الطبي ال

مبادئ الفح
رشعي؟

ب ال
ت الط

ِّنا ني مجع بي
متى يتع

 •
ص.

صائح إلجراء عملية الفح
ن

 •
ل إليها.

ُّ توثيق النتائج التي تم التوص
 •

مو  ُمقدِّ
ت 

خدما
الرعاية

17
45 دقيقة

رشي   
ص املناعة الب

س نق
رسة وفريو

ضافية املتعلقة بتنظيم األ
الرعاية اإل

ت منع احلمل.
رس اإلنجايب وخيارا

صدي للق
الت

 •
ف.

رشي يف سياق العن
ص املناعة الب

س نق
التصدي ملسألة اإلفصاح عن اإلصابة بفريو

 •

مو خدمات  ُمقدِّ
الرعاية
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ق  امللحق 4. دور مسؤول اتصال أو منسِّ
حاالت العنف ضد املرأة: اختصاصات 

نموذجية للوصف الوظيفي 
املهارات

اإلملام بنظام الرعاية الصحية.  •

التعامل مع البيانات الصحية، أعامل  مهارات اإلدارة )أعامل املرشوع،   •
اللجنة، كتابة التقارير(.

العمل بشكٍل جيد مع موظفي الرعاية الصحية واملجتمع املحيل.  •
املسؤوليات

رفع التقارير إىل اإلدارة العليا يف وزارة الصحة بشأن هذه املسؤوليات:
العمل عن كثب مع الفريق العامل املعني بالرعاية الصحية للنساء اللوايت   •

يتعرضن للعنف من أجل دعم تنفيذ خطة العمل واإلرشاف عليه؛
التقدم املحرز يف األنشطة  إعداد تقارير منتظمة للفريق العامل عن   •

وحصائلها؛
إدارة خطة تدريب العاملني الصحيني؛  •

مجع وحتليل البيانات املتعلقة بالنساء اللوائي يلتمسن الرعاية واخلدمات   •
التي يتلقينها؛

ضامن أن يكون املوظفون عىل بينة من الربوتوكوالت وأن يكون لدهيم   •
آلية لإلرشاف؛

النوعية )مثل استعراض احلاالت( واإلبالغ  ضامن تنفيذ أنشطة حتسني   •
عنها عىل فرتات منتظمة؛

املسامهة يف االستجابة متعددة القطاعات للعنف ضد املرأة عن طريق متثيل   •
وزارة الصحة يف األفرقة العاملة املتعددة القطاعات؛
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التشبيك مع املنظامت الوطنية واإلقليمية والدولية واملنظامت املانحة من   •
أجل تقديم حتديثات دورية عن التقدم املحرز يف تنفيذ الربنامج ودعم 

االتساق يف مجيع املجاالت؛

دعم إعداد مواد التدريب واالتصال.  •
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امللحق 5. نموذج الختصاصات فرقة العمل 
ه استجابة  أو الفريق العامل الذي سيوجِّ

النظام الصحي للعنف ضد املرأة
ملحوظة: عماًل عىل زيادة الكفاءة وتعزيز الرعاية املتكاملة، يمكن للفريق 

العامل أن يضطلع بمسؤولية التصدي للعنف ضد املرأة وإساءة معاملة 
األطفال وإمهاهلم.

األدوار واملسؤوليات

الدعوة إىل استجابة النظام الصحي للعنف ضد املرأة ومنارصهتا.  •

دعم وضع خطط العمل والسياسات والربوتوكوالت املتعلقة باستجابة   •
النظام الصحي للعنف ضد املرأة.

البيانات املتعلقة بالصحة بشأن العنف ضد املرأة. دعم تطوير نظم رصد   •

دعم تعبئة املوارد من أجل اخلدمات وختصيص املوارد، بام يف ذلك املوارد   •
البرشية واملالية والتقنية.

وضع خطة لتعزيز القدرات من أجل التصدي للعنف ضد املرأة.  •

تيسري التنسيق والتعاون املتعدد القطاعات مع الدوائر واملنظامت األخرى   •
خارج القطاع الصحي.

النظام الصحي يف التصدي  العليا بشأن أداء  تقديم تقرير إىل اإلدارة   •
للعنف.

األعضاء
الدائم لشؤون الصحة أو مدير الصحة العامة؛ السكرتري   •

مدير خدمات املستشفى؛  •

ممثل من تعزيز الصحة أو الشؤون االجتامعية؛  •
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ممثلون عن املوظفني الطبيني واملمرضني العاملني يف اخلدمات الرئيسية   •
)مثل قسم الطوارئ، وقسم أمراض النساء والتوليد، والرعاية قبل 

الوالدة، والصحة اإلنجابية، والقبالة، والصحة النفسية، والصحة العامة، 
وطب األطفال(؛

أفراد املجتمع املحيل؛  •

ممثلو املنظامت غري احلكومية العاملة يف جمال العنف ضد املرأة.  •
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امللحق 6. استامرة نموذجية لدليل اإلحالة
ت

االحتياجا
اسم الوكالة/مسؤول 

صال 
االت

ت االتصال
بيانا

مسؤول 
املتابعة

االستامرة

ضحية/وحدة محاية 
حمامي ال

صائي اجتامعي(
رسة/أخ

األ
ف: 

اهلات
الربيد اإللكرتوين:

ت/تقديم املشورة/
مركز األزما

ف:
اهلات

 الربيد اإللكرتوين:
ت الدعم

جمموعا
ف:

اهلات
 الربيد اإللكرتوين:

صحة النفسية
رعاية ال

ف:
اهلات

 الربيد اإللكرتوين:
صحة اإلنجابية

رعاية ال
ف:

اهلات
 الربيد اإللكرتوين:

ت املختربية
اخلدما

ف: 
اهلات

الربيد اإللكرتوين:
رعاية الطفل

ف: 
اهلات

الربيد اإللكرتوين:
ت محاية األطفال 

 خدما
ف: 

اهلات
الربيد اإللكرتوين:

رشطة
ال

ف: 
اهلات

الربيد اإللكرتوين:
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... تابع 

ت
االحتياجا

اسم الوكالة/مسؤول 
صال 

االت
ت االتصال

بيانا
مسؤول املتابعة

االستامرة

رشعي
ب ال

الط
ف: 

اهلات
الربيد اإللكرتوين:

املأوى/املسكن
ف: 

اهلات
الربيد اإللكرتوين:

املساعدة املالية
ف: 

اهلات
الربيد اإللكرتوين:

املساعدة القانونية
ف: 

اهلات
الربيد اإللكرتوين:

ش/العاملة
سبل العي

ف: 
اهلات

الربيد اإللكرتوين:
]أمور أخرى[

ف: 
اهلات

الربيد اإللكرتوين:
]أمور أخرى[

ف: 
اهلات

الربيد اإللكرتوين:
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امللحق 7. إعداد مذكرة التفاهم:

ما هي مذكرة التفاهم؟
يمكن تيسري التنسيق واإلحاالت من خالل عقد اتفاقات رسمية أو 

غري رسمية. وتشمل االتفاقات الرسمية مذكرات التفاهم، ومذكرات 
االتفاق، وخطابات االتفاق، واملبادئ التوجيهية أو السياسات املشرتكة 
بني الوكاالت. ومذكرة التفاهم هي اتفاق بني منظمتني أو أكثر للتعاون 

يف جمال تقديم اخلدمات أو املسؤولية املالية أو غري ذلك من املسؤوليات. 
وهو اتفاق غري ملزم بني املنظامت، وليس عقدًا قاباًل لإلنفاذ قانونًا. 

ويمكن إرشاك ممثلو إدارة املرافق الصحية، بمن فيهم املسؤولون عن 
املسائل القانونية واملالية )حيثام كان ذلك مناسبا(، يف عملية التفاوض 

بشأن مذكرة التفاهم.
ما الذي يمكن أن تتناوله مذكرة التفاهم؟

م؛ اخلدمات التي ستقدَّ  •

األدوار واملسؤوليات الواضحة لكل مؤسسة؛  •

التعويض املايل أو ختصيص املوارد؛  •

اإلطار الزمني لالتفاق؛  •

رشوط اإلهناء؛  •

اإلطار الزمني لالستعراض الدوري.  •
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ت وتواتر اإلبالغ1
صادر البيانا

ت وم
رشا

امللحق 8. مثال عىل املؤ

رش
املؤ

ت
صدر البيانا

م
التواتر

ت اخلدمية
االحتياجا

يس/االنفعايل 
يس والنف

ف البدين واجلن
ت العن

عدد حاال
أ( 

صحية 
ف عليها يف املرافق ال

ُّ ض أو يتم التعر
التي تعر

ف، والسن، والعالقة التي تربط 
ب نوع العن

َّفة حس صن
)م

احلالة باجلاين(.

ت 
ت نظام املعلوما

قاعدة بيانا
صحية–عىل سبيل املثال، 

ال
ت 

ت املرافق أو استامرا
سجال

ني 
ت العمالء )انظر امللحق

سجال
ني 147 و152( 

صفحت
9 و10، ال

ض 
ف واألعرا

ق نوع العن التي توثِّ
ضية التي تظهر، 

ت املَر
أو احلاال

َّمة. ت املقد
والعالجا

كل ثالثة أشهر

صحية 
ت ال

ض/احلاال
ب(  عدد األنواع املختلفة من األعرا

صنفة 
صها )م

ضها أو تشخي
ف التي يتم عر

املرتبطة بالعن
ض أو احلالة(.

ب نوع العر
حس

   Bloom
 S. V

iolence against w
om

en and girls: a com
pendium

 of m
onitoring and evaluati

on indicators. Chapel H
ill, N

orth Carolina:
 1

M
EA

SU
RE Evaluati

on: 2008 (htt
ps://w

w
w

.m
easureevaluati

on.org/resources/publicati
ons/m

s-08-30).
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... تابع 

رش
املؤ

ت
صدر البيانا

م
التواتر

ت )جاهزية اخلدمة(:
ت واخلطوا

املدخال
َّر أهنا جاهزة لتقديم الرعاية إىل  صحية التي يقد

1( نسبة املرافق ال
يس وفقا للمبادئ 

ف اجلن
ف العشري أو العن

ت من عن
الناجيا

صحة العاملية1 عىل النحو التايل:
التوجيهية ملنظمة ال

رسية إلسداء املشورة؛
صة و

أ( مساحة خا
ي؛

ت تشغيل معيارية/بروتوكول خطِّ
ب( إجراءا

صحية
ت الرعاية ال

ب واحد عىل األقل خلدما
َّ ج( مقّدم مدر

د( روابط لإلحالة
ف

ِّية لتسجيل وقائع العن رس
هـ( آلية 

صحية
مسح عن املرافق ال

س 
عند خط األسا

وخط النهاية للتدخل 
ني 

الرامي إىل حتس
ت

عملية تقديم اخلدما

ني عىل حتديد وتوفري 
َّب صحية املدر

( عدد مقدمي الرعاية ال 2
يس.

ف اجلن
ف العشري أو العن

ت عن
الرعاية حلاال

ب من قبل كادر 
ت التدري

سجال
ني

َّب ني املدر
املوظف

سنوياًّ

ت(
ت )نطاق تغطية اخلدما

املخرجا
ب( 

صحية ذوي )أ( املعرفة؛ )
مي الرعاية ال ب مقدِّ

زيادة نس
 )1

ت يف حتديد الرعاية وتوفري 
ف اإلجيابية؛ )ج( املهارا

املواق
ف العشري.

ت من عن
الرعاية للناجيا

صائية ملقدمي الرعاية 
دراسة استق

ف 
ف واملواق

صحية بشأن املعار
ال

ت
والكفاءا

رشوع 
قبل وبعد ال

يف التدخل الرامي 
ب مقدمي 

إىل تدري
ت الرعاية

خدما
   Responding to inti

m
ate partner violence and sexual violence against w

om
en: clinical and policy guidelines. G

eneva: W
orld H

ealth
 1

O
rganizati

on; 2013
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... تابع 
رش

املؤ
ت

صدر البيانا
م

التواتر
2( النسبة املئوية للمرافق الصحية التي توفر الرعاية الطبية 

ض 
ب )أي الوقاية من األمرا

ت من االغتصا
املناسبة للناجيا

ص املناعة 
س نق

يس ومن فريو
املنقولة عن طريق االتصال اجلن

ض إىل 
ت الطوارئ، واإلجها

رشي، ومنع احلمل يف حاال
الب

يس )أي 
ىص حد يسمح به القانون( والرعاية والدعم النف

أق
ت 

ت واالستعالم عن االحتياجا
دعم اخلط األول أو »اإلنصا

”، واإلحالة  LIVES ق وتعزيز السالمة وتوفري الدعم والتحقُّ
ب االقتضاء(.

ت حس
إىل خدمة املشورة وغريها من اخلدما

صحية
مسح عن املرافق ال

سنوياًّ 

صيلة )إتاحة اخلدمة وجودهتا(:
احل

ب اللوايت 
يس/االغتصا

ت من االعتداء اجلن
( نسبة الناجيا 1

ض 
حصلن عىل الرعاية الطبية املناسبة )أي الوقاية من األمرا

ص املناعة 
س نق

يس ومن فريو
املنقولة عن طريق االتصال اجلن

ض 
ت الطوارئ، واإلجها

رشي، ومنع احلمل يف حاال
الب

يس )أي دعم اخلط 
ب القانون( والرعاية والدعم النف

بموج
ق  ت والتحقُّ

ت واالستعالم عن االحتياجا
األول أو »اإلنصا

وتعزيز السالمة وتوفري الدعم LIVES”، واإلحالة إىل خدمة 
ب االقتضاء(.

ت حس
املشورة وغريها من اخلدما

ت 
ت نظام املعلوما

قاعدة بيانا
— عىل سبيل املثال، 

صحية 
ال

ت منشأة أو 
ض سجال

استعرا
ت العمالء

نامذج سجال

ف سنوياًّ
ص

ن

ت عن الرعاية التي تلقينها
ضيا

ت اللوايت ُكن را
( نسبة الناجيا 2

ت مع 
ت التي ُأجري

املقابال
ت-عىل سبيل املثال، 

العميال
ت فريق 

ت اخلروج مناقشا
مقابال

ضاء املجتمع املحيل
الرتكيز مع أع

سنوياًّ
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ضن 
ت اللوايت يتعر

امللحق 9. نموذج الستامرة دخول/تسجيل العميال
يس

ف العشري أو لالعتداء اجلن
لعن

  /
 /

التاريخ )اليوم/الشهر/السنة( 
رقم العميل

اسم عائلة العميل
االسم املعطى للعميل

صول إىل العميل يف  
يمكن الو

س
اجلن

  أنثى
  ذكر

تاريخ امليالد 
)اليوم/الشهر/السنة(

 /
/

رش
ك معا

رشي
  متزوج/

 غري متزوج/غري 
رش

معا

البالغ 
خدمة الرعاية عن 

م  سؤال مقدِّ
 

ف
ض العميلة للعن

ُّ تعر
صاح/ تبليغ العميلة عن 

  إف
ف

ضها للعن
تعر

ض 
ُّ م الرعاية يف تعر   اشتباه مقدِّ

ف
العميلة للعن

ت اإلحالة بمعرفة 
مت

)يف حالة الزيارة 
األوىل(

  أنا 
  أخرى )يرجى ذكرها(

 مرفق صحي/وحدة صحية 
رشطة

  ال
  منظمة غري حكومية

  وحدة حكومية أخرى
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... تابع 
ت 

ض/احلاال
األعرا

ضية
املر

ت
صابا

  إ
ض تناسلية/جنسية

  أمرا
  مشاكل نفسية/عاطفية

 أخرى 
)الرجاء 

التحديد( 

ف
نوع العن

ف بدين
  عن

يس
ف جن

  عن
ب 

صا
  اغت

ت 
صل

ب – و
صا

  اغت
خالل 72 ساعة

يس/انفعايل
ف نف

  عن
  أخرى

)الرجاء التحديد(

اجلاين
  العشري

رسة يف 
املنزل  أحد أفراد األ

رسة/ 
  أحد أفراد األ

ف الذين يعيشون يف 
املعار

أماكن أخرى

ص 
  شخ

ب
غري

ت والرعاية 
التقييام

رسيرية جلميع 
ال

ت
الناجيا

  دعم اخلط األول1
  أمور أخرى )الرجاء 

التحديد(

  تقدير السالمة
ت 

صابا
  رعاية اإل

واجلروح
  العالج 
الوقائي من 

الكزاز

الرعاية اإلضافية 
للناجيات من االغتصاب 

ص 
الاليت خضعن للفح

يف غضون 72 أو 120 
ساعة

ص 
س إىل أمخ

 من الرأ
ص األعضاء 

القدمني وفح
التناسلية

ت االتقائية بعد 
 اإلجراءا

ص 
س نق

ض لفريو
التعر

رشي )يف غضون 
املناعة الب

72 ساعة(

 وسائل منع احلمل 
ت الطوارئ )يف 

يف حاال
ضون 120 ساعة(

غ

ص 
س نق

  اختبار فريو
رشي

املناعة الب

  اختبار احلمل

رشعي 
ب ال

ت الط
 بينا

التي تم مجعها

  الوقاية/
العالج من العدوى 

املنقولة جنسيًا
  أخرى 

)الرجاء التحديد(

ت، االستعالم، 
صا

ت التالية: اإلن
ضمن اخلطوا

LIV( الذي يت
ES( يس-االجتامعي عن طريق دعم اخلط األول

يشمل دعم اخلط األول املشورة األساسية أو الدعم النف
 1

ضيح.
ت ملزيد من التو

ق، تعزيز السالمة، الدعم راجع التعليام التحقُّ
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... تابع 

ف
ت والتعاري

ف والتعليام
صفو

صفحة للمزيد من ال
انظر ظهر ال

ت اخلارجية
اإلحاال

رسيرية يف مرفق من مستوى أعىل
  الرعاية ال

  املأوى أو السكن

ش
   دعم سبل العي

ت 
  التدخل يف حاال

ت/املشورة
األزما

ت 
  املساعدة واخلدما

القانونية
  أمور أخرى )الرجاء 

التحديد(

رشطة
  ال

ت محاية 
 خدما
األطفال

م توقيع مقدِّ
صحية

 الرعاية ال
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التعليامت والتعاريف
بالغ عن: اخرت خانة واحدة فقط.

متت اإلحالة بمعرفة: ينطبق فقط عىل أول زيارة هلذا املرفق. اخرت خانة واحدة 
فقط.

األعراض: ضع عالمة عىل كافة املربعات التي تنطبق.

، واحلمل  تشمل حاالت الصحة اجلنسية واإلنجابية العدوى املنقولة جنسياًّ
غري املرغوب فيه، والنزيف املهبيل، وآالم احلوض، واالختالل اجلنيس، 

وإهناء احلمل، والنتائج السلبية للوالدة.

تشمل املشاكل النفسية/االنفعالية أعراض اإلجهاد، والقلق، واالكتئاب، 
واضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات النوم، واالنتحار أو إيذاء النفس 

)بام يف ذلك األفكار واخلطط واألفعال(، وإساءة استخدام الكحول أو 
املخدرات.

ومن األعراض األخرى الصداع املزمن، ومتالزمات األمل، ومشاكل اجلهاز 
اهلضمي، والتهابات الكيل واملثانة، واملشاكل اإلدراكية، وفقدان السمع.

نوع العنف: ضع عالمة عىل كافة املربعات التي تنطبق.

يشمل العنف البدين اخلبط والصفع والرضب والركل والدفع واالعتداء 
باستخدام أسلحة.

يشمل العنف اجلنيس استخدام القوة أو الرتهيب أو اإلكراه ملامرسه اجلنس 
أو القيام بأفعال جنسية ال تريدها املرأة. ويشمل أيضا إيذاء شخص أثناء 

ممارسة اجلنس. ويشمل االغتصاب، وحماولة االغتصاب التي تنطوي عىل 
استخدام القوة البدنية والرتهيب واإلكراه أو املخدرات/الكحول من أجل 

اإليالج يف الفرج/املهبل أو الرشج أو الفم من قبل شخص واحد أو أكثر 
من اجلناة، بام يف ذلك العشري.
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يتضمن عنف العشري أي عنف بدين أو جنيس أو اعتداء انفعايل/ نفيس 
ض له املرة من قبل زوجها/رشيكها أو صديقها املعارش احلايل أو  تتعرَّ

السابق.

ويشمل العنف النفيس/العاطفي التعنيف املتكرر وتوجيه الشتائم أو 
اإلهانات، والتهديد بإيذاء أحباء أو تدمري األشياء التي هيتم هبا الشخص، 

أو التقليل من شأنه أو امتهان كرامته يف األماكن العامة.

مرتِكب العنف: اخرت خانة واحدة فقط.

التقييامت والرعاية الرسيرية جلميع الناجيات: ضع عالمة عىل كافة املربعات 
التي تنطبق.

يشمل دعم اخلط األول إسداء املشورة األساسية أو الدعم النفيس 
واالجتامعي الذي يمكن تنفيذه باستخدام هنج LIVES الذي ينطوي عىل 

اإلنصات بتعاطف، واالستعالم عن االحتياجات والشواغل، واالستجابة 
بالتحقق من جتربة الناجيات، وتقييمها ومساعدهتا عىل تعزيز سالمتها، 
ودعمها عن طريق االتصال باملعلومات واخلدمات والدعم االجتامعي.

تقديم رعاية إضافية للناجيات من االغتصاب اللوايت خضعن للفحص 
يف غضون 72 أو 120 ساعة: ضع عالمة عىل كافة املربعات التي تنطبق. 

تضاف هذه الرعاية إىل عمليات التقييم والرعاية الرسيرية جلميع الناجيات 
من العنف، وتشمل دعم اخلط األول وتقييم السالمة، ورعاية اإلصابات 

واجلروح العالج الوقائي من الكزاز.

اإلحاالت اخلارجية: ضع عالمة عىل كافة املربعات التي تنطبق.

ويمكن أن تشمل الرعاية الرسيرية يف املرافق الرفيعة املستوى، عىل سبيل املثال، 
الرعاية الصحية النفسية، أو مجع البّينات اجلنائية، أو عالج احلاالت التي ال 

يمكن إدارهتا داخل مرفق الصحة األولية.
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ف ضد املرأة لدى املرفق الصحي
ت العن

امللحق 10. سجل نموذجي لتسجيل حاال

صفحة               من 
          السنة       

 
 

الشهر
 

 
 

 
 

اإلدارة/الوحدة 
املنطقة

 
 

 
 

صحي 
اسم املرفق ال

ب 
ف من جان

ضهن للعن
صحن عن تعر

ف عليهن أو اللوايت أف
ت اللوايت تم التعر

ت: الرجاء إكامل السجل لكافة العميال
إرشادا

ك.
ك/وحدت

ني خدمة من قسم
يس، واللوايت يتلق

ف اجلن
العشري أو للعن

الرقم 
املسلسل

رقم 
العميلة

اسم العميلة
يمكن 

صول
الو

 إىل العميلة يف

س 
نوع اجلن

)ذكر، 
أنثى(

تاريخ امليالد
)اليوم/

الشهر/السنة(

متزوج/
رش 

معا
)نعم، ال(

أخرى1

ت أخرى وفقًا للسياق أو املحيط الُقطري.
ضافة معلوما

1   يمكن إ
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تاريخ االستشارة )اليوم/لشهر/السنة(
رقم العميلة

إعداد التقارير )انظر األكواد( 1

إذا كانت هذه هي الزيارة األوىل، متت اإلحالة بمعرفة )انظر الرموز(2

ض/
األعرا

ضية 
ت املر

احلاال
)نعم، ال(

ف )نعم، ال(
نوع العن

مرتكب العنف )انظر رموز(9

رسيرية 
ت  والرعاية ال

التقييام
ت 

َّمة لكافة الناجيا املقد
)نعم، ال(

ت من 
ضافية للناجيا

تقديم رعاية إ
ص يف 

ضعن للفح
ب الاليت خ

صا
االغت

ضون 72 أو 120ساعة )نعم، ال(
غ

ت 
اإلحاال

اخلارجية )نعم، 
ال(

إصابات
أمراض تناسلية/جنسية3

مشاكل نفسية/عاطفية4

أمور أخرى )الرجاء التحديد(5

 عنف بدين6

 عنف جنيس 7

 اغتصاب )إذا وصلت يف غضون 72 ساعة، أضف 
الكود »72«(

مشاكل نفسية/عاطفية8

أمور أخرى )الرجاء التحديد(

دعم اخلط األول10

تقدير السالمة
رعاية اإلصابات واجلروح

العالج الوقائي من الكزاز
أمور أخرى )الرجاء التحديد(

الفحص البدين الشامل والتناسيل
وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ

اختبار احلمل
اإلجراءات االتقائية بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشي

اختبار فريوس نقص املناعة البرشي
الوقاية/العالج من العدوى املنقولة جنسيًا

بينات الطب الرشعي التي تم مجعها
أمور أخرى )الرجاء التحديد(

الرعاية الرسيرية يف املرافق يف املستوى األعىل11
التدخل يف حاالت األزمات/املشورة

الرشطة
املأوى أو السكن
املساعدة القانونية

 خدمات محاية األطفال 
دعم سبل العيش

أمور أخرى )الرجاء التحديد(
توقيع مقدم اخلدمة

املجموع

.)S( ف
ض العميلة للعن

ُّ م الرعاية يف تعر ف )D(؛ اشتباه مقدِّ
ضها للعن

صاح/تبليغ العميلة عن تعر
ف )A(؛ إف

ض العميلة للعن
ُّ م خدمة الرعاية عن تعر صة بالبالغ: سؤال مقدِّ

الرموز اخلا
 1

.)O
G( ؛ وحدة حكومية أخرى)N

G
O( ؛ منظمة غري حكومية)P( رشطة

O(؛ ال
H( صحية أخرى

صحي/وحدة 
ف )F(؛ مرفق 

رسة/املعار
ت اإلحالة بمعرفة«: أنا )S(؛ األ

ب«مت
صة 

الرموز اخلا
 2

يس، وإهناء احلمل، والنتائج السلبية للوالدة.
ض، واالختالل اجلن

ف املهبيل، وآالم احلو
ب فيه، والنزي

، واحلمل غري املرغو صحة اجلنسية/اإلنجابية العدوى املنقولة جنسياًّ
ت ال

تشمل حاال
 3

ت.
ك األفكار واخلطط واألفعال(، وإساءة استخدام الكحول أو املخدرا

س )بام يف ذل
ت النوم، واالنتحار أو إيذاء النف

ضطرابا
صدمة، وا

ب ما بعد ال
ضطرا

ب، وا
ض اإلجهاد، والقلق، واالكتئا

تشمل املشاكل النفسية/االنفعالية أعرا
 4

ت الكيل واملثانة، واملشاكل اإلدراكية، وفقدان السمع.
ضمي، والتهابا

ت األمل، ومشاكل اجلهاز اهل
صداع املزمن، ومتالزما

ض األخرى ال
ومن األعرا

 5
ب والركل والدفع واالعتداء باستخدام أسلحة.

رض
صفع وال

ف البدين اخلبط وال
يشمل العن

 6
ب التي تنطوي عىل استخدام القوة 

صا
ب، وحماولة االغت

صا
س. ويشمل االغت

ص أثناء ممارسة اجلن
ضا إيذاء شخ

س أو القيام بأفعال جنسية ال تريدها املرأة. ويشمل أي
ب أو اإلكراه ملامرسه اجلن

يس استخدام القوة أو الرتهي
ف اجلن

يشمل العن
 7

ك العشري.
ص واحد أو أكثر من اجلناة، بام يف ذل

رشج أو الفم من قبل شخ
ت/الكحول من أجل اإليالج يف الفرج/املهبل أو ال

ب واإلكراه أو املخدرا
والرتهي

ص، أو التقليل من شأنه أو امتهان كرامته يف األماكن العامة.
ت، والتهديد بإيذاء أحباء أو تدمري األشياء التي هيتم هبا الشخ

ف املتكرر وتوجيه الشتائم أو اإلهانا
يس/العاطفي التعني

ف النف
ويشمل العن

 8
.)S( ب

ص غري
ف الذين يعيشون يف أماكن أخرى )FLE(؛ شخ

رسة/املعار
رسة املعيشية )FH(؛ أحد أفراد األ

ب«اجلاين«: العشري )IP(؛ أحد أفراد األ
صة 

الرموز اخلا
 9

ت والشواغل، واالستجابة بالتحقق من جتربة 
ف، واالستعالم عن االحتياجا

ت بتعاط
صا

يس واالجتامعي الذي يمكن تنفيذه باستخدام هنج LIVES الذي ينطوي عىل اإلن
ويشمل دعم اخلط األول إسداء املشورة األساسية أو الدعم النف

 10
ت والدعم االجتامعي.

ت واخلدما
صال باملعلوما

ت، وتقييمها ومساعدهتا عىل تعزيز سالمتها، ودعمها عن طريق االت
الناجيا

صحة األولية.
ت التي ال يمكن إدارهتا داخل مرفق ال

ت اجلنائية، أو عالج احلاال
صحية النفسية، أو مجع البّينا

ويمكن أن تشمل اإلحالة إىل املرافق الرفيعة املستوى، عىل سبيل املثال، الرعاية ال
 11
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الرموز

البالغ
الرمز

ت اإلحالة بمعرفة
مت

الرمز
اجلناة

الرمز
م خدمة الرعاية عن  سأل مقدِّ

A
أنا

S
العشري

IP
ف

العن
ف

ضها للعن
صاح/ تبليغ العميلة عن تعر

إف
D

ف
رسة/املعار

األ
F

رسة ىف املنزل
أحد أفراد األ

FH
ف

العن
ض العميلة 

ُّ م الرعاية يف تعر اشتباه مقدِّ
ف

للعن
S

صحي/وحدة 
مرفق 
أخرى

O
H

ف 
رسة/أحد املعار

أحد أفراد األ
الذين يعيشون يف مناطق أخرى

FLE

     
رشطة

ال
P

منظمة غري حكومية
N

ب
ص غري

شخ
S

وحدة حكومية أخرى
O

G
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ية الوثائق وخصوصيتها امللحق 11. رسِّ
ية وحفظ السجالت أمرًا حيوياًّ لسالمة املريض الذين  تعترب الوثائق الرسِّ

يعانون من عنف العشري أو العنف اجلنيس. وقد تأخذ السجالت شكل ورق 
أو حمركات أقراص صلبة خارجية أو أقراص مدجمة أو قد تكون مستندة إىل 

شبكة اتصال. وبغض النظر عن الشكل، ينبغي تأمني كافة أنواع امللفات.
نة. وستساعدك هذه القائمة عىل التأكد من أن السجالت مؤمَّ

كيف يمكن لنا إنشاء سجالت آمنة يف املامرسة العملية؟
يدرك مجيع املوظفني أمهية رسية ومأمونية حفظ السجالت، وقد تم   

تدريب املوظفني الذين يعتنون بالنساء اللوايت يتعرضن للعنف بشكل 
روتيني عىل احلفاظ عىل أمن السجالت.

وال يستطيع العاملون الصحيون غري املكلفني برعاية املريض رؤية   
املعلومات املتعلقة هبوية املرأة أو الوصول إليها، بام يف ذلك اسمها 

ومعلومات االتصال هبا.
وجيب أال يرتك املوظفون املستندات يف مكان يمكن للمريض )ما مل ُيطلب   

ذلك( أو مرافقيه أو أي شخص آخر رؤيتها فيه. وال حيمل املوظفون 
الرسوم البيانية وهي مفتوحة أو يضعوهنا عىل مكاتب أو طاوالت 

مشرتكة.
وعند توثيق املعلومات املستقاة من النساء عن جتربتهن مع العنف، يتجنب   

املوظفون طلب أو كتابة هذه املعلومات عىل السجالت املتاحة يف الفضاء 
العام.

ض املريضة لعنف العشري  وال يكتب املوظفون أية مالحظات تشري إىل تعرُّ  
أو العنف اجلنيس يف الصفحة األوىل من سجلها، إذ من املرجح رؤيتها عند 

تقليب صفحات السجل.
يستخدم املوظفون رمزًا أو اختصارًا لإلشارة إىل حاالت عنف العشري أو   

العنف اجلنيس عىل الرسوم البيانية )اخليار املوىص به(. وهم ال يكتبون 
»عنف منزيل مشتبه به« أو »اغتصاب« أو غريها من الصيغ الرصحية بخط 

طباعي كبري يف الرسم البياين. وتستخدم بعض البلدان )مثل ماليزيا( نظام 
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الرتميز اللوين عىل السجالت الطبية، وهو نظام معروف فقط للعاملني 
الصحيني املختصني. 

ويتم تقطيع األوراق التي حتمل معلومات حساسة يتعني تدمريها بواسطة   
موظف مأذون له.

كيف يمكننا إنشاء وحفظ سجالت آمنة؟

لدينا مكان آمن حلفظ امللفات.  

يتم تأمني الوثائق يف مجيع األوقات.  

ال يستطيع الوصول إىل سجالت املرىض سوى عدد حمدود من املوظفني   
املعينني. 

املوظفون الذين يتطلب عملهم االطالع عىل السجالت تم تدريبهم عىل   
احلفاظ عىل رسية السجالت وممارسات احلفظ.

املوظفون املأذون هلم بالوصول إىل امللفات املحفوظة لدهيم وسيلة   
للوصول غري متاحة لآلخرين. )حسبام يسمح املكان، قد تكون هذه 
الوسيلة مفتاح غرفة، أو كلمة مرور إلكرتونية، أو رمز أمان لدخول 

إحدى الغرف، أو طريقة أخرى للوصول إىل منطقة حمظورة(.
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