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اتساق ًا مع دستور مجهورية مرص العربية الصادر يف  2014/1/18وما جاء يف مقدمته أن «لكل مواطن احلق ىف العيش عىل أرض
الوطن يف ٍ
أمن وأمان» ،وكام جاء باملادة احلادية عرش من الدستور «أن الدولة تلتزم بحامية املرأة من كل أشكال العنف ضد املرأة» ،تم
توقيع برتوكول تعاون بني وزارة الصحة والسكان واملجلس القومي للمرأة لوضع اإلسرتاتيجية القومية ملناهضة العنف املبني عىل
النوع االجتامعي ،وكذلك وضع اخلطة اخلمسية لتنفيذ هذه اإلسرتاجتية.
تواكب ًا مع إجتاهات الدولة وتضافر اجلهود القومية بمختلف القطاعات املعنية حلامية املرأة وتقديم خدمات لضحايا العنف ،اجتهت
وزارة الصحة والسكان ،بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان واجلهات القومية املعنية ،إىل ترسيخ برنامج متكامل هيدف إىل
دمج حزمة خدمات لضحايا العنف ضمن منظومة اخلدمات الصحية املقدمة من قبل وزارة الصحة والسكان.
يف هذا اإلطار ،تم تكوين جلنة إستشارية عليا إلعداد دليل طبى متكامل للتعامل مع ضحايا العنف ،بمشاركة اجلهات املتخصصة
ذات الصلة مثل وزارة الصحة والسكان بمختلف قطاعتها ،ووزارة العدل -قطاع حقوق االنسان ومصلحة الطب الرشعي ،ووزارة
الداخلية -وحدة العنف ضد املرأة ،ووزارة التضامن االجتامعى ،واملجلس القومى للمرأة ،واملجلس القومى للسكان ،واملجلس
القومى لالمومة والطفولة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وهيئات األمم املتحدة املعنية.
تترشف وزارة الصحة والسكان أن تقدم الدليل الطبي املنظم للتعامل مع ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي .ويشمل
هذا الديل أوال :تعريف متكامل ألنواع العنف والقوانني الدولية والقومية للتصدي للعنف ،ثانيا :دور مقدم اخلدمة الصحية يف
الكشف عن االعتداءات بمختلف أنواعها ،التعامل العالجي األويل (نفيس وطبي) ،التوثيق واإلبالغ واإلحالة لتلقي خدمات
اخرى متخصصة  ،ثالثا :التعامل مع ضحايا االعتداءات اجلسدية والعنف األرسي ،رابعا :التعامل مع ضحايا االعتداءات اجلنسية
(متضمنة االغتصاب) ،وأخريا امللحقات التي تم األشارة اليها بمضمون الدليل.
وإىل جانب دور اللجنة االستشارية العليا يف وضع هذا الدليل ،فقد كان هلا توصيات جوهرية تم تبنيها من قبل وزارة الصحة
والسكان ووزارة العدل (فيام خيص حفظ أدلة الطب الرشعي) لضامن تقديم حزمة اخلدمات لضحايا العنف عىل أكمل وجه وحلفظ
حقوق الضحايا كاملة .من أهم هذه التوصيات:
التغلب عىل قلة عدد متخصيص الطب الرشعي ،من خالل تدريب بعض مقدمي اخلدمة الصحية عىل مجع أدلة الطب الرشعي يف
حاالت االعتداءات اجلسدية واجلنسية فور وصوهلا للمنشأة الصحية لضامن رسعة تقديم االدلة للنيابة حفاظا عىل حقوق الضحايا
(عىل أن يتم تدريبهم من طرف قطاع الطب الرشعي بوزارة العدل).
تعميم نموزج جديد للتقرير الطبي اإلصايب األويل بحيث يكون أكثر دقة وتفصيال عن اإلصابات وعن الطبيب املعالج ،إذا ما دعت
احلاجة إيل الرجوع إليه.
إدراج وتعميم سجل لضحايا العنف األرسي واجلنيس  GBV logbookباملستشفيات العامة يتم من خالله حرص احلاالت
واخلدمات التي قدمت للضحايا واجلهات األخرى التي تم االحالة اليها.
األمل حيدونا أن يصبح هذا الدليل عام ً
ال مساعد ًا للرصد والكشف عن حاالت العنف ضد املرأة وتقديم الدعم املناسب هلا مع حفظ
حقوقها الكاملة ،األمر الذي سيكون له أثرا إجيابيا يف حتسني وضع املرأة بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة.
نتقدم بالشكر واالمتنان جلميع الرشكاء يف هذا العمل عىل جمهوداهتم للخروج هبذا الدليل والعمل به.

الدكتور/عادل عدوي
وزير الصحة والسكان

السفرية /مرفت التالوي

رئيس املجلس القومي للمرأة

ôjó≤Jh ôµ°T
بكل التقدير واالمتنان نتوجه بالشكر إىل الذين أسهموا ىف إعداد ومراجعة هذا الدليل وهم:
د /عاطف الشيتانى  -رئيس قطاع السكان وتنظيم االرسة بوزارة الصحة والسكان  ،د /عامد عزت  -رئيس قطاع الرعاية الصحية
املتكاملة والتمريض بوزارة الصحة والسكان  ،د /هشام عطا -رئيس قطاع الطب العالجي بوزارة الصحة والسكان  ،د /مهجة

متويل – رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.

املستشار /عبد الرحيم الصغري -مساعد وزير العدل لقطاعي اخلرباء والطب الرشعي ،املستشار /رفعت النجار– قطاع حقوق
االنسان بوزارة العدل  ،د /هشام عبد احلميد – مصلحة الطب الرشعى بوزارة العدل.

اللواء /ابو بكر عبد الكريم – مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق االنسان  ،اللواء /حممد ناجي يوسف – مدير االدارة العامة
حلقوق االنسان بوزارة الداخلية.

االستاذة الدكتورة /هالة يوسف – األمني العام للمجلس القومي للسكان
االستاذة الدكتورة /عزة العشاموي – األمني العام للمجلس القومي لألمومة والطفولة
د /جمدي خالد – املمثل املساعد لصندوق األمم املتحدة للسكان ،أ /جريمن حداد  -مديرة برامج شئون املرأة والنوع االجتامعي
بصندوق األمم املتحدة للسكان وأ /رشا حافظ – مساعدة برنامج بصندوق األمم املتحدة للسكان.

د /هباء شوكت معد ”الربوتوكول الطبى“ واستشارى املركز االقليمى للتدريب عىل تنظيم االرسة والصحة االنجابية.
د /صفاء الباز -مدير املركز االقليمى للتدريب عىل تنظيم االرسة والصحة االنجابية وأ /اشجان فريد –املسئول االداري باملركز
االقليمى للتدريب عىل تنظيم االرسة والصحة االنجابية.

أيضا نتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء اللجنة العليا وممثيل اهليئات املعنية الذين اسهموا يف تضمني كل اجلوانب الطبية والنفسية
واالجتامعية واألمنية املعنية بالتصدي للعنف ضد املرأة وكذلك وضع التوصيات الالزمة لضامن التفعيل الكامل هلذا الدليل الطبي،

وهم:

أ.د /مجال ابوالرسور – مديراملركزاالسالمي الدويل – جامعة االزهر
أ.د /اهياب عبد الفتاح – استاذ النساء والتوليد  -جامعة عني شمس
أ.د /دينا شكري – استاذ الطب الرشعي جامعة القاهرة
أ.د /امحد حممد عليوه – استاذ الطب جامعة بنها
د /.طارق ادريس  -مدير عام االدارة العامة لالعالم والرتبية السكانية بوزارة الصحة  ،د /ايمن احلوحيي – مكتب الوزير بوزارة

الصحة.

د /عادل العجواين ود /ندى ابو املجد – األمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.
العقيد /منال عاطف والرائد طبيب /رحاب عبد اللطيف  -ادارة متابعة جرائم العنف ضد املرأة بوزارة الداخلية.
د /فاطمة خفاجى– مدير مكتب شكاوى املرأة
أ /هالة حممود خمتار -مدير مراكز استضافة املرأة املعنفة وأ /منى إمبايب – مدير وحدة تكافؤ الفرص – وزارة التضامن االجتامعي

أ /هنى حممد مريس  -املجلس القومى للمرأة
د /عزة الدسوقي  -املجلس القومى لالمومة والطفولة
أ /اعتامد سعد زغلول  -املجلس القومى للسكان
أ /مرينا بوحبيب  -هيئة االمم املتحدة للجريمة واملخدرات
أ /دينا وهبة  -هيئة االمم املتحدة للمرأة
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ما هو العنف القائم عىل النوع االجتامعي ؟
تعريف املفاهيم الرئيسية.

أنواع العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

متى وأين حيدث العنف القائم عىل النوع االجتامعي ؟

أسباب وعواقب العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

الضامنات القانونية واألمنية يف مرص ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

تذكر أهم نقاط اجلزء األول.

»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ™e πeÉ©à∏d ájOÉ°TQE’G ÇOÉÑŸG ÊÉãdG Aõ÷G
أدوار ومسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية.

أمهية اكتشاف العنف القائم عيل النوع االجتامعي.
كيف تتغلب عىل احلواجز؟

حتديات متنع املرأة من اإلفصاح عن العنف القائم عيل النوع االجتامعي.
ا÷…ô°SC’G ∞æ©dG ™e πeÉ©à∏d á«Ñ£dG ájÉYôdG Ωó≤e π«dO ådÉãdG Aõ

إرشادات التعامل مع احلالة خطوة بخطوة

تكتيكات السيطرة والعالمات اإلكلينيكية الدالة

متى تضع يف االعتبار احتامل وقوع عنف أرسي حتى لو كانت املريضة مل تفصح عن اإلساءة ؟
نموذج الستامرة مسح للحاالت املشتبه هبا
استامرة التاريخ والفحص الطبي

أداة تقييم مدي التعرض خلطر جسيم

خطة السالمة

ا÷»°ùæ÷G ∞æ©dG / ÜÉ°üàZ’G ä’ÉM ™e πeÉ©à∏d á«Ñ£dG ájÉYôdG Ωó≤e π«dO ™HGôdG Aõ
مقدمة

االستعدادات الالزمة لتقديم الرعاية الطبية املناسبة لضحايا االغتصاب

خطوات للتعامل مع شخص تعرض لالعتداء اجلنيس

الدليل اإلرشادي والربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

اخلطوة  - 1إعداد الضحية للفحص
اخلطوة  - 2أخذ التاريخ

اخلطوة  - 3مجع أدلة الطب الرشعي

اخلطوة  - 4القيام بالفحص البدين والتناسيل
اخلطوة  - 5وصف العالج

اخلطوة  - 6تقديم املشورة للمريضة

اخلطوة  - 7متابعة رعاية الناجني/الناجيات

رعاية الطفل الناجي

äÉ≤ë∏ŸG ¢ùeÉÿG Aõ÷G
"tامللحق  1الضامنات القانونية واألمنية يف مرص ضد العنف القائم عيل النوع االجتامعي
"tامللحق  2التاريخ واستامرة الفحص والرسم التخطيطي للجسم
"tامللحق  3اإلسعافات األولية النفسية

"tامللحق  4تقرير طبي إصايب ابتدائي و ضوابط كتابة التقرير الطبي

"tامللحق  5برنامج التدريب عيل فحص الطب الرشعي لضحية االعتداء اجلنيس ()SAFE
"tامللحق  6نموذج اإلقرار باملوافقة عيل الفحص
"tامللحق  7بروتوكول األمراض املنقولة جنسيا

"tامللحق  8بروتوكول الوقاية بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشي
"tامللحق  9بروتوكول وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ
"tامللحق  10شبكات اإلحالة

"tامللحق  11نموذج شهادة طبية لشخص بالغ

"tامللحق  12اإلطار الترشيعي للجرائم اجلنسية يف القانون املرصي
"tامللحق  13خطوات مجع أدلة الطب الرشعي

tامللحق  14استامرة تقييم اخلطر ومطوية خطة السالمة
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l

محاية حقوق اإلنسان

l

ما هو العنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

l

تعريف املفاهيم الرئيسية

l

أنواع العنف القائم عىل النوع االجتامعي

l

متى وأين حيدث العنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

l

أسباب وعواقب العنف القائم عىل النوع االجتامعي

l

الضامنات القانونية واألمنية يف مرص ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي

l

تذكر أهم نقاط اجلزء األول.

اجلزء األول :نظرة عامة ومعلومات أساسية حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

يشكل العنف القائم عىل النوع االجتامعي انتهاكا بالغا حلقوق اإلنسان .إن هذا النوع من العنف يرسخ القوالب النمطية ألدوار اجلنسني ،
تلك القوالب التي تنكر الكرامة اإلنسانية للفرد وتعوق التنمية البرشية .إن األغلبية الساحقة من الضحايا/الناجيات من العنف القائم عىل
النوع االجتامعي هم يف العادة من النساء والفتيات.
يشمل العنف القائم عىل النوع االجتامعي أنامطا خمتلفة تتجاوز بكثري واقعة االعتداء اجلنيس واالغتصاب .وعىل الرغم من أن تلك
املامرسات حتدث يف سياق ثقافة عامة تسود املجتمع ،إال أن جذورها تكمن بشكل كبري يف املواقف الشخصية للفرد .تلك املواقف التي
تتغاىض عن العنف داخل األرسة وداخل املجتمع والدولة .ويصبح من الواجب علينا أن نفهم األسباب احلقيقية هلذه الظاهرة وعواقبها
قبل أن يتم التخطيط لربامج مناسبة للوقاية منها واالستجابة املناسبة هلذا العنف.

»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ∫ƒM ≥FÉ≤ë`dG ¢†©H
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عامليا  ،يقدر بأن نحو  40إىل  70يف املائة من حاالت قتل النساء حتدث من قبل رشكائهن احلميمني،
وغالبا ما تكون يف سياق عالقة مسيئة من طرف الزوج أو الرشيك.
يف مجيع أنحاء العامل ،واحدة عىل األقل من كل ثالث نساء تتعرض للرضب أو اإلكراه عىل ممارسة اجلنس،
أو غري ذلك من سوء املعاملة يف خالل حياهتا.
لوحظ تنامي ظاهرة االجتار بالبرش يف مجيع أنحاء العامل بنحو يقرب من  % 50من عام 2000-1995
وتقدر املنظمة الدولية للهجرة أن ما يقدر بحوايل  2مليون امرأة يتم االجتار هبن عرب احلدود سنويا.
أكثر من  120مليون امرأة وفتاة أفريقية هن ضحايا ختان اإلناث.
 60مليون عىل األقل من الفتيات الاليت كان يفرتض وجودهن عىل قيد احلياة مل يرين النور  ،وحتدث معظم
هذه احلاالت يف آسيا ،نتيجة لعمليات اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني ،ووأد األطفال اإلناث أو
اإلمهال.

⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL »`a …ô°SC’G ∞æ©dG QÉ°ûàfG
عيل املستوي العاملي تتعرض النساء للعنف بنسب ترتاوح بني  ٪21و  ٪37خالل حياهتن.
دلت دراسات أمريكية يف مرافق الرعاية الصحية األولية إىل أن  3.4إيل  ٪5.5من املرىض قد تعرضوا للعنف األرسي خالل العام الذي
متت فيه الدراسة.
اإلناث الاليت ترتاوح أعامرهن بني  16إىل  24هن أعيل الفئات تعرضا للعنف من شخص يعيشون معه يف املنزل
معدل حوادث العنف املبلغ عنها أثناء مقابالت املراهقني يرتاوح بني  ٪60-25من إمجايل احلوادث.
كشفت دراسة استقصائية أجريت عيل  6آالف أرسة أمريكية أن  ٪50من الرجال الذين اعتدوا بشكل متكرر عيل زوجاهتم هم يف معظم
األحوال مارسوا أيضا اعتداءات عيل أطفاهلم.
ما يقرب من  ٪14من النساء الاليت يعاجلن يف أقسام الطوارئ هن ضحايا العنف األرسي.
تقدر دراسات أمريكية أن ما بني  ٪3إيل  ٪5من األفراد املسنني قد تعرضوا لسوء املعاملة .وتقدر جلنة خاصة بكبار السن يف جملس الشيوخ
األمريكي أنه قد يكون هناك ما يقدر ب  5ماليني مسن أمريكي يتعرضون لسوء املعاملة كل عام.
 )1مصدر املعلومات (:العنف ضد املرأة :العواقب الصحية املخفية  -إصدار البنك الدويل  -1994صندوق األمم املتحدة اإلنامئي )2000 -
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ô°üe »`a ™°VƒdG
أظهرت بيانات من املسح الديموجرايف الصحي لعام  2005أن واحدة من كل ثالث نساء يف مرص هي ضحية للعنف األرسي.
يتعرض حوايل  ٪91من اإلناث املتزوجات خلتان اإلناث يف وقت مبكر من مرحلة البلوغ.
املضايقات (التحرشات) يف األماكن العامة تتزايد تدرجييا وتكاد تصبح ظاهرة.
 ٪47من النساء املتزوجات شملهن استطالع أجري يف مرص قد تعرضن للعنف اجلسدي  -منهن  ٪33عىل يد أزواجهن احلاليني أو
2
السابقني والغريب أن  ٪1.3فقط من النساء قد طلبن املساعدة من الرشطة
 ٪57من الفتيات غري املتزوجات يف مرص قررن أهنن تعرضن للعنف اجلسدي من قبل آبائهم وإخواهنم.
قام املجلس القومي للمرأة بإجراء مسح للرأي العام عىل  13.500من اإلناث وأظهر أن  ٪88من اإلناث قد تم ختاهنن  ٪38 ،أجربوا
3
عىل الزواج املبكر ،و  ٪82تعرضوا للتحرش

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªM
إن االستجابة املناسبة والوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي مرتبطة بشكل مبارش بمبادئ محاية حقوق اإلنسان .إن حقوق
اإلنسان هي حقوق أصيلة لكل البرش وغري قابلة للتحويل ،أو التجزئة ،ومرتابطة ترابطا جيعل من كل حق سندا لآلخر .إن كل فرد ،بغض
النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع
آخر ،جيب أن يتمتع باالحرتام واحلامية وتوافر وممارسة مجيع احلقوق اإلنسانية واحلريات األساسية .وتعترب احلكومات ملزمة بضامن التمتع
بجميع احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية للنساء والرجال والفتيات والفتيان عىل قدم املساواة.
إن ممارسات العنف القائم عىل النوع االجتامعي تنتهك عددا من مبادئ حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق
اإلنسان وتتضمن هذه احلقوق:
l

احلق يف احلياة واحلرية واألمان عىل النفس.

l

احلق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

l

احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو املهانة أو العقاب الغري إنساين.

l

احلق يف حرية التنقل والرأي والتعبري ،والصداقة.

l

l
l

احلق يف االختيار عند الزواج واملوافقة احلرة والكاملة ،واحلق يف املساواة يف احلقوق والواجبات يف احلياة الزوجية وخالل عقد
الزواج و عند االنفصال (الطالق).
احلق يف التعليم ،والضامن االجتامعي والتنمية الشخصية.
احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والسياسية والعامة ،واملساواة يف احلصول عىل اخلدمات العامة والعمل واألجر املتساوي عند
أداء نفس العمل.

جيب أن نضع يف االعتبار أن املحكمة اجلنائية الدولية حتدد أن االغتصاب أو االستعباد اجلنيس أو اإلكراه عىل البغاء ،أو اإلجبار عيل احلمل،
واإلجبار عيل التعقيم أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنيس ذات اخلطورة املامثلة كلها تعترب جرائم ضد اإلنسانية.

? »YÉªàL’G ´ƒædG »∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ƒg Ée
إن مصطلحات العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف ضد املرأة هي مصطلحات شائعة االستخدام بالتبادل .كل
هذه املصطلحات تشري إىل انتهاكات حقيقية حلقوق اإلنسان األساسية  ،انتهاكات ترسخ األدوار النمطية اعتامدا عيل النوع االجتامعي
وتنتهك كرامة اإلنسان وتلغي حق تقرير املصري  ،وتعرقل التنمية البرشية.
 )2دراسة حول العنف ضد املرأة يف مرص ،املجلس القومي للمرأة 2009
 )3املجلس القومي للمرأة 2012
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يشري املصطلح بشكل عام إىل األذى اجلسدي واجلنيس والنفيس الذي يعزز مفهوم أن اإلناث هن اجلنس األدنى
ويشجع استمرارية السلطة والسيطرة للذكور.
رغم أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي له تأثري مدمر بالدرجة األويل عىل حياة النساء والفتيات الاليت هن
غالبية الضحايا  /الناجيات ،فإنه كذلك يعوق تنمية الرجال والفتيان .إن القضاء عىل العنف القائم عىل النوع
االجتامعي ومناهضة عدم املساواة بني اجلنسني يساعد عىل تقوية املجتمعات بأكملها.
ويستخدم مصطلح العنف القائم عىل النوع االجتامعي للتمييز بني ظاهرة العنف العام والعنف الذي يستهدف أفراد أو جمموعات من
الناس عىل أساس جنسهم .وقد تم تعريف العنف القائم عىل النوع االجتامعي من قبل جلنة (سيداو) 4بأنه العنف الذي يستهدف شخص
عىل أساس نوعه االجتامعي أو جنسه .ويشمل ذلك املامرسات التي تلحق الرضر البدين أو العقيل أو اجلنيس أو املعاناة أو التهديد بأفعال
من هذا القبيل أو اإلجبار وسائر أشكال احلرمان من احلرية.
جيب أن يفهم العنف القائم عيل النوع االجتامعي بأنه يشمل ،ولكن ال يقترص عىل ما ييل:
أ)

العنف اجلسدي واجلنيس والنفيس الذي حيدث يف األرسة ،بام يف ذلك الرضب واالستغالل اجلنيس واالعتداء اجلنيس عىل
األطفال والعنف األرسي املتصل باملهر ،وختان اإلناث وغريه من املامرسات التقليدية املؤذية للمرأة ،والعنف من شخص غري
الزوج والعنف املرتبط باالستغالل.

ب) العنف اجلسدي واجلنيس والنفيس الذي حيدث يف إطار املجتمع اخلارجي ،متضمنا االغتصاب واالعتداء اجلنيس واملضايقة
(التحرشات) اجلنسية والتهديد  ،وحيدث ذلك أيضا يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية أو أي مكان آخر ويشمل أيضا
االجتار بالنساء والبغاء القرسي.
ج) العنف اجلسدي واجلنيس والنفيس الذي ترتكبه أو تتغاىض عنه مؤسسات الدولة أينام وقع.
أما مصطلح العنف ضد املرأة فيشري إىل أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه ،أو يرجح أن يرتتب عليه ،األذى اجلسدي
واجلنيس والنفيس للنساء والفتيات ،سواء حدث ذلك يف داخل نطاق األرسة أو يف األماكن العامة .العنف ضد املرأة هو شكل من أشكال
العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،ويشمل العنف اجلنيس.
العنف اجلنيس ،يتضمن االستغالل وسوء املعاملة ،ويشري إىل أي فعل ،أو هتديد بالفعل أو املحاولة ذات الطابع اجلنيس الذي قد ينتج عنه،
أو يرجح أن يرتتب عليه أذى جسدي ونفيس وعاطفي .إن العنف اجلنيس هو شكل من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
بعض املنظامت تتبني مفهوما أكثر شموال عن العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقرر أنه بالرغم من أن غالبية الضحايا/
الناجيات هم من النساء واألطفال فإن الفتيان والرجال أيضا يمكن أن يصبحوا أهدافا للعنف اجلنيس والقائم عىل النوع االجتامعي .إن
جذور العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي تعزي حلد كبري إىل عالقات القوة غري املتكافئة .هذه العالقات التي ترسخ
وتتغاىض عن العنف داخل األرسة واملجتمع والدولة .إن التمييز بني املجالني العام واخلاص ال ينبغي أن يتخذ ذريعة لعدم معاجلة العنف
األرسي بل جيب اعتباره شكال من أشكال العنف اجلنيس والعنف القائم عيل النوع االجتامعي .ويتزايد استبعاد النساء والفتيات من الساحة
العامة من جراء تعرضهن للعنف داخل األرسة .العنف األرسي يعزز التمييز القائم عىل النوع االجتامعي ويبقي املرأة تابعة للرجل.
أما االجتار بالبرش فيعني جتنيد أو نقل أو توصيل أو إيواء أو استالم أشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غريها من أشكال
القرس أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعامل السلطة أو عطايا أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة
عىل شخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل للعمل يف الدعارة أو سائر أشكال االستغالل اجلنيس ،والعمل اإلجباري أو
اخلدمة يف املنازل ،أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء وبيعها.
 )4اتفاقية القضاء عيل كل أشكال التمييز ضد املرأة – األمم املتحدة CEDAW 1979
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إن تعريف العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يشمل أكثر بكثري من حالتي االعتداء اجلنيس واالغتصاب .ولفهم األسباب
احلقيقية للعنف اجلنيس وكذلك عواقبه  ،فمن الرضوري االتفاق عيل والتمييز بني مصطلحي اجلنس واجلندر(النوع االجتامعي).
يشري مصطلح اجلنس إىل اخلصائص البيولوجية لكل من الذكور واإلناث .وهذه اخلصائص هي خلقية بالدرجة األويل واالختالف يقترص
يف الواقع عىل الوظيفة الفسيولوجية اإلنجابية.
اجلندر(النوع االجتامعي) هو مصطلح يستخدم للداللة عىل األدوار االجتامعية املخصصة للرجال والنساء .وهذه األدوار االجتامعية
شيدت عىل أساس عوامل خمتلفة ،مثل السن ،و الدين  ،واألصل القومي أو العرقي و االجتامعي .وختتلف هذه األدوار داخل املجتمع ذو
الثقافة الواحدة وكذلك بني الثقافات املختلفة وهي التي حتدد هوية الفرد ،ووضعه ،واألدوار واملسؤوليات املكلف هبا وكذلك عالقات
القوة بني أفراد أي جمتمع أو ثقافة .ويتحدد الدور االجتامعي القائم عيل النوع من خالل التنشئة االجتامعية .أن األدوار االجتامعية ليست
ثابتة أو فطرية  ،ولكنها تتطور بناءا عيل االستجابة للتغريات يف البيئة االجتامعية والسياسية و الثقافية.
الدور االجتامعي يشء نتعلمه ولذا فهو قابل للتغيري.
يولد الناس ذكورا أو إناثا (اجلنس) ؛ ويتعلمون كيف يترصف الفتيات والفتيان ،ومن ثم يصبحون نساءا ورجاال (نوع اجتامعي) .يشري
اجلندر إىل ما يعنيه أن يكون الفرد صبيا أو فتاة أو امرأة أو رجل ،يف سياق جمتمع أو ثقافة معينة .إن املجتمعات هي التي تعلم أفرادها ماذا
يعني كوهنم رجاال أو نساءا وتعلمهم املواقف املتوقعة من كل منهم ،وكذلك السلوكيات واألدوار وأوجه النشاط .حيدد اجلندر األدوار
واملسؤوليات و القيود والفرص وما يتميز به كل منهم والفروق بني الرجل واملرأة يف أي سياق .وهذا السلوك املكتسب هو ما نطلق عليه
هوية النوع .إن النساء يف مجيع أنحاء العامل عادة ما حيتللن مكانة أقل باملقارنة مع الرجال من نفس املستويات االجتامعية واالقتصادية .إن
األدوار االجتامعية للرجال والنساء عادة ما تنطوي عىل عدم املساواة واختالل ميزان القوة بني املرأة والرجل .إن العنف ضد املرأة ،وقبوله
داخل املجتمع والثقافات ،هو أحد مظاهر عدم املساواة واختالل ميزان القوة.
وينبغي أن تركز اخلطة الشاملة للوقاية واالستجابة للعنف ضد النساء عىل أدوار واحتياجات كل من املرأة والرجل عىل حد سواء ،وكيف
يمكن أن يصبحا سويا مسئولني عن التغيري.
إن الرتكيز عىل النساء فقط عند التصدي للعنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يميل إىل وضع مسؤولية الوقاية واالستجابة
عىل الضحايا/الناجيات.
إن العنف هو يف الواقع وسيلة للسيطرة والقهر والذي يمكن أن يشمل السيطرة العاطفية ،و السيطرة االجتامعية أو االقتصادية أو اإلكراه
أو الضغط ،فضال عن األذى اجلسدي .يمكن للعنف أن يكون علنيا ،يف شكل االعتداء اجلسدي أو هتديد شخص ما بسالح؛ كام يمكن أن
يكون رسيا ،يف شكل من أشكال الرتهيب والتهديد واالضطهاد واخلداع أو غري ذلك من أشكال الضغط النفيس أو االجتامعي .يضطر
وتعرف واقعة
الشخص املستهدف من قبل هذا النوع من العنف عىل الترصف كام هو متوقع أو أن تترصف املرأة ضد إرادهتا بدافع اخلوفّ .
العنف بأهنا فعل أو سلسلة من األفعال الضارة من قبل مرتكب اجلريمة أو جمموعة من اجلناة ضد شخص أو جمموعة من األفراد .وقد
تنطوي عىل أنواع متعددة من العنف أو تكرارا لذلك العنف عىل مدى فرتة من الزمن ،وملدد متغرية حيث يمكن أن يستغرق دقائق أو
ساعات أو أيام أو مدى احلياة.
االعتداء ( )abuseهو سوء الستعامل السلطة يتم من خالله السيطرة من اجل حتقيق مكاسب ملرتكب اجلريمة أو االستفادة من املعتدى
عليهم ،ويتم ذلك باستخدام والتسبب يف األذى اجلسدي أو النفيس أو التخويف من حدوث الرضر .االعتداء يمنع األشخاص من اختاذ
قرارات حرة و جيربهم عىل الترصف ضد إرادهتم.
اإلكراه هو إجبار ،أو حماولة إلجبار شخص آخر عىل االنخراط يف سلوك معني ضد إرادته باستخدام التهديدات واإلرصار اللفظي،
والتالعب واخلداع وموروثات الثقافة أو القوة االقتصادية.
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تفهم السلطة ( )powerعيل أهنا القدرة عىل اختاذ القرارات .وعادة ما تتأثر مجيع العالقات من خالل ممارسة السلطة بني طريف العالقة.
إن الناحية االجيابية عند ممارسة السلطة من أجل اختاذ قرارات بشأن حياة املرء اخلاصة يف أهنا تصبح تأكيدا لقبول الذات واحرتام النفس
وبالتايل فإهنا تعزز املقدرة عيل احرتام اآلخرين وقبوهلم كأفراد عىل قدم املساواة .والصورة املناقضة ملامرسة السلطة عندما تستخدم للسيطرة
وفرض التزامات عىل اآلخرين بالقوة ،أو تقيدهيم ،ومنعهم من ممارسة حقوقهم وأخذ القرارات بالنيابة عنهم .وإذا كان هدفنا هو الوقاية
واالستجابة املناسبة الفعالة لتبعات العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،فإن عالقات القوة والسيطرة بني الرجل واملرأة،
وبني النساء وبعضهن وبني الرجال وبعضهم ،وبني الكبار والصغار ،بل وبني األطفال وبعضهم جيب حتليلها وفهمها بشكل أفضل.
وحيدث االستغالل وسوء املعاملة عندما يستخدم املعتدي هذا التفاوت يف السلطة بشكل خاطئ وعىل حساب هؤالء األشخاص الضعفاء
الذين ال يستطيعون التفاوض أو اختاذ القرارات بأنفسهم عىل قدم املساواة .إن االستغالل وسوء املعاملة يمكن أن يتخذا شكال من أشكال
القوة البدنية والنفسية أو غريها من وسائل اإلكراه (التهديدات واإلغراءات أو اخلداع أو االبتزاز) هبدف حتقيق أغراض جنسية أو غري
جنسية عيل حساب اآلخرين مقابل ما يقدمه صاحب السلطة من مساعدة أو خدمة.
تعرف املوافقة بأهنا إقرار الشخص باختاذ قرار مستنري ومبني عيل املعرفة يوافق فيه بحرية وطواعية أن يفعل شيئا ما .ويتم استخدام تعبري
«رغام عنها أو ضد إرادهتا» لإلشارة إىل عدم وجود املوافقة املستنرية .ويف الواقع فإننا ال نستطيع أن نسمي فعال تم باملوافقة عندما يتم
احلصول عىل املوافقة من خالل استخدام التهديدات أو القوة أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع ،أو تشويه
احلقائق.
إن استخدام هتديدا حلجب فائدة ،أو وعدا لتوفري املنافع ،من أجل احلصول عىل موافقة شخص ما يعترب أيضا جتاوزا يف استخدام السلطة؛
وال يعترب أي اتفاق يتم احلصول عليه هبذه الطريقة توافقيا .ال توجد أيضا أي موافقة إذا كان الشخص حتت السن القانونية (سن الرشد)
أو ينطبق علية تعريف الطفل بموجب الترشيعات املعمول هبا.
يعرف اجلاين بأنه الشخص أو جمموعة من األشخاص أو املؤسسة التي تلحق األذى باآلخرين بشكل مبارش أو تدعم وتتغاىض عن العنف
أو أشكال اإلساءة األخرى ضد شخص أو جمموعة من األشخاص .وعادة ما يكون اجلاين يف موقع السلطة ،والقدرة عيل اختاذ القرارات
احلقيقية أو مسئول عن اآلخر ،وبالتايل يمكنه أن يامرس السيطرة والقوة عىل الضحية.
هناك خرافة شائعة بأن العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي عادة ما يرتكب من قبل الغرباء .يف الواقع فإن معظم أعامل
العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ترتكب من قبل شخص معروف لدى الضحية ،وكثريا ما يتم التخطيط مسبقا وبتأين
لكثري من حوادث العنف.
يمكن أيضا أن يرتكب العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي من قبل أفراد األرسة أو أفراد املجتمع املحيط .إن كثريا من
الدول واملؤسسات تتغاىض عن جرائم ارتكاب العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي عندما ال يكون هناك سياسات ملواجهة
ومنع املامرسات التي متيز بني األفراد ،ويتضمن ذلك االستناد إيل األدوات القانونية والسياسية.
خالل احلروب والنزاعات املسلحة ،كثريا ما ترتكب جرائم العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي من قبل عنارص مسلحة
من الفصائل املتحاربة.
يف بعض األحيان يكون مرتكبي العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي هم يف نفس الوقت
األشخاص املفرتض اعتامد الضحايا عليهم وطلب املساعدة منهم ومحايتهم.
معظم حاالت العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي تنطوي عىل أن الضحية /الناجية هي أنثى واجلاين ذكر .وكذلك فإن
معظم أعامل العنف اجلنيس و القائم عىل النوع االجتامعي ضد الفتيان والرجال أيضا ترتكب من قبل جناة من الذكور.
الرشكاء (األزواج و األصدقاء) :يف معظم املجتمعات فإن الدور االجتامعي املقبول للرشيك الذكر هو دور صاحب القرار والسلطة عيل
األنثى ولألسف فإنه يف الغالب ما متارس هذه السلطة و النفوذ يف إطار من التمييز ،والعنف ،وسوء املعاملة.
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أفراد األرسة ،واألقارب واألصدقاء :تعترب الفتيات أكثر عرضة للمعاناة من العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل
املحيط األرسي .وبدءا من اإلمهال وانتهاء بزنا املحارم ،فإنه يف العادة ال يتم اإلبالغ عن هذا االنتهاك الرصيح حلقوق اإلنسان ،ألن االهتام
قد يمس اآلباء وأزواج األمهات واألجداد واإلخوة واألعامم .كام أن املامرسات التقليدية الضارة أيضا تتم بمعرفة وأحيانا بمشاركة أفراد
األرسة واألقارب واألصدقاء.
أفراد املجتمع األكثر تأثريا (املعلمني والقادة والسياسيني) :يمكن للقادة وغريهم من أفراد املجتمع يف مواقع السلطة استغالل هذه السلطة
من خالل أعامل العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .يف هذه األحوال فإن الضحية  /الناجية تصبح أكثر ترددا يف اإلبالغ
عن العنف بسبب وضع املعتدي ومتتعه بالثقة و السلطة داخل املجتمع.
املؤسسات :تساعد املامرسات القائمة عيل التمييز أثناء تقديم اخلدمات االجتامعية عىل استدامة بل وزيادة عدم املساواة بني اجلنسني .ويعترب
حجب املعلومات ،وتأخري أو رفض تقديم الرعاية الطبية ،وتقديم رواتب غري متساوية لنفس العمل وعرقلة سري العدالة من أشكال
العنف التي ترتكب من خالل املؤسسات.
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عن طريق العزلة

العنف اجلسدي
l

الرضب واللكم والركل

l

املنع من تناول األدوية

l

l

حماوالت اإلجبار عيل اإلجهاض

l

العنف اجلنيس
l

األنشطة اجلنسية اجلربية

l

البغاء القرسي والرقص املاجن

l

التهديد باالعتداء اجلنيس عىل األطفال

l

السيطرة عىل ما تفعله ،أو حتديد من الذي تراه
حتديد الذين تتحدث إليهم وأين تذهب
احلد من مشاركتها مع اآلخرين

l

استخدام الغرية لتربير أفعال املعتدي

l

منعها من احلصول أو احلفاظ عىل الوظيفة

استخدام االستغالل االقتصادي
l

إجبار الضحية عىل العمل ”حتت الطاولة“

l

أخذ الدخل املكتسب من الضحية

l

الترصيح بـ أو تنفيذ هتديدات باإليذاء

l

l

التهديد برتكها ،أو باإلقدام عيل االنتحار

استخدام األطفال لنقل رسائل هتديد هلا

l

l

جعلها تتنازل عن اهتام أو قضية

l

استخدام اإلكراه أو التهديد

استخدام الرتهيب
l

ختويفها باستخدام نظرات ،أفعال أو إيامءات

l

حتطيم األشياء وتدمري ممتلكاهتا

l

عرض األسلحة هتديدا هلا

استخدام اإلساءة العاطفية

استخدام األطفال

التهديد بأخذ األطفال بعيدا عنها

تقليل الزيارات ملضايقتها

تقليل الشأن ،اإلنكار وإلقاء اللوم
l
l

إدعاءه بعدم حدوث اإلساءة

إدعاءه بأهنا املتسببة يف اإلساءة

l

التهوين من سوء املعاملة

l

توقع تبعيتها املطلقة له

استخدام فرض امتياز الذكور املطلق

l

احلط من قدرها وجعلها تشعر بأهنا إنسانة سيئة

l

جعلها تعتقد أهنا «جمنونة»

l

l

أهانتها وسبها بألفاظ قبيحة أو عنرصية

l

l

l

وضع تصور املرأة كمخلوق أدين
معاملتها مثل اخلادمة

اختاذ القرارات بدون مشورهتا

أن يكون الرجل املسئول عن حتديد أدوار الذكور

واإلناث والعالقة بينهام

(»°ùæ÷G ∞æ©dG Éæª°†àe) »YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ´GƒfCG
يصف اجلدول التايل بعض األشكال األكثر شيوعا من العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .القائمة ليست شاملة وال
حرصية .بل هي أداة عملية يمكن استخدامها يف كل مكان للمساعدة يف التعرف عىل أشكال خمتلفة من العنف اجلنيس والعنف القائم عىل
النوع االجتامعي .وقد تم تصنيف أعامل العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل مخس فئات:
l

العنف اجلنيس.

l

العنف اجلسدي.

l

العنف العاطفي والنفيس.

l

املامرسات التقليدية الضارة.

l

العنف االجتامعي واالقتصادي.
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»°ùæ÷G ∞æ©dG
نوع الفعل
االغتصاب

الوصف/أمثلة

يمكن أن يرتكب من قبل

اقتحام أي جزء من جسد الضحية أو اجلاين بعضو أي شخص يف موقع القوة والسلطة
جنيس ،أو اقتحام فتحة الرشج أو الفتحة التناسلية والسيطرة ،بام يف ذلك فرد من األرسة،
للضحية بواسطة أي يشء أو أي جزء من جسم املعتدي رفيق محيم أو مقدم الرعاية.
وذلك باستخدام القوة ،أو التهديد باستخدام القوة أو
اإلكراه ،أو االستفادة من مناخ يسوده القهر ،أو استغالل
عدم قدرة الشخص عيل إعطاء موافقة حقيقية (تعريف
املحكمة اجلنائية الدولية).
ملحوظة  :خيتلف هذا التعريف عن تعريف االغتصاب
يف قانون العقوبات املرصي*

االعتداء اجلنيس عىل
األطفال ،هتك العرض
وسفاح املحارم

أي عمل يتضمن استخدام الطفل إلشباع الرغبة اجلنسية .شخص يثق به الطفل ،بام يف ذلك الوالدين،
واألخوة ،واألقارب أو صديق للعائلة أو
أي عالقة جنسية  /تفاعلية مع الطفل.
شخص غريب أو معلم ،مسن ،قائد أو أي
مقدم لرعاية أو أي شخص آخر يف موقع
قوة وسلطة وسيطرة عىل الطفل.

اللواط القرسي/
االغتصاب الرشجي

مجاع عن طريق الرشج باستخدام القوة اجلربية واإلكراه أي شخص يف موقع القوة والسلطة
وعادة ما يكون من الذكر إىل الذكر أو الذكر إىل األنثى .والسيطرة.

حماولة اللواط االغتصاب
الرشجي القهري وحماولة
االغتصاب

حماولة اجلامع باإلكراه واإلجبار ولكن مل حيدث اخرتاق.

االعتداء اجلنيس

التعدي البدين الفعيل ذي الطابع اجلنيس أو التهديد به ،بام أي شخص يف موقع القوة والسلطة
يف ذلك اللمس غري املالئم ،بالقوة أو يف ظل ظروف غري والسيطرة ،أفراد األرسة  /أفراد املجتمع،
زمالء العمل ،بام يف ذلك الرؤساء املرشفني
متكافئة أو قهرية.
والغرباء.

االستغالل اجلنيس
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أي إساءة استغالل حالة استضعاف ،تفاوت يف النفوذ،
أو ثقة لتحقيق أغراض جنسية؛ وهذا يتضمن االستفادة
ماديا  ،أو اجتامعيا أو سياسيا من االستغالل اجلنيس
لشخص آخر .يعترب االستغالل اجلنيس أحد أغراض
االجتار باألشخاص (أداء عروض جنسية ،اإلجبار عيل
خلع املالبس و/أو التعري ،والزواج باإلكراه ،واإلكراه
عيل اإلنجاب ،واملشاركة يف املواد اإلباحية أو الدعارة أو
االبتزاز اجلنيس مقابل سلع ،أو خدمات أو منافع أو الرق
اجلنيس).

أي شخص يف موقع القوة والسلطة
والسيطرة

أي شخص يف موقع السلطة والنفوذ
والسيطرة ،بام يف ذلك عامل اإلغاثة
اإلنسانية واجلنود  /أو املسئولون يف نقاط
التفتيش ،واملعلمني ،واملهربني ،وشبكات
االجتار بالبرش.
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البغاء القرسي (ويشار إليه
أيضا كاستغالل جنيس)

جتارة اجلنس باإلكراه يف مقابل املوارد املادية واخلدمات أي شخص ذو مكانة متميزة ،ولديه املال
واملساعدات ،وعادة ما تستهدف النساء أو الفتيات أو السيطرة عىل املوارد واخلدمات املادية،
املستضعفات الغري قادرات عىل تلبية االحتياجات ويراه املستضعفون شخصا قويا.
اإلنسانية األساسية ألنفسهم و/أو أطفاهلم.

املضايقات اجلنسية
(التحرش)

أي مبادرة جنسية غري مرغوب فيها  ،وعادة ما تتكرر أرباب العمل واملرشفني أو الزمالء،أو أي
وتعرب عن اهتامم جنيس غري متبادل وغري مقبول من شخص يف موقع السلطة،أو املسئولية أو
الطرف اآلخر وتتضمن التلميحات اجلنسية أو غريها من السيطرة.
السلوك اللفظي اجلارح أو اجلسدي ذو الطابع اجلنيس
(اللمس  ،االلتصاق  ،االحتكاك وغريها)  ،كام يتضمن
استعراض املواد اإلباحية ،وعندما حتدث تلك املضايقات
يف أثناء العمل  ،فإهنا ختلق بيئة عمل عدائية أو هجومية
يسودها اخلوف.

العنف اجلنيس كسالح
للحرب والتعذيب

هي جرائم ضد اإلنسانية ذات طبيعة جنسية ،ويتضمن
ذلك االغتصاب ،واالستعباد اجلنيس ،واإلجهاض
والتعقيم أو أي وسيلة أخرى ملنع الوالدة أو احلمل
اإلجباري ،أو الوالدة اإلجبارية ،وتربية األطفال اجلربية.
أما العنف اجلنيس كوسيلة من وسائل التعذيب فيعرف
بأنه أي فعل أو هتديد ذو طابع جنيس يتسبب يف أمل نفيس
أو جسدي شديد أو جعل الضحية تقايس للحصول منها
عىل معلومات ،أو اعرتافات أو تكون تلك املامرسات
عقابا للضحية أو لشخص ثالث كالزوج أو أحد أفراد
األرسة بغرض ختويفها أو ختويف الشخص الثالث  ,وقد
تستخدم أيضا للتدمري الكيل أو اجلزئي ملجموعة إثنية أو
عرقية أو دينية أو وطنية.

غالبا ما ترتكب هذه اجلرائم يف سياق
العقاب اجلامعي باألمر من قبل القوات
املسلحة النظامية ،والرشطة واجلامعات
املسلحة أو األطراف األخرى يف
النزاعات.

…ó°ù÷G ∞æ©dG
نوع الفعل

الوصف/أمثلة

يمكن أن يرتكب من قبل

االعتداء البدين

الرضب واللكم ،والركل ،والعض ،واحلرق والتشويه أو الزوج ،الرشيك أو أحد أفراد العائلة،
القتل ،بواسطة سالح أو بدون أسلحة؛ وغالبا ما يرتكب األصدقاء ،املعارف ،الغرباء ،أو أي
االعتداء البدين مع غريه من أشكال العنف اجلنيس شخص يف موقف السلطة ،أو أعضاء
الفصائل املتنازعة.
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

االجتار بالبرش والعبودية

البيع أو املتاجرة يف البرش الستخدامهم يف أنشطة أي شخص يف موقع السلطة أو السيطرة.
جنسية إجبارية ،أو تسخريهم للعمل و اخلدمة قرسا أو
االسرتقاق أو االستعباد أو نزع األعضاء لبيعها.
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»°ùØædGh »ØWÉ©dG ∞æ©dG
الوصف/أمثلة

يمكن أن يرتكب من قبل

نوع الفعل
اإلساءة  /اإلذالل

هي اإلساءة اللفظية غري اجلنسية التي تتسبب يف اإلهانة
أو التقليل من شأن الشخص أو احلط من قدره وكذلك
إجبار الضحية  /الناجية عيل االنخراط يف أعامل مذلة،
سواء يف القطاع العام أو اخلاص؛ وكذلك حجب
االحتياجات األساسية الالزمة لبقاء األرسة.

أي شخص يف موقف السلطة والسيطرة؛
وغالبا ما ترتكب من قبل األزواج
والرشكاء احلميمني أو أفراد األرسة يف
موقع السلطة ( األب – األخ األكرب)....

احلبس

عزل الشخص بعيدا عن األرسة  /األصدقاء وتقييد أي شخص يف موقف السلطة والسيطرة؛
احلركة أو احلرمان من احلرية أو عرقلة  /تقييد احلق يف وغالبا ما ترتكب من قبل األزواج
والرشكاء احلميمني أو أفراد األرسة يف
حرية التحرك.
موقع السلطة ( األب – األخ األكرب)....

IQÉ°†dG ájó«∏≤àdG äÉ°SQÉªŸG
نوع الفعل

الوصف/أمثلة

تشويه األعضاء التناسلية قطع األعضاء التناسلية ألسباب غري طبية ،وعادة ما
يتم ذلك يف سن مبكرة؛ وترتاوح ما بني القطع اجلزئي
لإلناث (اخلتان)
أو الكيل أو إزالة األعضاء التناسلية ،أو خياطتها ويتم
ذلك سواء ألسباب عادات ثقافية موروثة أو غريها
من املامرسات الغري عالجية؛ وقد ختضع الضحية هلذه
العملية عدة مرات خالل حياهتا مثال بعد الوالدة أو إذا
تعرضت الفتاة  /املرأة العتداء جنيس.

يمكن أن يرتكب من قبل
مماريس الطب التقليدي ،وذلك بمساعدة
ودعم وتغاىض من األرس  ،واجلامعات
الدينية أو املجتمع بالكامل بل وبعض
الدول.

الزواج املبكر

ترتيب الزواج حتت سن الرشد القانوين (العالقة اجلنسية اآلباء واملجتمع والدولة
يف مثل هذه احلاالت تشكل جريمة هتك العرض ،حيث
أن الفتيات غري مؤهالت قانونا للموافقة عىل مثل هذه
الزجيات)

الزواج القرسي

الزواج املدبر ضد رغبة الضحية؛ غالبا ما يتم دفع املهر الوالدين وأفراد األرسة.
لويل األمر وإذا ما رفضت الفتاة التنفيذ فهناك عواقب
عنيفة تتعرض فيها الفتاة إلساءة بالغة

جرائم الرشف
والتشويه)
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(القتل تشويه أو قتل امرأة أو فتاة كعقاب عىل أفعال تعترب غري األبوين ،الزوج ،أو أحد أفراد األرسة
مالئمة جلنسها ويعتقد أهنا جتلب اخلذي والعار عىل اآلخرين أو جمموعة من أعضاء املجتمع.
األرسة أو املجتمع (عىل سبيل املثال ،سكب حامض عىل
وجه املرأة الشابة كعقاب جللب العار للعائلة ملحاولتها
الزواج من شخص مل ختتاره األرسة) ،أو للحفاظ عىل
رشف العائلة (كثأر جلريمة ارتكبها أحد أفراد األرسة من
الذكور) أو الشك يف سلوكها أو عالقتها غري الرشعية
بشخص ما.

اجلزء األول :نظرة عامة ومعلومات أساسية حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

قتل األطفال (وأد)
واإلمهال

القتل وحجب الطعام ،وإمهال األطفال اإلناث حيث الوالدين وأفراد األرسة اآلخرين.
تعترب الطفلة أقل قيمة يف املجتمع من الطفل الذكر.

احلرمان من التعليم بالنسبة منع الفتيات من الذهاب للمدرسة ،وحظر أو عرقلة اآلباء وغريهم من أفراد األرسة ،واملجتمع،
وصول الفتيات والنساء إيل مستوي التعليم األسايس أو بعض الدول.
للفتيات أو النساء
التقني أو املهني أو املعرفة العلمية.
…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ∞æ©dG
نوع الفعل

يمكن أن يرتكب من قبل

الوصف/أمثلة

التمييز و/أو احلرمان من االستبعاد واحلرمان من احلصول عىل التعليم والرعاية أفراد األرسة واملجتمع واملؤسسات
واملنظامت واجلهات احلكومية.
الصحية أو العمل بأجر؛ احلرمان من حقوق امللكية.
الفرص ،اخلدمات
ممارسة املعوقات الترشيعية

منع وحرمان املرأة من الوصول إىل والتمتع بمامرسة األرسة واملجتمع ،املؤسسات والدولة.
احلقوق املدنية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية
والسياسية.

?»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG çóëj øjCGh ≈àe
يمكن أن حيدث العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف أي مكان ويف أي وقت .وقد يتم استخدامه كسالح يف احلروب؛ كام
يرتكب يف املكان الذي من املفرتض أن يوفر السالمة وهو املنزل .وكام أن القوانني والنظم التي حتكم املجتمع تؤثر عىل سلوك األفراد ،فإنه
أيضا يمكن للمواقف الشخصية الفردية أن تؤثر عىل سلوك األرس واملجتمعات ومدي االستجابة ألنواع معينة من الترصفات.

الفرد

العالقات

مجاعة الفرد

املجتمع

عىل املستوى الفردي ،فإن املستوي املعريف  ،واألمن الشخيص ،ومدي إمكانية الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها واخلدمات واملنافع
االجتامعية ،والتاريخ الشخيص وامليول اجلنسية هي التي حتدد ما إذا كان الشخص سيصبح ضحية  /ناجي أو مرتكب للعنف.
املستوى الثاين ،العالقات  ،ويمثل السياق املبارش الذي يمكن أن حيدث فيه االعتداء :سواء بني األفراد ،وحتى داخل األرس .عىل هذا
املستوى ،فإن عدم التكافؤ يف السلطة بني األفراد يؤثر يف حتديد مواقف املرؤوس والرئيس.
يمثل مستوى اجلامعة النواميس اخلاصة بالقوى املحركة األخالقية بني الناس والتي تتأثر بالتنشئة االجتامعية داخل هذه األنظمة املحلية
واملدارس ومؤسسات الرعاية الصحية وجمموعات األقران وعالقات العمل .يشمل املجتمع األعراف الثقافية واالجتامعية حول أدوار
اجلنسني (الرجل واملرأة)  ،واملواقف جتاه األطفال والنساء والرجال ،واألطر القانونية والسياسية التي حتكم السلوك ،واملوقف من استخدام
العنف كوسيلة لتسوية النزاعات .ويبدو من الواضح أن نرى أن التغريات يف السلوك واالجتاهات يف أي واحدة من املناطق يمكن أن
يكون له تأثري عىل كل املناطق .وبالتايل فيجب أن تكون خطة التدخل ملنع أو االستجابة املناسبة للعنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي مستهدفة جلميع املستويات.
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حيدث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مجيع الطبقات والثقافات واألديان
واألعراق واجلنس واألعامر.

IÉ«◊G IQhO ∫ÓN »YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG
اجلدول التايل يصف أشكال العنف التي يمكن للمرأة أن تتعرض هلا خالل مراحل خمتلفة من حياهتا.
نوع العنف املوجود

املرحلة
ما قبل الوالدة

تقرير اإلجهاض حسب جنس اجلنني ؛ الرضب أثناء احلمل؛ احلمل باإلكراه.

الطفولة

وأد األنثى ؛ اإلساءة العاطفية واجلسدية؛ التفاضلية يف احلصول عىل الغذاء والرعاية الطبية.

الصبايا

زواج األطفال ؛ تشويه األعضاء التناسلية؛ االعتداء اجلنيس من قبل أفراد األرسة والغرباء؛ التفاضلية
يف احلصول عىل الغذاء والرعاية الطبية والتعليم.

املراهقة

العنف أثناء اخلطوبة؛ اجلنس باإلكراه حتت الضغوط االقتصادية (مثل الرسوم املدرسية)؛ االعتداء
اجلنيس يف أماكن العمل؛ االغتصاب؛ التحرش اجلنيس؛ الزواج املبكر؛ االجتار بالبرش.

املرحلة اإلنجابية

اإلساءة البدنية واإليذاء النفيس واجلنيس من قبل الرشكاء واألقارب الذكور ؛ احلمل القرسي ؛ االعتداء
اجلنيس يف مكان العمل؛ التحرش اجلنيس؛ االغتصاب؛ إساءة معاملة األرامل ،بام يف ذلك االستيالء عيل
املمتلكات واحلرمان من أنشطة معينة.

املسنني

سوء معاملة األرامل ،بام يف ذلك االستيالء عيل املمتلكات؛ اهتامات بمامرسة السحر؛ العنف اجلسدي
والنفيس من قبل أفراد األرسة األصغر سنا؛ التفاضلية يف احلصول عىل الغذاء والرعاية الطبية.

»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ÖbGƒYh ÜÉÑ°SCG
لتخطيط برامج مناسبة ملنع ومواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،فمن املهم حتليل أسباب وعواقب هذا العنف يف كل مكان .إن
فهم األسباب سوف تساعد عىل وضع إجراءات فعالة ملنع العنف؛ كام أن فهم العواقب سوف يسمح بتطوير حزم االستجابة املالئمة
للضحايا  /الناجيات.
أسباب< أنشطة الوقاية
عواقب< أنشطة االستجابة
»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ÜÉÑ°SCG
إن األسباب القابعة حتت السطح للعنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي تكمن يف مواقف املجتمع جتاه ممارسات التمييز
بني اجلنسني ،والتي تضع النساء يف وضعية التبعية للرجال .إن عدم وجود قيمة اجتامعية واقتصادية للمرأة وقدرهتا عيل العمل واألدوار
االجتامعية املقبولة عامة ترسخ وتعزز افرتاض أن الرجال دائام لدهيم سلطة اختاذ القرار والسيطرة عىل املرأة .ومن خالل أعامل العنف
اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي سواء كانت فردية أو مجاعية ،يسعي اجلناة للحفاظ عىل االمتيازات والسلطة والسيطرة عىل
اآلخرين.
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يتم حتديد أدوار اجلنسني واهلوية اجلنسية حسب اجلنس والعمر والظروف االجتامعية واالقتصادية والعرقية والدينية .إن العالقات بني
الذكور واإلناث ،واإلناث وبعضهن والذكور وبعضهم تتحدد حسب املستويات املختلفة من السلطة والقوة التي حتافظ عادة عىل تلك
االمتيازات والتبعية بني أفراد املجتمع .إن جتاهل أو نقص الوعي فيام خيص حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني والديمقراطية والوسائل
غري العنيفة يف حل املشاكل يساعد يف تكريس هذه التفاوتات.
áªgÉ°ùŸG ô£ÿG πeGƒY
حيث أن عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز هي األسباب العميقة للعنف اجلنيس والعنف القائم عىل نوع اجلنس ،فإن عوامل أخرى خمتلفة
حتدد نوع ومدى انتشار العنف يف كل مكان .من املهم أن نفهم هذه العوامل من أجل تصميم اسرتاتيجيات فعالة ملنع ومواجهة العنف
اجلنيس والعنف القائم عىل نوع اجلنس.
إن املساواة يف احلصول عىل والسيطرة عىل املوارد املادية واملنافع املساعدة ومشاركة املرأة عىل قدم املساواة
يف عمليات صنع القرار ينبغي أن تنعكس يف مجيع الربامج ،سواء كانت تستهدف رصاحة العنف اجلنيس
والعنف القائم عىل نوع اجلنس أو تستجيب الحتياجات الطوارئ والشفاء أو التنمية السكانية.
يصف اجلدول البياين التايل بعض األسباب أو عوامل اخلطر التي يمكن أن تزيد من خماطر الوقوع كضحية أو مرتكبا جلرائم العنف اجلنيس
والعنف القائم عىل نوع اجلنس:

»YÉªàL’G ´ƒædG »∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dGh »°ùæ÷G ∞æ©∏d ô£ÿG πeGƒY hCG ÜÉÑ°SCG
املخاطر الفردية

tفقدان األمن
tاالعتامد (عدم االستقاللية)
tاإلعاقة البدنية والعقلية
tعدم وجود بدائل للتعامل مع التغريات يف الوضع االجتامعي واالقتصادي
tتعاطي الكحول ،وتعاطي املخدرات
tالصدمة النفسية واإلجهاد من الرصاعات ،والرتحيل ،والترشيد
tتعطل وخلل األدوار داخل األرسة واملجتمع
tاجلهل  /عدم معرفة احلقوق الفردية املنصوص عليها بموجب القانون الوطني والدويل

األعراف االجتامعية
والثقافية

tاملعتقدات واملامرسات الثقافية والتقليدية التمييزية
tاملعتقدات الدينية
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اإلطار القانوين واملامرسات
القانونية يف البلد املضيف
و/أو بلد املنشأ

tالتمييز والتغايض عن العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
tعدم وجود احلامية القانونية حلقوق املرأة والطفل
tعدم وجود قوانني ملكافحة العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
tانعدام الثقة يف سلطات تنفيذ القانون
tتطبيق القوانني واملامرسات العرفية والتقليدية التي تفرض التمييز بني اجلنسني
 tعدم االكرتاث العام وعدم وجود محالت الدعوة التي تدين وتشجب العنف اجلنيس والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي
tاملامرسة التمييزية يف جمال إقامة العدل وإنفاذ القانون
tعدم اإلبالغ عن احلوادث بسبب انعدام الثقة يف إدارة العدالة
tعدم وجود استعداد ملقاضاة اجلناة يف مجيع احلاالت املبلغ عنها للسلطات
tانخفاض عدد املالحقات القضائية التي تم احلصول عليها بام يتناسب مع عدد احلاالت املبلغ عنها
tالرشطة أو املحاكم ال يمكن الوصول إليها بسبب موقعها البعيد من مكان اإلقامة
tعدم وجود ضباط إنفاذ القانون من اإلناث
tاالفتقار إىل املوارد واملعدات اإلدارية من قبل املحاكم املحلية ومسئويل األمن
tغياب القوانني أو املامرسات يف جمال إقامة العدل التي تدعم املساواة بني اجلنسني

احلروب والنزاعات
املسلحة

tاهنيار اهلياكل االجتامعية
tإجهاد السلطة السياسية والسيطرة
tاالختالفات العرقية
tالتمييز االجتامعي واالقتصادي

الالجئني والعائدين
وحاالت املرشدين داخليا

tحاالت اهنيار هياكل الدعم االجتامعي واألرسي
tاملوقع اجلغرايف والبيئة املحلية (منطقة ترتفع فيها معدالت اجلريمة)
 tالتصميم والبنية االجتامعية ملكان السكن (أماكن مكتظة ومساكن متعددة األرس ،ومأوى
املرشدين)
tتصميم اخلدمات واملرافق
tالذكور يف الغالب هم قادة املخيم؛ قرارات منحازة بني اجلنسني
tعدم توفر الغذاء والوقود وتوفري الدخل ،مما يؤدي إىل احلركة يف مناطق معزولة
tعدم وجود محاية الرشطة
tعدم وجود املفوضية/املنظامت غري احلكومية يف املخيم
tعدم وجود دوريات أمنية
tعدم وجود تسجيل لألفراد وبطاقات اهلوية
tالعداء من قبل السكان املحليني (يعتربون الالجئني متميزين ماديا)
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¢ùæ÷G ´ƒf ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dGh »°ùæ÷G ∞æ©dG ÖbGƒY
الضحايا /الناجيات من العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يواجهن خطرا كبريا من املشاكل الصحية والنفسية واالجتامعية
احلادة ،وأحيانا املوت ،حتى يف غياب االعتداء اجلسدي.
ال ينبغي أبدا االستهانة بإمكانية اإلصابة بمضاعفات طويلة األجل عقب الصدمة العاطفية واجلسدية .إن فهم العواقب املحتملة للعنف
اجلنيس والعنف القائم عىل نوع اجلنس يساعد اجلهات املسئولة عن تطوير االسرتاتيجيات املناسبة للرد عىل هذه اآلثار ومنع املزيد من
الرضر .وفيام ييل ملخص هذه العواقب.

áë°üdG
هناك نتائج صحية خطرية وربام هتدد احلياة مع كل أنواع العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
نتائج مميتة

tالقتل
tاالنتحار
tوفيات األمهات
tوفيات الرضع
tوفيات مرتبطة باإليدز

نتائج غري فادحة

tاإلصابات

بدنية مزمنة

tاإلعاقة

إنجابية

بدنية حادة

tالصدمة

tالشكاوى اجلسدية

tاحلمل غري املرغوب فيه

tاألمراض

tااللتهابات املزمنة

tاإلجهاض غري املأمون

tالعدوى

tاألمل املزمن

tاألمراض املنقولة جنسيا،
بام يف ذلك فريوس نقص
املناعة البرشية  /اإليدز

tمشاكل اجلهاز اهلضمي
tاضطرابات األكل
tاضطرابات النوم
tالكحول/تعاطي
املخدرات

tاإلجهاض

tاضطرابات الطمث
tمضاعفات احلمل
tاضطرابات أمراض
النساء
tاالضطرابات اجلنسية
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á«YÉªàLGh á«°ùØf ÖbGƒY
عواقب عاطفية ونفسية

العواقب االجتامعية

tإجهاد ما بعد الصدمة

tإلقاء اللوم عىل الضحية  /الناجية

tاالكتئاب

 tفقدان الدور  /الوظيفة يف املجتمع (عىل سبيل املثال كسب
الدخل ،ورعاية األطفال)

tالقلق واخلوف
tالغضب

tوصمة العار االجتامعية

 tاإلحساس بالعار ،وانعدام األمن ،وكراهية الذات ،ولوم tالرفض من املجتمع والعزلة
الذات
tتأنيث الفقر
tاملرض العقيل
tزيادة عدم املساواة بني اجلنسني
tاألفكار االنتحارية ،والسلوك االنتحاري
l

l

إن معظم املجتمعات متيل إىل إلقاء اللوم عىل الضحية  /الناجية .هذا الرفض االجتامعي ينتج عنه مزيد من الرضر العاطفي ،بام يف
ذلك العار وكراهية الذات واالكتئاب.
ونتيجة للخوف من الوصمة االجتامعية ،فإن معظم الضحايا  /الناجني ال يبلغون أبدا عن احلادث .يف الواقع ،فإن معظم حوادث
العنف اجلنيس والقائم عىل نوع اجلنس ال يبلغ عنها.

∫ó©dG / á«fƒfÉ≤dG ÖbGƒ©dG
l

l

إذا كانت القوانني الوطنية ال توفر ضامنات كافية ضد العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،وإذا كانت املامرسات
يف اهليئات القضائية وتنفيذ القانون هي ممارسات متييزية ،فان هذا النوع من العنف يمكن أن يرتكب ويفلت اجلاين من العقاب.
إن ميل املجتمع إيل لوم الضحية  /الناجية غالبا ما ينعكس يف املحاكم .ولقد تم رفض العديد من اجلرائم اجلنسية والقائمة عىل
نوع اجلنس أو متت معاقبة املذنب بأحكام اخلفيفة .يف بعض البلدان ،فإن العقوبة الواقعة عىل مرتكبي اجلرائم يشكل انتهاكا آخر
حلقوق وحريات الضحية  /الناجية ،مثل تلك احلاالت جترب الضحية عيل الزواج من اجلاين .ويتفاقم الرضر العاطفي للضحايا /
الناجيات من اإلحياء بأن مرتكب اجلريمة ليس عىل خطأ.

øeC’G/áeÓ°ùdG
l

الضحية/الناجية غري آمنة عيل نفسها ،مهددة ،خائفة  ،ودون وقاية من خطر التعرض ملزيد من العنف.

l

عند التعامل مع حوادث االجتار بالبرش ،فإن الرشطة والعاملني يف جمال األمن معرضون خلطر االنتقام.

l

إذا كانت الرشطة والعاملني يف جمال األمن غري قادرين عيل اإلحساس باحتياجات الضحية  /الناجية ورضورة توفري الرعاية الفورية
والكرامة واالحرتام ،قد يؤدي ذلك ملزيد من الرضر والصدمات النفسية بسبب تأخر املساعدة أو السلوك غري املناسب للموقف.

»YÉªàL’G ´ƒædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG ó°V ô°üe »`a á«æeC’Gh á«fƒfÉ≤dG äÉfÉª°†dG
االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مرص ملعاجلة العنف القائم بسبب النوع االجتامعي (يرجى الرجوع إىل امللحق )1

اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -والتي صادقت عليها مرص يف عام 1981
املادة ()2

تشجب الدول املشاركة التمييز ضد املرأة بجميع أشكاله ،وتتفق عىل أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء
عىل التمييز ضد املرأة ،وحتقيقا هلذه الغاية ،تتعهد:
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أ)

جتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاهتا األخرى املناسبة  ،إذا مل تكن قد أدرجتها بعد وكذلك أن
تضمن من خالل القانون والوسائل األخرى املناسبة  ،التحقيق العميل هلذا املبدأ؛

ب) اختاذ التدابري الترشيعية وغريها من التدابري املالئمة ،بام يف ذلك اجلزاءات املناسبة  ،حلظر كل متييز ضد املرأة؛
ج) فرض احلامية القانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل ،عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى
يف البلد وضامن احلامية الفعالة للمرأة ضد أي عمل من أعامل التمييز؛
و) اختاذ مجيع التدابري املناسبة ،بام يف ذلك الترشيع ،لتعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة القائمة واألعراف واملامرسات التي تشكل
متييزا ضد املرأة ؛
اتفاقية حقوق الطفل ( )CRCالتي صادقت عليها مرص يف عام ( 1990كانت مرص واحدة من الدول  20األوىل التي صدقت عىل
اتفاقية حقوق الطفل)

املادة ()19
 )1جيب أن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املالئمة حلامية الطفل من كافة أشكال العنف
البدين أو العقيل أو اإلصابة أو االعتداء ،أو اإلمهال أو املعاملة بالمباالة ،
 )2وإساءة املعاملة أو االستغالل بام يف ذلك اإلساءة اجلنسية ،وذلك أثناء تواجده يف رعاية الوالد (الوالدين) أو الويص القانوين أو أي
شخص آخر قائم عىل رعاية الطفل.

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،)ICPD( -استضافته مرص عام 1994
 )9-4جيب عىل الدول أن تتخذ التدابري الكاملة للقضاء عىل مجيع أشكال االستغالل واإلساءة والتحرش والعنف ضد النساء واملراهقني
واألطفال .وهذا يعني عىل حد سواء اختاذ اإلجراءات الوقائية وإعادة تأهيل الضحايا .ينبغي للدول أن حتظر املامرسات املهينة ،مثل االجتار
بالنساء واملراهقني واألطفال واالستغالل عن طريق البغاء ،وتويل اهتامما خاصا حلامية حقوق وسالمة الذين يعانون من هذه اجلرائم وذلك
لتعرضهم ملواقف جتعلهم عرضة لالستغالل ،مثل املهاجرات والنساء املعرضات للعنف األرسي وطالبات املدارس .يف هذا الصدد ،جيب
وضع الضامنات واآلليات الدولية للتعاون لضامن تنفيذ هذه التدابري.
 )10-4حتث البلدان عىل حتديد وإدانة املامرسات املنظمة لالغتصاب وغريه من أشكال املعاملة الالإنسانية واملهينة للمرأة واستخدامها
كأداة متعمدة أثناء احلرب والتطهري العرقي واختاذ اخلطوات الالزمة لضامن أن يتم تقديم املساعدة الكاملة لضحايا هذه االنتهاكات وإعادة
التأهيل لقدراهتم البدنية والنفسية.

اتفاقية جنيف التي صادقت عليها مرص يف عام .1952
املادة ( ....« )27وجيب محاية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء عىل رشفهن ،وبالذات ضد االغتصاب ،واإلكراه عىل البغاء ،أو أي شكل
من أشكال هتك العرض» ...

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة وأشكال العقاب القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  -التي صادقت عليها مرص
يف عام 1986
مادة ( ......« )1مصطلح «التعذيب» يعني أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أو عقليا ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد
احلصول منه أو من شخص ثالث ،عىل معلومات أو عىل اعرتافات ،أو بقصد معاقبته عن فعل أرتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص
ثالث  ،أو بقصد ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو ألي سبب من األسباب الذي يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه ،و ينطبق
التعريف عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب بالشخص و حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص
يترصف بصفة رسمية»
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( 2014 …ô°üŸG Qƒà°SódG ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dGيرجى الرجوع إىل امللحق اخلاص)
املادة ( ......« )11الدولة حتمي املرأة من مجيع أشكال العنف وتضمن متكني املرأة من حتقيق التوازن بني الواجبات األرسية ومتطلبات
العمل .وتوفر الدولة الرعاية واحلامية لألمومة والطفولة ،واملرأة املعيلة ،وكبار السن والنساء األكثر احتياجا».
»°ùæ÷G ¢TôëàdGh , çÉfE’G ¿ÉàNh ,…ó°ù÷G ∞æ©dGh ÜÉ°üàZ’Gh á«°ùæ÷G äGAGóàY’G ≈∏Y »FÉæ÷G ¿ƒfÉ≤dG OGƒe
( .ô°ûÑdÉH QÉŒ’Ghيرجى الرجوع إىل امللحق )12
القانون املرصي جيرم ختان اإلناث ،حيث يفرض عقوبة بالسجن من  3أشهر  -سنتني أو بعقوبة مالية عىل األشخاص الذين يقومون بختان
اإلناث و  /أو والد ضحية ختان اإلناث  ،حسب «املادة  242مكرر» من القانون اجلنائي.
القانون املرصي جيرم األفعال اللفظية واجلسدية التي متثل حترشا جنسيا مع عقوبة بالسجن من  6شهور إيل سنتني و  /أو غرامة مالية،
حسب «املادة  306مكرر» من القانون اجلنائي.
االعتداءات اجلنسية عيل الذكور واإلناث جمرمة يف القانون مع عقوبة باحلبس من  7سنوات إىل السجن املؤبد ،إذا كانت الضحية حتت سن
 18سنة ،وفقا «املادة  »268من القانون اجلنائي املرصي.
جيرم القانون اجلنائي املرصي االغتصاب مع معاقبة اجلاين بالسجن مدى احلياة أو اإلعدام حسب «املواد  267و »269
جيرم القانون املرصي مجيع أشكال االجتار بالبرش بموجب قانون خاص عن االجتار بالبرش عام ،2010وذلك يف التعريف القانوين يف املادة
 2من نفس القانون.
القانون املرصي جيرم مجيع أعامل العنف ،وفق «املادة  »241من القانون اجلنائي ويعاقب عليها بالسجن ملدة أقصاها سنتان أو بعقوبة مالية
وذلك يف احلاالت التي ينتج االعتداء فيها عن أكثر من  20يوما من العالج يف املستشفيات .ويعترب احلكم بالسجن واجبا يف حالة استخدام
أدوات أو أسلحة.
وفقا ل «املادة  ،»240فإن أعامل العنف التي تؤدي إىل فقدان وظائف اجلسم أو فقدان أجهزة اجلسم مما ينتج عنها إعاقة دائمة ،فيعاقب
اجلاين بحكم بالسجن من  5-3سنوات .جتدر اإلشارة إيل أن القانون اجلنائي املرصي مل يعالج العنف األرسي أو العنف داخل األرسة
بشكل خاص فيام عدا املواد املذكورة أعاله.
∫ó©dG IQGRh »`a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ´É£b QhO
تأسست وحدة «مكافحة العنف ضد املرأة» داخل قطاع حقوق اإلنسان يف وزارة العدل بمرسوم وزاري .وتضلع الوحدة بالريادية يف
تعزيز التعاون بني خمتلف اإلدارات وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون لضامن االستجابة الكافية يف الوقت املناسب وذلك من خالل متكني
الضحايا من الوصول إىل ممثيل العدالة ،وكذلك ضامن تقديم اجلناة إىل املحاكمة.
á«∏NGódG IQGRh »`a ICGôŸG ó°V ∞æ©dG IóMh QhO
تم تأسيس وحدة «العنف ضد املرأة» يف وزارة الداخلية بموجب قرار وزاري رقم  2285لسنة  2013حيث تم تكليف الوحدة بمتابعة
احلاالت التي ختضع فيها النساء للعنف وضامن أن مجيع اإلجراءات القانونية املناسبة قد اختذت وكذلك توفري الدعم النفيس واالجتامعي
الالزم للضحايا للتغلب عىل آثار االعتداء .متت املوافقة عىل امتداد خدمات وحدة العنف ضد املرأة املركزية يف أغسطس  2014و إنشاء
وحدات العنف ضد املرأة يف كل املحافظات.

الدور الرئييس للوحدة هو:
 إجراء البحوث والتحقيقات يف حاالت العنف ضد املرأة، توفري الدعم واحلامية الكافية لضحايا العنف طوال خمتلف مراحل عملية التحقيق ،ويتضمن ذلك حمو األمية القانونية (توفرياملعلومات القانونية) طوال مراحل اإلجراءات،
 رفع وعي املجتمع حول أرضار العنف ضد املرأة والعمل عىل تعزيز ثقافة مواتية تشجع عىل اإلبالغ عن حاالت العنف.30

اجلزء األول :نظرة عامة ومعلومات أساسية حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

( (.ïdG ,⁄É¶ŸG ÖJÉµeh ,ÅLÓŸG) áMÉàŸG á«YÉªàL’G ájÉª◊G äÉµÑ°Tيرجى الرجوع إىل ملحق شبكات اإلحالة )
تقوم الكيانات احلكومية وغري احلكومية بتقديم أنواع خمتلفة من خدمات الدعم لضحايا العنف وتشمل وال تقترص عىل :املشورة القانونية،
وحمو األمية القانونية واملساعدة القانونية والدعم النفيس واالجتامعي ،ومالجئ للنساء الاليت يواجهن العنف الشديد أو خطرا جسيام يف
حياهتن باملنزل  ..،الخ.
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ô``cò`J

l

l

l
l

l
l

l

l

l
l

العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يشكالن انتهاكا حلقوق اإلنسان .إن الوقاية واالستجابة املناسبة للعنف اجلنيس
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد الناس يعترب جزء من إسرتاتيجية شاملة حلامية حقوق اإلنسان.
النساء والفتيات يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا  /الناجيات من العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،عىل
الرغم من أن الفتيان والرجال يمكن أيضا أن يكون ضحايا  /ناجني.
يشري النوع االجتامعي إىل ما يعنيه أن يكون الفرد صبيا أو فتاة أو امرأة أو رجل ،يف جمتمع أو ثقافة معينة.
ينبغي أن تركز خطة الوقاية واالستجابة الشاملة عىل أدوار واحتياجات كل من املرأة والرجل عىل حد سواء ،وكيف يمكن أن
تصبح من عوامل التغيري.
ترتكب معظم أعامل العنف اجلنيس والقائم عىل النوع االجتامعي من قبل شخص معروف لدى الناجني.
مرتكبي العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف بعض األحيان قد يكونون من أكثر املقربني للضحايا ومن املفرتض
أن الضحايا يعتمدون عىل مساعدهتم ومحايتهم.
حيدث العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مجيع الطبقات والثقافات واألديان واألعراق واجلنس واألعامر.
جيب التدخل ملنع أو االستجابة للعنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي الذي يستهدف األفراد ،العالقات الوثيقة،
واملجتمع املحيل واملجتمع بشكل عام.
إن فهم أسباب العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي تساعدنا عىل تطوير إجراءات فعالة ملنع ذلك؛ وكذلك فإن فهم
عواقب العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يسمح لنا بتطوير حزم االستجابة املالئمة للضحايا  /الناجيات.
عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز هي األسباب اجلذرية للعنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
إن املساواة يف احلصول عىل والسيطرة عىل املوارد املادية وتوفري املنافع املساعدة ومشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف عمليات صنع
القرار ينبغي أن تنعكس يف مجيع الربامج ،سواء كانت تستهدف رصاحة العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو
االستجابة الحتياجات الطوارئ والشفاء أو التنمية السكانية.

l

ال ينبغي أبدا االستهانة بإمكانية حدوث اآلثار الطويلة األجل من الصدمة العاطفية واجلسدية.

l

القوانني املرصية واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مرص و تنص عيل جتريم العنف بسبب النوع االجتامعي.

املصدر الرئييس هلذا الفصل هو «العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد الالجئني والعائدين واملرشدين داخليا» ،وهو
منتج من املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة  -مايو 2003
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∞æ©dG ™e πeÉ©à∏d ájOÉ°TQE’G ÇOÉÑŸG :ÊÉãdG Aõ÷G
»YÉªàL’G ´ƒædG »∏Y ºFÉ≤dG

äÉjƒàëŸG
l

أدوار ومسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية.

l

أمهية اكتشاف العنف بسبب النوع االجتامعي.

l

كيف تتغلب عىل احلواجز؟

l

حتديات متنع املرأة من اإلفصاح عن العنف بسبب النوع االجتامعي.

اجلزء الثاين :املبادئ اإلرشادية للتعامل مع العنف القائم عيل النوع االجتامعي

á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤e QhO
يلعب املتخصصون يف الرعاية الصحية دورا حاسام يف حتديد ضحايا العنف بسبب النوع االجتامعي وذلك ألن لدهيم دائام الفرصة لطرح
أسئلة عيل مرضاهم حول العنف القائم بسبب النوع االجتامعي  ،بغض النظر عن سبب الزيارة الطبية .وعن طريق فحص املرىض الكتشاف
عالمات العنف القائم بسبب النوع االجتامعي  ،يمكن للطبيب مساعدة الضحية والتي قد ال تطلب املساعدة يف أي مكان آخر .بسؤال
املرىض مبارشة عن العنف ،بغض النظر عن شكواها األساسية  ،أو وجود إصابات واضحة أو سبب الزيارة ،فإن هناك احتامال متزايدا
بأهنا سوف تفصح عن تعرضها لسوء املعاملة.
ونظرا النشغال مماريس الطب والتمريض بأدوار حمددة وضيق الوقت املتاح ،فإن االستجابة املناسبة للعنف القائم بسبب النوع االجتامعي
يمكن أن يكون حتديا صعبا .هذا الدليل اإلرشادي يستكشف السبل للتغلب عىل هذه التحديات وهيدف ملساعدة مماريس الطب يف اكتشاف
ضحايا العنف القائم بسبب النوع االجتامعي بكفاءة  ،ثم التدخل بشكل فعال ،وتوفري جهة إحالة ذات فائدة إذا لزم األمر .ذلك هو مفتاح
التعامل مع كل حالة من حاالت العنف القائم بسبب النوع االجتامعي واملدخل املنهجي برصف النظر عن حدود التخصص املهني أو
جمال اخلربة.

?á«ë°üdG ájÉYôdG Ωó≤e º∏©àj ¿CG Öéj GPÉe
l

كيفية إجراء خطوات الفحص الكتشاف حاالت العنف بطريقة فعالة ويف وقت مناسب

l

كيفية تقديم الرعاية للمريض الذي يرصح بتعرضه لعنف قائم عيل النوع االجتامعي أو لعنف أرسي

l

كيفية فحص املريض عندما يتصادف إن يكون املعتدي مصاحبا له وقت الفحص

l

مواجهة التحديات التي متنع النساء من اإلفصاح عن تعرضهن للعنف

l

اإلملام بخطوات توثيق نتائج الفحص للحصول عىل التشخيص الكامل

l

العمل عيل وجود نظام إحالة فعال ووجود شبكة اتصاالت مع جهات دعم الضحايا/الناجيات األخرى بام فيها اجلهات األمنية
والقانونية

äÉ«dƒÄ°ùŸGh QGhOC’G áaƒØ°üe

5

طبيب بوحدة/مركز
رعاية أولية

طبيب يف مستشفى
مركزي متعدد
التخصصات

ممرضة

إعداد الضحية للفحص

√

√

√

√

تقديم اإلسعافات األولية والدعم
النفيس

√

√

√

√

أخذ التاريخ بام يف ذلك أسئلة
استكشاف وقوع عنف/اعتداء يف
احلاالت املشتبه هبا

√

√

√

مقدم الرعاية الصحية

أخصائي/ة
اجتامعي

مطلوب تواجدها

 )5تم حتديد أدوار ومسؤوليات مقدمي اخلدمات عىل خمتلف املستويات وفقا لتوصيات اللجنة العليا لوضع الربوتوكول الطبي للعنف بسبب النوع االجتامعي
وجاري التصديق عليها من قبل وزارة الصحة والسكان يف مرص
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مجع األدلة اجلنائية 6

√

√

إجراء الفحص البدين العام

√

√

√

إجراء فحص األعضاء التناسلية
(معاينة ظاهرية)

√

√

مطلوب تواجدها
√

مطلوب تواجدها

إجراء فحص األعضاء التناسلية
(داخيل)

استدعاء أخصائي النساء

الفحوصات املخربية

اإلحالة

وصف العالج
اإلسعافات األولية :خياطة
اجلروح ،ودعم الوظائف
احليوية....،

√

√

التطعيم ضد التيتانوس

√

√

املساعدة

تقديم اجلرعات الوقائية لألمراض
املنقولة جنسيا

√

√ عن طريق الفم

√  +اللولب

√

√

√

املساعدة

√

√

√

اإلحالة
√

تقديم شهادة طبية (تقرير إصايب
أويل)
إبالغ السلطات القانونية

√

√ أو اإلحالة

اإلرشاد واملشورة النفسية
التوثيق والتسجيل يف دفرت خاص

√

املساعدة

تقديم اجلرعات الوقائية بعد التعرض
لفريوس نقص املناعة البرشية
اإلسعافات األولية النفسية

√

املساعدة

لقاح التهاب الكبد B
تقديم وسائل منع احلمل الطارئة

√

√
√

√

√

√

√

 )6مطلوب تدريب مقدمي اخلدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان عىل الفحص ومجع أدلة الطب الرشعي حلاالت االعتداء اجلنيس ( )SAFEويقوم بالتدريب
إدارة الطب الرشعي بوزارة العدل
38
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∞æ©∏d ¢Vô©àdG øY ∞°ûµdG ¢Vô¨H ¢üëØdG á«ªgCG
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»YÉªàL’G ´ƒædG »∏Y ºFÉ≤dG
يعترب إجراء الفحص النظامي أمرا حاسام ملنع وكشف العنف القائم عيل النوع االجتامعي
فضال عن تقديم الرعاية الطبية الفعالة للمريض.
الفشل يف اكتشاف العنف
القائم عيل النوع االجتامعي
قد يؤدي إيل عواقب وخيمة

النتائج الصحية السلبية املحتملة
l
l
l

من املرجح أال يفصح
الضحايا طوعا عن االعتداء
الواقع عليهم

الفرصة السانحة ملقدم
الرعاية الصحية للتدخل

فحوصات طبية ال لزوم هلا وأخطاء يف التشخيص.

مضاعفات أثناء احلمل.

زيادة خماطر اإلصابة باألمراض املزمنة مثل آالم البطن والصداع النصفي ،وأنواع العدوى
املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة البرشي ،واالكتئاب وحاالت أخري.

يف أمريكا ٪57 ،من النساء املعنفات مل خيربن أحدا عن أوضاعهن السيئة ويف مرص أقل من  ٪2من
النساء املعنفات طلبن مساعدة من الرشطة
√ قد يكون مقدم الرعاية الصحية هو الشخص الوحيد الذي يتاح له االستفسار عن اإلساءة قبل أن
يؤدي األمر إىل عواقب صحية وخيمة.
قد يعاين مقدم الرعاية الصحية مريض هم بالفعل ضحايا لسوء املعاملة بينام تكون شكواهم األساسية
بعيدة متاما عن ذلك.
l

l

خلص الباحثون إىل أن زيارات ما قبل الوالدة وما بعد الوالدة توفر توقيتا مثاليا للطبيب ملنع
ترضر النساء احلوامل من اإلساءة.
النساء اللوايت يتعرضن للرضب خالل فرتة احلمل هن أكثر سعيا للحصول عىل الرعاية الصحية
ملعاجلة إصاباهتن من النساء الاليت يتعرضن للرضب قبل احلمل.

√ عندما يكتشف مقدم الرعاية حالة من العنف القائم عيل النوع االجتامعي وخيطط إلحالتها لذوي
االختصاص فيجب عليه أوال أن يتواصل باهتامم مع احلالة ويتحقق من صحة الواقعة وأيضا
توجيهها للحصول عىل مساندة قانونية.
أمهية الكشف عن العنف
القائم عيل النوع االجتامعي

أولئك الذين يفضلون تطبيق نظام الفحص الروتيني للعنف األرسي يقولون أنه بسؤال املريض عن
العنف األرسي ،قد تتحقق النتائج اإلجيابية التالية:
l
l
l
l
l
l

منع املشاكل الصحية اجلسدية والنفسية النامجة عن العنف األرسي؛
حتسني جودة احلياة بالنسبة ألطفال الضحية؛

محاية أصدقاء الضحية وأرسهتا وزمالء العمل من األذى من قبل امليسء؛
منع دوامة العنف من تدمري جيل آخر من البرش؛

التأكيد عىل أن العنف األرسي يعترب قضية صحية عامة؛

تقليل أيام اإلجازات املرضية وفقدان اإلنتاجية يف مكان العمل.

 )7تم تطوير هذا اجلزء أساسا من دليل مقدمي اخلدمات الطبية «للتعامل مع حاالت العنف األرسي يف سياق املضمون
الثقايف الطبعة  .2منتج من مكتب عمدة مدينة نيويورك ملكافحة العنف سنة 2004
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انتشار العنف القائم عيل
النوع االجتامعي خالل فرتة
احلمل

إن الفحص الروتيني للعنف األرسي يمكن أن ينقذ حياة ضحية لسوء املعاملة.
l
هناك عدد كبري من النساء احلوامل هن ضحايا للعنف القائم عيل النوع االجتامعي.
l

l
l

من املمكن التعرف عوامل
زيادة خماطر العنف القائم
عيل النوع االجتامعي يف
النساء احلوامل

 ٪6من النساء احلوامل يف الواليات املتحدة يتعرضن لسوء املعاملة من جانب رشيك محيم
سنويا.
حاالت الرضب أثناء احلمل تكون أكثر شدة من حاالت الرضب التي تقع قبل احلمل.

يف العادة يكون اإليذاء أثناء احلمل متكررا  ،حيث وجد أن  ٪60من النساء املعنفات قد أبلغن
مرتني أو أكثر عن حوادث اعتداء.

وتشري األبحاث إىل وجود عالقة بني العنف القائم عيل النوع االجتامعي وعوامل اخلطر املختلفة.
l

l

l

l

عدم وجود الدعم االجتامعي الفعال هو أكثر شيوعا بني احلوامل من ضحايا العنف القائم عيل
النوع االجتامعي.
النساء الاليت فرصهن قليلة يف احلصول عىل رعاية ما قبل الوالدة هن أكثر عرضة للرضب أثناء
احلمل
النساء اللوايت لدهين عدد أقل من األماكن للذهاب لطلب املساعدة هن أكثر تعرضا ملخاطر
االعتداء.
النساء املعنفات أثناء احلمل هم أكثر عرضة ملشاكل عدم وجود مسكن مناسب.
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االستفادة من الرعاية احلمل
الطبية

احلاالت الطبية

املتأخر آالم احلوض املزمنة
الغياب عن املواعيد االنضامم
لربنامج رعاية ما قبل
الطبية
الوالدة
الزيارات
للطبيب

املتكررة صغر عمر األم

الصداع املتكرر

تكرار الزيارات الطبية تاريخ سابق لإلساءة متالزمة
العصبي
أو االعتداء
بسبب إصابات
زيارات مفاجئة إىل احلمل غري املقصود
الطبيب

التهاب املهبل

الصحة العقلية

تاريخ
انتحار

حماوالت

االكتئاب والقلق

القولون االستياء حول كوهنا
حامال
تعاطي املخدرات

√ ومع ذلك ،قد يتواجد العنف القائم عيل النوع االجتامعي يف غياب أي عالمات حتذير واضحة
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العنف القائم عيل النوع
االجتامعي هو أحد عوامل
اخلطر يف الوالدة

طبية أو سلوكية  ،مما يدل عىل أمهية الفحص النظامي.

توجد ارتباطات وثيقة بني العنف القائم عيل النوع االجتامعي ومضاعفات الوالدة.
l

l

l
l

العالقة بني مرض األمهات
وتعرضهن للعنف

لوحظ أن النساء املعنفات لدهين يف أغلب األحوال تاريخ طبي يسء فيام خيص احلمل والوالدة
مقارنة بالنساء اللوايت مل يتعرضن لسوء املعاملة.
املراهقات املعنفات هن أكثر عرضة للنزف أثناء احلمل خالل الثلث األول والثاين من احلمل من
املراهقات اللوايت مل يتعرضن لإليذاء بسبب سوء املعاملة.

يعترب العنف البدين أثناء احلمل مؤرشا هاما لتوقع الوالدة املبكرة.

النساء املعنفات خالل فرتة احلمل هن أكثر عرضة لإلجهاض أو وفاة املولود حديث الوالدة.

هناك عالقة بني إصابة األم باألمراض وتعرضها للعنف األرسي أثناء احلمل.
l

l
l

l
l

العديد من النساء يتعرضن العتداءات جنسية يف سياق العنف األرسي ويؤدي ذلك إيل زيادة
خطر اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا.

هناك ارتباط وثيق بني العنف اجلسدي والتهابات الكىل لدى النساء احلوامل.

ذكرت  ٪83من النساء اللوايت تعرضن للرضب خالل فرتة احلمل أهنن يعانني من أعراض
االكتئاب.
 ٪89من النساء املعنفات أثناء احلمل يعانني من أعراض القلق.

املرأة املعنفة هي أكثر عرضة للتدخني ،واستخدام املخدرات وتعاطي الكحول خالل فرتة احلمل
من أولئك اللوايت مل يتعرضن للعنف .ويمكن تفسري هذه السلوكيات عىل أهنا حماولة ملقاومة
اإلجهاد العصبي املتزايد أو الصدمة املرتبطة بالتعرض للعنف.

ملخص
√ هناك نسبة كبرية من النساء ،بام يف ذلك النساء احلوامل ،هن ضحايا العنف القائم عيل النوع
االجتامعي.
√ الفشل يف اكتشاف العنف القائم عيل النوع االجتامعي يف وقت مبكر يمكن أن يؤدي إىل نتائج
سلبية عىل الصحة وزيادة تكلفة الرعاية الطبية وتفاقم مشاكل قانونية.
√ عدم إفصاح الضحايا عن تعرضهن للعنف طواعية يعزز أمهية الفحص املنظم للكشف عن
العنف.
√ غالبية الناس يقدرون ويأخذون رأي الطبيب عىل حممل اجلد ،و ذلك يوفر فرصة ثمينة
لالستفسار عن العنف القائم عيل النوع االجتامعي ،والتوصية بتدخالت معينة ملواجهته.

√ العنف القائم عيل النوع االجتامعي هو عامل خطر مهم أثناء فرتة احلمل والوالدة.

√ غالبية النساء احلوامل يتلقني رعاية ما قبل الوالدة ،مما يتيح ملقدم الرعاية فرصة للكشف عن
العنف القائم عيل النوع االجتامعي خالل هذا الوقت.
√ رغم أن هناك ارتباطا واضحا بني خمتلف عوامل اخلطر والعنف القائم عيل النوع االجتامعي ،
إال أنه قد توجد حاالت اعتداء وال يستطيع مقدم الرعاية مالحظة األدلة الطبية والسلوكية
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تقنيات للتغلب عىل احلواجز التي قد يواجهها مقدم الرعاية الصحية
عيل وقوعها.

هل اكتشاف العنف القائم
عيل النوع االجتامعي هو
جزء من وظيفتي؟

املخاوف الشخصية ملقدمي الرعاية الصحية وتقنيات للتغلب عليها
سيظل العنف القائم عيل النوع االجتامعي مصدرا للقلق املتزايد ،وعىل الرغم من ضيق الوقت ووجود
عدد كبري من املريض ،سيظل الطبيب صاحب الدور املحوري يف القضاء عيل هذه املشكلة.
l
l

l
l
l

ما هو دور مقدم الرعاية
الطبية يف الكشف ثم التدخل
ملعاجلة العنف؟

l

l
l
l
l
l
l

كيف يمكنني ضامن
اخلصوصية أثناء الفحص؟

إن عدم سؤالك عن احتامل التعرض للعنف يؤدي إىل اختبارات مكلفة وأخطاء يف التشخيص.
العنف القائم عيل النوع االجتامعي هو قضية من قضايا الصحة العامة.

تويص العديد من املنظامت الطبية الدولية الكشف عن العنف األرسي بشكل روتيني بينام تقرصه
هيئات أخري عيل حاالت عيل حاالت تنبئ بالتعرض للعنف

حاول الكشف عن آثار العنف.

اجتهد لتقييم السياق الطبي يف االعتداء (عىل سبيل املثال شدة وتواتر اإلصابات؛ ما إذا كان
الطعام أو الدواء قد تم حجبهام عن املريضة).
اجتهد لتقديم العالج الطبي املناسب لإلصابات احلالية.

اجتهد لتقييم سالمة وأمن الضحية.

قم بعمل مشورة موجزة للضحية فيام يتعلق باملوارد املتاحة وخيارات العالج.
قم بتوثيق نتائج الفحص الذي أجريته وكذلك جهة اإلحالة.
إذا كان النظام يسمح من املمكن التقاط صور لإلصابات.

حتري إحالة املريض إىل التخصص املناسب حسب احتياجه و إبالغ السلطات القضائية إذا كانت
احلالة ينطبق عليها اإلبالغ اإللزامي

إذا اختذت املريضة موقفا عدائيا ،أرشح هلا أنك تسأل كل مرضاك هذه األسئلة وأنه ال يوجد يشء حمدد يف
حالتها دفعك إلجراء الفحص لكشف آلثار العنف.
l

ضمن بعض األسئلة األساسية بخصوص العنف األرسي يف أثناء تقييم احلالة الصحية العامة،
وأجعل تلك األسئلة يف استامرة الفحص الروتيني جلميع املرىض قبل دخول غرفة الطبيب.

استبعد مجيع أفراد األرسة واملرافقني خالل عملية الفحص (ولكن احتفظ باملمرضة معك) حيث أن
وجود املرافقني قد يدفع الضحية لالستجابة بحذر أو إنكار.
l
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إن عدم سؤالك عن احتامل التعرض للعنف قد يؤدي إىل عواقب صحية وخيمة قد تصل لوفاة
املريضة.

يتلخص دور مقدم اخلدمة لتحديد والتعرف عىل حاالت سوء املعاملة ،وكذلك مبارشة العالج الفعال
ورعاية املرىض فيام ييل:
l

ماذا عيل أن أفعل إذا اختذت
املريضة موقفا عدائيا أثناء
الفحص الكتشاف آثار
العنف؟

يف كثري من احلاالت ،قد تكون أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع تقديم املساعدة للضحية.

اخلصوصية أمر رضوري (انظر الصفحات التالية عن القضايا املتصلة باخلصوصية والكشف عن

اجلزء الثاين :املبادئ اإلرشادية للتعامل مع العنف القائم عيل النوع االجتامعي

كيف يمكنني توفري الوقت
للفحص ثم التدخل؟

آثار العنف)

ضمن األسئلة اخلاصة بتقييم العنف األرسي كجزء من استامرة التقييم الطبي و  /أو تقييم احلالة الصحية
العامة
l

l

اطرح األسئلة الستكشاف العنف األرسي أثناء إجراء الفحص الطبي .تأكد من عدم وجود
الزوج ،األطفال ،أو أحد من أفراد األرسة أو مريض آخرين خالل فرتة الفحص.

يمكن إحالة الضحية إىل اجلمعيات واملنظامت املجتمعية التي تدعم املعنفات  ،وقدم هلا قائمة
باملصادر القادرة عيل تقديم املشورة والدعم  ،أو دور اإليواء وغريها من اجلهات .جيب إعطاء
الضحية رقم اخلط الساخن للعنف القائم عيل النوع االجتامعي املتاح

انظر (امللحق شبكات اإلحالة رقم )10
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أنا ال أعرف كيف أسأل عن العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف األرسي)  .يف الواقع هو أمر
شخيص ،وأشعر بعدم االرتياح عندما أتطفل عىل خصوصية عواطف املريضة.

 ارشح للمريضة الغرض من طرح األسئلة حول العنف .ويمكن حتقيق ذلك عن طريق تعميم املشكلة من أجل توفريسياق أقل هتديدا خلصوصية املريضة.

 بني أن هذه األسئلة تطرح بشكل روتيني جلميع املرىض بسبب انتشار العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمناالعنف األرسي) وخطورته يف إحلاق الرضر بالضحايا.

 قد يكون الوضع غري مرحيا يف البداية ولكن باملامرسة سوف يصبح سهال وتأكد أن أمهية أكتشاف العنف القائم عيلالنوع االجتامعي (متضمنا العنف األرسي) سوف تساهم يف حتقيق األمان والصحة ملرضاك

ماذا لو كانت املريضة قد تعرضت
لإليذاء ورغم ذلك فهي تنفي
اإلساءة أو ترفض املساعدة؟

l

l

l

l

l

l

l

l
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جيب أن حترتم اختيار مريضتك ما إذا كانت ال تريد
اإلفصاح عن سوء املعاملة أو لطلب املساعدة.
إن حماولة التغايض عن عالقة مسيئة هو يف الغالب
أمر خطري بالنسبة لضحايا العنف األرسي.
وأيضا مع التغايض قد تكون هناك خماطر مالية
وأخري تتعلق بمكان اإلقامة وقد ال يتوافر مأوى
الطوارئ عىل الفور.
جيب مناقشة عوامل اخلطر املتزايد من سلوك العنف
مع املريضة .أخربها أن النساء هن أكثر عرضة
للرضر عندما تتواتر حوادث العنف األرسي أو
تتزايد شدهتا .
أخرب مريضتك أنه يف حالة رغبتها يف طلب يد
املساعدة مستقبال فإن ذلك سيظل متاحا .
دون مالحظاتك وعالجك يف السجل الطبي
اخلاص باملريضة مع التنبيه عيل متابعة احلالة عند أي
زيارة يف املستقبل.
يف أي زيارة تالية حاول الكشف عن مؤرشات
العنف القائم عيل النوع االجتامعي البدنية والنفسية
وأعرض مقرتحاتك ورأيك ملواجهة األمر
زودها ببطاقات حتوي معلومات عن مواجهة العنف
(حذرها من وقوعها يف يد املعتدي)

كيف أتعامل مع ضحية تفصح
طواعية عن العنف األرسي

l

l
l

l

أنصت باهتامم وتأييد وأظهر اقتناعك بصحة ما
تقوله مريضتك  .ربام تكون أنت الشخص األول أو
الوحيد الذي أخربته السيدة عن سوء املعاملة التي
تعرضت هلا.
اجتهد لتوفري العالج الطبي الالزم للمريضة.
ناقش خمتلف خدمات الدعم املوجودة مع الضحية
وأعطيها مطوية خطة السالمة العامة ( امللحق ،)14
أو وفر هلا اإلحالة إيل املكان املناسب .
إحالتك إىل اجلهات املناسبة تكون بناء عىل
احتياجات املريض مثل:
 منظامت وهيئات نابعة من املجتمع جهات املشورة املتخصصة اخلدمات القانونية اخلدمات الطبية -اخلدمات االجتامعية
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إذا كانت اإلساءة بالغة هلذه الدرجة،
أال كان من األجدر بالضحية
اإلفصاح عن سوء املعاملة وإهناء
العالقة؟

كيف يل أن أعرف أنه هو
املعتدي إذا كان ال يبدو عليه
ذلك؟

 lهل من املمكن أن يكون للناس ذوي املزاج السيئ
عند الغضب فرتات ال تبدو عليهم مظاهر العدوانية؟
______________________________

 lهل من املمكن لبعض النساء أال تبدو
عليهن عالمات التعرض للعنف وسوء املعاملة؟
______________________________

 lأذكر ثالثة أسباب تفرس ملاذا يتعمد الشخص
امليسء أال يظهر اجلانب السيئ ألشخاص آخرين غري
الضحية.

 lهل من املمكن أن ختجل الضحية من واقع أنه تم
االعتداء عليها؟ _____________________

____________________________ )1
____________________________ )2
____________________________ )3

 lهل من املمكن أن هيدد املعتدي الضحية
باإليذاء الشديد يف حال إفصاحها عن االعتداء؟
______________________________
 lهل من املمكن أن ختيش الضحية
من العواقب اخلطرية يف حالة هروهبا من
املعتدي ،مثل االنتقام واإليذاء اجلسدي،
وقلة املساعدة املالية أو نبذ أفراد املجتمع هلا؟
______________________________

امليسء لديه القدرة عىل أن يبدو لكثري من الناس كشخصية «رجل لطيف»  ،وهو مستمر يف اإلساءة إيل أقرب الناس إليه.
وقد ال يبدو عيل الضحية عالمات واضحة عىل سوء املعاملة أو أهنا قد ختفي عمدا األدلة خوفا من عواقب وخيمة .هذا
يوضح أمهية فحص املرىض بشكل نظامي الكتشاف العنف األرسي.

AVDR :¢üî∏e

 = Aأسأل املرىض عن التعرض لإلساءة
 = Vحتقق من صحة الرواية ،أقر بان اإلساءة خطأ جسيم ،أكد استحقاق الضحية للمساعدة
 = Dقم بتوثيق ما رأيته يف احلالة بحرفية وما أفصحت عنه الضحية
 = Rقم بإحالة الضحايا إىل املختصني
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نظرة عامة عىل التحديات التي متنع النساء من اإلفصاح
عن العنف القائم عيل النوع االجتامعي والعنف األرسي
عوامل تزيد من تعقيد
تشخيص العنف
األرسي

 lجهل الضحية معلومة
أن اإلساءة غري البدنية
أيضا متثل عنفا
 lتعتقد الضحية أن
سوء املعاملة ممارسة
مقبولة يف ثقافتها ويف
احلياة الزوجية
 lتعاطي الضحية
للمخدرات تثبط رغبتها
يف اإلفصاح عن العنف
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اخلوف من السلطات
القانونية

اخلوف عىل السالمة
الشخصية والضغط
من النظام الداعم
للضحية

بيئة ليست مواتية
لإلفصاح

اخلوف من الرشطة

 lالقلق حول جلب
العار لعائلتها وفقدان
دعمهم

 lعدم وجود نظام
للفحص الروتيني

l

 lخوف األم من إبعاد
األطفال عنها وفقداهنم
لرعايتها

 lالقلق حول نبذ
املجتمع هلا

 lانعدام اخلصوصية
لتواجد امليسء أو أحد
أفراد األرسة أثناء الفحص
 lانعدام اخلصوصية
للفحص يف غرفة االنتظار
 lعدم وجود تقييم ملا
وراء اإلصابات اجلسدية

اجلزء الثاين :املبادئ اإلرشادية للتعامل مع العنف القائم عيل النوع االجتامعي
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عدم وجود نظام للفحص
الروتيني

حوايل  ٪92من النساء اللوايت يتعرضن لسوء املعاملة جسديا ال تكشفن عنه طواعية لألطباء و ٪57
منهن ال تكشفن عن اإلساءة ألحد عيل اإلطالق.
تشري البحوث إىل أن الغالبية العظمى من املرىض اإلناث سوف تكشفن عن العنف األرسي إذا طلب
منها ذلك بطريق مبارش.
أثناء الفحص يستطيع الطبيب احلد من شعور الضحية بالعزلة وتوفري معلومات مفيدة حول حقها من أن
متتع بحياة خالية من سوء املعاملة.

انعدام اخلصوصية لتواجد
امليسء أو أحد أفراد األرسة
أثناء الفحص

كثريا ما يرافق أحد أفراد عائلة الضحية (مثل والدهتا) ،أو املعتدي أو أحد أفراد عائلته (مثل والدته
أو أخته) يرافق الضحية إىل مكان زيارة الطبيب .إن أعضاء األرسة أو أعضاء األرسة املوسعة يمكن
أن يسامهوا يف خلق بيئة تتغايض عن االعتداء ،وذلك يعقد أكثر قدرة الضحية عيل طلب املساعدة.
وإذا كان هؤالء الناس موجودين خالل الفحص ،فإن ذلك سيقلل من احتامل إفصاح الضحية عن
االعتداء .من املهم التحدث إىل كل مريضة يف خصوصية تامة بغرض إجراء فحص فعال للكشف عن
العنف املنزيل.

انعدام اخلصوصية للفحص
يف غرفة االنتظار

من غري املرجح أن تكشف ضحية العنف األرسي عن اإلساءة التي وقعت عليها إذا شعرت بعدم
االرتياح أو عدم األمان .إن اخلصوصية أثناء الفحص أمر رضوري.

عدم وجود تقييم ملا وراء
اإلصابات اجلسدية

إن غالبية مرىض العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي يرتددون عيل العيادة الطبية
ألسباب أخرى غري اإلصابات املتعلقة باإلساءة ،مثل الزيارة السنوية أو رعاية ما قبل الوالدة.
باإلضافة إىل العنف اجلسدي ،يمكن أن تكون طبيعة االعتداء عاطفية أو لفظية وجنسية أو مالية.
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القلق حول جلب العار لعائلتها وفقدان دعمهم

القلق من نبذها من قبل املجتمع

قد يكون هناك ضغطا كبريا من أفراد األرسة املبارشين أو
املمتدين عيل املرأة ملنعها من اإلفصاح عن االعتداء.

تلعب ضغوط املجتمع دورا هاما يف قرار املريضة عدم
اإلفصاح عن االعتداء .قد تتخوف الضحية أو ختجل
من رد فعل املجتمع جتاه العنف األرسي .كثري من النساء
يذهبن ملقدمي اخلدمات الطبية الذين يعرفهم املجتمع
وعيل صلة به.

بعض العوامل التي جيب وضعها يف االعتبار عند فحص
املريضة:
l

l

l

l

l

l
l

l
l

قد ال تدري املرأة أن ما تعرضت له يمثل جريمة
عنف ضد النساء

قد تري املرأة أن اإلبالغ عن إساءة املعاملة يعني
أهنا فشلت كزوجة وأم ألن دورها هو احلفاظ عىل
كيان األرسة مهام كلفها ذلك.
قد ختشى املرأة العار ونبذها من املجتمع هي
وعائلتها.

قد ختشى املرأة فقدان الدعم العاطفي واملايل
إذا أفصحت عن سوء املعاملة أو تركت زوجها
املعتدي.

ربام تعتقد أنه ال ينبغي مناقشة القضايا اخلاصة مع
الغرباء.

بعض العوامل التي جيب وضعها يف االعتبار عند فحص
املريضة:
l

l
l

l

l

ربام ال تكون أخربت أرسهتا عن سوء املعاملة.

قد يتواجد أحد أفراد األرسة أثناء زيارة الطبيب،
مما يعوق عملية اإلفصاح.

l

بعض األرس قد تتغاىض بل وتشارك يف االعتداء.

بعض أفراد املجتمع قد ينكرون انتشار العنف
األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي
قد ختيش املرأة جلب العار ملجتمعها.

طبيب سبق التعامل معه من نفس املجتمع قد يثبط
عزمها يف اإلبالغ عن سوء املعاملة.
يف بعض الثقافات ،ينظر لسمعة األرسة واملجتمع
كيشء أكثر أمهية من احتياجات الفرد.

ربام ال تفصح عن االعتداء خوفا من فقدان النظام
الداعم هلا (عائلتها وأصدقائها).
ربام ختشى أن يتخيل عنها املجتمع إذا سعت إيل
ترك زوجها

سوء فهم النص الديني قد يقنن سوء املعاملة.

¬H ΩÉ«≤dG ∂æµÁ …òdG Ée
أفحص املريضة التي تعرضت للعنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي يف خصوصية تامة وعدم االستعانة
بأفراد العائلة أو األصدقاء أثناء االستامع لقصتها.
أكد للمريضة حرصك عيل حقها يف الرسية.
قدم رقم اخلط الساخن للعنف ضد النساء واملعلومات اخلاصة بجهات اإلحالة  ،داخل أو خارج جمتمعها وهذا يتوقف
عىل أهيام تفضل.

48

اجلزء الثاين :املبادئ اإلرشادية للتعامل مع العنف القائم عيل النوع االجتامعي

»YÉªàL’G ´ƒædG »∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dGh …ô°SC’G ∞æ©dG ¢ü«î°ûJ ó«≤©J øe ójõJ πeGƒY
عدم وعي الضحية أن
اإلساءة غري البدنية أيضا
متثل عنفا أرسيا

العديد من ضحايا العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي ال يدركون أهنم يف عالقات
مسيئة ،السيام يف غياب إصابات جسدية خطرية.

ما يمكنك القيام به
l

l

تعتقد الضحية أن العنف
هو جزء مقبول يف الثقافة
املجتمعية أو احلياة الزوجية

صادق عيل صحة ما ترويه الضحية وطمئنها بأنك تستطيع تفهم مشاعرها وردود أفعاهلا.

يعتقد الكثري من النساء أن موقفهن كضحايا للعنف األرسي هو جزء طبيعي من ثقافتهن أو حياهتن
الزوجية.

ما يمكنك القيام به
l

l
l

الضحية ،التي تم االعتداء
اجلنيس عليها  ،من غري
املرجح أن تسعى إيل العناية
الطبية

عرف املريضة باختصار باألشكال غري املادية من العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع
االجتامعي.

أرشح للضحية أن العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي هو مشكلة عاملية تؤثر
عىل الناس من مجيع الثقافات.

أكد عىل أنه ال أحد يستحق أن يساء إليه ،بغض النظر عن ثقافته.

أخرب الضحية بأن العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي هو ضد القانون يف
مرص.

اجلنس باإلكراه هو عامل خطر مستقل لقتل النساء .تشري البحوث إىل أن العديد من النساء يتعرضن
لالغتصاب يف إطار األرسة .هناك عالقة بني العنف األرسي والنشاط اجلنيس القرسي.
بشكل عام ،النساء الاليت تم االعتداء عليهن من قبل أشخاص يعرفوهنن هن أقل احتامال يف طلب
احلصول عىل املساعدة من هؤالء الاليت تم االعتداء عليهن من قبل غرباء.

ما يمكنك القيام به
l

تعاطي الضحية ملواد خمدرة
يقلل من احتامل طلبها
للمساعدة

العديد من الضحايا ال يفصحن عن االعتداء اجلنيس إما بسبب اخلجل أو ألهنم يرون أن هذا عامة
جزء من العالقة املسيئة .بعض النساء ينظرون للنشاط اجلنيس امليسء كأحد متطلبات الزواج.
لذلك ،إذا تم اكتشاف حالة عنف أرسي ،فيجب تقييم املريضة الحتامل تعرضها العتداء جنيس،
والعكس بالعكس.

بعد احلادثة األويل من العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي ،تصبح الضحية تسع مرات
أكثر عرضة لتعاطي املخدرات من النساء غري املعنفات .ويمكن تفسري ذلك بأنه نوع من التطبيب الذايت؛
أو طريقة للتعامل مع الصدمة بعد التعرض لإليذاء .كثري من النساء يعانني من العنف األرسي والعنف
القائم عيل النوع االجتامعي وتعاطي املواد املخدرة عىل حد سواء ويشعرن بأن لدهين عدد قليل من األماكن
يمكنهن الذهاب إليها حيث يتم التعرف عىل مشاكلهن املشرتكة وفهمها والتعامل معهن عىل نحو رحيم.

ما يمكنك القيام به
l

l

التقييم الحتامل العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي عند التعامل مع مرىض
لدهيم مشكلة تعاطي املواد املخدرة والعكس بالعكس.
ضامن أن كال من مريض العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي وتعاطي املخدرات
يتم التعامل معهم من خالل برنامج معاجلة متكاملة.
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l

l

تنفيذ الفحص املنظم للعنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي يف احلاالت
التي حيتمل فيها حدوثه.

l

ضامن اخلصوصية أثناء فحص املرىض.

l

ضامن عدم تواجد امليسء أو أحد أفراد األرسة مع املريض أثناء الفحص.

l

ضغوط النظام االجتامعي عيل الضحية قد تؤثر سلبا عىل أمكانية اإلفصاح عن العنف.

l

القلق حول جلب العار للعائلة أو فقدان دعمهم قد حتول دون إفصاح الضحية عن
العنف األرسي والعنف القائم عيل النوع االجتامعي.

l

بعض أفراد األرسة قد تتغاىض وحتى تشارك يف االعتداء.

l

القلق حول النبذ من قبل املجتمع قد حيول دون اإلفصاح.

l

قد ختيش املجني عليها من السلطات القانونية مثل الرشطة.

l

قد خيشى الضحايا حرماهنن من رعاية األطفال.

l

جيب تقييم املرىض جلميع أنامط سوء املعاملة بدال من جمرد عالج اإلصابات جسدية.

l

إذا كان ذلك مناسبا ،جيب إبالغ املريضة بأنواع اإلساءة غري املادية.

l

جيب إبالغ املريض أن العنف ضد النساء هو أمر غري مقبول وخمالف للقانون.

l
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جيب عيل الطبيب خلق بيئة تساعد عيل اإلفصاح عن العنف األرسي والعنف القائم عيل
النوع االجتامعي

جيب إحالة الضحية إىل املكان املناسب ،داخل أو خارج جمتمعها ،اعتامدا عىل ما تفضله
هي.
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äÉjƒàëŸG
l

إرشادات التعامل مع احلالة خطوة بخطوة

l

تكتيكات السيطرة والعالمات اإلكلينيكية الدالة

l

متى تضع يف االعتبار احتامل وقوع عنف أرسي حتى لو كانت املريضة مل تفصح عن اإلساءة

l

نموذج الستامرة كشف للحاالت املشتبه فيها

l

استامرة التاريخ والفحص الطبي

l

أداة تقييم مدي التعرض خلطر جسيم

l

خطة السالمة

اجلزء الثالث :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع العنف األرسي

…ô°SC’G ∞æ©dG ™e πeÉ©àdGh º««≤à∏d äGhOCGh ájOÉ°TQEG ÇOÉÑe
تم تصميم اإلرشادات التالية ملساعدة العاملني يف املجال الطبي يف عالج ضحايا العنف األرسي :
 )1مقابلة املريض يف خصوصية تامة.أطلب برفق من املرافقني سواء كان الزوج  ،اجلريان أو أحد أفراد العائلة مغادرة مكان الفحص.
أحذر من سؤال املريضة حول العنف األرسي يف وجود املعتدي،أو من يشتبه أن يكون معتدي أو أفراد األرسة اآلخرين فإن ذلك قد يضع
املريضة يف خطر شديد.
 )2أظهر قدرا من االهتامم واالحرتام للمريضة ورصح هلا بضامن رسية أي معلومات مقدمة.
 )3أبلغ املريضة بخطوات الفحص الكتشاف العنف األرسي وأطلب من املريضة مبارشة اإلفصاح عام إذا كانت اإلصابات أو الشكاوي
هي نتيجة لسوء املعاملة من قبل شخص تعرفه.
 )4إذا تم اإلفصاح عن العنف األرسي ،فتواصل مع الضحية وطمأهنا بأهنا ليست وحدها ،وليست مسئولة عام حدث هلا من إساءة ،وأن
العون متاح.
 )5قم بأخذ التاريخ املريض للحالة وإجراء فحص طبي شامل ،مع االختبارات املعملية املناسبة واألشعة السينية .إذا كان مدى أو نوع
اإلصابة ال يتفق مع التفسري الذي تقدمه املريضة ،فدون ذلك يف ملف املريضة الطبي .ينبغي طرح أسئلة للحصول عىل معلومات حول
موقع وسبب اإلصابة فربام تدل عىل العنف األرسي .أسأل عن التفاصيل ووثق ما حتصل عليه من معلومات باستخدام كلامت املريضة
نفسها .أحتفظ بالنتائج يف استامرة التاريخ والفحص مضمونة الرسية ودون احلالة يف سجل حاالت العنف القائم عيل النوع االجتامعي
باملستشفي .8يقرتح أن حتوي كل سجالت أقسام الطوارئ جزءا للعنف األرسي.

أمثلة عيل دقة ووضوح التسجيل:
«لقد ألقي كوب الشاي يف وجهي» أفضل من «كنا نتناقش ثم خرجت األمور عن نطاق السيطرة».
«قالت املريضة أن زوجها ،عادل إبراهيم ،قام برضهبا باحلزام « أفضل من «تم االعتداء عليها»
 )6اطلب من الضحية احلفاظ عىل األدلة املادية .كحقيبة ممزقة أو مالبس ملطخة بالدم أو سالح مستخدم.
يويص بتطبيق ما ييل :عيل كيس ورقي سجل اسم املريضة وتاريخ واسم الشخص الذي مجع األدلة .احتفظ باألدلة يف مكان مؤمن بقفل
حتى يتم تسليمها إىل الرشطة ،أو الطب الرشعي .الرجوع إىل بروتوكول االعتداء اجلنيس للحصول عىل معلومات مجع األدلة.
ملحوظة :يستطيع مقدمي اخلدمة الصحية بوزارة الصحة والسكان القيام هبذا الدور إذا تم تدريبهم عىل برنامج « فحص الطب الرشعي
لضحايا االعتداء اجلنيس ( – )SAFEيقوم بالتدريب إدارة الطب الرشعي يف وزارة العدل ويتضمن التدريب مجع األدلة اجلنائية ولقد
أوصت بذلك اللجنة العليا املسئولة عن وضع الربوتوكول الطبي للعنف بسبب النوع االجتامعي (التي تضم ممثلني لوزارة العدل )
وأوصت بالتصديق عيل ذلك من قبل وزارة الصحة والسكان يف مرص
 )7ساعد الضحية يف تقييم السالمة الفورية وسالمة األطفال .احرتم وتقبل تقييم الضحية للوضع .قدم للضحية مطويات خطة السالمة
ومصفوفة تقييم سالمة املريض ( امللحق  ) 14إذا كان ذلك مناسبا ،أخرب املريضة أن من حقها التقدم ببالغ للرشطة .أخرب املريضة أن
الرضب يعترب جريمة يف نظر القانون وأن املساعدة متاحة .إذا اختذت املريضة قرارا فقدم هلا الدعم املناسب.
 )8شجع املريضة عىل االتصال بربامج ومنظامت مكافحة العنف األرسي املحيل أو اخلط الساخن للعنف األرسي ((08008883888
املجلس القومي للمرأة أو  ).)01126977444 - 01126977333 - 01126977222وزارة الداخلية إدارة مواجهة العنف ضد
املرأة.
 )8تسجيل حاالت العنف القائم عيل النوع االجتامعي :يتم التسجيل بدون أسامء يف سجل خاص بناء عىل كود ترقيم تسلسيل هبدف تتبع حاالت العنف بسبب
النوع االجتامعي ،واإلحالة وتقديم اخلدمات .ووفقا لتوصيات اللجنة العليا لوضع الربوتوكول الطبي للعنف بسبب النوع االجتامعي فيجب دمج هذا السجل
ليتكامل مع نظام التسجيل باملستشفيات وجاري التصديق عليه من قبل وزارة الصحة والسكان يف مرص
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 )9وفر املعلومات حول جهات اإلحالة اإلضافية مثل تقديم املشورة النفسية  ،واملأوى ،وجمموعات الدعم واملساعدة القانونية يف املجتمع.
أكد عيل الرسية.
 )10أجعل سالمة الضحية هدفا أساسيا من كل التدخالت .ومن املرجح أن تكون الضحية أفضل حكم يستطيع تقدير ما هو آمن بالنسبة
هلا .إذا كان من الرضوري متابعة احلالة لعمل فحوصات أخري أو اختبارات معملية أو وصفات طبية ،فاطلب ذلك مبارشة من الضحية
طاملا يمكن حتقيقه بأمان ،أو أقرتح عليها الطريقة املناسبة واآلمنة لتلبية ومتابعة احتياجات الرعاية الطبية.
 )11تشمل الرعاية الطبية النموذجية لضحية االعتداء اجلنيس إعداد شهادة طبية .وتعترب هذه الشهادة وثيقة هامة للميض يف مزيد من
اإلجراءات القانونية( .يرجى الرجوع إىل امللحق  4الشهادة الطبية والقواعد املنظمة هلا )
 )12طبق مبدأ اإلبالغ اإللزامي للرشطة أو اجلهات القضائية عندما تشري طبيعة اإلصابة إيل فعل إجرامي – طبقا لقانون اإلجراءات
اجلنائية املرصي  -املادة  25و  26عن اإلبالغ اإللزامي بواسطة املوظفني العموميني املدنيني (ملحق اإلطار الترشيعي وحق اإلبالغ )
á«µ«æ«∏cEG πF’Oh Ö«dÉ°SCG

أساليب السيطرة قد تظهر يف األشكال التالية:
األساليب (تكتيكات)
االعتداء اجلسدي
l

العض

l

اإلمساك بعنف

l

الرضب  -اخلبط

l

الدفع العنيف

l

الرفس

l

الصفع

l

القذف بأشياء

l

الطعن ،الخ

l

حجب الدواء ،والرعاية الطبية ،واملعدات الطبية ،والتغذية

l

إجبار استخدام الكحول أو املخدرات األخرى

l

ممارسات تقليدية ضارة  :ختان اإلناث

مظاهر دالئل إكلينيكية
l
l
l
l
l
l
l
l
l

كدمة (كدمات)

التمزيق ،وغالبا للذراع أو الوجه
الصداع

القلق

املبالغة يف التنفس العميق

ارتفاع ضغط الدم
آالم يف الصدر
األمل املزمن

أثناء احلمل

 -إصابة البطن والثديني واألعضاء التناسلية

 -النزف ،بام يف ذلك فصل املشيمة

 -متزق الرحم

 -اإلجهاض  /والدة جنني ميت

 -الوالدة املبكرة

 -متزق األغشية قبل األوان

l
l
l
l

التأخر يف احلصول عىل رعاية ما قبل الوالدة

تكرار التخلف عن مواعيد الكشف

عدم احلضور إيل جلسات التوعية ما قبل الوالدة
سوء التغذية

 lاالستمرار يف استخدام السجائر واملخدرات و  /أو الكحول
أثناء احلمل
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إساءة النفسية
l

االكتئاب

l

l

تدمري املمتلكات

القلق

l

l

التهديد بإحلاق األذى بالنفس أو الضحية

ارتفاع ضغط الدم

l

l

إلقاء اللوم عىل الضحية

توتر العضالت املزمن

l

l

التهديد باإلصابة أو القتل أو جرح أو قتل احليوانات األليفة

املرض النفيس

l

التفكري يف االنتحار

l

التفكري يف القتل

l

تعاطي املخدرات

 lغرس ،أو حماولة لغرس اخلوف من خالل السخرية أو إذالل
الضحية

العنف اجلنيس
 lإجبار أو حماولة إجبار عيل القيام بأي نشاط جنيس دون
موافقة

l

األمراض املنقولة جنسيا

l

 -االغتصاب واللواط ،واهلجامت عىل أعضاء اجلسم اجلنسية

فريوس نقص املناعة البرشية

l

حاالت احلمل املتعدد

 ممارسة اجلنس غري املحمي -ممارسة اجلنس مع اآلخرين

 lإصابات أثناء احلمل ،وعادة ما تكون حول البطن والصدر
واألعضاء التناسلية

 -البغاء القرسي

l

اإلجهاض العفوي

 -سلوك جنيس مهني ورصيح جتاه الضحية

l

إصابات االعتداء اجلنيس

 تصوير  /عرض مشاهد جنسية رصحية أو صور واستخدامهاضد الضحية

l

االكتئاب

l

القلق

l

حماوالت لتقويض احلياة اجلنسية للشخص

 التعامل مع الرشيك بطريقة مهينة جنسيا انتقاد األداء اجلنيس واجلاذبية اجلنسية اهتامات باخليانة الزوجية االمتناع عن املعارشة اجلنسيةاإلساءة االقتصادية
 lجعل ،أو حماولة جلعل الشخص معتمد ماليا عيل مصدر
السلطة

l

االكتئاب

l

القلق

l

الصداع النصفي  /الصداع

 lالرتدد يف أخذ مواعيد لفحوص إضافية ،أو قبول الوصفات
الطبية الالزمة

57

الدليل اإلرشادي والربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

العنف العاطفي
l

االكتئاب

 -االنتقاد املستمر

l

القلق

 -احلط من قدر الشخص

l

ارتفاع ضغط الدم

 -الشتائم

l

توتر العضالت املزمن

 -األسامء القبيحة

l

تعاطي املخدرات

 -الصمت املطبق

l

التفكري يف االنتحار

 -التالعب باملشاعر  /العواطف

l

األفكار القاتلة

 -كرس الوعود

l

املرض النفيس

إضعاف ،أو حماولة لتقويض القيمة الذاتية للشخص

l

 ختريب كيان األبوة واألمومة أو العالقة مع األطفال -التهديد بإحلاق األذى ،وقتل أو اختطاف األطفال

*** مالحظة :أي الظروف القائمة من قبل يمكن أن تتفاقم
بسبب العنف األرسي

 -استخدام زيارة الطفل ملضايقة الضحية

äÉeÓ©dG øe …CG ßMƒd GPEG …ô°SCG ∞æY »g ádÉ◊G ¿CG ¢VGÎaG ∂æµª«a …ô°SC’G ∞æ©dG øY á°†jôŸG í°üØJ ⁄ GPEG
:á«dÉàdG
l

إصابات الوجه والعنق واحللق والصدر والبطن أو األعضاء التناسلية

l

دليل عىل االعتداء اجلنيس؛ إصابات املهبل  /الرشج

l

إصابات يف ناحيتي اجلسم أو منترشة

l

اإلصابات أثناء احلمل

l

طول الفرتة بني اإلصابة وطلب العالج

l

إصابات متعددة يف مراحل خمتلفة من الشفاء

l

اإلصابات ال تتفق مع التفسري املريض

l

االستخدام املتكرر للخدمات بقسم الطوارئ

l

تاريخ لإلصابة متكرر بسبب صدمات

l

أعراض األمل املزمن مع عدم وجود مسببات واضحة

l

شكاوى نفسية أو عاطفية املتكررة

l

التفكري يف االنتحار أو حماوالت االنتحار

l

وجود رشيك مفرط اليقظة أو عدواين يرافق املريض

l

تبدو املريضة خوفا من مرافقها

طبقا آلراء السادة مستشاري وزارة العدل ومصلحة الطب الرشعي يف مجهورية مرص العربية فإن حاالت اإلبالغ اإللزامي تنطبق عيل
أي اعتداء بدين تسبب يف جرح أو إصابة وينبغي اإلبالغ عنها بواسطة مقدم الرعاية الصحية ويظل للمصاب وحده حق رفع الدعوي
اجلنائية.
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(هذا االستطالع من املمكن استخدامه من خالل مقابلة مع املريضة )

«ألن العديد من الناس يعانون من العنف من جانب شخص مقرب إليهم  ،عليك أن تسأل مرضاك األسئلة التالية .فنحن نعتقد أن أحدا
ال ينبغي أن يعاين من سوء املعاملة .هناك أشياء يمكن ملقدمي الرعاية الصحية القيام هبا ملساعدة الناس الذين يتعرضون لالعتداء».
 )1هل تشعر بعدم باألمان مع أي شخص يعيش معك باملنزل أو يتواجد بشكل منتظم يف
منزلك؟
 )2خالل العام املايض ،هل قام شخص مقرب لك بأحد األفعال التالية:

نعم

ال

أ) الرضب والصفع والركل ،أو الدفع أو غري ذلك مما سبب أذى جسدي لك؟

ب) حاول السيطرة عيل ترصفاتك مثل التحكم يف من ترى؟ إيل من تتحدث؟ أين ذهب؟ أو
ما ماذا ترتدي؟
ج) أجربك أن تفعل شيئا كنت ال تريد أن تفعل؟
د) منعك من الترصف أو الوصول لكل املارد املالية؟

هـ) منعك من الوصول إىل الوثائق الشخصية والقانونية اخلاصة بك؟

و) هددك؟

ز) خوفك؟

ح) عزلك عن األهل واألصدقاء؟

ط) انتقدك باستمرار ،نعتك بألفاظ سيئة ،أو حط من قدرك؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فام هي عالقة هذا الشخص بالتحديد بك؟

 )3خالل العام املايض ،هل أجربك شخص ما عيل ممارسة أي نشاط جنيس أنت ال ترغبه؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فام هي عالقة هذا الشخص بالتحديد بك؟

 )4هل أنت خائفة من زوجك ،الزوج السابق أو أي شخص آلخر يعيش يف منزلك؟
إذا أجاب املفحوص ب «نعم» عىل واحد من األسئلة  1،2،3أو  ،4نسأل:

 )5هل ترغب:

أ) يف مناقشة الوضع اخلاص بك مع شخص لديه خربة يف هذه املسائل؟

ب) أي معلومات إضافية عن العنف املنزيل؟

تعليقات_______________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________
جهة اإلحالة إيل( :مركز)
_____________________________________________________________________________
خطة املتابعة:
_____________________________________________________________________________
تم استكامل االستطالع بواسطة  __________________________ :توقيع___________________ :
التاريخ_____________ :
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)(لضحايا العنف األرسي والعنف اجلنيس
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يمكن استخدام هذه األداة من قبل مقدم اخلدمة الصحية أومن قبل الضحية
من خالل األبحاث التي أجريت بعد وقوع جرائم القتل وجد أن هناك ارتباطا بني العديد من عوامل اخلطر يف جرائم القتل التي حتدث
يف سياق العنف ضد النساء وطبيعة العالقة املسيئة  .ال يمكننا التكهن بام سيحدث يف حالتك ،ولكن نود منك أن تكون عىل بينة من خطر
القتل يف حاالت الرضب الشديد .الرجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية لنرى إيل أي مدي تنطبق العديد من عوامل اخلطر لوقوع اجلريمة عىل
الوضع اخلاص بك.
يرجى وضع عالمة نعم أو ال لكل من التايل».هو» يشري إىل زوجك ،الرشيك ،الزوج السابق ،أو ملن هو حاليا يقوم بإيذائك جسديا.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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هل ازدادت شدة العنف وتكرر خالل العام املايض؟

هل سبق يف أي وقت مىض أن استخدم سالحا ضدك أو هددك بسالح ما ؟

هل سبق يف أي وقت مىض أن حاول خنقك؟
هل هو يمتلك سالحا؟

هل سبق يف أي وقت مىض انه اضطرك ملامرسة اجلنس عندما كنت ال ترغبني يف القيام
بذلك؟
هل هو يستخدم العقاقري؟ أو املخدرات ،مثل حبوب السعادة أو ترامادول ،والربشام،
البودرة« ،احلشيش» ،أو احلبوب املنومة ؟

هل هددك بالقتل و  /أو هل تعتقدين انه قادر عىل قتلك؟

هل هو سكران كل يوم أو كل يوم تقريبا؟

هل هو دائم السيطرة عىل معظم أو كل نشاطاتك اليومية؟ عىل سبيل املثال :هل خيربك من
يمكن أن تصادقيه  ،كم من املال يمكنك أن تأخذي معك أثناء التسوق ،أو متى يمكنك أن
تأخذي السيارة؟ (إذا كان حياول ،ولكن مل تسمحي له بذلك فعلمي هنا)____ :
هل سبق وتعرضت للرضب من قبله عندما كنت حامل؟ (إذا مل تكوين حامال من قبل علمي
هنا )___ :

هل هو غيور ويامرس الغرية دائام بعنف قوال أو فعال؟
هل سبق لك أن هددت أو حاولت االنتحار؟

هل سبق يف أي وقت مىض أن هدد هو أو حاول االنتحا؟

هل هدد بإحلاق الرضر بأطفالك؟
هل لديك طفل ليس هو أبوه؟

هل هو عاطل عن العمل؟

هل تركته خالل العام املايض؟ (إذا كنت مل تعييش معه فعلمي هنا_)

هل تتبع خطواتك أو جتسس عليك أوترك هتديد عيل ورقة أو هدد بتدمري املمتلكات اخلاصة
بك ،أو حاول االتصال بك عندما كنت ال تريد ذلك؟
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l

اتصل بالرقم (122رشطة النجدة) إذا كنت يف خطر أو قد ترضرت من زوجك أو ممن يرضك جسديا.

l

أويص اجلار أو الصديق باالتصال  122نيابة عنك إذا سمعوا أصواتا مشبوهة قادمة من منزلك.

l

علموا أوالدكم استخدام اهلاتف الستدعاء الرشطة.

l

علموا أوالدكم للذهاب إىل مكان آمن أثناء حادث عنف ،عىل سبيل املثال غرفة النوم أو منزل أحد اجلريان.

l

مجع الوثائق اهلامة ،بام يف ذلك:
 الرقم القومي أو جوازات السفر (بالنسبة لك وألطفالك) عقد الزواج وشهادات امليالد سجالت التحصني واملدرسة لألطفال رخصة القيادة تفاصيل حساب البنك -بطاقة التأمني الطبي

l

احلفاظ عىل هذه الوثائق يف مكان آمن ويمكن الوصول إليه عىل الفور.

l

احتفظ بالصور العائلية (بام يف ذلك صور للمعتدي) وغريها من األغراض الشخصية

l

إخفاء بعض املال ،بطاقة الرصاف اآليل ،ومفاتيح احتياطية ،واألدوية و حقيبة معبأة بالرضوريات بالنسبة لك وألطفالك.

l

حتديد مكان للبقاء يف حالة الطوارئ.

l

معرفة موقع مركز الرشطة القريب.

l

أحفظ عن ظهر قلب بعض أرقام الطوارئ اخلاصة بالعنف املنزيل مثل اخلط الساخن ( /انظر امللحق).

l

وثق االنتهاكات التي ارتكبت ضدك ؛ احلصول عىل نسخ من التقارير الطبية والرشطة.،

l

احلصول عىل أمر محاية وإعطاء نسخة منه إىل قسم الرشطة املحيل اخلاص ومدرسة األطفال.

65

الدليل اإلرشادي والربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

»FGóàHG »HÉ°UEG ôjô≤J
(امللحق )4
) ..................................................................
.......................................
/

).

(
:

( ...................................................
/

........................

/.......

/

...............................................
...............

..............
/

:

/
......................

...........

.........................................................

....................
.

/

...............

:
/...................

/

:

:

................................................................................................
/.........

................
:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
:
................

.....................
................

.....................

.....................

........................

........................................................................................................
:
....

:

.....

......

................................
)

:

.......

......

.....

......................
(.........

............

.....

....................................................................................................
:

...................

............

.............................................

.......................................................
)
/
]

.....

(
)

.........

.....

.....

.......

[ .........

........................................................................................................

66

اجلزء الثالث :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع العنف األرسي

:
....................
.............

.......................
........

..............

...........

.......................................................................................................
.......................................................................
............................................................................................................................
.

..............

«هذا النموذج تم تصميمه وتطويره بواسطة االستاذة الدكتورة دينا شكري  ،أستاذ ورئيس قسم الطب الرشعي والسموم بكلية الطب -
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»°ùæ÷G ∞æ©dG/ÜÉ°üàZ’G ä’ÉM ™e
äÉjƒàëŸG
l

مقدمة

l

االستعدادات الالزمة لتقديم الرعاية الطبية املناسبة لضحايا االغتصاب

l

خطوات التعامل اإلكلينيكي مع شخص تعرض لالعتداء اجلنيس
 اخلطوة  - 1إعداد الضحية للفحص اخلطوة  - 2أخذ التاريخ اخلطوة  - 3مجع أدلة الطب الرشعي اخلطوة  - 4القيام بالفحص البدين والتناسيل اخلطوة  - 5وصف العالج اخلطوة  - 6تقديم املشورة للمريضة -اخلطوة  - 7متابعة رعاية الناجني/الناجيات

l

رعاية األطفال الناجني من اعتداءات جنسية

املكونات األساسية للرعاية الطبية بعد االغتصاب أو االعتداء اجلنيس هي:
l

توثيق اإلصابات

l

مجع أدلة الطب الرشعي

l

عالج اإلصابات

l

التقييم خلطر األمراض املنقولة جنسيا والرعاية الوقائية

l

التقييم ملخاطر احلمل والوقاية منه

l

الدعم النفيس واملشورة واملتابعة

l

اإلحالة واإلبالغ للسلطات القانونية

اجلزء الرابع :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع حاالت االغتصاب/العنف اجلنيس

áeó≤e
يعترب االغتصاب أو االعتداء اجلنيس جتربة قاسية ،عاطفيا وجسديا عىل حد سواء .ولألسف فإن الضحايا قد تعرضوا لالغتصاب من قبل
عديد من الناس يف عدة ظروف خمتلفة؛ إن الضحايا/الناجيات قد تعرضن لالغتصاب من قبل الغرباء واألصدقاء واآلباء واألعامم أو
أرسهتن أو يف زيارة األصدقاء.
غريهم من أفراد األرسة؛ إهنن قد تعرضن لالغتصاب بينام كن يعملن يف احلقل ،أو يف دورات املياه  ،يف ّ

إهنن قد تعرضن لالغتصاب من قبل واحد ،اثنني ،ثالثة أشخاص أو أكثر ،من الرجال أو الصبيان ،أو حتى من قبل النساء .إهنن قد تعرضن
لالغتصاب مرة واحدة أو عدة مرات عيل مدار أشهر .قد يكون الناجون من النساء أو الرجال ،والفتيات أو الفتيان؛ لكن غالبا ما تكون
النساء والفتيات هن الضحايا ،واجلناة يف أغلب األحيان هم رجال.
يتفاعل الناجون بطرق متعددة وخمتلفة ملثل هذه الصدمة؛ ويتحدد ما إذا كان رد فعلهم عيل آثار الصدمة طويل األمد أو قصري طبقا لكيفية
التعامل معهم عندما يطلبون املساعدة .ومن خالل سعيهم للعالج الطبي فإن الناجني يقرون بأن رضرا ماديا وعاطفيا قد حدث بالفعل.
وهم عىل األرجح لدهيم خماوف تتعلق بصحتهم.
يستطيع مقدم اخلدمة الصحية أن يتعامل مع اهتاممات الناجني ويقدم هلم املساعدة والعون ليضعوا أقدامهم عيل أويل خطوات الشفاء
وذلك من خالل توفري الرأفة والرعاية الطبية املتكاملة والعالية اجلودة ،وجعل احتياجات الناجني واهتامماهتم اخلاصة هي حمور الرعاية
واخلدمات  ،وكذلك إدراك أن الظروف اخلاصة قد تؤثر عىل نوعية الرعاية املقدمة.
ويعترب االغتصاب أكثر أشكال العنف اجلنيس فداحة .بل ويعترب مشكلة صحية عامة وانتهاكا حلقوق اإلنسان .مجيع األفراد ،بام يف ذلك الضحايا
احلقيقيون واملحتملون للعنف اجلنيس ،حيق هلم احلصول عىل احلامية واالحرتام الكامل لكل حقوقهم اإلنسانية  ،مثل احلق يف احلياة واحلرية
واألمان عىل النفس ،واحلق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة الغري إنسانية  ،والقاسية أو املهينة ،وكذلك احلق يف الصحة .يتعني عىل احلكومات
االلتزام قانونا باختاذ مجيع التدابري املناسبة ملنع العنف اجلنيس وضامن توفري خدمات صحية عالية اجلودة معدة للتصدي للعنف اجلنيس  ،خدمات
متاحة للجميع ويف متناول اجلميع .جيب عىل مقدمي الرعاية الصحية احرتام احلقوق اإلنسانية ألي شخص قد تعرض لالغتصاب.

?ÜÉ°üàZ’G ÉjÉë°†d áÑ°SÉæŸG á«Ñ£dG ájÉYôdG Ëó≤àd áeRÓdG äGOGó©à°S’G »g Ée
إن مجيع منافذ اخلدمة الصحية جيب أن تتخذ كافة االستعدادات لالستجابة بدقة ورمحة لألشخاص الذين تعرضوا لالغتصاب  /االعتداء
اجلنيس .جيب أن تكون الرعاية الطبية لضحايا االغتصاب متوفرة ضمن اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني يف مجيع املستويات .ينبغي عىل
النظام الصحي و املؤسسات الصحية ضامن أن مقدمي الرعاية الصحية (أطباء ومساعدون  ،وممرضات ،الخ) قد تلقوا التدريب املناسب عىل
تقديم الرعاية املناسبة وتوفري ما يلزم هلا من املعدات واالحتياجات .كام ينبغي إعطاء اإلناث من مقدمي الرعاية الصحية أولوية يف التدريب،
ولكن عدم وجود مقدمي خدمة إناث مدربات ال ينبغي أن يمنع تقديم اخلدمات الصحية وتوفري الرعاية لضحايا االغتصاب/العنف اجلنيس.
ونحن بصدد إنشاء هذه اخلدمة ،فإن كثري من املسائل والقضايا جيب أن يتم معاجلتها ،كام جيب االتفاق واملصادقة عيل جمموعة من اإلجراءات
القياسية واإلجابة بدقة عيل األسئلة التالية.

( ? ÜÉ°üàZ’G ä’ÉM ájÉYQ øY »∏ëŸG ™ªàéŸG ¬aô©j ¿CG Öéj …òdG Éeرفع الوعي عيل كافة املستويات)
إن رفع وعى املجتمع املحىل حول نوعية اخلدمات التي تقدم وأماكن تقديمها يساعد يف االستفادة من هذه اخلدمات .لذا فمن الرضوري
أن تتوفر للمجتمع املحىل املعلومات التالية :
 )1ما هي اخلدمات الطبية املتوفرة لضحايا االغتصاب ؟

 )2ما مدي استفادة ضحايا االغتصاب من هذه اخلدمات ؟
 )3أين يمكن تلقي هذه اخلدمات ؟

 )4من املهم حضور ضحايا االغتصاب للرعاية الطبية فورا

 )5جيب عىل ضحايا االغتصاب عدم االستحامم أو تغيري املالبس أو متشيط الشعر قبل احلضور للكشف الطبي ,وكذلك عدم التبول أو
التربز أو مضمضة الفم (ما أمكن ذلك )
 )6بث الثقة لضحايا االغتصاب يف وجود اخلدمات وأهنا حترتم رسية وكرامة الضحية.

 )7توضيح أن اخلدمة متاحة طوال اليوم بل واألفضل حتديد أهنا متاحة  24ساعة  7 /أيام يف األسبوع
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l

l

l

l

الضامنات القانونية واألمنية يف مرص ضد العنف اجلنيس (يرجى الرجوع إىل اجلزء األول «نظرة عامة ومعلومات أساسية حول
العنف القائم عىل النوع االجتامعي  -متضمنا العنف اجلنيس» صفحة )9
وفقا هلذا الربوتوكول الطبي حول العنف القائم عيل النوع االجتامعي فإنه جيب عىل مقدم اخلدمة الصحية أن يوفر للضحية الرعاية
الشاملة كام هو مفصل يف اجلزء الثاين « املبادئ اإلرشادية للتعامل مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي» ص 33
إذا رغب املعتدي عليه اإلبالغ عن االغتصاب  /االعتداء اجلنيس بشكل رسمي إىل السلطات ،فإنه وفقا للقوانني واإلجراءات
املرصية ،جيب عيل مقدم اخلدمة الصحية يف املستشفى العام أن يقوم بفحص الضحية كام ينبغي أن يوفر للضحية احلصول عيل
شهادة طبية رسمية وكذلك حيتفظ باألدلة اجلنائية يف مكان آمن حتى يتم تسليمها إىل السلطات املختصة.
إذا تعرف مقدم اخلدمة الصحية عيل أعراض االغتصاب  /االعتداء اجلنيس ،سواء أفصحت الضحية عن الواقعة أم ال ،فإن
القانون يلزمه باإلبالغ عن القضية إىل السلطات القانونية .ومع ذلك فإن الضحية حتتفظ باحلق يف تأكيد أو نفي الواقعة دون أن
يؤثر ذلك عيل حقها يف احلصول عىل اخلدمات الصحية ودون أدين مسؤولية عىل مقدم اخلدمة (يرجى الرجوع إىل امللحق  -1فقرة:
حق مقدم اخلدمة يف اإلبالغ والئحة حاالت اإلبالغ اإللزامي)

á«FÉæ÷G ádOC’G ™ªéH ≥∏©àj Éª«a á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸG
l

l

l

يف مرص فإن مجع األدلة اجلنائية يقع عىل عاتق مصلحة الطب الرشعي التابعة لوزارة العدل .وال تبدأ خطوات مجع أدلة الطب الرشعي
إال بعد إحالة القضية إىل النيابة العامة .ويف العادة فإن املسار العادي لإلجراءات يستغرق عدة أيام تتعرض فيها احلالة خلطر فقدان
األدلة .ويف الواقع فإنه ال يمكن ضامن اجلهد الالزم لإلرساع هبذه العملية ،كام أن املتخصصني يف الطب الرشعي حمدودي العدد
والعدة وغري قادرين عىل االستجابة بالرسعة املطلوبة عىل طلبات االستدعاء إىل املواقع يف  27حمافظة يف مرص .وبالتايل ،فقد أوصت
اللجنة العليا لوضع الربوتوكول الطبي للعنف القائم عيل النوع االجتامعي (وصادق عيل ذلك وزارة الصحة والسكان ،ووزارة
العدل يف مرص) بتدريب مقدمي اخلدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان عىل برنامج فحص ومجع أدلة الطب الرشعي لضحايا
االعتداء اجلنيس (املرفق  )SAFE 5ومن خالل هذا التدريب يمكن استعادة احللقة األساسية املفقودة يف مجع أدلة الطب الرشعي.
القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع العواقب الطبية املحتملة من االغتصاب (مثل وسائل منع احلمل الطارئة واإلجهاض
واالختبار والوقاية من عدوي فريوس نقص املناعة البرشي )
القوانني املرصية ال تبيح اإلجهاض يف هذه احلالة (رغم وجود أراء فقهية – فتوى -توافق عيل اإلجهاض يف حالة االغتصاب) .أما
وسائل منع احلمل الطارئة وتوفري العالج الوقائي ضد األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة البرشي فهي جزء من هذا
الربوتوكول ،ويمكن أن توفرها وزارة الصحة بمنافذ تقديم اخلدمة حسب احلاجة (امللحقات  7و  8و )9

أما اختبار كشف فريوس نقص املناعة البرشي  /اإليدز فليس إلزاميا بموجب القانون؛ هو طوعي وحيتاج موافقة الضحية.

?áMÉàŸG äGQó≤dGh OQGƒŸG »g Ée
l

l

l
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اختبارات الطب الرشعي (حتليل احلمض النووي ،والفوسفاتيز احلميض) متوفرة فقط يف خمتربات الطب الرشعي ومعامل األدلة
اجلنائية بوزارة الداخلية .اختبار فريوس نقص املناعة البرشي متاح فقط يف املعامل املركزية لوزارة الصحة والسكان ،ومراكز
الفحص الطوعي واملشورة وبنوك الدم وبعض املختربات اخلاصة.
أما مصادر املشورة فسوف تتوفر يف احلزمة التدريبية اخلاصة هبذا الربنامج دليل املشورة لضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي.
دليل اإلسعافات األولية النفسية متاح بالربوتوكول (امللحق  )3أما املشورة النفسية املتقدمة فسوف يقوم هبا أخصائي نفيس يف
جهة اإلحالة( .يرجى الرجوع إىل امللحق  10شبكات اإلحالة)
بروتوكول العالج والوقاية للعدوى املنقولة جنسيا ،وكذلك بروتوكول العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس نقص املناعة
البرشي ولقاحات االلتهاب الكبدي  Bوالتيتانوس كلها متاحة ولكن لألسف فاللقاحات ليست متوفرة يف مجيع منافذ الرعاية
الصحية وجيب عمل حرص باألماكن ذات االحتياج.

اجلزء الرابع :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع حاالت االغتصاب/العنف اجلنيس
l

ينبغي إحالة ضحية العنف اجلنيس عند احلاجة إىل مرافق الرعاية الصحية الثانوية (خدمات املشورة ،واجلراحة ،طب األطفال،
أمراض النساء والتوليد) وكذلك اخلدمات األخرى النفسية واالجتامعية ،واحلامية القانونية والدعم وفقا هلذا الربوتوكول.

( ?ájÉYôdG Ωó≤J ¿CG Öéj øjCGيرجى الرجوع إىل الفصل  « 2املبادئ اإلرشادية للتعامل مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي»)
عموما ،فمن املمكن تقديم خدمات الرعاية لضحايا االغتصاب والناجني من االعتداء اجلنيس يف العيادات اخلارجية التي تقدم بالفعل
خدمات الصحة اإلنجابية ،مثل عيادة رعاية ما قبل الوالدة ،وقسم الوالدة الطبيعية ،أو عيادة األمراض املنقولة جنسيا .،أيضا قسم
الطوارئ يف مجيع املستشفيات املختارة يمكنه تقديم هذه اخلدمة يف حالة اإلحالة إىل املستشفى.
( ? äÉeóÿG √òg ¿ƒeó≤j ±ƒ°S øjòdG ºg øeانظر اجلزء  2الصفحة  « 37مصفوفة أدوار ومسؤوليات مقدم الرعاية الصحية»)
عيل مجيع العاملني يف املرافق الصحية التعامل مع الناجني من االغتصاب  /االعتداء اجلنيس  ،مثل موظفي االستقبال  ،ممرضني  ،ممرضات
أطباء وعيل ذلك ينبغي توعية وتدريب اجلميع .كام ينبغي دائام مراعاة الرأفة واالحرتام والرسية.
كيف ينبغي أن تقدم الرعاية؟

:ájÉYôdG Ëó≤J »¨Ñæj
l

وفقا للربوتوكول الذي تم تطويره خصيصا هلذه الظروف وينبغي أن تتضمن الربوتوكوالت اإلرشادية اجلوانب الطبية والنفسية
واألخالقية ،وأيضا طريقة مجع وحفظ األدلة اجلنائية ،وآلية اإلحالة إىل جهات محاية أخرى أكثر ختصصا (مثل املالجئ) واحلامية
القانونية واخلدمات االجتامعية؛ وعىل مهارات املشورة و الدعم النفيس .كام جيب أن تقدم الرعاية

l

بطريقة إنسانية وغري حكمية.

l

مع الرتكيز عىل الناجية واحتياجاهتا.

l

مع فهم جيد مليول مقدم اخلدمة نفسه وحساسيته جتاه مفاهيم معينة  ،والسياق االجتامعي الثقايف للمكان والناس  ،ووجهات النظر
املختلفة واملامرسات واملعتقدات يف املجتمع.

:Üƒ∏£e ƒg Ée ¢üî∏e
l

l
l

l

ينبغي توفري الرعاية الصحية جلميع ضحايا االغتصاب/االعتداء اجلنيس يف مكان واحد داخل مرفق الرعاية الصحية حتى ال
يضطر الشخص لالنتقال من مكان إىل آخر.
جيب أن تكون اخلدمات متوفرة عىل مدار  24ساعة يف اليوم 7 ،أيام يف األسبوع.
مجيع اإلمدادات املتاحة من قائمة االحتياجات (يف الصفحة التالية) ينبغي إعدادها واالحتفاظ هبا يف صندوق خاص أو مكان،
بحيث تكون متاحة بسهولة.
تدريب أحد مقدمي الرعاية الصحية عىل مجع أدلة الطب الرشعي حلاالت االعتداء اجلنيس

øjôNB’G ™e ≥«°ùæàdG á«Ø«c
l
l

l

ينبغي وضع آلية للتنسيق بني اهليئات وبعضها وبني القطاعات املختلفة لضامن الرعاية الشاملة للناجيات من العنف اجلنيس.
تأكد من مشاركة ممثيل اخلدمات املجتمعية واخلدمات االجتامعية وجهات احلامية ،والرشطة والقانون والعدل واألمن .واعتامدا عىل
اخلدمات املتاحة يف مكان معني ،ينشأ االحتياج لتضمني خدمات أخري.
جيب العمل كفريق واحد متعدد القطاعات من اجل إنشاء شبكات اإلحالة ،وأنظمة االتصاالت ،وآليات التنسيق واملتابعة
االسرتاتيجيات( .توصيات لتطوير النظم بوزارة الصحة والسكان يف مرص)
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äÉØæ©ª∏d á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤àd áeRÓdG äGõ«¡éàdGh äGOGóeEÓd ≈fOC’G ó◊ÉH ájó≤ØJ áªFÉb
منظمة الصحة العاملية/مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ()2004
 )1الربوتوكول
l

بروتوكول طبي وطني باللغة األصلية

 )2العاملون
l

وجود مقدمي خدمة مؤهلني عيل مدار الساعة

l

وجود ممرضة/عاملة صحية يف غرفة الفحص

 )3األثاث  /املرافق
l

غرفة كشف تتمتع باخلصوصية وهادئة ويسهل الوصول إليها ومنها يمكن الوصول بسهولة لدورة املياه

l

طاولة للفحص

l

إضاءة ثابتة (الكشاف ربام خييف األطفال)

l

عدسة مكربة

l

أمكانية الوصول جلهاز للتعقيم

l

أمكانية الوصول إيل خدمات خمترب

l

ميزان أطفال ومرت لتحديد الطول

 )4األجهزة واإلمدادات
l

طقم حتري االغتصاب جلمع األدلة الطبية والرشعية ويمكن أن تشمل

 منظار لفحص املهبل /عنق الرحم ويفضل أن يكون من البالستيك – disposable مالبس لالستعاضة عن املالبس املمزقة للضحية حفاضات صحية مستلزمات مكافحة العدوى (صناديق األمان مطهرات قفازات مستهلكة) مقياس مدرج لقياس اجلروح والكدمات رشائح زجاجية ألخذ عينة من الفم للحيوانات املنوية أعواد ذات رؤوس من القطن أنابيب املخترب ألخذ العينات أكياس ورقية جلمع األدلة اجلنائية مشط جلمع األدلة اجلنائية من شعر العانة -رشيط ورق الصق لعمل تسجيل للعينات
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متاح
متاح

متوفرة

اجلزء الرابع :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع حاالت االغتصاب/العنف اجلنيس

l

طقم معقم خلياطة اجلروح  -قطن وشاش  -أبر  -حماقن

l

معدات اإلنعاش للصدمة

l

مالءة لتغطية الضحية أثناء الكشف

l

اختبار احلمل

 )5األدوية
l

لعالج األمراض املنقولة جنسيا حسب الدليل الوطني

l

حبوب منع احلمل االضطرارية

l

أدوية لتسكني األمل (باراستامول مثال)

l

خمدر موضعي خلياطة اجلروح

l

مضادات حيوية لعالج اجلروح

 )6اإلمدادات اإلدارية
l

بطاقة التأريخ والفحص الطبي مع رسوم توضيحية

l

استامرة املوافقة عيل الفحص

l

مطويات للتوعية حول الرعاية التالية لالغتصاب (تقدم للضحايا)

l

دوالب بمفتاح حلفظ الوثائق الرسية يف أمان

متوفرة

متوفرة
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الدليل اإلرشادي والربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

»°ùæ÷G AGóàYÓd ¢Vô©J …òdG ¢üî°ûdG ™e πeÉ©à∏d äGƒ£N

»Ñ£dG ¢üëØ∏d á«ë°†dG OGóYEG :1 Iƒ£ÿG
إن السيدة/الفتاة التي تعرضت لالغتصاب قد مرت بتجربة قاسية لذا فمن املتوقع أن تكون يف حالة نفسية سيئة وقد تعانى من مشاعر
متعددة كاالكتئاب أو احلزن أو الشعور بالذنب أو اخلجل أو الغضب .لذا جيب عىل الفريق الطبي املعالج إبداء التعاطف معها وإعدادها
للكشف واحلرص عيل أخذ موافقتها قبل القيام بأي إجراء أو كشف .وجيب عىل مقدم اخلدمة املعالج القيام بام ييل :
 )1قدم نفسك للضحية
 )2حتقق من وجود ممرضة أو مرافقة (من نفس اجلنس)
 )3ارشح كل اخلطوات التي تقوم هبا
 )4أكد للضحية أهنا يف أمان
 )5أكد للضحية أن املعلومات التي ستديل هبا ونتائج الكشف ستكون رسية
 )6اسأهلا إذا كانت تريد االستفسار عن أي يشء
 )7اسأهلا إن كانت تريد شخص معني بجوارها
 )8راجع معها استامرة اإلقرار باملوافقة عيل الكشف
 )9أحرص عيل أن يكون عدد املرافقني حمدودا
 )10ال تضغط عليها للقيام بأي إجراء ضد رغبتها
جيب عىل مقدم اخلدمة املعالج أن يتذكر أن موافقة ضحايا االغتصاب عىل إجراء الكشف الطبي وتعاوهنم يعتمد إىل حد كبري (ولكن ليس
دائام) عىل مدى ما يبديه الفريق الطبي املعالج من تعاطف ومضمون وطريقة إلقاء العبارات التي يستخدمها إلقناعها بإجراء الكشف.

78

اجلزء الرابع :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع حاالت االغتصاب/العنف اجلنيس

»°VôŸG ïjQCÉàdG òNCG :2 Iƒ£ÿG
من املفرتض أن مقدمي الرعاية من األطباء لدهيم املعرفة التامة واخلربة الكافية يف احلصول عيل التاريخ املرىض إال أن أخذ التاريخ املرىض
لضحايا االغتصاب يشتمل بعض اخلصوصية التي نلخصها فيام ييل:
توجيهات عامة
هنالك توجيهات عامة جيب إتباعها عند أخذ التاريخ املرىض وتتمثل يف:
 )1تغطية اآلالت واألجهزة التي تستخدم يف الكشف الطبي حلني الفراغ من األسئلة
 )2مراجعة مجيع األوراق التي أحرضهتا الضحية معها قبل أخذ التاريخ
 )3أستخدم نربة صوت هادئة
 )4دعها تتحدث بالطريقة التي تريدها
 )5ال تتعجلها يف الرد أو اإلجابة
 )6ربام تكون الضحية قد تم أخذ التأريخ املرىض هلا ووصف احلادث بواسطة مقدم خدمة آخر سواء يف مكان احلادث أو يف وحدة
صحية أخرى قبل حتويلها إليك فيجب أال تسأهلا أسئلة قد أجابت عليها من قبل طاملا كانت إجابة هذه األسئلة مدونة يف ملف
التحويل معها
 )7جتنب االنشغال بيشء آخر أثناء الفحص والسؤال
 )8أرشح مجيع اخلطوات التي تقوم هبا
¢üëØdG IQÉªà°SG »`a áeÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG
 االسم ،العنوان ،العمر ،النوع تاريخ ومواعيد إجراء الكشف أسم ووظيفة مقدم اخلدمة أو املساعدين الذين حرضوا الكشف:çOÉ◊G ∞°Uh
 أطلب من الضحية وصف احلادث ودعها تتحدث بالطريقة التي ختتارها ال تقاطعها باحلديث أو تطلب منها ذكر التفاصيل و دع ذلك بعد أن تنتهي من رسد احلادثة ضع يف االعتبار أن بعض املواضيع أو التفاصيل قد ال تذكرها الضحية حلساسيتها الشديدة ولكن حيث انه يرتتب عليها بعضاإلجراءات العالجية مثل وصف منع احلمل االضطراري أو الوقاية من العدوى بفريوس نقص املناعة البرشي فعليك أن تؤكد
للضحية أن كل ما سوف تذكره سيكون رسيا و أطلب منها أن تذكر تفاصيل احلادث ولكن بدون ضغط
:»°VôŸG ïjQCÉàdG
 )1إذا كان احلادث قد وقع حديث ًا فتحقق ما إذا كانت الضحية قد قامت باالستحامم أو التبول أو القيء أو مضمضة الفم أو التربز وهل
قامت بتغيري مالبسها بعد احلادث
 )2أسأهلا عن احلساسية جتاه بعض األدوية أو أي نوع آخر من احلساسية
 )3أساهلا إذا ما كان سبق هلا الفحص لكشف عدوي فريوس نقص املناعة من قبل ( من حقها أال ختربك بنتيجة الفحص السابق) .إن
كان ذلك موقفها وضح هلا أمهية أن ختربك بالنتيجة وأكد هلا أن ما تذكره سيكون رسا
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 )4حتقق من أهنا ليست حامل وذلك بتوجيه األسئلة التالية:

توجيهات للتحقق من أن الضحية كانت/أو مل تكن حامل قبل حادث االغتصاب
 )1هل وضعت يف خالل األربعة أسابيع املاضية؟
 )2هل وضعت يف خالل  6أشهر وترضعني طفلك رضاعة طبيعية مطلقة ومل تنزل دورتك الشهرية (حيض) ؟
 )3هل نزلت دورة شهرية (حيض) يف خالل األسبوع املايض؟
 )4هل حدث لك إجهاض يف خالل األسبوع املايض؟
 )5هل امتنعت عن ممارسة اجلنس منذ آخر دورة شهرية؟
 )6هل تستخدمني أي نوع من وسائل تنظيم األرسة أو يستخدم زوجك العازل الذكرى؟
إذا كانت اإلجابة بـ ال جلميع األسئلة السابقة  ،وال تعتقد أهنا حامل أعطها معلومات عن وسائل منع احلمل االضطرارية .إذا كانت اإلجابة
بنعم لسؤال واحد عىل األقل من األسئلة السابقة وتأكدت أهنا ليست حامل ،أعطها معلومات عن وسائل منع احلمل االضطرارية.
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(»Yô°ûdG Ö£dG ádOCG ) á«FÉæ÷G ádOC’G ™ªL : 3 Iƒ£ÿG
يعترب مجع األدلة اجلنائية مكونا أساسيا يف تقديم الرعاية الشاملة لضحايا االغتصاب إذ أنه عن طريق هذه األدلة اجلنائية
يمكن إثبات الكثري من احلقائق التي تساعد الضحية يف التقدم ببالغ  /شكوى إىل اجلهات القضائية املختصة .تذكر إن
اهلدف الرئييس من إجراء الكشف الطبي عىل ضحايا العنف اجلنيس هو يف املقام األول حتديد الرعاية الطبية التي حتتاجها
الضحية وتقديمها هلا ثم مساعدة جهات االختصاص ما أمكن يف مجع األدلة التي تساعد يف دعم موقف الضحية.
يف مرص فإن مجع األدلة اجلنائية يقع عىل عاتق مصلحة الطب الرشعي التابعة لوزارة العدل .وال تبدأ خطوات مجع أدلة الطب الرشعي إال
بعد إحالة القضية إىل النيابة العامة .ويف العادة فإن املسار العادي لإلجراءات يستغرق عدة أيام تتعرض فيها احلالة خلطر فقدان األدلة.
ويف الواقع فإنه ال يمكن ضامن اجلهد الالزم لإلرساع هبذه العملية ،كام أن املتخصصني يف الطب الرشعي حمدودي العدد والعدة وغري
قادرين عىل االستجابة بالرسعة املطلوبة عىل طلبات االستدعاء إىل املواقع يف  27حمافظة يف مرص .وبالتايل ،فقد أوصت اللجنة العليا لوضع
بروتوكول الطبي للعنف القائم عيل النوع االجتامعي (وصادق عيل ذلك وزارة الصحة والسكان ،ووزارة العدل يف مرص) بتدريب مقدمي
(امللحق SAFE
اخلدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان عىل برنامج فحص ومجع أدلة الطب الرشعي لضحايا االعتداء اجلنيس
 )5ومن خالل هذا التدريب يمكن استعادة احللقة األساسية املفقودة يف مجع أدلة الطب الرشعي.
تتم اإلحالة إىل جهات أخرى جلمع أدلة الطب الرشعي يف حالة عدم توافر مقدم خدمة مدرب وقت حضور احلالة إيل املستشفي.

ádOC’G ™ªL ÜÉÑ°SCG
وهيدف الفحص الطبي الرشعي جلمع األدلة املساعدة عىل إثبات أو دحض حدوث اتصال وتالمس بني األفراد واألشياء أو األماكن.
يمكن استخدام أدلة الطب الرشعي لدعم قصة الناجية ،أو لتأكيد حدوث اتصال جنيس مؤخرا ،أو إلظهار أنه تم استخدام القوة أو
اإلكراه ،وربام لتحديد شخص املعتدي .مجع وختزين األدلة اجلنائية السليم (بعد جتفيفها يف اهلواء) يمكن أن يكون املفتاح لنجاح الناجية يف
سعيها ألخذ حقها القانوين .ينبغي النظر بعناية يف اآلليات القائمة والقدرات املحلية لتحليل العينات عند حتديد ما إذا كان من الواجب مجع
األدلة وفحصها عن طريق الطب الرشعي .ينبغي النظر يف املتطلبات وقدرة نظام العدالة اجلنائية املحلية وقدرة املختربات املحلية لتحليل
األدلة (يرجى الرجوع إىل امللحق )5

çOÉ◊G ´ƒbh ó©H øµ‡ âbh ÜôbCG »`a ádOC’G ™ªL Öéj
توثيق اإلصابات ومجع عينات مثل الدم والشعر واللعاب واحليوانات املنوية ،خالل  72ساعة من وقوع احلادث قد تساعد عىل دعم
قصة الناجية وربام تساعد يف حتديد املعتدي .إذا تقدمت الضحية بعد أكثر من  72ساعة بعد االغتصاب ،فإن مقدار ونوع األدلة التي
يمكن مجعها سوف يعتمد عىل ظروف احلالة .وكلام كان ذلك ممكنا ،فينبغي مجع األدلة اجلنائية خالل الفحص الطبي بحيث ال يطلب من
الناجيات اخلضوع الختبارات متعددة تستقبلها بكثري من االنزعاج واإلحساس باالخرتاق وقد تسبب هلا أذي وصدمة نفسية.

ádÉ◊G ≥«KƒJ
l

l

l

قم بتدوين ما ذكرته الضحية وما وجدته أثناء الكشف بصورة واضحة ومكتملة دون وضع أحكام مسبقة ( أنت تصف ما تراه
بعينك ).
تذكر أن مقدم اخلدمة الطبيب باملستشفي غري مسئول عن حتديد ما إذا كانت الضحية قد تم اغتصاهبا أو مل يتم ذلك .قم بتوثيق
ما وجدته دون أن حتدد ما إذا كان حدث اغتصاب أم ال .تذكر أنه يف كثري من حاالت االغتصاب قد ال توجد أية عالمات
إكلينيكية.
وثق اإلصابات واجلروح بصورة واضحة وذلك باستخدام مصطلحات علمية قياسية -سجل ما وجدته عىل املخطط (الرسم
التوضيحي) – ملحق الفحص الطبي
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l
l

l

l

دون بصورة دقيقة ما ذكرته الضحية بنفس عباراهتا التي وصفت هبا احلادث.
ال ختشى أن تسجل أسم اجلاين إذا ذكرته الضحية يف حديثها ولكن أستخدم عبارات مثل :الضحية تذكر أنه .........أو الضحية
تفيد أنه.........
جتنب استخدام عبارات مثل :الضحية تدعى .تذكر أن استخدام مثل هذه العبارات قد يفيد أن الضحية قد تكذب أو تضخم من
احلادث.
قم بتسجيل مجيع العينات التي مجعت.

äÉHÉ°UE’Gh ìhô÷G ∞°Uh á«Ø«c í°Vƒj ∫hóL
ما جيب تدوينه

اجلرح
النوع

أستخدم املصطلحات املقبولة ما أمكن ذلك مثل ,خدش  ,جرح نافذ ,هتتكات ...الخ

املوقع

سجل املوقع الترشحيي لإلصابة الر أس  ,الصدر  ,الفخذ ...الخ

احلجم

قم بقياس عرض و طول اجلرح

الشكل

قم بوصف شكل اجلرح مثال  :شكل قوس أو خط مستقيم أو غري منتظم

حميط اإلصابة

قم بوصف اخلاليا املحيطة باجلرح وجود امحرار أو انتفاخ

اللون

مالحظة اللون مهمة عند وصف االمحرار

االجتاه

علق عىل اجتاه القوة التي سببت اجلرح

املحتوى

دون إن كان هنالك أجسام غريبة يف اجلرح مثل األعشاب أو القاذورات

الفرتة الزمنية

وضح إن كان قد حدث التئام لبعض اجلروح تذكر أنه من الصعوبة بمكان حتديد الفرتة الزمنية للجروح

احلدود

قم بوصف حواف اجلرح إذ أن ذلك قد يبني نوع السالح املستخدم

العمق

وضح عمق اجلرح والذي يمكن يف بعض احلاالت تقديره

É¡≤«KƒJh É¡©ªL øµÁ »àdG äÉæ«©dG
من الناحية املثالية ،ينبغي مجع أدلة الطب الرشعي أثناء الفحص الطبي وجيب أن يتم ختزينها بطريقة رسية وآمنة .جيب احلصول عىل موافقة
الناجية قبل مجع األدلة .يف مرص مجع األدلة هي مسؤولية الطب الرشعي وهو قطاع ينتمي إىل وزارة العدل .مجيع األدلة التي تم مجعها يتم
فقط إرساهلا للجهات املختصة أذا ما رغبت الضحية يف مواصلة اإلجراءات القانونية.
 )1اجلروح :إن اجلروح واإلصابات يف اجلسم واألعضاء التناسلية تعترب دليل مادي قوى عىل حدوث العنف .لذا جيب أن توثق
بصورة كاملة وصحيحة.
 )2املالبس :املالبس املمزقة واملتسخة تعترب كذلك دليل مادي قوى عىل حدوث العنف واستخدام القوة .يتم مجع املالبس كأدلة جنائية
إال أنه إذا تعذر مجعها لعدم وجود مالبس أخرى تستخدمها الضحية فيمكن وصفها بدقة من حيث التمزق واالتساخ وغريه
 )3األجسام الغريبة :مثل احلشائش والرتبة واألعشاب إذا وجدت عىل جسم الضحية أو مالبسها يمكن أن تعضد ما ذكرته الضحية
 )4الشعر :الشعر الغريب قد يوجد يف مالبس الضحية أو جسمها .يمكن مقارنته بشعر الرأس والعانة للضحية.
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 )5السائل املنوي :يمكن أخذ مسحة من املهبل أو الرشج أو الفم إذا حدث إيالج يف هذه األماكن للتحقق من وجود السائل املنوي
 )6فحص احلامض النووي  :DNAإذا كان فحص احلامض النووي متوفر يتم أخذ عينات من جسم الضحية ويعتقد أهنا من جسم
اجلاين مثل السائل املنوي واللعاب أو بعض متعلقات اجلاين مثل املنديل والعازل الذكرى وغريه إذا وجدت هذه األشياء
 )7الدم أو البول :يمكن فحصها للتأكد من إن كان هنالك تسمم وذلك يف حالة ختدير الضحية قبل االعتداء عليها  .أرشح للضحية
كل ما تقوم أنت به وملاذا تقوم به.
( »ÑW ôjô≤àdG / IOÉ¡°ûdGيرجى الرجوع إىل امللحق )4
تشمل الرعاية الطبية لضحايا االغتصاب  /العنف اجلنيس إعداد شهادة طبية .وهذا رشط قانوين ومن مسؤولية مقدم الرعاية الصحية
الذي يفحص الضحية التأكد من اكتامل مثل هذه الشهادة.
الشهادة الطبية هي وثيقة رسية طبية جيب أن يسلمها الطبيب إىل الناجية عند طلبها وتشكل الشهادة الطبية عنرصا من عنارص اإلثبات
عند عرض القضية يف املحكمة وغالبا ما تكون الدليل املادي الوحيد املتاح ،برصف النظر عن قصة الناجية نفسه .جيب عىل مقدم الرعاية
الصحية االحتفاظ بنسخة واحدة مع ملف الناجية ،من أجل أن يكون قادرا عىل التحقق من صحة الوثيقة املقدمة من الناجية أمام حمكمة،
إذا طلب ذلك .الناجية هي الشخص الوحيد الذي له احلق يف أن يقرر ما إذا كانت ومتى تستخدم هذه الوثيقة.
ال يمكن تسليم الشهادة الطبية إىل جهة خدمات قانونية أو املنظامت املفوضة باحلامية إال بموافقة رصحية من الناجية.
ملحوظة :جيب عىل مقدم اخلدمة الصحية تسجيا واقعة االعتداء اجلنيس أو العنف القائم عيل النوع االجتامعي يف سجل حاالت العنف
القائم عيل النوع االجتامعي باملستشفى (حتت اإلنشاء)  :تسجل احلالة بدون أسم بناء عىل الرتقيم التسلسيل (كود) هبدف تتبع حاالت العنف
بسبب النوع االجتامعي ،واإلحالة واخلدمات املقدمة .هذا السجل جيب أن يتكامل مع نظام التسجيل من املستشفيات وفقا لتوصيات
اللجنة العليا لوضع الربوتوكول الطبي للعنف بسبب النوع االجتامعي والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة والسكان يف مرص.
إذا تعرف مقدم اخلدمة عيل أعراض االغتصاب  /االعتداء اجلنيس املذكورة الحقا سواء أفصحت الضحية أم ال عن الواقعة فإنه ملزم بنص
القانون باإلبالغ عن القضية إىل السلطات القانونية.
ومع ذلك فان الضحية حتتفظ باحلق يف تأكيد أو نفي ذلك دون أن يؤثر ذلك حقها يف احلصول عىل اخلدمات الصحية ودون أي مسؤولية
عىل مزود اخلدمة (يرجى الرجوع إىل امللحق ) 1

وجيب أن تتضمن الشهادة الطبية:
l

اسم وتوقيع الفاحص؛ *

l

اسم الناجي؛ *

l

تاريخ ووقت الفحص عىل وجه الدقة ؛ *

l

رواية الضحية عن االغتصاب ،يف كلامهتا اخلاصة؛

l

نتائج الفحص اإلكلينيكي؛

l

طبيعة العينات املأخوذة؛

l

االستنتاج النهائي.

إذا كانت الشهادة أكثر من صفحة واحدة ،وينبغي أن تدرج العنارص
املعلمة * عىل كل صفحة من املستند.
انظر امللحق  : 4التقرير الطبي والشهادة الطبية
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:»eGõdE’G ÆÓHE’G ä’ÉM
طبقا آلراء السادة مستشاري وزارة العدل ومصلحة الطب الرشعي يف مجهورية مرص العربية فإن حاالت اإلبالغ اإللزامي تنطبق عيل
أي اعتداء بدين تسبب يف جرح أو إصابة وينبغي اإلبالغ عنها بواسطة مقدم الرعاية الصحية ويظل للمصاب وحده حق رفع الدعوي
اجلنائية.
تذكر دائام أنه إذا قامت الضحية بتقديم بالغ لدى الرشطة فقد يتم استدعائك ألخذ أقوالك بواسطة ممثل القانون واإلدالء بشهادتك .ىف
هذه احلالة سيعطيك ممثل القانون تقريرك الذي كتبته بخط يدك مرة أخرى إلطالعك عليه واسرتجاع ما ذكرته فيه قبل توجيه أي أسئلة
لك .تذكر أيضا أنه ليس من حقك رفض املثول أمام القايض لإلدالء بشهادتك
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»∏°SÉæàdGh ÊóÑdG »Ñ£dG ¢üëØdG AGôLEG :4 Iƒ£ÿG
يتم إجراء الكشف الطبي بغرض حتديد العالج وحتديد الرعاية الطبية التي حتتاجها الضحية.
إن ما يشتمل عليه الكشف الطبي يعتمد عىل الفرتة الزمنية التي مرت منذ حدوث االغتصاب وحتى حلظة وصول الضحية ملقدم اخلدمة
املعالج .جيب عىل مقدم اخلدمة أن يتبع اخلطوات املذكورة يف اخليار األول أدناه إذا حرضت الضحية يف خالل ال  72ساعة األويل بعد
حدوث االغتصاب .كام وجيب أتباع اخلطوات املذكورة يف اخليار الثاين إذا حرضت الضحية بعد انقضاء ال 72ساعة األويل منذ حدوث
االغتصاب .تذكر دائام أن التوجيهات العامة للكشف الطبي تنطبق عىل اخليارين.
»Ñ£dG ∞°ûµ∏d áeÉ©dG äÉ¡«LƒàdG
l

تأكد من أن األجهزة واملعدات الالزمة إلجراء الكشف جاهزة لالستخدام

l

انظر دائ ًام إىل الضحية قبل الكشف عليها ودون حالتها العامة والنفسية.

l

دائ ًام اخربها بام تريد عمله وأطلب منها اإلذن قبل أن تقوم بذلك العمل أو اإلجراء

l

l

تذكر دائام أن الكشف الطبي عىل ضحايا االغتصاب ال يعنى فقط الكشف الطبي عىل األعضاء التناسلية بل حيتوى عىل الكشف
عىل مجيع اجلسم.
افحص العالمات احليوية النبض ،ضغط الدم ،احلرارة والتنفس فقد حتتاج إىل إسعاف عاجل

املضاعفات اخلطرية يمكن أن تكون مثل:
 إصابة بالغة يف األعضاء التناسلية أو الرأس أو الصدر أو البطنـ تورم يف املفاصل
 مشاكل يف اجلهاز العصبي مشاكل يف التنفسl

l

خذ موافقة الضحية عىل إجراء الكشف ( وعيل أخذ العينات إذا أقر الترشيع اخلاص بذلك) – أنظر املالحق نموذج اإلقرار
باملوافقة عيل الكشف.
دون وسجل كل املالحظات والنتائج بوضوح عيل االستامرة القياسية للفحص – أنظر امللحق 2

: ∫hC’G ™°VƒdG
ÜÉ°üàZ’G çhóM ó©H ‹hC’G áYÉ°S 72 `dG ‘ á«ë°†dG äô°†M GPEG
:»Ñ£dG ∞°ûµdG äGAGôLEG
 )1ال تطلب منها أن ختلع مجيع مالبسها
 )2أبدأ الكشف باليدين ثم الرأس ثم الوجه والرقبة من األمام واخللف ثم الصدر والبطن ثم الظهر ثم األعضاء التناسلية (كام موضح
أدناه) ثم األرجل والقدمني
 )3ال تنسى أن تنظر إىل األنف والعينني والفم

85

الدليل اإلرشادي والربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)

 )4حتقق من العالمات التي تتطابق مع أقواهلا
 )5سجل كل ما وجدته
 )6دون حالتها النفسية .أذكر إن كانت تبكى أو تضحك بصورة هستريية .كذلك إذا كانت شاردة الذهن أو مكتئبة .تذكر دائام أن
الضحية قد ال تكون هادئة ومتعاونة .إن احلالة النفسية للضحية يعتمد دائام عىل مقدار األذى الذي تعرضت له أو العنف الذي
حدث.
á«∏°SÉæàdG AÉ°†YC’G ≈∏Y ∞°ûµdG
حتى عند إجراء الكشف بعد االغتصاب مبارشة فإن التهتكات تكون موجودة يف  ٪50فقط من احلاالت .قم بإجراء الكشف عىل األعضاء
التناسلية حسب التوجيهات التالية:
l

يتم أجراء الكشف حسب الرتتيب التايل :العانة ثم املنطقة داخل الفخذ ثم املنطقة حول األعضاء التناسلية ثم الرشج ثم الشفريني
الكبريين ثم الشفريني الصغريين ثم جمرى البول ثم غشاء البكارة

 احلظ وجود أي ندبة خلتان اإلناث أو والدات سابقة انظر إن كان هنالك جرح يف األعضاء التناسلية ,كدمات  ,متزق عادة يف اجلزء اخللفي انظر إن كان هنالك عالمات للعدوى مثل القرحة التناسلية أو إفرازات من املهبل حتقق من وجود هتتك غشاء البكارة وذلك بمسك الشفرتني من احلافة اخللفية بأصبعي اإلهبام والسبابة ثم برفق أسحب الشفرتنيإىل اخلارج واىل األسفل ىف نفس الوقت .هتتك غشاء البكارة عادة ما يكون عند األطفال واليافعني
l

للكشف عىل الرشج جيب أن ترقد الضحية عىل اجلنب مع وضع اليد حتت الرأس مع ضم الركبة قليال نحو البطن .سجل الوضع
الذي كانت فيه الضحية عند إجراء الكشف عليها

 سجل شكل فتحة الرشج وتوسعها ووجود التعرجات الطبيعية بالغشاء املخاطي واالنقباض التلقائي لعضلة الرشج .دون إن كانهنالك شق يف املستقيم ووجود للرباز يف اجللد حول فتحة الرشج أو إن كان هنالك نزف من املستقيم.
 إن كان قد حدث إيالج يف املهبل قم برفق بإدخال منظار املهبل بعد بله باملاء أو حملول ملحي ال تستخدم املنظار عند الكشف عىلاألطفال
 باستخدام إضاءة جيدة أنظر عنق الرحم ثم اجلهة اخللفية لعنق الرحم ثم الغشاء املخاطي للمهبل للتحقق من وجود إصابة أو نزفأو عالمات للعدوى.
 خذ عينة مسحة من املهبل إذا كان هنالك ما يستدعى من التاريخ املرىض قم بإجراء كشف باليدين االثنني وحتسس عنق الرحم وجانبي البطن وذلك للتحققمن وجود إصابة بالبطن أو محل أو عدوى (يقوم به أخصائي النساء)
l

إن كان هنالك مؤرش قم بإجراء الكشف الرشجي املهبيل وحتقق من وجود إصابة باملستقيم أو جرح ممتد من املستقيم إىل املهبل أو
ناسور أو نزف أو إفرازات.

l

إذا كان هنالك نزف أو أمل احلظ مدى انقباض و انبساط حلقة الرشج.

l

يف حالة الشك يف وجود جسم غريب قم بتحويل املريض إىل املستشفى.

ملحوظة هامة  :غري مقبول يف الثقافة املرصية عمل فحص مهبيل للفتاة العذراء أو اخرتاق غشاء البكارة بواسطة املنظار  ،األصبع  ،أو
أعواد ذات رؤوس قطنية ويف هذه احلالة يقترص الكشف عيل املعاينة الظاهرية لألعضاء التناسلية مع استثناء احلاالت التي يظن فيها بوجود
متزق داخيل خطري.
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á«∏ª©e ¢Uƒëa
فقط العينات التي تم ذكرها يف اخلطوة الثالثة (األدلة الطبية وأدلة الطب الرشعي) حتتاج جلمعها للكشف املعميل .إن كان هنالك رضورة
فيمكن مجع عينات أخرى حسبام تقتيض احلالة.
 إذا اشتكت الضحية من أعراض التهابات يف اجلهاز البويل قم بأخذ عينة من البول لفحصها للتحقق من وجود كرات الدم البيضاءأو احلمراء وربام لعمل مزرعة.
 قم بفحص البول للحمل إن كان هنالك رضورة وكان الفحص متوفرا االختبارات التشخيصية األخرى مثل صور األشعة أو الفحص باملوجات فوق الصوتية ربام يكون مفيدا لتشخيص الكسوروإصابات البطن.

:ÊÉãdG ™°VƒdG
:ÜÉ°üàZ’G çhóM øe ‹hC’G áYÉ°S 72 `dG ó©H á«ë°†dG äô°†M GPEG
:ÊóÑdG ∞°ûµdG
من الصعوبة أن جتد عالمات جسدية بعد مرور أسبوع عىل حدوث احلادث .إذا حرضت الضحية خالل أسبوع منذ حدوث االعتداء وكان
لدهيا شكوى ,قم بإجراء كشف جسدي كامل كام هو مذكور يف السابق.
يف مجيع احلاالت:
l

دون حجم ولون الكدمات والندبات

l

دون أي مضاعفات حمتملة لالغتصاب (صمم الكسور خراريج ....الخ)

l

حتقق من وجود احلمل

l

دون احلالة النفسية للضحية وعادة ما تكون مضطربة مكتئبة أو عندها ميول انتحارية

:á«∏°SÉæàdG AÉ°†YC’G ≈∏Y ∞°ûµdG
إذا حدث االغتصاب خالل أكثر من  72ساعة وأقل من أسبوع ,سجل إن كان هنالك التئام جلروح يف اجلهاز التناسيل و/أو ندبات
حديثة.
إذا حدث االعتداء بعد أكثر من أسبوع وال توجد كدمات أو آثار جروح وكذلك ال توجد شكوى مثل إفرازات أو تقرحات يف املهبل
والرشج (غالبا ال يكون هنالك داعي إلجراء كشف ألعضاء احلوض).
حتى عندما ال يتوقع أن نجد جروح فإن الضحية ربام تشعر أن هنالك جروح يف األعضاء التناسلية .إن الكشف برفق ثم يليه طمأنة الضحية
أنه ال يوجد أي أذى جسامين ربام يكون له أثر كبري يف التخفيف عليها.
»∏ª©ŸG ¢üëØdG
l

اختبار محل عند االحتياج

l

فحص عينة من املهبل والرشج للكشف عن األمراض املنقولة جنسيا وتتضمن:

l

فحص الزهري RPR

l

فحص رشحية مصبوغة ومزرعة للسيالن
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l

فحص للكالميديا

l

فحص عينة رطبة للرتيكوموناس

l

فحص لكشف عدوي فريوس نقص املناعة البرشي ( فحص تطوعي بعد املشورة)

l

فحص لكشف عدوي االلتهاب الكبدي ب
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êÓ©dG ∞°Uh :5 Iƒ£ÿG
إن وصف العالج يعتمد عىل الفرتة الزمنية التي مرت منذ حدوث االغتصاب وحتى حلظة وصول الضحية ملقدم اخلدمة املعالج .لذا جيب إتباع
اخلطة أ إذا حرضت الضحية خالل الـ  72األويل منذ حدوث االغتصاب وإتباع اخلطة ب إذا حرضت الضحية بعد الـ  72ساعة األويل
:‹hC’G áYÉ°S 72 `dG ∫ÓN á«ë°†dG äô°†M GPEG :(CG) á£ÿG

 )1الوقاية من األمراض املنقولة جنسي ًا :
جيب أن توصف لضحايا االغتصاب عالجات الزهري والسيالن والكالميديا
قم بوصف أقل كورس يف الدليل القومي لعالج األمراض املنقولة جنسيا مثال:
واحد جرام من األزيرسوميسني بالفم مع  400ملج من السفكسيم Cefixime
حتقق من عدم وجود محل وتذكر أن بعض املضادات احليوية ال تعطى أثناء احلمل
 2جرام ميرتونيدازول لعالج الرتيكوموناس
اجلرعة األويل من التطعيم لاللتهاب الكبدي ب

 )2الوقاية من خطر انتقال عدوى فريوس نقص املناعة
باستخدام األدوية املضادة للفريوسات القهقرية بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشى:
يتم وصف هذه األدوية بناء عىل تقييم مقدمي اخلدمة لدرجة اخلطورة التي تعرضت هلا الضحية واحتامل انتقال فريوس نقص املناعة
البرشى هلا .وهذه اخلطورة تعتمد بصورة أساسية عىل ما حدث أثناء االعتداء مثال  :هل حدث إيالج  ,تعدد املعتدين  ,إن كان هنالك جرح
يف األعضاء التناسلية ( كذلك يعتمد عىل درجة انتشار املرض يف املكان).
يكون احتامل انتقال فريوس نقص املناعة البرشى عاليا يف احلاالت التالية :إذا كان االعتداء تم بواسطة شخصني فأكثر ,إذا حدث متزق
يف جلد الضحية ،إذا كان اإليالج قد تم يف الرشج .كذلك إذا كان اجلاين معروف أنه مصاب بفريوس نقص املناعة البرشى أو كان مدمنا
للمخدرات عن طريق احلقن.
إذا مل يمكن حتديد ما إذا كان اجلاين مصاب بالفريوس فيمكن أن نفرتض أنه مصاب به إذا كان اإليدز منترش يف املكان يف شكل وباء عام
أو مركز.
حسب التوجيهات القومية لوزارة الصحة تعطى األدوية للوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي بعد التعرض له إما كمجموعة عقارين
أو ثالثة عقاقري من مضادات للفريوسات القهقرية
جيب أن يتذكر مقدم اخلدمة املعالج أن مجيع األدوية املضادة للفريوسات القهقرية قد حتدث أعراض جانبية نتيجة لتناوهلا .هذه األعراض
اجلانبية املتوقعة عادة ما تظهر بصورة أشد أذا كان الشخص الذي يتناوهلا غري مصاب بفريوس العوز املناعي البرشى
مدة العالج:
جيب استخدام األدوية املضادة للفريوسات القهقرية بعد التعرض لفريوس العوز املناعي البرشى ملدة  28يوما
إذا كانت ضحية االغتصاب متزوجة وهنالك احتامل أن يكون قد أنتقل هلا فريوس العوز املناعي البرشى نتيجة لالغتصاب فيجب تنبيهها
أنه عىل زوجها أن يستخدم العازل الذكرى ملدة  6أشهر ريثام يتم التأكد أنه مل ينتقل هلا فريوس العوز املناعي البرشى

 )3موانع احلمل الطارئة:
إن تناول حبوب منع احلمل الطارئة بعد االتصال اجلنيس غري املحمى يقلل احتامل حدوث احلمل بنسبة ترتاوح ما بني  ٪11إىل ٪93
وتعتمد النسبة عىل نوع احلبوب والفرتة الزمنية التي أخذت فيها بعد حدوث االغتصاب .يتم إعطاؤها يف خالل الـ  5أيام األويل بعد
حدوث االغتصاب ولكن يفضل استخدامها مبارشة بعد حدوث االغتصاب.
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يمكن استخدام أحد الوسائل الطارئة التالية ملنع احلمل:
أ -حبوب منع احلمل التي حتتوى عىل بروجستوجني فقط وهذه أكثر فعالية من احلبوب املزدوجة وأعراضها اجلانبية قليلة .ويتم استخدامها
بتناول  0.75ملج منها أوال ثم نفس اجلرعة تكرر بعد  12ساعة .توجد عبوة خمصصة للمنع الطارئ للحمل تسمى جتاريا بوستينور يف
شكل حبتني يف كل حبة  0.75ملج .يف حالة عدم وجود هذه احلبوب اخلاصة باملنع الطارئ للحمل يتم استخدام حبوب منع احلمل
املتوفرة يف مراكز تنظيم األرسة والتي تعرف بحبوب املرضعات .يف هذه احلالة جيب حساب اجلرعة بدقة للوصول للجرعة الصحيحة.
ب  -يف حالة عدم وجود حبوب منع احلمل التي حتتوى عىل بروجستني فقط فيمكن استخدام احلبوب املزدوجة .إذا تم استخدام احلبوب
املزدوجة ذات اجلرعة املنخفضة فيوىص باستخدام  4حبات أوال تكرر بعد  12ساعة.
قم بإجراء توعية للضحية ووضح هلا كيف تستخدم حبوب املنع الطارئ للحمل .وضح هلا كذلك األعراض اجلانبية املتوقعة .إن استخدام
حبوب املنع الطارئ للحمل ال يمنع حدوث احلمل إذا حدث اتصال جنيس الحقا بعد استخدامها .لذا قم بتزويدها بكمية من العازل
الذكرى الستخدامها.
بني للضحية بصورة واضحة أن هنالك احتامل بسيط أال متنع حبوب املنع الطارئ للحمل حدوث احلمل .إذا أدت احلبوب مفعوهلا فان
الدورة حتدث عادة يف نفس مواعيدها تقريبا .أحيانا قد حتدث الدورة القادمة مبكرا بأسبوع عن مواعيدها املعتادة وأحيانا قد تتأخر عدة
أيام .وضح هلا أن نزول نقاط من الدم أو نزف خفيف يتوقع عند استخدام حبوب املرضعات لذلك عليها أال تقلق كام وجيب عليها أن
تعرف أن هذا ال يعنى بدء الدورة الشهرية إذ ال توجد عالقة لذلك ببدء الدورة القادمة.
تذكر أن الغثيان أقل حدوثا عند استخدام حبوب املرضعات عنه عند استخدام احلبوب املزدوجة .إذا حدث قيء يف خالل ساعتني بعد تناول
حبوب منع احلمل الطارئة فيجب إعادة اجلرعة .يف حالة القيء الشديد يمكن استخدام حبوب املنع الطارئ للحمل بإدخاهلا يف املهبل.
تذكر أن حبوب املنع الطارئ للحمل ال تؤثر عىل احلمل املوجود أصال.لذا تستخدم فقط إذا كانت حالة احلمل غري معروفة و أيضا إذا كان
الفحص لتأكيد احلمل غري متوفر.

الوقاية من االلتهاب الكبدي B

من اجليد أن نعرف
معدل انتشار التهاب الكبد  Bيف منطقتك  ،فضال عن جداول تطعيم وزارة الصحة املعتمدة.
إذا كان يمكن أن توفر العالج الوقائي بعد التعرض لاللتهاب الكبدي  Bسوف يعتمد عىل اإلمكانات واملصادر املتاحة .اللقاح قد ال يكون
متاحة كام أنه مكلف نسبيا ،ويتطلب التربيد.
الفريوس ب موجود يف السائل املنوي والسائل املهبيل وثبت انتقاله عن طريق االتصال اجلنيس .إذا كان ذلك ممكنا ،فينبغي للناجيات من
االغتصاب تلقي لقاح التهاب الكبد  Bيف غضون  14يوما من وقوع احلادث.
ويف البلدان التي تكون فيها برامج التحصني اإللزامية لألطفال تتضمن استخدام لقاح التهاب الكبد  ،Bقد يكون أحد الناجني قد تم
تطعيمه فعال بالكامل .إذا كانت بطاقة سجل التطعيم تؤكد هذا ،فال داعي إعطاء أي جرعات إضافية من لقاح التهاب الكبد .B
جدول التطعيم املعتاد هو يف  1 ،0و  6أشهر.
إعطاء اللقاح عن طريق احلقن العضيل يف العضلة الدالية (الكبار) أو الفخذ األمامي الوحيش (الرضع واألطفال) .ال حتقن يف األرداف،
ألن هذا أقل فعالية.
اللقاح آمن بالنسبة للنساء احلوامل واألشخاص الذين لدهيم عدوى االلتهاب الكبدي الوبائي املزمن أو السابقة .يمكن إعطاءه يف نفس
وقت إعطاء لقاح التيتانوس.
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رعاية اجلروح واإلصابات
نظف أي جرح أو قطع أو خدوش وقم بإزالة القاذورات والرباز أن وجد  ,واألنسجة امليتة .حدد أن كان هنالك داعي خلياطة اجلروح.
يمكن خياطة اجلروح النظيفة خالل  24ساعة .بعد مرور  24ساعة يتم االلتئام بطريقة خمتلفة .ال تقم بخياطة اجلروح املتسخة بصورة
شديدة .أن كان هنالك جرح متلوث تذكر أن تصف مضاد حيوي مناسب ومسكن لألمل.

منع اإلصابة بالتيتانوس
جيب أعطاء الوقاية من التيتانوس اذا كان هنالك هتتك يف جلد الضحية ما مل تكن قد اخذت مجيع جرعات الوقاية من التيتانوس .أستخدم
الربوتوكول الوطني العطاء لقاح التيتانوس (توكسويد) والذى يعطى محاية اجيابية أو أن كان موجودا مصل األجسام املناعية والذي يعطى
مناعة سالبة .أنصح الضحية بإكامل جرعات التيتانوس.
:‹hC’G áYÉ°S 72 `dG ó©H á«ë°†dG äô°†M GPEG (Ü) á£ÿG
 )1حتقق من وجود األمراض املنقولة جنسي ًا وعاجلها
 )2إذا كانت حامل حاول التأكد ما لو كانت أصال حامال قبل حدوث االغتصاب
 )3عالج اجلروح واإلصابات إن وجدت
 )4أعطها تطعيم ضد التيتانوس.
 )5التهاب الكبد B
متتد فرتة حضانة التهاب الكبد  3-2 Bأشهر يف املتوسط .إذا كنت ترى عالمات عدوى حادة ،قم بإحالة الشخص إيل جهة االختصاص
أو تقديم املشورة .إذا مل يكن الشخص قد تم تطعيمه من قبل فمن املمكن تطعيمه  ،مهام طال الزمن هو منذ وقوع احلادث.
 )6الصحة العقلية
الدعم النفيس واالجتامعي ،بام يف ذلك املشورة (راجع اخلطوة التالية  )6هي عنارص أساسية للرعاية الطبية لضحايا االغتصاب/العنف
اجلنيس .يستعيد معظم ضحايا االغتصاب صحتهم النفسية من خالل الدعم العاطفي وتفهم الناس املوثوق هبم ومجاعات الدعم واملشورة.
يف هذه املرحلة ،ال يدفع الناجي لتبادل اخلربات الشخصية وراء احلدود التي قد يكون وضعها لنفسه .وقد يستفيد الناجون من املشورة يف
وقت الحق ،وينبغي أن تقدم جلميع الناجني معلومات اإلحالة إىل اجلمعيات واملنظامت املجتمعية الداعمة لضحايا العنف اجلنيس والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي يف حال وجودها.
إذا كانت الضحية تعاين من أعراض الذعر أو القلق ،مثل الدوخة ،وضيق التنفس ،واخلفقان واإلحساس باالختناق ،وهذا ال يمكن
تفسريه طبيا (أي دون وجود سبب عضوي) ،ارشح هلا أن هذه األحاسيس شائعة يف الناس املرعوبني بعد أن مروا بتجربة خميفة ،وأهنا
ليست بسبب مرض معني .هذه األعراض تعكس مشاعر قوية تعرضت هلا ،وسوف تزول مع مرور الوقت كام تقل هذه املشاعر.
ال تعطي األدوية إال يف حاالت استثنائية ،عندما تكون األعراض حادة وشديدة لدرجة أهنا حتد من أداء الوظائف األساسية ،مثال أن تكون
غري قادرة عىل التحدث مع الناس ،ملدة  24ساعة عىل األقل .يف هذه احلالة ،وفقط عندما تستقر احلالة الصحية العامة للناجية فيمكن
إعطاءها  5ملج أو  10ملج قرص من الديازيبام ،وتؤخذ يف وقت النوم ،عيل أال يستمر ذلك أكثر من  3أيام .بعد ذلك جيب إحالة
الشخص إىل متخصص نفيس إلعادة تقييم األعراض .إذا مل يكن هذا التخصص متاحا واستمرت األعراض احلادة ،فيمكن تكرار اجلرعة
لبضعة أيام مع التقييامت اليومية.
كن حذرا جدا :استخدام البنزوديازيبني يمكن أن تؤدي برسعة إىل اإلدمان ،ال سيام بني الناجني من الصدمات
العديد من األعراض سوف ختتفي مع مرور الوقت من دون دواء ،وخصوصا خالل األشهر القليلة األوىل .ومع ذلك ،إذا وقع االعتداء
يف فرتة أقل من  2إىل  3أشهر وما زالت الناجية تشكو باستمرار من الضيق الشديد ملدة أسبوعني عىل األقل ،ومل تتحسن احلالة عن طريق
اإلرشاد النفيس والدعم (انظر اخلطوة  ،)6والسيام إذا طلبت الناجية مرارا وتكرارا عالجا أكثر كثافة وأنت ال يمكنك حتويلها ملتخصص
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فيمكن النظر يف إعطاءها إيميربامني ،أميرتيبتيلني املضادة لالكتئاب أو أدوية مماثلة ،وتصل اجلرعة إىل  150-75ملج عند النوم( .
استشارة متخصص نفيس لوضعها يف الربوتوكول)
إذا وقع االعتداء يف فرتة متتد ألكثر من  3-2أشهر ،ومل يفلح تقديم املشورة النفسية والدعم (انظر اخلطوة  )6يف حتسني شدة األمل النفيس أو
احلد من األعراض التي سببتها الصدمات النفسية ،مثل االكتئاب والكوابيس ،أو اخلوف دائم ،وأنت ال متلك إحالتها إيل ذوي االختصاص
فأنظر يف جتربة األدوية املضادة لالكتئاب
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IQƒ°ûŸG :6 Iƒ£ÿG
عندما تري أحدي الناجيات باملستشفي بعد االغتصاب مبارشة فمن املرجح أن تكون واقعة حتت ضغط نفيس شديد وربام ال تتذكر ما
تنصحها به يف هذا الوقت .ولذلك فمن املهم تكرار املعلومات أثناء زيارات املتابعة.
ومن املفيد أيضا إعداد مطويات مشورة هبا معلومات أساسية مكتوبة  ،وتعطي للناجية نسخة قبل أن تغادر املرفق الصحي (حتى لو كانت
الناجية أمية ال تقرأ ،فإهنا يمكن أن تطلب من شخص موثوق به أن يقرأ هلا الحقا) .أعط للناجية الفرصة لطرح األسئلة والتعبري عن
شواغلها .أهتم بتطبيق اإلسعافات األولية النفسية( .امللحق )3
املشاكل النفسية و العاطفية:
الرعاية الطبية للناجني من االغتصاب يتضمن اإلحالة عند وجود مشاكل نفسية واجتامعية ،مثل االضطرابات النفسية الشائعة ،وصمة
العار ،والعزلة ،وتعاطي املخدرات ،وسلوك املخاطرة ،ورفض األرسة .وعىل الرغم من أن األعراض املرتبطة الصدمة قد ال حتدث ،أو
قد ختتفي مع مرور الوقت ،فإنه ينبغي أن تقدم جلميع الناجني فرصة اإلحالة إىل أخصائي نفيس .جيب وضع وتنسيق نظام إحالة متكامل
يف أقرب وقت ممكن.
إن غالبية ضحايا االغتصاب ال خيربن أحدا عن هذا احلادث .فإذا قالت لك الناجية ما حدث ،فذلك عالمة عىل أهنا تثق بك .إن استجابتك
الرءوفة العرتافها لك يمكن أن يكون له تأثري إجيايب كبري عىل شفائها.
قدم الرعاية العملية األساسية ودون تطفل .أنصت ولكن ال جتربها عيل احلديث عن الواقعة ،واضمن تلبية االحتياجات األساسية هلا.
وألنه قد يسبب مشاكل نفسية أكرب ،ال تدفع الناجية لتبادل جتربتها الشخصية مع أشخاص مل تعتاد مصارحتهم بأرسارها بشكل طبيعي.
اسأل الناجية إذا كان لدهيا مكان آمن للذهاب إليه ،وما إذا كان هناك شخص ما تثق به سوف يرافقها عندما تغادر املرفق الصحي .إذا
مل يكن هلا مكان آمن للذهاب إليه فورا ،ينبغي بذل اجلهود إلجياد مأوي مناسب .انظر امللحق اخلاص باملالجئ التي ترشف عليها وزارة
التضامن االجتامعي.
جهز قائمة بجهات مساعدة يف خدمات املشورة ،مقدمي اخلدمات املجتمعية ،وسلطات إنفاذ القانون ،بام يف ذلك الرشطة أو رجل األمن،
حسب احلاجة (انظر قائمة اإلحالة).
إذا كانت الناجية تعول أشخاصا وهي غري قادرة عىل القيام بالرعاية يوما بعد يوم نتيجة إلصابتها فيجب اختاذ ترتيبات لسالمة من
تعوهلم.
الناجيات معرضات بشكل متزايد خلطر جمموعة من األعراض ،بام يف ذلك:
 الشعور بالذنب والعار. مشاعر ال يمكن السيطرة عليها ،مثل اخلوف والغضب والقلق. الكوابيس. أفكار انتحارية أو حماوالت انتحار. خدر يف األعضاء. تعاطي املخدرات. خلل يف الوظائف اجلنسية ؛ الشكاوى اجلسدية غري املربرة طبيا. االنسحاب من املجتمع.أخرب الناجية أهنا تعرضت حلدث خطري جسديا وعاطفيا .قدم هلا املشورة حول املشاكل النفسية والعاطفية واالجتامعية واملادية التي قد
تواجها .ارشح أنه من الشائع اإلحساس بمشاعر سلبية قوية أو خدر بعد االغتصاب.
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وضح للضحية أن ما قد حتس به من أعراض نفسية وعاطفية يكون نتيجة لألذى البدين والنفيس الذي تعرضت له
قدم املشورة للناجية بأهنا بحاجة إىل الدعم العاطفي .شجعها  -ولكن ال جتربها  -أن تتخري شخصا تثق به وتطلب منه الدعم الوجداين،
مثل أحد أفراد األرسة أو صديق موثوق به .شجعا عيل املشاركة الفعالة يف أنشطة األرسة واملجتمع.
يمكن أن حتدث هزة اجلامع ال إراديا أثناء االغتصاب ،وغالبا ما ترتك يف الناجية شعورا بالذنب .طمأهنا أنه إذا حدث هذا ،فانه رد فعل
فسيولوجي وكان خارجا عن إرادهتا.
يف معظم الثقافات ،هناك ميل إىل إلقاء اللوم عىل الناجيات يف حاالت االغتصاب .إذا ملست أن الناجية تعرب عن الشعور بالذنب أو اخلجل،
ارشح بلطف أن االغتصاب هو دائام خطأ من اجلاين وال يمكن أبدا ان يكون خطأ من الناجية .أكد هلا أهنا ال تستحق أن تغتصب ،وأن
احلادث مل يكن ذنبها ،وأنه مل حيدث بسبب سلوكها أو طريقة لبسها .ال تطلق أحكاما أخالقية عيل الناجية.
حول الضحية إىل عيادة اإلرشاد النفيس إن وجدت باملستشفي الذي تعمل به
احلمل
حبوب منع احلمل الطارئة ال يمكن أن متنع احلمل بسبب العالقة اجلنسية التي حتدث بعد العالج .إذا رغبت الناجية يف استخدام طريقة
منع احلمل يف املستقبل ،فقدم هلا املشورة وصف هلا الوسيلة التي تبدأها يف اليوم األول من دورهتا الشهرية القادمة أو حوهلا إىل عيادة تنظيم
األرسة.
من املرجح أن تكون الناجية من االغتصاب قلقة جدا حول إمكانية احلمل نتيجة لالغتصاب .وهناك حاجة إىل الدعم العاطفي ومعلومات
واضحة لضامن أن تفهم اخليارات املتاحة هلا إذا أصبحت حامال:
النساء احلوامل بسبب االغتصاب معرضات ملخاطر أكثر بدنيا ونفسيا .عىل وجه اخلصوص هن عرضة لإلجهاض وارتفاع ضغط الدم
والوالدة املبكرة .قدم املشورة للنساء احلوامل يف هذه األمور وانصحهن باالنضامم لربنامج خدمات الرعاية قبل الوالدة بانتظام طوال فرتة
احلمل .قد يكون أطفاهلن أكثر عرضة للترشد ولذا فمتابعة الرعاية مهمة أيضا.
املتابعة:
وضح هلا أهنا تستطيع العودة يف أي وقت تشاء إن كان لدهيا أسئلة أو أية مشاكل أخرى
شجعها عىل احلضور خالل أسبوعني للمتابعة والتقييم
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á©HÉàŸG äGQÉjR 7 Iƒ£ÿG
يف كثري من األحيان قد يطلب مقدم اخلدمة املعالج من الضحية احلضور للمتابعة إال أنه جيب التنبه إىل احتامل أال حترض الضحية أو قد ال
تتمكن من احلضور للمتابعة .لذا قدم أقىص خدمة ممكنة يف خالل الزيارة األوىل إذ قد تكون هي الزيارة الوحيدة .كذلك جيب عىل مقدم
اخلدمة املعالج أن يتنبه إىل أن زيارة املتابعة للضحية التي تم وصف األدوية املضادة للفريوسات القهقرية بعد التعرض لفريوس نقص
املناعة البرشى ختتلف قليال عن أولئك الالئي مل توصف هلن هذه العقاقري.
:ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN á©HÉàŸG IQÉjR
 قيم إن كان هنالك محل وقم بإجراء املشورة ووضح هلا أمهية احلضور إىل قسم رعاية احلوامل. حتقق من أن الضحية قد تناولت جرعة كاملة من أدوية معاجلة األمراض املنقولة جنسيا إذا مل توصف هلا أدوية لعالج األمراض املنقولة جنسيا فقيم إن كانت مصابة بأحد هذه األمراض وقم بوصف العالج املناسب وقمبنصحها بالتوجه خلدمات اإلرشاد النفيس و الفحص الطوعي ملرض اإليدز.
 قيم حالتها النفسية والعاطفية وحوهلا للعالج إن كانت حتتاج له:™«HÉ°SCG áà°S ó©H á©HÉàŸG IQÉjR
 قيم إن كان هنالك محل وحوهلا لعيادة كشف احلوامل أن كانت حامل. أذا مل توصف هلا أدوية لعالج األمراض املنقولة جنسيا قيم أن كانت مصابة بأحد هذه األمراض وقم بوصف العالج املناسب وقمبنصحها بالتوجه خلدمات اإلرشاد والفحص الطوعي ملرض اإليدز.
 قيم حالتها النفسية والعاطفية وحوهلا للعالج أن كانت حتتاج له:ô¡°TCG áKÓK ó©H á©HÉàŸG IQÉjR
 قيم أن كانت هنالك أمراض منقولة جنسيا وعالج حسب احلالة .وقم بعمل فحص ملرض الزهري إن مل تكن قد تناولت وقاية منذلك.
 قيم إن كان هنالك محل وحوهلا لعيادة كشف احلوامل أن كانت حامل. قدم النصح بخصوص اإلرشاد النفيس والفحص الطوعي ملرض اإليدز -قيم حالتها النفسية والعاطفية وحوهلا للعالج إن كانت حتتاج له
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»°ùæ÷G ∞æ©dG øe ÚLÉædG ∫ÉØWC’G ájÉYQ

من اجليد أن نعرف
إذا كان اإلبالغ عن حاالت االعتداء عيل األطفال* إلزاميا يف بلدك فيجب تقييم كل حالة عىل حدة .يف بعض األماكن من
املمكن أن يصبح اإلبالغ عن اإلساءة اجلنسية للطفل ضارا إذا كانت تدابري احلامية واألمان ليست كافية.
تعرف عىل القوانني املحلية التي حتدد من الذي يمكن أن يعطي املوافقة بالنيابة عن القرص ومن الذي يمكنه الذهاب إىل
املحكمة كشاهد خبري.
جيب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية عىل دراية بمراحل تطور ونمو الطفل وكذلك التكوين الترشحيي الطبيعي للطفل.
ومن املستحسن أن يتلقي مقدمو الرعاية الصحية تدريبا خاصا يف كيفية فحص األطفال الذين قد تعرضوا لسوء املعاملة.
* تعرف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ( )1989الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عرشة.

áeÉY ÇOÉÑe
ينبغي أن يكون الوالد أو ويل األمر مسئوال عن التوقيع عىل استامرة املوافقة عيل فحص الطفل ومجع األدلة اجلنائية ،إال إذا كان ويل األمر
هو اجلاين املشتبه به .يف هذه احلالة ،فيمكن ملمثل عن الرشطة أو عن املجتمع الداعم أو جيوز للمحكمة أن توقع عىل النموذج .القرص من
املراهقني قد يكونوا قادرين عىل إعطاء املوافقة بأنفسهم .ال ينبغي أبدا فحص الطفل ضد إرادته  ،مهام كان عمره  ،إال إذا كان الفحص
رضوريا للحصول عىل الرعاية الطبية.
التقييم األويل قد يكشف عن مضاعفات طبية شديدة قد تستدعي العالج عىل وجه الرسعة ،ويتعني عيل املريض دخول املستشفى .وتشمل
هذه املضاعفات:
l

التشنجات

l

القيء املستمر

l

صوت حرشجة يف طفل ساكن

l

اخلمول أو فقدان الوعي

l

عدم القدرة عىل الرشب أو الرضاعة الطبيعية

يف األطفال الذين تقل أعامرهم عن  3أشهر ،أبحث أيضا عن:
l

احلمى

l

انخفاض درجة حرارة اجلسم

l

انتفاخ بالرأس

l

احلرشجة ،انسحاب الصدر للداخل ،ومعدل التنفس أكثر من  60نفسا  /دقيقة.

l

ال يغطي هذا الدليل عالج هذه املضاعفات.
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áæeBG áÄ«H ≥∏N
أويل عناية خاصة يف حتديد من حيرض أثناء املقابلة والفحص (تذكر أنه من املمكن أن يكون أحد أفراد األرسة هو مرتكب االعتداء) .فمن
األفضل أن يكون الوالد أو ويل األمر يف االنتظار يف اخلارج خالل املقابلة وحيرض املقابلة شخص موثوق به وحمايد .أثناء الفحص الطبي
 ،جيب أن يكون إما أحد الوالدين أو الويص أو الشخص املوثوق به حارضا .دائام أسأل الطفل عن من يفضل أن يكون مرافقا له أثناء
الفحص واحرتم رغباته.
l

قدم نفسك للطفل.

l

اجللوس عىل مستوى العني واحلفاظ عىل االتصال بالعني.

l

طمأن الطفل انه ال مشكلة وأنه ليس يف ورطة.

l

أطرح بعض األسئلة حول مواضيع حمايدة ،عىل سبيل املثال ،املدرسة ،واألصدقاء ،مع من يعيش واألنشطة املفضلة.

ïjQÉàdG òNCG
l

تبدأ املقابلة عن طريق طرح أسئلة مفتوحة ،مثل «ملاذا أنت هنا اليوم؟» أو «ماذا أخربوك عن سبب زيارتك للطبيب اليوم ؟»

l

جتنب األسئلة املوجهة إلجابة معينة أو املوحية.

l

طمأن الطفل أنه ال مشكلة يف الرد عىل أي أسئلة بـ «ال أعرف».

l

كن صبورا؛ راعي وترية الطفل؛ ال تقاطع تسلسل أفكاره.

l

أطرح أسئلة مفتوحة للحصول عىل معلومات حول احلادث .نسأل األسئلة التي يرد عليها بنعم أو ال فقط لتوضيح التفاصيل.

l

بالنسبة للفتيات ،طبقا للعمر ،أسأل عن تاريخ الطمث والوالدة .نمط االعتداء اجلنيس عىل األطفال خيتلف عموما عن البالغني.
عىل سبيل املثال ،غالبا ما يكون هناك إساءات متكررة .للحصول عىل صورة أوضح ملا حدث ،حاول احلصول عىل معلومات
عن:
 الوضع يف املنزل (هل لدي الطفل مكان آمن للذهاب إىل؟) كيف تم اكتشاف االغتصاب  /سوء املعاملة من فعل ذلك ،وعام إذا كان املعتدي ال يزال يشكل هتديدا إذا كان االعتداء قد حدث من قبل ،كم مرة وتاريخ احلادث األخري ما إذا كانت هناك أي شكاوى جسدية (مثل النزيف ،وعرس البول ،وإفرازات ،وصعوبة يف امليش ،وما إىل ذلك) -ما إذا كان باقي األشقاء يف خطر.

¢üëØ∏d πØ£dG OGóYEG
l

كام احلال بالنسبة لفحص الكبار ،ينبغي أن يكون هناك شخص موثوق به يدعم الطفل أو ممرضة/ممرض مدرب يف غرفة الفحص
معك.

l

شجع الطفل عىل طرح األسئلة حول أي يشء يشعر بالقلق إزاءه أو ال يفهمه وذلك يف أي وقت أثناء الفحص.

l

ارشح له ما سيحدث خالل الفحص ،واستخدم مصطلحات يستطيع الطفل فهمها.

l

مع اإلعداد الكايف ،فإن معظم األطفال يزول عنهم التوتر ويسرتخوا ويتعاونوا أثناء الفحص.
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الدليل اإلرشادي والربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي (متضمنا العنف اجلنيس)
l

l

l

من املمكن لبعض األطفال أال يسرتخوا بسبب وجود أمل  ،إذا كان هذا هو االحتامل ،يمكن إعطاءهم باراسيتامول أو أي مسكنات
بسيطة ،وننتظر حتى تؤدي مفعوهلا يف ختفيف األمل.
ال حتاول أبدا إجبار أو دفع طفل خائف للفحص بالقوة .إن السيطرة عيل الطفل باستخدام أي نوع من القوة غالبا ما يكون جزءا
من االعتداء اجلنيس ،وإذا تم استخدامها من قبل أولئك الذين حياولون مساعدته  ،فسوف يزيد ذلك من خوف الطفل وقلقه
وتفاقم اآلثار النفسية لالعتداء.
من املفيد استخدام دمية لتوضيح ما هو مطلوب أثناء الفحص من أوضاع معينة .دع الطفل يري األدوات واللوازم ،مثل القفازات،
واملسحات ،وما إىل ذلك؛ واسمح له باستخدامها عىل الدمية.

¢üëØdG AGôLEG
يتم إجراء الفحص بنفس الرتتيب مثل فحص البالغني.
توجد اعتبارات خاصة لألطفال كام ييل:
l

l

l

مالحظة وزن الطفل ،والطول ،ومرحلة البلوغ .نسأل الفتيات ما إذا كانت قد بدأت احليض .إذا كان األمر كذلك ،فإهنا قد تكون
عرضة خلطر احلمل.
يمكن فحص األطفال الصغار يف حضن األم .وينبغي أن تقدم لألطفال األكرب سنا اختيار أن جيلس عىل كريس أو يف حضن األم،
أو مستلقيا عىل الرسير.
فحص غشاء البكارة بوضع السبابة واإلهبام عيل احلافة اخللفية للشفرتني وبلطف أسحب إىل اخلارج وإىل أسفل .الحظ موقع
أي متزقات حديثة أو ملتئمة يف غشاء البكارة والغشاء املخاطي املهبيل .إن كمية األنسجة يف غشاء البكارة وحجم الفتحة املهبلية
ليست مؤرشا حساسا أو دليال عيل االخرتاق.

l

حيظر إدخال األصابع يف فتحة املهبل لتقييم حجمها.

l

الحظ اإلفرازات املهبلية .يف الفتيات قبل البلوغ ،يمكن أخذ عينات مهبلية باستخدام مسحة جافة معقمة.

l

ال تستخدم املنظار املهبيل لفحص الفتيات الصغار؛ فهو مؤمل للغاية ويمكن أن يسبب إصابات خطرية.

l

l
l

l
l

l
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يمكن استخدام املنظار فقط عندما تشك يف إصابة املهبل بجرح نافذ ونزيف داخيل .يف هذه احلالة ،عادة ما يتم إجراء فحص املنظار
حتت التخدير العام .اعتامدا عىل ظروف الواقعة ،قد حيتاج الطفل إلحالته إىل مستوى أعىل من التخصصات الطبية.
يف األوالد ،حتقق من وجود إصابات يف قلفة القضيب ،أو الرشج أو إفرازات من جمرى البول؛ ويمكن أخذ عينات منها.
جيب أن يفحص مجيع األطفال والفتيان والفتيات ،عن طريق الرشج وكذلك فحص األعضاء التناسلية .افحص فتحة الرشج
والطفل مستلقيا عيل ظهره أو يف وضع جانبي .جتنب وضع الركوع عيل الركبة و الصدر ،ألن املعتدين غالبا ما يستخدمون هذا
الوضع.
سجل مكان وشكل أي شقوق أو متزقات يف الرشج عىل الرسم التخطيطي.
توسع الرشج الالإرادي (متدد فتحة الرشج عند الشد عىل األرداف يف الوضع اجلانبي) يمكن أن يكون مؤرشا عىل اخرتاق الرشج،
ولكن أيضا حيدث يف حاالت اإلمساك.
حيظر إجراء فحص باألصبع لتقييم عضلة الرشج العارصة.

اجلزء الرابع :دليل مقدم الرعاية الطبية للتعامل مع حاالت االغتصاب/العنف اجلنيس

ájÈîŸG äÉ°UƒëØdG
ينبغي أن يتم اختبار للعدوى التي تنتقل باالتصال اجلنيس عىل أساس كل حالة عىل حدة وجيب إجراءها يف احلاالت التالية:
l

يعاين الطفل من وجود عالمات أو أعراض األمراض املنقولة جنسيا؛

l

االشتباه بإصابة اجلاين بمرض تناسيل أو هو يف خطر كبري من األمراض املنقولة جنسيا؛

l

ارتفاع معدل انتشار األمراض املنقولة جنسيا يف املنطقة؛

l

مطالبة الوالدين بإجراء االختبار.

يويص بأن يتم الكشف عن السيالن والكالميديا والزهري وفريوس نقص املناعة البرشية جلميع األطفال الذين قد تعرضوا لالغتصاب.
وجود أي واحد من هذه االلتهابات قد يكون الدليل عيل حدوث االغتصاب (طاملا كانت العدوى ليس من املرجح أن تكون حدثت يف
فرتة ما حول الوالدة أو عن طريق نقل الدم).
ájÉ¨∏d ÉHô£°†e πØ£dG ¿Éc GPEG
يف حاالت نادرة ،فإن الطفل يستحيل فحصه ألنه يف حالة توتر وانفعال شديدين وألن الفحص البدين والعالج يمثل أمرا حيويا فقد يتم
تنفيذ الفحص حتت تأثري مهدئ عام  ،وذلك باستخدام واحد من األدوية التالية:
l

الديازيبام ،عن طريق الفم 0.15 ،ملج  /كج من وزن اجلسم؛ احلد األقىص  10ملج؛ أو

l

هيدروكلوريد بروميثازين ،رشاب ،عن طريق الفم؛

  5-2سنوات 20-15 :ملج  10-5سنوات 25-20 :ملجهذه األدوية ال تعطي لتخفيف اآلالم .إذا كنت تعتقد أن الطفل يتأمل  ،فيمكن إعطاءه مسكنات األمل البسيطة أوال ،مثل الباراسيتامول
( 5-1سنوات 250-120 :ملج؛  12-6سنة 500-250 :ملج) .انتظر حتى يؤدي مفعوله .إن املهدئات عن طريق الفم تستغرق 2-1
ساعات لتحدث التأثري الكامل .يف غضون ذلك يسمح للطفل بالراحة يف مكان هادئ.
êÓ©dG
فيام يتعلق باألمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة ،والتهاب الكبد  ،Bوالكزاز ،فاألطفال لدهيم نفس احتياجات الوقاية والعالج
مثل البالغني ولكن قد تتطلب جرعات خمتلفة .وينبغي إتباع الربوتوكوالت اخلاصة باألطفال جلميع اللقاحات واألدوية .عادة ال ينصح
بالوقاية الروتينية من األمراض املنقولة جنسيا لألطفال .ومع ذلك ،يف البيئات املنخفضة املوارد مع ارتفاع معدل انتشار األمراض التي
تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس ،ينبغي معاجلة األمراض املنقولة جنسيا طبقا للربوتوكول (انظر امللحق .) 9
á©HÉàŸG
متابعة الرعاية هو نفسه كمتابعة البالغني .إذا استمرت العدوى املهبلية ،انظر يف إمكانية وجود جسم غريب ،أو استمرار االعتداء
اجلنيس.

املصدر العلمي الرئييس للجزء الرابع هو :التدابري اإلكلينيكية لضحايا االغتصاب – من أجل وضع بروتوكوالت لالستخدام يف التعامل
مع الالجئني واملهجرين  -منظمة الصحة العاملية 2004 -
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≥MÓªdG :¢ùeÉîdG Aõé`dG
ملحق ()1-1

الضامنات القانونية واألمنية يف مرص ضد العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي

ملحق ()2-1

نص املادة  11من دستور مرص 2014

ملحق ()3-1

حق الطبيب يف اإلبالغ عن جرائم هلا عالقة بالعنف القائم بسبب النوع االجتامعي

ملحق ()4-1

النصوص القانونية الدولية املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي

ملحق ()2

نموذج إلستامرة تدوين السوابق الطبية والفحص الطبي

ملحق ()3

)Psychological First Aid (PFA

ملحق ()1-4

تقرير طبي إصا إبتدائي

ملحق ()2-4

ضوابط إعداد التقارير الطبية

ملحق ()5

Sexual Assault Forensic Examiner (SAFE) Program

ملحق ()6

نموذج الستامرة املوافقة

ملحق ()7

بروتوكوالت الوقاية من األمراض املنقولة جنسيا وعالجها

ملحق ()8

بروتوكوالت الوقاية بعد التعرض لفريوس نقص املناعة املكتسبة البرشي

ملحق ()9

بروتوكوالت خاصة بمنع احلمل يف احلاالت الطارئة

ملحق ()1-10

شبكات اإلحـالة واخلطو الساخنة

ملحق ()2-10

مراكز استضافة وتوجيه املرأة  -وزارة التضامن االجتامعي

ملحق ()11

الشهـادة الطبيــة

ملحق ()12

اإلطـار الترشيعي جلرائم العنف ضد النساء يف القانون املرصي

ملحق ()13

مجع أدلة الطب الرشعي لضحايا العنف اجلسـدي

ملحق ()14

أداة تقييم اخلطر لضحايا العنف ضـد النساء
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Article (11) in the Egyptian Constitution
The State shall ensure the achievement of equality between women and men
in all civil, political, economic, social, and cultural rights in accordance with the
provisions of this Constitution.
The State shall take the necessary measures to ensure the appropriate
representation of women in the houses of representatives, as specified by
Law. The State shall also guarantee women’s right of holding public and
senior management offices in the State and their appointment in judicial
bodies and authorities without discrimination.
The State shall protect women against all forms of violence and ensure
enabling women to strike a balance between family duties and work
requirements.
The State shall provide care to and protection of motherhood and childhood,
female heads of families, and elderly and neediest women.
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Psychological First Aid (PFA)1
What is PFA?
According to Sphere project 2 (2011) and IASC (2007) 3, psychological first aid (PFA)
describes a humane, supportive response to a fellow human being who is suffering
and who may need support. PFA involves the following themes:
providing practical care and support, which does not intrude;
assessing needs and concerns;
helping people to address basic needs (for example, food and water,
information);
listening to people, but not pressuring them to talk;
comforting people and helping them to feel calm;
helping people connect to information, services and social supports;
protecting people from further harm.

What PFA is not?
It is not something that only professionals can do.
It is not professional counselling.
It is not “psychological debriefing” 4 in that PFA does not necessarily involve
a detailed discussion of the event that caused the distress.
It is not asking someone to analyze what happened to them or to put time and
events in order.
Although PFA involves being available to listen to people’s stories, it is not
about pressuring people to tell you their feelings and reactions to an event.

Who is PFA for?
PFA is for distressed people who have been recently exposed to a serious crisis
event. You can provide help to both children and adults. However, not everyone who
experiences a crisis event will need or want PFA. Do not force help on people who
do not want it, but make yourself easily available to those who may want support.

Sphere project :Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 2011
Inter-Agency Standing Committee (IASC)
WHO (2010) and Sphere (2011) describe psychological debriefing as promoting ventilation by
asking a person to briefly but systematically recount their perceptions, thoughts and emotional
reactions during a recent stressful event. This intervention is not recommended. This is distinct from
routine operational debriefing of aid workers used by some organizations at the end of a mission or
work task.
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When is PFA provided?
PFA is aimed at helping people who have been very recently affected by a crisis
event. You can provide PFA when you first have contact with very distressed people.
This is usually during or immediately after an event. However, it may sometimes be
days or weeks after, depending on how long the event lasted and how severe it was.

General guidelines
Respect people’s…
Safety
Avoid putting people at further risk of harm as a result of your actions.
Make sure, to the best of your ability, that the adults and children you help are
safe and protect them from physical or psychological harm.
Dignity
Treat people with respect and according to their cultural and social norms.
Rights
Make sure people can access help fairly and without discrimination.
Help people to claim their rights and access available support.
Act only in the best interest of any person you encounter.

DO'S

DON'TS

Be honest and trustworthy.
Respect people s right to make their own
decisions.
Be aware of and set aside your own
biases and prejudices.
Make it clear to people that even if they
refuse help now, they can still access
help in the future.
Respect privacy and keep the person s
story confidential, if this is appropriate.
Behave appropriately by considering the
person s culture, age and gender.

Don t exploit your relationship as a
helper.
Don t ask the person for any money or
favor for helping them.
Don t make false promises or give false
information.
Don t exaggerate your skills.
Don t force help on people, and don t be
intrusive or pushy.
Don t pressure people to tell you their
story.
Don t share the person s story with
others.
Don t judge the person for their actions
or feelings.

Provide empathetic communication
Below are suggestions for things to say and do, and what not to say and do. Most
importantly, be yourself, be genuine and be sincere in offering your help and care.
THINGS TO SAY AND DO
Try to find a quiet place to talk, and minimize outside distractions.
Respect privacy and keep the person’s story confidential, if this is appropriate.
Stay near the person but keep an appropriate distance depending on their age,
gender and culture.
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Let them know you are listening; for example, nod your head or say “hmmmm….”
Be patient and calm.
Provide factual information, if you have it. Be honest about what you know and
don’t know. “I don’t know, but I will try to find out about that for you.”
Give information in a way the person can understand – keep it simple.
Acknowledge how they are feeling and any losses or important events they tell
you about, such as loss of their home or death of a loved one. “I’m so sorry. I can
imagine this is very sad for you.”
Acknowledge the person’s strengths and how they have helped themselves.
Allow for silence.

THINGS NOT TO SAY AND DO
Don’t pressure someone to tell their story.
Don’t interrupt or rush someone’s story (for example, don’t look at your watch
or speak too rapidly).
Don’t touch the person if you’re not sure it is appropriate to do so.
Don’t judge what they have or haven’t done, or how they are feeling. Don’t
say: “You shouldn’t feel that way,” or “You should feel lucky you survived.”
Don’t make up things you don’t know.
Don’t use terms that are too technical.
Don’t tell them someone else’s story.
Don’t talk about your own troubles.
Don’t give false promises or false reassurances.
Don’t think and act as if you must solve all the person’s problems for them.
Don’t take away the person’s strength and sense of being able to care for
themselves.
Don’t talk about people in negative terms (for example, don’t call them “crazy”
or “mad”).

143

املــالحــق

144

املــالحــق

(1 - 4) ≥ë∏e

»FGóàHEG »HÉ°UEG »ÑW ôjô≤J

145

املــالحــق

146

املــالحــق

) ..................................................................
.......................................
/

).

(
:

( ...................................................
/

........................

/.......

/

...............................................
...............

..............
/

:

/
......................

...........

.........................................................

....................
.

/

...............

:
/...................

/

:

:

................................................................................................
/.........

................
:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
:
................

.....................
................

.....................

.....................

........................

........................................................................................................
:
....

:

.....

......

................................
)

:

.......

......

.....

......................
(.........

............

.....

....................................................................................................
:

...................

............

.............................................

.......................................................
)
/
]

.....

(
)

.........

.....

.....

.......

[ .........

........................................................................................................

147

املــالحــق

:
....................
.............

.......................
........

..............

...........

.......................................................................................................
.......................................................................
............................................................................................................................
.

..............

«هذا النموذج تم تصميمه وتطويره بواسطة االستاذة الدكتورة دينا شكري  ،أستاذ ورئيس قسم الطب الرشعي والسموم بكلية الطب -
جامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لتطوير الربوتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم عيل النوع االجتامعي»
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Sexual Assault Forensic Examiner
(SAFE) Program
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ATTACHMENT III
SEXUAL ASSAULT FORENSIC EXAMINER (SAFE) PROGRAM
STANDARDS AND REQUIREMENTS
INTRODUCTION
The goals of the SAFE program are to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provide timely, compassionate, patient-centered care in a private setting that provides
emotional support and reduces further trauma to the patient;
Provide quality medical care to the patient who reports sexual assault, including
evaluation, treatment, referral and follow-up;
Ensure the quality of collection, documentation, preservation and custody of physical
evidence by utilizing a trained and New York State Department of Health (DOH) certified
sexual assault forensic examiner to perform the exam;
Utilize an interdisciplinary approach by working with rape crisis centers and other service
providers, law enforcement and prosecutors’ offices to effectively meet the needs of the
sexual assault victim and the community;
Provide expert testimony when needed if the patient chooses to report the crime to law
enforcement; and,
Improve and standardize data regarding the incidence of sexual assault victims seeking
treatment in hospital emergency departments.

A comparison of general hospital and SAFE program responsibilities for the care and treatment
of victims of sexual assault is included in Attachment I.
SAFE PROGRAM MODELS
The SAFE Program may be housed within the emergency department or in an easily accessible
area nearby. Increasingly, hospitals provide a separate sexual assault medical/forensic unit, in
an easily accessible area near, but not necessarily within, the emergency department.
Some hospitals may develop a self-contained SAFE program that utilizes hospital staff trained
as sexual assault forensic examiners. A self-contained hospital SAFE program will retain
responsibility for recruiting, ensuring training and clinical competence of and maintaining call
rosters for SAFE staff. Hospitals may use a variety of methods to do this. For example, the
hospital may elect to have emergency department staff trained as sexual assault forensic
examiners available on each shift. The hospital may need to have another employee on-call to
take over the usual duties of the examiner at the time the examiner assumes responsibility for
the care of a sexual assault patient. Alternatively, the examiner may be an employee of the
hospital, listed on an “on-call” schedule at times when s/he is not on duty. The sexual assault
forensic examiner is called in to care exclusively for the sexual assault patient.
The Department will consider alternative program models that demonstrate clear accountability
and oversight for the program and comply with relevant laws, regulations and program
standards and requirements for SAFE programs. For example, hospitals with a low volume of
sexual assault patients may wish to participate in a regional network system. Under the
network program, regionally-based, trained examiners will be available to provide sexual assault
exams at several hospitals in a region. The examiners are employees of an outside group
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(e.g., another hospital, a Visiting Nurse Service (VNS) or a private practice). The group serves
one or more hospitals and travels to the location of the sexual assault patient. In this model,
the hospitals which apply for SAFE programs have examiners from this outside group on-call.
The SAFE program must ensure that sexual assault forensic examiners who are on call from an
outside group have been appropriately certified by the Department of Health and have been
credentialed by the SAFE program hospital.
A hospital must agree to ensure that the following minimum requirements are met throughout
its designation as a SAFE program:
1. Appropriate administrative and clinical oversight is provided to the program;
2. SAFE programs are affiliated with and integrated into the policies and procedures and
operations of the hospital, particularly the emergency department;
3. Initial and ongoing assessment of competency and credentialing of SAFE staff, including
certification of sexual assault forensic examiners by the Department (see Specialized Staff
Training and Availability, page 12 of these standards);
4. A well-functioning system to provide triage and assessment;
5. A well-functioning on-call and back-up call schedule has been developed so that the patient
is met by an examiner within 60 minutes of the patient’s arrival in the hospital, except when
the patient does not disclose a sexual assault at the time of triage, or under exigent
circumstances;
6. The rape crisis center is contacted immediately to ensure that a rape crisis advocate is
available to offer services to the patient;
7. Medical/surgical backup is readily available to the sexual assault forensic examiner;
8. An appropriately equipped, private, designated room that can accommodate disabled
patients and with access to a shower is available when needed for sexual assault exams;
9. Medical treatment and forensic examination of sexual assault survivors is provided in
compliance with all relevant laws and regulations and consistent with generally accepted
standards of care, including the Department’s Protocol for the Acute Care of the Adult
Patient Reporting Sexual Assault;
10. Prophylaxis for sexually transmitted diseases, HIV and hepatitis B, and prophylaxis against
pregnancy resulting from a sexual assault (emergency contraception) is provided on site;
11. The New York State Sexual Offense Evidence Collection Kit is used unless a patient
refuses to have evidence collected and evidence is maintained and collected as required by
PHL 2805-i;
12. The Drug Facilitated Sexual Assault kit is used when applicable;
13. Replacement clothing is provided to the patient before leaving the hospital;
14. Referral and follow-up regarding medical treatment is provided;
15. Patient is referred to counseling and support and other needed services;
16. Safe discharge is assured for the patient;
17. Medical and forensic SAFE services are appropriately documented;
18. Information is collected related to the provision of services to victims of sexual assault and
confidentiality of the data is ensured; and,
19. An effective system of continuous quality improvement is established to ensure SAFE
medical and forensic services are in compliance with generally accepted standards of care.
In all models, the hospital’s obligation to provide medical screening and emergency treatment
or transfer per the US Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) 42 USC 1395
(dd) remains the same. For all sexual assault patients who require medical transfer, forensic
evidence collection should be done at the hospital accepting the transferred patient.

9
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SAFE services do not replace the care that would normally be provided to patients in an
emergency department. Sexual assault patients will receive the same intake and screening
that any patient would receive in any emergency department. However, under the SAFE
Program, sexual assault patients will be accorded a high priority in the emergency department
and can be transferred to the SAFE program as soon as is medically feasible.
Hospital emergency staff should immediately implement the following protocol upon arrival of
the patient in the emergency department:
v Provide triage and assessment in a timely manner (See Attachment V for an example of
a standardized assessment tool for sexual assault patients. SAFE Programs should
take into account local protocols and interdisciplinary requirements when developing a
standardized assessment tool);
v Contact the sexual assault forensic examiner when the patient discloses that s/he has
been sexually assaulted;
v Contact a rape crisis advocate at the same time that contact is made to the sexual
assault forensic examiner;
v Be available for consultation and support of the SAFE program and sexual assault
forensic examiner;
v Assist in obtaining necessary tests and medications; and,
v Assist in arranging referrals and follow-up services.
In addition, the SAFE program and the examiner must have readily available access to
medical/surgical back-up as needed, which, in addition to the emergency department, may
include: general surgery, obstetrics/gynecology, pediatrics, urology and psychiatry.
INTERDISCIPLINARY MODEL
SAFE programs are required to participate in an interdisciplinary/community task force. The
task force should be formalized through a Memorandum of Understanding. The task force
should include representation from the following: the hospital SAFE program, the emergency
department, hospital administration, the local Rape Crisis Center, law enforcement, prosecuting
attorneys (including a special sex crimes unit, where available), emergency medical services,
local colleges (including security and health services) and other health and human service
agencies that may provide follow-up services to victims of sexual assault. This task force
should be actively engaged in assessing community need and in developing new SAFE
programs and should convene on an ongoing basis to ensure coordination and resolution of
issues related to existing programs. The task force can also assist with outreach and education
efforts and can provide follow-up services for victims of sexual assault.
Hospitals already participating in a sexual assault task force whose mission or goal is
consistent with the above will be considered to meet this requirement. If there is a sexual
assault task force already serving the community, it is not recommended that hospitals
establish a new task force. In areas where there is a regional network system, a single task
force involving several hospitals, the provider of sexual assault examiner services, the rape
crisis center(s), as well as other appropriate organizations, may be sufficient for program
development and ongoing coordination.
Public Health Law requires hospitals to inform survivors of rape crisis services available within
the geographic area and to contact the Rape Crisis Center to provide the services of a rape
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crisis advocate. This works most effectively when the advocate is called at the same time the
sexual assault examiner is contacted and offers to provide services directly to the patient.
Hospitals applying for SAFE program status must have a cooperative agreement(s) with a local
Rape Crisis Center(s) to ensure that all survivors are offered the assistance of a rape crisis
advocate. The New York State Department of Health Rape Crisis Program funds over 50 Rape
Crisis Centers providing services at over 75 sites. A list of these programs is appended
(Attachment VI).
The Department has established standards for Rape Crisis Centers in training rape victim
advocates. Advocates who complete the training can, by law, provide confidential services to
victims of sexual assault. Rape Crisis Center victim advocates’ primary focus is to provide
calm, consistent support to the patient. While advocates do not provide health care or collect
evidence, they enhance the efforts of health care staff through the provision of information
regarding medical and legal options. They can provide the intervention necessary when
patients first arrive for treatment; assist patients in understanding the health care and evidence
collection procedures; and, counsel family members or friends who may accompany the patient.
Advocates are the bridge to the care and services required following the hospital visit.
ORGANIZATION/STAFFING
The hospital must ensure administrative as well as clinical oversight for the SAFE program to
ensure that care provided to rape victims is consistent with generally accepted standards of
care. SAFE programs must have a Program Director designated to provide oversight and
coordination related to the program. If the Program Director is a clinician, s/he may also
directly provide SAFE examination services, however the Director’s role in directly providing
care should be limited in light of other duties.
The Program Director’s position must be integrated within the hospital administrative structure,
reporting to the director of the emergency department, the director of nursing, or other
appropriate area. The Program Director will be the liaison with other areas of the hospital and
with members of the interdisciplinary/community task force.
For some existing SAFE programs, a Program Director has been designated who has been
hired through some other community-based agency, such as a Rape Crisis Center. In those
cases, an individual employed by or affiliated with the hospital(s) where SAFE services are
provided must be designated to coordinate SAFE activities in the hospital setting in conjunction
with the community-based program.
The Program Director coordinates SAFE staffing, either directly, in a self-contained hospital
model, or indirectly through another agency, such as the Visiting Nurse Service in a regional
network model. This includes recruiting, education and continuing education, preceptorships,
certification and re-certification, and establishing on-call and back-up schedules for examiners.
The Program Director works with the interdisciplinary/community task force in developing a
community outreach and education plan for the SAFE program.
A medical director for the program is recommended but not required. If there is no medical
director for the program, the hospital must ensure that the SAFE program is integrated within
the hospital’s clinical oversight and quality improvement structure. The hospital must also
ensure that physicians and other qualified staff in the hospital emergency department are
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readily available to write prescriptions, order tests, and perform other functions appropriate as
defined within their professional scope of practice.
SPECIALIZED STAFF TRAINING AND QUALIFICATIONS
The key component of the SAFE program is a cohort of specially trained individuals who have
been prepared through an intensive classroom and preceptor training program to conduct
complete sexual assault medical-forensic examinations, collect and preserve evidence and
present testimony in the prosecution of sexual assault cases. Every DOH-approved SAFE
program is required to have specially trained examiners who are certified by the Department of
Health and credentialed according to the individual institution’s procedures to provide forensic
examinations to sexual assault victims.
Qualifications
The Department of Health has developed standards for sexual assault forensic examiners
(Attachment VII). The Department will certify individual sexual assault forensic examiners who
meet these standards (see Attachment VIII for certification application). These standards apply
to registered nurses, nurse practitioners, physician assistants, and physicians who complete
special training in the areas of sexual assault and forensic evidence collection
An individual requesting certification by the NYS Department of Health as a sexual assault
forensic examiner must perform within the scope of practice of the discipline in which s/he holds
a license and certify on the required form and provide evidence to the NYS Department of
Health that s/he:
1.

Holds a current license to practice as a registered nurse, nurse practitioner, physician
assistant or physician in the State of New York; and,

2.

Has a minimum of one year, full-time clinical post-graduate experience; and,

3.

Has successfully completed at least a 40 hour didactic and clinical training course
approved by the New York State Department of Health. Individuals who can demonstrate
competence in some or all of the course objectives required for DOH approval may be
eligible for exemption from those components of the course; (See Training Requirements)
and,

4.

Has completed a competency-based post-course preceptorship; and,

5.

Has successfully demonstrated all key didactic and clinical competencies to a NYSDOHapproved training program; and,

6.

Has a signed letter from the SAFE Program or other provider or institution ensuring
qualified medical oversight of the sexual assault forensic examiner; or,

7.

Has certification as a sexual assault nurse examiner-adult/adolescent (SANE-A) from the
International Association of Forensic Nurses (IAFN) and has a signed letter from the SAFE
Program or other provider or institution ensuring qualified medical oversight of the sexual
assault forensic examiner.
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The Department will also re-certify a sexual assault forensic examiner every three years. An
individual who is requesting re-certification by the NYS Department of Health as a sexual
assault forensic examiner must certify on the required form and provide evidence to the NYS
Department of Health that s/he:
1.

Completed a minimum of fifteen (15) hours of continuing education in the field of forensic
science in the past three years;

2.

Maintained competency in providing sexual assault examinations. Based upon the
examiner’s performance of sexual assault examinations during the preceding year, the
medical director of the SAFE program or other appropriate institution shall attest to the
examiner's continuing competency. If the examiner has had more than a one year lapse
in service during the three year period, the medical director should explain how
competency was maintained or updated, i.e., via repeating training or by other means;

3.

Will be provided with qualified clinical oversight as a sexual assault forensic examiner. A
signed letter from the SAFE Program or other provider or institution will satisfy this
requirement.

Didactic training must be provided through a training program that has been approved by the
NYS Department of Health. Only training programs which demonstrate to the Department the
ability to provide training that meets the minimum standards and requirements and enter into a
formal agreement with the Department can provide training related to the Department’s
issuance of certificates of qualification. (See Attachment IX for Training Program Agreement,
Attachment X for Training Program Standards, and Attachment XI for Training Program
Application.)
TREATMENT PROTOCOL/STANDARD OF CARE
The Sexual Assault Reform Act (SARA) requires that, absent exigent circumstances, or unless
the patient does not disclose a sexual assault at the time of triage, the sexual assault forensic
examiner must meet the patient within 60 minutes of arriving at the hospital. In those rare
circumstances when a SAFE program does not have a sexual assault examiner available to
perform the examination of the sexual assault patient, the hospital must ensure that the
examination and associated treatment is provided in a manner that is consistent with
Department standards as described below. An on-call schedule consistent with services
available should be established. The Department may review a hospital’s compliance with
SAFE Program standards and rescind a hospital’s designation when standards are not being
met, e.g., if on-call coverage in a SAFE program falls below an acceptable limit.
Services must comply with all applicable state and federal laws, regulations and standards,
including, but not limited to:
v

NYS Public Health Law Section 2805-i, Treatment of sexual offense patients and
maintenance of evidence in a sexual offense;
v NYS Public Health Law Section 2805-p, Emergency treatment of rape survivors;
v Regulations Title 10 NYCRR 405.9(c) and 405.19(c)(4), Establishment of hospital protocols
and maintenance of sexual offense evidence;
v The Department of Health HIV Prophylaxis Following Sexual Assault: Guidelines for Adults
and Adolescents;
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The Department of Health Protocol for the Acute Care of the Adult Patient Reporting Sexual
Assault; and
The Sexual Assault Reform Act (SARA), Chapter 1 of the Laws of 2000.

The New York State Department of Health has issued the Protocol for the Acute Care of the
Adult Patient Reporting Sexual Assault, to provide a standard of care to ensure appropriate,
consistent and compassionate medical care and forensic evidence collection. SAFE programs,
as well as other hospital providers of services to victims of sexual assault, must follow the
protocol for treatment and evidence collection as described in the Protocol. The Protocol
correlates with the New York State Sexual Offense Evidence Collection Kit. Hospitals
designated as SAFE programs must use the New York State standardized evidence collection
kit and instructions. For information regarding treatment of suspected child sexual abuse
victims, see Attachment XII.
FACILITIES/ EQUIPMENT
SAFE programs are required to have a private, designated room for the performance of exams.
The exam room must have access to a shower and must be accessible to the disabled. If
possible, there should be a separate waiting area available to the family or friends of the
survivor. Required equipment and supplies include the following:
























A universally accessible exam table;
A dedicated colposcope, with the ability to photo document;
An anoscope;
A camera and film;
An ultraviolet light source and bulbs;
A swab dryer;
Specula in different sizes, preferably with light illumination;
A supply cart and all necessary supplies;
Portable stand for setting up equipment and supplies;
Locked storage, if needed;
Beepers and/or cell phones as needed;
Phlebotomy equipment;
Other necessary medical supplies;
Other necessary forensic supplies, including brown paper bags, plain labels and
envelopes, toluidine blue stain, tape, white paper for collecting trace evidence, forensic
urine collection containers;
Office supplies for the SAFE Program Director;
Replacement clothing for patients to leave the hospital;
New York State Sexual Offense Evidence Collection Kits;
Drug Facilitated Sexual Assault Kits (available through DCJS);
Sexual assault patient literature for patient information and resources;
Comprehensive sexual assault assessment forms (see Appendix V for sample
assessment form);
Crime Victim’s Board (CVB) claim forms and information;
Copy(ies) of the Protocol for the Acute Care of the Adult Patient Reporting Sexual
Assault; and,
Emergency contraception brochures for patients either from DOH or approved by DOH.
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DATA/EVALUATION
SAFE programs are required to keep data related to their activities. These data will enable the
SAFE program and the hospital to document the extent of the problem, the level of service,
determine the cost of the service and provide information for program planning, quality
improvement and evaluation purposes. These data must be provided to the Department of
Health and the Division of Criminal Justice Services (if funded by them) on a quarterly and
annual basis for use in program monitoring and public health and criminal justice planning.
Only aggregate, deidentified data will be provided to these state agencies. The Department
may require additional information for program monitoring or statutory or other reporting
purposes. At a minimum, hospital SAFE programs approved by the Department will be required
to collect the following data on a quarterly and annual basis:























The number of personnel who are certified as sexual assault forensic examiners;
The number of sexual assault victims who present at the hospital for services;
The response time of the sexual assault examiner from the time the call was made to
the time the examiner arrived;
The number of sexual assault exams performed by DOH certified sexual assault
forensic examiners;
The number of sexual assault exams performed by personnel other than DOH certified
sexual assault forensic examiners;
The number of victims seeking services who could not be served;
The number of inpatient admissions resulting from sexual assaults;
The number of patients served by age, racial/ethnic status and gender;
Insurance payer status of victims;
The number of patients accompanied by a rape crisis advocate;
The number of patients who refused the services of a rape crisis advocate;
The number of patients who took HIV prophylaxis;
The number of patients who refused or were ineligible for HIV prophylaxis;
The number of patients who took prophylaxis against pregnancy related to a sexual
assault (emergency contraception);
The number of examinations where the patient chose to report sexual assault to law
enforcement;
The number of examinations where the patient declined to report sexual assault to law
enforcement;
The number of sexual assault evidence collection kits completed for sexual assault
forensic examinations;
The number of drug facilitated sexual assault kits completed;
The number of those kits released to law enforcement at the time of the exam;
The number of those kits released to law enforcement after the exam was completed;
The number of victims who refuse to have evidence collected; and
In collaboration with the interdisciplinary task force, the number of sexual assault case
dispositions by SAFE and non-SAFE staff to the extent possible, including:
- the number of arrests;
- number of cases referred to prosecution;
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-

number of convictions by plea bargaining;
number of convictions by trial; and,
number of cases dropped.

Additional data requirements may be identified by the Department.
NOTE: All hospitals will be required to fill out ICD-CM E-codes (external cause of injury codes)
or HCPC codes for emergency room patients reporting rape or sexual assault (E960.1) when
the SPARCS system is initiated for emergency rooms. This will permit the Department to
compare SAFE program hospitals to other institutions in terms of the numbers of these patients
treated in SAFE programs compared to hospitals without SAFE programs.
CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT
Pursuant to 10 NYCRR 405.9 and 405.19, hospitals are required to establish protocols
regarding the care of patients reporting sexual assault, and to maintain evidence. These
protocols apply to all units in which sexual assault victims are treated; including but not limited
to medicine, surgery, emergency, obstetric and gynecology, pediatric, mental health, outpatient
and inpatient services, and the range of subspecialty services appropriate for victims of sexual
assault.
Each hospital must develop and implement written policies and procedures establishing an
internal quality improvement program to identify, evaluate, resolve and monitor actual and
potential problems in patient care. SAFE programs should be integrated within the hospital’s
overall quality improvement plan. For SAFE programs, quality improvement components shall
include, but not be limited to the following:
1. Chart audit performed periodically on a statistically significant number of sexual assault
patient records. The hospital must designate an individual(s) to periodically review sexual
assault patient records, along with other appropriate information, to determine the following:
 How long did the patient wait from arrival to exam commencement?
 Were appropriately trained staff available to examine the patient?
 Was all of the necessary equipment available?
 Was a rape crisis program advocate called to accompany the patient?
 Was consent appropriately obtained from the patient?
 Did the patient receive appropriate medical treatment?
 Was HIV prophylaxis recommended in all cases, where appropriate, per DOH protocol?
 Was HIV prophylaxis made available on-site to all clients requesting this preventive
measure?
 Did the patient receive appropriate counseling related to pregnancy prophylaxis?
 Did the patient receive on-site pregnancy prophylaxis, if requested?
 Did the patient receive treatment for STDs?
 Was forensic evidence collected in a manner that was consistent with law, regulations
and standards, including maintenance of the chain of custody?
 Was an appropriate medical and psychosocial referral and follow-up plan developed for
the patient?
 Was safe discharge assured for the patient?
 Was confidentiality maintained?
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2. A system for developing and recommending corrective actions to resolve identified
problems; and
3. A follow-up process to assure that recommendations and plans of correction are
implemented and are effective.
Hospitals designated as SAFE programs are encouraged to work with other area hospitals that
have not established SAFE programs to improve the quality of their response to sexual assault
patients.
RESOURCE INFORMATION
The following resources are available for hospitals wishing to develop SAFE programs:


The New York State Department of Health has issued a Protocol for the Acute Care of the
Adult Patient Reporting Sexual Assault. The Protocol has been revised to provide a
standard of care that ensures appropriate, consistent and compassionate medical care and
forensic evidence collection. Copies of the Protocol have been provided to all hospital
emergency departments. Additional copies of the Protocol can be obtained by contacting
the New York State Department of Health, Bureau of Women’s Health Rape Crisis Program
at (518) 474-3664.



The federal Office for Victims of Crime has developed a “SANE Development and Operation
Guide” through the national Sexual Assault Resource Service in Minneapolis, Minnesota.
Copies of the guide can be obtained by calling or through the website, www.SANESART.com.



The New York State Coalition Against Sexual Assault (NYSCASA) provides technical
assistance to individual programs and coordinates trainings that include sexual assault
examiners as well as criminal justice personnel, college security personnel, and Rape Crisis
Center advocates. For more information, call NYSCASA at (518) 482-4222.



The New York City Alliance Against Sexual Assault's Forensic Healthcare Program (FHP)
supports the development of sexual assault examiner programs in New York City by offering
ongoing forums for service providers to share information, by organizing an interdisciplinary
committee for healthcare providers, rape crisis programs, law enforcement and criminal
justice personnel, and through provision of technical assistance to individual programs. For
additional information or copies of publications, please call the FHP at
(212) 523-4344.

17

164

املــالحــق

(6) ≥ë∏e

á≤aGƒªdG IQÉªà°S’ êPƒªf

165

املــالحــق

166

املــالحــق

  $  # %1 $
  $  6!  >|\>tL
024%4%# !  Q 3*,  0M >
&#xY&#x(x  !xPO  x.x xx1x %"+xx*x 0M iO  !xxex %$
?&S2¤  e.
/*e!%  e.4*%. %$M5 &#Y0M >
x ]xx% xx+x %"xx %SXxx x xex x%$ 0M xx 4x xx x%$
2%Shx4x*x%"x xx%S  x]x%x4x*x%x.xx x1xx%$M
?%.
,x%"6 &"7tx.x'x !xxM5 -xx O xx.x 4x 'x  xx+x P0M >
¢0  / 2+P% 2- % ~ Y
¡2  -   4*17   R !YO5  \'  !'% !'%
&" 9 x(xx9x_5x+xx §x.x]0M xx+x [?xx'x *x  
Z4!% 4e ¢4 \&$' 0M 4%$
%M5  !% ' ~4* 1  4%$  z9 O  '
? !   ] .

/t%%M \Pt]&#Y !PO 3* Y 27 0O
14*¥*e_ [?4!% 4e %+7 \ 2P
M ]!M 4M M 4%$ 0M5 .%"7  Y 27 ,%
1 ¢%"7 ¢[/2*'3 * 14*t%2
X1%".   !  ¢%$YM  3*] %" t
?  Z2 ¦
0M x4xx%$ ,x1x(x 0M /xx x [Mx x  0xx xx4x +x ]M5 /xx
\ 2xP/x\xPuM 3x*xx1xx xY 2x- xM x1xx x Y 2xx
 Q iO  12%# X 0 ! N2 5 0 !M  +] &#(
?9' !
2*'7 te'0M 4%# !  Q- 3*
14*t%2 M ]!M kM 4%$ 3*'%#5y*
H,1( 1\M / [M ,31+1Y

5&#YuM5w2%$ &$Y! 0M 4%$ 0O 0M >
?~4YV!

?4e ¥ 2%" / 4*+u2e. >
?1!T / %" !e%t *%M5 w2\>

 * 1\M   +% 3*4Z2 1.*e4%~\M >
 Y t   !PO5 iO % R9 2*'7 ¢[
?14*
-2  0M  !Z O  =~\M  _+* %$!7  h4n 0M  ¦4*
£x]X=x+x -xM x4x\2x\xZxx4x xx%$Z  !xxPOx
¢xx'x x1x c Rtxxx  xx2xx*x '7 0Ox Y=hxx x Yxx¤
xex*x%" iO ¡xxx%=&#x(x  xx4x *x +x xx.x M txxx %#
4\2\    !PO5 X1 %5=1 Y 2 =%#|
?6  %S

?  &#( ~4*u2e.>
&S2¤ &#Y~4*u2e.>
&S2¤  e.&#Y¦X   &#( 0M >
x !x[}x(xx xx4x %2xx%# }xx(x x xxTO X,xxx 4x %
?&$!7
we%S5  =&#(  . M  =1. *e4% 4%$  0M  >
?T3*

167

املــالحــق

  $  # %
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>t%# ¥Y!7 ,%
" Lm V:SR= L\>tL
(4%  ¡2 p9 A (%#  X  2] +[ = %#  ] X %.7  2*'7  ¢  4%$    '
'=14*t%2 M ]!M kM 4%$ %"3* +%5 XP¢[ 9 '= Y 27  +%
¦4*?1.&$'w2%$ &$Y! 0M M +  X  2 9Q  ¢[ !PO ¢ 0M 1\O 0M 1 0M _%$M
?~1 O 14*,%#0M M  +%5 3*Z20M  ]% /*e 0M
4%$ ,% ![>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>£\M 'Z27 Z27 \M t.\O
H%.7 \ X;9%S2 4 9Q   !PO £9M 2[7 t%# ¥Y!+*+%M
5

,'\
"E 6=:
D f$ 6=:
!YUM5 9Z!'% 4 =,%"6 ¢ 2%/.4+P¢ @8#j=
2%# QM -  .4
iz 8, E V:"![m" ! |L m$  @8# >:
 Q  ¥*' M%"M 3*&#(  ]\3*!%# 2*'7 £]
' 7 *!X!
+h! uH 8# _8#b [[ 8`8"G IhM8eS 8"fM:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> H4Z2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> H
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> H ]%

168

املــالحــق

(7) ≥ë∏e

¢VGôeC’G øe ájÉbƒdG ä’ƒcƒJhôH
É¡LÓYh É«°ùæL ádƒ≤æªdG

169

املــالحــق

170

املــالحــق

DL8#LJ |# K  5 $
S=tG P!f= f$
P[8in 'wd  S;G:!$m  \fL"C "  P!f= f$DL8t @[$|=tm 
&!J  ISL 
0M =_+ =¦4*?^!QM P9§.]02  Z?_4%".P2 .7 &S !M9 %$7 P9' 3**M £] \>tL
?t*  4'%# 3* %"7 _4%".P2 .7 &S !M5 952[2 ! XP
tm 
¢+¤ *!X£QM 5,( ¥!T/  !P- !Vt*C@@ w K  q! 
8
,( ¥!T/  !P- !Vt*@@
e!i!! 
8
¢%$' ¢Q   !P- !Vt*AC
` Kr! 
¢+¤ *!X£QM 5,( ¥!T/QN2   !PX- !V
wL sA8#
8
X£QM 5-M E¡ 2T-24 X !,( ¥!T/- !Vt*@@ wi!K  
¢+¤ *!
-M E¡ 2T-24 X !=,( ¥!T/- !Vt*C@@ wL s#
M
-M E¡ 2T-24 X !B=,( ¥!T/- !Vt*C@@
w!!K L8#
¢%3*3e'bh Y   !¢%$' ¢Q 4 024*AW
w<f
,%"6 /(*m'%S2X. 
(w!ff
_2¡ 2T-24 X !=,( ¥!T/- !Vt*@@
wi!!K  
¢+¤ *!XQN20M 5
 ! 7  %S_%$M ¡'Yu24¤ %$7  ]Hp9
_2¡ 2T-24 X !=,( ¥!T/- !Vt*C@@ wL s#
*%#(.!PM   !PX,( ¥!T/- !VA
!1%M  9 ¡9Q£QM 5%A4\ iM5  ¢%#(
¢+¤ /iM5

D$
`t! 

|<$O m 

|<$O m 
L O
 

LfG) 
[$` i
w!!f P >
6f O ) 
S ";t L 
w!!f ! >
 A!M r!$
|m $6@

/QN2 - !V] Z  !PZ 2 %"RM5 3*¢+%4Z2 -p\0[ O     ])%/.y%5 /Hp9;
?.%S¤ *!7 X&"*(%"  %S'P\t]=,( ¥!T

?~4Y~P2 u 07 X !%.7 ^ ' 5¢%". ~ ¢1%" 7 %#Z_P9)%# 0M ¦4*
H¡
H*4%"4.4*4%%"/2% 5_9%"4 M !5 ! 7 ^ ' &"*(%" 094%"  %StZ2 9'
?  !PX,( ¥!T/- !V%"RM5 <,( ¥!T/- !Vt*@@,4%"4(4%" >
M
<¢%$' ¢Q 4 024*AW*4%"4.*.  . <,( ¥!T/- !Vt*C@@%%"[2*Y4%" >
?-M E¡ 2T-24 X !=,( ¥!T/- !Vt*@@*4%"4%"[ 
/QN2 ¡R 4\7 /- !VA] Z  !P9'  ]iO )4%$ 0M ¦4*'Y_ !%. !'%7  0[ O 
?,( ¥!T

171

املــالحــق

!$m  \fL"C "  P!f= f$DL8t @[$|=tm 
&";J tm ISL P[8in 'wN$ E8t S;G:
=¦4*?^!QM P9§.]02  Z?_4%".P2 .7 &S !M9 %$7 4Z2 P9' 3**M £] \>tL
¢+'%" 0M =t*  4'%# 3* %"7 _4%".P2 .7 &S !M5 952[2 ! XP 0M =_+ 
?¡(TM9%.7 !6 M5
tm 
¢%$' ¢Q   !P- !Vt*AC
8
R 5M 3*¢%$' ¢Q ,%"6 0R/¨[- !Vt*@
  !PX=3%#ZM  [=- !VA!6
!+' /!1%M %" g2Y&$!7 0[ O  8
,( ¥!T/  !P=,%"6 0R/¨[- !Vt*F
_y 0[2+[&$!7 '
,( ¥!T/  !P,%"6 0R/¨[- !Vt*A@
8
3*,( ¥!T/=-24 X,%"6 0R/¨[- !Vt*C@
¡ 2T!P3*wR2 =3%#ZM  [- !VA!6 R 5M
-M E
-M E¡ 2T-24 X !=,( ¥!T/- !Vt*C@@
8
,( ¥!T/  !P- !V
_y 0[2+[&$!7 '
AW3¢%$' ¢Q ,%"6 0R/¨[4 C@@@@
 !P4 024*
3*,( ¥!T/=-24 X,%"6 0R/¨[- !Vt*C@
!P3*wR2 =3%#ZM  [- !VA!6 R 5M
 .1a
¡ 2T-24 X !B=,( ¥!T/,%"6 0R/¨[¨*C
-M E
_y 0[2+[&$!7 '

m  8`A 
` Kr! 
wL f!i 

e!i!! 

wL sA8#

D$
`t! 
¨[C <

¨[C 
¨[C <

O m 
|<$

wL s:#

wL s8#

¨[C 

wL sA8# .%A <
.%A 
w<f
(w!ff
wL s:#

( 
02 .=&"*(%"
*%".*%%"&$!7

 A!M r$ .%A <

|m $6@

.%A 

P\ 2]%"RM5 3*¢+%tZ2 9' -p\0[ O 6  NC G6fd #in\>tL(
3*9~4Y P2 u 07 X %#7 3*14Y!1p t 5¤ X5O .%S¤ *!7 X&"*(%"  %S
?    ] 
#)136815/+3151+)34)5)/-4-5:78)+:1+-9:64--::0-97-+1)35--,96.),63-9+-5:99->;)33?:8)5941::-,H

&

% "



4 2  &



172

%#7
 4 2 47' %# +p.=)4.P 15.-+:1659

املــالحــق

(8)≥ë∏e
¢Shô«Ød ¢Vô©àdG ó©H ájÉbƒdG ä’ƒcƒJhôH
…ô°ûÑdG áÑ°ùàµªdG áYÉæªdG ¢ü≤f

173

املــالحــق

174

املــالحــق

!J  |# K  .- $
A8# v Dm m

¢ü≤f ¢ShÒØd ¢Vô©àdG ó©H ájÉbƒdG ä’ƒcƒJhôH
…ô°ûÑdG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG
Lw; @ Dm m!J  
S | v @[$ @8#
!Y 25t /[M5 X   ]iO 2* ¦4*>
? 9 M5 R M5 9% ge\3*14Y
/.  ¡. /tZ2 9'  ])M>
-24 X !! 1  %(* %$7 M5
M (% /2Y   +] 0     ?_2 AF ¡ 2T
  x9x§xx.x ] #/2(4x9x  (#
3xx x b &!xxZ¢xxx %Xxxx x2xx ]  x x /xx xx ]

' x4xZ2xx 52x[2x !x 3x*xx*xxM5 &$'x £x\M !x
R M5 &( ^ ' /Z2*- %" t]&S!'
![3*t M 5*M5 £]?%#V9&S!'  '
3x*x=x'x  OxY?x!x%S02xx  xZtxx  x xx%"7 ¢xx[
~\OY&S!'  ' 4Z2**4%eO =t*  4'%#
X .o %!Y !Z  X =4%$  O  ¢%$YM5  /
?&#%#[!iO =%EA02%$V
6 Jh mL"dfL
x%(x  x%$x1x4xY!xxY 2xxx txxx  /xx[xxM5 X
0M xPM5 /xR xM5 9x'x x[x4x+xx x!x x1x x 
¦*xx  x M5xxxx x x%"xx [  x xZR x xM5 &Y02xx x x
- %  iO  n ¦\OY ¤  £] X ? %$7
& ¡2xx [2xx  X xx x%$7 ¦*xx x /xx xxx x 9xx x
 %$0M / [M 0M ¦4*?&S!'  ' 4Z2
,*'%" 0M  [4+  !Y 2! 1  %(
3xx %S!7 9xx 'x xxx  x xx xx x%"7 xx M5 0Mx x% _x x %$M
0[ O   !'  0M  ¦[ ty. ?R M5   %#7
0M &S!'  ' 4Z2 ¥*'t.T¡2[2 ! §.]
?~4Y P2 u ¥Y!7 X~ %"

64*1<18

M5  £] ¡. 4\ 4\P &S !M   n Z >
/xx:C@^ x xx2xx'7 xx x '7 xx !xxex x%S5 ¢xx x x
¦*xx x x x x x 0M 5O =(% #02xx.xx/xxxx &xxx %M5
2%7   %O  0M% / ?_4%"\ (4(T  !e%S5
w 3*&$!7  %"0M  %#  ]X%.7
*4% X    .  §.] &"4 ?~!  9'
¢x+¤ x.x2xx¡x.x M &S!x'x x   x 'x xx4x Z2xxx 
&S !x5M  x%Sx4xZ2xx ¢xxx%M xxxxex  5xxx *x 
7 '~\M 2~ -24 X_4%".P2 .7
=0O5  Z=¢%$(1. u!t !6 
] L  / ¤  ¢PM  / -'e   M5  ¦*  QM
?04y[4\6
 !PO  2%7 t * %$ ¢[3* 0M ty.>
u!nQ 0M -2*'7 ?R M5 &Yu!Q
5/xxxx xxxxx x%$ ?_x xxx x xPO &"4xx R x xM5 &Y
5 =Q5  ¦ w2%$  0 ! 5 M  02'4e%"
&S!'0M ty.=&( *+/,1\M  ' !'
x'x x4xZ2xx ¢xx%/xx*x4x %iO 2xxx *x  ,xx1x 4x *x 
5?¦4 2%iO %§.]0[ O &S!'
7&S!'  ' 4Z2**4%¡. uN20M Z2
+4Y42%#7 ~!' 5&#% O iO  %#Z
¦ ¢  4 ¤  X ~. R M5  &(  ¥*'
?&(
Dm m!J  ! 6G:J `8u#
?# b [  "fm$    J G )P8
+ v _Z
/ M !'/ %$ 3*&S!'5M ty.>
/ *4% ¡.  R M5  &Y *+ / ,1\M  
£] 0M  / ,V!  3* ?&S!'  '  4Z2  ¢%

¡2'TZ\4 M =!%S¤ Z2 X=§.]%"4
 !%/Z2 X&S!'  ' 4Z2 ¢%4'Y
   0M  V ?%#V9 &S!'  '  R M5  &Y
4Z2 ¥*'+4Y%"7   iO _ .% =0!
R M5 &Y !% .M t.17 h%2 X&S!'  '
X&S!'  ' 4Z2**4%QM 0M =1*(TiO -M5 /
/[M %#V5 3* c!5M 3*%!Y!ZM
§.] ?(.  2' !M  2] % EA iO  % F
%#V5  %$  &S!'  '  4Z2* ¢%
[M 0M =_5M =ty.?4.T2 4%# [ !7 &$' X
=¦* 4Z2 ¢%/t%¢[02Y!'*' 0M /
¡2 %#V5  %S 02%#. )4[ 02Y!' ,1\M 
+xZ02x'x%$)x4x[¦x[02xY!x'x,x1x\M x4x%$ x £x]
//xx xx!x x xQtx x x/xx.xx+x%Mx
47'  %#  +p. ¦*j 5 ?,14O  &$!7  O
4Z2 ,p\0M%   l4%2 M 4+%%4% '
¢%$YM  ¡2 +%" .     L  ¡   5 ?&S!'  '
?!p )*mX]+ 't ,p.

175

املــالحــق

/Z2 X&S!'  ' 4Z2 ¢%4'Y0O >
%"4 %#V9 &S!'  '  tP2%"  9 \5
&$' 3*!PM t 2 &$' 0M 5O =Y!'
/17 TO XR M5 &( 2%S!' / &%M5
¦x !x%" ¥x*x'xxx+x4xY!xPM M x1x\2xx%txxx 
4Z2 ¢%0M iO % 1*(TiO -M5 /&(
!Tm/¢4*  XPM5 3*'P\&S!'  '
?%#V9&S!'  ' R M5 &Y !%
x'xx% x4xx\6 x L5 x4xx%$*xx!xx% 0M ¦4xx*x >
g]O5  &%"O5  ¢ M5  ¡.  3*  7
¦4*'Y? \2*(\M5 &S !M 14% &S !M5 04y 
5ZN24\6  L5 ¦* 0M 4%$ /+e 0M
,p'/&#* /? 4' ^ 7 X1.!%S
¢xx x xxx xx 'x x  xx x.x x x x %"7 ¡xx x.x x x x xx x L5 ¦*xx x
?¡24% 
y*  e%" 2*'  4%$  c   0M  ¦4* >
?4*
*[ 2%- *t.4 ¢4*n !PO 3%25>
02xx.xx/xx 3x%S!7 ^ x xxx x\O5- x*x 
¢4n !PO ty.x5?/x2x(x4x9x /x2xY xx
?¦,n!!%" 4%$ \[ O 5O - 
_xP9x=iM5  xx ¡9xQ=xxx %$ xxex O /xx>
t(&S!'  ' 4Z2 ¢%/*4%/+%$
79M5 /3  ,]NeO w2%M  7
f L8w2%M  ' ' 7  R .4 %M B
e!!6=:#b = eS!G m [ V:
8!!= y 8#L:m$! GeS 
fGLi tm eN9 G:wm! @Jy 8#
+V 8#  

~%1r0M 5O  %S1\M 14Y&S(5*4%2
iO  ,1O  %$  5N2] %#\ ty. ? '
02%'/ ¦M 3.' t %  
9+7 4.7 !  Q¢=R M5 &Y
?R1\5 ^ ' 594 y
¢ ! c P  !{ / £2c  !Q &#% O  0O  >
&Yu!nxxx x Q  !xxPO5¥xxY!xxiO xx %#xx V5
4%$  02  Y ?y*_'% _ !M  02 Z R M5
4*+x'x ¢x%#7 Xx%SO5 !xx ¢x+xxx x'xx%"V
V! 54%$ \[ O ?. p\ u!
*4%eO   /+4Y_ 2YQ9w2%$ X
u!nQ  !PO _%$M /&S!'  ' 4Z2
?¦* ' 7  R/w2%M  ' R M5 &Y
&S!'  ' 4Z2 *4%eO \ 2/¢+¤ &"4>
1x(x%¢xx_xj¢x 2¤ x%".x*xx1x(x%txyxx.x
A/1*+!+R5t9 %". M ?/]y
3**+  L5 0M /19O ty.~\OY_2%M
%". O / [M 0M ¦4*Y!'V.6
?¢ 2¤  QiO ¢ 2¤
2%7   %O  ¢PM  / 4  q .  ¡.  ty. >
H&S!'  ' 4Z2 ¢%¡24%$*
xx .x x M R x xM5 &Yxx  !xx %!xx Tm^2xx xx x %"0O >
X%Q  !T| 0M Vc lV%#V5
?&( ¦%\ 5c '14Y( ! t ¥T.7
¢xxZx4xP2x%" x4xx%$ xxxxxxY!xx'x ¢xx%c $(xx>
xx %(xx   xx %$ 9xx 'x x xx xex x O Xw!xx x%
%.7 ¡2*¤ ¢%$YM 4%2 3.%"3! 1 
? %#  ]X
xxx 5M xxx 0M Xx!¤ ¥x*xex xx4x x %$*xx>
O =/?R M5 &Yu!nQ5_ 2Yw2%$
w2%M ! '  !   ]PO =¦4%$ *%$Y
?' +* R¡M 3*

176

املــالحــق

L 6f eS! o` d   PLH !K1eSMA A  ` N$
|mD$
PL /4$tG

Gl

D@

-24 X !  

8
D@
V: D:#
D@

8
-24 X !  
V: D:#
-24 X !  

tm 

/2Y  /- !Vt*B@@3*u2n
/2(49 /- !Vt*C@
8
- !Vt* (% (# /2Y  /
V: D:#
- !Vt*  #/2(49 /

(E8#
PL /4$tG

! 2ZCuM t*A@
BM t*@@'%
t*A@@'%! 2Z
V: D:#
0 ZuM t*@J
ZM t*@@'%
t*A@@'%
2%"[G@
V: D:#
B@
2%"[A@
V: D:#
D@

Gl

 !t*EWC
-24 X
V: D:#
 !t*AWC
-24 X

tm  m  8`A 

X (% (#/2Y 
t*- !Vt*@=  !%¢%

/¢ZM

V: D:#
8
 !%¢%X #/2(49  !V2*4[G>C
t*- !Vt*@

 !9 2%"[
2%"[ (% (#/2Y  _  !V2*4[G>@
-24 X
- !Vt*@@
V: D:#
V: D:#
 !)%#\
C@2 #/2(49
-24 X
- !Vt*
 !02%"[
2%"[ (% (#/2Y  _  !V2*4[BG>A@
-24 X
- !Vt*@@
V: D:#
V: D:#
-24 X ! - !Vt*C@2 #/2(49
H %#7 ;
?1Y  ' _2C/[M5 !%   (5 ty. 5

-,1+)3+)8-.688)7-9;8<1<68 ",8).:/;1,-315--+-4*-8

177

املــالحــق

S | v |@[LL<t< Dm m!J  

?Y. .5  ¡.   4\P  L    %  /
4   =04y  H1. ¨*7  4\6   L5  £] /
=w %# = '7 -5L =-'e*41% 0 Y¡1%O5 
X-2xPx¥xY  txx x4x*xx  xx%#=xx(x ex  
=0Z =3+¤ =-' ¦2 =9%$' -5L =¡2
?- x*xx¤ x4x+x4x\5M - x X!xx%" ^2xx%"wxx(x  
¢ 57 /_ [!%0M &$!7 3*'
?-24 X//
¡xx .x x 3xx *x x   x xZtxx x x xx 4x xx x\6 xx L5 %" 
&#%# 4T iO  4%$  O  ty. Y. .5
Yxx .x x4x x(x x*x x.x x 0M -2xx *x x '7 ?R x x M5 &Y9xx xX
Rx4x  xexxx/xtx]Yx\2xx!x Yx.x4x 2xx*x  
?4%$*1eO X( /t ^!QM5

%(*%$  ¡.   &$' t%2
# (%t iO %$R4 *h! 1 
14Y !Y 2  t  ¥T.7  X %Q ¦ /M  +*[
¦x4xYx[x4x+xx xx!xx x 1x x  xx%(xx  xx%$
M5- 7 R M5 &(*+l !%uM /Z2*
M5  £] ¡. ¡5  02 Z     /]
? ¡. /'%M _ !M  9
H2]5M A~ 3%2!QL  §.]
t* C@ /2(49  - !V t* B@@ /2Y 
 !  +1.¡.I  X- !V
?-24 X
V: D:#

¢%/*4%2[ (4. eO 3%25 \>tL
?B&S!'  ' 4Z2

?-24 X !9 =- !Vt*F@@=Y. .5

&683,-)3:08/)51@):165-)3:0)5,-,1+)3"-8<1+-  69:>769;8- 8-<-5:1<-#8-):4-5:":)8:-81:9 &
-5-<)6<-4*-8
$7,):-,$ "  ;*31+-)3:0"-8<1+-/;1,-315-9.68:0-4)5)/-4-5:6.6++;7):165)3->769;8-9:6%%)5,%
)5,8-+644-5,):1659.68769:->769;8-78670?3)>19 68*1,1:?)5,468:)31:?=--23?8-768:

178

 !!

A

 

77-5,1>

املــالحــق

(9) ≥ë∏e

πªëdG ™æªH á°UÉN ä’ƒcƒJhôH
áFQÉ£dG ä’ÉëdG »a

179

املــالحــق

180

املــالحــق

jfoC?|# K  .. $
;  |#I
2 ¥!T / 1 O  / e  5¤  X
tx],x(x ¥x!xT/xxQ2N x txx xx'x ¢x+¤ x.x 
 2  ¡ 6  !p\  !%M5  ,4p.  [ ! X !Y 2
?- %5 %#\3*w9T9£\M

|# jfLy >
;  

4(4  %  2*'7  4%$    0M  ¦4* >
Zt 4\6  L5 /2*'7 =2¤ ¡.
=4 !1% 1 3*! M /2* n
¡2n5e 5*¢+¤ .20M -2*'7 
?1.  ' &".6 %+74\¢+¤  0
 .1 %54Z 2  +VM5 1!Y2 0M ¦4*
?¦ !%$ t %"
+4Y_(4(T_5+ §.]0M 4%$*%S2 0M ¦4*>
O ?1. 2P!7 4. 2¤ eO - ' ¥*'
Z2u Z2 X 4%+e 0OY9' r
!1%  '  n Z?!1%  '  ~4Y
X ?-M  '%$  ~. !QM  M  w2%M  27  ¢Z
3*w2%M ! ' !1%  '  - 
M ¢+¤ Q5%$2' 0M 14*'Y] 2
?¢x+x xxxXx!xxe7  xx4 xx%Zxx.7
}9 0M u' /0M 4%$*!% 0M _%$M ¦4*
0M5 )4(Q t*1 )\ M "76::15/ 4    
3*u2u -p. - % %!M ¦
5?1 *Z0M ty.5¦0M ¢%"4P2\2(4*
?u' +e  4  ¦ h* ty.
3*u2-p. 0M   H4\6  L5 >
+_ [¢ %". 0y  ¢%"4P2\2(4*
>P%5 3xx*x u2xxx x uxx -xxpx .x  ~xx x xx x
% '  4     O  ';@7-  %"4P
?^!QM !P¡. 0M 4%$ 3*'Y   ¡. /
. 2 eO  /  % 4Z    X
?¢17 ¥!T/e 5*¢+¤
Vxxex 5xx*x ¢xx+¤ xx.x 2xxx 0O H!xxn>
x1x(x%/x~x4x*x? x[N27 ¢x+¤ xxXx'xPxx\
 !PO5%!Y 5 ._.4c ¢+¤ 025 .
0M 3*-2 ¢4uM §.]&"4~\M5=¢+¤ Q
?2P27 ¢+¤ M  M !7 !%$ 0M /2¤ £]
2 - %  0 ¡2n 4T \ 2 M  P2  5
?e 5*¢+¤ .

181

¢x+¤ x.x2xx xxex O5xxpx \- x x x % /xx>
He 5*
r!= M ! GU _ _ \f *.
!PX¢%"4P2\2(4*  /- !Vt*WC
r [M  ~\M5 -p.  ] eO  3%2  
M =¢ZM 4\6 £ L 
*w= r #ccccccG_ ccccccccc_ccc ccc\cccfcccc */
@@3*02n0!P ';@7- w= != q 
@WCiO Y%SO5 ¡2 %"*4.4O5 /- !V!4
'  0 QN2  ¢%"4P2\2(4*   / - !V t*
?4\ iM5  %A£ Zt.R¢%Y
!ZM  X p.  /] / uM  X w!%  ty. >
2 0M5%#V5   '  .o%!Y
! &$(xxx .x   x  /xxxx]xxr0M .xx4c x  x Z
¢Z +1.  s  O  ¡'Y p.  9[ ?Z2
02xxx ?xx%#xxV5 xx4x *x +x 3xx*x xxx xx %EA!xx 
   4.R Y02%$VX '+14'Y
¡xx .x xx x f?-xx M CuM xx xx %A@xx xxx x%EA
( R{ O    /]4'Y%  
?-M %"+ 4.
¢%"4P2\2(4* 3*u2u -p. QM />
/- !Vt*WC] Z 4!PX£ 2%0
¢Z/ %!Y¡M X¢%"4P2\2(4*  
?3%#ZM  [%#V5  3*%A@!
P%5 3xx x*x x u2xx xx x x x xuxx x  -xx x px x x.x x x xx x M
~. iM  !P ¡.  ' ~\OY =P2%"4P 
3* % A@ ! ¢Z / /o Z w!%M
¦ '  4\  !P ¡.  =3%#ZM  [ %#V5
, t .7 &$' §.]?% !%t. M
X¢x+¤ x.7_x%#4x%#Q x'x¡xx %M Xxx1x x x x 'x
X!%S¤ Z2 X*%"1\M Ve 5¤
¢+¤  . 2 \[ OY ?0 *  /  l  
07 XV ]6  9e 5*
¢+¤ .7^!QM ¢%0OY_ 2P2~4Y02 u

املــالحــق

m!M} Gl V 8#Gl
G ./ L &CJ8#@G'
&CJ8#@G'

&8'!K

  6 8#

&Glu'

m; 

!(%

A

_ !V!4EC@

!(%
!(%

C@
@

_ !V!4B@
_  !V!4BEWC
<_ !V!4 
M
<_ !V!4 

A



A



_ !V!4 



- !V!4 
_ !V!4 



- !V!4 

<_ !V!4 
M
<_ !V!4 
?¢%"4P2.

-<65-33-68-<6 3)5 6
9:1568 %12-3)

\f 

h Y¢%"4P2\2(4*

1+863;:1+86<)368/-9:65
<8-::;/?565 -8:13)5-6/?56
568)368,163<1,65<8)
3<8)5#-:8)/?565 
 8-<-5-5-6
8146<3)8



6 -4-5)31+86/?56568
,-:-<8)3!1/-<1,65

=¢%"4P2\2(4* =¡2 %"*4.4O5 M 

65968:1;4 .68 4-8/-5+? 65:8)+-7:165 4-8/-5+? +65:8)+-7:1<- 71339 4-,1+)3 )5, 9-8<1+- ,-31<-8? H/ !%#

 ¢ \

/;1,-315-99-+65,-,1:165 &)9015/:65



jf$K $jf$!> !  
;  |#I
] X %#.  eO  *]N27  *'  y R2 5 >
£x]x%SxxX?xx4x +x !xx xx*x 4x %2xx xx%S x %#
Y7 9'  ¢[ eO  / [M  0M  ¦4* *4%2
?G¥Y!7 X¦iO %bM +[_4%".P2 .7 &S !M5
'   .¢+¤ .74+! *4%2  !QO />
.7*x4x%02xxxtx]4xx]Nx x O M x4xxx x!x1x%
?¢ %"7 X¢+¤

182

%"+Q!j0M ¢Zt%# ¥Y!7 iO 4%$ P O >
  . M  nf%#V5  3*-M
%S0OYZ0 &".*^!QM %ouM !1%
'Y !T 'b &. ¥*e ¢+¤ .74+*4%
/¢* ~\M ¦=e 5*¢+¤ .g!T/
:GGR %". ¢+¤  !Tm
//c+4 w2%S27  1 _+*%". TO ty. >
?/]!M /.c4 3*c/]/1  !Z

املــالحــق

(1 - 10) ≥ë∏e

g1c{G*¢tG*KgGcC0(±*jcd7

183

املــالحــق

184

املــالحــق

–
–
–

.

:
:

:

:

-

:

-

:

-

:

-

:

-

:

-

-

:

-

–

–

:

–

–

–

–

-

-

–
-

:

–
:

:

-

:

/

:

–

:

:

:

:

:

-

–

-

-

-

185

-

-

:

-

:

-

املــالحــق

-

:

-

:

-

-

:
-

-

-

:

:

-

-

-

:

–

:

-

:

:

-

-

:
-

(

) -

-

:

-

–
-

-

:

-

:

.

186

:

–

:
–

املــالحــق

(2 - 10) ≥ë∏e

- ICGôªdG ¬«LƒJh áaÉ°†à°SG õcGôe
»YÉªàL’G øeÉ°†àdG IQGRh

187

املــالحــق

188

املــالحــق

:

–

-

189

املــالحــق

190

املــالحــق

(11) ≥ë∏e

á``«Ñ£dG IOÉ`¡°ûdG

191

املــالحــق

192

املــالحــق

! |@S 4 $
E8#!E@S  %
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,%5 =*' ,%  M@8jJ $\M t.\O
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(4U2 ![P!  u 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%" >.%" >!1% >-24   ! NLG NX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HhuEG6P f"fM8SB8
2\  ¢+7 M -M5 M M5 ,%
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,%5 =*' ,% H { J
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.%" >!1% >-24 H@t!$ 
¢(e ZO 0M /  2*¢ 0 2.'  ` fm 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
0O5  ZZ¢ ¢(e ~ £2c ( ![P!  XJ$t?

H¢(e*¥Y !7 &#% ,%O  XJ$t?

!  DG8# |Ltm  NG|SFJ

O = Xq!.=+%# 5=w !=]=!e%$= 1a 
d b H¢(e §2*% m  

193

املــالحــق

^ = 1'  M  Z\[ O =] 1'%S2H %O5 !*t*4%#( 04 p  
1Q

O =Z+ =  =  &S%$Y 3* ¤ M   9'  ! f 6[G8# fG

!= f$ fG

|?8" |f!m  {W" O?8#|C  

+Dm N~ >mf #V:@ `8"df#|C:@ = G`:
 !%M5 ,% ¢(e*2\  ¢+7 M -M5 M M5 ,%  V:p MJ! K{RQ  ! NI@S N|RGQ8

" Lm j!J 

194

املــالحــق

wd  !E@S  %
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,%5 =*' ,%  M@8jJ $M8"fM:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(4U2 ![P! u 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%" >.%" >!1% >-24   ! NLG NX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H%"\L5 = 4%" = 4%" %#Y Zt.\M  1%M
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>H &SE'hEG6P f,%5 =*' ,% 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.%" >!1% >-24  @t!$ 
~%#Ysu &#%*¢ 0 2.'  ` fm 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>.%" =!1% =-24 =%"  I"f=6G#&{Dm'Dm&SM:'hM:X&{ J'JJ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>07  I
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>!'VM !'&#% JL
!  |Ltm &h!G'S!G|SFJvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ! )M7#)! 
?O = Xq!.=+%# 5=w !=]=!e%$= 1b H§2*%"  m  

^  = 1'    M   Z \[  O  ]  1'%S2 H %O5  !* t*4%#(  04  p   
1Q

195

املــالحــق

=Z+ =%" =  =  &S%$Y 3* ¤ M   9' ! f 6[G8# fG
O

!= f$ fG

|?8" |f!m  {W" O?8#|C  

EYe!!

+Dm N~ >mf #V:@ `8"df#|C:@ = G`:

+p MJ! K"fm$ V:{RQ  ! NI@S N|RGQ8

" Lm j!J 

196

املــالحــق

(12) ≥ë∏e

∞æ©dG ºFGôéd »©jô°ûàdG QÉ`WE’G
…ô°üªdG ¿ƒfÉ≤dG »a AÉ°ùædG ó°V

197

املــالحــق

198

املــالحــق

-

.

.
-

.

.

.

-

199

املــالحــق

.
.
.

.

-

.

-

-

-

.
.

200

املــالحــق

.

.
-

.


.


.
"

"

201

املــالحــق

202

املــالحــق

(13) ≥ë∏e

»Yô°ûdG Ö£dG ádOCG ™ªL
…ó`°ùédG ∞æ©dG ÉjÉë°†d

203

املــالحــق

204

205

The survivor's pubic hair may be combed for foreign hairs.
If ejaculation took place in the mouth, take samples and swab
the oral cavity for direct examination for sperm and for DNA

Examine the survivor's clothing under a good light
before she undresses. Collect any foreign debris on
clothes and skin or in the hair (soil, leaves, grass,
foreign hairs). Ask the person to undress while standing
on a sheet of paper to collect any debris that falls. Do
not ask her to uncover fully. Examine the upper half of
her body first, then the lower half, or provide a gown for
her to cover herself. Collect torn and stained items of .
clothing only if you can give her replacement clothes.
Document all injuries in as much detail as possible.
Collect samples for DNA analysis from all places where
there could be saliva (where the attacker licked or kissed
or bit her) or semen on the skin, with the aid of a sterile
cotton-tipped swab, lightly moistened with sterile water
if the skin dry.

Inspection of the body

The capacity of laboratories to analyze forensic evidence differs
considerably. This annex describes the different types of forensic
evidence that can be collected and outlines procedures for doing
so. Health workers should familiarize themselves with national
and local protocols and resources. Different countries and
locations have different laws about rape and different guidelines
on what is accepted as evidence. Do not collect evidence that
cannot be processed.

Forensic evidence collection for victims of sexual violence
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Depending on the site of penetration or attempted
penetration, examine the vagina and/or the rectum.
Lubricate a speculum with normal saline or clean water
(other lubricants may interfere with forensic analysis).
Using a cotton-tipped swab, collect fluid from the
posterior fornix for examination for sperm. Put a drop of
the fluid collected on a slide, if necessary with a drop of
normal saline (wet-mount), and examine it for sperm
under a microscope. Note the mobility of any sperm.
Smear the leftover fluid on a second slide and air-dry
both slides for further examination at a later stage.
Take specimens from the posterior fornix and the
endocervical canal for DNA analysis, using separate

Examination of the vagina and rectum

Inspect and collect samples for DNA analysis from the skin
around the anus, perineum and vulva using separate
cotton-tipped swabs moistened with sterile water. For
children, always examine both the anus and the vulva.

Inspection of the anus, perineum and vulva

and acid phosphatase analysis. Place a dry swab in the
spaces between the teeth and between the teeth and gums of
the lower jaw, as semen tends to collect there.
Take blood and/or urine for toxicology testing indicated (e.g.
if the survivor was drugged) .

.
)

)

.

(

206

.(

)

.(

.

.

.

.

/

.

.

/

.

•

•

•

•

املــالحــق

207

All clothing, cloths, swabs, gauze and other objects to be
analyzed need to be well dried at room temperature and
packed in paper (not plastic) bags. Samples can be tested for
DNA many years after the incident, provided the material is
well dried.
Blood and urine samples can be stored in the refrigerator for
5 days. To keep the samples longer they need to be stored in
a freezer. Follow the instructions of the local laboratory.
All samples should be clearly labeled with a confidential
identifying code (not the name or initials of the survivor),
date, time and type of sample (what it is, from where it was
taken), and put in a container.
Seal the bag or container with paper tape across the closure.

It is important to maintain the chain of evidence at all times, to
ensure that the evidence will be admissible in court. This means
that the evidence is collected, labelled, stored and transported
properly. Documentation must include a signature of everyone
who has possession of the evidence at any time, from the
individual who collects it to the one who takes it to the
courtroom, to keep track of the location of the evidence. If it is
not possible to take the samples immediately to a laboratory,
precautions must be taken:

Maintaining the chain of evidence

cotton-tipped swabs. Let them dry at room temperature.
Collect separate samples from the cervix and the vagina
for acid phosphatase analysis.
Obtain samples from the rectum, if indicated, for
examination for sperm, and for DNA and acid .
phosphatase analysis.

)

.

.

.

.

(

.

(

.

.(

.

.

)

)

.

.

:

•

•

•

•

•
•

•

املــالحــق

208

In cases of rape, the prosecutor (not the health care
provider) must prove three things:1
1. some penetration, however slight, of the vagina or
anus by a penis or other object, or penetration of the
mouth by a penis;

If the survivor wishes to pursue legal redress and the case
comes to trial, the health worker who examines her after the
incident may be asked to report on the findings in a court of
law. Only a small percentage of cases actually go to trial.
Many health workers may be anxious about appearing in
court or feel that they have not enough time to do this.
Nevertheless, providing such evidence is an extension of
their role in caring for the survivor.

Reporting medical findings in a court of law

Write the identifying code and the date and sign your initials
across the tape.
Evidence should be released to the authorities only if the
survivor decides to proceed with a legal case. The survivor
may consent to have evidence collected but not to have it
released to the authorities at the time of the examination. In
this case, advise her that the evidence will be kept in a secure
locked space in the health centre for one month and then
destroyed. If she changes her mind during this period, she
can advise the authorities where to collect the evidence.
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The notes written during the initial interview and examination are
the mainstay of the findings to be reported. It is difficult to
remember things that are not written down. This underscores the
need to
This is
the best preparation for an appearance in court.

In most settings the health care provider is expected to give
evidence as a factual witness (that means reiterating the findings
as he or she recorded them), not as an expert witness. Meet with
the prosecutor prior to the court session to prepare your
testimony and obtain information about the significant issues
involved in the case. Conduct yourself professionally and
confidently in the courtroom:
Dress appropriately.
Speak clearly and slowly and, if culturally appropriate, make
eye contact with whoever you are speaking to.
Use precise medical terminology.
Answer questions as thoroughly and professionally as
possible.
If you do not know the answer to a question, say so. Do not
make an answer up and do not testify about matters that are
outside your area of expertise.
Ask for clarification of questions that you do not understand.
Do not try to guess the meaning of questions.

2. that penetration occurred without the consent of the
person;
3. the identity of the perpetrator.
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