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ز

شكر وتقدير

يستند هذا الكتيب إىل عمل أشخاص كثر حول العامل كرسوا جهدهم ملنع العنف 
ضد املرأة وتقديم الرعاية والدعم للنساء املعرضات للعنف.

ونعرب عن شكرنا وتقديرنا للسادة بيرت جيتشانغي وكيلزي هيغاريت وروكسانا 
جينا وجني كوزيول-مكلني وآنا فالفيا لوكاس دوليفيريا عىل ما أسدوه من 

مشورة وعىل اضطالعهم بمراجعة النص، وللسيد مارك فان أومريين من إدارة 
الصحة النفسية وتعاطي املواد املخدرة يف منظمة الصحة العاملية وللسيدة لني 

جونز والسيد كا يونغ بارك كذلك عىل ما قدموه من مسامهات يف األقسام املتعلقة 
بالصحة النفسية.

كام استفدنا من املسامهات املقّدمة من املشاركني يف املشاورات التقنية العاملية هليئة 
األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية 

بشأن استجابة القطاع الصحي للعنف ضد املرأة والفتاة، بانكوك، ترشين الثاين/
نوفمرب 2013.

وقادت السيدة كالوديا غارسيا-مورينو، من إدارة شؤون الصحة والبحوث 
اإلنجابية )RHR( يف منظمة الصحة العاملية، إعداد هذا الكتيب وأرشفت عىل 

إعداد النص النهائي. وُقّدمت مسامهات من كل من آفني امني وكريستينا باليتو 
من إدارة الصحة اإلنجابية والبحوث، وأسهمت تايس دي ريزينده يف إعداد 

 دليل الفحوص امليدانية. 
 وتولت سارة جونسون وورد رياهنارت من ’خدمات جورا للتحرير‘ 

كتابة النص وحتريره.



ح

تصدير

يستند هذا الكتيب إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 
مواجهة عنف العشري والعنف اجلنيس ضد املرأة: املبادئ التوجيهية الرسيرية 
والسياساتية ملنظمة الصحة العاملية، 2013. كام يعتمد عىل الوثائق التوجيهية 

األخرى الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، ال سيام: 
التدبري الرسيري لضحايا االغتصاب )منظمة الصحة العاملية، وصندوق  ●

األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2004(  
املبادئ التوجيهية للرعاية الطبية والقانونية للعنف اجلنيس )منظمة الصحة  ●

العاملية، 2003(
املبادئ التوجيهية املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية/منظمة العمل الدولية  ●

بشأن العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس للوقاية من عدوى فريوس 
العوز املناعي البرشي )2007(.

اإلسعافات األولية النفسية: دليل للعاملني امليدانيني )منظمة الصحة العاملية  ●
ومؤسسة الصدمات احلربية واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، 2011(.

●  )mhGAP( دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية
لالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان يف حاالت 

الطوارئ اإلنسانية )منظمة الصحة العاملية، 2010(؛ التدبري الرسيري 
للظروف النفسية والعصبية واستخدام املواد املخدرة أثناء الطوارئ 

اإلنسانية )منظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
قيد اإلصدار(

وستشكل النسخة النهائية هلذا الكتيب جزءًا من مكون الصحة يف الربنامج 
العاملي املشرتك هليئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان بشأن 

اخلدمات األساسية للنساء والفتيات الاليت تتعرضن للعنف 2017-2013.
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التعريف  بالكتيب

يستهدف هذا الكتيب مقّدمي اخلدمات الصحية مثلكم. ومن شأنه أن يساعدكم 
يف تقديم الرعاية للنساء الالئي تتعرضن للعنف. ويمكن أن يكون هذا العنف 
جسديًا أو جنسيًا أو وجدانيًا سواًء ارتكب من قبل العشري أو، يف حالة العنف 

اجلنيس، من قبل أي معتد آخر. 

ويؤدي العنف إىل اإلرضار بصحة املرأة بطرق عدة، سواًء بصورة آنية أو عىل 
املدى البعيد، أكان ذلك بشكل واضح أو خفي. وحتتاج النساء الالئي تتعرضن 
لإليذاء أو االعتداء إىل الرعاية والدعم. وباعتبارك مقّدم الرعاية الصحية هلن، 

قد تكون أول شخص تتحدث معه بشأن ما تعرضت له من عنف. وهيدف هذا 
الكتيب حتديدًا إىل مساعدتك يف االستجابة بصورة مالئمة.

ما الذي يقدمه هذا الكتيب
عند تقديم دعم اخلط األول المرأة تعرضت للعنف، ينبغي إيالء االنتباه ألربعة 

أنواع من االحتياجات:
احتياجات الصحة الوجدانية/النفسية اآلنية  ●
احتياجات الصحة البدنية اآلنية  ●
احتياجات السالمة اجلارية  ●
احتياجات الدعم والصحة النفسية اجلارية. ●

وهناك طرق بسيطة يمكن لكل مقّدمي الرعاية الصحية - بام يف ذلك غري 
املتخصصني- توّسلها ملساعدة النساء املعرضات للعنف. وقد يكون ذلك يف غاية 

األمهية لصحتها. 

ويوفر هذا الكتيب خطوات بسيطة واقرتاحات تساعدك يف تقديم تلك الرعاية. 
ويتألف هذا الكتيب من أربعة أجزاء: 

الوعي بالعنف ضد املرأة. 1
دعم اخلط األول بشأن عنف العشري واالعتداءات اجلنسية . 2
تقديم الرعاية الرسيرية اإلضافية بعد وقوع االعتداء اجلنيس. 3
تقديم الدعم اإلضايف للصحة النفسية.. 4
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كام يتضمن هذا الكتيب بني دفتيه أدوات للمساعدة عىل العمل ملساعدتك عند 
تقديم الرعاية والدعم للنساء الالئي تعرضن أو تتعرضن للعنف.

وال تتناول املبادئ التوجيهية التي يرتكز عليها هذا الكتيب الشابات أو الشبان 
)دون سن 18 عامًا( بشكل مبارش. غري أن كثريًا من اقرتاحات الرعاية يمكن أن 

تنطبق عىل الشابات أو الشبان.

الرجال والعنف اجلنيس
قد يقع الرجال أيضًا ضحية لعنف العشري واالعتداء اجلنيس. إال أن النساء بوجه 

عام تتعرضن للعنف اجلنيس والعنف البدين أكثر من الرجال بل وخيضعن أكثر 
لتحكم ُعرشائهن الذكور. 

ويف حني ينصب تركيز هذا الكتيب عىل عنف الرجال ضد النساء، فإن جزءًا 
كبريًا من املشورة املقّدمة يتعلق أيضًا بالعنف اجلنيس ضد الرجال والفتيان. كام 
ينطبق عىل العنف الذي يامرسه أفراد آخرون من األرسة، مثل والدة الزوج أو 

األب، ضد النساء.

ماذا الذي جيعل العنف ضد النساء خمتلفًا؟

قد ختتلف احتياجات املرأة التي تتعرض للعنف عن احتياجات معظم مرىض الرعاية 
الصحية اآلخرين. وحتديدًا:

قد تكون لدهيا احتياجات وجدانية عديدة تستلزم االهتامم. ●
قد تشعر باخلوف أو حتتاج إىل الطمأنينة. ●
الدعم، وليس التشخيص، هم أهم دور لك.  ●
قد حتتاج أو ال حتتاج للرعاية البدنية. ●
قد تشكل سالمتها شاغاًل مستمرًا. ●
قد حتتاج إىل اإلحالة أو إىل موارد أخرى لتلبية االحتياجات التي ال يستطيع  ●

النظام الصحي تلبيتها.
حتتاج املرأة إىل املساعدة إلشعارها بالسيطرة والقدرة عىل اختاذ القرارات  ●

اخلاصة هبا.
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املبادئ التوجيهية لتقديم الرعاية الصحية املنصّبة 
عىل املرأة

الرعاية الصحية املنصّبة عىل املرأة. رغبات املرأة حتدد نوع الرعاية التي تقدمها. 

ترّصف استجابًة لرغباهتا، وقّدم هلا أفضل رعاية ممكنة، وجتنب أن تسبب هلا مزيدًا 
من الرضر.

وتسرتشد الرعاية املنصّبة عىل املرأة بمبدأين أساسيني ومها: احرتام احلقوق 
اإلنسانية للمرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني. ما معنى ذلك عمليًا؟

1- النهج احلقوقي: تنص اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية عىل حقوق اإلنسان 
للمرأة. وقد وّقع بلدكم كثريًا من تلك االتفاقات. وتشمل هذه احلقوق ما ييل:

احلق يف احلياة - حياة خالية من اخلوف والعنف؛ ●
احلق يف تقرير املصري - حقهن يف اختاذ قراراهتن اخلاصة هبن بام يف ذلك  ●

القرارات اجلنسية واإلنجابية؛ وحقهن يف رفض اخلضوع لعمليات طبية و/
أو يف رفع قضايا؛ 

احلق يف التمتع بأعىل مستوى صحي يمكن بلوغه - إتاحة خدمات صحية  ●
عالية اجلودة وتيسري الوصول إليها وقبوهلا لدى النساء؛

عدم التمييز - تقديم خدمات الرعاية الصحية دون متييز، وعدم رفض توفري  ●
العالج ألسباب تتصل بالعرق أو اإلثنية أو الطبقة أو امليل اجلنيس أو الدين 

أو اإلعاقة أو احلالة االجتامعية أو املهنة أو املعتقدات السياسية؛
احلق يف اخلصوصية والرسية - تقديم الرعاية والعالج وإسداء املشورة يف  ●

إطار من اخلصوصية والرسية؛ وعدم إفشاء املعلومات إال بموافقة املرأة 
املعنية؛
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احلق يف املعلومات - احلق يف معرفة أي املعلومات جيرى جتميعها بشأن  ●
صحتهن وحقهن يف الوصول إىل تلك املعلومات، بام يف ذلك سجالهتن 

الطبية. 

يف ممارستك العملية: عامل مجيع النساء بطريقة عادلة تنم عن احرتام وال تقوم 
عىل متييز. وادرك كذلك أن املرأة يمكن أن تواجه أشكاالً متعددة من التمييز - 
ليس فقط لكوهنا امرأة، بل وبسبب عرقها أو إثنيتها أو الطبقة التي تنتمي إليها 
أو ميوهلا اجلنسية أو دينها أو إعاقتها أو أي صفات أخرى - أو بسبب تعرضها 

للعنف. 

2- مراعاة الفوارق واملساواة بني اجلنسني. يقصد بمراعاة الفوارق بني اجلنسني 
الوعي بكيف أن الفرق يف القوى بني النساء والرجال حيدد طريقة تعامل الرجال 

والنساء مع بعضهم البعض، ووصوهلم إىل املوارد الالزمة حلامية صحتهم، وغالبًا 
كيفية معاملة النظام الصحي هلم. ويقصد بضامن املساواة بني اجلنسني يف القطاع 

الصحي تقديم الرعاية للرجال والنساء عىل أساس عادل، مع الوضع يف االعتبار 
احتياجاهتن الصحية اخلاصة وشواغلهن حتى يتمكّن من إدراك حقوقهن 

واحلصول عىل فرصهن يف حياة صحية، عىل قدم املساواة مع الرجال.

ومن املهم فهم: أن العنف ضد النساء يرضب بجذوره يف عدم تساوي عالقات 
القوة بني الرجال والنساء؛ وأن النساء قد تكّن أقل قدرة عىل الوصول إىل املوارد، 

كاملال أو املعلومات، مقارنًة بالرجال، وقد ال تتاح هلن حرية اختاذ قراراهتن 
بأنفسهن؛ وأن النساء قد تتعرضن للوم أو الوصم بسبب العنف وقد تتكون 

لدهين مشاعر اخلزي أو تدين احرتام الذات. 

يف ممارستك العملية: باعتبارك مقّدم خدمة، عليك أن تتجنب إىل أدنى حد تعزيز 
أوجه عدم املساواة تلك وتعزيز استقاللية املرأة وكرامتها، وذلك عن طريق ما 

ييل:
الوعي بديناميات القوى واملعايري التي تؤدي إىل استمرار العنف ضد النساء  ●
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تعزيز قيمة املرأة كشخص ●
احرتام كرامتها ●
اإلنصات إىل قصتها وتصديقها وأخذ ما تقوله عىل حممل اجلد ●
عدم توجيه اللوم هلا أو إصدار أحكام قيمية عنها   ●
توفري املعلومات واملشورة التي من شأهنا أن تساعدها يف اختاذ قرارهتا ●
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 اجلزء 1
الوعي بالعنف ضد املرأة

ما هو العنف ضد املرأة
يرّكز هذا الكتيب عىل العنف ضد املرأة من قبل رجال، ال سيام يف سياق االعتداء 

اجلنيس وعنف العشري. 

االعتداء اجلنيس
يشري ذلك إىل اإلكراه عىل ممارسة اجلنس أو االغتصاب؛ ويمكن أن حيدث ذلك 

من قبل شخص تعرفه املرأة )عشري أو أحد أفراد األرسة أو األصدقاء أو املعارف 
اآلخرين( أو من قبل شخص غريب.

عنف العشري
يشري ذلك إىل العنف واإليذاء الذي تتعرض له املرأة يف الوقت احلايل أو تعرضت 

له يف وقت سابق من قبل عشري حايل أو سابق - زوجها أو صديقها أو حبيبها، 
سواًء كان ذلك يف الوقت احلايل أو فيام مىض. 

وقد تعاين النساء من عدة أنواع من العنف من قبل عشريها، مثل: العنف البدين 
واإليذاء الوجداين/النفيس وسلوكيات التحكم والعنف اجلنيس.

العنف البدين

يشمل ذلك إحداث أذى أو رضر جسدي، مثاًل عن طريق اللكم أو الركل أو 
الرضب أو الدفع أو اإليذاء باستخدام سالح.

اإليذاء الوجداين/النفيس

يمكن أن يشمل ذلك سلوكيات كثرية منها:
انتقادها بشكل متكرر ●
شتمها أو نعتها بالقبح أو الغباء  ●
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التهديد بإيذائها أو إيذاء أبنائها  ●
التهديد بتدمري أشياء حتبها ●
االستخفاف هبا أو إهانتها أمام الناس. ●

سلوكيات التحكم 

يشمل ذلك عىل سبيل املثال: 
عدم السامح للمرأة بمغادرة املنزل أو زيارة أهلها أو أصدقائها  ●
اإلرصار عىل معرفة أماكن وجودها يف كل األوقات ●
الشك يف إخالصها يف أغلب األحيان ●
عدم السامح هلا باحلصول عىل الرعاية الصحية دون إذن ●
تركها دون مال يكفيها لتدبري شؤون البيت  ●

العنف اجلنيس 

يشمل ذلك ما ييل: 
إجبارها عىل ممارسة اجلنس أو أداء أفعال جنسية عىل غري رغبتها  ●
إيذاءها أثناء ممارسة اجلنس  ●
إجبارها عىل ممارسة اجلنس دون وقاية من احلمل أو العدوى. ●

استبانة املرأة التي قد تكون تعرضت للعنف
من املهم أن يعي مقّدمو الرعاية الصحية أن املشاكل الصحية للمرأة قد تنجم 
عن العنف أو تتفاقم بسببه. وقد تواجه إيذاًء يف البيت يف الوقت احلايل أو ربام 

تعرضت له يف وقت سابق. أو ربام تكون قد تعرضت العتداء جنيس منذ وقت 
قريب أو يف املايض. 

وكثريًا ما تسعى النساء الاليت تتعرضن للعنف يف سياق عالقات للحصول عىل 
الرعاية الصحية فيام يتصل بمشاكل وجدانية أو بدنية ذات صلة، بام يف ذلك 

تعرضها إلصابات. غري أنه غالبًا ما متتنعن عن إخبارك عن العنف لشعورهن 
باخلزي أو خشية أن ُيطَلق عليهن أحكامًا قيمية أو خوفًا من العشري. 
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ومن املمكن أن تشتبه يف تعرض املرأة للعنف إن بدا عليها أي من العالمات 
التالية:

مشاكل جارية عىل مستوى الصحة النفسية، مثل الكرب أو القلق أو  ●
االكتئاب 

سلوكيات ضارة مثل تعاطي الكحول أو املخدرات  ●
أفكار أو خطط أو أفعال إليذاء الذات أو )حماولة( االنتحار ●
إصابات متكررة أو ليس هلا تفسريات وجيهة ●
تكرر إصابتها بحاالت عدوى منقولة جنسيًا ●
محل غري مرغوب ●
آالم مزمنة أو حاالت صحية غري مربرة )أمل يف احلوض أو مشاكل جنسية،  ●

مشاكل معدية معوية، عدوى كلوية أو يف املثانة، نوبات صداع( 
تكرر االستشارات الطبية دون تشخيص واضح ●

يمكن أيضًا أن تشتبه يف حدوث مشكلة عنف يف حالة إرصار عشري املرأة أو 
زوجها عىل التدخل أثناء االستشارات، أو يف حالة تفويتها مواعيد الرعاية 

الصحية اخلاصة هبا أو بأبنائها يف كثري من األحيان، أو يف حالة كان أبناؤها يعانون 
من مشاكل وجدانية أو سلوكية.

ال تويص منظمة الصحة العاملية بإجراء حتٍر شامل عن العنف للنساء 
امللتمسات الرعاية الصحية. إال أن املنظمة تشجع مقّدمي الرعاية 

الصحية عىل إثارة املوضوع مع النساء املعرضات إلصابات أو 
حاالت طبية يشتبهون يف ارتباطها بالعنف.
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"ماذا أفعل إن اشتبهت يف حالة عنف؟"
ال ُتثر مسألة عنف العشري مطلقًا إال عندما تكون املرأة بمفردها. حتى إن 

حرضت مع امرأة أخرى، فمن املمكن أن تكون تلك املرأة والدة املعتدي أو 
أخته. 

وعند سؤاهلا عن العنف، افعل ذلك بأسلوب ينم عن تعاطفك معها وال حيمل 
أحكامًا قيمّية. استخدم ألفاظا مالئمة ومراعية للثقافة واملجتمع اللذين تعمل 

فيهام. فبعض النساء قد ال تعجبهن كلمتي "العنف" و"اإليذاء". حيث تستخدم 
الثقافات واملجتمعات املحلية أساليب وألفاظ خمتلفة لإلشارة إىل نفس املشكلة. 

ومن املهم استخدام األلفاظ التي تستخدمها النساء أنفسهن.

وتوفر األدوات املساعدة عىل العمل والواردة يف الصفحة التالية أمثلة عىل نوع 
العبارات واألسئلة التي يمكنك استخدامها عند السؤال عن عنف العشري.
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األدوات املساعدة عىل العمل

طرح األسئلة عن العنف

إليك بعض العبارات التي يمكنك استخدامها إلثارة موضوع العنف قبل أن 
تطرح أسئلة مبارشة:

"كثري من النساء تواجهن مشاكل مع الزوج أو العشري أو أي شخص  ●
آخر تعشن معه." 

"قابلت نساء لدهين مشاكل مثل مشكلتك وتواجهن متاعب يف املنزل."  ●

وإليك بعض األسئلة البسيطة واملبارشة التي يمكنك البدء هبا والتي تظهر 
رغبتك يف االستامع إىل مشاكلها. ووفقًا لردود املرأة، استمر يف طرح األسئلة 

واالستامع إىل قصتها. ويف حالة ردت باإلجياب عىل أي من هذه األسئلة، قدم 
هلا دعاًم مبارشًا )انظر الصفحة 13(. 

"هل ختشني زوجك )أو عشريك(؟" ●

"هل حدث من قبل أن هددك زوجك )أو عشريك( أو أي شخص آخر  ●
يف املنزل بإحلاق الرضر بك أو إيذائك بدنيًا بطريقة ما؟ لو كان هذا هو 

احلال، متى حدث ذلك؟
"هل زوجك )أو عشريك( أو أي شخص يف منزلك يتنّمر عليك أو  ●

هيينك؟" 
"هل حياول زوجك )أو عشريك( التحكم بك، عىل سبيل املثال بعدم  ●

السامح لك باحلصول عىل املال أو اخلروج من املنزل؟"
"هل أجربك زوجك )أو عشريك( عىل ممارسة اجلنس أو أجربك عىل أي  ●

اتصال جنيس مل ترغبي فيه؟"
"هل هددك زوجك )أو عشريك( بالقتل؟" ●
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توثيق عنف العشري
تتمثل أمهية التوثيق يف تقديم الرعاية احلساسة عىل أساس متواصل، وتذكري 
نفسك باحلالة أو تنبيه مقّدم خدمة آخر هبا يف الزيارات الالحقة. ويمكن أن 

يكتسب التوثيق أمهية عندما تقرر املرأة اللجوء إىل الرشطة.
اخربها بام ترغب يف تدوينه والسبب يف ذلك. اسأهلا إن مل يكن لدهيا مشكلة  ●

يف ذلك. التزم برغباهتا. إن كان هناك أي جزء ال ترغب هي يف تدوينه، فال 
تسجله.

ن يف السجل الطبي أي شكاوى وأعراض وعالمات صحية، كام تفعل  ● دوِّ
مع أي امرأة أخرى، بام يف ذلك وصف إصاباهتا. وقد يكون من املفيد 

أن تدّون السبب أو السبب املشتبه هلذه اإلصابات أو غريها من األحوال 
الصحية، بام يف ذلك الشخص املتسبب يف إصابتها.

ال تدّون أي يشء عىل أغراض يمكن أن يراها من ال ينبغي هلم االطالع  ●
عليها، عىل سبيل املثال الصور اإلشعاعية والئحة رسير املريض.

كن عىل وعي باحلاالت التي يمكن فيها اخرتاق اخلصوصية. توخ احلذر  ●
بشأن ما تكتب وأين تكتب وأين ترتك سجالتك. 

لتعزيز اخلصوصية، تستخدم بعض املرافق الطبية شفرة أو عالمة خاصة  ●
لإلشارة إىل احلاالت التي تعرضت لإليذاء أو املشتبه يف تعرضها لإليذاء.

ماذا تفعل يف حالة االشتباه يف تعرض املريضة للعنف، ولكنها ال تفصح 
عنه

ال تضغط عليها، واعطها وقتا لتتخذ قراراها بشأن ما ترغب يف إخبارك به. ●
اطلعها عىل اخلدمات املتاحة يف حال اختارت أن تستخدم أيًا منها. ●
اعرض عليها معلومات بشأن أثار العنف عىل صحة املرأة وصحة أطفاهلا. ●
اعرض عليها ترتيب زيارة للمتابعة. ●
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 اجلزء 2
دعم اخلط األول يف حالة االعتداءات اجلنسية 

وعنف العشري 

ما هو دعم اخلط األول
يوفر دعم اخلط األول الرعاية العملية ويلبي االحتياجات الوجدانية والبدنية 

واحتياجات الدعم والسالمة للمرأة، دون اقتحام خصوصيتها.

كثريًا ما يكون دعم اخلط األول هو أهم رعاية يمكنك تقديمها. حتى ولو كان 
هذا كل ما يمكنك تقديمه، تكون بذلك قد أسديت لعميلك مساعدة كبرية. 

فيساعد دعم اخلط األول األشخاص الذين تعرضوا ألحداث مزعجة أو مكِربة 
خمتلفة، بام يف ذلك تعرض النساء للعنف.

تذّكر: قد تكون هذه هي فرصتك الوحيدة ملساعدة هذه املرأة. 
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يتضمن دعم اخلط األول 5 مهام بسيطة. تلبية االحتياجات الوجدانية والعملية 
يف نفس الوقت. ويمكن أن تذكرك حروف كلمة "LIVES" هبذه املهام اخلمسة 

حلامية حياة النساء:

االستامع

)Listen(
اصغ للمرأة املترضرة، اشعر بمعاناهتا، وال 

تصدر أحكامًا قيمّية عليها. 

االستفسار عن االحتياجات 
والشواغل

)Inquire(

حّدد احتياجاهتا وشواغلها املختلفة - 
الوجدانية والبدنية واالجتامعية والعملية 

- وتصدى هلا )مثاًل رعاية األطفال(

التحقق

)Validate(
اظهر هلا أنك تفهمها وتصدقها. طمأهنا أهنا 

ليست امُلالمة. 

تعزيز السالمة

)Strengthen(

ناقش خطة لكي حتمي نفسها من التعرض 
ملزيد من الرضر يف حالة تعرضها للعنف 

مرة أخرى.

الدعم

)Support(
ادعمها بمساعدهتا عىل الوصول إىل 

املعلومات واخلدمات والدعم االجتامعي.

يرجى الرجوع إىل الصفحات 17-34 لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن 
املهام اخلمسة لدعم اخلط األول. وترد بطاقة تذكري بخطوات "LIVES" يف 

الصفحة األخرية من هذا الكتيب.
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دعم اخلط األول ُيعنى برعاية االحتياجات الوجدانية

قد يكون دعم اخلط األول هو أهم رعاية يمكن أن تقدمها، وقد يكون هو كل 
ما حتتاجه املرأة.

 ويقصد بدعم اخلط األول االعتناء باالحتياجات الوجدانية والعملية. 
وتشمل أهدافه ما ييل:

حتديد احتياجات املرأة وشواغلها ●
االستامع إىل شواغلها وخرباهتا والتحقق منها ●
مساعدهتا عىل الشعور بالتواصل مع اآلخرين وشعورها باهلدوء واألمل ●
متكينها من الشعور بالقدرة عىل مساعدة نفسها وطلب املساعدة كذلك ●
استكشاف البدائل املتاحة أمامها ●
احرتام رغباهتا ●
مساعدهتا عىل العثور عىل الدعم االجتامعي والبدين والوجداين ●
تعزيز سالمتها. ●

تذكر: عندما تساعدها عىل التصدي الحتياجاهتا العملية، فإنك بذلك 
تساعدها يف التصدي الحتياجاهتا الوجدانية. 

وعندما تساعدها عىل التصدي الحتياجاهتا الوجدانية، فإنك بذلك تعزز 
قدرهتا عىل التصدي الحتياجاهتا العملية.
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ليس عليك أن تقوم بام ييل:
حل مشاكلها ●
إقناعها برتك عالقة عنيفة ●
إقناعها باللجوء ألي خدمات أخرى مثل الرشطة أو املحاكم ●
طرح أسئلة تفصيلية جتربها عىل تذكر أحداث مؤملة ●
سؤاهلا حتليل ما حدث والسبب فيه ●
الضغط عليها إلخبارك بمشاعرها وردود أفعاهلا حيال حدث ما ●

فهذه اإلجراءات يمكن أن ترض أكثر مما تفيد.

نصائح إلدارة احلوار
اخرت مكانًا خاصًا للتحدث، حيث ال يمكن أن يستمع إليكام أحد )عىل أال  ●

يكون مكانًا يوحي لآلخرين سبب وجودكام فيه(.
طمئنها بأنك لن خترب أي شخص آخر بام تقوله لك وأنك لن تذكر وجودها  ●

معك ألي شخص ممن ال ينبغي هلم معرفة ذلك. ويف حالة تعنّي عليك 
اإلبالغ عن حالتها، ارشح هلا ما يتعني عليك إبالغه وملن.

أوالً، شجعها عىل مواصلة التحدث واظهر هلا أنك تنصت إليها. ●
شّجعها عىل مواصلة التحدث إن رغبت، ولكن ال جتربها عىل احلديث  ●

)"هل تودين إضافة يشء آخر بشأن ذلك؟"(
اسمح بفرتات صمت. إذا بكت، اعطها وقتًا الستعادة رباطها. ●

تذكر: احرتم رغباهتا دوما.
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االستامع
الغرض

اعط للمرأة فرصة لتقول ما تريد يف مكان آمن وخاص لشخص مهتم 
بمساعدهتا. هذا األمر مهم لتعافيها الوجداين.

واالستامع هو اجلزء األهم يف االتصال اجليد وأساس دعم اخلط األول. وهو 
ينطوي عىل أكثر من جمرد سامع أقوال املرأة. فهو يعني: 

الوعي بام وراء كالمها من مشاعر ●
الوعي بام تقوله وما ال تقوله ●
االنتباه إىل لغة اجلسد - لغة جسدك وجسدها عىل حٍد سواء - بام يف ذلك  ●

تعبريات الوجه والنظرات املبارشة واإليامءات
اجللوس أو الوقوف عند نفس املستوى وبقرٍب كاٍف من املرأة إلظاهر  ●

االنشغال واالهتامم، ولكن ليس بدرجة شديدة تيش باقتحام اخلصوصية 
إظهر هلا تفهمك مشاعرها، من خالل إبداء التعاطف.  ●



اإلصغاء - النصائح والنواهي

النواهيالنصائح

كيف تترصف
ال تضغط عليها لتخربك قصتها.كن صبورًا وهادئًا.

دعها تعرف أنك تصغي إليها؛ عىل 
سبيل املثال، اومئ برأسك أو مههم 

موافقًا.

ال تنظر إىل ساعتك أو تتكلم برسعة. 
ال جتب عىل اهلاتف أو تنظر إىل 

حاسوبك أو تكتب.

سلوكك
ال حتكم عىل ما تفعله أو ال تفعله، تفهم مشاعرها وسّلم هبا.

أو عىل شعورها. ال تقل: "ينبغي أال 
تشعري كذلك،" أو "أنت حمظوظة 

ألنك نجوت" أو "كم أنت مسكينة!".

دعها تقص عليك قصتها برسعتها 
هي.

ال تستعجلها. 

ما تقوله أنت
اعطها الفرصة لتقول ما تريد. ثم 

اسأهلا "كيف يمكننا أن نساعدك؟"
ال تفرتض أهنا تعرف ما األفضل هلا.

شجعها عىل االستمرار يف التحدث 
إذا رغبت يف ذلك. اسأهلا "هل تودين 

أن ختربيني املزيد؟"

ال تقاطع. انتظر حتى تنتهي من 
كالمها قبل أن تطرح أسئلتك.
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اإلصغاء - النصائح والنواهي

النواهيالنصائح

اسمح بفرتات صمت. اعطها الوقت 
لتفكر.

ال حتاول أن تكّمل هلا أفكارها.

ابق تركيزك عىل خرباهتا وعىل تقديم 
الدعم هلا.

ال ختربها قصة شخص آخر أو 
تتحدث عن متاعبك اخلاصة.

ال تفكر أو تترصف كأنه عليك أن حتل سّلم بام تريده واحرتم رغباهتا.
مشاكلها نيابة عنها.

تعلم أن تصغي 

 بعينك - بمنحها كامل انتباهك


بأذنيك - باإلنصات لشواغلها


بقلبك - بإبداء االهتامم واالحرتام
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 االستفسار عن احتياجاهتا
 وشواغلها

الغرض
التعرف عىل أهم يشء بالنسبة للمرأة. احرتام رغباهتا وتلبية احتياجاهتا.

عندما تستمع من املرأة إىل قصتها، قم بإيالء انتباه خاص ملا تقوله عن 
احتياجاهتا وشواغلها - وما ال تقوله رصاحًة ولكن توحي به كلامهتا أو 

لغة جسدها. وقد تطلعك عىل احتياجاهتا البدنية والوجدانية أو احتياجاهتا 
االقتصادية أو شواغلها املتعلقة بالسالمة أو الدعم االجتامعي الذي حتتاجه. 
ويمكنك استخدام األساليب التالية ملساعدهتا عىل اإلعراب عن احتياجاهتا 

والتأكد من فهمك هلا عىل النحو الصحيح.

أساليب التفاعل
األمثلةاملبادئ

صغ أسئلتك بحيث تكون دعوة 
للحديث.

"ما الذي تودين أن تتحدثي عنه؟"

اطرح أسئلة مفتوحة لتشجيعها عىل 
التحدث بدالً من االكتفاء بأسئلة 

ردها نعم أو ال.

"ما شعورك حيال ذلك؟"

كّرر أو اذكر جمددًا ما قالته للتأكد من 
فهمك هلا.

"ذكريت أنك تشعرين باإلحباط 
الشديد."
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 "يبدو أنك غاضبة من..."ابرز مشاعرها.
"يبدو أنك تشعرين بالضيق."

"هل يمكن أن ختربيني املزيد بشأن استكشف إن لزم األمر.
ذلك؟"

"هل يمكنك رشح ذلك مرة أخرى، استوضح إن تعّذر عليك الفهم.
من فضلك؟"

ساعدها عىل حتديد احتياجاهتا 
وشواغلها واإلعراب عنها.

"هل هناك أي يشء حتتاجينه أو 
تشعرين بالقلق حياله؟"

"يبدو أنك قد حتتاجني مكانًا لإلقامة 
 فيه".

"يبدو أنك تشعرين بالقلق بشأن 
أبنائك."

"يبدو أنك تقولني إن ..."خلّص ما أعربت عنه.

بعض األمور التي جيب جتنبها 
ال تطرح أسئلة استدراجية، مثل "أختيل أن ذلك أغضبك، أليس كذلك؟" 

ال تطرح أسئلة "سببية"، مثل "ملاذا فعلت ذلك...؟" فقد يبدو أنك تكيل هلا 
االهتامات.
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التحقق
الغرض

مساعدهتا عىل معرفة أن مشاعرها طبيعية، وأهنا بمأمن إن أعربت عنها، وأهنا 
حيق هلا أن تعيش دون عنف أو خوف. 

والتحقق من جتارب اآلخرين يعني أن ترتك املرأة املعنية تعرف أنك تصغي 
إليها، وأنك تتفهم ما تقوله لك، وأنك تصدق ما تقوله دون أحكام مسبقة أو 

رشوط. 

عبارات مهمة يمكن أن تقوهلا
"اخلطأ ليس خطأك. ال لوم عليك". ●
"يمكنك أن تتحدثي براحتك." ●
"يمكننا املساعدة." ]ال تقل ذلك إال يف حالة توفر املساعدة حقًا.[ ●
"ما حدث ليس له أي مربر أو عذر." ●
"ال يستحق أي أحد أن يتعرض للرضب من عشريه يف إطار عالقة" ●
"لست وحدك. لألسف، كثري من النساء تواجهن هذه املشكلة أيضًا." ●
 "حياتك وصحتك وشخصك أمور ذات قيمة." ●
"الكل يستحق أن يشعر باألمان يف بيته." ●
"أخشى أن ذلك قد يؤثر عىل صحتك." ●

وتقرتح األدوات املساعدة عىل العمل التالية بعض الطرق التي يمكنك توّسلها 
ملساعدة النساء عىل التعامل مع االنفعاالت وردود األفعال املختلفة.
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األدوات املساعدة عىل العمل

مساعدة النساء عىل التصدي للمشاعر السلبية
بعض طرق االستجابةاملشاعر

"كثري من النساء تتمكن من حتسني حالتهن. بمرور الوقت انعدام األمل
عىل األرجح سرتين أن األمل قائم."

رّكز عىل مواطن قوهتا وكيف أهنا متكنت من التعامل مع اليأس 
حاالت أشد خطورة وأكثر صعوبة يف السابق.

قلة احليلة وفقدان 
السيطرة 

"لديك عدة خيارات وبدائل اليوم بشأن كيفية امليض قدما."

ارشح هلا أهنا أمور شائعة وغالبًا ما تقل حدهتا أو تتالشى ارجتاع الذكريات
بمرور الوقت.

"أتعامل مع تقولينه بجدية. اإلنكار 

ستجديني معك إن احتجت للمساعدة يف املستقبل."
الشعور بالذنب 

ولوم الذات 
"ال لوم عليك فيام حدث. لست مسؤولة عن هذا السلوك."

"ما حدث ال يعيبك. قيمتك حمفوظة."الشعور بالعار 

أكد عليها "إنك يف مكان آمن اآلن. يمكننا أن نتحدث عن اخلوف غري الواقعي 
كيفية احلفاظ عىل سالمتك." 

"هذا رد فعل طبيعي عىل األحداث الصعبة. ستستعيدين اخلدر 
الشعور مرة أخرى - كل يف وقته."

ارشح أن هذه التقلبات يمكن أن تكون شائعة وأهنا ستخف التقلبات املزاجية
مع اندمال الصدمة.

أكد أهنا مشاعر سليمة. الغضب من املعتدي
"هذه مشاعر شائعة، ولكن يمكننا أن نناقش طرقًا تساعدك القلق

عىل احلد من الشعور باالنزعاج."
الشعور بضعف 

احليلة
"نحن هنا ملساعدتك."
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تعزيز السالمة

الغرض
مساعدة املرأة عىل تقييم حالتها ووضع خطة لسالمتها يف املستقبل.

كثري من النساء الالئي تتعرضن للعنف تساورهن خماوف بشأن سالمتهن. وقد 
ال تعتقد أخريات أهنن بحاجة خلطة سالمة ظنًا منهن بأن العنف لن يتكرر مرة 
أخرى. ارشح هلا أنه من غري املرجح توقف عشريها عن العنف من تلقاء ذاته: 

فالعنف سيستمر غالبًا وقد يتفاقم بمرور الوقت أو تزداد وتريته.

وتقييم وختطيط السالمة عملية مستمرة - وليس جمرد حوار واحد. ويمكنك 
مساعدة املرأة بمناقشة احتياجاهتا اخلاصة والتعّرف عىل بدائلها ومواردها يف كل 

مرة تلتقي هبا مع تغري حالتها.

تقييم السالمة بعد وقوع االعتداء اجلنيس
يف كثري من األحيان، تكون املرأة التي تتعرض لالعتداء عىل دراية باملعتدي، 

وغالبًا ما حيدث االعتداء داخل املنزل. ففي حالة كان املعتدي شخصًا تعرفه، 
ناقش معها إذا ما كان من اآلمن هلا أن تعود إىل املنزل.

تقييم املخاطر اآلنية لعنف العشري 
تعي بعض النساء متى تكّن يف خطر حمدق وختشني حينها من العودة إىل املنزل. 

فإذا شعرت املرأة بالقلق عىل سالمتها، خذ كالمها عىل حممل اجلد. 

وقد حتتاج أخريات للمساعدة يف التفكري يف املخاطر اآلنية املحدقة هبن. وهناك 
أسئلة حمددة يمكنك طرحها ملعرفة إذا ما كانت عودهتا للمنزل مأمونة. ومن املهم 

معرفة إذا ما كانت هناك خماطر آنية أو حمتملة لتعرضها إلصابة خطرية. 
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فإن بدا أن ثمة خماطر آنية مرتفعة، يمكنك القول "أشعر بالقلق بشأن سالمتك. 
لنناقش ما ينبغي فعله حتى ال تتأذين."  ويمكنك النظر يف بدائل مثل االتصال 

بالرشطة أو الرتتيب إلقامتها هذه الليلة بعيدًا عن منزهلا.

األدوات المساعدة على العمل

أسئلة لتقييم خماطر العنف اآلنية 

النساء الالئي جتبن بـنعم عىل 3 أسئلة من األسئلة التالية عىل األقل قد تكن 
عرضة لدرجة مرتفعة للغاية من خماطر العنف اآلنية. 

هل حدث العنف البدين بوترية أكثر تواترًا أو ازداد سوءًا خالل األشهر  ●
الستة املاضية؟

هل حدث من قبل أن استخدم سالحًا أو هددك بسالح؟  ●
هل حاول خنقك من قبل؟ ●
هل تظنني أنه يمكنه قتلك؟ ●
هل حدث من قبل أن رضبك وأنت حامل؟ ●
هل يشعر بالغرية منك ويعرب عنها بعنف وبشكل دائم؟ ●

مأخوذة بترصف من دراسة سنايدر 2009. 

وإن مل يكن مأمونًا للمرأة أن تعود إىل منزهلا، قم بإجراء 
اإلحالة املالئمة إىل مركز إيواء أو مسكن مأمون، أو العمل 
معها لتحديد مكان مأمون يمكنها التوجه إليه )مثاًل منزل 

صديق أو دار عباده(.
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إعداد خطة للسالمة
حتى النساء الالئي ال تواجهن خماطر آنية خطرية يمكنهن االستفادة من تطبيق 

خطة سالمة. فإذا كان لدهيا خطة، ستتمكن عىل نحو أفضل من التعامل مع 
الوضع يف حالة وقوع العنف فجأة.

وفيام ييل عنارص خلطة السالمة واألسئلة التي يمكنك طرحها عليها ملساعدهتا يف 
إعداد اخلطة.

األدوات املساعدة عىل العمل

ختطيط السالمة
مكان مأمون يمكن 

الذهاب إليه
إن اقتضت احلاجة أن ترتكي منزلك يف عجالة، 

أين يمكنك أن تذهبني؟

هل ستذهبني بمفردك أم تصطحبني أطفالك التخطيط لألطفال
معك؟

كيف ستصلني هناك؟ االنتقال

ما هي األشياء التي 
ستأخذينها معك؟

هل حتتاجني إىل أخذ أي وثائق أو مفاتيح أو أموال 
أو مالبس أو أشياء أخرى معك عندما تغادرين؟ 

ما هي األغراض األساسية؟
هل يمكنك أن تضعي هذه األغراض يف مكان 
مأمون أو ترتكينها مع أحد األشخاص، حتسبًا؟

هل يمكنك الوصول إىل املال إن احتجت إىل األمور املالية
املغادرة؟ أين حتتفظني به؟ هل يمكنك احلصول 

عليه إذا ما طرأ طارئ؟
الدعم املقّدم من شخص 

القريب
هل لديك أحد اجلريان الذي يمكنك إخباره عام 
تعرضِت له من عنف ويمكنه االتصال بالرشطة 

أو إحضار املساعدة إليك إذا ما سمع أصوات 
عنف تصدر من بيتك؟
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ناقش كيف يمكن البقاء يف وضع مأمون داخل املنزل
يف حالة مل تستطع املرأة جتنب النقاشات التي يمكن أن تتصاعد مع عشريها، 

انصحها بمحاولة إجراء هذه النقاشات يف غرفة أو مكان يمكنها أن تغادر منه 
بسهولة.

انصحها بأن تبقى بعيدة عن أي غرفة قد حتتوي عىل أسلحة.

يف حالة قررت أن املغادرة هي اخليار األفضل، انصحها بأن جتري خططها 
وأن تغادر إىل مكان مأمون قبل أن ُتعلم عشريها بذلك. وإال، قد تضع نفسها 

وأطفاهلا يف مواجهة خطر التعرض للعنف. 

جتنب تعريضها للخطر
ال تتحدث عن اإليذاء إال عندما تكونا بمفردكام. ينبغي أال يصل حواركام إىل 

مسامع أي شخص أكرب من سنتني. ال تناقش ذلك مطلقًا إذا كان بإمكان زوجها 
أو أحد أفراد أرسهتا أو أي مرافق هلا - ولو كان صديقًا - سامع نقاشكام. قد 

حتتاج للتفكري يف مربر لتتمكن من أن ترى املرأة بمفردها، كأن ترسل الشخص 
املعني ألداء مهمة ما أو مللء استامرة. إذا كان معها أطفاهلا، اطلب من زميل لك 

أن يعتني هبم أثناء حديثكم.

تذكر أن حتافظ عىل رسية سجالهتا الصحية. احتفظ بتلك الوثائق يف مكان 
مأمون، وال تضعها عىل املكتب أو يف أي مكان آخر ظاهر للعيان.

ناقش مع املرأة األسباب التي يمكن أن تسوقها لتفسري أين كانت. فإن كان 
عليها أن تأخذ معها أوراقًا )لتقديمها إىل الرشطة مثاًل(، ناقش معها ما ستفعله 

باألوراق.
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تقديم الدعم
الغرض

توصيل املرأة بسائر موارد الدعم الصحي والسالمة والدعم االجتامعي.

تتجاوز احتياجات النساء بوجه عام ما يمكنك توفريه هلن يف العيادة. فيمكنك 
املساعدة بأن تناقش مع املرأة احتياجاهتا وإخبارها عن مصادر املساعدة 

ومعاونتها يف احلصول عىل املساعدة التي تريدها.

كيفية املساعدة
اسأهلا عن أهم األمور بالنسبة هلا يف الوقت احلايل. فيمكن أن تسأهلا "ما  ●

أكثر يشء سيفيدك إن متّكنا من توفريه لك عىل الفور؟"
ساعدها عىل حتديد خياراهتا والتفكري فيها. ●
ناقش الدعم االجتامعي املقّدم هلا. هل لدهيا فرد من أفراد األرسة أو  ●

أحد األصدقاء أو شخص موثوق منه يف جمتمعها املحيل يمكنها التحدث 
معه؟ هل لدهيا أي شخص يمكن أن يساعدها ماليًا؟ 

املوارد املحتملة 
اكتشف أي نوع من الدعم واملوارد متاح للمرأة داخل جمتمعها املحيل. قد يكون 

من املفيد أن ترسلها إىل أحد معارفك الشخصية يف كل مكان تنتقل إليه. 
خط مساعدة ●
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جمموعات دعم ●
مركز أزمات ●
الدعم القانوين ●
مرشد صحة نفسية ●
مرشد اجتامعي ●
أخصائي نفيس. ●

عادًة لن يكون من املمكن التصدي جلميع شواغلها خالل اللقاء األول. دعها 
تعرف أنك مستعد لاللتقاء هبا جمددًا للتحدث بشأن قضايا أخرى.

ال تتوقع منها أن تتخذ قرارات آنية.

قد يكون من املحبط إن بدا أهنا ال تتخذ أي خطوات لتغيري موقفها. إال أهنا 
ستحتاج أن تأخذ وقتها لتفعل ما تراه مناسبا هلا. فاحرتم رغباهتا وقراراهتا دومًا. 

اإلحاالت
غالبًا ما ال تتابع النساء اإلحاالت التي جيرهيا مقّدمو الرعاية الصحية. فيمكنك 

أن تساعد يف تعزيز احتامالت تلقيها املساعدة التي ُتويص هبا.

نصائح بشأن إجراء اإلحاالت
تأكد من أن اإلحالة تتصدى ألهم احتياجاهتا أو شواغلها. ●
إذا أعربت عن مشاكل تواجهها يف الذهاب إىل اإلحالة ألي سبب كان، فكر  ●

معها للتوصل إىل حلول مبتكرة.
املشاكل التي يمكنك مناقشتها: ●

ليس هناك من ترتك أطفاهلا معه.	 
عشريها قد يكتشف وحياول أن يمنعها من الذهاب.	 
ليس لدهيا وسيلة انتقال.	 
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ويف حالة قبلت اإلحالة، إليك بعض األمور التي يمكنك القيام هبا لتيسري  ●
األمور عليها:

اخربها عن اخلدمة )مكاهنا، كيف يمكنها الوصول إىل املكان، من 	 
ستقابل(.

اعرض عليها أن جتري اتصاالً هاتفيًا حلجز موعد هلا إذا كان ذلك 	 
سيساعدها )عىل سبيل املثال، ليس لدهيا هاتف أو مكان مأمون إلجراء 

املكاملة(.
وفر هلا املعلومات التي حتتاجها مكتوبًة، إن أرادت - التوقيت، املكان، 	 

كيفية الوصول، اسم الشخص الذي سرتاه. اطلب منها أن تفكر يف كيفية 
التأكد من إخفاء الورقة بعيدًا عن األعني.

إن أمكن، رّتب ألن يرافقها شخص موثوق يف موعدها األول.	 

تأكد دائاًم مما إذا كان لدهيا أسئلة أو شواغل وتأكد من فهمها.

يمكنك ملء اجلدول التايل لتعقب املوارد املتاحة يف جمتمعك. ومن املمكن أن 
تكون تلك اإلحاالت موارد داخلية أو خارجية. 

ومن األفضل عقد اتفاقات إحالة رسمية مع املنظامت التي تقوم أنت بإحالة 
النساء إليها. وإن أمكن، ينبغي أن حتّدد هذه االتفاقات كيف ستعرف إن وصلت 

املرأة املعنية إىل موارد اإلحالة - هل ستتصل أنت هبن أم ستتصلن هن بك؟
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األدوات املساعدة عىل العمل

جدول اإلحالة

ما اخلدمات التي 
حُيال إليها

أين / من حيال 
مسؤولية املتابعةمعلومات االتصالإليه

املأوى/املسكن

مركز معاجلة 
األزمات

املساعدة املالية

املساعدة القانونية

جمموعات الدعم

املشورة

رعاية الصحة 
النفسية

الرعاية األولية

رعاية الطفولة 

أخرى
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االعتناء باحتياجاتك الشخصية

احتياجاتك الشخصية مهمة كاحتياجات النساء التي تقدم هلن الرعاية. فقد 
تعرتيك انفعاالت أو ردود أفعال قوية عند االستامع للنساء أو التحدث معهن 

عن العنف. ويصدق ذلك حتديدًا يف حالة تعرضك أنت شخصيًا لإليذاء أو 
العنف - أو إذا ما كنت تتعرض له يف الوقت الراهن. 

كن واعيًا بانفعاالتك وانتهز الفرصة لفهم نفسك عىل نحو أفضل. تأكد من 
حصولك عىل املساعدة والدعم الذي حتتاجه لنفسك.
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أسئلة وأجوبة 
إليك أجوبة عىل بعض األسئلة التي يطرحها مقّدمو الرعاية الصحية يف كثري من 

األحيان بشأن العمل مع النساء املعرضات للعنف.

"لما ال تسدي لهن النصحية؟"
املهم بالنسبة للنساء أن تستمع إليهن بتعاطف وأن تتاح لك الفرصة لكي تقص 

قصتهن عىل شخص متعاطف. وأغلب النساء ال ترغبن يف إخبارهن ما ينبغي 
هلن فعله. ويف واقع األمر، فإن اإلصغاء والتعاطف أفيد بكثري مما قد تدركه. بل 

ربام يكون أهم يشء يمكنك فعله. فالنساء حتتجن أن جتدن طريقهن والتوصل إىل 
قراراهتن بأنفسهن، والتحدث عنها يمكن أن يساعدهن يف القيام بذلك. 

"لماذا ال تتركه فحسب؟"
هناك أسباب كثرية تدفع املرأة لالستمرار يف العالقات العنيفة. ومن املهم أال 

حتكم عليها مسبقًا وأال حتثها عىل ترك العالقة. فعليها أن تتخذ قراراهتا بنفسها 
ويف الوقت املناسب هلا. وتشمل أسباب عدم الرحيل ما ييل: 

اعتامدها عىل دخل عشريها. ويف بعض املجتمعات، يصعب عىل املرأة كسب  ●
رزقها بنفسها.

اعتقادها أن األطفال ينبغي تربيتهم مع أبيهم وأن رفاهيتها أقل أمهية من  ●
هذه القيمة األسمى.

اعتقادها أن العنف طبيعي يف العالقات وأن مجيع الرجال يتصفون بالعنف  ●
والتحكم.

خشية التعرض لرد فعل متطرف أو عنيف إذا ما قررت الرحيل.  ●
احرتامها لذاهتا متدين وتعتقد أهنا ال يمكنها تسيري أمورها بنفسها. ●
اعتقادها أن ليس هلا مكان تذهب إليه أو شخص تستند إليه. ●
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ال تزال حتبه وتعتقد أنه سيتغري. ●
اعتقادها أنه حيتاجها. ●
ال تريد أن تكون وحيدة. ●
خشية أن هيجرها املجتمع لرتكها عشريها. ●

"كيف أقحمت نفسها في هذا الوضع؟"
من املهم جتنب لوم املرأة عىل ما حدث. فإنحاء الالئمة عىل املرأة من شأنه أن 

حيول دون توفري الرعاية املناسبة هلا. والعنف ليس أمرًا مالئام حتت أي ظرف. 
وليس هناك أي عذر أو مربر للعنف أو اإليذاء. فمجرد أن امرأة أغضبت 

عشريها ال يعني أهنا تستحق اإليذاء. 

"ماذا أفعل في حالة لم يكن لدي سوى موارد قليلة للغاية أو وقت 
ضيق للغاية؟"

دعم اخلط األول )"LIVES"( هو أكثر أنواع الرعاية التي يمكنك تقديمها 
فائدة. وهو ال يستغرق بالرضورة وقتًا طوياًل، إال أنه يتطلب توّفر موارد إضافية. 

كام يمكنك أن تتعرف عىل املوارد املتاحة يف نظام الرعاية الصحية ويف املجتمع 
املحيل والتي يمكن أن تساعدها. )انظر الصفحة 29.( ويمكنك كذلك أن تفكر 

فيام إذا كان بوسعك املساعدة يف إطالق جمموعة دعم جمتمعي رسية.  

"ليست هذه هي الطريقة التي تعلمناها." 
يتعلم مقّدمو الرعاية الصحية بوجه عام أن دورهم الرئييس يتمثل يف تشخيص 

املشكلة ومعاجلتها. إال أنه يف هذه احلالة، ال يعد قرص جمال الرتكيز عىل الشواغل 
الطبية أمرًا مفيدًا. وعوضًا عن ذلك، ينبغي أن تضيف تركيزًا إنسانيًا عن طريق 

االستامع هلا وحتديد احتياجاهتا وشواغلها وتعزيز الدعم االجتامعي املقّدم هلا 
وتعزيز سالمتها. كام يمكنك مساعدهتا يف التعرف عىل البدائل املتاحة هلا والنظر 

فيها ومساعدهتا عىل الشعور بالقوة الختاذ القرارات املهمة وتنفيذها. 
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"ماذا لو قررت أال تبلغ الشرطة؟" 
احرتم قرارها. دعها تعرف أنه بإمكاهنا تغيري رأهيا. غري أنه جيب مجع أدلة 

االعتداء اجلنيس يف غضون 5 أيام. دعها تعرف أن هناك شخصًا يمكنها التحدث 
معه بشأن اخليارات املتاحة هلا ومساعدهتا يف تقديم البالغ إن اختارت هي ذلك.  

"كيف لي أن أعدها بالسرية إذا كان القانون يفرض علي أن أبلغ 
الشرطة؟"

إذا كان القانون يقتيض أن تبلغ الرشطة بحاالت العنف، فعليك أن ختربها بذلك. 
يمكنك القول، عىل سبيل املثال، "ما ختربيني به سيظل رسًا، بمعنى أنني لن أخرب 

أحدًا عام تطلعيني عليه. االستثناء الوحيد هو...." 

وباعتبارك مقّدم رعاية صحية، تعرف عىل تفاصيل القانون والظروف التي يتعني 
عليك اإلبالغ يف ظلها )عىل سبيل املثال، قد يتطلب القانون اإلبالغ عن حاالت 

االغتصاب أو االعتداء عىل األطفال(. طمئنها بأنك لن خترب أي أحد آخر دون 
إذهنا، بخالف إجراء هذا البالغ املفروض.

"ماذا لو بدأت في البكاء؟"
اعطها وقتها لتبكي. يمكنك القول "أعرف أن من الصعب احلديث عن هذا 

األمر. خذي وقتك." 

"ماذا لو اشتبهت في تعرضها العنف ولكنها ال تعترف بذلك؟"
ال حتاول إجبارها عىل اإلفصاح عنه. )فاشتباهك قد ال يكون يف حمله.( ولكن 

بإمكانك تقديم الرعاية هلا وعرض مزيد من املساعدة. انظر الصفحة 12 
لالطالع عىل مزيد من التفاصيل. 
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"ماذا لو أرادت مني أن أتحدث إلى زوجها."
ليست فكرة صائبة أن تتحمل أنت هذه املسؤولية. غري أنه إن شعرت املرأة أهنا 

بمأمن إن فعلت ذلك، وأن ذلك لن يؤدي إىل تفاقم العنف، فقد يكون من املفيد 
أن يتحدث معه شخص حيرتمه - ربام أحد أفراد األرسة، أو أحد األصدقاء، أو 

أحد الزعامء الدينيني. حذرها من أنه إن مل يتم ذلك بعناية، فقد يؤدي إىل مزيد من 
العنف.

"ماذا لو كان عشيرها أحد عمالئي أيضا؟"
من الصعب للغاية أن تظل ترى الطرفني والعنف أو االعتداء جاٍر يف عالقتهام. 

واملامرسة الفضىل هي أن تطلب من زميل أن يقابل أحدمها، مع ضامن توفري 
احلامية لرسية املعلومات التي أدلت هبا املرأة. وال تقدم هلا مشورة زوجية.

"ماذا لو كنت أظن أن عشيرها سيقتلها؟"
أطلع املرأة عىل شواغلك بكل أمانة، وفرّس هلا ملاذا تعتقد أهنا معرضة خلطر  ●

داهم وارشح هلا أنك ترغب يف مناقشة اخليارات املحتملة للحفاظ عىل 
سالمتها. يف هذه احلالة، يكون من األمهية البالغة حتديد وعرض بدائل آمنة 

يمكن أن تلجأ إليها.
استنادًا إىل الوضع القانوين يف البلد، قد جتد نفسك جمربًا عىل إبالغ الرشطة  ●

عن هذه املخاطر.
اسأهلا إذا كان هناك شخص موثوق يمكنك إرشاكه يف النقاش وتنبيهه إىل  ●

اخلطر.
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األدوات المساعدة على العمل

مسار الرعاية لضحايا عنف العشري

OR
ها عن الخدمات • اخ��

• قدم لها معلومات عن أثر
  العنف ع� الصحة وا��طفال

• اعرض عليها زيارة متابعة

� العنف لكن دون 
ا�شتباه ��

فصاح عنه قرار به/ا�� ا��

تحديد العنف أو 
فصاح عنه*؟ ا��

دعم الخط ا��ول
ا�ستماع

ا�ستفسار
التحقق

تعزيز الس¤مة
تقديم الدعم

صاباتهن.  * بعض النساء قد تحتجن رعاية طارئة ��
اتبع إجراءات الطوارئ المعيارية.

تقديم الرعاية بشأن 
� أتت بها إليك

ا��حوال ال·¶

ا��حالة كذلك إ¹ 
خدمات الدعم 

المجتمعي المتاحة

ا��حالة إ¹ رعاية 
صحية أخرى حسب 

الحاجة

أوضاع صحية 
نفسية محددة

عالج أو قم با��حالة 
لتلقي ع¤ج محدد، 

إن أمكن

نعم

و
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 اجلزء 3
الرعاية اإلضافية للصحة البدنية بعد التعرض 

لالعتداء اجلنيس

قم بإحالة املريضات الالئي تعانني من حاالت صحية حادة أو 
ي العالج عىل أساس عاجل. دة للحياة لتلقِّ مهدِّ

م  يف حالة حضور املرأة يف غضون 5 أيام بعد تعرضها لالعتداء اجلنيس، تقدَّ
الرعاية يف6 خطوات فضاًل عن خطوات "LIVES" يف إطار استجابة اخلط 

األول )انظر اجلزء 2(.  

أوالً، استمع، استفرس، حتقق )دعم اخلط األول(. ثم:
خذ التاريخ املريض واجر الفحص البدين )الصفحة 40(.. 1
عالج أي إصابات بدنية )الصفحة 48(.. 2
وفر وسائل منع احلمل الطارئ )الصفحة 49(.. 3
وفر الوقاية من العدوى املنقولة جنسيًا )الصفحة 52(.. 4
وفر الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي )الصفحة 55(.. 5
ضع خطة للرعاية الصحية )الصفحة 57(. . 6

ثم، عزز السالمة، وقّدم الدعم )استجابة اخلط األول(.

ينبغي إجراءالفحص وتقديم رعاية الصحة البدنية والوجدانية 
سويًا. ويتم تقسيمهام يف هذا الكتيب ملساعدتكم عىل فهم 
اإلجراءات الرئيسية. انظر اجلزء 4حول الصحة النفسية.
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وتتضمن الصفحات التالية رشحًا للخطوات الست. كام يوضح مسار الرعاية 
الوارد يف الصفحة 38 تسلسل اخلطوات.

لالطالع عىل إجراءات املتابعة بعد األيام اخلمسة األوىل، انظر الصفحات 59-
.63

"ماذا أفعل إن تأخرت املرأة يف احلضور بعد وقوع االعتداء؟"

ينبغي البدء يف العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس العوز املناعي البرشي يف 
أرسع وقت ممكن ويف غضون 72 ساعة بحد أقىص بعد التعرض. كام ينبغي 

البدء يف تناول حبوب منع احلمل الطارئ يف أرسع وقت ممكن ويمكن تناوهلا 
حتى 5 أيام بعد املواقعة دون وقاية.

ويف حالة تأخر املرأة عن احلضور إلجراء بعض هذه اخلطوات، يمكنك دومًا:
تقديم دعم اخلط األول )الصفحة 13( ●
توفري الوقاية من العدوى املنقولة جنسيًا والعالج منها )الصفحة 52( ●
قّدم التمنيع من التهاب الكبد B )الصفحة 54(. ●
حتليل احلمل وحتليل اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي ●
تقييم صحتها النفسية وتقديم الرعاية حسب االقتضاء )انظر اجلزء  ●

الرابع، الصفحة 67(.

1- أخذ التاريخ املريض للحالة وإجراء الفحص البدين
تتضمن هذه اخلطوة اختاذ اإلجراءات التالية:

أخذ التاريخ املريض – التاريخ الطبي بوجه عام، ومعلومات بشأن  ●
االعتداء، وتقييامت الصحة النسوية والنفسية. 

التحضري للفحص واحلصول عىل املوافقة املستنرية )الصفحة 43(. ●
إجراء فحص بدين شامل )الصفحة 45(. ●
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أ- أخذ التاريخ املريض
يشمل أخذ التاريخ املريض ما ييل: )1( استقاء معلومات طبية عامة، )2( طرح 

أسئلة بشأن االعتداء )اطرح فقط األسئلة الرضورية ألغراض الرعاية الطبية 
)مثاًل اإليالج، فموي، مهبيل، رشجي؟(، )3( أخذ التاريخ املريض النسوي، )4( 

إجراء تقييم للحالة النفسية )انظر اجلزء 4(. 

وتقرتح استامرة التاريخ املريض والفحص الوارد يف الصفحات 89-98 بعض 
األسئلة. 

نصائح عامة
أوالً، قم باستعراض أي أوراق يف حوزة املرأة. جتنب طرح األسئلة التي  ●

أجابت عليها بالفعل.
تعامل معها بأسلوب ينم عن احرتام وبصوت هادئ.  ●
انظر إليها نظرات مبارشة وفقًا ملا هو مالئم ثقافيًا. ●
جتنب التشتيت واملقاطعة. ●
خذ وقتك جلمع كل املعلومات الالزمة. ●

)1( اطرح أسئلة عن املعلومات الطبية العامة

ينبغي أن تغطي األسئلة الطبية العامة أي مشاكل صحية حالية أو سابقة أو 
حتّسس أو أي أدوية تتناوهلا املرأة. انظر استامرة التاريخ املريض والفحصفي 

الصفحات 89-98 لالطالع عىل األسئلة التي يمكن طرحها. 

هذه املعلومات قد تساعد يف فهم نتائج الفحص.

)2( حتّدث عن االعتداء

الغرض من احلصول عىل وصف ملا حدث خالل االعتداء هو: 
االسرتشاد به عند إجراء الفحص الكتشاف مجيع اإلصابات وعالجها؛ ●
تقييم خماطر احلمل واإلصابة بالعدوى املنقولة جنسيًا وفريوس العوز  ●

املناعي البرشي؛
االسرتشاد به يف مجع العينات وتوثيقها. ●
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تواصل
اطلب من املرأة بأسلوب مهذب أن تصف لك احلادث بإجياز.  ●

ال جترب املرأة عىل التحدث عن االعتداء إن مل ترد هي ذلك. ويف 
مجيع األحوال، اقرص أسئلتك عىل ما هو رضوري ألغراض 

الرعاية الطبية. ولكن، إن أرادت املرأة بوضوح أن تتحدث عام 
وقع هلا، فمن األمهية البالغة أن تستمع إليها بتعاطف وأن ترتكها 

تتحدث.

ارشح هلا أن التعّرف عىل ما حدث من شأنه أن يساعدك عىل توفري  ●
أفضل رعاية هلا. طمأهنا بأن كل ما تقوله سيظل رسًا ما مل ترغب يف أن 

تتعاماللرشطة مع حالتها أو ما مل يتعني عليك اإلبالغ بمقتىض القانون.
ارشح هلا أهنا غري مضطرة للحديث عن أي يشء ال تريد احلديث عنه.  ●
دعها تقّص قصتها بالطريقة التي تريدها هي وبرسعتها هي. ال تقاطع. إن  ●

كان من الرضوري استيضاح أي تفاصيل، اطلب منها ذلك بعدما تنتهي. 
اطرح أسئلتك بكياسة. استخدم أسئلة مفتوحة ال يمكن اإلجابة عليها بنعم  ●

أوال. جتنّب األسئلة التي قد حتمل لومًا هلا، مثل "ماذا كنت تفعلني هناك 
بمفردك؟" أو "ملاذا كنت..؟". 

قد ُتسقط املرأة وصف تفاصيل مؤملة أو خميفة أو مروعةأو تتجنبها. ال  ●
جتربها عىل وصفها لك. إن كنت فعاًل حتتاج ملعلومات حمددة لعالجها عىل 

النحو املالئم، ارشح هلا ملاذا حتتاج هذه التفاصيل. 



43

)3( خذ التاريخ املريض النسوي للحالة

تتضمن استامرة الفحص الوارد يف الصفحات 98-89 األسئلة التي يمكن 
طرحها.

والغرض من أخذ التاريخ املريض النسوي هو:
التأكد من خماطر احلمل من جراء االعتداء أو إصابتها بعدوى منقولة  ●

جنسيًا.
التأكد مما إذا كانت أي من نتائج الفحص نامجة عن صدمات سابقة أو محل  ●

سابق أو وضع سابق.

)4( قّيم صحتها النفسية 

اطرح أسئلة عامة عن صحتهاومشاعرها أثناء أخذ تارخيها املريض. 

إن رأيت أي عالمات لتعرضها لضائقة انفعالية، اطرح أسئلة حمددة. انظر اجلزء 4.

ب- قم بالتحضري للفحص البدين واحلصول عىل املوافقة املستنرية

التواصل
استأذن املرأة إلجراء فحص بدين هلا واحصل عىل موافقتها املستنرية يف كل  ●

خطوة.
اسأهلا إن كان ثمة شخص حمدد ترغب يف أن يكون حارضًا لدعمها، مثاًل  ●

أحد أفراد عائلتها أو أحد األصدقاء. 
يف حالة كانمقّدم الرعاية رجاًل، اسأل إن كان ال يزعجها أن تقوم بفحصها.  ●

إن مل يكن هذا هو احلال، اطلب من مقّدمة رعاية أن جتري الفحص.

اعمل عىل حضور مراقب أثناء الفحص
اعمل عىل وجود شخص آخر أثناء الفحص – حبذا مقّدم دعم مدرب  ●

تدريبًا خاصًا أو عاملة يف املجال الصحي. ومن األمهية بمكان أن تكون 
هناك امرأة حارضة إذا كان مقّدم الرعاية رجاًل.

قّدم إليها السيدة، وارشح هلا أهنا حارضة ملساعدهتا ودعمها. ●
وبخالف ذلك، استبق أقل عدد من األشخاص داخل غرفة الفحص. ●
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احصل عىل املوافقة املستنرية

ُيشرتط احلصول عىل املوافقة املستنرية إلجراء الفحص البدين والعالج وتقديم 
املعلومات إىل أطراف ثالثة، مثل الرشطة أو املحاكم املختصة.

ارشح للمرأة أهنا لن ختضع للفحص والعالج إال إذا أرادت هي ذلك.  ●
ارشح هلا أن بإمكاهنا أن ترفض أي جانب من جوانب الفحص )أو مجيع 

جوانبه(.
صف جوانب الفحص األربعة: ●

الفحص الطبي	 
الفحص املهبيل	 
مجع األدّلة	 
إحالة املعلومات واألدّلة الطبية إىل الرشطة إن هي أرادت احلصول عىل 	 

االنتصاف القانوين.
ادعوها لطرح أسئلتها يف كل جانب من جوانب الفحص، وأجب عىل  ●

أسئلتها بالكامل. تأّكد من فهمها ألجوبتك. ثم، اطلب منها أن تقّرر بقول 
نعم أو ال. علِّم عىل اخلانة املناسبة يف االستامرة.

بمجرد التأكد من فهمها للفحص واالستامرة بشكل واف، اطلب منها  ●
التوقيع عليها. 

اطلب من شخص آخر أن يوقع عىل االستامرة كشاهد، إن اقتضت احلاجة. ●

التحّدث مع املرأة بشأن إبالغ الرشطة
إن كنت ملزمًا بإبالغ الرشطة بموجب القانون، اخربها بذلك.  ●
إن أرادت أن تلجأ إىل الرشطة، اخربها أنه سيتعني مجع أدلة عّدلية هلا. ●

عّرفها إن كان لديكم مقّدم رعاية صحية مدرب للقيام بذلك.
اخربها بام ستنطوي عليه عملية مجع األدلة.  ●
إن مل قد قررت إن كانت ستلجأ إىل الرشطة أم ال، يمكن مجع األدلة  ●

واالحتفاظ هبا. ولكن يف حالة مرور7 أيام عىل االعتداء، يكون قد فات 
األوان جلمع األدلة.
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وإن أرادت أن جتمع هلا األدلة، استدع مقّدم خدمة مدرب تدريبًا خاصًا  ●
للقيام بذلك أو قم بإحالتها إليه. 

حتى وإن مل يتم مجع األدلة العدلية، ينبغي إجراء الفحص البدين الكامل  ●
وتوثيقه توثيقًا وافيًا )انظر االستامرة الصفحة 89(. فمن املمكن أن يكون 

هذا الفحص مهاًم يف حالة قررت املرأة رفع قضية. 

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن الفحوص اجلنائية، انظر املبادئ التوجيهية 
التالية: التدبري الرسيري لضحايا االغتصاب، 2004، عىل الرابط اإللكرتوين 

التايل:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9241 
 legal care for victims of sexual-59263X/en/ and Guidelines for medico
 violence, 2003 at http://www.who.int/violence_injury_prevention/
/./publications/violence/ med_leg_guidelines/en

ج- قم بإجراء فحص شامل، بام يف ذلك فحص تناسيل رشجي
الغرض الرئييس من الفحص البدين هو حتديد ما إذا كان من الرضوري توفري 

الرعاية الطبية. كام يستخدم يف استيفاء أي وثائق قانونية.

تواصل معها
طمأهنا بأن األمر يعود إليها يف كل يشء. يمكنها طرح أسئلةوإيقاف  ●

الفحص يف أي وقت ورفض إجراء أي جزء منه.
انظر إىل املرأة قبل أن متسها وانتبه إىل مالحمها وحالتها االنفعالية. ●
اخربها يف كل خطوة من خطوات الفحص ما أنت بصدد القيام به،  ●

واستأذهنا أوالً. 
اسأهلا بشكل متكرر إذا ما كان لدهيا أي أسئلة وإذا ما كان بوسعك  ●

االستمرار.
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قم بإجراء الفحص
تأكد من جاهزية املعدات واملستلزمات. ●
قس العالمات احلياتية للمريضة – النبض وضغط الدم ومعدل التنفس واحلرارة. ●
اعمل عىل نحو منهجي. استخدم اجلدول الوارد يف الصفحة 47. ●
ال تتعجل. اعط وقتًا كافيًا للفحص.  ●
سّجل مجيع النتائج واملالحظات التي تتوصل إليها بشكل واضح وواف عىل  ●

استامرة فحص معيارية )انظر الصفحة 89(.
قم بتوثيق أي إصابة أو عالمة بعناية وبشكل تام ألن ذلك يمكن أن يشكل دلياًل  ●

مهاًم. 

قم بإجراء الفحص التناسيل الرشجي

يف حاالت االعتداء اجلنيس، يلزم إجراء فحص تناسيل رشجي. هذا الفحص حّساس، 
ال سيام الفحص املهبيل. 

ساعد املرأة عىل أن تشعر بالراحة قدر اإلمكان.  ●
دعها تعرف متى وأين ستلمسها. ●
ساعدها عىل الرقود عىل ظهرها مع ثني ساقيهاومباعدة ركبتيها عىل نحو مريح.  ●
غّط جسدها بمالءة. علاًم بأهنا سرتفع عنها أثناء الفحص. ●
ن مصدر إضاءة جيد ملعاينة اإلصابات. اّتبع اخلطوات  ● اعمل عىل نحو منهجي. أمِّ

املبّينة يف اجلدول الوارد يف الصفحة 47.
سجل مجيع نتائجك ومالحظاتك بشكل واضح وواف عىل استامرة فحص  ●

معيارية )انظر الصفحة 89(.

تذّكر:إن التعرض العتداء جنيس هو حادث صادم. وقد تشعر 
النساء بحساسية بالغة إزاء فحصهن أو ملسهن، ال سيام من قبل مقّدم 

رعاية ذكر.فترصف برفق. واسأهلا بشكل متكرر إذا ما كانت تشعر 
باالرتياح وإن كان بإمكانك االستمرار.

غري مسموح بإجراء كشف للعذرية )أو 'فحص اإلصبعني'(؛ إذ مل 
 تثبت صحته من الناحية العلمية.  

توخ احلذر الشديد لئال تزيد من ضائقتها.
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األدوات املساعدة عىل العمل

القائمة املرجعية للفحص البدين
ابحث عام ييل وقم بالتسجيلقم بمعاينة كل ما ييل

املظهر العام ●
اليدين والرسغني، والساعدين،  ●

والسطح الداخيل للعضدين، 
واإلبطني

الوجه، بام يف ذلك داخل الفم ●
األذنني، بام يف ذلك داخل  ●

األذنني وخلفهام
الرأس ●
الرقبة ●
الصدر، بام يف ذلك الثديان ●
البطن ●
الردفني، والفخذين بام يف  ●

ذلك من الداخل، والساقني 
والقدمني.

نزيف ●
تكّدمات ●
امحرار أو تورم ●
جروح قطعية وسحجات ●
أدّلة عىل اقتالع الشعر، أو أدّلة  ●

حديثة عن أسنان مفقودة
إصابات مثل عالمات العض أو  ●

أي جروح نامجة عن طلق ناري
أدّلة عىل إصابات صادمة داخلية  ●

يف البطن
انفتاق طبلة األذن  ●

الفحص التناسيل الرشجي
األعضاء التناسلية )من اخلارج( ●
األعضاء التناسلية )من الداخل،  ●

باستخدام منظار مهبيل(
املنطقة الرشجية )من اخلارج( ●

نزيف ●
تكّدمات ●
امحرار أو تورم ●
جروح قطعية وسحجات ●
وجود أجسام غريبة ●
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تسجيل النتائج والعالج 

يتعني عىل مقّدمي الرعاية الصحي يف كثري من األحيان الرد عىل أسئلة الرشطة 
أو املحامني أو املحاكم بشأن إصابات النساء الالئي قدموا هلن العالج. ومن 
شأن التوثيق الدقيق للنتائج والعالج عىل استامرة التاريخ املريض والفحص 

)الصفحات 89-98( أن يسهل الرد عىل تلك األسئلة بدقة. 

األمور التي ترغب السلطات املختّصة يف التعرف عليها:
نوع اإلصابة )جرح قطعي، كدمة، سحجة، كرس، أخرى( ●
وصف اإلصابة )طوهلا وعمقها وغريها من السامت( ●
مكان اإلصابة يف اجلسد ●
السبب املحتمل لإلصابة )مثاًل طلق ناري، عالمات عض، أخرى( ●
اآلثار اآلنية واملحتملة عىل املدى البعيد لإلصابة ●
العالج املقّدم. ●

2- تقديم العالج
عالج اإلصابات البدنية أو إحالتها  1-2

دة  قم عىل الفور بإحالة املريضات الاليت تعانني من حاالت صحية حادة أو مهدِّ
للحياة لتلّقي العالج عىل أساس عاجل.

املضاعفات التي قد تستلزم اإليداع العاجل يف املستشفى:
إصابة ممتدة )يف املنطقة التناسلية أو الرأس أو الصدر أو البطن( ●
قصور عصبي )عىل سبيل املثال، عدم القدرة عىل الكالم، مشاكل يف امليش( ●
ضائقة تنفسية ●
تورم املفاصل يف أحد جانبي اجلسم )التهاب املفاصل اإلنتاين(. ●
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وعادًة، يمكن عالج احلاالت املصابة بإصابات أقل حدة – جروح سطحية، عىل 
سبيل املثال –يف املوقع. فقم بتنظيف وعالج أي جروح حسب الرضورة. 

ويمكن استعامل األدوية التالية:
املضادات احليوية ملنع عدوى اجلروح ●
حقن معززة أو لقاح مضاد للكّزاز )وفقًا للربوتوكوالت املحلية( ●
أدوية لتخفيف األمل  ●
 دواء لعالج األرق )يستخدم يف حاالت استثنائية(. ●

تنبيهات

ال تصف البنزوديازيبني لعالج األرق بشكل روتيني )انظر امللحق 1(. 1

ال تصف البنزوديازيبني أو مضادات االكتئاب لعالج الضائقة احلادة.. 2

تقديم وسائل منع احلمل الطارئ  2-2
يمكن مساعدة املرأة عىل جتنب احلمل يف حالة استخدام إحدى وسائل منع 

احلمل حلاالت الطوارئ بعد وقوع االعتداء اجلنيس مبارشة. 

قّدم وسيلة منع احلمل ألي امرأة تعرضت العتداء جنيس واسد املشورة إليها 
لكي تتخذ قرارها عىل أساس مستنري )انظر إسداء املشورة، الصفحة التالية(. 

حقائق بشأن حبوب منع احلمل الطارئ
ثمة نوعان شائعان من حبوب منع احلمل ومها: ●

الليفونورجيسرتيل-فقط 	 

أكثر فعالية ويؤدي إىل حاالت غثيان وقيء أقل إذا وصف وحده وليس 
بمعية دواء آخر.

اجلرعة املفضلة: 1.5 غرام من الليفونورجيسرتيل يف جرعة واحدة. 



50

االسرتوجني والربوجستوجني املجمع	 

ُيستخدم يف حالة مل تتوفر حبوب الليفونورجيسرتيل-فقط.

اجلرعة: جرعتان بمقدار 100 ميكروغرام من إيثينيل اسرتاديول إضافة 
إىل 0.5 ملليغرام من الليفونورجيسرتيل، بفاصل زمني مدته 12 ساعة. 

يمكن إعطاء حبوب منع احلمل ألي امرأة. وليس هناك حاجة لفحص  ●
األوضاع الصحية أو إجراء حتليل للحمل.

يمكن أن تتناول املرأة حبوب منع احلمل واملضادات احليوية لعالج العدوى  ●
املنقولة جنسيًا والعالج الوقائي بعد اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي 
يف وقت واحد دون أي رضر. ويمكن إعطاء حبوب منع احلمل واملضادات 

احليوية يف أوقات خمتلفة، ومع األكل كذلك خلفض الشعوربالغثيان.

عنارص إلسداء املشورة بشأن منع احلمل الطارئ

من املرجح أن تشعر املرأة التي تتعرض لالعتداء اجلنيس بالقلق من احلمل. 

ولطمأنتها، ارشح هلا طبيعة منع احلمل الطارئ. كام يمكنك أن تسأهلا إن كانت 
تستخدم حاليًا وسيلةفعالة ملنع احلمل مثل احلبوب أو احلقن أو التطعيم أو 

اللولب الرمحي و التعقيم. فإن كان هذا هو احلال، يصبح من غري املرجح حدوث 
محل. فضاًل عىل أنه يف حالة بدأت دورة الطمث األخرية يف غضون 7 أيام بعد 

االعتداء، فمن غري املرجح أن حيدث محل. 

ويف كل األحوال، يمكنها أن تأخذ حبوب منع احلمل إن رغبت يف ذلك.
ويعد استخدام وسائل منع احلمل خيارًا شخصيًا تقرره املرأة املعنية بنفسها  ●

وبمفردها.
وعىل الرغم من أن وسائل منع احلمل يمكن أن تساعد املرأة عىل جتنب  ●

احلمل، فهي ليست فعالة بنسبة %100.
وتتمثل فعالية حبوب منع احلمل أساسًا يف وقف التبويض. ●
وال تسبب حبوب منع احلمل اإلجهاض.  ●
وال متنع من احلمل عندما متارس املرأة اجلنس يف املرة التالية. ●
حبوب منع احلمل ال ينبغي أن تستخدم عىل أساس منتظم عوضًا عن  ●

وسيلة منع احلمل املتواصلة األكثر فعالية.
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وال حتتاج املرأة املعنية إىل إجراء حتليل محل قبل تناول احلبوب. ويف حالة  ●
كانت حاماًل بالفعل، فلن تتسبب حبوب منع احلمل يف اإلرضار بحملها. 

غري أن إجراء حتليل احلمل من شأنه أن حيدد إذا ما كانت حاماًل بالفعل، 
ويمكنها إجراء مثل هذا التحليل إن رغبت.

إرشادات
ينبغي للمرأة تناول حبوب منع احلمل يف ٌأقرب وقت ممكن. ويمكن أن  ●

تتناوهلا ملدة5 أيام بعد وقوع االعتداء اجلنيس، ولكن تقل فعاليتها يومًا بعد 
يوم.

ويمكن أن تسبب حبوب منع احلمل الغثيان والقيء. ويف حالة تقيؤ املرأة يف  ●
غضون ساعتني من تناول حبوب منع احلمل، عليها أن تعود ألخذ جرعة 
أخرى يف أقرب وقت ممكن. ويف حالة تناول حبوب منع احلمل املجّمعة، 

يمكنها تناول دواء )هيدروكلوريد امليكالزين( من30 دقيقة إىل ساعة 
واحدة قبل تناول حبوب منع احلمل للحد من الغثيان.

كام يمكن أن تعاين من التبّقع املهبيل أو النزيف بعد تناول حبوب منع احلمل  ●
 ببضعة أيام. 

ويف حالة ممارسة أي أفعال جنسية دون وقاية منذ آخر فرتة طمث، فربام  ●
تكون قد محلت بالفعل. وبالتايل، لن تنجح حبوب منع احلمل، ولكنها لن 

ترض باحلمل. 
ويف حالة تأخردورة الطمث التالية ألكثر من أسبوع، ينبغي أن تعاود  ●

 الزيارة. وينبغي أن ُيعرض عليها إجراء إجهاض مأمون إذا كان ذلك
ال يتعارض مع القانون.

اللولب املهبيل النحايس يف حاالت الطوارئ
يمكن استخدامه أيضًا ألغراض منع احلمل بعد 5 أيام من املواقعة دون  ●

وقاية. 
أكثر فعالية من حبوب منع احلمل.  ●
ينبغي أن يوضع يف االعتبار ارتفاع خماطر اإلصابة بعدوى منقولة جنسيًا بعد  ●

االغتصاب عند استخدام اللولب املهبيل النحايس.
يعد اللولب النحايس خيارًا جيدًاوبالغ الفعالية وطويل املفعول ملنع احلمل  ●

يف حالة أبدت املرأة اهتاممًا باستخدامه ويمكن اإلحالة إليه مبارشة.
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الوقاية من العدوى املنقولة جنسيًا  3-2
ينبغي إعطاء النساء الاليت تتعرضن العتداء جنيس مضادات حيوية للوقاية  ●

من إصابتهن بعدوى منقولة جنسيًا والعالج منها – مثل امُلَتَدثِّرةوالسيالن 
وداء امُلشّعرات، والزهري إن كان شائعًا يف املنطقة.

قدم هلا العالج من العدوى املنقولة جنسيًا يف أول مرة تلتقيها. ●
ليس هناك حاجة إلجراء حتليل للعدوى املنقولة جنسيًا قبل العالج. ●
اعطها عالجًا وقائيًا من العدوى املنقولة جنسيًا الشائعة يف املنطقة )عىل  ●

سبيل املثال، الُقَريح(.
قّدم هلا أقرص دورات تدريبية متاحة عن الربوتوكول املحيل أو الوطني، فهي  ●

أكثر الدورات التدريبية سهولة. 

امأل اجلدول الوارد يف الصفحة التالية الذي يتضمن معلومات عن اجلرعات 
استنادًا إىل الربوتوكول الوطني، وذلك لالطالع عىل مزيد من املراجع.



53

األدوات املساعدة عىل العمل

عالج العدوى املنقولة جنسيًا )امأل الفراغات(

اجلرعات واجلدول األدويةالعدوى املنقولة جنسيًا
الزمني

املتدّثرة

السيالن

داء امُلشّعرات

الُزهري )إن كان شائعًا 
يف املنطقة املحلية(

أنواع العدوى املنقولة جنسيًا والشائعة حمليًا األخرى )امأل الفراغات(
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B التهاب الكبد

يمكن أن ينتقل فريوس الكبد B جنسيًا. وبالتايل، ينبغي متنيع النساء الالئي 
 .B تتعرضن للعنف اجلنيس ضد التهاب الكبد

اسأل املريضة إن كانت تلقت أي لقاح ضد التهاب الكبد B. أجب وفقًا  ●
للجدول الوارد أدناه. 

يف حالة مل تكن متأكدة، ابدأ بإجراء حتليل إن أمكن. إن كانت قد تلقت  ●
متنيعًا بالفعل )وجود مستضدات سطحية اللتهاب الكبد B يف مصل الدم(، 

ال يلزم إعطاء أي لقاحات إضافية. يف حالة مل يتسن إجراء التحليل، قم 
بإعطاء اللقاح مبارشة.

هل تلقت تلقيحًا ضد التهاب الكبد B؟

املبادئ التوجيهية للعالجحالة التمنيع
ال، مل تتلق لقاحًا ضد التهاب 

الكبد B من قبل
اجلرعة األوىل من اللقاح: خالل الزيارة 

األوىل. 

اجلرعة الثانية: بعد مرور شهر إىل شهرين من 
اجلرعة األوىل )أو يف زيارة الثالثة أشهر ما مل 

تؤخذ يف وقت سابق(..

تعطى اجلرعة الثالثة بعد 4-6 أشهر من 
اجلرعة األوىل.

بدأت ولكن مل تستكمل بعد 
سلسلة اللقاحات املضادة 

.B لفريوس الكبد

استكمل السلسلة حسب اجلدول الزمني 
املقرر.

نعم، استكملت سلسلة لقاحات 
.B التهاب الكبد

ليس هناك حاجة إلعادة إعطاء اللقاحات.

استخدم نوع اللقاح واجلرعة واجلدول الزمني للتمنيع املستخدم يف  ●
منطقتك. 

● B يمكن استخدام لقاح خال من الغلوبيولني املناعي اللتهاب الكبد 
.)HBIG(

احقن اللقاح عضليًا يف املنطقة الدالية للذراع.  ●
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الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي  4-2
ينبغي بدء العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس من أجل الوقاية من فريوس 

العوز املناعي البرشي يف أرسع وقت ممكن حتى 72 ساعة من بعد التعرض 
املحتمل للفريوس. فتحدث مع املرأة عام إذا كان العالج الوقائي بعد التعرض 

لفريوس العوز املناعي البرشي مناسبًا حلالتها. 

متى ينبغي التفكري يف العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس؟

اإلجراء املقرتحاحلالة/عوامل اخلطر
مرتكب االعتداء حيمل فريوس العوز املناعي 

البرشي أو حالة اإلصابة به غري معروفة.
اعط العالج الوقائي بعد 

التعرض للفريوس.

حالة اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي غري 
معروفة.

اجر هلا حتليل فريوس 
العوز املناعي البرشي 

وقدم هلا املشورة.
حالة اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي لدهيا 

غري معروفة وليست راغبة يف إجراء حتليل.
اعط العالج الوقائي بعد 

التعرض للفريوس وحدد 
موعد للمتابعة

ال تعطها العالج الوقائي مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي.
بعد التعرض للفريوس

تعرضت لدم أو سائل منوي )عن طريق املواقعة 
املهبلية أو الرشجية أو الفموية أو عن طريق اجلروح 

أو غريها من األغشية املخاطية.

اعطها العالج الوقائي بعد 
التعرض للفريوس.

اعطها العالج الوقائي بعد كانت مغشيًا عليها وال تتذكر ما حدث.
التعرض للفريوس.

اعطها العالج الوقائي بعد تعرضت الغتصاب مجاعي.
التعرض للفريوس.



56

تواصل

إن تناول العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس هو قرار املرأة. فناقش معها 
النقاط التالية ملساعدهتا يف اختاذ القرار.

ما مدى انتشار فريوس العوز املناعي البرشي يف منطقتك أو السياق الذي  ●
تعيشني فيه؟

هل لدهيا علم عام إذا كان املعتدي مصابًا بفريوس العوز املناعي البرشي؟  ●
سامت االعتداء، بام يف ذلك عدد املعتدين، يف حالة حدوث هتتكات يف  ●

منطقة األعضاء التناسلية أو غريها من اإلصابات.
من شأن العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس العوز املناعي البرشي أن  ●

خيفض من فرص إصابتها بالفريوس، ولكنه ليس فعاالً بنسبة %100.
ستحتاج إىل تناول الدواء ملدة 28 يومًا، سواًء مرة واحدة أو مرتني يوميًا  ●

حسب النظام العالجي املستخدم.
تتعرض نحو نصف من تتناولن العالج الوقائي آلثار جانبية، مثل  ●

الشعور بالغثيان واإلعياء والصداع. )تنخفض اآلثار اجلانبية لدى معظم 
األشخاص يف غضون عدة أيام(.

يف حالة تلقي العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس العوز املناعي البرشي
ابدأ النظام العالجي يف أرسع وقت ممكن أو يف مجيع األحوال يف موعد  ●

أقصاه72 ساعة بعد وقوع االعتداء.
تأكد من إجراء املتابعة عىل فرتات منتظمة. ●
ينبغي أن يستند اختيار العالج الوقائي إىل املبادئ التوجيهية الوطنية املعمول  ●

هبا )صدرت توجيهات منظمة الصحة العاملية اجلديدة يف أواخر عام 
 .)2014

ينبغي أال يعطى النيفريابني )NVP( كعالج وقائي بعد التعرض للفريوس  ●
نظرًا الرتفاع خماطر سميته يف األفراد غري املصابني بفريوس العوز املناعي 

البرشي.
اعرض عليها إجراء حتليل فريوس العوز املناعي البرشي خالل االستشارة  ●

األوىل.
أعد إجراء التحليل يف الشهر الثالث أو السادس أو يف كليهام. ●
يف حالة جاءت نتائج التحليل إجيابية لفريوس العوز املناعي البرشي، قم  ●

بإحالتها للعالج من الفريوس ورعايته.



57

إسداء املشورة لاللتزام بالعالج الوقائي بعد التعرض للفريوس

يمّثل االلتزام بالعالج الوقائي بعد التعرض للفريوس عنرصًا مهاًم لتنفيذه. 
فناقش النقاط التالية مع املرأة املعنية:

من املهم أن تتذّكر تناول كل جرعة، وعليه فمن املفيد تناوهلا يف نفس  ●
الوقت من كل يوم، مثاًل عند اإلفطار أو العشاء. فتناول احلبوب عىل فرتات 

منتظمة يضمن بقاءها يف الدم عند نفس املستوى تقريبًا.
ضبط جرس التنبيه عىل اهلاتف املتنقل أو عىل أي جهاز آخر يمكن أن  ●

يساعد يف التذكري بتناول احلبوب، أو ربام يتكفل أحد أفراد العائلة أو أحد 
األصدقاء بتذكريهابالعالج.

جيب عىل املرأة تناول الدواء حتى يف حالة نسيان تناوله يف الوقت املحدد،  ●
وذلك يف حالة كان زمن التأخري أقل من 12 ساعة.

إن كان زمن التأخري أكثر من 12 ساعة، فعليها أن تنتظر وتتناول اجلرعة  ●
التالية يف موعدها املنتظم.

ينبغي أال تتناول جرعتني يف نفس الوقت. ●
ينبغي أن تعود إىل العيادة الطبية يف حالة مل ختتف اآلثار اجلانبية يف غضون  ●

عدة أيام، أو إذا مل تتمكن من تناول األدوية حسبام وصف، أو يف حالة 
ظهور أي مشاكل أخرى.

التخطيط للرعاية الذاتية  5-2

ارشح نتائج الفحص الذي أجريته والعالج

ناقش مع املرأة نتائج الفحص، وما تعنيه لصحتها، وأي عالج يقدم هلا. ادعها 
لطرح أي أسئلة أو اإلعراب عن أي شواغل لدهيا. جاوب بالتفصيل وتأكد من 

فهمها إلجاباتك.

العناية باإلصابات
عّلم املرأة كيف تعتني بأي إصابات لدهيا. ●
صف عالمات وأعراض عدوى اجلروح – سخونة أو امحرار أو التهاب؛ دم  ●

أو قيح؛ رائحة كرهية؛ محى. اطلب منها أن تعود أو أن تزور مقّدم رعاية آخر 
يف حالة تطور هذه العالمات.
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ارشح هلا أمهية استكامل األدوية املوصوفة يف الدورة العالجية أيًا كانت،  ●
ال سيام املضادات احليوية. ناقش معها أي أثار سلبية حمتملة وكيف تتعامل 

معها.

الوقاية من العدوى املنقولة جنسيًا
ناقش عالمات وأعراض العدوى املنقولة جنسيًا، بام يف ذلك فريوس العوز  ●

املناعي البرشي. انصحها بالعودة إىل العالج يف حالة ظهور أي عالمات أو 
أعراض.

اطلب منها االمتناع عن املعارشة اجلنسية حتى االنتهاء من مجيع العالجات  ●
أو العالج الوقائي بعد التعرض للعدوى املنقولة جنسيًا. شجعها عىل 

استخدام العازل أثناء املعارشة اجلنسية، عىل األقل إىل أن يتم حتديد حالة 
اإلصابة بالعدوى املنقولة جنسيًا/فريوس العوز املناعي البرشي يف الزيارة 

املحددة عند الشهر الثالث أو الشهر السادس.

املتابعة
خطط لزيارات املتابعة بعد أسبوعني وبعد شهر وبعد ثالثة أشهر وبعد ستة  ●

أشهر من وقوع االعتداء.
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3- املتابعة بعد االعتداء اجلنيس
ينبغي إجراء زيارات متابعة بعد أسبوعني وشهر وثالثة أشهر وستة أشهر من 

وقوع االعتداء.

األدوات املساعدة عىل العمل

زيارة املتابعة بعد أسبوعني
تأكد من أن مجيعاإلصابات تلتئم بشكل سليم.اإلصابة

العدوى 
املنقولة جنسيًا

تأكد من أن املرأة أكملت املقرر اخلاص بأي أدوية  ●
موصوفة لعالج العدوى املنقولة جنسيًا.



تأكد من التزامها بالعالج الوقائي بعد التعرض  ●
للفريوس إذا كانت تتلقى مثل هذا العالج.



ناقش معها أي نتائج للتحاليل. ●

احلمل

اجر حتلياًل للحمل يف حالة كانت معرضة خلطر احلمل. 
ويف حالة احلمل، اخربها بالبدائل املتاحة. ويف حالة 

كان اإلجهاض مسموحًا، قم بإحالتها إلجراء إجهاض 
مأمون.



الصحة 
النفسية

استمر يف تقديم الدعم والرعاية من اخلط األول. ●

اجر تقيياًم حلالة املريضة االنفعالية والنفسية. ويف  ●
حالة حدوث أي مشاكل، خطط لتقديم الدعم 
النفيس االجتامعي ومهارات تدبريالكرب، مثل 
االسرتخاء التدرجيي أو التنفس ببطء. لالطالع 

عىل مزيد من التفاصيل، انظر اجلزء 4، الصفحات 
.84-67
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األدوات املساعدة عىل العمل

زيارة املتابعة بعد أسبوعني

التخطيط

رها بالعودة من أجل أخذ تطعيامت إضافية ضد  ● ذكِّ
التهاب الكبد B بعد شهر ثم بعد 6 أشهر وإجراء 
 حتليل فريوس العوز املناعي البرشي بعد 3 أشهر  

و6 أشهر، أو املتابعة مع مقّدم الرعاية الصحية 
املعتاد هلا.



اطلب منها العودة للمتابعة يف حالة ظهور أو  ●
اشتداد األعراض االنفعالية أو البدنية، أو يف حالة 
عدم حتسن حالتها عىل اإلطالق بعد مرور الشهر 

األول من احلادث.



رّتب موعد املتابعة الروتينية التايل بعد مرور شهر  ●
من وقوع االعتداء.
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األدوات املساعدة عىل العمل

زيارة املتابعة بعد الشهر األول
العدوى 

املنقولة جنسيًا
اعطها اللقاح الثاين ضد التهاب الكبد B، حسب  ●

رها بجرعة الستة أشهر. االقتضاء. ذكِّ

الصحة 
النفسية

استمر يف تقديم الدعم والرعاية من اخلط األول. ●


قّيم حالتها االنفعالية والنفسية. اسأهلا إن كانت  ●
تشعر بتحسن. ويف حالة ظهور مشاكل جديدة 

أو استمرار مشاكل سابقة، خطط لتقديم الدعم 
النفيس واالجتامعي وتدبري الكرب. 



بالنسبة لالكتئاب أو تعاطي الكحول أو مواد  ●
اإلدمان، أو يف حالة اضطراب الكرب التايل 

للصدمة النفسية، يرجى االطالع عىل اجلزء 4 
)الصفحات 67 إىل 84( للتعرف عىل الرعاية 
األولية.أو، إن أمكن، قم بإحالتها إىل الرعاية 

املتخصصة عىل يد مقّدم خدمة مدرب تدريبًا خاصًا 
لديه فهم جيد عن العنف اجلنيس. 



رتِّب موعد املتابعة الروتينية التايل بعد 3 أشهر من  ●التخطيط
االعتداء.
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األدوات املساعدة عىل العمل

زيارة املتابعة بعد 3 أشهر

العدوى 
املنقولة جنسيًا

اعرض إجراء حتليل فريوس العوز املناعي البرشي  ●
وقدم هلا املشورة. وتأكد من توفر املشورة السابقة 

عىل إجراء التحليل والتالية له وقم باإلحالة 
للوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي وعالجه 

ورعايته.



الصحة 
النفسية

استمر يف تقديم الدعم والرعاية من اخلط األول. ●

اجر تقيياًم حلالة املريضة االنفعالية والنفسية. ويف  ●
حالة ظهور مشاكل جديدة أو استمرار مشاكل 

سابقة، خطط لتقديم الدعم النفيس واالجتامعي 
وتدبري الكرب.



بالنسبة لالكتئاب أو تعاطي الكحول أو مواد  ●
اإلدمان، أو يف حالة اضطراب الكرب التايل 

للصدمة النفسية، يرجى االطالع عىل اجلزء 4 
)الصفحات 67 إىل 84( للتعرف عىل الرعاية 

األولية. أو، إن أمكن، قمبإحالتها لتلقي الرعاية 
املتخصصة عىل يد مقّدم رعاية صحية مدرب 

تدريبًا خاصًا لديه فهم جيد عن العنف اجلنيس. 



التخطيط
رتِّب موعد املتابعة التايل بعد ستة أشهر من وقوع  ●

رها كذلك بجرعة الستة أشهر من  االعتداء. وذكِّ
اللقاح ضد التهاب الكبد B، حسب االقتضاء.
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األدوات املساعدة عىل العمل

زيارة املتابعة بعد 6 أشهر

العدوى 
املنقولة جنسيًا

اعرض إجراء حتليل فريوس العوز املناعي البرشي  ●
وقّدم املشورة إن مل يسبق إجراؤمها. تأكد من توفر 
املشورة السابقة عىل التحليل والتالية له واإلحالة 

إىل الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي 
وعالجه ورعايته. 

●  ،B اعط جرعة ثالثة من اللقاح ضد التهاب الكبد
حسب االقتضاء.



الصحة 
النفسية

استمر يف تقديم الدعم والرعاية من اخلط األول.  ●

اجر تقييام حلالة املريضة االنفعالية والنفسية. ويف  ●
حالة ظهور مشاكل جديدة أو استمرار مشاكل 

سابقة، خطط لتقديم الدعم النفيس واالجتامعي 
وتدبري الكرب. 



بالنسبة لالكتئاب أو تعاطي الكحول أو مواد  ●
اإلدمان، أو اضطراب الكرب التايل للصدمة 

النفسية، قم بإحالتها، إن أمكن، لتلقي الرعاية 
املتخصصة عىل يدمقّدم رعاية صحية مدرب 

تدريبًا خاصًا لديه فهم جيد عن العنف اجلنيس. 
لالطالع عىل التفاصيل وأي ردود إضافية، انظر 

اجلزء 4، الصفحات 84-76.
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األدوات املساعدة عىل العمل
جدول التحاليل

اجر التحاليل التالية:

اجلدول الزمني

إعادة التحليلالتحليل األويل

البعد أسبوعنياحلمل

امُلتدثِّرة، السيالن، داء 
امُلشعرات 

البعد أسبوعني

بعد 3 أشهربعد أسبوعنيالزهري

فريوس العوز املناعي 
البرشي

يف زيارهتا األوىل إن 
أرادت*

بعد 3 أشهر وبعد 3 أشهر

B اليف الزيارة األوىل*التهاب الكبد

* يف حالة جاءت نتائج التحليل إجيابية لفريوس العوز املناعي البرشي يف زيارهتا 
األوىل، ال تقدم للمرأة املعنية العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس. ويف حالة 

مل تكن راغبة يف إجراء التحليل أو مل تكن حالة اإلصابة بفريوس العوز املناعي 
البرشي لدهيا معروفة، قّدم هلا العالج الوقائي.

** اجر حتلياًل إن مل تكن املرأة متأكدة من تلقيها مجيع اللقاحات الثالثة ضد 
التهاب الكبد B. ويف حالة أظهرت التحاليل خالل الزيارة األوىل أن لدهيا مناعة 

بالفعل من الفريوس، ال يلزم إعطاء أي تطعيم إضايف.
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األدوات املساعدة عىل العمل

مسار الرعاية األولية بعد االعتداء اجلنيس

إصابات تحتاج إ� رعاية 
عاجلة ؟

أوضاع صحية ثبت أنها 
تحتاج إ� ع�ج

 غضون 72 ساعة من 
��

ا�عتداء؟

 غضون 5 أيام
��

الوقاية / الع�ج من العدوى 
المنقولة جنسياً

 الكامل للحالة واجر فحصاً بدنياً 
خذ التاريخ المر��

لها. قّيم حالتها ا�نفعالية.

 المستشفى
إيداع ��

تقديم الع�ج

دعم الخط ا�©ول
استماع، استفسار، حقق

دعم الخط ا�©ول
ضمان الس�مة وإعداد الخطة

تقديم الدعم – اوصلها بالموارد 
المجتمعية والصحية

 
 ا�©سبوع الثا�³

تخطيط المتابعة ��
وا�©شهر ا�©ول والثالث والسادس

تقييم مشاكل الصحة النفسية
الع�ج أو ا�ºحالة حسب ا�قتضاء

قدم وسائل لمنع 
الحمل الطارئ

 بعد 
تقديم ع�ج وقا³©

وس  التعرض لف¾
ي ÁÂالعوز المناعي الب

تقديم الع�ج أو ا�ºحالة

نعم

نعم

نعم

نعم

�

�

�
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 اجلزء 4
الرعاية اإلضافية للصحة النفسية

تتعرض كثري من النساء الاليت تتعرضن للعنف أو العنف اجلنيس من العشري 
ملشاكلوجدانية أو نفسية. ومن املرجح أن تتحسن هذه املشاكل الوجدانية 

بمجرد ميض االعتداء أو الوضع العنيف. ومعظم احلاالت تتعاىف. وهناك طرق 
حمددة يمكنك من خالهلا تقديم املساعدة وتعليم املرأة أساليب خفض الكرب 

ومساعدهتا عىل االلتئام. 

غري أن بعض النساء تعانني أكثر من غريهن. ومن املهم أن تتمكن من متييز هؤالء 
النساء ومساعدهتن يف احلصول عىل الرعاية. وإن مل تكن مثل هذه املساعدة 

متاحة، ثمة أشياء يمكن ملقّدمي الرعاية الصحية يف اخلط األول القيام هبا خلفض 
معاناهتن.

الدعم النفيس االجتامعي األسايس
بعد وقوع أي اعتداء جنيس، يمكن أن ُيكتفى بتقديم الدعم االجتامعي النفيس 

األسايس يف الفرتة األوىل املمتدة من شهر إىل 3 أشهر، ويف الوقت ذاته متابعة 
املرأة لرصد أي مشاكل صحة نفسية أكثر حدة. 

توفري دعم اخلط األول يف كل اجتامع )انظر أسلوب "LIVES"، الصفحة  ●
.)14

ارشح هلا أن األمورمن املرجح أن تتحسن بمرور الوقت.  ●
ساعدها عىل تعزيز أساليب التصدي اإلجيايب )انظر الصفحة التالية(.  ●
استكشف مدى توفر الدعم االجتامعي )انظر الصفحة التالية(. ●
قم بتعليم وعرض تدريبات خفض الكرب. )انظر الصفحتني71-70.  ●

ويمكن استنساخ هذه الصفحات وإعطائها للمرأة لتأخذها معها إىل املنزل، 
إذا كان ذلك مأمون هلا.(

رتِّب مواعيد متابعة منتظمة للحصول عىل مزيد من الدعم. ●
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تعزيز أساليب التواكب اإلجيايب لدى املرأة
بعد تعرض املرأة حلادث عنيف، قد جتد من الصعب عليها أن تعود إىل ممارساهتا 

عها عىل أخذ خطوات صغرية وبسيطة. حتدث معها عن  الروتينية املعتادة. شجِّ
حياهتا وأنشطتها. تناقشا وخططا سويًا. دعها تعرف أن األمور ستتحسن بمرور 

الوقت.

شجعها لكي:
تبني عىل مواطن قوهتا وقدراهتا. اسأهلا عام يسري عىل ما يرام حاليا وكيف  ●

تتواكب مع األوضاع الصعبة التي وقعت يف املايض.
تواصل أنشطتها املعتادة، ال سيام تلك التي اعتادت أن تكون مهمة وسارة  ●

بالنسبة هلا. 
تشارك يف أنشطة اسرتخاء من أجل خفض القلق والتوتر.  ●
حتافظ عىل مواعيد نوم منتظمة وتتجنب اإلفراط يف النوم. ●
تشارك يف نشاط بدين منتظم.  ●
تتجنب وصف األدوية لنفسها بنفسها، أو تعاطي الكحول أو األدوية غري  ●

املرشوعة لكي تشعر بتحسن.
متيزأفكار اإلرضار بالذات أواالنتحار والعودة يف أرسع وقت للحصول عىل  ●

املساعدة إن راودهتا. 

تشجيعها عىل العودة يف حالة مل جتد هذه االقرتاحات نفعًا.

استكشاف توفر الدعم االجتامعي
يمثل الدعم االجتامعي اجليد أحد أهم وسائل احلامية ألي امرأة تعاين من املشاكل 

املرتبطة بالكرب. وعندما تتعرض النساء لإليذاء أو العنف، غالبًا ما تشعرن 
باالنعزال عن الدوائر االجتامعية الطبيعية وعدم القدرة عىل التواصل معها. وقد 

يعود ذلك إىل افتقارهن إىل الطاقة أو شعورهن باخلجل. 

ويمكن أن تسأهلا ما ييل:
"عندما تشعرين بأنك لست عىل ما يرام، من ترغبني يف أن تكوين برفقته؟"  ●
"من تتوجهني إليه لطلب النصيحة؟" ●
"من تشعرين بالراحة عند إطالعه عىل مشاكلك أكثر من غريه؟"   ●
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ملحوظة: ارشح للمرأة أنه حتى ولو مل يكن لدهيا من ترغب يف إطالعه عىل 
ما حدث معها، يمكنها التواصل مع أرسهتا وأصدقائها. فقضاء وقت مع 

األشخاص الذين تستمتع بصحبتهم من شأنه أن خيرجها من ضائقتها.

ساعدها عىل حتديد األنشطة أو املوارد االجتامعية السابقة التي من شأهنا توفري 
الدعم النفيس االجتامعي املبارش وغري املبارش )عىل سبيل املثال، التجمعات 

العائلية وزيارات اجلريان واألنشطة الرياضية واألنشطة املجتمعية والدينية(. 
شجعها عىل املشاركة. 

تعاون مع املرشدين االجتامعيني أو مديري احلاالت أو غريهم من األشخاص 
املوثوقني يف املجتمع إليصاهلا بموارد الدعم االجتامعي مثل:

املراكز املجتمعية ●
جمموعات العون الذايت وجمموعات الدعم ●
ة للدخل واألنشطة املهنية األخرى ● األنشطة املدرِّ
التعليم الرسمي وغري الرسمي. ●
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األدوات املساعدة عىل العمل

تدريبات للمساعدة يف خفض الكرب

1- أسلوب التنفس البطيء  
اجليس وقدميك منبسطتني عىل األرض. ضعي يديك يف حجرك.بعد أن  ●

تتعلمي كيفية أداء التدريبات، قومي بأدائها وعينيك مغلقتني. من شأن هذه 
التدريبات أن تساعدك عىل احلفاظ عىل هدوئك واسرتخائك. يمكنك أن 

تؤدي هذه التدريبات متى شعرت بالكرب أو القلق أو عدم القدرة عىل 
النوم.

أوالً، ارخي جسدك. هزي ذراعيك وقدميك ثم ارخيهم. أديري كتفيك إىل  ●
اخللف وحركي رأسك من جانب إىل آخر.

ضعي يديك عىل بطنك. فكري يف َنَفِسك. ●
ازفري ببطء من فمك، وتأكدي من أن بطنك أصبحت مسطحة. اآلن،  ●

ادخيل اهلواء ببطء وبعمق من أنفك، وحتسيس بطنك حتى تصبح ممتلئة 
كالبالون.

تنفيس بعمق وبطء. يمكنك العد 1، 2، 3 مع كل شهيق و1، 2، 3 مع كل  ●
زفري. 

استمري يف التنفس عىل هذا النحو ملدة دقيقتني تقريبًا. وعندما تتنفسني،  ●
اشعري بالتوتر يرتك جسدك.

2- أسلوب اسرتخاء العضالت التدرجيي
يعتمد هذا التدريب عىل قبض عضالت يف جسدك ثم إرخائها. ابدأي  ●

بأصابع القدم. 
اثني أصابع قدميك وشدي عضالتك. قد يؤملك ذلك قلياًل. تنفيس بعمق  ●

وعدي إىل 3 مع االستمرار يف شد عضالت أصابع قدميك. ثم، ارخي 
أصابع قدميك واخرجي نفسًا. تنفيس بشكل طبيعي واشعري باالسرتخاء 

يف أصابع قدميك.
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افعيل نفس اليشء مع كل أجزاء جسدك. يف كل مرة، خذي نفسًا عميقا  ●
وشدي عضالتك، عدحيتى3، ثم اسرتخي واخرجي النََفس ببطء.  

شدي عضالت الساقني والفخذين... 	 
شدي عضالت بطنك...	 
سكري قبضتيك...	 
اثني ذراعيك عند املرفقني وشدي عضالت الذراعني...	 
ضمي عظمتي كتفك نحو بعضهام...	 
ارفعي كتفيك إىل أعىل نقطة يمكنك الوصول إليها...	 
شدي مجيع عضالت وجهك...	 

اآلن، اخفيض ذقنك ببطء نحو صدرك. مع إدخال النفس، حركي رأسك  ●
ببطء وبحذر يف حركة دائرية إىل اليمني، ثم ازفري وأنت تديرين رأسك إىل 
اليسار ثم أعيدهيا مرة أخرى نحو صدرك. افعيل ذلك 3مرات. اآلن، افعيل 
العكس... شهيق ناحية اليسار وإىل اخللف، زفري ناحية اليمني وإىل أسفل. 

أدي ذلك التدريب3 مرات. 
اآلن ضعي رأسك يف املنتصف. الحظي مدى اهلدوء الذين تشعرين به. ●
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املساعدة يف التصدي ملشاكل الصحة النفسية األكثر حدة
تقييم احلالة النفسية

قّيم احلالة النفسية يف نفس وقت إجراء الفحص الصحي العام. يبدأ تقييم احلالة 
النفسية باملالحظة واإلصغاء. خذ علاًم بام ييل: 

املظهر اخلارجي 
والسلوك

هل تعتني بمظهرها اخلارجي؟ هل مالبسها 
وشعرها معتنى هبام أم ال؟

هل هي يف حالة تشتت أو اهتياج؟ 
هل تشعر بالتململ أم هل هي هادئة؟

هل تبدو عليها أي عالمات للسكر أو تعاطي 
املخدرات؟

احلالة املزاجية، سواء 
التي تالحظها أنت أو 

التي ُتبلغ هي هبا

هل هي هادئة، تبكي، غاضبة، قلقة، مغتّمة، ليس 
عىل وجهها أي تعبريات؟

هل هي صامتة؟احلديث 
هل تتكلم )بوضوح أم بصعوبة؟( برسعة شديدة/

ببطء شديد؟
هل هي مضطربة؟

هل تراودها أفكار بإيذاء نفسها؟األفكار
هل تراودها أفكار أو ذكريات سيئة؟

هل تتكرر مشاهد هذا احلادث يف ذهنها؟



73

يمكنك أيضا جتميع املعلومات عن طريق طرح أسئلة عامة: 
 "كيف حالك؟"   ●
"كيف تغريت األمور بالنسبة لك؟"  ●
"هل تواجهني أي مشاكل؟"  ●
"هل تواجهني أي مشاكل يف التواكب مع احلياة اليومية؟" ●

يف حالة حدد التقييم العام الذي أجريته مشاكل تتعلق باحلالة املزاجية أو األفكار 
أو السلوك، وكانت املرأة غري قادرة عىل أداء مهامها احلياتية اليومية، قد يكون 

لدهيا مشاكل أكثر حدة عىل مستوى الصحة النفسية. انظر الصفحة 80 لالطالع 
عىل نقاش بشأن االضطراب االكتئايب واضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية.

يمكن االطالع عىل التفاصيل املتعلقة بالتقييم وتدبري مجيع املشاكل املذكورة أدناه 
ومجيع مشاكل الصحة النفسية الشائعة األخرى يف "دليل تدخالت برنامج رأب 
الفجوة يف الصحة النفسية")mhGAP(وملحقها عن احلاالت املرتبطة حتديدًا 

بالكرب.
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_
intervention_guide/en/
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خماطر االنتحار وإيذاء الذات املحدقة

خيشى بعض العاملني يف جمال الرعاية الصحية من أن السؤال عن االنتحار 
يمكن أن حيفز املرأة عىل ارتكابه. ولكن عىل العكس من ذلك، يسهم 
التحدث عن االنتحار غالبًا يف خفض شعور املرأة بالقلق من األفكار 

االنتحارية ويساعدها عىل الشعور بأن غريها يتفهمها.

إن كان لدهيا:
أفكار أو خطط حالية لالنتحار أو إيذاء الذات، ●

أو 
تاريخ من أفكار أو خطط إليذاء الذات يف الشهر السابق أو أفعال إليذاء  ●

الذات يف السنة السابقة، وتعاين حاليًا من اهتياج شديد أو لدهيا سلوك 
عنيف أو تعاين من االكتئاب أو عدم التواصل مع اآلخرين. 

حينها، تكون ثمة خماطر آنية إليذاء الذات أو االنتحار، وينبغي أال ترتك 
بمفردها. 

قم بإحالتها فورًا إىل متخصص أو إىل مرفق صحي للطوارئ.

االضطراب االكتئايب املتوسط إىل احلاد
قد تشعر النساء املعرضات للعنف أو االعتداء اجلنيس من العشري بانفعاالت 
حادة تتصل بشعور مستمر باخلوف أو الذنب أو العار أو احلزن عىل ما فقدنه 

وشعور بانعدام األمل. غري أن هذه االنفعاالت، ولئن كانت طاغية، فهي عادًة ما 
تكون مؤقتة وليست إال ردود أفعال طبيعية إزاء الصعوبات األخرية. 

وعندما تكون املرأة غري قادرة عىل إجياد طريقة للتواكب ومن ثم تستمر هذه 
األعراض، فمن املمكن أهنا تعاين من اضطرابات نفسية مثل االضطراب 

االكتئايب. 
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ويصاب الناس باالضطراب االكتئايب حتى وإن مل يواجهوا حوادث حياتية حادة. 
ويف كل جمتمع، يوجد أشخاص يعانون من اضطراب اكتئايب سابق. ويف حالة 

عانت املرأة من مثل هذه االضطراب االكتئايب قبل تعرضها للعنف، تصبح أكثر 
هشاشة عندما تتعرض له مرة أخرى.

ملحوظة: ينبغي أال ُيتخذ القرار بعالج االضطراب االكتئايب املتوسط إىل احلاد 
إال يف حالة استمرت األعراض لدى املرأة ألسبوعني عىل األقل وما عاد بوسعها 

أداء أنشطتها املعتادة.

املشاكل النمطية املصاحبة لالضطراب االكتئايب 
انخفاض مستوى الطاقة واإلجهاد ومشاكل النوم  ●
أعراض بدنية متعددة بال سبب واضح )عىل سبيل املثال، أوجاع وآالم( ●
حزن مستمر أو مزاج اكتئايب؛ قلق ●
ضعف االهتامم أو االستمتاع باألنشطة ●



76

تقييم االضطراب االكتئايب املتوسط إىل احلاد
هل تعاين املرأة من اضطراب اكتئايب متوسط إىل حاد؟  -1

قّيم ما ييل: 
ظهر عىل املرأة أي من األعراض الرئيسية التالية لالضطراب االكتئايب ملدة  أ- 

أسبوعني عىل األقل:

استمرار املزاج االكتئايب )بالنسبة لألطفال واملراهقني: سواًء التهيجية أو  ●
املزاج االكتئايب(

انخفاض االهتامم أو االستمتاع باألنشطة بشكل كبري، بام يف ذلك تلك التي  ●
كانت تستمتع هبا من قبل.

ظهر عىل املرأة عددًا من األعراض اإلضافية التالية لالضطراب االكتئايب  ب- 
بدرجة كبرية، أو كثريًا من األعراض املدرجة يف القائمة بدرجة أقل ملدة 

أسبوعني عىل األقل:

النوم املتقلب أو اإلفراط يف النوم ●
تغرّي ملحوظ يف الشهية أو الوزن )بالنقصان أو الزيادة( ●
اعتقاد بانعدام القيمة أو الشعور املفرط بالذنب ●
التعب أو فقدان الطاقة ●
انخفاض القدرة عىل الرتكيز واحلفاظ عىل االنتباه عىل املهام  ●
عدم القدرة عىل احلسم ●
اهتياج ملحوظ أو متلمل بدين  ●
التحدث أو التحرك ببطء أكثر من املعتاد ●
فقدان األمل يف املستقبل ●
أفكار وأفعال انتحارية. ●
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تعاين املرأة من صعوبات مجة يف أداء مهامها يف املجاالت الشخصية واألرسية  ج- 
واالجتامعية واملهنية وسائر جماالت احلياة املهمة.

اسأل عن خمتلف جوانب احلياة اليومية، مثل العمل أو املدرسة أو األنشطة 
املدرسية أو االجتامعية.

إذا تبني حدوث ألف وباء وجيم – ثالثتها – ملدة أسبوعني عىل األقل، فمن 
املرجح وجود اضطراب اكتئايب متوسط إىل حاد. 

هل توجد تفسريات حمتملة أخرى لألعراض )بخالف االضطراب االكتئايب   -2
املتوسط إىل احلاد(؟ 

استبعد أي حاالت بدنية يمكن أن تشبه االضطراب االكتئايب.  ●
استبعد أو عالج فقر الدم وسوء التغذية وفرط الدرقية والسكتة واآلثار 	 

اجلانبية لألدوية )عىل سبيل املثال، التغريات املزاجية النامجة عن تناول 
االستريويد(.

استبعد أي تاريخ مريض للتعرض لنوبة )نوبات( هوس. قم بتقييم ما إذا  ●
كانت قد تعرضت يف فرتة سابقة لألعراض التالية يف نفس الوقت:

انخفاض احلاجة إىل النوم.	 
الشمق )شعور بالسعادة الغامرة( أو الشعور بالعظمة أو التهيج	 
تالحق األفكار؛ سهولة التشتت	 
زيادة النشاط، أو الشعور بزيادة الطاقة، أو رسعة الكالم  	 
سلوكيات نزوية أو طائشة مثل اإلفراط يف املقامرة أو اإلنفاق، واختاذ 	 

قرارات مهمة دون ختطيط كاف
املبالغة يف االعتزاز بالذات بشكل غري واقعي.	 

ومن املرّجح أن تعاين املرأة من نوبة هوس يف حالة ظهور عدد من األعراض 
اخلمسة املذكورة أعاله ألكثر من أسبوع وتداخل هذه األعراض بشكل واضح 

يف أداء املهام اليومية، أو عندما تشكل خطرًا عىل املرأة املعنية أو عىل اآلخرين. 
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إن حدث ذلك، فمن املرجح أن يكون االكتئاب جزءًا من اضطراب آخر 
يسمى االضطراب ذو االجتاهني وحتتاج حينها إىل تدبري صحي خمتلف.فاسترش 

متخصصًا.
استبعد ردود األفعال الطبيعية إزاء العنف. ومن األرجح أن يكون رد الفعل  ●

هذا طبيعيًا يف حالة: 
حدوث حتسن ملحوظ بمرور الوقت دون تدخل رسيري	 
وعدم وجود تاريخ مريض سابق لإلصابة باضطراب اكتئايب متوسط إىل 	 

حاد أو نوبة هوس
وعدم تأثري األعراض تأثريًا بالغًا عىل أداء املهام اليومية.	 

تدبري االضطراب االكتئايب املتوسط إىل احلاد

1- قّدم هلا التثقيف النفيس

فيام ييل رسائل رئيسية للمرأة املعنية )ومقّدم الرعاية حسب االقتضاء(:
االكتئاب حالة شائعة للغاية يمكن أن حتدث ألي شخص. ●
اإلصابة االكتئاب ال تعني أن املرأة تعاين من الضعف أو اخلمول. ●
السلوكيات السلبية من جانب اآلخرين )مثاًل "عليك أن تكوين أكثر قوة"،  ●

"استجمعي قواك"( قد ترتبط بفكرة أن االكتئاب ليس حالة صحية منظورة 
)عىل عكس الكسور أو الندبات( وبالفكرة اخلاطئة القائلة بأن الناس 

يمكنهم السيطرة عىل االكتئاب بسهولة إن حتّلوا بقوة اإلرادة. 
ينحى املصابون باالكتئاب إىل تكوين آراء سلبية عن أنفسهم وعن حياهتم  ●

ومستقبلهم. فقد تكون حالتهم الراهنة صعبة للغاية، إال أن االكتئاب 
يمكن أن يتسبب يف ظهور أفكار غري مربرة باليأس وانعدام القيمة. وغالبًا 

ماتتحسن هذه اآلراء عند تدبري االكتئاب.
عادًة ما يستغرق األمر بضعة أسابيع قبل أن يبدأ العالج يف حتقيق األثر  ●

املرجو منه. 
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حتى وإن كان األمر صعبًا، عىل املرأة أن حتاول تنفيذ أكرب عدد ممكن من  ●
النصائح التالية. فمن شأن مجيع هذه التدابري أن تساعد يف حتسني حالتها 

املزاجية املتدنية:
حاويل أن تواصيل األنشطة التي كنت تستمتعني هبا يف السابق.	 
حاويل أن حتافظي عىل ساعات نوم وصحو منتظمة.	 
حاويل أن متاريس نشاط بدين قدر اإلمكان.	 
حاويل أن تتناويل طعامك بصورة منتظمة ولئن حدث تغري يف الشهية.	 
حاويل أن تقيض وقتًا مع األصدقاء وأفراد األرسة الذين تثقني هبم . 	 
حاويل أن تشاركي يف األنشطة املجتمعية وسائر األنشطة االجتامعية قدر 	 

اإلمكان.
حذاري من أفكار االنتحار وإيذاء الذات. وإن الحظتي ظهور مثل تلك  ●

األفكار، ال تترصيف بناًء عليها. اخربي صديق تثقني به وعودي لطلب 
املساعدة فورًا.

2- تعزيز الدعم االجتامعي وتعليم تدبري الكرب

انظر الصفحتني 68 و70.

لتلّقي  إحالتها  يف  فّكر  للمراقبة،  وخاضعني  مدّربني  معاجلني  توفر  حالة  يف   -3
العالج النفيس من االكتئاب لفرتة قصرية متى توفرت العنارص التالية: 

املشورة املتعلقة بحل املشاكل.  ●
العالج القائم عىل العالقات بني األشخاص.  ●
العالج السلوكي املعريف. ●
التنشيط السلوكي. ●
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4- التفكري يف وصف مضادات االكتئاب 

ال تصف مضادات االكتئاب إىل يف حالة كنت مدربًا عىل استخدامها. 

يمكن االطالع عىل تفاصيل بشأن تقييم وتدبري االضطراب االكتئايب املتوسط 
إىل احلاد، بام يف ذلك وصف مضادات االكتئاب يف دليل تدخالت برنامج 

:)HIG-mhGAP( رأب الفجوة يف الصحة النفسية
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_
intervention_guide/en/

5- استرش متخصصًا يف حالة:
ال تستطيع املرأة احلصول عىل عالج قائم عىل العالقات بني األشخاص أو  ●

العالج السلوكي املعريف أو مضادات االكتئاب

أو 
كانت معرضة خلطر حمدق يتصل باالنتحار/إيذاء الذات )انظر الصفحة 70(. ●

6- املتابعة
اعرض إجراء متابعة منتظمة. رّتب املوعد الثاين للمتابعة يف غضون أسبوع  ●

واحد ورّتب املواعيد الالحقة حسب سري االضطراب.
راقب أعراضها. فّكر يف اإلحالة يف حالة عدم حدوث حتسن. ●

اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية
تعاين معظم النساء من الكرب النفيس مبارشًة بعد تعرضهن لتجارب حيتمل أن 
تسبب صدمة مثل التعرض العتداء جنيس. وبالنسبة لكثري من النساء، ال تعدو 

ردود األفعال تلك كوهنا ردود أفعال عابرة ال تستلزم تدبريًا رسيريًا. ولكن 
يف حالة استمرار جمموعة حمددة وذات سامت خاصة من األعراض )اسرتجاع 

التجربة، والتجنب، والشعور الزائد بوجود هتديد حايل( ألكثر من شهر بعد 
احلادث، فمن املمكن أن تصاب املرأة باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية. 

وينبغي مالحظة أن اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية، برغم مسامه، ليس 
بالرضورة هو احلالة الوحيدة أو حتى الرئيسية التي حتدث بعد التعرض للعنف. 
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فكام ذكر أعاله، يمكن أن تتسبب مثل هذه األحداث أيضًا يف إطالق كثري من 
حاالت الصحة النفسية األخرى، مثل االضطراب االكتئايب واضطراب تعاطي 

الكحول.

الشكاوى النمطية لإلصابة باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية

قد يكون من الصعب التمييز بني النساء الالئي تعانني من اضطراب الكرب 
التايل للصدمة النفسية وأولئك الالئي تعانني من مشاكل أخرى نظرًا ألن هذه 

احلاالت يمكن أن تتامثل يف أعراضها األولية غري املحددة مثل:
مشاكل النوم )مثاًل نقص النوم( ●
التهّيج أو القلق املستمر أو املزاج االكتئايب ●
أعراض بدنية مستمرة متعددة دون سبب بدين واضح )مثاًل الصداع،  ●

خفقان القلب(.

ولكن، عند إجراء مزيد من التقيص قد يظهر أهنن تعانني من األعراض 
اخلاصة باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية.
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تقييم اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية
يف حالة حدوث العنف منذ أكثر من شهر، قّيم مدى إصابة املرأة املعنّفة 

باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية.

قّيم ما ييل:
أعراض اسرتجاع التجربة – تذّكر العنف بصورة متكررة وغري مرغوبة،  ●

كأهنا حتدث يف نفس املكان واألوان )عىل سبيل املثال، رؤية أحالم خميفة 
أو ارجتاع الذكريات أو الذكريات االقتحامية املصحوبة بخوف أو رعب 

شديد(.
أعراض التجنب – تعّمد جتنّب األفكار أو الذكريات أو األنشطة أو املواقف  ●

ر املرأة بالعنف. عىل سبيل املثال، جتنّب التحدث عنأمور تذكرها  التي تذكِّ
باحلادث، أو جتنب الرجوع إىل األماكن التي وقع فيها احلادث.  

األعراض املرتبطة بالشعور املبالغ بوجود هتديد حايل، مثل فرط القلق أو  ●
احلذر من اخلطر أو قوة رد الفعل عىل أي حركات مفاجئة غري متوقعة )مثاًل 

"رسعة االهتياج" أو "التحفز"(.
مصادفة صعوبات يف أداء املهام اليومية ●

يف حالة حدوث مجيع العنارص املبّينة أعاله بعد شهر تقريبًا من وقوع حادث 
العنف، ترجح حينها اإلصابة باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية. 

تأكد أيضًا مما إذا كانت املرأة تعاين من أي حاالت طبية أخرى أو من االضطراب 
االكتئايب املتوسط إىل احلاد أو التفكري االنتحاري أو مشاكل تعاطي الكحول أو 

إدمان املخدرات.

تدبري اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية

1- قم بتثقيف املرأة بشأن اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية

ارشح هلا أن:
كثريًا من األشخاص يتعافون من هذا االضطراب بمرور الوقت دون أي  ●

عالج. إال أن العالج من شأنه ترسيع وترية التعايف.
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وكثريًا ما يشعر املصابون باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية بأهنم ال  ●
يزالون يف حالة خطر، وقد يشعرون بتوتر بالغ. وعادة ما يفزعون برسعة 

)"رسعة االهتياج"( أو يكونون دومًا يف حالة حتفز من وقوع أي خطر .
وعادًة ما يعاين األشخاص املصابون باضطراب الكرب التايل للصدمة  ●

النفسية من تذّكر احلادث الصادم عىل غري رغبتهم. وعندما حيدث ذلك، 
قد يعانون من انفعاالت مثل اخلوف أو الرعب كالتي انتابتهم أثناء وقوع 

احلادث. وقد يرون أحالمًا خميفة كذلك. 
وحياول املصابون باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية جتنب أي يشء  ●

يذكرهم باحلادث. ويمكن أن يؤدي هذا التجنب إىل حدوث مشاكل يف 
حياهتم. 

و)إن انطبق( يمكن أن يعاين املصابون باضطراب الكرب التايل للصدمة  ●
النفسية من مشاكل بدنية أو نفسية، مثل الشعور بأوجاع أو آالم يف جسدهم 

وانخفاض طاقتهم والشعور بالتعب والتهيج واملزاج االكتئايب.

انصحها بأن تقوم بام ييل:
مواصلة أنشطتها اليومية املعتادة قدر اإلمكان. ●
التحدث مع األشخاص الذين تثق هبم عام حدث هلا وعام تشعر به، ولكن  ●

ينبغي أال تفعل ذلك إال إذا كانت مستعدة له. 
املشاركة يف أنشطة اسرتخاء من أجل خفض القلق والتوتر.  ●
جتنب تعاطي الكحول أو املخدرات من أجل التصدي ألعراض اضطراب  ●

الكرب التايل للصدمة النفسية.

2- تعزيز الدعم االجتامعي وتعليم تدبري الكرب

انظر الصفحتني 68 و70.

بني وخاضعني للرقابة، فّكر يف إحالتها لتلّقي:  3- يف حالة توفر معاجلني مدرَّ
●  )T-CBT( ز عىل الرضح عالج سلوكي معريف فردي أو مجاعي يركِّ
●  )EMDR( إزالة التحسس وإعادة املعاجلة بمراقبة حركة العينني
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4- استرش متخصصًا )إن وجد(
يف حالة مل حتصل املرأة عىل عالج سلوكي معريف أو إزالة التحسس وإعادة  ●

املعاجلة بمراقبة حركة العينني

أو 
تواجه خطرًا حمدقًا باالنتحار/إيذاء الذات )انظر الصفحة 74(. ●

5- املتابعة

رتِّب موعدًا ثانيًا يف غضون أسبوعني إىل 4 أسابيع ورتِّب املواعيد الالحقة 
حسب سري االضطراب.
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امللحق 1

تنبيه بشأن وصف البنزوديازيبينات
ال تصف البنزوديازيبني أو مضادات االكتئاب لعالج الضائقة احلادة.

يف حاالت استثنائية، ويف صفوف البالغني حتديدًا، عندما ال جتدي التدخالت 
النفسية نفعًا )مثل أساليب االسرتخاء(، يمكن التفكري يف العالج باستخدام 
البنزوديازيبينات لفرتة قصرية )3-7 أيام( )عىل سبيل املثال، جرعة ديازيبام 
بمقدار 2-5 ملليغرام/يوميا أو لورازيبام بمقدار 0.5-2 ملليغرام/يوميا( 

كخيار عالجي لألرق الذي يتداخل بصورة حادة مع أداء املهام اليومية. ويف هذه 
احلالة، ينبغي مراعاة االحتياطات التالية:

يف بعض األشخاص، يمكن أن يؤدي استخدام البنزوديازيبينات إىل  ●
االرهتان هلا بشكل رسيع. فغالبًا ما يتم وصف البنزوديازيبينات بصورة 

مفرطة.
ينبغي أال توصف لعالج األرق إال يف حاالت استثنائية ولفرتة قصرية  ●

للغاية.
ينبغي جتنب البنزوديازيبينات أثناء احلمل والرضاعة. ●
بالنسبة للحاالت الطبية املتزامنة: قبل وصف البنزوديازيبينات، فكر يف  ●

احتامالت تفاعل الدواء مع املرض أو الدواء مع الدواء.
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استامرة نموذجية للتاريخ املريض والفحص البدين

نصائح عند التحدث مع احلاالت
اظهر أنك مصغ هلن ومهتم هبن: تواصل معهن بنظرات مبارشة، وقّدر  ●

مشاعرهن )عىل سبيل املثال، يمكنك اإليامء برأسك، والقول "أنا 
متفهم" أو "أعرف ما تشعرين به"(.

اجلس عند نفس مستوى جلوسها. ●
احرتم كرامتها. وال تطلق إحكامًا قيمية سلبية عنها أو عن اآلخرين. ●
كن رفيقًا. شجعها عىل اإلجابة ولكن ال ترص. ●
اطرح سؤاالً واحدًا فقط كل مرة. حتدث بلغة بسيطة وواضحة. اطلب  ●

منها التوضيح أو التفصيل إن لزم األمر.
اعطها وقتًا لإلجابة واسمح هلا بفرتات صمت. ال تتعجل. ●

الرمز: رسي 
استامرة التاريخ املريض والفحص لالعتداءات اجلنسية

 هل يل أن اطرح عليك بعض األسئلة كي نتمكن من حتديد كيف يمكننا
مساعدتك؟ 

  أعرف أن بعض األمور قد يصعب التحدث عنها. حاويل أن جتيبي من فضلك.
ولكنك غري مضطرة لإلجابة إن شّق عليك ذلك.

1- معلومات عامة

االسماسم العائلة

العنوان

تاريخ امليالد ______ / ______ / _______ اجلنس
السنة الشهر  اليوم   

السن

تاريخ وتوقيت الفحص
______ / ______ / _______؛ _______

  اليوم          الشهر        السنة

يف حضور
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معلومات طبية عامة  -2

املشاكل الصحية احلالية
هل تعانني من أي مشاكل صحية جارية؟                               نعم          ال

يف حالة اإلجابة بنعم، أي مشاكل صحية؟

هل لديك أي نوع من التحّسس؟ إن كان لديك، جتاه ماذا؟

هل تتناولني أي أدوية أو أعشاب أو رشاب؟

حالة تلقي اللقاحات

هل تلقيت تلقيحًا ضد...

نعم    متى؟ ______ / ______ / _____ ...الكّزاز؟ 
السنة الشهر  اليوم   

ال تعرف ال   
ال تعرف ال  نعم  التهاب الكبد B؟ 

حالة اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز
 هل أجريت حتلياًل لفريوس العوز 

نعم    متى؟  _____ / ______ / _____ املناعي البرشي؟ 
السنة الشهر  اليوم   

ال  
  سلبية يف حالة اإلجابة بنعم، هل يل أن أسأل عن نتيجة التحليل؟ 

  إجيابية  

  مل يكشف عنها  
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وصف احلادث  -3

تاريخ احلادث: ____ / ____ / ____ 
السنة الشهر  اليوم   

توقيت احلادث:

هل يمكن أن ختربيني بام حدث، من فضلك؟

هل حدث لك يشء كهذا من قبل؟      نعم      ال    
يف حالة اإلجابة بـ"نعم": متى حدث ذلك؟   _____ /_____ / _____

السنة الشهر  اليوم   
هل كان املسؤول نفس الشخص هذه املرة؟       نعم      ال

صف نوع االعتداء ومكانه عىل اجلسدالعنف البدين
النوع 

)رضب، عض، شد شعر، 
خنق، غري ذلك(

استخدام قيود

استخدام سالح )أسلحة(

استخدام خمدرات/كحوليات

يس
جلن

ء ا
تدا

الع
ت ا

اال
 ح

يف

الوصف )فموي، غري متأكدالنعمإيالج
مهبيل، رشجي(

القضيب

اإلصبع

غري ذلك )صف(

قذف
استخدام عازل
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4- التاريخ املريض النسوي

هل تستخدمني وسيلة ملنع احلمل؟ 

 التعقيم اللولب النحايس الرمحي
 عازل حبوب

 أخرى __________________ حقن

هل كنت تستخدمني هذه الوسيلة عندما وقع احلادث؟

 ال  نعم 
احليض واحلمل

متى بدأ آخر نزف حييض؟  ____ / _____ / ____
السنة الشهر  اليوم   

هل كنت حائضًا وقت احلادث؟
 ال  نعم 

اإلجراءات املطبقة بعد االعتداء

بعد وقوع احلادث، هل قمت بام ييل

 ال نعمالتقيؤ؟
 ال نعمالتبول؟
 ال نعمالتربز؟

 ال نعمتفريش أسنانك؟
 ال نعمشطف فمك؟
 ال نعمتبديل ثيابك؟

 ال نعماالغتسال أو االستحامم؟
 ال نعماستخدام سدادة قطنية أو فوطة نسائية؟
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هل تعتقدين أنك ربام تكونني حاماًل؟
 ال  نعم 

يف حالة اإلجابة بنعم، عدد أسابيع احلمل: ____ أسابيع
هل محلت من قبل؟

 ال  نعم 
يف حالة اإلجابة بنعم، كم مرة؟ ____ مرة

تاريخ املامرسة اجلنسية عن تراض
)فقط يف حالة أخذ عينات ألغراض حتليل احلمض اخللوي الصبغي عند 

وقوع اعتداء(

متى كانت آخر مرة مارست فيها اجلنس طوعًا؟  ____ / ____ / ____ 
السنة الشهر  اليوم   

مع من؟ )مثاًل، الزوج، صديق، غريب(

5-  الفحص البدين الشامل

 املرحلة البلوغيةالوزنالطول
)ما قبل البلوغ، البلوغ، النضج(

درجة احلرارة معدل التنفسضغط الدممعدل النبض

النتائج البدنية

صف بشكل منهجي املكان الدقيق جلميع اجلروح والكدمات واحلربات 
)عالمات نزف حتت اجللد(، والوسامت، وما إىل ذلك، باستخدام الرسوم 

اإليضاحية املتصلة. وّثق النوع واحلجم واللون والشكل وغريها من 
اخلصائص. صفها بالكامل وبدقة  قدر اإلمكان. ال تفرس النتائج.

الفم واألنفالرأس والوجه
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الرقبةالعينان واألذنان

الظهرالصدر

األردافالبطن

الساقان والقدمانالذراعان واليدان

6- فحص األعضاء التناسلية والفحص الرشجي

الرشجاملولج والبكارةالفرج/الصفن

الفحص عنق الرحماملهبل / القضيب
باستخدام اليدين 

/ الفحص 
املستقيمي املهبيل

أدّلة عىل تشويه 
األعضاء التناسلية 
لألنثى؟ )متى كان 

مناسبًا(

 نعم      ال

وضعية املريضة )االستلقاء عىل الظهر، الرقود عىل البطن، ضم الركبة إىل 
الصدر، االضطجاع عىل اجلنب(

للفحص الرشجيللفحص التناسيل
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7- احلالة النفسية

تعتني بمالبسها، شعرها؟ هل تعاين من  أم ال  تعتني  املظهر اخلارجي )هل 
أو  للُسْكر  بالتململ؟ هل توجد عالمات  أو االهتياج؟( هل تشعر  التشتت 

املخدرات؟( تعاطي 

احلالة املزاجية

اسأل: ما أخبار صحتك؟ 

 الحظ أيضًا. عىل سبيل املثال، هل هي هادئة، تبكي، غاضبة، قلقة، مغتمة، 
بال تعبريات؟

احلديث)صامتة؟هل تتكلم بوضوح أم بصعوبة؟ مرتبكة؟ هل تتحدث برسعة 
شديدة أو ببطء شديد؟

األفكار

اسأل: هل تراودك أفكار عن إيذاء نفسك؟   

 ال  نعم 

هل تراودك أفكار أو ذكريات سيئةبصورة متكررة؟ 

 ال  نعم 

هل تسرتجعني احلادث يف ذهنك بصورة متكررة؟  

 ال  نعم 
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8- االستقصاءات التي تم إجراؤها

خضعت للفحص / النوع واملكان
النتيجةأرسلت إىل املخترب

9- األدّلة املجّمعة

 أرسلت إىل .../النوع واملكان
تم ختزينها

تم مجعها من قبل ... / 
التاريخ
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10- العالجات املوصوفة

نوع العالج والتعليقاتالنعمالعالج
الوقاية من/عالج العدوى 

املنقولة جنسيًا

منع احلمل الطارئ

عالج اجلروح

العالج الوقائي من الكّزاز

B التطعيم ضد التهاب الكبد

العالج الوقائي بعد التعرض 
لفريوس العوز املناعي البرشي

أخرى
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11- املشورة واإلحالة واملتابعة

هل ختطط احلالة إلبالغ الرشطة أو قدمت بالغًا بالفعل؟
 ال  نعم 

احلالة لدهيا مكان آمن لتذهب إليه؟ 
 ال  نعم 

هل لديه/لدهيا مرافق؟
 ال  نعم 

املشورة املقّدمة:

اإلحاالت املنّفذة )مثاًل،توفري مسكن، تقديم رعاية الصحة النفسية، إقامة 
جمموعة دعم(:

الغرض:إىل:

 ال هل تم االتفاق عىل املتابعة مع احلالة؟     نعم 
تاريخ الزيارة التالية:  _______ / _______ / ________

السنة الشهر  اليوم   

اسم مقّدم الرعاية الصحية القائم بإجراء الفحص/املقابلة: 
اللقب الوظيفي:____________________________________ 
االسم:__________________________________________
التوقيع:_________________________________________

التاريخ: ______ / ______ / ______
السنة الشهر  اليوم   
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ك. 
ص بطاقة التذكري هذه واطوها يف جيب

فانسخ أوق
طرح األسئلة بشأن العن

ض كثري من النساء 
يمكن أن تقول: "تتعر

رشائهن، ولكن هذا 
ملشاكل مع أزواجهن أو ع

أمر غري مقبول." 
●ويمكن أن تسأل:

 
ك )أو عشريك(؟"

ني من زوج
"هل ختاف

●
 

ص آخر يف 
"هل هددك هو أو أي شخ

ك؟" إن كان هذا هو احلال، 
املنزل بإيذائ

فمتى؟"
●

 
"هل هددك بالقتل؟" 

●
 

ك؟ 
ك أو شتم

"هل تنّمر علي
●

 
ك " عىل سبيل 

"هل حاول التحكم في
صول عىل 

ك باحل
املثال، بعدم السامح ل

املال أو اخلروج من املنزل؟"
●

 
س عىل غري 

"هل أجربك عىل ممارسة اجلن
ك؟"

رغبت

ت اخلطر اآلين
●عالما

 
ف

تفاقم العن
●

 
هتديدها بسالح

●
 

حماولةخنقها
●

 
رضهبا وهي حامل

●
 

الغرية املستمرة
●

 
ك؟"

"هل تعتقدين أنه قد يقتل
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