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٥ المقدمة

ي كل مجتمــع 
ي جميــع أنحــاء العالــم، ويحــدث �ن

ي ذلــك االغتصــاب، مشــكلة �ن
يمثــل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، بمــا �ن

أو بلــد أو منطقــة. ويعــد الالجئــون والنازحــون داخليــاً بشــكل خــاص عرضــة لهــذا االنتهــاك خــالل مراحــل الحــاالت الطارئــة. يُعتــ�ب 
االســتخدام الممنهــج للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي كوســيلة مــن وســائل الحــرب موثّقــاً بشــكل واضــح ويشــكل انتهــاكاً 

. ي الــدوىلي
نســا�ن اً للقانــون االإ خطــ�ي

هــا مــن أشــكال العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي أيضــاً مــن الســمات البــارزة للــراع  يُعــد االغتصــاب واالعتــداء الجنــ�ي وغ�ي
ــف  ــد )العن ــن بن نســانية -ONH-( لعــام ٥١٠٢ ضم ــن االحتياجــات االإ ــة ع ــر الســنوي )لمحــة عام ــ�ب التقري ــث اعت الســوري. حي
ــواع  ــت أهــم أن ــة١. كان ــة ذات أولوي ــة حماي ــوع االجتماعــي قضي ــم عــىل الن ــف القائ ( ظاهــرة العن ــ�ي ــوع الجن ــم عــىل الن القائ
، الــزواج المبكــر، التحــرش، االســتغالل الجنــ�ي  ىلي

ن ي تــم تســجيلها هــي العنــف المــ�ن
العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي الــ�ت

ي 
ي جــرى فيهــا االعتــداء القائــم عــىل النــوع االجتماعــي هــي �ن

. وكانــت الحــاالت المعلومــة الــ�ت والخــوف مــن االعتــداء الجنــ�ي
مراكــز االحتجــاز، ولــدى الجماعــات المتطرفــة، وميليشــيات النظــام. وتعــد المناطــق الفرعيــة التابعــة لحكــم الجماعــات المتطرفــة 
ســالمية مــن أكــ�ش المناطــق تســجيالً لظاهــرة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ضمــن تقريــر )لمحــة عامــة عــن االحتياجــات  االإ
ضافــة إىل جماعــات المعارضــة كمناطــق  ي تســيطر عليهــا الحكومــة باالإ

نســانية -ONH-(. ولكــن تــم أيضــا تســجيل المناطــق الــ�ت االإ
ن وأولئــك الذيــن  مقلقــة عــىل صعيــد العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. وكانــت مخاطــر هــذه االعتــداءات أكــ�ب لــدى النازحــ�ي
ي المخيمــات، منهــا لــدى ســكان المناطــق المدنيــة. كمــا ســاهم وجــود الميليشــيات المســلحة بازديــاد المخــاوف مــن 

يعيشــون �ن
االعتــداءات القائمــة عــىل النــوع االجتماعــي.

ــوع  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــواع االأخــرى م ــة إىل االأن ضاف ــداءات الجنســية باالإ ــن االعت ــالغ ع ب ــة االإ ــم كيفي ــم فه يجــب أن يت
ــث تحــول  ــادًة، حي ــا ع ــغ عنه ــم التبلي ــداء الجنــ�ي ال يت ــح. مــن المعــروف أن حــوادث االعت االجتماعــي ضمــن الســياق الصحي
بــالغ عــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، بمــا  الحساســيات الثقافيــة والوصــم بالعــار والقيــم االجتماعيــة التقليديــة دون االإ
ضافــة إىل الخــوف مــن االنتقــام.  ي ذلــك الــزواج المبكــر، كونهــا تُعتــ�ب مــن قبــل الســكان كآليــات تصــدي اقتصاديــاً وأمنيــا٤ً. باالإ

�ن
ــا إىل  ــارت أحيان ــد أش ــة ق ــات الثانوي ــن أن البيان ــم م ــىل الرغ ــوريا، ع ــل س ــكلة داخ ــم المش ــر حج ــب تقدي ــن الصع ــد كان م لق
. ظــلَّ االعتــداء الجنــ�ي ضــد النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات ســمة مــن ســمات االأزمــة منــذ  ي كبــ�ي

أنهــا مصــدر قلــق أمــ�ن
البدايــة. وقــد كانــت حــوادث االغتصــاب وممارســة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ضــد النســاء والفتيــات أكــ�ش شــيوعاً أثنــاء 
تفتيــش المنــازل، ضمــن نقــاط التفتيــش، أثنــاء احتجــاز الرهائــن وكجــزء مــن التعذيــب أثنــاء االحتجــاز. نــصَّ تقريــر )لمحــة عامــة 
بــالغ  نســانية -ONH-( لعــام ٢٠١٥ عــىل أنــه نظــراً للضغــوط االجتماعيــة والثقافيــة والمخاطــر المرتبطــة باالإ عــن االحتياجــات االإ
ي 

ضافــة إىل الصعوبــات �ن عــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي والمقــدار العــاىلي مــن االســتعداد للتســامح االجتماعــي، باالإ
، فــإن »مــن المثــ�ي للقلــق عــدد قضايــا العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي  ن الحصــول عــىل خدمــات لكثــ�ي مــن النــاس المعنيــ�ي

ي جميــع التقييمــات”. ١
هــا كمصــادر قلــق أمنيــة �ن ي تــم تأط�ي

الــ�ت

ن  ــة بالناجــ�ي ن مــن االغتصــاب” المتضمــن للبنــد” توجيهــات للعناي ــة للناجــ�ي ــر” بروتوكــول المعالجــة الرسيري يعكــس هــذا التقري
ف بهــا دوليــا، كمــا تنطبــق عــىل  مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي” إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة WHO المعــ�ت
ي تعكــس واقــع 

ي شــمال ســوريا مــع تركيــا، مــع مراعــاة أنظمــة الحمايــة والمــوارد المتاحــة، والــ�ت
العمليــات الحاليــة عــ�ب الحــدود �ن

ات المســتمرة.  ي تشــهد التغيــ�ي
ي المناطــق الــ�ت

مــا يمكــن القيــام بــه �ن

وتوكــول مــن قبــل أعضــاء المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي - تركيــا والكتلــة  تــم إقــرار وتأييــد هــذا ال�ب
يــن االأول ٢٠١٥ مــع الدعــم الســخي مــن صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان UNFPA. للوصــول إىل أكــ�ب  ي ترسش

الصحيــة - تركيــا �ن
وتوكــول مــع  ي داخــل ســوريا. كمــا تــم توفــ�ي النســخة باللغــة العربيــة. يعــد هــذا ال�ب ي المجــال الطــ�ب

ن �ن عــدد ممكــن مــن العاملــ�ي
اتيجية أكــ�ب للوقايــة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. المبــادئ التوجيهيــة جــزءاً مــن اســ�ت
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ــا للعمليــات عــرب الحــدود إىل  ي تركي
ــة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ن المجموعــة الفرعي

ســوريا

المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي هــي هيئــة للتنســيق تهــدف لتقليــل المخاطــر والتخفيــف مــن 
عواقــب العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي القائــم عــىل النــوع االجتماعــي الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات والفتيــان 
ن الــوكاالت الرامــي إىل الوقايــة مــن  ك بــ�ي ي ســوريا. وهــي تعمــل عــىل تســهيل العمــل متعــدد القطاعــات والمشــ�ت

والرجــال �ن
العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. وأيضــا ضمــان وجــود أســلوب منهجــي لتقديــم خدمــات فوريــة ويمكــن الوصــول 
ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. تركــز المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــىل النــوع  كــز عــىل الناجــ�ي إليهــا ت�ت
ي ســوريا، والذيــن يمكــن الوصــول إليهــم مــن خــالل العمليــات 

اع المســلح �ن ن ريــن مــن الــ�ن االجتماعــي عــىل الســكان المترن
عــ�ب الحــدود مــن تركيــا إىل ســوريا.

ي تركيا للعمليات عرب الحدود إىل سوريا
المجموعة الصحية �ن

ي يمكــن 
ي المناطــق الســورية، الــ�ت

المجموعــة الفرعيــة الصحيــة هــي كيــان تنســيقي، يهــدف لتنســيق االســتجابة الصحيــة �ن
اكات  ي تعمــل معــاً، لبنــاء الــرسش

الوصــول إليهــا، مــن خــالل العمــل عــ�ب الحــدود. تتكــون مــن مجموعــة مــن المنظمــات، الــ�ت
. ي

نســا�ن ك للعمــل الصحــي االإ والتفاهــم المتبــادل، وتطبيــق النهــج المشــ�ت

ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع  يهــدف هــذ المصــدر الموجــه إىل جميــع أفــراد الكــوادر الطبيــة الذيــن يعملــون مــع الناجــ�ي
ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي والدعــوة  ي ســوريا إىل إتاحــة رعايــة ذات جــودة ومركــزة عــىل الناجــ�ي

االجتماعــي �ن
نهائه. الإ

ضافــة إىل مجموعــة  ن آخريــن، باالإ اء طبيــ�ي ن وخــ�ب ن ســوري�ي وتوكــول بدعــم مــن أطبــاء نســائي�ي ن إعــداد ال�ب وقــد قــادت آن كلويســك�ن
الصحــة ومنســقي المجموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.



٧ االختصارات المستخدمة

ARVوسات النسخ العك�ي مضاد ف�ي

DTذيفاناُت الُخَناق والُكزاز

DTPاهوق ذيفانات الُخَناق والُكزاز مع لقاح الشَّ

ECPّ حبوب منع الحمل التَّداركي

ELISAنِزيم ِّ المناِعّي المرْتبِط باالإِ ن َ مقايسة الُمْم�ت

FGM/Cناث تشويه/ ب�ت االأعضاء التناسلية لالإ

GBVالعنف القائم عىل النوع االجتماعي

GBVIMSنظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

HBVB ي
وس التهاب الكبد الوبا�أ ف�ي

HIVية وس نقص المناعة البرسش ف�ي

IASCن الوكاالت اللجنة الثابتة ما ب�ي

IRCنقاذ الدولية لجنة االإ

IDPًدون داخليا المرسش

IUDاللولب الرِحِمّي

NGOمنظمة غ�ي حكومية

PEPالمعالجة الوقائية بعد التعرض

RPRالراجحة البالزمية الرسيعة

STIًاالأمراض المنقولة جنسيا

Tdذيبان الكزاز وذيفان الخناق المنقوص

HATIGي المضاد للكزاز ن المناعي البرسش الغلوبول�ي

TTذيفان الكزاز

UNFPAصندوق االأمم المتحدة للسكان

UNICEFصندوق االأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف

UNHCRن المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

VCTية وس نقص المناعة البرسش المشورة الطوعية وفحص ف�ي

WHOمنظمة الصحة العالمية



المصطلحات الرئيسية٨

فوهة عنق الرحم )عنق الرحم(.عنق الرحم٢

سلسلة االأدلة
ــث  هــا أو العب ــم تغي�ي ــم يت ــة ل ــت أن االأدل ي تثب

ــ�ت ــق والشــهادات ال الوثائ
ــذ أن تــم الحصــول عليهــا. بهــا من

إنسان، يبلغ من العمر ما دون ١٨ سنة.طفل

عدوى الكالميديا

يــا  عــدوى تنتقــل عــن طريــق االتصــال الجنــ�ي )STI( وتســببها بكت�ي
ي يمكنهــا أن تتلــف الجهــاز التناســىلي للمــرأة. غالبــا مــا يكــون 

الكالميديــا الــ�ت
ظهورهــا بــدون أعــراض لــدى النســاء، ولكــن يمكنهــا أن تــؤدي إىل ظهــور 

ــدوب وعقــم. ن

ي أن تبقى معلوماته الطبية، الشخصية والتعريفية، رّسيةالخصوصية
حق الفرد �ن

وضع من شأنه أن يجعل معالجًة أو إجراءاً معينا غ�ي مناسبمانع االستعمال

ناث تشويه / برت االأعضاء التناسلية لالإ
زالــة الجزئيــة أو الكليــة لالأعضــاء  ي تنطــوي عــىل االإ

جميــع االإجــراءات، الــ�ت
ــاء  ــك االأعض ــرى بتل ــات أخ ــاق إصاب ، أو إلح ــ�ش ــة لالأن ــلية الخارجي التناس

ــة. ــة الأســباب غــ�ي طبي التناســلية االأنثوي

الطوارئ
اعــات المســلحة، أو الكــوارث  ن شــارة إىل حــاالت ال�ن تســتخدم عــادة لالإ
 ، ن ــ�ي ــا كالجئ ــكان، أحيان ــد الس ي ــىل ترسش ــوي ع ــا تنط ــا م ــة، وغالب الطبيعي

.)IDP( ن داخليــا وأحيانــا أخــرى كنازحــ�ي

)EC( ّ استخدام دواء أو أداة لمنع الحمل بعد الجماع الجن�ي غ�ي االآمن. َمْنِع الَحْمِل التَّداُرِكي

ّ ُحبوُب َمْنِع الَحْمِل التَّداُرِكي
ECP

ــد  ــتخدامها بع ــن اس ــل الممك ــع الحم ــوب( لمن ــة )الحب ــرق الهرموني الط
الجمــاع الجنــ�ي غــ�ي االآمــن. يمكــن اســتخدام حبــوب منــع الحمــل 
التــداركي لمــدة تصــل إىل ١٢٠ ســاعة )٥ أيــام(، بعــد الجمــاع الجنــ�ي غــ�ي 

ــن. االآم

الناسور

ناســور الــوالدة ينتــج عندمــا تنقطــع إمــدادات الــدم إىل أنســجة المهبــل 
ات طويلــة. حيــث  والمثانــة )و/أو المســتقيم( أثنــاء الــوالدة المتعــرسة لفــ�ت
از مــن خاللهــا  أن االأنســجة تمــوت وتتشــكل فوهــة يخــرج البــول و/أو الــ�ب
ــه مــن خــالل االعتــداء  ــة ب صاب ــاً. أمــا الناســور الرضحــي، فتتــم االإ الإرادي
ي حــاالت االغتصــاب العنيــف واالغتصــاب الجماعــي، 

، كمــا �ن الجنــ�ي
ي 

دخــال القــرسي الأدوات مثــل فوهــات البنــادق والعــ�ي �ن ضافــة إىل االإ باالإ
ج الناجيــة مــن العنــف. مهبــل أو فتحــة رسش

ن المثانة والمهبل.  : ب�ي ي المهبىلي
 المثا�ن

ن المستقيم والمهبل. : ب�ي جي المهبىلي لرسش

تزويج الفرد ضد إرادته/ إرادتها.الزواج القرسي

عي جمع االأدلة من أجل تعزيز قضية للمحاكمة الجنائية.جمع أدلة الطب الرسش

العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
GBV

ــل  ــمل أي فع ــح يش ــو مصطل ــي ه ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ العن
ــه ضــد إرادة الشــخص، والــذي يقــوم عــىل االختالفــات  ضــار يتــم ارتكاب

ــاث. ن ــور واالإ ن الذك ــ�ي ــس( ب ــا )أي الجن ــوبة اجتماعي المنس



٩

مرض السيالن
ــدون أعــراض(  ــة )ب ــاً مــا تكــون صامت ــة جنســياً )STI(، غالب عــدوى منقول
ي 

لــدى النســاء، ولكــن يمكــن أن تســبب العقــم. وتتســبب لــدى الرجــال �ن
. ــزج مــن العضــو الجنــ�ي ــغ وســيالن ســائل ل ي التفري

ــان �ن بعــض االأحي

B ي
التهاب الكبد الوبا�أ

وس يصيــب الكبــد. وينتــرسش مــن خــالل االتصــال بــدم وســوائل جســم  فــ�ي
ــخص المصاب. الش

وس نقص  الوقاية بعد التعرض لفري
 )PEP( ية المناعة البرسش

ي غضــون ٧٢ 
وســات النســغ العكــ�ي �ن اســتخدام العقاقــ�ي المضــادة لف�ي

وس  ــ�ي ــدوى بف ــع الع ــل، لمن ــرض المحتم ــرض، أو التع ــد التع ــاعة بع س
ــة. ي نقــص المناعــة البرسش

الموافقة الواعية

ــناً،  ــر س ــال االأصغ ــات؛ لالأطف ي الخدم
ــاركة �ن ــتعداد للمش ــداء االس ــو إب ه

ة،  الذيــن هــم بحكــم التعريــف صغــار جــداً عــىل إعطــاء موافقــة مســتن�ي
ي 

ولكنهــم مــن العمــر بمــا يكفــي للفهــم والموافقــة عــىل المشــاركة �ن
ــات. الخدم

ة الموافقة المستنري

تقــره. الــذي  االختيــار  عــىل  تبــة  الم�ت االآثــار   فهــم 
ــىل قــدر  اتخــاذ قــرار مســتن�ي بحريــة وطواعيــة مــن قبــل أشــخاص ع
تبــة عىل  متســاو مــن الســلطة. بحيــث يمكنهــا/ يمكنــه إدراك العواقــب الم�ت
االختيــار، لديهــا/ لديــه قــدر متســاو مــن الســلطة، وتختــار/ يختــار بحريــة 

ــول العواقــب. قب

IDPs ً دون داخليا المرسش

وا عــىل الفــرار مــن منازلهــم  النازحــون داخليــاً هــم االأشــخاص الذيــن أجــ�ب
 ، الداخــىلي الــراع  المســلح،  اع  ن الــ�ن آثــار  لتفــادي:  ســعياً  أو  نتيجــة 
ي مــن 

نســان، الكــوارث الطبيعيــة أو الــ�ت االنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق االإ
ــرى  ــن أخ ي أماك

ــة �ن قام ــاء أو االإ ــعون لالحتم ــن يس ــان. والذي نس ــع االإ صن
ف بهــا دوليــاً  وا الحــدود المعــ�ت ضمــن بلدانهــم االأصليــة، ولــم يعــ�ب

ــة. للدول

/IUD )َلْوَلٌب رَِحِمّي )اللولب 
IUCD أداة مانع الحمل الرحمية

ــون  ــن أن يك ــب يمك ــل. اللول ــع الحم ــم لمن ي الرح
ــه �ن ــم إدخال ــاز يت جه

ملفوفــا، حلقيــا، مثلثــا أو عــىل شــكل T. كمــا يمكــن أن يكــون من البالســتيك 
أو المعــدن. اللولــب االأكــ�ش شــيوعا هــو النحــاسي ذو الشــكل T المحتــوي 
عــىل النحــاس الــذي يوقــف ســيل الحيوانــات المنويــة ويمنعهــا مــن العبور 
إىل الرحــم. يمكــن أن يســتخدم اللولــب أيضــاً كوســيلة مــن وســائل منــع 
ــ�ي  ــ�ي غ ــاع الجن ــن الجم ــام م ــون ٧ أي ي غض

ــه �ن ــة إدخال ي حال
ــل �ن الحم

االآمــن.

الشهادة الطبية
عطــاء حكــم عــىل صحــة أو حالــة شــخص  وثيقــة موقعــة مــن الطبيــب، الإ

مــا.

NGO منظمة غري حكومية
كيــان منظــم، يكــون مســتقالَ وظيفيــاً وال يمثــل أي حكومــة أو دولــة. عــادة 
نســانية ولحقوق  مــا يطلــق المصطلــح عــىل المنظمات المكرســة للقضايــا االإ

ي االأمــم المتحــدة.
ي لبعضهــا مراتــب استشــارية رســمية �ن

نســان، والــ�ت االإ



المصطلحات الرئيسية١0

المعاينة الحوضية

ناث.  إجراء يســتخدم لتقييم صحة المســالك البولية والتناســلية للمر�ن االإ
معاينــة االأعضــاء التناســلية الخارجيــة: المعاينــة البريــة واللمســية 

الخارجيــة. التناســلية  لالأعضــاء 
ــل  ي المهب

ــم إدخــال أداة تســمى المنظــار �ن : يت ــىلي فحــص المنظــار المهب
لــ�ي يتمكــن مــن يقــوم بإجــراء المعاينــة مــن رؤيــة جــدران المهبــل وعنــق 

الرحــم. 

عمل من أعمال العنف الجسدي ليس ذو طبيعة جنسية.االعتداء الجسدي

ي المهبل وراء عنق الرحم.القبو الخلفي
خاء �ن اس�ت

ُمقتبل البلوغ

ــدأ ســن  ــا يب ة. عــادة م ــارسش ــوغ مب ــل ســن البل ــة التطــور قب ي مرحل
طفــل �ن

ن عمــرّي ٨ و١٣ عامــا لــدى الفتيــات، و١٠ و١٥ عامــا لــدى الفتيــان.  البلــوغ بــ�ي
ي 

ــعر �ن ــو الش ــدي، نم ــو الث ــي نم ــات ه ــدى الفتي ــوغ ل ــات البل أول عالم
ــر  ــادة آخ ــض ع ــون الحي ــباب. ويك ــب الش ن وح ــ�ي بط ــة واالإ ــة العان منطق
العالمــات. بالنســبة للفتيــان، البلــوغ عــادة مــا يبــدأ بازديــاد حجــم 
 . ن ــ�ي بط ــة واالإ ــة العان ي منطق

ــعر �ن ــو الش ــم ينم ــب، ث ن والقضي ــ�ي الخصيت
تنمــو العضــالت، يصبــح الصــوت عميقــاً، ويظهــر حــب الشــباب وشــعر 

ــه. الوج

ُمعاَلَجٌة ِوقاِئيَّة
ــل أو  ــن مــرض أو عــدوى بعــد التعــرض المحتم ــة م ي للوقاي عــالج الطــ�ب

ــوم. المعل

االغتصاب
ج أو الفــم  إيــالج غــ�ي توافقــي )مهمــا كان طفيفــاً( للمهبــل أو الــرسش
باســتخدام القضيــب أو عضــو آخــر مــن الجســم. كمــا يشــمل أيضــا 

ج باســتخدام أداة أو جســم مــا. اق المهبــل أو فتحــة الــرسش اخــ�ت

حالة شبكة االإ
ــة المريــض إليهــم  مجموعــة مــن مقدمــي الخدمــات الذيــن يمكنــك إحال

للرعايــة

االعتداء الجنسي
أي شــكل مــن أشــكال االتصــال الجنــ�ي غــ�ي التوافقــي والــذي ال يتضمــن 

أو ينتــج عنــه إيــالج.

STI ًاالأمراض المنقولة جنسيا. ي تنتقل عن طريق االتصال الجن�ي
االأمراض ال�ت

تلقيح ذيفان الكزاز

ي يــؤدي  ن يحمــي ضــد الكــزاز. الكــزاز هــو مــرض بكتــ�ي نــوع مــن التحصــ�ي
ي كث�ي مــن االأحيان 

إىل تصلــب عضــالت الفــك والعضــالت االأخــرى. ويعــد �ن
مرضــاً معديــاً قاتــالً. يدخــل الكــزاز الجســم مــن خــالل الجــروح العميقــة، 
ــات  ، الشــظايا، لدغ ــن أن تســببها المســام�ي ي يمك

ــ�ت ــات الثقــوب ال وإصاب
اق للجلــد ومواقــع حقــن المخــدرات.   ات، الحــروق، أي اخــ�ت الحــرسش

حليىلي الفتحة المؤدية لمجرى البول. تكون عند الذكور عىل طرف القضيب.الصماخ االإ

فرازات المهبلية االإ

ــل  ــدار المهب ي ج
ــدد �ن ــا الغ ي تنتجه

ــ�ت ــوائل ال ــي الس ــة ه ــرازات المهبلي ف االإ
فــرازات المهبليــة  ي تســيل عــ�ب فتحــة المهبــل. تكــون االإ

وعنــق الرحــم، والــ�ت
ــل  ــال. وقــد تمث ــون وواضحــة، ولهــا رائحــة نفــاذة قلي ــة بيضــاء الل الطبيعي
ــل أو  ي المهب

ــون عــدوى �ن ــراء الل ــرازات الكثيفــة صف ف الرائحــة الســيئة أو االإ
عنــق الرحــم. 



١. لمحة عن المبادئ 
التوجيهية

الفئة المستهدفة  ١.١

الغرض  ١.٢

ن من  مكونات بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي  ١.٣
االغتصاب



١٢

الفئة المستهدفة  ١٫١

ن )منســقو  ــ�ي ــة المؤهل ــة الصحي ــي الرعاي ــن مقدم ــن م ــدد ممك ــ�ب ع ــل أك ــن قب ــة لالســتخدام م ــادئ التوجيهي ــم المب ــم تصمي ت
ــل. ــة مــن الدلي ــم توفــ�ي النســخة العربي ي ســوريا. كمــا ت

ــادات والقابــالت والممرضــات( �ن ي العي
ــاء والموظفــون �ن الصحــة واالأطب

الغرض  ١٫٢

ك مناســب لمفهــوم العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي وتســليط الضــوء  تهــدف المبــادئ التوجيهيــة إىل توفــ�ي فهــم مشــ�ت
ن مــن العنــف القائــم عــىل  ي رعايــة أحــد الناجــ�ي

ن الذيــن يمكــن أن يعتمــد عليهــم �ن ن المؤهلــ�ي ن الطبيــ�ي عــىل مســؤوليات الموظفــ�ي
ــة  ي المعالجــة الرسيري

ي يجــب اتخاذهــا �ن
ــ�ت ــة عــىل الخطــوات ال ــادئ التوجيهي ي هــذه المب

وتوكــول �ن ــز ال�ب ــوع االجتماعــي. يرك الن
ــات  ــان والفتي ــة للنســاء والرجــال والفتي ي المعالجــة الرسيري

ن مــن االغتصــاب CMR، فهــو يصــف أفضــل الممارســات �ن للناجــ�ي
( كيــف يتــم إجــراء معاينــة  ن ي الحــاالت الطارئــة. هــو بذلــك يفــرس )باعتمــاد نهــج يركــز عــىل الناجــ�ي

الذيــن تعرضــوا لالغتصــاب �ن
ج أو الفــم،  يــالج عــن طريــق المهبــل أو الــرسش بدنيــة شــاملة وتســجيل النتائــج وتوفــ�ي الرعايــة الطبيــة للشــخص الــذي تعــرض لالإ

باســتخدام القضيــب أو أي أداة أخــرى.

، عــىل الرغــم مــن احتمــال  رشــاد النفــ�ي صابــات، أو عــن االإ إنــه ال يتضّمــن معلومــات مفصلــة عــن الرعايــة القياســية للجــروح أو االإ
الحاجــة لهــذه المعلومــات كجــزء مــن الرعايــة الشــاملة للناجــي مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. كمــا أنــه ال يعطــي 
ن للمؤسســات غــ�ي الطبيــة. لكــن ثمــة مــواد مرجعيــة أخــرى تصــف هــذا النــوع مــن الرعايــة  توجيهــات بشــأن إجــراءات إحالــة الناجــ�ي
امــن مــع” إجراءات  ن أو إعطــاء المشــورة بشــأن إنشــاء شــبكات إحالــة )انظــر الملحــق ١(. ينبغــي أن تســتخدم المبــادئ التوجيهيــة بال�ت

العمــل القياســية لالعتــداءات القائمــة عــىل النــوع االجتماعــي”.

ــوع االجتماعــي،  ــم عــىل الن ــف القائ ــع واالســتجابة للعن إجــراءات العمــل القياســية )SOPs( لمن
ــوريا(: ــا محور-س ــي )تركي ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــة للعن ــة الفرعي ٢0١٥، المجموع

ام المعايــ�ي الدوليــة، والنهــج الــذي  تصــف إجــراءات العمــل القياســية الحــد االأد�ن مــن االإجــراءات الواجــب اتخاذهــا الحــ�ت
ن عــىل إجــراءات واضحــة،  كــ�ي ــوع االجتماعــي، مــع ال�ت ن مــن العنــف القائــم عــىل الن ــة الناجــ�ي ي رعاي

ن �ن يركــز عــىل الناجــ�ي
ي الوقاية من، واالســتجابة 

ي تشــارك �ن
نســانية الفاعلــة الــ�ت ي توجــه للجهــات االإ

المبــادئ التوجيهيــة، االأدوار، والمســؤوليات الــ�ت
للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. 

ن لهــذه المبــادئ التوجيهيــة أيضــاً عــىل مراجعــة “المبــادئ التوجيهيــة لتوحيــد إجــراءات العنــف القائــم  ع المســتخدم�ي كمــا ويُشــجَّ
ي االأوضــاع 

«٣ و“المبــادئ التوجيهيــة الإجــراءات العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ن ي
نســا�ن ي العمــل االإ

عــىل النــوع االجتماعــي �ن
ــة  ي للمعالج

و�ن ــ�ت لك ــم االإ ــج التعل ــة إىل برنام ضاف ــوكاالت )IASC(، باالإ ن ال ــ�ي ــا ب ــة م ــة الثابت ــن اللجن ــادران ع ــانية”٤ الص نس االإ
ن  الرسيريــة لالغتصــاب الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( والمفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي
ن  )UNHCR( وصنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، “العنــف الجنــ�ي والقائــم عــىل النــوع االجتماعــي ضــد الالجئــ�ي
ديــن داخليــاً: مبــادئ توجيهيــة للوقايــة واالســتجابة” الصــادر عــن المفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون  والعائديــن والمرسش
عيــة لضحايــا العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي” الصــادر  ن )UNHCR( و ”المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة الرسش الالجئــ�ي

.)WHO( عــن منظمــة الصحــة العالميــة
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وفيمــا مــن المعــروف أن الرجــال والفتيــان يمكــن أن يتعرضــوا لالغتصــاب، إال أن معظــم االأفــراد الذيــن يتعرضــون لالغتصــاب 
شــارة إىل  ي هــذه المبــادئ التوجيهيــة لالإ

هــم مــن النســاء أو الفتيــات؛ ولذلــك يتــم غالبــاً اســتخدام ضمــ�ي المخاطبــة المؤنــث �ن
ن مــن االغتصــاب، إال إذا اقتــ�ن ســياق النــص خــالف ذلــك. كمــا تُرجــى مالحظــة أنــه ســيتم اســتبدال اســتعمال مصطلــح  الناجــ�ي

ن عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. ي تغّلــ�ب
»الضحيــة« بـــ “الناجيــة« لتســليط الضــوء عــىل قــوة ومرونــة أولئــك اللــوا�ت

ــة ضمــن  ــة بمــا يتناســب والســياق الســوري، مــع أخــذ توافــر المــوارد والمــواد واالأدوي ــادئ التوجيهي لقــد تــم إعــداد هــذه المب
ــار. ن االعتب منتصــف عــام ٢٠١٥ بعــ�ي

ن من االغتصاب مكونات بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي  ١٫٣

ي القسم٥ من هذه المبادئ التوجيهية، هي:
ي تمت تغطيتها �ن

، وال�ت ن وتوكول المركز عىل الناج�ي خطوات هذا ال�ب

إعداد الناجي للمعاينة.  .١
. ي أخذ التاريخ الط�ب  .٢

ي حالة االغتصاب.
عي �ن جمع أدلة الطب الرسش  .٣

إجراء المعاينة البدنية.  .٤
وصف العالج.  .٥

سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة للناجي.  االإ  .٦
الشهادة الطبية.  .٧

. ن متابعة رعاية الناج�ي  .٨

كما تم أيضاً تدوين االعتبارات الخاصة الالزمة عند رعاية االأطفال، الرجال، النساء الحوامل أو كبار السن.



٢. العنف القائم عىل 
النوع االجتماعي

التعريف  ٢.١

أنواع العنف القائم عىل النوع االجتماعي  ٢.٢

نسان العنف القائم عىل النوع االجتماعي وحقوق االإ  ٢.٣

٢.٥ رسائل  عواقب العنف القائم عىل النوع االجتماعي   ٢.٤
ن من االغتصاب  ي توفري الرعاية للناج�ي

أساسية �ن



١٥العنف القائم عىل النوع االجتماعي

التعريف  ٢٫١

ــاً للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي  ــوكاالت المقــر دولي ن ال ــ�ي ــة مــا ب ــة٥ الثابت ســوف يســتخدم هــذا الدليــل تعريــف اللجن
ــع: )GBV( كمرج

ــذي  ــه ضــد إرادة الشــخص وال ــم ارتكاب ــح يتضمــن أي فعــل ضــار يت ــوع االجتماعــي هــو مصطل ــم عــىل الن العنــف القائ
ــاث. ن ــور واالإ ن الذك ــ�ي ــس( ب ــا )أي الجن ــات المنســوبة اجتماعي يقــوم عــىل االختالف

ــوع االجتماعــي  ــوع االجتماعــي هــو إســاءة اســتخدام القــوة عــىل أســاس قائــم عــىل الن ، فــإن العنــف القائــم عــىل الن ــاىلي وبالت
نســان. وهــو ال يحتــوي أبــداً أي نــوع مــن أنــواع الموافقــة المســتن�ي مــن الطــرف االآخــر، وجميــع أشــكاله ضــارة.  وينتهــك حقــوق االإ

. ونتيجــة لذلــك، فــإن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي يتضمــن أكــ�ش مــن االعتــداء الجنــ�ي واالغتصــاب بكثــ�ي

أنواع العنف القائم عىل النوع االجتماعي  ٢٫٢
 

ي عــام ٢٠٠٦، تــم إطــالق مبــادرة اســتجابًة للحاجــة لجمــع آمــن، منســق وفعــال لبيانــات العنــف القائــم عــىل النــوع 
�ن

ي الســنوات التاليــة إنشــاء نظــام إدارة المعلومــات للعنــف القائــم عــىل النــوع 
نســانية. وتــم �ن ي االأوضــاع االإ

االجتماعــي �ن
االجتماعــي ٦)GBVIMS(، والــذي يؤمــن اليــوم نظامــاً مبّســطاً لجمــع وتخزيــن وتحليــل بيانــات العنــف القائــم عــىل 
ن الــوكاالت  النــوع االجتماعــي، لمقّدمــي خدمــات العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، )وهــو أيضــاً نظــام مقــاَرن بــ�ي
ــا. ــغ عنه ــي المبل ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــوادث العن ــات ح ــة لبيان ــة واالأخالقي ــاركة االآمن ن المش ــ�ي ــياقات(، ولتأم  والس

ــام إدارة  ــة نظ اك ــاء رسش ــل أعض ــن قب ــا م ــي وتعاريفه ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــواع م ــتة أن ــىل س ــاق ع ــم االتف ت
ن الــوكاالت، الــذي يديــره فريــق عالمــي بتمثيــل  المعلومــات للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي )GBVIMS( بــ�ي
نقــاذ الدوليــة )IRC(، المفوضيــة الســامية لشــئون  مــن قبــل صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، لجنــة االإ
:)WHO( ضافــة إىل منظمــة الصحــة العالميــة  )UNICEF( باالإ )UNHCR(، اليونيســيف  ن باالأمــم المتحــدة   الالجئــ�ي

ج أو الفــم باســتخدام القضيــب أو عضــو آخــر من 	  االغتصــاب: إيــالج غــ�ي توافقــي )مهمــا كان طفيفــاً( للمهبــل أو الــرسش
ج باســتخدام أداة أو جســم مــا. اق المهبــل أو فتحــة الــرسش الجســم. كمــا يشــمل أيضــا اخــ�ت

ــه إيــالج.	  : أي شــكل مــن أشــكال االتصــال الجنــ�ي غــ�ي التوافقــي والــذي ال يتضمــن أو ينتــج عن ــداء الجنــسي  االعت
مــن االأمثلــة عــىل ذلــك: محاولــة االغتصــاب، كذلــك التقبيــل غــ�ي المرغــوب بــه، المالطفــة أو لمــس االأعضــاء التناســلية 
نــاث( هــو عمــل مــن أعمــال العنــف الــذي يمــس االأجهــزة  نــاث )ختــان االإ أو االأرداف. تشــويه/ب�ت االأعضــاء التناســلية لالإ
ــث يحــدث  ــوع االغتصــاب، أي حي . ال يشــمل هــذا الن ــ�ي ــداء جن ــه اعت ــف عــىل أن ــذا ينبغــي أن يصن الجنســية، ول

يــالج. االإ

: عمل من أعمال العنف الجسدي ليس ذو طبيعة جنسية.	  ي
 االعتداء البد�ن

، الدفع، الحرق، إطالق النار أو استخدام أية أسلحة، الهجمات  ب، الصفع، الخنق، الب�ت من االأمثلة عىل ذلك: الرن
ناث. صابة. ال يشمل هذا النوع ختان االإ بمواد حمضية أو أي فعل يؤدي إىل االألم أو االأذى أو االإ

الزواج القرسي: تزويج الشخص ضد إرادته أو إرادتها.	 

عــي للمــوارد االقتصاديــة أو االأمــالك، أو فــرص 	  الحرمــان مــن المــوارد أو الفــرص أو الخدمــات: منــع التوصــل الرسش
كســب العيــش والتعليــم والصحــة والخدمــات االجتماعيــة االأخــرى.  
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اث، المصــادرة القرسيــة لمدخــول مســتحق مــن جانــب  مــن االأمثلــة عــىل ذلــك؛ منــع أرملــة مــن الحصــول عــىل المــ�ي  
يــك حميــم أو أحــد أفــراد االأرسة، منــع المــرأة مــن اســتخدام وســائل منــع الحمــل، منــع فتــاة مــن الذهــاب إىل  رسش

ــر تتضمــن الفقــر العــام. المدرســة، ومــا إىل ذلــك. ال ينبغــي تســجيل تقاري

ــد 	  ــك: التهدي ــة عــىل ذل ــن االأمثل ــة. م ــة أو العاطفي ــة العقلي صاب ــم أو االإ ــي: إلحــاق االأل / العاطف ــسي ــداء النف االعت
ذالل، العــزل القــرسي، المطــاردة والمضايقــة، االهتمــام غــ�ي المرغــوب  ، التخويــف، االإ بالعنــف الجســدي أو الجنــ�ي
يمــاءات أو الكلمــات المكتوبــة ذات الطابــع الجنــ�ي و/أو التهديــدي، تدمــ�ي االأشــياء العزيــزة،  بــه، التريحــات أو االإ

الــخ.

ــك، أو 	  ي ــل الرسش ــن قب ، م ــ�ي ــف الجســدي و/ أو الجن ــم ســوف تتعــرض للعن ــع أنحــاء العال ي جمي
ــن كل ٣ نســاء �ن ١ م

ــك.٧ ي ــل شــخص غــ�ي الرسش ــداء الجنــ�ي مــن قب االعت

ــن 	  ــورية، لك ــة الس ي االأزم
ــا �ن ــكوت عنه ــاد المس ــرز االأبع ــو أب ــات ه ن الالجئ ــ�ي ــي ب ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ العن

ــة.٨ ــدالت مرتفع ــدث بمع ــه يح ــون ان اء يقول ــ�ب الخ

ي 	 
ي المائــة، �ن

ــادة مــن نســبة ٢٥ �ن ن حقــق زي ن جميــع الزيجــات المســجلة للســوري�ي ي االأردن، انتشــار الــزواج المبكــر بــ�ي
�ن

ــع االأول مــن عــام ٩.٢٠١٤  ي الرب
ــة �ن ي المائ

عــام ٢٠١٣، إىل ٣١ �ن

ن الَجــوري همــا مــن بعض االأســباب االأساســية للعنــف القائم عــىل النوع  ن والتميــ�ي ن الجنســ�ي ن أن عــدم المســاواة بــ�ي ي حــ�ي
و�ن

ي كل موقــع. ففــي حــاالت الطــوارئ 
االجتماعــي، فــإن هنالــك عوامــل أخــرى مختلفــة تحــدد بدورهــا نــوع وحجــم العنــف �ن

ــة  ــم االجتماعي ــت والنظ ــد ضعف ــي ق ــلوك االجتماع ــة للس ــلوكية الناظم ــد الس ــإن القواع ــاً، ف ــوريا حالي ــا س ي تواجهه
ــ�ت ال

التقليديــة قــد انهــارت بالكامــل. وبــات النســاء واالأطفــال معرضــون لفقــدان دعــم االأرسة والمجتمــع، ممــا يجعلهــم أكــ�ش 
ســاءة واالســتغالل، بســبب جنســهم أو ســنهم، واالعتمــاد عــىل االآخريــن للمســاعدة والمــرور االآمــن. عــالوة عــىل  عرضــة لالإ
ي الحــرب 

اً مــا يســتخدم العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي كســالح �ن اعــات المســلحة أنــه كثــ�ي ن ذلــك، تجــد أثنــاء ال�ن
قاق  ن مــن النســاء واالأطفــال. غالبــاً مــا يتضمــن االعتــداء الجنــ�ي المرتبــط بالحــرب االختطــاف واالســ�ت يســتهدف المدنيــ�ي

. الجنــ�ي

نسان العنف القائم عىل النوع االجتماعي وحقوق االإ  ٢٫٣
 

ي 
المنصــوص عليهــا �ن نســان  االإ تنتهــك عــدداً مــن مبــادئ حقــوق  النــوع االجتماعــي  القائــم عــىل  العنــف  أعمــال 

ي الحيــاة والحريــة 
ن أمــور أخــرى: حــق الفــرد �ن نســان. تشــمل هــذه الحقــوق مــن بــ�ي المواثيــق الدوليــة لحقــوق االإ

ــانية.  نس ــة االإ ي الكرام
ــق �ن ــة. الح ــة والعقلي ــة البدني ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــىل مس ــع بأع ي التمت

ــق �ن ــخصه. الح ــىل ش ــان ع واالأم
ــرض  ــدم التع ــة وع ي الحري

ــق �ن ــة. الح ي الخصوصي
ــق �ن ــات. الح ــىل المعلوم ــول ع ي الحص

ــق �ن . الح ــ�ي ــر المص ي تقري
ــق �ن الح

وكاملــة،  حــرة  بموافقــة  الــزواج  عقــد  ي 
�ن الحــق  العقــاب.  أو  المهينــة  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  للتعذيــب 

.)٢ الملحــق  )انظــر  انحاللــه  ولــدى  الــزواج  قيــام  وخــالل  الــزواج  لــدى  متســاوية  حقــوق  عــىل  الحصــول  ي 
�ن  والحــق 

ابطــة ومتداخلــة. كل فــرد، بغــض النظــر عــن العــرق، اللــون،  نســان عالميــة، غــ�ي قابلــة للتــرف، متحــدة ال تتجــزأ، م�ت حقــوق االإ
وة، المولــد، أو أي وضــع، هــو  ، االأصــل القومــي أو االجتماعــي، الــ�ش الجنــس، اللغــة، الديــن، الــرأي الســياسي أو غــ�ي الســياسي
ــوع  ــم عــىل الن ــف القائ ــ�ب العن ــات االأساســية. يُعت نســان والحري ــع حقــوق االإ ــع بجمي ــة وممارســة والتمت ام وحماي مخــّول الحــ�ت
ة مهــددة  ، مشــكلة صحيــة دوليــة عامــة واســعة النطــاق، وقضيــة أمنيــة خطــ�ي االجتماعــي، وخاصــة االغتصــاب واالعتــداء الجنــ�ي

نســان العالميــة. ضافــة إىل كونــه انتهــاكاً لحقــوق االإ للحيــاة، باالإ
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ــع،  ــع بالمجتم ــة أوس يح ي �ش
ــياً �ن ــات االأخــرى دوراً رئيس ي القطاع

ن �ن ــ�ي ــع العامل ــة بالتعــاون م ــة الصحي ــو الرعاي ــب مقدم يلع
. ن  مــن خــالل تحديــد العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي والدعــوة إىل التدخــل لمنعــه، وتعزيــز وحمايــة حقــوق الناجــ�ي

عواقب العنف القائم عىل النوع االجتماعي  ٢٫٤

ضافــة إىل احتمال  ة وطويلــة االأمــد، باالإ يُعــد الناجــون مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي عرضة لمشــاكل صحية خطــري
صابــات أو االنتحــار. عــىل نطــاق أوســع، يمكــن للعواقــب الصحيــة أن تشــمل الحمــل غــ�ي المرغوب فيــه، االإجهاض  المــوت جــراء االإ
يــدز. كمــا تعــد الصدمات  يــة/ االإ وس نقــص المناعــة البرسش ي غــ�ي االآمــن، قتــل الرضيــع، واالأمــراض المنقولــة جنســياً، مثــل فــ�ي

الــذا�ت
النفســية، فضــالً عــن الوصمــة االجتماعيــة والرفــض االجتماعــي، أيضــاً مــن العواقــب الشــائعة. تميــل معظــم المجتمعــات إىل 
ر النفــ�ي )العــار  ي حــاالت العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، االأمــر الــذي يزيــد مــن الــرن

إلقــاء اللــوم عــىل الناجــي نفســه �ن
ن لحــدث غــ�ي طبيعــي.  وكراهيــة الــذات واالكتئــاب(. مــع ذلــك، ينبغــي اعتبــار االأس النفــ�ي رد فعــل طبيعــي مــن فبــل الناجــ�ي

ن الــوكاالت ١٠)IASC( للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي عــىل حقيقــة أنــه  تؤكــد المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الثابتــة مــا بــ�ي
ــع،  ــقة، لمن ــة منس ــة وبطريق ــطة برسع ــن االأنش ــد أد�ن م ــام بح ــي القي ــة، ينبغ ــن الحماي ــدر م ــى ق ــاذ االأرواح والأق نق الإ
ي حــاالت الطــوارئ. الناجــون مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعي 

واالســتجابة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ن
بحاجــة إىل المســاعدة للتعامــل مــع العواقــب الضــارة، فهــم يمكــن أن يحتاجــوا للرعايــة الصحيــة المنقــذة للحيــاة وإىل الدعــم 
ي الوقــت ذاتــه اتخــاذ أنشــطة وقائيــة 

ي )نهــج متعــدد القطاعــات(. كمــا يجــب �ن
نصــاف القانــو�ن النفــ�ي واالجتماعــي واالأمــن واالإ

ي العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.
ي تســهم �ن

لمعالجــة االأســباب والعوامــل الــ�ت

: ن اً سلبياً عميقاً عىل مختلف جوانب حياة الناج�ي يمكن أن يكون للعنف القائم عىل النوع االجتماعي تأث�ي

عىل المستوى الفردي: االأذى الجسدي عىل سبيل المثال.	 

ي تعرضــن لالغتصــاب، 	 
ــوا�ت ــذ الزوجــات الل ــزوج بنب ــا االأرسة وال ــوم فيه ي تق

ــ�ت ــل الحــاالت ال عــىل مســتوى االأرسة: مث
ــب. بســبب فقــدان عذريتهــن، أو النظــر إليهــن عــىل أنهــن مصــدر معي

ي يتــم فيهــا إلقــاء اللــوم عــىل الناجــي مــن االغتصــاب نفســه، أو حيــث 	 
عــىل مســتوى المجتمــع: مثــل الحــاالت الــ�ت

يســتطيع المغتصــب التمتــع بحريتــه بموجــب قانــون العقوبــات إذا تــزوج الناجــي. 

تبة عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي، إال أنه يكون  وعىل الرغم من االآثار الصحية والعاطفية/ االجتماعية والنفسية الم�ت
ة.  مصحوبا أيضا بتكاليف اقتصادية واجتماعية كب�ي

ــا إذا  ، م ن ــ�ي ــد مع ــدد، إىل ح ــذي يح ــرق. “وإن ال ــدة ط ــي بع ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــون م ــل الناج ــد يتفاع ق
ــعي  ــالل الس ــن خ ــاعدة. فم ــون المس ــا يحتاج ــم عندم ــل معه ــة التعام ــو كيفي ــد أو ال ه ــة االأم ــم طويل ة صدمته ــ�ت ــت ف كان
ار الماديــة و/ أو العاطفيــة قــد حدثــت بالفعــل. فهــم عــىل االأرجــح لديهــم  ف الناجــون بــأن االأ�ن ي يعــ�ت للعــالج الطــ�ب
ــة  ــة بالبــدء بعملي ــة معالجــة هــذه المخــاوف االأساســية ومســاعدة الناجي ــة الصحي ــة. يمكــن لمقــدم الرعاي مخــاوف صحي
ــة  ــول الناجي ــة ح ــذه الرعاي ن ه ــري ــودة، وترك ــة الج ــاملة وعالي ــة والش ــة الرحيم ــة الطبي ــري الرعاي ــالل توف ــن خ ــفاء م الش
ــة“.١١ م ــة المقدَّ ــىل الرعاي ــر ع ــد تؤث ي ق

ــ�ت ــة ال ــروف الخاص ــم بالظ ــة مل ــدم الرعاي ــون مق ــأن يك ــك ب ــا، وكذل  واحتياجاته



١٨

رسائل أساسية   ٢٫٥

 . ن ام وعدم تمي�ي ن الرسيرية من سالمة وخصوصية واح�ت ي معالجة الناج�ي
نم بالمبادئ التوجيهية �ن ال�ت

قدم خدمات عىل مدار الساعة وذات خصوصية وتشمل عىل االأقل عىل:

ية.	  وس نقص المناعة البرسش منع الحمل أو االأمراض المنقولة جنسيا أو انتقال ف�ي

التوثيق المفصل.	 

ي االأزمات.	 
االإحالة للمزيد من التدخل �ن

. ن  اضمن توفر بروتوكوالت العالج واالستمارات واللوازم لدى كوادر الموظف�ي
ها(. ن الخدمات )الصحية والنفسية، والسالمة، وغ�ي نّسق إجراءات االإحالة الخصوصية ب�ي



٣. المبادئ 
التوجيهية وأدوار 

ي  الطاقم الط�ب
المبادئ التوجيهية  ٣.١

دور الكوادر الطبية  ٣.٢



٢0

المبادئ التوجيهية  ٣٫١

ــدءاً  ــي، ب ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــارة للعن ــار الض ــن االآث ــد م ي الح
ــام �ن ــب دور ه ــة لع ــوادر الطبي ــع الك ــن لجمي يمك

ــي: ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ن م ــ�ي ــة للناج ــة الرعاي ــاء إتاح ــذ أثن ــد التنفي ــة قي ــة االأربع ــادئ التوجيهي ــع المب  بوض

ضمان السالمة الجسدية للناجي.	 

ضمان الخصوصية.	 

ام رغبات وحقوق وكرامة الناجي.	  احرت

 	. ن ضمان عدم التميري

وري  شــهد الناجــون مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي كل أنــواع مخالفــة وإســاءة اســتخدام القــوة، ولــذا فمــن الــرن
ن عــىل رغباتهــن/ رغباتهــم. كــ�ي ن وال�ت ة الشــفاء إعــادة التحكــم إىل الناجــ�ي لمقدمــي الخدمــات خــالل مســ�ي

ن من العنف  ي رعايتهم للناج�ي
، حول كيفية تطبيق المبادئ التوجيهية �ن ن ن الطبي�ي فيما يىلي بعض التوصيات الرئيسية للممارس�ي

 القائم عىل النوع االجتماعي:

ضمان السالمة الجسدية للناجي  ٣.١.١

ن بعــد وقــوع العنــف القائــم عــىل النــوع  ي يكــون قــد يكــون معرضــاً لهــا أحــد الناجــ�ي
كــن دائمــاً عــىل درايــة بالمخاطــر االأمنيــة الــ�ت

ي جــو آمــن واحــرص عــىل الحــد مــن عــدد االأشــخاص المســموح بوجودهــم 
االجتماعــي. قــم بإجــراء كل المحادثــات والمعاينــات �ن

ي الغرفــة )عــىل ســبيل المثــال إذا ُطلــب مــن قبــل الناجــي: عامــل رعايــة صحيــة/ فــرد أرسة/ صديــق مــن نفــس الجنــس(. 
�ن

حــاول بقــدر مــا يســمح الموقــف وعــىل قــدر منصبــك تقييــم ســالمة الناجــي )هــل لــدى الناجــي مــكان آمــن للذهــاب إليــه؟ هــل 
مــن المحتمــل أن يتواجــه الناجــي مــع المعتــدي؟(، واتخــذ بنــاءاً عــىل ذلــك االإجــراءات الالزمــة لضمــان ســالمة الناجــي، إذا كان 

ذلــك ممكنــاً.
. ن  كن عىل دراية بجميع الخيارات المتاحة لالإحالة )إىل مكان آمن( للناج�ي

ضمان الخصوصية  ٣.١.٢

ال تشارك قصة الناجي مع االآخرين. 

أن  يمكنــك  المثــال،  ســبيل  عــىل  الناجــي  إحالــة  لتنظيــم   ، ن المهنيــ�ي مــع  المعلومــات  لتبــادل  حاجــة  ي 
�ن كنــت  إذا 

ة. المســتن�ي الموافقــة  أعطــت  أعطــى/  ثــم  ومــن  ذلــك  عــىل  تــب  ي�ت مــا  يفهــم  الناجــي  كان  إذا  فقــط،  ذلــك   تفعــل 

رسائل أساسية  ٢٫٥



٢١ ي  المبادئ التوجيهية وأدوار الطاقم الط�ب

ن ام رغبات وحقوق وكرامة الناج�ي احرت  ٣.١.٣

م رغبات واحتياجات وقدرات الناجي: احرت
كل حركة تقوم بها يجب أن تراعي رغبات واحتياجات وقدرات الناجي.	 

م قوة وقدرات الناجي للتعامل مع ما حدث لها/ له.	  اح�ت

ــاذ 	  ي اتخ
ــق �ن ــا الح ــه/ لديه ــة، فلدي ــم واالإحال ــىل الدع ــول ع ــارات للحص ــول كل الخي ــي ح ــالغ الناج ــم إب ــد أن يت بع

ــد. ــد/ تري ي يري
ــ�ت ــارات ال الخي

عامل الناجي بكرامة:
م خصوصياته/ خصوصياتها.	  ي القصة أو تلقي اللوم عىل الناجي، وأنك تح�ت

 أظهر أنك تصدق الناجي، وأنك ال تشكك �ن

اضمن سلوكا إيجابياً:
قدم الدعم العاطفي للناجي. أظهر الحساسية والتفهم واالستعداد لالستماع إىل هموم وقصة الناجي.	 

 احتفظ بسلوك يتسم باالهتمام، بغض النظر عن نوع التدخل الذي تقوم به.	 

وّفر المعلومات وتوّل إدارة التوقعات:
وفــر للناجــي المعلومــات عــن الخدمــات المتاحــة وجودتهــا، لتمكينــه مــن اتخــاذ خيــار الرعايــة والدعــم الــذي يريــد/ 	 

تريــد.

تحقــق ممــا إذا كان الناجــي يفهــم تمامــاً كل المعلومــات، وإذا لــزم االأمــر، قــم بتبســيط تقديــم المعلومــات بمــا يالئــم 	 
قــدرة الناجــي عىل اســتيعابها.

ي يمكن أن تقدمه للناجي.	 
كن دائماً واضحاً فيما يتعلق بدورك ونوع الدعم والمساعدة ال�ت

ال تقطع أبداً وعوداً ال يمكنك تحقيقها.	 

قم دائماً بإحالة الناجي إىل الخدمات المناسبة.	 

ــوق تــم إبالغــه عــن  ــة، أي وجــود شــخص داعــم موث ي جميــع مراحــل العملي
ــة وجــود مرافقــة للناجــي �ن ــارك إمكاني ي اعتب

ضــع �ن
ــة. ــات المختلف ــق الناجــي إىل الخدم اف ــة، ل�ي العملي

ن تأكد من عدم حصول التميري  ٣.١.٤

مة وال ترتبط بالنوع االجتماعي أو الخلفية أو النسب أو العرق أو مالبسات الحادث.	  عامل كل ناجي بطريقة مح�ت

ن عىل حد سواء.	  عامل جميع الناج�ي

اضات حول تاريخ أو خلفية الناجي.	  ِ اف�ت
ن ال ت�ب

احــذر مــن االأحــكام المســبقة واالآراء الخاصــة بــك حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، وال تســمح لهــا بالتأثــ�ي 	 
. ن ي تعامــل بهــا أحــد الناجــ�ي

عــىل الطريقــة الــ�ت



٢٢

دور الكوادر الطبية  ٣٫٢ 

ــاة.  ــة والمنقــذة للحي ــة المطلوب ــة الطبي ــة مجــرد توفــ�ي الرعاي ــة الصحي ي مجــال الرعاي
ن �ن ــ�ي ينبغــي أن تتجــاوز مســؤوليات العامل

ن مــن العنــف القائــم  ي رعايتهــم للناجــ�ي
ن المبينــة أعــاله �ن ي تركــز عــىل الناجــ�ي

عندمــا يقــوم مقدمــو الرعايــة بتطبيــق المهــارات الــ�ت
ر، ويشــجعونهم عــىل اســتعادة الثقــة. ن مــن مزيــد مــن الــرن عــىل النــوع االجتماعــي، فإنهــم ســوف يحمــون بذلــك الناجــ�ي

ــه( الناجــي  ــام ب ــا يجــب القي ــرار مســتن�ي بشــأن م ــن اتخــاذ ق ــا م ــه/ تمكنه ي تمكن
ــ�ت ــق ال ــد إعــالم )مشــاركة شــخص بالحقائ يُع

بالخيــارات الخاصــة بــه/ بهــا، بــدالً مــن تقديــم المشــورة )أن تمــىلي عــىل شــخص مــا أنــت تعتقــد أنــه يجــب القيــام بــه وكيــف( 
ــي  ــدى الناج ــن أن ل ــا ويضم ــه، كم ــي وحكم م رأي الناج ــ�ت ي يح ــ�ب ي الط

ا�ن ــ�ت ــر أن االح ــو يظه ــة. فه ــذه العملي ي ه
ــياً �ن ــيئاً أساس ش

ــا. ــه/ اختياراته الســيطرة عــىل اختيارات

ن بالبــدء بعمليــة شــفائهم ضمــن المنشــأة الطبيــة، ولكــن يمكنهــم فعــل أكــ�ش  يمكــن لمقــدم الرعايــة الصحيــة أن يســاعد الناجــ�ي
ن مــن  مــن ذلــك، فهــم االأشــخاص ذوي المرجعيــة الرئيســية لتوعيــة المجتمعــات حــول توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة للناجــ�ي

العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.



٤. االستعداد لتقديم 
ن  الرعاية الطبية للناج�ي
من العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي
مكونات الخدمة  ٤.١

ي االأماكن ذات الموارد المحدودة 
وط الُدنيا �ن الرسش  ٤.٢



ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي٢٤ االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناج�ي

مكونات الخدمة  ٤٫١ 

ن مــن العنــف القائــم  ينبغــي لمقدمــي خدمــة الرعايــة الصحيــة القيــام باالســتعدادات للتجــاوب بشــكل دقيــق ورحيــم مــع الناجــ�ي
، الــخ( أن  ن ن والممرضــ�ي وري لمقدمــي الرعايــة الصحيــة )االأطبــاء والمســاعدين الطبيــ�ي ، فمــن الــرن عــىل النــوع االجتماعــي، وبالتــاىلي
ن عــىل تقديــم الرعايــة المناســبة، وأن يتوفــر لديهــم مــا يلــزم مــن المعــدات واللــوازم. كمــا ينبغــي كأولويــة تدريــب  بــ�ي يكونــوا مدرَّ
ــم  ــول دون تقدي ــي أن يح ــات ال ينبغ ــات المدرب ــالت الصحي ــود العام ــدم وج ــن ع ــاث، ولك ن ــن االإ ــة م ــة الصحي ــي الرعاي مقدم
ي العيــادة، 

ن �ن ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. أثنــاء إعــداد الرعايــة للناجــ�ي الخدمــات الصحيــة وتوفــ�ي الرعايــة للناجــ�ي
ن االعتبــار، كمــا يجــب تطويــر االإجــراءات القياســية. يجــب أن تؤخــذ المســائل والقضايــا التاليــة بعــ�ي

الوعي المجتمعي  ٤.١.١

: ينبغي عىل أعضاء المجتمع معرفة التاىلي

ما هي الخدمات المتوفرة لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي.	 

ــن 	  ــة الطبيــة، إىل أي لمــاذا سيســتفيد الناجــون مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي مــن الحصــول عــىل الرعاي
يجــب التوجــه للحصــول عــىل الخدمــات.

ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص الناجيــات مــن االغتصــاب، أن يأتــوا 	  يجــب عــىل الناجــ�ي
ي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الحــادث، دون االســتحمام أو تغيــ�ي المالبــس.

للحصــول عــىل الرعايــة فــوراً أو �ن

ي يتــم فيهــا التعامــل معهــم 	 
ي الخدمــة، الــ�ت

ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي يمكنهــم أن يثقــوا �ن أن الناجــ�ي
ي الخصوصيــة والرسيــة.

م حقهــم �ن بكرامــة وبشــكل يحفــظ أمنهــم ويحــ�ت

م�ت تكون الخدمات متاحة.	 

ي المحىلي
السياق القانو�ن  ٤.١.٢ 

ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع  ي خدمــات الرعايــة والذيــن هــم عــىل تواصــل مبــارسش مــع الناجــ�ي
يجــب أن يكــون الموظفــون �ن

ضافــة إىل سياســات  : مــا هــي المتطلبــات القانونيــة المحليــة والســلطات القضائيــة الفاعلــة باالإ االجتماعــي، عــىل علــم بمــا يــىلي
منطقتــك، ومــا هــي المتطلبــات القانونيــة المحليــة المتعلقــة بإعــداد التقاريــر )مثــل مــن يمكنــه إكمــال الشــهادة الطبيــة، مــن 

عــي. الــذي يمكــن أن يســتدعى إىل المحكمــة، الــخ(، فيمــا يتعلــق بأدلــة الطــب الرسش

ــا، وبســبب تعطــل  ــة عــ�ب الحــدود مــع تركي امــج العامل ي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل ال�ب
ــ�ت ي المناطــق الســورية ال

�ن
ــاً للمصلحــة االأفضــل للناجــي. ــاً التــرف وفق ، يجــب دائم ي

النظــام القضــا�أ

ــي. ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ن م ــ�ي ــع الناج ــل م ــة للعم ــادئ التوجيهي ــاً للمب ــا، وفق ــه/ رغباته م رغبات ــ�ت  اح
يجابيات والسلبيات، واجعل سالمة الناجي هي االأولوية دائماً. قّيم االإ



٢٥ ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناج�ي

وتوكوالت الرب  ٤.١.٣

ن  ن االعتبــار: هــل بروتوكــول المعالجــة الرسيريــة للناجــ�ي قــم بإنشــاء بروتوكــوالت وإجــراءات تشــغيل قياســية مــع أخــذ التــاىلي بعــ�ي
مــن االغتصــاب.

؟  وماهــي مواعيــد  ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع الجنــ�ي ن المحتمــل تواصلهــم مــع أحــد الناجــ�ي متوفــر لجميــع الموظفــ�ي
.B ي

ــا�أ ــد الوب ّ الكــزاز والتهــاب الكب ي
ــح لمــر�ن التلقي

ن مــن العنــف القائــم عــىل  احــرص عــىل أن الخدمــة معــدة لتشــارك بدورهــا كجــزء ضمــن نهــج متعــدد القطاعــات للناجــ�ي
النــوع االجتماعــي:

ي المنطقــة الجغرافيــة: خدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة )الجراحة، 	 
يجــب أن يحيــط الموظفــون بالخدمــات المتاحــة �ن

ــض  ــن، وســبل التعوي ، االأم ــد( والدعــم االجتماعــي والنفــ�ي ــراض النســاء/ التولي ــات أم ــال، و/ أو خدم طــب االأطف
. ي

القانــو�ن

يجــب أن تكــون إجــراءات العمــل القياســية لمنــع واالســتجابة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي متاحــة ومفهومــة 	 
. ي ي المجــال الطــ�ب

ن �ن مــن قبــل جميــع العاملــ�ي

ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي. ن القطاعات لضمان الرعاية الشاملة للناج�ي ن الوكاالت وب�ي ينبغي التنسيق ب�ي

الموظفون  ٤.١.٤

ن من  ي المنشآت الصحية، ممن هم عىل اتصال مع الناج�ي
ن �ن قرر كيف يجب أن تُوفر العناية وممن. يجب عىل جميع الموظف�ي

ي الرعاية الصحية، أن:
ن �ن العنف القائم عىل النوع االجتماعي، من موظفي االستقبال إىل المختص�ي

يتم توعيتهم وتدريبهم.	 

ــة، 	  ــياتهم الخاص ــلوكياتهم وحساس ــن س ــوص كاّلً م ــي بخص ــم بالوع ــع تحّليه ــول م وتوك ــا لل�ب ــة، وفق ــ�ي الرعاي توف
ــع. ــدات للمجتم ــات والمعتق ــر والممارس ــات النظ ، ووجه ي

ــا�ن ــي الثق ــياق االجتماع ــوص الس وبخص

ن قيــد 	  ي تركــز عــىل الناجــ�ي
، ووضــع المهــارات الــ�ت ن ام الدائــم للمبــادئ التوجيهيــة االأربعــة للعمــل مــع الناجــ�ي االحــ�ت

التنفيــذ )أنظــر القســم ٣ بشــأن المبــادئ التوجيهيــة(.

، فإن المبادئ االأربعة هي:	   للتذك�ي
                   . ن ام رغبات وحقوق وكرامة الناج�ي .  ٢.  ضمان الخصوصية. ٣. اح�ت ن ١. ضمان السالمة الجسدية للناج�ي

. ن ٤. ضمان عدم التمي�ي



ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي٢6 االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناج�ي

العيادة، معداتها ومستلزماتها  ٤.١.٥ 

ن االعتبار: إن تأسيس عيادة يحتاج الأخذ التاىلي بع�ي

خطط أين يجب توفر الرعاية وما هو المطلوب.	 

نجابيــة مثــل رعايــة مــا 	  ي تقــدم مســبقاً خدمــات الصحــة االإ
عمومــاً، إن خدمــات العيــادات أو العيــادات الخارجيــة الــ�ت

ن مــن  قبــل الــوالدة ورعايــة الــوالدة الطبيعيــة أو معالجــة االأمــراض المنقولــة جنســياً، بإمكانهــا تقديــم العنايــة للناجــ�ي
العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. ولتنجــب الوصــم بالعــار، يجــب إدمــاج خدمــة رعايــة العنــف القائــم عــىل 
النــوع االجتماعــي مــع خدمــة أُخــرى موجــودة مســبقاً، وأال تصنــف أبــداً، عــىل ســبيل المثــال، بأنهــا عيــادات العنــف 

القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

يجــب أن تتوفــر الرسيــة والخصوصيــة ضمــن غرفــة تقديــم المشــورة الطبيــة. عــىل ســبيل المثــال، ينبغــي أن يكــون 	 
وري. لهــا جــدران كمــا يجــب تحديــد عــدد االأشــخاص المســموح بهــم داخــل الغرفــة إىل الحــد االأد�ن الــرن

ي االأسبوع.	 
يجب توفر الخدمات عىل مدار ٢٤ ساعة يومياً و٧ أيام �ن

ي صنــدوق أو مــكان خــاص. بحيــث تكــون 	 
يجــب إعــداد جميــع المســتلزمات المتوفــرة مــن القائمــة أدنــاه وأن توضــع �ن

ن مــن االغتصــاب. متاحــة بســهولة للناجــ�ي

عي متاحة إن كان ذلك ممكناً )انظر الخطوة ٣(.	  يجب أن تكون معدات التوثيق وجمع أدلة الطب الرسش

ي ووســائل منــع الحمــل التــداركي متوفــرة. عــىل ســبيل المثــال عــ�ب طلــب عــدة 	 
يجــب أن تكــون أدويــة العــالج الوقــا�أ

نجابيــة رقــم٣ )يرجــى االتصــال بصنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان للمزيــد مــن المعلومــات( الصحــة االإ

مكان.	  يجب أن تكون اللقاحات أيضاً متاحة قدر االإ



٢٧ ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناج�ي

ي االأماكن ذات الموارد المحدودة
وط الُدنيا �ن الرسش  ٤٫٢

ي مــن توفــ�ي  ن الطاقــم الطــ�ب تعطــي هــذه القائمــة لمحــة عامــة عــن جميــع المــواد الالزمــة عــىل مســتوى المنشــأة الطبيــة لتمكــ�ي
ــرى لالأماكــن ذات الظــروف المتقدمــة  ن قائمــة أُخ ــم تضمــ�ي ن مــن االغتصــاب. )ت ــة المــو� بهــا للناجــ�ي الحــد االأد�ن مــن الرعاي

ضمــن الملحــق ٣(.

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة 
متوفرة �ن

 طبية قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

وتوكول١. الرب

ي مكتوب بلغة مزود الخدمة الطبية )العربية( بروتوكول ط�ب

الموظفون٢.

 ) ن ي مجال الرعاية الصحية )محلي�ي
ن �ن ن مدرب�ي افي�ي اح�ت

)مستعدين عىل مدار ٢٤ يومياً(

ي 
وجود عاملة صحية أو مرافقة »تتحدث نفس اللغة« �ن

الغرفة أثناء معاينة. 

عدادات ٣. االأثاث/االإ

غرفة )خاصة، هادئة، يمكن الوصول إليها، مع إمكانية 
الوصول إىل المرحاض(.

طاولة للمعاينة

ضوء، يفضل أن يكون ثابتاً )الشعلة قد تهدد االأطفال(

إمكانية الوصول إىل إناء التعقيم لتعقيم المعدات

مقاييس الوزن والطول لالأطفال

يداع وتخزين السجالت الرسية مكان مقفل آمن الإ

مدادات٤. االإ

المنظار

مدادات لالحتياطات العالمية )قفازات، صندوق  االإ
للتخلص االآمن من المواد الملوثة والحادة، 

صابون( 

نعاش لردود الفعل ذات الحساسية أجهزة االإ

أدوات معقمة طبياً )مجموعة( لعالج التمزقات ومواد 
خياطة

بر والمحاقن االإ

ثوب من القماش، أو ورقة لتغطية الناجي خالل المعاينة

مدادات الصحية )الفوط الصحية أو المالبس المحلية( االإ

اختبارات الحمل



ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي٢٨ االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناج�ي

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة 
متوفرة �ن

 طبية قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

االأدوية٥.

وتوكول لعالج االأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً لل�ب

وس نقص  للعالج الوقاي ما بعد التعرض )PEP( لف�ي
وتوكول ية، وفقاً لل�ب المناعة البرسش

، و/أو اللولب النحاسي داخل  حبوب منع الحمل التداركي
وتوكول الرحم )اللولب(، وفقاً لل�ب

ذيفان الكزاز

مسكنات االألم )مثل الباراسيتامول(

مخدر موضعي للخياطة

المضادات الحيوية لعالج الجروح

دارية 6. مدادات االإ االإ

ي مع الصور التوضيحية ي الط�ب
الرسم البيا�ن

استمارات الموافقة

كتيبات المعلومات للحصول عىل الرعاية بعد االغتصاب 
) ن )للناج�ي

          



ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناج�ي

٥. بروتوكول 
المعالجة الرسيرية 

ن من االغتصاب للناج�ي
ن ي الرعاية المركزة عىل الناج�ي

خطوات �ن  ٥.١

إعداد الناجي للمعاينة  الخطوة ١.   

ي  أخذ التاريخ الط�ب الخطوة ٢.   

عي  جمع أدلة الطب الرسش الخطوة ٣.   

إجراء المعاينة البدنية   الخطوة ٤.   

وصف العالج   الخطوة ٥.   

سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة للناجي االإ الخطوة 6.   

ن من االغتصاب  الشهادة الطبية للناج�ي الخطوة ٧.   

ن  متابعة رعاية الناج�ي الخطوة ٨.   

ن من الذكور  اعتبارات خاصة للناج�ي  ٥.٢

ن من االأطفال  تقديم الرعاية للناج�ي  ٥.٣



ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي ٣0

ن ي الرعاية المركزة عىل الناج�ي
خطوات �ن  ٥٫١

إعداد الناجي للمعاينة
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الخطوة ١.
إعداد الناجي للمعاينة

ي حالــة هيــاج أو اكتئــاب، أو قــد ال 
لقــد مــرت الناجيــة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي بصدمــة نفســية، وقــد تكــون �ن

تظهــر أي مشــاعر معينــة. ال ســيما وان الناجيــة مــن االعتــداء الجنــ�ي أو االغتصــاب غالبــا مــا تشــعر بالخــوف، الذنــب، الخجــل 
أو الغضــب. لــذا يجــب عــىل العامــل الصحــي أن يحــرن الناجيــة، وأن يحصــل عــىل موافقتهــا ثــم يجــري المعاينــة بطريقــة 

رحيمــة ومنتظمــة ومكتملــة.

ة: الموافقة المستنري
ي مجال الرعاية الصحية والناجي(	 

ن العامل �ن ن )ب�ي هي عملية ذات اتجاه�ي

تتجاوز مجرد توف�ي نموذج أو وثيقة للناجي للقراءة والتوقيع.	 

ــون 	  ــرض ومضم ــم لغ ــة وفه ــىل دراي ن ع ــ�ي ــن أن الناج ــئلة. تضم ــىل االأس ــة ع ــيحدث، واالإجاب ــا س ح م ــىل رسش ــوي ع تنط
ــالج. ــة والع ي والمعاين ــ�ب ــخ الط التاري

ة الزيارة الطبية )والمتابعة(.	  ينبغي أن تستمر طوال ف�ت

ة. انظر الملحق ٤ لنموذج الموافقة المستن�ي
ن من االأطفال. يرجى الرجوع أيضا إىل القسم ٣.٥ حول توجيهات محددة بشأن موافقة/ قبول الناج�ي

عرّف بنفسك.

وري، وخاصة أثناء المعاينة.  ي الغرفة إىل الحد االأد�ن الرن
قم بالحد من عدد االأشخاص المسموح بوجودهم �ن

ي جميــع مراحــل 	 
إذا رغبــت الناجيــة، احــرص عــىل أن يرافقهــا شــخصا مدربــا أو عامــال صحيــا مدربــا مــن نفــس الجنــس �ن

المعاينة.

، مثــل صديــق أو أحــد أفــراد العائلــة. وحــاول أن تســألها هــذا 	  ن اســأل أيضــاً إذا مــا كانــت تريــد حضــور شــخص معــ�ي
عندمــا تكــون بمفردهــا.

 حدد أفضل طريقة للتواصل وقم بالتأقلم مع لغة الناجية ومستوى مهارة التواصل لديها.
جــم شــخصاً مريحــاً بالنســبة لهــا/ لــه، ومتفهمــاً 	  جــم، ولكــن ينبغــي أن يكــون هــذا الم�ت قــد تحتــاج الناجيــة إىل م�ت

ــة. ــة الحفــاظ عــىل الخصوصي لكيفي

تجنب المصطلحات الطبية.	 



ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي ٣٢

ح بالتــاىلي مــا ســيحدث خــالل كل خطــوة مــن خطــوات المعاينــة: مــا أهميتهــا، مــا الــذي  ة وارسش احصــل عــىل موافقتهــا المســتن�ي
ي أنــت بصــدد تقديمهــا.

ســوف توفــره مــن المعلومــات، وكيــف ســتؤثر عــىل الرعايــة الــ�ت

ي البدايــة، ثــم 	 
ح الخطــوات الرئيســية �ن ء دفعــة واحــدة مــن البدايــة. إنمــا قــم بــرسش ي

ال يجــب أن يتــم تفصيــل كل سش
ي كل مرحلــة وأفســح المجــال للناجيــة لطــرح االأســئلة ومــن ثــم إبــداء الموافقــة أو الرفــض الأي 

المعلومــات الهامــة �ن
جــزء مــن االستشــارة.

ح لهــا أنهــا حــرة 	  راجــع نمــوذج الموافقــة )انظــر الملحــق ٤( مــع الناجيــة مــع التأكــد مــن أنهــا تعــي كل مــا فيــه. وارسش
ــا عــىل العــالج أو  ــر عــىل حصوله ــن يؤث ــه ل ــه، وأن ي الخضــوع ل

ــة ال ترغــب �ن ــب المعاين ــن جوان ــب م برفــض أي جان
ح لهــا أنــه يمكــن حــذف هــذه الجوانــب مــن اســتمارة الموافقــة. عندمــا تتأكــد مــن أنهــا تعــي النمــوذج  الرعايــة. وارسش

بهــام. تمامــا، عندهــا أطلــب منهــا التوقيــع عليــه. وإذا كانــت ال تســتطيع الكتابــة، أحصــل عــىل بصمــة االإ

ة وتوقيــت ومكونــات المعاينــة. وأنهــا يمكــن أن ترفــض خطــوات  ي وتــري
قــم بطمأنــة الناجيــة بأنهــا هــي مــن تتحكــم �ن

ي أي وقــت أثنــاء إجرائهــا.
المعاينــة �ن

قم بطمأنة الناجية بأن نتائج المعاينة ستظل رسية ما لم تقرر توجيه اتهامات.

سعافات النفسية االأولية )انظر الخطوة ٦(. طبق االإ

أسألها إذا كان لديها أية أسئلة.

ن االأطفال. ن من الذكور، كما يتضمن القسم ٣.٥ توجيهات لتحض�ي الناج�ي يتضمن القسم ٢.٥ توجيهات لتحض�ي الناج�ي

ن قبل القيام بالمعاينة؟ لماذا يجب علينا توفري المعلومات للناج�ي

لزيادة راحة الناجية ودرجة اطالعها.	 

للحد من القلق، وخطر إعادة الصدمة أثناء المعاينة.	 

عطاء الناجية فهماً لما تنطوي عليه المعاينة، وأية مخاطر وفوائد فيها.	  الإ

 	.) نسانية، وتقرير المص�ي ي توفر المعلومات، الكرامة االإ
لضمان حقوق الناجية )�ن
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الخطوة ٢.
ي أخذ التاريخ الط�ب

إن الغرض الرئيسي من أخذ التاريخ هو توجيه المعاينة الطبية والعالج.
عي. إذا كان ذلك ممكناً )انظر الخطوة ٣(، يمكن للغرض الثانوي أن يكون لتوجيه فحص الطب الرسش

اعتبارات أساسية

عرف بنفسك.

ي غرفة العالج، قم بتغطية االأدوات الطبية إىل أن تكون هناك حاجة إليها.
إذا كان أخذ التاريخ �ن

قبــل أخــذ التاريــخ، قــم بمراجعــة أيــة وثائــق أو أوراق تــم إحضارهــا مــن قبــل الناجيــة. ال تقــم بتكــرار اســئلة ســبق أن طرحــت 
ي القضيــة.

ن �ن وتــم توثيقهــا مــن قبــل أشــخاص آخريــن متورطــ�ي

تجنب أي تشويش أو مقاطعة خالل أخذ التاريخ.

احرص عىل شعور الناجية بالراحة:

ة هادئة وحافظ عىل التواصل البري إن كان ذلك مالئماً مع ثقافة الناجية.	  استخدم ن�ب

انتبــه لــكل مــن لغــة جســد الناجيــة ولغــة جســدك. يرجــى مراجعــة الخطــوة ٦: انظــر واســتمع.خذ وقتــاً كافيــاً لجمــع 	 
ة الناجيــة الخاصــة. كل المعلومــات الالزمــة بــال تــرسع. وتابــع الحديــث بوتــ�ي

ي تريد. وقم بتوثيق الحادث باستخدام كلمات الناجية الخاصة.
دع الناجية تح�ي قصتها بالطريقة ال�ت

كن دقيقا، ولكن بدون ضغط عىل الناجية.

ن هناك بمفردك؟” ي توحي بإلقاء اللوم، مثل »ماذا كنت تفعل�ي
تجنب االأسئلة ال�ت

كن رحيماً، وال تقم بإصدار االأحكام.

ي والمعاينة، وكن منهجياً. تابع استمارة التاريخ الط�ب

ي كل خطوة.
ح ما ستقوم به �ن قم برسش
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ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي ٣٤

ي االعتبار عند أخذ التاريخ من ناجي طفل أو ناجي ذكر.
هنالك نقاط محددة يجب أن تؤخذ �ن

ن االأطفال. ن من الذكور، كما يتضمن القسم ٣.٥ توجيهات لتحض�ي الناج�ي يتضمن القسم ٢.٥ توجيهات لتحض�ي الناج�ي

ي حالة نفسية دفاعية
ي غالب االأحيان �ن

ن �ن أسئلة يجب تجنبها: أسئلة »لماذا« تجعل الناج�ي
ي أحداً أنِك تعرضِت لالغتصاب؟” عىل سبيل المثال، ال تسأل الناجية: »لماذا لم تخ�ب

ي كيف كان شعورك بعد الحادث”
ي�ن استبدل ذلك السؤال بـ: “أخ�ب

ي ّ استمارة التاريخ الط�ب

ــة بأخــذ  ــا� الرئيســية ذات الصل ــم وصــف العن ي الملحــق ٥. ت
ــة �ن ي والمعاين ــخ الطــ�ب ــن اســتمارة التاري ن نمــوذج م ــ�ي ــم تضم ت

ــاه. ــخ أدن التاري

ي   لمحة عن استمارة التاريخ الط�ب

معلومات عامة: اسم أو رمز الناجي، العمر، ...	 

يالج، ...	  الحادث: التاريخ، الوقت، االإ

 	: ي التاريخ الط�ب

> بعد الحادث	

> استخدام وسائل منع الحمل	

> تاريخ الحيض/الوالدة	

> تاريخ الجماع التوافقي	

> حالة التلقيح	

> يدز	 ية/ االإ وس نقص المناعة البرسش حالة ف�ي

المعاينة الطبية	 

ج 	  معاينة االأعضاء التناسلية والرسش

ي تم إجرائها	 
التحقيقات ال�ت

ي تم جمعها	 
االأدلة ال�ت

العالج الموصوف	 

االستشارة، االإحالة والمتابعة	 
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• معلومات عامة

، الجنس، تاريخ الميالد )أو العمر بالسنوات(. اسم/رمز الناجية، العنوان الحاىلي

يــن  ن )شــخص مــا قــد تطلبــه الناجيــة( الحا�ن ن أو الداعمــ�ي تاريــخ ووقــت المعاينــة، وأســماء ووظيفــة أي شــخص مــن الموظفــ�ي
. ن خــالل أخــذ التاريــخ والمعاينــة أو رمــز الموظفــ�ي

• الحادث

ة الخاصــة بهــا. ال تقــم بالمقاطعــة لتســأل عــن التفاصيــل.  اطلــب مــن الناجيــة وصــف مــا حــدث. اســمح لهــا بالتحــدث بالوتــ�ي
ــعر  ــم تش ء مال ي

ــن أي سش ــح ع ة أن تفص ــ�ب ــت مج ــا ليس ــح أنه ــا. ووض ــن رسد قصته ــي م ــد أن تنته ــة بع ــئلة توضيحي ــع بأس تاب
ــاح. باالرتي

ن  ــ�ي ــم للعامل ــن المه ــن م ــة، ولك ــة أو صادم ــون مؤلم ي تك
ــ�ت ــداء، وخاصــة ال ــل االعت ــن تفاصي ــث ع ــب الناجــون الحدي ــد يتجن ق

ن فهــم مــا حــدث بالضبــط مــن أجــل التحقــق مــن وجــود إصابــات محتملــة، لتقييــم مخاطــر الحمــل واالأمــراض المنقولــة  الصحيــ�ي
ح هــذا للناجيــة، وطمئنهــا  يــة، ولــ�ي يكونــوا قادريــن عــىل تقديــم أفضــل رعايــة ممكنــة. ارسش وس نقــص المناعــة البرسش جنســيا أو فــ�ي

ي إعطــاء معلومــات مفصلــة.
عــن خصوصيتهــا إذا كانــت غــ�ي راغبــة �ن

ي • التاريخ الط�ب

زت، تقيــأت، اســتخدمت غســوالً مهبليــاً أو  إذا وقعــت الحادثــة مؤخــراً، حــدد مــا إذا كانــت الناجيــة قــد اغتســلت، تبولــت، تــ�ب
ي يمكــن جمعهــا.

عــي الــ�ت ت مالبســها منــذ وقــوع الحادثــة. فقــد يؤثــر أي مــن هــذا عــىل أدلــة الطــب الرسش غــ�ي

وس نقــص  ســوف تســاعدك معلومــات عــن المشــاكل الصحيــة الموجــودة، الحساســية، اســتخدام االأدويــة، الحالــة التلقيحيــة وفــ�ي
ضافــة إىل متابعــة الرعايــة الصحيــة. يــة عــىل تحديــد العــالج االأنســب وتقديــم المشــورة الالزمــة باالإ المناعــة البرسش

قّيم إمكانية وجود حمل؛ اسأل عن تفاصيل استخدام وسائل منع الحمل، وتاريخ آخر دورة شهرية.
 

• الحمل الموجود مسبقاً

ي الوقــت الــذي وقــع فيــه االغتصــاب،١٢ 
ي حــاالت البلــدان المتقدمــة، وجــد أن ٢٪ مــن الناجيــات مــن االغتصــاب كــن حامــالت �ن

�ن
حيــث لــم تكــن بعضهــن عــىل علــم بوجــود الحمــل.

ي 
نجــاب، مــن خــالل اختبــار الحمــل، أو عــن طريــق التاريــخ المــر�ن ي ســن االإ

استكشــف احتمــال وجــود حمــل مســبق لــدى النســاء �ن
والمعاينــة. يحــوي الدليــل التــاىلي أســئلة مفيــدة تطــرح عــىل الناجيــات إذا كان اختبــار الحمــل غــ�ي ممكنــاً.
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دليل تأكيد الحمل الموجود مسبقاً

١٣)FHI مقتبس من بروتوكول(

نعمال

ي االأسابيع الـ٤ الماضية؟
١.   هل أنجبِت �ن

ن الرضاعة الطبيعية وخالية من نزيف الحيض منذ  ة ٦ أشهر ما بعد الوالدة وتمارس�ي ي ف�ت
٢.   هل أنت �ن

نجاب؟   االإ

ي غضون االأيام الـ١٠ الماضية؟
٣.   هل آخر دورة شهرية بدأت �ن

ي االأيام الـ١٠ الماضية؟
٤.   هل حدث لك إجهاض �ن

ة للطمث بدون جماع )برف النظر عن الحادث(؟ ٥.   هل انقضت آخر ف�ت

٦.   هل قمت باستخدام وسائل منع الحمل الموثوق بها باستمرار، وبشكل صحيح؟ )المراجعة بأسئلة 
محددة(

إذا أجابت الناجية بـ ال عىل جميع االأسئلة، اسأل وأبحث عن 
عالمات وأعراض الحمل. إذا كان الحمل ال يمكن تأكيده، قدم لها 
معلومات عن وسائل منع الحمل التداركي لمساعدتها عىل التوصل 

إىل قرار مستن�ي )انظر الخطوة ٥(.

 إذا أجابت الناجية بـ نعم عىل سؤال واحد عىل االأقل، 
وليس لديها أي عالمات أو أعراض حمل، قدم لها معلومات عن 

، لمساعدتها عىل التوصل إىل قرار  وسائل منع الحمل التداركي
مستن�ي )راجع الخطوة ٥(.
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خطوة مستعرضة: التوثيق 

ليست مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية إثبات أو دحض أن االغتصاب حدث. قم بتوثيق النتائج الخاصة بك، 
دون أن توضح استنتاجات حول ما إذا كان، أو لم يكن، الشخص قد تعرض لالغتصاب. االغتصاب هو صفة قانونية 

ي المحكمة.
ثبات �ن لالإ

ضافة إىل ذلك، لن يكون هناك دائما عالمات عىل استخدام القوة البدنية، أو إصابة االأعضاء التناسلية - وهذا  باالإ
ي أن االغتصاب لم يحدث. مسؤوليتك كطبيب هي فقط توثيق النتائج الطبية الخاصة بك، والمالحظات 

ال يع�ن
بطريقة شاملة وموضوعية )شاهد عىل الحقائق(.

توثيق الحالة 

ن ٥ و٦( استخدم نماذج التاريخ والمعاينة والرسم التخطيطي )أنظر الملحق�ي

ي 
ــَت لهــا �ن ي توصل

ــ�ت ــج ال ( والنتائ ي ــة )المعلومــات العامــة والمواصفــات المتعلقــة بالحــادث والتاريــخ الطــ�ب ســّجل المقابل
المعاينــة بطريقــة واضحــة وكاملــة وموضوعيــة وخاليــة مــن االأحــكام.

ــروح  ــص الج ــف خصائ ــية، وص ــات القياس ــنخدماً المصطلح ــي مس ــح ومنهج ــكل واض ــات بش صاب ــع االإ ــق جمي ــم بتوثي ق
)انظــر الجــدول ١ أدنــاه(. قــم بتســجيل مــا توصلــت إليــه عــىل الرســوم التخطيطيــة )انظــر الملحــق ٦(. تأكــد مــن توثيــق 

أي إصابــات أو نــدوب قديمــة قــد ال تكــون نتيجــة لالعتــداء.

ــف  ــىل وص ــم ع ــر دوره ــات أن يقت صاب ــد االإ ــىل تحدي ــم ع ــم تدريبه ــم يت ــن ل ن الذي ــ�ي ن الصحي ــ�ي ــىل العامل ــب ع يج
ــراً  ــات، نظ صاب ــذه االإ ــببات ه ــول مس ــات ح ــب التكهن ــع تجن ــدول ١( م ــر الج ــل )انظ ــن التفصي ــدر م ــ�ب ق ــات بأك صاب االإ

ــم. ــم المته ــة والمهاج ــىل الناجي ــك ع ــببها ذل ــن أن يس ي يمك
ــ�ت ــة ال ــب الوخيم للعواق

قم بالتقييم والتوثيق الكامل للحالة الجسدية والعاطفية للناجية.

دّون مالحظة عن أي عينة تم جمعها كدليل )انظر الخطوة ٣ إن أمكن(.

ي »عالمــات 
ي اســتخدمتها �ن

ــ�ت ــارات ال مــكان، وضــع الكلمــات أو العب ــة قــدر االإ ة مــن الناجي ــارسش اســتخدم االقتباســات المب
ــاس«.  االقتب

ي أطلقهــا المعتــدي. 
ي قدمتهــا مثــل ذكرهــا للتهديــدات الــ�ت

ســجل بدّقــة وبعبــارة الناجيــة الخاصــة، البيانــات الهامــة الــ�ت
ة، مثــل »قــال المريــض..” أو “يذُكــر المريــض..”. ي إدراج اســم المعتــدي، ولكــن اســتخدم عبــارات أقــل مبــارسش

دد �ن ال تــ�ت

ي أن الناجية قد بالغت فيما أدلت به أو كذبت.
تجنب استخدام مصطلح “المزعومة«،حيث أنه يكن أن يع�ن
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صابات الجسدية الجدول ١: وصف مالمح االإ

المالحظاتالمالمح

التصنيف
استخدم المصطلحات المقبولة كلما كان ذلك ممكناً، مثل: كشط، كدمة أو جرح، جرح قطعي، طلقة 

بندقية.

يحي للجرح )الجروح(.الموقع سجل الموضع الترسش

قس أبعاد الجرح )الجروح(.الحجم

وّصف شكل الجرح )الجروح(، عىل سبيل المثال: خطية، منحنية، غ�ي منتظمة.الشكل

الحظ حالة االأنسجة المحيطة أو القريبة، )عىل سبيل المثال الكدمات، التورم(.المحيط

مالحظة اللون أمر يساعد خصيصاً عندما تصف الكدمات.اللون

ي القشوط(.االتجاه
علق االتجاه الظاهر للقوة المطبقة )عىل سبيل المثال �ن

اب والزجاج(.المحتوى ي الجرح )مثل ال�ت
الحظ وجود أي مواد غريبة �ن

العمر
التعليق عىل أي دليل عىل االستشفاء. )الحظ أنه من المستحيل تحديد عمر إصابة بدقة، ويُطلب الحذر 

الشديد عندما تعلق عىل هذا الجانب.(

خصائص حواف الجرح )الجروح( قد توفر دليالً عىل السالح المستخدم.الحدود

قم بإعطاء مؤرسش عىل عمق الجرح )الجروح(؛ هذا قد يكون تقديرياً.العمق

عية لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي، جنيف، منظمة الصحة العالمية، 200٣. مقتبسة من المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية ال�ش
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الخطوة ٣.
ي حاالت االغتصاب

عي �ن جمع أدلة الطب الرسش

ه مــن الرعايــة الطبيــة.  إن الغــرض الرئيــسي مــن معاينــة إحــدى الناجيــات مــن االغتصــاب هــو تحديــد مــا يجــب توفــري
ي الســعي للحصــول عــىل 

عــي لمســاعدة الناجيــة �ن إذا كان ذلــك ممكنــاً )أنظــر أدنــاه(، يمكــن أيضــا جمــع أدلــة الطــب الرسش
. ي

نصــاف القانــو�ن االإ
م رغبتها. قد تختار الناجية عدم جمع االأدلة؛ فاحرت

ي 
ي المناطــق الســورية الــ�ت

ي ال يمكــن معالجتهــا أو اســتخدامها.  تعتــ�ب معظــم المنشــآت الطبيــة �ن
ال تقــم بجمــع االأدلــة الــ�ت

ي الوقــت 
عــي �ن امــج العاملــة عــ�ب للحــدود، غــ�ي قــادرة عــىل جمــع أدلــة الطــب الرسش يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل ال�ب

ن و/أو  ــك، ســوف تعــرض الناجــ�ي ــام بذل ــن خــالل القي ــه م ــورة أعــاله، و/أو الأن وط المذك ــرسش ي ال
ــا ال تســتو�ن ، الأنه الحــاىلي

ن للخطــر. ن الطبيــ�ي الموظفــ�ي

ن االأفــراد مــع بعضهــم و/ ي إثبــات أو دحــض العالقــة بــ�ي
ي يمكــن أن تســاعد �ن

عــي إىل جمــع االأدلــة الــ�ت يهــدف فحــص الطــب الرسش
أو االأفــراد مــع واالأدلــة أو االأماكــن.

ــم  ظهــار مــا إذا ت ــد أي اتصــال جنــ�ي حــدث مؤخــراً، والإ ــة، ولتأكي عــي لدعــم قصــة الناجي ــة الطــب الرسش يمكــن اســتخدام أدل
ي بعــض االأحيــان، لتحديــد هويــة المعتــدي. يمكــن أن يكــون الجمــع الســليم والتخزيــن الــرسي 

كــراه، و�ن اســتخدام القــوة أو االإ
. ال يجــب تســليم االأدلــة إال للســلطات  ي

نصــاف القانــو�ن ي متابعتهــا لتحصيــل االإ
عــي مفتــاح نجــاح الناجيــة �ن االآمــن الأدلــة الطــب الرسش

المعنيــة إذا مــا قــررت الناجيــة التقــدم قانونيــاً بالقضيــة. 

نصــاف  ي االآليــات القائمــة الســتعادة االإ
عيــة أم ال، يجــب النظــر بعنايــة �ن عنــد تحديــد مــا إذا كانــت الناجيــة بحاجــة للمعاينــة الرسش

ي 
ن االعتبــار متطلبــات وقــدارت النظــام القضــا�أ ضافــة إىل القــدرات المحليــة لتحليــل العينــات. كمــا يجــب االأخــذ بعــ�ي ي باالإ

القانــو�ن
ــة،  ــل االأدل ــىل تحلي ــة ع ــر المحلي ــة المخاب ــة إىل إمكاني ضاف ي باالإ ــ�ب ــم الط ــة للناجية/الطاق ــات المحتمل ــىلي والتداعي ي المح

ــا�أ الجن
وينبغــي إعــالم الناجيــة بــكل التفاصيــل.

ي غضــون ٧٢ ســاعة مــن وقــوع 
صابــات وجمــع العينــات، مثــل الــدم والشــعر واللعــاب والســائل المنــوي، �ن قــد يســاعد توثيــق االإ

ي التعــرف عــىل هويــة المعتــدي )المعتديــن(.
الحــادث، عــىل تدعيــم قصــة الناجيــة وربمــا �ن

ت الناجيــة بعــد أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة مــن حادثــة االغتصــاب، فــإن مقــدار ونــوع االأدلــة الممكــن جمعهــا ســوف يعتمــد  إذا حــرن
عــىل الحالــة الراهنــة.

عــي المطلوبــة مــا أمكــن خــالل المعاينــة الطبيــة، لكيــال تضطــر الناجيــة للخضــوع إىل معاينــات  ينبغــي جمــع كل أدلــة الطــب الرسش
متعــددة، حيــث ممكــن أن تــؤدي بدورهــا إىل صدمــة نفســية.

يجب الحصول عىل موافقة الناجية قبل جمع االأدلة.
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عي فقط إذا: يمكن جمع أدلة الطب الرسش
ــون المحــىلي 	  ــل فيهــا القان ي يقب

ــ�ت كان التوقيــت مناســباً )أقــل مــن ٧٢ ســاعة، أو أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة ضمــن االأماكــن ال
ــة بعــد مــدة أطــول مــن ٧٢ ســاعة(. االأدل

وكان هناك عدة خيارات لتحليل العينات محلياً	 

ة	  وتم الحصول عىل الموافقة المستن�ي

ويمكن الحفاظ عىل سلسلة االأدلة.	 

عي ممكناً أم ال، فمن المهم جداً أن تسأل نفسك، كطبيب أو ضمن  ي تحديد ما إذا كان القيام بفحص أدلة الطب الرسش
�ن

: مؤسستك الطبية التاىلي

ي منشــأتك/منظمتك الطبيــة؟ حيــث أن الحفــاظ عــىل سلســلة 	 
عــي وحفظهــا بأمــان �ن هــل يمكــن جمــع أدلــة الطــب الرسش

االأدلــة يتطلــب الكثــ�ي مــن االإجــراءات اللوجســتية وإجــراءات الســالمة.

هل هناك قدرة محلية لتحليل العينات؟	 

عي؟	  ؟ وهل سيتم قبول أدلة الطب الرسش ي
نصاف القانو�ن هل هناك آليات متقدمة جديرة بالثقة لتحقيق االإ

عــي وعــن التقنيــات المناســبة لجمــع العينــات وتخزينها،  ي الرسش انظــر الملحــق ٧ لمعلومــات أكــ�ش تفصيــالً عــن إجــراء الفحــص الطــ�ب
للبيئــات حيــث قــد يكــون جمــع االأدلــة ممكناً.
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الخطوة ٤.
جية/ المستقيمية  إجراء المعاينة البدنية والتناسلية والرسش

ه من الرعاية الطبية للناجي.  إن الهدف الرئي�ي من المعاينة البدنية هو تحديد ما ينبغي توف�ي
ي الملحق ٥(.

قم بإجراء المعاينة بشكل منهجي وفقاً الستمارة المعاينة الطبية )انظر شكل االستمارة �ن

ي للناجي لتوجيه المعاينة لـ: استخدم التاريخ الط�ب

ن	  إعطاء االأولوية الحتياجات ورغبات الناج�ي

صابات 	  تحديد وتوثيق االإ

المساعدة كدليل لرعاية المتابعة/إحاالت	 

إذا كان ممكناً: توثيق وجمع االأدلة	 

ي اســتغرقها الناجــي للوصــول إىل 
ي المعاينــة البدنيــة يعتمــد عــىل قــرب المــدة الزمنيــة مــن االغتصــاب، والــ�ت

مــا ســيتم إدراجــه �ن
الخدمــات الصحيــة.

ي غضــون ٧٢ ســاعة مــن وقــوع الحــادث. الجــزء ب ينطبــق عــىل 
ي الجــزء أ إذا وصلــت لتلقــي الرعايــة �ن

اتبــع الخطــوات الــواردة �ن
ــا  ي كلت

ــة �ن ــة العام ــادئ التوجيهي ــق المب ــادث. وتطب ــن الح ــاعة م ــن ٧٢ س ــ�ش م ــد أك ــة بع ــي الرعاي ــن لتلق ي يصل
ــال�ت ــات ال الناجي

. ن ــ�ي الحالت

اعتبارات أساسية

مدادات جاهزة. تأكد أن المعدات واالإ

دائما أنظر إىل الناجية أوالً قبل أن تلمسها، والحظ مظهرها وحالتها النفسية.

أطلعها دائما عىل ما تنوي أن تفعل، واستأذن منها قبل فعله.

ي أي وقت.
أكد لها أن زمام االأمور بيدها، وأن بإمكانها طرح االأسئلة أو إيقاف المعاينة �ن

خذ العالمات الحيوية للمريضة )النبض وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة(.

ــب مــن المريــض دخــول  ــد تتطل ــة، وق ــاج إىل معالجــة فوري ــة حــادة تحت ــم االأوىلي عــن مضاعفــات طبي ــد يكشــف التقيي ق
ــات: ــذه المضاعف ــمل ه ــن أن تش ــفى. يمك المستش

صابة الحادة )عىل المنطقة التناسلية، الرأس، الصدر أو البطن(.	  االإ

 	. ي العجز العص�ب

 	. الضيق التنف�ي

لم يتم تغطية عالج هذه المضاعفات هنا.

طوة ١
خ

ال
طوة ٤

خ
ال

طوة ٧
خ

ال
طوة ٢

خ
ال

طوة ٥
خ

ال
طوة ٨

خ
ال

طوة ٣
خ

ال
طوة 6

خ
ال



ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي ٤٢

سعافات االأولية النفسية )انظر الخطوة ٦(. قم بإجراء االإ

عــي، إن وجــدت  ــة الطــب الرسش ــات الالزمــة لمعاين ــة والحصــول عــىل العين ــة للمعاين ة الطوعي احصــل عــىل الموافقــة المســتن�ي
ي الملحــق ٤(.

ــة �ن )أنظــر نمــوذج الموافق

ي اســتمارة التاريــخ والمعاينــة القياســية )انظــر الملحــق ٥(.
ســّجل كل مــا توصلــَت إليــه مــن نتائــج ومالحظــات بصــورة واضحــة تمامــاً �ن

بشكل عام:
ي غضون أسبوع من الحادث.	 

ينبغي أن يتم إجراء معاينة بدنية كاملة إذا قدمت الناجية لتلقي الرعاية �ن

ــة خــالل الســاعات الـــ ٧٢ االأوىل مــن وقــوع الحــادث. )حيــث يمكــن أن يكــون 	  عــي مفيــدة للغاي ــة الطــب الرسش معاين
ــة خــالل أول ٧٢ ســاعة(. ــات المنوي ــل عــىل وجــود الحيوان ــاك دلي هن

إذا رغبــت الناجيــة بإجــراء معاينــة كاملــة -بغــض النظــر عــن زمــن قدومهــا- يجــب أن يتــم ذلــك )ولكــن قــد تكــون وثائــق الطــب 
عــي محــدودة(. الرسش

ن االأطفال. ن من الذكور، كما يتضمن القسم ٣.٥ توجيهات لتحض�ي الناج�ي يتضمن القسم ٢.٥ توجيهات لتحض�ي الناج�ي

الجزء أ: حضور الناجية لتلقي الرعاية خالل ٧٢ ساعة من وقوع الحادث

المعاينة البدنية

ــم النصــف  ــوي مــن جســدها أوالً، ث ــة النصــف العل ــع مالبســها أو التكشــف تمامــاً. قــم بمعاين ــة خل ــدا مــن الناجي ال تطلــب أب
ــاً لتغطــي نفســها. . أو أعطهــا ثوب الســفىلي

ــدالً مــن  ن ب ــن والرســغ�ي ــة، ومــن اليدي ــة العالمــات الحيوي ــدأ بمعاين ــة وبشــكل منهجــي. اب ــة جســم المريضــة بعناي قــم بمعاين
، االأنــف والفــم )الجوانــب الداخليــة مــن الشــفاه  ن ي ذلــك طمأنينــة أكــ�ش للناجيــة. ال تنــس أن تلقــي نظــرة عــىل العينــ�ي

الــرأس، الأن �ن
، وعــىل الرقبــة(. تحقــق مــن وجــود عالمــات الحمــل. الحــظ مرحلــة البلــوغ. ن واللثــة والحنــك، داخــل وخلــف االأذنــ�ي

ــع  ، بق ن ــ�ي ــود عــىل المعصم ــات القي ــم، عالم ــات العــض واللك ــل عالم ــة، مث ــع قصــة الناجي ــق م ي تتف
ــ�ت ــل ال ــن الدالئ ابحــث ع

ي خطــوة 
ي قــد تكــون نتيجــة للتعــرض للصفــع )انظــر الجــدول ١« �ن

ي الــرأس، أو طبلــة االأذن الممزقــة، والــ�ت
مفقــودة مــن الشــعر �ن

ّي. َ ن للتأكــد مــن وجــود أي نزيــف َحــ�ب ي العينــ�ي
ــة أنهــا تعرضــت للخنــق، أنظــر �ن التوثيــق(. إذا َرَوت الناجي

ي كانــت عــىل اتصــال مــع الســطح الــذي تمــت عمليــة االغتصــاب عليــه لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك 
قــم بمعاينــة منطقــة الجســم الــ�ت

إصابات.

ن ٥ و ٦( ، مــع الحــرص عــىل  دّون بعنايــة مــا توصلــَت إليــه مــن نتائــج عــىل اســتمارة المعاينــة والصــور التوضيحيــة )انظــر الملحقــ�ي
ات. تســجيل نــوع وحجــم ولــون وشــكل أي كدمــات، تمزقــات، وتخــ�ش



ن من االغتصاب ٤٣بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي

انتبه لكل من الحالة النفسية والعاطفية للناجية )نحيب، بكاء، هدوء، وما إىل ذلك(.

قــم بأخــذ عينــات الأي مــواد غريبــة عــىل جســد الناجيــة أو مالبســها )دم، لعــاب أو ســائل منــوي(، أو عينــات جــروح باالأظافــر أو 
عــي، إذا كان ذلــك ممكنــاً )انظــر الخطــوة ٣ والملحــق ٧(. بالعــض، ومــا إىل ذلــك، كدليــل رسش

ي أقل من 
ه يكون �ن ن ر الذي يمكن تمي�ي ناث عىل الفور بعد االغتصاب، فالرن ح�ت عندما تتم معاينة االأعضاء التناسلية لالإ

٥٠٪ من الحاالت.

ــاً، اجمــع االأدلــة أثنــاء إجــراء المعاينــة )انظــر  ــاه. إذا كان ذلــك ممكن ن أدن قــم بإجــراء معاينــة االأعضــاء التناســلية كمــا هــو مبــ�ي
ي  الملحــق ٧(. دّون مالحظــات حــول موقــع أيــة تمزقــات، ســحجات أو كدمــات عــىل الرســم التخطيطــي واســتمارة التاريــخ الطــ�ب

والمعاينــة. 

ين والشــفرين  ج، الشــفرين الكب�ي : العانــة، داخــل الفخذيــن، العجــان، فتحــة الــرسش تيــب التــاىلي ابــدأ المعاينــة بصــورة منهجيــة وبال�ت
يــن، البظــر، مجــرى البــول، الفوهــة المهبليــة ثــم غشــاء البكارة: الصغ�ي

الحظ أي ندوب من الوالدة السابقة أو من تشويه لالأعضاء التناسلية االأنثوية.	 

ــىل 	  ــع ع ــا تق ــا م ــات )غالب ــروح والتمزق ــدوش والج ــات والخ ــل الكدم ــلية، مث ــاء التناس ــات لالأعض ــن إصاب ــث ع ابح
العويكشــة الخلفيــة(.

فرازات المهبلية أو البثور.	  ابحث عن أي عالمات التهابات مثل القرحات أو االإ

ن 	  ــ�ي ــة ب ــة الداخلي ــن الحاف ــفاه م ــاك بالش مس ــالل االإ ــن خ ــكارة، م ــاء الب ــل وغش ي المهب
ــات �ن ــود إصاب ــن وج ــق م تحق

بهــام ومــن ثــم الســحب بلطــف إىل الخــارج واالأســفل. تعتــ�ب التمزقــات الغشــائية أكــ�ش شــيوعاً  إصبعــّي الســبابة واالإ
ن االأطفــال(. ن )انظــر القســم ٣.٥ عــن الناجــ�ي ــال والمراهقــ�ي ــدى االأطف ل

عــي. إذا كنــت تجمــع عينــات لتحليــل الحمــض النــووي، خــذ مســحات مــن  إذا كان ممكنــاً، قــم بأخــذ عينــات الأدلــة الطــب الرسش
ن  ــ�ي ــط ب ــاىلي الخل ج وبالت ــل إىل مناطــق الــرسش ــات المهب ــك لتجنــب تــرسب محتوي ــل الفــرج، وذل ج والعجــان قب حــول فتحــة الــرسش

المصــادر.

ي لمهبــل، وكان قــد نتــج عنــه نزيفــاً مهبليــاً غــ�ي منضبــط أو كثيــف، ادخــل بلطــف منظــاراً مرطبــاً بالمــاء أو 
إذا كان هنــاك إيالجــاً �ن

:) ن ن مــن االأطفــال والمراهقــ�ي بمحلــول ملحــي عــادي )انظــر القســم ٣.٥ الــذي يتنــاول اســتخدام المنظــار مــع الناجــ�ي

قــم بمعاينــة عنــق الرحــم تحــت إضــاءة جيــدة، ومــن ثــم القبــو الخلفــي والغشــاء المخاطــي المهبــىلي لتحديــد وجــود 	 
آثــار إصابــة أو نزيــف أو عالمــات التهــاب.

ي وبقيــة المعاينــة، قــم بإجــراء المعاينــة باليديــن، وجــس عنــق الرحــم والرحــم، بحثــاً عــن  ي التاريــخ الطــ�ب
شــارة إليــه �ن إذا تمــت االإ

ي منطقــة البطــن، أو عــن حمــل أو التهــاب.
عالمــات إصابــة �ن



ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي ٤٤

 . ج/المستقيم و/أو معاينة المستقيم المهبىلي ي وبقية المعاينة، قم بإجراء معاينة للرسش ي التاريخ الط�ب
شارة إليه �ن إذا تمت االإ

ازيــة عــىل الجلــد حــول 	  ج، وجــود مــادة ال�ب ج. الحــظ أي شــقوق حــول فتحــة الــرسش الحــظ الشــكل وتوّســع فتحــة الــرسش
ج، أو نزيــف ناجــم عــن تمــزق المســتقيم. الــرسش

قم بمعاينة العضلة العا�ة.	 

قــم بمعاينــة منطقــة المســتقيم لتحديــد وجــود إصابــات، ومنطقــة المســتقيم المهبــىلي لوجــود تمزقــات أو نواســ�ي 	 
فــرازات. يــف واالإ ن ضافــة إىل ال�ن باالإ

از إىل إصابات أك�ش شدة.	  يف الحاد من المستقيم أو فقدان السيطرة عىل البول أو ال�ب ن قد يدل ال�ن

صابــات الداخليــة أن تنجــم عــن أي إيــالج عنيــف للقضيــب، أو إدخــال لجســم غريــب. يمكــن لمثــل هــذه 	  يمكــن لالإ
ة، مثــل الناســور أو االلتهــاب داخــل البطــن، وتتطلــب االإحالــة إىل منشــأة  صابــات أن تــؤدي إىل مضاعفــات خطــ�ي االإ
يمكــن أن يتــم فيهــا تدخــل جراحــي. وينبغــي كذلــك إحالــة المريــض إىل مشــفى كان هنــاك نزيــف أو ألــم أو اشــتباه 

بوجــود جســم غريــب.

 الناسور

صابة جراء االغتصاب. ي المهبىلي )VVF(، وناسور المستقيم المهبىلي )RVF(، يمكن أن يتطور بعد االإ
الناسور المثا�ن

االأعراض يمكن أن تشمل:
از.	  سلس البول أو ال�ب

ي الحاالت الحادة(.	 
يف المفرط أو االألم المهبىلي )�ن ن ال�ن

اء/مصفرة.	  رائحة سيئة، أو إفرازات مهبلية خرن

ي إصابته بالناسور إىل أقرب مركز جراحي.
 قم بإحالة أي شخص يشتبه �ن

يجب أال تستخدم وضعية انحناء الصدر إىل الركبة، فهي الوضعية ذاتها الذي يستخدمها المعتدي غالباً 
)إعادة الصدمة(.

ي وضع آخر غ�ي وضع معاينة االأعضاء التناسلية. قم بكتابة الوضعية المطلوبة لها خالل كل 
ج قد يكون المريض �ن لمعاينة الرسش

ج، االستلقاء لمعاينة االأعضاء التناسلية(.  معاينة )االستلقاء، االستلقاء عىل الجنب لمعاينة الرسش

ء، ســواء كان المنظــار أو  ي
ــرأة عــذراء باســتخدام أي سش ــل الم ــالج المهب ــول إي ي بعــض المجتمعــات، مــن غــ�ي المقب

مالحظــة: �ن
ي هــذه الحالــة قــد تضطــر للحــد مــن المعاينــة، إىل معاينــة االأعضــاء التناســلية الخارجيــة، مــا لــم تكــن 

صبــع أو الماســحة. �ن االإ
. هنــاك أعــراض تلــف داخــىلي
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ات التالية: قم بفحص المنظار المهبىلي فقط للمؤرسش

نزيف مهبىلي غ�ي منضبط أو كثيف.	 

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة عندما يشتبه بوجود جسم غريب )وإال فقم بالعالج حسب العرض(.	 

عي، إن وجدت.	  جمع أدلة الطب الرسش

يجب أاّل يتم إجراء فحص منظار عىل:

طفلة دون سن المراهقة.	 

أي مريضة ترفض الفحص )عىل سبيل المثال، انظر أيضاً المالحظة أعاله(.	 

يــف؛ 	  ن ، زيــادة ال�ن يــف المهبــىلي ن ي مــن الحمــل مــع وجــود ال�ن
ي النصــف الثــا�ن

يمكــن أن يســبب فحــص المنظــار عــىل مــرآة �ن
ن عــىل إدارة مضاعفــات الحمــل. ي مجــال الرعايــة الصحيــة، المدربــ�ي

ن �ن وينبغــي أن يتــم فقــط مــن قبــل العاملــ�ي

اعتبارات خاصة للمسنات

صابــات  ايــد مــن التمــزق المهبــىلي واالإ ن ي خطــر م�ت
ي تعرضــن لالغتصــاب عــن طريــق المهبــل �ن

تعتــ�ب النســاء المســنات الــال�ت
يــة. يــؤدي انخفــاض مســتويات الهرمونــات  وس نقــص المناعــة البرسش ضافــة إىل انتقــال االأمــراض المنقولــة جنســياً وفــ�ي باالإ
نتيجــة النقطــاع الطمــث إىل انخفــاض تمييــع المهبــل، وبالتــاىلي يكــون جــدار المهبــل أقــل ســمكاً وأكــ�ش هشاشــًة. لذلــك 
اســتخدم منظــاراً رقيقــاً لمعاينــة االأعضــاء التناســلية. وإذا كان الســبب الوحيــد للمعاينــة هــو جمــع االأدلــة أو للكشــف عــن 

ي اعتبــارك إدراج ماســحات فقــط بــدون اســتخدام المنظــار.
االأمــراض المنقولــة جنســياً، فضــع �ن

اعتبارات خاصة للرجال 

ن الذكور( )ارجع أيضا إىل الفصل 2.٥ عن معاينة الناج�ي

لمعاينة االأعضاء التناسلية:

ج.	  ن والقضيب واالأنسجة االإحليلية المحيطة والصماخ االإحليىلي والرسش قم بمعاينة كيس الصفن والخصيت�ي

الحظ إذا ما كان قد تم ختان الناجي.	 

ي والقيلــة والقيلــة الدمويــة(، انفتــال الخصيــة، كدمــات، تمزقــات 	  ن الفتــق االأر�ب ن بــ�ي ابحــث عــن فــرط دم، تــورم )ّمــ�ي
جيــة، الــخ… رسش

انفتال الخصية هو حالة طارئة، وتتطلب االإحالة الجراحية الفورية.	 

ي القضيب أو مجرى البول.	 
ة من الدم، تحقق من وجود إصابة �ن إذا كان البول يحتوي عىل كميات كب�ي

وســتات، لتحديــد وجــود إصابــة أو 	  شــارة إليــه، قــم بإجــراء معاينــة للمســتقيم، وافحــص المســتقيم وال�ب إذا تمــت االإ
أمــارات لاللتهــاب.

ج للفحص المبارسش للسائل المنوي تحت المجهر.	  إذا كان ذلك مرتبطاً بالحالة، اجمع عينات من فتحة الرسش
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الجزء ب: حضور الناجية لتلقي الرعاية بعد أكرش من ٧٢ ساعة من وقوع الحادث

المعاينة البدنية

ي غضــون أســبوع مــن االغتصــاب، أو 
مــن النــادر أن تجــد أي دليــل مــادي بعــد أكــ�ش مــن أســبوع عــىل االعتــداء. إذا قــدم الناجــي �ن

ي جميــع الحــاالت:
قــدم مــع وجــود شــكاوى، قــم بالمعاينــة البدنيــة الكاملــة عــىل النحــو الــوارد أعــاله. �ن

الحظ حجم ولون أي كدمات وندبات.	 

الحظ أي دليل عىل المضاعفات المحتملة لالغتصاب )الصمم والكسور والخراجات، الخ(.	 

تحقق من وجود عالمات للحمل.	 

الحظ حالة الناجي النفسية )طبيعي، منطوي، مكتئب، ذو ميول انتحارية(.	 

معاينة المنطقة التناسلية

ي االأعضــاء التناســلية و/أو 
إذا حــدث االعتــداء بعــد أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة وقبــل أقــل مــن أســبوع، الحــظ أي عالمــات استشــفاء �ن

النــدوب الجديــدة.

ــة  ــرازات المهبلي ف ــل االإ ــكاوى )مث ــة ش ــروح وأي ــات أو ج ــاك أي كدم ــد هن ــبوع، وال توج ــن أس ــ�ش م ــل أك ــوم قب ــدث الهج إذا ح
ــة. ــة الحوضي ــراء المعاين ــوي الإج ــؤرسش ثان ــاك م ــة(، فهن ــة أو القرح جي والرسش

حــ�ت عندمــا يكــون مــن غــ�ي المتوقــع وجــود إصابــات، قــد تشــعر الناجيــة أنهــا مصابــة. عندهــا يمكــن أن تكــون المعاينــة الدقيقــة 
ــبب  ــون الس ــا يك ــة، وربم ــدة للمريض ــداً والمفي ــة ج ــياء المريح ــن االأش ــدي، م ر جس ــد أي �ن ــه ال يوج ــة بأن ــة بالطمأن مصحوب

ي ســعيها لتلقــي الرعايــة.
الرئيــ�ي �ن

نقاط رئيسية للتذكر للمعاينة
قم بإعداد كل المعدات واللوازم.	 

ال تطلب منها أبداً خلع مالبسها بالكامل.	 

ن االأريحية.	  ن لمنح الناج�ي ابدأ بالعالمات الحيوية، والمعاينة من اليدين والمعصم�ي

دائما انظر للناجية أوال قبل لمسها- بحيث تكون عىل بينة من الحالة النفسية لها.	 

ج، االأعضاء التناسلية(.	  ، الرسش ن كن منهجيا )من الرأس إىل أخمص القدم�ي

ء بدقة وباستخدام المصطلحات الطبية والصور التوضيحية.	  ي
وثّق كل سش

ء من دون الموافقة المسبقة.	  ي
ء، وال تقم بأي سش ي

ح كل سش كن لطيفاً، وأرسش

ات الحيويــة وعالــج أي مضاعفــات قــد تهــدد الحيــاة 	  ن وقتــاً طويــالً، تأكــد مــن أخــذ المــؤرسش تتطلــب معاينــة أحــد الناجــ�ي
أوالً.
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ية  الكشف والمعاينة المخرب

ي أو نتائــج  ن مــن التاريــخ الطــ�ب ات( إذا تبــ�ي ي حــال توفــر مرافــق المختــ�ب
يمكــن جمــع عينــات إضافيــة لالأغــراض الطبيــة )�ن

المعاينــة الحاجــة لذلــك:
ــدم 	  ــات ال ــار كري ــول الختب ــن الب ــة م ــذ عين ــة، خ ــالك البولي ــاب المس ــود الته ــد بوج ــكوى تفي ــي ش ــدى الناج إذا كان ل

ــة(. ــتنبات )زراع ــا لالس ــاء، وربم ــدم البيض ــات ال ــراء وكري الحم

ج لفحــص االأمــراض المنقولــة جنســياً الأغــراض عالجيــة. الفحــص قــد 	  يمكــن أن تؤخــذ عينــات مــن المهبــل وفتحــة الــرسش
يشــمل:

> فحص راجنة البالزما الرسيعة )RPR( لمرض الزهري، أو أي فحص رسيع متعلق بالرعاية.	

> نسيج وصبغة جرام لمرض السيالن.	

> نزيــم )ELISA( للكالميديــا أو أي نقطــة الختبــار الرعايــة 	 ن المناعــي المرتبــط باالإ النســيج أو مقايســة الممــ�ت
الرسيــع. 

> مسحة رطبة لداء المشعرات.	

> ية )عىل أساس طوعي حراً وبعد تقديم المشورة(.	 وس نقص المناعة البرسش اختبار ف�ي

قم بإجراء اختبار الحمل إذا تبينت الحاجة إليه وكان متاحاً )راجع الخطوة ٢(.	 

ــخيص 	  ي تش
ــة، �ن ــوق الصوتي ــات ف ــة بالموج ــينية، والمعاين ــعة الس ــل االأش ــرى، مث ــخيصية أخ ــارات تش ــد اختب ــد تفي ق

ــن. ي البط
ــروح �ن ــور والج الكس
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الخطوة ٥.
وصف العالج 

ما ستقوم بوصفه من عالج سيعتمد عىل:
م�ت قدمت الناجية إىل منشأتك الصحية )خالل ٧٢ ساعة بعد وقوع الحادث أم أك�ش من ٧٢ ساعة(. ١

 ما الذي مرّت به الناجية؟. ٢
  قّيم المخاطر )ما حدث أثناء االعتداء؟ عىل سبيل المثال إيالج؟ عدد المعتدين؟ إصابات ألحقت بها؟ ...(.

ما إذا كانت الناجية حامالً.. ٣

عندما يطلب الناجون الرعاية خالل ٧٢ ساعة، يمكنهم تلقي الرعاية االأك�ش اكتماال.

ي الأنــواع االأمــراض المنقولــة جنســياً بفعاليتــه القصــوى إذا مــا أعطــي خــالل ٧٢ ســاعة، ولكــن يمكــن إعطــاؤه 
يكــون العــالج الوقــا�أ

ن بعــد االعتــداء. أيضــاً لمــدة   أســبوع�ي

ية. وس نقص المناعة البرسش ي من ف�ي
ي العالج الوقا�أ

بعد ٧٢ ساعة، يكون قد فات االأوان للبدء �ن

من الممكن، إعطاء حبوب منع الحمل التداركي لمدة تصل إىل ١٢٠ ساعة بعد االعتداء، و٧ أيام بالنسبة لالأجهزة الرحمية.

ــع  ــاوي م ــة؛ وبالتس ــأتك الطبي ــة إىل منش ــور الناجي ــة حض ــذ لحظ ــار من ن االعتب ــ�ي ــاله بع ــة أع ــد المدون ــذ المواعي ــم بأخ ق
ــاة. ــدد الحي ي ته

ــ�ت ــوارئ ال ــاالت الط ــالج ح ــاة لع ــة المعط االأولوي

ن الذيــن  ي غضــون ٧٢ ســاعة مــن وقــوع الحــادث. الجــزء ب ينطبــق عــىل الناجــ�ي
ي الجــزء أ، إذا وصــل الناجــي �ن

اتبــع الخطــوات �ن
ون بعــد أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة مــن الحــادث. يحــرن

الجزء أ: حضور الناجي خالل ٧٢ ساعة من وقوع الحادث

١. امنع االأمراض المنقولة جنسياً 

ي الملحق ٨.
أوصت منظمة الصحة العالمية بنظم عالجية لالأمراض المنقولة جنسياً �ن

ينبغــي إعطــاء الناجيــات مــن االغتصــاب المضــادات الحيويــة لعــالج مــرض الســيالن، الزهــري والعــدوى الناجمــة عــن المتدثــرة 
ي المنطقــة )مثــل داء المشــعرات أو القريــح(، 

)انظــر الملحــق ٨(. إذا علمــت أن االأمــراض المنقولــة جنســيا االأخــرى هــي الســائدة �ن
ي لهــذه العــدوى أيضــا.

قــم بإعطــاء العــالج الوقــا�أ

ــداً ١  ي مــن الســهل تناولهــا. عــىل ســبيل المثــال: ٤٠٠ مــل جــرام مــن السيفيكســيم، زائ
قــم بإعطــاء أقــر الــدورات المتاحــة، والــ�ت

اضيــة لمــرض الســيالن، العــدوى الناجمــة عــن المتدثــرة والزهــري. ن فمويــاً، ســوف تكــون كافيــة للمعالجــة االف�ت وميســ�ي جــرام مــن أزي�ش
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يفضــل العــالج عــن طريــق الفــم، خاصــًة وأن هنــاك مخاطــر مرتبطــة بالحقــن. والعــالج عــن طريــق الفــم فعــال تمامــاً للعــالج 
ي لالأمــراض المنقولــة جنســياً.

ا�ن االفــ�ت

انتبه إىل أن النساء الحوامل يجب أال يتناولن بعض المضادات الحيوية، قم بتعديل العالج وفقا لذلك )انظر الملحق ٨(.

ي  يــة ســل�ب وس نقــص المناعــة البرسش ــار فــ�ي يــك؛ مــع ذلــك يجــب أن تــو�ي )بعــد إجــراء اختب ليســت هنــاك حاجــة لعــالج الرسش
وس نقــص المناعــة  كاء، حــ�ت ظهــور النتيجــة الســلبية لوجــود فــ�ي ي الذكــري مــع جميــع الــرسش

ي الزيــارة االأوىل( باســتخدام الــوا�ت
�ن

ي بعــد التعــرض( أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الذيــن اســتخدموا 
ي غضــون ٣ أشــهر )لمــن لــم يســتخدم العــالج الوقــا�أ

يــة، �ن البرسش
ي بعــد التعــرض(.

العــالج الوقــا�أ

ــد  ي بع
ــا�أ ــالج الوق ــه الع ــتخدم في ــذي اس ــوم ال ــس الي ي نف

ــدأ �ن ــن أن تب ــياً يمك ــة جنس ــراض المنقول ــن االأم ــة م ــم الوقائي النظ
يــدز )PEP(، عــىل الرغــم مــن ذلــك، فــإن الجرعــات يجــب أن يتــم تناولهــا )تؤخــذ  يــة/ االإ وس نقــص المناعــة البرسش التعــرض لفــ�ي

ــار الجانبيــة، مثــل الغثيــان. مــع الطعــام( للحــد مــن االآث

ن وتشجيعهم للحضور لمتابعة العناية )راجع الخطوة ٨(. ح العالج للناج�ي خذ الوقت لرسش

ية وس نقص المناعة البرسش ٢. امنع انتقال فري

ي الملحق ٩.
أوصت منظمة الصحة العالمية بالنظم العالجية الوقائية �ن

يــة. دورة لمــدة ٢٨ يومــاً مــن  وس نقــص المناعــة البرسش ي مــا بعــد التعــرض= مرحلــة مــا بعــد التعــرض لفــ�ي
العــالج الوقــا�أ

يــة. وهــي ليســت  وس نقــص المناعــة البرسش صابــة بفــ�ي ن مــن االإ وســات، تســتخدم لمنــع الناجــ�ي العقاقــ�ي المضــادة للف�ي
يــدز. يــة/ االإ وس نقــص المناعــة البرسش عالجــا لفــ�ي

يــة،  وس نقــص المناعــة البرسش ي بعــد التعــرض لفــ�ي
التوقيــت مهــم للغايــة! مالحظــة: الدالئــل تشــ�ي إىل أن العــالج الوقــا�أ

ي وقــت أكــرش مــن ٧٢ ســاعة(، وبالتــاىلي يمكنــك أن 
ي أقــرب وقــت ممكــن بعــد التعــرض المحتمــل )وليــس �ن

يجــب أن يبــدأ �ن
ن قبــل أن تكمــل أخــذ التاريــخ بالكامــل.  تعطــي هــذا العــالج الأحــد الناجــ�ي

ي البيئــة الخاصــة بــك، يجــب دائمــا أن توفــر العــالج 	 
يــة �ن وس نقــص المناعــة البرسش بغــض النظــر عــن مــدى انتشــار فــ�ي

ي غضــون >٧٢ ســاعة، منــذ 
ي تحــرن إىل العيــادة �ن

ي مــا بعــد التعــرض الإحــدى الناجيــات مــن االغتصــاب، والــ�ت
الوقــا�أ

وقــوع الحــادث.

يــة أن يكــون ســبباً لعــدم توفــ�ي عــالج الوقايــة 	  وس نقــص المناعــة البرسش أيضــا، ال ينبغــي أبــداً لعــدم إجــراء اختبــار فــ�ي
مــا بعــد التعــرض.

ن قبــل االأزمــة كان 	  ن الســكان الســوري�ي يــة بــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش الحــظ أنــه عــىل الرغــم مــن أن معــدل انتشــار فــ�ي
ت عــىل مســتوى االأفــراد الذيــن انتقلــوا إىل ســوريا مــن جميــع أنحــاء العالــم خــالل  منخفضــاً، فهــذه الحالــة لربمــا تغــ�ي

ة. الســنوات االأخــ�ي

ي عــدد قليــل مــن المنشــآت الطبيــة، ولكــن 
ــاح �ن ــا االغتصــاب مت ــة مــا بعــد التعــرض لضحاي داخــل ســوريا، عــالج الوقاي

ــة رقــم ٣.  نجابي ــة مــن وصنــدوق الصحــة االإ يمكــن أن يطلــب مــن ضمــن المســتلزمات الطبي

ات عــالج  ــة مــن مــؤرسش ي عــىل بين ــات مــن االغتصــاب، تأكــد مــن أن الطاقــم الطــ�ب ــة للناجي ي توفــ�ي الرعاي
ــدأ �ن قبــل أن تب

الوقايــة مــا بعــد التعــرض وكيفيــة تقديــم المشــورة للناجيــات، بشــأن هــذه المســألة، أو تقديــم قائمــة بأســماء وعناويــن 
مقدمــي الرعايــة لالإحــاالت.
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، تعطــى لمــدة ٢٨ يومــاً  وســات النســخ العكــ�ي عــالج الوقايــة مــا بعــد التعــرض يتكــون عــادة مــن ٢ مــن عقاقــ�ي مضــادات ف�ي
ي معرفــة المزيــد عــن عــالج الوقايــة مــا بعــد التعــرض، راجــع المــواد 

)انظــر الملحــق ٩ للحصــول عــىل أمثلــة(. إذا كنــت ترغــب �ن
ي الملحــق ١.

المرجعيــة المدرجــة �ن

ــك، فقــم  ــة الخاصــة ب ي المنشــأة الطبي
ــا بعــد التعــرض �ن ــة م ــة أن تحصــل عــىل عــالج الوقاي ــم يكــن مــن الممكــن للناجي إذا ل

ي غضــون ٧٢ ســاعة مــن االغتصــاب( إىل أحــد مراكــز الخدمــة، حيــث يمكــن توفــ�ي عــالج الوقايــة 
ي أقــرب وقــت ممكــن )�ن

بإحالتهــا �ن
ت إىل المنشــأة الطبيــة بعــد هــذا الوقــت، قــم بتوفــ�ي معلومــات عــن الخدمــات المتوفــرة، المشــورة  مــا بعــد التعــرض. إذا حــرن
ي منطقتــك 

ي حــال عــدم وجــود خدمــات المشــورة والمعاينــة الطوعيــة �ن
ي منطقتــك الجغرافيــة )VCT(. �ن

والمعاينــة الطوعيــة �ن
ي المنشــأة الطبيــة الخــاص بــك.

نشــائها و/أو بتوفــ�ي هــذه الخدمــات �ن عــالن عــن الحاجــة الإ الجغرافيــة، قــم باالإ

 ، ــتدراكي ــل االس ــع الحم ــائل من ــه وس ــتخدمت في ــذي اس ــوم ال ــس الي ي نف
ــرض �ن ــد التع ــا بع ــة م ــالج الوقاي ي ع

ــدأ �ن ــن أن تب يمك
واالأنظمــة الوقائيــة لالأمــراض المنقولــة جنســياً، كمــا يجــب تنــاول الجرعــات بشــكل مــوزع مــع الطعــام لتقليــل االآثــار الجانبيــة، 

ــان. مثــل الغثي

ي الحــاالت التاليــة: إذا كان هنــاك أكــ�ش مــن معتــدي واحــد؛ إذا حــدث تمــزق 
يــة �ن وس نقــص المناعــة البرسش يــزداد خطــر انتقــال فــ�ي

ــة، أو  ي ــة البرسش وس نقــص المناع ــ�ي ــالً لف ــدي حام ج. إذا كان المعت ــرسش ــق ال ــن طري ــداء ع ــة. إذا كان االعت ــد الناجي ي جل
ــف �ن أو تل

ض  يــة، لــدى المعتديــن غــري معروفــة، افــرت وس نقــص المناعــة البرسش متعــاط للمخــدرات عــن طريــق الحقــن. إذا كانــت حالــة فــ�ي
ي. وس نقــص المناعــة البــرسش أنهــم يحملــون فــري

٣. امنع الحمل

ي الملحق ٩.
ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية �ن

راجع االأنظمة الوقائية ال�ت

توصيات منظمة الصحة العالمية:

توف�ي حبوب منع الحمل التداركي ECP ضمن حد أقى ١٢0 ساعة )٥ أيام( بعد االغتصاب. حبوب منع الحمل التداركي 
ها، أو عدم تناولها، إذا كان اختبار الحمل غ�ي متوفراً، أو إذا كانت الناجية ال تريد ذلك. ال ينبغي أن يتم تأخري

يل ١.٥ مل جرام، ي المفضل: جرعة واحدة من الليفونورغيس�ت
النظام الدوا�أ

يل ٠.٥ مل جرام، جرعتان بينهما ١٢ ساعة )منفصلة(. اديول ١٠٠ ميكروجرام + الليفونورغيس�ت أو: اس�ت

بديل: اللولب الرحمي )IUD( خالل ٧ أيام كحد أقى بعد االغتصاب: فعال جدا، ولكنه يحتاج إىل المهارات الالزمة 
دراج. ي يكون إلزامياً قبل االإ . وبالتاىلي فإن فحص الحمل السل�ب دراج )إدخال( اللولب: ما قبل الحمل الحاىلي الإ

ــل مــن فرصــة  ــام( مــن ممارســة الجنــس غــ�ي االآمــن يقل ــداركي )ECP( خــالل ١٢٠ ســاعة )٥ أي ــع الحمــل الت ــوب من ــاول حب تن
ــدواء. ــاول ال ــت تن ــادا عــىل نظــام وتوقي ن ٥٦٪ و ٩٣٪، اعتم ــ�ي اوح ب ــ�ت الحمــل، بنســبة ت

. فهــي أكــ�ش فعاليــة مــن نظــام  ونية هــي فقــط المــو� بهــا كحبــوب منــع الحمــل التــداركي وجســت�ي نظــام حبــوب المركبــات ال�ب
ون، ولهــا آثــار جانبيــة أقــل )انظــر الملحــق ١٠(. وجســ�ت ن ال�ب وج�ي ن االأســ�ت الجمــع بــ�ي
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ي منطقتــك، أو كانــت غــ�ي متوفــرة، قــم بتوفــ�ي وســائل منــع الحمــل عــن 
إذا لــم يتــم تســجيل حبــوب منــع الحمــل التــداركي �ن

ي مختلــف.
ي تعطــى عــىل شــكل جرعــات وجــدول زمــ�ن

طريــق الفــم المعتــادة، الــ�ت

ــل  ــض( وكت ــع التبوي ــ�ي أو من ــق تأخ ــن طري ــة )ع نجابي ــرأة االإ ــع دورة الم ــق قط ــن طري ــل ع ــداركي تعم ــل الت ــع الحم ــوب من حب
االإخصــاب. 

ــائل  ــدى وس ــا إح ه ــة ال تعت�ب ــة العالمي ــة الصح ــإن منظم ــك ف ــل، لذل ــف الحم ــع أو تتل ــداركي ال تقط ــل الت ــع الحم ــوب من حب
االإجهــاض.١٤

، يمكــن أن يتــم فقــط مــن قبــل المــرأة نفســها. ينبغــي أن تقــدم  ــار شــخ�ي اســتخدام وســائل منــع الحمــل التــداركي هــو خي
. ينبغــي عــىل العامــل الصحــي، المنــوط  للنســاء المشــورة الموضوعيــة حــول هــذه الوســيلة، وذلــك للوصــول إىل قــرار مســتن�ي
ي 

ن �ن ي يرغــ�ب
بــه وصــف حبــوب منــع الحمــل التــداركي أن يكــون متواجــداً بصــورة دائمــة لوصفهــا للناجيــات مــن االغتصــاب، الــال�ت

اســتخدامها.

إذا كانــت الناجيــة طفلــة، وقــد بلغــت ســن الحيــض، قــم بمناقشــة وســائل منــع الحمــل التــداركي معهــا ومــع والديهــا، أو وىلي 
االأمــر الــذي يمكــن أن يســاعدها عــىل فهــم واتخــاذ النظــام العالجــي كمــا هــو مطلــوب.

ي والمعاينــة 
ي هــذه المرحلــة )>٧٢ ســاعة( إمــا مــن خــالل اختبــار الحمــل أو التاريــخ المــر�ن

إذا تــم الكشــف عــن الحمــل المبكــر �ن
)انظــر الخطــوات ٢ و٤(، قــم بطمأنــة الناجيــة بأنــه ال يمكــن أن يكــون نتيجــة لالغتصــاب، ولكــن انتبــه لمضاعفــات الحمــل نتيجــة 

لالغتصــاب )االإجهــاض، االلتهابــات، الــوالدة المبكــرة، ومــا إىل ذلــك(.

امــن مــع تنــاول المضــادات الحيويــة وعــالج  ن ي نفــس الوقــت وبال�ت
عطــاء حبــوب منــع الحمــل التــداركي �ن ال يوجــد موانــع معروفــة الإ

الوقايــة لمــا بعــد التعــرض، مــع العلــم أن الجرعــات يجــب أن يتــم تناولهــا، وأن تؤخــذ مــع الطعــام لتقليــل االآثــار الجانبيــة، 
مثــل الغثيــان.

ما الذي سوف لن تفعله وسائل منع الحمل عن طريق الفم؟

وسائل منع الحمل عن طريق الفم ال تؤثر عىل الحمل الموجود مسبقاً.	 

، إذا كانت المرأة حامالً بالفعل.	  وسائل منع الحمل عن طريق الفم ليس لها أي تأث�ي

، إذا كانت المرأة حامالً بالفعل.	  ن وسائل منع الحمل عن طريق الفم لن تؤذي الجن�ي

ي المستقبل.	 
وسائل منع الحمل عن طريق الفم ال تؤثر عىل قدرة المرأة عىل الحمل �ن

٤. أّمن العناية بالجروح

از، أو االأنســجة التالفــة. قــرر مــا إذا كان هنــاك أيــة جــروح  قــم بتنظيــف أي تمزقــات أو خــدوش أو ســحجات وإزالــة االأوســاخ، الــ�ب
ة الثانويــة أو  ي الشــفاء بعــد هــذا الوقــت مــع الفــ�ت

ي غضــون ٢٤ ســاعة. ســتبدأ �ن
تحتــاج للخياطــة. قــم بخياطــة الجــروح النظيفــة �ن

ة ملوثــة، قــم بإعطــاء المضــادات  تأخــر الخياطــة االأوليــة. ال تقــم بخياطــة الجــروح المتســخة جــداً. إذا كانــت هنــاك جــروح كبــ�ي
الحيويــة المناســبة ومخففــات االألــم.
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٥. امنع الكزاز 

ي المنشأة الطبية الخاصة بك.
ات المختلفة. تحقق ما إذا كان متوفراً لديك �ن ن ي العديد من التجه�ي

 ذيفان الكزاز متاح �ن
ي سوريا 

ي معظم المرافق الطبية �ن
يد ل�ي يُحفظ. وليس متوفراً �ن ن المناعي المضاد للكزاز مكلف، ويحتاج إىل ت�ب الغلوبول�ي

حالياً.

ــة  ــح الناجي ــم تلقي ــم يكــن قــد ت ــة مــن الكــزاز، مــا ل ــد أو الغشــاء المخاطــي، فينبغــي الوقاي ي الجل
ــاك أي فواصــل �ن إذا كان هن

بشــكل كامــل مــن قبــل.

ن المناعــي  اســتخدم الجــدول ٢ أدنــاه، لتقــرر مــا إذا كان يجــب وصــف مضــاد الكــزاز )الــذي يعطــي مناعــة فاعلــة(، أو الغلوبولــ�ي
المضــاد للكــزاز إذا كان متوفــراً )والــذي يعطــي مناعــة ال فاعلــة(. 

ي نفــس الوقــت، فمــن المهــم اســتخدام إبــر ومحاقــن منفصلــة ومواقــع مختلفــة 
ن المناعــي �ن إذا تــم إعطــاء اللقــاح والغلوبولــ�ي

لتقديــم العــالج.
ة تمتد من ٦ أشهر إىل سنة(. ن باستكمال جدول التلقيح )الجرعة الثانية بعد ٤ أسابيع، والثالثة بعد ف�ت قم بتوصية الناج�ي

ن المناعــي للكــزاز لالأشــخاص الذيــن يعانــون مــن جــروح١٥ الجــدول ٢: دليــل وصــف ذيفــان الكــزاز والغلوبولــ�ي

TT - ذيفان الكزاز.

. : ذيفانات الخناق والكزاز ولقاح السعال الدي�ي ي
DTP - لقاح الثال�ش

DT - لقاح المزدوج: ذيفانات الخناق والكزاز. يعطى لالأطفال ح�ت سن ٦ سنوات.

. اوح أعمارهم من ٧ سنوات فأك�ش Td - لقاح مزدوج: ذيفان الكزاز وذيفان الخناق المخفف؛ يعطى إىل االأفراد الذين ت�ت

ي. ن المناعي المضاد للكزاز البرسش HATIG - الغلوبول�ي

ن ضد الكزاز  تاريخ التحص�ي
)عدد الجرعات(

 إذا كانت الجروح نظيفة
ولم تزد عىل 6 ساعات،

أو جروح طفيفة
جميع الجروح االأُخرى

*TT**HATIG*TT**HATIG

النعمالنعمغ�ي مؤكد أو >٣

٣ أو أك�ش
ال. إال إن كان تاريخ آخر جرعة 

> ١٠ سنوات
ال

ال. إال إن كان تاريخ آخر جرعة 
> ٥ سنوات

ال

بالنسبة للأطفال >٦ سنوات، يفضل DTP أو DT عىل ذيفان الكزاز وحده.  *
، يفضل ال Td عىل ذيفان الكزاز وحده. بالنسبة لذوي أعمار ٧ سنوات وأك�ب  

ة  ATS أيضــا )المصــل المضاد/المناعــي الخيــىلي للكــزاز( يمكــن اســتعماله هنــا. ومــع ذلــك ُيفضــل HATIG عليــه. االآثــار المحتملــة الســلبية المبــا�ش  **
.HATIG مــن ATS والمتأخــرة أكــ�ش حــدة بعــد

نة أخرى لـ HATIG هو أنه يوفر تأث�ي ممتد أك�ش من ATS، حيث أن العمر النصفي له هو 2١-٣0 يوما. م�ي  
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B 6. امنع التهاب الكبد

تتوفر عدة لقاحات اللتهاب الكبد B، كل منها له جرعات ومواعيد تلقيح خاصة. تحقق من مواعيد التلقيح والجرعات للمنتج 
ي منشأتك الطبية.

 المتوفر �ن
ي سوريا.

ي معظم المنشآت الطبية �ن
ي الوقت الحاىلي �ن

يد. وهو غ�ي متوفر �ن يعد اللقاح مكلف نسبيا كما يحتاج حفظه إىل الت�ب

ي الســائل 
وس التهــاب الكبــد )B )HBV بعــد االغتصــاب. ومــع ذلــك، فــإن HBV موجــود �ن صابــة بفــ�ي ال توجــد معلومــات عــن االإ

. المنــوي وســائل المهبــل وينتقــل بكفــاءة عــن طريــق االتصــال الجنــ�ي

ي منطقتــك، فقــم بالتلقيــح، مهمــا 
إذا لــم يتــم تلقيــح الناجــي أو كانــت حالته/حالتهــا اللقاحيــة غــ�ي معروفــة، وكان اللقــاح متاحــاً �ن

كان زمــن وقــوع الحادثــة.

ي للمولوديــن الجــدد، مــن الممكــن أن يكــون الناجــي مكتمــل 
ي بشــكل روتيــ�ن

ي ســوريا، حيــث يُســتخدم لقــاح التهــاب الكبــد الوبــا�أ
�ن

.B ي
مســبقاً. إذا أكــدت بطاقــة التلقيــح ذلــك، فــال داعــي لمزيــد مــن جرعــات لقــاح التهــاب الكبــد الوبــا�أ

ي أعمار ٠، ١، ٦ أشهر، ويمكن أن يختلف باختالف المنتج.
إن الموعد االعتيادي للتلقيح هو �ن

إذا لم يتم تلقيحه بشكل كامل، شجع المريض الستكمال اللقاح.

ي )الرضــع واالأطفــال(. ال 
ي العضلــة الداليــة )الكبــار( أو الفخــذ االأمامــي الوحــ�ش

قــم بإعطــاء اللقــاح عــن طريــق الحقــن العضــىلي �ن
ي مــكان التلقيــح.

ي االأرداف، فذلــك أقــل فعاليــة. أبلــغ الناجيــة أنهــا قــد تواجــه احمــرار وألــم �ن
تحقــن حقــن �ن

ي المزمــن أو الســابق. كمــا 
إن اللقــاح آمــن بالنســبة للنســاء الحوامــل واالأشــخاص الذيــن لديهــم عــدوى االلتهــاب الكبــدي الوبــا�أ

ي نفــس الوقــت مــع لقــاح الكــزاز.
ويكمــن إعطائــه �ن

٧. وفر العناية بالصحة العقلية

ن  ي ذلــك المشــورة )راجــع الخطــوة ٦(، هــي عنــا� أساســية مــن الرعايــة الطبيــة لــدى الناجــ�ي
، بمــا �ن إن الدعــم االجتماعــي والنفــ�ي

ن مــن االغتصــاب مــن اســتعادة صحتهــم النفســية مــن خــالل الدعــم العاطفــي والتفهــم  مــن االغتصــاب. ســيتمكن معظــم الناجــ�ي
فصــاح عــن تجربتهــا الشــخصية أكــ�ش ممــا تــود.  ي هــذه المرحلــة، ال تجــ�ب الناجيــة عــىل االإ

مــن قبــل النــاس الذيــن يثقــون بهــم. �ن
ن إىل الخدمــات النفســية واالجتماعيــة،  ي وقــت الحــق، وينبغــي إحالــة جميــع الناجــ�ي

إال أن الناجيــة قــد تســتفيد مــن المشــورة �ن
ي حــال وجودهــا.

�ن

ــن  ي ال يمك
ــ�ت ــاق، وال ــاس باالختن ــان واالإحس ــس والخفق ــق التنف ــدوار وضي ــل ال ــق، مث ــر أو القل ــراض الذع ــة أع ــدى الناجي إذا ل

كة لــدى االأشــخاص الذيــن يشــعرون  ها طبيــا )أي دون وجــود ســبب عضــوي(، وضــح للناجيــة أن هــذه االأحاســيس مشــ�ت تفســ�ي
بالخــوف الشــديد إثــر تجربــة مخيفــة قــد مــروا بهــا، وأنهــا ليســت نتيجــة لمــرض أو إصابــة١٦. كمــا أن االأعــراض تعكــس مشــاعر 

ول عــ�ب الوقــت كلمــا قــل االإحســاس. ن تهــا، وســ�ت ــة ســبق أن اخت�ب قوي

ــف االأساســية،  ــة شــديدة جــداً بحيــث تحــد مــن الوظائ ي الحــاالت االســتثنائية، عندمــا تكــون حــدة المحن
ــدواء فقــط �ن صــف ال

يائيــة  ن ي هــذه الحالــة، وخصوصــاً عندمــا تكــون الحالــة الف�ي
مثــل القــدرة عــىل التحــدث مــع النــاس لمــدة ٢٤ ســاعة عــىل االأقــل. �ن

ي وقــت النــوم، لمــدة ال تزيــد عــن ٣ أيــام. قــم 
للناجيــة مســتقرة، أعطــي ٥ أو ١٠ ملــغ قــرص مــن الديازيبــام، عــىل أن تؤخــذ �ن
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ــور عــىل مختــص،  . إذا تعــذر العث ــاىلي ــوم الت ي الي
ــة مــن أجــل تقييــم االأعــراض �ن ــة الشــخص إىل مختــص بالصحــة العقلي بإحال

واســتمرت االأعــراض الشــديدة، يمكــن تكــرار الجرعــة لبضعــة أيــام مــع التقييمــات اليوميــة.

ن من الصدمات النفسية. ن الناج�ي دمان برسعة، ال سيما ب�ي ن قد يؤدي إىل االإ وديازيب�ي ن كن حذرا جدا: إن استخدام البرن

جزء ب: حضور الناجي بعد أكرش من ٧٢ ساعة من الحادثة

١. االأمراض المنقولة جنسيا

ــدى الشــخص أعــراض االأمــراض  ــة جنســيا عــن وجــود عــدوى، أو إذا كان ل ــواع االأمــراض المنقول ــ�ب الأن إذا كشــف فحــص المخت
ي الملحــق ٨.

ــة �ن ــول منظمــة الصحــة العالمي ــع بروتوك ــة جنســيا، اتب المنقول

ية وس نقص المناعة البرسش ٢. انتقال فري

ــة بعــد ٣ أشــهر )لمــن ال  ي وس نقــص المناعــة البرسش ــة وفحــص فــ�ي ــة التقــدم لمشــورة الطوعي عمومــا، مــن المستحســن للناجي
يأخــذ المعالجــة الوقائيــة بعــد التعــرض(، و٦)أشــهر لمــن يأخــذ المعالجــة الوقائيــة بعــد التعــرض(، لتجنــب الحاجــة إىل إعــادة 

الفحــص.

ي منطقتــك حــ�ت االآن، قــم بالدعــوة لتنفيذهــا 
يــة متوفــرة �ن وس نقــص المناعــة البرسش إن لــم تكــن المشــورة الطوعيــة وفحــص فــ�ي

ن هــذه الخدمــات ضمــن المنشــآت الطبيــة لمنطقتــك. و/أو تأمــ�ي

٣. الحمل

إذا كانــت الناجيــة حامــالً، حــاول التأكــد مــا إذا كان الحمــل نتيجــة االغتصــاب. إذا كان االأمــر كذلــك، قــدم لهــا المشــورة حــول 
ي منطقتــك )انظــر الخطــوة ٢، الخطــوة ٦، والخطــوة ٨(.

االحتمــاالت المتاحــة �ن

ون فقــط كحبــوب منــع  وجســ�ت ن ٧٢ ســاعة )٣ أيــام(، و١٢٠ ســاعة )٥ أيــام( بعــد االغتصــاب، فــإن أخــذ ال�ب ت الناجيــة بــ�ي إذا حــرن
حمــل اســتدراكي ســوف يقلــل مــن فرصــة الحمــل. ويكــون بالفعاليــة القصــوى إذا مــا تــم تناولــه خــالل ٧٢ ســاعة، لكنــه ال يــزال 
فعــاال بشــكل معتــدل خــالل ١٢٠ ســاعة بعــد ممارســة الجمــاع غــ�ي االآمــن )انظــر الملحــق ١٠(. ال توجــد بيانــات عــن فعاليــة حبــوب 

منــع الحمــل االســتدراكي بعــد ١٢٠ ســاعة.

ت الناجيــة خــالل ســبعة أيــام مــن حادثــة االغتصــاب، يكــون إدخــال اللولــب النحــاسي وســيلة فعالــة لمنــع الحمــل )فإنــه  إذا حــرن
ي وقــت الــدورة الشــهرية التاليــة كمــا يمكــن تركــه 

ســيتم منــع أكــ�ش مــن ٩٩٪ مــن حــاالت الحمــل الالحقــة(. ويمكــن إزالــة اللولــب �ن
. لمنــع الحمــل مســتقبالً. وينبغــي أن تقــدم المشــورة للنســاء بشــأن هــذه الخدمــة وذلــك للوصــول إىل قــرار مســتن�ي

يعتــ�ب الحمــل المســبق إشــارة عــىل عــدم وجــود لولــب رحمــي. وبالتــاىلي فــإن نتيجــة امتحــان حمــل ســلبية مطلوبــة قبــل إدخــال 
ف استشــارة المريضــة ثــم إدخــال اللولــب الرحمــي. وعندئــذ، احــرص عــىل إعطــاء  اللولــب. عــىل مــزود الخدمــة الصحيــة المحــ�ت
ــن  ــد م ــق ٨ و١٠ لمزي ــر الملح ــوي )انظ ــىلي العل ــلك التناس ي المس

ــات �ن ــع االلتهاب ــياً لمن ــة جنس ــراض المنقول ــالج االأم ــة ع المريض
المعلومــات(.



ن من االغتصاب ٥٥بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي

٤. كدمات وجروح وندوب

صابات والمضاعفات االأخرى. عالج، أو قم باالإحالة للعالج، كل الجروح الغ�ي ملتئمة والكسور والخراجات، واالإ

٥. الكزاز

ة حضانة الكزاز تمتد عادة من ٣ إىل ٢١ يوماً، ولكن يمكن أن تكون عدة أشهر. ف�ت

قم بإحالة الناجية إىل المستوى المناسب من الرعاية إذا رأيت دالئل وجود مرض الكزاز.

قم بالتلقيح فوراً إذا كانت لم تكمل تلقيحها، مهما كان زمن وقوع الحادث.

ن مناعي إن توفر )أنظر الجدول ٢ الجزء أ(. ي االعتبار إعطاء غلوبول�ي
إذا كان هناك جروحاً غ�ي معقمة وغ�ي ملتئمة، اجعل �ن

B 6. التهاب الكبد

ي المتوسط.
ة حضانة التهاب الكبد B من ٢ إىل ٣ أشهر �ن تمتد ف�ت

إذا كنت ترى عالمات عىل وجود التهاب حاد، فقم بإحالة الشخص إذا أمكن أو قدم المشورة

ي منطقتــك، فقــم بالتلقيــح، مهمــا طالــت 
إذا لــم يتــم تلقيــح الناجيــة وكانــت حالتهــا اللقاحيــة غــ�ي معروفــة، وكان اللقــاح متوفــراًً �ن

ة منــذ وقــوع الحادثة. الفــ�ت

٧. الصحة العقلية

سعافات النفسية االأولية واالستشارة. يرجى أيضا الرجوع إىل الخطوة ٦: االإ

رشــاد  ــة إن وجــدت. يعــد الدعــم االجتماعــي واالإ ــات النفســية واالجتماعي ن إىل الخدم ــع الناجــ�ي ــة لجمي ينبغــي أن تقــدم االإحال
ن مــن االغتصــاب مــن اســتعادة  ن مــن االغتصــاب. ســيتمكن معظــم الناجــ�ي النفــ�ي عنــا�اً أساســية مــن الرعايــة الطبيــة للناجــ�ي

صحتهــم النفســية مــن خــالل الدعــم العاطفــي والتفهــم مــن قبــل النــاس الذيــن يثقــون بهــم.

ــف االأساســية،  ــة شــديدة جــداً بحيــث تحــد مــن الوظائ ي الحــاالت االســتثنائية، عندمــا تكــون حــدة المحن
ــدواء فقــط �ن صــف ال

يائيــة  ن ي هــذه الحالــة، وخصوصــاً عندمــا تكــون الحالــة الف�ي
مثــل القــدرة عــىل التحــدث مــع النــاس لمــدة ٢٤ ســاعة عــىل االأقــل. �ن

ي وقــت النــوم، لمــدة ال تزيــد عــن ٣ أيــام. قــم 
للناجيــة مســتقرة، أعطــي ٥ أو ١٠ ملــغ قــرص مــن الديازيبــام، عــىل أن تؤخــذ �ن

ــور عــىل مختــص،  . إذا تعــذر العث ــاىلي ــوم الت ي الي
ــة مــن أجــل تقييــم االأعــراض �ن ــة الشــخص إىل مختــص بالصحــة العقلي بإحال

واســتمرت االأعــراض الشــديدة، يمكــن تكــرار الجرعــة لبضعــة أيــام مــع التقييمــات اليوميــة.
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ن من الصدمات النفسية. ن الناج�ي دمان برسعة، ال سيما ب�ي ن قد يؤدي إىل االإ وديازيب�ي ن كن حذرا جدا: إن استخدام البرن

العديــد مــن االأعــراض ســوف تختفــي مــع مــرور الوقــت مــن دون دواء، وخصوصــا خــالل االأشــهر القليلــة االأوىل. ومــع ذلــك، إذا 
حــدث االعتــداء قبــل أقــل مــن ٢-٣ أشــهر، وكانــت الناجيــة تشــكو مــن مســتدام والضيــق ذاتيــة حــادة ودائمــة ٢ أســابيع عــىل 
االأقــل، وهــو مــا لــم تتحســن عــن طريــق تقديــم المشــورة النفســية والدعــم )راجــع الخطــوة ٦(، وإذا طلبــت مــرارا وتكــرارا ل 
ن أو دواء مضــاد لالكتئــاب مماثــل،  يبتيلــ�ي ، أمي�ت ن امــ�ي ي محاكمــة إيمي�ب

أكــ�ش للعــالج المكثــف وأنــت ال يمكــن الرجــوع لهــا، والنظــر �ن
ــر، العمــل لمــدة تصــل إىل جرعــات أعــىل أكــ�ش  ــزم االأم ــغ، وإذا ل ــدأ بإعطــاء ٢٥ مل ــوم. تب ي وقــت الن

ــغ �ن وتصــل إىل ٧٥-١٥٠ مل
ــة،  ــة، مثــل جفــاف الفــم، وعــدم وضــوح الرؤي ــار الجانبي س مــن االآث ــاك رد. احــ�ت مــن أســبوع أو نحــو ذلــك حــ�ت ال يكــون هن
ي 

بــات القلــب، والــدوار الخفيــف أو الدوخــة، وخصوصــا عندمــا يحصــل الشــخص عــىل الخــروج مــن الرسيــر �ن عــدم انتظــام �ن
الصبــاح. فــإن مــدة العــالج تختلــف مــع الــدواء المختــار واالســتجابة.

رشــاد النفــ�ي والدعــم )راجــع الخطــوة ٦( ال تقلــل مؤلمــة للغايــة أو تعطيــل  إذا حــدث الهجــوم قبــل أكــ�ش مــن ٢-٣ أشــهر، واالإ
ي 

ي يســببها الصدمــات النفســية، مثــل االكتئــاب والكوابيــس، أو خــوف دائــم، وأنــت ال يمكــن الرجــوع لهــا. النظــر �ن
االأعــراض الــ�ت

محاكمــة االأدويــة المضــادة لالكتئــاب )انظــر أعــاله(.
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الخطوة 6.
سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة للناجي االإ

سعافات النفسية االأولية ١. االإ

عــىل الرغــم مــن أن االأعــراض المرتبطــة بالصدمــة قــد ال تحــدث، أو قــد تحــدث ومــن ثــم تختفــي مــع مــرور الوقــت، إال أنــه 
ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. ينبغــي أن يتــم تقديــم الدعــم النفــ�ي لجميــع الناجــ�ي

رون  ، كــرد واســتجابة عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعي شــخصية جــداً. االأشــخاص المترن ن ردود الفعــل العاطفيــة للناجــ�ي
. البعــض منهــم يلقــي باللــوم عــىل نفســه جــراء مــا حــدث معــه خــالل االأزمة. ن ن أو مشوشــ�ي ن جــداً، حريصــ�ي قــد يكونــون مســتائ�ي

ي توفــر للنــاس غطــاًء نفســياً، وبالتــاىلي تقلــل مــن احتمــال حــدوث آثــار 
ي الحيــاة، الــ�ت

نعلــم أن هنــاك بعــض العوامــل الوقائيــة �ن
ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع  ي تركــز عــىل الناجــي/ الناجــ�ي

ي الرعايــة، الــ�ت
نفســية حــادة، عندمــا يواجهــون مشــقة أو معانــاة. �ن

وري: وري، بالتــاىلي فمــن الــرن االجتماعــي، فــإن تقييــم الدعــم النفــ�ي �ن

ي الوضــع الحــاىلي للناجــي، عــىل ســبيل المثــال الدعــم االجتماعــي مــن 	 
حــدد مــا هــي العوامــل الوقائيــة الموجــودة �ن

االأرسة والمجتمــع.

“جميــع المجتمعــات توّفــر الدعــم النفــ�ي واالجتماعــي الفّعــال، الــذي يحــدث بشــكل طبيعــي، وتؤمــن مصــادر التأقلــم 
رة مــن حالــة الطــوارئ، تتضمــن وجــود المســاعدين، الذيــن يلجــأ النــاس إليهــم  والمرونــة. تقريبــا، جميــع الفئــات المتــرن
ي االأرس والمجتمعــات المحليــة، ينبغــي اتخــاذ خطــوات 

ي أوقــات الحاجــة. �ن
للحصــول عــىل الدعــم النفــ�ي واالجتماعــي �ن

، وتشــجيع التوجــه المجتمعــي للمســاعدة الذاتيــة. نهــج االعتمــاد عــىل  ي أقــرب فرصــة لتنشــيط وتعزيــز الدعــم المحــىلي
�ن

الــذات هــو أمــر حيــوي، الأن وجــود قــدر مــن الســيطرة عــىل بعــض جوانــب حيــاة النــاس يعــزز صحــة النــاس العقليــة 
رة مــن النــاس لديهــا عــادة هيــاكل رســمية، وغــ�ي رســمية،  ي يمــرون بهــا. الفئــات المتــرن

والنفســية للتجــارب الصادمــة، الــ�ت
ــاكل، فيمكــن تنشــيطها ودعمهــا  تنظــم مــن خاللهــا نفســها، لتلبيــة االحتياجــات الجماعيــة. حــ�ت لــو تعطلــت هــذه الهي
ي حــاالت الطــوارئ. تعزيــز وبنــاء الهيــاكل وأنظمــة الدعــم المحليــة ســيمكن 

ن االســتجابة الفعالــة �ن كجــزء مــن عمليــة تمكــ�ي
مــن اســتيعاب الطــوارئ ومعالجتهــا محليــاً، وتفعيــل االســتجابات المجتمعيــة المســتدامة والمالئمــة ثقافيــاً”.١٧

ي موقعــك، حــّدد االآليــات المحليــة القائمــة للمســاعدة الذاتيــة )مثــل المســاحات االآمنــة للنســاء والفتيــات(، قــم بتشــجيع 
�ن

وتعزيــز العوامــل الوقائيــة.

ي عــىل االنتعــاش 	  ي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــ�ي ســل�ب
ي الوضــع الحــاىلي للناجــي، والــ�ت

حــّدد عوامــل الخطــر، الموجــودة �ن
ل، اســأل الناجيــة مــا إذا كان لديهــا مــكان آمــن للذهــاب إليــه، ومــا إذا كان  ن ي المــ�ن

)العــالج(. مثــالً عنــد وقــوع االعتــداء �ن
هنالــك شــخص مــا، تثــق بــه، ســوف يرافقهــا عنــد مغادرتهــا المرفــق الصحــي. إذا لــم يكــن لديهــا مــكان آمــن للذهــاب 
يجــاد مــكان مناســب لهــا. عــىل ســبيل المثــال أيضــاً، إذا كانــت لــدى الناجيــة مــن  إليــه، ينبغــي بــذل جهــود فوريــة الإ
ن توفــ�ي ضمــان ســالمتها  تتــوىل رعايتــه، وباتــت غــ�ي قــادرة عــىل القيــام باالأنشــطة اليوميــة، نتيجــة للصدمــة، فيتعــ�ي

وســالمة مــن تعيلهــم.
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يجابيــة( للناجــي، مثــال، مــن خــالل ســؤاله/ ســؤالها عــن كيفيــة اســتطاعته التأقلــم 	  حــّدد آليــات التأقلــم )الســلبية واالإ
عنــد االأزمــات مــن قبــل.

التأقلــم هــو عمليــة التكيــف مــع أوضــاع الحيــاة الجديــدة وإدارة ظــروف الحيــاة الصعبــة وبــذل الجهــد لحــل المشــاكل، 
و/أو محاولــة تقليــص التوتــر أو الصــدام.١٨

ــرق  ــون بط ــا، يتأقلم ــديدة، وربم ــة ش ــة عاطفي ــون صدم ــد يعان ــي ق ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــون م الناج
ــردي. ــتوى الف ــىل المس ــداً ع ــة ج مختلف

ســعافات النفســية االأوليــة )انظــر أدنــاه(، وتنفيــذ النهــج الــذي يركــز  ي ينبغــي عليهــم توفــ�ي االإ ي المجــال الطــ�ب
العاملــون �ن

. ي يجــا�ب مــكان، والتعامــل االإ ، تشــجيع ودعــم لهــم قــدر االإ ن عــىل الناجــ�ي

: ي يجا�ب أمثلة عىل التأقلم الفردي االإ

االأنشطة الهادفة: البستنة والزراعة، الطبخ وعرض المساعدة لالآخرين.	 

ي وقراءة الكتب(.	 
ي ممارسة االأنشطة/ )مثل الم�ش

االنخراط �ن

ات واالستماع/ التحدث مع االآخرين، أو الناس الذين يحبونك. التعب�ي عن مشاعرك كما هي.	  الحديث عن الخ�ب

الحصول عىل قسط كاف من النوم.	 

التواصل مع االأرسة واالأطفال واالأصدقاء.	 

: ي أمثلة عىل التأقلم الفردي السل�ب

ي تنــاول الطعــام )أو عــدم االأكل( - الســلوك 	 
فــراط �ن ن - النــوم كل يــوم - االإ اســتخدام الكحــول أو المخــدرات - التدخــ�ي

العنيــف، فقــدان االأعصــاب - إهمــال النظافــة الشــخصية - تجّنــب االأرسة/ االأصدقــاء واالبتعــاد عنهــم.

ســعافات النفســية االأوليــة  ســعافات النفســية االأوليــة )PFA(. االإ ن االإ منــذ االتصــال االأول مــع الناجــي، يجــب أن تتوفــر للناجــ�ي
ف،  ي محــ�ت م كرامتــه وثقافتــه وقدراتــه«. كطبيــب أو عامــل طــ�ب ، بطــرق تحــ�ت ي

نســانية الداعمــة الأخ إنســان يعــا�ن هــي »االســتجابة االإ
 ، ن يجابيــة لــدى الناجــ�ي اً أو طبيبــاً نفســياً. فقــط عليــك تعزيــز آليــات التأقلــم االإ ليــس مــن المتوقــع أن تكــون مستشــاراً أو خبــ�ي

وبالتــاىلي ســيكون عليــك: النظــر، االســتماع والربــط.

ايــد للتعــرض للضيــق  ن ي خطــر م�ت
ن �ن ليــس لــدى الجميــع مشــاكل صحيــة عاطفيــة/ عقليــة حرجــة، ولكــن مــع ذلــك، فــإن الناجــ�ي

ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، مــن المهــم أن تكــون منتبهــاً لعالمــات/  ــة الناجــ�ي ي رعاي
ــات. �ن / االضطراب النفــ�ي

/ االضطــراب. مظاهــر الضيــق النفــ�ي
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/ االضطراب، مثل: ابحث عن عالمات/ أعراض الضيق النفسي

إدراكيمادي / جسديعاطفيسلوكي

االرتباك الشديد

ي تعاطي المخدرات و/ 
فراط �ن االإ

أو الكحول

العزلة، واالنسحاب

السلوكيات عالية المخاطر

اجعية السلوكيات ال�ت

قلق االنفصال

السلوك العنيف

سوء التأقلم

االنتحار، إيذاء النفس

ردود الفعل حادة التوتر

ردود الفعل حادة الحزن

الحزن والبكاء

التهيج والغضب

الشعور بالقلق، الخوف

اليأس 

الشعور بالذنب أو العار

ود العاطفي، عدم  الشعور بال�ب
االتصال عاطفياً

االكتئاب

الصداع

آالم المعدة 

صعوبات النوم

ي تناول الطعام
صعوبة �ن

تفاقم االأوضاع الصحية

عياء التعب/ االإ

التحريض المزمن

االرتباك الشديد

عدم القدرة عىل تقبل/ 
التعامل مع وفاة أحد أفراد 

أرسته 

االأحالم أو الكوابيس المؤلمة

االأفكار الدخيلة/ الصور

ن ك�ي ي ال�ت
صعوبة �ن

صعوبة التذكر

صعوبة اتخاذ القرارات

االنشغال بالموت/ التدم�ي

 

ن وانصت بشكل فعال. ي تركز عىل الناج�ي
نم بالمبادئ التوجيهية، طبق المهارات، ال�ت استمع الرت

ال تفعلافعل

م الخصوصية ال تج�ب الناجي عىل رسد تفاصيل ما حدث لها/ لهاضمن واح�ت

وكذلــك  باســتخدام جســمك،  ومخاوفــك  اهتمامــك  عــن   ّ عــ�ب
باالأمــن  الشــعور  يعــزز  تفهمــاً  واظهــر  هادئــاً،  كــن  بكلماتــك. 

والرعايــة. ام  واالحــ�ت

ال تقطــع أو تدفــع حديثهــا. إذا كان شــخص مــا ال يريــد التحــدث، 
فــإن مجــرد وجــودك بصــورة هادئــة يمكــن أن يكــون مفيــدا للغايــة.

اســأل االأســئلة المفتوحــة، وتحقــق مــن أنــك تفهــم بشــكل صحيــح 
مــن خــالل التكــرار/ إعــادة الصياغــة.

ن يشــعرون  ال تســأل أســئلة »لمــاذا«، فهــذه غالبــا مــا تجعــل الناجــ�ي
كمــا لــو كانــوا هــم مــن يتحملــون المســؤولية عــن الحــادث، ولكــن 

بــدال مــن ذلــك ســاعد الناجيــة عــىل فهــم أنــه ليــس ذنبهــا.

ــاعرهن  ــع مش ــف م ــات، وتعاط ــة الناجي ــن تجرب ــق م ــّدق وتحّق ص
اف( ــ�ت ــاء االع )إعط

ال تهــّون أو تقّلــل مــن العنــف، ال تحكــم أو تلقــي اللــوم عــىل 
. ن الناجــ�ي

م رغباتــه/  ي يمكــن أن توفرهــا واحــ�ت
أبلــغ الناجــي عــن كل الرعايــة الــ�ت

رغباتها.
ــه/  ــث يمكن ــات بحي ــر المعلوم ــن وّف ــي، ولك ــح الناج ــم بنص ال تق
ي ال يمكنــك 

. ال تقطــع الوعــود الــ�ت يمكنهــا اتخــاذ قــرار مســتن�ي
تحقيقهــا. كــن دائمــا واضحــاً بشــأن دورك، وعــن نــوع الدعــم 

ي يمكــن أن تقدمهــا للناجــي.
والمســاعدة الــ�ت

قــم باالإحــاالت وتعزيــز فــرص الحصــول عــىل الخدمــات غــ�ي 
القطاعــات(. متعــددة  )االســتجابة  الطبيــة 

ي لــن توفــر الرسيــة 
ال تقــم بإحالــة الناجــي إىل الخدمــات الــ�ت

مــة. المح�ت والرعايــة 
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الّربــط ســّهل الحصــول عــىل المســاعدة والخدمــات والمــوارد المناســبة لتلبيــة االحتياجــات وأغلــب 
. ولذلــك، اجمــع أكــرب قــدر ممكــن مــن المعلومــات قبــل  ن المشــاكل، عــىل النحــو المحــدد مــن قبــل الناجــ�ي
ن )انظــر الفصــل: »االســتعدادات«( واحتفــظ بالمعلومــات بصــورة حديثــة، فيمــا يتعلــق  ي رعايــة الناجــ�ي

البــدء �ن
بـ:

ي منطقتــك الجغرافية، 	 
مــا هــي الخدمــات )النفســية واالجتماعيــة والخاصة بالســالمة/ االأمــن، القانونيــة، ...( المتوفــرة �ن

ي أي منطقــة يمكــن أن تكــون 
ي منطقتــك، �ن

عــىل ســبيل المثــال مــن خــالل المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، وإذا لــم تكــن �ن
متاحة.

م�ت تتوفر الخدمات، وما إذا كانت تقدم مجاناً.	 

مــن هــو الشــخص المرجعــي عــىل مســتوى هــذه الخدمــات )عــىل ســبيل المثــال، أحصــل عــىل تفاصيــل االتصــال 	 
ــة(. بالشــخصيات المرجعي

ــات  ــراءات العملي ــتعدادات« وإج ــل: »االس ــر الفص ــن )انظ ــت ممك ــرب وق ي أق
ــل �ن ــق ومتكام ــة منس ــام إحال ــع نظ ــي وض ينبغ

ــا،  ي قدم
ــ�ن ي الم

ــرارات �ن ــاذ الق ــي اتخ ــ�ن للناج ــث يتس ــة، بحي ــات المتاح ــارات/ الخدم ــن الخي ــات ع ــر معلوم ــية١٩(. وّف القياس
ــىل، إذا: ــتوى االأع ــية ذات المس ــة النفس ــات الصح ــا لخدم ــه/ إحالته ــة إحالت ــي إمكاني ح للناج ــ�ت ــد اق وبالتحدي

كانت المشكلة أبعد من قدرتك، أو التدريب الخاص بك )دائما أحصل عىل الموافقة المسبقة لالإحالة(.	 

كان الشخص يبدو عليه أنه معزول اجتماعيا.	 

ي من هلوسات أو مشاعر باالضطهاد.	 
إن كان الشخص يعا�ن

ي االأداء الوظيفي اليومي )مثل عدم القدرة عىل رعاية نفسه(.	 
هناك ضعف كب�ي �ن

يمكــن للشــخص أن يكــون خطــراً عــىل االآخريــن أو نفســه/ نفســها: يمكنــك أن تصبــح عــىل بينــة مــن االعتمــاد عــىل 	 
ــطة  ــة النش ــديد الهلوس ــدوان الش ن الع ــبوع�ي ــن أس ــول م ة أط ــ�ت ــتمر لف ــذي يس ــاب ال ــدرات. االكتئ ــول أو المخ الكح

ــة الغضــب الشــديد. ــكار القاتل ــة االأف ــكار االنتحاري االأف

نقاط رئيسية:

ردود الفعل المختلفة لالإجهاد، الحزن، والفقدان، هي ردود فعل طبيعية الأحداث غ�ي طبيعية.

، عىل مستوى المنشأة الطبية، يجب أن تنظر، تستمع وتربط. ن ي توف�ي الرعاية المتمحورة حول الناج�ي
�ن

ينبغي تعزيز عوامل الوقاية وتخفيض عوامل الخطر.

. ي يجا�ب ينبغي تشجيع التأقلم االإ

ينبغي االإحالة، عند اقتضاء ذلك.
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٢. تقديم المشورة 

ون أحــداً عــن هــذا الحــادث. إذا  ــا االغتصــاب ال يخــ�ب االستشــارة يجــب أن تتــم مــن أول اتصــال مــع المريــض. معظــم ضحاي
ي عــىل شــفائها. تــك الناجيــة عمــا حــدث، فهــي إشــارة إىل أنهــا تثــق بــك. ردة فعلــك العطوفــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثــ�ي إيجــا�ب أخ�ب

ون إىل المرفق الصحي عىل الفور بعد االغتصاب، من المحتمل أن يشعروا باالأس الشديد، وربما ال يتذكرون  الناجون الذين يحرن
ي هذا الوقت. ولذلك فمن المهم أن تكرر ذلك خالل زيارات المتابعة. من المفيد أيضا إعداد المعلومات 

المعلومات الواردة �ن
القياسية بصورة خطية، وإعطاء الناجية نسخة قبل أن تغادر المرفق الصحي )ح�ت لو كانت الناجية أميًة، فإنها يمكن أن تطلب من 

ي وقت الحق(.
شخص تثق به قراءة المعلومات لها �ن

ي 
ن مــن االأطفــال« �ن ن االأطفــال، يرجــى الرجــوع أيضــا إىل قســم »الناجــ�ي للتوصيــات بشــأن المشــورة لمقدمــي الرعايــة مــن الناجــ�ي

وتوكــول. نهايــة ال�ب

ي يجــب تذكرهــا عنــد تقديــم المشــورة للناجــي، بشــأن قضايــا محــددة. كــن عــىل بينــة مــن 
فيمــا يــىلي بعــض االأشــياء الهامــة الــ�ت

المحظــورات واالأفــكار المســبقة الخاصــة بــك.

• الحمل

ــدم بســبب  ي وقــت االغتصــاب معرضــات جســديا ونفســيا، بصفــة خاصــة إىل: االإجهــاض، ارتفــاع ضغــط ال
النســاء الحوامــل �ن

الحمــل والــوالدة المبكــرة. قــّدم النصــح للنســاء الحوامــل حــول هــذه القضايــا، واطلعهــن عــىل فوائــد حضــور خدمــات الرعايــة 
، مهمــة  ة الحمــل. قــد يكــون أطفالهــن أكــ�ش عرضــة للهجــر؛ لذلــك فــإن متابعــة الرعايــة بالتــاىلي قبــل الــوالدة بانتظــام طــوال فــ�ت

أيضــا.
ــم  ــل، نتيجــة لالغتصــاب. الدع ــة حــدوث الحم ــة بشــأن إمكاني ــات للغاي ــن االغتصــاب قلق ــات م ــون الناجي ــن المرجــح أن تك م
، مطلوبــة،  ي العاطفــي والمعلومــات الواضحــة، بغــض النظــر عــن المعتقــدات الفرديــة الخاصــة بــك كأحــد أفــراد الطاقــم الطــ�ب

للتأكــد مــن أنهــّن يفهمــن الخيــارات المتاحــة لهــن إذا أصبحــن حوامــل.

، عىل سبيل المثال: ن ي منطقتك الجغرافية، وتقديم هذه المعلومات إىل الناج�ي
معرفة ما هي الخدمات المتوفرة �ن

ي منطقتك.	 
ٍ أو خدمات للحضانة �ن

ن قد يكون هناك ت�ب

ــ�ي 	  ــإن التفس ــك، ف ــىل ذل ــالوة ع ــاب. ع ــن االغتص ــج ع ــل النات ــاء الحم ــون بإنه ــمح القان ــدان يس ــن البل ــد م ي العدي
�ن

ن االإجهــاض، فيمــا يتعلــق بالصحــة النفســية والجســدية للمــرأة، يســمح بإنهــاء الحمــل، إذا كان نتيجــة  المحــىلي لقوانــ�ي
ــة  ــاض االآمن ــات االإجه ــن هــي خدم ــة. حــّدد أي ــك المحلي ي منطقت

ــا إذا كان هــذا هــو الحــال �ن ــق م لالغتصــاب. تحّق
ن إىل هــذه الخدمــة،  المتاحــة، حــ�ت يتســ�ن لــك )بغــض النظــر عــن المعتقــدات الفرديــة الخاصــة بــك( إحالــة الناجــ�ي

ي ذلــك.
ــوا �ن إذا رغب

ن الدعم من شخص يثقن به، ربما أحد أفراد العائلة أو صديق أو عامل مجتمعي.	  تأكد من أن الناجيات يتلق�ي

، الــذي يحــدث بعــد العــالج. إذا رغبــت  حبــوب منــع الحمــل التــداركي ال يمكــن أن تمنــع الحمــل الناتــج عــن االتصــال الجنــ�ي
ي المســتقبل، قــم باستشــارتها، وصــف لهــا هــذه الوســيلة، 

الناجيــات باســتخدام وســيلة منــع الحمــل الهرمونيــة لمنــع الحمــل �ن
ي اليــوم االأول مــن دورتهــا القادمــة، أو قــم بإحالتهــا إىل عيــادة تنظيــم االأرسة.

لــ�ي تبــدأ �ن
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إذا كانت المرأة حامالً نتيجة لالغتصاب

، حيثما كان ذلك  ي ّ
الحمل قد يكون نتيجة لالغتصاب. جميع الخيارات متاحة، عىل سبيل المثال، الحفاظ عىل الطفل، التب�ن

، أو  ن ن الطبي�ي قانونياً، االإجهاض. كل ذلك ينبغي أن تتم مناقشته مع المرأة، بغض النظر عن المعتقدات الفردية للموظف�ي
. ، من أجل تمكينها من اتخاذ قرار مستن�ي ن هم من االأشخاص المعني�ي غ�ي

حيثما كانت خدمات االإجهاض االآمن غ�ي متاحة، يمكن أن تلجأ النساء ذوات الحمل غ�ي المرغوب فيه، للخضوع لالإجهاض 
ي حاالت الطوارئ، من 

ي ذلك العالج �ن
غ�ي المأمون. ينبغي أن يكون لدى هؤالء النساء إمكانية لرعاية ما بعد االإجهاض، بما �ن

نجابية. ي مجال تنظيم االأرسة، والروابط لخدمات الصحة االإ
مضاعفات االإجهاض، وتقديم المشورة �ن

االأطفال الذين ولدوا نتيجة االغتصاب قد يتعرضون لسوء المعاملة، أو ح�ت يمكن أن يتم التخىّلي عنهم من قبل أمهاتهم 
وأرسهم. فينبغي أن تتم مراقبتهم عن كثب، وينبغي أن يتم تقديم الدعم لالأم. من المهم التأكد من أن االأرسة 

، إذا تم رفض او إهمال الطفل، أو تعرض  ي ّ
ي الحضانة، والحقاً التب�ن

والمجتمع ال تصمان الطفل أو االأم بالعار. التفك�ي �ن
لخالف ذلك من سوء المعاملة.

ية/ االأمراض المنقولة جنسياً وس نقص المناعة البرسش •<فري

ن  ي حــ�ي
يــة نتيجــة لالغتصــاب. �ن وس نقــص المناعــة البرسش صابــة بفــ�ي قــد يشــعر كل مــن الرجــال والنســاء بالقلــق، إزاء احتمــال االإ

ي 
يــة مــن خــالل التعــرض الجنــ�ي قليــل. هــذه المخــاوف تنشــأ بشــكل ملحــوظ �ن وس نقــص المناعــة البرسش صابــة بفــ�ي أن خطــر االإ

يــة، و/أو االأمــراض المنقولــة جنســياً مرتفعــة. المشــورة الخاصــة  وس نقــص المناعــة البرسش ي يكــون فيهــا انتشــار فــ�ي
االأماكــن الــ�ت

وس نقــص  وري. يجــوز لعامــل الرعايــة الصحيــة أيضــاً مناقشــة خطــر انتقــال فــ�ي والحــذر للتغلــب عــىل هــذه المشــكلة أمــر �ن
كاء بعــد االغتصــاب.  يــة، أو االأمــراض المنقولــة جنســياً، للــرسش المناعــة البرسش

يدز إذا كانت متوفرة.	  ية/ االإ وس نقص المناعة البرسش الناجي قد تتم إحالته إىل خدمة المشورة الخاصة بف�ي

ــارة االأوىل( ، باســتخدام 	  ي الزي
ي �ن ــة الســل�ب ي ــة البرسش وس نقــص المناع ــار فــ�ي ــالغ الناجــي )بعــد إجــراء اختب ينبغــي إب

ي غضــون ٣ أشــهر 
يــة ســلبياً �ن وس نقــص المناعــة البرسش كاء، حــ�ت يصبــح اختبــار فــ�ي ي الذكــري مــع جميــع الــرسش

الــوا�ت
ي بعــد 

ي تناولــن العــالج الوقــا�أ
ي بعــد التعــرض( أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الــال�ت

)لمــن لــم تتنــاول العــالج الوقــا�أ
التعــرض(.

وّفــر معلومــات عــن العالمــات واالأعــراض الممكنــة لالأمــراض المنقولــة جنســياً، وحــول مــ�ت يمكــن للمريــض العــودة 	 
للمزيــد مــن المشــورة.

•<أخرى

ي ذلــك نظافــة العجــان، غســل 
وّفــر المعلومــات حــول الرعايــة المناســبة الأيــة إصابــات إثــر الحــادث، الوقايــة مــن العــدوى )بمــا �ن

العجــان( ، عالمــات العــدوى، العــالج بالمضــادات الحيويــة، مــ�ت يمكــن للمريــض العــودة للمزيــد مــن المشــورة ، الــخ.

وّفر المعلومات عن كيفية أخذ العالج الموصوف، وحول االآثار الجانبية الممكنة للعالجات.
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ي المرفق الصحي
•<متابعة الرعاية �ن

ي أي وقــت، إذا كان لديهــا أســئلة أو مشــاكل صحيــة أُخــرى. شــّجعها 
أخــ�ب الناجيــة أنهــا يمكــن أن تعــود إىل الخدمــات الصحيــة �ن

، لتقييــم متابعــة االأمــراض المنقولــة جنســياً والحمــل )انظــر الخطــوة ٨(. ن ي غضــون أســبوع�ي
عــىل العــودة �ن

أعطي معلومات واضحة عن أي متابعة الزمة للعناية بالجروح أو اللقاحات.

تقديم المشورة لعالج الناجيات من االغتصاب ينبغي أن يتناول:

ام، واالآثار الجانبية.	  ن فعالية االأدوية، أهمية االل�ت

ي بعــد التعــرض(، 	 
ي االأســاس )الزيــارة االأوىل( و٣ أشــهر )لمــن لــم تتنــاول العــالج الوقــا�أ

المعاينــة الطوعيــة المــو� بــه �ن
ي بعــد التعــرض(.

ي تناولــن العــالج الوقــا�أ
أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الــال�ت

ي غضــون٣ 	 
يــة ســلبياً �ن وس نقــص المناعــة البرسش كاء، حــ�ت يصبــح اختبــار فــ�ي ي الذكــري مــع جميــع الــرسش

اســتخدام الــوا�ت
ي تناولــن وســائل منــع 

أشــهر )لمــن لــم تتنــاول وســائل منــع الحمــل بعــد التعــرض( ، أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الــال�ت
الحمــل بعــد التعــرض(.

وجود الحمل الموجود مسبقاً؟	 

، أو أن الحمل نتيجة االغتصاب؟	  هل فات االأوان عىل تناول وسائل منع الحمل التداركي

قم بتقديم المشورة للناجية حول جميع الخيارات.	 

أهمية زيارات المتابعة عىل سبيل المثال للتطعيم.	 

ي أي وقت إذا كانت هنالك مشاكل.	 
العودة �ن
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الخطوة ٧.
ن من االغتصاب الشهادة الطبية للناج�ي

ن مــن االغتصــاب، تشــمل إعــداد شــهادة طبيــة. يقــع عــىل عاتــق مقــّدم الرعايــة الصحيــة الــذي يقــوم  الرعايــة الطبيــة للناجــ�ي
ن التأكــد مــن اكتمــال هــذه الشــهادة٢٠. بمعاينــة الناجــ�ي

ي أن يقرر أين وم�ت يستخدم هذه الوثيقة.
الناجي هو الوحيد الذي له الحق �ن

ي مــكان مغلــق 
الشــهادة الطبيــة االأصليــة هــي وثيقــة طبيــة رسيــة، عــىل الطبيــب أن يســلمها إىل الناجــي. يجــب أن تبقــى نســخة �ن

ي التحقــق مــن صحــة الوثيقــة المقدمــة مــن الناجــي أمــام المحكمــة، إذا تــم 
، مــن أجــل أن تســتخدم �ن ي مــن قبــل الطاقــم الطــ�ب

طلبهــا.

ثبــات، وغالبــاً مــا تكــون الدليــل المــادي الوحيــد المتــاح، بــرف النظــر عــن قصــة  تشــكل الشــهادة الطبيــة عنــرا مــن عنــا� االإ
عــداد، فــإن الناجــي قــد يســتخدم هــذه الشــهادة لمــدة تصــل إىل ٢٠ عامــاً بعــد وقــوع الحــدث،  الناجــي الخاصــة. اعتمــادا عــىل االإ

لتحقيــق العدالــة أو التعويــض.

) ي
ي يمكن تكييفها لكل إعداد )بالتشاور مع خب�ي قانو�ن

انظر الملحق ١١ للحصول عىل أمثلة للشهادات الطبية، ال�ت

الشهادة الطبية يجب أن تتضمن
اسم وتوقيع من قام بالمعاينة *	 

اسم الناجي *	 

التاريخ والوقت المحدد للمعاينة *	 

ي صاغها الناجي.	 
رواية الناجي لحادثة االغتصاب، بالصياغة ال�ت

نتائج المعاينة الرسيرية.	 

طبيعة العينات المأخوذة.	 

االستنتاج.	 

ي كل صفحة من المستند.
ن هذه العنا� �ن * إذا كانت الشهادة تحوي أك�ش من صفحة واحدة، ينبغي تضم�ي

، الأن مقدم الرعاية الصحية لم يشهد  ن صابات هي نتيجة هجوم مع�ي ي أن يذكر أبدا أن االإ ال يمكن لالستنتاج الط�ب
الهجوم، وبالتاىلي ال يمكن وضع مثل هكذا استنتاج.

: االأمثلة عىل صيغة االستنتاجات عىل النحو التاىلي
ي تمت مالحظتها/ ال تتفق مع مرور الوقت وظروف الحادث« 

صابات ال�ت »االإ
يالج باستخدام أداة حادة ...« »إصابات تتفق مع وجود قوة غاشمة، االإ

يالج الجن�ي بالقوة« ٢١ »عدم وجود إصابات ال يستبعد االإ
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الخطوة ٨.
ن متابعة رعاية الناج�ي

ي الناجي، أو أال يتمكن من العودة للمتابعة،
مع الوضع غ�ي المستقر داخل سوريا، من الممكن أال يأ�ت

وبالتاىلي قم بتوف�ي أق� قدر من المدخالت خالل الزيارة االأوىل، الأنها ربما تكون الزيارة الوحيدة.

مكّونات زيارات المتابعة

ام(.  ن ي أخذت )االل�ت
جمع المعلومات عن االأدوية ال�ت

شارة إليه(. تقييم حالة الحمل )إذا تمت االإ

. ن ي من أعراض االأمراض المنقولة جنسياً، وّفر المعاينة والعالج المناسب�ي
إذا كان المريض يعا�ن

ية، وقّدم االختبار أو االإحالة. وس نقص المناعة البرسش قّدم المشورة حول فري

قّيم حالة المريض العاطفية، وضمان أن لديه/ ها الدعم النف�ي واالجتماعي المناسب.

قم بإحالة المريض إىل خدمات إضافية حسب الحاجة.

ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي سوف يستفيدون من متابعة الرعاية الطبية والنفسية جميع الناج�ي

من الناحية المثالية، م�ت يُنصح بزيارة المتابعة؟

ي بعد التعرض
ي يتناولن العالج الوقا�أ

بالنسبة للناجيات الال�ت
أسبوع	 

أسابيع )شهر ونصف الشهر(	 

أشهر	 

أشهر	 

ي بعد التعرض
ي لم يتناولن العالج الوقا�أ

بالنسبة للناجيات الال�ت
أسبوع	 

أشهر	 
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ي بعد التعرض. 
ن الذين يتناولون العالج الوقا�أ زيارات المتابعة للناج�ي

زيارة المتابعة لمدة أسبوع واحد

ي الزيــارة االأوىل، قــم بتوفــ�ي 	 
ام(. إن لــم يتــم إعطــاؤه �ن ن ي بعــد التعــرض )االآثــار الجانبيــة وااللــ�ت

تقييــم العــالج الوقــا�أ
، بعــد التعــرض. ي

إمــدادات إضافيــة لمــدة ثالثــة أســابيع مــن العــالج الوقــا�أ

، تــم وصفــه لالأمــراض المنقولــة جنســياً. تقييــم حالــة 	  ن تحّقــق مــن أن الناجــي قــد تنــاول دورة كاملــة مــن أي دواء معــ�ي
وس  االأمــراض المنقولــة جنســياً، وّفــر العــالج عنــد االقتضــاء، وقــّدم معلومــات عــن المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي
ي 

ــدأ �ن ــارة االأوىل و٦ أشــهر بعــد وقــوع الحــادث وأب ي الزي
ــار �ن ن ٥ و٦: االختب ــ�ي ــة )انظــر الخطوت ي نقــص المناعــة البرسش

ي بعــد التعــرض(.
العــالج الوقــا�أ

ي الذكــري حــ�ت تصبــح 	 
ي الزيــارة االأوىل، أو�ي باســتخدام الــوا�ت

ي �ن يــة الســل�ب وس نقــص المناعــة البرسش بعــد اختبــار فــ�ي
ي ٦ أشــهر ســلبية.

يــة �ن وس نقــص المناعــة البرسش نتيجــة اختبــار فــ�ي

زيارة المتابعة لمدة ستة أسابيع

قّيم الحمل وقدم المشورة )انظر الخطوات ٢ و٥ و٦(.	 

ــب 	  ــالج حس ــر الع ــياً، وّف ــة جنس ــدوى المنقول ــواع الع ــم أن ــة، قّي ــة الوقائي ــادات الحيوي ــاء المض ــم إعط ــم يت إذا ل
ــي  ــص الطوع ــورة والفح ــن المش ــات ع ــّدم معلوم ــابقة،( ق ــارات الس ي الزي

ــك �ن ــل ذل ــم عم ــم يت ــاء، و)إذا ل االقتض
ي الزيــارة االأوىل و ٦ أشــهر بعــد وقــوع الحــادث 

ن ٥ و ٦: االختبــار �ن يــة )أنظــر الخطوتــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش لفــ�ي
ي بعــد التعــرض(. 

ــا�أ ي العــالج الوق
ــدأ �ن وأب

ي الذكــري حــ�ت تصبــح 	 
ي الزيــارة االأوىل، أو�ي باســتخدام الــوا�ت

ي �ن يــة الســل�ب وس نقــص المناعــة البرسش بعــد اختبــار فــ�ي
ي ٦ أشــهر ســلبية.

يــة �ن وس نقــص المناعــة البرسش نتيجــة اختبــار فــ�ي

قّيم الحالة العقلية والعاطفية. االإحالة أو العالج حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.	 

زيارة المتابعة لمدة ثالثة أشهر 

قّيــم أنــواع العــدوى المنقولــة جنســياً، وّفــر العــالج حســب االقتضــاء. اجــر اختبــار الزهــري، إذا لــم يعــَط العــالج 	 
. ي

الوقــا�أ

تقييم حالة الحمل إذا وجد.	 

وس نقــص 	  ــر المعلومــات عــن المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي ــارات ســابقة، وّف ي زي
ــار �ن إذا لــم يتــم عمــل االختب

ي العــالج 
ي الزيــارة االأوىل و٦ أشــهر، بعــد وقــوع الحــادث وأبــدأ �ن

ن ٥ و٦: االختبــار �ن يــة )انظــر الخطوتــ�ي المناعــة البرسش
ي بعــد التعــرض(.

الوقــا�أ

ي الذكــري حــ�ت تصبــح 	 
ي الزيــارة االأوىل، أو�ي باســتخدام الــوا�ت

ي �ن يــة الســل�ب وس نقــص المناعــة البرسش بعــد اختبــار فــ�ي
ي ٦ أشــهر ســلبية.

يــة �ن وس نقــص المناعــة البرسش نتيجــة اختبــار فــ�ي

قّيم الحالة العقلية والعاطفية. االإحالة أو العالج حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(. 	 
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زيارة المتابعة لمدة ستة أشهر 

قّيم حالة الحمل، إذا وجد.	 

، الذيــن كان اختبارهــم ســلبياً خــالل 	  ن يــة للناجــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش تقديــم المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي
ــارة االأوىل. الزي

قّيم الحالة العقلية والعاطفية. االإحالة أو العالج حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.	 

ي بعد التعرض.
، الذين لم يحصلوا عىل العالج الوقا�أ ن زيارات المتابعة للناج�ي

ن  زيارات المتابعة لمدة أسبوع�ي

قّيم الحمل وقدم المشورة )انظر الخطوات ٢ و٥ و٦(.	 

ن لالأمراض المنقولة جنسياً.	  تحّقق من أن الناجي قد تناول دورة كاملة من أي دواء مع�ي

إذا لــم يتــم الحصــول عــىل المضــادات الحيويــة الوقائيــة، قّيــم حالــة االأمــراض المنقولــة جنســياً، قــدم العــالج عنــد 	 
ن ٥ و  يــة )انظــر الخطوتــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش االقتضــاء، قــدم معلومــات عــن المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي

ي الزيــارة االأوىل و ٣ أشــهر بعــد وقــوع الحــادث(.
٦: االختبــار �ن

ي الذكــري حــ�ت تصبــح 	 
ي الزيــارة االأوىل، أو�ي باســتخدام الــوا�ت

ي �ن يــة الســل�ب وس نقــص المناعــة البرسش بعــد اختبــار فــ�ي
ي ٣ أشــهر ســلبية.

يــة �ن وس نقــص المناعــة البرسش نتيجــة اختبــار فــ�ي

قّيم الحالة العقلية والعاطفية. االإحالة أو العالج حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.	 

زيارات المتابعة لمدة ثالثة أشهر 

قّيم أنواع العدوى المنقولة جنسياً، وّفر العالج حسب االقتضاء.	 

 	. ي
ن االعتبار إذا لم يعط العالج الوقا�أ ضع اختبار الزهري بع�ي

قّيم حالة الحمل إن وجد.	 

، الذيــن كان اختبارهــم ســلبياً خــالل 	  ن يــة للناجــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش تقديــم المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي
ــارة االأوىل. الزي

قّيم الحالة العقلية والعاطفية. االإحالة أو العالج حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.	 



ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي 6٨

ن من الذكور اعتبارات خاصة للناج�ي  ٥٫٢

ــان يمكــن أن يواجهــوا العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. عــىل ســبيل  مــن المهــم جــداً أن نــدرك أن الرجــال والفتي
. ــداء الجنــ�ي ــال االغتصــاب/ االعت المث

بــالغ عــن الحــادث، بســبب االإحــراج الشــديد والخجــل وتجريــم  الناجــون مــن الذكــور هــم أقــل عرضــة مــن النســاء لالإ
ي مجــال الصحــة عــىل التعــرف عــىل حجــم المشــكلة.

ن �ن ــ�ي النفــس تجــاه عالقــات الجنــس، وبطــئ المؤسســات والعامل

ــا  ي منه
ــا�ن ي تع

ــ�ت ــك ال ــة لتل ــون مماثل ــة عــىل الرجــال تك ــار النفســية والعاطفي ــإن االآث ــار الجســدية، ف ــف االآث ــا تختل وبينم
ــاء. النس

 
ي كثــ�ي مــن االأحيــان، يكــون الموضــوع أكــ�ش 

نــاث، ولكــن �ن ن مــن الذكــور هــي بصــورة أساســية نفــس احتياجــات االإ احتياجــات الناجــ�ي
ن مــن الذكــور، هــو أن  . المفتــاح لتوفــ�ي الرعايــة الجيــدة للناجــ�ي ن حساســية. والعديــد مــن متلّقــي الرعايــة يكونــون غــ�ي مرتاحــ�ي
م بالمبــادئ التوجيهيــة االأربعــة، عنــد توفــ�ي الرعايــة  ن . الــ�ت ن امــك للناجــ�ي افيــة، وأن تعكــس اح�ت تكــون هادئــاً، وأن تتعامــل باح�ت

ن مــن الذكــور أيضــاً. للناجــ�ي

ي معظــم الثقافــات، ينظــر المجتمــع إىل الرجــال عــىل أنهــم قــادرون عــىل الدفــاع عــن أنفســهم. وعــدم القــدرة عــىل القيــام 
�ن

ي رجولتــه.
بذلــك، قــد يدفــع الرجــل لتشــكيك �ن

الناجــون الذكــور قــد يفضلــون مقــدم الرعايــة الصحيــة االأنــ�ش لتقديــم المشــورة الطبيــة لهــم. تأكــد مــن أن تطلــب مــن الناجــي 
ي التشــاور مــع طبيبــة أو طبيــب.

ي بدايــة المشــورة، مــا إذا كان يرغــب �ن
�ن

ي تثنيهــم عــن القيــام 
ي العديــد مــن المجتمعــات الــ�ت

ي التعبــ�ي عــن مشــاعرهم، الســيما �ن
ة �ن الرجــال قــد تكــون لديهــم صعوبــة كبــ�ي

بذلك.

جي القرسي. الناجون من الذكور قد يشعرون بالذنب إذا شعروا باالنتصاب والقذف أثناء الجماع الرسش
ن هــؤالء الرجــال، أن هــذه هــي ردود فعــل عاديــة، لــم يتمكنــوا مــن الســيطرة عليهــا، وهــذا يمكــن أن يحــدث 	  طمــ�أ

وســتاتا. قــل لهــم: »مــا حــدث لــك كان شــيئاً رهيبــاً. يتفاعــل الجســم بطــرق مــا، بحيــث ال نســتطيع  ن ال�ب إثــر تحفــ�ي
ي أنــك كنــت تســتمتع 

ي ذلــك االنتصــاب وحــ�ت القــذف. وهــذا ال يعــ�ن
الســيطرة عليهــا خــالل مثــل هكــذا اعتــداء، بمــا �ن

بذلــك”.

ــه  ي رجولت
ــك، ويشــككوا �ن ــاً مــن أن يكتشــف االآخــرون ذل ي الكشــف عــن االغتصــاب، خوف

ــن �ن ددي ــون م�ت الرجــال أيضــا، قــد يكون
. ــ�ي ونشــاطه الجن

طمئنه أن كل معلوماته ستبقى رسية تماماً.	 

ذّكره بأن االعتداء لم يكن خطؤه.
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تعديل المعاينة البدنية للذكور   ٥.٢.١

ي الخطوة ٤(
)أنظر أيضا أعله �ن

ج. ، القضيب، االأنسجة االإحليلية المحيطة، الصماخ االإحليىلي والرسش ن فحص كيس الصفن، الخصيت�ي

الحظ ما إذا كان قد تم ختان الناجي.

ــة، الكدمــات، التمزقــات  ــواء الخصي ــة( ، الت ــة االأربي ــة والقيل ، القيل ي ــق االأر�ب ن الفت ــ�ي ن ب ــ�ي ــورم )التمي ــات، والت ابحــث عــن التمزق
ــخ. ــة، ال جي الرسش

التواء الخصية هو حالة طارئة، وتتطلب االإحالة الجراحية العاجلة.

ي القضيب ومجرى البول.
ة من الدم، تحّقق من وجود تورم �ن إذا كان البول يحتوي عىل كميات كب�ي

ــات  وســتاتا، لمعرفــة وجــود أي إصاب ــك، قــم بإجــراء فحــص المســتقيم، وأفحــص المســتقيم وال�ب شــارة إىل ذل ــا تمــت االإ إذا م
ــات للعــدوى. أوعالم

ج، يمكــن أن يكــون مــن الصعــب عالجهــا، وتتطلــب المضــادات الحيويــة  وســتاتا الناجمــة عــن إيــالج الــرسش انتبــه إىل أن التهابــات ال�ب
ة طويلــة مــن الزمــن. لفــ�ت

ج للفحص المبارسش للحيوانات المنوية تحت المجهر. إذا كان ذلك مناسباً، اجمع المواد من فتحة الرسش

ن من االأطفال تقديم الرعاية للناج�ي  ٥٫٣

، مما يؤثر بشكل كب�ي عىل االأطفال، تحديدا عىل المرحلة  ي
العنف القائم عىل النوع االجتماعي هو دائما عمل تطفىلي ووح�ش
الحالية من تطورهم، وربما أيضاً عىل مراحل الحقة من التطور.

ي ســياق المرحلــة الحاليــة 
ن لالأطفــال بعــد العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، �ن ينبغــي دائمــا مالحظــة الســلوك المعــ�ي

مــن التطــور. بعــض االأطفــال يتفاعــل بالســلوك الــذي يــدل عــىل انحــدار مؤقــت للمرحلــة التطوريــة الســابقة )عــىل ســبيل 
هــم مــن االأطفــال، يظهــرون تطــوراً متأخــراً بعــد االعتــداء  المثــال الطفــل الــذي يبــدأ بالتبــول الــالإرادي مــرة أخــرى(. وغ�ي
ي مناطــق معينــة مــن التطــور )عــىل 

ي المدرســة(، أو يعطــي انطباعــاً لتطــور أرسع �ن
ي التعلــم �ن

)عــىل ســبيل المثــال مشــاكل �ن
ي ســن مبكــرة(.

ســبيل المثــال يظهــر ســلوكاً ذو طابــع جنــ�ي �ن

بصورة عامة  ٥.٣.١

ي تحــدد االأشــخاص الذيــن يمكنهــم إعطــاء الموافقــة المســبقة للقــر؛ 
ن المحليــة الخاصــة، الــ�ت عــداد عــىل القوانــ�ي ي االإ

تعــرّف �ن
ي  ي المرفــق الطــ�ب

ي حــال )عــىل ســبيل المثــال( عندمــا يعــرض القــا� نفســه/ نفســها بــدون وىلي االأمــر/ عائــل للرعايــة �ن
خاصــة �ن

. ي
ي أن الوالــد/ العائــل هــو الجــا�ن

ي حــال كنــت تشــك �ن
الخــاص بــك، أو �ن
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لزامــي لحــاالت االعتــداء عــىل االأطفــال. أُحصــل عــىل  بــالغ االإ ن المحليــة حــول االإ عــالوة عــىل ذلــك، اجمــع المعلومــات عــن القوانــ�ي
طــة والمحاكــم العرفيــة. اعــرف مــن  نســخة مــن بروتوكــول إدارة إســاءة معاملــة االأطفــال، والمعلومــات المحليــة عــن إجــراءات الرسش
ي التأكيــد عــىل النتائــج كمــا ســجلها/ ســجلتها؛ انظــر 

يمكــن أن يتــم اســتدعاؤه إىل المحكمــة كشــاهد عــىل الحقائــق )وهــذا يعــ�ن
الملحــق ٧(.

بــالغ عــن االشــتباه باالعتــداء الجنــسي عــىل طفــل، يمكــن أن يكــون  ي بعــض البيئــات، االإ
قّيــم كل حالــة عــىل حــدة وبدقــة. �ن

ضــاراً للطفــل، إذا كانــت تدابــري الحمايــة غــري ممكنــة.

ي أي حال من االأحوال، يجب عىل مقدم الرعاية الصحية العمل عىل مصلحة الطفل،  والنظر إىل سالمة الطفل أوالً.
�ن

ــادي  ــتوى الم ــار المس ــذ باالعتب ــة. خ ــة واللغوي ــة والثقافي ــة والديني ــل االأثني ــة الطف ــدرك خلفي ــكان أن ت ــة بم ــن االأهمي م
بويــة، واالســتقرار والرعايــة االأرسيــة للطفــل. ضــع  م أهميــة العالقــات ال�ت والنمــو والحالــة الصحيــة العقليــة للطفــل. احــ�ت
ــذي  ــل ال ــل، والعائ ــة للطف ــة/ الثقافي ــارك أيضــاً المســاءلة القانوني ي اعتب

ــل. ضــع �ن ــات الطف ــات واهتمام ــارك رغب ي اعتب
�ن

ي مــكان عــالج الطفــل )أو المــكان الــذي يعــود إليــه الطفــل(. مــن المهــم خلــق بيئــة آمنــة للطفــل. إيــالء 
يمكــن أن يظهــر �ن

ي 
ي وجــوده �ن

االهتمــام بمــن هــو حــا�ن أثنــاء المقابلــة. حــاول التحــدث مــع الطفــل وحــده، لتســأله/ تســألها عمــن يرغــب �ن
ي والمعاينــة. اســتخدم أســاليب مبتكــرة )مثــل االألعــاب، روايــة القصــص، أو الرســم( 

الغرفــة خــالل أخــذ التاريــخ المــر�ن
وط.  ي إشــعار االأطفــال الصغــار بالراحــة وتســهيل التواصــل. اســتخدم اللغــة المناســبة للفئــة العمريــة والــرسش

للمســاعدة �ن
، فهــذه هــي التقنيــات  ال تقــم أبــدا بإكــراه، خــداع أو كبــح جمــاح الطفــل، الــذي تعتقــد أنــه قــد تعــرض للعنــف الجنــ�ي
ي غالبــاً مــا يســتخدمها الجنــاة، واســتخدامها مــن قبــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة ســوف يزيــد مــن إيــذاء الطفــل. شــّجع 

الــ�ت
ي ال يفهمهــا أو يشــعر بالقلــق إزاءهــا.٢٢

الطفــل عــىل طــرح االأســئلة عــن االأشــياء الــ�ت

ي اتفاقيــة االأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل CRC )أنظــر 
ي ســلط الضــوء عليهــا، تحديــداً �ن

قضيــة »مصلحــة الطفــل«، الــ�ت
ــىل  ــم ع ــ�ي قراراته ــة تأث ي كيفي

ــ�ي �ن ــي التفك ــرارات، ينبغ ــاذ الق ــون باتخ ــوم البالغ ــا يق ــه عندم ــ�ي إىل ان ــق ١٢( ٢٣تش الملح
نســان لالأطفــال، وهــي تعــرف الطفــل بأنــه  ي تضــع معايــ�ي حقــوق االإ

االأطفــال. اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي المعاهــدة الــ�ت
كل إنســان لــم يتجــاوز ســن ١٨ عامــاً. هــذه االتفاقيــة، قبلــت مــن قبــل جميــع الــدول تقريبــا، وتنــص عــىل أن للطفــل 
(. تــم التوقيــع عــىل االتفاقيــة مــن قبــل  ن ي والتمكــ�ي

ي الحمايــة والرعايــة والتنميــة )عــىل ســبيل المثــال الحكــم الــذا�ت
الحــق �ن

ي عــام ١٩٩٣.
ي عــام ١٩٩0 وصادقــت عليهــا �ن

ســوريا �ن

يــح العــادي للطفــل. يــو� أيضــا  يجــب أن يكــون مقدمــو الرعايــة الصحيــة عــىل درايــة بتطــور الطفــل، وبنمــوه، وكذلــك بالترسش
ي معاينــة االأطفــال، الذيــن قــد تعرضــوا لســوء المعاملــة.

بــأن يتلقــوا تدريبــاً خاصــاً �ن

ي حالة مهددة فيها حياته.
ال ينبغي أبدا معاينة الطفل ضد إرادته، مهما كانت أعمارهم، إال إذا كان الطفل �ن

عــي إذا  ي عــىل اســتمارة الموافقــة )اســتمارات( )فحــص وجمــع أدلــة الطــب الرسش
يجــب أن يوقــع أحــد الوالديــن أو الــو�ي القانــو�ن

ي المشــتبه بــه )انظــر المالحظــة العامــة أعــاله(. القــر المراهقــون 
تطلــب ذلــك- أنظــر الخطــوة ٣(، إال إذا كان هــو أو هــي الجــا�ن

قــد يكونــون قادريــن عــىل إعطــاء الموافقــة بأنفســهم٢٤.

ي الجدول ٣ أدناه، للحصول عىل الموافقة، والموافقة المصممة حسب العمر.
يرجى العثور عىل التوجيهات الصحيحة �ن
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ة – الموافقة عن علم الجدول ٣. االأطفال والموافقة المستنري

الفئة 
العمرية

العائلالطفل
إن لم يكن العائل موجودا، أو وجوده ليس 

ي مصلحة الطفل
�ن

الوسائل

ة-٠- ٥ موافقة مستن�ي
ة لشخص بالغ موثوق به أو  الموافقة المستن�ي

مسؤول الملف
ة  موافقة مستن�ي

مكتوبة

ةموافقة عن علم٦-١١ موافقة مستن�ي
الموافقة عن علم للبالغ الموثوق به أو مسؤوىلي 

الملف االآخرين

ة  موافقة مستن�ي
مكتوبة، موافقة 
ة شفهية مستن�ي

ةموافقة عىل علم١٢-١٤ موافقة مستن�ي
الموافقة عن علم لشخص بالغ موثوق به أو 

ي من النضج )للطفل( يمكن 
للطفل. المستوى الكا�ن
أن يأخذ ثقالً متساوياً. 

ة  موافقة مستن�ي
مكتوبة، موافقة علن 

علم مكتوبة

ة١٥-١٨ موافقة مستن�ي
الحصول عىل 

ة  الموافقة المستن�ي
بإذن الطفل

ي من 
الموافقة عن علم للطفل والمستوى الكا�ن

النضج يمكن أن يأخذ ثقالً متساوياً.
ة  موافقة مستن�ي

مكتوبة

ــض  ي سيســمح للمري
ــ�ت ــة، وال ــاج إىل المعالجــة عــىل وجــه الرسع ــة حــادة، تحت ــات طبي ــن مضاعف ــد يكشــف ع ــم االأوىلي ق التقيي

ــفى. ــول المستش ــببها دخ بس

تشمل هذه المضاعفات:

التشنجات.	 

 القيء المستمر.	 

 �ير لدى الطفل الهادئ.	 

 الخمول أو فقدان الوعي.	 

ب أو الرضاعة.	  عدم القدرة عىل الرسش

ي االأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣ أشهر،
 �ن

ابحث أيضا عن:

الحمى	 

 انخفاض درجة حرارة الجسم.	 

 انتفاخ اليافوخ.	 

، تكهف الصدر، ومعدل التنفس الأك�ش من ٦٠ نفساً/ دقيقة.	   الشخ�ي

لم يتم تغطية عالج هذه المضاعفات بالتفصيل هنا.

: خلق بيئة آمنة ن تلّقي االأطفال الناج�ي  ٥.٣.٢

ي تحديــد مــن ســيحرن أثنــاء المقابلــة والمعاينــة. تذكــر أنــه مــن الممكــن أن يكــون أحــد أفــراد االأرسة 
تــوّخ الحــذر بعنايــة خاصــة �ن

م رغباتــه. ي أن يكــون موجــوداً معــه، واحــ�ت
هــو مرتكــب االعتــداء. دائمــا اســأل الطفــل عمــن يرغــب �ن

ي الخــارج خــالل المقابلــة، وأن يكــون هنــاك شــخص موثــوق بــه مســتقل، عــىل ســبيل 
مــن االأفضــل للوالــد أو وىلي االأمــر االنتظــار �ن

ي العيــادة.
المثــال. أيضــا أن يكــون هنــاك عامــل رعايــة صحيــة آخــر مــدرب، مــن نفــس الجنــس �ن

للمعاينة، ينبغي أن يكون موجودا إما أحد الوالدين، أو الو�ي أو شخص موثوق به.
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قّدم نفسك للطفل.

. ن ، وحافظ عىل االتصال بالع�ي ن اجلس عىل مستوى الع�ي

ي أي مشكلة.
أّكد للطفل أنه لم يقع �ن

ــم،  ــل معه ــش الطف ــن يعي ــاء، الذي ــة، االأصدق ــال، المدرس ــبيل المث ــىل س ــدة، ع ــع محاي ــول مواضي ــئلة ح ــض االأس ــرح بع اط
ــه. ــة لدي ــطة المفضل واالأنش

إعداد الطفل للمعاينة  ٥.٣.٣

، الذيــن يثــق بهــم  ن ن المدربــ�ي ن الصحيــ�ي كمــا هــو بالنســبة لمعاينــة الكبــار، يجــب أن يكــون هنــاك شــخص داعــم، أو أحــد العاملــ�ي
ي غرفــة المعاينــة معك.

الطفــل، �ن

ي أي وقت أثناء المعاينة.
ء ال يفهمه، أو يشعر بالقلق إزاءه �ن ي

شّجع الطفل عىل طرح االأسئلة حول أي سش

ح له ما سيحدث خالل المعاينة، واستخدم مصطلحات يمكن للطفل أن يفهمها. ارسش

ي المعاينة.
خاء والمشاركة �ن ، فإن معظم االأطفال سوف يكونون قادرين عىل االس�ت ي

عداد الكا�ن مع االإ

ي مــن ألــم. إذا كان هــذا هــو االحتمــال، قــم بإعطائــه الباراســيتامول، 
مــن الممكــن أال يشــعر الطفــل بالراحــة، الأنــه أو الأنــه يعــا�ن

أو المســكنات البســيطة االأخــرى، وانتظــر حــ�ت يــرسي مفعولهــا.

ي كثــ�ي مــن االأحيــان جــزء مــن العنــف القائــم عــىل 
كــراه �ن ال تقــم أبــداً بتقييــد أو إكــراه الطفــل الســتكمال المعاينــة. التقييــد واالإ

ــد مــن خــوف وقلــق الطفــل،  ــن يحاولــون المســاعدة، فســوف يزي النــوع االجتماعــي، فــإذا مــا اســتخدم مــن قبــل أولئــك الذي
ســاءة. ويفاقــم االآثــار النفســية لالإ

ثبــات االإجــراءات والمواقــف. اعــرض للطفــل المعــدات واللــوازم، مثــل القفــازات،  ي اليــد، الإ
مــن المفيــد أن تحمــل معــك دميــة �ن

والمســحات، ومــا إىل ذلــك؛ اســمح للطفــل باســتخدام هــذه عــىل الدميــة.

أخذ التاريخ  ٥.٣.٤

ابــدأ المقابلــة عــن طريــق طــرح االأســئلة المفتوحــة، مثــل: »لمــاذا أنــت هنــا اليــوم؟« أو »مــا الــذي أُبلغــت عنــه حــول المجــيء 
إىل هنــا؟«. اطــرح أســئلة نعــم أو ال فقــط مــن أجــل توضيــح بعــض التفاصيــل.

تجّنب طرح االأسئلة العميقة أو الموحية.

ن الطفل بأن بإمكانه الرد عىل أي أسئلة بالجواب »ال أعرف”. طم�أ

ة الطفل. ال تقطع تسلسل أفكاره. كن صبوراً؛ تماسش مع وت�ي

بالنسبة للفتيات، وباالعتماد عىل العمر، اسأل عن تاريخ الطمث والوالدة.
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. عــىل ســبيل المثــال، غالبــاً مــا تتكــرر ســوء المعاملــة لــدى  ن نمــط االعتــداء الجنــ�ي عــىل االأطفــال يختلــف عمومــاً عــن البالغــ�ي
االأطفــال. للحصــول عــىل صــورة أوضــح لمــا حــدث، حــاول الحصــول عــىل معلومــات عــن:

ل )هل لدى الطفل مكان آمن للذهاب إليه؟(.	  ن وضع الم�ن

كيف تم اكتشاف االغتصاب/ االعتداء؟	 

؟ وما إذا كان هو أو هي ال يزال يشكل تهديدا؟	  ي
من هو الجا�ن

؟	  إذا كان هذا قد حدث من قبل، كم مرة حدث؟ وتاريخ الحادث االأخ�ي

، وما إىل ذلك(.	  ي
ي الم�ش

فرازات، صعوبة �ن يف، عرس البول، االإ ن ما إذا كانت هناك أية شكاوى جسدية، مثل )ال�ن

ي خطر.	 
ما إذا كان أي من االأشقاء �ن

إجراء المعاينة  ٥.٣.٥

: . هنالك اعتبارات خاصة لالأطفال، كما يىلي ن ي معاينة البالغ�ي
تيب، كما �ن إجراء المعينة يتم بنفس ال�ت

الحــظ وزن، طــول، ومرحلــة بلــوغ الطفــل. اســأل الفتيــات مــا إذا كــن بــدأن الحيــض. إذا كان االأمــر كذلــك، فــإن الفتــاة 	 
قــد تكــون عرضــة لخطــر الحمــل.

، أو 	  ي حضــن االأم. ينبغــي أن تقــدم لالأطفــال االأكــ�ب ســناً خيــار الجلــوس عــىل كــرسي
يمكــن معاينــة االأطفــال الصغــار �ن

عــىل حضــن االأم، أو أن يســتلقي عــىل الرسيــر.

بهــام، والســحب 	  ن الســبابة واالإ ي الحافــة الخلفيــة بــ�ي
يــن �ن ن الصغ�ي تحقــق مــن غشــاء البــكارة مــن خــالل عقــد االإصبعــ�ي

ي غشــاء البــكارة والغشــاء المخاطــي 
بلطــف إىل الخــارج وإىل االأســفل. الحــظ موقــع أي تمزقــات حديثــة، أو ملتئمــة �ن

يــالج. ات حساســة عــىل حــدوث االإ . كميــة أنســجة البــكارة وحجــم الفوهــة المهبليــة ليســا مــؤرسش المهبــىلي

ي فتحة المهبل لتقييم حجمه(. 	 
ال تقم بإجراء معاينة رقمية )أي إدخال االأصابع �ن

ــة يمكــن جمعهــا 	  ــات المهبلي ــوغ، فــإن العين ــل البل ي ســن مــا قب
ــات �ن ــة. بالنســبة للفتي فــرازات المهبلي ابحــث عــن االإ

ــة.  ــة المعقم باســتخدام مســحة القطــن الجاف

ة.	  ي سن ما قبل البلوغ. هو مؤلم للغاية، ويمكن أن يسبب إصابات خط�ي
ال تستخدم منظاراً لمعاينة الفتيات �ن

ــري 	  ــف أو غ ــىلي كثي ــف مهب ــاك نزي ــل، ويكــون هن ــالج للمهب ــاك إي ــا يكــون هن يمكــن اســتخدام المنظــار فقــط عندم
ــر  ي ســن مــا قبــل البلــوغ عــادة مــا يتــم تحــت التخدي

ــة �ن ــة، فــإن الفحــص بالمنظــار لطفل ي هــذه الحال
منضبــط. �ن

ــة. ــة الصحي ــة إىل مســتوى أعــىل مــن الرعاي ــاج الطفــل لالإحال عــداد، قــد يحت العــام. اعتمــادا عــىل االإ

ج أو تريــف مجــرى البــول. خــذ مســحات إن وجــد ذلــك.	  ي لجــام القلفــة، الــرسش
لــدى الفتيــان، تحّقــق مــن وجــود إصابــات �ن

ج، 	  إذا كان ال يمكنــك اســتبعاد أن الطفــل قــد تــم إيالجــه، يجــب عليــك التأكــد مــن )للفتيــان والفتيــات( معاينــة الــرسش
ــب  . تجّن ي ــ�ب ي وضــع االســتلقاء، أو الوضــع الجان

ــل �ن ج للطف ــرسش ــن فتحــة ال ــة االأعضــاء التناســلية. عاي ــك معاين وكذل
وضــع انحنــاء الصــدر إىل الركبــة، الأنــه غالبــاً مــا يســتخدم مــن قبــل المعتــدي.

ج أو دموع عىل الرسم التخطيطي.	  ي الرسش
سّجل وضع أي شقوق �ن

ج، 	  ي عــىل االأرداف( رد فعــل، يــدل عــىل إيــالج الــرسش
ج عــىل الجــر الوحــ�ش ج )فتحــة الــرسش يمكــن أن يكــون توســع الــرسش

مســاك. ولكــن أيضــاً قــد يكــون ناتجــا عــن االإ

جية العا�ة.	  ال تقم بإجراء معاينة رقمية لتقييم العضلة الرسش



ن من االغتصاب بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي ٧٤

ية الفحوصات المخرب  ٥.٣.6

ي الحاالت التالية:٢٥
ينبغي أن يتم فحص االأمراض المنقولة جنسياً عىل أساس كل حالة عىل حدة، وينصح به بقوة �ن

حضور الطفل مع وجود عالمات أو أعراض لالأمراض المنقولة جنسياً.	 

صابة باالأمراض المنقولة جنسياً.	  ي خطر عاىلي لالإ
أن يكون المشتبه به لديه أمراض منقولة جنسياً، أو أن الطفل �ن

ي المجتمع.	 
ي معدل انتشار االأمراض المنقولة جنسياً �ن

هناك ارتفاع �ن

تم طلب الفحص من قبل الطفل أو االأم.	 

إذا كان الطفل مضطرباً للغاية

ي حالــة عــدم القــدرة عــىل 
ي حالــة حــادة مــن االضطــراب. فقــط �ن

ي حــاالت نــادرة، ال يتمكــن الطفــل مــن أن يفهــم ويســتمع، الأنــه �ن
�ن

يائيــة تكــون حيويــة، يمكــن إجــراء المعاينــة للطفــل تحــت التخديــر. اســتخدم عــىل ســبيل  ن تهدئــة الطفــل، فــإن المعالجــة الف�ي
ي غضــون 

وميثازيــن هيدروكلوريــد. التخديــر عــن طريــق الفــم يســتغرق ١-٢ ســاعة كمــدة للتأثــ�ي الكامــل. �ن المثــال الديازيبــام أو ال�ب
ي بيئــة هادئــة.

ذلــك اســمح للطفــل بالراحــة �ن

ي ألمــاً، قــم بإعطائــه مســكنات االألــم البســيطة أوالً، مثــل 
هــذه االأدويــة ال توفــر تخفيــف االآالم. إذا كنــت تعتقــد أن الطفــل يعــا�ن

الباراســيتامول )١-٥ ســنوات: ١٢٠-٢٥٠ مــل جــرام، ٦-١٢ ســنة: ٢٥٠-٥٠٠ مــل جــرام(. انتظــر حــ�ت رسيــان مفعــول العــالج.

العالج  ٥.٣.٧

ي B، الكــزاز، فــإن االأطفــال لديهــم 
يــة، التهــاب الكبــد الوبــا�أ وس نقــص المناعــة البرسش فيمــا يتعلــق باالأمــراض المنقولــة جنســياً، فــ�ي

نفــس احتياجــات الكبــار الوقائيــة والعالجيــة، ولكــن قــد يتطلــب عالجهــم جرعــات مختلفــة. ينبغــي أن يتــم إتبــاع بروتوكــوالت 
خاصــة لالأطفــال لجميــع النظــم التطعيميــة والدوائيــة.

ي 
ي االأماكــن الــ�ت

ي ســن مــا قبــل البلــوغ. مــع ذلــك، �ن
ال ينصــح بالوقايــة الروتينيــة مــن االأمــراض المنقولــة جنســياً عــادة لالأطفــال، �ن

ي الأنــواع العــدوى المنقولــة 
، فــإن العــالج الظــ�ن ي تنتقــل عــن طريــق االتصــال الجنــ�ي

يرتفــع فيهــا معــدل انتشــار االأمــراض، الــ�ت
وتوكــول )انظــر الملحــق ٨(. جنســياً ينبغــي أن يكــون جــزءاً مــن ال�ب

ي الملحق ٩.
ية لالأطفال �ن وس نقص المناعة البرسش الجرعات المو� بها لعالج ما بعد التعرض لمنع انتقال ف�ي

تقديم المشورة   ٥.٣.٨

طرق لمساعدة االأطفال عىل التأقلم

• ن واالأطفال(.	 أبلغ أولياء االأمور عن ردود الفعل الطبيعية لالأحداث غ�ي الطبيعية )للبالغ�ي
• إذا أبدى االأطفال ردود فعل نتيجة لالإجهاد، فهذا ال يدل عىل الفشل من جانب من يعيلهم.	
• ي رعاية أطفالهم، بسبب مشاكل الصحة العقلية الشديدة، ينبغي أن تتم إحالتهم إىل 	

االآباء الذين لديهم صعوبات �ن
تلقي الرعاية الصحية النفسية المتخصصة )مثل علماء النفس(.



ن من االغتصاب ٧٥بروتوكول المعالجة الرسيرية للناج�ي

االأطفال الصغار

بهــام  ي كانــوا يفعلونهــا عندمــا كانــوا أصغــر ســناً )مثــل مــص االإ
كــن صبــوراً مــع االأطفــال الذيــن يبــدؤون بإظهــار الســلوكيات، الــ�ت

ي واالهتمــام.
ضــا�ن أو التبــول عــىل الرسيــر(، فهــذا أمــر شــائع. أعطهــم الوقــت االإ

ن عــن ذلــك. ال تســتجب بطــرق ضــارة لــردود  ي أمــان، وأنهــم ليســوا مســئول�ي
ي كثــ�ي مــن االأحيــان بأنهــم �ن

قــم بتذكــ�ي االأطفــال �ن
ب، الهجــر، التقزيــم، الســخرية(. فعــل االأطفــال، نتيجــة االإجهــاد )مثــل الــرن

ابق ِاالأطفال الصغار عىل مقربة منك، إذا شعروا بالخوف/ التعّلق.

، وجبات الطعام، وقت النوم(.  مكان )مثل التعليم المدرسي ن والجداول الزمنية قدر االإ حافظ عىل الروت�ي

ي عملية صنع القرار، حسب الحاجة )عىل سبيل المثال السماح له باتخاذ قرارات بسيطة(.
ك االأطفال �ن أرسش

ــع  ــات، صن ، الرقص ي
ــا�ن ــة، االأغ ــاب المعروف ــارك االألع ي اعتب

ــْع �ن ــال ض ــبيل المث ــىل س ــي )ع ــي واالجتماع فيه ــم ال�ت ــهيل الدع تس
ــة(. ــن آمن ي أماك

ــلهم �ن ــن يعس ــال، وم ــع االأطف ــهيل جم ــة، تس لي ن ــاب الم�ن االألع

إعطاء إجابات بسيطة ومعلومات دقيقة حول ما حدث دون تفاصيل مخيفة.

المراهقون

ن الطبيعي. وّفر الطمأنينة والوقت واالهتمام والروت�ي

قّدم الحقائق حول ما حدث وما يجري االآن.

هم عىل الحديث. اسمح لهم بمساحة من الحزن، ال تتوقع منهم أن يكونوا أقوياء- ال تج�ب

استمع إىل أفكارهم ومخاوفهم، دون أن تحكم عليهم.

ضْع قواعد وتوقعات واضحة.

شّجعهم واسمح لهم بأن يكونوا مفيدين.

فيهيــة، مناقشــات االأنشــطة البنــاءة، التعليــم الرســمي  قــْم بتشــجيع االأنشــطة، وضمــان وجــود مســاحة هادئــة: المجموعــات ال�ت
أو غــ�ي الرســمي.

المتابعة  ٥.٣.٩

. ن متابعة الرعاية هي نفسها بالنسبة للبالغ�ي

. ي اعتبارك إمكانية وجود جسم غريب، أو استمرار االعتداء الجن�ي
إذا استمرت عدوى المهبل، ضْع �ن





الملحقات
ن من العنف  المبادئ التوجيهية لرعاية الناج�ي

القائم عىل النوع االجتماعي وبروتوكول 
المعالجة الرسيرية لالغتصاب

امج الطبية العاملة ع�ب الحدود من تركيا إىل سوريا لل�ب

مواد مرجعية إضافية  الملحق ١. 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي وحقوق    الملحق ٢. 
نسان  االإ   

ي البيئات  
الحد االأد�ن من الرعاية لضحايا االغتصاب �ن الملحق ٣. 

منخفضة الموارد    

نموذج من استمارة الموافقة  الملحق ٤. 

نموذج من استمارة الفحص وأخذ التاريخ  الملحق ٥. 

الصور التوضيحية  الملحق 6. 

عي - جمع وتخزين     جمع أدلة الطب الرسش الملحق ٧. 
العينات     

بروتوكوالت للوقاية والعالج من االأمراض المنقولة   الملحق ٨. 
جنسياً    

وس   ي بعد التعرض لمرض فري
بروتوكوالت العالج الوقا�أ الملحق ٩. 

ية  نقص المناعة البرسش   

بروتوكوالت لمنع الحمل التداركي  الملحق ١0. 

الشهادات الطبية  الملحق ١١. 

اتفاقية حقوق الطفل  الملحق ١٢. 



الملحـقات٧٨

الملحق ١. مواد مرجعية إضافية

معلومات عامة

ن باالأمم . منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي ي
و�ن لك�ت  التدب�ي العالجي الرسيري لالغتصاب، برنامج التعلم االإ

المتحدة، صندوق االأمم المتحدة للسكان. 2009.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/

 
: تقليل المخاطر، تعزيز الصمود ومساعدة االنتعاش.  ي

نسا�ن ي العمل االإ
مبادئ توجيهية لدمج تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ن

ن الوكاالت. 2015. كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت
iasc_gender_based_violence__2015/https://interagencystandingcommittee.org/system/files

guidelines.pdf

نقاذ الدولية وUCLA. 2008. )أسطوانة مدمجة( : أداة الوسائط المتعددة. لجنة االإ دارة الرسيرية لالعتداء الجن�ي االإ
https://www.dropbox.com/sh/tb6mln0t2b5cd7z/ أو /http://iawg.net/ccsas

AAAYQHq26T5KOyf1lIkqRBRva
/http://iawg.net/ccsas/ccsas-resources :و

يك الحميم، أو العنف القائم عىل النوع االجتماعي. كتيب العيادة – نسخة اختبار عىل أرض  الرعاية الصحية للنساء المعرضات لعنف الرسش
 الواقع. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2014.

)/http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en(

يك الحميم، والعنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد النساء. المبادئ التوجيهية الرسيرية والسياسات لمنظمة  االستجابة لعنف الرسش
 الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية. 2013.

 )/en/9789241548595/http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence(

ي البلدان النامية. اتحاد تنظيم 
ن استجابة القطاع الصحي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي. دليل مرجعي لمقدمي الرعاية الصحية �ن تحس�ي

.IPPF / WHR. 2010 ي االأرسة/ منطقة نصف الكرة االأرضية الغر�ب
pdf.]1[GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL/2010/http/new.paho.org/hq/dmdocuments أو 

http://www.ippf.org/europe/our-work/what-we-do/gender/health-care -initiatives

دين داخلياً: مبادئ توجيهية للوقاية  ن والعائدين والمرسش العنف القائم عىل النوع االجتماعي، والقائم عىل النوع االجتماعي، ضد الالجئ�ي
ن باالأمم المتحدة. 2003. واالستجابة. جنيف، المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي

.)html.3f696bcc4/http://www.unhcr.org(

عي لرعاية ضحايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2003. مبادئ توجيهية للطب الرسش
/http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en

ي حاالت 
ن عىل الوقاية والتصدي للعنف الجن�ي �ن ك�ي نسانية: ال�ت ي االأوضاع االإ

المبادئ التوجيهية لتدخالت العنف القائم عىل الجنس �ن
ن الوكاالت. 2005. كة ب�ي الطوارئ. اللجنة الدائمة المش�ت

ية، إلخ. ن نجل�ي راجع الموقع GBVAoR: http://gbvaor.net/tools-resources/ للموارد باللغة العربية واالإ
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معلومات عن التنسيق بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي

/GBVAoR( http://gbvaor.net/tools-resources( نطاق المسؤولية بشأن العنف القائم عىل الجنس
.2010 .GBVAoR .نسانية ي االأوضاع االإ

ي العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ن
كتيب لتنسيق التدخالت �ن

ها. ية وغ�ي ن نجل�ي راجع الموقع: http://gbvaor.net/tools-resources/ للموارد باللغات العربية واالإ

ن المنظمات للعنف  ك ب�ي إنشاء إجراءات العمليات القياسية للعنف الجن�ي )SOPs(، الوقاية واالستجابة متعددة القطاعات، والمش�ت
/03/2015/3/http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites  .2008 IASC .نسانية ي االأوضاع االإ

الجن�ي �ن
pdf.2005-Gender-Based-Violence-Resource-Tools

.2010 PPTs (. GBVAoR ي تقديم الخدمات
حزمة ورشة عمل إجراءات العمليات القياسية )SOPs( )دليل لموفر والمشارك �ن
/http://gbvaor.net/resources/gbv-sop-workshop-manual

/http://gbvaor.net/resources/gbv-sop-ppts
/http://gbvaor.net/resources/sop-training-workshop-participants-manual

.2011 . وع السف�ي نسانية. مرسش ي مجال االستجابة االإ
ي والمعاي�ي الدنيا �ن

نسا�ن الميثاق االإ
/http://www.sphereproject.org/handbook

معلومات عن االأخالقيات

ي حاالت الطوارئ. 
التوصيات االأخالقية والسالمة لمنظمة الصحة العالمية، لبحث وتوثيق ورصد العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ن

منظمة الصحة العالمية. 2007.
)http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/(

ىلي ضد المرأة. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2001.
ن وضع المرأة أوالً: التوصيات االأخالقية والسالمة لالأبحاث حول العنف الم�ن

)http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/who_fch_gwh_01.1/en/(

معلومات عن إدارة بيانات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

)GBVIMS(: http://www.gbvims.com/resources/ نظام إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتماعي

 تقارير وتحليل البيانات حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي من البلدان المتأثرة بالراعات. »افعل وال تفعل«. عمل االأمم المتحدة.
2008. http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1282164733.pdf أو http://www.

stoprapenow.org/key-documents/index/؟t=10&p=2

ي حاالت الطوارئ. عمل االأمم المتحدة.
 ملخص التوصيات االأخالقية والسالمة لبحث وتوثيق ورصد العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ن

.2007 
 http://gbvaor.net/resources/summary-ethical-safety-recommendations-researching-

documenting-monitoring-sexual-violence-emergencies-stop-rape2007-/

نجابية معلومات عن الصحة االإ

ن  ي حاالت االأزمات: وحدة التعلم عن بعد. مفوضية الالجئ�ي
نجابية �ن ]الحد االأد�ن من مجموعة الخدمات االأولية )MISP( للصحة االإ

 النسائية. منقحة عام 2011.
20%04.20rev%20sheet%20cheat%20sheet/MISP%http://misp.iawg.net/archive/pdf/cheat
20%20IAWG%-20%20Sheet%20Advocacy%pdf and http://iawg.net/resources/MISP.2010

pdf.20Nov09%FINAL
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ن الوكاالت. جنيف ك ب�ي ي المش�ت
: الدليل الميدا�ن ن ي حاالت الالجئ�ي

نجابية �ن ١٩٩٩ الصحة االإ
http://www.unhcr.org/3bc6ed6fa.html

ن  ك ب�ي . الفريق المش�ت ي
نسانية. مراجعة للوضع الميدا�ن ي االأوضاع االإ

نجابية �ن ي بالصحة االإ
ن الوكاالت، المع�ن ك ب�ي ي المش�ت

الدليل الميدا�ن
ي االأزمات. 

نجابية �ن ي بالصحة االإ
الوكاالت المع�ن

 .http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual/en/ 

نجابية. صندوق االأمم المتحدة للسكان. 2010. ي خدمة الصحة الجنسية واالإ
التصدي للعنف ضد النساء والفتيات �ن

http://www.unfpa.org/publications/addressing-violence-against-women-and-girls-sexual-and-
reproductive-health-services

معلومات عن الصحة العقلية

 .IASC 2007 .ي حاالت الطوارئ
ن الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النف�ي �ن كة ما ب�ي المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المش�ت

 راجع الموقع:
ها. ية وغ�ي ن نجل�ي GBVAoR site: http://gbvaor.net/tools-resources/ لموارد باللغة العربية واالإ

ن للضغوطات المتطرفة. جنيف. منظمة الصحة  ي حاالت الطوارئ: الجوانب النفسية واالجتماعية لصحة السكان المعرض�ي
الصحة النفسية �ن

العالمية. 2003.

)http://www.who.int/hac/techguidance/pht/8656.pdf(
الصحة النفسية والدعم النف�ي بالراعات المتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي:

المبادئ والتدخالت. الملخص. منظمة الصحة العالمية. 2012.
)http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr18_12/en/(

. منظمة الصحة العالمية. 2011. ن ن الميداني�ي سعافات النفسية االأولية: دليل للعامل�ي االإ
http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/

ي تنتقل باالتصال الجنسي
معلومات عن االأمراض ال�ت

دارة االأمراض المنقولة جنسياً. طبعة منقحة. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2003. المبادئ التوجيهية الإ
)WHO / RHR / 01.10 ( )http://www.who.int/hiv/pub/sti/pub6/en/ أو http://www.who.int/

reproductive-health/publications(.

المبادئ التوجيهية االأخرى لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة باالأمراض المنقولة جنسياً:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/en/

معلومات عن وسائل منع الحمل التداركي

 .)ICEC( إرشادات التسليم الطبية والخدمية. الطبعة الثالثة. االتحاد الدوىلي لوسائل منع الحمل التداركي : حبوب منع الحمل التداركي
واشنطن العاصمة. 2012.

http://www.cecinfo.org/publications-and-resources/icec-publications/

. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2004. ي
توصيات للممارسة، تم اختيارها الستخدام وسائل منع الحمل. االإصدار الثا�ن

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241562846index/en/
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ية وس نقص المناعة البرسش معلومات عن العالج ما بعد التعرض لعدوى فري

ية.  وس نقص المناعة البرسش صابة بف�ي وسات الرجعية، لعالج ومنع االإ المبادئ التوجيهية الموحّدة بشأن استخدام أدوية المضادات للف�ي
توصيات لنهج الصحة العامة. منظمة الصحة العالمية. 2013.

)http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/ أو http://www.who.int/hiv/pub/en/( 

ية. الملخص التنفيذي. منظمة الصحة العالمية. 2014. وس نقص المناعة البرسش التحديث العالمي عىل استجابة القطاع الصحي لف�ي
 http://www.who.int/hiv/pub/progressreports/update-2014executive-summary/en/

ي 
ي B، التهاب الكبد الوبا�أ

ي اللتهاب الكبد الوبا�أ
دارة التعرض المه�ن تحديث المبادئ التوجيهية للواليات المتحدة لخدمات الصحة العامة الإ

 ،)11-RR( 50 .2001 .ية وتوصيات للوقاية بعد التعرض. معدالت االعتالل والوفيات التقرير االأسبوعي وس نقص المناعة البرسش C، وف�ي
.)htm.http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5011a1(  صفحة ٤٥-٥٢ ،C الملحق

معلومات عن سياسات الدول حول االإجهاض

سياسات االإجهاض: استعراض عالمي. نيويورك. إدارة االأمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية. شعبة السكان. 2001.
.)http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm(

ي توف�ي الرعاية لالإجهاض االآمن، ووسائل منع الحمل بعد االإجهاض. جنيف، منظمة الصحة العالمية. 2015. 
ن �ن ن الصحي�ي أدوار العامل�ي

/http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/en

رشادات التقنية والسياسات عىل النظم الصحية. جنيف، منظمة الصحة العالمية. 2015. االإجهاض االآمن: االإ
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/en/

معلومات عن الحماية

. ن الوكاالت المعنية بالحماية من االستغالل الجن�ي واالعتداء الجن�ي كة ب�ي أنشطة فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة المش�ت
 http://www.pseataskforce.org/

ن باالأمم المتحدة لحماية النساء والفتيات. دليل المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي
 UNHCR. 2008. http://www.refworld.org/docid/47cfc2962.html

ي عالم غ�ي آمن: العنف ضد المرأة - حقائق وأرقام وتحليل. فالشوفا  M ،Vlachovà. وبايسون  Biason، مركز جنيف للرقابة 
المرأة �ن

الديمقراطية عىل القوات المسلحة 2005.
DCAF http://www.dcaf.ch/Publications/Women-in-an-Insecure-World

معلومات عن الحقوق

اتفاقية حقوق الطفل. نيويورك. االأمم المتحدة. ١٩٨٩.
http://www.unicef.org/crc/files/ أو http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx(

.)Rights_overview.pdf

ن ضد المرأة. نيويورك. االأمم المتحدة. ١٩٧٩. اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
http://www.ohchr.org/en/ أو http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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 .)13/2003 / ST / SGB( ن العام لالأمم المتحدة بشأن التداب�ي الخاصة للحماية من االستغالل الجن�ي واالعتداء الجن�ي ة االأم�ي نرسش
pdf.13-2003-ST-SGB/01/2015/https://oios.un.org/resources  .ن العام. االأمم المتحدة. ٢٠٠٣ ة االأم�ي نرسش

المواد التدريبية للعنف الجنسي

ن الوكاالت  كة ب�ي ي حاالت الطوارئ. الفريق العامل الفرعي للجنة الدائمة المش�ت
ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ن حزمة رعاية الناج�ي

.2010 . ي بدعم من منطقة المسؤولية للعنف الجن�ي
نسا�ن ي العمل االإ

)IASC( عىل الجنس �ن
ن http://www.gbvims.com/resources/: موارد إضافية: رعاية الناج�ي

نقاذ الدولية و.UCLA  2008 )أسطوانة مدمجة( : أداة الوسائط المتعددة. لجنة االإ دارة الرسيرية لالعتداء الجن�ي االإ
http://iawg.net/ccsas/ أو https://www.dropbox.com/sh/tb6mln0t2b5cd7z/
AAAYQHq26T5KOyf1lIkqRBRva ، و: http://iawg.net/ccsas/ccsas-resources/

، صندوق االأمم  ن . منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي ي
و�ن لك�ت دارة الرسيرية لالغتصاب. برنامج التعلم االإ االإ

المتحدة للسكان. 2009.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/

ي اتصال مبارسش بالفئة المستهدفة. وكالة 
ن الذين هم �ن ن من العنف القائم عىل النوع االجتماعي. دليل التدريب الموظف�ي العمل مع الناج�ي

ق االأد�ن )االأونروا( االأمم المتحدة. 2012. ي الرسش
ن �ن ن الفلسطيني�ي غوث وتشغيل الالجئ�ي

http://www.unrwa.org/userfiles/2012061162152.pdf

ن  ي حاالت االأزمات: وحدة التعلم عن بعد. مفوضية شئون الالجئ�ي
نجابية �ن الحد االأد�ن من جزمة الخدمات االأولية )MISP( للصحة االإ

النسائية. نسخة منقحة عام 2011.
http://misp.iawg.net/ أو http://www.iawg.net/resources/MISP2011.pdf

معلومات محددة بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي واالأطفال

نقاذ الدولية. . لجنة االإ ن للعنف الجن�ي . شبكة المستجيب�ي ن رعاية االأطفال الناج�ي
http://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/#CCSTrainingMaterials

نقاذ الدولية.  2015. . التدريب. اليونيسيف ولجنة االإ ن رعاية االأطفال الناج�ي
http://gbvaor.net/resources/caring-child-survivors-training/

نقاذ الدولية. 2010. . اليونيسيف ولجنة االإ ن من االعتداء الجن�ي رعاية االأطفال الناج�ي
http://gbvaor.net/resources/caring-child-survivors-sexual-abuse2012-/

ن إدارة الحالة، التدخالت الصحية  نسانية. استعراض الممارسات الواعدة لتحس�ي ي االأوضاع االإ
ن من االعتداء الجن�ي �ن رعاية االأطفال الناج�ي

نقاذ الدولية. 2011. . اليونيسيف ولجنة االإ ن من االعتداء الجن�ي العقلية والنفسية، الرعاية الرسيرية لالأطفال الناج�ي
)http://gbvaor.net/resources/caring-child-survivors-sexual-abuse-humanitarian-settings/(



٨٣ الملحـقات

نسان الملحق ٢. العنف القائم عىل النوع االجتماعي وحقوق االإ
نسان. من  ي المواثيق الدولية لحقوق االإ

نسان، المنصوص عليها �ن أعمال العنف القائم عىل النوع االجتماعي تنتهك عددا من مبادئ حقوق االإ
ن أمور أخرى، تشمل هذه الحقوق: ب�ي

ي الحياة والحرية واالأمان.	 
حق الفرد �ن

ي التمتــع بأعــىل مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة: الناجــون مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي 	 
الحــق �ن

دارة االآثــار الجســدية  نجابيــة الإ ي ذلــك الرعايــة الصحيــة االإ
ي الحصــول عــىل خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة، بمــا �ن

لديهــم الحــق �ن
ي ذلــك الوقايــة وإدارة الحمــل واالأمــراض المنقولــة جنســياً. مــن االأهميــة بمــكان أن تعمــل الخدمــات 

والنفســية للحــادث، بمــا �ن
. ن الصحيــة بــأي شــكل مــن االأشــكال عــىل “إعــادة صدمــة الحــادث” للناجــ�ي

ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي تّلقــي العــالج الــذي يتفــق مــع 	  نســانية: يجــب عــىل الناجــ�ي ي الكرامــة االإ
الحــق �ن

ي الحصــول 
، توفــ�ي المســاواة �ن ، كحــد أد�ن ي

ي ســياق الخدمــات الصحيــة، فهــذا يعــ�ن
. �ن ام المســتحق لهــم كبــرسش الكرامــة واالحــ�ت

عــىل الرعايــة الطبيــة الجيــدة، ضمــان خصوصيــة المــر�ن ورسيــة المعلومــات الطبيــة الخاصــة بهــم، إبــالغ المــر�ن والحصــول 
، توفــ�ي البيئــة الرسيريــة االآمنــة. عــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي توفــ�ي الخدمــات الصحيــة  ي عــىل موافقتهــم قبــل أي تدّخــل طــ�ب

، أو بلغــة يفهمهــا هــو/ تفهمهــا هــي. ن باللغــة االأم للناجــ�ي

ن 	  ن والسياســات والممارســات المتعلقــة بالحصــول عــىل خدمــات ال ينبغــي أن تنطــوي عــىل تميــ�ي : القوانــ�ي ن ي عــدم التميــري
الحــق �ن

ي ذلــك العــرق أو الجنــس أو اللــون أو 
ن مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي عــىل أي أســاس، بمــا �ن ضــد أحــد الناجــ�ي

االأصــل القومــي أو االجتماعــي. عــىل ســبيل المثــال، يجــب عــىل مقدمــي الرعايــة أن ال يحرمــوا امــرأة مــن الخدمــات الأنهــا تنتمــي 
إىل مجموعــة عرقيــة معينــة.

ن الإجــراء أي فحــص أو عــالج 	  : يجــب عــىل مقدمــي الرعايــة الطبيــة عــدم إجبــار أو الضغــط عــىل الناجــ�ي ي تقريــر المصــري
الحــق �ن

( هــي قــرارات  ضــد إرادتهــم. القــرارات حــول تلقــي الرعايــة الصحيــة والعــالج )عــىل ســبيل المثــال وســائل منــع الحمــل التــداركي
ــة المعلومــات  وري أن تتلقــى الناجي ي هــذا الســياق، مــن الــرن

ن أنفســهم. �ن ــل الناجــ�ي شــخصية، ال يمكــن أن تتــم إال مــن قب
ن  ي أن يقــرروا مــا إذا كانــوا يريــدون أن يكونــوا مصحوبــ�ي

ن أيضــاً الحــق �ن المناســبة للســماح لهــا باتخــاذ خيــارات مدروســة. للناجــ�ي
بآخريــن عنــد تلقــي المعلومــات، وعنــد الفحــص أو الحصــول عــىل الخدمــات االأخــرى، ومــن هــم هــؤالء. هــذه الخيــارات يجــب 

م مــن قبــل مقــدم الرعايــة الصحيــة. أن تحــ�ت

ود بالمعلومــات: ينبغــي تقديــم معلومــات إىل كل مراجــع بطريقــة فرديــة. عــىل ســبيل المثــال، إذا كانــت هنالــك 	  ن ي الــرت
الحــق �ن

امــرأة حامــل نتيجــة االغتصــاب، فيجــب عــىل مقــدم الرعايــة الصحيــة أن يناقــش معهــا جميــع الخيــارات القانونيــة المتاحــة لهــا 
)مثــل االإجهــاض، االحتفــاظ بالطفــل، ...(. يجــب تقديــم مجموعــة كاملــة مــن الخيــارات بغــض النظــر عــن المعتقــدات الفرديــة 

. لمقدمــي الرعايــة الصحيــة، بحيــث يكــون الناجــي قــادراً عــىل اتخــاذ قــرار مســتن�ي

ــي. 	  ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ن م ــ�ي ــة للناج ــان الخصوصي ــروف لضم ــة الظ ــب تهيئ ــة: يج ي الخصوصي
ــق �ن الح

ورة مــن أجــل تقديــم الرعايــة  بخــالف الفــرد المرافــق للناجيــة، بنــاء عــىل طلبهــا، فــإن االأشــخاص الذيــن يمثــل وجودهــم �ن
. ي ــن خــالل الفحــص والعــالج الطــ�ب ــوا موجودي ــة هــم فقــط مــن يجــب أن يكون الطبي

ن رسيــة وخاصــة، حــ�ت مــن 	  ي الرسيــة: يجــب أن تبقــى جميــع المعلومــات الطبيــة والحالــة الصحيــة المتعلقــة بالناجــ�ي
الحــق �ن

ي  ــاج الفحــص الطــ�ب أفــراد أرسهــم. قــد يكشــف موظفــو الصحــة معلومــات عــن صحــة الناجــي فقــط لالأشــخاص الذيــن يحت
. ن والعــالج مشــاركتهم، وبموافقــة �يحــة مــن الناجــ�ي

ي عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.	 
الحق �ن

، وتكوين الجمعيات.	  ي حرية التنقل والرأي والتعبري
الحق �ن

ي الحصــول عــىل حقــوق متســاوية لــدى عقــد الــزواج وخــالل مرحلــة 	 
ي عقــد الــزواج بموافقــة حــرة وكاملــة، والحــق �ن

الحــق �ن
الــزواج ولــدى انحاللــه.

ي التعليم والضمان االجتماعي والتنمية الشخصية.	 
الحق �ن

ي الحصــول عــىل الخدمــات العامــة والعمــل واالأجــر المتســاوي 	 
ي المشــاركة الثقافيــة والسياســية والعامــة، والمســاواة �ن

الحــق �ن
. للعمل



الملحـقات٨٤

ي البيئات 
الملحق ٣. الحد االأد�ن من الرعاية لضحايا االغتصاب �ن

منخفضة الموارد

الحد االأد�ن من الفحوصات

ي 
ن وموضح �ن ة من الناجي. ينبغي أن يكون الفحص رحيماً، رسياً، كامالً، كما هو مب�ي ي إال بموافقة مستن�ي ال ينبغي أن يتم إجراء فحص ط�ب

الخطوة ٤.

الحد االأد�ن من العالج 

نسانية والرسية عىل النحو التاىلي )راجع الخطوة ٥(: توفري المعاملة االإ
ي تهدد الحياة.	 

المعالجة واالإحالة للمضاعفات ال�ت

ي الأنواع العدوى المنقولة جنسياً.	 
العالج أو العالج الوقا�أ

 	.)PEP(ي بعد التعرض
ية: العالج الوقا�أ وس نقص المناعة البرسش الوقاية من انتقال ف�ي

 	.)EC( منع الحمل: وسائل منع الحمل التداركي

العناية بالجروح.	 

الوقاية من الكزاز.	 

تقديم المشورة الداعمة.	 

 	. رشاد النف�ي االإحالة إىل الدعم االجتماعي وخدمات االإ

قوائم التدقيق

ن من االغتصاب. ، لتكون قادرة عىل توفري الرعاية للناج�ي ي المواد الالزمة عىل مستوى المنشأة الطبية الخاصة �ب

عدادات ذات الموارد المحدودة. الحد االأد�ن من المتطلبات. ١. قائمة االإ
عدادات المتقدمة.  ٢. قائمة االإ



٨٥ الملحـقات

عدادات ذات الموارد المحدودة. الحد االأد�ن من المتطلبات. ١. قائمة االإ

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة طبية 
متوفرة �ن

 قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

وتوكول١. الرب

ي مكتوب بلغة مزود الخدمة الطبية )العربية( بروتوكول ط�ب

الموظفون٢.

 ) ن ي مجال الرعاية الصحية )محلي�ي
ن �ن ن مدرب�ي افي�ي اح�ت

)مستعدين عىل مدار ٢٤ يومياً(

ي 
وجود عاملة صحية أو مرافقة »تتحدث نفس اللغة« �ن

الغرفة أثناء معاينة. 

عدادات ٣. االأثاث/االإ

غرفة )خاصة، هادئة، يمكن الوصول إليها، مع إمكانية 
الوصول إىل المرحاض(.

طاولة للمعاينة

ضوء، يفضل أن يكون ثابتاً )الشعلة قد تهدد االأطفال(

إمكانية الوصول إىل إناء التعقيم لتعقيم المعدات

مقاييس الوزن والطول لالأطفال

يداع وتخزين السجالت الرسية مكان مقفل آمن الإ

مدادات٤. االإ

المنظار

مدادات لالحتياطات العالمية )قفازات، صندوق للتخلص  االإ
االآمن من المواد الملوثة والحادة، صابون(

نعاش لردود الفعل ذات الحساسية أجهزة االإ

أدوات معقمة طبياً )مجموعة( لعالج التمزقات ومواد خياطة

بر والمحاقن االإ

ثوب من القماش، أو ورقة لتغطية الناجي خالل المعاينة

مدادات الصحية )الفوط الصحية أو المالبس المحلية( االإ

اختبارات الحمل

االأدوية٥.

وتوكول لعالج االأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً لل�ب

وس نقص المناعة  ي ما بعد التعرض )PEP( لف�ي
للعالج الوقا�أ

وتوكول ية، وفقاً لل�ب البرسش



الملحـقات٨6

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة طبية 
متوفرة �ن

 قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

، و/أو اللولب النحاسي داخل  حبوب منع الحمل التداركي
وتوكول الرحم )اللولب(، وفقاً لل�ب

ذيفان الكزاز

مسكنات االألم )مثل الباراسيتامول(

مخدر موضعي للخياطة

المضادات الحيوية لعالج الجروح

دارية 6. مدادات االإ االإ

ي مع الصور التوضيحية ي الط�ب
الرسم البيا�ن

استمارات الموافقة

كتيبات المعلومات للحصول عىل الرعاية بعد االغتصاب 
) ن )للناج�ي

٢. قائمة للبيئات ذات الموارد المتقدمة.

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة طبية 
متوفرة �ن

 قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

وتوكول١. الرب

ي مكتوب بلغة مزود الخدمة الطبية )العربية( بروتوكول ط�ب

الموظفون٢.

 ) ن ي مجال الرعاية الصحية )محلي�ي
ن �ن ن مدرب�ي افي�ي اح�ت

)مستعدين عىل مدار ٢٤ يومياً(

ي الغرفة 
وجود عاملة صحية أو مرافقة »تتحدث نفس اللغة« �ن

أثناء معاينة. 

عدادات ٣. االأثاث/االإ

غرفة )خاصة، هادئة، يمكن الوصول إليها، مع إمكانية الوصول 
إىل المرحاض(.

طاولة للمعاينة

ضوء، يفضل أن يكون ثابتاً )الشعلة قد تهدد االأطفال(

ة )أو منظار القولون( عدسة مك�ب

إمكانية الوصول إىل إناء التعقيم لتعقيم المعدات

ي مختص
إمكانية الوصول إىل منشآت المخابر/المجهر/تق�ن

مقاييس الوزن والطول لالأطفال

يداع وتخزين السجالت الرسية مكان مقفل آمن الإ



٨٧ الملحـقات

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة طبية 
متوفرة �ن

 قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

مدادات٤. االإ

عي، وتشمل: عدة لجمع أدلة الطب الرسش

مشط لجمع االأجسام الغريبة من شعر العانة

إبر ومحاقن/أنبوب لجمع الدم

ائح زجاجية لتحض�ي لفحص السائل المنوي رسش

ية لنقل المسحات أوعية مخ�ب

أكياس ورقية لجمع االأدلة

ي لختم وتصنيف االأوعية واالأكياس
يط ور�ت رسش

 مسحات ذات رؤوس قطنية/قضبان رفيعة/شاش
لجمع االأدلة

مجموعة من مالبس التبديل

يط القياس، لقياس حجم الكدمات والتمزقات إلخ… رسش

المنظار

مدادات لالحتياطات العالمية )قفازات، صندوق للتخلص  االإ
االآمن من المواد الملوثة والحادة، صابون( 

نعاش لردود الفعل ذات الحساسية أجهزة االإ

أدوات معقمة طبياً )مجموعة( لعالج التمزقات ومواد خياطة

بر والمحاقن االإ

ثوب من القماش، أو ورقة لتغطية الناجي خالل المعاينة

مدادات الصحية )الفوط الصحية أو المالبس المحلية( االإ

اختبارات الحمل

االأدوية٥.

وتوكول لعالج االأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً لل�ب

وس نقص المناعة  ي ما بعد التعرض )PEP( لف�ي
للعالج الوقا�أ

وتوكول ية، وفقاً لل�ب البرسش

ُ الَمناِعيُّ للُكزاز ن الغلوبول�ي

B ي
لقاح اللتهاب الكبد الوبا�أ

، و/أو اللولب النحاسي داخل  حبوب منع الحمل التداركي
وتوكول الرحم )اللولب(، وفقاً لل�ب

ذيفان الكزاز

مسكنات االألم )مثل الباراسيتامول(

مضاد القلق

مسّكن لالأطفال
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اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

 �ن
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ن

الطبية لدي، ولكن 
االأموال متوفرة لذلك ومن 
المخطط أن تكون متوفرة 
ي غضون )حدد التاريخ(

�ن

ي منشأة طبية 
متوفرة �ن

 قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الحي:

مخدر موضعي للخياطة

المضادات الحيوية لعالج الجروح

دارية 6. مدادات االإ االإ

ي مع الصور التوضيحية ي الط�ب
الرسم البيا�ن

استمارات الموافقة

كتيبات المعلومات للحصول عىل الرعاية بعد االغتصاب 
) ن )للناج�ي
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الملحق ٤. نموذج من استمارة الموافقة

مالحظات عىل استكمال نموذج الموافقة

ة” الأن المتوقع أن  عي. وغالبا ما تسمى الموافقة “الموافقة المستن�ي ي ممارسة الطب الرسش
الموافقة عىل إجراء الفحص هي القضية المركزية �ن

، إذا كان الناجي تحت ١٨ سنة(، سوف يحصل عىل معلومات حول كافة القضايا ذات الصلة،  الناجي )أو والدها/ والده )الوالدين(، أو الو�ي
ي ذلك الوقت.

ي اتخاذ قرار حول ما هو االأفضل بالنسبة لها/ له �ن
لمساعدة الناجي �ن

من المهم التأكد من أن الناجي يدرك بأن موافقته/ موافقتها، أو عدم الموافقة عىل أي جانب من جوانب الفحص لن يؤثر عىل 
حصوله عىل العالج والرعاية.

يجب عىل مقدم الرعاية الصحية توف�ي المعلومات بلغة تفهم بسهولة من قبل الناجي أو والدها/ والده )الوالدين( أو الو�ي لضمان أنه/ 
أنها تتفهم: 

عىل ماذا ستنطوي عملية أخذ التاريخ.	 

ي سيتم طرحها والسبب وراء هذه االأسئلة.	 
نوع االأسئلة ال�ت

 	. ي
عىل ماذا سينطوي الفحص البد�ن

عىل ماذا سينطوي فحص الحوض.	 

ي خصوصية وبطريقة كريمة.	 
ي ذلك فحص الحوض، ستجرى �ن

، بما �ن ي
الفحص البد�ن

أنه خالل جزء من الفحص الرسيري، فإن الناجي سوف يستلقي عىل االأريكة الإجراء الفحص.	 

بأن مقدم الرعاية الصحية سوف يكون بحاجة للمسها الإجراء الفحوصات الطبية وفحص الحوض.	 

أن فحــص االأعضــاء التناســلية ســيتطلب مــن الناجيــة اتخــاذ وضعيــة، بحيــث يمكــن النظــر الأعضائهــا التناســلية عــىل نحــو كاف 	 
ضــاءة الصحيحــة. مــع االإ

ي الخضوع له.	 
أنها يمكن أن ترفض أي جانب من جوانب الفحص ال ترغب �ن

أن جمــع العينــات )عنــد الحاجــة( ينطــوي عــىل لمــس الجســم وفتحــات الجســم باســتخدام مســحات، وجمــع مــواد الجســم 	 
فــرازات التناســلية، الــدم والبــول واللعــاب. مثــل شــعر الــرأس، شــعر العانــة، االإ

ي 	 
عــي الــ�ت إذا كان ذلــك ممكنــا )انظــر الخطــوة ٣(: أن المالبــس قــد يتــم جمعهــا. وأن هــذه ليســت كل نتائــج تحاليــل الطــب الرسش

قــد تتــاح للناجيــة وال الســبب وراء ذلــك.

بأنــه ســوف يطلــب منهــا التوقيــع عــىل اســتمارة، ممــا يــدل عــىل أنهــا قــد تــم تزويدهــا بالمعلومــات والوثائــق حــول ماهيــة 	 
ي وافقــت عليهــا.

االإجــراءات الــ�ت



الملحـقات٩0

ة نموذج: الموافقة المستنري

ي مكان مغلق وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ن

 : ي اسم المرفق الط�ب

مالحظة للعامل الصحي:
ح بوضوح ما هي  ينبغي قراءة هذا النموذج للناجي )أو الو�ي عليها/ عليه، أو وىلي االأمر إذا كان الناجي تحت ١٨ سنة( بلغته/ لغتها االأم. ارسش
ح أنه/ إنها يمكن أن تختار )أو ال( أي من البنود المدرجة. أُحصل عىل التوقيع  .. إلخ، بما يتضمن رسش ي االإجراءات الالزمة الإجراء الفحص الط�ب

بهام مع توقيع الشهود. أو بصمة االإ

ي أي وقت، ويمكن ملء استمارة جديدة.
الناجي يمكنه أن يغ�ي رأيه/ رأيها �ن

أنا

ك أية مربعات فارغة(: ي المربع المناسب؛ ال ت�ت
ذن للمرفق الصحي المذكور اسمه بالقيام بما يىلي )ضع عالمة �ن )أكتب ْاسم الناجي( ، االإ

النعم

القيام بمعاينة طبية

إجراء المعاينة الحوضية

إجراء الفحص بالمنظار )إذا كانت ثمة حاجة فورية إىل إجرائه( 

 إذا كان ذلك ممكناً )انظر الخطوة ٣(:

ــا أو  ــعر، بقاي ــيط الش ــس، تمش ــع الملب ــم، جم ي الجس
ــوائل �ن ــات الس ــل عين ــة، مث ــع االأدل اجم
ــدم.  ــن ال ــة م ــر وعين ــات االأظاف قصاص



ي الخضوع إليه.
ي ال أرغب �ن

ي أي وقت شئت، أي جانب من جوانب الفحص، ال�ت
ي يمكن أن أرفض �ن

أفهم أن�ن

توقيع أو بصمة إبهام الناجي:
)أو توقيع بصمة إصبع وىلي االأمر/ أو الو�ي إذا كان الناجي تحت سن ١٨ سنة(.

التاريخ:

توقيع أو بصمة الشهود: 



٩١ الملحـقات

الملحق ٥. نموذج من استمارة الفحص وأخذ التاريخ

ن من االغتصاب نموذج: استمارة الفحص وأخذ التاريخ- للناج�ي

ي مكان مغلق وآمن(
)ّ�ي – تحفظ �ن

رمز المريض:

المعلومات العامة                                                                   .١

كنية أو رمز المريض:االسم االأول

العنوان الحاىلي

تاريخ الميالد )يوم – شهر - سنة(العمرالجنس

ي حضور كل منتاريخ/زمن الفحص
�ن

. ي حالة وجود طفل )إن وجد(: اسم المدرسة، اسم وىلي االأمر أو الوصي
�ن

الحادث  .٢

 زمن وقوع الحادث: تاريخ الحادث )يوم – شهر - سنة(

 وصف الحادث )وصف الناجي(:

صف نوع وموقع االعتداء عىل الجسمالنعمالعنف الجسدي

ب، عّض، سحب، شعر،   النوع )�ن
الخ( 

استخدام القيود

استخدام السالح )أسلحة(

وجود مخدرات/ كحول

يالج ج، نوع االأداة(غري مؤكدالنعماالإ )عن طريق الفم، المهبل، الرسش

قضيب

 إصبع 

أخرى )الوصف(

ها(غري مؤكدالنعم ج، وغري الموقع )عن طريق الفم، المهبل، الرسش

القذف

استخدام واق ذكري

إذا كان الناجــي طفــلً، اســأل عــن: هــل حــدث هــذا مــْن قبــل؟ مــىت كانــت المــرة االأوىل؟ منــذ مــىت كان يحــدث ذلــك؟ مْنفعــل هــذا؟ هــل الشــخص الــذي فعــل 
ز، علمــات عــىل وجــود  ّ ، عــ� البــول، ألــم أثنــاء التــ�ب ي

يــف مــن المهبــل أو المســتقيم، االألــم عنــد المــسش ن ذلــك الزال يشــكل تهديــدا؟ أيضــاً اســأل عــن ال�ن

إفــرازات، أي علمــة أو أعــراض أخــرى.



الملحـقات٩٢

ي
التاريخ المر�ن  .٣

النعمالنعمبعد الحادث، هل قام الناجي بأي من:

شطف )غسل( الفم؟ القيء؟

تغي�ي المالبس؟التبّول؟

ز؟ ّ االغتسال أو االستحمام؟الت�ب

استخدام حفاظ أو وسادة؟ تسويك )تنظيف( االأسنان؟ 

جابة بنعم يرجى ملء الجزء الوارد أدناه( استخدام موانع الحمل     نعم            ال        )إذا كانت االإ

التعقيماللولبحبوب

ي الذكريعن طريق الحقن
أخرىالوا�ت

تاريخ الحيض / الوالدة

ة )يوم – شهر - سنة( ة الحيض االأخ�ي ي وقت الحادث:   نعم              الف�ت
الحيض �ن

عدد أسابيع الحمل              أسبوع دليل عىل الحمل:  نعم             ال

تاريخ الوالدة 

)DNA ي حال تم أخذ عينات لتحليل الحمض النووي
تاريخ االتصال الجنسي بالتوافق )فقط �ن

ي غضون أسبوع قبل االعتداء 
اسم الشخص: التاريخ: آخر اتصال جن�ي بالتوافق �ن

المشاكل الصحية القائمة

الحساسية

الدواء الحاىلي

تم تلقيحه حالة التلقيح 
لــم يتــم 

تلقيحــه 
التعليقغري معروف

الكزاز

B ي
التهاب الكبد الوبا�أ

ية  وس نقص المناعة البرسش حالة ف�ي
يدز /االإ

غ�ي معروفمعروف



٩٣ الملحـقات

ي الفحص الط�ب  .٤

المظهر )المالبس، الشعر، إعاقة جسدية أو عقلية واضحة(

ها(  ، قلق، متعاون، مكتئب، وغ�ي الحالة النفسية )هادئ، يب�ي

مرحلة البلوغ )مرحلة ما قبل البلوغ، البلوغ، النضج(االرتفاعالوزن

درجة الحرارةمعدل التنفسضغط الدممعدل نبضات القلب

النتائج المادية
ِصــْف بشــكل منهجــي، وُقــْم بالرســم عــىل الصــور التوضيحيــة المرفقــة للجســم، المــكان المحــدد لــكل الجــروح والكدمــات، نمشــات، عالمــات، الــخ. 
هــا  ُقــْم بتوثيــق النــوع، الحجــم، اللــون، الشــكل والتفاصيــل االأخــرى. ُكــْن وصفيــاً، ال تفــرسِّ النتائــج. الحــظ وجــود كدمــات قديمــة، نــدوب أو غ�ي

صابــة. مــن عالمــات االإ

الفم واالأنفالرأس والوجه

الرقبةالعينان واالأذنان

 الظهرالصدر

االأردافالبطن

الساقان والقدمانالساعدان واليدان 

 



الملحـقات٩٤

ج  فحص االأعضاء التناسلية والرسش  .٥

جالشفران وغشاء البكارة الفرج / كيس الصفن الرسش

فحص المستقيم/المهبل باليدينعنق الرحمالمهبل / القضيب

، مقرفص( ي وضع المريض )مستلٍق، مستعرٍض، جانىب

جلفحص االأعضاء التناسلية لفحص الرسش

 
نتائج الفحص  .6

النتيجة تم فحصه / تم إرساله إىل المختربالنوع والموقع

ي تم جمعها )إن وجدت(
االأدلة ال�ت  .٧

تم جمعها بواسطة/بتاريختم إرسالها إىل ... / تم تخزينهاالنوع والموقع

 
ي تم وصفها 

العالجات ال�ت  .٨

النوع والتعليقاتالنعمالعالج

الوقاية من/ عالج االأمراض المنقولة جنسياً 

وسائل منع الحمل التداركي

عالج الجروح    

عالج الكزاز   

  B ي
لقاح التهاب الكبد الوبا�أ

ــة  ــص المناع وس نق ــ�ي ــرض لف ــد التع ي بع
ــا�أ ــالج الوق الع

)PEP( يــة البرسش

أخرى



٩٥ الملحـقات

حاالت، المتابعة  المشورة، االإ  .٩

الحالة النفسية العامة

طة، أوقد اتصلت بالفعل بخدمات الدعم المحلية )مثل الخدمات النفسية واالجتماعية، وما إىل ذلك(: الناجي يخطط لالتصال بالرسش

هل لدى الناجي مكان آمن للذهاب إليه

  نعم              ال

هل لديه أحد يرافقه / يرافقها

  نعم              ال

ي تم تقديمها: 
 المشورة ال�ت

االإحاالت 

 المتابعة المطلوبة

تاريخ زيارة المتابعة القادمة:

رمز مقدم الرعاية الصحية الذي يجري الفحص / المقابلة:

العنوان:

التوقيع:

التاريخ:



الملحـقات٩6

الملحق 6. الصور التوضيحية



٩٧ الملحـقات



الملحـقات٩٨



٩٩ الملحـقات



الملحـقات١00

عي - جمع وتخزين العينات  الملحق ٧. جمع أدلة الطب الرسش

: تذك�ي
ي معظــم البيئــات الطبيــة داخــل ســوريا، لــن يتــم جمــع االأدلــة الجنائيــة، الأنــه ال يمكــن تخزينهــا بشــكل صحيــح وتحليلهــا، و/ . ١

�ن
ي هــذا الوقــت.

ي المحكمــة �ن
أو لــن تكــون مقبولــة �ن

عي يمكن جمعها فقط إذا ..... ٢ أدلة الطب الرسش

> ي يقبــل فيهــا القانــون المحــىلي االأدلــة مــن< 72 	
ي االأماكــن الــ�ت

كان التوقيــت مناســباً )>72 ســاعة /< 72 ســاعة، �ن
عة( سا

                   و 
> هناك إمكانيات لتحليل العينات محلياً	

                   و 
> ة	 تم الحصول عىل الموافقة المستن�ي

                   و 
> ال يمكن الحفاظ عىل سلسلة االأدلة	

ي لن يتم استخدامها.
ي ال يمكن معالجتها، أو ال�ت

ال تقْم بجمع االأدلة ال�ت

. يصــف هــذا الملحــق أنواعــا مختلفــة مــن االأدلــة  ات لتحليــل االأدلــة الجنائيــة تختلــف إىل حــد كبــ�ي ي الخطــوة ٣، فقــدرات المختــ�ب
كمــا جــاء �ن

ن مختلفــة حــول  ــ�ي ــدان والمناطــق المختلفــة لديهــا قوان ــك. البل ــام بذل ــد االإجــراءات الرئيســية للقي ي يمكــن جمعهــا، وتحدي
ــ�ت ــة ال عي الرسش

ي مجــال الصحــة أن يّطلعــوا عــىل 
ن �ن ي الســياق الســوري، يجــب عــىل العاملــ�ي

االغتصــاب ومبــادئ توجيهيــة مختلفــة حــول مــا تقبلــه كأدلــة. �ن
وتوكــوالت والمصــادر المحليــة. ال�ب

ي ال يمكن معالجتها.
ال تقْم بجمع االأدلة ال�ت

؟ م�ت

ة  ي ويجــب أن يتــم تخزينهــا بطريقــة رسيــة وآمنــة. يجــب الحصــول عــىل موافقــة مســتن�ي ينبغــي جمــع االأدلــة الجنائيــة خــالل الفحــص الطــ�ب
مــن الناجيــة قبــل جمــع االأدلــة.

ي حاجــة إىل فهــم بالضبــط ماهيــة خياراتهــا، ومــا ينطــوي عليــه فحــص الطــب 
وال يكفــي أن تســأل مــا إذا كانــت الناجيــة تريــد محاكمــة. هــي �ن

عــي. مــا أن تتفهــم ذلــك تمامــا فيمكنهــا حينئــذ أن تقــرر مــا إذا كانــت ســتوقع عــىل اســتمارة الموافقــة. الرسش

ح كل مــا تفعلــه، ولمــاذا تريــد أن تفعــل ذلــك.  ي اأُنظــر الملحــق ٥(. ارسش قــم بإجــراء الفحــص بشــكل منهجــي، وفقــاً الســتمارة الفحــص الطــ�ب
ي القضيــة(.

ي قدمــاً �ن
فــراج عــن االأدلــة إال بموافقــة الناجــي )عندمــا يقــرر هــو/ هــي المــ�ن ال ينبغــي االإ



١0١ الملحـقات

ي يمكن جمعها كدليل؟
ما هي العينات ال�ت

صابــة: الصدمــات الجســدية و/ أو صدمــات االأعضــاء التناســلية يمكــن أن تكــون دليــالً عــىل اســتخدام القــوة، ويجــب 	  أدلــة االإ
ي الخطــوة االســتعراضية: التوثيــق( وتســجيلها عــىل الصــور التوضيحيــة.

توثيقهــا )أُنظــر الجــدول ١ �ن

مــكان 	  ي االإ
ثبــات أن القــوة البدنيــة تــم اســتخدامها. إذا لــم يكــن �ن المالبــس: المالبــس الممزقــة أو الملطخــة قــد تكــون مفيــدة الإ

جمــع المالبــس )عــىل ســبيل المثــال إذا لــم يكــن هنالــك مالبــس بديلــة( أوصــف حالتهــا.

ي الشعر قد تثبت قصة الناجي.	 
بة واالأوراق والعشب( عىل المالبس أو الجسم أو �ن المواد الغريبة )ال�ت

ــة والــرأس مــن الناجــي 	  الشــعر: يمكــن العثــور عــىل شــعر غريــب عــىل مالبــس أو جســم الناجــي. يمكــن التقــاط شــعر العان
ــة. للمقارن

ي هــذه 	 
اق �ن ج أو تجويــف الفــم، إذا تــم االخــ�ت الحيوانــات المنويــة والســائل المنــوي: يمكــن أن تؤخــذ مســحة مــن المهبــل، الــرسش

. ي
وســتا�ت ن ال�ب المواقــع، للبحــث عــن وجــود الحيوانــات المنويــة لتحليــل حمــض الفوســفات�ي

ي موقــع 	 
تحليــل الحمــض النــووي، حيثمــا كان ذلــك متاحــاً، فيمكــن أن يتــم عــىل المــواد الموجــودة عــىل جســم الناجــي أو �ن

ي قــد تكــون مختلطــة بالدمــاء، الحيوانــات المنويــة واللعــاب أو المــواد البيولوجيــة االأخــرى للمعتــدي )مثــل 
االغتصــاب، والــ�ت

ــع الســائل  ــات العــض وبق ــن عالم ــات مســحة م ــك عــىل عين ــري( ، وكذل ي الذك
ــوا�ت ــل، ال ــة، المنادي ــوط الصحي ــس والف المالب

ــة ينبغــي أخــذ عينــة مــن دم الناجــي للســماح  ي هــذه الحال
ــا االأظافــر. �ن المنــوي، الفتحــات المعنيــة، وعــىل قصاصــات وبقاي

ه عــن أي حمــض نــووي غريــب يتــم العثــور عليــه. ن بفحــص الحمــض النــووي، ولتميــ�ي

الدم أو البول يمكن جمعهما الختبار السموم )عىل سبيل المثال إذا كان الناجي مخدراً(.	 

أنواع االأدلة

الوثائق الطبية لكل من	 

> االإصابات	

> وجود الحيوانات المنوية )>٧٢ ساعة(	

> حالة المالبس	

المالبس	 

بة واالأوراق والعشب	  المواد الغريبة مثل ال�ت

ي يمكــن اســتخدامها لتحليــل الحمــض النــووي. عــىل ســبيل المثــال الشــعر والســوائل )الحيوانــات المنويــة، 	 
المــواد االأخــرى الــ�ت

هــا( الســائل المنــوي، الــدم، وغ�ي

الدم أو البول	 

عي لوازم فحص الطب الرسش

مسحات معقمة وقماش لتجفيفها.	 

أوعية عينة البول والدم.	 

ورقة نظيفة بيضاء، أكياس الورق، المغلفات وصندوق.	 

مشط غ�ي مستخدم.	 

عصا خشبية )عىل سبيل المثال، مسواك( لبقايا االأظافر.	 

ائح زجاجية.	  ملح معقم، ماء معقم، رسش
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عباءة أو غطاء بديل للمريض.	 

ي اتخذت كدليل.	 
مالبس احتياطية لتحل محل تلك ال�ت

استمارات قانونية )إذا كانت متوفرة / مستخدمة( والصور التوضيحية.	 

كيف يتم الكشف والفحص؟

الكشف عىل الجسم

صابات بالتفصيل أك�ب قدر ممكن )راجع الخطوة االستعراضية: التوثيق(.	  توثيق جميع االإ

ي الشــعر 	 
ضــاءة الجيــدة قبــل أن تتعــّرى. جمــع أي حطــام غريــب عــىل المالبــس والجلــد أو �ن فحــص مالبــس الناجيــة تحــت االإ

بــة واالأوراق والعشــب، والشــعر الغريــب(. أطلــْب مــن الشــخص خلــع مالبســه بينمــا يقــف عــىل ورقــة لجمــع أي بقايــا قــد  )ال�ت
، أو أعطهــا  تقــع. ال تطلــب منهــا أن تتعــّرى بالكامــل. قــم بفحــص النصــف العلــوي مــن جســدها أوالً، ثــم النصــف الســفىلي
ثوبــاً لتغطيــة جســمها. قــْم بجمــع العنــا� الممزقــة والملطخــة مــن المالبــس فقــط إذا أمكــن أن تعطيهــا مالبــس احتياطيــة.

ي يمكــن أن يكــون فيهــا لعــاب )حيــث قــام المهاجــم 	 
قــْم بجمــع عينــات لتحليــل الحمــض النــووي مــن جميــع االأماكــن، الــ�ت

ب( ، أو الســائل المنــوي عــىل الجلــد، باســتخدام مســحة مــن القطــن ذات رأس معقمــة، مرطبــة  بالتقبيــل أو اللعــق أو الــرن
بقليــل مــن المــاء المعقــم إذا كان الجلــد جافــاً.

يمكن تمشيط شعر العانة للناجية للبحث عن وجود شعر غريب.	 

ــض 	  ــة والحم ــات المنوي ــارسش للحيوان ــص المب ــم للفح ــف الف ــحة لتجوي ــات ومس ــذ عين ــْم بأخ ــم، ق ي الف
ــذف �ن ــدث الق إذا ح

ــك  ــن الف ــة م ــنان واللث ن االأس ــ�ي ــنان، وب ن االأس ــ�ي ــات ب ي الفراغ
ــة �ن ــحة جاف ــْع مس . ض ي

ــ�ن ن الحم ــفات�ي ــل الفوس ــووي، وتحلي الن
ــع. ــذه المواق ي ه

ــع �ن ــل إىل التجم ــوي يمي ــائل المن ، الأن الس ــفىلي الس

شارة إىل ذلك )عىل سبيل المثال إذا كان الناجي مخدراً(.	  خْذ عينة من الدم و/ أو البول الختبار السموم، إذا تمت االإ

ج والعجان والفرج الكشف عىل فتحة الرسش

ج والعجان والفرج، باستخدام مسحات القطن ذات الرؤوس  قْم بفحص وجمع عينات لتحليل الحمض النووي من الجلد، حول فتحة الرسش
ج والفرج. المنفصلة المبللة بالماء المعقم. بالنسبة لالأطفال، دائما قْم بفحص كل من فتحة الرسش

فحص المهبل والمستقيم

اق، افحص المهبل و/ أو المستقيم. اق أو محاولة االخ�ت اعتمادا عىل موقع االخ�ت
عي(.	  ن االأخرى قد تتداخل مع تحليل الطب الرسش ن المنظار بمحلول ملحي أو مياه نظيفة )مواد التلي�ي قم بتلي�ي

عــن طريــق مســحة القطــن المدببــة، قــْم بجمــع الســائل مــن القبــو الخلفــي لفحــص الحيوانــات المنويــة. قــْم بوضــع قطــرة 	 
يحــة، إذا لــزم االأمــر مــع قطــرة مــن محلــول ملحــي )كميــة رطبــة(، وافحصهــا لوجــود  مــن الســائل الــذي تــم جمعــه عــىل رسش
يحــة ثانيــة، وقــم  ــا الســائل عــىل رسش ــة. قــم بوضــع بقاي ــات منوي ــة تحــت المجهــر. الحــظ حركــة أي حيوان ــات المنوي الحيوان

ي مرحلــة الحقــة.
يحــة عــىل حــد ســواء، للمزيــد مــن الفحــص �ن ي الرسش بتجفيــف جانــ�ب

ي تــم فحصهــا مــن قبــل مختــرب الجريمــة قــد تظهــر الحيوانــات المنويــة مــن القبــو الخلفــي لمــدة تصــل إىل خمســة أيــام 
العينــات الــ�ت

. تقريبــاً، ومــن فوهــة عنــق الرحــم لمــدة تصــل إىل حــواىلي ١٢ يومــاً بعــد االعتــداء الجنــسي

خــْذ عينــات مــن القبــو الخلفــي وقنــاة باطــن عنــق الرحــم لتحليــل الحمــض النــووي، وذلــك باســتخدام مســحات القطــن ذات 	 
الــرؤوس المنفصلــة. قــم بتجفيفهــا عنــد درجــة حــرارة الغرفــة.

 	. ي
ن الحم�ن اجمع عينات منفصلة من عنق الرحم والمهبل لتحليل الفوسفات�ي
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ن 	  شــارة إليــه، لفحــص الحيوانــات المنويــة، تحليــل الحمض النــووي والفوســفات�ي أُحصــل عــىل عينــات مــن المســتقيم، إذا تمــت االإ
. ي

الحم�ن

ي ذلــك حالــة مالبســها. 
ي يمكــن أن تدعــم قصــة الناجيــة، بمــا �ن

، الــ�ت ي يجــب االحتفــاظ بتســجيل خطــي لجميــع النتائــج خــالل الفحــص الطــ�ب
، ويمكــن أن يقــدم كدليــل )بموافقــة الناجيــة( إذا انتقلــت القضيــة إىل المحكمــة. ي

ي هــو جــزء مــن الســجل القانــو�ن ي الطــ�ب
الرســم البيــا�ن

الحفاظ عىل سلسلة االأدلة

ي أن االأدلــة يجــب 
ي المحكمــة. هــذا يعــ�ن

ي جميــع االأوقــات، لضمــان أن االأدلــة ســتكون مقبولــة �ن
مــن المهــم الحفــاظ عــىل سلســلة االأدلــة �ن

أن يتــم جمعهــا، وضــع عالمــات عليهــا، تخزينهــا ونقلهــا بشــكل ســليم. يجــب أن يتضمــن التوثيــق وجــود توقيــع كل مــن كانــت لديــه حيــازة 
ي أي وقــت، مــن الشــخص الــذي يجمــع، إىل الشــخص الــذي يوصلهــا لقاعــة المحكمــة، لتتّبــع مــكان وجــود االأدلــة.

لالأدلــة �ن

ات، فيجب اتخاذ االحتياطات التالية: إذا لم يكن من الممكن أخذ العينات فوراً إىل المخترب

ي درجــة حــرارة 	 
ن تحليلهــا يجــب أن تجفــف جيــدا �ن

ّ ي يتعــ�ي
هــا مــن االأشــياء الــ�ت جميــع الثيــاب، المالبــس، المســحات والشــاش وغ�ي

ي أكيــاس ورقيــة )وليســت مــن البالســتيك(. يمكــن اختبــار عينــات الحمــض النــووي لســنوات عديــدة بعــد وقــوع 
الغرفــة، وتعبــأ �ن

الحــادث، بتوفــ�ي التجفيــف الجيــد للمــواد قيــد الفحــص.

ي ثالجــة. 	 
ي الثالجــة لمــدة ٥ أيــام. للحفــاظ عــىل العينــات لمــدة أطــول ينبغــي تخزينهــا �ن

يمكــن تخزيــن عينــات الــدم والبــول �ن
. رشــادات مــن المختــ�ب المحــىلي اتبــع االإ

جميــع العينــات ينبغــي أن توضــع بشــكل واضــح، مــع رمــز تحديــد الرسيــة )بــدون االســم أو االأحــرف االأوىل للناجــي( والتاريــخ 	 
ي حاويــة.

والوقــت ونــوع العينــة )مــا هــي، مــن أيــن تــم أخُذهــا( ، ووضعهــا �ن

ــع باالأحــرف االأوىل عــ�ب 	  ــخ والتوقي غــالق. أُكتــب الرمــز التعريفــي والتاري ــط الالصــق لالإ ي ــة بالرسش ــم الكيــس أو الحاوي قــم بخت
ــط الالصــق. ي الرسش

م المشــورة لهــا/ ي هــذه الحالــة، قــدِّ
ي وقــت الفحــص. �ن

الناجــي قــد يوافــق عــىل أن يتــم جمــع االأدلــة، ولكــن ليــس عــىل كشــفها للســلطات �ن
ت رأيهــا خــالل هــذه  هــا. إذا غــ�ي ي المركــز الصحــي لمــدة شــهر واحــد، ومــن ثــم ســيتم تدم�ي

ي مــكان مقفــل آمــن �ن
لــه بــأن االأدلــة ســتبقى �ن

ة، ســيمكنها تقديــم المشــورة )إبــالغ( للســلطات أيــن يمكــن أن يتــم جمــع االأدلــة. الفــ�ت

ي المحكمة القانونية
بالغ عن النتائج الطبية �ن االإ

نصــاف القانونيــة، وتقديــم هــذه القضيــة للمحاكمــة، فــإن العامــل الصحــي الــذي أجــرى لهــا الفحــص  إذا رغبــت الناجيــة بمتابعــة ســبل االإ
ي 

ي تذهــب، �ن
ة فقــط مــن الحــاالت هــي الــ�ت ي محكمــة قانونيــة. نســبة صغــ�ي

بعــد الحــادث، قــد يطلــب منــه أن يقــدم تقريــراً عــن النتائــج �ن
ي المحكمــة، أو يشــعرون بأنــه ليــس 

ن عــىل الظهــور �ن ي مجــال الصحــة غــ�ي حريصــ�ي
ن �ن الواقــع، إىل المحاكمــة. قــد يكــون العديــد مــن العاملــ�ي

. ن ي رعايــة الناجــ�ي
ي للقيــام بذلــك. ومــع ذلــك، فــإن تقديــم هــذه االأدلــة هــو امتــداد لدورهــم �ن

لديهــم الوقــت الــكا�ن

ي التأكيــد عــىل النتائــج كمــا 
دالء بشــهادته كشــاهد عــىل الحقائــق )وهــذا يعــ�ن ي معظــم البيئــات يتوقــع مــن مقــدم الرعايــة الصحيــة االإ

�ن
ســجلتها/ ســجلها(.

ــة  ــة ذات الصل ــا الهام ــول القضاي ــات ح ــىل معلوم ــول ع ــهادتك، والحص ــداد ش ع ــة الإ ــة المحكم ــل جلس ــام قب ــي الع ــع المدع ــع م اجتم
ــة. بالقضي
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ي قاعة المحكمة:
ي �ن

ترف بثقة وبشكل مه�ن

ارتدي مالبسا الئقة.	 

ي مع الشخص الذي تتحدث إليه.	 
تكلْم بوضوح وببطء، وإذا كان ذلك مناسباً من الناحية الثقافية، قْم باالتصال العي�ن

استخدم المصطلحات الطبية الدقيقة.	 

مكان.	  قْم باالإجابة عىل االأسئلة بأكمل وجه وبصورة مهنية قدر االإ

ي هــي خــارج 	 
ــ�ت ــدِل بشــهادتك حــول المســائل ال ــًة، وال ت ــْق إجاب ــك. ال تختل ــة عــىل ســؤال، فقــْل ذل إذا كنــت ال تعــرف االإجاب

ــك. ت نطــاق خ�ب

ن المع�ن من االأسئلة.	  ي ال تفهمها. ال تحاول تخم�ي
أطلب توضيح االأسئلة ال�ت

ي ســيتم التبليــغ عنهــا. مــن الصعــب أن نتذكــر 
المذكــرات المكتوبــة خــالل المقابلــة والفحــص االأوىلي همــا الدعامــة االأساســية للنتائــج الــ�ت

جــراءات بتفصيــل كاف، بدقــة، وبشــكل مقــروء. ي ليســت مكتوبــة. وهــذا يؤكــد الحاجــة لتســجيل جميــع البيانــات واالإ
االأشــياء الــ�ت
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الملحــق ٨. بروتوكــوالت للوقايــة والعــالج مــن االأمــراض المنقولــة 
جنســياً

ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لالأمراض المنقولة جنسياً للكبار )يمكن أن تستخدم أيضا 
بناء عىل العالجات ال�ت

للوقاية(.

ــد ولنطــاق واســع مــن  ي تســبب مــرض الســيالن( هــي مقاومــة للعدي
ــ�ت ــا ال ي ــة )البكت�ي ــة البني ــدان، النيرسي ــد مــن البل ي العدي

مالحظــة: �ن
ي تــم تكييفهــا 

وتوكــوالت العالجيــة المحليــة الــ�ت ي منطقتــك، وماهــي ال�ب
المضــادات الحيويــة. اكتشــف مــا إذا كان قــد تــم تحديــد المقاومــة �ن

عــدادات الخاصــة بــك. ي االإ
لالأمــراض المنقولــة جنســياً �ن

العالجاالأمراض المنقولة جنسياً

نالسيالن وفلوكساس�ي السي�ب

السيفيكسيم

ياكسون السيف�ت

٥٠٠ مل جرام عن طريق الفم، جرعة واحدة )يمنع عند الحمل(
أو

٤٠٠ مل جرام عن طريق الفم، جرعة واحدة
أو

٢٥٠ مل جرام عن طريق العضل، جرعة واحدة 

نالعدوى الناجمة عن الكالميدا * وميس�ي االأزي�ش

ن الدوكسيسيكل�ي

ي جرعة واحدة 
١ جرام عن طريق الفم �ن

أو
ــد  ــع عن ــام )يمن ــدة ٧ أي ــاً لم ن يومي ــ�ي ــم مرت ــق الف ــن طري ــرام ع ــل ج  ١٠٠ م

ــل( الحم
العدوى الناجمة عن الكالميديا لدى النساء الحوامل * 

ــد  ــدا عن العــدوى الناجمــة عــن الكالمي
ــل * النســاء الحوام

ن وميس�ي أزي�ش

ن أموكسيسيل�ي

ي جرعة واحدة
١ جرام عن طريق الفم �ن

أو
٥٠٠ مل جرام عن طريق الفم، ٣ مرات يوميا لمدة ٧ أيام 

ن الزهري يــل البنســل�ي ن ن ب�ن اثــ�ي ن  ب�ن
 **

٢.٤ مليون وحدة ، عن طريق العضل ، مرة واحدة فقط 
ي مواقع منفصلة(

ن �ن ي شكل حقنت�ي
)يعطى �ن

حساســية  لديــه  لمريــض  الزهــري،   
ن للبنســل�ي

ن وميس�ي  أزي�ش

ن الدوكسيسيكل�ي

ــادات  ــذه المض ــة: ه ــدة )مالحظ ــة واح ي جرع
ــم �ن ــق الف ــن طري ــرام ع ٢ ج

ــا(  ــد الكالميدي ــة ض ــا فعال ــي أيض ــة ه الحيوي
أو

ــد  ــع عن ــاً )يمن ــدة ١٤ يوم ــا لم ن يومي ــ�ي ــم مرت ــق الف ــن طري ــرام ع ــل ج ١٠٠ م
ــل( الحم

)مالحظة: هذه المضادات الحيوية هي أيضا فعالة ضد الكالميديا(
ي لديهــن 

ــال�ت ن الحوامــل، ال ــ�ي الزهــري ب
ن حساســية للبنســل�ي

ن وميس�ي أزي�ش

ن وميس�ي االأري�ش

ــادات  ــذه المض ــة: ه ــدة )مالحظ ــة واح ي جرع
ــم �ن ــق الف ــن طري ــرام ع ٢ ج

ــا(  ــد الكالميدي ــة ض ــا فعال ــي أيض ــة ه الحيوي
أو

٥٠٠ مل جرام عن طريق الفم ، ٤ مرات يومياً لمدة ١٤ يوماً
)مالحظة: هذه المضادات الحيوية هي أيضا فعالة ضد الكالميديا(

ونيدازولداء المشعّرات مي�ت

تينيدازول

ات  ن مقســمة عــىل فــ�ت ي جرعــة واحــدة أو جرعتــ�ي
٢ جــرام عــن طريــق الفــم �ن

ي االأشــهر الثالثــة االأوىل مــن الحمــل(
لمــدة ١٢ ســاعة )يمنــع �ن

االأشهر الثالثة االأوىل: استخدم بويضة مهبلية )نموذجية(
ي جرعة واحدة 

أو ٢ جرام عن طريق الفم �ن

ي الجدول أعله هي نظم تمت التوصية بها لعدوى الكلميديا.
* النظم العلجية �ن

ن إيثايل سوسينيت 800 مل  وميس�ي ري�ش ن يعطى ٥00 مل جرام عن طريق الفم، ٤ مرات يومياً لمدة ٧ أيام. أو االإ وميس�ي ري�ش النظم بديلة لعدوى الكلميديا هي: االإ
جرام عن طريق الفم، ٤ مرات يوميا لمدة ٧ أيام.

ي جرعة واحدة، والذي يعت�ب 
ن ١ جرام عن طريق الفم �ن وميس�ي ي يشمل أزي�ش

ن إذا كان نظام العلج الوقا�أ يل البنسل�ي ن ن ب�ن ناث�ي ** يمكن االستغناء عن استعمال ب�ن
فعاالً ضد تفّرِخ الزهري.
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ة لكل مرض. ة عالجية قصري قْم بإعطاء نظام عالجي سهل، فرت

مثالً 

: ن ية لمرض السيالن والزهري والكالميديا للمرأة غ�ي الحامل، وليس لديها حساسية من البنسل�ي المعالجة الظنِّ
ن ١ جرام عن طريق الفم	  وميس�ي السيفيكسيم ٤٠٠ مل جرام عن طريق الفم+ أزي�ش

أو
ن 	  ي العضــل + الدوكسيســيكل�ي

ن ٢٫٤ مليــون وحــدة �ن يــل البنســل�ي ن ن ب�ن اثــ�ي ن ن ٥٠٠ مــل جــرام عــن طريــق الفــم + ب�ن وفلوكساســ�ي سي�ب
ن يوميــا لمــدة ٧ أيــام ١٠٠ مــل جــرام عــن طريــق الفــم، مرتــ�ي

ونيدازول عن طريق الفم.  إذا كان داء الكالميديا هو السائد، قْم بإضافة جرعة واحدة ٢ جرام من مي�ت

ن  ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لالأطفال والمراهق�ي
عالجات االأمراض المنقولة جنسيا ال�ت
) ي ّ

)يمكن أن تستخدم أيضاً للعالج الظ�ن

االأمراض المنقولة 
جنسياً

العالج )االأطفال/المراهقون(الوزن أو العمر

السيالن

>٤٥ كيلو جرام 

ياكسون  سيف�ت

ن  السبيكتينوميس�ي

السيفيكسيم

١٢٥ مل جرام عن طريق العضل، جرعة واحدة
أو

٤٠ مل جرام / كيلو جرام من وزن الجسم، عن طريق العضل )بحد 
أق� ٢ جرام( ، جرعة واحدة

أو )إذا< ٦ أشهر(
٨ مل جرام/ كيلو جرام من وزن الجسم عن طريق الفم، جرعة 

واحدة

وتوكول الكبار≤٤٥ كيلو جرام العالج وفقاً ل�ب

 عدوى الكالميديا 

> ٤٥ كيلو جرام

ن وميس�ي  أزي�ش

ن وميس�ي االري�ش

٢٠ مل جرام/ كيلو جرام عن طريق الفم، جرعة واحدة
أو

٥٠ مل جرام/ كيلو جرام من وزن الجسم يوميا، عن طريق الفم 
)بحد أق� ٢ جرام(، وتنقسم اىل ٤ جرعات، لمدة ٧ أيام 

≤٤٥ كيلو جرام  
ولكن ≥ ١٢ سنة

ن وميس�ي االري�ش

ن وميس�ي أزي�ش

٥٠٠ مل جرام عن طريق الفم، ٤ مرات يوميا لمدة ٧ أيام 
أو

١ جرام عن طريق الفم، جرعة واحدة

وتوكول الكبار ≤ ١٢ سنة العالج وفقاً ل�ب

الزهري
ن * يل البنسل�ي ن ن ب�ن اث�ي ن  ب�ن

٥٠٠٠٠ وحدة/ كيلو جرام عن طريق العضل )تصل إىل حد أق� قدره 
٢.٤ مليون وحدة(، جرعة واحدة 

ن  الزهري المريض لديه حساسية للبنسل�ي
ن ٥٠ مل جرام/ كيلو جرام من وزن الجسم يومياً، عن طريق الفم )بحد أق� ٢  وميس�ي  االري�ش

جرام(، وتنقسم اىل ٤ جرعات، لمدة ١٤ يوماً 

داء المشّعرات
ونيدازول>١٢ سنة  مي�ت

٥ مل جرام/ كيلو جرام من وزن الجسم عن طريق الفم، ٣ مرات 
يوميا لمدة ٧ أيام

وتوكول الكبار ≤ ١٢ سنة العالج وفقاً ل�ب
، فهــو يعتــ�ب فعــال ضــد الزهــري، مــا لــم يكــن  ن وميســ�ي ض يشــمل االأزي�ش ن يمكــن االســتغناء عنــه إذا كان نظــام العــلج المفــ�ت يــل البنســل�ي ن ن ب�ن ناثــ�ي ملحظــة: ب�ن

ي البيئــة المعينــة.
قــد تــم توثيــق مقاومــة لــه �ن

: االأمــراض المنقولــة جنســيا جنيــف، منظمــة الصحــة العالميــة، ن دارة ال�يريــة لتلبيــة للحتياجــات الخاصــة للمراهقــ�ي )بنــاء عــىل: تفاصيــل الممارســات لــلإ
.((WHO/CAH 2002, WHO/HIV/AIDS 2002.03)
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ــرض  ــرض لم ــد التع ي بع
ــا�أ ــالج الوق ــوالت الع ــق ٩. بروتوك الملح

ــة ي ــة البرسش ــص المناع وس نق ــري ف
ــة بعــد  ي ــة البرسش وس نقــص المناع ــ�ي ــن ف ــة م ي بعــد التعــرض )PEP( المســتخدمة للوقاي

ــا�أ ــوالت العــالج الوق وتوك ــة ل�ب ــىلي أمثل ــا ي فيم
ي بعــد 

عــداد توفــ�ي العــالج الوقــا�أ ي االإ
ي قــد تكــون مطلوبــة. إذا كان مــن غــ�ي الممكــن �ن

االغتصــاب. هــذه االأمثلــة ال تحــدد كل الرعايــة الــ�ت
ي أقــرب وقــت ممكــن )خــالل ٧٢ ســاعة( إىل عيــادة حيــث يمكــن تقديــم هــذه الخدمــة.

التعــرض، فينبغــي إحالــة الناجــي �ن

يــة  وس نقــص المناعــة البرسش ي منــع انتقــال فــ�ي
ي بعــد التعــرض )PEP( �ن

ال يوجــد حاليــاً أي بيانــات قاطعــة حــول فعاليــة العــالج الوقــا�أ
ي أو انتقــال االأمــراض مــن االأم 

ي بعــد التعــرض أو عــن التعــرض المهــ�ن
ي العــالج الوقــا�أ

ة �ن بعــد االغتصــاب. ومــع ذلــك، عــىل أســاس الخــ�ب
ــن  ي غضــون ٤٨-٧٢ ســاعة م

ــط �ن ــن فق ــن )ولك ــت ممك ــرب وق ي أق
ي بعــد التعــرض �ن

ــا�أ ــدء العــالج الوق اء أن ب ــد الخــ�ب ــل، فيعتق إىل الطف
االغتصــاب( قــد يكــون مفيــداً.

ــم  ــة تقدي ي بعــد التعــرض، وكيفي
ــا�أ ات العــالج الوق ــة بمــؤرسش ــة كافي ن عــىل دراي ــْد مــن أن الموظفــ�ي ــة، تأك ــ�ي الخدم ي توف

ــدأ �ن ــل أن تب قب
ــ�ش باالإحــاالت.  ــة أك ــن عــىل دراي ن آخري ــن مقدمــ�ي ــة بأســماء وعناوي ــم قائم ن بشــأن هــذه المســألة، أو تقدي المشــورة للناجــ�ي

ي ســوريا كان منخفضــاً قبــل االأزمــة، فــإن هــذا 
ن الســكان �ن يــة بــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش الحــْظ أنــه عــىل الرغــم مــن أن معــدل انتشــار فــ�ي

ة. المعــدل ربمــا يكــون قــد تغــ�ي عــىل المســتوى الفــردي، لالأشــخاص الذيــن انتقلــوا إىل ســوريا مــن جميــع أنحــاء العالــم خــالل الســنوات االأخــ�ي

)PEP( ي بعد التعرض
ية - العالج الوقا�أ وس نقص المناعة البرسش انتقال ف�ي

> إذا كان الحادث >٧2 ساعة	

> ية	 وس نقص المناعة البرسش تقييم خطر انتقال ف�ي

> النظام: زيدوفودين )AZT( + اميفودين )3CT( ٣٠٠ مل جرام/١٥٠ مل جرام – ٢× يومياً	

> يتم وصفة لمدة ٢٨ يوماً	

يــة خــالل ٦ أشــهر ســلبياً )لمــن أخــذ  وس نقــص المناعــة البرسش ــار فــ�ي ي الذكــري، حــ�ت يكــون إخب
ينبغــي تشــجيع اســتخدام الــوا�ت

ــارة( ي أول زي
ــة ســلبياً �ن ي وس نقــص المناعــة البرسش ــار فــ�ي ي بعــد التعــرض، ولمــن كان أجــرى اختب

العــالج الوقــا�أ

وسات ن من االأدوية المضادة للفري ن اثن�ي وسائل الوقاية بعد التعرض باستخدام نوع�ي

النظام العالجي
ي اليوم لمدة ٢٨ يوماً.	 

ن �ن ، تؤخذ مرت�ي وسات النسغ العك�ي ي من عقارين مضادين لف�ي
يتكون هذا العالج الوقا�أ

ي قــرص واحــد يســمى 	 
هــذه العقاقــ�ي هــي زيدوفوديــن )ZDV أو AZT( واميفوديــن )٣TC(. تتوفــر هــذه االأدويــة مجتمعــة �ن

.Combivir ــ�ي كومبيف

ي الزيــارة االأوىل، مــع مــا تبقــى مــن االأدويــة 	 
ي بعــد التعــرض �ن

ن لمــدة أســبوع واحــد كميــة مــن العــالج الوقــا�أ يمكــن إعطــاء الناجــ�ي
ن الذيــن ال يســتطيعون العــودة للتقييــم لمــدة  )كميــة لمــدة ٣ أســابيع أخــرى( بنــاًء عــىل زيــارة المتابعــة لمــدة أســبوع. للناجــ�ي

ي الزيــارة االأوىل.
أســبوع واحــد، الأســباب لوجســتية أو اقتصاديــة، ينبغــي أن يتــم إعطاءهــم الجرعــات الكاملــة �ن

 	 ، ي نفــس اليــوم، الــذي يتــم فيــه اســتخدام وســائل منــع الحمــل التــداركي
ي بعــد التعــرض �ن

ال توجــد موانــع لبــدء العــالج الوقــا�أ
ي بعــد التعــرض لالأمــراض المنقولــة جنســياً، مــع العلــم أن الجرعــات يجــب أن يتــم توزيعهــا وفصلهــا، وإذا 

والعــالج الوقــا�أ
أمكــن أن تؤخــذ مــع الطعــام، للحــد مــن االآثــار الجانبيــة مثــل الغثيــان.

ي 	 
ــ�ت ــة ال ــل بنفــس الطريق ي بعــد التعــرض، ويجــب أن يوصــف للنســاء الحوام

ــا�أ ــاول العــالج الوق ــاً لتن ــل مانع ــل ال يمث الحم
يوصــف بهــا للنســاء غــ�ي الحوامــل. النســاء الحوامــل، بعمــر حمــل أقــل مــن ١٢ أســبوعاً، يجــب أن يُكــّن عــىل علــم بــأن االآثــار 
ن غــ�ي معروفــة. )تأّكــْد مــن أن النســاء الحوامــل تمــت إحالتهــن للحصــول عــىل الرعايــة المناســبة  المحتملــة للــدواء عــىل الجنــ�ي

والســابقة للــوالدة(.
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ــم 	  ــة، ينبغــي أن ال يت ي ــة البرسش ــص المناع وس نق ــري ــم بف ــم اكتشــاف إصابته ــن ت ــم، أو الذي ــون بإصابته الناجــون المعروف
ــس  ــه لي را، إال أن ــم �ن ــالج به ــق الع ــل أن يلح ــ�ي المحتم ــن غ ــه م ن أن ــ�ي ــي ح ــرض فف ــد التع ي بع

ــا�أ ــالج الوق ــم الع إعطاءه
هنــاك فائــدة متوقعــة كذلــك. مثــل هــؤالء النــاس يجــب إرشــادهم ونصحهــم بشــكل مناســب، وأن تتــم إحالتهــم إىل برامــج 
يــدز )PLHA(، مثــل التغذيــة التكميليــة ومعالجــة العــدوى  يــة/ االإ وس نقــص المناعــة البرسش ن بفــ�ي خاصــة باالأشــخاص المصابــ�ي

ــة«.  االنتهازي

ي ذلك النساء الحوامل والمرضعات
المراهقون بوزن < ٤0 كيلوجرام والكبار، بما �ن

يوصف لمدة ٢٨ يوماًالعالج

ن يومياًقرص يحتوي عىل زيدوفودين )٣٠٠ مل جرام( واميفودين )١٥٠ مل جرام( ١ قرص مرت�ي

أوأو

ن يومياًقرص زيدوفودين )ZDV / AZT( ٣٠٠ مل جرام  ١ قرص مرت�ي

زائدزائد

ن يومياًقرص اميفودين )3TC( ١٥٠ مل جرام ١ قرص مرت�ي

االأطفال*

إمدادات الـ ٢٨ يومايوصف لمدة ٢٨ يوماًالعالجالوزن أو العمر

>٢ سنة أو
٥-٩ كيلو جرام

مــل   ١٠  ** اب  رسش  )ZDV / AZT( زيدوفوديــن 
جرام / مل  

ي اليوم
ن �ن ٧.٥ مل مرت�ي

= ٤٢٠ مــل )أي ٥ زجاجــات ١٠٠ مــل 
أو ٣ زجاجــات مــن ٢٠٠ مــل( 

زائدزائدزائد

اب ** ١٠ مل جرام / مل  ي اليوم اميفودين )٣TC( رسش
ن �ن ٢.٥ مل مرت�ي

ــن ١٠٠  ــة م ــل )أي ٢ زجاج = ١٤٠ م
ــل(  ــة ٢٠٠ م ــل أو ١ زجاج م

٩٠ كبسولة١ كبسولة ثالث مرات يوميازيدوفودين ZDV / AZT ١٠٠مل جرام كبسولة ١٠-١٩ كيلوجرام

زائدزائدزائد

ن يومياقرص اميفودين ٣TC ١٥٠ مل جرام ٣٠ قرص½ قرص مرت�ي

جــرام ٢٠-٣٩ كيلوجرام ١٠٠مــل   )ZDV / AZT( زيدوفوديــن 
لة  كبســو

ن يوميا ١٢٠ كبسولة ٢ كبسولة مرت�ي

زائدزائدزائد

ن يومياًقرص اميفودين) ٣TC( ١٥٠ مل جرام ٦٠ قرص١ كبسولة مرت�ي

وع المبدأ التوجيهي. ديسم�ب 2002 ن من االغتصاب، منظمة أطباء بل حدود، م�ش * من: الرعاية الطبية للناج�ي

اب ينبغي التخلص منها بعد ١٥ يوما من الفتح. ** زجاجة ال�ش

االآثار الجانبية
 ،3TC / ZDV قد تحدث االآثار الجانبية المعدية معويا فيما يصل إىل ٥٠٪ من االأشخاص الذين يتناولون الزيدوفودين والالميفودين

ولكنها طفيفة نسبياً. المشورة المناسبة سوف تساعد الناس عىل أخذ العالج الكامل.

الفحص والمشورة
، مع تعداد الدم الكامل وأنزيمات الكبد، غ�ي مو� به للمر�ن الذين يتناولون الزيدوفودين والالميفودين. ال ينبغي  ي

فحص الدم الروتي�ن
إجراء اختبارات الدم إال إذا أشارت الحالة الرسيرية للناجي إىل ذلك.
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وس نقص المناعة  وطًة بموافقة الشخص عىل إجراء اختبار فري ي بعد التعرض مرسش
ال يجب أن تكون إدارة العالج الوقا�أ

ية. البرسش

ية/  وس نقص المناعة البرسش ية )يشمل معلومات ف�ي وس نقص المناعة البرسش ن المشورة والفحص الطوعي لف�ي ينبغي أن تقدم لجميع الناج�ي
ية ليس إلزامياً. الناجون  وس نقص المناعة البرسش يدز، المشورة قبل االختبار وبعد االختبار، والخطط لخفض السلوك الخطر(. اختبار ف�ي االإ
وس نقص  ية، والذين ال يعرفون بالفعل أنهم مصابون بف�ي وس نقص المناعة البرسش الذين ال يستطيعون، أو ال يريدون الخضوع الختبار ف�ي
ي بعد التعرض، 

ة البعيدة من العالج الوقا�أ شارة إليه. الف�ت ي بعد التعرض، إذا تمت االإ
ية، ينبغي أن يقدم لهم العالج الوقا�أ المناعة البرسش

ية. وس نقص المناعة البرسش ي الواقع مصاب بف�ي
وس المجهول، والذي هو �ن ي حالة إصابة الشخص بالف�ي

ر �ن ليس متوقعا لها أن تلحْق الرن

 / يــة صعبــة للغايــة مــع الشــخص الــذي انتهــى للتــو مــن محنــة االعتــداء الجنــ�ي وس نقــص المناعــة البرسش قــد تكــون االستشــارة الختبــار فــ�ي
يــة. إذا  وس نقــص المناعــة البرسش االغتصــاب. الناجــي قــد ال يكــون جاهــزاً لضغــوط إضافيــة تكــون ناجمــة عــن اســتالم نتيجــة اختبــار فــ�ي
يــة يمكــن  وس نقــص المناعــة البرسش ي بعــد التعــرض، واختبــار فــ�ي

ي العــالج الوقــا�أ
لــم يــرد الناجــي الخضــوع للفحــص فــوراً، فيمكــن البــدء �ن

ي زيــارة المتابعــة بعــد أســبوع.
معالجتــه مــرة أخــرى، �ن

ي بعد التعرض:
يجب تغطية النقاط التالية عند تقديم المشورة للناجي حول العالج الوقا�أ

يــة أثنــاء االغتصــاب غــ�ي معــروف بالضبــط، ولكــن الخطــر موجــود )خاصــة 	  وس نقــص المناعــة البرسش مســتوى خطــر انتقــال فــ�ي
يــة مرتفعــاً(. وس نقــص المناعــة البرسش ي يكــون فيهــا معــدل انتشــار فــ�ي

ي االأماكــن الــ�ت
�ن

وســات القهقريــة، لــ�ي 	  يــة قبــل بــدء مضــادات الف�ي وس نقــص المناعــة البرسش مــن االأفضــل أن تعــرف حالــة إصابــة الناجــي بفــ�ي
تحصــل عــىل أفضــل توصيــة ممكنــة.

يــة. إذا رغــب/ ت بذلــك 	  وس نقــص المناعــة البرسش ي اختيــار مــا إذا كان يريــد أو ال يريــد الخضــوع فــوراً الختبــار فــ�ي
الناجــي حــر �ن

فإنــه يمكــن تأخــ�ي القــرار حــ�ت زيــارة المتابعــة لمــدة أســبوع. 

ي منــع االنتقــال المصــىلي بعــد االغتصــاب غــ�ي معروفــة، ولكــن هنــاك أدلــة مــن االأبحــاث 	 
ي بعــد التعــرض �ن

فعاليــة العــالج الوقــا�أ
ي تشــ�ي إىل أنــه مــن المرجــح جــداً 

ي بعــد التعــرض المهــ�ن
حــول الوقايــة مــن انتقــال العــدوى مــن االأم إىل الطفــل والعــالج الوقــا�أ

يــة بعــد االغتصــاب. وس نقــص المناعــة البرسش ي الحــد مــن خطــر انتقــال فــ�ي
أن تكــون فعالــة �ن

ي حال عدم تناول الجرعة:	 
توف�ي المعلومات حول ما يجب القيام به �ن

> إذا حدث ذلك >٦ ساعات: يأخذ الجرعة	

> إذا حدث ذلك لمدة ٣ أيام أو أك�ش متتالية: التوقف عن العالج	

نفلونــزا. أكــد لهــا أن هــذه 	  ح االآثــار الجانبيــة الشــائعة لالأدويــة، مثــل مشــاعر التعــب والغثيــان وأعــراض شــبيهة بأعــراض االإ ارسش
راً عــىل المــدى الطويــل. معظــم االآثــار الجانبيــة يمكــن أن تخفــف عــن طريــق المســكنات  االآثــار الجانبيــة مؤقتــة، وال تســبب �ن

العاديــة، مثــل الباراســيتامول.

ي تم تكييفها وترجمتها باللغة المحلية.	 
ة معلومات المريض، ال�ت وّفْر للناجي نرسش

ي الخاص بك؟ ي المرفق الط�ب
ي بعد التعرض �ن

ماذا لو لم يكن لديك العالج الوقا�أ

ن بعد وصوله/ وصولها	  اعرف إىل أين تحيل أحد الناج�ي

ي عيادتك:  	 
ي بعد التعرض �ن

قْم بطلب العالج الوقا�أ

> ي غضون ٧٢ ساعة بعد االغتصاب	
ي أقرب وقت ممكن �ن

قْم بتوف�ي الجرعة االأوىل �ن

> الحد من النقل ووقت االنتظار إىل مركز االإحالة	

> ي الحاالت شديدة الخطورة.	
التكلفة فّعالة �ن
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الملحق ١0. بروتوكوالت لمنع الحمل التداركي

حبوب منع الحمل التداركي

النظام العالجي

ي يمكن استخدامها:
هناك نوعان من نظم حبوب منع الحمل التداركي ال�ت

ي جرعة واحدة )هذا هو النظام المو� به، إنه أك�ش فعالية، . ١
يل �ن يل - فقط: ١٫٥ مل جرام من الليفونورجيس�ت نظام الليفونورجيسرت

 وله آثار جانبية أقل(
أو

ضافــة إىل ٠٫٥ مــل جــرام مــن . ٢ اديول باالإ ن ١٠٠ ميكروجــرام إثينيليســ�ت ون )Yuzpe(: جرعتــ�ي وجســرت ن - الرب وج�ي ن االأســرت نظــام الجمــع بــ�ي
يل تؤخــذ كل ١٢ ســاعة عــىل حــدة. الليفونورجيســ�ت

ي أقــرب وقــت ممكــن بعــد االغتصــاب، الأن االأبحــاث أظهــرت أن الكفــاءة تنخفــض مــع مــرور 
ن �ن يجــب أن يبــدأ العــالج مــع أي مــن النظامــ�ي

ي غضــون مــدة تصــل إىل ٧٢ ســاعة بعــد االغتصــاب، ويســتمر ليكــون فعــاالً أيضــاً، 
ــال عنــد اســتخدامه �ن ن فّع الوقــت. كل مــن النظامــ�ي

ي التأخــ�ي أكــ�ش 
ن ٧٢ ســاعة و١٢٠ ســاعة )٥ أيــام( بعــد االغتصــاب. لــم يتــم التحقــق مــن الفعاليــة �ن ولكــن بشــكل معتــدل، إذا اســتخدم بــ�ي

مــن ٥ أيــام.

ي الوضــع 
ي أقــرب وقــت مناســب، �ن

يل �ن ي جرعــة واحــدة ١٫٥ مــل جــرام مــن الليفونورجيســ�ت
يل فقــط �ن يمكــن اتخــاذ نظــام الليفونورجيســ�ت

ون، ينبغــي أن تؤخــذ فيــه الجرعــة االأوىل  وجســ�ت ن - ال�ب وج�ي ن االأســ�ت ي زمــن ال يتجــاوز ١٢٠ ســاعة بعــد االغتصــاب. نظــام الجمــع بــ�ي
المثــاىلي �ن

ي زمــن ال يتجــاوز ١٢٠ ســاعة بعــد االغتصــاب، وجرعــة ثانيــة بعــد ١٢ ســاعة.
ي أقــرب وقــت مناســب، ولكــن �ن

�ن

ي عــدد محــدود مــن 
ي الوقــت الحــا�ن تــم تســجيلها فقــط �ن

ي حــاالت الطــوارئ، ولكــن �ن
هنــاك منتجــات تــم تعبئتهــا خصيصــاً لمنــع الحمــل �ن

ي الخــاص بــك، فيمكــن توفــ�ي وســائل منــع  ي المرفــق الطــ�ب
، المعبــأة مســبقاً، غــ�ي متوفــرة �ن البلــدان. إذا كانــت حبــوب منــع الحمــل التــداركي

ي تتوفــر لتنظيــم االأرسة )أُنظــر الجــدول أدنــاه للحصــول عــىل التوجيــه(.
الحمــل الطارئــة، باســتخدام وســائل منــع الحمــل العاديــة، الــ�ت

النظام العالجي
مكونات حبوب منع الحمل *

)لكل جرعة(
الجرعة االأوىل
)عدد أقراص(

الجرعة الثانية،
بعد ١2 ساعة )عدد أقراص(

يل فقط ٧٥٠٢٠ ميكروغرامالليفونوجيس�ت

٣٠٥٠٠ ميكروغرام

٣٧.٥٤٠٠ ميكروغرام

ن  ن النظام�ي يل NG250 الجمع ب�ي اديول EE50 ميكروجرام + ليفونورجيس�ت اس�ت
ميكروجرام 

أو 
 NG500 يل اديول EE50 ميكروجرام + نورجيس�ت اس�ت

ميكروجرام

٢٢

 LNG يل اديول EE30 ميكروجرام + الليفونورجيس�ت اس�ت
١٥٠ ميكروجرام

أو  
يل  اديول EE30 ميكروجرام + الليفونورجيس�ت اس�ت

LNG300 ميكروجرام

٤٤

يل. يل. NG = نورجيس�ت اديول. LNG = الليفونورغيس�ت * EE = اس�ت
.)200٤ ،DC ،المبادئ التوجيهيــة الطبية وتقديم الخدمات، الطبعــة الثانية واشــنطن ، ، حبوب منع الحمل التــداركي )مقتبــس مــن: االتحــاد مــن أجــل منع الحمل التــداركي



١١١ الملحـقات

االآثار الجانبية
ون.  وجس�ت ن - ال�ب وج�ي ن االس�ت يل يتسبب بالغثيان والقيء بصورة أقل بكث�ي من نظام الجمع ب�ي ن أن نظام الليفونورجيس�ت تب�ي

ي غضون ٢ ساعة من تناول الجرعة، كّرر الجرعة.	 
ي حالة حدوث القيء �ن

�ن

ي حاالت القيء الشديد، فيمكن إدارة وسائل منع الحمل التداركي عن طريق المهبل.	 
�ن

الفحص والمشورة

يمكن الختبار الحمل توف�ي معلومات هامة جداً، ولكن حبوب منع الحمل التداركي

ي تناولها.
ها أو أال يتم تناولها إذا كان االختبار غ�ي متوفر، أو إذا كانت الناجية ال ترغب �ن ال ينبغي أن يتم تأخ�ي

ي المستقبل القريب.
ي الذكري لالستخدام �ن

ال تنَس أن تقدم لها الوا�ت

ــ�ب )االإجهــاض،  ي خطــر أك
ــار أنهــن �ن ــوالدة عــىل اعتب ــة الســابقة لل ي تعرضــن لالغتصــاب، إىل الرعاي

ــال�ت ــع النســاء الحوامــل، ال ــة جمي إحال
ــدم(. ــوالدة المبكــرة، ارتفــاع ضغــط ال ال

ي قــد تحــدث، وتأثــ�ي حبــوب منــع الحمــل عــىل 
قــدم المشــورة للناجيــة حــول كيفيــة تنــاول حبــوب منــع الحمــل، مــا االآثــار الجانبيــة الــ�ت

ي تتــم بعــد اســتخدامها، فهــي ليســت 
ة حيضهــا المقبلــة. حبــوب منــع الحمــل التــداركي ال تمنــع الحمــل مــن الممارســات الجنســية الــ�ت فــ�ت

ي المســتقبل.
وســيلة لتنظيــم االأرسة عــىل المــدى الطويــل، ولــن تمنــع الحمــل �ن

ا مــن أن حبــوب منــع الحمــل قــد ال تعمــل. إذا أدت الحبــوب وظيفتهــا، فســوف يحــدث الحيــض  أوضــْح للناجيــة أن هنــاك خطــرا صغــري
ة المعتــادة،  ي غضــون أســبوع بعــد الفــ�ت

ي الوقــت المعتــاد. قــد يكــون أبكــر مــن المعتــاد بأســبوع، أو يتأخــر لبضعــة أيــام. إذا لــم تحيــض �ن
�ن

ي حالــة الحمــل. تشــجيع المتابعــة.
فينبغــي أن تعــود الختبــار الحمــل و/ أو لمناقشــة الخيــارات �ن

ن  ــ�ي ــه وب ــط بين ــا ال ينبغــي أن تخل ــق، وأنه ــي للقل ــه ال داع يل، وأن ــع نظــام الليفونورجيســ�ت ــر شــائع م ــف أم ــف الطفي ي ن ــا أن ال�ن ح له ارسش
ــي. ــض الطبيع الحي

ي حالة وجود الحمل المؤكد.
االحتياطات. حبوب منع الحمل التداركي لن تكون فعالة �ن

حبــوب منــع الحمــل التــداركي قــد تُعطــى عندمــا تكــون حالــة الحمــل غــ�ي واضحــة، واختبــار الحمــل غــ�ي متوفــر، الأنــه ليــس هنــاك أي دليــل 
يشــ�ي إىل أن حبــوب منــع الحمــل يمكــن أن تــرن المــرأة أو تــؤذي الحمــل الموجــود مســبقاً. ال توجــد موانــع طبيــة أخــرى الســتخدام حبــوب 

. منــع الحمل التــداركي

استخدام اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل التداركي

ي غضــون هــذه الــدورة 
ي غضــون ٧ أيــام بعــد االغتصــاب )وإذا لــم يكــن هنــاك اتصــال جنــ�ي ســابق دون وقايــة �ن

ت الناجيــة �ن إذا حــرن
. حيــث ســيمنع أكــ�ش مــن ٩٩٪ مــن حــاالت الحمــل الالحقــة  الشــهرية(، إدخــال اللولــب النحــاسي هــي وســيلة فّعالــة لمنــع الحمــل التــداركي

المتوقعــة.

. ينبغي أن يتم تقديم المشورة للمرأة حول هذه الخدمة وذلك للوصول إىل قرار مستن�ي

دراج. ي سيكون إلزاميا قبل االإ ال يمنع استخدام اللولب إال وجود حمل مسبق حاليا. وبالتاىلي فإن اختبار الحمل السل�ب

مقدم الرعاية المدرب فقط هو الذي ينبغي أن يقدم المشورة للمريض وإدخال اللولب.

ي الملحق ٨.
إذا تم إدخال اللولب، تأكد من إعطاء العالج الكامل لالأمراض المنقولة جنسياً، عىل النحو المو� به �ن

ي المستقبل.
ي مكان ما لمنع الحمل �ن

ي وقت الدورة الشهرية التالية للمرأة، أو أن يحتفظ به �ن
يمكن إزالة اللولب �ن



الملحـقات١١٢

الملحق ١١. الشهادات الطبية

ن من االغتصاب - لالأطفال نموذج: شهادة طبية - الناج�ي

ي مكان مغلق وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ن

أُقر أنا، الموقع أدناه: )االسم، االسم االأول(

الغرض: )اذكر الغرض(

ي هذا التاريخ والوقت: )اليوم – الشهر – السنة، الزمن(
�ن

 ) ي
ي خضعت للفحص بناء عىل طلب: )اسم االأب، االأم، الممثل القانو�ن

أشهد وأقر بأن�ن

الطفل: )االسم، االسم االأول(

تاريخ الميالد: )اليوم – الشهر – السنة(

العنوان: )العنوان الحاىلي للوالدين أو محل إقامة الطفل(

مكان( ي صاغها الطفل قدر االإ
خالل المقابلة، قال ىلي الطفل )كّرِر الصيغة الخاصة ال�ت

أثناء المقابلة، ُذكر                                                                                                         )اسم الشخص المرافق للطفل(

هذا الطفل لديه العالمات التالية:

ها( ، وغ�ي الفحص العام: )سلوك الطفل: منهار، متحمس، هادئ، خائف، صامت، يب�ي



١١٣ الملحـقات

دة( ار، الموقع، المدى، موجودة مسبقاً أو حديثة، الشٍّ م وصفاً مفصالً لالأ�ن : )قدِّ ي
الفحص البد�ن

فحص االأعضاء التناسلية: )عالمات فض البكارة الموجودة مسبقاً أو الحديثة، الكدمات، التمزقات، وما إىل ذلك(

جي: الفحص الرسش

ي أجريت والعينات المأخوذة:
الفحوصات االأخرى ال�ت

/ اغتصاب. غياب السحجات أو العلمات ال ينبغي أن يؤدي إىل استنتاج مفاده أنه لم يحدث أي اعتداء جنسي

ي هذا اليوم وُسّلمت إىل
تم إعداد الشهادة �ن

( كدليل من االأدلة ي
)اسم الوالد أو ممثل قانو�ن

توقيع الطبيب الرسيري



الملحـقات١١٤

ن من االغتصاب - للكبار نموذج: شهادة طبية - للناج�ي

ي مكان مغلق وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ن

أُقر أنا، الموقع أدناه: )االسم، االسم االأول(

الغرض: )اذكر الغرض(

ي هذا التاريخ والوقت: )اليوم – الشهر – السنة، الزمن(
�ن

ي خضعت للفحص بناء عىل طلب السيد، السيدة، االآنسة، السيد: )االسم، االسم االأول(
أشهد أن�ن

تاريخ الميالد: )اليوم – الشهر – السنة(

) العنوان: )العنوان الحاىلي

ي تاريخ  )اليوم- الشهر-  السنة(
أعلنت أنها/أنه ناج/ ناجية من االغتصاب �ن

ي )المكان(
�ن

بواسطة )شخص معروف أو مجهول(

السيد، السيدة، االآنسة، السيد  لديه العالمات التالية:

ها( ، وغ�ي الفحص العام: )السلوك: منهار، متحمس، هادئ، خائف، صامت، يب�ي

ار، الموقع، المدى، موجودة مسبقاً أو حديثة، الشدة( ْم وصفاً مفصالً لالأ�ن : )قدِّ ي
الفحص البد�ن
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فحص االأعضاء التناسلية: )عالمات فض البكارة الموجودة مسبقاً او الحديثة، الكدمات، التمزقات، وما إىل ذلك(

جي: الفحص الرسش

ي أجريت والعينات المأخوذة:
الفحوصات االأخرى ال�ت

تقييم مخاطر الحمل: 

/ اغتصاب. غياب السحجات أو العلمات ال ينبغي أن يدفع إىل استنتاج مفاده أنه لم يحدث أي اعتداء جنسي

ي كدليل من االأدلة.
ي هذا اليوم، وُسّلمت إىل الشخص المع�ن

تم إعداد الشهادة �ن

توقيع الطبيب الرسيري



الملحـقات١١6

الملحق ١٢. اتفاقية حقوق الطفل
ي اتفاقية حقوق الطفل ٢6

ملخص عن الحقوق المنصوص عليها �ن

ــة  ن الســن القانوني ــد معــ�ي ن بل ــ�ي ــم تحــدد قوان ــه شــخص دون ســن ١٨، مــا ل ــة “الطفــل” بأن ــف الطفــل(: تعــرّف االتفاقي المــادة ١ )تعري
ي ســن الرشــد، إذا تــم تعيينهــا بأقــل مــن 

لمرحلــة البلــوغ بأصغــر مــن ١٨ ســنة. شــّجعت لجنــة حقــوق الطفــل الــدول عــىل إعــادة النظــر �ن
١٨ ســنة، وزيــادة مســتوى الحمايــة لجميــع االأطفــال دون ســن ١٨ عامــاً. 

(: تنطبــق االتفاقيــة عــىل جميــع االأطفــال، بغــض النظــر عــن عرقهــم أو دينهــم أو قدراتهــم؛ وبغــض النظــر  ن المــادة ٢ )عــدم التميــري
ي يتحدثونهــا، مــا يفعلــه 

ي أتــوا منهــا. ال يهــم أيــن يعيــش االأطفــال، مــا هــي اللغــة الــ�ت
عمــا يعتقــدون أو يقولــون، أيــا كان نــوع االأرسة الــ�ت

آباؤهــم، ســواء كانــوا بنينــاً أو بنــات، مــا هــي ثقافتهــم، ســواء كان لديهــم إعاقــة، ومــا إذا كانــوا فقــراء أم أغنيــاء. ال ينبغــي أن يعامــل أي 
طفــل بطريقــة غــ�ي عادلــة عــىل أي أســاس.

ي اتخــاذ القــرارات 
ي مصالــح الطفــل، يجــب أن يكــون الشــغل الشــاغل �ن

المــادة ٣ )المصالــح الفضــىل للطفــل(: تحقيــق أفضــل مــا يصــب �ن
ن أن يفعلــوا مــا هــو أفضــل لالأطفــال. عندمــا يقــوم البالغــون باتخــاذ القــرارات، يجــب  ي قــد تؤثــر عليهــم. يجــب عــىل جميــع البالغــ�ي

الــ�ت
. ن انيــات والسياســات والقوانــ�ي ن أن يفكــروا كيــف ســتؤثر قراراتهــم عــىل االأطفــال. هــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــىل صنــاّع الم�ي

ام حقــوق االأطفــال وحمايتهــا  المــادة ٤ )حمايــة الحقــوق(: تقــع عــىل الحكومــات مســؤولية اتخــاذ جميــع التدابــ�ي المتاحــة لتفعيــل احــ�ت
ــم  ــن تقيي ــال. وهــذا يتضم ــة باالأطف ــا المتعلق ــق عــىل مراجعــة قوانينه ــا تواف ــة، فإنه ــدول عــىل االتفاقي ــا تصــادق ال ــا. عندم ــاء به والوف
نم  خدماتهــا االجتماعيــة والنظــم التعليميــة القانونيــة والصحيــة، فضــالً عــن مســتويات التمويــل لهــذه الخدمــات. الحكومــات حينئــذ تلــ�ت
ي هــذه المناطــق ليتــم الوفــاء بهــا. يجــب أن 

ي وضعتهــا االتفاقيــة �ن
باتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لضمــان الحــد االأد�ن مــن المعايــ�ي الــ�ت

ي بعــض الحــاالت، فــإن 
ي تمكــن االأطفــال مــن النمــو وتحقيــق إمكاناتهــم. �ن

تســاعد االأرس عــىل حمايــة حقــوق الطفــل، وتوفــ�ي البيئــة الــ�ت
يعيــة ال تُفــرض، ولكــن تتحقــق مــن خــالل  ات الترسش ن القائمــة أو وضــع أخــرى جديــدة. هــذه التغيــ�ي هــذا قــد ينطــوي عــىل تغيــ�ي القوانــ�ي
ي يتــم مــن خاللهــا وضــع أي قانــون أو إعــادة تشــكيله داخــل البلــد ذاتــه. تشــ�ي المــادة ٤١ مــن االتفاقيــة إىل انــه عندمــا 

نفــس العمليــة الــ�ت
ي يتــم تفعيلهــا دائمــاً.

ي االتفاقيــة، فــإن هــذه المعايــ�ي هــي الــ�ت
ي ظهــرت �ن

تكــون البلــد لديهــا بالفعــل معايــ�ي قانونيــة أعــىل مــن تلــك الــ�ت

ــه وإرشــاد أبنائهــم بحيــث، يمكنهــم  م حقــوق ومســؤوليات االأرس بتوجي ــن(: يجــب عــىل الحكومــات أن تحــ�ت ــه الوالدي المــادة ٥ )توجي
ي دفعهــم إىل اتخــاذ خيــارات ذات 

أثنــاء النمــو، تعلــم اســتخدام حقوقهــم بشــكل صحيــح. مســاعدة االأطفــال عــىل فهــم حقوقهــم ال تعــ�ن
عواقــب، هــم صغــار جــدا عــىل التعامــل معهــا. المــادة ٥تشــجع االآبــاء واالأمهــات عــىل التعامــل مــع قضايــا الحقــوق “بطريقــة تنســجم 
ــل الوالديــن مســؤولية بشــأن االأطفــال البعيديــن عنهمــا، وتعطــي المزيــد مــن الصالحيــات  مــع قــدرات الطفــل المتطــورة”. االتفاقيــة ال تحمِّ

ي تنشــئة االأطفــال. 
ي أداء دورهــا االأســاسي �ن

للحكومــات وهــي تضــع عــىل عاتــق الحكومــات مســؤولية حمايــة ومســاعدة االأرس �ن

ي العيــش. ينبغــي للحكومــات أن تضمــن لالأطفــال البقــاء وأن ينمــوا بشــكل 
المــادة 6 )البقــاء عــىل قيــد الحيــاة والتنميــة(: لالأطفــال الحــق �ن

. صحي

ف بــه  ي الحصــول عــىل اســم مســجل قانونيــاً، معــ�ت
المــادة ٧ )التســجيل، االســم، الجنســية، الرعايــة(: جميــع االأطفــال لهــم الحــق �ن

مــكان،  ي المعرفــة، وقــدر االإ
ي الجنســية )االنتمــاء إىل البلــد(. لالأطفــال أيضــا الحــق �ن

رســميا مــن قبــل الحكومــة. االأطفــال لديهــم الحــق �ن
العنايــة بهــم مــن قبــل والديهــم.

م  ي الحصــول عــىل هويــة- ســجٌل رســمي لهــم. يجــب عــىل الحكومــات أن تحــ�ت
المــادة ٨ )الحفــاظ عــىل الهويــة(: يكــون للطفــل الحــق �ن

ي الحصــول عــىل اســم، جنســية، والروابــط االأرسيــة.
حــق االأطفــال �ن

ر بالنســبة  ي الــرن
ي العيــش مــع والدهــم )والديهــم(، إال إذا كان ذلــك يتســبب �ن

المــادة ٩ )الفصــل عــن الوالديــن(: يكــون لالأطفــال الحــق �ن
ي البقــاء عــىل اتصــال مــع كال الوالديــن، مــا لــم يكــن ذلــك قــد يــؤذي الطفــل.

لهــم. لالأطفــال الذيــن ال يعيشــون مــع االآبــاء الحــق �ن



١١٧ الملحـقات

ن تلــك البلــدان،  ي بلــدان مختلفــة ينبغــي أن يســمح لهــم بالتنقــل بــ�ي
ي يعيــش أعضاؤهــا �ن

المــادة ١0 )جمــع شــمل االأ�ة(: إن العائــالت الــ�ت
بحيــث يبقــى االآبــاء واالأمهــات واالأطفــال عــىل اتصــال، أو أن يلتئــم شــملهم كأرسة واحــدة.

وعــة.  المــادة ١١ )االختطــاف(: ينبغــي أن تتخــذ الحكومــات خطــوات لوقــف اختطــاف االأطفــال، وخروجهــم مــن بلدهــم بطريقــة غــ�ي مرسش
وتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة بشــأن بيــع االأطفــال، اســتغاللهم  هــذه المــادة معنيــة تحديــداً بعمليــات االختطــاف مــن قبــل الوالديــن. ال�ب

باحيــة لــه حكــم الخطــف لتحقيــق مكاســب ماليــة. ي المــواد االإ
ي البغــاء و�ن

�ن

ي قــول مــا يفكــرون بــه، 
ي تؤثــر عــىل االأطفــال، فــإن لالأطفــال الحــق �ن

ام آراء الطفــل(: عندمــا يتخــذ الكبــار القــرارات الــ�ت المــادة ١٢ )احــرت
ي أن االأطفــال يمكنهــم االآن أن يملــوا عــىل والديهــم مــا 

ي االعتبــار. هــذا ال يعــ�ن
فيمــا يتعلــق بمــا يجــب أن يحــدث، وأن تؤخــذ آراؤهــم �ن

ي عمليــة صنــع القــرار- وال تعطــي االأطفــال ســلطة 
اكهــم �ن ينبغــي القيــام بــه. تشــجْع هــذه االتفاقيــة الكبــار لالســتماع إىل آراء االأطفــال، وإرسش

ي تؤثــر عــىل أطفالهمــا. 
ي التعبــ�ي عــن آرائهمــا بشــأن المســائل الــ�ت

ي حــق الوالديــن، ومســؤوليتهما �ن
. المــادة ١٢ ال تتدّخــل �ن ن عــىل البالغــ�ي

ي اتخــاذ القــرارات يجــب أن تكــون مناســبة لمســتوى نضــج الطفــل. قــدرة 
ف االتفاقيــة بــأن مســتوى مشــاركة الطفــل �ن عــالوة عــىل ذلــك، تعــ�ت

ن ســوف يعطــون، بشــكل طبيعــي، وزنــاً أكــ�ب  ي الســن، ومعظــم البالغــ�ي
االأطفــال عــىل تشــكيل والتعبــ�ي عــن آرائهــم تتطــور مــع التقــدم �ن

داريــة.  ي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، ســواء القــرارات عــىل مســتوى االأرسة أو القانونيــة أو االإ
، منهــا �ن ن لوجهــات نظــر المراهقــ�ي

ي قــول مــا يفكــرون بــه 
ي تؤثــر عــىل االأطفــال، فــإن لالأطفــال الحــق �ن

ام آراء الطفــل(: عندمــا يتخــذ الكبــار القــرارات الــ�ت المــادة ١٢ )احــرت
ي االعتبــار.

فيمــا يتعلــق بمــا يجــب أن يحــدث، وأن تؤخــذ آراؤهــم �ن

ــم، أو  ــارة به ــت ض ــات ليس ــا أن المعلوم ــا، طالم ــات وتبادله ــىل المعلوم ــول ع ي الحص
ــق �ن ــال الح (: لالأطف ــري ــة التعب ــادة ١٣ )حري الم

ام حقــوق وحريــات وســمعة االآخريــن. تشــمل  ، فــإن االأطفــال، مســؤولون أيضــاً عــن احــ�ت ي حريــة التعبــ�ي
ي ممارســة الحــق �ن

هــم. �ن بغ�ي
ــة. ــق التحــدث أو الرســم أو الكتاب ــك عــن طري ي ذل

ــا �ن ــا، بم ي يختارونه
ــ�ت ــة ال ــات بالطريق ــادل المعلوم ي تب

ــ�ي الحــق �ن ــة التعب حري

ي التفكــ�ي واالعتقــاد فيمــا يريــدون وممارســة شــعائرهم الدينيــة، طالمــا 
المــادة ١٤ )حريــة الفكــر، المعتقــد والديــن(: لالأطفــال الحــق �ن

ــة  ــائل. االتفاقي ــذه المس ي ه
ــم �ن ــه أطفاله ي توجي

ــاعدة �ن ــاء المس ــىل االآب ــب ع ــم. يج ــع بحقوقه ــن التمت ــن م ــاس االآخري ــع الن ــا ال تمن أنه
ي جميــع أنحــاء العالــم أعربــت عــن 

ي الأطفالهــم. الجماعــات الدينيــة �ن
ي واالأخــال�ت

رشــاد الديــ�ن ي توفــ�ي االإ
م حقــوق وواجبــات الوالديــن �ن تحــ�ت

ي الوقــت 
دعمهــا لالتفاقيــة، ممــا يــدل عــىل أن االآبــاء ال ينبغــي عليهــم فــرض االآراء بالقــوة عــىل أطفالهــم حــ�ت ضمــن التقاليــد الدينيــة. �ن

نفســه، فــإن االتفاقيــة تقــر بــأن االأطفــال ناضجــون وقــادرون عــىل تشــكيل وجهــات نظرهــم الخاصــة. وقــد يتســاءل البعــض عــن بعــض 
ي التعبــ�ي عــن معتقداتهــم، لكنهــا تنــص أيضــا عــىل أن حقهــم 

الممارســات الدينيــة أو التقاليــد الثقافيــة. تدعــم االتفاقيــة حــق االأطفــال �ن
ام حقــوق االآخريــن وحرياتهــم. ي احــ�ت

ي التعبــ�ي عــن معتقداتهــم يعــ�ن
�ن

ي االجتمــاع معــا، واالنضمــام إىل الجماعــات والمنظمــات، طالمــا أن ذلــك ال يمنــع 
المــادة ١٥ )حريــة تكويــن الجمعيــات(: لالأطفــال الحــق �ن

ام حقــوق وحريــات وســمعة االآخريــن. ي ممارســة حقوقهــم، فــإن االأطفــال عليهــم مســؤولية احــ�ت
االآخريــن مــن التمتــع بحقوقهــم. �ن

ي الخصوصيــة. ينبغــي أن ينــص القانــون عــىل حمايتهــم مــن التعــدي عــىل 
ي الخصوصيــة(: االأطفــال لديهــم الحــق �ن

المــادة ١6 )الحــق �ن
ي الحيــاة، أســماءهم الجيــدة وأرسهــم ومنازلهــم.

طريقتهــم �ن

ــم  ــ�ن بصحته ي تع
ــ�ت ــات ال ــىل المعلوم ــول ع ي الحص

ــق �ن ــال الح ــالم(: لالأطف ع ــائل االإ ــات، وس ــىل المعلوم ــول ع ــادة ١٧ )الحص الم
نــت- لتوفــ�ي  ن�ت ذاعــة، التلفزيــون، الصحــف ومصــادر محتــوى االإ يــة – االإ عــالم الجماه�ي ورفاههــم. ينبغــي للحكومــات أن تشــجع وســائل االإ
عــالم عــىل  ي قــد تــؤذي الطفــل. يجــب أن يتــم تشــجيع وســائل االإ

ي يمكــن لالأطفــال فهمهــا، وعــدم تشــجيع المــواد الــ�ت
المعلومــات الــ�ت

ن اســتيعابها. ينبغــي أن يكــون لالأطفــال أيضــا الحــق  توفــ�ي المعلومــات بلغــات يتســ�ن مــن خاللهــا لالأطفــال، االأقليــات، الســكان االأصليــ�ي
ي الوصــول إىل كتــب االأطفــال.

�ن

المــادة ١٨ )مســؤوليات الوالديــن، مســاعدة الدولــة(: كال الوالديــن يتقاســمان المســؤولية عــن تنشــئة أطفالهمــا، فينبغــي أن ينظــرا دائمــاً 
ي تقديــم التوجيــه المناســب الأطفالهــم - إن االتفاقيــة ال 

م مســؤولية االآبــاء �ن لمــا هــو أفضــل لــكل طفــل. يجــب عــىل الحكومــات أن تحــ�ت
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ــل الوالديــن مســؤولية االأطفــال البعيديــن عــن والديهــم، وتعطــي المزيــد مــن الصالحيــات للحكومــات. فإنهــا تضــع المســؤولية عــىل  تحمِّ
ل. ن الحكومــات لتقديــم خدمــات الدعــم للوالديــن، وخاصــة إذا كان كال الوالديــن يعمــل خــارج المــ�ن

ي الحمايــة مــن التعــرض لــالأذى وســوء المعاملــة، جســدياً أو عقليــاً. 
المــادة ١٩ )الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف(: لالأطفــال الحــق �ن

همــال بشــكل صحيــح مــن قبــل والديهــم، أو أي  ســاءة واالإ يجــب عــىل الحكومــات أن تضمــن أن االأطفــال يُهتــم بحمايتهــم مــن العنــف واالإ
شــخص يقــوم عــىل رعايتهــم. مــن حيــث االنضبــاط، فــإن االتفاقيــة ال تحــدد مــا هــي أشــكال العقــاب الــذي يجــب أن يســتخدمه االآبــاء. 
ي تأديــب 

لكــن أي شــكل مــن أشــكال االنضبــاط، يمكــن أن ينطــوي عــىل العنــف هــو أمــر غــ�ي مقبــول. هنــاك طــرق فعالــة وغــ�ي عنيفــة �ن
ي مســاعدة االأطفــال عــىل التعلــم جــول التوقعــات االأرسيــة واالجتماعيــة لســلوكهم، وتكــون مالئمــة لمســتوى تنميــة الطفــل، 

االأطفــال، و�ن
ي تعتــ�ب 

ن تحــدد مســبقاً ماهيــة أنــواع العقوبــات الــ�ت ي معظــم البلــدان، هنالــك قوانــ�ي
ن االعتبــار. �ن وتتخــذ المصالــح الفضــىل للطفــل بعــ�ي

ي ضــوء االتفاقيــة. 
ن �ن وك لــكل حكومــة لمراجعــة هــذه القوانــ�ي مفرطــة أو مســيئة. االأمــر مــ�ت

ي 
ن مــن بيئــة أ�يــة(: لالأطفــال الذيــن ال يمكــن أن تتــم رعايتهــم عــن طريــق أرسهــم الخاصــة الحــق �ن المــادة ٢0 )االأطفــال المحرومــ�ي

مــون عرقيتهــم، دينهــم، ثقافتهــم ولغتهــم. التمتــع برعايــة خاصــة، ويجــب أن تتــم رعايتهــم بشــكل صحيــح، مــن قبــل أشــخاص يح�ت

ي دور الرعايــة. يجــب أن يكــون االهتمــام االأول بمــا 
ي الرعايــة والحمايــة إذا تــم تبّنيهــم أو إذا كانــوا �ن

(: لالأطفــال الحــق �ن ي
المــادة ٢١ )التبــ�ن

ي ولــدوا فيهــا، أو إذا مــا أخــذوا للعيــش 
ي البــالد الــ�ت

ي حــال مــا تــم تبّنيهــم �ن
هــو االأفضــل بالنســبة لهــم. ينبغــي تطبيــق نفــس القواعــد �ن

ي بلــد آخــر.
�ن

ــرك  ــىل ت وا ع ــ�ب ــد أج ــوا ق ن )إذا كان ــ�ي ــوا الجئ ــاعدة إذا كان ــة والمس ــة الخاص ي الحماي
ــق �ن ــال الح ــون(: لالأطف ــال الالجئ ــادة ٢٢ )االأطف الم

ــة.  ــذه االتفاقي ي ه
ــواردة �ن ــوق ال ــع الحق ــك جمي ــر(، وكذل ــد آخ ي بل

ــش �ن ــم والعي منازله

ي التمتــع بالرعايــة الخاصــة والدعــم، فضــالً عــن 
عاقــة الحــق �ن المــادة ٢٣ )االأطفــال المعوقــون(: لالأطفــال الذيــن لديهــم أي نــوع مــن االإ

ي االتفاقيــة، حــ�ت يتمكنــوا مــن عيــش حيــاة كاملــة ومســتقلة. 
جميــع الحقــوق الــواردة �ن

ــة-  ــة ممكن ــة صحي ــدة- أفضــل رعاي ــة الجي ــة ذات النوعي ــة الصحي ي الرعاي
ــال الحــق �ن ــة(: لالأطف ــات الصحي ــة والخدم ــادة ٢٤ )الصح الم

ي صحــة جيــدة. 
ب، الطعــام المغــّذي، بيئــة نظيفــة وآمنــة، والمعلومــات لمســاعدتهم عــىل البقــاء �ن والحصــول عــىل الميــاه الصالحــة للــرسش

ة عــىل تحقيــق ذلــك. ينبغــي للبلــدان الغنيــة مســاعدة الــدول الفقــ�ي

ي 
ي الرعايــة(: لالأطفــال الذيــن تمــت رعايتهــم مــن قبــل الســلطات المحليــة، بــدال مــن والديهــم، الحــق �ن

المــادة ٢٥ )اســتعراض العــالج �ن
تيبــات المعيشــية بانتظــام لمعرفــة مــا إذا كانــت هــي االأنســب. ينبغــي دائمــا أن تقــوم الرعايــة والعــالج عــىل “المصالــح  يتمتعــوا بهــذه ال�ت

الفضــىل للطفــل”. )أنظــر المبــادئ التوجيهيــة، المــادة ٣( 

ي تلّقــي المســاعدة مــن الحكومــة إذا كانــوا 
ة- الحــق �ن المــادة ٢6 )الضمــان االجتماعــي(: لالأطفــال- إمــا عــن طريــق أوليــاء أمورهــم أو مبــارسش

ي أمــس الحاجــة إليهــا. 
فقــراء أو �ن

ي مســتوى جيــد مــن المعيشــة بمــا يكفــي لتلبيــة االحتياجــات الجســدية والعقلية. 
المــادة ٢٧ )مســتوى المعيشــة الالئــق(: لالأطفــال الحــق �ن

ــق بالغــذاء والكســاء  ــا يتعل ــ�ي هــذا المســتوى، ال ســيما فيم ــن ال يســتطيعون توف ــور الذي ــاء االأم ــات أن تســاعد االأرس وأولي عــىل الحكوم
والمــأوى. 

، والــذي يجــب أن يكــون مجانيــاً. يجــب عــىل الــدول  ي
ي التعليــم االبتــدا�أ

ي التعليــم(: جميــع االأطفــال لهــم الحــق �ن
المــادة ٢٨: )الحــق �ن

ام كرامــة الطفــل.  افقــا مــع احــ�ت ي المــدارس م�ت
ــاط �ن ة عــىل تحقيــق هــذا الحــق. يجــب أن يكــون االنضب ــدول الفقــ�ي ــة مســاعدة ال الغني

لتحقيــق اســتفادة االأطفــال مــن التعليــم، يجــب تشــغيل المــدارس وإدارتهــا بطريقــة منظمــة- مــن دون اســتخدام العنــف. أي شــكل مــن 
ــن مراجعــة سياســات  ــات أن تضم ــىل الحكوم ، يجــب ع ــاىلي نســانية. وبالت ــل االإ ــة الطف ــي كرام ــدرسي ينبغــي أن يراع ــاط الم أشــكال االنضب
ي االنضبــاط، والقضــاء عــىل أي ممارســات تنطــوي عــىل عنــف جســدي أو عقــىلي أو إســاءة المعاملــة أو إهمــال. تضــع 

مديــري المــدارس �ن
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االتفاقيــة قيمــة عاليــة للتعليــم. يجــب تشــجيع الشــباب للوصــول إىل أعــىل مســتوى مــن التعليــم يســتطيعون تحقيقــه.

المــادة ٢٩ )أهــداف التعليــم(: تعليــم االأطفــال يجــب أن يطــور مواهــب كل طفــل وقدراتــه عــىل أكمــل وجــه. يجــب أن يتــم تشــجيع 
هــا. ينبغــي أيضــا أن تتــم مســاعدتهم عــىل تعّلــم كيفيــة العيــش بســالم،  نســان وثقافاتهــم وغ�ي ام االآخريــن وحقــوق االإ االأطفــال عــىل احــ�ت
ــر  ــة إىل تطوي بي ام حقــوق والديهــم، فيجــب أن تهــدف ال�ت ي احــ�ت

ــن. االأطفــال لديهــم مســؤولية خاصــة �ن ام االآخري ــة واحــ�ت ــة البيئ حماي
ي المــدارس، 

ي أو الصــالة �ن
، الــزي، غنــاء النشــيد الوطــ�ن ــا مثــل الــزي المــدرسي ام قيــم وثقافــة والديهــم. االتفاقيــة ال تعالــج قضاي احــ�ت

ن  ي ســياق المجتمــع والقوانــ�ي
ي تتــم �ن

ي كل بلــد، لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه القضايــا الــ�ت
ي المدرســة �ن

ن �ن وك للحكومــات والمســؤول�ي فاالأمــر مــ�ت
ي تحميهــا االتفاقيــة.

القائمــة، تنتهــك الحقــوق االأخــرى الــ�ت

ي معرفــة وممارســة ثقافتهــم 
ن الحــق �ن (: لالأقليــات أو أطفــال الســكان االأصليــ�ي ن المــادة ٣0 )أطفــال االأقليــات/ مجموعــات الســكان االأصليــ�ي

ي ممارســة المــرء للثقافــة واللغــة والديــن ينطبــق عــىل الجميــع. االتفاقيــة هنــا تلقــي الضــوء عــىل الحــق 
الخاصــة، لغتهــم ودينهــم. الحــق �ن

ي هــذا البلــد.
ي لــم يتــم فيهــا تقاســم هــذه الممارســات مــن قبــل غالبيــة النــاس �ن

ي الحــاالت الــ�ت
�ن

فيهيــة  خاء واللعــب، االنضمــام لمجموعــة واســعة مــن االأنشــطة ال�ت ي االســ�ت
ويــح واللعــب والثقافــة(: لالأطفــال الحــق �ن المــادة ٣١ )الرت

هــا.  الثقافيــة والفنيــة وغ�ي

ــم أو  ــرن بصحته ــد ي ــراً، أو ق ــكل خط ــذي يش ــل ال ــن العم ــال م ــي االأطف ــة أن تحم ــىل الحكوم ــب ع ــال(: يج ــة االأطف ــادة ٣٢ )عمال الم
ي 

ء حــول مســاعدة االأطفــال لالآبــاء �ن ي
، فانــه ال يوجــد سش ن أن االتفاقيــة تحمــي االأطفــال مــن العمــل الضــار واالســتغالىلي ي حــ�ي

تعليمهــم. و�ن
ي يقومــون بهــا 

ي مزرعــة االأرسة، فيجــب أن تكــون المهــام الــ�ت
ل بطــرق آمنــة ومناســبة لســنهم. إذا كان االأطفــال يســاعدون أو يعملــون �ن ن المــ�ن

ن العمــل الوطنيــة. ال يجــب أن يكــون عمــل االأطفــال متعارضــا مــع أي مــن الحقــوق  آمنــة ومناســبة لمســتوى نموهــم، وتتفــق مــع قوانــ�ي
ي الراحــة واللعــب.

ي التعليــم، أو الحــق �ن
ي ذلــك الحــق �ن

االأخــرى، بمــا �ن

المــادة ٣٣ )تعاطــي المخــدرات(: عــىل الحكومــات أن تســتغل كل الوســائل الممكنــة لحمايــة االأطفــال مــن اســتخدام العقاقــ�ي الضــارة 
ي تجــارة المخــدرات.

والمســتخدمة �ن

 . ــداء الجنــ�ي ــع أشــكال االســتغالل الجنــ�ي واالعت (: ينبغــي للحكومــات أن تحمــي االأطفــال مــن جمي المــادة ٣٤ )االســتغالل الجنــسي
ــع االأطفــال وبغــاء االأطفــال والمــواد  ــق ببي ــاري المتعل وتوكــول االختي ــة بصــورة أوســع بموجــب ال�ب ي االتفاقي

ــاول هــذا الحكــم �ن جــرى تن
باحيــة عــن االأطفــال. االإ

ــم  ــال ال يت ــن أن االأطف ــد م ــة للتأك ــ�ي الممكن ــع التداب ــات أن تتخــذ جمي ــار(: يجــب عــىل الحكوم تّج ــع واالإ ــاف والبي ــادة ٣٥ )االختط الم
وتوكــول االختيــاري المتعلــق  ي االتفاقيــة بصــورة أوســع بموجــب ال�ب

تجــار بهــم. جــرى تنــاول هــذا الحكــم �ن اختطافهــم أو بيعهــم أو االإ
ــة عــن االأطفــال. باحي ببيــع االأطفــال وبغــاء االأطفــال والمــواد االإ

المادة ٣6 )أشكال أخرى من االستغالل(: يجب حماية االأطفال من أي نشاط يستغلهم أو يمكن أن يرن برفاهيتهم وتنميتهم.

المــادة ٣٧ )االحتجــاز والعقــاب(: ال أحــد يســمح بمعاقبــة االأطفــال بطريقــة قاســية أو ضــارة. االأطفــال الذيــن يخالفــون القانــون يجــب أال 
، ينبغــي أن يكونــوا قادريــن عــىل البقــاء عــىل اتصــال مــع عائالتهــم، ويجــب  ن ي الســجن مــع البالغــ�ي

يعاملــوا بقســوة. ال ينبغــي أن يوضــع �ن
فــراج عنهــم. عــدام أو الســجن مــدى الحيــاة دون إمكانيــة االإ أال يحكــم عليهــم باالإ

ــن  ــال المتأثري ــة االأطف ــة ورعاي ــعها لحماي ي وس
ــا �ن ــل كل م ــات أن تفع ــىل الحكوم ــب ع ــلحة(: يج ــات المس ــرب والراع ــادة ٣٨ )الح الم

وتوكــول  ي حــرب أو االنضمــام إىل القــوات المســلحة. ال�ب
وا، أو يتــم تجنيدهــم للمشــاركة �ن بالحــرب. االأطفــال دون ســن ١٥ ال ينبغــي أن يجــ�ب

ي 
ة �ن اعــات المســلحة يحتــوي عــىل المزيــد حــول هــذا الحــق، رفــع ســن المشــاركة المبــارسش ن ي ال�ن

اك االأطفــال �ن االختيــاري لالتفاقيــة بشــأن إرسش
الــراع المســلح إىل ١٨، وفــرض الحظــر عــىل التجنيــد االإجبــاري لالأطفــال دون ســن ١٨ عامــاً.
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ســاءة أو االســتغالل، ينبغــي أن يتلقــوا مســاعدة  همــال، االإ ــا(: االأطفــال الذيــن تعرضــوا لالإ المــادة ٣٩ )إعــادة تأهيــل االأطفــال الضحاي
ام ذات وكرامــة  ي المجتمــع. ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص الســتعادة الصحــة واحــ�ت

داد وإعــادة إدماجهــم �ن خاصــة، جســدياً ونفســياً، الســ�ت
الطفــل.

ي ظــل نظــام 
ي المســاعدة القانونيــة والمعاملــة العادلــة �ن

المــادة ٤0 )قضــاء االأحــداث(: لالأطفــال الذيــن اتهمــوا بانتهــاك القانــون الحــق �ن
ن جنائيــاً، توفــ�ي الحــد االأد�ن مــن  م حقوقهــم. عــىل الحكومــات وضــع حــد أد�ن للســن الــذي ال يكــون االأطفــال تحتــه مســؤول�ي عدالــة يحــ�ت

اهــة وترسيــع االإجــراءات القضائيــة أو البديلــة. ن الضمانــات ل�ن

ي هــذه االتفاقيــة، 
ن دولــة توفــر حمايــة أفضــل لحقــوق االأطفــال مــن مــواد �ن ام المعايــري الوطنيــة العليــا(: إذا كانــت قوانــ�ي المــادة ٤١ )احــرت

. ن ينبغــي أن تطبــق تلــك القوانــ�ي

ن مســاعدة  ن واالأطفــال. يجــب عــىل البالغــ�ي المــادة ٤٢ )معرفــة الحقــوق(: ينبغــي للحكومــات أن تضمــن أن االتفاقيــة معروفــة لــدى البالغــ�ي
االأطفــال عــىل تعّلــم حقوقهــم أيضــاً. )أُنظــر أيضــا المــادة ٤.(

المــواد ٤٣-٥٤ )تدابــري التنفيــذ(: تناقــش هــذه المــواد كيــف يمكــن للحكومــات والمنظمــات الدوليــة، مثــل اليونيســيف، أن تعمــل لضمــان 
حمايــة االأطفــال ضمــن حقوقهــم.
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ــن  ــم كل م ــجل دع ــه ان تس ــه الصح ــي و كتل ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــه للعن ــه الفرعي ــه الحماي ــود كتل ت
ي مســاهمتهم بتطويــر هــذا 

صنــدوق االمــم المتحــده للســكان العالمــي ووزاره  التنميــه  الدوليــه للملكــه المتحــده �ن
المنشــور.






