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شكر وتقدير
وتقدم  اإلرشادية.  الدالئل  هذه  إعداد  أتاح  قد  األفراد  من  العديد  من  املقدمة  واخلبرة  الدعم  إن 
منظمة الصحة العاملية شكرًا خاصًا إلى دافيد ويلز David Wells مبعهد فيكتوريا للطب الشرعي- 
إلدماج  النظراء،  قبل  من  املراجعة  عملية  في  وملشاركته  رئيسي،  كمؤلف  لعمله  استراليا،  فيكتوريا- 
التوصيات التي نشأت عن مراجعتهم. كما ترغب منظمة الصحة العاملية في تقدمي الشكر لويندي تيلور 
Wendy Taylor ، بجامعة هونغ كونغ- هونغ كونغ- املنطقة اإلدارية اخلاصة بالصني، وذلك لعملها 

كمساعدة للمؤلف وملساعدتها أثناء عملية مراجعة النظراء واملراجعة التالية للمسودات األولية.

كما استفادت الدالئل اإلرشادية استفادة كبيرة من مساهمات اآلخرين: شكر خاص تانيا سميث 
اجلنسي  باالنتهاك  اخلاصة  املواد  لكتابة  وذلك  تورنتو-كندا،  األطفال-  مستشفى   ،Tanya Smith

لألطفال، وشكر خاص ملارسلينا مني Marcellina Mian – مستشفى األطفال- تورنتو- كندا، وذلك 
ملساهمتها في مراجعة املواد اخلاصة باالنتهاك اجلنسي لألطفال، وشكر خاص اللكسندر ولبورن، على 
 Joanne Peake مساهمتها في إعداد املواد اخلاصة بهتك حرمة البالغني، وشكر خاص جلوان بيك

لطباعة وتصميم املسودات، وشكر خاص آلن مورغان Ann Morgan لتحرير النصوص. 
،Deborah Billings ونقـدم جزيـل الشـكر لألشخاص التاليني لعملهم كمراجـعني: ديبورا بيلينغ

 ،Antonius Herkutanto و أنطونيوس هيركوتانتو ،Harendra Da Silva و هارندرا دا سيلفا
 Margaret ومارجريت لينش ،Miguel Lorente وميغل لورنت ،Coco Idenburg وكوكو أيدنبرغ
بينيال  وفرناندو   ،Alex Olumbe أوالمــب  وأليكس   ،Lorna Martin مارتن  ولورنا   ،Lynch

.Fernando Pinilla

كما يندرج في هذه العملية املشاركون في املشاورة املنعقدة في يونيو/حزيران ٢٠٠١ حول استجابة 
القطاع الصحي للعنف اجلنسي وهم: أبو حسن عصاري Abu Hassan Assari، و ويدني براون 
Widney Brown، و أرتس جيتون براون Artice Getton-Brown، وماريا ديل كارمن كونتراري 

Maria del Carmen Contreray، وأليسون كننجهام Alison Cunningham، ورافندرا فرناندو 

 Rodney و رودني هاموند ،Amal Abdel El Hadi وأمل عبد الهادي ،Ravindra Fernando

Hammond، و كوكو أيدنبرغ Coco Idenburg، وهاني جاهشان Hani Jahshan، وجون لوبيز 

June Lopez، وميجل لورنت Miguel Lorente، وبرني مدريد Bernie Madrid، ولورنا مارتن 

Lorna Martin، وعايدة إلينا قسطانطني بينا Aida Elena Constantin Peña، وبيريت شاي 

.Barbara Weibl وباربرا ويبل ،Margarita Quintanilla ومارجريت كينتانيال ،Berit Schei

هذا العمل هو نتاج تعاون مشترك بني قسم الوقاية من اإلصابات والعنف، وقسم  اجلندر وصحة 
املرأة مبنظمة الصحة العاملية. والشكر اخلاص ملجدولينا سردا Magdalena Cerda  وأليسون فني 
Alison Phinney، بقسم الوقاية من اإلصابات والعنف مبنظمة الصحة العاملية اللتان قامتا بتأليف 

واملساهمة  التوجيه  إن  للمشروع.  العام  التنسيق  عن  مسؤولتني  وكانتا  اإلرشادية  الدالئل  من  أجزاء 
اجلوهرية للدكتورة كلوديا جارسيا مورينو Claudia Garcia-Moreno، بقسم اجلندر وصحة املرأة 

مبنظمة الصحة العاملية، كان مكمًال لهذه العملية.

هولندا  حكومات  قبل  من  املقدم  السخي  الدعم  بفضل  اإلرشادية  الدالئل  هذه  وطبعت  أعدت  لقد 
وبلجيكا والسويد.







١  املقدمة

١-١  العنف اجلنسي: مشكلة عاملية
إن العنف اجلنسي موجود في كل مكان؛ ويحدث في جميع الثقافات، وعلى جميع مستويات املجتمع، 
وفي جميع بلدان العالم. وتشير البيانات الواردة من الدراسات القطرية واحمللية، أن في بعض املناطق 
بالعالم هناك امرأة واحدة على األقل من بني كل خمس سيدات تعرضن حملاولة االغتصاب أو عانني 

من االغتصاب التام من أزواجهن خالل حياتهن.
عالوة على ذلك، تصف حوالي ثلث السيدات جتربتهن اجلنسية األولى بأنها قامت على اإلكراه 
(١). وعلى الرغم من أن النساء يشكلن الغالبية العظمى من الضحايا، إال أن الرجال وكذلك األطفال 
من اجلنسني يتعرضون للعنف اجلنسي أيضًا. لذا يعتبر العنف اجلنسي مشكلة عاملية، ليس فقط من 

الناحية اجلغرافية بل أيضًا من ناحية الُعمِر واجلنِس (ذكر أو أنثي).
يحدث العنف اجلنسي في مواقع مختلفة، منها املنزل، ومكان العمل، واملدارس، واملجتمع. وفي 
حاالت كثيرة، يبدأ العنف اجلنسي في مرحلة الطفولة أو املراهقة. وقد سجلت معدالت مرتفعة من 
اإلكراه على املمارسة اجلنسية في دراسات أجريت على السكان في مواقع متنوعة مثل الكاميرون، 
والكاريبي، وبيرو، ونيوزيالندة، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا. ووفقًا لهذه الدراسات، سجلت حاالت من 
و٣٠٪ من   ٪٧ وبني  و٣٧٪ من اإلناث في مرحلة املراهقة،   ٪٩ اإلكراه على املمارسة اجلنسية بني 
أو  الشركاء،  أو  املدرسني،  أو  األسرة،  أفراد  أحد  يد  على  ذلك  مت  وقد  املراهقة،  مرحلة  في  الذكور 

الغرباء (٢-٨). 
على  اجلنسي  للعنف  الكامنة  فالعواقب  السكان.  صحة  على  جسيم  سلبي  تأثير  اجلنسي  للعنف 
ومرض  جنسيًا،  املنقولة  والعدوى  املرغوب،  غير  احلمل  منها:  عديدة،  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة 
اإليدز والعدوى بفيروسه، واخلطر املتزايد لتبني السلوكيات اجلنسية احملفوفة باملخاطر (مثل التدّخل 
اجلنسي (ممارسة اجلنس) املبّكر واملتزايد، والتعرض إلى شركاء متعددين وأكبر سنًا). والعواقب 
االعتداء  ضحايا  يعاني  املثال،  سبيل  على  األمد.  وطويلة  وخيمة  اجلنسي  للعنف  النفسية  الصحية 
اجلنسي من األطفال من االكتئاب، ومعاقرة مواد اإلدمان، واْضِطراب الَكْرِب الَتّالي للَرّضح، وفي 
النهاية االنتحار وذلك مقارنة باألطفال الذين لم يتعرضوا لالنتهاك. عامليًا، ويعتبر االنتهاك اجلنسي 
من   ٪٣٣ حوالي  عن  مسؤوًال  يعتبر  حيث  للَرّضح،  الَتّالي  الَكْرِب  الْضِطراب  رئيسيًا  سببًا  لألطفال 

احلاالت بني اإلناث، و٢١٪ بني الذكور (٩).

١-٢  ملاذا نحتاج إلى هذه الدالئل اإلرشادية؟
غالبًا ما تبحث ضحية العنف اجلنسي عن املساعدة الطبية بالرغم من عجزها عن  اإلفصاح عن 
احلادثة التي تعرضت لها. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على العالقة بني عنف األزواج وبني الوضع 
الصحي للنساء وطلبهن للرعاية الصحية، أن النساء الالتي تعرضن لالعتداء اجلنسي يحتجن إلى رعاية 
طبية أكثر من النساء غير املتعرضات للعنف اجلنسي. (١٠، ١١). فالناجيات من العنف اجلنسي الالتي 







أردن التبليغ عن احلادثة للشرطة مثًال، ُيعرضن غالبًا على مرافق الرعاية الصحية للفحص واملعاجلة 
السيما إذا كان اجلاني غريبًا. وفي جميع األحوال، يعتبر العامل الصحي الذي يستقبل ضحية العنف 

اجلنسي ركيزة في التعرف على احلاالت الفردية لهتك حرمة اجلنس واالستجابة لها. 

إن ضحايا هتك حرمة اجلنس يحتجن إلى خدمات صحية شاملة مراعية للجندر بغية التكيف مع 
والنفسية لهذه الواقعة وللمساعدة على الشفاء من هذه احملنة والصدمة الشديدة.  العواقب البدنية 
تشتمل أنواع اخلدمات املطلوبة على اختبار احلمل، والوقاية من احلمل (أي موانع احلمل التداركية)، 
جنسيًا  املنقولة  بالعداوى  اخلاصة  واالختبارات  قانونًا)  به  مسموحًا  كان  (إذا  اإلجهاض  وخدمات 
الصحية  الرعاية  تقدمي  بجانب  واالجتماعية.  النفسية  والتوعية  اإلصابات،  ومعاجلة  منها،  والوقاية 
الفورية، فإن القطاع الصحي ميكن أن يكون نقطة مرجعية هامة لباقي اخلدمات التي قد حتتاج إليها 
الضحية الحقًا مثل الرعاية االجتماعية واملساعدة القانونية.  كما أن العاملني الصحيني يكونون في 
موقع مناسب ميكنهم من جمع وتوثيق البينات الالزمة إلثبات الظروف احمليطة بهتك حرمة اجلنس، 
ولتحديد مرتكب اجلرمية، والعواقب الصحية لهذه احلادثة (١٢). ويعتبر هذا الدليل أمرًا حاسمًا في 

اإلجراءات القضائية اخلاصة بحاالت العنف اجلنسي.

ومع هذا توجد في أغلب البلدان فجوة بني الرعاية الصحية املطلوبة لضحايا العنف اجلنسي وبني 
اخلدمات الصحية املقدمة حاليًا (١٣-١٦). فعلى سبيل املثال، ال تخضع املتعرضات للعنف اجلنسي 
للفحص على يد متخصص في الطب الشرعي أو على يد مقدم رعاية صحية مدرب تدريبًا متخصصًا 
في الفحص الطبي الشرعي. وفي بعض احلاالت تخضع الضحية للفحص املتكرر في محيط ال يوفر 
أدنى املعايير الصحية املطلوبة. وعالوة على ذلك، ال تتوفر للمهنيني الصحيني بشكل واسع حتى اآلن 
البروتوكوالت أو الدالئل اإلرشادية املطبوعة حول التدابير الطبية لألشخاص الذين تعرضوا للعنف 

اجلنسي. 

وللدالئل اإلرشادية والبروتوكوالت العالجية عدد من الوظائف القيمة. فبإمكان الدالئل اإلرشادية 
اخلاصة بالتدبير العالجي حلاالت العنف اجلنسي مساعدة النظم الصحية الوطنية على حتسني نوعية 
املعيارية  للبروتوكوالت  ميكن  وثانيًا:  أوًال؛  هذا  اجلنسي؛  العنف  لضحايا  املقدمني  والدعم  املعاجلة 
حتديد عملية جمع الدليل الشرعي؛ ثالثا: ميكن أن تكون أداة تعليمية مفيدة للمهنيني الصحيني الذين 

يسعون إلى زيادة قدراتهم في تقدمي املستوى الالئق للرعاية.

والتوليد  النساء  طب  الحتاد  عشر  اخلامس  الدولي  االجتماع  من  كٌلّ  طالب   ،١٩٩٧ عام  وفي 
رايتس  (هيومان  اإلنسان  حقوق  رصد  ومنظمة  والتوليد،  النساء  لطب  العاملي  واملؤمتر   ،(FIGO)
واتش).. طالبوا جميعًا منظمة الصحة العاملية بإعداد بروتكوالت للخدمات  الطبية الشرعية املقدمة 
لضحايا العنف اجلنسي. واستجابة لهذا النداء، عقدت منظمة الصحة العاملية مشاورة في يونية/
حتديد  أجل  من  املختلفة  األقاليم  من  وخبراء  اإلقليمية  املكاتب  عن  ممثلون  ضمت   ،٢٠٠١ حزيران 
املراعية  الشاملة  الصحية  الرعاية  لتقوية  العاملية  الصحة  منظمة  بها  تقوم  أن  يجب  التي  املساهمة 
منظمة  تتبنى  بأن  املشاورة  هذه  أوصت  وقد  اجلنس.  حرمة  لهتك  التعرض  حلاالت  بالنسبة  للجندر 
الصحة العاملية منهجًا ينقسم لقسمني وهما، تقدمي كل من اإلرشاد السياسي (متمثًال في وثيقة بعنوان 
«اإلرشاد السياسي حول منهج استجابة القطاع الصحي لهتك حرمة اجلنس») ومجموعة من الدالئل 

اإلرشادية حول التدبير الطبي للمتعرضني للعنف اجلنسي (متمثًال في الوثيقة احلالية).







معهد  من   ،David Wells ويلز  ديفيد  الدكتور  مع  بالتعاون  اإلرشادية  الدالئل  إعداد  مت  وقد 
فكتوريا للطب الشرعي- فكتوريا- أستراليا؛ والدكتورة ويندي تيلور Wendy Taylor، من جامعة 
 Tanya سميث  تانيا  والدكتورة  الصني؛  في  اخلاص  اإلداري  اإلقليم  كونغ-  هونغ  كونغ-  هونغ 
بل 

ٍ
كندا. وقد روجعت مسودة الدالئل اإلرشادية من ق تورنتو –  Smith، من مستشفى األطفال – 

الزمالء من خبراء ميثلون جميع أقاليم العالم، وقد قدموا مراجعات قيمة حول عالقة الدالئل اإلرشادية 
داخل  موسعة  مراجعة  املسودة  روجعت  لذلك،  باإلضافة  للموارد.  املختلفة  املستويات  ذات  باملواقع 

منظمة الصحة العاملية.

١-٣  أهداف الدالئل اإلرشادية
تتمثل أهداف هذه الدالئل اإلرشادية في حتسني اخلدمات الصحية املهنية جلميع األفراد (النساء، 

والرجال، واألطفال) ضحايا العنف اجلنسي عن طريق ما يلي:

• تزويد العاملني بالرعاية الصحية باملعلومات واملهارات الضرورية للتدبير العالجي لضحايا العنف 
اجلنسي؛

• توفير املعايير لتقدمي كل من خدمات الرعاية الصحية وخدمات الطب الشرعي لضحايا العنف 
اجلنسي؛

العنف  لضحايا  الشرعي  الطب  وخدمات  الصحية  اخلدمات  إنشاء  بشأن  اإلرشــادات  تقدمي   •
اجلنسي؛

من املأمول أن يزداد الوعي مبشكلة العنف اجلنسي عن طريق توفير الدالئل اإلرشادية بوصفها 
وثيقة مرجعية جلميع مستويات العاملني الصحيني، وبالتالي، يزداد معدل اكتشاف مثل هذه املمارسات. 

في النهاية، يعتبر كل من زيادة املعلومات والوعي األساس اللتماس طريق الوقاية. 

تركز هذه الدالئل اإلرشادية على رعاية النساء واألطفال. على الرغم من أن الدالئل املوجودة تشير 
إلى معدالت متشابهة من العنف اجلنسي بني الذكور واإلناث خالل مرحلة الطفولة، إال أن النساء 
تعاني من العنف اجلنسي أكثر من الرجال في املرحلة البالغية. هذه النتيجة باإلضافة إلى حقيقة أن 
املعلومات حول االحتياجات الصحية اخلاصة لضحايا العنف اجلنسي من الذكور محدودة جدًا هما 
اللتان حددتا بؤرة تركيز هذه الوثيقة. ومع هذا، تركز هذه الدالئل أيضًا على مجموعة من قضايا 
بشكل  تتعلق  متعددة  مخاوف  على  الضوء  وتلقي  اجلنسني،  من  لألفراد  تقدم  التي  الصحية  الرعاية 

خاص بالضحايا من الذكور. 

١-٤  االستفادة من الدالئل اإلرشادية
ستجذب هذه الدالئل اإلرشادية اهتمام طيف واسع من املهنيني الصحيني الذين يتصلون بضحايا 
العنف اجلنسي، أو الذين تتاح أمامهم الفرصة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية ممن سيرعون ضحايا 
اخلدمات  مرافق  مديري  الفئة:  هذه  حتت  يقعون  الذين  الصحيون  املهنيون  يضم  اجلنسي.  العنف 
في  تدريب  على  احلاصلني  بالتمريض  والعاملني  واألطباء  الشرعي،  الطب  في  واملختصني  الصحية، 
الطب الشرعي، واملوظفني الطبيني في املناطق، واجلراحني التابعني للشرطة، وأطباء النساء، واألطباء 







وهيئات التمريض العاملني في الطوارئ، واألطباء العموميني، والعاملني في الصحة النفسية. وميكن 
للعاملني في الصحة النفسية االستفادة من هذه الدالئل اإلرشادية كوثيقة في اخلدمة اليومية، أو كأداة 
إرشادية لتطوير اخلدمات الصحية املقدمة لضحايا العنف اجلنسي. ميكن أيضًا االستفادة من الدالئل 
اإلرشادية في إعداد مقررات التدريب أثناء اخلدمة حول العنف اجلنسي للعاملني في الرعاية الصحية 

ولباقي أعضاء الفرق املتعددة.

وعلى املستوى الثاني، تكون الدالئل اإلرشادية ذات أهمية بالنسبة لراسمي السياسات املسؤولني 
عن تخطيط اخلدمات الصحية والتدريب املهني في وزارات الصحة، ولراسمي السياسات املسؤولني 
عن إعداد الدالئل اإلرشادية اخلاصة باملقررات الدراسية في اجلامعات، وذلك فيما يخص مجال الطب 
والصحة العمومية. إن لراسمي السياسات في وضع ال يتيح لهم فقط التأكد من تقدمي جميع أوجه 
اخلدمات لضحايا العنف اجلنسي بشكل متناسق وبدعم كاٍف، بل أيضًا التأكد من أن هذه اخلدمات 
حتصل على األولوية املالئمة داخل برامج التدريب املعنية. ميكن أيضًا االستفادة من الدالئل اإلرشادية 
كمخطط تفصيلي لتصميم نظم الرعاية املالئمة بالنسبة للسلطات الوطنية واإلقليمية واحمللية، ولتوجيه 

محتوى املقرر التعليمي نحو تقدمي اخلدمة لضحايا العنف اجلنسي.

لقد أعدت هذه الدالئل اإلرشادية مبا يراعي مراعاة خاصة املهنيني الصحيني العاملني في مواقع 
يوجد بها قيود صارمة حتد من القدرة على تقدمي اخلدمات الصحية الشاملة أو جمع الدليل الطبي 
الشرعي في حاالت العنف اجلنسي. ومع هذا، حتتاج هذه الدالئل اإلرشادية إلى تكييفها مبا يتالءم مع 

األوضاع احمللية والقطرية، مع األخذ في احلسبان توافر املوارد والسياسات واإلجراءات الوطنية.

البحوث  حول  عامة  نظرة  يلي:  كما  اإلرشادية  الدالئل  هذه  في  الواردة  املعلومات  ترتيب  مت  وقد 
احلالية في ما يتعلق بطبيعة العنف اجلنسي ودينامياته (القسم الثاني) ثم يلي ذلك قسم يقدم التوجيه 
مرافق  بتأسيس  النصح  متضمنًا  اجلنسي،  العنف  لضحايا  اخلدمات  لتقدمي  العامة  الطبيعة  حول 
الفحص  أوجه  حول  تفصيليًا  توجيها  الرابع  القسم  يقدم  الثالث).  (القسم  املالئمة  الصحية  الرعاية 
الطبي لضحايا العنف اجلنسي، متضمنًا تسجيل اإلصابات وتصنيفها. وفي القسم اخلامس مت شرح 
كيفية جمع الدليل الطبي الشرعي؛ أما القسم السادس فيغطي االختيارات العالجية ورعاية املتابعة. 
(القسم  منفصل  قسم  في  األطفال  ضد  اجلنسي  بالعنف  املتعلقة  اخلاصة  باحلالة  التعامل  مت  وقد 
السابع). ويختتم اجلزء الرئيسي من الدالئل اإلرشادية بقسم حول التوثيق والتبليغ، متضمنًا تقدمي 

البالغات الكتابية والشهادة أمام احملكمة (القسم الثامن).

يوجد باملالحق عينة من النموذج املستخدم لتسجيل تفاصيل املشاورة التي جتري بني مقدم الرعاية 
الصحية واملريض  (امللحق ١). ويتم تشجيع مستخدمي الدالئل اإلرشادية على استخدام هذا النموذج 
كما هو، أو تعديله مبا يتالءم مع احتياجاتهم وأوضاعهم اخلاصة. أما (امللحق ٢) فيقدم خلفية عن 
املعلومات الطبية املتعلقة برعاية ضحايا العنف اجلنسي. وفي النهاية، يعطي (امللحق ٣) تفاصيل حول 
الفرص التدريبية املتاحة أمام األفراد العاملني في الرعاية الصحية الذين يرغبون في توسيع مهاراتهم 

في هذا املجال من الرعاية الصحية.

أثناء إعداد هذه الدالئل اإلرشادية، أعطيت اعتبارات وافية للتسميات التي متيز هذا املجال من 
اخلبرة. ولغرض احلفاظ على التناسق استخدمت املصطلحات التالية طوال الوثيقة بنفس املعنى:









الضحايا: األفراد (النساء، الرجال، األطفال) الذين أبلغوا أنهم تعرضوا لالعتداء اجلنسي.
املرضى: األفراد الذين يتلقون اخلدمة، أو الذين يتم رعايتهم من قبل العامل الصحي.

العاملون الصحيون: املهنيون الذين يقدمون اخلدمات الصحية، مثل: األطباء، وهيئات التمريض، 
وسائر املهنيني اآلخرين احلاصلني على تدريب خاص في مجال إيتاء الرعاية الصحية.

الطفل: من هو أقل من عمر ١٨ سنة. (يختلف تعريف الطفل باألخص اختالفًا كبيرًا بني البلدان 
واحلكومات).

العنف اجلنسي (والتعبير املرادف هو االنتهاك اجلنسي): وهو مصطلح يغطي مدى كبير من األنشطة، 
ويتضمن االغتصاب/ واإلكراه على ممارسة اجلنس، وهتك حرمة اجلنس، والسلوك اجلنسي املنحرف 

(انظر أيضًا القسم ٢-١ تعريف العنف اجلنسي).
الشريك احلميم: الزوج، أو الرفيق، أو العشيق، أو الزوج السابق، أو الرفيق السابق، أو العشيق 

السابق.

ولنفس األسباب املذكورة سلفًا، استخدمت في الدالئل اإلرشادية املرأة البالغة على أنها املستفيد 
األول من اخلدمات الصحية. ولكن مت تعريف األحوال اخلاصة املتعلقة باألطفال والرجال البالغني كلما 
أمكن ذلك. وعلى سبيل املثال، بينما يغلب على النص طابٌع عام يقبل تطبيقه على كل من األطفال 
والبالغني، إال أن هناك عدد من األقسام في الدالئل اإلرشادية التي تخص األطفال، وهي تشمل القسم 
السابع (االنتهاك اجلنسي لألطفال) وامللحق ٢ (القضايا الطبية والعنف اجلنسي). وباملثل، فقد مت 
متييز القضايا التي تخص  الرجل البالغ في عدد من األماكن خالل الدالئل اإلرشادية؛ وهي بصفة 

عامة تعرض كنص داخل إطار.

١-٥  مراجعة الدالئل اإلرشادية
على الرغم من مراجعة األقران الشاملة لهذه الدالئل اإلرشادية واجلهود النشيطة إلبراز احلقائق 
اإلقليمية املختلفة، فإننا ندرك أن هناك دائمًا مجاًال للتحسني عند إعداد دالئل إرشادية من هذا النوع. 
ونحن نّذكر املستخدمني أن هذه الدالئل ال متيل إلى وصف العالج، لكن باألحرى مت تكييفها لتناسب 

بنيان اخلدمات النوعية، واإلطارات القانونية، ومستويات املوارد.

عدد  إجراء  يحتم  الوقت  مرور  فإن  كتابتها،  وقت  بدقة  أعدت  قد  الوثيقة  هذه  أن  اعتقادنا  ومع 
من التغييرات، السيما في مادة املُداواة. لذا ينبغي تشجيع املستفيدين من هذه الدالئل اإلرشادية 
وفي  احمللي  الوضع  على  تطبيقها  عند  السيما  فيها،  املوجودة  املعلومات  صالحية  من  التأكد  على 

البروتوكوالت الوطنية للمعاجلة. 

نحن نرحب بآرائكم وتعليقاتكم على هذه الدالئل. فمثًال، هل أمدتكم هذه الوثيقة بكل ما حتتاجون 
تكمن  فأين  بالنفي،  اإلجابة  كانت  إذا  اجلنسي؟  العنف  لضحايا  الرعاية  تقدمي  أجل  من  معرفته 
الثغرات؟ هل الدالئل اإلرشادية سهلة في قراءتها وفي وضعها موضع التطبيق؟ هل تفكر في أساليب 

لتحسينها؟
 







فضًال، أرسلوا إلينا تعليقاتكم حتى نتمكن من تعديل الدالئل اإلرشادية لتكون مفيدة بقدر املستطاع 
للمستخدمني. 

ميكنكم مراسلتنا على العنوان التالي:

قسم الوقاية من اإلصابات والعنف
منظمة الصحة العاملية

٢٠ شارع أبيا
CH ١٢١١ جنيف ٢٧

سويسرا
vip@who.ch :البريد اإللكتروني

فاكس: ٤٤ ٢٢ ٧٩١ ٤٣٣٢

Injuries and Violence Prevention Department

World Health Organization

avenue Appia ٢٠
٢٧ Geneva ١٢١١ CH

Switzerland

E-mail: vip@who.ch

٤٤ ٢٢ ٧٩١ ٤٣٣٢ :Fax

وميكن تنزيل هذه الدالئل اإلرشادية من املوقع التالي على اإلنترنت:
/http://www.who.int/violence_injury_prevention





٢  العنف اجلنسي: انتشاره ودينامياته وعواقبه

٢-١  تعريف العنف اجلنسي
 ،«abuse و«االنتهاك اجلنسي ،«assault و«هتك حرمة اجلنس ،rape «إن مصطلحات «االغتصاب
لهذه  تكون  وقد  متبادل.  بشكل  تستخدم  ما  وغالبًا  مترادفات  تعتبر   «violence اجلنسي  و«العنف 
املترادفات معان (ومقتضيات) مختلفة وفقًا للحاالت واملواقع املختلفة. واألهم، أن التعاريف القانونية 
ألنواع معينة من العنف اجلنسي قد تختلف عن التعاريف الطبية واالجتماعية، وعالوة على ذلك، فإنها 
املهنيون  يلم  أن  الضروري  من  كان  لذلك،  الواحد.  البلد  داخل  وحتى  آخر،  إلى  بلٍد  من  تختلف  قد 
العاملون في الرعاية الصحية بالتعاريف القانونية للعنف اجلنسي في تشريعات بلدانهم، السيما عند 

تطبيقها على سن الرشد والزواج. 
يعرف العنف اجلنسي بأنه «أي اّتصال جنسي، أو محاولة اتصال جنسي، أو تعليقات أومقدمات 
جنسية غير مرغوبة، أو فعٍل من أفعال التهريب واإلجتار في اجلنس والنساء، وذلك باإلكراه، أوالتهديد 
باإليذاء أو القوة اجلسدية، من قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية، وفي أي مكان، 
كاملنزل أومكان العمل دون أن يقتصر ذلك عليهما» (١). وبناًء على هذا التعريف، ميكن تصنيف مجال 
حتت  اجلنسي  السالح إلى اإلكراه  تهديد  حتت  االغتصاب  بني  يتراوح  السلوكيات،  من  واسع جدًا 
تهديد الطرد من العمل (أو بناء على أي اتفاق آخر باطل)، على أنها فعل من أفعال العنف اجلنسي. 
ميكن إبرام اتفاق باطل للنشاط اجلنسي بواسطة طرق مختلفة؛ على سبيل املثال، من خالل التهديد 
بالعنف اجلسدي، أو التهديد بحجب املنافع (مثل منع الترقية في العمل أو منع احلصول على درجة 
أعلى)، أو بالضغط النفسي ، أو االبتزاز. وهنا ال ميكن اعتبار االتفاق في هذه الظروف أنه اتفاق حر. 
ينطبق نفس الشيء على حاالت األفعال اجلنسية التي تشمل األفراد غير القادرين على إعطاء املوافقة 
الصحيحة، أي األشخاص غير القادرين على فهم أهمية هذا الفعل أو غير القادرين على التعبير عن 
موافقتهم أو رفضهم (مثل الواقعني حتت تأثير اخلمر واملخدرات، أو الذين يعانون من العجز العقلي)؛ 

اخلالصة
يأخذ العنف اجلنسي عدة أشكال مختلفة؛ وهو ال يقتصر على أفعال االتصال اجلنسي بغير رضى الطرفني بل يشمل مدى واسعًا من 
السلوكيات اجلنسية، مبا فيها محاولة احلصول على فعل جنسي، والتحرش اجلنسي، واإلكراه، والتهريب بقصد االستغالل اجلنسي، والتشويه 

التناسلي لألنثى. وعلمًا أن، هذه الدالئل اإلرشادية تتعامل أساسًا مع هتك حرمة اجلنس (االغتصاب) واالنتهاك اجلنسي لألطفال.
تشكل النساء الغالبية العظمى من ضحايا العنف اجلنسي، ومعظم املرتكبني لهذه األفعال هم من الرجال.

في معظـم حـاالت االعتـداء اجلنسي، يكون مرتكبها شـخصًا معروفًا للضحيـة، ورمبا يعرفه جيـدًا، مثل شـريك حميم حـالي أو سـابق،
أو أحد األقارب. 

هتك حرمة اجلنس فعل عدواني مدفوع بالقوة وحب السيطرة.
للعنف اجلنسي تأثيرات جسدية ونفسية على الصحة واملعافاة، وقد تكون هذه التأثيرات قصيرة األمد أو طويلة األمد. وتختلف العواقب 

الصحية وردود األفعال للعنف اجلنسي اختالفًا كبيرًا بني األفراد وفقًا لطبيعة االنتهاك ( مثل تكراره، ووخامته، ومرتكبه).







وتوصف هذه األفعال أيضًا بأنها أفعال غير متفق عليها (١٧). 

٢-٢  أنواع العنف اجلنسي
ميكن أن يأخذ العنف اجلنسي أشكاًال كثيرة ويحدث في أحوال مختلفة. وقد يحدث االنتهاك من 
قبل فرد أو عدة أفراد (مثل االغتصاب اجلماعي)؛ وقد يتم التخطيط املسبق لهذا احلدث أو يحدث 

فجأة وبدون تخطيط.
بالرغم من أن العنف اجلنسي يقع كثيرًا في بيت الضحية (أو في بيت اجلاني)، إال أنه يحدث 
أيضًا في كثير من األماكن األخرى مثل أماكن العمل، واملدارس، والسجون، والسيارات، والشوارع، 

واألماكن املفتوحة (مثل احلدائق أو املزارع).
قد يكون اجلاني على موعد مع الضحية، أو على معرفة شخصية بها، أو صديق لها، أو فرد من 
أفراد أسرتها، أو شريك حميم لها، أو شريك حميم سابق، وقد يكون من الغرباء من غير املعروفني 
للضحية، ولكن األكثر شيوعًا أن يكون شخصًا معروفًا للضحية. ال يوجد شكل منطي للجاني؛ فمرتكبو 
العنف اجلنسي يأتون من كافة خلفيات املجتمع سواء من األغنياء أو الفقراء، أو من املتعلمني أو غير 
املتعلمني، أو من املتدينني أو غير املتدينني. وقد يكون اجلناة أشخاصًا لهم مناصب أو سلطات حتظى 
باالحترام والثقة (مثل ضباط الشرطة، واألطباء، واملدرسني، واملرشدين السياحيني، والقساوسة) ومن 

غير املرجح االشتباه في ارتكاب عنف جنسي.
من الشائع حدوث العنف اجلنسي أثناء احلروب والنزاعات املسلحة. ويستخدم االغتصاب والتعذيب 
اجلنسي بالتحديد كأسلحة إلهانة األعداء؛ وقد ترغم النساء على الزواج املؤقت بجنود األعداء. وقد 

تتعرض النساء احملتجزات للعنف اجلنسي من حراس السجون أو ضباط الشرطة (١٨).
وفيما يلي قائمة تشتمل على األشكال املختلفة من العنف اجلنسي الذي ال يقتصر على ذلك وحسب (١٩):

- الرق اجلنسي؛
الدراسي  التفوق  أو  الوظيفي  بالترقي  اجلنسي  التمتع  مقايضة  (متضمنًا  اجلنسي  التحرش   -

واحلصول على درجات أو مرتبة دراسية أعلى)؛
- التهريب بغرض اإلجبار على الدعارة؛
- اإلكراه على اخلالعة والصور اإلباحية؛

- اإلكراه على احلمل؛
- سلب القدرة على اإلجناب إجباريًا؛

- اإلكراه على الزواج؛
- تشويه األعضاء التناسلية لألنثى؛

- اختبارات العذرية والبكارة.

احلبوب  تتناول  التي  فاملرأة   .(٢٠) اجلنس  حرمة  هتك  لتسهيل  املخدرات  اجلناة  بعض  يستخدم 
املخدرة يسهل السيطرة عليها، بدرجة ال تستدعي اللجوء إلى العنف اجلسدي، حيث أن املخدرات 
جتعلها عاجزة ومستكينة وقد تفقدها الوعي في بعض احلاالت. وفي هذا السياق فقد ازداد استعمال 
السنني األخيرة وهي تلقى  أثناء املوعد الغرامي في  باالغتصاب  يعرف باملواد املخدرة اخلاصة  ما 
اهتمامًا كبيرًا. وقد نوقش هذا اجلانب بتفصيل دقيق كما نوقشت جميع اجلوانب املتعلقة بتسهيل 

العنف اجلنسي عن طريق املواد املخدرة في اإلطار ١.







مبا أن العنف اجلنسي يأخذ أشكاًال عديدة، فقد ركزت هذه الدالئل على تقدمي الرعاية لضحايا 
اإلعتداء جنسي، وضحايا االنتهاك اجلنسي من األطفال. وألغراض هذه الدالئل مت تعريف االغتصاب 
بأنه «اإلكراه البدني أو اإليالج القسري.. أو إدخال القضيب أو أي أجزاء أخرى من اجلسم – حتى 
وإن كان جزئيًا أو بسيطًا- في الشرج أو الفرج» (١). هذا التعريف يشمل اإلكراه على القيام بأنشطة 
جنسية قد ال تعتبر اغتصابًا إذا كان التعريف القانوني احمللي لالغتصاب محدودًا (مثل أن يكون 

التعريف احمللي مقصورًا على إيالج القضيب في املهبل).
  

٢-٣  االنتشار
إن العنف اجلنسي حقيقة يعيشها ماليني الناس في العالم والسيما النساء. وتشير البحوث إلى أن 
النساء ميثلن غالبية ضحايا العنف اجلنسي، وأن الرجال ميثلون غالبية اجلناة، وأن أكثر الضحايا 
يعرفون شخصية املعتدين عليهم (١٩، ٢١-٢٣). وهذا ال يلغي احلقيقة في أن العنف اجلنسي ضد 

الرجال والصبيان منتشر أيضًا.
وبينما يوجد إدراك عام بتفشي العنف اجلنسي ضد النساء في جميع البلدان وعلى جميع مستويات 
املجتمع، فإن اإلحصاءات املوثوق بها املتعلقة بانتشار العنف اجلنسي في العالم مازالت محدودة. 
تدل الدراسات املرتكزة على السكان على أن نحو ٦٪ إلى ٤٦٪ من النساء قد أبلغن عن تعرضهن إما 
حملاولة أو النتهاك جنسي فعلي في وقت من األوقات خالل حياتهن وذلك من قبل شريك حميم حال 

اإلطار ١
املخدرات والعنف اجلنسي

املستخدمة  املخدرات  أكثر  هي  املسكرات  ومازالت  موافقة،  بدون  اجلنسية  املمارسة  تسهيل  في  بعيد  أمد  منذ  املسكرات  استخدمت  لقد 
شيوعًا في هذا املجال. ولكن في السنوات احلديثة ارتبط استعمال املخدرات اخلاصة «باالغتصاب أثناء املوعد الغرامي بعدد كبير من 
مستحضرات  من  وغيره   (flunitrazepam (Rohypnol فلونترازيبام  هو  استعماًال  اإلدمان  مواد  أكثر  ومن  اجلنسي.  العنف  حاالت 
والكوكائني   ،ketamine والكيتامني   ،gamma-hydroxybutyrate هيدروكسيبيوتيرات  وجاما   ،benzodiazepines ِبنزوديازيبني 
cocaine، وامليثامفيتامني methamphetamine ، واحلشيش marijuana (٢٠). وأحيانًا ال تعي الضحية أنها تعرضت للتخدير أو 

لالنتهاك اجلنسي.
حتكم املعايير املزدوجة التعامل مع الرجال والنساء بالنسبة لشرب املسكرات أو تعاطي مواد اإلدمان. فاملرأة تتحمل اللوم غالبًا في جعل 
نفسها ضحية وذلك إذا كانت قد أقدمت على شرب املسكرات أو تعاطي مواد اإلدمان. وعلى اجلانب اآلخر، فإن سلوك اجلاني يكون مبررًا 

ألنه كان واقعًا حتت تأثير املخدر وال يتوقع منه السيطرة على سلوكه. 
- يحتاج العاملون الصحيون إلى اإلملام بالعالمات املوحية بالعنف اجلنسي حتت تأثير املخدرات. وينبغي االشتباه في استعمال املخدرات 

أو اخلمور إذا ظهر على املرضى أي من األعراض التالية:
- اختالل الوعي، وفقدان الذاكرة، والتوهان، وااللتباس؛

- اختالل الكالم والتناسق احلركي؛
- وجود عالمات على الرضوح ال تفسير لها، السيما الرضوح في األعضاء التناسلية؛

- التسمم الظاهر والذي ال يتوافق مع كمية اخلمور املستهلكة؛
- فقدان املالبس أو اختالف ترتيبها بدون تفسير؛

- التحدث عن جتربة يشعر فيها أن روحه منفصل عن جسده
إذا كان هناك شك في استعمال املخدرات أو اخلمور، فمن املهم االنتباه ملا يلي:

- إن حدوث أي تغيير في الوعي يتطلب إتاحة وصول املريض فورًا إلى التجهيزات الكاملة اخلاصة باإلفاقة، مثل التجهيزات املتوفرة في 
أقسام الطوارئ.

- كلما مت جمع العينات مبكرًا (مثل عينات الدم والبول) كلما أمكن الكشف بنجاح عن املواد التي مت تناولها بدون وعي. 







أو شريك سابق (١). وأن االغتصاب والعنف العائلي يتسببان في فقدان ما يقدر بنحو ٥-١٦٪ من 
السنوات الصحية من حياة النساء في عمر اإلجناب (٢٤).

اإلحصاءات  تعطي  أن  احملتمل  غير  ومن  اجلنسي،   العنف  عن  التبليغ  في  جسيم  نقص  هناك 
املنشورة صورة دقيقة عن احلجم احلقيقي لهذه املشكلة، وينشأ عن ذلك أيضًا صعوبات عند محاولة 
املقارنة بني الدراسات. أسباب عدم التبليغ معقدة ومتداخلة وذات أوجه عديدة ولكنها تتضمن إجماًال 
اخلوف من العقاب والسخرية، وفقدان الثقة في احملققني والشرطة والعاملني الصحيني. الرجال أقل 
بكثير من النساء في التبليغ عن تعرضهم للعنف اجلنسي (٢٥) ولهذا السبب يوجد قصور كبير في 
املعلومات املتعلقة بحجم العنف اجلنسي ضد الرجال (٢٦). وسوف يناقش موضوع العنف اجلنسي 

ضد الرجال وعواقبه مبزيد من التفصيل الحقًا في القسم (٢-٥ العواقب الصحية). 

االنتهاك  انتشار  تقديرات  حتى  أو  احلقيقية  احلدوث  معدالت  حتديد  أيضًا  مبكان  الصعوبة  من 
اجلنسي لألطفال، ومرة أخرى يعود هذا أساسًا إلى نقص التبليغ. فمن النادر التبليغ عن االنتهاك 
اجلنسي لألطفال في وقت حدوثه، وال يتم التبليغ متامًا في كثير من احلاالت، وتأتي أكثر البيانات 
اخلاصة مبعدالت االنتشار عن طريق سؤال البالغني عن جتاربهم السابقة (٢٧). وفضًال عن ذلك، 
تفتقر العديد من البلدان إلى وجود نظام يعتمد عليه للتبليغ عن االنتهاك اجلنسي لألطفال. ويفاقم هذا 
الوضع اختالف التعريفات اخلاصة باالنتهاك اجلنسي لألطفال بني البلدان، مما يجعل إجراء املقارنات 
بينهما أمرًا صعبًا. توحي البيانات املتوفرة من الدراسات التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم 
بأن نحو ٧٪ إلى ٣٦٪ من الفتيات، وأن نحو ٣٪ إلى ٢٩٪ من الصبيان قد تعرضوا لالنتهاك اجلنسي 
في مرحلة الطفولة. واستنتجت غالبية الدراسات أن العنف اجلنسي ضد الفتيات أكثر انتشارًا بحوالي 
١٫٥-٣ مرات عنه بني الصبيان. ومن بني حاالت العنف اجلنسي لألطفال املبلغ عنها، فإن الصبيان 
العنف  عن  التبليغ  بني  التفاوت  يوضح  االكتشاف  وهذا  احلاالت،  هذه  من  فقط   ٪١٠-١٥ ميثلون 

اجلنسي للصبيان وبني حدوثه (٢٨).
إن تهريب النساء واألطفال بغرض االستغالل في الدعارة يزداد بسرعة وأصبح واحدًا من أكثر 
من  مليونني  إلى  مليون  حوالي  فإن  احلكومية،  للتقديرات  ووفقًا  عامليًا.  املتفاقمة  اإلجرامية  األعمال 
النساء واألطفال يتم تهريبهم سنويًا لإلكراه على العمل، واخلدمة في املنازل، أو لالستغالل اجلنسي 
(٢٩). وبصفة عامة، فإن النساء األقل من حيث الوضع االقتصادي هن األكثر تعرضًا للرق اجلنسي، 

والتهريب واإلجتار، والتحرش اجلنسي (٢٩). 

٢-٤  ديناميات العنف اجلنسي
قام عدة باحثني بتحليل القوى احملركة وراء السلوك اجلنسي العدواني ودوافعه، وميكن إيجاز ذلك 

كما يلي:
•  العنف اجلنسي هو فعل عدواني. إن العوامل األساسية وراء العديد من حوادث العنف اجلنسي 
هي الرغبة في التحكم والسيطرة، وليست اشتهاء اجلنس كما يعتقد على نحو كبير. نادرًا ما يكون 
العنف اجلنسي بدافع العشق، ولكنه على األرجح فعل عنيف وعدواني وعدائي يستخدم كوسيلة 
التي  والسادية  والعدوانية،  العداء،  النساء.  في  والتحكم  واإلرهاب  واإلذالل  والسيطرة  لإلهانة 
يظهرها مرتكب العنف اجلنسي متيل إلى تهديد إحساس الضحية بنفسها. ينتهك العنف اجلنسي 

إحساس الضحية باخلصوصية، واألمان، والعافية (١٩، ٣٠).
العنف  على  احملفز  العامل  هي  ليست  اجلنسية  الرغبة  أن  اجلنسيني  اجلانحني  مع  العمل  أثبت    •







اجلنسي. على الرغم من أن اجلنس والعدوانية لهما عالقة بجميع أشكال العنف اجلنسي، إال أن 
اجلنس هو فقط الوسيلة  املستخدمة للتعبير عن األنواع املختلفة لألحاسيس غير اجلنسية مثل 
الغضب والعداء جتاه النساء، باإلضافة إلى الرغبة في التحكم والسيطرة وفرض القوة عليهن. 
ليس لكل اجلناة نفس الدوافع الرتكاب العنف اجلنسي، وال يتشابهون في أسلوب ارتكاب األَفعال 
العنيفة جنسيًا. على الرغم من هذا، فإن الغضب والقوة واجلنس عناصر موجودة دائمًا مهما كان 

السبب في العنف اجلنسي أو طبيعة الفعل املرتكب (٣١).
•  إن كشف األسباب وراء رغبة الفرد في ارتكاب العنف اجلنسي أمر معقد. ومع ذلك، فقد ظهرت 
بعض املواضيع املشتركة حول هذا األمر. فإن العنف اجلنسي، وفقًا جلروث Groth، «يساهم  
في تعويض مشاعر العجز، ولطمأنة اجلاني على قدرته اجلنسية، وتأكيد هويته، واالحتفاظ مبنزلته 
بني نظرائه، وحماية نفسه من القلق اجلنسي، وحتقيق اإلرضاء اجلنسي، والتخلص من اإلحباط 

الذي يشعر به» (٣١).

من املهم أن يتفهم العاملون الصحيون ديناميات العنف اجلنسي حتى يكونوا قادرين على تقدمي 
الرعاية املوضوعية املثلى التي تراعي مشاعر اآلخرين. وملزيد من املناقشة املتعمقة حول ديناميات 
العنف اجلنسي، ميكن للقراء االطالع على الفصل املتعلق بذلك بالتقرير العاملي ملنظمة الصحة العاملية 

حول العنف والصحة (١).

٢-٤-١  خرافات حول االغتصاب
املفاهيم  بعض  الناس.  معظم  يعتقده  عما  كثيرًا  اجلنسي  العنف  حول  احلقيقة  تختلف  ما  غالبًا 
يكون أسهل علينا، كأفراد  ١. غالبًا ما  حول االغتصاب موجزة في اجلدول  شعبية  اخلاطئة األكثر 
وأعضاء في املجتمع، قبول العديد من اخلرافات التي حتيط بالعنف اجلنسي بدًال من حتدي اآلراء 
املقبولة دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا حول ما يشكله السلوك اجلنسي املالئم بالنسبة للرجل واملرأة. في 
معظم املجتمعات والثقافات ينظر للرجال على أنهم املعتدون اجلنسيون؛ من ناحية أخرى من املتوقع أن 
تكون النساء سلبيات جنسيًا وال يبدأن النشاط اجلنسي، وينشغلن باجلنس فقط عند الزواج، ويظللن 

مخلصات ألزواجهن (٣٢).
يكون  وضحاياه.  لالغتصاب  املجتمع  استجابة  أسلوب  على  املجتمع  في  السائدة  اخلرافات  تؤثر 
مواجهتها.  بدون  السائدة  اخلرافات  تنتشر  عندما  مقبوًال  أيضًا  ويكون  ومبررًا  مدعومًا  االغتصاب 
متيل اخلرافات إلى لوم الضحية؛ فبدًال من أن يتحمل اجلاني مسؤولية سلوكه، تالم الضحية وتتحمل 
تصديق  غالبًا  يتم  وال  اجلاني.  فيها  الضحية  تعرف  التي  احلاالت  في  السيما  االغتصاب،  مسؤولية 
ضحايا العنف اجلنسي ببساطة. هذه الظروف حتول دون طلب الضحايا للمساعدة كما تؤخر التعافي 

والشفاء. 

ينبغي على الشخص الذي يتعامل مع ضحايا العنف اجلنسي أن يكون على دراية بالفرق بني اخلرافة واحلقيقة. هناك حاجة لفحص 
ومواجهة االعتقادات واملواقف الشخصية جتاه االغتصاب. ومن الضروري أن يتفهم العاملون الصحيون أهمية حتليهم بالنزاهة وعدم التحيز. 
فليس للعامل الصحي دور في أن يصدر األحكام حول صدق ادعاءات االغتصاب، وال حول براءة أو إثم اجلاني املزعوم، وعليه أن يترك اتخاذ 

مثل هذا القرار إلى احملققني  واحملاكم. 







٢-٤-٢  عوامل االختطار
هناك عوامل اختطار عديدة تزيد من خطر تعرض شخص ما لإلكراه على ممارسة اجلنس، أو 
تزيد من احتمال أن يقوم شخص ما بإكراه اآلخرين على اجلنس. تتعلق بعض هذه العوامل مبواقف 
بالتكيف  ترتبط  عميقة  جذور  لها  أخرى  عوامل  هناك  بينما  املعنيني،  األشخاص  وسلوك  ومعتقدات 
االجتماعي والبيئة احمليطة من الزمالء واألسرة واملجتمع. ال يقتصر تأثير هذه العوامل على إمكانية 

حدوث االغتصاب بل يؤثر أيضًا على رد الفعل جتاهه (١، ١٨).
وبالرغم من إمكانية تعرض أي شخص للجرمية إال أن هناك بعض األفراد أو املجموعات أكثر 

 اخلرافة

الرغبة اجلنسية هي الدافع األول إلى االغتصاب.

تتعرض فئات معينة فقط من النساء لالغتصاب.

النساء يبلغن باطًال عن تعرضهن لالغتصاب.

االغتصاب يرتكب من قبل الغرباء وغير املعروفني 
للضحية.

وإلى  كبير  جسماني  عنف  إلى  االغتصاب  يحتاج 
استخدام السالح.

ال حتتاج معظم حوادث االغتصاب إلى قوة بدنية 
كبيرة. 

يترك االغتصاب عالمات جروح واضحة.

عندما تقول املرأة «ال» للجنس، فإنها تعني «نعم».

مجال  في  والعامالت  العاملني  اغتصاب  ميكن  ال 
البغاء

ال يستطيع الرجل أن يغتصب زوجته.

يتم التبليغ عن االغتصاب فورًا للشرطة.

احلقيقة

القوة والغضب وحب السيطرة والتحكم هي العوامل احملفزة الرئيسية على االغتصاب. 

النساء  أن  الناس  من  العديد  يعتقد  ذلك،  مع  لالغتصاب.  ضحية  تكون  أن  ميكن  امرأة  أي 
املتسمات  النساء  وأن  لالغتصاب،  يتعرضن  ال  العفيفات)  (الفتيات  اخللق  بحسن  املتسمات 

بسوء اخللق («البنات السيئات») هن الالتي يتعرضن لالغتصاب. 

يعتقد أن نسبة ضئيلة جدًا فقط من حاالت االغتصاب املبلغ عنها تكون باطلة. 

الغالبية العظمى من حوادث االغتصاب يقوم بارتكابها معتد معروف للضحية. 

ال حتتاج معظم حوادث االغتصاب إلى قوة بدنية كبيرة. 

يبلغ معظم الضحايا عن خوفهم من تعرضهم إلصابات وجروح خطيرة أو تعرضهم للقتل لذلك 
ال يقاومون سوى مقاومة محدودة ضد االعتداء. ويوضح ذلك أيضًا السبب في ضآلة القوة أو 

األسلحة املطلوبة إلخضاع الضحية.

قد ال يكون هناك إصابات جسدية ألن معظم حوادث االغتصاب ال حتتاج إلى قدر كبير من 
القوة. إن عدم وجود إصابات جسدية على الضحية ال يعني عدم اغتصابها. يعاني تقريبًا ثلث 

ضحايا االغتصاب فقط من إصابات جسدية واضحة.

«ال» تعني الرفض؛ ويجب احترام رغبة املرأة في جميع األوقات.

ميكن اغتصاب أي رجل أو امرأة، بصرف النظر عن ارتباطه أو ارتباطها بتجارة اجلنس. 
تبني الدراسات أن نسبة كبيرة من العاملني والعامالت في مجال البغاء قد تعرضوا بالفعل 

لالغتصاب من زبائنهم أو من الشرطة أو من شركائهم.

اجلنس اإلجباري أو النشاط اجلنسي اإلجباري يعتبر اغتصابًا، بصرف النظر عما إذا كانت 
املرأة متزوجة باجلاني أم ال. من املؤسف، أن العديد من السلطات القضائية لها استثناءات في 
القوانني املتعلقة باالغتصابات الزوجية؛ وعلى الرغم من إمكانية تعرض املتزوجات لالغتصاب 

من أزواجهن إال أن القانون ال يعترف بذلك.

معظم حوادث االغتصاب ال تبلغ إلى الشرطة أبدًا. أما احلوادث التي أبلغت الشرطة عنها، 
فمعظمها ُأبلغ عنها بعد مرور أكثر من ٢٤ ساعة من وقوع احلادثة. ال يقوم الضحايا بالتبليغ 
أبدًا أو يتأخرون في التبليغ ألنهم يعتقدون أن شيئًا لن يتخذ حيال ذلك، أو ألن اجلاني قام 
بتهديدهم أو تهديد عائالتهم، أو ألنهم خائفون من ردود أفعال األسرة أو املجتمع، أو ألنهم 
يشعرون باخلجل؛ بعض الضحايا يشعرون أن هذا أمر خاص والبعض ال يعرف إلى من يجب 

التبليغ عن احلادثة. 

اجلدول ١ اخلرافات الشائعة حول االغتصاب







وجه  على  اجلنسي  والعنف  الشخصي،  العنف  لضحايا  متثيًال»  «أكثر  أنهم  يظهر  ولذلك  تعرضًا، 
التحديد. وتشمل هذه الفئات:

- املرأة حني تكون وحدها أو بدون صحبة؛
- ربات األسر الوحيدات؛

- األطفال وصغار البالغني؛
- األطفال في كفالة أو حضانة اآلخرين؛

- الرجال والنساء العاجزون عقليًا أو جسديًا؛ 
- السجناء أو احملتجزون؛

- املعاقرون للمخدرات أو اخلمور؛
- من سبق لهم التعرض لالغتصاب أو االنتهاك اجلنسي؛

- املرتبطون واملرتبطات بالدعارة؛
- اخلاضعون واخلاضعات لعالقات تعسفية حميمة أو لإلعالة؛

- ضحايا احلروب أو النزاعات املسلحة؛
- املشردون أو املعوزون والفقراء.

وكما ال يوجد منط ثابت للضحايا، فإن اجلناة أيضًا يأتون من جميع دروب احلياة.
يحتوي اجلدول الثاني على قوائم لعوامل االختطار اخلاصة باقتراف جرائم العنف اجلنسي.

٢-٥  العواقب الصحية
إن العواقب الصحية للعنف اجلنسي عديدة ومتنوعة، وتشتمل على تأثيرات جسدية وسيكولوجية 
قصيرة وطويلة األمد. واألكثر أهمية أن من احملتمل أن يكون لإليذاء اجلنسي تأثيرات سيكولوجية 

مدمرة طويلة األمد، تؤثر على كامل مسار حياة اإلنسان وتغيرها تغييرًا جذريًا.

٢-٥-١  العواقب البدنية
قد يعاني املتعرضون للعنف اجلنسي من طيف واسع من اإلصابات البدنية، سواء التناسلية أو غير 
التناسلية، وقد تصل في احلاالت الوخيمة إلى الوفاة. قد تنجم الوفاة عن العنف اجلنسي نفسه، أو بسبب 

االنتقام (مثل القتل حفاظًا على الشرف أو انتقامًا من تبليغ الضحية عن احلادثة) أو بسبب االنتحار. 
وإضافة إلى ذلك يزداد تعرض ضحايا االغتصاب للخطر نتيجة:

- احلمل غير املرغوب فيه؛
- اإلجهاض غير املأمون؛

- العدوى باألمراض املنقولة جنسيًا، مبا فيها اإليدز والعدوى بفيروسه؛
- اختالل الوظائف اجلنسية؛

- العقم؛
- آالم احلوض وأمراض احلوض االلتهابية؛

- عدوى السبيل البولي؛
 ،posterior fourchette من األرجح مشاهدة اإلصابات التناسلية في املرأة في الُعَويِكَشة اخللفية
أكثر  وتشتمل   .fossa navicularis ُة  وَرِقَيّ الَزّ واُحلْفَرُة  البكارة،  وغشاء  الصغيرين،  الشفرين  وفي 

أنواع اإلصابات التناسلية شيوعًا على:







 اجلدول ٢ العوامل التي تزيد من خطورة إقدام الرجال على ارتكاب االغتصاب

 املصدر: املرجع (١)

- التمزقات
- الكدمات

- السحجات
- االحمرار والتورم

تشتمل اإلصابات غير التناسلية النمطية على التالي:
- الكدمات والرض (أذية بدون جرح)؛

- انتهاك؛
- عالمات الربط في العنق، والرسغ، والكاحل؛

- أمناط اإلصابة (أثر الصفع باأليدي، وعالمات األصابع، وعالمات الضرب باحلزام، وعالمات 
العض، والرضح املستقيمي) . 

للعنف  واملصاحبة  املادية  اإلصابات  أنواع  حول  التفصيلية  املعلومات  من  للمزيد  الرجوع  ميكن 
اجلنسي في القسم ٤ - ٥ (تسجيل وتصنيف اإلصابات).

٢-٥-٢  العواقب النفسية
كما أنه ال يوجد نوع منطي للضحايا، فال يوجد رد فعل منطي لتجربة العنف اجلنسي، فاآلثار 
النفسية تتفاوت بشكل كبير من شخص إلى آخر. وبوجه عام، فإننا نشك في تعرض األفراد الذين 

عوامل فردية

تناول املسكرات واملخدرات

اخليال اجلنسي القائم على اإلكراه، 
واملواقف املساندة للعنف اجلنسي.

املناهضة  والــنــزعــات  ــاع  ــدف االن
للمجتمع. 

الفظة  اجلنسية  املمارسة  تفضيل 
والعنيفة

العداء للمرأة

لالنتهاك  التعرض  على  سوابق 
اجلنسي أثناء الطفولة

أثناء  ــري  األس العنف  مشاهدة 
الطفولة

عوامل خاصة بالعالقات

املنحرفني  بــاألقــران  االرتــبــاط 
والعنيفني جنسيًا 

تتميز بيئة األسرة بالعنف اجلسدي 
وقلة املوارد.

التي  واملجتمعية  األسرية  العالقات 
يستخدم فيها الرجال قوتهم لتحقيق 

مصلحتهم ومآربهم.
انفعاليًا  داعمة  غير  أسرية  بيئة 

وعاطفيًا
ــم مــن صحة  شــرف األســـرة أه

وسالمة الضحية

عوامل مجتمعية

أمناط  خالل  من  يتواسط  الفقر، 
من أزمات حتديد هوية الذكورة

عدم وجود فرص للتوظيف والعمل.
ــم املــؤســســي من  ــدع ــدان ال ــق ف

الشرطة والنظام القضائي.

اجلنسية  لالعتداءات  العام  التقبل 
داخل املجتمع

ضد  املجتمعية  العقوبات  ضعف 
اجلناة املرتكبني للعنف اجلنسي

عوامل اجتماعية

النماذج االجتماعية املساندة
للعنف اجلنسي

املعايير االجتماعية املساندة لتفوق 
الرجال والقوة اجلنسية.

والسياسات  الــقــوانــني  ضعف 
املتعلقة بالعنف اجلنسي.

ضعف القوانني والسياسات املتعلقة 
باإلنصاف بني الرجل واملرأة.

ارتفاع معدالت اجلرمية واألشكال 
األخرى من العنف







تظهر عليهم املشاكل الصحية التالية، لالنتهاك اجلنسي:
- متالزمة رضح االغتصاب (انظر أدناه)؛

- اضطراب الكرب التالي للرضح (انظر أدناه)؛
- اإلحباط؛

- الرهاب النفسي (وال سيما لدى ضحايا اغتصاب األزواج أو املواعدة)؛
- اجلزع؛

- زيادة تعاطي أو معاقرة مواد اإلدمان؛
- سلوكيات جتنح إلى االنتحار.

وعلى األمد الطويل قد يشتكي الضحايا من الشكاوي التالية:
- الصداع املزمن؛

- التعب؛ 
- اضطرابات النوم (الكوابيس، استرجاع وتذكر الواقعة)؛

- غثيان متكرر؛
- اضطرابات األكل؛

- آالم احليض؛
- صعوبات جنسية؛

بالنسبة للبالغني الذين تعرضوا وجنوا من االنتهاك اجلنسي أثناء مرحلة الطفولة فإن األعراض غالبًا 
ما تكون امتدادًا لألعراض التي تكتشف في األطفال وقد تشمل:

- االكتئاب؛
- القلق؛

ْضح؛ - اْضِطراُب الَكْرِب الَتّالي للَرّ
- انفتال معرفي cognitive distortions؛

- ضاِئَقٌة اْنَفَعاِلَيّة خارجية؛
- مصاعب في التعامل مع األشخاص، وتتضمن املشاكل اجلنسية.

متالزمة رضح االغتصاب
تعريف  وميكن   .(٣٤) االغتصاب  رضح  متالزمة  من  اجلنسي  العنف  ضحايا  من  كثير  يعاني 
املتالزمة على أنها «منط استجابة الشخص الذي تعرض للعنف اجلسدي للكرب» (٣٥). قد تظهر 
متالزمة رضح االغتصاب على شكل أعراض معرفية، أو سيكولوجية، أو سلوكية، وعادة ما تتكون من 

مرحلتني: مرحلة حادة ومرحلة طويلة األمد.

املرحلة احلادة. وهي مرحلة االرتباك. تبدأ فورًا بعد االغتصاب وتستمر حوالي أسبوعني إلى ثالثة 
أسابيع. وأثناء املرحلة احلادة، يكون للشخص ردود فعل انفعالية شديدة وقد تظهر عليه أعراض جسدية 
(انظر قسم ٢-٥-١ العواقب البدنية). االستجابات االنفعالية قد تكون واضحة أو مسيطر عليها، مثل:

- البكاء والتنهد والنشج؛
- االبتسام والضحك؛

- الهدوء والسيطرة الشديدة؛
.flat affect تسطح الوجدان -







قد تظهر االنفعاالت  في صورة الغضب أو اخلوف أو القلق. قد يظهر على بعض األفراد مشاعر 
الصدمة والنمل؛ وقد يخفي البعض مشاعرهم ويتصرفون وكأن كل شيء على ما يرام. 

التفاعل احلاد له جذور ترتبط باخلوف من اإلصابة البدنية، والتشويه، والوفاة. وفور شعور الضحية 
باألمان مرة أخرى فإنها قد تشعر مبا يلي:

- تقلب املزاج؛
- الشعور باملهانة؛

- الشعور باالنحطاط؛
- الشعور بالعار؛
- الشعور بالذنب؛

- الشعور باإلحراج؛
- تأنيب النفس؛

- الشعور بانعدام القدرة على الدفاع عن النفس؛
- اإلحباط؛
- الغضب؛

- الرغبة في االنتقام؛
- اخلوف من تكرار االعتداء.

بعد  تبدأ  ما  وعادة  النفس،  تنظيم  إعادة  مرحلة  وهي  التالية  املرحلة  وهي  األمد.  طويلة  املرحلة 
حوالي أسبوعني إلى ثالثة أسابيع بعد احلادثة. في هذا الوقت تبدأ الضحية في إعادة تنظيم منط 
حياتها؛ وقد يكون إعادة التنظيم متكيفًا أو غير متكيف. تختلف التفاعالت خالل هذه املرحلة اختالفًا 

كبيرًا من شخص آلخر، وذلك اعتمادًا على التالي (٣٤):
- عمر الضحية؛
- ظروف احلياة؛

- الظروف احمليطة باالغتصاب؛
- السمات النوعية للشخصية؛

- استجابة األفراد الداعمني للضحية.
يشرع الضحايا عادة في تغيير منط معيشتهم، مثل االنتقال إلى سكن جديد، وتغيير رقم الهاتف، أو 
احلصول على رقم هاتف سري ال يدون في الدليل. بعض األفراد يفضلون االبتعاد والسفر فترة من الوقت، 
والبعض قد يواجهون مصاعب في أدائهم الوظيفي في العمل، أو في املنزل، أو املدرسة. قد تظهر أعراض 

الرهاب مثل الرهاب من الزحام أو الرهاب من البقاء وحيدًا وذلك حسب مكان حدوث االغتصاب.
ومن الشائع حدوث خلل في الوظائف اجلنسية أو تغيير في احلياة اجلنسية للضحية. قد يتكرر 
قيام الضحية بإنهاء عالقتها القائمة مع الشريك احلميم (٣٤). تشتمل بعض املشاكل اجلنسية التي 

قد تصادفها النساء عادة بعد االعتداء على:
- الكره الشديد للجنس؛

- استرجاع وتذكر منظر االغتصاب أثناء ممارسة اجلنس؛
- تشنج املهبل؛

- خلل التمتع اجلنسي؛





اإلطار ٢
ضحايا العنف اجلنسي من الرجال

يعاني الرجال عادة من العنف اجلنسي بشكل من األشكال التالية (٣٢):
- التعرض لالتصال اجلنسي الشرجي؛ 
- إجبار الضحية على استمناء اجلاني؛

- التعرض للجنس الفموي؛
- إجبار الضحية على االستمناء.

هناك نقص في التبليغ عن العنف اجلنسي ضد الرجال، والتبليغ عن العنف اجلنسي ضد الرجال أقل بكثير عنه ضد النساء، ويعود هذا أساسًا 
إلى تردد الرجال في التبليغ عن أعمال العنف اجلنسي للشرطة، ويرجع هذا بدوره إلى اإلحراج الشديد الذي يشعر به الرجال من كونهم ضحايا 

للعنف اجلنسي. ومع هذا فإن هناك مواقع محددة يكون فيها العنف اجلنسي ضد الرجال أكثر انتشارًا كما في السجون والقوات املسلحة.
وبصفة عامة، للرجال نفس االستجابات البدنية والسيكولوجية املتعلقة بالعنف اجلنسي كما للنساء، وهي تشتمل على:

- اخلوف؛
- االكتئاب؛

- التفكير في االنتحار؛
- الغضب؛

- املشاكل اجلنسية واملشاكل اخلاصة بالعالقات،
قد يعاني الرجال أيضًا من متالزمة رضح االغتصاب كما هو احلال متامًا لدى النساء، ولكن غالبًا ما يشعر الرجال بالقلق وبصفة خاصة 

من األمور التالية:
- رجولتهم؛

- قدرتهم اجلنسية؛
- رأي اآلخرين (مثل التخوف من أن يعتقد اآلخرون أنهم لواطيون)؛

- حقيقة أنهم كانوا غير قادرين على منع تعرضهم لالغتصاب.
قد يرجع هذا القلق اخلاص بالرجولة والقدرة اجلنسية إلى الفكرة اخلاطئة بأن اللواطيني من الرجال هم فقط الذين يتعرضون لالغتصاب، 

وأن الرجال املغايرين جنسيًا  heterosexual لن يغتصبوا أبدًا رجًال آخر ما لم يكن لواطيًا.



في اجلدول الثاني مت وصف متالزمة رضح االغتصاب في الرجال، ووصف بعض املخاوف التالية 
عن  النظر  بغض  اجلنسي،  العنف  ضحايا  إن  لديهم.  منوذجي  بشكل  تظهر  التي  اجلنسي  لالعتداء 
أن  سيكتشفون  اجلنسي،  للعنف  سابقة  جتارب  أو  باثولوجية،  سيكولوجية  لديهم  الذين  جنسهم، 

التعرض اجلديد لالعتداء سيفاقم الرضح ويعوق شفاءهم (٣٤). 

post-traumatic stress disorder اضطراب الكرب التالي للرضح
تتكرر معاناة ضحايا العنف اجلنسي من األعراض التالية الضطراب الكرب التالي للرضح. ويتضح 
أن اضطراب الكرب التالي للرضح أكثر شيوعا لدى األفراد الذين تعرضوا للتهديد بالسالح أو بالقوة 
اجلسدية العنيفة، ولدى الذين تعرضوا لالغتصاب من الغرباء، وفي احلاالت التي عانت من اإلصابات 

البدنية. قد تظهر أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح على شكل وساوس وانطواء (٣٢، ٣٦).

ترتبط أعراض الوساوس بتكرار تذكر احلادثة وتشتمل على:
- استرجاع وتذكر مشاهد احلادثة؛ 

- رؤية الكوابيس؛ 
-  تكرر حدوث األفكار االقتحامية والتي تستمر في العقل.







تشتمل أعراض األنطواء على:
- شعور بالنمل؛

- العزلة التي يفرضها الشخص على نفسه بالنسبة ألسرته وأصدقائه وزمالئه؛
- تبرير احلادثة؛

- الشرود؛
- معاقرة املخدرات واخلمور واإلفراط فيها؛
- التورط في السلوكيات احملفوفة باخلطر؛

- جتنب األماكن أو األنشطة أو الناس الذين يذّكرون الضحية بحادثة اإلعتداء.
األعراض األخرى الشائعة الضطراب الكرب التالي للرضح تشتمل على االفتراق، السهر وفرط 
التالي  الكرب  اضطرابات  حول  املتعمقة  املعلومات  من  ملزيد  االنفعالي.  والثوران  التهيج  التيقظ، 
 Diagnostic النفسية  لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  على  االطالع  يرجى  للرضح، 
and statistical manual of mental disorders، وتتوفر تفصيالت عنه في قسم الببليوغرافيا 

بهذا الكتاب. 





اخلالصة
صحة وعافية ورعاية املريض هما األولوية الرئيسية. 

نفس  قبل  من  املكان  نفس  وفي  الوقت  نفس  في  الشرعية)  (الطبية  القانونية  واخلدمات  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  األمثل  من 
الشخص. 

جيدًا  يتفهموا  أن  أيضًا  وينبغي  اجلنسي،  العنف  لضحايا  اخلدمات  بتقدمي  خاص  تدريب  على  الصحيون  العاملون  يحصل  أن  ينبغي 
البروتوكوالت والقواعد والقوانني احمللية القابلة للتطبيق في مجال العنف اجلنسي. 

ينبغي أن يكون هناك عالقة مهنية بناءة مع األفراد واجلماعات التي تعالج وتساعد الضحية أو حتقق في اجلرمية. يساعد التواصل مع 
مقدمي اخلدمات األخرى في ضمان توفير الرعاية الشاملة. 

ينبغي على العاملني الصحيني أن يبتعدوا عن التحيز واإلجحاف وأن يحافظوا على مستويات أخالقية عالية عند تقدمي هذه اخلدمات. 
قد متنع القيود على املوارد إمكانية تقدمي اخلدمة في مرفق مثالي، لكن من املمكن حتسني جودة املرافق املوجودة عن طريق ضمان 

احلصول عليها مع مراعاة عناصر املأمونية والنظافة واخلصوصية. 

٣  تقدمي اخلدمات لضحايا العنف اجلنسي

٣-١  اعتبارات عامة
٣-١-١  األولويات

عند رعاية ضحايا العنف اجلنسي، ينبغي أن تكون صحة وعافية ورعاية املريض دائمًا هي أهم 
األولويات. من املفترض أن يحتل تقدمي اخلدمات الطبية القانونية أهمية ثانوية بالنسبة خلدمات الرعاية 
الصحية العامة (مثل: معاجلة اإلصابات، والتقييم والتدبير العالجي للحمل والعداوى املنقولة جنسيًا). 
ويعتبر إجراء الفحص الطبي الشرعي بدون التركيز على متطلبات الرعاية الصحية األولية للمريض 
نوعًا من اإلهمال. ميتد االهتمام بعافية ورعاية املريض ليشمل ضمان قدرته على صون كرامته بعد 
االعتداء الذي تسبب في شعوره باملهانة واالحتقار. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تقدمي اخلدمات الطبية 
عدد  من  ويقلل   invasive الباضعة  البدنية  الفحوصات  عدد  من  يقلل  بأسلوب  الشرعية  والطبية 

املقابالت املطلوب إجراؤها مع املريض. 

٣-١-٢  املكان
ينبغي توفير رعاية عالية اجلودة جلميع ضحايا االعتداء اجلنسي. ينبغي إجراء التوعية في مكان 
يتوفر فيه طيف كبير من اخلدمات واملرافق التي قد يحتاج إليها املريض مثل املستشفى أو العيادة. 
ينبغي أن يكون األفراد قادرين على احلصول على اخلدمات على مدار ٢٤ ساعة يوميًا؛ إذا لم يكن في 
اإلمكان إبقاء املرفق مفتوحًا طول الوقت بسبب القيود املادية على سبيل املثال، فيمكن توفير اخلدمات 

على أساس «اخلدمة عند الطلب». 

ينبغي أن تتحلى الرعاية الصحية بحسن اخللق، والرحمة، والعدالة، وقبل كل شيء يجب أن تركز 







على املريض بصرف النظر عن املكان (أي في املستشفى أو املجتمع) أو املوقع (مدينة، أو ضاحية، 
أو قرية)،. يعتبر األمان واألمن واخلصوصية سمات هامة لتقدمي اخلدمة. 

في بعض البلدان، تقدم مكونات اخلدمات الصحية والطبية القانونية في أوقات وأماكن مختلفة، 
ومن قبل أشخاص مختلفني. مثل هذه العملية تكون غير فعالة، وغير ضرورية، واألهم من ذلك 
أنها تضع حمًال ال مبرر له على الضحية. األمثل هو تقدمي اخلدمات الطبية القانونية واخلدمات 
الصحية في آن واحد وفي نفس املكان، من قبل نفس املمارس الصحي. ُيَشَجع راسمو السياسات 

والعاملون الصحيون على تطوير هذا النموذج من تقدمي اخلدمة. 

من الناحية العملية، يظهر ضحايا العنف اجلنسي في أي نقطة أو قطاع من نظام الرعاية الصحية. 
لذلك، ينبغي أن تكون جميع مرافق الرعاية الصحية في موقف ميِكن من التعرف على حاالت االعتداء 
إلى  املرضى  إحالة  األقل  على  (أو  اجلنسي  العنف  لضحايا  اخلدمات  تقدمي  على  وقادر  اجلنسي 
اخلدمات والرعاية املالئمة)، بصرف النظر عما إذا كان الفحص الشرعي مطلوبًا أم ال.  حتتاج مرافق 
الرعاية الصحية إلى وضع سياسات وإجراءات خاصة توضح بالتفصيل كيفية التعامل مع ضحايا 

العنف اجلنسي إن لم يكن ذلك معموًال به. 

٣-١-٣  التوقيت
يعتمد توقيت الفحص البدني بشكل كبير على ما هو أفضل للمريض (السيما عند احلاجة للتدخالت 

العالجية لإلصابات) لكن يفضل إجراؤه بأسرع ما ميكن بعد وصول املريض وذلك ألسباب عديدة. 
فقد ينجم عن تأخير احلصول على اخلدمات ما يلي:

- فقدان الفرص العالجية (مثل تقدمي موانع احلمل التداركي)؛ 
- تغيرات األدلة البدنية (مثل التئام اإلصابات)؛

- فقدان املواد املتعلقة بالطب الشرعي (مثل األدلة على مخالطة اجلاني مبا فيها الدم واملَِنّي).
 ولكن في بعض األحوال ال تتقدم الضحية للعالج إال بعد مرور فترة طويلة من وقوع االعتداء. 

٣-١-٤  مقدمو اخلدمة
مع تقدمي املعلومات والتدريب املالئمني، ينبغي أن يكون كل عامل صحي في املرفق الصحي أو 
الطبي قادرًا على تقدمي املستوى األول من الرعاية الصحية إلى ضحايا العنف اجلنسي. تتطور اخلبرة 
في هذا املجال مع املزيد من التدريب، والدعم املهني، وتقدمي املوارد الكافية. من األمثل أن يحصل 
في  واملهنيون  االجتماعية،  اخلدمات  وموظفو  واألطباء،  املمرضات،  (أي  الصحيني  العاملني  جميع 
مجال الصحة النفسية) الذين يتعاملون مع ضحايا العنف اجلنسي على التدريب املالئم؛ ينطبق ذلك 
بصفة خاصة على املمرضات واألطباء الذين يجرون الفحوصات البدنية لضحايا العنف اجلنسي، كما 
ينطبق أيضًا على مقدمي اخلدمات لألطفال، واحملاكم. باإلضافة إلى التدريب املبدئي، ينبغي أن يتاح 
للممارسني الصحيني احلصول على املزيد من فرص التعليم والتدريب وأن يشاركوا في التحكم في 
اجلودة وعمليات املراجعة التي يقوم بها زمالؤهم. سيتم وصف تدريب العاملني الصحيني بالتفصيل 

في مواضع كثيرة في امللحق ٣. 

يشكل نوع جنس العامل الصحي قضية حساسة. ينبغي أن يضمن ُمديرو مرافق الرعاية الصحية 







جلهود  األولوية  تكون  أن  ينبغي  الضرورة،  دعت  إذا  املستطاع.  بقدر  والطبيبات  املمرضات  توفير 
توظيف النساءمن أجل القيام بالفحص. 

٣-١-٥  قضايا أخالقية
تسـتند مـدونة آداب السـلوك الطبي على مبـدأ «القيام مبا هو جيد ومفيد للمريض» واالمتناع عن

«القيام مبا يضر املريض». الواجب األساسي جلميع العاملني الصحيني هو استخدام مهاراتهم املهنية 
بطريقة أخالقية ومراعاة قوانني املجتمع. التمسك بالسلوك األخالقي أمر مهم في التعامل مع ضحايا 

العنف الشخصي الذين تعرضوا لالعتداء من قبل أشخاص في موقع القوة. 
عند تقدمي اخلدمات لضحايا العنف اجلنسي، تعتبر املباديء التالية أساسية (١٣):

•  االستقاللية. حق املرضى في اتخاذ القرارات بأنفسهم (بالنسبة للمرضى دون عمر ١٨ سنة، 
لتقدمي  املتخذة  اخلطوات  جميع  تعتمد  األمور).  أولياء  أو  الوالدان  عنهم  نيابة  القرارات  يتخذ 

اخلدمات على املوافقة املستنيرة للمريض. 
•  الفائدة والنفع. من الواجب االلتزام بالتصرف مبا يحقق أفضل فائدة ونفع للمريض. 

•  عدم اإلضرار. من الواجب االلتزام بتجنب حدوث أي أذى يصيب املريض. 
•  العدل أو اإلنصاف. عمل وإعطاء ما هو مستحق.

لهذه املباديء تأثيرات عملية على أسلوب تقدمي اخلدمات وبالتحديد:
- الوعي باحتياجات ورغبات املرضى؛

- إظهار احلساسية والتعاطف؛
- احلفاظ على املوضوعية. 

٣-١-٦  السياسات والقوانني احمللية
في معظم البلدان حتكم البروتوكوالت أو القواعد أو القوانني احمللية تقدمي اخلدمات الطبية الشرعية 
لضحايا العنف اجلنسي. قد يتضمن ذلك إصدار شهادة خاصة للعامل الصحي، واستخدام الوثائق 
الرسمية، واإلجبار على التبليغ عن أي ادعاءات إلى السلطات املالئمة، واإلجراءات جلمع ومعاجلة 

العينات واحلصول على مدى من التدخالت العالجية (مثل منع احلمل التداركي).
 إن الفشل في االمتثال للتعليمات احمللّية سيقلل من قيمة التحقيقات َأو جلسات احملكمة املستقبلية. 
لهذا السبب، من الضروري أن يكون لدى العاملني الصحيني فهم جيد للبروتوكوالت والقواعد والقوانني 

احمللية التي حتكم مجال العنف اجلنسي. 

٣-١-٧  العالقة مع احملققني
من الضروري أن يكون العاملون الصحيون موضوعيني أثناء أداء املهام املنوطة بهم، وأن يتحرروا 
قدر اإلمكان من االنحياز أو اإلجحاف. وبإمكانهم تقدمي خدمة موضوعية دون التضحية باحلساسية 
والتعاطف. وتعتبر النزاهة واحلياد سلوكًا هامًا وبخاصة عند تقدمي األدلة في شكل تقرير كتابي أو 
عند اإلدالء بالشهادة أمام احملكمة وذلك في احلاالت التي تتطور إلى املقاضاة اجلنائية. قد يتسبب 
احملققون، بقصد أو بدون قصد، في حتميل العاملني في القطاع الصحي ضغوطًا كبيرة بغية احلصول 
منهم على تفسيرات قد حتل القضية. هذه الضغوط قد تكون مباشرة وعنيفة وقد تكون خفية وغير 
واضحة، واألكثر احتماًال أن تكون الضغوط قوية عندما تكون العالقة بني العاملني في القطاع الصحي 







وبني سلطات التحقيق عالقة رسمية، أو عندما تنشأ عالقة شخصية وثيقة بني احملقق والعامل الصحي، 
أو عندما تتداخل وال تتضح أدوار كل من احملقق والعامل الصحي. وقد تتأثر العدالة سلبًا إذا نشأت 

لدى العامل الصحي رغبة في غير محلها أو بدون وعي منه ملساعدة احملققني.

في بعض احلاالت، تؤدي الثقافة املرتكزة على توبيخ الضحية واالنحياز ضد املرأة بصفة عامة إلى 
طرح أمناط من األسئلة اإليحائية التي تقوض وتضعف املوضوعية (مثل طرح األسئلة التي توحي 
باجلواب حول مالءمة املالبس التي كانت ترتديها الضحية). يجب على العاملني الصحيني االمتناع 
متامًا عن عرض أي حتيز حول املواضيع اخلاصة باخليارات أو املمارسات اجلنسية (مثل: أنشطة 
املمثليني جنسيًا، والعالقات خارج اإلطار الشرعي للزواج) أو التحيز ضد األفراد القادمني من خلفيات 
ثقافية أو أعراق أو ديانات مختلفة. قد يجد العاملون الصحيون أن من املفيد لهم أن يفحصوا مواقفهم 
الشخصية وذلك من أجل مراعاة السلوك غير املتحيز. إن الفشل في القيام بذلك يسبب على وجه 

اخلصوص اإلساءة للضحية وبالتالي اإلساءة للمجتمع بشكل واسع النطاق. 

٣-١-٨  التفاعل مع اخلدمات األخرى
من املهم أن تتعاون مرافق الرعاية الصحية التي متد الضحايا باخلدمات تعاونًا وثيقًا مع تطبيق 
القانون، واخلدمات االجتماعية، ومراكز أزمات االغتصاب، واملنظمات الالحكومية، والوكاالت األخرى 
لضمان تلبية جميع االحتياجات املعقدة للمرضى، وأيضًا استمرار تقدمي اخلدمات. إن شبكة االتصال 
الرسمية وغير الرسمية التي تشمل ممثلني لهذه اجلماعات تلعب دورًا هامًا في اإلشراف على إيصال 

اخلدمة، وتنمية فرص التدريب وحتديد أي مشاكل أمام توصيل اخلدمات بشكل عام. 
لذا يتطلب تقدمي اخلدمات الشاملة لضحايا العنف اجلنسي أن يقوم العامل الصحي بتنمية عالقة 
بناءة ومهنية مع عدد من اجلماعات أو األفراد اآلخرين. على الرغم من أن الدور الرئيسي للعاملني 
الصحيني هو تقدمي خدمات الرعاية الصحية، إال أنه ينبغي عليهم إدراك أنهم عنصر مكمل لفريق 
يشتمل األعضاء اآلخرون  ميكن أن  متناسقة من اخلدمات إلى الضحايا.  مسؤول عن تقدمي خدمة 

للفريق متعدد االختصاصات على:
•  املوظفون املقدمون للتوعية. في بعض األماكن، يتوفر بصفة خاصة مقدمي التوعية املدربون 
التوعية  مقدمي  بعض  يقدم  قد  للمرضى.  االجتماعية  واخلدمات  املعلومات  تقدمي  في  للمساعدة 
دعمًا نفسيًا قصير أو طويل األمد (أو يساعدون املريض في احلصول على هذا الدعم). في حالة 
عدم توفر مقدمي التوعية املدربني، ميكن أن يقوم العامل الصحي بهذا الدور. قد يقوم العاملون 
واجلماعات  املجتمع،  على  املرتكزة  الدعم  وجماعات  النفسيون،  واألطباء  االجتماعية،  باخلدمات 

الدينية بتقدمي خدمات التوعية.
•  املختبرات. تقع مسؤولية اختبار العينات املأخوذة من املريض على املختبرات الطبية ومختبرات 
الطبي  املختبر  إن   . اخلدمات  هذه  املختلفة  املرافق  تقدم  األماكن،  معظم  وفي  الشرعي  الطب 
(الذي يرفق غالبًا باملستشفى) عليه مسؤولية اختبار العينات املأخوذة لتقييم االحتياجات الصحية 
للمريض (مثل اختبار العداوى املنقولة جنسيًا). يفحص مختبر الطب الشرعي العينات الواضحة 

(مثل املالبس، أو العينات التي قد حتتوي على أثر مواد من اجلاني). 
•  املستشفيات. غالبًا ما ُتقدم اخلدمات الصحية املتعلقة باالعتداء اجلنسي داخل املستشفى. يكفل 
هذا النظام التركيز على القضايا الطبية بدون تأخير. وقد تستخدم املستشفيات لتقدمي الرعاية 

الطبية العاجلة أو املساعدة للضحايا. 







•  الشرطة. الدور الرئيسي للشرطة هو حتري االدعاءات حول النشاط اإلجرامي. قد يستدعي األمر 
أن تتعامل الشرطة مع كل من الضحية واجلاني املزعوم. وقد  كرست بعض قوات الشرطة فرقًا 

من الضباط للتحقيق في االعتداءات اجلنسية. 
•  نظام القضاء اجلنائي. في احلاالت التي حتال إلى االدعاء (النيابة العامة)، قد يتواصل العامل 
الصحي مع مختلف األفراد املشاركني في إجراءات احملاكمة. قد يتضمن ذلك نطاق واسع من 

املسؤولني في احملكمة وفقًا للسلطة القضائية احمللية. 

إن تنمية الوعي باخلدمات األخرى ومبقدمي اخلدمة في منطقتك يوفر عدداً من املزايا واملنافع 
لك كعامل صحي، وملريضك كمتلق للخدمة. تتيح لك املعلومات عن اخلدمات األخرى فهمًا أفضل 
ألدوارهم اخلاصة في هذا املجال. وتساعد االجتماعات املنتظمة أو العرضية مع ممثلي اخلدمات 
األخرى على حتسني جودة اخلدمة التي تقدمها أنت. في النهاية، يتواجد اجلميع معًا لسبب واحد 

أال وهو حتسني صحة وعافية وسالمة الضحايا واملجتمع ككل. 

٣-٢  املرافق
من  بعدد  اجلنسي  العنف  لضحايا  الطبية  اخلدمات  بتقدمي  املعنية  اجلودة  عالية  املرافق  تتميز 
اخلدمات  هذه  على  واحلصول  املرافق  هذه  إلى  الوصول  يكون  أن  يجب  حتديدًا  الرئيسية.  السمات 
متاحًا ويسيرًا، كما يجب أن تكون آمنة، ونظيفة، وتراعي اخلصوصية (انظر اجلدول الثالث). يجب 
دمج كل هذه السمات ومراعاتها والعمل بها عند التخطيط إلنشاء مرفق جديد أو عند تعديل وتطوير 

أحد املرافق املوجودة بالفعل.

٣-٢-١  املوقع
يقع املكان األمثل ملرفق الرعاية الصحية اخلاص بضحايا العنف اجلنسي إما داخل املستشفى 
أو العيادة الطبية، أو في أي مكان يتيسر فيه احلصول الفوري على اخلبرات واملهارات الطبية. ففي 
بعض احلاالت، قد يعاني املريض من مشاكل صحية حادة (مثل إصابات الرأس، أو التسمم) مما 
يتطلب التدخل الطبي واملعاجلة الفورية. وباملثل، يجب أن يتيسر الوصول إلى واحلصول على طيف من 

املختبرات (مثل مختبرات الدم، واملكروبيولوجيا) وكذلك خدمات التوعية. 

وبالنسبة للغرف، فيجب أن تتوفر على األقل غرفتان: غرفة لالنتظار/قاعة لالستقبال، باإلضافة 
إلى غرفة منفصلة للتوعية/والفحص (من األفضل أن يتوفر فيها دورة مياه وجتهيزات لالنتظار). ومن 
الستيعاب اآلخرين (مثل األسرة، واألصدقاء، والشرطة) (انظر  املفيد توفر غرفة أو غرف إضافية 
اإلطار الثالث). إذا كان املرفق يقدم خدمات لألطفال، فيجب أن تكون البيئة احمليطة صديقة للطفل، 
كما قد يتطلب األمر توفر أجهزة ومعدات خاصة مناسبة ومفيدة إلجراء املقابالت مع األطفال (مثل 

مرآتان مزدوجتان أو التجهيزات لتسجيل الفيديو).







٣-٢-٢  املعدات
إن تأسيس مرافق جديدة للرعاية الصحية يتضمن حتمية اإلنفاق الواضح على املعدات. غير أنه 
ملرفق  معدات  شراء  تكلفة  فإن  الطواريء)،  قسم  (مثل  الطبية  املرافق  من  األخرى  باألنواع  مقارنة 
ضحايا العنف اجلنسي تكون زهيدة نسبيًا. عالوة على ذلك، فإن معظم التكاليف املبدئية للمعدات 
تكون مقصورة على الشراء ملرة واحدة فقط . من املمكن أيضًا احلصول على العديد من التجهيزات 
الضرورية من أقسام املستشفى املختلفة، ويرجـح أن تكـون تكاليف األجهـزة التي يتكـرر استعمالها

(السيما األجهزة واألدوات التي تستعمل ملرة واحدة) أقل ما ميكن. 

اجلدول ٤ يعرض قائمة باملعدات املطلوبة لتقدمي طيف كامل من اخلدمات الطبية وخدمات الطب 
الشرعي لضحايا العنف اجلنسي. وغالبًا ما تكون املوارد املالية هي العامل الرئيسي احملدد جلودة 
وكمية املعدات التي ميكن تقدميها واحملافظة عليها بأي وسيلة متاحة. لهذا السبب، متيز القائمة بني 
«املواد األساسية»، أي التي تعتبر ضرورية لتقدمي حد أدني من مستوى الرعاية (مؤشر على هذه املواد 

بنجمة) وبني املواد «األخرى»، أي املواد اإلضافية التي ميكن شراؤها إذا توفرت األموال. 

ويعتمد نوع املعدات وحجم اإلمدادات املطلوبة اعتمادًا كبيرًا على نوع اخلدمات املقدمة، وعلى موقع 
وعند  مستوى احلصول على اخلدمات الطبية األخرى.  وبصفة خاصة على  مرفق الرعاية الصحية، 
األخذ في االعتبار حتديد االحتياجات من املعدات، ينبغي أن يراعي مقدمو اخلدمة النقاط التالية، كل 

حسب وضعه:
 

١- عتائد االغتصاب السابقة التغليف؛
٢- خدمات املختبر؛
٣- سجالت الفحص؛

٤- منظار املهبل.
سيتم مناقشة كل مادة من املواد السابقة بالتفصيل فيما يلي.

املعالم
اإلتاحة

خدمات األمن

النظافة

اخلصوصية

املالحظات والتعليقات
يفضل توفير إمكانية الوصول إلى مقدمي اخلدمة على مدى ٢٤ ساعة.

قد يكون هناك مشاعر عدائية على مستوى الفرد واملجتمع جتاه االعتداء اجلنسي. لذا ينبغي أن يكون هناك اجراءات 
كافية حلماية املرضى، واملوظفني، والسجالت الصحية، واملرفق نفسه. وميكن أن تتضمن استراتيجيات األمن استخدام 
حراس حلراسة أماكن الدخول، وتوفير اإلضاءة الكافية، وأجهزة مراقبة بالفيديو، واألبواب واخلزانات جيدة اإلغالق، 

ومعدات الوقاية من احلريق.
مطلوب معيار عال من النظافة عند تقدمي أي خدمة طبية. وينبغي على املرفق أن ميتثل أيضًا إلى قواعد السالمة احمللية 

والتعليمات الصحية أثناء التعامل مع النار، والكهرباء، واملاء، والصرف، والتهوية، والتعقيم، والتخلص من النفايات.
يجب عدم السماح لألشخاص الذين اليتمتعون بالصالحية مبشاهدة أو سماع أي جانب أو حوار يجري أثناء االستشارة. 
لذلك، يجب أن يكون لغرفة (أو غرف) الفحص جدران وأبواب مغلقة، وال يكتفى بالستائر فقط، كما يجب االحتفاظ 

باجلناة منفصلني عن ضحاياهم.

اجلدول ٣ املرافق التي تعالج ضحايا العنف اجلنسي: املتطلبات األساسية







اإلطار ٣
املرفق املثالي

من املسلم به أن أماكن قليلة جدًا ميكن أن تقدم اخلدمة ويطلق عليها اسم املرفق املثالي. ومع ذلك، فإذا استشير العاملون الصحيون حول 
مكان تقدمي اخلدمة لضحايا العنف اجلنسي، فإنهم قد يشيرون إلى احلاجة إلى «جناح خاص منفصل مجهز بحيث ميكن الوصول بسرعة 

إلى قسم الطواريء في إحدى املستشفيات التعليمية» على أن يضم ما يلي:
١- غرفة فحص مجهزة ومصممة كما يلي:

- سرير الفحص يوضع بحيث يستطيع العامل الصحي االقتراب من املريض من الناحية اليمني؛ يجب أن يسمح السرير بفحص 
املريض بينما يباعد املريض ساقاه عن بعضهما (أي في وضعية بضع املثانة lithotomy position وهو وضع االستلقاء على 

الظهر وثني الركبتني واملباعدة بينهما)؛
- تكون الغرفة مناسبة احلرارة (أي ليست شديدة البرودة أو شديدة احلرارة)؛
- أن تتيح الغرفة اخلصوصية السمعية والبصرية (السيما عند نزع املالبس)؛

- توفر شراشف نظيفة لألسرة ورداء لكل مريض؛
- إضاءة كافية للقيام بالفحص التناسلي الشرجي؛
- معدات غسل األيدي (بالصابون واملاء اجلاري)؛

- إمدادات الطب الشرعي؛
- منضدة أو مكتب لتوثيق العينات ووضع بطاقات تعريفية عليها؛
- باب ميكن إغالقه بإحكام باملفتاح ملنع الدخول أثناء الفحص؛

- هاتف
٢- غرفة منفصلة يوجد بها منضدة وكراسي حيث ميكن ملن يقدم الدعم للمريض أن يجلس ويتحدث معه، وجتهيزات لتقدمي املرطبات 

للمرضى، وجتهيزات تسمح بتغيير مالبسهم، وأيضًا جتهيزات الستقبال األطفال املرضى أو املرافقني لشخص بالغ.
٣- دش لالستحمام ومرحاض للمريض.

٤- غرفة للشرطة.
٥- مكان لالستقبال ميكن استخدامه كغرفة انتظار لألسرة واألصدقاء.

عتائد االغتصاب
إن العتائد السابقة التغليف التي حتتوي على جميع املواد املطلوبة على الوجه األمثل، عند جمع 
املواد الدالة على الواقعة من ضحايا االغتصاب تتوفر بشكل واسع في عدد من البلدان. ميزة عتيدة 
االغتصاب هي أن املمارس الذي يقوم بالفحص يكون واثقًا من أن جميع املواد املطلوبة جلمع األدلة 
تكون في متناول يده قبل بدء الفحص. باإلضافة إلى ذلك، حتث احملتويات املمارسني عدميي اخلبرة 
على أخذ بعض العينات. هذا يعني أيضًا أن جتمع العينات وتغلف بطريقة مقبولة ملختبر الطب الشرعي. 
العيب الرئيسي للعتائد السابقة التغليف هو تكلفتها؛ قيمة املبلغ اإلجمالي لألجزاء املفردة تكون ضئيلة 
نسبيًا، لكن التكاليف املطلوبة إلعداد وتغليف مواد العتيدة تضيف زيادة ملحوظة على املبلغ اإلجمالي. 

في معظم احلاالت، ٌيسَتخَدم عدد قليل فقط من املواد املوجودة في العتيدة، وُيهَدر الباقي. 

البديل الستخدام عتائد االغتصاب السابقة التغليف هو أن جتمع املواد الضرورية مع بعضها (مثل 
املسحات، والشرائح) مع التأكد من سرعة احلصول عليها من قبل املمارس الذي يقوم بالفحص. يعتبر 
جتهيز عتيدة اغتصاب حسب الطلب من مخزون املواد  الفردية أمرًا بسيطًا؛ وهي أرخص من النسخة 
االغتصاب  عتائد  تتميز  املالئم.  واالستخدام  بامللكية  الشعور  إلى  أيضًا  وتؤدي  التغليف،  السابقة 

املصنوعة حسب الطلب باملرونة وميكن أن تتطور كلما زادت موارد املرفق.







خدمات املختبر 
األغراض  في  املستخدمة  العينات  فئة  فئتني،  إلى  الضحايا  من  جمعت  التي  العينات  تقسيم  ميكن 
التشخيصية الصحية، والفئة األخرى للعينات املستخدمة في التحقيق اجلنائي. في معظم األماكن، يفرض 
لغرض  جتمع  التي  العينات  نوع  الشرعي،  الطب  مختبرات  في  املتوفرة  اخلدمات  وتطور  جودة  مستوى 
حتقيقات الطب الشرعي. على سبيل املثال، إذا كان املختبر غير قادر على عمل اختبار الدنا DNA (أو ال 
يستطيع أجراءه في مختبر آخر)، فإن هذا األمر سيقلل من جمع العينات لتحليل الدنا. لنفس السبب، يقل 
استخدام عتائد االغتصاب غالية الثمن إذا لم يتوفر ويتيسر احلصول على خدمات التحليل عالية اجلودة . 
ُينصح العاملون الصحيون باستشارة العاملني باملختبر حول العينات التي ميكنهم حتليلها، وكيفية 

جمع ومعاجلة العينات، واملدة التي تستغرقها املعاجلة. 

سجالت الفحص
يوجد عدد من الطرق املختلفة لتسجيل تفاصيل االستشارة (انظر القسم ٨- ١ التوثيق). ولكن 
يعتبر استخدام االستمارة املعيارية أو االستمارة األولية الطريقة األكثر مالءمة واملوثوق بها. إن عينة 
منظمة الصحة العاملية اخلاصة بسجل فحص العنف اجلنسي، املرفقة في امللحق ١، ميكن استخدامها 
كما هي أو كنموذج ميكن تكييفه ملالءمة املتطلبات الفردية (على سبيل املثال وفقًا لكيفية جمع ومعاجلة 
الفحص  استمارات  استخدام  اخلدمة  مقدمو  قرر  إذا  جمعها).  مت  التي  العينات  وماهية  العينات، 
األولية، فإنه يجب االحتفاظ بأعداد كافية جاهزة لالستشارات. وينبغي أيضًا مراعاة السرية؛ كما 

يجب تخزين السجالت الكاملة بأمان وال يسمح سوى للموظفني املخولني باحلصول عليها. 

منظار املهبل
منظار املهبل عبارة عن مجهر ذي عينني، يعمل بقوة منخفضة، ومزود مبصدر ضوئي منخفض. 
مع معظم املناظير املهبلية توجد آلة تصوير قابلة للتثبيت تسمح بتصوير نتائج الفحص واملوجودات 
أو تسجيلها بالفيديو. في السنوات األخيرة، ساعد املنظار املهبلي وقدرته على التوثيق الضوئي كثيرًا 
في تسجيل نتائج الفحص التناسلي الشرجي لألطفال املنتهكني وغير املنتهكني جنسيًا. ولكن املناظير 
التي  الشرجية  التناسلية  الفحوصات  إن  املسجلة.  النتائج  تفسير  في  مهارة  وتتطلب  الثمن  باهظة 
يجريها شخص ذو خبرة باستخدام إضاءة ثابتة وعدسة محمولة يدويًا تعتبر كافية بصفة عامة وال 

تزال هي الوسائل املعتادة واملتعارف عليها في العديد من املناطق.

اجلدول ٤ تقدمي اخلدمات الطبية وخدمات الطب الشرعي لضحايا العنف اجلنسي: قائمة املعدات
الصنف ١

األثاث
سرير الفحص *

مكتب، وكراسي*، وخزانة للملفات
مصدر ضوئي*

منافع االغتسال واملراحيض

ثالجة ودوالب 
تليفون

آلة فاكس

التعليقات

للضحية،واملرافقني، والعامل الصحي.
واألمثل أن يكون متحركًا.

ينبغي أن تتوفر هذه الوسائل للضحية لالغتسال بعد الفحص. ويجب أن يتوفر أيضًا وسيلة متكن العامل 
الصحي من غسل يديه قبل وبعد الفحص. هذه الوسائل يجب أن تشمل على دش لالغتسال أو االستحمام، 

وحوض يدوي، وصابون.
لتخزين العينات يفضل أن تكون قابلة للغلق باملفتاح.







مواد طبية عامة
*Tourniquet عاصبة

محاقن، وإبر، ومسحات معقمة*
أنابيب للدم (متنوعة)*

مناظير (أحجام مختلفة)*
أجهزة تعقيم

منظار املستقيم / منظار الشرج
قفازات للفحص*

عتائد اختبار احلمل*
املنقولة  الــعــداوى  مجموعة  عتائد 

جنسيًا
معقم  ــاء  م  ،lubricant ــق  ــَزِلّ ُم

ومحلول ملحي*
ــادة  حــاويــة خــاصــة لــــألدوات احل

واإلبر*
ميزان ومقياس للطول 
مواد الطب الشرعي ٢

شابه)    ما  أو  طبي  (قطن  مسحات 
وحاويات لنقل املسحات

شرائح مجهر*
أنابيب للدم*

حاويات لعينات البول*
أوراق (صفحة جمع العينات)

أكياس ورقية
أكياس بالستيكية للعينات*

منتاش Tweezer، مقص، مشط*
مواد املعاجلة ٣

مسكنات*
موانع احلمل التداركي*

Emergency contraception

مواد خياطة
والتهاب  الكزاز  من  للوقاية  مــواد 

الكبد واللقاحات
اتقاء العداوى املنقولة جنسيًا*

كتان
شراشف وبطانيات*

مناشف*
مالبس

رداء للمريض*

لتعقيم اآلالت (مثل املنظار).

لفحص األطفال

جلمع البقايا الغريبة املوجودة على الضحية (مثل املني، والدم، واللعاب).  
ال تستخدم أي وسيط عند جمع عينات الطب الشرعي.

إلعداد شرائح من املسحات.
يستخدم الدم لتحليل الدنا DNA أو لتحليل السموميات.

إلجراء اختبار احلمل والسموميات.
ليقف عليها املريض أثتاء نزع مالبسه جلمع املواد املقلقلة والدقيقة.

جلمع املالبس وأي مواد مبللة.
جلمع أو نقل مواد الطب الشرعي (اجلافة) األخرى.

جلمع البقايا الغريبة على اجللد. استخدم املقص أو املشط إلزالة وجمع املواد من الشعر.

كمية من املسكنات البسيطة قد تكون مفيدة

لسرير الفحص 

الستبدال أي مالبس للضحية حلق بها أضرار أو استبدال مالبس الضحية التي علق بها أي مواد.
حتى يتيح للمريض أن ينزع كامل مالبسه للفحص.







وســــادات،  ــل  (مــث صحية  مـــواد 
وسدادات وحفاضات)*

األدوات املكتبية
االستمارات  أو  الفحص  سجالت 

األولية*
بطاقات تعريفية*

استمارات القبول*
للفحص  ـــة  اإلحـــال اســـتـــمـــارات 

الباثولوجي والتصوير الشعاعي
نشرة املعلومات

املواد املختلفة
آلة التصوير وأفالم

منظار املهبل والعدسة املكبرة
مجهر

مجفف املسحات

شريط  مسطرة،  (مثل  قياس  جهاز 
قياس، فرجار).*

أقالم حبر، وأقالم رصاص*
حاسوب وطابعة

أجهزة تعقيم
أدوات رسم لألطفال/ ألعاب

لتسجيل النتائج (انظر امللحق ١).

للصقها على العينات املختلفة.
يجب أن تستكمل وفقًا للقواعد والبروتوكوالت احمللية (انظر امللحق ١).

إلحالة املريض ملزيد من الفحوصات واالختبارات.

املعالج  باملمارس  االتصال  ووسائل  عليها،  يحصل  التي  اخلدمة  حول  باملعلومات  املريض  تزويد  األمثل  من 
إذا تطلب األمر، وتفاصيل خدمات املتابعة. يجب أن تكمل هذه الدالئل أي معلومات شفوية تلقتها الضحية. 
باإلضافة إلى تعزيز املعلومات الهامة التي قد تنساها الضحية، قد تزود هذه الدالئل املستفيدين باخلدمة 

احملتملني باملعلومات.

الشرطة  أيضًا  تقدم  قد  اإلصابة.  لتوثيق  أساسية  أداة  بالضرورة  ليس  لكنه  مفيد  الفوتوغرافي  التصوير 
واملستشفى يد املساعدة.

مفيدة للحصول على صورة مكبرة للجرح.
جتهيزات  توفر  عدم  حالة  في  السيما   spermatozoa النطاف  وجود  من  للتأكد  املمارس  يستخدمه  قد 

املختبر.
يجب جتفيف مسحات الطب الشرعي قبل تعليبها. ميكن عمل ذلك باستخدام املجفف أو بالهواء طاملا أنها 

بعيدة عن التلوث بالدنا DNA الغريبة.
لقياس حجم اجلروح

لألدوات الطبية.
تفيد في انشغال األطفال.







٣-٣  تأسيس اخلدمات لضحايا العنف اجلنسي
٣-٣-١  االعتبارات املبدئية

عند التخطيط لتقدمي اخلدمات لضحايا العنف اجلنسي، سواء كان ذلك من خالل إنشاء مرفق جديد أو 
تطوير أحد املرافق القائمة، فإنه ينبغي مراعاة عدد من القضايا واالهتمام بها، وهي محددة لتقييم األوضاع 

واالحتياجات احمللية فإن أنواع األسئلة التي نحتاج إلى توجيهها هي كما يلي:
•  ما هي احتياجات املجتمع؟

•  ما هي أنواع مرافق الرعاية الصحية املوجودة إذا كان هناك مرافق؟ 
•  ما هي أنواع اخلدمات املزمع تقدميها في املرفق؟

•  أين سيقع املرفق؟
•  ما هي ساعات عمل املرفق؟

•  هل هناك عدد كاف من مقدمات الرعاية الصحية املؤهالت في املنطقة؟
•  ما هي القوانني والنظم احمللية التي حتكم مرافق وأفراد الرعاية الصحية؟

•  ما هي القوانني املتعلقة باإلجهاض، والعنف اجلنسي، واإلجراءات اخلاصة بجمع األدلة الطبية 
الشرعية، وتوزيع حبوب منع احلمل التداركي؟

•  هل ستقدم اخلدمات للضحايا من الذكور واألطفال؟
•  من هم الشركاء املتوقعون في املنطقة احمللية؟

•  ما هي أنواع املختبرات املتوفرة؟
•  ما هي أنواع األدوية واملعدات املتوفرة؟

•  ما هي أنواع اإلحاالت املتوفرة في املنطقة احمللية (مثل: اإلحالة لألطباء املتخصصني، والبرامج 
املعنية بأزمة االغتصاب، واملأوى الطارئ، واخلدمات اخلاصة لألطفال)؟

يحتاج هيكل املرفق املقترح واملوظفني املطلوبني إلى مراعاة اعتبارات متأنية، فعلى سبيل املثال:
كيف سيتم هيكلة املرفق؟

•  ما هي املهمة، واملرامي، واألهداف اخلاصة بالبرنامج؟
•  من سيكون املسؤولني وما هي املؤهالت املطلوبة لهم؟

•  من سيقدم اخلدمات وما هي املؤهالت املطلوبة لهم (مثل هيئة التمريض، واألطباء، واإلخصائيني 
االجتماعيني، واملعاونني الصحيني)؟

•  كم عدد األفراد املطلوبني؟
•  ما هو دور كل من املدير واملوظفني؟

•  من سيجري التعليم والتدريب والبحوث والتقييم من خالل البرنامج للموظفني واألعضاء اآلخرين 
للفريق املتعدد التخصصات؟

•  ما هي األدوات املطلوبة للرصد والتقييم وكيف سيتم إعدادها؟
•  إن الدعم املالي له أهمية قصوى. فعلى السبيل، من أين سيأتي بالدعم املالي للبناء، واملعدات، 

واألدوية، ورواتب املوظفني، وتدريب املوظفني، واملنافع؟

كما ينبغي أيضًا األخذ في االعتبار إعداد ما يلي:
- السياسات، واإلجراءات، والبروتوكوالت املعنية مبعاجلة ضحايا العنف اجلنسي إذا لم تكن 

موجودة من قبل،







- البروتوكوالت اخلاصة بجمع أدلة الطب الشرعي؛
األمراض  والختبار  احلمل،  من  للوقاية  التداركي  احلمل  منع  بإدارة  اخلاصة  البروتوكوالت   -

املنقولة جنسيًا وللوقاية منها؛
- البروتوكوالت اخلاصة باختبار العدوى بفيروس اإليدز والوقاية التالية للتعرض؛

- برامج توعية املجتمع وخدمات التوعية؛
- عمليات جمع البيانات.

عند إنشاء اخلدمات اخلاصة بضحايا االعتداءات اجلنسية، ميثل توفر املوارد املالية العامل الغالب 
تكون  املواقع،  من  كثير  وفي  التخزين.  ومبستويات  باملوظفني  املتعلقة  القرارات  جميع  في  واحلاسم 
املوارد محدودة مما يؤدي إلى تقدمي اخلدمات في بيئات غير منوذجية. ومع هذا، فمازال من الواجب 
ومن املمكن احلرص على تقدمي خدمة طبية ذات نوعية جيدة. وفي املواقع ذات املوارد احملدودة، قد 
يكون من املجدي تبني استراتيجية تنموية متدرجة، وهذا يعني وضع سلسلة من املرامي الهادفة إلى 

حتسني اخلدمات وتطويرها مع مرور الوقت وكلما توفرت موارد إضافية.

٣-٣-٢ التقييم والرصد
يعتبر التقييم والرصد جانبني مهمني في جميع األشكال اخلاصة بتقدمي الرعاية الصحية، وهما األساس 
في احلفاظ على النوعية العالية للخدمات واملستوى املقبول للرعاية. إن الهدف من التقييم والرصد هو تقدير 
نقاط القوة والضعف للمرفق أو للخدمة، ونتائج هذا التقدير ميكن االستفادة منها في تعديل وحتسني 
بالنسبة  أيضًا  مفيدًا  يكون  أن  ميكن  املعلومات  من  النوع  هذا  الظروف.  مع  يتالءم  ما  حسب  اخلدمات 

لإلداريني واملديرين املسؤولني عن املوارد عند اتخاذ القرارات اخلاصة بتخصيص املوارد احملدودة. 
وبالتحديد ميكن االستفادة من التقييم والرصد من خالل (٩٣):

•  مسح املستفيدين من املرفق، وكيفية تقدمي اخلدمات لهم مبستوى جيد (مثل: املسوحات اخلاصة 
بتحديد رضا املرضى عن اخلدمات املقدمة لهم)

•  املخرجات، واألداء، ونوع اخلدمات املقدمة (مثل: عدد املرضى الذين مت فحصهم شهريًا، عدد 
املرضى الذين راجعوا املرفق للمتابعة، عدد البرامج التثقيفية التي قدمت للمجتمع أو أثناء اخلدمة 

للعاملني الصحيني أثناء اخلدمة).
•  نتائج املرضى (مثل: عدد املرضى الذين أصيبوا باألمراض املنقولة جنسيًا نتيجة للعنف اجلنسي، 

عدد حاالت احلمل الناجتة عن العنف اجلنسي).

وبصفة عامة يتطلب التخطيط للتقييم والرصد اخلطوات التالية (٩٣):
- إعداد قائمة باملرامي اخلاصة مبرفق الرعاية الصحية؛
- حتديد األسئلة، أو املشاكل، أو املجاالت ذات األهمية؛

- حتديد نتائج املرضى املستفيدين من املرفق؛
- إعداد أسئلة لتقييم االستفادة من أدوات التقييم املوجودة؛

- اتخاذ القرار حول نوع املعلومات املطلوبة لإلجابة على أسئلة التقييم؛
- حتديد كيفية احلصول على املعلومات؛ 

- حتديد من سيقوم بالتقييم والتحليل للبيانات؛
- حتديد اإلطار الزمني جلمع املعلومات؛

- حتديد كيفية االستفادة من املعلومات التي مت جمعها.





٤  تقييم وفحص ضحايا العنف اجلنسي
    من البالغني

٤-١  نظرة عامة
يجب إجراء فحص طبي شرعي كامل لضحايا العنف اجلنسي وذلك بغض النظر عن النقطة التي 

وصلوا عندها إلى القطاع الصحي، وتتضمن املكونات الرئيسية لهذا الفحص ما يلي:

- التقييم املبدئي، شامًال احلصول على املوافقة املستنيرة (انظر القسم ٤-٢)
- التاريخ الطبي، شامًال شرح احلوادث املوصوفة بالعنف اجلنسي (انظر القسم ٤-٣)

- فحص جسدي كامل من الرأس إلى أخمص القدمني (انظر القسم ٤-٤-٢)
- فحص تفصيلي لألعضاء التناسلية والشرج (انظر القسم ٤-٤-٣)

- تسجيل وتصنيف اإلصابات (انظر القسم ٤-٥)
- جمع العينات الطبية املطلوبة لغرض التشخيص (انظر القسم ٤-٦)

- جمع عينات الطب الشرعي (انظر القسم ٥-٢)
- توسيم وتغليف ونقل عينات الطب الشرعي للحفاظ على سلسلة إجراءات التحفظ على العينات 

(انظر القسم ٥-٢)
- الفرص العالجية (انظر القسم ٦-١ إلى ٦-٥)

- تنظيم رعاية املتابعة (انظر القسم ٦-٧)
- حفظ الوثائق (انظر القسم ٨-١-٢)

- تقدمي التقرير الطبي الشرعي (انظر القسم ٨-٣)

على الرغم من أن هذه األدلة اإلرشادية تعتبر أن املرأة البالغة هي الضحية االفتراضية، إال أن 

اخلالصة
عند تقدمي الرعاية لضحايا العنف اجلنسي يجب أن تكون األولوية القصوى دائمًا  هي صحة وعافية املرضى.

يجب أن يكون الفحص البدني لضحايا العنف اجلنسي فحصًا شامًال ودقيقًا؛ ومن احملتم أن يكون الفحص متدخًال intrusive ويستغرق 
وقتًا طويًال. ولتجنب تكرار الفحص الذي قد يزيد من الضائقة التي تعاني منها املريضة، فإنه يجب أن يتم الفحص الطبي وجمع أدلة الطب 

الشرعي في نفس الوقت كلما أمكن ذلك. 
إن التعامل مع ضحية االعتداء اجلنسي طوال الفحص باالحترام والعطف سيساعد على شفائها.

يعتبر احلصول على املوافقة املستنيرة للضحية على إجراء الفحص وعلى اطالع طرف ثالث على هذه املعلومات، عنصرًا أساسيًا في 
تقدمي اخلدمة واطالع املعلومات اخلاصة بها. 

يجب شرح جميع إجراءات الفحص للضحية قبل الشروع فيه؛ وأثناء الفحص يجب إطالع املريضة على وقت وموضع اللمس مع إعطائها 
فرصة ومتسعًا من الوقت لطرح األسئلة. ويجب مراعاة رغبات املريضة في جميع األوقات.

يجب توثيق جميع النتائج بعناية، للتأكد من عدم إهمال أي تفصيالت هامة، ويوصى باستعمال منوذج الفحص املعياري (انظر امللحق ١).







اإلطار ٤
التدبير العالجي الطبي لضحايا العنف اجلنسي من الرجال

يجب معاملة الضحايا الرجال بنفس األسلوب املتخذ مع الضحايا النساء

األعضاء  فحص  اختالف  من  الرغم  (على  البدني  الفحص  وإجراء  السوابق،  وتسجيل  املوافقة،  على  للحصول  اإلجراءات  نفس  تتخذ   •
التناسلية) ثم يلي ذلك طلب االختبارات التشخيصية املختبرية، وهذا يعني:

- إجراء الفحص من الرأس حتى إصبع القدم والبحث عن عالمات اإلصابات؛
- إجراء فحص كامل ملنطقة األعضاء التناسلية والشرج؛

- معاجلة أي إصابات (يحتاج الرجال أيضًا إلى املعاجلة من األمراض املنقولة جنسيًا، وااللتهاب الكبدي الوبائي، والكزاز).

• يحتاج الرجال إلى إطالعهم باختبار فيروس اإليدز وتوفيره لهم، وإطالعهم باخليارات اخلاصة بالوقاية التالية للتعرض، إذا كانت متوفرة. 
يحتاج الرجال أيضًا إلى تلقي رعاية املتابعة اللتئام اجلروح، وألي أدوية موصوفة (متضمنة األدوية اخلاصة باألمراض املنقولة جنسيًا)، 

والستكمال املعاجلة والتوعية.

كثيرًا من املبادئ واإلجراءات املوصوفة أدناه تنطبق بالتساوي على الضحايا من الرجال البالغني. 
وقد أبرز اإلطار ٤ االشكاليات اخلاصة املتعلقة برعاية الرجال. أما احلاالت اخلاصة باألطفال فقد مت 

تغطيتها في قسم منفصل (القسم ٧: االنتهاك اجلنسي لألطفال).
يحتاج ضحايا االغتصاب إلى درجة مهنية عالية لبث الثقة وإلعطائهم الشعور بالتفهم والقبول في 
كل ما يتعلق بالفحص العالجي (٣٧). ولذا يتطلب التعامل مع املرضى الذين تعرضوا للعنف اجلنسي 

إلى طيف واسع من املهارات التي تشتمل على:

- اإلملام باالستجابات اجلنسية البشرية الطبيعية، وتشريح وفسيولوجية األعضاء التناسلية والشرج؛
- اإلملام باملصطلحات الطبية والعامية اخلاصة باألعضاء التناسلية واألفعال اجلنسية؛

- مهارات تواصل جيدة؛
- املعرفة األساسية بديناميات العنف اجلنسي؛

- فهم القضايا الشرعية احمليطة باجلرائم اجلنسية؛
- فهم القضايا الثقافية والدينية ذات العالقة؛

- العطف واحلساسية؛

٤-٢  التقييم املبدئي
٤-٢-١  تقييم األولويات

فور وصول ضحايا العنف اجلنسي، يجب تأمني عرضهم على عامل صحي مدرب وحتظى احلاجة 
امللحة للرعاية الصحية احلادة باألولوية في هذه املرحلة املبكرة، والتي يجب تقييمها في أسرع وقت 

ممكن. 
في املواقع املزدحمة التي يصل فيها العديد من املرضى في وقت متزامن، كما في أقسام الطوارئ 
باملستشفيات، من الضروري القيام بفرز وتصنيف احلاالت املرضية وفقًا لدرجة االستعجال، سيحتاج 
طارئة  وجراحية  طبية  رعاية  إلى  احلياة  تهدد  خطيرة  بإصابات  املصابون  اجلنسي  العنف  ضحايا 
حسب حالتهم. وفي هذه احلاالت، يجب أن ُتعتبر دائمًا سالمة، وصحة، وعافية املريض، أهم األولويات 
بالنسبة لباقي االعتبارات. قد ال يكون من املمكن دائمًا تلبية االحتياجات الطبية فورًا بالنسبة للمرضى 







املصابني بإصابات أقل خطورة؛ وإذا كان االنتظار أمرًا ال بد منه، فيجب عدم ترك املريض وحيدًا في 
غرفة االنتظار، بل يجب وجود شخص معه لتوفير الدعم وإشعاره بالراحة إلى أن يتم تلبية االحتياجات 

الطبية.

٤-٢-٢  كيف يتصرف العاملون الصحيون 
بعد االعتداء تكون الضحية غالبًا في حالة عالية من الوعي وتكون شديدة االنفعال بسبب هرمونات 
من  العديد  وصفت  وقد  الدرامية.  بتفاصيلها  األحداث  تتذكر  وقد  stress hormones؛  اإلجهاد 
الناجيات من االعتداء اجلنسي أن حنو املعاجلني كان مفيدًا في حتسنهن وشفائهن. وعلى العكس، 
وصفت العديدات منهن أن تعليقات الشرطة واألطباء ومقدمي التوعية وغيرهم ممن احتكوا بهن نتيجة 
االعتداء كانت تطاردهن لسنوات. لهذا السبب، يجب أن يختار العاملون الصحيون كلماتهم بعناية 
شديدة عند التعامل مع مرضى االعتداء اجلنسي ويتوخوا احلذر حتى ال يتسببوا بأي وسيلة في إيذاء 

املريض مرة أخرى.

ال يؤدي استخدام الكلمات غير املراعية للمشاعر إلى مضايقة املريض أثناء الفحص وحسب، 
بل إن هذا السلوك يعيق أيضًا الشفاء على األمد الطويل. لذا ُينصح العاملون الصحيون باختيار 
الكلمات الرقيقة واملهدئة؛ وليس هناك مجال على اإلطالق الستخدام التعليقات الالذعة أو املتعلقة 
بإصدار األحكام. يتحتم معاملة ضحايا العنف اجلنسي باحترام وكرامة في جميع أوقات الفحص 
وذلك بغض النظر عن وضع الضحية االجتماعي، أو عرقها، أو دينها، أو ثقافتها، أو توجهاتها، 

اجلنسية، أو منط حياتها، أو جنسها، أو مهنتها. 

في اجلدول ٥ مت حصر بعض االنفعاالت واملشاعر الشائعة التي يعبر عنها ضحايا العنف اجلنسي، 
وذلك بجانب املقترحات حول االستجابات املالئمة لهذه االنفعاالت. يقدم اإلطار ٥ النصح حول السلوك 

والتصرف املالئم ملقدم الرعاية الصحية. 

ُنقل عن كثير من الضحايا أن سبب إحجامهم عن التبليغ هو شعورهم باخلوف من عدم تصديقهم، 
وفي الواقع ميكن أن يؤدي التكذيب من قبل اآلخرين أو إلقائهم اللوم في حدوث االعتداء على املريض 
إلى إعاقة الشفاء. لذلك يعتبر تصديق مشاعر املريض أمرًا حاسمًا في الشفاء (٥٢). إن التعبيرات 
التي تصدر عن العامل الصحي مثل لغة جسده، وإمياءاته، وتعبيرات وجهه تساهم جميعها في إضفاء 
جو يشعر املريض باملصداقية. ولكن هذا ال يعفي العامل الصحي من واجبه في احلرص ومراعاة 
ما يقال له بعناية. هناك فارق كبير بني الشك وبني السذاجة، وبني هذين الطرفني يستطيع العامل 
الصحي أن يرضي كل من احتياجات املريض، وأن يعزز القانون، وأن يراعي نظام العدالة اجلنائي، 
وأن يرضى املجتمع على نطاق أوسع. إن احلفاظ على النزاهة أمر حيوي في اإلدالء بالشهادة املؤثرة 

أمام احملكمة.

يجب أن ينتبه العاملون الصحيون إلى التأثير الواقع على أنفسهم من تكرار سماع ورؤية حاالت 
العنف بني األفراد والتعامل معها. إن الوعي بهذه التأثيرات الناجتة عن تكرار التعرض الذي ال ميكن 
جتنبه - على األقل في بعض األحيان- حلوادث بالغة الشدة واألسى، والقدرة على تطوير آليات للتكيف 
أمور ضرورية للحفاظ على صحته وعافيته هو نفسه مع استمراره في العمل ألمد طويل في هذا املجال. 







وعلى مديري اخلدمات الصحية أن يتنبهوا لهذا األمر وعليهم أن يضمنوا توفير الدعم الالزم للموظفني. 
هناك عدد من املنتديات منها الرسمي ومنها غير الرسمي، التي ميكن أن تساعد العاملني الصحيني في 
التصدي ألي مشكلة يواجهونها؛ وتشتمل هذه املنتديات على اجللسات السيكولوجية للحوار والنقاش 

بني الزمالء من العاملني الصحيني.

الشعور
فقدان األمل

اليأس
الضعف وفقدان السيطرة 
استرجاع وتذكر احلادثة 

اضطراب النوم
اإلنكار

الشعور بالذنب ولوم النفس 
الشعور بالعار

اخلوف
Numbness النمل

تأرجح املزاج 
الغضب

القلق

فقدان املساعدة 

بعض الطرق للتجاوب معه
قل «إنك شخص مهم»

ركز على االستراتيجيات، وسعة احليلة التي استعملتها املريضة للنجاة بحياتها
قل «أمامك اليوم خيارات واختيارات حول كيفية االستمرار واملضي قدمًا»

قل «سوف تختفي هذه املشاهد خالل مرحلة الشفاء»
قل «سيتحسن هذا في مرحلة الشفاء»

قل «أنا أهتم وبجدية مبا تقوله، وسأكون موجودًا إذا احتجت إلى أي مساعدة في املستقبل»
قل «ال تلومن نفسك على ما حدث، فاجلاني هو املسؤول»

قل «االعتداء اجلنسي لن ينقص من الشرف، فأنت امرأة شريفة»
أكد على «أنك في أمان اآلن» وميكنك القول «بالتأكيد كانت هذه جتربة مخيفة بالنسبة لك»

أخرى.  مرة  إليك  سيعود  اإلحساس  وأن  الشديدة.   والرضوح  اإلصابات  بعد  احلدوث  شائع  فعل  رد  هذا  «إن  قل 
وسيحدث هذا في الوقت املناسب»

اشرح أن هذه األمور شائعة احلدوث وأنها ستتحسن خالل مرحلة الشفاء
شعور له تبريره وهناك طرق ميكن اكتشافها للتعبير اآلمن عن هذا الغضب

ساعد املريض الذي يشعر بهذا اإلحساس. قل مثال «إن صوتك غاضب للغاية»
أخبر املريض أن هذه األعراض ستتحسن مع استخدام األساليب املالئمة للتحكم في الشعور بالكرب واعرض عليه 

أن تقوم بشرح هذه األساليب
قل «يبدو أنك تشعر بالعجز. لكننا هنا من أجل مساعدتك»

اجلدول ٥ التدبير العالجي لضحايا العنف اجلنسي: مساعدة املرضى في التعامل مع انفعاالتهم

اإلطار ٥
التعامل مع ضحايا العنف اجلنسي: أساليب مفيدة

قد جتد األساليب واالستراتيجيات التالية مفيدة عند تعاملك مع ضحايا العنف اجلنسي:

• الق التحية على املريضة باسمها. استعمل االسم املفضل لها. اجعلها هي مركز االهتمام.
• قدم نفسك للمريضة واخبرها بعملك، مثل: طبيب، ممرض، عامل صحي.
• ليكن تصرفك محترمًا، ولتتعامل باحتراف تام وفق حدود ثقافة مريضتك.

• تصرف بهدوء. فالضحية التي تعرضت لإلرهاب وشعرت باخلوف تريد أن تكون بصحبة أناس ال يشعرونها بالرعب. 
• ال تتعجل. أحت الوقت الكافي للضحية.

• حافظ على االتصال البصري مع الضحية كلما أمكن، إذا كان ذلك مقبوًال وفقًا للثقافة احمللية.
• كن عطوفًا وجتنب إصدار األحكام عندما تسرد املريضة حادثتها.

املرجع: أعدت بتصرف من املراجع (٥٠، ٥١).







٤-٢-٣  احلصول على املوافقة
قبل إجراء الفحص الطبي الشامل للمريض، من الضروري احلصول على موافقة مستنيرة. ومن 
الناحية العملية، فإن احلصول على موافقة مستنيرة يعنى توضيح كل جوانب االستشارة للمريض. 
يجب ايالء االهتمام بشكل خاص إلى قضية إعطاء املعلومات إلى أطراف أخرى، مبا فيها الشرطة. 
ويحظى هذا األمر بأهمية خاصة في األماكن التي يوجد بها التزام قانوني باإلبالغ عن حادثة العنف 

(وبالتالي تفاصيل االستشارة) إلى السلطات املعنية.   
بناء على ذلك، وبعد حتديد احلالة الطبية للمريضة تكون اخلطوة التالية في عملية التقييم هي إبالغ 
وأن  أمامهم  املتاحة  اخليارات  املرضى  يفهم  أن  الضروري  من  أمامها.  املتاحة  باخليارات  املريضة 
ُيعطوا املعلومات الكافية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستـنيرة بشأن رعايتهم. من املهم توفير البيئة 
الصحيحة للمرضى ، أي البيئة التي يشعر فيها املريض باألمان وال يشعر باخلوف أو بالضغط عليه 
بأي طريقة. هذا حق أساسي جلميع املرضى لكنه يكتسب أهمية خاصة في هذا الوضع حيث قد 
يتعرض املرضى حلدث شخصي أو تطفلي ضد إرادتهم. من املهم أيضًا ضمان استعادة املريض 
السيطرة على نفسه أثناء وجوده حتت الرعاية الطبية. وقبل كل شيء، يجب احترام رغبات املريض. 

إن املوافقة املستنيرة قضية محورية في األمور الطبية الشرعية. قد يؤدي فحص املريض بدون 
موافقته إلى اتهام املسؤول الطبي بانتهاك حرمة املريض، أو التطاول عليه، او التعدي عليه. بعض 
في  املريض  موافقة  بدون  أجري  الذي  الفحص  نتائج  باستخدام  تسمح  ال  القضائية،  السلطات 

اإلجراءات القانونية. 

 
٤-٣  تسجيل السوابق

فور اقتناعك بأن مريضتك لديها املعلومات الكافية العطاء املوافقة املستنيرة، اطلب منها أن توقع 
أو تؤشر على استمارة املوافقة (إذا كان ذلك مطلوبًا من قبل السلطة القضائية). وضح للمريضة أنها 
إذا قررت اتخاذ اجراءات قضائية ضد اجلاني، فإن أي معلومات تكشفها لك أثناء الفحص قد تصبح 
جزءًا من احملضرالعام. إذا طلبت السلطة القضائية تقريرًا إلزاميًا، تأكد من أن املريضة تفهم ذلك. 
ومن املجدي إتاحة الوقت الكافي للحصول على املوافقة ألن ذلك يساعد في اكتساب ثقة املريضة. 
في عملك سيكون من املفيد للجميع إشعار املريضة باألمن واألمان سواء في بيئة عملك، أو جتاهك 

بصفتك من سيفحصها. 

٤-٣-١  السوابق الطبية العامة
إن الغرض األساسي من تسجيل السوابق الطبية هو احلصول على معلومات ميكن أن تساعد 
في املعاجلة الطبية للمريضة أو في توضيح النتائج الالحقة، مثل سهولة اإلصابة بالكدمات، أو فقدان 
الوعي، أو فقدان الذاكرة. ينصح املهنيون الصحيون باإلطالع على الدالئل اإلرشادية أو املعايير الوطنية 
إلجراء الفحوصات السريرية لضمان التزامهم بها. ينبغي أن تغطي السوابق الطبية كحد أدنى أي 
مشكلة صحية معروفة (مبا فيها األرجيات allergies)، واحلالة التمنيعية، واألدوية. وللحصول على 

املعلومات حول احلالة الصحية العامة للمريضة، فقد يكون من املفيد طرح األسئلة التالية:
• اخبريني عن حالتك الصحية العامة.

• هل قمتي بزيارة ممرضة أو طبيب مؤخرًا؟







• هل مت تشخيص أي أمراض لديك من قبل؟
• هل ُأجريت لك أي عمليات من قبل؟
• هل تعانني من أي أمراض معدية؟ 

قد تفيدك األسئلة التالية في جمع املعلومات عن األدوية التي تتناولها املريضة:
• هل تعانني من أي حساسية؟

• هل تتناولني أقراصًا أعطاها لك عامل صحي؟
• هل تتناولني مستحضرات األعشاب؟

• هل تتناولني أي جرعات أخرى؟

يجب بقدر اإلمكان استخدام سجل الفحص املعياري (انظر امللحق ١) لتسجيل تفاصيل السوابق 
الطبية للمريضة؛ إن االستمارة املعيارية تعمل كدليل يسترشد به من يجري الفحص لضمان طرح 
األسئلة ذات العالقة وعدم إهمال التفاصيل املهمة. وتعتبر مشاهدة أحد املمارسني من ذوي اخلبرة 

وهو يسجل السوابق، أحد الوسائل املفيدة للغاية  في هذا املجال. 

٤-٣-٢  سوابق األمراض النسائية
تعتبر السوابق احلديثة لألمراض النسائية للمريضة ذات أهمية خاصة في حاالت االعتداء اجلنسي. 

األسئلة التي ميكن طرحها تشمل:
• متى كان أول يوم لدورتك الشهرية األخيرة؟ 
• هل أقمت أي عالقة جنسية قبل هذا احلدث؟

• هل حملتي قبل ذلك؟ كم عدد مرات احلمل وكيف انتهت؟
• ما عدد أبنائك؟

• هل كان هناك أي مضاعفات أثناء الوالدة؟
• هل أجريتي جراحة في منطقة احلوض؟

• هل تستخدمني وسيلة ملنع احلمل؟ ما نوعها؟
• هل أنت متزوجة في الوقت احلالي؟

• متى حدث آخر اتصال جنسي مبوافقتك؟ (قد يكون هناك حاجة للتفاصيل إذا استوجب إجراء 
. (DNA حتليل الدنا

٤-٣-٣  واقعة هتك احلرمة 
إن الغاية من احلصول على وصف لواقعة العنف هي:

- الكشف عن اإلصابات احلادة ومعاجلتها؛
- تقييم خطورة العواقب الضائرة، مثل احلمل والعدوى باألمراض املنقولة جنسيًا؛

- التوجيه بجمع العينات املناسبة؛
- إتاحة توثيق املعلومات (يجب أن يكون تاريخ الواقعة محددًا ودقيقًا مع جتنب املعلومات غير 

الضرورية التي قد تتعارض مع محاضر الشرطة)؛







- إرشاد وتوجيه الفحص الطبي الشرعي

عند إجراء املقابلة مع املريضة حول واقعة االعتداء التي تعرضت لها، اطلب منها أن تقص عليك 
إلى  احتجت  إذا  الضرورية؛  غير  التفسيرات  وجتنب  تقوله  ما  سجل  وأسلوبها.  بكلماتها  حدث  ما 
التي  األسئلة  جتنب  احلديث.  من  انتهائها  بعد  للمريضة  األسئلة  وجه  التفاصيل،  بعض  استيضاح 
تبدأ بالسؤال «ملاذا؟» حيث أنها تنطوي على توجيه اللوم؛ واستخدم عوضًا عن ذلك األسئلة املفتوحة 
في  األخذ  مع  منهجيًا،  كن   .non-leading question اإليعازية  غير  واألسئلة   open-ended

االعتبار أن بعض املرضى قد يتجنبون عن قصد ذكر تفاصيل واقعة االعتداء وبخاصة احملرج منها 
بعض  يجد  وقد  الشرجي)؛  اإليالج  أو  الفموي  اجلنسي  االتصال  ذكر  املريضة  تتجنب  قد  (مثال: 
املرضى صعوبة في احلديث عن واقعة هتك احلرمة. اشرح للمريضة أنك تهتم بجوانب تختلف عن تلك 
التي تعني الشرطة؛ ولكونك العامل الصحي فإنك تهتم بصفة خاصة باالتصال اجلسدي الذي حدث 

بني املريضة وبني املعتدي أو املعتدين.

اهتم باملريضة واسألها دائمًا بطريقة تنم عن العطف وبدون إصدار األحكام املسبقة؛ فمثًال:
- تكلم بصوت هادئ؛

- حافظ على االتصال البصري مع املريضة إذا كان هذا مقبوًال اجتماعيًا؛
-  ال تظهر شعورك بالصدمة أو عدم االقتناع؛

- جتنب استعمال العبارات التي تلقي باللوم على الضحية، مثل: «ما الذي كنت تتوقعني أن يحدث 
غير ذلك؟» أو «ما الذي كنت تفعلينه وحدك هناك؟» أو «ما الذي كنت ترتدينه؟» أو «كان عليك 

أن تكوني أكثر حرصًا».
 تذّكر أن بعض الضحايا قد يشعرن ال إراديًا باللذة (اإلرجاز orgasm) أثناء االعتداء اجلنسي 
ما  قبولها  أبدًا  يعني  ال  باللذة  املريضة  شعور  ولكن  للمريضة،  كبيرًا  ارتباكًا  يسبب  وهذا  عليهن، 

حدث. 
خالل  من  تسجيلها  واألفضل  املزعوم،  االعتداء  حول  التالية  والنقاط  التفاصيل  تسجيل  يتحتم 

استمارة فحص (٥٣):
تاريخ ووقت وموقع االعتداء، متضمنًا وصف نوع السطح الذي وقع عليه االعتداء

• اسم وهوية وعدد اجلناة؛
• طبيعة االتصال اجلسدي وشرح مفصل عن العنف الذي ارتكب؛

• استعمال األسلحة أو القيود؛
• استعمال األدوية أو املخدرات أو اخلمور أو استنشاق املخدرات؛

• كيفية إزالة املالبس.

ويتحتم أيضًا تسجيل التفاصيل حول محاوالت النشاط اجلنسي، وبالتحديد ما إذا كانت األمور 
التالية قد حدثت أو لم حتدث:

- إيالج العضو التناسلي الذكري للمعتدي أو أصابعه أو أي أشياء أخرى في مهبل الضحية؛
- إيالج العضو التناسلي الذكري للمعتدي أو أصابعه أو أي أشياء أخرى في شرج الضحية؛

- إيالج العضو التناسلي الذكري للمعتدي أو أي أشياء أخرى في فم الضحية؛
- اتصال فم املعتدي بوجه أو جسم أو األعضاء التناسلية أو الشرج للضحية؛







- إكراه الضحية على االتصال الفموي بوجه املعتدي أو جسده أو أعضائه التناسلية أو الشرج
- دفق املني ejaculation في مهبل الضحية أو في أي مكان آخر على جسد الضحية أو في 

مكان اجلرمية.

يجب مالحظة وتدوين استعمال العوازل الذكرية condoms أو الكرمي املزلق lubricant. ويجب 
تسجيل أي أنشطة تالية قامت بها املريضة من شأنها أن تغير الدليل مثل قيامها باالستحمام، واملسح، 
واحلمام الواِبل، واستعمال الغيارات املهبلية، وتغيير املالبس. وأخيرًا يتحتم تسجيل جميع التفاصيل 

اخلاصة بأي أعراض نشأت منذ االعتداء؛ ومن احملتمل أن يتضمن ذلك:

- النزف أو اإلفراز أو النجيج املهبلي أو احلكة itching أو القرح sores أو األلم؛
- األعراض البولية؛ 

- األلم والنزف الشرجي؛
- ألم البطن.

٤-٤ الفحص البدني
٤-٤-١ املبادئ العامة 

عند إجراء الفحص البدني على ضحية من ضحايا العنف اجلنسي، ُينَصح الفاحصون باتباع ما 
األقسام  في  موجودة  بها  املوصى  الفحص  سلسلة  من  منتقاة  أجزاء  عن  املعلومات  من  يلي (املزيد 

الفرعية الالحقة كما هو مشار إليه):
١- الحظ املظهر العام ، والسلوك، والوظائف الذهنية للمريضة. إذا كان هناك اختالل في الوظائف 
الذهنية للمريضة، حاول تقييم ما إذا كان االختالل حديثًا (مثل أن يكون ناجمًا عن تأثير تناول 

الكحول) أو مصحوبًا بأعراض ملرض أو إعاقة طويلة األمد (مثل التخلف العقلي). 
٢- الحظ العالمات احليوية vital signs للمريضة، وهي:

• ضغط الدم؛
• درجة احلرارة؛

• النبض؛
• سرعة التنفس.

٣- افحص املريضة من الرأس إلى أخمص القدمني، منتهيًا باملنطقة التناسلية الشرجية ١ 
    (انظر القسم ٤-٤-٢ والقسم ٤-٤-٣).

٤- الحظ، وِصف بالتفصيل أي إصابات بدنية، حتى إن لم جتمع أدلة الطب الشرعي استخدم 
خرائط اجلسم لتحديد مكان وحجم اإلصابة (انظر القسم ٤-٥).

٥- قم بتصوير أي إصابات، إن أمكن (انظر القسم٢-٨ ). قد يكون من الضروري حترير استمارة 
منفصلة للموافقة على التصوير. 

ٌس املَْقَطِعّي اُحملَوَسب، واألشعة فوق  ٦- اطلب اختبارات تشخيصية (مثل األشعة السينية، والَتَفُرّ
الدماغ  إصابات  أو  والرقبة،  الرأس  إصابات  أو  الكسور،  تشخيص  في  لتساعد  الصوتية) 







والنخاع، أو الرضوح البطنية، بحسب ما حتتاجه احلالة (انظر القسم٤-٦).
٧- اسحب عينات دم إلجراء اختبار للكشف عن اإلصابة بفيروس اإليدز (يجب احلصول على 
موافقة مستـنـيرة إلجراء اختبار للكشف عن فيروس اإليدز)، والتهاب الكبد الوبائي البائي، 

والزهري، والعداوى األخرى املنقولة جنسيًا، عند الضرورة (انظر األقسام ٦-٣ – ٦-٥).

من املهم مالحظة املبادئ واإلجراءات العامة التالية طوال الفحص:

• قبل بدء الفحص البدني، استغرق بعض الوقت في توضيح جميع اإلجراءات ملريضتك وأسباب 
ضرورة إجرائها. اعِط مريضتك الفرصة لطرح أي أسئلة. 

• اسمح ملريضتك أن يرافقها أحد أفراد عائلتها أو صديقتها أثناء الفحص، إذا رغبت في ذلك. 
   يجب أن تتواجد مرافقة طوال الوقت مع املريضة، خاصة إذا كان من يقوم بالفحص رجًال. والدور 
األساسي للمرافقة والتي يفضل أن تكون من العاملني الصحيني املدربني، هو توفير الراحة والدعم 
للمريضة. حتمي املرافقة العامل الصحي أيضًا في حالة ما إذا ادعت املريضة أن العامل الصحي 

الذي يقوم بفحصها تصرف بطريقة غير مهنية. 

• طوال الفحص البدني َأطِلع املريضة مبا تخطط لعمله بعد ذلك واطلب منها اإلذن بفعله. أطلع 
املريضة دائمًا متى وأين سيحدث اللمس. اعرض ووضح اآلالت ومواد اجلمع. قد ترفض املريضة 
كل الفحص البدني أو أجزاء منه ويجب عليك احترام قرار املريضة. إن السماح للمريضة بدرجة 

من التحكم في الفحص البدني مهم لتحسنها. 

• يجب إجراء الفحص في مكان مضئ، ودافئ، ونظيف، ويتمتع باخلصوصية. من األمثل أن يكون 
املالبس  خللع  منفصلة  مناطق  وجود  مع  بداخله،  يجري  ما  رؤية  أو  سماع  عدم  يضمن  املكان 
(مثل وراء حاجز أو ستارة، أو غرفة أخرى) ويوضع سرير الكشف بحيث يسمح للعامل الصحي 

باالقتراب من جانب املريضة، كما يجب إعطاؤها رداء. 

• إذا كانت املالبس املخلوعة هي نفس املالبس التي كانت ترتديها أثناء االعتداء ويراد جمع أدلة 
الورق  من  كبيرة  قطعة  أو  بيضاء  مالءة  فوق  مالبسها  تخلع  أن  املريضة  فعلى  الشرعي،  للطب 
اخلفيف. حاول توفير املزيد من اخلصوصية كلما أمكن أثناء خلع املريضة ملالبسها. استخدم رداًء 
كاسيًا. إذا وافقت املريضة على جمع مالبسها فإنه يجب وضع كل وحدة منها في كيس من الورق 
بواسطة يد الفاحص املغطاه بالقفاز. إذا استوجب نقل املالبس للفحص الطبي الشرعي، فيجب 
توفير مالبس بديلة. القسم ٥ (عينات الطب الشرعي) يعطي املزيد من التفاصيل عن متطلبات 

فحوصات الطب الشرعي وتقنيات جمع األدلة. 

• ينبغي جمع العينات الطبية وعينات الطب الشرعي أثناء إجراء الفحص. إن توفير اخلدمات الطبية 
الشخص،  نفس  وبواسطة  املكان،  نفس  وفي  الوقت،  نفس  في  أي  فورًا،  (الشرعية)  والقانونية 
يقلل من عدد الفحوصات التي تتعرض لها املريضة ويضمن االهتمام مبتطلبات املريضة بشكل 

أشمل. 

• يجب مراعاة االحتياطات العامة التالية في جميع األوقات أثناء إجراء الفحص (٥٤):
- ارتِد القفازات عند االحتكاك بالدم أو بسوائل اجلسم األخرى؛







- قم بتغيير القفازات بني كل مريض وآخر؛ قد يكون من الضروري أحيانًا تغيير القفازات أثناء 
إجراء الفحص للوقاية من التلوث؛

- اغسل يديك باملاء والصابون بعد التعرض لسوائل اجلسم أو الدم، وبني كل مريض وآخر، وبعد 
خلع القفازات؛

- ارتِد واٍق للعينني، وأقنعة أو دروع للوجه إذا كان هناك احتمال اندفاع الدم أو سوائل اجلسم 
إلى عينيك، أو وجهك، أو فمك؛
د تغطية اإلبر املستعملة؛ - ال تُعِ

- ال تثِن أو تكسر اإلبر بعد استخدامها؛
- تخلص من اإلبر املستعملة فورًا في احلاويات غير النفاذة اخلاصة باألدوات احلادة واإلبر. 

• يجب على العامل الصحي توثيق جميع النتائج أثناء إجراء الفحص البدني، ومن ثم ينبغي أن 
تتوقع املريضة فترات من الصمت خالل الفحص. تأكد من أن املريضة تدرك أنها تستطيع إيقاف 
الفحص عند أي مرحلة إذا شعرت بعدم االرتياح من إجراء الفحص وامنحها فرصة كافية إليقاف 

الفحص، إذا لزم األمر. 
• يتم التعاطي دائمًا مع أسئلة املريضة ومخاوفها بأسلوب رقيق دون امليل إلى إصدار األحكام 

املسبقة. استخدم نغمة هادئة للصوت. 

٤-٤-٢ الفحص البدني من الرأس حتى أخمص القدمني
اخلطوات  ترتيب  بنفس  القدمني»  أخمص  حتى  الرأس  «من  منهجي  جسدي  فحص  إجراء  يجب 
التالية (٤٨). تشير أرقام اإلجراءات املذكورة إلى أرقام أجزاء اجلسم املعروضة في الشكل (١). وقد 
مت وصف الفحص التناسلي الشرجي منفصًال (انظر القسم ٤-٤-٣). انظر القسم ٤-٥ اخلاص 

بالتوجيهات حول تسجيل وتصنيف اإلصابات.

اخلطوة ١
الحظ أوًال املنظر العام للمريضة وتصرفاتها. ابدأ بفحص اليدين، فهذا من شأنه أن يبعث الطمأنينة 
في نفس املريضة. قس العالمات احليوية مثل النبض، وضغط الدم، والتنفس، ودرجة احلرارة. افحص 
جوانب اليدين بحثًا عن إصابات. افحص الرسغني بحثًا عن عالمات للقيود. قد يكون هناك حاجة جلمع 

األدلة ذات األثر الزهيد (بعض السلطات القضائية تطلب جمع عينات من أظافر األصابع).

اخلطوة ٢
افحص الساعدين بحثًا عن اإلصابات الدفاعية؛ حتدث هذه اإلصابات عندما ترفع الضحية ذراعها 
تشتمل اإلصابات الدفاعية على الكدمات،  العنف املوجه إلى املناطق احلساسة في جسمها.  لتمنع 
أو السحجات، أو االنهتاكات، أو اجلروح القطعية. من الصعب رؤية الكدمات لدى أصحاب البشرة 

الداكنة، ولهذا يكون لإليالم والتورم أهمية أكبر. يتحتم مالحظة وجود أي مواضع للحقن الوريدي. 







اخلطوة ٣
هناك حاجة لفحص السطح الداخلي للذراعني واحلفرة اإلبطية أو اإلبط بحثًا عن كدمات. الضحايا 
الذين يتم تقييدهم باليدين يظهر لديهم على الذراعني غالبًا كدمات مشابهة ألنامل األصابع (انظر 
َحَبِرّي  أحمر  خط  شكل  على  كدمة  رؤية  املالبس،  جتريد  بسبب  أحيانًا،  ميكن  وباملثل   .(٦ الشكل 

 .petechial

اخلطوة ٤
افحص الوجه، ميكن أن يوجد سواد خفيف حول العني بسبب الضرب. ابحث عن عالمات النزف في 
األنف. قد يتضح عن طريق اجلس بلطف حلواف الفك واحلجاج orbit وجود إيالم كدليل على وجود 
املخاطي  الغشاء  في  واالنهتاكات  والسحجات،  الكدمات،  عن  بحثًا  بدقة،  الفم  فحص  يجب  كدمات 
الرخو  واحلنك  الصلب  احلنك  على   Petechiae َحَبرات  وجود  يشير   .buccal mucosa الِشْدِقّي 
أسنان  أو   frenulum اللجام  متزق  عن  ابحث  الفم.  في  اإليالج  حدوث  إلى   hard/soft palate

مكسورة. اجمع مسحة من الفم إذا كان هناك داع لذلك.

اخلطوة ٥
افحص األذنني، وال تنس املنطقة خلف األذن، بحثًا عن وجود دليل على كدمة الظل؛ وحتدث كدمة الظل 

عند ارتطام األذن بفروة الرأس. يتم استخدام منظار األذن للكشف على الطبلة.

البدني  الفحص  أماكن   : الشكل١ 
لضحايا العنف اجلنسي 
حتى  ــــرأس  ال «مـــن 

أخصم القدمني»







اخلطوة ٦
دموية  أورام  حدوث  إلى  مشيرًا  وتــورم،  إيالم  عن  يكشف  أن  ميكن  بلطف  الرأس  فروة  جس  إن 
haematomas. كما أن فقدان الشعر بسبب جذبه أثناء االعتداء قد يسبب قلقلة كمية كبيرة من 

وبطريقة  القفازات؛  مرتدي  وهو  بيده  بالفحص  يقوم  الذي  الشخص  يجمعها  أن  يجب  التي  الشعر 
أخرى ميكن لتسريح الشعر بلطف أن يظهر قلقلة الشعر. فالقوى الكهربية االستاتيكية حتتجز الشعر 

املتساقط في الرأس إلى أن يستحم املريض أو يغسل رأسه.

اخلطوة ٧
ملنطقة العنق أهمية قصوى في الطب الشرعي. تشير الكدمات على العنق إلى التعرض العتداء يهدد 
احلياة. ميكن مشاهدة الكدمات املطبوعة نتيجة للقالدة وغيرها من أصناف اجلواهر على األذن والعنق. 

الكدمات الناجتة عن املص والعض يجب مالحظتها وأخذ مسحات منها لفحص اللعاب قبل ملسها.

اخلطوة ٨
يجب فحص الثديني واجلذع بأقصى قدر ممكن توفيره من االحترام واخلصوصية. عادة ما يكون البدء 
بفحص الظهر أكثر مالئمة. من املمكن كشف اجلزء اخلاضع للفحص فقط؛ على سبيل املثال، ميكن 
إزاحة املالبس إلى اجلانب األمين من الظهر لفحص اجلانب األيسر ثم العكس الستكمال الفحص. 
في  وضوحًا  األكثر  والكدمات  اخلفيفة  الكدمات  مشاهدة  ميكن  انفراد.  على  كتف  كل  فحص  يجب 
أماكن مختلفة على الظهر. إذا كانت املريضة قادرة على اجللوس على الكنبة ميكن إزاحة املالبس إلى 
األسفل حتى مستوى أعلى الثدي وذلك مبا يكفي لكشف أعلى الصدر على اليمني واليسار، ثم يتم 
فحص كل ثدي على التوالي. يكون الثديان عادة هدفًا لالعتداء وغالبًا ما يتعرضان للعض ولذا ميكن 
بفحصهما الكشف عن أدلة على كدمات املص أو الرضوح غير احلادة. في حالة عدم فحص الثديني 

يجب تسجيل األسباب وراء ذلك.

اخلطوة ٩
ميكن للمريضة أن تضجع مرة أخرى متهيدًا لفحص البطن، وهنا يتم البحث عن وجود الكدمات، 
والسحجات، واالنهتاكات، وغيرها من اآلثار الدالة. يتعني فحص البطن باجلس الستبعاد أي رضوح 

داخلية وللكشف عن احلمل.

اخلطوة ١٠
بينما تستلقي املريضة في وقت االضطجاع، ميكن فحص الساقني على التوالي، يشرع في فحص 
مقدمة الساقني. تكون اجلهة الداخلية من الفخذين هدفًا لكدمات أطراف األصابع أو الرضوح غير 
من  الداخلية  اجلهة  على  املوجودة  الكدمات  منط  يكون  ما  غالبًا  الركبتان).   تسببها  (التي  احلادة 
الفخذين متناظرًا. ميكن أن يكون هناك سحجات على الركبة (نتيجة إلكراه املريضة وطرحها أرضًا)؛ 
وباملثل قد يظهر على القدمني دليل على السحجات واالنهتاكات. ومن املهم فحص الكعبني (والرسغني) 

.soles عن قرب بحثًا عن عالمات تقييد وربط الضحية. كما يجب أيضًا فحص أخمص القدمني

اخلطوة ١١
ينصح بسؤال املريضة أن تقف لفحص اجلهة اخللفية للساقني، إذا كان ذلك ممكنًا. أفضل وضع 
لفحص األلية buttocks يكون أيضًا أثناء وقوف املريضة. عوضًا عن ذلك، ميكن فحص املريضة 







وهي مستلقية supine position وسؤالها أن ترفع على التوالي كل ساق على حدة ثم تلتف قليًال 
لفحص كل ألية. الطريقة األخيرة هي الطريقة الوحيدة التي ميكن استخدامها إذا كانت املريضة غير 
متزنة أثناء الوقوف على قدميها ألي سبب من األسباب، ولكن هذه الطريقة ال تتيح رؤية جيدة للمنطقة. 
يتحتم جمع أي دليل بيولوجي مبسحة رطبة (وذلك للمني، واللعاب، والدم) أو مبلقاط صغير (وذلك 

للشعر، واأللياف، والعشب، والتربة). 

حلجمه  ملخص  وصف  مع  الفحص،  سجل  في   tattoo وشم  أي  تسجيل  ينبغي  عامة،  وكقاعدة 
وشكله، حيث أن ذلك ميكن استخدامه في احملكمة كأداة لتقييم دقة املالحظات التي ذكرها املمارس 
أو  الوشم  يدون  لم  إذا  الواضحة.  البدنية  التشوهات  تدوين  يجب  وباملثل،  الفحص.  أجرى  الذي 
التشوهات الواضحة، فعلى من قام بالفحص الطبي أن يكون مستعدًا لتبرير قراره بعدم القيام بذلك. 
يجب على من قام بالفحص أن يوازن بني قيمة املالحظات من هذا القبيل كدليل وبني الضرر الذي 

ميكن أن تسببه عند مناقشتها أمام هيئة احمللفني أو احملكمة، وذلك على أساس كل حالة على حدة.
الكشف  في   Wood’s lamps وود  مصباح  باستخدام  السريرية  املمارسة  في  يوصى  يعد  لم 
عن املني املوجود على اجللد. فاملصباح ال يؤدي إلى ملعان املني كما كان يعتقد سابقًا، ولذلك يجب 
استعمال طرق أكثر مصداقية ويعول عليها الكتشاف املني (مثل املسحات) (انظر قسم ٤-٤-٣ وقسم 

٥-٢ طرق جمع عينات الطب الشرعي).

٤-٤-٣  الفحص التناسلي الشرجي 
قبل اخلوض في تفاصيل فحص املنطقة التناسلية الشرجية، من املهم أن حتاول وأن جتعل املريضة 
تشعر بالراحة واالرتخاء قدر اإلمكان. إذا مت توضيح كل خطوة من خطوات الفحص للمريضات، فإن 
ذلك سيساعدهن كثيرًا؛ على سبيل املثال، قل، «سوف ألقي نظرة دقيقة. سوف أقوم بلمسك هنا لكي 

أرى بدقة أكثر. من فضلك اخبريني إن كان هناك شيئ يؤملك».
في البداية، يجب أن تكون املريضة مستلقية على ظهرها وركبتيها مرفوعتني، والكعبني ملتصقني، 
والساقني مبعدين برفق عن بعضهما البعض، في ما يعرف بإسم وضعية بضع املثانة. ُيَغطى ثديي 
املريضة، والبطن، ومنطقة احلوض، والساقني بواسطة مالءة حلني إجراء الفحص بالفعل، وحينها يتم 
رفع املالءة. يجب توجيه الضوء على منطقة الفرج للمريضة. قد تسبب اإلصابات في املناطق التناسلية 
أو الشرجية أملًا شديدًا عند ملس هذه املناطق. في بعض احلاالت، قد يكون هناك ضرورة إلجراء فحص 

محدود فقط؛ بدًال من ذلك، قد يكون هناك حاجة لتسكني األلم. 
اإلجراءات التالية تشكل القاعدة للفحص التناسلي الشرجي:

اخلطوة ١
يجب فحص املناطق اخلارجية للمنطقة التناسلية والشرج، وكذلك فحص أي عالمات على الفخذين 
واألليتني. عاين جبل العانة mons pubis. يجب فحص دهليز املهبل vaginal vestibule مع توجيه 
اهتمام خاص بالشفرين الكبيرين labia majora، والشفرين الصغيرين labia minora، والبظر 
clitoris، وغشاء البكارة hymen أو البقايا البكارية hymenal remnants ، والعويكشة اخللفية 

posterior fourchette، والعجان perineum. يجب أخذ مسحة من األعضاء التناسلية الظاهرة 

قبل أي محاولة استكشاف باإلصبع أو فحص باملنظار (انظر القسم ٥-٢ طرق جمع عينات الطب 
سحجات  يبني  قد   posterior fourchette اخللفية  العويكشة  منطقة  على  برفق  الشد  الشرعي). 







abrasions قد تتعذر رؤيتها بغير ذلك، السيما إذا كانت مختفية داخل تورم خفيف أو في طيات النسيج 

املخاطي mucosal tissue. إن سحب الشفرة برفق (جتاه الفاحص) سيحسن رؤية غشاء البكارة. 
.introitus من املريضة قد يساعد على رؤية مولج املهبل to bear down طلب احلزق

اخلطوة ٢
إذا وجد أي دم ساطع، يجب مسحه برفق لتحديد مصدره، أي معرفة ما إذا كان مصدره من الفرج 

أو مصدره من أعلى املهبل.

اخلطوة ٣
فيها  مبا  اإلصابة،  عالمات  عن  للكشف  املهبل  جدار  معاينة  من  الفاحص  باملنظار  الفحص  ُميَِكن 
إن   .(٢ الشكل  (انظر   bruising والكدمات   ،lacerations واالنهتاكات   ،abrasions السحجات 
استخدام منظار بالستيك شفاف يكون مفيدًا في إظهار جدران املهبل. قد توجد آثار دالة، مثل أجسام 
غريبة وشعور، لذا يجب جمعها إن ُوِجَدت (انظر القسم ٥-٢ طرق جمع عينات الطب الشرعي). ميكن 

إظهار قناة باطن عنق الرحم endocervical canal أيضًا.
قد يكون هذا اجلزء من الفحص على وجه اخلصوص عسيرًا على املريضة، ألنه يذكرها باجلاني. لذلك 

يجب تطبيقه برفق وتوضيح أهميته بدقة. 

يوصى بتدفئة املنظار قبل استخدامه وميكن إجناز ذلك بغمس األداة في ماء دافئ في احلوض بشكل 
تقليدي، الطريقة املوصى بها للفحص باملنظار حتتاج إلى غرز املنظار في محاذاة السطح الطولي 
ألنسجة الفرج ثم تدويره ليستقر في مكانه النهائي مبجرد أن ترتخي املقاومة األولية للعضلة. مع ذلك، 
نالت مؤخرًا طريقة بديلة قبوًال واسع االنتشار، وهي بصفة عامة مريحة للشخص. يستند منظار منقار 
 ،posterior fourchette من الناحية األوسع على العويكشة اخللفية duckbill speculum البطة
مما يسمح ألنسجة املهبل باستقبال أبعاده. وهذا يتيح بعض االرتخاء ألنسجة مولج املهبل قبل الغرز، 
وبطريقة مماثلة ملا تفعله املصرات احمليطة بالشرج perianal sphincters عند استناد اإلصبع أثناء 

الفحص على الفتحة السابقة ملكان الغرز (انظر 
اخلطوة ٥). مع استناد منظار منقار البطة كما 
وصف سابقًا، وبينما تكون املريضة في وضعية 
بضع املثانة، ميكن غرز املنظار برفق، بدون لفه، 
متجهًا إلى األسفل، مع فتح املنظار برفق أثناء 
مؤلم  احتكاك  أي  متنع  الطريقة  وهذه  دخوله. 
عنق الرحم  بظهور  وتسمح   ،urethra باإلحليل

بسهولة. 
في معظم احلاالت، يجب إجراء الفحص باملنظار 
كأمر طبيعي يكون ذلك مهمًا إذا كان هناك ألم 
مهبلي أو رحمي واضح بعد االعتداء، أو إذا وجد 
في  غريب  جسم  وجود  اشتباه  أو  مهبلي  نزيف 
املهبل. باإلضافة إلى ذلك، في حالة االعتداءات 
التي حدثت قبل مايزيد عن ٢٤ ساعة لكن أقل 
من ٩٦ ساعة (تقريبًا) قبل الفحص البدني، يجب 

الشكل ٢: منظر لعنق الرحم في سيدة متكررة   
الوالدات كما يرى باملنظار







إجراء فحص باملنظار جلمع مسحة من قناة بطانة عنق الرحم (للمني). إذا لم يجرى الفحص باملنظار 
(مثًال بسبب رفض املريضة) مازال من املمكن جمع مسحة مهبلية معماة (انظر القسم ٥-٢ طرق 

جمع العينات للطب الشرعي). 

اخلطوة ٤
املثانة  بضع  وضعية  في  املريضة  التزال  بينما  الشرجي  الفحص  إجراء  ميكن  أنه  من  الرغم  على 
lithotomy position، يكون من السهل عادة  القيام بذلك بينما تكون املريضة مستلقية على جانبها 

األيسر. لذلك، مع إمتام الفحص التناسلي، اطلب من املريضة االنقالب على جانبها في مواجهة احلائط 
مع رفع الساقني. إن التغطية احملترمة للفخذين والفرج برداء أو مالءة أثناء هذا اإلجراء قد تساعد 
ذلك.  توضيح  يجب  الشرج.  إلظهار  الرفع  إلى  األعلى  اإللية  حتتاج  باالنكشاف.  الشعور  عدم  على 
بإمكان املريضة أن ترفع األلية بنفسها، إذا كانت تشعر بالراحة وقادرة على القيام بذلك. الضغط 

برفق على حتار الشرج anal verge  قد يبني الكدمات، واالنهتاكات lacerations، والسحجات. 

اخلطوة ٥ 
القناة  في  غريب  جسم  غرز  في  لالشتباه  سبب  هناك  كان  إذا  باإلصبع  الشرجي  بالفحص  يوصى 
في   .anoscopy الشرج  تنظير  أو   proctoscopy املستقيم  تنظير  قبل  إجراؤه  ويجب  الشرجية، 
للسماح  بالشرج  احمليطة  األنسجة  على  الفحص  إصبع  وضع  ينبغي  باإلصبع،  الشرجي  الفحص 
بارتخاء استجابة التقلص الطبيعية للمصرة. ميكن إجراء الغرز (إدخال اإلصبع) إذا شعرت بارتخاء 

املصرة. 

اخلطوة ٦
يستخدم تنظير املستقيم فقط في حاالت النزيف الشرجي أو ألم الشرج الشديد التالي لالعتداء، أو 

في حالة االشتباه بوجود جسم غريب في املستقيم. 

٤-٥  تسجيل وتصنيف اإلصابات
كثيرًا ما يطلب احملققون واحملامون واحملاكم من األطباء واملختصني في الباثولوجيا اإلجابة على 

أسئلة حول اإلصابات. وفي ما يلي بعض األشياء التي يود أن يعرفها فريق احملققني:
- عمر اإلصابة؛

- كيف نتجت اإلصابة (أي اآللية التي حدثت بها)؛
- مقدار القوة املطلوبة إلحداث هذه اإلصابة؛

- الظروف التي استمرت فيها اإلصابة؛
- عواقب اإلصابة.

التشريحية  باملبادئ  عميقًا  إملامًا  يتطلب  وهو  ومعقدًا.  صعبًا  أمرًا  يعتبر  اإلصابات  تفسير  إن 
والفسيولوجية والباثولوجية. يتحتم على من يقومون بهذا الدور أن يثبتوا خبرتهم وجدارتهم في هذا 
املجال؛ هذه اخلبرة يجب تعزيزها بعرضها على برامج مراجعة األقران، والتعليم املستمر، وضمان 

اجلودة.







سُيعرض فيما يلي نظرة عامة حول اإلجراءات املعنية بتسجيل اجلروح وتفسيرها، متضمنة بعض 
املصاعب العملية التي يتكرر حدوثها.  ميكن العثور على املزيد من املعلومات في املراجع املوصى بها 

واملدونة في قائمة الببليوغرافيا.

وقوع  كيفية  حول  استنتاجات  أي  فإن  لإلصابات،  املاهر  والتفسير  الدقيق  التوثيق  بدون 
اإلصابات قد تكون معيبة على نحو خطير، مما سيكون له عواقب وخيمة على كل من الضحية 
واملتهم.  ُينَصح العاملون الصحيون الذين ليس لديهم التدريب على تقدمي هذه اخلدمة واملهارة 
الكافية لها بتوثيق أي إصابة موجودة وذلك باستعمال املصطلحات املعيارية (انظر قسم ٤-٥-

٢)، ولكن عليهم إحالة مهمة تفسير اإلصابات إلى املختصني في الطب الشرعي.

٤-٥-١ وصف اإلصابة
يعتمد تفسير اإلصابة اعتمادًا كليًا على دقة املالحظات اخلاصة باجلروح واستكمال تسجيلها.  
لتعزيز  والوصف  املالحظة  في  احلرص  إلى  حتتاج  التي  اجلروح  مبعالم  قائمة   (٦ (اجلدول  يحدد 
عدم  يضمن  للجروح  الطبيعية  السمات  وتسجيل  وصف  في  املنهجي  األسلوب  تطبيق  إن  تفسيرها. 
إهمال أي من العناصر الهامة واحملورية. ومن األمثل، تدوين هذه املالحظات في وقت متزامن مع 

املالحظات اخلاصة باملشاورة الطبية (انظر القسم ٤-٤ الفحص البدني).

٤-٥-٢ تصنيف اجلروح
هناك عدد من املزايا في استخدام املصطلحات املعيارية املقبولة عامليًا اخلاصة بوصف اجلروح.  
إن استعمال املصطلحات املعيارية لن يساعد فقط في حتديد آليات حدوث اإلصابة بل سيساهم أيضًا 
في الفهم األوسع للظروف التي وقعت فيها اإلصابات. وإذا استعمل نظام تصنيف ووصف اجلروح 
على  وعالوة  اإلصابات.  سببت  التي  األشياء  أو  األسلحة  نوع  باستنتاج  فسيسمح  صحيح  بشكل 
ذلك، سيساعد فحص منط اإلصابات في اإلجابة على األسئلة املتعلقة حول ما إذا كانت اإلصابات 
بسبب حادث عرضي أو اعتداء خارجي أو أن املدعي قد أذى نفسه بنفسه. تصنف اجلروح عادة 
إلى سحجات، أو كدمات، أو انهتاكات، أو جروح قطعية، أو جروح نافذة، أو جروح ناجتة عن طلقات 

مسدس.  يوجد أدناه تلخيص للمالمح الرئيسية لكل صنف من اجلروح.







Abrasions السحجات
السحجات إصابات سطحية في اجللد حتدث بسبب استعمال قوة غير حادة وتنتج عن تعرض 

اجللد للضغط واحلركة معًا. 
قد يتيح فحص الكدمة بعناية حتديد أداة التنفيذ واجتاه القوة املستخدمة. هناك أنواع مختلفة من 

السحجات؛ وهي تقسم إلى:
- اخلدش (كما يحدث نتيجة أظافر األصابع أو األشواك)؛

- اخلتم imprint (قد يترك منط السالح سحجات مميزة على اجللد)؛
- االحتكاك (مثل الكشط اجللدي نتيجة االحتكاك بالسجاد أو األسمنت).

Bruises الكدمات
 haematomas وهي منطقة من النزف حتت اجللد. ويطلق على الكدمات أيضًا األورام الدموية

.contusions أو الرض
الكدمات حتدث بعد التعرض لرضح غير حاد؛ ويحدث تغير في لون اجللد بسبب تسرب الدم من 
األوعية الدموية املتمزقة. ميكن أن حتدث الكدمات أيضًا داخل جتاويف اجلسم أو داخل األعضاء. 

عند التعليق على الكدمات يجب توخي احلذر لألسباب التالية:
• الرأي املتفق عليه حاليًا هو أن عمر الكدمة ال ميكن حتديده بدقة.  بالرغم من أن ذلك كان يعتقد 

أنه ممكن سابقًا وكان يدرس بشكل موسع في املراجع القدمية.
لدى  بوضوح  تظهر  ال  الكدمات  (مثال:  اجللد  وتصبغ  البشرة  بلون  للكدمة  الظاهر  اللون  يتأثر   •
أصحاب البشرة الداكنة) ويختلف لون الكدمة حسب نوع اإلضاءة، كما إن وصف اللون أمر غير 

موضوعي وال ميكن توحيده بالنسبة للجميع.
• ليس بالضرورة أن يكون موضع الكدمة هو نفسه موضع الرضح؛ فعلى سبيل املثال:

- قد ميتد التكدم إلى ما بعد موقع الصدمة؛
- قد يظهر التكدم في موقع أبعد من موقع الصدمة؛

- قد ال يظهر تكدم واضح بالرغم من استخدام القوة العنيفة؛ 

مالمح اجلرح
املكان
احلجم
الشكل

احمليط باجلرح
اللون
املسار

احملتوى
العمر

احلواف
التصنيف

العمق

مالحظات
سجل املوضع التشريحي للجرح أو اجلروح

يجب قياس أبعاد اجلرح أو اجلروح
أوصف شكل اجلرح أو اجلروح (مثل: جرح خطي، منحني، غير منتظم)

الحظ حالة األنسجة القريبة واحمليطة باجلرح (مثل: كدمة، تورم)
مالحظة اللون لها عالقة خاصة عند وصف الكدمات

علق على االجتاه الظاهر للقوة املستخدمة ( مثل: السحجات)
الحظ وجود أي مواد غريبة في اجلرح (مثل: تراب، زجاج)

علق على أي دليل على االلتئام. الحظ أن حتديد عمر اجلرح بدقة 
أمر مستحيل ويجب توخي احلرص الشديد عند التعليق على هذا اجلانب

املميزات اخلاصة بحواف اجلرح (أو اجلروح) قد تقدم دليًال على السالح املستعمل
استعمل املصطلحات املقبولة كلما أمكن ذلك (انظر القسم ٤-٥-٢ تصنيف اجلروح)

اشر إلى عمق اجلرح أو اجلروح؛ وهذا أمر تقديري

اجلدول ٦ وصف مالمح اإلصابات البدنية







• شكل الكدمة ال يعكس بالضرورة شكل السالح املستعمل (مثال: قد يتسلل الدم إلى األنسجة 
احمليطة)؛

• حجم الكدمة ال يتناسب بالضرورة مع مقدار القوة التي سببتها.

وبالرغم من هذا، فإن هناك بعض الكدمات التي لها سمات تساعد كثيرًا في تفسير السبب من ورائها مثل:
• عالمات العض Bite marks. وهي كدمات بيضاوية أو دائرية لها مركز شاحب؛ وقد يوجد بها 
(القياسات  األسنان.  ملجموعة  مميز  منط  احلاالت  بعض  في  يظهر  قد  السحجات.  بعض  أيضًا 

والتصوير الفوتوغرافي مع وجود مقياس رسم لها أهمية هنا)؛
• كدمات أمنلة اإلصبع Fingertip. وحتدث بسبب الضغط باألصابع بقوة. وهي تظهر عادة على 
شكل مجموعة من ثالث إلى أربع كدمات بيضاوية أو مستديرة يبلغ حجمها ١-٢ سنتيمتر. وقد 

يوجد معها أيضًا سحجات خطية أو منحنية بسبب األظافر (انظر الشكل ٦)؛
للسالح  املميزة  الصفات  الكدمة  تأخذ  عندما  وحتدث  (الطابع).    Patterned منطية  كدمات   •
املستخدم (مثال: نعل احلذاء). وقد يظهر طابع على املالبس أيضًا إذا استعملت القوة من فوق 

نسيج املالبس على اجللد؛
متزق  بسبب  وحتدث  الدبوس   رأس  حجم  في  نزف  مناطق  وهي   .Petechial اَحلَبِرّية  الكدمة   •
األوعية الدموية الصغيرة جدا، وُترى عادة على الوجه، وفروة الرأس، وفي العني بعد الضغط على 

العنق؛
• كدمة خط القطار Trainline. وهي كدمات خطية متوازية مركزها شاحب تنتج عن مالمسة عنيفة 

بأدوات خطية (مثل: العصا أو املضرب) . انظر الشكل ٧.

املصدر: املرجع (٤٧).

 Lacerations االنهتاكات
وهي متزقات غير منتظمة أو بالية أو بها شقوق في اجللد واألنسجة حتت اجللدية أو األعضاء، 

وتنتج عن رضوح غير حادة (مثل رضوح الصدمة).
املميزات الرئيسية جلروح االنهتاكات هي:

- لها حواف غير منتظمة أو بالية أو بها كدمات، وقد تكون مقلوبة inverted؛
- سالمة األعصاب واألوتار وأشرطة األنسجة داخل اجلرح؛

- وجود مواد غريبة أو شعر في اجلرح؛
قد يعكس شكل االنهتاك شكل األداة املسببة لألصابة.

 Incised wounds اجلروح القطعية
وهي جروح تنتج عن األدوات ذات احلواف احلادة، وهي جروح يزيد طولها عن عمقها. 

املالمح
احلواف

األنسجة احمليطة
فقدان الدم
احملتويات

االنهتاكات
حواف غير منتظمة وبالية
بها كدمات أو سحجات

قليل نسبيًا غالبًا
كثيرًا ما تكون ملوثة؛ ويرى بقايا أنسجة واضحة

اجلدول ٧ التمييز بني اجلروح القطعية واالنهتاكات
اجلروح القطعية 

حواف حادة ومحددة
ضرر محدود 

متغير وغزير غالبًا
نادرًا ما تكون ملوثة







الزجاج  قطع  أو  السيف،  أو  املشرط،  أو  احلالقة،  شفرة  أو  السكني،  عن  تنتج  قد  القطعية  اجلروح 
املكسورة.  من املهم التمييز بني االنهتاكات وبني اجلروح القطعية (والتي يطلق عليها أيضًا القطع أو الشق) 
ألن هذا قد يساعد في حتديد نوع السالح املستعمل.  الفروق بني اجلروح القطعية واالنهتاكات مدونة في 

اجلدول ٧.

Stab wounds اجلروح النافذة
ميكن تعريف اجلروح النافذة بنفس طريقة تعريف اجلروح القطعية، ولكن اجلروح النافذة عمقها 
أكبر من طولها املوجود على سطح اجللد. إن عمق هذه اجلروح والسيما درجة الرضوح التي أصابت 

األعضاء الداخلية سوف يحددان خطورة هذه اجلروح، أي ما إذا كانت مميتة أم ال.
النقاط الهامة الواجب مراعاتها فيما يخص اجلروح النافذة تشتمل على:

• أبعاد اجلرح قد ال متاثل أبعاد الشفرة التي أحدثته؛
• يتأثر عمق اجلرح النافذ بعدد من العوامل مثل:

- مقدار القوة املبذولة في الطعن؛
- قوة املالبس الواقية؛
- حدة طرف الشفرة؛

- مقاومة األنسجة وأي حركة قامت بها الضحية؛
• ديناميات الطعن (ما لم تكن الضحية مشلولة احلركة) تتطلب حرص كبير عند تفسير أوضاع 

النسبية وحركات اجلاني والضحية؛
• قد ال توجد عالقة بني األبعاد اخلارجية للجرح وبني الرضوح الناجتة في األعضاء الداخلية.

 Gunshot wounds  جروح الطلقات النارية
يتحتم أن يكون لدى العاملني الصحيني معرفة عملية معقولة حول جروح الطلقات النارية واملقذوفات، 
وذلك بالرغم من أن معاجلة هذه اجلروح سيخضع على األرجح ملسؤولية اجلراح، وسيتطلب تفسيرها 
مساعدة من مختص باثولوجيا الطب الشرعي. يجب عليك أن تكون على أهبة االستعداد إلحالة هذه 
احلاالت إلى من هم أكثر خبرة لتحليلها، وذلك ما لم تكن هذه اجلروح جزءًا من ممارستك املعتادة. 

٤-٥-٣ اإلصابات التناسلية الشرجية املرتبطة باإليالج
ميكن أن حتدث رضوح في األعضاء التناسلية األنثوية وفي الشرج نتيجة إليالج القضيب بعنف. 
قد يحدث اإليالج عن طريق القضيب املنتصب أو شبه املنتصب، أو بأي جزء آخر من اجلسم مبا في 

ذلك األصابع واللسان، أو بأشياء أخرى ذات أحجام وصفات مختلفة.
يتسبب اإليالج في شد األنسجة احمليطة بالفوهة. وتعتمد درجة اإلصابة الناجمة على:

- حالة األنسجة (أي احلجم، التزليق lubrication، التحمل)؛
- حجم وطبيعة اجلسم الذي مت إيالجه؛

- مقدار القوة املستعملة؛
- درجة االرتخاء في املجموع العضلي احلوضي والعجاني؛

- وضع اجلاني وزاوية اإليالج.







أكثر املناطق احملتمل تعرضها لإلصابة هي العويكشة اخللفية posterior fourchette، والشفران 
الصغيران والكبيران labia minora and majora، وغشاء البكارة، والطيات احمليطة بالشرج، بينما 
تكون السحجات والكدمات واالنهتاكات هي أكثر أشكال اإلصابات شيوعًا (انظر األشكال من ٣ إلى ٥).

من املهم التمييز بني اإلصابة التناسلية الناجتة عن اإليالج عن تراٍض واإلصابة الناجمة عن اإليالج بدون تراض. 
من املمكن حدوث إصابات تناسلية أثناء االتصال اجلنسي عن تراض (٤٤)، ولكن من النادر حدوث عالمات وإصابات 
واضحة (للعني املجردة)، وتكون عادة مقصورة على سحجات طفيفة على العويكشة اخللفية واملولج introitus. قد 
حتدث إصابة لغشاء البكارة كافية حلدوث النزف في بعض اإلناث من غير املعتادات سلفًا على االتصال اجلنسي. 

من النادر رؤية إصابات شرجية أو إصابات في املستقيم بعد اإليالج عن تراض.

تناسلية  إصابات  اجلنسي  لالعتداء  تعرضهن  يزعمن  الالتي  النساء  جميع  على  يظهر  ال  قد  أخرى،  ناحية  ومن 
واضحة بالفحص بدون استعمال التكبير الكافي، وفي احلقيقة أن هذا يحدث في كثير من احلاالت التي ال يتوقع 
حدوثها أحد. فاملرأة البالغة التي سبق لها الزواج إذا لم تقاوم أثناء االعتداء عليها بسبب اخلوف من العنف أو 
األذى فاألرجح أن إيالج القضيب في مهبلها لن يؤدي إلى إصابات، وهذه النتيجة ال تثبت بطالن ادعائها. تشير 
أغلب الدراسات أن أقل من ٣٠٪ فقط من النساء قبل سن اإلياس premenopausal تظهر لديهن إصابات تناسلية 
واضحة بالعني املجردة بعد تعرضهن لإليالج بدون موافقتهن. تزداد هذه النسبة إلى أقل من ٥٠٪ بني النساء بعد 
سني اإلياس postmenopausal (٤٥، ٤٦). إن فهم هذا املوضوع له أهمية قصوى في طب االعتداءات اجلنسية.

posterior fourchette الشكل ٣: انهتاكات العويكشة اخللفية







الشكل ٤: كدمات في غشاء البكارة

الشكل ٥: كدمات وانهتاكات محيطة بالشرج







٤-٥-٤  منط وتفسير اإلصابات
يتيح تصنيف اجلروح، وفقًا للسمات الرئيسية (املوضحة سابقًا) الوصول إلى استنتاجات محددة 
سلفًا.  ذكر  كما  التفسيرات  هذه  مع  التعامل  في  احلذر  نتوخى  أن  يجب  هذا  ومع  أسبابها.  حول 
فتفسير أمناط اإلصابات لغرض الطب الشرعي يجب أن يجريه فقط ممارسون لديهم خبرة واسعة 
املختلفة؛  اإلصابات  أنواع  من  كبير  طيف  حدوث  إلى  يؤدي  اجلنسي  واالعتداء  املجال.  هذا  في 
وتختلف اإلصابات وفقًا الختالف نوع الهتك الذي تسبب فيها. هذا االختالف يزيد من تعقيد مهمة 
تفسير اإلصابات، ويعيق –أكثر مما هو متوقع- الوصول إلى استنتاجات محددة. وبالرغم من ذلك، 
فإنه ميكن الوصول في كثير من احلاالت إلى استنتاجات حول الظروف املتعلقة باالعتداء وطبيعتها 
املختارة  العنف  أعمال  من  قائمة   (٨ (اجلدول  ويعرض  املوجودة؛  اإلصابات  منط  حتليل  خالل  من 
وأمناط اإلصابات األكثر مصاحبة لها؛ بينما توضح األشكال (٦-١٠) أمناط الكدمات واالنهتاكات 

والسحجات التي تتكرر رؤيتها.

العمل
العض

اللكم 

احلروق
(حروق السجائر)
استجابات دفاعية

اإلصابات احملتملة
عالمات العض والكدمات والسحجات

كدمة حبرية ناجمة عن املص
عالمات العض والكدمات والسحجات املوجودة على احللمة

الكدمة (مبا فيها التجمع الدموي) والسحجات
الكسور (اخلد، الفك، األنف)

رضح األسنان
 frenulum كدمات / سحجات داخل الفم ، اإلضرارباللجام

كدمات بالوجه (عالمات ناجمة عن الضرب باأليدي) 
جتمع دموي محيط باحلجاج Periorbital (عني سوداء)

نزف حتت امللتحمة Subconjunctival (نزف في الصلبة)
ثقب طبلة األذن (غالبًا بسبب الصفع)

الكدمات / السحجات التي تصيب األذن
السحجات التي تصيب الفروة خلف األذن

Laryngeal skeleton رضح الهيكل احلنجري
تغييرات الصوت (مبعنى البحة hoarseness، وخلل الصوت dysphonia)، صعوبة في البلع

سحجات البراجم Knuckle (وكزة)، كدمات، انهتاك، كسور
كدمات، سحجات، انهتاكات، كسور

كدمات، سحجات، كسور (وال سيما الضلوع)
حروق مستديرة حجمها حوالي ٥-١٥ ملم في أي جزء من أجزاء اجلسد

احتراق كلي أو جزئي لسمك اجللد (اللهب، السمط، املالمسة)
كدمات (والسيما على اجلهات الوسطية medial واجلانبية lateral للساعدين واأليدي،

 «warding off » نوع اإلصابات الناجمة عن التفادي
اجلروح احملفورة (بالسكني، أو زجاجة)

االنتهاك والكسور (أدوات كليلة)
اجلروح احملفورة التي تصيب راحة األيدي web space (عند اإلمساك باألسلحة احلادة)

اجلروح احملفورة والكدمات التي تصيب ظهر اليد (تفادي اللكم) 
إصابة األظافر (قد حتدث أيضًا في حالة الهجوم املضاد مثل اخلدوش)

اجلدول ٨ أمناط إصابات االعتداء اجلنسي
املكان
الرقبة

الثدي
فروة الرأس

الوجه

العني

األذن

العنق

األيدي
األطراف
اجلذع

األطراف

األيدي







  

السحب

السقوط

خدوش أظافر األصابع
العراك

القبض واإلمساك باليد

شد الشعر
احلقن
التقبيل

اخلنق والضغط اليدوي

اإليالج 
التقييد

العصر والقرص
اجللد باحلبل أو السلك

السحجات والكدمات على سطح اجللد املكشوف
املواد اخلارجية املطمورة 

السحجات والكدمات التي تصيب التشريح العظمي (مثل املرافق والركبة وعقب القدم)
االنهتاك وكسور

سحجات على شكل خدوش خطية في أي جزء من اجلسم
سحجات خدشية منحنية نتيجة مالمسة النباتات

كدمات بسبب التالمس مع األدوات األخرى
سحجات، وكدمات على الركبتني واملرفقني، والوركني بسبب السقوط

كدمات
رضح بسبب مالمسة احللق أو فقده

كدمات أنامل األصابع والسيما على اجلهة اإلنسية medial من الذراع والساعد والوركني.
ورم دموي في جريب الشعرة، بقع صلعاء، إيالم

مكان احلقن على مسار الوريد
 erythema االحتكاك مع شعر اللحية أو الشارب قد يسبب سحجات سطحية وحمامى

عالمات القيد أو كدمات اخلتم (العقد أو املالبس)
كدمات أنامل األصابع، سحجات (بسبب األظافر)

حبرات petechiae على الوجه، وداخل الفم، ونزف القزحية
 frenulum  كدمات بلعومية، وكدمات باحلنك ، ورضج باللجام

عالمات القيود (الرسغني والكعبني)، كدمات أنامل األصابع،
كدمات

كدمات خطية ومنحنية وحلقية، سحجات
Trainline bruises  كدمات في خطوط متوازية

األطراف
اجلذع

األطراف

األطراف

األذن
         
األطراف

الطرف العلوي
أماكن متعددة

الرقبة

الفم
األطراف
الثدي

اجلذع واألطراف

الشكل ٦: كدمات خاصة بأنامل األصابع على الذراع

املوارد: أعدت من واقع املراجع (٤٨ ، ٤٩).







الشكل ٨: كدمة داخل الشفة العليا في امرأة ذات بشرة داكنة

الشكل ٧: كدمة في صورة خطوط متوازية شبيهة بخط القطار trainline على الظهر







الشكل ١٠: انهتاكات وكدمات دفاعية على الساعد واليد

الشكل ٩: السحجات أسفل الظهر نتيجة اعتداء جنسي على سطح طريق خشن







يجب األخذ في االعتبار النقاط التالية عند تقييم أمناط اإلصابات في حاالت العنف اجلنسي:

• تختلف أمناط اإلصابات التي تقع أثناء االعتداء اجلنسي اختالفًا ضخمًا. وهي تتراوح بني انعدام 
حدوث اإلصابات (وهذا أكثر وقوعًا) وبني حدوث إصابات مميتة (وهذا نادر الوقوع)؛

• حاالت قليلة ميكن إقرار حدوث اإلصابة اخلاصة فيها بطريقة معينة أو بعضو معني. وفي حاالت 
أو  العني  اسوداد  (مثل  حاد  غير  رضح  عن  نتجت  اإلصابة  أن  سوى  استنتاج  ميكن  ال  كثيرة 

الكدمات حول العني) أو رضح حاد (مثل اجلروح القطعية في الرأس)؛
من  يؤدي إلى عدد  أن  ميكن  اجلنسي  االعتداء  خالل  املعتدي  من  الهرب  محاولة  أثناء  السقوط   •
اإلصابات. واإلصابات املعتادة هي السحجات والكدمات (وأحيانًا االنهتاكات) وذلك في األماكن 
العظمية البارزة (مثل: اجلبهة، واألنف، واملرفق، والركبة، والورك)، وتتناسب شدة اإلصابة مع 

مسافة السقوط؛
• في بعض األحوال يتعمد األشخاص إصابة أنفسهم. واألسباب وراء ذلك قد تعزى إلى وجود علل 
نفسية أو الرغبة في الكسب املترتب على ادعاء اإلصابة. حتتاج هذه احلاالت إلى اهتمام وحرص 

شديدين قبل التشخيص بأن اإلصابات ارتكبت ذاتيًا. 

املعلومات املتعلقة باإلصابات وأمناطها ضرورية في حاالت االعتداء اجلنسي.  وقد يطلب في احلاالت 
اإلصابة  أمناط  حول  األسئلة  على  اإلجابة  الصحيني  العاملني  من  اجلنائي  القضاء  على  املعروضة 
واستنتاج الظروف احمليطة باالعتداء املزعوم سواء في احملكمة أو عبر تقرير مكتوب.  التقييم الشامل 

لإلصابات التي وقعت ميكن أن يتيح املجال للتعليقات حول:
- إذا كانت اإلصابة نتيجة رضوح حادة أو غير حادة؛

- كم عدد مرات اللجوء إلى العنف التي استوجبت حدوث هذه اإلصابات،  ومقدار العنف املستخدم 
إلحداثها؛

- إذا كانت اإلصابات قد وقعت في نفس وقت حادث االعتداء أو حوله؛
- إمكانية حدوث اإلصابات بنفس الطريقة املزعومة أو إمكانية وجود تفسيرات أخرى لتعليل هذه 

اإلصابات؛
- العواقب احملتمل حدوثها سواء الفورية أو طويلة األمد الناجمة عن اإلصابة.

يجب أن يراعي العاملون الصحيون املكلفون بأداء هذه الوظيفة احلرص في إجاباتهم على كل سؤال 
من األسئلة املذكورة أعاله. في (القسم ٨ التوثيق والتبليغ) من هذا الكتاب هناك مزيد من اإلرشادات 

عن األمور املتعلقة بتوثيق وإعداد تقارير حاالت العنف اجلنسي، متضمنة تقدمي وعرض الدليل.

٤-٦  االختبارات التشخيصية، وجمع العينات، والقضايا الطبية الشرعية
ومن  اإلصابات،  وشدة  االعتداء  لطبيعة  وفقًا  للمريض  الالزمة  التشخيصية  االختبارات  تختلف 
األشعة  أو   ،CT scans اُحملَوَسب  املَْقَطِعّي  ٌس  الَتَفُرّ أو  السينية،  األشعة  االختبارات:  على  األمثلة 
فوق الصوتية. وباإلضافة لذلك هناك عدد من العينات الالزم جمعها لغرض االختبارات الطبية (مثل 
اختبارات احلمل، واألمراض املنقولة جنسيًا).  يجب حتديد أي االختبارات أو العينات املالئمة وفقًا 
لكل حالة على حدة.  بالرغم من االختالف الكبير في طرق جمع العينات الطبية بني السلطات القضائية 
املختلفة، إال أن هذه املواضيع لم تشرح بالتفصيل في هذا الكتاب.  يتعني على العاملني الصحيني 
مراجعة األمر مع العيادات أو املستشفيات أو املختبرات حول العينات الطبية املطلوبة وكيفية وتوقيت 







جمعها والزمن الذي يستغرقه االختبار. يتضمن القسم السادس املعاجلة ورعاية املتابعة، والدالئل 
اإلرشادية ملعاجلة احلاالت املختلفة (مثل األمراض املنقولة جنسيًا).

مفيدًا  أمرًا  سيكون  الطبي  الفحص  أثناء  باحلادثة  عالقة  له  شرعي  دليل  أي  جمع  في  النجاح 
للمريض، وفي الوضع األمثل يحبذ أن يقوم العامل الصحي الذي يقّيم احلالة الطبية بتقدمي اخلدمة 
كان  إذا  املريض  سيستفيد  وباملثل  املناسب.  التدريب  مدربًا  كان  إذا  وذلك  أيضًا،  الشرعية  الطبية 
طرق  شرح  سيتم  الضرورة.  عند  اإلحالة  أو  الطارئة  الرعاية  تقدمي  على  قــادرًا  الشرعي  الطبيب 
جميع العينات اخلاصة بالطب الشرعي بتفصيل أكثر في القسم التالي انظر القسم ٥: عينات الطب 

الشرعي).
اتخاذ  باحتمال  العلم  مع  يجرى  الذي  الطبي  الفحص  أنه  على  الشرعي  الطبي  الفحص  يعّرف 
إجراءات قضائية في املستقبل تستدعي الرأي الطبي. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي للفحص 
الطبي الشرعي هو تلبية احتياجات النظام القضائي، إال أنه يستحيل تبرير حدوث أي إهمال في 

الرعاية واملعاجلة الطبية للمريض بدعوى القيام باإلجراءات الطبية الشرعية.
من املفروض على العاملني الصحيني القائمني على رعاية ضحايا العنف اجلنسي أن يكون لديهم 
إملامًا جيدًا باملكونات واملتطلبات األساسية اخلاصة بفحص الطب الشرعي. وفي ما يلي اخلطوات 

التي ميكن اتخاذها لضمان توفير املهارات الكافية في هذا املضمار:

١- احلصول على تدريب حول مواد الطب الشرعي (انظر امللحق ٣)؛
٢- إتاحة املواد املكتوبة التي ميكن الرجوع إليها أثناء وبعد التدريب؛

٣- إجراء العديد من الفحوصات الطبية الشرعية حتت إشراف اخلبراء
    (يحبذ القيام بها ١٥-٢٠  مرة)؛

٤- إجراء الفحص الطبي الشرعي بأنفسهم.











٥ عينات الطب الشرعي

٥-١  الهدف من عينات الطب الشرعي
إن الغرض من أدلة الطب الشرعي هو إثبات أو استبعاد االرتباط بني األفراد، أو األدوات، أو 
األماكن. هذه األدلة قد تضم مجموعة واسعة ومتنوعة من املواد واألدوات، والتي يحتاج حتليلها إلى 

مهارات علمية متخصصة.
لوكارد  (مبدأ  الدالة  اآلثار  اختالط  إلى  اجلرمية  ومكان  والضحية  املعتدي  بني  االلتحام  يؤدي 
Locard’s principle).  ميكن أن توجد آثار بيولوجية (مثل الشعر، أو الدم، أو املني، أو شدف 

أو قطع صغيرة من اجللد) على كل من الضحية واملعتدي؛ فعلى سبيل املثال ميكن أن تصل دماء 
الضحية إلى مالبس املعتدي. فشظايا مكان اجلرمية (من الطني أو الوحل أو النباتات مثًال) ميكن أن 
تربط الضحية واملعتدي مبكان محدد، أو ميكن أن يتخلف عن أي منهما بعض من املالبس أو املواد 

البيولوجية في موقع اجلرمية.
بناء على احلقائق واملعلومات املتاحة واملقدمة من املريض واحملققني، يتعني على العامل الصحي 
اتخاذ القرار حول العينات التي سيجمعها من األفراد املتورطني. وعند اتخاذ هذا القرار، من املهم 
التفكير بالهدف من العينة والفائدة منها، وأي ارتباط ميكن إثباته بها، وهل سيساعد هذا االرتباط في 
التحقيق. اإلطار ٦ يبرز النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند فحص ضحايا العنف 

اجلنسي مع استعراض جمع األدلة الطبية الشرعية.

اخلالصة
الغاية األساسية من الفحص الطبي الشرعي هو جمع األدلة التي تساعد في إثبات أو نفي االرتباط بني أفراد احلادثة بعضهم البعض 

أو االرتباط بني األفراد وبني األدوات واألماكن املتعلقة بها.
يتحتم في حاالت العنف اجلنسي كما في التحقيقات اجلنائية األخرى االلتزام التام باملبادئ التالية في جمع العينات:

- أن جتمع العينات بحرص مع جتنب تعرضها للتلوث؛
- أن جتمع العينات مبكرًا بقدر املستطاع؛ فبعد مرور ٧٢ ساعة على حادث االعتداء تنخفض جدوى وقيمة عينات األدلة انخفاضًا 

ملحوظًا؛
- توسيم (أي تثبيت رقعة للمعلومات) على جميع العينات بدقة؛

- جتفيف جميع العينات الرطبة؛
- التأكد من أن العينات آمنة ومحمية من العبث؛

- احلفاظ على االستمرارية؛
- توثيق التفاصيل اخلاصة بكافة عمليات جمع العينات وإجراءات تداولها؛

يجب أن يكون العاملون الصحيون على وعي بقدرات ومتطلبات مختبر الطب الشرعي الذي يتعاملون معه؛ فليس هناك جدوى من جمع 
عينات ال ميكن اختبارها.







هناك طيف كبير من العينات التي ميكن جمعها بغية املساعدة في التحقيق اجلنائي.  من الضروري 
أن يكون لدى العامل الصحي فهم واضح لقدرات ومتطلبات مختبر الطب الشرعي الذي يعملون به 

على سبيل املثال:
• أي العينات ميكن اختبارها؟

• كيف يجب جمع العينات الشخصية، وتخزينها، ونقلها؟ من املهم االحتراس ألن جميع جوانب 
جمع ونقل وحتليل عينات الطب الشرعي تتعرض للتدقيق القانوني، الذي تؤثر نتائجه على نتيجة 

اإلجراءات اجلنائية.
• كيف ميكن توفير نتائج العينات؟

ينبغي األخذ في االعتبار جميع هذه األسئلة قبل تقدمي خدمة الطب الشرعي: فليس هناك جدوى من 
جمع عينات ال ميكن اختبارها.

٥-٢  طرق جمع عينات الطب الشرعي
عند جمع عينات إلجراء حتاليل الطب الشرعي، يتعني االلتزام التام مبا يلي:

• جتنب التلوث. تأكد من أن العينات غير ملوثة مبواد أخرى. ارتد القفازات طوال الوقت.  األساليب 
احلديثة في حتليل حمض الدنا DNA شديدة احلساسية وميكن أن تكتشف أي مقدار ضئيل 

من املواد الدخيلة. 
• جمع العينات مبكرًا. حاول جمع عينات الطب الشرعي بأسرع ما ميكن.  فمع مرور الوقت تنخفض 
فعالية وصالحية األدلة واملواد املجموعة.  ومن األمثل جمع العينات خالل ٢٤ ساعة من االعتداء؛ 

ألن بعد مرور ٧٢ ساعة تتضاءل حصيلة النتائج إلى حد بعيد.
• التعامل معها بطريقة مالئمة. تأكد من تغليف العينات، وتخزينها، ونقلها بطرق صحيحة. يجب أن 

اإلطار ٦ 
فحص ضحايا العنف اجلنسي: االعتبارات الطبية الشرعية

املالمح الرئيسية للفحص الطبي الشرعي لضحايا العنف اجلنسي:
• قد يشترط وجود استمارة للموافقة على الفحص.  واملعلومات التي يتحصل عليها بناء على املوافقة املستنيرة قد مترر إلى جهات 
أخرى، السيما السلطات املنوطة بتطبيق القانون (مثل الشرطة) وسلطات القضاء اجلنائي إذا تابع املريض اإلجراءات القضائية؛

• يستغرق الفحص الطبي الشرعي وقتًا، ويتطلب عادة إجراء فحص كامل «من الرأس حتى أخمص القدمني» وفحص للجلد ولألعضاء 
التناسلية والشرج؛

• من الضروري توثيق املعلومات بالتفصيل؛ حتى ميكن االستفادة من املعلومات املسجلة في اإلجراءات القضائية اجلنائية؛
• عادة ما ال تفحص بعض املناطق في اجلسم روتينيًا (مثل اإلبط، وخلف األذن، وداخل الفم، وأخمص القدمني) مع أن هذه املناطق 

مهمة بالنسبة للطب الشرعي ويجب فحصها جيدًا؛
• جتمع العينات غير التقليدية مثل عينات املالبس واملالءات ضمن الفحص الطبي الشرعي؛

• يجب توثيق سلسلة إجراءات التحفظ على العينات؛
• قد يتعذر وجود فرص أخرى للفحص أثناء املتابعة؛ ولذلك فمن املهم االستفادة بأقصى قدر ممكن من الفحص األول للمريض.







تكون مختبرات التحليل قادرة على توجيه اإلرشادات حول املتطلبات اخلاصة بالتعامل مع العينات 
وتخزينها. وكقاعدة عامة، يجب تبريد السوائل؛ واحلفاظ على أي شيء آخر جافًا.

• توسيم العينات بدقة (وضع رقعة للمعلومات عليها). يجب توسيم جميع العينات بوضوح مع كتابة 
اسم املريض وتاريخ ميالده، واسم العامل الصحي، ونوع العينة، وتاريخ وتوقيت جمع العينة.

• التأكد من تأمني العينة. يجب تغليف العينة للتأكد من تأمينها ولضمان عدم التالعب فيها. وتودع 
العينات ويؤمتن عليها فقط لدى املفوضني رسميًا بذلك. 

• ضمان االستمرارية. فور جمع العينة، يجب تسجيل كافة التعامالت التالية لها. كما يجب تسجيل 
بالبروتوكوالت  يتعلق  فيما  احمللية  السلطات  مبراجعة  وينصح  األفراد.  بني  العينة  نقل  تفاصيل 

املوضوعة لتسجيل هذه املعلومات.
الطبية  املالحظات  أو  التقارير  في  تفصيلية  قائمة  إعداد  اجليدة  املمارسات  من  الوثائق.  جمع   •

للمريض أو التبليغ عن جميع العينات التي مت جمعها وتفاصيل نقلها ومتى حدث ذلك وإلى من.

باجلدول ٩ قائمة مبجموعات عينات الطب الشرعي ذات األهمية للعنف اجلنسي، مع مالحظات حول 
طرق اجلمع املالئمة وتعليقات حول أهميتها.

املكان
الشرج 

(املستقيم)

الدم

املالبس

األعضاء 
التناسلية

الشعر 

الفم

مالحظات
١

٢

٣

١

٤

١

٥

اجلدول ٩ عينات الطب الشرعي
املادة
املني

lubricant املزلق
أدوية

الدنا DNA (من 
الضحية)

املواد امللتصقة الغريبة 
الشعر،  الدم،  (املني، 

األلياف)
املني

مقارنة الشعر املوجود 
في مسرح اجلرمية

املني

الدنا DNA (من 
الضحية)

املعدات
مسحات قطنية 

وشرائح مجهرية 
مسحة قطنية
أنبوب مناسب
أنبوب مناسب

أكياس ورقية

مسحات قطنية 
وشرائح مجهرية

حاوية معقمة

مسحات طبية، وحاوية 
معقمة (لغسيل الفم) أو 
 dental اخليط السني

 (flossing

مسحة قطنية

تعليمات أخذ العنية
استخدم املسحات والشرائح جلمع املواد وفردها على الشريحة؛ زلق 

lubricant اآلالت باملاء وليس باملزلق
جفف املسحة بعد اجلمع

اجمع ١٠ ملي لتر من الدم الوريدي 
اجمع ١٠ ملي لتر من الدم 

على  موجود  هو  ما  اجمع  ورقية.  أكياس  في  املالبس  وضع  يجب 
الصحيفة الورقية اخلاصة بجمع العينات. يجب تغليف املواد الرطبة 

في أكياس منفصلة.
استخدم مسحات منفصلة وشرائح جلمع وفرد العينات على الشرائح 
قم  الرحم؛  وعنق  املهبل،  قبو  ومن  اخلارجية،  التناسلية  األعضاء  من 
بتزليق املنظار باملاء وليس باملزلق lubricant، أو اجمع مسحة مهبلية 

عشوائية (انظر الشكل ١١)
اقطع حوالي ٢٠ شعرة تقريبًا وضعها في حاوية معقمة.

امسح أماكن متعددة من الفم مبسحة أو عدة مسحات (انظر الشكل 
١٢). ألخذ عينة من غسول الفم، اغسل الفم بـ ١٠ ملي لتر من املاء 

واجمعه في حاوية معقمة.







١- تنطبق اإلجراءات العامة التالية على استخدام املسحات جلمع املواد املختلفة إلجراء حتاليل الطب الشرعي:
• استعمل مسحات قطنية معقمة فقط (أو املسحات التي يوصي بها املختبر الذي تتعامل معه).

• ال تضع املسحات في وسط استزراع ألن هذا سيؤدي إلى زيادة منو اجلراثيم وتخريب املواد التي جمعت 

باملسحة. ميكن استعمال املسحات املوضوعة في وسط استزراع جلمع العينات البكتريولوجية.
• بلل املسحات مباء معقم أو محلول ملح عند جمع املواد من أسطح جافة (مثل اجللد، الشرج).

• إذا كان سيجرى فحص مجهري (كما في التحقق من وجود النطاف spermatozoa) فيجب إعداد الشرائح 
املجهرية. ضع بطاقة تعريفية على الشريحة، وبعد جمع املسحة أدر طرف املسحة على الشريحة. يجب 

إرسال كل من املسحة والشريحة إلى املختبر للتحليل.
• يجب جتفيف جميع املسحات والشرائح قبل وضعها في حاويات مالئمة لنقلها ثم إغالقها وختمها.

• ميكن عمل ثقب أو قطع في غمد املسحة لتجفيفها سريعًا.

٢- هناك داع لتحليل السموم إذا وجد دليل على تعرض الضحية للمخدرات بغرض االعتداء عليها. في احلاالت 
التي يظهر فيها املرضى خالل ١٢-١٤ ساعة من تعاطي املخدر، فيجب أخذ عينة من الدم؛ وتعتبر عينات البول 

مالئمة إذا حدث تأخير.
٣- هناك عدة طرق جلمع املواد الغريبة امللتصقة بجلد أو مالبس الضحية. إذا كان من احملتمل وجود مواد 
غريبة ملتصقة بجلد أو مالبس الضحية، فينبغي سؤال املريض أن يخلع مالبسه فوق صفحة كبيرة من الورق. 
أي مادة مقلقلة ستقع على الصحيفة الورقية ومن ثم ميكن جمعها إما بواسطة امللقط أو بطي الصحفية الورقية 
بأكملها وإرسالها إلى املختبر.  عوضًا عن ذلك، ميكن جمع مالبس الضحية وإرسالها إلى املختبر. إذا كانت 

املالبس رطبة، فيجب جتفيفها قبل تغليفها أو إرسالها إلى املختبر بدون تأخير.
٤- من النادر أن يجمع شعر الرأس، ولكن قد يكون هناك دواع لذلك إذا وجد الشعر في مسرح اجلرمية. ميكن 
إزالة أو قص حوالي ٢٠ شعرة.  اطلب اإلرشادات والتوجيهات من املختبر فيما يتعلق بأفضل األساليب جلمع 
العينات من شعر الرأس.  ميكن متشيط شعر العانة للضحية لتحري وجود شعر العانة من اجلاني؛ يجب نقل 

ناجت التمشيط في حاوية معقمة.
٥- ادعك السطح الداخلي للخدود مبسحة قطنية (أي مسحة شدقية) وهذا كفيل بجمع كمية كافية من املادة 
اخللوية لتحليل الدنا DNA اخلاص بالضحية. عوضًا عن ذلك ميكن أخذ عينة دم. يجب جتفيف املسحات 
الشدقية بعد جمعها. وال يجب جمعها إذا كان هناك احتمال وجود مواد غريبة في الشدق (مثل حدوث قذف 

املني في فم الضحية).
٦- إذا كان هناك سابقة تفيد أن الضحية خدشت اجلاني، فيجب استخدام املواد التي جمعت من حتت أظفار 
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واجمع القصاصات في حاوية معقمة

اإليالج  بعد  أو  أثناء  استخدمت  إذا  واحلفاضات  احلشوات  اجمع 
املهبلي أو الفموي.

امسح املكان الذي يوجد فيه املني
جفف املسحة بعد اجلمع

ضع املواد في حاوية معقمة (مثل ظرف أو زجاجة). 

اجمع ١٠٠ ملي لتر من البول







الضحية لتحليل الدنا DNA اخلاص باجلاني.
٧- يجب جتفيف احلفاضات واحلشوات الصحية في الهواء إن أمكن. ثم يتم لفها في مناديل ورقية ووضعها 

في شنطة ورقية.

أفضل طريقة إلثبات وجود املني هي أخذ مسحة ثم فحصها باملجهر. الشكل ١١ يوضح الطريقة 
على  احلرص  مع  البكارة،  غشاء  وراء  املاسحة  ُتدخل  املهبل.   من  معماة  مسحة  ألخذ  بها  املوصى 
عدم ملس األعضاء اخلارجية عند إدخال املاسحة ثم تتقدم نحو قبو املهبل vaginal vault، ويوضح 
الشكل ١٢ كيفية إجراء مسحة الفم إذا كان هناك ادعاء بقذف املني في الفم. وحيث أن النطاف 
spermatozoa واملني مييالن إلى التجمع في الفراغات بني األسنان وحافة اللثة في الفك السفلي، 

املاسحة،  هذه  جتفيف  يجب  األسنان.   بني  الفراغات  على  بلطف  ولكن  بثبات  جافة  ماسحة  ُتوضع 
وتغطى،  ثم يتم توسيمها (تثبيت بطاقة للمعلومات عليها). 

الشكل ١١: أخذ مسحة مهبلية عشوائية







spermatozoa الشكل ١٢: كيفية إجراء مسحة الفم بحثًا عن النطاف





٦  الرعاية العالجية ورعاية املتابعة

٦-١  اإلصابات البدنية
أما  العاجلة.  املعاجلة  لتلقي  فورًا  للحياة  مهددة  وخيمة  بحاالت  املصابات  املريضات  إحالة  يجب 
املريضات بإصابات أقل وخامة، مثل القطع، والكدمات، واجلروح السطحية فيمكن عادة معاجلتهن في 
أماكنهن من قبل عامل الرعاية الصحية أو التمريض. يجب تنظيف اجلروح ومعاجلتها مبا يناسبها. 

وميكن وصف األدوية التالية:
- املضادات احليوية لوقاية اجلروح من التلوث؛

- جرعة معززة من لقاح التتانوس أو التلقيح به ( وفقا للبروتوكوالت احمللية)؛
- أدوية لتفريج األلم، أو القلق، أو األرق.

اخلالصة
التعرض للعنف اجلنسي له مدى واسع من العواقب الصحية التي تصيب الضحية.  يجب أن تركز الرعاية الشاملة للضحايا على القضايا 
والدعم  والنصح  البائي؛  الوبائي  الكبد  والتهاب  اإليدز  بفيروس  والعدوى  جنسيًا؛  املنقولة  والعداوى  واحلمل؛  البدنية؛  اإلصابات  التالية: 

االجتماعي؛ واستشارات املتابعة. 
يجب مناقشة احتمال حدوث احلمل نتيجة االعتداء. يجب إعطاء الضحية موانع احلمل التداركي إذا ُفحصت أول مرة خالل اخلمسة أيام 
األولى بعد تعرضها لالعتداء، أما إذا ُفحصت بعد مرور خمسة أيام من االعتداء، فُتنصح بالعودة مرة أخرى إذا انقطعت دورتها الشهرية 

التالية إلجراء اختبار احلمل. 
 legal املشروع  اإلجهاض  خدمات  إلى  حتويلها  فيجب  إنهائه،  في  الضحية  ورغبت  اجلنسي  للعنف  التعرض  نتيجة  حمل  حدث  إذا 

 .abortion

رات  املَُشَعّ داُء  و   ،gonorrhoea السيالن  وداء   ،chlamydia باملَُتَدِثَّرة  العدوى  عن  الكشف  اختبارات  إجراء  يجب  أمكن،  كلما 
للبروتوكوالت  وفقًا  ذلك  يختلف  قد  للمريضات؛   البائي  الوبائي  الكبد  والتهاب  اإليدز  وفيروس   ،syphilis والزهري   ،trichomoniasis

احمللية املوجودة. 
جلميع  الروتينية  الوقائية  باملعاجلة  عامة،  بصفة  يوصى،  ال  حدة  على  حالة  لكل  وفقًا  جنسيًا  املنقولة  العداوى  اتقاء  قرار  اتخاذ  يجب 

املريضات. 
يجب على العاملني الصحيني مناقشة مخاطر ومزايا التوقي بعد التعرض لفيروس اإليدز حتى يتمكنوا من مساعدة مريضاتهم على اتخاذ 

قرار واع مبا هو األفضل لهن.
الدعم االجتماعي والتوعية لهما أهمية في الشفاء. يجب أن حتصل املريضات على معلومات عن مدى االستجابات البدنية والسلوكية 

الطبيعية املتوقعة، ويجب أن يحصلن على الدعم املعنوي واالجتماعي. 
يجب أن حتصل جميع املريضات على خدمات املتابعة، متضمنة املراجعة الطبية بعد االعتداء بأسبوعني، و٣ شهور، و٦ شهور، وإحالتهن 

للتوعية وخدمات الدعم األخرى.







٦-٢  الوقاية من احلمل ومعاجلته
تهتم معظم ضحايا العنف اجلنسي من النساء باحتمال حدوث احلمل نتيجة االغتصاب. إذا طلبت املرأة 
الرعاية الصحية خالل بضع ساعات وقبل مرور ٥ أيام على االعتداء اجلنسي، فيجب أن تعطى مانع 
احلمل التداركي (انظر القسم ٦-٢-١). أما إذا مر أكثر من ٥ أيام على االعتداء، فيجب أن ُتنصح 

املرأة بالعودة إلجراء اختبار احلمل إذا انقطعت دورتها الشهرية التالية (انظر القسم ٦-٢-٢). 

٦-٢-١  منع احلمل التداركي
من وسائل منع احلمل املستخدمة واألكثر شيوعًا هي حبوب منع احلمل التداركي الفموية، ويطلق 
عليها «حبة منع احلمل في الصباح التالي للجماع» «morning after pill». تعمل حبوب منع احلمل 
التداركي على منع أو تأخير اإلباضة ovulation، عن طريق إحصار اإلخصاب fertilization، أو 
بالتداخل في االنغراس implantation. حبوب منع احلمل التداركي ليست حبوبًا لإلجهاض وال تؤثر 

على احلمل احلالي (٥٥). 
معايير إعطاء حبوب منع احلمل التداركي تشمل ما يلي: 

- احتمال حدوث احلمل؛
- أن تطلب املريضة املعاجلة خالل ٥ أيام من االعتداء اجلنسي للوقاية من احلمل؛

- أن يكون اختبار احلمل سلبيًا أو يثبت أن املريضة ليست حامًال في الوقت احلالي (إذا لم يتم 
استبعاد احلمل بصورة مؤكدة، فإنه ال يزال باإلمكان وصف حبوب منع احلمل التداركي مادامت 
املريضة على علم بأنها إذا كانت حامًال من قبل، فإن احلبوب لن تكون فعالة ولن تؤثر على احلمل 

ولن تؤذي اجلنني).

ال توجد حاالت طبية معروفة متنع استخدام حبوب منع احلمل التداركي. احلاالت الطبية التي حتد 
من االستخدام املستمر حلبوب منع احلمل الفموية ال ترتبط باستخدام حبوب منع احلمل التداركي 
(٥٦). تطلب بعض السلطات القضائية أن توقع املريضة على استمارة موافقة واعية على استخدام 

مانع احلمل التداركي. 

نظم جرعات حبوب منع احلمل التداركي
تتوفر حبوب منع احلمل التداركي السابقة التعليب في بعض البلدان، وليس جميعها. إذا لم تتوفر 
استخدام  عدم  (يجب  الفموية  احلمل  منع  بحبوب  استبدالها  ميكن  فإنه  التعليب،  السابقة  احلبوب 

 .(placebo األقراص الغفل
هناك صنفان رئيسيان من حبوب منع احلمل التداركي، احلبوب احملتوية على مزيج من اإلستروجني 
والبروجستيرون، واحلبوب احملتوية على البروجستني فقط (أي ليفونورجيستريل فقط). النظام األخير 
هو النظام املفضل ملنع احلمل التداركي؛ فاحلبوب احملتوية على مزيج من اإلستروجني والبروجستيرون 
تبدو أقل فعالية باملقارنة للحبوب احملتوية على البروجستني فقط، وقد حتدث أثار جانبية مثل الغثيان 
والقيء (٥٧). كلما أخذت حبوب منع احلمل التداركي مبكرًا فور حدوث االعتداء اجلنسي، كلما كانت 

أكثر فعالية. 
نظم اجلرعات املوصى بها عند استعمال حبوب منع احلمل التداركي موجودة في اجلدول ١٠؛ النقاط 

الهامة الواجب مراعاتها هي كما يلي:







• ميكن تناول حبوب منع احلمل التداركي احملتوية على البروجستني فقط في جرعة واحدة، وخالل 
٥ أيام بعد االتصال اجلنسي غير احملمي (٥٨).

• إذا لم تتوفر احلبوب احملتوية على البروجستني فقط، فإنه ميكن تناول احلبوب احملتوية على مزيج 
من اإلستروجني والبروجستيرون على جرعتني بينهما ١٢ ساعة، وذلك خالل ٧٢ ساعة من االعتداء 

اجلنسي. 
اجلرعة  تكرار  فيجب  التداركي،   احلمل  منع  حبوب  تناول  من  ساعة  خالل  املريضة  تقيأت  إذا   •

 .(٥٧)
يجب تزويد املريضات املوصوف لهن حبوب منع احلمل التداركي مبعلومات موجزة عن الدواء؛ وهذه 

املعلومات املوجزة التي تقدم للمريضات موجودة في اإلطار (٧). 

أ- يجب إعطاء احلبوب احملتوية على ليفونورجيستريل فقط على شكل جرعة واحدة في غضون ٥ أيام من 
وقوع االعتداء. يجب إعطاء اجلرعة األولى من النظام املزدوج (اإلستروجني والبروجستيرون) في غضون ٧٢ 
ساعة من وقوع االعتداء، واجلرعة الثانية بعد ١٢ ساعة من اجلرعة األولى. املصدر: نقًال عن املرجع (٥٥). 

النظام العالجي

ليفونورجيستريل فقط  
Levonorgestrel

مزيج من 
اإلستروجني 

والبروجستيرون

اجلرعة الثانية
(عدد احلبوب)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
٢

٤

Sample emergency contraception regimensa        اجلدول ١٠ عينة من نظم منع احلمل التداركيأ
مكونات احلبة لكل جرعة

LNG ٧٥٠ مكروغرام

  LNG ٣٠ مكروغرام

 LNG ٣٧٫٥ مكروغرام
٥٠ مكروغرام  إيثينيل إيستراديول 

ethinylestradiol

+ ٢٥٠ مكروغرام ليفونورجيستريل 
Levonorgestrel

أو٥٠ مكروغرام  إيثينيل إيستراديول 
ethinylestradiol

norgestre ٥٠٠ مكروغرام نورجسترل +

٣٠ مكروغرام  إيثينيل إيستراديول 
ethinylestradiol

+ ١٥٠ مكروغرام ليفونورجيستريل 
Levonorgestrel

أو ٣٠ مكروغرام  إيثينيل إيستراديول 
ethinylestradiol

norgestrel ٣٠٠ مكروغرام نورجسترل +

اجلرعة  األولى
(عدد احلبوب)

٢

٥٠

٤٠
٢

٤

االسم التجاري

Levonelle-2    ليفونل-٢
NorLevo  نورليفو

Plan B  بالن ب
Postinor-2   بوستينور-٢

Vikela  فيكيال
Microlut ميكرولوت
Microval ميكروفال

Norgeston نورجيستون
Ovrette أوفريت

Eugynon 50   أوجينون ٥٠
Fertilan   فرتيالن

 Neogynon  نيوجينون
 Noral نورال

 Nordiol نورديول
 Ovidon أوفيدون

 Overal أوفرال
 Ovran أوفران تتراجينون

Tetragynon/Pel

Preven بريفني
 Lo/Famenal  لو/فمينال

  Microgynon 30 ميكروجينون٣٠
 Nordette  نورديت

    Ovral L  أوفرال ل
  Rigevidon  ريجيفيدون







اآلثار اجلانبية
في بعض املريضات، يرتبط الغثيان والقيء، وإيالم الثديني باستخدام حبوب منع احلمل التداركي، 
وتكون األعراض عادة وجيزة وخفيفة. قد تعاني املرأة أيضًا من بعض الَتْبِقْيع أو النزف املهبلي بعد 

تناول حبوب منع احلمل التداركي. ويندر حدوث آثار جانبية خطيرة.

٦-٢-٢  اختبار احلمل والتدبير العالجي له
• ينبغي تقييم احتمال حدوث احلمل لدى املريضات.  ميكن إعطاء عتائد اختبار احلمل، إذا توفرت. 

ولكن معظم عتائد االختبار املتوفرة ال تكتشف احلمل قبل املوعد املتوقع للطمث. 
أوصي املريضة بالتأكد من إجراء اختبار احلمل في حالة تأخر الدورة الشهرية التالية. 

• في حالة التأكد من احلمل ينبغي إطالع املريضة على حقوقها بالكامل واستعراض اخليارات املتاحة 
أمامها، 

واالختيارات املتاحة هي:
- االحتفاظ باحلمل، واالحتفاظ بالطفل /أو تسليم الطفل للتبني؛

- إنهاء احلمل.

هذه  يحكم  الذي  القانون  عن  مستفيضة  معلومات  لديهم  يكون  أن  الصحيني  العاملني  على  يجب 
األمور وفقًا للنظام القضائي احمللي حتى يكون لديهم القدرة على تقدمي النصح إلى مريضاتهم. في 
بعض البلدان التي ال يسمح فيها باإلجهاض قانونًا، قد يسمح ملن تعرضت لالغتصاب بإنهاء احلمل. 

إذا رغبت الضحية في إنهاء حملها فينبغي حتويلها إلى خدمات اإلجهاض اآلمنة. 

احلمل  إنهاء  أو  التداركي  احلمل  منع  وسائل  باستعمال  اخلاصة  االختيارات  تعتبر 
املعلومات  تقدمي  هو  بك  املنوط  الدور  إن  بنفسها.  املريضة  تتخذها  شخصية  اختيارات 
الضرورية ملساعدة املريضة في اتخاذ أفضل قرار يناسبها. ويتحتم قبل أي شيء، احترام 

قرار املريضة.
 

قد تسبب احلبوب غثيان وقيء.  إذا حدث القيء خالل ساعة واحدة من تناول حبوب منع احلمل 
التداركي، فعليك تكرار نفس نظام اجلرعات. 

تأخرت  إذا  مبكرًا.  أو  املتوقع  الوقت  حول  التالية  الشهرية  الدورة  حتدث  احلاالت،  معظم  في   
الدورة الشهرية، ينبغي إجراء اختبار احلمل لتقييم احتمال حدوث احلمل. ال تسبب حبوب منع احلمل 

التداركي حدوث احليض فورًا. 

 







٦-٣  العداوى املنقولة جنسيًا
قد يصاب ضحايا العنف اجلنسي بالعداوى املنقولة جنسيًا كنتيجة مباشرة لالعتداء. تشتمل العداوى 

األكثر شيوعًا التي تصيب ضحايا العنف اجلنسي والتي لها اختيارات عالجية فعالة على:

- املَُتَدِثَّرة chlamydia؛
َيَالن gonorrhoea؛ - داُء الَسّ

ْهِرّي Syphlis؛ - الُزّ
.trichomoniasis رات - داُء املَُشَعّ

 human papilloma يتعرض ضحايا العنف اجلنسي أيضًا لإلصابة بفيروس الورم احلليمي البشري
 ،(Herpes simplex virus type 2 [HSV-s]) وفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني ،virus

النوعان  نوقش  وقد  ؛   (Hepatitis B) البائي  الوبائي  الكبدي   وااللتهاب   ،(HIV)اإليدز وفيروس 
األخيران بشكل منفصل في (القسم ٦-٤، والقسم ٦-٥). 

اإلطار ٧ 
تعليمات ومعلومات للمريضة التي وصف لها حبوب منع احلمل التداركي

على املريضة التي وصف لها مانع احلمل التداركي للوقاية من احلمل بعد تعرضها لالعتداء اجلنسي أن تدرك احلقائق التالية حول حبوب 
منع احلمل التداركي: 

• يقل خطر حدوث احلمل الناجت عن االعتداء اجلنسي إذا أخذت حبوب منع احلمل التداركي خالل ٥ أيام من وقوع االعتداء اجلنسي. 
• حبوب منع احلمل التداركي ليست فعالة بنسبة ١٠٠٪. 

• حبوب منع احلمل التداركي ال تسبب اإلجهاض. هي متنع أو تؤخر اإلباضة ovulation، وحتصر اإلخصاب fertilization، أو 
تتداخل في االنغراس implantation؛ و ال تؤثر على احلمل احلالي.

تعليمات للمريضة التي وصف لها حبوب منع احلمل التداركي:
• تناولي احلبوب وفقًا للتوجيهات (انظر اجلدول ١٠). 

(ملحوظة: يختلف عدد احلبوب وفقًا لنوع النظام املوصوف). 
• قد تسبب احلبوب غثيان وقيء.  إذا حدث القيء خالل ساعة واحدة من تناول حبوب منع احلمل التداركي، فعليك تكرار نفس نظام 

اجلرعات. 
 • في معظم احلاالت، حتدث الدورة الشهرية التالية حول الوقت املتوقع أو مبكرًا. إذا تأخرت الدورة الشهرية، ينبغي إجراء اختبار 

احلمل لتقييم احتمال حدوث احلمل. ال تسبب حبوب منع احلمل التداركي حدوث احليض فورًا. 

في النهاية، يجب توصية املريضة بطلب املساعدة فوراً إذا شعرت باألعراض التالية:
- ألم شديد في البطن؛

- ألم شديد في الصدر؛ 
- ضيق النفس؛
- صداع شديد؛

- تغيم الرؤية أو فقد اإلبصار؛
- ألم شديد في الربلة calf أو الفخذ.







٦-٣-١  االختبارات اخلاصة بالكشف عن العداوى املنقولة جنسيًا
العداوى  عن  للكشف  التالية  االختبارات  إجراء  يجب  املناسبة،  واإلمكانيات  املختبرات  توافرت  إذا 

املنقولة جنسيًا: 
اَحلَثِرَيّة  واملَُتَدِثَّرة   ،Neisseria gonorrhoeae)) َيّة  الُبِنّ الَنّيَسِرَيّة  عن  للكشف  مزرعة  عمل   -
(Chlamydia trachomatis) ميكن استبدال املزرعة باختبارات تضخيم احلمض النووي 

(Nucleic acid amplification)؛ 
املَْهِبِلَيّة  َرة  للُمَشَعّ واملــزرعــة    (wet mount) الشريحة  على  الرطب  ــاء  اإلرس اختبار   -

(Trichomonas Vaginalis) ؛
- عينات دم للكشف عن الزهري، وفيروس اإليدز، والتهاب الكبد الوبائي البائي (انظر القسم 

٦-٤ والقسم ٦-٥).

إذا كانت نتائج االختبار إيجابية فيجب وصف العالج للمريضة وفقًا للنظم املذكورة في اجلدولني ١١ 
و ١٢. من املهم مالحظة أن نتائج االختبارات السلبية ال تدل بالضرورة على عدم وجود العدوى، وذلك 
ألن العداوى املنقولة جنسيًا قد حتتاج لفترة احلضانة تبلغ ما بني ٣ أيام إلى ٣ شهور حتى ميكن 
غالبًا املزرعة  فستكون  حديثًا  وقع  قد  اجلنسي  االعتداء  كان  املختبرية. إذا  بالتحاليل  عنها  الكشف 
سلبية، وذلك ما لم تكن الضحية مصابة من قبل بعدوى منقولة جنسيًا.  لهذا السبب، يوصى في حالة 
كل  مناسبة لتقصي  أثناء املتابعة، وذلك على فترات  السلبية لالختبارات بإعادة االختبارات  النتائج 
عدوى بشكل منفصل.  ويجب على العاملني بالرعاية الصحية اتباع البروتوكوالت الوطنية واحمللية 

اخلاصة باختبار الكشف عن العداوى املنقولة جنسيًا وتشخيصها. 

٦-٣-٢  املعاجلة الوقائية للعداوى املنقولة جنسيًا
اجلدول  (انظر  البدني  الكشف  بعد  حدة   على  حالة  لكل  الوقائية  املعاجلة  تقدمي  قرار  اتخاذ  ينبغي 
للوقاية  استخدامها  أيضًا  ميكن  والتي  بها  املوصى  املعاجلة  نظم  على  لالطالع   ١٢ واجلدول   ١١
لالعتداء  تعرضن  الالتي  املريضات  على  روتينيًا  الوقائية  املعاجلة  بتطبيق  يوصى  ال  العدوى).  من 
اجلنسي، ألن الدليل على فعالية هذه االستراتيجية محدود وضعيف جدًا. يجب على املمارسني اتباع 
البروتوكوالت الوطنية واحمللية املعنية بهذا املوضوع. يوجد املزيد من اإلرشادات حول معاجلة العداوى 
الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  للدالئل  األخيرة  الطبعة  في  الوقائية)  املعاجلة  (متضمنة  جنسيًا  املنقولة 

العاملية للتدبير العالجي للعداوى املنقولة جنسيًا (٥٩). 







 

٦-٤  مرض اإليدز والعدوى بفيروسه
على الرغم من عدم وجود معطيات دقيقة عن عدد ضحايا العنف اجلنسي الذين أصيبوا بالعدوى 
للعنف  التعرض  جراء  من  بالفيروس  العدوى  خطر  أن  إال  اجلنسي،  االعتداء  نتيجة  اإليدز  بفيروس 

اجلنسي منخفض نسبيًا (٢٠، ٢٥، ٦٠). 
تعتمد احتماالت اإلصابة بفيروس اإليدز من جراء االعتداء اجلنسي على عدة عوامل (٢٠، ٢٥، ٦٠):

- نوع االعتداء (أي مهبلي، فموي، شرجي)؛
- الرضوح املهبلية أو الشرجية (مبا فيها النزف)؛

- إذا كان قد حدث دفق ejaculation على اجلسم أم ال، وأين حدث؛
- احملتوى الفيروسي للدفقة؛

- وجود عداوى منقولة جنسيًا؛ 
- وجود آفات تناسلية في كل من الضحية أو اجلاني؛
- استخدام أدوية عن طريق الوريد من قبل اجلاني؛

- تكرر االعتداءات؛
- عدد اجلناة؛

- حالة اإلصابة بفيروس اإليدز للجاني أو اجلناة؛
- ارتفاع معدالت انتشار فيروس اإليدز في املنطقة؛

- استخدام أحد الوسائل العازلة ملنع احلمل. 

طرق اإلعطاء واجلرعة
٥٠٠ ميلي غرام جرعة واحدة بالفم

١٢٥ ميلي غرام جرعة واحدة باحلقن في العضل
٤٠٠ ميلي غرام جرعة واحدة بالفم

غرام واحد بالفم جرعة واحدة
١٠٠ ميلي غرام بالفم مرتني يوميًا ملدة ٧ أيام

جرامان بالفم جرعة واحدة
أو غرام واحد بالفم كل ١٢ ساعة ملدة يوم واحد

٢٫٤ مليون وحدة دولية جرعة واحدة بالعضل
١٠٠ ميلي غرام بالفم مرتني يوميًا ملدة ١٤ يومًا

٥٠٠ ميلي غرام بالفم يوميًا ملدة ١٤ يومًا

اجلدول ١١ نظم معاجلة العداوى املنقولة جنسيًا املوصى بها من قبل منظمة الصحة العاملية (ميكن استخدامها في التوقي من 
  WHO recommended STI treatment regimens(may also be used for prophylaxis)a العدوى أيضًا)أ

األدوية
  Ciprofloxacin  سيبروفلوكساسنيب

   Ceftriaxone  أو سيفرياكسون
 Cefixime  أو سيفيكسيم

ياإلضافة إلى
Azithromycin  أزيثروميسني

 Doxycycline  أو ُدوكسي ِسيكِلنيب
باإلضافة إلى

 Metronidazole  ِمترونيدازولجـ

Benzathine penicliilin G
d ِبنسلُني البنزاتيِند

Doxycycline  أو ُدوكسي ِسيكِلني ب، هـ
 Tetracycline  أو تتراسيكلني ب، هـ

أ- النظم التالية متيل ألن تكون دالئل إرشادية فقط وال تشمل كل النظم العالجية املتوفرة للعداوى املنقولة جنسيًا. يجب اتباع النظم والبروتوكوالت 
احمللية كلما كان ذلك مالئمًا.

ب- مينع استعمالها أثناء احلمل (انظر اجلدول ١٢).
جـ- مينع استعمالها أثناء الثالثة أشهر األولى من احلمل.

د-  إن لم تكن هناك حساسية دوائية للبنسلني.
هـ- إذا كان هناك حساسية دوائية للبنسلني.

املصدر: منقول من املرجع (٥٩)

العدوى املنقولة جنسيًا
داء السيالن

Gonorrhoea

املَُتَدِثَّرة
Chlamydia

املهبل  والتهابات  رات  املَُشَعّ داُء 
اجلرثومية

 Trichomoniasis and

bacterial vaginosis

الزهري
Syphilis







يتعرض ضحايا العنف اجلنسي من الذكور خلطورة أكبر للعدوى بفيروس اإليدز ألنهم عادة ما ُيعَتَدى 
معدل  يرتفع  وبالتحديد  للخطر،  عرضة  األكثر  هم  املساجني  من  الذكور   .(٦٠  ،٢٥) شرجيًا  عليهم 
انتشار العدوى بفيروس اإليدز بني السجناء، باإلضافة إلى إن الذكور منهم يتعرضون خلطر متزايد 

من العنف اجلنسي بالنسبة لعامة السكان.

٦-٤-١  اختبار الكشف عن فيروس اإليدز
يجب إجراء االختبار األساسي للكشف عن فيروس اإليدز لضحايا االعتداء اجلنسي. إذا كانت هناك 
وسائل مالئمة إلجراء االختبار والتوعية السرية، فإنه ميكن إجراء االختبار في نفس املكان. عوضًا 
عن ذلك، ميكن إحالة املريض الختصاصي اإليدز أو إلى مركز متخصص في إجراء اختبار الكشف 
عن فيروس اإليدز والتوعية السرية. يجب توفير خدمات التوعية قبل وبعد إجراء االختبار. من األمثل، 

توفير هذه اخلدمات في نفس املكان، وإذا لم يتوفر ذلك، فينبغي اإلعداد إلحالة املريض. 

العدوى املنقولة جنسيًا
داء السيالن

Gonorrhoea

املَُتَدِثَّرة
Chlamydia

املهبل  والتهابات  رات  املَُشَعّ داُء 
اجلرثومية

 Trichomoniasis and

bacterial vaginosis

الزهري
Syphilis

طرق اإلعطاء واجلرعة
١٢٥ ميلي غرام جرعة واحدة باحلقن في العضل

٤٠٠ ميلي غرام جرعة واحدة بالفم

٥٠٠ ميلي غرام بالفم ٤ مرات يوميًا ملدة ٧ أيام
٥٠٠ ميلي غرام بالفم ٣ مرات يوميًا ملدة ٧ أيام

غرام واحد بالفم جرعة واحدة

جرامان بالفم جرعة واحدة
أو غرام واحد بالفم كل ١٢ ساعة ملدة يوم واحد

٢٫٤ مليون وحدة دولية جرعة واحدة بالعضل
٥٠٠ ميلي غرام بالفم يوميًا ملدة ١٤ يومًا

اجلدول ١٢ نظم معاجلة العداوى املنقولة جنسيًا املوصى بها من قبل منظمة الصحة العاملية للحوامل (ميكن استخدامها في 
الوقاية من العدوى أيضًا)أ

األدوية
  Ceftriaxone  سيفرياكسون

 Cefixime  أو سيفيكسيم
ياإلضافة إلى

 Erythromycin  إريثروميسني
 Amoxicillin  أو أموكسيسيلني

 Azithromycin  أو أزيثروميسني
باإلضافة إلى

Metronidazole   ِمترونيدازولب

Benzathine peniclillin G جـG ِِبنسلُني البنزاتني
    Erythromycin أو  إريثروميسنيد

أ - النظم التالية متيل ألن تكون دالئل إرشادية فقط وال تشمل كل النظم العالجية املتوفرة للعداوى املنقولة جنسيًا. يجب اتباع النظم والبروتوكوالت 
احمللية كلما كان ذلك مالئمًا.

ب - مينع استعمالها أثناء الثالثة أشهر األولى من احلمل.
جـ - إن لم تكن هناك حساسية دوائية للبنسلني.

د - إذا كان هناك حساسية دوائية للبنسلني. إذا كان احلوامل لديهن حساسية دوائية للبنسلني يوصى بإزالة التحسس ثم يعاجلن بالبنسلني.  
املصدر: منقولة من املرجع (٥٩)







٦-٤- ٢  الوقاية التالية للتعرض للعدوى

في الوقت احلالي، تعتبر الوقاية الروتينية من فيروس اإليدز محور جدل كبير، كما أنها ليست معيارًا 
(انظر  اجلنسي  االعتداء  نتيجة  اإليدز  بفيروس  العدوى  اختطار  عوامل  إن  عامليًا.  للممارسة  مقبوًال 
القائمة في القسم ٦-٤) هي التي ستحدد ما إذا كان يجب تقدمي الوقاية التالية للتعرض أم ال. يجب 
على العاملني الصحيني اتباع البروتوكوالت احمللية املعنية بالوقاية التالية للتعرض إن كانت موجودة. 
على املرضى والعاملني الصحيني تقييم مخاطر ومزايا البدء أو االمتناع عن املعاجلة الوقائية التالية 

للتعرض واتخاذ اخليار األمثل سويًا بالنسبة لكل حالة على حدة (٢٠، ٦٠). 
 

يحتاج املرضى إلى أن يكونوا على دراية كاملة مبا يلي:
- معلومات كافية تتعلق بفعالية الوقاية التالية للتعرض؛

- اآلثار اجلانبية احملتملة لألدوية؛
- ضرورة االلتزام الصارم بتناول األدوية؛

- مدة املعاجلة؛
- أهمية املتابعة؛

- احلاجة إلى البدء الفوري في املعاجلة للحصول على أعلى تأثير لألدوية. 

إذا أوصي بالوقاية التالية للتعرض فإنه يجب البدء في استخدامها خالل ٧٢ ساعة من حادث االعتداء، 
على أن تستمر ملدة ٢٨ يومًا. يجب وصف مضادات القيء من أجل مقاومة التأثيرات اجلانبية لألدوية. 
قبل بدء الوقاية التالية للتعرض، ينبغي قياس مستويات إنزميات الكبد للمرضى وإجراء عد دموي 
شامل (complete blood count) وذلك لتأسيس قيم قاعدية ثم مراقبة هذه القياسات على فترات 

منتظمة حتى إمتام املعاجلة. 

إذا كانت النتائج األولية الختبار الكشف عن فيروس اإليدز سلبية فإنه يجب تكرار االختبار بعد مرور 
٦، و١٢، و٢٤ أسبوعًا من حادث االعتداء. 

٦- ٥ التهاب الكبد الوبائي البائي
إجراء  يجب  لذا  البائي  الوبائي  الكبد  بالتهاب  اإلصابة  خلطر  اجلنسي  العنف  ضحايا  يتعرض 
االختبار عليهم ومتنيعهم ضده. في بلدان العالم، يتوفر العديد من لقاحات االلتهاب الكبدي الوبائي 

تعتبر الوقاية التالية للتعرض بالنسبة لفيروس اإليدز مجاًال تتغير فيه املمارسات العالجية باستمرار. وبالرغم من أن 
التوصيات املذكورة هنا صاحلة ومقبولة حتى وقت كتابة هذه الدالئل، إال أنها ميكن أن تتغير في املستقبل القريب. 

لهذه األسباب، ُيَحث العاملون الصحيون على ما يلي: 
- اإلملام بالتوصيات احلالية في هذا املجال؛

- أن يألفوا السياسات والدالئل احمللية والوطنية؛
- التأكد من أنهم على دراية بتكاليف ومخاطر ومزايا النظم املختلفة حتى يكونوا قادرين على التعريف الكافي 

ملرضاهم بهذه القضايا. 







ونظام  اللقاح،  نوع  استخدام  الصحيني  العاملني  على  يجب  مختلفة.  متنيع  ونظم  بجرعات  البائي 
اجلرعات، والتمنيع املالئم ملنطقتهم احمللية (٦١). 

يعرض اجلدول ١٣ بروتوكوالت الدالئل اإلرشادية إلعطاء لقاح التهاب الكبد الوبائي البائي، وفقًا 
حلالة املريض املناعية. في مجمل القول، ليس من الضروري إعطاء الغلوبولني املناعي اللتهاب الكبد 
من  احلوامل  متنع  ال  احلاد.  البائي  الكبد  بالتهاب  مصاب  اجلاني  أن  يعرف  لم  ما  البائي  الوبائي 

استخدام الغلوبولني املَناعي اللتهاب الكبد الوبائي البائي وال للقاح التهاب الكبد. 

 

٦-٦  معلومات املرضى 
مع  املريض  مع  معناها  ومناقشة  نتائج،  أي  مناقشة  املهم  من  الطبي،  والفحص  التقييم  إمتام  بعد 

مراعاة النقاط التالية على وجه اخلصوص (٢٠، ٣٢، ٦١):
• اعِط املريض فرصة كافية لطرح األسئلة والتعبير عن مخاوفه.

• طمئن املريض أنه ال يستحق أن يعتدى عليه جنسيًا وأن االعتداء لم يكن خطأه.
• علم املريض كيفية االعتناء برعاية أي إصابات تعرض لها.

• وضح كيف تلتئم اإلصابات وصف عالمات وأعراض تلوث اجلرح. 
• اطلع املريض على أساليب النظافة الصحيحة ووضح أهمية النظافة. 

• ناقش عالمات وأعراض العداوى املنقولة جنسيًا، متضمنة فيروس اإليدز، وضرورة العودة لطلب 
املعاجلة إذا ظهرت أي عالمات أو أعراض. ركز على ضرورة استخدام العازل الذكري أثناء 

االتصال اجلنسي حلني حتديد حالة العدوى بفيروس اإليدز والعداوى املنقولة جنسيًا. 
• وضح أهمية استكمال املقرر العالجي ألي أدوية موصوفة. 

• ناقش اآلثار اجلانبية ألي أدوية موصوفة. 
• وضح أهمية االمتناع عن االتصال اجلنسي حلني إكمال جميع املعاجلة أو الوقاية من العداوى 

املنقولة جنسيًا وحلني معاجلة الشريك اجلنسي من العداوى املنقولة جنسيًا، إذا لزم األمر. 
االستجابات  وأنواع   rape trauma syndrome االغتصاب  رضح  متالزمة  معنى  اشرح   •
(وإذا  للمريض  املعلومات  هذه  واشرح  للمريض،  حدوثها  املتوقع  والسلوكية  والنفسية  البدنية 
وافق املريض) وألفراد عائلته ولألفراد املهمني بالنسبة له. بث ثقة املريض في أحد أصدقائه أو 

أي فرد من العائلة، وشجعه على طلب الدعم املعنوي منه. 

احلالة املناعية للمريضة
لم ُمينع من قبل بلقاح التهاب الكبد الوبائي البائي

لم تكمل سلسلة لقاحات التهاب الكبد الوبائي البائي
أكملت سلسلة لقاحات التهاب الكبد الوبائي البائي

اجلدول ١٣ متنيع ضحايا العنف اجلنسي بلقاح التهاب الكبد  الوبائي البائي
الدالئل اإلرشادية للمعاجلة

يجب إعطاء اجلرعة األولى من اللقاح في الزيارة األولى، واجلرعة الثانية 
بعد مرور ١-٢ شهرًا من اجلرعة األولى، واجلرعة الثالثة بعد مرور ٤-٦ 

شهور من اجلرعة األولى. 
يجب إعطاء اللقاح في العضل في الناحية الدالية. 

ميكن استخدام اللقاح بدون الغلوبولني املناعي اللتهاب الكبد البائي.
أكمل السلسلة كما في اجلدول.

ال داع إلعادة التمنيع. 







• عرف املريض بحقوقه املشروعة وكيفية ممارسة هذه احلقوق. 
• أعط املريض وثيقة مكتوبة تتعلق مبا يلي:

- العالجات التي حصل عليها؛
- االختبارات التي أجريت؛

- تاريخ ووقت االتصال ملعرفة نتائج االختبار؛
- مغزى نتائج االختبار؛
- تاريخ ومواعيد املتابعة؛

- معلومات متعلقة باالجراءات املشروعة. 
• قم بتقييم سالمة الضحية. إذا لم تكن عودة الضحية إلى منزلها مأمونة، قم بعمل اإلحاالت 
الالزمة لتوفير ملجأ أو سكن آمن، أو ساعدها على حتديد مكان آمن آخر ميكن الذهاب إليه. 

ناقش االستراتيجيات التي قد تساعد على منع وقوع أي اعتداء آخر. 
• ركز على أهمية الفحوصات أثناء املتابعة بعد أسبوعني وثالثة وستة أشهر. 

• عرف الضحية أنها تستطيع االتصال تليفونيًا أو حتضر إلى مرفق الرعاية الصحية في أي 
وقت إذا كان لديها املزيد من األسئلة، أو إذا حدثت مضاعفات متعلقة باالعتداء، أو أي مشاكل 

طبية أخرى.

٦-٧  رعاية املتابعة
٦-٧-١  املراجعة الطبية

يوصى بزيارات املتابعة بعد مرور أسبوعني، وثالثة أشهر، وستة أشهر من وقوع االعتداء (٢٠، ٣٢). 

زيارة املتابعة بعد أسبوعني
أثناء الزيارة بعد أسبوعني من وقوع االعتداء، يجب أداء املهام الروتينية وعمليات املراقبة اآلتية:

• افحص أي إصابات وتأكد من التئامها بشكل صحيح.
• قم بتصوير اإلصابات إذا لزم األمر (أي لتوثيق االلتئام، وإلجراء املقارنات في احملكمة). 

• تأكد من إكمال املريضة للمقرر العالجي املوصوف لعالج العداوى املنقولة جنسيًا. 
• قم بعمل مزرعة واسحب الدم لتقييم العدوى املنقولة جنسيًا، السيما إذا لم تصف املضادات 

احليوية في الزيارة األولى. 
• ناقش نتائج أي اختبارات مت إجراؤها. 

• اجِر اختبار احلمل إذا لزم األمر. إن كانت الضحية حامًال، انصحها واشرح لها اخليارات 
املتاحة. 

• ذكر املريضة بالعودة إلكمال تلقيحات التهاب الكبد الوبائي البائي بعد شهر وبعد ٦ أشهر، 
وأخذ التلقيحات األخرى كما هو مشار إليه، وإجراء اختبار فيروس اإليدز بعد ٣ أشهر و٦ 

أشهر أو للمتابعة مع مقدمي الرعاية الصحية املعتادين. 
• قم بتحديد مواعيد املتابعة.

• قم بتقييم احلالة املعنوية للمريضة وحالتها النفسية، وشجعها على طلب التوعية إن لم تقم بذلك 
بعد. 







زيارة املتابعة بعد ٣ أشهر
بعد ٣ أشهر من وقوع االعتداء:

• إجِر اختبار الكشف عن فيروس اإليدز. تأكد من توفر التوعية قبل وبعد االختبار أو قم باإلحالة 
املالئمة. قيم حالة احلمل وقدم النصح والدعم. 

• ناقش النتائج. 
• اسحب الدم لعمل اختبار الكشف عن الزهري إن لم تكن أعطيت املضادات احليوية الوقائية 

من قبل. 
• قيم احلالة املعنوية للمريضة وحالتها النفسية وشجعها على طلب التوعية إن لم تقم بذلك حتى 

اآلن.

زيارة املتابعة بعد ٦ أشهر
بعد ٦ أشهر من وقوع االعتداء:

• إجِر اختبار الكشف عن فيروس اإليدز. تأكد من توفر التوعية قبل وبعد االختبار أو قم باإلحالة 
املالئمة.

• ناقش النتائج. 
• أعِط اجلرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد الوبائي البائي. 
• قيم احلالة املعنوية للمريضة وقم باإلحالة إذا لزم األمر. 

٦-٧-٢  التوعية والدعم االجتماعي
ال يتفاعل جميع ضحايا العنف اجلنسي بنفس األسلوب. يعاني بعض الضحايا من ضائقة نفسية 
فورية، والبعض اآلخر يعاني من مشاكل نفسية قصيرة أو طويلة األمد. يختلف مقدار ومدة الدعم 
الرضح  لدرجة  وفقًا  كبيرًا،  اختالفًا  اجلنسي  العنف  لضحايا  املطلوبة  النفسية  والتوعية  االجتماعي 
الدعم  مستوى  حتديد  يتم  لذا،  وقدراتهم.  ملهاراتهم  وفقًا  وكذلك  الضحايا،  به  يشعر  الذي  النفسي 
االجتماعي بعد االعتداء بشكل أفضل لكل حالة على حدة. ولكن لألسف، ال يلتزم العديد من ضحايا 
العنف اجلنسي بتوصيات التوعية؛ وفقًا لكامبل Campbell (٣٦)، فإن حوالي ٢٤-٤٠٪ فقط من 

الضحايا يطلبون التوعية بعد وقوع االعتداء. 

مييل الضحايا من الذكور بصفة خاصة إلى االمتناع عن طلب التوعية، مع أنهم في احلقيقة لهم نفس 
احتياجات النساء بالنسبة التوعية وطلب التدخالت عقب التعرض لالعتداء. لذلك، يجب تشجيع الرجال 

بقوة على طلب التوعية، وفيما يخص هذا األمر فإن األساليب التالية قد تكون مفيدة:
- وضح أن التوعية والدعم االجتماعي سيساعدان على تسهيل الشفاء؛ 

- استمع بعناية لتاريخ احلدث، وأسأل املريض عن مخاوفه وركز عليها بشكل مالئم؛
- وضح للمريض أنه ال يستحق ما تعرض له من إعتداء جنسي؛

- قم بتعزيز فكرة أن االعتداء ليس خطأه؛
- ركز على أن العنف اجلنسي قضية تتعلق بالقوة وحب السيطرة. 







املعاجلة  بني  االختيار  بالتوعية  املهتمون  الضحايا  ويستطيع  مختلفة،  أشكاًال  التوعية  خدمات  تأخذ 
أي  وقبل  املنهجية.  وغير  املنهجية  املجموعات الداعمة  بني  والتفضيل  واجلماعية،  والعائلية،  الفردية، 

شئ، يوصى بشكل عام بالدعم االجتماعي من خالل اجلماعة ألنه يقدم املزايا التالية:

- يساعد على تقليل العزلة التي يشعر بها الضحايا في الغالب؛
- يقدم املناخ الداعم؛

- يشجع الضحايا على املشاركة بتجاربهم؛
- يساعد الضحايا على تأسيس شبكة للحصول على الدعم. 

اخلبرة اجلماعية مفيدة السيما بالنسبة للضحايا الذين يتمتعون بدعم اجتماعي ضئيل أو الذين ال 
يتوفر لهم الدعم االجتماعي. ومع ذلك، فقد تكون املعاجلة الفردية أفضل بالنسبة للضحايا الذين لديهم 

سوابق باثولوجية نفسية psychopathology ألنهم يجدون صعوبة في التأقلم مع املجموعة. 

من أساليب املعاجلة املعروفة والتي تفيد ضحايا االعتداء اجلنسي: التدخل أثناء األزمة، مع احلصول 
على املعلومات خالل األحداث احلرجة، واملعاجلة السلوكية املعرفية، واملعاجلة النسائية (٣٢، ٣٤، ٣٦). 
مهما يكن نوع املعاجلة املستخدمة أو املختارة، يجب أن يحصل املعالج على تدريب متخصص في 

األمور املتعلقة بالعنف اجلنسي. 

ال  الضحايا  من  العديد  أن  إال  الشفاء،  في  النفسية  والتوعية  للمعاجلة  الهام  الدور  من  الرغم  على 
يحصلون على خدمات رسمية ومنهجية من هذا النوع. في هذه احلاالت، تكون األنظمة غير املنهجية 

وغير الرسمية للدعم االجتماعي هامة ملرحلة الشفاء وينبغي مناقشتها مع املريض. 

٦-٧-٣  اإلحاالت
يجب إعطاء املريض إحاالت شفوية ومكتوبة خلدمات الدعم التي قد تشمل ما يلي:

- مراكز أزمات االغتصاب؛
- مالجئ أو مساكن آمنة؛

- التوعية باإليدز والعدوى بفيروسه؛
- املساعدة القانونية؛

- برامج شهود الضحايا؛
- املجموعات الداعمة؛

- املعاجلون؛
- وكاالت الدعم املالي؛

- وكاالت اخلدمات االجتماعية. 

تختلف أنواع اإلحاالت وفقًا ملتطلبات املريض الفردية وظروفه، ووفقًا لتوافر املرافق واملوارد. ليجب 
على مقدمي اخلدمة االطالع على مجموعة كاملة من املوارد املنهجية وغير املنهجية  (الرسمية وغير 
مساعدة  هو  الصحية  الرعاية  عامل  دور  إن  اجلنسي.  العنف  لضحايا  محليًا  تتوفر  التي  الرسمية) 







املرضى على حتديد واختيار اخليارات األكثر مالءمة الحتياجاتهم اخلاصة. 

قد يطلب من العاملني الصحيني أن يقدموا شهادات تفيد بالغياب عن املدرسة أو العمل؛ وهنا ال ينبغي 
ذكر السبب احلقيقي للغياب (أي ال ُيذَكر أن املريض تعرض لالعتداء اجلنسي). 

دعم  خدمات  السيما  اجلنسي،  بالعنف  املتعلقة  املعلومات  على  احلصول  في  السرعة  ضمان  ينبغي 
الضحايا؛ وتشمل االستراتيجيات التي قد تساعد في هذا الصدد ما يلي:

• اجمع قائمة باخلدمات احمللية وأرقام الهواتف واحتفظ بها في مكان يسهل الوصول إليه. 
• اعرض ملصقات حول العنف اجلنسي وعن أماكن طلب املساعدة على جدران املرافق الصحية 
(عرض املعلومات بوضوح قد يجعل الضحايا يشعرون بالراحة في الكشف واحلديث عن العنف 

اجلنسي في حياتهم). 
• ضع كتيبات ونشرات تتعلق بالعنف اجلنسي في غرف الكشف ومراحيض النساء بحيث يتمكن 

املرضى من أخذها معهم أو قراءة املعلومات على انفراد. 
• قم بإعداد مواد صغيرة بحجم اجليب مزودة بقائمة الهواتف والعناوين املفيدة. 





٧  االنتهاك اجلنسي لألطفال

٧-١  تعريف االنتهاك اجلنسي للطفل
تقر هذه الدالئل اإلرشادية التعريف اخلاص باالنتهاك اجلنسي لألطفال الوارد بدستور منظمة الصحة 
العاملية لعام ١٩٩٩ حول الوقاية من انتهاك األطفال (٦٢) والذي ينص على أن: «االنتهاك اجلنسي 
للطفل هو إشراك الطفل أو الطفلة في نشاط جنسي ال يستطيع فهمه فهمًا كامًال، أو يكون غير قادر 
على إعطاء املوافقة املستنيرة عليه، أو ال يكون الطفل من حيث النمو مستعدًا له وال يستطيع املوافقة 
عليه أو ذلك النشاط الذي يخالف القوانني أو احملظورات االجتماعية. يحدث االنتهاك اجلنسي لألطفال 
من خالل التعامل بني الطفل وأحد البالغني أو بني الطفل وطفل آخر يعتبر من حيث عمره أو منوه 
في موقع املسؤولية أو القوة أو السيطرة، والغرض من النشاط اجلنسي هو إرضاء وإشباع رغبة 

الشخص اآلخر. ويشتمل هذا دون احلصر على ما يلي:

- إغراء أو إجبار الطفل على القيام بنشاط جنسي غير قانوني؛
- استغالل األطفال في الدعارة أو املمارسات اجلنسية غير القانونية؛

- استغالل األطفال في الصور واملمارسات واملواد اإلباحية.» 

اخلالصة
إن ديناميات االنتهاك اجلنسي لألطفال تختلف عنها في االنتهاك اجلنسي للبالغني، وبخاصة أن األطفال نادرًا ما يعلنون عن تعرضهم 
لالنتهاك اجلنسي فور حدوثه. كما أن إعالنهم عن التعرض لالنتهاك يحدث على مراحل بدًال من حدوثه مرة واحدة، وغالبًا ما يبدأ التعرف 

عليه بعد حدوث شكاوى بدنية أو تغير في السلوك. 
يحتاج تقييم األطفال إلى مهارات وأساليب خاصة في تسجيل السوابق، وإجراء املقابلة والفحص الطبي الشرعي؛ قد يحتاج من يجري 

الفحص أيضًا إلى مراعاة أمور هامة تتعلق باملوافقة والتبليغ عن االنتهاك اجلنسي للطفل.
من النادر رؤية العالمات احملددة للرضوح التناسلية في حاالت االنتهاك اجلنسي لألطفال، حيث من النادر اللجوء إلى العنف والقوة 
اجلسدية. يتطلب التفسير الدقيق لالكتشافات التناسلية في األطفال إلى تدريب تخصصي كما يجب استشارة اخلبراء في هذا املجال كلما 

أمكن ذلك.
القرار اخلاص بإجراء اختبارات األمراض املنقولة جنسيًا لألطفال يجب اتخاذه حسب كل حالة على حدة. إذا لزم إجراء االختبارات، 
املنقولة  األمراض  من  لألطفال  االفتراضية  باملعاجلة  يوصى  ال  عامة  وبصفة  األطفال.  لعمر  مالئمة  تشخيصية  اختبارات  استعمال  فيجب 

جنسيًا.
يوصى بشدة بإجراء التوعية أثناء املتابعة. فبالرغم من أن الفحص البدني قد يكون غير ضروري، إال أن توعية املتابعة ضرورية ألنها 
تتيح الفرصة لتقييم املشاكل السيكولوجية املتوقع ظهورها خالل هذه الفترة، ولضمان حصول الطفل ومن يرعاه على الدعم االجتماعي 

واإلرشاد املالئم.







٧-٢  ديناميات االنتهاك اجلنسي للطفل
يعتبر االنتهاك اجلنسي للطفل ظاهرة فريدة؛ وتختلف الديناميات هنا اختالفًا كبيرًا عنها في االنتهاك 
اجلنسي للبالغني، ولذلك فال ميكن التعامل مع هذا النوع من االنتهاك بنفس طريقة التعامل مع البالغني 

(٣٨ ، ٦٣ – ٦٥). تشتمل السمات التي متيز االنتهاك اجلنسي لألطفال على:
• نادرًا ما يلجأ اجلاني إلى القوة أو العنف اجلسدي؛ ولكنه يحاول التحايل على الطفل ليخفي 

ما يقوم به من انتهاك.
• عادة ما يكون اجلاني أحد من يرعون الطفل وهو معروف له ومحل ثقته. 
• االنتهاك اجلنسي للطفل يحدث غالبًا على مدار أسابيع أو حتى سنوات.

• االنتهاك اجلنسي للطفل يتكرر على نوبات ويصبح أكثر عدوانية مع مرور الوقت. عادة ما يورط 
اجلاني الطفل تدريجيًا ويحول العالقة بينهما إلى عالقة جنسية (مثل التهيئة لقبول هذا النوع 

من العالقات). 
• ميثل الزنا باحملارم Incest واالنتهاك اجلنسي داخل األسرة نحو ثلث حاالت االنتهاك اجلنسي 

لألطفال.

البالغني.  عن  باألطفال  اجلنسي  االتصال  يفضلون  أشخاص  هم   Paedophiles لألطفال  احملبون 
وعادة ما يكونوا ماهرين في التخطيط والتنفيذ إلقحام أنفسهم على األطفال. هناك أدلة توحي بأن 
محبي األطفال يتبادلون معلوماتهم عن األطفال (مثل الصور اإلباحية لألطفال). وهذا قد يحدث على 

الصعيد العاملي، ال سيما عبر اإلنترنت ٤.

٧-٢-١  عوامل االختطار التي تزيد من احتمال تعرض الضحية
             للعنف اجلنسي  

مت حتديد عدد من العوامل التي تزيد من احتمال تعرض الطفل لالنتهاك اجلنسي؛ ومع أن هذه العوامل 
قد حددت وفقًا للخبرات في بلدان أمريكا الشمالية، إال أنه يعتقد بأن العوامل الرئيسية احملددة (٦٣، 

٦٦) تشتمل على:
- اإلناث من األطفال (على الرغم من االعتقاد بأن الذكور ميثلون النسبة األكبر من الضحايا في 

بعض البلدان)؛
- األطفال غير املصحوبني بذويهم (األطفال املنفردون)؛

- األطفال حتت كفالة أو حضانة اآلخرين، واألطفال بالتبني، وأطفال الزوجة أو الزوج؛
- األطفال املعوقون ذهنيًا وبدنيًا؛

- حدوث انتهاك سابق؛
- الفقر؛

- احلروب والنزاعات املسلحة؛
- احتمال التعرض ألسباب سيكولوجية أو ضعف اإلدراك؛

من الضروري تدريب العاملني في الرعاية الصحية تدريبًا كافيًا حول ديناميات االنتهاك اجلنسي لألطفال للتأكد 
من جتنب الضرر احملتمل لألطفال وأسرهم إذا أهمل التشخيص أو إذا كان التشخيص مبالغًا فيه.







- االنفصال األسري (الطالق) أو األسرة التي يتكفل بها أحد الوالدين فقط أو التفكك األسري؛
- العزلة االجتماعية (مثل االفتقار إلى شبكة دعم عاطفية)؛

- إذا كان األبوان أو أحدهما مضطربًا نفسيًا أو مدمنًا على اخلمور أو املخدرات. 

٧-٢-٢  ديناميات الكشف عن التعرض لالنتهاك 
في غالبية احلاالت، ال يكشف األطفال عن تعرضهم لالنتهاك فور وقوعه. يرجع هذا التردد في الكشف 
عن االعتداء إلى اخلوف من اجلاني؛ فمن احملتمل أن يهدد اجلاني الطفل مثل أن يقول له «إذا أخبرت 

أحدًا سأقتلك، أو أقتل أمك» (٦٦ – ٦٩).
 child sexual abuse accommodation إن «متالزمة التكيف مع االنتهاك اجلنسي للطفل
syndrome » التي اقترحها Summit (٦٩)، قد استشهد بها عدد من الباحثني لشرح سبب تأخر 

األطفال في الكشف عن تعرضهم لالنتهاك فور حدوثه، وملاذا يثير اعترافهم املشاكل أو ملاذا يتم سحب 
االعتراف بعد ذلك. ووفقًا لرأي املؤلف، فإن النمط النموذجي لتسلسل األحداث هو كما يلي: يجبر 
الطفل على احلفاظ على سرية االنتهاك الذي تعرض له وفي البداية يشعر أنه محاصر وال عون له. هذا 
الشعور بالعجز بجانب خوف الطفل من عدم تصديقه إذا أعلن عن االنتهاك يؤدي به إلى سلوك تكيفي. 
فإذا استمر الطفل في عدم االفصاح عن تعرضه لالنتهاك، وإذا فشلت األسرة أو فشل املتخصصون 
في حماية الطفل ودعمه بصورة مالئمة ستتضاعف الضائقة التي مير بها الطفل وقد يؤدي هذا إلى 

سحبه االعتراف باحلدث (٦٩).
إن الكشف عن االنتهاك اجلنسي لدى األطفال قد يحدث عن قصد أو يحدث عفويًا (أي عن قصد 
أو بدون قصد من الطفل أو اجلاني). غالبًا ما يبدأ الكشف عن االنتهاك بعد االستفسار عن إحدى 
الشكاوى البدنية، مثل، األلم عند غسل منطقة األعضاء التناسلية أو وجود بقع من الدم على السراويل 
أو املالبس. إن الكشف عن التعرض لالنتهاك اجلنسي يحدث خالل مرحلة من االعترافات أكثر من 
حدوثه كاعتراف كامل مرة واحدة. عادة ما يكاشف األطفال أمهاتهم عن تعرضهم لالنتهاك؛ ولكن 
األمهات أنفسهن قد يكن ضحايًا لالنتهاك من نفس اجلاني. وعوضًا عن ذلك، فقد يكشف األطفال عن 

تعرضهم لالنتهاك إلى أحد املقربني لهم من األصدقاء أو الزمالء أو املدرسني.

٧-٣  املؤشرات البدنية والسلوكية الدالة على تعرض األطفال
        لالنتهاك اجلنسي

لالنتهاك  األطفال  تعرض  إلى  تشير  التي  والسلوكية  البدنية  باملؤشرات  قائمة   ١٤ اجلدول  يلخص 
اجلنسي. ومن املهم مراعاة أن اكتشاف واحد أو أكثر من املؤشرات املذكورة في اجلدول ١٤ قد 
يثير االنتباه نحو احتمال تعرض الطفل لالنتهاك، ولكن هذا ال يعني بالضرورة أنها أدلة على حدوثه 

.(٣٨ – ٤٠)
يعتمد الكثير من العاملني في الرعاية الصحية على مثل هذه املؤشرات في تقييم واكتشاف حاالت 
االنتهاك اجلنسي لألطفال، السيما في األطفال قليلي احلديث أو من ال يستطيعون التعبير عن أنفسهم 
بالكالم. ولكن يتحتم استخدام هذه املؤشرات بحذر وبخاصة في حالة عدم وجود أي تصريح من 

الطفل أو عدم وجود أي اكتشاف تشخيصي يفيد ذلك.







٧-٣-١  السلوكيات اجلنسية
تشتمل السلوكيات اجلنسية على أنشطة مثل التقبيل مع دفع اللسان في فم اآلخر، مداعبة الثدي أو 
األعضاء التناسلية لنفس الشخص أو لآلخر، االستمناء masturbation، (مداعبة األرداف) ودفع 
احلوض اإليقاعي. من الصعب جدًا في أغلب األحوال التمييز بني ما هو مالئم وما هو غير مالئم من 

ناحية النمو، مثل التمييز بني السلوك الطبيعي والسلوك اجلنسي.
هناك كم متنام من البحوث حول السلوك اجلنسي لدى األطفال وعالقته بتعرضهم لالنتهاك اجلنسي 
٧٣). وعلى الرغم من أن غالبية األطفال الذين يتعرضون لالنتهاك ال ينخرطون في سلوك   – ٧٠)
جنسي، إال أن السلوك اجلنسي غير املالئم للطفل قد يكون مؤشرًا على تعرضه لالنتهاك اجلنسي. 

وبصفة عامة، يكون السلوك اجلنسي لدى األطفال مثيرًا للمشاكل إذا (٧١):
- تكرر السلوك اجلنسي كثيرًا أو حدث في عمر مبكر للغاية قبل بلوغ العمر املناسب من حيث 
النمو (مثل: طفل عمره ١٠ سنوات مقارنة بطفل عمره سنتان يلعب في قضيبه في األماكن 

العامة، أو فتاة عمرها ٦ سنوات متارس العادة السرية في املدرسة بشكل متكرر)؛ 
- تعارض السلوك اجلنسي مع منو الطفل (مثل تعلم الطفل استخدام السلوك اجلنسي كطريقة 

للتعامل مع اآلخرين)؛
- صاحب هذا السلوك اإلكراه أو التهديد باستخدام القوة (مثل: طفل عمره ٤ سنوات يجبر طفًال 

آخرًا على اللعب املشترك بينهما في األعضاء التناسلية أو متثيل املمارسة اجلنسية)؛
السلوك  النوم،  أو  األكل  اضطرابات  (مثل:  االنفعاالت  باضطراب  اجلنسي  السلوك  ارتبط   -

العدواني أو االنسحابي)؛
- تكررت في السر بعد تدخل مقدم الرعاية للطفل. 

أ- تعتبر دليل تشخيصي إذا ما استبعد حدوثها نتيجة العدوى من األم خالل الفترة احمليطة بالوالدة أو نتيجة أحد التدخالت 
.iatrogenic العالجية اخلاطئة

ب- دليل تشخيصي في األطفال دون عمر إعطاء املوافقة.
ج- ال ميكن اعتبار سلوك أي إنسان دليل على انتهاكه جنسيًا؛ ولكن منط السلوك يثير االنتباه. كما ميكن أن يكون لألطفال 

مدى واسع من السلوكيات اجلنسية وحتى في عدم وجود أي سبب لالعتقاد بانتهاكم جنسيًا.

املؤشرات البدنية
إصابة تناسلية ال مبرر لها

vulvovaginitis تكرار التهاب الفرج واملهبل
جنيج discharge من املهبل أو من القضيب

التبول والتبرز أثناء النوم بالرغم من بلوغ العمر املفترض عنده التحكم 
في هذا األمر

الشكاوى الشرجية (تشققات، ألم، نزف)
ألم أثناء التبول

العدوى بالسبيل البولي 
العدوى باألمراض املنقولة جنسيًاأ

احلمل ب
وجود املني ب

اجلدول ١٤ املؤشرات البدنية والسلوكية الدالة على تعرض األطفال لالنتهاك اجلنسي.
املؤشرات السلوكية

تخلف السلوك واألداء املدرسي وتخلف ظهور معالم النمو
استجابات رضحية حادة مثل الشعور بالضجر والتهيج بني صغار األطفال

اضطرابات النوم
اضطرابات الطعام

مشاكل مدرسية
مشاكل اجتماعية

االكتئاب
انعدام الثقة بالنفس

سلوكيات جنسية غير مالئمةج







٧-٣-٢  نتائج الفحص التناسلي والشرجي
من النادر عمليًا العثور على موجودات بدنية واضحة تدل على االنتهاك اجلنسي لألطفال ألن انتهاك 
األطفال نادرًا ما يتضمن الضرر البدني. تبني كثير من الدراسات أن الشائع أن نتائج الفحص تكون 
طبيعية وغير محددة لدى البنات الالتي تعرضن لالنتهاك اجلنسي في سن سابق للبلوغ (٧٤ – ٧٧). 
لذلك إذا كانت نتيجة الفحص التناسلي طبيعية فإن هذا ال ينفي احتمال التعرض لالنتهاك اجلنسي؛ 
وعالوة على ذلك، ففي الغالبية العظمى من احلاالت لن يؤكد الفحص الطبي أو يدحض ادعاء التعرض 

لالعتداء اجلنسي. 

من غير املرجح أن ينتج عن بعض املمارسات اجلنسية احملددة أي إصابات بدنية (مثل: االتصال 
التناسلي الفموي) بينما تنتج، ولكن ليس بالضروري، إصابات عن بعض املمارسات األخرى (مثل 
إيالج القضيب في الشرج، أو اإليالج في الشفران labia بدًال من غشاء البكارة)، وستكون القوة 
املستخدمة هي العامل احملدد في هذه األحوال. من السهل تشخيص الرضوح الواضحة للعيان في 
كانت  إذا  الرضوح  عالمات  تفسير  أو  عن،  الكشف  الصعب  من  ولكن  الشرج  أو  التناسلية  املنطقة 

خفيفة أو إذا شفيت.  

إن وضعية فحص الطفلة لها أهمية في تفسير املالحظات الطبية. إذا لوحظ تشوهات في غشاء البكارة 
بينما تكون الطفلة في الوضعية الظهرية (أي مستلقية على ظهرها)، فيجب فحصها أيضًا في وضعية 
التجبية (أي الركبتان بالقرب من الصدرknee-chest position) الستبعاد التأثيرات الناجتة عن 

الثقل أو اجلاذبية على هذه األنسجة.

فيما يلي قائمة بنتائج الفحص البدنية التناسلية الشرجية، وهي مجمعة وفقًا لقوتها كأدلة على االنتهاك 
اجلنسي وهي تتراوح بني نتائج الفحص الطبيعية والنتائج احملددة:

• تشتمل نتائج الفحص املهبلية الطبيعية أو غير النوعية على:
- حتاديب bumps وَحرف ridges وطغوات tags على غشاء البكارة؛

- ثلمات notches على شكل-V أعلى غشاء البكارة وعلى جوانبه، ال متتد إلى قاعدة غشاء 
البكارة؛

- التهاب الفرج واملهبل vulvovaginitis؛
labial agglutinationالتراص الشفري ؛ -

• تشتمل التغيرات الشرجية الطبيعية أو غير النوعية على:
 - حمامى erythema؛

- شقوق fissures؛
- طغوة جلدية skin tag أو طيات جلدية folds على اخلط الناصف midline؛

- احتقان وريدي venous congestion؛
- توسع صغير في الشرج؛

 .lichen sclerosis حزاز متصلب -







• تشتمل التباينات التشريحية أو احلاالت البدنية التي يساء تفسيرها أو يعتقد خطأ أنها ناجتة 
عن االنتهاك اجلنسي على:

- حزاز متصلب lichen sclerosis؛
- العداوى بالعقديات streptococcal infections في املهبل أو الشرج؛

- فشل اندماج اخلط الناصف midline fusion؛
- تقرحات مهبلية غير نوعية؛

- تدلي اإلحليل urethral prolapse؛
- تشويه األعضاء التناسلية لألنثى (انظر امللحق ٢)؛

-  الرضوح غير املقصودة (مثل اِإلصابة الفرشخية straddle injuries)؛
- االندماج الشفري labial fusion (التصاقات أو تراص).

• تشتمل نتائج الفحص التي توحي بحدوث انهتاك على:
- سحجات وانهتاكات حادة أو كدمات بالشفرين، واألنسجة احمليطة بغشاء البكارة، والقضيب، 

والصفن scrotum، والعجان perineum؛
- ثلمة notch أو فلح (شق) cleft بغشاء البكارة ميتد إلى أكثر من ٥٠٪ من حجم حافة غشاء 

البكارة؛
ال   posterior fourchette اخللفية  العويكشة  على  حديثة  انهتاكات  أو   scarring َتَنُدّب   -

تتضمن غشاء البكارة (ولكن يتحتم استبعاد احتمال حدوث رضح غير مقصود)؛
- َوَرٌم ُلْقِمّي condyloma في األطفال الذين تزيد أعمارهم عن عمر سنتني؛

.scarring اتساع ملحوظ في الشرج أو تندب -

• تشتمل نتائج الفحص التي تعتبر أدلة دامغة على التعرض لالنتهاك أو االتصال اجلنسي على:
- وجود املني أو السائل املنوي في أو على جسم الطفلة؛

العدوى  من  السيرولوجي  التأكد  أو   ،N. gonorrhoeae َيّة  الُبِنّ الَنّيَسِرَيّة  مزرعة  إيجابية   -
بالزهري (إذا أمكن استبعاد حدوث العدوى في الفترة احمليطة بالوالدة أو العدوى العالجية 

املنشأ iatrogenic)؛
- إصابة متعمدة نافذة وغير حادة في مدخل املهبل أو الشرج.

اإلصابة الفرشخية Straddle injuries هي أكثر أنواع اإلصابات غير املتعمدة التي تصيب األعضاء 
التناسلية، وتنشأ عند انضغاط األنسجة اللينة لألعضاء التناسلية اخلارجية بني أي عضو أو أداة وبني 
عظام العانة مما يؤدي إلى حدوث ورم دموي haematoma لألعضاء اخلارجية مع تورم ملحوظ 
واإلحساس ببعض األلم في اجلزء األمامي من األعضاء التناسلية.  أحيانًا ترى سحجات خطية على 
 posterior وكذلك على العويكشة اخللفية minora والصغيرين labia majora الشفرين الكبيرين
fourchette. من غير املرجح على اإلطالق أن تسبب اإلصابة الفرشخية ضررًا لغشاء البكارة، وهذه 

اإلصابة تكون عادة غير متماثلة وعلى جانب واحد. 

االندماج الشفري labial fusion أمر شائع إلى حد ما والسبب فيه هو التهاب مزمن صغير في 
الشفرين. وقد يحدث نتيجة لالنتهاك اجلنسي، ولكنه ال يعتد به في تشخيص االنتهاك. وفي أغلب 
احلاالت، ال يعتبر العالج ضروريًا ولكن إذا كانت االلتصاقات كثيرة فعادة ما ينجح العالج بكرمي 







اإلستروجني estrogen cream. ومن النادر أن يحتاج االندماج الشفري إلى املعاجلة اجلراحية.

الرضح النافذ غير احلاد ملدخل املهبل يتسبب في منط مميز من اإلصابة؛ وترى الكدمات واالنهتاكات 
هذه  ومتتد   .٨ و   ٤ الساعة  عقارب  موضعي  بني  منطي  بشكل  البكارة  غشاء  على  السحجات  أو 
 fossa واحلفرة الزورقية لإلحليل ،posterior commissure اإلصابات عادة إلى الصوار اخللفي
اجلدار  إلى  ميتد  البكارة  غشاء  في  قطع  أي  البكارة.  غشاء  من  اخللفي  واجلــزء   ،navicularis

اخللفي للمهبل من األرجح أن يكون انهتاكًا ملتئمًا. القطوع اخلفيفة والتي توصف غالبًا بأنها ثلمات 
notches أو فلح (شق) cleft، قد تكون خلقية املنشأ، أو نتيجة إصابة أقل خطورة.

من األقل ترجيحًا أن تظهر على ضحايا االعتداء اجلنسي من اإلناث البالغات عالمات الرضوح احلادة 
أو األدلة على إصابات قدمية، وذلك باملقارنة بالفتيات قبل سن املراهقة. فأثناء البلوغ، تزداد األنسجة 
التناسلية في اإلناث سمكًا ورطوبة ومرونة نظرًا لتأثير اإلستروجني (انظر امللحق ٢) ولذلك تتمدد 
أثناء إيالج العضو الذكري. كما أن التمزقات التي تصيب غشاء البكارة ميكن أن تلتئم مكونة فلح 
(شق) cleft أو ثلمات notches جزئية. وسيكون من الصعب جدًا متييزها في وجود غشاء البكارة 
االستروجيني، املترهل، املخملي. وحتى اإلصابات الصغرى، مثل السحجات في العويكشة اخللفية 

فسوف تلتئم في احلال. 

رؤية  ميكن  مدخل الشرج. أحيانًا  في  االنهتاكات  مثل  كبرى  رضوح  على  عالمات  رؤية  ومن النادر 
إصابات صغرى وهي تشتمل بشكل منطي على حمامى شرجية anal erythema ، أو سحجات، أو 
تشققات. في الغالبية العظمى من احلاالت، ال توجد عالمات مرئية على الرضوح في منطقة الشرج. 

في القسم ٧-٨-١ (االستنتاجات التشخيصية) يوجد املزيد من التفسير حول االكتشافات التناسلية 
الشرجية وعالقتها بالتشخيص النهائي لالنتهاك اجلنسي لألطفال. 

٧-٤  العواقب الصحية
لقد مت توثيق كل من املشاكل البدنية والسيكولوجية املصاحبة لالنتهاك اجلنسي لألطفال توثيقًا جيدًا 

في املؤلفات العلمية (٣٨، ٦٦، ٧٨، ٧٩). وتتضمن العواقب الصحية البدنية ما يلي:
 ،irritable bowel syndrome املتهيج  القولون  متالزمة  (مثل  معوية  معدية  اضطرابات   -

عسر هضم dyspepsia بدون قرحة، ألم مزمن بالبطن)؛
- اضطرابات طبية نسائية (مثل: ألم مزمن باحلوض، عسر الطمث dysmenorrhea، عدم 

انتظام الطمث)؛
- اجلسدنة  somatization وهي تكرار الشكاوى اجلسدية التي تستمر لسنوات طويلة (يعزى 

ذلك إلى االهتمام املفرط باملراحل البدنية).

لقد سجلت األعراض السيكولوجية والسلوكية التالية لدى ضحايا االنتهاك اجلنسي من األطفال:
- أعراض االكتئاب؛

- القلق؛







- تدني احترام الذات والنفس؛
 post traumatic distress syndrome أعراض مصاحبة ملتالزمة الكرب التالي للرضح -
مثل استرجاع وتذكر التجربة، االمتناع/ الَنَمل numbing، فرط التيقظ hyperarousal؛

- زيادة أو عدم مالءمة السلوك اجلنسي؛ 
- فقدان الكفاءة االجتماعية؛

- االختالل املعرفي؛
- االهتمام اجلسم؛

- تعاطي مواد اإلدمان.

٧-٥  تقييم وفحص األطفال
٧-٥-١  اعتبارات عامة

مع أن ضحايا العنف اجلنسي من البالغني يعاملون في أغلب األحوال على أنهم حاالت طبية طارئة، 
إال أن األطفال يشدون انتباه العاملني في الرعاية الصحية من خالل طرق ومالبسات مختلفة (٤٠) 

وتشمل:
• عن طريق التبليغ عن إدعاء بتعرض الطفل لالنتهاك اجلنسي، وبناء على طلب من السلطات 

املكلفة بحماية الطفل أو الشرطة يتم إجراء الفحص.
• يتم إحضار الطفل من قبل أحد أفراد أسرته أو عن طريق إحالته من قبل أحد العاملني في 

الرعاية الصحية ألن هناك إدعاء قد مت تقدميه ولكن لم يتم التبليغ عنه للسلطات.
• من خالل حتديد املؤشرات السلوكية أو البدنية (من قبل من يرعى الطفل، أو العامل بالرعاية 

الصحية، أو املدرس مثًال)  والطلب باتخاذ املزيد من إجراءات التقييم للحالة. 

إن توقيت ومقدار الفحص البدني يعتمد على طبيعة الشكوى، وتوفر املوارد في املجتمع، واحلاجة إلى 
أدلة الطب الشرعي، وخبرة ومنط العاملني في الرعاية الصحية للطفل (٨٠). ينبغي أن تعتمد قرارات 
توقيت الفحص البدني على طول الفترة التي انقضت منذ آخر اتصال بني املتهم والطفل. وكقاعدة 

عامة:
• إذا كان آخر اتصال جنسي قد مر عليه أكثر من ٧٢ ساعة، وال تظهر أعراض على الطفل، فإن 

هناك حاجة إلجراء الفحص بأسرع ما ميكن ولكن ليس بصورة ملحة.
• إذا كان آخر اتصال جنسي لم مير عليه أكثر من ٧٢ ساعة، وكان هناك أعراض يشتكي منها 

الطفل (مثل األلم، أو النزف، أو اإلفرازات)، فيجب فحص الطفل فورًا. 

في حاالت اإلدعاء بالتعرض لالنتهاك اجلنسي، هناك وسيلتان مختلفتان جلمع املعلومات من الطفل 
(أو من يرعاه): (أ) عن طريق السوابق الطبية (ب) عن طريق املقابلة. إن الغرض من استعراض 
السوابق الطبية أو الصحية هو الكشف عن سبب إحضار الطفل للرعاية الصحية في هذا الوقت، 
وجمع املعلومات عن األعراض البدنية واالنفعالية لدى الطفل، كما أنها تساهم في تكوين انطباع حول  
التشخيص الطبي قبل الشروع في الفحص البدني. قد تتضمن السوابق الطبية معلومات حول اإلدعاء 
بالتعرض لالنتهاك اجلنسي ولكن ينحصر هذا حتى ذلك الوقت في ما يتعلق باملشاكل أو األعراض 







الصحية  التي تنجم عن االنتهاك، مثل النزف وقت التعرض لالعتداء، أو الشعور باإلمساك، أو األرق 
منذ ذلك الوقت. يجب أخذ السوابق الطبية عن طريق العامل الصحي.

الطبية  املعلومات  جمع  إلى  تسعى  فهي  الطبية،  السوابق  من  أبعد  هو  ما  املقابلة  مرحلة  تتخطى 
الوقت  ذلك  في  مبا  االعتداء،  تفاصيل  مثل:  املزعوم،  اجلنسي  باالنتهاك  مباشرة  املرتبطة  الشرعية 
واملكان، وتكرار االعتداء، ووصف املالبس، وما إلى ذلك. حتتاج املقابلة الطبية الشرعية مع األطفال 
إلى مهارات خاصة، وبقدر املستطاع يجب أن يجريها موظف مدرب (مثل: العامل في اجلهة املسؤولة 
عن حماية األطفال، أو ضابط الشرطة على أن يكون لديهما مهارات في إجراء املقابلة). في بعض 
املجتمعات، يكون العامل الصحي الذي يرعى الطفل هو أكثر األفراد املتاحني خبرة في إجراء املقابلة. 
الطبية  املقابلة  إلجراء  استدعاؤهم  يتم  الذين  الصحيني  للعاملني  اإلرشادات  يقدم   ٧-٥-٣ القسم 

الشرعية.

بغض النظر عن األشخاص املسؤولني عن تسجيل السوابق الطبية وإجراء املقابلة الطبية الشرعية، 
فإن هذين اجلانبني اخلاصني بتقييم حالة الطفل يجب إجراؤهما بشكل متناسق حتى ال يتأذى 

الطفل بسبب تكرار األسئلة دون داع وحتى ال تفقد املعلومات أو تتعرض للتحريف.

٧-٥-٢  القضايا املتعلقة باملوافقة ومراعاة السرية
في معظم املجتمعات، يتعني احلصول على موافقة الطفل أو من يرعاه على إجراء الفحص البدني، 
وجمع عينات أدلة الطب الشرعي. ولكن في بعض احلاالت، قد تكون املوافقة مصدرًا للمشاكل، السيما 
إذا كانت تتعارض مع الشواغل اآلنية للطفل أو من يرعاه بشأن إعطاء املوافقة. في احلاالت التي 
يرفض فيها الشخص الذي يرعى الطفل إعطاء موافقته على إجراء التقييم الطبي حتى بعد توضيح 
الضرورة منه، فقد يكون هناك حاجة الستدعاء سلطات حماية األطفال لتبطل حق رعاية الطفل من هذا 
الشخص وذلك لغرض تسهيل إجراء التقييم الطبي. في املواقع التي يتم احلصول فيها على املوافقة 
وقت الوصول إلى املرفق (مثل قسم الطوارئ في املستشفيات)، فإن من واجب العامل الصحي الذي 
يجري الفحص أن يضمن شرح كافة مراحل وإجراءات املوافقة على التقييم الطبي للطفل وملن يرعاه 

(انظر أيضًا القسم ٤-٢-٣ احلصول على املوافقة).

تتطلب قواعد املمارسة من جميع العاملني مراعاة واجباتهم القانونية واألخالقية مراعاة دقيقة فيما 
يتعلق باحلفاظ على سرية وخصوصية املرضى. ومن الضروري أن يدرك الطفل ووالداه أو األوصياء 
عليه أن على العاملني في الرعاية الصحية التزام قانوني في التبليغ عن احلالة والكشف عن املعلومات 
اخلاص   ٧-٨-٢ القسم  (انظر  موافقة  وجود  بدون  حتى  السلطات  إلى  املقابلة  من  عليها  املتحصل 

بالتبليغ عن االنتهاك  اجلنسي).

٧-٥-٣  املقابلة مع الطفل
عادة ما حتدد املراسم والبروتوكوالت املجتمعية كيفية إجراء املقابلة مع الطفل ومن يجريها. بعض 
تبعات  وجود  حالة  في  والسيما  املتدربني،  املهنيني  أحد  باملقابلة  يقوم  أن  تستدعي  القضائية  النظم 







الغرض  ولهذا  الصحيحة،  لإلجراءات  وفقًا  باحلالة  املرتبطة  املعلومات  جمع  لضمان  وذلك  قضائية، 
وفي  الطفل.  مع  املقابلة  إلجراء  استدعاؤها  ميكن  الشرعية  الطبية  املقابالت  إلجراء  فرق  خصصت 
مواقع أخرى، يكون العامل الصحي الذي يرعى الطفل هو املسؤول عن إجراء املقابلة وأخذ السوابق 
الطبية. في مثل هذه الظروف، تتيح املقابلة فرصة للممارس الصحي لتوطيد العالقة وبث الثقة لدى 

الطفل وذلك بجانب حصوله على شرح لالدعاءات. 

إن املقابلة مع الطفل ألغراض الطب الشرعي متثل مكونًا هامًا لتقييم حاالت اإلدعاء اخلاصة باالنتهاك 
اجلنسي لألطفال؛ فاملعلومات التي يتم احلصول عليها ستصبح جزءًا من العملية الطبية القانونية. 

تتطلب املقابلة الطبية الشرعية مع األطفال اإلملام مبعرفة واسعة بطيف كبير من املواضيع مثل مراحل 
املفاهيم،  وتكوين  اللغة  متضمنة  ومنوه،  الطفل  على  واملرتكزة  احلساسة  املقابلة  وطرق  اإلفصاح، 
والذاكرة، وقابلية اإليحاء (٨١). يجب على املمارسني الصحيني املعنيني بإدارة هذه املرحلة أن يلموا 
أيضًا بديناميات االنتهاك اجلنسي للطفل وعواقبه، والقدرة على توطيد العالقة مع األطفال واملراهقني، 

والقدرة على احلفاظ على املوضوعية في مرحلة التقييم (٨٢).

لقد مت حتديد األساليب واالستراتيجيات املفيدة إلجراء مقابالت مع األطفال في اإلطار ٨. وملزيد من 
 Poole and اإلرشادات حول املقابلة الطبية الشرعية مع األطفال، نرجو الرجوع إلى بوول والمب

Lamb (١٩٩٨)، والتفاصيل عن هذا املرجع مدونة في قائمة املراجع.

اإلطار ٨ 
إجراء املقابلة مع ضحايا االنتهاك اجلنسي من األطفال

قد يكتشف العاملون الصحيون املسؤولون عن تقصي ومقابلة األطفال في ادعاءات التعرض لالنتهاك اجلنسي أن من املفيد مراعاة ما 
يلي وأخذه في عني االعتبار:

• في التقرب من جميع األطفال يجب مراعاة احلساسية البالغة مع إدراك مقدار ضعفهم، وسهولة تأثرهم. 
• حاول إقامة مناخ وبيئة محايدة وحاول توطيد العالقة مع الطفل قبل الشروع في إجراء املقابلة.

• حاول حتديد مستوى منو الطفل من أجل فهم حدود فكره وتفاعالته املالئمة. من املهم إدراك أن صغار األطفال ليس لديهم سوى 
فهم محدود، أو ال يوجد لديهم فهم على اإلطالق باألرقام أو الزمن، وأنهم قد يستخدمون املصطلحات بطريقة مختلفة عن استخدام 

البالغني مما يجعل تفسير األسئلة واإلجابات عليها مسألة حساسة.
• عرف نفسك دائمًا بأنك شخص يقدم املساعدة.
• اسأل الطفل إذا كان يعرف ملاذا حضر لرؤيتك.

• أعد القواعد األساسية للمقابلة، متضمنة السماح للطفل بالقول بأنه ال يعرف، والسماح له بتصحيح وتصويب من يجري املقابلة، 
والتفرقة بني الصدق والكذب.

• اسأل الطفل أن يصف لك ما حدث له، أو مازال يحدث له، بكلماته الشخصية. 
 leading اإليعازية  األسئلة  استعمال  جتنب   .open-ended question اإلجابات  احملددة  غير  املفتوحة  باألسئلة  دائمًا  ابدأ   •
question، واستعمل األسئلة املباشرة فقط عند نفاذ األسئلة غير احملددة اإلجابات واألسئلة السردية احلرة. البرتوكول التنظيمي 

للمقابلة يحد من االنحياز من جانب من يجري املقابلة كما يحافظ على املوضوعية.
• عند التخطيط الستراتيجيات التحقيق، خذ باالعتبار األطفال اآلخرين (سواء من الفتية أو الفتيات) الذين قد يكون لهم اتصال 
باجلاني املزعوم. علي سبيل املثال، قد يكون هناك حاجة لفحص أخوة وأخوات الطفل الضحية. وخذ باالعتبار أيضًا إجراء مقابلة 

مع من يرعى الطفل، وذلك في غياب الطفل.







٧-٥-٤  تسجيل السوابق
إن الغرض من تسجيل السوابق history-taking هو احلصول على املعلومات الروتينية األساسية 
املرتبطة بالسوابق الطبية للطفل، إضافة إلى املعلومات حول أي أعراض طبية نشأت لديه أو نتجت 
عن االعتداء. وكما ذكر سلفًا، فإن تسجيل السوابق يختلف عن مقابلة الطفل اخلاصة بادعاء التعرض 

لالنتهاك اجلنسي. 

من األمثل، تسجيل السوابق من الشخص الذي يرعى الطفل أو الشخص املطلع على حالة الطفل، بدًال 
من تسجيلها من الطفل مباشرة؛ ولكن هذا قد ال يكون ممكنًا على الدوام. ولكن من املهم جمع أكبر 
قدر ممكن من املعلومات الطبية. األطفال األكبر سنًا والسيما املراهقون غالبًا ما يشعرون باخلجل 
واحلرج عند احلديث عن املواضيع ذات الطبيعة اجلنسية. إنها فكرة طيبة إذا سألتهم إن كانوا يرغبون 
أو ال يرغبون في تواجد أحد الوالدين أو أحد البالغني معهم؛ املراهقون مييلون إلى احلديث بحرية 

أكثر إذا كانوا مبفردهم.
يحتاج تسجيل السوابق من األطفال وبخاصة صغار األطفال إلى مهارات خاصة. وكما هو احلال عند 
إجراء املقابلة، يجب تكييف األسئلة حسب عمر وفهم الطفل. ومن األمثل أن يكون للعاملني الصحيني 

املنوطني بهذا الدور تدريب متخصص وخبرة ثابتة في هذا املجال. 
قد يكون من املجدي عند تسجيل السوابق من الطفل مباشرة الشروع في طرح عدد من األسئلة العامة 
التي ال تهدد الطفل، مثل «أنت في أي فصل دراسي باملدرسة؟ «وكم عدد األخوة واألخوات؟»، وذلك 
قبل توجيه األسئلة التي قد تسبب له الضيق والقلق. كن حريصًا أال تكون إيعازيًا أو موحيًا للطفل 
باإلجابات، وسِجل جميع املعلومات حرفيًا قدر املستطاع؛ أدخل املالحظات الدالة على التفاعل بني 

الطفل وأسرته وحالته االنفعالية. 
تعتبر املعلومات التالية أساسية بالنسبة للسوابق الطبية؛ وعند توجيهها للطفل ينبغي إعادة صياغة 
مكتوبة  وهي  للطفل  املقترحة  العبارات  بجانبها  مدون  التالية  األسئلة  الطفل،  يفهمها  حتى  العبارات 

باحلروف املائلة:

• آخر مرة حدث فيها االنتهاك املزعوم (قد ال يتمكن صغار األطفال من اإلجابة على هذا السؤال 
بدقة) وميكن إعادة طرح السؤال عليهم بهذه الطريقة: متى قلت أن هذا قد حدث؟

• أول مرة حدث فيها االنتهاك اجلنسي املزعوم. وميكن طرح السؤال كالتالي: متى كانت أول مرة 
تذكر فيها حدوث ذلك؟ 

• التهديدات التي مت توجيهها.
• طبيعة االعتداء اجلنسي، أي عن طريق الشرج أو املهبل أو الفم. أي جزء يف جسمك تقول أنه ملسك 
فيه أو آملك فيه؟ (قد ال يعرف الطفل اسم مكان اإليالج ولكنه قد يشير إليه. وهذا يستدعي فحص 

كل من األعضاء التناسلية والشرج في جميع احلاالت).
• هل الحظ الطفل أي إصابات أو اشتكى من األلم.

• حدوث ألم أو نزف أو جنيج في املهبل أو الشرج عقب احلادثة. هل حدث لك أي أمل يف مؤخرتك 
(استعمل  الحامم؟  أثناء وجودك يف  أو  أي دم يف رسوالك  التناسلية؟ هل الحظت  األعضاء  منطقة  أو يف 
املصطلحات املقبولة ثقافيًا أو الشائعة االستعمال لوصف األعضاء التناسلية وأجزاء اجلسم).

• أي صعوبة أو ألم أثناء التبرز أو اإلخراج. هل تشعر بأمل عند ذهابك للحامم؟
• أي سلس incontinence في البول أو البراز.







• أول دورة شهرية وتاريخ آخر دورة شهرية (للفتيات فقط).
• تفاصيل حول نشاط جنسي سابق (اشرح السبب في توجيه هذا السؤال). هل مارست الجنس 

مع أحد من قبل ألنك كنت ترغب يف ذلك؟
• تاريخ االغتسال أو االستحمام منذ آخر حادث اعتداء. 

٧-٥-٥  الفحص البدني
يجب أن يتم فحص األطفال املراهقني وتفسير االكتشافات التي يعثر عليها من قبل املوظفني الذين 

لديهم معرفة ومهارات متخصصة في مجال االنتهاك اجلنسي لألطفال (٤٠، ٧٥، ٨٠، ٨٣، ٨٤).

تأكد، قبل مواصلة الفحص، من احلصول على املوافقة من الطفل ومن يرعاه، أو من السلطات املعنية 
وفقًا ملا هو موصوف في الدالئل اإلرشادية. إذا رفض الطفل الفحص، فمن املالئم التحري عن أسباب 
هذا الرفض. من املمكن التعاطي مع بعض مصادر خوف وقلق الطفل (مثل اخلوف من احلقن واإلبر) 
أو مصادر شعوره بعدم االرتياح (مثل جنس العامل الصحي الذي يفحصه). يجب مراعاة فحص 
الطفل الصغير وهو في حجر أمه أو وهو مستلق بجانبها على الكنبة (أو بجانب من يرعاه). إذا استمر 
الطفل في رفضه، فقد تكون هناك حاجة لتأجيل الفحص أو التخلي عنه. ال جتبر الطفل على اخلضوع 
للفحص والسيما إذا لم يكن هناك تبليغ عن أعراض أو إصابات، ألن االكتشافات ستكون محدودة، 
كما أن هذا اإلجبار قد يعتبر اعتداء آخر على الطفل. يراعى عدم استعمال املهدئات أو التخدير الكلي 
إال إذا رفض الطفل الفحص وكانت حالته تتطلب الرعاية الطبية، مثل النزف أو وجود جسم غريب. إذا 
كان معروفًا أن االنتهاك اجلنسي مت حتت تأثير املخدرات، فيجب إخبار الطفل أنه سيأخذ مهدئًا وقد 
ينام بسببه، وهذا قد يشبه نفس الشعور الذي شعر به سابقًا. طمئن الطفل حول ما سيجري أثناء وقت 
التهدئة وأنه سيطلع على ما يتم اكتشافه. يجب أن يراعي العاملون الصحيون بعض قواعد السلوك 

العامة البسيطة والتي ستتيح لهم إجراء الفحص بسهولة وراحة، وهذه القواعد بالتحديد هي:
تأثره  وسرعة  الطفل  مبشاعر  وحساسًا  عطوفًا  كن  املريض.  وسرية  خصوصية  دائمًا  راع   •
على  موافقته  سحب  أو  االرتياح  عدم  الطفل  على  بدا  إذا  الفحص  وأوقف  باحلرج،  وشعوره 

االستمرار في الفحص.
• جهز الطفل للفحص عن طريق شرح خطوات الفحص واعرض عليه باستمرار األدوات التي 
ستستخدم وقد تبني أن هذا السلوك يقلل من شعور الطفل باخلوف والقلق. شجع الطفل على 

طرح األسئلة عن الفحص.
• إذا لم يكن الطفل كبيرًا مبا فيه الكفاية، فمن املناسب سؤال الطفل عن من يراه مناسبًا ليساعده 
ويتواجد معه في الغرفة أثناء الفحص. بعض كبار األطفال قد يختارون شخصًا بالغًا يثقون 

فيه للتواجد معهم.

(الفحص   ٤-٤ القسم  في  للبالغني  احملددة  لإلجراءات  وفقًا  لألطفال  البدني  الفحص  إجراء  ميكن 
البدني)، ويجب أن يتضمن الفحص من الرأس حتى أخمص القدمني إضافة إلى فحص دقيق ملنطقة 
األعضاء التناسلية والشرج. وعند إجراء الفحص من الرأس حتى أخمص القدمني في األطفال فمن 

اجلدير مراعاة النقاط التالية:







• سجل طول ووزن الطفل (فاالنتهاك اجلنسي قد يصاحبه نوع من اإلهمال)؛
• الحظ وجود أي كدمات أو حروق أو ندبات أو طفح على اجللد. اوصف بدقة حجم وموضع ومنط 

ولون أي من هذه اإلصابات؛
• في الفم والبلعوم، الحظ وجود حبرات petechiae على احلنك palate أو اجلزء اخللفي من 

البلعوم، وابحث عن أي متزق في اللجام frenulum؛
• الحظ وجود أي عالمة تدل على استخدام العنف أو التقييد، والسيما حول العنق واألطراف؛

 (٢ احمللق  (انظر   (Tanner (تانر  تقسيم  ملراحل  وفقًا  للطفل  اجلنسي  النمو  عالمات  سجل   •
وافحص الثديني لوجود عالمات على تعرضهما لإلصابة.

وضعية  في  الظهر  على  االستلقاء  تسألهن  أن  املفيد  من  الفتيات،  في  التناسلية  األعضاء  لفحص 
الضفدع (أي االستلقاء على الظهر مع إدارة مفصل الورك للخارج وثنيه ومباعدته)، وميكن الفحص 
في وضعية التجبية knee-chest position إذا كان ذلك مريحًا للطفل. من الضروري وجود مصدر 
ضوئي قوي؛ و يتيح منظار األذن auroscope مصدرًا قويًا للضوء كما يساعد على تكبير املنظر. 
ميكن أيضًا استعمال منظار املهبل colposcope؛ ولكن بالرغم من فائدته في تسجيل بعض أنواع 
اإلصابات أو التشوهات التشريحية، إال أنه باهظ الثمن وال يظهر عادة أي اكتشافات طبية إضافية. 

األعضاء التناسلية التي تفحص في البنات هي:
- جبل العانة mons pubis؛

- الشفران الكبيران labia majora  والشفران الصغيران labia minora؛
- البظر clitoris؛

- اإلحليل urethra؛
- الدهليز املهبلي vaginal vestibule؛

- غشاء البكارة hymen؛
- احلفرة الزورقية لإلحليل fossa navicularis؛
 .posterior fourchette العويكشة اخللفية -

ذلك  يكن  لم  وإذا  بسهولة.  به  احمليطة  واألعضاء  البكارة  غشاء  حتديد  ميكن  احلــاالت،  أغلب  في 
ممكنًا، فإن الطرق التالية ستساعد على إظهار غشاء البكارة واألعضاء احمليطة به لفحص عالمات 

اإلصابة:
- باعد بني الشفرين بحركة جانبية رقيقة أو بشدهما إلى األمام (أي بجذب الشفرين برقة ناحية 

من يقوم بالفحص)؛
- بعد حتذير الطفلة أوًال، اسكب برقة كمية قليلة من املاء الدافئ على األعضاء التناسلية؛ هذا 

سيجعل األعضاء واألنسجة غير متالصقة ويصبح من السهل فحصها؛
- اطلب من الطفلة أن حتزق.

صف موضع أي إصابة موجودة بهذه املنطقة مسترشدًا مبوضع عقارب الساعة، مع مراعاة املنطقة 
الواقعة بني عقربي الساعة ٤ و ٨، حيث أنها أكثر املناطق احملتمل تعرضها لإلصابة أثناء اإليالج.







إن أكثر فحوص األطفال املراهقني هي فحوص غير غزوية  non-invasive ويجب أال تسبب أملًا. 
ليس هناك حاجة الستخدام املناظير أو املناظير الشرجية أو الفحص باإلصبع أو الفحص باليدين 
في األطفال الذين تعرضوا لالنتهاك اجلنسي ما لم يكن هناك دواع طبية. إذا لزم استخدام املنظار 

فيجب مراعاة ضرورة تهدئة أو تخدير املريض.

في األوالد، يجب أن يتضمن فحص األعضاء التناسلية، فحص األعضاء واألنسجة التالية، وفحص 
وجود عالمات على اإلصابة (مثل الكدمات، واالنهتاكات، والنزف، والنجيج):

- حشفة القضيب the glans واللجام frenulum؛
- القضيب shaft؛

- الصفن scrotum؛
- اخلصيتان testicles  و كيسة البربخ epididymis؛

- الناحية األربية inguinal region؛
perineum.العجان -

لفحص منطقة الشرج (لدى األطفال من الذكور واإلناث)، ضع الطفل على أحد جانبيه ثم اجذب برقة 
ملباعدة األليتني. أثناء خطوات الفحص الشرجي يجب أيضًا تفحص التركيبات واألعضاء التالية مع 

البحث اخلاص عن عالمات اإلصابة (مثل الكدمات، والشقوق، واالنهتاكات، والنزف، والنجيج):
- أنسجة حتار الشرج anal verge tissues؛  
- قناة الشرج واملستقيم ano-rectal canal؛  

- املنطقة احمليطة بالشرج perianal region؛   
  .gluteal cleft الفلح األلوي -

راع عدم إجراء الفحص الشرجي باإلصبع ما لم يكن هناك أحد الدواعي الطبية؛ حيث أن الفحص 
الغزوي قد يشبه عملية االنتهاك.

٧-٦  جمع العينات الطبية والطبية الشرعية
على  أيضًا  تنطبق  البالغني  في  الشرعية  والطبية  الطبية  العينات  جمع  عن  املذكورة  التعليقات  إن 
األطفال، ويجب الرجوع إلى القسم املالئم في هذه الدالئل اإلرشادية لالطالع على املعلومات حول 
هذه املواضيع (انظرالقسم ٤-٦ االختبارات التشخيصية، وجمع العينات، والقضايا الطبية الشرعية، 

والقسم ٥-٢ طرق جمع العينات الطبية الشرعية)

٧-٧ املعاجلة
٧-٧-١ األطفال والعداوى املنقولة جنسيًا

تختلف وبائية وتشخيص وطرق انتقال العداوى املنقولة جنسيًا لدى األطفال عنها لدى البالغني؛ ولذا 
يتطلب األمر إجراء اختبارات تشخيصية مالئمة لعمر األطفال ومن ثم وصف العالج لهم (٨٠، ٨٣، 







.(٨٥ – ٨٧
هناك عدة طرق ميكن عن طريقها انتقال العدوى باألمراض املنقولة جنسيًا إلى األطفال والبالغني، 

وتشتمل هذه الطرق على:
- العدوى داخل الرحم (االنتقال العمودي للعدوى من األم إلى الطفل) (مثل: العدوى بفيروس 

اإليدز، والزهري)؛
- اكتساب العدوى خالل الفترة احمليطة بالوالدة عن طريق اإلفرازات العنقية (من عنق الرحم) 
 human papilloma وفيروس الورم احلليمي البشري ،chlamydia مثل: السيالن، واملتدثرة)

virus، وفيروس الهربس herpes simplex virus)؛

- املخالطة املباشرة مع اإلفرازات املعدية نتيجة لالنتهاك اجلنسي، أو االتصال اجلنسي املبني 
على موافقة الطرفني (كما لدى املراهقني)، أو االتصال غير اجلنسي أو انتقال العدوى عن طريق 

استخدام أدوات معدية  (هو أمر نادر للغاية).

االختبارات اخلاصة بالكشف عن العداوى املنقولة جنسيًا
من األفضل اتخاذ القرار حول إجراء أو عدم إجراء اختبارات التحري عن العداوى املنقولة جنسيًا 
لدى األطفال الذين تعرضوا لالنتهاك اجلنسي وفقًا لكل حالة على حدة. يوصى بشدة بإجراء اختبارات 

التحري عن األمراض املنقولة جنسيًا في األوضاع التالية (٥٩، ٨٦):
 vaginal إذا ظهرت على الطفل عالمات وأعراض العداوى املنقولة جنسيًا (مثل النجيج املهبلي -

discharge، أو القرح التناسلية)؛

- إذا عرف أن اجلاني املدعى عليه مصاب بأمراض منقولة جنسيًا أو معرض خلطر اإلصابة 
بها؛

- إذا كانت األمراض املنقولة جنسيًا عالية االنتشار في املجتمع؛
- إذا كان أحد اإلخوة أو األخوات أو أحد أفراد األسرة مصابًا باألمراض املنقولة جنسيًا، أو 

ظهرت عليه عالمات أو أعراض اإلصابة بها؛
- إذا طلب املريض أو والداه إجراء االختبارات.

يقدم اجلدول ١٥ معلومات إضافية حول التحري عن أمراض منتقاة من األمراض املنقولة جنسيًا.
عند تقييم الطفل واحلاجة إلى التحري عن األمراض املنقولة جنسيًا، من املهم األخذ في االعتبار 
إذا كان االنتهاك اجلنسي قد وقع حديثًا. أن املزارع املتعلقة بهذه األمراض تكون عادة سلبية ما 
لم يكن الطفل مصابًا من قبل بأحد األمراض املنقولة جنسيًا. من الضروري إجراء زيارة متابعة 
بعد أسبوع من آخر تعرض لالنتهاك اجلنسي وذلك بغية إعادة الفحص البدني وجمع العينات 

املالئمة الختبارات التحري عن األمراض املنقولة جنسيًا.

إذا اعتبر أن اختبارات العداوى املنقولة جنسيًا مالئمة، فيجب القيام مبا يلي كجزء من الفحوص 
املبدئية وفحوص املتابعة (٥٩):

 ،  C. trachomatis احلثرية  واملتدثرة   ،  N. gonorrhoeae البنية  النيسرية  استزراع   •
باستعمال نظم االستزراع.

 .T.vaginalis الفحص املجهري الرطب لعينة من مسحة املهبل بحثًا عن املشعرة املهبلية •







• الفحص املجهري بالساحة املظلمة أو اختبار الضد املتألق املباشر لعينة أو عينات من القرح أو 
اِحَبة T.pallidum؛ وإذا كان األمر ممكنًا فيجرى استزراع  ِة الَشّ احلويصالت بحثًا عن اللَّولَِبَيّ

.herpes simplex virus األنسجة بحثًا عن فيروس الهربس البسيط
• جمع عينة مصلية serum sample للتحليل في حال كانت اختبارات املتابعة إيجابية، أو إذا 
مر على آخر حادثة لالنتهاك اجلنسي أكثر من ١٢ أسبوعًا قبل إجراء الفحص املبدئي، والتحليل 

الفوري للكشف عن أضداد antibody للعوامل املنقولة جنسيًا. 

بالنسبة لألطفال في العمر السابق للبلوغ، ال يوصى بإجراء املسحات اخلاصة بالعداوى املنقولة جنسيًا 
إال إذا كان هناك أعراض مرضية (مثل اإلفرازات املهبلية أو األلم). يجب أخذ املسحات التناسلية 
لألطفال في مقتبل البلوغ من مدخل املهبل أو القناة املهبلية؛ ال تطلب العينات من عنق  الرحم إال من 
البالغات (أي الالتي وصلن إلى مرحلة تانر الثانية في البلوغ Tanner stage II أو ما بعدها)، ألن 

املراهقات قد يصنب بعدواى عدمية األعراض. 

معاجلة العداوى املنقولة جنسيًا
اجلنسي  لالنتهاك  تعرضوا  الذين  لألطفال   Presumptive treatment الظني  بالعالج  يوصى  ال 

لألسباب التالية (٥٩):

أ) انخفاض اخلطر املقدر لإلصابة بالعداوى املنقولة جنسيًا أثناء االنتهاك اجلنسي؛
ب) الفتيات قبل سن البلوغ أقل عرضة خلطر العدوى املتصاعدة باملقارنة باملراهقات أو البالغات؛

إن األطفال واملراهقني الذين كانت نتائج اختبارات العداوى املنقولة جنسيًا لديهم إيجابية يجب أن 
يعاجلوا حسب ما هو مبني في اجلدول ١٦. إن احلوامل من املراهقات يجب أن يعاجلن وفقًا ملا هو 

مبني في اجلدول ١٢ (انظر القسم ٦-٣ العداوى املنقولة جنسيًا).







األمراض املنقولة جنسيًا
chlamydia املَُتَدِثَّرة

Gonorrhoea السيالن

االلتهاب الكبدي الوبائي البائي
  Hepatitis B

HIV فيروس اإليدز

فيروس الورم احلليمي البشري 
human papilloma

virus

البسيط  الــهــربــس  ــروس  ــي ف
(النوع األول، والنوع الثاني)

HSV type I and II

shyphilis الزهري

داء املشعرات 
trichomoniasis

املالحظات والتعليقات
ميكن اإلصابة باملتدثرة في الفترة احمليطة بالوالدة، ولكن إذا مت تشخيصها في السنة الثانية من العمر فاألرجح 

أنها انتقلت جنسيًا.
اختبار تضخيم األحماض األمينية Nucleic acid amplification ويتم بطريقتني منفصلتني تستهدفان أجزاء 
مختلفة من املجني genome  ويجب استخدامهما  وتكرارهما حسب الضرورة وفقًا ملتطلبات النظام القضائي. إذا 

.enzyme immuno assay لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب استخدام اختبار املقايسة املناعية اإلنزميية
ميكن إعزاء العدوى بالسيالن فيما بعد الفترة احمليطة بالوالدة إلى االنتهاك اجلنسي.

من النادر أن تكون مزرعة السيالن إيجابية في األطفال قبل عمر البلوغ بدون ظهور عالمات أو أعراض االلتهاب 
املهبلي.

تعتبر املزرعة عن طريق التلقيح املباشر هي املعيار املثالي للتشخيص وذلك إذا متت حتت ظروف مثلى.
يجب إجراء االختبار إذا كان اجلاني له أكثر من شريك جنسي، أو إذا كان يعاقر املخدرات عن طريق احلقن، أو 

إذا كان اجلاني رجًال ويعرف عنه انخراطه في ممارسة اجلنس مع الرجال.
يجب استكمال االختبارات السيرولوجية إذا لم يسبق للطفل تلقي لقاح االلتهاب الكبدي الوبائي البائي.

سجلت حاالت عن انتقال اإليدز والعدوى بفيروسه عن طريق االنتهاك اجلنسي لألطفال.
يجب التحري عن العدوى بفيروس اإليدز جلميع ضحايا االنتهاك اجلنسي في املناطق عالية االنتشار.

يجب إجراء التحري عند الشهور ٣ و ٦ و ١٢ التالية لالنتهاك.
التعرض لهذا الفيروس في الفترة احمليطة بالوالدة أمر شائع.

تبني أن كثيرًا من حاالت الثؤلول التناسلي genital wart تنتقل جنسيًا.
االنتقال غير اجلنسي مت افتراضه.

مازال هناك العديد من األسئلة غير املجاب عنها تتعلق بوبائيات فيروس الورم احلليمي البشري في األطفال، وبالرغم 
من أن االنتهاك اجلنسي يعتبر سببًا محتمًال في انتقال العدوى لكن يوصى بتوخي احلذر أثناء التحقيق.

يتم الكشف عنه عن طريق الشكل املورفوجلي اخللوي أو بالكشف املباشر لدنا DNA الفيروس احلليمي البشري
تعتبر العدوى بالنوع األول شائعة عامليًا وتنتقل عن طريق االتصال اجلسدي الوثيق مثل التقبيل. وهو يسبب تقرحات 

على الفم والشفتني. ونادرًا ما يسبب النوع األول العداوى التناسلية.
ينتقل النوع الثاني أساسًا عن طريق االتصال اجلنسي مع شخص مصاب يقوم بنقل الفيروس. يحدث االنتقال 
العمودي (أي من األم للوليد) إذا متت الوالدة في نفس وقت وجود التقرحات على السبيل التناسلي لألم. التشخيص 
املختبري املعياري يتم عن طريق تلقيح اخلاليا في مزرعة أنسجة بها إفرازات معدية. التشخيص السريري ال يكفي 

وحده.
يعتبر إثباتًا على االنتهاك اجلنسي ما لم يظهر أنه قد اكتسب خلقيًا أثناء احلمل.

يتم التشخيص عن طريق الفحص املجهري بالساحة املظلمة dark field من قرحة chancre primary أولية أو 
آفة ثانوية أو باالختبارات السيرولوجية للمصل.

نادرًا ما يصيب البنات قبل سن البلوغ.
بالنسبة للبالغني واملراهقني فإنه يكاد ينتقل عن طريق اجلنس فقط.

يتم التشخيص بالفحص املجهري واملزرعة.

اجلدول ١٥  األطفال والعدواى املنقولة جنسيًا: معلومات تشخيصية







اجلدول ١٦ نظم معاجلة العداوى املنقولة جنسيًا لدى األطفال واملراهقنيأ، املوصي بها من قبل منظمة الصحة العاملية 
العدوى املنقولة جنسيًا

داء السيالن
Gonorrhoea

املَُتَدِثَّرة
Chlamydia

رات والتهابات املهبل  داُء املَُشَعّ
اجلرثومية

 Trichomoniasis and

bacterial vaginosis

الزهري
Syphilis

طرق اإلعطاء واجلرعة
١٢٥ ميلي غرام جرعة واحدة باحلقن في العضل

٤٠٠ ميلي غرام جرعة واحدة بالفم 
أما األطفال دون عمر ١٢ سنة فيعطون ٨ ميلي غرام /كيلوغرام 

من وزن اجلسم جرعة واحدة بالفم
وزن  كان  إذا  أيام   ٧ ملدة  يوميًا  مرتني  بالفم  غرام  ميلي   ١٠٠
اجلسم يساوي أو يزيد عن ٤٥ كيلو غرام، أو ٢٫٢ ميلي غرام 
/كيلوغرام من وزن اجلسم بالفم مرتان في اليوم ملدة ٧ أيام إذا 

كان الوزن أقل من ٤٥ كيلو غرام
غرام واحد بالفم جرعة واحدة

غرامان بالفم جرعة واحدة
أو غرام واحد بالفم كل ١٢ ساعة ملدة يوم واحد

٢٫٤ مليون وحدة دولية جرعة واحدة بالعضل

٥٠٠ ميلي غرام بالفم يوميًا ملدة ١٤ يومًا

األدوية
  Certriaxone  سيفرياكسون

أو 
 Cefixime  سيفيكسيم

ُدوكسي ِسيكِلنيب 
Doxycyclineb

أو 
أزيثروميسني

Azithromycin

Metronidazole ِمترونيدازول

ج
G ِبنسلُني البنزاتِني

Benzathine penicillin G

أو
  Tetracycline  تتراسيكلنيب، د 

أ- النظم التالية متيل ألن تكون دالئل إرشادية فقط وال تشمل كل النظم العالجية املتوفرة للعداوى املنقولة جنسيًا. يجب اتباع النظم والبروتوكوالت 
احمللية كلما كان ذلك مالئمًا.

ب- مينع استعمالها أثناء احلمل (يجب عالج احلوامل املراهقات وفقًا للنظم املذكورة في اجلدول ١٠).
ج- إن لم تكن هناك حساسية دوائية للبنسلني.

د- إذا كان هناك حساسية دوائية للبنسلني.
املصدر: منقول من املرجع (٨٨)







٧-٧-٢  العدوى بفيروس اإليدز والوقاية التالية للتعرض
لإلصابة  للتعرض  التالية  الوقاية  وسالمة  جناعة  حول  املعطيات  فإن  البالغني،  لدى  احلال  هو  كما 
بالعدوى بفيروس اإليدز في األطفال مازالت غير حاسمة. ومع هذا فإن القاعدة اإلرشادية املعمول بها 
هي أنه يجب الشروع في التوقي من العدوى بالنسبة للطفل خالل ٧٢ ساعة من تعرضه لالعتداء إذا: 
أ) كان اجلاني أو اجلناة معرضني خلطورة عالية لإلصابة بالعدوى بفيروس اإليدز، ب) وإذا كان هناك 
التزام كامل بالنظام العالجي. وقبل وصف عالج الوقاية التالية للتعرض لإلصابة بالعدوى بفيروس 

اإليدز يجب استشارة أحد املختصني في عدوى األطفال بفيروس اإليدز إذا كان ذلك متاحًا. 

٧-٧-٣  اختبارات احلمل والتدبير العالجي له
التوصيات  متامًا  متاثل  للبالغات  املوصوفة  التوصيات  فإن  عالجيًا،  وتدبيره  احلمل  ملنع  بالنسبة 

للمراهقات (انظر القسم ٦-٢ الوقاية من احلمل والتدبير العالجي له)

٧– ٨  رعاية املتابعة
٧- ٨- ١  االستنتاجات التشخيصية

من احملتمل التوصل إلى بعض االستنتاجات فيما يتعلق باالنتهاك اجلنسي من خالل املالحظات التي 
سجلت أثناء تقييم حالة املريض؛ والنقاط الرئيسية ذات االهتمام في هذا الشأن هي:

- السوابق؛
- املؤشرات السلوكية والبدنية (إذا وجدت)؛

- األعراض؛
- اإلصابات احلادة؛

- العداوى املنقولة جنسيًا؛
- أدلة الطب الشرعي.

ميكن تعزيز هذه املرحلة كثيرًا عن طريق استعمال نظام تصنيف ملجال املعلومات البدنية واملختبرية 
يوضح  األطفال.  لدى  اجلنسي  لالنتهاك  التعرض  ادعاء  حلاالت  بالنسبة  جمعها  مت  التي  والسوابق 
اجلدول ١٧ االستفادة من أحد هذه النظم التي أعدها آدامز Adams (٩٠)، والتي يستخدم فيها 
كل من اكتشافات الفحص البدني واملعطيات األخرى (مثل: تصريحات الطفل، والتغيرات السلوكية، 
واالكتشافات املختبرية) وذلك بغية التوصل إلى تقييم إجمالي إلمكانية التعرض لالنتهاك اجلنسي وما 

شابه ذلك. 
في بعض احلاالت، تؤكد االكتشافات البدنية وحدها على حدوث االنتهاك؛ مثل: وجود رضوح اإليالج 
في غشاء البكارة بدون تفسير. وفي حاالت أخرى، تكون االكتشافات الطبية الشرعية وحدها كافية 
للوصول إلى التشخيص مثل وجود املني على جسم الطفل. وفي حاالت أخرى، ميكن التوصل إلى 
تشخيص التعرض لالنتهاك بالرغم من عدم وجود اكتشافات بدنية (مثل وجود االكتشافات السلبية أو 

غير النوعية) وذلك بناء على تصريحات الطفل أو تصريحات الشهود.







٧-٨-٢  التبليغ عن االنتهاك
لكل مجتمع قانونه اخلاص الذي ينظم كيفية التبليغ عن شبهة التعرض لالنتهاك اجلنسي لألطفال 
وملن يتم هذا التبليغ. وأغلب املجتمعات لديها أيضًا آلية للموظفني املعنيني باألطفال خاصة بالتبليغ 
اإلجباري، وبالنسبة لكثير من النظم القضائية يعتبر الفشل في التبليغ عن االنتهاك اجلنسي لألطفال 
جرمية. ويترك القانون املعني بالتبليغ القرار النهائي حول حدوث أو عدم حدوث االنتهاك للمحققني 

وليس ملقدمي البالغ (٩١).
من املهم أن يلَمّ العاملون الصحيون بالقوانني املعنية بنظم التبليغ عن االنتهاك اجلنسي لألطفال وفقًا 
األحوال  هذه  وفي  املجتمعات،  جميع  في  موجودة  غير  التشريعات  هذه  مناطقهم.  في  مطبق  هو  ملا 
سيقرر املهنيون الصحيون أفضل اجتاهات العمل فاعلية التي يختارونها حملاولة حماية الطفل من 

التعرض ملزيد من االنتهاكات.

اجلدول ١٧ تصنيف االكتشافات البدنية واملعطيات األخرى؛ أداة تشخيصية في حاالت االنتهاك اجلنسي لألطفال
االستنتاج التشخيصي

انتهاك أو عنف جنسي مؤكد

ترجيح حدوث االنتهاك 

احتمال حدوث االنتهاك 

حدوث  على  مؤشر  يوجد  ال 
االنتهاك

البينات
العثور على النطفة أو السائل املنوي في، أو على، جسم الطفل.

احلمل.
.Neisseria gonorrhoeae إيجابية املزرعة للنيسرية البنية

الدليل على اإلصابة بالزهري أو العدوى بفيروس اإليدز (غيرانتقال العدوى في الفترة احمليطة بالوالدة أو االنتقال 
عن طريق نقل منتجات الدم أو اإلبر امللوثة).

أدلة واضحة على استخدام القوة النافذة غير احلادة أو وجود رضوح اإليالج في منطقة غشاء البكارة (بدون 
وجود سوابق).

وجود شريط فيديو أو صور فوتوغرافية أو شهود تؤكد على حدوث االعتداء.
.Chlamydia trachomatis املزرعة إيجابية للمتدثرة احلثرية

املزرعة إيجابية لفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني.
العدوى بداء املشعرات trichomoniasis (مع عدم حدوث العدوى في الفترة احمليطة بالوالدة).

استمرار الطفل في إعطاء وصف تلقائي واضح ومفسر وثابت عن االنتهاك سواء مع العثور أو عدم العثور على 
أي اكتشافات بدنية غريبة.

اكتشافات بدنية طبيعية أو غير محددة مع تغيرات واضحة في السلوك، السيما السلوكيات اجلنسية.
فيروس الهربس البسيط من النوع األول.

ورم لقمي مؤنف condyloma acuminatum بينما باقي الفحص كان طبيعيًا.
أدلى الطفل بتصريح ولكنه لم يكن مفسرًا بدرجة كافية.

ال يوجد سوابق، ال يوجد تغيرات سلوكية، ال يوجد شهود على االنتهاك، فحص طبيعي.
اكتشافات غير محددة كما في السابق.

عالمات بدنية واضحة على اإلصابة تتوافق مع سابقة حدوث إصابة غير مقصودة وميكن تصديقها.

املصدر: املرجع (٩٠)







٧-٨-٣  معاجلة املتابعة
إلجراء  داع  هناك  يكون  ال  لألطفال،  اجلنسي  االنتهاك  حدوث  على  البدنية  االكتشافات  لندرة  نظرًا 
على  عثر  إذا  ولكن  املبدئي.  التقييم  في  اكتشافات  أي  على  يعثر  لم  إذا  وبخاصة  املتابعة  فحوص 
اكتشافات في الفحص املبدئي، فيجب اإلعداد جلدول مواعيد فحوص املتابعة. يعتمد توقيت فحوص 
الصحية  الرعاية  في  العاملون  وُينَصح  معاجلتها،  يتم  التي  واحلاالت  اإلصابة  طبيعة  على  املتابعة 
في  األخذ  مع  األولية،  الزيارة  بعد  املتابعة  فحص  موعد  حتديد  في  احلكم  في  مهاراتهم  باستعمال 

االعتبار أن اإلصابات في منطقة األعضاء التناسلية تلتئم سريعًا لدى األطفال. 
احلاالت التالية تستدعي ذكرًا خاصًا:

• إذا كان التعرض األولي لالنتهاك اجلنسي قد وقع حديثًا وقت إجراء الفحص األولي، فيمكن 
أن يجرى فحص املتابعة بعد مرور أسبوع وذلك إلجراء االختبارات اخلاصة بالعداوى املنقولة 

جنسيًا.
الوبائي  الكبدي  وااللتهاب  اإليدز،  بفيروس  اخلاصة  الدم  اختبارات  إجراء  يتم  لم  أو  مت  إذا   •
البائي، والزهري في أول زيارة، فيمكن طلب إعادتها عند األسبوع الثاني عشر، وتعاد مرة 

أخرى عند الشهر السادس.

في بعض احلاالت، ميكن النظر إلى فحص املتابعة على أنه أحد تدابير املتابعة السيكولوجية التي 
تضمن إحالة الطفل لالستشارة املالئمة وتوفر الدعم املناسب للطفل واألسرة. بعض املراكز تستفيد 

من مواعيد املتابعة وتتخذها فرصة للتثقيف بسبل السالمة والوقاية لألطفال وألسرهم.

٧-٨-٤  التوعية والدعم االجتماعي
مع أن التقييم املبدئي قد ال يظهر أي مشاكل سيكولوجية فورية، إال أنه من املهم إجراء تقييم آخر 
خدمات  تقدمي  مراعاة  يجب  املالئمة.  املعاجلة  ومعاجلتها  تنشأ  قد  مشكلة  ألي  التصدي  من  للتأكد 
املجتمعية  واملجموعات  املدارس  من  املقدمة  املماثلة  اخلدمات  مع  وباالرتباط  منسق،  بنمط  التوعية 
األخرى. ويجب أيضًا توفير الدعم أو التوعية ملن يرعى األطفال. وقد يستدعي األمر القيام بهذا بالرغم 

من أن تقييم الطفل نفسه قد يشير إلى عدم حاجته للمعاجلة. وبصفة عامة يالحظ التالي:

• إن املعاجلة السلوكية املعرفية اخلاصة باالنتهاك هي أكثر أمناط املعاجلة فعالية بالنسبة لتفاعالت 
الكرب التالي للرضح. 

• إن معاجلة األطفال في مجموعة Group therapy ليست بالضرورة هي األكثر فعالية باملقارنة 
باملعاجلة الفردية.

• إن كثير من األطفال الذين تعرضوا لالنتهاك اجلنسي قد يكون لديهم حاالت مرضية مصاحبة 
تستدعي املعاجلة النوعية.

• صغار األطفال قد ال يفهمون مقتضيات االنتهاك ولذلك يبدو أنهم أقل إنزعاجًا باملقارنة بكبار 
األطفال.

• إن وجود األم الواثقة في طفلها والداعمة له أو وجود من يرعى الطفل وال يعرضه لألذى أمر له 
دور محوري في املآل الطيب للحالة.











٨  التوثيق والتبليغ

٨-١  التوثيق
على العاملني الصحيني التزام مهني بتسجيل تفاصيل أي مشاورات جتري مع املريضة. يجب أن 
تعكس املالحظات املدونة ما قيل (من قبل املريضة، بنفس كلماتها) وما شوهد وما مت عمله (من قبل 
العامل الصحي). في حاالت االدعاء بالتعرض لالعتداء اجلنسي، تصبح املالحظات الدقيقة والكاملة 

املأخوذة أثناء الفحص مهمة للغاية لألسباب التالية:
• نظرًا ألن السجالت الطبية ميكن استخدامها في احملكمة كدليل، فإن توثيق عواقب االعتداء 
اجلنسي يساعد احملكمة في اتخاذ قرارها كما يعطي معلومات حول العنف اجلنسي السابق 

واحلالي. 
• إن توثيق تعرض املريضة لالعتداء اجلنسي ينبه مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين الذين سيرعون 
املريضة الحقًا إلى هذه احلقيقة مما يساعدهم في تقدمي رعاية املتابعة املالئمة لها واملتعاطفة 

معها. 
• ميكن للتوثيق أن يقدم للمديرين ومتخذي القرارات تقديرات عن معدالت وقوع وانتشار العنف 
أيضًا  (انظر  املوارد  بتوزيع  اخلاصة  القرارات  توجيه  في  استخدامها  ميكن  والتي  اجلنسي 

القسم ٨-١-٣ املسوحات الوبائية). 

اخلالصة
يجب توثيق جميع املشاورات التي جترى مع املرضى إما على شكل مالحظات مكتوبة باليد، أو رسوم بيانية، أو مخططات للجسم، 
إهمال  عدم  ويضمن  التوثيق،  عملية  في  املعيارية   الفحص  استمارات  استخدام  يساعد  مالئمًا.  ذلك  كان  إن  الفوتوغرافي  بالتصوير  أو 

التفاصيل. 
يجب توثيق كل جوانب املشاورات مع املرضى، متضمنة املوافقات املعطاة؛ والسوابق الطبية؛ ومقدار االنتهاك؛ ونتائج الفحص البدني؛ 

والعينات املأخوذة؛ واالختبارات ونتائجها؛ واملعاجلات واألدوية املوصوفة؛ ونظام رعاية املتابعة واإلحاالت. 
ملراعاة الدقة، يجب تدوين املالحظات أثناء املشاورة، بدًال من تدوينها فيما بعد. 

تعتبر سجالت املرضى سجالت في غاية السرية ويجب تخزينها بأمان.
قد يطلب من العاملني الصحيني التعليق على نتائجهم في تقرير مكتوب وتقدمي األدلة إلى احملكمة أو احلضور فيها شخصيًا. إذا طلب 

ذلك، فيجب على العاملني الصحيني ضمان حياد ونزاهة الدليل الذي يقدمونه وأنه ميثل تفسيرًا متوازنًا ملا اكتشفوه.   
إن لم يكن العاملون الصحيون مدربني على األمور الطبية القانونية، فيجب عليهم قصر خدمتهم على تقدمي الرعاية الصحية وتوثيق النتائج، 

وترك تفسير املالحظات البدنية واملالحظات األخرى خلبير مؤهل ومخضرم. 
 







٨-١-١  ما الذي يجب توثيقه؟ وكيف؟
آليات توثيق املشاورات تشمل املالحظات املكتوبة بخط اليد، والرسوم البيانية، ومخططات اجلسم، 
للطرق  كبديل  وليس  مكمل  كشئ  الفوتوغرافي  التصوير  استخدام  يجب  الفوتوغرافي.  والتصوير 
 ٨-٢ (القسم  في  بالتفصيل  الفوتوغرافي  التصوير  مناقشة  مت  وقد  النتائج،  تسجيل  في  األخرى 

التصوير الفوتوغرافي). 
تفاصيل  لتسجيل  أولية  استمارات  أو  معيارية  استمارات  احمللية  السلطات  أو  الواليات  بعض  تقدم 
املشاورات الطبية. وقد أعدت منظمة الصحة العاملية عينات الستمارات أولية خاصة بتسجيل املشاورات 
التي جتري مع ضحايا العنف اجلنسي وهي مرفقة مع هذه الدالئل اإلرشادية في امللحق ١. ميكن 

نسخ هذه االستمارة واستخدامها كما هي، أو ميكن تعديلها لتناسب املتطلبات والظروف احمللية. 
في حاالت االنتهاك اجلنسي، يجب أن يشتمل التوثيق على ما يلي:

- معلومات دميوغرافية (مثل االسم، والعمر، واجلنس)؛
- املوافقات التي مت احلصول عليها؛

- السوابق (أي السوابق الطبية العامة، وسوابق األمراض النسائية)؛
- نبذة عن االعتداء؛

- نتائج الفحص البدني؛
- االختبارات ونتائجها؛

- خطة املعاجلة؛
- األدوية املعطاة أو املوصوفة؛

- تثقيف املريض؛
- اإلحاالت املعطاة. 

 .٩ اإلطار  في  املذكورة  التعليمات  مجموعة  بواسطة  ودقيق  كامل  شكل  على  بالتوثيق  القيام  ميكن 
لضمان سالمة املريضة، ينصح العاملون الصحيون بعدم كتابة أي مالحظات عن أسماء، أو عناوين، 
أو أرقام هواتف املالجئ أو أماكن اإليواء املعطاة للمريضة. ويكتفى عادة بكتابة اإلشارة التالية في 

السجالت «أحيلت املريضة إلى مالجئ اإلغاثة والتوعية».

اإلطار ٩ 
توثيق حاالت االنتهاك اجلنسي: قائمة تفقدية للعاملني الصحيني 

قد يكتشف العاملون الصحيون املسؤولون عن تقصي ومقابلة األطفال في ادعاءات التعرض لالنتهاك اجلنسي أن من املفيد مراعاة ما يلي 
وأخذه في عني االعتبار:

• تسعى القائمة التفقدية التالية إلى مساعدة العاملني الصحيني في تنمية مهاراتهم في التوثيق:
• قم بتوثيق جميع املعلومات وثيقة الصلة بدقة وبشكل مقروء.

• يجب توثيق املالحظات والرسوم البيانية أثناء االستشارة؛ فهذا يكون أكثر دقة مقارنة بتسجيلها من الذاكرة.
• ال يجب تبديل املالحظات ما لم يتم حتديد ذلك بوضوح وكتابة أنها إضافة أو تغيير. ولإللغاء يجب استخدام الشطب مرة واحدة 

ثم يوقع عليه، ويجب عدم طمسه بالكامل.
• تأكد من دقة املالحظات؛ النقائص تثير الشك في جودة التقييم.

• سجل حرفيًا أي قرارات اتخذتها الضحية فيما يتعلق باالعتداء. وهذا أفضل من كتابة تفسيراتك الشخصية حول هذه القرارات.
• سجل كامل الفحص البدني وجميع النتائج «الطبيعية» أو السلبية ذات العالقة.







٨-١-٢  حفظ السجالت وإتاحة احلصول عليها
مهني،  واجب  الصحية  الرعاية  مقدمي  جميع  على  للغاية.  سرية  تعتبر  املرضى  ومعلومات  سجالت 
وقانوني، وأخالقي في احلفاظ على خصوصية وسرية املرضى واحترام ذاتهم. ال يجب الكشف عن 
السجالت واملعلومات ألي إنسان إال للمعنيني بهذه احلالة أو وفقًا ملا يقتضيه الوضع احمللي، والقطري 

والوضعي (٢٠).
يجب حفظ جميع سجالت املرضى (وأي عينات يتم احلصول عليها) في مكان آمن. عادة ما يجب 
تبريد أو جتميد األدلة البيولوجية؛ تأكد من املختبر املعني بشأن املتطلبات اخلاصة بحفظ العينات 

البيولوجية.

٨-١-٣  املسوحات الوبائية 
ميكن  الترصد.  ألغراض  باملعطيات  غنيًا  مصدرًا  اجلنسي  العنف  حلاالت  الطبية  السجالت  تعتبر 

استخدام هذه املعلومات في حتديد (١٢):
- أمناط العنف اجلنسي.

- من يكون أكثر عرضة ليصبح ضحية العنف اجلنسي؛
- املواقع واألماكن التي ترتفع فيها نسبة حاالت العنف اجلنسي؛

- التوقيت الذي حتدث فيه معظم اإلعتداءات؛ 
وحتسني  اجلنسي  العنف  ضحايا  رعاية  لتحسني  املطلوبة  املوظفني  وموارد  الطبية  املوارد   -

اخلدمات املقدمة لهم.
مثل هذه املعلومات توضح مستوى خطورة مشكلة العنف اجلنسي، كما حتدد املواقع التي تتطلب 
لضحايا  املتوفرة  الصحية  اخلدمات  فعالية  مبراقبة  اخلدمة  ملقدمي  وتسمح  عاجلة  وقائية  إجراءات 
العنف اجلنسي. ولكن يجب تفسير هذه املعلومات بحذر شديد نظرًا ملا هو معروف من قلة التبليغ عن 
احلوادث الفعلية لالعتداء اجلنسي. فالنساء الالتي يلجأن إلى طلب املساعدة من اخلدمات الصحية ال 

يشكلن إجمالي ضحايا االعتداء اجلنسي، وإمنا ميثلن فقط قمة اجلبل اجلليدي.
ميكن احلصول على املعلومات املطلوبة لتلبية املهام املذكورة من عينة سجالت فحص العنف اجلنسي 
املرضى  هوية  حتدد  التي  البيانات  حذف  جدًا  الهام  من   .(١ امللحق  (انظر  العاملية  الصحة  ملنظمة 

واملستخدمة ألغراض الترصد؛ حيث أن ذلك يضمن عدم حتديد هوية املرضى.

٨-٢ التصوير الفوتوغرافي
إذا استخدم التصوير الفوتوغرافي لتوثيق النتائج، فمن املفيد أخذ النقاط التالية في احلسبان:

 • اهتم باملريضة. كثير من األشخاص لن يشعروا بالراحة، وقد يشعرون بالضجر، أو اإلرهاق، 
أو اإلحراج. ناقش دور املصور الفوتوغرافي واحصل من املريضة على موافقة مستنيرة على 

هذا اإلجراء.
• التعريف. يجب على كل مصور حتديد موضوع، وتاريخ، ووقت التقاط الصورة. يجب إرفاق 
الصور مبلحوظة توضح عدد الصور املتضمنة في املجموعة. من األمثل استخدام فيلم جديد 







لكل موضوع؛ ولكن عوضًا عن ذلك يجب وضع عالمة واضحة على مكان بداية الصور اخلاصة 
باملجموعة اجلديدة.

• مقياس الرسم. يجب أن تبدأ سلسلة الصور بصورة جلدول األلوان. مقياس الرسم مهم لتحديد 
حجم اإلصابة. ميكن وضع املقياس في الصورة أفقيا أو رأسيًا. الصور الفوتوغرافية يجب 

التقاطها سواء توفر املقياس أو لم يتوفر.
• اجتاه اللقطات. يجب التقاط الصورة الفوتوغرافية األولى من الوجه لألغراض التعريفية؛ قد ال 
يكون هذا مطلوبا إذا كانت الصور الفوتوغرافية واضحة بصورة كافية (انظر أعلى). اللقطات 
الالحقة يجب أن تشمل لقطة إجمالية عن املنطقة محل االهتمام يتبعها لقطات مقربة لإلصابة 

أو اإلصابات املعنية.
• سلسلة إجراءات التحفظ على العينات Chain of custody. يجب تسجيل ذلك كما في 

تسجيل األدلة الشرعية األخرى (انظر القسم ٥ عينات الطب الشرعي).
• األمن. تشكل الصور جزءًا من سجل املريضة وبذلك يجب أن حتظى بنفس درجة السرية. 
تضم الطلبات القانونية للتصوير الفوتوغرافي طلبات احملققني واحملكمة. وإذا أريدت نسخة من 

الصورة لغرض التدريس، فإنه يجب احلصول على موافقة الشخص أو والديه أو ولي أمره.
• احلساسية. يعتبر التقاط الصور الفوتوغرافية (ألي منطقة من اجلسم) سلوكًا غير مالئم في 
بعض الثقافات وقد يتطلب احلصول على موافقة خاصة لتصوير (وعرض الصور).  ال ميكن 
وأسباب  بكيفية  الكامل  وعلمها  املريضة  إطالع  بعد  إال  التصوير  على  املوافقة  على  احلصول 
التصوير.  يجب أن يوضح هذا اإلطالع املوجز للضحية كيفية استخدام هذه الصور (أي عند 

عرضها على الشرطة أو احملاكم وإدراجها كدليل).

٨-٣  تقدمي الدليل الكتابي واحلضور أمام احملكمة
إن التعامل مع االلتزامات اخلاصة مبمارسي الرعاية الصحية لتلبية متطلبات النظام القانوني هو أمر 

أبعد من مجال هذه الوثيقة. ولكن من املتوقع من العامل الصحي في مجمل القول أن (٩٢):
- يسهل الوصول إليه في جميع األوقات؛

- يكون معتادَا على املبادئ واملمارسات األساسية ضمن اإلجراءات القانونية احملددة، وبخاصة 
ما يخص العامل الصحي والشرطة في التطبيقات املتعلقة بالسلطات القضائية؛

- يسجل املالحظات السريرية السليمة (هذه املالحظات ستكون هي األساس للتقييم املنطقي 
ولرأي اخلبراء)؛

الطب  لعينات  الصحيح  (التحليل  فيها  موثوق  بطريقة  اجلرمية  ضحايا  من  العينات  يجمع   -
الشرعي سيوفر النتائج التي ميكن أن تستخدم كأدلة في التحقيق واالدعاء).

خبير  كشاهد  بحضوره  أو  كتابي  تقرير  خالل  من  إما  األدلة،  لعرض  الصحي  العامل  ُيستدعى  قد 
في احملكمة. عند تكليف ممارسي الرعاية الصحية بهذه املهمة، فإنه يجب عليهم أن يكونوا على علم 

باألخطاء التالية التي من احملتمل أن تثير املشاكل:
- تقدمي آراء خارجة أو بعيدة عن خبرة الشاهد؛

- تقدمي آراء مبنية على افتراضات خاطئة أو حقائق غير كاملة ؛
- تقدمي آراء مبنية على حتليل علمي أو طبي ناقص أو غير كاف؛

- تقدمي آراء مغلوطة، بوعي أو بدون وعي، ملصلحة طرف أو الطرف اآلخر في اإلجراءات.







إن اإلرشادات اخلاصة بكتابة التقارير وتقدمي األدلة املذكورة في اجلدول ١٨، على شكل مجموعة من 
القواعد البسيطة. قبل أي شيء، يجب أن يهدف العاملون الصحيون إلى نقل احلقيقة عن مشاهداتهم 
واستنتاجاتهم، سواء من خالل تقارير مكتوبة أو عن طريق املثول أمام احملكمة، على أن تكون آراؤهم 

نزيهة ومحايدة، مع التأكد من إعطاء التفسير املتوازن للنتائج. 
العاملون بالرعاية الصحية ممن يقدمون اخلدمات الطبية القانونية لضحايا العنف اجلنسي، السيما 
املمارسني األكثر خبرة، يجب أن يحصلوا على التدريب على هذه املواد (انظر امللحق ٣). إن لم يتم 
بقصر  الصحيون  العاملون  يوصى  اخلدمة،  لتقدمي  القانونية  الطبية  السمات  على  وبخاصة  تدريبهم 
تقدمي هذه اخلدمة على املكون الصحي وإرجاء تقدمي أي آراء. في ظل هذه الظروف، ميكن للمحكمة 

أن تطلب مساعدة أحد اخلبراء لتقدمي التفسير الضروري للمالحظات.

اجلدول ١٨ تقدمي األدلة في حاالت العنف اجلنسي: املبادئ اإلرشادية للعاملني الصحيني
كتابة التقارير

١- وضح ما ُأخِبرت به وما الحظته.
٢- استخدم مصطلحات دقيقة. 

٣- التزم باملوضوعية.
٤- التزم بحدود ومجال خبرتك. 

٥- ميز بني النتائج واآلراء. 
٦- وضح بالتفصيل جميع العينات التي مت جمعها.

في  القسم  حتت  لتكراره  مستعدًا  ستكون  ما  فقط  اكتب  أو  اذكر   -٧
احملكمة. 

اإلدالء بالشهادة
١- كن مستعدًا.

٢- استمع بعناية. 
٣- تكلم بوضوح. 

٤- استخدم لغة بسيطة ودقيقة. 
٥- التزم بحدود ومجال خبرتك.
٦- افصل بني احلقائق واآلراء.

٧- التزم باحلياد والنزاهة. 
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امللحق ١
ســجل فحص العنف اجلنسي



يجب أن يرفق هذا السجل مع الدالئل اإلرشادية للرعاية الطبية الشرعية لضحايا العنف اجلنسي، والتي تتضمن العديد من املعلومات األساسية 
حول كيفية إجراء الفحص.

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

منظمة الصحة العاملية
سجل فحص العنف اجلنسي

التفاصيل اخلاصة باملريض
اسم العائلة 

االسم األول

اجلنس (ذكر أو أنثى)                        العمر (بالسنني)                        تاريخ امليالد

العنوان (أو تعريف آخر)

الفحــــص
التاريخ                                                           الوقت

املكان

اسم العامل الصحي (أو تفاصيل التعريف)

أشخاص آخرون موجودون أثناء االستشارة (وعالقتهم باملريض)

التقريـــــر

املرسل إلى                                                      تاريخ اإلرسال

ســـري



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

مالحظات على استيفاء منوذج املوافقة
تعتبر املوافقة على الفحص قضية محورية في املمارسات الطبية القانونية. غالبًا ما يطلق على املوافقة املبنية على علم 
وإطالع «املوافقة املستنيرة» ألنه من املتوقع تعريف املريض (أو والديه أو والديها أو ولي األمر) بجميع القضايا ذات 

العالقة ملساعدته على اتخاذ قرار مبا هو األفضل له أو لها. 
يحتاج املريض لفهم:

• ما ستشمله عملية تسجيل السوابق.
• نوع األسئلة املطروحة وأسباب طرحها.

على سبيل املثال:
«أرغب في االستفسار منك عن تفاصيل االعتداء. أريد معرفة مكان ملس جسم املعتدي جلسمك لكي أعرف أين 

أبحث في جسمك عن عالمات اإلصابة أو آثار األدلة التي تركها اُملعتدي عليك.»

• أن الفحص سيتم فى ظل ظروف حتافظ على اخلصوصية والكرامة. سينام املريض على سرير الفحص وسيتم 
إجراء فحص شامل. 

• أن الفحص التناسلي الشرجي سيتطلب من املريض أن ينام في وضع يسمح برؤية هذه املنطقة بشكل مالئم 
مع استخدام اإلضاءة الصحيحة. 

على سبيل املثال:
«سأطلب منك أن تنام على ظهرك على سرير الكشف مع وضع مالءة على ركبتيك. سأطلب منك رفع ركبتيك ألعلى، 

وأن تضم كاحليك مع بعضهما وأن تباعد بني ساقيك لكي أمتكن من رؤية منطقة احلوض مبساعدة هذا الضوء. »

• أن من يقوم بالفحص سيلمس املنطقة التناسلية الشرجية بيديه بعد ارتداء القفازين لكي يتمكن من رؤية البنى 
الداخلية بوضوح. قد يستخدم جهاز صغير يسمى املنظارلفحص ما بداخل املهبل أو قناة الوالدة. وقد يستخدم 

جهاز صغير آخر يسمى منظار الشرج لفحص ما بداخل الشرج.
   يتطلب جمع العينات ملس اجلسم وفتحاته بواسطة املسحات وجمع مواد اجلسم مثل شعر الرأس، وشعر العانة، 
واإلفرازات التناسلية، والدم، والبول، واللعاب. وقد جتمع أيضًا املالبس. قد ال تطلع املريضة على جميع نتائج 

فحوصات الطب الشرعي. 

بالفحص  اكتشفها  والتي  منها  الصحي  العامل  عليها  حصل  التي  املعلومات  بأن  املريضة  تخبر  أن  املهم  من   •
ستنقل إلى احملققني الستخدامها في مساعي القضاء اجلنائي إذا قررت املريضة متابعة اإلجراء اجلنائي الذي 
والعامل  املريضة  بني  سراً  يظل  ال  قد  الصحي  العامل  به  يخبر  شئ  أي  أن  يعني  هذا  التقارير.   بكتابة  يلزم 

الصحي، لكن قد تتم مناقشته في محكمة مفتوحة في وقت ما في املستقبل. 

يجب توضيح كيفية االستفادة من الصور الفوتوغرافية للمريضة. يكون التصوير الفوتوغرافي مفيداً ألغراض احملكمة 
ويجب أال يتضمن صوراً للمناطق التناسلية. 

يجب تقدمي جميع املعلومات السابقة بلغة سهلة الفهم على املريضة أو والديها أو ولي األمر. 

ســـري



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

املوافقة على االستشارة الطبية
الفحص، إجــراءات  لي  وضح  قد  الصحـــي)  العامــل  اسم  ـــــب  ـــــت ........................................................(اك

وجمع األدلة ونقل النتائج إلى الشرطة واحملاكم. 

أنا ...................................................(اكتب اسم املريض) أوافق على ما يلي:

(ضع عالمة على كل إجراء مت املوافقة عليه)
 الفحص، متضمنًا فحص األعضاء التناسلية والشرج.

 جمع العينات لالستقصاء الطبي لتشخيص أي مشاكل طبية. 
 جمع العينات لالستقصاء اجلنائي.

 التصوير الفوتوغرافي. 
 تقدمي تقرير شفوي أو مكتوب إلى الشرطة أو سائر احملققني. 

 معاجلة أي حاالت طبية مكتشفة. 

توقيع أو ختم املريض 
(أو توقيع أحد الوالدين أو ولي األمر) .............................................

توقيع الشاهد .........................................................................

التاريـــخ ...............................................................................

في حاالت توقيع الفحص على األطفال، فقد يوقع أحد الوالدين أو ولي األمر بالنيابة عن الطفل. وإذا لم يكن البالغ مؤهل لتقدمي املوافقة، فقد يقوم 
الوصي أو أحد األقارب بالتوقيع نيابة عن/عنها.



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

السـوابق الطبيـة
١  السوابق الطبية/ اجلراحية/ النفسية ذات العالقة 

بالنسبة لألطفال، تشمل ما يلي:
- تاريخ النمو ذات العالقة قبل وبعد الوالدة؛

- سوابق املشاكل السلوكية (إن كانت ذات عالقة باالدعاءات)؛
- السوابق العائلية. 

٢  سوابق األمراض النسائية ذات العالقة
تاريخ أول يوم آلخر دورة شهرية (اليوم/ الشهر/ السنة):

متوسط عدد األيام بني الدورات الشهرية:
العمر الذي بدأ فيه احليض (بالنسبة لألطفال):

هل كانت املريضة حائضة في وقت االعتداء؟                 نعم               ال             الينطبق
هل املريضة حامل في الوقت احلالي؟                         نعم               ال             الينطبق

سوابق احلمل:
وسائل منع احلمل املستخدمة حاليًا؟

سوابق لرضح، أو جراحة، أو نزيف تناسلي :

ALLERGIES ٣   األرجيات

٤  األدوية املستخدمة / احلالة املناعية (مثل التهاب الكبد الوبائي البائي، والتتانوس)

ســـري



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

سوابق لالعتداء
٥  سرد التفاصيل مبعرفة األطراف األخرى (مثل الشرطة، واألسرة، والشهود)
تذكر التفاصيل (مع ذكر االسم): ..................................................

٦   سرد التفاصيل مبعرفة املريض
تاريخ االعتداء (أو الفترة التي حدثت فيها االعتداءات، عدد االعتداءات، وتاريخ آخر اعتداء):

الوقت:

املكان:

اجلاني أو اجلناة (العدد والعالقة باألسرة، إن وجدت):

املسكر الذي مت تعاطيه:

املخدرات التي مت تعاطيها:

األسلحة املستخدمة، والتهديدات:

٧. األعراض احلالية



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ملخص االعتداء اجلنسي

ســـري

االختراق املهبلي
شروع/ إمتام؟

دفق    نعم/ال؟

اجلاني ٥اجلاني ٤اجلاني ٣اجلاني ٢اجلاني ١

االختراق الشرجي
شروع/ إمتام؟

دفق    نعم/ال؟

اجلاني ٥اجلاني ٤اجلاني ٣اجلاني ٢اجلاني ١

االختراق الفموي
شروع/ إمتام؟

دفق    نعم/ال؟

اجلاني ٥اجلاني ٤اجلاني ٣اجلاني ٢اجلاني ١

اجلاني ٥اجلاني ٤اجلاني ٣اجلاني ٢اجلاني ١

دفق على اجلسم
إذا كانت اإلجابة”نعم“ اذكر املكان 

لعاب على اجلسم
إذا كانت اإلجابة ”نعم“ اذكر املكان

استخدام العازل الذكري
(نعم/ال؟)

استخدام ُمَزِلّق
(نعم/ال؟)

األدوات املستخدمة في االختراق١
املهبل

الشرج

الفم

اجلاني ٥اجلاني ٤اجلاني ٣اجلاني ٢اجلاني ١

١ - تشتمل على أجزاء اجلسم (مثل األصابع)



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

٨  بعد االعتداء

تفاصيل املالبس التي كانت ترتديها الضحية وقت االعتداء:
تغيير املالبس                                                     نعم                      ال
تنظيف املالبس                                                   نعم                      ال
االستحمام / االغتسال                                          نعم                      ال
ممارسة اجلماع                                                  نعم                      ال

٩  ممارسة اجلماع مؤخراً  

ممارسة اجلماع في األسبوع السابق                           نعم                      ال

التفاصيل (التاريخ/ الوقت/ مع من)                            نعم                      ال

هل استخدم العازل الذكري/ مبيد النطاف / املزلق؟           نعم                      ال
التفاصيل:



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

مالحظات على الفحص املتعلق بالطب الشرعي
• توجه السوابق واملالحظات السريرية مدى الفحص بشكل كبير. إن كان هناك أي شك، يفضل القيام مبعاينة خارجية 

كاملة. 
والعمر،  واحملتويات،  واملساق،  واحمليط،  واللون،  بها،  يحاط  ما  الشكل،  احلجم،  املكان،  في:  فكر  اجلروح،  وصف  عند   •

واحلواف والعمق. 
• صنف اجلروح:

السحج Abrasion: متزيق الطبقة اخلارجية للجلد.
الكدمة Bruise: منطقة نزف حتت اجللد.

.blunt  فصل أو متزيق األنسجة نتيجة رضح كليل :Laceration انهتاك
شق Incision: جرح قطعي (عادة) ذو حواف واضحة، ومنتظمة. 
جرح نافذ Stab: جرح عمقه أكبر من طوله، ناجم عن جسم حاد. 

• قد تكون هناك حاجة لفحص البالغني أو األطفال النشيطني جنسيًا بعد البلوغ باملنظار (أو منظار املستقيم). تتضمن 
دواعي استعماله ما يلي:

- ألم تناسلي؛
- نزف؛

- جسم غريب (استخدم أثناء االعتداء ومن احملتمل أنه ال يزال موجودًا)؛
- اعتداءات مر عليها أكثر من ٢٤ ساعة. في هذه احلاالت، تطلب عينة من القناة العنقية. 

• ينبغي تدفئة املنظار وتزليقه باملاء. يندر إجراء الفحص باليدين بعد االعتداء اجلنسي. 

• يضيف التصوير الفوتوغرافي (متضمنًا التصوير الفوتوغرافي للتنظير املهبلي) إضافة مفيدة في توثيق اجلروح. اهتم 
مبا يلي:

- مالءمة املصورين اخلاصني بك، أو بالشرطة، أو باملستشفى؛
- يعتبر توسيم الفيلم والصور بعناية أمرًا حيويًا؛

- قد يسبب تصوير املناطق التناسلية حرجًا شديدًا للمريضة؛ لذا ال يجب إجراؤه إال إذا قدمت املريضة موافقة خاصة، 
وإن كان ذلك أمرًا ضروريًا في هذه احلالة. 

• توجد املالحظات على جمع عينات الطب الشرعي على الصفحات ١٩-٢٠. يطلب النصح من مختبر الطب الشرعي حول 
أي اختالفات عن هذه املنهجيات.

ســـري



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

١٠  األشخاص املوجودون  
االسم (األسماء): 

١١  املظهر األولي (مثل النمو الفكري، والبدني، واجلنسي، واملالبس، واحلالة االنفعالية، تأثير املسكرات/ املخدرات)

١٢  النتائج (ضع املالحظات هنا؛ استخدم مخططات اجلسم للرسومات البيانية)

الفحص

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

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

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

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



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري

مينييسار



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ميني

يسار

ميني

يسار



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري

مينييسار



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

يسار ميني



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري

مينييسار
داخليخارجيداخلي خارجي



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

مينييسار

مت إجراء تنظير املستقيم                نعم             ال

النتائج:



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري

مينييسار

مت إجراء الفحص باملنظار              نعم             ال

مت إجراء تنظير املستقيم                نعم             ال

النتائج:



ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

١٣ التصوير الفوتوغرافي                               ال              نعم
بواسطة من؟

التاريخ والوقت:

١٤ األدوية املعطاة                     
منع احلمل التداركي                            ال           نعم              التفاصيل:
الوقاية من العداوى املنقولة جنسيًا             ال           نعم              التفاصيل:
الوقاية من فيروس اإليدز                       ال           نعم              التفاصيل:
أخرى                                            ال           نعم              التفاصيل: 

١٥ باثولوجيا املستشفى                                ال           نعم             
التفاصيل:

١٦ ترتيبات املتابعة (مثل املتابعة الطبية والتوعية)

١٧ التواصل مع سائر العاملني الصحيني
الرسائل                                         نعم             ال
االتصال التليفوني                              نعم             ال

التفاصيل: 

تفاصيــل أخــرى

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

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

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

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



االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري

 جمع عينات الطب الشرعي
يجب احلصول على موافقة مستنيرة وتوثيقها، السيما في ما يتعلق بجمع العينات.

العمل  استمر  إذا  ما  حالة  في  اجلنائي  القضاء  إجــراءات  في  العينات  استخدام  يجب  أنه  وضح 
القضائي. إذا كان تقرير االعتداء لم يتم إعداده بعد (أي إلى الشرطة) قد يكون من املفيد االستمرار 

في جمع العينات (االحتفاظ بها لبعض الوقت). يجب توضيح ذلك للمريض.
قد التتوفر بعض اختبارات النتائج للمريض (على عكس االختبارات التي أجريت بواسطة املمارسني 

الطبيني).
استشر مختبرك احمللي عن األنواع املالئمة للعينات وطرق معاجلتها. على سبيل املثال، ال جتمع املادة 

الدالة على الدنا DNA إذا كان مختبرك ال يجري هذا االختبار.
للشرطة.  يسلمها  أن  إلى  الطبيب  نظر  عن  بعيدة  العينات  تكون  أن  يجب  ال  العينات،  جمع  مبجرد 
تسمى هذه العملية «تواصلية جمع وتسليم األدلة» evidence continuity والغرض منها منع العبث 
بالعينات. سجل اسم ضابط البوليس الذي تسلم العينات، وتاريخ ووقت التسليم، على الصفحة الثانية 

إلى الصفحة األخيرة من هذه االستمارة األولية (ص٢١).

تعليمات للمريضة
إذا ادعى املريض/املريضة اإلدخال الفموي مع احتمال الدفق في الفم، يجب إرجاء الشرب وتنظيف 

األسـنان بالفرشـاة حلني جمع عينات الطـب الشـرعي 
الفمويـة. إذا كانت املريضة تشعر بالعطش، ميكن جمع 
الفحص  وإجــراء  السـوابق  أخـذ  قبل  الفموية  العينة 

(انظر أسفل).
و»اجمع»  «جِمع»  مثل  كلمات  استخدم 
يساعد  قــد  «اقــتــحــف».  و  ــذ»  «خ مقابل 

السلوك الهادئ في ذلك.

احتياطات عامة
- ارتٍد قفازات أثناء الفحص وجمع العينات.

- يجب أن تكون جميع مسحات الطب الشرعي جافة    عند البداية والنهاية.
- أعد تغطية املسحات اجلافة واحكم إغالقها بالبطاقة التعريفية للمريضة، إذا توفر ذلك.

- يحتاج املختبر إلى شريحة ومسحة، لكي يجد النطفات.
- تستخدم الشريحة للبحث عن النطفة (الرسم املجاور يبني كيفية طلي العينة على الشريحة).

.DNA تستخرج النطفة من املسحة لعمل اختبار الدنا -
- يجب إحكام إغالق العينات في أكياس اخلطر البيولوجي.

- يجب وضع بطاقة تعريفية على كل عينة مع ذكر املعطيات احملددة (انظر املثال).



ترتيب جمع العينات

املالبس
لن تفقد اآلثار األدلة من مالبس املريضة إذا ذكرت التعليمات للمريضة بخلع املالبس فوق ورقة كبيرة 
(ورقة جتميع األدلة). هناك طريقة لعمل ذلك وهو أن تطلب من املريضة الوقوف على صفحة من الورق، 
خلف حاجز وإعطاء كل عنصر من املالبس واحد تلو اآلخر، ووضعها في أكياس ورقية منفصلة. اكتب 
مالحظاتك على كل عنصر من املالبس املجمعة. تأكد من الشرطة بشأن العنصر املطلوب من املالبس. 

الصفحة اخلاصة بجمع األدلة
الصفحة الورقية اخلاصة بجمع األدلة ميكن أن جتمع ما يسقط من اجلاني مثل شعر العانة، وشعر 

الرأس، وألياف األنسجة. 
الصفحة اخلاصة بجمع األدلة قد حتتوي على أدلة من مكان وقوع اجلرمية مثل الرمال، أو األلياف، 

أو النابتة. 
ورقي  كيس  في  ووضعه  دليل،  بأي  باالحتفاظ  تسمح  بطريقة  األدلة  بجمع  اخلاصة  الصفحة  تطوى 

ويغلق بإحكام مع وضع بطاقة تعريفية للمريضة عليها. 

حشو صحي/ سدادة
جتفف هذه املواد وتغلق بإحكام في كيس ورقي مزدوج. 

قشط األظفار
االدعاء بأن الضحية قامت بخدش اجلاني قد يترك دنا DNA غريبة أو ألياف حتت أظفار املريضة.  
ميكن كسر مسحة على شكل عصا خشبية إلى نصفني، تستخدم واحدة لكل يد، والباقي يوضع في 

كأس بول معقم. بدًال من ذلك، ميكن قص األظفار ووضع القصاصات في حاوية.

شعر الرأس ألغراض املقارنة
يجب قص ٢٠ شعرة ممثلة من الرأس، ووضعها على قطعة من الورق، وتطوى مثل ورقة جمع األدلة، 

وتختم وتوضع في كيس.

املسحة الفموية
جتتمع النطفة في الفم في نفس أماكن اللعاب. لذلك تكون األماكن املفضلة هي حواف اللثة لألسنان 
السفلية وحتت اللسان. يجب عمل هذه املسحة إذا كان هناك ادعاء لإلدخال الفموي خالل ١٢-٢٤ 
ساعة األخيرة. بدًال من ذلك، يغسل فم املريض بواسطة ٢٠-٣٠ مل من املاء املعقم وجمع املضمضة 

في حاوية معقمة.

ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:



اللعاب على اجللد
ميكن تنشيط دنا DNA اجلاني. طريقة املسحة املزدوجة تشمل (أ) مسح املنطقة املصابة بواسطة 
مسحة مبللة مباء احلنفية، ثم يليها (ب) مسح بواسطة مسحة جافة. يجب جتفيف كل من املسحتني 

في الهواء وتسليمهما.

النطفة على اجللد
ميكن استخدام طريقة املسحة املزدوجة للجلد الذي يوجد عليه النطفة اجلافة. يجب أن يكون هناك 
شرائح لكل من املسحة املبللة األولى واملسحة اجلافة الثانية خاصة بهما. استخدم هذه الطريقة حيث 

يكون من احملتمل حدوث الدفق فيها، متضمنه الفرج والشرج.

متشيط شعر العانة
ال يتكرر إجراؤه وجترى فقط إذا لوحظ شعر غريب عند الفحص. سلم املشط والناجت. اجمع املواد 

الغريبة بواسطة عصا املسحة وقدمها في حاوية معقمة.

املسحة املهبلية
تأخذ املسحة باستخدام املنظار أو بدونه، وفقًا لرغبة املريضة أو الطبيب.

مسحة من باطن عنق الرحم
ميكن جمعها باستخدام املنظار لإلظهار املباشر لعنق الرحم. استخدم ماء دافئ لتزليق املنظار.

مسحة الشرج واملستقيم
ميكن استخدام منظار الشرج، أو مسح الشرج حتت الرؤية املباشرة.

دناDNA الضحية  / اجلاني للمقارنة
إن لم يكن هناك ادعاء لإلدخال الفموي، ميكن أخذ مسحة فموية. أو بدًال من ذلك، ميكن توفير الدنا 

DNA من الدم (انظر أدناه).

DNA الدم للكشف عن الدنا
ينبغي جمعه في أنبوب مالئم.

الدم للكشف عن املخدرات
استخدم األنبوب العادي.

البول للكشف عن املخدرات
عرف املريض/املريضة أن يقدم/تقدم حاوية بول كاملة التعقيم.

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري



عينات الطب الشرعي
نسخة للعامل الصحي

العينات
املالبس (أكياس) ..................................................................................
ورقة جتميع العينات ..............................................................................

حشو صحي/ سدادة ............................................................................. 

أدلة اجلسم
مسحة فموية وشريحة ............................................................................ 
مادة غريبة على اجلسم ........................................................................... 
لطخات تشبه املني على شعر الرأس............................................................. 
لطخات تشبه املني على شعر العانة ............................................................. 
متشيط شعر العانة ............................................................................... 
دليل األظفار ....................................................................................... 
مسحة اجلسم (للعاب) (اذكر املكان) ........................................................... 
أخرى (حدد) ......................................................................................

أدلة تناسلية شرجية
مادة غريبة ......................................................................................... 
مسحة وشريحة من أعلى املهبل ................................................................. 
مسحة وشريحة من باطن عنق الرحم ........................................................... 
مسحة وشريحة من الشرج ...................................................................... 
مسحة وشريحة من املستقيم ..................................................................... 
أخرى (حدد) ...................................................................................... 

عينات املقارنة
شعر العانة ........................................................................................ 
شعر الرأس .......................................................................................
مسحة فموية للدنا ................................................................................
الدم للكشف عن الكحول واملخدرات (أنبوب عادي أو قنينة فلوريد/ أوكساالت) ...........
البول للكشف عن املخدرات ...................................................................... 

أخرى
عينات أخرى (اذكرها) ........................................................................... 
 ......................................................................................................

                                                       العدد اإلجمالي لألكياس املختومة
تنقل العينات املذكورة إلى:

االسم:......................................................... الرتبة/ العدد....................
القسم/ فرقة:......................................................................................
الزمان واملكان: ...................................................................................
التوقيع: ............................................................................................

ســـري

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:



عينات الطب الشرعي
نسخة للمختبر١

تاريخ ووقت اجلمع: …………………………..ساعة في            /    /

العينات
املالبس (أكياس) ..................................................................................
صفحة جمع العينات ..............................................................................
حشو صحي/ سدادة .............................................................................

أدلة اجلسم
مسحة فموية وشريحة .............................................................................
مادة غريبة على اجلسم ...........................................................................
لطخات تشبه املني على شعر الرأس.............................................................
لطخات تشبه املني على شعر العانة .............................................................
متشيط شعر العانة ...............................................................................
دليل األظفار .......................................................................................
مسحة اجلسم (للعاب) (اذكر املكان) ...........................................................
أخرى (حدد) ......................................................................................

أدلة تناسلية شرجية
مادة غريبة .........................................................................................
مسحة وشريحة من أعلى املهبل ..................................................................
مسحة وشريحة من باطن عنق الرحم ...........................................................
مسحة وشريحة من الشرج .......................................................................
مسحة وشريحة من املستقيم .....................................................................
أخرى (حدد) ...................................................................................... 

عينات املقارنة
شعر العانة ........................................................................................ 
شعر الرأس ........................................................................................
........................................................................ DNA مسحة فموية للدنا
الدم للكشف عن الكحول واملخدرات (أنبوب عادي أو قنينة فلوريد/ أوكساالت) ...........
البول للكشف عن املخدرات .......................................................................

أخرى
عينات أخرى (اذكرها) ............................................................................
.......................................................................................................

اسم العامل الصحي: ..............................................................................

االسم:سجل فحص العنف اجلنسي
تاريخ الفحص:

ســـري
١- ترفق هذه النسخة مع العينات، ويجب توصيلها جميعًا إلى املختبر.





امللحق ٢
القضايا الطبية والعنف اجلنسي







يعرض هذا اجلزء من الدالئل اإلرشادية خلفية عن املعلومات الطبية املتعلقة برعاية ضحايا العنف 
اجلنسي. وتشتمل املواضيع التي مت تغطيتها التشريح التناسلي الشرجي واحلاالت التي تؤثر على 
التناسلية،  األنثى  أعضاء  وتشويه  والــوالدة،  الباثولوجية،  احلاالت  (مثل  التناسلية  األنثى  أعضاء 
وغيرها). مت التركيز على أن املواد املتضمنة هنا متثل مقدمة لهذه املواضيع؛ للمزيد من املعلومات، 

على القارئ الرجوع إلى النصوص الشاملة، واملشار إليها في الببليوغرافيا املرفقة. 

البنية التناسلية ووظيفتها
لضحايا  الشرجية  التناسلية  الفحوصات  إجراء  عملهم  يتطلب  الذين  الصحيني  العاملني  على  يجب 
العنف اجلنسي أن يكونوا على دراية بالتشريح الطبيعي للجسم. من الضروري أيضًا اإلملام باحلاالت 
الباثولوجية الرئيسية التي تصيب األعضاء التناسلية. إن التدريب املبدئي واملستمر ومراجعة األقران 

أمر حيوي لتنمية املهارات في هذا املجال واحلفاظ عليها. 

األطفال
التنوع  على  والتعرف  التناسلية الشرجية،  الفحوصات  هناك حاجة إلى التدريب املتخصص إلجراء 

التشريحي الطبيعي وغير الطبيعي، ووصف النتائج بشكل مالئم لألفراد دون سن الثامنة عشرة. 

أعضاء األنثى التناسلية
تختلف الصفة التشريحية لألعضاء التناسلية في البنات قبل البلوغ عن مثيالتها في اإلناث البالغات. 
غشاء  يكون  قد  من األم،  اإلستروجني  وجود  عند  سنتني)،  عن  تقل أعمارهم  من  ففي األطفال (أي 
البكارة سميكًا، ملفف وشمعي الشكل إلى حد ما. يظهر الشكل الشمعي بشكل مثالي في الولدان 
واألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية. مبجرد اختفاء مصدر اإلستروجني، يصبح غشاء البكارة 

رقيقًا جدًا ووعائيًأ. 
في اإلناث قبل البلوغ، تتميز األعضاء التناسلية مبا يلي:

• الشفران الكبيران مسطحان والشفران الصغيران رقيقان مقارنة باألنثى البالغة. 
• عادة الشفران الكبيران يخفيان البظر. 

 anteriorميتد الشفران الصغيران نزوًال إلى جزء صغير فقط من الصوار األمامي للشفرين •
commissure (أي عند مكان التقاء الشفرين الكبيرين من األمام) وال تصل إلى املنتصف 

من اخللف. يطلق على املنطقة التي يتقابل فيها الشفران الكبيران من اخللف الصوار اخللفي 
للشفرين. ويطلق عليها أيضَا العويكشة اخللفية posterior fourchette، بالرغم من إطالق 
يوجد  لذا،  اخللف.  من  الصغيران  الشفران  عندها  يتقابل  التي  املنطقة  على  املصطلح  نفس 
الصوار اخللفي posterior commissure في اإلناث قبل وبعد البلوغ، بينما توجد العويكشة 

اخللفية posterior fourchette في اإلناث البالغات فقط. 
• عادة تكون حافة فتحة غشاء البكارة منتظمة، وملساء، وشفافة، وحساسة جدًا عند اللمس. 







• تكون األغشية املخاطية للمهبل رقيقة، ووردية، وضامرة. 
• لهذه األنسجة مقاومة ضئيلة ضد الرضح والعدوى. 

في نهاية مرحلة الطفولة، تصبح التغيرات التالية واضحة:
• تبدأ عالمات اإلستروجني األولية في الظهور على األعضاء التناسلية اخلارجية.

• ثخانة جبل العانة.
العويكشة  جهة  وميتدان  الصغيرين  الشفرين  استدارة  وتــزداد  الكبيران،  الشفران  ميتلئ   •

اخللفية.
• تزداد ثخانة غشاء البكارة وتزداد الفتحة في احلجم، بالرغم من عدم ظهور ذلك بسهولة ألن 

غشاء البكارة السميك يغطيها بالكامل. 
• يستطيل املهبل ويزداد ُسمك الغشاء املخاطي املهبلي.

• يتنوع شكل غشاء البكارة عند البنات قبل البلوغ وميكن وصفه كما يلي:
- بكارة رتقاء imperforate hymen: ال يوجد فتحة في غشاء البكارة (نادر جدًا)؛

وضعي  عند  تتصل  البكارة  لغشاء  اخللفية  احلافة   :crescentic hymen هاللية  بكارة   -
الساعة ١١ و١، أي شكل نصف القمر؛

- بكارة حلقية annular hymen: حتيط األنسجة بالفتحة ٣٦٠ درجة، أي شكل دائري؛
- بكارة شبيهة بالكم sleeve-like: حلقي الشكل لكن مع فتحة رأسية؛

- بكارة محوجزة septate hymen: توجد فتحتان أو ثالث فتحات في غشاء البكارة؛
- بكارة مصفوية cribriform hymen: توجد فتحات صغيرة متعددة في غشاء البكارة؛

- بكارة مخملة fimbriated hymen: َمزيد من النسيج ينطوي على نفسه مشابه للشريط 
الزائد حول فتحة. 

أوالثلمات   ،bumps أوالتحاديب   ،clefts الفلوح  بظهور  أيضًا  البكارة  غشاء  فتحة  وصف  ميكن 
notches، أو سالئل tags، أو بوجود ثخانة أو رقة على حافة الفتحة. 

يبدأ البلوغ في النساء بني عمر ٨-١٣ سنة ويأخذ عدة سنوات ليكتمل. يختلف بدء البلوغ وفقًا للصحة 
في  البدنية  املراحل  حتدث  واجلينية.  واالقتصادية  االجتماعية  والعوامل  الغذائية،  وحالته  للطفل  العامة 
سلسلة منظمة (انظر الشكل ١)، بينما من املفترض أن تأخذ األعضاء التناسلية شكل البلوغ كما يلي:

- ميتد الشفران الصغيران إلى اخللف ويتقابالن ليكونا العويكشة اخللفية؛
- يغطى جبل العانة بالشعر؛

- يثخن غشاء البكارة، ويكون طيات، ويزداد مرونة، وتقل احلساسية لأللم؛
- يبدأ ظهور املخاط؛

- يستطيل املهبل حتى يبلغ طوله ١٠- ١٢ سم ويصبح الغشاء املخاطي سميكًا ورطبًا. 







شكل (١) مراحل البلوغ في األنثى

منو الثدي

مراحل البلوغ
شعر العانة

مرحلة ١. قبل املراهقة الزغب فوق العانة مياثل ذلك املوجود 
على جدار البطن، أي ال يوجد شعر على العانة.

مريش،  قليًال،  مصطبغ  طويل،  لشعر  متناثر  منو   .٢ مرحلة 
الشفرين  على  خاصة  قليًال،  ممــوج  أم  مستقيم 

الكبيرين.
خشونة  وأكثر  ملحوظ،  بشكل  داكنًا  الشعر  يكون   .٣ مرحلة 

ومتوجًا،                       
مرحلة ٤. اآلن يكون الشعر من نفس النوع لدى البالغني، لكن 
الشخص  من  أصغر  تكون  بالشعر  املغطاة  املنطقة 
البالغ بشكل ملحوظ، ال ينتشر الشعر إلى السطح 

اإلنسي (الداخلي) للفخذين.
الكمية  حيث  من  البالغني  نوع  من  الشعر  يكون   .٥ مرحلة 
الشكل  (أو  أفقي  شكل  في  توزيعه  مع  والــنــوع 
األنثوي املعهود).  ميتد الشعر إلى السطح اإلنسي 
(الداخلي) للفخذين لكنه ال يصل إلى اخلط األبيض 
املثلث  قاعدة  فوق  آخر  مكان  أي  إلى  أو  (البطني) 
املقلوب (يحدث االمتداد حتى اخلط األبيض متأخرًا 

ويصنف كمرحلة ٦).

املرحلة ١. قبل البلوغ

املرحلة ٢. ارتفاع الثديـَْني واحلليمات

املرحلة ٣. مزيد من االرتفاع مع ظهور هالة حلمة الثدي

املرحلة ٤. تكِوّن هالة حلمة الثديـَْني واحلليمات انتبارًا عضليًا (تًال) 
ثانويًا فوق مستوى الثدي

   املرحلة ٥. ردوب (أجواف) الهالة بالنسبة حمليط الثدي

 مرحلة ٣ لشعر العانة  مرحلة ٢ لشعر العانة 

 مرحلة ٥ لشعر العانة  مرحلة ٤ لشعر العانة 

املصدر : منقول عن مستشفى األطفال بأدياليد، ١٩٨٩                                                                                      







أعضاء الذكر التناسلية  
َفن عند الوالدة، ويكون قطرها أقل من ٢٫٢ سم في  تدلي اخلصيتان، في احلالة الطبيعية، في الَصّ

الذكور قبل البلوغ. يبدأ في الذكور البلوغ بني عمر ٩٫٥ سنوات و ١٣٫٥ سنة، وفي ذلك احلني:
- تتضخم اخلصيتان؛

- يصبح جلد الصفن رقيقًا ويتخذ اللون األحمر.
- يبدأ الشعر بتغطية منطقة جبل العانة. 

يتضخم القضيب بالتدريج منذ الوالدة حتي مرحلة املراهقة، حيث يالحظ أيضًا زيادة قليلة في حجمه. 

الصفة التشريحية للشرج (للجنسني)
هناك تنوع ملحوظ في شكل الشرج بني األفراد, ويشمل ما يلي:

- درجة االصطباغ؛
- تناظر البنى؛

- أمناط الغضون rugal patterns؛
- توتر املصرة الشرجية؛

- ظهور وانتشار البنى الوعائية.
ال تتغير الصفة التشريحية للشرج عند البلوغ، إال من ظهور شعر يشبه شعر العانة قد يحيط باألنسجة 

اخلارجية للشرج. 

املرأة البالغة
املالمح التشريحية الرئيسية لألعضاء التناسلية لألنثى البالغة مصورة في الشكل ٢. تتنوع هذه املالمح 

في مظهرها من امرأة إلى أخرى (٣٧)؛ بصفة خاصة، يوجد ما يلي:
- تنوع ملحوظ في كمية وتوزيع شعر العانة؛
- تنوع في حجم، واصطباغ، وشكل الشفرة؛

- تنوع في حجم ورؤية البظر؛
- تنوع في مكان فوهة اإلحليل urethral orifice وفوهة املهبل. 

غشاء البكارة عبارة عن نسيج طوقي أو شبه طوقي يحيط بفوهة املهبل؛ وهو ليس باب مغلق يغلق 
فوهة املهبل (٣٢). كما أن له أشكال متعددة. في املرأة النشطة جنسيًا، السيما بعد الوالدة، غالبًا ما 

ينضمر غشاء البكارة ويصبح حلقة من بقايا األنسجة تسمى حليمات.
يكون الرحم عادًة منقلبا لألمام، إال أنه يكون في وضع منقلب للخلف لدى ١٥٪ من السيدات غير 

احلوامل مما يجعل حتديد مكان عنق الرحم بواسطة املنظار والفحص اليدوي أكثر صعوبة.
عند وصف البنى  التناسلية الشرجية، من املهم مراعاة اتساق وتوضيح املصطلحات املستخدمة، ليس 

فقط بني املهنيني في الرعاية الصحية لكن داخل النظام الطبي الشرعي كذلك ( ٣٨-٤٠).
عند  خطأ  الصحية  الرعاية  في  املهنيون  يستخدمها  التي  التشريحية  املصطلحات  يوضح   ١ اإلطار 

وصفهم لبعض البنى في املنطقة التناسلية لألنثى، سواء كانت طفلة أو بالغة. 







الشكل ٢ املناطق التشريحية لألعضاء التناسلية لألنثى البالغة

  

جبل العانة
Mons pubis

جسم البظر
Body of clitoris

مولج البكارة
Hymenal introitus

الشفر الصغير
Labium minus

العويكشة اخللفية 
Posterior fourchette

العجان
Perineum الشرج

Anus

احلفرة الزورقية
Fossa navicularis

غشاء البكارة
Hymen

الشفر الكبير
Labium majus

فوهة اإلحليل
Urethral orifice

َحَشَفُة الَبْظر
Glans of clitoris

اإلطار ١ 
التشريح التناسلي لألنثى واملصطلحات املوصى بها.

• الدهليز املهبلي vaginal vestibule هو الفراغ أمام غشاء البكارة ويحاط بالشفران الصغيران. ويطلق عليه في بعض األحيان 
عن طريق اخلطأ املولج.

• يجب استخدام مصطلح «فوهة البكارة» وليس «املولج» بالنسبة لفتحة البكارة لتجنب اخللط.

ُة لِدْهليِز املَْهِبل fossa navicularis هي املنطقة املقعرة بني اتصال غشاء البكارة من اخللف مع جدار املهبل  وَرِقَيّ • اُحلْفَرُة الَزّ
والعويكشة اخللفية (أو الصوار).

• العويكشة اخللفية هي نقطة التقاء الشفران الصغيران والتحامهما مع بعضهما من اخللف. وتوجد فقط بعد البلوغ، ومع ذلك يطلق 
املصطلح عن طريق اخلطأ على البنات قبل البلوغ.

• الصوار اخللفي هو نقطة التقاء الشفران الكبيران والتحامهما مع بعضهما، قبل  وبعد البلوغ.







احلمل
العنف اجلنسي ضد املرأة احلامل ليس غير شائع. وفقًا للدراسات السكانية من البلدان املختلفة، 

تتعرض ما بني ٦٪ و١٥٪ من النساء املتزوجات لالنتهاك جنسيا وبدنيا أثناء احلمل (٤١). 
يسبب احلمل تغيرات فيزيولوجية وتشريحية في املرأة؛ وهذا يستدعي مراعاة ذلك عند إجراء فحص 

للسيدة احلامل التي تعرضت لالعتداء اجلنسي.
تعتمد التغيرات التشريحية التي حتدث أثناء احلمل على عمر اجلنني احلملي وميكن إيجازها فيما يلي: 
• األشهر الثالثة األولى من احلمل (أي حتى ١٣ أسبوع من العمر احلملي). يتضخم الرحم، 
لكنه يظل محميًا داخل احلوض من الضربات البطنية.  بصفة عامة، ال ميكن جس الرحم فوق 
االرتفاق العاني symphysis pubis حتى ١٢ أسبوعًا من العمر الرحمي.  كما توجد زيادة 

في تكون األوعية في املسالك املهبلية وزيادة اإلفرازات الفيزيولوجية.
• األشهر الثالثة الثانية من احلمل (أي من ١٣ أسبوعًا إلى ٢٧ أسبوعًا من العمر احلملي). يجس 
الرحم حتى السرة حتى ٢٠ أسبوعًا من العمر احلملي.  لذلك يكون اجلنني واملشيمة معرضني 

للرضح البطني.
• األشهر الثالثة األخيرة من احلمل (أي من ٢٨ أسبوعًا حتى ٤٠ أسبوعًا من العمر احلملي أو 
حتى إمتام احلمل). يصبح عنق الرحم على نفس محور املهبل بحيث أن االحتكاك املباشر القوي 
مع عنق الرحم يسبب النزف أو حتى بدء املخاض.  يتعرض اجلنني للرضح البطني، الذي قد 
يسبب انفصال املشيمة وموت اجلنني. قد تتكون دوالي الفرج ويحدث زيادة واضحة في املخاط 

الفيزيولوجي. 
وبعد الوالدة فإن املزيد من التغيرات الفيزيولوجية يعني انخفاض مستويات اإلستروجني في اجلسم لكن 
مستويات البروالكتني ترتفع، السيما في السيدات الالتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية من الثدي يسفر 

عنه تقليل تزلق ومتدد املهبل. قد تصبح جدران املهبل رقيقة وقد ُيفَقد النمط املتعرج (الطيات) (٣٧).
قد تسبب الوالدة املهبلية رضحًا للمنطقة التناسلية، السيما مع حدوث تدخالت (أي التوليد بامللقط، 
وبضع الفرج). يسبب ذلك منطًا مميزًا من التندب، مثل التئام االنهتاكات العجانية (شكل ٣) وتندبات 

بضع الفرج (انظر أيضًا القسم ٣-٢-٤ اإلصابات الرضحية).

السيدات في املرحلة التالية لإلياس
اإلياس هو الفترة التي تنخفض فيها مستويات اإلستروجني ويتوقف فيها احليض.  تتضمن التغيرات 

التشريحية في هذه الفترة (انظر الشكل ٣):
- رقة الشعر فوق جبل العانة والشفرين الكبيرين؛

- قلة النسيج الدهني حتت اجللد؛
- األسطح الداخلية للشفرين الصغيرين تصبح باهتة وجافة؛

- قد تصبح فوهة املهبل صغيرة (قد تكون هناك حاجة الستخدام مناظير صغيرة جدًا)؛
 ،cystocoele أو القيلة املثانية ،rectocoele قد تنفرج فوهة املهبل وقد تظهر القيلة املستقيمية -

أو التدليات prolapse الرحمية الصريحة؛
- تصبح جدران املهبل ملساء، ورقيقة، والمعة، وأقل مرونة؛

- يقل إفراز املخاط. 







األعضاء  إصابة  احتمال  من  تزيد  املسنات  النساء  في  األنسجة  هشاشة  وزيادة  التزليق  انخفاض 
التناسلية في االعتداء اجلنسي (٤٢). 

احلاالت التي تؤثر على األعضاء التناسلية لألنثى
هناك عدد من احلاالت الطبية التي تؤثر على األعضاء التناسلية لألنثى، والتي قد توجد في املريضات 
الالتي يبحثن عن املعاجلة الطبية من االعتداء اجلنسي. احلاالت الطبية التي تتطلب أن يكون العاملون 

الصحيون ملمني بها وأن يكونوا قادرين على معاجلتها أو إحالتها للمعاجلة، تشمل ما يلي:
- احلاالت املعدية (أي العداوى املنقولة جنسيًا)؛

- األمراض الورمية (أي السرطانات)؛
.(lichen sclerosis مثل احلزاز املتصلب) احلاالت االلتهابية -

الصورة  بعض  مع  وااللتهابية؛  والورمية،  املعدية،  للحاالت  موجزًا  وصفًا  التالية  الصفحات  تتضمن 
التوضيحية (انظر األشكال ٤-٨). مع ذلك، فإن تقدمي وصف شامل لألعراض واملالمح الباثولوجية 
جلميع هذه األنواع من األمراض ال يدخل في صميم هذه الوثيقة.  وعلى العاملني الصحيني الرجوع 
إلى النصوص املتصلة باملوضوع واملوجودة في الببليوغرافيا املرفقة،  ويحبذ بشدة العمل على تطوير 

مهاراتهم التشخيصية والعالجية في هذا املجال. 
باإلضافة إلى احلاالت الطبية املذكورة سلفًا، قد تظهر على املريضات عالمات واضحة لإلصابة أو 
تتعلق  عام  بوجه  لكنها  اجلنسي،  باالعتداء  عالقة  أي  لها  ليس  الشرجية  التناسلية  للمنطقة  الرضح 
التشريحية  للتغيرات  شرح  مع  النوع،  هذا  من  اإلصابات  لسمات  توضيح  يلي  ما  وفي  بالوالدة. 

املصاحبة لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى. 

الشكل ٣ األعضاء التناسلية اخلارجية ألنثى مسنة في املرحلة التالية لإلياس
           توضح انهتاك العجان الناجم عن الوالدة. 







احلاالت املعدية
الكائنات احلية املمرضة التي تكتسب أثناء اللقاء اجلنسي تسبب العداوى املنقولة جنسيًا.هذه العداوى 
املنقولة جنسيًا حتتاج إلى معاجلة املريض باإلضافة إلى الزوجة أو الزوج، ولها مقتضيات صحية عامة 

وهي عادة أمراض واجبة التبليغ عنها. 
البدني  الفحص  بواسطة  فقط  وتكتشف  األعراض  عدمية  جنسيًا  املنقولة  األمراض  تكون  ما  غالبًا 

واملختبري. 
العداوى  من  لكل  الباثولوجية  املالمح  على  التعرف  على  قادرين  الصحيون  العاملون  يكون  أن  يجب 

املنقولة جنسيًا التالية:
- الهربس التناسلي (انظر الشكل ٤)؛

- العداوى بفيروس الورم احلليمي البشري human papillomavirus (انظر الشكل ٥)؛
- داء السيالن؛

Chlamydia trachomatis املتدثرة احلثرية -
trichomoniasis داء املشعرات -

syphilis الزهري -
(donovanosis داء الدونوفانيات) granuloma inguinale الورم احلبيبي األربي -

chancroid قريح -
Lymphogranuloma venereum ورم حبيبي ملفي منقول جنسيًا -

 .scabies واجلرب  pubic liceالقمل العاني -
وعادة ما تتعايش العداوى املنقولة جنسيًا وغير املنقولة جنسيًا مع بعضها.  يجب اإلملام بعدد من 
العداوى التناسلية غير املنقولة جنسيًا، وتتضمن داء املبيضات، والتهاب املهبل اجلرثومي. من املهم 
أيضًا األخذ بعني االعتبار أن التقرح التناسلي، الذي يشير إلى عداوى محددة منقولة جنسيا، قد 
يشير أيضًا إلى العداوى املقيحة، أو الطفح الدوائي، أو اجلرب املصاب بعدوى ثانوية، أو داء بهجت 

 .Behcet’s disease

من الضروري أن يلم املمارسون الصحيون باحلاالت الطبية املختلفة التي قد يكتشفونها بأنفسهم أثناء الفحص 
التناسلي الشرجي وأن يكونوا قادرين على التفريق بني اإلصابة الناجمة عن عنف جنسي حديث،  واإلصابة الناجمة 
عن أحداث ماضية أخرى (أي الوالدة، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى).  يجب معاجلة أو إحالة املريضات الالتي 

تظهر عليهن حاالت معدية، وورمية، والتهابية للمعاجلة، عند الضرورة. 







شكل ٤ تقرح الفرج الناجم عن الهربس البسيط

شكل ٥ الثؤلول الشائع الذي يصيب الفرج، والعجان، واملنطقة احمليطة بالشرج







شكل ٦ الزهري الثانوي على الفرج مصاحب بَأورام ُلقِمَيّة condylomata مميزة

شكل ٧ ورم  فرجي داخل الظهارة 







شكل ٨ سرطان باضع بالفرج

األمراض الورمية
تسبب احلاالت السرطانية في الفرج تقرح تناسلي (الشكالن ٧ و٨). إن كان هناك احتماالت لإلصابة 

بالسرطان، يجب فحص املريضة لتفقد انتشاره في الغدد اللمفية املوضعية في املنطقةاُألْرِبَيّة. 

األمراض االلتهابية
يعتبر احلزاز املتصلب Lichen sclerosis أهم األسباب شيوعًا للتغير اَحلَثِلّي dystrophic في 

الفرج. 

اإلصابات الرضحية
الوالدة

قد يحدث رضح Trauma للسبيل التناسلي أثناء الوالدة.  وقد تسبب الوالدة غير اخلاضعة لإلشراف 
أو التدخالت التي تعتمد على استخدام األدوات (مثل: الوالدة بامللقط forceps،  أو استخراج الوليد 
بالشفط vacuum extractions) إصابة العجان perineum  والشرج anus  والبظر واألعضاء 

األمامية. 
إن بضع الفرج episiotomy هو عبارة عن قطع يجرى طبيًا في العجان perineum ليسمح بوالدة 
الطفل. كما يجرى أيضًا لتيسير الوالدات باستخدام األدوات. ويجرى عادة بضع الفرج على جانب 
 anal ميتد إلى مصرة الشرج اخلط الناصف midline. إذا حدث متزق في اخلط الناصف فقد 

 .recto-vaginal fistula مما قد ينجم عنه ناسور مستقيمي مهبلي sphincter







تشوية األعضاء التناسلية لألنثى
إن تشويه أو قطع األعضاء التناسلية لألنثى سواء االستئصال اجلزئي أو الكامل لألعضاء التناسلية 
لألنثى، سيسفر عن تغير في التشريح التناسلي الشرجي. ونظرًا ألن ضحايا هتك حرمة اجلنس، 
تعرضن من قبل لنوع من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، أو لعكس مثل هذه التدابير، فينبغي على 

العاملني الصحيني اإلملام مبثل هذه املمارسات إملامًا مالئمًا.
التي  اإلجراءات  كافة  يشمل  بأنه  لألنثى  التناسلية  األعضاء  تشويه  العاملية  الصحة  منظمة  وتعرف 
تتضمن االستئصال اجلزئي أو الكامل لألعضاء التناسلية اخلارجية لألنثى أو غير ذلك من إحلاق  
الضرر بهذه األعضاء، ألسباب ثقافية (األعراف والعادات) أو سواها من األغراض غير العالجية. 

وفي ما يلي أمناط تشويه األعضاء التناسلية لألنثى: 

 الشكل ٩ تصنيف منظمة الصحة العاملية لتشوه األعضاء التناسلية لألنثى

الشكل ٩ب: منطقة منزوعة األنسجة – النوع 
األول من تشوه األعضاء التناسلية لألنثى

الشكل ٩د: شكل النوع الثاني بعد اخلياطة

الشكل ٩و: شكل النوع الثالث بعد اخلياطة

الشكل ٩أ: أعضاء تناسلية طبيعية لألنثى

الشكل ٩ج: منطقة منزوعة األنسجة – النوع 
الثاني من تشوه األعضاء التناسلية لألنثى

الشكل ٩هـ: منطقة منزوعة األنسجة – النوع 
الثالث من تشوه األعضاء التناسلية لألنثى

املصدر: املرجع (٤٣)







اإلطار ٢ 
تصنيف تشويه األعضاء التناسلية لألنثى* :

النمط صفر : وهو استئصال قلفة البظر،  أي قطع اجللدة املستعلية من البظر،  دون أن يرافق ذلك أُي نْهك أي قطٌع جزئي أو كلّي للبظر. 
ومن مرادفاته املستعملة: اخلتان، ختان السَنة، السَنة، اإلشمام.

البظر  استئصال  املستعملة:  مرادفاته  ومن  للبظر،   كلّي  أو  جزئي  (قطع)  نْهك  مع  بكاملها  البظر  قلفة   استئصال  وهو  األول:  النمط 
clitoridectomy

استئصال  املستعملة:  مرادفاته  ومن  منهما.  قسم  أو  جميعًا  الصغيرين  الشفَرْين  وقطع  والبظر،  القلفة  استئصال  وهو  الثاني:  النمط 
البظر.  

النمط الثالث: وهو  استئصال جزئي أو كامل لكافة األعضاء التناسلية اخلارجية لألنثـى، وخياطة أو تضييق الفتحة املهبلية. ومن مرادفاته 
املستعملة: التبكيل infabulation ، واخلتان الفرعوني،  واخلتان الصومالي . 

النمط الرابع: غير مصنف، وهو يشتمل على أعمال يغلب عليها طابع الوحشية مثل َثْقب Pricking أو خرق Piercing أو َبتر البظر 
والشفرين الصغيرين والكبيرين أو بعضها، أو الَكي   cauterizationبحرق البظر والنسج احمليطة به ، وكشط النسج 
الة corrosive  في املهبل  احمليطة بفوهة املهبل (Angurya Cuts) أو بتر املهبل (Gishiri Cuts)  أو وضع مواد أَكّ

ه أو تضييقه. إلحداث النزف ، أو إدخال أعشاب  herbs معينة في املهبل بهدف شَدّ
* مت تكييف هذا التصنيف لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى بواسطة الدكتور هيثم اخلَياط، كبير مستشاري املدير اإلقليمي لشرق املتوسط 

ملنظمة الصحة العاملية. 



امللحق ٣
تثقيف وتدريب العامل الصحي
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تثقيف وتدريب العامل الصحي
إن البرنامج املقدم بالتعاون بني الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ (ACEP) والرابطة الدولية ملمرضات 
الطب الشرعي (IAFN) يستهدف املمارسني الصحيني (أي األطباء واملمرضات) وقد صمم إلعداد 
املهارات األساسية املطلوبة للمهنيني الصحيني املعنيني بتقدمي اخلدمات الصحية لضحايا هتك حرمة 

اجلنس (١، ٢).
يتكون املقرر الدراسي من ٤٠ ساعة من احملتوى التعليمي باإلضافة إلى ٤٠- ٩٦ ساعة من التدريب 
السريري. وباإلضافة لهذا التدريب األولي، يوصى بأن يحضر مقدمو الرعاية الصحية سنويًا الدورات 
التعليمية املستمرة أو التي جترى أثناء العمل والتي تغطي املعاجلة والتدبير العالجي لضحايا االعتداء 

اجلنسي.
فيما يلي استعراض للمنهج اخلاص ببرامج الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ ACEP / والرابطة 
الدولية ملمرضات الطب الشرعي IAFN؛ وميكن تعديله إذا لزم األمر ليناسب االحتياجات، واملوارد، 

والقوانني، وقواعد املمارسات احمللية.

احلد األدني من املنهج الرئيسي
يشمل احلد األدنى من املنهج الرئيسي الوحدات التدريبية التالية:

١- مفهوم الفريق متعدد التخصصات
أ- التعاون مع املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون، ونظام العدالة اجلنائي، والوكاالت املعنية 

بأزمات االغتصاب، وسائر الوكاالت املجتمعية، واملنظمات الالحكومية.
ب- دور ومسؤولية املؤيدين واملدافعني عن ضرورة حل أزمات االغتصاب، واملوظفني املسؤولني 
املعنية  الوكاالت  وموظفي  الشرعي،  الطبي  بالفحص  يقومون  ومن  القانون،  إنفاذ  عن 

باجلناة، وباقي الوكاالت املجتمعية.

٢- ديناميات االغتصاب
أ- تعاريف العنف اجلنسي؛

ب- خرافات وحقائق االغتصاب؛
ج- متالزمة رضح االغتصاب؛

د- اضطراب الكرب التالي للرضح.

٣- الفحص الطبي الشرعي لهتك حرمة اجلنس
الحظ: أن هذه الوحدة التدريبية ضرورية لألطباء واملمرضات الذين سيجرون فحوصات الطب الشرعي.

أ- مهارات التواصل؛
ب- تسجيل السوابق الصحية وسوابق الطب الشرعي؛

ج- التشريح والفسيولوجيا الطبيعية؛
د- االستجابة اجلنسية الطبيعية في اإلنسان؛

هـ- تقييم وحتديد اإلصابة؛
و- الفحص التناسلي املفصل (متضمنًا استخدام املنظار املهبلي colposcope إذا كان متوفرًا)؛

ز- اجلمع الصحيح لألدلة الطبية الشرعية؛







ح- سلسلة إجراءات التحفظ على العينات .Preservation and Chain of Custody؛
ط- التوثيق.

٤- التدبير العالجي للمرضى
أ- معاجلة اإلصابات؛
ب- التدخل في األزمة؛

جـ- حتري ومعاجلة األمراض املنقولة جنسيًا؛
د- حتري احلمل والوقاية منه؛
هـ- قضايا تخريج املرضى؛

و- اإلحاالت.

٥- نظام القضاء اجلنائي
مالحظة: هذه الوحدة ضرورية فقط بالنسبة لألطباء واملمرضات الذين يجرون فحوصات الطب الشرعي. 

• القوانني املتعلقة بالعنف اجلنسي وجمع األدلة (يجب على العاملني املعنيني بضحايا العنف اجلنسي 
أن يكون لديهم املعلومات عن األوضاع احمللية، واإلقليمية، وقوانني الواليات واالحتادات، وعن 

متطلبات هذا املجال). 
• أدوار العاملني بقاعة احملاكمة؛

أ- استراتيجيات الدفاع واالدعاء؛ 
ب- إجراءات القضاء اجلنائي؛

جـ- شهادة قاعة احملكمة.

٦- قضايا أخالقية
أ- املوافقة املستنيرة. 

ب- السرية. 
جـ- كتابة تقارير القضايا. 

د- القيم واملعتقدات الشخصية. 

٧- تقييم البرنامج

املمارسة السريرية
املمارسة السريرية ضرورية فقط بالنسبة لألطباء واملمرضات الذين سوف يجرون الفحوصات املعنية 
بالطب الشرعي. إن كان ذلك ممكنًا، يجب أن تكون املمارسة السريرية جزءًا من لب املنهج ليتمكن 
على  اإلشراف  يتم  أن  يجب  الكفاءة.   مستوى  من  أدنى  حد  إلى  الوصول  من  املمرضة  أو  الطبيب 
الدارسني للممارسة السريرية من قبل القائمني بالفحص املعني بالطب الشرعي املدربني وذوي اخلبرة 

في حالة هتك حرمة اجلنس.  
كجزء من املمارسة السريرية، يجب على الدارسني ما يلي:

١- إجراء معاينات تفصيلية للمنطقة التناسلية (ميكن إجراء ذلك في عيادة تنظيم األسرة، أو العيادة 
أمراض النساء أو الوالدة)؛ 
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٢- إجراء الفحوصات بواسطة املنظار أو باليدين؛
٣- تعلم كيفية استخدام منظار املهبل (إذا كان متوفرًا) وسائر املعدات األخرى؛ 

٤- مالحظة وإجراء الفحوصات املعنية بالطب الشرعي على ضحايا االعتداء اجلنسي حتت إشراف 
الفاحص املخضرم (في املتوسط، يحتاج إلى ٢٠ فحصًا ليصل إلى درجة البراعة)؛

ذلك  كان  ومتى  ممكنًا  ذلك  كان  إن  االغتصاب  قضايا  في  احملاكمة  قاعة  إجراءات  مالحظة   -٥
مسموحًا به. 

املناهج االختيارية
ميكن إضافة الوحدات التالية واخلبرة العملية إلى لب املنهج:

١- التصوير الفوتوغرافي املعني بالطب الشرعي؛
٢- مالحظة مختبر اجلرائم التابع للشرطة والتجول فيه، إن كان ذلك مسموحًا به؛ 

٣- التجول سويًا مع أعضاء الوكاالت املعنية بإنفاذ القانون،  إن كان ذلك مسموحا بًه؛
٤- القيام بزيارات لبرامج معاجلة أزمات االعتداء وسائر الوكاالت املجتمعية. 

في نهاية البرنامج التدريبي، يجب أن يكون املهنيون الصحيون قادرين على:
- العمل كأعضاء في فريق متعدد التخصصات؛

- مقابلة من يتلقون اخلدمة؛
- البدء في استراتيجيات التدخل في األزمة؛

- إجراء الفحوصات املعنية بالطب الشرعي على ضحايا هتك حرمة اجلنس؛
- الشهادة في احملكمة، عند الضرورة، حول نتائج الفحص؛

- القيام بالتدبير العالجي لألمراض املنقولة جنسيًا واختبار احلمل وسبل جتنبه؛
- معاجلة اإلصابات (وفقًا ملستوى القدرة املهنية والتدريب)؛

- احلفاظ على خصوصية املريض؛
- ضمان مستو عال من جودة الرعاية من خالل التقييم املستمر للبرامج. 

البرامج األخرى
يتوفر طيف من الدورات القصيرة غير الرسمية، واحللقات العملية على هامش املؤمترات، وبرامج جامعية متنح 

الفرصة للعاملني الصحيني لتنمية معلوماتهم ومهاراتهم في مجال تقدمي اخلدمة لضحايا العنف اجلنسي.
الطب  مجلة  املثال،  سبيل  على  املعنية؛  العلمية  املجالت  في  معروضة  البرامج  تفاصيل  توجد  عادة، 

الشرعي السريري أو على اإلنترنت. وفي ما يلي اثنني من أهم املواقع املفيدة في هذا املضمار:
— http://www.apsweb.org.uk;
— http://www.vifp.monash.edu.au/education/courses/grad_dip.html

(وهما يقدمان التفاصيل حول برنامج جامعة موناش للدراسات العليا في الطب الشرعي). 
Monash University Postgraduate Program in Forensic Medicine
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