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الفصل مقدمة 

 مقدمة عن األداة التدريبية

ان الهدف من هذه األداة التدريبية متعددة الوسائط هو تحسني الرعاية الرسيرية واملعالجة العامة للناجيات من االعتداء الجنيس وذلك من 
خالل تقديم االرشاد الطبي وتشجيع الرعاية املختصة واملتعاطفة والرسية. وليس املقصود من هذا التدريب تعليم املعلومات الطبية األساسية، 
بل هو تدريب قائم عىل املهارات ومصمم ملساعدة االخصائيني الطبيني والعاملني من غري الطاقم الطبي  يف العيادة للتواصل بشكل أفضل مع 

الناجيات من االعتداء الجنيس و تقديم الخدمة األفضل. 

تم اعداد هذه األداة التدريبية لكل من مقدمي خدمات الرعاية الطبية ومقدمي الخدمة من غري الطاقم الطبي . وتم تصميمها ليتم تقدميها 
ضمن مجموعة بحيث يقوم املدربني بارشاد املشاركني عربالنرشة التدريبية وتوجيه املناقشات واملشاركة الجامعية بالشكل املناسب. وتقسم 

هذه األداة إىل خمسة أقسام:

1. ما يحتاج كل عامل يف العيادة إىل معرفته
2. مسؤوليات موظفي العيادة من غري الطاقم الطبي 

3. الرعاية املبارشة للمرىض 
4. كيفية تحضري عيادتك
5. فحص الطب الرشعي

تم اعداد القسمني )1( و )2( ملقدمي الخدمة من غري الطاقم الطبي . والقسمني )3( و)5( ملقدمي الرعاية الطبية وهام يحتويان عىل صور 
تصويرية غري مالمئة ملقدمي الخدمة الغريمدربني. وأعد القسم 4 » كيفية تحضري عيادتك » لتوجيه املشاركني يف التدريب حول عملية تقييم 

الوضع الحايل، ووضع خطة عمل لتحسني الخدمات املقدمة للناجيات من االعتداء الجنيس.
تم استخدام مصطلح الناجيات اإلناث يف معظم أجزاء هذا الدليل ماعدا يف القسم املخصص للناجني الذكور. فالعنف الجنيس ميكن أن يحدث 

للرجال واألوالد وكذلك للنساء والفتيات.

مجموعات األدوات النفسية االجتامعية للعناية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس: تم إعداد مجموعة من األدوات التدريبية الجديدة 
التي تتضمن املزيد من التفاصيل حول كيف ميكن لألطباء أن يقوموا بتوفري الرعاية املتمحورة حول الناجيات. نويص املدربني مبراجعة مجموعة 
الذين  الخدمة  الذاتية ملقدمي  الرعاية  عن  قسامً  أيضاً  املشاركني، وتتضمن  أسئلة  اإلجابة عىل بعض  املذكورة هذه ألنها تساعد يف  األدوات 

يتعاملون مع التوتر املرافق للعمل مع الناجيات. 
وستتم االشارة اىل مجموعة األدوات التدريبية هذه يف الوقت املناسب يف سياق هذا التدريب. ولكنها ليست جزءاً من الـDVD وميكن إيجادها 

sascc/ten.gwai.www :عىل شبكة االنرتنت عىل العنوان التايل

مصادر أخرى: يوجد يف نهاية الـDVD قسم يحتوي عىل املصادر الرئيسية بصيغة PDF، مبا يف ذلك وثائق املصدر الرئيسية للتدريب باإلضافة 
إىل نسخة عن دليل املدرب هذا.

بروتوكول لجنة اإلنقاذ الدوليّة: الرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس )باإلنجليزية والفرنسية(
دليل املدرب

تقييم املعرفة * )االختبارات القبلية والبعدية(
الصور التوضيحية والنامذج

مصادر مرجعية:
منظمة الصحة العاملية: اإلدارة الرسيرية للناجيات من االغتصاب )2004( )اإلنجليزية، الفرنسية والعربية(

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني: املبادئ التوجيهية بشأن العنف القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي  2003
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت –IASC: املبادئ التوجيهية بشأن العنف القائم عىل نوع الجنس )2005( )باإلنجليزية والفرنسية 

والعربية(
وسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ الستجابة الصحة اإلنجابية أثناء الرصاعات )2004( )باإلنجليزية والفرنسية(

منظمة الصحة العاملية: األمراض املنقولة عن طريق الجنس وغريها من التهابات املسالك التناسلية )2005(
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  - IASC: املبادئ التوجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس )2007(
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* لقد تم تنقيح االختبارات القبلية والبعدية 

النسخة املوجودة عىل الـDVD هي النسخة القدمية.

الفصل 1: املقدمة     1



 أهداف التعلم

القسم 1: ما يحتاج كل عامل يف العيادة إىل معرفته
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• رشح ملاذا يتم اإلبالغ عن االعتداء الجنيس بشكل قليل.	
• تسمية الحقوق العاملية املتعلقة بشكل خاص بالناجيات من االعتداء الجنيس.	
• إعطاء مثال لكيفية تفعيل هذه الحقوق ضمن اطار عملهم.	
• تعريف مصطلحي »االعتداء الجنيس« و »االغتصاب«، ورشح ملاذا تم استخدام مصطلح »االعتداء الجنيس« يف هذه االداة التدريبية.	

القسم 2: مسؤوليات موظفي العيادة من غري الطاقم الطبي 
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• رشح آثاراالعتداء الجنيس عىل الصحة العامة.	
• وصف كيف ميكن أن تساعد مبادئ )التعاطف والكفاءة والرسية( يف بدء عملية شفاء الناجيات.	
• رشح الطرق املناسبة لحامية الحقوق االنسانية للناجيات.	

القسم 3: الرعاية املبارشة للمرىض
القسم 3 أ: استقبال املريضة واجراء التقييم األويل

• سيكون املشاركون قادرين عىل:	
• وصف الهدف من اجراء التقييم األويل.	
• وصف العالج الذي سيتم تقدميه إىل املريضة، والتي متت إحالتها إىل رعاية طبية ذات مستوى أعىل، قبل أن تغادرمنشأتك الصحية.	
• تتبع املسار الرسيري لضامن أن يتم توفري العنارص الرئيسية للرعاية.	

القسم 3 ب: الحصول عىل املوافقة املستنرية وأخذ السرية املرضية
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• وصف الهدف من الحصول عىل املوافقة املستنرية.	
• رشح كيفية الحصول عىل املوافقة املستنرية بشكل صحيح، وملء النموذج.	
• رشح ما يجب فعله إذا رفضت إحدى الناجيات إعطاء املوافقة.	
• تحديد عنارص السرية املرضية .	
• اظهار مهارات االستامع الفعال.	

القسم 3 ج: إجراء الفحص البدين
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• وصف كيفية منح الناجيات »السيطرة« عىل عملية الفحص.	
• وصف كيفية استخدام املعلومات املتعلقة بالسرية املرضية للناجية للمساعدة يف اجراء الفحص.	
• تحديد متي يكون هناك حاجة إىل الفحص باملنظار.	
• وصف سبب وعالمات وأعراض الناسور.	
• رشح أهمية التوثيق الصحيح.	
• رشح كيفية ملء استامرة الفحص الطبي بشكل صحيح.	

القسم 3 د: املعالجة والوقاية من املرض 
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• وضع قامئة بعنارص العالج للناجيات.	
• وصف استخدام وسائل منع الحمل الطارئة. 	
• معرفة اي من الناجيات يجب اعطائهن )مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية(، ووضع قامئة بالرسائل 	

املوجهة لهن. 
• وصف كيفية التعامل مع ناجية جاءت تطلب الخدمة بعد مرور ستة اشهر عىل االعتداء الجنيس. 	
• تحديد ردود الفعل الشائعة عىل االعتداء الجنيس، وإظهاء القدرة عىل التعبري عىل التعاطف مع مشاعر الناجية.	
• تحديد متى يجب ان تعود الناجية ملتابعة العالج، وماهي األمور التي يتوجب معالجتها يف كل زيارة من زيارات املتابعة.	
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القسم 3 هـ: جمع األدلة الجنائية  
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• تحديد أسباب جمع األدلة الجنائية  .	

• تحديد أنواع األدلة الجنائية  التي ميكن جمعها.	

• وصف عملية التعبئة املناسبة للعينات.	
• األدلة 	 جودة  من  تقلل  التي  االجراءات  وماهي  االعتداء،  حصول  بعد  ممكن  وقت  أقرب  يف  األدلة  جمع  يتم  أن  ينبغي  ملاذا   رشح 

بشكل خاص. 
• وصف كيفية أخذ املوافقة من أحدى الناجيات والتي ترغب يف جمع األدلة.	

القسم 3 و: رعاية الناجني من الذكور
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• وصف كيفية رد فعل الناجني من الذكور عىل االعتداء الجنيس 	
• رشح كيفية التواصل مع الناجني من الذكور.	
• وصف رد الفعل الجسدي للرجل أثناء االعتداء الجنيس، واملشاعر التي مير بها بعد االعتداء. 	
• وصف العالمات التي يجب البحث عنها أثناء فحص األعضاء التناسلية الذكرية.	

القسم 3 ز: رعاية الناجني من األطفال
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• رشح األمور التي يجب اخذها بعني االعتبارللحصول عىل املوافقة لفحص الطفل الناجي.	
• وضع قامئة باملعلومات التي بجب جمعها من الطفل الناجي .	
• رشح ماذا يعني أن نضع دوما مصلحة الطفل أوال.	
• وصف الحاالت غري املناسبة إلجراء الفحص التناسيل عىل الطفلة.	
• رشح سبب استحالة اجراء فحص العذرية.	
• رشح يف أي سن يجب إعطاء الطفلة الناجية حبوب منع الحمل الطارئة إذا حدث اخرتاق للمهبل.	
• وصف العالج الذي يجب تقدميه للناجني من األطفال.	
• رشح كيفية تقديم املشورة لألهل/األوصياء حول ردود فعل الطفل املمكنة بعد االعتداء الجنيس.	

القسم 4: تحضري عيادتك
سيكون املشاركون قادرين عىل:

• وضع خارطة ملراحل رعاية املرىض واالستجابة للناجيات من االعتداء الجنيس املعمول بها حاليا يف العيادة، وتحديد مجاالت التحسني. 	
• تحديد املعلومات الالزمة لتكييف بروتوكول الرعاية بحيث يتالئم مع االطار املحيل.	
• وصف انظمة اإلحالة الالزم توفرها للناجيات من االعتداء الجنيس.	
• تحديد خدمة االحالة الناقصة، ووضع خطة مللء الثغرات وتحسني التواصل بني مختلف املنظامت.	
• وصف املوارد املتوفرة لتطبيق معايري)الرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس(عىل املستوى الوطني وعىل مستوى الوحدة الفنية 	

)Technical Unit( التابعة للجنة اإلنقاذ الدوليّة
• استخدام قامئة التدقيق لوضع مسودة خطة عمل لتحسني الخدمة وفقا ملعايري )الرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس( وكذلك 	

العتامد وتنفيذ بروتوكول )الرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس(.
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 استخدام دليل املدرب

تم اعداد دليل املدرب هذا الستخدامه مع مشغل أقراص الفيديو الرقمية ))DVD التفاعيل بهدف توفري برنامج تدريبي متكامل حول الرعاية 

اإلنقاذ  بلجنة  الخاص  الجنيس  االعتداء  من  للناجيات  الرسيرية  الرعاية  دليل  يف  املبني  النحو  عىل  الجنيس  االعتداء  من  للناجيات  الرسيرية 

الدوليّة: الربوتوكول األويل لربامج الصحة الخاصة بلجنة اإلنقاذ الدولية. يقدم الفصل )1( املعلومات العامة للمستخدمني، مثل املتطلبات الفنية 

لتشغيل الDVD، وملحة عامة عنه مبا يف ذلك املتطلبات الزمنية والخيارات التعليمية ونصائح للمستخدم. ويقدم الفصل )2( معلومات عن 

كيفية تحضري وتقديم التدريب، مبا يف ذلك جدول األعامل واملواد واملعدات وقامئة املدرب باالضافة اىل اقرتاحات حول كيفية تقديم التدريب 

للمشاركني وتعريفهم ببعضهم البعض. أما الفصل )3( فيقدم نبذة عن محتوى التدريب وسريعملية التدريب، كام يتضمن رشحا لبعض القضايا 

 ،DVDأو األسئلة التي قد تطرح مع اقرتاحات حول كيفية مناقشتها. ويجب عىل املدربني االستعانة بهذه االقرتاحات جنباً إىل جنب مع الـ

حيت أنها توفر نصائح  حول التامرين التدريبية واملناقشات وفرتات االسرتاحة، الخ. ويقدم الفصل )4( وصفاً تفصيلياً للتامرين التدريبية جنباً 

إىل جنب مع النرشات التدريبية املوزعة عىل املشاركني. أما الفصل )5(  فيقدم طرائق لتقييم مدى تعلم املشاركني وتجربتهم خالل التدريب، 

كام يتضمن االختبار القبيل والبعدي واستامرة تقييم التدريب. وميكن إيجاد قاموس املصطلحات يف نهاية هذا الدليل التدريبي. 

من املوىص به أن يقوم املدرب مبراجعة الـDVD وتصفح الدليل التدريبي كامالً قبل تقدميه إىل املجموعة. وبالرغم من أننا حاولنا  تقديم 

القضايا حسب الرتتيب الذي ستظهر فيه أثناء التدريب، لكن من املرجح أن يتم طرح بعض األسئلة يف أوقات مختلفة من قبل مجموعات 

مختلفة من املشاركني، أو حتى عدة مرات عىل مدار التدريب. ومن أجل ضامن سري سلس للتدريب، فإن املدرب بحاجة إىل التفكري حول كيفية 

الرد عىل األسئلة الشائعة والصعبة عىل حد سواء.

من الذي ينبغي أن يقوم بالتدريب؟

يجب أن يكون لدي املدربني املعرفة الرسيرية األساسية لكيفية رعاية الناجيات من االعتداء الجنيس. وينبغي أن يشعروا بالراحة حيال الحديث 

لتيسري املناقشات الجامعية. واألهم من ذلك، يجب  عن القضايا الحساسة التي سيتم مناقشتها خالل التدريب، و أن يشعروا بالراحة أيضاً 

أن يكونوا عىل معرفة وملتزمني باملبادئ األساسية لالحرتام والرسية والتي ستطبق عىل مجموعة التدريب وكذلك عىل الناجيات املقدمة لهن 

الخدمة. ويتضمن الفصل التايل ايجازا عن بعض النصائح التدريبية.

بتقديم  املدربني  )2( من  اثنان  يقوم  أن  املستحسن  التدريب خمسة عرش)51( متدربا، ومن  األقىص لحجم مجموعة  الحد  أن يكون  يجب 

التدريب وخاصة ملجموعات التدريب الكبرية املؤلفة من اكرث من مثانية )8( اىل عرش )01( أشخاص. بشكل منوذجي، يجب أن يشرتك بالتدريب 

اخصايئ يف الربامج الصحية و اخصايئ مبوضوع الوقاية واالستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، بحيث يتمكن املشاركون من االستفادة 

من خربة وتجربة كال املجالني. 
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 املعلومات الفنية

املخصص   DVDالـ جهاز  باستخدام  الوسائط  املتعددة  األداة  تشغيل  باالمكان  وليس  حاسوب.  إىل  بحاجة  فإنك  التدريب  تقديم  أجل  من 

لألفالم. كام أنه يف كل مرة تقوم فيها بتشغيل الـDVD سيطلب منك إدخال كلمة املرور، فالربنامج التدريبي محمي بكلمة مرور نظراً إىل 

املواد الرسومية املوجودة يف قسمي )الرعاية املبارشة للمرىض( و)جمع األدلة الجنائية  (. وميكن الحصول عىل كلمة املرور عرب االتصال بالربيد 

clinicalcare@iawg.net : االلكرتوين للجنة اإلنقاذ الدوليّة

بعد أن تقوم بفتح العرض التقدميي، ميكنك عرض الشاشة كاملة عرب ضغط ctrl+F أو من خالل النقر عىل )ملء الشاشة( يف القامئة املنسدلة 

يف الزاوية اليمنى العليا للشاشة.  أما للخروج من )ملء الشاشة(، فاضغط فقط عىل زر الخروج )ESC(. كام يحتوي ال DVDعىل ترجمة حتى 

يتمكن املشاهدين الذين لديهم بعض الصعوبة يف فهم نطق املتحدثني املختلفني من املتابعة.  وميكن تشغيل هذه الرتجمة وإيقافها باستخدام 

الزر يف الزاوية اليرسى السفىل للشاشة. 

بالقامئة  الخاصة  الصفحة  إىل  الوصول  ميكن   *

ميكن  ذلك  وبعد   ،DVDالـ بداية  يف  الرئيسية 

العودة اليها بالضغط عىل زر “القامئة” يف الزاوية 

العلوية اليمنى من الشاشة.

* قم بالتنقل إىل األمام أو الخلف ومن شاشة إىل 

يف  الصفراء  األسهم  عىل  النقر  طريق  عن  أخرى 

الزاوية السفىل واليمنى من الشاشة.
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* يحتوي قسم الرعاية املبارشة للمرىض عىل قامئة 

التنقل  وميكنك  فرعية.  أقسام  عدة  مع  فرعية 

الرعاية  قامئة  األقسام من خالل  أي من هذه  إىل 

املبارشة للمرىض.

أثناء العرض، سيقوم املدرب أو املساعد بالنقر من شاشة إىل أخرى. وأثناء نقرك عرب الـDVD، ستالحظ وجود سلسلة من وسائل االعالم متعددة 

الوسائط: الفيديو والبطاقات النصية وبطاقات املناقشة ودراسات حالة. وتحتوي شاشة الفيديو عىل خيار اإليقاف املؤقت أو اإلعادة أو الترسيع 

إىل األمام باستخدام عنارص التحكم املوجودة يف الجزء السفيل من الشاشة. كام يوجد أيضا زر للتحكم يف الصوت، ولكن سيتم تحديد مستوي 

الصوت عن طريق مستوى الصوت للحاسوب أو مكربات الصوت الخارجية. حيث أن مكربات الصوت املبنية داخل الحاسوب ليست كافية. 
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مكونات الفيديو

ملناقشة  الوثائقي  األسلوب  الفيديوهات ذات  املتاحة واإللزامية عىل حد سواء. وتستخدم  املعلومات  لنقل  الفيديو بطرق متنوعة  يستخدم 

وتصوير املفاهيم واملواضيع قيد النقاش مثل تأثري االعتداء الجنيس واحتياجات الناجيات من العالج.

يعتمد )القسم 3 - الرعاية املبارشة للمرىض( إىل حد كبري عىل التفاعل بني إحدى الناجيات )سهاد( والطبيبة التي تقوم مبعالجتها )د. نهى(، 

حيث قامت ممثلتان بلعب دورهام. املشهد يف مكان ما، ويتم رسد قصة )سهاد( من لحظة وصولها اىل العيادة اىل لحظة تخريجها. وتكمل 

املادة التدريبية لقصة )سهاد( أربعة سيناريوهات قصرية أخرى، وتشمل: 

الفحص املنظاري: سهاد والدكتورة نهى واملمرضة نور: مريضة بحاجة إىل إجراء فحص منظاري، يف مكان ما يف آسيا. •	

أحد الناجني من الذكور: عيل والدكتور جامل: يقوم مريض ذكر باإلبالغ بعد تعرضه لالغتصاب، يف مكان ما يف آسيا. •	

إحدي الناجيات الصغريات: مها وسارة والدكتورة روان: يتم إحضار فتاة صغرية إىل العيادة من قبل والدتها بعد ثالثة أيام من تعرضها  •	

لالعتداء يف مكان ما يف الرشق األوسط.

جمع األدلة الجنائية: حنني والدكتورة أحالم وممرضة: تقوم إحدى الناجيات من االعتداء الجنيس بالقدوم إىل عيادة حيث يتم فحصها  •	

ويتم جمع األدلة الجنائية  .

بطاقات النقاش

تستخدم بطاقات النقاش للسامح ملجموعة التدريب مبشاركة ردود أفعالهم حول ما يتعلمونه وكذلك لتبادل خرباتهم. وتحتوي كل بطاقة عىل 

نقاط معينة للحوار، وهناك نقاط أخرى للحوار يف القسم 3 )مالحظات حول محتوى التدريب( ، اضافة اىل بعض النقاط الهامة التي ينبغي 

عىل املدربني التأكيد عليها أو رشحها للمجموعة. يجب عىل املدربني تشجيع النقاش ضمن املجموعة، ولكن ينبغي أيضا إبقاء النقاشات مركزة 

وضمن املسار. كام أنه قد تم تحديد الوقت الزمني لكل نشاط يف كل قسم من أقسام هذا الدليل. 

دراسة حالة 

يتم عرض دراسة حالة  عىل شكل سلسلة من الصور املتحركة مرتافقة مع تعليق يصف سيناريو معني قد يواجهه املتدربون. 

ويف نهاية عرض سلسلة الصور املتحركة، يتم يطرح سؤال عىل املجموعة. وهي أسئلة متعددة الخيارات. وقد تم وضع االجابة عىل كل سؤال يف 

الرشيحة التي تتيل للسؤال. وتوفر هذه األسئلة فرصة أخرى للنقاش ضمن املجموعة.

بطاقات نصوص

يتوفر قدر كبري من املعلومات عىل شكل نص بسيط. وبشكل عام، تهدف بطاقات النصوص اىل تأكيد  وتعزيز الرسائل املوجودة يف أقسام أخرى 

من الدليل التدريبي. يجب أن تقرأ هذه البطاقات بصوت عال من قبل املدرب أو أحد املشاركني.

مشاهدة الصور

يحتوي القسم الرسيري من التدريب عىل صور ألجزاء الجسم، بعضها يحتوي عىل اصابات بهدف اعطائها كأمثلة. ويف حال مل تكن الصورواضحة 

بشكل كامل عىل الشاشة يف مكان التدريب، عىل املدرب أن يقوم بتخصيص وقت للمشاركني إللقاء نظرة عىل الصور مبارشة  من حاسوبه 

الشخيص. وعليه أن ال يقيض وقتا لعرض صور ال ميكن للمشاركني رؤيتها بشكل واضح متاما.

 مالحظة بشأن الصور الرسومية: تستخدم الصور املتحركة الرقمية لعرض التقنيات  الخاصة بفحص األعضاء التناسلية والحصول عىل 

العينات الجنائية  . وهي ليست صورا ألشخاص حقيقني. باإلضافة إىل ذلك، يف العديد من الحاالت، يتم تزويد صور فوتوغرافية لإلصابات من 

أجل إعطاء املتدربني مرجعاً برصياً ألنواع اإلصابات التي من املتوقع أن يصادفوها. وهي تعود ملرىض مجهولني أعطوا موافقتهم عىل  استخدام 

صورهم ألغراض تعليمية.
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 هيكلية التدريب

يتوقع أن يأخذ التدريب الكامل، مع أوقات االسرتاحة واللوجستيات، من عرشين إىل أربعة وعرشين ساعة. ويعتمد الوقت الفعيل للتدريب 
عىل مستوي معرفة املشاركني ومقدار النقاشات واملهارات اللغوية وغريها من العوامل. ويف السياقات حيث يكون موضوع العنف الجنيس 
مفهوما بشكل أقل أو يشكل موضوعا صعبا للنقاش، فقد يكون من الرضوري إضافة املزيد من أيام التدريب لتقديم املوضوع بشكل أعمق. 
وميكن العثور عىل مواد إضافية يف دليل  لجنة اإلنقاذ الدولّية )مجموعة من األدوات النفسية االجتامعي مصدر مرافق لألداة التدريبية متعددة 

األغراض للرعاية الرسيرية للناجني\الناجيات من االعتداء الجنيس( ليتم االستعانة بها عند الحاجة.

وفيام ييل األقسام الخمسة لربنامج التدريب و املشاركني املستهدفني يف كل قسم والحد األدىن للمدة الزمنية. وال تشمل املدة الزمنية اللوجستيات 
وفرتات االسرتاحة ووجبات الطعام واملناقشات الطويلة الخ.

إىل  العيادة  يف  عامل  كل  يحتاج  ما   .1
معرفته

1 ساعةجميع موظفي العيادة

غري  من  العيادة  موظفي  مسؤوليات   .2
الطاقم الطبي 

2.5 ساعةجميع موظفي العيادة

9.5 ساعةمقدمي الرعاية الطبية3. الرعاية املبارشة للمرىض

4. تحضري عيادتك
مقدمي الرعاية الطبية واملدراء ومقدمي الخدمة 
من غري الطاقم الطبي  الذين يتعاملون مع املرىض

3 ساعة

45 دقيقةمقدمي الرعاية الطبية5.جمع األدلة الجنائية   

القسم 3 د: قد يكون تدريب موضوع )جمع األدلة الجنائية  ( غري مالئم يف العديد من األماكن وباالمكان حذفه من التدريب. ولكن يستحسن 

تدريبه ألنه يعزز العديد من الرسائل يف األقسام األخرى. وهو يساعد أيضا يف ايضاح املفاهيم التقنية التي تبدو صعبة جدا، ولكن يف الواقع، 

هو إجراء بسيط نسبياً من شأنه أن يساعد عىل تحقيق العدالة ورفع الحصانة يف حاالت االعتداء الجنيس.

يرجى العلم أن األوقات الزمنية املحددة أعاله هي حسب أفضل التقديرات التقريبية، حيث أننا حاولنا أن نفرط يف تقدير الوقت الالزم بدل 

أن نقلل من تقديره. ومن املهم أيضا معرفة  أن املدد الزمنية هذه قد وضعت عىل افرتاض أن مجموعة التدريب تتألف من 9 إىل 12 مشاركاً.

ويف حال كانت مجموعة التدريب أكرب أو أصغر بكثري فيجب إعادة تقدير املدة الزمنية للتدريب. مع العلم أن هنالك عدة طرق الستخدام 

األداة التدريبية هذه كام أنها قابلة للتعديل. وقد تم ادراج منوذج واحد لجدول األعامل يف هذا القسم.

يرجي إعالمنا عن طريق مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين clinicalcare@iawg.net عن التدريبات التي أجريت من قبلكم باستخدام هذا الـ

DVD، كام يرجى تزويدنا بأسامء املشاركني يف التدريبات وكيفية االتصال بهم وتواريخ وأمكنة التدريب.  

جدول أعامل التدريب

إن املدة الزمنية األكرث شيوعا لهذا التدريب هي ثالثة أيام كاملة، عىل الرغم من أن تغطية كافة مواد التدريب ضمن هذه املدة  قد يشكل 

تحديا. ومع ذلك، فمن املمكن أن يتم متديد التدريب ملدة أسبوع أو أكرث بحيث يتمكن العاملني الصحيني من املشاركة  مع أقل قدر من 

التعطيل لخدمة رعاية املرىض.  
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ب  -اليوم األول
امل التدرب

يس - جدول أع
ن االعتداء الجن

ت م
رسيرية للناجيا

الرعاية ال

ت
الوق

ى
املحتو

الطريقة
ت

ستلزما
امل

9:00 - 8:30
	•مقدمة

ب
ن التدري

	•مقدمة ع
ني

شارك
ف بامل

	•التعري
سلوك

ضع قواعد ال
	•و

االمور االدارية )إذا لزم األمر(

•	
ي.

ىل اللوح الورق
ب ع

شكل مكتو
ب ب

ف العامة للتدري
ض األهدا

	•عر
ن 

ك استخدام متاري
ب أو ميكن

ن دليل املدر
رس الجمود )م

ن ك
امري

القيام بت
ك(

صة ب
	•خا

ت مطلوبة.
س

شاركة، ولكنها لي
رسية والكقاءة وامل

ئ ال
ض أهمية مباد

	•عر
ب.

يف مكان التدري
ي 

ىل اللوح الورق
ب ع

شكل مكتو
سلوك ب

ض قواعد ال
	•عر

ب الحاجة.
س

ي الخ، ح
ت الطعام والجدول الزمن

سفر ووجبا
شة اإلقامة وبدل ال

مناق

	
شكل 

ف )معد ب
ي لكتابة األهدا

لوح ورق
ق(

سب
	م

ي، وأقالم
	لوح ورق

امء
ت األس

	بطاقا
شتها الحقا 

شاركون ملناق
ن أسئلة امل

ورقة لتدوي
ت«*

سيارا
ف ال

»موق

9:30 - 9:00
ما قبل االختبار

	
اختبار ما قبل / ما بعد

10:30 - 9:30
ىل معرفته 

يف العيادة إ
ج كل عامل 

سم )1(: مايحتا
	•الق

	•املقدمة
يس

ي لالعتداء الجن
بء العامل

	•الع
ت 

ىل الناجيا
ت الثقافية ع

ف تؤثر املعتقدا
	•كي

ت
ق الدولية للناجيا

الحقو

•	
رشة التدريبية

ن الن
سم )1( م

ف الق
	•قراءة أهدا

ت
صطلحا

صة باملقدمة ومراجعة امل
ض الخا

رشائح العر
ض 

	•عر
امعية

شة الج
D واملناق

V
D

	•الـ
سم 

يف ق
ىل األسئلة البديلة 

D )انظر إ
V

D
ن الـ

ضم
صح والخطأ 

ن ال
امري

القيام بت
ى(

ت حول املحتو
املالحظا

	
ني )1( 

سم
ف التعلم للق

رشة التدريبية: أهدا
الن

	و )2(
ت

ق الناجيا
ب عليه حقو

ي مكتو
	لوح ورق

يف حال استخدام األسئلة البديلة، قم بكتابتها 
ي. 

ىل اللوح الورق
ق ع

سب
شكل م

ب

اسرتاحة ملدة 15 دقيقة

12:00 - 11:00
ن غري 

ي العيادة م
ت موظف

سؤوليا
سم )2(: م

الق
ي 

	•الطاقم الطب
يس

ن االعتداء الجن
ضارة الناجمة ع

ت ال
	•التأثريا

رسية
ف  والكفاءة وال

ئ التعاط
ك القيام به: مباد

ماميكن

•	
رشة التدريبية

ن الن
سم )2( م

ف الق
	•قراءة أهدا

امعية
شة الج

D واملناق
V

D
	•الـ

D
V

D
ن الـ

سم )دراسة حالة (  م
ض ق

	•عر
ت العمل قبل الغداء

ن وتحديد مجموعا
ف بالتمري

التعري

	
ن 1

رشة التدريبية: التمري
الن

الغداء

2:30 - 1:30
•

	
رسية

ف والكفاءة وال
•التعاط

	
ني 1 و 2

سم
امل الق

استك
•	

رسية )40دقيقة(
ف والكفاءة وال

ب أدوار التعاط
ن1: لع

	•التمري
سية

ط الرئي
ص النقا

ب األدوار، وتلخي
شة لع

مناق

4:15 - 2:30
ىض

رشة للمر
سم )3(: الرعاية املبا

	•الق
	•مقدمة

ت
ى الناجيا

	•استقبال إحد
يل واإلحالة

	•التقييم األو
ستنرية

	•املوافقة امل
سرية املرضية 

أخذ ال

•	
ف

رسيري، وقراءة األهدا
سم ال

ف بالق
	•التعري

D
V

D
ن الـ

ض )دراسة حالة ( م
	•عر

ق(
ستنرية )10 دقائ

ن )2(: املوافقة امل
	•القيام بالتمري

امع الفعال )30 دقيقة(
ن )3( : االست

القيام بالتمري

	
ني )3( و )5(

سم
ف الق

رشة التدريبية: أهدا
	الن

رسيري
سار ال

ين للم
	الرسم البيا

رسيري
سار ال

رشة التدريبية: امل
	الن

ستنرية
رشة التدريبية: املوافقة امل

	الن
ن )3(

رشة التدريبية :  التمري
الن

4:30 - 4:15
ي

ختام اليوم األول، والتقييم اليوم
	

ي
مناذج التقييم اليوم
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ين
ب  - اليوم الثا

امل التدري
يس - جدول أع

ن االعتداء الجن
ت م

رسيرية للناجيا
الرعاية ال

ت
الوق

ي
املحتو

الطريقة
املوارد

9:00 - 8:30
ىض )تابع(

رشة للمر
سم )3(: الرعاية املبا

	•الق
ين “بادارة” الناجية

ص البد
	•الفح

ك 
يف ذل

ت املحتملة )مبا 
ضاعفا

شائعة وامل
ت ال

اإلصابا

الناسور(

	
سار 

ين للم
رشح )الرسم البيا

ت لتكملة 
ستلزما

م

رسيري(
	ال

ي
رشيح األنث

رشة التدريبية : ت
	الن

ث
رشة التدريبية :  ختان األنا

	الن
ب

ص املهبل الرط
ضري لفح

رشة التدريبية: التح
الن

10:15 - 9:30
•	

ين للناجية
ص البد

سرية املرضية والفح
ق ال

توثي
ص )30 دقيقة(

ق الفح
ن )4(: توثي

التمري
	

ص
رشة التدريبية:  ومنوذج الفح

	الن
ق

ت حول عملية التوثي
رشة التدريبية: ارشادا

الن

اسرتاحة ملدة 15 دقيقة

12:30 - 10:30
•	

ض 
ض: منع الحمل، األمرا

ن األمرا
العالج والوقاية م

ص املناعة 
س نق

س، فري
ق الجن

ن طري
املنقولة ع

ض
ن األمرا

وغريها م

•
	

امعية
شة الج

D واملناق
V

D
•الـ

	
D

V
D

ىل الـ
دراسة الحالة  ع

	
ئ 

ئ التوجيهية املحلية للعالج أو املباد
املباد

صحة العاملية
	التوجيهية ملنظمة ال

ض
ب” للعر

صا
	“مجموعة عالج االغت

صحة العاملية: 
ت التدريبية  ملنظمة ال

رشا
الن

ض  
يئ بعد التعر

-مجموعة لوازم العالج الوقا

PEP  رشية
ص املناعة الب

س نق
لفريو

EC
P تدابري اعطاء وسائل منع الحمل الطارئة-

س
ق الجن

ن طري
ض املنقولة ع

-عالج األمرا

الغداء

2:30 - 1:30
•	

ئ العالج املتأخر
	•مباد

سية
صحة النف

ضايا ال
	•ق

ضة ومتابعة الرعاية
تخريج املري

•
	

ي امليول االنتحارية 
يض ذو

ىل املر
ث إ

ن )5(: التحد
التمري

ق( )اختياري(
)5 دقائ

3:10 - 2:30
•	

ن الذكور
ني م

رعاية الناج
	

رشيح الذكر
رشة التدريبية :  ت

الن

اسرتاحة ملدة 15 دقيقة

4:15 - 3:30
•	

شائعة
االستجابة لردود الفعل العاطفية ال

•
	

شائعة 
ن )6(: االستجابة لردود الفعل العاطفية ال

التمري

)45 دقيقة(

	
شائعة – 

شاعر ال
ق حول امل

ن الور
ت م

صا
صا

ق

ن 6(
رشح التمري

)راجع 

4:30 - 4:15
ي

ين، والتقييم اليوم
ختام اليوم الثا

	
ي

مناذج التقييم اليوم
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ث
ب - اليوم الثال

امل التدري
يس - جدول أع

ن االعتداء الجن
ت م

رسيرية للناجيا
 الرعاية ال

ت
الوق

ي
املحتو

الطريقة
املوارد

9:45 - 8:30
ىض )تتمة(

رشة للمر
سم )3(: الرعاية املبا

	•الق
ن االطفال

ني م
رعاية الناج

•	
امعية

شة الج
D واملناق

V
D

	•الـ
D

V
D

ىل الـ
دراسة الحالة  ع

10:15 - 9:45
•	

ت العالج
خيارا

ف العالج )30 دقيقة(
ص

ن )7( : و
التمري

	
ن )7( -  دراسة الحالة  

رشة التدريبية : التمري
الن

ت والعالج
والتوقي

اسرتاحة ملدة 15 دقيقة

11:15 - 10:30
	•األدلة الجنائية    

جمع األدلة الجنائية   

•	
رصة(

سخة مخت
امعية )ن

شة الج
D واملناق

V
D

الـ
	

ض مجموعة “جمع األدلة الجنائية” )إذا كان 
عر

ك مناسبا(
ذل

12:30 - 11:15
ك

ضري عيادت
سم )4(: تح

	•الق
ك 

يف عيادت
	•تقييم املوارد املوجودة 

ت
تتبع مراحل رعاية الناجيا

•	
امعية

شة الج
D واملناق

V
D

	•الـ
ت )45 دقيقة(

ن )8( : تتبع مراحل رعاية الناجيا
التمري

	
رسيرية

ق للرعاية ال
رشة التدريبية:  قامئة التدقي

	الن
ط 

رشي
ي واألقالم والغراء وال

ق اللوح الورق
ور

ق الخ
الالص

الغداء

2:00 - 1:30
•	

ت اإلحالة
بناء شبكا

•	
امعية

شة الج
D واملناق

V
D

الـ
	

ب 
صة 

ت االحالة الخا
سار خدما

رشة التدريبية: م
الن

ساعدة
ب امل

طل

3:00 - 2:00
•	

ت 
رسيرية للناجيا

ني الرعاية ال
س

ضع خطة عمل لتح
و

يس
ن االعتداء الجن

م

•	
امعية

شة الج
D واملناق

V
D

	•الـ
ضع خطة العمل )60 دقيقة(

ن)9(: و
التمري

	
ن)9( - خطة العمل

رشة التدريبية: التمري
الن

3:30 - 3:00
•	

ق: 
ت ساب

يف وق
ي تم طرحة 

ضوع الذ
ىل املو

العودة إ

ني
ك وباملوظف

س
الرعاية بنف

•	
يف املجموعة 

ك 
رشي

شة الرعاية الذاتية مع 
صري: مناق

ن ق
متري

ق(
)5 دقائ

	
سية 

ت النف
ن األدوا

مراجعة دليل )مجموعة م

ق لألداة التدريبية 
صدر مراف

امعية  - م
االجت

ني\
رسيرية للناج

ض للرعاية ال
متعددة األغرا

يس(.
ن االعتداء الجن

ت م
الناجيا

اسرتاحة ملدة 15 دقيقة

4:15 - 3:45
بعد االختبار

	
ي

يل / بعد
اختبار قب

ي
الختام، والتقييم اليوم

	
يئ

ت التقييم النها
امرا

است
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مخطط املسار الرسيري

إن املسار الرسيري لعالج الناجيات من االعتداء الجنيس هو عرض تقدميي تصويري ملسارالعالج املتاح للناجيات اللوايت تظهر عليهن أعراض 

مختلفة ويف أوقات مختلفة بعد االعتداء. ويظهر هذا املسار الخطوات التي يجب أن يتبعها جميع مقدمي خدمات رعاية الناجيات من 

االعتداء الجنيس.

سيكون من املفيد مراجعة املسار الرسيري مع املشاركني أثناء فرتة التدريب لتوجيههم بشأن عملية اتخاذ القرارات، والخطوات الخاصة 

برعاية الناجيات وكذلك لتعزيز الرسائل األساسية للتدريب. 

قبل التدريب، يجب عىل املدربني تحضريمراحل الرسم البياين ملسار العالج وذلك باستخدام ورق ملون مقصوص بقياس كبري وواضح بحيث 

 DVDميكن رؤيته يف جميع أنحاء غرفة التدريب. حيث يتم تجميع مراحل املسار عىل جدار قاعة التدريب، وبنفس الرتتيب املتبع يف الـ

املرافق يف كل خطوة يف هذة العملية. )ميكن عرض تقدميي لهذا أدناه. يوجد املسار الكامل يف الصفحة التالية(.

عىل املدربني توجيه املشاركني خالل هذه العملية حسبام هو مبني يف يف كتيب التدريب من خالل )أيقونة املسار الرسيري(، وذلك بإضافة 

جزء من املسار إىل الجدار عند كل من هذه النقاط، كام هو مبني أدناه.
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 تدريب املدربني

بعد التدريب األويل، قد ترغب بإضافة يوم إضايف آخرلتدريب املشاركني عىل تدريب مشاركني آخرين )تدريب املدربني(.

أهداف التدريب املدربني:

سيكون املشاركون قادرين عىل:

• رشح أهمية توفري الرعاية القامئة عىل التعاطف والكفاءة والرسية	

• اظهار فهمهم ملكونات الرعاية املبارشة للناجيات من االعتداء الجنيس	

• وصف الحاالت املناسبة لجمع األدلة الجنائية  وكيفية القيام بجمعها	

• تقييم برامج الرعاية بهدف تحديد الثغرات وتحسني الخدمات املقدمة	

• فهم كيفية استخدام الـDVD ودليل املدرب من اجل تقديم التدريب	

• ادارة النقاش حول املسائل التي تطرح خالل التدريب	

• العمل مع املتدربني املوظفني عىل وضع خطة عمل لتحسني خدمات الرعاية الرسيرية يف مرافقهم الطبية	

مالحظة هامة: يجب أن ال يتم تدريب املشاركني الذين مل يتقنوا متاماً املواد املقدمة أو الذين لديهم أي تحفظات أو صعوبة مع املواد 

التدريبية كمدربني.

يجب أن يكون الجزء األكرب من وقت التدريب مكرس للرتكيز عىل األنشطة باستخدام الـDVD. ويحتاج املشاركون أوالً إىل التعرف عىل 

كيفية استخدام الـDVD. ثم عليهم التمرن عىل عرضه وادارة النقاش وكيفية التعامل مع القضايا الحساسة وتجنب الخروج عن سياق 

املوضوع. إن إنجاز هذا كله يف يوم واحد ميثل تحدياً، وخاصة بعد ثالثة أيام من التدريب املكثف. وقد متت اضافة جدول أعامل مقرتح 

لليوم اإلضايف لتدريب املدربني يف الصفحة التالية.

من أجل جلسات مترين املشاركني، قم بتوزيع املشاركني ضمن فريقني وقم بإعطاء كل فريق قسم من التدريب ليقوموا بتحضريه، من بينها 

ما ييل: املوافقة املستنرية، مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض  لفريوس نقص املناعة البرشية، وسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ، 

والناجون من الذكور، والناجون من األطفال. عىل املدرب أن ال يسمح للفريقني بتقديم نفس أقسام التدريب. ولكن إذا لزم األمر، من املمكن 

أن يختار كل فريق أجزاءا مختلفة من القسم املطلوب. كام يجب عىل كل فريق أن يقوم بالتقديم ملدة 10 - 15 دقيقة، باستخدام الفيديو، 

وادارة النقاش واإلجابة عىل األسئلة.  عىل املدرب أن ال يتدخل خالل تقديم الفريقني، اال اذا كانت هناك بعض الحقائق الهامة التي تتطلب 

التصحيح. كام عليه ان يسمح ل )جمهور املشاركني( بابداء آرائهم ومالحظاتهم ومن ثم يقوم بابداء الرأي الخاص به.
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املواردالطريقةاملحتويالوقت

التعريف، وجدول األعامل لهذا 9:00
اليوم

تلخيص املعلومات من التدريب
مراجعة االختبارات )البعدية(

مناقشة، إعادة قراءة لوح 
» موقف السيارات » حول  

القضايا التي نشأت أثناء 
التدريب، والتقييامت اليومية 

والنهائية.

	لوح ورقي، أقالم
	 اختبارات املشاركني

)البعدية( واألجوبة

اسرتاحة10:30

مراجعة دليل املدرب10:45
• املخطط والتوقيت	
• الجمهور	
• التحضري	
• املعدات	
• التامرين	

نسخ من دليل املدرب 	تصفح أقسام الدليل املدرب
لكل مشارك

الغداء12:30

1:30DVDيقسم املشاركني اىل كيفية استخدام الـ 
مجموعات صغرية للتمرين 

 ،DVDعىل كيفية استخدام الـ
مبا يف ذلك القوائم، والتصفح 
اىل األمام أو الخلف، وإيجاد 

املراجع.

	 حاسوب لكل مجموعة
من املشاركني

جلسات مترين املشاركني:2:15
• املوافقة املستنرية	
• مجموعة لوازم العالج 	

الوقايئ بعد التعرض  
لفريوس نقص املناعة 

PEP  البرشية
• تدابري اعطاء وسائل منع 	

 ECP الحمل الطارئة
• األطفال	
• الرجال	

يقسم املشاركني ألزواج، 
ويقومون بالتقديم حول كل 

موضوع ملدة 10 - 15 دقيقة، 
ومن ثم املناقشة وابداء 

املالحظات.

	 حاسوب، وأداة عرض
)الربوجكتور(، ومكربات 

صوت
	 لوح ورقي، وأقالم

لتدوين املالحظات 
واآلراء.

اسرتاحة3:00

متابعة جلسات التمرين 3:15
للمشاركني، وابداء املالحظات 

عىل العروض التقدميية

حاسوب، وأداة عرض 	عيل النحو الوارد أعاله
)الربوجكتور(، ومكربات 

صوت

استكامل
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الفصل التحضري والتقديم 
يقسم هذا الفصل إىل القسمني التاليني:

التحضري للتدريب

• اختيار املشاركني واألموراالدارية	

• املعدات و املستلزمات 	

• املعلومات واملوارد	

تقديم التدريب

• إرشادات للتدريب	

• ما يجب فعله وعدم فعله أثناء التدريب	

• تعارف املشاركني ومتارين كرس الجمود	

• متارين التنشيط	

• طرق تيسري أخرى	

 التحضري للتدريب

ان التحضري الجيد رضوري لنجاح أي تدريب. ويجب عىل املدربني أن يدركوا أن كل مجموعة من املشاركني مختلفة وذات احتياجات مختلفة 

ونقاط قوة ونقاط ضعف، وأن التدريب سيكون تجربة مختلفة يف كل مرة يتم اجرائه فيها. ويجب تكييف كل تدريب حسب الظروف املكانية.  

يتعلم املشاركون بشكل أفضل يف ييئة ايجابية تلبي احتياجاتهم، واملدرب هو املسؤول عن خلق هذه البيئة االيجابية. كام ينبغي عىل املدرب 

ارشاك املرشفني عىل مكان التدريب يف عملية التخطيط والتحضري للتدريب، كلام كان ذلك ممكنآ، يك يضمن تلبية االحتياجات الخاصة باملكان 

وباملشاركني. وتقدم قامئة التدقيق املرفقة يف نهاية هذا القسم ارشادات للمدرب وللمرشفني عىل املكان حول عملية التحضري.

اختيار املشاركني واألمور اإلدارية

يتم البدء من خالل اختيار املشاركني واملكان الرئييس الذي سيعقد فيه التدريب. ومن ثم تتم املبارشة بالعمل معهم ومع املرشفني عليهم 

لتحديد أفضل األوقات وأفضل مكان للتدريب. ومن الناحية املثالية، ممكن أن يكون املكان قاعة مؤمترات داخل )أو بقرب( العيادة بحيث 

النقل لهم. يجب أن تكون قاعة  التدريب يف موقع بعيد، فيجب عندها توفري وسائل  يكون مناسبا للمشاركني. أما اذا إذا تم اختيار مكان 

التدريب مريحة وتتوفر فيها الكهرباء لتشغيل الحاسوب وأداة العرض )الربوجكتور(. باالضافة اىل شاشة بيضاء أو مالءة أو جدار أبيض. ويف 

بعض األحيان يجب أن تكون القاعة مظلمة حتى ميكن مشاهدة الفيديو بسهولة. كام يجب أن تكون املرطبات والوجبات متاحة بسهولة 

أومقدمة يف قاعة التدريب.

بعد أن يتم اختيار املشاركني، يجب القيام بتحديد أدوارهم يف العيادة واستخدام هذه املعلومات لتحديد احتياجات التدريب الخاصة بهم. 

فعىل سبيل املثال، إذا كان هناك من املشاركني من سيبارش مسؤوليات جديدة بعد التدريب، فيجب التأكد من أن يتم فهم ذلك والتخطيط 

له قبل التدريب. ونظرا ألنه من املمكن أن تنشأ مسؤوليات جديدة فردية لبعض املشاركني نتيجة للتدريب وبناء فرق العمل، فيجب أن يتم 

األخذ بعني االعتبار الحاجة إىل موارد جديدة واىل التغيري يف الثقافة التنظيمية بشكل مسبق. إن تدريب املوظفني دون توفري الفرصة لهم من 

أجل استخدام املعلومات واملهارات التي اكتسبوها يف التدريب أمر محبط ويؤدي اىل نتائج عكسية.

يجب إرشاك جميع العاملني يف الجزء األول من التدريب )القسمني1 و 2  - من 3 اىل 7 ساعات(، مام يعني أن هناك حاجة إىل البحث عن 

مساحة أكرب إلجراء نشاطات اليوم األول. وقد يحتاج الجزء األول اىل أن يعقد يف مكان مختلف. واذا كان عدد املشاركني كبرياً جداً وال ميكن 

جمعهم يف جلسة واحدة،  فيجب إعطاء األولوية للعاملني الذين يتعاملون مع الناجيات أكرث من الجميع. مع األخذ بعني االعتبار أن يشمل 

التدريب جميع العاملني خالل سنة واحدة، مبا يف ذلك التدريبات الدورية للعاملني الجدد. قد يتطلب جعل اإلدارة توافق عىل ارشاك جميع 

العاملني يف التدريب جهداً خاصاً ولكنه أسايس لجعل الخدمات سهلة الوصول ومقبولة للناجيات بشكل أكرب.

2
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إذا كان هناك حاجة إىل إجراء تغيريات عىل الجدول الزمني املقرتح، يجب التأكد من أن هناك وقت متاح كاف للنقاشات والتامرين وفرتات 
االسرتاحة ووجبات الطعام. وإذا تتطلب األمر السفر إىل موقع تدريب خارجي، عندها يجب ادراج هذا يف الجدول الزمني للتدريب. من املهم 
أن يكون هناك فرتة اسرتاحة كل ساعتني عىل األقل ألن الجلسات األطول من ساعتني يصعب عىل املشاركني فيها مالزمة مكانهم. كام يجب أن 
يتم جدولة فرتات االسرتاحة بحيث تكون يف أوقات مقبولة خالل التدريب. فإذا تباطأت طاقة املجموعة يف أوقات ما،فعىل املدرب أن يقوم 
باستخدام متارين منشطة إلنعاش املشاركني. كام يجب عىل املدربني تجنب جدولة فرتات االسرتاحة يف منتصف النقاش. وبدال من ذلك، عليهم 

جدولتها بني املواضيع أو أقسام التدريب املختلفة.

املعدات واللوازم           

املعدات
	••حاسوب،•أداة•عرض•)الربوجكتور(،•شاشة•بيضاء،•مكربات•صوت

	••كامريا/فيديو•)اختياري(

اللوازم
	••أوراق•اللوح•الورقي
	••البناء•/•ورق•ملون

	••مقص
	••أقالم
	••رشيط
	••غراء

	••بطاقات•األسامء
	••شهادات•املشاركة•للمشاركني•)انظر•الصفحة•167(

	••ساعة•يد•أو•حائط

اللوازم الطبية
مجموعة لوازم عالج االغتصاب من أجل العرض )انظر مجموعة الصحة اإلنجابية - املجموعة 3: ما بعد االغتصاب - اللجنة الدامئة املشرتكة 

.)IASC - بني الوكاالت
مجموعة جمع األدلة الجنائية، مبا يف ذلك :

	••ماسحات•معقمة•)10( وحامل لتجفيفها )ميكن أن يكون كوباً ورقياً(
	••ورقة•بيضاء•نظيفة،•أكياس•ورقية،•مغلفات،•ملصقات،•صندوق

	••مشط
	••عيص•خشبية•)عيل•سبيل•املثال،•عود•أسنان(•من•أجل•كشط•األضافر

	••محلول•ملحي•معقم،•ماء•معقم،•رشائح•زجاجية
	••قفازات•نظيفة

	••مسطرة،•عدسة•مكربة

IASC -  محتويات مجموعة الصحة اإلنجابية - املجموعة 3: ما بعد االغتصاب - اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
 lmth.stikhr/secruoser/ten.gwai.www//:ptth األدوية فقط – لـ 000,01 نسمة ملدة 3 أشهر

55 حزمةليفونورجيسرت 11.5 ملغ، )العالج: جرعة واحدة(

220أزيرثوميسني، قرص 250 ملغ

5أويرثوميسني معلق 200 ملغ، ملغ/مل(

110سيفيكسيم، قرص 200 ملغ )x2002 ملغ جرعة واحدة للبالغني < 45 كلغ(

10سيفيكسيم، 100 ملغ )معلق، 100 ملغ/5مل( )انظر بروتوكول العالج لألطفال(

1800زيدوفودين، 300 ملغ /الميفودين، قرص 150 ملغ مجتمعني، )x 2 1/ يوم x 28 يوما(

840زيدوفودين، قرص 100 ملغ )انظر بروتوكول العالج لألطفال(

360الميفودين، قرص 150 ملغ، )انظر بروتوكول العالج لألطفال(

25اختبار الحمل، ودرجة حرارة مستقرة
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جمع املعلومات واملوارد 

إن تصفح دليل املدرب هذا يوفر معظم املعلومات التي يحتاجها املدرب لتقديم التدريب، ولكن هناك بعض املواد التكميلية يجب عليك 

جمعها ومراجعتها مسبقاً، مبا يف ذلك الربوتوكوالت الطبية املحلية واملبادئ التوجيهية القانونية، التالية أدناه:

بروتوكوالت الوكاالت والربوتوكوالت املحلية والوطنية للرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس:

• الوقاية بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية	

• الوقاية والعالج لألمراض املنقولة عن طريق الجنس	

• وسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ	

• التهاب الكبد نوع )ب(	

املبادئ التوجيهية القانونية املحلية بخصوص ما ييل:

• حال القارصين )سن الرشد، سن القبول والقوانني املتعلقة باملوافقة عىل تلقي العالج الطبي للقارصين(	

• تعاريف الجرائم الجنسية	

• اإلبالغ اإللزمي عن االعتداء/سوء املعاملة الجنسية	

• معايري التوثيق الطبي والشهادة الطبية 	

• إنهاء الحمل	

• التبني	

 .DVDميكن إيجاد مناذج العينات والصور التوضيحية من خالل النقر عىل الرابط يف قسم دليل املدرب يف نهاية الـ

إضافة إىل ذلك ستحتاج كمدرب إىل مراجعة )مجموعة األدوات النفسية – االجتامعية/مصدر مرافق لألداة التدريبية متعددة االغراض للرعاية 

الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس – لجنة اإلنقاذ الدوليّة(، لتوفري معلومات أكرث تفصيالً من أجل االخصائيني الطبيني الذين يعملون مع 

الناجيات.
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قامئة تدقيق املدرب

مالحظاتخطوات التحضري الرئيسية

اختيار املشاركني واألمور االدارية

تحديد العيادة واملوظفني الذين هم بحاجة إىل التدريب

تحديد مكان التدريب املناسب

جميع  مع  ومشاركته  واملرشفني،  املشاركني  مع  بالتشاور  الزمني  الجدول  تكييف 

املعنيني

ترتيب وسائل النقل للمشاركني من وإيل موقع التدريب )إذا كان ذلك ممكناً(

توضيح ترتيب السكن والبدل اليومي )إذا كان ذلك ممكناً(

إجراء الرتتيبات من أجل فرتات االسرتاحة ووجبات الطعام )إذا كان ذلك ممكناً(

إجراء الرتتيبات من أجل تحضري قاعة التدريب يف اليوم السابق لبدء الدورة والتحقق 

من املعدات

املعدات واللوازم

حاسوب، أداة عرض )الربوجكتور(، مكربات صوت خارجية*، مصدر للطاقة، شاشة

حامل اللوح الورقي، ورق، أقالم ولوازم الصف األخرى

املستلزمات الطبية من أجل العرض

املعلومات واملوارد

الربوتوكوالت الطبية املحلية

املبادئ االرشادية القانونية املحلية

بروتوكول  لجنة اإلنقاذ الدولّية للرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس، أو 

غريها من الربوتوكوالت املحدثة

متعددة  التدريبية  لألداة  مرافق  االجتامعية/مصدر   – النفسية  األدوات  مجموعة 

االغراض للرعاية الرسيرية للناجيات من االعتداء الجنيس – لجنة اإلنقاذ الدوليّة, 

املبادئ التوجيهية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي - اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الوكاالت، أو غريها من املواد املرجعية.

املحتوى والتامرين

DVDمراجعة محتوي الـ

التنسيق مع املدربني املشرتكني

املراجعة وتحضري التامرين

إعداد النرشات واملخططات الجدارية للمسار الرسيري

عمل نسخ من املواد لكل مشارك

الربوتوكول •	

املواد•التدريبية •	

التقييامت•)اليومية•والنهائية( •	

االختبار•القبيل•واالختبار•البعدي •	

الشهادات•)ألولئك•الذين•يستحقونها( •	

* مكربات الصوت املدمجة يف الحاسوب ليست عالية مبا يكفي للتدريب.
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 تقديم التدريب

تقديم التدريب

يجب أن يشعر املشاركني بأنهم مرحب بهم. فقد يكون بعض املشاركني من الناجني من االعتداء الجنيس أنفسهم أو يعرفون شخصاً ناج من 

التدريب ليك يعرف جميع  الجنيس موضوعا عاطفيا للجميع. ومن الرضوري االقرار بذلك منذ بداية  الجنيس. وقد يشكل االعتداء  االعتداء 

يقال خالل  ما  الحفاظ عىل رسية كل  بالتقدير وأنه سيتم  آرائهم ومشاعرهم تحظي  أم ال وأن  تجاربهم  أحرار يف مشاركة  بأنهم  املشاركني 

التدريب. ارشح إنه بسبب شمول التدريب ملواضيع عاطفية، فمن املهم أن يقوم املشاركون برعاية أنفسهم وبعضهم البعض. وميكن إن يتحقق 

هذا بعدة طرق، ولكن يجب عىل جميع املشاركني أن ال يرتددوا يف طلب ما يحتاجون إليه أثناء التدريب. كام يجب عىل املدربني أخذ بعض 

الوقت لالستجابة لالنفعاالت العاطفية إذا لزم األمر.

إرشادات التدريب

)مقتبس من كتيب ®COPE: عملية لتحسني الجودة يف الخدمات الصحية© 2003 الصحة اإلنجابية(

تأسيس أسلوب قائم عىل االحرتام منذ البداية

من املهم للغاية ضبط األسلوب الصحيح منذ بداية التدريب. سوف تجد أدناه بعض النصائح لتوفري جو من االنفتاح واالحرتام والراحة. األمر 

الذي يوصل رسالة أن املدربني سيكونون مراعني ومستجيبني الحتياجات املشاركني.

ضبط األسلوب الصحيح أثناء التدريب:

بدء•التدريب•يف•الوقت•املحدد. •	

بناء•التواصل•مع•املشاركني:•من•خالل•إيصال•الرسالة•إىل•املشاركني،•إما•بشكل•شفهي•أو•غري•شفهي،•أنك•متعاطف•معهم. •	

إظهار•االحرتام•والحساسية•تجاه•املشاركني:•عىل•سبيل•املثال،•قم•بتشجيع•مشارك•صامت•عىل•ابداء•رأيه،•ولكن•ال•تدفع•مشاركا•للتحدث• •	

إذا بدا أنه غري مرتاح فعال.

إظهار•مهارات•االستامع•الفعال:•من•خالل•السامح•للناس•بالحديث•دون•مقاطعتهم•وعن•طريق•إظهار•أنك•مركز•عىل•ما•يقوله•املشارك.• •	

بهذه الطريقة فإنك تقوم بعرض مهاراتك يف ادارة املجموعة وبنفس الوقت تأسيس مصداقية مع املجموعة.

اسرتخ•وكن•طبيعياً.•إذا•كنت•مرتاحاً،•سيشعر•املشاركون•بالراحة. •	

تجول•يف•أنحاء•مكان•التدريب•عندما•يكون•ذلك•مناسباً،•تجنب•البقاء•يف•املقدمة•أثناء•كامل•التدريب. •	

تحقق•للتأكد•من•أن•بإمكان•كافة•املشاركني•رؤية•وسامع•العروض•التقدميية. •	

إذا•كنت•التعرف•اإلجابة•عىل•سؤال•ما،•ال•تخش•أن•تقول•ذلك.•وميكنك•اجابة•السائل•أنك•ستحاول•العثور•عىل•اإلجابة•وتعلمه•)تعلمها(• •	

وقم بذلك. )هذا األسلوب يرسل رسالتني - بأنك رصيح مع املجموعة وبأنك تفي بوعودك - كال الرسالتني تبنيان الثقة(.

شجع عىل املشاركة

تعترب املشاركة جزء أسايس يف هذا التدريب. وعىل املدرب أن يبدأ بها. ولكن كلام زادت نسبة مشاركة املجموعة، كلام كان ذلك أفضل. فيصبح 

املشاركون أكرث قبوال لالقرتاحات وألن يشعروا بامللكية واملسؤولية عن إجراء التحسينات عندما تأيت االقرتاحات منهم وليس من املدربني.

عيل املدربني خلق جو مريح وتشجيع األسئلة وإجراء نقاشات حيوية، األمر الذي مبنع العداء بني املشاركني ويسمح بإدارة النزاع. ان أحد 

واالجتامعية  الثقافية  لالختالفات  وكذلك  االجتامعي  النوع  يف  لالختالفات  خاص  بشكل  مراعني  يكونوا  أن  هو  للمدربني  الرئيسية  األدوار 

واالقتصادية بني املشاركني وتشجيع جميع املشاركني عىل املشاركة بقدر متساو أثناء النقاشات.
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وضع مدونة قواعد السلوك
من املهم وضع القواعد أو املبادئ األساسية للسلوك منذ الجلسة األوىل. قم مسبقاً بتحضري لوح ورقي يتضمن عددا قليال من القواعد التي تعترب 

األكرث أهمية. ابقها مغطاة واطلب من املشاركني اقرتاح قواعد سلوك للمجموعة. وحاملا يقوم املشاركون بذكر أهمها، قم بالكشف عن قامئتك. 

كام قم بإضافة أي قواعد أخرى تم اقرتاحها أثناء املناقشة. وتأكد من أن جميع املشاركني موافقني يف بداية الجلسة عىل أن يلتزموا بالقواعد 

التي قاموا بوضعها. اطلب من املشاركني مراقبة أنفسهم ومراقبة أفراد املجموعة وااللتزام بطرح مخاوفهم يف حال كانوا يعتقدون أن البعض 

ال يلتزمون بالقواعد. أن وضع قواعد للمجموعة تساعد الجميع عىل التعلم بشكل فعال. وفيام ييل بعض القواعد األساسية املقرتحة والتي قد 

تكون مفيدة خالل الدورات التدريبية:

• التحدث الواحد بعد اآلخر، اعطاء كل مشارك وقت للتحدث.	

• الرسية )كل مايقال يف هذه القاعة يبقى يف هذه القاعة(.	

• االتفاق عىل االختالف، ولكن باحرتام. قم بتقدير آراء ووجهات النظر الفريدة لكل شخص.	

• ابدأ وانتهي يف الوقت املحدد، عد من فرتات االسرتاحة فورا.ً	

• قم بإطفاء الهواتف املحمولة.	

• قم باحرتام مداخالت الجميع )بغض النظر عن الشهادات التعليمية أوالحالة املهنية أواالجتامعية أوالتجارب الشخصية حول املوضوع(.	

• عندما يكون لديك أسئلة، اطرحها.	

• تحدث عن نفسك وليس بالنيابة عن اآلخرين )ابدأ الترصيحات بـ »أنا« بدالً من »الجميع« أو »أنت«(.	

• ادعم أولئك الذين قد يكونوا قلقني من التحدث عن املوضوعات الصعبة عاطفياً.	

• تويل مسؤولية تعلمك الخاصة )اطلب فرتة اسرتاحة أو مترينا منشطا إذا كانت طاقتك منخفضة. اطلب توضيحاً من املدربني إذا كان 	

التدريب غري مناسب لك(.

• ال ترتدد يف »التجاوز« إذا كان يوجد هناك موضوع أو نشاط معني غري مريح بالنسبة لك.	

إظهار التعاطف
يظهر املدرب الجيد للمشاركني أنه يتفهم مشاعرهم حيال الوضع. وهذا يساعد املشاركني عىل الشعور كام لو أن املدرب جزء من املجموعة 

ويشجعهم عىل مشاركة مشاعرهم وأفكارهم. ميكن أن تبدأ عبارات التعاطف بـ »أفهم بأنه البد أن يكون من الصعب ...«أو« أنا أفهم بأن 

هذه مشكلة بالنسبة لك .....«

من املهم أيضا مساعدة املشاركني عىل االعرتاف باملشاعر وامليض قدماً يف خطوات وإجراءات إيجابية ملعالجة هذه املشاعر. وهذا صحيح خاصًة 

بالنسبة لك توفري  عندما ميكن ربط املشاعر بكيفية تقدميهم للخدمات. عىل سبيل املثال:«أستطيع أن أفهم ملاذا سيكون من الصعب جداً 

الخدمات للناجيات عندما ال يكون لديك مكان خاص للتحدث معهم. وأنا أفهم بأن هذا يزعجك، ولكن ما الذي ميكنك عمله ملعالجة هذه 

العقبة؟«

التحدث عن نقاط القوة وكذلك حول املشاكل
يجب عىل املدربني تذكري املشاركني بأن تحسني جودة الخدمة ال يعني فقط تحديد املشاكل وايجاد الحلول املحتملة، لكنة ينطوي أيضاً عىل 

تحديد وتعزيز الجوانب اإليجابية لتقديم الخدمات. فبامكان املدرب أن يقول:«هذا أمر جيد جداً، كيف بإمكاننا تطبيقه عىل أمور أخرى نقوم 

بها؟«. أو« هل بامكاننا األداء بطريقة أفضل؟«. تأكد دامئا من إنهاء الجلسة مبالحظات إيجابية.

العمل مع أعضاء املجموعة الصعبني
عندما تعمل مجموعة من األشخاص مع بعضها، يظهر اختالف الشخصيات. األمر الذي قد يشكل تأثريا سلبيا عىل املجموعة إذا مل يتم إدارتها 

بشكل جيد. ومن املهم للمدربني مالحظة هذه االختالفات وأخذها بعني االعتبار حتى تعمل املجموعة بأعىل مستوى من اإلنتاجية. كام انه 

من املهم إدراك أنه حتى لو كان أحد أعضاء املجموعة صعباً، فمن املمكن أن يكون لديه أو لديها مالحظات أو مداخالت هامة إلبدائها والتي 

من شأنها أن تعود بالنفع عىل املجموعة بأكملها. وعىل املدربني تحويل التعليقات السلبية إىل مداخالت إيجابية. فمن أهم األمور بالنسبة 

للمدربني هو االدارة الجيدة والتحكم بالتدريب. وإذا ماأصبح سلوك أحداملشاركني بشكل خاص مزعجا أثناء التدريب أو معطال لسري التدريب، 

فيجب عىل املدربني إيجاد وسيلة للتحدث معه بشكل جانبي )رمبا خالل فرتة اسرتاحة(. ويف حال استمر بذلك عندها عىل املدرب الطلب منه، 

وبتحفظ، املغادرة أو رمبا االنضامم إىل تدريب آخر يف وقت الحق.

22     الفصل 2: اإلعداد والتقديم 



ما يجب فعله أو عدم فعله يف التدريب

 عىل املدربني دامئا األخذ بعني االعتبار »ما يجب فعله أو عدم فعله« 

خالل أي جلسة تدريب.

ما يجب عدم فعلهما يجب فعله

• حافظ عىل التواصل البرصي الجيد.	

• قم بالتحضري مسبقاً.	

• قم بالتحدث بشكل واضح.	

• قم بالتحدث بصوت عال مبا فيه الكفاية.	

• قم بالتشجيع عىل طرح األسئلة.	

• قم بالتلخيص يف نهاية كل جلسة.	

• قم بالربط بني املواضيع.	

• قم بالكتابة بوضوح وبخط غامق.	

• قم بإدارة الوقت بطريقة جيدة.	

• قم بتقديم املالحظات وابداء الرأي.	

• قم بوضع املرئيات بحيث يتمكن الجمع من رؤيتها.	

• تجنب السلوكيات املشتتة يف القاعة.	

• الحظ لغة جسد املشاركني.	

• أبق املجموعة مركزة عىل هدف التدريب.	

• قم باعطاء توجيهات واضحة.	

• قم بالتحقق ملعرفة ما إذا كانت توجيهاتك مفهومة.	

• تحىل بالصرب.	

• ال تتحدث إىل اللوح الورقي.	

• التقف بحيث متنع مشاهدة املرئيات.	

• قاعة 	 أنحاء  جميع  يف  تحرك   - واحدة  بقعة  يف  تقف  ال 

التدريب.

• ال تتجاهل تعليقات املشاركني ومالحظاتهم )اللفظية وغري 	

اللفظية(.

• ال تقرأ من دليل املدرب.	

• ال ترصخ عىل املشاركني.	
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التعارف ومتارين كرس الجمود

يف بداية التدريب تساعد هذه األنشطة املشاركني عىل التعرف عىل بعضهم البعض، مثل متارين كرس الجمود أو التعارف.  وفيام ييل عدد من 

متارين كرس الجمود والتعارف التي ميكنك استخدامها:

الصفات الفريدة

أسامئهم، ميكن  ذكر  املشاركني  من  الطلب  من  وبدالً  عليهم.  التعرف  املدربني  يجب عىل  البعض،  بعضهم  يعرفون  املشاركون  كان  لو  حتي 

للمدربني تقسيم املجموعة إىل أزواج وإعطاء كل زوج من املشاركني بضع دقائق ملقابلة كل منهام اآلخر. ثم يقوم كل مشارك بتقديم رشيكه 

باالسم للمجموعة مع ذكر صفتني عىل األقل من صفاتهم الفريدة. 

وميكن أيضا تقسيم املشاركني إىل أزواج بإعطاء كل واحد نصف صورة بطاقة بريدية، أو قطعة أو عمالً مركباً )آيس كريم، سارية علم، مزلجة( 

ويكون عليهم إيجاد رشيكهم ذو الصورة املطابقة.

حقيقة أم خيال

يكتب كل مشارك أربعة عبارات عن نفسه، واحدة منها غري صحيحة. ومن ثم يقوم ب قراءة قامثته بصوت عال وتكتب بقية املجموعة العبارة 

التي يعتقدون أنها ليست صحيحة. وعندما ينتهي الجميع من قراءة القوائم بصوت عال، يقرأ أول شخص قامئته من جديد ويحدد العبارة غري 

الصحيحة وتقوم املجموعة مبقارنة تخميناتهم مع اإلجابات الصحيحة.

انقطاع السبل

قسم املشاركني إىل فرق. واطلب منهم التظاهر بأنهم انقطعت بهم السبل عىل جزيرة. دع فرق تختار خمسة أغراض كانوا سيجلبونها معهم لو 

كانوا يعلمون أن هناك فرصة بأن تنقطع بهم السبل، ونبه بأنه يسمح فقط بخمسة أغراض لكل فريق، وليس للشخص الواحد. )ميكن تحديد 

عدد مختلف، مثل سبعة أغراض، حسب حجم املشاركني(. اطلب من كل فريق كتابة األغراض الخاصة بهم عىل اللوح الورقي ومناقشة خياراتهم 

مع املجموعة بأكملها. يساعدهم هذا النشاط عىل اكتشاف قيم اآلخرين وإيجاد حلول للمشكالت ويعزز العمل الجامعي.

إنهاء الجملة

اطلب من كل شخص إكامل واحدة من هذه الجمل )أو شئ مشابه(:

• أفضل وظيفة حصلت عليها عىل اإلطالق هي ...	

• أخطر شئ قمت به عىل اإلطالق هو ...	

• اليوم يف طريقي إىل التدريب كنت أفكر يف ...	

عند بدء التدريب تريد من الجميع تقديم أنفسهم، بإمكانك جعلهم يكملون »أنا يف هذا التدريب ألن ....«

كرة الخيطان

من أجل هذا التمرين سيحتاج املدربون إىل كرة خيطان. يجب عىل املدرب ذكر اسمه وحقيقة مثرية لالهتامم عن نفسه، ثم يكون ممسكاً 

نهاية الخيط ويقوم برمي الكرة إىل أحد املشاركني، الذي بدوره سيذكر اسمه وحقيقة مثرية لالهتامم عن نفسه، ثم يرمي الكرة إىل مشارك آخر 

وهو ممسك بجزء من الخيط. بحلول الوقت الذي يكون فيه الجميع قد تحدثوا، سيكون هناك شبكة خيطان كبرية. وميكن أن يستخدم هذا 

النشاط أيضاً كأداة مراجعة - يقول كل مشارك شيئاً عن املوضوع، ثم يرمي كرة الخيطان. وميكن أن تكون مهمة فك التشابك مترين بناء فريق 

جيد ومترين إحامء أيضاً.
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متارين التنشيط

تستخدم متارين التنشيط مع املشاركني بعد جلسة طويلة أو بعد وجبات الطعام. وينبغي أن تكون التامرين ممتعة. وهي تشمل أنشطة تدفع 

املشاركني للقيام عن كراسيهم والتحرك، وتستخدم حسب الحاجة ملساعدتهم عىل البقاء يقظني ومنتبهني. غالباً ما يكون لدى املشاركني أفكار 

للتنشيط مثل األغاين أو األلعاب. وميكن للمدرب أن بطلب مساهامت منهم كوسيلة جيدة إلرشاكهم. فيام ييل أمثلة عن متارين التنشيط التي 

بإمكان املدربني استخدامها:

C-O-C-O-N-U-T

coconut دع املشاركني يقفون ويستخدمون أجسمهم كلم يف تهجئة

قوارب الحياة

دع الجميع يقف. ستقوم بعدها بطلب رقم ويجب عىل املشاركني االنتقال برسعة ليشكلوا مجموعات تطابق هذا الرقم وشبك أذرعهم بحيث 

ترمز إىل تشكيل قارب حياة كامل. وعيل املشاركني الذين اليكونون يف › القارب › أن يخرجوا. يتم تكرار العملية مع أرقام مختلفة كل مرة، إىل 

أن ال يبقي أحد ليس بعضو يف مجموعة ويتم إعالن أن ذلك ›القارب › هو الفريق الفائز.

نسيج العنكبوت

دع جميع املشاركني يقفون يف دائرة )بالنسبة للمجموعات الكبرية قسمها إىل مجموعات صغرية من 6-8 أشخاص(. يجب عىل جميع املشاركني 

وضع أيديهم اليمني يف الداخل واملصافحة مع شخص آخر. ثم يضع جميعهم أيديهم اليرسي يف الداخل ويصافحون شخصاً ما. ومن ثم يجب أن 

يفكوا أنفسهم بحيث يقفون مرة أخري يف دائرة. )قد يكون هذا النشاط غري مناسب مع مجموعات مختلطة وحيث ال يتالمس الرجال والنساء(.

طرق أخرى

موقف السيارات

إن »موقف السيارات« هو آلية عادة ما تستخدم يف الدروات التدريبية. وهو وسيلة مفيدة للتعرف عىل موضوع ذا أهمية بالنسبة للمشاركني، 

مع السامح بالتدريب بامليض قدماً مع االبقاء عىل املسار الصحيح. عادة ما يتم متثيل موقف السيارات بواسطة قطعة كبرية من الورق مكتوب 

يف أعالها »موقف السيارات« حيث بإمكان املشاركني أو املدرب كتابة املواضيع / األسئلة التي لديهم ولكن ال ميكن معالجتها عىل الفور بسبب 

ضيق الوقت أو ألن ذلك سيكون مشتتاً. إذا بنفس الطريقة التي تركن بها السيارات يف املوقف فإنك تقوم بركن الفكرة يف املوقف من أجل 

الحديث عنها يف وقت الحق. يجب عىل املدربني مراجعة القضايا املدرجة يف نهاية التدريب ووضع عالمة عىل املوضوعات التي تم تناولها 

السيارات« والتي مل يتم معالجتها. )ميكن أيضا كمثال استخدام فكرة »حظرية  ابدأ مناقشة املواضيع املوجودة يف »موقف  بالفعل ومن ثم 

املاشية«  بدالً من »موقف السيارات« إذا كان ذلك أكرث مناسبة للسياق املحيل للمشاركني(.  
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الفصل مالحظات حول محتوى التدريب  

كيفية استخدام مالحظات املحتوى: 

يحتوي العمود األمين عىل نص الربنامج، وهو تقربياً مذكور مبجمله باستثناء بعض املقاطع من الحوار والرواية التي تعيد املعلومات الواردة 

يف الرشائح النصية. نويص بأن يقوم املدرب أو املشارك بقراءة الرشائح أثناء عرضها ومن ثم تقديم توضيح إذا لزم األمر. ومع ذلك، فمن املهم 

للمناقشة  نقاط مناسبة  املوضوع. وقد تم وضع  الصلة حول هذا  املعلومات ذات  املطولة إىل أن تعرض كافة  املناقشة  تأجيل  أو  الحد من 

املوسعة واألسئلة املقرتحة يف العمود األيرس،الذي يتضمن أيضا قضايا ليتم رشحها أو التأكيد عليها أو تصحيحها ونقاط أساسية ملخصة. ليس 

من الرضوري قراءتها كلها حرفيا، فقط تأكد من أن جميع النقاط مغطاة.

وتستخدم الرموز لتوجيه املدرب خالل التدريب كام ييل: 

  ............................................................ التوقيت املقرتح

ناقش..........................................................................  

تصحيح .......................................................................  

  .......................................................................... مترين

  ................................................ مخطط املسار الرسيري

توقف أو اسرتاحة..........................................................  

  .......................................................................... إعادة

كراسة ..........................................................................  

إشارة للموارد األخرى ....................................................  

  ........................................................... محتوي حساس

مالحظات للمدربنص الربنامج

مقدمة

يف حني أنه قد يتعرض أي شخص لالعتداء الجنيس، فإن معظم 

النساء  من  هم  جنسيآ  عليهم  االعتداء  تم  الذين  األشخاص 

والفتيات. يف هذا العرض التقدميي، سنقوم باستخدام الضامئر، 

»هي« و«لها« عند اإلشارة إىل الناجيات من االعتداء الجنيس.

وسنستخدم مصطلح »الناجية« بدالً من »الضحية« يف العرض 

التقدميي لتسليط الضوء عىل قوة وصمود أولئك الذين تغلبو 

عىل تجربة االعتداء الجنيس.

بطاقة نصية: متثيل الناجيات من االعتداء الجنيس  
الحالة ( و ومتثيل  الذين يظهرون يف قسم )دراسة  إن األفراد 

األدوار يف هذا الـDVD هم ممثلون أو أصدقاء لجنة اإلنقاذ 

أو  الجنيس  االعتداء  من  الناجني  أدوار  بلعب  وقاموا  الدوليّة، 

الطاقم الطبي . وتظهر بعض الناجيات الفعليات من اإلعتداء 

الجنيس يف بعض لقطات الفيديو الوثائقي برضاهن.

املصطلحات. بشأن  مهمة  معلومات  هناك  املقدمة،  تتجاوز  ال 

أكد عىل: 

»الناجية«.  كلمة  باستخدام  املشاركني  من  العديد  يفاجأ  قد 

أنها  يف  السبب  و  اللغة  قوة  املشاركون  يفهم  أن  املهم  من 

بدالً  »ناجي«  إنه  عىل  يعرف  بأن  ما  شخصآ  تساعد  أن  ميكن 

»الضحية«. من 

القسم  نهاية  يف  املسألة  هذه  إىل  العودة  إىل  أيضا  تحتاج  قد 

إىل معرفته. العيادة  يحتاج كل عامل يف  ما  الثاين: 

أي صور  نستخدم  مل  للرسية،  األسايس  املبدأ  مع  متاشيأ  ارشح: 

باستخدام  قمنا  لقد  إذنهم.  عىل  الحصول  دون  للناجيات 

دراسات  متثيل  إعادة  متت  و  الفيديوهات،  معظم  يف  ممثلني 

والصور. الحاالت 

3
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القسم 1: 
ما يحتاج كل عامل 
يف العيادة إىل معرفته

يف هذا القسم، ستتعلم عن املواضيع التالية: 
• العبء العاملي لالعتداء الجنيس	
• كيف تؤثر املعتقدات الثقافية عىل الناجيات من االعتداء الجنيس	
• الحقوق العاملية للناجيات	

الفيديو: العبء العاملي لالعتداء الجنيس 
]املعلق[ يعترب االعتداء الجنيس رعب يحدث يف كل مكان يف العامل. فهو يؤثر عىل 
الصحة البدنية والعقلية لألفراد، وميكن أن يؤثر أيضاً عىل مجتمعات بأكملها، تاركاً 
إياها مدمرة من العنف واملرض واألرس املفككة واألطفال غري املرغوب فيهم. عادة 
إلثارة  كسالح  استخدامه  يتم  حيث  الحرب  أوقات  يف  الجنيس  االعتداء  يتفىش  ما 

الذعر واإلرضار بالناس األبرياء. 

بشكل مأساوي،ال يتم اإلبالغ عن العديد من الحاالت. ففي كثري من األحيان، تكون 
النساء خائفات أو محرجات جداً لإلبالغ عن حوادث االعتداء الجنيس بسبب الخوف 

من وصمة العار أو الخوف من التداعيات داخل مجتمعاتهن.

]أيوب السعايدة[ »يعترب االعتداء الجنيس مشكلة جسيمة فهو ال يقترص عىل كونه 
انتهاكا لحقوق االنسان، بل انتهاك لحقوق املرأة يف التمتع بصحة جيدة ويف العيش 
عن  املنقولة  األمراض  بوقوع  فيتسبب  عامة،  صحية  يعتربمشكلة  أنه  كام  بسالم. 
طريق الجنس والحمل غري املرغوب فيه مام قد يتسبب مبصاعب ليس فقط للمرأة، 
بل للجنني الذي مل يولد بعد، وقد يؤدي أيضا لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي، 

واىل وصم املرأة التي تعرضت لالغتصاب بالعار.

»أرى عالقة كبرية بني االعتداء الجنيس وانتهاك حقوق االنسان. ان العمل مع ضحايا 
الناحية  من  العيادة  موظفي  عىل  حتى  صعب  يكون  أن  ميكن  الجنيس  االعتداء 
العاطفية. فأنت نفسك قد تتعرض لالعتداء الجنيس. ان مشاعر الضيق والقلق و 
الشعور بالذنب واإلحباط واإلرباك، كلها مشاعر حقيقة ومهمة، فإذا كنت تشعر بها 

فال تتجاهلها وال تتعامل معها لوحدك».

]منال تهتموين[ »تعترب قلة التبليغ عن قضايا االعتداء الجنيس واالغتصاب مشكلة 
بتعرضان  واالعتداء  فاالغتصاب  وعاملية.  إقليمية  بل  ومحلية  وطنية  فقط  ليست 
التي  العوامل  من  كتري  هنالك  وبالتايل  املجتمع،  وخصوصية  الفردية  للخصوصية 
العائلة  فعل  ردود  من  الخوف  والجهل.  الخوف  وأهمها  التبليغ  عملية  من  تحد 
املجتمع والخوف من الجاين نفسه أن يقوم باالنتقام، والخوف من انتشار املعلومة 
يف املجتمع حول تعرضها لالغتصاب، وبالتايل  نظرة املجتمع املتحفظة ولوم املجتمع 

الناجية حول هذه العملية.«

وعدم  االغتصاب،  وحاالت  الجنيس  لإلعتداء  املرتتبة  باآلثار  املعرفة  وعدم  »الجهل 
معرفة بإمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية و النفسية واالجتامعية والقانونية 

تعترب من العوامل املحدة لعملية التبليغ.«

]اميان شحادة[ »تحدث االعتداءات الجنسية يف كل زمان ويف كل وقت ويف كافة 
املجتمعات وتحدث يف أوقات السلم ويف النزاعات بشكل عام. ولكن هناك تزايد 
بأعداد املتعرضني لالعتداءات الجنسية أثناء النزاعات حيث بعترب االعتداء الجنيس 
للمجتمع  كعقاب  يستعمل  أن  وممكن  الحروب  اسرتاتيجيات  من  واالغتصاب 

بشكل عام.«

 أهداف التعلم
سيكون املشاركني قادرين عىل: 

• رشح ملاذا يتم اإلبالغ عن االعتداء الجنيس 	

بشكل أقل من حدوثه.

• تحديد حقوق اإلنسان العاملية الخاصة 	

بالناجيات من االعتداء الجنيس.

• إعطاء مثال لكيفية تحقيق هذه الحقوق يف 	

عملهم.

• تعريف مصطلحي »االعتداء الجنيس« 	

و«االغتصاب«، وتفسري ملاذا يتم استخدام 

مصطلح االعتداء الجنيس يف هذا التدريب.

للقسمني التعلم  أهداف  التدريبية:  النرشة   
1 و2 )ص123(
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»وبالنسبة لآلثار،هناك آثار صحية واجتامعية ونفسية عىل الناجية.  ومن اآلثار 

الصحية التي تحدث للناجية بشكل عام ممكن أن يحدث حمل نتيجة االعتداء 

الجنيس وهذا الحمل غري مرغوب فيه وبالتايل أطفال غري مرغوب فيهم. وقد 

تلجأ الناجية للتخلص من هذا الحمل باجراء اجهاض غري مأمون. ومن املمكن 

أيضا حدوث أمراض منقولة جنسيا مثل الكالميديا والزهري والسيالن، وممكن 

ان ترصاي بفريوس نقص املناعة البرشي. أما بالنسبة لآلثار املرتتبة عىل األرسة 

لالعتداءات  نتيجة  أرسي  تفكك  يحدث  أن  ممكن  األرسة  ففي  واملجتمع. 

الجنسية وأن تعاين الضحية من نبذ من زوجها وارستها وممكن أن تعاين من 

نبذ املجتمع، وبالتايل مجتمع فيه تفكك أرسي وعائالت مفككة وأطفال غري 

أيضا من املمكن  انعدام االستقرار يف هذا املجتمع.  مرغوب فيها، مام يعني 

أن تعاين الناجية من اعتداءات جنسية متكررة، وبالتايل هناك آثار مرتتبة عىل 

األرسة واملجتمع.« 

]املعلق[ يعرف االعتداء الجنيس بأنه أي نوع من العنف الجسدي أو االتصال 
الغري املرغوب فيه، والذى هو ذا طابع جنىس. ويشمل االعتداء الجنيس أيضاً 

االغتصاب، والذى هو إيالج يف املهبل أو فتحة الرشج بالقضيب أو جزء آخر 

الجنيس  االغتصاب  ويشمل  موافقة.  دون  من  غريب  جسم  أو  الجسم،  من 

الفموي القرسي. 

كمقدم خدمة صحية، فأنت لست مسؤوال عن تحديد ما إذا وقع اعتداء جنىس 

املختلفة،  البلدان  يف  مختلف  لالغتصاب  القانوين  التعريف  إن  اغتصاب.  أو 

وتحديد وقوعه مسؤولية قانونية قضائية.«

توقف وناقش

 20 دقيقة

اسرتاحة

فيديو: كيف تؤثر املعتقدات الثقافية عىل الناجيات من االعتداء الجنيس
ما تؤثر مواقف املجتمع حيال االعتداء الجنيس عىل ما إذا  ]املعلق[ «غالباً 
الطبية. أحيانا  الرعاية  الحادث أو بطلب  الناجية ستقوم باإلبالغ عن  كانت 

ومجتمعاتهن،  أرسهن  قبل  من  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  رفض  يتم 

توجد  األحيان،  بعض  يف  لالعتداء.  لتعرضهن  اللوم  عليهن  يلقى  أنه  وحتى 

معتقدات راسخة داخل املجتمعات بأن الرجال ال يستطيعون السيطرة عىل 

غرائزهم وإن املرأة هى املالمة عىل سلوك الرجال. ويقول الناس أشياء مثل 

التى  املرأة  إن  الناس  يقرر  بطريقة خاطئة. وقد  الثياب  ترتدي  كانت  »إنها 

تم االعتداء عليها غري صالحة للزواج وإنها عبء لألبد. تؤدى هذه املواقف 

إىل زيادة اآلثار االعتداء الجنيس.«

ناقش: 

• ما هو التعريف املحىل االغتصاب؟	

• ما هي السن املحلية للموافقة؟	

• ىف أى سن ميكن أن يتزوج الفتيات بالفتيان؟	

أكد عىل: 

قد يختلف التعريف القانوىن لالغتصاب يف البلد 

الذى تعمل فيه عن التعريف املقدم هنا. االغتصاب 

هو مصطلح قانوىن، وليس تشخصياً طبياً. ال يتوجب 

عىل العاملني يف العيادة ومقدمي الخدمات الطبية 

محاولة تحديد ما إذا وقع االغتصاب ام ال. وال ينبغى 

ان تغري هذه التعاريف من نوعية الرعاية املقدمة 

إىل الناجيات.

ناقش: 

• ما هى املصطلحات املستخدمة عادة يف مكان 	

عملك؟

• ماذا تعنى املصطلحات التالية بالنسبة لك: العنف 	

القائم عىل النوع االجتامعي، االعتداء الجنيس، 

العنف الجنيس، وهتك العرض؟

• ملاذا نتحدث عن االعتداء الجنيس بدالً من العنف 	

الجنيس أو العنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

ارشح: 

العنف القائم عىل النوع االجتامعى هو املصطلح 

العام لجميع أشكال العنف املوجه ضد الرجال 

والنساء وبشكل خاص النساء ألنهن ضعيفات، أو 

الثبات القوة املتفوقة للمهاجم. ويشمل العنف 

القائم عىل النوع االجتامعى العنف املنزيل والبغاء 

أو الزواج القرسي وغريها باالضافة إىل االعتداء 

الجنيس. ويركز هذا التدريب عىل االعتداء الجنيس 

بسبب عواقبه الصحية ودور العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية يف رعاية الناجيات.

 قم باإلشارة إىل مجموعة من األدوات النفسية 
االجتامعية -  مصدر مرافق لألداة التدريبية متعددة 

األغراض للرعاية الرسيرية للناجني\الناجيات من 

االعتداء الجنيس

املوضوع1: مقدمة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

ملزيد من املعلومات.

t أعد التشغيل: 
قبل البدء يف تشغيل الفيديو التايل، قم بالتعريف 

بالقسم التاىل من خالل رشح إنه يصف املعتقدات 

الثقافية التي تضاعف من اآلثار املؤذية للعنف 

الجنيس عىل للناجية.
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الثقافية املغروسة و سلوك املجتمع وردود فعله ال  ]فرح قدورة[ »ان املعتقدات 
ميكن تجزئتهام تجاه االعتداء الجنيس، األمر الذي سيؤثرعىل قيام الناجيات باإلبالغ 
سوف  األغلب،  وعىل  الخدمات.  عىل  للحصول  السعي  يف  حتى  أو  االعتداء  عن 
يتم نبذهن من قبل مجتمعاتهن وعائالتهن، مام يشعرهن بوصمة العار والخجل 
واإلحباط ويصبحن عبئاً عىل عائالتهن، وأنهن غري قابالت للزواج وتضعهن يف عزلة.«

من  املساعدة  يطلنب  اللوايت  الناجيات  من  قليل  عدد  هنالك   « شحادة[  ]إميان 
مقدمي الخدمة. والسبب هو الخوف أو الخجل. فأحياناً ال تطلب الناجية املساعدة 
ألنها ال تتوقع أن يفهموا مشكلتها أو بتعاملوا مع الحدث باهتامم فتتأخر بطلب 
وال  يجب.  كام  الخدمة  بتقديم  الثقة  وعدم  واألرسة  املجتمع  من  خوفاً  املساعدة 
تطلب املساعدة إال إذا أحست مبضاعفات كنزيف أو التهابات أو أصبحت تعاين من 
التهاب، عند ذلك تلجأ اىل طلب املساعدة وغالبا تكون متأخرة وتكون فد انقضت 

الفرتة املناسبة لتقدبم املساعدة الطبية.« 
الرجال والذكور واألوالد بشكل عام بتعرضون العتداءات جنسية مثل النساء ولكن 
األحيان  بعض  يف  الرجل  ألن  متاما،  يطلبوها  ال  حتى  أو  الخدمة  بطلب  يتأخرون 
اليطلب املساعدة ألنه يعترب أن االعتداء الجنيس انتقاص من ذكورته من و انتقاص 
من رجولته، وبالتايل ال يطلب املساعدة أو يتأخر يف طلب املساعدة وغالبا يطلب 

املساعدة بعد أن يعاين من مضاعفات.«

 أوقف الفيديو عند هذه املرحلة
مترين صح/خطأ: 

املعتقدات حول االعتداء الجنيس
النظر عن طريقتهم يف  الجنيس بغض  يتعرض لالعتداء  خطأ. ال أحد يستحق ألن 
اللبس أو الترصف. إن الطريقة التي يلبس بها أو يترصف بها شخص ما ليست مربراً 

أبدا لالعتداء الجنيس.

»قد ال تظهر عىل الناجيات من االعتداء الجنيس أي إصابات جسدية واضحة«.
إصابات جسدية  عليهن  تظهر  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  كل  ليست  صحيح. 

واضحة.

يعترب  ال  فإنه  الجنس،  بإرغامها عىل مامرسة  معارفها  أحد  أو  املرأة  قام زوج  »إذا 
اعتداء جنسياً«.

خطأ. ترتكب العديد من االعتداءات الجنسية من قبل شخص تعرفه املرأة. يف أي 
اعتداءا جنسياً  الجنس ضد رغبته، يكون  إرغام شخص ما عىل مامرسة  يتم  وقت 
سواء كان الفعل الذي ارتكب من قبل شخص معروف، مثل الزوج أو أحد املعارف 

أو األقارب، أو من قبل شخص غريب.

السيطرة  ميكن  ال  التي  الشهوة  أو  العاطفة  بسبب  جرمية  هو  الجنيس  »االعتداء 
عليها«.

ألنهم  الجنيس  االعتداء  الناس  يرتكب  عنف.  جرمية  هو  الجنيس  االعتداء  خطأ. 
يسعون إىل السيطرة وإذالل ومعاقبة اآلخرين. ال يوجد هناك أبداً أي مربر لالعتداء 

الجنيس.

مدي  األمراض  بأحد  لإلصابة  ستتعرض  فإنها  امرأة،  عىل  جنسياً  االعتداء  تم  »إذا 
الحياة«.

خطأ. عىل الرغم من أن االعتداء الجنيس قد يتسبب باألذى الجسدي والنفيس، فإن 
النتائج املرتتبة عىل هذه الحاالت ميكن التخفيف منها أو تقليلها إىل حد كبري اذا تم 

تقديم الرعاية املناسبة يف الوقت املناسب.

عن  بالتحدث  التايل  املتحدث  يقوم  مالحظة: 

الوضع يف بلدة بطريقة غري مناسبة لهذا التدريب.

أسئلة صح/خطأ بديلة
النساء  عىل  األول  املقام  يف  املنزيل  العنف  »يؤثر 

الفقريات يف الريف وغري املتعلامت«.
جميع  من  األرس  يف  املنزيل  العنف  يحدث  خطأ. 
والعرقية  واالقتصادية  االجتامعية  الخلفيات 
واإلثنية والتعليمية والدينية. لقد وجد أن النساء 
ومع  املنزيل،  للعنف  عرضة  أكرث  هن  فقراً  األكرث 
ومن  الرثيات  النساء  بني  العنف  يحدث  ذلك، 

الطبقة املتوسطة كذلك.

لالعتداء  عرضة  هم  واملثليني  النساء  »فقط 
الجنيس«. 

وكذلك  االغتصاب  من  الناجني  معظم  ان  خطأ. 
املثليني.  غري  من  هم  االعتداء  بفعل  قاموا  الذين 
عىل  السيطرة  يف  الرغبة  هي  املغتصبني  فدوافع 

الشخص اآلخر، وليس االنجذاب الجنيس.
ال  الذين  الرجال  من  الناجيني  من  الكتري  هناك 
بسبب  الجنيس  لالعتداء  تعرضهم  عن  يتحدثوا 
الخجل أو العار، وبسبب خوفهم من الذل من قبل 
يكونوا  أن  دامئا  الرجال  من  يتوقع  الذي  املجتمع 
أقوياء و مسيطرين ويستطيعون حامية أنفسهم. 

جعل  اىل  واملخدرات  الكحول  تعاطي  يؤدي   «
الرجل عنيفاً«.

اىل   اليؤدي  واملخدرات  الكحول  تعاطي  ان  خطأ. 
العنف، عىل الرغم من أن العنف قد  يكون أكرث 
ومن  املخدرات،  أو  الكحول  مع  ترافق  اذا  شدة 
يف  تسبب  أن  واملخدرات  للكحول  أيضاً  املمكن 

تقوية السلوك العنيف القائم. 
ان العديد من املعتدين ال يتعاطون الكحول 

أو املخدرات، والعديد من متعاطي الكحول أو 
املخدرات ال يهاجمون - ويجب التعامل مع 

املشكلتني بشكل منفصل.

30     الفصل 3: مالحظات حول محتوى التدريب 



بطاقة املناقشة: املعتقدات حول االعتداء الجنيس
• يرجى أخذ هذا الوقت ملناقشة املعتقدات واملواقف العامة حول االعتداء الجنيس 	

يف مجتمعك.
• ما الذي يقوله الناس يف مجتمعك عن االعتداء الجنيس؟	
• هل تعتقد أن االعتداء الجنيس يحدث يف جميع املجتمعات؟	

• هيل يعني عدم وجود إصابات جسدية أن املرأة قد وافقت عىل العملية الجنسية؟	

توقف وناقش

 30 دقيقة

فيديو: احرتام الحقوق العاملية للناجيات 
العاملية عىل كل من يسعى للحصول عىل  اإلنسان  ]املعلق[ تطبق مبادئ حقوق 

الرعاية يف عيادتك،  ومبا يف ذلك الناجيات من االعتداء الجنيس. 
يف جميع األوقات، فإن الشخص الذي يسعي للحصول عىل الرعاية ينبغي أن يعامل 
بكرامة وعدم متييز وتزويده بأفضل رعاية صحية ممكنة. كمقدم خدمات صحية يف 
العيادة فإن احرتام هذه الحقوق العاملية ليس رضوريا فقط لشفاء الناجيات، بل 

هو أيضاً مسؤوليتك.«

]سلمى النمس[ »الحقيقة أن املشكلة تكمن يف من يقوم بالعنف ضد املرأة وماهي 
نظرته للمرأة ومحاولة استخدامه كسالح ملامرسة سطوته، حقيقة انه مرض نفيس 
يف هذه الحالة. طبعا املشكلة تتزايد مع تزايد النظرة للمرأة كسلعة وجسد، وأنها 
ليست انسان كامل الحقوق يجب حاميتها ويجب أن متارس حياتها بشكل طبيعي 
مثلها مثل الرجل. فأحيانا نالحظ يف املجتمعات التي يحدث فيها تغيري، ممكن أن 
بطريقة  معها  التعامل  فيتم  فعل،  لرد  يؤدي  وأن  الحالة  لهذه  رفض  هناك  يكون 
باستخدام القوة الجسدية ولألسف العنف الجنيس يف محاولة ملامرسة السطوة عىل 

املرأة.«  
اقتصادياً  متمكنة  كانت  سواء  وضعها  عن  النظر  بغض  أحيانا،  رصاحة  واملرأة 
واجتامعياً أو غري متمكنة قد تكون عرضة لالعتداء الجنيس. ولكن يف حال أن تكون 
مستضعفة تكون األمور بالنسبة لها أصعب، فاملرأة التي ليس لديها متكني اقتصادي 
بالقدر الكايف قد تتعرض للعنف الجنيس حتى داخل منزلها ولن تستطيع ان تخرج 
منه ولن تستطيع أن تخرج من دائرة العنف بسبب عدم قدرتهاعىل الخروج عليه.« 
»تعليمها يساعدها، فاملرأة املتعلمة يساعدها التعليم بأن ترفض هذه املامرسة، وأن 
تتحدث عنها وأن تشكو. فتمكني املرأة يساعدها يف مكافحة والتحدث عن ومحاربة 
هذا النوع من العنف. فكلام قل التمكني لألسف يجعلها ال تواجه العنف وأن ال 

تتحدث عنه.«

بطاقة نصية: الحق يف عدم التمييز
لكل ناجية الحق يف عدم التمييز.

تتسم  رعاية صحية  الحصول عىل  يف  الحق  لديها  الجنيس  االعتداء  من  ناجية  كل 
باالحرتام بغض النظر عن عرقها أو جنسها أو سنها أو حالتها االجتامعية أو دينها أو 

وضعها االجتامعي واالقتصادي.

بطاقة نصية: الحق يف الرعاية الصحية
لكل ناجية الحق يف الرعاية الصحية.

الجودة  عالية  صحية  رعاية  يف  الحق  لديهن  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  إن 
ملساعدتهن عىل التعايف جسدياً ونفسياً بغض النظر عن قدرتهم عىل دفع التكاليف 

املرتتبة عىل ذلك.

ناقش
• يحدث 	 الجنيس  االعتداء  أن  تعتقد  هل 

الغنية،  )الدينية،  املجتمعات؟  جيمع  يف 

التقلدية، الحديثة(

• مرة 	 الجنس  مامرسة  عىل  وافقت  اذا  هل 

يعني أنك ال متلك الحق يف أن تقول »ال« يف 

املرة التالية؟

ارشح: 
يحدث االعتداء الجنيس يف كل مجتمع، عىل الرغم 

من أنه غالباً ما يتم إخفاءه وإنكاره بشكل قوي. 

قد ال يكون لدى الناجيات إصابات ألنهم تعرضوا 

القانون  يحمي  الخضوع.  عىل  إلجبارهم  للتهديد 

اتخاذ  يف  فرد  كل  حق  اإلنسان  لحقوق  الدويل 

الجنيس  والسلوك  أجسادهم  حول  القرارات 

واإلنجايب.

أكد عىل: 

مبا أنه من الصعب تغيري املعتقدات، فإن الرسالة 

هي:  نقلها  املدربني  عىل  ينبغي  التي  الرئيسية 

حق  عىل  الشخيص  اعتقادك  يؤثر  ال  أن  »يجب 

الناجيات يف الرعاية الصحية الرحيمة«.

t أعد التشغيل: 
أن  بايضاح  قم  التايل،  الفيديو  بعرض  البدء  قبل 

العاملية  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  التايل  القسم 

الجميع، ولكنها مهمة  تنطبق عىل  التي  األساسية 

بشكل خاص للناجيات من االعتداء الجنيس.
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بطاقة نصية: الحق يف عدم التمييز
لكل ناجية الحق يف عدم التمييز.

تتسم  رعاية صحية  الحصول عىل  يف  الحق  لديها  الجنيس  االعتداء  من  ناجية  كل 

باالحرتام بغض النظر عن عرقها أو جنسها أو سنها أو حالتها االجتامعية أو دينها أو 

وضعها االجتامعي واالقتصادي.

بطاقة نصية: الحق يف الرعاية الصحية
لكل ناجية الحق يف الرعاية الصحية.

الجودة  عالية  صحية  رعاية  يف  الحق  لديهن  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  إن 

ملساعدتهن عىل التعايف جسدياً ونفسياً بغض النظر عن قدرتهم عىل دفع التكاليف 

املرتتبة عىل ذلك.

بطاقة نصية: الحق يف املعرفة
لكل ناجية الحق يف املعرفة بلغة تفهمها.

لها الحق يف املعرفة حول:  

• حقها يف الخصوصية والرسية وتقرير املصري	

• تفاصيل الفحص الرسيري	

• خيارات العالج املتاحة لها	

• اآلثار العالجية واآلثار الجانبية لألدوية املوصوفة	

• خدمات اإلحالة املتاحة	

بطاقة نصية: الحق يف الخصوصية
لكل ناجية الحق يف الخصوصية.

• يجب الحفاظ عىل خصوصية الناجية من خالل رعايتها يف غرفة منفصلة حيث ال 	

ميكن سامعها من قبل أولئك الذين لن يشاركوا يف رعايتها.

• يجب أن التكون هناك حاجة التنقالها من غرفة إىل غرفة يف العيادة.	

• يجب أن ال تكون هناك حاجة الختالطها مع أشخاص آخرين غري أولئك املوظفني 	

املدربني الذين يقومون برعايتها بشكل مبارش.

توقف وناقش

 20 دقيقة

أكد عىل:  
األساسية   االنسان  بحقوق  قامئة  لديك  ليكن 
مكتوبة يف وقت مسبق، وقم برشحها نقطة بنقطة 

للتأكد من أنها مفهومة بشكل جيد. 

وسيكون من املفيد العودة إىل هذه القامئة خالل 
بني  املوازنة  حول  نقاشات  تنشأ  عندما  التدريب 
حقوق  بأن  املشاركني  ذكر  املختلفة.  األولويات 

اإلنسان يجب دامئا أن تأخذ األسبقية.

ناقش
• بالنسبة 	 اإلنسان  حقوق  مفهوم  يعني  ماذا 

لك؟

• عىل 	 تنطبق  اإلنسان  حقوق  أن  تعتقد  هل 

الجميع؟

• حقوق 	 أن  الناس  يعتقد  األحيان  بعض  يف 

اإلنسان »فرض من العامل الغريب«. من املهم 

أن نالحظ أن العديد من هذه املبادئ والقيم 

العامل  ديانات  يف  جذور  لها  املساواة،  مثل 

أيضاً  يوجد  املحلية. كام  والثقافات  املختلفة 

جامعات محلية يف العديد من البلدان تدافع 

هذه الحقوق.
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بطاقة نصية: الحق يف الرسية
لكل ناجية لديها الحق يف الرسية.

• يجب أن تبقى كافة املعلومات الطبية والصحية ذات الصلة بالناجية رسية وحتى 	

عن أفراد األرسة )مامل تكن الناجية طفلة(.

• قد يقوم مقدم الخدمة الصحية يتقديم معلومات تتعلق بالناجية فقط ألولئك 	

الذين يشاركون مبارشة يف تقديم الرعاية واي مشاركة للمعلومات يجب ان تكون 

مبوافقة مسبقة من الناجية. وأي افصاح آخر عن املعلومات يتطلب إذن الناجية.

• يجب االحتفاظ بالسجالت الطبية للناجيات من االعتداء الجنيس يف خزانة مقفلة. 	

بطاقة نصية: الحق يف تقرير املصري
كل ناجية لديها الحق يف تقرير املصري.

• لدي الناجية الحق يف اختيار أي نوع من الرعاية التي تريدها.	

• تستطيع الناجية التوقف عن قول قصتها أو تطلب إيقاف الفحص يف أي وقت.	

• يجب عىل العاملني يف العيادة عدم الضغط عىل الناجية لفعل أي يش ال ترغب 	

بالقيام به.

توقف وناقش

 20 دقيقة

ارشح
ال يوفر هذا التدريب معلومات مفصلة عن تاريخ 

باإلشارة للمشاركني  أو معنى حقوق اإلنسان. قم 

مصادر  إىل  املعلومات  من  باملزيد  يرغبون  الذين 

أخرى مثل املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان.
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القسم 2:

مسؤوليات 

موظفي العيادة من غري الطاقم الطبي 

يغطي هذا القسم املواضيع التالية: 

• اآلثار املرتتبة عىل االعتداء الجنيس	

• كيف ميكنك أن تساعد الناجية عىل البدء بالشفاء.	

فيديو: اآلثار الضارة لالعتداء الجنيس
]املعلق[ كونك مقدم خدمات يف العيادة من غري الكادر الطبي، فقد تكون أول 
شخص يستقبل الناجية من االعتداء الجنيس. ومن أجل أن تفهم دورك الهام. من 

املفيد أن تفهم ما قد تعانيه الناجية، فعندما تدخل الناجية عيادتك، سيكون لديها 

شعور باالكتئاب أو الخزي أو العجز، ومن املمكن أن تكون قد فكرت يف االنتحار. 

تتعرض بعض الناجيات لسوء املعاملة أو هجر أرسهن أو الرفض من قبل أزواجهن 

أو النبذ من قبل مجتمعاتهن. قد اليسمح للفتيات بالعودة إىل املدرسة، ورمبا تجد 

إنها مل تعد تعترب مناسبة للزواج. قد تكون الناجية تخىش من أن يقوم موظفو 

العيادة بأخبار اآلخرين عن االعتداء عليها، قد تشعر بأنها تجازف كثرياً بالدخول 

إىل العيادة خوفا من العواقب إذا اكتشف أي شخص ما حدث لها.«

]ديانا أبو حسان[ »بشكل أسايس: توفري بيئة الدعم اآلمنة الشاملة للخصوصية 
واملوثوقية والجودة العالية، وتطبيق مفهوم الكقاءة والجودة بشكل عال، واعطائها 

الفرصة بحرية األسئلة وأن ترشح مالذي حدث معها وبحرية اتخاذ القرار. ونؤكد 

عىل موضوع هام جدا،  عىل عدم الحكم عىل الناجية والتحيل بالرحمة واللطف 

يف التعامل معها. وأخرياً وليس آخرا التنسيق مع املؤسسات األخرى حول خدمات 

اإلحالة وتقديم الدعم النفيس للناجية.«

بطاقه نصية: األثار الصحية العامة
ميكن أن يؤدي االعتداء الجنيس إىل الحمل.

• تعترب والدة طفل خارج إطار الزواج جرمية يف بعض املجتمعات	

• قد تتم اإلساءة لألطفال غري املرغوب فيهم أو إهاملهم.	

• اإلجهاض 	 إىل  اللجوء  إىل  فيه  املرغوب  غري  الحمل  حاالت  تؤدي  ما   غالبا 

غري املأمون.

ميكن أن يؤدي االعتداء الجنيس إىل األمراض املنقولة عن طريق الجنس.

• املناعة 	 نقص  وفريس  الزهري  والسيالن  الكالميديا  األمراض  هذه  تشمل 

البرشي.

• إذا مل يتم معالجتها، قد تتطور هذه األمراض املنقولة عن طريق الجنس إىل 	

مرض مزمن أو قد تؤدي إىل العقم. إضافة إىل ذلك، قد تقوم الناجيه بنرش 

العدوى دون دراية منها إىل زوجها أو أطفالها.

 أهداف التعلم
• لالعتداء 	 العامة  الصحية  العواقب  بتسمية  قم 

الجنيس.

• التعاطف 	 مبادئ  تساعد  أن  ميكن  كيف  صف 

والكفاءة والرسية يف بدء عملية  شفاء الناجية.

• الحقوق 	 لحامية  املناسب  الطريق  ارشح 

اإلنسانية للناجيات.

لخص: 
الجنيس،  لالعتداء  العامة  الصحية  اآلثار  تشمل 

الحمل والعدوى واإلصابات والعقم. إضافة إىل اآلثار 

االجتامعية والشخصية. وكلام أتت الناجيات يف وقت 

زادت  كانت  كلام  الرعاية،  طلبا  االعتداء  بعد  أبكر 

الفرصة ملنع حدوث هذه اآلثار الصحية. 
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فيديو: ما الذي بامكانك فعله  

]املعلق[ أنت جزء من فريق لديه دور هام يف توفري الرعاية املتعاطفة والرسية 
والكفاءة للناجيات من االعتداء الجنيس.

التعاطف: ويعني عالج الناجيات من االعتداء الجنيس من خالل خلق بيئة آمنة 
وداعمة. قد ال تتمكن من معرفة أى من املرىض هن من الناجيات من االعتداء 

الجنيس، ولذلك فمن املهم عالج الجميع بلطف وياحرتام.

الكفاءة: الكفاءة تعني وجود املهارات واملؤهالت الرضورية للقيام بعملك بشكل 
جيد بغض النظر عن ما هو عملك، فالقيام به بطريقة مختصة ومهنية سيساعد 

الناجيات من االعتداء الجنيس عىل الشعور بشكل أفضل حول طلب الرعاية. 

لسن  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  ان  من  التأكد  بإمكانك  املثال،  سبيل  عىل 
بحاجة  الناجيات  جعل  تجنب  الطبيب.  لرؤية  طويالً  وقتاً  االنتظار  إىل  بحاجة 
إلعادة رواية الحادث عدة مرات ألناس مختلفني كون هذا يؤخر العالج وقد يجرب 

الناجيات عىل اعادة عيش الصدمة من هذه التجربة.

الرسية: أيا ما كان يحدث داخل العيادة يجب أن ال يناقش خارج العيادة إطالقاً. 
قد تسمع بالصدفة محادثات حول مريضة أو تتعرف عىل أحدى الناجيات اللوايت 
يحصلن عىل الرعاية. بنقاشك هذه خارج العيادة فأنت تقوم بخيانة ثقة املريضة 

وقد تكون قد وضعتها يف خطر.

]املعلق[ ميكن لجميع مقدمي الخدمات الصحية يف العيادة تحسني رعايه املريض 
من خالل إظهار التعاطف واظهار الكفاءة وضامن الرسية. من خالل القيام بذلك 

فإنك تلعب دوراً هاماً يف الحد من اآلثار الضارة الناجمة عن االعتداء الجنيس. 

]ديانا أبو حسان[ “حقيقة تعد الرأفة محور أسايس من محاور تقديم خدمات 
الدعم للناجيات من االغتصاب، ونعني بها بشكل أسايس تهيئة الجو الكامل من 
وخصوصية  واحرتام  بلطف  معها  والتعامل  للناجية  النفيس  والدعم  وأمان  أمن 
كاملة. حقيقة لدينا معايري دولية للرعاية الصحية الشاملة املقدمة للناجيات من 
االغتصاب، ولكن ما يهمنا هو أن مقدم الخدمة الصحية يويف هذه الرشوط بقدر 
التقييم  تتضمن  وهي  عنده،  املتوفرة  الطبية  البيئة  مع  به  يتناسب  مبا  االمكان 
عن  الناتج  واألذى  الجروح  ومعاينة  الرسيري  الفحص  من  يشمل  مبا  املبديئ 
االغتصاب، واذا استطعنا أخذ عينات تفيد يف فحص الطب الرشعي ومبا هو مدرب 
عليه  مقدم الخدمة الصحية، وأخرياً نهتم مبوضوع املعالجية الوقائية ملنع الحمل 

وااليدز واألمراض املتنقله بالجنس.”

]أنيسة الجامل[ “من أهم واجبات وحقوق الناجية علينا ككادر طبي هو املحافظة 
عىل الرسية التامة بالنسبة لها، فكل ما يحصل معها من عالج وأسئلة يبقي بينها 
وبني املعالج سواء أكان دكتور أم قابلة، وليس البوح برسها لجميع أفراد العائلة 
أو لغرفة االنتظار واملراجعني بعدها. فمن املهم جدا وحقها عىل موظفي العيادة 
الحفاظ عىل أرسارها وعىل ماتقوله وعىل مشكلتها، وهذا أهم شئ يجب أن نتقيد 

به ونتبعه”.

]أيوب السعايدة[ “االختصاص تعني امتالك املهارات واملؤهالت املطلوبة للقيام 
مختصة  بطريقة  انجازه  فان  عملك  نوع  عن  النظر  بغض  جيد  بشكل  بعملك 
الرعاية،  طلب  عند  باالطمئنان  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  ستشعر  ومهنية 
مثال، ميكنك التأكد من ان الناجيات من االعتداء الجنيس الينتظرن  طويالً لرؤية 
الطبيب. تجنب جعل الناجيات يضطرن إلعادة رواية الحادث عدة مرات ألناس 
مختلفني، كون هذا يؤخر العالج وسيجعل الناجيات تعشن الصدمة من جديد.”

توقف ولخص

لخص: 
تأكد من أن الجميع يفهم معني التعاطف والكفاءة 

والرسية وكيف أنه من خالل االلتزام بهذه املبادئ 

فبإمكانهم مساعده الناجيات عىل التعايف.

ارشح: 
ال تعني »الرسية« حفظ األرسار. فقد تتضمن األرسار 

شيئاً سيئاً عن املريض. 

أن أرضك  الفكرة هي: »ميكنني  فإن  بدالً من ذلك، 

بدالً من مساعدتك من خالل الكشف عن املعلومات 

الخاصة بك«. عد إىل »الثقة« ومبدأ »منح املساعدة 

وليس الرضر«.

أكد عيل: 
)وليس  رسية  هي  شخص  ألي  الصحية  الرعاية  إن 

فقط للناجيات من العنف القائم عىل نوع الجنس(.

 72 غضون  يف  معالجتهن  تتم  اللوايت  الناجيات  إن 

ساعة من االعتداء يحصلن عىل أفضل رعاية ممكنة. 
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دراسة حالة: استقبال املرىض 

امرأة شابة متيش إىل منطقة االستقبال. يسأل املوظف بنفاذ الصرب، »ماذا تريدين؟« 

فتغادر املرأة الشابة. ما الذي كان بامكان املوظف ان يفعله بشكل مختلف؟

أ. ان يكون مستعداً إلحالة املريضة إىل رعاية عىل مستوى أعىل.

ب. أن يسأل، »صباح الخري، كيف ميكنني مساعدتك؟«

ج. أن يقول: »انتظري يف الطابور، »مبا أن املريضة بدت عىل ما يرام.

الجواب: ب. اإلجابة األفضل كانت ستكون »صباح الخري، كيف ميكنني مساعدتك؟«

يجب عىل جميع العاملني يف العيادة القيام بدورهم لجعل بيئة العيادة متعاطفة 

مع املرىض منذ اللحظة األوىل التي تدخل فيها املريضة إىل العيادة. 

يف دراسة الحالة هذه، ال يوجد ما يكفي من املعلومات التي تشري إىل إنه يجب 

إحالة املريضة إىل مستوى أعىل من الرعاية. يف حني أن معظم املرىض قد يحتاجون 

إىل االنتظار يف طابور، يجب عليك أوالً انتهاز الفرصة لتكون لطيفاً ومراعياً. قم 

بعالج كل من يدخل إىل العيادة باحرتام وتعاطف.

دراسة  الحالة: الرسية

يسمع عامل خدمات بالصدفة أحد مقدمي الخدمة الصحية يتحدث إىل إحدى 

الناجيات حول االعتداء الجنيس عليها. يتعرف عامل النظافة عليها... ويقرر إنه 

من األفضل أن يخرب عدداً قليالً من الناس من حيهم بحيث ميكن للمجتمع تقديم 

الدعم لها. هل قام عامل الخدمات باتخاذ قرار صائب؟

أ: ال، ألن من مسؤولية عامل الخدمات الحفاظ عىل رسية جميع املعلومات داخل 

العيادة.

ب. نعم، ألن الناجية قد عانت ورمبا ال تعرف كيفية طلب الدعم.

ج. نعم، ألن املجتمع أن يتعلم كيفية التعامل مع الناجيات بتعاطف.

حق  احرتام  الخدمات  عامل  عىل  يجب  آخر،  عيادة  عامل  أي  مثل  أ.  الجواب: 

مسؤوليته  ولكن  حسنة،  نوايا  لديه  يكون  قد  والرسية.  الخصوصية  يف  املريضة 

األساسية هي يف الحفاظ عىل رسية جميع املعلومات حول الناجيات. قد يرغب 

العامل يف دعم املريضة وتقليل وصمة االعتداء الجنيس، ولكن يجب أن يقوم بهذا 

من دون خرق الرسية.

دراسة حالة: الخصوصية

تدخل فتاة صغرية وأمها إىل العيادة. يقوم حارس األمن بالتعرف عليهم ويخاطبهم 

بلطف، سائالً: »كيف حالك؟ ماذا حدث؟ هل كل شئ عىل مايرام؟«

ما الذي كان بإمكان حارس األمن القيام به بشكل مختلف؟

أ. مل يقم بأي يشء خاطئ ألنه كان لطيفاً ومتعاطفاً.

ب. مل يكن ينبغي أن يخاطبهم عىل اإلطالق.

ج. كان يجب أن يقول »مرحبا، يرجى الدخول مبارشة«.

الجواب: ج. 

t أعد التشغيل: 
األوىل.  الحالة  دراسة  أنه  عىل  هذا  بعرض  قم 

واجعلهم  للمجموعة،  عال  بصوت  الخيارات  اقرأ 

يختارون جواباً. ثم أظهر الجواب الصحيح واألسباب 

أحد  قبل  الالحقة من  الحالة  دراسات  قراءة  )ميكن 

املشاركني(.

مالحظة هامة بشأن الرسية:  
هناك حدود للرسية: من أجل حامية حياة وصحة 

الناجية، يجب أن تقوم بالتواصل مع مقدمي الرعاية 

اآلخرين املشاركني يف رعايتها أو املوظفني العموميني 

إذا لزم األمر.

يجب أن يكون جميع موظفي لجنة اإلنقاذ الدوليّة 

عىل علم بسياسة اإلبالغ اإللزامي واالستجابة للعنف 

الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، مبا يف 

ذلك االعتداء الجنيس واالستغالل. 

مسؤولية  الدوليّة  اإلنقاذ  لجنة  موظفي  عىل  تقع 

لالستغالل  بها  يشتبه  حاالت   أي  عن  اإلبالغ 

أو  املركز  موظفي  قبل  من  املعاملة  وسوء  الجنيس 

أو  التنموي  أو  اإلنساين  املجال  يف  آخر  عامل  أي 

أو  الرشطة  أو  الوطنية  أو  املحلية  الحكومة  ممثيل 

العسكرين أو املتعاقدين الخارجيني املرتبطني بلجنة 

اإلنقاذ الدوليّة أو جميع األطراف الثالثة التي تتعامل 

مع لجنة اإلنقاذ الدوليّة. 

يجب عىل موظفي لجنة اإلنقاذ الدوليّة اإلبالغ عن 

أو  آخر  أعىل  مدير  أو  مرشفهم  إىل  فوراً  حالة  أي 

املدير القطري. 

باإلبالغ  قام  الذي  املوظف  مسؤولية  من  وليس 

معرفة ما إذا كانت أو مل تكن الشكوى صحيحة فإن 

بحسن  شأن  أي  عن  اإلبالغ  مسؤوليتها  مسؤوليته/ 

نية.

القانونية  للمتطلبات  االمتثال  أي  إىل  باإلضافة  هذا 

أو  األطفال  واستغالل  الجنيس  االعتداء  عن  لإلبالغ 

فيها  تعمل  التي  البلدان  الناس يف  من  أخرى  فئات 

لجنة اإلنقاذ الدوليّة. 

دامئاً مصلحة مريضك تأيت أوالً.
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كان  فقد  »ماذا حدث؟«  بسؤاله  ولكن  ومتعاطفاً،  لطيفاً  األمن  كان حارس  لقد 

تعرفهم،  الذين  األشخاص  إخباره مبعلومات رسية. ميكنك مخاطبة  يطلب منهم 

وذلك باستخدام التحيات العامة، ولكن ال تسألهم ملاذا أتوا إىل العيادة. ويجب 

أو  املرىض  مع  محادثة  إجراء  عدم  الطبي   الطاقم  غري  من  العيادة  عامل  عىل 

تأخريهم عن رؤية مقدم الخدمة الصحية.

بطاقة نصية: كن جزءاً من عملية الشفاء
إن  والنفيس.  والعاطفي  الجسدي  األمل  من  الجنيس  االعتداء  من  الناجون  يعاين 

العنف الجنيس هو جرمية ضد كل  األفراد واملجتمعات. أنت جزء من فريق لديه 

دور هام يف عالج الناجيات من االعتداء الجنيس وأيضا جميع املريض الذين يزورن 

عيادتك، بتعاطف وكفاءة ورسية. من خالل القيام بعملك بشكل جيد، ستساعد 

الناجيات عىل التعايف.

وقف واذهب إىل التمرين 1

 40 دقيقة

 هذه هي نهاية التدريب ملعظم املوظفني 

من غري الطاقم الطبي.

اسرتاحة

النفسية  األدوات  مجموعة  إىل  باإلشارة  قم 

متعددة  التدريبية  لألداة  مرافق  االجتامعية-مصدر 

من  للناجني\الناجيات  الرسيرية  للرعاية  األغراض 

االعتداء الجنيس.

النوع  عىل  القائم  العنف  عواقب  املوضوع2: 

االجتامعي، للحصول عىل املزيد من املعلومات.

 التمرين1: التعاطف والرسية والكفاءة

نشاط قائم عىل لعب األدوار - قم بجعل 

املجموعات تتعامل مع الحاالت باستخدام ما قد 

تعلموه. )انظر إىل الصفحة 107 للحصول عىل 

توجيهات كاملة(

 النرشة التدريبية: التمرين1 )ص 124(

لخص: 
• تستحق الناجيات االحرتام والتعاطف. ال يجب 	

أبداً إلقاء اللوم عليهن بسبب االعتداء عليهن. 

الخوف  بسبب  تجربتهن  يخفون  ما  فغالباً 

والخجل.

• للناجيات الحق يف الرعاية الصحية والخصوصية 	

والرسية وتقرير املصري واملعلومات.

• والرسية 	 والكفاءة  التعاطف  يساعد  أن  ميكن 

الناجيات عىل الشعور باألمان والذي هو جزء 

من عملك.

• الحمل 	 إىل  الجنيس  االعتداء  يؤدي  أن  ميكن 

غري املرغوب فيه واألمراض املنقولة عن طريق 

إذا قامت  تقليل خطر كل هذا  الجنس. ميكن 

الناجية بطلب الرعاية خالل 3 أيام.

مالحظة: 
واشكرهم  سيغادرون  الذين  املشاركني  عىل  تعرف 

هي  التالية  املقاطع  أن  وارشح  مساهامتهم  عىل 

طبية وقم مبناقشة من سينضم للقسم التايل )تحضري 

عيادتك(.

الفصل 3: مالحظات حول محتوى التدريب     37



القسم3: 

الرعاية املبارشة للمرىض

  يحتوى عىل صور رسومية ومواد حساسة. 
       إن رشائح فحص األعضاء التناسلية مرسومة رقميا.

يحتوى قسم الرعاية املبارشة للمرىض عىل األقسام الفرعية التالية: 
أ. استقبال املريضة والتقييم األويل

ب. الحصول عىل املوافقة املستنرية وأخذ السرية املرضية 
ج. أداء الفحص الرسيري
د. جمع األدلة الجنائية  

ه. العالج والوقاية من األمراض
و. رعاية الناجني من الذكور

ز. رعاية الناجني من األطفال

القسم 3أ: استقبال املريضة والتقييم األويل
ىف هذا القسم سوف تتعلم كيفية: 

• استقبال إحدى الناجيات من االعتداء الجنيس	
• إجراء التقييم األويل	
• اإلحالة إىل رعاية مبستوى أعىل إذا لزم األمر	

االعتداء  من  الناجيات  إحدى  استقبال  أجل  من  عيادتك  تحضري  فيديو: 
الجنيس

]سحر يونس[ «يجب ان نستوعب مدى الصعوبة ألي أحد تعرض العتداء جنيس 
ومدى صعوبة خطوة طلب املساعدة الطبية، ويجب استيعاب أن أي أحد تعرض 
العنف تكون لديه مشاعر من الخوف والشعور بالعار وبالذنب بأنه هو سبب 
ذلك، والخوف من املجتمع. يجب علينا كأشخاص نقدم مساعدات أن نظهر لهن 
التعاطف وأن نشدد عىل أن ذلك ليس ذنبهن أو خطأهن. وأهم يشء أن اكون 
مستمعة جيدة وأيضا أن اظهر التعاطف الكامل مع الحالة. كام أن اعري االهتامم 
بالراحة  الناجية يف مكان خاص حتى تشعر  الزائد مبوضوع الخصوصية ومقابلة 

الكاملة. واألهم من ذلك هو املحافظة عىل الرسية.«”

املعلق: عندما تدخل إحدى الناجيات من االعتداء الجنيس عيادتك، من الرضوري 
أن تتذكر أنها قد عانت صدمة جسدية ونفسية كبرية وان لديك الفرصة ملساعدتها 

للبدء بعملية الشفاء.
إن مسؤولياتك تتضمن: 

تقديم خدمة صحية رحيمة وكفؤة ورسية يف كل األوقات
تقديم الخدمة الصحية والعالج

تقدم توعية للناجية وتقديم املعلومات الالزمة لها خالل الزيارة
استخدام شبكة خدمات اإلحالة املتوفرة لضامن حصول املريضة عىل

الرعاية الالحقة بعد خروجها من العيادة  

بطاقة نصية: اعرف قدراتك
• الميكنك 	 وما  ميكنك  ما  تعرف  أن  املهم  من  بعضها.  عن  العيادات  تختلف 

القيام به من أجل الناجيات من االعتداء الجنيس.
• حتى لو كانت عيادتك التفي باملعايري املذكورة يف هذا العرض، زود الناجيات 	

بأفضل رعاية ميكنك توفريها.

مالحظة: يف بداية هذا القسم سيتغري عدد وشخصية 

تعيني  إعادة  يف  الوقت  بعض  اقض  املشاركني. 

املجموعة. 

وإذا كان ذلك مناسباً، قم مبراجعة األدوار الرسيرية 

األعضاء  بفحص  يقومون  هل  للمشاركني.  الفردية 

التناسلية عىل أساس منتظم؟ 

املنظاري؟  بالفحص  قيامهم  أثناء  مرتاحني  هم  هل 

من الذي عمل ومن الذي مل يعمل مع الناجيات من 

االعتداء الجنيس يف املايض؟

 أهداف التعلم
سيكون املشاركون قادرين عيل:  

• وصف الغرض من التقييم األويل.	

• وصف العالج الذي سيتم تقدميه إىل املريضة، 	

والتي متت إحالتها إىل رعاية طبية ذات مستوى 

أعىل، قبل أن تغادرمنشأتك الصحية.

• توفري 	 يتم  أن  لضامن  الرسيري  املسار  تتبع 

العنارص الرئيسية للرعاية.

 النرشة التدريبية للمسار الرسيري )ص127(

ارشح: 
التدريب يثري  إن السيناريو الذي تم عرضه يف هذا 

تساؤالت: ملاذا خرج الطبيب إلحضارها؟ 

هل كان ينبغي عىل الطبيب استخدام اسمها؟ كيف 

عرف مسبقاً انها تعرضت لالعتداء الجنيس؟ 

ما سيحدث يف عيادتك. يجب  ما عرض قد اليكون 

عليك وعيل فريقك العمل معاً لتحديد أفضل طريقة 

السياق  الجنيس يف  االعتداء  الناجيات من  الستقبال 

هنا  موجزة  املناقشة  تكون  أن  )ينبغي  بك.  الخاص 

ألن هذا هو جوهر التدريب يف اليوم األخري(.

أكد عيل: 
ليس من املتوقع من مقدمي الرعاية الطبية تقديم 

أن  يجب  مهاراتهم.  من  أعىل  للناجيني  خدمات 

يركزوا عىل تقديم أفضل ما يف وسعهم وفقاً للمبادئ 

األساسية للتعاطف والرسية والكفاءة.

إذا كان لدى اختصايص الصحة أي حواجز شخصية 

للناجيات  أو ثقافية أو دينية لتوفري خدمات كاملة 

يف  آخر  الختصايص  السامح  عليها  أو  عليه  فيجب 

نفس العيادة برعاية الناجية.
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فيديو:استقبال الناجية من االعتداء الجنيس  
املعلق: وضع الناجية من اإلساءة الجنسية هو وضع صعب بغض النظر عن وقت 

حدوث اإلساءة، وعليه يجب تقديم الخدمات املتعاطفة والكفؤة والرسية دامئا. 

عرف عن نفسك واسأل الناجية عن اللغة التى تفضلها.

املمرضة: أهال أنا املمرضة )نور( ما اسمك؟

الناجية: أنا اسمي)سهاد(

املمرضة: أنا سأبقى معك طوال فرتة وجودك يف العيادة، و سوف آخذك اىل غرفه 

الفحص وأجهزك حتى تفحصك الطبيبة املختصة.

املعلق: قم باصطحاب املريضة إىل غرفة الفحص واحرص إن كانت لوحدها عىل 

وجود مرافقة معها خالل فرتة الفحص. 

]سحر يونس[ »حالة االعتداء الجنيس حالة معقدة أكرث من أى حالة طبية أخرى، 

فيجب  كمقدمة خدمة أن اكون رصيحة مع الناجية متاما من حيث العالج املمكن 

تشعر  أن  فيجب  لها،  تقدميها  ممكن  التي  الوقائية  العالجات  وكذلك  تقدميه 

املريضة أنها هي صاحبة القرار  ولست أنا كمقدم خدمة سآخذ القرار، فهي من 

ستأخذ القرار سواء كانت تريد أخذ العالج أو أي اجراء ثان مناسب يف حالتها.«

بطاقة نصية: إرشادات استقبال الناجيات من االعتداء الجنيس
• السامح ملرافق موثوق أن يبقى معها طوال فرتة الفحص إذا بذلك	

• تحديد أفضل وسيلة للتواصل. قد تحتاج أحدى الناجيات إىل الرتجمة، ولكن 	

كيفية  ويفهم  أيضا  الناجية  له  ترتاح  املرتجم شخص  يكون  أن  أيضاً  ينبغى 

الحفاظ عىل الرسية

• يجب طرح األسئلة عليها فقط من قبل مقدمي الخدمات الصحية املعنيني 	

يف العيادة، وعىل الجميع أن يعاملها باحرتام

فيديو 09: التقييم األويل
الطبيبة: أنا الدكتورة )نهى( سوف افحصك وأقدم لك املساعدة اليوم، إنت لست 

الوحيدة التي متر مبثل هذه الحوادث.

الخدمة  كانت  إن  تقرير  تستطيع  الذي  الوقت  هو  األويل  التقييم  إن  املعلق: 

ستقدم للناجية من االعتداء الجنيس يف العيادة أو يجب تحويلها إىل مستوى أعىل 

من الخدمة.

الطبيبة: سوف افحص نبضك....ممتاز75

الطبيبة: كم عمرك

الناجية: 20سنة 

الطبيبة: تاريخ ميالدك

الناجية: 9/24

لطبيبة: هل تعملني أو تدرسني ؟

الناجية: أنا ادرس لغة انجليزية، اريد أن اصبح معلمة

الطبيبة: نحن نحتاج اىل مدريس لغة انجليزية للعمل عندنا

 مخطط املسار الرسيري
املسار  يف  األويل  القرار  نقطة  هو  األويل  التقييم 

)انظر  الحائط.  عىل  املقابل  املعني  ضع  الرسيري. 

الصفحة 12 للحصول عىل التعليامت الكاملة(

 مخطط املسار الرسيري
التالية  القرار  اتخاذ  نقطة  هو  املريضة  إحالة  إن 

ومربع  املقابل  »ال«  سهم  ضع  الرسيري.  املسار  يف 

اإلحاالت.
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بطاقة نصية: التقييم األويل
• الحظ املظهر العام والحالة النفسية للمريضة	

• وثق العالمات الحيوية وقيم وجود عالمات للتعرض للصدمة )انخفاض ضغط الدم وضعف النبض(	

• قم بإحالة الناجية عىل الفور إذا كان هناك حاجة لرعاية مبستوى أعىل	

بطاقة نصية: إحالة املريضة 
يف انتظار اإلحالة: 

• قم بتوفري التدخالت املنقذة للحياة و االستقرار وتخفيف من األمل كام تقتيض الرضورة 	

• اسأل الناجية إذا كان هناك اي يشء بإمكانك القيام به لجعلها تشعر بالراحة أكرث أو ملساعدتها عىل اتخاذ ترتيبات اإلحالة 	

• قم بتقديم املشورة وبتوفري العالج الوقايئ لألمراض املنقولة جنسيا والحمل قبل أن ترتك الناجية رعايتك	

• يجب أن تبدأ بتطبيق اجراء الوقاية من التعرض لفريوس نقص املناعة املكتسبة )االيدز( يف أقرب وقت ممكن	

• قم بإحالة الناجية إىل خدمات الصحة النفسية واملساعدة القانونية وخدمات الدعم االجتامعي وبتشجيعها عىل العودة إىل العيادة من 	

اجل املتابعة

دراسة حالة: استقبال الناجيات
املعلق: امرأة تبلغ من العمر 25عاما تأيت إىل العيادة بعد عدة ساعات من االعتداء الجنيس. تبيك وتدعم معصمها األيرس والذي يظهر مشوهاً 

ومكسوراً. العالمات الحيوية للمريضة طبيعية وهي متيقظة وتتحدث بشكل طبيعي.

ما الذي ينبغي عىل الطبيب القيام به؟

أ. تهدئة املريضة وسؤالها عن االعتداء الجنيس.

ب. استدعاء مقدمي خدمات الدعم النفيس ملصاحبة املريضة حتى تتوقف عن البكاء وتعود بعد أن تهدأ.

ج. إجراء فحص بدين شامل.

د. برسعة اطلب دواءاً من أجل األمل بعد التأكد من أن املريضة ليس لديها حساسية للدواء ووضع جبرية للمعصم.

الجواب: د.

املريضة متيقظة ويف حالة تـأهب وعالماتها الحيوية طبيعية.و بعد تحديد أنه ليس لدى املريضة أعراضا تهدد حياتها، ،يجب عىل مقدمي 

الرعاية معالجة أمل املريضة، حيث إن السيطرة الرسيعة عىل األمل والرعاية الداعمة، مثل تجبري املعصمم، تخلق الثقة وتبدي التعاطف.

إن ترك املريضة متأملة أوتوجيهها بأن تهدأ ليس تعاطفاً وال مفيداً. 

الحيوية  العام للمريضة عادي والعالمات  باعتبار أن املظهر  إن تاخري عالج أمل املريضة هذا من أجل إجراء فحص بدين كامل ليس رضورياً 

املستقرة.
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القسم3ب:

الحصول عىل املوافقة املستنرية وأخذ السرية املرضية 

يف هذا القسم ستتعلم كيفية: 

• الحصول عىل املوافقة املستنرية	

• خلق بيئة آمنة ومحرتمة للناجيات من االعتداء الجنيس	

• الحصول عىل املعلومات الطبية الالزمة لتوفري الرعاية الطبية املناسبة	

• متكني الناجية  عربالسامح لها »بالسيطرة« عىل عملية الفحص	

فيديو: الحصول عىل املوافقة املستنرية
بالطبيبة: اريد منك بعض املعلومات عام حدث معك.

السرية  من  املالحظات  بعض  ستدون  انك  بالرشح  قم  املقابلة  خالل  املعلق: 

والفحص الرسيري يف امللف الطبي.

بأخذ  البدء  قبل  الجنيس  االعتداء  من  الناجيات  جميع  من  املوافقة  أخذ  يجب 

السرية املرضية أو الفحص الرسيري.

الفحص  الفحص إلجراء  تستلقي عىل رسير  أن  منك  ساطلب  ثم  ومن  الطبيبة: 

الرسيري.

املعلق: املوافقة املستنرية، تعني أخذ موافقة الناجية عىل كل خطوة وإجراء قبل 

الناجية كل معلومة وخطوة  املوافقة، يجب أن تفهم  القيام به، وللحصول عىل 

ستقوم بها.

الطبيبة: موافقة ؟

الناجية: موافقة

الطبيبة: سوف احتاج أيضا لفحص املنطقة التناسلية حتى أتاكد انه ال توجد أية 

إصابات. 

املعلق: إن مسؤولية مقدم الخدمة الطبية تقديم الرشح الكامل للناجية حول كل  

خطوات الفحص وأخذ املوافقة عليها مسبقاً والتأكد من فهم الناجية للمعلومات 

بشكل كامل.

الناجية: أنا غري متأكده من انني سأقدر أن أتحمل هذا الفحص.

الطبيبة: تستطيعني يف أي وقت أن تطلبي مني أن اوقف الفحص و القرار يعود 

لك أنت فقط. واذا شعرت انك التريدين ذلك، اطلبي مني وساوقف الفحص. 

املعلق: دامئا أكد عىل الناجية أن لها الحق يف التحكم يف كافة اجراءات الفحص 

والتوقف متى أرادت.

الفحص، فقط اطلبي مني  أنني يجب أن اوقف  الطبيبة: ال ترتددي إذا شعرت 

وساوقفه. هل من املمكن أن نبدأ اآلن بالفحص؟

تستطيع  أنها  تأكد من  والفحص،  املتابعة  الناجية عىل  وافقت  لو  املعلق: حتى 

التوقف يف أي وقت، ثم تجعلها توقع كتابياً عىل منوذج املوافقة ويف حالة كونها 

أمية قم بقراءة النموذج وما ورد به ووقع عىل املوافقة الشفهية للناجية.

الطبيبة: شكرا

املعلق: تذكر أنه يف حالة رفض الناجية إلعطاء معلومات أو ألي خطوة من الفحص 

الرسيري يجب االستمرار بتقديم الخدمة الطبية والعالج لها.

 أهداف التعلم
• سيكون املشاركون قادرين عيل: 	

• املوافقة 	 عىل  الحصول  من  الغرض  وصف 

املستنرية.

• املستنرية 	 املوافقة  عىل  الحصول  كيفية  رشح 

بشكل صحيح وملء النموذج.

• الناجية 	 رفضت  حال  يف  فعله  يجب  ما  رشح 

إعطاء املوافقة.

• وضع قامئة بعنارص التاريخ الصحي.	

• إظهار مهارات االستامع الفعال.	

 مخطط املسار الرسيري
عندما تصبح الناجية مستقرة طبياً ومن املمكن أن 

تعالج بشكل فعال يف عيادتك، ابدأ عملية الحصول 

عىل املوافقة. ضع سهم »نعم« املقابل واملربع األيرس 

الذي يرسد خطوات تقديم الخدمة.

أكد عيل: 

قد ال تكون استامرات املوافقة مستخدمة يف جميع 

املريضة رشحاً  تتلقي  العيادات، ولكن من املهم أن 

اتخاذ قرار مستنري  لكل شئ، وأن تكون قادرة عىل 

بشأن ما إذا كانت تريد أن تفحص وتعالج.

ليس  الجميع،  عىل  املستنرية  املوافقة  مبدأ  ينطبق 

فقط عىل الناجيات من االعتداء الجنيس.

أي  إعطاء  قبل  خطي  ترصيح  عىل  الحصول  يجب 

تفاصيل عن الحالة إىل أي شخص خارج العيادة.
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بطاقة املناقشة: املوافقة املستنرية.
• ناقش أهمية املوافقة املستنرية.	

• كيف تساعد املوافقة املستنرية عىل املساعدة يف حامية حقوق الناجيات؟	

• ماذا  تعني املوافقة املستنرية ملرضاك؟	

• كيف ميكن أن يكون رد فعلهن تجاه النموذج؟	

• ماهي أفضل طريقة للتأكد من أن الناجيات عىل معرفة تامة وأنهن موافقات 	

عىل الفحص؟

توقف وناقش

 10 دقيقة

دراسة حالة: املوافقة املستنرية
البدين. ثم يرشح مقدم الخدمة الصحية عن فحص  توافق مريضة عىل الفحص 

منطقة الحوض. يبدو أن الناجية تشعر بعدم االرتياح وتصبح هادئة بشكل متزايد 

ومنعزلة. 

تومئ  الرشح.  املزيد من  ترغب يف  كانت  إذا  الصحية عام  الخدمة  يسأل مقدم 

الناجية بـ«نعم«. يوفر مقدم الخدمة الصحية مزيداً من املعلومات ثم يسألها إذا 

وافقت عىل الفحص . تهز املريضة رأسها بـ«ال«.

كيف ينبغى أن يستجيب مقدم الخدمة الصحية؟

أ. رشح فحص املنطقة التناسلية بالتفصيل ولكن قبول القرار النهايئ هو للمريضة.

ب. رشح أنه بدون القيام بفحص املنطقة التناسلية لن يصدقها أحد.

ج. امليض قدما يف الفحص بأكمله،ألنه يف مصلحة املريضة.

الجواب: أ.

التناسلية  املنطقة  فحص  حول  مفصالً  رشحاً  الصحية  الخدمة  مقدم  قدم  لقد 

واختارت املريضة عدم املوافقة عىل ذلك. يجب احرتام خيار املريضة. 

يف حني أنه قد ال يوافق مقدم الخدمة الصحية عىل قرار املريضة، يجب عليه أن 

يتبع رغباتها. قول أن ال أحد سيصدقها هو مداخلة غري داعمة وال تتسم باالحرتام. 

قد يكون فحص الحوض املنطقة التناسلية مهامً إذا قامت الناجية برفع القضية إىل 

املحكمة ولكنه ليس هو الدليل الوحيد الذي ميكن استخدامه.ليس من املناسب 

أجل  من  املريضة  عىل  الضغط  أو  قانونية  آراء  إعطاء  الصحية  الرعاية  ملقدمي 

الخضوع للفحص.

 توقف واذهب إىل التمرين2
 10 دقائق

التمرين2: املوافقة املستنرية
قم بتقسيم املجموعة إىل أزواج للتمرن عىل الحصول 

عىل املوافقة باستخدام استامرة املوافقة. 

ينبغي عىل املشاركني التفكري يف كيفية رشح الفحص 

بطريقة مراعية لبلد الناجية حتى تفهمها. عىل سبيل 

لرشح  سيستخدمونها  التي  الكلامت  هي  ما  املثال، 

مل  لشخص  املنظاري«  و«الفحص  الحوض«  »فحص 

يسمع قط عن هذه األمور؟

)انظر الصفحة 108 للحصول عىل توجيهات كاملة(
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فيديو: أخذ السرية املريضة للناجية

املعلق: إن الهدف من أخذ السرية املرضية للناجية هو الحصول عىل معلومات قد 
تساعد يف تقديم الخدمة الطبية املناسبة، وهو أيضا فرصة مناسبة لبناء الثقة مع 

الناجية. تذكر إنك بسؤال الناجية تعرضها لتذكر األحداث التى مرت بها.

لها  .استمع  معها  ما حدث  الناجية حول  مع  يتحدث  من  أول  أنت  تكون  وقد 
وأظهر لها االحرتام واللطف. إذا كانت استجابتك لها مبنية عىل حكم سابق أو غري 

داعمة فإنها قد تؤثر عىل تقديم الخدمة الالزمة لها. 

]فرح قدورة[ “مهارات االتصال والتواصل تعترب مهمة جداً عند تقديم الخدمات 
للناجية. فاالستامع والفهم حول ما تحاول الناجية قوله سوف يساعد عىل وضع 

خطة عمل جيدة. 

يساعد اإلستامع الفعال أيضا يف بناء الثقة والخصوصية وفتح مجال أمام الناجية 
للحصول عىل السالمة واألمن. كام يساعد مقدمي الخدمات عىل تقديم أنفسهم 
بشكل جيد للناجيات ومعرفة احتياجاتهن وتحديد التهديدات التي تهدد سالمتهن 
للتدخالت. ومن  الخيارات  أفضل  يساعد عىل وضع   الذي سوف  األمر  وأمنهن. 
املهم جداً ملقدمي الخدمات منح الوقت الكايف للناجيات للحديث وتشجيعهن 

عىل الكالم بكل حرية وراحة.”
تقوله  تفصيل  ولكل  جيدة  مستمعة  أكون  أن  جداً  املهم  “من  يونس[  ]سحر 
، فكل تفصيل تقوله حول ما تعرضت له قد يكون غري مفهوم فيجب  املريضة 
حتى   الثقة  شعور  منحها  أيضا  املهم  ومن  تقولها.  كلمة  كل  عىل  جيدا  الرتكيز 
تستطيع أن تقول كل شيئ وبأن كل ماتقوله سوف يبقى برسية تامة، األمر الذي 

يعطيها شعور الثقة والراحة للبوح بكل يشء”.
املعلق: قبل البدء باالسئلة تأكد أن تشعر الناجية باألمان وأن تقدم الخدمة بجو 

من االحرتام والدعم.
الطبيبة: أنا اعلم أنه من الصعب أن تحيك يل كل ماحدث معك، لكنني هنا حتى 
أساعدك واتأكد أنك بخري، وسوف أسالك وافحصك وارشح لك كل املخاطر التي 

قد تحدث معك بسبب االعتداء.
املعلق: قم باعطاء الناجية معلومات عن الخدمات التي ميكن أن تقدمها لها وأكد 

دامئا أنها هي من ستقرر ما تريد. 
الطبيبة: إذا كنت محتاجة لخدمة معينة غري متوفرة لدينا يف العيادة هنا، ميكنني 

تحويلك اىل عيادة ثانية تقدم الخدمة التي تريدينها .
املعلق: قم بتشجيعها عىل السؤال بأي وقت.

بامكانك بأي  أنه  ثانية  الطبية وأكرر لك مرة  النصيحة  اقدم لك  الطبيبة: سوف 
وقت أن تطلبي مني ان اوقف الفحص. عندك اسئلة عن هذا املوضوع؟ كل يشء 

واضح؟ ال ترتددي بالسؤال بأي وقت، فأنا هنا حتى اساعدك.
املعلق: قم بالرشح حول هدف أخذ املعلومات حول الحادثة، وقم بالتأكيد عليها 

بأنها متلك الحق بعدم االجابة عىل أي سؤال أو التوقف متي ارادت.
ماالذي  أعرف  أن  وأريد  معك،  ما حدث  تفاصيل  عن  أسالك  أن  أود   الطبيبة: 
حدث معك، وكيف سبب املعتدي لك  األذى، ويف أي جزء من جسمك حتى اقدر 

استطيع أن أقدم لك الخدمة الالزمة.
الناجية: لو عرف زوجي ... لو عرف زوجي بالذي حصل ...

 النرشة التدريبية: منوذج املوافقة )ص128(

   قم باإلشارة إىل مجموعة من األدوات النفسية 

التدريبية متعددة  االجتامعية-مصدر مرافق لألداة 

من  للناجني\الناجيات  الرسيرية  للرعاية  األغراض 

االعتداء الجنيس

املوضوع 3: مهارات التواصل األساسية للحصول عىل 

مزيد من املعلومات حول الرسية واملوافقة املستنرية.

 مخطط املسار الرسيري
قم باإلشارة إىل مكانك يف املسار الرسيري.
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بطاقة نصية: السرية املرضية 

احصل عىل املعلومات الطبية التالية:  

• السرية املرضية السابقة	

• موعد الحيض االخري	

• وسائل منع الحمل الحالية	

• األدوية )مبا يف ذلك العالجات التقليدية أو الشعبية(	

• الحساسية لألدوية	

• تاريخ األرسة والتاريخ االجتامعي لتحديد مصادر الدعم	

فيديو: جمع املعلومات حول االعتداء

الطبيبة: أنا اعلم بأنه من الصعب عليك أن ترشحي ما حدث  معك، أنا هنا حتى اسمعك واساعدك.

املعلق: بعد أخذ املعلومات الطبية األساسية. اسأل الناجية أن تصف لك حادثة االعتداء. اسأل اسئلة مفتوحة وبلغة بسيطة واطلب منها ان 

تروي الحادثة بالطريقة املريحة لها.

الناجية: بعد انتهاء آخر محارضة كنت أعود اىل البيت كل يوم برفقة صديقتي، لكنني تأخرت قليال عن موعد ذهايب اىل البيت، انتظرت صديقتي 

حتى اذهب معها، لكنها تأخرت عليي ...

الطبيبة: انا هنا معك خدي وقتك، وعندما تشعرين بأنك تريدين ان تكميل اكميل ....

املعلق: أعطها الوقت الكايف الذي تحتاجه، ال تضغط عليها لالستعجال وال تقاطعها

الناجية: عندما ادركت بأنني سوف أتاخر عىل العودة اىل البيت، قررت بدل أن أركب الباص أن أخذ تاكيس ألنه أرسع ... كان مشواري بعيد 

قليال وكان الوقت متأخر قليال

املعلق: استمع لها بإنتباه عند رواية الحادثة

الناجية: مشيت السيارة وكان سائق التكيس يتكلم مع شخص آخر عىل الهاتف والاعلم عن ماذا و مل أفهم شيئا، حتى وصلنا اىل مكان اليوجد 

فيه شيئ أو أحد والحركة سيارات

املعلق: التكلم عن الحادثة قد يكون صعبا بالنسبة للناجية، اسأل فقط عن املعلومات املهمة بالنسبة للفحص الجسدي والعالج

الناجية: فجأة وقفت السيارة عند طريق خاو عىل جانبه توجد منطقة شجرية وليس فيها أحد، أنا اعتقدت أن هناك مشكلة يف دوالب السيارة 

أو بالسيارة.. وفجأة فتح السائق الباب الخلفي من جهتي وسحبني من يدي عىل االرض وقام بجري اىل املنطقة  املشجرة، حاولت أن ارصخ 

ولكنه وضع يده عىل فمي وسحبني حتى وصلنا اىل مكان بعيد عن الطريق. وهناك كان يف شخص ثان بانتظاره، رموين عىل األرض وبلشت 

ارصخ وسألني واحد فيهم من أين تحبني ان تبدأي ؟ إذا تحبني ابدأي معه .. حاولت ان اقاوم لكن ..

املعلق: استخدم االسئلة املفتوحة والتي ال تعطي مقرتحات حول ما كان يجب فعله أو رد الفعل الصحيح اثناء الحادثة

الناجية: لكنهام كانا أقوى مني جسدياً، رمياين عىل األرض وفتحوا رجيل وواحد منهم مزق مالبيس ومزق بلوزيت واغتصبني، حسيت كأنه كان 

يقوم بتمزيقي وهو يعتدي عيل. وأنا كنت أرصخ بأعىل صويت.

الطبيبة: ماذا حدث بعد ذلك؟

الناجية: حاولت أن ادفعه وابعده عني لكنه كان يضحك وينادييل بأسامء وغري الئقة.

الطبيبة: هل تستطيعني وصف كيف أمسك بك؟

الناجية: امسكني من هنا من شعري ودفعني عىل األرض

املعلق: تقبل رواية الناجية حول تسلسل االحداث، وال تحكم عىل ردود الفعل أو السؤال بدافع الفضول ملا تقوم برسده من أحداث

الطبيبة: ماذا فعلت عندما أمسك بك ودفعك عىل االرض؟
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الناجية: اغمضت عيوين ودعيت ريب أن ال اموت. توقفت عن املقاومة واستسلمت 

للذي يحدث حتى ينتهيان، وفقدت االحساس بأي يشء.

الطبيبة: اعلم أن الذي حدث معك صعب جدا

املعلق: احرتم خصوصية الناجية وال تجربها عىل قول معلومات ال ترغب مبشاركتها

الطبيبة: كم معتد كان يف املكان؟ 

الناجية: اتنان

الطبيبة: هل قذف أحد منهم عليك أو يف داخلك؟

الناجية: ال اعرف

الطبيبة:  متى وقع حادث االعتداء؟

الناجية: قبل يومني

الناجية ان كل ماستقوم بإخبارك به سيبقى رسياً ولكن عليك  املعلق: قم بطمنة 

التبليغ للسلطات يف حال أحسست بوجود خطر عىل حياتها.

الطبيبة: يجب أن نبلغ الجهات املختصة حتى يقوموا بحاميتك، واآلن سوف اسألك 

بعض األسئلة عن صحتك بشكل عام، متى كانت آخر دوره شهرية؟

الناجية: قبل أسبوعني

الطبيبة: هل تستخدمني أي وسائل لتنظيم األرسة؟

الناجية: ال

بطاقة نصية: املعلومات حول االعتداء
احصل عىل املعلومات التالية: 

• متي وقع االعتداء؟	

• هل كان هنالك اخرتاق )فموي أو مهبيل أو رشجي(؟	

• هل قام املعتدي باستخدام القوة الجسدية؟	

• هل قام املعتدي باستخدام جسم غريب؟	

• كم كان عدد املهاجمني؟	

• هل كان االعتداء ملرة واحدة أو تكرر ذلك عىل مدي ساعات أو أيام؟	

• هل فقدت املريضة وعيها؟	

• هل كان املعتدي شخصاً غريباً أو أحد معارفها؟	

ارشح: 
أنك تقوم بجمع هذه املعلومات لألغراض الطبية 

فقط - بغرض الفحص والعالج. 

عليها  تضغط  أو  لها  لزوم  ال  أسئلة  تسألها  ال 

للحديث عن أمور ليست مرتاحة لها. 

ولكن  االغتصاب،  وقع  إذا  ما  تحديد  تحاول  ال 

الرعاية  تقديم  ميكنك  بحيث  الطبية  حالتها  قيم 

املناسبة. 
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دراسة حالة: الحصول عىل املعلومات
تم االعتداء جنسياً عىل امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً من قبل جنود ووصلت إىل 

للمريضة ذكرت  السرية املرضية  أثناء اخذ  الصحية.  الخدمة  العيادة للحصول عىل 

»أحد الجنود اغتصبني«، ومن ثم توقفت. ما هو السؤال التايل األنسب؟

أ. هل قمت برد الهجوم أو الرصاخ؟

ب. هل ميكنك مساعديت عىل فهم ما تعنيه باالغتصاب؟

ج. هيل كان لديه أي وحامت أو ندوب ميكن التعرف عليها؟

الجواب: ب.

عيل من يجري املقابلة أن يسأل أسئلة مفتوحة بطريقة متعاطفة. إن طلب املساعدة 

من املريضة، من قبل الشخص الذي يقوم باملقابلة، لفهم ما تعنية باالغتصاب يسمح 

للمريضة وصف ما حدث لها جسدياً.

قد يبدو سؤالها عام إذا كانت قد قامت برد الهجوم حكمي، وقد تعتقد املريضة 

املعتدي. إن طرح أسئلة تهدف  تقاوم  االعتداء كان ذنبها ألنها مل  أن  بأنك تقصد 

إىل التعرف عىل املعتدي ال تتصل مبارشة برعايتها الطبية وهي مسؤولية الرشطة 

والسلطات القضائية، وليس مقدمي الخدمات الصحية.

دراسة حالة: االستامع الفعال
يسأل مقدم الخدمة الصحية الناجية أين ومتى وقع الهجوم. تجيب الناجية »لقد 

مقدم  يقوم  ال  بهدوء.  بالبكاء  املريضة  وبدأت  جديت«.  منزل  بجانب  ذلك  حدث 

الخدمة الصحية بتصديق روايتها ورسعان ما ينتقل إىل السؤال التايل. ترصح املريضة 

بأنها ال تريد التحدث بعد اآلن. ما الذي كان بإمكان الشخص الذي يجري املقابلة 

أن يفعلة بشكل أفضل؟

أ. طأمنة املريضة بقول: »أعرف أن هذا صعب، رجاء استمري عندما تكوين مستعدة«.

ب. سؤال املريضة عام إذا كانت بحاجة إىل أخذ قسط من الراحة.

ج. كال اإليجابتني )أ( و)ب(.

الجواب: ج.

إن الكلامت املهدئة والطأمنينة واالستامع الفعال قد يساعد املريضة عىل الشعور 

مبزيد من الراحة ويسمح للمقابلة أن تستأنف. إن اإلرساع إىل السؤال التايل دون 

االهتامم بجواب وعواطف املريضة يشري إىل أن مقدم الخدمة الصحية مهتم مبلء 

االستامرة أكرث من رعاية املريضة. ميكن أن يجعل هذا املريضة تشعر بأنها ليست 

التعاطف  إظهار  الصحية  الخدمات  مقدمي  عىل  يجب  يحدث.  ما  عىل  مسيطرة 

والصرب من خالل السامح للناجية بامليض قدماً من خالل رعايتها وعالجها بالوترية 

الخاصة بها أو انها تستطيع أن تتوقف يف أي وقت.

التمرين3: االستامع الفعال
قم بجعل املشاركني يتمرنون عىل مهارات االستامع 

الفعال.

توجيهات  عىل  للحصول   108 الصفحة  )انظر 

كاملة(

 النرشة التدريبية: االستامع الفعال )ص 129(

   قم باإلشارة إىل مجموعة األدوات النفسية 

االجتامعية-مصدر مرافق لألداة التدريبية متعددة 

األغراض للرعاية الرسيرية للناجني\الناجيات من 

التواصل  مهارات   :3 املوضوع   ، الجنيس  االعتداء 

االستامع  حول  املعلومات  من  للمزيد  األساسية 

الفعال وغريه من مبادئ التواصل مع الناجيات.
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دراسة حالة : عدم لوم الناجية 

الفرصة  لديك  أنك  من  أتأكد  أن  »أريد  الصحية:  الخدمة  مقدم  يقول 

تودين  أي شئ آخر  يوجد  أعرفه. هل  أن  تريدينني  بأي شئ  لتخربيني 

التحدث عنه؟ »تظهر املريضة خائفة،  وتقول«أنا خائفة جداً أن يكتشف 

زوجي ذلك«.

 ما هي أفضل طريقة للرد؟

أ. سأبقي كل شئ تخربينني اياه رسيآ متامآ.

ب. أنت لست املالمة عىل ذلك.هذا ليس خطأك.

ج. لقد قمت بفعل األمور الصحيحة،  وقد نجوت، وأنت بأمان هنا.

د. كل ما سبق.

الحفاظ عىل جميع املعلومات رسية من أجل  الجواب:د.من املهم جداً 

عىل  بالحفاظ  ستقوم  وكيف  الرسية  تعنيه  ما  لها  ارشح  الناجية.  أمن 

املعلومات آمنة وأي حدود للرسية يف حالتها.

يجب عليك أيضا تذكريها أن االعتداء مل يكن ذنبها، وأنها فعلت الشئ 

الصحيح من خالل طلبها للرعاية.

ينبغي تكرار هذه الكلامت الداعمة طوال فرتة الفحص و العالج.

توقف و اذهب إىل التمرين 3

30  دقيقة

اسرتاحة

القسم3ج:

إجراء الفحص الرسيري

يف هذا القسم ستتعلم كيفية:

• اجراء الفحص الرسيري الصحيح	

• السامح للمريضة بأن تكون مسيطرة عىل الفحص الرسيري	

• التعرف عىل اإلصابات الشائعة املتعلقة باالعتداء الجنيس	

• احالة املريضة بشكل مناسب إىل مستوي أعيل من الرعاية 	

فيديو:اجراء الفحص الرسيري
املعلق: ان الغاية من الفحص العام هو التعرف عىل اإلصابة الناتجة عن 

االعتداء. وأخذ القرار بالرعاية الصحية الالزمة. 

• إن نوعية الفحص تعتمد عىل نوع االعتداء والوقت منذ حدوث اإلصابة.	

• الفحص البدين يتضمن: 	

• الفحص العام.	

• فحص األعضاء التناسلية الخارجية.	

• فحص األعضاء التناسلية بواسطة املنظار.	

• فحص الرشج.	

 أهداف التعلم
سيكون املشاركون قادرين عيل:

• وصف كيفية إعطاء الناجية السيطرة عىل الفحص.	

• وصف كيفية استخدام املعلومات من السرية املرضية 	

لتوجيه الفحص.

• تحديد متى يكون هناك حاجة للفحص املنظاري.	

• وصف سبب وعالمات وأعراض الناسور.	

• رشح أهمية التوثيق الصحيح.	

• بشكل 	 الطبي  الفحص  استامرة  ميلء  كيفية  رشح 

صحيح.
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• جميع أجزاء الفحص يجب أن تكون اختيارية و يجب أن تجري  مع املوافقة املستنرية للناجية.	

• مهام مىض من الوقت منذ االعتداء فإن الناجية ال زالت متأثرة من الحدث وال يزال الفحص صعبآ أو غري محتمل.	

• يجب املحافظة عىل الرسية وضامن الخصوصية طوال الوقت، وبامكانها أن تقرر أن تكمل أو تنهي الفحص يف أي وقت.	

• قد تشعر الناجية بفقدانها السيطرة عىل حياتها بعد االعتداء،  لذا من املهم ان تخربها بأنها صاحبة القرار حول ما يجري خالل الفحص 	

الرسيري وميكن أن تطلب إيقاف الفحص بأي وقت تريده.

]فرح قدورة[ »من املهم شعور الناجية بأن تشعر بأنها تتحكم بالوضع، ألن أي قرار قد تتخذه سوف يؤثر عىل حياتها بعد أن تكون قد اتخذته 

والنتائج املرتتبة عن ذلك. إن أحد أهم املبادئ يف العمل مع الناجني هو ارشاكهم يف عملية صنع القرار. وإن الرتكيزعيل نقطة القوة لديها سوف 

يكسبها الثقة بالنفس ويعيد لها روح اإلميان بالذات وستكون قادرة عىل اتخاذ القرارات التي قد تؤثر عىل حياتها عىل املدى الطويل، وعىل 

أسلوب حياتها. وهي بحاجة ألن تشعر بعد أن تعرضت لالعتداء يف غري رغبتها، أنها اآلن تستطيع التحكم يف نفسها ويف قرارتها و ما هي النتائج 

التي سترتتب عىل اشرتاكها يف التخطيط الفعيل. تعترب الناجيات القائدات الرئيسيات يف أي خطة عمل موضوعة أو سوف توضع لهم.

إن علم الناجية بأنها تستطيع استعادة قوتها بعد أن تم أخذها منها بدون خيارها، سوف يعمل عىل تحسني قواها بحيث تكون قادرة عىل 

امليض يف اتخاذ القرارات التي تريد اتخاذها. و إن معرفتها بأن الناس يحرتمون قراراتها و كرامتها، ويسمحون لها باألخذ بعني االعتبار النتائج 

التي ترتتب عىل قراراتها، سوف يساعد يف عملية تعافيها بشكل أرسع، ويساعدها أيضا عىل التحدث عن الحادث وهي مركزة عىل نقاط القوة 

لديها.«

]نوال محمد[ »أي شخص تعرض لالغتصاب أو لالعتداء الجنيس بشكل عام سيتعرض لصدمة، وبالتايل قد يفقد السيطرة عىل كامل حياته. وهذا 

الكالم موجه للكادر الطبي، فعندما يقومون باجراء الفحوصات الالزمة وتقديم العالجات الالزمة للشخص املعتدى عليه، يجب أن يأخذوا هذه 

األمور بعني االعتبار، ألن الصدمة صعبة جدا عليه فهو تعرض الساءة جنسية وبالتايل عملية الفحوصات نفسها أحيانا تعيده اىل الصدمة التي 

عاشها، لذلك من املهم جدا للطبيب أو للقابلة أو ألي عامل يف القطاع الصحي بأن يعرف هذه األمور، وأن يعلم الناجية مالذي حصل معها 

وماالذي سيحصل اآلن، وخاصة بالنسبة للفحوصات الالزمة. عىل الطبيب أن يرشح بالضبط الخطوات التي سيقوم بها بحيث تكون الناجية 

بالصورة وواعية ملا يحصل معها، فذلك مهم جداً ألن الناجية فقدت السيطرة عىل أشياء كثرية بحياتها وبجسدها فيجب مراعاة ذلك أثناء 

الفحص. وهي لها الحق ان تعرف كل يش خطوة ب خطوة وتسأل سؤال سؤال ، ويف حال رفضت  يجب أن يوقف الطبيب الفحص.«

]منال تهتموين[: »خالل عملية تقديم الخدمات الطبية والرسيرية للناجيات من اإلساءة الجنسية واالغتصاب، من املهم جداً إرشاك الناجية 

نفسها بعملية إتخاذ القرار سواء عند أخذ السرية املرضية أو الفحص الرسيري أو كل االجراءات املرتتبة عليها. فاالغتصاب واإلساءة الجنسية بحد 

ذاتها تسبب صدمة، والفحص وإعادة متثيل الحدث واسرتجاع الذكريات هو بحد ذاته عملية صادمة أيضا وهو انتهاك لخصوصيتها و انتهاك 

إلحساسها باألمن. فأحيانا الفحوصات التي نقوم بها وأخذ العينات تكون بحد ذاتها صادمة للناجية وبالتايل من املهم جداً بالنسبة لنا إرشاكها 

و أخذ موافقتها مسبقاً عىل كل االجراءات التي نعملها وأن تكون رشيك أسايس لنا يف عملية اتخاذ القرار.«
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بطاقة نصية: منح الناجية السيطرة عىل الفحص 

هنا بعض األشياء التي ميكنك القيام بها ملساعدة الناجية عىل الشعور بأن مسيطرة عىل ما يحدث أثناء الفحص:

• رشح كل خطوة من خطوات الفحص والنتائج التي تحصل عليها أثناء اجرائه، باستخدام مصطلحات بامكانها فهمها.	

• شجعها عىل طرح األسئلة والتعبريعن مشاعرها ومخاوفها.	

• أخربها أنك سوف تتوقف يف أي وقت تطلب فيه ذلك.	

• اطلب االذن قبل ملسها.	

• السامح أن يكون للمريضة مرافقا أثناء الفحص إذا رغبت بذلك.	

بطاقة نصية:الرعاية الرسيرية يف غضون 72 ساعة

خالل 72 ساعة من االعتداء،  يجب أن تقوم بتوفري ماييل:

• الفحص الرسيري الكامل	

• الرعاية الفورية لإلصابات	

• تقديم العالج الالزم ملنع:	

• الحمل غري املرغوب فيه	

• األمراض املنقولة جنسيآ مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية	

• املضاعفات عىل املدى الطويل التي قد تنجم عن وقوع إصابات أوعدوى	

• التهاب الكبد نوع ب والكزاز	

• املعلومات واإلحاالت للخدمات القانونية وخدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم االجتامعي	

فيديو:الفحص العام  

املعلق: قبل أن نبدأ بالفحص ناقش كل خطوات الفحص ايل مع الناجية مبا فيها الفحص املهبيل بواسطة املنظار. بهذه الطريقة بامكان الناجية 
أن تسأل أي سؤال يراود فكرها قبل البدء بالفحص،  طمنئ الناجية بأنه بإمكانها ان تقبل جزء من الفحص أو ان ترفض أو تقبل جميع أجزاء 

الفحص أو أن تتوقف يف أي وقت. يجب الحرص عىل أن يرافق الطبيب الذكر ممرضة انثى طوال الفحص. 
الطبيبة: سوف اعمل ما بوسعي ليك تكوين مرتاحة متاما أثناء فرتة الفحص.

املعلق: يجب النظر إىل الناجية وتفحصها بشكل عام وصحتها العقلية. ابدأ التقييم بفحص روتيني غري تهديدي
دامئا اخرب الناجية ما تنوي فعله لها واستأذنها بذلك

الطبيبة: اريد موافقتك أن أبدأ بالفحص الرسيري وبعدها أن أفحص رأسك.
املعلق: من املهم أن تجري الفحص من الرأس إىل أخمص القدم بطريقة منظمة ومن األمام اىل الخلف الن ال تضيع أية اصابة

الطبيبة: إذا احسست بأي امل قويل يل ومبارشة ساوقف الفحص و سوف اتجنب أي اصابات عىل الرأس 
املعلق: تفحص الرأس بطريقة منظمة لتقيص أي جروح أو سحجات أو حروق. وضح للناجية أية اصابات.

الطبيبة: يف كدمات عىل عنقك، سوف أحاول أن أفحص بهدوء أكرث،هل أحسست بأمل؟ 
اآلن أريد أن اقوم بفحص الذراعني، دعيني ارى، سوف تختفي هذه اإلصابات خالل أيام قليلة ولن ترتك اثر. سوف اعقمها و انظفها حتى ال 

يصيبها اي التهاب. اآلن اريد أن اطلب منك أن تخلعي مالبسك من فوق .. موافقة؟ 
املعلق: غط الناجية برششف واكشف جزءا جزءا ألن ذلك يحافظ عىل خصوصيتها وكرامتها. 

الطبيبة: هل ترغبني أن نوقف الفحص؟ هل تشعرين بأي أمل؟  
املعلق: أثناء اجراء الفحص، تذكر باالستعانة بالسرية املرضية لتدلك عىل مكان اإلصابة.

الطبيبة: هل من املمكن أن أرى مكان العضات التي اخربتني عنها؟ حسنا، اآلن سوف اقوم بفحصها
املعلق: تفحص اإلصابات بدقة

الطبيبة: الكدمات الىل عىل صدرك هي نتيجة العضات التي تعرضت لها
املريضة: هل سوف ترتك أي أثر؟

الطبيبة: ال، سوف تختفي خالل اسابيع قليلة 
الطبيبة: واآلن سوف اقوم بفحص بطنك، هل أحسست بأي أمل يف منطقة البطن؟ 

املعلق: حتى وان مل تجد أي جروح، تفقد اذا كانت هناك أماكن فيها أمل أثناء الفحص. تفحص البطن بدقة ألن األمل يعني اصابة داخلية بحاجة 
إىل التقييم. 
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• افحص املريضة بعناية إذا قامت باإلبالغ بأنها قد تعرضت للكامت 	

يف البطن أو أنه تم اخرتاقها بجسم غريب أثناء االعتداء.

• بتحويل 	 قم  البطن،  منطقة  يف  داخلية  اصابة  يف  تشك  كنت  إذا 

عىل  الجراحية  الرعاية  توفر  أن  ميكنها  صحية  منشأة  إىل  املريضة 

الفور. 

فيديو:الفحص العام  - تابع
هل  االرض،  عىل  وجرك  هاجمك  الذي  الشخص  أن  اخربتني  الطبيبة: 

تستطيعني أن تدليني عىل املناطق اليل تأذت يف جسمك بسبب ذلك؟ 

الناجية: رجيل

الطبيبة: أين؟ هل من املمكن أن تريني؟

املعلق: سؤال الناجية عن املناطق من جسمها التى تم استخدام العنف 

كشطات،  املحتملة:  اإلصابات  اإلصابة.  مكان  تقييم  عىل  تساعد  فيها 

سحجات، جروح.

بعض اإلصابات كاشتباه  الكسور يف العظام من املمكن أن  تتطلب إجراء 

تقييامت أخرى، كطلب اجراء فحص أشعة إن وجد. 

• قم بتوثيق كل املشاهدات واملالحظات بدقة ووضوح عىل النموذج 	

وعىل صور خارطة الجسم التوضيحية.

• يجب عدم خلع املالبس متاما واظهارها عارية. 	

• لبس مريول أبيض أثناء الفحص.	

• اإلضاءة يجب أن تكون مناسبة.	

• يجب أن تكون الطبيبة عىل ميني الناجية.	

• بدون قفازات.	

• جزء 	 جزء  وفحص  مناسبة  وتغطية  الجلد  عىل  مبارشة  الفحص 

للمحافظة عىل الخصوصية والكرامة. 

• يجب أن تتحفظ عىل جميع املالبس وترسلها اىل الطب الرشعي بعد 	

أن تؤمن لها مالبس غريها وتفهمها السبب يف هذا الفحص رضورة 

أخذ العينات والرشح بأنها للطب الرشعي. 

  تحذير: يحتوي الجزء التايل عىل بعض اللقطات أو الصور الحساسة

   يحتوي هذا القسم من التدريب عىل صور حساسة 

كيفية  إظهار  أجل  من  التناسلية  واألعضاء  الثدين  مثل 

الشائعة.  اإلصابات  وتوثيق  صحيح  بشكل  الفحص  إجراء 

تستخدم الفيديوهات رسوماً متحركة عىل الحاسوب، وليس 

أناساً حقيقني. عىل الرغم من أن القصد من جميع الصور 

هوألغراض تعليمية، فقد يجدها بعض األفراد أو الجامعات 

غري الئقة.

يتم استخدام رمز التحذير لتوجية املدرب الذي يرغب يف 

تجنب عرض هذه الصور عىل املشاركني. 

العرض  جهاز  لتغطية  املقوي  الورق  استخدام  ميكن 

)الربوجكتور( عندما يتم مالحظة ذلك. 

لرشح  الرضورة  عند  الترشيحية  الرسومات  استخدم 

اإلصابات النموذجية وكيفية توثيقها.
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مشاهدة الصور الثابتة: الفحص العام/اإلصابات الشائعة 

فيديو : الفحص الفموي
املعلق: إذا كان التاريخ املريض للناجية يقودنا لوجود إصابة بالفم فيجب 

اجراء فحص دقيق للفم.

• يجب فحص الشفتني لوجود رضات أو جروح ويجب فحص داخل 	

الفم بشكل دقيق باستعامل الضوء ملراقبة أية إصابة.

• كام انه يجب أخذ عينات للطب الرشعي.	

• إن ادخال القضيب أو أي جسم غريب إىل الفم فأنه بتسيي بجرح يف 	

املنطقة التي تصل الشفة العليا أو السفىل باللثة. وجرح يف املنطقة 

التي تصل اللسان بالشفة السفىل. 

• نتيجة 	 نفسها  الناجية  أسنان  بسبب  الشفة  جروح  ماتكون  عادة 

ادخال القضيب القرصي أو بسبب الصفع أو القرص. 

• من املمكن يتعرض سقف الحلق للجروح والكدمات.	

• التأكيد أن 	 للناجية مع  وكام وضحنا سابقا يجب رشح أي إصابات 

جروح الفم تلتئم برسعة.

الطبيبة: جروح الفم هذه تشفى برسعة.

• الحال ألنها من املمكن ان تختفي بعد 	 بتوثيق أي إصابات يف  قم 

بضعة ساعات أو أيام.

عارض الصور الثابتة: الفحص الفموي/اإلصابات الشائعة

بطاقة نصية: فحص الحوض
يتكون فحص الحوض من جزأين:

• فحص األعضاء التناسلية الخارجية	

• الفحص املنظاري للمهبل 	

عارض  بإظهار  تقم  ال  الحساسة  الصور  لتجنب   

الصور.

مالحظة عىل عارض الصور:
التدريب الخاصة  إذا مل تظهر الصور بشكل جيد يف قاعة 

إىل  مبارشة  النظر  أجل  من  للمشاركني  وقتاً  خصص  بك، 

الصورعىل الحاسوب. 

ال تضع الوقت يف مناقشة الصور التي ال ميكن للمشاركني 

رؤيتها بشكل جيد.
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بطاقة نصية: فحص األعضاء التناسلية
• منطقة 	 تقييم  هو  الخارجية  التناسلية  األعضاء  فحص  من  الغرض 

اإلصابة.

• ينصح بالفحص حتى لو مل يكن لدى املريضة نزف أو أمل.	

األعضاء  بأن  للناجية  الطأمنينة  توفري  يف  مفيدا  االمتحان  مايكون  غالبا 

التناسلية لديها مل تصب بأذى أو أنها سوف تشفى إذا اصيبت بأذى.

فيديو : فحص األعضاء التناسلية الخارجية
املعلق: إن فحص األعضاء التناسلية يجب أن يجرى بعد أخذ املوافقة من 

الناجية متاما مثل أي جزء من أجزاء الفحص الطبي.

اىل  بحاجة  انا  لك.  االزعاج  بعض  يسبب  قد  التايل  الفحص  الطبيبة: 

موافقتك عىل فحص للمنطقة التناسلية.

املعلق: إذا كان الفاحص ذكراً يجب إن ترافقه ممرضة أنثى خالل الفحص 

الطبي سواء كان فحصا بدنيا أو لالعضاء التناسلية.

الطبيبة: اريد منك تخلعي مالبسك الداخلية وسوف اغطيك بهذا الغطاء 

طول فرتة الفحص. 

عىل  عاطفيا  صعباً  يكون  ما  غالباً  التناسلية  األعضاء  فحص  إن  املعلق: 

الناجية.

عىل  دم  شاهدت  البارحة  املنطقة،  بأمل يف هذه  أشعر  )سهاد(:  الناجية 

مالبيس الداخلية. 

أو  جروح  يوجد  ال  إنه  اتأكد  حتى  فقط  املنطقة  املس  سوف  الطبيبة: 

وألي  وقت  بأي  الفحص  وقف  مني  تطلبي  أن  بإمكانك  ثانية،  إصابات 

سبب. يجب أن نأخذ عينات من جميع املناطق من جسمك ومن املنطقة 

التناسلية حتى نستطيع إكامل إجراء الفحوصات.

املعلق: ذكر الناجية إنه بإمكانها أخذ فرتة اسرتاحة أثناء الفحص أو إيقافه 

يف أي وقت.

الطبيبة: اعطيني ايدك وسوف ارشح لك طريقة الفحص.

)فحص  الفحص  كيفية  تريها  أن  بإمكانك  بالفحص  البدء  قبل  املعلق: 

الشفرين( عىل ظاهر يدها

الطبيبة: سوف املس الشفرين بيدي وافتحهام من الجهتني حتى ارى ان 

كانت هناك جروح. موافقة؟

من  ليس  النسايئ،  الفحص  بطاولة  مجهزة  العيادة  كانت  إذا  املعلق: 

أو  تعريتها  لتحرص عىل عدم  الساقني وذلك  لرفع  استخدامها  الرضوري 

كشف جسمها بالكامل لتبقى مسرتيحة طوال الفحص.

اطلب من الناجية أن تستلقي عىل ظهرها مع ثني ركبتيها ورجليها عىل 

جوانب الرسير.

أنا  اعرف أن هذا الفحص ممكن أن يكون صعب عليك، لكن  الطبيبة: 

سوف أحاول أن افحصك بطريقة مريحة قدر االمكان. وسوف اخربك بكل 

خطوة اعملها، واريد منك أن تخربيني اذا شعرت بأي أمل. 

الفخدين ومنطقة ما بني الرشج واملهبل  املنطقة داخل  املعلق: تفحص 

استعمل  الخطوات.  توضيح  مع  بلطف  دامئا  رضوض  أو  جروح  لوجود 

الضوء إذا لزم األمر.

يجب تفحص املنطقة التناسلية الخارجية وفتحة املهبل الي آثار جروح 

أو رضوض.

  النرشة التدريبية: ترشيح األنثى )ص 130(

أن  إىل  الرعاية  مقدمو  يحتاج  نتائجهم،  ثوثيق  أجل  من 

األمر،  لزم  إذا  الترشيحية.  باملصطلحات  يكونوا عىل دراية 

قم مبراجعتها باستخدام النرشة التدريبية.
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اثناء  التي حدثت  الجروح  لتفحص  أكرث  يساعد  الشفرين  ابعاد  املعلق: 

االعتداء.

لتفحص  معاكسني  باتجاهني  الشفرين  ألبعاد  االثنتني  اليدين  استخدام 

املنطقة السفىل وفتحة املهبل لتفحص الجروح والرضوض واالفرازات.

تاكد من أنك وثقت جميع اإلصابات.

املهبل  مابني  السفلية.  املنطقة  يف  تكون  ما  غالباً  التناسلية  اإلصابات 

والرشج والشفرين الصغريين وغشاء البكارة.

ليست جميع االعتداءات الجنسية مصاحبة إلصابات يف املنطقة التناسلية. 

إن فحص األعضاء التناسلية من املمكن أن يكون طبيعيا %100. 

الكايف لرشح طبيعة  الوقت  بإمكانك أن تأخذ  الفحص  االنتهاء من  بعد 

اإلصابة ومن املهم أن تتذكر أن اإلصابات التناسلية تتعاىف برسعة.

وجدار  الرحم  عنق  فحص  هو  باملنظار  املهبيل  الفحص  من  الهدف  إن 

املهبل لتفحص أي جروح او أجسام غريبة. 

بطاقة نصية: اعتبارات من أجل النساء اللوايت تم ختانهن
• إذا كانت الناجية التي تم ختانها سابقاً )الختان الفرعوين( تعاين من 	

متزقات مهبلية، فمن األفضل عدم إعادة خياطة املهبل.

• ينطوي االصالح الفوري بعد الصدمة عىل مخاطر أعىل  للعدوى. إن 	

خياطة الجرح القذر يزيد من خطر العدوى.

• إن قطع أو ختان األعضاء التناسلية لإلناث ينطوي عىل مخاطر عىل 	

املدى الطويل وال يتم التوصية به طبيا أبدا.

• أن يشارك موظفو  لجنة اإلنقاذ الدولّية يف عمليات 	 ال ينبغي أبداً 

ختان اإلناث.

• حالة 	 التناسلية يف  األعضاء  ترك  متزقات  أي  رتق  عملية  يجب عىل 

طبيعية قدر اإلمكان.

توقف وناقش

 15دقيقة

 لتجنب الصور الحساسة قم بتغطية أداة العرض قبل 

االستمرار.

 عارض الصور الثابتة: فحص األعضاء التناسلية/اإلصابات 

الشائعة

البطاقة النصية: مربرات القيام بالفحص املنظاري للمهبل:

قم باجراء فحص للمهبل باملنظار  فقط للعوارض التالية:
النزيف مهبيل الشديد أو الذي الميكن السيطرة عليه . 1

افرازات مهبلية كريهة الرائحة عند االشتباه بجسم غريب )وإال قم . 2

باملعالجة لألعراض فقط( 

جمع األدلة الجنائية   . 3

التدريبية  والنرشات  النصية  البطاقات  استخدام  يجب 
فيها.  ينترش  التي  البلدان  يف  فقط  االناث  بختان  املتعلقة 
بكل  املدرب  قبل  من  الفقرة  هذه  تجاوز  املمكن  ومن 
سهولة اذا كان ختان االناث ال ميارس يف البلد التي يجري 

فيه التدريب. 

  النرشة التدريبية: ختان األعضاء التناسلية لألنثى )ص 
)131

ناقش:
إذا كان ختان اإلناث ميارس يف بلدك، توقف وناقش كيف 
هل  جنسياً.  عليهن  االعتداء  تم  اللوايت  النساء  عىل  يؤثر 
كيف  الفرعوين؟  الختان  إصالح  منك  طلب  أن  لك  سبق 

ستتعامل مع هذا الوضع؟

القطاع  يف  العاملني  يشارك  أن  أبدا  ينبغي  ال  عىل:  أكد 
الخياطة. ليس  إعادة  أو  اإلناث  الصحي يف عمليات ختان 

هناك سبب طبي إلعادة خياطة امرأة )تم ختانها(.

أكد عىل:
العائلة.  طلب  عىل  بناء  الفحص  هذا  تجري  أن  ميكنك  ال 
الناجية هي الوحيدة التي بإمكانها الطلب أو املوافقة عىل 

الفحص.

t أعد التشغيل:
لسهاد،  بالنسبة  املنظاري  للفحص  حاجة  هناك  يكن  مل 
لذلك نري هناك حالة مختلفة توضح كيفية القيام بالفحص 

املنظاري.

 لتجنب الصور الحساسة ال تظهر عارض الصور.
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بطاقة نصية: موانع القيام بالفحص املنظاري للمهبل
ال ينبغي إجراء الفحص املنظاري عىل:

• طفلة قبل سن البلوغ 	

• أي ناجية ترفض الفحص 	

• ان الفحص املنظاري لناجية يف النصف الثاين من الحمل والتي تعاين 	

النزف ويجب أن يقوم به  من نزيف مهبيل، قد يتسبب يف زيادة 

فقط مختص يف مجال ادارة الحمول عالية الخطورة. 

 فيديو: الفحص املنظاري للمهبل 
الرحم  عنق  باملنظار هو فحص  املهبيل  الفحص  من  الهدف  إن  املعلق: 

وجدار املهبل لتفحص أي جروح أو أجسام غريبة.

الطبيبة: أنا اعلم أن هذا الفحص ميكن أن يكون صعب عليك، وسوف 

بكل  اخربك  وسوف  االمكان.  قدر  مريحة  بطريقة  افحصك  أن  احاول 

خطوة وأريد منك أن تخربيني إذا شعرت بأي أمل.

املعلق:
• طمئنة  	 عىل  أكد  الرضوري  من  املنظار  بواسطة  الفحص  حالة  يف 

الناجية طوال الوقت وتوضيح ماذا تفحص. 

• يف 	 املستعمل  الطبي  املرطب  أو  فاتر  مباء  املنظار  ترطيب  يجب 

عيادتك .

الطبيبة: يف البداية سوف تشعرين بلميس للفخذين. وبعدها للشفرين. 

املعلق: 

• قم بإدخال املنظار إىل املهبل بلطف ودامئا تابع مع الناجية إذا كان 	

تحتمل تكملة الفحص. 

• عضالت 	 يرخي  ذلك  ألن  ببطء  عميقا  نفس  تاخذ  أن  عليها  اقرتح 

الحوض.

الطبيبة: انت اآلن بخري؟ انت تقومني بعمل رائع 

الطبيبة: اآلن سوف اخرج املنظار من عنق الرحم 

املعلق: 

• تفحص عنق الرحم وجدار املهبل من وجود جروح أو إصابات.	

• الجروح الشائعة )جروح قطعية، ورضات عىل جدار املهبل، ورضات 	

عىل عنق الرحم(.

بطاقة نصية: الفحص املنظاري املهبيل  
إىل  االعتداء  أثناء  غريب  جسم  استخدام  أو  املفرطة  القوة  تؤدي  قد 

متزقات عميقة لجدار املهبل أو عنق الرحم. إن مثل هذه اإلصابات نادرة، 

ولكن ميكن أن تؤدي إىل مضاعفات خطرية، مثل الناسور، وتتطلب ترميامً 

جراحياً.

إذا كان يوجد هناك عالمات عىل النزيف، خمن مصدرها:

يكون  ما  عادة  هو  الرحم  عنق  فوهة  داخل  من  مصدره  نزيف   

بسبب الحيض العادي وغري املرتبط باإلصابة، ولكن ميكن أيضا أن يشري 

إىل إجهاض حمل موجود مسبقا.

مايكون  عادة  الرحم  عنق  خارج  أو  املهبل  جدار  مصدره  نزيف   

بسبب اإلصابة. 

 تصحيح:

إن الطريقة التي تم فيها إدخال املنظار يف الرسوم املتحركة 

املنظار قليالً  املناسب )ثم تدوير  ليست صحيحة. اإلجراء 

البداية ثم اعادته إىل وضع املستوي حاملا  عند ادخاله يف 

يصبح يف املهبل(.

لخص:

راجع مؤرشات وموانع إجراء الفحص املنظاري.

 النرشة التدريبية: تحضري املهبل الرطب )ص 134(

العرض  أداة  بتغطية  قم  الحساسة  الصور  لتجبب   

تقنية  لك  »ستسمح  املعلق،  يقول  عندما  )الربوجكتور( 

التحقق  اللطيف بإظهار أفضل لفتحة الرشج عند  الفصل 

من وقوع إصابات«.
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بطاقة نصية: احتباس مواد غريبة  
قد تشري اإلفرازات كريهة الرائحة يف املهبل أو عنق الرحم إىل وجود جسم 

غريب.

بلطف  استخراجه  حاول  غريب،  جسم  وجود  يف  تشك  كنت  إذا   

وافحص جدران املهبل بعناية من أجل اإلصابات.

يف  بعمق  مغروساً  يبدو  كان  إذا  الغريب  الجسم  بإزالة  تقم  ال   

األنسجة. قم بإحالة هؤالء املرىض إىل مستوى اعىل من الرعاية.

 فيديو : الفحص الرشجي  

املعلق: إن الفحص الخارجي لفتحة الرشج يجب ان يكون ضمن الخطوات 

الرئيسية يف للفحص الرسيري.

قد تكون هناك حاجة إلجراء تنظري رشجي إذا كان هناك نزيفا شديد من 

املستقيم أو نزيفاً ال يتوقف بعد بضع ساعات. يف هذه الحاالت قد تحتاج 

املريضة إلحالتها إىل منشأة أخرى

الطبيبة: أريد منك ان توضحي يل اذا املعتدين قاموا بادخال  أي عضو أو 

جسم غريب يف فتحة الرشج؟

الناجية: لست متأكدة

املعلق: يجب التنبيه إىل أن املرىض ال مييزون باألغلب حدوث ايالج رشجي 

وال ميكنهم معرفة وجود إصابة يف املنطقة. 

• لرؤية افضل لفتحة الرشج استخدم اليدين بلطف.	

• تتضمن إصابات الرشج الكشط والجروح القطعية والكدمات. 	

• ال تتطلب هذه اإلصابات أي تدخل عالجي أو جراحي ماعدا التعقيم 	

واملحافظة عليها نظيفة

• وخارطة 	 املعتمدة  النامذج  باستخدام  اإلصابات  هذه  توثيق  يجب 

الجسم التوضيحية.

بطاقة نصية: إصابة املستقيم
• معظم إصابات املستقيم تشفى بدون عالج.	

• )اكرث من مجرد دماء عىل 	 املستقيم  الشديد من  النزيف  قد يشري 

املالبس الداخلية أو عند املسح( أو عدم إمكانية السيطرة عىل البول 

أو الرباز إىل إصابات اكرث شدة.

• أو 	 للقضيب  اخرتاق عنيف  الداخلية عن  اإلصابات  تنجم  أن  ميكن 

االخرتاق من قبل جسم غريب.

• مثل 	 خطرية،  مضاعفات  إىل  اإلصابات  هذه  مثل  تؤدى  أن  ميكن 

طبية  منشأة  إىل  اإلحالة  وتتطلب  البطن،  داخل  أوالتهاب  الناسور 

حيث ميكن إجراء اإلصالح الجراحي. 

ارشح:

داخل  برؤية  تسمح  التي  األداة  هو  الرشجي  املنظار 

إذا  العيادات.  معظم  لدي  يتوفر  أت  نتوقع  ال  املستقيم. 

كان هناك نزيف حاد أو مطول، يجب إحالة املريضة إىل 

مستوي أعيل من الرعاية.

ارشح:

يبني هذا القسم سيناريو آخر حيث تظهر الناجية بعد عدة 

لكن  هنا  املوافقة  عملية  تكرار  يتم  ال  االعتداء.  من  أيام 

يتوجب علينا افرتاض أن املريضة قد وافقت عىل الفحص 

وقد تم بالفعل تقديم مسكنات األمل لها.
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فيديو : الفحص الرسيرى بعد أكرث من 72 ساعة عىل االعتداء

الناجية   التأخري يف طلب الخدمة )الصحية أوالقضائية أوالنفس اجتامعية( من محددات تقديم الخدمة، مبعنى أن  ]منال تهتموىن[ » يعترب 

تطلب من مقدم الخدمة املتمرس واملتمكن لتقدميها، بعد مرور فرتة أطول من الفرتة الالزمة لتقديم الخدمة. مثال يف الخدمات الطبية هنالك 

فرتة زمنية من 3-5 أيام لتقديم بعض االجراءات الطبية والوقائية األساسية للتقليل من نسبة حدوث املرض أو الوفيات يف املستقبل. وبالتاىل 

فان عدم معرفة الناجية ومجتمعها وحتى مقدمي الخدمات اآلخرين بهذه الفرتة املحددة، مينع تقديم الخدمة بطريقة مناسبة، مثالً الوقاية 

من الحمل واألمراض املنقولة عن طريق الجنس مثل االيدز وغريه. فلدينا فرتة زمنية  البد أن نتعامل معها وهذا جزء من رسالة توعوية نحاول 

أن نقدمها ملقدمي الخدمات الصحية واملجتمع والناجيات أنفسهن.«

املعلق: إذا حرضت الناجية إىل العيادة بعد أكرث من 72 ساعة من تعرضها لالعتداء، فإن مدى وتفاصيل الفحص الرسيري يتم تحديدها بناء 

عىل تاريخ اإلصابة والشكوى.

الطبيية: عندما تهدأين، تستطيعني أن تحيك يل عام تعرضت له. 

الناجية: قبل اسبوع اعتدى عىل مجموعة من االشخاص.

كإجراء روتيني واحرتازي يجب اجراء الفحص العام الدقيق لجميع املراجعات اللواىت يحرضن إىل العيادة خالل أسبوع من التعرض  املعلق: 

لإلصابة أو اللوايت يشكني من أمل أو جروح أو بناء عىل رغبتهن بالفحص.

الطبيية: هل تعانني من أمل شديد؟

املعلق: يجب االنتباه إىل إن بعض املراجعات قد يجدن صعوبة يف التحدث عن األمل أو املشاكل التناسلية أو النزيف.

الناجية: أعاين من نزول دم وبول بكميات كبرية لدرجة إنني ابلل نفيس. أنا خائفة أن يكون لدي مشكلة خطرية

الطبيية: برصاحة، نزول الدم والبول يتطلب رعاية وفحص طبي. ولذلك يجب أن تخضعي للفحص الطبى 

الناجية: أريد أن اطمنئ أنني بخري

 املعلق: 

• خذ الوقت الكايف لتفهم مخاوفها ومناقشة أهمية الفحص معها، واعطائها الخيار لتكملة الفحص أو ايقافه	

• قم بإجراء فحص تناسيل و رشجي وباملنظار املهبيل إذا ذكرت الناجية أنها تعاين من:	

• أمل يف املنطقة التناسلية أو الرشج.	

• نزيف أو افراز ذو رائحة كريهة	

• مشاكل يف التبول أو التغوط أو فقدان السيطرة عليهام.	

• التخوف من إصابات باملنطقة التناسلية أو الرشجية للسيدة الناجية.	

• هذه الشكاوى من املمكن أن تدل عىل مضاعفات تناسلية أو رشجية حادة مثل الناسور أو جروح يف الرشج أو املستقيم. وىف هذه الحاله 	

يجب تحويلها لتلقي العالج يف مكان متخصص.

فيديو: تقييم الناسور

املعلق: إذا كانت املريضة تعاين من ترسب البول أو الرباز بدون إرادة أو تشكو من افرازات مهبلية ذات رائحة كريهة. اقرتح عليها بإجراء فحص 

دقيق لتقييم إذا كانت تعاىن من ناسور

إذا كانت تشك بوجود ناسور أو جرح حاد من املمكن أن يؤدى إىل ناسور، حول املريضة إىل أقرب منشأة طبية ميكن اجراء جراحة تصليحية.
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املعلق: هناك اصابات رشجية أو تناسلية شديدة ممكن حدوثها تعتمد 

عىل طبيعة االعتداء. وهي من املمكن أن تكون:

• جروح يف الرشح، ناسور، أو تشويه باالعضاء التناسلية	

• هذه الجروح من املمكن أن يتم اصالحها بواسطة الطبيب الجراح.	

• ايه ناجية تشكو من تربز أو تبول الإرادي، يجب أن تحول اىل طبيب 	

جراح. 

• وهذه اإلصابات من املمكن أن تكون مضاعفات عىل صحة الناجية 	

وعىل نفسيتها )صحتها العقلية(.

توقف وناقش

 5 دقايق

بطاقة نصية: التوثيق
وظيفتك.  ليس  هو  ال  أم  االغتصاب  حدث  إذا  ما  دحض  أو  إثبات  إن 

هى  مسؤوليتك  املحكمة.  يف  إثباتها  يتم  قانونية  داللة  هو  االغتصاب 

توثيق النتائج الطبية واملالحظات الخاصة بك بطريقة شاملة وموضوعية.

• يؤدي التوثيق إىل مزيد من الرعاية الطبية ويضمن جودة وتكامل 	

الرعاية .

• ميكن أن يسهم التوثيق يف الوصول إىل العدالة القانونية.	

لالعتداء.  الوحيد  التوثيق  هو  العيادة  سجل  يكون  األحيان  بعض  ىف 

وقد يطلب من قبل املحكمة. وميكن أن يعطي معلومات عن توقيت 

إصابات  ألية  وصفا  تشمل  أن  ينبغى  السبب  لهذا  لالعتداء.  تقريبي 

موجودة من قبل.

 توقف، اضغط عىل توقف مؤقت واذهب إىل

التمرين 4

 30 دقيقة

فيديو: إرشادات التوثيق
بتسجيل  قم  الطبي  الفحص  لتوثيق  املخصص  النموذج  عىل  املعلق: 

العالمات الحيوية )النبض، درجة الحرارة والتنفس وضغط الدم( باإلضافة 

إىل الوضع العام والصحة العقلية.

• اكمل الفحص بالتطرق إىل أية جروح أو إصابات	

• االستنتاجات 	 أو  السبب  إىل  التطرق  دون  بدقة  اإلصابات  راقب 

الشخصية عن االصابة. 

• اإلصابة 	 مكان  وثبت  والرشج  التناسلية  للمنطقة  إصابات  أي  دًون 

عىل وجه ساعة تخيلية.

• مثال: اإلصابة يف منتصف الوسط من الناحية السفىل يعنى إصابة 	

عىل الساعة السادسة ومكان جميع اإلصابات يجب ان تسجل عىل 

الرسم التوضيحى للجسم. 

ناقش: 

يف نهاية هذا القسم، خذ بعض الوقت لسؤال املجموعة اذا 

كان لديهم أية أسئلة .

-هل سمعوا مبرض الناسور من قبل؟

-هل يوجد منشأة طبية حيث ميكن احالة السيدات الجراء 

عملية الرتميم ؟

ارشح:

ان السبب األكرث شيوعا ملرض الناسور هو الوالدة املتعرسة. 

مناطق  يف  شيوعا  أكرث  )رَْضِحّي(  الناسورالجرحي  لكن 

النزاعات حيث تكون االعتداءات أكرث عنفا. 

 مخطط املسار الرسيري

ليتم  التالية  االهتامم  نقطة  هو  الصحيح  التوثيق  إن 

مالحظتها عىل املسار الرسيري. ضع املربع املقابل.

 النرشة التدريبية: توثيق الفحص

لتجنب الصور الحساسة ال تظهر عارض الصور عند الثانية 

األسباب  حزر  دون  »من  املعلق،  يقول  عندما   52:00

باظهار  قم  ثم  شخصية.«  استنتاجات  أية  اىل  والتوصل 

عارض الصور عند الثانية 05:00 عندما يقول املعلق » تذكر 

أن تحافظ عىل أمان وخصوصية الناجية.«

التمرين 4: التوثيق

املرضية  السرية  معظم  يكرر  الذي  التايل  الفيديو  اعرض 

للناجية وفحصها الرسيري. دع املشاركني ميلؤون النموذج. 

راجع التوثيق الصحيح.

)انظر الصفحة 137 للحصول عىل توجيهات كاملة ومنوذج 

العينة ثم تعبئته(.
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• ذكر أن تحافظ عىل أمان وخصوصية الناجية.	

• وثق فقط املعلومات التي تساعد يف تقديم الخدمة.	

• كاالسم 	 الناجية  أمن  تهدد  أن  املمكن  من  معلومات  أي  توثق  ال 

والعنوان، بدل ذلك من املمكن ان تسجل رقم أو رمز زود به مدير 

املركز فقط.

• سلم كل هذه املعلومات ملدير املركز ليحفظها يف مكان آمن.	

فيديو: توثيق السرية املرضية للناجية
املعلق: إن التاريخ املريض لالعتداء هو أول دليل يجمع.

التوثيق يتضمن:
• وصف مفصل عن القوة املستخدمة أثناء االعتداء.	

• معلومات عن االعتداء الجنيس الذي حدث.	

• إن املعلومات املجمعة أثناء أخذ السرية املرضية تدلنا عىل الفحص 	

الجسدي. وكذلك فإن وصف كيفية االعتداء الجنيس يدلنا من أين 

نجمع األدلة الجنائية

• أين 	 من  يدلنا  االعتداء  أثناء  القذف  كان  أين  الناجية  سؤال  مثال: 

أو حامم،  الناجية هل أخذت دوش  العينات. وكذلك سؤال  نجمع 

أو تبولت أو تربزت وإذا أكلت أورشبت أونظفت أسنانها بالفرشاة 

بعد االعتداء.

هذه األعامل يجب ان توثق ألنها من املمكن أن ال متكننا من الحصول 

عىل السائل املنوي أو أي دالئل أخرى.

اسرتاحة

نهاية التدريب

القسم 3 د:

جمع األدلة الجنائية  

يف هذا القسم سوف تتعلم كيف:

• تقوم بإجراء فحص رشعي بطريقة متعاطفة وكفؤة وتحرتم خصوصية 	

ورسية املريض

• تحصل عىل عينات جنائية ميكن استخدامها كأدلة	

• مناسب 	 بشكل  جمعتها  التي  األدلة  جميع  وتخزين  بتوثيق  تقوم 

يضمن األخذ بها يف املحكمة 

بطاقة نصية: االرشادات القانونية الوطنية
هذا العرض التقدميي بقدم إرشادات عامة حول املامرسات املعيارية.

تأكد من اتباعك اإلرشادات القانونية املناسبة الوطنية املتبعة. األدلة لتي 

جمعت أو تم تخزينها بطريقة غري صحيحة قد يتم رفضها يف املحكمة 

مام قد يهدد حصول الناجية عىل العدالة القانونية.

التدريبية: السرية املرضية ومنوذج الفحص النرشة

مالحظة: يعتمد هذا القسم عىل عرض الفيديو بشكل كبري 

ويحتوي عددا أقل من بطاقات النص والتعليق من الفيديو 

تم تضمينه هنا لرتجع اليه.
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فيديو: مقدمة يف جمع األدلة الجنائية  

املعلق: إن الهدف من فحص األدلة الجنائية  هو تجميع األدلة املوثقة 

إذا  الجاين  ضد  القانونية  املتابعة  عىل  الناجية  تساعد  أن  ممكن  والتي 

االدلة  جمع  امكانية  المتلك  عيادتك  كانت  إذا  وحتى  ذلك.  اختارت 

حول  للناجية  املريض  للتاريخ  واملفصل  الواضح  التوثيق  أن  إال  الجنائية 

االعتداء و مالحظة أي جروح أثناء الفحص الطبي من املمكن أن يساعد 

الناجية يف طلب املساعدة القانونية.

يف  املحيل  الجزايئ  العدالة  نظام  امكانيات  محدودية  الحاالت،  بعض  يف 

بعض الدول ال يتيح للناجية طلب االجراءات القانونية.

]قيس القسوس[ »االعتداء الجنيس عىل الرجل يقع من رجال آخرين وقد 

لألنثى يف  بالنسبة  بينام  املجردة،  بالعني  نشاهدها  اثار جسدية  يرتك  ال 

معظم الحاالت نشاهد آثار جسدية بالعني املجردة. 

اغتصاب  وقوع  إلثبات  وليس  الحادثة  وقوع  الثبات  هو  العينات  جمع 

املوافقة  نأخذ  حتى  عليه  املعتدى  للشخص  ذكره  من  البد  عادة  وهذا 

الواضحة والرصيحة لجمع هذه العينات. 

فعند جمع هذه العينات وفحصها مخربياً نستطيع أن نربط بني العينات 

التي وجدت عىل الشخص املعتدى عليه من سوائل مختلفة من جسم 

مع  نربطها  أن  نستطيع  الوراثية  البصمة  حتى  أو  لعاب  أومن  املعتدى 

العينات بكل حاالتها هي  النفي، لذلك جمع  املشتىك عليه أو نستطيع 

معتدى  براءة شخص  اثبات  أو  لينال جزاؤه  معتدي  إثبات عىل شخص 

عليه ومتهم بأسباب أخرى.

ففي جمع العينات من الرضوري جدا إفهام الشخص املعتدى عليه ملاذا 

الثبات  املساعدة  يف  وبالتايل  ذلك  عىل  موافقته  أخذ  ثم  بجمعها  نقوم 

العدالة.«

بطاقة نصية: األدلة الجنائية  

العينات الجنائية التي يتم جمعها ميكن استخدامها كأدلة من أجل:
• دعم قصة الناجية	

• تأكيد حصول اتصال جنيس يف وقت قريب	

• اثبات أنه تم استخدام القوة الجسدية	

• تحديد هوية املعتدي	

بطاقة نصية: األدلة الحساسة للوقت    
• يجب أن يتم جمع العينات يف أقرب وقت ممكن 	

• إن كمية األدلة التي ميكن جمعها بعد مرور 72 ساعة من االعتداء 	

تصبح ضئيلة جداً

• أنواع متعددة من العينات يجب إن تؤخذ أثناء إجراء الفحص االويل 	

بعد االعتداء 

 األهداف التعليمية:

سيكون املشارك قادرا عيل:

• وصف أسباب جمع األدلة الجنائية  	

• وصف أنواع األدلة الجنائية   التي ميكن جمعها	

• وصف إجراء التغليف والتوضيب املناسب للعينات	

• توضيح ملاذا يجب أن يتم جمع األدلة الجنائية   فور 	

التي  األمور  هي  وما  االمكان،  قدر  االعتداء  حصول 

تقلل من جودة األدلة بالتحديد

• وصف عملية أخذ موافقة الناجية عىل جمع األدلة 	

أرش

الجنائية    األدلة  لجمع  املحلية  والتوجيهات  االرشادات  إىل 

وتخزينها
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فيديو : جمع األدلة الجنائية   

]املعلق[ إن اخذ األدلة الجنائية   يجب أن يتامىش جنباً إىل جنب مع 

إجراء الفحص الطبي للناجية ويتضمن:

1- توثيق رواية الناجية لالعتداء

2- التعرف والتوثيق لجميع اإلصابات الجسدية 

3- جمع عينات من مالبس وجسم الناجية 

العينات التي تجمع كأدلة تتضمن:

1- مالبس ممزقة أو ملوثة والتي تساعد عىل اثبات ان القوة الجسدية 

استخدمت يف االعتداء 

2- أجسام غريبة مثل العشب وأوراق الشجر والتي من املمكن ان تدل 

عىل مكان االعتداء

3- شعر غريب من املمكن أن يكون للمعتدي 

أن  املمكن  من  والتي  أو مالبسها  الناجية  إفرازات جافة عىل جسم   -4

تحتوي عىل سائل منوي أو حيوانات منوية. 

أن  يجب  والفم  واملهبل  الرشج  من  عينات  فان  اإليالج حدث،  كان  إذا 

املنوي  السائل  أو  املمكن إن تكون ملوثة بدم، لعاب  تؤخذ.  ألنها من 

للمعتدي. 

كذلك يجب أخذ عينات من دم وبول الناجية كمرجع وفحصها للسموم.

إن جمع العينات الجنائية   تطيل وقت اجراء الفحص الطبي والتي من 

املمكن ان تزيد معاناة الناجية النفسية وتزيد من توترها. 

إذا رغبت الناجية بجمع األدلة وكانت العيادة مجهزة لذلك فإنك يجب 

ان تكون عىل علم باإلجراءات والقوانني يف بلدك والتي تتيح لك ذلك. 

بطاقة نصية: التحضري إلجراء الفحص الرشعي
يف  املتبع  والربوتوكول  املحلية  القوانني  عىل  تعرف  األدلة،  جمع  قبل 

عيادتك مبا يف ذلك:

• واإلدالء 	 األدلة  لهم جمع  يحق  الطبي  القطاع  العاملني يف  من  من 

بشهادتهم يف املحكمة )عىل سبيل املثال املمرضات أو األطباء(.

• نوع األدلة التي يؤخذ بها يف املحكمة.	

• اختبارات وتحاليل األدلة الجنائية  التي ميكن القيام بها من خالل 	

النظام الصحي لديكم .

• اإلجراءات املحلية بالنسبة لجمع األدلة وتخزينها ونرشها واالفصاح 	

عنها. 

مالحظة: عينات النامذج ميكن الحصول عليها بنقر الصور 

التوضيحية وروابط النامذج يف قسم دليل املسري يف نهاية 

DVDالـ
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بطاقة نصية: املواد املستخدمة
املستلزمات التي ستحتاجها إلجراء الفحص الرشعي ستكون 

• مسحات معقمة ورف لتجفيفها عليه 	

• أوعية لالحتفاظ بعينات البول والدم.	

• ورق أبيض نظيف، أكياس ورقية ومغلفات ومظاريف وصناديق.	

• مشط غري مستعمل.	

• أعواد خشبية )عىل سبيل املثال أعواد تنظيف األسنان( ألخذ العينات 	

من تحت األظافر. 

• محلول ملحي معقم، ماء معقم، ورشائح زجاجية.	

• ثوب أوغطاء اخر للمريض.	

• مالبس احتياطية الستبدال تلك التي يتم أخذها كعينات.	

• مناذج قانونية للتوثيق وصور توضيحية.	

بطاقة نصية: املوافقة املستنرية
• يجب أن تحصل عىل ترصيح باملوافقة قبل جمع أي أدلة 	

• وضح كل خطوة وقم برشحها.	

• ناقش كيف سيتم جمع األدلة وتخزينها واستخدامها ومشاركتها مع 	

اخرين.

• أكد عىل أن جمع األدلة ال ميكن اجراؤه إال أثناء أول فحص للمريضة 	

ولكن ميكنها الحقا أن تختار امكانية استخدامها أو اتالفها.

• احرتم قرار املريضة يف حال قرارها بعدم املوافقة عىل جمع األدلة.	

بطاقة نصية: األدلة الجنائية  واالدعاء القانوين
تنويه: يجب أن تراعي خصوصية كل دولة من حيث االجراءات القانونية 

والزامية التبليغ. 

حتى وإن كانت الناجية يف البداية غري متأكدة من رغبتها يف إبالغ الرشطة 

اإلدعاء ضد  أو يف االدعاء القانوين واملالحقة القضائية، فرمبا تقرر الحقاً 

من اعتدى عليها. ويف الواقع، فإن رؤية العدالة تتحقق ميكن أن يساعد 

تكون  أن  ميكن  نفسها  القانونية  العملية  أن  رغم  النفيس،  شفائها  عىل 

طويلة جداً وصعبة.

إن جمع األدلة الجنائية يسهل كثرياً امليض يف املالحقة القانونية فيام بعد. 

بعد جمع العينات، فإن األدلة يجب أن تحفظ يف مكان آمن. وبعد زمن 

محدد يجب أن يتم اتالفها إذا مل يتم استخدامها. وميكن تسليمها للرشطة 

فقط يف حالة قيام الناجية بتوقيع إذن ترصيح باملعلومات. 

اكد:

ليس عليها أن تتخذ قرارا حول االدعاء أو عدم االدعاء عىل 

املعتدي فورا. 

عند جمع األدلة عند أول معاينة فإنها بذلك تبقي خياراتها 

مفتوحة. 

ميكن اتالف األدلة الحقا ان رغبت هي بذلك.
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بطاقة نصية: تثقيف الناجية 

فيام ييل بعض األمور الهامة التي يجب مناقشتها مع الناجية قبل البدء 

بجمع األدلة الجنائية:

امليزات:
• األدلة التي تم تجميعها ممكن أن تساعدها عىل التامس اتخاذ إجراء 	

قانوين.  

• الميكن جمع األدلة إال أثناء أول فحص طبي 	

•  عملية جمع األدلة  بسيطة وتتم أثناء الفحص 	

• ليس رشطا أن يتم استخدام األدلة التي تم جمعها	

السلبيات: 
• جمع األدلة رمبا يطيل املدة الالزمة الجراء الفحص.	

• اىل 	 قضيتها  تأخذ  أن  الناجية ستستطيع  أن  من  ليس هناك ضامن 

املحكمة 

• يف حال استطاعت أخذ قضيتها اىل املحكمة، ليس هناك ضامن أن 	

املعتدي سوف تتم ادانته. 

فيديو : توثيق رواية الناجية

]املعلق[: حتى وإن مل تتوفر يف عيادتك االمكانيات الالزمة لجمع األدلة 

الجنائية ، فإن توثيق رواية الناجية حول االعتداء بصورة واضحة ومفصلة 

وأية إصابات متت مالحظتها خالل الفحص الرسيري، سيكون له دور يف 

مساعدة الناجية  يف الحصول عىل املساعدة القانونية.

لخدمتك.  هنا  أنا  )سمر(  الدكتورة  أنا  التخايف،  )حنني(  مرحبا  الطبيبة: 

وتأكدي أنك عملت اليشء الصحيح  بإنك حرضت اىل العيادة اليوم.

]املعلق[: إن تجميع األدلة الجنائية  يحدث أساسا خالل الفحص األويل 

للمريضة.

الطبيبة: إذا قررت أن تقدمي شكوى قضائية، نحن هنا يف العيادة نقوم 

بعملية جمع األدلة.

]املعلق[: إن رواية الناجية لالعتداء هي الجزء األول من األدلة التي ميكن 

جمعها. 

الطبيبة: أنا هنا السمع منك كل يشء.

أثناء  املستخدمة  القوة  مفصالً عن  يتضمن وصفاً  التوثيق  إن  ]املعلق[: 

االعتداء وتفاصيل االعتداء الجنيس الذي حدث.

الطبيبة: كل ماتقولينه سيعامل بخصوصية ورسية، اخربيني يا )حنني( ما 

الذي حدث معك اليوم؟

اىت شخص وامسكني ورضبني  الناجية: كنت ماشية باتجاه بيت جدي، 

الجنس  عىل  وأجربين  يخنقني  وحاول  األرض،  عىل  ودفعني  ثديي  عىل 

الفموي، وبعدين قام بتمزيق مالبيس واغتصبني. 

ترشدنا  الرواية  توثيق  أثناء  تجميعها  يتم  التي  املعلومات  إن  ]املعلق[: 

استخدام  سيؤكد  وتوثيقها  إصابات  وجود  إن  الرسيري.  الفحص  الجراء 

القوة. 

ارشح:

يف هذا الفيديو نفرتض أنه قد تم إعالمهم مسبقا بالعملية 

الطبيب  نرى  لهذا ال  أعطت موافقتها  قد  وأنها  وبخيارتها 

يفعل ذلك.
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الطبيبة: ماذا تقصدين انه »اغتصبك«؟

الناجية: قذف عيل

]املعلق[: إن وصف املريضة لتفاصيل االعتداء الجنيس ستدلك إىل أين تبحث عن األدلة الجنائية  . 

مثال: سؤال الناجية أين كان القذف أثناء االعتداء. يدلنا من أين نجمع العينات. وكذلك سؤال الناجية هل أخذت دوش أوحامم، أوتبولت 

أوتربزت أو اكلت أو رشبت أونظفت أسنانها بالفرشاة بعد االعتداء. 

هذه األعامل يجب أن توثق ألنها من املمكن أن ال متكننا من الحصول عىل السائل املنوي أو أي أدلة أخرى.

الطبيبة: هل قمت بتنظيف أسنانك أو رشبت املاء؟

الناجية: رشبت ماء 

الطبيبة: )حنني( هل تريدين تقديم شكوى للرشطة؟

الناجية: نعم

بطاقة نصية: توثيق رواية الناجية  

يجب أن يشمل التوثيق وصف مفصل لـ:

عنارص القوة التي تم استخدامها:
• نوع العنف الذي تم استخدامه مبا يف ذلك األسلحة.	

• التهديدات بالعنف التي قام بها املعتدي 	

• استخدام القيود	

• عدد الذين قاموا باالعتداء	

وصف األفعال الجنسية:
• التقبيل، العض، أواللعق	

• نوع اإليالج	

• القذف عىل أو يف الجسم	

• استخدام الواقي أثناء االعتداء	

النشاطات التي قامت بها الناجية بعد االعتداء )مثل االستحامم أوالتبول ....الخ(

بطاقة نصية: جمع العينات قبل الفحص الرسيري  
قد تحتوي مالبس الناجية عىل أدلة مثل السائل املنوي، أوعشب أوأوراق شجر.

فيديو: جمع العينات قبل الفحص الرسيري 
الطبيبة: إذا اعطيتنا أي قطعة مالبس تخصك سوف تخدمنا يف التحقيق 

]املعلق[: قبل البدء بالفحص الجسدي، من املمكن أن تجمع املالبس التي كانت ترتديها الناجية أثناء االعتداء. 

من املهم أن تكون بحوزتك مالبس مناسبة لتقدمها للناجية لتلبسها إىل العودة إىل البيت.

الطبيبة: هل من املمكن أن تنزعي مالبسك وحجابك؟ 

الناجية: كال، إنه هدية من جدي، الأريد

]املعلق[: يجب ان تظهر التعاطف واالهتامم للناجية عندما تأخذ مالبسها كدليل ألنها من املمكن أن تكون مهمة بالنسبة لها. إذا مل تستطع 

جمع املالبس، فمن املمكن أن توثق حالتهم بالتفصيل وإذا كانت ممزقة أو ملوثة. 

اطلب من الناجية أن تخلع مالبسها كاملة وتأكد من تزويدها مبالبس مناسبة للتغطية. اطلب من الناجية ان تخلع مالبسها عىل قطعة كبرية 

نظيفة من الورق أو رششف كبري. 

اجمع الرششف أوقطعة الورق الكبرية وفوقها املالبس وأي مواد فوقها عىل بعضها البعض ثم ضعها يف كيس ورق مع تسجيل محتواها بالتفصيل 

عىل ورق خاص.
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فيديو: جمع العينات أثناء الفحص الرسيري 

]التعليق[ أثناء القيام بالفحص الرسيري ابحث عن أي مواد غريبة قد 

توجد عىل برشة املريض أو شعرها، مثل أوراق العشب، اجمع هذه املواد 

كأدلة.

إذا مل يكن املريض قد استحم بعد االعتداء، فقد تجد عينات من اللعاب 

)يف األماكن التي لعقها أوقبلها أو عضها املعتدي( كام قد تجد عينات من 

السائل املنوي عىل الشعر أو البرشة. استخدم مسحات رطبة لجمع أي 

عينة من بقع جافة محتملة ثم قم بتجفيفها واالحتفاظ بها كأدلة.

عيادتك  إىل  املريض  املريض ووصل  فم  داخل  بالقذف  املعتدي  قام  اذا 

استخدم  املريض.  فم  من  العينات  اجمع  االعتداء،  من  ساعة   12 خالل 

املسحات لدعك اللثة يف اتجاه معاكس لألسنان العلوية والسفىل من كال 

جانبي الفم. وميكن فحص هذه العينات الثبات وجود السائل املنوي.

الجزء السفيل الداخيل تحت األظافر رمبا احتوى عىل أدلة مثل جزيئات 

أخرى غريبة من موقع  مواد  أو  الوجه.  أوشعر  املعتدي، دمه  من جلد 

االعتداء. 

أو  الجلد بواسطة كشطها بعود األسنان  العينات من تحت  احصل عىل 

مسحة صغرية أو بقص األظافر عىل ورقة. أدخل عود األسنان يف طيات 

ورقة ملفوفة واضغط عليه بقوة وضعه يف مغلف وقم بتوضيبه مع باقي 

العينات.

تنظيف جراح  قبل  املواد  آثار  أو  اللعاب  مثل  الجنائية   العينات  اجمع 

املريض. قم بتوثيق أي إصابة تجدها من وعىل جسم املريض ووثقها عىل 

رسم توضيحي للجسم بطريقة واضحة ومفصلة.

قبل إجراء فحص الحوض ضع ورقة بيضاء نظيفة تحت مقعد املريضة. 

ارشح للمريضة سبب قيامك بهذا الفحص واسمح لها مبساعدتك إذا كان 

ذلك يشعرها بالراحة أكرث. وبوضعية جانبية حيث تكون ركبتي املريضة 

مثنيتني وساقها مسرتخيني. مشط شعر العانة للمريضة عىل ورقة بيضاء 

العائد  العانة  شعر  خاص  وبشكل  غريبة  مواد  أي  عن  للبحث  نظيفة 

للمعتدي.

تم جمعه وضعها جميعا  الذي  العانة  وشعر  املشط  الورقة عىل  اطوي 

مبارشة يف مغلف ورقي كبري. اكتب املعلومات عىل املغلف.

بطاقة نصية: توثيق اإلصابات 
قم بوصف جميع اإلصابات بشكل واضح ومفصل.

سجل الصفات التالية عىل الصور التوضيحية وبالكلامت:

• نوع اإلصابة، الوضع، القياس والعمق 	

• وصف حواف الجرح واألنسجة املحيطة به. 	

• أية أدلة عىل عمر اإلصابة مثل الندوب عىل األنسجة ولون الكدمات.	

• عن 	 ناتجة  ليست  قدمية  رضوض  أو  ندوب  أي  توثيق  من  تأكد 

االعتداء.

اكد

يجب استخدام مشط شعر جديد يف كل مرة يتم فيها جمع 

العينات لتجنب أي احتاملية للخلط بني العينات
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فيديو: جمع األدلة من األعضاء التناسلية الخارجية والرشج 

الخارجية استخدم أعواد قطنية  التناسلية  أثناء فحص األعضاء  ]املعلق[ 
العينات من الجلد املحيط  ومسحات منفصلة مرطبة مباء معقم لجمع 

بالرشج والعجان والفرج.

  تحذير: يحتوي الجزء التايل عىل بعض اللقطات أو 
الصور الحساسة.

]املعلق[ قم أوالً بأخذ العينات من منطقة الرشج والعجان قبل العينات 
املنطقة  عىل  الفرج  من  االفرازات  اختالط  لتفادي  وذلك  الفرج،  من 

املحيطة بالرشج وحصول ارتباك حول مصدر العينات.

فيديو:جمع األدلة من املهبل واملستقيم 
]املعلق[ عندما يتم جمع األدلة الجنائية  من امرأة بالغة فإن الفحص 

باملنظار يتم استخدامه للحصول عىل عينات من املهبل. 
تذكر أن جميع املرىض ميلكون الحق يف رفض هذا الجزء من الفحص. 

قم برتطيب املنظار مباء دافئ وتجنب استخدام املرطبات التجارية حيث 
يحتوي بعضها عىل مكونات قد تتلف األدلة.

 
 تحذير: يحتوي الجزء التايل عىل بعض اللقطات أو 

الصور الحساسة.

]املعلق[ باستخدام مسحات مدببة الرأس قم بجمع السوائل من املنطقة 
أسفل عنق الرحم )أو من املؤخرة(، ضع نقطة من السوائل التي جمعتها 
عىل رشيحة زجاجية وميكن عند الرضورة اضافة قطرة من محلول ملحي 

عادي .
جفف املسحة يف الهواء أو بواسطة املجفف الهوايئ بدرجة حرارة الغرفة، 
ومن ثم ضع عليها ملصقا يحمل املعلومات ثم أرسلها إىل املخترب من أجل 

AND تحليل الحمض النووي
أن  تذكر  منوي.  أي حيوان  املجهر، الحظ حركة  تحت  الرشيحة  افحص 
فرصة إيجاد حيوان منوي حي ويتحرك يف عينة رطبة مأخوذة من املهبل 
ألن  جداً،   ضئيلة  هي  االدخال  عىل  ساعات  مثاين  من  أكرث  مرور  بعد 

الحيوانات املنوية متوت رسيعاً.
إذا حرضت الناجية إليك بعد مرور 84 ساعة عىل االعتداء، فان الحصول 
باستخدام  مفيدة.  تكون  رمبا  الرحم  عنق  من  املخاط  من  عينة  عىل 

مسحات مدببة الرأس قم بجمع العينات من منطقة عنق الرحم.
جفف املسحة يف الهواء أو بواسطة املجفف الهوايئ بدرجة حرارة الغرفة 
ومن ثم ضع عليها ملصقاً يحمل املعلومات ثم أرسلها إىل املخترب من أجل 

تحليل الحمض النووي.
العينات التي يتم فحصها يف املخترب الجنايئ قد تظهر الحيوانات املنوية 
من وراء عنق الرحم ملدة تصل إىل 5 أيام ومن عنق الرحم ملدة تصل إىل 

21 يوم بعد االعتداء الجنيس.

عىل  الحصول  بعد  فيمكنك  باملنظار  الفحص  إجراء  الناجية  رفضت  إذا 
إذنها استخدام املسحات وإدخالها ملسافة 3 - 4 سنتيميرت داخل املهبل 
للحصول عىل عينات مهبلية، وميكن فعل الشئ ذاته من الخلف للحصول 

عىل عينات من الرشج. 

  لتفادي الصور الحساسة قم بتغطية آلة العرض عندما 
يقول املعلق »استخدم مسحات قطنية مدببة ومرطبة مباء 

معقم«

أزل الغطاء عندما يقول املعلق »خذ مسحات حول فتحة 

الرشج والعجان وقبل الفرج«

  لتفادي الصور الحساسة قم يتغطية الة العرض عندما 
يقول املعلق »تجنب استخدام املرطبات التجارية حيث ان 

بعض املنتجات تحتوي مكونات ميكن أن تتلف األدلة«، قم 

بازالة الغطاء مرة أخرى.

قم بالتغطية عند عندما يقول املعلق ».... من عينة مهبلية 

رطبة مر عليها أكرث من 8 ساعات قليلة جدا ألن الحيوانات 

املنوية متوت برسعة.«

قم بإزالة الغطاء عند عندما يقول املعلق »جفف املسحات 

من املهبل ومن املستقيم بدرجة حرارة الغرفة وضع عليها 

ملصقا يحمل املعلومات ثم ارسلها إىل املخترب لفحصها بحثا 

عن الحمض النووي.«
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يف حال تم تحديد ذلك من خالل السرية املرضية املأخوذة للناجية، قم بأخذ عينات من مستقيم الناجية للحصول عىل عينات ليتم فحصها بحثاً 
عن حيوانات منوية أوحمض نووي.

يحمل  ثم ضع عليها ملصقاً  الغرفة ومن  بدرجة حرارة  الهوايئ  املجفف  بواسطة  املهبل واملستقيم  التي حصلت عليها من  املسحات  جفف 
املعلومات ثم أرسلها إىل املخترب من أجل تحليل الحمض النووي.

بعد أن قمت بإمتام فحص ملريض قم بتوثيق جميع األدلة التي جمعتها يف منوذج الفحص الطبي للناجية.

بطاقة نصية: العينات من املهبل وعنق الرحم

ميكن أن تكون املسحة املهبلية هي كل ما تحتاج إليه وميكن الحصول عليها بدون استخدام املنظار ببساطة بإدخال املسحة بلطف إىل املهبل.

قم بإجراء فحص باملنظار لعنق الرحم إذا:

أبلغت املريضة عن إدخال القضيب يف املهبل 	

وافقت املريضة عىل إجراء الفحص باملنظار 	

كان الوقت بني االعتداء والفحص أكرث من 48 ساعة 	

احتفظ بالعينات املهبلية والعينات من عنق الرحم يف مغلفات مختلفة.

بطاقة نصية: عينة مقياسية من الحمض النووي للناجية

تحتاج للحصول عىل عينة من الحمض النووي للناجية ملقارنتها باألدلة التي قمت بجمعها.

وهذه العينة ميكن الحصول عليها مبسحة من باطن الخد للمريض أو من عينة من الدم. يفضل أخذ املسحة من باطن الخد ما مل يكن هناك 
سبب آخر للحصول عىل عينة من الدم.

قم بإتباع اإلرشادات الخاصة مبكان عملك دامئاً.

بطاقة نصية: اعتبارات خاصة تتعلق باألطفال

مسحات الفرج والرشج الخارجية:

عادة يتم جمعها دون صعوبة تذكر من األطفال بأي عمر كانوا.

عينات املهبل:

ال تستخدم املنظار عىل أي طفل مل يصل إىل سن البلوغ. 	

استخدم مسحة جافة ومعقمة من القطن لجمع العينات املهبلية. 	

العينات املهبلية قد تكون صعبة األخذ من األطفال الصغار ويجب أن تكون آخر العينات التي يتم جمعها. 	

راجع السياسات املحلية التي تتعلق بجمع العينات الجنائية   من األطفال.

بطاقة نصية: اعتبارات خاصة تتعلق بالناجني من الرجال

امسح الجزء الخارجي من القضيب بواسطة مسحات رطبة 	

اجمع العينات الرشجية كام سبق رشحه بالنسبة للناجية األنثى. 	
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فيديو: التحضري، التخزين وكشف األدلة

]املعلق[ لضامن أن تأخذ املحكمة بهذا الدليل، يجب أن يتم الحفاظ عىل سلسلة 
األدلة طوال الوقت. وهذا يعني أنه يجب أن يتم جمع األدلة ووضع ملصقات عليها 

تحمل املعلومات عنها وتخزينها ونقلها بشكل مناسب.

الفوط  أو  واملالبس  كاألغطية  لتحليلها  املخترب  إىل  إرسالها  يتم  التي  األشياء  جميع 
بدرجة حرارة الغرفة وتوضيبها يف أكياس أو  الصحية يجب أن يتم تجفيفها جيداً 

مغلفات ورقية.

ال تستخدم األكياس البالستيكية حيث أنها ال تسمح بالتجفيف املناسب وقد تؤدي 
إىل منو البكترييا والفطريات مام قد يتلف األدلة.

النووي  العينات مثل املسحات واألغطية قد تبقى صالحة لفحص عينات الحمض 
منها لعدة سنني بعد حصول االعتداء، إن تم تجفيفها جيداً.

ميكن االحتفاظ بعينات البول والدم يف الرباد ملدة تصل إىل 5 أيام، ولالحتفاظ بها 
ملدة أطول يجب أن تحفظ يف املجمدة.

قم بوضع ملصقات تحمل املعلومات عىل جميع العينات بشكل واضح ويجب أن ال 
يحمل امللصق أبداً اسم الناجية أو الحروف األوىل من اسمها. وبدالً من ذلك اكتب 
الرمز الرسي الخاص بالناجية ودون التاريخ والوقت ونوع العينة ومن أين تم أخذها 

واسم الشخص الذي قام بجمعها.

ضع العينات يف وعاء يحتويها، وأغلق األكياس أو األوعية برشيط الصق ورقي عىل 
طول الفتحة. 

اكتب الرمز التعريفي للناجية والتاريخ ووقع اسمك عىل الالصق الورقي.

بطاقة نصية: سلسلة األدلة

إن توثيق األدلة يجب أن يحتوي عىل اسم وتوقيع أي شخص كانت هذه األدلة يف 
حيازته يف أي وقت من األوقات. بدءاً من الشخص الذي قام بجمعها إىل الشخص 

الذي يقوم بأخذها إىل قاعدة املحكمة.

فيديو : كشف األدلة والترصيح عنها

امليض  الناجية  قررت  إذا  فقط  يتم  للمعنيني  األدلة  عن  الترصيح  إن  ]املعلق[: 
إىل  تحتاج  للمحكمة  بها  الترصيح  أو  أي معلومات  إن نرش  القانونية.  باإلجراءات 

املوافقة من الناجية.

الطبيب: نحن نحتاج اىل موافقتك ليك نرسل العينات للسلطات والجهات املعنية.

]املعلق[: إن الكشف عن املعلومات إىل أي شخص حتى الرشطة أو املحامي يحتاج 
إىل موافقة خاصة من الناجية.

يجب التنبيه إىل مراعاة اإلجراءات القانونية للتبليغ وإلزاميته للعاملني يف 

القطاع الطبي حسب كل دولة.

اسرتاحة

نهاية التدريب

مالحظة

واإلعالن  باألدلة  الترصيح  منوذج  من  عينة  توجد 
النامذج  روابط  ويف  التوضيحية  الصور  يف  عنها 
.DVDاملوجودة يف قسم دليل املدرب يف نهاية الـ

ناقش:

• هل تعتقد بأن جمع وتخزين األدلة الجنائية   	

ميكن أن يتم بشكل آمن يف هذه العيادة؟

• عىل 	 الحصول  يف  الناجية  ذلك  سيساعد  هل 

دليل مادي حول االعتداء؟

• اىل 	 تحويلها  تم  قضية  بأية  سمعت  هل 

املحكمة؟ ماذا حدث؟ 
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القسم 3 هـ:

العالج والوقاية من األمراض

يف هذا القسم ستتعلم كيفية:

توفري العالج الوقايئ املناسب 	

تثقيف املرىض حول رعايتهم الطبية 	

فيديو : مبادئ العالج

املعلق: بعد أخذ السرية املرضية للمريضة وتقييم اإلصابات الجسدية، سيكون عليك 
البدء بتقديم العالج.

إن الرعاية الطبية للناجيات من االعتداء الجنيس تتضمن:

عالج اإلصابات الجسدية. 	

وصف أدوية وقائية ملنع األمراض. 	

تقديم التوعية والتثقيف للمريضة. 	

تقديم مشورة الصحة النفسية. 	

خدمات التوعية االجتامعية. 	

عىل  وتعتمد  املعتمدة  املحلية  األنظمة  عىل  يعتمد  الدوايئ  العالج  بروتوكول  إن 
توقيت طلب الخدمة من قبل الناجية.

للناجية،  الخدمة  يقدم مقدم  أن  الخدمة وماذا ميكن  تهتموين[ دور مقدم  ]منال 
هو دور يبدأ لحظة التبليغ والكشف عن اإلساءة الجنسية واالغتصاب وميتد لفرتة 

طويلة. 

بشكل آين: 

»أوالً: التأكد من عدم وجود مضاعفات جسدية تتعلق بسالمة وصحة الناجية من 
خالل تعرضها لكسور/ جروح/ إصابات داخلية، كل ذلك من املسؤوليات األساسية 
ملقدم الخدمة الصحية الذي يجب أن يكون مهيأ ومدرب مسبقاً للتعامل معها ومع 
اآلثار املرتتبة عىل اإلساءة الجنسية واالغتصاب ومنع الحمل ومنع األمراض املنقولة 
بالجنس كاإليدز وغريها من املشكالت التي قد تكون بني طارئة إىل طويلة املدى 
النفسية  كالخدمات  لها  الدامئة  األخرى  بالخدمات  الناجية  ربط  بعد ذلك، عملية 
والقضائية واالجتامعية، وهنا تربز معظم املهام املرتبطة بتقديم الخدمات الصحية 
بعملية  للقضاء  أساس  تكون  قد  التي  الجنائية    األدلة  عىل  املحافظة  خالل  من 

متابعة القضايا اإلجرامية ومالحقة الجاين«.

األسلوب  عىل  الخدمات  كل  تعتمد  للناجية،  العيادة  موظفي  عمل  أساس  »ثانياً: 
يتعلق  مبا  القرارات  وأخذ  مصريها  بتقرير  الناجية  حق  لضامن  والشامل  التكاميل 
تكون  أن  يجب  وبالتايل  القضايئ  التبليغ  حتى  الالحقة  واإلجراءات  األدوية  بأخذ 

مبحور تركيزنا هو الناجية بذاتها وقرارها واحرتامنا لخصوصية قرارها.«

الجنائية    األدلة  بتغيري  بدأنا  يعني  الرسيري  الفحص  خدمة  تقديم  مجرد  »ثالثاً: 
بالفحص  البدء  تم  وكونه  ذاته  بحد  رشعي  دليل  هو  الناجية  وجسد  املوجودة، 

الرسيري وأخذ بعض العينات يعني غرينا بهذا الدليل املوجود«.

 أهداف التعلم:

سيكون املشاركون قادرين عىل:

 تعداد عنارص عالج الناجيات. 	

 وصف استخدام وسائل منع الحمل الطارئة. 	

 وصف أي من الناجيات ينبغي أن تقدم لها  	
التعرض.   بعد  الوقايئ  العالج  لوازم  مجموعة 

وماهي الرسائل املوجهة الناجية.

اللوايت  	 الناجيات  مع  التعامل   كيفية   وصف 
جنئ إليك بعد 6 أشهر من االعتداء الجنيس.

الجنيس  	 لالعتداء  العامة  الفعل  ردود   وصف 
وإظهار القدرة عىل التعبري عن التعاطف مع 

ما تشعر به الناجية.

ينبغي  	 وما  املتابعة  خطة  ووصف   تحديد 
معالجته يف كل زيارة متابعة.
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»رابعاً: قبل اتخاذ أي إجراء، سواء فحص رسيري أو تجميع أدلة رشعية، البد من 
عملية  هو  الرسيري  الفحص  ألن  بعمله  سنقوم  عام  للناجية  وشامل  كامل  رشح 
صادمة للناجية وبالتايل يجب أن تكون عىل علم مبا سنقوم به ورشح كامل لكل 
الخطوات قبل املامرسة وقبل أي إجراء وأخذ موافقتها مسبقاً وبناءاً عىل ذلك فإن 
الناجية ستكون مرتاحة بعملية الفحص أخذ العينات ورشيكة لنا وال نعود لعملية 

اإلساءة والصدمة الثانوية لها مرة بعد مرة«.

بطاقة نصية: مبادئ العالج

كلام طلبت من الناجية من االعتداء الجنيس الرعاية الطبية بشكل أرسع، كلام كان 
بإمكانك توفري العالج والرعاية الوقائية. حيث تعتمد الخدمة املقدمة للمريضة عىل 

الوقت الذي مىض بعد االعتداء.

باإلضافة إىل توفري العالج ألية إصابات جسدية، ميكن للرعاية الطبية منع:

الحمل غري املرغوب فيه 	

نقص  	 فريوس  ذلك  يف  مبا  الجنيس،  االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض 
املناعة البرشية، والكالميديا، السيالن والسفلس.

التهاب الكب نوع B والتهاب الكزاز 	

فيديو : خيارات العالج

الطبيبة: باإلضافة لإلصابات الجسدية هناك إمكانية حدوث بعض املخاطر الصحية 
اليل ميكن تأثر عىل صحتك.

]املعلق[: قم بتوعية الناجية حول املخاطر الصحية التي ميكن أن تنشأ عن االعتداء 
وناقش معها كل خيارات العالج املتوفرة لها. 

الناجية: أريد أن أطمنئ بأين لست حامل.

الطبيبة: صحيح ميكن أن يحدث حمل بعد االعتداء الجنيس، لكن يوجد أدوية ملنع 
الحمل الطارئ، مينع حدوث الحمل إذا تم أخذه من قبل املعتدى عليها خالل خمس 

أيام من االعتداء، وهذا الدواء مناسب لوضعك ألنك حرضت يف الوقت املناسب.

بطاقة نصية: عالج اإلصابات غري الطارئة

الرعاية األساسية للجروح

نظف الجرح 	

ضمد الجرح 	

قم بتحديث لقاحات الكزاز 	

وفر تدبري الراحة )عىل سبيل املثال، تجبري الكسور وتثبيت السيطرة عىل األمل( 	

 مخطط املسار الرسيري

التي  للناجيات  األخرى  والعالجات  األدوية  إن 
شوهدت خالل 72 )120( ساعة هي نقطة الرتكيز 
املقابل،  املعني  ضع  الرسيري.  املسار  عىل  التالية 
اللوايت  ألولئك  العالج  رسد  ومربع  »نعم«  وسهم 

ظهرن يف غضون 72 )120( ساعة.
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فيديو: منع الحمل

]املعلق[ الحمل هو واحد من املضاعفات األكرث خطورة لالغتصاب. ويحدث فيام 
يقارب من خمسة يف املائة من حاالت االغتصاب، ورمبا تكون له عواقب مدمرة.

»من اآلثار املهمة لالعتداء الجنيس واالغتصاب خطر الحمل بعد  ]منال تهتموين[ 
اإلساءة والذي ممكن تفاديه من خالل إجراءات منع للحمل إذا تم طلب الخدمة 

خالل فرتة زمنية من 3-5 أيام. 

عليها  يرتتب  وعامة  فردية  صحية  مشكلة  لألسف  هو  فيه  املرغوب  غري  الحمل 
الكثري من املشاكل، من أهمها طلب الناجية أو محاولتها لإلجهاض الغري آمن الذي 
الوفاة  لخطر  نفسها  الناجية  فيها  وتتعرض  آمنة  تقليدية، وسائل غري  بوسائل  يتم 

واملضاعفات مثل النزيف وااللتهاب وغريه. 

إضافة اىل ذلك، لو استمرينا يف الحمل فعندنا مشكالت اجتامعية وأمنية تتعرض 
لسالمة املرأة بحد ذاتها. فاملجتمع محافظ و ال يتقبل وجود حمل خارج مؤسسة 
الزواج وتعترب املرأة وطفلها خارج املنظومة املجتمعية، وبالتايل قد تتعرض ملشاكل 
غري  يكون  أن  ممكن  الوالدة  بعد  الطفل  والذاتية،  الشخصية  والسالمة  األمن  يف 
مقبول ومنبوذ من  مجتمعه، وبالتايل يصبح موجودا داخل مؤسسة مجتمعية ترعاه 

وما يرتتب عليها من مشكالت اجتامعية وثقافية«.

خارج  الجنس  ترفض مامرسة  تقليدية  عربية  كمجتمعات  »نحن  النمس[  ]سلمى 
إطار الزواج من ناحية تقليدية ورشعية، وهذا يؤدي لربط حالة الرشف مبحافظة 
املرأة عىل نفسها. رشعياً سواء الرجل أو املرأة إذا مارسوا الجنس خارج إطار الزواج 
رشعيا كالهام يتحمل نفس التبعات الجنائية  ، لكن لألسف  هناك تقاليد قدمية بالية 
تحمل املرأة لوحدها هذه املسؤولية، وبالتايل حدوث حالة حمل بسبب االغتصاب 
يعني أنها ستتحمل ستواجه تبعات املجتمع الذي سيحملها مسؤولية هذا االغتصاب 
اإلطار  خارج   مولود  الطفل  هذا  ألن  طفلها  منها  سيأخذ  ولألسف  الحمل  وهذا 
الرشعي، وطبعا نحن يف معظم مجتمعاتنا مع التفاوت يف القوانني  ال يتم تسجيل 
األطفال غري الرشعيني اذا مل يتعرف بهم األب أو مل يثبت أبوته من خالل الحمض 

النووي، فهي أيضا تفقد هذا الطفل.«

أن  باسم الرشف بحيث  املغتصبة لجرائم  تتعرض  »ولكن يف كثري من األحيان، قد 
العائلة تعترب أنها حتى لو كانت ضحية إال أن حامية رشف العائلة يتطلب منهم أن 
يتم قتلها حامية للرشف. ولألسف هذا يرتتب عليه أن هنالك دوال )بعضها تغريت 
قوانينها( لكن هناك دول اليزال لديها فقرات يف قانون العقوبات توقف محاكمة 
املغتصب إذا تزوج املغتصبة، ماذا يعني هذا؟  هذا يعني أن املغتصبة إذا حملت 
املغتصب، ويف هذه  تزويجها من  ليتم  األهل  عليها  االحتامالت سيضغط  وبأغلب 
الحالة هو سيخرج ولن يتحمل تبعات جرميته وهي ستخضع لحالة من االغتصاب 
املتكرر اليومي ألنها مل تتزوج بناءاً عىل اختيارها، ونحن بذلك افقدناها حريتها يف 
االختيار، وبالتايل نستطيع أن نتصور ماهي مشاعر هذه األم التي تعيش مع رجل، 
النفسية واالجتامعية  التبعات  أبنائها، وما هي  هو مغتصبها، وكيف ستتعامل مع 
أننا نعرض أرسة  التي ستقع ليس فقط عليها وإمنا عىل أرسة كاملة، أي  والرتبوية 

كاملة ألنها تكون ضحية هذا االغتصاب وبالتايل الحمل الذي نتج عنه.«  

 يعرب املتكلم عن بعض اآلراء الشخصية القوية 
التي قد ال تكون صحيحة يف جميع الظروف. إن 
التي تواجه األطفال غري الرشعيني هي  التحديات 

نتيجة للسياسة االجتامعية وميكن تغيريها.
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]أنيسة الجامل[ »هي عبارة عن حبوب منع حمل طارئة تعطي للسيدات اللوايت 
تعرضن لالغتصاب سواء كانت فتاة غري متزوجة أو كانت متزوجة وتعرضت العتداء 
من شخص آخر غري زوجها، من أجل عدم حدوث حمل غري مرغوب فيه، وأن ال 
طفل  تلد  سوف  الفتاة  فإن  الحمل  حدث  فإذا  األساس  من  للفتاة  حمل  يحدث 
غري مرغوب فيه، غري معروف والده أو جنسيته، فسيكون مشكلة لألم وأهل األم 

والعائلة واملجتمع،  فيجب منع هذا الحمل من أصله.

عليها  االعتداء  حصول  من  أيام   5 خالل  تعطي  طارئة  حمل  منع  حبوب  وتوجد 
املتزوجات  السيدات  أو  للفتيات  الحبوب  هذه  تعطي  أن  ممكن  الجامع.  أو 
من  أيام   5 أسايس خالل  ولكن برشط  سنة(   50 إىل   12 )من سن  مبرحلةاإلنجاب 

حصول االعتداء عليها وليس بعد ذلك.

الطارئة  الحمل  منع  وحبوب  موجودة،  الحبوب  هذه  أن  يعرف  أن  الجميع  عىل 
تتعرض  أن  ممكن  حمل،  الفتاةوحدث  تستخدمها  مل  لو  ألنه  استخدامها،  ممكن 
الفتاة إلجهاض غري مكتمل يسبب حالة نزيف قد تؤدي إىل وفاة، أو جرمية قتل، أو 

ممكن أن تنجب طفل غري مرغوب فيه بالنهاية.«

مع  التعامل  كيفية  عىل  متدربة  الطبية  الكوادر  تكون  أن  والرضوري  املهم  »من 
الجامعات  خالل  من  ألنه  أيضا،  األرسي  العنف  وحاالت  الجنيس  العنف  حاالت 
واملدارس ال يتم التدريب عىل كيفية التعامل مع حاالت العنف الجنيس. وعندما 
نخرج اىل الواقع والعمل يف العيادات واملراكز الطبية واملستشفيات، تستقبل حاالت 
تعرضت لالعتداء الجنيس، لذلك البد لكل الكوادر الطبية سواء ممرضني أو ممرضات 
أو قابالت أو أطباء أوعاميل التنظيف أوالعاملني يف السجالت الطبية، معرفة الحفاظ 
عىل الرسية التامة. لذلك من املهم جداً أن تكون الكوادر الطبية متدربة وتعرف 

كيفية التعامل مع حاالت العنف.« 

]املعلق[: إن خطر الحمل ميكن خفضه بنسبة 80-90% إذا تم إعطاء وسائل منع 
الحمل الطارئة خالل فرتة الخمس أيام األوىل بعد االغتصاب. يجب مناقشة وعرض 
استخدام وسيلة منع الحمل الطارئة لجميع النساء يف سن اإلنجاب اللوايت تعرضن 
لالغتصاب وحرضن للعيادة خالل الخمس أيام األوىل من االعتداء قبل أن تقل فعالية 
الدواء مع الوقت، وبالتايل يجب األخذ بعني االعتبار استخدامها بأقرب وقت ممكن.

بطاقة نصية: وسائل منع الحمل الطارئة

أعطيت يف غضون  ما  إذا  الحمل  مبنع  الطارئة  الحمل  منع  تقوم حبوب  أن  ميكن 
خمسة أيام بعد الجامع.

قدم حبوب منع الحمل الطارئة لجميع املرىض من النساء يف سن اإلنجاب إذا  	
حدث جامع مهبيل.

قم بإعطاء حبوب منع الحمل الطارئة يف أقرب وقت ممكن، حتى 120 ساعة  	
من االعتداء.

تقوم حبوب منع الحمل الطارئة بالحد من مخاطر الحمل بنسبة 80 إىل %90 	

ال توجد موانع استخدام مطلقة لحبوب منع الحمل الطارئة. 	

أكد عىل:

تحل نافذة 120  ساعة )5 أيام( محل التوصية . 1
القدمية ذات 3 أيام.

يحل نظام الجرعة الواحدة ليفونورغيسرتول . 2
أيضاً محل نظام الجرعتني. إذا كنت ستحتاج 

إىل استخدام نظام الجرعتني.

الحمل  منع  وسائل  التدريبية:  النرشة   
الطارئة
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بطاقة نصية: حبوب منع الحمل

أو  	 بوستينور  تسمى  مخصصة  )منتجات  الفم  طريق  عن  الليفونورجيسرتيل 
اوبتينور(

هو الوسيلة األكرث فعالية يف منع الحمل الطارئة- 

لديه أقل عدد من اآلثار الجانبية- 

يعطى عىل شكل جرعة واحدة- 

اآلثار الجانبية: 	

عادة ما تكون طفيفة، يفضل تناولها مع الطعام- 

تتضمن أملا خفيفا يف الثدي، وغثيان وتقيؤ ونزيف مهبيل غري منتظم.- 

إذا تقيأت املريضة خالل ساعة واحدة، كرر الجرعة. 	

بطاقة نصية: بروتوكول حبوب منع الحمل الطارئة

راجع الربوتوكول املحيل لنظام املعالجة. 	

إذا مل يكن يوجد بروتوكول مخصص متاح، فيمكن استخدام العديد من حبوب  	
منع الحمل عن طريق الفم لنفس الغرض.

بطاقة مناقشة: حبوب منع الحمل الطارئة يف محيطك

ناقش تجاربك مع حبوب منع الحمل يف حاالت الطوارئ 	

هل حبوب منع الحمل الطارئة متاحة؟ 	

ما هي املنتجات أو النظام املعتمد محلياً؟ 	

هل هناك موانع لتقديم حبوب منع الحمل الطارئة؟ 	

هل يشعر بعض الناس بعدم االرتياح لتقديم حبوب منع الحمل الطارئة؟ 	

توقف وناقش

 20 دقيقة

بطاقة نصية: اختبار الحمل

ال حاجة الختبار الحمل قبل إعطاء املريضة حبوب منع الحمل الطارئة

إذا كانت عيادتك تقوم بشكل روتيني بإجراء اختبارات الحمل، تذكر ما ييل:

إن نتيجة االختبار اإليجابية يف غضون أسبوع من االغتصاب تشري إىل وجود  	
حمل سابق.

إذا تناولت املرأة الحامل حبوب منع الحمل الطارئة، فهي لن تسبب اإلجهاض  	
ولن ترض بالجنني.

قد يغري اختبار الحمل اإليجايب اختيار املضادات الحيوية أو غريها من األدوية  	
املستخدمة لعالج الناجيات من االعتداء الجنيس.

الصحة  التعلم عن بعد الستجابة  باإلشارة إىل  قم 
يف  الحمل  منع  »وسائل  الرصاعات  يف  اإلنجابية 
بالرصاعات«  املتأثر  للمحيط  الطوارئ  حاالت 

.DVDاملوجود يف قسم املراجع يف نهاية الـ

أكد عىل:

إن حبوب منع الحمل الطارئة موجودة عىل  	
النموذجية  العاملية  الصحة  منظمة  قامئة 

لألدوية األساسية.

تعرف حبوب منع الحمل يف الحاالت الطارئة  	
اآلمنة  الحمل  منع  وسائل  من  كوسيلة 

والفعالة.

ال تسبب اإلجهاض، بدالً من ذلك، فإنها متنع  	
الحمل وال تؤثر عىل الحمل املوجود سابقاً.

ارشح:

هامة  معلومات  الحمل  اختبار  يوفر  أن  ميكن 
الحمل  منع  حبوب  تأخري  ينبغي  ال  ولكن  جداًن 
يف حاالت الطوارئ أو رفضها إذا كان االختبار غري 

متوفر أو إذا الناجية ال تريد.
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بطاقة نصية: الرسائل التعليمية للمريضة

قد تسبب حبوب منع الحمل الطارئة غثياناً خفيفاً أو تقيؤاً أو آالم، أو نزيفاً  	
مهبلياً بسيطاً.

إن حبوب منع الحمل الطارئة ليست دامئاً فعالة يف منع الحمل. 	

ميكن لحبوب منع الحمل الطارئة أن تجعل الحيض يأت يف وقت الحق أو يف  	
وقت سابق مام كان متوقعاً.

إذا مل تأت فرتة الحيض لها يف غضون أسبوع بعد املتوقع، عىل املريضة العودة  	
إىل العيادة إجراء اختبار الحمل.

يف  	 الجنيس  الجامع  من  الحمل  من  تحمي  ال  الطارئة  الحمل  منع  حبوب 
املستقبل.

بطاقة نصية: جهاز منع الحمل الرحمي )اللولب(

يستخدم  أن  أيضاً  وميكن  الرحمي،  الحمل  منع  بجهاز  النحايس،  اللولب  يسمى 
كوسيلة من وسائل منع الحمل الطارئة.

بطاقة نصية: جهاز منع الحمل الرحمي )اللولب(

إن اللولب ال يكون فعاالً إال يف حالة استعامله يف غضون سبعة أيام من الجامع 	

يجب تركيبه من قبل طبيب مدرب. 	

إن اختبار الحمل السلبي رضوري قبل االستخدام. 	

يف  	 الحمل  ملنع  مكانه  يف  يرتك  أو  املقبل  الحيض  فرتة  يف  اللولب  إزالة  ميكن 
املستقبل.

دراسة حالة: منع الحمل

املعلق: امرأة تبلغ من العمل 35 عاماً تأيت إىل العيادة بعد أربعة أيام من االغتصاب 
املهبيل. تبلغ املريضة انه يف البداية كان لديها بعض األمل املهبيل، ولكنه ال تشعر اآلن 

بأي أمل. فحصها البدين طبيعي.

السؤال رقم 1: إن رسائل التوعية لهذه املريضة يجب أن تشمل أي من التايل:

)مبا يف أ.  الجنس  املنقولة عن طريق  األمراض  الحمل ومخاطر  معلومات حول 
ذلك فريوس نقص املناعة البرشية( كنتيجة لالعتداء الجنيس وما ميكن فعله 

لتقليل املخاطر.

تقديم الضامن لها أنها معافاة متاماً.ب. 

الجواب: أ.

أنت ال تعرف إذا كانت معافاة متاماً. إن الحمل أو العدوى الناجمة عن االعتداء لن 
تكون قد أظهرت بعد أي أعراض. فالناجية تحتاج إىل معلومات حول هذه املخاطر 
وكيفية الحد منها. أكد لها بأنه بإمكانك توفري األدوية التي من شأنها أن تقلل من 

املخاطر وإنك سوف تفعل كل ما تستطيع، ولكن ال تقدم وعوداً كاذبة.

ناقش:

محيطك،  يف  يستخدم  ما  عادة  اللولب  كان  إذا 
امرأة  إىل  واحد  إدخال  املرتتبة عىل  اآلثار  ما هي 
فعالة  وسيلة  هو  الجنيس؟  لالعتداء  تواً  تعرضت 
جداً ملنع الحمل، لكنه قد يزيد من خطر العدوى، 
ويجب إزالته إذا مل تكن تريد وسائل منع الحمل 

عىل املدى الطويل.
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السؤال رقم 2: فيام يتعلق مبنع الحمل، ما هو الصحيح؟

 مل يعد ممكناً استخدام حبوب منع الحمل الطارئة لهذه املريضة.أ- 

 ينبغي أن تقدم حبوب منع الحمل الطارئة عىل الفور.ب- 

 إن اختبار الحمل السلبي رضوري قبل تقديم حبوب منع الحمل الطارئةج- 

 إنها ليست مناسبة الستخدام اللولب.د- 

الجواب: ب.

أن  وينبغي  الشهرية.  بدورتها  يتعلق  فيام  االعتداء  وقت  يعتمد خطر حمل عىل 
تقدم وسائل منع الحمل الطارئة عىل الفور لهذه املريضة. وهي مرشحة الستخدام 
حبوب منع الحمل الطارئة والتي ميكن أن تكون فعالة لفرتة تصل إىل خمسة أيام 
)120 ساعة( بعد االعتداء الجنيس، أو اللولب والذي ميكن استخدامه حتى سبعة 

أيام بعد االعتداء.

 فيديو: منع األمراض املنقولة جنسيا الشائعة

الناجيات من  كبرياً عىل  ]املعلق[ إن األمراض املنقولة جنسيا، تشكل خطراً صحياً 
إفرازات مهبلية أو رشجية وأملاً  االعتداء الجنيس. وميكن لهذه األمراض أن تسبب 

وميكن أن تؤدي إىل األمل املزمن، ومضاعفات الحمل، والعقم. 

يكون  فقد  الطبية،  العواقب  إىل  باإلضافة  أعراض  توجد  ال  األحيان  من  كثري  يف 
قد  تركت دون عالج.  إذا  أيضاً، خاصة  اجتامعية  املنقولة جنسيا عواقب  لألمراض 
تواجه الناجية التي تلتقط عدوى منقولة جنسياً قد تواجد العنف املنزيل والطالق 

والهجر. 

الجنس إىل وصمة  املنقولة عن طريق  األمراض  الناجم عن  العقم  أن يؤدي  ميكن 
عار اجتامعية. 

إذا تم تقديم العالج برسعة ورسية، ميكن تقليل هذه العواقب االجتامعية. وتشمل 
األمراض املنقولة عن طريق الجنس الشائعة التهابات السيالن، والكالميديا والزهري. 
ومع ذلك، قد توجد غريها من األمراض الشائعة أيضاً يف مناطق مختلفة من العامل.

الطبيبة: تعترب هذه املضادات الحيوية فعالة يف الوقاية من األمراض املنقولة جنسيا 
مثل الكالميديا والسيالن، وتحتاجني أن تأخدي حبة واحدة منها. 

حتى تقليل من مخاطر اإلصابة مبرض اإليدز يجب أن نبدأن بإعطائك دواء للوقاية 
منه بعد االعتداء عليك،وحاال.هذه نرشة اإلرشادات الستخدام الدواء. 

]املعلق[: ميكن الوقاية من الكثري من هذه االلتهابات عن طريق إعطاء املضادات 
الحيوية املناسبة ويف الوقت املناسب. ويجب أن تعرف ما هي األمراض األكرث شيوعاً 

يف منطقتك والربوتوكول املحيل للوقاية والعالج.

بأمراض  لإلصابة  عرضة  يكون  لالغتصاب  تعرض  شخص  أي  »إن  يونس[  ]سحر 
منقولة جنسيا وأهمها هو فريوس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(. ولحسن الحظ 
إذا جاء املصاب خالل 72 ساعة من املمكن عالجه ووقايته من اإلصابة بهذا املرض، 
فأي شخص تعرض لالغتصاب سواء طفل أو امرأة أو رجل، يجب أن يأخذ العالج 

وبامكانه أن يأخذه. 

من املهم جدا اخبار املريض قبل اعطائه العالج، أن هناك بعض األعراض الجانبية 
املزعجة ، فهناك بعض املرىض الذين يتوقفون عن العالج بسبب هذه األعراض.

أداة  بتغطية  قم  الحساسة  الصور  لتجنب   
»إذا  الراوي،   يقول  عندما  )الربوجكتور(  العرض 
تقليل  ميكن  تامة،  وبرسية  برسعة  العالج  تم 
عن  الشف  ميكن  االجتامعية«.  العواقب  هذه 
أداة العرض )الربوجكتور( مرة أخرى عندما يقول 
يف  فعالة  الحيوية  املضادات  هذه  »إن  الطبيب، 

الوقاية من مرض السيالن والكالميديا«.
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“أهم يشء أن يكون أسلوب املعالج خايل من أي انتقاد للمريض أو املريضة، ويجب 
افهام املريض أو املريضة أن ماحدث ليس خطأهم  وأن ذلك حصل لكثري من الناس 
، ويجب أن ال يشعروا بالذنب أبدا بسبب ماحصل معهم.باالضافة اىل افهامهم أن 
الخدمات متتد حتى بعد أخذ العالج وبعد مغادرتهم العيادة يف حال إصابتهم يف 
لهم  سنقدم  ونحن  العيادة  اىل  العودة  ،يستطيعون  نفسية  مشاكل  بأي  املستقبل 

الدعم النفيس والطبي قدر املستطاع.”

بطاقة نصية: املبادئ التوجيهية ملنع األمراض املنقولة جنسيا

ما  	 إذا  جنسيا،  املنقولة  لألمراض  املناسبة  الحيوية  املضادات  متنع  أن  ميكن 
أعطيت بعد وقت مناسب من االعتداء.

أو• 	 املهبيل• لالغتصاب• تعرضوا• الذين• الناجني• لجميع• وقايئ• عالج• قدم• •	
الرشجي.

يتم ذلك خالل 72 ساعة من  	 أن  )يفضل  أقرب وقت ممكن  العالج يف  قدم 
االعتداء(

بعض املضادات الحيوية قد تكون مفيدة لفرتة تصل إىل أسبوعني بعد حصول  	
االعتداء

تعرف عىل األمراض املنقولة جنسيا الشائعة يف منطقتك 	

بطاقة نصية: استخدام املضادات الحيوية ملنع األمراض املنقولة جنسيا

تتضمن املعالجة عادة استخدام املضادات الحيوية ضد كل من:

عدوى السيالن.-   -

عدوى الكالميديا.-   -

اتبع التوجيهات املعتمدة محلياً للمعالجة 	

بعض املضادات الحيوية ليست آمنة أثناء الحمل، فإذا كانت امرأة ما حامالً  	
فيجب معالجتها وفقاً لإلرشادات املناسبة

بطاقة نصية: رسالة توعية للمريض

املنقولة  	 األمراض  أنواع  جميع  منع  يف  فعالة  الحيوية  املضادات  تكون  ال  قد 
جنسيا

لن تحميك املضادات الحيوية من اإلصابة التي قد تنتج عن التعرض لالعتداء  	
الجنيس يف املستقبل

أعراض األمراض املنقولة جنسيا قد تشمل إفرازات رشجية أو مهبلية أو الشعور  	
باألمل

إذا تطورت األعراض لدى املريضة فعليها العودة إىل العيادة الصحية فوراً 	

فيديو: الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة 

مصابني  العامل  حول  طفل  ومليوين  بالغ  شخص  مليون   73 من  أكرث  إن  ]املعلق[: 
البرشي املسبب ملرض اإليدز. وهناك ثالث ماليني  املناعة املكتسبة  بفريوس نقص 
حالة وفاة سنوية ناتجة عن هذا املرض. إن الناجني من حوادث االعتداء الجنيس 
والذين لديهم إصابات وجروح يف األنسجة ناتجة عن الطبيعة العنيفة لالعتداء الذي 

تعرضوا له، هم األكرث عرضة لإلصابة باإليدز.

الصحة  منظمة  توصيات  التدريبية:  النرشة   
)صفحة  جنسيا  املنتقلة  تاألمراض  حول  العاملية 

)145

 أرش إىل اإلرشادات املحلية للمعالجة، وإذا مل 
يكون هناك إرشادات محلية بهذا الخصوص فأرش 
الـ قرص  نهاية  يف  اإلرشادات  يف  )من(  قسم  إىل 

DVD
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بطاقة نصية: مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة 
 )post exposure prophylaxis/PEP( البرشية

هو دواء ميكن أخذه ملنع اإلصابة باإليدز خالل 72 من التعرض لالعتداء الجنيس.

قم بتوفري الدواء للمرىض الذين يأتون للعيادة خالل 72 ساعة من: 	

اعتداء جنيس مع إيالج يف الرشج أو املستقيم- 

بدم -  لالتصال  املفتوحة  أو جروحهم  أنوفهم  أو  أفواههم  أو  عيونهم  تعرضت 
املريض أو سائله املنوي.

قم بإعطاء الدواء بأقرب وقت ممكن. 	

post exposure prophylaxis/( بطاقة نصية: الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض
PEP( لفريوس اإليدز

املعتدل،  	 أو  الخفيف  الغثيان  تشمل  الدواء  هذا  عن  الناشئة  الجانبية  اآلثار 
اإلرهاق، الضعف والصداع وعدم القدرة عىل النوم

من املهم أن يأخذ املريض الدواء لكامل املدة املوصوفة )28 يوماً(. 	

آمن للنساء الحوامل واألطفال مع تعديل الجرعة 	

يف  	 مناسبان  وكالهام  جيداً  تحملها  ميكن   )3TC(  –  )ZDV( املعالجة  دوايئ 
معظم الدول التي يكون فيها معدل العالج للمرض منخفضاً.

بطاقة نصية: اختبار اإلصابة باإليدز

يجب توفري اختبار اإلصابة باإليدز لجميع الناجني من التعرض لالعتداء الجنيس. 	

اختبار اإلصابة باإليدز ليس رضورياً قبل إعطاء الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض  	
)post exposurce prophylaxis/PEP( لفريوس اإليدز وال يجب تأخري إعطاء 

الدواء من أجل إجراء االختبار

بطاقة نصية: النتيجة اإليجابية الختبار اإليدز

أن  	 تعني  االعتداء  من  أسابيع  بضعة  خالل  اإليدز  لفحص  اإليجابية  النتيجة 
املريض كان مصاباً بالفريوس قبل االعتداء

إذا ظهرت نتيجة إيجابية لفحص اإليدز عند املريض فال يجب إعطاؤه الدواء  	
لفريوس    )post exposurce prophylaxis/PEP( التعرض   بعد  ملا  الوقايئ 

اإليدز فهو ال يساعد الشخص املصاب باملرض.

املريض املصاب باإليدز يجب إحالته إىل مركز مناسب للعناية الصحية أن تقدم  	
له االستشارة املناسبة.

 بروفيالكسيس ملا بعد التعرض 

HIV لفريوس )post exposurce prophylaxis(

ناقش

هل اختبار HIV يف متوفر يف منشأتكم؟ 	

عقار  	 بخصوص  املحلية  اإلرشادات  هي  ما 
بروفيالكسيس ملا بعد التعرض 

)post exposurce prophylaxis(؟ 	

لألطفال  	 مناسبة  جرعات  لديكم  يتوفر  هل 
منه؟

ماذا ستفعل إذا مل يرغب شخص ما بالخضوع  	
لالختبار؟

نتيجة  	 كانت  تحيل شخصاً  أن  أين ميكن  إىل 
اختباره إيجابية؟
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بطاقة نصية: رسالة توعية للمريض

ناقش الفوائد املحتملة من تناول الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض  	

التعامل مع  	 اإليدز وطرق  لفريوس   )post exposurce prophylaxis/PEP(
اآلثار الجانبية له.

أكد عىل أهمية أخذ الدواء لكامل الفرتة املحددة له. 	

إذا عاىن املريض من أعراض ال ميكنه احتاملها نتيجة لتناول الدواء فيجب أن  	
يعود إىل العيادة قبل أن يتوقف عن أخذ الدواء

يستحسن املتابعة ومراجعة العيادة بعد أسبوعني للتعرف عىل مدى احتاملها  	
للدواء

قدم املشورة حول االختبارات الالزمة للمتابعة. 	

التعرض  الوقايئ ملا بعد  الدواء  الحالة:   دراسة 
)post exposurce prophylaxis/PEP( فريوس اإليدز

املعلق: وصلت إىل العيادة مريضة عمرها 41 عاماً بعد يومني من تعرضها لالعتداء 
الجنيس، وكانت مصحوبة بابنها الذي قام بالرتجمة لها. تم االعتداء عليها من قبل 
عدة معتدين من املهبل ومن الرشج أيضاً. وكانت مصابة برضوض وكدمات متوسطة 

يف املهبل والرشج.

1: هل يجب إعطاؤها الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض   السؤال 
)post exposurce prophylaxis/PEP(؟

 ال ألن املخاطر من انتقال اإليدز هذه الحالة منخفضةأ- 

 ال ألن تأثري وفعالية الدواء غري معروفةب- 

البرشي )post ج-  املناعة  التعرض لفريوس نقص  الوقايئ ملا بعد  الدواء   نعم ألن 
exposurce prophylaxis/PEP( يجب إعطاؤه للمريض بأرسع وقت ممكن 

وضعها د-  وتحديد  للمريضة  اختبار  إجراء  يتم  حتى  القرار  اتخاذ  تأجيل   يجب 
بالنسبة لإلصابة باإليدز

الجواب جـ

بسبب طبيعة االعتداء: )اعتداء متعدد وجروح ورضوض عىل الجلد وإيالج يف املهبل 
والرشج( فإن مخاطر إصابة املريضة بالعدوى عالية جداً. 

 post exposurce( إن الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشي
من  وليس  ممكن.  وقت  بأرسع  للمريضة  إعطاؤه  يجب   )prophylaxis/PEP
الرضوري إجراء فحص اإليدز للمريضة قبل إعطائها الدواء. حتى وإن كانت النتيجة 
إعطاء  تأخري  لكن  للمريضة  الدواء  إلعطاء  الحاجة  تستبعد  قد  لالختبار  اإليجابية 
الدواء للمريضة قد يتسبب بشكل كبري يف تقليل فرصة حصول املريضة عىل الفائدة 

املرجوة من الدواء.

 post exposurce( إن الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشي
prophylaxis/PEP( لن يكون مطلوباً إذا كانت الفرتة بعد االعتداء قد تجاوزت 

72 ساعة.

أكد عىل:

 post exposure( بروفيالكسيس ملا بعد التعرض
يؤخذ  للفريوس  مضاد  عقار  هو   )prophylaxis
لفرتة قصرية ورغم أنه قد يتسبب يف بعض األعراض 
الجانبية إال أنه أمن جداً ويجب أن يكون متوفراً 

ألي شخص عاىن من اعتداء جنيس.

جيداً  احتاملهام  ميكن  أيضاً  الوقائيني  الدوائني 
ويف الدول ذاتها نسب املقاومة العالية فإن نظام 
 3TC+AZT( به  التوصية  تتم  أدوية  ثالثة  من 
 Combivir + a protease inhibitor such as

)indinavir

يس  يت   3  + الدينافري  مثل  لالبروتيس  )مثبط 
كومبيفري + أي تد يت( لكن كثرياً من املرىض يجدون 
صعوبة يف تناوله كام أنه أكرث احتاملية للتسبب يف 

أعراض جانبية.
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سؤال 2 تعود املريضة إىل العيادة بعد عدة أيام وهي تشكو من غثيان وتقيؤ 
لالعتداء  تعرضها  بسبب  فعالً  تكون مريضة  أن  الشديد من  بالقلق  وتشعر 

الجنيس. وتؤكد أنها تتناول جميع أدويتها بانتظام. 

ما هي االستجابة املناسبة؟

التعرض أ-  بعد  ملا  الوقايئ  الدواء  أخذ  عن  بالتوقف  املريضة  انصح    أ- 
)post exposure prophylaxis/PEP( فوراً.

 طمنئ املريضة إىل أن الغثيان والتقيؤ من األعراض الجانبية الشائعة لهذا الدواءب- 

الدواء ج-  تناول  إكامل  عىل  وشجعها  والتقيؤ  للغثيان  مضادات  للمريضة   أعط 
للفرتة والجرعة املوصوفة لها.

 كال الجوابني جـ و بد- 

الجواب د

الغثيان والتقيؤ هام من األعراض الجانبية امللحوظة كثرياً عند استخدام الدواء الوقايئ 
املريضة  التعرض )post exposure prophylaxis/PEP(. ويجب تشجيع  ملا بعد 
مبضادات  املريضة  تزويد  الصحية  الرعاية  ملقدمي  وميكن  املعالجة.  إكامل  عىل 

الغثيان والتقيؤ لجعل تناول الدواء أسهل وأكرث احتامالً من قبلها.

B فيديو: الوقاية من اإلصابة بالتهاب الكبد الوبايئ

]التعليق[ أربعامئة مليون شخص يف العامل هم حاملني مزمنني لفريوس التهاب الكبد 
.B الوبايئ

يتسبب هذا املرض يف فشل وظائف الكبد والتليف الكبدي ورسطان الكبد يف 15-
40% من الحاالت، ويؤدي إىل أكرث من مليون حالة وفاة كل سنة. 

ميكن أن ينتقل الفريوس عرب االتصال مع دم شخص مصاب أو إفرازاته. الناجني من 
جرائم االغتصاب هم معرضون بشكل كبري لإلصابة والتقاط العدوى نتيجة للجروح 

وتهتك األنسجة الناتج عن طبيعة االعتداء العنيفة.

فيديو

]املعلق[: ميكن الوقاية من التهاب الكبد الوبايئ B من خالل التطعيم. يجب تقديم 
املطعوم إىل جميع من مل يستخدموه مسبقاً أو مل يكملوا برنامج التطعيم واللذين 
للتطعيم  الكامل  الربنامج  إن  االغتصاب،  من  يوماً   14 خالل  العيادة  إىل  يصلون 

يتضمن 3 حقن عىل مدى 6 أشهر.

إن جرعة واحدة من الطعم غري كافية لتوفري الوقاية الكاملة والبد من إكامل برنامج 
التطعيم كامالً للوقاية التامة. 

قدم النصيحة للمريضة بالقدوم إىل العيادة بعد شهر و6 أشهر من تاريخ الجرعة 
األوىل إلكامل الربنامج.

أرشح

وجود ابنها ليرتجم لها ليس الترصف املثايل ولكنه 
رمبا يكون حالة واقعية متاماً. إذا أثار أحد املشاركني 
أن  املجموعة  واخرب  بهذا  علامً  أحيطه  املوضوع 

املوضوع سيتم مناقشته الحقاً.
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B بطاقة نصية: اإلرشادات العامة التي تخص لقاح التهاب الكبد الوبايئ

جميع الناجني من االغتصاب املهبيل أو الرشجي الذين مل يحصلوا عىل لقاح  	
فريوس الكبد الوبايئ B أو مل يكن تلقيحهم كافياً يجب إعطاؤهم اللقاح.

ليكون اللقاح فعاالً يجب إعطاؤه للمرىض خالل 14 يوماً من التعرض للعدوى. 	

اللقاح آمن وفعال بالنسبة للحوامل واألطفال. 	

العارض الجانبي الوحيد املعروف للقاح هو التحسس الشديد للجرعة األوىل  	
من اللقاح أو ألحد مكونات اللقاح.

بطاقة نصية: تثقيف املريض وخطة املتابعة

رمبا يتعرض املريض لإلحمرار والشعور باألمل يف مكان التلقيح 	

رد الفعل التحسيس الشديد والحاد نادر جداً 	

شجع املريض عىل إكامل جرعات اللقاح مع الجرعة املكررة بعد شهر وأخرى  	
بعد ستة أشهر

بطاقة نصية: الوقاية من اإلصابة بالتيتانوس/الكزاز  

التيتانوس/الكزاز  هو مرض خطري ينتج عن التهاب بكتريي يف الجروح 	

تؤدي اإلصابة بالتيتانوس/الكزاز  إىل الوفاة يف 20% من الحاالت املصابة 	

ميكن الوقاية من اإلصابة باملرض عن طريق التحصني باللقاح 	

بطاقة نصية: الوقاية من اإلصابة بالتيتانوس/الكزاز 

الوقاية الفعالة من اإلصابة والتي تدوم طوال العمر تعتمد عىل الحصول عىل  	
لألطفال  الرضع وجرعتان  لألطفال  ثالث جرعات  اللقاح:  من  خمس جرعات 

الكرب سناً.

يوىص بالحصول عىل جرعتني من اللقاح أثناء الحمل. 	

راجع الربوتوكول املحيل إلعطاء اللقاح 	

بطاقة نصية: إرشادات إعطاء لقاح التيتانوس/الكزاز 

قم بتوفري لقاح التيتانوس\الكزاز للمريضة إذا مل تكن قد حصلت عىل الجرعات  	
الخمس املوىص بها أو مل تكن واثقاً من وضعها بالنسبة لذلك

التلقيح األوىل للتيتانوس\الكزاز  فقم  	 إذا مل تكن املريضة قد أكملت برنامج 
بإعطائها جرعة من اللقاح فوراً وتابع حصولها عىل الجرعة الثانية بعد أربعة 

أسابيع

دراسة حالة: معالجة ناجية حامل

حرضت مريضة عمرها 21 عاماً بعد يومني من تعرضها لالغتصاب املهبيل والرشجي.

عانت املريضة من حركة أمعاء قوية ومؤملة ممتزجة بدم ومل يكن لديها أي إفرازات 
وجاء  الرشج.  حول  عدة  متزقات  جود  إىل  الفحوص  أشارت  اعتيادية.  غري  مهبلية 

اختبار الحمل الخاص بها إيجابياً.

مالحظة

عن  كافية  معلومات  لديهم  ليس  الناس  من  كثري 
جداً  خطري  مرض  لكنه  ب  الوبايئ  الكبد  التهاب 
ما ال  وشائع. أنه يتسبب يف أعراض مزمنة وغالباً 

يتم تشخيصه.

مالحظة:

معظم النساء اللوايت تلقني عناية طبية قبل الوالدة 
اللقاح. وال يحتجن  الوضع قد حصلن عىل  وأثناء 
للحصول عىل اللقاح مرة أخرى ولكن ال يوجد أي 

خطر من حصولهم عىل اللقاح مرة أخرى.
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املنقولة  األمراض  من  للوقاية  العالج  املريضة  هذه  إعطاء  عند   1 السؤال 
جنسيا مبا يف ذلك نقص املناعة البرشي والتهاب الكبد الوبايئ B والتيتانوس\

الكزاز  فأي هذه العبارات صحية:

 ال يوجد أي وقاية آمنة من األمراض السابقة ذكرها خالل الحملأ- 

السابق ب-  األمراض  الوقاية من  توفر  أن  اختيارها بحذر ميكن  يتم  أدوية   هناك 
ذكرها.

 لقاح التيتانوس/الكزاز هو اللقاح الواقي الوحيد اآلمن خالل فرتة الحملج- 

 ال يؤثر الحمل عىل اختيار العالج الوقايئد- 

الجواب ب

املنقولة  األمراض  من  للوقاية  الحمل  خالل  للمريضة  آمنة  معالجة  تقديم  ميكن 
جنسيا مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشي والتيتانوس/الكزاز والتهاب الكبد الوبايئ 
B. املضادات الحيوية املستخدمة للوقاية من األمراض املنقولة عن طريق الجنس 

بحاجة إىل تعديلها لتكون مناسبة خالل الحمل.

يجب أن يكون مقدمي الخدمات الصحية يف العيادة ملمني ومطلعني فيام يخص 
 B بروتوكول املعالجة املحيل، كل من لقاح التهاب الكبد الوبايئ

 post( وهو الصورة األكرث شيوعاً لدواء الوقاية ملا بعد التعرض« ،»Combivir« والـ
exposure prophylaxis( آمنة وميكن تناولها أثناء الحمل.

السؤال 2 أي من اإلرشادات التالية مناسب عند خروج الناجية؟

تتناول أ(  وأن  نظيفة  التناسلية  األعضاء  منطقة  تحافظ عىل  بأن  الناجية   انصح 
مليناً لتسهيل حركة األمعاء لترسيع الشفاء من إصابتها.

 الناجية حامل نتيجة لالعتداء الجنيس وهي بحاجة ألن تخرب زوجها بذلك.ب( 

 يجب أن تتناول الناجية حبوباً ملنع الحمل الطارئة )ECP( ملنع هذا الحمل ج( 
من االكتامل.

الجواب أ

فرمبا  نظيفة  بالجروح  املصابة  التناسلية  األعضاء  منطقة  املحافظة عىل  يتم  مل  إذا 
يحصل التهاب أو عدوى. ال تكون نتيجة فحص الحمل إيجابية إال بعد سبعة أيام 
الجنسية بل ويرجح أن تكون املدة أطول من ذلك. طمئنها  العملية  من مامرسة 
الجنيس.  لالعتداء  نتيجة  يكون  أن  ميكن  ال  للحمل  اإليجايب  الفحص  أن  لها  وأكد 
ولن  فعالً  حاصل  حمل  وجود  حال  يف  فعالة  ليست  الطارئة  الحمل  منع  وسائل 

تتسبب يف الرضر يف حال تم أخذها بدون علم.

توقف ولخص

بطاقة نصية: مبادئ املعالجة يف حال التأخري.

عندما تأيت الناجية إىل العيادة بعد مرور أكرث من 72 ساعة عىل حصول االعتداء، فإن 
الفحص والعالج سيعتمد عىل حالتها وسريتها املرضية. يجب أن أخذ بعني االعتبار 

األمور التالية:

لخص

املساعدة  عىل  للحصول  الناجية  تسعى  عندما 
تتلقى  ألن  أكرب  احتامل  فهناك  ساعة   72 خالل 

الخدمات الكاملة التي تحتاج إليها. 

بعد مرور 72 ساعة يصبح الوقت متأخراً للبدء يف 
 .HIV معالجة وقائية من

أما حبوب منع الحمل يف الظروف الطارئة فيمكن 
االعتداء  حصول  من  ساعة   120 خالل  أخذها 

الجنيس )اللولب خالل 7 أيام(. 

بروفيالكسيس\Prophylaxis ملنع األمراض املنقولة 
أن تم أخذه  أكرث  عن طريق بجنسيا يكون فعاالً 
خالل 72 ساعة، وميكن إعطائه لغاية أسبوعني بعد 

االعتداء.
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معالجة الجروح 	

منع حدوث الحمل 	

معالجة أعراض األمراض املنقولة جنسيا 	

تقديم املشورة والفحص الطوعي لإليدز. 	

	 .B تقديم اللقاح ضد التهاب الكبد الوبايئ

تقديم املعلومات واإلحالة للخدمات القانونية، الصحة النفسية والعقلية، وخدمات الدعم االجتامعي. 	

بطاقة نصية: التأخر يف طلب الخدمة

إن بعض الناجني يطلبون الخدمة الصحية بعد ميض أسابيع أو أشهر عىل حدوث االعتداء.

قد تعرف عن االعتداء خالل تقديم الخدمة الصحية لسبب آخر ال يرتبط باالعتداء.

بالرغم من أن اإلصابات الجسدية قد تكون قد شفيت متاماً، إال أن الناجية ما زال بحاجة لتلقي الخدمة املتعاطفة والكفؤة والرسية.

أن تقديم املعلومات الالزمة واإلحالة والدعم النفيس سيساعدون الناجية يف عملية الشفاء بغض النظر عن الفرتة الزمنية بعد حصول االعتداء.

بطاقة نصية: املعالجة املتأخر: اإلصابات الجسدية

يتم تقديم الرعاية بناءاً عىل وجود األعراض والعالمات التالية:

قم مبعالجة الجروح غري امللتئمة أو امللتهبة. 	

قم بتقييم الحاجة إىل أي مطاعيم إضافية. 	

إن الشكوى من السلس البويل أو عدم التحكم بالرباز قد يدل عىل إصابات شديدة يف املستقيم أو الرشج أو ناسور. قم بتحويل املريضة  	

إىل مستوى أعىل من الرعاية واملعالجة املناسبة

بطاقة نصية: مبادئ املعالجة املتأخرة: الحمل غري املرغوب به

يجب فحص جميع الناجيات للتأكد من حدوث حمل 	

يجب معرفة جميع اإلجراءات القانونية املتعلقة بوجود حمل غري رشعي نتيجة االغتصاب.  	

قم بتحويلها إىل الخدمات القانونية وخدمات الحامية املتوفرة.

بطاقة نصية: املعالجة املتأخر لألمراض املنتقلة جنسيا

إذا شكت املريضة من أعراض أي من األمراض املنتقلة جنسيا، قم بإتباع الربوتوكول الخاص املتبع محلياً يف املعالجة. 	

	 HIV يجب تقديم املشورة إىل جميع املرىض حول الفحص الطوعي فريوس نقص املناعة البرشي

ميكن إجراء فحص فريوس نقص املناعة البرشي HIV بعد ستة أسابيع من االعتداء ويعاد الفحص بعد ثالثة أشهر وستة أشهر 	

دراسة الحالة:

حرضت سيدة يف الـ 27 سنة من عمرها إىل العيادة بعد 4 أيام من تعرضها لالغتصاب. كان نتيجة الفحص املهبيل طبيعية وفحص الحمل سلبي.

السؤال 1: يجب إعطاء هذه السيدة األدوية الوقائية التالية ما عدا:

 التهاب السيالن والكالميدياأ- 

 فحص فريوس نقص املناعة البرشي HIVب- 

 الحملج- 

 التهاب الكبد الوبايئ بد- 

 طعم التيتانوس/الكزاز ه- 
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ناقش:

ماذا ميكن أن يحدث للناجية اذا حدث حمل 
الخيارات  وماهي  الجنيس؟  االعتداء  نتيجة 

املتاحة أمامها يف منطقتك اذا حدث ذلك؟ 

راجع:

املنتقلة  األمراض  ملعالجة  املحيل  الدليل 
جنسيا. 



الجواب: ب.

يجب إعطاء الدواء الوقايئ ملا بعد التعرض لفريوس HIV خالل الـ 72 ساعة من االعتداء.

موانع الحمل الطارئة تبقى فعالة لغاية فرتة 120 ساعة بعد االعتداء أي 5 أيام.

أدوية السيالن والكالميديا ميكن أيضاً توفريها ضمن هذا اإلطار الزمني. ويف الوضع املثايل فإن الجرعة املعززة من لقاح التيتانوس/الكزاز  يجب 
إعطاؤها خالل 72 ساعة من تعرض البرشة للرضر ولكن ميكن أيضاً توفريها الحقاً.

دراسة حالة: خيارات املعالجة )2(

تعود املريضة لزيادة متابعة خالل ستة أسابيع من حصول االعتداء، مل تأت دورتها الشهرية منذ الحادثة واختبار الحمل الذي أجرى لها يف هذه 
الزيارة كان إيجابياً وعندما أخربتها عن نتيجة اختبار الحمل بدأت يف البكاء وأكدت عدم رغبتها يف االحتفاظ بالطفل. املداخلة األفضل ستكون:

إعطاء وسائل منع الحمل يف الظروف الطارئة لهذه املريضة فوراًأ( 

إعطاؤها معلومات حول الخدمات الداعمة القانونية والصحية والنفسية واالجتامعية وآلية التحويل إليها.ب( 

إجراء فحص ملنطقة الحوض لتحديد حجم املثانة ووضع هذا الحمل ويف أي مرحلة هو.ج( 

الجواب ب

يجب أن يكون مقدمي الرعاية الصحية عىل إطالع ودراية بخدمات االستشارة محلياً، يجب منح الناجية معلومات كافية عن الخيارات املتاحة 
لها حتى تتمكن من اتخاذ قرارها املستنري. 

يف حني أن وسائل منع الحمل الطارئة قد تكون فعالة بنسبة 90 – 80% يف منع حصول الحمل إال أنه ال يوجد لها أي تأثري عندما تكون املرأة 
حامالً فعالً.

فحص الحوض لن يكون له أي تأثري بالنسبة للتعامل مع موضوع الحمل وقد يزيد من توتر املريضة. يف حال اختارت املريضة االحتفاظ بحملها 
فيجب تشجيعها للحصول عىل خدمات رعاية الحوامل مبكراً قدر اإلمكان.

وستستفيد أيضاً من اإلرشاد والدعم العاطفي.

الطبيبة: هل هناك أي شيئ يشعرك بالقلق؟ تقدرين أن تسأليني عن أي استفسار

الناجية: ال استطيع إال أن أفكر بيشء واحد طول الوقت، أنني مل يجب أن أتأخر وأركب لوحدي يف التاكيس،  هذه غلطتي أنا.

الطبيبة: ال تلومي نفسك وهذا ليس ذنبك، أنت لست مجرمة، أنت إنسانة تعرضت لجرمية.

]املعلق[: إن بداية عملية الشفاء تبدأ من العيادة باإلضافة إىل القيام بتحويل الناجية إىل الخدمات النفسية للدعم النفيس، والتعاطف الذي 
تظهره أنت خالل تقديم الخدمة له الدور الكبري يف استعادتها لثقتها وسيطرتها عىل نفسها.

الطبيبة: ماتشعرين به اآلن هي مشاعر ستنسيها مع الوقت، واألمور سوف تكون أحسن. أنت شجاعة كتريا ألنك أتيت للعيادة ورشحت يل 
ماحدث معك.

الناجية: شكراً لك جدا دكتورة، أنت ساعدتيني كتري اليوم.

الطبيبة: بأي وقت احرضي إىل العيادة، حتى لو كنت فقط تريدين التحدث معي، أنت لست لوحدك أنا هون حتى اسمعك واساعدك.
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]فرح قدورة[ »ميكن للناجية من االعتداء الوصول إىل أي مقدم خدمة للحديث حول الحادثة التي تعرضت لها. من املهم جداً أن يكون مقدم 
الخدمة مدرباً بشكل جيد عىل تقديم املساعدة النفسية األولية وملامً باملبادئ التوجيهية. يف أعقاب التواصل األول مع الناجية، من املهم جداً 
أن يعمل مقدم الخدمة عىل التأكيد عىل الثقة، األمن والسالمة، وإذا كانت الناجية مرتاحة أثناء الحديث، يجب التأكيد لها، أن لها الحق الكامل 

يف اختيار املعلومات التي ترغب يف مشاركتها«.

»ال يجب عىل أي من مقدمي الخدمات من غري املتخصصني أن يوجهوا أسئلة توجيهية أو أن يخوضوا يف حوارات عميقة مع الناجيات. ما ميكن 
ملقدمي الخدمات الغري متخصصني القيام به هو تقديم الخدمة، توفري مكان مريح، توفري الدعم وأن يكون قادرا عىل ربط وتحويل معلومات 
معينة لخدمات متخصصة أخرى حال موافقة الناجية، من املهم جداً أن يعمل مزود الخدمة عىل التأكيد للناجية عن حقها يف ماهية املعلومات 
التي ترغب مبشاركتها وحقها يف اتخاذ القرار، ممن املهم جداً أن مقدمي الخدمات الغري متخصصني توفري نهج شمويل والحفاظ عىل توفري 

االحرتام والرسية الخاصة بالحالة«.

]نوال محمد[: »نحن نؤمن بأهمية العالج الطبي ملن تعرض لالعتداء الجنيس، ولكن بالوقت نفسه يجب أن يكون هنالك تكامل بالخدمات، 
بالعالج الطبي يقوم الطبيب بواجبه  فالشخص الذي تعرض لالعتداء الجنيس يحتاج لجميع الخدمات منها الصحية ومنها النفسية ، فأحياناً 
بغض النظر عن الحالة النفسية للناجية أحيانا، فهو يقوم بإجراء الفحوصات وأخذ األدلة بغض النظر عن حالتها النفسية. ولكن نحن كخدمات 
نفسية اجتامعية مختلفة متاماً، فاملنحى العالجي هدفه األول هو الناجية نفسها ومراعاة ظروفها فالباحث االجتامعي أو األخصايئ االجتامعي 
دوره الجلوس مع الناجية ومعرفة حاجاتها والتعرف عىل مشاكلها وما يحصل معها للوصول ملرحلة وضع الخطط العالجية لها وبالتايل تقديم 
خدمات إرشاد نفيس فردي لها أو ضمها ملجموعة من العالج الجامعي عرب طرق وتقنيات خاصة و أساليب محددة نتبعها بالعالج النفيس، 
وبغض النظر، فإن هذه التقنيات تحاول تخفيف اضطرابات ما بعد الصدمة وتقليل األعراض التي تعاين منها، وبالتايل تستطيع الناجية أن تعود 
لحياتها الطبيعية وهذا هو الهدف األول واألخري للعالج النفيس. هنالك اختالف باألسلوب إال أن الهدف واحد وهو خدمة الناجية أو الناجي«.

بطاقة نصية: رسالة هامة للناجية

أثناء تلقي الناجية للرعاية الصحية يف عيادتك فإنها بحاجة ماسة لسامع الرسائل التالية:

ليست هي من يجب أن يتلقى اللوم عىل االعتداء 	

رمبا تخترب سلسلة من التغريات العاطفية املربكة التي تحتاج لوقت حتى تزول. 	

ردة فعلها عادية ومفهومة نظراً ملا تعرضت له 	

املعالجة الطبية املبكرة ستمنع بعض املشاكل الطبية الكبرية التي قد تحدث الحقاً 	

أنها ليست وحدها، فالحديث عن الخربات التي مر بها الناس يف محنتهم يكون عادة مفيداً 	

هناك العديد من الخدمات والربامج التي ميكن أن تساعدها 	

دعها تتعرف عىل مصادر الدعم املتوفرة لها 	

بطاقة نصية: املشورة املتعلقة باستشارات الصحة النفسية والعقلية

قد يعاين الناجني من االعتداءات الجنسية من صدمة عاطفية حادة، ليس هناك طريقة واحدة للتعامل مع هذه الصدمة فكل ناج تكون  	
له ردة فعل مختلفة.

إذا كان ذلك ممكناً فجميع الناجني يجب إحالتهم إىل استشاريني مدربني ميكنهم تقديم تقييم مهني للوضع النفيس ومن ثم تقديم الرعاية  	
الالزمة.
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بطاقة نصية: ردود الفعل الشائعة نتيجة التعرض لالعتداء الجنيس

تشمل ردود الفعل الشائعة نتيجة التعرض لالعتداء الجنيس ما ييل:

الغضب 	

قلق حاد وخوف 	

تداعيات الذاكرة والكوابيس الليلية 	

الشعور بالحرج الخجل 	

الشعور بالذنب أو لوم الذات 	

الشعور بالعجز 	

االكتئاب 	

الخوف االجتامعي واالنعزال 	

كل هذه األشياء هي ردة فعل طبيعية تجاه تجربة مرعبة وعنيفة كهذه. وقد تدوم لسنوات عدة مؤدية إلطالة معاناة الناجية و قد تؤدي أحياناً 
إىل إيذاء النفس وحتى إىل اإلقدام عىل االنتحار. الرعاية الصحية النفسية والعقلية املستمرة قد تكون رضورة قصوى للناجية.

بطاقة نصية: االنتحار والناجني من االعتداءات الجنسية

قد يفكر الناجي من االعتداء الجنيس يف االنتحار. وسؤال الناجية إذا كانت لديها ميول انتحارية قد يكون صعباً جداً ورغم ذلك فإن طرح السؤال 
عليها قد يعطيها الفرصة للحديث والتعبري عن مشاعرها ورمبا ميكنها ذلك من التعامل مع هذه املشاعر

استمع جيداً إىل استجابتها، إن إجابة فورية بـ »ال أعرف« أو »ال« قد تعني حقاً: نعم

وبشكل عام إن أجابت املريضة بال وكانت فعالً تعني ذلك فإنها ستتابع الحديث عن اليشء الذي يجعلها ترغب يف مواصلة الحياة ألجله.

بطاقة نصية: بعض االقرتاحات للسؤال عن امليول االنتحارية:

هل تشعرين شعوراً سيئاً وترغبني باالنتحار؟ 	

هل تفكرين بإيذاء نفسك والتخلص من كل هذا األمل؟ 	

هل تتمنني املوت؟ 	

بطاقة نصية: كيفية التعامل مع املرىض ذوي امليول االنتحارية

إذا أخربتك املريضة بأن لديها ميوالً انتحارية عليك إعطاء الوقت الالزم لها واالستامع لها جيداً. 	

شجعها عن الكالم وإظهار املشاعر. 	

خذ ما تقوله بجدية. 	

حاول أن تقنع املريضة باللجوء إىل مرشد نفيس أو طبيب إذا أحست بالرغبة باملوت. 	

بطاقة نصية: إحالة املرىض ذوي امليول االنتحارية

رمبا ال يبدو لك أن الحديث فعال، لكن يف الحقيقة فأن للحديث مع املرىض تأثري قوي يف التقليل من شعور باالنعزالية والتوتر، وبالتايل يقلل 
من مخاطر لجوءهم الفوري إىل االنتحار.

حمل املريضة عىل الكالم هو اسرتاتيجية قصرية املدى، وعليه فإنه من املهم إحالتها إىل شخص مؤهل ومجهز لتقديم املساعدة التي تحتاج 
املريضة إليها يف نفس الوقت الذي تستمر أنت فيه بتقديم الدعم لها
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بطاقة مناقشة: ناقش ردات الفعل العاطفية الحادة

ما هو التوجه السائد يف مجتمعك بالنسبة لالنتحار؟ 	

مالذي يجعل الحديث عن االنتحار صعباً؟ 	

كيف يجب التعامل مع املرىض ذوي امليول االنتحارية يف عيادتك؟ 	

ناقش خربتك يف التعامل مع املرىض غري املستقرين عاطفياً الذين لديهم ميول  	
لالنتحار.

توقف وناقش

5 دقائق

مترين اختياري 5

بطاقة نصية: املعالجة املتأخرة، اإلحالة إىل الخدمات النفسية

مهام كان الوقت الذي يصل فيه الناجي إىل العيادة فإنه قد اخترب صدمة عاطفية 
حادة

النفسية  	 للخدمات  إحالتهم  يتم  أن  يجب  املرىض  فإن جميع  ممكناً  كان  إذا 
للحصول عىل الخدمات واملشورة.

وكمقدم للخدمات الصحية ال يتوقع منك تقديم الرعاية واإلرشاد النفيس لكن  	
أنت بحاجة لتفهم احتياجات الناجي والقيام باإلحالة املناسبة له.

دراسة حالة: الدعم النفيس واإلحالة

حرضت فتاة يف الخامسة عرشة من عمرها إىل العيادة بعد ثالث أسابيع من تعرضها 
لالعتداء الجنيس املهبيل من قبل عمها الذي يعيش مع العائلة. كانت املريضة تثق 
االعتداء ألي  عن  شيئا  تذكر  ال  وأن  تكون شجاعة  أن  أخربتها  التي  بوالدتها  فقط 
شخص. مل يكن لديها أي إفرازات مهبلية أو نزيف وفحصها الطبي الجسدي كان 

طبيعياً

السؤال 1 ما هو اإلجراء التايل الذي يجب إتباعه؟

 إجراء فحص ملنطقة الحوضأ( 

 إعطاؤها مضادات حيوية واقية من األمراض املنقولة عن طريق الجنس مبا يف ب( 
.HIV ذلك الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشي

لديها ج(  املريضة  أن  التأكد  مع  النفيس  والدعم  االستشارة  خدمات  إىل   إحالتها 
مكان آمن لتقصده.

الجواب جـ

تقديم  من  مهم  جزء  هو  االجتامعي  والدعم  النفيس  اإلرشاد  إىل  املريضة  إحالة 
الرعاية للناجيات من االعتداء الجنيس. وحيث أنها مل تحصل عىل الدعم يف منزلها، 
فإن هذه املريضة ستستفيد بشدة من اإلحالة إىل مركز اجتامعي محيل ميكنه أن 
يوفر لها الدعم العاطفي مراعياً للرسية والخصوصية. تشري وضعية املريضة يف املنزل 

إىل أنها ال تزال معرضة لخطر االعتداء.

ناقش

بالنسبة  	 مجتمعك  يف  السائد  التوجه  هو  ما 
لالنتحار؟

مالذي يجعل الحديث عن االنتحار صعباً؟ 	

التمرين 5 )اختياري(

يتكرر  املوضوع  هذا  أن  املجموعة  شعرت  إذا 
بلعب  للتمرن  الكايف  الوقت  امنحهم  باستمرار، 
إليها  توصلت  التي  املقرتحات  مستخدمني  األدوار 

املجموعة.

والناجني  االنتحار  السابقة:  النص  بطاقة  إىل  انظر 
الوقت  حول  واالقرتاحات  الجنيس  االعتداء  من 
إىل  انظر  االنتحار  عن  فيه  تسأل  أن  يجب  الذي 

الصفحة 9 للحصول عىل التوجيهات الكاملة.

راجع: 

مجموعة من األدوات النفسية - االجتامعية

االغراض  متعددة  التدريبية  لألداة  مرافق  مصدر 
للناجيات من االعتداء الجنيس.  للرعاية الرسيرية 
- املوضوع )3(: مهارات التواصل األساسية.  بهدف 
االستامع  حول  اضافية  معلومات  عىل  الحصول 

ومواساة الناجني.
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إنه من مسؤوليتك معرفة أن كان لديها مكان أمن لتذهب إليه. إذا مل يكن لديها 
مكان أمن فساعدها إليجاده. فحص الحوض ليس مطلوباً حيث أن املريضة ال تعاين 
من نزيف مهبيل أو أمل أو إفرازات. األدوية ضد األمراض املنقولة عن طريق الجنس 

مبا فيها HIV ليست مطلوبة بعد مرور هذه املدة عىل التعرض لالعتداء.

بطاقة نصية: إنهاء الخدمة وتخريج املريضة

يف نهاية زيارة املريضة تأكد أنه لديها مكان أمن لتذهب إليه وأيك عىل ما ييل:

كيفية الرعاية بجروحها وإصابتها 	

كيف تتناول أدويتها 	

كيف تصل إىل خدمات اإلحالة املناسبة 	

متى تعود للمتابعة 	

ميكنها العودة يف أي وقت إذا كان لديها مشاكل أو أسئلة أو رغبت يف الحديث  	
مع شخص ما.

بطاقة نصية: األمور القانونية، التقارير الطبية

من  	 دامئاً  )تأكد  أويل  تقرير طبي  إعداد  الرعاية  مقدم  الدول عىل  معظم  يف 
األنظمة املتبعة يف بلدك(

التقرير الطبي هو وثيقة تستخدم كعنرص إثبات 	

قد يكون الدليل الوحيد املتاح يف قاعة املحكمة 	

متلك الناجية  وحدها الحق يف تقرير كيفية استخدام هذا التقرير 	

عليك أن تكون ملامً بالقوانني املحلية والربوتوكول املطبق يف بلدك 	

توقف وناقش

5 دقائق

بطاقة نصية: متابعة الرعاية الصحية

خدمات  	 من  سيستفيدون  الجنيس  االعتداء  من  عانوا  الذين  املرىض  جميع 
املتابعة الصحية والنفسية

يجب تشجيع املرىض للعودة إىل العيادة بعد أسبوعني، ستة أسابيع وإثنى عرش  	
أسبوعاً من وقوع االعتداء.

بطاقة نصية: أثناء زيارة املتابعة

قيم وضع املريضة من حيث الحمل. 	

إذا كانت لدى املريضة أعراض األمراض املنقولة عن طريق الجنس، وفر لها  	
التحاليل املناسبة والعالج.

أرشدها بخصوص فحص لفريوس نقص املناعة البرشي HIV ووفر لها الفحص،  	
أو قم بإحالتها إىل منشأة حيث ميكن إجراء هذه الفحوصات.

النفيس  	 الدعم  تجد  أنها  وتأكد  للمريضة  النفيس  الوضع  قيم  زيادة  كل  يف 
املناسب الذي تحتاجه.

قم بإحالة املريضة حسب احتياجاتها. 	

التأكد

للحصول  العيادة  إىل  يعدن  لن  الناجيات  بعض 
عىل رعاية املتابعة. وهذا ما يجعل من املهم جداً 
أثناء وجودها يف  لها   الرعاية  توفري  اإلمكان  قدر 

عيادتك.

بالبقاء هي توفري  أن أفضل طريقة إلقناع املرىض 
خصوصيتهم.  واحرتام  الكايف  والتفهم  الدعم 
أخربهم ما هي الخدمات التي ستوفرها لهم عندما 
يعودون للمتابعة ولكن ال توقف األدوية لحملهم 

عىل العودة.

ناقش

محلياً؟  	 املستخدمة  الطبية  التقارير  هي  ما 
ومن الذي يقوم بإعدادها ومألها.

)يتوفر  	 املشاركني  مع  التقارير  مناذج  راجع  
منوذج من التقرير الطبي والرسوم التصويرية 

.)DVD يف قسم املراجع يف نهاية ال

أكد

تؤكد  ولست  ماتجده،  بتوثيق  فقط  تقوم  أنت 
تتضمن  قد  مثال  االغتصاب.  حدوث  تنفي  أو 
حدث  اعتداء  مع  تتوافق  »جروح  مالحظاتك 

مؤخرا«. 
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القسم 3

تقديم الرعاية للناجني الذكور

يف هذا القسم سوف تتعلم:

تقديم رعاية متعاطفة وجيدة املستوى وتراعى الرسية والخصوصية لناج ذكر  	
تعرض لالعتداء الجنيس.

تعديل الفحص الطبي ليناسب الناجي الذكر. 	

فيديو: تقديم الرعاية للناجني الذكور

]قيس القسوس[ »من املفهوم عاملياًواملتفق عليه باملفهوم العاملي أن االعتداءات 
الجنسية عىل الرجال تقع بأوقات السلم ويف أوقات النزاعات، ولكن يزداد الرتكيز 
عليها يف أوقات النزاعات وخاصة يف مراكز االحتجاز ويف مراكز التوقيف ويف السجون 

وكذلك باملخيامت التي يجتمع بها كثري من الناس كمخيامت الالجئني.

من  أو  التوقيف  مبراكز  زمالئهم  من  الرجال  عىل  الجنسية  االعتداءات  وتحصل 
املسؤولني عن تقديم الخدمات هناك، وكال الحالتني هي من أبشع الجرائم املتعارف 
عليها، وتكون بشاعتها أكرب إذا استعملت كوسيلة من وسائل التعذيب«. فاالعتداء 
الجنيس عىل الرجل قد يستعمل يف هذه املواقع كصورة من صور التعذيب التي تقع 

عىل املوقوفني من الرجال.

وقوع  عن  التبليغ  هي  نقطة  فأهم  الرجل  عىل  الجنيس  االعتداء  وقوع  حال  يف 
الحادثة، وهذا ال يحصل، وإذا حصل يحصل بأعداد بسيطة جدا، بعكس ما يحصل 
لدى النساء. ألن وقوع االعتداء الجنيس عىل الرجل مبفهوم مجتمعاتنا أنه البد أن 
هذا الذكر متعاون يف هذه العملية، ويعتربها نقطة ضعف أو وصمة عار يف حياته، 
بينام االعتداء الجنيس عىل االنثى تجد من يتعاطف معها حتى املسؤولني األمنيني 
لو وقع منهم االعتداء ستجد آخرين متعاطفني معها، لذلك فإن الحديث بالنسبة 

للرجال يعترب بينهم وبني أنفسهم من املحرمات حتى ال يوصم بنفسه العار.

بطريقة  الذكر  الناجي  مع  الخدمة  مقدمي  و  الصحيني  العاملني  يتعامل  ملاذا  أما 
للجميع  وواضح  بسيط  والسبب  النساء  مع  يتعامل  كام  مريحة  ليست  أو  حذرة 
وأنه وجود اعتداء جنيس عىل أنثى تجدها عادة بحالة انهيار وحالة صدمة وعدم 
تصديق ملا يحصل، وتطلب وتتمنى من مقدمي الخدمة فهمها متاما وتقديم الخدمة 
الرضورية لها، بعكس ما يحصل مع الرجل، فالرجل يكون بحالة غضب شديد ويف 
حالة ثورة من الغضب، ويف باله يشء واحد فقط وهو االنتقام ممن اعتدى عليه. 
وبطريقة التفكري الغري املنطقي يتمنى بينه وبني نفسه أن يجد الطبيب أو مقدم 
الخدمة الطبية أن هذا االعتداء غري صحيح حتى ينفي عن نفسه هذه التهمة املهينة 
املرضية  السرية  أخذ  بالفحص  جدا  املهمة  الخطوات  من  أن  نجد  هنا  ومن  برأيه. 
)اإلصابية(. األنثى تعطيها بكل أريحية وبرسعة ، أما الرجال قد يغري فيها قليالً وقد 
يتوه مقدم الخدمة عن أخذ الطرق العلمية الالزمة للوصول للنتائج املطلوبة، لذلك 
تجد التعامل مع الذكر الذي اعتدي عليه جنسيا أصعب فنياً من األنثى التي وقع 

عليها الفعل«.

الهدف التعليمي

سيكون املشاركني قادرين عىل أن:

وصف كيف ميكن أن تكون ردة فعل الناجي - 
الذكر عىل تعرضه إىل االعتداء الجنيس.

وصف كيف ميكن التواصل مع الناجي الذكر.- 

رشح رد الفعل الجسدي الذي يختربه الناجني - 
الرجال أثناء التعرض لالعتداء الجنيس وكيف 

يجعلهم ذلك يشعرون.

عنها -  البحث  يجب  التي  العالمات  وصف 
عند فحص منطقة األعضاء التناسلية للناجي 

الذكر.
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]نوال محمد[ »الكثري من الرجال قد يتعرضون العتداءات جنسية. ؤبشكل عام  يف 
فالرجال  املوضوع،  هذا  إنكار  يتم  واإلسالمية  العربية  أوسطية  الرشق  املجتمعات 
الذين يتعرضون لالغتصاب يرفضون ما حصل لهم، وكذلك يقولون أن الرجل ال ميكن 
أن يتعرض لالغتصاب أو االعتداء وبعض املعتقدات التي ترفض ذلك، إال أن كثري من 
الرجال يتعرضون لالغتصاب خصوصاً أثناء التعذيب  يف السجون واملعتقالت. وقد 
تعاملنا يف الكتري من الحاالت مع الرجال الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم، وأحد أهم 
والهدف هو كرس  الرجل.  الجنسية عىل  االعتداءات  الرئيسية هي  التعذيب  طرق 
كرامة املعتقل أي أنه هو كرجل لديه القوة العضلية و بالرغم من قوته وسلطته 
إال أنه تم إضعافه وهو بالواقع مل يضعف، إال أن القوة التي تعرض لها كانت أكرب 

من أن يتحملها.

عائلته  أو  بيته  أو  لبلده  ويعود  الجنيس  لالعتداء  الرجل  يتعرض  أن  وبعد  وأحيانا 
تعرض لظرف صعب  واالعتداء عىل زوجته ألنه  العدوانية  منها:  آثار  تظهر هناك 
جداً، ويسقط ماتعرض له عىل أرسته وزوجته وأوالده حيث يقوم برضبهم واالعتداء 

عليهم وايذائهم.

 ومن املعتقدات الخاطئة أيضاً أن الرجل الذي تعرض لالعتداء الجنيس يكون شاذ 
أو شعر باملتعة بذلك وأراد ذلك.«

النساء  من  هم  الجنسية  لالعتداءات  املتعرضني  معظم  أن  من  بالرغم  ]املعلق[: 
واألطفال، إال انه ميكن للرجال التعرض لالعتداء.

العيادة عشان  اىل  اتيت  أنك  أعلم  أنا  بالدكتور )جامل(   أنا  الطبيب: أهال )عيل( 
راح  هذا  عشان  بالضبط  معك  صار  شو  يل  ترشح  ممكن  بس  دواء،  عىل  تحصل 

يساعدين بأين أوصف العالج املناسب لك؟

املريض: أنا أجيب هون عشان أخد الدواء حتى الأصاب باملرض

ذلك   ألن  أفحصك،  أن  يجب  ممكن  إذا  بس  )عيل(،  يا  عليك  فهمت  الطبيب: 
سيساعدين حتى أصف لك الدواء املناسب إذا احتجته

وطلب  الجنيس  لالعتداء  تعرضهم  عن  إفصاحاً  أقل  الذكور  الناجني  إن  ]املعلق[: 
الرعاية الصحية وخدمات املشورة. وهم يخافون من التعرض للوصم والتمييز. تذكر 

أنهم أيضاً يستحقون الرعاية والتعاطف مثل الناجيات اإلناث.

الطبيب: قل يل، هل تشعر بأي أمل؟ سوف أفحصك اآلن، وإذا رغبت  استطيع أن 
اطلب من إحدى الطبيبات أن تفحصك

إذ قد يفضل  الناجي إن كان يفضل فحصه من قبل طبيبة.  قم بسؤال  ]املعلق[: 
فحصه من قبل امرأة ألن من قام باالعتداء عليه رجل.

توقف وناقش

 15 دقيقة

بطاقة نصية: كيف تقدم الدعم للناجي الذكر

طمئنه وأكد له أن جميع املعلومات سيتم االحتفاظ برسيتها 	

ذكره أن االعتداء مل يكن خطؤه. 	

قد يشعر الرجال الذي وصلوا مرحلة البلوغ بالخجل من وصف االنتصاب أو  	
القذف أثناء االعتداء

أكد لهؤالء املرىض أن االنتصاب والقذف هي ردة فعل فيزيائية ليس بإمكانهم  	
السيطرة عليها. 

ناقش

أنه من املهم مالحظة أن الرجال واألوالد يتعرضون 
ثم  األول  الفيديو  بتشغيل  قم  الجنيس.  لالعتداء 
الناجني  الذكور  تجاه  والسلوك  التوجهات  ناقش 

من االعتداء الجنيس.

قد  الفيديو  يف  الرجل  أن  املجموعة  تصدق  هل 
يكون ناجيًا من االعتداء الجنيس ملاذا أو ملاذا ال؟

الجنيس  االعتداء  من  الناجي  الذكر  أخذ  يتم  هل 
بعني االعتبار يف املجتمع؟

العمل  تجاربهم يف  املجموعة عىل مشاركة  شجع 
مع الناجني الذكور
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فيديو: الفحص الطبي للناجي الذكر

الطبيب: رح أبدأ بفحص رأسك

املوافقة املستنرية ووثق  الفحص الرسيري كامالً، احصل عىل  قم بإجراء  ]املعلق[: 
جميع املالحظات واإلصابات

املنطقة  افحص  أن  منك  أطلب  أن  أريد  العلوية،  املنطقة  فحصنا  حالياً  الطبيب: 
السفلية، نفحص القضيب والرشج.

بفحص  للقيام  اإلذن  اطلب  العام  الرسيري  الفحص  من  االنتهاء  بعد  ]املعلق[: 
املنطقة التناسلية

الطبيب: سوف اطلب منك أن تخلع مالبسك الداخلية وحذائك لو سمحت

]املعلق[: قم بتذكري املريض بأنه يستطيع إيقاف الفحص متى يشاء

]قيس القسوس[ »عادة يكون الرجل املعتدي عليه جنسياً يف حالة غضب شديد 
وحالة تفكري باالنتقام ممن اعتدى عليه وليس بحالة إعطاء معلومات كافية ملقدمي 
اىل  للوصول   يستوجب  كام  وفحصه  مبساعدته  يقومون  بحيث  الصحية  الخدمة 
الصعوبة  الطبيب  يجد  املنطلق  هذا  ومن  للقضاء،  املعتدي  تقدم  قضائية  نتيجة 
لنتائج معينة نقدمها للجهات املختصة إلثبات حادث وقوع  الوصول  الشديدة يف 

االغتصاب.«

توقف وناقش

5 دقائق

بطاقة نصية: تعديل الفحص الطبي ليناسب املريض الذكر

باإلضافة إىل الخطوط الرئيسية يف قسم االعتداء عىل اإلناث البالغات، فمن املهم 
أيضاً مالحظة ما ييل:

أمل وتورم الخصيتني قد يشري إىل حالة خطرية. إن املرىض الذي لديهم مثل هذه  	
األعراض يجب إحالتهم إىل مستوى أعىل من الرعاية الطبية

يكون  	 قد  الرشجي  اإلدخال  عن  ينشأ  الذي  الربوستات  التهاب  أن  واعياً  كن 
ناقشصعب املعالجة ويتطلب تناول املضادات الحيوية لفرتة زمنية طويلة

هل هذا املشهد يبدو غري مريح؟

املريض  جعل  بإمكانه  الطبيب  أن  تعتقد  كيف 
يشعر بالراحة؟

املريض  رفض  إذا  برأيك  يحصل  أن  يجب  ماذا 
فحص املنطقة التناسلية؟

لتفادي الصور الحساسة تجاوز هذه البطاقة
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فيديو: العالج واملتابعة

الذكر،  أو  األنثى  الجنيس عىل  االعتداء  أن وقع  الحالتني  »يف كال  القسوس[  ]قيس 
أو  املرضية  السرية  بداية بأخذ  الطريقة،  تتم بنفس  العيادة والفحص  فاملعاملة يف 
السرية اإلصابية ومن ثم الفحص العام للجسم ومن ثم أخذ العينات. وما قد يختلف 
وعالجات  أدوية  إعطاء  يتم  الجنيس  الفحص  بعد  وهوأنه  فقط،  واحد  يشء  هنا 

وقائية للنساء للوقاية من الحمل والذي ال يعطى بطبيعة الحال للرجال.«

الطبيب: هذا الدواء للوقاية من األمراض املنقولة جنسيا مثل الكالميديا والسيالن

]املعلق[: باإلضافة إىل تقديم العالج املطلوب، اتبع الربوتوكول املحيل يف الوقاية من 
HIV األمراض املنقولة جنسيا وفريوس

الطبيب: هذا الدواء للوقاية من فريوس HIV ويجب أن تؤخذه يومياً

]املعلق[: كام يف حالة الناجني من النساء واألطفال، قم بتقديم الرعاية للناجي الذكر 
مبا تضمن الكرامة والتعاطف.

دراسة حالة: تقديم الرعاية للناجي الذكر

الجنود  من  عصابة  قامت  أن  بعد  العيادة  إىل  عمره  من  العرشين  يف  رجل  وصل 
وأمل يف  أجزاء جسمه  عام يف جميع  أمل  من  يشكو  جنسياً.  عليه  باالعتداء  األعداء 
منطقة الرشج ونزيف بسيط مع حركة األمعاء. يشري فحصه إىل متزقات متعددة يف 

منطقة الرشج.

السؤال 1 ما هي أفضل استجابة للرد عىل تساؤل املريض حول إمكانية إصابته 
بفريوس HIV كنتيجة لالعتداء الجنيس؟

 طمئنه بقولك: ال تقلق ستكون بخري.أ( 

 أخربه أن قد يكون عرضة لإلصابة نتيجة لطبيعة االعتداءب( 

بعد ج(  ملا  الوقايئ  الدواء  بتناول  تقليلها  ميكن  اإلصابة  خطورة  درجة  أن   أخربه 
التعرض لالعتداء

 كال اإلجابتني ب و جـد( 

الجواب د

عاىن املريض من احتاملية التعرض لعدوى اإلصابة بفريوس HIV ، أنت ال تعرف 
درجة الخطورة من اإلصابة بالفريوس بالتحديد بالنسبة له لكن من حقه أن يكون 

عىل علم بذلك. إياك أن تعطي تطمينات خاطئة أبداً.

بعض  لدى  والصداع  والتقيؤ  الغثيان  مثل  جانبية  كعوارض  فعل  ردات  قد تحصل 
املرىض الذين يتناولون العقار الوقايئ ملا بعد التعرض لفريوس اإليدز إال انه لن يكون 

فعاالً ما مل يتم أخذه ملدة 28 يوماً.

ارشح

يف عدة حاالت ميكن وصف العالج بعد أخذ السرية 
املرضية حتى وإن مل تتمكن من إجراء الفحص.

النرشة التدريبية: ترشيح أعضاء الرجل

الرعاية  مقدمي  فإن  يجدونه،  ما  توثيق  يف سبيل 
بحاجة إىل أن يكونوا مطلعني عىل بنود وتسميات 
ذلك  راجع  رضورة  هناك  كانت  إن  الترشيح، 

مستخدماً النرشة.

تصحيح

بعد  وليس  أسبوعني  بعد  تتم  أن  يجب  املتابعة 
ثالثة أسابيع
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يبدو أن املريض يظهر قلقاً متزايداً أثناء الفحص الذي يخضع له ويخربك أنه اخترب 
انتصاباً أثناء تعرضه لالعتداء ويظهر خجالً واشمئزازاً من نفسه.

السؤال 2: باإلضافة إىل تحويل املريض إىل االستشارة النفسية ما هي الرسالة 
املناسبة التي يجب أن توصلها له؟

 أخربه أنه يف مثل هذه الظروف فإن االنتصاب هو رد فعل الإرادي وال ميكنه أ( 
التحكم به.

 أكد له أنه ليس وحيداً وانه من الشائع أن يشعر الناجني بالخجل والذنب.ب( 

 انصحه أن يحتفظ بأمر الحادثة رساً عن جميع الناس.ج( 

 كال الجوابني أ و بد( 

الجواب د

كال الجوابني أ و ب يعكسان أهمية توفري الدعم املعالجة األساسية لهذا املريض.

الخجل واإلحراج.  يزيد من مشاعر  بالتعرض لالعتداء رساً ميكنه أن  إن االحتفاظ 
الناس  العاطفي من  الدعم  الحصول عىل  إىل  السعي  املريض وشجعه عىل  طمنئ 

الذين يثق بهم وقم بإحالته إىل خدمات اإلرشاد واملشورة.

فحص  إجراء  أجل  من  أسبوعني  بعد  العيادة  إىل  املريض  يعود   3 السؤال 
املتابعة. يشكو من سلس البول والغائط

تقوم بإجراء فحص للمستقيم وتكتشف أن العضلة العارصة الرشجية قد متزقت

ما هو اإلجراء املناسب؟

 وضح له أن متزق العضلة العارصة الرشجية سيشفى من تلقاء نفسهأ( 

 حول املريض إىل استشارة جراحيةب( 

 قم بإعطاء املريض مضادات حيوية تؤخذ بالفمج( 

 حدد موعداً لزيارة أخرى للعيادة بعد ثالثة أيام إلعادة الفحصد( 

الجواب أ و ب

متزقات  جميع  نفسه.  تلقاء  من  يشفى  لن  الرشجية  العارصة  العضلة  متزق  إن 
تقييمها  يتم  أن  يجب  الغائط  أو  البول  إىل سلس  تؤدي  التي  الرشجية  العضالت 

بواسطة جراح، فهذه اإلصابات بحاجة إىل أن يتم إصالحها بواسطة الجراحة.

إعادة املريض للعيادة بعد ثالثة أيام إلعادة الفحص أو معالجته باملضادات الحيوية 
لن يكون مفيداً يف عالج املريض

توقف وقم بالتلخيص

اسرتاحة

التمرين 6

ردود الفعل العاطفية الشائعة

 45 دقيقة

لخص

هي  الذكور  الناجني  احتياجات  أسايس،  بشكل 
نفسها احتياجات الناجيات اإلناث، ولكن يف أغلب 
من  والعديد  حساسية  أكرث  املوضوع  فإن  الوقت 

مقدمي الرعاية الصحية ال يكونون مرتاحني.

رعاية  تقديم  من  لتتمكن  الرئيسية  والخطوة 
صحية جيدة للناجني الذكور من االعتداء هي أن 
تكون مرتاحاً ومهنياً أنت نفسك وأن تقدم للناجي 

تعاطفك واحرتامك.

راجع: 

مجموعة من األدوات النفسية - االجتامعية

االغراض  متعددة  التدريبية  لألداة  مرافق  مصدر 
الجنيس   االعتداء  من  للناجيات  الرسيرية  للرعاية 

- املوضوع رقم 6

الذكور،  الناجني  مع  العمل  أثناء  خاصة  »عناية 
للمزيد من املعلومات«.

العاطفية  الفعل  )6(:ردود  رقم  التمرين 
الشائعة 

عىل  املشاركون  يتعرف  سوف  التمرين،  هذا  يف 
بها  مير  قد  التي  املعقدة  العاطفية  الفعل  ردود 
عىل  ويتدربون  جنسيا،  عليه  املعتدى  الشخص 
دور  بلعب  املشاركون  يقوم  التواصل.  مهارات 
له  الدعم  تقديم  يحاول  شخص  دور  أو  الناجي 

)راجع الصفحة   للتعليامت الكاملة(. 
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القسم 3 ز

الرعاية بالناجني الصغار

سوف تتعلم يف هذا القسم كيف ميكنك أن:

توفر بيئة آمنة ومراعية للصغار الناجني من التعرض لالعتداء الجنيس 	

تجمع املعلومات الطبية الهامة من الطفل 	

تقوم بتعديل الفحص الطبي ليناسب الطفل الناجي 	

تقوم بتعديل خيارات املعالجة لتناسب الطفل الناجي 	

بطاقة نصية: تعرف إىل موارد عيادتك

إىل أقىص حد ممكن تأكد أن تحتوي العيادة عىل التايل:

مقدمي خدمات الرعاية الصحية املعتادين عىل التعامل مع األطفال والذين  	
لديهم خربة يف النمو والتطور لدى األطفال.

تفهم للقوانني الوطنية فيام يتعلق باالعتداء عىل األطفال واألنظمة والسياسات  	
باإلضافة إىل إجراءات الرشطة واملحاكم

إجراءات التنسيق مع مؤسسات حامية األطفال والخدمات االجتامعية األخرى 	

بطاقة نصية: استقبال ناجي طفل

ابدأ ببناء الثقة وخلق بيئة آمنة 	

اجعل الطفل يشعر بالراحة من خالل السامح لشخص كبري موثوق مبصاحبته 	

تحدث مع الطفل باحرتام واستخدم لغة بسيطة يفهمها 	

ارشح ما تقوم به واسأل بعض األسئلة حول مواضيع عادية كاملدرسة واألصدقاء  	
أثناء قيامك بالتقييم األويل

فيديو: استقبال ناجي صغري

]فرح قدورة[ »من املهم جداً معرفة أن الطفل سوف يجد من الصعوبة اإلفصاح 
عن معلومات حساسة لشخص مل يسبق له مقابلته من قبل. لذلك من الجيد أن 
يكون مقدمي الخدمات مدربني عىل أساليب تواصل متنوعة للتعامل مع الناجني 
من األطفال، مثل التواصل مع الطفل بطريقة بسيطة وودية وشاملة مع التأكيد عىل 
الضامنة والسالمة واألمن للطفل. والسامح للطفل بالكالم بحرية مع التأكيد عىل أن 
الطفل جزء من عملية اتخاذ القرار، وضامن شعور الطفل بالتقرب بطريقة سهلة 
من الشخص الذي يقوم باإلفصاح له عن املعلومات، والتأكيد أيضاً عىل إمكانية أخذ 

الطفل أوقات راحة، وأن تسري العملية بطريقة مناسبة ومريحة بالنسبة الطفل.«

 األهداف التعليمية

سيتمكن املشاركني من:

عىل  	 املوافقة  عىل  الحصول  موضوع  وصف 
فحص الطفل

عمل قامئة باملعلومات التي تحتاج إىل جمعها  	
من الطفل الناجي

يف  	 الطفل  مصلحة  تضع  أن  معنى  مناقشة 
املقام األول دامئاً

وصف تحت أي ظروف يكون من غري الالئق  	
إجراء فحص للمنطقة التناسلية للطفل

رشح ملاذا يستحيل اختبار العذرية 	

وصف يف أي سن يجب أن يتم تقديم وسائل  	
التي  للفتاة  الطارئة  الظروف  الحمل يف  منع 

تم االعتداء عليها مهبلياً وحصل إيالج

وصف ما هي املعالجة التي ميكن أن تقدمها  	
للناجي الصغري

للوالدين  	 النصح  تقديم  ميكن  كيف  وصف 
تجاه  للطفل  املحتملة  الفعل  ردة  حول 

تعرضه لالعتداء الجنيس

ارشح

املمثلة يف الفيلم عمرها 20 عاماً وهي تلعب دور 
فتاة عمرها 13 سنة. وبسبب حساسية املحتوى مل 

نتمكن من تصوير طفلة أصغر عمراً.

حتى وإن كان األطفال صغار جداً فقد يتعرضون 
العتداء جنيس ويحتاجون أن تتم رعايتهم بطرق 

مناسبة لسنهم.
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العيادة  الرعاية لطفل ناج من االعتداء الجنيس، يجب عىل  عند تقديم  ]املعلق[: 
دامئاً مراعاة املصلحة الفضىل للطفل.

الطبيبة: مرحباً أنا الدكتورة )روان( أنا اليوم سوف اهتم بك واساعدك ما اسمك؟

األم: أنا اسمي )مها( وهذه ابنتي )سارة(

الطبيبة: )سارة( اسمك حلو جدا

]املعلق[: يجب أن يقوم مقدم خدمة متدرب ومؤهل بالتعامل مع الناجي الطفل.

الطبيبة: سوف اسألك بعض األسئلة ومن ثم سأقوم بفحصك، هل انت موافقة؟

]املعلق[: يجب مراعاة أن الناجي الطفل قد ال يتمكن من فهم ما سيحدث له أو 
العالج الذي سيحتاجه. وعليه يجب أن يتواجد معه شخص بالغ وموثوق

الطبيبة: تفضيل معي عىل رسير الفحص حتى استطيع مساعدتك

]فرح قدورة[ »إضافة لكون مقدمي الخدمات مدربني عىل مهارات التواصل املنوعة 
مع األطفال الناجني، أيضاً من املهم جداً أن يكونوا متمكنني من مبادئ التوجيه أثناء 
العمل مع الناجني من األطفال، من حيث ضامن أن الطفل يف بيئة مريحة وآمنة 
أثناء  له  الدعم  الطفل وتقديم  الويص عىل  أو  للطفل  الرعاية  تشمل وجود مقدم 
املقابلة، وعىل مقدمي الخدمات الضامن والتأكد أن مقدم الرعاية للطفل أو الويص 

عىل الطفل ليس أنفسهم من قام باالعتداء أو أنهم جزءاً من الحادثة«.

بطاقة نصية: املوافقة املستنرية للناجي الصغري

الذي  	 الفحص  تضمنها  التي  اإلجراءات  عن  باملعلومات  والطفل  الويص  زود 
ستقوم به.

املرضيةوالفحص  	 السرية  أخذ  املوافقة عىل كل عنرص من عنارص  احصل عىل 
الرسيري مع تذكري الويص والطفل أنه حتى وأن اعطيا املوافقة فيمكنهام رفض 

االستمرار يف أي وقت.

يجب أن يوقع الوالد أو الويص عىل منوذج املوافقة ما مل يكن هناك احتامل أن  	
يكون أو تكون هي املعتدية.

إن كان هناك رضورة ميكن توقيع النموذج بواسطة ممل عن الرشطة، وكالة  	
خدمات حامية الطفل، أو الخدمات املجتمعية أو من تعينه املحكمة.

فيديو: أخذ السرية املرضية للناجي الصغري

]فرح قدورة[ »يجد الناجني األطفال صعوبة بالغة يف اإلفصاح عن معلومات حساسة 
لشخص ال يثقون به أو متت مقابلته اآلن ألول مرة. ولذلك يتم استخدام تقنيات 
العالج بالتمثيل أو اللعب املتنوعة، حتى تسمح للطفل بالحديث بشكل مريح أكرث 
والتعبري عن الذات بطريقة غري مبارشة أثناء محاولة خلق مشاعر الثقة، وبناء عالقة 

قامئة عىل الثقة للشخص الذي يقومون باإلفصاح له باملعلومات.«

]املعلق[: من الصعب جداً عىل األطفال الجلوس مع أي شخص والحديث معه، لذلك 
تقنية اللعب والتمثيل مهمة جداً كون األطفال يقومون بعمل يشء ما بأيديهم، قد 
ميثلون مع الدمية ما حدث معهم أو يقومون باإلشارة أو اللمس بأيديهم عىل الدمية 

أثناء التعبري عن الحادثة أو رسد القصة.

ارشح

حقوق  إعالن  حسب  دولياً  الطفل  تعريف  يتم 
سنة.   18 عن  عمره  يقل  الذي  بالشخص  الطفل 

لكن القوانني الوطنية قد تختلف.

يف  راجعناها  التي  العاملية  اإلنسان  حقوق 
كان  وإن  حتى  الطفل  عىل  تنطبق  كلها  البداية 
النفس  عن  التعبري  يف  لحقوقهم  محددات  هناك 

والخصوصية والرسية.

ارشح للطفل ما هي املعلومات التي ستحتفظ بها 
رساً وما هي املعلومات التي ستشاركها مع الغري.

عىل  موافقتهم  إعطاء  عىل  قادرين  غري  األطفال 
القانونية، ولكن ال يجب إجبارهم عىل  الخدمات 

الخضوع لفحص أولعالج.

قم بإرشاك الطفل يف اتخاذ القرار قدر اإلمكان.
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]املعلق[: عند البدء بأخذ السرية املرضية للطفل الناج  حاول خلق جو من التعاطف 
والبيئة اآلمنة

الطبيبة: ما رأيك يف هذه الدمية الجميلة؟ هل تودين اللعب بها؟

]املعلق[: ارشح كل خطوة ستقوم بها

أنا وأنت لوحدنا، وسوف اطلب من  الطبيبة: سأخربك ماذا سنفعل، سوف نتكلم 
والدتك أن تغادر الغرفة لوقت قليل حتى نتكلم أنا وأنت عىل انفراد، ومن ثم سوف 

اطلب منها العودة ثانية.

]املعلق[: يعتمد مغادرة ويل أمر الطفل الغرفة عىل عمره ووضعه

له  واستمع  مستواه  نفس  عىل  اجلس  لديه،  مفهومة  بكلامت  الطفل  مع  تحدث 
بلطف. أكد للطفل أنه ال توجد مشكلة.

الطبيبة: ال تخايف لن يؤذيك أحد. أنت هنا يف العيادة بأمان.

له عن  الفهم وقدرته عىل وصف ما حدث  الطفل عىل  تأكد من قدرة  ]املعلق[: 
طريق سؤاله إن كان يعرف ملاذا هو هنا يف العيادة

الطبيبة: هل تعرفني ملاذا انت هنا؟ واذا ال ترغبني باإلجابة، التجيبي

]املعلق[: اعط للناج الطفل املجال للتحدث عن ما حصل دون الضغط عليه

الطفلة الناجية: ألنه هناك شخص قام بايذايئ 

الطبيبة: صار معك نفس اليش هاد من قبل؟

]املعلق[: كن صبوراً وحاول عدم املقاطعة

الطبيبة: اخربيني هل كان لديك أمراض قبل هذه الحادثة؟ هل تأخذين أية أدوية؟

]املعلق[: أسأل األسئلة املتعلقة بالتاريخ املريض مثل سؤالك للناجي الكبري

الطبيبة: هل لديك حساسية ألي نوع من األدوية؟

الناجية: ال

الطبيبة: بدأت عندك الدورة الشهرية؟

األم: ال

الطبيبة: ممكن أن تخربيني مالذي حصل معك بالضبط؟

الناجية: اعتدى عىل رجل

الطبيبة: متى صار هذا االعتداء؟

األم: قبل 3 أيام

الطبيبة: هل تعرفني الشخص الذي اعتدى عليك؟ هل تستطيعني أن تصفي يل ما 
الذي حدث معك؟ وإذا اردت ممكن أن تصفي يل ماحدث باستخدان هذه الدمية

]املعلق[: عند السؤال عن حدوث إيالج ميكن استخدام الرسوم أو الدمى للتوضيح

الطبيبة: هل امسك بك الشخص الذي اعتدى عليك بيديه؟

الناجية: نعم 

الطبيبة: هل من املمكن أن تريني ماحدث معك باستخدام هذه اللعبة؟

تقوم الناجية بتمثيل ما حدث عىل الدمية

الطبيبة: هل ملس منطقتك الحساسة؟

الطبيبة: هل وضع منطقته الحساسة يف منطقتك الحساسة؟  

الطبيبة: من الذي اكتشف ماالذي حدث معك؟ 

ارشح

قد يكون الوالدين غري مرتاحني لرتك الطفل وحيداً 
مع مقدم الرعاية الصحية. 

عىل  احرص  ولكن  ذلك  عىل  إجبارهم  ميكنك  وال 
أن يفهم الوالدين اإلجراءات وإن مل يسمح الوالد 
برتك الطفل مع املعالج منفرداً فرمبا كان الوالد هو 

املعتدي أو يقوم بالتسرت عليه.
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األم: أنا... أتت لعندي وهي تبيك
الطبيبة: هل حدث معك موقف مشابه من قبل؟ أنت شجاعة جدا، وأنا اعلم أن الحديث عن هذا املوضوع صعب، واآلن أريد أن اطلب من 

والدتك أن تغادر الغرفة حتى نتحدث أن وأنت لوحدنا، هل أنت موافقة؟
]املعلق[: من الرضوري محاولة التحدث مع الناجي الطفل عىل انفراج إلعطائه الفرصة للتحدث عن أي يشء مل يتمكن من قوله أمام ويل أمره

الطبيبة: هل تريدين أن تخربيني بأي يش ووالدتك غريموجودة؟ هل تشعرين باألمان يف بيتكم؟ أود أن أفحصك اآلن وإذا اردت، استطيع أن 
اطلب من والدتك أن تدخل الغرفة أو إذا تفضلني ممكن أن نبقى أنا وأنت لوحدنا.

الناجية: كال.... اريد أن تكون امي معي

بطاقة نصية: الحديث مع الناجي الصغري عىل انفراد
رمبا يكون هناك أمور ال يرغب الناجي الصغري مبناقشتها أمام الويص أو الوالدين. خذ بضعة دقائق عىل انفراد معه الستكشاف هذه األمور. 

واألسئلة املقرتحة تشمل:
هل حصل االعتداء الجنيس من قبل؟ 	
هل تعرف الشخص الذي فعل هذا بك شخص، أين هو اآلن؟ 	
هل قال أن شيئاً سيئاً سيحصل إذا أخربت أي شخص مبا حصل؟ 	
هل هناك أي يشء آخر ترغب بالحديث عنه؟ 	

بطاقة نصية: اإلساءة لألطفال
يعاين العديد من األطفال الذين يتم االعتداء عليهم جنسياً من اعتداء مستمر ودائم. 	
قد ال يظهر الفحص أي جروح أو إصابات ألن االعتداء عىل األطفال ال يشمل عادة العنف الذي يتطلبه االعتداء عىل شخص أكرب سنابل  	

يكون مرتكزاً بشكل أكرب عىل التالعب بالطفل وخداعه واستدراجه.

بطاقة نصية: االعتداء عىل الطفل
غالباً ما يتعرض األطفال لالعتداء من قبل فرد من العائلة أو من الجريان. 	
معظم املعلومات عن االعتداء عىل الطفل يتم الحصول عليها أثناء أخذ السرية املرضية للطفل 	
الوالد املشكوك فيه ال يجب أن يبقى مع الطفل 	
طاقم العيادة يجب أن يعملوا جنباً إىل جنب مع خدمات الرعاية االجتامعية ليتأكدوا من حصول الطفل عىل مكان أمن ليهب إليه وليس  	

إىل املنزل مع املعتدي املحتمل.

بطاقة نصية: تقييم اإلساءة للطفل
إذا كنت تشك بوجود حالة من اإلساءة املستمرة لطفل حاول أن تحدد التايل:

ما إذا كان للطفل مكان آمن ليبقى فيه 	
كيف تم اكتشاف االعتداء الجنيس عليه 	
من قام باالعتداء، وما إذا كان الطفل ال يزال مهدداً باملزيد من االعتداء 	
متى بدأ االعتداء وتاريخ آخر واقعة 	
هل أي من أشقاء الضحية معرض لخطر االعتداء 	
معلومات إضافية تقرتح منطاً لالعتداء 	

بطاقة نصية: اإلبالغ عن إساءة إىل طفل
قم بالتحويل إىل برامج حامية الطفل املتوفرة، أو برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي، أو إىل مؤسسات معنية أخرى 	
إن اإلبالغ عن االعتداء رمبا كان ضاراً بالنسبة للطفل إذا مل يتم تأمينه يف مكان آمن 	
تعرف دامئاً عىل األنظمة والسياسات املتبعة يف بلدك حول آليات اإلبالغ واإلحالة 	

توقف وناقش
 ملدة 20 دقيقة
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فيديو: مبادئ الفحص الطبي للناجني الصغار

]املعلق[: عند البدء بإجراء الفحص الرسيري، قدم للطفل املعلومات بلغة بسيطة 
يفهمها. 

ابدأ بأخذ الطول والوزن وتقييم مرحلة النمو.
قم بسؤال الطفل الناجي وويل أمره أن كان لديهم أي سؤال حول الفحص

الطبيبة: اريد أن أتأكد  أنه ليس لديك أي أمل يف أي منطقة بجسمك
]املعلق[: من املفيد وجود دمية لتمثيل عملية الفحص عليها

يد  بلمس  الطبيبة  )تقوم  هكذا  بلطف  الحساسة  املنطقة  املس  سوف  الطبيبة: 
الطفلة(

باستخدام يدهم  الفحص  املفيد متثيل  الفتيات، من  القيام بفحص  لدى  ]املعلق[: 
لبيان آلية فحص الشفرين.

الطبيبة: وإذا تودين استطيع أن افحصك عىل الكريس
]املعلق[: يجب إعطاء الخيار لألطفال الكبار بإجراء الفحص إما وهم جالسني عىل 

كريس أو استخدام رسير الفحص بوضعية الضفدع.
ميكن فحص األطفال الصغار وهم عىل حضن أمهاتهم.

ببطاقة نصية: عندما يكون الطفل متوترا
فيام ييل بعض اإلجراءات موىص بها يف حالة ما إذا كان الطفل يف حالة توتر ومعاناة 

شديدة.
أخر أو قم بإلغاء الفحص نهائياً إال إذا كانت هناك حاجة طبية ماسة )جرح  	

حاد، أو التهاب أو نزيف(
ال تقم باإللحاح أو إجبار الطفل عىل الخضوع للفحص 	

بطاقة نصية: التعامل مع الطفل شديد التوتر يف الحاالت الطارئة
إذا تطلبت حالة الطفل شديد التوتر فحصاً وتدخالً طارئاً ميكن أن يتم تنويم  	

الطفل لتهدئته
مثال لهذه الحاالت نزيف مهبيل حاد مهدد للحياة 	
يجب استخدام التنويم والتخدير يف الحاالت الطارئة فقط 	

بطاقة نصية: متى يتم القيام بفحص لألعضاء التناسلية للطفل؟
يتم إجراء فحص لألعضاء التناسلية للطفل يف الحاالت التالية:

اإلصابات  	 عن  الكشف  إلمكانية  أيام(   7-5 )من  حديثاً  االعتداء  يكون  أن 
املحتملة.

الطفل هادئ ومتجاوب مع الفحص 	
قدم ويل األمر أو الويص املوافقة املستنرية عىل الفحص 	
طلب الوالدين بتقرير طبي موثق عن الحالة 	
أن تدل السرية املرضية عىل إصابة محتملة 	

ارشح
عىل  نركز  فإننا  للطفل  اإلساءة  عن  نتكلم  عندما 

اإلساءة ضمن العائلة. 
االعتداءات  من  أخرى  أشكال  أو  القرىب  سفاح 
تكرار  خطر  تحت  الطفل  تضع  التي  الجنسية 
االعتداء والتي عادة ما يتم التكتم بشأنها وإبقاؤها 

رساً.
كان  إذا  ما  جداً  الصعب  من  يكون  أن  وميكن 

املعتدي هو أحد أفراد العائلة. 
قد ال يخربك الطفل وقد يكون من الصعب تفسري 

سلوكه.

ناقش

• ما هي املصادر املتوفرة محلياً؟	
• من الذي ميكن أن يحال الصغار إليه يف حالة 	

تعرضهم لالعتداء الجنيس؟
• مالذي يحصل يف مجتمعك عندما يتم اإلبالغ 	

عن حدث كهذا؟
• هذه 	 عن  لإلبالغ  سلبية  نتائج  هناك  هل 

األحداث؟
• لإلبالغ 	 بالنسبة  بلدك  يف  القوانني  هي  ما 

اإلجباري؟

أكد عىل

االعتبار  بعني  وخذ  منفصل  بشكل  حالة  كل  قيم 
عديدة  أشياء  وهناك  للطفل.  أفضل  هو  ما  دامئاً 
تلعب دوراً يف تحديد ما هو األفضل للطفل، فليس 
األفضل  هو  ما  لتحديد  فقط  واحد  عامل  هناك 

للطفل. 
بعني  يأخذوا  أن  الصحيني  العاملني  عىل  ويجب 
االعتبار آراء الطفل/ رغباته، آراء العائلة/ الشخص 
الذي يعتني بالطفل ورغباتهم، األخطار املحتملة 
وتلك التي تم تحديدها بوجود خطر من حدوث 
الذي  الشخص  العائلة/  وبيئة  املستقبل  يف  إيذاء 

يعتني بالطفل. 
وإذا مل تكن الحامية مضمونة فرمبا كان منا لخطر 

اإلبالغ.
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بطاقة نصية: متى ال ميكن إجراء فحص لألعضاء التناسلية للطفل

ال تقم بفحص خارجي ألعضاء الطفل التناسلية إذا:
كان الطفل ال يرغب بذلك وال يوجد سبب طبي قاهر للقيام بالفحص 	
ال تتمكن من الحصول عىل موافقة من الوالدين أو الويص 	
تاريخ اإلساءة ال يشري إىل احتامل وجود إصابة يف األعضاء التناسلية 	

مالحظة: ال تقم بفحص لألعضاء التناسلية لفحص العذرية فهذا ليس ترصف مقبوالً 
من مقدم خدمات طبية يف القطاع الصحي.

توقف وناقش
 5 دقيقة

فيديو: فحص يف منطقة الحوض

الطبيبة: هل تشعرين بيداي عىل ركبتك؟
]املعلق[: قم بالتحدث مع الطفل طول فرتة الفحص. قم بتغطيتها كامالً باستخدام 

األغطية الطبية
أدوات  أي  استعامل  الخارجية ومن دون  املنطقة  القي نظرة عىل  سوف  الطبيبة: 

داخلية
]املعلق[: ابدأ بلمس رجليها لتتعود عىل ملستك. اطلب من الطفل اخبارك بحدوث 

أي أمل أو إذا كان يرغب بالتوقف وأخذ اسرتاحة. 
دع الطفل يرى األدوات التي ستستعملها يف الفحص وقم بتغطية جميع األدوات 

التي لن تحتاجها.

  تحذير: يحتوي الجزء التايل عىل بعض اللقطات أو 
الصور الحساسة.

التعليق عىل الصورة التوضيحية
]املعلق[: قم بالتفحص الدقيق للمنطقة التناسلية الخارجية وفتحة املهبل للبحث 
عن أية إصابات. قم بفصل الشفرين من الجانبني وقم بتفقد املنطقة من وجود أية 
بالفحص  القيام  لتتمكن من  إضاءة جيدة  استخدم  إفرازات.  أو  أو كدمات  جروح 
جيداً. ميكن استخدام منظار األذن يف إجراء الفحص وتأكد من عدم إدخاله داخل 

املهبل. 
ابحث عن وجود أي أجسام غريبة أو بقايا أنسجة. ال تقم أبداً بإجراء فحص مهبيل 

داخيل. أن تقييم وضع غشاء البكارة يعتمد عىل السياسات املتبعة يف بلدك.
الطبيبة: أنت بخري، لقد انتهيت تقريباً، ابدأي بالعد حتى الرقم 15

قم  انتباهه.  تشتيت  عىل  يساعد  بالعد  القيام  الطفل  من  الطلب  أن  ]املعلق[: 
بالرشح للطفل نتيجة الفحص بشكل بسيط وأكد له أن أي إصابات ستلتئم تلقائياً 

خالل 24-48 ساعة.
الطبيبة: انتهينا

لتفادي الصور الحساسة قم بتغطية آلة العرض )الربوجكتور( قبل املواصلة

ناقش
• بفحص 	 القيام  اإلطالق  عىل  منك  طلب  هل 

عذرية؟ وكيف تعاملت مع ذلك؟
• كيف يجب أن تتعامل مع ذلك يف حال طلب 	

إليك إجراء فحص العذرية؟

أكد عىل
بكارة  غشاء  فكل  للعذرية  طبي  فحص  يوجد  ال 

يختلف يف شكله.

قم  املعلق  يقول  عندما  الحساسة  الصور  لتفادي 
بتغطية اآلالت التي لن تستخدمها.

العرض  آلة  غطي  الحساسة  الصور  لتفادي 
املتابعة  مفتاح  عىل  تضغط  أن  قبل  )الربوجكرت( 

وتجاوز عرض الصور.
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عرض للصور: إصابات شائعة عند الناجني الصغار

طفلة 5 سنوات مع إصابة للشفرين.. 1
طفلة 8 سنوات مع احمرار عىل الشفرين. 2
طفلة 14 سنة مع متزق حديث يف غشاء البكارة. 3
طفلة 13 سنة مع نزيف من غشاء البكارة. 4
جرح يف منطقة الشفرين. 5
متزق قديم يف غشاء البكارة لطفلة 4 سنوات. 6

بطاقة نصية: فحص املنظار املهبيل لألطفال

يف معظم الحاالت ال يوىص بفحص املنظار املهبيل ويتم التوصية به فقط يف حالة ما 
إذا كانت الطفل مصابة بنزيف مهبيل نتيجة جرح ناتج عن اإليالج.

يف هذه الحالة يتم فحص املنظار املهبيل عادة تحت التخدير العام 	
بفضل تحويل الطفلة إىل منشأة طبية ذات مستوى أعىل إلجراء هذا الفحص. 	
يف حالة الصغريات فإن استخدام املنظار الخاص باألنف للقيام بالفحص املهبيل  	

قد يكون مناسباً أكرث من املنظار املهبيل املعتاد
مالحظة: بقدر اإلمكان ال تقم بإجراء فحص املنظار املهبيل لفتيات مل يبلغن سن 

البلوغ. سيكون ذلك مؤملاً إىل حد كبري وسيؤدي إىل مزيد من اإلصابة والصدمة.

لتفادي الصور الحساسة قم بتغطية آلة العرض )الربوجكتور(

بطاقة نصية: فحص طفل ذكر
ابحث عن إصابات عىل املنطقة التي تصل بني القلفة والقضيب. 	
ابحث عن وجود إفرازات يف منطقة صامخ االحليل )طرف القضيب(. 	
ملعاينة  	 الخلف  إىل  بلطف  القلفة  سحب  فيجب  سناً  األكرب  الطفل  حالة  يف 

صدمة.  حدوث  من  خطر  هناك  حيث  ذلك  عىل  تجربه  ال  ولكن  القضيب 
خصوصاً لدى طفل صغري.

بطاقة نصية: إجراء فحص رشجي للمستقيم للطفل

أو  	 كدمات  عن  ابحث  والبنات(.  )األوالد  األطفال  لجميع  الرشج  بفحص  قم 
متزقات أو إفرازات.

ساعد الطفل عىل االستلقاء عىل الظهر أو الجانب وتجنب وضعية االقعاء عىل  	
الصدر والركبتني حيث يقوم املعتدي باستخدامها غالباً.

داخلية  	 إصابة  بوجود  شك  هناك  كان  أن  إال  باإلصبع  داخيل  بفحص  تقم  ال 
بالرشج.

بطاقة نصية: املعالجة، الوقاية، واملتابعة

رغم أن األطفال يحتاجون ألخذ الجرعات حسب أوزانهم إال أنهم بحاجة لنفس  	
الوقاية واملعالجة واملتابعة مثل الكبار متاماً.

قم بطمئنة األطفال، األهل أو األوصياء عليهم بأن تلك اإلصابات سوف تشفى  	
رسيعاً.

ارشح

يف الصور األخرية ليس هناك وسيلة ملعرفة إذا ما 
كان غشاء البكارة املمزق هو نتيجة إليالج جنيس 

أو هو اختالف طبيعي

العرض  آلة  بتغطية  قم  الحساسة  الصور  لتفادي 
)الربوجكتور( واقرأ بطاقة النص
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بطاقة نصية: االلتهابات املستمرة أو اإلفرازات الدامئة

أثناء زيارات املراجعة إذا كان االلتهاب أو اإلفرازات مستمرة يف املهبل أو الرشج بعد 
املعالجة فيجب أخذ األمور اآلتية بعني االعتبار:

وجود جسم غريب مازال يف الداخل 	
االعتداء الجنيس عىل الطفل ال يزال مستمراً 	

فيديو: منع الحمل للناجني الصغار
الشهرية مل تبدأ بعد، لكن مازال هناك ولو خطر بسيط  الدورة  رغم أن  الطبيبة: 

لحدوث الحمل.
]املعلق[: أن الحمل ميكن أن يحدث قبل حدوث الحيض لدى الفتيات، وعليه قم 

بعرض حبوب منع الحمل الطارئة عىل جميع الفتيات يف عمر البلوغ
الطبيبة: هذه حبوب منع الحمل الطارئة، هي التسبب اإلجهاض لكنها متنع حدوث 

الحمل، وبإمكانك أن تأخذيها

دراسة حالة: الرعاية بناجية صغرية

تعرضها  من  ساعة   12 بعد  العيادة  إىل  سنة   12 العمر  من  تبلغ  فتاة  إحضار  تم 
من  تشكو  كانت  معلمها.  قبل  من  املهبل  يف  بإيالج  املصحوب  الجنيس  لالعتداء 
تقرحات يف املهبل وبضعة قطرات من الدم عىل مالبسها الداخلية. أظهر الفحص 
الحويض رضوضاً حول فتحة املهبل ومتزقا خفيفة عىل طول الفتحة الخلفية للمهبل.

فيام يخص  للمريضة  توصيلها  التي يجب  املناسبة  الرسالة  ما هي   1 سؤال 
إصابتها؟

 توضيح أن الدماء ناتجة عن جرح قطعي خفيف.أ( 
 تشجيعها عىل الخضوع لفحص منظار مهبيل.ب( 
 طأمنتها إىل أن مهبلها سيبدو عادياً بعد أن تشفى الجروح.ج( 
 عدم مناقشة إصابة املهبل لدى املريضة لتفادي إزعاجها.د( 
 اإلجابتان أ و جـ كالهام صحيحة.ه( 

اإلجابة: هـ

الجرح  وأن هذا  املهبل  فتحة  إىل متزق صغري يف  أدى  االعتداء  أن  للمريضة  ارشح 
مشابه للجروح التي قد تحدث داخل الفم عندما تعض باطن خدها بالخطأ أثناء 
مضغ الطعام، وأنه سيشفى بنفس رسعة شفاء تلك الجروح. ولن يتمكن أحد بواسطة 
النظر من معرفة أنه قد تم إيالج القضيب فيه. لن يتم التوصية بإجراء فحص منظار 

مهبيل ألنها ال تعاين من نزيف مستمر ومصدر النزيف السابق تم تحديده.

أكد عىل

حاملا ينمو ثدي الفتاة الصغرية أو تظهر عليها أي 
عالمات جنسية ثانوية أخرى فهي مرشحة للتعرض 

إىل الحمل يف الحاالت الطارئة.
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املريضة  هذه  عىل  تعرض  أن  يجب  فهل  بعد  املريضة  تبلغ  مل   2# السؤال 
استخدام وسيلة ملنع الحمل الطارئة؟

نعمأ( 
الب( 

الجواب أ

حتى وإن كانت هذه الطفلة مل تبلغ بعد سن الحيض فإنه من الرضوري إعطاؤها 
وسيلة ملنع الحمل الطارئة حيث هناك حاالت من حصول حمل خالل أول إباضة. 
ولتوفري فعالية وحامية يف الحاالت الطارئة فإنه يجب استخدام وسائل منع الحمل 
البلوغ والحيض إن كان هناك احتامل لخصوبتهن  الطارئة لجميع اإلناث بني سن 

ويجب أن يتم ذلك خالل 120 ساعة.

فيديو: الصحة العقلية والنفسية وتوصيات املعالجة

نفسية  صدمة  اختربوا  قد  الجنيس  لالعتداء  تعرضوا  الذين  األطفال  إن  ]املعلق[: 
شديدة. تابع بتقديم الرعاية الرحيمة وقم بطأمنة الطفل واألهل.

الطبيبة: كل يوم سيشفى جسمك ويعود وضعك الصحي كام كان. عندما يحدث 
تراودك  ان  أمر طبيعي وممكن  شيئ كهذا مع أي فتاة  سوف تخاف كثريا وهذا 

كوابيس يف الليل، لذلك يجب ان تحيك يل عن احالمك وماذا تشاهدين فيها.

]املعلق[: قد تعاين الناجية من تغيريات سلوكية قوية بعد االعتداء. جد وقتاً كافياً 
للرشح لها ولعائلتها بأن هذه االنفعاالت طبيعية وتختفي مع الوقت.

مع  وتخرجي  مدرستك  إىل  وتذهبي  الطبيعية  حياتك  متاريس  أن  يجب  الطبيبة: 
صديقاتك.

»موجهة كالمها اىل األم«: يجب أت تحيك معها باستمرار وتشجعيها.... اعطها الوقت 
الكايف للشفاء..... ابنتك تأذت نفسياً وجسدياً.

]املعلق[: قد يتعرض الناجني وأهلهم ملشاكل نفسية وقانونية وأمنية قد تستوجب 
التدخل الرسمي املهني. أن من واجب العاملني يف العيادة تقديم كافة املعلومات 

عن الخدمات املتوفرة.

الطبيبة: سوف احيلك اىل طبيبة نفسية، هي إنسانة رائعة وطيبة، سوف تساعدك 
وبإمكانك أن تزوريها يف أي وقت، وهي موجودة حتى تسمعك وتساعدك.

أكد عىل

ما  إىل  باإلضافة  السن  عىل  تعتمد  الفعل  ردة  أن 
حصل ومضمون الحالة. وبشكل عام فإن األطفال 
يف  الوراء  إىل  خطوات  يرتاجعون  رمبا  سناً  األصغر 

تطورهم.
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 ]نوال محمد[« أي شخص تعرض العتداء جنيس فهو يتعرض لصدمة، والصدمات تؤثر عىل اإلنسان وتؤثر عىل كل جوانب حياته فهي تؤثر عليه 
نفسياً وجسدياً واجتامعياً وروحياً، فأي شخص يتعرض العتداء جنيس ستظهر عنده ولو بعد فرتة،  طبعا يف البداية سيكون هنالك صدمة وإنكار 
وعدم تصديق ملا حصل، وبعد ذلك ستظهر أعراض أخرى، نطلق عليها عادة اسم اضطرابات مابعد الصدمة، مثل الكوابيس والقلق واالكتئاب 

وأحيانا التوجه إىل إيذاء الذات وتراودها أفكار مثل »ملاذا انا حية؟  أفضل يل ان أموت«، وحتى تتعدى اىل محاوالت االنتحار. 
وتصبح نظرة الناجية عدم تقدير للذات، وتصبح نظرتها لنفسها دونية جدا »من أنا؟« وتشعر بعدم القيمة الشخصية، وأحيانا تتساءل »مل حصل 
ذلك معي؟«، وأحيانا تؤثر حتى يف معتقداتها الدينية أو املعتقدات التي تؤمن بها، مثالً: »أنا ملتزمة ملاذا حدث يل ذلك؟ مل مل يدافع عني الله 

ومل مل يحميني؟«، فهذه كلها تساؤالت من الشخص الذي تعرض لالعتداء الجنيس. 
وكثري من االرضابات قد تحدث للحظة أو لشهر أو شهرين وقد تستمر لفرتات، ومن هنا تكمن أهمية العالج النفيس، فيجب تزويد وتقديم 
الدعم النفيس لهذا الشخص  حتى تستمر حياته ألن الحياة ال تتوقف عند هذا اليشء. فأحيانا يعتقد األهل أن ابنتهم قد تخلصت من الصدمة 
وأن حياتها تسري،ولكن بالواقع هي ما تزال تعاين من الصدمة، وأحيانا األهل ال يشعرون بها ومبعاناتها، وبالتايل من هنا تأيت أهمية حصولها 

عىل خدمات الدعم النفيس.«

]املعلق[: الشفاء من االعتداء الجنيس ليس فقط ما يحصل بالعيادة. االعتداء الجنيس ليس مرض للعزلة، بل هو مرض مجتمع ويتطلب شبكة 
دعم متكاملة للعالج.

]فرح قدورة[« النتائج التي تعقب حوادث االعتداء الجنيس ال تقف عند حدود االعتبارات الطبية. الناجي سوف يعاين من حاجات نفسية 
وعاطفية و بعض إجراءات الحامية القانونية، أيضاً قد يتطلب الناجي جلسات استشارة، إجراءات قانونية، واألهم تلبية متطلبات وحاجات 

الناجي. وهذه جميعها تبدأ مع بدء العالج الطبي.«.

بطاقة نصية: ردود فعل سلوكية معتادة:
وضع للوالدين/ أو القيمني عىل الطفل أن الناجني الصغار رمبا يظهرون السلوكيات التالية:

التشبث مبن يرعاهم 	
الكوابيس الليلية والنوم املضطرب أو الخشية من الظالم 	
النشاط الزائد أو الخمود الزائد 	
توقف النمو 	
اللعب بطريقة عدائية أو جنسية 	
التبول الالإرادي يف الفراش 	
رفض الحديث أو رفض تناول الطعام 	
الشكوى من الصداع أو من أمل املعدة 	
االكتئاب واالنعزال 	
التفكري يف االنتقام والتخطيط له. 	

بطاقة نصية: نصائح لوالدي الطفل الناجي من التعرض لالعتداء الجنيس

ال يكذب األطفال حول تعرضهم لالعتداء الجنيس 	
ليس الطفل مسؤوالً عن االعتداء الجنيس وال يجب لومه 	
سيستغرق األمر وقتاً بالنسبة للطفل ليتعاىف من هذه التجربة السيئة. 	
احضن الطفل وقم مبواساته بشكل متكرر. 	

بطاقة نصية: نصائح لوالدي الطفل الناجي

شجع الطفل عىل التعبري عن نفسه من خالل الرسم واللعب 	
ارشح للوالدين أن ردات الفعل كالتبول اللييل يف الرسير سوف تختفي مبرور الوقت عندما يبدأ الطفل بالشعور باألمان وأن العقاب عىل  	

مثل هذا الترصف لن يكون مفيداً.
شجع الوالدين عىل االستامع ألطفالهم ومساعدتهم عىل التحدث عن مشاعرهم وكوابيسهم الليلية وتداعيات الذاكرة لديهم. 	

توقف وناقش
 5 دقيقة
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بطاقة نصية: تطبيق التدريب الذي حصلت عليه

تذكر أن االعتداء الجنيس ميكن أن يحصل ألي شخص وأن األمر يختلف بالنسبة لكل 
شخص. أنها خربة شخصية صادمة بشكل مكثف. 

وظيفتك هي أن تستمع دون أن تطلق األحكام. وأن توفر أفضل عناية طبية ممكنة 
ميكنك تقدميها وأن تكون مراعياً يف نفس الوقت للحاجات الخاصة لكل شخص عىل 

حدة.

فيديو: تطبيق التدريب الذي حصلت عليه

كفاءة  لرفع  منه  والهدف  املواضيع،  جميع  مهم يف  التدريب  إن  ]إميان شحادة[« 
مقدمي الخدمة لتقديم خدمة كفؤة رحيمة لالهتامم بالناجية والحفاظ عىل رسيتها، 

وهو مختلف عن أي تدريبات أخرى ألنه يركز عىل الناجية.«

»إن االعتداءات الجنسية منترشة بكل مكان وكل شخص معرض لهذه االعتداءات. 
والتعرض لالعتداءالجنيس هي تجربة شخصية قاسية ترتك جراح عميقة عىل الشخص 
نفسه، لذا من املهم أن يكون مقدم الخدمة مستمعا جيدا، سواء كان مقدم خدمة 

صحية  كطبيب أو ممرض أو مقجم خدمة نفسية أو اجتامعية.
 إن التدريب  يف مجال التعامل مع الناجني من االعتداءات الجنسية مختلف قليالً 
ألنه يحتاج اىل أن يكون مقدم الخدمة جاهز لتقديم خدمات كفؤة متعاطفة مع 

الحفاظ عىل الرسية التامة. 
ويتضمن التدريب عىل اإلجراءات الرسيرية للناجية من االعتداءات الجنسية وعىل 
العينات  وأخذ  الطبي  الفحص  وإجراء  املرضية  السرية  أخذ  من  الرسيرية  املهارات 

لألدلة الجنائية  باإلضافة للرعاية الالحقة وإجراءات التحويل.«

اذهب اىل التمرين )7(

 30 دقيقة

 اسرتاحة 

نهاية القسم

تابع اىل القسم )4(

ناقش

يف  ألطفالهم  الوالدين  مواساة  طرق  هي  ما 
مجتمعك؟

أكد عىل

ال  وصعب.  حساس  أمر  هو  بالطفل  الرعاية  أن 
ترتدد يف طلب املساعدة. وبالتزامك بنفس املبادئ 
نفس  ويف  الكبار  مع  تعاملك  عند  تتبعها  التي 
أن  ميكنك  الطفل.  تطور  تراعي  أن  يجب  الوقت 

تحدث فرقاً حقيقياً بالنسبة للطفل والعائلة.

التمرين رقم 7: العالج املوصوف

األولية  العنارص  عىل  ويؤكد  يلخص  التمرين  هذا 
للعالج

حاالت  ملراجعة  مجموعات  يف  املشاركون  يعمل 
دراسية وتحديد املعالجة الصحيحة. ثم يجب عىل 
واملعالجة  الدراسية  حالتها  تقديم  مجموعة  كل 
والتوضيحات.  للمناقشة  بوقت  اسمح  املناسبة. 
)انظر صفحة 92 للحصول عىل اإلرشادات الكاملة 

واألجوبة.(

النرشة التدريبية: دراسة حاالت )الصفحة(

النرشة التدريبية: التوقيت والعالج )الصفحة(
 القسم )5( 

102     الفصل 3: مالحظات حول محتوى التدريب 



القسم 4
تحضري عيادتك

يف هذا القسم سوف تتعلم كيف تقوم بـ:

تقييم مصادر عيادتك 	
تنظيم الكادر واملواد التي هناك حاجة إليها للعناية بالناجني 	
إعداد خريطة لشبكة اإلحالة 	

فيديو: تنسيق الرعاية عرب شبكة احالة

]فرح قدورة[ « إن وجود نظام إحالة شامل، سوف يلبي بنجاح احتياجات الناجيات 
أثناء مراحل الوقاية ومراحل التدخل. إن وجود نظام إحالة متامسك سوف يضمن 
القطاعات  الحامية يف كل قطاع من  تنسيق وتعاون بني مقدمي خدمات  تحقيق 

املختصة«.

الجنسية  العنف  من  تعاين  ملن  تقدم  أن  يجب  التي  «الخدمات  النمس[  ]سلمى 
هي مجموعة كبرية من الخدمات، أولها الرعاية الصحية ثم النفسية ثم القانونية 
وللحامية خاصة كام سبق وذكرنا أنه لألسف أن الناجيات قد يتعرضن للعنف من 

املجتمع نفسه.
وهذه الخدمات أحياناً ال تقدم مبكان واحد، بني خدمات صحية ونفسية وقانونية 
وإيواء، تنترش هذه الخدمات حيث بعضها تقدمه الحكومة مثل وزارة الصحة أحياناً 
القانوين واملأوى وغريه، وهناك مراكز  العون  من قبل منظامت مجتمع مدين مثل 
ايواء مختلفة تقدمها منظامت مجتمع مدين وغريها. وهذا يعني يجب أن يكون 
نظام إحالة موحد حتى نستطيع أن نربط بني هذه الخدمات وأن نتأكد أن هذه 
الناجية استطاعت الحصول عىل جميع الخدمات التي تحتاجها، وأنه نستطيع معرفة 
مستوى هذه الخدمات وأن نستطيع أن نتابع حالتها حتى ال تسقط خارج النظام 
وتصبح ضحية للمجتمع. فنظام اإلحالة املرتابط الذي يربط جميع املنظامت العاملة 
يف هذا املجال رضوري جداً ويجب أن يكون نظام موحد وشامل ومشبك بني قواعد 

البيانات املختلفة حتى ال نفقد الربط بني جزء من الخدمة وغريه.«

]املعلق[: عندما ال تتمكن عيادتك من تقديم كل يشء يحتاجه الناجي، قم باستخدام 
شبكة اإلحالة املتوفرة لعيادتك، وتأكد من أن عيادتك بإمكانها تحويل املرىض إىل:

مركز للنساء حيث ميكن الناجية من االعتداء الجنيس البقاء بأمان لفرتة أطول- 
مستوى أعىل من الرعاية الطبية- 
مركز لتقديم املشورة- 

إن التواصل الجيد مع مراكز اإلحالة أمر جيد، بحيث تتمكن من تحضريهم للعناية 
باملريض وتحصل عىل املعلومات الكافية عن أفضل الوسائل لتحضري الناجني لإلحالة.

]املعلق[: يجب عىل إدارة العيادة الطبية العمل يدا بيد مع مستشارين ومختيص 
عالج ومراكز تدخل يف األزمات كنظم إحالة شاملة.

الرعاية الشاملة يجب قادرة عىل توفري كافة الخدمات التي تحتاجها الناجية للشفاء 
والنمو مرة أخرى.

غري  الرئيسيني  واملوظفني  املدراء  يعاود  مالحظة: 
املعالجني االنضامم إىل التدريب يف هذا الوقت.

تعلم األهداف

سيكون املشاركني قادرين عىل:
رسم خريطة للوضع الحايل للمريض وتطوراته  	

الجنيس  االعتداء  من  للناجني  واالستجابة 
وتحديد األمور التي ميكن تحسينها.

استخدام قامئة مؤلفة من عدة نقاط لتطوير  	
يف  املامرسات  لتحسني  عمل  خطة  مسودة 
 )CCSAS( أماكن العمل لالرتقاء إىل معايري

وتبني وتطبيق هذا الربوتوكول.
وصف اإلجراءات التي تحتاج إليها لتبني هذا  	

الربوتوكول ضمن إعداداتكم املحلية.
لإلحالة  	 بالنسبة  االحتياجيات  ماهي  وصف 

من  بالناجني  املتعلقة  مختلفة  مصادر  إىل 
االعتداء الجنيس.

شبكة  	 من  حالياً  املفقودة  املصادر  تحديد 
مصادر اإلحالة املتوفرة لديكم وتطوير خطة 
مليلء الفراغات وتحسني التواصل بني الهيئات 

املختلفة.
املتوفرة إلبالغ مكان عملكم  	 املصادر  وصف 

عن الناجني من االعتداءات الجنسية.
وصف املصادر املتاحة يف بلدكم وعىل مستوى  	

.)CCSAS( الوحدة الفنية لدعم بروتوكول

أكد عىل

مناذج اإلحالة يجب أن ال يحتوي أبداً عىل تفاصيل 
االعتداء وأية معلومات تعريفية.
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إن كل عيادة مختلفة عن األخرى، بعضها يكون لديه العديد من املصادر والبعض 

لديه القليل منها. كمقدم خدمة يف العيادة، من املهم جداً أن تكون لديك استباقية 

ومبادرة، وبذلك قصارى جهدك للتأكد من أن الناجية تتلقى الرعاية املثىل بعيادتك.

بطاقة نصية: إنشاء إجراءات االستجابة للناجني من االعتداءات الجنسية

خطوات من أجل إنشاء إجراءات االستجابة للناجني من االعتداءات الجنسية:

لالستجابة  	 األساسية  املبادئ  عىل  الصحية  الخدمات  مقدمي  جميع  درب 

لالعتداءات الجنسية.

تبني بروتوكول معني ضمن املحتوى والقوانني املحلية. 	

الرعاية الالزمة  	 الطبي الذي سيقدم  تحديد طاقم مقدمي الخدمات الصحية 

للناجني وقم بتدريبهم.

وقم  	 املطلوبة  والخصوصية  الرسية  تحت  الطبي  الفحص  إجراء  مواقع  حدد 

بتجهيزها باألدوات الالزمة.

حدد ودرب املؤسسات الرشيكة الداعمة للناجني 	

قم بتهئية شبكة احالة لخدمات الدعم االجتامعي 	

بطاقة نصية: قيم املوارد املتاحة لعيادتك
أنه من الرضوري أن تكون عيادتك منظمة جيداً ومجهزة باإلمدادات الالزمة  	

للعناية بالناجني من االعتداءات الجنسية.

أن غرف الفحص هي بالتحديد ذات أهمية خاصة يف الحفاظ عىل خصوصية  	

املريض ملساعدته عىل الشعور باالرتياح قدر اإلمكان.

بطاقة نصية: املوارد الرئيسية التي من الرضوري توفرها
غرفة خاصة للفحص يتوفر فيها خصوصية برصية وصوتية.	 

إضاءة جيدة	 

منفذ إىل املراحيض	 

مخزون مناسب من األدوية	 

مخزون من املواد اإلدارية واملكتبية	 

مواد لجمع األدلة الجنائية   )إن أمكن(	 

بطاقة نصية: نظم طاقم العمل واملواد
جميع العيادات مختلفة، من املهم أن تعرف كيف تعمل عيادتك وما الذي ميكنك 

تقدميه لناج من االعتداء الجنيس. كام أنه من املهم أيضاً أن تعرف ما الذي ال ميكن 

لعيادتك تقدميه.

حتى وإن كانت عيادتك ال تحقق املعايري املذكورة يف هذه العرض التقدميي، قدم 

للناجي أفضل ما ميكنك تقدميه من الخدمات.

عليها  الحصول  ميكن  النامذج  عينات  مالحظة: 
بنقر الصور التوضيحية وروابط النامذج يف قسم 

DVDدليل املدرب يف نهاية الـ
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بطاقة نصية: نظم طاقم العمل واملواد
يجب أن تحتوي جميع العيادات عىل:

شخص يقوم بتقديم الرعاية الصحية ويكون مدرباً عىل الرعاية بالناجني من  	
تستدعي  عندما  أو  الطلب  عند  اليوم  طوال  ويتواجد  الجنسية  االعتداءات 

الحاجة.
تتعلق  	 التي  الوطنية  والقوانني  املضمون  حسب  تبنيه  يتم  محدد  بروتوكول 

باالعتداء الجنيس.
خطة لتحويل الناجي إىل الرعاية الصحية النفسية والعقلية، وخدمات الدعم  	

القانونية وغريها من خدمات الدعم

بطاقة مناقشة: كيف تستقبل عيادتك الناجني من االعتداء الجنيس
ماذا يحصل عندما يصل ناج من االعتداء الجنيس إىل عيادتك؟ 	
هل لديك مجموعة من األدوية واملعدات الطبية جاهزة لالستخدام؟ 	
ما هي الخدمات التي تقدمها عيادتك يف الوقت الحايل؟ 	
ماذا ميكنك أن تفعل أيضاً لتحسني إجراءاتكم الحالية؟ 	

راجع القامئة املوجودة يف دليل املدرب.

مترين 8

45 دقيقة

اسرتاحة

بطاقة منافشة شبكة اإلحالة

-عندما يحتاج املريض إىل مستوى أعىل من العناية الطبية من ماهو متوفر لديك 

فإىل أين تقوم بتحويلهم؟

-ماهي اجراءات تحويل املرىض إىل العناية الخارجية؟

-ماهي خدمات االستشارة املتاحة لك ضمن مجتمعك لتحويل الناجني من االعتداء 

الجنيس اليها؟

ضع خريطة لشبكة اإلحالة املتوفرة لديك ويجب أن تحتوي:

وحدة تقدم مستوى أعىل من الرعاية الطبية من ما هو متوفر لديك مبا يف  	

ذلك إمكانية إجراء

 العمليات الجراحية. 	

مركز لالستشارة النفسية 	

مركز للنساء 	

قسم للدعم القانوين 	

وكاالت، عيادات، ومجموعات داعمة ضمن مجتمعك بالتحديد 	

توقف

وانتقل إىل التمرين 9

60 دقيقة
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التمرين 8: تتبع مسار الناجية 

لعيادتهم  خريطة  برسم  يقومون  املشاركني  اجعل 
من  العيادة  يف  الناجية  تتتقل  كيف  تظهر  والتي 
اىل  )انظر  التخريج  مرحلة  إىل  الدخول  مرحلة 

الصفحة     للتعليامت الكاملة(.

النرشة التدريبية: قامئة الرعاية الطبية )الصفحة(

النرشة التدريبية: استخدام املرتجمني )الصفحة(

ناقش

ماهي الثغرات يف شبكة اإلحالة لديك ؟ هل هذه 
املنظامت أو املجموعات التي يجب التعاون معها؟ 
قادرة  تكون  قد  التي  االجتامعية  باملنظامت  فكر 
اخصائيني  توفر  عدم  حال  يف  الدعم  تقديم  عىل 
لوح  املتوفرة عىل  املصادر  بعض  اجتامعيني. سجل 

ورقي.

املساعدة  طلب  احالة  مسار  التدريبية:  النرشة 
)الصفحة( 

النفسية  األدوات  مجموعة  إىل  باإلشارة  قم   

التدريبية متعددة  لألداة  االجتامعية-مصدر مرافق 
من  للناجني\الناجيات  الرسيرية  للرعاية  األغراض 
املختلفةـ  األدوار   )4( املوضوع  الجنيس.  االعتداء 
للوصول  الناجيات  مساعدة  املختلفة:  األهداف 

للخدمات.

التمرين )9(: خطة العمل 

بتوزيع  وقم  زمني  جدول  مع  عمل  خطة  ضع 
 )( الصفحة  انظر  املتابعة(  وخطة  املسؤوليات 

للتعليامت الكاملة.

النفسية  األدوات  مجموعة  إىل  باإلشارة  قم   

التدريبية متعددة  لألداة  االجتامعية-مصدر مرافق 
من  للناجني\الناجيات  الرسيرية  للرعاية  األغراض 
الذاتية  العناية   )7( املوضوع  الجنيس.  االعتداء 

ملقدمي الخدمة.



فيديو: الرعاية لنفسك وملوظفيك
]املعلق[ قد يكون العمل مع الناجيات من االعتداء الجنيس صعباً من الناحية النفسية ملقدمي الخدمات الصحية يف العيادة. قد تكون أنت 

نفسك أحد الناجني من االعتداء الجنيس.

إن مشاعر األىس والقلق والشعور بالذنب واإلحباط واالرتباك واإلرهاق هي مشاعر حقيقية وهامة. إذا كنت تشعر بهذه الطريقة، ال تحاول 

تجاهل هذه املشاعر أو حلها لوحدك، بدالً من ذلك، قم مبناقشتها مع مرشفك أو شخص تثق به. بإمكانك أيضاً استخدام خدمات االستشارة 

املتاحة للمرىض، وإذا كنت مرشفاً، كن حساساً الحتياجات موظفيك.

]أيوب السعايدة[« إذا كنت مرشفا، فكن حساساً الحتياجات موظفيك، عىل كل طبيب أو شخص ضالع يف إدارة وعالج ضحايا االغتصاب أن 

يخضع للتدريب وال ينبغي االعتامد عىل التدريب الذي تم تحصيله يف كلية الطب ويجب تزويدهم بتدريب خاص عىل كيفية إدارة حاالت 

ضحايا العنف الجنيس«

]فرح قدورة[ »إن العمل مع الناجني من االعتداءات الجنسية يعترب استنزاف بشكل كبري، من ناحية عاطفية ونفسية يعترب متعباً. ليك يصبح 

والوقت  الجهد  من  كثرياً  يتطلب  ذلك  فإن  للناجني  العاطفي  والدعم  والرعاية  واألمن  والسالمة  الحامية  تزويد  عىل  قادراً  الخدمات  مقدم 

ومؤهالت خاصة ليك تكون قادراً عىل تقديم هذه املؤهالت. فعىل مقدمي الخدمات أن يكونوا متمكنني من مبادئ التوجيه والتي تشمل 

االحرتام، الرسية، عدم الحكم، السالمة واألمن، وكذلك يجب أن يكونوا مدربني عىل التدريبات املتنوعة والخاصة بالعمل مع الناجني، إضافة إىل 

امتالكهم خربات كافية أثناء العمل مع األفراد الذين عانوا من ظروف معينة يف حياتهم.

أن الحصول عىل التدريب املنوع ملقدمي الخدمة، سوف يسمح لهم بتقديم خدمات ذات نوعية عالية للناجني. إضافة للقيام بالجدولة املستمرة 

لجلسات الرعاية الشخصية والدعم واملساعدة املستمرة من قبل املرشفني عليهم، التي سوف تسمح ملقدمي الخدمات للتحدث عن أحزانهم، 

التكلم عن مشاعرهم، السامح لتلك الضغوط للخروج بأسلوب صحي ويف نفس الوقت تدعمهم وتدعم مهاراتهم يف تقديم الخدمات للناجني.«

اسرتاحة

عد إىل العنوان الرعاية الذاتية ملقدمي الخدمات

)تم تقدميه يف القسم 2(

ناقش االجهاد والرعاية الذاتية

نهاية التدريب
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الفصل التامرين والنرشات 

 متارين 

)نرشات التامرين موجودة يف قسم »نرشات املشارك« التي تبدأ يف الصفحة 421(

لعب دور التعاطف والكفاءة  والرسية. 1

املوافقة املسبقة. 2

االستامع الفعال. 3

توثيق الفحص. 4

التكلم مع املرىض ذوي امليول االنتحارية. 5

االستجابة لردود األفعال االنفعالية الشائعة. 6

وصف العالج. 7

تتبع مسلك الناجني من االعتداء الجنيس. 8

تطوير خطة عمل. 9

1. لعب دور التعاطف والكفاءة  والرسية 
هذا التمرين يستخدم كمحصلة لليوم األول من التدريب. فهو سوف يثبت ويعزز يف الوقت نفسه، إدراك املشاركني للمفاهيم. اجعل املشاركون 

ميثلون اثنني عىل األقل من السيناريوهات املدرجة يف الصفحة 100 من النرشة. وهم سوف يكونون بحاجة إىل قضاء بعض الوقت ملناقشة 

املواقف وتطوير »رواية« أكرث تفصيال. 

وإذا كانت مجموعة التدريب صغرية، عندئذ كل عضو من املجموعة ميكن أن يسند له دور واحد ومتثيلية واحدة مع عدة مشاهد التي ممكن 

أن يتم تطويرها. واذا كانت مجموعة التدريب كبرية، فيمكن تقسيمها اىل مجموعات بحيث يسند سيناريو لكل مجموعة صغرية لتقوم لتمثيله. 

اعط كل مجموعة 15 دقيقة لتطوير السيناريو و3 دقائق لتمثيله، و5 دقائق البداء املالحظات بعد كل لعب دور.

ينبغي لتمرين لعب األدوار التأكيد عىل جميع مقدمي الخدمة الصحية يجب أن يقوموا ب:
تشجيع الناجني عىل طلب الرعاية بأرسع ما ميكن وخالل 72 ساعة. 	

مساعدة الناجني للحصول عىل الرعاية بالرسعة املمكنة. 	

املحافظة عىل خصوصية الناجني )وجميع املرىض(. 	

تجنب طرح األسئلة خارج حدود الحد األدىن الرضوري للقيام بعملهم وتوفري الرعاية التي تحتاجها الناجية. 	

تذكر:
ال يجب إطالقاً لوم الناجني بسبب االعتداء، فهم يستحقون أفضل رعاية ممكنة بدون إطالق أي حكم عليهم. 	

ميكن منع العديد من العواقب الصحية لالعتداء الجنيس إذا تلقت الناجية الرعاية بالرسعة املمكنة، وبشكل أمثل خالل 72 ساعة. 	

2. املوافقة املسبقة 
هذا االختبار يعترب فرصة للمشاركني من أجل مامرسة الحصول عىل املوافقة املستنرية. والحصول عىل املوافقة املستنرية ليست مجرد قراءة قامئة 

أمام الناجية، بل هي تتضمن مساعدة الناجية عىل فهم ماذا تتوقع أثناء زيارتها للعيادة ولإلجابة عىل أي أسئلة من املمكن أن تكون لديها. 

وهذه مهارة مهمة وصعبة اإلتقان وتتطلب مامرسة.

4
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تعليامت:

قسم املشاركني إىل مجموعتني. تقوم إحدى املشاركات بدور مقدمة الرعاية واألخرى سوف تقوم بدور املريضة. تلعب املشاركتان دور عملية 

الحصول عىل املوافقة املستنرية. متيض »مقدمة الخدمة« قدما يف منوذج املوافقة بالكامل وتقوم برشحه »للمريضة«. اذا كان مناسبا، يجب أن 

تقوم »املريضة« بطلب املزيد من الرشح.

تحرك بني املجموعات يف أنحاء الغرفة واعرض اقرتاحات أو مالحظات بناءة يف أثناء العملية )كن انتقائياً! ليس بإمكانك وقف املجموعة يف 

كل وقت. أوقفهم فقط حني املشاكل الجادة!(.  بإمكانك أيضاً أخذ مالحظات عن املشاكل التي قد تواجه بعض املجموعات والجوانب التي 

يعملون فيها بشكل جيد.

إذا كان الوقت يسمح، دع املشاركني يتبادلون األدوار، بحيث يكون لدى كل شخص الفرصة للعب دور املريض ودور مقدم الرعاية.

وبعد االنتهاء من لعب الدور، اطلب من املشاركني مشاركة مشاعرهم كونهم لعبوا دور مقدمة الخدمة وحصلوا عىل املوافقة املستنرية. هل 

كان من الصعب رشح ذلك؟ هل لديهم أية أسئلة ؟ كيف كانت تشعر املريضات؟

انهي التمرين بتوضيح بعض النقاط اإليجابية التي الحظتها خالل مترين لعب األدوار، كذلك بعض املشاكل التي الحظتها. اجعل مالحظاتك 

عامة وال تحدد مجموعة معينة أو أشخاص معينني حينام ترشك مالحظاتك. من املهم توضيح األشياء اإليجابية والسلبية عىل السواء والتي قد 

الحظتها، لكن حاول أن تبقى املشاركني محفزين. 

اعط نصيحة عامة. عىل سبيل املثال، إذا الحظت يف عدة مجموعات أن »مقدمة الرعاية« تسري برسعة وال تتوقف لسؤال املريضة إذا كان لديها 

أسئلة تريد طرحها، تذكر »كم هو مهم خالل هذه العملية إرشاك املريضة، فبعض املريضات سوف يتخوفن كثرياً من طرح األسئلة، فيجب أن 

تسري ببطء وإن تسألهن عدة مرات خالل عملية املوافقة إذا كان لديهن أية أسئلة، فهذا سوف يساعدهن ليشعروا بانفتاح أكرث حول مشاركة 

همومهن وأسئلتهن«.

3. االستامع الفعال 
مبا أن مقدمة الرعاية تجري مقابلة مع الناجية، فمن املهم تجميع املعلومات املناسبة بحيث يكون بإمكان توثيق حكايتها بدقة. ألن هذه 

القيام بذلك بدون إعادة إحساسها بالصدمة وبطريقة تؤكد تجربتها  املعلومات سوف تقود أيضاً عملية الفحص واملعالجة. ومن املهم جداً 

وتساعدها عىل البدء بعملية الشفاء. والغرض من هذا التمرين هو إعطاء املشاركني الفرصة ملامرسة مهارات االستامع الفعال لديهم. واالستامع 

الفعال يعني أن تكون مركزاً عىل الشخص املتكلم ليك تفهم متاماً ماذا يقول وبطريقة موضوعية.

تقنيات االستامع الفعال::
اظهر اهتاممك وانتباهك بحركات جسدك و كلامتك. 	

ابدا باألسئلة املفتوحة مثل »اخربيني ماذا حدث...«، كن أكرث تحديدا كام هو رضوري فقط بعد أن تكون قد انتهت الناجية من رسد  	

القصة.

ال تقاطعها وال تستعجلها. احرتم صمتها وانتظر بانتباه أو باستخدام عبارات محفزة مثل »أعرف أن هذا صعب عليك« أو »انا هنا الستمع  	

اليك....« 

اعرتف بشعورها باستخدام عبارات مثل » استطيع ان اتفهم مشاعرك«...ال تنتقص أبداً من شعور الناجية باستخدام عبارات مثل »إنه ليس  	

بذلك السوء« أو »ال تدعي ذلك يعكر صفوك«..
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قدر مشاعرها بعبارات مثل »أنه من الطبيعي أن تشعري....« أو »إن الناس الذين مروا بتجربة االعتداء الجنيس غالباً ما يشعرون...«. 	

تجنب أسئلة »ملاذا«. فهي غالباً ما تجعل املستجيب يشعر بأنه يتم الحكم عليه. 	

تأكد من الفهم الصحيح عن طريق إعادة ما قالته الناجية )بإيجاز(. 	

التعرض اآلراء أو النصيحة. أعطي الناجية املعلومات التي تحتاجها من أجل أن تتخذ قرارها بنفسها. 	

تعليامت:
يجب تقسيم املجموعة إىل مجموعات فرعية مكونة من ثالثة مشاركني تتكون من املتكلمة واملستمعة واملالحظة.

إىل املتكلمة: يجب أن تتكلمي عن يشء يهمك فعالً. لست بحاجة إىل التحدث عن أي يشء خصويص جداً أو محرج. إن مشاركة 

جزء حقيقي من حياتك، سوف يجعل هذا التمرين أكرث تشويقاً وأكرث فائدة عىل حد سواء. تأكدي من التوقف مرارا ألجل تشجيع 

املستمعة عىل اإلجابة، مع أن هذا قد يبدو غري طبيعي إىل حد ما.

إىل املستمعة: ماريس تقنيات االستامع الفعال، استوعبي وتحققي من صحة مام تقوله املتكلمة. لخيص ما قالته الناجية للتأكد ما إذا 

كنت قد فهمت بشكل صحيح. حاويل طرح أسئلة مفتوحة وموضوعية للحصول عىل معلومات أكرث.

إىل املالحظة: ركزي عىل الشخص بدور املستمعة وإبحثي عن مهارات االستامع الفعال بأكرب قدر ممكن. أعطي تقييمك يف نهاية 

املقابلة. ساعدي املستمعة عىل التعلم عن طريق توضيح النواحي التي تحتاج إىل تحسني.

كل مقابلة يجب أن تستمر لفرتة تقارب 5 دقائق. ويف النهاية يجب عىل املتكلمة وصف تجربتها )هل شعرت بأنه تم االستامع إليها؟( ويجب 

عىل املالحظة أن تبدي مالحظتها عام رأته. وإذا كان الوقت يسمح ميكن إعادة التمرين مرتني، بعد تبديل األدوار. ومن املمكن عمل التمرين 

بدون مالحظة، فقط املتكلمة واملستمعة.

هذه التعلميات أيضاً موجودة أيضا كنرشة يف الصفحة 921.

4. توثيق االختبار
الهدف من هذا التمرين هو إعطاء املشاركات فرصة لرتجمة كلامت الناجية ملصطلحات دقيقة طبياً بهدف استكامل السرية املرضية ومنوذج 

االختبار. ويف نهاية جزء االختبار الطبي )الجزء 3جـ(، هناك فيلم مدة 17 دقيقة يظهر التاريخ الكامل واالختبار الذي تم عمله من قبل الدكتورة 

)نهى(. ويجب إعطاء كل مشرتك نسخة فارغة عن تاريخ العينة ومنوذج االختبار )صفحة 137( ليتم تعبئتها بينام يشاهدون الفيلم. 

راجع باختصار األجزاء املختلفة من منوذج التوثيق، وبعد ذلك اعطهم تعليامت لالستامع واملشاهدة بعناية ملعرفة كم من املعلومات بإمكانهم 

تجميعها. وبعد ذلك قوموا كمجموعة مبراجعة املعلومات التي متكن املشاركني من جمعها.

العنارص التي ينبغي توفرها هي:
الرواية بكلامت الناجية الخاصة بها. 	

الوضع النفيس للناجية والحالة العامة واملظهر، مبا يف ذلك وضع ملبسها. 	

العالمات الحيوية. 	

وصف واضح لإلصابات يف مصطلحات طبية باستعامل الصور التوضيحية. 	

السرية املرضية والتفاصيل التي سوف توجه العالج، مثل آخر فرتة حيض واستعامل األدوية ووضع الحمل وتاريخ فحص فريوس نقص  	

املناعة البرشية HIV، والحساسية.

تأكدي من أن املصطلحات التي استعملتها املشاركات مالمئة ودقيقة. واطلبي أيًضا من املشاركات أن يحددوا أي عنارص مفقودة يف مقابلة 

الدكتورة )نهى(
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رسي الرمز: 012

توثيق أجوبة التمرين

منوذج السرية املرضية واالختبار

1. معلومات عامة

العمر: 20الجنس: أنثى

تاريخ/ وقت االختبار:

2008/01/25

اليوم/ الشهر/ السنة  )الساعة 00:00(

متت املقابلة بحضورك

Ø

)مالحظة عن وجود مرت

2. الحادثة

تاريخ الحادثة: 2008/01/23    اليوم/ الشهر/ السنةتاريخ الحادثة: 2008/01/23    اليوم/ الشهر/ السنة

وصف الحادثة )وصف الناجية(:

رجلني “امسكوا يب” “إقتادوين إىل حقل” “أحدهم عض صدري وبعد ذلك اغتصبني” الشخص اآلخر ولج “قضيبه يف فمي”

النوع واملوقع يف الجسمالنعمالعنف الجسدي

××النوع )رضب، عض، شد شعر... الخ(

×استخدام قيوم

×استخدام سالم/ أسلحة

ليس من قبل املريض؟شمول املجدرات/ الكحول

أوصف: عن طريق الفم، مهبيل، رشجيليس مؤكًداالنعماالخرتاق

×القضيب

×األصبع

×غري ذلك )أوصف األداة(

املكان: الفم، املهبل، الرشج، غري ذلكليس مؤكًداالنعم

×القذف

×استخدام الواقي

3. العالمات الحالية واألغراض

مالحظة أمل أو نزيف أو تدفق من املهبل أو الرشج، أي عالمات أو أعراض أخرى

دم عىل اللباس الداخيل )مقدار ضئيل(
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رسي الرمز:  012

4. التاريخ الطبي

بعد االحدثة، هل قامت الناجية ب )ضع عالمة × عىل كل التاريخ الحييض/ التوليدي

ما ينطبق(

هل تستعمل وسائل منع الحمل؟

نعم )    (    ال )×(

التقيوء؟الوسيلة؟ ـــــــــــــــــــــــــ

غسول الفم؟×

التبول؟×

تغيري املالبس؟×

التغوط؟×

الغسيل واالستحامم؟×

تنظيف األسنان؟×

استخدام سدادة قطنية أو حشوة؟

آخر دورة شهرية

2008/01/11

الحيض أثناء الحادثة

نعم )    (    ال )×(

دالئل الحمل

نعم )    (    ال )×(

عدد أسابيع الحمل

Ø أسابيع

نهاية آخر حمل

)والدة، والدة جنني ميت، فقدان 

الحمل(

Ø )اليوم/ الشهر/ السنة(

املشاكل الصحية القامئة

)أضيفي تاريخ تشوة األعضاء التناسلية، النوع(

Ø

الحساسية:

Ø

األدوية الحالية:

Ø

مالحظاتغري معروفغري مطعمةمطعمةحالة التطعيم

×الكزاز

×التهاب الكبد الوبايئ ب

حالة نقص املناعة البرشية/ 

األيدز

مالحظاتآخر فحصمعروفغري معروف

×

5. الفحص الطبي

املظهر العام )اللبس، الشعر، اإلعاقات الجسدية أو العقلية الظاهرة(

بصحة جيدة، تلبس جيًدا، مظهرها جيد

الحالة العقلية )هادئة، تبيك، قلقة، متعاونة، مكتئبة، غري ذلك(

قلقة لكن هادئة ومتعاونة

مرحلة البلوغ: ناضجةالطول:الوزن:

الحرارة:معدل التنفسضغط الدم:معدل النبض: 75
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رسي الرمز:ــــــــ

نتائج الفحوص البدنية: أرشحي بشكل منهجي وارسمي عىل الصور التوضيحية للجسم األماكن الدقيقة لكل اإلصابات، الكدمات، 

النمشات، العالمات... الخ. اعميل عىل توثيق النوع والحجم واللون والشكل والجزئيات األخرى. ال تفرس نتائج الفحوصات. الحظ 

الكدمات القدمية أو الندوب أو عالمات 

الرأس والوجه

خدش عال يسار الجبني، 2×2سم

الفم واألنف

متزق صغري 1×1سم عىل سطح الغشاء النسجي للشفة السفىل

العينني واألذنني

طبيعيني

الرقبة

كدمة أرجوانية بفعل اليد عىل يسار الرقبة، خفيفة

الصدر

عالمة عضة 3×5سم وكدمة عىل الثدي األيرس، نزف ضئيل

الظهر

طبيعي

البطن

Ø هشاشة

Ø نزيف

األرداف

طبيعية

الذراعني واليدين

طبيعيني

الرجلني والقدمني

خدش عىل جانب الرجل اليرسى مع نزيف سطحي، 12×12سم

فحص األعضاء التناسلية

الفرج/ كيس الصفن

طبيعي

الفرج/ كيس الصفن

طبيعي

الفرج/ كيس الصفن

طبيعي

املهبل/ القضيب

مل يتم عمل اختبار باملنظار

اختبار اليدين واملستقيم املهبيلعنق الرحم

وضع املريضة )مستلقية، منبطحة، الركبة – الصدر، جانبي، إذا كانت طلة – يف حضن شخص بالغ(

لفحص الرشج: مستلقيةلفحص األعضاء التناسلية: مستلقية

7. التحقيقات التي تم إجراءها

النتيجةتم فحصه/ تم إرساله للمختربالنوع واملكان

ال يشء

8. األدلة التي تم أخذها

النتيجةتم فحصه/ تم إرساله للمختربالنوع واملكان

ال يشء

تاريخ الجامع بالرتايض )فقط إن تم أخذ العينات من أجل تحليل الحمض النووي(

)اليوم/ الشهر/ السنة( التاريخ:  آخر جامع بالرتايض خالل أسبوع قبل االغتصاب 
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رسي الرمز: 012

8. العالجات التي تم وصفها

النوع واملالحظاتالنعمالعالج

باالتصال  املنقولة  األمراض  عالج  منع/ 

الجنيس

أريرثوميسني 1 غم + ليفيكسيم 400 ملغم فوًرا×

بوستينور، لقاحني فوًرا×منع الحمل الطارئ

تنظيف + تضميد×عالج الجروح

عضلة الذراع اليرسى×الوقاية من مرض الكزاز

عضلة الذراع اليمنى×التطعيم ضد التهاب الكبد الوبايئ ب

نقص  لفريوس  التعرض  بعد  الوقاية 

املناعة البرشية

كومبيفري، QI 2 ساعة×28 يوم = 56 معطى×

غري ذلك

9. االستشارة، املراجع، املتابعة

الحالة النفسية العامة

مستقرة، ال خطر عىل مصريها

خطط الناجية لعمل تقرير للرشطة أو قامت فعالً بعمل تقرير      نعم        ال

× وضح ذلك: 

يوجد شخص إلصطحابها: نعم )   (   ال )×(يوجد لدى الناجية مكان لتذهب إليه: نعم )×( ال )   (

االستشارة التي تم تقدميها:

مراجعة التأثريات الصحية، كيف تتناول الجواء، متى سوف تعود

املراجع:

مركز UHURU للنساء

املتابعة املطلوبة:

متابعة ملدة أسبوعني، فحص نقص املناعة البرشية بعد 3-6 أشهر

تاريخ الزيارة القادمة )اليوم/ الشهر/ السنة(:

اسم عامل الصحة الذي أجرى االختبار/ املقابلة: الدكتورة ..............................

التاريخ: 2008/01/25 )توقيع( ...................  التوقيع:  الوظيفة: دكتورة............. 

مالحظات املتابعة:

تاريخ الزيارة القادمة )اليوم/ الشهر/ السنة(:

التاريخ: --------------- التوقيع: -------------  االسم/ الوظيفة ----------------- 
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5. التكلم مع املرىض ذوي امليول االنتحارية – اختياري
الهدف من هذا التمرين هو التمرن عىل التحدث مع الناجني الذين هم تحت ضغط نفيس شديد. فالناجون من االعتداء الجنيس غالباً ما 

يفكرون باالنتحار، لكن موضوع االنتحار غري مريح بالنسبة ملعظم مقدمي الرعاية الصحية. فخطورة أن يقوم الناجي باالنتحار بعد الترصيح 

باالنتحار يختلف حسب اختالف الثقافات، لكن الترصيح باالنتحار يجب دامئاً أخذه محمل الجد من قبل مقدمي الرعاية الصحية. وعليك بحث 

القضية مع مجموعتك وإذا ذكرت املجموعة أن هذه القضية تحصل يف كثري من األحيان،  اعطهم الوقت للتمرن عن طريق لعب الدور مع 

رشيك باستخدام االقرتاحات يف البطاقة النصية : »اقرتاحات بشأن السؤال عن االنتحار«. فإذا كانت االقرتاحات ال تبدو مالمئة أو مناسبة، اجعل 

املجموعة تعمل معاً لصياغة طرق مالمئة للسؤال حول األفكار االنتحارية وتقييم الخطورة وتوفري الراحة والدعم.

6. االستجابة لردود الفعل االنفعالية الشائعة 
الجنيس ويتمرنوا عىل  الناجية من االعتداء  بها  التي قد متر  التمرين، سوف يقوم املشاركني ببحث ردود األفعال االنفعالية املعقدة  يف هذا 

مهارات التواصل. ويلعب املشاركني دور الناجية من االعتداء الجنيس أو الشخص الذي يحاول دعم الناجية )صديقة أو أحد أفراد العائلة أو 

مقدمة الرعاية(. 

قسم املشاركني إىل مجموعات من شخصني أو ثالثة )يعتمد عىل حجم املجموعة( واعطى كل مجموعة قصاصة من الورق مكتوب عليها احدى 

املشاعر التالية:

منسحبة، صامتة. 	

غاضبة 	

حزينة، باكية 	

خائفة، قلقة 	

عصبية، محرجة 	

وضح بأنه ميكن للناجيات االحساس بأي من هذه املشاعر أو جميعها يف أوقات مختلفة. اعط املجموعة 15 دقيقة من أجل تحضري ملخص 

سيناريو من )5 دقائق( يوضح كيف ميكن للناجية أن متر برد الفعل العاطفي هذا وكيف ميكن أن تستجيب مقدمة الرعاية.  وقد يكون الشخص 

الثالث يف املجموعة إما موظفة أخرى يف العيادة )ممرضة، أو أمينة سجل أو مساعدة( أو صديقة أو أحد أفراد عائلة الناجية. 

اختياري: اطلب من إحدى املجموعات عىل األقل وضع سيناريو بحيث يكون الصديق أو أحد أفراد العائلة ذو تأثري سلبي يتعني السيطرة عليه.

تتضمن النرشة أيضاً تعليامت مكتوبة. ويجب أن يصور السيناريو الدقائق القليلة األوىل من التفاعل بني مقدمة الرعاية – املريضة حيث تحتاج 

مقدمة الرعاية إىل كسب ثقة الناجية، والحصول عىل فكرة أساسية عام حصل، ورشح ما هي الخدمات التي تستطيع تقدميها )ال يتوجب عىل 

مقدمة الرعاية أن تجري فحص بدين يف السنياريو(. 

تجول يف الغرفة وراقب كيف تطور كل مجموعة السيناريو الخاصة بها. وتأكد أنهم يتقيدون باملامرسات املثىل التي قد تعلموها حتى اآلن من 

خالل التدريب )االستامع بنشاط وتفعيل خربة الناجية وعدم املجادلة أو عرض نصيحة... الخ( وتقديم اقرتاحات بناءة.

حدد توقيت العروض بعناية بحيث ال تأخذ كل مجموعة أكرث من 5 دقائق. ويف بعض األحيان قد يكون هناك حاجة لوقت أقل. تأكد أن 

املشاركني يتكلمون بصوت عايل ما فيه الكفاية ألن يسمعه الجميع مع أن ذلك قد يبدو غري طبيعي إىل حد ما. ال تقاطع العرض ما مل يحدث 

يشء غري مالئم.

ويف نهاية كل عرض ادع الحضور ليك يبدون مالحظاتهم واسأل املقدمني عن شعورهم أثناء متثيل السيناريو. اعمل عىل تشجيع املامرسات 

الجيدة واذكر باختصار املشاكل التي مل يتم فعالً تحديدها من قبل مشاركني آخرين.
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7. وصف العالج 
هذا التمرين يلخص ويعزز العنارص الرئيسية للعالج للناجيات من االعتداء الجنيس. يعمل املشاركني يف مجموعات ملراجعة دراسة الحاالت، 

وتحديد العالج الصحيح. عىل كل مجموعة عندئذ تقديم حالة والعالج املالئم لها. اسمح بوقت للنقاش والتوضيح. قم أيضاً باستخدام النرشة 

الثانية )التوقيت والعالج، صفحة 351( لتلخيص العالج حسب العمر والجنس استناداً إىل طول الفرتة التي مرت بعد االعتداء حتى متت رؤية 

الناجية.

النقاط الرئيسية:
القيام باختبار االصابة بفريوس نقص املناعة البرشية HIV فوراً بعد االعتداء سوف يخربنا إذا ما كانت الناجية قد أصيبت بالعدوى قبل  	

االعتداء، وليس إذا ما كان االعتداء سبباً للعدوى. فذلك يأخذ عدة شهور من الوقت بعد العدوى حتى تكون نتيجة االختبار إيجابية.

فحص الحمل سوف يكشف وجود حمل مسبق. ويتعني عىل املرأة الحامل أن تستمر يف تلقي العالج الواقي من األمراض املنقولة جنسياً  	

ونقص املناعة البرشية مع بعض التعديالت.

ينبغي أن يتم عمل اختبار لفريوس نقص املناعة البرشية HIV لكل شخص، لكن األطفال الذين مل ميارسوا سابقاً االتصال الجنيس وليس  	

لديهم مشاكل صحية ليس هناك حاجة ألن يتم فحصهم. ااالختبار طوعي ويجب أن ال يكون مطلباً مسبقا للعالج. كذلك فإن التأخري يف 

االختبار ال يجب أن يؤدي إىل تأخري يف العالج.
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وصف العالج للناجيات من االعتداء الجنيس- األجوبة

دراسة حالة )1(:

امرأة بالغة ناجية حرضت للعيادة بعد 36 ساعة من االعتداء عليها جنسياً. وقد أشارت إىل أنها تريد كل العالجات املتوفرة. الفحص الجسدي 

لها كان طبيعياً بشكل تام، وقد أشارت إىل أنها ال تعاين من الحساسية حسب معرفتها. ليس عندك بوستينور Postinor. لكن عىل أي حال 

يوجد لديك مزيج من وسائل منع العمل عن طريق الفم وهرمون األسرتوجني اسرتاديول 50 ميكروغرام واليفونور غسرتيل 250 ميكروغرام. 

العالج الذي يتم تقدميه للمرأة يجب أن يتضمن:

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

وسائل منع الحمل عن طريق الفم، حبيتني اآلن وحبيتني خالل 12 ساعة.الحمل

أزسرتومايسني\Azithromycin 1g أو Doxycycline 100 mg  مرتني × 7 أيامالكالميديا

ال يشء إذا تم إعطائها أزسرتومايسني\Azithromycinالزهري

Benzathine penicillin  2.4  ميكرو

الفم. مثالً السيالن املنقولة جنسيا. يفضل فوراً جرعة عن طريق  للربوتوكول املحيل ألمراض  وفقاً 

سيفيكسيم Cefixime 400 ملغم 

يعتمد عىل املشعرات لكن  التدريب  نناقش هذا يف  )مل  فوراً   metronidazole مغ   2 ميرتونيدازول 

االنتشار محلياً واإلرشادات التي قد يتم اإلشارة إليها(

B الجرعة األوىل فوراً، والثانية خالل 30 يوم والثالثة خالل ستة التهاب الكبد الوبايئ ،B لقاح التهاب الكبد الوبايئ

أشهر

حسب  األخرى  جنسيًا  املنقولة  األمراض 

ترتيباتك

أزسرتومايسني\nicymorhtizA 1مغ يعطي أيضاً تغطية جيدة للقرحة اللينة.

Combivir مرتني يومياً ملدة 28 يومHIV/ األيدز

لقاح الكزاز إذا مل تكن محصنة بالكاملالكزاز

ما هي النقاط التي سوف يتم إدراجها يف االستشارة وخطة الرعاية؟

اعد التأكيد للناجية عىل أنها ليست موضع لوم نتيجة لالعتداء وأنها قد فعلت اليشء الصحيح بطلبها الرعاية ألنه بذلك يتم التقليل من  	

العديد من املخاطر الصحية. وأنه ال بأس  من أن تشعر بانفعال وغضب وحزن وحرية.

تقييم مخاطر الحمل وعرض القيام بفحص للحمل. وإذا كانت حامال ليس بفعل االعتداء فإن أقراص منع الحمل يف الحاالت الطارئة ال  	

تؤد إىل اإلجهاض لكنها مم املمكن أن تسبب الغثيان والتقيوء. وتختفي هذه األعراض بعد انتهاء العالج. اطلب منها أن تعود للعيادة إذا 

تقيأت خالل ساعتني بعد الجرعة )خذ باعتبارك إعطائها جرعة إضافية وبذلك ال يتوجب عليها العودة مرة أخرى(. متابعة فحص الحمل 

إذا مل يأيت الحيض كام هو متوقع.

تقديم النصيحة بتناول األدوية مع الطعام حتى يتم التخفيف من تقلبات املعدة. اعطاء جرعات الدواء كاملة. عدم التوقف عن أخذ  	

الدواء بدون طلب مشورة طبية. قد تسبب مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض  PEP عىل وجه الخصوص الغثيان والوهن والتعب. 

هذه األعراض سوف تختفي بعد نهاية العالج.

عرض القيام باختبار لفريوس نقص املناعة البرشية. إذا مل يتم القيام به اآلن فيجب القيام به خالل أسبوعني لفحص إذا ما كانت فعالً  	

مصابة.  ان مجموعة  لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض ال تعالج املصابني فعالً. هناك حاجة إلعادة الفحص خالل فرتة 3-6 شهور. يجب 

استخدام الواقي حتى تظهر النتيجة السلبية.

الفصل 4: التامرين والنرشات التدريبية     117



يف حال تطور أعراض اآلم املهبل والحكة واألمل والتبول املؤمل يجب عليها طلب الرعاية الطبية فوراً )خاصة إذا مل تقم مبعالجتها من األمراض  	

املنتفلة جنسيا(.

قدم الجرعة األوىل من لقاح التهاب الكبد الوبايئ B ورشح أين ومتى يجب أن تتناول الجرعتني التاليتني. 	

ما هي الخدمات األخرى التي قد تقدمها للناجية من االعتداء الجنيس أو تقوم بإحالتها لها؟

تابع الناجية خالل أسبوع لتعرف كيف تتقبل الدواء. 	

قم بإحالتها لعمل اختبار HIV إذا مل يتم عمله اليوم وال ميكن عمله يف هذه املنشأة 	

قم بإحالة الناجية من االعتداء الجنيس إىل مجموعة دعم/ مركز نسايئ/ استشاري وإىل مركز دعم قانوين إن كان متوفراً. 	

دراسة حالة )2(:

حرض طفل عمره 5 سنوات إىل العيادة بعد 70 ساعة من االعتداء عليه جنسياً. واالعتداء يتضمن اخرتاق الرشج. الطفل يبيك وال يستطيع 

الجلوس بشكل طبيعي. ليس لديه أي جروح أخرى. أشارت أمه إىل أنها تريد جميع املعالجات املتوفرة. وأشارت إىل أنه ال يعاين من الحساسية 

حسب معرفتها. وزنه 16.5 كغم.

العالجات التي تقدم للطفل يجب أن تتضمن:

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

باراسيتامول 250 ملغم، ملني الربازاألم

أزسرثومايسني azithromycin 350 )أو 500 إذا مل يكن متوراً( أو ارثرومايسني  erythromycin  200 الكالميديا

ملغم 4 مرات يومياً ملدة 7 أيام

أو الزهري  IM فوراً   IU  800.000 بنسلني  بنزاثني  أو   azithromycin أزيرتومايسني\  إعطائه  تم  إذا  يشء  ال 

ازيرتومايسني\ azithromycin ملدة 14 يوم )نفس الجرعة اليومية كام هو مبني أعاله(

الفم. مثالً سيفيكسيم السيالن املحلية. يفضل فوراً جرعة عن طريق  لربوتوكول األمراض املنقولة جنسياً  وفقاً 

CEFIXIME 150 ملغم

ال يشار إليها يف حالة االعتداء الرشجياملشعرات

B الجرعة األوىل فوراً، والثانية خالل 30 يوم والثالثة خالل ستة أشهرالتهاب الكبد الوبايئ ،B لقاح التهاب الكبد الوبايئ

طريق  عن  املنقولة  األمراض 

الجنس األخرى حسب ترتيباتك

أزيرتومايسني\ azithromycin يعطي أيضاً تغطية جيدة للقرحة اللينة.

زيدوفودين 100 ملغم   zidovudine  كبسولة 3 مرات يومياً ملدة 28 يومHIV/ األيدز

الميفودين 75 ملغم lamivudine )2/1 كبسولة 150 ملغم( مرتني يومياً ملدة 28 يوم

ما هي النقاط التي سوف تدرجها يف االستشارة وخطة الرعاية؟

الطفل ليس موضع لوم نتيجة لالعتداء. سوف يحتاج للرعاية وللصرب والتعاطف الزائد طوال األسابيع والشهور القادمة. لتبول الالإرادي  	
والكوابيس.... الخ سوف تكون جزء من ردة الفعل. وهو بحاجة لالستمرار يف نظام حياته اليومي واملدرسة.

تقييم مخاطر تكرر االعتداء والعمل عىل ضامن سالمته. إبالغ السلطات إذا كان ذلك يف مصلحة الطفل. اتبع القوانني املحلية. 	
إعطاء الطفل الناجي من االعتداء الجنيس ملني للرباز ومغاطس حارة لتخفيف األمل وتجنب توقف الرباز. 	
تناول األدوية مع الطعام حتى يتم التخفيف من تقلبات املعدة. وإعطائه جرعات الدواء كاملة. ال تتوقف بدون طلب مشورة طبية. قد  	

تسبب مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض  PEP عىل وجه الخصوص الغثيان والوهن والتعب. هذه األعراض سوف تذهب بعد 
نهاية العالج.

يحتاج إىل فحص HIV خالل فرتة 3-6 شهور. واالحتياطات العادية ضد العدوى تعترب كافية خالل هذه الفرتة. وال يوجد خطورة لنقل  	
العدوى إىل أطفال آخرين أو أفراد العائلة.

قدم الجرعة األوىل من لقاح التهاب الكبد الوبايئ B وارشح أين ومتى يتناول الجرعتني التاليتني. 	
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ما هي الخدمات األخرى التي قد تقدمها أو تحيلها إىل الطفل وأمه؟

إحالته إىل مجموعة دعم أو خدمات اجتامعية أخرى أو سلطات. 	

تابعه خالل أسبوع لتعرف كيف يتقبل الدواء. 	

	 .HIV إحالته لعمل فحص

دراسة حالة )3(:

طفلة عمرها 11 عاماً جلبتها عمتها إىل العيادة والتي هي وصية عليها. لقد أبلغت عن اعتداءات جنسية متكررة من قبل مجموعة تتكون 

من 5 جنود قبل 4 أيام. عمتها مهتمة جداً حول موضوع نقص املناعة البرشية وتريد كل العالجات املمكنة. وزنها 35 كغم. وعند الفحص تبني 

هناك عدة كدمات عىل الثديني ومتزقات ملتئمة حول فوهة املهبل ومتزقات بالرشج. وعندما نزعت تنورتها تم مالحظة أنها قد بللت نفسها.

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

بوستينور Postinor – 2، حبتني فوراًالحمل

يومياً الكالميديا مرات   4 ملغم  أرسرثومايسني 500  أو  فوراً  ملغم   75 azithromycin\أزيرتومايسني

ملدة 7 أيام

ال يشء إذا تم إعطائها أزيرتومايسني\ azithromycinالزهري

  benzathine penicillin  بنزاثني بنسلني 1.8 ميكرو

وفقاً للربوتوكول املحيل لألمراض املنقولة جنسيا. يفضل فوراً جرعة عن طريق الفم. مثالً السيالن

سيفيكسيم Cefixime 280 ملغم فوراً

يعتمد عىل املشعرات لكن  التدريب  نناقش هذا يف  )مل  فوراً   metronidazole ميرتونيدازول 2 غم 

نسب االنتشار املحلية واإلرشادات التي قد يتم اإلشارة إليها(

B لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب، الجرعة األوىل فوراً، والثانية خالل 30 يوم والثالثة خالل ستة التهاب الكبد الوبايئ

أشهر

حسب  األخرى  جنسيًا  املنقولة  األمراض 

ترتيباتك

أزيرتومايسني )1غم(  azithromycin يعطي أيضاً تغطية جيدة للقرحة اللينة.

مل يتم اإلشارة إليه بسبب الفرتة التي مرت عىل االعتداءHIV/ اإليدز

تنظيف وتضميد الجروحالرعاية بالجروح عند الرضورة

التطعيم ضد الكزاز

ما هي النقاط التي سوف تدرجها يف االستشارة وخطة الرعاية؟

اعد التأكيد عىل أنها ليست موضع لوم نتيجة لالعتداء. لقد فعلت اليشء الصحيح بطلبها الرعاية وبذلك يتم التقليل من العديد من  	
املخاطر. ال بأس بأن تشعر بانفعال وغضب وحزن وحرية. ارشح للوصية عليها أنها سوف تحتاج للرعاية والصرب والتعاطف الزائد طوال 
األسابيع والشهور القادمة. وأن التبول الالإرادي والكوابيس... إلخ سوف تكون جزء من ردة الفعل الطبيعية. وهي بحاجة لالستمرار يف 

نظام حياتها اليومي واملدرسة.
قيم سالمتها، ابلغ السلطات إذا كان ذلك يف مصلحتها. اتبع القوانني املحلية. 	
انصح بتناول األدوية مع الطعام حتى يتم التخفيف من تقلبات املعدة. وإعطاء الناجية جرعات الدواء كاملة. ال تتوقف بدون طلب  	

مشورة طبية.
هي ليست مرشحة ألخذ مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض PEP. وخطورة أن تكون قد اصيبت بالعدوى هي ضئيلة لكن يجب  	

فحصها خالل فرتة 3-6 شهور لتفقد حالتها. تقييم خطورة العدوى السابقة بفريوس نقص املناعة البرشية وعرض الفحص عليها يبدو اجراءا 
مناسبا. وينتقل املرض عن طريق الدم أو مامرسة الجنس. األصدقاء وأفراد األرسة ال خطورة عليهم.

يف حالة تطور أعراض اآلم املهبل والحكة واألمل والتبول املؤمل يجب عليها طلب الرعاية الطبية فوراً )خاصة إذا مل تعالجيها من أجل املشعرة  	
أو أي من األمراض املنتقلة جنسيا(.

تقييم إذا ماتم تطعيمها فعالً ضد الكزاز وإعطائها عند اللزوم. 	

قدم الجرعة األوىل من لقاح التهاب الكبد الوبايئ B وارشح أين ومتى تتناول الجرعتني التاليتني. 	
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ما هي الخدمات األخرى التي قد تقدمها أو تحيلها إليها؟

متابعة الناجية خالل فرتة أسبوع إىل أسبوعني. 	

إحالة الناجية لعمل فحص HIV خالل 3 شهور إذا كان ال ميكن عمله يف هذه املنشأة 	

إحالة الناجية إىل مجموعة دعم/ مركز نسايئ/ استشاري وإىل مركز دعم قانوين إن كان متوفراً. 	

دراسة الحالة )4(:

امرأة عمرها 51 عاماً أبلغت بأنها قد تعرضت للرضب املربح واالعتداء عليها جنسياً من قبل جندي قبل يومني. الجاين كان غري قادر عىل عمل 

انتصاب كايف الخرتاق املهبل. وقد أجربت الناجية عىل عمل الجنس بالفم للجاين الذي مل يتمكن من عمل االنتصاب وال القذف. عند الفحص 

تبني وجود كدمات حول الوجه واألرجل والبطن ومتزقات عىل الجبني وخدوش عىل األكواع. لقد كانت منفعلة جداً ومهتمة كثرياً بخصوص نقص 

املناعة البرشية. وقالت بأنها تريد كل العالجات املمكنة.

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

باراسيتامول 500 ملغم 3 مرات يومياً ملدة 3 أياماألمل

مل يتم اإلشارة إليهالحمل

أزيرتومايسني\ azithromycin 1مغ فوراً أو دوكيس سايلني 100 ملغم مرتني يومياً ملدة 7 الكالميديا

أيام

ال يشء إذا تم إعطائها أزيرتومايسني\ azithromycinالزهري

بنزاثني بنسلني  benzathine penicillin   2.4 ميكرو

وفقاً لربوتوكول األمراض واملنقولة عن طريق الجنس املحلية. يفضل فوراً جرعة عن طريق السيالن

الفم. مثالً سيفيكسيم Cefixime 400 ملغم فوراً. إذا مل يكن متوفراً أعطيها سيفرتاكسيون 

ceftriaxone  125 ملغم فوراً

مل يتم اإلشارة إليهااملشعرات

B مل يتم اإلشارة إليهالتهاب الكبد الوبايئ

األمراض املنقولة عن طريقة الجنس األخرى 

حسب ترتيباتك

مل يتم اإلشارة إليها

مل يتم اإلشارة إليهHIV/ األيدز

تنظيف وتضميد الجروح الرعاية بالجروح عند الرضورة

التطعيم ضد الكزاز

ما هي النقاط التي سوف تدرجيها يف االستشارة وخطة الرعاية؟

إعادة التأكيد عىل أنها ليست موضع لوم نتيجة لالعتداء. لقد فعلت اليشء الصحيح بطلبها الرعاية. ال بأس بأن تشعر بانفعال وغضب  	

وحزن وحرية.

رمبا قد تعرضت ألمراض منقولة جنسياً خالل اخرتاق الفم، لكن األدوية فعالة ملنع األمراض. وتعرض الفم يحمل قدر ضئيل جداً من  	

العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية.

تقييم إذا ما أخذت فعالً تطعيام ضد الكزاز وإعطائها عند اللزوم. 	

ما هي الخدمات األخرى التي قد تقدمها أو تحيلها إليها؟

متابعة الناجية خالل فرتة أسبوع إىل أسبوعني. 	

إحالة الناجية إىل مجموعة دعم/ مركز نسايئ/ استشاري وإىل مركز دعم قانوين إن كان متوفراً. 	
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8. تتبع مسلك الناجيات

الهدف من هذا التمرين بالنسبة للمشاركني هو فحص كيف يتم استقبال الناجيات حالياً يف عيادتهم ولتحديد الثغرات وإيجاد طرق لتحسني 

وتسهيل الرعاية. اعمل عىل تشكيل املشاركني يف مجموعات، مع إبقاء اللذين يعملون يف نفس القسم أو نفس العيادة أو املنطقة أو سياقات 

متشابهة مع بعضهم، حيث يكون باستطاعتهم التدرب حول موقف حقيقي. كام بإمكان املدراء واملوظفني اآلخرين املشرتكني يف استقبال الناجني 

النقاش.اعط املشاركني قامئة مرجعية عن الرعاية الطبية للمساعدة يف ادارة التمرين.  وتقديم الخدمات )مثل موظفي املخترب( املشاركة يف 

اعطهم أيضا لوحا ورقيا وأقالم تخطيط. اطلب منهم أن يرسموا خريطة لعيادتهم وتخطيط كل األماكن التي تحتاج الناجية املرور عربها لتلقى 

الرعاية، ابتداءاً من االستقبال أو غرفة االنتظار  حتى االنتهاء.

 بعد حوايل 20 دقيقة، تحدث مع املجموعة. ذكرهم باستعامل القامئة املرجعية وأن يضعوا عالمة أين تقع كل مرحلة عىل خريطتهم. تأكد 
من وجود جميع مرافق دورات املياه والحاممات واملخترب والصيدلية. حفزهم عن طريق األسئلة مثل: كم من األشخاص تحتاج الناجية للتكلم 

معهم؟ كم عدد املرات التي تحتاجها للتحرك داخل العيادة؟ هل حقوق الخصوصية والرسية محمية؟ أين يتم االحتفاظ بالوثائق املكتملة؟ 

ذكرهم بوضع مالحظات عن املراحل الناقصة أو التي يجب إزالتها أو تغيريها من أجل تحسني الخدمات. بعد حوايل 35 دقيقة أخربهم عن 

قرب وقت االنتهاء بحيث يكون لديهم الفرصة االستمرار بالعمل وأن يضعوا سوياً بعض األفكار لعمل العرض التقدميي يف الجلسة الالحقة.

9. تطوير خطة عمل 

هذا التمرين هو تكملة لعمل فريق العمل الذي بدأ يف التمرين 8. وبناءا عىل القضايا التي تم تحديدها، اجعل فريق العمل يقوم بتطوير خطة 

عمل لتحسني الرعاية بالناجيات من االعتداء الجنيس يف برنامجهم أو عيادتهم، أو يف املوقع الذي تم استخدامه كمثال يف التمرين 8.  واجعليهم 

يستخدموا منوذج )انظر »نرشات املشرتك: خطة العمل« يف الصفحة 158( أو كتابة خطة عملهم عىل ورق اللوح الورقي.

ومن ثم اعرضها عىل مجموعة أكرب للنقاش.

اختياري – عرض تقدميي إىل الجهات املعنية

إذا كان جميع املشاركني من منشأة أو منطقة واحدة، حاول العمل معهم من أجل تقديم عملهم وأفكارهم للتطوير إىل لجنة الصحة االجتامعية 

أو وزارة الصحة أو اإلدارة العليا أو مجموعة أخرى من أصحاب الشأن ليكونوا عىل علم بالخطوات التي تم أخذها باالعتبار والحصول عىل 

آرائهم حول خطة العمل املقرتحة. يف هذه الحالة، قد يكون هناك حاجة ملزيد من الوقت لصقل العرض التقدميي وقد يكونوا بحاجة إىل تطوير  

عرض تقدميي PowerPoint أو عرض رسمي إضايف آخر.
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أهداف التعلم: الجزء 1 & 2

الجزء 1: ما يحتاج كل عامل يف العيادة إىل معرفته
سوف يكون املشاركني قادرين عىل:

رشح ملاذا يتم اإلبالغ عن االعتداء الجنيس بشكل قليل. 	

تسمية الحقوق العاملية املتعلقة بشكل خاص بالناجيات من االعتداء الجنيس. 	

إعطاء مثال لكيفية تفعيل هذه الحقوق ضمن اطار عملهم  	

تعريف مصطلحي »االعتداء الجنيس« و »االغتصاب«، ورشح ملاذا تم استخدام مصطلح »االعتداء الجنيس« يف هذه االداة التدريبية 	

القسم 2: مسؤوليات موظفي العيادة من غري الطاقم الطبي 
سيكون املشاركني قادرين عىل:

تسمية•آثاراالعتداء•الجنيس•عىل•الصحة•العامة. •	

وصف•كيف•ميكن•أن•تساعد•مبادئ•)التعاطف•والرسية•والكفاءة•(•يف•بدء•عملية•الشفاء•للناجيات. •	

رشح•الطرق•املناسبة•لحامية•الحقوق•االنسانية•للناجيات. •	
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التمرين 1: لعب دور التعاطف والكفاءة  والرسية

لديك 15 دقيقة لتحضري واحد من السيناريوهات التالية. ويجب أن ال تزيد فرتة العرض التقدميي عن 5 دقائق. اقيض بعض الوقت يف مناقشة 

السيناريو وطور«رواية« أكرث تفصيال. ويجب أن يكون هناك دور لكل عضو يف املجموعة ليلعبه.

السيناريوهات:

1. أحد أعضاء املجموعة يلعب دور حارس العيادة. العيادة مغلقة. حرضت »سارة« إىل العيادة وقالت بأن شخص تعرفه قد تم االعتداء عليه 

جنسياً ويطلب النصيحة عام يجب أن يفعل.

االقرتاحات: تستطيع املجموعة أن تقرر إذا كانت سارة هي فعالً الشخص الذي تم االعتداء عليه أو ان كان فعالً شخص تعرفه. يف كلتا الحالتني، 

عليك أن تقرر ما هي األسئلة التي يتوجب عىل الحارس أن يسألها وما هي املعلومات التي يجب أن يعطيها. األعضاء اآلخرين يف املجموعة 

يتولون أدوار املوظفني اآلخرين أو األصدقاء وعائلة سارة. 

عىل سبيل املثال، أحدهم قد يكون صديق أو أحد أفراد عائلة سارة وآخر قد يكون حارس ثاين أو دكتور أو ممرضة من مقدمي الخدمات يف 

املنشأة.

2. أحد أفراد املجموعة ضمن طاقم مقدمي الخدمات الغري طبية يف العيادة، والذي قام باملساعدة عندما حرضت »سارة« للعناية بعد أن تم 

االعتداء عليها جنسياً. حرض صديق أو قريب ليسأل عام حصل مع سارة: »ملاذا حرضت إىل العيادة؟« ماذا قال مقدم الخدمة يف العيادة لهذا 

الشخص؟

االقرتاحات: يتعني عىل املجموعة أن تقرر من هو املستفرس وكيف كان مرصاً أو مرصة يف الحصول عىل املعلومات وماذا ينبغي أن تكون إجابة 

مقدم الخدمة يف العيادة. 

قد يكون أعضاء آخرين يف املجموعة شهود عىل االستفسار، ورمبا يجعلوا األمر أصعب عىل مقدم الخدمة يف العيادة عن طريقة سؤاله ملاذا ال 

يقدم معلومات. 

ماذا يحدث إذا أصبح املستفرس غاضباً؟ عضو آخر يف املجموعة قد يكون صديق أو زميل عمل والذي ميكن مقدم الخدمة يف العيادة أن يرشكه 

مبشاعره بعد أن تم سؤاله عن هذه املعلومات.

3. مقدم الخدمة آخر يف العيادة يستمع إىل بعض معارفه يتكلمون عن »سارة«. هناك شائعة تدور حولها تفيد بأنها »امرأة سائبة«. ماذا يجب 

عىل مقدم الخدمة يف العيادة أن يقول؟

4. رجعت »سارة« إىل مقدم الخدمة يف العيادة تشتيك أنه قد قال ماذا حصل واآلن كل شخص يعرف باملوضوع وأنه سوف لن يتكلم أحد معها. 

يقول الجميع بأنها هي التي تسببت مبا حصل لها. 

ماذا يجب أن تقول لها؟ كيف ميكنك أن تجعلها تشعر بتحسن بخصوص قرارها بالحضور إىل العيادة حتى ولو كان ذلك يعني أن يخمن الناس 

ماذا حصل )أو شخص ما تكلم(؟ ما هو الرضر الذي سيتسبب عندما يعرف الناس اآلخرين ذلك؟ كيف ميكن التقليل من هذا الرضر؟
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أهداف التعلم: الجزء 3 والجزء 5

القسم 3: الرعاية املبارشة للمرىض

القسم 3 أ: استقبال املريضة واجراء التقييم األويل
سيكون املشاركون قادرين عىل:

وصف الهدف من اجراء التقييم األويل. 	

وصف العالج الذي سيتم تقدميه إىل املريضة، والتي متت إحالتها إىل رعاية طبية ذات مستوى أعىل، قبل أن تغادرمنشأتك الصحية. 	

تتبع املسار الرسيري لضامن أن يتم توفري العنارص الرئيسية للرعاية. 	

القسم 3 ب: الحصول عىل املوافقة املستنرية وأخذ السرية املرضية
سيكون املشاركون قادرين عىل:

وصف الهدف من الحصول عىل املوافقة املستنرية. 	

رشح كيفية الحصول عىل املوافقة املستنرية بشكل صحيح، وملء النموذج. 	

رشح ما يجب فعله إذا رفضت إحدى الناجيات إعطاء املوافقة. 	

تحديد عنارص السرية املرضية. 	

اظهار مهارات االستامع الفعال. 	

القسم 3 ج: إجراء الفحص البدين

سيكون املشاركون قادرين عىل:
وصف كيفية منح الناجيات »السيطرة« عىل عملية الفحص. 	

وصف كيفية استخدام املعلومات املتعلقة بالسرية املرضية للناجية للمساعدة يف اجراء الفحص. 	

تحديد متي يكون هناك حاجة إىل الفحص باملنظار. 	

وصف سبب وعالمات وأعراض الناسور. 	

رشح أهمية التوثيق الصحيح. 	

رشح كيفية ملء استامرة الفحص الطبي بشكل صحيح. 	

القسم 3 د: املعالجة والوقاية من املرض 
سيكون املشاركون قادرين عىل:

وضع قامئة بعنارص العالج للناجيات. 	

وصف استخدام وسائل منع الحمل الطارئة.  	

معرفة اي من املرىض يجب اعطائهن )مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية(، ووضع قامئة بالرسائل  	

املوجهة للمرىض. 

وصف كيفية التعامل مع ناجية جاءت تطلب الخدمة بعد مرور ستة اشهر عىل االعتداء الجنيس.  	

تحديد ردود الفعل الشائعة عىل االعتداء الجنيس، وإظهاء القدرة عىل التعبري عىل التعاطف مع مشاعر الناجية. 	

تحديد متى يجب ان تعود الناجية بهدف متابعة العالج، وماهي األمور التي يتوجب معالجتها يف كل زيارة من زيارات املتابعة. 	
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القسم 3 هـ: جمع األدلة الجنائية  
سيكون املشاركون قادرين عىل:

تحديد أسباب جمع األدلة الجنائية  . 	

تحديد أنواع األدلة الجنائية   التي ميكن جمعها. 	

وصف عملية التعبئة املناسبة للعينات 	

رشح ملاذا ينبغي أن يتم جمع األدلة يف أقرب وقت ممكن بعد حصول االعتداء، وماهي االجراءات التي تقلل من جودة األدلة بشكل  	

خاص. 

وصف كيفية أخذ املوافقة من أحدى الناجيات والتي ترغب يف جمع األدلة. 	

القسم 3 و: رعاية الناجني من الذكور
سيكون املشاركون قادرين عىل:

وصف كيفية رد فعل الناجني من الذكور عىل االعتداء الجنيس. 	

رشح كيفية التواصل مع الناجني من الذكور. 	

وصف رد الفعل الجسدي للرجل أثناء االعتداء الجنيس، واملشاعر التي مير بها بعد االعتداء.  	

وصف العالمات التي يجب البحث عنها أثناء فحص األعضاء التناسلية الذكرية. 	

القسم 3 ز: رعاية الناجني من األطفال
سيكون املشاركون قادرين عىل:

رشح األمور التي يجب اخذها بعني االعتبارللحصول عىل املوافقة لفحص الطفل الناجي. 	

اظهار املهارات املناسبة ملقابلة الطفل  	

وضع قامئة باملعلومات التي بجب جمعها من الطفل الناجي . 	

رشح ماذا يعني أن نضع دوما مصلحة الطفل أوال. 	

وصف الحاالت غري املناسبة إلجراء الفحص التناسيل عىل الطفلة. 	

رشح سبب استحالة اجراء فحص العذرية. 	

رشح يف أي سن يجب إعطاء الطفلة الناجية حبوب منع الحمل التداريك ECP إذا حدث اخرتاق للمهبل. 	

وصف العالج الذي يجب تقدميه للناجني من األطفال. 	

رشح كيفية تقديم املشورة لألهل/األوصياء حول ردود فعل الطفل املمكنة بعد االعتداء الجنيس. 	
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رسي

املوافقة عىل اجراء الفحص

يجب أن يتىل هذا النموذج عىل الشخص املراجع أو الويص بلغته/ لغتها األم. ارشح بوضوح للشخص املراجع ما هي اإلجراءات املتضمنة يف 

الفحص الطبي واسمح له/ لها باختيار أي من الخيارات املدرجة. باستطاعة الناجية/الناجي أن تغري رأيها يف أي وقت ويتم تعبئة منوذج جديد.

أنا، --------------------، أعطي موافقتي إىل ------------------------

)اسم ووظيفة مقدم الرعاية الطبية(

من أجل إجراء التايل )اختار واحد من الخيارات وال ترتكه فارغاً(:

النعمفحص طبي 	

النعمفحص حويض 	

النعمفحص منظار )إذا كان رضوري طبياً( 	

بقايا وقطع  	 التمشيط،  املتساقط من  الشعر  املالبس،  الجسم، جمع  األدلة، مثل عينات سوائل  جمع 

األظافر.
النعم

النعمسحب الدم من أجل فريوس نقص املناعة البرشية HIV )أو حدد ما هو الغرض( 	

تقديم أدلة ومعلومات طبية إىل الرشطة و/أو املحاكم فيام يتعلق بحالتي، وسوف تكون هذه املعلومات  	

محددة لنتائج هذا الفحص وأي عناية متابعة ذات عالقة يتم تقدميها.
النعم

أنا أدرك أنه باستطاعتي رفض أي جانب من الفحص ال أرغب بالخضوع له.

توقيع الشخص املراجع/ املوىص: -------------------------------

توقيع املوظف: ----------------- التاريخ: ------------- )يوم/ شهر/ سنة(
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التمرين 3: االستامع الفعال

خالل املقابلة مع الناجية أنت بحاجة إىل جمع املعلومات حتى توثق بشكل دقيق روايتها و تحدد أي نوع من أنواع الفحوصات والعالج يكون 

مناسباً. ومن املهم جدا أن تقوم بعمل ذلك بدون أن تعيد احساسها بالصدمة، وبطريقة تؤكد تجربتها وتساعد عىل البدء بعملية الشفاء. 

والغرض من هذا التمرين هو إعطاء الفرصة يف مامرسة مهاراتك يف االستامع الفعال. واالستامع الفعال يعني أنك تركز عىل من تصغي إليه حتى 

تتمكن من أن تفهم متاماً ما تقوله املتكلمة بطريقة موضوعية.

تقنيات االستامع الفعال:

اظهر اهتاممك وانتباهك بحركاتك كام هو بكلامتك.- 

ابدأ باألسئلة املفتوحة مثل »أخربيني ماذا حدث...« كن أكرث تحديداً بالقدر الرضوري فقط بعد أن تكون قد أنهت كل ما يتعلق بالقصة.- 

ال تقاطعها أو تضغط عليها. احرتم صمتها باالنتباه أو باستخدام عبارات محفزة مثل »أعرف أن هذا صعب عليك« أو أنا هنا ألسمعك«.- 

أكد عىل انفعاالتها وترصيحاتها مثل »أستطيع أن أرى أنك تشعرين...«. ال تنتقص أبداً من مشاعر الناجية باستخدام عبارات مثل »إنه - 

ليس بذلك السوء« أو »ال تدعي ذلك يعكر صفوك«.

حرك مشاعرها بعبارات مثل »أنه من الطبيعي بأن تشعري...« أو »الناس الذين مروا بتجربة االعتداء الجنيس غالباً ما يشعرون...«.- 

تجنب أسئلة »ملاذا«. فهي غالباً تجعل املستجيب يشعر بأنه يتم الحكم عليه.- 

تأكد من الفهم الصحيح عن طريق إعادة ما قالته الناجية )بإيجاز(.- 

ال تقدم اآلراء أو النصيحة. اعط الناجية املعلومات التي تحتاجها من أجل أن تتخذ قرارها بنفسها.- 

تعليامت:

قسم املجموعة إىل مجموعات فرعية مكونة من ثالثة أفراد تتكون من املتكلمة واملستمعة واملالحظة.

إىل املكلمة: يجب أن تتكلمي عن يشء أنت فعالً مهتمة به. أنت لست بحاجة إىل إرشاك أي يشء خصويص جداً أو محرج. وإرشاك جزء حقيقي 

من حياتك سوف يجعل هذا التمرين أكرث تشويقاً وأكرث فائدة عىل السواء. تأكدي من التوقف غالباً ألجل تشجيع املستمعة عىل اإلجابة، مع 

أن هذا قد يبدو غري طبيعي إىل حد ما.

إىل املستمعة: ماريس تقنيات االستامع الفعال. استوعبي وتحققي من صحة ما تقوله املتكلمة. لخيص كالمها للتأكد ما إذا كنت تفهمي بالشكل 

الصحيح. حاويل طرح أسئلة مفتوحة وموضوعية للحصول عىل معلومات أكرث.

إىل املالحظة: ركزي عىل الشخص بدور املستمعة وابحثي عن مهارات االستامع الفعال بأكرب قدر ممكن. أعطي تقييمك يف نهاية املقابلة. ساعدي 

املستمعة عىل التعلم عن طريق توضيح النواحي التي تحتاج إىل تحسني.
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الترشيح الخاص باإلناث
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)FGC( ختان اإلناث

معلومات أساسية
تم التأكيد عامليًا عىل أن ختان اإلناث هو مخالفة لحقوق اإلنسان للفتيات والنساء. فهو يعكس عدم املساواة املتأصلة بني الجنسني. وهو يف 

الغالب يتم مامرسته عىل القارصات وهو مخالفة لحقوق الطفل. وهذه املامرسة أيًضا تخالف حقوق الشص الصحية واألمنية والسالمة الجسدية 

والحق ألن يكون بعيًدا عن التعذيب أو القسوة أو عدم اإلنسانية أو املعاملة املهينة والحق بالحياة عندما يؤدي هذا اإلجراء إىل املوت.

ماذا نعني بختان اإلناث؟
لقد تم تعريف ختان اإلناث من قبل منظمة الصحة العاملية )WHO( عىل أنه “جميع اإلجراءات التي تتضمن اإلزالة الجزئية أو الكلية ألعضاء 

التناسلية األنثوية الخارجية أو إحداث جرح بالجهاز التناسيل لإلناث سواء ألسباب ثقافية أو غري عالجية أخرى”. وهو يوجد بعدد من األشكال 

وأيًضا بأربعة أنواع رئيسية متعارف عليها عموًما، وهي مصنفة كالتايل:

النوع 1: إزالة القلفة مع أو بدون استئصال جزء أو كل البظر.

النوع 2: استئصال البظر، ويعرف أيًضا بالختان. وهو إزالة البظر مع استئصال جزيئ أو كيل للشفرين الصغريين، وهو يشكل ما نسبته %80 
من ختان اإلناث املامرس.

الفتحة  الكبريين مع تضييق  الصغريين والشفرين  الشفرين  إزالة  الفرعوين. وهذا يشمل  بالختان  أيًضا  التخييطي، ويعرف  الختان  النوع 3: 
املهبلية بطريقة التخييط. وهي أكرث أنواع الختان تشدًدا وتتضمن غزالة ثلثي األعضاء التناسلية األنثوية. وهو يشكل حوايل 15% من عمليات 

التشويه التي متارس.

النوع 4: غري مصنف: وخز/ ثقب/ شق البظر و/أو الشفرين واليك عن طريق حرق البظر واألنسجة املحيطة به أو كشط )تخفيف األنسجة 
anaguria( فتحة املهبل أو قطع )التخفيف gishiri( املهبل للتسبب بالنزف.

ويتم عمل هذه اإلجراءات عادة بدون تخدير ويف ظروف غري صحية. والتي متارس هذه املهنة بشكل عام ال تتلقى تدريب طبي وتستخدم 

للقيام بهذه اإلجراءات. وحينام يستعمل  أو قطعة صفيح من علبة أو شفرات حالقة  الزجاج املكسور  الغري معقمة مثل  البسيطة  األدوات 

التخييط فذلك يتم عمله باستخدام األشواك. ويف النوع الثالث من أشكال ختان اإلناث فإن أرجل الفتاة يربطان مًعا ملدة قد تصل إىل 40 يوم 

لضامن الغلق املقصود. والنساء والفتيات الذين خضعوا إلجراءات النوع الثالث قد يتم قطع أو متزيق الخياطة عىل فتحة املهبل يف ليلة الزفاف.

مصدر إضايف:
القضاء عىل ختان اإلناث: بيان مشرتك بني الوكاالت التالية:

UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, 2008.

http://www.who.int/reproductive-health/publications/fgm/fgm_statement_2008.pdf

متوفر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية.
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العواقب الصحية لختان اإلناث
هذا اإلجراء ال منافع صحية له للفتيات والنساء. وهنالك العديد من العواقب القصرية األجل والطويلة األجل، من ضمنها:

العواقب الطويلة األجلالعواقب القصرية األجل

أمل حاد وصدمة 	

العدوى 	

احتباس البول 	

شديدة  	 تكون  قد  )والتي  املجاورة  واألعضاء  األنسجة  إصابة 

تخضع  املرأة  أو  الفتاة  فيه  كانت  الذي  املدى  عىل  ويعتمد 

ملقاومة اإلجراء(

النزيف املميت الفوري 	

أرضار جسيمة يف الجهاز التناسيل الخارجي 	

التهابات الرحم واملهبل والحوض 	

الخراجات والورم العصبي 	

الخطر املتزايد لإلصابة بالناسور املثاين املهبيل 	

التعقيدات يف الحمل والوالدة مبا يف ذلك الوالدة املتعرسة 	

الرضر النفيس الناتج عن الصدمة 	

العجز الجنيس والعالقة الجنسية املؤملة 	

صعوبات يف الدورة الشهرية 	

املشاكل املحتملة األخرى تتضمن العقم واألمل املزمن والعرج. وضحايا ختان اإلناث، وبشكل خاص عندما يتم عمل هذا اإلجراء عىل أكرث من 

فتاة وامرأة يف نفس الوقت هن أيضاً يف وضع أكرث خطورة للعدوى مبرض نقص املناعة البرشية HIV وأنواع قاتلة من العدوى املحتملة األخرى 

نتيجة الستعامل أدوات غري معقمة.

األسباب التي تعزز إجراء ختان اإلناث تتضمن:
العادات والتقاليد. 	

الدين ) يف اعتقاد خاطئ بأن ختان اإلناث هو متطلب ديني(. 	

القبول االجتامعي )خاصة للزواج(. 	

الطهارة والنظافة. 	

زيادة املتعة الجنسية للذكر. 	

رشف األرسة. 	

تعزيز الخصوبة. 	

ختان اإلناث الطبي
تقليدياً، تقوم النساء الكبار يف املجتمع بإجراء ختان اإلناث، لكن االتجاهات مؤخراً تظهر أنه يف بعض البلدان يتم عمل هذه اإلجراءات يف 

اإلناث  وختان  واملعقامت.  الجراحية  األدوات  يستخدمون  والذين  مختصني  أطباء  قبل  من  إجراؤها  يتم  حيث  طبية  وعيادات  مستشفيات 

»الطبي« ميكن أن يعزى إىل جهود املنارصة السابقة والتي أدت إىل التأكيد القوي عىل العواقب الصحية لهذا اإلجراء بدون الرجوع إىل املامرسة 

يف سياق أكرب لحقوق اإلنسان. وهذا أدى إىل الفهم الخاطيء بأن اإلجراءات الطبية تقلل من العواقب الصحية السلبية لهذا اإلجراء. وحتى يف 

ظل الظروف الصحية فال زال ميثل رضر مقصود عىل أجزاء صحية من الجسد، كام أن منظامت مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسف واملجلس 

الدويل للممرضات أبدوا جميعهم معارضتهم لهذا الظاهرة.
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التعليامت: فحص املسحة املهبلية

إعداد املريضة
ليس هناك حاجة إلعداد املريضة. ومن الناحية املثالية ال يجب عىل املريضة إدخال أي يشء داخل مهبلها منذ أن حدث االخرتاق.

جمع العينات
يجب اتباع االحتياطات العاملية عندما يتم التعامل مع العوامل املعدية املحتملة. 	

	  %0.9 NaCl باستخدام مسحة معقمة، اسمح املهبل وعنق الرحم، واغمر املسحة يف قارورة تحتوي عىل 2 ملغم معقم كلوريد الصوديوم

مع ملصقة. وميكن أيضاً مسح الفم أو الرشج بشكل منفصل إذا كان هناك تاريخ الخرتاق رشجي أو يف الفم.

ال تضعها يف الثالجة، افحصها فوراً. 	

املعدات والتجهيزات
قارورة•للعينات•املهبلية•–•اضف•2 ملغم من كلوريد الصوديوم 0.9%. ال تستخدم ماء عادي أو مزيج آخر. •	

مسحة•معقمة •	

رشائح•مجهر•زجاجية•وقصاصات•تغطية •	

مجهر•ثنايئ•العينني •	

قفازات •	

اإلجراء
خذ املسحة يف القارورة مبارشة إىل املخترب. 	

البس قفازات نظيفة، المس املسحة القطنية عىل سطح الرشيحة وغطها بقصاصة التغطية. املس قط حواف كل من الرشيحة وقصاصة  	

التغطية. تجنب الفقاعات حيث قد تؤدي إىل اضطراب النتائج.

ضعها عىل منصة املجهر يف اتجاه صحيح فوق الفتحة وشغل املجهر. 	

ابدأ بالعدسة املنخفضة القوة إليجاد مواد من العينة، وبعد ذلك حول إىل قوة أعىل لرتى مزيداً من التفاصيل. 	

وحاملا تنتهي، اطفيء املجهر وضع الرشيحة والقارورة الزجاجية يف حاوية األدوات الحادة واملسحة والقفازات مع النفايات امللوثة. 	

اغسل يديك 	

اعمل عىل توثيق جميع االستنتاجات يف سجل املريضة. 	

االستنتاجات
أن غياب الحيوانات املنوية ال يثبت أن االغتصاب مل يحدث. وليس من املمكن إعطاء وقت دقيق للجامع بناءاً عىل استنتاجات الحيوانات  	

املنوية املتحركة.

الحيوانات املنوية املتحركة تستطيع العيش يف الرحم ملدة 6-8 ساعات. والحيوانات املنوية الغري متحركة عىل األرجح ميكن إيجادها خالل  	

20 ساعة ولكن يف بعض األحيان ميكن إيجادها يف عنق الرحم لغاية 72 ساعة ويف الفم ميكن إيجاد الحيوانات املنوية ملدة 3-4 ساعات. 

ويف الرشج ميكن إيجاد الحيوانات املنوية ملدة 12 ساعة بعد االعتداء.

الحيوانات املنوية املتحركة ال تخطئ. العنرص املتحرك اآلخر الوحيد الذي ميكن أن تراه يف املسحة املهبلية هو املشعرات، لكن لديهم أذنات  	

قصرية وتتحرك بشكل دائري. والحيوانات املنوية الغري متحركة يتم تحديدها بصعوبة ال تخلط بينهم وبني الخمرية الناشئة )املبيضات(.
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توثيق االختبار

الهدف الرئييس من الفحص   هو تحديد ما هي الرعاية الطبية التي ينبغي إعطاءها. والتوثيق املناسب يضمن عناية نوعية ومتابعة. وتوثيق 

الفحص   قد يكون أيضاً الدليل الوحيد الذي متلكه الناجية عىل أن االعتداء قد تم حدوثه.

إنه ليس مسؤوليتك تحديد إذا ما كانت املرأة قد اغتصبت أم ال. وثق نتائجك بدون بيان النتائج حول الوضع القانوين للحالة. يف العديد من 

حاالت االعتداء الجنيس يكون الفحص   طبيعي بشكل تام.

اعمل عىل تسجيل املقابلة ونتائجك بطريقة واضحة وكاملة موضوعية وغري حكمية. سجل رواية الناجية بكلامتها. أضف أي ترصيحات بالتهديد 

تم اإلدالء بها من قبل املعتدي. استخدم األقواس لإلشارة إىل الكلامت الدقيقة للناجيات. تجنب كلامت مثل »يدعى« أو »يزعم« والتي توحي 

بأن الناجية ال تقول الحقيقة.

دون إذا ما تم رؤية املريض وحيداً أو مع شخص آخر كمرتجم أو شخص مساند.

أكمل كل أجزاء النموذج مبا يف ذلك أي عالج يتم تقدميه أو إعطاء لقاحات أو أخذ عينات.

دون الحالة االنفعالية للناجية واملظهر العام ووضع ملبسها )ممزق، وسخ، أنيق، يحظى بعناية جيدة(.

وثق كل الجروح بشكل واضح ومنهجي باستخدام مصطلحات طبية معيارية. سجل نتائجك عىل منوذج السرية املرضية والرسم التخطيطي مع 

تدوين الحجم واللون والنوع... الخ. )انظر أدناه(. ال ينبغي عىل مقدمي الخدمة الصحية الذين مل يتلقوا تدريب عىل الطب الرشعي أو تفسري 

اإلصابات أن يتكهنوا حول سبب اإلصابة.

وصف مالمح اإلصابات الجسدية:

املالحظاتاملالمح

استخدم مصطلحات مقبولة: متزق، كدمة، جرح، شق، عيار ناريالتصنيف

قم بتسجيل املوضع الترشيحي بالكلامت وعىل الرسم التخطيطياملوقع

خذ قياس أبعاد اإلصاباتالحجم والعمق

إذا ما كان مستقيم، دائري، غري منتظم. حواف اإلصابة ميكن أن تساعد يف تحديد السالح الشكل صف 

املستعمل

عىل وجه الخصوص عند اإلشارة إىل الرضوضاللون

قم بتدوين وجود مواد غريبة )قذارة، زجاج(املحتويات

أيضاً العمر يجب  القدمية  والجروح  الندب.  الحبيبات،  السطح،  تقرش  التعايف–  عالمات  عىل  مالحظات 

تدوينها

تم اعتامدها من اإلدارة الرسيرية للناجني من االغتصاب، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2004.
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رسي الرمز: --------

منوذج السرية املرضية والفحص الطبي 

1. معلومات عامة

العمرالجنس

متت املقابلة بحضور:تاريخ/ وقت االختبار

)ال حضور ملرتجم، أحد الوالدين، آخرين()يوم/ شهر/ سنة(         )الساعة 00.00(

2. الحادثة

)يوم/ شهر/ سنة( )الساعة 00.00(تاريخ الحادثة  وقت الحادثة 

وصف الحادثة )وصف الناجي(

النوع واملكان عىل الجسمالنعمالعنف الجسدي

النوع )رضب، عض، سحب الشعر.... الخ(

استخدام القيوم

استخدام السالح/ األسلحة

شمول املخدرات/ الكحول

النوع واملكان عىل الجسمليس مؤكًداالنعمالعنف الجسدي

القضيب

اإلصبع

غري ذلك )وصف األداة(

النوع واملكان عىل الجسمليس مؤكًداالنعم

القذف

استخدام الواقي

3. العالمات الحالية واألعراض

مالحظة أمل، نزف، ترصيف من املهبل أو الرشج أو أي عالمات أو أعراض
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رسي الرمز: --------

4. السرية املرضية:

بعد الحادثة، هل قامت الناجية بـ

النعمالنعم

غسيل الفم؟التقيؤ؟

تغيري املالبس؟التبول؟

الغسيل واالستحامم؟التغوط؟

استخدام سدادة قطنية أو فوطة؟تنظيف األسنان؟

استخدام وسائل منع الحمل

نعم          ال           الطريقة:                                                                     مالحظات:

تاريخ الطمث/ التوليدي

الطمث يف وقت الحادثة    نعم     الآخر دورة شهرية )يوم/ شهر/ سنة(

عدد أسابيع الحمل ---------- أسابيعالنعمدالئل الحمل

تاريخ آخر والدة:

تاريخ الطمث/ التوليدي

)مبا يف ذلك تاريخ تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، النوع(

الحساسية:

األدوية الحالية:

مالحظاتغري معروفغري مطعمةمطعمةالوضع التطعيمي

الكزاز

التهاب الكبد الوبايئ ب

مالحظاتآخر مرة تم الفحصوضع نقص املناعة البرشية/اإليدز

5. الفحص الطبي

املظهر العام )املالبس، الشعر، اإلعاقة الجسدية أو العقلية الواضحة(

الحالة العقلية )هادئة، تبيك، قلقة، متعاونة، مكتئبة، غري ذلك(

مرحلة البلوغ:الطول:الوزن:

الحرارةمعدل التنفسضغط الدممعدل النبض
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رسي الرمز: --------

نتائج الفحوص البدنية

ارشح بشكل منهجي وارسم عىل الصور املرفقة التوضيحية للجسم، املوقع الدقيق لجميع اإلصابات، الكدمات، النمشات، العالمات... 

الخ. وقم بتوثيق النوع والحجم واللون والشكل والتفاصيل موضعياً وال تفرس النتائج

الفم واألنفالرأس والوجه

الرقبةالعينني واألذنني

الظهرالصدر

البطن

الكتفني واليدين

الردفني

األرجل والقدمني

6. فحص األعضاء التناسلية

الرشجاملولج وغشاء البكارةالفرج/ كيس الصفن

الفحص باليدين/ املستقيمية املهبليةعنق الرحماملهبل/ القضيب

وضع املريضة )مستلقية، منبطحة، الركبة – الصدر، جانبي، إذا كانت طفلة – يف حضن شخص بالغ(

لفحص الرشج:لفحص األعضاء التناسلية:

7. التحقيقات التي تم إجراءها

النتيجةتم فحصه/ تم إرساله للمختربالنوع واملكان

تاريخ الجامع بالرتايض )فقط إن تم اخذ العينات من اجل تحليل الحمض النووي(

آخر جامع بالرتايض خالل أسبوع قبل االغتصاب

التاريخ: )اليوم/ الشهر/ السنة(
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رسي الرمز: --------

9. العالجات التي تم وصفها

النوع واملالحظاتالنعمالعالج

عالج األمراض املنقولة جنسيا

منع الحمل الطارئ

عالج الجروح

الوقاية من مرض الكزاز

التطعيم ضد التهاب الكبد الوبايئ ب

مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض  لفريوس نقص 

املناعة البرشية

غري ذلك

10. االستشارة، اإلحالة، املتابعة

الحالة النفسية العامة

خطط الناجية لعمل تقرير للرشطة أو قامت فعالً بعمل تقرير        نعم            ال

وضح ذلك:

يوجد شخص الصطحابها:  نعم    اليوجد لدى الناجية مكان لتذهب إليه:   نعم    ال

االستشارة التي تم تقدميها:

اإلحالة:

املتابعة املطلوبة:

تاريخ الزيارة التالية

اسم مقدم الخدمة الصحية الذي أجرى االختبار/ املقابلة:

الوظيفة: ---------        التوقيع: ------------       التاريخ: --------------

مالحظات املتابعة:
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االتحاد الدويل ملنع الحمل يف

حاالت الطوارئ
شباط 2013

تلخيص إكلينييك: أقراص منع الحمل يف حاالت الطوارئ
املؤرش: أقراص منع الحمل يف حاالت الطوارئ )ECPs( يتم وصفها ملنع الحمل الغري محمي أو محمي بشكل غري مالئم.

نظام أقراص ECP: تم تهيئة ثالثة نظم وصنفت خصيصاً ملنع الحمل يف حاالت الطوارئ

قرص 1 من الليفينور جسرتيل 1.5 ملغم، أو قرصني من الليفينور جسرتيل 0.75 ملغم تم وصفها ليتم تناولها مرتني كل 12 ساعة )لكن  	

ميكن تناولهام معاً بأمان(

قرص 1 أوليربيستال اسيتات 30 ملغم 	

قرص 1 مايفربيستون 25-10ملغم )ليست متوفر عىل نطاق واسع( 	

هنالك أنواع معينة من أقراص تحديد النسل ميكن أيضاً أن تستخدم ملنع الحمل يف حاالت الطوارئ )تعرف باسم »نظام يوزب Yuzpe«(. خذي 

األقراص خالل 5 أيام بعد الجامع وبالرسعة املمكنة بعد مامرسة الجنس.

كيف تعمل ECPs: اآللية الرئيسية هي تعطيل التبويض. تم افرتاض آليات أخرى لكن مل يتم إسنادها جيداً بالبيانات. ال يوجد دليل يدعم 
نظرية أن الـ ECPs تتداخل مع غرس البويضة املخصبة. وأقراص منع الحمل يف حاالت الطوارئ ال تسبب اإلجهاض للحمل القائم.

فعالية ECP: نظام الليفينور جسرتيل يخفض خطورة الحمل إىل النصف ومن املمكن بنسبة 80-90% من مامرسة جامع غري محمي ولو ملرة 
واحدة. أنظمة أولربيستال وما يفربيستون أكرث فعالية من نظام الليفينور جسرتيل. وموانع الحمل التي تعطي عن طريق الفم العادية التي 

تستخدم ملنع لحمل يف الحاالت الطارئة )نظام Yuzpe( تعترب أقل فعالية.

السالمة: ليس ألقراص منع الحمل يف حاالت الطوارئ مضاعفات خطرية طبياً. واألعراض الجانبية قد تتضمن أمناط نزيف مختلفة، غثيان، وجع 
رأس، أمل يف البطن، ليونة الثدي، دوخة وإرهاق. وال يبدو أن الـECPs مؤذية إذا تم أخذها بدون قصد أثناء الحمل.

االحتياطات وموانع االستعامل: ال يوجد موانع طبية الستعمل ECPs. ال تستخدمي ECPs إذا كنتي حامل ألنه لن يكون لها مفعول.

.ECPs الفحص الرسيري: لست بحاجة إىل أي اختبارات أو فحوص مخترب قبل أخذ

تكرار استعامل ECP: ميكن استعامل ECP طاملا أن هناك حاجة الستعامله، ولكن ال يجب أخذ أكرث من مرة كل 24 يوم يف حال تعدد املامرسة 
للجامع الغري املحمي. االستخدام املتكرر لـ ECP يعترب آمن متاماً، لكن ال يوىص به بشكل منتظم وكطريقة ملنع الحمل روتينية ألنها ليست 

 ECP عموماً، نظام .ECP من أكرث أنواع الحمل املتوفرة فعالية. تفاعالت الدواء: االستخدام املتزامن لبعض األدوية األخرى قد يقلل من فعالية

يبقى نفس اليشء سواء تم استخدام هذه األدوية أم ال.

تفاعالت الدواء: االستخدام املتزامن لبعض األدوية األخرى قد يقلل من فعالية ECP. عموًما، نظام ECP يبقى نفس اليشء سواء تم استخدام 

هذه األدوية أم ال.

 ECPs ولكن إذا تاخرت الدورة الشهرية عن 3 أسابيع بعد أخذ ECP ال جدول زمني للمتابعة مطلوب بعد استعامل :ECP املتابعة بعد
ميكن أن تعتربي نفسك حامل.

البدء باستخدام موانع حمل عادية بعد استعامل ECP: أقراص منع الحمل للحاالت الطارئة ECPs ليست مخصصة لتوفري حامية منع 
الحمل ملامرسات الجامع التي سوف تحدث يف املستقبل. واستعامل مانع حمل عادي بعد أخذ ECPs هو أمر حساس من أجل تخفيض مخاطر 

الحمل. ابديئ بالطرق الهرمونية )موانع الحمل عن طريق الفم، الرقعة الحلقة املهبلية، الحقن، الزرع، نظام الليفينور جسرتيل داخل الرحم( 

سواء مبارشة أو بعد الدورة الشهرية القادمة، وإذا انتظريت، استعميل طريقة الحاجز مثل الواقي بشكل مؤقت. اللولب النحايس يعترب مانع 

حمل فعال للطوارئ، لذا سوف ال تحتاجني ECPs عن طريق الفم إذا بدأت باستخدام هذا النوع من اللوالب خالل 5 أيام بعد الجامع. ال 

تعتمدي عىل طرق الوعي بالخصوبة حتى تأيت دورة شهرية واحدة عىل األقل.

املصادر

	 www.emergencycontraception.org املوقع اإللكرتوين: االتحاد الدويل ملنع الحمل يف حاالت الطوارئ

 املوقع اإللكرتوين: منع الحمل يف الحاالت الطارئة، بإدارة جامعة برنستون وجمعية أخصائيي الوقاية الصحية  	

”Association of Reproductive Health Professionals: www.not-2-late.com“
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)VIH( لفريوس نقص املناعة البرشية )PEP( مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض

ينبغي أن يتم وصف مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية PEP من قبل مقدم الخدمة الصحية مدرب 

وفقاً لربوتوكول PEP املحدد مسبقاً. ويجب إعطاءه كجزء من حزمة شاملة من الرعاية الرسيرية واإلحاالت لخدمات الصحة العقلية والقانونية 

واملساندة.

نحن ال نعرف متاماً مدى فعالية PEP يف منع انتقال فريوس نقص املناعة البرشية HIV بعد االعتداء الجنيس. واستناداً عىل خربة التعامل مع 

PEP، فيام يتعلق مبنع االنتقال العدوى من األم إىل الطفل، يعتقد الخرباء أن البدء مبجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض وبالرسعة املمكنة 

ومبا ال يزيد عن 72 ساعة بعد االعتداء الجنيس، سوف يقلل خطورة االنتقال. قدم الجرعة األوىل من PEP بالرسعة املمكنة، وعىل نحو أمثل 

قبل امليض يف الجوانب األخرى للفحص واملعالجة.

 إن مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية PEP سوف لن تعالج من متت إصابته بالعدوى. ويجب استشارة 

املرىض املحتملني وفحصهم طوعياً قبل املبارشة بالعالج، لكن إذا رفضوا أو كان الفحص غري متوفر، فيجب البدء بإعطاء األدوية بالرسعة املمكنة، 

ويجب أن يجري الفحص خالل فرتة 1-2 أسبوع. ويجب نصح املرىض باستخدام الواقي يف كل مرة ميارسون الجامع فيها حتى يتم فحصهم مرة 

أخرى بعد ثالثة شهور. وينبغي أن تكون نتائج الفحص وجميع املعلومات األخرى عن املريض قيد الكتامن.

ينبغي أن يعطى PEP للمرىض األكرث تعرضاً للدم وسوائل الجسم. وهذا يتضمن كال من االخرتاق املهبيل والرشجي بالقضيب، واالخرتاق القرسي 

للفم بالقضيب يحمل خطورة أقل للعدوى. والقطع الخارجي والخدوش ال متثل خطورة ما مل يختلط دم املعتدي باإلصابات، وعضات األسنان 

ال تشكل خطورة للعدوى بفريوس نقص املناعة البرشية، ومع ذلك قد تتسبب يف عدوى بكتريية.

الحمل ال يتناقض مع مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض PEP. والنساء يف الشهور الثالثة األوىل ينبغي نصحهن بان التأثريات عىل الجنني 

غري معروفة. وخطورة العدوى تعتمد عىل معدالت االنتشار املحلية، وما هو معروف عن الجاين ونوع االعتداء أو اإلصابة يجب أخذها باالعتبار 

بعناية بالغة لهؤالء النساء الحوامل. ويف حاالت الخطورة العالية، فإن خطر اإلصابة بهذا املرض ونقله للجنني سوف يتفوق عموماً عىل الخطر 

الغري معروف لألدوية. واألم التي ترضع يجب عليها االستمرار يف ذلك.

ويوىص مبجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض  PEPلجميع األطفال املحتمل تعرضهم لفريوس نقص املناعة البرشية من خالل االتصال 

الجنيس. فحص HIV ليس رضورياً، لكن يجب أخذه بعني االعتبار لألطفال واملراهقني الذين كانوا نشطني جنسياً قبل الحادثة أو الذين تم 

االعتداء عليهم عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، أو لألطفال الذين أمهاتهم يحملون فريوس نقص املناعة البرشية.

إن اآلثار الجانبية لنظام الدواء هذا، هي بشكل عام ميكن احتاملها وقد تشمل الغثيان والتقيؤ وانخفاض الشهية والوهن والتعب. انصح 

املرىض بتحمل هذه األعراض الجانبية وال يوقفوا الدواء بدون طلب املشورة الطبية أوالً.

املعالجة املدمجة لنوعي الدواء يوىص بها لفرتة 4 أسابيع )28 يوم(. أعط املريضة جرعة كاملة لفرتة 28 يوم كاملة واطلب منها أن ترجع بعد 

أسبوع باعتبارها زيارة متابعة. وإعطاءها أقل من الجرعة الكاملة يضعها يف خطر نتيجة املعالجة الغري كاملة واملحتمل أن تكون غري فعالة.
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عينة من أنظمة األدوية للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية )HIV( بعد التعرض لالعتداء الجنيس للبالغني واألطفال

تجهيز 30 يومالجرعةالشكلالعالج

الطفل >سنتني من العمر )5-9 كغم(

قناين 7.5 مل مرتني يومًيا10 ملغ/ ملزيدوفودين )AZT( و  3 أو  قناين 100مل   5 )أي  420 مل 

200 مل إضافة إىل 

)3TC( 140 مل )أي 2 قنينة 100مل أو 1 قنينة 2.5 مل مرتني يومًيا10 ملغ/ ملالميفودين

200 مل

الطفل 10-19 كغم

90 كبسولة إضافة إىلكبسولة واحدة 3 مرات يومًياكبسولة 100 ملغزيدوفودين )AZT( و

)3TC( 30 قرص2/1 قرص مرتني يومًياقرص 150 ملغالميفودين

الطفل 20-39 كغم

120 كبسولةكبسولتني مرتني يومًياكبسولة 100 ملغزيدوفودين )AZT( و

إضافة إىل

)3TC( 60 قرصقرص واحد مرتني يومًياقرص 150 ملغالميفودين

A البالغني واألطفال 40 كغم أو أكرث، مبا يف ذلك النساء لحوامل

60 قرصقرص 1 كل 12 ساعةقرص 300 ملغزيدوفودين )AZT( و

)3TC( 60 قرصقرص 1 كل 12 ساعةقرص 150 ملغالميفودين

 Efavirenz 800 ملغ 3 مرات يومياً أو ايفافيونز  Indinavirقد يكون هناك رضورة لدواء ثالث يف سياق املقاومة. والخيارات تتضمن اندينافري

600  ملغ مرة يومياً )ال يوىص به للنساء الحوامل(، هذه األدوية قد تسبب آثار جانبية سلبية أكرث شدة. واملريض الذي يتناول واحدة من هذه 

األدوية يجب تقييمه خالل 72 ساعة بعد التعرض ومراقبته من أجل سمية الدواء ملدة أسبوعني عىل األقل.

مطالعة إضافية: وقاية بعد التعرض ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية: إرشادات منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل 

الدولية املشرتكة للوقاية بعد التعرض )PEP( ملنع عدوى HIV  - عام 2007.
Tt://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596374_eng.pdf

ارشح للمريض:
قد متنع األدوية فريوس HIV إذا تم البدء خالل 72 ساعة وتم تناوله لفرتة 28 يوم. وال نعرف مدى فعاليته يف منع العدوى. 	

سوف تكون بحاجة لتناول نوعني من الدواء زيدوفودين والميفودين  zidovudine and lamivudine  وهام عادة مدمجني يف قرص واحد  	

)كومبيفري Combivir ( حتى يكون تناولهم أسهل. وهذه ليس نفس األدوية التي عادة تعطي للمصابني بفريوس HIV من أجل معالجة 

املرض. ال تستلف أو تشارك الدواء مع شخص آخر.

ال نعرف متاماً ماذا يفعل الدواء مع الحمل املبكر )قبل الثالثة أشهر األوىل( لكن يعتقد بأنه آمن. ويجب تناول األدوية من قبل املرأة  	

الحامل من أجل منع اإلصابة ونقلها إىل الطفل.

من املستحسن أن تعرف حالتك ان كنت مصابا بفريوس HIV قبل املبارشة بأخذ الدواء. فالشخص الذي أصيب بالعدوى سابقا سوف  	

ال يجني أي فائدة من الدواء. وإذا كان من غري املمكن عمل الفحص فوراً، فيجب عمله خالل أسبوعني. وإذا كان الفحص إيجايب خالل 

أسبوعني فهذا يعني أنه قد متت إصابتك فعالً بفريوس HIV. وإذا حصل ذلك، سوف نعطيك معلومات عن كيفية الرعاية بنفسك.

قد تسبب األدوية الغثيان والتعب والوهن حينام تتناولها. ويستحسن تناولها مع الغذاء. وهذه األعراض سوف تنتهي عندما توقف الدواء.  	

فهي ليست خطرة ومن املهم أن تستمر يف العالج لفرتة 28 يوم كاملة. وإذا كنت تشعر بأنك لست يف حالة جيدة راجع العيادة للمتابعة.

ارجع إىل العيادة ملتابعة الفحص يف غضون 3-4 شهور. استخدم الواقي عند كل جامع حتى تكون نتيجة فحص املتابعة سلبية. 	
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بروتوكوالت معالجة األمراض املنقولة عن طريقة الجنس )STI( للبالغني املوىص بها من منظمة الصحة العاملية

مالحظة: هذه أمثلة ملعالجة العدوى املنقولة عن طريقة الجنس. ورمبا يكون هناك خيارات معالجة أخرى. اتبع دامئاً بروتوكوالت 

املعالجة املحلية للعدوى املنقولة عن طريقة الجنس.

املعالجةاألمراض املنقولة جنسًيا

سيفيكسيم 400 ملغم عن طريق الفم، جرعة واحدةالسيالن
أو

سيفتريياكسون 125 ملغم يف العضل

أزيرثوميسني 1 غم عن طريق الفم، جرعة واحدةالعدوى الناجمة عن الكالميديا
)أيًضا فعال ضد الزهري املتفرخ خالل 30 يوم من التعرض(

دوكسيسايكلني 100 ملغم عن طريق الفم، مرتني يوميًا ل 7 أيام )مينع أثناء 
الحمل(

أزيرثوميسني 1 غم عن طريق الفم، جرعة واحدةالعدوى الناجمة عن الكالميديا يف النساء الحوامل
)أيًضا فعال ضد الزهري املتفرخ خالل 30 يوم من التعرض( أو

اريرثوميسني 500 ملغم عن طريق الفم، 4 مرات يوميًا ملدة 7 أيام أو

اموكسيسيلني 500 ملغم عن طريق الفم، 3 مرات يوميًا ملدة 7 أيام

)تعطى الزهري فقط  واحدة  مرة  دولية،  مليون وحدة   2.4 البنسلني*  بنزيل  بنزاثني 
بواسطة الحق يف موقعني مختلفني(    أو

الخايف  الزهري  )ملعالجة  واحدة  جرعة  الفم،  طريق  عن  غم   2 أزيرثوميسني 
األويل والثانوي واملبكر لفرتة > من سنتني(

الخايف الزهري، للذين لديهم حساسية للبنسلني الزهري  )ملعالجة  واحدة  جرعة  الفم،  طريق  عن  غم   2 أزيرثوميسني 
األويل والثانوي واملبكر لفرتة > من سنتني( أو

دوكسيسايكلني 100 ملغم عن طريق الفم، مرتني يوميًا ل 14 يوم )مينع أثناء 
الحمل( )أيًضا فعال ضد العدوى الناجمة عن الكالميديا(

الخايف الزهري، للنساء الحوامل الذين لديهم حساسية للبنلسني الزهري  )ملعالجة  واحدة  جرعة  الفم،  طريق  عن  غم   2 أزيرثوميسني 
األويل والثانوي واملبكر لفرتة > من سنتني( أو

اريرثوميسني 500 ملغم عن طريق الفم، 4 مرات يوميًا ملدة 14 يوم
)كال زيرثوميسني وريرثوميسني أيًضا فعالني ضد العدوى الناجمة عن الكالميديا(

مالحظة: عندما يتم معالجة املرأة الحامل من الزهري باستخدام أزيرثوميسني 
أو أريرثوميسني، فمن املفرتض أن يحمل الطفل الزهري الخلقي ويجب فحصه 

بشكل مالئم ومعالجته.

ميرتونيدازول 2 غم عن طريق الفم كجرعة واحدة أواملشعرات

تينيدازول 2 غم عن طريق الفم كجرعة واحدة أو

ميرتونيدازول 400 أو 500 ملغم، مرتني يومياً ملدة 7 أيام

تجنبي ميرتونيدازول وتينيدازول يف ثالثة أشهر األوىل من الحمل

* مالحظة: إذا حرضت الناجية بعد 30 يوم من الحادثة فإن أزيرثوميسني 2 غم , azithromycinكجرعة واحدة يعترب عالج افرتايض كاف 
ملعالجة الزهري الخايف األويل والثانوي واملبكر لفرتة > من سنتني وأيضاً يغطي العدوى الناتجة عن الكالميديا.

إذا حرضت الناجية بعد 30 يوم من الحادثة فإن أزيرثوميسني 2 غم , azithromycinكجرعة واحدة يعترب عالج افرتايض كاف ملعالجة الزهري 

الخايف األويل والثانوي واملبكر لفرتة > من سنتني وأيضاً يغطي العدوى الناتجة عن الكالميديا.
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بروتوكوالت معالجة األمراض املنقولة عن طريقة الجنس )STIٍ( لألطفال واملراهقني املوىص بها من منظمة الصحة العاملية

مالحظة: هذه أمثلة ملعالجة العدوى املنقولة عن طريقة الجنس. اتبع دامئاً بروتوكوالت املعالجة املحلية للعدوى املنقولة عن طريقة الجنس 
واستعمل األدوية والجرعات املالمئة لألطفال.

املعالجةالوزن أو العمراألمراض املنقولة عن طريقة الجنس

واحدة  >45 كغمالسيالن العضل، جرعة  ملغم يف  سيفتريياكسون 125 
أو

يف  الجسم،  وزن  من  كغم  ملغم/   40 سبكينوميسني 
العضل )حتى 2 غم كحد أدين(، جرعة واحدة 

سيفيكسيم 8 ملغم/ كغم من وزن الجسم عن طريق 
الفم، جرعة واحدة

املعالجة وفًقا لربوتوكول البالغني>45 كغم

أزيرثوميسني 20 ملغم/ كغم عن طريق الفم، جرعة >45 كغمالعدوى الناجمة عن الكالميديا
واحدة أو

اريرثوميسني 50 ملغم: كغم من وزن الجسم يوميًا، 
عن طريق الفم )حتى 2غم كحد أعىل(، مقسم إىل 4 

جرعات، لفرتة 7 أيام

<45 كغم لكن

>12 سنة
مرات   4 الفم،  طريق  عن  ملغم   500 أزيرثوميسني 

يوميًا ملدة 7 أيام أو

اريرثوميسني 1غم عن طريق الفم، جرعة واحدة

املعالجة وفًقا لربوتوكول البالغني<12 سنة

دولية/كغم الزهري وحدة   50000 البنسلني*  بنزيل  بنزاثني 
IM )وبحد أعىل 2.4 مليون IU(، جرعة واحدة

يوميًا، الزهري، للذين لديهم حساسية للبنسلني الجسم  وزن  من  ملغم:كغم   50 أزيرثوميسني 
عن طريق الفم، جرعة واحدة )حتى 2 غم كحد أعىل(، 

مقسم إىل 4 جرعات، لفرتة 14 يوم

عن <12 سنةاملشعرات الجسم  وزن  من  ملغم/كغم   5 ميرتونيدازول 
طريق الفم، 3 مرات يوميًا لفرتة 7 أيام

املعالجة وفًقا لربوتوكول البالغني<12 سنة

*مالحظة: إذا حرضت الناجية خالل 30 يوم من الحادثة، ميكن حذف بنزاثني بنزيل البنسلني إذا كان نظام العالج يتضمن أزيرثوميسني والذي 
يعترب فعال ضد الزهري املتفرخ كذلك العدوى الناتجة عن الكالميديا.

146     الفصل 4: التامرين والنرشات التدريبية  



ترشيح جسم الذكور
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التمرين 6: االستجابة لردود الفعل العاطفية الشائعة

يحتاج مقدم الرعاية الصحية ألن يكون مهيأ لالستجابة بهدوء ووبشكل غري صادم للناجية. وقد يجعل حضور أي شخص يصطحب الناجية، 

وعىل وجه الخصوص والوالدين واألزواج، الوضع أكرث تعقيداً. وإن مشاعرنا كمقدمي خدمة قد تتأثر أيضاً إذا أصبحنا محبطني وغري صبورين، 

أو محرجني أو مضطربني مام نسمعه من الناجية. والتدريب عىل كيفية التعامل مع هذه األوضاع سوف يحتاج إىل تدريب. وهذا التمرين 

سوف يجعلك متارس ما تعلمته حتى اآلن.

قم بتحضري سيناريو مخترص )5 دقائق( يوضح كيف ميكن للناجية أن تظهر ردود الفعل االنفعالية،  وكيف ميكن ملقدم الخدمة أن يستجيب 

من أجل أن يقدم عناية كفؤة وعاطفية. سوف يكون لديك 15 دقيقة. إذا كان يوجد ثالثة أشخاص يف مجموعتك، فإن الفرد الثالث يف املجموعة 

قد يكون إما مقدم خدمات آخر يف العيادة )ممرضة، أمني سجل، مساعدة( أو صديقة أو أحد أفراد عائلة الناجية. وهذا الشخص قد يكون 

إما مساند ومساعد أو أن له تأثري يسء يجب السيطرة عليه. ويجب أن ميثل السيناريو الدقائق األوىل القليلة لتفاعل مقدم الرعاية معا ملريض 

حيث مقدم الرعاية بحاجة لكسب ثقة الناجية والحصول عىل فكرة أساسية عام حصل ورشح ما هي الخدمات الذي أو التي ميكن أن يقدمها/ 

تقدمها )ليس االختبار بأكمله(.
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التمرين 7: وصف العالج للناجني من االعتداء الجنيس

ناجية أنثى عمرها 36 عاماً أتت إىل العيادة بعد 36 ساعة من االعتداء الجنيس عليها. وأشارت إىل أنها تريد كل العالجات املتوفرة. وأشارت 

إىل أنها ال تعاين من الحساسية حسب علمها. وأنت ليس لديك أقراص منع الحمل لحاالت الطوارئ Postinor )بوستينور(، عموماً يوجد 

لديك موانع الحمل املدمجة التي تؤخذ عن طريق الفم واسرتوديول اسرتوجني estrogen estrodiol 50 ميكروغرام وليفونور جيسرتيل   

estrogen estrodiol 250 ميكروغرام.

العالج املقدم إىل املرأة يجب أن يتضمن:

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

ما هي النقاط التي سوف تشملها يف خطة املشورة والرعاية؟

ما هي الخدمات التي ستقدمها أو الجهة التي ستقوم بأحالتها إليها؟
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التمرين 7: وصف العالج للناجني من االعتداء الجنيس

دراسة الحالة 2

طفل عمره 5 سنوات أىت إىل العيادة بعد 70 ساعة من االعتداء الجنيس عليه. واالعتداء يتضمن اخرتاق الرشج الطفل يبيك وال يستطيع الجلوس 

بشكل عادي. أمه أشارت إىل أنها تريد كل العالجات املتوفرة. وأشارت إىل أنه ال يوجد لديه حساسية حسب علمها. وزن الطفل 16.5 كغم

العالج املقدم إىل الطفل يجب أن يتضمن:

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

ما هي النقاط التي سوف تشملها يف خطة املشورة والرعاية؟

ما هي الخدمات التي ستقدمها أو الجهة التي سيتم إحالة الطفل إليها؟
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التمرين 7: وصف العالج للناجني من االعتداء الجنيس

دراسة الحالة 3

طفلة عمرها 11 عام جلبتها عمتها إىل العيادة والتي هي وصية عليها. لقد أبلغت عن اعتداءات جنسية متكررة من قبل مجموعة تتكون من 

5 جنود قبل 4 أيام. عمتها مهتمة جداً حول موضوع نقص املناعة البرشية وتريد كل العالجات املمكنة. وزنها 35 كغم. وعند الفحص تبني 

هناك عدة كدمات عىل الثديني ومتزقات ملتئمة حول فوهة املهبل ومتزقات بالرشج. وعندما نزعت تنورتها تم مالحظة أنها قد بللت نفسها.

العالج املقدم إىل الفتاة يجب أن يتضمن:

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

ما هي النقاط التي سوف تشملها يف خطة املشورة والرعاية؟

ما هي الخدمات التي ستقدمها أو الجهة التي سيتم إحالة الفتاة إليها؟
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التمرين 7: وصف العالج للناجني من االعتداء الجنيس

دراسة الحالة 4

امرأة عمرها 51 عاماً بلغت بأنها قد تعرضت للرضب املربح واالعتداء عليها جنسياً من قبل جندي قبل يومني. الجاين كان غري قادر عىل عمل 

انتصاب كايف الخرتاق املهبل. وقد أجربت الناجية عىل عمل الجنس بالفم للجاين الذي مل يتمكن من عمل االنتصاب وال القذف. عند الفحص 

تبني وجود كدمات حول الوجه واألرجل والبطن ومتزقات عىل الجبني وخدوش عىل األكواع. لقد كانت منفعلة جداً ومهتمة كثرياً بخصوص نقص 

املناعة البرشية. وقالت بأنها تريد كل العالجات املمكنة.

العالج املقدم يجب أن يتضمن:

إعطاء عالج )يتضمن الجرعات(من أجل منع

ما هي النقاط التي سوف تشملها يف خطة املشورة والرعاية؟

ما هي الخدمات التي ستقدمها أو الجهة التي ستقوم بإحالتها إليها؟
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التوقيت والعالج

نوع املريضالعالج
 72-0

ساعة

 120-72>

ساعة

 120>

ساعة

التعرض  بعد  الوقايئ بعد  العالج  لوازم  مجموعة 

البرشية  املناعة  نقص  لفريوس   )PEP( التعرض 

)VIH(

الالنعمطفل غري بالغ

الالنعمأنثى راشدة/ بالغة

الالنعمذكر راشد بالغ

ECP وسائل منع الحمل للحاالت الطارئة

الالالطفل غري بالغ

النعمنعمأنثى راشدة/ بالغة

الالالذكر راشد بالغ

الوقاية من األمراض املنقولة عن طريقة الجنس

؟نعمنعمطفل غري بالغ

؟نعمنعمأنثى راشدة/ بالغة

؟نعمنعمذكر راشد بالغ

HIV فحص

؟؟؟طفل غري بالغ

نعمنعمنعمأنثى راشدة/ بالغة

نعمنعمنعمذكر راشد بالغ

فحص الحمل

الالالطفل غري بالغ

نعمنعمنعمأنثى راشدة/ بالغة

الالالذكر راشد بالغ

فحص HIV مبارشة بعد االعتداء سوف يخربنا إذا ما كان الناجية قد أصيب بالعدوى قبل حدوث االعتداء،وليس إذا ما كان االعتداء هو  	

سبب العدوى. قد يأخذ ذلك عدة شهور بعد العدوى ليكون الفحص إيجايب.

فحص الحمل سوف يكشف عن وجود حمل مسبق. واملرأة الحامل يجب أن تتلقى وقاية من األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص  	

املناعة البرشية مع بعض التعديالت.

فحص HIV يجب أن يؤخذ باالعتبار ألي شخص، لكن األطفال الذين مل ميارسوا الجامع سابقاً وليس لديهم مشاكل صحية ليس هناك  	

حاجة لفحصهم. الفحص طوعي وال يجب أن يكون متطلباً مسبقا لتقديم العالج. كذلك التأخري يف إجراء الفحص ال يجب أن يؤدي إىل 

تأخري يف العالج.
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أهداف التعليم: الجزء 4

الجزء 4: إعداد عيادتك

سوف يكون املشاركني قادرين عىل:

رسم خريطة لتدفق املرىض الحايل واالستجابة للناجني من االعتداء الجنيس، وتحديد الجوانب من أجل التحسني. 	

استخدام القامئة املرجعية لتطوير مسودة خطة عمل تعمل عىل تحسني خدمات العيادة لتلبية معايري CCSAS واتباع وتطبيق بروتوكول  	

.CCSAS

وصف املعلومات املطلوبة لتعديل الربوتوكول حسب وضعك املحيل. 	

وصف خدمات االحالة املطلوب توفرها للناجيات من االعتداء الجنيس. 	

وصف املصادر املرجعية الناقصة حاليا يف شبكة االحالة وتطوير خطة مللئ الثغرات وتطوير االتصال بني املؤسسات املختلفة. 	

وصف املوارد املتوفرة إلبالغ عملك مع الناجيات من االعتداء الجنيس. 	

وصف ما هي املصادر املتوفرة يف البلد وعىل مستوى TU )الوحدة الفنية( لدعم CCSSAS وما هي املوارد املطلوبة. 	
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طلب املساعدة ومسار اإلحالة ل .............................................................................................................................. 

)اسم املوقع(

استخدم النموذج التايل لتعبئة تفاصيل مسار اإلحالة يف منطقتك. ومسارات اإلحالة هذه يجب تحديدها ملوقع واحد )مخيم أو بلدة أو غري 

ذلك(. وإذا كان نطاق هذه الـSOPS يتضمن أكرث من موقع، فيجب أن يكون هناك صفحة مستقلة لكل منها، مع مسارات محددة لكل منها.

إخبار شخص ما وطلب املساعدة )التبليغ(

الشخص  وذلك  املجتمع،  من  فرد  صديق،  العائلة،  تخرب  الناجية 

يصطحب الناجية إىل »نقطة دخول« صحية أو نفسية اجتامعية.

الشخص  وذلك  املجتمع،  من  فرد  صديق،  العائلة،  تخرب  الناجية 

يصطحب الناجية إىل »نقطة دخول« صحية أو نفسية اجتامعية.



االستجابة الفورية

يجب عىل مقدم الخدمة توفري بيئة آمنة وتؤمن الرعاية وتحرتم الرسية وتحرتم رغبات الناجية، اعرف احتياجاتها الفورية، اعط معلومات 

صادقة وواضحة عن الخدمات املتوفرة. إذا وافقت الناجية وطلبت ذلك، أحصل عىل املوافقة املستنرية وقم باإلحالة، اصطحب الناجية من 

أجل مساعدتها يف الوصول إىل الخدمات.

نقطة دخول الرعاية الطبية/ الصحية

]ادخل اسم املركز )املراكز( الصحي/ة يف هذا الدور[

نقطة دخول الدعم النفيس االجتامعي

]ادخل اسم مقدم الرعاية الصحية يف هذا الدور[



إذا كانت الناجية تريد أن تبلغ الرشطة/ تتخذ إجراء قانوين – أو- وإذا كان هناك سالمة فورية ومخاطر أمنية عىل اآلخرين

قم بإحالة الناجية واصطحبها إىل الرشطة/ األمن –أو- إىل مسؤويل املساعدة/ الحامية القانونية ألخذ املعلومات وللمساعدة يف اإلحالة للرشطة.

الرشطة/ األمن

]ادخل معلومات محددة عن ممثل/ ممثيل األمن املمكن االتصال 

بهم – مبا يف ذلك أين تذهب و/أو كيف تتصل بهم[

مستشاري املساعدة القانونية أو مسؤويل الحامية

]ادخل األسامء واملؤسسات  - مبا يف ذلك أين تذهب[



بعد االستجابة املبارشة، املتابعة والخدمات األخرى قد يتضمن الوقت اإلضايف وبناء عىل خيارات الناجي، أيا من التايل )التفاصيل يف 
القسم 6(:

األساسية: الحامية وممثيل العدالةالخدمات النفسية االجتامعيةالرعاية الصحية االحتياجات 

التموين،  بطاقة  املأوى، 

السالمة،  األطفال،  خدمات 

أخرى خدمات 

حسب األداة املرجعية الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي GBV : تفعيل معايري وإجراءات التشغيل حول العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي GBV - )دليل SOP(  - أيار 2008، مجموعة العمل الفرعية حول النوع االجتامعي والعمل اإلنساين – اللجنة القامئة بني الوكاالت 

.IASC
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القامئة املرجعية من أجل الرعاية الطبية للناجني من االعتداءات الجنسية

الربوتوكول

 بروتوكول طبي مكتوب بلغة مقدم الرعاية الصحية.	

الطاقم

 أخصائيي عناية صحية )محليني( مدربني )عند الطلب 42 ساعة/ يوم(.	

 للناجيات اإلناث، مقدمة خدمة صحية أنثى تتكلم نفس اللغة أو أن تتواجد مقدمة خدمة صحية أنثى )أو رفيقة( يف الغرفة أثناء 	

اجراء الفحص. 

اإلعداد واملعدات

 غرفة )خاصة، هادئة، ميكن الوصول إليها، مع دخول إىل دورة املياه أو الحامم(.	

 طاولة فحص وإنارة.	

 معدات إنعاش.	

 وصول إىل جهاز التعقيم AUTOCLAVE ومعدات التعقيم	

 منظار )صغري ومتوسط(.	

 أدوات طبية معقمة )أطقم( إلصالح التمزقات ومواد خياطة الجروح.	

 تجهيزات لالحتياطات الدولية )صابون، قفازات، أوعية للتخلص من املواد امللوثة والحادة(.	

 اإلبر والحقن	

 قامش أو ماليات لتغطية الناجية خالل االختبار.	

 مناديل نظافة صحية لإلناث )فوط وأقمشة موضعية(.	

 فحوصات الحمل.	

األدوية

 للوقاية والعالج من األمراض املنقولة جنسيا حسب بروتوكول البلد )قد تتضمن لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب(	

 للوقاية بعد التعرض )PEP( لفريوس نقص املناعة البرشية )VIH( حسب CRI/بروتوكول البلد.	

 لتخفيف األمل )مثالً باراسيتيمول( والقلق ويعتمد عىل بروتوكول البلد.	

 حبوب منع الحمل أو موانع حمل أخرى عن طريق الفم، DCUI إن كان مالمئاً.	

 مخدر موضعي لخياطة الجروح.	

 املطهرات املوضعية للعناية باإلصابة.	

 توكسيد الكزاز، الجلوبيولني املناعي للكزاز إن كان متوفراً.	

التجهيزات اإلدارية

 خريطة طبية مع رسوم توضيحية.	

 مناذج موافقة.	

 نرشات معلومات ومواد مرجعية للناجية )باللغات املحلية(	

 خزانة مأمونة ومقفلة لحفظ السجالت الرسية	

للتوثيق وتجميع األدلة الجنائية )كام هو مالئم(

 مسطرة لقياس حجم الكدمات والتمزقات....الخ.	

 رشائح زجاجية للحاضنات السائلة و/أو الجافة )مجهر وتقني مدرب(.	

 مساحات القطن ذات الرؤوس/ أدوات التطبيق/ قطع من الشاش	

 أوعية مخترب لنقل املاسحات.	

 تجهيزات لجمع عينات الدم	

 مشط لجمع األشياء الغريبة من شعر/ شعر العانة	

 أطباق ورق لجمع البقايا عىل ثياب الناجية )ورق رسم بياين(	

 حقائب ورق ورشيط لجمع ووضع لواصق عىل الحاويات/ الحقائب.	
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مالحظة عىل استخدام املرتجمني

تأكد أن الذين يرتجمون للناجني من العنف الجنيس هم:
ملتزمني بالحفاظ عىل الرسية )تعهد موقع( 	

يتكلمون نفس لغة الناجية ومن نفس االنتامء العرقي )أو عرق حليف( للناجية. 	

من نفس جنس الناجية 	

اطلب من املرتجمة أن:
تقدم ترجمة حرفية بدالً من تخليص أو »تلطيف« أو تبسيط إجابات املجيبة. 	

تساعدك يف االحتفاظ بقاموس للمصطلحات املحلية الرئيسية والتي قد ال يوجد ترجمة لها. 	

عندما تعمل مع املرتجمة:
ينبغي عىل من يجري املقابلة أن يعرف نفسه ويعرف املرتجمة إىل املجيبة. 	

ينبغي عىل من يجري املقابلة التكلم مبارشة مع املجيبة وليس مع املرتجمة. 	

ينبغي عىل من يجري املقابلة أن يبقى اتصال بالعني مع املجيبة وليس مع املرتجمة. 	

ينبغي عىل من يجري املقابلة أن يراجع مالحظات املرتجمة مع املرتجمة بعد املقابلة. 	

يجب عىل من يجري املقابلة أن يوثق من أنه قد تم استخدام املرتجمة مبا يف ذلك اسم املرتجمة. 	
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ك
ن 9: خطة العمل إلعداد عيادت

التمري

شأة/ املوقع:
املن

ق العامل:
ضاء الفري

أع

خ:
التاري

ي 
ي الذ

ضية/ التحد
الق

تم تحديده

ضة، 
أولوية )منخف

متوسطة، عالية(

االستجابة الفورية
ف

ستهد
خ امل

التاري
سؤول

ص امل
شخ

ال
االستجابة طويلة األمد

ف
ستهد

خ امل
التاري

سؤول
ص امل

شخ
ال

املوارد املطلوبة:
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الفصل خطة التقييم 

تقييم املشاركني بالتدريب

يتعني عىل جميع مقدمي الرعاية الصحية املدربني عمل تقييم مسبق، إما قبل بدء التدريب أو يف بداية الجزء الطبي من التدريب )عادة يف 
اليوم الثاين من التدريب– انظر جدول األعامل املقرتح(. وهذا التقييم سوف يساعد عىل تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إىل مزيد 

من االنتباه.

ويعاد نفس التقييم لنفس املجموعة عند نهاية التدريب. ويتم توزيع الشهادات فقط عىل املشاركني الذين يحصلون عىل معدل ال يقل عن 
80%.  كام يجب وضع خطة عمل للعمل مع املشاركني الذين مل ينالوا معدال جيداً مبا فيه الكفاية ولكن يجب عليهم أو يريدون تقديم الرعاية 

للناجيات من االعتداءات الجنسية. 
)يرجى االحتفاظ بكافة نسخ التقييم القبيل والتقييم البعدي للمشاركني حتى يتم مقارنة العالمات وتقييم فعالية الدورة.( 

وسوف نقدر عالياً ارسال نسخ من هذه التقييامت حتى نتمكن من متابعة فعالية هذا التدريب(. قم بتزويد اإلجابات للمشاركني يف نهاية 
التدريب حتى يتمكنوا من مراجعة اجوبتهم وطلب التوضيحات عند الحاجة.

اكتب مناذج األسئلة ادناه عىل لوح ورقي )Flip Chart( وراجعها مع املجموعة قبل اجراء التقييم. قد تشكل صياغة األسئلة تحديات لبعض 
املشاركني، لذلك أعطهم بعض الوقت لطرح األسئلة.

مناذج األسئلة
مقدم الرعاية الصحية هو...

 أ.     دكتور
 ب.   ممرضة

 ج.   حارس أمني
 د.    أ وب

الجواب الصحيح هو د حيث أن الدكاترة واملمرضات هم مقدمي الرعاية الصحية.

لقاحات األطفال تم تطويرها لجميع ما ييل باستثناء:
أ السل	.
شلل األطفال	.أ
أ املالريا	.
أ الكزار	.
أ .	B التهاب الكبد الوبايئ 

الجواب الصحيح هو ج حيث مل يتم تطوير لقاح للمالريا.

ليك تتعلم من هذا التدريب يجب عليك أن....
أ اإلصغاء ملا قد يقوله اآلخرون	.
اطرح األسئلة	.أ
أ طبق املعلومات عىل إعداداتك	.
أ أ و ب	.
أ جميع ما ذكر أعاله	.

الجواب الصحيح هو هـ حيث جميع الخيارات سوف تساهم يف مساعدتك عىل التعلم.

شهادة املشاركة 
بعد أخذ واجتياز التقييم البعدي مبعدل ال يقل عن 80%، ميكن منح املشاركني شهادات إمتام التدريب. وتوجد الشهادة  النموذجية يف نهاية هذا 
القسم من الدليل التدريبي، وميكن طباعتها باأللوان أو عمل صورة عنها و تعبئتها باليد. وإذا توفر لديك امكانية عمل شهادتك الخاصة بك فإنه 

يجب استخدام اللغة املوجودة يف الشهادة النموذجية. والشهادة ليس لها وضع قانوين وال تنطوي عىل أي ترخيص رسمي من أجل املامرسة.

5
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ضع دائرة: فحص مسبق/ فحص الحق

االسم -------------------

التاريخ -----------------

تقييم املعرفة لدى مقدمي الرعاية الصحية
يرجى قراءة كل سؤال بعناية. واختار جواب واحد لكل سؤال.

الرعاية املبارشة للمريض

1- ال نعرف كم من الناس تعرضوا لالعتداء الجنيس ألن...
أ  العديد من الناس يقومون بإدعاءات غري صحيحة.	.

 الكثري من الناس ال يبلغون عن وقوعها.	.أ

أ  مل يقم أحد بعمل دراسة عن ذلك.	.

أ  كتب التسجيل غري مكتملة.	.

2- عرب تقديم الرعاية الطبية للناجيات يف غرفة منفصلة، فأنت تحرتم أي من الحقوق العاملية التالية؟
أ حق عدم التمييز	.

 حق الحصول عىل املعلومات	.أ

أ الحق يف الخصوصية	.  ج. 

أ حق تقرير املصري	.

3- عند إعطاءك العالج لجميع الناجني الذين يحرضون إىل املنشأة الصحية، فأنت بذلك تحرتم أي من الحقوق العاملية التالية؟
أ حق عدم التمييز	.

 الحق يف الخصوصية 	.أ

أ حق تقرير املصري	.

أ  حق الحصول عىل املعلومات	.

4- عندما تتأكد من أن الناجية تدرك خيارات عالجها فأنت بذلك تحرتم أي من الحقوق العاملية التالية؟
أ الحق بالرعاية الصحية	.

 الحق يف الخصوصية	.أ

أ  حق الحصول عىل املعلومات	.

أ حق عدم التمييز	.

5- عندما ال تخرب أي شخص بأن شخص ما حرض إىل العيادة من أجل فحص نقص املناعة البرشية فأنت تحرتم أي م الحقوق العاملية 

التالية؟
أ حق عدم التمييز	.

 الحق يف الخصوصية 	.أ

أ حق تقرير املصري	.

أ  حق الحصول عىل املعلومات	.

6- املصطلح »اعتداء جنيس«....
أ هو نفس اليشء كاالغتصاب	.

يتضمن الجنس عن طريق الفم باإلكراه	.أ

أ يشري إىل العنف ضد النساء والفتيات فقط.	.
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7- الغرض من الفحص الجسدي للناجية من االعتداء الجنيس هو....
أ تحديد إذا ما تم االغتصاب.	.

تحديد ما نوع العالج الذي سوف يقدم.	.أ

أ تجميع البيانات عن انتشار العنف الجنيس.	.

أ إثبات إذا ما زالت الناجية عذراء.	.

8- عند اعطاء النصحية إىل  الناجية....
أ استمعي جيًدا إىل اهتامماتها.	.

أخربيها ما هو العالج الذي يجب أن تأخذه.	.أ

أ تجنبي األسئلة التي سوف تجعلها حزينة.	.

9- قبل إجراء فحص األعضاء التناسلية عىل امرأة، يجب أن توافق عائلتها وزوجها.
أ صحيح 	.

خطأ	.أ

10- ماذا تقويل للناجية التي ترفض فحص األعضاء التناسلية؟
أ سوف لن أكون قادرة عىل إعطائك أي دواء	.

كيف أستطيع أن أقول بأن روايتك صحيحة؟	.أ

أ أنا ال زلت سعيدة بأنك حرضيت. دعنا نتكلم عن همومك الصحية.	.

أ سوف أحيلك إىل مسؤويل املبارش ملزيد من املعلومات.	.

11- أي ممرضة/ قابلة قانونية/ دكتورة معتمدة تستطيع إجراء فحص املنظار.
أ صحيح	.

خطأ	.أ

12- عندما تدون رواية االعتداء الجنيس عىل الناجية....
أ اسأليها دامئًا ماذا كانت تلبس	.

ابديئ بأسئلة محددة جدا	.أ

أ  تأكد من وجود شخص ثالث يف الغرفة ليأخذ مالحظات	.

أ دع الناجية تخرب القصة بكلامتها الخاصة بها.	.

13- عند إعطاء املوافقة املستنرية....
أ الناجية بحاجة إىل فهم اللغة املستعملة.	.

ال تستطيع الناجية تغيري رأيها حاملا تعطي املوافقة.	.أ

أ الناجية بحاجة ألن تكون قادرة عىل قراءة النموذج حتى تعطي املوافقة.	.

14- بعد االعتداء الجنيس....
أ هناك دامئًا جروح منظورة.	.

الجروح عادة تكون موجودة يف املنطقة التناسلية.	.أ

أ  يستطيع الناجون تلقي الرعاية الكاملة تقريباً إذا حرضوا خالل 72 ساعة.	.

أ إنها مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية إعطاء الدواء فقط.	.

15- خالل التقييم األوىل يجب عليك....
أ تقييم الصدمة	.

 تقييم ما إذا ما كانت الناجية بحاجة إىل اإلحالة.	.أ

أ  أرشح للناجية ما الذي تفعله.	.

أ جميع ما ذكر أعاله.	.
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16- إذا كانت الناجية بحاجة إىل أن تحال إىل مستوى أعىل من الرعاية يجب عليك....
أ أخرب السائق ماذا حصل لها.	.

 قدمي لها مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض )PEP( لفريوس نقص املناعة البرشية )HIV( إذا كانت يف خطر وال يوجد موانع.	.أ

أ أرسل العائلة إلحضار نقود حيث يكون باستطاعتها أن تدفع أجرة املواصالت.	.

أ تأكدي من إيداع تبليغ إىل الرشطة بعد انتهاء الحالة الطارئة.	.

17- الناجية التي تحرض للعيادة بعد 72 ساعة بعد االعتداء....
أ .	HIV سوف لن تكون قادرة عىل أخذ مجموعة لوازم  العالج الوقايئ بعد التعرض  لفريوس 

سوف لن تكون قادرة عىل استعامل موانع الحمل يف حاالت الطوارئ.	.أ

أ  سوف لن تكون بحاجة إىل فحص جسدي.	.

أ  سوف لن تكون مؤهلة للتطعيم ضد التهاب الكبد الوبايئ ب أو الكزاز.	.

18- الخيارات ملوانع الحمل يف الحاالت الطارئة بعد 120 ساعة )5 أيام( تتضمن:
أ حبوب موانع الحمل يف حاالت الطوارئ.	.

حبوب موانع الحمل عن طريق الفم بجرعات عالية.	.أ

أ إدخال اللولب النحايس	.

أ ال يوجد خيار متوفر بعد 120 ساعة.	.

19- االعتداء الجنيس....
أ يجب دامئًا تبليغه للرشطة أو سلطات أخرى.	.

هو دامئًا نتيجة الحتياجات جنسية غري مشبعة.	.أ

أ ميكن أن تحصل ألي شخص.	.

أ من املستحيل منعه.	.

20- الناس الذي مروا بتجربة االعتداء الجنيس....
أ  عادة قاموا بخطأ وضعهم يف خطر.	.

دامئًا يريدون التحدث مع مقدمي رعاية من نفس جنسهم.	.أ

أ  قد يشعروا بالغضب وبالذنب عىل السواء.	.

أ عادة يطلبون املساعدة خالل 120 ساعة.	.

21- عندما تأخذ السرية املرضية للناجية أنت لست بحاجة للسؤال عن:
أ أي ظروف طبية هامة	.

 بأي عمر حدث أول جامع	.أ

أ االستعامل الحايل ملوانع الحمل	.

أ آخر دورة شهرية	.

22- عند رعاية الناجية من االعتداء الجنيس من املهم أن تظهر التعاطف والرسية والكفاءة  ألن ذلك...
أ سوف يساعدها عىل الشعور باألمان مرة أخرى.	.

سوف ميكنها من رواية قصتها.	.أ

أ جميع املرىض يجب أن يعاملوا بهذه الطريقة.	.

أ جميع ما ورد أعاله	.
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23- من أجل أن تقدمي عناية طبية نوعية للناجيات من االعتداء الجنيس أنت بحاجة إىل...
أ  أن يوجد قسم مخصص لهم فقط.	.

توفر الخدمات لفرتة 5 أيام أسبوعيا.	.أ

أ  أن يكون لديك طاقم مدرب ونظام إحالة جيد قيد التطبيق.	.

24- خالل الفحص الجسدي...
أ الناجية تستطيع أن تقرر متى تتوقف يف أي وقت.	.

 ال تتكلم مع الناجية حيث من املمكن أن يحرجها ذلك.	.أ

أ  ال تفحص الرشج ما مل تبلغ هي عن اخرتاق الفتحة الرشجية.	.

أ  اكشف الناجية كلياً حتى تحصل عىل معاينة كاملة اإلصابات.	.

25- عندما تخرب الناجية عن توفر مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض من HIV، اخربها أنه...
أ  يجب أن تأخذ فحص HIV قبل البدء بالعالج.	.

 يجب عليها وقف العالج فوراً إذا كان هناك أعراض جانبية.	.أ

أ  أن أدوية مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض فعالة دامئا إذا تم أخذها بالشكل الصحيح.	.

أ  إذا كانت نتيجتها إيجابية فإن ذلك ال يكافح العدوى.	.

26- باملقارنة مع املرأة، الرجال الذين قد تعرضوا لالعتداء الجنيس....
أ .	HIV هم أقل عرضة لإلصابة ب 

 هم أقل عرضة للشعور بالخجل	.أ

أ  هم أقل حاجة إىل املشورة الصحية العقلية	.

أ  هم أقل طلبا الرعاية 	.

27- عندما تغادر الناجية العيادة، دامئاً تأكد من أنها...
أ  سوف تكون بحالة جيدة.	.

 سوف تعود خالل أسبوعني أو عىل األقل إذا تطورت لديها أعراض جديدة.	.أ

أ  لن تخرب أحد مبا حصل حتى تجنب أن تصاب بوصمة عار.	.

28- أي من الناجيات املذكورين أدناه ال يجب أن تقدم لهم موانع الحمل يف حاالت الطوارئ
أ  بعمر 12 سنة والتي مل تبدأ بعد بالحيض.	.

 بعمر 32 سنة التي وضعت مولوداً منذ 3 شهور خلت.	.أ

أ  بعمر 35 سنة والتي كانت آخر دورة شهرية لها قبل 3 شهور ولكن نتيجة فحصها كانت سلبية للحمل.	.

أ  بعمر 23 سنة والتي تم إكراهها عىل مامرسة الجنس بالفم من قبل مدرس.	.

29- عند مقابلة طفل....
أ  تأكد من وجود شاهد يف الغرفة يف كل األوقات.	.

 تذكر أن األطفال ال ميكن الوثوق بهم لقول الحقيقة.	.أ

أ  دامئاً استخدم لغة يستطيع أن يفهمها الطفل.	.

أ  القائم عىل الرعاية به يجب أن يجيب عىل كل األسئلة.	.

30- عندما يصل فتى إىل العيادة طلبا للرعاية بعد االعتداء الجنيس...
أ  اطلب املوافقة من قبل ويص بالغ مسؤول.	.

 اشمل الطفل يف عملية اتخاذ القرار.	.أ

أ  قيم خطر الـ HIV وقدم مجموعة أدوات العالج الوقايئ ل HIV واألمراض املنقولة جنسيا.	.

أ  جميع ما ورد أعاله	.
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31- طفلة عمرها 8 سنوات تم االعتداء عليها من قبل عمها وتم إحضارها إىل العيادة من قبل أختها الكبرية. يجب عليك أن....
أ  ترسل شخص ما إىل مركز الرشطة فوراً.	.

 اطلب منهم العودة يف اليوم التايل ملقابلة املوظف االجتامعي.	.أ

أ  ساعدها يف تحديد بالغة ميكن أن تثق بها لتقول لها الرواية.	.

32- خالل الفحص الجسدي لطفلة أنثى تم االعتداء عليها منذ أسبوعني....
أ  يجب عمل فحص لألعضاء التناسلية لتحديد العذرية.	.

 يجب عمل فحص لألعضاء التناسلية لتوثيق أي عالمات لإلصابات.	.أ

أ  يجب عمل فحص لألعضاء التناسلية حتى بدون موافقة الطفل.	.

أ  يجب عمل فحص لألعضاء التناسلية من قبل دكتور فقط.	.

33- طفل عمره 10 سنوات تم االعتداء عليه من قبل غريب. أخرب والدي الطفل بان....
أ  الطفل أصغر من أن يفهم ماذا حدث له	.

 يجب تشجيع الطفل عىل نسيان ماذا حدث له.	.أ

أ  سوف يستفيد الطفل من استشاري مدرب أو بالغ آخر موثوق به للتكلم معه.	.

أ  يجب إبقاء الطفل يف البيت بأقىص قدر ممكن.	.

34- أي من األمراض التالية ال ميكن تجنبها بالدواء واللقاح؟
أ  الكالميديا	.

الهربس	.أ

أ  التهاب الكبد الوبايئ ب	.

أ .	HIV فريوس نقص املناعة البرشية 

35- قبل أخذ السرية املرضية  لرجل أبلغ عن تعرضه العتداء جنيس...
أ  ارشح له ما هي الخدمات التي تستطيع أن تقدمها واحصل عىل موافقته.	.

 اسأله إذا كان شخص قد رآه عندما دخل العيادة.	.أ

أ  اسأله إذا ما كان قد مارس الجنس مع رجل آخر قبل ذلك.	.

أ  تأكد أنه قد تم رؤيته من قبل املوظفني الذكور فقط.	.

36- رجل ناج حرض إىل العيادة وأخربك بأنه ال يستطيع السيطرة عىل أمعاءه. ورفض الفحص الجسدي. يجب عليك أن....
أ  أخربه أنه ليس باستطاعتك عمل أي يشء بدون فحص.	.

 أعطه عالج لإلسهال وأعطه موعد للعودة خالل أسبوعني.	.أ

أ  أخربه بأنه مل يفعل يشء خطأ وأنك سوف تفعل ما باستطاعتك ملساعدته.	.

أ  بإمكانك أن تتصل بالشخص املسؤول عنك.	.

37- عند تعديل الربوتوكول املعياري لبتالئم مع السياق املحيل لديك....
أ  استخدم إرشادات بلدك يف معالجة األمراض املنقولة جنسيا.	.

 إذا كان بروتوكول بلدك منتهي مفعوله فيمكنك تجاهله.	.أ

أ  استخدم التعريف الدويل للطفل كأي شخص تحت سن 18 عاماً.	.

38- إذا كانت العيادة الني تعمل فيها ال تقدم خدمات مالمئة للناجني من االعتداء الجنيس، يجب عليك:
أ  ارشح للناجني ما هي الخدمات التي بإمكانك تقدميها وما هي الخدمات التي قد يحصلوا عليها إذا وافقوا عىل إحالتهم ملنشأة طبية أخرى.	.

 دع املجتمع يعرف أنكم ال تقدمون عناية للناجني.	.أ

أ  تقبل أن الرعاية الطبية للناجني هي ليست مسؤوليتك.	.

أ  حاول التعرف عىل معالجني تقليديني يف مجتمعك الذين يعالجون باألعشاب.	.
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ضع دائرة: فحص مسبق/ فحص الحق

االسم ----------------

التاريخ -------------

تقييم املعرفة حول تجميع األدلة الجنائية  

يرجى قراءة كل سؤال بعناية. وهناك جواب صحيح واحد لكل سؤال.

1- العينات الجنائية  ال يجب استخدامها كدليل عىل...
أ  دعم رواية الناجية	.

 إثبات أن القوة الجسدية التي قد تم استخدامها	.أ

أ  تحديد املعتدي	.

أ  تحديد ما إذا قد تم االغتصاب	.

2- طلبت الناجية جمع أدلة رشعية بعد 3 أيام من االعتداء. لقد قامت باالستحامم وغريت مالبسها. يجب عليك أن...
أ  أكد لها أنه ال زال بإمكانك جمع عينات بنوعية عالية.	.

 بارش بجمع العينات بدون موافقة حيث أنها تعلم بأنها تريد ذلك.	.أ

أ  تأكد بأنه ميكن فحصها من قبل عاملة صحية حيث تقريرها الطبي سوف يتم قبوله يف املحكمة.	.

أ  ابلغها بأنها متأخرة جداً واعدها إىل بيتها.	.

3- عند مشاورة الناجية حول إمكانية جمع األدلة الجنائية  ،اخربها...
أ  أن أفضل وقت لجمع األدلة هو خالل الفحص الجسدي األول.	.

 يجب عليها التأكد من الغسيل قبل فحصها.	.أ

أ  حاملا يتم جمع األدلة ال ميكن إتالفها.	.

أ  إذا تم جمع األدلة فإن الناس سوف يصدقون روايتها.	.

4- عند جمع أدلة جنائية من جسم الناجية....
أ  ضع العينات فوراً يف مغلف.	.

ضع الصقة عىل كل عينة باسم الناجية وتاريخ الفحص	.أ

أ ال تتكلم مع الناجية فقد يؤثر ذلك عىل نوعية الدليل	.

أ  تأكد من أن الناجية تعرف ملاذا قمت بأخذ العينات	.

5- يجب عىل جميع مقدمي الرعاية....
أ  إبالغ الخدمات القانونية عند تجميع األدلة الجنائية  .	.

 أن يكونوا قادرين عىل أداء الفحص الرشعي.	.أ

أ  تزويد الناجية باملعلومات التي تحتاجها لتقرر نوع العالج والفحص الذي تريده.	.

أ  جمع األدلة الجنائية دامئاً من الناجني	.

الفصل 5: خطة التقييم     165



مفتاح إجابة االختبار السابق/ الالحق

الرعاية املبارشة باملريض
ب. 1
جـ. 2
أ. 3
جـ. 4
ب. 5
ب. 6
ب. 7
أ. 8
ب. 9

جـ. 10
ب. 11
د. 12
أ. 13
جـ. 14
د. 15
ب. 16
أ. 17
جـ. 18
جـ. 19
جـ. 20
ب. 21
د. 22
جـ. 23
أ. 24
د. 25
د. 26
ب. 27
د. 28
جـ. 29
د. 30
جـ. 31
ب. 32
جـ. 33
ب. 34
أ. 35
جـ. 36
أ. 37
أ. 38

جمع األدلة الجنائية

د. 1
جـ. 2
أ. 3
د. 4
جـ. 5

النقاط: من أجل تحقيق نقاط النجاح يف االختبار الالحق، 
يجب عىل املشارك أن يجاوب عىل 03 سؤال عىل األقل 

بشكل صحيح.

النقاط ال تشمل جزء األدلة الجنائية.

هذه  الرسمي،  الرتخيص  يوجد  حيث  السياقات  يف 

املتطلبات يجب أن تكون دامئاً مختلفة. واجتياز االمتحان 

واستالم الشهادة ال يعطي أي حقوق قانونية أو ترخيص 

للمامرسة.
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 تقييم التدريب

تبني من  لتعلمه كام  تقييم كل ما تعلموه وكل مازالوا بحاجة  املشاركني بهدف  به مع  القيام  التقييم هو جزء من كل تدريب جيد. ويتم 

استامرات التقييم القبلية والبعدية املذكورة يف هذا الفصل. 

ويعترب الجزء الثاين من تقييم التدريب مهام بنقس القدر. وهو يتضمن تقييم الطريقة التي تم بها تقديم مواد التدريب. ولعمل ذلك، يتوجب 

التي  واألجزاء  استحسانهم،  التي القت  التدريب  أجزاء  املشاركني حول  آراء  للحصول عىل  ونهائية  يومية  تقييامت  يستخدم  أن  املدرب  عىل 

يعتقدون أنها تأخذ وقت أطول من الالزم، واألجزاء التي وجد املشاركون صعوبة يف فهمها.

التقييم اليومي

تم ارفاق منوذج تقييم يومي، والذي يجب أن يعطى يف نهاية كل يوم تدريب. ويقوم املدرب بعد ذلك مبراجعة استامرات التقييم اليومي 

يف كل مساء، ويقوم بعمل تعديالت عىل جدول التدريب أو املنهج لليوم التايل استنادا إىل الطلبات والتوصيات من املشاركني املذكورة يف 

التقييم.  استامرات 

وليس من املمكن دامئاً تنفيذ جميع التوصيات، لكن من الرضوري معالجة املشاكل التي تظهر وإعطاء عناية خاصة للمسائل التي تتكرر من 

قبل العديد من املشاركني.

يتم إعطاء التقييم النهايئ يف نهاية آخر يوم تدريب. وهذا التقييم سوف يقدم نظرة شاملة أكرث عن كيف كان التدريب مبجمله، وسوف يساعد 

عىل توجيه املدرب يف التدريبات املستقبلية أو يف تصميم تدريب اضايف لنفس املجموعة من املشاركني.
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تدريب الرعاية الرسيرية للناجني من االعتداءات الجنسية

التقييم النهايئ

مكانا لتدريب: --------------- التاريخ: ----------------- 

1 -ما مدى قدرتك عىل فهم محتوى التدريب بشكل جيد؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

2 -ما مدى نجاح التدريب يف تلبية احتياجاتك للمعلومات الفنية حول تقديم الرعاية للناجيات من االعتداء الجنيس؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

3 -ما مدى نجاح التدريب يف مساعدتك عىل تطوير مهاراتك يف التواصل مع الناجيات من االعتداء الجنيس؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

4 -ما مدى نجاح التدريب يف مساعدتك يف التغلب عىل مخاوف كانت لديك حول تقديم الرعاية للناجيات من االعتداء الجنيس؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

5- كيف سوف يغري التدريب الرعاية التي تقدمها للناجيات من االعتداءات الجنسية يف املستقبل؟

ال عىل اإلطالق بشكل ضئيل  إىل حد ما  بشكل كبري 

6 -هل غري التدريب يف موقفك نحو الناجيات من االعتداء الجنيس؟

ال عىل اإلطالق بشكل ضئيل  إىل حد ما  بشكل كبري 

 7 -كيف تقيم أجزاء الفيديو من التدريب؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

8 -كيف تقيم التامرين املستخدمة يف التدريب؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

9 -كيف تقيم تقديم التدريب؟

ال عىل اإلطالق ضعيف  جيد  جيد جًدا 

يرجى استخدام ظهر الورقة من أجل أي مالحظات أو اقرتاحات. شكراً لك!
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 قاموس املصطلحات

اإلصابة الرشجية: إصابة يف تقاطع القناة الرشجية وفتحة الرشج

فوهة عنق الرحم: فتحة عنق الرحم )عن الرحم(

حلقة األدلة: الوثائق والشهادة التي تثبت بأن األدلة مل يتم تبديلها أو العبث بها منذ أن تم الحصول عليها.

تليف الكبد: الوضع الغري طبيعي للكبد الذي يتميز بالندوب عىل الكبد التي لن تتغري

عدوى الكالميديا: عدوى تنتقل جنسياً تتسبب عن طريق البكترييا والكالميديا الحرشية والتي تستطيع إتالف الجهاز التناسيل للمرأة. وهي 
غالباً أعراض يف النساء وميكن أن تؤدي إىل الندوب وإىل العقم.

الختان )إناث(: الختان يشري إىل مامرسة قطع أجزاء من األعضاء التناسلية الخارجية لألنثى. والختان الفرعوين هو الشكل األكرث قسوة حيث 
الشفرين الكبريين )الشفاه الخارجية للفرج( يتم تخييطهام معاً لغلق املهب جزئياً بحيث يتم ترك ثقب صغري ملرور البول ودم الطمث. وهذه 

.)FGC( أو قطع األعضاء التناسلية لإلناث )FGM( املامرسة تعرف أيضاً بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الرسية: حق الشخص بأن يبقى معلوماته الشخصية معلوماته الصحية التعريفية طي الكتامن.

املوانع: الوضع الذي ال ينصح فيه بالقيام يف معالجة معينة أو إجراء.

الرعاية املتأخرة: يف سياق الرعاية الطبية للناجني من االعتداءات الجنسية فإن الرعاية املتأخرة هي الرعاية التي تعطي بعد 72 ساعة من 
االعتداء الجنيس ألن تلك الفرتة هي النافذة التي من خاللها إعطاء العالجات الوقاية الكاملة.

التوثيق: تجميع وتسجيل املعلومات حتى يتم تحديد يشء ما )اعتداء جنيس(.

وسائل منع الحمل يف الحاالت الطارئة )EC(: استعامل دواء أو وسيلة ملنع الحمل بعد الجامع الغري محمي.

حبوب منع الحمل يف الحاالت الطارئة )ECP(: الطرق الهرمونية )الحبوب( ملنع الحمل والتي ميكن استخدامها ملنع الحمل بعد الجامع 
الغري محمي. وميكن استخدام ECPs حتى 120 ساعة )5 أيام( بعد الجامع الغري محمي.

الصدمة النفسية: التأثريات العقلية والجسدية التي تستمر بعد تجربة ما والتي تكون مؤملة نفسياً ومحبطة وصادمة.

الناسور: هو ناسور الوالدة الذي يتطور عندما يكون تزويد الدم إىل أنسجة املهبل واملثانة )و/أو الرشج( مقطوع خالل تعرس الوالدة لفرتة 
طويلة. فاألنسجة متوت وتتشكل فتحة مير منا البول أو الرباز بدون سيطرة. والناسور الصدمي يتسبب من خالل العنف الجنيس مثل االغتصاب 

العنيف واالغتصاب الجامعي مبا يف ذلك اإلدخال باإلكراه أدوات مثل سبطانة بندقية وعىص يف مهبل الضحية أو الرشج.

املثاىن املهبيل: بني املثانة واملهبل

الصفحة اليمنى املهبلية: بني الرشج واملهبل

جمع األدلة الجنائية: جمع األدلة من أجل توطيد الحالة للمالحقة الجنائية.
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برت األعضاء التناسلية )الختان( أو التشويه )إناث(: إجراءات تتضمن إزالة جزئية أو كلية لألعضاء التناسلية الخارجية األنثوية أو جرح آخر 
لألعضاء التناسلية لألنثى ألسباب غري صحية. وتشويه األعضاء التناسلية يتضمن ختان اإلناث والختان الفرعوين.

عدوى السيالن: عدوى منقولة عن طريق الجنس )STI( والذي يكون عادة ساكناً )بدون أعراض( يف املرأة لكن قد يسبب عدم الخصوبة. ويف 
الرجال غالباً يسبب تفريغ.

التهاب الكبد الوبايئ B: فريوس يصيب الكبد. وينترش خالل االتصال بالدم وسوائل الجسم للشخص املصاب. والتهاب الكبد الوبايئ B هو 
معدي بأكرث من 100 مرة من HIV. منترش عاملياً وحوايل مليون وفاة تحدث سنوياً نتيجة األشكال املزمنة لهذا املرض.

مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض  )PEP( لفريوس نقص املناعة البرشية )HIV(: استعامل العقاقري املضادة للفريوسات خالل 
.HIV 72 ساعة بعد التعرض أو التعرض املحتمل من أجل منع عدوى

سلس البول: عدم القدرة عىل التحكم يف طرح الفضالت. والسلس البويل هو عدم القدرة عىل حفظ البول يف املثانة. وسلس الرباز هو عدم 
القدرة عىل االحتفاظ بالرباز يف الرشج.

عدم الخصوبة: عدم القدرة عىل اإلنجاب.

الختان الفرعي: انظر الختان

املوافقة املسبقة: املوافقة عىل عمل يشء أو السامح بحدوث يشء يتم عمله مبعرفة تامة بكل الحقائق ذات العالقة، مثل املخاطر املتضمنة 
وأي بدائل متوفرة.

جهاز منع الحمل الرحمي )IUD(/ جهاز منع الحمل داخل الرحم )IUCD(: أداة يتم إدخالها يف الرحم ملنع الحمل. والجهاز قد يكون 
ملف أو حلقة أو مثلث أو عىل شكل حرف T. وميكن أن يكون بالستييك أو معدين. وأكرث األنواع شيوعاً هو النحايس T والذي يحتوى عىل 

النحاس ملنع الحيوانات املنوية من أخذ طريقها من خالل الرحم. وجهاز منع الحمل الرحمي من املمكن استعامله كشكل من منع الحمل 

الوقايئ الطارئ إذا تم إدخاله خالل سبعة أيام من الجامع الغري محمي.

الشهادة الطبية: وثيقة موقعة من قبل دكتور يعطى حكامً عىل الحالة الصحية لشخص ما.

اإلجهاض: الفقدان الغري متعمد للحمل.

الفحص الحويض: إجراء ستعمل لتقييم عافية املسالك البولية والتناسلية لألنثى املريضة.

الفحص التناسيل الخارجي: املالحظة البرصية وجس األعضاء التناسلية الخارجية.

فحص املنظار املهبيل: جهاز يدعى املنظار يوضع داخل الرحم حتى يتمكن الفاحص من رؤية الجدران املهبلية وعنق الرحم.

القبو الخلفي: تجاويف يف املهبل خلف عنق الرحم.

دون سن البلوغ: طفل يف مرحلة النمو قبل البلوغ. وعادة البلوغ يبدأ بني سن 8 و 13 يف الفتيات وسن 10 إىل 15 لألوالد. والعالمات األوىل 
للبلوغ عند الفتيات هي تطور الثديني ومنو الشعر يف منطقة العانة واإلبطني. ومنو العضالت وعمق الصوت وحب الشباب ومنو شعر الوجه 

عند األوالد.

العالج الوقايئ: معالجة طبية للحامية من األمراض بعد التعرض املشكوك فيه أو املعروف.
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تتضمن  واألعراض  الربوستاتا.  التهاب  هو  والربوستاتيس  املثانة.  تحت  مبارشة  تقع  والتي  الذكري  التناسيل  الجهاز  داخل  غدة  الربوستاتا: 
أثناء الليل والحرقة والتبول املؤمل واألمل  القشعريرة والحمى وأمل يف أسفل الظهر ومنطقة األعضاء التناسلية والتبول املستمر والتعجل أحياناً 

الجسم.

االغتصاب: يعرف عىل االغتصاب عىل أنه اخرتاق املهبل أو فتحة الرشج عن طريق القضيب أو جزء آخر من الجسم أو أداة خارجية بدون 
موافقة. وهو يتضمن أيضاً الجنس عن طريق الفم باإلكراه. وهو مصطلح قانوين وليس تشخيص طبي.

شبكة اإلحالة: مجموعة من خدمات الرعاية الذين ميكنك أن تحيل مريضك إليهم للرعاية.

تقرير املصري: القدرة أو الحق يف اتخاذ قرارك بنفسك بدون تدخل من اآلخرين.

االعتداء الجنيس: أي نوع العنف الجسدي الغري مطلوب أو االتصال ذو الطبيعة الجنسية الذي يتضمن االغتصاب.

العدوى املنقولة عن طريقة الجنس: املرض الذي ينتقل عن طريق االتصال الجنيس.

خدمات الدعم االجتامعي: الخدمات النفسية – االجتامعية والقانونية التي يتم تقدميها عن طريق مقدمي خدمات قابلة للتطبيق كذلك 
عدم األقران طويل األمد يف املجتمعات.

الحالة االجتامعية – االقتصادية: مؤرش الوضع االقتصاد واالجتامعي يف املجتمع.

العضلة العارصة: عضلة عىل شكل خاتم يريح أو يضيق لفت أو إغالق ممر أو فتحة يف الجسم.

العينة: منوذج )مثل أنسجة أو دم أو بول( يستخدم للتحليل والتشخيص.

مذكرة استدعاء: هي أمر محكمة كتايب يطلب حضور شخص مذكور اسمه يف مذكرة االستدعاء يف وقت ومكان محدد لغرض استجوابه تحت 
القسم بخصوص موضوع محدد والذي يخضع للتحقيق وإجراءات تقايض وعدوى.

االنتحار: هو فعل قتل الشخص لنفسه عمداً.

لوم الناجية: لوم الناجية عن االعتداء. وهو شائع عند ضحايا العنف الجنيس حيث الشعور بأن الحادثة كانت بسبب خطأ منها واملجتمع 
يحمل الناجية املسؤولية وأحياناً يعاقبها.

الخياطة الجراحية: هو نوع من لصق أو عمل غرز والذي يقوم بعمله األطباء والجراحني بشكل خاص لضم الجلد واألنسجة األخرى يف جسم 
اإلنسان مع بعض البعض بعد أن تسببت بفعل جرح أو علمية.

تطعيم توكسيد الكزاز: نوع من التحصني الذي يحمي ضد الكزاز. والكزاز مرض بكتريي يؤدي إىل تصلب يف عضالت الفك وعضالت أخرى. 
والكزاز دامئاً هو مرض معدي قاتل. والكزاز يدخل الجسم من خالل الجروح العميقة واإلصابات الثاقبة والتي قد تتسبب بفعل األظافر والشظايا 

ولدغات الحرشات أو الحروق أو أي اخرتاق للجلد ومواقع الحقن باملخدرات أو الدواء.

األدلة الحساسة للوقت: األدلة التي بحاجة ألن يتم جمعها ضمن إطار زمني معني. ويف هذا السياق هي أدلة مادية والتي تبقى عىل جسم 
الناجية فقط لعدة أيام عىل األغلب.

الصامخ اإلحلييل: االنفتاح عىل مجرى البول. وبالنسبة للذكور يكون عىل طرف القضيب.

اإلفرازات املهبلية: اإلفرازات املهبلية هي سوائل تنتج عن غدد يف جدار املهبل وعنق الرحم والتي تخرج من فتحة املهبل. واإلفرازات املهبلية 
الطبيعية تكون بيضاء وصافية ولها رائحة حادة قليالً. والرائحة الكريهة أو الصفراء أو اإلفرازات املكثفة قد متثل أحياناً عدوى يف املهبل أو يف 

عنق الرحم.
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