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ي اللغــة العربيــة المعــارصة كمــا يتكلــم بهــا الســوريون، إال أننــا نــدرك أنــه قــد يُفّضــل بعــض 

جمــة الوثيقــة االأصليــة بدقــة �ف ومــع أنــه تــم بــذل الجهــود لضمــان أن تعكــس هــذه ال�ت
ي مجــال االســتجابة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي اســتخدام مصطلحــات أخــرى غــ�ي المذكــورة هنــا. ولذلــك نرجــو إعالمنــا إن كنــت 

ف �ف ف أو العاملــ�ي ف الصحــ�ي العاملــ�ي

 maglietti@unfpa.org : ي التــالي
و�ف لكــ�ت يــة مــن خــالل ارســال إيميــٍل لنــا عــى العنــوان االإ ف نكل�ي ي الوثيقــة االإ

ّ المعــىف المقصــود �ف تعتقــد بوجــود أي جــزء غــ�ي مفهــوم أو يغــ�ي
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٥ المقدمة

ي كل مجتمــٍع وبلــٍد واقليــم. 
ي ذلــك االغتصــاب مشــكلة عالمّيــة؛ فهــو يحــدث �ف

يمثــل العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بمــا �ف
ي تمــّر بهــا حــاالت الطــوارئ. ولقــد تــم توثيــق 

ي جميــع المراحــل الــىت
ويواجــه الالجئــون والنازحــون خصوصــاً خطــر هــذا االنتهــاك �ف

اً للقانــون  االســتخدام الُممنهــج للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي كوســيلة مــن وســائل الحــرب، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً خطــ�ي
. ي الــدولي

نســا�ف االإ

هــا مــن أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بعضــاً مــن أبــرز ســمات  ولقــد شــّكل االغتصــاب واالعتــداء الجنــ�ي وغ�ي
ي تــم رصدهــا مــن خــالل التقييمــات هــي العنــف 

ي ســوريا. ولعــّل أهــم أنــواع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي الــىت
الــ�اع �ف

 . لي والــزواج المبكــر والتحــرش واالســتغالل الجنــ�ي والخــوف مــن العنــف الجنــ�ي
ف المــ�ف

ــع  ي نقــاط توزي
ي المخيمــات و�ف

ســاءة الجنســية �ف ــف الجنــ�ي واالإ ــات إل شــعورهّن بالخــوف مــن العن وقــد أشــارت النســاء والبن
ي 

المســاعدات والخدمــات وعنــد اســتعمال مرافــق الميــاه والــ�ف الصحــي وعنــد عبــور حواجــز التفتيــش أو حــىت عندمــا يتنقلــن �ف
ِت  ّ ســالمية المتطرفــة فقــد عــ�ب ي تســيطر عليهــا الجماعــات االإ

ي المناطــق الــىت
مجتمعاتهــن بــدون أي رجــل أو ذكــر يرافقهــن. أمــا �ف

ي فرضتهــا عليهــّن 
امهــّن بالقواعــد الــىت ف ي حــال عــدم ال�ت

النســاء والبنــات عــن خشــيتهّن مــن التعــرّض لالعتقــال والعقوبــة الجســدية �ف
ــة النســاء  ــٍد صــارٍم لحرك ــدة والخــوف مــن العنــف الجنــ�ي إل تقيي ــود الجدي ــ�ي المــزدوج للقي ــك الجماعــات. وقــد أدى التأث تل

والبنــات. 

ي المعتقــالت، وكذلــك قامــت بارتكابــه عــدة جماعــات مســلحة. وقــد أكــدت منظمــات المجتمع 
وقــد تــم ارتــكاب العنــف الجنــ�ي �ف

ي تقاريرهــم. وقــد نــّوه 
ي ال�اعــات صّحــة هــذه المعلومــات �ف

ف العــام لشــؤون العنــف الجنــ�ي �ف ي والممثــل الخــاص لالأمــ�ي
المــد�ف

ف العــام لشــؤون العنــف الجنــ�ي إل «ازديــاد اســتخدام الجماعــات المتطرفــة للعنــف الجنــ�ي كجــزء مــن  الممثــل الخــاص لالأمــ�ي
اتيجية االأساســية، وكذلــك قيــام هــذه الجماعــات بزيــادة اســتهداف أفــراِد االأقليــات بنــاًء عــى نوعهــم االجتماعــي  أهدافهــم االســ�ت
وعرقهــم ودينهــم وميولهــم الجنســية.» إال أنــه ال يوجــد تقييــم دقيــق لالأشــخاص الذيــن يحتاجــون الخدمــات المتعلقــة بالعنــف 
ي ســياق لوحــظ فيــه أن الحساســيات الثقافيــة ووصمــة العــار والعــادات االجتماعية 

القائــم عــى النــوع االجتماعــي. ويحــدث ذلــك �ف
بــالغ عــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. وقــد ســاهمت المســتويات الجديــدة مــن القبــول االجتماعــي بالعنــف  تمنــع االإ

ي جعــِل اكتشــاِف هــذه الحــاالت وإيصالهــا إل الخدمــات أكــ�ش صعوبــة١. 
القائــم عــى النــوع االجتماعــي والســكوت عنــه �ف

ــوع  ــم عــى الن ــف القائ ــن العن ف م ــة بالناجــ�ي ــري لالغتصــاب( والمتضمــن لـــ )إرشــادات العناي ــ�ي الري ــول التدب ي )بروتوك
ــىف وينب

ي العمليــات 
ي يتــم تطبيقهــا �ف

ف بهــا دوليــاً والخاصــة بمنظمــة الصحــة العالميــة WHO والــىت رشــادات المعــ�ت االجتماعــي( عــى االإ
ف االعتبــار أنظمــة الحمايــة القائمــة  كيــة، كمــا تــم عنــد كتابتــه االأخــذ بعــ�ي ي شــمال ســوريا عــ�ب الحــدود ال�ت

االنســانية الحاليــة �ف
ي تشــهدها تلــك المناطــق. 

ات المســتمرة الــىت ّ ي ظــّل التغــ�ي
والمــوارد المتاحــة وواقــع مــا يمكــن القيــام بــه هنــاك �ف

وتوكــول مــن قبــل أعضــاـء الكتلــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعـــي ي هــذا ال�ب
ولقــد تــم إقــرار وتبـــىف

GBV Sub-Cluster  وكتلــة الصحــة Health Cluster بدعــٍم كريــٍم مــن صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان UNFPA. وقد 
ي داخــل ســوريا. ويشــكل  ي المجــال الطــىب

ف �ف تــم توفــ�ي هــذه النســخة باللغــة العربيــة للوصــول إل أكــ�ب عــدد ممكــن مــن العاملــ�ي
اتيجية أوســع تهــدف إل االســتجابة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. رشــادات جــزءاً مــن اســ�ت وتوكــول مــع االإ هــذا ال�ب
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ي 
ــات عــ�ب الحــدود �ف ــا للعملي ي تركي

ــوع االجتماعــي GBV Sub-Cluster �ف ــم عــى الن ــف القائ ــة للعن ــة الفرعي الكتل
ســوريا

الكتلــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي هــي هيئــة تنســيق تهــدف لتقليــل مخاطــر وتخفيــف عواقــب العنــف 
ي ســوريا. وهــي تعمــل عــى تيســ�ي 

القائــم عــى النــوع االجتماعــي الــذي تتعــرض لــه النســاء والبنــات واالأوالد والرجــال �ف
ف الــوكاالت والــذي يهــدف إل الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي  ك بــ�ي العمــل متعــدد القطاعــات والمشــ�ت
ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع  ف للناجــ�ي وإل ضمــان تقديــم خدمــات فوريــة ويمكــن الوصــول إليهــا ومرتكــزة عــى الناجــ�ي
اع المســلح  ف ريــن مــن الــ�ف االجتماعــي. وترّكــز الكتلــة الفرعيــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي عــى االأشــخاص المت�ف

ي ســوريا والذيــن يمكــن الوصــول إليهــم مــن خــالل العمليــات عــ�ب الحــدود مــن تركيــا إل ســوريا.
�ف

ي سوريا
ي تركيا للعمليات ع�ب الحدود �ف

كتلة الصحة Health Cluster �ف

ي يمكــن الوصــول إليهــا 
ي المناطــق الســورية الــىت

كتلــة الصحــة هــي هيئــة تنســيق تهــدف إل تنســيق االســتجابة الصحيــة �ف
اكات  ي تعمــل معــاً لبنــاء الــرش

مــن خــالل العمــل عــ�ب الحــدود. وتتكــون هــذه الكتلــة مــن مجموعــة مــن المنظمــات الــىت
ي مجــال الصحــة. 

ي �ف
نســا�ف كة للعمــل االإ والتفاهــم المتبــادل وتطبيــق مناهــج مشــ�ت

ــى  ــم ع ــف القائ ــن العن ف م ــ�ي ــع الناج ــون م ــن يعمل ــة الذي ــوادر الطبي ــراد الك ــع أف ــه إىل جمي ــع الموّج ــذا المرج ــدف ه يه
ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع  ف للناجــ�ي ي ســوريا إىل توفــ�ي رعايــة عاليــة الجــودة ومرتكــزة عــى الناجــ�ي

النــوع االجتماعــي �ف
االجتماعــي، كمــا يّشــكل دعــوًة للعمــل عــى إنهائــه.

ــن  ف آخري ــ�ي اء طبي ف وخــ�ب ــاء نســائية ســوري�ي ــٍم مــن أطب ــول بدع وتوك ف Anne Kluyskens هــذا ال�ب ــد أعــّدت آن كلويســك�ف وق
ــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. ــة الفرعي ــة الصحــة والكتل ضافــة إل دعــم مــن منســقي كتل باالإ



٧ االختصارات المستخدمة

ARVوسات التقهقرية مضادات الف�ي

DTذيفانات الُخَناق والُكزاز

DTPذيفانات الُخَناق والُكزاز مع لقاح السعال الدي�ي

ECPي
حبوب منع الحمل االسعا�ف

ELISAنزيم ا - المقايسة المناعية باالإ ف اختبار إل�ي

FGM/Cناث ناث/ ب�ت أو تشويه االأعضاء التناسلية لالإ ختان االإ

GBVالعنف القائم عى النوع االجتماعي

GBVIMSنظام إدارة معلومات العنف القائم عى النوع االجتماعي

HBVB ي
وس التهاب الكبد الوبا�أ ف�ي

HIVية وس نقص المناعة البرش ف�ي

IASCف الوكاالت اللجنة الدائمة ما ب�ي

IRCنقاذ الدولية لجنة االإ

IDPالنازحون

IUDلولب نحا�ي رِحِمّي

NGOمنظمة غ�ي حكومية

PEPي بعد التعرض
العالج الوقا�أ

RPRي البالزما
اص االضداد �ف االختبار الريع ل�ت

STIًاالأمراض المنقولة جنسيا

Tdذيفان الكزاز وذيفان الخناق المنقوص

HATIGي المضاد للكزاز ف المناعي البرش الغلوبول�ي

TTذيفان الكزاز

UNFPAصندوق االأمم المتحدة للسكان

UNICEFصندوق االأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف

UNHCRف المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

VCTية وس نقص المناعة البرش المشورة الطوعية وفحص ف�ي

WHOمنظمة الصحة العالمية
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Cervical os 2فوهة عنق الرحم )عنق الرحم(.عنق الرحم

هــا أو العبــث بهــا سلسلة االأدلة ي تثبــت أن االأدلــة لــم يتــم تغي�ي
الوثائــق والشــهادات الــىت

منــذ أن تــم الحصــول عليهــا.

أي انسان دون عمر ١٨ سنة.طفل

يــا عدوى الكالميديا عــدوى تنتقــل عــن طريــق االتصــال الجنــ�ي )STI( وتســببها بكت�ي
ي يمكنهــا أن تتلــف الجهــاز التناســىي للمــرأة. وغالبــا مــا يكــون 

الكالميديــا الــىت
ــور  ــؤدي إل ظه ــا أن ت ــن يمكنه ــدى النســاء، ولك ــراض ل ــدون أع ظهورهــا ب

ــم. ــدوب وعق ن

ي أن تبقى معلوماته الطبية والشخصية والتعريفية رّسيةالخصوصية
حق الفرد �ف

ــة تجعــل مــن أســلوب عــالج محــدد أو إجــراء مضاد االستطباب ــة معين ف أو حال وضــع معــ�ي
ــه ي محــدد أمــراً ال ينصــح ب طــىب

ــاء  ــ�ت االأعض ــويه أو ب ــاث \ تش ن ــان االإ خت
نــاث التناســلية لالإ

ــاء  ــة لالأعض ــة أو الكلي ــة الجزئي زال ــى االإ ــوي ع ي تنط
ــىت ــراءات ال ــع االإج جمي

التناســلية الخارجيــة لالأنــىش أو إلحــاق إصابــات أخــرى بتلــك االأعضــاء 
ــة. ــ�ي طبي ــباب غ ــة الأس ــلية االأنثوي التناس

الكــوارث الطوارئ أو  المســلحة  اعــات  ف ال�ف حــاالت  إل  شــارة  لالإ عــادة  تســتخدم 
ــم إل  ــول بعضه ــكان وتح ــزوح للس ــى ن ــوي ع ــا تنط ــاً م ــة، وغالب الطبيعي

)IDP( ف  نازحــ�ي أو  ف  الجئــ�ي

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

ي
ُحبوُب َمْنِع الَحْمِل االسعا�ف

ECP
الطــرق الهرمونيــة )حبــوب( لمنــع الحمــل الممكــن اســتخدامها بعــد الجمــاع 
ي لمــدة 

الجنــ�ي غــ�ي االآمــن. يمكــن اســتخدام حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف
تصــل إل ١٢٠ ســاعة )٥ أيــام(، بعــد الجمــاع الجنــ�ي غــ�ي االآمــن.

fistula أنســجة الناسور إل  الــدم  إمــدادات  تنقطــع  عندمــا  الــوالدة  ناســور  يحــدث 
ات  لفــ�ت المتعــرة  الــوالدة  أثنــاء  المســتقيم(  )و/أو  والمثانــة  المهبــل 
البــول و/ يخــرج  تمــوت وتتشــكل فوهــة  االأنســجة  أن  طويلــة. حيــث 
ــه  ــة ب صاب ــم االإ ، فتت ي

ــر�ف ــور ال ــا الناس ــاً. أم ــا الإرادي ــن خالله از م ــ�ب أو ال
ي حــاالت االغتصــاب العنيــف 

، كمــا �ف ي حــاالت االعتــداء الجنــ�ي
مــن �ف

الأدوات  القــري  دخــال  االإ إل  ضافــة  باالإ الجماعــي،  واالغتصــاب 
الناجيــة. ج  رسش فتحــة  أو  مهبــل  ي 

�ف والعــ�ي  البنــادق  فوهــات   مثــل 

ف المثانة والمهبل. ي المهبىي Vesico-vaginal: ب�ي
 المثا�ف

ف المستقيم والمهبل. جي المهبىي Recto-vaginal: ب�ي لرش

تزويج الفرد ضد إرادته/ إرادتها.الزواج القرسي

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

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 
GBV

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي هــو مصطلــح يشــمل أي فعــل ضــار 
يتــم ارتكابــه ضــد إرادة الشــخص، والــذي يقــوم عــى االختالفــات المنســوبة 

نــاث. ف الذكــور واالإ اجتماعيــاً )أي النــوع االجتماعــي( بــ�ي



٩

هــي عــدوى منقولــة جنســياً )STI( وغالبــاً مــا تكــون صامتــة )بــدون أعــراض( عدوى السيالن
ــدى  ــبب ل ــا تس ــاً م ــم. وغالب ــبب العق ــن أن تس ــن يمك ــاء، ولك ــدى النس ل

. الرجــال ســيالن وافــرازات مــن العضــو الجنــ�ي

B ي
وس يصيــب الكبــد وينتــرش مــن خــالل االتصــال بــدم وســوائل جســم التهاب الكبد الوبا�أ فــ�ي

الشــخص المصــاب.

ــص  وس نق ــ�ي ــرض لف ــد التع ــة بع الوقاي
 )PEP( يــة المناعــة البرسش

ــاعة  ــون ٧٢ س ي غض
ــة �ف ــات التقهقري وس ــادات الف�ي ــ�ي مض ــتخدام عقاق اس

وس نقــص المناعة  بعــد التعــرض أو التعــرض المحتمــل لمنــع العــدوى بفــ�ي
يــة. البرش

هــو اظهــار االأطفــال لرغبتهــم بالحصــول عــى الخدمــات، وهــو مــا يقــوم القبول المستن�ي 
ة للحصــول عــى  بــه االأطفــال غــ�ي القادريــن عــى إعطــاء الموافقــة المســتن�ي
الخدمــات ولكــن عمرهــم يســمح لهــم بفهــم طبيعــة الخدمــات والقبــول 

بالحصــول عليهــا.

ة تبــة عــى االختيــار الــذي توافــق عليــه. وهــي اتخــاذ الموافقة المستن�ي هــي فهــم النتائــج الم�ت
ــه الفــرد ضمــن عالقــة ليــس فيهــا  ــة يقــوم ب ــة وطواعي قــرار مســتن�ي بحري
ــة  تب ــج الم�ت ــدرك النتائ ــرد أن ي ــن للف ــه يمك ــوذ. أي أن ــلطة أو نف ــرض س ف
أ مــن الســلطة يجعلــه قــادراً عــى القيــام  عــى اختيــاره ولديــه قــدر متــكا�ف

ــراه.  ــاره دون أي اك باختي

IDPs ً وا عــى الفــرار مــن منازلهــم بســبب النازحون النازحــون هــم االأشــخاص الذيــن أجــ�ب
ــة أو  اع المســلح أو الحــرب االأهلي ف ــ�ف ــم لل ــة تفاديه ــن أو محاول رهــم م ت�ف
ي 

نســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو تلــك الــىت االنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق االإ
ــن أخــرى  ي أماك

ــة �ف قام ــاء أو االإ نســان، وهــم يســعون لالحتم ــع االإ مــن صن
ف بهــا دوليــاً. وا حــدود بلدانهــم المعــ�ت ضمــن بلدانهــم االأصليــة ولــم يعــ�ب

/IUD َلْوَلٌب نحا�ي رَِحِمّي
IUCD أداة مانع الحمل الرحمية

ي الرحــم لمنــع الحمــل. ويمكــن أن يكــون لولــب 
جهــاز يتــم إدخالــه �ف

ــون  ــن أن يك ــا يمك ــاً أو عــى شــكل T. كم ــاً أو مثلث ــاً أو حلقي نحــا�ي ملفوف
مــن البالســتيك أو المعــدن. لولــب نحــا�ي االأكــ�ش شــيوعاً هــو النحــا�ي ذو 
الشــكل T المحتــوي عــى النحــاس الــذي يوقــف ســيل الحيوانــات المنويــة 
ــا�ي  ــب نح ــتخدم اللول ــن أن يس ــم. ويمك ــور إل الرح ــن العب ــا م ويمنعه
ي غضــون ٥ أيــام 

ي حالــة إدخالــه �ف
أيضــاً كوســيلة مــن وســائل منــع الحمــل �ف

مــن الجمــاع الجنــ�ي غــ�ي االآمــن.

عطــاء حكــم عــى صحــة أو حالــة شــخص الشهادة الطبية وثيقــة موقعــة مــن الطبيــب، الإ
مــا.

NGO ــا منظمة غ�ي حكومية ــادة م ــة. وع ــة أو دول ــل أي حكوم ــاً وال يمث ــان منظــم ومســتقل وظيفي كي
نســانية  ي تســعى لتعزيــز القضايــا االإ

يطلــق المصطلــح عــى المنظمــات الــىت
ي االأمــم 

نســان، ولــدى بعضهــا مراتــب استشــارية رســمية �ف ولحقــوق االإ
ــدة. المتح
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ي
ناث.الفحص الحو�ف  إجراء يُســتخدم لتقييم ســالمة المســالك البولية والتناســلية للمــر�ف االإ

فحــص االأعضــاء التناســلية الخارجيــة: هــي مالحظــة وفحــص االأعضــاء 
التناســلية الخارجيــة.

ي المهبــل لــ�ي 
: هــي إدخــال أداة تســمى المنظــار �ف فحــص المنظــار المهبــىي

يتمكــن مــن يقــوم بإجــراء الفحــص مــن رؤيــة جــدران المهبــل وعنــق الرحــم. 

عمل من أعمال العنف الجسدي بدون أن يكون ذا طبيعة جنسية.االعتداء الجسدي

ي المهبل وراء عنق الرحم.الرتج المهبىي الخلفي
جيوب �ف

ة. ما قبل البلوغ ــارسش ــوغ مب ــن البل ــل س ــون قب ي تك
ــىت ــو ال ــة النم ي مرحل

ــة �ف ــل أو طفل طف
ف عمــرّي ٨ و١٣ عامــا لــدى البنــات، و١٠ و١٥  وعــادة مــا يبــدأ ســن البلــوغ بــ�ي
عامــا لــدى االأوالد. وأول عالمــات البلــوغ لــدى البنــات هــي نمــو الثــدي ونمــو 
ف وحــب الشــباب. ويكــون الطمــث عــادة  بطــ�ي ي منطقــة العانــة واالإ

الشــعر �ف
آخــر العالمــات. أمــا بالنســبة لــالأوالد، فعــادة مــا يبــدأ البلــوغ بازديــاد حجــم 
. وتنمو  ف بطــ�ي ي منطقــة العانــة واالإ

ف والقضيــب، ثــم ينمــو الشــعر �ف الخصيتــ�ي
العضــالت، ويصبــح الصــوت جهــوراً، ويظهــر حــب الشــباب وشــعر الوجــه.

ي يهــدف إل الوقايــة مــن مــرض أو عــدوى بعــد تعــرض محتمــل ُمعاَلَجٌة ِوقاِئيَّة عــالج طــىب
أو مؤكــد. 

ج أو الفــم باســتخدام االغتصاب ي المهبــل أو الــرش
إيــالج قــري )مهمــا كان طفيفــاً( �ف

اق المهبــل أو  القضيــب أو عضــو آخــر مــن الجســم. كمــا يشــمل أيضــاً اخــ�ت
ج باســتخدام أداة أو جســم مــا. فتحــة الــرش

حالة ــا شبكة االإ ــض إليه ــة المري ــك إحال ــن يمكن ــات الذي ــي الخدم ــن مقدم ــة م مجموع
للحصــول عــى أو اســتكمال الرعايــة

أي شــكل مــن أشــكال االتصــال الجنــ�ي القــري والــذي ال يتضمــن أو ينتــج االعتداء الجنسي
عنــه إيــالج.

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

ــرض لقاح ذيفان الكزاز ــو م ــزاز ه ــزاز. والك ــد الك ــي ض ــذي يحم ف ال ــ�ي ــن التحص ــوع م ــو ن ه
ي 

ــد �ف ــرى. ويع ــالت االأخ ــك والعض ــالت الف ــب عض ــؤدي إل تصل ي ي ــ�ي بكت
كثــ�ي مــن االأحيــان مرضــاً معديــاً وقاتــالً. يدخــل الكــزاز الجســم مــن خــالل 
ي يمكــن أن تســببها المســام�ي أو 

ــات النافــذة الــىت صاب الجــروح العميقــة واالإ
ــة  ضاف ــد باالإ اق للجل ات أو الحــروق أو أي اخــ�ت الشــظايا أو لدغــات الحــرش

 . ــ�ي ــن العقاق ــن حق إل أماك

حليىي الفتحة المؤدية لمجرى البول. تكون عند الذكور عى رأس القضيب.الصماخ االإ

فرازات المهبلية ــل االإ ــدار المهب ي ج
ــدد �ف ــا الغ ي تُنتجه

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

وعنــق الرحــم، والــىت
ــ�ي  ــد تش ــالً. وق ــاذة قلي ــة نف ــا رائح ــة وله ــون وواضح ــاء الل ــة بيض الطبيعي
ي 

ــدوى �ف ــود ع ــون إل وج ــراء الل ــة صف ــرازات الكثيف ف ــيئة أو االإ ــة الس الرائح
ــق الرحــم.  ــل أو عن المهب



1. لمحــة عن
رشــادات االإ

الفئة المستهدفة  1.1

الغرض  1.2

مكونات بروتوكول التدب�ي الرسيري لالغتصاب  1.٣
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الفئة المستهدفة  ١.١

ف )منســقو  رشــادات لــ�ي يقــوم باســتخدامها أكــ�ب عــدد ممكــن مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة المؤهلــ�ي لقــد تمــت كتابــة هــذه االإ
ــذا  ــة له ــخة العربي ــذه النس ــ�ي ه ــم توف ــد ت ــوريا. ولق ي س

ــات( �ف ــالت والممرض ــن والقاب ف الريري ــ�ي ــاء واالأخصائي ــة واالأطب الصح
الغــرض.  

الغرض  ١.٢

ي لمفهــوم العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وتســليط الضــوء عــى 
ك ووا�ف رشــادات إل الوصــول إل فهــم مشــ�ت تهــدف هــذه االإ

ي هــذه 
وتوكــول �ف ف منــه. ويرّكــز ال�ب مســؤوليات الكــوادر الطبيــة المؤهلــة الذيــن يمكــن االعتمــاد عليهــم عنــد تقديــم الرعايــة للناجــ�ي

 Clinical Management ي يجــب اتخاذهــا عنــد تقديم خدمــة التدبــ�ي الريــري لالغتصــاب أو
رشــادات عــى الخطــوات الــىت االإ

وتوكــول أفضــل الممارســات عنــد تقديــم التدبــ�ي الريــري للنســاء والرجــال واالأوالد  of Rape وتُختــ� بـــ )CMR(. ويصــف ال�ب
ــم  ــل للجس ــص كام ــراء فح ــم إج ــف يت ــول كي وتوك ح ال�ب ــرش ــا وي ــوارئ. كم ــاالت الط ي ح

ــاب �ف ــوا لالغتص ــن تعرض ــات الذي والبن
يــالج عــن طريــق المهبــل  ( وتســجيل النتائــج وتوفــ�ي الرعايــة الطبيــة للشــخص الــذي تعــرض لالإ ف )باعتمــاد نهــج يرتكــز عــى الناجــ�ي

ج أو الفــم باســتخدام القضيــب أو أي أداة أخــرى. أو الــرش

رشــاد النفــ�ي عــى الرغــم  صابــات أو عــن االإ رشــادات معلومــات مفّصلــة عــن الرعايــة النموذجيــة للجــروح أو االإ وال تتضمــن هــذه االإ
ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.  مــن احتمــال وجــود حاجــة لهــذه المعلومــات الســتكمال الرعايــة الشــاملة للناجــ�ي
ــة أخــرى  ــواد مرجعي ــن ثمــة م ــة؛ ولك ف للمؤسســات غــ�ي الطبي ــة الناجــ�ي ــام بإحال ــة القي ــا ال تقــدم توجيهــات عــن كيفي ــا أنه كم
تصــف هــذا النــوع مــن الرعايــة وتقــدم توجيهــات حــول إنشــاء شــبكات االإحالــة )انظــر الملحــق ١(. كمــا ينبغــي أن تُســتخدم هــذه 

اك مــع )إجــراءات العمــل القياســية للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي(.  رشــادات باالشــ�ت االإ

ــة  ــوع االجتماعــي، اصــدار الكتل ــم عــى الن ــف القائ ــة واالســتجابة للعن إجــراءات العمــل القياســية )SOPs( للوقاي
ي العــام 201٥

ي ســوريا( �ف
ــات �ف ــا للعملي ــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي )مركــز تنســيق تركي الفرعي

ام المعايــ�ي الدوليــة والنهــج الــذي  تصــف إجــراءات العمــل القياســية الحــد االأد�ف مــن االإجــراءات الواجــب اتخاذهــا الحــ�ت
ــة لهــم، وتقــدم إجــراءات واضحــة  ــد تقديــم الرعاي ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي عن يرتكــز عــى الناجــ�ي
ي الوقايــة مــن العنــف القائــم 

ي تشــارك �ف
نســانية الــىت ح االأدوار والمســؤوليات المنوطــة بالجهــات االإ ومبــادئ توجيهيــة وتــرش

عــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه.

ّ )المبــادئ التوجيهيــة لدمــج تدخــالت العنــف القائــم عــى النــوع  ي رشــادات عــى مراجعــة كتــا�ب كمــا نحــّث مســتخدمي هــذه االإ
 ٤) ي

نســا�ف ي الســياق االإ
(٣ و )المبــادئ التوجيهيــة الإجــراءات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي �ف ي

نســا�ف ي العمــل االإ
االجتماعــي �ف

ــة  ــة الريري ي للمعالج
و�ف ــ�ت لك ــم االإ ــج التعل ــة إل )برنام ضاف ــوكاالت )IASC(، باالإ ف ال ــ�ي ــا ب ــة م ــة الدائم ــن اللجن ــادران ع الص

ف  لالغتصــاب( الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( والمفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي
ــاب )العنــف الجنــ�ي والقائــم عــى النــوع االجتماعــي ضــد  )UNHCR( وصنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، وكت
: مبــادئ توجيهيــة للوقايــة واالســتجابة( الصــادر عــن المفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون  ف ف والعائديــن والنازحــ�ي الالجئــ�ي
عيــة للناجيــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي(  ف )UNHCR( و كتــاب )المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة الرش الالجئــ�ي

.)WHO( ــة ــة الصحــة العالمي الصــادر عــن منظم



1٣ رشادات لمحة عن االإ

ومــع أننــا نــدرك أنــه مــن الممكــن أن يتعــرض الرجــال واالأوالد لالغتصــاب أيضــاً، إال أن معظــم االأفــراد الذيــن يتعرضــون لــه هــم 
شــارة  مــن النســاء أو البنــات؛ ولذلــك فقــد تــم اســتخدام ضمــ�ي المخاطــب المؤنــث عنــد صياغــة أغلــب أجــزاء هــذه االرشــادات لالإ
ف مــن االغتصــاب، إال إذا اقتــ�ف ســياق النــص خــالف ذلــك. كمــا يُرجــى مالحظــة أنــه تــم اســتبدال اســتعمال مصطلــح  إل الناجــ�ي
«الضحيــة» بـــ ”الناجــي)ة(» لتســليط الضــوء عــى قــوة وصمــود أولئــك الذيــن اســتطاعوا التغلــب عــى تجربــة العنــف القائــم عــى 

النــوع االجتماعــي.

جم:  مالحظة الم�ت

ي بالمريــض( 
ي اللغــة العربيــة تغليــب المذكــر عــى المؤنــث فنقــول مثــالً )يجــب عــى الطبيــب أن يعتــىف

عــادًة مــا يتــم �ف
ــاًء عــى الفقــرة أعــاله فقــد قمــُت  جمــة وبن ي هــذه ال�ت

ونقصــد بذلــك الطبيــب أو الطبيبــة والمريــض أو المريضــة. أمــا �ف
فــراد والجمــع، فاســتعملُت كلمــة )ناجيــة( للداللــة عــى ناجــي أو  ي االإ

ي معظــم الحــاالت بتغليــب المؤنــث عــى المذّكــر �ف
�ف

ي الســياق اســتخدام المذكــر. 
ف أو ناجيــات مــا لــم يقتــ�ف ناجيــة وكلمــة )ناجيــات( للداللــة عــى ناجــ�ي

ي 
لقــد تــم تعديــل هــذه االرشــادات لــ�ي تنســجم مــع الســياق الســوري ولــ�ي تراعــي مســتوى توّفــر المــوارد والمــواد واالأدويــة �ف

ي منتصــف عــام ٢٠١٥.
ســوريا كمــا كان عليــه الحــال �ف

مكونات بروتوكول التدب�ي الريري لالغتصاب  ١.٣

ي هــذا الكتّيــب( مــن 
ي القســم الخامــس �ف

يتألــف التدبــ�ي الريــري المرتكــز عــى الناجيــات لمــن تعرضــت لالغتصــاب )المفّصلــة �ف
الخطــوات التاليــة:

الخطوة ١: تحض�ي الناجية للمعاينة
الخطوة ٢: أخذ القصة الريرية

ي حالة االغتصاب
عي �ف الخطوة ٣: جمع أدلة الطب الرش

ي
الخطوة ٤: إجراء الفحص البد�ف

الخطوة ٥: وصف العالج
سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة للناجية الخطوة ٦: االإ

الخطوة ٧: الشهادة الطبية
الخطوة ٨: متابعة رعاية الناجيات

ي 
ات �ف ف اعتبــارات خاصــة بتقديــم الرعايــة لالأطفــال والرجــال والنســاء الحوامــل والكبــ�ي ي هــذه االرشــادات تضمــ�ي

كمــا تــم أيضــاً �ف
الســّن.



2. العنف القائم عى 
النوع االجتماعي

التعريف  2.1

أنواع العنف القائم عى النوع االجتماعي  2.2

نسان العنف القائم عى النوع االجتماعي وحقوق االإ  2.٣

آثار العنف القائم عى النوع االجتماعي  2.٤

رسائل أساسية  2.٥



1٥ العنف القائم عى النوع االجتماعي

التعريف  ٢.١

ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــوكاالت٥ IASC للعن ف ال ــ�ي ــا ب ــة م ــة الدائم ــاً للجن ــه دولي ف ب ــ�ت ــف المع ــل التعري ــذا الدلي ــتخدُم ه يَس
ــع: ــي كمرج االجتماع

كــراه  العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي هــو مصطلــح واســع يتضمــن أي فعــل ضــار يتــم ارتكابــه ضــد شــخٍص مــا باالإ
نــاث. وتُســّمى هــذه االأدوار بـــ )الجنــدر gender( أو )النــوع  ي صنعهــا المجتمــع للذكــور ولالإ

بنــاًء عــى االأدوار الــىت
ــي(.  االجتماع

وعليــه، فــإن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي هــو إســاءة اســتخدام للســلطة عــى أســاس النــوع االجتماعــي بمــا يُشــّكل 
ة مــن الطــرف الــذي يقــع عليــه الفعــل.  ي ظــل غيــاب الموافقــة المســتن�ي

انتهــاكاً لحقــوق االنســان. وهــو عنــٌف يحــدث دائمــاً �ف
ي جميــع أشــكاله. ولذلــك فــإن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يشــمل أمــوراً أكــ�ش بكثــ�ي مــن االعتــداء 

وهــذا العنــف ضــاّر �ف
الجنــ�ي واالغتصــاب.

أنواع العنف القائم عى النوع االجتماعي  ٢.٢
 

ف المتعلقــة بجمــع بيانــات العنــف  نســاني�ي ف االإ ــادرة اســتجابًة تهــدف إل ســّد الحاجــة لــدى العاملــ�ي ي عــام ٢٠٠٦ تــم إطــالق مب
�ف

ي تلــت ذلــك إنشــاء 
ي الســنوات الــىت

نســانية بطريقــة آمنــة وموحــدة وفعالــة. وتــم �ف ي االأوضــاع االإ
القائــم عــى النــوع االجتماعــي �ف

نظــام إدارة المعلومــات للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي٦ GBVIMS والــذي يؤمــن اليــوم نظامــاً مبّســطاً لجمــع وحفــظ 
ــوع االجتماعــي،  ــم عــى الن ــف القائ ــوع االجتماعــي لمقّدمــي خدمــات االســتجابة للعن ــم عــى الن ــف القائ ــات العن ــل بيان وتحلي
ف الــوكاالت والســياقات المختلفــة(، وكذلــك يمكننــا هــذا النظــام مــن  )كمــا يمّكننــا هــذا النظــام مــن مقارنــة هــذه المعلومــات بــ�ي

ي يتــم االبــالغ عنهــا.
المشــاركة االآمنــة واالأخالقيــة لبيانــات حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي الــىت

اكــة نظــام  وقــد تــم االتفــاق عــى االأنــواع الســتة التاليــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وتعاريفهــا مــن قبــل أعضــاء رسش
ّ يمّثــل أعضائــه كاّلً  ف الــوكاالت، والــذي يديــره فريــق دولي إدارة المعلومــات للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي GBVIMS بــ�ي
ف باالأمــم  ــة الســامية لشــئون الالجئــ�ي ــة IRC والمفوضي نقــاذ الدولي ــة االإ مــن صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان UNFPA ولجن

:WHO ضافــة إل منظمــة الصحــة العالميــة المتحــدة UNHCR ومنظمــة اليونيســف UNICEF باالإ

ج أو الفــم باســتخدام القضيــب أو عضــو آخــر •  االغتصــاب: وهــو إيــالج قــري )مهمــا كان طفيفــاً( للمهبــل أو الــرش
ج باســتخدام أداة أو جســم مــا. اق المهبــل أو فتحــة الــرش مــن الجســم. كمــا يشــمل أيضــاً اخــ�ت

: أي شكل من أشكال االتصال الجن�ي القري والذي ال يتضمن أو ينتج عنه إيالج.•  االعتداء الجنسي
ــة أو لمــس االأعضــاء التناســلية أو  ــه والمالطف ــل غــ�ي المرغــوب ب ــة االغتصــاب والتقبي ــك: محاول ــة عــى ذل ــن االأمثل م  
نــاث( عمــالً مــن أعمــال العنــف الــذي يمــس االأعضــاء  نــاث )تشــويه/ب�ت االأعضــاء التناســلية لالإ االأرداف. ويعتــ�ب ختــان االإ
. وال يشــمل هــذا النــوع االغتصــاب الأن االغتصــاب يشــتمل  التناســلية، ولــذا ينبغــي أن يصنــف عــى أنــه اعتــداء جنــ�ي

عــى إيــالج قــري. 

: وهو عمل من أعمال العنف الجسدي دون أن يكون ذا طبيعة جنسية. •  ي
االعتداء البد�ف

ب والصفــع والخنــق والَجــرح والدفــع والحــرق وإطــالق الرصــاص أو اســتخدام أي ســالح  مــن االأمثلــة عــى ذلــك: الــ�ف  
صابــة. وال يشــمل هــذا  والهجــوم باســتخدام المــواد الحمضيــة )االأســيد( أو أي فعــل يــؤدي إل االألــم أو االأذى أو االإ

نــاث. النــوع ختــان االإ
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الزواج القرسي: تزويج شخص ما ضد إرادته أو إرادتها.• 

ي • 
وعــة �ف ــا المرش ــه أو حقوقه ــا مــن حقوق ــان شــخص م ــات: وهــو حرم ــرص أو الخدم ــوارد أو الف ــن الم ــان م الحرم

ــة  ــات االجتماعي ــن الخدم ــاً م ــم أو الصحــة أو أي ــش أو التعلي ــرص كســب العي ــالك أو ف ــة أو االأم ــوارد االقتصادي الم
يــٌك حميــم أو أحــد  اثهــا، أو عندمــا يقــوم رسش االأخــرى. ومــن االأمثلــة عــى ذلــك حرمــان أرملــة مــن الحصــول عــى م�ي
ــاة مــن  ــع فت ــع الحمــل أو من ــرأة مــن اســتخدام وســائل من ــع ام ــة أو من ــه المالي ــا بأخــذ أتعاب ــراد أرسة شــخص م أف

ــا تســجيل حــاالت الفقــر العــام.  الذهــاب إل المدرســة ونحــو ذلــك. وال يتــم هن

ــد •  ــك: التهدي ــى ذل ــة ع ــن االأمثل ــي. وم ــ�ي أو العاطف ــم أو االأذى النف ــاق االأل ــي: إلح / العاطف ــسي ــداء النف االعت
ذالل أو العــزل القــري أو المطــاردة أو المضايقــة أو االهتمــام غــ�ي  بالعنــف الجســدي أو الجنــ�ي أو التخويــف أو االإ
يمــاءات أو الكلمــات المكتوبــة ذات الطابــع الجنــ�ي أو التهديــدي أو تدمــ�ي االأشــياء  المرغــوب بــه أو الت�يحــات أو االإ

العزيــزة... الــخ.

يــك •  ي جميــع أنحــاء العالــم ســوف تتعــرض للعنــف الجســدي و/ أو الجنــ�ي مــن قبــل الرش
واحــدة مــن كل ثــالث نســاء �ف

يــك.٧ أو لالعتــداء الجنــ�ي مــن قبــل شــخص غــ�ي الرش

ــة الســورية، ولكــن •  ي االأزم
ــا �ف ــرز االأبعــاد المســكوت عنه ــات هــو أب ف الالجئ ــ�ي ــوع االجتماعــي ب ــم عــى الن ــف القائ العن

ــه يحــدث بمعــدالت مرتفعــة. ٨ ــدون بأن اء يؤك الخــ�ب

ي عــام ٢٠١٣ • 
ي المائــة �ف

ف مــن نســبة ٢٥ �ف ف جميــع الزيجــات المســجلة للســوري�ي ي االأردن، ازداد انتشــار الــزواج المبكــر بــ�ي
�ف

ي الربــع االأول مــن عــام ٢٠١٤. ٩
ي المائــة �ف

إل ٣١ �ف

ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــة للعن ــباب الجذري ــض االأس ــن بع ــا م ف هم ــ�ي ف والتمي ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــدم المس ف أن ع ــ�ي ي ح
و�ف

ي كل ســياق. ففــي حــاالت الطوارئ، 
االجتماعــي، إال أن هنالــك عوامــل أخــرى مختلفــة تحــدد بدورهــا نــوع وحجــم العنــف �ف

ي تواجههــا ســوريا حاليــاً، تضعــف ضوابــط الســلوك االجتماعــي وتنهــار النظــم االجتماعيــة التقليديــة بالكامــل. وقــد 
كالــىت

ينفصــل االأطفــال والنســاء عــن أرسهــم وعــن الدعــم االجتماعــي الــذي كانــوا يحصلــون عليــه، ممــا يجعلهــم أكــ�ش عرضــًة 
ســاءة واالســتغالل بســبب جنســهم أو عمرهــم ويضطــرون لالعتمــاد عــى االآخريــن للحصــول عــى المســاعدة والتنقــل  لالإ
ي الحــرب 

اعــات المســلحة اســتخدام العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي كســالح �ف ف ي ال�ف
بأمــان. وعــالوة عــى ذلــك، يكــ�ش �ف

ف مــن النســاء واالأطفــال. وغالبــاً مــا يتضمــن االعتــداء الجنــ�ي المرتبــط بالحــرب االختطــاف واالســتعباد  ويســتهدف المدنيــ�ي
. الجنــ�ي

نسان العنف القائم عى النوع االجتماعي وحقوق االإ  ٢.٣
 

ــق  ي المواثي
نســان المنصــوص عليهــا �ف ــادئ حقــوق االإ ــوع االجتماعــي عــدداً مــن مب تنتهــك أعمــال العنــف القائــم عــى الن

ي 
ــة واالأمــان والحــق �ف ــاة والحري ي الحي

ف أمــور أخــرى: حــق الفــرد �ف ــ�ي نســان. وتشــمل هــذه الحقــوق مــن ب ــة لحقــوق االإ الدولي
ــق  ــ�ي والح ــر المص ي تقري

ــق �ف ــانية والح نس ــة االإ ي الكرام
ــق �ف ــة والح ــة والعقلي ــة البدني ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــى مس ــع بأع التمت

ــية أو  ــة القاس ــب أو للمعامل ــرض للتعذي ــدم التع ــة وع ي الحري
ــق �ف ــة والح ي الخصوصي

ــق �ف ــات والح ــى المعلوم ــول ع ي الحص
�ف

ي الحصــول عــى حقــوق متســاوية لــدى 
ي عقــد الــزواج بموافقــة حــرة وكاملــة والحــق �ف

الالإنســانية أو المهينــة أو العقــاب والحــق �ف
ــة الــزواج وعنــد نهايتــه )انظــر الملحــق ٢(. الــزواج عنــد بداي



1٧ العنف القائم عى النوع االجتماعي

ابطــة ومتداخلــة.  نســان شــاملة، وهــي ال تقبــل المصــادرة وال يجــوز حرمــان أي انســان منهــا، وهــي ال تتجــزأ فهــي م�ت حقــوق االإ
نســان والحريــات االأساســية ويحــق لــه ممارســتها بغــض النظــر  ام والحمايــة وجميــع حقــوق االإ ويتمتــع كل انســان بحقــوق االحــ�ت
ــه  ــي والمجتمعــي وثروت ــاءه القوم ــن انتم هــا، وبغــض النظــر ع ــه وآراءه السياســية وغ�ي ــه ولغت ــه وجنســه ودين ــه ولون ــن عرق ع
، مشــاكل صحــة  ومولــده وحالتــه المدنيــة. ويشــّكل العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، وخاصــة االغتصــاب واالعتــداء الجنــ�ي

نســان العالميــة. ة ومهــددة للحيــاة وانتهــاكات جســيمة لحقــوق االإ عامــة عالمّيــة واســعة النطــاق وقضايــا حمايــة خطــ�ي

ــدور رئيــسي عــى مســتوى المجتمــع  ي القطاعــات االأخــرى ب
ف �ف ــ�ي ــة بالتعــاون مــع العامل ــة الصحي ــع مقدمــو الرعاي ويضطل

اح آليــات للوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ولتعزيــز وحمايــة  بأكملــه، وذلــك مــن خــالل المنــا�ة واقــ�ت
حقــوق الناجيــات منــه. 

آثار العنف القائم عى النوع االجتماعي  ٢.٤

ــة  ضاف ــة باالإ ــادة ومزمن ــة ح ــا�ل صحي ــة بمش صاب ــر االإ ــي خط ــوع االجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــات م ــه الناجي تواج
ــه  ــة الحمــل غــ�ي المرغــوب في ــار الصحي ــات أو االنتحــار. وعــى نطــاق أوســع، فقــد تشــمل االآث صاب إل خطــر المــوت جــراء االإ
HIV/ يــدز وس نقــص المناعــة البشـــرية/ االإ ي غــ�ي االآمــن وقتــل االأطفــال واالأمــراض المنقولــة جنســياً، مثــل فــ�ي

واالإجهــاض الــذا�ت
AIDS. كمــا أن الصدمــات النفســية والوصمــة االجتماعيــة والنبــذ مــن قبــل المجتمــع هــي نتائــج شــائعة للعنــف القائــم عــى 
ي حــاالت العنــف الجنــ�ي وهــو مــا يزيــد مــن االأذى 

النــوع االجتماعــي. وتميــل معظــم المجتمعــات إل إلقــاء اللــوم عــى الناجيــة �ف
النفــ�ي عنــد الناجيــة ليشــمل الشــعور بالعــار وكراهيــة الــذات واالكتئــاب. مــع ذلــك، ينبغــي اعتبــار حــدوث الشــّدة النفســية 

لــدى الناجيــات رّد فعــل طبيعــي عــى حــدث غــ�ي طبيعــي.

نقــاذ االأرواح ولتحقيــق  ف الــوكاالت(١٠ عــى أنــه الإ وتشــّدد )إرشــادات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي للجنــة الدائمــة مــا بــ�ي
أكــ�ب قــدر مــن الحمايــة ينبغــي القيــام بحــّد أد�ف مــن االأنشــطة عــى نحو عاجــل ومنّســق للوقايــة واالســتجابة للعنــف القائم 
ي 

ي حــاالت الطــوارئ. إذ تحتــاج الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي إىل المســاعدة �ف
عــى النــوع االجتماعــي �ف

التعامــل مــع اال�ثــار الضــارة، فقــد يكــّن بحاجــة للرعايــة الصحيــة المنقــذة للحيــاة وإل الدعــم النفــ�ي واالجتماعــي أو اللجــوء إل 
ي الوقــت ذاتــه القيــام بأنشــطة وقائيــة لمعالجــة االأســباب والعوامــل 

القضــاء )أي الســتجابة متعــددة القطاعــات(. كمــا يجــب �ف
ي ســياق مــا.

ي حــدوث العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي �ف
ي تُســهم �ف

الــىت

اً عى مختلف جوانب حياة الناجيات:  اً سلبياً كب�ي ويمكن أن يكون للعنف القائم عى النوع االجتماعي تأث�ي

عى المستوى الفردي: االأذى الجسدي عى سبيل المثال.• 

ــاب •  ــن لالغتص ي تعرض
ــوا�ت ــات الل ــذ الزوج ــا االأرسة واالأزواج بنب ــوم فيه ي تق

ــىت ــاالت ال ــل الح ــتوى االأرسة: مث ــى مس ع
ــ�ي طاهــرات. ــن أصبحــن غ ــار أنه ــّن أو بســبب اعتب ــّن عذريته بســبب فقدانه

ي يتــم فيهــا إلقــاء اللــوم عــى الناجيــة مــن االغتصاب بــدالً مــن المغتصب، • 
عــى مســتوى المجتمــع: مثــل الحــاالت الــىت

ي حــال تــزوج الناجية. 
أو حيــث يســتطيع المغتصــب أن يفلــت مــن قانــون العقوبــات �ف

تبــة عــى العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، يتســبب هــذا العنــف  ضافــة إل االآثــار الصحيــة والعاطفيــة والنفســية الم�ت وباالإ
ة. بتكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة كبــ�ي
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تتفــاوت ردود فعــل الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بطــرق عديــدة. ويعتمــد طــول مــدة الصدمــة إل حــّد 
افــاً  ي إليــك الناجيــات طلبــاً للرعايــة الطبيــة فهــذا يشــّكل اع�ت

ف المســاعدة. وعندمــا تــأ�ت مــا عــى كيفيــة التعامــل معهــّن عندمــا يطلــ�ب
ي بــأن لديهــّن مخــاوف صحيــة عــى االأغلــب. ويمكــن لمقــدم الرعايــة 

، وهــذا يعــىف َ بــأذًى جســدي و\أو نفــ�ي ف ضمنيــاً بأنهــن أُصــ�ب
ــة  ــ�ي الرعاي ــة الشــفاء مــن خــالل توف ــدء بعملي ــات عــى الب ة ومســاعدة الناجي ــة معالجــة هــذه المخــاوف الخطــ�ي الصحي
ف هــذه الرعايــة عــى الناجيــة واحتياجاتهــا ورغباتهــا ومــن  الطبيــة الرؤوفــة والشــاملة وعاليــة الجــودة، وذلــك مــن خــالل تركــ�ي

مــة.١١ ي قــد تؤثــر عــى الرعايــة المقدَّ
خــالل التعــرّف عــى الظــروف الخاصــة الــ�ت

رسائل أساسية    ٢.٥

. ف ام وعدم التمي�ي م بالمبادئ التوجيهية االأربعة عند تقديمك للعالج الريري للناجيات: وهي السالمة والرية واالح�ت ف ال�ت
ي كل أيــام االأســبوع وبشــكل يضمــن الريّــة ومــع ضمــان وجــود الخدمــات التاليــة 

قــدم هــذه الخدمــات عــى مــدار الســاعة و�ف
 : كحــد أد�ف

ية.•  وس نقص المناعة البرش منع الحمل أو االأمراض المنقولة جنسياً أو انتقال ف�ي

التوثيق المفّصل.• 

االإحالة لخدمات طوارئ أخرى.• 

. ف تأكد من وجود بروتوكوالت العالج واالستمارات والمواد الالزمة لدى الموظف�ي
ها(. ف الخدمات )الصحية والنفسية والسالمة، وغ�ي نّسق إجراءات االإحالة الّرية ب�ي
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المبادئ التوجيهية  ٣.١

ي الحــد مــن االآثــار الضــارة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، ويبــدأ 
يمكــن أن تقــوم جميــع الكــوادر الطبيــة بــدور مهــّم �ف

ذلــك مــن تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة االأربعــة خــالل تقديــم الرعايــة للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي:

ضمان السالمة الجسدية للناجية.• 

ضمان الرسية.• 

ام رغبات وحقوق وكرامة الناجية.•  اح�ت

 •. ف ضمان عدم التمي�ي

ساءة استخدام للسلطة، ولذلك يجب عى من يقدم لهّن  لقد تعرضت كل الناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي الإ
الرعاية أن يعيد إليهّن قدرتهن عى التحكم بأمور حياتهن وذلك من خالل االمتثال لرغباتهن بما يخص تقديم الرعاية لهن. 

فيما يىي بعض التوصيات الهامة للكوادر الطبية حول كيفية تطبيق المبادئ التوجيهية عند تقديم الرعاية للناجيات من العنف 
القائم عى النوع االجتماعي:

ضمان السالمة الجسدية للناجية  ٣.1.1

ي قد تهدد الناجيات بعد وقوع العنف القائم عى النوع االجتماعي. قم بإجراء كل 
كن دائماً عى دراية بالمخاطر االأمنية الىت

ي الغرفة. )ويمكن أن تطلب 
ي جو آمن، واحرص عى الحد من عدد االأشخاص المسموح بوجودهم �ف

المحادثات والفحوصات �ف
ي الغرفة، كعاملة رعاية صحية أو أحد أفراد ارستها أو احدى صديقاتها(. 

الناجية وجود شخص من نفس جنسها معها �ف

قــم بتقييــم ســالمة الناجيــة بالقــدر الــذي يســمح بــه الموقــف وطبيعــة وظيفتــك: )هــل لــدى الناجيــة مــكان آمــن • 
ــة  ــدي؟(، وإن أمكــن قــم باتخــاذ االإجــراءات الالزم ــة مــع المعت ــه؟ هــل مــن المحتمــل أن تتواجــه الناجي تذهــب إلي

ــاء عــى التقييــم.  ــة بن لضمــان ســالمة الناجي

كن عى دراية بجميع الخيارات المتاحة الإحالة الناجيات )ويشمل ذلك نقلهّن إل مكان آمن إن توفر ذلك(.• 

ضمان الخصوصية  ٣.1.2

ال تشارك قصة الناجية مع اال�خرين. 

ف مــن أجــل القيام بإحالتهــا مثالً فيمكنــك أن تشــارك المعلومات 
ّ ي حاجــة لمشــاركة معلومــات عــن الناجيــة مــع االأخصائيــ�ي

إذا كنــت �ف
ة عــى القيــام بذلك.  تــب عــى ذلــك ومــن بعــد أن تُعطيــك موافقتها المســتن�ي فقــط إذا كانــت الناجيــة عــى درايــة بمــا ي�ت
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ام رغبات وحقوق وكرامة الناجية اح�ت  ٣.1.٣

م رغبات واحتياجات وقدرات الناجية: اح�ت
ي كل خطوة تقوم بها. • 

يجب أن تراعي رغبات واحتياجات وقدرات الناجية �ف

ي التعامل مع ما حدث لها. • 
م قوة وقدرات الناجية �ف اح�ت

ي • 
بعــد اعــالم الناجيــة حــول كل الخيــارات المتوفــرة للحصــول عــى الدعــم واالإحالــة يكــون لديهــا الحــق المطلــق �ف

ي تريــد. 
اتخــاذ الخيــارات الــىت

عامل الناجية بطريقة تصون كرامتها:
م خصوصيتها، وال تُلِق اللوم عليها. •  ي قصتها وأنك تح�ت

أظهر للناجية أنك تصّدقها، وأنك ال تشّكك �ف

احرص عى أن يكون موقفك إيجابياً: 
قدم الدعم العاطفي للناجية وأظهر تعاطفك وتفهمك واستعدادك لالستماع إل مخاوف الناجية وقصتها.• 

ي تقوم بها.• 
حافظ عى موقفك أنك شخص مهتم بتقديم الرعاية وبغض النظر عن نوع الرعاية الىت

قّدم المعلومات وحافظ عى الواقعّية:
قــدم للناجيــة المعلومــات المتعلقــة بالخدمــات المتاحــة ومســتوى جودتهــا لتمكينهــا مــن اتخــاذ الخيــار المســتن�ي بمــا • 

يخــص نــوع الرعايــة والدعــم الــذي تريــد الحصــول عليــه.

تأكــد مــن فهــم الناجيــة الكامــل لــكل المعلومــات، وقــم بتبســيط المعلومــات إذا لــزم بمــا يالئــم قــدرة الناجيــة عــى • 
استيعابها.

ي يمكن أن تقدمها للناجية.• 
كن مدركاً دائماً لدورك وكن واضحاً بما يتعلق بنوع الدعم والمساعدة الىت

ام بها.•  ف ال تقم أبداً بإعطاء وعود ال يمكنك تحقيقها أو االل�ت

قم دائماً بإحالة الناجية إل الخدمات المناسبة.• 

ي تقديــم المرافقــة للناجيــة خــالل جميــع مراحــل الرعايــة، وذلــك مــن خــالل تكليــف مســاعدة أو مســاعدة داعمــة 
حــاول أن تفكــر �ف

موثوقــة ومدّربــة بمرافقــة الناجيــة إل الخدمــات المختلفــة.

ف تأكد من عدم حدوث أي تمي�ي  ٣.1.٤

عامــل كل ناجيــة بطريقــة تصــون كرامتهــا بغــض النظــر عــن جنســها وخلفيتهــا وعرقهــا واثنيتهــا أو مالبســات الحــادث • 
الــذي أصابهــا.

عامل جميع الناجيات عى السواء.• 

اضات حول تاريخ أو خلفية الناجية.•  ِ اف�ت
ف ال ت�ب

ــا •  ــوع االجتماعــي، وال تســمح له ــم عــى الن ــف القائ ــة بالعن ــك الخاصــة المتعلق ــك المســبقة وآرائ ــن أحكام احــذر م
ــات. ــاً مــن الناجي ي تعامــل بهــا أيّ

ــىت ــ�ي عــى الطريقــة ال بالتأث
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دور الكوادر الطبية  ٣.٢

ــاة.  ــة والمنقــذة للحي ــة الطبيــة المطلوب ــة الصحيــة عمليــة توفــ�ي الرعاي ي مجــال الرعاي
ف �ف ينبغــي أن تتعــدى مســؤوليات العاملــ�ي

ي تركــز عــى الناجيــات المبينــة أعــاله أثنــاء رعايتهــم للناجيــات مــن 
فعندمــا يقــوم مقدمــو الرعايــة الطبيــة بتطبيــق المهــارات الــىت

ي 
ــل ويســاهمون �ف ــد مــن االأذى، ب ــات مــن التعــرض للمزي ــك يحمــون الناجي ــوع االجتماعــي فإنهــم بذل ــم عــى الن ــف القائ العن

تعافيهــّن. 

ي تمّكنهــا 
مــن المهــم جــداً أن يتــم تزويــد الناجــي أو الناجيــة بمعلومــات عــن الخيــارات المتاحــة لهــا )أي اعطاءهــا الحقائــق الــىت

مــن اتخــاذ قــرار مســتن�ي بشــأن مــا ســتقوم بــه( بــدالً مــن تقديــم النصائــح لهــا )أي أن تمــىي عــى الناجيــة مــا تعتقــد أنــت أنــه 
م رأي الناجيــة وقراراتهــا، كمــا يمّكــن ذلــك الناجــي أو الناجيــة  ي يحــ�ت يجــب القيــام بــه(. فــإن فعــل ذلــك يظهــر أن العامــل الطــىب

مــن التحكــم بزمــام اختياراتــه أو اختياراتهــا. 

يمكــن إذاً لمقــدم الرعايــة الصحيــة أن يســاعد الناجيــات عــى البــدء بعمليــة تعافيهــن ضمــن المنشــأة الطبيــة، ولكــن يمكنهــم 
ي اعــالم المجتمــع عــن وجــود خدمــات الرعايــة الصحيــة 

أيضــاً فعــل أكــ�ش مــن ذلــك، فهــم االأشــخاص الذيــن يعتمــد عليهــم �ف
للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.



٤. االستعداد لتقديم 
الرعاية الطبية للناجيات 

من العنف القائم عى 
النوع االجتماعي

مكونات الخدمة  ٤.1

ي االأماكن ذات الموارد 
الحد االأد�ف من الخدمات �ف  ٤.2

المحدودة 



االستعداد لتقديم الرعاية الطبية للناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي2٤

مكونات الخدمة  ٤.١

ــم عــى  ــف القائ ــات مــن العن ــة وشــاملة للناجي ــم اســتجابة رؤوف ــة عــى اســتعداد لتقدي ــة الصحي ــو الرعاي ينبغــي يكــون مقدم
 ، ف ف والممرضــ�ي وري أن يتــدرّب مقدمــو الرعايــة الصحيــة )االأطبــاء والمســاعدين الطبيــ�ي النــوع االجتماعــي، ولذلــك فإنــه مــن الــ�ف
الــخ( عــى تقديــم الرعايــة المناســبة، وأن يحصلــوا عــى مــا يلــزم مــن االأدوات واللــوازم. ومــن االأولويــة تدريــب مقدمــي الرعايــة 
نــاث دون تقديــم الخدمــات الصحيــة  نــاث، إال أنــه ينبغــي أال يحــول عــدم وجــود العامــالت الصحيــات المدربــات االإ الصحيــة االإ
ف عيــادة الرعايــة للناجيــات يجــب أن يتــم دراســة  وتوفــ�ي الرعايــة للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. وعنــد تجهــ�ي

المســائل والقضايــا واالإجــراءات القياســية التاليــة. 

الوعي المجتمعي  ٤.1.1

: ينبغي عى أعضاء المجتمع معرفة التاىلي
ما هي الخدمات المتوفرة للناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي.• 

لمــاذا ستســتفيد الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي مــن الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة، وإل أيــن • 
يجــب أن تذهــب الناجيــات للحصــول عــى هــذه الخدمــات.

نــاث، أن يأتــوا للحصــول عــى الرعايــة •  ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، وخاصــة االإ يجــب عــى الناجــ�ي
ي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الحــادث دون االســتحمام أو تغيــ�ي المالبــس.

فــوراً أو �ف

أنــه ســُتقّدم الخدمــات للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بطريقــة تصــون كرامتهــن وتحفــظ أمنهــن • 
ي الخصوصيــة والريـّـة.

م حقهــن �ف وتحــ�ت

ي تتوفر فيها الخدمات.• 
االأوقات الىت

ي المحىي
السياق القانو�ف  ٤.1.2

ة مــع الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي عــى  يجــب أن يكــون موظفــو الرعايــة الطبيــة الذيــن يتواصلــون مبــارسش
ــة  ــات القانوني ام ف ــا هــي االل�ت ــة، وم ي المنطق

ــة �ف ــة الفاعل ــة والســلطات القضائي ــة والسياســات ذات الصل ف المحلي ــ�ي ــة بالقوان دراي
بــالغ عــن حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، )مثــل مــن يمكنــه مــىأ الشــهادة الطبيــة ومــن  المحليــة المتعلقــة باالإ

عــي. الــذي يمكــن أن يُســتدعى إل المحكمــة، الــخ(، ومــا يتعلــق بأدلــة الطــب الرش

امــج العاملــة عــ�ب الحــدود  ي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل ال�ب
ي المناطــق الســورية الــىت

ي �ف
بســبب تعطــل النظــام القضــا�أ

مــع تركيــا فإنــه يجــب عليــك دائمــاً التــ�ف وفقــاً للمصلحــة الفضــى للناجيــة.

م رغبــات الناجيــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ التوجيهيــة لتقديــم الخدمــات للناجيــات مــن العنــف القائــم  وعليــك أن تحــ�ت
عــى النــوع االجتماعــي. 

يجابيات والسلبيات، واجعل سالمة الناجية هي االأولوية دائماً. قّيم االإ
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وتوكوالت العالجية ال�ب  ٤.1.٣

ف االعتبــار: هــل يتوفــر )بروتوكــول التدبــ�ي الريري  قــم بإنشــاء بروتوكــوالت عالجيــة وإجــراءات عمــل قياســية مــع أخــذ التــالي بعــ�ي
ــوع االجتماعــي؟ وماهــي  ــم عــى الن ــف القائ ــات مــن العن ــن يُحتمــل تواصلهــم مــع الناجي ف الذي ــع الموظفــ�ي لالغتصــاب( لجمي

ي B؟
ّ الكــزاز والتهــاب الكبــد الوبــا�أ ي

مواعيــد التلقيــح لمــر�ف

احــرص عــى تكــون خدماتــك جــزءاً مــن نهــٍج متعــدد القطاعــات أو الخدمــات للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع 
ــي: االجتماع
ي المنطقــة الجغرافيــة المحيطــة بالمنشــأة الطبيــة، • 

يجــب أن يكــون الموظفــون عــى درايــة بكافــة الخدمــات المتوفــرة �ف
مثــل خدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة )كالجراحــة وطــب االأطفــال و\أو خدمــات أمــراض النســاء والتوليــد( والدعــم 

النفــ�ي االجتماعــي واالأمــن وخدمــات المســاعدة القانونيــة. 

ــه( •  ــتجابة ل ــي واالس ــوع االجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــة م ــية للوقاي ــل القياس ــراءات العم ــون )إج ــب أن تك يج
ــم. ــة لديه ف ومفهوم ــ�ي ف الطبي ــ�ي ــع العامل ــرة لجمي متوف

ف القطاعــات لضمــان تقديــم رعايــة متكاملــة للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى •  ف الــوكاالت وبــ�ي ينبغــي التنســيق بــ�ي
النــوع االجتماعــي.

الموظفون  ٤.1.٤

ي المنشآت 
ف �ف ي يجب أن يقدمها بها. كما يجب عى جميع الموظف�ي

يجب أن يتم االتفاق عى من سيقدم الرعاية والكيفية ال�ت
ي 

ف �ف الصحية الذين يتواصلون مع الناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي، من موظفي االستقبال إىل المختص�ي
الرعاية الصحية، أن:

يتم توعيتهم وتدريبهم.• 

وتوكول مع االنتباه لسلوكياتهم ومشاعرهم الخاصة والبيئة االجتماعية الثقافية ووجهات •  يقدموا الرعاية وفقا لهذا ال�ب
نظر المجتمع وممارساته ومعتقداته. 

ي تركز عى الناجيات قيد التنفيذ • 
موا دائماً المبادئ التوجيهية االأربعة للعمل مع الناجيات، ووضع المهارات الىت يح�ت

)أنظر القسم ٣ من أجل المبادئ التوجيهية(.

، فإن المبادئ االأربعة هي:•  للتذك�ي

ام رغبات وحقوق وكرامة الناجيات. ٤. ضمان عدم •  ١. ضمان السالمة الجسدية للناجيات.  ٢.  ضمان الريّة. ٣. اح�ت
ف التمي�ي
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العيادة ومعداتها ومستلزماتها  ٤.1.٥

ف االعتبار: يحتاج تأسيس العيادة الأخذ التاىلي بع�ي
خط�ط أين سيتم توف�ي الرعاية وما هو المطلوب لذلك.• 

نجابيــة مثــل رعايــة مــا قبــل •  ي تقــدم أساســاً خدمــات الصحــة االإ
عمومــاً، يمكــن للعيــادات أو العيــادات الخارجيــة الــىت

ــات مــن العنــف  ــة للناجي ــة جنســياً أن تقــدم العناي ــة أو معالجــة االأمــراض المنقول ــوالدة الطبيعي ــة ال ــوالدة ورعاي ال
القائــم عــى النــوع االجتماعــي. ولتنجــب الوصمــة االجتماعيــة يجــب إدمــاج خدمــة رعايــة الناجيــات العنــف القائــم 
ــداً، كأن تكتــب عليهــا  ــرى موجــودة مســبقاً، وأال يتــم وضــع تســمية عليهــا أب ــوع االجتماعــي مــع خدمــة أُخ عــى الن

)عيــادات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي(.

يجــب أن تتوفــر الريــة والخصوصيــة ضمــن غرفــة تقديــم المشــورة الطبيــة. فينبغــي مثــالً أن يكــون لهــا جــدران، كمــا • 
وري. يجــب تخفيــض عــدد االأشــخاص المســموح بهــم داخــل الغرفــة إل الحــد االأد�ف الــ�ف

ي االأسبوع.• 
يجب توف�ي هذه الخدمات عى مدار ٢٤ ساعة يومياً و٥ أيام �ف

ي صنــدوق خــاص أو مــكان خــاص • 
ي القائمــة التفقديــة أدنــاه ووضعهــا �ف

ف جميــع المســتلزمات المذكــورة �ف يجــب تجهــ�ي
بهــا بحيــث تكــون جاهــزة ومتاحــة للناجيــات مــن االغتصــاب.

ــاً بحســب الســياق )انظــر •  ــك ممكن عــي متاحــة إن كان ذل ــة الطــب الرش ــق وجمــع أدل يجــب أن تكــون معــدات التوثي
ــوة ٣(. الخط

ي بعــد التعــرض PEP ووســائل منــع الحمــل • 
يجــب أن تتوفــر أدويــة عــالج االأمــراض المنقولــة جنســياً والعــالج الوقــا�أ

ــم  ــدوق االأم ــال بصن ــى االتص ــم٣ )يرج ــة رق نجابي ــة االإ ــة الصح ــب حقيب ــ�ب طل ــا ع ه ــالً توف�ي ــن مث ، ويمك ي
ــعا�ف االس

ــات( ــن المعلوم ــد م المتحــدة للســكان UNFPA للمزي

مكان.•  يجب أن تتوفر اللقاحات أيضاً قدر االإ
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ي االأماكن ذات الموارد المحدودة
الحد االأد�ف من الخدمات �ف  ٤.٢

ي  ي المنشــأة الطبيــة ليتمكــن الطاقــم الطــىب
ي يجــب أن تتوفــر �ف

تعطــي القائمــة التفقديــة التاليــة لمحــة عامــة عــن جميــع المــواد الــىت
ف قائمــة تفقديــة أُخــرى لالأماكــن ذات  مــن توفــ�ي الحــد االأد�ف مــن الرعايــة المــو� بهــا للناجيــات مــن االغتصــاب. )تــم تضمــ�ي

الظــروف المتقدمــة ضمــن الملحــق ٣(.

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة 
متوفرة �ف

طبية قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية: 

وتوكول1. ال�ب

ي مكتوب بلغة مزود الخدمة الطبية )أي العربية( بروتوكول طىب

الموظفون2.

ف وجاهزين عى مدار ٢٤( ف )محلي�ي أخصائيو صحة مدّرب�ي

عاملة صحية أو مراِفقة انىش تتحدث نفس لغة الناجي أو 
ي الغرفة أثناء المعاينة

الناجية �ف

االأثاث/المكان٣.

غرفة )تضمن الخصوصية وهادئة وسهلة الوصول، وفيها 
وصول إل المرحاض(.

رسير الفحص

ضوء، يفضل أن يكون ثابتاً )فقد يكون مصباح الجيب 
المحمول )البيل( مخيفاً لالأطفال(

إمكانية الوصول إل جهاز تعقيم لتعقيم االأدوات

ان وجدول طول لالأطفال ف م�ي

مكان مقفل وآمن لحفظ السجالت الريّة

ات واالأدوات٤. ف التجه�ي

ي منظار طىب

لوازم احتياطات عامة )قفازات وصندوق للتخلص االآمن 
من المواد الملوثة والحادة وصابون( 

نعاش لردود الفعل الَتأَِقّية أجهزة االإ

حقيبة أدوات طبية معقمة لعالج التمزقات ومواد خياطة 
الجروح

نغات( إبر وحقن )س�ي

شف لس�ت الناجية أثناء  مالءة أو قطعة قماش أو رسش
الفحص

لوازم صحية )فوط صحية(

اختبارات الحمل
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اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة 
متوفرة �ف

طبية قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية: 

االأدوية٥.

وتوكول لعالج االأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً لل�ب

وس نقص  ي لما بعد التعرض )PEP( لف�ي
العالج الوقا�أ

وتوكول ية، وفقاً لل�ب المناعة البرش

، و/أو اللولب النحا�ي داخل  ي
حبوب منع الحمل االسعا�ف

وتوكول (، وفقاً لل�ب الرحم )لولب نحا�ي

ذيفان الكزاز

مسكنات االألم )مثل الباراسيتامول(

مخدر موضعي لخياطة الجروح

المضادات الحيوية للعناية بالجروح

داريّة6. ات االإ ف التجه�ي

ي مع الصور التوضيحية ي الطىب
الرسم البيا�ف

استمارات الموافقة

كتيبات المعلومات عن الرعاية بعد االغتصاب )للناجيات(

          



٥. بروتوكول التدب�ي 
الرسيري لالغتصاب

ي الرعاية المرتكزة عى الناجيات
خطوات �ف  ٥.1

الخطوة 1. تحض�ي الناجية للمعاينة  

الخطوة 2. أخذ القصة الرسيرية  

عي الخطوة ٣.  جمع أدلة الطب الرسش  

الخطوة ٤. إجراء الفحص الجسدي  

الخطوة ٥. وصف العالج  

سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة للناجية الخطوة 6. االإ  

الخطوة ٧. الشهادة الطبية للناجيات من االغتصاب   

الخطوة 8. متابعة رعاية الناجيات  

ف الذكور  اعتبارات خاصة للناج�ي  ٥.2

ف االأطفال  تقديم الرعاية للناج�ي  ٥.٣
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ي الرعاية المرتكزة عى الناجيات
خطوات �ف  ٥.١
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الخطوة 1.
تحض�ي الناجية للمعاينة

ي حالــة هيــاج أو اكتئــاب أو قــد ال 
لقــد مــرّت الناجيــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بصدمــة نفســية، وقــد تكــون �ف

تُظهــر أي مشــاعر معينــة. وغالبــاً مــا تشــعر الناجيــات مــن االعتــداء الجنــ�ي عمومــاً واالغتصــاب خصوصــاً بالخــوف أو الذنــب 
ة قبــل أن  ّ الناجيــة وأن يحصــل عــى موافقتهــا المســتن�ي أو الخجــل أو الغضــب. لــذا يجــب عــى العامــل الصحــي أن يُحــ�ف

يقــوم بمعاينتهــا بطريقــة رؤوفــة ومنتظمــة وشــاملة.

ة الموافقة المستن�ي

ف عامل الرعاية الصحية والناجية(•  ف )ب�ي هي عملية ذات اتجاه�ي

وتتعدى كونها مجرد استمارة أو وثيقة تقرأها الناجية وتوقع عليها• 

ح مــا ســيحدث وعــى أســئلة يجــب أن يتــم االإجابــة عنهــا، وتهــدف إل مســاعدة الناجيــات عــى إدراك •  وتنطــوي عــى رسش
وفهــم غــرض ومضمــون القصــة الريريــة والمعاينــة والعــالج

وينبغي أن تمتد عى طول مّدة الزيارة الطبية )والمتابعة(• 

ة. انظر الملحق ٤ لنموذج الموافقة المستن�ي
ف من االأطفال. يرجى الرجوع أيضا إل القسم ٣.٥ للحصول عى موافقة/ قبول الناج�ي

عرّف بنفسك.

وري، وخاصة أثناء المعاينة.  ي الغرفة إل الحد االأد�ف ال�ف
قم بتخفيض عدد االأشخاص المسموح بوجودهم �ف

إذا رغبــت الناجيــة، تأّكــد مــن وجــود مــن ُمراِفقــة مدّربــة أو عاملــة صحيــة مدّربــة ومــن نفــس جنــس الناجيــة خــالل • 
كامــل عمليــة المعاينــة.  

ف معهــا، مثــالً إحــدى صديقاتهــا أو إحــدى أفــراد عائلتهــا. وحــاول •  اســأل أيضــاً إذا مــا كانــت تريــد وجــود شــخص معــ�ي
أن تســألها هــذا الســؤال عندمــا تكــون بمفردهــا.

ي التواصل.
حدد أفضل طريقة للتواصل مع الناجية بما يتناسب مع مستواها اللغوي ومستوى مهارتها �ف

جــم شــخصاً مريحــاً بالنســبة لهــا وعــى درايــة بكيفيــة •  جــم، ولكــن ينبغــي أن يكــون هــذا الم�ت قــد تحتــاج الناجيــة إل م�ت
الحفــاظ عــى الريّة. 

تجنب استخدام المصطلحات الطبية.• 
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ــة ومــا هــي  ي كل خطــوة مــن خطــوات المعاين
ح لهــا مــا ســيحدث �ف ــاء عــى موافقتهــا ارسش ة وبن احصــل عــى موافقتهــا المســتن�ي

ي ســُتقّدم لهــا. 
ــة الــىت ي توفرهــا المعاينــة وكيــف ســتؤثر عــى الرعاي

أهميــة كل خطــوة، ومــا هــي المعلومــات الــىت
ح لهــا •  ي البدايــة، ثــم ارسش

ح الخطــوات االأهــم �ف ء بالتفصيــل دفعــًة واحــدة. بــل قــم بــرش ي
ح كل �ش ينبغــي أال يتــم رسش

ــاركاً المجــال للناجيــة لطــرح االأســئلة ومــن ثــم إبــداء  ــاء قيامــك بهــا ت ــة أثن المعلومــات الهامــة المتعلقــة بــكل مرحل
الموافقــة أو الرفــض الأي جــزء مــن االستشــارة الطبيــة.

ح لهــا أنــه يحــق لهــا •  قــم بقــراءة اســتمارة الموافقــة )انظــر الملحــق ٤( للناجيــة وتأكــد مــن أنهــا تعــي كل مــا فيهــا. وارسش
ح لهــا  رفــض أي جانــب ال ترغــب بــه مــن المعاينــة، وأن رفضهــا لــن يؤثــر عــى حصولهــا عــى العــالج أو الرعايــة. وارسش
أنــه يمكــن شــطب هــذه الجوانــب مــن اســتمارة الموافقــة. وعندمــا تتأكــد مــن أنهــا تعــي االســتمارة تمامــاً، أطلــب منهــا 

بهــام. التوقيــع عليهــا. وإذا كانــت ال تســتطيع الكتابــة اطلــب منهــا أن تبصــم عليهــا باالإ

ة وتوقيــت ومكونــات الفحــص، وأنــه يمكنهــا أن ترفــض أيــاً مــن خطوات  ي وتــ�ي
طمــأن الناجيــة بأنهــا هــي مــن تتحكــم �ف

ي أي وقــت أو مرحلــة مــن الفحص.
الفحــص �ف

 
طمأن الناجية بأن نتائج الفحص ستبقى رسيّة ما لم تقرر هي توجيه اتهامات ع�ب المالحقة القضائية.

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

أسألها إن كانت لديها أي أسئلة.

ف االأطفال. ف الذكور، بينما يتضمن القسم ٣.٥ ارشادات لتحض�ي الناج�ي يتضمن القسم ٢.٥ ارشادات لتحض�ي الناج�ي

لماذا يجب علينا توف�ي المعلومات للناجيات قبل القيام بالمعاينة؟

لزيادة وعي الناجية وراحتها.• 

للحد من القلق وخطر تكرار الصدمة للناجية أثناء المعاينة.• 

عطاء الناجية فهماً لما تنطوي عليه المعاينة وتوضيح مخاطرها وفوائدها. •  الإ

 •.) نسانية وحق تقرير المص�ي لضمان حقوق الناجية )حق الحصول عى المعلومات وحق الكرامة االإ
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الخطوة 2.
أخذ القصة الرسيرية

إن الهدف الرئيسي من أخذ القصة الريرية هو توجيه المعاينة الطبية والعالج.
عي هدفاً آخر ثانوي للمعاينة. إن كان مناسباً )انظر الخطوة ٣(، يمكن أن يكون فحص الطب الرش

اعتبارات أساسية

عرف بنفسك.

ي غرفة العالج، فقم بتغطية االأدوات الطبية إل أن تكون هناك حاجة إليها.
إن كان أخذ القصة الريرية يتم �ف

قبــل أخــذ القصــة الريريــة، قــم بمراجعــة أيــة وثائــق أو أوراق جلبتهــا الناجيــة. ال تقــم بتكــرار اســئلة ســبق وأن قــام آخــرون 
يعملــون عــى هــذه الحالــة بطرحهــا وتوثيقهــا. 

تجنب أي تشويش أو مقاطعة خالل أخذ القصة الريرية.

تأكد من أن الناجية تشعر بالراحة: 

ة صوتك هادئة وحافظ عى التواصل الب�ي إن كان ذلك مالئماً لثقافة الناجية.•  اجعل ن�ب

انتبه لكل من لغة جسد الناجية ولغة جسدك. يرجى مراجعة الخطوة ٦: انظر واستمع.• 

ة الناجية الخاصة. خذ وقتاً كافياً لجمع كل المعلومات الالزمة بال تّرع. وتابع الحديث بوت�ي

ي تريدها. وقم بتوثيق الحادث باستخدام كلمات الناجية.
دع الناجية ترد قصتها بالطريقة الىت

احرص عى التفاصيل، ولكن بدون أن تضغط عى الناجية للحصول عليها.

ف هناك بمفردك؟“ ي توحي بإلقاء اللوم، مثل «ماذا كنت تفعل�ي
تجنب االأسئلة الىت

تعاطف مع الناجية وال تصدر أحكامك عليها.

اتّبع استمارة القصة الريرية والمعاينة، وكن منّظماً.

ح ما ستقوم به عند كل خطوة. ارسش
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ي االعتبار عند أخذ القصة الريرية من ناجي طفل أو ناجي ذكر.
هنالك نقاط محددة يجب أن تؤخذ �ف

ف االأطفال. ف الذكور، بينما يتضمن القسم ٣.٥ ارشادات لتحض�ي الناج�ي ويتضمن القسم ٢.٥ ارشادات لتحض�ي الناج�ي

ي حالة دفاع عن النفس
ي يجب تجنبها: هي أسئلة «لماذا» فهي غالباً ما تجعل الناجيات �ف

الأسئلة ال�ت

ي أحداً أنِك تعرضِت لالغتصاب؟» عى سبيل المثال، ال تسأل الناجية: «لماذا لم تخ�ب
ي كيف كان شعورك بعد الحادث؟“

يىف استبدل ذلك السؤال بالقول: ”أخ�ب

استمارة القصة الرسيرية

ي الملحــق ٥. وفيمــا يــىي تجــد وصفــاً للعنــارص الرئيســية للقصــة 
ف نمــوذج عــن اســتمارة القصــة الريريــة والمعاينــة �ف تــم تضمــ�ي

الريريــة: 

لمحة عن استمارة القصة الرسيرية  

معلومات عامة: اسم أو رمز الناجية، العمر، ...• 

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

القصة الريرية• 

بعد الحادث> 

استخدام وسائل منع الحمل> 

تاريخ الطمث/الوالدة> 

اريخ الجماع التوافقي> 

حالة اللقاحات> 

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

المعاينة الطبية• 

ج •  فحص االأعضاء التناسلية والرش

التحقيق واالستقصاء الذي تم القيام به• 

ي تم جمعها• 
االأدلة الىت

العالج الذي تم وصفه• 

االستشارة واالإحالة والمتابعة• 
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• معلومات عامة

اسم أو رمز الناجية والعنوان الحالي والجنس وتاريخ الميالد )أو العمر بالسنوات(.

ف )الشــخص الــذي قــد تطلــب الناجيــة وجــوده معهــا(  ف والمرافقــ�ي تاريــخ ووقــت المعاينــة وأســماء والمســمّيات الوظيفيــة للموظفــ�ي
. ف الموجوديــن خــالل أخــذ القصــة الريريــة والمعاينــة أو رمــز أولئــك الموظفــ�ي

• الحادث

ي تريدهــا. وال تقــم بمقاطعتهــا للســؤال عــن التفاصيــل. 
ة الــىت اطلــب مــن الناجيــة وصــف مــا حــدث. اســمح لهــا بالتحــدث بالوتــ�ي

ي ال 
فصــاح عــن االأشــياء الــىت بــل اطــرح أســئلة اســتيضاحيه بعــد أن تنتهــي مــن رسد قصتهــا. ووّضــح لهــا أنهــا ليســت مضطــرة لالإ

تريــد ذكرهــا.  

ف  ي تكــون مؤلمــة أو صادمــة، ولكــن مــن المهــم للعاملــ�ي
قــد تتجّنــب الناجيــات الحديــث عــن تفاصيــل االعتــداء وخاصــة تلــك الــىت

ف فهــم مــا حــدث بالضبــط مــن أجــل التحقــق مــن وجــود إصابــات محتملــة ولتقييــم مخاطــر الحمــل واالأمــراض المنقولــة  الصحيــ�ي
ح هــذه االأمــور للناجيــة وطمأنهــا  يــة ولــ�ي يتمكنــوا مــن تقديــم أفضــل رعايــة ممكنــة. ارسش وس نقــص المناعــة البرش جنســياً أو فــ�ي

ي إعطــاء معلومــات مفّصلــة.
ي حــال كانــت غــ�ي راغبــة �ف

بــأن هــذه المعلومــات ســتكون رسيـّـة �ف

• القصة الرسيرية

زت أو تقيــأت أو اســتخدمت غســوالً  ّ ن كانــت الواقعــة حديثــة، قــم بتحديــد مــا إذا كانــت الناجيــة قــد اغتســلت أو تبولــت أو تــ�ب
ي يمكــن جمعهــا.

عــي الــىت ت مالبســها منــذ وقــوع الحادثــة، فقــد يؤثــر أي� مــن هــذا عــى أدلــة الطــب الرش ّ مهبليــاً أو غــ�ي

ي تســتخدمها الناجيــة واللقاحــات الحاصلــة 
ســوف تســاعدك المعلومــات عــن المشــاكل الصحيــة الســابقة والحساســية واالأدويــة الــىت

ــة  ــة إل الرعاي ضاف ــة باالإ ــم المشــورة الالزم ــد العــالج االأنســب وتقدي ــة عــى تحدي ي ــة البرش وس نقــص المناع ــ�ي ــة ف ــا وحال عليه
الصحيــة الالحقــة.

قم باختبار الحمل واسأل عن تفاصيل استخدام وسائل منع الحمل وتاريخ آخر دورة شهرية. 
 

• الحمل الموجود مسبقاً

ي البلــدان المتقدمــة أن ٢٪ مــن الناجيــات مــن االغتصــاب كــّن حوامــل عندمــا تعرّضــن لالغتصــاب١٢، وبعضهــّن لــم يكــّن 
ُوجــد �ف

عــى درايــة بذلــك. 

نجــاب مــن خــالل اختبــار الحمــل أو مــن خــالل أخــذ  ي ســن االإ
ي �ف

ولهــذا تحقــق مــن احتمــال وجــود حمــل مســبق لــدى النســاء اللــوا�ت
ي حــال تعــّذر القيــام 

حــة مفيــدة يمكــن طرحهــا عــى الناجيــة �ف ي الدليــل التــالي أســئلة مق�ت
القصــة الريريــة والمعاينــة. وتجــد �ف

باختبــار الحمــل: 
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دليل التحقق من الحمل المسبق

١٣(FHI تم تعديله عن بروتوكول)

النعم

ي االأسابيع االأربعة الماضية؟
هل كانت عندك والدة �ف

ي منذ 
رضاع الطبيعي وليس لديك نزيف طمىش ف باالإ هل مّر عليِك أقل من ستة أشهر بعد الوالدة وهل تقوم�ي

أن َولدت طفلك؟ 

ة الماضية؟  ة خالل االأيام العرش هل بدأت دورتك الشهرية االأخ�ي

ة الماضية؟ ي االأيام العرش
ف �ف هل عانيت من اسقاط أو اجهاض للجن�ي

هل مارسِت الجنس بعد آخر دورة شهرية )غ�ي الحادث(؟ 

ف أي أسلوب منع حمل مضمون بانتظام وبشكل صحيح؟   هل كنت تستخدم�ي
)تأكد من خالل أسئلة تفصيلية(

إن أجابت الناجية بنعم لسؤال واحد عى االأقل وال تظهر 
عالمات أو أعراض الحمل، قدم لها معلومات عن منع الحمل 
ي حالة الطوارئ لمساعدتها عى الوصول إل قرار 

ي �ف
االسعا�ف

مستن�ي )انظر الخطوة ٥(

إن أجابت الناجية بـ ال عى كل االأسئلة، اسألها وابحث عن عالمات 
وأعراض للحمل. إن كنت ال تستطيع تأكيد الحمل قدم لها 

ي حالة الطوارئ لمساعدتها 
ي �ف

معلومات عن منع الحمل االسعا�ف
عى الوصول إل قرار مستن�ي )انظر الخطوة ٥(
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الخطوة الضمنية: التوثيق  

إثبات أو نفي حدوث االغتصاب هو ليس من شأن مقدمي الرعاية الصحّية. قم بتوثيق النتائج الخاصة بك بدون 
ي يتم اثباته 

ذكر أي استنتاجات حول ما إذا كانت المراجعة قد تعرضت لالغتصاب أم ال. فاالغتصاب هو توصيف قانو�ف
ي المحكمة.

�ف

ي االأعضاء التناسلية، 
ضافة إل ذلك، لن يكون هنالك دائما عالمات عى استخدام القوة البدنية أو وجود أذيّة �ف باالإ

ي أن االغتصاب لم يحدث. مسؤوليتك كعامل رعاية صحية تقت� عى توثيق مشاهداتك 
ولكن هذا ال يعىف

ومالحظاتك الطبية بتفصيل وموضوعية )شاهد عى الحقائق(.

توثيق الحالة 

ف ٥ و٦( استخدم نماذج القصة الريرية والمعاينة والرسم التخطيطي )أنظر الملحق�ي

ــة  ي المعاين
ــا �ف ــَت له ي توصل

ــىت ــج ال ــة( والنتائ ــة ومالبســات الحــادث والقصــة الريري ــات العام ــة )المعلوم ســّجل المقابل
ــكام. ــاء أح ــة ودون إعط ــة وبموضوعي ــة وكامل ــة واضح بطريق

صابــات بشــكل واضــح ومنتظــم باســتخدام المصطلحــات القياســية لوصــف ســمات الجــروح )انظــر  قــم بتوثيــق جميــع االإ
الجــدول ١ أدنــاه(. وقــم بتســجيل مــا توصلــت إليــه عــى الرســوم التخطيطيــة )انظــر الملحــق ٦(. وتأكــد مــن توثيــق أي 

ي ال يمكــن أن تكــون قــد حدثــت نتيجــة لالعتــداء.
إصابــات أو نــدوب قديمــة والــىت

صابــات بأكــ�ب قــدر مــن  صابــات أن يقومــوا بتوصيــف االإ ف عــى تفســ�ي االإ ف غــ�ي المدّربــ�ي ف الصحيــ�ي ويجــب عــى العاملــ�ي
صابــات الأن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إل  التفصيــل )انظــر الجــدول ١( وأن يتجّنبــوا إطــالق التكهنــات حــول مســّببات هــذه االإ

عواقــب جســيمة عــى الناجيــة والمتهــم باالعتــداء.

قم بتقييم وتوثيق شامل للحالة الجسدية والعاطفّية للناجية.

سّجل أي عينة تجمعها كدليل )إن كان مناسباً، انظر الخطوة ٣(.

ي اســتخدمتها ضمــن «عالمــات 
مــكان، وضــع الكلمــات أو العبــارات الــىت ة مــن كالم الناجيــة قــدر االإ اذكــر اقتباســات مبــارسش

االقتبــاس». 

ــا  ــام به ي ق
ــىت ــدات ال ــا للتهدي ــل ذكره ــا، مث ي ذكرته

ــىت ــة ال ــات الهاّم ــة الت�يح ــات الناجي ــتخدام كلم ــة وباس ــجل بدّق س
ــأن..“ أو  ــل «قالــت المريضــة ب ــارات منســوبة، مث ــن اســم المعتــدي ولكــن اســتخدم عب المعتــدي. وال تخــَش مــن تدوي

ــه..“. ــة بأن ــا المريض ”أبلغتن

ي أن الناجية تُبالغ أو تكذب.
تجنب استخدام مصطلح ”اّدعْت» وادعاء» الأنه يمكن أن يعىف
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صابات الجسدية الجدول 1: وصف سمات االإ

المالحظاتالسمة

اســتخدم المصطلحات المعتمدة ما أمكن، مثل: ســحجة أو كدمة أو جرح أو جرح قطعي أو طلقة مســدسالتصنيف

يحي للجروحالموضع سجل الموضع الترش

قس أبعاد الجرح أو الجروحالحجم

وّصف شكل الجرح أو الجروح، )مثالً خطية أو منحنية أو غ�ي منتظمة(الشكل

الحظ ودّون حالة االأنسجة المحيطة أو القريبة، )مثالً متورمة أو مصابة بكدمات(المحيط

االنتباه للون مهم وخاصة عند وصف الكدماتاللون

ي السحجات(االتجاه
علق عى االتجاه الظاهري للقوة المستخدمة )مثالً �ف

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

العمر
علق عى أي دليل عى الشفاء. )انتبه أنه يستحيل تحديد عمر االأذيّة بدقة، ويجب أخذ الحذر الشديد عند 

التعليق عى هذا الجانب.(

قد تُعطي حواف الجرح أو الجروح دليالً عى نوع السالح المستخدمالجوانب

ي حال تعّذرت الدقةالعمق
شارة إل عمق الجرح أو الجروح؛ قدر ذلك �ف قم باالإ

عية للناجيات من العنف القائم ع� النوع ا�جتماعي، جنيف، منظمة الصحة العالمية،  مقتبسة من المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية ال��
.٢٠٠٣
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الخطوة ٣.
ي حاالت االغتصاب

عي �ف جمع أدلة الطب الرسش

ي يجــب أن تقــدم لهــا. وإن 
إن الغــرض الرئيــسي مــن معاينــة الناجيــات مــن االغتصــاب هــو تحديــد الرعايــة الطبيــة الــىت

ي ســعيها للجــوء إل القضــاء.
عــي لمســاعدة الناجيــة �ف كان مناســباً )أنظــر أدنــاه(، يمكــن أيضــاً جمــع أدلــة الطــب الرش

م رغبتها. قد تختار الناجية عدم جمع االأدلة؛ فاح�ت

ي المناطــق الســورية 
ي ال يمكــن دراســتها أو اســتخدامها.  وننــوه إل أن معظــم المنشــآت الطبيــة �ف

ال تقــم بجمــع االأدلــة الــىت
امــج العاملــة عــ�ب الحــدود مــن تركيــا هــي غــ�ي قــادرة عــى جمــع أدلــة الطــب  ي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل ال�ب

الــىت
وط المذكــورة أعــاله و/أو أن فعــل ذلــك ســيعرض الناجيات  ي الــرش

، الأن هــذه المنشــآت ال تســتو�ف ي الوقــت الحــالي
عــي �ف الرش

ف للخطــر. ف الطبيــ�ي و/أو الموظفــ�ي

ف و/أو  ف أشــخاص معينــ�ي ي إثبــات أو نفــي وجــود صلــة بــ�ي
ي يمكــن أن تســاعد �ف

عــي إل جمــع االأدلــة الــىت يهــدف فحــص الطــب الرش
ف االأشــخاص واالأشــياء واالأماكــن.  بــ�ي

عــي لدعــم قصــة الناجيــة ولتأكيــد حــدوث اتصــال جنــ�ي مؤخــراً ولتبيــان اســتخدام القــوة أو  ويُمكــن اســتخدام أدلــة الطــب الرش
. كمــا ويمكــن أن تُســتخدم االأدلــة لتحديــد هويــة المعتــدي. إذ يمكــن لعمليــة جمــع أدلــة الطــب  ي هــذا االتصــال الجنــ�ي

كــراه �ف االإ
 . ي

ي نجــاح الناجيــة بالحصــول عــى التعويــض القانــو�ف
عــي بطريقــة ســليمة وحفظهــا بشــكل آمــن ورسي أن تلعــب دوراً رئيســاً �ف الرش

ويجــب أال تُســّلم االأدلــة إل للســلطات المعنّيــة إال عندمــا تقــرر الناجيــة مالحقــة القضّيــة قانونّيــاً. 

ــة  ــار أنظم ف االعتب ــ�ي ــذ بع ــد االأخ ــي بع ع ي الرش ــىب ــص الط ــة الفح ــم خدم ــدم تقدي ــم أو ع ــق بتقدي ــرار المتعل ــاذ الق ــم اتخ ويت
ف االعتبــار متطلبــات  المالحقــة القضائيــة المحلّيــة القائمــة والقــدرات المحليــة المتعّلقــة بتحليــل العينــات. كمــا يجــب االأخــذ بعــ�ي
ضافــة إل  ي باالإ ي المحــىي والتداعيــات المحتملــة للقيــام بذلــك عــى الناجيــة و\أو الطاقــم الطــىب

ي الجنــا�أ
وقــدرات النظــام القضــا�أ

مــدى قــدرة المخابــر المحليــة عــى تحليــل االأدلــة، وينبغــي إعــالم الناجيــة بــكل هــذه االأمــور.

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

ي التعــرّف عــى هويــة المعتــدي )أو المعتديــن(.
الحــادث، عــى تعزيــز روايــة الناجيــة وربمــا �ف

ت الناجيــة بعــد أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة مــن حادثــة االغتصــاب، فــإن مقــدار ونــوع االأدلــة الممكــن جمعهــا ســيعتمد  أمــا إذا حــ�ف
عــى مالبســات الحالــة.

ــة للخضــوع إل عــدة  ــال تضطــر الناجي ــة لكي ــة الطبي ــاء المعاين ــة أثن عــي المطلوب ــة الطــب الرش ــا أمكــن جمــع كل أدل وينبغــي م
ــة.  ــًة للناجي ــد تكــون صادم ــرة وق ــا جائ ــات، فهــي بطبعه معاين

ويجب الحصول عى موافقة الناجية قبل جمع االأدلة.
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عي فقط إذا: يمكن جمع أدلة الطب الرش
ي يقبــل فيهــا القانــون المحــىي االأدلــة بعــد • 

ي االأماكــن الــىت
كان التوقيــت مناســباً )أقــل مــن ٧٢ ســاعة، أو أكــ�ش مــن ذلــك �ف

مــدة أطــول مــن ٧٢ ســاعة(.

و

كان هناك إمكانات محلّية لتحليل العينات • 

و

ة•  تم الحصول عى موافقة الناجية المستن�ي

و

هنالك قدرة عى الحفاظ عى سلسلة االأدلة.• 

عي من المهم جداً أن تسأل نفسك وتراجع مع مؤسستك  ي الرش عند اتخاذ قرار بتقديم أو عدم تقديم خدمة الفحص الطىب
الطبية االأسئلة التالية: 

ــاظ عــى •  ــب الحف ــث يتطّل ــة؟ حي ي منشــأتك/منظمتك الطبي
ــان �ف ــا بأم عــي وحفظه ــة الطــب الرش ــن جمــع أدل هــل يمك

ــن االإجــراءات اللوجســتية وإجــراءات الســالمة. ــ�ي م ــة الكث سلســلة االأدل

هل هناك قدرة محلية عى تحليل العينات؟• 

عي؟•  اف بأدّلة الطب الرش ؟ وهل سيتم االع�ت ي
نصاف القانو�ف هل هناك آليات متقدمة وموثوقة لتحقيق االإ

عــي وعــن التقنيــات المناســبة لجمــع العينــات وحفظهــا  ي الرش انظــر الملحــق ٧ لمعلومــات أكــ�ش تفصيــالً عــن إجــراء الفحــص الطــىب
ي يمكــن فيهــا جمــع االأدلــة.

للبيئــات الــىت
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الخطوة ٤.
إجراء الفحص الجسدي  

ي يجب تقديمها للناجية. 
إن الهدف الرئي�ي من الفحص الجسدي هو تحديد الرعاية الطبية الىت

ي الملحق ٥(.
قم بإجراء الفحص بشكل منّظم وفقاً الستمارة المعاينة الطبية )انظر االستمارة �ف

استخدم القصة الرسيرية للناجية لتوجيه الفحص لـ:

ترتيب أولويات حاجات ورغبات الناجية• 

صابات وتوثيقها •  التعرف عى االإ

المساعدة عى توجيه الرعاية الالحقة واالإحاالت• 

جمع االأدلة وتوثيقها إن كان ذلك مناسباً• 

ــة بعــد  ــات الصحي ــة للوصــول إل الخدم ي اســتغرقتها الناجي
ــىت ــة ال ــدة الزمني ــا سيشــمله الفحــص الجســدي عــى الم ــد م يعتم

ــاب. االغتص

ي غضــون ٧٢ ســاعة مــن وقــوع الحــادث؛ أمــا القســم )ب( فيشــمل 
ت الناجيــة �ف ي القســم )أ( إذا حــ�ف

اتبــع الخطــوات الــواردة �ف
ت الناجيــة لتلقــي الرعايــة بعــد أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة مــن الحــادث. وطّبــق المبــادئ  ي حــال حــ�ف

ي ينبغــي أن تتبعهــا �ف
الخطــوات الــىت

. ف ي كال الحالتــ�ي
التوجيهيــة العامــة �ف

اعتبارات هامة

ات. ف تأكد من جاهزية االأدوات والتجه�ي

انظر دائماً إل الناجية قبل لمسها، وراقب مظهرها وحالتها النفسية.

ها دائماً بما تنوي فعله واطلب اذنها قبل فعله.  أخ�ب

ي أي وقت.
ي الفحص، وأنه بإمكانها طرح االأسئلة أو إيقاف الفحص �ف

أكد لها أنها تملك التحكم �ف

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

ــة إىل  ــال المريض ــب ادخ ــد تتطل ــة وق ــة فوري ــاج إىل معالج ــادة تحت ــة ح ــات طبي ــن مضاعف ــم االأوىلي ع ــف التقيي ــد يكش ق
ــات: ــذه المضاعف ــمل ه ــفی، وتش المش

الرّض الممتد )إل المنطقة التناسلية أو الرأس أو الصدر أو البطن(.• 

 •. ي انهيار عصىب

ضيق النفس.• 
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ح عالج هذه المضاعفات هنا. لم يتم رسش

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

عــي، إن كان مناســباً )أنظــر  ة الطوعيــة للمعاينــة ولجمــع العينــات الالزمــة لفحــص الطــب الرش احصــل عــى الموافقــة المســتن�ي
ي الملحــق ٤(.

نمــوذج الموافقــة �ف

ي اســتمارة القصــة الريريــة والمعاينــة )انظــر الملحــق 
ســّجل كل مــا توصلــَت إليــه مــن نتائــج ومالحظــات بصــورة واضحــة وكاملــة �ف

.)٥

عموماً:

ي غضون أسبوع من الحادث.• 
ت الناجية لتلقي الرعاية �ف ينبغي أن يتم إجراء فحص جسدي كامل إذا ح�ف

عــي فائدتــه القصــوى خــالل الســاعات الـــ ٧٢ االأول مــن وقــوع الحــادث. )حيــث يمكــن أن •  يعطــي فحــص الطــب الرش
يكــون هنــاك دليــل عــى وجــود الحيوانــات المنويــة خــالل أول ٧٢ ســاعة(.

ه لهــا )ولكــن قــد يكــون توثيــق الطــب  إذا رغبــت الناجيــة بإجــراء فحــٍص كامــل - بغــض النظــر عــن زمــن قدومهــا -  فيجــب توفــ�ي
عــي محــدوداً(. الرش

ف االأطفال. ف الذكور، بينما يتضمن القسم ٣.٥ ارشادات لتحض�ي الناج�ي يتضمن القسم ٢.٥ ارشادات لتحض�ي الناج�ي

القسم أ: حضور الناجية لتلقي الرعاية خالل ٧2 ساعة من وقوع الحادث

1. الفحص الجسدي

ال تطلــب أبــداً مــن الناجيــة خلــع مالبســها أو أن تكشــف جســمها بالكامــل. بــل قــم أوالً بفحــص النصــف العلــوي مــن جســدها 
ثــم النصــف الســفىي أو أعطهــا مــالءة لتغطــي نفســها.

ف بــدالً مــن  قــم بفحــص جســم المريضــة بعنايــة وبطريقــة منظمــة. ابــدأ بفحــص العالمــات الحيويــة، وابــدأ باليديــن والرســغ�ي
ف واالأنــف والفــم )وخصوصــاً الجوانــب الداخليــة  ــِق نظــرة عــى العينــ�ي الــرأس الأن ذلــك يهــدئ مــن روع الناجيــة. ال تنــس أن تُل
ف وعــى الرقبــة(. تحقــق مــن وجــود عالمــات الحمــل. ســجل مرحلــة بلــوغ الناجيــة. للشــفاه واللثــة والحلــق وداخــل وخلــف االأذنــ�ي

ف أو بقــع مفقــودة مــن  ي تتفــق مــع قصــة الناجيــة، مثــل آثــار العــض واللكــم وآثــار قيــود عــى المعصمــ�ي
ابحــث عــن الدالئــل الــىت

ي خطــوة 
ي قــد تكــون نتيجــة تعرضهــا للصفــع )انظــر الجــدول ١ �ف

ف والــىت ي غشــاء الطبــل الإحــدى االأذنــ�ي
ي الــرأس، أو تمــزق �ف

الشــعر �ف
ّي(.  َ ي )َحــ�ب

ي عينيهــا للتحقــق مــن وجــود نزيــف نمــ�ش
التوثيــق(. إذا ذكــرْت الناجيــة أنهــا تعرضــت للخنــق فانظــر �ف

ي كانــت عــى اتصــال مــع الســطح الــذي تمــت عمليــة االغتصــاب عليــه للتحقــق مــن وجــود 
قــم بفحــص منطقــة الجســم الــىت

ــات. إصاب
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ف ٥ و٦(، واحــرص عــى تســجيل نــوع وحجــم  ســّجل النتائــج بعنايــة عــى اســتمارة المعاينــة والصــور التوضيحيــة )انظــر الملحقــ�ي
ولــون وشــكل أي ســحجات أو كدمــات أو تمزقــات أو حبــوب )بثــور(.

انتبه لكل من الحالة النفسية والعاطفية للناجية )منطوية عى نفسها أم تب�ي أم هادئة... وما إل ذلك(.

قــم بأخــذ عينــات الأي مــواد أجنبيــة عــى جســد الناجيــة أو مالبســها )دم أو لعــاب أو ســائل منــوي(، أو آثــار جــروح أو خــدوش 
عــي إن كان مناســباً. )انظــر الخطــوة ٣ والملحــق ٧(. ي رسش هــا كدليــل طــىب ســببتها االأظافــر ومســحات )swab( الآثــار العــّض وغ�ي

2. فحص االأعضاء التناسلية

ي أقل من ٥٠٪ من الحاالت.
ر �ف ف ال�ف ناث بعد االغتصاب فوراً يمكن تمي�ي حىت عندما يتم فحص االأعضاء التناسلية لالإ

ــاء الفحــص، إن كان ذلــك مناســباً )انظــر الملحــق ٧(. دّون  ــة أثن ــاه. اجمــع االأدل ف أدن افحــص االأعضــاء التناســلية كمــا هــو مبــ�ي
مالحظــات حــول موضــع أيــة تمزقــات أو ســحجات أو كدمــات عــى الرســم التخطيطــي واســتمارة القصــة الريريــة والمعاينــة. 

يــن والشــفران  ج، الشــفران الكب�ي : العانــة، داخــل الفخذيــن، العجــان، فتحــة الــرش تيــب التــالي ابــدأ المعاينــة بصــورة منتظمــة وبال�ت
يــن، البظــر، مجــرى البــول، الفوهــة المهبليــة ثــم غشــاء البــكارة: الصغ�ي

الحظ أي ندوب من والدة سابقة أو ناتجة عن ختان أو تشويه لالأعضاء التناسلية.• 

ــى •  ــع ع ــا تق ــاً م ــات )وغالب ــحجات والتمزق ــدوش والس ــات والخ ــلية، كالكدم ــاء التناس ي االأعض
ــات �ف ــن إصاب ــث ع ابح
ــة(. ــة الخلفي العويكش

فرازات المهبلية أو البثور.•  ابحث عن أي عالمات تدل عى حدوث التهاب، مثل القرحات أو االإ

ف •  مســاك باالأشــفار مــن الحافــة الداخليــة بــ�ي ي المهبــل وغشــاء البــكارة وذلــك مــن خــالل االإ
تحقــق مــن وجــود إصابــات �ف

بهــام ومــن ثــم الســحب بلطــف إل الخــارج واالأســفل. وتكــون التمزقــات الغشــائية أكــ�ش شــيوعاً  إصبعــّي الســبابة واالإ
ف االأطفــال(. ف )انظــر القســم عــن الناجــ�ي لــدى االأطفــال والمراهقــ�ي

عــي. وإذا أردَت جمــع عينــات لتحليــل الحمــض النــووي خــذ مســحات  إن كان مناســباً، قــم بأخــذ عينــات لتكــون أدلــة للطــب الرش
ف  ج وبالتــالي الخلــط بــ�ي ج والعجــان قبــل الفــرج وذلــك لتجنــب تــرب محتويــات المهبــل إل مناطــق الــرش مــن حــول فتحــة الــرش

المصــادر.

ــاً بالمــاء أو  ــل بلطــف منظــاراً مرّطَب ــاً حــاّداً أو خارجــاً عــن الســيطرة، ادِخ ــاً مهبلي ــك نزيف ــل وســّبب ذل ي المهب
ــالٌج �ف إذا حــدث إي

:) ف ــال والمراهقــ�ي ــن االأطف ف م ــع الناجــ�ي ــاول اســتخدام المنظــار م ــذي يتن ــادي )انظــر القســم ٣.٥ وال ــول ملحــي ع بمحل

قــم بمعاينــة عنــق الرحــم تحــت إضــاءة جيــدة ومــن ثــم الرتــج الخلفــي والغشــاء المخاطــي المهبــىي للتحقــق مــن • 
وجــود رض أو نزيــف أو عالمــات التهــاب.

ي البطــن أو إل وجــود حمــل أو عــدوى، قــم بإجــراء الفحــص باليديــن وجــس� 
إذا أشــارت القصــة الريريــة أو المعاينــة إل رض �ف

عنــق الرحــم والرحــم بحثــاً عــن عالمــات تؤكــد ذلــك.
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ورة  ج أو المســتقيم و/أو فحــص المســتقيم المهبــىي إذا أشــارت القّصــة الريريــة أو المعاينــة إل رصف قــم بإجــراء بفحــص الــرش
القيــام بذلــك.  

ج أو وجــود بــراز عــى الجلــد •  ج. تحقــق مــن وجــود أي شــقوق حــول فتحــة الــرش افحــص شــكل وتوّســع فتحــة الــرش
ي المســتقيم.

ج أو أي نزيــف ناجــم عــن تمزقــات �ف المحيــط بالــرش

جية.•  قم بفحص عضلة المع�ة الرش

ــود •  ــن وج ــق م ، وتحق ــىي ــتقيم المهب ــة المس ــوض ومنطق ــود رض ــن وج ــق م ــتقيم للتحق ــة المس ــص منطق ــم بفح ق
ــرازات. ــف أو إف ــ�ي أو نزي ــات أو نواس تمزق

از إل إصابات أك�ش حّدة. •  فف الحاد من المستقيم أو فقدان السيطرة عى البول أو ال�ب قد يش�ي ال�ف

صابــات •  ي آخــر. ويمكــن لمثــل هــذه االإ يمكــن أن تنجــم الرضــوض الداخليــة عــن إيــالج عنيــف للقضيــب أو لجســم أجنــىب
ة مثــل الناســور أو االلتهــاب داخــل البطــن، وتتطلــب هــذه االأمــور االإحالــة إل مركــز  أن تــؤدي إل مضاعفــات خطــ�ي
ي يمكــن فيــه القيــام بتدخــل جراحــي. وكمــا ينبغــي إحالــة المريــض إل مشــفى كان هنــاك نزيــف أو ألــم أو اشــتباه  طــىب

. ي بوجــود جســم أجنــىب

الناسور

ي المهبىي  )VVF( أو ناسور المستقيم المهبىي )RVF( بسبب االأذية الناجمة عن االغتصاب.
يمكن أن ينشأ الناسور المثا�ف

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

ي الحاالت الحادة(.• 
يف المفرط أو االألم المهبىي )�ف ف ال�ف

اء/مائلة إل االصفرار.•  رائحة سيئة أو إفرازات مهبلية خ�ف

 قم بإحالة أي شخص يشتبه بإصابته بالناسور إل أقرب مركز جراحي.

يجب أال تستخدم وضعية انحناء الصدر إىل الركبة، فهي الوضعية ذاتها الذي يستخدمها المعتدي غالباً  
)وقد تؤدي إل تكرار الصدمة عند الناجية(.

ي وضعّية غ�ي وضعّية فحص االأعضاء التناسلية. قم بكتابة الوضعية لكل فحص 
ج قد يتوجب عى الناجية أن تكون �ف لفحص الرش

ج واالستلقاء عى الظهر لمعاينة  )مثالً: وضعية االستلقاء عى الظهر أو االنبطاح عى البطن أو التمدد عى الجنب لفحص الرش
االأعضاء التناسلية(.

ي مهبــل فتــاة عــذراء وعندهــا ال يمكنــك اســتخدام المنظــار 
ء �ف ي

ي بعــض المجتمعــات مــن غــ�ي المقبــول إدخــال أي �ش
مالحظــة: �ف

ي هــذه الحالــة قــد تضطــر لالقتصــار عــى فحــص االأعضــاء التناســلية الخارجيــة مــا لــم تكــن هنالــك 
صبــع أو الماســحة. �ف أو االإ

. أعــراض تهتــك داخــىي
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ات التالية: قم بالفحص باستخدام المنظار المهبىي فقط عند وجود المؤرسش

نزيف مهبىي حاد أو خارج عن السيطرة.• 

ي )وإال فقم بالعالج حسب العرض(.•  إفرازات مهبلية كريهة الرائحة مع اشتباه بوجود جسم أجنىب

عي. •  إن كان مناسباً، اجمع أدلة الطب الرش

يجب أاّل يتم إجراء فحص منظار عى:
طفلة دون سن البلوغ.• 

أي مريضة ترفض الفحص )وانظر أيضاً المالحظات أعاله(.• 

ة حملهــّن ولديهــّن •  ي مــن فــ�ت
ي النصــف الثــا�ف

ي يكــّن �ف
يــف عنــد النســاء اللــوا�ت ف يمكــن أن يســبب فحــص المنظــار زيــادة ال�ف

؛ ولذلــك ينبغــي أن يقــوم بهــذا الفحــص فقــط عاملــون صحيــون مدربــون عــى التعامــل مــع مضاعفــات  نزيــف مهبــىي
لحمل. ا

اعتبارات خاصة للمسنات

صابات  ي تعرضــن لالغتصــاب عــن طريــق المهبــل خطــراً أك�ب بمــا يتعلــق بالتمــزق المهبــىي واالإ
تواجــه النســاء المســنات الــال�ت

ــات نتيجــة  ــة. إذ يــؤدي انخفــاض مســتويات الهرمون ي وس نقــص المناعــة البرش ــة جنســياً وفــ�ي وانتقــال االأمــراض المنقول
النقطــاع الطمــث إل انخفــاض تزليــق المهبــل، وبالتــالي يكــون جــدار المهبــل أقــل ســمكاً وأكــ�ش هشاشــًة. ولذلــك اســتخدم 
منظــاراً رقيقــاً لفحــص أعضائهــن التناســلية. وإذا كان الســبب الوحيــد للفحــص هــو جمــع االأدلــة أو للكشــف عــن االأمــراض 

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

اعتبارات خاصة للرجال 

� الذكور) (ارجع أيضا إ� الفصل ٥.٢ عن معاينة الناج��

لفحص االأعضاء التناسلية:

ج.•  ف والقضيب واالأنسجة االإحليلية المحيطة والصماخ االإحليىي والرش افحص كيس الصفن والخصيت�ي

الحظ إذا ما كان قد تم ختان الناجي.• 

ــواء •  ــة(، أو الت ــة الدموي ــة والقيل ي والقيل ــق االأر�ب ف الفت ــ�ي ف ب ــ�ي ــورم )ّم ــدم hyperaemia أو ت ــرار ال ــن احم ــث ع ابح
ــخ ــة... ال جي ــات رسش ــات أو تمزق ــة أو كدم الخصي

التواء الخصية هو حالة طارئة وتتطلب االإحالة الجراحية الفورية.• 

ي القضيب أو مجرى البول.• 
ة من الدم، تحقق من وجود رض �ف إذا احتوى البول عى كميات كب�ي

وســتات للتحقــق مــن وجــود رض أو •  ات وعندهــا افحــص المســتقيم وال�ب ــد وجــود مــؤرسش قــم بفحــص المســتقيم عن
عالمــات التهــاب.

ة للتحقــق مــن وجــود ســائل منــوي تحــت المجهــر، إن كان ذلــك •  ج ليتــم فحصهــا مبــارسش اجمــع عينــات مــن فتحــة الــرش
ذو صلــة. 
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القسم ب: حضور الناجية لتلقي الرعاية بعد مرور أك�ش من ٧2 ساعة عى وقوع الحادث

1. الفحص الجسدي

ــن  ي غضــون أســبوع م
ــة �ف ت الناجي ــإذا حــ�ف ــداء. ف ــن أســبوع عــى االعت ــ�ش م ــرور أك ــل ملمــوس بعــد م ــادر أن تجــد أي دلي ــن الن م

 : ي جميــع الحــاالت قــم بمــا يــىي
ت ولديهــا شــكاوى قــم بالفحــص الجســدي الكامــل عــى النحــو الــوارد أعــاله. و�ف االغتصــاب، أو حــ�ف

الحظ حجم ولون أي كدمات وندبات.• 

انتبه لوجود أي مؤرسش يدل عى المضاعفات المحتملة لالغتصاب )كالصمم والكسور والخراجات... الخ(.• 

تحقق من وجود عالمات تدل عى الحمل.• 

الحظ حالة الناجية النفسية )طبيعية أم منطوية أ/ مكتئبة أم لديها ميول انتحارية(.• 

2. فحص االأعضاء التناسلية

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

النــدوب الجديــدة.

ــة أو  ــرازات المهبلي ف ــل االإ ــة شــكاوى )مث ــاك أي كدمــات أو جــروح وأي ــذ أكــ�ش مــن أســبوع، وال توجــد هن إذا حــدث الهجــوم من
. ي

ي الإجــراء الفحــص الحــو�ف
ــال يوجــد ســبب كا�ف ــة أو التقرحــات(، ف جي الرش

ولكــن قــد تشــعر الناجيــة بأنهــا مصابــة حــىت عندمــا يغلــب الظــن بعــدم وجــود إصابــات. ولذلــك يمكنــك أن تســاعد عــى تهدئــة 
ر جســدي، وقــد يكــون ذلــك مفيــداً جــداً لهــا وربمــا  المريضــة مــن خــالل الفحــص الدقيــق ومــن ثــم طمأنتهــا بأنــه ال يوجــد أي رصف

ي طلبهــا للرعايــة الطبيــة.
يكــون ذلــك هــو الســبب الرئيــ�ي �ف

مراجعة للنقاط الرئيسية للفحص

جهز كل االأدوات واللوازم.• 

ال تطلب من الناجية أبداً خلع مالبسها بالكامل.• 

ف لتهدئة الناجية.•  ابدأ بالعالمات الحيوية، وابدأ الفحص من اليدين والمعصم�ي

دائما انظر للناجية أوالً قبل لمسها بحيث تكون عى بينة من الحالة النفسية لها.• 

ج أوالً ثم االأعضاء التناسلية(.•  ، وافحص الرش ف كن منظّماً )من الرأس إل القدم�ي

ء بدقة وباستخدام المصطلحات الطبية والصور التوضيحية.•  ي
وثّق كل �ش

ة.•  ء من دون الموافقة المستن�ي ي
ء، وال تقم بأي �ش ي

ح للناجية كل �ش كن لطيفاً، وأرسش

ات الحيوية وعالج أية مضاعفات مهددة للحياة أوالً.•  تتطلب المعاينة وقتاً طويالً، ولذلك تأكد من أخذ المؤرسش
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ية   الفحوصات واالختبارات المخ�ب

ف مــن القصــة الريريــة أو المعاينــة  ي حــال وجــود مخابــر طبيــة( إذا تبــ�ي
يمكــن جمــع عينــات إضافيــة لالأغــراض الطبيــة )�ف

الحاجــة لذلــك:
ي المســالك البوليــة، خــذ عينــة مــن البــول الختبــار كريــات الــدم • 

إذا كان لــدى الناجيــة شــكوى تفيــد بوجــود التهــاب �ف
الحمــراء وكريــات الــدم البيضــاء، وربمــا للــزرع.

ج لفحــص االأمــراض المنقولــة جنســياً بهــدف العــالج. وقــد يشــمل •  ويمكــن أن تؤخــذ عينــات مــن المهبــل وفتحــة الــرش
الفحــص: 

ي البالزما )RPR( لمرض الزهري، أو أي اختبار رسيري رسيع.> 
اص االضداد �ف االختبار الريع ل�ت

صبغة غرام Gram stain وزرعة لمرض السيالن.> 

نزيم )ELISA( للكالميديا أو أي اختبار رسيري رسيع. >  زرعة أو اختبار المقايسة المناعية باالإ

ة أو مسحة رطبة لداء المشعرات.>  اختبار ُلطاَخٌة َمْهِبِلي�

ية )عى أساس طوعي ح�اً وبعد استشارة الناجية(.>  وس نقص المناعة البرش اختبار ف�ي

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

قــد تفيــد اختبــارات تشــخيصية أخــرى مثــل االأشــعة الســينية والفحــص بالموجــات فــوق الصوتيــة )إيكــو( �ف
الكســور ورضــوض البطــن.
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الخطوة ٥.
وصف العالج 

ما ستقوم بوصفه من عالج سيعتمد عى:

مىت أتت الناجية إل منشأتك الصحية )خالل ٧٢ ساعة بعد وقوع الحادث أم أك�ش من ٧٢ ساعة(. ١

ما مرّت به الناجية. ٢
  قّيم المخاطر )ما الذي حدث أثناء االعتداء؟ عى سبيل المثال هل حدث إيالج؟ كم عدد المعتدين؟ ما هي 

ي حصلت لها؟ ...(.
صابات الىت االإ

ما إذا كانت الناجية حامالً.. ٣

ي الناجيات لتلقي الرعاية خالل ٧٢ ساعة فإنهن سيحصلن عى الرعاية االأمثل. 
عندما تأ�ت

ي الأنــواع االأمــراض المنقولــة جنســياً فعاليتــه القصــوى إذا تــم اعطــاءه خــالل ٧٢ ســاعة، ولكــن يمكــن أيضــاً 
يعطــي العــالج الوقــا�أ

ف عــى االعتــداء. إعطــاؤه بعــد مــرور   أســبوع�ي

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

بعد ٧٢ ساعة يكون قد فات االأوان عى البدء �ف

ي لمــدة تصــل إل ١٢٠ ســاعة بعــد االعتــداء، وبعــد ٥ أيــام بالنســبة لالأجهــزة الرحمية.
مــن الممكــن إعطــاء حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

ف االعتبــار منــذ لحظــة حضــور الناجيــة إىل منشــأتك الطبيــة؛ وقــم بذلــك أيضــاً  قــم بأخــذ المواعيــد المدونــة أعــاله بعــ�ي
ي تهــدد الحيــاة.

ي معالجــة حــاالت الطــوارئ الــ�ت
عنــد تحديــد االأولويــات �ف

ــق القســم )ب( عــى  ي غضــون ٧٢ ســاعة مــن وقــوع الحــادث، بينمــا ينطب
ــة �ف ي القســم )أ( إذا وصلــت الناجي

ــع الخطــوات �ف اتب
ن بعــد مــرور أكــ�ش مــن ٧٢ ســاعة مــن الحــادث. ي يحــ�ف

الناجيــات اللــوا�ت

القسم أ: حضور الناجية خالل ٧2 ساعة من وقوع الحادث

1. امنع االأمراض المنقولة جنسياً  

ي الملحق ٨.
ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لالأمراض المنقولة جنسياً �ف

تجد االأنظمة الصحية الىت

ينبغــي إعطــاء الناجيــات مــن االغتصــاب المضــادات الحيويــة لعــالج مــرض الســيالن والزهــري وعــدوى المتدثــري )الكالميديــا( 
ي المنطقــة )مثــل داء المشــعرات أو القرحة التناســلية 

)انظــر الملحــق ٨(. إذا علمــت بوجــود أمــراض منقولــة جنســياً أخــرى شــائعة �ف
ي لهــا أيضــا.

اللينــة( فقــم بإعطــاء العــالج الوقــا�أ

ي يســهل تناولهــا. عــى ســبيل المثــال: جرعــة ٤٠٠ ملــغ مــن 
قــم بإعطــاء أقــ� الــدورات أو الكورســات الدوائيــة المتاحــة، والــىت
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ــة لمــرض  ــة للمعالجــة الظّني ف Azithromycin ســتكون كافي وميســ�ي ضافــة إل ١ غــرام مــن أزي�ش السيفيكســيم Cefixime باالإ
الســيالن والزهــري وعــدوى المتدثــري )الكالميديــا(.

ي لالأمــراض 
يُفضــل العــالج الفمــوي خاصــًة وأن هنــاك مخاطــر مرتبطــة بالحقــن. والعــالج الفمــوي فعــال تمامــاً للعــالج الظــىف

ــة جنســياً. المنقول

انتبه إل أنه يجب أال تأخذ النساء الحوامل بعض المضادات الحيوية، قم بتعديل العالج وفقا لذلك )انظر الملحق ٨(.

وس نقــص مناعــة  يــك؛ ومــع ذلــك يجــب أن تــو�ي )بعــد الحصــول عــى نتيجــة اختبــار ســلبية لفــ�ي ال يوجــد حاجــة لعــالج الرش
كاء إل أن يتــم التأكــد مــن بقــاء النتيجــة ســلبية لوجــود  ي الذكــري مــع جميــع الــرش

ي الزيــارة االأول( باســتخدام الــوا�ت
يــة �ف البرش

ــن  ــهر )لم ــرض PEP( أو ٦ أش ــد التع ي بع
ــا�أ ــالج الوق ــتخدم الع ــم تس ــن ل ــهر )لم ــد ٣ أش ــة بع ي ــة البرش ــص المناع وس نق ــ�ي ف

.)PEPي بعــد التعــرض
اســتخدمت العــالج الوقــا�أ

ي بعــد 
ي نفــس اليــوم الــذي اســتخدم فيــه العــالج الوقــا�أ

يمكــن أن يبــدأ تنــاول االأدويــة الوقائيــة مــن االأمــراض المنقولــة جنســياً �ف
ف الجرعــات )وأخذهــا مــع الطعــام( للحــد  يــدز، إال أنــه يجــب المباعــدة بــ�ي يــة/ االإ وس نقــص المناعــة البرش التعــرضPEP لفــ�ي

مــن االآثــار الجانبيــة مثــل الغثيــان.

ح العالج للناجية وشجعها عى الحضور للمراجعة والمتابعة )راجع الخطوة ٨(. ي لرش
خذ الوقت الكا�ف

ية وس نقص المناعة البرسش 2. امنع انتقال ف�ي

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

ي الىت
تجد أنظمة العالج الوقا�أ

ي مدتــه 
يــة HIV. وهــو كــورس دوا�أ وس نقــص المناعــة البرش ي مــن فــ�ي

ي بعــد التعــرض PEP هــو عــالج وقــا�أ
العــالج الوقــا�أ

وس  صابــة بفــ�ي وســات النســخ العكــ�ي وتســتخدم لوقايــة الناجيــات مــن االإ ٢٨ يومــاً ويتكــون مــن العقاقــ�ي المضــادة لف�ي
يــدز. يــة/ االإ وس نقــص المناعــة البرش يــة. وهــي ليســت عالجــا لفــ�ي نقــص المناعــة البرش

وس  ي بعــد التعــرض PEP لفــ�ي
التوقيــت مهــم للغايــة! مالحظــة: أثبتــت الدراســات بأنــه يجــب أن يبــدأ العــالج الوقــا�أ

ة أقــل مــن ٧٢ ســاعة(، وبالتــالي ربمــا  ي أقــرب وقــت ممكــن بعــد التعــرض المحتمــل )وضمــن فــ�ت
يــة �ف نقــص المناعــة البرش

تحتــاج إل تقديــم هــذا العــالج للناجيــة قبــل أن تكمــل أخــذ القصــة الريريــة بالكامــل. 
ي تعمــل بهــا، يجــب دائمــا أن تقــدم العــالج • 

ي البيئــة الــىت
يــة �ف وس نقــص المناعــة البرش  بغــض النظــر عــن مــدى انتشــار فــ�ي

ي غضــون <٧٢ ســاعة منــذ وقــوع الحــادث.
ي تحــ�ف إل العيــادة �ف

ي بعــد التعــرضPEP للناجيــة مــن االغتصــاب الــىت
الوقــا�أ

 •.PEP ي بعــد التعــرض
يــة مــن تقديــم العــالج الوقــا�أ وس نقــص المناعــة البرش أيضــاً، يجــب أال يمنــع عــدم إجــراء اختبــار فــ�ي

ف قبــل االأزمــة كان •  ف الســكان الســوري�ي يــة بــ�ي وس نقــص المناعــة البرش الحــظ أنــه عــى الرغــم مــن أن معــدل انتشــار فــ�ي
ــم إل ســوريا خــالل  ــف أنحــاء العال ــن مختل ــدوم أشــخاص م ــة بســبب ق ت هــذه الحال ــا تغــ�ي ــه ربم منخفضــاً، إال أن

ة.   الســنوات االأخــ�ي

ي عــدد قليــل مــن المنشــآت الطبيــة، 
يتوفــر عــالج الوقايــة بعــد التعــرضPEP للناجيــات مــن االغتصــاب داخــل ســوريا �ف

 .UNFPA ي توفرهــا
نجابيــة رقــم ٣ والــىت ي الحقيبــة الصحــة االإ

ولكــن يمكــن أن يُطَلــب مــع الحقائــب الطبيــة وهــو موجــود �ف

ــة بوصــف اســتخدام  ي عــى دراي ــات مــن االغتصــاب، تأكــد مــن أن الطاقــم الطــىب ــة للناجي ي توفــ�ي الرعاي
ــدأ �ف قبــل أن تب

عــالج الوقايــة بعــد التعــرض PEP وكيفيــة تقديــم المشــورة للناجيــات بشــأن هــذه المســألة، أو قــم بعمــل قائمــة بأســماء 
وعناويــن مقدمــي الرعايــة لالإحــاالت لهــذا الغــرض.
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وســات النســخ العكــ�ي ويتــم اعطاءهمــا لمــدة  عــادة مــا يتكــون عــالج الوقايــة بعــد التعــرضPEP مــن عقاريــن مــن مضــادات ف�ي
ي معرفــة المزيــد عــن عــالج الوقايــة بعــد التعــرضPEP ، راجــع 

٢٨ يومــاً )انظــر الملحــق ٩ للحصــول عــى أمثلــة(. إذا كنــت ترغــب �ف
ي الملحــق ١.

المــواد المرجعيــة المدرجــة �ف

ي أقــرب 
ي منشــأتك الطبيــة قــم بإحالتهــا �ف

إذا لــم يكــن مــن الممكــن للناجيــة أن تحصــل عــى عــالج الوقايــة بعــد التعــرض PEP �ف
ــرض  ــد التع ــا بع ــة م ــالج الوقاي ــدم ع ي تق

ــىت ــة ال ــز الخدم ــد مراك ــاب( إل أح ــن االغتص ــاعة م ــون ٧٢ س ي غض
ــن )و�ف ــت ممك وق

ت الناجيــة إل المنشــأة الطبيــة بعــد هــذا الوقــت، فقــم بتوفــ�ي معلومــات عــن خدمــات المشــورة والفحــص  PEP. أمــا إذا حــ�ف
ــك  ي منطقت

ــي �ف ــص الطوع ــورة والفح ــات المش ــود خدم ــدم وج ــال ع ي ح
ــة. �ف ــك الجغرافي ي منطقت

ــرة �ف ــي VCT المتوف الطوع
ي منشــأتك الطبيــة. 

الجغرافيــة، قــم بالمطالبــة بإنشــائها و/أو قــم بتوفــ�ي هــذه الخدمــات �ف

ي 
ــع الحمــل االســعا�ف ــه وســائل من ــذي اســُتخدمت في ــوم ال ي نفــس الي

ي بعــد التعــرض PEP �ف
ــا�أ ي العــالج الوق

ــدأ �ف ــن أن تب يمك
ــار  ــل االآث ــام لتقلي ــع الطع ــد وم ــكل متباع ــات بش ــاول الجرع ــب تن ــه يج ــياً، إال أن ــة جنس ــراض المنقول ــة لالأم ــة الوقائي واالأنظم

ــان. ــل الغثي ــة، مث الجانبي

ي الحــاالت التاليــة: إذا كان هنــاك أكــ�ش مــن معتــٍد واحــد؛ أو إذا حــدث تمــزق 
يــة �ف وس نقــص المناعــة البرش يــزداد خطــر انتقــال فــ�ي

يــة  وس نقــص المناعــة البرش ج؛ أو إذا ُعــرف بــأن المعتــدي لديــه فــ�ي ي جلــد الناجيــة؛ أو إذا كان االعتــداء عــن طريــق الــرش
أو تلــف �ف

يــة لــدى المعتــدي غــ�ي معروفــة  وس نقــص المناعــة البرش أو أنــه يتعاطــى المخــدرات عــن طريــق الحقــن. إذا كانــت حالــة فــ�ي
ي. وس نقــص المناعــة البــرش ض دائمــاً أنــه مصــاب بفــ�ي فافــ�ت

٣. امنع الحمل

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

راجع االأنظمة الوقائية الىت

ي ECP خــالل ١٢٠ ســاعة )٥ أيــام( بعــد ممارســة الجنــس غــ�ي االآمــن مــن فــرص حــدوث 
يُقّلــل تنــاول حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

ف ٥٦٪ و ٩٣٪، وذلــك بحســب االأنظمــة المتبعــة وتوقيــت أخــذ الــدواء. اوح بــ�ي الحمــل بنســبة تــ�ت

توصيات منظمة الصحة العالمية

ي ECP ضمن ١٢٠ ساعة )٥ أيام( بعد االغتصاب كحد أق�، ويجب أال يتم حرمان 
أعط الناجية حبوب منع الحمل االسعا�ف

ي أو تأخ�ي اعطاءها إذا كان اختبار الحمل غ�ي ممكن أو إذا كانت الناجية ال تريد 
الناجية من حبوب منع الحمل االسعا�ف

القيام باالختبار.

يل Levonorgestrel ١.٥ ملغ، النظام العالجي المفضل: جرعة واحدة من الليفونورغيس�ت
يل Levonorgestrel ٠.٥ ملغ، جرعتان بينهما ١٢  اديول Ethinylestradiol ١٠٠ ميكروغرام + الليفونورغيس�ت أو: اس�ت

.)Yuzpe ي ساعة )وهي طريقة يوز�ب

النظام البديل: لولب نحا�ي الرحمي )IUD( خالل ٥ أيام بعد االغتصاب كحد أق�: وهو فعال جًد ولكنه يحتاج إل 
دخاله.  المهارات الالزمة الإ

، ولذلك يجب التأكد من الحصول عى نتيجة سلبية الختبار الحمل قبل ادخال اللولب  موانع االستعمال: وجود حمل حالي
 . نحا�ي

ي الملحق رقم ١٠(.
ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية �ف

)تجد االأنظمة الوقائية الىت
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ون Progestogen فقــط.  وجســت�ي ي تحــوي عقــار ال�ب
ي هــو الحبــوب الــىت

النظــام العالجــي المــو� بــه لمنــع الحمــل االســعا�ف
ــل  ــة أق ــار جانبي ــا آث ون Progestogen وله وجســ�ت ف Estrogen وال�ب وج�ي ف االأســ�ت ــ�ي ــة مــن نظــام الجمــع ب ــ�ش فعالي فهــي أك

)انظــر الملحــق ١٠(.

ي منطقتــك أو كانــت غــ�ي متوفــرة، قــم بتوفــ�ي وســائل منــع الحمــل الفمويــة 
ي مســّجلة �ف

إذا لــم تكــن حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف
ي مختلــف.

ي تُعطــى عــى شــكل جرعــات وجــدول زمــىف
المعتــادة والــىت

باضــة( وتمنــع بذلــك حــدوث  نجابيــة )عــن طريــق تأخــ�ي أو منــع االإ ي بتعطيــل دورة المــرأة االإ
تقــوم حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

هــا منظمــة الصحــة العالميــة وســيلة لالإجهــاض ١٤.  االإخصــاب. وهــي ال تؤثــر أو تــؤذي الحمــل الموجــود مســبقاً، ولذلــك ال تعت�ب

ي هــو خيــار شــخ�ي تقــوم بــه الناجيــة وحدهــا. وينبغــي أن تُقــّدَم للنســاء المشــورة 
إن اســتخدام وســائل منــع الحمــل االســعا�ف

ي العيــادة عامــل 
. وينبغــي أن يتواجــد دائمــاً �ف الموضوعيــة حــول هــذه الوســيلة بهــدف مســاعدتها عــى الوصــول إل قــرار مســتن�ي

ي اســتخدامها.
ف �ف ي يرغــ�ب

ي لوصفهــا للناجيــات مــن االغتصــاب الــال�ت
صحــي يقبــل بإعطــاء حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

 
ي معهــا ومــع أحــد والديهــا أو ولي 

إذا كانــت الناجيــة طفلــة وقــد بلغــت ســن الحيــض، قــم بمناقشــة وســائل منــع الحمــل االســعا�ف
أمرهــا، فمــن شــأن هــؤالء أن يســاعدوا الطفلــة عــى فهــم النظــام العالجــي وتناولــه كمــا هــو مطلــوب. 

 
ي هــذه المرحلــة )<٧٢ ســاعة( إمــا مــن خــالل اختبــار الحمــل أو القصــة الريريــة أو 

إذا تــم الكشــف عــن وجــود حمــل مبكــر �ف
ــه  ــه ال يمكــن أن يكــون هــذا الحمــل نتيجــة لالغتصــاب، ولكــن انتب ــة بأن ــة الناجي ــة )انظــر الخطــوات ٢ و٤(، قــم بطمأن المعاين

ــك(. ــا إل ذل ــوالدة المبكــرة... وم ــات، وال لحــدوث مضاعفــات للحمــل نتيجــة لالغتصــاب )كاالإجهــاض وااللتهاب

ــد  ــة بع ــالج الوقاي ــة وع ــادات الحيوي ــع المض ــن م ام ف ي بال�ت
ــعا�ف ــل االس ــع الحم ــوب من ــاء حب عط ــع الإ ــىت االآن أي مان ــرف ح ال يُع

ــان. ــل الغثي ــة مث ــار الجانبي ــل االآث ــام لتقلي ــع الطع ــذ م ــات وأن تؤخ ف الجرع ــ�ي ــدة ب ــب المباع ــه يج ــرض PEP، إال أن التع

ما ال تفعله وسائل منع الحمل عن طريق الفم

وسائل منع الحمل عن طريق الفم ال تؤثر عى الحمل الموجود مسبقاً.• 

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

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

ي المستقبل.• 
وسائل منع الحمل عن طريق الفم ال تؤثر عى قدرة المرأة عى الحمل �ف

ِ بالجروح
ف ٤. اع�ت

از أو االأنســجة التالفــة. قــّرر مــا إذا كان هنــاك أيــة  قــم بتنظيــف أي تمزقــات أو خــدوش أو ســحجات وقــم بإزالــة االأوســاخ والــ�ب
ي غضــون ٢٤ ســاعة. بعــد هــذه المــدة ســيتوجب عــى الجــروح أن 

ــة �ف ــم بخياطــة الجــروح النظيف ــاج للخياطــة. ق جــروح تحت
( أو مــن خــالل خياطــة أوليــة متأخــرة. ال تقــم بخياطــة الجــروح شــديدة  ي ي )اْلِتئــاٌم ِبتشــكل النســيج الحبيــىب

تلتئــم بالمقصــد الثــا�ف
ة ملوثــة فقــم بإعطــاء المضــادات الحيويــة المناســبة ومســكنات االألــم. االتســاخ. إذا كانــت هنــاك جــروح كبــ�ي
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٥. امنع الكزاز  

ي منشأتك الطبية.
ي متناول يدك �ف

ات الطبية المختلفة. تحقق مما هو متوفر و�ف ي العديد من المستح�ف
يتوفر ذيفان الكزاز �ف

يد لحفظه، وهو ليس  ف المناعي المضاد للكزاز Anti-tetanus Immunoglobulin  مكلف، ويحتاج إل ت�ب الغلوبول�ي
ي سوريا حالياً.

ي معظم المرافق الطبية �ف
متوفراً �ف

ي الجلــد أو الغشــاء المخاطــي، فينبغــي تقديــم عــالج الوقايــة مــن الكــزاز، مــا لــم يكــن قــد تــم تلقيــح 
إذا كان هنــاك أي تشــققات �ف

الناجيــة بشــكل كامــل مــن قبل.

 active ــة ــة فاعل ــي مناع ــذي يعط ــزاز )وال ي للك
ــا�أ ــالج الوق ــف الع ــب وص ــا إذا كان يج ــرر م ــاه لتق ــدول ٢ أدن ــتخدم الج اس

 .) passive protection ف المناعــي المضــاد للكــزاز إذا كان متوفــراً )والــذي يعطــي مناعــة غــ�ي فاعلــة protection)، أو الغلوبولــ�ي
ي نفــس الوقــت، فمــن المهــم اســتخدام إبــر وحقــن منفصلــة ومواضــع مختلفــة 

ف المناعــي �ف إذا تــم إعطــاء اللقــاح والغلوبولــ�ي
لتقديــم العــالج.

ة تمتد من ٦ أشهر إل سنة(. أوِص الناجيات باستكمال جدول التلقيح )الجرعة الثانية بعد ٤ أسابيع، والثالثة بعد ف�ت

ف بجروح ١٥ ف المناعي للكزاز للمصاب�ي الجدول 2: دليل وصف ذيفان الكزاز والغلوبول�ي

TT - ذيفان الكزاز.

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

DT - اللقاح المزدوج: ذيفانات الخناق والكزاز. يعطى لالأطفال حىت سن ٦ سنوات.

. اوح أعمارهم من ٧ سنوات فأك�ش Td - اللقاح المزدوج: ذيفان الكزاز وذيفان الخناق المخفف؛ يعطى لالأفراد الذين ت�ت

ي. ف المناعي المضاد للكزاز البرش HATIG - الغلوبول�ي

ف ضد الكزاز تاريخ التحص�ي
)عدد الجرعات(

إذا �انت الجروح نظيفة وعمرها أقل من 6 
ساعات، أو إذا �انت الجروح طفيفة

جميع الجروح االأُخرى

*TT**HATIG*TT**HATIG

نعمنعمالنعمغ�ي متأكد أو أقل من ٣

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

أك�ش من ١٠ سنوات
ال

ال. إال إن كان تاريخ آخر جرعة 
أك�ش من ٥ سنوات

ال

بالنسبة لª©طفال تحت عمر ٧ سنوات، يفضل DTP أو DT ع� ذيفان الكزاز وحده.  *
، يفضل الـ Td ع� ذيفان الكزاز وحده. بالنسبة لذوي أعمار ٧ سنوات وأك®¬  

ATS أيضــاً (المصــل المضاد/المناعــي الخيــ�� للكــزاز) يمكــن اســتعماله هنــا. ومــع ذلــك ُيفضــل HATIG عليــه، �©ن ا�±ثــار المحتملــة الســلبية   **
ة والمتأخــرة أكــ®� حــدة بعــد ATS  مــن HATIG. ويمتــاز HATIG أيضــاً بأنــه يوفــر تأثــ®� ممتــد أكــ®� مــن ATS، حيــث أن العمــر النصفــي  المبــا¾�

لــه هــو ٢١-٣٠ يومــاً.
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B 6. امنع التهاب الكبد

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

المتوفر �ف
ي 

ي معظم المنشآت الطبية �ف
ي الوقت الحالي �ف

يد، وهو غ�ي متوفر �ف ويعّد هذا اللقاح مكلفاً نسبياً كما يحتاج حفظه إل الت�ب
سوريا.

وس التهــاب  وس التهــاب الكبــد B (HBV) بعــد االغتصــاب. ومــع ذلــك، فــإن فــ�ي ال توجــد معلومــات عــن حــدوث إصابــة بفــ�ي
. ي الســائل المنــوي وســائل المهبــل وينتقــل بفعالّيــة عــن طريــق االتصــال الجنــ�ي

الكبــد HBV موجــود �ف

إذا لــم يتــم تلقيــح الناجيــة أو كانــت حالتهــا اللقاحيــة غــ�ي معروفــة وكان اللقــاح متاحــاً لديــك، قــدم اللقــاح مهمــا مــ�ف عــى 
الحادثــة مــن زمــن.

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

مــن الممكــن أن تكــون الناجيــة قــد حصلــت عــى اللقــاح مســبقاً �ف
.B ي

ي للمولوديــن الجــدد. فــإذا أكــدت بطاقــة التلقيــح ذلــك فمــا مــن داعــي لمزيــد مــن جرعــات لقــاح التهــاب الكبــد الوبــا�أ
روتيــىف

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

إذا لم يتم تلقيح الناجي أو الناجية بشكل كامل، شجعهم عى استكمال اللقاح.

ي )للرضــع واالأطفــال(. 
( أو الفخــذ االأمامــي الوحــ�ش ف ي العضلــة الداليــة )للبالغــ�ي

قــم بإعطــاء اللقــاح عــن طريــق الحقــن العضــىي �ف
ي مــكان التلقيــح.

ي مــن احمــرار أو ألــم �ف
ليــة، فذلــك أقــل فعاليــة. أبلــغ الناجيــة أنهــا قــد تعــا�ف ي االإ

ال تحقــن �ف
ي ســابق أو مزمــن. كمــا ويكمــن إعطائــه 

إن اللقــاح آمــن بالنســبة للنســاء الحوامــل واالأشــخاص الذيــن لديهــم التهــاب كبــدي وبــا�أ
ي نفــس الوقــت مــع لقــاح الكــزاز.

�ف

ف بالصحة العقلية ٧. اع�ت

ي ذلــك تقديــم المشــورة )راجــع الخطــوة ٦( عنــارصاً أساســية مــن الرعايــة الطبيــة لــدى 
يشــكل الدعــم االجتماعــي والنفــ�ي بمــا �ف

الناجيــات مــن االغتصــاب. وســتتمكن معظــم الناجيــات مــن االغتصــاب مــن اســتعادة صحتهــّن النفســية بفضــل الدعــم العاطفــي 
فصــاح عــن تجربتهــا الشــخصية  ي هــذه المرحلــة، ال تجــ�ب الناجيــة عــى االإ

ي يثقــن بهــم. �ف
والتفهــم مــن قبــل االأشــخاص اللــوا�ت

ي وقــت الحــق؛ وينبغــي إحالــة جميــع الناجيــات إىل خدمــات الدعــم النفــسي 
أكــ�ش ممــا ترغــب بــه؛ ويمكنــك تقديــم المشــورة �ف

ي حــال وجودهــا.
االجتماعــي �ف

  
ي ال يمكــن 

إذا كان لــدى الناجيــة أعــراض الذعــر أو القلــق كالــدوار وضيــق التنفــس وتــرع خفقــان القلــب والشــعور باالختنــاق والــىت
ها طبيــاً )أي ال يوجــد لهــا ســبب عضــوي(، وضــح للناجيــة أن هــذه االأحاســيس شــائعة عنــد االأشــخاص الذيــن يشــعرون  تفســ�ي
بالخــوف الشــديد إثــر تجربــة رهيبــة مــّروا بهــا، وأنهــا ليســت نتيجــة لمــرض أو أذيــة١٦. كمــا تعكــس هــذه االأعــراض قــوة المشــاعر 

ول االأعــراض عــ�ب الوقــت كلمــا قلــت حــدة هــذه المشــاعر. ف ي تشــعر بهــا حاليــاً، وســ�ت
الــىت

ي الحــاالت االســتثنائية، عندمــا تكــون الشــدة النفســية حــادة جــداً لدرجــة أنهــا تمنــع الناجيــة مــن القيــام 
صــف الــدواء فقــط �ف

ي هــذه الحالــة، وخصوصــاً عندمــا تكــون 
بأبســط المهــام اليوميــة )كالتحــدث إل االأشــخاص حولهــا( لمــدة ٢٤ ســاعة عــى االأقــل. �ف
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ي 
يائيــة للناجيــة مســتقرة، قــم بإعطــاء الناجيــة ٥ أو ١٠ ملــغ قــرص مــن الديازيبــام Diazepam، عــى أن تؤخــذ �ف ف الحالــة الف�ي

ي 
ــة مــن أجــل تقييــم االأعــراض �ف ــة الشــخص إل مختــص بالصحــة العقلي ــام. قــم بإحال ــد عــن ٣ أي وقــت النــوم ولمــدة ال تزي

ــام  ــام مــع القي ــور عــى مختــص واســتمرت االأعــراض الشــديدة، يمكــن تكــرار الجرعــة لبضعــة أي . إذا تعــذر العث ــالي ــوم الت الي
بتقييمــات يوميــة للحالــة. 

ف الناجيــات  دمــان برسعــة، ال ســيما بــ�ي ف Benzodiazepine قــد يــؤدي إىل االإ وديازيبــ�ي ف كــن حــذراً جــداً: إن اســتخدام الب�ف
مــن الصدمــات النفســية.

القسم ب: حضور الناجية بعد أك�ش من ٧2 ساعة من الحادث

1. االأمراض المنقولة جنسياً

يــة لالأمــراض المنقولــة جنســياً عــن وجــود عــدوى أو إذا أظهــرت الناجيــة أعــراض هــذه االأمــراض،  إذا كشــفت الفحوصــات المخ�ب
ي الملحــق ٨.

اتبــع بروتوكــول منظمــة الصحــة العالميــة �ف

ية وس نقص المناعة البرسش 2. انتقال ف�ي

يــة VCT بعــد ٣ أشــهر )لمــن  وس نقــص المناعــة البرش عمومــاً، يــو� بإحالــة الناجيــة إل خدمــة المشــورة الطوعيــة واختبــار فــ�ي
لــم تأخــذ المعالجــة الوقائيــة بعــد التعــرض PEP(، و٦ أشــهر )لمــن تأخــذ المعالجــة الوقائيــة بعــد التعــرض PEP(، ولتجنــب 

الحاجــة إل إعــادة الفحــص.

ــم  ــىت االآن، ق ــك ح ي منطقت
ــرة �ف ــة VCT متوف ي ــة البرش ــص المناع وس نق ــ�ي ــار ف ــة واختب ــورة الطوعي ــة المش ــن خدم ــم تك إن ل

ــة. ــن منشــأتك الطبي ــات ضم ف هــذه الخدم ــ�ي ــم بتأم ــا و/أو ق ه ــة بتوف�ي بالمطالب

٣. الحمل

إذا كانــت الناجيــة حامــالً، تحقــق إن كان قــد حــدث الحمــل نتيجــة االغتصــاب. وإذا كانــت حامــل مســبقاً أو إذا حملــت نتيجــة 
ــة )انظــر الخطــوات ٢ و٦ و٨(. ي منطقتــك وبحســب الحال

ــارات المتاحــة لهــا �ف االغتصــاب، قــدم لهــا المشــورة حــول الخي

ون فقــط كحبــوب منــع  وجســ�ت ف ٧٢ ســاعة )٣ أيــام( و١٢٠ ســاعة )٥ أيــام( بعــد االغتصــاب، فــإن أخــذ ال�ب ت الناجيــة بــ�ي إذا حــ�ف
ي ســوف يقلــل مــن فرصــة الحمــل. ويكــون بفعاليتــه القصــوى إذا تــم تناولــه خــالل ٧٢ ســاعة، لكنــه يبقــى ذو فعاليــة 

حمــل اســعا�ف
معتدلــة خــالل ١٢٠ ســاعة بعــد ممارســة الجمــاع غــ�ي االآمــن )انظــر الملحــق ١٠(. وال توجــد بيانــات عــن فعاليــة حبــوب منــع الحمــل 

ي بعــد ١٢٠ ســاعة.
االســعا�ف

ت الناجيــة خــالل ســبعة أيــام مــن حادثــة االغتصــاب، يكــون إدخــال اللولــب النحــا�ي وســيلة فعالــة لمنــع الحمــل )إذ  إذا حــ�ف
ي وقــت الــدورة الشــهرية التاليــة أو يمكــن 

أنــه يمنــع أكــ�ش مــن ٩٩٪ مــن حــاالت الحمــل الالحقــة(. ويمكــن إزالــة اللولــب النحــا�ي �ف
ــّدم المشــورة للنســاء بشــأن هــذه الخدمــة وذلــك لمســاعدتهم عــى الوصــول إل  تركــه لمنــع الحمــل مســتقبالً. وينبغــي أن تُق

. قــرار مســتن�ي

ي حــال وجــود حمــل مســبق. ولذلــك يجــب التأكــد مــن الحصــول عــى نتيجــة اختبــار حمــل 
وال يمكــن اســتخدام اللولــب النحــا�ي �ف
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. ويجــب أن يقــوم عامــل صحــي مــدرب بتقديــم المشــورة للناجيــة ومــن ثــم ادخــال اللولــب  ســلبية قبــل إدخــال اللولــب النحــا�ي
النحــا�ي الرحمــي. إذا تــم ادخــال اللولــب النحــا�ي الرحمــي، احــرص عــى إعطــاء المريضــة عــالج االأمــراض المنقولــة جنســياً 

ف 8 و10 مــن أجــل توصيــات ذات صلــة(. ي المســلك التناســىي العلــوي )انظــر الملحقــ�ي
لمنــع االلتهابــات �ف

٤. كدمات وجروح وندوب

صابات والمضاعفات االأخرى أو قم باالإحالة لعالجها.  عالج كل الجروح غ�ي الملتئمة والكسور والخراجات واالإ

٥. الكزاز

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

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

قم بالتلقيح فوراً إذا كانت لم تكِمل لقاحاتها، مهما كان زمن وقوع الحادث.

ي القسم أ(. 
ف مناعي إن توفر )أنظر الجدول ٢ �ف إذا كان هناك جروح غ�ي معقمة وغ�ي ملتئمة، ادرس امكانية إعطاء غلوبول�ي

B 6. التهاب الكبد

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

إذا رأيت عالمات عى وجود التهاب حاد، فقم بإحالة الناجية إن أمكن أو قدم المشورة لها.

ي منطقتــك، فقــم بتلقيــح الناجيــة مهمــا 
إذا لــم يتــم تلقيــح الناجيــة أو كانــت حالتهــا اللقاحيــة غــ�ي معروفــة وكان اللقــاح متوفــراً �ف

ة منــذ وقــوع الحادثــة. طالــت الفــ�ت

٧. الصحة العقلية

سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة. يرجى أيضاً الرجوع إل الخطوة ٦: االإ

 ، ي حــال وجودهــا. ويشــكل الدعــم االجتماعــي والنفــ�ي
ينبغــي إحالــة جميــع الناجيــات إل خدمــات الدعــم النفــ�ي االجتماعــي �ف

ي ذلــك تقديــم المشــورة، عنــارصاً أساســية مــن الرعايــة الطبيــة لــدى الناجيــات مــن االغتصــاب.
بمــا �ف

ســتتمكن معظــم الناجيــات مــن االغتصــاب مــن اســتعادة صحتهــّن النفســية بفضــل الدعــم العاطفــي والتفّهــم مــن قبــل النــاس 
ي يثقــن بهــم. 

اللــوا�ت
  

ي الحــاالت االســتثنائية، عندمــا تكــون الشــدة النفســية حــادة جــداً لدرجــة أنهــا تمنــع الناجيــة مــن القيــام 
صــف الــدواء فقــط �ف

ــة،  ي هــذه الحال
ــل. �ف ــدة ٢٤ ســاعة عــى االأق ــا( لم ــع االأشــخاص حوله ــدرة عــى التحــدث م ــل الق ــة )مث ــام اليومي بأبســط المه

 ،Diazepam يائيــة للناجيــة مســتقرة، أعــِط الناجيــة ٥ أو ١٠ ملــغ قــرص مــن الديازيبــام ف ــة الف�ي وخصوصــاً عندمــا تكــون الحال
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ي وقــت النــوم ولمــدة ال تزيــد عــن ٣ أيــام. قــم بإحالــة الناجيــة إل مختــص بالصحــة العقليــة مــن أجــل تقييــم 
عــى أن تؤخــذ �ف

. إذا تعــذر العثــور عــى مختــص، واســتمرت االأعــراض الشــديدة، يمكــن تكــرار الجرعــة لبضعــة أيــام مــع  ي اليــوم التــالي
االأعــراض �ف

القيــام بتقييمــات يوميــة للحالــة. 

ف الناجيــات  دمــان برسعــة، ال ســيما بــ�ي ف Benzodiazepine قــد يــؤدي إىل االإ وديازيبــ�ي ف كــن حــذرا ًجــداً: إن اســتخدام الب�ف
مــن الصدمــات النفســية.

تختفــي العديــد مــن االأعــراض مــع مــرور الوقــت مــن دون دواء، خاصــًة خــالل االأشــهر القليلــة االأول. ومــع ذلــك، إذا كان االعتــداء 
ف عــى االأقــل ولــم  قــد حــدث قبــل أقــل مــن شــهرين أو ثالثــة وكانــت الناجيــة تشــكو مــن أزمــة نفســية حــادة ومســتمرة الأســبوع�ي
تتحســن عــن طريــق تقديــم المشــورة والدعــم النفــ�ي )راجــع الخطــوة ٦( وإذا كــررت طلبهــا بالحصــول عــى عــالٍج أقــوى ولــم 
ف amitriptyline أو أي مضــاد اكتئــاب مماثــل  يبتيلــ�ي ف imipramine أو أمي�ت امــ�ي تســتطع إحالتهــا، جــرب اعطاءهــا عقــار إيمي�ب
ف الوصــول إل اســتجابة. وكــن عــى  وقــت النــوم. ابــدأ بجرعــة ٢٥ ملــغ وإذا لــزم االأمــر قــم بزيــادة الجرعــة عــى مــدى أســبوع لحــ�ي
بــات القلــب والــدوار الخفيــف أو الدوخــة وخاصــًة  ْؤيـَـة وعــدم انتظــام رصف ــُم الر� حــذر مــن االآثــار الجانبيــة مثــل جفــاف الفــم وتََغي�

ي الصبــاح. وتختلــف مــدة العــالج بحســب الــدواء المســتخدم واالســتجابة.
عنــد النهــوض مــن الريــر �ف

إذا مــ�ف عــى االعتــداء أكــ�ش مــن شــهرين أو ثالثــة، ولــم يفلــح الدعــم النفــ�ي االجتماعــي وتقديــم المشــورة )راجــع الخطــوة 
٦( بتخفيــف أعــراض الشــدة النفســية والصدمــة، كاالكتئــاب والكوابيــس أو الخــوف الدائــم ولــم تســتطع إحالتهــا فــادرس امكانيــة 

ف أعــاله(.   اعطاءهــا دواء مضــاد لالكتئــاب )كمــا هــو مبــ�ي
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الخطوة 6.
سعافات النفسية االأولية وتقديم المشورة للناجية االإ

1. الدعم النفسي االجتماعي

برغــم أنــه قــد ال تُصــاب الناجيــة باالأعــراض المرتبطــة بالصدمــة بالنفســية، أو قــد تصــاُب بهــا ومــن ثــم تــزول مــع مــرور الوقــت، 
إال أنــه ينبغــي تقديــم الدعــم النفــ�ي لجميــع للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.

تختلــف بشــكل كبــ�ي ردود الفعــل العاطفيــة عنــد الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بحســب شــخصية الناجيــة. 
فقــد تكــون الناجيــة غاضبــًة أو مذعــورًة أو مشّوشــًة. وتقــوم بعــض الناجيــات بإلقــاء اللــوم عــى أنفســهن لمــا أصابهــّن مــن محنــة.  

ي حيــاة النــاس، والي تزودهــم بمــا يشــبه «الغطــاء» النفــ�ي والــذي 
ونعلــم أن هنــاك عوامــل حمايــة موجــودة بشــكل طبيعــي �ف

ــد  وري عن ــات. ولذلــك فمــن الــ�ف ــد مواجهــة الصعوب ــاة وعن ــد شــّدة المعان ــار نفســية حــادة عن ــل مــن احتمــال حــدوث آث يقل
 : ــىي ــات وتقييــم الدعــم النفــ�ي االجتماعــي المطلــوب أن تقــوم بمــا ي ــة المرتكــزة عــى الناجي تقديمــك للرعاي

ي الوضــع الحــالي للناجيــة، عــى ســبيل المثــال الدعــم االجتماعــي مــن • 
حــدد مــا هــي عوامــل الحمايــة الموجــودة �ف

ــع. االأرسة والمجتم

ي والتكّيــف. ويوجــد تقريبــاً لــدى 
«توفــر جميــع المجتمعــات الدعــم النفــ�ي االجتماعــي الطبيعــي والفّعــال وتدعــم التعــا�ف

ي 
رة مــن حالــة الطــوارئ أشــخاصاً يلجــأ إليهــم النــاس للحصــول عــى الدعــم النفــ�ي االجتماعــي �ف كل المجتمعــات المتــ�ف

ي أقــرب فرصــة اتخــاذ خطــوات عــى الصعيديــن العائــىي والمجتمعــي لتنشــيط وتعزيــز الدعــم 
أوقــات الحاجــة. وينبغــي �ف

، وللتشــجيع عــى روح االعتمــاد عــى الــذات عــى مســتوى المجتمــع. والتبــاع نهــج االعتمــاد عــى الــذات أهميــة  المحــىي
ــية  ــالمتهم النفس ــة وس ــم العقلي ــزز صحته ــم أن يع ــض أموره ــام بع ــاس لزم ــالك الن ــأن امت ــن ش ــك الأن م ــة، ذل حيوي
رة مــن النــاس  واالجتماعيــة بعــد مرورهــم بتجــارب تفــوق قدرتهــم عــى التحمــل. وعــادة مــا يكــون للمجتمعــات المتــ�ف
تشــكيالت رســمية وغــ�ي رســمية تُنّظــم نفســها مــن خاللهــا لتلبيــة االحتياجــات الجماعيــة. وحــىت لــو تعطلــت هــذه الهيــاكل، 
فيمكــن إعــادة تنشــيطها ودعمهــا كجــزء مــن عمليــة االســتجابة الفعالــة لحــاالت الطــوارئ. وســيمّكُن تعزيــز وبنــاء الهيــاكل 

وأنظمــة الدعــم المحليــة مــن تفعيــل االســتجابات المجتمعيــة المحليــة المســتدامة والمالئمــة ثقافيــاً».١٧

ــات(، وقــم  ــة للنســاء والبن ــل المســاحات االآمن ــذات )مث ــاد عــى ال ــة لالعتم ــة القائم ــات المحلي ــك، حــّدد االآلي ي منطقت
�ف

ــة. ــل الحماي ــز عوام ــارصة وتعزي بمن

. مثــالً •  ي
ي عــى التعــا�ف ي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــ�ي ســلىب

ي الوضــع الحــالي للناجيــة والــىت
حــّدد عوامــل الخطــر الموجــودة �ف

ل، اســأل الناجيــة عمــا إذا كان لديهــا مــكاٌن آمــن لتذهــب إليــه وإن كان لديهــا شــخص  ف ي المــ�ف
عنــد وقــوع االعتــداء �ف

تثــق بــه لمرافقتهــا عنــد مغادرتهــا للمنشــأة الصحيــة.  إذا لــم يكــن لديهــا مــكان آمــن تذهــب إليــه، ينبغــي بــذل جهــود 
ــة أشــخاصاً تُعيلهــم وباتــت غــ�ي  ــدى الناجي ــال أيضــاً، إذا كان ل يجــاد مــكان مناســب لهــا. عــى ســبيل المث ــة الإ فوري

ف توفــ�ي ضمــان ســالمتها وســالمة مــن تُعيلهــم.
ّ قــادرة عــى القيــام باالأنشــطة اليوميــة نتيجــة للصدمــة، فيتعــ�ي
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ي • 
يجابيــة( للناجــي أو الناجيــة، مثــال مــن خــالل ســؤاله/ ســؤالها عــن الكيفيــة الــىت حــّدد آليــات التكّيــف )الســلبية واالإ

ي االأزمــات الســابقة. 
تأقلمــوا مــن خاللهــا �ف

التكيــف هــو عمليــة التأقلــم مــع أوضــاع الحيــاة الجديــدة وإدارة ظــروف الحيــاة الصعبــة وبــذل الجهــود لحــل المشــاكل، 
أو تقليــص التوتــر والصــدام أو التعايــش معهمــا.١٨

ي الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي مــن صدمــة عاطفيــة حــادة، وهــن يتكيفــّن بطــرق مختلفــة 
وقــد تعــا�ف

جــداً تختلــف باختــالف شــخصية كل ناجية.

ي للناجيــات مــا أمكــن، وذلــك مــن خــالل تقديــم  يجــا�ب ي التكّيــف االإ ي المجــال الطــىب
يجــب أن يُشــجع ويَدعــم العاملــون �ف

ســعافات النفســية االأوليــة )انظــر أدنــاه(، واتبــاع النهــج الــذي يركــز عــى الناجيــات. االإ

: ي يجا�ب أمثلة عى التكيف الفردي االإ

االأنشطة الهادفة: البستنة والزراعة والطبخ ومساعدة االآخرين.• 

ي وقراءة الكتب(.• 
ممارسة التمارين أو االأنشطة )مثل الم�ش

الحديــث عــن التجــارب واالســتماع إليهــا أو التحــدث مــع االآخريــن أو النــاس الذيــن يحبونــك، والتعبــ�ي عــن مشــاعرك • 
كمــا هــي.

الحصول عى قسط كاف من النوم.• 

التواصل مع االأرسة واالأطفال واالأصدقاء.• 

: ي أمثلة عى التكيف الفردي السل�ب

ي تنــاول الطعــام )أو • 
فــراط �ف ف - النــوم طــوال اليــوم - االإ ي - التدخــ�ي

تعاطــي الكحــول أو تعاطــي المخــدرات للعــالج الــذا�ت
عــدم االأكل( - الســلوك العنيــف - فقــدان االأعصــاب - إهمــال النظافــة الشــخصية - تجّنــب االأرسة واالأصدقــاء واالنعــزال 

. عنهم

ســعافات النفســية االأوليــة بأنهــا  ســعافات النفســية االأوليــة PFA عنــد أول تواصــٍل معهــّن، وتُعــرّف االإ يجــب أن تتوفــر للناجيــات االإ
 ، ي م كرامتــه وثقافتــه وقدراتــه». كطبيــب أو كعامــل طــىب «اســتجابة إنســانية رؤوفــة عــى شــخٍص لديــه معانــاة معينــة بطــرق تحــ�ت
يجابيــة لــدى  ليــس مطلوبــاً منــك أن تكــون مستشــاراً نفســياً أو طبيبــاً نفســياً؛ بــل كل مــا عليــك فعلــه هــو تعزيــز آليــات التكّيــف االإ

: النظــر واالســتماع والربــط. الناجيــات، وبالتــالي ســيكون عليــك القيــام بالتــالي

ي النهايــة ناجيــاٍت مــن عنــف ويواجهــن عــى نحــو أكــ�ب مــن 
ال تصــاب جميــع الناجيــات بمشــاكل صحــة عقليــة أو نفســية ولكنهــم �ف

صابــة باالضطرابــات والشــدائد النفســية االجتماعيــة. وعنــد تقديمــك للرعايــة للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى  هــن خطــر االإ غ�ي
النــوع االجتماعــي مــن المهــم أن تكــون منتبهــاً لعالمــات أو اعــراض الشــّدة النفســية واالضطــراب. ولذلــك يجــب عليــك أن تنظــر 

ف أدنــاه.  وتســتمع وتربــط الناجيــات بالخدمــات كمــا هــو مبــ�ي
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ابحث عن عالمات أو أعراض الشدة النفسية واالضطراب، مثل:

إدرا�يمادي / جسديعاطفيسلو�ي

تََوهان شديد

ي تعاطي المخدرات و/ 
فراط �ف االإ

أو الكحول

العزلة واالنطواء

الت�فات الخطرة

الت�فات التقهقرية )كالت�ف 
) الطفولي

قلق االنفصال )عن االأشخاص 
ف له \ لها( المهم�ي

السلوك العنيف

سوء التكّيف

التفك�ي باالنتحار، إيذاء النفس

توتر حاد 

فقدان حاد

الحزن والبكاء

الهيجان والغضب

الشعور بالقلق، الخوف

اليأس، القنوط

الشعور بالذنب أو العار

الشعور بالخدر العاطفي، 
االنفصال

االكتئاب

الصداع

آالم المعدة 

صعوبة النوم

ي تناول الطعام
صعوبة �ف

تفاقم االأوضاع الصحية

عياء التعب/ االإ

االنفعال المزمن

االرتباك الشديد

عدم القدرة عى تقبل/ 
التعامل مع وفاة أحد أفراد 

أرسته 

االأحالم أو الكوابيس المؤلمة

االأفكار الدخيلة/ الصور

ف ك�ي ي ال�ت
صعوبة �ف

صعوبة التذكر

صعوبة اتخاذ القرارات

هواجس الموت أو تدم�ي 
الذات

ي تركز عى الناجيات وانصت بشكل فعال.
فم بالمبادئ التوجيهية، وطبق المهارات ال�ت استمع ال�ت

ال تفعلافعل

م الريّة ال تُج�ب الناجية عى رسد تفاصيل ما حدث لهااضمن واح�ت

ّ عــن اهتمامــك ومخاوفــك مــن خــالل كلماتــك ولغــة جســدك.   عــ�ب
ــعوراً  ــة ش ــاء الناجي ــى إعط ــك ع ــار تفهم ــك وإظه ــاعد هدوئ ويس

ــة. ام والرعاي ــ�ت ــان واالح باالأم

ال تقطــع حديثهــا وال تطلــب منهــا االســتعجال بالحديــث.  وإذا لــم 
ــن أن  ــك يمك ــا وهدوئ ــإن مجــرد وجــودك بقربه ــث ف ترغــب بالحدي

يكــون مفيــداً للغايــة.

اســأل االأســئلة المفتوحــة، وتحقــق مــن أنــك فهمــت إجابــات 
ــا. ــادة صياغته ــا أو إع ــالل تكراره ــن خ ــح م ــكل صحي ــة بش الناجي

ال تســأل أســئلة "لمــاذا"، فهــذه غالبــا مــا تجعــل الناجيــات يشــعرن 
ــك  ــن ذل ــدالً م ــن ب ــن، ولك ــا حــدث له ــن مســؤولية م ــن يتحمل بأنه

ســاعد الناجيــة عــى فهــم مــا حــدث ليــس ذنبهــا.

صــّدق ووافــق روايــة الناجيــة عــن تجربتهــا، وقــّدر مشــاعرها 
التقديــر( )أعطهــا 

ــِق اللــوم  ــل مــن العنــف، وال تطلــق أحكامــك أو تُل ال تهــّون أو تقّل
عــى الناجيــة.

م  ي يمكــن أن تقدمهــا لهــا واحــ�ت
أبلــغ الناجيــة عــن كل الرعايــة الــىت

رغباتهــا.
ــث  ــات بحي ــا المعلوم ــّدم له ــن ق ــة، ولك ــح للناجي ال تقــدم النصائ
ــك  ي ال يمكن

ــىت ــود ال ــا الوع . ال تُعطه ــتن�ي ــرار مس ــاذ ق ــا اتخ يمكنه
ــاعدة  ــم والمس ــوع الدع ــدورك ولن ــم االدراك ل ــن دائ ــا. وك تحقيقه

ــة.  ــا للناجي ــن أن تقدمه ي يمك
ــىت ال

قــم باالإحــاالت وادعــم حصــول الناجيــة عــى الخدمــات غــ�ي 
القطاعــات(. الطبيــة )مــن منطلــق االســتجابة متعــددة 

ي لــن تقــدم لهــا الرعايــة 
ال تقــم بإحالــة الناجيــة إل الخدمــات الــىت
ام. ي ال تضمــن لهــا االحــ�ت

الريّــة أو الــىت
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ــة  ــبة لتلبي ــوارد المناس ــات والم ــاعدة والخدم ــى المس ــة ع ــول الناجي ــرّس حص ــات ي ــط بالخدم الّرب
ــده. ولذلــك، اجمــع أكــ�ب قــدر ممكــن مــن  احتياجاتهــا وحــل مشــا�لها عــى النحــو الــذي قامــت هــي بتحدي
ي رعايــة الناجيــات )انظــر الفصــل: «االســتعدادات لتقديــم الخدمــة الطبيــة للناجيــات 

المعلومــات قبــل البــدء �ف
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي»( وواظــب عــى تحديــث المعلومــات، فيمــا يتعلــق بـــ:

ي منطقتــك الجغرافية، • 
مــا هــي الخدمــات )النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة والخاصــة بالســالمة/ االأمــن ...( المتوفــرة �ف

ي منطقتــك، ففــي أي منطقــة يمكــن أن تكــون 
عــى ســبيل المثــال مــن خــالل المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، وإذا لــم تكــن �ف

متاحة.

م�ت تتوفر الخدمات، وهل هي مجانية.• 

مــن هــو مســؤول االتصــال الــذي يتــم الرجــوع لــه للحصــول عــى هــذه الخدمــات )عــى ســبيل المثــال، أحصــل عــى • 
تفاصيــل االتصــال باالأشــخاص الذيــن ينبغــي مراجعتهــم للحصــول عــى الخدمــات(.

ي أقــرب وقــت ممكن )انظــر الفصــل: «االســتعدادات» وإجــراءات العمل القياســية١٩(. 
ينبغــي انشــاء نظــام إحالــة ّمنّســق ومتكامــل �ف

ي 
وّفــر معلومــات عــن الخيــارات أو الخدمــات المتاحــة بحيــث يتســىف للناجيــة اتخــاذ قراراتهــا الخاصــة بمــا يتعلــق بالخدمــات الــىت

ي حــال:
ح عــى الناجيــة إمكانيــة إحالتهــا لخدمــات صحــة نفســية ذات مســتوى أعــى �ف تريدهــا، وبالتأكيــد اقــ�ت

ة لالإحالة(.•  كانت المشكلة أك�ب من قدرتك أو مدى تدريبك )واحصل دائماً عى الموافقة المستن�ي

بدا أن الناجية منعزلة اجتماعياً. • 

ي من هلوسات أو مشاعر باالضطهاد.• 
كانت الناجية تعا�ف

كان عدم قدرة الناجية عى القيام بأبسط المهام اليومية )مثل عدم قدرة الناجية عى االعتناء بنفسها(.• 

شــّكلت الناجيــة خطــراً عــى االآخريــن أو عــى نفســها. وعالمــات ذلــك هــي تعاطــي الكحــول أو المخــدرات أو االكتئــاب • 
ف أو العدائيــة الحــادة أو الهلوســة النشــطة أو االأفــكار االنتحاريــة أو التفكــ�ي  ة أطــول مــن أســبوع�ي الــذي يســتمر لفــ�ت

بالقتــل أو الغضــب الشــديد.

نقاط رئيسية

إن ردود الفعل عى الشدة والحزن والفقدان عى اختالفها هي ردود فعل طبيعية الأحداث غ�ي طبيعية.

ي المنشأة الطبية يجب أن تنظر وتستمع وتربط.
عند توف�ي الرعاية المرتكزة عى الناجيات �ف

ينبغي تعزيز عوامل الحماية وتقليل عوامل الخطر.

. ي يجا�ب ينبغي تشجيع التكّيف االإ

ينبغي القيام باالإحالة عندما يكون ذلك مناسباً.
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2. تقديم المشورة 

ــن  ــد ع ــاب أي أح ــن االغتص ــات م ــ�ب الناجي ــادة ال تُخ ي الع
ــة. و�ف ــع الناجي ــٍل م ــد أول تواص ــورة عن ــم المش ــم تقدي ــب أن يت يج

اً إيجابيــاً  تــك الناجيــة عمــا حــدث فهــي إشــارة إل أنهــا تثــق بــك، ويمكــن الســتجابتك الرؤوفــة أن تعطــي تأثــ�ي الحــادث. فــإذا أخ�ب
ي تعافيهــا.  

يُســاهم �ف

ي شــّدة نفســية حــاّدة وربمــا ال يتذكــرن 
ًة �ف ف إل المنشــأة الصحيــة بعــد االغتصــاب مبــارسش ي يأتــ�ي

غالبــاً مــا تكــون الناجيــات اللــوا�ت
ي ذلــك الوقــت. ولذلــك فمــن المهــم أن تُكــرر اعطائهــن تلــك المعلومــات خــالل زيــارات المتابعــة. 

المعلومــات الُمقّدمــة لهــّن �ف
ف معلومــات قياســية بصــورة مطبوعــة، وعندهــا يمكنــك إعطــاء الناجيــة نســخة قبــل أن تغــادر المركــز  ومــن المفيــد أيضــاً تجهــ�ي

ي وقــت الحــق(.
الصحــي )حــىت لــو كانــت الناجيــة أميــًة، يمكنهــا أن تطلــب مــن شــخص تثــق بــه قــراءة المعلومــات لهــا �ف

ف مــن االأطفــال(  ، يرجــى الرجــوع أيضــاً إل القســم ٣٫٥ )الناجــ�ي ف للتوصيــات حــول تقديــم المشــورة لــوالة أمــور االأطفــال الناجــ�ي
وتوكــول. ي نهايــة ال�ب

�ف

ي يجــب تذّكرهــا عنــد تقديــم المشــورة للناجيــات حــول قضايــا محــددة. ويجــب أن تكــون عــى 
فيمــا يــىي بعــض االأشــياء الهاّمــة الــىت

حــذر مــن المحرّمــات )التابــو taboo( واالأحــكام المســبقة الخاصــة بك.

• الحمل

ي يتعرضــن لالغتصــاب أثنــاء حملهــن شــديدات الضعــف جســدياً ونفســياً، ويصبحــن عرضــة بشــكل خــاص 
تصبــح النســاء اللــوا�ت

ــا،  ــّدم المشــورة للنســاء الحوامــل حــول هــذه القضاي ــرة. ق ــوالدة المبك ــط بالحمــل وال ــدم المرتب ــاع ضغــط ال لالإجهــاض وارتف
ة الحمــل. وقــد يكــون أطفالهــّن أكــ�ش عرضــة  واطلعهــّن عــى فوائــد حضــور خدمــات الرعايــة قبــل الــوالدة بانتظــام طــوال فــ�ت

للهجــر؛ لذلــك فــإن تقديــم رعايــة متابعــة أمــر مهــم أيضــاً.

غالبــاً مــا تُصــاب الناجيــات مــن االغتصــاب بقلــٍق شــديد بســبب خشــيتهّن مــن إمكانيــة حــدوث حمــل نتيجــًة لالغتصــاب. وهنــا 
ي -  ز الحاجــة الأن تقــدم لهــّن الدعــم العاطفــي والمعلومــات الواضحــة - بغــض النظــر عــن معتقداتــك الخاصــة كعامــل طــىب تــ�ب

للتأكــد مــن أنهــّن يفهمــن الخيــارات المتاحــة لهــن إذا حملــن نتيجــة لالغتصــاب.

ي منطقتك الجغرافية وقدم هذه المعلومات للناجية، عى سبيل المثال:
تعرّف عى الخدمات المتوفرة �ف

ي منطقتك.• 
ي أو رعاية بديلة �ف ّ

قد يكون هناك خدمات تبىف

ي العديــد مــن البلــدان يَســمح القانــون بإنهــاء الحمــل الناتــج عــن االغتصــاب. وعــالوة عــى ذلــك، قــد يســمح التفســ�ي • 
�ف

ف االإجهــاض مــن حيــث النواحــي المتعّلقــة بالصحــة النفســية والجســدية للحامــل بإنهــاء الحمــل إذا كان  المحــىي لقوانــ�ي
ي منطقتــك. حــّدد أماكــن خدمــات االإجهــاض االآمنــة المتاحــة 

نتيجــة لالغتصــاب. تحّقــق مــا إذا كان هــذا هــو الحــال �ف
ي ذلــك.

ف �ف ي حــال رغــ�ب
لــ�ي يتســىف لــك )بغــض النظــر عــن معتقداتــك الخاصــة( إحالــة الناجيــات إل هــذه الخدمــة �ف

ف الدعــم مــن شــخص يثقــن بــه، وربمــا يكــون أحــد أفــراد العائلــة أو صديــق أو عامــل •  تأكــد مــن أن الناجيــات يتلقــ�ي
مجتمعــي.

ي بمنــع الحمــل الــذي قــد يحصــل نتيجــة لالتصــال الجنــ�ي بعــد العــالج. فــإذا رغبــت 
ال تقــوم حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

ي المســتقبل، قــدم لهــا المشــورة وصــف لهــا وســيلة منــع 
الناجيــات باســتخدام وســيلة منــع الحمــل الهرمونيــة لمنــع الحمــل �ف

ــادة تنظيــم االأرسة. ي اليــوم االأول مــن دورتهــا القادمــة، أو قــم بإحالتهــا إل عي
ــدأ بهــا �ف الحمــل المناســبة واجعلهــا تب
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إذا �انت المرأة حامالً نتيجة لالغتصاب

ي واالجهاض 
ف والتبىف قد يكون الحمل نتيجة لالغتصاب. وهنا يجب مناقشة كل الخيارات المتاحة مع المرأة كاالحتفاظ بالجن�ي

ف أو أي  ف الطبي�ي )إن كان قانونياً( من أجل تمكينها من اتخاذ قرار مستن�ي بغض النظر عن المعتقدات الفردية للعامل�ي
أشخاص آخرين عى صلة بالقضية.

يمكن أن تلجأ النساء ذوات الحمل غ�ي المرغوب فيه لالإجهاض غ�ي االآمن عندما ال تكون خدمات االإجهاض االآمن متاحة. 
ي حاالت الطوارئ من 

ي ذلك العالج �ف
ولذلك ينبغي أن يكون لدى هؤالء النساء وصول لرعاية ما بعد االإجهاض، بما �ف

نجابية. ي مجال تنظيم االأرسة، وخدمات الصحة االإ
مضاعفات االإجهاض، وخدمات المشورة �ف

قد يتعرض االأطفال الذين ولدوا نتيجة االغتصاب لسوء المعاملة، ويمكن أيضاً أن تهجرهم أمهاتهم وأرسهم. ولذلك 
ينبغي مراقبتهم عن كثب، وينبغي أن يتم تقديم الدعم لالأم. ومن المهم ضمان عدم وصم االأرسة والمجتمع للطفل 

ي حال كان الطفل منبوذاً أو مهمالً أو يتعرض لسوء 
ي الحقاً �ف ّ

أو االأم. فّكر بالعمل لتوف�ي الرعاية البديلة للطفل أو التبىف
المعاملة.

ية/ االأمراض المنقولة جنسياً وس نقص المناعة البرسش • ف�ي

يــة نتيجــة لالغتصــاب. ومــع أن  وس نقــص المناعــة البرش صابــة بفــ�ي قــد يشــعر كل مــن الرجــال والنســاء بالقلــق مــن احتمــال االإ
يــة نتيجــة لتعــرّض جنــ�ي واحــد هــو احتمــاٌل ضئيــل، فــإن لهــذه المخــاوف مــا  وس نقــص المناعــة البرش صابــة بفــ�ي احتمــال االإ
ة. ولذلــك فإنــه  يــة و/أو االأمــراض المنقولــة جنســياً بصــورة كبــ�ي وس نقــص المناعــة البرش ي ينتــرش فيهــا فــ�ي

ي المناطــق الــىت
رهــا �ف ي�ب

وري تقديــم المشــورة المتأنيــة والمتعاطفــة حــول هــذا االأمــر. وقــد يحتــاج عامــل الرعايــة الصحيــة أيضــاً إل مناقشــة  مــن الــ�ف
ف بعــد االغتصــاب.  كاء الحميمــ�ي يــة أو االأمــراض المنقولــة جنســياً إل الــرش وس نقــص المناعــة البرش خطــر انتقــال فــ�ي

ــت •  ــدز إذا كان ي ــة/ االإ ي ــة البرش ــص المناع وس نق ــ�ي ــة بف ــة الخاص ــورة الطوعي ــة المش ــة إل خدم ــة الناجي ــن إحال يُمك
ــرة. متوف

ــارة االأول( باســتخدام •  ي الزي
ي �ف ــة الســلىب ي وس نقــص المناعــة البرش ــار فــ�ي ــة )بعــد إجــراء اختب ــة الناجي ينبغــي توصي

يــة بعــد  وس نقــص المناعــة البرش ف الحصــول عــى نتيجــة اختبــار ســلبية لفــ�ي كاء إل حــ�ي ي الذكــري مــع جميــع الــرش
الــوا�ت

ي بعــد التعــرض PEP( أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الذيــن أخــذوا العــالج 
٣ أشــهر )لمــن لــم يأخــذوا العــالج الوقــا�أ

.)PEP ي بعــد التعــرض
الوقــا�أ

وّفــر معلومــات عــن العالمــات واالأعــراض المحتملــة لالأمــراض المنقولــة جنســياً، وحــول مــىت يمكــن للناجيــة العــودة • 
للمزيــد مــن المشــورة.

• أخرى

ي ذلــك نظافــة العجــان 
قــدم معلومــات حــول الرعايــة المناســبة الأيــة إصابــات إثــر الحــادث، وحــول الوقايــة مــن العــدوى )بمــا �ف

وغســل العجــان(، وحــول عالمــات العــدوى، والعــالج بالمضــادات الحيويــة، ومــىت يمكــن للناجيــة العــودة للمزيــد مــن المشــورة 
... الــخ.

قدم معلومات عن كيفية أخذ العالج الموصوف وعن االآثار الجانبية المحتملة لالأدوية.



6٣بروتوكول التدب�ي الرسيري لالغتصاب

ي المرفق الصحي
• متابعة الرعاية �ف

ي أي وقــت إن كانــت لديهــا أســئلة أو مشــاكل صحيــة أُخــرى. شــّجعها عــى 
أخــ�ب الناجيــة أنهــا يمكــن أن تعــود إل المركــز الصحــي �ف

ف لمتابعــة تقييــم االأمــراض المنقولــة جنســياً والحمــل )انظــر الخطــوة ٨(. العــودة خــالل اســبوع�ي

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

تقديم المشورة العالجية للناجيات من االغتصاب ينبغي أن يتناول الموضوعات التالية:

ام بها، وآثارها الجانبية.•  ف فعالية االأدوية وأهمية االل�ت

ي • 
ي التقييــم االأولي )عنــد الزيــارة االأول( وبعــد ٣ أشــهر )لمــن لــم يأخــذ العــالج الوقــا�أ

الفحــص الطوعــي المــو� بــه �ف
.)PEP ي بعــد التعــرض

بعــد التعــرض PEP(، أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الذيــن تناولــوا العــالج الوقــا�أ

ية •  وس نقــص المناعــة البرش كاء حــىت الحصــول عــى نتيجــة اختبــار ســلبية لفــ�ي ي الذكــري مــع جميــع الــرش
اســتخدام الــوا�ت

ي بعــد التعــرض PEP(، أو ٦ أشــهر )بالنســبة الأولئــك الذيــن أخــذوا العــالج 
بعــد ٣ أشــهر )لمــن لــم تأخــذ العــالج الوقــا�أ

.)PEP ي بعد التعــرض
الوقــا�أ

 • . ي
هــل يوجــد حمــل ســابق )قبــل الحــادث(؟ إن كان كذلــك فقــد فــات االأوان عــى تنــاول وســائل منــع الحمــل االســعا�ف

هــل الحمــل هــو نتيجــة لالغتصــاب؟ قــم بتقديــم المشــورة للناجيــة حــول جميــع الخيــارات.

أهمية زيارات المتابعة، عى سبيل المثال للتلقيح.• 

ي أي وقت إذا كانت هنالك مشاكل.• 
العودة �ف



بروتوكول التدب�ي الرسيري لالغتصاب 6٤

الخطوة ٧.
الشهادة الطبية للناجيات من االغتصاب

تشــمل الرعايــة الطبيــة للناجيــات مــن االغتصــاب إعــداد شــهادة طبيــة. وتقــع عــى عاتــق مقــّدم الرعايــة الصحيــة الــذي يقــوم 
بمعاينــة الناجيــات مســؤولية اعــداد هــذه الشــهادة٢٠.

ي أن تقرر إن �انت ستستخدم الوثيقة عند اللجوء إىل القضاء وم�ت تقوم 
وحدها الناجية لديها الحق �ف

بذلك. 

ي بنســخة  الشــهادة الطبيــة االأصليــة هــي وثيقــة طبيــة رسيــة ويجــب عــى الطبيــب أن يســلّمها إل الناجيــة. ويحتفــظ الطاقــم الطــىب
ي حــال تــم طلــب ذلــك أساســاً. 

ي يقدمهــا الناجــي للمحكمــة، �ف
ي مــكان مقفــل لــ�ي يتمكنــوا مــن تأكيــد صحــة الوثيقــة الــىت

عنهــا �ف

وتُشــّكل الشــهادة الطبيــة عنــ� إثبــات وغالبــاً مــا تكــون الدليــل المــادي الوحيــد بعــد روايــة الناجيــة. وبحســب الســياق، يمكــن 
 . ي

نصــاف أو التعويــض القانــو�ف للناجيــة أن تســتخدم هــذه الشــهادة لمــدة تصــل إل ٢٠ عامــاً بعــد وقــوع الحــادث طلبــاً لالإ

ــ�ي  ي يمكــن تعديلهــا لتناســب أي ســياق )بالتشــاور مــع خب
ــىت ــة وال ــة عــن الشــهادات الطبي انظــر الملحــق ١١ للحصــول عــى أمثل

.) ي
ــو�ف قان

 : يجب أن تتضمن الشهادة الطبية ما يىي

اسم وتوقيع من قام بالمعاينة *• 

اسم الناجية *• 

تاريخ ووقت المعاينة بدقة *• 

ي ذكرتها الناجية.• 
رواية الناجية لحادثة االغتصاب، بالصياغة الىت

نتائج الفحص الريري.• 

طبيعة العينات المأخوذة.• 

االستنتاج.• 

ي كل صفحة من المستند.
ف هذه العنارص المشار إليها بنجمة )*( �ف * إذا تكّونت الشهادة من أك�ش من صفحة واحدة، ينبغي تضم�ي

، الأن مقدم الرعاية الصحية لم يشهد  ف صابات هي نتيجة هجوم مع�ي ي أن يذكر أن االإ ال يمكن أبداً لالستنتاج الط�ب
الهجوم، وبالتاىلي ال يمكنه الوصول إىل هكذا استنتاج.

ي يمكن أن تصوغ بها استنتاجاتك:
وتجد فيما يىي أمثلة عن الطريقة الىت

ي تمت مالحظتها مع توقيت ومالبسات الحادث..»
صابات الىت «تنسجم \ ال تنسجم االإ

صابات مع استعماٍل خشن للقوة وإيالٍج الأداة حادة ...» «تنسجم االإ
ي حصول إيالج جن�ي بالقوة»٢١

« عدم وجود إصابات ال يعىف
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الخطوة 8.
متابعة رعاية الناجيات

ي الناجية مرّة أخرى أو يُمكن أال تتمكن من العودة للمتابعة. 
بسبب الوضع غ�ي المستقر داخل سوريا، يُمكن أال تأ�ت

ولذلك قّدم أك�ب قدر ممكن من الخدمات والمعلومات خالل الزيارة االأوىل، الأنها قد تكون الزيارة الوحيدة.

مكّونات زيارات المتابعة

فمت بها؟(.  ي تناولتها )وهل ال�ت
اجمع المعلومات عن االأدوية الىت

شارة إليه(. قّيم حالة الحمل )إن تمت االإ

. ف ي من أعراض االأمراض المنقولة جنسياً، وّفر الفحص والعالج المناسب�ي
إذا كانت المريضة تعا�ف

ية، أو قم بإحالتها. وس نقص المناعة البرسش قّدم المشورة حول ف�ي

قّيم حالة المريضة النفسية، واحرص عى حصولها عى الدعم النف�ي االجتماعي المناسب.

قم بإحالة المريضة إل خدمات إضافية حسب الحاجة.

سوف تستفيد جميع الناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي من متابعة الرعاية الطبية والنفسية

من الناحية المثالية، مىت يو� بزيارة المتابعة؟

PEP ي بعد التعرض
ي أخذت العالج الوقا�أ

للناجية الىت
أسبوع• 

٦ أسابيع )شهر ونصف الشهر(• 

٣ أشهر• 

٦ أشهر• 

PEP ي بعد التعرض
ي لم تأخذ العالج الوقا�أ

للناجية الىت
ف•  اسبوع�ي

٣ أشهر• 
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.PEPي بعد التعرض
ي أخذت العالج الوقا�أ

زيارات المتابعة للناجية ال�ت

زيارة المتابعة بعد أسبوع واحد

ام(. أعــِط الناجيــة كميــة إضافيــة مــن •  ف ي بعــد التعــرض PEP )مــن حيــث االآثــار الجانبيــة وااللــ�ت
قّيــم العــالج الوقــا�أ

ي بعــد التعــرض PEP تكفيهــا لمــدة ثالثــة أســابيع. 
العــالج الوقــا�أ

تحّقــق مــن اكمــال الناجيــة للكورســات العالجيــة الأي دواء تــم وصفــه لهــا لالأمــراض المنقولــة جنســياً. وقّيــم حالــة • 
ــص  وس نق ــ�ي ــي لف ــص الطوع ــورة والفح ــن المش ــات ع ــدم معلوم ــالج وق ــدم الع ــياً، وق ــة جنس ــراض المنقول االأم
ي الزيــارة االأول وبعــد ٦ أشــهر مــن وقــوع الحــادث وبدايــة العــالج 

ف ٥ و٦: االختبــار �ف يــة )انظــر الخطوتــ�ي المناعــة البرش
.)PEP ي بعــد التعــرض

الوقــا�أ

ي • 
ــوا�ت ــارة االأول، أو�ي باســتخدام ال ي الزي

ــة �ف ي وس نقــص المناعــة البرش ــار فــ�ي بعــد التأكــد مــن نتيجــة ســلبية الختب
يــة بعــد مــرور ٦ أشــهر.  وس نقــص المناعــة البرش ف الحصــول عــى نتيجــة اختبــار ســلبية لفــ�ي الذكــري لحــ�ي

زيارة المتابعة بعد سّتة أسابيع

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

إذا لــم يتــم إعطــاء المضــادات الحيويــة الوقائيــة، تحقــق مــن االأمــراض المنقولــة جنســياً وعالجهــا بمــا هــو مناســب، • 
ي 

ــك �ف ــم بذل ــم تق ــة إذا ل ي ــة البرش ــص المناع وس نق ــ�ي ــي لف ــص الطوع ــورة والفح ــن المش ــات ع ــّدم معلوم ــم ق ث
ي الزيــارة االأول وبعــد ٦ أشــهر وقــوع الحــادث وبدايــة العــالج 

ف ٥ و ٦: االختبــار �ف الزيــارات الســابقة.  )أنظــر الخطوتــ�ي
 .)PEP ي بعــد التعــرض

الوقــا�أ

ي • 
ــوا�ت ــارة االأول، أو�ي باســتخدام ال ي الزي

ــة �ف ي وس نقــص المناعــة البرش ــار فــ�ي بعــد التأكــد مــن نتيجــة ســلبية الختب
الذكــري حــىت تبقــى نتيجــة االختبــار ســلبية بعــد مــرور ٦ أشــهر. 

قّيم الحالة العقلية والنفسية، وقم بإحالتها أو عالجها حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.• 

زيارة المتابعة بعد ثالثة أشهر  

تحقــق مــن وجــود أمــراض منقولــة جنســياً وعالجهــا بمــا هــو مناســب. قــم باختبــار مــرض الزهــري إذا لــم يُعــَط العــالج • 
ي للناجية.

ــا�أ الوق

قّيم حالة الحمل إن وجد.• 

ي • 
ــة إذا لــم يتــم القيــام بذلــك �ف ي وس نقــص المناعــة البرش قــّدم معلومــات عــن المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي

ي الزيــارة االأول وبعــد ٦ أشــهر وقــوع الحــادث وبدايــة العــالج 
ف ٥ و٦: االختبــار �ف الزيــارات الســابقة )انظــر الخطوتــ�ي

.)PEP ي بعــد التعــرض
الوقــا�أ

ي • 
ــوا�ت ــارة االأول، أو�ي باســتخدام ال ي الزي

ــة �ف ي وس نقــص المناعــة البرش ــار فــ�ي بعــد التأكــد مــن نتيجــة ســلبية الختب
ــة بعــد مــرور ٦ أشــهر.  ي وس نقــص المناعــة البرش ــار فــ�ي الذكــري حــىت الحصــول عــى نتيجــة ســلبية الختب

قّيم الحالة العقلية والنفسية، وقم بإحالتها أو عالجها حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.• 
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زيارة المتابعة بعد ستة أشهر  

قّيم حالة الحمل، إن وجد.• 

ي كان اختبارهــن ســلبياً خــالل • 
ــة للناجيــات اللــوا�ت ي وس نقــص المناعــة البرش قــدم المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي

ــارة االأول. الزي

قّيم الحالة العقلية والنفسية، وقم بإحالتها أو عالجها حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.• 

.PEP ي بعد التعرض
ي لم تأخذ العالج الوقا�أ

زيارات المتابعة للناجية ال�ت

ف   زيارات المتابعة بعد أسبوع�ي

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

تحّقق من اكمال الناجية للجرعات الكاملة )كورس كامل( من أي دواء تم وصفه لها لالأمراض المنقولة جنسياً.• 

ــة جنســياً وعالجهــا كمــا هــو •  ــة، تحقــق مــن وجــود أمــراض منقول ــة الوقائي إذا لــم يتــم اعطائهــا المضــادات الحيوي
ف ٥ و ٦:  يــة )انظــر الخطوتــ�ي وس نقــص المناعــة البرش مناســب. قــدم معلومــات عــن المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي

.)PEP ي بعــد التعــرض
ي الزيــارة االأول وبعــد ٦ أشــهر مــن وقــوع الحــادث وبدايــة العــالج الوقــا�أ

االختبــار �ف

ي • 
ــوا�ت ــارة االأول، أو�ي باســتخدام ال ي الزي

ــة �ف ي وس نقــص المناعــة البرش ــار فــ�ي بعــد التأكــد مــن نتيجــة ســلبية الختب
الذكــري حــىت تبقــى نتيجــة االختبــار ســلبية بعــد مــرور ٣ أشــهر. 

قّيم الحالة العقلية والنفسية، وقم بإحالتها أو عالجها حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.• 

زيارات المتابعة بعد ثالثة أشهر  

تحقق من وجود أمراض منقولة جنسياً وعالجها كما هو مناسب.• 

 •. ي
قم باختبار لمرض الزهري إن لم يُعط العالج الوقا�أ

قّيم حالة الحمل إن وجد.• 

ــن كان اختبارهــّن ســلبياً خــالل •  ــات الذي ــة للناجي ي وس نقــص المناعــة البرش قــدم المشــورة والفحــص الطوعــي لفــ�ي
ــارة االأول. الزي

قّيم الحالة العقلية والنفسية، وقم بإحالتها أو عالجها حسب الحاجة )راجع الخطوة ٦(.• 
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ف الذكور اعتبارات خاصة للناج�ي  ٥.٢

مــن المهــم جــداً أن نــدرك أنــه يمكــن أن يتعــرض الرجــال واالأوالد للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي كاالغتصــاب أو 
. االعتــداء الجنــ�ي

بــالغ عــى الحــادث بدرجــة أكــ�ب مــن النســاء وذلــك بســبب االإحــراج الشــديد والخجــل  ويميــل الناجــون الذكــور إل عــدم االإ
ي التعــرف عــى حجــم المشــكلة.

ي مجــال الصحــة �ف
ف �ف وتجريــم الجنــس المثــىي وتأخــر المؤسســات والعاملــ�ي

وبينمــا تختلــف االآثــار الجســدية لهــذا العنــف، فــإن الصدمــة النفســية واالآثــار العاطفيــة عــى الرجــال تكــون مماثلــة لتلــك 
ي منهــا النســاء.

ي تعــا�ف
الــىت

 
ي كثــ�ي مــن االأحيــان يكــون الموضــوع أكــ�ش 

نــاث، ولكــن �ف ف مــن الذكــور هــي بجوهرهــا نفــس احتياجــات االإ إن احتياجــات الناجــ�ي
ــب عــى ذلــك ولتقديــم  ــاء التعامــل معــه. ولضمــان التغّل ــاح أثن ــة بعــدم االرتي ــد مــن مقدمــي الرعاي حساســية. ويشــعر العدي
امــك  ــة وأن تُظهــر اح�ت ف مــن الذكــور عليــك أن تحافــظ عــى هدوئــك وأن تتعامــل مــع الموضــوع بمهنّي ــة للناجــ�ي الرعايــة النوعّي

ف مــن الذكــور. ك للرعايــة للناجــ�ي فم أيضــاً بالمبــادئ التوجيهيــة االأربعــة عنــد توفــ�ي . والــ�ت ف للناجــ�ي

ي معظــم الثقافــات، ينظــر المجتمــع إل الرجــال عــى أنهــم قــادرون عــى الدفــاع عــن أنفســهم. وقــد يبــدأ الرجــل بالتشــكيك 
�ف

ي ذلــك. 
برجولتــه عندمــا يفشــل �ف

ي بدايــة االستشــارة إن 
. ولذلــك تأكــد مــن أن تســأل الناجــي �ف وقــد يُفّضــل الناجــون الذكــور استشــارة ُمقّدمــة رعايــة صحيــة أنــىش

. ي استشــارة عامــل صحــي ذكــر أو انــىش
كان يرغــب �ف

ي التعبــ�ي عــن مشــاعرهم الأن العديــد مــن المجتمعــات تشــجعهم عــى عــدم اظهــار تلــك 
ة �ف وقــد يواجــه الرجــال صعوبــة كبــ�ي

المشــاعر. 

جي القري. وقد يشعر الناجون من الذكور بالذنب إذا حدث لهم انتصاب أو قذف أثناء الجماع الرش

ف هــؤالء الرجــال أن االنتصــاب أو حــىت القــذف هــي ردود فعــل ال إراديــة طبيعيــة وال يمكنهــم الســيطرة عليهــا، •  طمــ�أ
وســتات. قــل لهــم: «مــا حــدث لــك كان شــيئاً فظيعــاً. ويتفاعــل الجســم مــع  ي ال�ب

وأن ســبب ذلــك هــو حــدوث إثــارة �ف
ي ذلــك 

ي ذلــك حــدوث انتصــاب أو حــىت قــذف، ولكــن ال يعــىف
هكــذا اعتــداء بطــرق ال نســتطيع الســيطرة عليهــا، بمــا �ف

أنـّـك اســتمتعت باالغتصــاب». 

ي االفصــاح عــن االغتصــاب خوفــاً مــن أن يكتشــف االآخــرون ذلــك، الأنــه ســيبدئون عندهــا بالتشــكيك 
دد الرجــال أيضــاً �ف وقــد يــ�ت

برجولتــه وقدرتــه الجنســية. 

لذلك طمئنه أن كل معلوماته ستبقى رسية تماماً.• 

وذّكره بأن االعتداء لم يكن خطؤه.
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تعديل الفحص الجسدي للذكور    ٥.2.1

(أنظر أيضا الخطوة أعªه)

ج. ف والقضيب واالأنسجة االإحليلية المحيطة والصماخ االإحليىي والرش افحص كيس الصفن والخصيت�ي

تحقق إن كان الناجي مختوناً. 

، والقيلــة والقيلــة االأربيــة( أو التــواء الخصيــة، أو الكدمــات، أو التمزقــات  ي ف الفتــق االأر�ب ف بــ�ي
ّ ابحــث عــن التمزقــات والتــورم )ومــ�ي

جيــة، الــخ. الرش

التواء الخصية هو حالة طارئة وتتطلب إحالة جراحية عاجلة.

ي القضيب ومجرى البول.
ة من الدم، تحّقق من وجود رض �ف إذا احتوى البول عى كميات كب�ي

شارة إل ذلك.  وستات، للتحقق من وجود رضوض أو التهابات، إن تمت االإ قم بإجراء فحص للمستقيم وال�ب

ج، وتتطلــب اســتعمال مضــادات حيويــة لمــدة  وســتات الناجمــة عــن إيــالج الــرش انتبــه إل أنــه مــن الصعــب عــالج التهابــات ال�ب
مطولــة.

ج للفحص المبارسش للحيوانات المنوية تحت المجهر. إن كان مناسباً، اجمع المواد من فتحة الرش

ف االأطفال تقديم الرعاية للناج�ي  ٥.٣

اً عــى االأطفــال وعــى مرحلــة  ك أثــراً كبــ�ي ، ويــ�ت ي
ي ووحــ�ش

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي هــو دائمــاً عمــل عــدوا�ف
نموهــم الحاليــة وربمــا عــى مراحــل النمــو الالحقــة أيضــاً.  

ــة نموهــم  ــوع االجتماعــي بحســب مرحل ــم عــى الن ــف القائ ــم دراســة ســلوكيات االأطفــال بعــد العن ــاً أن تت ينبغــي دائم
الحاليــة.  إذ تكــون ردة فعــل بعــض االأطفــال اظهــار ســلوك تقهقــري مؤقــت )كالطفــل الــذي يرجــع إل عــادة التبــول أثنــاء 
ون  ي المدرســة( أو قــد يَظهــر بأنهــم يكــ�ب

ي النمــو بعــد االعتــداء )كمشــاكل التعلــم �ف
النــوم(. ويُظهــُر بعــض االأطفــال تأخــراً �ف

ي مرحلــة مبكــرة(. 
ي بعــض نواحــي النمــو )كإظهــار ســلوك جنــ�ي �ف

بشــكل أرسع �ف

بصورة عامة  ٥.٣.1

ي تحــدد االأشــخاص الذيــن يمكنهــم إعطــاء الموافقــة نيابــة عــن القارصيــن، وحــاول أن 
ف المحليــة الــىت تعــرّف عــى تفاصيــل القوانــ�ي

تفهــم المتطلبــات القانونيــة لحــاالت مــن مثــل مجــيء الطفــل القــارص لوحــده أو لوحدهــا بــدون أحــد الوالديــن أو ولي االأمــر إل 
ي حــال شــككَت بــأن الوالــد أو ولي االأمــر هــو المعتــدي. 

، أو �ف ي مركــزك الطــىب
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ــال. احصــل عــى  ــداء عــى االأطف لزامــي لحــاالت االعت ــالغ االإ ب ــة حــول االإ ف المحلي ــ�ي ــات عــن القوان وقــم أيضــاً بجمــع المعلوم
طــة والقضــاء. واعــرف مــن يمكــن أن يتــم  ســاءة لالأطفــال واالإجــراءات ذات الصلــة لــدى الرش نســخة مــن بروتوكــول التعامــل مــع االإ
ي 

اســتدعاؤه إل المحكمــة كشــاهد عــى الحقائــق )أي الشــخص الــذي ســيقوم بإعــادة ذكــر نتائــج المعاينــة كمــا تــم تســجيلها �ف
المحكمــة؛ انظــر الملحــق ٧(.

بــالغ عــن االشــتباه باعتــداء جنــسي  قّيــم �ل حالــة عــى حــدة ومــن �ل النواحــي، ففــي بعــض الحــاالت يمكــن أن يتســبب االإ
ي حــال لــم تتوفــر أنظمــة الحمايــة الكافيــة. 

عــى طفــل مــا بــاالأذى للطفــل �ف

ــالمة  ــون س ــى وأن تك ــل الفض ــة الطف ــب مصلح ــل بحس ــة العم ــة الصحي ــدم الرعاي ــى مق ــب ع ــوال، يج ــع االأح ي جمي
�ف

ــه.  ي أول اعتبارات
ــل �ف الطف

ــار. حــدد مســتوى النمــو  ف االعتب ــة بعــ�ي ــة واللغوي ــة والثقافي ــة والديني ــة الطفــل العرقّي وري جــداً أخــذ خلفي «مــن الــ�ف
بويــة.  م أهميــة تربيــة الطفــل واســتقراره وعالقاتــه االأرسيــة وال�ت يولوجــي والحالــة الصحيــة العقليــة للطفــل. واحــ�ت ف الف�ي
ف االعتبــار التداعيــات الثقافيــة أو القانونيــة المحتملــة عــى  ف االعتبــار. وكذلــك خــذ بعــ�ي خــذ رغبــات الطفــل ومخاوفــه بعــ�ي
وري توفــ�ي  ي الســياق الــذي تعالــج فيــه الطفــل )أو المــكان الــذي ســيعود إليــه الطفــل(. ومــن الــ�ف

الطفــل ووالة أمــره �ف
بيئــة آمنــة للطفــل الناجــي. وانتبــه لمــن يحــ�ف أثنــاء المقابلــة. وحــاول أن تتحــدث إل الطفــل لوحــده لتســأله مــن يريــد 
ــة )كاالألعــاب ورسد  ــة. اســتخدم أســاليب إبداعي ــة والمعاين ــاء أخــذ القصــة الريري ــة أثن ي الغرف

ــد أن يكــون معــه �ف \ تري
القصــص أو الرســم( للمســاعدة عــى تهدئــة الطفــل لتيســ�ي التواصــل معــه. اســتعمل لغــة ومصطلحــات مناســبة لعمــر 
، فغالبــاً مــا تكــون هــذه االأســاليب  الطفــل. ال تقــم أبــدأ بإكــراه أو خــداع أو تقييــد طفــل تعتقــد بأنــه تعــرض لعنــف جنــ�ي
ي اتبعهــا المعتــدون وعندمــا يســتعملها مقدمــو الرعايــة الصحيــة فإنهــم سيتســببون بــأذًى جديــد للطفــل. شــجع 

هــي الــىت
ي تشــّكل لــه \ لهــا مصــدر قلــق.»٢٢

ي ال يفهمهــا \ تفهمهــا او الــىت
الطفــل عــى طــرح أســئلة حــول االأمــور الــىت

ي اتفاقيــة االأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل 
لقــد تــم التشــديد بشــكل خــاص عــى قضيــة «مصلحــة الطفــل الفضــى» �ف

ــه عندمــا يقــوم البالغــون باتخــاذ القــرارات  ــة حقــوق الطفــل.( ٢٣ ويشــ�ي هــذا المفهــوم إل أن )انظــر الملحــق ١٢ اتفاقي
ي حــددت معايــ�ي 

يجــب عليهــم أن يفكــروا بتأثــ�ي قراراتهــم عــى االأطفــال. واتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي المعاهــدة الــىت
نســان لالأطفــال، وهــي تُعــرّف الطفــل بأنــه �ل إنســان لــم يتجــاوز ســن 18 عامــاً. حقــوق االإ

ــة  ــة والرعاي ي الحماي
ــل الحــق �ف ــاً، عــى أن للطف ــم تقريب ــع دول العال ــا جمي ي وافقــت عليه

ــىت ــة، وال ــص هــذه االتفاقي وتن
ي 

ي عــام ١٩٩٠ وصادقــت عليهــا �ف
(. ولقــد وقعــت ســوريا عــى االتفاقيــة �ف ف والنمــو )عــى ســبيل المثــال االســتقالل والتمكــ�ي

عــام ١٩٩٣.

يــح الطفــل. ويــو� أيضــاً بــأن يتلقــوا  يجــب أن يكــون مقدمــو الرعايــة الصحيــة عــى درايــة بتطــور الطفــل ونمــوه وكذلــك بترش
ي معاينــة االأطفــال الذيــن قــد تعرضــوا لــالأذى.

تدريبــاً خاصــاً �ف

ي حالة خطٍر مهدٍد للحياة.
ينبغي أال يتم أبداً معاينة االأطفال ضد ارادتهم مهما كانت أعمارهم، إال إذا كان الطفل �ف

عــي إن كان مناســباً - أنظــر  يجــب أن يوقــع أحــد الوالديــن أو ولي االأمــر عــى اســتمارة الموافقــة )وفحــص وجمــع أدلــة الطــب الرش
ــن  ي س

ــارصون �ف ــتطيع الق ــد يس ــاله(. وق ــة أع ــة العام ــر المالحظ ــه )انظ ــتبه ب ي المش
ــا�ف ــي الج ــو أو ه ــوة ٣(، إال إذا كان ه الخط

المراهقــة إعطــاء الموافقــة بأنفســهم٢٤.

ي الجدول ٣ أدناه للحصول عى الموافقة أو القبول المستن�ي المناسب للعمر.
أوجد االرشادات المناسبة للحالة �ف
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ة – القبول المستن�ي الجدول ٣. االأطفال والموافقة المستن�ي

الفئة 
العمرية

وىلي االأمرالطفل
إن لم يكن وىلي االأمر موجودا، أو وجوده 

ي مصلحة الطفل
ليس �ف

الطريقة

ة-٠- ٥ موافقة مستن�ي
ة لشخص آخر بالغ موثوق به أو  الموافقة المستن�ي

لموظف الحالة
ة  موافقة مستن�ي

مكتوبة

ةقبول مستن�ي٦-١١ موافقة مستن�ي
ة لشخص آخر بالغ موثوق به أو  الموافقة المستن�ي

لموظف الحالة

قبول شفهي،
ة  موافقة مستن�ي

مكتوبة

ةقبول مستن�ي١٢-١٤ موافقة مستن�ي
ة لشخص بالغ موثوق به أو  الموافقة المستن�ي

القبول المستن�ي للطفل. ويمكن أن يكفي وجود 
ي من النضوج عند الطفل. 

مستوى كا�ف

قبول مكتوب،
ة  موافقة مستن�ي

مكتوبة

ة١٥-١٨ موافقة مستن�ي
احصل عى الموافقة 
ة بإذن الطفل المستن�ي

ي 
ة للطفل عند وجود مستوى كا�ف الموافقة المستن�ي

من النضوج عند الطفل. 
ة  موافقة مستن�ي

مكتوبة

ــل إل  ــه الطف ــب إدخال ي تتطل
ــىت ــعافية وال س ــة االإ ــاج إل المعالج ــادة تحت ــة ح ــات طبي ــن مضاعف ــم االأولي ع ــف التقيي ــد يكش ق

ــفى.  المش

تشمل هذه المضاعفات:

التشنجات• 

القيء المستمر• 

رصير تنف�ي عند طفل هادئ• 

الخمول أو فقدان الوعي• 

ب أو الرضاعة•  عدم القدرة عى الرش

ي االأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣ أشهر، ابحث أيضاً عن:
 �ف

الحمى• 

انخفاض درجة حرارة الجسم• 

انتفاخ اليافوخ.• 

ــن ٦٠ نفســاً/ •  ، تقعــر القفــص الصــدري، ومعــدل تنفــس أعــى م الشــخ�ي
ــة. دقيق

لم يتم ذكر عالج هذه المضاعفات هنا.

: خلق بيئة آمنة ف استقبال االأطفال الناج�ي  ٥.٣.2

افق الطفــل أثنــاء مقابلتــه ومعاينتــه. تذكــر أنــه مــن الممكــن أن يكــون أحــد أفــراد  كــن عــى حــذر شــديد عنــد تحديــد مــن ســ�ي
م رغباتــه.  ي أن يكــون موجــوداً معــه واحــ�ت

االأرسة هــو مرتكــب االعتــداء. دائمــاً اســأل الطفــل عّمــن يرغــب �ف

هــا شــخص ثقــة مســتقل، كعامــل رعايــة صحيــة  ي الخــارج خــالل المقابلــة، وأن يح�ف
ك الوالــد أو ولي االأمــر ينتظــر �ف يُفّضــل أن تــ�ت

ي العيــادة، ومــن نفــس جنــس الطفــل.
مــدرب آخــر �ف

عند المعاينة ينبغي أن يكون موجوداً إما أحد الوالدين أو ولي االأمر أو شخص ثقة آخر.
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قّدم نفسك للطفل.

اجلس عى مستوى الطفل، وحافظ عى االتصال الب�ي معه.

ي ورطة.
أّكد للطفل أنه ليس �ف

اطرح بعض االأسئلة حول مواضيع ال عالقة لها بالحادث، كالمدرسة واالأصدقاء والعائلة واالأنشطة المفضلة لديه.

تحض�ي الطفل للمعاينة  ٥.٣.٣

ي 
كمــا هــو الحــال عنــد معاينــة الكبــار، يجــب أن يكــون هنــاك ُمرافــق أو عامــل صحــي مــدرّب ممــن يثــق بهــم الطفــل معــك �ف

غرفــة المعاينــة.

ي أي وقت أثناء المعاينة.
ء ال يفهمه أو يسبب له القلق �ف ي

شّجع الطفل عى طرح االأسئلة حول أي �ش

ح له ما سيحدث خالل المعاينة باستخدام كلمات ومصطلحات يُمكن للطفل أن يفهمها. ارسش

ي المعاينة.
خاء والمشاركة �ف عند القيام بالتحض�ي بصورة كافية، سيتمكن معظم االأطفال من االس�ت

 
ي مــن ألــم. إذا كان هــذا هــو الحــال فقــم بإعطائــه الباراســيتامول أو أي 

مــن الممكــن أال يشــعر الطفــل بالراحــة الأنهــا أو الأنــه يعــا�ف
مســكنات بســيطة أخــرى، وانتظــر حــىت يــري مفعولهــا.

كــراه جــزءاً مــن العنــف  ال تقــم أبــداً بتقييــد أو إكــراه طفــل مذعــور أو رافــٍض الســتكمال المعاينــة. فغالبــاً مــا يكــون التقييــد واالإ
القائــم عــى النــوع االجتماعــي، وإذا قــام بــه أولئــك الذيــن يحاولــون المســاعدة فســوف يزيــد ذلــك مــن خــوف الطفــل وقلقــه، 

ســاءة. وســيفاقم االآثــار النفســية لالإ

ي 
ي متناولــك دميــة لــ�ي تُظهــر للطفــل عليهــا مــا ســتقوم بــه معــه.  واعــرض للطفــل االأدوات واللــوازم الــىت

مــن المفيــد أن يكــون �ف
ستســتخدمها مثــل القفــازات والماســحات ومــا إل ذلــك، واســمح للطفــل بــأن يقــوم بتجربتهــا عــى الدميــة.

أخذ القصة الرسيرية  ٥.٣.٤

وك بــه عــن المجــيء إل  ابــدأ المقابلــة عــن طريــق طــرح االأســئلة المفتوحــة، مثــل: «لمــاذا أنــت هنــا اليــوم؟» أو «مــا الــذي أخــ�ب
ي تكــون اجابتهــا نعــم أو ال فقــط عنــد توضيــح بعــض التفاصيــل.

هنــا؟». اطــرح االأســئلة الــىت

ي توحي للطفل بقول إجابات معينة.
تجّنب طرح االأسئلة الىت

ف الطفل أن بإمكانه االإجابة عى أي سؤال بعبارة «ال أعرف». طم�أ

ة الطفل. وال تقطع سلسلة أفكاره. كن صبوراً وتما�ش مع وت�ي

بالنسبة للبنات، وبحسب عمر البنت، خذ تاريخ الدورة الشهرية والحمل أو الوالدة. 
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. فمثــالً، غالبــاً مــا تكــون االعتــداءات عــى االأطفــال متكــررة.  ف بالعمــوم، يختلــف االعتــداء الجنــ�ي عــى االأطفــال عــن البالغــ�ي
للحصــول عــى صــورة أوضــح لمــا حــدث، حــاول الحصــول عــى معلومــات عــن:

وضع السكن )وهل لدى الطفل مكان آمن للذهاب إليه؟(• 

كيف تم اكتشاف االغتصاب/ االعتداء؟• 

؟ وهل ما يزال يشكل تهديدا؟•  ي
من هو الجا�ف

؟•  إذا كان االعتداء قد حدث من قبل، فكم مرة حدث؟ وما هو تاريخ الحادث االأخ�ي

ها(. •  .. وغ�ي ي
ي الم�ش

فرازات أو صعوبة �ف يف وعر البول واالإ ف وجود أي مشاكل جسدية، )كال�ف

ي خطر.• 
إن كان أٌي من أشقاء الطفل �ف

إجراء المعاينة  ٥.٣.٥

، مراعياً االعتبارات التالية الخاصة باالأطفال:  ف قم بإجراء المعاينة بنفس ترتيب معاينة البالغ�ي

ــاة •  ــة بلــوغ الطفــل. اســأل البنــات إذا كــّن بــدأن الحيــض. إن كان كذلــك، فقــد تكــون الفت الحــظ وزن وطــول ومرحل
عرضــة لخطــر الحمــل.

م لالأطفــال االأكــ�ب ســناً خيــار الجلــوس عــى •  ي حضــن االأب أو االأم. وينبغــي أن تُقــد�
يمكــن معاينــة االأطفــال الصغــار �ف

، أو عــى حضــن االأب أو االأم أو االســتلقاء عــى الريــر. كــر�ي

بهــام، والســحب بلطــف •  ف الســبابة واالإ ي الحافــة الخلفيــة بــ�ي
مســاك بالشــفرين �ف تحقــق مــن غشــاء البــكارة مــن خــالل االإ

 . ي غشــاء البــكارة والغشــاء المخاطــي المهبــىي
إل الخــارج وإل االأســفل. الحــظ موضــع أي تمزقــات حديثــة، أو ملتئمــة �ف

يــالج. ات دقيقــة عــى حــدوث االإ واعلــم بــأن كميــة أنســجة البــكارة وحجــم الفوهــة المهبليــة ال يشــكالن مــؤرسش

ي فتحة المهبل لتقييم حجمه(. • 
ال تقم بإجراء فحص إصبعي )أي إدخال االأصابع �ف

ــة •  ــات المهبلي ــع العين ــن جم ــوغ، ويمك ــل البل ــا قب ــن م ي س
ــات �ف ــبة للبن ــة. بالنس ــرازات مهبلي ــود إف ــن وج ــق م تحق

ــة.  ــة المعقم ــن الجاف ــحة القط ــتخدام مس باس

ة. •  ي ســن مــا قبــل البلــوغ. فهــو مؤلــم للغايــة، ويمكــن أن يســبب إصابــات خطــ�ي
ال تســتخدم منظــاراً لمعاينــة البنــات �ف

ي 
ــط. و�ف ــىي حــاد أو غــ�ي منضب ــف مهب ــل ووجــود نزي ــالج للمهب ــا حــدوث إي ــط عندم ــن اســتخدام المنظــار فق ويمك

ي ســن مــا قبــل البلــوغ عــادة مــا يتــم تحــت التخديــر العــام. وبحســب 
هــذه الحالــة، فــإن الفحــص بالمنظــار لطفلــة �ف

المــكان فقــد يحتــاج الطفــل لالإحالــة إل مســتوى أعــى مــن الرعايــة الصحيــة.

ج، أو وجــود افــرازات احليليــة، وخــذ مســحات إن •  ي لجــام القلفــة أو الــرش
لــدى االأوالد، تحّقــق مــن وجــود إصابــات �ف

كان مناســباً.

ــاء •  ج واالأعض ــرش ــن ال ــة كاّلً م ــام بمعاين ــن القي ــد م ــك التأك ــب علي ــالج، يج ي ــدوث االإ ــتبعاد ح ــك اس إذا كان ال يمكن
. ولكــن تجّنــب وضــع انحنــاء الصــدر إل  ي ي وضــع االســتلقاء أو الوضــع الجانــىب

ج للطفــل �ف التناســلية. عايــن فتحــة الــرش
الركبــة الأنــه غالبــاً مــا يســتخدمه المعتــدي أثنــاء االعتــداء. 

ج أو تمزقات عى الرسم التخطيطي.•  ي الرش
سّجل أي شقوق �ف

ج، ولكــن •  ي عــى االأرداف( عــى إيــالج الــرش
ج عــى الجــر الوحــ�ش ج االرتــكا�ي )انفتــاح الــرش يمكــن أن يــدل توســع الــرش

مســاك. يمكــن أن يكــون ناتجــا عــن االإ

جية.•  ال تقم بإجراء فحص إصبعي لتقييم عضلة المع�ة الرش
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ية الفحوصات المخ�ب  ٥.٣.6

ي الحاالت التالية:٢٥
ينبغي أن يتم فحص االأمراض المنقولة جنسياً عى أساس كل حالة عى حدة، وينصح به بقوة �ف

حضور الطفل ولديه عالمات أو أعراض لالأمراض المنقولة جنسياً.• 

صابة بها.•  أن يكون عند المشتبه به أمراض منقولة جنسياً، أو أن يكون عنده احتمال كب�ي باالإ

ي المجتمع.• 
وجود معدل عالي النتشار االأمراض المنقولة جنسياً �ف

قيام الطفل أو أحد والديه بطلب الفحص. • 

إذا �ان الطفل مضطرباً للغاية

ي حالــة هيجــان حــادة. ويمكــن عندها اجــراء المعاينــة للطفل تحــت التخدير 
ي حــاالت نــادرة ال يمكــن فحــص الطفــل الأنــه \ الأنهــا �ف

�ف
ي حالــة عــدم القــدرة عــى تهدئــة الطفــل وعندمــا تكــون المعالجــة الجســدية شــديدة االأهميــة. ولهــذا الغــرض يمكنــك 

فقــط �ف
 .promethazine hydrochloride وميثازيــن هيدروكلوريــد أن تســتخدم عــى ســبيل المثــال الديازيبــام diazepam أو ال�ب
ي بيئــة 

ي غضــون ذلــك اجعــل الطفــل يرتــاح �ف
ه الكامــل. �ف ف ليأخــذ تأثــ�ي ف ســاعة وســاعت�ي يســتغرق التخديــر عــن طريــق الفــم بــ�ي

هادئــة.

ــل  ــيطة أوالً مث ــم البس ــكنات االأل ــه مس ــم بإعطائ ــاً، ق ي ألم
ــا�ف ــل يع ــد أن الطف ــت تعتق ــكن االآالم. إذا كن ــة ال تس ــذه االأدوي ه

الباراســيتامول )١-٥ ســنوات: ١٢٠-٢٥٠ ملــغ، ٦-١٢ ســنة: ٢٥٠-٥٠٠ ملــغ(، وانتظــر رسيــان مفعولهــا.

العالج  ٥.٣.٧

وس نقــص المناعــة  ــة جنســياً وفــ�ي ــق باالأمــراض المنقول ــة فيمــا يتعل ــة والعالجي ــار الوقائي ــدى االأطفــال نفــس احتياجــات الكب ل
ي B والكــزاز، ولكــن قــد يتطلــب عالجهــم بمنهجيــات مختلفــة. ينبغــي إتبــاع بروتوكــوالت خاصــة 

يــة والتهــاب الكبــد الوبــا�أ البرش
لالأطفــال لجميــع االأنظمــة اللقاحيــة والدوائيــة.

ي االأماكــن 
ي ســن مــا قبــل البلــوغ. مــع ذلــك، �ف

ال يــو� عــادة بإجــراء الوقايــة الروتينيــة مــن االأمــراض المنقولــة جنســياً لالأطفــال �ف
ي الأنــواع العــدوى المنقولــة جنســياً جــزءاً  ّ

ي يرتفــع فيهــا معــدل انتشــار االأمــراض المنقولــة جنســياً ينبغــي أن يكــون العــالج الظــىف
الــىت

مــن بروتوكــول الرعايــة )انظــر الملحــق ٨(.

ي 
يــة عنــد االأطفــال �ف وس نقــص المناعــة البرش تجــد الجرعــات المــو� بهــا لعــالج الوقايــة بعــد التعــرضPEP لمنــع انتقــال فــ�ي

الملحــق ٩.

تقديم المشورة   ٥.٣.8

طرق لمساعدة االأطفال عى التكّيف:

ف واالأطفال(.•  أبلغ أولياء االأمور عن ردود الفعل الطبيعية لالأحداث الصعبة )للبالغ�ي
إذا أظهر االأطفال ردود فعل نتيجة لالإجهاد، فهذا ال يدل عى فشل أولياء أمورهم.• 
ي رعاية أطفالهم بسبب سوء صحتهم العقلية إل تلقي الرعاية الصحية • 

ينبغي إحالة االأهالي الذين لديهم صعوبات �ف
.) ف ف النفسي�ي النفسية المتخصصة )مثل االأخصائي�ي
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االأطفال الصغار

كــن صبــوراً مــع االأطفــال الذيــن يُظهــرون ســلوكيات كانــوا يفعلونهــا عندمــا كانــوا أصغــر ســناً )مثــل مــص االصبــع أو التبــول عــى 
الريــر(، فهــذا أمــر شــائع. أعطهــم وقتــاً اضافيــاً واهتمامــاً. 

ي أمــان، وأن مــا حــدث لــم يكــن خطؤهــم. واحــرص عــى أال يكــون تفاعلــك مــع ردود فعــل 
أكــ�شِ مــن تذكــ�ي االأطفــال بأنهــم �ف

ب أو الهجــر أو التقليــل مــن شــأنهم أو الســخرية منهــم(.  االأطفــال نتيجــة االإجهــاد مؤذيــا ً)مثــل الــ�ف

أبِق االأطفال الصغار بقربك، إذا شعروا بالخوف/ التعّلق.

مكان )مثل مواعيد المدرسة ووجبات الطعام ووقت النوم(  م بالجداول الزمنية قدر االإ ف ف وال�ت حافظ عى الروت�ي

ي عملية صنع القرار، حسب الحاجة )عى سبيل المثال السماح لهم باتخاذ قرارات بسيطة(.
ك االأطفال �ف أرسش

ــع االألعــاب  ي والرقصــات وصن
ــال لعــب االألعــاب المعروفــة واالأغــا�ف فيهــي واالجتماعــي )عــى ســبيل المث ــر لهــم الدعــم ال�ت وّف

ــة(. ــن آمن ي أماك
ــال ووالة أمورهــم �ف ــة، واجمــع االأطف لي ف الم�ف

 
أعِط إجابات بسيطة ومعلومات دقيقة حول ما حدث دون تفاصيل مخيفة.

المراهقون

ف الطبيعي. وّفر الطمأنينة والوقت واالهتمام والروت�ي

قّدم الحقائق حول ما حدث وما يجري االآن.

هم عى الحديث. ، وال تتوقع منهم أن يكونوا أقوياء، وال تُج�ب ف اسمح لهم بأن يكونوا حزين�ي

استمع إل أفكارهم ومخاوفهم بدون أن تحكم عليهم.

ضْع قواعد وطلبات واضحة منهم.

شّجعهم واسمح لهم بأن يكونوا مفيدين.

فيهيــة ومجموعــات الحــوار واالأنشــطة  قــْم بتشــجيعهم عــى القيــام باالأنشــطة ووّفــر لهــم مســاحة هادئــة: مثــل المجموعــات ال�ت
البّنــاءة والتعليــم الرســمي أو غــ�ي الرســمي.

المتابعة  ٥.٣.٩

. ف متابعة الرعاية لالأطفال هي نفسها بالنسبة للبالغ�ي

. ي أو استمرار االعتداء الجن�ي إذا استمرت االلتهابات المهبلية، تحقق من إمكانية وجود جسم أجنىب





الملحقات
المبادئ التوجيهية لرعاية للناجيات من العنف 

القائم عى النوع االجتماعي 
وبروتوكول التدب�ي الريري لالغتصاب

امج الطبية العاملة ع�ب الحدود من تركيا إل سوريا لل�ب

مواد مرجعية إضافية الملحق 1. 

نسان العنف القائم عى النوع االجتماعي وحقوق االإ الملحق 2. 

ي البيئات  
الحد االأد�ف من الرعاية للناجيات من االغتصاب �ف الملحق ٣. 

محدودة الموارد    

نموذج عن استمارة الموافقة الملحق ٤. 

موذج عن استمارة المعاينة والقصة الرسيرية  الملحق ٥. 

الصور التوضيحية  الملحق 6. 

عي - جمع وحفظ العينات جمع أدلة الطب الرسش الملحق ٧. 

بروتوكوالت للوقاية والعالج من االأمراض المنقولة   الملحق 8. 
جنسياً   

ي بعد التعرض PEP لمرض  
بروتوكوالت العالج الوقا�أ الملحق ٩. 

 HIV ية وس نقص المناعة البرسش ف�ي   

ي
بروتوكوالت لمنع الحمل االسعا�ف الملحق 10. 

الشهادات الطبية لالأطفال  الملحق 11. 

ف  الشهادات الطبية للبالغ�ي الملحق 11. 

تفاقية حقوق الطفل  الملحق 12. 
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الملحق 1. مواد مرجعية إضافية

معلومات عامة

ف باالأمم المتحدة،  . منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي ي
و�ف لك�ت الرعاية الريرية لالغتصاب، برنامج التعلم االإ

صندوق االأمم المتحدة للسكان. 2009.
 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/

 
 . ي

: تقليل المخاطر وتعزيز الصمود ومساعدة التعا�ف ي
نسا�ف ي العمل االإ

المبادئ توجيهية لدمج تدخالت العنف القائم عى النوع االجتماعي �ف
ف الوكاالت. 2015. كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2015_iasc_gender_based_violence_
 guidelines.pdf

 .UCLA 2008نقاذ الدولية و : مرجع متعدد الوسائط )أسطوانة مدمجة( لجنة االإ الرعاية الريرية لالعتداء الجن�ي
 http://iawg.net/ccsas/

أو
 https://www.dropbox.com/sh/tb6mln0t2b5cd7z/AAAYQHq26T5KOyf1lIkqRBRva

أو
 http://iawg.net/ccsas/ccsas-resources/

يك الحميم، أو العنف القائم عى النوع االجتماعي. المرجع الريري – اصدار التجربة  الرعاية الصحية للنساء المعنفات من قبل الرش
الميدانية. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2014.

 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/

يك الحميم، والعنف القائم عى النوع االجتماعي ضد النساء. المبادئ التوجيهية الريرية والسياسات لمنظمة  االستجابة لعنف الرش
الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية. 2013.

 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/

ي البلدان النامية. اتحاد تنظيم 
ف استجابة القطاع الصحي للعنف القائم عى النوع االجتماعي. دليل مرجعي لمقدمي الرعاية الصحية �ف تحس�ي

.IPPF / WHR. 2010 ي االأرسة/ منطقة نصف الكرة االأرضية الغر�ب
 http/new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL[1].pdf

أو
http://www.ippf.org/europe/our-work/what-we-do/gender/health-care -initiatives

دين داخلياً: مبادئ توجيهية للوقاية واالستجابة. جنيف،  ف والعائدين والمرش العنف الجن�ي والعنف القائم عى النوع االجتماعي ضد الالجئ�ي
ف باالأمم المتحدة. 2003. المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي

 http://www.unhcr.org/3f696bcc4.htm

عي لرعاية الناجيات من العنف القائم عى النوع االجتماعي. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2003. مبادئ توجيهية للطب الرش
 http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/

ي 
ف عى الوقاية والتصدي للعنف الجن�ي �ف ك�ي نسانية: ال�ت ي االأوضاع االإ

المبادئ التوجيهية لتدخالت العنف القائم عى النوع االجتماعي �ف
ف الوكاالت. 2005. كة ب�ي حاالت الطوارئ. اللجنة الدائمة المش�ت

ية، إلخ. ف نجل�ي راجع الموقع /GBVAoR: http://gbvaor.net/tools-resources للموارد باللغة العربية واالإ
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معلومات عن تنسيق برامج العنف القائم عى النوع االجتماعي

(GBVAoR) http://gbvaor.net/tools-resources/ نطاق المسؤولية بشأن العنف القائم عى الجنس

.GBVAoR. 2010 .نسانية ي االأوضاع االإ
ي العنف القائم عى النوع االجتماعي �ف

كتيب لتنسيق التدخالت �ف
ها. ية وغ�ي ف نجل�ي راجع الموقع: /http://gbvaor.net/tools-resources للموارد باللغات العربية واالإ

ف المنظمات للعنف  ك ب�ي إنشاء إجراءات العمليات القياسية للعنف الجن�ي )SOPs(، الوقاية واالستجابة متعددة القطاعات، والمش�ت
نسانية. ي االأوضاع االإ

الجن�ي �ف
IASC 2008.  http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Gender-Based-Violence-

 Resource-Tools-2005.pdf

.PPTs. GBVAoR 2010  ي تقديم الخدما
حزمة ورشة عمل إجراءات العمليات القياسية )SOPs( )دليل لموفر والمشارك �ف

 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. مرش ي مجال االستجابة االإ
ي والمعاي�ي الدنيا �ف

نسا�ف الميثاق االإ
 http://www.sphereproject.org/handbook/

معلومات عن االأخالقيات

ي حاالت الطوارئ. 
التوصيات االأخالقية والسالمة لمنظمة الصحة العالمية، لبحث وتوثيق ورصد العنف القائم عى النوع االجتماعي �ف

منظمة الصحة العالمية.2007  
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/

لي ضد المرأة. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2001.
ف النساء أوالً: التوصيات االأخالقية والسالمة لالأبحاث حول العنف الم�ف

 http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/who_fch_gwh_01.1/en/

معلومات عن إدارة بيانات العنف القائم عى النوع االجتماعي
 (GBVIMS): http://www.gbvims.com/resources/نظام إدارة معلومات العنف القائم عى النوع االجتماعي

تقارير وتحليل البيانات حول العنف القائم عى النوع االجتماعي من البلدان المتأثرة بال�اعات. «افعل وال تفعل». عمل االأمم المتحدة. 
 2008. http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1282164733.pdf

 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 عى النوع االجتماعي �ف

2007. http://gbvaor.net/resources/summary-ethical-safety-recommendations-researching-
 documenting-monitoring-sexual-violence-emergencies-stop-rape-2007/

نجابية معلومات عن الصحة االإ

ف النسائية.  ي حاالت االأزمات: وحدة التعلم عن بعد. مفوضية الالجئ�ي
نجابية �ف الحد االأد�ف من مجموعة الخدمات االأولية )MISP( للصحة االإ

منقحة عام 2011.
http://misp.iawg.net/archive/pdf/cheat%20sheet/MISP%20cheat%20sheet%20rev.04%202010.pdf
 http://iawg.net/resources/MISP%20Advocacy%20Sheet%20-%20IAWG%20FINAL%20Nov09.pdf
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ف الوكاالت. جنيف ك ب�ي ي المش�ت
: الدليل الميدا�ف ف ي حاالت الالجئ�ي

نجابية �ف ١٩٩٩ الصحة االإ
 http://www.unhcr.org/3bc6ed6fa.html

ف  ك ب�ي . الفريق المش�ت ي
نسانية. مراجعة للوضع الميدا�ف ي االأوضاع االإ

نجابية �ف ي بالصحة االإ
ف الوكاالت، المعىف ك ب�ي ي المش�ت

الدليل الميدا�ف
ي االأزمات. 2010. 

نجابية �ف ي بالصحة االإ
الوكاالت المعىف

 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 �ف

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
ف الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النف�ي �ف كة ما ب�ي المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المش�ت

راجع الموقع:
ها. ية وغ�ي ف نجل�ي /GBVAoR site: http://gbvaor.net/tools-resources لموارد باللغة العربية واالإ

ف للضغوطات المتطرفة. جنيف. منظمة الصحة  ي حاالت الطوارئ: الجوانب النفسية واالجتماعية لصحة السكان المعرض�ي
الصحة النفسية �ف

  2003. http://www.who.int/hac/techguidance/pht/8656.pdf.العالمية
الصحة النفسية والدعم النف�ي بال�اعات المتعلقة بالعنف القائم عى النوع االجتماعي: المبادئ والتدخالت. الملخص. منظمة الصحة 

 2012. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_18/en/ .العالمية

. منظمة الصحة العالمية. 2011. ف ف 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/

ي
معلومات عن وسائل منع الحمل االسعا�ف

 .)ICEC( ي
: إرشادات التسليم الطبية والخدمية. الطبعة الثالثة. االتحاد الدولي لوسائل منع الحمل االسعا�ف ي

حبوب منع الحمل االسعا�ف
واشنطن العاصمة. 2012.

 http://www.cecinfo.org/publications-and-resources/icec-publications/

. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2004. ي
توصيات تم اختيارها الستخدام وسائل منع الحمل. االإصدار الثا�ف

 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241562846index/en/
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ية وس نقص المناعة البرسش ي بعد التعرض لعدوى ف�ي
معلومات عن العالج الوقا�أ

ية.  وس نقص المناعة البرش 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 البرش التحديث العالمي عى استجابة القطاع الصحي لف�ي
  http://www.who.int/hiv/pub/progressreports/update2014-executive-summary/en/

ي 
ي B، التهاب الكبد الوبا�أ

ي اللتهاب الكبد الوبا�أ
دارة التعرض المهىف تحديث المبادئ التوجيهية للواليات المتحدة لخدمات الصحة العامة الإ

 ،(RR-11) 50 .2001 .ية وتوصيات للوقاية بعد التعرض. معدالت االعتالل والوفيات التقرير االأسبوعي وس نقص المناعة البرش C، وف�ي
 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5011a1.htm  52-45 صفحة ،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. 
ف �ف ف الصحي�ي أدوار العامل�ي

 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/en/

رشادات التقنية والسياسات عى النظم الصحية. جنيف، منظمة الصحة العالمية. 2015. االإجهاض االآمن: االإ
 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/en/

معلومات عن الحماية

. ف 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/

 .UNHCR. 2008 .ف باالأمم المتحدة لحماية النساء والفتيات دليل المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي
 http://www.refworld.org/docid/47cfc2962.html

ي عالم غ�ي آمن: العنف ضد المرأة - حقائق وأرقام وتحليل. فالشوفا  Vlachovà، M. وبايسون Biason، مركز جنيف للرقابة 
المرأة �ف

 DCAF الديمقراطية عى القوات المسلحة
2005 http://www.dcaf.ch/Publications/Women-in-an-Insecure-World

معلومات عن الحقوق

اتفاقية حقوق الطفل. نيويورك. االأمم المتحدة. 1989.
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

أو
 http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf

ف ضد المرأة. نيويورك. االأمم المتحدة. 1979. اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمي�ي
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
 .)13/ST / SGB / 2003( ف العام لالأمم المتحدة بشأن االأنظمة الخاصة للحماية من االستغالل الجن�ي واالعتداء الجن�ي ة االأم�ي نرش

ف العام. االأمم المتحدة. 2003 ة االأم�ي نرش
 https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf

المواد التدريبية للعنف الجنسي

ف الوكاالت  كة ب�ي ي حاالت الطوارئ. الفريق العامل الفرعي للجنة الدائمة المش�ت
ف من العنف القائم عى النوع االجتماعي �ف حزمة رعاية الناج�ي

.2010 . ي بدعم من منطقة المسؤولية للعنف الجن�ي
نسا�ف ي العمل االإ

)IASC( عى الجنس �ف
ف /http://www.gbvims.com/resources: «موارد إضافية: رعاية الناج�ي

نقاذ الدولية و.UCLA 2008 )أسطوانة مدمجة : أداة الوسائط المتعددة. لجنة االإ دارة الريرية لالعتداء الجن�ي االإ
http://iawg.net/ccsas/

 أو
  https://www.dropbox.com/sh/tb6mln0t2b5cd7z/AAAYQHq26T5KOyf1lIkqRBRva

 http://iawg.net/ccsas/ccsas-resources/

، صندوق االأمم  ف . منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لشئون الالجئ�ي ي
و�ف لك�ت دارة الريرية لالغتصاب. برنامج التعلم االإ االإ

المتحدة للسكان. 2009.
  http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/

ي اتصال مبارسش بالفئة المستهدفة. وكالة 
ف الذين هم �ف ف من العنف القائم عى النوع االجتماعي. دليل التدريب الموظف�ي العمل مع الناج�ي

ق االأد�ف )االأونروا( االأمم المتحدة.2012. ي الرش
ف �ف ف الفلسطيني�ي غوث وتشغيل الالجئ�ي

 http://www.unrwa.org/userfiles/2012061162152.pdf

ف  ي حاالت االأزمات: وحدة التعلم عن بعد. مفوضية شئون الالجئ�ي
نجابية �ف الحد االأد�ف من جزمة الخدمات االأولية )MISP( للصحة االإ

 http://misp.iawg.net/ .2011 النسائية. نسخة منقحة عام
 http://www.iawg.net/resources/MISP2011.pdf

معلومات محددة بشأن العنف القائم عى النوع االجتماعي واالأطفال

نقاذ الدولية. . لجنة االإ ف للعنف الجن�ي . شبكة المستجيب�ي ف رعاية االأطفال الناج�ي
 http://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/#CCSTrainingMaterials

نقاذ الدولية.  . التدريب. اليونيسيف ولجنة االإ ف رعاية االأطفال الناج�ي
http://gbvaor.net/resources/caring-child-survivors-training/

نقاذ الدولية. 2010 . اليونيسيف ولجنة االإ ف من االعتداء الجن�ي رعاية االأطفال الناج�ي
 http://gbvaor.net/resources/caring-child-survivors-sexual-abuse-2012/

ف إدارة الحالة، التدخالت الصحية  نسانية. استعراض الممارسات الواعدة لتحس�ي ي االأوضاع االإ
ف من االعتداء الجن�ي �ف رعاية االأطفال الناج�ي

نقاذ الدولية. 2011 . اليونيسيف ولجنة االإ ف من االعتداء الجن�ي العقلية والنفسية، الرعاية الريرية لالأطفال الناج�ي
 http://gbvaor.net/resources/caring-child-survivors-sexual-abuse-humanitarian-settings/
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نسان الملحق 2. العنف القائم عى النوع االجتماعي وحقوق االإ
نسان.  ي المواثيق الدولية لحقوق االإ

نسان المنصوص عليها �ف تنتهك أعمال العنف القائم عى النوع االجتماعي عدداً من مبادئ حقوق االإ
ضافة إل أمور أخرى، تشمل هذه الحقوق: وباالإ

ي الحياة والحرية واالأمان.• 
حق الفرد �ف

ــوع •  ــم عــى الن ــف القائ ــن العن ــدى الناجــون م ــة: ل ــة والعقلي ــة البدني ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــى مس ــع بأع ي التمت
ــق �ف الح

ــار  دارة االآث ــة الإ نجابي ــة واالإ ــة الصحي ــك الرعاي ي ذل
ــا �ف ــة الجــودة، بم ــة عالي ــات صحي ي الحصــول عــى خدم

االجتماعــي الحــق �ف
الجســدية والنفســية للحــادث، وإدارة الحمــل واالأمــراض المنقولــة جنســياً. ومــن االأهميــة بمــكان أن تعمــل الخدمــات الصحيــة 

. ف عــى تجنــب التســبب بـــ «إعــادة الصدمــة» للناجــ�ي

ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي حــق تّلقــي العــالج الــذي يصــون كرامتهــم •  نســانية: للناجــ�ي ي الكرامــة االإ
الحــق �ف

ي الحصــول عــى 
، توفــ�ي المســاواة �ف ي ســياق الخدمــات الصحيــة، كحــد أد�ف

ي ذلــك �ف
. ويعــىف امهــم الــذي يليــق بهــم كبــرش واح�ت

الرعايــة الطبيــة الجيــدة وضمــان خصوصيــة المــر�ف ورسيــة المعلومــات الطبيــة الخاصــة بهــم وإبــالغ المــر�ف والحصــول عــى 
ي وتوفــ�ي البيئــة الريريــة االآمنــة. عــالوة عــى ذلــك، ينبغــي توفــ�ي الخدمــات الصحيــة باللغــة  موافقتهــم قبــل أي تدّخــل طــىب

، أو بلغــة يفهمونهــا. ف االأم للناجــ�ي

ف •  ف والسياســات والممارســات المتعلقــة بالوصــول إل الخدمــات عــى تميــ�ي : ينبغــي أال تنطــوي القوانــ�ي ف ي عــدم التميــ�ي
الحــق �ف

ي ذلــك العــرق أو الجنــس أو اللــون أو 
ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي عــى أي أســاس، بمــا �ف ضــد أحــد الناجــ�ي

االأصــل القومــي أو االجتماعــي. عــى ســبيل المثــال، يجــب عــى مقدمــي الرعايــة أن ال يحرمــوا امــرأة مــن الخدمــات الأنهــا تنتمــي 
إل مجموعــة عرقيــة معينــة.

ف الإجــراء أي فحــص أو •  ــار أو الضغــط عــى الناجــ�ي ــة عــدم إجب ــة الطبي : يجــب عــى مقدمــي الرعاي ــر المصــ�ي ي تقري
الحــق �ف

 ) ي
ــال وســائل منــع الحمــل االســعا�ف ــة والعــالج )عــى ســبيل المث ــة الصحي عــالج ضــد إرادتهــم. فالقــرارات حــول تلقــي الرعاي

وري أن تتلقــى الناجيــة  ي الســياق ذاتــه، مــن الــ�ف
ف أنفســهم. و�ف هــي قــرارات شــخصية ال يمكــن أن تُتخــذ إال مــن قبــل الناجــ�ي

ي أن يقــرروا مــا إذا كانــوا يريــدون أن يكونــوا 
ف أيضــاً الحــق �ف المعلومــات المناســبة للســماح لهــا باتخــاذ خيــارات مدروســة. وللناجــ�ي

ف بآخريــن عنــد تلقــي المعلومــات وعنــد الفحــص أو عنــد الحصــول عــى الخدمــات االأخــرى، ويقــرر الناجــون مــن هــم  مصحوبــ�ي
ام هــذه االختيــارات.  هــؤالء االأشــخاص وعــى مقدمــي الرعايــة احــ�ت

ود بالمعلومــات: ينبغــي تقديــم معلومــات إل كل ُمراجــع بطريقــة فرديــة. عــى ســبيل المثــال، إذا كانــت هنالــك •  ف ي الــ�ت
الحــق �ف

امــرأة حامــل نتيجــة االغتصــاب، فيجــب عــى مقــدم الرعايــة الصحيــة أن يناقــش معهــا جميــع الخيــارات القانونيــة المتاحــة 
لهــا )مثــل االإجهــاض، االحتفــاظ بالطفــل، ...(. ويجــب تقديــم مجموعــة كاملــة مــن الخيــارات بغــض النظــر عــن المعتقــدات 

. الشــخصية لمقدمــي الرعايــة الصحيــة لــ�ي تتمكــن الناجيــة مــن اتخــاذ قــرار مســتن�ي

ف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. إذ •  ي الخصوصيــة: يجــب تهيئــة الظــروف لضمــان الخصوصيــة للناجــ�ي
الحــق �ف

ورة مــن أجــل تقديــم الرعايــة  ي فقــط االأشــخاص الذيــن يمثــل وجودهــم رصف يجــب أن يتواجــد خــالل المعاينــة والعــالج الطــىب
ضافــة للشــخص المرافــق للناجيــة بنــاًء عــى طلبهــا.  الطبيــة باالإ

ــة وأال •  ــة وخصوصي ف رسي ــة المتعلقــة بالناجــ�ي ــة الصحي ــة والحال ــع المعلومــات الطبي ــة: يجــب أن تبقــى جمي ي الرسي
الحــق �ف

فصــاح عنهــا حــىت الأفــراد أرسهــم. وقــد يكشــف موظفــو الصحــة معلومــات عــن صحــة الناجــي فقــط لالأشــخاص الذيــن  يتــم االإ
. ف ي والعــالج وذلــك بعــد موافقــة رصيحــة مــن الناجــ�ي ي تقديــم الفحــص الطــىب

سيشــاركون �ف

ي عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.• 
الحق �ف

ي حرية التنقل والرأي والتعب�ي وتكوين الجمعيات.• 
الحق �ف

ي الحصــول عــى حقــوق متســاوية لــدى عقــد الــزواج وخــالل مرحلــة • 
ي عقــد الــزواج بموافقــة حــرة و�املــة، والحــق �ف

الحــق �ف
الــزواج ولــدى انحاللــه.

ي التعليم والضمان االجتماعي والتنمية الشخصية.• 
الحق �ف

ي الحصــول عــى الخدمــات العامــة والعمــل واالأجــر المتســاوي للعمــل.• 
ي المشــاركة الثقافيــة والسياســية والعامــة، والمســاواة �ف

الحــق �ف
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ي 
الملحق ٣. الحد االأد�ف من الرعاية للناجيات من االغتصاب �ف

البيئات محدودة الموارد

الحد االأد�ف من الفحص

ي الخطوة ٤.
ف وموضح �ف ة من الناجية. ينبغي أن يكون الفحص رؤوفاً ورسيّاً وكامالً كما هو مب�ي ينبغي أال يتم إجراء الفحص إال بموافقة مستن�ي

الحد االأد�ف من العالج 

قدم العالج الرؤوف والرسّي عى النحو التاىلي )راجع الخطوة ٥(:
ي تهدد الحياة.• 

عالج وقم بإحالة المضاعفات الىت

ي من االأمراض المنقولة جنسياً.• 
عالج أو قدم العالج الوقا�أ

 •.)PEP( ي بعد التعرض
ية: العالج الوقا�أ وس نقص المناعة البرش قدم عالج منع انتقال ف�ي

 •.)EC( ي
امنع الحمل: ع�ب وسائل منع الحمل االسعا�ف

قم باالعتناء بالجروح.• 

قدم الوقاية من الكزاز.• 

قدم المشورة الداعمة.• 

 •. رشاد النف�ي وّفر االإحالة إل الدعم االجتماعي وخدمات االإ

القوائم التفقدية

ف من االغتصاب. ي الطبية لتكون قادرة عى توف�ي الرعاية للناج�ي
المواد الالزمة عى مستوى منشأ�ت

١. قائمة تفقديّة للمناطق ذات الموارد المحدودة؛ أي بالحد االأد�ف من المتطلبات.
٢. قائمة تفقدية للمناطق المتقدمة. 
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1. قائمة تفقديّة للمناطق ذات الموارد المحدودة: أي بالحد االأد�ف من المتطلبات.

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل  ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة طبية 
متوفرة �ف

قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية:

وتوكول1. ال�ب

ي مكتوب بلغة مزود الخدمة الطبية )أي  بروتوكول طىب
العربية(

الموظفون2.

ف وجاهزين عى مدار ٢٤( ف )محلي�ي أخصائيو صحة مدّرب�ي

عاملة صحية أو مراِفقة انىش تتحدث نفس لغة الناجي أو 
ي الغرفة أثناء المعاينة

الناجية �ف

االأثاث/المكان٣.

غرفة )تضمن الخصوصية وهادئة وسهلة الوصول، وفيها 
وصول إل المرحاض(.

رسير الفحص

ضوء، يفضل أن يكون ثابتاً )فقد يكون مصباح الجيب 
المحمول )البيل( مخيفاً لالأطفال(

إمكانية الوصول إل جهاز تعقيم لتعقيم االأدوات

ان وجدول طول لالأطفال ف م�ي

مكان مقفل وآمن لحفظ السجالت الريّة

ات واالأدوات٤. ف التجه�ي

ي منظار طىب

لوازم احتياطات عامة )قفازات وصندوق للتخلص االآمن من 
المواد الملوثة والحادة وصابون( 

نعاش لردود الفعل الَتأَِقّية أجهزة االإ

حقيبة أدوات طبية معقمة لعالج التمزقات ومواد خياطة 
الجروح

نغات( إبر وحقن )س�ي

شف لس�ت الناجية أثناء الفحص مالءة أو قطعة قماش أو رسش

لوازم صحية )فوط صحية(

اختبارات الحمل

االأدوية٥.

وتوكول لعالج االأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً لل�ب

وس نقص المناعة  ي لما بعد التعرض )PEP( لف�ي
العالج الوقا�أ

وتوكول ية، وفقاً لل�ب البرش

، و/أو اللولب النحا�ي داخل  ي
حبوب منع الحمل االسعا�ف

وتوكول (، وفقاً لل�ب الرحم )لولب نحا�ي
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اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل  ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة طبية 
متوفرة �ف

قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية:

ذيفان الكزاز

مسكنات االألم )مثل الباراسيتامول(

مخدر موضعي لخياطة الجروح

المضادات الحيوية للعناية بالجروح

داريّة 6. ات االإ ف التجه�ي

ي مع الصور التوضيحية ي الطىب
الرسم البيا�ف

استمارات الموافقة

كتيبات المعلومات عن الرعاية بعد االغتصاب )للناجيات(

2. قائمة تفقديّة للبيئات ذات الموارد المتقدمة.

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل  ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة طبية 
متوفرة �ف

قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية:

وتوكول1. ال�ب

ي مكتوب بلغة مزود الخدمة الطبية )أي العربية( بروتوكول طىب

الموظفون2.

ف وجاهزين عى مدار ٢٤( ف )محلي�ي أخصائيو صحة مدّرب�ي

عاملة صحية أو مراِفقة انىش تتحدث نفس لغة الناجي أو 
ي الغرفة أثناء المعاينة

الناجية �ف

االأثاث/المكان٣.

غرفة )تضمن الخصوصية، وهادئة وسهلة الوصول، وفيها 
وصول إل المرحاض(.

رسير الفحص

ضوء، ويفضل أن يكون ثابتاً )فقد يكون مصباح الجيب 
المحمول )البيل( مخيفاً لالأطفال(

إمكانية الوصول إل جهاز تعقيم لتعقيم االأدوات

ان وجدول طول لالأطفال ف م�ي

مكان مقفل وآمن لحفظ السجالت الرية

اللوازم٤.

عي، وتشمل: أدوات لجمع أدلة الطب الرش

مشط لجمع المواد االأجنبية من شعر العانة

إبر وحقن )فراشة لالأطفال( /أنبوب لجمع الدم 



8٧ الملحـقات

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل  ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة طبية 
متوفرة �ف

قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية:

ائح عينات زجاجية لتحض�ي مقادير جافة أو رطبة )من أجل  ورسش
السائل المنوي(

ية لنقل المسحات أوعية مخ�ب

ي تسقط من الناجية عند 
صحف ورقية لجمع المخلفات الىت

خلع مالبسها

أكياس ورقية لجمع االأدلة

ي لختم وتصنيف االأوعية واالأكياس
يط ور�ت رسش

مسحات ذات رؤوس قطنية/مطباق/شاش

لجمع العينات

مجموعة من المالبس البديلة

يط القياس، لقياس حجم الكدمات والتمزقات إلخ… رسش

ي منظار طىب

لوازم احتياطات عامة )قفازات وصندوق للتخلص االآمن من 
المواد الملوثة والحادة، وصابون( 

نعاش  أجهزة االإ

أدوات معقمة طبياً )مجموعة( لعالج التمزقات ومواد خياطة 
الجروح

نغات( إبر وحقن )س�ي

شف لتغطية الناجية خالل  مالءة أو قطعة قماش أو رسش
الفحص

لوازم صحية )فوط صحّية(

اختبارات الحمل

أدوية٥.

وتوكول لعالج االأمراض المنقولة جنسياً، وفقاً لل�ب

وس نقص المناعة  ي بعد التعرض )PEP( لف�ي
للعالج الوقا�أ

وتوكول ية، وفقاً لل�ب البرش

، و/أو اللولب النحا�ي داخل الرحم  ي
حبوب منع الحمل االسعا�ف
وتوكول )اللولب(، وفقاً لل�ب

ُ الَمناِعي� للُكزاز ف ذيفان الكزاز أو الغلوبول�ي

B لقاح التهاب الكبد

مسكنات االألم )مثل الباراسيتامول(

Diazepam مضاد للقلق مثل ديازيبام

Diazepam مهدئ لالأطفال مثل ديازيبام

مخدر موضعي لخياطة الجروح

المضادات الحيوية للعناية بالجروح



الملحـقات88

اسم/رمز المنشأة الطبية:

متوفر
ي المنشأة

�ف
 الطبية لدي

ي المنشأة 
لم تتوفر بعد �ف

الطبية لدي، ولكن يتوفر 
لها التمويل  ومن المخطط 
ي غضون

أن تكون متوفرة �ف
 )حدد التاريخ(

ي منشأة طبية 
متوفرة �ف

قريبة
)حدد المنشأة الطبية(

المحافظة:

المنطقة: 

الناحية:

لوازم إدارية 6.

ي مع الصور التوضيحية ي الطىب
الرسم البيا�ف

استمارات لتسجيل رعاية ما بعد االغتصاب

استمارات الموافقة

كتيبات المعلومات للحصول عى الرعاية بعد االغتصاب 
) ف )للناج�ي



8٩ الملحـقات

الملحق ٤. نموذج عن استمارة الموافقة

مالحظات عى استكمال نموذج الموافقة

ة» الأن الهدف منها  عي. وغالبا ما تسمى الموافقة بـ «الموافقة المستن�ي ي ممارسة الطب الرش
الموافقة عى إجراء الفحص هي قضية محورية �ف

هو إعطاء الناجية )أو أحد والديها أو الو�ي عليها إذا كانت الناجية تحت ١٨ سنة( معلومات حول كافة القضايا ذات الصلة لمساعدة الناجية 
ي الوصول إل الخيار االأفضل بالنسبة لها عندئٍذ.

�ف

من المهم التأكد من أن الناجي يدرك بأن موافقته/ موافقتها، أو عدم الموافقة عى أي جانب من جوانب الفحص لن يؤثر عى 
حصوله أو حصولها عى العالج والرعاية.

 : يجب عى مقدم الرعاية الصحية توف�ي المعلومات بلغة يفهمها الناجي أو الناجية أو أحد والديها أو ولي االأمر لضمان أنهم يفهمون ما يىي

عى ماذا ستنطوي عملية أخذ القصة الريرية.• 

ي سيتم طرحها والسبب وراء هذه االأسئلة.• 
نوع االأسئلة الىت

عى ماذا سينطوي الفحص الجسدي.• 

عى ماذا سينطوي فحص الحوض.• 

ي ذلــك فحــص الحــوض، بطريقــة تضمــن الخصوصيــة وتصــون كرامــة الناجــي أو • 
أنــه ســيتم القيــام بالفحــص الجســدي، بمــا �ف

لناجية.  ا

ف عى الناجية أو الناجي أن يستلقي عى االأريكة الإجراء الفحص.•  أنه خالل جزء من الفحص الريري سوف يتع�ي

بأن مقدم الرعاية الصحية سوف يكون بحاجة للمسها الإجراء الفحوصات الطبية وفحص الحوض.• 

ي مــن النظــر تمامــاً الأعضائهــا •  أن فحــص االأعضــاء التناســلية ســيتطلب مــن الناجيــة اتخــاذ وضعيــة جســدية تمكــن العامــل الطــىب
التناســلية مــع اضــاءة كافيــة.

ي الخضوع له.• 
أنه يمكنها أن ترفض أي جانب من جوانب الفحص ال ترغب �ف

أن جمــع العينــات )عنــد الحاجــة( ينطــوي عــى لمــس الجســم وفتحــات الجســم باســتخدام مســحات وجمــع مــواد الجســم • 
فــرازات التناســلية والــدم والبــول واللعــاب. مثــل شــعر الــرأس وشــعر العانــة واالإ

عــي •  إن كان ممكنــا )انظــر الخطــوة ٣(: أنــه ســيتم جمــع المالبــس. وأنــه قــد ال يتــاح إعطــاء الناجيــة نتائــج كل تحاليــل الطــب الرش
والســبب وراء ذلك.

ي وافقــت عــى • 
بأنــه ســوف يُطلــب منهــا التوقيــع عــى اســتمارة تؤكــد أنــه قــد تــم تزويدهــا بالمعلومــات وتوثّــق االأنظمــة الــىت

اجراءهــا.
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ة نموذج: الموافقة المستن�ي

ي مكان مقفل وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ف

اسم المنشأة الطبية:   

مالحظة للعامل الصحي:
ح بوضوح ما  ينبغي قراءة هذه االستمارة للناجية )أو الو�ي عليها/ عليه، أو ولي االأمر إذا كان الناجي تحت ١٨ سنة( بلغته/ لغتها االأم. ارسش

ح أنه يمكنها أن تختار أي )أو وال واحد( من البنود المدرجة أدناه. أُحصل  تنطوي عليه االإجراءات الالزمة الإجراء المعاينة الطبّية... إلخ، وارسش
بهام مع توقيع الشهود. عى التوقيع أو بصمة االإ

أنا

ك أية مربعات  ي المربع المناسب وال ت�ت
ذن للمنشأة الطبية المذكور اسمها أعاله بالقيام بما يىي )ضع عالمة �ف أكتب ْاسم الناجية( أُعطي االإ

فارغة(:

النعم

القيام بمعاينة طبية

ي
إجراء الفحص الحو�ف

شارة إليه طبياً( إجراء الفحص بالمنظار )إن تمت االإ

 إن كان مناسباً (انظر الخطوة ٣):

ــاقط  ــعر المتس ــس والش ــم والمªب � الجس
�Æ ــوائل ــات الس ــل عين ــي مث ع ــب ال�� ــة الط ــع أدل جم

ــدم.  ــن ال ــة م ــر وعين ــروح ا�©ظاف ــات أو ج وخمش



ي الخضوع لها.
ي ال أرغب �ف

ي أي وقت شئت أي جانب من جوانب الفحص ال�ت
ي أن أرفض �ف

ي يمكن�ف
أفهم أن�ف

توقيع أو بصمة إبهام الناجي:
أو توقيع أو بصمة إصبع ولي االأمر/ أو الو�ي إذا كان الناجي تحت سن ١٨ سنة.(

التاريخ:

توقيع أو بصمة الشاهد: 



٩1 الملحـقات

الملحق ٥. نموذج عن استمارة المعاينة والقصة الرسيرية

نموذج: المعاينة والقصة الرسيرية للناجيات من االغتصاب

ي مكان مقفل وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ف

رمز المريض:

المعلومات العامة                                                                   .1

كنية المريض أو رمزهاالسم االأول

العنوان الحالي

تاريخ الميالد )اليوم والشهر والسنة(العمرالجنس

بحضور كل منتاريخ/زمن الفحص

. �Ìأو طفلة (وإن كان مناسباً): اسم المدرسة واسم و�� ا�©مر أو الو ًªحالة كان الناجي طف �
�Æ

الحادث  .2

 زمن وقوع الحادث:تاريخ الحادث )اليوم والشهر والسنة(

وصف الحادث )وصف الناجية للحادث(:

صف نوع وموقع االعتداء عى الجسمالنعمالعنف الجسدي

ب أو عّض أو سحب   النوع )رصف
الشعر... الخ( 

استخدام القيود

استخدام السالح 

تضّمــن ذلــك اســتعمال مخــدرات/ 
ــول كح

يالج ج أو أداة(غ�ي مؤكدالنعماالإ )عن طريق الفم أو المهبل أو الرسش

قضيب

 إصبع 

غ�ي ذلك )وضح(

هاغ�ي مؤكدالنعم ج، وغ�ي الموقع )عن طريق الفم، المهبل، الرسش

القذف

استخدام واق ذكري

إذا كان الناجــي طفــªً، اســأل عــن: هــل حــدث هــذا مــْن قبــل؟ مــÏÐ كانــت المــرة ا�©و�؟ منــذ مــÏÐ كان يحــدث ذلــك؟ مــن فعــل هــذا؟ هــل � يــزال الفاعــل 
ز، أو عªمــات عــ� وجــود  ّ ، أو عــ� البــول، أو ألــم أثنــاء التــ®¬ �

�Ôيــف مــن المهبــل أو المســتقيم، أو ا�©لــم عنــد المــ � يشــكل تهديــدا؟ أيضــاً اســأل عــن ال®�

إفــرازات، أو أي عªمــة أو أعــراض أخــرى.



الملحـقات٩2

القصة الرسيرية  .٣

ــن  ــأي م ــة ب ــت الناجي ــل قام ــادث، ه ــد الح بع
 : التــاىلي

النعمالنعم

غسل أو تطه�ي الفم؟ القيء؟

تغي�ي المالبس؟التبّول؟

ز؟ ّ الغسل أو االستحمام؟الت�ب

 تنظيف االأسنان بالفرشاة؟ 
اســتخدام فوطــة صحيــة أو التامبــون )ســدادة 

قطنيــة(؟

جابة «نعم» يرجی ملء الجزء الوارد أدناه( استخدام موانع الحمل     نعم            ال        )إذا �انت االإ

ناثلولب نحا�يحبوب تعقيم االإ

ي الذكريعن طريق الحقن
أخرىالوا�ت

تاريخ الطمث / الوالدات

ة )يوم – شهر - سنة( ة الطمث االأخ�ي ي وقت الحادث:   نعم              الف�ت
الطمث �ف

عدد أسابيع الحمل              أسبوع دليل عى الحمل:  نعم             ال

تاريخ الوالدات 

)DNA ي حال تم أخذ عينات لتحليل الحمض النووي
تاريخ االتصال الجنسي بالتوافق )فقط �ف

ي غضون أسبوع قبل االعتداء 
اسم الشخص: التاريخ: آخر اتصال جن�ي بالتوافق �ف

المشاكل الصحية القائمة

الحساسية

الدواء الحالي

تم تلقيحه حالة التلقيح 
لــم يتــم 

تلقيحــه 
مالحظاتغ�ي معروف

الكزاز

B ي
التهاب الكبد الوبا�أ

ية  وس نقص المناعة البرش حالة ف�ي
يدز /االإ

غ�ي معروفمعروف



٩٣ الملحـقات

ي الفحص الط�ب  .٤

المظهر )المالبس أو الشعر أو إعاقة جسدية أو عقلية واضحة(

، قلقة، متعاونة، مكتئبة غ�ي ذلك(  الحالة النفسية )هادئة، تب�ي

مرحلة البلوغ )غ�ي بالغة أو بالغة أو راشدة( الطولالوزن

درجة الحرارةمعدل التنفسضغط الدممعدل نبضات القلب

ي 
نتائج الفحص البد�ف

ِصــْف بشــكل منتظــم وُقــْم بالرســم عــى الصــور التوضيحيــة المرفقــة الموضــع الدقيــق لــكل الجــروح والكدمــات والخــدوش واالآثــار.. الــخ.  ُقــْم 
بتوثيــق النــوع والحجــم واللــون والشــكل والتفاصيــل االأخــرى. قــم فقــط بوصــف مــا تشــاهده وال تفــر النتائــج. تحقــق مــن وجــود كدمــات قديمــة 

هــا مــن عالمــات االأذيــات. أو غ�ي

الفم واالأنفالرأس والوجه

الرقبةالعينان واالأذنان

 الظهرالصدر

االأردافالبطن

الساقان والقدمانالساعدان واليدان 

 



الملحـقات٩٤

ج  فحص االأعضاء التناسلية والرسش  .٥

جالشفران وغشاء البكارة الفرج / كيس الصفن الرش

فحص المستقيم المهبىي باليدينعنق الرحمالمهبل / القضيب

� حضن أحد والديه)
�Æ وضع المريض (مستلِق ع� الظهر أو مستلِق ع� البطن أو متمدد ع� جانبه أو

جلفحص االأعضاء التناسلية لفحص الرش

 
التحقيق واالستقصاء الذي تم القيام به  .6

النتيجة تم فحصه / تم إرساله إىل المخت�بالنوع والموضع

ي تم جمعها )إن �ان مناسباً(
االأدلة ال�ت  .٧

ي أي تاريختم إرسالها إىل ... / تم حفظهاالنوع والموضع
الشخص الذي قام بجمعها... /�ف

 
ي تم وصفها 

العالجات ال�ت  .8

النوع والتعليقاتالنعمالعالج

الوقاية من/ عالج االأمراض المنقولة جنسياً 

ي
وسائل منع الحمل االسعا�ف

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 البرش

أخرى



٩٥ الملحـقات

حاالت والمتابعة   المشورة واالإ  .٩

الحالة النفسية العامة

طة، أوقد اتصلت بالفعل بخدمات الدعم المحلية )مثل الخدمات النفسية واالجتماعية، وما إل ذلك(: تخطط الناجية لالتصال بالرش

هل لدى الناجية مكان آمن للذهاب إليه 

  نعم              ال

هل لديها أحد يرافقها   

  نعم              ال

ي تم تقديمها: 
 المشورة الىت

االإحاالت 

 المتابعة المطلوبة

تاريخ زيارة المتابعة القادمة: 

رمز مقدم الرعاية الصحية الذي يجري المعاينة أو المقابلة: 

المسمى الوظيفي: 

التاريخ: 

التوقيع:



الملحـقات٩6

الملحق 6. الصور التوضيحية



٩٧ الملحـقات
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عي - جمع وحفظ العينات   الملحق ٧. جمع أدلة الطب الرسش

: ��تذك
عــي الأنــه ال يمكــن حفظهــا بشــكل صحيــح أو تحليلهــا، . ١ ي معظــم المراكــز الطبيــة داخــل ســوريا، لــن يتــم جمــع أدلــة الطــب الرش

�ف
ي هــذا الوقــت.

ي المحكمــة �ف
وكمــا لــن تكــون مقبولــة �ف

عي فقط إذا ..... ٢ يمكن جمع أدلة الطب الرش

ــون >  ــل فيهــا القان ي يقب
ــىت ي االأماكــن ال

كان التوقيــت مناســباً )أي أقــل مــن ٢٧ ســاعة عــى الحــادث أو أكــ�ش مــن ٢٧ �ف
المحــىي بذلــك(                   

                   و 
هناك إمكانيات لتحليل العينات محلياً> 

                   و 
ة>  تم الحصول عى الموافقة المستن�ي

                   و 
يمكن الحفاظ عى سلسلة االأدلة > 

ي لن يتم استخدامها.
ي ال يمكن معالجتها، أو ال�ت

ال تقْم بجمع االأدلة ال�ت

. ويصف هذا الملحق االأنواع المختلفة من االأدلة  ات عى تحليل االأدلة الجنائية إل حد كب�ي ي الخطوة ٣، تختلف قدرات المخت�ب
كما جاء �ف

ف واالرشادات المتعلقة باالغتصاب وما يمكن قبوله  ي يمكن جمعها، كما ويوجز االإجراءات الرئيسية للقيام بذلك. وتختلف القوان�ي
عية الىت الرش

وتوكوالت والمصادر المحلية ذات  ي السياق السوري أن يّطلعوا عى ال�ب
ف �ف ف الصحي�ي كدليل من بلد الآخر ومن موقع الآخر. ويجب عى العامل�ي

الصلة.

ي ال يمكن معالجتها.
ال تقْم بجمع االأدلة الىت

؟ م�ت

ــة وآمنــة. كمــا يجــب الحصــول عــى موافقــة  ي ويجــب أن يتــم حفظهــا بطريقــة رسيّ ــاء الفحــص الطــىب ــة أثن ــة الجنائي ينبغــي جمــع االأدل
ة مــن الناجيــة قبــل جمــع االأدلــة. مســتن�ي

ي أمامهــا ومــا 
؛ فهــي بحاجــة إل فهــم دقيــق للخيــارات الــىت ي

وال يكفــي أن تســأل فقــط إذا مــا إذا كانــت الناجيــة تريــد القيــام بادعــاء قضــا�أ
عــي. ويمكنهــا عنــد فهمهــا الكامــل لهــذه االأمــور أن تقــرر مــا إذا كانــت ســتوّقع عــى اســتمارة الموافقــة. ينطــوي عليــه فحــص الطــب الرش

ح كل مــا تفعلــه ووضــح لهــا لمــاذا  قــم بإجــراء الفحــص بشــكل منتظــم وفقــاً الســتمارة المعاينــة والقصــة الريريــة )انظــر الملحــق ٥(. ارسش
تفعلــه. وينبغــي أال يتــم اظهــار االأدلــة الأي جهــة إال بعــد موافقــة الناجيــة )عندمــا تقــرر هــي متابعــة القضيــة جنائيــاً(.
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ي يمكن جمعها كدليل
العينات ال�ت

أدلــة عــى االأذيـّـات: يمكــن أن تشــكل الرضــوض الجســدية ورضــوض االأعضــاء التناســلية دليــالً عــى اســتخدام القــوة ولــذا يجــب • 
ي الخطــوة الضمنيــة: التوثيــق(.

توثيقهــا وتســجيلها عــى الصــور التوضيحيــة )أُنظــر الجــدول ١ �ف

مــكان جمــع •  ي اثبــات أنــه تــم اســتخدام القــوة البدنيــة. وإذا لــم يكــن باالإ
المالبــس: قــد تفيــد المالبــس الممزقــة أو الملطخــة �ف

ي حــال عــدم وجــود مالبــس بديلــة( فقــم بوصــف حالــة المالبــس.
المالبــس )مثــالً �ف

ي الشعر قد تعّزز قصة الناجية. • 
بة واالأوراق والعشب( عى المالبس أو الجسم أو �ف المواد االأجنبية )ال�ت

ي عــى مالبــس أو جســم الناجيــة. ويمكــن قــص أو نتــف بعضــاً مــن شــعر العانــة ورأس •  الشــعر: يمكــن العثــور عــى شــعر أجنــىب
الناجيــة للمقارنــة.

ج أو التجويــف الفمــوي بحســب الموضــع •  الحيوانــات المنويــة والســائل المنــوي: يمكــن أن تؤخــذ مســحة مــن المهبــل أو الــرش
 prostatic acid ي

ــتا�ت وس ف ال�ب ــفات�ي ــض الفوس ــل حم ــة لتحلي ــات المنوي ــن الحيوان ــث ع ــك للبح ــالج وذل ي ــه االإ ــم في ــذي ت ال
.phosphatase

ي موقــع االغتصــاب • 
 إن كان متوفــراً، يمكــن القيــام بتحليــل الحمــض النــووي DNA للمــواد الموجــودة عــى جســم الناجيــة أو �ف

ي أشــياء كالمالبــس والفــوط 
ي قــد تكــون مختلطــة بدمــاء أو نطــاف أو لعــاب المعتــدي أو أي مــواد عضويــة صــادرة عنــه )�ف

والــىت
ي الذكــري(، وكذلــك عــى مســحات مــن عالمــات العــّض وبقــع الســائل المنــوي وفتحــات الجســم 

الصحيــة والمناديــل والــوا�ت
ف حمضهــا النــووي  ي هــذه الحالــة ينبغــي أخــذ عينــة مــن دم الناجيــة لــ�ي يتــم تميــ�ي

رة وجــروح وخمشــات االأظافــر.  و�ف المتــ�ف
ي يتــم العثــور عليــه. عــن أي حمــض نــووي أجنــىب

ــار الســموم )عــى ســبيل المثــال إذا كان قــد تــم إعطــاء عقــار مــا •  يمكــن جمــع عينــات الــدم أو البــول مــن أجــل عمــل اختب
ــة(. للناجي

أنواع االأدلة

ي لكل من•  التوثيق الطىب

االإصابات> 

وجود الحيوانات المنوية )خالل أقل من ٧٢ ساعة(> 

حالة المالبس> 

المالبس• 

بة واالأوراق والعشب•  المواد االأجنبية مثل ال�ت

ــة •  ي يمكــن اســتخدامها لتحليــل الحمــض النــووي. عــى ســبيل المثــال الشــعر والســوائل )الحيوانــات المنوي
المــواد االأخــرى الــىت

هــا( والســائل المنــوي والــدم، وغ�ي

الدم أو البول• 

عي لوازم فحص الطب الرسش

مسحات معقمة وقماش لتجفيفها.• 

أوعية لعّينات البول والدم.• 

ورق أبيض نظيف ومغلفات وصندوق • 

مشط غ�ي مستخدم.• 
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ي )عى سبيل المثال نكاشة أسنان( لاللتقاط ما تم خدشه تحت االأظافر.•  عود خشىب

ائح زجاجية.•  محلول ملحي معقم وماء معقم ورسش

مالءة أو غطاء بديل للمريض.• 

ي تم أخذها كدليل.• 
مالبس احتياطية بدل تلك الىت

استمارات قانونية )إذا كانت متوفرة / مناسبة( والصور التوضيحية.• 

كيف يتم الكشف والفحص؟

تفّحص الجسم

صابات بأك�ب قدر ممكن من التفصيل )راجع الخطوة الضمنية: التوثيق(.•  قم بتوثيق جميع االإ

ــة عــى مالبســها أو جلدهــا •  ــا أجنبي ــع أي بقاي ــم بجم ــا، وق ــل أن تخلعه ــدة قب ضــاءة الجي ــة تحــت االإ ــس الناجي افحــص مالب
(. أطلــْب مــن الناجيــة خلــع مالبســها وهــي واقفــة عــى صحيفــة  ي بــة واالأوراق والعشــب والشــعر االأجنــىب أو شــعرها مثــل )ال�ت
ورقيــة لجمــع أي بقايــا قــد تقــع. وال تطلــب منهــا أن تتعــّرى بالكامــل، بــل قــم بفحــص النصــف العلــوي مــن جســدها أوالً ثــم 
، أو أعطهــا مــالءة لتغطيــة جســمها. قــْم بجمــع العنــارص الممزقــة والملطخــة مــن المالبــس فقــط إذا أمكــن  النصــف الســفىي

أن تعطيهــا مالبــس بديلــة.

ــدي •  ي يمكــن أن يكــون فيهــا لعــاب )حيــث قــام المعت
ــىت ــع االأماكــن ال ــووي مــن جمي ــل الحمــض الن ــات لتحلي قــم بجمــع عين

ي معقمــة ومرطبــة بقليــل مــن 
بالتقبيــل أو اللعــق أو العــض(، أو الســائل المنــوي عــى الجلــد باســتخدام مســحة ذات رأس قطــىف

المــاء المعقــم إذا كان الجلــد جافــاً.

 •. ي يمكن تمشيط شعر العانة للناجية للبحث عن وجود شعر أجنىب

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 �ف ــدث الق إذا ح

ف االأســنان  ف االأســنان، وبــ�ي ي الفراغــات بــ�ي
ي acid phosphatase. ضــْع مســحة جافــة �ف

ف الحمــ�ف النــووي وتحليــل الفوســفات�ي
ي هــذه المواقــع.

ــة الفــك الســفىي الأن الســائل المنــوي يميــل إل التجمــع �ف ولّث

شــارة إل ذلــك )عــى ســبيل المثــال إذا كان تــم تخديــر الناجّيــة •  خــْذ عينــة مــن الــدم و/ أو البــول الختبــار الســموم، إذا تمــت االإ
أو اعطاءهــا أي حبــوب(.

ج والعجان والفرج تفّحص فتحة الرسش

ج والعجان والفرج باستخدام مسحات ذات رؤوس قطنية  قْم بفحص وجمع عينات لتحليل الحمض النووي من الجلد حول فتحة الرش
ج والفرج. ي الرش

ومبللة بماء معقم، واستخدم مسحة مختلفة لكل موضع. بالنسبة لالأطفال، دائما قْم بفحص كل من فتحىت

فحص المهبل والمستقيم

يالج، افحص المهبل و/ أو المستقيم. يالج أو محاولة االإ بحسب موضع االإ
عي(.•  ليق االأخرى قد تتداخل مع تحليل الطب الرش ف ليق المنظار بمحلول ملحي أو مياه نظيفة )مواد ال�ت ف قم ب�ت

، قــْم بجمــع الســائل مــن الرتــج الخلفــي لفحــص الحيوانــات المنويــة. قــْم بوضــع قطــرة •  ي
باســتخدام مســحة ذات رأس قطــىف

يحــة، وإذا لــزم االأمــر مــع قطــرة مــن محلــول ملحــي )كميــة رطبــة( وافحصهــا تحــت  مــن الســائل الــذي تــم جمعــه عــى رسش
يحــة ثانيــة،  المجهــر بحثــاً عــن الحيوانــات المنويــة. الحــظ حركــة أي الحيوانــات المنويــة. وقــم بمســح بقايــا الســائل عــى رسش

ي مرحلــة الحقــة.
يحــة بالهــواء للمزيــد مــن الفحــص �ف ي الرش وقــم بتجفيــف جانــىب

ي حيوانــات منويــة مــن الرتــج الخلفــي لمــدة تصــل إىل خمســة أيــام 
ي المخــ�ب الجنــا�أ

ي يتــم فحصهــا �ف
يمكــن أن تُظهــُر العينــات الــ�ت

. تقريبــاً، ومــن فوهــة عنــق الرحــم cervical os لمــدة تصــل إىل حــواىلي 12 يومــاً بعــد االعتــداء الجنــسي
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خــْذ عينــات مــن الرتــج الخلفــي وقنــاة باطــن عنــق الرحــم لتحليــل الحمــض النــووي وذلــك باســتخدام مســحات ذات رؤوس • 
قطنيــة مختلفــة لــكل موضــع. قــم بتجفيفهــا عنــد درجــة حــرارة الغرفــة.

 •.acid phosphatase ي
ف الحم�ف اجمع عينات منفصلة من عنق الرحم والمهبل لتحليل الفوسفات�ي

شــارة إليــه، لفحــص الحيوانــات المنويــة ولفحــص الحمــض النــووي وللقيــام •  أُحصــل عــى عينــات مــن المســتقيم، إذا تمــت االإ
.acid phosphatase ي

ف الحمــ�ف بتحليــل الفوســفات�ي

ي ذلك حالة مالبسها. ويُشّكل 
ي يمكن أن تدعم قصة الناجية بما �ف

ي الىت يجب االحتفاظ بتسجيل خطي لجميع النتائج خالل الفحص الطىب
ي ويمكن أن يقدم كدليل )بعد موافقة الناجية( إذا انتقلت القضية إل المحكمة.

ي جزءاً من السجل القانو�ف ي الطىب
الرسم البيا�ف

الحفاظ عى سلسلة االأدلة

ي 
ي المحكمــة. وهــذا يعــىف

ي جميــع االأوقــات وذلــك بهــدف ضمــان أن تكــون هــذه االأدلــة مقبولــة �ف
مــن المهــم الحفــاظ عــى سلســلة االأدلــة �ف

ي أي 
ي حوزتــه �ف

أنــه يجــب جمــع االأدلــة وتســميتها وحفظهــا ونقلهــا بشــكل ســليم. ويجــب أن يتضمــن التوثيــق تواقيــع كل مــن كانــت االأدّلــة �ف
وقــت بــدءاً بالشــخص الــذي يجمعهــا وصــوالً إل الشــخص الــذي يوصلهــا لقاعــة المحكمــة وذلــك بهــدف تتّبــع مواقعهــا.

ات فيجب اتخاذ االحتياطات التالية: إن لم يكن ممكناً أخذ العينات فوراً إىل المخت�ب

ف تحليلهــا عنــد درجــة • 
ّ ي يتعــ�ي

هــا مــن االأشــياء الــىت يجــب أن يتــم تجفيــف جميــع الثيــاب والمالبــس والمســحات والشــاش وغ�ي
ي أكيــاس ورقيــة )وليــس بالســتيكية(. إذ يمكــن اختبــار عينــات الحمــض النــووي لســنوات عديــدة بعــد 

حــرارة الغرفــة وتعبأتهــا �ف
يطــة أن يتــم تجفيــف المــواد جيــداً. وقــوع الحــادث رسش

ي ثالجــة. اتبــع • 
اد لمــدة ٥ أيــام. وللحفــاظ عــى العينــات لمــدة أطــول ينبغــي حفظهــا �ف ي الــ�ب

يمكــن حفــظ عينــات الــدم والبــول �ف
. ارشــادات المختــ�ب المحىي

يجــب أن يتــم تســمية جميــع العينــات بشــكل واضــح باســتخدام رمــز تعريــف رّسي للناجيــة )وليــس اســم الناجيــة أو االأحــرف • 
ي حاويــة.

االأول مــن اســمها( والتاريــخ والوقــت ونــوع العينــة )مــا هــي، مــن أيــن تــم أخُذهــا( ووضعهــا �ف

غــالق، وأُكتــب الرمــز التعريفــي والتاريــخ ووقــع باالأحــرف االأول •  يــط الالصــق حــول مــكان االإ قــم بختــم الكيــس أو الحاويــة بالرش
يــط الالصــق. مــن اســمك عــى الرش

م المشــورة لهــا/ ي هــذه الحالــة، قــد�
عنــد المعاينــة قــد توافــق الناجيــة عــى أن يتــم جمــع االأدلــة ولكــن ليــس عــى اظهارهــا للســلطات. �ف

ت رأيهــا خــالل هــذه  هــا. فــإن غــ�ي ي المركــز الصحــي لمــدة شــهر واحــد، ومــن ثــم ســيتم تدم�ي
ي مــكان مقفــل وآمــن �ف

لــه بــأن االأدلــة ســتبقى �ف
ة، يمكنهــا ابــالغ الســلطات بمــكان وجــود االأدلــة.  الفــ�ت

ي المحكمة القانونية
بالغ عن النتائج الطبية �ف االإ

ــا  ــذي أجــرى له ــب مــن العامــل الصحــي ال ــد يُطل ــة للمحاكمــة فق ــم هــذه القضي ــة وتقدي ــة القانوني ــة بمتابعــة المالحق ــت الناجي ذا رغب
ي الواقــع فــإن نســبة قليلــة فقــط مــن الحــاالت تذهــب المحاكمــة. وقــد 

ي المحكمــة. و�ف
الفحــص بعــد الحــادث أن يقــدم تقريــراً عــن النتائــج �ف

ي للقيــام بذلــك. إال أن 
ف مــن الذهــاب إل المحكمــة أو يمكــن أن يشــعروا بأنــه ليــس لديهــم الوقــت الــكا�ف ف الصحيــ�ي يقلــق كثــ�ي مــن العاملــ�ي

. ف ي رعايــة الناجــ�ي
تقديــم هــذه االأدلــة هــو امتــداد لدورهــم �ف

ي إعــادة ذكــر النتائــج كمــا 
دالء بشــهادته كشــاهد عــى الحقائــق )وهــذا يعــىف ي معظــم البيئــات قــد يُطلــب مــن مقــدم الرعايــة الصحيــة االإ

�ف
قــام أو قامــت بتســجيلها(.

عداد شهادتك وللحصول عى معلومات حول الجوانب الهامة المتعلّقة بالقضية. اجتمع مع المدعي العام قبل جلسة المحكمة الإ
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ي قاعة المحكمة:
كن مهنياً وواثقاً بنفسك �ف

ارتدي مالبساً الئقة.• 

تكلْم بوضوح وببطء، وإذا كان ذلك مناسباً من الناحية الثقافية رّكز ب�ك عى الشخص الذي تتحدث إليه.• 

استخدم المصطلحات الطبّية الدقيقة.• 

مكان.•  قْم باالإجابة عى االأسئلة عى أكمل وجه وبصورة مهنية قدر االإ

ي هــي خــارج • 
إذا كنــت ال تعــرف االإجابــة عــى ســؤال مــا فقــْل ذلــك وال تختلــْق إجابــًة لــه، وال تـُـدِل بشــهادتك حــول المســائل الــىت

تك. ــاق خ�ب نط

ف معىف تلك االأسئلة.•  ي ال تفهمها، وال تحاول تخم�ي
أطلب توضيح االأسئلة الىت

بــالغ عنهــا. والأنــه مــن الصعــب أن نتذكــر  ي ســتقوم باالإ
وتُشــكل المالحظــات المدونــة أثنــاء المقابلــة والمعاينــة االأركان الرئيســية للنتائــج الــىت

جــراءات بتفصيــل �اف وبدقــة وبشــكل مقــروء. وري تســجيل جميــع البيانــات واالإ ي لــم تكتبهــا فإنــه مــن الــ�ف
االأشــياء الــىت
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الملحــق 8. بروتوكــوالت للوقايــة والعالج مــن االأمراض المنقولة جنســياً

ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لالأمراض المنقولة جنسياً للكبار )يمكن أن تستخدم أيضا 
بناء عى العالجات ال�ت

للوقاية(.

ي تســبب مــرض الســيالن( هــي مقاومــة 
يــا الــىت ي العديــد مــن البلــدان، النيريــة البنيــة Neisseria  gonorrhoeae )البكت�ي

مالحظــة: �ف
ــوالت  وتوك ــي ال�ب ــك، وماه ي منطقت

ــة �ف ــد المقاوم ــم تحدي ــد ت ــا إذا كان ق ــف م ــة. اكتش ــادات الحيوي ــن المض ــع م ــاق واس ــد ولنط للعدي
ي منطقتــك.

ــة جنســياً �ف ي تــم تكييفهــا لالأمــراض المنقول
ــة الــىت العالجيــة المحلي

ف فبروتوكوالت العالج جرعة البالغ�ي فالجرعة االأساسية للبالغ�ي الطريقة البديلة جرعات البالغ�ي

٤00 مــغ سيفيكســيم عــن طريــق الفــم كجرعــة السيالن و/أو الكالميديا
ف عــن طريــق الفــم،  وميســ�ي واحــدة و 1 غــرام أزي�ش

ــدة ــة واح كجرع

العضــل  طريــق  عــن  ياكســون  سيفي�ت مــغ   2٥0
 ٧ x ٤ x ف وميســ�ي كجرعــة واحــدة و ٥00 مــغ أري�ش

أيــام عــن طريــق الفــم

ــة الكالميديا للنساء الحوامل* ــم، كجرع ــق الف ــن طري ف ع ــ�ي وميس ــرام أزي�ش 1 غ
ــدة  واح

أو

ف عــن طريــق الفــم، ٣ مــرات  ٥00 مــغ أموكسيســيل�ي
يوميــاً لمــدة ٧ أيــام 

داء المشــعّرات أو التهــاب المهبــل 
الجرثومــي

ــة  ــم كجرع ــق الف ــن طري ــدازول ع وني ــرام مي�ت 2 غ
ــدة  واح

اســتخدم  الحمــل:  مــن  االأول  الثالثــة  االأشــهر 
)اعتياديــة( مهبليــة  بويضــة 

ونيــدازول x ٢ x ٧ أيــام عــن طريــق  ٥00 مــغ م�ت
ــم الف

ــر  ــل )انتظ ــن الحم ــة االأول م ــهر الثالث ــه: االأش تنبي
ــالج( ــة للع ــة الثاني ــهر الثالث لالأش

ف 2٫٤ مليــون وحــدة دوليــة عــن السفلس ف البنســيل�ي اثــ�ي ف ب�ف
ف كل حقنــة  طريــق العضــل، مقســمة إل حقنتــ�ي
) ف ــل�ي ــن البنس ــية م ــه: الحساس ــدة )تنبي ــة واح كجرع

ــة  ــم، كجرع ــق الف ــن طري ف ع ــ�ي وميس ــرام أزي�ش 2 غ
ــدة واح

ــة السفلس للنساء الحوامل ــم، كجرع ــق الف ــن طري ف ع ــ�ي وميس ــرام أزي�ش 2 غ
واحــدة )مالحظــة: هــذا المضــاد الحيــوي فعــال 

ــا( ــد الكالميدي ــاً ض أيض

ف عــن طريــق الفــم، ٤ مــرات  وميســ�ي ٥00 مــغ أيري�ش
المضــاد  هــذا  )مالحظــة:  يومــاً   ١٤ لمــدة  يوميــاً 

الحيــوي فعــال أيضــاً ضــد الكالميديــا(

ي المهبــل داء المبيضات
٥00 مــغ �لوتريمــازول، تحميلــة مهبليــة، ١ تحميلــة كجرعــة واحــدة، يتــم إدخالهــا بشــكل عميــق �ف

وقــت النــوم
ف يومياً عى الفرج x ٧ أيام ي حال العدوى الشديدة أضف: مرهم ميكونازول 2٪، يوضع مرت�ي

�ف

� ١ غرام  وميس�� � azithromycin يشمل أزي®�
©Ýج الوقاªإذا كان نظام الع benzathine benzylpenicillin � يل البنسل�� � � ب®� �اث�� * يمكن ا�ستغناء عن استعمال ب®�

.syphilis جرعة واحدة، والذي يعت®¬ فعا�ً ضد تفّرِخ الزهري �
�Æ عن طريق الفم
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ة لكل من هذه االأمراض. ة عالجية قص�ي قْم بإعطاء عالجات سهلة التناول ولف�ت

مثالً 

: ف ية لمرض السيالن والزهري والكالميديا للمرأة غ�ي الحامل، وليس لديها حساسية من البنسل�ي المعالجة الظن�
ف azithromycin ١ غرام عن طريق الفم•  وميس�ي السيفيكسيم cefixime ٤٠٠ ملغ عن طريق الفم+ أزي�ش

أو
 • benzathine benzylpenicillin ف يــل البنســل�ي ف ف ب�ف اث�ي ف ف ciprofloxacin ٥٠٠ ملــغ عــن طريــق الفــم + ب�ف وفلوكساســ�ي سي�ب

ف يوميــا لمــدة ٧ أيــام ف doxycycline ١٠٠ ملــغ عــن طريــق الفــم، مرتــ�ي ي العضــل + الدوكسيســيكل�ي
٢٫٤ مليــون وحــدة �ف

ونيدازول metronidazole عن طريق الفم.  اً، قْم بإضافة جرعة واحدة ٢ غرام من مي�ت إذا كان داء المشعرات trichomoniasis منترش

ف   ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لالأطفال والمراهق�ي
عالجات االأمراض المنقولة جنسيا ال�ت
) ي ّ

)يمكن أن تستخدم أيضاً للعالج الظ�ف

العالجالوزن أو العمرالمرض المنقول جنسياً

السيفيكسيم< ٤٥ كيلو غرام السيالن/الكالميديا
Cefixime٨ ملغ/ كيلو غرام من وزن الجسم عن طريق الفم، جرعة واحدة

و
ف وميس�ي االأذي�ش

Azithromycin٢٠ ملغ/ كيلو غرام عن طريق الفم، جرعة واحدة

أو

ياكسون السيف�ت
Ceftriaxone١٢٥ ملغ عن طريق العضل، جرعة واحدة

و

ف وميس�ي االأري�ش
Erythromycin

٥٠ ملغ/ كيلو غرام من وزن الجسم يوميا، عن طريق الفم )بحد 
أق� ٢ غرام(، وتنقسم ال ٤ جرعات، لمدة ٧ أيام

ف> ٤٥ كيلو غرام يعالج وفق بروتوكول البالغ�ي

الزهري
Syphilis* ف يل البنسل�ي ف ف ب�ف اث�ي ف ب�ف

٥٠٠٠٠ وحدة/ كيلو غرام عن طريق العضل )تصل إل حد أق� 
قدره ٢.٤ مليون وحدة(، جرعة واحدة 

ف الزهري للمريض الذي لديه حساسية للبنسل�ي
Syphilis, patient allergic to penicillin

ف ٥٠ ملغ/ كيلو غرام من وزن الجسم يومياً، عن طريق الفم )بحد أق� ٢ غرام(،  وميس�ي االري�ش
وتنقسم ال ٤ جرعات، لمدة ١٤ يوماً 

داء المشّعرات
Trichomoniasis ونيدازول< ١٢ سنة مي�ت

Metronidazole
٥ ملغ/ كيلو غرام من وزن الجسم عن طريق الفم، ٣ مرات يوميا 

لمدة ٧ أيام

وتوكول الكبار > ١٢ سنة العالج وفقاً ل�ب

 � وميســ�� ض يشــمل ا�©زي®� Ï®ج المفــªيمكــن ا�ســتغناء عنــه إذا كان نظــام العــ benzathine benzylpenicillin � يــل البنســل�� � � ب®� �اثــ�� * مªحظــة: ب®�
ــك. � بيئت

�Æ ــه ــة ل ــق مقاوم ــم توثي ــد ت ــن ق ــم يك ــا ل ــري، م ــد الزه ــال ض ــ®¬ فع ــو يعت azithromycin، فه
: ا�©مراض المنقولة جنسيا جنيف، منظمة الصحة العالمية، � دارة ال�يرية لتلبية لªحتياجات الخاصة للمراهق�� ãªبناء ع�: تفاصيل الممارسات ل)

(WHO/CAH 2002, WHO/HIV/AIDS 2002.03))
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ي بعــد التعــرض PEP لمرض 
الملحــق ٩. بروتوكــوالت العــالج الوقــا�أ

 HIV ية وس نقــص المناعــة البرسش فــ�ي
يــة HIV بعــد  وس نقــص المناعــة البرش ي بعــد التعــرض )PEP( المســتخدمة للوقايــة مــن فــ�ي

وتوكــوالت العــالج الوقــا�أ فيمــا يــىي أمثلــة ل�ب
ي موقعــك توفــ�ي العــالج 

ي قــد يكــون المريــض بحاجــة لهــا. إذا كان مــن غــ�ي الممكــن �ف
االغتصــاب. وال تشــمل هــذه االأمثلــة كل الرعايــة الــىت

ي أقــرب وقــت ممكــن )خــالل ٧٢ ســاعة( إل عيــادة يمكــن فيهــا تقديــم هــذه الخدمــة.
ي بعــد التعــرض PEP فينبغــي إحالــة الناجيــة �ف

الوقــا�أ

يــة  وس نقــص المناعــة البرش ي منــع انتقــال فــ�ي
ي بعــد التعــرض )PEP( �ف

ــاً أي بيانــات قاطعــة حــول فعاليــة العــالج الوقــا�أ ال يوجــد حالي
وس مــن االأم إل الطفــل  ي أو عنــد انتقــال الفــ�ي

ي بعــد التعــرض المهــىف
ي العــالج الوقــا�أ

بعــد االغتصــاب. ومــع ذلــك، وبحســب التجــارب �ف
ي غضــون ٤٨-٧٢ ســاعة مــن االغتصــاب( 

ي أقــرب وقــت ممكــن )ولكــن فقــط �ف
ي بعــد التعــرضPEP �ف

اء أن بــدء العــالج الوقــا�أ يعتقــد الخــ�ب
هــو أمــر مفيــد. 

 ،PEP ي بعــد التعــرض
ف عــى درايــة كافيــة لمــاذا ومــىت وكيــف يوصــف العــالج الوقــا�أ ي توفــ�ي الخدمــة، تأكــْد مــن أن الموظفــ�ي

قبــل أن تبــدأ �ف
ف بشــأن هــذه المســألة أو قــم بعمــل قائمــة بأســماء وعناويــن مقدمــي هــذه الخدمــات لالإحالــة.  وكيفيــة تقديــم المشــورة للناجــ�ي

ي ســوريا كان منخفضــاً قبــل االأزمــة، إال أن هــذا 
ف الســكان �ف يــة بــ�ي وس نقــص المناعــة البرش الحــْظ أنــه عــى الرغــم مــن أن معــدل انتشــار فــ�ي

ة. المعــدل ربمــا يكــون قــد تغــ�ي بســبب مجــيء أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم إل ســورية خــالل الســنوات االأخــ�ي

(PEP) ي بعد
ية - العالج الوقا�أ وس نقص المناعة البرش امنع انتقال ف�ي

إذا كان الحادث <٧2 ساعة> 

ية>  وس نقص المناعة البرش قّيم خطر انتقال ف�ي

 <Lamivudine (3TC) الميفودين + Tenofovir (TDF) النظام العالجي: تينوفوف�ي

باالضافة ال اتانازاف�ي / ريتوناف�ي ٣٠٠ Atazanavir / Ritonavir (ATV/R) ملغم + ٣٠٠ ملغم
٣٠٠ ملغم / ١٠٠ ملغم

أو 
 (LPV/r) ريتوناف�ي/ ضافة إل ألوبيناف�ي تينوفوف�ي (TDF)  ٣٠٠ مغ + الميفودين (3TC) ٣٠٠ مغ حبة كل يوم باالإ

ف يومياً ف مرت�ي ٢٠٠مغ/٥٠ مغ حبت�ي
يتم وصفة لمدة ٢٨ يوماً> 

يــة بعــد ٦ أشــهر  وس نقــص المناعــة البرش ف الحصــول عــى نتيجــة ســلبية الختبــار فــ�ي ي الذكــري لحــ�ي
ينبغــي تشــجيع اســتخدام الــوا�ت

ي الزيــارة االأول(. 
ي بعــد التعــرض PEP وكانــت نتيجــة اختبــاره ســلبية �ف

مــن الحــادث )لمــن أخــذ العــالج الوقــا�أ

antiretroviral وسات النسخ العكسي ف من االأدوية المضادة لف�ي ف اثن�ي وسائل الوقاية بعد التعرض باستخدام نوع�ي

النظام العالجي

ي اليوم لمدة ٢٨ يوماً.• 
ف �ف ، تؤخذ مرت�ي وسات النسخ العك�ي ي من عقارين مضادين لف�ي

يتكون هذا العالج الوقا�أ

هــذه العقاقــ�ي هــي تينفوفــ�ي Tenofovir (TDF or AZT) والموفيديــن Lamuvidine (3CT). وتتوفــر هــذه االأدويــة • 
ي قــرص واحــد.

مجتمعــة �ف

ــة •  ــارة االأول، مــع االأدوي ي الزي
ي بعــد التعــرض PEP �ف

ــة تكفــي الأســبوع واحــد مــن العــالج الوقــا�أ ــات كمي يمكــن إعطــاء الناجي
ي يجــب أن تكــون 

ــىت ــارة المتابعــة االأول وال ــد زي ــة لمــدة ٣ أســابيع أخــرى عن ــات كمي االأخــرى؛ وبعدهــا تقــوم بإعطــاء الناجي
ي ال يمكنهــّن العــودة لزيــارة المتابعــة االأوىل )الأســباب 

بعــد الزيــارة االأول بأســبوع. ينبغــي أن يتــم إعطــاء الناجيــات اللــوا�ت
ــارة االأوىل. ي الزي

ــة �ف هــا( الجرعــات الكامل ــة أو غ�ي اقتصادي

ي نفــس اليــوم الــذي يتــم فيــه اســتخدام وســائل منــع الحمــل • 
ي بعــد التعــرض PEP �ف

عطــاء العــالج الوقــا�أ ال توجــد موانــع الإ
ف الجرعــات وإذا أمكــن أن تؤخــذ مــع الطعــام  ي لالأمــراض المنقولــة جنســياً، إال أنــه يجــب المباعــدة بــ�ي

ي والعــالج الوقــا�أ
االســعا�ف

للحــد مــن االآثــار الجانبيــة مثــل الغثيــان.
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ي بعــد التعــرض PEP، ويجــب أن يوصــف للنســاء الحوامــل بنفــس الطريقــة • 
ــاول العــالج الوقــا�أ ال يشــكل الحمــل مانعــاً لتن

ي لــم يمــض عــى حملهــن ١٢ أســبوعاً بــأن االآثــار 
ي يوصــف بهــا للنســاء غــ�ي الحوامــل. ويجــب أن يتــم اعــالم النســاء اللــوا�ت

الــىت
ف غــ�ي معروفــة. )تأّكــْد مــن إحالــة النســاء الحوامــل للحصــول عــى رعايــة مــا قبــل الــوالدة(. المحتملــة للــدواء عــى الجنــ�ي

ي تــم اكتشــاف اصابتهــن • 
ي بعــد التعــرض PEP للناجيــات المعلــوم اصابتهــم أو اللــوا�ت

ينبغــي أال يتــم إعطــاء العــالج الوقــا�أ
ــدة  ــاك فائ ــس هن ــه لي را، إال أن ــل أن يلحــق العــالج بهــم رصف ــ�ي المحتم ــن غ ــه م ــع أن ــة. وم ي ــة البرش ــص المناع وس نق ــ�ي بف
ــج خاصــة باالأشــخاص  ــم احالتهــم إل برام ــن ث ــم المشــورة لهــؤالء بشــكل مناســب وم ــم تقدي ــك. يجــب أن يت متوقعــة كذل

ــة.  ــة ومعالجــة العــدوى االنتهازي ــة التكميلي ــل التغذي ــدز، مث ي ــة/ االإ ي ــة البرش وس نقــص المناع ــ�ي ف بف ــ�ي المصاب

ي ذلك النساء الحوامل والمرضعات
اليافعون بوزن > ٣٥ كيلوغرام والكبار، بما �ف

المدة 28 يومالجرعةالجرعة/حبةنوع الدواء

)TDF+3TC( تينوفوف�ي + الميفودين

+
 )ATV/r( ريتوناف�ي / اتازاناف�ي

300 ملغم + 300ملغم

300 ملغم/100ملغم

حبة واحدة يوميا

حبة واحدة يوميا

30 حبة

30 حبة

أو

)TDF+3TC( تينوفوف�ي + الميفودين

+
)LPV/R( ريتوناف�ي/ لوبيناف�ي

300 ملغم + 300ملغم

 200 ملغم/50 ملغم

حبة يوميا

ف يوميا ف مرت�ي حبت�ي

30 حبة

120 حبة

االأطفال

زيدوفودين+الميفودين 

مع

)LPV/r( /ريتوناف�ي لوبيناف�ي

الكمية ٢٨ يوم
60ملغ )AZT(+30ملغ )3TC(العمرالوزن)كغم(

100/25 ملغ
)يجب ابتالع الحبة كاملة ال يجب كرها 

أو حلها بواسطة سائل(

مساءاصباحا مساءاصباحا

60 + 0 حبة11< 6 اشهر< 5.9 

90+ 0 حبة61.51.5 اشهر- 1 سنة6 - 9.9

120 + 90 حبة12221 - 3 سنة10- 13.9

150 + 120 حبة32.52.522 - 6 سنة14 - 19.9

180 + 120 حبة63322 - 9 سنة20 - 24.9

240 + 180 حبة94433 - 14 سنة25 - 34.9

� الــوكا�ت للحقائــب الصحية  ح ب�� Ï®منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج التهــاب الكبــد العالمــي. المقــ �
�Æ وس نقــص المناعــة المكتســبة * المصــدر: فــورد، ن قســم فــ®�

(٢٠١٥) ا�ãسعافية 

اال�ثار الجانبية
 TDF /  عند ما يصل إل ٥٠٪ من االأشخاص الذين يتناولون تبنوفوف�ي والالميفودين gastrointestinal تحدث آثار جانبية معدية معوية

ف عى تناول العالج كامالً. 3TC، ولكنها طفيفة نسبياً. وستساعد المشورة المناسبة المصاب�ي

الفحص والمشورة
 zidovudine ي مع تعداد الدم الكامل وأنزيمات الكبد للمر�ف الذين يتناولون الزيدوفودين

ال يو� بالقيام بفحص الدم الروتيىف
والالميفودين lamivudine. ينبغي إجراء اختبارات الدم فقط إذا أشارت الحالة الريرية للناجية إل ذلك.
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وس نقص  وطاً بموافقة الشخص عى إجراء اختبار ف�ي ي بعد التعرض PEP مرسش
يجب أال يكون إعطاء العالج الوقا�أ

ية. المناعة البرسش

ــن  ــات ع ــك معلوم ــة )ويشــمل ذل ي ــة البرش وس نقــص المناع ــ�ي ــي لف ف عــى المشــورة والفحــص الطوع ــع الناجــ�ي ينبغــي أن يحصــل جمي
ــار  ــام باختب ــل الســلوك الخطــر(. والقي ــار وخطــط تقلي ــار وبعــد االختب ــل االختب ــدز، والمشــورة قب ي ــة/ االإ ي وس نقــص المناعــة البرش فــ�ي
شــارة إليــه  ي حــال تمــت االإ

ي بعــد التعــرض PEP �ف
يــة ليــس إلزاميــاً للناجيــة. وينبغــي إعطــاء العــالج الوقــا�أ وس نقــص المناعــة البرش فــ�ي

وس نقــص  ــار فــ�ي ــام باختب ــم يتمكــن الناجــون مــن القي ــو ل ــة حــىت ل ي وس نقــص المناعــة البرش ف غــ�ي المعروفــة اصابتهــم بفــ�ي للناجــ�ي
راً عنــد االأشــخاص  ي بعــد التعــرض PEP رصف

ي الخضــوع لــه. وليــس متوقعــا يســبب العــالج الوقــا�أ
يــة أو حــىت إن لــم يرغبــوا �ف المناعــة البرش

ف بــه بالفعــل. ي حــال كانــوا مصابــ�ي
ي �ف وس نقــص المناعــة البــرش المجهولــة اصابتهــم بفــ�ي

يــة صعبــاً للغايــة مــع الشــخص الــذي تعــرض مؤخــراً لمحنــة االعتــداء  وس نقــص المناعــة البرش قــد يكــون تقديــم االستشــارة الختبــار فــ�ي
وس نقــص المناعــة  ــار فــ�ي ــام باختب ــة للقي ــد ال يكــون الناجــي مســتعداً لتحمــل ضغــوٍط نفســية إضافي ــك ق / االغتصــاب. ولذل الجنــ�ي
ي بعــد التعــرض PEP ويمكــن طــرح 

ي العــالج الوقــا�أ
يــة وتلقــي النتيجــة. فــإذا لــم يــرد الناجــي الخضــوع للفحــص فــوراً يمكــن البــدء �ف البرش

يــة مــرة أخــرى أثنــاء زيــارة المتابعــة االأول بعــد أســبوع. وس نقــص المناعــة البرش فكــرة اختبــار فــ�ي

:PEPي بعد التعرض
يجب توضيح النقاط التالية عند تقديم المشورة للناجية حول العالج الوقا�أ

يــة أثنــاء االغتصــاب، ولكــن الخطــر موجــود )خاصــة •  وس نقــص المناعــة البرش ليــس معروفــاً بالضبــط مســتوى خطــر انتقــال فــ�ي
يــة مرتفعــاً(. وس نقــص المناعــة البرش ي يكــون فيهــا معــدل انتشــار فــ�ي

ي االأماكــن الــىت
�ف

وســات التقهقريــة •  يــة قبــل البــدء بمضــادات الف�ي وس نقــص المناعــة البرش مــن االأفضــل أن تعــرف حالــة إصابــة الناجيــة بفــ�ي
لــ�ي تقــدم لــه او لهــا أفضــل توصيــة ممكنــة.

ية. وبحســب •  وس نقــص المناعــة البرش ي اختيــار مــا إذا كانــت تريــد أو ال تريــد الخضــوع فــوراً الختبــار فــ�ي
الناجيــة )الناجــي( حــرة �ف

رغبتهــا فإنــه يمكــن تأخــ�ي القــرار حــىت زيــارة المتابعــة االأول بعد أســبوع. 

ي منــع التحويــل المصــىي seroconversion بعــد االغتصــاب غــ�ي معروفــة، • 
ي بعــد التعــرض PEP �ف

إن فعاليــة العــالج الوقــا�أ
ي 

ي بعــد التعــرض المهــىف
ولكــن هنــاك أدلــة مــن االأبحــاث المتعلّقــة بمنــع انتقــال العــدوى مــن االأم إل الطفــل والعــالج الوقــا�أ

وس نقــص  ي الحــد مــن خطــر انتقــال فــ�ي
ي بعــد التعــرّض PEP فّعالــة �ف

تشــ�ي إل أنــه مــن المرجــح جــداً أن يكــون العــالج الوقــا�أ
يــة بعــد االغتصــاب. المناعــة البرش

ي حال تفويت الجرعة:• 
قدم المعلومات حول ما يجب القيام به �ف

إذا حدث ذلك خالل أقل من ٦ ساعات: تأخذ الجرعة> 

اذا كان التاخ�ي اك�ش من ٦ ساعات، يرجى القيام باستشارة طبية لتقرير افضل طريقة عالجية. > 

ــزا •  نفلون ــة، مثــل الشــعور بالتعــب والغثيــان والــم راس واالأعــراض الشــبيهة بأعــراض االإ ــار الجانبيــة الشــائعة لالأدوي ح االآث ارسش
واكــ�ش مــن ذلــك، أتازنوفــ�ي قــد يســبب يرقــان. ليــس بســبب التهــاب الكبــد و يمكنــك اســتكمال الــدواء. أكــد لهــا أن هــذه االآثــار 
راً عــى المــدى الطويــل. ويمكــن تخفيــف معظــم االآثــار الجانبيــة عــن طريــق المســكنات العاديــة  الجانبيــة مؤقتــة وال تســبب رصف

مثــل الباراســيتامول.

ي يجب أن يتم تعديلها بحسب السياق وترجمتها إل اللغة المحلية.• 
ة معلومات المريض والىت وّفْر للناجي نرش

ي الخاص بك؟ ي المرفق الط�ب
ي بعد التعرض PEP �ف

ماذا لو لم يكن لديك العالج الوقا�أ

ف قبل وصولهم•  اعرف إل أين يمكنك أن تحيل الناج�ي

ي عيادتك:• 
ي بعد التعرض PEP �ف

طالب بتوف�ي العالج الوقا�أ

ي غضون ٧٢ ساعة بعد االغتصاب> 
ي أقرب وقت ممكن �ف

لتوف�ي الجرعة االأول �ف

للحد من تنقالت الناجيات وتقليل وقت االنتظار عند االإحالة> 

ي الحاالت شديدة الخطورة.> 
لكونها ذات كلفة مجدية �ف
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ي
الملحق 10. بروتوكوالت لمنع الحمل االسعا�ف

ي
حبوب منع الحمل االسعا�ف

النظام العالجي

ي يمكن استخدامها:
ي الىت

هناك نوعان من أنظمة حبوب منع الحمل االسعا�ف

ي جرعــة واحــدة )هــذا هــو النظــام . ١
يل �ف يل وحــده levonorgestrel-only: ١٫٥ ملــغ مــن الليفونورجيســ�ت نظــام الليفونورجيســ�ت

المــو� بــه، فهــو أكــ�ش فعاليــة ولــه آثــار جانبيــة أقــل(

 أو

ف مــن ١٠٠ . ٢ ي Yuzpe: جرعتــ�ي ون estrogen-progestogen  ويســمی نظــام يــوز�ب وجســ�ت ف – ال�ب وج�ي ف االأســ�ت نظــام الجمــع بــ�ي
يل levonorgestrel ويجــب أن يفصــل  ضافــة إل ٠٫٥ ملــغ مــن الليفونورجيســ�ت اديول ethinylestradiol باالإ ميكروغــرام إثينيليســ�ت

ف كل جرعــة ١٢ ســاعة. بــ�ي

ي أقــرب وقــت ممكــن بعــد االغتصــاب وذلــك الأن االأبحــاث أظهــرت أن فعاليتهمــا 
ف أعــاله �ف يجــب أن يبــدأ العــالج باســتخدام أي مــن النظامــ�ي

ي 
ــا يســتمران �ف ي غضــون ٧٢ ســاعة بعــد االغتصــاب، كم

ــم اســتخدامهما �ف ي حــال ت
ف �ف ــ�ي ف فعال تنخفــض مــع مــرور الوقــت. وكال النظامــ�ي

ف ٧٢ ســاعة و١٢٠ ســاعة )٥ أيــام( بعــد االغتصــاب، ولــم يتــم التحقــق مــن الفعاليــة  فعاليتهمــا، ولكــن بشــكل أقــل، إذا تــم اســتخدامهما بــ�ي
عنــد التأخــر أكــ�ش مــن ٥ أيــام.

ي أقــرب وقــت 
يل �ف ي جرعــة واحــدة ١٫٥ ملــغ مــن الليفونورجيســ�ت

يل فقــط levonorgestrel-only �ف يمكــن تنــاول نظــام الليفونورجيســ�ت
ي زمــن ال يتجــاوز ١٢٠ ســاعة بعــد االغتصــاب. وينبغــي تنــاول الجرعــة االأول مــن النظــام الــذي 

ي الحالــة المثاليــة يجــب أخــذه �ف
مناســب، و�ف

ي زمــن ال يتجــاوز ١٢٠ ســاعة بعــد 
ي أقــرب وقــت مناســب ولكــن �ف

ون estrogen-progestogen �ف وجســ�ت ف – ال�ب وج�ي ف االأســ�ت يجمــع بــ�ي
االغتصــاب وجرعــة ثانيــة بعــد ١٢ ســاعة.

ي عــدد محــدود مــن البلــدان 
ي حــاالت الطــوارئ ولكــن لــم يتــم تســجيلها إال �ف

ي �ف
هنــاك منتجــات تــم تعبئتهــا خصيصــاً لمنــع الحمــل االســعا�ف

ي فيمكــن منــع الحمــل باســتخدام حبــوب منــع الحمــل العاديــة الفمويــة  ي مركــزك الطــىب
حــىت االآن. فــإذا كانــت هــذه الحبــوب غــ�ي متوفــرة �ف

ي تتوفــر لتنظيــم االأرسة )أُنظــر الجــدول أدنــاه للحصــول عــى التوجيــه(.
والــىت

النظام العالجي
مكونات حبوب منع الحمل *

)لكل جرعة(
الجرعة االأوىل

)عدد االأقراص(

الجرعة الثانية،
بعد 12 ساعة
 )عدد أقراص(

يل فقط الليفونوجيس�ت
Levonorgestrel only

٧٥٠٢٠ ميكروغرام

٣٠٥٠٠ ميكروغرام

٣٧.٥٤٠٠ ميكروغرام

ف  ف النظام�ي ٥٠ ميكروغرام من EE + ٢٥٠ ميكروغرام من LNGالجمع ب�ي
أو 

NG ٥٠٠ ميكروغرام من + EE ٣٠ ميكروغرام من
٢٢

LNG ١٥٠ ميكروغرام من + EE ٣٠ ميكروغرام من
أو

 EE ٣٠ ميكروغرام من
٤٤

يل Ï®نورجيس : NG = norgestrel ،يل Ï®ليفونوجيس : LNG = levonorgestrel ،اديول Ï®إثينيليس : EE = ethinylestradiol *
، المبادئ التوجيهية الطبية وتقديم الخدمات، الطبعة الثانية واشــنطن، ٢٠٠٤)) �

�Æحبوب منع الحمل ا�ســعا : �
�Æمقتبس من كتاب (التجمع من أجل منع الحمل ا�ســعا)
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اال�ثار الجانبية
ف  وج�ي ف االســ�ت يل levonorgestrel يتســبب بالغثيــان والقــيء بصــورة أقــل بكثــ�ي مــن نظــام الجمــع بــ�ي ف أن نظــام الليفونورجيســ�ت تبــ�ي

 .) ي ون )نظــام يــوز�ب وجســ�ت – ال�ب

ف من تناول الجرعة، كّرر الجرعة.•  ي غضون ساعت�ي
ي حالة حدوث القيء �ف

�ف

ي عن طريق المهبل.• 
ي حاالت القيء الشديد يمكن اعطاء وسائل منع الحمل االسعا�ف

�ف

الفحص والمشورة
ي 

يمكــن أن يوفــر اختبــار الحمــل معلومــات هامــة جــداً، ولكــن ينبغــي أال يتــم تأخــ�ي أو حرمــان الناجيــة مــن حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف
ي حــال كانــت الناجيــة ال ترغــب بالقيــام باالختبــار.

ي حــال لــم يتوفــر االختبــار أو �ف
�ف

ي الذكري لتبدأ باستخدامه فوراً عند أي ممارسة جنس الحقة. 
ال تنَس أن تقدم لها الوا�ت

ــ�ب )كاالإجهــاض  ــوالدة الأنهــن يواجهــن مخاطــر أك ــة الســابقة لل ي تعرضــن لالغتصــاب إل الرعاي
ــال�ت ــع النســاء الحوامــل ال ــة جمي قــم بإحال
ــدم(. ــوالدة المبكــرة وارتفــاع ضغــط ال وال

ي قــد تحــدث ومــا هــو تأثــ�ي حبــوب منــع الحمــل 
قــدم المشــورة للناجيــة حــول كيفيــة تنــاول حبــوب منــع الحمــل ومــا االآثــار الجانبيــة الــىت

ي تتــم بعــد 
ي ال تمنــع الحمــل الــذي قــد يحــدث مــن الممارســات الجنســية الــىت

ة طمثهــا المقبلــة. حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف عــى فــ�ت
ي المســتقبل.

اســتخدامها، فهــي ليســت وســيلة لتنظيــم االأرسة عــى المــدى الطويــل ولــن تمنــع الحمــل �ف

ا مــن أن حبــوب منــع الحمــل قــد ال تعمــل. إذا أّدت الحبــوب وظيفتهــا، فســوف يحــدث الطمــث  وّضــح للناجيــة أن هنــاك خطــرا صغــ�ي
ي غضــون أســبوع بعــد الموعــد 

ي الوقــت المعتــاد. قــد يكــون أبكــر مــن المعتــاد بأســبوع، أو قــد يتأخــر لبضعــة أيــام. فــإذا لــم تحــض �ف
�ف

ــد الحمــل.  ــة تأك ي حال
ــارات المتاحــة �ف ــار حمــل ولمناقشــة الخي ي الإجــراء اختب ــز الطــىب ــا الشــهرية فينبغــي أن تعــود للمرك ــاد لدورته المعت

شــجعها عــى العــودة لزيــارة المتابعــة.

ــه ال داعــي  يل levonorgestrel وأن ــد اســتخدام الليفونورجيســ�ت فف المهبــىي الطفيــف هــو أمــر شــائع عن ــ�ف ــع أو ال ح لهــا أن الَتْبِقْي ارسش
ف الطمــث الطبيعــي. للقلــق، وأنهــا ينبغــي لهــا أال تخلــط بينــه وبــ�ي

ي حالة وجود الحمل المؤكد.
ي فعالة �ف

تحذير. لن تكون حبوب منع الحمل االسعا�ف

ي عندمــا تكــون حالــة الحمــل غــ�ي معروفــة واختبــارات الحمــل غــ�ي متوفــرة، إذ ال يوجــد 
يمكــن إعطــاء حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

أي دليــل يشــ�ي إل أن حبــوب منــع الحمــل يمكــن أن تــ�ف المــرأة أو تــؤذي الحمــل الموجــود مســبقاً. كمــا ال توجــد موانــع طبيــة أخــرى 
. ي

الســتخدام حبــوب منــع الحمــل االســعا�ف

ي
استخدام اللولب النحا�ي الرحمي كوسيلة لمنع الحمل االسعا�ف

ي غضون هذه الدورة الشهرية(، 
ي غضون ٥ أيام بعد االغتصاب )وإذا لم يكن هناك اتصال جن�ي سابق دون وقاية �ف

ت الناجية �ف إذا ح�ف
ي حيث سيمنع أك�ش من ٩٩٪ من حاالت الحمل الالحقة المتوقعة.

فإن ادخال اللولب النحا�ي هي وسيلة فّعالة لمنع الحمل االسعا�ف

. ينبغي أن يتم تقديم المشورة للمرأة حول هذه الخدمة وذلك للوصول إل قرار مستن�ي

 . ف الحصول عى نتيجة اختبار حمل ســلبية قبل ادخال اللولب النحا�ي ال يوجد موانع الســتخدام اللولب إال وجود حمل مســبق وقائم. وبالتالي يتع�ي

يجب أن يتم تقديم المشورة عن اللولب النحا�ي وادخاله من قبل عامل رعاية مؤهل.

ي الملحق ٨.
، تأكد من إعطاء العالج الكامل لالأمراض المنقولة جنسياً عى النحو المو� به �ف إذا تم إدخال اللولب النحا�ي

ي المستقبل.
ي وقت الدورة الشهرية التالية للمرأة، كما يمكن تركه لمنع الحمل �ف

يمكن إزالة اللولب النحا�ي �ف
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الملحق 11. الشهادات الطبية لالأطفال

ف من االغتصاب - لالأطفال نموذج: شهادة طبية - للناج�ي

ي مكان مقفل وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ف

أُقر أنا، الموقع أدناه: )االسم والكنية( 

المسّمی الوظيفي: )اذكر عملك( 

ي هذا التاريخ والوقت: )اليوم والشهر والسنة والوقت( 
�ف

 ) ي
ي قمت بمعاينة بناء عى طلب: )اسم االأب أو االأم أو الممثل القانو�ف

أؤكد بأن�ف

الطفل: )االسم والكنية( 

المولود بتاريخ: )اليوم والشهر والسنة( 

العنوان: )عنوان الوالدين الحالي أو مكان إقامة الطفل( 

مكان حاول كتابة ما قاله الطفل حرفياً( أثناء المقابلة، قال ىلي الطفل )قدر االإ

، أثناء المقابلة، )أُذكر اسم الشخص المرافق للطفل( قال لي

تظهر العالمات التالية عى الطفل:

ها( ، وغ�ي المعاينة العامة: )سلوك الطفل: منهار، منفعل، هادئ، خائف، صامت، يب�ي
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م وصفاً مفصالً لالأذيّات، اذكر موضعها، وحجمها، وشّدتها وهل هي سابقة أم حديثة(  الفحص الجسدي: )قد�

فحص االأعضاء التناسلية: )عالمات فض البكارة الموجودة مسبقاً أو الحديثة، الكدمات، التمزقات، وما إل ذلك(

جي: الفحص الرسش

ي أجريت والعينات المأخوذة:
الفحوصات االأخرى ال�ت

/ اغتصاب. �Ôجب أ� يؤدي غياب ا�©ذّيات إ� ا�ستنتاج بأنه لم يحدث أي اعتداء جن

ي هذا اليوم وُسّلمت إىل 
تم إعداد الشهادة �ف

( كدليل اثبات. ي
)اسم الوالد\ة أو ممثل قانو�ف

توقيع الطبيب الرسيري
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ف  الملحق 11. الشهادات الطبية للبالغ�ي

ف ف من االغتصاب - للبالغ�ي نموذج: شهادة طبية - للناج�ي

ي مكان مقفل وآمن(
)ّ�ية – تحفظ �ف

أُقر أنا، الموقع أدناه: )االسم والكنية( 

المسّمی الوظيفي: )اذكر عملك( 

ي هذا التاريخ والوقت: )اليوم والشهر والسنة والوقت( 
�ف

 :) ي
ي قمت بمعاينة بناء عى طلب: )اسم االأب أو االأم أو الممثل القانو�ف

أؤكد بأن�ف

الطفل: )االسم والكنية( 

المولود بتاريخ: )اليوم والشهر والسنة( 

العنوان: )عنوان الوالدين الحالي أو مكان إقامة الطفل( 

ي )اليوم والشهر والسنة والوقت(
قال)ت( ىلي الناجي)ة( بأنه \ بأنها تعرض)ت( الغتصاب �ف

ي الموقع، )اذكر المكان الذي حدثت فيه الواقعة(
�ف

من قبل، )معتدي معروف أو غ�ي معروف(

عى السيد)ة(   تظهر العالمات التالية: 

ها( ، وغ�ي المعاينة العامة: )سلوك الناجي)ة(: منهار، منفعل، هادئ، خائف، صامت، يب�ي
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م وصفاً مفصالً لالأذيّات، اذكر موضعها، وحجمها، وشّدتها وهل هي سابقة أم حديثة(  الفحص الجسدي: )قد�

فحص االأعضاء التناسلية: )عالمات فض البكارة الموجودة مسبقاً أو الحديثة، الكدمات، التمزقات، وما إل ذلك(

جي: الفحص الرسش

ي أجريت والعينات المأخوذة:
الفحوصات االأخرى ال�ت

تقييم خطر الحمل: 

/ اغتصاب. �Ôيجب أ� يؤدي غياب ا�©ذّيات إ� ا�ستنتاج بأنه لم يحدث أي اعتداء جن

ي هذا اليوم وتم تسليمها لصاحب العالقة كدليل اثبات. 
تم إعداد الشهادة �ف

توقيع الطبيب الرسيري
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الملحق 12. اتفاقية حقوق الطفل
ي اتفاقية حقوق الطفل 26

ملخص عن الحقوق المنصوص عليها �ف

ة مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك  المــادة 1 )تعريــف الطفــل(: تعــرّف االتفاقيــة «الطفــل» بأنــه أي إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عــرش
ي تحــدد ســن 

ي بلــده. وقــد شــّجعت لجنــة حقــوق الطفــل، وهــي الهيئــة المراِقبــة لالتفاقيــة، الــدول الــىت
بموجــب القانــون المنطبــق عليــه �ف

ي ذلــك وزيــادة مســتوى الحمايــة لجميــع االأطفــال دون ســن ١٨ عامــاً. 
الرشــد بأقــل مــن ١٨ ســنة عــى إعــادة النظــر �ف

 
(: تنطبــق االتفاقيــة عــى جميــع االأطفــال بغــض النظــر عــن عرقهــم أو دينهــم أو قدراتهــم، وبغــض النظــر عمــا  ف المــادة 2 )عــدم التميــ�ي
ي يتحدثونهــا، 

ي أتــوا منهــا. كمــا ال يهــم أيــن يعيــش االأطفــال ومــا هــي اللغــة الــىت
يعتقــدون أو يقولــون، وبغــض النظــر عــن نــوع االأرسة الــىت

وال يهــم مــا الــذي يفعلــه آباؤهــم، وســواء كانــوا بنينــاً أو بنــات، ومــا هــي ثقافتهــم، وســواء كان لديهــم إعاقــة، وســواًء كانــوا فقــراء أم 
أغنيــاء. فينبغــي أال يُعامــل أي طفــل بطريقــة غــ�ي عادلــة عــى أي أســاس.

ي قــد 
المــادة ٣ )المصالــح الفضــى للطفــل(: يجــب أن تكــون مصالــح االأطفــال الفضــى مركــز االهتمــام الرئيــ�ي عنــد اتخــاذ القــرارات الــىت

ف أن يقومــوا بأفضــل مــا يخــدم مصلحــة االأطفــال. وعندمــا يقــوم البالغــون باتخــاذ القــرارات يجــب  تؤثــر عليهــم. يجــب عــى جميــع البالغــ�ي
. ف انيــات والسياســات والقوانــ�ي ف عليهــم أن يفكــروا بتأثــ�ي قراراتهــم عــى االأطفــال. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــى صنــاّع الم�ي

ام حقــوق االأطفــال وحمايتهــا  المــادة ٤ )حمايــة الحقــوق(: تقــع عــى الحكومــات مســؤولية اتخــاذ جميــع االأنظمــة الممكنــة لضمــان احــ�ت
ــم  ــن تقيي ــال وهــذا يتضم ــة باالأطف ــا المتعلق ــق عــى مراجعــة قوانينه ــا تواف ــة، فإنه ــدول عــى االتفاقي ــادق ال ــا تُص ــا. وعندم ــاء به والوف
فم بعدهــا الحكومــات  خدماتهــا االجتماعيــة والنظــم التعليميــة القانونيــة والصحّيــة فضــالً عــن مســتويات التمويــل لهــذه الخدمــات. وتلــ�ت
ــى  ــب ع ــي. ويج ــذه النواح ي ه

ــة �ف ــا االتفاقي ي وضعته
ــىت ــ�ي ال ــن المعاي ــد االأد�ف م ــق الح ــان تحقي ــة لضم ــوات الالزم ــع الخط ــاذ جمي باتخ

ي بعــض 
ي تمّكــن االأطفــال مــن النمــو وتحقيــق إمكاناتهــم. و�ف

الحكومــات أن تســاعد االأرس عــى حمايــة حقــوق الطفــل وأن توفــر البيئــة الــىت
يعيــة بــل إنهــا تتــم  ات الترش ف القائمــة أو وضــع أخــرى جديــدة. وال يتــم فــرض هــذه التغيــ�ي الحــاالت قــد ينطــوي ذلــك عــى تغيــ�ي القوانــ�ي
ي البلــد. وتشــ�ي المــادة ٤١ مــن االتفاقيــة إل انــه عندمــا يكــون لــدى 

ي يتــم مــن خاللهــا وضــع أي قانــون أو اصالحــه �ف
بنفــس الطريقــة الــىت

ي يجــب أن تســود دائمــاً.
ي االتفاقيــة، فــإن المعايــ�ي االأعــى هــي الــىت

ي ظهــرت �ف
بلــد مــا معايــ�ي قانونيــة أعــى مــن تلــك الــىت

ــم  ــث يمكنه ــم بحي ــه وإرشــاد أبنائه ــوق ومســؤوليات االأرس بتوجي م حق ــات أن تحــ�ت ــن(: يجــب عــى الحكوم ــه الوالدي ــادة ٥ )توجي الم
ي مســاعدة االأطفــال عــى فهــم حقوقهــم دفعهــم إل اتخــاذ خيــارات ذات 

خــالل نموهــم تعلــم اســتخدام حقوقهــم كمــا ينبغــي. وال تعــىف
عواقــب هــم أصغــر مــن أن يتعاملــوا معهــا. بــل تشــّجع المــادة ٥ االآبــاء واالأمهــات عــى التعامــل مــع قضايــا الحقــوق «بطريقــة تنســجم 
اع مســؤولية رعايــة االأطفــال مــن الوالديــن واعطائهــا للحكومــات؛ بــل  ف مــع قــدرات الطفــل بحســب تطورهــا». وال تهــدف االتفاقيــة إل انــ�ت

ي تنشــئة االأطفــال. 
ي أداء دورهــا االأســا�ي �ف

تضــع عــى عاتــق الحكومــات مســؤولية حمايــة ومســاعدة االأرس �ف

ي العيــش، وينبغــي للحكومــات أن تضمــن بقــاء االأطفــال عــى قيــد الحيــاة 
المــادة 6 )البقــاء عــى قيــد الحيــاة والتنميــة(: لالأطفــال الحــق �ف

ــليم.   ونموهم الس

ي الحصــول عــى اســم مســّجل قانونيــاً 
المــادة ٧ )تســجيل االأطفــال، واســمهم، وجنســيتهم ورعايتهــم(: لــدى جميــع االأطفــال الحــق �ف

ي 
ي الحصــول عــى الجنســية )لينتمــي إل دولــة مــا(. لالأطفــال أيضــا الحــق �ف

ف بــه رســميا مــن قبــل الحكومــة. ولــدى االأطفــال الحــق �ف ومعــ�ت
ي الحصــول عــى رعايــة والديهــم إل أكــ�ب قــدر ممكــن.  

معرفــة والديهــم ولديهــم الحــق �ف

م  ي الحصــول عــى هويــة، أي ســّجل رســمي يُعرُّفهــم. ويجــب عــى الحكومــات أن تحــ�ت
المــادة 8 )الحفــاظ عــى الهويــة(: للطفــل الحــق �ف

ي الحصــول عــى اســم وجنســية والحفــاظ عــى روابطهــم االأرسيــة.
حــق االأطفــال �ف
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ي العيــش مــع والديهــم، إال إذا كان ذلــك مؤذيــاً لهــم. لالأطفــال الذيــن ال يعيشــون 
المــادة ٩ )االنفصــال عــن الوالديــن(: لالأطفــال الحــق �ف

ي البقــاء عــى اتصــال مــع كال الوالديــن، مــا لــم يكــن ذلــك قــد يــؤذي الطفــل.
مــع والديهــم الحــق �ف

ف تلــك البلــدان لــ�ي يبقــى  ي بلــدان مختلفــة التنقــل بــ�ي
ي يعيــش أعضاؤهــا �ف

المــادة 10 )جمــع شــمل االأ�ة(: ينبغــي أن يُســمح للعائــالت الــىت
االآبــاء واالأمهــات واالأطفــال عــى اتصــال أو لــ�ي يلتئــم شــمل االأرس الواحــدة.

وعــة.  المــادة 11 )االختطــاف(: ينبغــي أن تتخــذ الحكومــات خطــوات لوقــف اختطــاف االأطفــال واخراجهــم مــن بلدهــم بطــرق غــ�ي مرش
ــال  ــع االأطف ــاص ببي ــاري الخ ــول االختي وتوك ــوي ال�ب ــن. ويح ــد الوالدي ــل أح ــن قب ــاف م ــات االختط ــاً بعملي ــة خصوص ــادة معني ــذه الم ه

ــة.  ــة عــى نصــوص خاصــة بخطــف االأطفــال مــن أجــل مكاســب مالي باحي ي البغــاء والمــواد االإ
وتشــغليهم �ف

ي المســألة ولديهــم 
ي تؤثــر عــى االأطفــال، فــإن لالأطفــال حــق القــول �ف

ام آراء الطفــل(: عندمــا يتخــذ الكبــار القــرارات الــىت المــادة 12 )احــ�ت
ــّجْع هــذه  ــل تُش ــه. ب ــام ب ــا ينبغــي القي ــال عــى والديهــم م ــك أن يمــىي االأطف ي ذل

ــار. وال يعــىف ف االعتب ــأن تؤخــذ آراؤهــم بعــ�ي الحــق ب
. فالمــادة ١٢ ال  ف ي عمليــة صنــع القــرار وال تعطــي االأطفــال ســلطة عــى البالغــ�ي

اكهــم �ف االتفاقيــة الكبــار عــى االســتماع إل آراء االأطفــال وإرسش
ي تؤثــر عــى أطفالهمــا. عــالوة عــى ذلــك، تقــّر االتفاقيــة 

ي التعبــ�ي عــن آرائهمــا بشــأن المســائل الــىت
ي حــق الوالديــن ومســؤوليتهما �ف

تتدّخــل �ف
ي اتخــاذ القــرارات يجــب أن يكــون مناســباً لمســتوى نضــوج الطفــل. وتتطــور قــدرة االأطفــال عــى تكويــن 

بــأن مســتوى مشــاركة الطفــل �ف
ف وزنــاً أكــ�ب ممــا يعطــون  ف لوجهــات نظــر المراهقــ�ي ي الســن. وبطبيعــة الحــال يعطــي معظــم البالغــ�ي

االآراء والتعبــ�ي عننهــا مــع تقدّمهــم �ف
ي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، وســواًء كانــت تلــك القــرارات عــى مســتوى االأرسة أو قانونيــة أو إداريــة. 

لوجهــات نظــر طفــل �ف

ي المســألة وأن تؤخــذ آراؤهــم 
ي تؤثــر عــى االأطفــال، فــإن حــق القــول �ف

ام آراء الطفــل(: عندمــا يتخــذ الكبــار القــرارات الــىت المــادة 12 )احــ�ت
ف االعتبار. ــ�ي بع

ي الحصــول عــى المعلومــات وتبادلهــا طالمــا أن هــذه المعلومــات ليســت ضــارة بهــم أو 
(: لالأطفــال الحــق �ف المــادة 1٣ )حريــة التعبــ�ي

ام حقــوق وحريــات وســمعة االآخريــن. وتشــمل  ي حريــة التعبــ�ي مســؤولون أيضــاً عــن احــ�ت
هــم. ويكــون االأطفــال عنــد ممارســة حقهــم �ف بغ�ي

ي ذلــك عــن طريــق التحــدث أو الرســم أو الكتابــة.
ي يختارونهــا، بمــا �ف

ي تبــادل المعلومــات بالطريقــة الــىت
حريــة التعبــ�ي الحــق �ف

ي التفكــ�ي واالعتقــاد فيمــا يريــدون وممارســة شــعائرهم الدينيــة طالمــا أنهــا 
المــادة 1٤ )حريــة الفكــر، المعتقــد والديــن(: لالأطفــال الحــق �ف

م االتفاقيــة  ي هــذه المســائل. وتحــ�ت
ي توجيــه أطفالهــم �ف

ال تمنــع النــاس االآخريــن مــن التمتــع بحقوقهــم. ويجــب عــى االآبــاء المســاعدة �ف
ي جميــع أنحــاء العالــم عــن 

ي الأطفالهــم. وقــد أعربــت الجماعــات الدينيــة �ف
ي واالأخــال�ت

رشــاد الديــىف ي توفــ�ي االإ
حقــوق وواجبــات الوالديــن �ف

ي الوقــت ذاتــه، تقــر االتفاقيــة 
دعمهــا لالتفاقيــة، ويشــ�ي ذلــك إل أنهــا ال تمنــع االآبــاء أبــداً مــن تربيــة أبنائهــم بحســب تقاليدهــم الدينيــة. و�ف

بــأن االأطفــال ناضجــون وقــادرون عــى تشــكيل وجهــات نظرهــم الخاصــة. وقــد يتســاءل البعــض منهــم عــن بعــض الممارســات الدينيــة 
ــ�ي عــن  ي التعب

ــ�ي عــن معتقداتهــم، لكنهــا تنــص أيضــا عــى أن حقهــم �ف ي التعب
ــة حــق االأطفــال �ف ــة. وتدعــم االتفاقي ــد الثقافي أو التقالي
ام حقــوق االآخريــن وحرياتهــم. ي احــ�ت

معتقداتهــم يعــىف

ي االجتمــاع معــا، واالنضمــام إل الجماعــات والمنظمــات طالمــا أن ذلــك ال يمنــع 
المــادة 1٥ )حريــة تكويــن الجمعيــات(: لالأطفــال الحــق �ف

ام حقــوق وحريــات وســمعة االآخريــن. االآخريــن مــن التمتــع بحقوقهــم. وتقــع عــى االأطفــال مســؤولية احــ�ت
 

ي الخصوصيــة. وينبغــي أن ينــص القانــون عــى حمايتهــم مــن التعــّدي عــى طريقتهم 
ي الخصوصيــة(: لالأطفــال الحــق �ف

المــادة 16 )الحــق �ف
ي الحيــاة وأســماءهم وأرسهــم ومنازلهم.

�ف

ي الحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بصحتهــم ورفاههــم. 
عــالم(: لالأطفــال الحــق �ف المــادة 1٧ )الحصــول عــى المعلومــات، وســائل االإ

نــت -عــى توفــ�ي المعلومــات  ن�ت ذاعــة والتلفزيــون والصحــف ومواقــع االإ يــة – االإ عــالم الجماه�ي وينبغــي للحكومــات أن تشــجع وســائل االإ
عــالم عــى  ي قــد تــؤذي الطفــل. كمــا يجــب أن يتــم تشــجيع وســائل االإ

ي نــرش المــواد الــىت
ي يمكــن لالأطفــال فهمهــا وعــدم المســاهمة �ف

الــىت
ي 

ف اســتيعابها. وينبغــي أن يكــون لالأطفــال أيضــا الحــق �ف توفــ�ي المعلومــات بلغــات يتســىف مــن خاللهــا الأطفــال االأقليــات والســكان االأصليــ�ي
الوصــول إل كتــب االأطفــال.
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المــادة 18 )مســؤوليات الوالديــن، مســاعدة الدولــة(: يتقاســم كال الوالــدان مســؤولية تنشــئة أطفالهمــا، فينبغــي أن ينظــرا دائمــاً لمــا هــو 
ي تقديــم التوجيــه المناســب الأطفالهــم؛ وال تهــدف االتفاقيــة إل 

م مســؤولية االآبــاء �ف أفضــل لــكل طفــل. ويجــب عــى الحكومــات أن تحــ�ت
اع مســؤولية رعايــة االأطفــال مــن الوالديــن واعطائهــا للحكومــات؛ بــل تضــع عــى عاتــق الحكومــات مســؤولية تقديــم خدمــات الدعــم  ف انــ�ت

ل. ف للوالديــن، وخاصــة إذا كان كال الوالديــن يعمــالن خــارج المــ�ف

ي الحمايــة مــن التعــرض لــالأذى وســوء المعاملــة الجســدية أو العقليــة. 
المــادة 1٩ )الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف(: لالأطفــال الحــق �ف

ــا  ــد يرتكبه ي ق
ــىت ــال ال هم ســاءة واالإ ــف واالإ ــن العن ــم م ــوم بحمايته ــة وأن تق ــال عــى الرعاي ــات حصــول االأطف ــن الحكوم ويجــب أن تضم

والديهــم أو أي شــخص يقــوم عــى رعايتهــم. ومــن حيــث العقوبــات التأديبيــة، ال تحــدد االتفاقيــة مــا هــي أشــكال العقــاب الــذي يجــب 
ــة وغــ�ي  ــك طــرق فعال ــف. فهنال ي تنطــوي عــى العن

ــىت ــة ال ــات التأديبي ــل أي شــكل مــن أشــكال العقوب ــاء. ولكــن ال يُقب أن يســتخدمه االآب
عنيفــة لتأديــب االأطفــال ومســاعدتهم عــى فهــم الضوابــط االأرسيــة واالجتماعيــة لســلوكهم، وتكــون مالئمــة لمســتوى نمــو الطفــل وتتخــذ 
ي تعتــ�ب مفرطــة 

ف تحــدد مســبقاً ماهيــة أنــواع العقوبــات الــىت ي معظــم البلــدان، هنالــك قوانــ�ي
ف االعتبــار. و�ف المصالــح الفضــى للطفــل بعــ�ي

ي ضــوء االتفاقيــة. 
ف �ف وك لــكل حكومــة لمراجعــة هــذه القوانــ�ي أو مســيئة. واالأمــر مــ�ت

ي التمتــع برعايــة خاصــة، ويجــب أن 
ف مــن رعايــة أرسهــم الحــق �ف ف مــن بيئــة أ�يــة(: لالأطفــال المحرومــ�ي المــادة 20 )االأطفــال المحرومــ�ي

مــون عرقيتهــم ودينهــم وثقافتهــم ولغتهــم. تتــم رعايتهــم بشــكل صحيــح مــن قبــل أشــخاص يح�ت

ي الرعايــة والحمايــة إذا تــم تبّنيهــم أو إذا كانــوا يحصلــون عــى الرعايــة البديلــة. وعندهــا يجــب أن 
(: لالأطفــال الحــق �ف ي

المــادة 21 )التبــ�ف
ي 

ي البــالد الــىت
ي حــال تــم تبّنيهــم �ف

يكــون االهتمــام الرئيــ�ي هــو القيــام بمــا هــو أفضــل بالنســبة لهــم. وينبغــي تطبيــق نفــس القواعــد �ف
ي بلــد آخــر.

ولــدوا فيهــا أو إذا مــا أخــذوا للعيــش �ف

ك منازلهــم  ف )إذا كانــوا قــد اضطــروا لــ�ت ي الحمايــة الخاصــة والمســاعدة إذا كانــوا الجئــ�ي
المــادة 22 )االأطفــال الالجئــون(: لالأطفــال الحــق �ف

ي هــذه االتفاقيــة. 
ي بلــد آخــر(، ولديهــم كذلــك جميــع الحقــوق الــواردة �ف

والعيــش �ف

ي التمتــع بالرعايــة الخاصــة والدعــم فضــالً عــن 
عاقــة الحــق �ف المــادة 2٣ )االأطفــال المعوقــون(: لالأطفــال الذيــن لديهــم أي نــوع مــن االإ

ي االتفاقيــة حــىت يتمكنــوا مــن عيــش حيــاة كاملــة ومســتقلة. 
جميــع الحقــوق الــواردة �ف

ــة  ــة صحي ــة الجــودة والحصــول عــى أفضــل رعاي ــة عالي ــة الصحي ي الرعاي
ــة(: لالأطفــال الحــق �ف المــادة 2٤ )الصحــة والخدمــات الصحي

ي 
ب والطعــام المغــّذي وبيئــة نظيفــة وآمنــة والمعلومــات الالزمــة لمســاعدتهم عــى البقــاء �ف ممكنــة والحصــول عــى الميــاه الصالحــة للــرش

ة عــى تحقيــق ذلــك. صحــة جيــدة. وينبغــي عــى البلــدان الغنيــة مســاعدة الــدول الفقــ�ي

ي 
ي الرعايــة(: لالأطفــال الذيــن تمــت رعايتهــم مــن قبــل الســلطات المحليــة، بــدال مــن والديهــم، الحــق �ف

المــادة 2٥ )مراجعــة العــالج �ف
ــة والعــالج عــى  ي أحوالهــم المعيشــية بانتظــام لمعرفــة إن كانــت هــي االأنســب. وينبغــي دائمــا أن تقــوم الرعاي

أن يتــم إعــادة النظــر �ف
ــة، المــادة ٣(  ــادئ التوجيهي ــح الفضــى للطفــل». )أنظــر المب «المصال

ي حاجــة إليهــا إمــا عــن طريــق 
ي تلّقــي المســاعدة مــن الحكومــة إن كانــوا فقــراء أو �ف

المــادة 26 )الضمــان االجتماعــي(: لالأطفــال الحــق �ف
 . أوليــاء أمورهــم أو بشــكل مبــارسش

ــى  ــة. وع ــدية والعقلي ــم الجس ي احتياجاته ــىب ــق ويل ــة الئ ــتوى معيش ي مس
ــق �ف ــال الح ــق(: لالأطف ــة الالئ ــتوى المعيش ــادة 2٧ )مس الم

الحكومــات أن تســاعد االأرس وأوليــاء االأمــور الذيــن ال يســتطيعون توفــ�ي هــذا المســتوى ال ســيما فيمــا يتعلــق بالغــذاء والكســاء والمــأوى. 

ي والــذي يجــب أن يكــون مجانيــاً. يجــب عــى الــدول 
ي التعليــم االبتــدا�أ

ي التعليــم(: لــدى جميــع االأطفــال الحــق �ف
المــادة 28: )الحــق �ف

ة عــى تحقيــق هــذا الحــق. ولتحقيــق اســتفادة االأطفــال مــن التعليــم، يجــب تشــغيل المــدارس وإدارتهــا  الغنيــة مســاعدة الــدول الفقــ�ي
، يجــب أن  ام كرامــة الطفــل. وبالتــالي ي المــدارس احــ�ت

بطريقــة منظمــة وبــدون اســتعمال للعنــف. ويجــب أن تراعــي العقوبــات التأديبيــة �ف
ي العقوبــات التأديبيــة وأن يزيلــوا أي ممارســات تأديبيــة تنطــوي عــى عنــف 

تضمــن الحكومــات قيــام مــدراء المــدارس بمراجعــة سياســاتهم �ف
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جســدي أو عقــىي أو إهمــال أو إســاءة المعاملــة. وتـُـولي االتفاقيــة قيمــة عاليــة للتعليــم. وينبغــي تشــجيع الشــباب عــى الوصــول إل أعــى 
مســتوى مــن التعليــم يســتطيعون تحقيقــه.

المــادة 2٩ )أهــداف التعليــم(: يجــب أن يطــور تعليــم االأطفــال مواهــب كل طفــل وقدراتــه عــى أكمــل وجــه. ويجــب أن يتــم تشــجيع 
ــة  ــم كيفي هــم. وينبغــي أيضــا أن تتــم مســاعدتهم عــى تعّل نســان وثقافاتهــم وثقافــات غ�ي ــن وحقــوق االإ ام االآخري االأطفــال عــى احــ�ت
بيــة  ام حقــوق والديهــم، فيجــب أن تهــدف ال�ت ي احــ�ت

ام االآخريــن. ولــدى االأطفــال مســؤولية خاصــة �ف العيــش بســالم وحمايــة البيئــة واحــ�ت
ي 

ام قيــم وثقافــة والديهــم. وال تتطــرق االتفاقيــة إل قضايــا مثــل الــزي المــدر�ي أو قواعــد اللبــاس أو غنــاء النشــيد الوطــىف إل تطويــر احــ�ت
ي 

ي تتــم �ف
ي كل بلــد لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه القضايــا الــىت

ي المدرســة �ف
ف �ف وك للحكومــات والمســؤول�ي ي المــدارس، فاالأمــر مــ�ت

أو الصــالة �ف
ي تحميهــا االتفاقيــة.

ف القائمــة تنتهــك الحقــوق االأخــرى الــىت ســياق المجتمــع والقوانــ�ي

ي معرفــة وممارســة ثقافتهــم 
ف الحــق �ف (: الأطفــال االأقليــات أو أطفــال الســكان االأصليــ�ي ف المــادة ٣0 )أطفــال االأقليــات والســكان االأصليــ�ي

ي ممارســة المــرء للثقافــة واللغــة والديــن عــى الجميــع. ولكــن االتفاقيــة تشــّدد عــى هــذا الحــق 
الخاصــة ولغتهــم ودينهــم. وينطبــق الحــق �ف

ي البلــد.   
عندمــا تكــون هــذه الممارســات خاصــة بأقليــة مــا �ف

فيهيــة الثقافية  فيــه واللعــب واالنضمــام لمجموعــة واســعة مــن االأنشــطة ال�ت ي ال�ت
فيــه واللعــب والثقافــة(: لالأطفــال الحــق �ف المــادة ٣1 )ال�ت

ها.  ــة وغ�ي والفني

ي 
المــادة ٣2 )عمالــة االأطفــال(: يجــب عــى الحكومــة أن تحمــي االأطفــال مــن العمــل الخطــر أو الــذي قــد يــ�ف بصحتهــم أو تعليمهــم. و�ف

ل  ف ي المــ�ف
ف أن االتفاقيــة تحمــي االأطفــال مــن العمــل الضــار واالســتغاللي فإنهــا ال تمنــع أبــداً الوالديــن مــن جعــل أطفالهــم يســاعدون �ف حــ�ي

ي يقومــون بهــا آمنــة 
ي مزرعــة العائلــة أو العمــل فيجــب أن تكــون المهــام الــىت

بطــرق آمنــة ومناســبة لســّنهم. وإذا ســاعد االأطفــال والديهــم �ف
ف العمــل الخاصــة ببلدهــم. ويجــب أال يتعــارض عمــل الطفــل مــع أي مــن حقوقــه االأخــرى  ومناســبة لمســتوى نموهــم وتتفــق مــع قوانــ�ي

فيــه واللعــب. ي ال�ت
ي التعليــم أو الحــق �ف

ي ذلــك الحــق �ف
بمــا �ف

 
المــادة ٣٣ )تعاطــي المخــدرات(: عــى الحكومــات أن تســتغل كل الوســائل الممكنــة لحمايــة االأطفــال مــن اســتخدام العقاقــ�ي الضــارة 

ي تجــارة المخــدرات.
والمســتخدمة �ف

. وقــد  (: ينبغــي للحكومــات أن تحمــي االأطفــال مــن جميــع أشــكال االســتغالل الجنــ�ي واالعتــداء الجنــ�ي المــادة ٣٤ )االســتغالل الجنــسي
باحيــة عــن االأطفــال. وتوكــول االختيــاري المتعلــق ببيــع االأطفــال وبغــاء االأطفــال والمــواد االإ تــم تعزيــز هــذه المــادة مــن االتفاقيــة بال�ب

تّجــار(: يجــب عــى الحكومــات أن تتخــذ جميــع االأنظمــة الممكنــة لضمــان أال يتــم اختطــاف االأطفــال  المــادة ٣٥ )االختطــاف والبيــع واالإ
وتوكــول االختيــاري المتعلــق ببيــع االأطفــال وبغــاء االأطفــال  تجــار بهــم. وقــد تــم تعزيــز هــذه المــادة مــن االتفاقيــة بال�ب أو بيعهــم أو االإ

باحيــة عــن االأطفــال. والمــواد االإ

المادة ٣6 )أشكال أخرى من االستغالل(: يجب حماية االأطفال من أي نشاط يستغلهم أو يمكن أن ي�ف برفاهيتهم ونموهم.

المــادة ٣٧ )االحتجــاز والعقــاب(: ال يُســمح الأحــد بمعاقبــة االأطفــال بطريقــة قاســية أو ضــارة. ويجــب أال يعامــل االأطفــال الذيــن يخالفون 
، وينبغــي أن يكونــوا قادريــن عــى البقــاء عــى اتصــال مــع عائالتهــم، ويجــب  ف ي الســجن مــع البالغــ�ي

القانــون بقســوة وأال يتــم وضعهــم �ف
فــراج عنهــم. عــدام أو الســجن مــدى الحيــاة دون إمكانيــة االإ أال يحكــم عليهــم باالإ

المــادة ٣8 )الحــرب وال�اعــات المســلحة(: يجــب عــى الحكومــات أن تفعــل مــا بوســعها لحمايــة ورعايــة االأطفــال المتأثريــن بالحــرب. 
ي الحــرب أو االنضمــام إل القــوات المســلحة. وقــد تــم توســيع 

وينبغــي أال يتــم تجنيــد أو إجبــار االأطفــال دون ســن ١٥ عــى المشــاركة �ف
ي الــ�اع المســلح إل ١٨ وفــرض الحظــر 

ة �ف وتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة وذلــك مــن خــالل رفــع ســن المشــاركة المبــارسش ي ال�ب
هــذا الحــق �ف

عــى التجنيــد االإجبــاري لالأطفــال دون ســن ١٨ عامــاً.
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ســاءة أو االســتغالل مســاعدة  همــال أو االإ ف مــن االأطفــال(: ينبغــي أن يتلقــى االأطفــال الذيــن تعرضــوا لالإ المــادة ٣٩ )إعــادة تأهيــل الناجــ�ي
ــل  ــة الطف ــتعادة صح ــاص الس ــام خ ــالء اهتم ــي إي ــع. وينبغ ي المجتم

ــم �ف ــادة اندماجه ــم وإع ــان تعافيه ــدية لضم ــية وجس ــة نفس خاص
امــه لذاتــه.  وكرامتــه واح�ت

ي ظل 
ي الحصــول عــى المســاعدة القانونيــة والمعاملــة العادلــة �ف

ف بانتهــاك القانــون الحــق �ف المــادة ٤0 )قضــاء االأحــداث(: لالأطفــال المتهمــ�ي
ف جنائيــاً وأن تُوّفــر  ف يكــون االأطفــال الذيــن لــم يبلغــوه غــ�ي مســؤول�ي م حقوقهــم. وعــى الحكومــات أن تحــدد عمــر معــ�ي نظــام عدالــة يحــ�ت

اهــة وتريــع االإجــراءات القضائيــة أو البديلة. ف الحــد االأد�ف مــن الضمانــات ل�ف

ي هــذه 
ف دولــة مــا حمايــة أفضــل لحقــوق االأطفــال مــن المــواد المذكــورة �ف ام المعايــ�ي الوطنيــة العليــا(: إذا وّفــرت قوانــ�ي المــادة ٤1 )احــ�ت

. ف االتفاقيــة، ينبغــي أن تطبــق تلــك القوانــ�ي

ف مســاعدة  ف واالطفــال بهــذه االتفاقيــة. ويجــب عــى البالغــ�ي المــادة ٤2 )معرفــة الحقــوق(: ينبغــي للحكومــات أن تَضمــن إعــالم البالغــ�ي
االأطفــال عــى تعّلــم حقوقهــم أيضــاً. )أُنظــر أيضــا المــادة ٤(

المــواد ٤٣-٥٤ )أنظمــة التنفيــذ(: تناقــش هــذه المــواد كيــف يمكــن للحكومــات والمنظمــات الدوليــة، مثــل اليونيســيف، أن تعمــل لضمــان 
حمايــة االأطفــال وحقوقهــم.
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غتصاب دارة الرسيرية لحاالت االإ الملحق 1٣. ملخص بروتوكول االإ

التدب�� ال�يري للناجيات
غتصاب �
من ا

مقدمة
اق المهبــل أو فتحــة  ج أو الفــم باســتخدام القضيــب. كمــا يشــمل أيضــاً اخــ�ت يــالج القــري. والــذي يمكــن أن يكــون للمهبــل أو الــرش االغتصــاب هــو االإ

كــراه. ج باســتخدام أداة مــا أو اي عضــو مــن الجســم. يتضمــن االغتصــاب اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها و / أو االإ الــرش
غتصــاب الحصــول عــى الرعايــة الريريــة بــأرسع وقــت ممكــن بعــد الحادثــة.  ولمنــع وتدبــ�ي العواقــب الصحيــة المحتملــة، يجــب عــى الناجيــات مــن االإ
غتصــاب عــ�ب تقديــم رعايــة صحيــة كافيــة وبالوقــت المناســب خــالل ذلــك يجــب ضمــان الســالمة  ات الضــارة لالإ ي يمكــن أن يقلــل التأثــ�ي الطاقــم الطــىب

ف ضدهــا. ام رغبــات الناجيــة وحقوقهــا وكرامتهــا وكذلــك ضمــان عــدم التميــ�ي الجســدية للناجيــة، ضمــان الريــة، إحــ�ت

التدب�ي
ي الخلــف(، ومــع ذلــك يجــب مالحظــة أن العــالج يمكــن أن يبــدأ بــدون إجــراء 

حــه عــ�ب ثمــان خطــوات )انظــر الصفحــة �ف التدبــ�ي الريــري يمكــن أن يتــم رسش
وس نقــص المناعــة  ي لمــا بعــد التعــرض لفــ�ي

ي حــاالت الطــوارئ والعــالج الوقــا�أ
الفحــص إذا كان هــذا هــو خيــار الناجيــة، وخاصــة وســائل منــع الحمــل �ف

يــة المكتســبة. البرش

 •)PEP( ية المكتسبة وس نقص المناعة البرسش ي لما بعد التعرض لف�ي
العالج الوقا�أ

غتصاب. ية المكتســبة بــأرسع وقــت ممكن، بموعــد أقصاه ٧2 ســاعة بعــد وقــوع االإ وس نقــص المناعــة البرش ي لمــا بعــد التعــرض لفــ�ي
يجــب البــدء بالعــالج الوقــا�أ

ي ذلك النساء الحوامل والمرضعات
اليافعون بوزن > ٣٥ كيلوغرام والكبار، بما �ف

المدة 28 يومالجرعةالجرعة/حبةنوع الدواء

)TDF+3TC( تينوفوف�ي + الميفودين
+

 )ATV/r( ريتوناف�ي / اتازاناف�ي

300 ملغم + 300ملغم

300 ملغم/100ملغم

حبة واحدة يوميا

حبة واحدة يوميا

30 حبة

30 حبة

أو
)TDF+3TC( تينوفوف�ي + الميفودين

+
)LPV/R( ريتوناف�ي/ لوبيناف�ي

300 ملغم + 300ملغم

 200 ملغم/50 ملغم

حبة يوميا

ف يوميا ف مرت�ي حبت�ي

30 حبة

120 حبة

االأطفال

زيدوفودين+الميفودين 

مع

)LPV/r( /ريتوناف�ي لوبيناف�ي

الكمية ٢٨ يوم
60ملغ )AZT(+30ملغ )3TC(العمرالوزن)كغم(

100/25 ملغ
)يجب ابتالع الحبة كاملة ال يجب كرها أو حلها 

بواسطة سائل(

مساءاصباحا مساءاصباحا
60 + 0 حبة11< 6 اشهر< 5.9 
90+ 0 حبة61.51.5 اشهر- 1 سنة6 - 9.9

120 + 90 حبة12221 - 3 سنة10- 13.9
150 + 120 حبة32.52.522 - 6 سنة14 - 19.9
180 + 120 حبة63322 - 9 سنة20 - 24.9
240 + 180 حبة94433 - 14 سنة25 - 34.9

سعافية (٢٠١٥) ãالوكا�ت للحقائب الصحية ا� � ح ب�� Ï®منظمة الصحة العالمية وبرنامج التهاب الكبد العالمي. المق �
�Æ وس نقص المناعة المكتسبة * المصدر: فورد، ن قسم ف®�

)ECP( سعافية الوقاية باستخدام حبوب منع الحمل االإ

غتصاب من فرص حدوث الحمل غ�ي المرغوب به. ي ECP خالل 120 ساعة )٥ أيام( بعد االإ
يُقّلل تناول حبوب منع الحمل االسعا�ف

ي المنصوح به
البديلالعالج الوقا�أ

يل ١.٥ ملغ يل ٠.٥ ملغ، جرعتان بينهما ١٢ ساعةجرعة واحدة من الليفونورغيس�ت اديول ١٠٠ ميكروغرام + الليفونورغيس�ت اتينيل اس�ت
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الخطوة الرابعة: إجراء الفحص الرسيري
افحــص الناجيــة بلطــف وبشــكل منهجــي ) اعتمــادا عــى التوقيــت • 

ي و اذا كان مناســبا او ال( .
الزمــىف

صابات.•  سجل حجم ولون ومكان االإ
ابحث عن دالالت وجود حمل مسبق.• 

الخطوة الخامسة: وصف العالج
اعطي المشورة وخذ الموافقة عى العالج.• 
الحمــل •  مــاكان  إذا  لتحديــد  ســاعد  حمــل  وجــود  حالــة  ي 
�ف

ممكنــاً(.  ذلــك  تحديــد  يكــون  أال  )يمكــن  غتصــاب  لالإ نتيجــة 
قدم المشورة للخطوات الالحقة.

( أو •  ف قــدم الوقايــة مــن االأمــراض المنقولــة جنســياً ) خــالل اســبوع�ي
قــدم عالجــات للمتالزمــات بمــا يتوافــق.

ة •  يــة المكتســبة بعــد فــ�ت وس نقــص المناعــة البرش اجــري اختبــار فــ�ي
غتصــاب ٣ أشــهر عــى االأقــل بعــد االإ

 •B لقح ضد الكزاز والتهاب الكبد
عالج الجروح غ�ي الملتئمة• 

الخطوة الثالثة: جمع االأدلة الجنائية )خالل ٧2 ساعة(
فقط إذا وافقت الناجية.• 
مكان استخدام هذه االأدلة ومعالجتها.•  فقط إذا كان باالإ

الخطوة الرابعة: إجراء الفحص الرسيري
افحص الناجية بلطف وبشكل منهجي.• 
صابات.•  سجل حجم ولون ومكان االإ
ابحث عن دالالت وجود حمل مسبق.• 

الخطوة الخامسة: وصف العالج
اعطي المشورة وخذ الموافقة عى العالج.• 
ي بعد التعرض )خالل ٧٢ ساعة( وقدم االستشارة • 

قدم العالج الوقا�أ
ية المكتسبة. وس نقص المناعة البرش حول اختبار ف�ي

كيب اللولب النحا�ي•  سعافية أو قم ب�ت قدم موانع الحمل االإ
ي ليس لديهن حمل مسبق.• 

)خالل ١٢٠ ساعة(  للنساء اللوا�ت
ف•  قدم الوقاية من االأمراض المنقولة جنسياً خالل اسبوع�ي
 •B لقح ضد الكزاز والتهاب الكبد
عالج الجروح• 

هل طلبت الناجية المشورة 
خالل ٧2 إىل 120 ساعة؟

ال

سعاف النفسي االأوىلي والمشورة الخطوة السادسة: قدم االإ
اتيجيات التأقلم الخاصة بالناجية.•  حدد عوامل الحماية وعوامل الخطر واس�ت
، أصغــي بفعاليــة اربــط وادعــم االحالــة للخدمــات والمســاعدة يرجــى التواصــل مــع الكتلــة •  نهيــار النفــ�ي صابــة باالإ ابحــث عــن أعــراض أو عالمــات االإ

الفرعيــة للعنــف القائــم عــى النــوع االإجتماعــي الأي معلومــات حــول االإحالــة وذلــك عــ�ب االتصــال أو إرســال رســالة إل الرقــم 38 71 267 537 0090
قدم تعليمات واضحة ومبسطة حول االأدوية والعناية بالجروح والمتابعة.• 

الخطوة السابعة: اعطاء الشهادة الطبية
أعطي شهادة للناجية واحتفظ بنسخة منها.• 

الخطوة الثامنة: تابع الرعاية المقدمة
قدم المتابعة بناءاً عى مخرجات واضحة، تابع االأدوية الموصوفة، الحمل واالإصابات• 

 التوثيق
وثق الفحص الريري للناجية، التاريخ والعالج المقدم بناءاً عى استمارات قياسية.• 
ي مكان أمن ورسي.• 

احتفظ بالتوثيقات والدالئل �ف
التقم بمشاركة أي معلومات معرفة بدون الحصول عى موافقة الناجية.• 
سجل القضية ضمن نظام المعلومات الصحي بشكل مشفر.• 

غتصاب التدب�ي الرسيري للناجيات من االإ

نعم

الخطوة االأوىل: جهز الناجية للفحص
خذ غرفة استشارة ذات خصوصية.• 
وفر الراحة والتفهم.• 
ة.•  ح االإجراءات واحصل عى الموافقة المستن�ي ارسش
ذن قبل كل إجراء تقوم به.•  اطلب االإ

ي الخطوة الثانية: أخذ التاريخ الط�ب
ها الناجية لعدم تكرار أي نقطة سبق وأن سجلت فيها.•  ي تح�ف

راجع االأوراق الىت
ي توجه اللوم أو االأحكام.• 

تجنب االأسئلة الىت
تفحص إمكانية وجود حمل مسبق.• 

التدب�� ال�يري للناجيات
غتصاب �
من ا



12٣ الملحـقات

المـراجـع

Whole of Syria (WOS) GBV – Summary Humanitarian Needs Overview draft, 2015, (WOS) GBV Sub Sector  ١

Definition/description out of the CCSAS – Facilitator’s Guide by IRC/UCLA, 2008  ٢

 Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery, Inter-Agency  ٣
Standing Committee, 2015. https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2015_iasc_gender_based_violence_guidelines.pdf

 Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on prevention of and response to sexual violence in emergencies,  ٤
Inter-Agency Standing Committee, 2005. See GBVAoR site: http://gbvaor.net/tools-resources/ for resources in Arabic, English, etc

Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience and Aiding Recovery, 2015, Inter-  ٥
Agency Standing Committee. https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2015_iasc_gender_based_violence_guidelines.pdf

GBVIMS site: http://www.gbvims.com/resources/  ٦

 Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence,  ٧
 2013, World Health Organization, the London School of Hygiene & Tropical Medicine, and the South African Medical Research Council. http://who.int/

reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/ (http://www.who.int/reporductivehealth/publications/violence/en/index.html)

Hidden crisis: violence against Syrian female refugees, The Lancet, 2015, www.thelancet.com Vol. 385 June 13  ٨

A Study on Early Marriage in Jordan, 2014, UNICEF, www.unicef.org/media/files/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-email.pdf  ٩

 Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on prevention of and response to sexual violence in emergencies,  ١٠
2005, Inter-Agency Standing Committee. See GBVAoR site: http://gbvaor.net/tools-resources/ for resources in Arabic, English, etc.

Center for Health and Gender Equity (CHANGE)  ١١

 Sexual assault nurse examiner (SANE) development and operation guide. 1999, Washington, DC, United States Department of Justice, Office of Justice  ١٢
Programs, Office for Victims of Crime, (www.sane-sart.com)

Checklist for ruling out pregnancy among family-planning clients in primary care. 1999, Lancet, 354(9178).  ١٣

Emergency Contraception: A Guide For Service Delivery, 1998, World Health Organization, 1998 (WHO/FRH/FPP/98.19).  ١٤

Adapted from: Benenson, A.S. Control of communicable diseases manual. Washington DC, 1995, American Public Health Association  ١٥

 Resnick H, Acierno R, Holmes M, Kilpatrick DG, Jager N. Prevention of post-rape psychopathology: preliminary findings of a controlled acute rape treatment  ١٦
study, 1999, Journal of anxiety disorders, 13(4):359-70.

IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, page 100.  ١٧

Operational Guidance Mental Health and Psychosocial Support Programming For Refugee Operations, UNHCR, 2013, page 72  ١٨

Standard Operations Procedures for Gender-Based Violence Prevention and Response, 2015, GBV-Sub Cluster Turkey Hub – Syria  ١٩

Adapted from Medical care for rape survivors, 2002, MSF, December.  ٢٠

From: Professor Lorna J Martin, HOD Division of Forensic Medicine, University of Cape Town.  ٢١

Standard Operations Procedures for Gender-Based Violence Prevention and Response, 2015, GBV-Sub Cluster Turkey Hub – Syria  ٢٢

Fact Sheet: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child. UNICEF. http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf  ٢٣

Caring for Child Survivors of Sexual Abuse, 2013, IRC/UNICEF  ٢٤

From Guidelines for the management of sexually transmitted infections, revised version. 2003, World Health Organization (WHO/RHR/01.10)  ٢٥

Fact Sheet: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child. © UNICEF. http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf  ٢٦



ــن  ــم كل م ــجل دع ــه ان تس ــه الصح ــي و كتل ــوع االجتماع ــى 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 �ف
المنشــور.






