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هـ

أعدَّ هذه املبادئ التوجيهية قسم الصحة اإلنجابية 
والبحوث، بمنظمة الصحة العاملية، حتت قيادة 

الدكتورة كلوديا غارسيا مورينو. ومل يكن إعداد 
هذه املبادئ التوجيهية ممكنًا من دون اخلربات 

مه كثري من األفراد. وقد بدأ  وهذا الدعم الذي قدَّ
إعدادها عقب اجتامع اخلرباء بشأن استجابات 

قطاع الصحة ملسألة العنف ضد املرأة الذي انعقد 
يف الفرتة 17-19 آذار/مارس 2009، مدعومًا 

 Packard( بمسامهة قّدمتها مؤسسة باكارد
Foundation( إىل قسم الصحة اإلنجابية 

والبحوث، بمنظمة الصحة العاملية. وتود املنظمة أن 
تشكر أعضاء فريق إعداد املبادئ التوجيهية: ستي 

حوا عيل، ومها املنيف، وجاكلني كامبيل، وبادما 
ديوثايل، وجني فيدر )رئيس(، وكيليس هاغاريت، 

ووليس هاوراد، وراشيل جيوكز، وروكسانا جينا، 
وجوان كليفينز، وسيلفي لوفونغ ونغ، وجوديث 

ماكفارلني، وهارييت ماكميالن، وساندرا مارتني، 
وجاغاديش نارايانا ريدي، وجوزفني نجوروج، 

وأنا فالفيا بريس، ولوكاس جوأوليفيريا، وأورورا 
ديل ريو زوليتيس، ولورا سادوسكي، وأنيس 

تيواري، وذاو جينغيل. واستندت املبادئ التوجيهية 
إىل مناقشات جرت يف اجتامع فريق إعداد املبادئ 

التوجيهية الذي انعقد يف جنيف يف الفرتة 14-12 
أيلول/سبتمرب 2011 واملسامهات احلالية التي 
يقّدمها أعضاء الفريق واملراجعني من النظراء، 

وترأس الفريق جني فيندر، أستاذ الرعاية الصحية 
األولية بجامعة بريستول، اململكة املتحدة، قّدم يد 

العون والتوجيه يف كافة مراحل اإلعداد. وتوىل 
مراجعة البّينات الداعمة هلذه املبادئ التوجيهية كل 

من روكسانا جينا، بجامعة ويتواترزراند، جنوب 
أفريقيا، نايرا كالرا، جنيف، سويرسا، ساندرا 

مارتني، قسم صحة األمهات واألطفال، جامعة 
نورث كارولينا، الواليات املتحدة األمريكية، 

لورا سادواسكي، املدير املشارك لوحدة البحوث 
التعاونية، مستشفى كوك كانرتي، الواليات املتحدة 

األمريكية.
أما فريق التوجيه الذي قّدم املشورة يف شتى 

مراحل إعداد هذه املبادئ التوجيهية فضمَّ كل من 
جني فيدر، وساندرا مارتني، ولورا سادواسكي 

)املذكورين آنفًا(، إىل جانب بادما دوسثايل، منسق 
مركز االستعالم يف الصحة ومركز أنوساندان 

تراست أرشاي للبحوث يف املوضوعات املتقاربة، 
اهلند، وراشيل جوكس، وحدة البحوث اجلنسانية 
والصحية، جملس البحوث الطبية، جنوب أفريقيا، 

ونانيس ترنبول، مدير املرشوعات، اململكة املتحدة. 
ومن منظمة الصحة العاملية: مارتني جومليزوغلو، 

جواو باولو، دياز دي سوزا، من قسم الصحة 
اإلنجابية والبحوث، ومارك فان أومارين، من قسم 
الصحة النفسية وإساءة استعامل املواد، وكريستوفر 

ميكتون من قسم الوقاية من اإلصابات والعنف، 
وماركو أنتونيو دي أفيال فيتوريا وراشيل باغايل، 

من قسم فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، 
وأليساندرا يس غويديز، منظمة الصحة للبلدان 

األمريكية/املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العاملية لألمريكتني، واشنطن دي يس، وإيزابيل 

يوردي، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ألوروبا، 
كوبنهاغن؛ فكل تلك األسامء املذكورة سلفًا كان هلا 

إسهامات قّيمة يف إعداد هذه املبادئ التوجيهية.
 والشكر موصول إىل التالية أسامؤهم تقديرًا 

هلم عىل إجرائهم ملراجعة النظراء: نيكوال 
كريستوفيديز، ولينا ديغولو نيغاه، وجيل كيسربي، 

وبوب ماش، وفيفيان ناثانسون، ومايكل 
رودريغيز، وفرانسلينا روماو، ونادين واثني، 

وجيولينغ وو.
وتوىل حترير املبادئ التوجيهية كل من بريا 

شيتي وبيني هو.

شكر وعرفان 
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مرسد املصطلحات
الدعوة )Advocay(: يف سياق تقديم اخلدمات 

لعنف الرشيك، خيتلف معنى مصطلح " الدعوة" 
داخل البلدان وفيام بينها، اعتامدا عىل األطر 

املؤسسية والتطورات التارخيية لدور الدعاة. وبصفة 
عامة، يسهم " دعاة " بالعمل مع الزبائن األفراد 

الذين يتعرضون لسوء املعاملة، وذلك هبدف 
دعمهم ومتكينهم وربطهام باخلدمات املجتمعية. 
ويف بعض مؤسسات الرعاية الصحية، قد يكون 

للدعاة " أيضا دور يف إحداث التغيري املنهجي 
وحفز زيادة اعرتاف األطباء بام تعانيه املرأة من سوء 
املعاملة. ويف هذه املبادئ التوجيهية، نعرف األنشطة 

األساسية للدعوة والتى تقدم الدعم التايل: توفري 
املشورة القانونية وحول اإلسكان واجلوانب املالية، 

وتسهيل الوصول إىل موارد املجتمع مثل املالجئ 
أو أماكن اإليواء واإلسكان يف حاالت الطوارئ 

واستخدامها؛ تقديم املشورة غري الرسمية، وتقديم 
الدعم املستمر، وتقديم املشورة حول التخطيط 

من أجل السالمة. يف توصياتنا، ميزنا بني الدعوة و 
التدخالت النفسية، وهو ما يعكس متييزا واضحا 

نسبيا يف البينات البحثية، وهي التي تعتمد عىل 
طرق رصحية أو النظريات يف علم النفس.

اكتشاف احلاالت الرسيرية أو االستفسار عنها 
)Case-finding or clinical enquiry( : يف سياق 

عنف الرشيك، يراد باكتشاف احلاالت الرسيرية 
التعرف عىل النساء الاليت يتعرضن للعنف ممن 
يتقدمن إىل مرافق الرعاية الصحية، من خالل 
استخدام األسئلة تستند إىل ظروف تقدمهن، 
والتاريخ، وعند االقتضاء، ونتائج فحصهن. 

ويستخدم هذا املصطلح اختالفًا يميزه عن 
"التحري" أو "االستفسار الروتيني".

 Crisis( خدمات التدخل أثناء األزمات
intervention services( : هذه هي اخلدمات 

التي تقدم الدعم املتخصص والدعوة واإلرشاد 
واملعلومات املوثوقة، يف بيئة آمنة وبدون هتديد.

 Cognitive behavioural( العالج السلوكي املعريف
therapy( : ويستند العالج السلوكي املعريف عىل 

مفهوم مفاده أن األفكار وليس العوامل اخلارجية 
مثل الناس أو األحداث، هي ما يميل املشاعر 

والسلوك لدى األفراد. وقد يكون لدى الناس 
أفكار غري واقعية أو مشوهة، وإذا تركت دون 

التحقق منها فإهنا يمكن أن تؤدي إىل سلوك غري 
مفيد. والعالج السلوكي املعريف احلاالت النمطية 

فيه مكون معريف )مساعدة الشخص عىل تطوير 
القدرة عىل حتديد وحتدي األفكار السلبية غري 

الواقعية(، وفيه كذلك عنرص سلوكي. والعالج 
السلوكي املعريف له أنامط خمتلفة من حيث اعتامده 

عىل مشاكل حمددة يف الصحة النفسية.
العالج السلوكي املعريف مع الرتكيز عىل الرضح 

 Cognitive behavioural therapy with a(
trauma focus(: التدخالت املعرفية السلوكية التي 
تنطوي عىل الرتكيز عىل احلدث الراضح )عىل سبيل 
املثال من خالل معاجلة لتعرض متخيل أو حقيقي/ 

أو من خالل التحدي املبارش إلدراك مدى سوء 
التكيف مع احلدث ومع عواقبه. 1

التمكني )Empowerment(: مساعدة النساء 
عىل الشعور بقدر أكرب من السيطرة عىل مقدرات 

حياهتن وقادرهتن عىل اختاذ القرارات حول 
مستقبلهن، كام وردت يف مذكرات دوتون نظرية 

حول متكني املرأة.2 إذ الحظ دوتون أن املرأة التي 
تعرضت للرضب هي امرأة ليست "مريضة"، وإنام 
هي يف "حالة مرض" وأنه ال بد من إظهار التفهم، 

واألخذ بعني االعتبار، االحتياجات املختلفة 
اخلاصة هبا للحصول عىل الدعم وعىل الدعوة وعىل 

الشفاء. التمكني هو سمة أساسية من التدخالت 
يف الدعوة ويف بعض النفسية التدخالت )املشورة 

الوجيزة(.
إعداة املعاجلة لزوال اإلحساس بحركات 

 Eye movement desensitization( العني
EMDR( reprocessing((: هذا العالج يتضمن 
إجراءات موحدة تشمل الرتكيز املتزامن عىل )أ( 

ترابطات عفوية من الصور، واألفكار، والعواطف 
واألحاسيس اجلسدية للرضح، و )ب( استثارة 

ثنائية، واألكثر شيوعًا منها هي عىل شكل حركات 

االختصارات واملرسد

هذا املصطلح مرادف ملصطلح » العالج السلوكي املعريف مع الرتكيز عىل الرضح » كام هو مستخدم يف املبادئ التوجيهية للمعهد   1

الوطني للبينات الرسيرية )NCCMH، 2005( ومراجعات كوكرين )مثل بيسون وأندرو 2005(. ويالحظ أنه يف األدبيات 
حول الرضوح، فإن للعالج السلوكي املعريف مع الرتكيز عىل الرضح أيضًا تعريفًا أضيق لربوتوكول العالج املعريف السلوكي 

املتعدد املكونات واملحددة جدا واملنشور عىل نطاق واسع حول األطفال واملراهقني وضعه كوهني وزمالؤه )2000(.
دوتون، متكني املرأة املرضوبة واندمال جروحها، نموذج للتقييم وللتدخالت، نيويورك، رشكة سربنجر للنرش، 1992.  2



ز
العني املتكررة. وإنه عىل عكس العالج املعريف  

السلوكي الذي يركز عىل الصدمات النفسية، فإن 
إعداة املعاجلة لزوال اإلحساس بحركات العني 

ال يتضمن وصفا تفصيليا هلذا احلدث، وال حتديًا 
مبارًش للمعتقدات، وال تعرضًا موسعًا.

دعم اخلط األول )First-line support( : وهذا 
يشري إىل املستوى األدنى من الدعم )يف املجال 

النفيس يف املقام األول( والتحقق من املعاناة التي 
يعانيها مجيع النساء اللوايت يكشفن ملن يقدم الرعاية 
الصحية )أو غريه( عن تعرضهن للعنف . ويشرتك 

يف دعم اخلط األول العديد من العنارص، وهو ما 
يطلق عليه اسم "اإلسعافات األولية النفسية" يف 

سياق حاالت الطوارئ التي تنطوي عىل معاناة من 
الرضوح.

 : )Health-care provider( مقدم الرعاية الصحية
فرد أو منظمة توفر خدمات الرعاية الصحية بطريقة 

منهجية. قد يكون موفر الرعاية الصحية الفردية 
والرعاية الصحية املهنية عامل يف صحة املجتمع، 
أو أي شخص آخر يتم تدريبه ويكتسب دراية يف 
جمال الصحة. هذا ويمكن أن تشمل العاملني يف 

جمال الرعاية الصحية غري املتخصصني الذين تلقوا 
بعض التدريب لتقديم الرعاية يف جمتمعهم. أما 

املنظامت فتشمل املستشفيات، والعيادات، ومراكز 
الرعاية الصحية األولية وغريها من نقاط تقديم 

اخلدمات. ويف هذه املبادئ التوجيهية، فإن مصطلح 
"مقدم الرعاية الصحية" عادة ما يشري إىل مقدم 

الرعاية الصحية األولية )ممرضة أو قابلة أو طبيب 
أو غريه(.

الرشيك )Intimate partner( : زوج، أو معارش، 
أو صديق أو حبيب، أو زوج سابق، أو رشيك 

سابق، أو صديق سابق أو حبيب سابق. 1
 : )Intimate partner violence(عنف الرشيك

سلوك الرشيك يسبب األذى اجلسدي أو اجلنيس 
أو النفيس، بام يف ذلك أعامل االعتداء اجلسدي 

واإلكراه اجلنيس، واإليذاء النفيس والسيطرة عىل 
السلوكيات. ويغطي هذا التعريف العنف من قبل 
كل من األزواج السابقني واحلاليني والرشكاء ين 

اآلخرين. وتشمل املصطلحات األخرى املستخدمة 
لإلشارة إىل عنف الرشيك كاًل من العنف املنزيل، 
سوء معاملة الزوج أو الزوجة، رضب الزوجة أو 

الزوج. وعادة ما يستخدم مصطلح العنف أثناء 
املواعدة لإلشارة إىل العالقات ة بني الشباب، والتي 
قد تكون ذات مدة وشدة متفاوتة، وال تنطوي عىل 

املعارشة.
اإلبالغ اإللزامي)Mandatory reporting( : يشري 
إىل الترشيعات التي يقرها بعض البلدان أو الدول 

والتي تطلب من األفراد أو من بعض األفراد 

املعينني مثل مقدمي الرعاية الصحية أن يقدم بالغًا 
)عادة إىل الرشطة أو النظام القانوين( بأي حادث 

من العنف املنزيل الفعيل أو املشتبه به، أو عنف 
الرشيك. ويف العديد من البلدان، ينطبق اإلبالغ 

اإللزامي يف املقام األول عىل االعتداء عىل األطفال 
وإساءة معاملة القارصين، ولكن يف بلدان أخرى 

قد تم متديده إىل اإلبالغ عن عنف الرشيك.
 Psychological( التدخالت النفسية

interventions( : التقنيات النفسية املختلفة التي 
تتضمن املشورة الرسمية، والعالج النفيس لفرد 

أو ملجموعة والتي يقدمها شخص مدرب يف هذه 
التدخالت، وتقدم هذه األساليب عىل شكل 

جمموعات تراعي أو ال اجلنس أو من أزواج، أو 
عىل أساس فردي. ويمكن للتدخالت النفسية أن 
تتخذ أشكاال عديدة، وهي من العالجات األكثر 

شيوعا التي يتم تصنيفها بشكل عام عىل أهنا العالج 
السلوكي املعريف. انظر أيضًا "العالج السلوكي 

املعريف" و " إعداة املعاجلة لزوال اإلحساس 
بحركات العني".

العنف اجلنيس )Sexual violence( : أي فعل 
جنيس، أو حماولة احلصول عىل الفعل اجلنيس، أو 

التعليقات اجلنسية غري املرغوب فيها أو التي تتعلق 
بمقدمات العمل اجلنيس، أو أفعال تستهدف التأثري 

عىل احلياة اجلنسية لشخص ما أو منافاهتا، وذلك 
باستخدام اإلكراه، من قبل أي شخص، بغض 
النظر عن عالقته بالضحية، يف أي موقع، بام يف 

ذلك، ولكن ليس عىل سبيل احلرص، املنزل ومكان 
العمل. 2 

االعتداء اجلنيس )Sexual assalt( : فئة فرعية 
من العنف اجلنيس. ويتضمن االعتداء اجلنيس 

عادة استخدام القوة املادية أو قوى أخرى غريها 
للحصول أو حماولة اإليالج اجلنيس. ويشمل 

االغتصاب، الذي يعرف بأنه إيالج القضيب أو 
أي عضو آخر من اجلسم، أو يشء آخر يف الفرج أو 

الرشج، باللجوء إىل القوة املادية أو اإلكراه، وعىل 
الرغم من أن التعريف القانوين لالغتصاب قد 

خيتلف، فإنه يف بعض احلاالت، يمكن أن تشمل 
أيضًا اإليالج يف الفم. 3

 : )Routine enquiry( االستفسار الروتيني
مصطلح يستخدم يف بعض األحيان لإلشارة إىل 

استقصاء املعلومات حول عنف الرشيك دون 
اللجوء إىل معايري الصحة العامة لربنامج الفحص 

الشامل؛ 4، كام يمكن أن يستخدم هذا املصطلح 
أيضًا للداللة عىل عتبة منخفضة للمرأة التي تسأل 
بشكل روتيني حول سوء املعاملة يف جمال الرعاية 

الصحية، ولكن ليس بالرضورة كل النساء.1

خيتلف تعبري الرشيك من مكان آلخر، ومن دراسة ألخرى، ويتضمن العالقات الرسمية، مثل الزواج، والعالقات غري الرسمية  1 

 مثل عالقات املساكنة واملواعدة والعالقات اجلنسية خارج إطار الزواج. ويف بعض األماكن، يغلب أن يكون الرشيك هو الزوج، 
ويف بعضها اآلخر تكون العالقات خارج إطار الزواج هي األكثر شيوعًا.

جوكيس، سن وغارسيا مورينو، العنف اجلنيس، كروغ والزمالء، التقرير العاملي حول العنف والصحة، جنيف، منظمة الصحة   2

العاملية، 2002.
املصدر السابق  3
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 Screening universal( )التحري )التحري الشامل
screening( : تقييم واسع النطاق ملجموعات 

سكانية بأكملها، دون انتقاء ملجموعات سكانية 
حمددة.2

Shared decision-( التشارك يف اختاذ القرار
making( : عندما يتشارك األطباء واملرىض يف اختاذ 

القرارات معًا باستخدام أفضل البينات املتاحة. ففي 
الرشاكة مع األطباء، يتم تشجيع املرىض عىل النظر 
يف اخليارات املتاحة واملزايا واملضار املحتملة لكل 

منها، وعىل التعبري عن تفضيالهتم، وعىل املساعدة 
عىل حتديد مسار العمل الذي يناسب ذلك عىل 

أفضل وجه. 3
املأوى)Shelter( : ويعرف أيضًا بأنه البيت اآلمن 

أو امللجأ، وهو عادة مكان، وغالبًا يف موقع رسي، 
يمكن للنساء الفرار إليه ممن يسيؤون معاملتهن يف 

املعارشة. وعادة تديره منظمة غري حكومية، ويعترب 
املأوى أول استجابة اجتامعية وسياسية قامت هبا 

احلركة النسوية ملواجهى عنف الرشيك يف البلدان 
ذات الدخل املرتفع يف السبعينات. ومع ذلك، 

فإن املأوى قد يشري أيضًا إىل الكنيسة، ومجاعة يف 
املجتمع، أو مواقع أخرى توفر مالذًا آمنًا للنساء.

الدعم )Support( : ألغراض هذه املبادئ 
التوجيهية، فإن مصطلح "دعم" يشمل أي إجراء 

من اإلجراءات التالية أو مزيج منها: توفري املشورة 
القانونية وحول السكن والشؤون املالية، وتسهيل 

الوصول إىل موارد املجتمع واستخدامها، مثل 

املالجئ أو أماكن اإليواء؛ اإلسكان يف حاالت 
الطوارئ، والتدخالت النفسية وتقديم املشورة 

حول التخطيط من أجل السالمة، كام هو مفصل يف 
التوصية 4، صفحة 16.

الرضح التلوي )Vicarious trauma( : يعرف بأنه 
حتول يف املعاناة الداخلية لدى مقدم الرعاية الصحية 

نتيجة التعاطف أو اإلسهام بالعمل املتكرر مع 
الناجني من العنف اجلنيس واملواد املرافقة إلصابتهم 

بالرضح. 
 http:// www.svri.org / انظر املوقع اإللكرتوين(

.) trauma.htm

 Violence against( ه ضد املرأة العنف املوجَّ
women( : مصطلح يشكل مظلة واسعة، تعرفه 

األمم املتحدة بأنه "أي فعل عنيف يستند إىل 
اختالف اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب 

عليه، أذى بدين أو جنيس أو معنوي شديد أو معاناة 
للمرأة، بام يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل 

أو القرس أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواٌء 
حدث ذلك يف احلياة العامة أو يف احلياة اخلاصة ".5 

وهو يتضمن العديد من أشكال خمتلفة من العنف 
ضد النساء والفتيات، مثل عنف الرشيك، والعنف 

اجلنيس من قبل غري الرشيك، واالجتار باجلنس، 
واملامرسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث.

وقائمة املعايري موجودة يف منشورة مبادئ وممارسات حتري األمراض، ويلسو وجنجر، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 1968.  1

(http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf). The UK screening criteria are listed on http://www.
screening.nhs.uk/criteria#fileid9287.

تاكيت والزمالء، السؤال الروتيني للنساء يف املواقع الصحية حول العنف املنزيل، املجلة الطبية الربيطانية،  2

2003, 327(7416):673–676.
وقائمة املعايري موجودة يف منشورة مبادئ وممارسات حتري األمراض، ويلسو وجنجر، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 1968.  3

(http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf. The UK screening criteria are listed on http://www.screening.
nhs.uk/criteria#fileid9287.

.2010, 341:c5146 ،إيلوين والزمالء، تنفيذ التشارك يف اختاذ القرارات يف اخلدمات الصحية الوطنية، املجلة الطبية الربيطانية  4

األمم املتحدة، اإلعالن حول العنف املوجه ضد املرأة، نيويورك، األمم املتحدة، 1993.   5



ذي
نفي

 الت
ص

لخ
امل

1

امللخص التنفيذي

املقدمة
عادة ما حتتاج النساء الاليت تعرضن للعنف إىل 

التامس الرعاية الصحية، للتعامل مع ما تعرضن له 
من إصابات حتى وإن مل يفصحن عام صاحب هذه 

اإلصابات من عنف أو انتهاك. وغالبًا ما يكون 
مقدم الرعاية الصحية، هو أول مهني خيالط الناجني 
من العنف أو االنتهاك اجلنيس بني الرشيك. وتشري 

اإلحصائيات إىل أن النساء الاليت يتعرضن لالعتداء 
يلجأن إىل خدمات الرعاية الصحية أكثر ممن مل 

يتعرضن له، وإىل أن مقدمي الرعاية الصحية من 
قبيل املهنيني الصحيني هم أكثر من يثقون يف البوح 

إليه بام تعرضن له من اعتداء.
وهتدف هذه املبادئ التوجيهية إىل تقديم 

توجيهات مسندة بالبينات إىل مقدمي الرعاية 
الصحية حول كيفية االستجابة بشكل مالئم لعنف 

الرشيك والعنف اجلنيس ضد املرأة بام يف ذلك 
التدخالت الرسيرية والدعم العاطفي. وهتدف 
كذلك إىل إذكاء وعي مقدمي الرعاية الصحية، 

وراسمي السياسات بالعنف املوجه ضد املرأة بغية 
فهم احلاجة إىل اختاذ القطاع الصحي الستجابة 

مالئمة للعنف ضد املرأة.
وتستند هذه املبادئ التوجيهية إىل مراجعات 
منهجية للبينات اخلاصة بالتعرف عىل العنف بني 

الرشيك وتقديم الرعاية الرسيرية هلم، وتقديم 
الرعاية الرسيرية لضحايا االعتداءات اجلنسية، 
وكذلك التدريب املرتبط بالعنف بني الرشيك، 

واالعتداء اجلنيس عىل املرأة، فضاًل عن األساليب 
املتعلقة بالسياسات والربامج اخلاصة بتوفري 

اخلدمات والتقارير اإللزامية حول العنف بني 
الرشيك. وتوفر هذه املبادئ املقاييس التي يمكن 

االعتامد عليها كأساس للمبادئ التوجيهية الوطنية، 
وإلدماج هذه القضايا يف تثقيف مقدمي الرعاية 

الصحية، فضاًل عن مساعدهتم يف اإلحاطة بشكل 
أفضل بسبل رعاية النساء الاليت يتعرضن لالعتداء 

اجلنيس وعنف الرشيك.
وعىل الرغم من أن الرجال أيضًا يعتربون 

ضحايا لعنف الرشيك ولالعتداءات اجلنسية، بيد 
أن هذه املبادئ التوجيهية تركز عىل النساء نظرًا ملا 

يعانينه من املزيد من العنف اجلنيس، وخامة العنف 

البدين، وفرط الرقابة القرسية من الرشيك الذكر. 
ومع هذا فسريكز جل النصائح عىل العنف املوجه 
جتاه املرأة من قبل أفراد األرسة اآلخرين بخالف 

الرشيك، وقد ينسحب أيضًا عىل إساءة معاملة 
الرجال من الرشيك الذكر. وترسي بعض النصائح 

كذلك عىل االعتداء اجلنيس للرجال.

اجلمهور املستهدف
توجه هذه املبادئ التوجيهية إىل مقدمي الرعاية 

الصحية نظرًا ملا حيظون به من مكانة فريدة يف 
التعاطي مع االحتياجات الصحية والنفسية 

واالجتامعية للنساء الاليت شهدن عنفَا. فاملهنيون 
الصحيون قد يقدمون املساعدة من خالل تيسري 

عملية اإلفصاح؛ وتوفري الدعم واإلحالة؛ وتوفري 
اخلدمات الطبية املالئمة والرعاية الالزمة للمتابعة؛ 

أو جتميع البينات الرشعية والسيام يف حاالت 
العنف اجلنيس.

فهذه املبادئ التوجيهية تزود مقدمي الرعاية 
الصحية باإلرشادات املسندة بالبينات حول الرعاية 

املناسبة بام فيها التدخالت الرسيرية والدعم 
العاطفي للنساء الاليت يعانني من عنف الرشيك 

والعنف اجلنيس. وهتدف املبادئ التوجيهية كذلك 
إىل توعية مقدمي الرعاية الصحية وراسمي 

السياسات بالعنف املوجه ضد املرأة بغية تشجيع 
القطاع الصحي عىل اختاذ استجابة مستنرية 

مسندة بالبينات، وحتسني بناء قدرات مقدمي 
الرعاية الصحية، وسائر أعضاء الفرق املتعددة 

التخصصات. وستثبت هذه الدالئل مدى إفادهتا 
للمسئولني عن إعداد املناهج التدريبية يف جمال 

الطب والتمريض والصحة العمومية.
 وقد شملت هذه املبادئ التوجيهية عنرص 

خاص بتقديم اخلدمات وتوجيه الربنامج إىل هؤالء 
املسئولني عن إعداد ومتويل وتنفيذ الربامج التي 

تتصدى للعنف املوجه ضد املرأة. ويتعني أخذ 
مستوى املوارد املتاحة، بام فيها سائر خدمات الدعم 

األخرى، بعني االعتبار عند تنفيذ التوصيات. 
وستعمل منظمة الصحة العاملية عىل إبرام رشاكات 

مع وزارات الصحة، واملنظامت غري احلكومية، 
ووكاالت األمم املتحدة الشقيقة من أجل نرش هذه 
املبادئ التوجيهية، وتيسري تبنيها وتنفيذها يف الدول 

األعضاء.
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طرق إعداد املبادئ التوجيهية
تتضمن العملية املستخدمة يف إعداد هذه املبادئ 

التوجيهية، واملحددة يف كتيب منظمة الصحة 
العاملية اخلاص بإعداد 1املبادئ التوجيهية ما ييل:

حتديد املسائل املتعلقة باملامرسة الرسيرية 
)اإلكلينيكية( والسياسة الصحية؛ 2- اسرتجاع 

البينات املحدثة واملسندة بالبينات؛ 3- تقييم 
البينات وتوليفها؛ 4- صياغة التوصيات بناء عىل 

املدخالت الواردة من طيف كبري من األطراف 
املعنية؛ 5- صياغة اخلطط بغرض توزيعها وتنفيذها 

وحتديثها. 
وقد تم توليف البينات العلمية اخلاصة 

بالتوصيات باستخدام منهجية )GRADE( اخلاصة 
بتقدير وتطوير وتقييم التدخالت الرسيرية. 

وبالنسبة لكل جمموعة من األسئلة الرئيسية التي 
تم اختيارها مسبقًا، وتم إعداد مرتسامت للبينات 

من واقع املراجعات املوجودة بالفعل أو املراجعات 
التي تم إعدادها بشكل منهجي. أما بالنسبة لألسئلة 

املتعلقة بالسياسات وإيتاء الرعاية الصحية، فيتم 
تلخيص البينات الوصفية مع حتديد مكامن القوة 

ونقاط الضعف التي تكتنف األساليب املختلفة.
 ويشمل الفريق املعني بإعداد املبادئ التوجيهية 

الدوائر العلمية، ومقدمي اخلدمات الرسيرية، 
وراسمي السياسات املعنيني بصحة املرأة والعنف 

املوجه ضد املرأة يف البلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املرتفعة الدخل، فضاًل عن املدافعني عن 

صحة املرأة وحقوقها مما يضمن متثيل طيف كبري من 
أراء املستخدمني. وقد تولت منظمة الصحة العاملية 
بالتعاون مع الفريق املعني بإعداد املبادئ التوجيهية 

إعداد التوصيات أثناء االجتامع الذي عقد يف 
مكتب املنظمة بجنيف يف الفرتة بني 12 و14 

أيلول/ سبتمرب 2011. وتأخذ هذه التوصيات 
بعني االعتبار البينات، واعتبارات املوازنة بني 

املنافع واملضار، وما حتبذه النساء وحقوق اإلنسان 
اخلاصة هبن، وانعكاساهتا عىل التكاليف يف خمتلف 

البلدان واملجتمعات يف شتي أنحاء العامل. وعند 
احلاجة إىل توجيهات يف ظل غياب البينات البحثية 

ذات الصلة، يتم االتفاق عىل التوصيات بناء عىل 
خربة الفريق املعني بإعداد املبادئ التوجيهية.

كتيب منظمة الصحة العاملية اخلاص بإعداد املبادئ التوجيهية، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010  1

 وبالنسبة للتدخالت الرسيرية، يتم تقييم 
جودة البينات الداعمة باملنخفضة أو شديدة 

االنخفاض، أو املعتدلة، أو املرتفعة باستخدام 
منهجية GRADE. وبالنسبة لبعض التوصيات، 

يتم االعتامد عىل املبادئ التوجيهية احلالية بشكل 
جزئي، كام يتم تقييم جودة البينات يف هذه املبادئ 

التوجيهية. وعندما توفر املبادئ التوجيهية املوجودة 
بينات غري مبارشة فقط، أي بينات ال تنطبق بشكل 

مبارش عىل هذه الفئات السكانية واألماكن، فيتم 
تصنيف جودة البينات عىل هذا األساس. وتعترب 

التوصيات املرتبطة بسياسات الرعاية الصحية، 
وبنودها، وبالتقارير اإللزامية من أفضل املامرسات 

أو سبل التعاطي مع حقوق اإلنسان. وبالنسبة 
هلذه التوصيات، فإننا نبحث أيضًا بشكل منهجي 
عىل النرشيات ذات الصلة، ونقوم بتلخيصها من 

 GRADE حيث اجلودة، وإن كنا مل نستخدم منهجية
لتقييم البينات وأفضل املامرسات. ويف حالة عدم 

حتديد أي بينات سواء للتوصيات الرسيرية أو لتلك 
املتعلقة بالسياسات الصحية، فيشار إىل ذلك يف 

موجز البينات. 
ويتم النظر إىل التوصيات بوصفها قوية أو 

مرشوطة عىل أساس عمومية املنافع املتحققة يف 
خمتلف األماكن، وحاجة النساء إىل الوصول إىل 
اخلدمات وما حيبذونه يف هذا املضامر، مع األخذ 

بعني االعتبار للموارد البرشية أو غريها من 
املوارد املطلوبة. وللتأكد من فهم كل توصية من 
التوصيات، واستخدامها وفقًا للمعني املقصود، 

يقدم الفريق املعني بإعداد املبادئ التوجيهية املزيد 
من اإليضاحات يتم إدراجها أسفل التوصيات 

كمالحظات. 
ويتم أيضًا التامس املدخالت من املراجعني، 

ومن جمموعة من أصحاب املصلحة، بام فيهم 
الزمالء ممن يعملون مبارشة مع الناجيات من 
العنف، مما يساعد أيضًا يف املزيد من اإليضاح 
لكلامت التوصيات.وتم التعرف عىل فجوات 
املعلومات املهمة التي يتعني التعاطي معها من 

خالل البحوث األولية، مما يسمح بإعداد قائمة 
باألسئلة البحثية املهمة.
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امل ملخص التوصيات
التوصيات التوصيات جودة البينات

1- الرعاية التي تركز عىل املرأة 
قوي بينات1 غري 

مبارشة
يتعني تقديم الدعم الفوري للنساء الاليت كشفن عن أي شكل 

من أشكال العنف من قبل الرشيك )أو أي فرد من أفراد األرسة( 
أو اعتداء جنيس اقرتفه أي شخص. ويتعني أن يتوىل مقدمو 

الرعاية الصحة، عىل األقل، تقديم اخلط األول من الدعم عندما 
تفصح النساء عنام تعرضن له من عنف. ويشمل دعم اخلط 

األول ما ييل:
االمتناع عن إصدار أحكام وتوفري الدعم والتحقق من كالم 	 

السيدة
تقديم رعاية ودعم عميل يستجيب ملخاوف السيدة دون 	 

تطفل
االستفسار عن تارخيها مع العنف، واإلصغاء باهتامم دون 	 

الضغط عليها للتحدث )ينبغي توخي احلذر عند مناقشة 
املوضوعات احلساسة يف حالة االستعانة بمرتجم فوري(

مساعدهتا يف احلصول عىل معلومات حول املوارد بام فيها 	 
اخلدمات القانونية وغريها من اخلدمات التي قد ترى أهنا 

ستفيد يف هذه احلالة.
مساعدهتا يف تعزيز سالمتها وسالمة أطفاهلا، عند االقتضاء.	 
توفري أو حشد الدعم االجتامعي	 

جيب أن يتأكد مقدمو اخلدمات مما ييل:
إجراء املشاورة يف ظل جو من اخلصوصية	 
مراعاة الرسية عند إخطار النساء بحدود الرسية )عىل سبيل 	 

املثال يف حالة اإلبالغ اإللزامي(
يف حالة عدم متكن مقدم الرعاية الصحية من تقديم اخلط األول 

من الدعم، فيجب أن يتأكد من أن هناك من يقوم بذلك عىل 
الفور )يف إطار أماكن تقديم الرعاية أو أي مكان أخر يسهل 

الوصول إليه(.

1

2 - التعرف عىل الناجني من عنف الرشيك ورعايتهم
1.2 التعرف عىل الناجني من عنف الرشيك

رشطي منخفض- 
متوسط

 جيب عدم إجراء " التحري الشامل" أو " االستفسار الروتيني"
)بمعنى سؤال السيدة يف مجيع مقابالت الرعاية الصحية(.

2

قوية بينات غري مبارشة يتعني أن يسأل مقدم الرعاية الصحية عن التعرض للعنف من 
قبل الرشيك عند تقييم األوضاع التي قد تنجم أو تتعقد بفعل 

عنف الرشيك )أنظر اإلطار رقم 1: أمثلة للظروف الرسيرية 
املصاحبة لعنف الرشيك، ص 19( بغية حتسني التشخيص 

والتعرف والرعاية التالية )انظر التوصية رقم 30(

3

رشطي مل يتم حتديد بينات 
ذات صلة

 يتعني إتاحة املعلومات التحريرية اخلاصة بعنف الرشيك يف 
أماكن تقديم الرعاية الصحية من خالل املعلقات والكتيبات أو 

النرشات يف األماكن اخلاصة من قبيل دورات مياه السيدات )مع 
وضع حتذيرات مناسبة تنهي عن أخذ هذه املعلقات إىل املنزل يف 

حالة وجود رشيك معتد(.

4

هذه التوصية مأخوذة عن املساعدات النفسية األولية، منظمة الصحة العاملية، 2011 املوجه لألفراد يف أوضاع األزمات املجتمعية  1 

.(whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf)
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التوصيات جودة البينات التوصيات

2.2 رعاية الناجني من عنف الرشيك
قوية املتغري اخلاص 

بالبينات غري 
 املبارشةب 

)يتفاوت وفقا 
للتدخالت يمكن 

الرجوع إىل
http://www.

who.int/mental_
health/mhgap/
)evidence/en/

إن النساء الاليت شهدن عنف الرشيك، والاليت سبق أن عانني من 
 اضطراب نفيس سبق تشخيصه أو مرتبط بعنف الرشيك

)من قبيل اضطرابات االكتئاب أو االضطرابات النامجة عن 
تعاطي الكحول(، جيب أن حيصلن عىل رعاية صحية نفسية هلذا 

االضطراب )وفقًا لدليل التدخالت اخلاص بربنامج العمل 
لرأب الفجوة يف الصحة النفسية 2010(أ من قبل مهنيني 

متخصصني يف تقديم الرعاية الصحية ملمني بكيفية التعامل مع 
العنف ضد املرأة.

5

قوي منخفض- 
متوسط

املعاجلة السلوكية اإلدراكية أو التدخالت اخلاصة بإزالة حتسس 
حركة العني وإعادة املعاجلةج، والتي يقدمها املهنيون املعنيون 

بالرعاية الصحية ممن يعون العنف املوجه ضد املرأة. و بالنسبة 
للنساء الاليت مل يعدن يشهدن عنفًا ولكنهن يعانني من اضطرابات 

اإلجهاد الالحق للصدمات

6

رشطي منخفض جيب توفري برنامج منظم للدعوة والدعم و/ أو التمكنيج للنساء 
الاليت قضني ليلة واحدة عىل األقل يف مأوى أو خميم الجئني أو 

خمبأ مأمون

7

رشطي منخفض إن احلوامل الاليت يكشفن عن عنف الرشيك، جيب أن حيصلن 
عىل استشارات ترتاوح ما بني استشارات موجزة ومتوسطة 

للتمكني )تصل إىل 12 جلسة( وتوعية/ ودعم بام يف ذلك 
عنرص السالمة من قبل مقدم للخدمات مدرب متى أمكن لنظم 
الرعاية الصحية توفري ذلك. ونحن مل نتأكد عىل وجه اليقني من 
مدى انطباق ذلك عىل أماكن تقديم الرعاية السابقة للوالدة، أو 

جدواها يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

8

رشطي متوسط عندما يتعرض األطفال لعنف الرشيك فيجب أن حيصلوا عىل 
تدخالت عالجية نفسية بام يف ذلك جلسات بصحبة أمهاهتن أو 

بدوهنن، رغم أنه ال يمكن اجلزم بإمكانية انطباق ذلك يف البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل.

9

دليل التدخالت يف بربنامج العمل لرأب الفجوة يف الصحة النفسية والعصبية والنامجة عن تعاطي مواد اإلدمان يف أماكن صحية غري  أ 

)http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf) 2010 ،حمددة، جنيف، منظمة الصحة العاملية
د أي دليل مبارش هلذه الفئة السكانية، وبناء عليه تستند التوصية إىل األدلة  توصف قوة األدلة “باألدلة غري املبارشة” عندما ال حُيَدَّ ب 

املستقاة من فئة سكانية أخرى مناسبة.
انظر املرسد ج 
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قوي بينات غري مبارشة يتم تدوين التاريخ بالكامل مع تسجيل األحداث لتحديد 
التدخالت املناسبة، وإجراء فحص بدين شامل )من الرأس حتى 

أمخص القدمني بام يف ذلك األعضاء التناسلية(1 وجيب أن يتضمن 
هذا العرض لتاريخ احلالة:

الوقت املنقيض منذ هذا االعتداء ونوع االعتداء	 
خطر احلمل	 
خطر اإلصابة بفريوس اإليدز وغريها من أنواع العدوى 	 

املنقولة جنسيًا
وضع الصحة النفسية	 

11

التوصيات جودة البينات التوصيات

3- الرعاية الرسيرية للناجني من االعتداء اجلنيس
1.3 التدخالت يف األيام اخلمسة األوىل بعد االعتداء

1.1.3 اخلط األول من الدعم
ققوي بينات غري 

مبارشةد
تقديم دعم اخلط األول للناجيات من االعتداء اجلنيس ألي 

مرتكب له )انظر أيضًا التوصية 1( والتي تتضمن:
تقديم الرعاية والدعم بشكل عميل يستجيب ملخاوفها دون 	 

املساس باستقالهلا.
اإلصغاء دون الضغط عليها لإلجابة أو اإلفصاح عن 	 

املعلومات
توفري الراحة و املساعدة للتخفيف من وطأة جزعها	 
تقديم املعلومات ومساعدهتا يف الوصول إىل اخلدمات 	 

والدعم االجتامعي

10

2.1.3 وسائل منع احلمل الطارئ
تقديم وسائل احلمل الطارئ للناجني من االعتداء اجلنيس الذين 12

حيرضون خالل مخسة أيام من وقوع االعتداء اجلنيس، وحبذا لو 
تم ذلك عقب االعتداء مبارشة لتعظيم الفعالية.

قويمتوسط

يتعني أن يقدم مقدمو الرعاية الصحية ليفونرجسرتل يف حالة 13
توافره. ويوىص بإعطاء جرعة واحدة مقدارها 1.5 مج حيث أن 

فعاليتها تبلغ ضعف فعالية إعطاء جرعتني من 0.75 بعد مرور 
12 ثم 24 بعد مرور ساعة.

ويف حالة عدم توافر اليفونرجسرتل، فيمكن تطبيق النظام املعتمد 
عىل االسرتوجني و الربوجيسرتون مع مضاد للقيء يف حالة 

توافرمها. 
ويف حالة عدم توافر موانع احلمل الطارئ الفموية بالرغم من 

جدواها، فقد يتم تقديم اللولب النحايس للنساء الاليت يرغبن 
يف ضامن املنع املمتد للحمل. ومع األخذ بعني االعتبار خماطر 

األمراض املنقولة جنسيًا، يمكن تركيب اللولب النحايس 
 للمؤهلني صحيًا، بعد مرور مخسة أيام من االعتداء اجلنيس

)يمكن الرجوع إىل معايري التأهيل الطبي وفقًا ملنظمة الصحة 
العاملية، 2010(2.

قويمتوسط

هذه التوصية مأخوذة من اإلسعافات األولية النفسية، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011 وهو موجه لألفراد يف أوضاع األزمات  د 

(whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf) املجتمعية املجتمعات
أنظر املبادئ التوجيهية اخلاصة بالرعاية الطبية الرشعية للناجني من العنف اجلنيس. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2003: املعاجلة   1

الرسيرية للناجني من االغتصاب، جنيف.منظمة الصحة العاملية/ مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني، وبرامج التعليم 
اإللكرتوين اخلاص باملعاجلة الرسيرية للناجني من االغتصاب، جنيف، منظمة الصحة العاملية/ مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني/ صندوق األمم املتحدة للسكان.
معايري التأهيل لطبي ملنظمة الصحة العاملية، منظمة الصحة العاملية، 2010  2
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أما إذا حرضت السيدة بعد الوقت املحدد ملوانع احلمل الطارئ 14
)5 أيام(، أو يف حالة عدم جدوى وسائل احلمل الطارئ، 

أو أصبحت السيدة حامل نتيجة لالغتصاب، فيمكن إجراء 
إجهاض مأمون هلا وفقا للقوانني املحلية.

مل يتم حتديد بينات 
ذات صلة

قوي

3.1.3 الوقاية عقب التعرض للعدوى بفريوس اإليدز
قوي بينات غري مبارشة 

)انظر الدالئل 
العملية ملنظمة 
العمل الدولية 

ومنظمة الصحة1 
العاملية 2008(

النظر يف توفري الوقاية بعد التعرض لفريوس اإليدز بالنسبة 
للنساء الاليت اكتشفت حاالهتن خالل 72 ساعة من االعتداء 

اجلنيس. التشارك مع الناجي من االعتداء بشأن اختاذ القرار2 
لتحديد ما إذا كانت الوقاية بعد التعرض من األمور املالئمة.

15

قوي البينات غري 
املبارشة

مناقشة خطر فريوس اإليدز لتحديد استخدام سبل الوقاية التالية 
للتعرض3 مع الناجني بام يف ذلك:

معدل انتشار فريوس اإليدز يف املنطقة اجلغرافية	 
حمدودية الطرق الوقائية التالية للتعرض	 
حالة فريوس اإليدز وسامت مرتكب االعتداء يف حالة معرفته	 
سامت االعتداء بام فيها عدد املرتكبني	 
اآلثار السلبية املرتتبة عىل استخدام األدوية املضادة 	 

للفريوسات القهقرية يف حاالت الوقاية التالية للتعرض
احتامل العدوى بفريوس اإليدز 	 

16

قوي بينات غري مبارشة 4 يف حالة استخدام سبل الوقاية عقب التعرض لإليدز:
بدء نظام املعاجلة يف أقرب وقت ممكن وقبل مرور 72 ساعة	 
توفري خدمات االختبار واملشورة املتعلقة بفريوس اإليدز يف 	 

حالة االستشارات األولية
ضامن متابعة املريض عىل فرتات منتظمة	 

تفضيل استخدام نظم تعتمد عىل عقارين )باستخدام 	 
توليفة ثابتة اجلرعة( مقارنة بالنظم التي تعتمد عىل ثالثة 

عقاقري، مع إعطاء األولوية لألدوية التي حتدث أثار 
سلبية أقل.

جيب أن يتبع اختيار األدوية والنظم التوجيهات الوطنية	 

17

قوي منخفض للغاية يتعني أن يصبح االلتزام باملشورة عنرصًا مهام لتقديم املعاجلة 
الوقائية الالحقة للتعرض 

18

 4.1.3 الوقاية الالحقة للتعرض بالنسبة للعدوى املنقولة جنسيًا
قوي منخفض، 

منخفض للغاية، 
باالعتامد عىل 
البينات غري 

املبارشة

يتعني توفري املعاجلة الوقائية للناجيات من االعتداء اجلنيس ضد:
املتدثرة	 
السيالن	 
املشعرة	 
الزهري، اعتامدًا عىل معدل االنتشار	 

جيب أن يعتمد اختيار األدوية والنظم الغذائية عىل التوجيهات 
الوطنية

19

1  املبادئ التوجيهية املشرتكة ملنظمة العمل لدولية ومنظمة الصحة العاملية حول الوقاية التي تيل التعرض بغية الوقاية من العدوى 

لفريوس اإليدز، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2008
يمكن الرجوع إىل املرسد  2

وفقًا لدراسيتني اترابيتن للوقاية التالية للتعرض، تراوحت معدالت انقالب تفاعلية املصل بني 0% و %3.7  3

املبادئ التوجيهية املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية حول الوقاية من العدوى بفريوس اإليدز التالية للتعرض،   4

جنيف، منظمة الصحة العاملية.، 2008
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قوي أخذ منخفض، 
ومنخفض للغاية 

استنادًا إىل البينات 
غري املبارشة

 

التطعيم املضاد لفريوس الكبد الوبائي البائي ملن ال يوجد لدهيم 
املمتز املناعي املضاد اللتهاب الكبد الوبائي البائي وفقًا للدالئل 

التوجيهية الوطنية
أخذ عينات الدم للوقوف عىل حالة التهاب الكبد الوبائي 	 

البائي قبل إعطاء اجلرعة األوىل
ويف حالة وجود مناعة مضادة لاللتهاب الكبد الوبائي البائي، 	 

فال يوجد حاجة للمزيد من التطعيم

20

5.1.3 التدخالت النفسية
قوي بينات غري 

مبارشة1
يتم توفري الدعم والرعاية كام ورد يف التوصية 10 21

قوي مل يتم حتديد بينات 
مناسبة

توفري املعلومات التحريرية حول اسرتاتيجيات التأقلم للتعامل 
مع الضغط احلاد )مع وجود حتذيرات مالئمة ضد أخذ املواد 

املطبوعة إىل املنزل يف حالة وجود رشيك ييسء املعاملة هناك(.

22

قوي منخفض للغاية ينبغي أال يتم االعتامد عىل أسلوب إعطاء إحاطة موجزة 23
2.3 التدخالت اخلاصة بالصحة النفسية بعد مرور 5 أيام

1.2.3 التدخالت حتى 3 شهور عقب التعرض للصدمة
قوي البينات غري 

املبارشة2
مواصلة تقديم الدعم والرعاية كام ورد يف التوصية 10 24

قوي للغاية  منخفض للغاية وما مل يعاين الشخص من االكتئاب، أو مشاكل متعلقة بإدمان 
املسكرات أو مواد اإلدمان، أو أعراض نفسية، أو رغبة يف 

االنتحار أو إيذاء الذات أو صعوبة يف االضطالع بمهامه اليومية، 
فيتم استخدام أسلوب " االنتظار مع املتابعة" ملدة ترتاوح بني 

شهر وثالثة أشهر بعد احلادثة. ويتضمن أسلوب املالحظة مع 
املتابعة إحاطة املرأة بأنه من املتوقع هلا أن تتعاىف بمرور الوقت، 

مع إعطائها خيار بإمكانية العودة للحصول عىل املزيد من 
املساعدة من خالل حتديد مواعيد دورية للمتابعة

25

قوي منخفض_ 
متوسط

إذا أصبح الشخص فاقد األهلية نتيجة لألعراض التالية 
لالغتصاب )بمعنى عجزها عن القيام بمهامها اليومية( فيتوىل 
مقدم الرعاية الصحية الذي يعي متامًا كيفية التعامل مع العنف 
اجلنيس ترتيب معاجلة للسلوك املعريف أو العالج بحركة العني 

لتخفيف شدة احلساسية وإعادة املعاجلة.

26

قوي املتغري اخلاص 
بالبينات غري 

املبارشة )يتفاوت 
وفقًا للتدخالت 
يمكن الرجوع إىل

http://www. 
who.int/mental_
health/mhgap/
(/evidence/en

أما إذا كان الشخص يعاين من أي مشاكل أخرى تتعلق بالصحة 
النفسية )أعراض االكتئاب، مشاكل تتعلق بإدمان الكحول أو 

مواد اإلدمان أو الرغبة يف االنتحار أو إيذاء الذات( فيتم تقديم 
الرعاية وفقا لدليل منظمة الصحة العاملية اخلاص بربنامج منظمة 

الصحة العاملية لرأب الفجوة يف الصحة النفسية، 2010 ب4 

27

تم نقل هذه التوصية من الدليل اخلاص باملساعدات األولية، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011، موجه إىل األفراد الذين يعيشون   1

.(whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf) يف جمنمع مأزوم
تم نقل هذه التوصية من الدليل اخلاص باملساعدات األولية، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011، موجه إىل األفراد الذين يعيشون   2

.(whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf) يف جمتمع مأزوم
دليل التدخالت اخلاصة بربنامج العمل لرأب الفجوة يف الصحة النفسية واالضطرابات النفسية واملتعلقة بمواد اإلدمان يف أماكن   3

تقديم الرعاية الصحية غري املتخصصة، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010
.(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf)

يمكن الرجوع إىل املبادئ التوجيهية اخلاصة بالرعاية الرشعية للناجني من العنف اجلنيس، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2003؛   4

املعاجلة الرسيرية للناجني من االغتصاب، جنيف، منظمة الصحة العاملية/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2004 
وبرنامج التعليم اإللكرتوين اخلاص باملعاجلة الرسيرية للناجني من االغتصاب، جنيف، منظمة الصحة العاملية/ املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2009
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2.2.3 التدخالت اخلاصة بثالثة أشهر بعد الصدمة
قوي املتغري اخلاص 

بالبينات غري 
املبارشة )يتفاوت 
وفقًا للتدخالت 
يمكن الرجوع إىل

http://www. 
who.int/mental_
health/mhgap/
(/evidence/en

تقييم مشكالت الصحة النفسية )أعراض الضغط احلاد/
اضطرابات الضغوط التالية للصدمات، واالكتئاب، واملشكالت 

النامجة عن تعاطي املسكرات ومواد اإلدمان، واإلدمان، وإيذاء 
الذات( ومعاجلة االكتئاب، واالضطرابات النامجة عن تعاطي 

الكحول وغريها من االضطرابات النفسية باستخدام دليل 
التدخالت اخلاصة بربنامج العمل لرأب الفجوة يف جمال الصحة 

النفسية والذي يغطي الربوتوكول الرسيري املسند بالبينات 
للمنظمة اخلاص بمشاكل الصحة النفسية 

28

قوي منخفض- 
متوسط

إذا تم تقييم حالة الشخص بأنه يعاين من اإلجهاد الالحق 
للصدمات، فيتم ترتيب معاجله هذا اإلجهاد من خالل املعاجلة 

السلوكية املعرفية أو العالج بحركة العني لتخفيف شدة 
احلساسية أو إعادة املعاجلة

29

4- تدريب مقدمي الرعاية الصحية عىل التعامل عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس
قوي منخفض للغاية جيب تدريب مقدمي الرعاية الصحية )والسيام لألطباء 

واملمرضات والقابالت( يف مستوى ما قبل التأهيل يف مستوى 
اخلط األول من الدعم للنساء الاليت شهدن عنف أو اعتداء 

جنيس من الرشيك مسبقًا عىل يف املستويات املعتمدة )يمكن 
الرجوع إىل التوصية 1(. 

30

قوي منخفض - 
متوسط

يتعني عىل مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية 
للسيدات تلقي التدريب أثناء اخلدمة مع التأكد من أن هذا 

التدريب:
يمكنهم من تقديم دعم اخلط األول )يمكن الرجوع إىل 	 

التوصيات 1 و 10(
تعليمهم املهارات املناسبة بام يف ذلك:	 

كيفية االستفسار وتوقيته– 
أفضل طريقة لالستجابة بالنسبة للسيدات )يمكن – 

الرجوع إىل القسم 2 اخلاص بتحديد الناجني من عنف 
الرشيك ورعايتهم و 3، تقديم الرعاية الرسيرية للناجني 

من العنف اجلنيس(
كيف يمكن جتميع البينات الرشعية متى اقتىض احلال1– 

ويتناول:	 
املعلومات األساسية حول العنف بام يف ذلك القوانني – 

التي تناسب ضحايا العنف بني الرشيك و العنف اجلنيس
املعارف حول اخلدمات املوجودة بالفعل والتي توفر – 

الدعم للناجني من ضحايا العنف واالعتداء اجلنيس بني 
الرشيك)وقد يأخذ هذا شكل دليل توجيهي للخدمات 

املجتمعية(
وجهه نظر غري مالئمة ملقدمي الرعاية الصحية )عىل – 

سبيل املثال توجيه اللوم عن العنف للنساء، توقع 
مغادرهتن. وما إىل ذلك( فضال عن خرباهتم السابقة 

املرتبطة بالعنف اجلنيس وعنف الرشيك.

31

قوي منخفض تدريب مقدمي الرعاية الصحية حول العنف واالعتداء اجلنيس 
بني الرشيك والذي يشمل خمتلف جوانب االستجابة للعنف بني 

الرشيك واالعتداء اجلنيس )عىل سبيل املثال التحديد، وتقييم 
السالمة والتخطيط، واالتصاالت واملهارات الرسيرية، والتوثيق 

وتقديم سبل اإلحالة(.

32
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يتعني إدماج التدريب اخلاص بالتعامل مع العنف بني الرشيك 
واالعتداء اجلنيس يف الربنامج نفسه، نظرًا للتداخل بني القضيتني 

وحمدودية املوارد املتاحة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية عىل 
هذه األمور.

33

5. سياسات وبنود الرعاية الصحية1
قوي منخفض للغاية إن رعاية النساء الاليت شهدن عنف الرشيك واعتداء جنيس، 

جيب أن تدمج قدر اإلمكان يف اخلدمات الصحية الراهنة بدالً من 
االنتفاع هبا كخدمات منفصلة )يمكن الرجوع إىل احلد األدنى 

من املتطلبات يف اإلطار 3 ص 39(

34

قوي منخفض للغاية حتتاج البلدان إىل نامذج متعددة من رعاية الناجني من االعتداء 
اجلنيس و العنف بني الرشيك يف خمتلف مستويات النظام 

الصحي، بيد أنه ينبغي إعطاء األولوية لتقديم التدريب 
واخلدمات يف مستوى الرعاية األولية. 

35

رشطي منخفض للغاية جيب أن يتواجد مقدمو الرعاية الصحية )الطبيب، املمرضة أو ما 
يعادهلم( املدربون عىل رعاية االعتداء اجلنيس واألمور احلساسة 

املتعلقة بالفروق بني اجلنسني، وأن يتاح الفحص يف مجيع ساعات 
اليوم هنارًا ومساء )سواء من خالل تواجدهم يف املوقع أو 

االتصاالت اهلاتفية( عىل مستوى املنطقة.

36

6- اإلبالغ اإللزامي عن العنف2 بني الرشيك
قوي منخفض 

منخفض للغاية
ال يوىص بإلزام مقدم الرعاية الصحية بتقديم التقارير حول عنف 

الرشيك وتقديمها للرشطة، عىل أن يلتزم مقدم الرعاية الصحية 
بإبالغ احلادثة للسلطات املعنية )بام يف ذلك الرشطة( يف حالة 

رغبة املرأة يف ذلك ووعيها بحقوقها.

37

قوي منخفض للغاية ينبغي أن يتوىل مقدمو الرعاية الصحية إبالغ السلطات املعنية 
بإساءة معاملة األطفال واألحداث املهددة للحياة عند وجود 

رضورة قانونية تقتيض ذلك.

38

تم مراجعة البينات املتاحة بالفعل، وإن مل يتم استخدام األسلوب اخلاص بتقدير وتطوير وتقييم التوصيات بسبب البيانات   1

الوصفية والكمية
تم مراجعة البينات وإن مل يتم استخدام األسلوب اخلاص بتقدير وتطوير وتقييم األوضاع، نظرًا لطبيعة املعطيات التي تتسم   2

بالوصفية والكمية بشكل كبري.
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يمثل العنف ضد النساء شاغاَل مهام للصحة 
العمومية وحلقوق اإلنسان، حيث يمثل عنف 

الرشيك والعنف اجلنيس أكثر أشكال العنف ضد 
النساء شيوعَا . وقد أظهرت البحوث التي أجريت 

يف بادئ األمر يف أمريكا الشاملية وأوروبا، ثم يف 
سائر األقاليم األخرى بشكل متزايد ارتفاع معدل 

انتشار العنف ضد النساء عىل الصعيد العاملي، 
ناهيك عن أثاره الضارة عىل الصحة البدنية 

 والنفسية سواء عىل املدى البعيد أو املدى القريب 
)كامبل، 2004؛ جارسا مورينو وزمالؤه؛ 2005؛ 

وايلزبرج وزمالؤه، 2008؛ وبوت وزمالؤه 
2012(. فمقدمو الرعاية الصحية طاملا تعاملوا 

مع النساء الاليت تعرضن للعنف، عادة بدون علم 
منهم، نظرا الستفادة النساء الاليت تعرضن للعنف 
من موارد الرعاية الصحية بكثافة )أنسارا وهندن، 
2010؛ بالك، 2011(. فمقدمو الرعاية الصحية 

حيتلون مكانة فريدة مما هييئ هلم الفرصة لتوفري 
بيئة مأمونة و حماطة بالرسية لتيسري اإلفصاح عام 
تعرضن له من عنف، مع توفري الدعم واإلحالة 

املناسبة لسائر املوارد واخلدمات األخرى.
 فكام ورد بالتفصيل يف تقرير منظمة الصحة 
العاملية حول الدراسة املتعددة البلدان واخلاصة 
بصحة النساء والعنف املنزيل ضد املرأة )جارسا 

مورينو وزمالؤه 2005(، فإن اإلحصاءات العاملية 
تشري إىل ما ييل:

أن ما يرتاوح بني 13% و61% من النساء الاليت 	 
ترتاوح أعامرهن بني سن 15 و49 ذكرن أهنن 
تعرضن لالعتداء البدين من قبل الرشيك مرة 

واحدة عىل األقل يف حياهتن.
إن ما يرتاوح بني 6% و 59% من النساء أجربهن 	 

الرشيك بالفعل أو حاولوا إجبارهن عىل 
االتصال اجلنيس ولو مرة يف حياهتن. 

إن ما يرتاوح بني 1% و28% من النساء أبلغن 	 
عن اعتداء الرشيك عليهن بدنيًا أثناء احلمل.

وعىل الرغم من االعرتاف بأن العنف ضد النساء 
من مشاكل الصحة العمومية املاسة، وأنه من 

القضايا املتعلقة بالرعاية الرسيرية، فإنه مل يدرج بعد 
يف سياسات الرعاية الصحية يف العديد من البلدان. 

فالدور املحوري الذي يمكن أن تضطلع به النظم 

الصحية ومقدمو الرعاية الصحية يف حتديد وتقييم 
ومعاجلة والتدخالت إبان األزمات والتوثيق 

واإلحالة واملتابعة غري مفهوم أو غري مقبول لدى 
برامج الصحة الوطنية وسياسات خمتلف البلدان. 

فاملهنيون يف جمال الرعاية الصحية ينظرون إىل 
العنف ضد املرأة بوصفه أحد القضايا املتعلقة 

بالعدالة اجلنائية، وينظرون إىل العنف ضد الرشكاء 
بشكل خاص باعتباره من املسائل األرسية. ناهيك 
عن أهنم غري مؤهلني للتعامل مع مثل هذه القضايا 

ألن التعليم الطبي وتعليم التمريض يف العديد 
من البلدان ال يتعاطى مع هذه املشكلة. وحتى 
يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من االضطالع 
بأدوارهم يف التخفيف من وطأة تأثري العنف، 

واالضطالع بمسؤولياهتم، فال بد من توعيتهم هبذه 
القضية، وتزويدهم باملعلومات واألدوات الالزمة 

لالستجابة بحساسية وفعالية الحتياجات الناجني. 
وتعترب هذه املبادئ التوجيهية بمثابة اخلطوة األوىل 

يف هذا االجتاه.
 إن دراسة العالقة بني عنف الرشيك والوضع 

الصحي ومدى استفادة النساء من الرعاية الصحية 
قد أظهرت أن النساء الاليت شهدن عنفًا يكن أكثر 
سعيَا اللتامس الرعاية الصحية من النساء الاليت مل 
يتعرضن لالعتداء )أنسارا وهندن، 2010؛ بالك 
2011( حتى وإن مل يبحن بالعنف الاليت تعرضن 

له. وعادة ما يكون مقدم الرعاية الصحية بمثابة 
نقطة االتصال األوىل للناجني من عنف الرشيك 

واالعتداء اجلنيس. وتشري النساء الاليت يتعايشن مع 
عنف الرشيك إىل أن مقدمي الرعاية الصحية هم 

املهنيون املؤمتنون لدهين للبوح هلن عن هذا االعتداء 
)فيدر وزمالؤه 2006(. 

وبغض النظر عن هذه الظروف فإن مقدمي 
الرعاية الصحية املخالطني للنساء الاليت جياهبن 
العنف جيب أن يكونوا قادرين عىل التعرف عىل 

عالماته واالستجابة هلا بشكل مناسب ومأمون. 
فاألفراد الذين تعرضوا للعنف حيتاجون إىل 

خدمات رعاية صحية شاملة ومراعية للفروق بني 
اجلنسني بغية التعاطي مع ما ترتب عىل التجارب 

التي مروا هبا من نتائج بدنية ونفسية، واملساعدة يف 
تعافيهم من األحداث الصادمة. وهم قد حيتاجون 

كذلك إىل خدمات التدخالت إبان األزمات 
)يمكن الرجوع إىل املرسد( للوقاية دون وقوع املزيد 

املعلومات األساسية
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ا من الرضر، عىل الرغم من أننا يف العادة نحتاج إىل 

اختاذ استجابة داعمة. وباإلضافة إىل توفري الرعاية 
الصحية الفورية، فإن القطاع الصحي يمكن 

أن يصبح البوابة احلاسمة )عرب طرق اإلحالة( 
للوصول إىل خدمات معينة للتعامل مع العنف 

ضد املرأة )يف حال حدوثه( أو لغريه من اخلدمات 
التي قد حتتاج إليها املرأة يف ما بعد من قبيل الرعاية 

االجتامعية واملساعدة القانونية.
فتوثيق اإلصابات، والشكاوى الصحية 
وغريها من املشاكل املتعلقة بالعنف قد يفيد 

املرأة يف املحكمة كدليل إدانة يف حالة جلوئها إىل 
اإلجراءات القانونية. فباإلضافة إىل التعاطي مع 

العواقب الصحية للعنف، فإن مقدمي الرعاية 
الصحية يتمكنون أيضًا من جتميع وتوثيق البينات 

الالزمة إلثبات الظروف املحيطة باالعتداء املدعى، 
واملساعدة يف التعرف عىل مرتكب حادثة االعتداء 

هذه. وال مراء يف أن هذه البينات عادة ما تكون 
مهمة جلهة اإلدعاء يف حاالت العنف بالرغم من أن 

هذه املبادئ التوجيهية ال تغطي الفحص الرشعي 
بالكامل. )للمزيد من املعلومات يمكن الرجوع إىل 

املبادئ التوجيهية للمنظمة اخلاصة بالرعاية الطبية 
 الرشعية لضحايا العنف اجلنيس 

)منظمة الصحة العاملية 2003. وقد قامت منظمة 
الصحة العاملية/ مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، املعاجلة الرسيرية للناجني من االغتصاب 
)منظمة الصحة العاملية/ مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني 2004( وصندوق األمم املتحدة 
للسكان، وبرنامج التعليم اإللكرتوين للمعاجلة 

الرسيرية لضحايا االغتصاب 2009(.
 وقد طالبت الدول األعضاء نفسها بتوفري 
دالئل إرشادية واضحة حول ما يمثل استجابة 

مناسبة من قبل اخلدمات الصحية جتاه العنف ضد 
املرأة. ومن ثم فإن املبادئ التوجيهية تركز عىل عنف 

الرشيك والعنف اجلنيس ضد املرأة، ويقدم ملقدمي 
الرعاية الصحية توجيهات مسندة بالبينات حول 

أفضل السبل للتعرف عىل النساء الاليت أبلغن عن 
التعرض للعنف،واالستجابة هلن.

 وتوفر هذه الدالئل التوجيهية ذلك وألول 
مرة توجيهات ملقدمي الرعاية الصحية وغريهم من 
أعضاء الفرق املتعددة التخصصات حول التدريب 

أثناء العمل حول عنف الرشيك والعنف اجلنيس 
ضد النساء.

وعىل الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية 
تركز عىل استجابة القطاع الصحي، فإننا ندرك 

أن االستجابة املناسبة للعنف ضد النساء تتطلب 
تعاون متعدد القطاعات. هذا باإلضافة إىل أن 

هذه املبادئ التوجيهية تقدم توجيهات لراسمي 
السياسات وغريهم من املسئولني عن التخطيط 
والتمويل وتنفيذ اخلدمات الصحية والتدريب 

املهني داخل وزارات الصحة، وكذا راسمي 
السياسات املسئولني عن إعداد الدالئل التوجيهية 
هلذه املناهج يف جماالت الطب والتمريض والصحة 

العمومية. وتعترب هذه هي املرة األوىل التي تقوم 
فيها املنظمة بإصدار توجيهات يف هذا املضامر. 

فراسمو السياسات يف مكانة ال تضمن هلم فحسب 
أن للنساء الاليت شهدن عنفَا حيصلن عىل خمتلف 

اخلدمات املقدمة بصورة منسقة وأن هذه اخلدمات 
متول بشكل كاف، وإنام أيضًا أن هذه القضية حتظى 

باألولوية املناسبة يف خمتلف الربامج التدريبية. 
إن هذه املبادئ التوجيهية يمكن أن تستخدم 

كمخطط أويل لتصميم نظم الرعاية الصحية املناسبة 
للسلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية، فضال 

عن توجيه حمتوى املنهج التعليمي اخلاص بتقديم 
اخلدمات للسيدات الاليت يشهدن عنفًا.

 فقد تم إعداد هذه املبادئ التوجيهية عىل 
أساس إعطاء أمهية كبرية ملقدمي الرعاية الصحية 

الذين يعملون يف األماكن التي قد تشهد قيودًا 
صارمة عىل القدرة عىل توفري اخلدمات الصحية 

الشاملة. ويتعني مواءمة هذه املبادئ التوجيهية بام 
يتناسب مع الظروف املحلية املحددة والظروف 

الوطنية، مع األخذ بعني االعتبار توافر املوارد 
فضال عن السياسات واإلجراءات الوطنية.

 وينبغي كذلك أخذ مستوى املوارد املتاحة بام 
فيها سائر خدمات الدعم بعني االعتبار عند تنفيذ 

التوصيات. وستعمل منظمة الصحة العاملية عىل 
إبرام الرشاكات مع وزارات الصحة واملنظامت غري 

احلكومية ووكاالت األمم املتحدة الشقيقة لبث 
هذه املبادئ التوجيهية ودعم مواءمتها وتنفيذها يف 

البلدان املعنية.

نطاق املبادئ التوجيهية
تركز هذه املبادئ التوجيهية عىل العنف )البدين 

واجلنيس والعاطفي( الذي يرتكبه الرشيك -غالبا 
من الذكور- وكذلك اعتداء الرجل جنسيا عىل 

املرأة حيث يمثل هذا النوع من االعتداء أكثر 
أشكال العنف شيوعًا ضد املرأة يف مجيع األماكن. 

واحلق أن توصياتنا ال تغطي تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث، أو االجتار هبن أو غريها من 

أشكال العنف ضدهن. 
وعىل نفس النسق فبالرغم من تعرض الرجال 

أيضًا لعنف الرشيك واالعتداء اجلنيس، بيد أن هذه 
املبادئ التوجيهية تركز حرصا عىل النساء حيث 

أهنن األكثر تعرضا للعنف اجلنيس والعنف البدين 
الوخيم والرقابة باإلكراه من الرشيك من الرجال. 
وباإلضافة إىل ذلك فإننا لدينا بينات حمدودة للغاية 
حول التدخالت اخلاصة بالرجال )تزادن وتوينس 

2000، وووالبي والني 2004 وأوكني 2005(.
 وعىل الرغم من أن الرتكيز سيكون عىل عنف 

الرجال ضد النساء، فإن جل النصح سريكز عىل 
العنف الذي يرتكبه أفراد األرسة بخالف الرشيك 
ضد النساء، وقد يرتبط أيضًا باعتداء الرشيك من 

الرجال، كام سرتتبط بعض النصائح باالعتداء 
اجلنيس للرجال. 

وبالنسبة للتوصيات التي تركز عىل املرأة 
)القسم 1 صفحة 16 و17(. وتنطبق التوصيات 

عىل عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس كذلك، 
فالتوصيات اخلاصة بالناجني من االعتداء اجلنيس 

)القسم 3 ص 25-34( تتناسب أيضا مع الناجني 
من العنف اجلنيس بغض النظر عن طبيعة مرتكب 

االعتداء هذا.
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ضد املرأة: املبادئ التوجيهية ال
يس 

ف اجلن
ف العشري والعن

صدي لعن
الت

اعتامد املبادئ التوجيهية عىل حقوق 
اإلنسان

يعترب عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس بمثابة انتهاك 
حلقوق اإلنسان بالنسبة للنساء بام يف ذلك حقهن 
يف عدم التمييز1 واحلياة وسالمة وأمن الشخص2 
والتمتع بأعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه3 

وقد تم االعرتاف بأن اغتصاب الزوجة بشكل 
خاص هو أحد أشكال العنف ضد النساء4 وهو 

مناف الحرتام كرامة اإلنسان5. 
فبموجب االتفاقيات اخلاصة بحقوق اإلنسان 
التي وقعت عليها احلكومات، فإن هذه احلكومات 

مسئولة عن محاية النساء من كافة أشكال العنف 
املرتكب ضدهن وتقيص أسبابه ومعاقبة مرتكبيه. 

فعىل سبيل املثال نجد أن مجيع البلدان األطراف 
مطالبة بموجب امليثاق الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية باإلبالغ عن القوانني التي تتعاطى 

مع العنف ضد النساء والتدابري اخلاصة بالوقاية 
واالستجابة. فلجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

بالتحديد تطلب احلصول عىل معلومات حول” 
إجراءات احلامية بام فيها طرق العالج القانونية 
اخلاصة بالنساء الاليت تم انتهاك حقوقهن وفقا 
للامدة 7 )التحرر من التعذيب وغريه من طرق 
املعاملة املهينة وغري اإلنسانية(6 إن االضطالع 
هبذه املسؤولية للوقاية من مجيع أشكال العنف 

ضد املرأة وحتريه ومعاقبته يستلزم اختاذ إجراءات 
حمددة وموجهة من خالل القطاع الصحي وغريه 

من القطاعات مثل العدالة والتعليم. فاألجهزة 
الدولية واإلقليمية املعنية بحقوق اإلنسان قد وفرت 

توجيهات حول اإلسهامات التي يمكن بل وجيب 
أن يقدمها مهنيو الرعاية الصحية للتأكد من حترير 

النساء من العنف املعتمد عىل الفروق بني اجلنسني، 
فضال عن اختاذ استجابة مناسبة عند وقوع مثل هذا 

العنف. 
فعىل سبيل املثال فإنه وفقا للجنة األمم املتحدة 

املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، فيتعني عىل 
مجيع الدول األطراف يف االتفاقية التأكد )ضمن 

مجلة أمور أخرى( مما ييل:
إن الرعاية التي تركز عىل النساء تقدم يف شكل 	 

خدمات صحية مقبولة- وهي اخلدمات التي 
تقدم بالصورة التي تضمن احلصول عىل املوافقة 

املستنرية من النساء، واحرتام كرامتها، وضامن 
خصوصيتهن، ومراعاة احتياجاهتا ومنظورها7

التوصية العامة 19 للجنة القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.  1

الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي حلقوق النساء يف أفريقيا  2

التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة الفقرات 10 و 21 و35 و36  3

الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي حلقوق النساء يف أفريقيا  4

قررت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان )1995( اململكة املتحدة طلب رقم 20166/92 و 20190/92 يف 22 ترشين الثاين   5

نوفمرب 1995 سرتاسبورج، املحكمة األوربية املعنية بحقوق اإلنسان 1995
جلنة حقوق اإلنسان، التعليقات العامة28 : املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء )املادة 3( الفقرة 11  6

التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة 24 الفقرة 22  7

التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة 24 الفقرة 15  8

التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة 24 الفقرة31 يمكن أيضا الرجوع إىل التوصيات العامة للجنة   9

املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة 19 فقرة 24.
التوصية العامة 24 للجنة القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الفقرة 15.  10

التوصية العامة 24 للجنة القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الفقرة 31.  11

السياسات بام فيها الربوتوكوالت اخلاصة 	 
بالرعاية الصحية واإلجراءات اخلاصة 

باملستشفيات والتي تتعاطى مع العنف ضد 
املرأة واالنتهاك اجلنيس للفتيات، والتي تسمح 

بتقديم خدمات صحية مناسبة.8 ويتعني أن 
تضع البنود والسياسات اخلاصة بالرعاية 

الصحية منظور الفروق بني اجلنسني يف صميم 
مجيع السياسات والربامج التي تؤثر عىل صحة 

النساء، وأن ترشك النساء يف عملية التخطيط 
والتنفيذ والرصد ملثل هذه السياسات والربامج، 

ويف تقديم اخلدمات الصحية للنساء؛ وينبغي 
أن تكون مجيع خدمات الرعاية الصحية” متسقة 
مع حقوق اإلنسان بالنسبة للنساء بام فيها حقها 

يف االستقالل واخلصوصية والرسية واملوافقة 
املستنرية واالختيار”

توفري التدريب املراعي للفروق بني اجلنسني من 	 
أجل متكني العاملني يف جمال الرعاية الصحية من 

اكتشاف وإدارة العواقب الصحية النامجة عن 
العنف املرتبط بالفروق بني اجلنسني9 من خالل 
التأكد من أن املنهج التدريبي اخلاص بالعاملني 

يف جمال الرعاية الصحية يشمل دورات شاملة 
إلزامية مراعية للفروق بني اجلنسني حول صحة 

النساء وحقوق اإلنسان والسيام تلك املتعلقة 
بالعنف املرتكز عىل الفروق بني اجلنسني

أما عىل الصعيد اإلقليمي، فمن األمثلة اجليدة 
للتوجيهات اخلاصة بحقوق اإلنسان املتعلقة 

بعنف الرشيك والعنف اجلنيس )من بني خمتلف 
أشكال العنف املعتمد عىل الفروق بني اجلنسني( 

الربوتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي حول حقوق 
النساء يف أفريقيا. هذا الربوتوكول يلزم الدول 

األطراف بتنفيذ “ اإلجراءات املناسبة التي تضمن 
مراعاة حق كل سيدة يف احرتام كرامتها و محاية 

مجيع النساء من مجيع أشكال العنف و السيام العنف 
اجلنيس واللفظي “ واإلجراءات اخلاصة بمكافحة 
مجيع السلوكيات وأوجه النظر أو املامرسات التي 

تؤثر بشكل سلبي عىل احلقوق األساسية للسيدات 
والفتيات10
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حتديد البيِّنات املتغرية، وتقييمها، ومجعها
اسرتشد نطاق املبادئ التوجيهية واألسئلة التي 

صيغت بالنتائج التي خلص إليها اجتامع اخلرباء 
حول استجابات القطاع الصحي للعنف ضد املرأة، 

والذي ُعِقد يف الفرتة من 17 إىل 19 أذار/مارس 
 .)WHO, 2010a( 2009، بجنيف، سويرسا

ووَضَع الفريق التوجيهي 16 سؤاالً عن الفئات 
السكانية، والتدخالت، واملقارنات، والنتائج، 

واألطر الزمنية )أسئلة PICOT(، مستفيدًا يف ذلك، 
أي الفريق التوجيهي، من امُلسامهات التي أسهم هبا 

مراجعون خارجيون. وراجع هذه األسئلة فريُق 
موا  إعداد املبادئ التوجيهية، ومراجعون زمالء قدَّ

أيضًا ُمسامهات حول انتقاء النتائج الواجب أخذها 
يف احلسبان وتصنيفها. وتتوافر القائمة الكاملة 

باألسئلة )أسئلة بيكوت( عند طلبها. وراجع أفراد 
 )Weblink( خمتلفون البيِّنات، وحيتوي ويب لينك

عىل تفاصيل االسرتاتيجيات كل عىل حدة. وحيتوي 
اجلدول املوجود يف امللحق 3 عىل قائمة بكل عملية 

من عمليات املراجعة وجداول البيِّنات املتوافرة. 
وتذكر كل مراجعة من املراجعات التي متت 

اسرتاتيجية البحث، وطرق تقييم اجلودة، وعمليات 
التقييم.

واسُتخِدمت منهجية GRADE )تصنيف 
التوصيات وتقديرها وإعدادها وتقييمها(، حسب 

تعريفها الوارد يف دليل منظمة الصحة العاملية 
 ،WHO methods handbook )2010b( للطرق

الت الرسيرية  لصياغة التوصيات حول التدخُّ
 .)Schünemann et al.، 2009( والتدريب

واسُتخِلَصت الدراسات وُقيِّمت مرتني، ثم قارن 
كال املراجعني التقييامت املختلفة وناقشوها، فإذا 
ما ُوِجد اختالف بينهام ُأحيل هذا االختالف إىل 
مراجع ثالث للبتِّ فيه. واسُتكِمَلت املراجعات 
الت الصحة النفسية لدى الفئات  اخلاصة بتدخُّ

السكانية التي تتعرض لعنف الرشيك أو العنف 
اجلنيس بالبيِّنات األكثر عمومية والواردة يف دالئل 

منظمة الصحة العاملية اإلرشادية للصحة النفسية 
)WHO 2010c( )التوصيات 5، 27، 28(. 

ومتى اعتمدت التوصيات الرسيرية عىل بيِّنات غري 
مبارشة )وُيقَصد هبا البيِّنات التي مل ُتسَتَق مبارشة 

من جمموعة النساء الالئي يعانني من عنف الرشيك 
أو االعتداء اجلنيس(، كانت عملية تقييم جودة 

البيِّنات ُتوَصف وفقًا لذلك. واعتمدت البيِّنات 

غري املبارشة، يف اجلزء األكرب منها، عىل املبادئ 
التوجيهية احلالية حول وسائل منع احلمل الطارئ، 

والوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا، وقضايا 
الصحة النفسية ذات الصلة وغريها من القضايا 

األخرى. ومتى مل تتوافر البيِّنات، وِضعت توصيات 
حيث كان ُينَظر إىل هذه التوصيات بحسباهنا 

املامرسات امُلثىَل، أو ألهنا تناولت قضايا خاصة 
بحقوق اإلنسان أو باملساواة، مع التنويه بعدم 

وجود بيِّنات.
وبالنسبة للمسائل املرتبطة بسياسة الرعاية 
الصحية وتقديم خدماهتا واإلبالغ اإلجباري، 

فقد ُروِجَعت املؤلفات مراجعة منهجية، ومُجَِعت 
البيانات املتوافرة يف جداول للبيِّنات، وخُلـَِّصت 

هذه البيانات تلخيصًا نوعيًا. ومع ذلك، مل ُتسَتخَدم 
منهجية تصنيف التوصيات وتقديرها وإعدادها 

وتقييمها )GRADE(، من أجل تقييم جودة جمموعة 
البيِّنات عىل هذه األنواع من األسئلة، ويعود السبب 

يف ذلك إىل التغاير الكبري بني الدراسات الفردية، 
وما شاَب أكثر هذه الدراسات من قيود منهجية 

جادة. وعالوة عىل ذلك، اعتمد الكثري من األسئلة 
والتوصيات عىل املامرسات املثىل، واتفاقيات 

حقوق اإلنسان، وقضايا املساواة، وكلها أمور ال 
تنطبق عليها منهجية تصنيف التوصيات وتقديرها 

وإعدادها وتقييمها )GRADE(. ومن هذا املنطلق، 
قام فريق إعداد املبادئ التوجيهية بمراجعة امللخص 

النوعي للبيانات املتوافرة، وصاغ توصياته استنادًا 
إىل هذه البيانات، وإىل املامرسات املثىل ومبادئ 

حقوق اإلنسان واتفاقياهتا. ووِصف تقييم جودة 
البيِّنات عىل هذه التوصيات بأنه منخفض جدًا. 

تعيني فريق إعداد املبادئ التوجيهية
تألَّف فريق إعداد املبادئ التوجيهية من أساتذة 

يف اجلامعة، وإخصائيني رسيريني، ومسؤولني 
حكوميني، ومستشارين يف جمال سياسة الرعاية 

الصحية، فضاًل عن أفراد عملوا مبارشة مع نساء 
ضن للعنف، ومنارصين لصحة املرأة وحقوقها  تعرَّ

من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وقد 
ُروِعي يف تشكيل الفريق التنوع اجلغرايف والتوازن 
ر حتقيق هذا التوازن لطبيعة  بني اجلنسني، وإْن تعذَّ

هذا املجال الذي هُتيِمن عليه املرأة.     
واختري األعضاء املحتملون يف فريق إعداد املبادئ 

التوجيهية عىل أساس إسهاماهتم يف املجال، إىل 
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جانب احلاجة إىل تنوع اخلربات عىل مستوى 
األقاليم واملناطق. وحرض اجتامع اخلرباء حول 

استجابات القطاع الصحي للعنف ضد املرأة يف 
WHO, 2010a( 2009( 25 خبريًا مثَّلوا جمموعة 

واسعة ومتنوعة من أصحاب الشأن املعنيني يف 
املجال. وترأَّس الفريق باحث مرموق يف هذا 

املجال، وقد اختري خلربته الواسعة يف منهجية إعداد 
املبادئ التوجيهية، ولرئاسته فرق عمل معنية بإعداد 
د بعض األعضاء املحتملني  املبادئ التوجيهية. وُحدِّ

يف الفريق ِمْن بني َمْن حرضوا اجتامع اخلرباء يف 
2009، ممن ُطِلب منهم أن ُيرِسلوا بيانًا شخصيًا، 

وأن يستكملوا نموذج اإلعالن عن املصالح 
اخلاص بمنظمة الصحة العاملية. وراجع الفريق 

التوجيهي البيانات الشخصية التي أرسلها األعضاء 
املحتملون.

مه أعضاء  اإلعالن عن املصالح الذي قدَّ
فريق إعداد املبادئ التوجيهية واملراجعون 

الزمالء
استكمل مجيع أعضاء فريق إعداد املبادئ التوجيهية 

واملشاركني يف االجتامع نموذج اإلعالن عن 
املصالح قبل حضور االجتامع. وراجع هذه 

النامذج املوظُف املختص بمنظمة الصحة العاملية، 
وكبري املنسقني بإدارة الصحة اإلنجابية والبحوث 

باملنظمة، ومدير املرشوع، وذلك قبل االستقرار عىل 
تشكيل الفريق وتوجيه الدعوة حلضور اجتامعه. 

وحيتوي امللحق 2 عىل ملخص بإعالنات املصالح 
م املراجعون الزمالء، الذين  ذات الصلة. كام قدَّ
ُأرِسلت هلم املبادئ التوجيهية حتى يراجعوها، 

نموذج اإلعالن عن املصالح قبل الرشوع يف 
مراجعة املبادئ التوجيهية، وُروِجعت هذه النامذج 

مها  هي األخرى كام ُروِجعت نظرياهتا التي قدَّ
أعضاء الفريق. واستندت إجراءات إدارة تضارب 

املصالح إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية 
لإلعالن عن املصالح )واخلاصة بخرباء املنظمة(. 
فهذا املجال، وإن مل ترتبط به مصالح مالية كبرية، 
يتضمن آراء ُمعَلنة وأبحاثًا مهمة. وملـَّا كان فريق 
إعداد املبادئ التوجيهية يضم يف عضويته الكثري 

من كبار الباحثني يف املجال، أعلن األعضاء - قبل 
الرشوع يف مناقشة أي موضوع - عن الدراسات 

التي شاركوا فيها، ويف هذه احلالة ال يكونون طرفًا 
فاعاًل يف مناقشة هذه الدراسات، وإنام يقترص 
دورهم عىل الرد عىل األسئلة التي قد يطرحها 
أعضاء الفريق اآلخرون. وكان لرئيس الفريق 

ي” عنف الرشيك، ومن ثم  موقف ُمعَلن عن “حترِّ
تنحى الرئيس أثناء مناقشة هذا املوضوع، وترأس 

اجللسة املوظف املختص باملنظمة واملسؤول عن 
املبادئ التوجيهية.  

اختاذ القرارات أثناء اجتامع فريق إعداد 
املبادئ التوجيهية

التقى فريق إعداد املبادئ التوجيهية بمقر منظمة 
الصحة العاملية يف جنيف يف اجتامع استمر ثالثة أيام 

)12 وحتى 14 أيلول/سبتمرب 2011(. وكانت 
مراجعة البيِّنات قد ُأصِدَرت سلفًا حتى يمكن 

تلخيصها يف عرض تقديمي أمام االجتامع. واستهل 
أعضاء الفريق بمناقشة البيِّنات، وإيضاح احلقائق، 

وتفسري النتائج. ويف ما يتعلق بإعداد التوصيات، 
فقد أدرك الفريق وجود تفاوت كبري للغاية بني 

األقاليم يف معدل انتشار العنف ضد النساء، 
والقوانني التي حتميهن، واملوارد املتاحة لتقديم 

العون إليهن. ومن ثم كان لزامًا عىل الفريق، بوجه 
خاص، النظر يف مدى ارتباط البيِّنات وورودها يف 

هذا السياق، مع مراعاة االعتبارات التالية:
توازن الفوائد مقارنة باملضار النامجة عنها	 
قيم املرأة وتفضيالهتا، واحلساسية الحتياجاهتا 	 

واالستجابة ملخاوفها، ومراعاة معايري حقوق 
اإلنسان مثل احلق يف احلصول عىل املعلومات، 

واحلق يف االحرتام والكرامة
التكاليف واالستفادة من املوارد وغريها من 	 

قضايا اجلدوى العملية األخرى ذات الصلة 
التي هتم مقدمي اخلدمات يف املواقع املنخفضة 

واملتوسطة الدخل 
 واستخدم الفريق االعتبارات املذكورة أعاله يف 

وضع البيِّنات يف سياقها. وكان كلام دعت احلاجة 
إىل إرشادات ومل تتوافر بيِّنات بحثية ذات صلة، 

ِصيغت التوصيات باالستفادة من خربة الفريق مع 
مراعاة هذه االعتبارات.

فإذا اتفق الفريق، بعد أخذ االعتبارات السابقة 
يف احلسبان، أن التوصية سيكون هلا نفع شبه عام، 

ُصنَِّفت التوصية عىل أهنا توصية قوية. أما إذا 
كانت هناك حماذير عىل فائدة التوصية يف سياقات 

خمتلفة، ُصنَِّفت عىل أهنا توصية مرشوطة. واستندت 
التوصيات اخلاصة بسياسة الرعاية الصحية وتقديم 

خدماهتا )القسم 5( إىل املراجعات املنهجية التي 
عثرت يف األساس عىل دراسات رصدية وصفية. 

مي  وسلَّمت التوصيات اخلاصة بتدريب ُمقدِّ
الرعاية الصحية )القسم 4(، وسياسة الرعاية 

الصحية وتقديم خدماهتا )القسم 5(، باألهداف 
الثنائية لإلتاحة العادلة للرعاية وجودهتا وأمهية 

مي الرعاية ليكونوا أكفاء يف االستجابة  تدريب ُمقدِّ
نهن من احلصول  إىل الناجيات من العنف، بام ُيمكِّ

عىل اخلدمات بطريقة حتمي صحتهن، وتصون 
حقوقهن، وُتعزز صحتهن وحقوقهن معًا. ومل يُفت 

عىل الفريق أن يأخذ يف اعتباره اجلدوى العملية 
لتنفيذ التوصيات يف األوضاع الُقطرية التي تعاين 

من حمدودية املوارد البرشية وغريها من املوارد 
األخرى.
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ا وحتددت صياغة كل توصية ودرجة قوهتا، يف 

أغلب األوقات، عن طريق توافق اآلراء، إذ وافق 
املشاركون بإمجاع اآلراء عىل كل التوصيات اللهم 

ي الشامل”،  إال توصيتان؛ )التوصية 2 حول “التحرِّ
والتوصية 7 حول “املنارصة/الدعم/التمكني حيال 

ر الوصول إىل إمجاع  عنف الرشيك”(. ومتى تعذَّ
يف اآلراء، ُبتَّ يف النتيجة عن طريق التصويت. 

واسُتثنِي من التصويت كٌل من ُمراِجع املوضوع 
ت  وموظف منظمة الصحة العاملية، لكن صوَّ

العاملون يف املكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة 
ممن ُدعوا إىل االجتامع بوصفهم مستشارين. ويف 
ن رأي األقلية يف  ما يتعلق هباتني التوصيتني، ُدوِّ

املناقشة أو املالحظات يف اجلزء املخصص لذلك.

إعداد الوثائق ومراجعة الزمالء
إىل جانب أعضاء فريق إعداد املبادئ التوجيهية، تم 

حتديد ُمراِجعني زمالء مناسبني بام يسمح بإسهام 
طيف واسع من أصحاب الشأن املعنيني.

وُدِعي كٌل من أعضاء الفريق واملراِجعني 
الزمالء إىل ما ييل:

تصنيف النتائج التي أسفرت عنها أسئلة بيكوت 	 
قبل مراجعة البيِّنات

دات التوصيات 	  التعقيب عىل املراَجعات وُمسوَّ
بالتدخالت الرسيرية يف حاالت االعتداء 

اجلنيس وعنف الرشيك، وذلك قبل انعقاد 
االجتامع

التعقيب عىل املراَجعات األخرى عقب االجتامع 	 
ولكن قبل عملية التنقيح

التعقيب عىل وثيقة املبادئ التوجيهية يف نسختها 	 
النهائية بعد االجتامع

ومجع الفريق التوجيهي كل التعقيبات، وُروِجع كل 
تعقيب من هذه التعقيبات، وُأِضيَفت الردود عليها 
م عند الطلب(. ثم خضعت الوثائق  يف جدول )ُيقدَّ
حة  للتنقيحات ذات الصلة قبل أن ُتعاد النسخة امُلنقَّ

إىل أعضاء الفريق للمراجعة النهائية.
وعلَّق 26 فردًا إمجاالً عىل أسئلة بيكوت 

وصنَّفوا النتائج التي أسفرت عنها هذه األسئلة 
ت  م جدول التصنيفات عند طلبه(. وُأِعدَّ )ُيقدَّ

املراجعات املنهجية، ومنهجية تصنيف التوصيات 
 ،)GRADE( وتقديرها وإعدادها وتقييمها
َمت إىل فريق إعداد  واجلداول األخرى وُقدِّ

املبادئ التوجيهية ليسرتشد هبا أعضاؤه يف صياغة 
صات  التوصيات. وحيتوي القسم التايل عىل ُملخَّ
بالبيِّنات والتوصيات امُلسنَدة بالبيِّنات لكل جمال 

من املجاالت العامة التي تتناوهلا املبادئ التوجيهية. 
وشارك الكثري من األفراد يف املشاورة حول مراجعة 

البيِّنات، ويف التحضري للنسخة النهائية من املبادئ 
التوجيهية؛ منهم العاملون يف منظمة الصحة 

العاملية، واملراِجعون الزمالء، وأصحاب الشأن 
املعنيون، وأعضاء فريق إعداد املبادئ التوجيهية.
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البيِّنات والتوصيات

1. رعاية تتمحور حول املرأة
ضن  قد تتفاوت احتياجات النساء الالئي يتعرَّ

لعنف الرشيك أو االعتداء اجلنيس تفاوتًا كبريًا، 
ضن له  حسب ظروفهن، وقسوة العنف الذي يتعرَّ

وما يرتتب عليه من عواقب. أضف إىل ذلك أن 
النساء يف ظروف مماثلة قد حيتجن إىل أنواع خمتلفة 

من الدعم بمرور الوقت. بْيَد أنه توجد جمموعة من 
احلد األدنى من اإلجراءات واملبادئ التي ينبغي 
أن توجه استجابة الرعاية الصحية للنساء الاليت 

يعانني من العنف )البدين أو اجلنيس أو العاطفي(، 
سواء تعرضن له عيل يد رشيك، أو قريب، أو أحد 

املعارف، أو الغرباء، بقطع النظر عن الظروف 
املحيطة. وُتبنيِّ التوصية أدناه هذا احلد األدنى من 

استجابة اخلط األول الداعمة.

من البيِّنات إىل التوصية  1.1
تستند هذه التوصية إىل خربة َمْن عِملوا مع 

الناجيات من عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس، 
وتنطلق هذه التوصية من التوصيات الواردة يف 

إصدار منظمة الصحة العاملية بعنوان “اإلسعافات 
النفسية األولية )2011(”، باإلضافة إىل عنارص 

هلا فريق إعداد املبادئ التوجيهية لتتناول  حمددة عدَّ
العنف ضد املرأة. وتستهدف اإلسعافات النفسية 

األولية األفراد يف حاالت األزمات املجتمعية، 
علاًم أنه ال يوجد سوى بيِّنات غري مبارشة عىل 

“اإلسعافات النفسية األولية” )انظر اإلصدار بعنوان 
“اإلسعافات النفسية األولية”، جنيف، منظمة 

الصحة العاملية، 2011، والتي تستهدف األفراد يف 
حاالت األزمات املجتمعية

(whqlibdoc.who.int/publications/2011/ 

9789241548205_eng.pdf).

التوصية  2.1
ينبغي تقديم الدعم الفوري إىل النساء الالئي . 1

ضهن ألي شكل من أشكال  ُيفِصحهن عن تعرُّ
العنف عىل يد رشيك )أو أحد أفراد األرسة(، 
أو االعتداء اجلنيس عىل يد مرتكب العنف أو 
مي الرعاية الصحية، عىل  االعتداء. وعىل ُمقدِّ
موا دعم اخلط األول عندما  أقل تقدير، أن ُيقدِّ

ضهن للعنف. ويتضمن  ُتفِصح النساء عن تعرُّ
دعم اخلط األول ما ييل:

عدم إصدار األحكام، وإظهار الدعم، والتحقق 	 
من صحة ما تقوله املرأة

تقديم الرعاية والدعم العمليني بام يستجيب 	 
ملخاوف املرأة، دون التدخل يف خصوصيتها

ضها للعنف، 	  سؤال املرأة عن تاريخ تعرُّ
واإلنصات إليها بعناية، دون ممارسة الضغط 

ي احلذر عند مناقشة  عليها لتتحدث )مع توخِّ
أمور حساسة يف وجود مرتمجني فوريني(

مساعدة املرأة يف احلصول عىل املعلومات حول 	 
املوارد، بام يف ذلك احلصول عىل اخلدمات 

القانونية واخلدمات األخرى التي ربام تعتقد 
املرأة أهنا مفيدة

تقديم العون إىل املرأة يف زيادة سالمتها 	 
الشخصية، وسالمة أطفاهلا إذا لزم األمر

تقديم أو حشد الدعم االجتامعي	 
مي الرعاية الصحية أن يضمنوا ما ييل: وعىل ُمقدِّ

إجراء االستشارة رسًا	 
الرسية، مع إطالع املرأة عىل حدود هذه الرسية 	 

)عىل سبيل املثال: متى يكون اإلبالغ إجباريًا(
مو الرعاية الصحية تقديم دعم  إذا مل يستطع ُمقدِّ

اخلط األول، فعليهم أن يضمنوا توافر أحد آخر عىل 
الفور لتقديم هذا الدعم )ويكون هذا اآلخر من 
داخل موقع الرعاية الصحية اخلاص هبم، أو من 

موقع آخر ممن يسُهل الوصول إليه(
جودة البيِّنات: تم حتديد بيِّنات غري مبارشة

قوة التوصية: قوية

مالحظات:
ل بمبدأ “ال رضر  جيب أن يسرتشد أي تدخُّ أ( 

وال رضار”، مع ضامن حتقيق التوازن بني 
املنافع واملضار، وتقديم سالمة املرأة وأطفاهلا 

باعتبارها الشغل الشاغل.
إعطاء األولوية خلصوصية املشورة ورسيتها،  ب( 

بام يف ذلك مناقشة الوثائق ذات الصلة املوجودة 
يف امللف الطبي مع املرأة، وبيان حدود الرسية، 

مما جيعل مهارات التواصل أمرًا أساسيًا.
مي الرعاية الصحية أن يناقشوا  عىل ُمقدِّ ج( 

موا الدعم إىل املرأة  اخليارات املتاحة، وأن ُيقدِّ
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ال يف اختاذ قرارها. وينبغي أن تكون العالقة بني 

مي الرعاية الصحية واملرأة عالقة داعمة  ُمقدِّ
وتعاونية مع احرتام استقالهلا. وعليهم أن 

يعملوا مع املرأة وأن يعِرضوا عليها اخليارات 
موا إليها املعلومات،  واالحتامالت، وأن ُيقدِّ

هبدف إعداد خطة فعالة ووضع أهداف 
واقعية، بْيَد أنه ينبغي عىل املرأة، دون غريها، أن 

تتخذ القرار يف مجيع األوقات.
يف بعض املواقع كأقسام رعاية الطوارئ،  د( 

ينبغي تقديم كل ما يمكن تقديمه يف االتصال 
بًا لعدم عودة املرأة مرة أخرى. كام  األول حتسُّ

ينبغي عرض تقديم الدعم والرعاية يف مرحلة 
املتابعة، والتفاوض بشأن ُسُبل آمنة ويف متناول 

املرأة إلجراء استشارة املتابعة.
مو الرعاية الصحية طبيعة  جيب أن يفهم ُمقدِّ هـ( 

العنف الذي ُيامَرس ضد املرأة عىل أساس 
النوع االجتامعي، وأن يستوعبوا الُبعد املتعلق 

بحقوق اإلنسان هلذه املشكلة.
ض النساء ذوات اإلعاقات  يرتفع خطر تعرُّ و( 

البدنية والعقلية لعنف الرشيك واالعتداء 
مي الرعاية الصحية إيالء  اجلنيس. وعىل ُمقدِّ
اهتامم خاص إىل االحتياجات املتعددة هلن. 

كام قد يكون للحوامل متطلبات خاصة )انظر 
التوصية 8(.

ف عىل الناجيات من عنف  التعرُّ  .2
الرشيك ورعايتهن

ف عىل الناجيات من عنف  يتناول هذا القسم التعرُّ
الرشيك، والتدخالت الرسيرية للتصدي له.

ف عىل الناجيات من عنف  التعرُّ  1.2
الرشيك

دار جدل واسع حول الُسُبل اآلمنة والفعالة 
ف عىل النساء الالئي يتعرضن لعنف الرشيك  للتعرُّ

يف مواقع الرعاية الصحية. فهناك بعض األفراد، 
السيام يف الواليات املتحدة األمريكية، يدعون إىل 
مي الرعاية  سؤال مجيع النساء الالئي يسترشن ُمقدِّ

الصحية عن عنف الرشيك )“التحري العام” أو 
“االستفسار الروتيني”(، يف حني ينادي آخرون 

بتبني هنج أكثر انتقائية يستند إىل اعتبارات رسيرية 
وتشخيصية )“االستفسار الرسيري” أو “إجياد 

احلاالت”( )انظر مرسد املصطلحات(. وبوجه 
ي عن عنف  عام، فقد أثبتت الدراسات أن التحرِّ

الرشيك )بمعنى سؤال مجيع النساء عن العنف 
ف عىل النساء الالئي  بشكل منهجي( يزيد التعرُّ

ضن لعنف الرشيك، لكنها مل ُتظِهر انخفاضًا  يتعرَّ
يف هذا العنف، ومل ُترِش إىل أي فائدة ملحوظة تعود 

عىل صحة املرأة.
وُقيِّمت البيِّنات لتحديد “آثار التدخالت 

ف عىل الناجيات من عنف الرشيك  الرامية إىل التعرُّ
عىل مستوى النظام الصحي”.

ملخص البيِّنات  1.1.2
أصدرت منظمة الصحة العاملية ُمراَجعة غري 

ي والتدخالت الرسيرية  منشورة حول التحرِّ
)ُتتاح عند طلبها(، وكانت هذه املراجعة حتديثًا 

 ،)Feder et at., 2009( مُلراَجعة منهجية سابقة
وقد توصلت هذه املراَجعة إىل عدم وجود بيِّنات 

ي يؤدي إىل  كافية تؤيد الفكرة القائلة إن التحرِّ
انخفاض عنف الرشيك، أو إىل حتسني نوعية 

احلياة أو النتائج الصحية، واستنتجت املراَجعة أن 
ي من ناحية وبني انخفاض عنف  العالقة بني التحرِّ
الرشيك، أو حتسني نوعية احلياة أو النتائج الصحية 

دة. ومن ثمَّ حددت  من ناحية أخرى، عالقة ُمعقَّ
م أيضًا  ي” التي ُتقدِّ املراَجعة املاثلة برامج “التحرِّ

ح  إجراءات ما بعد التحري، عىل أمل أنه من امُلرجَّ
أن تتجاوز هذه اإلجراءات معدالت الكشف 

مي الرعاية الصحية،  املرتفعة، وتتعدى قبول ُمقدِّ
ن النتائج الصحية للنساء.  وهو ما سيؤدي إىل حتسُّ

ي التي تناولتها هذه امُلراَجعة،  ويف برامج التحرِّ
كان نوع “اإلجراء” املوصوف األكثر شيوعًا عبارة 

عن إشارة يف امللف الطبي إىل نتيجة اختبار التحري 
م الرعاية الصحية قبل الزيارة،  الذي ُيسلَّم إىل ُمقدِّ

أو إحاالت تلقائية إىل أخصائيي اخلدمة االجتامعية 
أو املنارصين املهنيني.

ومن بني الدراسات األربعة األخرى التي مل 
 Feder 2009 تشملها ُمراَجعة “فيدر وآخرون
 Rhodes et al., 2006; Ahmad( :؛ وهي”et al

 et al., 2009; MacMillan et al., 2009;
Mclain et al., 2010-Koziol(، ُطبِّقت أكثر 

هذه الدراسات يف مواقع أقسام الطوارئ )الرقم 
= 4(، وُأجِريت دراستان يف مواقع طب األرسة 

 Ahmad et al., 2009; MacMillan et( املتجولة
al., 2009(، وُأجِريت دراستان يف مواقع النساء/

التوليد، أو عيادات رعاية احلوامل، أو طب األرسة 
 MacMillan et al., 2009; Humpherys et al.,(
2011(. وشملت هذه الدراسات 1919 امرأة 

ككل، وُأجريت دراستان يف كندا، والثالثة يف 
نيوزيلندا، بينام ُأجريت الدراسة الرابعة يف الواليات 

املتحدة األمريكية. ومل ُتبلِّغ الدراسة التي قام هبا 
.MacMillan et al( 2009 ماكميالن وآخرون 

,2009( عن النتائج حسب موقع الدراسة.

ل إىل أي دراسة ُتثبِت انخفاضًا مهاًم  ومل ُيتوصَّ
أو ذا داللة إحصائية يف معدل تكرار عنف الرشيك. 
وأجرت كلتا دراستي ماكميالن وآخرون )2009( 

وكوزيول-ماكميالن وآخرون )2010( جتارب 
نجاعة عشوائية، تشاهبت نتائجها حول حجم األثر 
الصغري يف طب األرسة، وعيادات النساء والتوليد، 

وأقسام الطوارئ يف أونتاريو، كندا، وقسم الطوارئ 
يف إحدى املستشفيات باملدن يف نيوزيلندا عىل 
التوايل )بلغت نسبة االحتامل 0.82 يف دراسة 

ماكميالن وآخرون )2009(، و0.86 يف دراسة 
كوزيول-ماكميالن وآخرون )2010(؛ وهي نسبة 

غري دالة إحصائيًا(. 
وُعثِر عىل دراسة واحدة؛ وهي جتربة عشوائية 
مضبوطة، قيَّمت النتائج الصحية املتعددة – نوعية 
احلياة، وأعراض االكتئاب، واضطراب الضغوط 
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التالية للصدمات )MacMillan et al., 2009(. ومل 
يكن هناك أي اختالفات مهمة يف النتائج الصحية 
املذكورة يف فرتة املتابعة التي استمرت ثامنية عرش 

، ظلَّ هناك بيِّنات غري كافية عىل أن  شهرًا. ومن ثمَّ
التحري زائد اإلجراء يؤديان إىل انخفاض يف معدل 
ن نوعية احلياة، أو  تكرار عنف الرشيك، أو إىل حتسُّ

ن النتائج الصحية، وهو ما يتشابه مع النتائج  حتسُّ
التي انتهت إليها املراَجعات السابقة.

وُأجِريت حديثًا جتربة رسيرية عشوائية 
ي عنف الرشيك يف الواليات  مضبوطة عىل حترِّ

 ،)Klevens et al., 2012( املتحدة األمريكية
ن يف  قاست معدل تكرار عنف الرشيك والتحسُّ

دت  نوعية احلياة وغريها من النتائج الصحية، وعضَّ
هذه التجربة البيِّنات عىل التوصية 2 التي ُتويِِص 

ي عنف الرشيك لدى مجيع النساء يف  بعدم حترِّ
مواقع الرعاية الصحية. وبوجه عام، ُصنِّفت جودة 

البيِّنات املتوافرة واخلاصة بدراسات التحري عىل 
أهنا منخفضة إىل متوسطة، وأظهرت هذه البيِّنات 

ي النساء للكشف عن عنف الرشيك يف  أن حترِّ
مواقع الرعاية الصحية مل يستوِف معايري الصحة 
ي. وليس  العمومية اخلاصة بتنفيذ برامج التحرِّ

هناك ثمة دراسات تقيس النتائج التي تعود عىل 
ف من خالل  النساء، وتعِقد مقارنة بني التعرُّ

ي يف مقابل إجياد احلاالت أو االستفسار  التحرِّ
 MacMillan( الرسيري. وبينام توجد جتربة واحدة

et al., 2009( ُتظِهر عدم حدوث أذى بسبب 
ي، فإن هناك دراسة أخرى ُأجِريت يف  التحرِّ

مواقع الرعاية باحلوامل كشفت عن األذى املحتمل 
.)Bachus et al., 2010(

من البيِّنات إىل التوصيات  2.1.2
 إن توافر استجابة فعالة هو أحد معايري الصحة 

ي. ودرست ُمراَجعة  العمومية اخلاصة بالتحرِّ
ي، التي خُلَِّصت يف ما  الدراسات عن التحرِّ

سبق، نوعية احلياة ومعدل تكرار عنف الرشيك 
ومعدالت اإلحالة باعتبارها نتائج. وشملت 

املسائل التي نَظَر فيها فريق إعداد املبادئ التوجيهية، 
إىل جانب البيِّنات، تكلفة الفرصة الضائعة ومدى 

ي يف املواقع التي يرتفع هبا كثريًا  جدوى التحرِّ
معدل انتشار عنف الرشيك، وذات خيارات 

اإلحالة املحدودة، وتعاين من قيوٍد عىل االستدامة، 
وتنطوي عىل خماطر وخماوف حمتملة عىل سالمة 

املرأة. واستنادًا إىل خربة بعض أعضاء فريق إعداد 
املبادئ التوجيهية، تضمنت هذه االعتبارات ما ييل:

ي العام يف األماكن التي 	  العبء املرتفع للتحرِّ
يرتفع هبا معدل انتشار عنف الرشيك، السيَّام 

يف املواقع ذات خيارات اإلحالة املحدودة 
مي الرعاية الصحية  واملوارد امُلجَهَدة/ ُمقدِّ

امُلجَهَدين، وهو ما ُيؤدِّي إىل تكاليف الفرص 
مي الرعاية الصحية امُلجَهَدين، وإىل  الضائعة مُلقدِّ

حمدودية الُقُدرات لالستجابة للنساء الالئي قد 
ي. و يف  ف عليهن عن طريق التحرِّ يتم التعرُّ

ح أن يكون الرتكيز  مثل هذه املواقع، من امُلرجَّ
عىل االستفسار االنتقائي استنادًا إىل اعتبارات 

رسيرية أكثر نفعًا للنساء. 

قد جتد النساء صعوبة يف االستفسارات املتكررة، 	 
السيَّام عند عدم اختاذ إجراء، األمر الذي 

حُيَتَمل معه أن تنخفض االستفادة من اخلدمات 
الصحية.

ارتفع الكشف عن عنف الرشيك من خالل 	 
ي من  التحري، ومع ذلك يغُلب أن يزيد التحرِّ
الت  ُمقاومة اإلخصائيني الرسيرين، ومتيل ُمعدَّ

ي إىل االنخفاض رسيعًا. ومن املمكن  التحرِّ
ي بسهولة إىل جمرد مترين يتم  أن يتحول التحرِّ

ذ دون عناية واجبة،  التأشري فيه عىل خيارات ُينفَّ
أو بطريقة ال طائل من ورائها.

مي الرعاية الصحية عىل 	  ينطوي تدريب ُمقدِّ
سؤال مجيع النساء عن العنف، عندما تكون 

مة هلن حمدودة، عىل تكلفة مهمة  اخليارات امُلقدَّ
للفرصة الضائعة. وُيسَتحسن الرتكيز عىل تعزيز 

مي الرعاية الصحية عىل االستجابة  قدرة ُمقدِّ
ضهن  الكافية للنساء الالئي ُيفِصحهن عن تعرُّ

للعنف، أو تظهر عليهن العالمات واألعراض 
املرتبطة بالعنف، أو يعانني من أشكال حادة من 

االنتهاك.
ورأت أقلية من أعضاء فريق إعداد املبادئ 

ي العام تفوق مساوئه  التوجيهية أن مزايا التحرِّ
ألسباب هي:

ي يزيد الكشف عن عنف الرشيك، ولوال 	  التحرِّ
ر تنفيذ التدخل )حتى لو كانت  الكشف لتعذَّ

ي العام حمدودة( اخليارات املتاحة للتحرِّ
ال يبدو أن برامج التحري ُتلِحق أذى باألفراد، 	 

وأكثر النساء ال جِيدن غضاضة يف أن ُيسَألن.
مو الرعاية الصحية عىل 	  ال يلزم أن يكون ُمقدِّ

دراية بعالمات وأعراض عنف الرشيك، وجيوز 
هلم أن يكتفوا بسؤال النساء الالئي يرون أهنن 
عرضة للخطر، مما يزيد احتامل تكوين قوالب 

نمطية.
اه أنه إذا كان االستفسار 	  هناك أيضًا خطر مؤدَّ

مي الرعاية  انتقائيًا، فقد يعني ذلك أن ُمقدِّ
الصحية سوف يتحاشون سؤال النساء عند عدم 
شعورهم بعدم االرتياح )عىل الرغم من حدوث 

نفس اليشء حتى عندما يكون االستفسار العام 
هو النهج املوىَص به(. 

التوصيات  3.1.2
ي العام” أو  ينبغي عدم تطبيق “التحرِّ  .2

“االستفسار الروتيني” )وُيقَصد به سؤال النساء 
يف مجيع مقابالت الرعاية الصحية(.

جودة البيِّنات: منخفضة – متوسطة
قوة التوصية: مرشوطة

مالحظات:
هناك بيِّنات قوية عىل وجود ارتباط بني عنف  أ( 

الرشيك واضطرابات الصحة النفسية لدى 
النساء. ومن املمكن سؤال النساء الالئي تظهر 
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ال عليهن أعراض اضطرابات الصحة النفسية، أو 

يعانني من هذه االضطرابات )مثل االكتئاب، 
والقلق، واضطراب الضغوط التالية للصدمات، 

وإيذاء النفس، وحماولة االنتحار( عن عنف 
الرشيك ضمن ممارسة رسيرية جيدة، وخاصة أن 

ذلك قد ُيؤثِّر عىل معاجلتهن ورعايتهن.
قد ُيؤثِّر عنف الرشيك عىل إفصاح النساء عن  ب( 

حالة فريوس نقص املناعة البرشية لدهين، 
ض سالمة النساء الالئي أفصحهن  أو ُيعرِّ

عنه للخطر، كام ُيؤثِّر عىل قدرهتن عىل تنفيذ 
اسرتاتيجيات احلد من املخاطر. وعليه، فمن 

املمكن دراسة سؤال النساء عن عنف الرشيك 
يف سياق اختبار الكشف عن فريوس نقص 

املناعة البرشية وتقديم املشورة بشأنه، عىل الرغم 
من احلاجة إىل إجراء مزيد من األبحاث لتقييم 

ه.  هذا التوجُّ
مُُتثِّل الرعاية باحلوامل فرصة سانحة لالستفسار  ج( 

الروتيني عن عنف الرشيك نظرًا ملا ينطوي 
عليه احلمل من ضعف مزدوج. وهناك بعض 

البيِّنات املحدودة من املواقع ذات الدخل املرتفع 
تشري إىل أن تدخالت املنارصة والتمكني )مثل 

جلسات متعددة للمشورة املنظمة(، عقب 
ف عىل ضحايا عنف الرشيك باستخدام  التعرُّ
االستفسار الروتيني يف الرعاية باحلوامل، قد 
ن النتائج الصحية للنساء، مع  تؤدي إىل حتسُّ

إمكانية املتابعة أيضًا أثناء الرعاية باحلمل. بْيَد أن 
هناك حاجة إىل تنفيذ أمور بعينها قبل القدرة عىل 

القيام بذلك )انظر احلد األدنى من املتطلبات(.
مي الرعاية الصحية أن يسألوا  ينبغي عىل ُمقدِّ  .3

ض لعنف الرشيك عند قيامهم بتقييم  عن التعرُّ

احلاالت التي ربام يسببها عنف الرشيك أو 
يتسبب يف مضاعفاهتا )انظر اإلطار 1: أمثلة عىل 
احلاالت الرسيرية املرتبطة بعنف الرشيك( ُبغية 
ف عىل احلاالت، ومن  حتسني التشخيص/التعرُّ

ثمَّ الرعاية الالحقة )انظر التوصية 30(.
جودة البيِّنات: بيِّنات غري مبارشة

قوة التوصية: قوية

مالحظات:
الرشط األدنى الواجب مراعاته عند سؤال  أ( 

مي الرعاية الصحية النساء عن العنف هو  ُمقدِّ
توافر عنرص األمان عند القيام بذلك )أي يف 

غياب الرشيك(، ويتعني تدريبهم عىل الطريقة 
الصحيحة لتوجيه السؤال، وكيفية االستجابة 
ضهن للعنف  للنساء الالئي ُيفِصحهن عن تعرُّ
)انظر احلد األدنى من املتطلبات(. وينبغي أن 

يتضمن ذلك، عىل األقل، تقديم دعم اخلط 
األول يف حاالت عنف الرشيك )انظر التوصية 1(.

احلد األدنى من املتطلبات للسؤال عن عنف الرشيك
بروتوكول/ إجراء تشغيل قيايس	 
التدريب عىل طريقة السؤال، واحلد األدنى من 	 

االستجابة، أو ما بعد هذا احلد األدنى
موقع خاص	 
ضامن الرسية	 
تطبيق نظام لإلحالة	 

مو الرعاية الصحية عىل دراية  ب( جيب أن يكون ُمقدِّ
وعلم باملوارد املتاحة إلحالة النساء إليها عند 

سؤاهلن عن عنف الرشيك.

أمثلة عىل احلاالت الرسيرية املرتبطة بعنف الرشيك 1اإلطار 1
أعراض االكتئاب، والقلق، واضطراب الضغوط التالية للصدمات، واضطرابات النوم	 
حماولة االنتحار أو إيذاء النفس	 
معاقرة الكحول، وتعاطي مواد اإلدمان األخرى	 
أعراض معدية معوية مزمنة غري مفهومة األسباب	 
أعراض تناسلية غري مفهومة األسباب؛ مثل أمل احلوض، واختالل الوظيفة اجلنسية	 
النتائج التناسلية الضارة، ومنها تعدد األمحال غري املرغوب فيها و/أو مرات إهناء احلمل، وتأخر الرعاية باحلمل، 	 

ونتائج الوالدة الضارة
أعراض تناسلية بولية غري مفهومة األسباب؛ مثل عدوى املثانة والكىل املتكررة، أو أنواع العدوى األخرى	 
النزيف املهبيل املتكرر، واألمراض املنقولة جنسيًا	 
األمل املزمن )غري مفهوم األسباب(	 
اإلصابات الصدمية، خاصة عند تكرارها وتقديم رشوح غامضة أو غري مقبولة هلا	 
مشكالت يف اجلهاز العصبي املركزي - الصداع، واملشكالت املعرفية، وفقدان السمع	 
االستشارات الصحية املتكررة دون تشخيص واضح	 
وجود رشيك أو زوج فضويل يف االستشارات  	 

مقتبس من  1

 Black MC. Intimate partner violence and adverse health consequences: implications for clinicians. American
Journal of Lifestyle Medicine, 2011, 5:428–439. 2011, 5:428-439
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ينبغي توافر معلومات كتابية حول عنف   .4
الرشيك يف مواقع الرعاية الصحية يف شكل 
ُملَصقات، وُكتيِّبات أو مطويَّات ُتوَضع يف 

األماكن اخلاصة مثل مراحيض السيدات 
)مصحوبة بتحذيرات مالئمة عن عدم أخذ 

هذه امُللَصقات والُكتيِّبات أو املطويَّات إىل 
املنزل يف حال وجود رشيك معتدي(.

ف عىل أي بيِّنات ذات  جودة البيِّنات: مل يتم التعرُّ
صلة

قوة التوصية: مرشوطة

رعاية الناجيات من عنف الرشيك  2.2
ُروِجعت البيِّنات بحثًا عن إجابة للسؤال التايل: “ما 

مو  اآلثار التي خُتلِّفها التدخالت التي يبدأها ُمقدِّ
الرعاية الصحية عىل الناجيات من عنف الرشيك؟”.

ت منذ  وتم حتديد ثامين دراسات جديدة ُنرِشَ
املراجعة املنهجية التي قامت هبا منظمة الصحة 
 Kiely et al.,( العاملية، فضاًل عن إصدار إضايف

2010( لنتيجة جديدة توصلت إليها دراسة 
ُروِجعت يف السابق.

واسُتِمَدت البيِّنات التي تتناول فعالية 
التدخالت الرسيرية من هذه الدراسات اجلديدة، إىل 
جانب 14 دراسة سابقة استوفت معايري إدراجها من 

 Sadowski( مراَجعات منهجية ثالثة سابقة؛ وهي
 and Casteel, 2010 Ramsay et al., 2006

وحتديث غري منشور ملنظمة الصحة العاملية يف 2009 
.)2006 .Ramsay et al لدراسة رامساي وآخرون

وفيام ييل ملخص بالبيِّنات عىل التدخالت يف الفئات 
التالية:

التدخالت النفسية، وتدخالت الصحة النفسية	 
تدخالت املنارصة/ التمكني )انظر مرسد 	 

املصطلحات: تعريفات حُمَددة بالسياق(
التدخالت اخلاصة باألم والطفل	 
تدخالت أخرى )الكتابة التعبريية والتنفس 	 

اليوجي(
كانت مجيع الدراسات االثنتني والعرشين جتارب 

مضبوطة، ُأجِري معظمها يف البلدان املرتفعة 
الدخل: إذ ُأجِريت دراسة واحدة يف اسرتاليا، 

وثالث دراسات يف هونج كونج، وُأجِريت 17 
دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية، بينام ُأجِريت 
دراسة واحدة يف أحد البلدان املتوسطة الدخل وهو 

بريو. وتفاوتت املواقع وشملت مواقع جمتمعية، 
ومواقع الرعاية الصحية، واملآوي/املخيامت، 

ومواقع خليطة جتمع بني الرعاية الصحية وغري 
الرعاية الصحية. وكانت هناك حتديات يف تفسري 
دراسات التدخالت الرسيرية يف عنف الرشيك، 

منها االفتقار إىل التفاصيل، والتداخل بني 
التدخالت النفسية وتدخالت املنارصة/التمكني، 

حيث إن التدخالت النفسية حتتوي يف الغالب 
عىل مكونات للدعم غري النفيس، وربام تشمل 

تدخالت املنارصة/التمكني الدعم النفيس مثل 
املشورة. أضف إىل ذلك أن التدخالت يف الكثري 

من الدراسات مل ُتوَصف بتفصيل كاٍف للتفرقة بني 
التدخالت النفسية الرسمية والدعم النفيس.

ومتيَّزت الدراسات العرشون حول تدخالت 
املنارصة/التمكني والتدخالت النفسية بنقاط 

قوة منهجية، وعاهبا يف الوقت ذاته قيود منهجية. 
وتراوحت جودة البيِّنات بني منخفضة )13( إىل 

متوسطة )7(. وكانت مجيع الدراسات جتارب 
عشوائية مضبوطة اسُتخِدمت فيها أدوات تقييم 

دة، وُصنِّفت النتائج عىل أهنا “مهمة” أو “بالغة  ُموحَّ
األمهية”. وتضمنت القيود عدم تعمية عملية 

العشوائية أو تقييم النتائج، ومعدل االستنزاف 
املرتفع للعينة، وأحيانًا احلجم الصغري جدًا للعينة، 

وكلها قيود أضعفت من قوة هذه الدراسات. كام 
حال تغاير الدراسات دون جتميع بيانات الدراسات 
الضعيفة القوة وإجراء حتليل جتميعي شامل )حتليل 

ميتا(.
ومنذ املراجعة املنهجية األخرية، شهد هذا 

املجال نشاطًا، واتسع حجم البيِّنات اتساعًا كبريًا. 
كام ُأجِريت دراسات أحدث يف مواقع الرعاية 

الصحية، وأبرزت هذه الدراسات اجلدوى العملية 
لدراسة عنف الرشيك يف هذه املواقع، مع افرتاض 

كسب دعم متزايد من القطاع الصحي يف هذه 
العملية.

1.2.2 التدخالت النفسية/تدخالت 
الصحة النفسية

ملخص البيِّنات
هناك مخس دراسات قيَّمت هذا النوع من 

 Kubany et al., 2004 Gilbert( التدخالت؛ وهي
 et al., 2006 Lieberman et al., 2006; Kiely

لت  et al., 2010 Zlotnick et al., 2011(. وُعدِّ
التدخالت يف عدد قليل من هذه الدراسات بام 

ضن لعنف الرشيك،  يتناسب والنساء الالئي تعرَّ
كام شملت هذه التدخالت عنارص للمنارصة أو 

ر فصل املكونات، فإن  التمكني. وملا كان من امُلتعذَّ
النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسات ُتضيف 
إىل حجم البيِّنات الواقعة يف كلتا فئتي تدخالت 
املنارصة/التمكني والتدخالت النفسية. وُتظِهر 

هذه الدراسات أن شكاًل ما من األشكال الفردية 
لتدخالت العالج السلوكي اإلدراكي للنساء الالئي 

ضن لعنف الرشيك ربام ُيقلل من اضطراب  تعرَّ
الضغوط التالية للصدمات واالكتئاب )أثناء فرتة 

احلمل(، مقارنة بعدم القيام بأي تدخالت عىل 
ن  اإلطالق، وأفادت إحدى الدراسات بتحسُّ

نتائج الوالدة. بْيَد أنه ال توجد بيِّنات تشري إىل أن 
هذه التدخالت هلا أثر نافع عىل جودة احلياة عىل 
النحو الذي قيست به يف الدراسات. وُحِدد من 
مراجعة منهجية سابقة تسع دراسات مضبوطة 

عىل التدخالت النفسية اجلامعية، منها أربع جتارب 
 Wingood, Gilbert,( عشوائية مضبوطة؛ هي
Laverde, Melendez(، ودراسة حالة واحدة 

 Cox,( وأربع دراسات مجاعية موازية ،)Arinero(
LimandriK Rinfert-Raynor, Kim(. وشملت هذه 

الدراسات التسعة دراسات ُأجِريت يف كولومبيا 
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توصيات خمترصة ملعاجلة االكتئاب )DEP 6-1(، وغريه من اإلطار 2
)OTH 7-1( الشكاوى االنفعالية الرئيسية أو غري املرشوحة طبيًا

دور مضادات االكتئاب 
والبنزوديازيبينات

DEP1: ال ينبغي التفكري يف استخدام مضادات االكتئاب للمعاجلة 
املبدئية للبالغني الذين يعانون من نوبات اكتئاب معتدلة. وينبغي 

دراسة استخدام مضادات االكتئاب ثالثية احللقات والفلوكسيتني 
ملعاجلة البالغني الذين يعانون من نوبات/اضطرابات اكتئاب 

متوسطة/حادة. 
OTH 2: ال ينبغي استخدام مضادات االكتئاب أو البنزوديازيبينات 

للمعاجلة املبدئية لألفراد الذين يشكون من أعراض االكتئاب، مع 
عدم وجود نوبة/اضطراب اكتئاب حايل/سابق. 

DEP 2: ال ينبغي وقف املعاجلة بمضادات االكتئاب قبل انقضاء مدة املعاجلة بمضادات االكتئاب
9-12 شهرًا من التعايف.

املعاجلة الوجيزة، واملنظمة، 
والنفسية

DEP 3: ينبغي النظر يف العالج البني شخيص، والعالج السلوكي 
اإلدراكي )بام يف ذلك التنشيط السلوكي، DEP 4(، والعالج بحل 

املشكالت باعتباره من أشكال املعاجلة النفسية لنوبات/اضطرابات 
االكتئاب يف مواقع الرعاية الصحية غري املتخصصة، إذا توافرت 

املوارد البرشية الكافية )مثل العاملني الصحيني املجتمعيني اخلاضعني 
لإلرشاف(. ويف حاالت االكتئاب املتوسطة واحلادة، ينبغي النظر يف 

أساليب العالج بحل املشكالت كعالج تكمييل. 
OTH 3: ينبغي دراسة هنج العالج بحل املشكالت ملعاجلة األفراد 

الذين تظهر عليهم أعراض االكتئاب )مع عدم وجود نوبة/
اضطراب االكتئاب(، ويعانون من الكرب أو من خلل يف أداء 

الوظائف.
OTH 1: ينبغي النظر يف املعاجلة النفسية التي تعتمد عىل مبادئ 

العالج السلوكي اإلدراكي ملعاجلة البالغني الذين يلتمسون املساعدة 
يف حاالت الشكاوى اجلسدية غري املرشوحة طبيًا، ويعانون من كرب 
شديد، وال تنطبق عليهم معايري اإلصابة بنوبة/اضطراب االكتئاب. 

التدريب عىل االسرتخاء، والنشاط 
البدين

DEP 6, DEP 5: جيوز النظر يف التدريب عىل االسرتخاء، وإسداء 
النصح بشأن ممارسة النشاط البدين كعالج للبالغني الذين يعانون من 

نوبة/اضطراب االكتئاب. وينبغي النظر يف هذه التدخالت كعالج 
تكمييل يف حاالت االكتئاب املتوسطة واحلادة. 

الدعم النفيس بعد حدث صدمي 
وقع حديثًا

OTH 4: ال ينبغي استخدام أسلوب التفريغ النفيس يف األحداث 
الصدمية التي وقعت مؤخرًا بغرض احلد من خطر الضغوط التالية 

للصدمات، أو القلق، أو أعراض االكتئاب.
OTH 5: ينبغي النظر يف توفري ُسُبل احلصول عىل الدعم استنادًا إىل 
مبادئ اإلسعافات األولية النفسية بالنسبة لألفراد الذين يعانون من 

كرب حاد، وتعرضوا مؤخرًا حلدث صدمي.
ض الذايت املتدرج استنادًا إىل  التعرُّ
مبادئ العالج السلوكي اإلدراكي 

للبالغني الذين تظهر عليهم أعراض 
اضطرابات الضغوط التالية 

للصدمات

OTH 6: إذا كان من املمكن مواصلة متابعة املريض، ينبغي النظر يف 
ض الذايت املتدرج املستند إىل مبادئ العالج السلوكي  أسلوب التعرُّ

اإلدراكي ملعاجلة البالغني الذين تظهر عليهم أعراض اضطرابات 
الضغوط التالية للصدمات.

املعاجلة النفسية استنادًا إىل مبادئ 
العالج السلوكي اإلدراكي لألفراد 

القلقني من نوبات هلع سابقة 

OTH 7: ينبغي النظر يف املعاجلة النفسية املستندة إىل مبادئ العالج 
السلوكي اإلدراكي ملعاجلة األفراد القلقني من نوبات هلع سابقة. 

 Dua et al., 2011 :املصدر

وكوريا، وقيَّمت تدخالت ونتائج ذات أساس 
نفيس متباينة يف ما بينها تباينًا كبريًا. وعىل الرغم من 

بعض النتائج اإلجيابية التي أفادت هبا غالبية هذه 

الدراسات، اتسمت بالضعف جودة التصميم الكيل 
للدراسات وطريقة إجرائها. 
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من البيِّنات إىل التوصيات
بالنسبة للتدخالت النفسية الفردية، ُيوىَص 

بتدخالت العالج السلوكي اإلدراكي للنساء 
ضن للعنف، لكن ال يزلن  الالئي مل يُعْدن يتعرَّ

ُيعانني من اضطراب الضغوط التالية للصدمات. 
وتنخفض جودة البيِّنات عىل هذه الفئة املحددة من 
الفئات السكانية، لكن ُتعضد هذه البيِّنات جمموعة 

أكرب كثريًا من البيِّنات اخلاصة بالعالج السلوكي 
اإلدراكي ذات اجلودة املتوسطة. وتتوافر بيِّنات غري 
كافية تويِِص بتدخالت العالج السلوكي اإلدراكي 

ضن لعنف الرشيك. للنساء الالئي ال يزلن يتعرَّ
وتوافرت بيِّنات غري كافية تويِِص بتدخل نفيس 

ضن لعنف الرشيك. مجاعي للنساء الالئي تعرَّ
ومع ذلك، رِغب فريق إعداد املبادئ التوجيهية 

مي الرعاية الصحية أن النساء الالئي  يف تذكري ُمقدِّ
صت إصابتهن باضطرابات صحية نفسية،  ُشخِّ
وعانني من عنف الرشيك ينبغي حصوهلن عىل 

رعاية الصحية النفسية حسب ما تنصح به املبادئ 
التوجيهية لربنامج العمل لرأب الفجوة يف جمال 

الصحة النفسية التابع ملنظمة الصحة العاملية، عىل 
م هلن هذه الرعاية مهنيون يدركون أثر العنف  أن ُيقدِّ
 Howard et( ضد النساء، ويفهمون تدبريه عالجيًا

.)al., 2010
وهناك جمموعة كبرية من املؤلفات حول 

معاجلة جمموعة من االضطرابات النفسية مثل 
االكتئاب، واضطراب الضغوط التالية للصدمات 

)Bisson et al., 2007(. وقد أصدرت منظمة 
الصحة العاملية سلفًا دالئل إرشادية حول معاجلة 

االكتئاب، والذهان، واضطرابات تعاطي الكحول، 
 WHO, 2010; Dua( إىل جانب أمراض أخرى
et al., 2011(. وتعُكف املنظمة يف الوقت احلايل 

عىل إعداد املبادئ التوجيهية لربنامج العمل لرأب 
الفجوة يف جمال الصحة النفسية، وبروتوكوالت 

رسيرية لإلجهاد العصبي احلاد، وفقد األحبة، 
واضطراب الضغوط التالية للصدمات. ووافق 
الفريق املعني بإعداد املبادئ التوجيهية لربنامج 

العمل لرأب الفجوة يف جمال الصحة النفسية حتى 
تارخيه عىل التوصيات املذكورة يف اإلطار 2 التي 
حُيَتَمل أن تكون ذات صلة بالناجيات من عنف 

الرشيك.

التوصيات
النساء الالئي يعانني من اضطراب نفيس سابق   .5
جرى تشخيصه أو مرتبط بعنف الرشيك )مثل 

االكتئاب أو اضطراب تعاطي الكحول(، 
ضن لعنف الرشيك ينبغي أن حيصلن عىل  ويتعرَّ

رعاية الصحة النفسية ملعاجلة هذا االضطراب 
وفق املبادئ التوجيهية حول التدخالت اخلاصة 

بربنامج العمل لرأب الفجوة يف جمال الصحة 
 WHO,( النفسية التابع ملنظمة الصحة العاملية

م هلن هذه الرعاية مهنيون  2010(، وُيقدِّ
يفهمون جيدًا العنف ضد املرأة.

1  ملحوظة للمرتجم: الدراسات املذكورة عددها 14 دراسة فقط، وليس 15 دراسة كام هو مذكور.

جودة البيِّنات: بيِّنات غري مبارشة، ومتباينة )تتفاوت 
حسب التدخالت، انظر:

http://www.who.int/mental_health/mhgap/
evidence/en)

قوة التوصية: قوية

مالحظات:
إن استخدام أدوية ذات تأثري نفساين ملعاجلة  أ( 
النساء احلوامل أو امُلرِضعات يتطلب معرفة 

م هذه األدوية  متخصصة، ومن األفضل أن ُتقدَّ
بالتشاور مع األخصائي ريثام يوجد. وُيرَجى 

الرجوع إىل املبادئ التوجيهية حول برنامج 
العمل لرأب الفجوة يف جمال الصحة النفسية 

)WHO, 2010( لالطالع عىل تفاصيل التدبري 
العالجي ملسائل الصحة النفسية لدى احلوامل 

وامُلرِضعات.
ُيوىََص بتدخالت العالج السلوكي اإلدراكي أو   .6

تدخالت العالج بحركة العني لتخفيف شدة 
احلساسية وإعادة املعاجلة للنساء الالئي مل يُعدن 

ضن للعنف، لكن يعانني من اضطراب  يتعرَّ
م هلن هذه  الضغوط التالية للصدمات، وُيقدِّ

التدخالت مهنيو الرعاية الصحية الذين 
يفهمون العنف ضد املرأة.

جودة البيِّنات: منخفضة – متوسطة
قوة التوصية: قوية

2.2.2 تدخالت املنارصة/التمكني
ملخص البيِّنات

تم حتديد مخس عرشة دراسة حول تدخالت ما 
 McFarlane( ُيعَرف باملنارصة والتمكني؛ وهي
 et al., 2000, 2006; Sullivan et al., 2002;

 Constantino et al., 2005; Tiwari et al., 2005;
 2010a, 2010b; Gillum et al., 2009; Cripe et

 al., 2010; Bair-Merrit et al., 2010; Kiely et
 al., 2010; Humphreys et al., 2011; Taft et al.,

Miller ;2011(1. وتضمنت هذه التدخالت عدة 
مكونات منها ربط النساء باخلدمات، ومتكني املرأة، 

وتثقيف النساء حول تربية األوالد، وسلوكيات 
السالمة. واختلف تنفيذ هذه التدخالت ِمْن 

م هذه التدخالت )أناس عاديون  حيث َمْن ُيقدِّ
أم مهنيون(، واملوقع )كاملنزل، واملجتمع، أو عرب 

اهلاتف، أو موقع الرعاية الصحية(. وتتوافر بيِّنات 
تدل عىل أن تدخالت املنارصة/التمكني ملواجهة 

عنف الرشيك ربام ُتقلل من تكرار هذا العنف ضد 
بعض النساء، َبْيَد أنه ال توجد بيِّنات كافية عىل أثر 
هذه التدخالت عىل جودة احلياة أو نتائج الصحة 

النفسية. واسُتِمَدت أقوى البيِّنات من ثالث جتارب 
للمنارصة ُأجِريت يف هونج كونج، وقد طبَّقت هذه 

التجارب تدخالت مشاهبة للتمكني ذات فرتات 
زمنية وجيزة عىل ثالث عينات )صغرية نسبيًا( من 

النساء - يف عيادات رعاية احلوامل، ومراكز الرعاية 
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الثالثة، أفادت الدراسة التي قيَّمت التدخالت يف 
مواقع الرعاية الصحية بحدوث فائدة يف بعض 
النتائج الصحية ونتائج االنتهاك. وال يزال عدم 
يقني يكتنف مسألة التكثيف الالزم للمنارصة/

التمكني حتى يكون هلام أثر خارج مواقع الرعاية 
باحلوامل.

وهناك تنبيهان مهامن السيام يف سياق تطوير 
قاعدة للبيِّنات باملبادئ التوجيهية العاملية حول 
خدمات الرعاية الصحية. األول: تأيت البيِّنات 
األقوى للتدخالت الفردية يف جمال املنارصة أو 

الدعم من التجارب التي أجريت عىل النساء يف 
املآوي واملخيامت أو دور االحتامء التي ال ترتبط 

بمواقع الرعاية الصحية ارتباطًا مبارشًا، عىل الرغم 
ة من دراسات  من توافر بيِّنات أحدث ُمسَتمدَّ
ُأجِريت عىل عينات صغرية يف مواقع الرعاية 

باحلوامل. والتنبيه الثاين هو أن البيِّنات تستند إىل 
دراسات ُأجِريت يف البلدان املرتفعة الدخل، وعليه 

فالبد من مراعاة اعتبارات أخرى قبل عمل استقراء 
ينسحب عىل غالبية السكان يف العامل.

واستقصت دراستان األذى أو الكرب اللذين 
تسببهام املوضوعات موضوع النقاش أو انتهاكات 
 McFarlane et al., 2006; Tiwari( الرسية، ومها

.)et al., 2005

من البيِّنات إىل التوصيات
بعد مراجعة البيِّنات، اعتقد فريق إعداد املبادئ 

التوجيهية أن عدم اليقني اكتنف )1( فعالية املنارصة 
اخلاصة بجودة احلياة ونتائج الصحة النفسية، و)2( 

استقراء الفائدة التي تعود عىل النساء الالئي ال 
يقطن يف املآوي، أو النساء غري احلوامل. وُأجِري 

تصويت عىل التوصية 8، وُعِرضت املحاذير بشأهنا 
يف املالحظات.

التوصيات
م إىل النساء الالئي قضني ليلة  ينبغي أن ُيقدَّ  .7

واحدة يف مأوى أو خميم أو دار احتامء برناجمًا 
منظاًم للمنارصة والدعم و/أو التمكني )انظر 

مرسد املصطلحات(
جودة البيِّنات: منخفضة

قوة التوصيات: مرشوطة 

مالحظات:
عدم وضوح املدى الذي ربام تنطبق عنده هذه  أ( 
التوصية عىل النساء الالئي يرتكن منازهلن يف 

املواقف التي ال توجد فيها مآوى.
جيوز دراسة هذه التوصية بالنسبة للنساء الالئي  ب( 

مي الرعاية  ُيفِصحهن عن عنف الرشيك مُلقدِّ
الصحية، عىل الرغم من عدم وضوح املدى 

الذي ربام تنطبق عنده هذه التوصية يف الظروف 

1  ُتوَصف قوة البيِّنات بأهنا "بيِّنات غري مبارشة" إذا مل يتم حتديد بيِّنات مبارشة هلذه الفئة السكانية، ومن ثمَّ استندت التوصية إىل 

بيِّنات اسُتقِرئت من فئة سكانية أخرى مناسبة. 

خارج املآوى، مع رضورة إجراء مزيد من 
البحوث يف هذا الشأن.

ينبغي إعطاء األولوية إىل النساء الالئي  ج( 
ضن ألشد صور االنتهاك يف أوساط  يتعرَّ

املجتمعات التي يرتفع بينها معدل انتشار 
عنف الرشيك. )مل يتفق فريق إعداد املبادئ 

التوجيهية ما إذا كان ينبغي أن ينسحب ذلك 
عىل االنتهاك النفيس الوخيم(.

مو الرعاية  م التدخالت ُمقدِّ ينبغي أن ُيقدِّ د( 
بني، أو  الصحية أو الرعاية االجتامعية امُلدرَّ

بني من عموم الناس، عىل أن  امُلرِشدين امُلدرَّ
ل هذه التدخالت بام يتناسب والظروف  ُتعدَّ

اخلاصة بكل امرأة، وأن ُيراَعى يف تصميمها أن 
جتمع بني الدعم االنفعايل والتمكني، مع القدرة 

عىل الوصول إىل موارد املجتمع.
م إىل النساء احلوامل الالئي  ينبغي أن ُيقدَّ  .8

ُيفِصحهن عن عنف الرشيك مشورة قصرية إىل 
متوسطة املدة بشأن التمكني )حتى 12 جلسة( 

واملنارصة/الدعم تشمل مكون السالمة، عىل 
بني حيثام تستطيع  مي خدمات ُمدرَّ يد ُمقدِّ

النظم الصحية دعم ذلك. ويكتنف عدم اليقني 
املدى الذي ربام تنطبق عنده هذه التوصية عىل 

املواقع خارج الرعاية باحلوامل، أو جدوى 
تطبيقها يف البلدان ذات الدخول املنخفضة أو 

املتوسطة.
جودة البيِّنات: منخفضة
قوة التوصية: مرشوطة 

مالحظات:
ض  ينبغي تسجيل املعلومات اخلاصة بالتعرُّ أ( 

للعنف، ما مل تعرتض املرأة عىل ذلك، مع 
مراعاة احلذر دائاًم عند تسجيل املعلومات )فال 

ُتسَتخَدم أوصاف أو عالمات واضحة يمكن 
أن تؤدي إىل وصم النساء، خاصة عندما يصف 

مهنيو الرعاية الصحية النساء بأهنن “ُمعَتَدى 
عليهن”(. وربام ال ترغب املرأة يف تسجيل 

املعلومات يف ملفات التاريخ الرسيري خشية 
أن يعلم رشيكها/رشيكها هبا. وجيب موازنة 

هذا اخلوف مع احلاجة إىل التأكد من وجود 
أدلة الطب الرشعي الكافية يف الظروف التي 

ُتقِرر فيها املرأة مالحقة األمر قضائيًا.
ينبغي تقديم العون إىل املرأة إلعداد خطة  ب( 

هتدف إىل حتسني سالمتها وسالمة أطفاهلا، عند 
االقتضاء.

مي  ينبغي إيالء االهتامم إىل الرعاية الذاتية بُمقدِّ ج( 
ض  الرعاية الصحية، بام يف ذلك احتامل التعرُّ
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لصدمة متنقلة/غري مبارشة )انظر مرسد 
املصطلحات(.

التدخالت املعنية باألم والطفل  3.2.2
ملخص البيِّنات

تم حتديد أربع دراسات قيَّمت التدخالت 
 Jouriles et al., 2001( املعنية باألم والطفل؛ وهي

 Sullivan, 2002; Lieberman et al., 2005,
2006(. وُأجريت ثالث جتارب عشوائية مضبوطة 

للتدخالت امُلكثَّفة )عرشين جلسة عىل األقل( 
ز  )كانت إحداها متابعة لتجربة سابقة(، كانت ُتركِّ
عىل الثنائي “األم والطفل”، وانتهت هذه التجارب 
ن إما يف املشكالت السلوكية  إىل حدوث أوجه حتسُّ

 Jouriles et al., 2001; Lieberman( لدى األطفال
et al., 2005, 2006(، أو يف إحساسهم بالكفاءة 

وقيمة الذات )Sullivan, 2002(، و/أو يف أعراض 
 Lieberman et al., 2005,( الضغوط الصدمية
2006(. وأظهرت إحدى التدخالت انخفاضًا 

يف بعض أعراض الضغوط التالية للصدمات لدى 
 Lieberman( األمهات، دون األعراض األخرى

et al., 2005, 2006(. وهناك دراستان تناولتا 
الكرب الذي يصيب األمهات ويرتبط باألعراض 

 Sullivan et( النفسية العامة، أظهرت إحدامها
al., 2002( فوائد، بينام مل ُتظِهر الدراسة األخرى 
)Jouriles et al., 2009( أي أثر. وُأجِريت جتربة 

عشوائية مضبوطة للعالج السلوكي اإلدراكي 
ز عىل الصدمة )Cohen, 2011( مشفوعة  امُلركِّ

زت فقط عىل  بجلسات لألطفال واآلباء ركَّ
النتائج اخلاصة باألطفال، وأظهرت هذه التجربة 
ن يف القلق واضطراب الضغوط التالية  أوجه حتسُّ
للصدمات املرتبط بعنف الرشيك لدى األطفال. 

وهو ما يدعم أكثر البيِّنات عىل فعالية تدخالت 
العالج النفيس لألم والطفل، لكن يف سياق البلدان 

املرتفعة الدخل عىل وجه التحديد. 

من البيِّنات إىل التوصيات
قيَّم فريق إعداد املبادئ التوجيهية البيِّنات عىل 

تدخالت معنية مكثَّفة لألم والطفل بأهنا قوية بام 
يكفي للتوصية هبذا التدخل، عىل الرغم من عدم 

التأكد من إمكانية تطبيقه يف املواقع املنخفضة 
الدخل.

التوصية
9. ينبغي تقديم تدخل العالج النفيس إىل األطفال 

ضون لعنف الرشيك، ويشمل هذا  الذين يتعرَّ
التدخل جلسات لألطفال الذين يتواجدون مع 
أمهاهتم، وجلسات لألطفال الذين ال يكونون 
مع أمهاهتم، عىل الرغم من عدم وضوح املدى 

الذي سوف ينطبق عنده هذا التدخل يف املواقع 
ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

جودة البيِّنات: متوسطة
قوة التوصية: مرشوطة

مالحظات:
بالنظر إىل تكلفة تدخالت العالج النفيس  أ( 

ز عىل الثنائي “األم والطفل”،  امُلكثَّفة، التي ُتركِّ
فإنه من العسري تنفيذ هذه التدخالت يف املواقع 

التي تعاين فقر املوارد.
بني عىل تقديم هذا  مني امُلدرَّ ب( كام تفرض قلة امُلقدِّ

النوع من التدخالت حتديات يف املواقع التي 
تعاين فقر املوارد.

4.2.2 تدخالت أخرى
ُروِجعت الدراسات التي تقيِّم الكتابة التعبريية 
)Koopman et al., 2005( والتنفس اليوجي 
)Franzblau et al., 2008(. وكلتا الدراستني 
دراسات جمتمعية دون الربط بخدمات الرعاية 

الصحية، وكانت جودهتام متدنية. ومل يعترب فريق 
إعداد املبادئ التوجيهية البيِّنات قوية بام يكفى 

لصياغة أية توصيات.
ص الشكل 1 مسار الرعاية حيال عنف  وُيلخِّ

الرشيك، وينبغي أن يفيد هذا املسار يف توجيه 
مي الرعاية الصحية يف استجابتهم للناجيات  ُمقدِّ

من عنف الرشيك.
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الرعاية الرسيرية للناجيات من   .3
االعتداء اجلنيس 

حيتمل أن يمثل االعتداء اجلنيس جتربة صادمة تقرتن 
بمجموعة من العواقب السلبية عىل الصحة النفسية 

والبدنية واجلنسية واإلنجابية للمرأة، مما يعني أهنا 
تكون بحاجة دائمة للرعاية طويلة األجل، والسيام 

رعاية الصحة النفسية. وقد يتفاقم العنف اجلنيس يف 
بعض املواقع، ومنها مثاًل املواقع التي تنطوي عىل 

اهنيار للقانون والنظام أو النزاع املسلح ومرحلة ما 
بعد النزاع أو النزوح، كام ينطبق األمر عىل السجون 

ومرافق الصحة النفسية وغريها من األماكن التي 
تأوي األفراد، حيث يبدو العنف اجلنيس أكثر 

انتشارًا.
وال تغطي هذه املبادئ التوجيهية عملية مجع 
معلومات الطب الرشعي، إال أن هذه املعلومات 

متثل عنرصًا مهاًم جدًا يف الرعاية الالحقة 
لالغتصاب هلؤالء النساء الاليت قد ترغبن يف اختاذ 

إجراءات قانونية. ويرجى الرجوع إىل املبادئ 
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية حول الرعاية 

الطبية والقانونية لضحايا العنف اجلنيس )2003( 
ودليل منظمة الصحة العاملية/املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عن املبادئ 
التوجيهية حول املعاجلة الرسيرية لالغتصاب 

)2004( وبرنامج التعلم اإللكرتوين )2009( 
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع.

التدخالت خالل اخلمسة أيام األوىل   1.3
التالية لالعتداء 

توصيات الدعم باخلطوط األوىل  1.1.3
التوصيات

من  للناجيات  األوىل  باخلطوط  الدعم  تقديم   .10
أي  يد  عىل  النساء  من  اجلنسية  االعتداءات 
أيضًا(،   1 التوصية  )انظر  للجريمة  مرتكب 

وهو ما يتضمن: 
توفري الرعاية والدعم العمليني، عىل نحو 	 

حيقق االستجابة ملخاوفهن وال يمثل اعتداًء 
عىل استقالليتها.

االستامع إليهن بدون الضغط عليهن لإلجابة 	 
أو للكشف عن معلومات

مواساهتن والعمل عىل ختفيف القلق لدهين 	 
أو احلد منه

تزويدهن باملعلومات ومساعدهتن يف 	 
احلصول عىل اخلدمات وسبل الدعم 

االجتامعي. 
جودة البّينات: تم حتديد بيِّنات غري مبارشة 1

قوة التوصية: قوية

انظر منظمة الصحة العاملية 2011.  1

دليل منظمة الصحة العاملية/املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2014 ودليل منظمة الصحة العاملية/املفوضية   2

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/صندوق األمم املتحدة للسكان، 2009.

لتحديد  لألحداث  كامل  بسجل  االحتفاظ   .11
ماهية التدخالت املناسبة وإجراء فحص بدين 
كامل )من قمة الرأس إىل أمخص القدمني بام يف 
التناسلية(.2 وينبغي أن حيتوي  ذلك األعضاء 

السجل عىل: 
الوقت املنقيض منذ وقوع االعتداء ونوع 	 

االعتداء 
خاطر حدوث محٍل 	 
خماطر العدوى بفريوس اإليدز وسائر 	 

األمراض املنقولة جنسيًا 
احلالة الصحية النفسية 	 

جودة البّينات: تم حتديد بّينات غري مبارشة )منظمة 
الصحة العاملية، 2002؛ منظمة الصحة العاملية/

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/
صندوق األمم املتحدة للسكان، 2009(

قوة التوصية: قوية

2.1.3 منع احلمل الطارئ
قد يعرض االعتداء اجلنيس النساء يف سن اإلنجاب 

ملخاطر حدوث محل غري مرغوب فيه. وبرغم 
قلة البحوث التي توثق إمكانية محل املرأة نتيجة 

تعرضها العتداء جنيس، فقد قّدر أحد األبحاث 
التي أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية 

 National وحتديدًا، الدراسة الوطنية حول املرأة(
Women's Study( معدل حدوث احلمل الناتج 

عن االغتصاب 5% لكل اغتصاب تتعرض له امرأة 
يف سن اإلنجاب )هوملز Holmes، 2009(. وقد 

يكون احلمل الناتج عن االغتصاب أكثر شيوعًا 
بني النساء الاليت يتعرضن لالعتداء اجلنيس من 
ُعرشائهن، إذ تظهر دراسة حمدودة أن 20% من 

كل 100 امرأة تعرضن لالغتصاب من ُعرشائهن 
يصبحن حوامل نتيجة هذا العنف )ماكفارلني 
McFarlane وآخرون، 2005(. ويفيد حتليل 

البيانات املأخوذ عن الدراسة املتعددة البلدان التي 
أجرهتا منظمة الصحة العاملية عىل صحة املرأة 

والعنف املنزيل ضدها أن عنف الرشيك يرتبط 
ارتباطًا كبريًا بحاالت احلمل غري املرغوب فيه 

واإلجهاض )باليتو Pallitto وآخرون، 2013(.

ملخص البيِّنات
مل يتبني من البحث يف املؤلفات العلمية وجود 

أي دراسات بحثية تركز عىل تأثريات منع احلمل 
الطارئ التي تستخدمها الناجيات من العنف 

اجلنيس.
ويف ظل غياب البّينات عىل هذا السؤال بعينه 
من أسئلة بيكوت PICOT، ومع عدم وجود مربر 

لالعتقاد بأن تأثريات منع احلمل الطارئ ختتلف من 
امرأة ألخرى ممن تعرضن لالعتداء اجلنيس مقارنة 
بغريهن من عموم النساء ممن مل يتعرضن ملثل هذا 



27
ت

صيا
لتو

 وا
ت

نا بيِّ
ال االعتداءا، فقد تم استعراض أربع جمموعات من 

املبادئ التوجيهية املسندة بالبّينات بشأن منع احلمل 
الطارئ لعموم النساء، وذلك للمساعدة يف توجيه 

التوصيات، ومنها:
جمموعة خمتارة من التوصيات العملية الستخدام 	 

وسائل منع احلمل )منظمة الصحة العاملية، 
)2004

املبادئ التوجيهية للتدبري الصحي للضحايا 	 
الناجيات من االعتداء اجلنيس. تقرير االحتاد 

التوليد والفريق العامل  الدويل ألمراض النساء 
املعني بالعنف ضد املرأة/فريوس اإليدز )جينا 

Jina وآخرون، 2010(

منع احلمل الطارئ )الكلية األمريكية ألطباء 	 
التوليد وأمراض النساء(

 	 Cheng تدخالت منع احلمل الطارئ )تشينغ
وآخرون، 2008( استعراض منهجي خاص 

بتحالف كوكرين العاملي. 
وبمقارنة هذه املبادئ التوجيهية األربعة، من 

حيث النظم العالجية املوىص هبا، يتضح أن كل 
املجموعات البحثية باستثناء تشينغ وزمالئه 

)2008( يروا أن حبوب منع احلمل الطارئ التي 
حتتوي فقط عىل مادة الربوجيستوجني هي اخليار 

األول ألي نظام عالجي، وتكون احلبوب التي 
جتمع بني األوسرتوجني والربوجيسرتون هي 

اخليار الثاين. ويف املقابل، يويِص تشينغ وزمالؤه 
)2008( بميفربيستون كخيار أول، تتبعه حبوب 

منع احلمل الطارئ التي حتتوي فقط عىل مادة 
الربوجيستوجني، ثم بعد ذلك احلبوب التي جتمع 

بني األوسرتوجني والربوجيسرتون. ومع ذلك، 
جيب مالحظة أن مادة امليفربيستون يف اجلرعة 

املطلوبة ملنع احلمل الطارئ غري متاحة سوى يف 
أربعة بلدان وال تويِص منظمة الصحة العاملية 

باستخدامها. واملجموعات األربع مجيعها تتفق 
عىل أن اللولب الرمحي املغطى بالرصاص قد 

ُيستخدم أيضًا كوسيلة ملنع احلمل الطارئ ما مل 
يكن ممنوع االستعامل. وتتفق املجموعات األربعة 

أيضًا عىل أن حبوب منع احلمل الطارئ، إن تم 
استخدامها، ينبغي البدء يف تناوهلا يف أقرب وقت 
ممكن بعد املعارشة اجلنسية التي تتم بال وقاية )أو 

 Cheng االغتصاب( لزيادة فاعليتها، ورأى تشينغ
وزمالؤه )2008( أهنا جيب تناوهلا خالل األربعة 
والعرشين ساعة األوىل. وتتفق املجموعات أيضًا 
عىل أن هذه األدوية يمكن البدء يف تناوهلا حتى 5 

أيام بعد املعارشة اجلنسية التي تتم بال وقاية )أو 
االغتصاب(، برغم انخفاض الفاعلية املتوقعة 

منها مع مرور الوقت. وتويِص جمموعتان، ومها 
الكلية األمريكية ألطباء النساء والتوليد والفريق 

العامل لالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد املعني 
بالعنف اجلنيس وفريوس اإليدز، باستخدام 

استعانت املبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد األسلوب اخلاص بفريق العمل الكندي املعني بالرعاية الصحية   1

الوقائية وصنفت هذه البّينات والتوصية ضمن املستوى أ، مما يعني أهنا بّينات مأخوذة عن جتربة واحدة عىل األقل من التجارب 
العشوائية املضبوطة بشكل جيد، ولذا رأى االحتاد الدويل أن هناك بّينات جيدة للتوصية باختاذ إجراء وقائي رسيري. واستخدمت 

الكلية األمريكية ألطباء النساء والتوليد األسلوب اخلاص بفريق عمل اخلدمات الوقائية األمريكي وصنفت هذه البَينات ضمن 
املستوى ب، مما أدى إىل اخلروج بتوصية قائمة عىل البّينات العلمية املحدودة أو غري املتساوقة. 

مضادات القيء ملنع الغثيان عند استخدام نظام 
اجلمع بني األوسرتوجني والربوجيستوجني 

كوسيلة ملنع احلمل الطارئ. ويف املقابل، تويِص 
املنظمة )2004( بأنه ال ينبغي استخدام مضادات 

القيء بانتظام؛ وتويِص بدالً من ذلك بأن يكون 
قرار استخدامها مستندًا إىل حكم رسيري، فضاًل 

عن توافر هذه املضادات. ومل يقدم تشينغ وزمالؤه 
)2008( أي توصية حول مضادات القيء، 

برغم أهنم خلصوا إىل أن نظام األوسرتوجني 
والربوجيستوجني شاع ارتباطه بالغثيان والقيء 

كآثار جانبية.
وإضافة إىل ذلك، فقد روجعت املعلومات 

املستمدة من التجارب العشوائية املضبوطة التي 
تم إجراؤها مؤخرًا عىل أسيتات األوليربيزال 

upliprisal acetate )بام يف ذلك دراسات أجراها 
كرينني Creinin وآخرون، 2006؛ جالسري 
Glasier، 2010( وترى هذه الدراسات أن 

أسيتات األوليربيزال هلا نفس فاعلية مادة 
الليفونورجيسرتيل )وربام أكثر فاعلية منها( يف منع 

احلمل عند تناوهلا قبيل فرتة اإلباضة، مع تشابه 
آثارمها اجلانبية بعض اليشء.

من البّينات إىل التوصيات
وافق فريق إعداد املبادئ التوجيهية عىل تطبيق 
التوجيهات اخلاصة بمنع احلمل الطارئ لعامة 

السكان عىل النساء الاليت تعرضن العتداء جنيس، 
وخرج وفقًا لذلك بتوصيات تستند إىل مراجعة 

املبادئ التوجيهية املذكورة آنفًا. وقد صنف االحتاد 
الدويل لطب النساء والتوليد والكلية األمريكية 
ألطباء النساء والتوليد قوة البَينات والتوصيات 

اخلاصة هبام، ولكنهام استخدما نظاًم خمتلفة يف أداء 
 Cheng ذلك.1 إال أن مراجعة كوكرين )تشينغ
وآخرون، 2008( مل تصنف قوة البّينات؛ فقوة 

البّينات يف التوصيات التالية تعتمد عىل أفضل تقييم 
للبّينات يف املبادئ التوجيهية حمل املراجعة.

التوصيات
تقديم وسائل منع احلمل الطارئ للناجيات   .12

من االعتداء اجلنيس يف غضون مخسة أيام 
من االعتداء اجلنيس. ويف الظروف املثىل، 

يكون ذلك يف أقرب وقت ممكن بعد التعرض 
لالعتداء اجلنيس من أجل حتقيق أقىص فاعلية 

منها. 
جودة البّينات: متوسطة

قوة التوصية: قوية
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املالحظات
ينبغي الرشوع يف استخدام وسائل منع احلمل  أ( 
الطارئ، يف حالة استخدامها، يف أقرب وقت 
ممكن بعد التعرض لالغتصاب، حيث تكون 

أكثر فاعلية إن اسُتخدمت خالل 3 أيام، إال أنه 
يمكن إعطاؤها حتى 5 أيام )120 ساعة(.

ينبغي أن يقدم مقدمو خدمات الرعاية الصحية   .13
ويوىَص  توافره.  حال  الليفونورجيسرتيل 
حيث  ملليغرام،   1.5 مقدارها  مفردة  بجرعة 
يكون هلا نفس فاعلية جرعتني مقدارمها 0.75 
ملليغرام يفصل بني إعطائهام 12-24 ساعة. 

يف حالة عدم توافر الليفونورجيسرتيل، 	 
يمكن تقديم نظام اجلمع بني األوسرتوجني 

والربوجيستوجني، إىل جانب مضادات 
القيء إن توافرت. 

يف حالة عدم توافر الوسائل الفموية ملنع 	 
احلمل الطارئ، جيوز إن أمكن استخدام 

الولب الرمحي املغطى بالنحاس مع السيدات 
الراغبات يف وقاية مستمرة من حدوث 

احلمل. وأخذًا يف االعتبار خماطر األمراض 
املنقولة جنسيًا، يمكن تركيب اللولب حتى 

مخسة أيام بعد التعرض لالعتداء اجلنيس 
للسيدات املؤهالت طبيًا )انظر معايري 
األهلية الطبية اخلاصة بمنظمة الصحة 

العاملية، 2010(.
جودة البّينات: متوسطة

قوة التوصية: قوية

املالحظات
ناقش فريق إعداد املبادئ التوجيهية بعض  أ( 

موانع االستعامل واآلثار اجلانبية لألدوية. وتعد 
حبوب منع احلمل الطارئ آمنة ومستساغة 

للغاية وتلبي معايري الرصف دون وصفة طبية. 
ُتعد أسيتات األوليربيزال دواًء جديدًا نسيبًا  ب( 

وتبدو بنفس فاعلية الليفونوجيسرتول أو 
أكثر منه فاعلية. ويف الوقت الذي تبدو فيها 
اآلثار اجلانبية مشاهبة لتلك النامجة عن دواء 
الليفونوجيسرتول، إال أنه مل ُيدرج بعد عىل 
قائمة األدوية األساسية الصادرة عن منظمة 

الصحة العاملية )منظمة الصحة العاملية، 
2011(، برغم أن وجود مزيٍد من البينات قد 

يغري هذا الوضع. ويظل الليفونورجيسرتيل 
أرخص ومتاح عىل نطاق واسع نسبيًا. 

ينبغي دراسة ارتفاع خماطر األمراض املنقولة  ج( 
جنسيًا بعد االغتصاب يف حالة استخدام 

اللولب الرمحي املغطى بالنحاس. واللوالب 
الرمحية هي طريقة فعالة ملنع احلمل الطارئ 
وينبغي إتاحتها للسيدات الاليت يبحثن عن 

وسيلة ملنع احلمل الطارئ. 

ال يشرتط إجراء اختبار احلمل، ولكن يف حالة  د( 
إجرائه وكانت النتيجة إجيابية، فوسائل منع 

احلمل الطارئ لن تكون رضورية ولن جتدي. 
إذا بدى عىل املراة أعراض احلمل بعد الوقت   .14

الالزم ملنع احلمل الطارئ )5 أيام( أو أخفقت 
وسيلة منع احلمل الطارئ، أو أصبحت املرأة 

حاماًل نتيجة تعرضها لالغتصاب، ينبغي 
أن حتصل عىل فرصة اإلجهاض اآلمن وفقًا 

ألحكام القانون الوطني. 
جودة البّينات: مل يتم حتديد بيِّنات ذات صلة

قوة التوصية: قوية

املالحظات
عندما ال يكون اإلجهاض مباحًا، ينبغي النظر  أ( 

يف خيارات أخرى مع الناجيات ومنها تبني 
الوليد. 

الوقاية الالحقة للتعرض لفريوس   3.1.3
اإليدز: املعاجلة واالمتثال 

قد يقرتن االعتداء اجلنيس بانتقال فريوس اإليدز. 
ففي الوقت الذي ينخفض فيه معدل انتقال فريوس 

اإليدز )بوييل Boily وآخرون، 2009(، يكون من 
الصعب الوقوف عىل املخاطر، إىل جانب وجود 

عدة خصائص لالعتداءات اجلنسية )احتامل 
حدوث هتتكات، تعدد مرتكبي العنف( التي قد 

تؤثر عىل هذه املخاطر. وبالتايل، توجد، والسيام يف 
املواقع التي يزيد فيها معدل انتشار العنف، حجج 

أخالقية قوية لدعم توفري الوقاية الالحقة للتعرض 
للعدوى بفريوس اإليدز.

ملخص البيِّنات: 
بالبحث يف املؤلفات العلمية، مل يتم العثور عىل 

دراسات تتناول تأثريات الوقاية الالحقة للتعرض 
لفريوس اإليدز لدى ضحايا االعتداء اجلنيس والتي 

امتثلت جلميع املعايري الواردة يف سؤال بيكوت؛ 
 Wiebe ولكن تم حتديد أربعة دراسات )ويبي

وآخرون، 2000؛ دريزيت Drezett وآخرون، 
2002؛ جارسيا Garcia وآخرون، 2005؛ 
روالند Roland، وآخرون، 2012( ركزت 

عىل تأثريات الوقاية الالحقة للتعرض لفريوس 
ااإليدز بني الناجيات من االعتداء اجلنيس، برغم 

أهنا مل تلبي كل معايري بيكوت. وقد تم استعراض 
هذه الدراسات لتسليط بعض الضوء عىل أمهية 

املوضوع.
واستخدمت دراستان من الدراسات األربع 

خطط دراسة متابعة األتراب االستباقية الثنائية 
ملقارنة التحويل املصيل لفريوس اإليدز بني 

الناجيات من االعتداء اجلنيس الاليت وصفت هلن 
الوقاية الالحقة للتعرض للفريوس، مع ضحايا 

اعتداءات جنسية مل توصف هلم هذا اإلجراء 
)دريزيت Drezett وآخرون، 2002؛ جارسيا 

Garcia وآخرون، 2005(. أما الدراستان 
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ال األخرتان )ويبي Wiebe وآخرون، 2000؛ روالند 

Roland، وآخرون، 2012(، فقد استخدمتا 
خطط دراسة متابعة األتراب االستباقية لدراسة 

التحويل املصيل بني الناجيات من االعتداء اجلنيس 
الاليت وصفت هلن مجيعًا الوقاية الالحقة للتعرض 

لفريوس اإليدز )ومل تتضمن هاتان الدراستان 
جمموعة للمقارنة(.

وواجهت كل من هذه الدراسات قيودًا منهجية 
مهمة، مثل عدم وجود جمموعة للمقارنة، وصغر 

أحجام العينات، وانخفاض معدالت املتابعة. 
وإضافة إىل ذلك، تضمنت ثالثة من هذه الدراسات 

 Garcia وآخرون، 2000؛ جارسيا Wiebe ويبي(
وآخرون، 2005؛ روالند Roland، وآخرون، 

2012( الرجال، مع عدم وجود حتليل ملجموعات 
فرعية تفيد حرصيًا بالنتائج املستخلصة من 

السيدات؛ وهو حتليل موضع اهتامم هلذه املراجعة 
اخلاصة بمنظمة الصحة العاملية والتي تركز عىل 

الضحايا الناجيات من االعتداء اجلنيس. وعالوة 
عىل هذا، فقد أجري البحث يف ثالثة بلدان فقط، 
هي: الربازيل وجنوب أفريقيا وكندا، وهو األمر 

الذي حيد من إمكانية تعميم النتائج.
وأظهرت النتائج أن دراسة واحدة فقط من 

دراسات متابعة األتراب االستباقية املزدوجة 
)دريزيت Drezett ,2002( خلصت إىل أن الوقاية 

الالحقة للتعرض للفريوس قد قللت من احتاملية 
التحويل املصيل لفريوس اإليدز، وذلك عند 

مقارنتها بعدم وصف الوقاية الالحقة للتعرض 
لفريوس اإليدز. ويف دراستي متابعة األتراب 
االستباقية )ويبي Wiebe وآخرون، 2000؛ 

روالند Roland، وآخرون، 2012(، تراوحت 
معدالت التحول املصيل من0% إىل %3.7.

من البّينات إىل التوصيات: املعاجلة 
نظرًا ملحدودية البحوث حول الوقاية الالحقة 

للتعرض لفريوس اإليدز لضحايا االعتداء اجلنيس، 
وملا كان من غري املرجح بشكل كبري إجراء دراسات 

التجارب الرسيرية عىل هذه القضية )ألسباب 
وضعها  أخالقية ولوجيستية(، فإن التوصيات جيب 

عن طريق استقراء النتائج من البحوث األخرى، 
بام يف ذلك الدراسات التي أجريت عىل احليوانات 

والبحوث التي أجريت عىل أشخاص بخالف 
الناجيات من االعتداء اجلنيس. فمثاًل، توجد بيِّنات 

من دراسة للحاالت والشواهد تشري إىل أن اتباع 
خطة عالجية قصرية بمضادات الفريوسات تقلل 

بفاعلية من انتقال فريوس اإليدز بعد التعرض 
لإلصابة بوخز اإلبر )كاردو Cardo وآخرون، 

1997(. وهكذا، فإن التوصيات التي تم إعدادها 
هلذه املبادئ التوجيهية قد أخذت يف اعتبارها 

املبادئ التوجيهية ذات الصلة هبذا املوضوع )مراكز 
 Jina R ؛ جينا آرCDC، 2010 مكافحة األمراض
وآخرون، 2010؛ منظمة الصحة العاملية 2008(.
ونقاش فريق إعداد املبادئ التوجيهية إمكانية 
تعميم البّينات يف مجيع احلاالت؛ وقد تبني أن كثري 

من السيدات ال يكملن الثامنية والعرشين يومًا 

من املعاجلة بالوقاية الالحقة للتعرض لفريوس 
اإليدز الالزمة لتحقيق الفاعلية املنشودة من 
املعاجلة. وقد يعود السبب يف ذلك إىل اآلثار 

اجلانبية لتناول األدوية، ويرتبط بالتبعات االنفعالية 
لالعتداء اجلنيس. ويوجد عالوة عىل ذلك آثار 

خاصة باملوارد وآثار لوجيستية يف تقديم الوقاية 
الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز. وأخذًا ما 

تقدم يف االعتبار، فقد تساءل فريق إعداد املبادئ 
التوجيهية ما إذا كانت الوقاية الالحقة للتعرض 

لفريوس اإليدز ينبغي أن ُتستخدم بانتظام يف 
املواقع التي تنخفض فيها معدالت انتشار فريوس 

اإليدز. وجاء يف هذا السياق اقرتاح بأن النظم 
الصحية قد ترغب يف حتديد نقطة النقطاع انتشار 

املرض، بحيث ال يتم حتت هذه النقطة تقديم 
الوقاية الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز. وحتت 

بعض الظروف، تنخفض خماطر انتقال العدوى 
من مرتكب العنف إىل املرأة. ولذلك تم االتفاق، 

وخصوصًا يف املواقع ذات معدالت االنتشار 
املنخفضة، عىل دراسة املخاطر بالتشاور مع املرأة 

قبل تقديم الوقاية الالحقة للتعرض للفريوس.

ملخص البيِّنات: االمتثال
بالبحث يف املؤلفات العلمية، مل يتم العثور عىل 
دراسات تناولت فاعلية التدخالت الرامية إىل 

تعزيز امتثال ضحايا االعتداء اجلنيس للوقاية 
الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز، ولبت كل 
املعايري املحددة يف سؤال بيكوت. ومع ذلك، 

 Abrahams فقد أشارت دراسة واحدة )أبراهامز
وآخرون، 2010( وهي التي تناولت املوضوع، 

برغم أهنا مل تلِب كل معايري بيكوت )أي، عينة 
الدراسة اشتملت عىل أطفال إناث وسيدات 

بالغات ممن تعرضن لالعتداء اجلنيس، مع عدم 
وجود حتليالت ملجموعات فرعية جترى خصيصًا 
عىل الناجيات البالغات(. وقد تم استعراض هذه 
الدراسة لتسليط بعض الضوء عىل هذا املوضوع 

املهم.
ودرس أبرهامز وزمالؤه )2010( ما إذا 

كان الدعم عرب اهلاتف سيعزز االمتثال للوقاية 
الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز. وقد ضمت 

عينة الدراسة أطفال إناث وبالغات من الناجيات 
من االعتداء اجلنيس الاليت مل حيملن فريوس اإليدز 
عند زيارهتن ألربعة جهات تقديم خدمات الرعاية 

لضحايا االعتداء اجلنيس يف موقع حرضي وآخر 
ريفي يف جنوب أفريقيا. وقد تم اختيار املشاركات 

عشوائيًا للحصول عىل مطوية تتضمن مذكرة 
تسجيل االمتثال أو الدعم النفيس االجتامعي املعزز 
عرب اهلاتف. وقد تم تقييم االمتثال للوقاية الالحقة 

للتعرض لفريوس اإليدز خالل مقابلة أجريت 
خالل فرتة من يوم إىل مخسة أيام عقب فرتة الثامنية 

والعرشين يومًا )الوقت الذي كان من املفرتض 
أن حتصل املريضات خالله عىل الوقاية الالحقة 

للتعرض لفريوس اإليدز(.
وبرغم أن هذه الدراسة قد استخدمت خطة 

بحث قوية ملناقشة املسألة، فقد واجهت أيضًا 
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العديد من القيود املنهجية. ومتثل أحد القيود 
املهمة، بالنسبة لثلث املشاركني تقريبًا، يف استناد 

تقييم النتيجة األولية حمل االهتامم )االمتثال للوقاية 
الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز( إىل تقارير 
املرىض عن مقدار األدوية سواء التي تناولوها 

والتي مل يتناولوها، رغم أن مجيع املشاركني 
بالدراسة ُتقدم هلم مذكرة لتسجيل مواعيد تناوهلم 

األدوية. وإضافة إىل ذلك، مل تكن هناك حتاليل 
ملجموعات فرعية تفيد حرصيًا بالنتائج املستخلصة 

من املشاركني البالغني، وهو التحليل حمل االهتامم 
يف هذا الدراسة. وأوضحت النتائج أن التدخل 

مل تثبت فاعليته. وكانت هناك مستويات متشاهبة 
لسوء االمتثال البالغ للوقاية الالحقة للتعرض 

لفريوس اإليدز سواء يف التدخل ويف جمموعات 
املقارنة.

من البّينات إىل التوصيات: االمتثال
يف ظل حتديد دراسة واحدة فقط حول هذا املوضوع 

وهي ما أظهرت نتيجة سلبية تفيد أن التدخل مل 
يعزز االمتثال للوقاية الالحقة للتعرض لفريوس 

اإليدز، ومن ثم فهناك نقص يف البّينات البحثية 
اجليدة حول املوضوع الذي سُتعد التوصيات 

بشأنه.
وذهب فريق إعداد املبادئ التوجيهية إىل 
أنه، يف الوقت الذي يمثل فيه االمتثال مسألة 

مهمة وجديرة باملناقشة من حيث الوقاية الالحقة 
للتعرض لفريوس اإليدز، فإن البينات احلالية مل 

تقدم أي أسلوب فّعال لتعزيز االمتثال. 

التوصيات
النظر يف تقديم الوقاية الالحقة للتعرض   .15

لفريوس اإليدز للسيدات الاليت حيرضن لتلقي 
الرعاية خالل 72 ساعة من االعتداء اجلنيس. 

واملشاركة يف اختاذ القرار )انظر املرسد( مع 
الضحية لتحديد ما إذا كانت لوقاية الالحقة 

للتعرض لفريوس اإليدز مالئمة من عدمه 
)منظمة الصحة العاملية، 2007(.

جودة البّينات: ضعيفة جدًا، استنادًا إىل البّينات 
غري املبارشة )انظر: منظمة الصحة العاملية/منظمة 

العمل الدولية، 2008(
قوة التوصية: قوية

املالحظات
جيب البدء يف الوقاية الالحقة للتعرض يف  أ( 
أقرب وقت ممكن بعد التعرض لالعتداء، 

والوضع األمثل أن يكون ذلك خالل ساعات 
قليلة وليس بعد 72 ساعة من التعرض 

لالعتداء. 

تراوحت معدالت التحويل املصيل من 0% إىل 3.7% يف اثنتني من دراسات األتراب حول الوقاية الالحقة للتعرض لفريوس   1

اإليدز

يف املواقع ذات معدالت االنتشار املنخفضة،  ب( 
يتعني عىل السياسات املعنية بتقديم الوقاية 

الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز عىل نحو 
منتظم دراسة السياق املحيل واملوارد والفرص 

والتكاليف األخرى لتقديمها. 
مناقشة خماطر فريوس اإليدز لتحديد استخدام   .16

الوقاية الالحقة للتعرض مع الضحية، بام يف 
ذلك: 

معدل انتشار فريوس اإليدز يف املنطقة 	 
اجلغرافية

قيود استخدام الوقاية الالحقة للتعرض1	 
وضع فريوس اإليدز وخصائص مرتكب 	 

جريمة العنف إن ُعرفت
خصائص االعتداء، ومنها عدد املعتدين	 
اآلثار اجلانبية لألدوية املضادة للفريوسات 	 

املستخدمة يف نظام الوقاية الالحقة للتعرض
احتاملية انتقال فريوس اإليدز	 

جودة البّينات: تم حتديد بيِّنات غري مبارشة )منظمة 
الصحة العاملية، 2008(

قوة التوصية: قوية
يف حالة استخدام الوقاية الالحقة للتعرض   .17

لفريوس اإليدز، يتعني: 
البدء يف تنفيذ النظام العالجي يف أقرب وقت 	 

ممكن وقبل ميض 72 ساعة عىل التعرض 
للعنف

توفري اختبار الكشف عن فريوس اإليدز 	 
وتقديم املشورة بشأنه يف االستشارة األوىل

ضامن متابعة املرىض يف الفرتات الفاصلة 	 
املعتادة

تفضيل األنظمة العالجية ثنائية الدواء بشكل 	 
عام )باستخدام توليفة ثابتة اجلرعة( عىل 

األنظمة العالجية ثالثية الدواء، مع إعطاء 
األولوية لألدوية ذات اآلثار اجلانبية األقل

أن يتبع اختيار الدواء واألنظمة العالجية 	 
اخلاصة بالوقاية الالحقة للتعرض لفريوس 

اإليدز التوجيهات الوطنية. 
جودة البّينات: تم حتديد بيِّنات غري مبارشة )منظمة 

الصحة العاملية، 2008(
قوة التوصية: قوية

املالحظات
جيب أن تستند الوقاية الالحقة للتعرض  أ( 

لفريوس اإليدز عىل النظام العالجي املضاد 
للفريوسات باخلطوط األوىل اخلاصة بالبلد. 

جيب أن تشكل املشورة حول االمتثال عنرصًا   .18
مهاًم يف تقديم الوقاية الالحقة للتعرض
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ال جودة البّينات: منخفضة جدًا، استنادًا إىل البّينات 

غري املبارشة
قوة التوصية: قوية

املالحظات
كثري من الناجيات من االعتداء اجلنيس الاليت  أ( 

تقدم هلن الوقاية الالحقة للتعرض لفريوس 
اإليدز ال يستكملن النظام الوقائي بنجاح 

نظرًا ألن نتائج هذه الوقاية الالحقة تؤدي إىل 
آثار جانبية بدنية مثل الغثيان والقيء، وقد 

تثري أفكارًا مؤملة حول جتربة االغتصاب، وقد 
تطغى عليها مسائل أخرى يف حياة الناجيات. 

وينبغي أن يدرك مقدمو الرعاية الصحية أن 
االمتثال أمر بالغ الصعوبة والبد من بذل 

جهود من أجل ضامن احلفاظ عليه. ومل يتم 
حتى اآلن التعرف عىل أي تدخل فّعال لتعزيز 

االمتثال. 

مالحظات عامة
من املهم حتديد الظروف التي وقع فيها  أ( 

االغتصاب وسواء كانت الوقاية الالحقة 
للتعرض لفريوس اإليدز مالئمة أم ال. 

وتويص املبادئ التوجيهية املشرتكة بني منظمة 
الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية حول 

الوقاية الالحقة للتعرض ملنع العدوى بفريوس 
اإليدز )منظمة الصحة العاملية، 2007، 

صـ52( بمعايري األهلية للوقاية الالحقة 
للتعرض لفريوس اإليدز بعد االعتداء. 

االغتصاب )اإليالج( حدث قبل مرور 72 	 
ساعة؛ 

حالة فريوس اإليدز لدى مرتكب العنف إجيابية 	 
أو غري معروفة

الفرد املعرض لالعتداء غري معروف عنه أنه 	 
حامل لفريوس اإليدز )جيب توفري إمكانية 

إجراء اختبار الكشف عن الفريوس يف وقت 
االستشارة(.

املخاطر املحددة للتعرض، مثل:	 
املعارشة املهبلية والرشجية للموطوء بدون 	 

استعامل واٍق أو استعامل واق مع تعرضه 
للتمزق أو االنزالق؛ أو 

اتصال دم مرتكب العنف أو السائل املنوي 	 
اخلاص به مع غشاء خماطي أو طبقة جلدية 

غري سليمة؛
ي اجلنس الفموي 	  هل تم ختدير متلقِّ

املتضمن قذف السائل املنوي؛ أو الشخص 
الذي تعرض لالعتداء اجلنيس أو تغييبه عن 
الوعي بشكل ما وقت االعتداء املزعوم، مع 

كونه غري متأكد من طبيعة تعرضه املحتمل 
للعنف؛ أو 

الشخص الذي تعرض الغتصاب مجاعي.	 

يوىَص بإجراء اختبار الكشف عن فريوس  ب( 
اإليدز قبل تقديم الوقاية الالحقة للتعرض، 

ولكن ال ينبغي إعاقة الوقاية الالحقة للتعرض 
التي جيري تقديمها. ومع هذا، فإن األشخاص 

املتعايشني مع فريوس اإليدز، ال جيب 
إعطاؤهم الوقاية الالحقة للتعرض، ولكن 
جيب إيصاهلم بخدمات الرعاية وتزويدهم 

بالعالج املضاد للفريوسات. 
يتعني عىل راسمي السياسات دراسة ما  ج( 

إذا كان عليهم تضمني التقديم الروتيني 
للوقاية الالحقة للتعرض لفريوس اإليدز 

يف الرعاية الالحقة لالغتصاب تأسيسًا عىل 
معدل االنتشار املحيل واالعتبارات األخالقية 

واعتبارات املوارد. 

الوقاية الالحقة للتعرض لألمراض   4.1.3
املنقولة جنسيًا 

ملخص البيِّنات
مل حيدد البحث يف املؤلفات العلمية أي دراسات 

تناولت تأثريات الوقاية الالحقة للتعرض 
لألمراض املنقولة جنسيًا املقدمة من جانب مقدمي 

الرعاية الصحية للناجيات من االعتداء اجلنيس. 
ويف ظل غياب البّينات حول هذا السؤال من 

أسئلة بيكوت، وعدم وجود مربر لكي نعتقد أن 
هذه التأثريات تعمل عىل نحو خمتلف لدى النساء 

الاليت تعرضن لالعتداء اجلنيس مقارنة بالفئات 
التي مل تتعرض لالعتداء، فقد استندت املنظامت/

املجموعات املعنية بالصحة، بام يف ذلك مراكز 
مكافحة األمراض )2010( والفريق العامل 

لالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد املعني بالعنف 
اجلنيس وفريوس اإليدز )جينا Jina وآخرون، 

2010(، يف توصياهتا حول هذا املوضوع عىل 
البّينات البحثية من الفئات السكانية األخرى، 

ورأي اخلرباء، وتقارير جلان اخلرباء. ولذلك، تم 
استعراض جمموعتني من املبادئ التوجيهية املسندة 
بالبّينات بشأن الوقاية الالحقة للتعرض لألمراض 
املنقولة جنسيًا لالسرتشاد هبا يف إعداد التوصيات.

وأثبتت املقارنة بني املبادئ التوجيهية ملراكز 
مكافحة األمراض واالحتاد الدويل لطب النساء 

والتوليد حول هذا املوضوع توافقًا عامًا فيام 
بينهام. فكلتا الدراستني تويِص بحصول الناجيات 

من االعتداء اجلنيس عىل الوقاية/املعاجلة من 
 ،gonorrhoea والسيالن ،Chlamydia الكالميديا

والرتايكوموناس Trichomonas؛ إال أن املبادئ 
التوجيهية لالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد 
تويِص أيضًا بالوقاية/املعاجلة ملرض الزهري. 

وتويِص املبادئ التوجيهية ملراكز مكافحة األمراض 
واالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد بتطعيم 

الناجيات من االعتداء اجلنيس ضد فريوس 
االلتهاب الكبدي البائي؛ غري أن املبادئ التوجيهية 
لالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد تذهب حتديدًا 

إىل أن التطعيم جيب أن يكون ضد االلتهاب 
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الكبدي البائي بدون الغلوبيولني املناعي اخلاص 
بااللتهاب الكبدي البائي.

من البّينات إىل التوصيات
تم استقراء البّينات، عىل غرار القسم السابق حول 

وسائل منع احلمل الطارئ، من دراسات جمّمعة من 
عموم السكان استنادًا إىل أن فاعلية الوقاية الالحقة 

للتعرض لألمراض املنقولة جنسيًا مل يكن من 
املحتمل أن ختتلف بالنسبة للناجيات من االعتداء 

اجلنيس. وذهب رأي فريق إعداد املبادئ التوجيهية 
إىل أن إجراء الفحوصات إلحدى احلاالت ذات 

النتائج اإلجيابية أوالً ثم معاجلتها يرتتب عليه 
بالرضورة تأخر يف الوقت واملخاطرة بعدم عودة 

املرأة للتعرف عىل النتيجة واخلضوع للمعاجلة. 
ولذلك، أوىص فريق إعداد املبادئ التوجيهية 

باملعاجلة االفرتاضية لألمراض املنقولة جنسيًا بدون 
إجراء فحوصات مسبقة.

ونظرًا العتامد التوصيات التالية عىل املبادئ 
التوجيهية ملراكز مكافحة األمراض )التي مل تتضمن 
قوة البّينات أو قوة التوصيات(، واملبادئ التوجيهية 

لالحتاد الدويل لطب النساء والتوليد )التي مل 
تتضمن هذه املعلومات(، فإن قوة البّينات الواردة 
يف التوصيات التالية تعتمد عىل أفضل التقديرات 

للبّينات املقدمة يف هذه املبادئ التوجيهية.

التوصيات
الناجيات من االعتداء اجلنيس جيب أن تقدم   .19
إليهن الوقاية/املعاجلة االفرتاضية فيام يتعلق 

بأمراض: 
الكالميديا	 
السيالن 	 
الرتايكوموناس 	 
الزهري، وفقًا ملعدالت االنتشار يف املنطقة 	 

اجلغرافية. 
وجيب أن يتبع اختيار الدواء واألنظمة العالجية 

التوجيهات الوطنية. 
جودة البّينات: بّينات غري مبارشة؛ منخفضة - 

منخفضة جدًا 
قوة التوصية: قوية

ينبغي تقديم لقاح االلتهاب الكبدي البائي   .20
بدون الغلوبيولني املناعي اخلاص بااللتهاب 

الكبدي البائي وفقًا للتوجيهات الوطنية. 
أخذ عينة الدم لتحديد حالة االلتهاب 	 

الكبدي البائي قبل تقديم اجلرعة األوىل من 
اللقاح. 

ويف حالة التحصني ضد املرض، ال يتطلب 	 
األمر مزيدًا من التطعيم. 

جودة البّينات: بّينات غري مبارشة؛ منخفضة جدًا
قوة التوصية: قوية

املالحظات
ُتفضل املعاجلة االفرتاضية عىل فحوصات  أ( 

الكشف عن األمراض املنقولة جنسيًا لتجنب 
التأخري غري املطلوب. ولذلك، ال ُيويِص فريق 

إعداد املبادئ التوجيهية بإجراء الفحوصات 
قبل املعاجلة. 

التدخالت النفسية/تدخالت الصحة   2.3
النفسية 

التدخالت خالل األيام األوىل   1.2.3
عقب وقوع االعتداء 

ملخص البيِّنات
أظهر البحث يف املؤلفات العلمية تسع دراسات 

تتناول تأثريات تدخالت الصحة النفسية التي 
يقدمها مقدمو الرعاية الصحية للناجيات من 

االعتداء اجلنيس، مع تلبية إحدى هذه الدراسات 
جلميع معايري سؤال بيكوت )إتشريوروا 

Echeburua وآخرون، 1996(، وثامنية منها 
 ،Rothbaum تلبي أغلب هذه املعايري )روثبوم

1997؛ ريسيك Resicck وآخرون، 1988؛ 
ريسيك وشنيك، 1992؛ فوا Foa وآخرون، 

1991؛ روثبوم Rothbaum وآخرون، 2005؛ 
جالوفسكي Galovski وآخرون، 2009؛ أندرسون 

Anderson، 2010(. وقد تم استعراض كل من 
هذه الدراسات.

وقد قّيمت التسع دراسات عرشة أنواع من 
عالجات الصحة النفسية )التدريب التوكيدي، 

واإلفصاح العاطفي بمساعدة الطبيب الرسيري، 
واملداواة باملعاجلة اإلدراكية، ومهارات إعادة 

البناء واملواكبة اإلدراكيني، والعالج بحركة العني 
لتخفيف شدة احلساسية، وإعادة املعاجلة )انظر 

املرسد(، والتعرض املطول، واالسرتاخاء العضيل 
التدرجيي، واملداواة بالتحصني ضد الضغوط، 

واملشورة الداعمة، والعالج النفيس واملعلومات 
الداعمة. ومتثل الدراسات األربعة األوىل والتعرض 

املطول واملداواة بالتحصني ضد الضغوط أنامطًا 
خمتلفة من العالج السلوكي اإلدراكي )انظر 

املرسد(. وركزت سبع دراسات عىل العالجات 
املقدمة بشكل فردي، بينام ركزت دراستان عىل 
العالجات اجلامعية. وقد تم تقديم التدخالت 

العالجية يف جلسات ُعقدت عىل مدار فرتة قصرية 
نسبيًا )من 10 أيام إىل 12 أسبوعًا(، مع تراوح 

إمجايل وقت املعاجلة من 5 إىل 18 ساعة.
تتسم الدراسات ببعض مكامن القوة املنهجية، 

إىل جانب عدد من احلدود املنهجية أيضًا. فمن 
حيث مكامن القوة، استخدمت ست دراسات من 

التسع تصميم الدراسات التجريبية املوجهة املعتمدة 
عىل عينة عشوائية، ومتثلت إحداها بتحليل ثانوي 

لبيانات مأخوذة من جتربة موجهة معتمدة عىل عينة 
عشوائية، فيام كانت اثنتان عبارة عن جتارب موجهة 

غري عشوائية. وقد استخدمت يف مجيع الدراسات 
أدوات تقييم موحدة، وجرى يف غالبيتها تقييم 

نتاجات متعددة. أما احلدود فشملت عدم استخدام 
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ال تقييم أعمى يف الكثري من األحيان، وفقدان نسبة 

عالية من العينة عند املتابعة، وعدم إجراء حتليل لنية 
املعاجلة، وعدم وجود ضبط للمتغريات املشوشة 
املحتملة. عالوة عىل ذلك، تضمنت الدراسات 

يف أحيان كثرية معايري استثناء متعددة، منها وجود 
أمراض نفسية/عقلية مشرتكة، و/أو تعاطي املواد 

املخدرة/اإلدمان، و/أو معاناة خمتلف أشكال 
عنف الرشيك و/أو سفاح املحارم يف السابق 

أو يف احلارض. وبام أن العديد من الناجيات من 
االعتداءات اجلنسية تكون لدهين هذه األنواع من 
املشاكل، فإن إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسات 
عىل جمموع الناجيات من االعتداءات اجلنسية قد 

تكون مثار تساؤل. فضاًل عن ذلك، ركزت أغلب 
الدراسات عىل الناجيات من االعتداءات اجلنسية 
اللوايت وقع آخر اعتداء عليهن قبل وقت الدراسة 

بفرتة ال تقل عن ثالثة أشهر، فيام أن العديد من 
املشاركات يف الدراسة تعرضن لالعتداءات 

قبل الدراسة بعدة سنوات، ومع أن هذا املعيار 
لإلدراج يف الدراسة قد يكون مربرًا بأن الباحثني 

كانوا حياولون إدراج الناجيات من االعتداءات 
اجلنسية اللوايت مل ينخفض مستوى األعراض 

املتعلقة باالغتصاب لدهين “بشكل طبيعي” مع 
الوقت )أو اللوايت يلبني املعايري التشخيصية للدليل 

التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية 
]الدليل التشخييص واإلحصائي – 4، الرابطة 
األمريكية للطب النفيس، 1994[ بخصوص 

اضطرابات توتر ما بعد الصدمة، والتي تتضمن 
أن حيدث التعرض قبل 1-3 أشهر عىل األقل(ـ، 
فإن هذا املعيار لإلدراج يف الدراسة يمكن أن حيد 

من إمكانية تعميم النتائج، وال سيام بالنسبة للنساء 
الاليت يلتمسن الرعاية بعد االعتداء بفرتة وجيزة. 

باإلضافة إىل ذلك، كانت العينة يف غالبية الدراسات 
صغرية احلجم للغاية. وأخريًا، ينبغي التنويه إىل 

أن ثامين دراسات من التسع أجريت يف الواليات 
املتحدة األمريكية وأن ثامين من الدراسات التسع 

ركزت عىل عينات مأخوذة من عيادات.
يبدو أن نتائج الدراسات، عند أخذها جمتمعًة، 

توحي بأن تدخالت قصرية نسبيًا يف جمال الصحة 
النفسية، وال سيام عدة أشكال من عالج السلوك 

اإلدراكي )CBT(، أو العالج بحركة العني لتخفيف 
شدة احلساسية وإعادة املعاجلة )EMDR(، يمكنها 

أن حتسن الصحة النفسية للعديد من اإلناث 
البالغات الناجيات من االعتداءات اجلنسية. عالوة 
عىل ذلك، ومع أن هذه التدخالت يف جمال الصحة 

النفسية تبدو أفضل من عدم تلقي أي عالج، فإن 
البحوث ال تثبت بصورة قاطعة أن نوعًا معينًا من 

العالج يتفوق عىل األنواع األخرى بوضوح.
أخريًا، وبالنظر إىل أن الدراسات القليلة عىل 

هذه الفئة السكانية اخلاصة وتنوع تدخالت الصحة 
النفسية التي خضعت للتقييم )وبعض التدخالت 

جرى تقييمها مرة احدة فقط(، وكذلك االعتبارات 
املنهجية املذكورة أعاله، فينبغي إبداء احلذر عند 
استخالص توصيات من النتائج املحدودة هلذه 
الدراسات. لذلك، فإن التوصيات راعت أيضًا 

الكم األشمل من البّينات البحثية بخصوص 

تدخالت الصحة النفسية جلميع ضحايا الصدمة، 
 Bisson et al.,( وليس ضحايا االعتداء اجلنيس فقط

.)2007

من البينات إىل التوصيات
إن قوة التوصيات بخصوص تأثريات تدخالت 

الصحة النفسية بالنسبة لرعاية الناجيات من 
االعتداءات اجلنسية تظل حمدودة بسبب وجود عدد 
قليل نسبيًا من الدراسات عىل هذا املوضوع وبسبب 

احلدود املنهجية هلذه البحوث. مع ذلك، فإن 
هذه البحوث تعطي حدًا أدنى من البينات الدالة 
عىل أن تزويد الناجيات من االعتداءات اجلنسية 
بأنواع معينة من تدخالت الصحة النفسية، مثل 

عالج السلوك اإلدراكي )CBT( )وال سيام املداواة 
باملعاجلة اإلدراكية، والتعرض املطول، واملداواة 

بالتحصني ضد الضغوط(، وكذلك العالج بحركة 
العني لتخفيف شدة احلساسية وإعادة املعاجلة 

)EMDR(، يؤدي إىل حتسني الصحة النفسية، بام 
يف ذلك حتسني أعراض اضطرابات توتر ما بعد 
الصدمة. وهذا ما تؤيده البينات األكثر عمومية 

بشأن فاعلية هذه األساليب بالنسبة للناجيات من 
الصدمة.

ناقش فريق إعداد املبادئ التوجيهية مسألة 
توافر املوارد. فالعالجات املعقدة التي يقدمها 

اختصاصيون من املرجح أن ال تكون متاحة أو 
يمكن أن تتطلب وقت انتظار طويل يف العديد من 
البلدان، مع أنه من الرضوري النظر يف تكلفة هذه 
اخلدمات يف ضوء التكاليف االجتامعية واإلنسانية 

للعنف اجلنيس. ويشار إىل أن هناك اجتاهًا نحو 
تبسيط هذه العالجات واختبارها يف األوضاع 

 Rahman et al. العامة للرعاية الصحية )دراسة
سنة 2008 عىل العالج السلوكي اإلدراكي املقدم 

بواسطة “كوادر صحة النساء” حلاالت اكتئاب 
ب ويقيَّم  األمومة(. إن هذا النهج بحاجة ألن جيرَّ

يف أوضاع تتجاوز أوضاع البحوث التي يغلب أن 
تتضمن مستويات أعىل من اإلرشاف والرقابة من 

أجل إثبات فاعليته. 
باإلضافة إىل البّينات امللخصة أعاله، راجع 

فريق إعداد املبادئ التوجيهية نرشة منظمة الصحة 
العاملية )2011( اإلسعافات األولية النفسية، 

التي تقدم توجيهات بخصوص أوضاع الطوارئ، 
ودليل منظمة الصحة العاملية )2010( اخلاص 

بتدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية 
لالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد 

اإلدمان يف مواقع تقديم الرعاية الصحية غري 
التخصصية، واملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة 

العاملية )2009( للعالج الصيدالين لالضطرابات 
النفسية يف الرعاية األولية، والتي ترمي إىل حتسني 

تقديم خدمات الصحة النفسية عىل مستوى الرعاية 
األولية. تعد اإلسعافات األولية النفسية شكاًل 
بسيطًا جدًا من الدعم النفيس )انظر التوصية 1 
والتوصية 10( يناسب مستوى الرعاية األولية 

حيث تكون إمكانية اإلحالة غري متوفرة أو متوفرة 
بشكل حمدود.
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التوصيات
مواصلة توفري الدعم والرعاية كام ورد يف   .21

التوصية 10.
جودة البينات: تم حتديد بينات غري مبارشة )منظمة 

الصحة العاملية، 2011، اإلسعافات األولية 
النفسية(.

قوة التوصية: قوية.
تقديم معلومات مكتوبة حول اسرتاتيجيات   .22

التكيف للتعامل مع التوتر الشديد )مع إعطاء 
حتذيرات مالئمة ضد أخذ املواد املطبوعة إىل 

املنزل يف حالة وجود رشيك ييسء املعاملة 
هناك(.

جودة البينات: مل يتم حتديد بينات ذات صلة.
قوة التوصية: قوية.

ال ينبغي اللجوء إىل جلسات التفريغ النفيس.  .23
جودة البينات: منخفضة جدًا – منخفضة )منظمة 

الصحة العاملية، 2011، اإلسعافات األولية 
النفسية(.

قوة التوصية: قوية.

التدخالت حتى 3 شهور عقب   2.2.3
التعرض للصدمة

مواصلة توفري الدعم والرعاية كام ورد يف   .24
التوصية 10.

جودة البينات: تم حتديد بينات غري مبارشة )منظمة 
الصحة العاملية، 2011، اإلسعافات األولية 

النفسية(.
قوة التوصية: قوية.

ما مل تكن املرأة تعاين من االكتئاب، أو مشاكل   .25
متعلقة بتعاطي الكحول أو العقاقري، أو 

أعراض ذهانية، أو ميول لالنتحار أو إيذاء 
الذات، أو صعوبة يف االضطالع بمهامها 
اليومية، فيتم استخدام أسلوب “االنتظار 

اليقظ” ملدة شهر واحد إىل ثالثة أشهر بعد 
وقوع احلادثة. ويشمل االنتظار اليقظ 

التوضيح للمرأة أهنا من املرجح أن تتحسن 
بمرور الوقت وإتاحة اخليار هلا لتأيت مرة أخرى 

للحصول عىل املزيد من الدعم عن طريق 
حتديد مواعيد منتظمة للمتابعة.

جودة البينات: منخفضة جدًا – منخفضة )منظمة 
الصحة العاملية، 2010(.

قوة التوصية: قوية.
إذا أصبحت املرأة فاقدة األهلية نتيجة   .26

لألعراض التالية لالغتصاب )بمعنى العجز 
عن القيام باملهام اليومية(، يتم الرتتيب للعالج 

السلوكي اإلدراكي أو العالج بحركة العني 
لتخفيف شدة احلساسية وإعادة املعاجلة 

بواسطة مقدم للرعاية الصحية يملك فهاًم 
جيدًا للعنف اجلنيس.

جودة البينات: منخفضة – متوسطة.
قوة التوصية: قوية.

إذا كانت املرأة تعاين من أية مشاكل أخرى   .27
تتعلق بالصحة النفسية )أعراض االكتئاب، أو 

مشاكل متعلقة بتعاطي الكحول أو العقاقري، 
أو ميول لالنتحار أو إيذاء الذات(، فيتم 
تقديم الرعاية وفقًا لدليل منظمة الصحة 

العاملية اخلاص بتدخالت برنامج رأب الفجوة 
يف الصحة النفسية )منظمة الصحة العاملية، 

.)2010
جودة البينات: بينات غري مبارشة، متفاوتة 

)تتفاوت وفقًا للتدخل، انظر:
http://www.who.int/mental_health/mhgap/
evidence/en)

قوة التوصية: قوية.

التدخل منذ 3 أشهر بعد التعرض   3.2.3
للصدمة

تقييم مشكالت الصحة النفسية )أعراض   .28
اإلجهاد الشديد/اضطرابات توتر ما بعد 

الصدمة، واالكتئاب، ومشاكل تعاطي 
الكحول والعقاقري، وامليل لالنتحار، وإيذاء 

الذات( ومعاجلة االكتئاب واالضطرابات 
النامجة عن تعاطي الكحول واالضطرابات 
النفسية األخرى باستخدام دليل تدخالت 

برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية 
)منظمة الصحة العاملية، 2010( والذي يغطي 

الربوتوكوالت الرسيرية املسندة بالبينات 
ملنظمة الصحة العاملية بخصوص مشاكل 

الصحة النفسية.
جودة البينات: بينات غري مبارشة، متفاوتة 

)تتفاوت وفقًا للتدخل، انظر:
http://www.who.int/mental_health/mhgap/
evidence/en)

قوة التوصية: قوية.
إذا تم تقييم حالة املرأة بأهنا تعاين من اضطراب   .29

توتر ما بعد الصدمة، فيتم ترتيب معاجلة 
هذا االضطراب من خالل العالج السلوكي 

اإلدراكي أو العالج بحركة العني لتخفيف 
شدة احلساسية وإعادة املعاجلة.

جودة البينات: منخفضة – متوسطة.
قوة التوصية: قوية.

مالحظات عامة  4.2.3
جيب مراعاة األرضار املحتملة للعالج النفيس  أ( 

)بام فيه العالج السلوكي اإلدراكي( عندما 
ال يتم تطبيقه بالشكل السليم عىل الناجيات 
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ال املعرضات خلطر حمتمل. ومن الرضوري 

احلصول عىل موافقة مستنرية واالنتباه ألمور 
السالمة. وينبغي أن يطبق العالج مقدم للرعاية 

الصحية يمتلك فهاًم جيدًا للعنف اجلنيس.
جيب مراعاة إمكانية أن تكون هناك ظروف  ب( 
موجودة مسبقًا تتعلق بالصحة النفسية عند 

إجراء التقييم والتخطيط للرعاية، وعند 
تقديم العالج أو اإلحالة حسب االقتضاء، 

وفقًا لدليل منظمة الصحة العاملية لتدخالت 
برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية 

)منظمة الصحة العاملية، 2010(. فالنساء 
اللوايت لدهين مشكالت يف الصحة النفسية أو 

تعاطي املواد املخدرة قد يكن أكثر عرضة خلطر 
االغتصاب من النساء األخريات، وبالتايل 
حيتمل أن يكون هناك عبء غري متناسب 

للمشكالت املوجودة مسبقًا واملتعلقة بالصحة 
النفسية وتعاطي املواد املخدرة بني الناجيات 

من االغتصاب. وعىل النحو ذاته، ينبغي مراعاة 
احتامل وجود أحداث صادمة يف السابق )مثل 

انتهاك جنيس يف الطفولة، أو عنف الرشيك، أو 
صدمة متعلقة باحلرب، الخ(.

من املهم إدراك أن مرتكب االعتداء اجلنيس  ج( 
يكون يف بعض األحيان شخصًا تعيش املرأة 

معه. وال يقترص ذلك عىل الرشيك، بل يمكن 
أن يشمل أفرادًا آخرين يف األرسة، مثل زوج 

األم أو صهر أو صديق لألرسة أو شخص 
آخر.

ينبغي أن تتمكن غالبية النساء من الوصول إىل  د( 
دعم مجاعي أو فردي من أشخاص عاديني، 

واألمثل أن يكون هذا الدعم مبنيًا عىل مبادئ 
اإلسعافات األولية النفسية )منظمة الصحة 

العاملية، 2011(.
يبني الشكل 2 مسار الرعاية المرأة حترض إىل 

الرعاية بسبب اعتداء جنيس وينبغي أن يساعد 
يف توجيه استجابة مقدمي الرعاية للناجيات من 

االعتداء اجلنيس.

تدريب مقدمي الرعاية الصحية عىل   .4
عنف الرشيك والعنف اجلنيس

ملخص البّينات  1.4
تم البحث عن بينات بخصوص:

تأثريات تدخالت تدريب مقدمي الرعاية 	 
الصحية عىل عنف الرشيك والعنف اجلنيس التي 

حتسن )1( مهارات مقدمي الرعاية وقدراهتم، 
)2( و/أو النتاجات لصالح النساء.

عنارص الدورات التدريبية التي حتسن مهارات 	 
مقدمي الرعاية وقدراهتم لالستجابة بالشكل 

املناسب للنساء املعرضات للعنف و/أو حتسني 
النتاجات لصالح النساء.

فاعلية تدريب مقدمي الرعاية الصحية 	 
بخصوص عنف الرشيك والعنف اجلنيس عىل 

مستوى التدريب التأهييل.

التدخالت التدريبية بخصوص   1.1.4
عنف الرشيك 

تبني من مراجعة البينات عن تأثريات تدريب 
مقدمي الرعاية الصحية األولية يف موضوع عنف 

الرشيك أن معظم الدراسات أظهرت بعض 
التحسن يف معرفة مقدمي الرعاية يف أعقاب 

التدخالت التدريبية. مع ذلك، يقل التأييد إلجراء 
تدخالت تقترص عىل تدريب مقدمي الرعاية 

الصحية عىل الكشف عن عنف الرشيك، دون 
تقديم التدريب الكايف عىل الرعاية واإلحالة 

)Coonrod et al., 2000(. إال أن العديد من 
التدخالت الراهنة تركز عىل تدريب مقدمي الرعاية 

الصحية عىل الكشف عن العنف فقط. ويبدو أن 
التدخالت التي تتضمن التدريب عىل جوانب 

متعددة املكونات متعلقة بعنف الرشيك )الكشف، 
واملهارات الرسيرية، والتوثيق، وتقديم اإلحالة( 

باستخدام أساليب تفاعلية حتسن معدالت الكشف 
عن احلاالت وإحداث تغيريات يف اجتاهات مقدمي 
الرعاية الصحية وسلوكياهتم. وقد قيمت دراسات 

قليلة جدًا أثر التدريب عىل النتاجات املتحققة 
 Campbell et( للنساء الناجيات من عنف الرشيك

 al., 2001; Dubowitz et al., 2011; Feder et
.)al., 2011

تأيت غالبية البينات من البلدان املرتفعة الدخل، 
فيام توجد دراسات أقل عددًا وأدنى جودة حول 
فاعلية التدخالت التدريبية يف البلدان املنخفضة 

 PRIME, 2002; Grisurapong,( واملتوسطة الدخل
Bott et al., 2005 ;2004(. ويف الدراسات 

التي أجريت يف البلدان املرتفعة الدخل، كان هناك 
بعض التأييد لصالح التدخالت املوجزة واملتعددة 

املكونات )تدريب من 20 دقيقة إىل 1.5 يوم( 
والتفاعلية واملعتمدة عىل وسائط متعددة التي 

تضمنت النقاشات ومتارين املحاكاة وأداء األدوار 
لتدريب مقدمي الرعاية الصحية يف مجيع اجلوانب 

املتعلقة بعنف الرشيك، بام يشمل الكشف عن 
احلاالت وإدارهتا وتوفري الروابط مع اهليئات يف 

املجتمع املحيل. مع ذلك، ال توجد بينات حاسمة 
عن نوع األثر الذي حتدثه هذه التدخالت عىل 

االجتاهات واملعتقدات بخصوص عنف الرشيك، 
أو اإلحالة إىل اخلدمات بخصوص عنف الرشيك، 

أو النتاجات املتحققة لصالح املتلقيات للخدمة. 
وهذه األخرية )النتاجات( قلام يتم قياسها يف تقييم 

التدريبات.
توجد بعض البينات الدالة عىل أن تقديم 

التدريب يف جمال عنف الرشيك، إىل جانب 
التغيريات األخرى يف نظم الرعاية ومسارات 

اإلحالة، قد يكون أكثر فائدة يف حتسني الكشف 
عن النساء الناجيات من عنف الرشيك، وربام 

حتى النتاجات املتحققة هلن، من إجراء التدريب 
 Lo Fo Wong et al., 2006; Garg et al.,( بمفرده

.)2007
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وقد كانت غالبية الدراسات ذات جودة 
منخفضة جدًا ومل تفد بحدوث تأثريات دائمة 

للتدخالت.

التدخالت التدريبية بخصوص   2.1.4
االعتداء اجلنيس

 Parekh et al.,( تم حتديد أربع دراسات فقط
 2005; McLaughlin et al., 2007; Donohoe,

Milone et al., 2010 ;2010( ركزت عىل 
تفحص تأثريات تدريب مقدمي الرعاية الصحية 
بخصوص العنف جلنيس ضد النساء. ركزت كل 

دراسة عىل النتاجات املتعلقة بمقدمي الرعاية 
الصحية الذين جرى تدريبهم، ولكن مل تتفحص 
أية منها ما إذا كان هذا التدريب قد انعكس عىل 

شكل نتاجات حمسنة لصالح الناجيات من االعتداء 
اجلنيس. عالوة عىل ذلك، كانت لكل دراسة حدود 

منهجية مهمة يف جانب واحد أو أكثر، مثل عدم 
وجود جمموعة مقارنة، وعدم إجراء تقييم إما قبل 

التدريب أو بعده، وغياب أدوات تقييم سليمة من 
ناحية القياس النفيس، والصغر الشديد يف حجم 

العينات. باإلضافة إىل ذلك، وإن كانت البحوث 
قد أجريت يف ثالثة بلدان )أسرتاليا، واململكة 

املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية(، فلم يتم 

حتديد دراسات بحثية بخصوص التدريب يف بلدان 
منخفضة الدخل. 

بالنظر إىل هذه القاعدة املحدودة من البّينات، ال 
يمكن استخالص استنتاجات أكيدة بشأن تأثريات 

تدريب مقدمي الرعاية الصحية عىل االستجابة 
للعنف اجلنيس ضد النساء. مع ذلك، فإن نتائج 

هذه الدراسات تقدم بالفعل بعض البّينات الدالة 
عىل أن تدريب مقدمي الرعاية الصحية يف جمال 

االعتداءات اجلنسية ضد النساء يمكن أن يكون 
له بعض اآلثار اإلجيابية. بالتحديد، توحي هذه 

الدراسات بأن مثل هذا التدريب يمكن أن يؤدي 
إىل تغريات إجيابية يف معرفة مقدمي الرعاية الصحية 

حول االعتداءات اجلنسية، وهييئهم بشكل أفضل 
لرعاية الناجيات. يشمل ذلك مواقفهم جتاه 

الناجيات من االعتداء اجلنيس، واعتقادهم برضورة 
توجيه سؤال عن العنف اجلنيس ملجموعة معينة من 

النساء املراجعات، وكذلك سلوكياهتم )وال سيام 
ممارساهتم الرسيرية مع مرىض االعتداء اجلنيس، 
بام يف ذلك حتسني الرعاية املقدمة للناجيات من 
االعتداء اجلنيس، ومجع البّينات بشكل أفضل، 
وكتابة مذكرات قسم الطوارئ بشكل أفضل(.
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ال الشكل 2. حضور املرأة عقب تعرضها العتداء جنيس

ما طول الفرتة الزمنية الفائتة منذ 
حدوث االعتداء حتى احلضور

اإلطار أ: خطر فريوس اإليدز
مناقشة خطر فريوس اإليدز، بام يف ذلك:

معدل انتشار فريوس اإليدز يف املنطقة اجلغرافية.	 
حمدودية الطرق الوقائية بعد التعرض للفريوس.أ	 
حالة فريوس اإليدز لدى مرتكب االعتداء 	 

وخصائصه، اذا كانت معروفة. سامت االعتداء بام 
فيها عدد املرتكبني.

اآلثار اجلانبية املرتتبة عىل استخدام األدوية املضادة 	 
للفريوسات القهقرية يف حاالت الوقاية بعد 

التعرض.
احتامل انتقال فريوس اإليدز.	 

اإلطار ب: العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس 
اإليدز

البدء يف تنفيذ النظام العالجي يف أقرب وقت ممكن 	 
وقبل ميض 72 ساعة.

توفري اختبار الكشف عن فريوس اإليدز وتقديم 	 
املشورة بشأنه يف االستشارة األوىل.

ضامن املتابعة عىل فرتات منتظمة.	 
تفضيل األنظمة العالجية ثنائية الدواء بشكل 	 

عام )باستخدام توليفة ثابتة اجلرعة( عىل األنظمة 
العالجية ثالثية الدواء، مع إعطاء األولوية لألدوية 

ذات اآلثار اجلانبية األقل. 
اتباع التوجيهات الوطنية يف اختيار الدواء وأنظمة 	 

العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس اإليدز. 
ينبغي أن يكون اإلرشاد حول االلتزام بالنظام 	 

العالجي عنرصًا مهام يف تقديم الوقاية بعد التعرض.

اإلطار ج: وسائل منع احلمل الطارئة
إعطاء الليفونورجيسرتيل يف حال توافره. يوىص 	 

بجرعة مفردة مقدارها 1.5 ملليغرام، حيث يكون هلا 
نفس فاعلية جرعتني مقدارمها 0.75 ملليغرام يفصل 

بني إعطائهام 24-12 ساعة.
يف حالة عدم توافر الليفونورجيسرتيل، يمكن تقديم 	 

نظام اجلمع بني األسرتوجني والربوجيستوجني، إىل 
جانب مضادات القيء إن توافرت. 

يف حالة عدم توافر وسائل منع احلمل الفموية 	 
الطارئة، جيوز إن أمكن استخدام اللولب الرمحي 

املغطى بالنحاس مع النساء الراغبات يف وقاية 
مستمرة من حدوث احلمل. وأخذًا يف االعتبار خماطر 

األمراض املنقولة جنسيًا، يمكن تركيب اللولب 
حتى مخسة أيام بعد التعرض لالعتداء اجلنيس للنساء 

املؤهالت طبيًا )انظر معايري األهلية الطبية اخلاصة 
بمنظمة الصحة العاملية، 2010(.

اإلطار د: العالج الوقائي بعد التعرض لألمراض 
املنقولة جنسيًا

تقديم الوقاية/املعاجلة الوقائية فيام يتعلق بأمراض: 
الكالميديا	 
السيالن 	 
الرتايكوموناس	 
الزهري )وفقًا ملعدالت االنتشار يف املنطقة 	 

اجلغرافية(. 
وينبغي الختيار الدواء واألنظمة العالجية أن يتبع 

التوجيهات الوطنية.
ينبغي تقديم لقاح االلتهاب الكبدي البائي بدون 

الغلوبولني املناعي اخلاص بااللتهاب الكبدي البائي 
وفقًا للتوجيهات الوطنية. 

أخذ عينة دم لتحديد حالة االلتهاب الكبدي البائي 	 
قبل تقديم اجلرعة األوىل من اللقاح.

يف حالة وجود مناعة ضد املرض، ال يتطلب األمر 	 
مزيدًا من التطعيم.

إذا أتت امرأة بعد انقضاء الوقت الالزم لتناول وسيلة منع احلمل الطارئة )5 أيام(، أو اذا أخفقت وسيلة منع 
احلمل الطارئة، أو إذا محلت املرأة نتيجة االغتصاب، ينبغي عرض إمكانية اإلجهاض وفقا ألحكام القانون 

الوطني.

الدعم النفيس حتى 3 أشهر بعد التعرض للصدمة
االستمرار يف تقديم الرعاية والدعم باخلطوط األوىل كام هو موضح أعاله.	 
ما مل تكن املرأة تعاين من االكتئاب، أو مشاكل متعلقة بتعاطي الكحول أو العقاقري، أو أعراض ذهانية، أو 	 

ميول لالنتحار أو إيذاء الذات، أو صعوبة يف االضطالع بمهامها اليومية، فيتم استخدام أسلوب “االنتظار مع 
املتابعة” ملدة 3-1 أشهر بعد احلادثة. ويتضمن أسلوب االنتظار مع املتابعة التوضيح للمرأة بأنه من املتوقع 

هلا أن تتعاىف بمرور الوقت، وإعطاءها خيار العودة للحصول عىل املزيد من املساعدة من خالل حتديد مواعيد 
دورية للمتابعة.

إذا أصبحت املرأة فاقدة األهلية نتيجة لألعراض التالية لالغتصاب )بمعنى العجز عن القيام باملهام اليومية(، 	 
يتم الرتتيب للعالج السلوكي اإلدراكي أو العالج بحركة العني لتخفيف شدة احلساسية وإعادة املعاجلة 

بواسطة مقدم للرعاية الصحية يملك فهاًم جيدًا للعنف اجلنيس.
إذا كانت املرأة تعاين من أية مشاكل أخرى تتعلق بالصحة النفسية )أعراض االكتئاب، أو مشاكل متعلقة 	 

بتعاطي الكحول أو العقاقري، أو ميول لالنتحار أو إيذاء الذات(، فيتم تقديم الرعاية وفقًا لدليل منظمة 
الصحة العاملية اخلاص بتدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية )منظمة الصحة العاملية، 2010(.

التدخالت منذ 3 أشهر بعد الصدمة
تقييم مشكالت الصحة النفسية )أعراض اإلجهاد الشديد/اضطرابات توتر ما بعد الصدمة، واالكتئاب، 	 

ومشاكل تعاطي الكحول والعقاقري، وامليل لالنتحار، وإيذاء الذات( ومعاجلة االكتئاب واالضطرابات 
النامجة عن تعاطي الكحول واالضطرابات النفسية األخرى باستخدام دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف 

الصحة النفسية )منظمة الصحة العاملية، 2010(.
إذا تم تقييم حالة املرأة بأهنا تعاين من اضطراب توتر ما بعد الصدمة، فيتم ترتيب معاجلة هذا االضطراب من 	 

خالل العالج السلوكي اإلدراكي أو العالج بحركة العني لتخفيف شدة احلساسية وإعادة املعاجلة.

يف غضون 72 ساعةيف غضون مخسة أيام

هل حتتاج اإلصابات لعالج عاجل؟

تقديم الدعم باخلطوط األوىل للنساء الناجيات من االعتداء اجلنيس عىل يد أي مرتكب له، 
ويتضمن الدعم ما ييل:

توفري الرعاية والدعم عىل نحو عميل يستجيب ملخاوف املرأة، ولكن بال تطفل عىل 	 
استقالليتها.

 االستامع دون الضغط عليها للرد عىل األسئلة أو لإلفصاح عن معلومات.	 
طمأنتها ومساعدهتا عىل ختفيف شعورها بالقلق أو احلد منه.	 
تزويدها باملعلومات ومساعدهتا عىل احلصول عىل اخلدمات وأوجه الدعم االجتامعي.	 

أخذ تاريخ احلالة بالكامل، وتسجيل األحداث لتحديد التدخالت املناسبة، وإجراء كشف 
طبي كامل )من الرأس حتى أمخص القدمني، بام يف ذلك األعضاء التناسلية(ب.وجيب أن 

حيتوي السجل عىل اآليت:
الوقت املنقيض منذ حدوث االعتداء ونوع االعتداء.	 
خطر حدوث محل.	 
خطر العدوى بفريوس اإليدز واألمراض األخرى املنقولة جنسيا.	 
حالة الصحة النفسية	 

تقديم معلومات مكتوبة حول اسرتاتيجيات التكيف للتعامل مع التوتر الشديد )مع إعطاء 
حتذيرات مالئمة ضد أخذ املواد املطبوعة إىل املنزل يف حالة وجود رشيك ييسء املعاملة 

هناك(.
ال ينبغي اللجوء إىل جلسات التفريغ النفيس.

عالج 
اإلصابات

فحص وتسجيل معلومات الطب الرشعيب )راجع املبادئ التوجيهية 
http://www.who.int/violence_injury_) ملنظمة الصحة العاملية

 (/guidelines/en-leg-prevention/publications/violence/med
بشأن إرشادات احلصول عىل املوافقة واملعلومات(.

ال

نعم

ال

نعم
مراعاة تقديم العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس اإليدز

استخدام اختاذ القرارات املشرتك )انظر املرسد( مع الناجيات لتحديد ما إذا كان العالج 
الوقائي بعد التعرض لفريوس اإليدز مناسبًا

)انظر اإلطار(.

تقديم وسيلة من وسائل منع احلمل الطارئة إن كان ذلك مالئاًم )انظر اإلطار ج(

تقديم الوقاية/العالج من األمراض املنقولة جنسيًا جلميع النساء )انظر اإلطار د(.

وفقًا لدراسيتني أترابيتني عىل العالج الوقائي بعد التعرض، تراوحت معدالت انقالب تفاعلية املصل بني 0% و %3.7. أ 

انظر: منظمة الصحة العاملية، 2003؛ منظمة الصحة العاملية/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2004؛ منظمة الصحة العاملية/مفوضية األمم  ب 

املتحدة لشؤون الالجئني/صندوق األمم املتحدة للسكان، 2009.
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صة بالسياسا
رسيرية واخلا

ضد املرأة: املبادئ التوجيهية ال
يس 

ف اجلن
ف العشري والعن

صدي لعن
الت

من البينات إىل التوصيات  2.4
عىل الرغم من عدم العثور عىل بينات بشأن أثر 

التدريب من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
فقد لوحظ أثر ثابت عىل معرفة مقدمي الرعاية 

الصحية وعىل سلوكياهتم إىل حد ما يف دراسات 
من أماكن مرتفعة املوارد. وقد اتفق فريق إعداد 

املبادئ التوجيهية عىل رضورة أن يضاف تدريب 
مقدمي الرعاية الصحية يف جمال عنف الرشيك 

واالعتداء اجلنيس إىل منهاج التعليم املهني األسايس 
وأن يقدم، كحد أدنى، عىل شكل تعليم مستمر 

ملقدمي اخلدمات الذين عىل األرجح أن يتعاملوا 
مع النساء يف عملهم. ومع أن أغلب التدخالت 

التي تم تقييمها من خالل دراسات مصممة جيدًا 
استخدمت موارد مثل احلواسيب، والوصول إىل 

أجهزة تشغيل رشائط الفيديو، الخ، فلم تكن هناك 
أية بينات تشري إىل ما إذا كان نجاح التدريب يف 

األماكن املرتفعة املوارد اعتمد عىل هذه العنارص 
أم ال، وهو أمر قد يكون من الصعب استنساخه 
يف مكان منخفض املوارد. وقد اتفق فريق إعداد 

املبادئ التوجيهية عىل رضورة أن يكون التدريب 
مصماًم حسب املتطلبات وأن يقدم يف املوقع. 

وجيب أن يتضمن احلد األدنى من التدريب املقدم 
للموظفني التعلم عىل كيفية تقديم الدعم باخلطوط 

األوىل استجابة للنساء املعرضات لعنف الرشيك 
و/أو العنف اجلنيس، ومتى يتعني عليهم أن 

يشتبهوا بحاالت العنف ويتعرفوا عليها، من أجل 
تقديم الرعاية الرسيرية والتشخيص املناسبني.

التوصيات  3.4
جيب تدريب مقدمي الرعاية الصحية )والسيام   .30

األطباء واملمرضات والقابالت( عىل مستوى 
ما قبل التأهيل عىل تقديم الدعم باخلطوط 

األوىل للنساء الاليت يعانني من عنف أو اعتداء 
جنيس من الرشيك )انظر التوصية 1(.

جودة البينات: منخفضة جدًا.
قوة التوصية: قوية.

مالحظة:
يمكن أن تكون لدى مقدمي الرعاية الصحية  أ( 
جتربة مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 
سواًء كضحايا أو كمرتكبني للعنف. وينبغي 

التعامل مع هذا األمر يف تدريبهم.
يتعني عىل مقدمي الرعاية الصحية الذين   .31

يقدمون الرعاية للنساء تلقي التدريب أثناء 
اخلدمة بخصوص العنف ضد النساء، مع 

التأكد من أن هذا التدريب:
يمّكنهم من تقديم الدعم باخلطوط األوىل 	 

)انظر التوصية 1 والتوصية 10(
يعلمهم املهارات املناسبة بام يف ذلك:	 

متى جيب أن يستفرسوا عن العنف وكيف.	 

أفضل طريقة لالستجابة للنساء )يرجى 	 
الرجوع إىل القسم 2: حتديد الناجيات 
من عنف الرشيك ورعايتهن، والقسم 

3: تقديم الرعاية الرسيرية للناجيات من 
االعتداء اجلنيس(.

كيف يمكن جتميع بينات الطب الرشعي 	 
متى اقتىض احلال )انظر: منظمة الصحة 
العاملية، 2003؛ منظمة الصحة العاملية/

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
2004؛ منظمة الصحة العاملية/مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني/صندوق 
األمم املتحدة للسكان، 2009(.

يتناول:	 
املعلومات األساسية حول العنف بام يف 	 

ذلك القوانني ذات الصلة بضحايا عنف 
الرشيك والعنف اجلنيس.

املعرفة عن اخلدمات القائمة التي يمكن أن 	 
توفر الدعم للناجيات من عنف الرشيك 

واالعتداء اجلنيس )قد يأخذ هذا شكل 
دليل مرشد للخدمات املجتمعية(.

االجتاهات غري املالئمة بني مقدمي الرعاية 	 
الصحية )مثل توجيه اللوم للمرأة عن 

حدوث العنف، أو التوقع منها أن ترتك 
الرشيك املعتدي عىل الفور، وما إىل 

ذلك(، وكذلك خرباهتم السابقة املرتبطة 
بعنف الرشيك والعنف اجلنيس.

جودة البينات: منخفضة – متوسطة.
قوة التوصية: قوية.

مالحظات:
جيب أن يكون التدريب مكثفًا وأن يكون حمتواه  أ( 

مناسبًا للسياق والوضع.
جيب إيالء االهتامم للرعاية الذاتية ملقدمي  ب( 

الرعاية، بام يشمل احتامل معاناهتم من الصدمة 
غري املبارشة.

جيب أن يشمل تدريب مقدمي الرعاية   .32
الصحية حول عنف الرشيك والعنف اجلنيس 

خمتلف جوانب االستجابة لعنف الرشيك 
واالعتداء اجلنيس )عىل سبيل املثال، الكشف 

عن احلاالت، وتقييم السالمة والتخطيط 
هلا، ومهارات التواصل واملهارات الرسيرية، 

والتوثيق، وتقديم مسارات اإلحالة(.
جودة البينات: منخفضة.

قوة التوصية: قوية.
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ال مالحظات:

جيب تقديم تدريب مكثف ومتعدد  أ( 
التخصصات )مثاًل، بمشاركة أنواع خمتلفة 
من مقدمي الرعاية الصحية و/أو الرشطة 

واملنارصين( بحيث يقوم منارصون أو مقدمون 
للدعم بخصوص العنف األرسي بتقديمه 
للمهنيني الصحيني حيثام تكون اإلحالة إىل 

خدمات خمتصة يف جمال العنف األرسي ممكنة.
قد يكون من املفيد استخدام أساليب تدريب  ب( 

تفاعلية.
جيب أن ال يقترص التدريب عىل مقدمي  ج( 

الرعاية ويشمل االسرتاتيجيات عىل مستوى 
املنظومة )مثاًل، مسار حركة املرىض، ومنطقة 

االستقبال، واحلوافز وآليات الدعم( لتحسني 
جودة الرعاية واالستدامة.

يتعني إدماج التدريب اخلاص بالتعامل مع كل   .33
من عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس يف برنامج 

واحد، نظرًا للتداخل بني القضيتني وحمدودية 
املوارد املتاحة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية 

عىل هذه األمور.
ف عىل أي بيِّنات ذات  جودة البينات: مل يتم التعرُّ

صلة.
قوة التوصية: قوية.

مالحظات عامة  4.4
جيب إعطاء األولوية يف التدريب ألولئك  أ( 

الذين عىل األرجح أن يكونوا عىل مُتاس مع 
نساء ناجيات من عنف الرشيك و/أو من 

اعتداء جنيس، مثل مقدمي الرعاية الصحية 
يف خدمات رعاية احلمل، وتنظيم األرسة أو 

أمراض النساء، والرعاية بعد اإلجهاض، 
والصحة النفسية، وفريوس نقص املناعة 
البرشية، وكذلك مقدمي الرعاية األولية 

والعاملني يف خدمات الطوارئ.
جيب أن يتضمن التدريب الفحص والرعاية  ب( 

الرسيرية بخصوص عنف الرشيك واالعتداء 
اجلنيس، إىل جانب االهتامم بالكفاءة الثقافية 

واعتبارات املساواة بني اجلنسني وحقوق 
اإلنسان.

جيب أن جيري التدريب ضمن مكان الرعاية  ج( 
الصحية من أجل تعزيز إمكانية احلضور.

يتعني إجراء تعزيز للتدريب األويل وتقديم  د( 
دعم متواصل. وثمة أمهية قصوى للمتابعة 

املنتظمة واإلرشاف عىل اجلودة.
أظهرت إحدى الدراسات أن عرض مسار  هـ( 

واضح لرعاية حاالت عنف الرشيك، 
وتدبريها عالجيًا وإحالتها، فضاًل عن 

تعيني أحد العاملني املتخصصني يف العنف 

)املنزيل( ضد املرأة، وإتاحة فرص الوصول 
إليه، والتذكريات املنتظمة )مثل مّوجه أوامر 

احلاسوب( مجيعها ُتفيد يف املحافظة عىل فوائد 
التدريب.

سياسات الرعاية الصحية وآليات   .5
تقديمها

جرى البحث عن بّينات ختص األسئلة اآلتية:
"ما هي التأثريات التي ترتكها الربامج/اخلدمات 	 

عىل مستوى املنظومة الصحية عىل النساء 
الناجيات من عنف الرشيك؟”

“ما هي التأثريات التي ترتكها مكونات أو 	 
سامت التدخالت/الربامج عىل مستوى 

املنظومة الصحية عىل النساء الناجيات من عنف 
الرشيك؟”

“ما هي التأثريات التي يمكن أن حتدث عىل 	 
رعاية الناجيات من االعتداء اجلنيس عند دمج 

برنامج للتمريض املختص بفحص االعتداءات 
اجلنسية، أو نوع آخر من الربامج املتعلقة 

باالعتداء اجلنيس، يف موقع الرعاية الصحية؟”

ملخص البينات  1.5
تم حتديد الربامج أو التدخالت عىل مستوى 

املنظومة الصحية التي بإمكاهنا أن تقدم الرعاية 
للناجيات من عنف الرشيك و/أو االعتداء اجلنيس 

بفاعلية وكفاءة، وخاصة مع مراعاة االحتياجات 
يف املواقع التي تفتقر إىل املوارد. وبام أن أغلب 

البينات املنشورة عن االستجابة إىل عنف الرشيك 
واالعتداء اجلنيس عىل مستوى املنظومة الصحية 

جاءت من بلدان مرتفعة الدخل، فقد أجري بحث 
منفصل يف األدبيات غري الرسمية للتعرف عىل أية 

ممارسات وبرامج مل يتم نرشها يف املجالت الدورية 
املعتمدة عىل مراجعات النظراء.

إن البّينات التي جرت مراجعتها هنا تداخلت 
بقدر كبري مع تلك املتعلقة بالتدخالت التدريبية، 

وخاصة أنه مل حتدد أية دراسة ما املكونات يف 
الدراسات املتعددة التدخالت )التي تضمنت 

التدريب( التي ثبتت فاعليتها.
ظهر وجود بعض البينات يف البلدان املرتفعة 
الدخل التي تشري إىل أن التدخالت عىل مستوى 
املنظومة واملشتملة عىل تدريب املوظفني تساهم 
بالفعل يف زيادة اإلحالة إىل اخلدمات األخرى. 

 Coyer( فقد أفادت مخس دراسات من أصل عرش
 et al., 2006; Fanslow et al., 1998, 1999;
 Harwell et al., 1998; Spinola et al., 1998;
 McCaw et al., 2001; Muñoz et al., 2001;
 Ramsden and Bonner, 2002; Feder et al.,

2011( بزيادة يف معدالت اإلحالة. وقدمت 
جتربة موجهة استخدمت عينات عشوائية عنقودية 

أجريت مؤخرًا عىل املامرسات العامة يف اململكة 
املتحدة أقوى بّينات عن الزيادة يف عدد اإلحاالت 

واملواعيد التي تم إجراؤها أو ترتيبها مع هيئات 
متخصصة يف عنف الرشيك، إىل جانب زيادة 
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 Feder et al.,( معدالت اإلفصاح عن العنف
.)2011

ويف الدراسات التي خرجت بنتائج إجيابية، 
كان من الصعب حتديد العامل أو العنرص الفعيل 
املسؤول عن النتيجة اإلجيابية، إذ أن التدخالت 
شملت يف العادة مكونات صغرية متنوعة مل يتم 

تقييمها بشكل مستقل. كام أن الدراسات تباينت 
يف الطريقة التي أعدت فيها التدخالت ونفذت، مما 
جعل من الصعب إجراء مقارنات بني التدخالت. 
إن هناك حاجة لفهم األسباب التي جعلت بعض 

املشاريع تكشف عن حدوث حتسن ملموس أو غري 
ذلك. 

كانت العديد من الدراسات ذات جودة 
منخفضة، بسبب تصميم الدراسة )معتمدة عىل 

املالحظة يف الغالب(، وصغر حجم العينة أو عدم 
ذكر حجم العينة، وفقدان نسبة عالية من املشاركني 

عند املتابعة أو قرص فرتة املتابعة، وعدم مالءمة 
طريقة عرض البيانات )مثاًل، يف أشكال بيانية 

دون عرض النسب املئوية الفعلية(، وغري ذلك 
من العوامل. باإلمجال، يوجد نقص يف التقييامت 
النشطة لفاعلية التدخالت عىل مستوى املنظومة 

الصحية بخصوص عنف الرشيك واالعتداء 
اجلنيس. وعىل الرغم من العمل الذي حتقق، تظل 

البينات املتوفرة غري كافية إلثبات ما إذا كانت 
هناك سياسات أو بروتوكوالت أو نامذج للرعاية 

أكثر فاعلية من غريها يف تقديم الرعاية للنساء 
املعرضات لعنف الرشيك واالعتداء اجلنيس.

أما يف البلدان التي تفتقر إىل املوارد، فقد جرى 
وصف نامذج متنوعة للرعاية. واعتمدت نامذج 

تقديم اخلدمات يف الغالب عىل مدى توافر املوارد 
املالية والبرشية، وتنوعت من موقع إىل آخر. 

وكان من اجليل أن هنج “مراكز األزمات املتعددة 
اخلدمات” يتمتع بالشعبية، وإن مل يكن قد خضع 

لتقييم جيد، مع أن هيكلية هذه املراكز كانت 
ختتلف بقدر كبري يف البلدان املختلفة. وقد اتسمت 
مجيعها تقريبًا بوجود ممرضة دائمة، كانت يف بعض 
األحيان تتوىل مهام تقديم خدمات أخرى، ولكن 

مسامهات املوظفني اآلخرين اختلفت، وشملت 
وجود طبيب أو مرشد أو منارص أو طبيب نفيس 
أو اختصايِص يف علم النفس حتت الطلب أو يف 

املوقع. كام كانت أدوار املؤسسات األهلية متباينة، 
ترتاوح ما بني تيسري الوصول إىل اخلدمة وتقديمها. 

وكانت الروابط مع اهليئات احلكومية األخرى يف 
بعض األحيان رسمية جدًا وجتعلهم يقومون بدور 

مركزي، ولكن كان األغلب أن حيدث ذلك من 
خالل تطوير أو حتسني نظم اإلحالة. وتباينت أيضًا 

مقارنة بني نامذج خمتلفة لتقديم الرعاية للناجيات من العنف ضد النساء.اجلدول 1
املساوئاملزايااملوقع

املراكز الصحية 
والعيادات

تقع عىل مقربة من املجتمع.	 
تستطيع تقديم بعض اخلدمات األساسية.	 
تيرس الوصول من أجل خدمات املتابعة.	 
يف حال تشكيل شبكة جيدة، يمكنها 	 

حتسني الوصول إىل شبكة خدمات 
متداخلة القطاعات، بام يشمل اخلدمات 

القانونية واالجتامعية وغريها.

قد ال تكون قادرة عىل معاجلة اإلصابات 	 
اخلطرية أو املضاعفات.

قد ال يتوفر فيها خمترب أو خدمات 	 
متخصصة.

يف املجتمعات الصغرية، حيث يكون مقدمو 	 
اخلدمات من أفراد املجتمع ذاته، يمكن 
أن تشكل مسألة الرسية وخوف مقدمي 

اخلدمات من االنتقام حتديًا.
املستشفيات 
عىل مستوى 
املحافظة أو 

املنطقة

جمهزة لتقديم اخلدمات عىل مدار الساعة.	 
تتوفر فيها خدمات متخصصة.	 
يمكن أن تكون ممركزة يف قسم واحد 	 

)قسم الطوارئ، أمراض النساء، الصحة 
اإلنجابية، فريوس اإليدز/األمراض 
املنقولة جنسيًا( أو موزعة عىل خمتلف 

أقسام املستشفى.

يمكن أن حتد من تيرس الوصول.	 
إذا كانت اخلدمات متفرقة عرب األقسام 	 

املختلفة، فيمكن أن تعيق تقديم اخلدمات، 
وال سيام إذا كانت بعض اخلدمات متاحة 

خالل ساعات العمل فقط.

املراكز املتعددة 
اخلدمات

مستوى أعىل من الكفاءة والتنسيق يف 	 
اخلدمات.

تقدم طائفة كاملة من اخلدمات 	 
)تتضمن أحيانًا الرشطة ووكالء النيابة 

واالختصاصيني االجتامعيني واملرشدين 
والدعم النفيس، الخ(.

حتتاج إىل متسع أكرب ومزيد من املوارد.	 
 قد يكون عدد املراجعات قلياًل )مثاًل، يف 	 

املناطق الريفية(، مما يثري القلق بخصوص 
اجلدوى مقابل التكلفة.

يمكن أن تسحب املوظفني واملوارد من 	 
اخلدمات األخرى.

قد ال تكون مدجمة بالكامل يف اخلدمات 	 
الصحية العامة.

إذا توىل اجلهاز القضائي إدارهتا، فقد تركز 	 
أكثر من الالزم عىل مقاضاة اجلناة وليس 

عىل صحة النساء.
احلفاظ عىل استمرارها مكلف.	 
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ال مشاركة الرشطة واخلدمات االجتامعية واخلدمات 

القانونية والروابط معها يف نامذج “مراكز األزمات 
املتعددة اخلدمات”. ويف حاالت عديدة، أفيد بأن 
التحدي األكرب يتمثل يف تأمني الدعم يف اإلدارة 

والتشغيل، والذي ارتبط يف الغالب بالدعم املايل، 
وباألخص لضامن استدامة املراكز عىل املدى 

البعيد. ومل يكن هناك دائاًم استنساخ سلس للنامذج 
“اجليدة” يف تقديم اخلدمات، حتى داخل البلد 

ذاته. فضاًل عن ذلك، تواجه البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل حتديًا من حيث عدم توفر ما 

يكفي من الكوادر املهرة، وال سيام يف جمال اإلرشاد، 
والصحة النفسية، وخدمات املنارصة/الدعم. 

وحيثام يوجد نقص يف توفر موظفني، مثل املرشدين 
واالختصاصيني االجتامعيني واالختصاصيني يف 

علم النفس واألطباء النفسيني، يكون هناك اعتامد 
أكرب عىل املؤسسات األهلية. يلخص اجلدول 1 

مزايا ومساوئ املواقع املختلفة لتقديم الرعاية 
للناجيات من عنف الرشيك .

فيام يتعلق بدمج برنامج للتمريض املختص 
بفحص االعتداءات اجلنسية أو نوع آخر من 
برامج الرعاية بخصوص االعتداء اجلنيس يف 

مرافق الرعاية الصحية، وجد أربع دراسات فقط 
 Derhammer كانت تركز عىل هذا األمر )ديرهامر
وآخرون، 2000؛ . كراندال Crandall وآخرون، 

2003؛ . كيم Kim وآخرون، 2009، وسامبزل 
Sampsel وآخرون، 2009(. وعىل الرغم من أن 
كل دراسة كانت هلا قوهتا، لكن كلهم كان لدهيم 

قيود منهجية مهمة )مثل حجم العينة، وانخفاض 
معدالت االستجابة، وكثرة البيانات املفقودة 

اخلاصة باملتغريات اهلامة(. وعالوة عىل ذلك، 
أجريت ثالث دراسات يف أمريكا الشاملية )واحدة 

يف كندا واثنتان يف الواليات املتحدة األمريكية(، 
وأجريت دراسة واحدة فقط يف البلدان املتوسطة 

الدخل )جنوب أفريقيا(. واستخدمت مجيع 
هذه الدراسات جمموعة املقارنة التارخيية )مقارنة 

خدمات الرعاية الصحية للناجني من االعتداء 
اجلنيس، قبل وبعد تنفيذ الربنامج اجلديد(. وكانت 

نتائج هذه الدراسات متسقة عموما وإجيابية. 
فهي تشري إىل أن دمج برامج الرعاية لضحايا 

االعتداء اجلنيس يف مؤسسات الرعاية الصحية 
يؤدي إىل تلقي نسب مئوية كربى من ضحايا 

االعتداء اجلنيس خلدمات الرعاية الصحية احليوية 
املحتملة، بام يف ذلك وسائل منع احلمل يف حاالت 

الطوارئ، والوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا، 
وتقديم املشورة والوقاية التالية للتعرض لفريوس 

العوز املناعي البرشي، واإلحالة التالية للرعاية. 
إن دمج برنامج ممرضة فحص العنف اجلنيس يف 
مرافق الرعاية الصحية ال يؤدي دائام إىل انخراط 

املمرضات يف فحص االعتداء اجلنيس. حيث أهنن 
ينخرطن يف هذا، ولكن، يبدو أن هذا الدمج يف 

مرافق الرعاية غالبا ما يعزز مجع البينات اجلنائية 
املطلوبة للنجاح يف مالحقة مرتكبي االعتداء 

اجلنيس.

5. 2 من البينات إىل التوصيات
 ناقش فريق إعداد املبادئ التوجيهية البينات 

وتوصل إىل استنتاج مفاده أنه ال توجد بينة عىل 
قبول أو دحض أي نموذج واحد لتقديم اخلدمات 

املعنية بعنف الرشيك أو االعتداء اجلنيس. وهناك 
أيضا بينات عىل أن النموذج الذي يبدو أنه يعمل 
عىل نحو فعال يف أحد املواقع ورسعان ما يمكن 
اعتامده يف موقع آخر لن يكون بالرضورة فعاالً. 

وقد كان هذا صحيحا يف “املراكز اجلامعة خلدمات 
األزمة”. وبالتايل، تم تلخيص مزايا و مساوئ 
النامذج املختلفة ملساعدة صناع القرار يف اختاذ 

القرارات، مع األخذ بعني االعتبار املوارد البرشية 
واملالية املحلية )انظر اجلدول 1(. باإلضافة إىل 
ذلك، جرت حماولة لإلجابة عىل األسئلة التالية 

للمساعدة يف توجيه واضعي السياسات عند اختاذ 
القرارات:

“ما هي نقاط القوة والضعف يف النامذج املختلفة . 1
)املراكز اجلامعة للخدمات، واخلدمات متكاملة، 

وشبكات اإلحالة واضحة املعامل( لتقديم 
اخلدمات للنساء اللوايت تعرضن للعنف من 

جانب الرشيك؟ “
يتم عرض هذا يف اجلدول 1. ينبغي مراعاة ذلك 

حني البحث أيضا يف البنية األساسية املحلية 
واملوارد والقدرات والوضع املايل. وينبغي أيضا 

مراعاة حالة احلمل املتوقع عند إعداد اخلدمة.
“أي من قطاعات نظام تقديم الرعاية الصحية . 2

)مثل قسم الطوارئ، أو الرعاية الصحية 
األولية، أو الرعاية قبل الوالدة أو غريها من 

اخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلنجابية، 
واملشورة واختبار فريوس العوز املناعي 

البرشي( هي أفضل املواقع للتدخالت بشأن 
النساء اللوايت يعانني من عنف الرشيك أو 

العنف اجلنيس؟ وهل تتطلب أساليب خمتلفة ؟”
كل موقع لديه بعض املزايا والعيوب. يميل 

البعض منهم إىل أن يكون أفضل جتهيزًا يف التعامل 
مع املشاكل الصحية للمرأة باملقارنة مع املواقع 

األخرى. ومن الناحية املثالية، ينبغي حتديد النساء 
الالئي يتعرضن لعنف الرشيك عند نقطة اتصاهلن 

مع اخلدمات الصحية، عىل الرغم من أن هذه 
املواقع قد ال تكون مواتية دائاًم لتقديم مثل هذه 

اخلدمات. وعند إعداد هذه اخلدمة، ينبغي للمرء 
أن ينظر إىل نقاط القوة والضعف يف كل موقع 

داخل املنشأة، ومراعاة البنية التحتية، واملوارد، 
والقدرات، والوضع املايل. وبغض النظر عن 

املوقع الذي اختري داخل املنشأة، فإن متطلبات 
احلد األدنى )انظر اإلطار 3، ص 39( جيب أن 

تكون متوفرة، وهذا يشتمل عىل التدريب والدعم 
للموظفني ليقدموا اخلدمة عىل نحو مناسب.

"أي جمموعات من النساء املرىض )مثل النساء   .3
احلوامل، النساء يف قسم الطوارئ، والنساء 

الاليت يعانني من مشاكل الصحة العقلية، 
والنساء اللوايت حيرضن خلدمات االختبار 
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واملشورة أو للوقاية من انتقال فريوس العوز 
املناعي البرشي من األم إىل الطفل( قد يستفدن 
أكثر من غريهن من هذه التدخالت يف القطاع 

الصحي ؟ "
يمكن أن تتعرض النساء يف أي جمموعة من املرىض 

إىل العنف. والنساء الاليت يعاين من إصابات غري 
مربرة، وعالمات أو أعراض مرتبطة باالكتئاب، 
واضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات القلق 

األخرى )انظر اإلطار 1 والتوصية 3(، أو الاليت 
من املرجح أن يتعرضن لالنتهاك، مثل النساء الاليت 
يعانني من اضطرابات الصحة العقلية أو اإلعاقات 

األخرى، قد يستفدن من سؤاهلن عن العنف وتلقي 
االهتامم والرعاية اخلاصة بالعنف اجلنيس )سواء 

من قبل رشيك أو مرتكب آخر للجريمة(، أو غري 
ذلك من أشكال عنف الرشيك، إذا لزم األمر. ومع 
ذلك، قد تكون بعض مواقع تقديم الرعاية الصحية 

أكثر مساعدة يف قضايا الدمج اخلاصة بالعنف 
وذلك بتوفري الرعاية ضمن أعامل الرعاية الروتينية 

التي يقدموها.
" ما هي أنواع نظم الرتصد، واملراقبة، ومراقبة . 	

اجلودة املطلوبة؟ "
من املهم احلفاظ عىل سجالت دقيقة، حيث أن 

البيانات التي يتم مجعها بشكل صحيح وإدارهتا 
وحتليلها يمكن أن تؤدي إىل كل من حتسني 

اخلدمات املقدمة للنساء واملساعدة عىل رفع الوعي 
حول هذه القضايا. وعىل سبيل املثال، قد يكون 

من املفيد حتسني مجع البيانات عن طبيعة اإلصابات 
والعالقة بني اجلاين والضحية، عىل الرغم من أنه 

جيب االعرتاف بأن عنف الرشيك ليس مرضًا 
يسهل التعرف عليه وتسجيله. ولإلدراج الفعال 

ملؤرشات عنف الرشيك يف نظام املعلومات 
الصحية، حيتاج مجيع مقدمي الرعاية الصحية إىل 

التدريب والتوعية ليكونوا قادرين عىل توثيق مثل 
هذه احلاالت، مع ضامن أن يتم ذلك بطريقة رسية 
ال تعرض املرأة للخطر. ويف البلدان ذات الدخل 

املرتفع التي تعمل فيها نظم املعلومات الصحية 
اإللكرتونية بشكل جيد، يكون هذا أسهل يف 

التنفيذ، مقارنة مع النظم الورقية يف معظم البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل.

ويف العديد من الربامج، تتمثل التحديات 
الرئيسية يف رصد اإلحاالت يف خمتلف القطاعات 

واحلفاظ عىل دقة البيانات. وسيساعد توحيد 
الربوتوكوالت / وإجراءات التشغيل / واملبادئ 
التوجيهية املعيارية، بام يف ذلك مراجعة احلاالت 

بانتظام، إذا كان ذلك ممكنا، ورصد خربات 
املراجعني، عىل حتسني نوعية الرعاية املقدمة.

5. 3 التوصيات
ينبغي، قدر اإلمكان، أن تكون رعاية النساء   .34

الالئي يتعرضن لعنف الرشيك واالعتداء 
اجلنيس رعاية متكاملة ضمن اخلدمات 

الصحية القائمة بدال من كوهنا خدمة قائمة 
بذاهتا )انظر اإلطار 3(.
نوعية البينات: منخفضة جدا

قوة التوصية: قوية

تعليق
برنامج متعدد املكونات بام يف ذلك تدريب  أ( 

مقدمي الرعاية الصحية لتوعيتهم بالعوامل 
التي من شأهنا زيادة االشتباه الرسيري يف 

احلاالت وكيف أن تقديم الدعم األويل هلا 
هو األفضل. ويعمل مسار اإلحالة الواضح 

أيضًا عىل زيادة الفعالية. وينبغي أن يتكرر هذا 
التدريب بانتظام، من أجل احلفاظ عىل فائدته 

)انظر القسم 2، حتديد اهلوية والرعاية للناجني 
من عنف الرشيك(.

قد يكون من الصعب عند تقديم خدمات  ب( 
رأسية قائمة بذاهتا احلفاظ عىل استمراريتها 

إضافة إىل آثارها الضارة املحتملة. فعىل سبيل 
املثال، قد يكون هناك خطر من أن تتعرض 

خدمات الصحة النفسية احلالية التي تعاين من 
قلة العاملني إىل املزيد من الضعف إذا كان 

عليها أن تقدم خدمات خاصة لضحايا العنف 
فقط، بدال من ضامن أن حيصل مجيع املراجعني 
)بمن يف ذلك الناجني من العنف( عىل أفضل 

رعاية ممكنة.
ينبغي أيضًا أن يكون تقديم الدعم ملقدمي  ج( 
الرعاية وإمكانيات استخالص املعلومات 
جزءًا من استجابة النظم الصحية، رغم أن 

هذا يتطلب موارد برشية إضافية. ومن املهم 
أيضا للخدمات الصحية االجتامع بانتظام مع 
الوكاالت األخرى مثل الرشطة أو املختصني 

االجتامعيني، لضامن وجود تنسيق واتساق عرب 
اخلدمات وأن تعمل اإلحالة عىل نحو فعال.
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متطلبات احلد األدنى الستجابة القطاع الصحي للعنف ضد املرأةاإلطار 3
السياسات 

والربوتوكوالت
حتتاج السياسات والربوتوكوالت املحلية اخلاصة بتحديد األدوار واملسؤوليات، 

واإلجراءات املتعلقة بالتعرف عىل الناجني والتدبري العالجي هلم إىل اإلعداد والتنفيذ 
)مع التدريب املناسب والدعم املستمر(.

يكون دعم اإلدارة، ويف كثري من األحيان الدعم املايل، أمرًا هامًا، وبخاصة بالنسبة اإلدارة الدعم / املايل
لالستدامة طويلة األمد لتكامل قضايا العنف ضد املرأة.

ضامن توفري مجيع جوانب الرعاية الطبية القانونية من قبل مقدم الرعاية / أو املرتبطني الرعاية الشاملة
بمقدم الرعاية يف اخلدمات الصحية، أو من خالل دعم املنظامت غري احلكومية أو 
املنظامت املجتمعية أو جهود املجتمع، بطريقة تقلل من عدد االتصاالت املطلوبة.

الصالت باجلمعيات 
املجتمعية / واملنظامت 

غري احلكومية

بناء عالقات مع املنظامت غري احلكومية املحلية واملنظامت املجتمعية. )وجتدر اإلشارة 
إىل أنه من مسؤولية الدولة ضامن توفري اخلدمات، لذلك ال ينبغي أن تعتمد حرصيا عىل 

املنظامت غري احلكومية واملنظامت املجتمعية(.
وضع بروتوكوالت عمل واضحة، بام يف ذلك مسار إحالة الناجني، وبني اخلدمات التعاون بني القطاعات

املقدمة من نفس املنشأة أو من خمتلف القطاعات، وعقد اجتامعات منتظمة )شهرية( 
لضامن التنسيق.

ضامن توافر بعض املوارد املادية )امللصقات، وبطاقات اجليب و / أو املنشورات(.املوارد املادية
تطوير أنظمة للحفاظ عىل السجالت وإجراء الرتصد الرسي وعدم تعريض النساء الرتصد والتسجيل

ألي خطر.
 تنفيذ نظام للرصد والتقييم، استنادا إىل السياسات واإلجراءات، بام يف ذلك الرصد والتقييم

االعتبارات املتعلقة بالسالمة.
تقديم الدعم ملقدمي الرعايةالدعم ملقدمي الرعاية

حيتاج البلد إىل نامذج متعددة من الرعاية   .35
للناجني من عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس، 

عىل مستويات خمتلفة من النظام الصحي 
)انظر اجلدول 1، ص 37(. لكن ينبغي إعطاء 
األولوية لتوفري التدريب وتقديم اخلدمات عىل 

املستوى األويل من الرعاية.
 نوعية البينات: منخفضة جدا

قوة التوصية : قوية
مقدم الرعاية الصحية )املمرضة، أو الطبيب،   .36

أو ما يعادهلام( الذي تدرب عىل رعاية وفحص 
االعتداء اجلنيس القائم عىل مراعاة الفوارق بني 
اجلنسني جيب أن يكون متاحًا يف مجيع األوقات 

من النهار أو الليل )يف املوقع أو عند الطلب( 
عىل مستوى احلي / أو املنطقة.

 نوعية البينات: منخفضة جدا
قوة التوصية : قوية

5. 4 تعليقات عامة
إىل أن تتوافر املزيد من البينات، حتتاج البلدان  أ( 
إىل نامذج متعددة لتقديم الرعاية، ولكن ينبغي 
التشجيع عىل إجراء التقييم لتحديد أفضل ما 

يمكن عمله واألكثر مردودًا يف خمتلف البيئات.
من األفضل للمراكز اجلامعة للخدمات، كلام  ب( 

أمكن، أن توجد ضمن اخلدمات الصحية، 

التي تكون األولوية فيها لتقديم اخلدمات 
الصحية للمرأة بدال من اعتامدها عىل النتائج 
القانونية. ويبدو أهنا األنسب للمناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية، بينام يمكن أن تكون 
اخلدمات املتكاملة عرب املرافق الصحية هي 

األكثر مردودًا يف املناطق الريفية.
وأيا كان النموذج املستخدم، فاهلدف جيب  ج( 

أن يكون هو احلد من عدد اخلدمات ومقدمي 
اخلدمات الذين ينبغي عىل املرأة التواصل 
معهم )أو أن تروي هلم قصتها(، وتسهيل 

وصوهلا إىل اخلدمات التي حتتاج إليها، بطريقة 
حترتم كرامتها وتراعي الرسية، وتويل األولوية 

لسالمتها.
العنف ضد املرأة هو أيضا انتهاك حلقوق  د( 
اإلنسان بالنسبة للمرأة. وينبغي مراجعة 

السياسات والقوانني للتأكد من خلوها من 
التميز ضد املرأة، وأهنا تعاقب عىل أعامل 

العنف عىل نحو كاف، بام يف ذلك العنف الذي 
حيدث داخل املنزل.

6 . التبليغ اإلجباري عن عنف الرشيك
تم البحث يف البينات عن إجابة هلذا السؤال: “ما 

هي اآلثار املرتتبة عىل النساء وأطفاهلن من التبليغ 
اإلجباري عن عنف الرشيك إىل الرشطة؟”
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ملخص البينات  1.6
يف اإلمجايل، روجعت 23 دراسة، بالرغم من أن 
دراستني فقط )ساكس Sachs وآخرون، 1998 

. جالس Glass وآخرون، 2001( حاولتا قياس 
تأثري التبليغ اإلجباري كميًا. وكانت مخس دراسات 

)تيلدن Tilden وآخرون، 1994 ؛ رودرجييز 
 Gerbert وآخرون، 1998 غربريت Rodriguez
وآخرون، 1999 فيلدهوس Feldhaus وآخرون، 
2003؛ سميث Smith وآخرون، 2008( هتدف 

إىل التأكد من وجهات نظر مقدمي الرعاية الصحية، 
بينام حاولت 16 دراسة احلصول عىل وجهة نظر 

النساء.
قيمت دراستان كميًا تأثري تطبيق قوانني التبليغ 
اإلجباري عن عنف الرشيك. من هذه الدراسات، 

دراسة )ساكس Sachs وآخرون، 1998( التي 
تقيم أثر التبليغ اإلجباري عن طريق املتخصصني 
يف الرعاية الصحية عىل حضور رجال الرشطة إىل 

املرافق الطبية للتصدي لعنف الرشيك، وذكرتا عدم 
وجود تأثري كبري يف التبليغ اإلجباري عىل حضور 

رجال الرشطة إىل املرافق. ويف دراسة أخرى يف 
الواليات املتحدة األمريكية، روجعت السجالت 
الطبية لـ 36 مريضًا تعرضوا العتداء حاد. وكان 

إخطار الرشطة هو التدخل األكثر توثيقا باستمرار 
لعنف الرشيك يف السجالت الطبية. ومع ذلك، 

كانت حالة واحدة فقط من كل أربع حاالت 
حتال إىل موارد جمتمع العنف املنزيل: مثل املالجئ 

واخلطوط الساخنة.
حاولت الدراسات املتبقية احلصول عىل آراء 

مقدمي الرعاية الصحية والنساء حول تأثري قوانني 
التبليغ اإلجباري، فضال عن عقبات ووسائل 

تيسري التبليغ اإلجباري. من وجهة نظر مقدمي 
الرعاية الصحية، فإن مزايا التبليغ اإلجباري تشمل 
حتسني مجع اإلحصاءات، ومقاضاة اجلاين، وحتسني 

استجابة الطبيب.
واشتملت بواعث القلق املشرتكة بني مقدمي 

الرعاية الصحية متطلبات الوقت واملوارد، واحتامل 
أن تتخوف املرأة من الكشف عن املعلومات، 
والرسية، وضعف االستقالل الذايت، وخطر 
االنتقام، والنتائج املرتتبة عىل فشل املقاضاة.

من وجهة نظر النساء، تشمل املزايا: متكينهن 
من احلصول عىل املساعدة مع إبعاد املسؤولية عن 
أنفسهن يف التبليغ، مما جيعلهن ال يشعرن بالوحدة 

وال يتعرضن إللقاء اللوم عليهن، وإطالع الرشيك 
عىل خطورة سوء املعاملة، والتفاعل اإلجيايب 

املحتمل مع الرشطة، مع تسجيل احلادث الذي قد 
حيتاج إليه يف املستقبل إذا لزم األمر.

ومن بني بواعث القلق للنساء خطر االنتقام، 
واخلوف من أخذ أطفاهلن بعيدا عنهن، والقلق من 

التعامل مع األخصائي االجتامعي أو األشخاص 
اآلخرين يف السلطة، والوقوع ضحية للنظام 

الصحي، ورضورة دفع الفواتري نتيجة التبليغ 
عن عنف الرشيك، فضال عن املخاوف بشأن 

االستقاللية الذاتية والرسية.

ومع أن عددا من النساء دعمن التبليغ 
اإلجباري، إال أنه يبدو أن هناك عددًا كبريًا بنفس 

القدر ال يدعمنه. وال سيام النساء الاليت تعرضن 
لالنتهاك فيبدوا أهنن ضد التبليغ اإلجباري، 

وبخاصة إذا كان ينطوي عىل تدخل الرشطة. 
واقرتحت النساء يف هذه الدراسات أن قرار التبليغ 

جيب أن يعود إىل املرأة، وأن تكون سالمة املرأة 
وأطفاهلا هي األولوية القصوى. عالوة عىل ذلك، 

ينبغي أن يركز التعايف عىل شفاء الضحايا، وهذا 
يشمل تقديم املشورة. وإذا كان أمر التقييد / 

احلامية موجودًا، وكان الرشيك موجودًا يف الزيارة 
الصحية، فيجب طلب حضور السلطات املعنية.

من البينات إىل التوصيات  2.6
ال تدعم البينات آلية التبليغ اإلجباري عن عنف 

الرشيك إىل الرشطة حيث أن ذلك يمكن أن يؤثر 
عىل استقاللية املرأة وقدرهتا عىل اختاذ القرار.1 ومع 
أن بعض النساء يدركن وجود بعض الفوائد الختاذ 

اإلجراءات القانونية من جانبهن، إال أن ذلك ال 
يبدو أمرًا تفضله النساء الاليت تعرض لالنتهاك. 

ومن املهم أن نالحظ أنه قد توجد اختالفات بني 
التبليغ اإلجباري الذي يفرضه القانون وااللتزامات 
املهنية / ومدونات السلوك ملقدمي الرعاية الصحية 

التي تفرض االلتزام بالرسية “وعدم إحلاق الرضر” 
باملريض. وعىل مقدمي الرعاية الصحية فهم 

االلتزامات القانونية اخلاصة هبم )إن وجدت(، 
وكذلك قواعد املامرسة املهنية، لضامن إطالع املرأة 

التام عىل اخليارات املتاحة هلا وحدود الرسية يف كل 
حالة.

التوصيات  3.6
ال يوىَص بالتبليغ اإلجباري عن عنف الرشيك   .37

للرشطة من قبل مقدم الرعاية الصحية. ومع 
ذلك، عىل مقدمي الرعاية الصحية أن يعرضوا 

التبليغ اإلجباري عن احلادث إىل السلطات 
املختصة )بام يف ذلك الرشطة( إذا كانت املرأة 

تريد ذلك، وتدرك حقوقها.
 نوعية البينات: منخفضة جدا

قوة التوصية : قوية
جيب اإلبالغ عن سوء معاملة األطفال   .38

واحلوادث التي هتدد احلياة إىل السلطات ذات 
الصلة من قبل مقدم الرعاية الصحية، إذا وجد 

رشط قانوين للقيام بذلك.
ومع هذا، يالحظ وجود إمجاع متزايد عىل أن  أ( 

البلدان التي لدهيا قوانني للتبليغ اإلجباري 
عن سوء معاملة الطفل ينبغي أن تسمح 

لألطفال واألرس بالوصول عىل نطاق واسع إىل 
اخلدمات الرسية حيث يمكنهم تلقي الدعم 

عىل أساس طوعي.
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أمر مشكوك فيه خاصة يف احلاالت التي ال 
يوجد فيها نظام قانوين أو نظام حلامية الطفل 

والترصف حيال التبليغ .2
 نوعية البينات: منخفضة جدا 

قوة التوصية: قوية 

مالحظة عامة   4.6
تتشابك قضية التبليغ اإلجباري مع قضية محاية  أ( 

الطفل )والتي هي خارج نطاق هذه املبادئ 
التوجيهية(.

خيتلف ذلك عن اإلبالغ عن تعرض األطفال املحتمل إلساءة املعاملة يف املنزل إىل السلطات املعنية برفاهية الطفل.  1

بوتشارت أليسون هاريف، وتيلامن فرنيس، ومارسيلينا ميان )2006(. الوقاية من إساءة معاملة الطفل: دليل اختاذ اإلجراءات   2

 العملية وتوليد البّينات، جنيف، منظمة الصحة العاملية. النسخة اإللكرتونية متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/1579/9241592079_ara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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اآلثار املرتتبة عىل البحوث

قام فريق إعداد املبادئ التوجيهية بتحديد الفجوات 
املعرفية اهلامة التي ينبغي معاجلتها من خالل 

البحوث. وبصفة عامة، يف هذه املبادئ التوجيهية، 
تستند العديد من التوصيات إىل بينات تم وصفها 

بأهنا “منخفضة جدا” أو ذات جودة “منخفضة”، 
مشريا إىل احلاجة إىل املزيد من البحوث. وحتى يف 

بعض املناطق التي هبا بينات ذات جودة أفضل، 
كانت البينات البحثية غري متاحة ملعاجلة بعض 

جوانب املوضوع.

الفجوات البحثية عىل أساس أسئلة املبادئ 
التوجيهية

حدد فريق إعداد املبادئ التوجيهية الفجوات 
التالية يف البحث. وقد نوقشت يف االجتامع واتفق 

عليها فريق إعداد املبادئ التوجيهية خالل مراجعة 
املسودة، ولكنها ال متثل تقييام شامال للفجوات 

البحثية.

 حتديد عنف الرشيك
تقييم الفعالية الرسيرية ومردودية التحقيق 	 

الرسيري الكتشاف احلاالت مقابل التحري 
الشامل يف حتسني النتائج يف جمموعة متنوعة 

من املواقع )املامرسة العامة/ الرعاية الصحية 
األولية، والرعاية قبل الوالدة، وتنظيم األرسة، 

ومواقع الطوارئ واإلصابات، ويف عيادات 
مشورة واختبار فريوس العوز املناعي البرشي، 

وعيادات معاجلة تعاطي املخدرات، و مرافق 
الرعاية الصحية العقلية(، وبني خمتلف السكان.

ينبغي تقيص دور عنف الرشيك )بام يف ذلك 	 
اإلكراه( عىل اختاذ القرارات اإلنجابية والنتائج 

املتعلقة بالصحة اإلنجابية.

رعاية الناجني من عنف الرشيك
التدخالت الصحية النفسية / العقلية

هناك حاجة لتطوير جتارب ذات قوة إحصائية 	 
كافية لتقييم فعالية النامذج املختلفة للتدخالت 

النفسية / وعالج النساء الناجيات من عنف 

الرشيك يف جمموعة متنوعة من املواقع، بام يف 
ذلك الرعاية الصحية األولية وأقسام الطوارئ.

دور جمموعات الدعم، وبخاصة يف األماكن 	 
التي تعالج فيها غالبًا املشاكل بشكل مجاعي، 

وينبغي استكشافها عن طريق البحوث.

تدخالت الدعوة / الدعم / التمكني
اجلدوى وطريقة التقديم وفعالية تدخالت 	 

الدعوة / والدعم ودورات التمكني املتوسطة 
الكثافة التي أظهرت فعالية يف بعض البلدان 

املرتفعة الدخل )انظر القسم 2.2.2( حتتاج إىل 
اختبارها يف بيئات فقرية املوارد.

فعالية تدخالت الدعوة / والدعم حتتاج إىل 	 
اختبارها يف مواقع خارج الرعاية السابقة 

للوالدة يف البلدان ذات الدخل املرتفع. فضامن 
سالمة النساء هو االعتبار الرئييس.

التدخالت املعنية باألم والطفل
إن سلوك عنف الرشيك ينتقل عرب األجيال 	 

وهذا أمر شائع، وهناك حاجة إىل برامج ملنع هذا 
االنتقال. وتعاين الدراسات لألمهات واألطفال 
املعرضني لعنف الرشيك من النقص، وبخاصة 

يف أماكن الدخل املنخفض.
ينبغي تنفيذ فحوص الزيارات املنزلية )كام سبق 	 

استخدامها يف سوء معاملة الطفل( عىل أن 
تشمل الرتكيز عىل تعرض النساء لعنف الرشيك 

وقياس عنف الرشيك باعتباره النتيجة األولية.
حتتاج التدخالت املعنية باألم والطفل التي 	 

ثبت فعاليتها يف البيئات ذات الدخل املرتفع إىل 
دراستها يف البيئات املنخفضة املوارد، مع مزيد 

من التحديد والدراسة لبدائل العالج النفيس 
املكثف. 

امللجأ اآلمن
جيب تقييم خيارات توفري مأوى آمن، وبخاصة 	 

يف البيئات الشحيحة املوارد.
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آلثا
ا الرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء 

اجلنيس
التدخالت الصحية النفسية / العقلية

بالنسبة للنساء الناجيات من االعتداء اجلنيس، 	 
هناك حاجة لدراسات حول التدخالت النفسية 
املحددة هلذه الفئة من السكان، والسامح لتحليل 

املجموعات الفرعية من هذه املجموعة عندما 
يكون السكان مزجيًا من الناجني من اإلصابات، 

واألخذ يف عني االعتبار قضايا األمراض 
املصاحبة، والتي هي شائعة بني هذه الفئة من 

السكان.
هناك حاجة لتقييم تقديم العالج املعريف 	 

السلوكي من قبل غري املتخصصني ودراسة 
طرائق تقديم العالج املعريف السلوكي يف 

سياقات خمتلفة.

الوقاية التالية للتعرض لفريوس العوز املناعي 
البرشي 

ينبغي إجراء دراسات تقييم التدخالت املختلفة 	 
لتعزيز االلتزام بالوقاية التالية للتعرض لفريوس 
العوز املناعي البرشي، بام يف ذلك النظر يف تأثري 
الطرائق املختلفة لتقديم الوقاية التالية للتعرض 

)عىل سبيل املثال حزمة مبدئية مع اإلمدادات 
األسبوعية مقابل 28 يوما منذ أول اتصال(.

الوقاية التالية للتعرض لألمراض املنقولة جنسيا
املشعرة Trichomonas مرض ال هيدد احلياة 	 

وعالجه كريه. ومن شأن التجربة العشوائية 
ذات الشواهد، الختبار ما إذا كان عالج املشعرة 

أو عدم عالجها سيزيد االلتزام بأخذ األدوية 
األخرى، أن تعمل عىل تقديم معلومات مفيدة.

يوىص بدراسة ملقارنة العالج الوقائي لألمراض 	 
املنقولة جنسيا )باستثناء التهاب الكبد( بإجراء 

االختبار والعالج فقط للحاالت اإلجيابية، 
لقياس الفعالية والفعالية لقاء التكلفة.

تدريب مقدمي الرعاية الصحية عىل عنف 
الرشيك والعنف اجلنيس

ينبغي إجراء بحث لوضع حد أدنى ملدة 	 
ومضمون التدريب عىل عنف الرشيك والعنف 

اجلنيس ملقدمي الرعاية الصحية لتحسني 
مهاراهتم.

جيب تقيص األساليب الفعالة من حيث 	 
التكلفة لتقديم التدريب أثناء اخلدمة يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل  ، للحفاظ عىل 
التحسن يف سلوك األطباء، مثل التعليم املستمر.

سياسات الرعاية الصحية وتقديمها
جيب أن يكون هناك تقييم صارم ألي برنامج 	 

لتقديم اخلدمات، مهام كان ناجحًا، للتحقق من 
إمكانية تطبيقه يف أماكن أخرى.

التشجيع عىل إجراء املزيد من البحوث حول 	 
برامج ممرضة فحص العنف اجلنيس، وذلك 

نظرا ملحدودية البحوث حول أثر دمج برامج 
ممرضة فحص العنف اجلنيس مع األنواع 

األخرى لربامج االعتداء اجلنيس يف أماكن 
الرعاية الصحية، وبخاصة يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل.
يمكن تقييم النامذج املعيارية للرعاية )مثل رعاية 	 

احلاالت املزمنة(، والتي يمكن تكييفها لرعاية 
الناجيات من عنف الرشيك و/ أو االعتداء 

اجلنيس.
ينبغي االضطالع بالبحوث التي تنظر يف 	 

االعتبارات اخلاصة بتقديم اخلدمات للمراهقني 
املعرضني للعنف.

التبليغ اإلجباري عن عنف الرشيك 
هناك حاجة إىل البحوث حول طبر ةيفيك 	 

ةيحصلا تامدخلا التي يتاوللا ءاسنلا فدهتست 
نيناعي من كيرشلا فنع ربطًا عم لضفأ 

.ةطرشلاو لفطلا ةيامح تامدخ 
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نرش وتنفيذ املبادئ التوجيهية 

إن اهلدف النهائي من هذه املبادئ التوجيهية هو 
حتسني نوعية الرعاية الصحية والنتائج املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة. ومن ثم نرش وتنفيذ املبادئ 

التوجيهية من قبل املجتمع الدويل، ووزارات 
اخلدمات الصحية والرعاية الصحية املنزلية يعد 

أمرًا بالغ األمهية. وقد تبنى قسم الصحة االنجابية 
والبحوث إطارًا رسميًا حيول املعرفة إىل عمل من 

أجل نرش، وتكييف، وتنفيذ املبادئ التوجيهية. 
وباإلضافة إىل هذا اإلطار، سيتم إنشاء قائمة 

لإلجراءات ذات األولوية لتمكني منظمة الصحة 
العاملية وغريها من الرشكاء من تعزيز النرش والتنفيذ .

نرش املبادئ التوجيهية
سيتم نرش توصيات هذه املبادئ التوجيهية من 
خالل شبكة واسعة من الرشكاء الدوليني، بام 

يف ذلك مكاتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمية 
والقطرية، ووزارات الصحة، واملراكز املتعاونة 
مع منظمة الصحة العاملية، واجلمعيات املهنية، 

ووكاالت األمم املتحدة األخرى، وصندوق األمم 
املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة عىل 

وجه اخلصوص، واملنظامت غري احلكومية. كام سيتم 
نرشها عىل موقع منظمة الصحة العاملية عىل شبكة 

اإلنرتنت ويف مكتبة منظمة الصحة العاملية للصحة 
اإلنجابية، حيث سيتم إضافة ملحق للتقييم النقدي 

املستقل. وباإلضافة إىل ذلك، سيتم إعداد موجز 
للسياسات يستهدف جمموعة واسعة من صانعي 

السياسات ومديري الربامج واألطباء وسيتم نرشه 
من خالل املكاتب القطرية ملنظمة الصحة العاملية 

ورشكائها.
وسيتم إعداد كتيب رسيري عىل أساس توصيات 

هذه املبادئ التوجيهية ملقدمي الرعاية الصحية، 
فضال عن ملخصات السياسات لصانعي 

السياسات.

تنفيذ املبادئ التوجيهية
إن املقدمة الناجحة يف الربامج الوطنية وخدمات 

الرعاية الصحية للسياسات املسندة بالبينات املتعلقة 
بالعنف ضد املرأة تعتمد عىل عمليات التكيف 

والتنفيذ املخطط هلا جيدا والتي حيركها إمجاع 
املشاركني. وهذا يمكن أن يشمل إعداد أو مراجعة 

املبادئ التوجيهية أو الربوتوكوالت الوطنية 
القائمة.

التوصيات الواردة يف هذه املبادئ التوجيهية 
ينبغي أن تتكيف حمليًا وعىل نحو مناسب يف وثيقة 
تلبي احتياجات كل بلد واخلدمات الصحية، مع 
األخذ يف االعتبار املوارد البرشية واملالية املتاحة. 

وهذا حيتاج إىل إدراج السياسات الوطنية فضال 
عن التوجيهات الرسيرية املحلية. ويف هذا السياق، 
قد تقترص التعديالت عىل التوصيات املرشوطة، و 
مربرات أية تغيريات جيب أن تتم بطريقة واضحة 

وشفافة.
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع إطار لضامن 
أن يتم إنشاء البيئة التمكينية الستخدام التوصيات 
وأن يتم دعم ممارس الرعاية الصحية يف استخدام 

املامرسات املسندة بالبينات. ويف هذه العملية، 
يكون دور اجلمعيات املهنية املحلية أمرًا مهاًم أيضا، 

وينبغي التشجيع عىل عملية شاملة وتشاركية.



49

49

رصد وتقييم تنفيذ املبادئ التوجيهية

من الناحية املثالية، ينبغي رصد تنفيذ التوصيات 
عىل مستوى املنشأة الصحية. إن التدقيق الرسيري 

عرب تسلسل زمني متقطع أو التدقيق الرسيري 
املستند إىل املعيار يمكن استخدامهام للحصول عىل 

بيانات ذات الصلة بالتغريات التي تطرأ عىل الرعاية 
املقدمة للنساء الناجيات من العنف. وهناك حاجة 

إىل معايري للمراجعة ومؤرشات للرصد والتقييم 
واضحة املعامل ويمكن أن ترتافق مع األهداف 

املتفق عليها حمليا. ويف هذا السياق، فإن العنف ضد 
النساء والفتيات: خالصة وافية ملؤرشات الرصد 

والتقييم من قبل قياس التقييم يقدم قائمة شاملة من 
املؤرشات التي يمكن النظر فيها للربامج الصحية 

التي تعالج العنف ضد النساء والفتيات )بلوم 
Bloom، 2005(. وهناك عدد قليل املؤرشات 

اإلرشادية املقرتحة أدناه، ولكن االختيار النهائي 
ينبغي أن يراعي جدوى وإمكانية قياسها.

عدد كليات الطب والكليات الصحية املساندة 	 
التي طبقت تدريبًا جامعيًا إلزاميًا وتدريبًا بعد 
التخرج حول عنف الرشيك والعنف اجلنيس.

عدد البلدان التي أعدت دالئل إرشادية للرعاية 	 
األولية حول عنف الرشيك / والعنف اجلنيس، 
والتغريات يف املبادئ التوجيهية الوطنية للرعاية 
الصحية وفقا للدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة 

العاملية
نسبة مقدمي الرعاية الصحية املدربني عىل 	 

انتشار عنف الرشيك وعواقبه الصحية، والدعم 

عند اخلط األول / والرعاية الرحيمة، و موارد 
املجتمع احلالية.

نسبة النساء الناجيات من عنف الرشيك الاليت 	 
حصلن عىل دعم )عاطفي( عند اخلط األول يف 

هناية أول اتصال مع مقدمي الرعاية الصحية 
وعقب اإلفصاح عن األمر.

نسبة النساء الناجيات من العنف الرشيك الاليت 	 
حصلن عىل تقييم للخطر 1 يف هناية أول اتصال 

مع مقدمي الرعاية الصحية وعقب اإلفصاح 
عن األمر.

نسبة النساء اللوايت طلبن الرعاية يف غضون 72 	 
ساعة بعد االعتداء اجلنيس وتم تقديم وسائل 

منع احلمل الطارئة هلن، مع الوقاية الالحقة 
للتعرض لفريوس العوز املناعي البرشي، 

والدعم النفيس عند اخلط األول.
نسبة اخلدمات الصحية التي نفذت تقييام 	 

عىل نطاق املؤسسة جلميع السياسات 
والربوتوكوالت واملامرسات التي هلا آثار عىل 

العنف ضد املرأة، بام يف ذلك: اخلصوصية 
والرسية داخل املرافق الصحية، واملوارد 

البرشية، والتدريب املقدم وحتديد الثغرات 
يف التدريب؛ واملوارد املادية )السياسات 

والربوتوكوالت املكتوبة التي تم توزيعها(.

تقييم اخلطر هو أداة تساعد عىل حتديد مستوى اخلطر المرأة تعرضت لالنتهاك والقتل عىل يد الرشيك. ومل يتم اختباره يف البلدان   1

http://www.dangerassessment.org/About.aspx املنخفضة واملتوسطة الدخل حتى اآلن. ملزيد من املعلومات، راجع
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حتديث املبادئ التوجيهية

سيتم حتديث هذه املبادئ التوجيهية يف 5 سنوات، أو بعد حتديد أدلة جديدة وهذا يدل عىل احلاجة إىل تغيري 
التوصيات. وترحب منظمة الصحة العاملية باالقرتاحات املتعلقة باألسئلة اإلضافية إلدراجها يف املبادئ 

التوجيهية يف املستقبل. ويرجي إرسال مقرتحاتكم بالربيد اإللكرتوين إىل كلوديا غارسيا مورينو عىل العنوان 
garciamorenoc@who.int
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إعالن املصالح لفريق إعداد املبادئ 
التوجيهية

قدم كل األعضاء استامرة إعالن املصالح. ويف بداية 
االجتامع، أعلن مجيع األعضاء شفويًا عن مصاحلهم 

للمجموعة. وهذا املجال ليس جماالً توجد فيه 
مصالح جتارية؛ لكنه جمال توجد فيه آراء قوية 

لة.  ومصالح بحثية معلنة، تشتمل عل املنح امُلَموَّ
وهو جمال صغري ولذا فاملؤلفون لعديد من البحوث 

التي ُتَراَجع كانوا جزءًا من فريق إعداد املبادئ 
التوجيهية. ولذلك قبل مناقشة كل موضوع، أعلن 

األعضاء عام إذا كانوا:
حمققني يف أي دراسة ُتناقش.	 
جيرون أي بحث حاٍل يف هذا املجال.	 
معروفني بأن هلم رأيًا معلنًا.	 

وكان لرئيس االجتامع رأي معلن بشأن التحري 
الشامل ولذلك مل يرأس املناقشة املعنية بالتحري. 

وكان كثري من أعضاء فريق إعداد املبادئ التوجيهية 
من الباحثني الذين شاركوا يف جتارب بحثية جتري 

مناقشتها، وكانوا بمثابة خرباء يف املعرفة، ومل 
يشاركوا يف املناقشة نفسها. بخالف ذلك، اعتربت 

املشاركة الكاملة مشاركة مناسبة. ومل يشكل 
املشاركون اآلخرون أي مصالح متضاربة حمتملة.

قائمة بكامل جداول املراجعات والبّينات.  .3
مل تدرج يف هذه الوثيقة املعاير املوحدة املستعملة يف تصنيف البينات وجدول منهجية )GRADE(. ويتاح يف 

الوثيقة كامل املراجعات باإلضافة إىل جداول البينات. وتوجد قائمة بالوثائق املنفصلة أدناه )وهي متاحة عند 
)HYPERLINK “mailto:rhr@who.int” rhr@who.int الطلب من

امللحق 

جداول البينات املراجعة

التدخالت الرسيرية لعنف 
الرشيك وتشمل التعرف 

عليهم

a -1 ملخص البينات: التعرف عىل 
الناجيات من عنف الرشيك ورعايتهن

b-1 ملخص التوصيات: التعرف عىل 
الناجيات من عنف الرشيك ورعايتهن

التدخالت الرسيرية بعد 
اإلعتداء اجلنيس

a-2 ملخص البينات: الرعاية الرسيرية 
للناجيات من االعتداء اجلنيس

b -2 ملخص التوصيات: الرعاية 
الرسيرية للناجيات من االعتداء اجلنيس

a-3 ملخص البينات: تدريب مقدمي التدريب
الرعاية الصحية عىل التعامل مع عنف 

الرشيك واالعتداء اجلنيس

b -3 ملخص التوصيات: تدريب 
مقدمي الرعاية الصحية عىل التعامل مع 

عنف الرشيك واالعتداء اجلنيس
a-4 ملخص البينات: سياسات وبنود تقديم الرعاية الصحية

الرعاية الصحية
b-4 ملخص التوصيات: سياسات 

وبنود الرعاية الصحية
a-5 ملخص البينات: اإلبالغ اإللزامي اإلبالغ اإللزامي

عن العنف من الرشيك
b-5 ملخص التوصيات: اإلبالغ 

اإللزامي عن العنف من الرشيك






