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»ما ال تراه العني؛ ال يحزن عليه القلب« 
رؤية تركيبية تفسيرية نقدية لسياسات االحتاد األوروبي

في التصدي للعنف اجلنسي بني املهاجرين الضعفاء
بقلم: إيناس كييجنايرت،)أ( أوروري جوياب)ب(
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اجلنسي  لإليذاء  عرضة  أكثر  املُسجلني  غير  واملهاجرون  اللجوء  وطالبو  الالجئون  يُعد  أوروبا،  في  املقال:  موجز 
من املواطنني األوروبيني، ويواجهون املزيد من التحديات عند التماس الرعاية. يتناول هذا املقال كيف تَُضع األطر 
القانونية والسياسية، على األصعدة الوطنية واألوروبية والدولية، كشروٍط للحيلولة دون العنف اجلنسي الذي 
يؤثر في مجتمعات املهاجرين الضعفاء، الذين يعيشون في بلدان االحتاد األوروبي، وكيفية التصدي له. بتطبيق 
طريقة التركيب التفسيري النقدي، استعرضنا 187 وثيقة قانونية وسياسية، و80 مقااًل من استعراض األقران 
حول الصحة اجلنسية للمهاجرين فيما  يتعلق بعناصر العنف اجلنسي، فضالً عن حتليل 37 مقااًل قانونًيا، و12 
مقااًل من استعراض األقران من بينهم مقاالت تركز حتديًدا على العنف اجلنسي بني املهاجرين الضعفاء في بلدان 
االحتاد األوروبي التي يبلغ عددها 27 بلًدا. أما الوثائق القانونية والسياسية التي تتناول العنف اجلنسي بوجه خاص 

وإن لم يكن حصرًا بني املهاجرين املستضعفني، فهي تطبق »رؤية أحادية«. وتتجاهل:

)أ( أنواع العنف اجلنسي متكررة احلدوث.

)ب( معدالت اإليذاء على أساس النوع االجتماعي.

)ج( عوامــل خطــر محــددة داخــل االحتــاد األوروبي مثــل: وضــع الهاجريــن القانونــي، والتوجه اجلنســي والظروف 
املعيشــية. إن منــوذج صنــع السياســة احلالــي فــي االحتــاد األوروبــي يعتبــر العنــف اجلنســي بــني املهاجريــن 
الضعفــاء قضيــة »خارجيــة« وتخــص »اإلنــاث فقــط«، بينمــا تعــزز سياســات الهجــرة واللجــوء فــي االحتــاد 
األوروبــي عــدم إظهــاره. يجــب أن تسترشــد االســتجابة الفعالــة بسياســات تســتند إلــى احلقــوق واألدلــة 
ــذاء اجلنســي وتعــدده  القائمــة علــى املشــاركة، مــع اتبــاع نهــج الصحــة العامــة، واالعتــراف بحــدوث اإلي
بــني املهاجريــن الضعفــاء مــن جميــع األنــواع االجتماعيــة داخــل حــدود االحتــاد األوروبــي. © مجلــة قضايــا 

الصحــة اإلجنابيــة 201٥. الناشــر: الســيفير ب ف   Elsevier BV. جميــع احلقــوق محفوظــة.

What the eye does not see: a critical interpretive synthesis of European Union policies addressing sexual violence in 
vulnerable migrants - I Keygnaert, A Guieu. Reproductive Health Matters 2015; X:X–X

الكلمات الدالة: العنف اجلنسي، طالبو اللجوء، الالجئون، املهاجرون غير املسجلني، االحتاد األوروبي.
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مقدمة:
ــوة  ــتخدام الق ــى »اس ــي إل ــف اجلنس ــير العن يش
ــل  ــة فِع ــى ممارس ــخص عل ــار ش ــمانية إلجب اجلس
جنســي ضــد إرادته/هــا، ســواء حــاول ذلــك، أو قــام 
بــه مــع شــخص غيــر قــادر علــى فهــم طبيعــة أو 
ظــرف الِفعــل ليرفــض املشــاركة، أو يعبــر عــن عدم 
ــه  ــوم ب ــي«،1 ويق ــل جنس ــة فِع ــي ممارس ــة ف الرغب
»أي شــخص بغــض النظــر عــن عالقتــه بالضحيــة، 
وفــي أي وضــع مبــا فــي ذلــك - علــى ســبيل املثــال 
ال احلصــر - املنــزل والعمــل«.2 وهــو يشــمل التحــرش 
أو  واالغتصــاب،  اجلنســي،  واالعتــداء  اجلنســي، 
اجلنســي،  واالســتغالل  االغتصــاب،  محاولــة 
واإلكــراه علــى البغــاء، واســتخدام العنــف اجلنســي 
كســالح فــي احلــرب أو التعذيــب،3 وميكــن أن يســفر 
عــن نتائــج شــديدة تؤثــر علــى الصحــة اجلنســية 
عــن  فضــالً  والعقليــة،  والبدنيــة  واإلجنابيــة 
ــهم  ــن: جنس ــر ع ــض النظ ــا – بغ ــاة الضحاي معان
ــا  ــة.٥،٤ كم ــة، واالقتصادي ــكالتهم االجتماعي ، ومش
يُعتبــر أيًضــا مشــكلة عامليــة فــي مجــال الصحــة 
ــي  ــة التــي يعان العامــة،٦ فــي ظــل األضــرار احملتمل
منهــا الضحايــا، وأقرانهــم، وذريتهــم، واجملتمــع 

ــع ككل.٧،8 ــاف اجملتم ــة املط ــي نهاي ــي، وف احملل

ــذي  ــة، ال ــة العاملي ــة الصح ــر منظم ــر تقري أظه
النســاء  مــن   %2٥.٤ أن   ،2013 عــام  فــي  صــدر 
للمنظمــة  األوروبيــة  املنطقــة  فــي  والفتيــات 
ــب  ــف اجلنســي واجلســدي مــن جان يتعرضــن للعن
شــريك حميــم وأن ٥.2% يتعرضــن للعنــف اجلنســي 
ــى  ــد عل ــع التأكي ــركاء – م ــر الش ــب غي ــن جان م
عــدم وجــود بيانــات حــول الرجــال.٦ ينتشــر العنــف 
ــي  ــاد األوروب ــي دول اإلحت ــي 11% ف ــل إل ــبة تص بنس
بــني النســاء األكبــر مــن 1٥ ســنة.٩ وتوضــح 
ــرض  ــكان، يتع ــوم الس ــة بعم ــه مقارن ــوث أن البح
غيــر  واملهاجريــن  اللجــوء  وطالبــو  الالجئــون 
املســجلني إلــى خطــر أكبــر: فقــد تعــرض مــا يصل 
إلــى 28.٦% مــن الذكــور، و٦٩.3% مــن املهاجــرات إلى 

ــن  ــا، م ــى أوروب ــم إل ــذ وصوله ــي، من ــف جنس عن
جانــب املهنيــني واملواطنــني األوروبيــني فــي ُخمــس 
ــى الترتيــب.10–12 كمــا يواجهــون  ــث احلــوادث عل وثُل
ـ أيًضــا ـ حتديــات عديــدة بعــد ذلــك عنــد التمــاس 
الرعايــة.1٤،13 باإلضافــة إلــى احملــددات العامــة مثــل: 
العمــر، والنــوع االجتماعــي، والتوجــه اجلنســي، 
ــات  ــف والصدم ــرض للعن ــبق، أو التع ــذاء املس واإلي
األخــرى - أثبتــت البحــوث أن احملــدد احملــوري يتمثــل 
فــي وضعهــم القانونــي املُقيــد، الــذي يعــوق 
ــم  ــع، ويعرضه ــي اجملتم ــطة ف ــاركتهم النش مش
خلطــر االســتغالل وســوء املعاملــة ويَُحــوُل دون 
وصولهــم إلــى الرعايــة الصحيــة.8، 11، 1٥-18 ومــع 
ذلــك، فــإن مــدى وكيفيــة تنــاول األطــر القانونيــة 
اجلنســي  العنــف  ملنــع  األوروبيــة  والسياســية 
ــه  ــدي ل ــاء والتص ــن الضعف ــؤالء املهاجري ــني ه ب
نــادرًا مــا يكــون موضــع تســاؤل. ومــن ثــم، يهــدف 
ــدى  ــة م ــى دراس ــا إل ــات أساًس ــتعراض األدبي اس
ــي  ــي ف ــف اجلنس ــر للعن ــذه األط ــاول ه ــاق تن ونط
ــن يعيشــون  ــن الضعفــاء الذي مجتمعــات املهاجري
فــي بلــدان االحتــاد األوروبــي منــذ معاهــدة لشــبونة؛ 
التــي باعتمادهــا فــي عــام 200٧ أصبحــت تشــكل 
األســاس الدســتوري اجلديــد لالحتــاد األوروبــي. ثانًيــا، 
ــاق  ــر نط ــة تأثي ــة كيفي ــى مناقش ــدف إل ــن نه نح
ومــدى تطبيقهــا علــى منــع اإليــذاء اجلنســي 
ــه، مــع  ــن املســتضعفني والتصــدي ل ــني املهاجري ب

ــني. ــل التحس ــن أج ــات م ــة توصي صياغ

األساليب:
ــع  ــة أوس ــن دراس ــزًءا م ــتعراض ج ــذا االس ــد ه يُع
ــذاء اجلنســي  نطاقًــا حــول الصحــة اجلنســية واإلي
للمهاجريــن الضعفــاء فــي بلــدان االحتــاد األوروبــي. 
لقــد اخترنــا أن نُقســم نتائــج هــذه الدراســة، 
ــف  ــية والعن ــة اجلنس ــى الصح ــز عل ــع التركي م
اجلنســي بشــكل منفصــل، حيــث تختلــف األطــر 
ــي  ــف اجلنس ــط العن ــا ال ترب ــة وغالًب ــد الدراس قي
مبنظــورات الصحــة اجلنســية األوســع نطاقًــا. 
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ولالطــالع علــى وصــف تفصيلــي ألســاليبنا وقيودنا، 
ميكــن الرجــوع إلــى مقالنــا املنشــور ســابًقا حــول 
ــر  ــاء واألط ــن الضعف ــية للمهاجري ــة اجلنس الصح

ــة.1٧ ــات األوروبي ــة والسياس القانوني

ــة،  ــة العام ــني الصح ــي ب ــا املفاهيم َ ــع إطارُن يجم
منــوذج  مــع  احلقــوق،  علــى  القائــم  والنهــج 
ألن  ونظــرًا  للصحــة.1٩  اجتماعي-إيكولوجــي 
ــة  ــات متنوع ــة بيان ــن مجموع ــون م ــتنا تتك دراس
مــن األدبيــات التــي تتنــاول الهجــرة والصحــة 
اخترنــا  فقــد  اجلنســي،  العنــف  و/أو  اجلنســية 
ــو  ــدي.20 وه ــيري النق ــب التفس ــتخدام التركي اس
عبــارة عــن أســلوب اســتعراض ُمصمــم خصيًصــا 
الرعايــة  نظــم  فــي  التفــاوت  أوجــه  لدراســة 
الصحيــة، ودعــم تطويــر املفاهيــم والنظريــات عبــر 
عمليــة اســتعراض وتركيب لـــ »مجموعــة متنوعة 

ــة«.22،21  ــن األدل ــدة م ومعق

مــن خــالل PubMed وشــبكة  البحــث  أجرينــا 
األقــران،  اســتعرضها  التــي  للمراجــع  العلــوم 
فضــالً عــن البحــث اليــدوي عــن األدبيــات الرماديــة 
والهولنديــة  والفرنســية  اإلجنليزيــة  باللغــات 
ــيري  ــب التفس ــلوب التركي ــل أس ــة. يُفض واألملاني
ــتبعاد،  ــن االس ــر م ــات أكث ــد األولوي ــدي حتدي النق
ولذلــك كانــت معاييرنــا الوحيــدة لالختيــار تتمثــل 
فــي املطبوعــات التــي تتنــاول السياســات املتعلقــة 
بالصحــة اجلنســية، والعنف اجلنســي، أو سياســات 
ــدان االحتــاد  ــى بل ــز اخلــاص عل الهجــرة، مــع التركي
ــتنا  ــملت دراس ــاف، ش ــة املط ــي نهاي ــي. وف األوروب
حــول الصحــة اجلنســية 18٧ وثيقــة مــن األدبيــات 

ــاً. ــااًل ُمحكم ــة و80 مق الرمادي

لتحديــد مواقــع املراجــع املتعلقــة بالعنــف اجلنســي، 
ــك  ــي« وكذل ــف اجلنس ــح »العن ــتخدمنا مصطل اس
ــى  ــا إل ــي، جنًب ــف اجلنس ــن العن ــة م ــكال معين أش
)»الالجئــني«،  املســتهدفة  اجملموعــات  مــع  جنــب 
»املهاجريــن غيــر املُســجلني«، »طالبــي اللجــوء«، وعلى 

نطــاق أوســع »املهاجريــن«(. ونظــرًا ألننــا نفتــرض 
ــا  ــه أنواًع ــد تواج ــة ق ــات مختلف ــاك مجموع أن هن
بعينهــا مــن الضعــف وتعتمــد علــى وثائــق قانونيــة 
ــا  ــا أيًض ــا اهتماًم ــد أولين ــة، فق ــية مختلف وسياس
للمهاجــرات املشــتغالت باجلنــس وكــذا املهاجريــن من 
املثليــات واملثليــني ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغايــري 
ــددة  ــات احمل ــرة املطبوع ــت فت ــانية. كان ــة اجلنس الهوي
ــبونة«،  ــدة لش ــاد »معاه ــمبر 200٧ )اعتم ــي ديس ه
اإلطــار الدســتوري اجلديــد لسياســات االحتــاد األوروبــي( 
- أبريــل 2013. ونظــرًا لنــدرة املراجــع، قررنــا فــي وقــت 
الحــق أن نستكشــف أيًضــا املراجــع الســابقة املشــار 
ــا  ــاق عملن ــا نط ــا حصرن ــات. كم ــي املطبوع ــا ف إليه
ــي، وعددهــا  ــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروب ــى ال عل
2٧ دولــة، اعتبــارًا مــن أبريــل عــام 2013 )أي قبــل دخــول 
كرواتيــا إلــى االحتــاد األوروبــي(. اســتخدمنا عبــر هــذه 
ــاء«  ــن الضعف ــح »املهاجري ــة مصطل ــة البحثي الورق
ــات  ــع الفئ ــة جمي ــارات صراح ــت اإلش ــا ضم حيثم
املهاجــرة الضعيفــة أو لــم تفــرق بينهــا؛ وعلــى 
ــتهدفة«. ال  ــة املس ــتخدمنا »اجملموع ــك اس ــالف ذل خ
يتطلــب اســتعراض األدبيــات موافقــة أخالقيــة داخــل 

ــا. جامعتن

النتائج:
ــية، و80  ــة وسياس ــة قانوني ــل 18٧ وثيق ــن أص م
ــة  ــق مراجع ــن طري ــاً ع ــاً ُمحكم ــاً أكادميي مرجع
األقــران، قمنــا بفحصهــا بغــرض دراســتنا األوســع 
نطاقـًـا حــول الصحــة اجلنســية، لــم تركز ســوى 3٧ 
و12ـ فقــط علــى الترتيــب ـ علــى العنــف اجلنســي 
حتديــًدا. علــى أن هنــاك العديــد مــن الوثائــق التــي 
ــد  ــي حتدي ــاهمت ف ــث س ــمول حي ــمت بالش اتس
الســياق الــذي يجــري خاللــه وضــع األطــر املتعلقــة 
بالعنــف اجلنســي لــدى املهاجريــن )الضعفــاء(. 
نطــرح، فيمــا يلــي، وصًفــا لتطــور األطــر القانونيــة 
والسياســية الرئيســة حــول العنــف اجلنســي 
بــني املهاجريــن الضعفــاء، والثغــرات التــي ظهــرت 

ــدي. ــيري النق ــا  التفس ــالل حتليلن خ
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األٌطر القانونية والسياسية على الصعيدين العاملي 
واألوروبي:

كان املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، الــذي 
ــأن  ــر ب ــن أق ــام 1٩٩٤، أول م ــرة ع ــي القاه ــد ف ُعق
احلــق فــي التحــرر مــن العنــف واإلكــراه اجلنســي 
هــو حــق مــن حقــوق الصحــة للجميــع، فــي كافة 
أنحــاء العالــم.23 كمــا أقــر ضعــف املهاجريــن جتــاه 
ــوء  ــن س ــه م ــب علي ــا يترت ــي وم ــذاء اجلنس اإلي
ــر  ــتغرق األم ــك، اس ــع ذل ــية. وم ــة اجلنس الصح
حوالــي عشــرة ســنوات قبــل أن تُصــدر األمم املتحدة 
مبــادئ توجيهيــة محــددة حــول العنــف اجلنســي 
بــني الالجئــني وطالبــي اللجــوء؛ بَْيــَد أنهــا قَصــرت 
فهــم العنــف اجلنســي لــدى هــذه اجملموعــة 
ــي  ــي تعان ــف الت ــكال العن ــن أش ــكل م ــى ش عل
ــن  ــالح م ــزاع، أو كس ــاالت الن ــي ح ــرأة ف ــا امل منه
أســلحة احلــرب.2٥،2٤،3 عــالوةً علــى ذلك، اســتخدمت 

ــات  ــي مصطلح ــف اجلنس ــة للعن ــر العاملي األط
ــي«  ــف اجلنس ــن »العن ــزت م ــث قف ــة، حي ُمربِك
إلــى »العنــف ضــد املــرأة«، وفيمــا بعــد إلــى 
»العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي«،2٦،٦ 
ونــادرًا مــا تطــرح تعريًفــا يوضــح مــا تغطيــه تلــك 

ــًدا. ــات حتدي املصطلح

لقــد ظهــرت، نتيجــة لذلــك، هيئــة أوروبيــة 
ــًة إطــار العنــف  ــق السياســة، وضعــت بداي لوثائ
اجلنســي بــني املهاجريــن فــي نطــاق حقــوق 
اإلنســان، علــى الرغــم مــن تركيزهــا علــى الضــرر 
ــدث  ــواء ح ــرات، س ــاء املهاج ــى النس ــع عل الواق
فــي بلدانهــن األصليــة )احلــرب، التعذيــب(، أو أثنــاء 
ــج  ــاء(، أو نت ــار بالنس ــراه – )االجت ــرة – باإلك الهج
عــن ممارســات ثقافيــة ضــارة مثــل: ختــان اإلنــاث. 

ــدول 1(.30،2٧،٧٧،٧٦ ــر اجل )انظ

اجلدول 1: 20 عامًا من األحكام القانونية حول العنف اجلنسي والهجرة في بلدان االحتاد األوروبي

املرجع األحكام الرئيسية ذات الصلة الوثيقة السنة

11997D/TXT لإلجتار  الفعالة  السياسات  استجابات  إنشاء 
االستغالل  ألغراض  ذلك  في  مبا  بالبشر، 

اجلنسي وتعزيز الوقاية.

معاهدة  تُعِدل  التي  أمستردام  معاهدة 
للجنة  املُنِشئة  املعاهدات  األوروبي،  االحتاد 

األوروبية وأعمال بعينها ذات صلة.

1997

2001/55/EC توفر الدول األعضاء املساعدة الطبية وغيرها 
من  للمستفيدين  املساعدة  أشكال  من 
احلماية املؤقتة الذين وقعوا ضحايا لالغتصاب 
أو غيره من أشكال العنف اجلنسي "اخلطيرة".

توجيه اجمللس بشأن احلد األدنى من معايير 
منح احلماية املؤقتة في حالة حدوث تدفق 
جماعي للنازحني، وبشأن تدابير تعزيز توازن 
هؤالء  استقبال  في  األعضاء  الدول  جهود 

األشخاص وحتمل العواقب.

 2001

A5-0285/2001 حلقوق  انتهاك  هو  اإلناث  ختان  بأن  اإلقرار 
االحتاد  سياسة  إطار  في  سيما  ال  اإلنسان، 
أولوية  األوروبي اإلمنائية – يشكل ختان اإلناث 
في برامج التعاون املتعلقة بالصحة واحلقوق 

اجلنسية واإلجنابية.

قرار البرملان األوروبي بشأن ختان اإلناث. 2001

2002/629/JHA مجرد اتباع نهج قضائي جتاه اإلجتار باألشخاص؛ 
ر فقط مبثابة مجموعة ضعيفة  الُقصَّ يُعتبر 

بوجه خاص.

مكافحة  بشأن  للمجلس  اإلطاري  القرار 
اإلجتار بالبشر.

2002

2003/9/EC االغتصاب  لضحايا  اخلاصة  االحتياجات  أخذ 
تقييم  بعد  )فقط  الشديد  اجلنسي  والعنف 
املادية  الظروف  حتديد  عند  االعتبار  في  فردي( 

والعالجية الستقبالهم.

املعايير  إلرساء  اجمللس  عن  صادر  توجيه 
الدنيا الستقبال طالبي اللجوء.

2003
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2004/81/EC وإقامة  معقولة  تفكير  فترة  ضحايا  إعطاء 
مع  التعاون  على  املوافقة  عند  مؤقتة 
السلطات القضائية. توفير املساعدة الطبية 
هؤالء  إلى  املساعدة  أشكال  من  وغيرها 

الضحايا، ال سيما أكثر الفئات ضعًفا.

توجيه اجمللس بشأن تصريح اإلقامة املمنوح 
لإلجتار  ضحايا  ويقعون  ثالثة  دول  لرعايا 
لتسهيل  إلجراء  ُعرضة  كانوا  أو  بالبشر، 
مع  يتعاونون  الذين  الشرعية،  غير  الهجرة 

السلطات اخملتصة.

2004

2004/83/EC ضحايا االغتصاب، أو غيره من أشكال العنف 
املهاجرة  الفئات  تتضمنها  التي  اجلنسي 
توفير  األعضاء  الدول  من  ويُطلب  الضعيفة، 

"الرعاية الصحية املناسبة".

األدنى  احلد  بشأن  اجمللس  من  صادر  توجيه 
من معايير تأهيل ووضعية رعايا دول ثالثة، 
أو  كالجئني  جنسية،  بدون  األشخاص  أو 
إلى  ذلك  خالف  على  يحتاجون  كأشخاص 
احلماية  مضمون  عن  فضالً  دولية،  حماية 

املمنوحة.

2004

2005/C 311/01 لكن  احلقوق،  على  يقوم  مطروٌح  نهٌج  هناك 
خطيرة  "جرمية  باعتباره  فقط  ُمعرٌّف  اإلجتارَ 
تدابير  اتخاذ  إلى  الدعوة  األشخاص".  ضد 
االهتمام  مع  االجتماعي،  النوع  وقائية تخص 
ر  بالفئات الضعيفة )اإلشارة فقط إلى الُقصَّ

غير املصحوبني بذويهم(.

أفضل  بشأن  األوروبي  االحتاد  خطة 
ملكافحة  واإلجراءات  واملعايير  املمارسات 

ومنع اإلجتار بالبشر.

2005

P6_
TA)2006(038

"احلماية  توفير  إلى  األعضاء  الدول  دعوة 
العنف  ضحايا  من  للمهاجرات  املناسبة" 
في  الالزم  الوعي  لرفع  حاجة  هناك  املنزلي. 
أوروبا،  في  يعيشون  الذين  املهاجرين،  أوساط 
بشأن ختان اإلناث بوصفه "اعتداء على صحة 
عن  فضالً  اإلنسان"،  حلقوق  وانتهاك  املرأة 

الدعوة لنهج أوروبي شامل حول املوضوع.

الراهنة  احلالة  بشأن  األوروبي  البرملان  قرار 
وأي  املرأة،  العنف ضد  مكافحة  في مجال 

إجراء يُتخذ مستقبالً.

2006

12007L/TXT;
12008M/TXT

اجلنسي  واالستغالل  بالبشر  اإلجتار  تضمني 
ملواءمة  األوروبي  االحتاد  لصالحيات  للنساء 

القانون اجلنائي.

االحتاد  بشأن  معاهدة   – لشبونة  معاهدة 
االحتاد  عمل  بشأن سير  ومعاهدة  األوروبي، 

األوروبي.

2008

2008/115/EC اجلنسي  والعنف  االغتصاب  ضحايا  إدراج 
تُؤخذ  التي  الضعيفة  الفئات  ضمن 
فترات  خالل  االعتبار  في  اخلاصة  احتياجاتها 
الصحية  الرعاية  وتوفير  الطوعية،  العودة 

الطارئة في االحتجاز.

املشتركة  واإلجراءات  املعايير  بشأن  توجيه 
من  ثالثة  بلدان  لرعايا  األعضاء  بالدول 

العائدين املقيمني بصورة غير قانونية.

2008

2010/C 115/01 إشارة خاصة لزيادة ضعف ضحايا ختان اإلناث 
في  االجتماعي  النوع  على  القائ  والعنف 
أو  مواطنيها  من  ليسوا  التي  األعضاء  الدول 

املقيمني بها.

وآمنة  أوروبا مفتوحة  برنامج ستوكهولم: 
خلدمة وحماية مواطنيها.

2009

P7_
TA)2009(0098

اإلشارة إلى أوجه ضعف بعينها بني املهاجرين 
والالجئني. هناك حاجة لرفع الوعي الالزم في 
أوروبا،  في  يعيشون  الذين  املهاجرين،  أوساط 

بشأن ختان اإلناث.

على  القضاء  بشأن  األوروبي  البرملان  قرار 
العنف ضد املرأة.

2009
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P7_
TA)2010(0305

النوع  على  القائم  العنف  من  الوقاية 
جلميع  احلماية  خدمات  وتغطية  االجتماعي، 

النساء بصرف النظر عن وضعهن القانوني.

اإلدماج  بشأن  األوروبي  البرملان  قرار 
إلى  املنتميات  للنساء  االجتماعي 

مجموعات األقليات العرقية.

2010

2011/95/EU في  اللجوء  مطالب  تقييم  يأخذ  أن  يجب 
لضحايا  اخلاصة  الضعف  مواطن  اعتباره 
االغتصاب وغيره من أشكال العنف اجلنسي، 
يؤكد  فردي  تقييم  إجراء  بعد  فقط  وذلك 
الرعاية  توفير  اخلاصة. كما يجب  االحتياجات 

الصحية املناسبة.

توجيه بشأن معايير تأهيل رعايا بلدان ثالثة، 
كمستفيدين  جنسية  بدون  األشخاص  أو 
من احلماية الدولية، وبشأن وضعية موحدة 
للحصول  املؤهلني  لألشخاص  أو  لالجئني 
احلماية  محتوى  وبشأن  احلماية،  على 

املمنوحة.

2011

2011/36/EU اإلشارة إلى مختلف استراتيجيات الوقاية، مبا 
ومن  للمسؤولني،  التدريبية  الدورات  ذلك  في 

منظور النوع االجتماعي.

توجيه بشأن منع ومكافحة اإلجتار بالبشر 
اإلطاري  القرار  واستبدال  ضحاياه،  وحماية 

.JHA/٦2٩/2002 الصادر عن اجمللس

2011

2012/29/EU أال توجد أي إشارة إلى املهاجرين أو مجموعات 
الضحايا  إلى  فقط  وإمنا  الضعفاء،  املهاجرين 
رعاياها،  من  ليسوا  الذين  العضو  الدولة  في 
اإلقرار  إليها.  املهاجرين  أو  فيها،  املقيمني  أو 
باالعتداء اجلنسي والتحرش كأشكال للعنف 
وختان  واالجتار  االغتصاب  تتجاوز  اجلنسي 

اإلناث.

توجيه يحدد املعايير الدنيا للحقوق، ودعم 
القرار  واستبدال  اجلرمية،  ضحايا  وحماية 
.JHA/220/2001 اإلطاري الصادر عن اجمللس

2012

2013/33/EU التدابير  تتخذ  أن  األعضاء  الدول  من  يُطلب 
أماكن  في  اجلنسي  العنف  ملنع  املناسبة 
اجلنسي  االعتداء  ذلك  في  مبا  اإلقامة، 
والتحرش، وضمان احلصول على العالج الطبي 
والنفسي املناِسبنْي، وتقدمي معلومات عن هذه 

التدابير إلى اللجنة األوروبية )املرفق 1(.

طلبات  استقبال  معايير  يحدد  توجيه 
املتقدمني للحماية الدولية.

2013

604/2013 عن  معلومات  األعضاء  الدول  تقدم  أن  يجب 
ضحايا العنف اجلنسي، وذلك ألغراض طبية، 
إلى دولة عضو أخرى في حالة نقل أي فرد حتت 

احلماية الدولية.

تنظيم وضع معايير وآليات لتحديد الدولة 
طلب  في  النظر  عن  املسؤولة  العضو 
الدول  إحدى  لدى  املودع  الدولية  احلماية 
األعضاء عن طريق أحد رعايا بلدان ثالثة، أو 

شخص بدون جنسية.

2013

2013/32/EU العنف  لضحايا  خاصة  ضمان  إجراءات 
االبتدائية وطوال  اجلنسي قبل قرارات احملاكم 
عن  الناجت  بالضعف  اإلقرار  اللجوء؛  إجراءات 

هوية النوع االجتماعي وامليل اجلنسي.

ملنح  املشتركة  اإلجراءات  بشأن  توجيه 
وسحب احلماية الدولية.

2013

2012/2263 الكافية  والنفسية  الطبية  الرعاية  توفير 
ضحايا  من  بذويهم  املصحوبني  غير  للقصر 
ال  القصر،  بضعف  اإلقرار  اجلنسي؛  العنف 
لإلجتار  بالتعرض  يتعلق  فيما  الفتيات،  سيما 
اجلنسي؛  االستغالل  ألغراض  باألشخاص 

الدعوة إلى تعزيز الوقاية وآليات اإلبالغ.

ر غير  قرار البرملان األوروبي بشأن وضع الُقصَّ
املصحوبني بذويهم في االحتاد األوروبي.

2013

مالحظــة: يتضمــن هــذا اجلــدول، علــى وجــه احلصــر، األطــر القانونيــة والسياســية التــي مت اعتمادهــا أو التصويــت عليهــا مــن جانــب مؤسســات االحتــاد 
األوروبــي، ونُشــرت فــي جريدتــه الرســمية، والتــي تضــم أحكاًمــا بشــأن العنــف اجلنســي والهجــرة؛ لــذا فهــي تتــرك جانًبــا األطــر األوســع نطاقـًـا حــول 

الصحــة اجلنســية، والهجــرة، فضــالً عــن أي إطــار اعتمدتــه الهيئــات اإلقليميــة أو الدوليــة األخــرى.
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ناقــش االحتــاد األوروبــي فــي عــام 1٩٩٧ اإلجتــار 
واالســتغالل اجلنســي فــي مؤمتــر الهــاي، ممــا أســفر 
ــا  ــة ميوله ــتوب« “STOP”: أول فرص ــج »س ــن برام ع
االحتــاد األوروبــي لبنــاء القــدرات حــول قضايــا 
ــا  ــس أوروب ــدر مجل ــام 2000، أص ــي ع ــار.2٧ وف اإلجت
واالســتغالل  اإلجتــار  حــول  واتفاقيــة  توصيــة28 
اجلنســي.2٩ اعتمــد اجمللــس الحًقــا قــرارًا إطاريًّــا فــي 
عــام 2002، 30 تلتــه خطــة محــددة وتعزيــزًا للتعــاون 
فيمــا بــني الــدول األعضــاء ومــع وكالــة إدارة احلــدود 

 32،31.FRONTEX ،باالحتــاد األوروبــي

 2011 عــام  فــي  األوروبيــة  املفوضيــة  أطلقــت 
»املشــروع  بعنــوان  النطــاق  صغيــر  مشــروًعا 
ــد أن  ــب«،33 بي ــب األجان ــا التعذي ــي لضحاي التجريب
ــوء  ــي اللج ــل طالب ــي لتأهي ــاد األوروب ــه االحت توجي
ــف  ــني العن ــرق ب ــة )2011( كان يف ــة الدولي للحماي
ــي  ــدرَج ف ــم يُ ــي ل ــب،3٤ وبالتال ــي والتعذي اجلنس
ــت  ــه، كان ــت نفس ــي الوق ــي. ف ــروع التجريب املش
ــتراتيجية  ــي واس ــان األوروب ــرارات البرمل ــف ق مختل
اللجنــة األوروبيــة للمســاواة بــني النســاء والرجــال 

ــاث.3٥-3٧ ــان اإلن ــوع خت ــاول موض تتن

تُركــز األطــر احلاليــة، كمــا ذكرنــا أعــاله، علــى املــرأة 
ــون  ــم يظهــر املثلي ــا الذكــور. ول وتتجاهــل الضحاي
امليــل اجلنســي، ومغايــري  واملثليــات، ومزدوجــي 
ــول  ــة ح ــكام القانوني ــي األح ــية ف ــة اجلنس الهوي
ــام 2010  ــي ع ــي إال ف ــف اجلنس ــرة و/أو العن الهج
تقريًبــا.3٩،38 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفئــات 
كانــت تُعتبــر ُعرضــة للعنــف اجلنســي ســواء 
ــد  ــة،٤0 وتزاي ــدان املضيف ــأ، أو البل ــدان املنش ــي بل ف
تضمينهــم فــي املبــادئ التوجيهيــة ملفوضيــة األمم 
ــالً  ــددًا قلي ــإن ع ــني،3،٤1 ف ــؤون الالجئ ــدة لش املتح
جــًدا مــن طالبــي اللجــوء هــم مــن ذكــرت التقاريــر 
ــدان االحتــاد  ــي فــي بل ــى وضــع قانون حصولهــم عل
ــي /  ــوع االجتماع ــة الن ــى هوي ــتنادًا إل ــي، اس األوروب
ــا  ــادرًا م ــو، ن ــذا النح ــى ه ــي.٤2 وعل ــل اجلنس أو املي

ــر.٤3  ــرد هــذه اجملموعــة مــن املهاجريــن فــي التقاري ت
بيــد أن األدبيــات األكادمييــة توضــح أن هــذه اجملموعــة 
مــن املهاجريــن غالًبــا مــا تواجــه القوالــب النمطيــة 
ــي وكاالت  ــب موظف ــن جان ــلبية م ــف الس واملواق
الهجــرة، ممــا يســفر عن غيــاب حاالتهــم دائًمــا.٤٤ لم 
ــذي  ــي لدعــم اللجــوء، ال يســتهدف املكتــب األوروب
أُنشــئ فــي عــام 2011، ســوى وضــع برنامــج تدريبــي 
ــى  ــام 201٤، عل ــالل ع ــي خ ــوع االجتماع ــول الن ح
ــت  ــة كان ــر احلكومي ــات غي ــن أن املنظم ــم م الرغ
تدعــو بقــوة إلــى تطويــر خبرتهــا فــي مجــال النــوع 
االجتماعــي.٤٥ كمــا يواجــه ـ أيًضــا ـ املهاجــرون مــن 
العاملــني اجلنســيني حتديــات خاصــة. ففــي العديــد 
مــن الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروبــي، مبــا فيهــا 
ــا  ــا م ــس، غالًب ــتغال باجلن ــن االش ــي تُق ــك الت تل
ــروج  ــس اخل ــال اجلن ــي مج ــني ف ــن العامل ــب م يُطل
مــن صناعــة اجلنــس قبــل التقــدم للحصــول علــى 
املســاعدة القانونيــة٤٦ – وهــذا ال يشــكل دوًمــا خيارًا 
ــا بالنســبة لهــم، خاصــة بالنســبة  ــا /أو آمنً ُمجديًّ
ملــن ال يحملــون وثائــق. كمــا تتجاهــل أيًضــا فاعليــة 
هــؤالء املهاجريــن الذيــن ينخرطــون فــي العمــل فــي 

ــة. ــباب اقتصادي ــس ألس ــال اجلن مج

ممارسات  على  والسياسية  القانونية  األطر  تأثير 
واإلقليمية  األوروبية  املستويات  على  الهجرة 

والوطنية:
ــي  ــاد األوروب ــر االحت ــة وراء أُط ــة الكامن ــر الرؤي تؤث
ــف  ــة العن ــة مواجه ــى كيفي ــرًا عل ــرًا مباش تأثي
اجلنســي بــني املهاجريــن خــالل اإلجــراءات املطولــة 
للحــاالت املشــمولة باحلمايــة. يؤيــد توجيــه االحتــاد 
ــات  ــتخدام معلوم ــل اس ــق بالتأهي ــي املتعل األوروب
األمم  مفوضيــة  توصيــات  عقــب  األصــل3٤  بلــد 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني بشــأن اعتبــار معلومــات 
بلــد األصــل، منــذ عــام 2003، مبثابــة وســيلة فعالة 
لـــ »احلصــول علــى معلومــات حــول الالجــئ والبلــد 
ــة  املضيــف أو اجملتمــع، مــن حيــث الثقافــة واحلماي
ــي/ ــوع االجتماع ــات الن ــادات وعالق ــد والع والتقالي
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عالقــات القــوى«.3 فــي داخــل االحتــاد األوروبــي، يوفــر 
ــد  ــات بل ــوء معلوم ــم اللج ــي لدع ــب األوروب املكت
ــى  ــاعدة عل ــة، للمس ــلطات الوطني ــل للس األص
أن  علــى  اللجــوء.٤٧  مطلــب  صالحيــة  تقييــم 
املنظمــات غيــر احلكوميــة تشــير إلــى أن معلومــات 
ــا  ــاد عليه ــن االعتم ــا ال ميك ــا م ــل غالًب ــد األص بل
ويُســاء اســتخدامها أثنــاء التقييــم،٤8 مبــا فــي ذلــك 
احلــاالت الفرديــة مــن املثليــني واملثليــات، ومزدوجــي 
امليــل اجلنســي، ومغايــري الهويــة اجلنســية.٤0 وقــد 
أصــدرت مؤخــرًا احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان 
ــن  ــوء م ــي اللج ــد طالب ــة أح ــأن قضي ــا بش حكًم
هــؤالء األفــراد، وكان يتســم بعــدم االتســاق حيــث 
ــي  ــاس براجمات ــى أس ــتنادًا إل ــه »اس ــى أن ــص عل ن
ــاردة  ــة ط ــوم دول ــب أن تق ــن أن يُطل ــت، ال ميك بح
متعاقــدة مبجــرد إرجــاع أي أجنبــي إلــى بلــد ينفــذ 
ــات  ــوق واحلري ــع احلق ــال جمي ــل وفع ــكل كام بش

ــة«.٤٩ ــي االتفاقي ــا ف ــوص عليه املنص

ــة مــن  ــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة متنامي عل
ــاث،  ــان اإلن ــخاص، وخت ــار باألش ــول االجت ــر ح األُط
فــإن عــددًا قليــالً مــن الــدول األعضــاء فــي االحتــاد 
ــة  ــات واألدوات املُعدل ــذ السياس ــد نفَّ ــي ق األوروب
دول  املنــع. فــي عــام 2010، طبقــت 10  بشــأن 
ــا  2٧  ــغ عدده ــاء، البال ــدول األعض ــن ال ــط م فق
ــا  ــى احلقــوق جتــاه ضحاي ــم عل ــة، النهــج القائ دول
ختــان  فقــط  دول   ٩ وأدخلــت  بالبشــر،  اإلجتــار 
اإلنــاث بوضــوح فــي قانونهــا اجلنائــي،٥0 ممــا أســفر 
عــن وصــول عــدد قليــل مــن احلــاالت إلــى احملاكــم 
ــر عموميــة،  الوطنيــة األوروبيــة.٥1 وعلــى نحــو أكث
ــل  ــط عم ــط خط ــدى ٧ دول فق ــوى ل ــد س ال يوج
ــق  ــي، وتتعل ــوع االجتماع ــى الن ــة عل ــة قائم وطني
ــكان  ــني الس ــام 2011 ب ــي ع ــي ف ــف اجلنس بالعن
واملهاجريــن علــى حــد ســواء،٥2 كمــا قــدم أقــل مــن 
نصــف الـــ 2٧ دولــة مــن الــدول األعضــاء، فــي عــام 
ــة  ــاعدة مخصص ــوط مس ــات أو خط 2013، خدم
ــتراتيجية  ــا اس ــدد بحثن ــاب.٥3 ح ــا االغتص لضحاي

صريحــة واحــدة فقــط حــول منــع العنــف اجلنســي 
ــن ال  ــن الذي ــك املهاجري ــا فــي ذل ــن، مب ــني املهاجري ب

ــبانيا.٥٤ ــي إس ــًدا ف ــق، وحتدي ــون وثائ يحمل

ــتجابة  ــة واالس ــذ أدوات الوقاي ــاء وتنفي ــب بن يتطل
توافــر اســتثمارات، مبــا فــي ذلــك املالية منهــا. وعلى 
الرغــم مــن أن فــرص التمويــل واملبــادرات املشــتركة، 
بــني خدمــات الصحــة العامــة والهيئــات احلكوميــة 
ــجيًعا  ــت تش ــد نال ــة، ق ــر احلكومي ــات غي واملنظم
ــا،٥٦،٥٥،33،32 فقــد  مــن االحتــاد األوروبــي ومجلــس أوروب
ــا  ــن قلقه ــة ع ــر احلكومي ــات غي ــت املنظم أعرب
ــا  ــل، مب ــي للتموي ــا الهيكل ــاه افتقاره ــديد جت الش
ــى  ــة عل ــادرات القائم ــى املب ــر عل ــا تقتص يجعله
التطــوع، وصغيــرة النطــاق واملــدى الزمنــي.٥٧،٥2،10،٥8 
وهــو مــا يؤثــر علــى املهاجــرات مــن ضحايــا العنــف 

ــن. ــي ومجتمعاته اجلنس

نقطة انطالق جديدة:
تبــدو هنــاك ـ مــع ذلــك ـ وثيقتــان أوروبيتــان صدرتــا 
مؤخــرًا وتبشــران باخليــر ملســتقبل الوقايــة الفعالة 

ــة املستجيبة. والسياس

ينــص التوجيــه األوروبــي لعــام 2003، بشــأن املعايير 
الدنيــا الســتقبال طالبــي اللجــوء، علــى أن ضحايــا 
ــي أو  ــب اجلنس ــيما التعذي ــي )ال س ــف اجلنس العن
االغتصــاب( يجــب أن يحصلــوا علــى عــالج.٥٩ وقــد 
أُعيــدت الصياغــة فــي عــام 2013 بحيــث أصبحــت 
ــي  ــاد األوروب ــي االحت ــاء ف ــدول األعض ــب ال اآلن تطال
ــم  ــف القائ ــع العن ــة ملن ــر املالئم ــاذ »التدابي باتخ
ــداء  ــك االعت ــي ذل ــا ف ــي، مب ــوع االجتماع ــى الن عل
اجلنســي والتحــرش« داخــل مراكــز االســتقبال 
ــالج  ــى الع ــول عل ــان »احلص ــواء، وضم ــق اإلي ومراف
ــة  ــر الرعاي ــبني، أو توفي ــي املناس ــي والنفس الطب
ــمل اآلن  ــت تش ــي أصبح ــة«، الت ــات الضعيف للفئ
ضحايــا مجموعــة مــن أشــكال العنــف اجلنســي.٦0 
ال تــزال هــذه املتطلبــات محــدودة، لكنهــا قــد 
ــات  ــر وسياس ــة أكث ــالق لوقاي ــة انط ــون نقط تك
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أكثــر اســتجابة وأكثــر شــموالً. يجــب علــى الــدول 
األعضــاء ترجمــة تلــك األحــكام فــي قانونهــا 
ــم  ــى أن تنفيذه ــو 201٥، مبعن ــى يولي ــي حت الوطن

ــم. ــد التقيي ــل قي يظ

ــي مــن احملتمــل أن تكــون  ــة الت أمــا الوثيقــة الثاني
مثمــرة، هــي اتفاقيــة »اســطنبول« األوروبيــة ملنــع 
ــي،٥٦  ــرأة والعنــف املنزل ومكافحــة العنــف ضــد امل
ــم  ــي القائ ــف اجلنس ــا للعن ــى تعريًف ــي تتبن الت
علــى عــدم املوافقــة. تطــرح الوثيقــة أيًضــا ضــرورة 
األخــذ فــي احلســبان أن العديــد مــن مرتكبــي 
اجلرائــم، أو اجلرائــم املتكــررة، تُعتبــر ظروًفــا مشــددة 
ــل  ــاك فص ــك، هن ــى ذل ــالوة عل ــريع. ع ــي التش ف
كامــل )الســابع( مكــرس للهجــرة واللجــوء، وهــو 
يوســع نطــاق الفــرص املتعلقــة بوضعيــة اإلقامــة، 
وطلبــات اللجــوء علــى أســاس النــوع االجتماعــي، 
ــى  ــت عل ــرى التصوي ــرية. ج ــادة القس ــدم اإلع وع
ــام  ــي ع ــا ف ــس أوروب ــب مجل ــن جان ــة م االتفاقي
ــم  ــام 201٤. ل ــي ع ــاذ ف ــز النف ــت حي 2011، ودخل
يصــدق عليهــا ســوى 11 دولــة مــن الــدول األعضــاء 
ــا  ــع عليه ــم يوق ــا ل ــي، بينم ــاد األوروب ــي االحت ف
ــي  ــاد األوروب ــن لالحت ــط.٦1 ميك ــة فق ــوى 12 دول س
ــى  ــع عل ــبونة، أن يوق ــدة لش ــذ معاه ــه، من نفس
االتفاقيــات الدوليــة وتســمح »اتفاقيــة اســطنبول 
بذلــك صراحــة. وقــد طلــب قــرار البرملــان األوروبــي – 
الــذي جــرى التصويــت عليــه فــي عــام 201٤ – مــن 
اللجنــة »تشــجيع التصديــق الوطنــي والبــدء فــي 
ــة  ــى اتفاقي ــي إل ــاد األوروب ــام االحت ــراءات انضم إج
اســطنبول بشــأن العنــف ضــد املــرأة، مبجــرد 
ــى  ــا«.٦2 عل ــي أضافته ــة الت ــا والقيم ــم أثره تقيي
أن االحتــاد األوروبــي لــم يوقــع هــذه االتفاقيــة حتــى 

اآلن.

مناقشة:
تتضح النتائج التي توصلنا إليها في اآلتي: 

أوالً ـ  أن األحــكام القانونيــة، علــى الصعيديــن 
مزدوًجــا  تفاعــالً  تُغــذي  واألوروبــي،  العاملــي 

ــي  ــف اجلنس ــني العن ــا ب ــد م ــى ح ــا إل ومتناقًض
ناحيــة،  للمهاجريــن. فمــن  القانونــي  والوضــع 
ــاك  ــي كانته ــف اجلنس ــراف بالعن ــد االعت أدى تزاي
تفتــح  أحــكام  اعتمــاد  إلــى  اإلنســان  حلقــوق 
احلمايــة الدوليــة أمــام الضحايــا. ومــن ناحيــة 
ــرون  ــزال املهاج ــاله، ال ي ــا أع ــا أوضحن ــرى، كم أخ
الضعفــاء يواجهــون عقبــات قانونيــة رئيســة عنــد 
محاولــة احلصــول علــى خدمــات الصحــة اجلنســية 
ــة.3٤ ــى احلماي ــعي إل ــد الس ــة،1٧، ٦3-٦٥ ، أو عن واإلجنابي

ــا أن  ــف نتائجن ــيء، تكش ــل كل ش ــك، وقب ــع ذل م
األُطــر القانونيــة والسياســية احلاليــة حــول العنف 
والهجــرة وصحــة املهاجريــن، تُطبــق نطاقـًـا للعنف 

اجلنســي ضيًقــا للغايــة عــن طريــق: 

)أ( التركيز فقط على الضحايا اإلناث. 

بــني  مــن  ضعًفــا  األكثــر  الفئــات  جتاهــل  )ب( 
ــات         ــجلني، املثلي ــر املس ــاء )غي ــن الضعف املهاجري
ومغايــري  اجلنســي  امليــل  ومزدوجــي  واملثليــني‘ 

.)... باجلنــس،  املشــتغلني  اجلنســية،  الهويــة 

)ج( تركــز أساًســا علــى الضحايــا فــي بلــدان 
ــرب،  ــي احل ــالح ف ــي كس ــف اجلنس ــا )العن بعينه
ــات  ــي الثقاف ــر( أو ف ــي البش ــار ف ــب، اإلجت التعذي

ــاث(. ــان اإلن ــل )خت ــة مث األصلي

ثانًيــا ـ  يظهــر اخللــط بــني العنــف اجلنســي 
ــر  ــم األخي ــني يض ــي ح ــرأة. فف ــد امل ــف ض والعن
واالجتماعــي  والعاطفــي  اجلســدي  العنــف 
ــه يتجاهــل  ــرأة، فإن واالقتصــادي واجلنســي ضــد امل
ــيًّا  ــني جنس ــخاص املتحول ــال واألش ــا أن الرج أيًض
أنــواع العنــف هــذه، مبــا  يعانــون كثيــرًا مــن 
أن  الدراســات  العنــف اجلنســي. توضــح  فيهــا 
ــذاء  ــاص لإلي ــه خ ــة بوج ــن عرض ــال املهاجري الرج
اجلنســي،٦٦-٦8 ،11،1٦  علــى الرغــم مــن أن النســاء 
ميثلــن غالبيــة الضحايــا.٥ ومــن ثــم، تتجاهــل األطــر 
ــا الضحايــا احملتملــني مــن املهاجريــن  احلاليــة هيكليًّ
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الذكــور. ويتمثــل ذلــك فــي املــادة )٦0( مــن اتفاقيــة 
اســطنبول، التــي تنــص علــى ضــرورة وضــع مبــادئ 
توجيهيــة قائمــة علــى النــوع االجتماعي وإجــراءات 
للجــوء واالســتقبال تراعــي النــوع االجتماعــي، مبــا 
فــي ذلــك تطبيــق وضعيــة احلمايــة الدوليــة. بيــد 
أن االتفاقيــة تتنــاول الضحايــا اإلنــاث فقــط. ونحــن 
جنــادل بــأن الرؤيــة الثنائيــة احلاليــة، بشــأن الضحايا 
النســاء ومرتكبــي اجلرائــم الرجــال، تتجاهــل مــدى 
تعُقــد وتعــدد العنــف اجلنســي، وفاعليــة النســاء، 
ــني  ــات واملثلي ــن املثلي ــور وم ــن الذك ــا م والضحاي
الهويــة  ومغايــري  اجلنســي  امليــل  ومزدوجــي 
ــة  ــواع االجتماعي ــع األن ــرًا دور جمي ــية، وأخي اجلنس
فــي اســتمرار قبــول املعاييــر االجتماعيــة املتعلقــة 
بالعنــف.٦٩،18 ومثــال علــى ذلــك هــو التفاعــل 
ــال  ــي مج ــل ف ــة بالعم ــار املرتبط ــة الع ــني وصم ب
ــا  ــي غالًب ــية الت ــة اجلنس ــرة، واملثلي ــس، والهج اجلن
ــن  ــس م ــال اجلن ــي مج ــون ف ــا العامل ــا يواجهه م
ــأن  املهاجريــن الذكــور.٧0 وأخيــرًا، نحــن مقتنعــون ب
أي سياســة وقائيــة ذات مصداقيــة يجــب أن تتنــاول 
جميــع األنــواع االجتماعيــة، ألن »مشــاركتهم علــى 
ــق  ــًما لتحقي ــالً حاس ــد عام ــاواة ]...[ تُع ــدم املس ق
ــل علــى املــدى  ــر طوي التنميــة املســتدامة« والتغي

ــل.٧1 الطوي

ثالثـًـا ـ  أخيــرًا، توضــح نتائجنــا أن األطــر القانونيــة، 
اجلنســي  للعنــف  بالفعــل  تتصــدى  عندمــا 
ــى  ــا، إمنــا تركــز عل واالحتياجــات الالحقــة للضحاي
مجموعــة محــدودة مــن أشــكال العنــف اجلنســي. 
فاإلجتــار بالبشــر ألغــراض االســتغالل اجلنســي، 
وختــان اإلنــاث، حتتــل بوضــوح موقــع الصــدارة 
ــى  ــب إل ــك فحس ــؤدي ذل ــدد. وال ي ــذا الص ــي ه ف
»اإلخفــاق فــي االعتــراف بخبــرات العنــف اخملتلفــة 
وإمنــا  املهاجــرون«،٧2  لهــا  يتعــرض  قــد  التــي 
ــى  ــر«٧3 أو حت ــرة لآلخ ــا »نظ ــا أيًض ــن اعتباره ميك
ــف إال  ــكاب العن ــع  ارت ــة«٧٤ ال تض ــة »حدودي ممارس
ــد  ــة. عن ــات األصلي ــدان أو الثقاف ــق البل ــى عات عل

ــدان  ــا فــي البل األخــذ فــي احلســبان لوقــوع ضحاي
ــى  ــارة إل ــي اإلش ــال، ف ــبيل املث ــى س ــة، عل املضيف
مراكــز اإليــواء الــواردة بالتوجيــه الــذي أُعيــدت 
ــتقبال  ــر اس ــى ملعايي ــد األدن ــأن احل ــه بش صياغت
طالبــي اللجــوء،٦0 يظــل هنــاك جتاهــٌل حلــوادث 
العنــف اجلنســي بــني املهاجريــن خــارج هــذه املراكز. 
وأخيــرًا، ليــس مــن املفتــرض أن يتســبب املواطنــون 
ــى أن  ــن، عل ــي أذى املهاجري ــون ف ــون األوروبي واملهني
البحــوث قــد أظهــرت أنهــم يتســببون في ذلــك11،٧٥ 
– أي أن سياســات الوقايــة غيــر مناســبة وتزيــد مــن 
ــرة  ــا، م ــي. وهن ــف اجلنس ــن للعن ــرض املهاجري تع
ــا  ــاق مب ــطنبول٥٦ النط ــة اس ــع اتفاقي ــرى، توس أخ
ــي.  ــف اجلنس ــة للعن ــواع مختلف ــن أن ــه م تتضمن
ــات  ــواد املتعلقــة بطلب ــى خــالف امل ــك، وعل مــع ذل
ــدم  ــي وع ــوع االجتماع ــاس الن ــى أس ــوء عل اللج
ــرأة،  ــد امل ــف ض ــا العن ــرية لضحاي ــادة القس اإلع
فــإن املــادة املتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة ذات الصلــة 
ــا  ــزال رهنً بوضــع اإلقامــة للضحيــة )املــادة ٥٩( ال ت

ــة. ــروف الوطني بالظ

اخلالصة:
ــدى  ــة م ــة بالدراس ــة البحثي ــذه الورق ــت ه تناول
ــدي  ــية للتص ــة والسياس ــر القانوني ــاق األُط ونط
الضعفــاء،  املهاجريــن  بــني  اجلنســي  للعنــف 
وتأثيرهــا احملتمــل علــى اســتراتيجيات الوقايــة 
ــا  ــج التــي توصلن واالســتجابة. كمــا توضــح النتائ
إليهــا أن العقبــة الرئيســة أمــام وجــود سياســات 
علــى  ملنــع  وفاعلــة  كليــة  واســتجابة  وقايــة 
مســتوى االحتــاد األوروبــي تتمثــل ـ  علــى مــا يبــدو 
ــر،  ــى األُط ــار إل ــي االفتق ــرًا ـ  ف ــن كثي ــم يك وإن ل
مثــل: غيــاب نطــاق يغطــي تعقيــد العنف اجلنســي 
ــن الضعفــاء، ولكــن  وتعــدد أشــكاله بــني املهاجري
أيًضــا بالنســبة لعمــوم ســكان بلــدان االحتــاد 
ــة  ــع سياس ــي صن ــي ف ــوذج احلال ــي. إن النم األوروب
ــي يفــرض فكــرة، أن العنــف اجلنســي  االحتــاد األورب
هــو مســألة »مــن اخلــارج«، مــع وقــوع العنــف ضــد 
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ــه  ــى وج ــة عل ــم األصلي ــل بلدانه ــن داخ املهاجري
ــون  ــا، أو يك ــاب أوروب ــى أعت ــا، أو عل ــر تقريًب احلص
ناجتًــا عــن عوامــل ثقافيــة. تســهم سياســات 
الهجــرة واللجــوء فــي االحتــاد األوروبــي نفســه فــي 
ــن  ــة م ــة الضعيف ــذه الفئ ــور ه ــدم ظه ــز ع تعزي
الســكان.  ويتســم التفاعــل بــني وضــع املهاجريــن 
ــد؛  ــي بالتعقي ــف اجلنس ــة والعن ــروف املعيش وظ
لكــن املثيــر للدهشــة أنــه بينمــا يجــب أن يُرســي 
ــة،  ــة الدولي ــع احلماي ــاس وض ــي أس ــذاء اجلنس اإلي
فــإن الوضــع القانونــي واالجتماعــي للمهاجريــن ال 
يــزال إلــى حــد كبيــر مينــع حصولهــم علــى الدعــم 

ــا. ــي أوروب ــة ف ــة املتخصص والرعاي

ــدم  ــة بع ــة ضيق ــن رؤي ــي م ــاد األوروب ــي االحت يعان
ــرض  ــذي يتع ــي ال ــذاء اجلنس ــة باإلي ــراره صراح إق
ــدى  ــه، أو م ــى أراضي ــاء عل ــرون الضعف ــه املهاج ل
ــي »النظــرة  ــى سياســاته، وبالتال ــب عل ــر املترت األث
لآلخــر« والعنــف اجلنســي »علــى احلــدود« بــني 
املهاجريــن. وكمــا يقــول املثــل، »مــا ال تــراه العــني، 
ال يحــزن عليــه القلــب«. إننــا جنــادل بــأن بقــاء االحتاد 

ــة  ــي اخملتلف ــف اجلنس ــواع العن ــالً بأن ــي جاه األوروب
ــن الضعفــاء - ببســاطة  ــر علــى املهاجري التــي تؤث
ــم  ــبب نوعه ــل بس ــة أق ــن، وبدرج ــم مهاجري ألنه
ــاالت  ــن احتم ــيقلل م ــم – س ــي وأصوله االجتماع
إنتاجــه وتنفيــذه ألطــر قانونيــة وسياســية فعالــة 
للوقايــة مــن العنــف اجلنســي والتصــدي لــه. ونحن 
جنــادل أنــه ملواجهــة الواقــع واإلســهام فــي الصحــة 
العامــة األوروبيــة، علينــا أن نحــث صانعي سياســة 
احلقيقــي  باحلجــم  االعتــراف  األوروبــي  االحتــاد 
الضعفــاء،  املهاجريــن  بــني  اجلنســي  للعنــف 
وطبيعتــه ومحدداتــه داخــل االحتــاد األوروبــي، وأخــذ 
هــذا كلــه فــي االعتبــار عنــد مناقشــة واتخــاذ قــرار 
بشــأن تدابيــر الوقايــة واالســتجابة فــي املنتديــات 

ــة. ــة والعاملي األوروبي

شكر وتقدير:
كــروس  دياربهــال  إلــى  بالشــكر  أتوجــه  أن  أود 
الورقــة  هــذه  ملراجعتهــا   Dearbhla Crosse

. لبحثيــة ا
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العنف القائم على النوع االجتماعي، وفيروس نقص املناعة البشرية عبر 
مسار احلياة

» تبني إطار احلقوق اجلنسية إلدراج النساء املُسنات«
بقلم: بيرجن كوبر،)أ( كايلني كروكيت)ب(

مشاركة أقدم في بحوث السياسة، مركز الصحة واملساواة بني اجلنسني، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية. أ( 
مساعدة خاصة لسياسة النوع االجتماعي وحقوق املُسنني، وزارة الصحة واخلدمات البشرية، واشنطن العاصمة، الواليات  ب( 

cailin.crockett@acl.hhs.gov :املتحدة األمريكية. البريد اإللكتروني

ترجمة: شهرت العالم 

موجز املقال: من املعروف على نطاق واسع أن النساء األكبر سنًا أقل عرضه للعنف اجلنسي من النساء األصغر 
إلى تقليص  أدى  النوع االجتماعي قد  القائم على  العنف  باملُسنات في مجال  سنًا، لكن عدم االهتمام احلالي 
خبرات املُسنات الناجيات على نحو يضر كثيرًا بصحتهن وحقوقهن. وعلى سبيل املثال، نادرًا ما تسأل مقدمات 
الرعاية الصحية كبار السن من النساء عن حياتهن وعالقاتهن اجلنسية، وهو جتاهل يؤدي إلى استبعاد النساء 
املُسنات من اختبار فيروس نقص املناعة البشرية الضروري، ومن الرعاية، فضالً عن استبعادهن من خدمات الدعم 
بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  الرتفاع معدل  نظرًا  متزايد،  قلق  يبعث على  التغافل  إن هذه  التعرض العتداء.  عند 
نقص املناعة البشرية بني البالغني من سن 50 وأكبر في السنوات األخيرة، مع انتقال غالبية العدوى من أفراد 
غير مدركني بإصابتهن بفيروس نقص املناعة البشرية. تناقش هذه الورقة البحثية، انطالقًا من بحوث احلقوق 
اجلنسية، من أجل نهج يتعلق بتدخالت الصحة العامة في مجال العنف اجلنسي القائم على النوع االجتماعي 
وفيروس نقص املناعة البشرية، مع أخذ النساء األكبر سنًا في احلسبان – حياتهن اجلنسية، وفاعليتهن ونشاطهن 
اجلنسي – بحيث تعترف مقدمات الرعاية الصحية واملناصرات بالناجيات األكبر سنًا وتخدمهن. © مجلة قضايا 

الصحة اإلجنابية 201٥. الناشر: السيفير ب ف Elsevier BV . جميع احلقوق محفوظة.

Gender-based violence and HIV across the life course: adopting a sexual rights framework to include older women- 
B Cooper, C Crockett. Reproductive Health Matters 2015;X:X–X

الكلمــات الدالــة: النســاء األكبــر ســنًا، احلقــوق اجلنســية، العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، فيــروس 
نقــص املناعــة البشــرية/مرض اإليــدز، الصحــة العامــة علــى الصعيــد العاملــي.

مقدمة:
ــا كبيــرًا فــي  أحــرز ميــدان التنميــة الدوليــة تقدًم
ــرأة ومــوارد التصــدي  ــني برامــج صحــة امل ــط ب الرب
ــن  ــي،* لك ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ للعن

النســاء  نحــو  توجــه  اجلهــود  هــذه  معظــم 
ــة  ــرارًا بالعالق ــاب.2 وإق ــن اإلجن ــي س ــات ف والفتي
ــة  ــر الثقافي ــني اإلكــراه اجلنســي، واملعايي املهمــة ب

قضايا فى السياسة احلالية

21 Contents online:www.rhm-elsevier.com          Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.001

* لقد قمنا بتعديل تعريف منظمة الصحة العاملية حول »العنف ضد املرأة«، الذي يشير إلى كل من عنف الشريك 
احلميم والعنف اجلنسي، ويقتبس تعريف األمم املتحدة: »أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي 
يسفر عنه، أو من احملتمل أن يسفر عن أضرار، أو معاناة بدنية أو جنسية أو عقلية للمرأة، مبا في ذلك التهديد 
مبثل هذه األفعال، أو اإلكراه، أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء تلك التي حتدث في األماكن العامة، أو في احلياة 
اخلاصة«.1 وبإقرارنا مبرونة النوع االجتماعي والهوية اجلنسية، فإننا نستخدم مصطلح »العنف القائم على النوع 

االجتماعي« بدالً من »العنف ضد املرأة« حتى يضم بشكل شامل حياة وجتارب اخملنثات والنساء املتحوالت.
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ــر  ــرأة، وخط ــد امل ــف ض ــن العن ــي ع ــي تتغاض الت
ــرون  ــح املناص ــرية، جن ــة البش ــص املناع ــروس نق في
فــي هــذا اجملــال فــي حــث تدخــالت الصحــة 
ــرية  ــة البش ــص املناع ــروس نق ــأن في ــة بش العام
ــرة دمــج  مــن أجــل االســتكمال، وفــي حــاالت كثي
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــة م ــج الوقاي برام
املثــال،  ســبيل  علــى  ومواجهتــه.  االجتماعــي 
ــة  ــات املتحــدة الطارئ أطلقــت خطــة رئيــس الوالي
للمســاعدة فــي مجــال مكافحــة اإليــدز مــا 
أســمته »شــراكة درميــس DREAMS«** فــي أواخــر 
ــني  ــون دوالر يجمــع ب عــام 201٤: اســتثمار 210 ملي
ــم  ــف القائ ــة للعن ــى األدل ــة عل ــج القائم البرام
ــال  ــي مج ــالت ف ــي والتدخ ــوع االجتماع ــى الن عل
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية للنســاء الشــابات 
ــني 1٥-2٤  ــن ب ــراوح أعماره ــي تت ــات الالت واملراهق
ســنة.3 واســتجابة للحاجــة امللحــة لوبــاء فيــروس 
ــراكة  ــت ش ــي، قام ــرية العامل ــة البش ــص املناع نق
ــر  »درميــس« وغيرهــا مــن البرامــج املشــابهة بتوفي
ـا علــى نحــو يوضــح ارتفــاع  اســتثمارًا جوهريًـّ

ــر.  اخلط

علــى الرغــم مــن أن تعــرض النســاء املُســنات 
للعنــف اجلنســي وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية 
أقــل خطــرًا، فإنهــن غيــر محصنــات ضــد العنــف 
ــى  ــرية. عل ــة البش ــص املناع ــروس نق ــال في أو انتق
العكــس مــن ذلــك، فقــد أظهــرت األبحــاث أن 
النســاء األكبــر ســنًا الالتــي يعانــني مــن االعتــداء 
البدنــي أو اجلنســي يواجهــن عواقــب صحيــة أشــد 
ممــا تواجهــه النســاء األصغــر ســنًا؛ ممــا يســفر عــن 
ــادة اســتخدامهم للخدمــات الصحيــة، وتدهــور  زي
فــي حالتهــن الصحيــة العامــة، وتقلــص فــي فتــرة 
العمــر املتوقع.٤ مــن الناحيــة اإلشــكالية، ونظرًا ألن 
ــم  ــات اجملموعــة حــول العنــف القائ معظــم البيان
ــص  ــروس نق ــار في ــي وانتش ــوع االجتماع ــى الن عل
ــاء  ــاء النس ــن إحص ــف ع ــرية تتوق ــة البش املناع

مبجــرد وصولهــن لســن ٥0 ســنة، فــال يــزال هنــاك 
الكثيــر الــذي ال نعلمــه عــن مــدى انتشــار العنــف 
فــي حيــاة النســاء كبيــرات الســن، وعوامــل اخلطــر 
الفريــدة مــن نوعهــا لفيــروس نقــص املناعــة 
البشــرية.٥ ولذلــك، يبــدو أن وجــود النســاء األكبــر 
ســنًا يــكاد أن يكــون غائًبــا في هــذا اجلزء مــن أجندة 
الصحــة العامــة العامليــة – وهــو إغفــال خطيــر، مع 
اعتبــار أن النســاء فــي ســن ٥0 ســنة فأكثــر ميثلــن 
أكثــر مــن ُخمــس الســكان اإلنــاث علــى الصعيــد 
العاملــي.٦ وفــي الوقــت نفســه، يســتمر عاملنــا فــي 
ــام  ــول ع ــيخوخة. فبحل ــو الش ــريًعا نح ــاه س االجت
2030م، ســيصل عــدد ســكان العالــم األكبــر مــن 
ــوم، وفــي  ــار نســمة؛ والي ــى 1.3٧٥ ملي ٦0 ســنة إل
املســتقبل، تشــكل النســاء أغلبيــة الســكان 
البلــدان  فــي  معظمهــم  ويعيــش  املســنني، 
الناميــة.٦ ولــذا، تُعتبــر الشــيخوخة قضيــة تتعلــق 
ــرات  ــوع االجتماعــي، ويجــب إدراج النســاء كبي بالن
الســن بالكامــل فــي األجنــدة العامليــة فــي مجــال 
الصحــة العامــة، بُغيــة الوقايــة والتصــدي للعنــف 
ــص  ــروس نق ــي وفي ــوع االجتماع ــى الن ــم عل القائ

ــرية. ــة البش املناع

اســتنادًا إلــى بحــوث احلقــوق اجلنســية، نحــن 
نناقــش مــن أجــل نهــج يقــوم علــى تدخــالت 
الصحــة العامــة فــي مجالــي العنــف القائــم 
ــة  ــص املناع ــروس نق ــي وفي ــوع االجتماع ــى الن عل
البشــرية، مبــا يشــمل النســاء األكبــر ســنًا – 
إقــرارًا بحياتهــن وفاعليتهــن اجلنســية ونشــاطهن 
الرعايــة  مقدمــو  يــدرك  بحيــث   – اجلنســي 
ــون  ــات، ويخدم ــن الناجي ــون ع ــة واملدافع الصحي
ــز  ــابق. وبالتميي ــي الس ــرأة ف ــي للم ــن اإلجناب الس
ــإن  ــة، ف ــدرة اإلجنابي ــي والق ــاط اجلنس ــني النش ب
ــة  ــية لصح ــوق اجلنس ــى احلق ــم عل ــج القائ النه
املــرأة وحقــوق اإلنســان هــو أفضل مــا يُســهل إدراج 
ــوق  ــون حق ــتكمال قان ــنًا. وباس ــر س ــاء األكب النس
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اإلنســان احلالــي واالتفاقيــات الدوليــة احلاليــة، 
تقــود احلقــوق اجلنســية إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان 
املتصلــة بالصحــة اإلجنابيــة، وذلــك بتكريــس احلــق 
فــي املتعــة، والتوجــه اجلنســي، واحليــاة اجلنســية، 
ــي  ــوع االجتماع ــة الن ــدية، وهوي ــالمة اجلس والس

ــان. ــوق اإلنس ــار حق ــي إط ف

إن غيــاب النســاء األكبــر ســنًا فــي البحــوث 
والبرامــج التــي تســتهدف اجلوانــب املشــتركة بــني 
ــا  ــرية، إمن ــة البش ــص املناع ــروس نق ــف وفي العن
يســتند علــى افتراضــات تطــرح أن خطــر االعتــداء 
اجلنســي واجلســدي علــى املــرأة مــن شــريكها 
احلميــم يقــل بدرجــة ملحوظــة عندمــا تكبــر فــي 
ــوث  ــع البح ــى دف ــرأي إل ــذا ال ــد أدى ه ــن. لق الس
ــم  ــف القائ ــة بالعن ــج اخلاص ــات والبرام والسياس
ــاء  ــتهداف النس ــى اس ــي إل ــوع االجتماع ــى الن عل
الشــابات، كمــا أعطــى انطباًعــا بــأن النســاء 
األكبــر ســنًا يعانــني، باملقارنــة، مــن معــدالت غيــر 
ــود  ــد اجله ــل تعقي ــذاء.2 وتتمث ــن اإلي ــة م ذات دالل
ــار  ــر مس ــًدا عب ــف عم ــم العن ــى تقيي ــة إل الرامي
احليــاة فــي عــدم التوصــل إلــى اتفــاق حــول كيفيــة 
تعريــف الســن »األكبــر«. فالتعريــف الدقيــق لعبارة 
»امــرأة أكبــر ســنًا« هــو تعريــف فضفــاض، يتــراوح 
ــوق  ــى ف ــن ٤٥ إل ــن س ــر م ــني أكب ــكان ب ــي أي م ف
ســن ٦٥ ســنة.2 فــي ظــل غيــاب توافــق عاملــي حــول 
ــى  ــم عل ــف القائ ــاول العن ــاة، لتن ــرة احلي ــج فت نه
النــوع االجتماعــي مبــا يشــمل النســاء األكبر ســنًا، 
اعتمــد ميــدان التنميــة الدوليــة علــى معيــار جلمع 
ــاء  ــن إحص ــف ع ــم التوق ــى يت ــدد مت ــات يح البيان
األفــراد علــى أســاس الســن. إن املســوح الصحيــة 
ــة  ــة األميركي ــا الوكال ــي أجرته ــة الت الدميوجرافي
للتنميــة الدوليــة، وتُســتخدم لتنويــر مخصصــات 
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــن املنظم ــد م ــة للعدي املعون
والبلــدان املانحــة، قــد نشــأت أصــالً كمســوح 
تركــز علــى صحــة األمهــات واألطفــال بُغيــة 
ــذا  ــى ه ــرة.٥ وعل ــم األس ــي تنظي ــتخدامها ف اس

النحــو، مت تطويرهــا بحيــث جُتــرى ألشــخاص تتــراوح 
ــت،  ــرور الوق ــع م ــنة. وم ــني 1٥ و٤٩ س ــم ب أعماره
ــا  ــوح، مب ــدة للمس ــئلة جدي ــام وأس ــت أقس أُضيف
يتضمــن تقييــم مــدى انتشــار فيــروس نقــص 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــرية والعن ــة البش املناع
االجتماعــي، ومتكــني املــرأة؛ ومــع ذلــك، ال تــزال 
املســوح تتقيــد فــي إطــار أخــذ العينــات بالنســاء 
دون ســن ٥0 ســنة.٥ وعلــى الرغــم مــن التغييــرات 
واإلضافــات األخيــرة، ال تــزال املســوح الصحيــة 
ــة  ــة األميركي ــا الوكال ــي جتريه ــة الت الدميوجرافي
للتنميــة الدوليــة تســتبعد النســاء الالتــي جتــاوزن 
ســن اإلجنــاب، ممــا يجعــل احتياجاتهــن غيــر مرئيــة 
بالنســبة للجهــات املانحــة عنــد اتخاذهــا قــرارات 
ــة. ــالت التنمي ــه متوي ــة توجي ــكان وكيفي ــأن م بش

اخللط بني صحة املرأة والصحة اإلجنابية: ملاذا نحتاج 
إلى اتباع نهج يقوم على احلقوق اجلنسية؟

ترتبــط االعتبــارات املعياريــة التــي حتكـُـم حتديــد من 
يجــدر إدراجــه فــي املســوح الصحيــة الدميوجرافيــة 
ــو  ــات نح ــه البيان ــير توجي ــا بتفس ــا وثيًق ارتباًط
أســباب غيــاب النســاء األكبــر ســنًا بشــكل فعــال 
عــن أجنــدة الصحــة العامــة العامليــة. جتــادل 
ــر  ــل أن تقدي ــذ وقــت طوي ــات النســويات من الباحث
اجملتمــع للمــرأة يعتمــد علــى قدرتهــا علــى احلمــل، 
مــع إنــكار حياتهــا اجلنســية خــارج نطــاق اإلجنــاب.٧ 
لقــد كانــت الصحــة اإلجنابيــة دافًعــا مهًمــا لوضــع 
برامــج للمــرأة فــي مجــال التنميــة الدوليــة؛ بيــد 
ــن  ــدن قدراته ــنًا ويفق ــرن س ــا أن يكب ــاء م أن النس
وكمــا  منســيني.  ســكانًا  يصبحــن  اإلجنابيــة، 
ــإن  ــة، ف ــة الدميوجرافي ــوح الصحي ــت املس أوضح
النســاء الالتــي يُعتبــرن » كبيــرات جــًدا فــي الســن 
»مــا يحــول دون قدراتهــن اإلجنابيــة، ال يندرجــن فــي 
إحصــاءات جمــع البيانــات العامليــة الالزمــة لتنويــر 
ــم  ــف القائ ــج العن ــال برام ــي مج ــتثمارات ف االس
ــة  ــص املناع ــروس نق ــي وفي ــوع االجتماع ــى الن عل
البشــرية. وبنــاء علــى ذلك، ال تــزال البرامــج العاملية 
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ــدور  ــة ل ــى رؤي ــوم عل ــرأة تق ــة للم ــة العام للصح
النســاء كأمهــات، واخللــط بــني صحتهــن بشــكل 
عــام والصحــة اإلجنابيــة بوجــه خــاص. حــددت 
الباحثــات فــي مجــال احلقــوق اجلنســية هــذه 
ــان  ــوق اإلنس ــر حق ــد أط ــالل نق ــن خ ــكلة م املش
ــة  ــني الصح ــز ب ــن التميي ــز ع ــي تعج ــرأة الت للم
ــة  ــى صح ــن عل ــا يهيم ــل.8 عندم ــية واحلم اجلنس
النســاء وحقوقهــن اإلنســانية خطــاٌب يتركــز حــول 
القــدرة اإلجنابيــة، فــإن النســاء الالتــي يقعــن خــارج 
مجــال احلمــل – إمــا باختيارهــن أو نتيجــة لظــروف 
– يصبحــن غيــر مشــموالت باحلمايــة؛ ويــزداد األمــر 
حــدة بوجــه خــاص لــدى النســاء مــع تقدمهــن فــي 

العمــر.

إن فصــل احليــاة اجلنســية عــن اإلجنــاب مــن شــأنه 
بوصفهــا  للمــرأة  التقليــدي  التقييــم  إنهــاء 
ــات  ــة احلكوم ــا أن مقاوم ــاالً، كم ــل أطف ــن حتم م
ــية  ــوق اجلنس ــراف باحلق ــة لالعت ــات الدولي والهيئ
ــد  ــف روزالين ــا. تص ــاء تاريخيًّ ــوع النس ــزز خض يع
ــة  ــذه املقاوم ــكي Rosalind Petchesky ه بيتشس
فــي العمــل خــالل  كل مــن املؤمتــر الدولي للســكان 
ــام 1٩٩٤،  ــرة ع ــي القاه ــد ف ــذي ُعق ــة ال والتنمي
ــي  ــع املعن ــي الراب ــدة العامل ــر األمم املتح ــي مؤمت وف
ــذي ُعقــد عــام 1٩٩٥ فــي بيجــني.8 فمــن  ــرأة ال بامل
خــالل تأريخهــا لكفــاح املندوبــني باملؤمَتريـْـن لالتفــاق 
علــى كيفيــة التعبيــر عــن حقــوق املــرأة كحقــوق 
ــتحقاقات  ــكي أن االس ــش بيتشس ــان، تناق لإلنس
اإليجابيــة فــي املتعــة اجلنســية قــد نالــت الرفــض 
ــاول  ــوق يتن ــلبي للحق ــج س ــاع نه ــل اتب ــي مقاب ف
ــن  ــر.8 يكم ــف والقس ــذاء والعن ــن اإلي ــرر م التح
ســبب مــا تعتبــره نفــورًا للحقــوق اجلنســية فــي أن 
جــذوره تعــود إلــى القوالــب النمطيــة ضــد املثليــة 
ــكال  ــية، وأش ــول اجلنس ــة املي ــية، وازدواجي اجلنس
األســرة البديلــة؛ وبعبــارة أخــرى، عــدم ارتــكاز 
احليــاة والهويــة اجلنســية علــى االحتيــاج اإلجنابــي.8 
جنســية  حيــاة  مبمارســة  للنســاء  فالســماح 

ــرة  ــة تذك ــد مبثاب ــاب يُع ــر اإلجن ــرى غي ــراض أخ ألغ
بــأن النســاء يشــاركن فــي عالقــات حميمــة طــوال 
فتــرة حياتهــن. وباملثــل، فــإن االعتــراف بقــدرة 
ــي  ــة ف ــية احلميم ــة اجلنس ــى العالق ــاء عل النس
فتــرة متقدمــة مــن العمــر، يحــدد خطــر تعرضهــن 
للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، واألمــراض 
ــة  ــص املناع ــروس نق ــل في ــيًّا مث ــة جنس املنقول
البشــرية، بطريقــة ال يحددهــا اخللــط الســائد بــني 

ــاب. ــية واإلجن ــرأة اجلنس ــاة امل حي

للنساء  اجلنسية  احلقوق  إعمال  نحو  تقدم  إحراز 
األكبر سنًا:

ــي  ــق دول ــى اآلن تواف ــق حت ــم يتحق ــني ل ــي ح ف
رســمي حــول مــا يُشــكل احلقــوق اجلنســية، 
فقــد حتقــق تقــدم كبيــر نحــو وضــع تعريــف 
ــد مت  ــة. فق ــني املاضي ــنوات الثالث ــدى الس ــى م عل
ــية٩  ــوق اجلنس ــد احلق ــو حتدي ــوات نح ــاذ خط اتخ
خــالل كل مــن اتفــاق مونتيفيديــو بشــأن الســكان 
والباســيفيكي  اآلســيوية  واإلعــالن  والتنميــة، 
للســكان والتنميــة، وإعــالن وبرنامــج عمــل فيينــا، 
واملؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، ومنهــاج عمــل 
بيجــني، ومبــادئ يوجياكارتــا. واليــوم، هنــاك إعــالن 
ــة  ــن الرابط ــادر ع ــية، الص ــوق اجلنس 201٤ للحق
ــار  ــل املعي ــذي ميث ــية، ال ــة اجلنس ــة للصح العاملي
ــى  ــية.10 وعل ــوق اجلنس ــاة احلق ــه دع ــدم ب ــذي تق ال
الرغــم مــن عــدم إقــرار اإلعــالن رســميًّا بعــد مــن 
جانــب الهيئــات الرســمية متعــددة األطــراف، فقــد 
ــذي دعمــه هــؤالء الدعــاة  كان إعــالن عــام 201٤ ال
يؤكــد مــن جديــد احلــق فــي املتعــة.10 عــالوة علــى 
ــذي  ــالن ال ــث لإلع ــة حتدي ــالن مبثاب ــد اإلع ــك، يُع ذل
طرحــه الدعــاة فــي مؤمتــر 1٩٩٧ العاملــي فــي فيينــا 
ــى  ــده عل ــك بتأكي ــية، وذل ــاة اجلنس ــي باحلي املعن
1٦ حًقــا محــددًا مــن احلقــوق اجلنســية مبــا فيهــا: 
ــز )مبــا فــي ذلــك  احلــق فــي املســاواة وعــدم التميي
علــى أســاس العمــر(؛ والتحــرر مــن جميــع أشــكال 
التقــدم  بفوائــد  التمتــع  فــي  واحلــق  العنــف؛ 
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العلمــي؛ واحلــق فــي الوصــول إلــى العدالــة وســبل 
ــر.10 ــاف واجلب اإلنص

ــود  ــية بوج ــوق اجلنس ــرة احلق ــور مناص ــر تط يُبش
ــات  ــة األمه ــني صح ــط ب ــن اخلل ــع ع ــاه للتراج اجت
وصحــة املــرأة، ويتيــح استكشــاف حقــوق النســاء 
األكبــر ســنًا فــي املتعــة اجلنســية. إن بحــوث 
جنيفــر أورييــل Jennifer Oriel  تســبق التقــدم 
احملــرز فــي إعــالن 201٤، وتســلط الضــوء علــى 
أهميــة النهــوض بوجــه خــاص بحــق النســاء 
فــي املتعــة اجلنســية.11 بحوارهــا بــأن اخلطــاب 
التاريخــي للحقــوق اجلنســية ارتكــز علــى اســتناد 
إلــى  »املشــروع«  اجلنســي  النشــاط  تعريفــات 
ــى  ــو إل ــل تدع ــإن أوريي ــور، ف ــة الذك ــباع رغب إش
نهــج جديــد للحقــوق اجلنســية يعتــرف بــأن خبــرة 
املتعــة اجلنســية تختلــف بــني الرجــال والنســاء.11 
ــى الشــمولية،  ــزه عل لقــد كان إعــالن 201٤، بتركي
يســتجيب لشــواغل أورييــل، ويعــزز فهًمــا للحقــوق 
ــي  ــات ف ــبانه االختالف ــي حس ــع ف ــية بض اجلنس
ــة النــوع االجتماعــي، والتعبيــر عنــه، والتنــوع  هوي
إطــار  فــي  التطــورات  هــذه  توفــر  اجلســدي.10 
ــا إلدراج  ــارًا واضًح ــة مس ــية العاملي ــوق اجلنس احلق
ــي  ــات ف ــث إن »االختالف ــنًا، حي ــر س ــاء األكب النس
ــة النــوع االجتماعــي، والتعبيــر عنــه، والتنــوع  هوي
اجلســدي« يجــب أن تتنــاول اجلوانــب املشــتركة 
ــا  ــي وعالقته ــوع االجتماع ــيخوخة والن ــني الش ب

ــي.10 ــلوك اجلنس بالس

النوع  على  القائم  العنف  اجلنسية:  احلقوق  تنفيذ 
لدى  البشرية  املناعة  نقص  وفيروس  االجتماعي 

النساء األكبر سنًا.
ــى  إن اعتمــاد إطــار للحقــوق اجلنســية يســتند إل
املتعــة، ومســتقل عــن اإلجنــاب، مــن شــأنه أن 
ــف  ــا للعن ــا وتصدين ــني فهمن ــي حتس ــهم ف يس
القائــم علــى النــوع االجتماعــي طــوال فتــرة احلياة، 
مبــا فــي ذلــك الوعــي باخملاطــر التــي حتيــق بالنســاء 
ــة  ــق باإلصاب ــا يتعل ــي م ــار ف ــع األعم ــن جمي م

ــم  ــى الرغ ــرية. وعل ــة البش ــص املناع ــروس نق بفي
ــة  ــكلون الفئ ــنًا ال يش ــر س ــني األكب ــن أن البالغ م
ــدة بفيــروس  ــات اجلدي الســكانية الرئيســة لإلصاب
نقــص املناعــة البشــرية، فــإن النســاء األكبــر ســنًا 
النشــيطات جنســيًّا ال يزلــن معرضــات خلطــر 
ــروس  ــال في ــار أن انتق ــع اعتب ــة م ــة، خاص اإلصاب
نقــص املناعــة البشــرية عــن طريــق اجلنــس املغايــر 
هــو الوســيلة الرئيســة للعــدوى بــني النســاء مــن 
جميــع األعمــار.12 ونظــرًا ألن أرجحية إصابة النســاء 
بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية بهــذه الطريقــة 
ــد مبقــدار الضعــف عــن الرجــال، فــإن مقدمــو  تزي
الرعايــة الصحيــة يجــب أن يكــون لديهــم الوعــي 
ــاط  ــي النش ــاء ف ــاركة النس ــدد مش ــاص بص اخل
ــن  ــاء س ــد انقض ــة بع ــل املتع ــن أج ــي م اجلنس
اإلجنــاب،12 وأن النســاء األكبــر ســنًا يتمتعــن علــى 
قــدم املســاواة باحلــق فــي املــوارد ملواجهــة فيــروس 
ــى  ــم عل ــف القائ ــرية والعن ــة البش ــص املناع نق
ــر  ــاء األكب ــى النس ــر إل ــب النظ ــس، يج ــوع اجلن ن
ســنًا باعتبارهــن فاعــالت جنســيًّا. إن التحيــز 
الثقافــي املتأصــل ضــد االعتــراف باحليــاة اجلنســية 
املســتقلة للنســاء، مقترنًــا باالفتراضــات القائلــة 
ــيًّا،  ــيطات جنس ــر نش ــنًا غي ــر س ــاء األكب إن النس
ــف  ــة تعرضهــن خلطــر عن يحــول دون فهــم كيفي
العالقــات أو فيــروس نقــص املناعــة البشــرية؛ وقــد 
ظهــرت ترجمــة هــذا اإلغفــال فــي نــدرة البيانــات، 
وتثبيــط االســتثمار فــي البرامــج التــي تســتجيب 
ــل  ــارت جاي ــد أش ــي. لق ــوع االجتماع ــر والن للعم
ــي  ــر ف ــا »التفكي ــي كتابه ــني Gayle Rubin ف روب
فــي  سياســات  هنــاك   ،Gayle Rubin اجلنــس« 
مجــال احليــاة اجلنســية، مــع بعــض أنــواع اجلنــس 
ــرى.13  ــكال أخ ــى أش ــول عل ــة والقب ــال األولوي تن
ويــؤدي إهمــال البرامــج والسياســات حليــاة النســاء 
ــدى  ــس ل ــع اجلن ــى وض ــية إل ــنًا اجلنس ــر س األكب
ــة  ــن الناحي ــوة م ــل ق ــع أق ــي وض ــنًا ف ــر س األكب

ــية. السياس
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ــائدة  ــات الس ــوية للمقارب ــادات النس ــرح االنتق تط
للوقايــة مــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية 
ــة  ــى صح ــلبي عل ــر الس ــول التأثي ــة ح رؤى إضافي
ــكار حياتهــن  ــاجت عــن إن ــر ســنًا، والن النســاء األكب
ــز  ــن أن التركي ــا م ــل وغيره ــذرت أوريي ــية. ح اجلنس
كوســيلة  الذكــري  الواقــي  اســتخدام  علــى 
ــة  ــص املناع ــروس نق ــن في ــة م ــية للوقاي أساس
البشــرية يعــزز حــق الذكــور فــي املتعــة اجلنســية، 
ــص  ــروس نق ــة بفي ــرأة لإلصاب ــة امل ــوا قابلي وربط
املناعــة البشــرية باشــتهائها جنســيًّا مــن جانــب 
ــر ســنًا محرومــات  ــد أن النســاء األكب الرجــال.11 بي
مــن حقهــن نتيجــة لسياســات التربيــة اجلنســية، 
ــال  ــي مج ــالت ف ــن كفاع ــراف به ــوق االعت ــا يع مم
ــة  ــة. ونتيج ــع بالرغب ــى التمت ــادرات عل ــس، وق اجلن
ــة أن النســاء  ــري مقدمــو الرعاي ــادرًا مــا ي ــك، ن لذل
ــص  ــروس نق ــار في ــى اختب ــة إل ــنًا بحاج ــر س األكب
املناعــة البشــرية. يبعــث هــذا اإلغفــال علــى 
ــدة،  ــات اجلدي ــادة اإلصاب ــرًا لزي ــد، نظ ــق املتزاي القل
ــة  ــص املناع ــروس نق ــرة، بفي ــنوات األخي ــي الس ف
البشــرية بــني البالغــني فــي ســن ٥0 ســنة واألكبــر 
ســنًا، مــع حــدوث أغلــب حــاالت انتقــال الفيــروس 
مــن أفــراد يجهلــون إصابتهــم املوجبــة بــه.12 
ــو  ــى نح ــة، عل ــر عرض ــنًا أكث ــر س ــاء األكب والنس
ــروس  متفــرد، خلطــر عــدم معرفــة إصابتهــن بالفي
ــا  ــح متاًم ــر املرج ــن غي ــم م ــك أنه ــه، ذل ــن عدم م
ــص  ــروس نق ــار في ــراء اختب ــوع إلج ــن اخلض أن يطل
ــي  ــب مقدم ــن جان ــز م ــرية دون حتفي ــة البش املناع
ــاض  ــتويات انخف ــط مس ــة.1٤ ترتب ــة الصحي اخلدم
الوعــي لــدى النســاء األكبــر مــن ٤٩ ســنة بخطــر 
إضافــي يتمثــل فــي انتقــال فيــروس نقــص املناعــة 
ــادر  ــام 201٤ الص ــر ع ــح تقري ــا يوض ــرية، كم البش
املعنــي  املشــترك  املتحــدة  األمم  برنامــج  عــن 
بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص 
ــا،  ــوب أفريقي ــي جن ــب/اإليدز.12 فف ــة املكتس املناع

علــى ســبيل املثــال، يصــل معــدل انتشــار فيــروس 
نقــص املناعــة البشــرية بــني النســاء فــي الفتــرة 
العمريــة ٥٥-٥٩ ســنة مــا يقــرب مــن ضعــف 
ــة  ــة العمري ــي الفئ ــني الرجــال ف املعــدل املناظــر ب

ــها.12*** نفس

إن حجــة أورييــل بــأن ميــزة الذكــور اجلنســية 
ــص  ــروس نق ــاء بفي ــة النس ــر إصاب ــط مبخاط ترتب
املناعــة البشــرية تُعــد ذات الصلــة أيًضــا بالنســاء 
ــال  ــة الرج ــهد مبقاوم ــي تستش ــنًا، وه ــر س األكب
ــري.11  ــي الذك ــداء الواق ــح( الرت ــم الصري )أو رفضه
ــاء  ــدى النس ــر ل ــذا اخلط ــف ه ــن أن يتضاع وميك
ــل  ــي تق ا، الالت ــيًّ ــيطات جنس ــنًا والنش ــر س األكب
ــور  ــركائهن الذك ــتخدام ش ــام اس ــاالت اهتم احتم
ــم يعــد  ــار أن احلمــل ل ــى اعتب للواقــي الذكــرى عل
مصــدر قلــق؛ عــالوة علــى ذلــك، فــإن قواعــد النــوع 
االجتماعــي التــي تؤثــر علــى راحــة النســاء األكبــر 
ســنًا وألفتهــن جتــاه املناقشــة املفتوحــة للســلوك 
أن  ميكــن  العالقــات،  فــي  اإلصــرار  أو  اجلنســي، 
ــر ســنًا  ــدرة النســاء األكب ــة ق تســهم فــي صعوب
ــع  ــري م ــي الذك ــتخدام الواق ــة اس ــى مناقش عل
ــر  ــق تأثي ــي توث ــوث الت ــا أن البح ــركائهن.1٤ كم ش
عوامــل تــراث األجيــال فــي عــزوف النســاء كبيــرات 
الســن عــن احلصــول علــى مســاعدة، أو الكشــف 
ــى  ــا عل ــوًءا إضافيًّ ــي ض ــف، تلق ــة العن ــن عالق ع
ــر  ــى خط ــه إل ــا يضيف ــدى م ــي وم ــراه اجلنس اإلك
إصابتهــن بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية. ولقــد 
ــاق  ــعة النط ــة واس ــات االجتماعي ــر أن التوقع ظه
حــول خصوصيــة الشــؤون العائليــة، وخضــوع 
الزوجــات ألزواجهــن، وقبــول العنــف للحفــاظ علــى 
نظــام األســرة املعيشــية، والوصمــة املتعلقــة 
بالطــالق، إمنــا تعــوق قــدرة املــرأة األكبــر ســنًا علــى 
ــى  ــول عل ــه، أو احلص ــالغ عن ــذاء أو اإلب ــدي اإلي حت
ــا  ــة.1٥ كم ــات اخلدم ــدى مقدم ــن إح ــاعدة م مس

***  يبلغ معدل اإلصابة املوجبة بفيروس نقص املناعة البشرية في جنوب أفريقيا 12% للنساء في في الفترة 
العمرية ٥٥-٥٩، مقارنة بنسبة ٦.٩% من الرجال.12
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ميكــن أن تســهم أيًضــا هــذه املعاييــر االجتماعيــة 
ــن  ــن أن يطل ــنًا م ــر س ــاء األكب ــط النس ــي تثبي ف
مــن الشــركاء الذكــور اســتخدام الواقــي الذكــري 

ــم.1٤  ــد رغبته ض

ــية  ــوق اجلنس ــني احلق ــز ب ــدم التميي ــة لع ونتيج
واإلجنــاب، فــإن السياســات التــي تنبنــي علــى 
ــم  ــرأة تتس ــان للم ــوق اإلنس ــائد حلق ــاب الس اخلط
باحملدوديــة فيمــا ميكــن أن حتققــه للنهــوض بصحــة 
ــاء  ــبة للنس ــة بالنس ــن - وخاص ــاء ورفاهته النس
املتقدمــات فــي الســن. وكمــا أشــارت بيتشســكي، 
فــإن املطالبــة باحلقــوق علــى نحــو يركز فقــط على 
ــة،  ــة اإلجنابي ــز الصح ــي وتعزي ــف اجلنس ــع العن من
ــرأة فــي املتعــة اجلنســية،  ــدالً مــن دعــم حــق امل ب
تقصــر عــن تقديــر تنــوع خبــرات النســاء اجلنســية 
اخملتلفــة عــن املمارســة اجلنســية الغيريــة بغــرض 
ــاة  ــراف باحلي ــدم االعت ــى ع ــة إل ــاب.8 باإلضاف اإلجن
اجلنســية للنســاء األكبــر ســنًا، ينكــر هــذا التركيــز 
ــي  ــنًا ف ــر س ــاء األكب ــكان للنس ــود م ــا وج ضمنً
ــي.  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــال العن مج
ــات  ــي بالغ ــاد ف ــدم االعتق ــي ع ــك ف ــى ذل ويتجل
ــى  ــم عل ــف القائ ــن العن ــنًا ع ــر س ــاء األكب النس
ــراف بعالمــات  النــوع االجتماعــي، وفــي عــدم االعت
إســاءة املعاملــة مــن جانــب مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة وأنصــار الضحيــة، وكالهمــا يســهم فــي 
ــه  ــالغ عن ــذي يقــل بالفعــل اإلب انتشــار العنــف ال
نظــرًا مليــل النســاء املتقدمــات فــي الســن، وتوثقــه 
التقاريــر، إلــى التــردد فــي الكشــف عــن اإلســاءة.1٦

ــول إن  ــي تق ــة، الت ــات القدمي ــة االفتراض ــد تغذي تُع
ــية  ــاة جنس ــن حي ــس له ــنًا لي ــر س ــاء األكب النس
)وبالتالــي غيــر معرضــات خلطــر العنــف اجلنســي(، 
مســألة معقدة ترتبــط بالتدهــور املعرفــي )الفعلي 
أو املتصــور( واخلــرف، مبــا يؤثر علــى تصــورات مقدمي 
الرعايــة بشــأن مــدى صــدق الكشــف عــن حــاالت 
ــداء اجلنســي. وتكشــف احلــوارات مــع إحــدى  االعت
الشــيخوخة، ومتخصصــة  أمــراض  أخصائيــات 

ــد مــن حــاالت  ــار الســن، عــن العدي ــذاء كب ــي إي ف
املريضــات فــي ســن التســعني الالتــي يعانــني مــن 
كدمــات شــديدة بالشــفرين، ولــم تلــق ســوى 
ــر  ــات غي ــرد إصاب ــا مج ــار أنه ــى اعتب ــض عل الرف
مقصــودة مــن جــراء اعتــداء جنســي خــالل فحــص 
 Dr. Laura Mosqueda املمــرض. )د. لــورا موســكويدا
ــا،  ــوب كاليفورني ــة جن ــرة، جامع ــتاذة، ومدي – أس
كليــة كيــك للطــب واملركــز الوطنــي إلســاءة 
معاملــة املســنني، اتصــال شــخصي، 1٩ مايــو 
201٥(. وفًقــا للدكتــور موســكويدا، فإنــه ليــس مــن 
غيــر املألــوف بالنســبة للمهنيــني الصحيــني الذيــن 
يعملــون مــع كبــار الســن قبــول تفســيرات بديلــة 
ــى صدمــات جنســية  ــزى بوضــوح إل ــات، تُع لإلصاب
ــي  ــه(. ف ــع نفس ــنًا )املرج ــر س ــى األصغ ــني املرض ب
ــوق  ــال احلق ــي مج ــي اآلراء ف ــق ف ــد تواف ــني يوج ح
ــد  ــم يُع ــريك حمي ــن ش ــف م ــأن العن ــية ب اجلنس
ــي  ــان ف ــق اإلنس ــط حل ــس فق ــا، لي ــاكًا واضًح انته
حيــاة خاليــة مــن العنــف وإســاءة املعاملــة، وإمنــا 
ــم يُناقــش  ــا للحــق فــي املتعــة اجلنســية، فل أيًض
ســوى القليــل فيمــا يتعلــق بحقــوق الناجــني 
ــاس  ــأن األس ــادل ب ــا جن ــي. إنن ــداء اجلنس ــن االعت م
ــف  ــن العن ــرر م ــية والتح ــة اجلنس ــق املتع ــي ح ف
ــني –  ــع الناج ــم جلمي ــدمي الدع ــي تق ــق ف ــو احل ه
بغــض النظــر عــن العمــر – الذيــن يكشــفون عــن 
االعتــداء، بــدالً مــن إنــكار جتاربهــم. إن عــدم الظهور 
الروتينــي للنســاء األكبــر ســنًا فــي مجــال العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي يُبــرز أهميــة نهــج 
دورة احليــاة الشــاملة لتوفيــر خدمــات الدعــم 
جلميــع الناجــني كجــزء مــن ســلة شــاملة للحقوق 

ــية. اجلنس

اخلالصة:
بينمــا يكشــف غيــاب النســاء كبيــرات الســن عــن 
أجنــدة الصحــة العامــة العامليــة للعنــف القائــم 
ــة  ــص املناع ــروس نق ــي وفي ــوع االجتماع ــى الن عل
البشــرية ـ أن تفعيــل حقــوق النســاء اجلنســية ال 
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ــزال غيــر مكتمــل، فهنــاك تقــدم يجــري إحــرازه.  ي
ــي  ــة ف ــة للصح ــة العاملي ــدرت اجلمعي ــد أص فق
عــام 201٤ قــرارًا لتعزيــز دور القطــاع الصحــي 
ــت  ــا قدم ــرأة، كم ــد امل ــف ض ــدي للعن ــي التص ف
املشــاورات اإلقليميــة لوضــع مشــروع خطــة عمــل 
القــرار نهًجــا لــدورة حيــاة العنــف يعتــرف بالنســاء 
ــرار  ــن ق ــم م ــى الرغ ــار.1٧ وعل ــع األعم ــن جمي م
ــار  ــى إط ــتند إل ــة ال يس ــة للصح ــة العاملي اجلمعي
احلقــوق اجلنســية، فقــد كان مبثابــة اســتكمال 
ــة  ــن الرابط ــادر ع ــام 201٤ - الص ــالن ع ــوة إع لدع
العامليــة للصحــة اجلنســية – بشــأن عــدم التمييــز 
ــذه  ــم ه ــروري فه ــن الض ــن. م ــاس الس ــى أس عل
الصلــة األساســية بــني النــوع االجتماعــي والعمــر 
ــج  ــن برام ــنات ضم ــاء املس ــة إلدراج النس والصح

ــرأة. ــة امل ــول صح ــا ح ــع نطاقً ــات أوس وسياس

ــنوات  ــدى الس ــى م ــية عل ــوق اجلنس ــور احلق إن تط
الثالثــني املاضيــة يثيــر اإلعجــاب. فقــد أثــارت 
بيتشســكي وأورييــل وغيرهمــا حجًجــا للمــرة 
النســاء  صحــة  حمايــة  أن  تطــرح،  األولــى 
واســتقاللهن الذاتــي تصبــح غيــر كافيــة دون 
االعتــراف بحقوقهــن اجلنســية، مبــا فــي ذلــك احلــق 
ــت  ــت، أصبح ــرور الوق ــية. ومب ــة اجلنس ــي املتع ف
الدعــوة إلــى احلقــوق اجلنســية أكثــر دقــة، وبالتالــي 
ــر لكيفيــة تفاعــل  أكثــر شــموالً، ووســعت التقدي
االجتماعــي  والنــوع  اجلنســية  واحليــاة  اجلنــس 
ــي  ــية. وبتبن ــان اجلنس ــاة اإلنس ــى حي ــر عل للتأثي
تنــوع الهويــات واخلبــرات اجلنســية للمــرأة، أصبــح 
ــًدا  ــن عم ــوم يتضم ــية الي ــوق اجلنس ــاج احلق منه
ــات  ــة الوالي ــت حكوم ــد قام ــنات. وق ــاء املس النس
املتحــدة األمريكيــة مؤخــرًا بحركــة تاريخيــة نحــو 
النهــوض باحلقــوق اجلنســية، وذلــك فــي بيــان لــألمم 
املتحــدة فــي 1٥ ســبتمبر 201٥، أشــارت فيــه إلــى 
أنــه علــى الرغــم مــن أن احلقــوق اجلنســية ليســت 

فــي  عليهــا  املنصــوص  اإلنســان  حقــوق  مــن 
القانــون الدولــي، فــإن الواليــات املتحــدة ســتبدأ اآلن 
باســتخدام مصطلــح »احلقــوق اجلنســية« للمــرأة 
للتعبيــر عــن دعمهــا حلقــوق وكرامــة جميــع 
األفــراد، »بغــض النظــر عــن جنســهم ، وميولهــم 
اجلنســية أو هويــة النــوع االجتماعــي«.18 علــى 
الرغــم مــن أهميــة هــذا التغييــر، فســوف يقتصــر 
علــى حتــول رمــزي فــي اللغــة حتــى تنعكــس فــي 
ــوث  ــة وبح ــل وبرمج ــز متوي ــة لتعزي ــة عام سياس
ــات  ــاء والفتي ــة للنس ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــدرة  ــن الق ــر ع ــض النظ ــار – بغ ــع اإلعم ــن جمي م
ــر  ــة ضــرورة تغيي ــر أهمي ــى اإلجنــاب. ورمبــا األكث عل
خدمــات الضحايــا واملــوارد الصحيــة اجملتمعيــة 
املوجهــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية، بحيــث تصبــح 
مســتجيبة علــى قــدم املســاواة للنــوع االجتماعــي 

ــة. ــات العمري واملتطلب

ــر  ــى مؤمت ــون إل ــا، أدرك املندوب ــرين عاًم ــل عش قب
ــي  ــرأة ف ــي بامل ــع املعن ــي الراب ــدة العامل األمم املتح
ــوع  ــات الن ــني تباين ــع ب ــب التقاط ــني ـ جوان بيج
االجتماعــي والشــيخوخة، وأوجــدوا مكانـًـا للنســاء 
ــه  ــاول بوج ــي تتن ــم الت ــي برامجه ــنًا ف ــر س األكب
ــدم،  ــف التق ــد توق ــف.1٩ وق ــة والعن ــاص الصح خ
حيــث يقــوم إلــى حــد كبيــر علــى أســاليب جمــع 
البيانــات اإلقصائيــة التــي أهملــت حاجــة النســاء 
املُســنات للوصــول إلــى املــوارد مــن أجــل البرامــج 
املتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ــا  ــي عامن ــرية. وف ــة البش ــص املناع ــروس نق وفي
هــذا، حيــث يحتفــل العالــم باإلجنــازات التاريخيــة 
التــي حتققــت فــي بيجــني عــام 1٩٩٥، علينــا 
ــد  ــار بتجدي ــع اإلعم ــن جمي ــاء م ــم النس أن ندع
التــي  وحقوقهــن  صحتهــن  بحمايــة  االلتــزام 

ــاب. ــرد اإلجن ــاوز مج تتج
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يُعــد عنــف الشــريك احلميــم مبثابــة الشــكل 
األكثــر شــيوًعا للعنــف ضــد املــرأة علــى الصعيــد 
العاملــي.1-٤ وهــو ميكــن أن يحــدث خــالل فتــرة احلمــل 

والفتــرة احمليطــة بالــوالدة، وقــد تزايــد االعتــراف بــه 
ــة  ــج الصحي ــة للنتائ ــر املهم ــل اخلط ــد عوام كأح
واملولــود  األم  املترتبــة علــى كٍل مــن  الســلبية 

Contents online: www.rhm-elsevier.com

عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل
» حتليل بيانات معدل اإلنتشار في 19 بلدًا«

بقلم: كارين م. ديفريس،)أ( سونيتا كيشور،)ب( هولي جونسون،)ج( هيدي ستوكل،)د( لورين ج. 
باكوس،)هـ( كالوديا جارسيا-مورينو،)و( شارلوت واتس)ز(

ترجمة: شهرت العالم

محاضرة، مركز النوع االجتماعي، والعنف والصحة« كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية، لندن، اململكة املتحدة.  أ( 
.karen.devries@lshtm.ac.uk :البريد اإللكتروني

مستشارة أقدم في قضايا النوع االجتماعي، قياس املسوح الصحية والدميوجرافية، مؤسسة ICF Macro، كالفيرتون ميريالند،  ب( 
الواليات املتحدة األمريكية.

أستاذة مشاركة، قسم علم اإلجرام، جامعة أوتاوا، كندا. ج( 
زميلة بحثية، مركز النوع االجتماعي، والعنف والصحة، كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية، لندن، اململكة  د( 

املتحدة.
محاضرة، مركز النوع االجتماعي، والعنف والصحة، كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية، لندن، اململكة املتحدة. هـ( 

منسقة، »النوع االجتماعي، واحلقوق والصحة اجلنسية، واملراهقني«، قسم الصحة اإلجنابية والبحوث، منظمة الصحة  و( 
العاملية، جنيف، سويسرا.

أستاذة، مركز النوع االجتماعي، والعنف والصحة، كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية، لندن، اململكة املتحدة. ز( 

موجز املقال: يكمن هدفنا في وصف معدل انتشار عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل في 19 بلًدا، ودراسة 
االجتاهات عبر الفئات العمرية ومناطق األمم املتحدة. أجرينا حتليالً ثانويًّا للبيانات املستقاة من املسوح الدميوجرافية 
والصحية )20 مسًحا من 15 بلد( واملسوح الدولية للعنف ضد املرأة )4 مسوح من 4 بلدان( التي أجريت بني عامي 
1998 و2007. تطرح بياناتنا أن عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل يُعد خبرة متكررة؛ إذ يتراوح معدله بني 
حوالي 2.0% في أستراليا والفلبني وكمبوديا والدمنارك إلى 13.5% في أوغندا بني النساء الالتي حملن أو الالتي 
لديهن شريك حميم؛ وبلغ تقدير نصف املسوح ملعدل االنتشار بني 3.9% و8.7%. ويبدو معدل االنتشار أعلى في 
البلدان األفريقية وبلدان أمريكا الالتينية مقارنة بالبلدان األوروبية واآلسيوية التي شملتها املسوح. كان معدل 
االنتشار، في معظم الظروف، ثابًتا نسبيًّا في الفئات العمرية األصغر سنًا )15-35 سنة(، ثم بدأ في االنخفاض 
قليالً بعد سن اخلامسة والثالثني. يُعتبر عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل أكثر شيوًعا من بعض الظروف 
الصحية لألمهات عند فحصهن روتينيًّا للرعاية في الفترة السابقة على الوالدة. ويجب أن تولي املبادرات العاملية 
للحد من وفيات األمهات وحتسني صحة األمهات اهتماًما متزايًدا بالعنف ضد املرأة، ال سيما العنف خالل فترة 

احلمل. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2010

Intimate partner violence during pregnancy: analysis of prevalence data from 19 countries - KM Devries et al / Re-
productive Health Matters 2010;18)36(:158–170

الكلمات الدالة: عنف الشريك احلميم، احلمل، صحة األم.
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اجلديــد. تشــمل اآلثــار الصحيــة املباشــرة للعنــف 
ــي مــن جانــب الشــريك احلميــم خــالل فتــرة  البدن
احلمــل: زيــادة احتمــاالت اإلجهــاض،٥ اخملاض الســابق 
ألوانــه،٦ انخفــاض وزن املولــود،٧،8 ارتفــاع مســتويات 
االكتئــاب أثنــاء احلمــل وبعــده،٩ اإليــذاء.10 أمــا 
ــار الصحيــة غيــر املباشــرة فتتضمــن: تعاطــي  اآلث
الســابقة  الرعايــة  التمــاس  تأُخــر  اخملــدرات،11 
ــاض  ــل،13 انخف ــاء احلم ــوزن أثن ــة ال ــوالدة،12 قل لل

ــة.1٤ ــة الطبيعي ــتويات الرضاع مس

ــم  ــريك احلمي ــف الش ــار عن ــدى انتش ــة م إن معرف
ــاعدة  ــي املس ــى ف ــوة األول ــي اخلط ــل ه ــاء احلم أثن
ــة  ــالت الرامي ــذ التدخ ــر وتنفي ــد وتطوي ــى حتدي عل
ــة  ــر الرعاي ــا. وتوف ــات وعالجه ــع املضاعف ــى من إل
ومهمــة  محتملــة  نافــذة  للــوالدة  الســابقة 
ــف  ــن للعن ــي يتعرض ــاء الالت ــد النس ــة حتدي لفرص
أثنــاء احلمــل. فهــي بالنســبة للعديــد مــن النســاء 
فــي البيئــات قليلــة املــوارد تُعــد وســيلة اتصالهــن 
ــن  ــة. وم ــة الصحي ــي الرعاي ــع مقدم ــدة م الوحي
ــع مــرات  ــة مثاليــة، يجــري فحــص النســاء أرب زاوي
أثنــاء احلمــل ومــرة بعــد الــوالدة، كمــا أن إمكانيــة 
قضايــا  لتنــاول  مثاليــة  بيئــة  توفــر  املتابعــة 
اإلســاءة. وميكــن أن يــؤدي تكــرار تقــدمي الدعــم إلــى 
ــف  ــر العن ــن مخاط ــد م ــاء للح ــاعدة النس مس
ــي  ــل ف ــات التدخ ــت دراس ــا أوضح ــه، كم وعواقب

ــوجن.1٤  ــوجن ك ــدة13 وه ــات املتح الوالي

ــكان  ــاس الس ــى أس ــة عل ــات مقارن ــد بيان ال توج
أثنــاء  احلميــم  الشــريك  انتشــار عنــف  حــول 
اختالًفــا  املتاحــة  التقديــرات  وتختلــف  احلمــل. 
إلــى 30%.1، 1٦–18 لقــد  كبيــرًا، مــن حوالــي 1٥%3 
ــن  ــار م ــة باالنتش ــات املتعلق ــم الدراس ــت معظ أت
ــوالدة،1٦  ــر ال ــي عناب ــرة ف ــة صغي ــات إكلينيكي عين
وهــي غالًبــا مــا تخــدم فئــات معينــة مــن املرضــى 
ــن  ــات املهاجري ــل مجموع ــة: مث ــات احمللي واجملتمع
ــات،21  ــة،20 واملراهق ــات الريفي ــات،1٩ واجملتمع أو األقلي
ونســاء املناطــق الغنية.22 هنــاك عدد من الدراســات 

األخــرى التــي تضــم مشــاركات مــن املناطــق 
املتحــدة،23  الواليــات  فــي  واحلضريــة  الريفيــة 
وكنــدا،2٤ وبيرو،2٥ واملكســيك،1٧ وروانــدا،2٦ ونيجيريا،2٧ 
ــران،1٦ وكذلــك  واململكــة العربيــة الســعودية،28 وإي
ــدة،1٥  ــة املتح ــتان،30 واململك ــد،2٩ وباكس ــن الهن م

ونيوزيلنــدة.31

تختلــف الدراســات اختالًفــا كبيــرًا فــي مــا يتعلــق 
بأســاليب املســح املســتخدمة، وهــي تشــمل: 
التواصــل وجًهــا لوجــه، والهاتــف، واحلاســوب، 
ــر علــى  واملقابــالت بعــد االســتبانة، والتــي قــد تؤث
ــر  ــدد كبي ــتند ع ــا يس ــتجابة.23،32 كم ــدل االس مع
مــن الدراســات، عنــد قيــاس العنــف أثنــاء احلمــل، 
ــف  ــا، وتختل ــد صحته ــم تتأك ــم ل ــى أدوات تقيي إل
باختــالف مجموعــة اجلنــاة احملتملــني املُدرجــة. 
تســأل بعــض الدراســات عــن العنــف الــذي ميارســه 
ــز  ــا ال ترك ــل،2٤،30 بينم ــاء احلم ــا كان أثن ــي أيًّ اجلان
دراســات أخــرى، ســوى علــى الســؤال عــن العنــف 
مــن جانــب شــريك حميــم.31 أمــا العوامــل األخــرى 
ــم:  ــة فتض ــات البحثي ــر الدراس ــف عب ــي تختل الت
ــبيل  ــى س ــث؛ وعل ــل البح ــة مح ــرات الزمني الفت
املثــال، يركــز البعــض علــى عنــف الشــريك احلميــم 
فــي أي حمــل،31 ويركــز البعــض اآلخــر علــى فتــرة 
ــى  ــرى عل ــات أخ ــز دراس ــا ترك ــل،23 بينم ــر حم آخ
ــرات  ــى فت ــل،2٦ أو عل ــى احلم ــابقة عل ــنة الس الس
مختلفــة أثنــاء احلمــل.33،1٥ عــالوة علــى ذلــك، فــإن 
البيانــات املتعلقــة بانتشــار عنــف الشــريك احلميم 
ــا بشــكل منفصــل عــن  أثنــاء احلمــل تُعــرض غالًب
الشــريك  عنــف  بأشــكال  املتعلقــة  البيانــات 
احلميــم األخــرى؛ ممــا يجعــل مــن الصعــب متييــز مــا 

ــزة. ــاط متماي ــاك أمن ــت هن إذا كان

ــع  ــدة لوض ــات مفي ــذه الدراس ــت ه ــني كان ــي ح ف
علــى  احلمــل  أثنــاء  احلميــم  الشــريك  عنــف 
أجنــدة السياســة العامــة الصحيــة فــي بلدانهــا، 
ــى  ــتندة إل ــات مس ــة لبيان ــاك حاج ــزال هن ــال ت ف
مــن  التحقــق  مت  تدابيــر  باســتخدام  الســكان 
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ــم  ــريك احلمي ــف الش ــول عن ــدة ح ــا وموح صحته
ــل. ــاء احلم أثن

األساليب:
ملعرفــة مــدى انتشــار عنــف الشــريك احلميــم 
ــنا  ــوي ودرس ــل ثان ــراء حتلي ــا بإج ــل، قمن ــاء احلم أثن
االجتاهــات وفًقــا للســن واملنطقــة مــن بيانــات 

ــن  ــوذة م ــات واملأخ ــر القطاع ــية عب ــر املعيش األس
مســًحا   20( والصحيــة  الدميوجرافيــة  املســوح 
فــي 1٥ بلــد(، واملســوح الدوليــة حــول العنــف 
ضــد املــرأة  )٤ مســوح فــي ٤ بلــدان( التــي تغطــي 
ــرد  أربــع مناطــق عامليــة بــني عامــي 1٩٩8 و200٧. ت

ــدول )1(. ــي اجل ــح ف ــات املس معلوم

اجلدول )1(: خصائص املسح
معدل االستجابة)ب(، )ج(حجم العينة)أ(السنةالبلد

املسوح الدميوجرافية والصحية

٩8%200٦٥,803أذربيجان

٩٩%20002,٤٦0كمبوديا

٩8%200٥2,٩38كمبوديا

٩٤%200٤3.3٤٩الكاميرون

٩3%200011,٥8٥كولومبيا

٩3%200٥٤1,3٤٤كولومبيا

٩0%1٩٩٩10,30٧جمهورية الدومينيكان

٩3%20028,8٦8جمهورية الدومينيكان

٩3%200٧٩٥٥جمهورية الدومينيكان

٩٧%200٧3,٥0٧جمهورية الكونغو الدميقراطية

٩8%20003,٥٧٥هايتي

٩٩%200٥3,٤33هايتي

٩8%20003,٤٧٦األردن

٩٦%200٤٩,8٦3ماالوي

٩٥%200٥٥,٧٥8ملدوفا

٩2%1٩٩88,٥08نيكاراجوا

٩8%200٥٤,0٦٦رواندا

٩٥%200٦2,1٦٩أوغندا

٩٧%200٧٥,2٥٩زامبيا

٩0%200٥٦,3٥1زميبابوي

املسوح الدولية حول العنف ضد النساء

3٩%2002٦,٦٧٧أستراليا

٥2%20033,٥8٩الدمنارك

٩٦%200٤2,01٥موزمبيق

٩٩%200٥2,٦02الفلبني

)أ( في املسوح الدميوجرافية والصحية، عدد النساء املؤهالت لنموذج العينة اجلزئية بشأن العنف األسري.
)ب( فــي املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة، معــدل االســتجابة بالنســبة للنســاء املؤهــالت للمســح كلــه. أكملــت النمــوذج ٩٦-100% مــن النســاء الالتــي 

أكملــن املســح كلــه وكانــت مؤهــالت أيًضــا لنمــوذج العنــف األســري.
)ج( كانت وسيلة املقابلة وجًها لوجه ما عدا في أستراليا والدمنارك، حيث كانت باستخدام التليفون.
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خصائص املسوح الدميوجرافية والصحية:
كل  والصحيــة  الدميوجرافيــة  املســوح  جتــري 
مــن  فــي مجموعــة  تقريًبــا،  خمــس ســنوات 
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل أساًســا.3٤ 
ــات  ــتبانات ومنهجي ــوح اس ــذه املس ــتخدام ه وتس
إلــى حــد كبيــر، وتغطــي مجموعــة  موحــدة 
متنوعــة مــن املواضيــع، مبــا فيهــا: التركيبــة 
الســكانية؛ اإلجنــاب، صحــة األم والطفــل؛ الســلوك 
ــودة  ــات املوج ــى املنظم ــة. تتول ــي، والتغذي اجلنس
داخــل البلــد )وهــي عــادة املكاتــب اإلحصائيــة 
مــع  املســوح،  تنفيــذ  مســؤولية  الوطنيــة( 
مســاعدة تقنيــة مــن مؤسســة »ماكــرو الدوليــة« 
ــة  ــة للتنمي ــة األميركي ــل رئيــس مــن »الوكال ومتوي
القــرن  تســعينيات  أواخــر  شــهدت  الدوليــة«. 
العشــرين وضــع منــوذج قياســي لألســئلة املتعلقــة 
بالعنــف األســري؛ ومتــت إضافتهــا منــذ ذلــك احلــني 
إلــى املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة فــي 2٧ 
ــدان  ــًدا. يوفــر 20 مســًحا فــي 1٥ مــن هــذه البل بل
معلومــات عــن مــدى انتشــار العنــف خــالل فتــرة 

ــل. احلم

أخذ العينات:
ــات  ــي عين ــني ف ــراد املؤهل ــى األف ــوح عل ــري املس جت
متثيليــة علــى الصعيــد الوطنــي لألســر املعيشــية 
فــي كل بلــد. ويضــم اختيــار العينــة عــدة مراحــل، 
مــع اختيــار مناطــق التعــداد الســكاني فــي املرحلة 
األولــى فــي ظــل تناســب االحتمــاالت مــع احلجــم. 
ــن  ــوائيًّا م ــية عش ــر املعيش ــار األس ــري اختي ويج
قائمــة مكتملــة مــن األســر املعيشــية داخــل 
ــن  ــاء الذي ــع النس ــددة. جمي ــداد احمل ــق التع مناط
ــة  ــي عين ــنة ف ــني 1٥–٤٩ س ــم ب ــراوح أعماره تت
ــري  ــة.3٥ ويج ــالت للمقابل ــية، مؤه ــر املعيش األس
ــة  ــة فرعي ــي عين ــري ف ــف األس ــوذج العن ــادة من ع
مــن األســر املعيشــية اخملتــارة، المــرأة مؤهلــة 
ــية  ــرة معيش ــن كل أس ــوائيًّا م ــا عش مت اختياره
وفًقــا للخطــوط التوجيهيــة األخالقيــة واملتعلقــة 

الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادرة  بالســالمة 
العامليــة.3٥،3٦ تســتبعد جميــع البلــدان النســاء 
بــال مــأوى والنســاء الالتــي يعشــن فــي مالجــئ أو 

مؤسســات.

تدريب مسؤولي املقابالت:
صارًمــا  تدريًبــا  املقابــالت  مســؤولو  يتلقــى 
ــة  ــوح الدميوجرافي ــى إدارة املس ــابيع عل ــدة أس لع
التــي يجــري فيهــا  البلــدان  والصحيــة؛ وفــي 
ــا، يحصــل مســؤولو  منــوذج العنــف األســري ميدانيًّ
املقابــالت علــى تدريــب إضافــي حــول الروابــط 
ــاء  ــني اجلنســني، والعنــف والصحــة، وبن القائمــة ب
عالقــة مــع اجملُيــب، وضمــان اخلصوصيــة ومــا يجــب 
ــر  ــا، وتوفي ــتحالتها أو مقاطعته ــد اس ــه عن عمل
املعلومــات بشــأن مصــادر املســاعدة. فــي املســوح 
الدميوجرافيــة والصحيــة، ال جتــري مقابلــة النســاء 

ــاء. ــق نس ــن طري إال ع

خصائص املسوح الدولية حول العنف ضد النساء:
تُعتبــر املســوح الدوليــة للعنــف ضــد النســاء 
مســوًحا مــن جولــة واحــدة، ومت إجنازهــا فــي تســعة 
ــا عــن طريــق املعهــد  بلــدان. ويجــري تنســيقها دوليًّ
ــع اجلرميــة ومكافحتهــا، مــع مدخــالت  ــي ملن األوروب
مــن مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باخملــدرات واجلرميــة، 
ــة  ــاث اجلرمي ــي ألبح ــدة األقليم ــد األمم املتح ومعه
والعدالــة، ومركــز كنــدا لإلحصــاءات. أدار هــذه 
بلــد،  كل  فــي  مســتقلون  محققــون  املســوح 
وشــاركت كل بلــد علــى أســاس التمويــل الذاتــي. 
ــى  ــا - عل ــوح خصيًص ــذه املس ــت ه ــد ُصمم لق
ــة  ــة والصحي ــوح الدميوجرافي ــن املس ــض م النقي
ــم،  ــريك احلمي ــف الش ــار عن ــدى انتش ــاس م - لقي
وغيــره مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء. ضمــت 
املتعلقــة  األســئلة  جميــع  التســعة  املســوح 
أربعــة منهــا  احلمــل، وضمــت  أثنــاء  بالعنــف 
ــدى  ــر م ــح تقدي ــة تتي ــة كافي ــات إضافي معلوم
انتشــار عنــف الشــريك احلميــم بــني النســاء 

ــال. ــن أطف ــي لديه الالت
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أخذ العينات:
أُجريــت مســوح تليفونيــة عــن طريــق االتصــال بأرقــام 
عشــوائية، أو أخــذ عينــات مــن دليــل التليفــون. 
أُجريــت املســوح التــي اعتمــدت طريقــة وجًهــا لوجــه 
مــن خــالل أخــذ عينــات عنقوديــة ذات مرحلتــني: 
ــات؛  ــدن أو املقاطع ــار امل ــى اختي ــة األول ــت املرحل ضم
وضمــت املرحلــة الثانيــة اختيــار املناطــق داخــل هــذه 
ــية،  ــر املعيش ــار األس ــا اختي ــات. أم ــدن أو املقاطع امل
ــير  ــالل الس ــوائي خ ــلوب عش ــتخدام أس ــكان باس ف
ــراوح  ــي تت ــع النســاء الالت ــت جمي ــدام. كان ــى األق عل
إلدراجهــن؛  مؤهــالت  عاًمــا   ٦٩–18 بــني  أعمارهــن 
أســرة  كل  مــن  فقــط  واحــدة  امــرأة  واختيــرت 
ــا  ــي حددته ــة الت ــادئ األخالقي ــا للمب ــية، وفًق معيش
ــرون«.٤  ــون وآخ ــة3٦ و«جونس ــة العاملي ــة الصح منظم
ــن  ــر م ــم أكث ــي تض ــية الت ــر املعيش ــي األس ــا ف أم
امــرأة مؤهلــة، فقــد اختيــرت للمشــاركة املــرأة التــي 
ــا  ــوح  إم ــت املس ــادم. أجري ــا الق ــوم ميالده ــرب ي يقت
ــرار  ــون، وكان الق ــق التليف ــن طري ــه أو ع ــا لوج وجًه
ــك، ال  ــد. ولذل ــي كل بل ــاريع ف ــقي املش ــروكًا ملنس مت

تعكــس النتائــج فــي بعــض البلــدان خبــرات النســاء 
فــي األســر املعيشــية التــي ال متلــك هواتــف أرضيــة 
أو النســاء الالتــي لديهــن هواتــف نقالــة فقــط. 
مــأوى،  بــال  النســاء  البلــدان  جميــع  اســتبعدت 
ــي املالجــئ أو املؤسســات.  ــي يعشــن ف والنســاء الالت

تدريب مسؤولي املقابالت:
ــد دورة  ــن كل بل ــون م ــقون الوطني ــر املنس حض
ــذ  ــة بتنفي ــا املتعلق ــة القضاي ــة ملناقش جماعي
والتوعيــة  التدريــب  ذلــك  فــي  مبــا  املســوح، 
بشــأن املقابــالت. اســتند اختيــار املســؤوالت 
ــن  ــدى وعيه ــى م ــد إل ــي كل بل ــالت ف ــن املقاب ع
ــات  ــن تدريب ــد مت منحه ــرأة؛ وق ــد امل ــف ض بالعن
ضــد  العنــف  آثــار  حــول  إضافيــة  قياســية 
ــرق  ــف، وط ــن العن ــائعة ع ــات الش ــرأة، واخلراف امل
ــرات  ــى الكشــف بصــدق عــن اخلب التشــجيع عل
ــي  ــم العاطف ــر الدع ــة توفي ــة، وأهمي ذات الصل
للنســاء الالتــي كشــفن عــن العنــف قبــل 

ــة.٤ ــات احمللي ــى الهيئ ــن إل إحالته

اجلدول 2: تعاريف املسوح الدميوجرافية والصحية

السكان اإلناث تعريف الشريك احلميم شكل عنف 
الشريك احلميم

تعريف العنف

تزوجن/تشاركن  الالتي  النساء 
العمرية  الفترة  في  السكن،  في 

1٥-٤٩ سنة.

حالًيا/ )للمتزوج  حالي 
يسكن مع امرأة( أو الزوج أو 
)للنساء  السابق  الشريك 
أو  املطلقات  أو  األرامل 

املنفصالت حالًيا( .

العمر،  طول 
املاضي،  العام 

قاسي+ .

املرور بخبرة األفعال التالية التي يقوم 
الدفع،  العالقة:  بها شريك حميم في 
الصفع؛  نحوك؛  شيء  إلقاء  أو  الهز، 
اللكم  الشعر؛*  شد  أو  الذراع،  ثني 
بأذى؛*  يصيب  بشيء  أو  اليد  بقبضة 
الركل أو اجلر أو الضرب؛* اخلنق أو احلرق 
أو  عمًدا،* التهديد بسكني أو مسدس 
أو  بسكني  املهاجمة  آخر؛*  سالح  أي 

مسدس أو أي سالح آخر. 

تزوجن/تشاركن  الالتي  النساء 
العمرية  الفترة  في  السكن،  في 

1٥-٤٩ سنة

في  شريك  أو  زوج  أي 
السكن.

الشريك  عنف 
أثناء  احلميم 

احلمل.

التعرض خالل فترة احلمل إلى: الضرب؛ 
بأي  البدني  األذى  أو  الركل؛  الصفع؛ 
وسيلة أخرى عن طريق الزوج أو شريك 

السكن.

+ تضم بعض املسوح الدميوجرافية والصحية تغيرات طفيفة في قائمة التصرفات وجتميعها.
* يصنف املرور بخبرة هذه األفعال حتت بند العنف الشديد. 
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تعاريف حلالة العنف ووضع الشراكة: 
يضــم اجلــدوالن 2 و3 تــرد تعاريــف العنف والشــراكة 
املســتخدمة فــي املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة 
وفــي املســوح الدوليــة للعنف ضــد النســاء؛ وتوضع 
جنمــة علــى البنــود التــي تشــكل إســاءة شــديدة. 
اشــتملت املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة، علــى 
ســؤال للنســاء احلوامــل حــول مــا إذا كُــن تعرضــن  
للضــرب، أو الصفــع، أو الــركل، أو األذى البدنــي مــن 
جانــب أي شــخص؛ وإذا كانــت اإلجابــة نعــم، فمــن 

كان ذلــك الشــخص. يُعتبــر أن املــرأة مــرت بخبــرة 
التعــرض لعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل، إذا 
كان الشــخص الــذي ارتكــب أعمــال العنــف احلالية 
ــكن.  ــي املس ــريك ف ــابق أو ش ــي أو س ــو زوج حال ه
النســاء،  الدوليــة للعنــف ضــد  أمــا املســوح 
ــن  ــن ع ــي أبلغ ــاء الالت ــؤاالً للنس ــت س ــد ضم فق
تعرضهــن ألي شــكل مــن أشــكال العنــف البدنــي/ 
اجلنســي مــن الشــريك احلميــم، حــول مــا إذا كان أي 

مــن هــذه األفعــال قــد حــدث خــالل فتــرة احلمــل.

اجلدول 3: تعاريف املسوح الدولية للعنف ضد النساء

السكان اإلناث الشريك احلميم تعريف شكل عنف 
الشريك احلميم

تعريف العنف

تزوجن/تشاركن  الالتي  النساء 
الفترة  في  السكن/تواعدن،  في 

العمرية 18-٦٩ سنة.

الذكر  الشريك 
السابق  أو  احلالي 
املرأة  كانت  الذي 
تسكن  أو  زوجته 

معه أو تواعده.

العام  العمر،  طول 
املاضي، قاسي.

 1٦ سن  منذ  التالية،  األفعال  بخبرة  املرور 
تهديدك  بها شريك حميم:  يقوم  التي  سنة، 
باخلوف؛*  تشعرك  بطريقة  البدني  باإليذاء 
أو  يؤذيك  بشيء  ضربك  أو  نحوك  شيء  إلقاء 
حرقك  خنقك،  أو  تقييدك  يحاول  يخيفك؛* 
الصفع،  عمد؛*  عن  ساخن  بشيء  لسعك  أو 
اليد؛*  بقبضة  اللكم  أو  الضرب،  أو  الركل،  أو 
شد  أو  ذراعك  ثني  أو  بك  اإلمساك  أو  دفعك 
شعرك بطريقة تؤذيك أو تخيفك؛* استخدام 
مسدس  أو  سكني  باستخدام  التهديد  أو 
لم  بطريقة  جتاهك  بدنيًّا  عنيًفا  كان  ضدك؛* 
املضاجعة اجلنسية عن  أجبرك على  أذكرها؛* 
إيذاءك  أو  أرًضا  إسقاطك  أو  تهديدك  طريق 
املضاجعة  على  إجبارك  حاول  طريقة؛*  بأي 
اجلنسية عن طريق تهديدك أو إسقاطك أرًضا 
على  جنسيًّا  ملسك  طريقة؛*  بأي  إيذاءك  أو 
حاول  أو  أجبرك  بطريقة محزنة؛*  رغبتك  غير 
إجبارك على ممارسة جنسية مع شخص آخر، 
نظير  اجلنس  ممارسة  على  اإلجبار  ذلك  في  مبا 
كان  سلع؛*  على  احلصول  مقابل  في  أو  املال 

عنيًفا جنسيًّا جتاهك بطريقة لم أذكرها.

تزوجن/تشاركن  الالتي  النساء 
الفترة  في  السكن/تواعدن  في 
العمرية 18-٦٩ سنة، في األسر 
طفالً  تضم  التي  املعيشية 

واحًدا على األقل.

الذكر  الشريك 
السابق  أو  احلالي 
املرأة  كانت  الذي 
تسكن  أو  زوجته 

معه أو تواعده.

الشريك  عنف 
احلميم أثناء احلمل.

األسئلة  من  أي  على  بنعم  املرأة  أجابت  إذا 
السابقة أعاله، يجري سؤالها عما إذا كان ذلك 

قد حدث في فترة احلمل.

* يصنف املرور بخبرة هذه األفعال حتت بند العنف الشديد .
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جدول 4: انتشار عنف الشريك احلميم في 19 بلدًا )23 مسًحا(، 1998-2007)أ(

السنةالبلد
عدد النساء 
الالتي حملن 

سابًقا)ب(

العنف البدني 
من الشريك 
احلميم أثناء 

احلمل)ج(

عدد 
النساء 

الالتي كان 
لديهن 
شريك)ب(

التعرض 
لعنف 

الشريك 
احلميم 
عموًما

عنف 
الشريك 
احلميم 

في العام 
السابق)د(

قسوة 
عنف 

الشريك 
احلميم

%SE%SE%SE%SE

املسوح 
الدميوجرافية 

والصحية
200٦٤,0٥٤٤.00.٤٤,1٤013.30.٧٩.٩0.٧٥.00.٥أذربيجان

20002,3012.00.32,20٤1٧.10.٩1٥.٤0.٩٩.٩0.8كمبوديا

200٥2,23٩2.80.٤2,18813.٦1.1٩.٤0.8٧.20.8كمبوديا

200٤2,٤٩18.٦0.82,٥٧٤٤3.01.328.21.221.٧1.1الكاميرون

22.20.٥‡‡2000٧,٤0310.٦0.٤٧,٤80٤0.٧0.٧كولومبيا

200٥2٤,٤٤٩8.10.32٤,8٦٤3٩.٥0.٥22.20.٤22.٦0.٤كولومبيا

جمهورية 
الدومينيكان

1٩٩٩٧1٤٦.٥1.1٧3٩2٧.٦2.21٦.٤1.٥13.٧1.٤

جمهورية 
الدومينيكان

2002٧,08٦٥.10.٥٧,38٦1٩.20.٧10.80.٦12.٧0.٦

جمهورية 
الدومينيكان

200٧8,02٤٥.٧0.٤8,33٤1٧.00.811.٧0.٦10.30.٦

ج. الكونغو 
الدميقراطية

200٧2,٧٤3٩.٤0.٩2,٧٧8٦٤.٤1.8٦3.01.838.11.٩

20002,٤٧٥٥.30.٧2,٥1٧2٦.11.٤20.81.٥1٥.21.٤هايتي

200٥2,٤٩٧٤.10.٦2,٦0٥1٩.٤1.31٧.٥1.311.٦0.٩هايتي

20003,2٦٩٥.00.٥3,3٥٦22.81.٤1٤.٦1.110.٥0.٩األردن

200٤8,3٦٥3.80.38,2٩٤2٧.80.٧1٩.٥0.٦13.80.٥ماالوي

200٥٤,138٦.٦0.٤٤,٤882٤.30.81٤.٦0.٧11.٤0.٦مولدوفا

1٩٩8٩,88٦11.10.٤10,2٧٤28.٧0.٦12.٦0.٥22.٦0.٥نيكاراجوا

200٥2,8028.80.٦2,٧1٤32.٥1.018.٤0.818.٥0.8رواندا

200٦1,٧1٦13.٥1.01,٦٦٤٥٧.٤1.٩٤٤.81.83٩.٥1.٦أوغندا

200٧٤,122٩.00.٦٤,033٤٩.٥1.1٤3.01.223.80.٩زامبيا

200٥٤,811٥.٦0.٤٤,٥3٧3٥.01.030.٤0.٩21.٧0.8زميبابوي

املسوح الدولية 
للعنف ضد 

النساء

2002٦,38٦2.00.2٦,38٦2٦.٦0.٥٤.٤0.21٩.٧0.٥أستراليا

20033,٥٦٩1.80.33,٥٧022.20.٧1.30.21٧.00.٦الدمنارك

200٤1,٧81٧.30.٧1,٧813٩.٥1.118.00.٩3٤.01.1موزمبيق

200٥2,1832.00.32,18310.20.٦3.20.٤٧.٧0.٦الفلبني

)أ( جميع تقديرات معدل االنتشار موزونة، وتقديرات التقييم اإلحصائي SE معدلة أينما كان مناسًبا لتصميم املسح .
)ب( انظر اجلدول 2 لالطالع على تعاريف تفصيلية للنساء الالتي كان لديهن شريك والنساء الالتي سبق أن حملن .

)ج( املسوح الدولية للعنف ضد النساء، تتضمن العنف اجلنسي والبدني من جانب شريك حميم .
)د( بالنسبة لبعض املسوح الدميوجرافية والصحية، لم يتم سؤال النساء األرامل عن عنف الشريك احلميم في السنة السابقة .

‡ لم يتم توجيه السؤال في كولومبيا 2000.
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التحليل اإلحصائي:
مت حســاب انتشــار كل شــكل مــن أشــكال عنــف 
ــكل مســح  ــم بشــكل منفصــل ل الشــريك احلمي
املســوح  تقديــرات  موازنــة  متــت  كمــا  وبلــد. 
الدميوجرافيــة والصحيــة لضبــط عــدم االســتجابة، 
واختيــار امــرأة واحــدة لــكل أســرة معيشــية، 
ــح  ــري تصحي ــي. ويج ــل الوطن ــق التمثي ولتحقي
األخطــاء املعياريــة لتقديــرات املســوح الدميوجرافية 
العينــات  أخــذ  خطــط  أجــل  مــن  والصحيــة 
باســتخدام  )محســوبة  املســتخدمة  املعقــدة 
ــة  ــوح الدولي ــرات املس ــا تقدي ــور(. أم ــة تايل خطي
ــا  للعنــف ضــد النســاء، فقــد متــت موازنتهــا وفًق
ملالمــح العمــر التــي قدمتهــا الشــعبة اإلحصائيــة 
بــاألمم املتحــدة فــي ســنة الدراســة لضبــط التحيــز 

ــتجابة. ــدم االس ــبب ع بس

ــريك  ــف الش ــار عن ــدى انتش ــاب م ــن حس ال ميك
احلميــم أثنــاء احلمــل فــي املســوح الدوليــة للعنــف 
ــات  ــع عين ــم جتم ــث ل ــرة، حي ــاء مباش ــد النس ض
املســوح معلومــات عــن عــدد النســاء الالتــي حملن 
ــرات،  ــل التقدي ــتخدمنا، لعم ــد اس ــل. وق ــن قب م
املعلومــات الــواردة فــي املســح حــول مــا إذا كان أو 
لــم يكــن لــدى املــرأة أطفــال يقيمــون فــي األســرة 
املعيشــية، كداللــة علــى حمــل ســابق. وهــو األمــر 
ــال  ــش أطف ــي ال يعي ــاء الالت ــتبعد النس ــذي اس ال
معهــن، وكــذا النســاء الالتــي لــم يعــد أطفالهــن 

يقيمــون فــي األســرة املعيشــية.

ــن  ــة ع ــات وصفي ــة، بيان ــذه الورق ــي ه ــدم، ف نق
أثنــاء  احلميــم  الشــريك  انتشــار عنــف  مــدى 
ــن  ــرى م ــكال أخ ــار أش ــه بانتش ــل، ومقارنت احلم
عنــف الشــريك احلميــم )اجلــدول ٤(. نلخــص بعــد 
ذلــك معــدل االنتشــار اإلجمالــي لعنــف الشــريك 
احلميــم أثنــاء احلمــل، وفًقــا للمســح ومناطــق األمم 
ــة،  ــاط العمري ــة األمن ــكل 1(. ولدراس ــدة )الش املتح
قمنــا بحســاب التقديــرات اجملمعــة ملعدل االنتشــار 
ــاء  ــم أثن واخلطــأ القياســي لعنــف الشــريك احلمي
ــد  ــة. وق ــكل منطق ــة ب ــة عمري ــكل فئ ــل ل احلم

ــوس  ــن املعك ــوي للتباي ــل التل ــتخدمنا التحلي اس
ــرات  ــدد أوزان تقدي ــو يح ــوائية، وه ــرات العش للتأثي
ــمنا  ــا رس ــا. كم ــا لدقته ــة وفًق ــة الفردي الدراس
أشــكال متوســط االنتشــار وفًقــا للفئــة العمريــة 
واملنطقــة )الشــكل 2(. وأخيــرًا، لدراســة التغيــرات 
ــل  ــن قب ــي م ــف البدن ــار العن ــدل انتش ــي مع ف
شــريك حميــم أثنــاء احلمــل، وفًقــا للفئــة العمريــة 
ــدل  ــكل ملع ــم ش ــا برس ــن، قمن ــرور الزم ــع م م
االنتشــار وفًقــا للفئــة العمريــة وبنــاء علــى ســنة 
املســح للبلــدان األربعــة التــي جــرت فيهــا املســوح 
الدميوجرافيــة والصحيــة فــي أكثــر مــن ســنة 
واحــدة )الشــكل 3(. أجريــت التحليــالت باســتخدام 

.)STATA 11.0( »11.0 ســتاتا«

النتائج 
ــم  ــريك احلمي ــف الش ــار عن ــدالت انتش ــراوح مع تت
ــابًقا  ــن س ــي حمل ــاء الالت ــني النس ــل ب ــاء احلم أثن
مــن حوالــي 2% فــي فــي أســتراليا والدمنــارك 
وكمبوديــا والفلبــني إلــى 13.٥% فــي أوغنــدا )اجلدول 
٤، الشــكل 1(. تتــراوح تقديــرات معــدالت االنتشــار 
ــني 3.8% و%8.8.  ــوح ب ــف املس ــن نص ــر م ــي أكث ف
ويبــدو معــدل االنتشــار أعلــى فــي بلــدان أفريقيــا 
وأمريــكا الالتينيــة مقارنــة بالبلــدان األوروبيــة 
ــى الرغــم  ــي شــملتها املســوح، عل واآلســيوية الت
مــن أن التقديــرات داخــل املناطــق )والبلــدان( كانــت 

ــرة. ــة كبي ــف بدرج تختل

ــم  ــريك احلمي ــف الش ــار عن ــدالت انتش ــراوح مع تت
مــن 10.٧% فــي الفلبــني إلــى ٦٤.٤% فــي جمهوريــة 
الكونغــو الدميقراطيــة )اجلــدول ٤(. ويتــراوح انتشــار 
عنــف الشــريك احلميــم بــني مــا يزيــد قليــالً 
ــة  ــى ٦3.0% فــي جمهوري ــى 1% فــي الدمنــارك إل عل
ــا  ــي. أم ــام املاض ــي الع ــة ف ــو الدميقراطي الكونغ
ــم  ــريك احلمي ــب الش ــن جان ــديد م ــف الش العن
خــالل فتــرة عمــر املــرأة، فقــد تــراوح بــني ٥.0% فــي 
ــم  ــى الرغ ــدا. وعل ــي أوغن ــى 3٩.٥% ف ــان إل أذربيج
مــن أن البيانــات املتعلقــة بعنــف الشــريك احلميــم، 
ــرة العمــر وفــي الســنة املاضيــة، والعنــف  فــي فت
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مقارنــة  قليــالً  قواســمها  تختلــف  الشــديد، 
بالبيانــات املتعلقــة بعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء 
ــم  ــريك احلمي ــف الش ــرح أن عن ــا تط ــل، فإنه احلم
ــر  ــن العم ــتويات م ــد مس ــدث عن ــل يح ــاء احلم أثن
ــريك  ــف الش ــة عن ــي حال ــا ف ــن نظيرته ــى م أدن
ــات  ــة البيئ ــي كاف ــي. وف ــام املاض ــي الع ــم ف احلمي
تقريًبــا، يحــدث أيًضــا عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء 
احلمــل علــى مســتويات أدنــى مــن العنــف الشــديد 
ــا  ــم. أم ــريك احلمي ــب الش ــن جان ــاة م ــدى احلي م
ــارك،  ــو الدمن ــاط فه ــذه األمن ــد له ــتثناء الوحي االس

حيــث عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل أكثــر 
ــديد  ــم الش ــريك احلمي ــف الش ــن عن ــيوًعا م ش

ــي. ــام املاض ــي الع ــف ف والعن

بيــد أن البلــدان ذات االنتشــار املرتفــع لشــدة عنــف 
الشــريك احلميــم مــدى احليــاة، ال تُبّلــغ أيًضــا 
بالضــرورة فــي تقاريرهــا عــن االنتشــار املرتفــع 
ــل.  ــاء احلم ــم أثن ــريك احلمي ــف الش ــبيًّا لعن نس
يوجــد فــي أذربيجــان أدنــى معــدل النتشــار عنــف 
الشــريك احلميــم الشــديد مــدى احليــاة )0.٥%(، 
ــا نفــس معــدل انتشــار عنــف  ولكــن لديهــا تقريًب
وعلــى   .)%٤.0( احلمــل  أثنــاء  احلميــم  الشــريك 
العكــس، يوجــد فــي أوغنــدا وجمهوريــة الكونغــو 
ــار  ــدالت انتش ــى مع ــق أعل ــة وموزامبي الدميقراطي
ــديد )%3٩.٥،  ــم الش ــريك احلمي ــف الش ــدة عن ش
38.1%، 3٤.0%، علــى التوالــي(، فــي حــني لديهــا 
ــاء  ــم أثن ــريك احلمي ــف الش ــتويات لعن ــى مس أدن

احلمــل )13.٥%، ٩.٤%، ٧.3%، علــى التوالــي(.

تتبــع أمنــاط تعــرض فئــات عمريــة محــددة لعنــف 
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل أمناًطــا مماثلــة تقريًبــا 
ــى  ــكل 2(. فعل ــات )الش ــع البيئ ــوح جمي ــي مس ف
ــر ســنًا كان  ــة أن النســاء األكب الرغــم مــن إمكاني
لديهــن املزيــد مــن الوقــت الحتمــال التعــرض 
ــار كان  ــدل االنتش ــإن مع ــل، ف ــاء احلم ــف أثن للعن
ــة األصغــر ســنًا  ــا نســبيًّا فــي الفئــات العمري ثابًت
فــي جميــع البيئــات تقريًبــا )ســن 1٥-3٥(، ثــم 
أفريقيــا وأمريــكا  بلــدان  فــي  انخفــض قليــالً 
الالتينيــة فــي الفئــات العمريــة األكبــر ســنًا )فــي 
ســن 3٥ وأكبــر(، رغــم اختــالف التقديــرات إلــى حــد 

ــات. ــل اجملموع ــا داخ م

وجمهوريــة  وكولومبيــا  كمبوديــا  أجــرت 
الدميوجرافيــة  املســوح  وهايتــي  الدومينيــكان 
والصحيــة أكثــر مــن مــرة فــي ســنوات مختلفــة. 
فــي تلــك الدراســات، كانــت ٩٥% مــن فواصــل 
الثقــة متداخلــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود 

جانب  من  البدني  العنف  انتشار  معدل   :1 شكل 
الشريك احلميم أثناء احلمل

أفريقيا

ماالوي 200٤
زميبابوي 200٥
موزمبيق 200٤*
الكاميرون 200٤
رواندا 200٥
زامبيا 200٧
جمهورية الكونغو الدميقراطية 200٧
أوغندا 200٦

األمريكتان

هايتي 200٥
جمهورية الدومينيكان 2002
هايتي 2000
جمهورية الدومينيكان 200٧
جمهورية الدومينيكان 1٩٩٩
كولومبيا 200٥
كولومبيا 2000
نيكاراجوا 1٩٩8

أسيا

كمبوديا 2000
الفليبني 200٥*
كمبوديا 200٥
أذربيجان 200٦
األردن 200٧

أوروبا

الدمنارك 2003*
مولدوفا 200٥

األوقيانوس

أستراليا 2003*

3.8
٥.٦

٧.3
8.٦
8.8
٩.0
٩.٤

13.٥

٤.1
٥.1

٥.3

٥.٧
٦.٥

8.1
10.٦

11.1

2.0
2.0

2.8
٤.0

٥.0

1.8

٦.٦

2.0

0٥101٥

الشريك  اجلنسي من جانب  العنف  النساء  للعنف ضد  الدولي  املسح  تقديرات  أيًضا  * تضم 
احلميم أثناء احلمل.

% من النساء الالتي حملن سابًقا، وفًقا 
لتعريف املسح. 
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ــا في مســتويات  تغيــرات زمنيــة يعتــد بهــا إحصائيًّ
العنــف عبــر الزمــن ضمــن فئــات عمريــة محــددة 
)الشــكل 3(. كانــت كولومبيــا االســتثناء الوحيــد، 

مناقشة:
هــذا أول حتليــل لبيانــات مقارنــة دوليًّــا حــول 
انتشــار عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل. 
ــم  ــريك احلمي ــف الش ــى أن عن ــا إل ــير بياناتن تش
أثنــاء حمــل يُعــد جتربــة مشــتركة. بيــد أن معــدالت 
ــق  ــل مناط ــرًا داخ ــا كبي ــف اختالًف ــاره تختل انتش
ــات  ــات االجتاه ــح بيان ــا. توض ــا بينه ــم وفيم العال
العمريــة اتســاق األمنــاط العمريــة إلــى حــد مــا عبر 
ــني  ــبيًّا ب ــت نس ــار ثاب ــدل انتش ــع مع ــق، م املناط

ــاض  ــو انخف ــاه نح ــى اجت ــات إل ــير البيان ــث تش حي
معــدل االنتشــار فــي جميــع الفئــات العمريــة عــام 

200٥ مقابــل مســح عــام 2000.

الفئــات العمريــة األصغــر ســنًا )حتــى حوالــي ســن 
ــن 3٥. ــد س ــف بع ــاض طفي ــم انخف 3٥( ث

ــف  ــار عن ــدالت انتش ــا أن مع ــح بياناتن ــا توض كم
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل تظــل ثابتــة نســبيًّا 
حتــى ســن 3٥ تقريًبــا، ممــا يطــرح أن العنــف الــذي 
ــل  ــي احلم ــدث ف ــات يح ــن البيئ ــر م ــي كثي ــراه ف ن
األول أو املبكــر. قــد يرجــع انخفــاض العنــف - 
الــوارد بتقاريــر اإلبــالغ - خــالل احلمــل فــي الفئــات 
العمريــة األكبــر ســنًا إلــى التذكيــر بالتحيــز؛ 

شكل 2: معدل انتشار العنف البدني من جانب الشريك احلميم أثناء احلمل، وفقًا للمنطقة والسن)أ(،)ب(
أفريقيا

شار
عدل االنت

ط م
س

متو

مناطق األمم املتحدة واجملموعات العمرية

األوقيانوسأوروباأسيااألمريكتني

)أ( تقديرات املسوح الدولية للعنف ضد النساء تضم أيًضا العنف اجلنسي من جانب الشريك احلميم أثناء احلمل
)ب( تقديرات املسوح الدميوجرافية والصحية تضم النساء في الفترة العمرية 1٥-٤٩ سنة؛ وتطبق التقديرات اخلاصة بالنساء في الفترة العمرية ٤٥-٤٩ سنة على الفترة العمرية ٤٥-٥٤ 
سنة في هذا التحليل. أما تقديرات املسوح الدولية للعنف ضد النساء، فتضم النساء في الفترة العمرية 18-٦٩ سنة؛ بيد أن تقارير معدل االنتشار بني النساء في الفترة العمرية ٥٥-٦٩ 

في أفريقيا وأسيا كانت صفرًا. لم تشهد األمريكتان إجراء املسوح الدولية للعنف ضد النساء. بلغ معدل االنتشار في الفترة العمرية ٦٥-٦٩ سنة صفرًا في جميع املناطق. 
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فرمبــا النســاء األصغــر ســنًا أقــل عرضــة لتحيــزات 
لعنــف  تعرضهــن  احتمــاالت  لزيــادة  الذاكــرة 
ــن  ــة،2 وألنه ــنة املاضي ــي الس ــم ف ــريك احلمي الش
ــات  ــة بالنســاء فــي الفئ قــد حملــن مؤخــرًا مقارن

ــنًا. ــر س ــة األكب العمري

ــة أن هــذه  ــا اســتبعاد إمكاني ــك، ال ميكنن ومــع ذل
ــة،  ــر اجلماع ــة لتأثي ــي نتيج ــة ه ــاط العمري األمن
حيــث ينخفــض خطــر تعــرض النســاء املولــودات 
فــي ســنوات مبكــرة إلــى عنــف الشــريك احلميــم 
أثنــاء احلمــل. وعلــى الرغــم مــن أن حتليلنــا ألمنــاط 
العمــر، خــالل ســنوات مختلفــة إلجــراء املســوح 
داخــل البلــدان، لــم تُكشــف عــن أي تغيــرات 
واضحــة فــي معــدالت االنتشــار فــي إطــار الفئــات 
االجتاهــات  تؤثــر  فرمبــا   ،)3 )الشــكل  العمريــة 
املتعارضــة فــي اخلصوبــة علــى معــدالت االنتشــار. 
يتزايــد ســن احلمــل األول فــي العديــد مــن البلــدان؛ 
وبالتالــي قــد متثــل النســاء الالتــي يبــد أن اإلجنــاب 
ــا  ــا اقتصاديًّ ــر حرمانً ــة أكث ــرة فئ ــن مبك ــي س ف
ــف  ــن لعن ــر تعرضه ــزداد مخاط ــا، إذ ت واجتماعيًّ
الشــريك احلميــم. كمــا أن اخلصوبــة فــي انخفاض 
أيًضــا فــي العديــد مــن البلــدان، وحتمــل املــرأة ألول 
مــرة فــي ســن متأخــرة؛ وبالتالــي يحــدث التعــرض 
ــك أن  ــر، ذل ــن أكب ــي س ــل ف ــاء احلم ــف أثن للعن
احلمــل يحــدث فــي ســن أكبــر مقارنــة إلــى 

ــابقة. ــوح الس املس

إن أرقــام معــدالت انتشــار عنــف الشــريك احلميــم 
أثنــاء احلمــل املقدمــة هنــا ميكــن بوجــه عــام 
مقارنتهــا بتلــك األرقــام الــواردة فــي األدبيــات، مبــا 
ــة  ــول صح ــار ح ــددة األقط ــة متع ــا »الدراس فيه
النســاء والعنــف األســري« الصــادرة عــن منظمــة 
ــح  ــة مس ــة مبثاب ــذه الدراس ــة، وه ــة العاملي الصح
ــد  ــكان. جن ــى الس ــتند إل ــر يس ــارن آخ ــي مق دول
فــي هــذا املســح أن مســتويات العنــف خــالل 
ــن  ــبق حمله ــي س ــاء الالت ــني النس ــل ب ــرة احلم فت
كانــت أعلــى فــي ريــف بيــرو )2٧.٦%(، وريــف تنزانيــا 

ــى  ــت أدن ــش )12.٤%(؛ وكان ــف بنجالدي )12.3%(، وري
ــر  ــف وحض ــا )3.٤%(، وري ــان )1.2%(، وصربي ــي الياب ف
تشــير  التوالــي(.1  علــى  و2.٤%،   %3.8( تايالنــد 
ــى  ــة إل ــة العاملي ــة الصح ــات ملنظم ــذه البيان ه
ــي  ــة ف ــة واحلضري ــق الريفي ــني املناط ــات ب االختالف
العديــد مــن البلــدان، وإن لــم يكــن دائًمــا فــي اجتــاه 

ــق. متس

ــاع  ــن ارتف ــغ ع ــي تبل ــدان الت ــا أن البل ــد وجدن وق
مســتويات شــدة عنــف الشــريك احلميــم ال تبلــغ 
بالضــرورة أيًضــا عــن ارتفــاع مســتويات عنــف 
ــرح  ــا يط ــل، مم ــرة احلم ــاء فت ــم أثن ــريك احلمي الش
أن العوامــل الثقافيــة قــد تكــون محــددات مهمــة 
ــل.  ــاء احلم ــم أثن ــريك احلمي ــف الش ــار عن النتش
ــات املواقــف جتــاه ضــرب  ــد تشــمل اختالف وهــي ق
الزوجــة، واملســاواة فــي عالقــات الذكور–اإلنــاث، 
ــة دور  ــأن مركزي ــر بش ــريك الذك ــدات الش ومعتق

ــاء.18 ــة–األم للنس الزوج

وقــد وجــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة أن 
ــل  ــاء احلم ــاالً أثن ــر احتم ــون أكث ــد يك ــف ق العن
ــة  ــوة واألموم ــى األب ــال إل ــوط االنتق األول، ألن ضغ
ميكــن أن تــؤدي إلــى عنــف الشــريك احلميــم 
ــاء احلمــل،3٧ وألن الشــابات احلوامــل قــد تكــون  أثن
ــادًا  ــر اعتم ــل وأكث ــا للحم ــة عاطفيًّ ــل جاهزي أق
ـا علــى شــركائهن.38 وتشــير دراســات  قتصاديًـّ
ــون  ــد يك ــل ق ــاء احلم ــف أثن ــى أن العن ــرى، إل أخ
مجــرد اســتمرار لعنــف الشــريك احلميــم املوجــود 
مســبًقا. تشــير دراســة نظــام رصــد تقييــم 
ــى أن  ــدة إل ــات املتح ــي الوالي ــل ف ــر احلم مخاط
العنــف ينخفــض أثنــاء احلمــل بالنســبة ملعظــم 
ــات املتحــدة، لكنــه يســتمر أو  النســاء فــي الوالي
يصبــح أكثــر حدة بالنســبة للبعــض اآلخــر.3٩ ومع 
ــة  ــملتهن دراس ــي ش ــاء الالت ــير النس ــك، تش ذل
منظمــة الصحــة العامليــة فــي البرازيــل وإثيوبيــا 
ــدأ  ــم يب ــريك احلمي ــف الش ــى أن عن ــا إل وصربي

ــل.1 ــاء احلم أثن
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مواطن القوة والضعف:
وعلــى الرغــم مــن املســوح الدميوجرافيــة والصحية 
واملســوح الدوليــة حــول العنــف ضــد النســاء 
ــة  ــا، ففــي املمارســة العملي ــة دوليًّ ــة للمقارن قابل
ــني املســوح  ــاك اختالفــات منهجيــة طفيفــة ب هن
ــة.  ــة املقارن ــن إمكاني ــد م ــد يح ــا ق ــردة، مم املنف
ــد  ــف ض ــول العن ــة ح ــوح الدولي ــبة للمس بالنس
النســاء، مت تقديــر عــدد النســاء الالتــي ســبق 
حملهــن باســتخدام متغيــر بالنيابــة لتحديــد 
عــدد النســاء الالتــي لديهــن أطفــال ويعشــن فــي 
األســرة املعيشــية. ومــن املرجــح أن هــذه الطريقــة 
لــم تُدِخــل فــي احلســاب عــدد النســاء الالتي ســبق 
ــل  ــم قلي ــى تضخي ــي إل ــؤدي بالتال ــا ي ــن، مم حمله

فــي نقديرات االنتشــار، ال ســيما بالنســبة للنســاء 
املتقدمــات فــي الســن. كانــت معــدالت االســتجابة 
مرتفعــة جــًدا فــي كل مــن املســوح الدميوجرافيــة 
والصحيــة واملســوح الدوليــة للعنــف ضــد النســاء 
ومتوســطة  منخفضــة  البيئــات  أغلــب  فــي 
ــد  ــف ض ــة للعن ــوح الدولي ــد أن املس ــل؛ بي الدخ
النســاء التــي أُجريــت فــي البيئــات األعلــى دخــالً، 
أشــارت إلــى انخفــاض معــدالت االســتجابة. وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذا وضــع معتــاد فــي املســوح التــي 
أجريــت فــي البيئــات ذات الدخــل املرتفــع واملســوح 

ــل الســكان. ــه يحــد مــن متثي ــة، فإن الهاتفي

ــن  ــم يحصل ــي ل ــاء الالت ــا النس ــمل تقديراتن تش

شكل 3: انتشار العنف البدني من جانب الشريك احلميم أثناء احلمل، وفقًا للسن وسنة املسح، بالنسبة للبلدان 
ذات السنوات املضاعفة
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ــد مــن  ــة الســابقة للــوالدة، والتــي تُع علــى الرعاي
احلــدود األساســية فــي دراســات معــدالت االنتشــار 
التــي أجريــت فــي عيــادات الرعايــة الســابقة 
للــوالدة فــي البيئــات منخفضــة الدخــل. أمــا فــي 
البلــدان األقــل منــًوا، هنــاك امــرأة مــن بــني كل ثــالث 
ــالوة  ــوالدة.٤0 ع ــل ال ــة قب ــى أي رعاي ــاء ال تتلق نس
ــة  ــة الصح ــة منظم ــت دراس ــك، أوضح ــى ذل عل
ــا  ــي إثيوبي ــة ف ــق الريفي ــاء املناط ــة أن نس العاملي
لعنــف  تعرضــن  الالتــي  وتنزانيــا،  وبنجالديــش 
الشــريك احلميــم، كانــت احتمــاالت حصولهــن 
علــى الرعايــة الســابقة للــوالدة أقــل بدرجــة 

ــرة.1 كبي

ــه  ــا تقص ــى م ــوح عل ــات املس ــع بيان ــد جمي تعتم
النســاء عــن خبراتهــن مــع العنــف، وبالتالــي قــد 
تخضــع لتحيــزات الذاكــرة واالســتجابة. علــى 

الرغــم كثافــة تدريــب مســؤولي املقابــالت واجلهــود 
املبذولــة لضمــان خصوصيــة اجمليبــات فــي املســوح 
الدميوجرافيــة والصحيــة واملســوح الدوليــة للعنــف 
ضــد النســاء، فرمبــا ال تــزال النســاء يشــعرن بعــدم 
القــدرة علــى الكشــف عــن خبراتهــن مــع العنــف 
أثنــاء احلمــل؛ وبالتالــي مــن احملتمــل أن تكــون األرقام 

املقدمــة أقــل مــن األرقــام الفعليــة.٤1

علــى الرغــم مــن أن هــذا البحــث يوفــر معلومــات 
ــف  ــي لعن ــار العامل ــدالت االنتش ــول مع ــة ح مهم
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل، فــإن تفاصيلــه 
ــدث  ــي يح ــياقات الت ــأن الس ــا بش ــدودة أيًض مح
ــع  ــم جتم ــال، ل ــبيل املث ــى س ــف. وعل ــا العن فيه
ــذي  ــف ال ــول العن ــة ح ــات مفصل ــوح معلوم املس
حــدث أثنــاء احلمــل – علــى أن النتائــج املســتخلصة 
مــن دراســة حــول العنــف أثنــاء احلمــل فــي تنزانيــا 

وم
غن

ما
ور 

ص
 / 

كو
س

فا
ل 

بو

حلقات عمل للشابات حول العنف األسري، من إعداد »أطباء بال حدود«، كالي، كولومبيا، 1٩٩8
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ــاء  ــت أثن ــد حدث ــف ق ــم العن ــى أن معظ ــير إل تش
ــئلة  ــرت أس ــل، اقتص ــط.٤2 وباملث ــد فق ــل واح حم
ــف  ــى العن ــة عل ــة والصحي ــوح الدميوجرافي املس
البدنــي أثنــاء فتــرة احلمــل، بينمــا ضمــت املســوح 
الدوليــة للعنــف ضــد النســاء أســئلة حــول 
العنــف البدنــي واجلنســي. ال تتوفــر معلومــات 
ــى  ــي، عل ــف العاطف ــر العن ــول تأثي ــة ح تفصيلي
ــف  ــن عن ــة م ــواع اخملتلف ــض األن ــن أن بع ــم م الرغ
ــب  ــن عواق ــفر ع ــن أن تس ــم ميك ــريك احلمي الش

ــاء.٤3 ــى النس ــة عل ــة مختلف صحي

اآلثار واالستنتاجات:
تطــرح بياناتنــا أن العنــف أثنــاء احلمــل أكثــر 
شــيوًعا مــن العديــد مــن الظــروف الصحيــة املقــرة 
ــة  ــة ممارس ــا مبثاب ــح رصده ــي أصب ــات، والت لألمه
حاليــة خــالل الرعايــة الســابقة علــى الــوالدة. وهــو 
األمــر الــذي يشــمل تســمم احلمــل، ممــا يزيــد مــن 
ــا،٤٤،٤٥  ــل عامليًّ ــاالت احلم ــن ح ــات 2–8% م مضاعف
واحلمــل الُســكَّري الــذي يتــراوح انتشــاره بــني 1–٥% 
ــات املتحــدة.٤٦ إن كل  فــي اململكــة املتحــدة والوالي
ظــرف مــن هذيــن الظرفــني الصحييــني قــد يكــون 
ــدون عــالج.٤٥ وعلــى الرغــم مــن أن  ــِرك ب ــالً إذا تُ قات
ــل  ــاض ووالدة طف ــات واإلجه ــات األمه ــاق وفي نط
ــاء  ــم أثن ــريك احلمي ــف الش ــة بعن ــت، املرتبط مي
احلمــل، ال يــزال غيــر معــروف، فــإن عنــف الشــريك 
احلميــم يُعــد أحــد األســباب الرئيســة للوفــاة بــني 
النســاء البالغــات فــي الواليــات املتحــدة،٤٧ ويرتبــط 
ــدة.٤8  ــة املتح ــي اململك ــات ف ــات األمه ــدل وفي مبع
ــل  ــرة احلم ــالل فت ــة خ ــوء املعامل ــا س ــط أيًض يرتب
بالتهابــات الكلــى، وزيــادة الــوزن دون املســتوى 

ــع.٤٩ ــد الرض ــاض وزن املوالي ــل، وانخف األمث

ــة  ــذة لفرص ــوالدة ناف ــابقة لل ــة الس ــر الرعاي توف
ســانحة، لكــن هنــاك حاجــة إلــى املزيــد مــن 
وفاعليــة  جــدوى  لتقييــم  ســيما  ال  البحــوث، 
التدخــالت التــي ميكــن إدماجهــا فــي الرعايــة 
ــوارد.٤٤  ــات ضعيفــة امل ــوالدة فــي البيئ الســابقة لل
ــة  ــات الرعاي ــي خدم ــع ف ــا التوس ــم أيًض ــن امله م
الســابقة للــوالدة و/أو طــرق التدخــل البديلــة مــن 
أجــل الوصــول إلــى النســاء فــي البيئــات منخفضة 
الدخــل الالتــي ال يحصلــن علــى الرعايــة الســابقة 

ــوالدة. لل

ــالل  ــف خ ــد العن ــات ض ــر محصن ــاء غي إن النس
فتــرة احلمــل. ونظــرًا النتشــار عنــف الشــريك 
احلميــم أثنــاء احلمــل، وتأثيــره احملتمــل علــى صحــة 
األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة، فمــن املهــم أن 
توجــه املبــادرات العامليــة للحــد مــن وفيــات واعتالل 
األمهــات وحتســني صحتهــن اهتماًمــا متزايــًدا 
بالعنــف ضــد النســاء، ال ســيما خــالل فتــرة احلمل. 
كمــا يجــب إجــراء املزيــد مــن البحــوث، باســتخدام 
حجــم  لتقييــم  للمقارنــة،  قابلــة  منهجيــات 
ــة  ــالت احملتمل ــار التدخ ــكلة، واختب ــة املش وطبيع
التــي ميكــن تنفيذهــا فــي البيئــات ضعيفــة املــوارد.

شكر وتقدير
ــة  ــة األمريكي ــا للوكال ــن تقديرن ــرب ع ــود أن نع ن
املســوح  بيانــات  حتليــل  لدعمهــا  للتنميــة 
تعاقــد  خــالل  مــن  والصحيــة  الدميوجرافيــة 
والصحيــة«  الدميوجرافيــة  املســوح  »قياســات 
مــن:  كل  إلــى  وكــذا  GPO-C-00-08-00008-00؛ 
داتــال فــي. راجــو  وترينــا فورســتر، لصبرهمــا 

البيانــات. ودقتهمــا فــي حتليــل 
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ــون  ــي مك ــقٌ بنجالدش َّب فري ــدر ــام 200٩، ت ــي ع ف
مــن: أربعــة فتيــان، وأربــع فتيــات )الفئــة العمريــة 
ــة  ــاركة البحثي ــى املش ــنة( عل ــى 23 س ــن 1٧ إل م

جلمــع البيانــات مــن املراهقــني حــول جتاربهــم، 
واحتياجاتهــم، وهمومهــم املرتبطــة بشــؤونهم 
اجلنســية، ومــدى توافــق )أو عــدم توافــق( هــذه 

مالمح
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ربط التحرش اجلنسي باملراهقات بسياقات الواقع في بنجالديش
بقلم: بابرين نهار ،)أ( ميرندا فان ريووفايك،)ب( رِييا رايس)ج(

مساعدة باحث ما بعد الدكتوراه، قسم األنثروبولوجيا، جامعة دارَم، دارَم، اململكة املتحدة؛ ومساعدة باحث، معهد الصحة  أ( 
papreen.nahar@durham.ac.uk :واجملتمع، جامعة نيوكاِسل، نويكاِسل أبون تامي، اململكة املتحدة. للمراسلة

باحث أول، منظمة “روتخرز” والصندوق العاملي للسكان Rutgers WPF، هولندا ب( 
أستاذ بقسم الصحة العامة والرعاية األولية، املركز الطبي بجامعة اليدن؛ وأستاذ مساعد مبعهد أمستردام لبحوث العلوم  ج( 

االجتماعية، بجامعة أمستردام، أمستردام، هولندا

ترجمة: أمل الترزي

موجز املقال: إن العنف ضد املرأة آلية من اآلليات االجتماعية التي تؤكد على وضع املرأة املتدني في العديد من 
متباينة،  آثار سيكولوجية سلبية  إلى  بهن  اجلنسي  والتحرش  الفتيات  اجلنسي ضد  العنف  ويؤدي  اجملتمعات، 
شكل  ربط  إلى  املقال  هذا  ويهدف  الذات.  بتقدير  الشعور  وفقدان  األمان  بعدم  املستمر  شعورهن  بينها،  من 
ى “معاكسة حواء”، التي تتعرض له املراهقات  معني من أشكال التحرش اجلنسي بسياقات الواقع؛ وهو ما يسمَّ
اجلنسي  السلوك  حول  الشباب  بعض  أجراها  دراسة  من  ذلك  اتضح  حيث  سنة(،   18-12( البنجالدشيات 
البؤرية،  اجملموعات  مناقشات  يشمل  مبا  تشاركًيا،  ومنهًجا  نوعية،  أساليب  الدراسة  واستخدمت  للمراهقني. 
املتزوجني،  غير  املراهقني  نشاط  يبحث  املستخلصة.  واملالحظات  رئيسة،  مجتمعية  شخصيات  مع  ومقابالت 
رغم ثقافة احملرمات عن معلومات حول اجلنس، واملتعة املثيرة جنسًيا، والعالقات الغرامية. فمن السهل احلصول 
لة على الهواتف احملمولة، واجملالت اإلباحية؛ غير أن ذلك رسخ  على معلومات من شرائط الفيديو، واملقاطع احملمَّ
عدم املساواة بني اجلنسني. واتضح أن “معاكسة حواء” كانت إحدى الطرق التي يلجأ إليها الفتيان للتنفيس عن 
مشاعرهم اجلنسية؛ فاستمتعوا بها واستطاعوا استعراض ذكورتهم. ولكن الفتيات نفرن من هذه املمارسات، 
الفتيان. لذلك، فإن “معاكسة حواء” هي نتيجة لألعراف االجتماعية  اللوم باستثارة  يُلقى عليهن  أن  وخشني 
االقتصادية املرتبطة باألمور اجلنسية، وكذا نتيجة غياب سبل الوصول للمعلومات واخلدمات اجلنسية والصحة 
اإلجنابية في بنجالديش. لذا، تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التعليم اجلنسي الشامل الذي ال يكتفي 
بالنوع االجتماعي، ومساعدة الشباب  املتعلقة  التركيز على الشق الصحي، بل يشمل معاجلة األعراف  مبجرد 

على كسب مهارات التفاعل االجتماعية اجلنسية. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
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األمــور الواقعيــة مــع قدرتهــم علــى احلصــول علــى 
معلومــات متعلقــة بالشــؤون اجلنســية، واخلدمــات 

ــة. ــة اإلجنابي ــية والصح اجلنس

كشــفت مناقشــات اجملموعــات البؤريــة واملقابــالت 
عــن أن جتربــة التحــرش اجلنســي فــي األماكــن 
العامــة كانــت مــن بــني الهمــوم الرئيســة األكثــر 
ذكــرًا علــى لســان املراهقــات، والشــائع تســميتها 
وتوصيفهــا ثقافًيــا باســم “معاكســة حــواء”؛ وهــو 
ــر  ــذا التعبي ــتعمل ه ــزي. واس ــر هندي-إجنلي تعبي
قطــاع عريــض مــن النــاس فــي جنــوب آســيا 
ــال  ــان والرج ــه الفتي ــذي ميارس ــر ال ــف التنمُّ لوص
ــان  ــرض الفتي ــث يعت ــاء؛ حي ــات والنس ــد الفتي ض
ــات فــي وســائل النقــل العــام، وفــي  ســبيل الفتي
فيشــتموهن  عملهــن؛  مــكان  وفــي  الشــارع، 
باأللفــاظ النابيــة، ويضحكــون عليهــن، ويجبروهــن 
لفظًيــا،  ويؤذوهــن  إليهــم،  التحــدث  علــى 
ويهددوهــن باالختطــاف، بــل وحتــى يلمســوهن 

ــق. 1 ــر الئ ــو غي ــى نح عل

متثــل  آســيا،  جلنــوب  الشــعبية  الثقافــة  فــي 
ــل  ــني الرج ــل ب ــيلة تواص ــواء” وس ــة ح “معاكس
واملــرأة؛ ففــي األفــالم الهنديــة، مثــال، يبــدأ الشــرير 
أو البطــل العالقــة الغراميــة باملغازلــة،2 وفــي 
أحيــان كثيــرة، يعاَمــل التحــرش اجلنســي املعتــدل 
علــى أنــه ظريــف ورومانســي.3 ويتســبب هــذا 
األمــر فــي إشــكالية، الســيما أن األفــالم الهنديــة - 
وهــي أكثــر وســائل الترفيــه شــعبيًة بــني الشــباب 
ــب دورًا  ــا - تلع ــة كله ــارة الهندي ــبه الق ــي ش ف
ــني  ــيما ب ــي، الس ــم االجتماع ــكيل التعل ــي تش ف

ــات. ــع الفتي ــم م ــان وتفاعله الفتي

مــن ثــم، فــإن تعبيــر “معاكســة حــواء” ال يعكــس 
ــة  ــلوكيات املتصل ــة الس ــرة جملموع ــة اخلطي الدالل
بــه. وتصــف “باكســي” Baxi 2 هــذا التعبيــر علــى 
أنــه آليــة جتعــل العنــف ضــد املــرأة ســلوكًا عاديـًـا، 
ــتحق  ــة وتس ــوٌع للمعاكس ــرأةَ موض ــي أن امل يوح

ــي  ــة ه ــرأة الهندي ــة امل ــت حرك ــة. وكان املعاكس
أولــى املنظمــات التــي عارضــت هــذا التصــور 
ــة  ــر “معاكس ــي يعتب ــف قطع ــي، بتصني الثقاف

ــًيا. ــا جنس ــواء” حترًش ح

ــا  ًَّق ــواء” موث ــة ح ــر “معاكس ــا تعبي ــر تاريخًي ظه
ــرة  ــة فت ــي بداي ــات ف ــاء الهندي ــان النس ــى لس عل
مــا بعــد االســتعمار، عندمــا بــدأن االنضمــام 
للعمــل فــي اجملــال العــام، واالختــالط االجتماعــي.2 
وبعــد عــام 1٩80 فــي بنجالديــش، كانــت هــذه 
الديناميكيــات  الغالــب بنفــس  املمارســة فــي 
احلاصلــة فــي الهنــد، مــع حريــة تعليــم الفتيــات، 
ومشــاركة املــرأة فــي العمــل فــي صناعــة املالبــس 
ــر  ــات غي ــدة للمنظم ــة اجلدي ــوى العامل ــي الق وف
احلكوميــة؛ مثــل أنشــطة الصحــة والتعليــم 
ــر  ــة.٤ ورغــم أن التقاري وغيرهــا مــن أنشــطة تنموي
ــرات  ــط باملؤش ــات مرتب ــم الفتي ــأن تعلي ــد ب تفي
اإليجابيــة فــي نتائــج الصحــة، ومتكــني املــرأة 
الشــامل وقدرتهــا علــى التنقــل، فــإن بعــض أنــواع 
ــدم  ــل ع ــتمر - مث ــد اس ــني ق ــني اجلنس ــز ب التميي
املســاواة فــي األجــر، واإلكــراه علــى الــزواج املبكــر، 

ــوع. ٥،٦ ــى الن ــم عل ــف القائ والعن

ــى  ــات عل ــاء والفتي ــدرة النس ــوم ق ــت الي أصبح
ــر أن خروجهــن وحدهــن  ــر شــيوًعا؛ غي التنقــل أكث
داخــل أحيائهــن الســكنية يصاحبــه شــعور بعــدم 
األمــان، حيــث كانــت نســبة مــن يخرجــن وحدهــن 
ــن  ــنًا، وع ــر س ــاء األكب ــني النس ــن ٤٩% ب ــد ع ال تزي
ــر “معاكســة  ــني الشــابات. ٥ وبالفعــل، تُعتب 38% ب
حــواء” التــي متــارَس ضــد الفتيــات فــي بنجالديــش، 
الالتــي يســرن إلــى املدرســة أو يســتخدمن وســائل 
ــن  ــة لتركه ــباب الرئيس ــن األس ــام، م ــل الع النق

ــر. ٧ ــن املبك ــك لزواجه ــة وكذل املدرس

للحركــة  كان  التســعينيات،  منتصــف  فــي 
ــد فــي  ــون جدي النســائية الفضــل فــي إنشــاء قان
ــك  ــي ذل ــا ف ــي، مب ــرش اجلنس ــق بالتح ــد يتعل الهن
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ــا  ــت أيًض ــذ 2010، أصبح ــواء”.8,٩ ومن ــة ح “معاكس
“معاكســة حــواء” جرميــة تُعاِقــب عليهــا ســلطات 
الدولــة فــي بنجالديــش. وكانــت احلــوادث فــي زيــادة 
مطــردة لدرجــة أن احلكومــة قــررت تعيــني محاكــم 
املتهمــني  األشــخاص  علــى  للحكــم  متنقلــة 
ــرض  ــد يُف ــاء. فق ــد النس ــي ض ــرش اجلنس بالتح
ــد  ــي ض ــرش اجلنس ــدان بالتح ــخص ُم ــى أي ش عل
ــاكا  ــا ٧000 ت ــة قدره ــن، غرام ــاء، أو مبطاردته النس
ــد  ــدة ق ــجن مل ــا( والس ــادل ٧0 دوالرًا أمريكًي ــا يع )م
تصــل إلــى ســنة. ويغطــي اإلعــالم تغطيــة دوريــة 
ــم،  ــم عليه ــال واحلك ــى الرج ــض عل ــاالت القب ح
خاصــًة حــاالت العنــف املشــدد. وتخصــص بعــض 
ــيقى،  ــالت املوس ــل حف ــة، مث ــركات االجتماعي احل
ــرأة،  ــد امل ــف ض ــى العن ــراض عل ــاطها لالعت نش

ــواء”. ــة ح ــيما “معاكس والس

فــي هــذا املقــال، نلتــزم بتعريــف “معاكســة حــواء” 
الــذي ال يحمــل فــي طياته أي شــيء يُوحــي بالقبول؛ 
ومــن ثــم، فهــو ســلوك جنســي يخلــو مــن االحترام 
ــا.  ــون جارًح ــد يك ــا ق ــو م ــر، وه ــخص اآلخ للش
فعلــى نقيــض االغتصــاب، تنتمــي “معاكســة 
حــواء” ملنطقــة رماديــة مــن العنــف اجلنســي الــذي 
ــة  ــية صريح ــرات جنس ــلوكيات أو تعبي ــمل س يش
بغيــر تــراٍض، تنتهــك االســتقاللية اجلنســية، وهــو 
ــة  ــة الثقافي ــراف االجتماعي ــره األع ــد تعتب ــا ق م

ــه ســلوك “طبيعــي”. 10 الســائدة أن

بانتشــار  اإلعــالم  فــي  احملليــة  األخبــار  تفيــد 
ــل  ــا يتص ــش، وم ــي بنجالدي ــواء” ف ــة ح “معاكس
ــي  ــرش اجلنس ــن التح ــرى م ــكال أخ ــن أش ــا م به
والعنــف وتوابعهمــا؛ مثــل: االختطــاف، واســتعمال 
األحمــاض احلارقــة، والقتــل، واالنتحــار. ٥, 11-1٦ ففــي 
عــام 2010، انتحــرت 28 فتاة/امــرأة فــي بنجالديــش، 
وحاولــت ســبع أخريــات االنتحــار، للفــرار مــن 
التحــرش اجلنســي املتكــرر. ٤ ويقــدَّر عــدد الفتيــات 
البنجالدشــيات مــن الفئــة العمريــة 10-18 ســنة، 
ــبة ٩0%.1٤،1٧ ــواء”، بنس ــة ح ــا “معاكس ــن ضحاي م

يركــز هــذا املقــال علــى جتربــة املراهقــات فــي 
“معاكســة  مــع  ســنة(   18-12( بنجالديــش 
ــول  ــني ح ــن، وآراء املراهق ــي له ــاذا تعن ــواء” وم ح
ــك.  ــم بذل ــباب قيامه ــات وأس ــة” الفتي “معاكس
وســنثبت أن “معاكســة حــواء” مســتمدة مــن 
أعــراف اجتماعيــة ثقافيــة ضــارة، ترتبــط باجلنــس 
والنــوع االجتماعــي. وســننظر فــي داللــة البيانــات 
املراهقــني  للترويــج لصحــة  املتعمقــة  والــرؤى 
ــش،  ــي بنجالدي ــم ف ــة وحقوقه ــية واإلجنابي اجلنس
فيمــا يتعلــق بالتعليــم اجلنســي، وتوفيــر اخلدمــات، 

والتغيــر االجتماعــي.

املنهجية
اختيــر باحثــون مشــاركون مــن مجموعــة مــن 
املعلمــني األقــران، الناشــطون فــي العمــل التطوعي 
فــي برنامــج الشــباب جلمعيــة بنجالديــش لتنظيــم 
مشــروع  فــي  البحثيــة  للمشــاركة  األســرة، 
يتوافقــون؟”.18  “هــل  واســمه  تشــاركي  بحثــي 
وجمــع الباحثــون بيانــات عــن جتــارب املراهقــني 
بحياتهــم  املتعلقــة  وهمومهــم  واحتياجاتهــم 
ــى  ــول عل ــى احلص ــم عل ــدى قدرته ــية وم اجلنس
معلومــات عــن الشــؤون اجلنســية، واخلدمــات التــي 
ــش  ــة بنجالدي ــت جمعي ــم. وقام ــي احتياجاته تلب
لتنظيــم األســرة فــي “جيســور” Jessore فــي 
الشــمال الغربــي مــن بنجالديــش، بــإدارة البحث من 
ــى الباحثــون الشــباب  خــالل برنامــج للشــباب. وأت
مــن أربعــة مراكــز مختلفــة حيــث تعمــل اجلمعيــة 
فيهــا )ومــن بينهــا “جيســور”(، ومت اختيارهــم علــى 
ــاًء  ــران، وبن ــني أق ــم معلم ــم بوصفه ــاس أدائه أس
علــى خطاباتهــم لدوافــع التقــدم. وكانــوا جميًعــا 
خريجــي جامعــات وغيــر متزوجــني، حيــث حصلــوا 
ــي،  ــث النوع ــارات البح ــف مله ــب مكث ــى تدري عل
مدتــه أســبوعني، وشــاركوا فــي وضــع خطــة 

ــالت. ــئلة للمقاب ــة وأس بحثي

فــي إطــار دعــم جمعيــة بنجالديــش لتنظيــم 
األســرة، والكاتبــة األولــى لهــذا املقــال، جمــع 
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ــات  ــي مناقش ــة ف ــات نوعي ــي بيان ــق البحث الفري
28 مجموعــة بؤريــة مكونــة مــن 23٧ فتــى وفتــاة 
ــع  ــة م ــة متعمق ــي ٤8 مقابل ــني؛ وف ــر متزوج غي
٦ مــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة، و11 بالًغــا، 
ــك فــي حلقتــي نقــاش  ــاة، و1٦ فتــى؛ وكذل و1٥ فت
القيــادات  تضمنــوا  املصلحــة  أصحــاب  مــع 
ــني  ــدارس، والعامل ــي امل ــاء، ومدرس ــة، واآلب اجملتمعي
ــة  ــني فــي جمعي ــة، والعامل ــادات الصحي ــي العي ف
جلســات  وفــي  األســرة؛  لتنظيــم  بنجالديــش 
خدمــات  مركــز  فــي  املالحظــات  الســتخالص 
ــث كان  ــق حي ــى الطري ــني عل ــي موقع ــبابي، وف ش
مروجــو العقاقيــر الطبيــة يبيعــون فيهــا العقاقيــر 
وفــي  اجلنســية،  املشــكالت  حلــل  التقليديــة 
ــث  ــت حي ــي إنترن ــي قهوت ــني، وف ــني عامت حديقت
أشــار املراهقــون إلــى أنهــا أماكــن للمواعــدة. 
ــات  ــد باملعلوم ــني للتزوي ــاذج للمراهق ــرت من واختي
)12-18 ســنة( مــن خلفيــات اجتماعيــة اقتصاديــة 
ــوا:  ــد تضمن ــة “جيســور”، وق مختلفــة داخــل بلدي
فتيــان وفتيــات مــن احلضــر، مــن مــدارس ومعاهــد 
حكوميــة وإســالمية، ومــن ســاكني العشــوائيات، 
ــس،  ــارة اجلن ــي جت ــون ف ــني يعمل ــى، ومراهق واليتام
وزائريــن ملراكــز اخلدمــات الشــبابية، ومراهقــني 
ــور”.  ــدة “جيس ــة ببل ــة احمليط ــق الريفي ــن املناط م
وُعقــدت مناقشــات اجملموعــات البؤريــة مــع الفتيان 
ــن  ــني م ــمني جملموعت ــني ومقس ــات، منفصل والفتي

الفئــة العمريــة 12-1٥ ســنة، و1٦-18 ســنة.

األكــواد  باســتعمال  البيانــات  حتليــل  وأُجــري 
املفتوحــة واحملوريــة. إضافــًة إلــى ذلــك، أُجــري 
ــون  ــا املراهق ــي طرحه ــئلة الت ــوى األس ــل حملت حتلي
ــباب،  ــز الش ــي مرك ــدم ف ــئلة املق ــع األس ــي مرب ف
اجلنســية  الشــؤون  عــن  املعلومــات  وملصــادر 
ــك  ــي ذل ــا ف ــباب، مب ــاركون الش ــا املش ــي ذكره الت
املوســيقى احملليــة، واجملــالت، وشــرائط الفيديــو 
واألفــالم،  املدمجــة،  والشــرائط  الفكاهيــة، 
احملمولــة.  الهواتــف  علــى  لــة  احملمَّ واملعلومــات 

ــة  ــاب املصلح ــن أصح ــق م ــات لفري ــت البيان وقُدِّم
باجملتمــع احمللــي وأفــراد العاملــني فــي جمعيــة 
بنجالديــش لتنظيــم األســرة، وتناقــش املشــاركون 
حــول هــذه البيانــات، وذلــك لالطــالع علــى وجهــات 
النظــر اخملتلفــة، وحتديــد النتائــج األوليــة، وصياغــة 
التوصيــات بأشــكال التدخــل. ويــرد ذكــر مزيــد مــن 
التفاصيــل عــن العمليــة والنتائــج فــي ورقــة أخــرى 
الدراســة.1٩ وجمعــت الكاتبــة  متصلــة بهــذه 
األولــى البيانــات النهائيــة ورفعــت التقاريــر عنهــا، 
مبســاعدة فريــق الشــباب البحثــي ومــا قدمــه مــن 

ــة. ــالت متعمق مدخ

ــب  ــث، اكتس ــب والبح ــة التدري ــاء عملي ــي أثن ف
ــوا  ــارات، وتعلم ــرات وامله ــباب اخلب ــون الش الباحث
ــم  ــدى تأثيره ــل وم ــتقصاء والتأم ــن االس ــر ع أكث
علــى املعلومــات التــي يحصلــون عليهــا مــن 
نتيجــة  للمعلومــات،  املقدمــني  املشــاركني 
ــة  ــا، وطريق ــي يطرحونه ــئلة الت ــم لألس اختياره
للمعلومــات،  تفســيرهم  وطريقــة  ســؤالهم، 
ــا  ــم م ــج واختياره ــتخالصهم النتائ ــة اس وكيفي
ــن  ــم تدوي ــب منه ــاز، ُطل ــل االنحي ــب. ولتقلي يُكت
ــالت، وباســتخالص  مالحظاتهــم فــور انتهــاء املقاب
املعلومــات، ومــن خــالل جلســات التأمــل بعــد كل 
ــان  ــوم مــن جمــع املعلومــات. كمــا ســاعدت هات ي
اجللســتان علــى مناقشــة كيــف يجــب فهــم 
البيانــات وتفســيرها، واحلصــول علــى توافــق لــآلراء 

حــول االســتنتاجات األوليــة.

ــد  ــب؛ فق ــية صع ــؤون اجلنس ــن الش ــث ع واحلدي
كان املشــاركون مــن منــاذج املراهقــني يخجلــون 
مــن اإلفصــاح عــن مشــاعرهم وجتاربهــم احلميمــة 
وأشــار  البؤريــة،  اجملموعــات  مناقشــات  فــي 
ــم، ال  ــم أو أقاربه ــارب أصدقائه ــى جت ــم إل معظمه
ــث،  ــق البح ــم يعي ــذا ل ــخصية. وه ــم الش جتاربه
إذ كان اهتمامنــا منصًبــا علــى األمنــاط العامــة 
للواقــع اجلنســي بــني املراهقــني. ومــع ذلــك، غالًبــا 
ــات  ــن مناقش ــتمدة م ــات املس ــا كانــت البيان م
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ــت  ــم ِقيس ــن ث ــة، وم ــة معياري ــات البؤري اجملموع
بحســاب مثلَّثــي، بقــدر اإلمــكان، وإضافــة البيانــات 
املســتمدة مــن املصــادر األخــرى. وفــي مرحلــة 
الحقــة مــن مراحــل املشــروع، أعددنــا أيًضــا ثمانــي 
ــى  ــات كل عل ــان والفتي ــة، للفتي ــاالت افتراضي ح
حــدة، وبنــاًء علــى النتائــج التــي اســُتخلصت حتــى 
ــبابي  ــز الش ــى زوار املرك ــت إل ــة، وقُدِّم ــذه املرحل ه
ــل1٩(. ــن التفاصي ــد م ــم )ملزي ــى آرائه ــول عل للحص

ــية  ــا اجلنس ــتقصاء القضاي ــن اس ــن م ــم نتمك ل
ــة، أو  ــق الريفي ــي املناط ــني ف ــباب األمي ــني الش ب
أمنــاط اجلنــس التجــاري فــي الريــف، أو وجهــات 
نظــر اآلبــاء والقــادة الدينيــني فــي الريــف. كمــا لــم 
ــى  ــات اليتام ــرات الفتي ــتقصاء كاٍف خلب ــذ اس ينفَّ
ــكان  ــو مت ل ــذي ل ــوائيات، ال ــي العش ــات ف والقاطن
يوفــر نظــرة متعمقــة أشــمل فــي االختالفــات بــني 

ــبابية. ــات الش ــذه الفئ ه

النتائج
تكشــف الدراســة عــن الوضــع االجتماعــي املتبايــن 
ــدم  ــال ع ــي ح ــنّي أن ف ــات. وتَُب ــان والفتي ــني الفتي ب
انصيــاع الفتيــات للمعاييــر الصارمــة املتصلــة 
بســلوكهن اجلنســي، فإنهــن يخاطــرن بالتوصيــم 
ــا  ــان(، كم ــن الفتي ــر م ــي )أكث ــي القاس االجتماع
ــريك  ــى ش ــن عل ــة عثوره ــن فرص ــك م ــل ذل يقل
ــل أســرهن مبالــغ  حيــاة مناســب، وخطــر حتمُّ
أكبــر مــن املهــور؛ ممــا يحــدو بالكثيــر مــن الفتيــات 
حلمايــة عذريتهــن. فالتنظيــم االجتماعي للنشــاط 
اجلنســي قبــل الــزواج مفــروض علــى الفتيــات فــي 
املقــام األول، مبــا يحــد مــن قدرتهــن علــى التنقــل 
ويقّيدهــن مــن التفاعــل االجتماعــي مــع الفتيــان. 
كمــا أن مناقشــة البالغــني واألطفــال للشــؤون 
ــني  ــؤدي الفصــل ب اجلنســية هــي مــن احملرمــات. وي
ــية،  ــؤون اجلنس ــة بالش ــات احمليط ــني، واحملرم اجلنس
إلــى صعوبــة مهمــة تقــدمي التعليــم اخلــاص 
بالشــؤون اجلنســية واخلدمــات لغيــر املتزوجــني فــي 

ــش. بنجالدي

البحث عن املتعة اجلنسية واملواد املتعلقة باجلنس:
علــى الرغــم ممــا يحيــط املراهقــني غيــر املتزوجــني 
يبحثــون  فإنهــم  وأعــراف،  محرمــات  مــن 
ــات  ــية والعالق ــة اجلنس ــرق املتع ــن ط ــاط ع بنش
بــل  الفتيــان،  معظــم  ويتحــدث  الرومانســية. 
والفتيــات كذلــك، عــن العالقــات الرومانســية 
واجلنســية مــع أصدقائهــم وصديقاتهــن، واألقــارب 
األكبــر ســنًا و/أو األفــراد مــن صــالت النســب. ومــن 
ــت  ــي البي ــر )ف ــى كمبيوت ــول عل ــتطيع احلص يس
ــات  ــن معلوم ــث ع ــت( يبح ــي اإلنترن ــي مقاه أو ف
ومــواد إباحيــة علــى اإلنترنــت وعبــر وســائل اإلعــالم 
ــان  ــن الفتي ــض م ــاع عري ــتعمل قط ــرى. ويس األخ
إباحيــة  احملمولــة ملشــاهدة مقاطــع  الهواتــف 
مدتهــا ســبع دقائــق، وال يكلــف شــراؤها مــن 
محــالت الهواتــف احملمولــة أكثــر مــن 3 تــاكا )0.0٤ 
لــون كذلــك املقاطــع اإلباحيــة  دوالر أمريكــي(. ويحمِّ
ــوث،  ــر البلوت ــاء عب ــة لألصدق ــف احملمول مــن الهوات
للدخــول مجانـًـا علــى املوســيقى اإلباحيــة احملليــة، 
ــو الفكاهيــة، واملشــاهد اإلباحيــة  ومقاطــع الفيدي
مــن األفــالم التــي ال تخضــع لألجهــزة الرقابــة. كما 
ــالت  ــداول اجمل ــص ت ــى األخ ــان عل ــني الفتي ــيع ب يش
الرخيصــة التــي بهــا صــور ونصــوص إباحيــة.  
ولــم يذكــر ســوى عــدد قليــل مــن الفتيــات أنهــن 
اشــتركن بالليــل فــي أحاديــث إباحيــة مــع الفتيــان 
علــى هواتفهــن احملمولــة. وذكــر الفتيــان أن ممارســة 
العــادة الســرية هــي وســيلة للوصــول للــذة 
ــر أي مــن الفتيــات بذلــك، وكان  اجلنســية. ولــم تُِق
الســبب الرئيــس خوفهــن مــن فقــد عذريتهــن إذا 

ــرية. ــادة الس ــن الع مارس

ــون  ــواء، يحب ــى الس ــات، عل ــان والفتي وكان الفتي
مشــاهدة األفــالم الرومانســية )باللغتــني البنغالية 
عالقــات  فــي  بعضهــم  ودخــل  والهنديــة(، 
ــروا  ــث ذك ــية، حي ــة جنس ــدون عالق ــية ب رومانس
أنــه لــم يكــن ســهالً ترتيــب اللقــاءات فــي األماكــن 
العامــة، خشــية أن ميســك بهــم أفــراد مــن األســرة، 
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أو اجليــران، أو األقــارب. وكانــت احلدائــق العامــة هــي 
ــات  ــان والفتي ــد الفتي ــث يواع ــد حي ــكان الوحي امل
ــوي،  ــم الثان ــة التعلي ــي مرحل ــا ف ــم بعًض بعضه
ــد أو  ــة أو املعه ــص املدرس ــاء حص ــي أثن ــادةً ف وع
ــات  ــموًحا للفتي ــن مس ــم يك ــا، إذ ل ــد انتهائه بع
ــاركون  ــر املش ــا ذك ــل. كم ــالم اللي ــي ظ ــروج ف اخل
مثــل  للقائهــم،  أماكــن  احلضــر  مناطــق  مــن 
عربــات الريكشــا )التــي يجرهــا شــخص(، ومقاهــي 
اإلنترنــت، وصــاالت الســينما، وبيــوت األصدقــاء 
ــني  ــي ح ــا(. ف ــد انتهائه ــول )بع ــارب، والفص أو األق
ذكــر الفتيــان والفتيــات مــن مناطــق الريــف أماكــن 
تواعدهــم، مثــل األحــراش، وحقــول اخليش/القصــب/
ــض  ــوى بع ــرف س ــم يعت ــو. ول ــق البامب األرز، وحدائ
الفتيــان بنشــاطهم اجلنســي؛ وبعضهــم أقــر 
ــي  ــاركة ف ــوى، أو املش ــات اله ــى بائع ــاب إل الذه
ــي  ــع مقدم ــالت م ــدت املقاب ــاب. وأك ــة اغتص واقع
ــر املتزوجــني، مبــن فيهــم  اخلدمــات أن املراهقــني غي
ــى  ــول عل ــم للحص ــرددوا عليه ــوا يت ــات، كان الفتي
خدمــات، مثــل عمليــات اإلجهــاض، واحلصــول علــى 
وســائل منــع احلمــل )للحــاالت الطارئــة(، هــذا رغــم 
مــا يواجهــون مــن حواجــز. ومــن ثــم، فــإن األعــراف 
ــى  ــل إل ــة، ب ــى العف ــا إل ــؤدي دائًم ــة ال ت الصارم

ــرية. الس

سبل احلصول على مطبوعات حول اجلنس:
ــن  ــي م ــم اجلنس ــبعون فضوله ــباب يُش كان الش
خــالل مصــادر عديــدة مــن املعلومــات. ومــن املصادر 
باســم  واملعروفــة  اإلباحيــة،  الكتــب  الرائجــة 
اإلباحيــة  والقصــص   ،choti boi بــوي”  “تشــوتي 
املصــورة حيــث تشــترك الشــخصيات فــي أفعــال 
جنســية بــني حــني وآخــر، ويعطــي الكاتــب تصويــرًا 
ــية  ــات اجلنس ــك العالق ــي ذل ــا ف ــم، مب ــا له بيانًي
خــارج الــزواج، وعالقــات احملــارم. وممــا يثيــر الفضــول 
أن فــي مجتمــع يعتبــر اجلنــس خــارج الــزواج جرميــة، 
ــات أي  ــع البيان ــة جم ــالل عملي ــد خ ــم جن ــا ل فإنن
ــدالً  ــألزواج؛ وب ــية ل ــات اجلنس ــف العالق ــب تص كت

ــني زوجــة  ــت العالقــات امللحوظــة ب مــن ذلــك، كان
األب واالبــن، وبــني اإلخــوة أو األخــوات، وبــني العــم أو 
اخلال/العمــة أو اخلالــة، وابنــة األخ أو األخت/ابــن األخ 
أو األخــت. وتضمنــت هــذه الكتــب معلومــات غيــر 
ــري،  ــو الذك ــم العض ــن حج ــة ع ــة وخاطئ واقعي
ــي  ــية الت ــال اجلنس ــض األعم ــاع، وبع ــرة اجلم وفت
ــي  ــر، ف ــب اآلخ ــى اجلان ــاء. وعل ــا النس ــوم به تق
الكتــب الدينيــة التــي تتضمــن تعليمــات عــن 
ــدى  ــوم ل ــي العم ــر ف ــي تتوف ــاة، والت ــلوب احلي أس
األســر املســلمة املتعلمــة مــن الطبقــة املتوســطة 
ــا  ــل به ــا يتص ــالة وم ــن الص ــل ع ــرد فص ــا، ي الدني
مــن النشــاط اجلنســي، وموجهــة بشــكل رســمي 
إلــى املتزوجــني فقــط. وفــي قائمــة احملتويــات لهــذه 
ــس  ــق باجلن ــل املتعل ــى الفص ــم عل ــب، يعلَّ الكت
“للكبــار فقــط”. ونتيجــة لذلــك، كان الشــباب 
ــني  ــن ـ مهتم ــل بالدي ــام أق ــم اهتم ــن لديه ـ الذي

ــاء. ــي اخلف ــل ف ــذا الفص ــراءة ه بق

وكان هنــاك أيًضــا مجــالت بنغاليــة رخيصــة بهــا 
ــالت  ــن مج ــب م ــي األغل ــوذة ف ــة، مأخ ــور إباحي ص
إباحيــة أجنبيــة، ونصــوص لهــا رواج كبيــر. وكانــت 
ــن  ــني، الذي ــة اجلائل ــدى الباع ــب ل ــي األغل ــر ف تتوف
يقفــون أمــام صــاالت الســينما، أو محــالت األدوات 
املكتبيــة احملليــة، أو األســواق. ولــم تكــن هــذه 
املــواد معروضــة بشــكل واضــح، بــل كانــت مخبــأة 
ــون فقــط  ــر للزب حتــت كتــب ومجــالت أخــرى، وتوفَّ
ــة  ــواد اإلباحي ــى امل ــة إل ــا. وباإلضاف ــأل عنه إذا س
ــو  ــرائط فيدي ــاك ش ــة، فهن ــف احملمول ــى الهوات عل
محليــة ألفــالم إباحيــة كوميديــة وموســيقية فــي 
املناطــق الريفيــة، وشــبه احلضريــة، واحلضريــة. 
ــني  ــر املعروف ــواة غي ــن اله ــون م ــا ممثل ــوم به ويق
فــي صناعــة األفــالم أو املوســيقي، رغــم أن الصــور 
ــا  ــون أحيانً ــرائط تك ــذه الش ــى ه ــتخدمة عل املس
ملغنيــني أو ممثلــني مشــهورين. وفــي أغلــب األحيــان 
يســتطيع الفتيــان احلصــول علــى هــذه املــواد. 
وعــادة مــا يشــترون هــذه املــواد الرخيصــة واملتوفــرة 
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بالتنــاوب مــع أقرانهــم وتبادلهــا. ويحفظونهــا فــي 
أماكــن مخبــأة فــي البيــت، مثــل: حتــت املراتــب، أو 
فــي طيــات الكتــب. وتســتطيع معظــم الفتيــات 
احلصــول علــى الكتــب الدينيــة. وقــد أقــرت بعــض 
الفتيــات أنهــن حصلــن علــى املــواد األخــرى، ولكــن 
ــن  ــن يحصل ــط، وك ــترينها ق ــم يش ــن ل ــرن أنه ذك

ــاء. ــن األصدق ــط م ــا فق عليه

ــالت:  ــم مقاب ــا معه ــن أجرين ــون الذي ــال البالغ وق
إنــه رغــم توفــر بعــض الكتــب اإلباحيــة والدينيــة 
بدرجــة مــا، فإنهــا كانــت أيًضــا متوفــرة فــي 
املاضــي، حيــث لــم يكــن بوســع أحــد ســوى الكبــار 
احلصــول عليهــا. ولــم يكونــوا علــى علــم بحجــم 
هــذه املــواد ومــدى تنوعهــا، وقــدرة املراهقــني علــى 
احلصــول عليهــا. كمــا أقــر املراهقــون والكبــار علــى 
الســواء أن املــواد اإلباحيــة علــى الهواتــف احملمولــة 

ــاء. واإلنترنــت لــم يكــن يعرفهــا معظــم اآلب

ــؤون  ــار للش ــة الكب ــار مناقش ــة اعتب ــذا نتيج وه
اجلنســية مــع الشــباب غيــر املتزوجــني مــن احملرمات. 
وبائعــي  اجلائلــني،  الباعــة  إلــى  الشــباب  وجلــأ 
ــف  ــة، وال تكل ــورة مجاني ــون مش ــاب )يقدم األعش
ــى  ــول عل ــدة( للحص ــغ زهي ــوى مبال ــر س العقاقي
ــاعدة.  ــات، ومس ــئلتهم، ومعلوم ــى أس ــات عل إجاب
وعــادةً مــا تكــون املعلومــات التــي يحصلــون 
ــا  ــة، وغالًب ــر مكتمل ــادر غي ــذه املص ــن ه ــا م عليه
غيــر صحيحــة، وتــؤدي إلــى تصــورات خاطئــة وتثيــر 
ــى  ــل إال عل ــوف، وال تعم ــان واخل ــدم األم ــاعر ع مش
ــة  ــة املتعلق ــكار الثقافي ــى األف ــد عل ــادة التأكي إع
بــأدوار اجلنســني وقــوة الذكــر اجلنســية.  ومــن ثــم، 
ــية، أو  ــة اجلنس ــات بالرغب ــان والفتي ــعر الفتي يش
ــض  ــم البع ــع بعضه ــطة م ــي أنش ــون ف ينخرط
الكتشــاف هويتهــم اجلنســية؛ وإذا بحثــوا عــن 
املعلومــات، واإلثــارة اجلنســية، واملتعــة، واحلميميــة، 
ــب. ــوف والذن ــعرون باخل ــم يش ــية، فإنه والرومانس

مشاعر املراهقني إزاء التواعد والنشاط اجلنسي:

ــة  ــية واملتع ــات أن الرومانس ــان والفتي ــر الفتي ذك
مهمــة لهــم، ولشــعورهم بتقديــر الــذات، وأنهــم 
أصبحــوا ناضجــني، ســواء اإلنــاث منهــم أو الذكــور. 
غيــر أن كل هــذا يجــب أن يكــون مســتترًا، خاصــًة 
ــم  ــون التوصي ــار؛ إذ يخش ــني الكب ــن أع ــًدا ع بعي
ــون  ــن البالغ ــات. إذ يظ ــيما الفتي ــاب، والس والعق
ــية،  ــات جنس ــي عالق ــية ه ــات الرومانس أن العالق
ــرهم  ــب أس ــن غض ــات م ــان والفتي ــاف الفتي ويخ
ــه  ــا يتضمن ــات، مب ــوأ للفتي ــب أس ــم. والعواق منه
مــن فــرض القيــود علــى حركتهــن، وإجبارهــن علــى 
ــة اليتامــى،  ــرك املدرســة، وفصلهــن مــن دور رعاي ت
ــن  ــذاء م ــن لإلي ــزواج، وتعرضه ــى ال ــن عل وإجباره
أزواج املســتقبل، وجلــب املهانــة ألســرهن، وإعاقــة 
ــؤد  فرصهــن فــي الــزواج فــي املســتقبل. وإذا لــم ت
ــي  ــد ينته ــزواج، فق ــى ال ــية إل ــة الرومانس العالق
ــن  ــر م ــغ أكب ــاة مبال ــرة الفت ــع أس ــأن تدف ــر ب األم

ــا. ــور لتزويجه امله

ــن  ــض، وم ــن دورة احلي ــا م ــات أيًض ــى الفتي وتخش
عــدم القــدرة علــى إثبــات عذريتهــن ليلــة العــرس. 
ــة  ــرض نتيج ــف وامل ــن الضع ــان م ــاف الفتي ويخ
ــعر كال  ــالم. وش ــرية أو االحت ــادة الس ــة الع ممارس
اجلنســني بعــدم األمــان مــن القــوة اجلنســية، 
واألعضــاء اجلنســية والنهديــن، وعــدم القــدرة علــى 
ــتقبل.  ــي املس ــال ف ــاب األطف ــي وإجن األداء اجلنس
َّــب واإلجبــاري الــذي  كمــا يخافــون مــن الــزواج املرت
ــذي  ــب ال ــد احلبي ــن فق ــب، وم ــى احل ــوم عل ال يق
ــد  ــن فق ــون م ــخصي. ويخاف ــم الش ــو اختياره ه
ســمعتهم إذا مت ضبطهــم يرتكبــون شــيًئا “ســيًئا”، 

ــق اهلل. ــي ح ــوا ف وأن يذنب

“معاكسة حواء” من وجهة نظر الفتاة:
كانــت “معاكســة حــواء” والتحــرش اجلنســي مــن 
أكثــر األمــور اجلنســية التــي تقلــق املراهقــات. وقــد 
تعرضــت الفتيــات املشــاركات فــي هــذه الدراســة 
اجلنســي  التحــرش  مــن  متكــررة  مــرات  إلــى 
مــن الفتيــان فــي األماكــن العامــة، والســيما 
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التعليقــات اجلنســية، وكان معظمهــا يشــير إلــى 
ــبيل  ــى س ــدها، عل ــاة وجس ــادي للفت ــر امل املظه
ــا  ــا؟” “ي ــا حلجمهم ــا! ي ــى نهديه ــر إل ــال: “انظ املث
إلهــي! حجــم مؤخرتهــا ٤0 ونهديهــا 3٦.” “يــا لهــا 
مــن حتفــة فنيــة!” “ســالم أيتهــا املثيــرة، مــن أيــن 
ــزي.”  ــيري وه ــران؟” “س ــدان الكبي ــذان النه ــي ه لك
وفــي بعــض األحيــان، يطلقــون علــى نهديهــا 
ــات  ــير الفتي ــد تس ــاح. ق ــد أو تف ــوز هن ــي ج ثمرت
ماســكات كتبهــن علــى صدرهــن. فيعلِّــق الفتيــان: 
ــدالً مــن هــذا الكتــاب فــي  “كــم أمتنــى أن أكــون ب

ــا.” ــا أو قلبه ــرب لنهديه ــون أق ــا! فأك يديه

ــى  ــن عل ــد يعرض ــان ق ــات إن الفتي ــت الفتي وقال
ــب،  ــة ح ــي عالق ــول ف ــارع الدخ ــي الش ــات ف الفتي
ــع  ــرة، ويتوق ــة صغي ــي ورق ــكالم أو برم ــواء بال س
ــور.  ــى الف ــتتجاوب عل ــاة س ــم أن الفت ــى منه الفت
وإذا لــم تتجــاوب، أو رفضــت، فــإن “معاكســة حــواء” 

ــزداد حــدة. ت

ــن  ــط ع ــرون فق ــان ال يعب ــات إن الفتي ــت الفتي قال
اجنذابهــم مــن خــالل تعليقاتهــم، بــل أنهــم 
ــكل  ــم ش ــم يعجبه ــم إذا ل ــن نفوره ــرون ع يعب
الفتيــات. فقــد يصيحــون مثــال علــى  إحــدى 
فتــاة نحيلــة shutki )ســمكة جافــة(، أو فتــاة 
طويلــة logi )بامبــو(. وإذا رأوا فتــاة ثمينــة، قــد 
يقولــوا: “هــل ميكننــا االســتفادة منهــا؟” فــإذا لــم 
تســتجب الفتــاة لعــرض الفتــى، قــد يقــول: “هــذه 
الفتــاة حامضــة مثــل ثمــرة املاجنــو اخلضــراء”. 
ــون،  ق ــزون، أو يصفِّ ــان، أو يغم ــر الفتي ــا يصفِّ وأحيانً
ــوقية(، أو  ــي س ــادةً أغان ــون )ع ــون، أو يغنّ أو يقهقه

ــاع.  ــاع اجلم ــون أوض ــالت، أو ميثّل ــون القب يرم

وعندمــا يعّلــق الفتيــان أو يحاولــون ملــس الفتيــات، 
ــات  ــدوء مطأطئ ــررن به ــن مي ــن إنه ــول غالبيته تق
الــرأس. وطلبــت بعــض الفتيــات أن يتدخــل إخوتهن 
األكبــر ســنًا للتعامــل مــع هــؤالء الفتيــان. وقالــت 
ــه  ــرض ل ــا تتع ــدا مل ــة ج ــت حزين ــا كان ــاة: إنه فت

ــل لهــا  مــن معاكســة، وطلبــت مــن أمهــا أن تفصِّ
ــم  ــن تعليقاته ــان م ــف الفتي ــى يتوق ــا حت برقًع
ــات  ــى الفتي ــلم حت ــم تس ــك، ل ــع ذل ــا. وم عليه
الالتــي يرتديــن البرقــع. وشــرحت إحــدى الطالبــات 
باملــدارس الدينيــة أن الفتيــان قــد يقولــون: “ســالم 
ــي  ــن الليال ــة م ــن ليل ــي م ــل ل ــرة، ه ــا املثي أيته

ــة.” العربي

ويغلــب علــى الفتــاة مشــاعر اخلــوف أو الضيــق مــن 
هــذه األنــواع مــن التعليقات.

باإلضافــة إلــى اإليــذاء اللفظــي، ذكــر العديــد مــن 
ــن  ــدي م ــرش جس ــن لتح ــن تعرض ــات أنه الفتي
ــن،  ــس النهدي ــركل، ومل ــرص، وال ــل الق ــان؛ مث الفتي
والوقــوف علــى مســافة قريبــة منهــن. كمــا 
أخبــرت الفتيــات عــن علمهــن بحــاالت رمــى فيهــا 
ــرض  ــا ع ــاة لرفضه ــى فت ــا عل ــا حارقً ــى حامًض فت
“احلــب” الــذي منحهــا إيــاه، وفتيــات مت اختطافهــن 

ــبب. ــس الس ــن لنف واغتصابه

لــم تســتمرئ الفتيــات بهــذا االنتبــاه ألن الفتيــان 
ــدث  ــرًا يح ــن، وكان أم ــني” له ــر معروف ــوا “غي كان
علــى قارعــة الطريــق، ويســبب لهــن الشــعور 
املســتمر بعــدم األمــان فــي األماكــن العامــة، فكــن 
يخشــني مــن أن يُلمــن الســتثارتهم إذا مــا أبلغــن 
ــج  ــت النتائ ــل، أوضح ــر. وبالفع ــذا األم ــًدا به أح
ــي  ــات ف ــات الفتي ــا كل مناقش ــت به ــي خرج الت
اجملموعــات البؤريــة أن فــي حــال أبلغــت الفتــاة أحًدا 
ــة  ــرف أنهــا ضحي عــن تعرضهــا للتحــرش، أو إذا ُع
لواقعــة حتــرش، ســُيلقي اجملتمــع - وأحيانـًـا أســرتها 

ــزي. ــرتها للخ ــتتعرض أس ــا وس ــوم عليه - الل

“معاكسة حواء” من وجهة نظر الفتى:
اعتــرف الفتيــان بتحرشــهم بالفتيــات حترًشــا 
لفظًيــا، بــل ذكــر معظمهــم التحــرش املــادي 
ســكان  مــن  الفتيــان  بعــض  وأقــر  كذلــك. 
اعتــرف  إذ  االغتصــاب؛  بارتــكاب  العشــوائيات 
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ــا  ــي. كم ــاب جماع ــي اغتص ــاركتهما ف ــان مبش اثن
ــس  ــة للم ــن فرص ــث ع ــم البح ــر منه ــر الكثي أق
ــي  ــالً ف ــة، مث ــة مزدحم ــن عام ــي أماك ــات ف الفتي
االحتفــاالت أو املهرجانــات، أو فــي صــاالت الســينما، 
ــام أو  ــل الع ــالت النق ــي حاف ــواق، أو ف ــي األس أو ف
القطــارات. “...عندمــا انطفــأ النــور... ضغطــت 

ــا.” ــاة ومؤخرته ــدي فت ــى نه عل

عندمــا ُســئل الفتيــان ملــاذا يعاكســون الفتيــات أو 
يتحرشــون بهــن، قــال معظمهــم: للمتعــة واللــذة 
اللتــني يشــعرون بهــا. وقــال بعضهــم الســتعراض 
ذكورتهــم أمــام أقرانهــم، وللتجــاوب مــع ضغــوط 
األقــران. فعلــى ســبيل املثــال، قــال فتــى إن أصدقاءه 
ــاة  ــوا منــه إظهــار شــجاعته بلمــس نهــد فت طلب
أمامهــم. فركــض الفتــى نحــو فتــاة وفاجأهــا 
بالضغــط علــى نهدهــا أمامهــم فــي الشــارع 
إلثبــات رجولتــه. فــي حــني كان آخــرون يخشــون من 
ــم يشــاركوا فيهــا. ــات ول عقــاب معاكســة الفتي

كان رأي العديــد مــن الفتيــان أن “معاكســة حــواء” 
عاديــة. فكانــوا يــرون أن التعليقــات اللفظيــة وملــس 
ــة لهــن،  الفتيــات فــي األماكــن العامــة غيــر مؤذي
ألنهــن لــن يحملــن وألن الكبــار لــن يعلمــوا بذلــك. 
ــزوج  ــر مت ــى غي ــان أن كل فت ــض الفتي ــل رأى بع ب
ــر متزوجــة فــي  ــاة غي ــه حــق التقــرب مــن أي فت ل
الشــارع، حتــى وإن كان ال يعرفهــا أو ال يربطــه بهــا 
أي عالقــة. ولكــن لــم يفكــر أغلبهــم ـ قــط ـ فيمــا 

تشــعر بــه الفتيــات إزاء مثــل هــذا الســلوك.

مناقشة:
التــي  حــواء”  “معاكســة  املقــال  هــذا  يربــط 
بســياقات  البنجالدشــيات  املراهقــات  تســتهدف 
الواقــع، باعتبارهــا رد فعــل يرتبــط بالنــوع االجتماعي 
وتُعامــل الفتــاة علــى أنهــا شــيء مــادي.  ويترســخ 
ــن  ــتتبعه م ــا يس ــني، وم ــني اجلنس ــاواة ب ــدم املس ع
حتــرش جنســي، فــي جــذور البنيــة االجتماعيــة 
البنجالدشــية.20-2٤. ففــي بنجالديــش، يــؤدي النظــام 

بالنــوع  املتعلقــة  األبــوي، واألعــراف  االجتماعــي 
ــني  ــز  ب ــى التميي ــاب، إل ــادات احلج ــي، وع االجتماع
عوامــل  وهــذه   2٥,2٦ مولدهــن،  منــذ  الفتيــات 
تعرضهــن لتجــارب التحــرش اجلنســي.2٧ وتزيــد 
ــتحكام  ــن اس ــة م ــراءات القضائي ــني واإلج القوان
ــم  ــاء احملاك ــن إنش ــم م ــى الرغ ــكلة. 28,2٩. وعل املش
املتهمــني  والفتيــان  الرجــال  املتنقلــة ملالحقــة 
فــإن  والنســاء،  بالفتيــات  اجلنســي  بالتحــرش 
املمارســات الثقافيــة ال ميكــن تغييرهــا بــني عشــيٍة 
وُضحاهــا. ٧,11 وغالًبــا مــا يُلقــي اجملتمــع اللــوم علــى 
ــب عليهــن اإلبــالغ عــن حــاالت  الفتيــات؛ ممــا يصعِّ
ــذي ال يتوقــف بعــد  التحــرش اجلنســي والعنــف ال
ســن املراهقــة. فعلــى ســبيل املثــال، خلــص تقريــر 
أُجــري فــي عــام 200٤ عــن التحــرش اجلنســي 
ــالت  ــش أن العام ــي بنجالدي ــل ف ــن العم ــي أماك ف
ــي  ــن ف ــن جتاربه ــف ع ــك الكش ــن كذل ــن ميانع ك
التحــرش؛ خشــية التوصيــم، أو التهديــد باالنتقــام، 

ــن. 30 ــن وظائفه ــل م أو الفص

اجلنســني  بــني  املســاواة  عــدم  أيًضــا  ويفــرض 
فــي  ألدوارهــم  والفتيــات  الفتيــان  تصــورات 
املراهقــات  بــني  فمــن  اجلنســية؛  العالقــات 
ــيدة  ــدت رش ــوائية، وج ــق العش ــات باملناط املتزوج
ــية  ــا اجلنس ــام جتاربه ــرأة لزم ــك امل ــوم متلُّ أن مفه
مفهــوم غريــب.31 وأشــارت مشــاركات أخريــات إلــى 
أن التحــرش اجلنســي آليــة للســيطرة االجتماعيــة، 
وترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالنظــام االجتماعــي األبــوي 
ــت  ــود تعن ــى وج ــرن إل ــا أش ــوى؛ كم ــاكل الق وهي
ــتغالل  ــي واس ــداء اجلنس ــكال االعت ــدي ألش للتص
النســاء والفتيــات.32-3٤ ويــرد فــي عمــل أنثروبولوجي 
مــا يؤكــد علــى أن نتيجــة التحــول فــي الهيــاكل 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، أصبحــت ذكــورة الرجــل 
فــي مــأزق، وهــو ســبب رئيــس للتحــرش بالنســاء 

ــر. 3٥ ــوارع مص ــي ش ف

ــور  ــة باألم ــراف املتعلق ــم واألع ــب القي ــا تلع كم
الــزواج  قبــل  واجلنــس  رئيًســا.  دورًا  اجلنســية 
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ــي  ــادات ف ــا الع ــي تفرضه ــات الت ــن احملرم ــو م ه
بنجالديــش.٤0-3٦ إذ يتضــح مــن دراســتنا أن احملرمــات 
ــف  ــوم، وموق ــه العم ــى وج ــس عل ــة للجن الثقافي
ــي  ــت اجلنس ــة والكب ــى العف ــم عل ــع القائ اجملتم
قبــل الــزواج ـ يتســبب فــي الفصــل بــني اجلنســني، 
وعــدم كفايــة املعلومــات للمراهقــني؛ ممــا يــؤدي إلى 
االعتقــادات اخلاطئــة واخملــاوف إزاء األمــور اجلنســية. 
ــية،  ــور اجلنس ــى األم ــا عل ــك غموًض ــي ذل ويضف
ــأي  ــية ب ــي اجلنس ــط املعان ــون رب ــم املراهق فيتعل
ــم  ــق قدراته ــا يعي ــر؛ مم ــس اآلخ ــع اجلن ــل م تفاع
علــى التفاعــل بصــورة أكثــر طبيعيــة أو تلقائيــة، 
وعلــى إقامــة عالقــات حميمــة غيــر جنســية مــع 
اجلنــس اآلخــر. وهــو مــا صــار عليــه األمــر، خاصــًة 
لنــدرة األماكــن العامــة التــي ميكــن أن يلتقــي 
ــم أي  ــن ال تربطه ــات الذي ــون واملراهق ــا املراهق فيه
ــي  ــض. وف ــم البع ــع بعضه ــون م ــة، ويتفاعل عالق
الوقــت نفســه، أســهمت الزيــادة فــي ســبل وصــول 
املراهقــني إلــى وســائط اإلعــالم العامليــة، مبــا فيهــا 
ــرات  ــن التغي ــا م ــة وغيره ــة اخملتلف ــواد اإلباحي امل
االجتماعيــة، فــي تعزيــز بعــض املعاييــر والتوقعــات 
النمطيــة فيمــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي واألمــور 
ــوم  ــة. ويل ــر واملتع ــيطرة الذك ــل س ــية، مث اجلنس
ــج  ــة لتروي ــاب اإلعــالم واألفــالم الهندي بعــض الكُتَّ

ــيا.2,3, 11-1٤ ــوب آس ــي جن ــي ف ــف اجلنس العن

لعــل “معاكســة حــواء” أيًضــا نتيجــة القيــود 
ــى االختــالط االجتماعــي، والعالقــات  املفروضــة عل
ــر  ــا تأثي ــم منه ــا يفاق ــد؛ وم ــية، والتواع الرومانس
ــؤون  ــول الش ــم ح ــاب التعلي ــة، وغي ــواد اإلباحي امل
ــاوالت  ــح أن مح ــن الواض ــات. وم ــية والعالق اجلنس
الكبــار تنظيــم النشــاط اجلنســي للمراهقــني مبــا 
ــات،  ــة الفتي ــي بعذري ــي توص ــراف الت ــق واألع يتف
، وذلــك بالفصل بــني الفتيان  وتشــجع الــزواج املرتــبَّ
ــن  ــل م ــم، والتقلي ــن تفاعالته ــد م ــات، واحل والفتي
ــد  ــني. ويعتم ــني اجلنس ــل ب ــارات التفاع ــر مه تطوي
ســلوك املراهقــني املرتبــط باجلنــس، وكل مــا يتصــل 

ــة  ــم االجتماعي ــى عالقاته ــرًا عل ــادًا كبي ــه، اعتم ب
اجلنســية، بــل إن هــذه العالقات تترســخ فــي العديد 
مــن اجلوانــب غيــر اجلنســية للحيــاة االجتماعيــة. ٤1 
إن تنميــة القــدرات التــي تؤهــل للتفاعــل اجلنســي 
هــي جــزء مــن العالقــات االجتماعيــة اجلنســية،٤3,٤2 
ــة،  وترتبــط مبهــارات التواصــل واملهــارات االجتماعي
ــلوكية  ــتراتيجيات الس ــرد، واالس ــية الف وحساس
التــي تســاعده علــى تنظيــم جتاربــه اجلنســية على 
النحــو الــذي يحقــق التراضــي بــني الطرفــني.٤٤ وإال 
ستســتفحل ظاهــرة “معاكســة حــواء” بســهولة.

الوصــول  ســبل  فــي  قصــورٌ  هنــاك  وأخيــرًا، 
للمعلومــات واخلدمــات اجلنســية والصحــة اإلجنابية 
ــي  ــون ف ــه املراهق ــرب عن ــا أع ــش. وم ــي بنجالدي ف
هــذه الدراســة، مــن مشــاعر هــم فــي غنــى 
عنهــا، مــن قلــق شــديد وعــدم اإلحســاس باألمــان 
فيمــا يتعلــق بأجســامهم ومشــاعرهم اجلنســية، 
يؤكــد علــى ضــرورة متكــني الشــباب مــن التعليــم 
اجلنســي الشــامل الــذي ال يكتفــي بالتركيــز علــى 
ــا  ــمل أيًض ــل يش ــب، ب ــة فحس ــج الصحي النتائ
التصــدي لعــدم املســاواة بــني اجلنســني، وبنــاء 
مهــارات تُكســب الشــباب القــدرات التــي تؤهلهــم 

ــي. ــي اجلنس ــل االجتماع للتفاع

ــاك  ــن هن ــم يك ــث، ل ــذا البح ــل ه ــاء عم ــي أثن وف
تعليــم جنســي فــي املناهــج الدراســية فــي 
بنجالديــش. ولكــن منــذ وقــت قريــب، قامــت جلنــة 
بنجالديــش للنهــوض بالريــف بــإدراج التعليــم 
املراهقــني  لتعليــم  مدارســها  فــي  اجلنســي 
الريفيــني؛ كمــا تقــوم رابطــة تنظيــم األســرة فــي 
بنغالديــش، وأربــع منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى، 
بوضــع وتقــدمي برنامــج شــامل للتعليــم اجلنســي 
ــون  ــات. فاملراهق ــض املقاطع ــي بع ــدارس ف ــي امل ف
البنجالدشــيون فــي حاجــة ماســة لهــذا التعليــم، 
يعيــد  مبــا  وإكمالهــا  معلوماتهــم  لتصحيــح 
ــي يتلقونهــا مــن  ــط املعلومــات والرســائل الت ضب
األصدقــاء، والبائعــني فــي الشــوارع، واإلنترنــت، 
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واملــواد اإلباحيــة، وغيــر ذلــك مــن مصــادر. ومهمــا 
ــكال  ــراف وأش ــن األع ــة م ــود املفروض ــت القي بلغ
املراهقــون  ســيبحث  االجتماعــي،  العقــاب 
واإلثــارة  واللــذة،  املعلومــات،  عــن  والشــباب 
اجلنســية بعيــًدا عــن أعــني الكبــار؛ إذ إنــه جــزء مــن 
تطورهــم اجلنســي الطبيعــي. لذلــك، فــإن أفضــل 
ــني  ــة املراهق ــار حلماي ــا الكب ــتعني به ــة يس طريق
والشــباب وتوجيههــم هــي تزويدهــم باملعلومــات، 

ــس. ــي النف ــة ف ــارات والثق ــابهم امله وإكس

ــية  ــات اجلنس ــى اخلدم ــق عل ــه ينطب ــر نفس واألم
ــي  ــباب، فينبغ ــة للش ــة املقدَّم ــة اإلجنابي والصح
ــل  ــة، ب ــص بالصح ــام اخلال ــي االهتم ــر ف أال تنحص
والرعايــة،  اإلرشــاد،  ليتضمــن  نطاقهــا  يتســع 
ــى رأس  ــي عل ــا الت ــق بالقضاي ــة فيمــا يتعل والوقاي
قائمــة اهتمــام املراهقــني، مبــن فيهــم أولئــك 
جنســيٌّ.  نشــاٌط  )بعــد(  لهــم  ليــس  الذيــن 
ــني  ــب تضم ــة، يج ــة البدني ــى الصح ــة إل باإلضاف
منهــا  االســتفادة  للمراهقــني  ميكــن  خدمــات 
ملناقشــة مخاوفهــم وشــعورهم بعــدم األمــان، 
ــى  ــم عل ــي والقائ ــف اجلنس ــع العن ــل م وللتعام
النــوع؛ مثــل الــزواج القســري، والتحــرش اجلنســي، 
والتوصيــم، واجلنــس باإلكــراه. كمــا يجــب أن تُــدرَج 
وســائل تســهيل اإلبــالغ عــن التحــرش علــى قائمــة 
األولويــات. وينبغــي للفتيــان والفتيــات أن يصبحــوا 
أكثــر وعًيــا واحتراًمــا حلقوقهــم اجلنســية وحقــوق 
غيرهــم اجلنســية، وعلــى اآلبــاء والكبــار فــي 
اجملتمــع القيــام بدورهــم فــي منــع العنــف اجلنســي 
ــروري  ــن الض ــت(. وم ــم الصم ــده بالتزامه )ال تأيي
ــان  ــني الفتي ــل ب ــف للتفاع ــكل مختل ــة ش صياغ

والفتيــات، مبــا يصاحبــه مــن وقــف للفصــل التــام 
ــدور  ــني اجلنســني. كمــا ميكــن أن يقــوم اإلعــالم ب ب
ــى  ــاس عل ــجيع الن ــك، وتش ــق ذل ــي حتقي ــم ف مه
ــف  ــول العن ــاش ح ــر النق ــيع دوائ ــة وتوس مواصل

ــي. اجلنس

كلمة شكر: 
كلَّــف االحتــاد الدولــي لتنظيــم األســرة بإجــراء هذا 
ــت  ــة. وقدم ــة الهولندي ــه احلكوم ــث، وموَّلت البح
ــم  ــش الدع ــي بنجالدي ــرة ف ــم األس ــة تنظي رابط
ــص  ــن خال ــون ع ــرب املؤلف ــي. ويع ــل امليدان للعم
امتنانهــم للمراهقــني الذيــن شــاركوا فــي تقــدمي 
املعلومــات، وكانــت جتاربهــم وآراؤهــم األســاس 
ــون عــن  ــه هــذا املقــال، كمــا يعرب ــام علي ــذي ق ال
الــذي  الثمانيــة  للشــباب  امتنانهــم  خالــص 
قامــوا بالشــطر األعظــم مــن هــذا البحــث، وهــم: 
 Akhter Moshammat ســابينا  ت  مشــمَّ أختــار 
 Islam Mainul وإســالم ماينــول حســن ،Sabina
 Islam جاهــدول  محمــد  وإســالم   ،Hasan
 Khatun باريجــات Mohammad Jahidul، وخاتــون 
ــان  ــال Pervas Kamal، ورحم ــاس كم Parijat، وبِرف
محفوظــة Rahman Mahfuza، وراي ميثــون كومــار 
خنــام  أفــروزا  وســومي   ،Ray Mithon Kumar
 Tanzir أزمارينــا  Sume Afroza Khanam، وتنزيــر 
Azmarina. والشــكر اخلــاص موصــوٌل لزمالئنــا 
مــن فــرق الشــباب واملراهقــني فــي االحتــاد الدولــي 
ــي  ــه اإلقليم ــدن، ومكتب ــي لن ــرة ف ــم األس لتنظي
ــى  ــه، وإل ــني في ــى العامل ــيا، وإل ــوب آس ــي جن ف
كييتــي دي كــراوف Kathy de Kruijf ملــا قدمتــه مــن 

ــال. ــر املق ــي حتري ــاعدة ف مس
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جتارب العامالت في الرعاية الصحية اخلاصة بالتحرش اجلنسي في أربعة 
مستشفيات في كولكاتا، بالهند

بقلم: “باراميتا تشادوري”)أ(
para_chaudhuri@yahoo.co.in :كبيرة مسؤولي البرامج، سانيتا، كالكوتا - الهند البريد اإللكتروني أ( 

ترجمة: أمل الترزي

موجز املقال: في عام 1997، أقرت محكمة الهند العليا أن التحرش اجلنسي في مواقع العمل يُعتبر انتهاكًا 
حلقوق اإلنسان. ومع ذلك، ال توجد سوى معلومات ضئيلة عن مدى انتشار التحرش اجلنسي أو استحكامه. ِمن 
، أُجريت دراسة استقصائية في 2005-2006، حرًصا على فهم جتارب النساء الالتي يتعرضن للتحرش اجلنسي  ثَمَّ
في قطاع الصحة، حيث شملت الدراسة 135 عاملة في الرعاية الصحية؛ ومن بينهن طبيبات، وممرضات، وقائمات 
وآخرين  الطبية في مستشفيني حكوميني  والشؤون غير  اإلدارية  الشؤون  الصحية، وعامالت في  الرعاية  على 
امرأة،  التي ذكرتها 77  التحرش اجلنسي  أنواع  بالهند. وكانت  البنغال،  Kolkata، في غرب  خاصني في كولكاتا 
تعرضن إلى 128 واقعة حترش جنسي، أربعة أنواع كاآلتي: حترش لفظي )41(، وحترش نفسي )45(، وحركات وأوضاع 
جنسية )15(، وملس غير مرغوب فيه )27(. ولم تذكر أي منهن عن حاالت اغتصاب، أو محاولة اغتصاب، أو اإلكراه 
على ممارسة اجلنس؛ إال أن عددًا منهن )يعرفن( عامالت أخريات في الرعاية الصحية تعرضن لتلك االنتهاكات. 
وكانت النساء الالتي تعرضن للتحرش مُيانِعن في اإلدالء بشكواهن؛ خوًفا من فقد وظائفهن أو توصيمهن، ولم 
تكن غالبيتهن على علم بوجود قنوات رسمية للمطالبة بتعويضات. وعكست جتارب التحرش اجلنسي العقبات 
التي تفرضها أشكال اخللل في ميزان القوى، واألعراف املتعلقة بالنوع االجتماعي، مبا يحول دون متكني املرأة من 
التقدم بشكوى رسمية من جانب، واحلصول على تعويض من جانب آخر. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 200٧
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Reproductive Health Matters 2007;15)30(:221–229

علــى مــدار العقديــن املاضيــني، بــات التحــرش 
اجلنســي قضيــة مقلقــة للمجتمــع الدولــي نتيجة 
الســلوك  اجلنســي  التحــرش  ويشــمل  تزايــده. 
اجلســدي الصريــح؛ مثــل: االغتصــاب، واللمــس 
اجلســدي غيــر املرغــوب فيــه، فضــالً عــن الســلوك 
اللفظــي - مثــل النــكات الفجــة، أو اســتعمال لغة 
ــي،  ــع جنس ــروض ذات طاب ــة، أو ع ــة أو نابي تهديدي
ــا  ــة، يراه ــور اإلباحي ــة كالص ــواد جارح ــرض م أو ع
ــل،  ــي العم ــلبية ف ــة س ــي بيئ ــبب ف ــل تتس العق
مــن الناحيتــني النفســية والعاطفيــة.1  والتحــرش 
ــخص  ــة الش ــون برغب ــرف ال يك ــو تص ــي ه اجلنس
الــذي يتعــرض إليــه، أو فعــل جــارح لــه. وفــي كثيــر 

مــن احلــاالت، مبــا فيهــا مــكان العمــل، قــد ال يَقــدر 
الشــخص املتعــرض للتحــرش علــى االنســحاب من 
ــاعده  ــن يس ــوء مل ــى اللج ــهولة، أو عل ــف بس املوق

ــه.2 ــدي أو تقريع ــى ردع املعت عل

وعلــى نــدرة األدلــة الــواردة فــي املســوح فــي الهنــد 
حــول التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل، 
ــح  ــي مس ــرة. فف ــات وفي ــن معلوم ــا تتضم فإنه
ــة  ــات مختلف ــي قطاع ــالت ف ــول العام ــد ح واح
ــى  ــاركات عل ــن املش ــت ٩٥% م ــا، وافق ــي كولكات ف
أن التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل هــو أمــرٌ 
ــٌع، ويتضمــن أشــكال الضغــط التــي ميارســها  واق

مالمح أخرى

٥٩ Contents online: www.rhm-elsevier.com
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رئيــس العمــل للحصــول علــى خدمــات جنســية، 
اجلســد.3  باســتعمال  والتعليقــات  واملطــاردة، 
“الل  معهــد  أجراهــا  دراســة  خلصــت  وباملثــل، 
 Lal Bahadur Shastri Institute ”ــتري ــادور ساس به
فــي عــام 2000، إلــى أن 21.٤% مــن املوظفــات 
ــي  ــرش اجلنس ــاالت التح ــعرن أن ح ــات يش احلكومي
ــة  ــف احلكومي ــتوى الوظائ ــى مس ــادة عل ــي زي ف
العليــا.٤  وتشــير أدلــة أخــرى إلــى أن التحــرش 
ــٌة مــن النســاء  ــه  أعــدادٌ هائل اجلنســي تتعــرض ل
ــخص  ــه ش ــا يرتكب ــادةً م ــن، وع ــكان عمله ــي م ف
ــذ  ــن. وال تتخ ــلطة عليه ــى س ــة أعل ــي وظيف ف
غالبيــة النســاء أي إجــراء، أو ترفع شــكوى رســمية؛ 
ــا مــن فصلهــن مــن العمــل، أو خشــيًة علــى  خوًف
ســمعتهن، أو خوًفــا مــن اســتعداء الطــرف املعتدي 

ــل.٥-8 ــكان العم ــي م ــي ف ــم االجتماع أو التوصي

ــا  ــد العلي ــة الهن ــرت محكم ــام 1٩٩٧، أق ــي ع ف
ــر  ــل يُعتب ــع العم ــي مواق ــي ف ــرش اجلنس أن التح
حكــم  حــدد  وقــد  اإلنســان.  حلقــوق  انتهــاكًا 
مــن  مجموعــة  التاريخــي   Vishaka “فيشــاكا” 
املبــادئ التوجيهيــة عــن كيفيــة التعامــل مــع 
ــي  ــل.٩ وتُلق ــكان العم ــي م ــي ف ــرش اجلنس التح
هــذه املبــادئ التوجيهيــة املســؤولية علــى رب 
العمــل لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة للموظفــات، مبــا 
ــه  فــي ذلــك التدابيــر الوقائيــة والعالجيــة؛ غيــر أن
ــرض  ــتمرار تع ــدى اس ــول م ــُل ح ــرف إال القلي ال يُع
النســاء إلــى التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل، 

ــة.  ــادئ التوجيهي ــذه املب ــر ه ــدى أث أو م

ــوف  ــا الوق ــة هن ــة املقدَّم ــن الدراس ــدف م كان اله
ــاالت  ــول ح ــن ح ــاء وتصوراته ــارب النس ــى جت عل
مستشــفيات  نطــاق  فــي  اجلنســي  التحــرش 
كولكاتــا، فــي غــرب البنغــال، فــي الهنــد؛ وكذلــك 
ــه،  ــات ل ــاء أخري ــرض نس ــن تع ــه م ــن ب ــا يعلم م
وطبيعــة أي إجــراء اتُّخــذ للحصــول علــى تعويــض، 
ومــدى وعــي النســاء لوجــود آليــة لرفــع الشــكاوى، 

ــاكا”.  ــادئ “فيش ــي مب ــور ف ــو مذك ــا ه كم

يُعتبــر قطــاع الصحــة ســياقًا مالئًمــا إلجــراء 
دراســة حــول التحــرش اجلنســي. وعلــى الرغــم مــن 
ــي  ــالت ف ــد العام ــب ض ــف املرتك ــتوى العن أن مس
الرعايــة الصحيــة ال يتــم توثيــق قطــاع كبيــر منــه 
ــدان  ــن البل ــتمدة م ــة املس ــإن األدل ــد، ف ــي الهن ف
ــى انتشــار التحــرش  املتقدمــة تســلط الضــوء عل
ــل  ــكال اخلل ــة، وأش ــاع الصح ــي قط ــي ف اجلنس
ــي تعــرِّض  ــزان القــوى، وأوضــاع العمــل الت فــي مي
العامــالت إلــى مخاطــر دائمــة نتيجــة التحــرش؛ إذ 
لوحــظ أن كل املمرضــات، وطالبات الطب، والشــابات 
ــي.10  ــرش اجلنس ــر التح ــات خملاط ــات معرض املقيم
ــال، أفــادت املمرضــات تعرضهــن  فعلــى ســبيل املث
لــألذى مــن األطبــاء واملرضــى.11 وتبــرز هــذه التقاريــر 
طبيعــة التسلســل الهرمــي الوظيفــي فــي قطــاع 
الصحــة، مــن حيــث هــو مــكان للعمــل، وتســلط 
ــرض  ــد تتع ــي ق ــة الت ــر العالي ــى اخملاط ــوء عل الض
لهــا العامــالت إذا اختــرن االحتجــاج علــى ســلوك 

الرئيــس فــي العمــل.

أيًضــا  الهنــد  فــي  الصحــة  قطــاع  ويســود 
مــن  ويعانــي  الوظيفــي،  الهرمــي  التسلســل 
ــاء  ــني النس ــوى ب ــزان الق ــي مي ــل ف ــكال اخلل أش
والرجــال فــي غــرب البنغــال، بــل وفــي الهنــد 
عموًمــا. ففــي عــام 200٥ مثــال، كان إجمالــي عــدد 
املمرضــني املســجلني فــي مجلــس التمريــض بغــرب 
ــم ٧1  ــن بينه ــة، م ــرض وممرض ــال 28,0٧٩ مم البنغ
ــني  ــني املمارس ــن ب ــل، م ــي املقاب ــط. وف ــا فق ممرًض
ــي  ــجلني ف ــدي( املس ــر التقلي ــب غي ــني )الط الطبي
ــام 200٥،  ــي ع ــال ف ــرب البنغ ــي بغ ــس الطب مجل
والبالــغ عددهــم ٤8,٦3٧، كانــت الغالبيــة )%8٤( 
مــن الرجــال.12 وتزيــد هــذه التباينــات مــن إمكانيــة 

ــة. ــاع الصح ــي قط ــي ف ــرش اجلنس ــوع التح وق

تصميم الدراسة واملشاركني:
ــة حساســة، يغطيهــا  إن التحــرش اجلنســي قضي
عــدد قليــل مــن الســوابق البحثيــة؛ لــذا فــإن 
املنهجيــة التــي اتبعتهــا هــذه الدراســة هــي 
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الدراســة  وأُجريــت  منهجيــٌة نوعيــٌة خالصــة. 
ــاع  ــن القط ــان م ــفيات - اثن ــة مستش ــي أربع ف
احلكومــي، واثنــان مــن القطــاع اخلــاص - فــي 
ــفيات  ــرة 200٦-200٥. واملستش ــي الفت ــا ف كولكات
ــرة،  ــة كبي ــفيات جامعي ــي مستش ــة ه احلكومي
ــني ٦00,1  ــا ب ــا م ــرة فيه ــدد األس ــراوح ع ــث تت حي
و1,٧00 ســرير؛ فــي حــني أن املستشــفيات اخلاصــة 

ــرير. ــارب 3٥0 س ــا يق ــا م به

ــرب  ــة غ ــة، بحكوم ــإدارة الصح ــال ب ــرى االتص ج
إلجــراء  تصريــح  علــى  للحصــول  البنغــال، 
الدراســة فــي مستشــفيني مــن املستشــفيات 
ــة فــي  ــم منحــت اجلهــات اإلداري ــاك. ث ــرى هن الكب
الدراســة.  لعمــل  تصريًحــا  املستشــفيني  كال 
واختيــر هــذان املستشــفيان بنــاًء علــى مجموعــة 
اخلدمــات التــي يقدمانهــا، ونظــرًا ألنهمــا مــن أكبــر 
املستشــفيات فــي املدينــة. وفــي القطــاع اخلــاص، 
ــرى  ــفيات الكب ــب املستش ــع أغل ــال م ــرى االتص ج
)إجمالــي العــدد 2٤(، ومنــح مستشــفيان مــن 
بينهــا تصريــح لعمــل البحــث. ثــم جــرى االتصــال 
برؤســاء أقســام املستشــفيني، وُطلــب منهــم توفير 
إمكانيــة التحــدث مــع العامــالت مــرورًا برؤســائهن 
أوالً. وكل مــن عمــل فــي أيــام إجــراء البحــث أحيــط 
ــا بالدراســة، وُطلــب منهــم املشــاركة فيهــا.  علًم

واســتغرقت كل املقابــالت حوالــي شــهرين إلمتامها. 
ومــن بــني 1٤1 عاملــة صحيــة، وافقــت 13٥ منهــن 
علــى املشــاركة فــي املقابــالت )رغــم أن معظمهــن 
تــرددن فــي إعطــاء موافقــة كتابيــة(؛ وكانت نســبة 
الرفــض واحــدة فــي كل املستشــفيات. ولــم يكــن 
بالضــرورة عــدد املشــاركات فــي املقابــالت، فــي كل 
مستشــفى، متناســًبا مــع عــدد النســاء املوظفــات 

فيــه.

ــدد  ــرأة )الع ــع 13٥ ام ــة م ــالت متعمق ــرت مقاب ج
ــث كان  ــهرًا، حي ــرة 11 ش ــدار فت ــى م ــي( عل الكل
عــدد املشــاركات مــن املستشــفيني احلكوميــني 38 
و3٤ مشــاركة، ومــن املستشــفيني اخلاصــني 2٩ و3٤ 
مشــاركة. ويــرد فــي اجلــدول )1( وصــف عــام للوضــع 
املهنــي للمشــاركات وأعمارهــن. وكانت املشــاركات 
ــا،  ــن فيه ــي مت مقابلته ــة الت ــي املؤسس ــن ف يعمل
ــى  ــد عل ــا يزي ــى م ــنة إل ــن س ــدأ م ــرة تب ــي فت ف
ــدوام  ــا ب ــت وظيفتهــن جميًع ســبع ســنوات؛ وكان
كامــل، فيمــا عــدا طبيبــة واحــدة وتســع عامــالت 
فــي الرعايــة الصحيــة )العامــالت التســع يتعاقــد 

معهــن املرضــى(.

أجــرى املقابــالت الباحثــة الرئيســية و/أو املشــاركون 
القائمــني علــى عمــل  البحثيــون. وخضــع كل 

اجلدول )1( - صورة عام للمشاركات، من أربعة مستشفيات، كولكاتا

السن السن عدد العامالت في

40 سنة فما 
فوق

)العدد = 40(

39-30
)العدد = 52(

29-20
)العدد = 43(

مستشفى 
عام

)العدد = 72(

مستشفى 
خاص

)العدد = 63(

٦ 1٩ 20 2٤ 21أ الطبيبات

21 21 8 2٥ 2٥ املمرضات

3 ٧ ٧ ٩ب 8 العامالت في الرعاية الصحية

10 2 1 13 - العامالت في الشؤون غير الطبية

- 3 ٧ 1 ٩ العامالت في الشؤون اإلدارية

أ( طبيبة تعمل مبوجب عقد عمل.       ب( عقد مؤقت مع املرضى.
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ــالت  ــراء املقاب ــى إج ــع عل ــب موس ــالت لتدري املقاب
املتعمقــة والتدويــن النصــي ألحاديــث املشــاركات. 
ــث كان  ــل؛ حي ــل العم ــي مح ــالت ف ــت املقاب وأُجري
املشــرف يُخلــي غرفــة التمريــض لعمــل املقابــالت 
ــة  ــر غرف ــم يوف ــرف القس ــات، ومش ــع املمرض م
للمقابــالت مــع العامــالت فــي الشــؤون غيــر 
ــة فــي املستشــفيني احلكوميــني؛ فــي حــني  الطبي
أن العديــد مــن الطبيبــات، كان لهــن مقصــورةٌ 
خاصــة إلجــراء املقابلــة، وُخصــص مستشــفى مــن 
املستشــفيني اخلاصــني مكانًــا للمقابــالت. وكانــت 
اخلصوصيــة التامــة مكفولــًة لــكل املقابــالت، 
ــذه  ــا ه ــن له ــم يُضم ــف إذا ل ــت تتوق ــي كان الت

ــة.  اخلصوصي

أُجريــت املقابــالت فــي أغلــب احلــاالت فــي جلســة 
فــي  جلســتني  إلــى  امتــدت  ولكنهــا  واحــدة، 
حــاالت نــادرة.  ومت تدويــن مالحظــات تفصيليــة، 
حيــث اســُتخدم Atlas-Ti فــي حتليــل البيانــات، 
ــن  ــد، م ــم لتحدي ــودي ُصمِّ ــاء ك ــتعانة ببن باالس
بــني قضايــا أخــرى، أنــواع التحــرش التــي تعرضــت 
اللجــوء  مت  الــذي  والتعويــض  املشــاركات،  لهــا 
إليــه، والعقبــات التــي لوحظــت فــي عمليــة رفــع 

الشــكاوى.

جتارب التحرش اجلنسي الذي مت اإلبالغ عنه في محل 
العمل: 

بوجــه عــام، قوبــل فــي البدايــة موضــوع التحــرش 
ــكار،  ــاح، واإلن ــدم االرتي ــن ع ــاعر م ــي مبش اجلنس
واخلــوف مــن االنتقــام، وكــذا بإصــدار بعــض األحكام 
علــى النســاء إلثارتهــن مثــل هــذه الوقائع. وأشــارت 
ــم  ــى أن معظ ــرى إل ــتقصائية األخ ــئلة االس األس
ــا،  ــلوكًا عاديً ــي س ــرش اجلنس ــرون التح ــاء ي النس
ومــن اخملاطــر املرتبطــة بــأي وظيفــة، بــل وأنــه غيــر 
ضــار. وخصوًصــا النســاء املوظفــات بأجــور يوميــة، 
أو بعقــود عمــل، كــن ميانعــن تنــاول هــذه القضيــة، 
ــن  ــث ع ــي احلدي ــي ف ــن املبدئ ــن تردده ــن ع وأَْعرب

ــا مــن العواقــب الســلبية. التحــرش؛ خوًف

ــم  ــاء ل ــن النس ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــرش اجلنس ــدوث التح ــة بح ــي البداي ــن ف يعترف
فــي مــكان عملهــن، أو لــم يرونــه مصــدرًا رئيًســا 
ــا  ــادة به ــارب مت اإلف ــن التج ــددًا م ــإن ع ــق، ف للقل
بعــد مزيــد مــن األســئلة االســتقصائية. واســتنادًا 
إلــى الوصــف اخلــاص الــذي ذكرتــه النســاء، تنــدرج 

ــة: ــات عام ــالث فئ ــت ث ــارب حت التج

التحرش اللفظي: 
أو  جنســية،  تلميحــات  يصاحبهــا  تعليقــات 
فــي  وجنســية  مخزيــة  شــخصية  مالحظــات 

 . طبيعتهــا

التحرش النفسي: 
)أ( ممارســة التخويــف وســلوكيات تثيــر القلــق 
الشــديد؛ مثــل: اإلصــرار علــى مصاحبــة املشــارِكة، 
وعمــل مكاملــات تليفونيــة فــي أوقــات غريبــة، 
ومطاردتهــا أو تتبعهــا، واحلملقــة فــي نهديهــا، 

ــة.  ــة نابي ــائل نصي ــال رس وإرس

)ب( حــركات وأوضــاع جنســية، مبــا فــي ذلــك 
ــًدا  ــخص عم ــع الش ــل: أن يق ــة مث ــوادث مفتعل ح
ــوه  ــن عض ــا ع ــف فيه ــرى يكش ــرأة، وأخ ــى امل عل
ــرية  ــادة الس ــارس الع ــا أو مي ــف عاريً ــري، ويق الذك
أمامهــا، وفــي حــال املرضــى، اإلصــرار علــى أن تدلِّــك 
العاملــة فــي الرعايــة الصحيــة جســده، أو متســح 
ــة،  ــاءه اخلاص ــف أعض ــفنج، أو تنظ ــمه باإلس جس

ــده. ــك وح ــام بذل ــى القي ــادرًا عل ــى وإن كان ق حت

التحرش اجلسدي:
)أ( أفعــال ترفضهــا املــرأة مثــل القرص، أو اإلمســاك 
بهــا، أو حضنهــا، أو التربيــت علــى جســمها، أو 
أو  أو ملــس نهدهــا،  مســح جســدها بجســده، 
أي مناطــق أخــرى مــن اجلســد. )ب( االغتصــاب، 
أو محاولــة االغتصــاب، أو اإلكــراه علــى ممارســة 

ــس.٩,1 اجلن

مــن بــني 13٥ امــرأة مت مقابلتهــن، أفــادت ٧٧ امــرأة 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 200٧
P Chaudhuri / Reproductive Health Matters 2007;15)30(:221–229



 ٦3قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - العنف ضد النساء - العدد )20( نوفمبر 2015

التحــرش  أشــكال  لبعــض  بتعرضهــن  منهــن 
ــابق.  ــي أو الس ــن احلال ــل عمله ــي مح ــي ف اجلنس
ــن  ــر م ــن ألكث ــن بتعرضه ــرأة منه ــادت 28 ام وأف
مــن  وكان  اجلنســي،  للتحــرش  واحــدة  حادثــة 
بينهــن تســع طبيبــات، وعشــر ممرضــات، وموظفــة 
واحــدة فــي الرعايــة الصحيــة، وأربــع عامــالت فــي 
الشــؤون غيــر الطبيــة، وأربــع عامــالت فــي الشــؤون 
اإلداريــة. وكانــت أغلــب التجــارب التــي أفــادت بهــا 
ــارة  ــرش بإث ــف والتح ــة التخوي ــاركات ممارس املش
القلــق الشــديد، ويليــه التحــرش اللفظــي، واللمس 
ــرض  ــية وع ــركات اجلنس ــه، واحل ــوب في ــر املرغ غي
اجلســد العــاري أو العضــو الذكــري )اجلــدول 2(. ولــم 
تذكــر أي مشــارِكة عــن التعــرض لالغتصــاب. ولكن 
ــات  أفــادت خمــس نســاء عــن حــاالت لنســاء أخري
ــي  ــاب ف ــة االغتص ــاب، أو محاول ــن لالغتص تعرض

ــة. ــأة صحي منش

وكان مــن بــني مرتكبــي التحــرش اجلنســي، األطبــاء، 
ــة،  ــر الطبي ــؤون غي ــي الش ــون ف ــون اإلداري والعامل
وأشــخاص مــن خــارج املستشــفى )اجلــدول3(. وفــي 

أحيــان كثيــرة، كان املرضــى وأفــراد األســرة مــن بــني 
ــي  ــالت ف ــد العام ــي ض ــرش اجلنس ــي التح مرتكب
ــات  ــات املبتدئ ــادت الطبيب ــفيات، وأف ــذه املستش ه
ــن  ــوص ـ بتعرضه ــه اخلص ــى وج ــات ـ عل واملمرض
التعــرض  مــن  خوفهــن  أو  اجلنســي،  للتحــرش 

ــة. ــد هــذه الفئ ــى ي للتحــرش اجلنســي، عل

التحرش اللفظي:
ــارج  ــت خ ــي أُجري ــات الت ــن الدراس ــدد م ــير ع يش
الهنــد إلــى أن التحــرش اللفظــي هــو فــي الغالــب 
شــيوًعا،1,2  اجلنســي  التحــرش  أشــكال  أكثــر 
ويتضمــن إطــالق األســماء اجلارحــة علــى النســاء، 
والتعليقــات علــى مالبســهن ومظهرهــن، والنــكات 
ــد  ــكال تتعم ــي أش ــا، وه ــي طبيعته ــية ف اجلنس
إحــراج النســاء. وتؤيــد هــذه الدراســة هــذه النتائج؛ 
إذ أفــادت ٤1 مــن ٧٧ مشــارِكة فــي املقابــالت بوقــوع 
حتــرش لفظــي مــن جميــع أطيــاف املعتديــن؛ حيــث 
كانــت التعليقــات علــى مالبســهن شــائعة جــًدا. 
ــرش  ــن للتح ــدن بتعرضه ــن أف ــة م ــت غالبي وكان
اللفظــي مــن الطبيبــات واملمرضــات الشــابات، 

اجلدول )2(: جتارب التحرش اجلنسي التي أبلغت عنها النساء شخصيًا، حسب نوع التحرش، )العدد = 77 
امرأة(

اللمس غير 
املرغوب فيه
)العدد = 27(

احلركات 
واألوضاع 
اجلنسية

)العدد = 15(

التخويف 
وإثارة مشاعر 
القلق الشديد
)العدد = 45(

التحرش 
اللفظي 

)العدد = 41(

عدد املشاركات 
الالتي أبلغن عن 
جتارب شخصية 

للتحرش
)العدد = 77(

عدد 
املشاركات

)العدد 
)135=

10 ٤ ٩ 18 2٤ ٤٥ الطبيبات

٩ ٩ 1٦ 1٤ 31 ٥0 املمرضات

3 1 3 1 ٦ 1٧
العامالت في 

الرعاية الصحية

2 1 ٧ ٥ 10 13
العامالت في 

الشؤون غير الطبية

3 0 10 3 ٦ 10
العامالت في 

الشؤون اإلدارية
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الســيما َمــنْ ُهــن فــي الفئــة العمريــة مــن 3٥-2٥ 
ــة،  ــا مخزي ــات أنه ــن للتعليق ــنة. وكان وصفه س
وفــي بعــض احلــاالت أدت إلــى توقفهــن عــن متابعــة 

ــة.  ــتهن التكميلي دراس

“فــي مــرة، كنــت أرتــدي “كورتــة” ]قميــص[. فقــال 
أحــد زمالئــي، “هــذا الرســم مثــل غطــاء الوســادة.” 
ثــم انضــم إليــه زميــل آخــر قائــالً، “لــو أنــي 
ــا.”  ــدى طراوته ــأعرف م ــادةً، س ــتخدمتها وس اس

)طبيبــة، 32 عاًمــا، مستشــفى حكومــي(

وفــي حــاالت قليلــة، أفــادت أيضــا الطبيبــات 
الشــابات بتعرضهــن للتحــرش اجلنســي مــن أســر 
ــم  ــط مالحظاته ــة رب ــع محاول ــا م ــي، غالًب املرض
ــارب  ــت التج ــض. وتراوح ــالج املري ــي ع ــال ف باإلهم
ــاء  ــد: “ج ــف والتهدي ــتهزاء والتخوي ــني االس ــا ب م
شــخص مصــاب بطعنــة. وكان ومــن معــه جميًعــا 
ثملــني، وفــي حالــة مــن الهيــاج. وتشــاجرت معهم. 
ثــم قالــوا، “تذكــري أنــك فتــاة ويجــب أن تتصرفــي 
ــنحصل  ــل وس ــا طوي ــل أمامن ــاة؛ واللي ــل الفت مث
علــى العــالج ثــم نعــود إليــك.” )طبيبــة، 2٩ ســنة، 

ــي( ــفى حكوم مستش

املشــاركات،  فئــات  املمرضــات، مــن كل  أفــادت 
بتعرضهــن للتحــرش اللفظــي، الســيما ممــن هــم 
ــى أن  ــات إل ــارت املمرض ــلطة. وأش ــع الس ــي وض ف
التحــرش اللفظــي كان يرتكبــه غالًبــا األطبــاء 

ــة: ــر واضح ــرة وغي ــر مباش ــة غي بطريق

“كنــت أعمــل فــي منطقــة يتــزوج فيهــا الفتيــات 
فــي ســن مبكــر جــًدا. وكان العديــد منهــن يأتــني 
ــت  ــن. وأصبح ــع أزواجه ــاع م ــد اجلم ــات بع بإصاب
ــا  ــوا، “اطلبون ــاء أن يقول ــني األطب ــائعة ب ــة ش نكت
ــد  ــا بع ــة م ــدوث إصاب ــد ح ــط عن ــل فق ــي اللي ف
اجلمــاع.” )ممرضــة، 30 ســنة، مستشــفى حكومــي(

ــى  ــات إل ــير املمرض ــت تش ــرة، كان ــان كثي ــي أحي ف
تعرضهــن للتحــرش كذلــك مــن املرضــى وأســرهم، 
ــن  ــي وم ــر الطب ــاع غي ــي القط ــني ف ــن العامل وم
ــاالت  ــدرت ح ــل، ن ــي املقاب ــفى. وف ــارج املستش خ
اإلفــادة بتعــرض العامــالت فــي الشــؤون غيــر 
ــاء.  ــب األطب ــن جان ــرش م ــة للتح ــة واإلداري الطبي
ومعظــم أشــكال التحــرش التــي تعرضــت النســاء 
لهــا ارتكبهــا عاملــون فــي الشــؤون غيــر الطبيــة، 

ــر بهــم: ــة أكب ــى صل وكــن عل

اجلدول )3( – املتحرشون جنسيًا )عدد احلاالت املبلغ عنها = 128(
 )عدد املعتدين 123(

آخرونأ
العاملون في 

الشؤون اإلدارية

العاملون في 
الشؤون غير 

الطبية

املرضى 
وأسرهم

األطباء
املشاركات الالتي أبلغن عن حاالت 

حترش )العدد =77(

- - ٦ ٩ 2٦ الطبيبات

٥ ٤ 3 22 1٤ املمرضات

- - 1 ٥ 1
العامالت في الرعاية الصحيةب

٤ - 10 2 -
العامالت في الشؤون غير الطبيةج

2 1 ٤ ٤ -
العامالت في الشؤون اإلداريةد

11 ٥ 2٤ ٤2 ٤1 إجمالي عدد املعتدين 

أ( يتضمن املوظفني خارج املستشفى، مثل: أبناء العاملني في الشؤون غير الطبية، وَمن هم من خارج املستشفى.
ب( من بني العاملني في الرعاية الصحية، ارتكب ٧ عاملني 8 حوادث حترش.

ج( من بني العاملني في الشؤون غير الطبية، ارتكب 1٦ عامالً 1٥ حادثة حترش )حادثة ارتكبها عامالن( .
د( من بني العاملني في الشؤون اإلدارية، ارتكب 11 عامالً 1٦ حادثة.
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ــي  ــة ف ــم لعامل ــي القس ــني ف ــد العامل ــال أح “ق
ــة  ــي جواف ــني ثمرت ــم متتلك ــة، “ك ــة الصحي الرعاي
ناضجتــني.” )عاملــة فــي الشــؤون غيــر الطبية/مــن 
ــة الصحيــة، 3٦ ســنة،  ــار العامــالت فــي الرعاي كب

ــي( ــفى حكوم مستش

التحرش النفسي:
قــد يرتبــط التحــرش اجلنســي باإلحلــاح فــي عــرض 
إقامــة عالقــة حميميــة جســدية، بــدًءا باإليحــاءات 
غيــر الواضحــة ووصــوالً للطلبــات الصريحــة ملوعــد 
غرامــي أو خدمــات جنســية. وقــد يعــرّض التحــرش 
النفســي، مثــل إظهــار العــورة، أداء املــرأة للخطــر، 

أو يقلــل مــن شــعورها بالكرامــة الشــخصية.٧,1

وأفــادت كل فئــات املشــاركات بتعرضهــن للتخويف 
والتحــرش املثيــر للقلــق الشــديد. وفــي كثيــر مــن 
ــة  ــي وظيف ــرش ف ــب التح ــون مرتك ــان، يك األحي
ــن  ــر م ــدد كبي ــي ع ــن ف ــه، ولك ــن ضحيت ــى م أعل
ــة  ــي وظيف ــور ف ــن الذك ــالء م ــاالت، كان الزم احل
ــون  ــوا ميارس ــم كان ــم، ولكنه ــاوية لزميالته مس
ــال،  ــبيل املث ــى س ــم؛ فعل ــب ذكورته ــم مبوج قوته
ــي  ــرش النفس ــن للتح ــات بتعرضه ــادت طبيب أف

ــل: ــر أو زمي ــاري كبي ــن استش م

ــر،  ــنان كبي ــب أس ــع طبي ــة م ــل متدرب ــت أعم “كن
ــي  ــألني ف ــر. س ــن العم ــبعينيات م ــي الس كان ف
ــام إذا كنــت أود االطــالع علــى بعــض  ــوم مــن األي ي
ــّي  ــرض عل ــب؟ فع ــألته أي كت ــدة. س ــب اجلي الكت
كتــب إباحيــة. وأصبــت بحــرج شــديد...  فتوقفــت 
عــن الذهــاب إلــى هــذه العيــادة.” )طبيبــة، 2٥ 

ــاص(. ــفى خ ــنة، مستش س

أفــادت املمرضــات عــن بعــض احلــاالت التــي يطلــب 
ــاء  ــي أثن ــه ف ــى غرفت ــول إل ــن الدخ ــب منه طبي
الليــل، واجللــوس معــه بــال عمــل، أو احلملقــة فيهــا 
بصــورة مســتمرة. وحتدثــت املمرضــات عــن األطبــاء 
ــب  ــن الصع ــف كان م ــي مواق ــببوا ف ــن تس الذي

ــا: ــل معه ــن التعام عليه

ــاعات  ــي س ــم ف ــى القس ــا إل ــب يومًي ــي طبي “يأت
علــّى  وكان  التفقديــة؛  جوالتــه  ألداء  متأخــرة 
مصاحبتــه. وعندمــا نذهــب إلــى األقســام احلرجــة، 
ــع ســروال املرضــي.  ــي باســتمرار أن أخل ــب من يطل
ــذي  ــالت فخ ــوة عض ــص ق ــي فح ــب من ــم يطل ث
ــذه  ــة؛ وه ــر اإلرادي ــل غي ــال الرج ــض وردود أفع املري
األشــياء ميكــن عملهــا فــي الصبــاح، ولكنــه 
يجعلنــي أقــوم بهــا فــي الليــل. واألهــم مــن ذلــك 
أنــه ال ينظــر إلــى املريــض، ولكــن إلــى وجهــي ليــرى 
إن كان يثيرنــي.” )ممرضــة، 33 ســنة، مستشــفى 

ــاص( خ

ــون  ــرهم يوَصف ــى وأس ــت املرض ــل، كان ــي املقاب وف
بأنهــم يتحرشــون باملمرضــات، بالنــداء عليهــن 
بــال ضــرورة وبصــورة متكــررة، وطلــب مصاحبتهــم 
أفــالم  مشــاهدة  أو  املشــروبات  بعــض  لتنــاول 

ــة: إباحي

“يطلــب بعــض املرضــى منــا أن نســكب لهــم 
شــرابًا، أو أن جنلــس معهــم ونرافقهــم. ويشــاهدون 
أفالًمــا إباحيــة علــى التلفزيــون بالليــل؛ ثــم ينــادون 
ــاهد  ــم ونش ــس معه ــا أن جنل ــون من ــا ويطلب علين

ــاص(. ــفى خ ــنة، مستش ــة، 33 س ــالم.” )ممرض األف

احلركات واألوضاع اجلنسية:
فــي عــدد مــن القصــص التــي ســردتها املشــارِكات، 
أفــادت النســاء أن الرجال كشــفوا عليهــم عورتهم، 
أو تعمــدوا القيــام بحركات جنســية فــي طبيعتها. 
ــرش  ــن التح ــوع م ــذا الن ــاركات أن ه ــت املش وظن
ــال  ــة، وأن االتص ــاع الصح ــا بقط ــط خصوًص مرتب
أو اللمــس اجلســدي جــزء أساســي مــن الوظيفــة. 
ويرتبــط هــذا النــوع مــن التحــرش فــي املقــام األول 
ــا  ــى الضحاي ــن أول ــات ه ــت املمرض ــى، وكان باملرض
التــي تتعــرض لــه، وفــي حــاالت قليلــة، العامــالت 
فــي الرعايــة الصحيــة: “يطلبــون ]املرضــى[ منــا أن 
نســتمر فــي تنظيــف مؤخرتهــم، حتــى وإن كانــت 

نظيفــة.” )ممرضــة، 33 ســنة، مستشــفى خــاص(
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التحرش اجلسدي:
أفــادت نســبة كبيــرة مــن الطبيبــات األصغــر 
الرعايــة  فــي  والعامــالت  واملمرضــات،  ســنًا، 
ــى  ــس عل ــن للم ــفى، تعرضه ــة باملستش الصحي
ــات  ــن الطبيب ــر م ــدد كبي ــاد ع ــن. وأف ــر رغبته غي
ــاء أو  ــم األطب ــذا ه ــب ه ــن يرتك ــات أن م واملمرض

االستشــاريني: كبــار 

“فــي غرفــة العمليــات، هنــاك طبيــب معــني 
ــده  ــد ي ــات. ومي ــّي للطبيب ــن حل ــا ع ــألني دائًم يس
ــة. وفــي  ــه مــن حــك نهــدي الطبيب بطريقــة متكّن
بعــض املــرات، نضطــر لالنحنــاء عندمــا نقــدم 
ــا.”  ــى مؤخرتن ــده عل ــع ي ــى. فيض ــة للمرض الرعاي

)طبيبــة، 3٥ ســنة، مستشــفى حكومــي(

“بعــد عمليــة قلــب مفتوحــة، أُبقــي علــى مريــض 
فــي غرفــة املالحظــة املتاخمــة لغرفــة العمليــات. 
ــض  ــع املري ــاك م ــاء هن ــة البق ــى املمرض وكان عل
الطبيــب  يــزور  أن  يُفتــرض  وال  الوقــت.  لبعــض 
ــام،  ــن األي ــوم م ــي ي ــك. ف ــي لذل ــض إال إذا دُع املري
عندمــا كنــت فــي غرفــة املالحظــة أقــوم بضبــط 
ــب  ــض، دخــل طبي ــة باملري بعــض األجهــزة املوصول
كبيــر وحضننــي مــن اخللــف. لــم أســتطع حتريــك 
ــاة املريــض  ــى تعريــض حي ــؤدي إل ــه قــد ي ــدي، ألن ي
للخطــر. فواصلــت العمــل حتــى تركنــي وشــأني.”

)ممرضة، 3٦ سنة، مستشفى حكومي(

أفــادت املمرضــات وقليــل مــن الطبيبــات تعرضهــن 
للمــس علــى غيــر رغبتهــن مــن املرضــى وأســرهن. 
ــع حــك اجلســم، وقــرص املؤخــرة،  وتضمنــت الوقائ

ووخــز النهديــن، ومحاولــة مســك اليــد.

االغتصاب ومحاولة االغتصاب:
ــراه  ــاالت اإلك ــن ح ــالغ ع ــون اإلب ــح أن يك ــن املرج م
علــى ممارســة اجلنــس متدنًيــا علــى وجــه اخلصوص. 
وصحيــح أن مــا مــن مشــارِكة فــي دراســتنا ذكــرت 
ــي  ــاب، ف ــة االغتص ــاب أو محاول ــا لالغتص تعرضه

ــس  ــر أن خم ــابق؛ غي ــي أو الس ــا احلال ــل عمله مح
ــاب  ــع اغتص ــم بوقائ ــى عل ــن عل ــرن أنه ــاء ذك نس
حدثــت فــي مؤسســاتهن، تضمنــت ثــالث ممرضــات 
ــر  ــني فــي الشــؤون غي ــل أن أعضــاء مــن العامل قي
الطبيــة اغتصبوهــن. وبعــد واقعتــني مــن الوقائــع 
ــن  ــدو م ــا يب ــى م ــي عل ــل اجلان ــم يٌفص ــالث، ل الث
العمــل؛ أمــا الواقعــة الثالثــة، فلــم توجــد أي 
معلومــات تشــير إلــى حالــة فصــل مرتبطــة 
ــني  ــل إن عاملت ــني، قي ــني األخري ــي الواقعت ــا. ف به
فــي الشــؤون غيــر الطبيــة مت اغتصابهمــا، األولــى 
ــني  ــار العامل ــد كب ــة أح ــب، والثاني ــا طبي اغتصبه

ــة. ــؤون اإلداري ــي الش ف

أشكال اخللل في ميزان القوى بني املعتدين والنساء 
الالتي يتعرضن للتحرش:

يشــير حتليــل للمالمــح العامــة للمعتديــن أن 
التحــرش يرتكبــه مــن يتقلــد مناصــب عليــا 
ــن  ــك م ــاء، وكذل ــار األطب ــالً كب ــل؛ مث ــي العم ف
ــام  ــر قي ــا يفس ــو م ــر. وه ــه ذك ــوة ألن ــك الق ميتل
العاملــني فــي الشــؤون اإلداريــة وغيــر الطبيــة 
بالتحــرش بالطبيبــات واملمرضــات. وغالًبــا مــا 
ــة  ــز اجتماعي ــي مراك ــور ف ــدون الذك ــون املعت يك
اقتصاديــة أقــوى - ســواء كانــوا فــي نفــس املهنــة 
)كبــار األطبــاء مقابــل الطبيبــات اجلديــدات(، أو فــي 
ــات(،  ــل املمرض ــي مقاب ــاء ف ــة )أطب ــن مختلف مه
ــة  ــأة الصحي ــل املنش ــم داخ ــث وضعه ــن حي أو م
)املرضــى فــي مقابــل العامــالت فــي املنشــأة(. 
ــني كل  ــتركة ب ــية املش ــل األساس ــت العوام وكان
ــؤ  ــدم التكاف ــة لع ــوات الهائل ــاالت الفج ــذه احل ه
بــني اجلنســني التــي كانــت تبــدو أحيانـًـا حتــل محــل 
عالقــات القــوى األخــرى؛ مثــالً فــي حالــة املرضــى أو 
العاملــني اإلداريــني املتحرشــني باملمرضــات، واألطباء 
الشــباب املتحرشــني بزميالتهــم، أو العاملــني فــي 
ــال  ــني، وعم ــل املضيف ــة - مث ــر الطبي ــؤون غي الش
النظافــة، والســعاة، وخادمــي األقســام، املتحرشــني 

ــم. بزميالته
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اجلــدول )٤( – عــدد النســاء الالتــي أبلغــن عــن 
املباشــرين  للمشــرفني  حــاالت حتــرش جنســي 
ــذ  ــي اتُّخ ــاالت الت ــدد احل ــفى، وع أو إلدارة املستش
بصددهــا إجــراء، كانــت الفئــة األكثــر عرضــة 
ــفيات،  ــي املستش ــات ف ــن كل املوظف ــرش م للتح
ــك.  ــن ذل ــرت بعضه ــد أق ــات، وق ــة املمرض ــي فئ ه
ــتغلون  ــة يس ــؤون اإلداري ــي الش ــون ف كان العامل
وظيفتهــم للتحــرش باملمرضــات الالتــي كــن يذهن 
إليهــم لتحديــث ملفاتهــن، وتــرك الســجالت، 
ــات،  ــتحقة لألمه ــة املس ــن اإلعان ــار ع واالستفس
ومــا إلــى ذلــك؛ بــل إن العاملــني فــي الشــؤون غيــر 
الطبيــة - الغالبيــة منهــم أحــدث فــي الوظيفــة - 

ــات. ــرش باملمرض ــي التح ــرددوا ف ــم يت ل

اللجوء للحصول على املساعدة والتعويض 
)العقبات( 

ــوادث  ــاء حل ــن النس ــر م ــدد كبي ــرض ع ــم تع رغ
التحــرش اجلنســي، فــإن مــن بــني ٧٧ امــرأة اتخــذت 
ــى  ــول عل ــمًيا للحص ــراًء رس ــط إج ــن فق 2٧ منه
تعويــض؛ فبالفعــل، كانــت اإلجابــة الغالبــة التــي 
أفــادت بهــا النســاء، عنــد االســتقصاء بســؤالهن، 

ــتحدثن  ــد اس ــكاوى، فق ــع الش ــن رف ــا ع أن عوًض
ــادل  ــني تب ــا ب ــراوح م ــل، تت ــرى للتعام ــات أخ آلي
ــارب  ــن جت ــن ع ــع زميالته ــة م ــث العرضي األحادي
التحــرش التــي تعرضــن لهــا، وتغييــر عاداتهــن فــي 

ــس. املالب

لــم يرفــع ســوى 10 مشــاركات شــكاوى إلــى 
رؤســائهن، و1٧ مشــاركة أخــرى إلــى اإلدارة )اجلــدول 
٤(. ورغــم أن عــددًا كبيــرًا مــن املعتديــن كانــوا 
ــة  ــة واضح ــع ممانع ــا متان ــت الضحاي ــاء، فكان أطب
مــن رفــع شــكاوى ضــد هــذه الفئــة التــي هــي فــي 
موضــع الســلطة. ولــم تُرفــع ســوى ثــالث شــكاوى 
ضــد أطبــاء )شــكوى إلــى املشــرف وشــكويان إلــى 
ــذ أي إجــراء فــي أي مــن هــذه  اإلدارة(، ولكــن لــم يُتخَّ
ــي  ــا ف ــي مت رفعه ــكاوى الت ــت الش ــاالت؛ فكان احل
املقــام األول ضــد املرضــى وأســرهم والعاملــني فــي 
الشــؤون غيــر الطبيــة. وكانــت احتمــاالت أن يتخــذ 
ــب  ــي منص ــدي ف ــى، إذا كان املعت ــراًء أعل ــر إج مدي
أقــل نســبًيا )العاملــون فــي الشــؤون غيــر الطبيــة( 
ــن  ــى(. فم ــي )املرض ــادي متدن ــع اقتص ــي وض أو ف
ــالغ  بــني الشــكاوى التــي رفعتهــا 1٧ مشــارِكة إلب
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اجلدول )4(  عدد النساء الالتي أبلغن عن حاالت حترش جنسي للمشرفني املباشرين أو إلدارة املستشفى، 
ُّخذ بصددها إجراء( وعدد احلاالت التي ات

آخرون
العاملون في 

الشؤون اإلدارية

العاملون في 
الشؤون غير 

الطبية

املرضى 
وأسرهم

األطباء
عدد النساء الالتي أبلغن عن 

حاالت حترش

11 ٥ 2٤ ٤2 ٤1
إجمالي النساء الالتي أبلغن عن 

حاالت حترش )العدد = 77(

1 0 3 ٥ 1
الشكاوى املرفوعة على مستوى 

املشرفني )العدد = 10(

1 0 1 2 0

الشكاوى املرفوعة والتي اتُّخذ 
بصددها إجراء على مستوى 

املشرفني )العدد = 4(

3 ٤ 3 ٥ 2
الشكاوى املرفوعة لإلدارة )العدد 

)17 =

1 1 2 2 0
الشكاوى املرفوعة لإلدارة والتي 
اتُّخذ بصددها إجراء )العدد = 6(
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ــط  ــراء فق ــاذ إج ــرش، مت اتخ ــة حت ــن واقع اإلدارة ع
فــي ســت حــاالت كان املعتــدون فيهــا جميًعــا مــن 
العاملــني فــي الشــؤون غيــر الطبيــة. وفــي حــاالت 
ــورة  ــم بص ــح أن يت ــمي، كان يرج ــراء رس ــاذ إج اتخ
مباشــرة؛ علــى ســبيل املثــال، مــن بــني الشــكاوى 
الثالثــة التــي رفعتهــا املمرضــات ضــد العاملــني في 
ــي  ــراًء ف ــذت اإلدارة إج ــة، اتخ ــر الطبي ــؤون غي الش

ــل. ــخ أو بالفص ــا بالتوبي ــني، إم حالت

أمــا احلــاالت األخــرى التــي اتُّخــذ إجــراء ضدهــا، لــم 
يتخــذ فيهــا املشــرف إال إجــراء غيــر رســمي. وعلــى 
وجــه التحديــد إذا كان املعتــدي طبيًبا، كان املشــرف 
مييــل إلــى اتخــاذ موقــف غيــر تصادمــي، عــادةً بــأن 
يســعى إلــى ضمــان أال تتعــرَّض الضحيــة للتعامــل 
ــابه  ــف مش ــي موق ــع ف ــدي، أو أال تُوض ــع املعت م
مــرة أخــرى. إذ أفــادت املمرضــات مثــال )غالبيــة 
ــن  ــا قدم ــه عندم ــن( أن ــكاوى منه ــع الش ــن رف م
ــكاب  ــول ارت ــض ح ــرف التمري ــى مش ــكاوى إل الش
أحــد أطبــاء التحــرش، كان يســاعد علــى إبعادهــن 

عــن املتحــرش.

“أعــرف مرضــى يكشــفون عــن عورتهــم، ثــم 
ــي  ــك ف ــون ذل ــم يفعل ــة؛ وه ــى املمرض ــادون عل ين
الليــل. عندمــا نتلقــى مثــل هــذه الشــكاوى، نســأل 
ــن  ــة م ــع مجموع ــض م ــدم املري ــة أن تخ املمرض
ــاص( ــفى خ ــنة، مستش ــة، 3٦ س ــالء.” )ممرض الزم

ــر  ــادة تدابي ــي الع ــراءات ف ــذه اإلج ــل ه ــت مث وكان
قصيــرة األجــل، الغــرض منهــا تغطيــة وضــع 
معــني بــدالً مــن التصــدي للتحــرش اجلنســي 
بصــورة أعــم. فكمــا أفــادت امــرأة، بعــد أن اتخــذت 
ــا،  ــرش به ــن التح ــف ع ــرش، توق ــد متح ــراًء ض إج
ولكنــه اســتمر فــي ارتــكاب التحــرش اجلنســي مــع 

ــات. أخري

ــم تكــن درجــة االعتــداء فيمــا يبــدو هــي  لهــذا، ل
العامــل الــذي يدفــع بقــرار اتخــاذ إجــراء ضــد 

ــإن  ــم، ف ــن ث ــام. وم ــه الع ــن وضع ــدى، ولك املعت
ــة  ــت طبيع ــا كان ــم مهم ــم زجره ــم يت ــاء ل األطب
االعتــداء. وأخيــرًا، لــم يقــم املشــرفون، واألهــم مــن 
ذلــك، أولئــك فــي منصــب الســلطة، بإنشــاء جلنــة 
معنيــة لالســتقصاء فــي الشــكاوى املرفوعــة، وفًقا 
للتكليــف احملــدد فــي مبــادئ فيشــاكا التوجيهيــة.

العوامل املسببة لعدم اتخاذ أي إجراء:
بــني  أثنــت ٥0 مــن  ثالثــة عوامــل  كان هنــاك 
٧٧ امــرأة عــن اإلبــالغ عــن التحــرش: األعــراف 
ــة،  ــى الضحي ــوم عل ــي الل ــي تلق ــة الت االجتماعي
وغيــاب الوعــي حلقوقهــن، واألهــم مــن ذلــك، إقــرار 
ــني  ــث تأم ــن حي ــا، م ــوى وتبعاته ــات الق ديناميكي

ــل. ــن العم ــل م ــرة بالفص ــة واخملاط الوظيف

ــى  ــرأة عل ــوم امل ــية تل ــراف اجلنس ــزال األع ــال ت ف
ــب؛ وتصــور أشــكاالً  ــارة التحــرش، هــذا مــن جان إث
معينــة مــن ســلوك الرجــل علــى أنهــا عاديــة، مــن 
ــم  ــن ل ــرات أنه ــابات كثي ــادت ش ــر؛ إذ أف ــب آخ جان
يرفعــن شــكاوى خشــية توجيــه اللــوم لهــن علــى 
ــمعة: ــوء الس ــن س ــا م ــة، أو خوًف ــتثارة الواقع اس

“يلتزمــن الصمــت خشــية أن تعــرف أســرتهن 
باألمــر. فقــد يلومهــن اآلخــرون علــى اســتثارة 
الواقعــة. وإذا كانــت الفتــاة غيــر متزوجــة، ســيكون 
ســنة،   3٥ )ممرضــة،  تزويجهــا.”  الصعــب  مــن 

حكومــي.”( مستشــفى 

ــى  ــة مجتمعــًة إل ــؤدي هــذه األعــراف االجتماعي وت
حــدوث خلــل فــي ديناميكيــات ميــزان القــوى. 
فكانــت كل املشــاركات علــى علــم أنــه إذا كان 
ــن  ــون م ــن يك ــلطة، فل ــع الس ــي موق ــدي ف املعت
املرجــح أن يُتَّخــذ إجــراء ضــده. وأفــاد العديــد 
منهــن خوفهــن مــن الفصــل مــن العمــل، وفقــدان 
َّتهــن  دخلهــن، ومنعهــن مــن الترقِّــي الوظيفــي، وأذي
ــال،  ــن )مث ــندة إليه ــل املس ــام العم ــالل مه ــن خ م
ــن  ــرب م ــة(. وأع ــر مالئم ــاعات غي ــي س ــل ف العم
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يعمــل منهــن خصوًصــا بعقــود مؤقتــة وفــي 
إذ ذكــرت  اخملــاوف؛  اخلــاص عــن هــذه  القطــاع 
مشــاركات عــدة بــأن االنســحاب مــن موقــف غيــر 

ــكوى. ــع ش ــن رف ــل م ــتحب أفض مس

ــني  ــي ب ــعور التآخ ــد أن ش ــك، أعتق ــت ل ــا قل “كم
األطبــاء قــوي جــًدا. ونحــن الطبيبــات نعــرف ذلــك 
ــر  ــا للخط ــض مهنته ــا تعري ــود أي من ــًدا، وال ت جي
بالتمــرد علــى وضــع مــا فــي بدايــة عملهــا. مثــل 
هــذه األمــور يجــب قبولهــا جــزًءا مــن احليــاة 
العمليــة.” )طبيبــة، 31 ســنة، مستشــفى خــاص(

إضافــًة إلــى ذلــك، نظــرًا ألهميــة الدخــل املتحصــل 
ــم  ــراء ضده ــذ إج ــح أن يُتَّخ ــى، ال يرج ــن املرض م
ــع  ــال يق ــني، ف ــوا موظف ــم ليس ــا أنه ــا، ومب أيًض
ــاكا  ــادئ فيش ــاص مب ــت اختص ــرش حت ــل التح فع

ــة. التوجيهي

كان عــدد قليــل مــن املشــاركات )20 مــن 13٥ 
مشــارِكة( علــى علــم مببــادئ فيشــاكا التوجيهيــة 
أحــد  يعــرف  ولــم  اجلنســي،  التحــرش  بشــأن 
منهــن عــن وجــود جلنــة باملستشــفيات للشــكاوى 
الكثيــر مــن  واحلصــول علــى تعويضــات. وكان 
احملتملــة  الفعاليــة  فــي  يثقــن  ال  املشــاركات 
ألشــكال التعويــض التــي تتــم فــي إطــار منظومــة 
اللجــان  هــذه  مثــل  وظيفــة  أو  مؤسســية، 
ــكيلها.  ــة تش ــي كيفي ــككن ف ــكاوى، أو يتش للش

“ال يوجــد أحــد فــي املستشــفى أقــوى من األطبــاء... 
ــفى،  ــن املستش ــيئة ع ــارًا س ــاء أخب ــر األطب إذا نش
ــل  ــاء للعم ــني أطب ــب تعي ــن الصع ــيكون م فس

ــاص( ــفى خ ــنة، مستش ــة، 33 س ــا.” )طبيب فيه

اخلامتة:
تؤكــد هذه الدراســة على اســتمرار حــاالت التحرش 
اجلنســي ضــد العامالت فــي قطــاع الصحــة. وتؤدي 
ديناميكيــات القــوى فــي نطــاق املستشــفيات 
إلــى تعــرُّض العامــالت لــألذى - الســيما املمرضــات، 

والطبيبــات الشــابات، والعامــالت فــي الشــؤون غير 
الطبيــة - ناهيــك عــن تعرضهــن للفصــل الفــوري، 
ــى  ــات إل ــذه التبع ــن ه ــاء م ــوف النس ــؤدي خ في
ــرًا،  ــمية. وأخي ــكاوى رس ــع ش ــن رف ــن ع إحجامه
ــات  ــات آللي ــر واعي ــاء غي ــون النس ــا تك ــا م غالًب
ــة  ــر واثقــات فــي حيادي الشــكاوى الرســمية، أو غي
ــص  ــه أن القص ــك في ــا ال ش ــات. فمم ــك اآللي تل
التــي ســردتها النســاء ترجــح عــدم علــم إدارة 
املستشــفى مببــادئ فيشــاكا التوجيهيــة، أو عــدم 
ــاء  ــدم إنش ــى ع ــد؛ وإل ــل اجل ــى محم ــا عل أخذه
جلــان نزيهــة لتقصــي الشــكاوى؛ وإلــى أن املصالــح 
االقتصاديــة تتجاهــل املســائل املتعلقــة بقــرار 
اتخــاذ إجــراءات ضــد املعتديــن ذوي النفــوذ؛  وإلــى أن 
النســاء الالتــي يتعرضــن للتحــرش غالًبــا مــا يرتــد 
ــرن  ــا اخت عليهــن فعــل التحــرش مــرة أخــرى إذا م

ــمية. ــكوى رس ــع ش رف

ــة  ــات تنفيذي ــع آلي ــى وض ــج إل ــذه النتائ ــو ه وتدع
ــكال  ــا أش ــي تفرضه ــات الت ــر بالعقب ــة، تق مالئم
اخللــل فــي ميــزان القــوى واألعــراف املتعلقــة 
باجلنســني، وتعتــرف بضــرورة متكــني املــرأة مــن 
رفــع شــكوى رســمية وشــعورها بالثقــة فــي أنهــا 
ــٍد  ــة حت ــم. وثم ــض املالئ ــى التعوي ــتحصل عل س
كبيــر فــي ترجمــة مبــادئ فيشــاكا التوجيهيــة إلى 
أدوات عمليــة تعــني العامــالت فــي قطــاع الصحــة، 
علــى رفــع مســتوى وعيهــن حلقوقهــن، ومتكينهــن 
مــن احلصــول علــى مشــورة تنــم علــى فهــم 
جيــد حلالتهــن، مبــا يســاعدهن فــي التغلــب علــى 
ــي،  ــان الوظيف ــدم األم ــة وع ــة احليل ــعورهن بقل ش
وفــي رفــع الشــكاوى علــى النحــو املناســب. وفــي 
الوقــت ذاتــه، يجــب أن ترفــع البرامــج مســتوى وعي 
ــيما  ــرش - الس ــم التح ــل ارتكابه ــن احملتم املعتدي
األطبــاء واملديريــن اجلــدد - بشــأن تبعــات التحــرش 
البرامــج  تكفــل  أن  يتعــني  وأخيــرًا،  اجلنســي. 
ــع  ــل م ــم التعام ــي أن يت ــتوى املؤسس ــى املس عل
الشــكاوى معاملــة جــادة ومحايــدة؛ ســواء كانــت 
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أو  اآلخريــن،  واملوظفــني  األطبــاء  موجهــة ضــد 
ــرهم. ــى وأس املرض

كلمة شكر 
هــذه نســخة محــررة ومختصــرة مــن تقريــر 
ــكار  ــة لالبت ــج الزمال ــن برنام ــذ ضم ــروع منفَّ ملش
 Health Population Innovation للصحــة والســكان
Fellowship الــذي منــح الكاتبــة الزمالــة فــي 
عــام 200٤. ويديــر مجلــس الســكان فــي نيودلهــي 
ــتمرار  ــل الس ــة وص ــو حلق ــس ه ــج؛ واجملل البرنام

ــة  ــع ملؤسس ــادة التاب ــة القي ــدوق تنمي ــل صن عم
مكارثــر MacArthur Foundation. وقــد كان الفضــل 
ــن  ــدَّم م ــه املق ــة التوجي ــذه الورق ــور ه ــي ظه ف
“شــرين جيجيبــوي” Shireen Jejeebhoy، مــن كبــار 
ــني  ــن العامل ــا م ــج، وغيره ــي البرنام ــاركني ف املش
فــي مجلــس الســكان. وأزجــي الشــكر إلى “ســوما 
ــانيتا  ــرة س ــا” Soma Sen Gupta، مدي ــن جوبت ِس
ــا  ــا Sanhita and Shalini Gupta، مل ــاليني جوبت وش

ــا. ــه مــن دعــم لن قدمت
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تقييم منوذج للتدخل ضد العنف املنزلي 
املطبَّق في خدمات صحة األمومة والصحة اجلنسية بأحد مستشفيات اململكة 
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ترجمة: أمل الترزي

موجز املقال: تقدم هذه الورقة تقريرًا عن تقييم منوذج من مناذج التدخل في أحد مستشفيات اململكة املتحدة 
وتدريًبا  إرشادية،  التدخل خطوًطا  األمومة والصحة اجلنسية. ويشمل  املنزلي، عبر خدمات صحة  العنف  ضد 
الالتي يفصحن عن  النساء  وإحالة  املرضى،  لكل  املنزلي  العنف  رُوتيني عن حاالت  وإدراج استقصاء  للعاملني، 
تعرضهن للعنف إلى مواقع خدمات الدفاع عن ضحايا العنف املنزلي. وجرى تطبيق منهج “استقصائي قائم 
على فرضيات” لتقييم التدخل. كما مت حتديد واختبار الفرضيات القائمة على برامج، باستخدام املقابالت التي 
التدريب وبعده. ونتج عن  املرضى، وإجراء استبانات قبل  جُترَى مع مقدمي اخلدمات واملرضى، ومراجعة سجالت 
تدريب العنف املنزلي تغييرات في مستوى املعرفة واملمارسة لدى املهنيني الصحيني على املدى القريب؛ غير أن 
االستقصاء الروتيني الشامل لم يتحقق حتى في سياق توفر الدعم التنظيمي، واخلطوط اإلرشادية، والتدريب، 
والدفاع عن ضحايا العنف املنزلي. فقد ظهرت أضرار محتملة وأخرى فعلية، مبا في ذلك انتهاك السرية، وعدم 
الدفاع  خدمة  دعم  وحقق  وقانونية.  مدنية  تعويضات  على  احلصول  على  املرأة  قدرة  من  يُحد  مما  األدلة؛  توثيق 
التغييرات  الدعم حفاًظا على  النساء، مع استمرار تقدمي  للعديد من  إيجابية  نتائج  املنزلي  العف  عن ضحايا 
والصحة  األمومة  صحة  خدمات  أن  اتضح  وقد  تركته.  أو  العنيف  شريكها  مع  املرأة  مكثت  سواء  اإليجابية؛ 
اجلنسية مواتية للقيام بتدخالت في مجال اخلدمات املتصلة بالعنف املنزلي، مبا يجمع بني االستقصاء الروتيني 
الذي يجريه األطباء، والدعم املقدَّم بعد اإلفصـاح عن وقـوع العنـف، واالهتمـام بالتخفـيف من الضـرر الواقع. 

© مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2010

Evaluation of a domestic violence intervention in the maternity and sexual health services of a UK hospital
LJ Bacchus et al / Reproductive Health Matters 2010;18)36(:147–157

ــن  ــي ع ــتقصاء الروتين ــات، واالس ــي اخلدم ــب مقدم ــوع، وتدري ــى الن ــم عل ــف القائ ــة: العن ــات الدال الكلم
ــدة. ــة املتح ــي، واململك ــف املنزل ــا العن ــن ضحاي ــاع ع ــم الدف ــف، ودع ــاالت العن ح
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ــي  ــلوك، ف ــي أي س ــف املنزل ــر العن ــد بتعبي يُقص
إطــار عالقــة حميمــة، يتســبب فــي ضــرر جســدي، 
أو جنســي، يقــع علــى األشــخاص  أو نفســي، 
ــاالت  ــس حل ــبب رئي ــو س ــة؛ وه ــذه العالق ــل ه داخ
ــني النســاء. 1  وأثبتــت الدراســات  ــاة ب املــرض والوف
الســكانية مــن جميــع أنحــاء العالــم مدى تفشــي 
ــي  ــف ف ــه العن ــا في ــي 2 - مب ــف املنزل ــرة العن ظاه
ــكلة  ــذه املش ــي ه ــى  تفش ــل. وردًّا عل ــات احلم أوق
الصحــة  منظمــة  حــددت  العامــة،  الصحيــة 
العامليــة العنــف ضــد املــرأة، أنــه إحــدى املشــكالت 
املهمــة املتعلقــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة؛ ومن 
ــن  ــؤولة ع ــات، املس ــن الهيئ ــد م ــوم العدي ــم، تق ث
القائمــني علــى تقــدمي الرعايــة الصحيــة، بتشــجيع 
األعضــاء العاملــني لديهــا علــى اتخــاذ تدابيــر 
للمشــاركة الفاعلــة فــي حتديــد النســاء املعرضــات 
تشــجيعهم  وكــذا  املنزلــي،  العنــف  خلطــر 
ــات  ــاء املعنَّف ــه النس ــا حتتاج ــتجابة مل ــى االس عل
تلــك اخلدمــات، فــي إطــار  واملســتفيدات مــن 
ــات  ــتوى القطاع ــى مس ــق عل ــتراتيجيات تطبَّ اس

ــددة. 3 املتع

وال يــزال يســيطر علــى جــدول أعمــال السياســات 
والبحــوث٤ النقــاش حــول أفضــل طريقــة لتحديــد 
ــى  ــرص عل ــع احل ــن، م ــات ودعمه ــاء املعنَّف النس
جتنــب احتمــاالت تضررهــن. وتشــير االســتعراضات 
ــة  ــة القوي ــاب األدل ــى غي ــام إل ــرى بانتظ ــي جُت الت
قطــاع  تدخــالت  فعاليــة  مــدى  توضــح  التــي 
ــف  ــاالت العن ــص ح ــق بفح ــا يتعل ــة فيم الصح
املنزلــي. وقــد أوضحــت جتربــة عشــوائية، خضعــت 
ــة  ــدى فعالي ــدة، م ــات املتح ــي الوالي ــة ف للمراقب
التدخــل اجملتمعــي مــن خــالل الدفــاع عــن ضحايــا 
ــم  ــورة والدع ــت املش ــث قُدِّم ــي، حي ــف املنزل العن
العملــي للنســاء، مبــا قلــل مــن مســتويات العنــف 
ورفــع مســتوى الدعــم االجتماعــي وجــودة احليــاة.٥ 
ــج  ــذه النتائ ــم ه ــب تعمي ــن الصع ــك، م ــع ذل وم
علــى النســاء املعنَّفــات املســتفيدات مــن اخلدمــات 

ــي  ــاء الالت ــل للنس ــدِّم التدخ ــث قُ ــة؛ حي الصحي
ــعني  ــنَّ يس ــف، وَكُ ــريك العني ــل الش ــن بالفع ترك
إلــى احلصــول علــى املســاعدة ، فــي حــني ال يُعــرف 
ــات  ــن املعنّف ــاع ع ــالت الدف ــول تدخ ــل ح إال القلي
ــي ال  ــة، والالت ــات الصحي ــن اخلدم ــتفيدات م املس
ــف. ورغــم  ــة مــع شــريكهن العني ــي عالق ــن ف يزل
ــة بأنشــطة  ــام بعــض اجلهــات املهنيــة الصحي قي
ــى الفحــص الشــامل  واســعة النطــاق للدعــوة إل
حلــاالت العنــف املنزلــي،3 ومــا اســتتبعه مــن توثيــق 
للفوائــد التــي نتجــت عنهــا،٦ فمــن الصعــب 
ــذه  ــا أن ه ــة. كم ــادات الطبي ــى العي ــا عل تطبيقه
ــادرات ال تخلــو مــن اخملاطــر، وتنفيذهــا يتطلــب  املب

ــق. ــم الدقي التقيي

ــا  ــص إليه ــي خل ــج الت ــال النتائ ــذا املق ــرض ه يع
ــف  ــد العن ــل ض ــاذج التدخ ــن من ــوذج م ــم من تقيي
ـق فــي خدمــات صحــة األمومــة  املنزلــي املطبَـّ
ــة  ــفيات اململك ــد مستش ــية بأح ــة اجلنس والصح
املتحــدة، باســتخدام إطــار “اســتقصاء قائــم علــى 
فرضيــات”.  ويتطلــب التدخــل تقــدمي خطــوط 
ــج  ــي، وبرنام ــف املنزل ــن العن ــة ع ــادية طبي إرش
ــوم واحــد حــول العنــف  ــب لي مســتمر مــن التدري
ــتهدف  ــبتمبر 200٧( يس ــو 200٥ وس ــي )يوني املنزل
ــف  ــم بالعن ــز معرفته ــني، لتعزي ــني الصحي املهني
ــتقصاء  ــراء اس ــن إج ــم م ــاره، ومتكينه ــي وآث املنزل
ــة  ــا، وإحال ــف وتوثيقه ــاالت العن ــن ح ــي ع روتين
ــف  ــن للعن ــن تعرضه ــن ع ــي يفصح ــاء الالت النس
إلــى موقــع منظمــة يتــم التعاقــد معهــا للدفــاع 
عــن حــاالت العنــف املنزلــي )مشــروع موزايــك 
 MOZAIC Women‘s Wellbeing املــرأة  لرفاهيــة 
ــدم  ــة(.  وق ــة مجتمعي ــن منظم ــدَّم م Project املق
ــي،  ــف املنزل ــي العن ــني ف ــد املتخصص ــب أح التدري
ــدى  ــاركت إح ــفى، وش ــي املستش ــل ف ــذي يعم ال
التدريــب. وجــرى  ــر  القابــالت فــي عمــل ميسِّ
ــة،  ــاليب التعليمي ــن األس ــة م ــتخدام مجموع اس
والتدريبــات اجلماعيــة، ولعــب األدوار، ومشــاهدة 
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ــي.  ــتقصاء روتين ــة الس ــو مدمج ــطوانة فيدي اس
واســتلم املهنيــون الصحيــون مــواد التدريــب التــي 
ــت أيضــا  ــة كان تتضمــن معلومــات ومــواد مرجعي
متوفــرة فــي عياداتهــم. واســتخدم منــوذج التدخــل 
للدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي “منهًجــا 
ــه  ــت ب ــا قام ــى م ــا عل ــرأة” وقائًم ــى امل ــز عل يرك
النســاء مــن حتليــل حلالتهــن ومــا يشــعرن بــه مــن 
ــك  ــة، وذل ــارات مختلف ــى خي ــوء إل ــر اللج مخاط
لدعــم احتياجاتهــن املتغيــرة وتلبيتهــا. ٧ قــام 
ــي مبســاعدة  ــا العنــف املنزل املدافعــون عــن ضحاي
النســاء فــي احلصــول علــى مجموعــة مــن املــوارد 
ــفى،  ــالت باملستش ــت العام ــا متكن ــة. كم اجملتمعي
ــتخدام  ــن اس ــي، م ــف املنزل ــن للعن ــي تعرض الالت
خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي. 
وقدمــت العيــادة الصحيــة اجلنســية للمرضــى 
مــن الذكــور، الذيــن أفصحــوا عــن تعرضهــم 
لعنــف منزلــي، معلومــات حــول اخلدمــات املتوفــرة 
ــور. ــن الذك ــه م ــي ومرتكبي ــف املنزل ــا العن لضحاي

األساليب:
معنيــة  موافقــة  علــى  الدراســة  حصلــت 
ــة  ــالق التابع ــة األخ ــن جلن ــة، م ــر األخالقي باملعايي
ملستشــفى ســان تومــاس فــي ديســمبر 200٤. 
ــن  ــره م ــا يوف ــر”، مل ــة التغيي ــج “نظري ــا منه اخترن
أســلوب لتقييــم الصــالت بــني األنشــطة والنتائــج 
والســياقات، بطريقــة منتظمــة وتراكميــة.  ولهــذا 
ــى  ــح إل ــان واض ــدمي بي ــل: تق ــالث مراح ــج ث املنه
أصحــاب املصلحــة باالفتراضــات التــي حتــددت 
ــرات  ــات بالتغيي ــول التوقع ــج، ح ــار البرنام ــي إط ف
الســلوكية التــي قــد حتــدث بفضــل هــذا التدخــل 

ومــا يســتتبعه مــن نتائــج؛ وقيــاس أنشــطة 
ــج  ــل النتائ ــتهدفة؛ وحتلي ــج املس ــج والنتائ البرام
ــة  ــل للنظري ــن تعدي ــتلزم م ــا يس ــيرها، مب وتفس
وتخصيــص للمــوارد.8، ٩ ميكــن االطــالع علــى مزيــد 
مــن التفاصيــل عــن األســاليب املســتخدمة10، فــي 
التقريــر الكامــل.11 وتــرد فــي هــذه الورقــة النتائــج 
ــية  ــات األساس ــص الفرضي ــن فح ــتخلصة م املس

ــني: ــي العيادت ــج ف ــول البرنام ــة ح التالي
سيســاعد التدريــب العاملــني فــي مجــال 	 

ــي  ــتقصاء الروتين ــذ االس ــى تنفي ــة عل الصح
ــي.  ــف املنزل ــاالت العن ــن ح ع

االســتقصاء 	  برنامــج  تنفيــذ  شــأن  مــن 
ــع  ــك تقــدمي الدعــم فــي موق ــي، وكذل الروتين
اجلهــة املقدمــة لهــذه اخلدمــة - بعــد اإلفصاح 
عــن التعــرض للعنــف املنزلــي، مــن شــأنهما 
أن يرفعــا مــن م ســتوى الكشــف عــن حــاالت 

ــي.  ــف املنزل العن
خدمــات صحــة األمومــة والصحــة اجلنســية 	 

هــي مــن نقــاط الكشــف املبكــر للتدخــل مــن 
أجــل تقليــص حــاالت العنــف املنزلــي. 

بإمــكان النســاء، الالتــي يحصلــن علــى دعــم 	 
مــن جهــات تقــدمي خدمــات الدفــاع عــن 
ــن  ــني وضعه ــي، حتس ــف املنزل ــا العن ضحاي

الشــخصي . 
لــن ينتــج أي ضــرر عــن االســتقصاء الروتينــي 	 

عــن حــاالت العنــف، ومــا يســتتبعه مــن 
ــف  ــا العن ــن ضحاي ــاع ع ــة الدف ــدمي خدم تق

ــي.  املنزل
املراحــل األساســية فــي    )1( الشــكل  يوضــح 
منــه. املســتهدفة  والنتائــج  التدخــل  عمليــة 
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الشكل )1(: األنشطة الرئيسية في عملية التدخل والنتائج املستهدفة منه

النساء احلوامل الالتي يتلقني خدمات رعاية األمومة، مرضى 

عيادات الصحة اجلنسية

)ذكور وإناث(

إرشادات توجيهية يكتبها 

املنسق والفريق االستشاري 

املعنيني بالعنف املنزلي، 

ويراجعها فريق من األطباء 

احلكماء 

يوم دراسي للممارسني 

)إجباري للقابالت(

عاملون في الرعاية 

الصحية مدربون

استقصاء روتيني من 

املهنيني الصحيني عن 

حاالت العنف املنزلي 

ملصقات في دورات مياه 

السيدات عن خدمة الدفاع 

عن ضحايا العنف املنزلي

مواد إعالمية متاحة 

للمستفيدات من 

اخلدمات الصحية

نشرات مدرجة في 

املالحظات اخلاصة 

باألمهات 

االنتهاء من إدراج أكواد 

االستقصاء الروتيني في 

سجالت املرضى

توثيق سري عن حاالت 

االعتداء

مناذج توثيق حاالت 

العنف املنزلي

مت اإلعالم عن املوارد 

لضحايا العنف املنزلي 

من اإلناث

اإلفصاح

عن  العنف املنزلي

عرض لإلحالة 

)ذكر(

مت اإلحالة إلى خدمة 
الدفاع عن ضحايا العنف 

املنزلي

تساعد خدمات الدفاع عن ضحايا العنف 

املنزلي النساء على الوصول إلى املوارد 

اجملتمعية، وتقدم الدعم العاطفي

إحالة ذاتية خلدمة 

الدفاع عن ضحايا 

العنف املنزلي

حتسن مستوى الوعي 

حول عدم قبول العنف 

املنزلي واملوارد لالزمة

مت اإلعالم عن املوارد 

لضحايا العنف املنزلي 

من الذكور

إرشادات توجيهية عن 

العنف املنزلي

سجالت املرضى تتضمن 

أكوادا  لالستقصاء عن حاالت 

العنف املنزلي، واإلفصاح 

نعم 

)ذكر(
ال

نعم 

)أنثى((

رُفض

قوبل

التقليل من حدة االعتداءات وتكرارها.  وحتسن مستوى 

السالمة والوصول إلى املوارد
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واملستفيدين  اخلدمات  مقدمي  مع  نوعية  مقابالت 
منها:

الختيــار  الهــدف  محــددة  عينــات  اســُتخدمت 
ــات  ــن خدم ــتفيدين م ــني واملس ــني الصحي املهني
إلجــراء  اجلنســية،  والصحــة  األمومــة  صحــة 
مقابــالت شــبه  وأُجريــت   12 مقابــالت معهــم. 
ــني  ــت ب ــدة تراوح ــي م ــرأة، ف ــع 3٤ ام ــة م منظم
شــهر و22 شــهرًا، بعــد أن حصلــن علــى دعــم مــن 
خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي، وذلك 
ــن  ــن لقاءاته ــه م ــتفدن ب ــا اس ــى م ــوف عل للوق
تقــدمي  علــى  والقائمــني  الصحيــني  باملهنيــني 
خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي. كان 
ــي  ــة الت ــاق اخلدم ــى نط ــا عل ــاء قائًم ــار النس اختي
تقدمهــا العيــادة، ومــا إذا كــن يعشــن - وقــت 
ــا العنــف  ــة إلــى خدمــة الدفــاع عــن ضحاي اإلحال
ــن أم ال،  ــف ضده ــب العن ــن يرتك ــع م ــي -  م املنزل
وفتــرة ممارســة العنــف ضدهــن، ومــا إذا كــن حوامل 
أم ال، ووضعهــن مــع شــؤون الهجــرة، وقدرتهــن 
ــن  ــاص، وأصوله ــن اخل ــى ماله ــول عل ــى احلص عل
العرقيــة، ولغتهــن األولــى )اإلجنليزية أم اإلســبانية(. 
ــالت  ــالث عام ــالت ث ــك املقاب ــي تل ــترك ف ــا اش كم
باملستشــفى ممــن اســتخدمن خدمــات الدفــاع 
عــن ضحايــا العنــف املنزلــي. وجــاءت خــواص 
ــل(  ــر الكام ــي التقري ــل ف ــرد التفاصي ــاء )ت النس
ــًدا للمرضــى البالــغ عددهــن 1٥٦ امــرأة،  متثيــالً جي
ممــن اســتخدمن خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا 
العنــف املنزلــي، وكــن فــي الغالــب مــن الشــابات 
فــي الثالثــني مــن العمــر، حامــالت للجنســية 

ــة. 11 ــات العرقي ــن األقلي ــة، وم البريطاني

أُجريــت مقابــالت شــبه منتظمــة )مــع ثمانــي 
ــة  ــال الصح ــي مج ــني ف ــن املهني ــالت و11 م قاب
اجلنســية( وســت مناقشــات بؤريــة )مــع 1٩ قابلــة 
ــية(،  ــة اجلنس ــال الصح ــي مج ــني ف ــن املهني و٦ م
ــي  ــب الت ــات التدري ــى مكون ــوف عل ــل الوق ــن أج م
ــة،  ــادات الطبي ــي العي ــة ف ــدة عظيم ــا فائ كان له

ــتوى  ــارات، ومس ــى امله ــب عل ــر التدري ــد أث وحتدي
الراحــة والثقــة فــي حتديــد حــاالت العنــف املنزلــي 
والتعامــل معــه. واختيــر املشــاركون وفًقــا لســياق 
ــة  ــة األموم ــادة )صح ــا العي ــي تقدمه ــة الت اخلدم
أو الصحــة اجلنســية(، والفئــة املعنيــة )أطبــاء، 
وممرضــات، وقابــالت، واستشــاريو الصحــة(، واجلنــس، 
ــة  ــب )ثالث ــي التدري ــذ تلق ــي من ــت املنقض والوق

ــد(. ــا يزي ــهر فم ــتة أش ــًة بس ــهر مقارن أش

استعراض سجالت املرضى:
ــادات  ــي عي ــى ف ــجالت املرض ــتعراض س ــرى اس ج
ــر  صحــة األمومــة والصحــة اجلنســية لشــهر يناي
الروتينــي  االســتقصاء  معــدل  لتحديــد   ،200٧
ــي،  ــف املنزل ــاالت العن ــن ح ــف ع ــع، والكش املتَّب
ــب.  ــى التدري ــني عل ــني الصحي ــول املهني ــد حص بع
ــب  ــى تدري ــل عل ــد حص ــر 200٧، كان ق ــي يناي فف
العنــف املنزلــي 201 قابلــة )٦٥%(، و32 مــن املهنيــني 
فــي مجــال الصحــة اجلنســية )٥8%(، العاملــني فــي 
اخلدمتــني الطبيتــني املقدمتــني. وجــرى اســتعراض 
ســجالت األمهــات لعــدد ٤8٧ أم )٩8%( مــن إجمالــي 
ــي  ــر إجمال ــر 200٧. وحض ــي يناي ــدت ف ٥01 أم ول
ــر  ــادة الصحــة اجلنســية فــي يناي ٩1٥ مريضــة عي
200٧. ومــع ذلــك، تضمــن ٦٤٤ ســجل فقــط )٧3%(، 
ــجل،  ــا 8٧٩ س ــغ عدده ــجالت البال ــني الس ــن ب م
ــاالت  ــى ح ــير إل ــودًا يش ــة، ك ــة للمراجع واخلاضع

ــل. ــت للتحلي ــم خضع ــي، ث ــف منزل عن

ومــن أجــل فحــص مســتوى تغطيــة االســتقصاء 
الروتينــي للخدمــات املقدمــة لألمهــات علــى مــدار 
ــن  ــرة م ــة متوف ــات مقارن ــاك بيان ــام ، كان هن الع
اســتعراض جــاء فــي دراســة أخــرى عــن ســجالت 
ــر- مــارس 200٦، حيــث تلقــت  األمهــات 13 فــي يناي
بالفعــل 110 قابلــة، ممــن يعملــن فــي خدمــات 
ــتقصاء  ــى االس ــا عل ــة )٥0%(، تدريًب ــة األموم صح
الروتينــي. ولــم تتوفــر مثــل هــذه البيانــات املقارنــة 

ــية. ــة اجلنس ــادات الصح لعي
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استبيانات قبل التدريب وبعده )املهنيون الصحيون(
أُجريــت اســتبانات قبــل التدريــب وبعــده علــى 
املهنيــني الصحيــني العاملــني فــي خدمــات صحــة 
الذيــن  اجلنســية،  الصحــة  وخدمــات  األمومــة 
حضــروا تدريــب العنــف املنزلــي. وقــد دعاهــم أحــد 
الباحثــني مِلــلء اســتبيان قبيــل البــدء فــي التدريــب؛ 
حيــث اســتجاب معظمهــم وقامــوا مبلئهــا. كمــا 
ــب،  ــن التدري ــم م ــور انتهائه ــر ف ــتبيان آخ ِّع اس وُز
وأُرســل  مبلئــه.  العاملــني  معظــم  قــام  وقــد 
ــتة  ــاء س ــد انقض ــرى بع ــتبيانات أخ ــني اس للعامل
ــم يجــب عليهــا ســوى  ــى تدريبهــم؛ ول أشــهر عل
ربــع عددهــم. ونُشــرت تفاصيــل هــذه االســتبيانات 

ــرى.11، 1٤ ــن أخ ــي أماك ــا ف ونتائجه

التحليل:
جــرى نســخ البيانــات املســتخلصة مــن املقابــالت 
 .Atlas Ti Version 5.2 فــي  وتخزينهــا  النوعيــة 
وأعطــي الباحــث كــودًا لــكل مقابلــة. كمــا جــرى 
املوضوعــات  لتحديــد  للمحتــوى،  حتليــل  اســتخدام 
الرئيســية التــي خضعــت للفحــص، مــن حيــث عالقتها 
بالفرضيــات التــي يقــوم عليهــا التدخــل. 12 وجــرى 
ــجالت  ــة س ــن مراجع ــتمدة م ــات مس ــن بيان تخزي
بعــض املرضــى، واســتبانات قبــل التدريــب وبعــده، 
فــي SPSS Version 14. وأُجــري حتليــل منفصــل 
اإلحصائيــات  واســُتخدمت  مراجعــة،  لــكل 

الوصفيــة ومقاييــس االرتبــاط.

النتائج:
في  العاملني  التدريب  سيساعد  األولى:  الفرضية   •
الروتيني عن  مجال الصحة على تنفيذ االستقصاء 

حاالت العنف املنزلي.
كثيــرًا مــا يُفتــرض أن ســلوك املهنيــني الصحيــني 
ــة  ــر أن فعالي ــب؛ غي ــم التدري ــيتغير بحضوره س
ــب  ــى التدري ــي وعل ــى املتلق ــف عل ــب تتوق أي تدري
ــل  ــت قب ــي أُجري ــتبيانات الت ــارت االس ــه. أش نفس
التدريــب أن ٩٤ )٥٥%( مــن املهنيــني الصحيــني فــي 
ــني  ــن املهني ــة، و33 )٩2%( م ــة األموم ــال صح مج

الصحيــني فــي مجــال الصحــة اجلنســية لــم 
يتلقــوا أي تدريــب علــى العنــف املنزلــي مــن قبــل؛ 
فــي حــني أفــادت االســتبانات التــي متــت بعــد 
ــي  ــني ف ــن املهني ــرةً أن 1٧٤ )82%( م ــب مباش التدري
ــني  ــن املهني ــة، و38 ) ٩٥%( م ــة األموم ــال صح مج
فــي مجــال الصحــة اجلنســية أبــدوا حتســنا بالغــا 
ــع  ــي. وم ــف املنزل ــم بالعن ــتوى معرفته ــي مس ف
ذلــك، وفًقــا لالســتبانة التــي أُجريــت بعــد التدريــب 
بســتة أشــهر، أفــادت ٤3 مــن ٥٦ قابلــة ممــن 
ــكالت؛  ــن مش ــن واجه ــتبانة أنه ــى االس ــْن عل أَج
ــة  ــي جلس ــارب ف ــركاء أو األق ــور الش ــل حض مث
ــي  ــت ف ــق الوق ــة، وضي ــز اللغ ــارة، وحواج االستش
العيــادات املزدحمــة، وعــدم ثقــة بعــض النســاء في 
املهنيــني الصحيــني. وانعكســت أيضا هــذه النتائج 
علــى املقابــالت ومناقشــات اجملموعــات الُبؤريــة التي 

ــالت. ــع القاب ــت م أُجري

ورغــم اإليجابيــة التــي أبداهــا بعــض املهنيــني 
علــى  التدريــب  أثــر  يخــص  فيمــا  الصحيــني 
ــف  ــاالت العن ــن ح ــتقصاء ع ــى االس ــم عل قدرته
املنزلــي، فقــد أبــدى البعــض اآلخــر حتفظــه. علــى 

ــال: ــبيل املث س

ـ لــم تشــعر ) القابلــة األولــى ( إال “ببعــض الثقــة 
فــي التلميــح باملوضــوع مــع النســاء”. 

ـ فــي حــني شــعرت )القابلــة الثانيــة( بعــدم قدرتها 
علــى طلــب الــزوج مغــادرة احلجــرة، ولــم تســتطع 
ــه حــول الســبب فــي  ــر فيمــا ميكنهــا قول التفكي
ــر  ــا. وأظه ــرأة وحده ــع امل ــدث م ــي التح ــا ف رغبته
املهنيــون الصحيــون للتدريــب مســتويات مختلفــة 
مــن اخلبــرات واملعــارف، وهــو مــا يجــب أخــذه فــي 
االعتبــار عنــد تصميــم برنامــج التدريــب. وأشــارت 
ــاع  ــدم اتب ــى ع ــن عل ــى حرصه ــالت إل ــض القاب بع
الطــرق املباشــرة فــي االســتقصاء الروتينــي، مثــال، 
ــي  ــرام ف ــا ي ــى م ــيء عل ــل كل ش ــأل “ه ــأن تس ب
البيــت؟” دون أن يتبعــه أي أســئلة معينــة.  وال يــزال 
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يُســتخدم االســتقصاء عــن حــاالت العنــف املنزلــي 
فــي أوقــات اختياريــة، ال روتينيــة، حينمــا يجــد 

العاملــون فرصــة مواتيــة لطــرح األســئلة.

“خرجــت مــن التدريــب وينتابنــي شــعور قــوي بأنــي 
ــئلة...  ــرح األس ــى ط ــي عل ــي قدرت ــة ف ــر واثق غي
ــر  ــرح األم ــل األدوار، ومت ش ــا بتمثي ــا قمن ــم أنن ورغ
لنــا، يبــدو أن التدريــب الفعلــي حــول طرح األســئلة 
ــه، وأن الوعــي للعنــف  ــا علي كان آخــر شــيء تدربن
املنزلــي شــغل معظــم اليــوم.” )الصحــة اجلنســية، 

املمرضــة األولــى مــن كبــار املمرضــني(

“بصراحــة، ميكننــي القــول إننــي أســأل حوالــي ٤0-
٥0% مــن النســاء الالتــي يســجلن اســمهن معــي...
ــن  ــرة ولك ــذه امل ــأل ه ــن أس ــنا، ل ــول، حس ــي أق ألن
ــى  ــدرة عل ــر ق ــي أكث ــعر بأن ــة سأش ــرة القادم امل
ــرة  ــياء كثي ــن أش ــأل ع ــا نس ــد أنن ــؤال. أعتق الس
جــدا وقــت تســجيل البيانــات، وأحيانــا نشــعر 
بتسلســل طبيعــي لألســئلة التــي ميكننــا طرحها؛ 
ــة متامــا بالســياق، وال  ــة الصل ــا تكــون منبت وأحيان
ــح  ــم ينج ــة( ل ــة الثالث ــة.” ـ ـ )القابل ــدو صائب تب
اجلمــع بــني تدريــب املهنيــني القائمــني علــى صحــة 
األمومــة، والقائمــني علــى الصحــة اجلنســية التــي 
ــى  ــع املرض ــل م ــارات للتعام ــال، مه ــب، مث تتطل
الذكــور الذيــن تعرضــوا لعنــف منزلــي، أو يواجهــون 
ــريكاتهم.  ــى ش ــداءات عل ــم اعت ــم ارتكابه مزاع
ــى، كان  ــات املرض ــة لفئ ــة املتنوع ــرا للطبيع فنظ
اجلنســية  الصحــة  علــى  القائمــون  املهنيــون 
بحاجــة ملعلومــات محــددة عــن دعــم مــن تعــرض 
ــات،  ــني ومثلي ــي مثلي ــن مرض ــي، م ــف اجلنس للعن
وأولئــك الذيــن يعانــون مــن ازدواج امليــول اجلنســية، 

ــية. ــة اجلنس ــن للهوي واملغايري

• الفرضية الثانية: من شأن تنفيذ برنامج االستقصاء 
اجلهة  موقع  في  الدعم  تقدمي  وكذلك  الرُوتِيني، 
التعرض  عن  اإلفصاح  بعد   - اخلدمة  لهذه  املقدمة 
الكشف عن  يرفعا من مستوى  أن   - املنزلي  للعنف 

حاالت العنف املنزلي.
كانــت السياســة املتبعــة قبــل التدخــل هــي الــرد 
علــى اإلفصــاح التلقائــي عــن وقــوع حالــة عنــف، 
فضــالً عــن طــرح أســئلة انتقائيــة عندمــا تظهــر 
ــكال  ــن أش ــكل م ــدوث ش ــى ح ــة عل ــات دال عالم
ــرة أن  ــى فك ــل عل ــم التدخ ــام تصمي ــداء. وق االعت
االســتقصاء الرُوتِينــي الــذي يجريــه العاملــون، فــي 
ــى  ــاء إل ــة النس ــه إحال ــن خالل ــم م ــياق ميكنه س
موقــع تقــدمي خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف 
ــة  ــن عملي ــة م ــر فعالي ــر أكث ــو تدبي ــي، ه املنزل

ــي.   ــف املنزل ــاالت العن ــن ح الكشــف ع

لالختبــار  الفرضيــة  هــذه  تخضــع  أن  ميكــن  ال 
ــا،  ــوق به ــات املوث ــاب البيان ــل غي ــي ظ ــل، ف الكام
واملتعلقــة مبعــدالت اإلفصــاح قبــل التدخــل. ومــع 
ذلــك، فــإن مراجعــة ســجالت األمهــات التــي 
ــير  ــر 200٧، تش ــارس 200٦ ويناي ــر- م ــي يناي ــت ف مت
ــادة فــي معــدل االســتقصاء الرُوتِينــي عــن  إلــى زي
حــاالت العنــف املنزلــي وصلــت إلــى ثالثــة أضعــاف: 
ــام األول  ــي الع ــرأة( ف ــن 1,133 ام ــن 1٥% )1٧0 م م
ــى٤٧%  )22٩ مــن ٤8٧ امــرأة( فــي  ــب، إل مــن التدري
العــام الثانــي )RR 3.09; CI 2.61-3.65(. وفقــا 
ــدل  ــر 200٧، كان مع ــي يناي ــجالت ف ــة الس ملراجع
االســتقصاء الرُوتِينــي عــن حــاالت العنــف املنزلــي 
ــادات الصحــة اجلنســية بنســبة٥8%  )3٧٤  فــي عي
مــن ٦٤٤ مريــض(. وكانــت احتمــاالت ســؤال املرضى 
ــرًا  ــر كثي ــي أكب ــف املنزل ــاالت العن ــن ح ــاث ع اإلن
مــن ســؤال املرضــى الذكــور ]20٤ )٦8%( مقابــل 1٦٩ 
]χ2=21.77, df=1, p≤0.01[. وفــي كثيــر  )٤٩%(؛ 
مــن األحيــان، لــم يشــعر بعــض املهنيــني القائمــني 
علــى الصحــة اجلنســية باالرتيــاح بســؤال الرجــال 
ذوي امليــول اجلنســية للنســاء حــول حــاالت العنــف 

ــي. املنزل

“... لــذا رمبــا كانــت أســئلتي الرئيســة للرجــال 
فــي عيــادات الرجــال املثليــني ـ وهــو أمــر عرضــي ـ 
فكانــت األمــور علــى مــا يــرام. ولعــل أصعــب املــرات 
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ــم  ــي ميوله ــتقيمني ف ــال املس ــع الرج ــت م كان
ــذه  ــألهم ه ــاذا نس ــون مل ــية...الذين ال يفهم اجلنس
ــة  ــة الثاني ــية، املمرض ــة اجلنس ــئلة.”  )الصح األس
ــت  ــك، كان ــى ذل ــالوة عل ــني( . ع ــار املمرض ــن كب م
ــادات  ــي عي ــباب، ف ــى الش ــؤال املرض ــاالت س احتم
ــي  ــف املنزل ــاالت العن ــن ح ــية، ع ــة اجلنس الصح
أعلــى )٦٧% مــن املرضــى ≥ 2٥ ســنة، مقارنــًة 
 χ2=1.76, ــنة؛ ــى ≥ 3٥ س ــن املرض ــبة ٤2% م بنس
df=3,p≤0.01(. ولــم يتــم العثــور علــى أي حتيــزات 
باالســتقصاء  تتعلــق  دميوجرافيــة،  اجتماعيــة 
الرُوتِينــي ، بــني النســاء الالتــي يحصلــن علــى 

ــة. ــة األموم ــات رعاي خدم

ــي  ــف املنزل ــاالت العن ــن ح ــف ع ــم الكش ــم يت ل
ــل  ــب، ب ــي فحس ــتقصاء الرُوتِين ــالل االس ــن خ م
ــث  ــة، حي ــة األموم ــات رعاي ــالل خدم ــن خ ــا م أيض
كانــت العالمــات التــي لوحظــت فــي العيــادات مــن 
ــات  ــن، أو عالم ــة البط ــي منطق ــات ف ــل الكدم مث
املــرأة  بــني  العلنيــة  املشــاحنات  أو  االكتئــاب، 
وشــريكها؛ وهــو مــا راع انتبــاه املهنيــني الصحيــني 
الحتمــال وقــوع حــاالت اعتــداء، ودفعهــم للســؤال. 
وكانــت الثقــة واحلساســية عنصريــن ضروريــني فــي 
احلــاالت التــي كانــت النســاء متانــع فيهــا الكشــف 

ــداء. ــن ألي اعت ــن تعرضه ع

“...كانــت دموعــي تنهمــر، حــني الَحَظــت الكدمــات 
ــت  ــألني وقل ــدأت تس ــي... وب ــى  ذراع ــودة عل املوج
لهــا إننــي بخيــر، ولكنهــا قالــت “ال أظــن، وميكنــك 
ــى أن  ــي إل ــي دفع ــتمرت ف ــم اس ــّي”، ث ــدث إل التح
انفجــرت باحلديــث إليهــا.” )املســتفيدة األولــى مــن 
خدمــات رعايــة األمومــة، 31 ســنة، تدخــل بعــد 13 

شــهرا(.

اجلــدول )1( يوضــح معــدالت االســتقصاء الرُوتِينــي 
عــن حــاالت العنــف املنزلــي، حســب وضــع التدريــب 
ــاالت  ــي. وزادت احتم ــي صح ــاه كل مهن ــذي تلق ال
ســؤال املرضــى عــن العنــف املنزلــي، بفضــل حضور 

املهنيــني الصحيــني تدريبــات العنــف املنزلــي. ومــع 
ــني  ــة بالصحي ــات املتعلق ــرًا ألن املعلوم ــك، نظ ذل
املهنيــني املســؤولني عــن تســجيل التاريــخ الطبــي 
ــة  ــة فرعي ــي عين ــة ف ــت متضمن ــى، كان للمرض
ــن  ــادة م ــي كل عي ــى ف ــجالت املرض ــن س ــط م فق
ــادات  ــن عي ــادة م ــن ٤8٧ عي ــني )٤٦%، 22٦ م العيادت
ــن  ــادة م ــن ٦٤٤ عي ــة، و٥٤%، 3٥2 م ــة األموم صح
ال  النتيجــة  فــإن  اجلنســية(،  الصحــة  عيــادات 
تغطــي العــدد اإلجمالــي لســجالت املرضــى التــي 
ــن  ــا م ــالغ عنه ــي مت اإلب ــة والت ــت للمراجع خضع

قبــل.

الثالثة: خدمات صحة األمومة والصحة  • الفرضية 
اجلنسية هي من نقاط الكشف املبكر للتدخل من 

أجل تقليل حاالت العنف املنزلي.
ــرة  ــاء فت قــد تبــدأ بعــض حــاالت االعتــداء فــي أثن
احلمــل1٥؛ ففــي وقــت إعــداد هــذا التدخــل، أعلنــت 
نشــرة  فــي  املتحــدة،  باململكــة  الصحــة  وزارة 
صحفيــة، عــن خطــط لتشــكيل فريــق استشــاري 
مــن اخلبــراء ملناقشــة تقــدمي االســتقصاء الرُوتِينــي 
ــة  ــادات رعاي ــي عي ــي ف ــف املنزل ــاالت العن ــن ح ع
ــن  ــرة م ــل املبك ــتهداف املراح ــك الس ــة، وذل األموم
االعتــداء الــذي تتعــرض إليــه النســاء. ولكــن 
قــد تَُعــرَّف خدمــات صحــة األمومــة والصحــة 
اجلنســية تعريًفــا أفضــل علــى أنهــا: “نقــاط تدخــل 
ــن  ــي يحصل ــاء، الالت ــح النس ــث تفص ــة، حي مواتي
علــى خدمــات رعايــة األمومــة، عــن حــاالت قدميــة 
لعنــف ارتكبــه شــريك حياتهــن”. وتشــير النتائــج 
التــي خرجــت بهــا املقابــالت إلــى أن االســتراتيجيات 

ــتخدمها ــا تس ــادةً م ــي ع الت

املــرأة للتعامــل مــع املشــكلة قــد تكــون أضعــف 
فــي أثنــاء احلمــل؛ عندمــا تكــون أضعــف جســديًا 
أمــام أي اعتــداء، وأقــل قــدرة علــى احلركــة، وأكثــر 
اعتمــادًا علــى شــريك حياتهــا لتوفيــر الدعــم 
العملــي لهــا، وقــد تعانــي مــن االكتئــاب. ومــن بــني 
العوامــل التــي دفعــت النســاء احلوامــل لإلفصــاح 
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ــا  ــريك حياته ــد ش ــداء: تهدي ــن لالعت ــن تعرضه ع
ــف أو  ــرة العن ــد وتي ــا، أو تصاع ــل منه ــذ الطف بأخ
ــن األذى  ــني م ــة اجلن ــي حماي ــا ف ــه، أو رغبته حدت
اجلســدي، أو حتقيــر الشــريك املــؤذي لهــا أمــام 

ــة. ــة الصحي ــدم الرعاي مق

“...تدهــورت عالقتــي مــع زوجــي عندمــا كُنــُت 
حامــالً؛ لــذا أول مــن اتصلــت بهــا كانــت القابلــة، 
حقيقــًة لكــي أخبرهــا عــن حالتــي. “ألننــي أحمــل 
طفــالً ويســاورني القلــق.” )املســتفيدة الثانيــة مــن 
ــة األمومــة، ٤٧ ســنة، تدخــل بعــد 8  خدمــات رعاي

أشــهر(

ــا  ــب[. كان لزاًم ــر ]الطبي ــّي أن أخب ــب عل “كان يج
ــل  ــه احملتم ــال رجوع ــي ح ــي، ف ــي ابن ــّى أن أحم عل
ــة لعمــل شــيء مــا.  ــى املستشــفى فــي محاول إل
ــّي  ــدى عل ــي، تع ــن والدت ــرة م ــرة قصي ــد فت فبع
جســديًا مــرة أخــرى؛ لــذا كان علــّي إعــالم شــخص 
مــا بهــذا األمــر.” )املســتفيدة الثالثــة مــن خدمــات 
رعايــة األمومــة، 31 ســنة، تدخــل بعــد 13 شــهرا(.

َّفــن أنفســهن علــى أنهــن  بعــض النســاء لــم يًُعر
ضحايــا للعنــف املنزلــي؛ ألن االعتــداء الــذي يُرتكــب 
ضدهــن كان فــي املقــام األول اعتــداًء ســيكولوجًيا، 
أو ألنهــن لــم يعتبــرن العنف اجلســدي أمــرًا خطيرًا. 
وفــي االستشــارات مــع املهنيــني الصحيــني الذيــن 
ــي، كان  ــلوك العدوان ــم للس ــدم قبوله ــوا ع أوضح
ــن  ــداء عليه ــة االعت ــة نِيَّ ــاء بطبيع ــراف النس اعت

لــه أثــر فــي تغييــر معتقــدات بعــض منهــن؛ ومــن 
ــي  ــر ف ــداث تغيي ــى إلح ــذرة األول ــت الب ــم، كان ث

املســتقبل.

ــي  ــدث ل ــا يح ــط م ــدم رب ــى ع ــر عل ــت أص “كن
علــى  احلصــول  بعــد  املنزلي...ولكــن  بالعنــف 
ــول  ــت أق ــياء، كن ــض األش ــراءة بع ــات وق الكتيب
لنفســي إننــي ُخضــت هــذه التجربــة.” )املســتفيدة 
ــنة،  ــة، 33 س ــة األموم ــات رعاي ــن خدم ــة م الرابع

ــهر(. ــد ٥ أش ــل بع تدخ

ــذي  ــف ال ــاالت العن ــت ح ــر، وصل ــب آخ ــن جان م
ــن،  ــع مزم ــى وض ــاء إل ــض النس ــه بع ــت إلي تعرض
َّرَْن التحــدث مــع املهنــي الصحــي.  حينمــا قَــر
ــة  ــي مرحل ــم، وه ــوف دائ ــي خ ــن ف ــن يعش إذ كُ
أخطــر كثيــرًا مــن مراحــل االعتــداء املبكــرة، أو كـُـن 
ــا  ــف، مب ــن العن ــوة م ــد قس ــواع أش ــن ألن يتعرض
فــي ذلــك االغتصــاب؛ بــل فــي بعــض احلــاالت، قــام 

ــًدا. ــل حتدي ــن بالقت ــن بتهديده ــدي عليه املعت

كان إدراج عيــادات الصحــة اجلنســية، باعتبارهــا 
املوقــع الثانــي لتنفيــذ التدخــل، مبنًيــا علــى 
بحــوث1٦ أفــادت أن النســاء املتعرضــات للعنــف 
املنزلــي هــن أكثــر عرضــة خملاطــر اإلصابــة باألمراض 
املنقولــة جنســًيا، ويواجهــن مصاعب فــي التفاوض 
علــى اســتخدام وســائل منــع احلمــل، مقارنــًة 
بالنســاء الالتــي ال يتعرضــن لالعتــداء. إضافــًة 
إلــى ذلــك، تــزداد احتمــاالت انخــراط املعتديــن فــي 

الصحيون  املهنيون  يجريه  الذي  املنزلي  العنف  حاالت  عن  الرُوتِيني  االستقصاء  معدالت   :)1( اجلدول 
املسؤولون عن جمع بيانات التاريخ الطبي للمرضى، حسب حالة التدريب

% ممن سألوا بصورة رُوتِينية عن 
وقوع حاالت عنف منزلي.

الصحة اجلنسيةصحة األمومة

X2               %             عددX2                    %                     عدد

مدربون.
غير مدربني.

٥٦.3           ٥٩.0            1٩1
p≤0.05       22.2             3٥ 

18.٦٧                     ٦.8                   20٦
p≤0.01                  ٥0.0                   1٤٥
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ــة  ــل ممارس ــر؛ مث ــة اخملاط ــية عالي ــات جنس ممارس
اجلنــس دون واٍق ذكــوري مــع شــركاء متعدديــن، وهــو 
مــا يعــرّض املــرأة خلطــر اإلصابــة باألمــراض املنقولة 
جنســًيا. ففــي عيــادات الصحــة اجلنســية، كانــت 
ــريكهن  ــف ش ــن عن ــن ع ــي أفصح ــاء الالت النس
مصابــات أيضــا باألمــراض املنقولــة جنســًيا، وذكرن 
عــدم قدرتهــن علــى التحكــم فــي املمارســات 
ــل:  ــرة مث ــلوكياته اخلط ــريكهن، وس ــية لش اجلنس
ــركاء  ــرة ش ــن، ومعاش ــدرات باحلق ــتخدام اخمل )اس
ــن  ــوة م ــد قس ــاالت أش ــرن ح ــل ذك ــن(، ب متعددي
العنــف - مــن بينهــا االعتــداء اجلنســي واالغتصاب.

“كنــت أتــردد باســتمرار علــى العيــادة، وكنــت  
ــا  ــون به ــألني العامل ــا يس ــل، عندم ــعر باخلج أش
ــا  ــوري؟” وأن ــي الذك ــتعملي الواق ــم تس ــاذا ل “ ومل
ــر  ــدا أن األم ــر أح ــي أن أخب ــف ل ــنًا، كي ــر، حس أفك
ليــس بيــدي، بــل أننــي ال أرغــب فــي ممارســة 
ــى  ــتفيدة األول ــه.” )املس ــرة علي ــا مجب ــس، فأن اجلن
مــن خدمــات الصحــة اجلنســية، ٤3 ســنة، تدخــل 

ــهرا(. ــد 1٤ ش بع

“كنــت هنــاك لعمــل اختبــار مســحة مــن الرحــم... 
وعندمــا حاولــوا إدخــال اآللــة شــعرت بآالم شــديدة. 
كان وضًعــا غيــر مريــح باملــرة، وقلــت لهــا ال أدري إن 
ــي  ــرة ف ــكالت كثي ــي ملش ــو تعرض ــبب ه كان الس
ــكالت،  ــوع املش ــن ن ــألني ع ــت تس ــي... كان زواج
فقلــت لهــا، حســنًا، زوجــي عنيــف جــًدا وعدوانــي 
ــوم...  ــة الن ــادرة غرف ــي ملغ ــا دفعن ــو م ــة، وه للغاي
ــذا  ــه، كان ه ــت مصارعت ــت وحاول ــى إن رفض وحت
ــه  ــر، ألن ــة األم ــي حقيق ــة ف ــكلة فداح ــد املش يزي
هجــم علــّي فعليــا وأنــا فــي ســريري.” )املســتفيدة 
الثانيــة مــن خدمــات الصحــة اجلنســية، ٤8 ســنة، 

تدخــل بعــد شــهرين(.

ــى  ــاعد عل ــل س ــى أن التدخ ــج إل ــير النتائ ال تش
ــة  ــن العالق ــرة م ــل مبك ــي مراح ــاء ف ــد النس حتدي
العدوانيــة، مبــا مينــع تصاعــد حــدة العنــف. ولكــن 

والصحــة  األمومــة  صحــة  خدمــات  أن  تبــنيَّ 
ملســاعدة  للتدخــل  مواتيــة  تُعتبــر  اجلنســية 
مراحــل  فــي  اعتــداء،  ألي  املعرضــات  النســاء 
تختلــف باختــالف درجــة اســتعدادهن للبحــث عــن 
مســاعدة وقبولهــا. كمــا أن االســتقصاء الروتينــي 
الــذي يقــوم بــه املهنيــون الصحيــون أثبــت جناحــه 
يتعرضــن  الالتــي  النســاء  الكشــف عــن  فــي 

ــداءات. ــن االعت ــر م ــكال أخط ألش

النساء  وضع  يتحسن  أن  ميكن  الرابعة:  الفرضية   •
خدمات  تقدمي  جهات  من  دعم  على  يحصلن  الالتي 

الدفاع عن ضحايا العنف املنزلي.
أدت املقابــالت مــع النســاء إلــى اكتســاب رؤى 
املرتبطــة  املركبــة  العوامــل  فــي  متعمقــة 
ــة  ــى نتيج ــرت عل ــي أث ــة، والت ــياقات اخملتلف بالس
النتائــج  علــى  بعضهــا  وانعكــس  التدخــل. 
اإليجابيــة التــي حققتهــا، فــي حــني كانــت النســاء 
ــت  ــن. ووصف ــدي عليه ــع املعت ــن م ــن يعش ال يزل
ــن  ــاط قوته ــم نق ــادة تقيي ــة إع ــن عملي بعضه
ــة  ــات العالق ــم ديناميكي ــادة فه ــن، وزي ومهاراته
العدوانيــة، واألثــر الســلبي الــذي تركتــه علــى 
أســرهن. وفيمــا يتعلــق بالنســاء الالتــي كــن يقــررن 
مــا يجــب عملــه فــي املراحــل املبكــرة، كان الدعــم 
املقــدَّم لهــن دافًعــا فــي أحيــان كثيــرة للبــدء فــي 
ــة  ــاب رؤى متعمق ــن، واكتس ــم حالته ــادة تقيي إع
حــول أنفســهن والعالقــة العدوانيــة التــي يخضعن 
لهــا، وكســب الثقــة فــي قدرتهــن علــى بــدء تغيير 
ــن  ــاء م ــت النس ــه. ومتكن ــاظ علي ــن واحلف وضعه
ــحاب  ــل: االنس ــة مث ــارات مبدئي ــن خي ــف ع الكش
ــول  ــار ح ــؤذي، واالستفس ــع امل ــن الوض ــت م املؤق
ــرة  ــل األس ــدَّم لعائ ــي تق ــة الت ــة االجتماعي اإلعان
ــة  ــن حال ــالن ع ــرطة لإلع ــال بالش ــد، واالتص الوحي
وشــيكة االنفجــار، والبحــث عــن مشــورة مــن 

ــاٍم. مح

“كان ينتابنــي الرعــب، وأظــن أن مــا ظهــر فــي 
االجتمــاع األولــي، هــو حرصــي علــى أال يهرعــوا إلــى 
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ــي أال  ــس... كان يرعبن ــي احلب ــوه ف ــرطة ويضع الش
أحتكــم فــي عواقــب مثــل ذلــك النــوع مــن القــرارات 
ــي  ــّى ف ــكام عل ــق األح ــًدا يطل ــعر أن أح ــم أش ... ل
أثنــاء املقابلــة، وكانــت جلســة االستشــارة متوازنــة 
جــًدا علــى ذلــك النحــو، فلــم أشــعر بأنــي مدفوعــة 
فــي اجتــاه مــا.” )العضــوة األولــى مــن أعضــاء 
العاملــني باملستشــفى، ممــن حصلــن علــى خدمــة 

ــهر( ــد 8 أش ــل بع ــنة، تدخ ــا، ٥2 س ــاع عنه الدف

ــا  ــن ضحاي ــاع ع ــروع الدف ــل ]مش ــد أن بفض “أعتق
العنــف[، علــى ســبيل املثــال، أعنــي العمــل الــذي 
يؤدونــه بتقــدمي الدعــم للنســاء مــن خــالل العملية. 
أعتقــد أن هــذا مهــم جــًدا. وخــالل عمليــة اختمــار 
الفكــرة، يأتــي التفكيــر فــي خطــوة املغــادرة.” 
الصحــة  خدمــات  مــن  الثالثــة  )املســتفيدة 

ــهرًا(. ــد 1٤ ش ــل بع ــنة، تدخ ــية، 33 س اجلنس

كانــت القــرارات تتوقــف علــى درجــة االلتــزام 
تضعهــا  التــي  واجلهــود  العاطفــي،  واالرتبــاط 
النســاء للحفــاظ علــى العالقــة، ونوعيــة اخليــارات 
البديلــة ومــدى توفرهــا مثــل: املــأوى، أو مــكان 
لإلقامــة املؤقتــة، والعيــش علــى دخــل منخفــض. 
ــة  ــي مقابل ــاركن ف ــن ش ــرأة مم ــني 3٤ ام ــن ب فم
ــدد 12  ــة لع ــة االجتماعي ــر اإلعان ــم تتوف ــة، ل نوعي
ــؤون  ــي ش ــن ف ــرًا لوضعه ــك نظ ــرأة )3٥%(؛ وذل ام
الشــريك  علــى  الكامــل  واعتمادهــن  الهجــرة، 
ــن.  ــي له ــم املال ــكن والدع ــني الس ــدي لتأم املعت
ــن  ــإن معظمه ــع، ف ــد للوض ــن املتزاي ــم فهمه ورغ
ــة  ــن محاول ــدالً م ــة ب ــي العالق ــاء ف ــرن البق اخت
يلــزم  مــا  وتوفيــر  أنفســهن  علــى  االعتمــاد 
ــة  ــي اململك ــة ف ــر قانوني ــورة غي ــن بص ألطفاله
ــي،  ــن األصل ــن لبلده ــن عودته ــدالً م ــدة، أو ب املتح

ــة. ــارًا إضافي ــن أخط ــد يواجه ــث ق حي

“...حقيقــًة، األمــرٌ صعــٌب جــًدا أن تكــون فــي هــذا 
ــرب  ــرض للض ــي، وأن تتع ــع قانون ــدون وض ــد ب البل
ــتعمل  ــه يس ــداء،... إن ــا، أو االعت ــخص م ــن ش م

ذلــك ســالًحا لالعتــداء عليــك أكثــر، ألنــه يعــرف أن 
مهمــا ]فعــل[ بــك، فإنــك ] لــن تســتطيع [ عمل أي 
ــه.” )املســتفيدة الرابعــة مــن خدمــات  شــيء حيال
ــة األمومــة، 28 ســنة، تدخــل بعــد ٩ أشــهر(. رعاي

كان مــن بــني 3٤ امــرأة جــرى مقابلتهــن، 22 امــرأة 
تعشــن مــع شــريكهن املعتدي، وقــت إحالتهــن إلى 
خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي، وذلــك 
مقارنــًة بثــالث نســاء فقــط ممــن جــرى مقابلتهــن 
بعــد التدخــل. واســتمر االعتــداء علــى بعــض 
النســاء بعــد انفصالهــن؛ مبطاردتهــن، وتهديدهــن، 
ــل  ــن، ب ــدي عليه ــداء اجلس ــن، واالعت ــرش به والتح
وفــي حالتــني، مت اغتصابهــن. وعانــت بعــض النســاء 
مــن التهديــدات اللفظيــة، واالعتــداءات اجلســدية، 
حينمــا أخــذن أطفالهــن لزيــارة شــريكهن الســابق. 
ــال؛  ــد االنفص ــرى بع ــكالت أخ ــن مش ــالغ ع ومت اإلب
ــبة  ــاعر املَُترَسِّ ــة، واملش ــاب، والعزل ــت االكتئ تضمن
ــل  ــة - مث ــب عملي ــن، ومصاع ــدي عليه ــاه املعت جت
ــة  ــة أو ذات نوعي ــر مالءم ــن غي ــي أماك ــكن ف الس
متدنيــة فــي مناطــق غيــر الئقــة، ونقــص مــا يلــزم 

لرعايــة األطفــال مــن مــال أو دعــم، والبطالــة.

ــام ومعــي ســكني، أو أي شــيء  “باحلــرف الواحــد، أن
ــي ال أعــرف مــا ســيحدث  ــاع عــن نفســي ألن للدف
لــي. فــي الســاعات املبكــرة مــن الصبــاح، الثانيــة 
أو الثالثــة، أســمع الطــرق علــى البــاب ويكــون هــو 
ــرف  ــول “آه، أع ــاب، يق ــح الب ــي ال أفت ــارق. وألنن الط
ــا عاهــرة، افتحــي البــاب.” ويــركل  أن معــك رجــالً ي
البــاب، ويطــرق النوافــذ حتــى يوقــظ ابنــي واملولــود 
ــة  ــات رعاي ــن خدم ــم 3 م ــتفيدة رق ــد.” )املس اجلدي

األمومــة، 33 ســنة، تدخــل بعــد ٥ أشــهر(

“هــذا املــكان ]املــأوى[ يخنقنــي، وأحيانًــا يفــوق 
احتمالــي أي شــيء وكل شــيء... ال أزال أفكــر ]فيــه[ 
ــه  ــي أود رؤيت ــر أنن ــا أفك ــب عندم ــي الرع وينتابن
ــا  ــد أنه ــاص بي...أعتق ــكن خ ــل ملس ــا أنتق عندم
الوحــدة. فإنــي أشــعر حًقــا بالوحــدة.” )املســتفيدة 
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اخلامســة مــن خدمــات رعايــة األمومــة، 3٥ ســنة، 
ــهرا(. ــد 13 ش ــل بع تدخ

وقــد تــؤدي املصاعــب التــي تواجههــا النســاء، فــي 
ــرات بعــد االنفصــال،  ــل التغيي معاناتهــن فــي حتمُّ
إلــى زيــادة مخاطــر عودتهــن إلــى املعتــدي عليهــن؛ 
لــذا فمــن الضــروري مواصلــة تقــدمي الدعــم لهــن.  
كمــا يجــب أن تدعــم تدابيــر التدخــل النســاء 
الالتــي ال يرغــن فــي تــرك شــريكهن، مبــا فــي 
ــرف  ــى التع ــاعدتهن عل ــتراتيجيات ملس ــك اس ذل
علــى معنــى تقديــر الــذات، وعلــى تقليــل الشــعور 
بالعزلــة، باإلضافــة إلــى تقييــم مســتمر للمخاطــر 

ــالمتهن. ــط لس والتخطي

• الفرضية اخلامسة: لن يحدث أي ضرر من االستقصاء 
الرُوتِيني عن حاالت العنف، ومن تقدمي خدمة الدفاع 

عن ضحايا العنف املنزلي.
فــي مجــال يُقــدر حساســية العنــف املنزلــي 
وخطورتــه احملتملــة، البــد مــن التأكــد مــن ســالمة 
التدخــل  االفتــراض، بــأن أي منــوذٍج مــن منــاذج 
ــرر.  ــه أي ض ــج عن ــن ينت ــج ل ــى برام ــة عل القائم
للضــرر  محتملــة  مصــادر  عــدة  حددنــا  وقــد 
ــني  ــم املهني ــك توصي ــي ذل ــا ف ــم، مب ــالل التقيي خ
الصحيــني للنســاء وتنميطهــن، وانتهــاك الســرية، 
وعــدم اتخــاذ أي إجــراء بنــاًء علــى مــا وصلهــم مــن 
معلومــات، وعــدم التوثيــق الكافــي، أو توفيــر نســخ 
ــي  ــم ك ــت املالئ ــي الوق ــاء ف ــق للنس ــن الوثائ م
ــت  ــرأة كان ــرت ام ــة. ذك ــات مدني ــن تعويض يطال
تتلقــى عالًجــا ضــد االكتئــاب، ودعًمــا مــن خدمــات 
ــراءات  ــي، أن إج ــف املنزل ــا العن ــن ضحاي ــاع ع الدف
ــت  ــوالدة مت ــم ال ــن قس ــا م ــع وليده ــا م خروجه
علــى عنــوان شــريكها املعتــِدي، رغــم أن املالحظــات 
َهــا تفيــد بوضــوح أنهــا فــي انتظــار مــكان  فــي ملفِّ
إقامــة عاجــل، ويجــب أال يتــم إخراجهــا بــدون 
ــرية  ــاكات الس ــت انته ــا. وتضمن ــة طبيبه موافق
التــي ذكرتهــا بعــض النســاء الالتــي شــاركن فــي 
ــع  ــني وقائ ــني الصحي ــة املهني ــالت،  مناقش املقاب

ــذه  ــل ه ــرى، أو نق ــٍر أخ ــراد أَُس ــام أف ــداء أم االعت
ــرى. ــِر األخ ــض األَُس ــى بع ــع إل الوقائ

نظــاٌم  املرضــى  ســجالت  فــي  يُســتخدم  وكان 
ــني  ــد املهني ــام أح ــى قي ــارة إل ــري لإلش ــودي س ك
الصحيــني باالســتقصاء عــن حــاالت عنــف منزلــي، 
ــا  ــة إحالته ــت مناقش ــا مت ــة، وإذا م ــة املريض وإجاب
ــا العنــف املنزلــي.  إلــى خدمــة الدفــاع عــن ضحاي
ــداء،  ــاالت االعت ــق ح ــري لتوثي ــوذج س ــر من ومت توفي
ــل عــن حــاالت العنــف. ومع  لضمــان التوثيــق املفصَّ
ــة مــن حــاالت  ــني العشــرين حال ــإن مــن ب ــك، ف ذل
لت فــي ســجالت  العنــف املنزلــي التــي ُســجِّ
ــدةٌ ـ  ــرأةٌ واح ــت ام ــا، كان ــي فحصناه ــى الت املرض
فقــط ـ لديهــا منــوذج ســري لتوثيــق االعتــداءات. إذ 
ــتهلك  ــق يس ــون أن التوثي ــون الصحي ــعر املهني ش
ــن يجــدون النمــوذج،  الوقــت، وال ميكنهــم تذكــر أي
َّقــوه فــي مــكان آخــر، أو ببســاطة  أو يكونــوا قــد وث

ــتعماله. ــوا اس نس

“لقــد نســيت بالفعــل وجــود كــود للعنــف املنزلــي، 
ولذلــك لــم أكــن شــخصًيا حريًصــا عليــه ...بقــدر 
ــلية  ــدوى التناس ــود الع ــة ك ــى متابع ــي عل حرص

ــة.” )الصحــة اجلنســية، الطبيــب األول( البولي

ــف،  ــاالت العن ــن ح ــف ع ــاس تكش ــن أن الن “...أظ
وحتيلهــا إلــى ]مشــروع الدفــاع عــن ضحايــا العنــف 

املنزلــي[، ثــم تغلــق امللــف.”
ــف  ــي العن ــاركة ف ــة املش ــم 1 واملدرب ــة رق )القابل

ــي( املنزل

مــن ناحيــة أخــرى، أفــادت بعــض القابــالت أن 
ــي  ــف املنزل ــق الســري حلــاالت العن ــات التوثي عملي

ــق. ــهلة التطبي ــت س كان

“لــم نصــادف أي مشــكالت فــي حفــظ امللفــات فــي 
ــي  ــا نســتعملها أيضــا ف ــوالدة، ألنن أدراج قســم ال

قضايــا، مثــل حمايــة الطفــل.”
)القابلة رقم 4(
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كان اســتخدام نظــام توثيــق منفصــل مهًمــا 
ــث  ــة، حي ــة األموم ــات رعاي ــة خلدم ــورة خاص بص
حتتفــظ النســاء بســجالتهن أثنــاء فتــرة احلمــل، ثم 
تتعــرض اإلهمــال بعــد الــوالدة. ورغم ذلك، كشــفت 
مراجعــة ســجالت األمهــات أن مــن بــني مالحظــات 
ــا  ــودًا إيجابًي ــذت ك ــي أخ ــعة، الت ــات التس األمه
يشــير إلــى وقــوع حــاالت عنــف منزلــي، تضمنــت 
ثــالث حــاالت بعــض املالحظــات اخلطيــة حــول 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــروع خدم ــى مش ــاء إل ــة النس إحال
ضحايــا العنــف املنزلــي، وتضمنــت حالتــان وصًفــا 

ــن. ــب ضده ــداء املرتك ــكل االعت ــرًا لش مختص

أن  أعتقــد  توثيقــه.  جــرى  أي شــيء  أتذكــر  “ال 
مــع  آنــذاك  وضعهــا  يكــون  قــد  ]الطبيــب[ 
ــوالدة  ــرة ال ــي ]مذك ــن ف ــة ... أظ ــات الطبي املالحظ
بطنــي،  فــي  لكمــة  تلقيــت  ألننــي  احملمولــة[ 
وأتذكــر أنــه رســم شــكالً وأرســلني أيضــا لعمــل 
ــرام.”  مســح للتأكــد مــن أن كل شــيء علــى مــا ي
ــة األمومــة،  )املســتفيدة رقــم 3 مــن خدمــات رعاي

ــهر(. ــد 5 أش ــل بع ــنة، تدخ 33 س

وقــد يكــون لنوعيــة التوثيــق أثــر علــى متكــني املــرأة 
ــات  ــى تعويض ــول عل ــن احلص ــا م ــَدى عليه املُعَت
مدنيــة وقانونيــة. فــي التعليــق التالــي، تقــارن 
الســيدة بــني الوثائــق التــي وفرتهــا القابلــة وتلــك 

ــب: ــا الطبي ــي وفره الت

ــدة  ــه جي ــة عيادت ــب، خدم ــع طبي ــل اآلن م “أتعام
ــرض  ــات لغ ــاج للمالحظ ــا أحت ــن عندم ــدا، ولك ج
األوامــر القضائيــة املانعــة، أرى فــي كل ســطر 
كلمــة “ادَّعــت بهــذا” و”ادَّعــت بــذاك”. ولكنــي 
وجــدت أن تقريــر القابلــة كان مفيــًدا حًقــا... فقــد 
ــي.  ــى القاض ــرى إل ــع أخ ــدمي وقائ ــن تق ــت م متكن
وكانــت األدلــة كافيــة للقاضــي فــي اجللســة 
ــتفيدة  ــة.” )املس ــذه احلادث ــت ه ــث وقع ــة حي األولي
ــنة،  ــة، ٤0 س ــة األموم ــات رعاي ــن خدم ــم ٦ م رق

ــهر(. ــن ش ــل م ــد أق ــل بع تدخ

هــذه أمثلــة الحتمــال وقــوع الضــرر. وكانــت أخطــر 
ــالل  ــا خ ــي رصدناه ــي الت ــرر الفعل ــاالت للض احل
ــن  ــرأة م ــه ام ــت ل ــداء تعرض ــم، اعت ــرة التقيي فت
شــريكها الســابق، بعــد أن اكتشــف توثيــق حادثــة 
اعتــداء ســابقة فــي ســجالت الــوالدة اخلاصــة بهــا. 
كانــت خائفــة للغايــة مــن مواصلــة اللجــوء إلــى 
مشــروع الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي، وكان 
ــي  ــدء ف ــنَّ الب ــوق بِِه ــالت املوث ــدى القاب ــى إح عل
ــى  ــا أدى إل ــا: مم ــًة عنه ــكوى نياب ــع ش ــراءات رف إج
قيــام حتقيــق طبــي عــن اخملاطــر التــي تتعــرض لهــا.

مناقشة:
ــة  ــة بصح ــات املعني ــى أن اخلدم ــا إل ــير نتائجن تش
األمومــة والصحــة اجلنســية، علــى الســواء، ميكــن 
ــل مواتيــة للنســاء الالتــي  أن توفــر نقــاط تدخُّ
يتعرضــن للعنــف املنزلــي. ويبــدو أن بعــض النســاء 
ــاع  ــة الدف ــى خدم ــن إل ــن إحالته ــتفدن م ــد اس ق
عــن ضحايــا العنــف املنزلــي، حيــث هجــرت غالبيــة 
احلــاالت شــريكهن العدوانــي. ومــع ذلــك، لــم يــؤد 
هجــر بعضهــن إلــى احلــد مــن االعتــداء بالضــرورة، 
وهــو مــا يشــير إلــى أن التدخــالت بعــد االنفصــال 
ــرأة  ــة امل ــالمة وعافي ــى س ــاظ عل ــة للحف ضروري
وأطفالهــا. ومــن الضــروري إجــراء دراســات طوليــة 
الكتســاب مزيــد مــن املعرفــة حــول العوامــل التــي 
ــان  ــر األم ــى ب ــرأة إل ــول امل ــبل وص ــن س ــرع م تس
ــن أي  ــرة م ــل املبك ــاء املراح ــي أثن ــا. وف أو تعرقله
عالقــة عدوانيــة، تســعى بعــض النســاء إلــى 
ــك  ــة، وذل ــة الطبيعي ــر العالق ــى مظه ــاظ عل احلف
بعــزل أنفســهن والتعامــل مــع االعتــداء أو التغلــب 
ــون  ــون الصحي ــق املهني ــد يحق ــك، ق ــه. 1٧ لذل علي
ــداء  ــاالت االعت ــن ح ــف ع ــي الكش ــر ف ــا أكب جناًح

ــي.  ــتقصاء الرُوتِين ــر االس ــرة عب اخلط

ــث  ــدةً، حي ــي واع ــج التدريب ــج البرنام ــت نتائ وكان
أثبتــت وجــود أشــكال حتســن فــي مســتوى معرفــة 
ــة،  ــادات الطبي ــتوى العي ــني ومس ــني الصحي املهني
ــم  ــن رغ ــر. ولك ــل القصي ــي األج ــل ف ــى األق عل
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الزيــادة الهائلــة فــي تغطيــة خدمــات رعايــة 
األمومــة، ففــي نهايــة التقييــم، تبــنيَّ أن التدريــب 
لــم يصــل إلــى مســتوى تعميــم االســتقصاء 
عــن حــاالت العنــف املنزلــي فــي أي مــن اخلدمتــني؛ 
ــر فــي عــدة  وهــو مــا َخُلصــْت إليــه بعــض التقاري
ــج  ــات املتحــدة. 1٩,18 تشــير نتائ دراســات فــي الوالي
التدريــب  أســاليب  أن  واملقابــالت  االســتبانات 
ــى التجــارب،  ــم عل ــم القائ يجــب أن تشــجع التَّعل
علــى  فضــالً  للمهــارات،  العملــي  والتطبيــق 
ــك،  ــى ذل ــًة إل ــة. إضاف ــة الراجع ــات للتغذي جلس
يجــب أن يكــون التدريــب ُمَصمًمــا مبــا يالئــم اخلدمة 
اخلاصــة التــي تقدمهــا العيــادة وفئــة املرضــى. ومن 
الضــروري القيــام بتدريبــات متابعــة، ومواصلــة 
ــع  ــراكات م ــة ش ــادات، وإقام ــى العي ــراف عل اإلش
الــوكاالت املتخصصــة فــي العنــف املنزلــي، واتبــاع 
عمليــات إحالــة واضحــة، وذلــك لتعزيــز التغييــرات 

ــني. ــني الصحي ــات املهني ــي ممارس ــتدامة ف املس

ــدو  ــرى، يب ــات أخ ــي دراس ــا ورد ف ــع م ــاقًا م اتس
أن هــذا التدخــل كان أقــل جناًحــا فــي حتســني 
ِإذْ  املنزلــي.20,18   العنــف  وقائــع  توثيــق  عمليــة 
ــة  ــة عالي ــي درج ــف املنزل ــدي للعن ــب التص يتطل
مــن احلساســية واملهــارة مــن جانــب املهنيــني 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــي خدم ــني ف ــني، والعامل الصحي
ضحايــا العنــف املنزلــي، لــو كانــوا يريــدون التدخــل 
بطريقــة تفيــد النســاء وأطفالهــن، ومبــا ال يتســبب 
فــي أي ضــرر. ونحــن بحاجــة إلــى بيانــات أقــوى عــن 
فوائــد هــذه التدخــالت واألضــرار احملتملــة. 21 وعلــى 
ــي  ــى الت ــة األول ــي الدراس ــذه ه ــا، ه ــد معرفتن ح
حتــاول حتديــد مصــادر الضــرر احملتملــة عنــد تنفيــذ 
ــل. وكانــت احلــوادث غيــر  البرامــج علــى نحــو ُمَفصَّ

ــي  ــة. ويعن ــا قائم ــاالت خطره ــررة، إال أن احتم متك
تدنــي نوعيــة التوثيــق، أو عــدم التوثيــق، أن املهنيــني 
الصحيــني أقــل قــدرة علــى تلبيــة احتياجــات 
املرضــى الطبيــة، أو تقييــم اخملاطــر، أو التأكــد 
مــن الطبيعــة املســتمرة لالعتــداء، أو اإلحالــة 
ــة  ــر األدل ــم، أو توفي ــم املالئ ــى الدع ــول عل للحص
ألغــراض قانونيــة وأخــرى مدنيــة. ومثــل هــذا النــوع 
ــده،  ــج معق ــى برام ــة عل ــالت القائم ــن التدخ م
وصعبــه، وال يحكمهــا إطــار واضــح.  لــذا مــن 
الضــروري القيــام باملراجعــة املســتمرة، والتكييــف، 
والتحســني - وفــي هــذه احلالــة، فيمــا يتعلــق 
ــق  ــي، وتوثي ــتقصاء الروتين ــل لالس ــة أفض بتغطي
أفضــل، واحتــرام أكبــر للســرية. وإذا أمكــن معاجلــة 
ــذا  ــت أن ه ــا يثب ــاك م ــاح، فهن ــاالت بنج ــذه اجمل ه
ــاالت  ــن ح ــف ع ــه الكش ــل ميكن ــوذج للتدخ النم
ــن  ــي يتعرض ــاء الالت ــم النس ــي ودع ــف املنزل العن

لــه.

كلمة شكر: 
نــود إزجــاء الشــكر إلــى مؤسســة “جايــز” و”ســان 
الوطنيــة  الصحــة  خدمــات  وهيئــة  تومــاس” 
 ،Guy‘s & St Thomas‘ NHS Foundation Trust
ــك”  ــرأة “موزاي ــة امل ــروع رفاه ــي مش ــني ف والعامل
MOZAIC Women‘s Wellbeing Project، ومشــروع 
 ،Community Project 1٧0 للمجتمــع احمللــي 170 
ــة  ــة األموم ــات صح ــن خدم ــتفيدات م وكل املس
والصحــة اجلنســية واملهنيــني الصحيــني العاملــني 
ــن شــاركوا فــي الدراســة. مــوَّل الصنــدوق  بهــا، مِم
ــة  ــذه الدراس ــاس” ه ــان توم ــز” و”س ــري “جاي اخلي

.)G040204 منحــة رقــم(
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عقــب توصيــات اتفاقيــة األمم املتحــدة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، اتخــذت 
العديــد مــن احلكومــات فــي غــرب أفريقيــا - 
ــوار،  ــوت ديف ــو، ك ــا فاس ــني، بوركين ــا بن ــا فيه مب
غانــا، الســنغال، توجــو - خطــوات للحــد مــن 
ــاث، وذلــك بتجرميهــا وباإلصــالح  ممارســة ختــان اإلن
االجتماعــي مــن خــالل برامــج التثقيــف والتوعيــة. 
توصــي االتفاقيــة، التــي صدقــت عليهــا 13٩ بلــًدا، 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــر فعال ــات تدابي ــذ احلكوم ــأن تتخ ب

تدابيــر التعليــم والرعايــة الصحيــة، للقضــاء علــى 
ختــان اإلنــاث. وقــد شــرعت معظــم احلكومــات فــي 
ــالل  ــن خ ــم م ــي بلدانه ــة ف ــذه التوصي ــذ ه تنفي

ــريعي.3-1 ــون تش قان

ـا تشــريعيًّا بشــأن تشــويه  أصــدرت غانــا قانونًـّ
األعضــاء التناســلية لإلنــاث - كان يُشــار إليــه 
حينــذاك باســم ختــان اإلنــاث – علــى اعتبــار أن هذا 
القانــون ميثــل التدبيــر التنظيمــي اإللزامــي الوحيــد 
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الفاعلية احملدودة لتشريعات مكافحة ختان اإلناث، 
ودور معتقدات اجملتمعات احمللية باملنطقة الشرقية العليا، غانا

بقلم: ماتيلدا أبيريسي أكو،)أ( باتريشيا أكويوجنو)ب(
maberese@gmail.com :مسؤولة بحثية، مركز نافروجنو للبحوث الصحية، نافروجنو، املنطقة الشرقية العليا. البريد اإللكتروني أ( 

زميلة بحثية، مركز نافروجنو للبحوث الصحية، نافروجنو، املنطقة الشرقية العليا، غانا. ب( 

ترجمة: شهرت العالم

موجز املقال: جتري ممارسة ختان اإلناث منذ فترة طويلة في العديد من اجملتمعات احمللية باملنطقة الشرقية العليا 
في غانا. وعلى الرغم من أن دولة غانا تتمتع بتاريخ طويل في دعم حقوق املرأة، فلم تنجح في القضاء على ختان 
اإلناث، رغم إدخال قانون ضد هذه املمارسة في التعديل الذي أُجري على القانون اجلنائي في عام 1994 وقانون 
وقف  في  الدولة  دور  العليا  الشرقية  املنطقة  النوعية حول  الدراسة  هذه  تناولت   .2003 لعام  األسري  العنف 
ممارسة ختان اإلناث عبر الوسائل القانونية، وملاذا ال تزال ممارسة ختان اإلناث موجودة في اجملتمع. أجرينا مقابالت 
معمقة مع 6 من موظفي الدولة، وشخص يقوم باخلتان، ورئيس منظمة مناصرة النساء؛ كما أجرينا مقابالت 
شبه هيكلية مع 32 من أفراد اجملتمع احمللي. على الرغم من جترمي ختان اإلناث، هناك افتقار إلى الدعم السياسي 
الذي يكفل فاعلية تنفيذ القانون. ويجب إعطاء أولوية أكبر للتثقيف حول ختان اإلناث والقضاء عليه، فضالً 
عن توجيه دولة غانا لقدر كبير من التمويل لهذه القضية. ولتحقيق تدخالت فعالة، هناك حاجة إلى الدمج 
بني التدابير القانونية والتدابير االجتماعية. يجب إشراك اجملتمعات احمللية التي متارس ختان اإلناث في تخطيط 
وتنفيذ التدخالت املضادة لهذه املمارسة. ومن املمكن النجاح في القضاء على هذه املمارسة بتعزيز التثقيف 
واحلوار بني مؤسسات الدولة واجملموعات املعنية بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان واجملتمعات احمللية املمارسة 

خلتان اإلناث. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 200٩

The limited effectiveness of legislation against female genital mutilation and the role of community beliefs in Upper 
East Region, Ghana - M Aberese Ako, P Akweongo / Reproductive Health Matters 2009;17)34(:47–54

الكلمــات الدالــة: ختــان اإلنــاث، القانــون والسياســة، التجــرمي، املعتقدات/املعايير/القيــم، البرامــج والتدخالت 
املســتندة إلــى اجملتمــع احمللــي، غانا.

8٦ 
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ــا فــي عــام 1٩8٩ علــى اتفاقيــة  بعــد تصديــق غان
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. 
ــا  ــام 1٩8٩ إعالنً ــي ع ــز ف ــس راولينج ــدر الرئي وأص
رســميًّا ضــد ختــان اإلنــاث وغيــره مــن املمارســات 
الثقافيــة التــي تضــر برفــاه املــرأة والطفــل، مثــل: 
ــام  ــي ع ــة.٤ وف ــة الطفل ــل، وخطوب ــوس الترم طق
1٩٩٤، أدخــل البرملــان تعديــالً علــى قانــون العقوبات 
لعــام 1٩٦0 )قانــون 2٩( ليشــمل جرميــة ختــان 

ــاث كمــا يلــي: اإلن

»٦٩ أ )1( كل مــن يســتأصل أو يبتــر أو علــى خــالف 
ذلــك يشــوه الشــفرين الصغيريــن والشــفرين 
الكبيريــن والبظــر كليــة أو أي جــزء منهــا لشــخص 
آخــر، يعتبــر متهًمــا بارتــكاب جنايــة مــن الدرجــة 
ــدة ال  ــجن مل ــة بالس ــد اإلدان ــب عن ــة ويعاق الثاني

ــالث ســنوات«.٥ تقــل عــن ث

أمــا القوانــني األخــرى التــي تدعم جتــرمي ختــان اإلناث 
ــام  ــري لع ــف األس ــون العن ــمل قان ــا فتش ــي غان ف
ــاء  ــوق النس ــة حق ــى حماي ــدف إل ــذي يه 2003، ال
واألطفــال بوجــه خــاص.٦ وعلــى الرغــم مــن أن 
القانــون ال يتنــاول ختــان اإلنــاث بوجــه خــاص، فإنــه 
ــاول  ــة بتن ــة املتصل ــادئ التوجيهي ــى املب ــص عل ين
حــاالت تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة؛ 
ــف  ــاالت العن ــع ح ــا جمي ــة لضحاي ــر احلماي وتوفي
ضــد النســاء واألطفــال مــن جانــب الشــرطة، عالوة 
ــا العنــف األســري مــن خــالل  ــة ضحاي علــى حماي
ــن  ــا« م ــة الضحاي ــري وحماي ــف األس ــدة العن »وح
هــذه االنتهــاكات، فضــالً عــن مباشــرة التحقيقــات 
ومالحقــة مثــل هــذه التجــاوزات.٦ تكمــن الوســيلة 
األساســية إلنفــاذ القانــون اخلــاص مبناهضــة ختــان 
ــن  ــم م ــى الرغ ــني، عل ــة اخلاتن ــي محاكم ــاث ف اإلن
ــى  ــا عل ــة أيًض ــر الوقائي ــجيع التدابي ــرورة تش ض
شــكل توعيــة اجملتمــع والقيــام بحمــالت التثقيــف 
اجلماهيــري. بيــد أن هنــاك افتقــارًا فــي اتبــاع نهــج 
ــى  ــاث، يتجل ــان اإلن ــاه خت ــوق جت ــى احلق ــم عل قائ
ــا  ــرة لضحاي ــاعدة املباش ــدمي املس ــكل تق ــي ش ف

ــن  ــة م ــات احمللي ــني اجملتمع ــات، ومتك العنف/الناجي
إثناءهــم عــن هــذه املمارســة.٧

املالحقــة  جتنــب  بغيــة  اجلنــاة،  اعتمــد  لقــد 
القضائيــة، اســتراتيجيات مثــل: ختــان البنــات فــي 
ــام آخــرون  ســن الرضاعــة، أو فــي ســرية تامــة. وق
بدعــوة اخلَاتِِنــني مــن البلــدان اجملــاورة خلتــان بناتهــم 
ســرًا،  بُغيــة التحايــل علــى القانــون.٩،8 كانــت 
ــد  ــني مــن داخــل البل ــة للَخاتِِن املالحقــات القضائي
ــار  ــدل انتش ــرات مع ــد تقدي ــح حتدي ــة، وأصب قليل
ــا  ــادرًا م ــث ن ــة، حي ــر صعوب ــي أكث ــة احلال املمارس
ــالغ عــن احلــاالت للســلطات اخملتصــة.11،10  يتــم اإلب
ففــي واقــع األمــر، تشــير الســجالت إلــى أن حالتــني 
ــد  ــام 1٩٩٤، ق ــي ع ــون ف ــدور القان ــذ ص ــط، من فق
وأحالتهمــا  فعليًّــا  الشــرطة  فيهمــا  حققــت 
ــزارع  ــى مل ــة األول ــة: احلال ــى احملكم ــد إل ــا بع ــي م ف
ــا  ــده حكًم ــدر ض ــنة، وص ــر ٤٥ س ــن الُعم ــغ م يبل
بالســجن خمــس ســنوات خلتــان ثــالث فتيــات 
مبوافقــة والديهــم فــي عــام 2003؛ واحلالــة الثانيــة 
ــرة   ــا، وأصــدرت دائ المــرأة تبلــغ مــن الُعمــر ٧0 عاًم
ــنوات  ــس س ــجن خم ــا بالس ــا عليه ــو حكًم باوك
فــي عــام 200٤ خلتــان ســبع فتيــات فــي مقاطعــة 

ــو.٦،10  ــرق باوك ش

ــان  ــدل خت ــاع مع ــو Dorkenu بارتف ــادت دوركين أف
ــدت  ــد وج ــا. وق ــمال غان ــي ش ــام 1٩٩٤ ف ــاث ع اإلن
ــات.12  ــن مختن أن ٩٧% مــن 2,32٥ امــرأة قابلتهــن كُ
كمــا أفــاد أيًضــا مركــز نافروجنــو لبحــوث الصحــة 
ــى ٧٦%  فــي عــام 1٩٩٥ بارتفــاع معــدل االنتشــار إل
فــي كاســينا و٧٩% فــي نانكانــا، وذلــك فــي دراســة 
مســحية  دراســة  وأفــادت  للنســاء.  مســحية 
ــاث  ــان اإلن أُجريــت عــام 2000 أن معــدل انتشــار خت
علــى  ونانكانــا  كاســينا  فــي  و٥٤%   %٥3 بلــغ 
التوالــي.13 واليــوم، بعــد مــرور 1٥ ســنة علــى إقــرار 
القانــون، ال يــزال معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث ٩-%1٥ 
فــي اجملتمعــات احملليــة التــي متارســه، علــى الرغــم 
مــن االســتراتيجيات احلاليــة التــي وُضعــت للقضــاء 
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عليــه.1٤،2 اســتلزم هــذا الوضــع مراجعــة مــن جانــب 
البرملــان، توجــت فــي عــام 200٧ بإقــرار القانــون 
اجلنائــي )املعــدل(.1٥،٤ يســعى القانــون، الــذي ال يــزال 
فــي انتظــار احلصــول علــى موافقــة رئاســية، إلــى 
تعديــل القانــون اجلنائــي لتغييــر اإلشــارة املرجعيــة 
مــن ختــان اإلنــاث إلــى تشــويه األعضــاء التناســلية 
ــاق  ــيع نط ــى توس ــا إل ــعى أيًض ــا يس ــاث. كم لإلن
جميــع  لتشــمل  واملســؤولية  اجلرميــة  طبيعــة 

ــاث.1٤ ــان اإلن ــة خت ــي ممارس ــن ف ــركاء اآلخري الش

تطــرح هــذه الورقــة حتليــالً لنهــج دولــة غانــا 
ــة  ــباب مقاوم ــاث، وأس ــان اإلن ــى خت ــاء عل للقض
ــي  ــة ف ــل الدول ــتمرة لتدخ ــة املس ــات احمللي اجملتمع
إلــى  املمارســني، وتوصــي اســتنادًا  مجتمعــات 
ــة  ــذه املمارس ــة ه ــبل ملواجه ــل الس ــة بأفض األدل

ــا.  ــاء عليه والقض

املنهجية:
ــا لتوليــد البيانــات األوليــة  اســتخدمنا نهًجــا نوعيًّ
ــات  ــتلزمت البيان ــل. اس ــة للتحلي ــة الالزم والثانوي
ــة  ــات البؤري ــات اجملموع ــتخدام مناقش ــة اس األولي
ــا  ــرقية العلي ــة الش ــة باملنطق ــالت املعمق واملقاب
فــي  وأجرينــا 8 مقابــالت معمقــة  فــي غانــا. 
ــة  ــراد مــن العاملــني فــي اللجن املنطقــة مــع ٥ أف
اإلداريــة،  والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة 
وضابــط الشــرطة املســؤول عــن الوحــدة اإلقليمية 
للعنــف األســري ودعــم الضحايــا، وخاتــن مــن 
ــة  ــس رابط ــع رئي ــة م ــا مقابل ــا أجرين ــور. كم الذك
غانــا لرفــاه املــرأة. واستكشــفنا رؤى مســؤولي 
ــي  ــة ف ــة الدول ــول دور بيروقراطي ــؤالء ح ــة ه الدول
تنفيــذ القانــون، وكيفيــة تنفيــذه، واألنشــطة 
األعضــاء  تشــويه  علــى  للقضــاء  التعاونيــة 
ــذه  ــي ه ــة ف ــات احلالي ــاث، واالجتاه ــلية لإلن التناس
املمارســة، وحتديــات القضــاء عليهــا. ودرســنا أيًضــا 
وضــع اخلاتنــني االجتماعــي فــي اجملتمعــات احملليــة، 
ــون  ــر القان ــاث، وأث ــان اإلن ــني خت ــم بقوان ومعرفته

ــطتهم. ــى أنش عل

أن  ســابًقا  أجريناهــا  دراســة  كشــفت  وقــد 
ــاث، لديهــم  الشــباب والبالغــني، مــن الذكــور واإلن
ــا  ــذا أجرين ــاث،1٦ ول ــان اإلن ــول خت ــة ح آراء مختلف
مقابــالت مــع أشــخاص مــن اجلنســني مــن أعمــار 
ــوث  ــو للبح ــز نافروجن ــي مرك ــد ف ــة. يوج مختلف
الصحيــة قاعــدة بيانــات جلميــع اجملتمعــات احملليــة 
وأفــراد األســر املعيشــية فــي مقاطعــة   )2٤٤(
ــا. أوالً،  ــرقية العلي ــة الش ــينا-نانكانا باملنطق كاس
ــا، ثــم اخترنــا  اخترنــا عشــوائيًّا 12 مجتمًعــا محليًّ
مــن بينهــم اجملُيبــني عشــوائيًّا حســب العمــر 
ــع  ــة م ــبه هيكلي ــة ش ــا 32 مقابل ــس. أجرين واجلن
أفــراد اجملتمــع احمللــي اخملُتــار. ضمــت مجموعــة 
اجمليبــني 8 شــبان و8 شــابات، تتــراوح أعمارهــم 
بــني 1٥ و2٤ عاًمــا؛ و8 مــن الرجــال البالغــني و8 مــن 
ــا  ــني 2٥ وم ــم ب ــراوح أعماره ــات، تت ــاء البالغ النس
ــاركني  ــة املش ــى معرف ــالت عل ــزت املقاب ــوق. رك ف
ــة  ــات املتعلق ــادر املعلوم ــام 1٩٩٤، ومص ــون ع بقان
بالقانــون، وســبل االنتصــاف، والتصــورات حــول 

املمارســة ومســتقبلها. 

ــول  ــي احلص ــابقة1٦ ف ــة الس ــات الدراس ــادت بيان أف
علــى معلومــات أساســية حــول ختــان اإلنــاث 
مــن  مناقشــة   22 ضمــت  حيــث  والقانــون، 
الشــبان  مــع  البؤريــة  اجملموعــات  مناقشــات 
والشــابات الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 1٥ و2٤ 
ــم  ــراوح أعماره ــن تت ــاء الذي ــال والنس ــا، والرج عاًم
ــوق فــي مقاطعــة كاســينا- ــا فمــا ف ــني 2٥ عاًم ب
نانكانــا. أمــا مصــادر هــذه البيانــات الفرعيــة 
ــام  ــى ع ــام 1٩٩٤ إل ــن ع ــالت م ــملت مج ــد ش فق
200٩ حــول األنشــطة املتعلقــة بختــان اإلنــاث، 
ــى  ــا إل ــود تاريخه ــي يع ــة الت ــاالت الصحفي واملق
صــدور القانــون فــي عــام 1٩٩٤، والكتــب، ومصــادر 

اإلنترنــت، ودســتور غانــا لعــام 1٩٩2.

أمكــن التوصــل إلــى موافقــة مســتنيرة مــن جميع 
املشــاركني. أجرينــا جميــع املقابــالت املعمقــة مــع 
املســؤولني فــي الدولــة باللغــة اإلنكليزيــة. وأجرينــا 
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ــبه  ــالت ش ــة واملقاب ــات البؤري ــات اجملموع مناقش
الهيكليــة مــع أفــراد اجملتمــع باللغــات احملليــة 
ــق  ــق فري ــن طري ــكام – ع ــينا ونان ــائدة - كاس الس
مــن مســاعدي البحــوث املدربــني. مت تســجيل جميع 
املقابــالت وترجمــة األشــرطة املســجلة إلــى اللغــة 
اإلجنليزيــة. كمــا أعددنــا قائمــة ترميــز اســتنادًا إلــى 
ــذه  ــا ه ــرت، ونظمن ــي أُثي ــتركة الت ــع املش املواضي

ــاول األهــداف. املواضيــع بصــورة منهجيــة لتن

ختان اإلناث في غانا: بعض املعلومات األساسية:
ــي  ــاث ف ــان اإلن ــد خلت ــل وموح ــخ أصي ــد تاري ال يوج
غانــا. ومــع ذلــك، يكمــن ختــان اإلنــاث فــي ثقافــة 
اجملتمعــات احملليــة املمارســة لــه. متــارس اجلماعــات 
ــاث إمــا فــي  ــان اإلن ــا خت العرقيــة فــي شــمال غان
ــد  ــوالدة، أو عن ــل أو ال ــاء احلم ــوغ، أو أثن ــن البل س
الوفــاة. وتُعتبــر هــذه املمارســة فــي األســاس 
مبثابــة طقــس البلــوغ للفتيــات الصغيــرات، الالتــي 
يصبحــن بعــد اخلتــان محتجــزات ويتعلمــن كيــف 
اجلنســية،  إدارة حياتهــن  )أي  »نســاء«  يصبحــن 
واالضطــالع  زوجــة،  تكــون  وكيــف  والــزواج 
ــارس  ــال(. مُي ــة األطف ــة، ورعاي ــؤوليات املنزلي باملس
ــول  ــان قب ــاة، لضم ــد الوف ــي عن ــا ف ــان أحيانً اخلت
املتوفــاة فــي عالــم األســالف؛ إذ يعتقــدون أن املــرأة 
ــدون  ــالفها. ويعتق ــا أس ــد ال يقبله ــة ق ــر اخملتَّن غي
ــمن  ــات يتس ــر اخملَُتَّن ــاء غي ــال النس ــا أن أطف أيًض
ــن  ــذا، ميك ــوح؛ وهك ــد واجلم ــرن بالعن ــا يكب عندم
ــدوث  ــع ح ــوالدة ملن ــل وال ــد احلم ــان عن ــراء اخلت إج

ــك.10،1٦ ذل

عــادة مــا يكــون ممارســي اخلتــان أو اخلاتنــني أناًســا 
مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي، مــن كبــار الســن ســواء 
ــارة  ــار الض ــض اآلث ــمل بع ــاث.1٧ تش ــور أو اإلن الذك
خلتــان اإلنــاث، والتــي مت حتديدهــا فــي غانــا، اإلصابــة 
بالتيتانــوس نتيجــة الســتخدام أدوات غيــر ُمعقمة، 
ــرى  ــة مج ــة فتح ــدم، وعرقل ــن ال ــف، وتعف والنزي

ــوالدة.1٧ ــاء ال ــول، ومشــكالت أثن الب

جهاز الدولة املعني بتنفيذ قانون ختان اإلناث:
يتطلــب األمــر النــص علــى إجــراءات معينــة 
ــون  ــب قان ــاث. مبوج ــان اإلن ــارس خت ــن مي ــة م حملاكم
ــد  ــي الوحي ــة اجلان ــن مبثاب ــر اخلَاتِ ــام 1٩٩٤، يُعتب ع
ويجــب اإلبــالغ عــن حــاالت ختــان اإلنــاث إلــى أقــرب 
مركــز للشــرطة. تُعــد وحــدة العنــف األســري 
ــي  ــرطة ف ــرة الش ــة لدائ ــا التابع ــم الضحاي ودع
غانــا – وهــي وحــدة خاصــة أنشــئت للتعامــل 
مــع حــاالت العنــف األســري – هــي املســؤولة 
دائــرة  أقــرب  إلــى  فيــه  املشــتبه  إحالــة  عــن 
ــة  ــدة غائب ــذه الوح ــزال ه ــه. ال ت ــة حملاكمت محكم
ومــع  احملليــة،  الشــرطة  مراكــز  معظــم  عــن 
ــا  ــز قضاي ــك املراك ــاول تل ــع أن تتن ــن املتوق ــك م ذل
ــاث،  ــان اإلن ــاالت خت ــا ح ــا فيه ــي، مب ــف املنزل العن
ــر  ــي تتوف ــة الت ــا اإلقليمي ــى مقاره ــا إل أو إحالته
ــٍذ حُتــال هــذه  فيهــا خدمــات تلــك الوحــدات. عندئ
احلــاالت إلــى احملكمــة، ويُفضــل أن تكــون محكمــة 
ُصلــح )اتصــال شــخصي، مســؤولة وحــدة العنــف 
ــي املنطقــة الشــرقية  ــا ف األســري ودعــم الضحاي

العليــا، 2٧ فبرايــر 200٩(.

علــى الرغــم مــن أن توعيــة وتعليــم اجملتمــع احمللــي 
ــاث، فــإن  قــد حتــددت كوســيلة لتثبيــط ختــان اإلن
هــذه املســؤولية لــم تُســند ألي منظمــة محــددة. 
هنــاك كيانــات - مثــل وزارة الصحــة، ووزارة التعليم، 
والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  واللجنــة 
اإلداريــة، واجمللــس الوطنــي املعنــي باملــرأة والتنميــة 
الــذي أصبــح اآلن إدارة املــرأة التابعــة لــوزارة شــؤون 
املــرأة والطفــل – تُعــد أساســية فــي عمليــة 
التنفيــذ، ومطالبــة بالقيــام بأنشــطة ترتكــز علــى 
النــوع االجتماعــي مثــل: برامــج التمكــني، وتعليــم 
ــطة  ــن األنش ــا م ــاث، وغيره ــان اإلن ــة خت مكافح
وتنميتهــا.18  املــرأة  رفــاه  تعزيــز  إلــى  الراميــة 
مطلــوب مــن وســائل اإلعــالم أيًضــا تنظيــم حمالت 
ــالغ احلــوادث للشــرطة. ــاث وإب ــان اإلن ملكافحــة خت
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مــن املعــروف أن احتــاد غانــا للمحاميــات، واملنظمــات 
غيــر احلكوميــة املعنيــة بالنــوع االجتماعــي وحقــوق 
ــرأة، ومركــز  ــاه امل ــا لرف ــة غان اإلنســان - مثــل جمعي
تثقيًفــا  توفــر   – املســتدامة  التنميــة  مبــادرات 
ملكافحــة ختــان اإلنــاث، وتدريًبــا حــول مهــارات ســبل 
العيــش للمجتمعــات احملليــة املمارســة للختــان، 
كمــا تتتبــع حــاالت املمارســة وحتيلهــا إلــى الشــرطة 
والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  واللجنــة 
اإلداريــة.10 يطالــب القانــون أيًضــا أفــراد اجملتمــع احمللي 

ــرطة. ــى الش ــوادث إل ــذه احل ــل ه ــدمي مث بتق

النتائج:
أمــام فــي  التــي وقفــت  التحديــات  أحــد  كان 
ــا مــع املســؤولني  ــون - خــالل تفاعالتن ــذ القان تنفي
ــرأة –  ــاه امل ــا لرف ــة غان ــس جمعي ــة ورئي ــي الدول ف
يتمثــل فــي مســألة األدوار واملســؤوليات. أشــار 
مســؤولو الدولــة إلــى عــدم وجــود تعريــف واضــح 
لــألدوار واملســؤوليات داخــل املؤسســات احلكوميــة 
ــة  ــرطة واللجن ــؤولو الش ــاد مس ــة. وأف ذات الصل
املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة أن 
الشــرطة كانــت الســلطة الوحيــدة املســؤولة عــن 

ــاث. ــان اإلن ــاالت خت ــع ح جمي

»يتــم اإلبــالغ عــن حــاالت ختــان اإلنــاث فــي 
مركــز الشــرطة أو مكتــب وحــدة العنــف األســري 
ودعــم الضحايــا إن كان موجــودًا. ونظــرًا ألنهــا 
أن  أخــرى  ملنظمــات  ميكــن  ال  جنائيــة،  قضيــة 
ــط  ــم فق ــن ميكنه ــا. ولك ــؤولة عنه ــون مس تك
ــول  ــور ح ــة اجلمه ــف أو توعي ــي تثقي ــاعدة ف املس
هــذا املوضــوع«. )ضابــط الشــرطة املســؤول، حــدة 

ــا(. ــم الضحاي ــري ودع ــف األس العن

ــالغ  ــا باإلب ــون املوجــود لدين ــا القان ــا أساًس »يكلفن
عــن تلــك احلــاالت )ختــان اإلنــاث(، إمــا إلــى املدعــي 
أو إلــى الشــرطة«. )املفــوض اإلقليمــي،  العــام 
والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  اللجنــة 

ــة(. اإلداري

بيــد أن زيــادة مناقشــة ومراجعــة دســتور عــام 
1٩٩2 كشــفت عــن أن املؤسســات األخــرى - خاصــة 
والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة  اللجنــة 
اإلداريــة، واجمللــس الوطنــي للمــرأة – عليهــا أن 
تضطلــع بــأدوار أوســع، رمبــا قلــل مــن شــأنها 
املســؤولون الذيــن حتدثنــا معهــم. أمــا املهــام 
اخملَُولــة للجنــة وميكــن تطبيقهــا فــي حــاالت ختــان 
ــق  ــال، التحقي ــبيل املث ــى س ــمل، عل ــاث فتش اإلن
ــة  ــاكات املزعوم ــة باالنته ــكاوى املتعلق ــي الش ف
عــن  واإلبــالغ  األساســية،  واحلريــات  للحقــوق 
ــج، وإقامــة دعــوى أمــام محكمــة مختصــة  النتائ
أكــدت  اخملالــف.٥  الســلوك  أو  العمــل  إليقــاف 
ــة  ــة اللجن ــري منطق ــع مدي ــة م ــالت املعمق املقاب
ورئيــس جمعيــة غانــا لرفاه املــرأة أن هاتــني الهيئتني 
ــل  ــاث، مث ــان اإلن ــة بخت ــطة املتعلق ــا باألنش قامت
التحقيــق فــي تلــك احلــاالت، لكنهمــا لــم يعتبــرا 
ذلــك مبثابــة الــدور الرئيــس أو املســؤولية الرئيســة. 
ــى  ــاء عل ــا بالقض ــن التزامهم ــم يك ــي، ل وبالتال

ــًقا. ــاث متس ــان اإلن خت

»آخــر مــرة ســمعت فيهــا عــن حــدوث ختــان 
ــي  ــي ]2008[. كان ف ــام املاض ــي الع ــاث كان ف اإلن
ــروجن  ــي. حــدث ذلــك فــي منطقــة ب مدينــة واليوال
ــر  ــع تقري ــي. رُف ــى واليوال ــاة إل ــت الفت ــو، ونُقل أهاف
ــان  ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني ــى اللجن ــادث  إل باحل
والعدالــة اإلداريــة، وال تــزال تباشــر التحقيقــات ألن 
الفتــاة لــم تُعــد موجــودة فــي واليوالــي«. )رئيســة 

ــرأة(. ــاه امل ــا لرف ــة غان جمعي

ــل  ــاورة - مث ــدان اجمل ــا والبل ــني غان ــا ب ــد أيًض ال يوج
بوركينــا فاســو، وتوجــو، وكــوت ديفــوار – أيــة 
ــاث  ــان اإلن ــتمر خت ــذا، يس ــارية. وهك ــات س اتفاقي

ــق. ــة ودون عوائ ــوع للرقاب ــدود دون خض ــر احل عب

»... إنهــا مشــكلة. ينتمــي معظــم املمارســني 
ــي املمارســون ألداء  ــدان اجملــاورة. يأت ــى البل ــا إل حالًي
ــس  ــرى، ولي ــرة أخ ــدود م ــرون احل ــم يعب ــة ث املمارس
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لدينــا واليــة علــى تعقــب األفــراد العابريــن. يصعــب 
ــا  ــك، عندم ــى ذل ــالوة عل ــم. ع ــاك به ــا اإلمس حًق
ــإن  ــة بعينهــا، ف ــي قري ــن ف نســمع أنهــم موجودي
ــة  ــرطة بطريق ــالغ الش ــو إب ــد ه ــبيل الوحي الس
ــا اإلمســاك  ــى الشــرطة أيًض ــالغ، ويصعــب عل الب

ــي(. ــوض إقليم ــم«. )مف به

علــى الرغــم مــن وجــود تعــاون عبــر احلــدود فيمــا 
يتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان، وفًقــا ملــا 
يقولــه املفــوض اإلقليمــي، فــإن هــذا التعــاون ال ميتد 
ليشــمل ممارســي ختــان اإلنــاث، كمــا أن القانــون ال 

ــه. يوجب

محدودية الدعم للقضاء على ختان اإلناث:
امليزانيــة محــدودة  يبــدو واضًحــا أن اعتمــادات 
إنفــاذ قانــون  بــدور  التــي تقــوم  للمؤسســات 
ــة بحقــوق اإلنســان  ــة املعني ــاث. فاللجن ــان اإلن خت
للمــرأة  الوطنــي  واجمللــس  اإلداريــة،  والعدالــة 
إلــى  جميعهــا  تفتقــر  والشــرطة،  والتنميــة، 
ــني  ــني املدرب ــب، وللموظف ــة للمكات ــوال الالزم األم
واملواصــالت  االجتماعــي،  النــوع  قضايــا  علــى 
ملتابعــة احلــاالت املُبلــغ عنهــا فــي مجتمعــات 
ــة، وال  املمارســني - ومعظمهــا مــن املناطــق الريفي
ميكــن الوصــول إليهــا بســهولة - فضــالً عــن إجــراء 
ــاالت  ــي ح ــاة ف ــى اجلن ــض عل ــات، والقب التحقيق
ــدور  ــل ال ــا. يتمث ــة الضحاي ــاث، وحماي ــان اإلن خت
ــارات  احلاســم لوســائل املواصــالت فــي تســهيل زي
التنفيــذ  عــن  املســؤولة  املؤسســات  موظفــي 
بُغيــة االضطــالع  املمارســني،  إلــى مجتمعــات 
ــاث،  ــان اإلن ــة خلت ــة املناهض ــطة التثقيفي باألنش
وحمايــة النســاء مــن أفــراد اجملتمــع املؤثريــن الذيــن 
يضغطــون عليهــن إلجــراء اخلتــان، فضــالً عــن 
ــي  ــراد اجملتمــع احملل ــة النســاء مــن غضــب أف حماي

ــاة. ــن اجلن ــرطة ع ــالغ الش ــني إلب املعارض

ــي  ــي املعن ــس الوطن ــا كان اجملل ــرة، عندم ــذ فت »من
باملــرأة والتنميــة هنــا، أفادنــا كثيــرًا فــي األنشــطة 

ــم  ــب ل ــاث، لكــن هــذه املكات ــان اإلن املتعلقــة بخت
تُعــد موجــودة علــى مســتوى املقاطعــة«. )مديــران 
باملقاطعــة، اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

ــة(. ــة اإلداري والعدال

ــري  ــف األس ــدة للعن ــدة واح ــوى وح ــد س ال توج
اإلقليميــة،  العاصمــة  فــي  الضحايــا،  ودعــم 
بوجلاتاجنــا، باملنطقــة الشــرقية العليــا، طبًقــا 
لضابــط الشــرطة املســؤول عــن الوحــدة. ال توجــد 
ــات  ــم املقاطع ــي معظ ــدة ف ــب للوح ــا مكات حالًي
ــى، أن  ــي، مبعن ــق الفعل لالضطــالع بأعمــال التحقي
ــرطة  ــا الش ــب أن تتناوله ــاالت يج ــذه احل ــل ه مث
علــى مســتوى املقاطعــة. بيــد أن ضبــاط الشــرطة 
ــاول  ــة لتن ــارات متخصص ــون مبه ــة ال يتمتع احمللي
قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو 
ــاث، وهــو األمــر الــذي رمبــا يؤخــر  حــاالت ختــان اإلن
التحقيــق واملالحقــة القضائيــة فــي القضايــا 

ــة. ــروف معين ــي ظ ــة ف ــاع األدل وضي

معرفة اجملتمع احمللي بالقانون:
مــن  الدراســة،  فــي  املشــاركني  غالبيــة  أفــاد 
باجملتمعــات  األعمــار  مختلــف  ومــن  اجلنســني 
احملليــة، أنهــم علــى دِرايــة بالقانــون اخلــاص بختــان 
اإلنــاث. علــى أن معرفتهــم لــم تكــن معمقــة 
بأســباب صــدور القانــون، ومضمونــه، وطــرق حصول 
النســاء علــى اإلنصــاف فــي مســائل  مثــل: معرفــة 
ــان،  ــدوث اخلت ــن ح ــالغ ع ــبة لإلب ــة املناس املؤسس
ــراء  ــن بإج ــة تهديده ــي حال ــة ف ــاس احلماي أو التم
اخلتــان، فضــالً عــن اِلتمــاس العدالــة عنــد انتهــاك 

ــن. حقوقه

ــا أن  ــون أنهــا ممارســة ســيئة، وبالتالــي علين »يقول
نتوقــف عــن ممارســتها«. )شــاب، 1٩ ســنة(.

ــن  ــر م ــد الكثي ــن أن تفق ــاة ميك ــون أن الفت »يقول
ــك  ــان، ولذل ــة للخت ــوت نتيج ــد مت ــى ق ــدم أو حت ال
يجــب أن نتوقــف عــن ممارســته«. )امــرأة، 3٥ ســنة(.
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ــن  ــف ع ــي التوق ــه ينبغ ــى أن ــون عل ــص القان »ين
اخلتــان ألنــه ضــار للفتيــات. وهــذا ألن الفتــاة عنــد 
ختانهــا تفقــد الكثيــر مــن الــدم، وهــذا قــد يســبب 
ــد  ــات عن ــى مضاعف ــؤدي إل ــه ي ــا، أن ــاة؛ ثانًي الوف
الــوالدة، وقــد متــوت الفتــاة حتــى نتيجــة لألنيميــا«. 

ــن(. )خات

ــرأة: »إنهــم  ــاه امل ــا لرف ــة غان تقــول رئيســة جمعي
اخلتــان  ميارســون  ولــذا  بالقانــون؛  علــم  علــى 
ســرًا«. مــن ناحيــة أخــرى، يقــول ضابــط الشــرطة 
ودعــم  األســري  العنــف  وحــدة  املســؤول عــن 
ــى  ــي( عل ــع احملل ــم )اجملتم ــد أنه ــا: »أعتق الضحاي
ــا ال  ــي أنن ــبب ف ــو الس ــذا ه ــون؛ وه ــم بالقان عل
ــوا  ــد توقف ــاالت، لق ــات باحل ــى أي بالغ ــل عل نحص
عــن هــذه املمارســة«. ويعتقــد بعــض أفــراد اجملتمــع 
ــن  ــم يتمك ــه ل ــًدا، لكن ــون كان جي ــي أن القان احملل

ــة. ــذه املمارس ــف ه ــن وق م

ــا. إذا  ــون مفيــد، ولكــن الســبب هــو تقاليدن »القان
لــم أقــم بختــان الفتيــات ســأصبح مريًضــا، هــذه 

مســألة روحيــة فــي العــادة«. )خاتــن(.

ــون  ــع اخلَِاتُن ــان. يجم ــادي للخت ــع اقتص ــاك داف »هن
الكثيــر مــن املــواد الغذائيــة مــن الفتيــات، وبالتالــي 
ــان«.  ــن باخِلت ــن إلقناعه ــيء ممك ــيفعلون كل ش س

ــة، رجــال(. )مناقشــة مجموعــة بؤري

»تكمــن العقبــات أساًســا فــي منظومــة العقائــد 
ــون  ــم يجادل ــة. فه ــات احمللي ــي اجملتمع ــخة ف الراس
ــم.  ــه وأجنبوه ــيء نفس ــوا الش ــم فعل ــأن أجداده ب
كيــف ميكنــك القــول أنهــا ممارســة خاطئــة، وملــاذا 
يجــب أن نكــون نحــن مــن يتولــى وقــف هــذه 
ــن  ــا م ــم يعتبرونه ــا أنه ــة؟ كم ــة القدمي املمارس

ــي(. ــوض اإلقليم ــم«. )املف ــزة له ــمات املمي الس

ــير  ــب أن تس ــا يج ــدة. لكنه ــني جي ــم، القوان »نع
ــاس  ــامل، ألن الن ــف الش ــب التثقي ــى جن ــا إل جنًب
ال يزالــون يؤمنــون أن املمارســة هــي جــزء مــن 

ــائل«.  ــكل الوس ــا ب ــام به ــب القي ــم ويج تقاليده
ــرأة(. ــاه امل ــا لرف ــة غان ــة جمعي )رئيس

ــا أن تصــورات اجملتمــع احمللــي تتعــارض  يبــدو واضًح
مــع القانــون. واجملتمعــات احملليــة تريــد احلفــاظ على 
ــة  ــا الدول ــد، بينم ــبب التقالي ــة بس ــذه املمارس ه
جترمهــا ألنهــا متثــل انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان، 
ونظــرًا للضــرر الــذي يصــب الضحايــا. ال تــزال 
فجــوة اختــالف التصــورات بــني أفــراد اجملتمــع احمللــي 
والدولــة تخلــق حتديــات أمــام التدخــل الفعــال مــن 

ــة. ــب الدول جان

تغيير التصورات:
أســفرت اجلهــود اجلاريــة للقضــاء علــى ختــان 
ــن أن  ــة. ال ميك ــر متعارض ــات نظ ــن وجه ــاث ع اإلن
تتصالــح اجملتمعــات مــع حقيقــة أن هــذه املمارســة 
ــا  ــا منوذًج ــم يعتبرونه ــك أنه ــم، ذل ــل إذالالً له متث
ــظ  ــا حتاف ــا أنه ــرأة، كم ــجاعة امل ــدى ش ــار م إلظه

ــدة. ــا جي ــة يرونه ــة ثقافي ــى ممارس ــا عل أيًض

»إنهــا مجموعــة مختلطــة. الرجــال فــي محاكــم 
عنــد  باالشــمئزاز  يشــعرون  احمللــي  مجتمعنــا 
أمامهــم،  نعرضهــا  التــي  الصــور  مشــاهدة 
ــة  ــم الصح ــا تعلي ــي يقدمه ــاف الت ــن األوص وم
ــي  ــنًا، الالت ــر س ــاء األكب ــا. والنس ــة عليه العمومي
رمبــا كُــن مــن الضحايــا، ال يرغــن فــي النظــر إلينــا 
ــا  ــو أنن ــدو ه ــا يب ــن، ألن م ــدث معه ــن نتح ونح
نخبرهــن فقــط مبــا تعرضــن لــه. وتشــعر الفتيــات 
الصغيــرات باالرتبــاك ألن مــا نقولــه لهــن يصيبهــن 
باحليــرة، فقــد تدربــن علــى مــدار هــذه املمارســة أن 
يُقــاُل لهــن أنهــا مذلــة وضــارة وقاتلــة«. )املفــوض 

ــي(. اإلقليم

ــا(  ــة )3٥ عاًم ــة العمري ــذه الفئ ــي ه ــاء ف »النس
ــعادة،  ــعرن بالس ــن ال يش ــم ختانه ــم يت ــي ل الالت
وزميالتهــن اخملَُتََّنــات يطلقــن عليهــن اجلبنــاء أو 
ــر املكتمــالت. أمــا بالنســبة  الرجــال أو النســاء غي
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ــات، فيشــجعن الفتيــات الصغيــرات  للنســاء اخملَُتََّن
ــد. ويســاعدن  ــه جي ــان ألنهــن يزعمــن أن ــى اخِلت عل
حتــى فــي بعــض األحيــان الفتيــات الصغيــرات فــي 

ــن(. ــان«. )خات اخِلت

ــد  ــات؛ فق ــابات والبالغ ــاء الش ــمت آراء النس انقس
قالــت مشــاركة مراهقــة فــي مقابلــة معمقــة: إن 
ــعرت  ــا ش ــف، بينم ــب أن تتوق ــة يج ــذه املمارس ه
ــة  النســاء الشــابات فــي مناقشــة مجموعــة بؤري
هــذه  علــى  ســيطرة  أي  لديهــن  ليــس  أنهــن 

ــة. املمارس

»أنــا أعــرف اآلن آثــار املمارســة، وأصبحــت أدرك أنهــا 
ســيئة، وال أنصــح أي فتــاة بإجــراء عمليــة اخلتــان«. 

)امــرأة مختنــة، 2٥ ســنة(.

ميتلكــون  اآلبــاء  ألن  املمارســة،  إيقــاف  »يتعــذر 
ــوا يرغبــون فــي ختانهــن، ال ميلــك  بناتهــم، وإذا كان
ــم«.  ــذ رغبته ــن تنفي ــم م ــي منعه ــقَّ ف ــدٌ احل أح

)مناقشــة مجموعــة بؤريــة، فتيــات شــابات(.

»أعتقــد أن هــذه املمارســة يجــب أن تســتمر. ليــس 
لــدي بظــر؛ فلمــاذا يجــب عــدم ختــان ابنتــي؟ ابنتي 

ســوف تُخــنت«. )امــرأة، ٦0 ســنة(.

ــر ســنًا  ــد أن املشــاركني الذكــور، األصغــر واألكب بي
ــرورة  ــوا بض ــة، قال ــة البؤري ــات اجملموع ــي مناقش ف
وقــف ختــان اإلنــاث ألنــه لــم يُعــد شــرًطا مســبًقا 
للــزواج، وكلفتــه املاليــة كبيــرة وعليهــم حتملهــا.

»عنــد ختــان املــرأة، ال نراهــا نحــن الشــباب جذابــة، 
كمــا أنهــا ميكــن أن تصــاب أيًضــا باألمــراض، 
املمارســة«.  هــذه  تتوقــف  أن  يجــب  وبالتالــي 

)مناقشــة اجملموعــة البؤريــة، الشــبان(.

ــر  ــة تؤث ــني الدول ــث وقوان ــا أن التحدي ــدو واضًح يب
ــزال  ــك، ال ت ــع ذل ــع. وم ــورات اجملتم ــر تص ــي تغيي ف
الشــابات متيــل إلــى التشــكك فــي ســلطة قانــون 

يبــدو  وهنــا  األبويــن.  مقابــل ســلطة  الدولــة 
ــوق  ــتورية واحلق ــوق الدس ــني احلق ــالف ب ــود اخت وج

ــة. الثقافي

مناقشة:
هنــاك أدلــٌة علــى انخفــاض معــدالت ختــان اإلنــاث، 
وهــو مــا يُبشــر باخليــر. بيــد أنــه علــى الرغــم مــن 
ــد  ــاث يُع ــان اإلن ــرم خت ــذي يُج ــون ال ــود القان أن وج
ــاء  ــراض القض ــي ألغ ــه ال يكف ــا، فإن ــرًا ضروريًّ أم
ــون عــام 1٩٩٤، الــذي يقيــد  علــى املمارســة. إن قان
ــدد  ــى ع ــد أدى إل ــط، ق ــن فق ــة باخلات ــاق اجلرمي نط
قليــل مــن االعتقــاالت، حيــث إن ختــان اإلنــاث 
ــني.  ــي اخلاتن ــر حتم ــة، واألُس ــة اجتماعي ــد ممارس يُع
كمــا أدى أيًضــا إلــى أن جتــري املمارســة ســرًا. كمــا 
اتســمت محاكمــة اخلاتنــني بالبــطء والتأخيــر 
فــي أغلــب األحيــان؛ ممــا يــؤدي إلــى احتمــال ضيــاع 
ــا  ــوي فــي القضاي ــر مســألة حي ــي تُعتب ــة الت األدل
املعروضــة أمــام احملاكــم. وبالتالــي، فإننــا نعتقــد أن 
التعديــل الــذي أُدخــل علــى قانــون عــام 1٩٩٤ فــي 
ــح،  ــاه الصحي ــي االجت ــير ف ــام 200٧ يس ــون ع قان
حيــث يســعى إلــى توســيع اجلرميــة لتشــمل اآلبــاء 
ــذه  ــني به ــن املرتبط ــي اآلخري ــع احملل ــراد اجملتم وأف

ــة. املمارس

عــن  املســؤولة  الدولــة  مؤسســات  أن  علــى 
القضائيــة فيمــا يتعلــق  التحقيــق واملالحقــة 
بختــان اإلنــاث، ال ســيما علــى مســتوى املقاطعــة، 
إمــا غيــر موجــودة، أو أُغلقــت، أو ال تعمــل بشــكل 
ــى  ــارٌ عل ــاك افتق ــك، هن ــى ذل ــالوة عل ــال. ع فع
جميــع املســتويات إلــى تعريــف واضــح لــألدوار 
ــوال  ــى األم ــار إل ــن االفتق ــالً ع ــؤوليات، فض واملس
واملوظفــني املدربــني، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
والتنفيــذ  بالقضيــة  االلتــزام  فــي  االســتمرار 
والرصــد بفاعليــة لعمليــة القضــاء على املمارســة. 
يظهــر واضًحــا الدعــم السياســي إلصــدار قوانــني 
الدعــم  لكــن  اإلنــاث،  ختــان  علــى  للقضــاء 
السياســي لضمــان تنفيــذ القوانــني بفعاليــة كان 
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ــة  ــي حكوم ــم أن تعط ــن امله ــك م ــًدا. ولذل مفتَق
غانــا أولويــة أكبــر للتثقيــف والتمويــل فــي مجــال 

ــه.1٩ ــاء علي ــاث والقض ــان اإلن خت

ــع  ــراد اجملتم ــار أف ــة أن افتق ــذه الدراس ــد ه ــم جت ل
احمللــي إلــى معرفــة متعمقــة بالقانــون مثيــرًا 
للدهشــة، مــع اعتبــار أن املؤسســات الرئيســة 
ــألة  ــأن هــذه املس ــن التثقيــف بش املســؤولة ع
غيــر موجــودة فــي معظــم اجملتمعــات احملليــة. كان 
الســتراتيجية التجــرمي واجلهــود التثقيفيــة القائمة 
ــدات  ــى معتق ــدودة عل ــه مح ــا لكن ــرًا ملحوًظ أث
اجملتمــع احمللي، مما يفســر ســبب اســتمرار املمارســة. 
ــه  ــا أن ــت فــي كيني ــي أُجري وتوضــح الدراســات الت
ــر  ــي حتظ ــني الت ــة القوان ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
ــم علــى مســتوى  ــاث، فــإن النهــج القائ ختــان اإلن
ــل،  ــو األفض ــعبية ه ــدة ش ــي والقاع ــع احملل اجملتم
ــتندة  ــة املس ــات القانوني ــر أن السياس ــث ظه حي
إلــى نهــج »مــن القمــة إلــى القاعــدة« غيــر فعالــة 
ــا  ــي، وإذا أردن ــاس.20 وبالتال ــف الن ــر مواق ــي تغيي ف
ــاد  ــى اعتم ــة إل ــاك حاج ــر، هن ــر كبي ــق تغيي حتقي
نهــج يتعامــل مباشــرة مــع اجملموعــة املســتهدفة.

يتطلــب األمــر، بُغيــة حتقيــق تدخــالت فعالــة، 
والتدابيــر  القانونيــة  التدابيــر  بــني  الدمــج 
ــات  ــراك اجملتمع ــي بإش ــن نوص ــة. ونح االجتماعي
ــط  ــي تخطي ــاث ف ــان اإلن ــارس خت ــي مت ــة الت احمللي
املمارســة.  لهــذه  املضــادة  التدخــالت  وتنفيــذ 
ــة  ــات احمللي ــورات اجملتمع ــى تص ــتماع إل ــد االس ويُع
بشــأن ختــان اإلنــاث واحترامهــا قبــل الشــروع فــي 
التوعيــة وحمــالت التثقيــف، أساًســا للتعــاون 
والتغييــر، كمــا حــدث فــي تدخــالت أخــرى.21 كمــا 
ــا  ا، إذا أردن ــيًّ ــرًا أساس ــع أم ــاركة اجملتم ــر مش تُعتب
ــالغ  ــة شــريكة باإلب أن نتوقــع منهــا أن تكــون مبثاب
ــني،  ــا احملتمل عــن احلــوادث، وتقــدمي الدعــم للضحاي
فبــدون  شــاملة.  اســتجابة  فــي  واملســاهمة 

اجملتمعــات احملليــة، ال ميكــن منــع املمارســة إال بقــدر 
محــدود.22

ــاث  ــان اإلن ــى خت ــاء عل ــي القض ــاح ف ــن النج ميك
عــن طريــق تعزيــز التثقيــف واحلــوار بــني مؤسســات 
ــي  ــوع االجتماع ــة بالن ــات املعني ــة، واجملموع الدول
وحقــوق اإلنســان، واجملتمعــات احملليــة التــي متــارس 
ختــان اإلنــاث. وأخيــرًا، ســوف يتعــزز تطبيــق مبــدأ 
الواليــة القضائيــة للقانــون خــارج اإلقليــم - حيــث 
ــاء بناتهــم للختــان فــي البلــدان اجملــاورة  يأخــذ اآلب
ــالل  ــن خ ــون – م ــن القان ــرب م ــة للته ــي محاول ف
ــاورة  ــدول اجمل ــا وال ــني غان ــة ب ــة قوي ــود تعاوني جه

لهــا.

شكر وتقدير:
ــتير  ــة ماجس ــى أُطروح ــل إل ــذا العم ــتنُد ه يُس
ــي  ــوع االجتماع ــول الن ــو ح ــي أك ــدا أبيريس ماتيل
والتنميــة للنســاء، قدمتهــا إلــى معهــد الدراســات 
احلكومــة  برعايــة  هولنــدا  فــي  االجتماعيــة 
فــي  املعلومــات  مــن  جــزء  قُــدم  الهولنديــة. 
االجتمــاع الســنوي للجمعيــة األمريكيــة للصحــة 
العامــة، بوســطن ماساشوســتس، فــي عــام 200٦. 
ــور  ــى البروفيس ــكر إل ــه بالش ــَودُ أن نتوج ــن نَ ونح
ثانــه- دام تــروجن Thanh-Dam Truong، الــذي أشــرف 
علــى األطروحــة، وإلــى احلكومــة الهولنديــة، ومركز 
ــم  ــدم الدع ــذي ق ــة ال ــوث الصحي ــو للبح نافروجن
املالــي للدراســة. كمــا نـَـَودُ أن نتوجــه بالشــكر إلــى 
مســؤولي جلنــة حقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة، 
ــا  ــم الضحاي ــري ودع ــف األس ــدة العن ــط وح وضاب
ــى  ــا، وإل ــرقية العلي ــة الش ــي املنطق ــؤول ف املس
ــا  ــي منحتن ــرأة الت ــاه امل ــا لرف ــة غان ــة رابط رئيس
ــم  ــني وغيره ــا اخلاتن ــكر أيًض ــن نش ــالت. ونح املقاب
مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي الذيــن شــاركوا عــن طيــب 

ــة. ــي الدراس ــر ف خاط
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ــم  ــِدد مه ــة مح ــرة مبثاب ــاء األس ــة نس ــد عف تُع
ــة،  ــة التقليدي ــالت األبوي لشــرف األســرة فــي العائ
مــع أهميــة كبيــرة تُعــزى إلــى عذريــة البنــات غيــر 
املتزوجــات.2،1 كان اإلثبــات التقليــدي لعذريــة الفتــاة 
ــل  ــات يتمث ــن الثقاف ــد م ــي العدي ــا ف ــد زواجه عن
ــة  ــكارة نتيجــة لتمزقــه ليل ــف غشــاء الب فــي نزي

ــكارة  ــاء الب ــح غش ــذي من ــر ال ــو األم ــاف. وه الزف
ــة  ــزف فــي ليل ــرة.3 إن شــرط الن ــة كبي قيمــة رمزي
الزفــاف قــد يــؤدي إلى صــراع داخلي للنســاء، ســواء 
ملــن كانــت لديهــن عالقــات جنســية قبــل الــزواج، 
أو ملــن تخشــني مــن عــدم النــزف علــى الرغــم مــن 
عذريتهــن. وهمــا ســببان وراء طلــب النســاء إجــراء 
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خبرة املهنيني السويديني العاملني في مجال الصحة
واستجاباتهم للمريضات الالتي يطلنب استعادة العذرية )رتق غشاء البكارة(

بقلم: بيرجيتا إسنت،)أ( أنّا بلومكفيست،)ب( لوتي هلستروم،)ج( ساره جونسدوتر)د(
محاضرة أقدم، إدارة الشؤون الصحية للمرأة والطفل، الرعاية الدولية لصحة األم والطفل، جامعة أوبساال، السويد. البريد  أ( 
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طبيبة، إدارة شؤون صحة املرأة، مستشفى جامعة »ماس«، ماملو، السويد. ب( 

طبيبة، إدارة شؤون صحة املرأة والطفل، معهد كارولينكسا، ستوكهولم، السويد. ج( 
محاضرة أقدم، كلية الصحة واجملتمع، جامعة ماملو، ماملو، السويد. د( 

 ترجمة: شهرت العالم

موجز املقال: تُعد عفة املرأة مبثابة محِدد مهم لشرف األسرة في العديد من الثقافات، مع أهمية كبيرة تعزى 
إلى عذريتها إلى أن تتزوج. يتمثل إثبات البكارة التقليدي في حدوث نزيف من جراء متزق غشاء البكارة، مما أدى 
ببعض النساء إلى طلب إجراء جراحة باألعضاء التناسلية من أجل »استعادة« العذرية، أو رتق غشاء البكارة. 
في  باخلبرة  يتمتعون  السويديني  الصحية  الرعاية  إذا كان مقدمو  فيما  البحث  في  الدراسة  يكمن هدف هذه 
التعامل مع املريضات الالتي يطلنب إجراء هذه اجلراحة. أرسلنا استبانات إلى 1,086 من أطباء أمراض النساء، 
والقابالت، واملسؤولني االجتماعيني في مجال رعاية الشباب، واملمرضات واألطباء باملدارس، في أربع مدن سويدية. 
من بني 507 ردًا تلقيناه على االستبانات، قابل 271 منهم مريضات يلتمسن رعاية متعلقة بالعذرية. أبعد 14 
من بينهم املريضات؛ وقام 221 بعمل 429 إحالة، معظمها إلى موظف بالرفاه أو طبيب أمراض نساء؛ وأحال 26 
منهم املريضات إلى جراح جتميل. أجرى تسعة أطباء في أمراض النساء هذه اجلراحة بأنفسهم. وتركز السلطات 
السويدية حتى اآلن على هذه املسألة من منظور اجتماعي وقانوني أساًسا. ال توجد أي مبادئ توجيهية حول 
كيف يجب أن يتعامل املهنيني الصحيني مع طلبات إجراء عملية جراحية الستعادة العذرية. هناك حاجة إلجراء 
األعراق،  متعدد  مجتمع  في  املريضات  من  الفئة  هذه  احتياجات  لتلبية  طريقة  أفضل  حول  البحوث  من  مزيد 
وكيفية التعامل مع طلبات رتق غشاء البكارة. وبدون ذلك، سيظل األطباء واالستشاريني في حالة عدم يقني 

وتردد، وسوف تستمر مجموعة متنوعة من املقاربات. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2010

The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration )hymen 
repair(, B Essén et al / Reproductive Health Matters 2010;18)35(:38–46

الكلمات الدالة: العذرية، رتق غشاء البكارة، جراحة التجميل لألعضاء التناسلية لإلناث، السويد.
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ــن،  ــأ مخاوفه ــلية. تنش ــاء التناس ــة لألعض جراح
وفًقــا لدراســة هولنديــة، مــن التهديــدات أو اخلــوف 
ــرف«،  ــن الش ــا ع ــل دفاًع ــل »القت ــف مث ــن العن م
ــادة  ــية ح ــاكل نفس ــى مش ــؤدي إل ــن أن ي ــا ميك مم
ــار،  ــاعر االنتح ــأس، ومش ــاب، والي ــا االكتئ ــا فيه مب

ــة.٤ ــكالت الهوي ومش

التهديد بالعنف دفاًعا عن الشرف في السويد: 
أُثيــرت مناقشــة »القتــل دفاًعــا عــن الشــرف« فــي 
الســويد فــي أواخــر تســعينيات القــرن العشــرين. 
يشــير املصطلــح فــي الســياق اإلســكندنافي إلــى 
ــي،  ــف الفعل ــف، أو العن ــد بالعن ــع، أو التهدي القم
ــن  ــا م ــابات أساًس ــض الش ــه بع ــرض ل ــذي تتع ال
ــدة  ــة الوحي ــه الطريق ــة أن ــرة، بذريع ــراد األس أف
للحفــاظ علــى شــرف األســرة. وفــي التقاريــر 
التــي كلفــت الســلطات الســويدية بإجراءهــا 
علــى املســتويني الوطنــي واحمللــي، مت إدخــال تعبيــر 
»الفتيــات الضعيفــات فــي األســر األبويــة« لوصــف 
اجملموعــة املعرضــة للخطــر.٥ فــي ظــل غيــاب 
بيانــات فعليــة، كان تقريــر عــام 200٧ - الصــادر عــن 
اجمللــس الوطنــي الســويدي للصحــة والرفــاه - يُقدر 
ــق  ــف املتعل ــر العن ــات خلط ــات املعرض ــدد الفتي ع
بالشــرف ومشــكالت البــكارة مبــا يتــراوح بــني ٦00-
ــر  ــتند التقدي ــي.٦ اس ــد الوطن ــى الصعي ٤,٥00 عل
علــى إحصــاءات الســجل الســكاني لعــدد النســاء 
الشــابات الالتــي يعشــن فــي الســويد ووُلــدن فــي 
ــي  ــدن ف ــا، أو وُل ــمال أفريقي ــط أو ش ــرق األوس الش
الســويد مــع أحــد الوالديــن علــى األقــل مــن تلــك 
ــا  املناطــق، كمــا اســتند إلــى انتشــار القتــل دفاًع

ــة. ــل فــي بلدانهــم األصلي عــن الشــرف القت

مــن وجهــة نظــر طبيــة، تنــدر جــًدا فــي الســويد 
العفــة  بجرائــم  املتعلقــة  والتقاريــر  البحــوث 
والعذريــة، لكــن تناولهــا مييــل إلــى اعتبارهــا شــكالً 
مــن أشــكال العنــف املنزلــي، مــع فــارق أن الهجــوم 
ال يكــون بالضــرورة مــن جانــب شــريك حميــم وإمنــا 
ــن  ــم م ــاء أو غيره ــذه اآلب ــه وينف ــه ويقبل يخطط

ــري  ــف األس ــات العن ــف دراس ــرة.8،٧ تص ــراد األس أف
ــل  ــدث القت ــث يح ــم، حي ــن العال ــق م ــي مناط ف
ــا عــن الشــرف، مــا يســفر عنــه مــن اعتــالل  دفاًع
نتيجــة  الوفــاة  عــن  جســدي وعقلــي، فضــالً 
لالنتحــار أو القتــل.٩،8 تُعتبــر البحــوث التــي تتنــاول 
ــة  ــرف قليل ــق بالش ــباب تتعل ــريك ألس ــف الش عن
بشــكل عــام. فــي الســويد، ركــزت الســلطات 
ــف  ــذا العن ــدي له ــى التص ــة إل ــا الرامي جهوده
علــى جوانبــه االجتماعيــة والقانونيــة أساًســا. 
وتســتند املبــادئ التوجيهيــة علــى مســتويات 
الدولــة واملقاطعــة والبلديــة إلــى عمــل املنظمــات 
الطوعيــة، ووكاالت الرعايــة االجتماعيــة، وســلطتي 
ــل  ــة أق ــتند بدرج ــا تس ــة، لكنه ــرطة املدرس الش

ــة.10 ــة والصحي ــة الطبي ــات الرعاي ــى خدم إل

العذرية، وغشاء البكارة، و»رتق« غشاء البكارة: 
مــن منظــور طــب أمــراض النســاء، ال يحــدث نــزف 
ــد  ــاع. فق ــة للِجم ــد أول ممارس ــاء عن ــع النس جلمي
ــي  ــة أن ٤0–80 ف ــة اإلجنليزي ــتان باللغ ــادت دراس أف
ــاع.11،8  ــي أول ِجم ــن ف ــاء ال ينزف ــن النس ــة م املائ
ــال  ــن احتم ــد م ــد تزي ــي ق ــل الت ــل العوام وتتمث
ــرية،  ــية القس ــات اجلنس ــي العالق ــزف ف ــدوث ن ح
والعــدوى  الزلــق،  أو  االســتثارة  إلــى  واالفتقــار 
املهبليــة، وتشــوه األعضــاء التناســلية لإلنــاث 
)انســداد غشــاء البــكارة مثــالً(، واضطــراب النــزف 
بوجــه عــام، أو إذا كانــت الفتــاة قبــل ســن البلــوغ. 
وتكشــف الدراســات فــي مجــال الطــب الشــرعي 
- واملــراد اســتخدامها كدليــل عنــد نظــر احملكمــة 
ــن  ــر - ع ــى قاص ــي عل ــداء اجلنس ــم االعت ــي زع ف
وجــود حــاالت قليلــة جــًدا يتمكــن فيهــا الطبيــب 
ــص  ــا إذا كان فح ــأن م ــازم بش ــان ج ــن اإلدالء ببي م
أمــراض النســاء لغشــاء البــكارة يشــير إلــى 
ِجمــاع مهبلــي فــي املاضــي.12-1٤ وعلــى حــد علمنــا، 
ــرة بالثقــة حــول  ــة جدي لــم جتــد الدراســات أي أدل
متــزق غشــاء البــكارة لــدى املراهقــات بعــد اجلمــاع 
املهبلــي الطوعــي. بالتالــي، ومــن وجهــة نظــر 
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ــرًا  ــكارة كثي ــاء الب ــة غش ــول حال ــريحية، ال تق تش
فــي الواقــع عــن النشــاط اجلنســي الســابق أو 
اخلبــرة اجلنســية الســابقة. ومــع ذلــك، ال يــزال 
يقــال، مثــالً فــي تركيــا، إن علــى القابــالت وأطبــاء 
ــي  ــة« ك ــوص العذري ــراء »فح ــاء إج ــراض النس أم
يثبتــوا لألســرة أن املــرأة الشــابة لــم متــارس عالقات 

ــزواج.18-1٥ ــل ال ــية قب جنس

أظهــرت التقاريــر العامــة فــي الســويد، قبــل 
هــذه الدراســة، أن العاملــني فــي عيــادات الشــباب 
واخلدمــات الشــبابية املدرســية يتواصلــون مــع 
ــة  ــكالت املرتبط ــق باملش ــا يتعل ــي م ــابات ف الش
بتعريــف »شــرف األســرة« املُعــرّف لهــم ويتصرفــون 
ــي  ــا ف ــا أيًض ــني خبراتن ــن ب ــه.1٩،٦ م ــى أساس عل
واســتوكهولم،  ماملــو وجوتبــورج  مستشــفيات 
ــن  ــة ولديه ــورة الطبي ــن املش ــابات يلتمس أن الش
والتكويــن  العذريــة  حــول  وشــواغل  تســاؤالت 
ــا،  ــد علمن ــى ح ــد، عل ــى. ال توج ــريحي لألنث التش
العمليــة  أدلــة حــول  دقيقــة تضــم  دراســات 
اجلراحيــة املُســماة ترقيــع غشــاء البــكارة، أو »رتــق 
ــل،  ــي املهب ــرز ف ــتخدام غُ ــكارة«، باس ــاء الب غش
ــي  ــل ف ــن املهب ــزف م ــى ن ــل إل ــؤدي بالفع ــا ت وأنه
ــة  ــذه اجلراح ــدو أن ه ــك، يب ــع ذل ــاف. م ــة الزف ليل
ــة،  ــدان الغربي ــي البل ــة ف ــت ظاهــرة متنامي أصبح
علــى األقــل وفًقــا ملــا يقولــه الصحفيــون. بيــد أننــا 
لــم جنــد دراســات منتشــرة، ويبــدو أن هنــاك نقًصــا 
فــي املعلومــات عــن مــدى تعامــل مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة الســويدية مــع املريضــات الالتــي يســعني 
إلــى هــذه اجلراحــة، أو كيفيــة تعاملهــن مــع هــذه 
ــة  ــرة بالثق ــات جدي ــد بيان ــا ال توج ــات. كم الطلب
فيمــا يتعلــق مبــدى تكــرار إجــراء جراحــة »اســتعادة 
طريــق  عــن  ســواء  الســويد،  فــي  العذريــة« 
ــي  ــاء ف ــراض النس ــاء أم ــل أو أطب ــي التجمي جراح
ــدف  ــن ه ــة. يكم ــة أو العام ــفيات اخلاص املستش
دراســتنا فــي بحــث مــدى خبــرة مقدمــي الرعايــة 
طالبــات  املريضــات  مــع  الســويدية  الصحيــة 

أو  البــكارة«  غشــاء  »رتــق  جراحــة  أو  املشــورة 
»اســتعادة العذريــة«، ومــا فعلــوه فــي االســتجابة 

ــات.  ــذه الطلب له

املنهجية واملشاركون:
إلــى  للدراســة  النظريــة  األســس  اســتندت 
الرعايــة  ملقدمــي  كان  أوالً،  التاليــة:  الفرضيــات 
الصحيــة خبــرة مــع املريضــات الالتــي ينتمــني إلــى 
ــق  ــا يتعل ــي م ــويدية ف ــر س ــة غي ــات ثقافي خلفي
بقضايــا الشــرف املرتبطــة بالعذريــة، وكذلــك مــع 
الشــابات الســويدية الالتــي يعانــني مــن مشــكالت 
جنســية. وفــي حــني جنــد أن هــذه الفئــة مــن 
املريضــات محــددة ومدروســة جيــًدا بشــكل عــام، 
هنــاك مجموعــة مختفيــة مــن النســاء الشــابات، 
ــة  ــة تقليدي ــًدا الالتــي يعشــن فــي أســر أبوي وحتدي
ــك،  ــن. ولذل ــون بعفته ــرة مره ــرف األس ــث ش حي
ــن  ــة م ــة الصحي ــو الرعاي ــن مقدم ــا ال يتمك رمب
تلبيــة احتياجاتهــن، بســبب االفتقــار إلــى املعرفــة 
ــذه  ــاول ه ــة تن ــأن كيفي ــة بش ــادئ التوجيهي واملب
القضايــا. قمنــا بإعــداد اســتبيان علــى نحــو يتيــح 
ــذه  ــة ه ــة معاجل ــم وكيفي ــدى خبرته ــة م معرف

ــم.  ــن إليه ــي ذه ــات الالت ــد املريض ــاكل عن املش

ــئلتها  ــى أس ــة عل ــري اإلجاب ــتبانة جت ــا اس وضعن
)أ(  إلــى:  بالبريــد  وأرســلناها  االســم،  ذكــر  دون 
اإلدارات الصحيــة  النســاء فــي  أمــراض  أطبــاء 
للنســاء باملستشــفيات العامــة؛ و)ب( العاملــني 
ــل املســؤولني  ــادات العامــة للشــباب، مث ــي العي ف
االجتماعيــني فــي مجــال الرعايــة وكــذا القابــالت، 
ســن  حتــت  الشــابات  كالهمــا  يخــدم  حيــث 
ــورة  ــدمي املش ــي يق ــالت الالت ــرين؛ و)ج( القاب العش
ــة  ــادات الصح ــي عي ــل ف ــع احلم ــائل من ــول وس ح
العامــة؛ و)د( ممرضــات املــدارس؛ و)ه( أطبــاء املــدارس 
- وذلــك فــي أربــع مــدن ســويدية: ماملــو، جوتبــورج، 
ســتوكهولم، أوريبــرو. اســتخدمنا قوائم املراســالت 
ــغ مجموعــه 1,08٦  الرســمية التــي تضــم مــا يبل
مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي هــذه املرافــق. 
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اســتند اختيــار املــدن واملرافــق إلــى األماكــن التــي 
ــن  ــكان املولودي ــن الس ــدد م ــر ع ــا أكب ــش فيه يعي
خــارج الســويد، مــن خلفيــات تنتمــي إلــى شــمال 
وخلفيــات  األوســط  والشــرق  أفريقيــا  وشــرق 
إســالمية أخــرى. كان 1٥-2٦% مــن النســاء فــي 
األربــع مــدن مولــودات خــارج الســويد، مقارنــة 
مبتوســط يبلــغ 10% مــن مجمــل عــدد ســكان 
وتُعتبــر   .)200٩ الســويد،  )إحصــاءات  الســويد 
مجموعــة األشــخاص مــن الشــرق األوســط واحــدة 
ــر دول  ــن غي ــن م ــات املهاجري ــر مجموع ــن أكب م

ــدن. ــذه امل ــي ه ــمال ف الش

ــي  ــق ف ــا، أي تواف ــد علمن ــى ح ــا، عل ــد حالًي ال يوج
ــرف«  ــن الش ــا ع ــف دفاًع ــى »العن ــول معن اآلراء ح
أو »مشــكالت العذريــة«؛ ومــن ثــم، ال ميكــن تقــدمي 
ــا  ــد أنن ــتبانة. بي ــي االس ــا ف ــة له ــف دقيق تعاري
أرفقنــا مــع دعــوة املشــاركة فــي الدراســة مقدمــة 
حــول أهدافهــا، وعــرض موجــز خملتلــف املشــكالت 
والبحــث  اإلكلينيكيــة،  وخبرتنــا  املطروحــة، 
بتجربــة  قمنــا  املوضــوع.21،20،3  حــول  الســابق 
ــي  ــراء ف ــاعدة خب ــالً مبس ــه قلي ــتبيان وتنقيح االس
الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة وخبــراء فــي 
ــا  ــم راجعــه وأجــازه أخالقيًّ ــة؛ ث ــة االجتماعي الرعاي
 Skåne »اجمللــس اإلداري باملقاطعــة لهيئــة »ســكاني
ــن  ــؤولة ع ــويدية مس ــة س ــة حكومي ــي هيئ – وه
السياســات املتصلــة بعنــف الشــريك احلميــم 

ــويد. ــي الس ــرف ف ــل بالش ــف املتص والعن

أســئلة  ثمانيــة  النهائــي  االســتبيان  يتضمــن 
هيكليــة. أمــا املعلومــات األساســية الوحيــدة 
ــة،  ــة، واملدين ــت املهن ــني كان ــن اجمليب ــة م املطلوب
ــات  ــي خدم ــؤاالً ملقدم ــا س ــل. وجهن ــكان العم وم
ــوا فحصــوا حــاالت  ــة الصحيــة عمــا إذا كان الرعاي
ملريضــات يطلــن املســاعدة فــي مشــكالت الشــرف 
املتصلــة بالعذريــة )الســؤال 1(، وكــم عــدد هــؤالء 
ــدة  ــدد امل ــم تتح ــؤال 2(. ل ــا )الس ــات تقريًب املريض
ــئلة  ــت األس ــات. غط ــم للمريض ــة ملقابلته الزمني

حــول الرعايــة اإلكلينيكيــة والعــالج مــا إذا كانــت 
ــؤال 3(  ــض )الس ــا الرف ــد ناله ــات ق ــات املريض طلب
ــي  ــؤال ٤(، وف ــرى )الس ــن أخ ــى أماك ــن إل أو إحالته
ــني أو  ــن األخصائي ــوع م ــى أي ن ــة، إل ــاالت اإلحال ح
ــن  ــث ميك ــارات بحي ــا خي ــن. طرحن ــراء اآلخري اخلب
إعطــاء أكثــر مــن إجابة واحــدة )الســؤال ٥(. ســألنا 
األطبــاء أيًضــا عمــا إذا كانــوا قــد أجــروا أي عمليــة 
ــة« )الســؤال  جراحيــة مــن أجــل »اســتعادة العذري
إذا كانــت  ٦(. وســألنا جميــع املشــاركني عمــا 
لديهــم معرفــة كافيــة حــول كيفيــة االســتجابة 
للمشــكالت املتعلقــة بالبــكارة )الســؤال ٧(، وعمــا 
ــة  ــة الصحي ــاع الرعاي ــدون أن قط ــوا يعتق إذا كان
عليــه فحــص وعــالج املريضــات الالتــي يطلــن هــذا 
النــوع مــن جراحــة األعضــاء التناســلية )الســؤال 
8(. وأخيــرًا، وفرنــا مســاحة للتعليقــات. وبغيــة 
ــى العــدد احملــدد مــن  ــم نركــز عل ــز، ل ــب التحي جتن
املريضــات الالتــي مت فحصهــن أو متــى، لكننــا ركزنــا 
ــر علــى هــذه الظواهــر بصــورة عامــة. بدرجــة أكب

وزعنــا االســتبانات بالبريــد بــدًءا مــن ســبتمبر 
200٤. ومــع حلــول املوعــد النهائــي في يونيــو 200٥، 
ــدد  ــغ ع ــلة 1,08٦، وبل ــتبانات املرس ــدد االس ــغ ع بل
االســتبانات اململــوءة التــي اســتلمناها ٥0٧ )معــدل 
ــة،  ــا للمهن ــات وفًق ــا اإلجاب ــتجابة ٤٧%(. فرزن االس
ــن  ــة ع ــئلة الهيكلي ــى األس ــات عل ــا اإلجاب وحللن

ــة. ــاءات وصفي ــق إحص طري

نفســها  املكتملــة  االســتبانة  عــودة  خدمــت 
ــخصي،  ــال الش ــتنيرة )االتص ــة مس ــة موافق مبثاب
 ،M Stjernquist البروفيســور إم. ستجيرنكويســت
عضــو اللجنــة األخالقيــة، جامعــة لونــد، الســويد، 
ــي  ــى مقدم ــق عل ــز التحقي ــارس 200٥(. بتركي م
ــى  ــة وليــس املريضــات، ســعينا إل ــة الصحي الرعاي
جتنــب وضــع املزيــد مــن الضغــط علــى هــذه الفئــة 
مــن املريضــات الالتــي يعانــني مــن خطــر التعــرض 
ــح  ــد تتي ــي ق ــئلة الت ــا األس ــا أيًض ــف. جتنبن للعن

ــا. ــة بعينه ــع أي مريض تتب
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النتائج
)٥3%( مــن ٥0٧ مــن  أوضحــت اإلجابــات أن 2٧1 
ــب  ــي ط ــني ف ــة العامل ــة الصحي ــي الرعاي مقدم
النســاء وصحــة املــرأة للمراهقــات فــي أربــع مــدن 
الســويدية كانــوا يفحصــون، فــي وقــت مــا، حوالــي 
٥20 مريضــة تلتمــس الرعايــة في مســائل الشــرف 
املتعلقــة بالعذريــة )اجلــدول 1(. أفــادت القابــالت أن 
ــن  ــباب، لك ــادات الش ــي عي ــت ف ــداد كان ــر أع أكب
نصــف أطبــاء أمــراض النســاء باملستشــفيات 
فحصــوا أيًضــا نســاء يعانــني مــن هــذه املشــكالت. 
ــادات  ــي عي ــاه ف ــؤولي الرف ــالت ومس ــع القاب تتمت
الشــباب )٩2%( بخبــرة أكبــر، تليهــن القابــالت فــي 
عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة )٥3%(، واألطبــاء 
باملــدارس )٥3%(، وأطبــاء أمــراض النســاء )٥0%(، 

ــدارس )٤٥%(. ــات امل وممرض

أمــا عــن تقديراتهــم ألعمــار املريضــات الالتــي 
قابلوهــم، فقــد أفــاد 1٦٧ أن أعمــار املريضــات تقــل 
عــن 18 ســنة، وأفــاد 1٥٦ أن أعمــار املريضــات تزيــد 
ــن  ــت س ــات حت ــل الفتي ــنة. كان يقاب ــى 18 س عل
ــدارس،  ــباب بامل ــون الش ــا املوظف ــنة أساًس 18 س
ــم  ــغ عدده ــاء البال ــاء النس ــن أطب ــان م ــذا اثن وك
112. وتولــت القابــالت وأطبــاء أمــراض النســاء، 
ــة  ــة، مقابل ــة األولي ــة الصحي ــادات الرعاي ــي عي ف
ــت  ــنة. وتراوح ــن 18 س ــر م ــات األكب ــة الفتي غالبي
ــن 1  ــب م ــا كل مجي ــي قابله ــات الت ــداد املريض أع
ــني  ــع اجمليب ــغ 2. كان جمي ــط يبل ــى 100، مبتوس إل
ــم  ــنتني. ل ــى س ــد عل ــل تزي ــرة عم ــون بخب يتمتع
ــن  ــات يطل ــه ملريض ــن مقابلت ــب ع ــغ أي مجي يبل
ــق ببتر/تشــويه  ــكارة فــي مــا يتعل ــق غشــاء الب رت

ــاث. ــلية لإلن ــاء التناس األعض
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جدول )1(: املهنيون العاملون في مجال الصحة )عدد=507( بخبرة وبدون خبرة في التعامل مع املريضات 
الساعيات إلى مساعدة في املسائل املتعلقة بالعذرية، في أربع مدن بالسويد، 2005-2004

املهنة
لديهم خبرة 
)العدد=271(

ليس لديهم 
خبرة 

العدد= 234

)%(العدد)%(العدد

)٥0%(٥٦)٥0%(٥٦أطباء أمراض النساء )العدد=112(

)٤٧%(٩0)٥3%(100القابالت، عيادات الرعاية الصحية األولية)أ( )العدد=190(

)٤%(2)٩2%(٤٦القابالت ومسؤولو الرفاه، عيادات الشباب)ب( )العدد=50()ج(

)٥٥%(٦0)٤٥%(٥0املمرضات باملدارس )العدد=110(

)٧٧%(20)23%(٦أطباء املدارس )العدد=26(

)أ( يقدمون املشورة في مجال وسائل منع احلمل
)ب( مبا يضم 3٧ قابلة و13 مسؤول رفاه، يقدمون نوع املشورة نفسه.  

)ج( لم يقل اثنان من اجمليبني البالغ عددهم ٥0 )٤%( ما إذا كانوا قابلوا مثل هؤالء املريضات.
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ــات  ــي اخلدم ــتجابات مقدم ــدول 2 اس ــح اجل يوض
املعارضــني للمريضــات. مــن بــني 2٧1 مــن املهنيــني 
فــي مجــال الصحــة الذيــن قابلــوا هــؤالء املريضات، 
ــي  ــات الالت ــة للمريض ــدمي الرعاي ــض 1٤ )٥%( تق رف
طلبنهــا، دون إحالتهــن إلــى أماكــن أخــرى. كان مــن 
بينهــم ٩ أطبــاء أمــراض النســاء، و2 مــن ممرضــات 
املــدارس، و3 قابــالت فــي عيــادات الصحــة العامــة. 
ــى  ــوا املريضــات بالفعــل إل علــى أن 221 )82%( أحال
أماكــن أخــرى، بينمــا قــدم ٤٥ )10%( العــالج أو 
الرعايــة دون إحالــة. لــم يجــاوب أحدهــم علــى هــذا 
ــم  ــاء أنه ــراض النس ــاء أم ــاد ٩ أطب ــؤال. وأف الس
أجــروا بأنفســهم جراحــة األعضــاء التناســلية 
فــي  وكلهــا  العذريــة«،  »اســتعادة  أجــل  مــن 

ــاد  ــح. أف ــر الهادفــة للرب املستشــفيات العامــة غي
ــوا ٤2٩  ــم أحال ــم 221 – أنه ــغ عدده ــون، البال اجمليب
إلــى أطبــاء املشــورة، واجلراحــة، وغيرهــا من أشــكال 
ــى  ــاالت إل ــض احل ــي بع ــرى، وف ــالج األخ الرعاية/الع
العــدد  كان  أو ســلطة.  مــن متخصــص  أكثــر 
ــى مســؤول  ــا إل ــر مــن هــذه اإلحــاالت موجًه األكب
ــة أو النفســية،  ــب األمــراض العقلي ــاه، أو طبي الرف
عيــادة الشــباب أو العيــادة املدرســية )٥8%( لتقــدمي 
املشــورة، بينمــا بلغــت نســبة اإلحــاالت إلــى جــراح 
معــروف بقيامــه برتــق غشــاء البــكارة 32% - ســواء 
ــع  ــل؛ م ــراح التجمي ــاء أو ج ــراض النس ــراح أم ج
ــني  ــن املهني ــرى م ــة أخ ــى طائف ــني إل ــة الباق إحال
الصحيــني )اجلــدول 3(. ومــن املرجــح أن تــؤدي جوانب 
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جدول )2(: استجابة املهنيني العاملني في مجال الصحة )العدد=271( للمريضات الساعيات إلى مساعدة
 في املسائل املتعلقة بالعذرية، 2005-2004

)%(العدداالستجابة

)٥%(1٤رفض تقدمي الرعاية، بدون إحالة

)82%(221إحالة املريضة إلى مكان آخر

)10%(2٦عدم إحالة املريضة، وإمنا تقدمي مشورة

)3%(٩إجراء جراحة رتق غشاء البكارة للمريضة

)0.٤%(1ال يوجد رد

جدول 3: قيام 221 من املهنيني العاملني في مجال الصحة بإحالة املريضات الساعيات إلى مساعدة 
في املسائل املتعلقة بالعذرية )العدد=429 إحالة(

)%(العددنوع اإلحالة

مشورة )العدد=249(

)2٩%(12٦مسؤول الرفاه

)1٩%(80عيادة الشباب

)٧%(31طبيب أمراض عقلية/نفسية

)3%(12العيادة الصحية في املدرسة

جراحة رتق غشاء البكارة )العدد=139(

)2٦%(113طبيب أمراض نساء

)٦%(2٦جراح جتميل

)10%(٤1أنواع أخرى من الرعاية الصحية )العدد=٤1(
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املشــكلة املتعلقــة باحلالــة االجتماعيــة للمريضــة، 
مبــا فــي ذلــك التهديــد بالعنــف أو أعمــال العنــف 

ــاه. ــؤول الرف ــة ملس ــى اإلحال ــة، إل الفعلي

ردًا علــى مســألة مــا إذا كان علــى قطــاع الصحــة، 
الرعايــة  يوفــر  أن  اجمليبــني،  نظــر  وجهــة  مــن 
ــا إلــى  اســتجابة لطلبــات اســتعادة العذريــة، جنًب
جنــب مــع هيئــات اخلدمــة االجتماعيــة والســلطات 
املدرســية، قــال ٤٥٦ مــن ٥0٧ )٩0%( نعــم، يجــب أن 
تنظــر خدمــات الرعايــة الطبيــة والصحيــة حــاالت 
ــد أن األهــم هــو أن  هــؤالء املريضــات وتعاجلهــن. بي
12% )٦1( مــن اجمليبــني البالــغ عددهــم ٥0٧ يعتبــرون 
أن لديهــم معرفــة كافيــة بالعمــل الوقائــي - مثــل 
تقــدمي املشــورة النفســية والدعــم االجتماعــي 
بالشــرف  املتعلقــة  املشــكالت  مجــال  فــي   –
والبــكارة. ضــم هــوالء اجمليبــون - وعددهــم ٦1 - 10 
مــن ٥0 قابلــة ومســؤول رفــاه فــي العيــادات العامة 
ــني 110؛ و31  الشــباب؛ و20 ممرضــة مدرســية مــن ب
قابلــة مــن بــني 1٩0 فــي عيــادات الرعايــة الصحيــة 

ــر موضحــة(. ــات غي ــة )البيان األولي

ــني التعليقــات احلــرة التــي طرحهــا  ــرًا، مــن ب وأخي
آراء  يلــي  مــا  ميثــل  اخلدمــات،  هــذه  مقدمــو 
غالبيــة مــن أجابــوا والتعليقــات األكثــر إثــارة 
لالهتمــام. أوالً، علــق كثيــرون أن القطــاع الصحــي 
ــل  ــة عم ــة خلط ــتراتيجية واضح ــى اس ــة إل بحاج
الرعايــة. رأى غالبيــة اجمليبــني ضــرورة إدراج اخلدمــات 
ــات  ــات اخلدم ــن هيئ ــالً ع ــة، فض ــة والصحي الطبي
ــة  ــي عملي ــية، ف ــلطات املدرس ــة والس االجتماعي
قالــت  املعقــدة.  املشــكلة  لهــذه  التصــدي 
ــدان  ــب الوال ــال: »يطل ــبيل املث ــى س ــالت، عل القاب
أحيانًــا شــهادة عذريــة، بغــض النظــر عمــا إذا كان 
ــق حميــم مارســت  ــاة أو لــم يكــن صدي لــدى الفت
ــول  ــئلة ح ــابات أس ــأل الش ــس«، أو »تس ــه اجلن مع
مخاطــر اســتخدام ’التامبــون‘ فــي فتــرة احليــض«. 
ــا  ــا وثيًق ــا ارتباًط ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــط ه يرتب
باملواقــف املرتبطــة بالشــرف، علــى الرغــم مــن أنها 

ال تعنــي بالضــرورة أن كل مريضــة معرضــة للعنف. 
وقــد علقــت قابلــة تعمــل فــي عيــادة شــباب 
قائلــة: »أحــاول تنويرهــن بشــأن البــكارة، ولكــن إذا 
لــم تقتنعــن ]بعــدم إجــراء اجلراحــة[، وفــي األغلــب 
بســبب اخلــوف، فإننــي أعطيهــن رقــم هاتــف جــراح 

ــاص«. ــل خ جتمي

ــل  ــة العم ــى أهمي ــني عل ــن اجمليب ــد م ــد العدي أك
ــى  ــات عل ــات املريض ــتجابة الحتياج ــي واالس الوقائ
ــة  ــمل أهمي ــا يش ــو م ــة. وه ــتويات مختلف مس
زيــادة معرفــة البنــات والشــابات العامــة بالتكويــن 
ــف  ــباب النزي ــاالت وأس ــى، واحتم ــريحي لألنث التش
مــن  احلــد  بُغيــة  األول،  اجلِمــاع  فــي  املهبلــي 
ــر  ــرورة تغيي ــة؛ وض ــزات الزائف ــات والتحي االفتراض
مواقــف اجملتمــع ككل، ال ســيما فــي صفــوف 
الشــبان الذيــن تقتــرب أعمارهــم مــن ســن الــزواج 
وبعــض مجموعــات األقليــات العرقيــة واملهاجريــن؛ 
فضــالً عــن أهميــة تلبيــة احتياجــات كل مريضــة 

ــدة. ــى ح عل

مناقشة:
توضــح النتائــج أن العديــد مــن املهنيــني الصحيــني 
ــات  ــوا مريض ــد قابل ــتبيان ق ــى االس ــن ردوا عل الذي
تعانــي مــن مشــكالت تتعلــق بالعذريــة، ممــا يشــير 
إلــى أن هــؤالء الشــابات يلتمســن الرعايــة والدعــم 
مــن القطــاع الصحــي. كمــا أن اإلحــاالت التــي قــام 
ــت تضــم املشــرفني  ــن كان ــى آخري ــون إل بهــا اجمليب
االجتماعيــني، ومســؤولي الرفــاه، وعيــادات الشــباب، 
التجميــل؛  وجراحــي  النســاء،  أمــراض  وأطبــاء 
ــة  ــب االجتماعي ــن اجلوان ــى أن كالً م ــير إل ــا يش مم
والطبيــة للمشــكلة جتعــل النســاء يســعني إلــى 

ــة. ــى رعاي احلصــول عل

ــم  ــن ردوا: إن لديه ــون الذي ــون الصحي ــال املهني ق
مبــادئ توجيهيــة قليلــة حــول كيفيــة االســتجابة 
في هــذا اجملــال. أصــدرت احلكومــة الســويدية مبادئ 
ــق  ــا يتعل ــي م ــل ف ــار العم ــول مس ــة ح توجيهي
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باجلوانــب االجتماعيــة والقانونيــة لقضايــا العذريــة 
ومســائل الشــرف املتصلــة بهــا، لكنهــا لــم تصــدر 
ــذه  ــة له ــب الصحي ــول اجلوان ــة ح ــادئ توجيهي مب
املشــكالت. تشــمل هــذه التوجيهــات اإلحالــة إلــى 
أماكــن اإلقامــة احملميــة عنــد التهديــد بالعنــف أو 
ممارســته، وتثقيــف الشــرطة واحملامــني.٦،٥ علــى أننــا 
وجدنــا أن نســبة كبيــرة مــن املهنيــني فــي مجالــي 
الصحــة والرفــاه قــد أحالــوا املريضــات إلــى طبيــب 
ــل، لكــن 1٧% منهــم  أمــراض نســاء أو جــراح جتمي

عاجلــوا املريضــات بأنفســهم. 

توضــح هــذه الدراســة بجــالء أن هنــاك مجموعــًة 
واســعًة مــن مقدمــي اخلدمــات الذيــن لــم ينظــروا 
ــا  ــل أيًض ــط، ب ــات فق ــابات البالغ ــاالت الش ــي ح ف
الفتيــات األصغــر مــن 18 ســنة، ويعانــني مــن 
مشــكالت تتعلــق بالعذريــة. إن هــذه النتائــج 
جتعلنــا نفكــر فــي أن الفتيــات املراهقــات املنتميــات 
ــادات  ــرن عي ــة يعتب ــات العرقي ــات األقلي ــى خلفي إل
ــل  ــة حل ــرًا بالثق ــدرًا جدي ــويدية مص ــباب الس الش
هــذه املشــكالت، علــى الرغــم مــن أن هنــاك حاجــة 
لتأكيــد ذلــك مــن خــالل البحــث معهــن. وبصفــة 
ــة  ــات الصح ــن احتياج ــر ع ــرف الكثي ــة، ال يُع عام
مهاجــرة،  خلفيــات  مــن  للشــابات  اجلنســية 
ــي  ــات.10 ينبغ ــن للخدم ــا طلبته ــدد هن ــي نح الالت
أن تركــز البحــوث املســتقبلية علــى هــذه اجملموعــة 

ــة. ــة احملتمل الضعيف

ومجــالت  الطبيــة  اجملــالت  مــن  كل  تناولــت 
ــع  ــة ترقي ــراء جراح ــاش إج ــب بالنق ــات الط أخالقي
البــكارة مــن عدمــه.22-2٥ كمــا ناقــش  غشــاء 
ــن  ــادر ع ــارس 200٤( الص ــم ٤3 )1٩ م ــول رق بروتوك
اللجنــة األخالقيــة باجمللــس الوطنــي الســويدي 
ــا  ــار عندم ــة كخي ــذه اجلراح ــاه ه ــة والرف للصح
ــم  ــن ل ــر؛ ولك ــة للخط ــرأة معرض ــاة امل ــون حي تك
تتوفــر أي مبــادئ توجيهيــة. وقــد أصــدرت الرابطــة 
الســويدية لطــب التوليــد وأمــراض النســاء تقريــرًا 
حــول مــرض فرجــي يتضمــن مناقشــة مماثلــة، 

ــل  ــدم أي دلي ــم يق ــر ل ــن أن التقري ــم م ــى الرغ عل
علــى أن هــذه اجلراحــة تفــي باحتياجــات املريضــة.2٦ 
ــذه  ــا أن ه ــدو واضًح ــا يب ــك، وبينم ــى ذل ــالوة عل ع
ــى  ــروف إل ــر املع ــن غي ــل، فم ــرى بالفع ــة جُت اجلراح
ــم  ــن ل ــات. ونح ــج أو مضاعف ــأي نتائ ــدى، أو ب أي م
نتمكــن مــن العثــور علــى أيــة دراســات إكلينيكيــة 
حــول جراحــة رتــق غشــاء البــكارة التــي كان يليهــا 
متابعــة حلــاالت النســاء، باســتثناء خطــاب واحــد 
ــر  ــدى لعش ــة امل ــة طويل ــود متابع ــى وج ــار إل أش
نســاء وجراحيهــن، وكلهــم يشــعروت بالرضــا جتــاه 
نتائــج اجلراحــة. وحتــى حينــذاك، لــم يكــن هنــاك 

ــا«.2٧ ــة »رض ــف لكلم تعري

درســنا فــي عــام 200٤ قانونيــة التعديــل اجلراحــي 
لألعضــاء التناســلية، ووجدنــا أن جراحــي التجميــل 
ــادة الطلــب  ــون مــن زي ــادات اخلاصــة يعان فــي العي
ففــي  التناســلية.28  األعضــاء  جراحــات  علــى 
ــة  ــال الرعاي ــي مج ــني ف ــن املهني ــال 2٦ م ــني أح ح
فــي  املســاعدة  يطلــن  مريضــات  الصحيــة 
ــا ال  مشــكالت البــكارة إلــى جــراح التجميــل، فإنن
ــملتهم  ــن ش ــل الذي ــي التجمي ــدد جراح ــرف ع نع
هــذه اإلحالــة. مــن بــني 112 طبيــب أمــراض نســاء 
شــملتهم هــذه الدراســة، لــم يقــم ســوى ٩ 
فقــط بأنفســهم بجراحــات تســتهدف »اســتعادة 
العذريــة«. هنــاك حاجــة إلجــراء بحــوث مــن أجــل 
ــاع  ــل بالقط ــو التجمي ــا إذا كان جراح ــح م توضي
ــة  ــة الرئيس ــع اجملموع ــي الواق ــكلون ف ــاص يش اخل
ــر.  ــت احلاض ــي الوق ــة ف ــذه اجلراح ــوم به ــي تق الت
وميكــن أن تتمثــل إحــدى التوصيــات فــي أن تتولــى 
املستشــفيات العامــة واخلاصــة علــى الســواء 
ــر  ــة توفي ــا، بُغي ــة مركزيًّ ــذه اجلراح ــن ه ــالغ ع باإلب

ــا. ــات وإتاحته البيان

ــون  ــم يعرف ــني أنه ــن اجمليب ــط م ــد 12% فق يعتق
ــكالت  ــدي للمش ــة التص ــن كيفي ــي ع ــا يكف م
ــا  ــل حتديً ــة متث ــذه احلقيق ــة، وه ــة بالعذري املتصل
أمــام الســلطات الســويدية وقطاعــي الصحــة 
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ــى  ــة إل ــد احلاج ــا تؤك ــتقبل، كم ــي املس ــاه ف والرف
أدلــة أفضــل حــول مــا يشــكل أفضــل املمارســات. 
وقــد اقتــرح أحــد أخصائــي أمــراض النســاء ضــرورة 
تركيــز قطــاع الصحــة علــى اجلوانب الطبيــة فقط، 
تــاركًا اجلوانــب األخــرى لشــبكة أوســع مــن الهيئات 
ــني  ــن اجمليب ــات م ــاك تعليق ــن هن ــم تك ــة. ل املعني
حــول كيفيــة التعامــل مــع تقاليــد األســرة األبويــة 
التــي تــؤدي أحيانـًـا إلــى العنــف املرتبــط بالعذريــة 
والشــرف؛ رمبــا ألن األطبــاء ليــس لديهــم علــى األقل 
أي خبــرة فــي هــذه اجملــاالت، ورمبــا يرجــع ذلــك إلــى 
أنهــم معتاديــن علــى التركيــز علــى األفــراد، وعلــى 
تــرك الرفــاه االجتماعــي واحتياجــات املشــورة إلــى 
ــة  ــا اإلكلينيكي ــد أن خبرتن ــا. بي ــن لتناوله اآلخري
ــكالت  ــر املش ــني ظواه ــل ب ــة الفص ــرح صعوب تط
بالنســبة  والبــكارة  الشــرف  حــول  األســرية 
للمريضــات الالتــي يلتمســن »اســتعادة العذريــة«، 

ــرى.32-2٩ ــوث األخ ــه البح ــور تدعم ــذا التص وه

كانــت للدراســة حدودهــا. فمعــدل االســتجابة 
البالــغ ٤٧% يُعــد منخفًضــا، لكنــه مقبول لدراســة 
تســتند إلــى اســتبانة مــوزع بالبريــد. كانــت نقطة 
ــة،  ــر أخالقي ــة نظ ــن وجه ــة، م ــي الدراس ــوة ف الق
تكمــن فــي عــدم ذكــر اســماء املشــاركني. علــى أن 
ــر فــردي  ــك جعــل مــن املســتحيل إرســال تذكي ذل
ملــن لــم يســتجيبوا. كمــا لــم نتمكــن نحــن مــن 
إجــراء حتليــل ُمَعَمــٍق حــول أســباب عــدم مشــاركة 
ــم  ــن ل ــئلة مل ــن األس ــد م ــة املزي ــض، أو توجي البع
يشــاركوا. التحيــز معــروف فــي الدراســات القائمــة 
ــى  ــز عل ــم نرك ــاذا ل ــى مل ــتبانات، مبعن ــى االس عل
عــدد محــدد مــن املريضــات الالتــي مت فحصهــن، أو 
ــول  ــك ح ــن ذل ــر م ــارات، وأكث ــة للزي ــرة الزمني الفت

الظاهــرة بشــكل عــام.

الرفــاه  ومســؤولي  القابــالت  اســتجابة  كانــت 
لالســتبانة أعلــى كثيــرًا )٩8%( مــن مجموعــات 
ــة.  ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم ــن مقدم ــرى م أخ
ــة  ــع لإلجاب ــة، أن الداف ــة عام ــع، بصف ــن املتوق فم

علــى االســتبانة يصبــح أكبــر إذا كان اجمليــب علــى 
درايــة باملوضــوع؛ ومــع ذلــك، لــم يتمتــع مــا يقــرب 

ــرة. ــذه اخلب ــل ه ــني مبث ــف اجمليب ــن نص م

مــن وجهــة نظرنــا أن عــدد االســتبانات التــي 
اســتلمناها ميكــن اعتبارهــا متثــل فقــط املــدن 
عــدم  يجــب  بالدراســة.  املشــمولة  واملهــن 
ــرة املريضــات  اســتخالص أي اســتنتاجات حــول خب
الالتــي يعانــني مــن العنــف املتصــل بالشــرف، 
بــني مقدمــي  بالعذريــة  املرتبطــة  واملشــكالت 
الرعايــة الصحيــة فــي ســائر أنحــاء الســويد، كمــا 
يجــب عــدم النظــر إلــى اجمليبــني باعتبارهــم ميثلــون 
ــي.  ــد الوطن ــى الصعي ــها عل ــة نفس ــاء املهن أعض
مــن املناســب اإلفــادة عــن نســب املســتجيبني 
الذيــن ردوا علــى األســئلة بانضبــاط. أي حتليــل 
إضافــي للتفاصيــل الدميوجرافيــة، مــع معرفــة 

معــدل االســتجابة واألســئلة، يُعتبــر ُمضِلــالً.

ــرة  ــة بالفت ــات املتعلق ــى املعلوم ــار إل ــد االفتق يُع
ــًدا  ــات قي ــاء املريض ــتغرقها لق ــي يس ــة الت الزمني
آخــر علــى الدراســة. بيــد أن هــذه الدراســة، علــى 
ــا  ــا كميًّ ــا، هــي أول دراســة جتــري حتقيًق حــد علمن
ملثــل هــذه اخلبــرة بــني مقدمــي الرعايــة الصحيــة، 
والعاملــني فــي طــب النســاء والتوليــد للمراهقــات، 
ــتوى  ــي ومس ــتوى األول ــى املس ــرأة، عل ــة امل وصح
إلــى  الطريقــة  اختيــار  أدى  وقــد  املستشــفى. 
إمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة كبيــرة مــن 
أطبــاء أمــراض النســاء، والقابــالت، ومســؤولي 
الرفــاه، والعاملــني فــي مجــال الصحــة املدرســية، 
وذلــك فــي املــدن التــي تضــم مزيًجــا مــن األقليــات 

ــا. ــذه القضاي ــرة به ــة املتأث ــويدية واإلثني الس

ــي  ــة، أن مقدم ــذه الدراس ــدت ه ــام، أك ــي اخلت وف
الرعايــة الصحيــة يقابلــون بالفعــل املريضــات 
الالتــي يلتمســن املســاعدة فــي مشــكالت الشــرف 
ــق  ــات رت ــك طلب ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة بالعذري املتعلق
غشــاء البــكارة، التــي تتســم بأهميــة كبيــرة 
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ــي  ــة الت ــات الثقافي ــض اخللفي ــن بع ــابات م للش
تعيــش فــي الســويد. وتشــير النتائــج إلــى احلاجــة 
ملزيــد مــن التعليــم والبحــث حــول أفضــل الســبل 
لتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــة مــن املريضــات على 
ــة فــي مجتمــع متعــدد  ــة الصحي مســتوى الرعاي
الثقافــات. وإلــى أن يتحقــق توافــق فــي اآلراء حــول 
ــة، ســوف  ــات اســتعادة العذري ــاول طلب ــة تن كيفي
ــاء  ــدى األطب ــا ل ــردد قائًم ــني والت ــدم اليق ــل ع يظ

ــا  ــارين، كم ــاه واملستش ــؤولي الرف ــني ومس املمارس
ــات.33،18 ــن املقارب ــة م ــة متنوع ــتمر مجموع ستس

شكر وتقدير:
ــح  ــق املن ــن طري ــم ع ــى دع ــة عل ــت الدراس حصل
املقدمــة مــن اجمللــس اإلداري باملقاطعــة لهيئــة 
ــاال  ــي أوبس ــب ف ــات الط ــكاني« Skåne وكلي »س

ــويد. ــد، الس ــة لون وجامع
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رف كتاب

ــة  ــة العام ــل الصح ــتعراض دالئ ــن اس ــا م إنطالقً
والبحــوث املســتفيضة فــي قانــون حقــوق اإلنســان 
ــة،  ــة والوطني ــة واإلقليمي ــدة الدولي ــى األصع عل
يوضــح هــذا التقريــر كيــف ميكــن أن تدعــم الــدول 
ــية  ــة اجلنس ــم الصح ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
مــن خــالل اآلليــات القانونيــة وغيرهــا مــن اآلليــات 
التــي تتســق ومعاييــر حقــوق اإلنســان، والتزاماتهــا 

اخلاصــة بحقــوق اإلنســان.

الثمانيــة  املوضوعــات  بالتفصــل  هنــا  نتنــاول 
النــوع  أســاس  علــى  التمييــز  عــدم  التاليــة: 
اجلنســية/ احليــاة  علــى  املعاقبــة  االجتماعــي، 
النشــاط اجلنســي، تنظيــم الدولــة للزواج واألســرة، 
هوية/التعبيــر عــن النــوع االجتماعــي، العنــف، 
وإمكانيــة  اجلنســية  الصحــة  خدمــات  توافــر 
الوصــول إليهــا وقبولهــا ونوعيتهــا، املعلومــات 
والتعليــم والتعبيــر املتصلــة باحليــاة اجلنســية 
ــس. ــال اجلن ــي مج ــل ف ــية، العم ــة اجلنس والصح

ــف  ــار كي ــة إلظه ــل الالزم ــر الدالئ ــدد التقري يح
فــي  رئيــس  دور  املســاواة  وعــدم  للتمييــز  كان 
ــة  ــى الصح ــه عل ــن عدم ــاس م ــول الن ــدى حص م
اجلنســية واحلفــاظ عليهــا، مــع اجلــدال بــأن حتقيــق 
أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة اجلنســية 
باحترامهــا  وثيًقــا  ارتباًطــا  ـ  بالتالــي  ـ  يرتبــط 
حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وحتققهــا. كمــا يحــدد 
التقريــر معاييــر حقــوق اإلنســان املتعلقــة باحليــاة 
اجلنســية، والصحــة اجلنســية، والقوانــني الوطنيــة 

التــي تترجــم هــذه احلقــوق وتضعهــا موضــع 
ــذ.  التنفي

النص الوارد أدناه مأخوذ من »املوجز التنفيذي«
ــد  ــدد قواع ــا حت ــة ألنه ــني باألهمي ــم القوان تتس
اجملتمــع، وميكــن أن توفــر إطــارًا لتنفيــذ السياســات 
والبرامــج واخلدمــات املتعلقــة بالصحــة اجلنســية. 
ــان،  ــوق اإلنس ــات حلق ــر ضمان ــن أن توف ــا ميك كم
لكنهــا ميكــن أن حتــدد القيــود أيًضــا. وفــي احلالتــني، 
بأعلــى  التمتــع  فــي  واللوائــح  القوانــني  تؤثــر 
ــية.  ــة اجلنس ــر الصح ــن معايي ــن م ــتوى ممك مس
وتــؤدي مواءمــة القوانــني مــع معاييــر حقــوق 
اإلنســان إلــى تعزيــز النهــوض بالصحــة اجلنســية 
لــدى مختلــف الســكان، بينمــا يجــري بتزايــد توثيق 
التأثيــر الســلبي للقوانــني التــي تتعــارض مــع 
معاييــر حقــوق اإلنســان. علــى ســبيل املثــال، جنــد 
أن القوانــني التــي تعــزز نشــر املعلومــات اجلنســية 
ــاة اجلنســية - إذا  املوضوعيــة والشــاملة حــول احلي
مت تنفيذهــا للجميــع - تســهم فــي معرفــة النــاس 
ــي  ــا ف ــية، مب ــة اجلنس ــر الصح ــي أو يض ــا يحم مب
ــى  ــول عل ــن احلص ــف ميك ــن وكي ــة أي ــك معرف ذل
ــزم  ــالج إذا ل ــورة، والع ــات، واملش ــن املعلوم ــد م املزي
األمــر. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن القوانــني التــي تقيد 
وصــول النســاء واملراهقــات إلــى اخلدمــات الصحيــة 
– مثــل: اشــتراط تفويــض طــرف ثالــث للخدمــات – 
والقوانــني التــي جُتــرم أنواًعــا معينــة مــن الســلوك 
اجلنســي بالتراضــي، ميكــن أن تــؤدي إلــى اســتبعاد 
ــات  ــي املعلوم ــاس وتلق ــن التم ــاس م ــع الن أو من
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واخلدمــات، التــي يحتاجــون إليهــا ويتمتعــون باحلــق 
فيهــا.

الصحــة  بــني  العالقــة  التقريــر  هــذا  يوضــح 
ــا  ــون. انطالقً ــان، والقان ــوق اإلنس ــية، وحق اجلنس
ــل الصحــة العامــة والبحــوث  مــن اســتعراض دالئ
ــى  ــان عل ــوق اإلنس ــون حق ــي قان ــتفيضة ف املس
ــح  ــة، يوض ــة والوطني ــة واإلقليمي ــدة الدولي األصع
ــي  ــدول ف ــم ال ــن أن تدع ــف ميك ــر كي ــذا التقري ه
ــن  ــية؟ م ــة اجلنس ــم الصح ــاء العال ــف أنح مختل
خــالل اآلليــات القانونيــة وغيرهــا مــن اآلليــات 
التــي تتســق ومعاييــر حقــوق اإلنســان، والتزاماتهــا 
اخلاصــة بحقــوق اإلنســان. يقــدم هــذا املوجــز 
التنفيــذي بضعــة أمثلــة مختــارة مــن العديــد مــن 

ــل. ــر الكام ــي التقري ــواردة ف ــة ال األمثل

إزالة احلواجز القانونية والتنظيمية أمام اخلدمات:
ــاة  ــط باحلي ــة املرتب ــالل الصح ــاق اعت ــع نط يتس
ــاء  ــي أنح ــرًا ف ــا كبي ــا مرضيًّ ــل عبًئ ــية وميث اجلنس
العالــم كافــة، بحيــث يصبــح مــن الضــروري 
ــبة  ــة املناس ــات الصحي ــى اخلدم ــاس إل ــول الن وص
ــة  ــكالت الصحي ــن مش ــعة م ــة واس ــي مجموع ف
ــف  ــاك تعري ــه، هن ــت نفس ــي الوق ــية. وف اجلنس
ــة  ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــى مس ــي أعل ــق ف للح
ــن  ــة م ــة متنوع ــمل مجموع ــا يش ــه، مب وتفاصيل
ــون  ــب أن تك ــي يج ــات الت ــلع واخلدم ــق والس املراف
ــة، وذات  ــا، ومقبول ــول إليه ــهل الوص ــرة ويس متوف
نوعيــة جيــدة. هــذه هــي األبعــاد التــي لــم تتحقــق 
بعــد فــي العديــد مــن األماكــن، وهــو مــا يرجــع فــي 
ــي،  ــار القانون ــور اإلط ــى قص ــان إل ــن األحي ــر م كثي
ــن  ــرة. وم ــة املباش ــز القانوني ــك احلواج ــي ذل ــا ف مب
ــي  ــة الت ــات القانوني ــة العقب ــن أمثل ــدد م ــني ع ب
تعتــرض الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة: احلظــر، 
احلمــل  توافــر وســائل منــع  التقييــد علــى  أو 
الطارئــة، أو علــى تقــدمي اخلدمــات مــن جانــب 
ــام  ــاء. ق ــر األطب ــة غي ــة الصحي ــي الرعاي موظف

عــدد مــن البلــدان مبواجهــة ذلــك وإجــراء تعديــالت 
ــية. ــات األساس ــة واخلدم ــة األدوي إلتاح

كيف يجري تقدمي اخلدمات؟ 
واملمارســات  اجلنســية  احليــاة  أمــور  ألن  نظــرًا 
ــر  ــة، وتُعتب ــاس اخلاص ــاة الن ــق بحي ــية تتعل اجلنس
فــإن  الســياقات،  العديــد مــن  فــي  حساســة 
ضمانــات اخلصوصيــة والســرية واتخــاذ قــرارات 
مســتنيرة فــي تقــدمي اخلدمــات مثــالً، تتســم 
هــذه  إلــى  االفتقــار  وعنــد  خاصــة.  بأهميــة 
إلــى  ببســاطة  النــاس  يســعى  ال  الضمانــات، 
ــا  ــا، مب ــون إليه ــي يحتاج ــات الت ــتخدام اخلدم اس
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى الصحــة. 
ــا  ــون غالًب ــب املراهق ــال، يتجن ــبيل املث ــى س وعل
ضمــان  افتقــاد  عنــد  اخلدمــات  إلــى  الســعي 
الســرية وعندمــا تلــزم موافقــة الوالديــن. مــع إدراك 
ــر  ــي معايي ــر ف ــع التفكي ــد، وم ــذا الُبع ــة ه أهمي
ــدان  ــض البل ــني بع ــت قوان ــان، نص ــوق اإلنس حق
علــى ضمانــات للخصوصيــة والســرية واتخــاذ 

قــرارات مســتنيرة.

الوصول إلى املعلومات والتثقيف: 
يُعــد الوصــول إلــى املعلومــات والتثقيــف فــي 
مجــال احليــاة اجلنســية والصحــة اجلنســية ضروريًّا 
ــاذ  ــم، واتخ ــة صحته ــن حماي ــاس م ــني الن لتمك
اجلنســية  حياتهــم  بشــأن  مســتنيرة  قــرارات 
ــذه  ــى ه ــول إل ــة أن الوص ــح األدل ــة. توض واإلجنابي
املعلومــات – وكــذا الوصــول إلــى التثقيف اجلنســي 
ــا  ــط وإمن ــات فق ــر املعلوم ــذي ال يوف ــامل، ال الش
يبنــي أيًضــا مهــارات االتصــال الشــخصي – يرتبــط 
بنتائــج إيجابيــة فــي مجــال الصحــة. إن القوانــني 
ــن  ــة م ــع معين ــتبعد مواضي ــي تس ــح الت واللوائ
ــية، أو  ــاة اجلنس ــول احلي ــف ح ــات والتثقي املعلوم
ــى  ــول إل ــن الوص ــخاص م ــض األش ــتبعاد بع اس
ــى  ــارة عل ــار ض ــن آث ــفر ع ــي، تس ــف اجلنس التثقي
الصحــة اجلنســية. لقــد أكــددت الهيئــات الدوليــة 
حلقــوق اإلنســان أهميــة قيــام الــدول بتوفيــر 
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املعلومــات اجلنســية والتثقيــف اجلنســي الشــامل 
للبالغــني واملراهقــني علــى حــد ســواء، كمــا نصــت 
ــدول عــن فــرض  ــاع ال ــى أن ضــرورة امتن ــًدا عل حتدي
ــي  ــا ف ــة علميًّ ــات الدقيق ــى املعلوم ــة عل الرقاب
ــات  ــازه املعلوم ــية، أو احتج ــة اجلنس ــال الصح مج
املتعلقــة بالصحــة، أو تعمــد إســاءة تفســيرها، مبــا 
فيهــا التربيــة واملعلومــات اجلنســية. كمــا أصــدرت 
بعــض الــدول قوانــني تضــم أحكاًمــا خاصــة 
ــاة  ــال احلي ــي مج ــف ف ــات والتثقي ــأن املعلوم بش
اجلنســية مــن خــالل احلــق فــي التعليــم؛ وحققــت 
بلــدان أخــرى جناًحــا علــى الصعيــد اإلقليمــي 
ــى املعلومــات  ــود املفروضــة عل ــي معارضــة القي ف
املتعلقــة، علــى ســبيل املثــال، بخدمــات اإلجهــاض.

استخدام القانون اجلنائي :
القانــون  القانونيــة  النظــم  جميــع  تســتخدم 
اجلنائــي لــردع ومقاضــاة ومعاقبــة الســلوك الضــار، 
وحمايــة األفــراد مــن الضــرر. بيــد أن القانــون 
ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ــا ف ــق أيًض ــي يُطب اجلنائ
ــة  ــات معين ــر، معلوم ــى/ وتوفي ــول إل ــر الوص حلظ
ــة،  ــية واإلجنابي ــات اجلنس ــة واخلدم ــص الصح تخ
وللمعاقبــة علــى نقــل فيــروس نقــص املناعــة 
ــلوكيات  ــن الس ــعة م ــة واس ــرية، ومجموع البش
اجلنســية بالتراضــي التــي حتــدث بــني أشــخاص ذوي 
ــارج  ــية خ ــات اجلنس ــك العالق ــي ذل ــا ف ــة، مب أهلي
ــس،  ــس اجلن ــني نف ــي ب ــلوك اجلنس ــزواج، والس ال
ــذه  ــرمي ه ــفر جت ــي. ويس ــي بالتراض ــل اجلنس والعم
التصرفــات واإلجــراءات عــن العديــد مــن اآلثــار 
الســلبية علــى الصحــة، مبــا فيهــا الصحــة 
اجلنســية. أمــا األشــخاص الذيــن يُعتبــر ســلوكهم 
اجلنســي بالتراضــي جرميــة جنائيــة، فقــد يحاولــون 
ــا  إخفــاءه عــن العاملــني الصحيــني وغيرهــم، خوًف
ــد  ــذي ق ــر ال ــو األم ــة. وه ــة واحملاكم ــن الوصم م
يحــول دون اســتخدام النــاس للخدمــات الصحيــة، 
ــل:  ــرة مث ــة خطي ــكالت صحي ــى مش ــؤدي إل ــا ي مم
عــدم عــالج األمــراض املنقولــة جنســيًّا، واإلجهــاض 

ــلبية  ــل الس ــن ردود الفع ــا م ــون، خوًف ــر املأم غي
وفــي  الصحــي.  أو وضعهــم  علــى ســلوكهم، 
ــن يتيســر  ــد مــن احلــاالت، يقــوم أولئــك الذي العدي
ــن  ــالغ ع ــة باإلب ــات الصحي ــى اخلدم ــم إل وصوله
التمييــز وســوء املعاملــة مــن جانــب مقدمــي 
الرعايــة الصحيــة. تدعــو الهيئــات الدوليــة حلقــوق 
ــى/  ــول إل ــرمي الوص ــدم جت ــى ع ــد إل ــان بتزاي اإلنس
وتوفيــر، معلومــات وخدمــات بعينهــا حــول الصحة 
ــى  ــات عل ــة العقوب ــى إزال ــة، وإل ــية واإلجنابي اجلنس
ــة  ــرية وطائف ــة البش ــص املناع ــروس نق ــل في نق
ــدث  ــي حت ــية الت ــلوكيات اجلنس ــن الس ــعة م واس
ــة. لقــد لعبــت  ــني أشــخاص ذوي أهلي بالتراضــي ب
احملاكــم الوطنيــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم 
اجلنائيــة  القوانــني  علــى  القضــاء  مهًمــا  دورًا 
ــة  ــار الصحي ــراف باآلث ــا االعت ــا فيه ــة، مب التمييزي

ــة. ــلبية احملتمل الس

هوية النوع االجتماعي والتعبير عنه:
ــة  ــن هوي ــر ع ــد والتعبي ــى التحدي ــدرة عل إن الق
النــوع االجتماعــي دون وصمــة، أو متييــز، أو إقصــاء، أو 
عنــفـ  هــي إحــدى األبعــاد املهمــة للصحــة والرفاه 
إمكانيــة  أن  كمــا  اإلنســان.  بحقــوق  والتمتــع 
االجتماعــي  لنوعهــم  وفًقــا  النــاس  يعيــش  أن 
ــون وفــي الواقــع،  ــول فــي القان ــا، ومقب احملــددة ذاتيًّ
ــا  ــام، مب ــاه الع ــى الرف ــد عل ــر مفي ــن تأثي ــفر ع تس
ــات  ــى اخلدم ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــك الق ــي ذل ف
ــرام  ــب احت ــا. يتطل ــة وغيره ــة واالجتماعي الصحي
وحمايــة وإعمــال حقــوق اإلنســان عــدم إجبــار 
ــا  ــة، مب ــراءات طبي ــوع إلج ــى اخلض ــخص عل أي ش
فــي ذلــك جراحــة تأكيــد التــوع االجتماعــي أو 
اضطــراره  أو  بالهرمونــات،  العــالج  أو  التعقيــم 
ــة  ــي بهوي ــراف القانون ــرط لالعت ــالق كش ــى الط إل
نوعــه االجتماعــي وتعبيــره عنهــا. كان هنــاك عــدد 
مــن القوانــني الوطنيــة التــي كانــت تتطلــب فــي 
ــل  ــن أج ــراءات م ــذه اإلج ــل ه ــاذ مث ــابق اتخ الس
تغييــر الهويــة، لكنهــا إمــا تعدلــت – بعــد الطعــن 
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عليهــا - أو صــدرت قوانــني جديــدة تتســق ومعاييــر 
ــان. ــوق اإلنس حق

العنف اجلنسي أو املرتبط باحلياة اجلنسية: 
تســفر جميــع أشــكال العنــف اجلنســي أو املرتبــط 
باحليــاة اجلنســية عــن آثــار ســلبية متعــددة علــى 
الصحــة والرفــاه. وعلــى ســبيل املثــال، قــد ال 
ــة  ــات عنيف ــون عالق ــن يعيش ــاس الذي ــن الن يتمك
ــن  ــا ع ــة، إم ــية وإجنابي ــارات جنس ــاذ خي ــن اتخ م
طريــق التعــرض املباشــر للجنــس القســري، أو 
الســيطرة،  علــى  قدرتهــم  لعــدم  أو  باإلكــراه، 
أو التفــاوض حــول تنظيــم اســتخدام وســائل 
ــم  ــذا يعرضه ــري. وه ــي الذك ــل والواق ــع احلم من
ــراض  ــاء(، ولألم ــوب )للنس ــر املرغ ــل غي ــر احلم خلط
ــص  ــروس نق ــك في ــي ذل ــا ف ــيًّا مب ــة جنس املنقول
املناعــة البشــرية. كمــا أن عنــف الشــريك احلميــم 
فــي حالــة احلمــل يزيــد مــن احتمــاالت اإلجهــاض، 
وســقوط احلمــل، ووالدة جنــني ميــت، والــوالدة قبــل 

األوان، وانخفــاض وزن املولــود.

ــى  ــاالً عل ــاب مث ــي لالغتص ــم القانون ــد الفه يُع
ــية؛  ــة اجلنس ــى الصح ــون عل ــر القان ــة تأثي طريق
ــا باعتباره االتصال اجلنســي  فقــد كان يُفهــم تاريخيًّ
لرجــل مــع امــرأة ليســت زوجتــه، باســتخدام 
القــوة وضــد رغبتهــا، عــن طريــق اختــراق القضيــب 
للمهبــل. ومبوجــب هــذا تعريــف، فــإن النســاء الالتي 
يغتصبهــن أزواجهــن، والالتــي يتعرضــن الغتصــاب 
ــس  ــى اجلن ــني إل ــراد املتحول ــال واألف ــرجي، والرج ش
اآلخــر، ال ميكنهــم االدعــاء قانونًــا ـ أنهــم تعرضــوا 

ــي  ــي الدول ــون اجلنائ ــور القان ــد تط ــاب. وق لالغتص
بحيــث أصبــح يحــدد تعريــف االغتصــاب بعبــارات 
ــال  ــف أفع ــي مختل ــر، تغط ــا بكثي ــع نطاقً أوس
ــم  ــب ضده ــاس، أو تُرتك ــا الن ــي يرتكبه ــزو الت الغ
مــن أي جنــس أو نــوع اجتماعــي، كمــا أصبــح يقــر 
ــة  ــر جرمي ــزواج يُعتب ــار ال ــي إط ــاب ف ــأن االغتص ب
ــد  ــل العدي ــرى تعدي ــد ج ــروف. لق ــع الظ ــي جمي ف
مــن القوانــني الوطنيــة علــى مــدى الِعقــد املاضــي 
لتتســق ومعاييــر حقــوق اإلنســان. وهــو األمــر الــذي 
يتيــح للجميــع )الفتيــات والنســاء غيــر املتزوجــات، 
والرجــال، والصبيان، واألشــخاص املتحولني جنســيًّا( 
احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة الالزمــة، فضــالً 
عــن اللجــوء إلــى اإلجــراءات القانونيــة والتعويــض، 

ــدور فــي مجــال الصحــة. الــذي يضطلــع ب

اخلالصة:
تلتــزم الــدول بتعديــل القوانــني واللوائــح التــي تؤثــر 
ــقة  ــا متس ــا يجعله ــية مب ــة اجلنس ــى الصح عل
ــة  ــا أن إزال ــان. كم ــوق اإلنس ــر حق ــني ومعايي وقوان
ــى  ــول إل ــة الوص ــام إمكاني ــة أم ــز القائم احلواج
املعلومــات واخلدمــات املتعلقــة بالصحــة اجلنســية، 
ــز  ــم وتعزي ــى دع ــدف إل ــح ته ــني ولوائ ــع قوان ووض
ــا  ــق أيًض ــراءات تتس ــي إج ــية، ه ــة اجلنس الصح
ــول  ــة ح ــة العاملي ــة الصح ــتراتيجية منظم واس
ــي  ــي، والت ــد العامل ــى الصعي ــة عل الصحــة اإلجنابي
ــام  ــي ع ــة ف ــة للصح ــة العاملي ــا اجلمعي اعتمدته

.200٤

Sexual health, human rights and the law
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العنف
ترجمة: ياسمني محسن

إطاللة

األزواج الذين يعتدون على زوجاتهم بالضرب يشكلون 
غرب  املسلحني.-  املهاجمني  من  عليهن  أكبر  خطرًا 

أفريقيا
غالًبــا مــا يشــكل الــزوج خطــرًا أكبــر علــى 
حيــاة زوجتــه مــن املهاجمــني املســلحني فــي 
ــراع.  ــد الص ــيراليون بع ــا وس ــوار وليبيري ــوت ديف ك
ويســتند هــذا االســتنتاج إلــى بيانــات تقــدمي 
اخلدمــات، واالســتقصاء األُســري الــذي أُجــري علــى 
2٦8٤ فــرد مــن الرجــال والنســاء فــي كــوت ديفــوار، 
ــات النوعيــة مــن  ــى البيان ــك إل كمــا تســتند كذل
ســيراليون وليبيريــا. تلجــأ أكثــر مــن ٦0% مــن 
ــى  ــدان إل ــذه البل ــي ه ــداء ف ــن االعت ــني م الناج
ــم  طلــب املســاعدة بســبب عنــف الشــريك احلمي
مبســاعدة جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة، فــي حــني تصــب 
ردود أفعــال منظمــات حقــوق اإلنســان َجــمَّ تركيزها 
علــى اخملاطــر اخلارجيــة للنســاء. وغالًبــا مــا يرتبــط 
العنــف بالعزلــة االجتماعيــة، واعتماد الزوجــة مالًيا 
علــى زوجهــا، حيــث اجمعــت النســاء املشــاركات، 
ــكل أو  ــن بش ــة دوره ــن رقع ــد زادت م ــرب ق إن احل
ــاء  ــل أثن ــمل دور املعي ــعت لتش ــث اتس ــر، حي بآخ
احلــرب، ومــن خــالل مبــادرات التمكــني التــي ازدهــرت 
ــري  ــف األس ــب العن ــاع نس ــرب، إال أن ارتف ــد احل بع
وغيــاب قوانــني جتــرمي العنــف املنزلــي فــي اثنــني مــن 
بــني البلــدان الثالثــة، باإلضافــة إلــى إفــالت اجلنــاة 
مــن العقــاب بصفــة مســتمرة تعــد عوامــل مــن 
ــر  ــك التطــورات. يوصــي التقري شــأنها أن تهــدد تل
ــف  ــراف بالعن ــة لالعت ــانية الفاعل ــات اإلنس اجله
إنســانية خطيــرة،  باعتبــاره مشــكلة  املنزلــي 
كذلــك فإنــه يتعــني علــى حكومــات ليبيريــا وكــوت 
ديفــوار متريــر قوانــني جملابهــة العنــف املنزلــي، كمــا 

يتوجــب علــى احلكومــات الثالثــة تخصيــص مــوارد 
ــني. )1( ــاذ القوان إلنف

Violent partners are a worse threat to women than 
armed assailants, West Africa
1. Roesch E. Let me not die before my time: domes-
tic violence in West Africa. International Rescue 
Committee, 2012. www.rescue.org/sites/default/files/
resource-file/IRC_Report_DomVioWAfrica.pdf

البشري  املناعي  العوز  بفيروس  املصابات  النساء 
وزعم التعقيم القسري

» دراسة حالة، كينيا«
ــق بشــأن املستشــفيات فــي ســت   يجــري التحقي
مــدن كينيــة بعــد أن أظهــرت دراســة شــهادات ٤0 
امــرأة، زعمــن فيها أنهــن قد خضعــن للتعقيــم دون 
إذن منهــن، فــي أثنــاء وجودهــن فــي مستشــفيات ـ 

عامــة وخاصــة ـ  لوضــع أطفالهــن. )1( 

كذلــك تزعــم بعــض النســاء خضوعهــن للتعقيــم 
ــن  ــات أنه ــم أخري ــا تزع ــن، بينم ــريا دون علمه قس
قــد أجبــرن علــى املوافقــة بتقــدمي إغــراءات ماديــة، 
ــة  ــات الطبي ــب اخلدم ــن بحج ــط عليه أو بالضغ
عنهــن، مبــا فــي ذلــك العــالج املضــاد للفيروســات؛ 
ــة  ــات حماي ــطاء وجماع ــف نش ــد عك ــك فق لذل
حقــوق املصابيــني بفيــروس العــوز املناعــي البشــري 
مــن  املصابــات،  النســاء  متكــني  ضمــان  علــى 
ــم  ــة، لتمكينه ــجالتهم الطبي ــى س ــول إل الوص

ــة.)2( ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــن اتخ م

ــر الكينــي للصحــة العامــة، إن اجمللــس  ــن املدي أعل
ــنان  ــاء األس ــني وأطب ــني الطبي ــي للممارس الكين
ســيحقق بشــأن هــذه املزاعــم، كذلــك فقــد نفــت 
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ــون،  ــركاء احلميمي ــم الش ــن )30.٧%( ه ــن املعتدي م
أو الشــركاء الســابقون، إال أن 23.2% مــن حــاالت 
العنــف كان اجلانــي فيهــا أحــد ممثلــي الســلطات: 
ــراد  مــن موظفــي مركــز االســتقبال، واحملامــني، وأف
الشــرطة، وحــراس األمــن. وكان االغتصــاب الفــردي 
ــم العنــف شــيوًعا  ــر جرائ ــف أكث واجلماعــي والعن
ــداءات  ــك االعت ــى أن تل ــة، حت ــاالت املوثق ــني احل ب
ــر  ــفرت أكث ــائعة. أس ــات ش ــة ممارس ــي لدرج ترتق
مــن ُخمــس تلــك االعتــداءات عــن عواقــب جنســية 
وإجنابيــة منهــا: انتقــال أمــراض منقولــة جنســًيا، 
وفيــروس نقــص املناعــة، واحلمــل غيــر املرغــوب فيه، 
وســقوط احلمــل واإلجهــاض القســري. كذلــك فقد 
أكــدت املشــاركات علــى احلاجــة املاســة إلــى دعــم 
ــول  ــير احلص ــى تيس ــة إل ــوى، باإلضاف ــي أق اجتماع
علــى معلومــات بشــأن أماكــن تلقــي الدعــم 

ــكن. )1( ــل الس ــة مث ــية الرئيس ــوق األساس واحلق

Sexual and gender-based violence against refugees: 
Belgium and Netherlands
1. Keygnaert I, Vettenburg N, Temmerman N. Hidden 
violence is silent rape: sexual and gender-based vio-
lence in refugees, asylum seekers and undocumented 
migrants in Belgium and the Netherlands. Culture, 
Health & Sexuality
2012;14)5(:505–20.

زيادة معدالت زواج القاصرات نتيجة لألزمة السورية
أفــادت املنظمــات غيــر احلكوميــة الداعمــة لالجئني 
ارتفــاع  ـ  األردن  إلــى  الذيــن يصلــون  الســوريني 
عــدد األســر التــي تختــار تزويــج بناتهــا فــي ســن 
مبكــرة باعتبــاره شــكالً مــن أشــكال احلمايــة فــي 
كنــف »رجــل الئــق« ، وضمــان األمــان فــي مواجهــة 
ــدد  ــوريا. يح ــي س ــتفحل ف ــي املس ــف اجلنس العن
ــى  ــون األحــوال الشــخصية الســوري احلــد األدن قان
ــا  ــور، و1٦ عاًم ــا للذك ــن 1٧ عاًم ــزواج م ــن ال لس
لإلنــاث، إال أنــه يعطــي الســلطة للزعمــاء الدينيــني 
ــر  ــزواج غي ــى ال ــة عل ــتثناءات، واملوافق ــر اس بتمري
ــا،  ــن 13 عاًم ــاوز أعماره ــات ال تتج ــمي لفتي الرس
وللفتيــان مــن عمر1٦عاًمــا؛ علــى أال تُســَجل هــذه 

إحــدى املستشــفيات محــل االتهــام إجــراء عمليات 
ــجالت  ــأن س ــك: ب ــني ذل ــري معلل ــم القس التعقي
ــاء  ــن النس ــر أي م ــى ذك ــأت عل ــم ت ــفى ل املستش
ــرًا  ــى، )1( ونظ ــة املرض ــن بصف ــات، أو قبوله املعني
خلطــورة هــذه االدعــاءات، فإنــه بــات مــن الضــروري 
ضمــان تدعيــم مثــل تلــك االتهامــات باألدلــة، كمــا 
يتعــني ضمــان عــدم حــدوث انتهــاكات مماثلــة مــرة 
أخــرى، عــالوة علــى اتخــاذ إجــراءات ضــد املســؤولني 

عنــد حدوثهــا.

HIV-positive women allege coercive sterilisation, 
Kenya
1. Forced sterilisation: doctors face probe. Daily Nation, 
19 September 2012.
2. African Gender & Media Initiative. Robbed of choice: 
forced and coerced sterilization experiences of women 
living with HIV in Kenya. Nairobi: AGMI, 2012.

النوع  على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف 
االجتماعي ضد الالجئني

»دراسة حالة، بلجيكا، وهولندا«
مكنــت املقابــالت مــع 223 الجــئ، وطالبــي اللجــوء، 
واملهاجريــن غيــر الشــرعيني فــي بلجيــكا وهولنــدا 
القائمــني علــى الدراســة ـ مــن تقييــم نســب 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــي، والعن ــف اجلنس العن
ــاركني  ــني املش ــث كان ب ــه. حي ــي وأنواع االجتماع
133 مــن اإلنــاث، و88 مــن الذكــور، ومتحولــني 
جنســيني، مــن بينهــم 1٥ مشــاركًا دون ســن 
18 عاًمــا، وتراوحــت أعمــار اآلخريــن بــني 1٩ و٤٩ 
ــى  ــني عل ــاركني حاصل ــة املش ــت أغلبي ــا، وكان عاًم
الشــهادة الثانويــة )٤٤.٤%(، أو درجــات أعلــى )٤0.8%( 
مــن التعليــم، وقــد أبلغــوا عــن إجمالــي 332 
حادثــة عنــف. أمــا عــن املشــاركني، فــكان أغلبهــم 
ــة وثيقــة بأحــد  ــا للعنــف، أو علــى صل إمــا ضحاي
الضحايــا. كذلــك تُشــير اإلحصــاءات إلــى أن أعمــار 
ــا،  ــن 30 عاًم ــل م ــا أق ــف الضحاي ــن نص ــر م أكث
ــي  ــاث، ف ــن اإلن ــف م ــا العن ــي ضحاي ــا أن ثلث كم
ــن  ــور مم ــاالت ذك ــب احل ــي أغل ــن ف ــني أن املعتدي ح
تتعــدى أعمارهــم 30 عاًمــا. كذلــك فــإن الغالبيــة 
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الزيجــات رســمًيا حتــى يبلــغ الزوجــان ســن الــزواج 
القانونــي، كمــا يحــدد القانــون األردنــي احلــد األدنــى 
لســن الــزواج مــن 18 عــام لــكال الزوجــني، وإن كان 
يُســمح فــي بعــض الظــروف االســتثنائية بزيجــات 

ــا. )1( يكــون عمــر الطرفــني فيهــا 1٥عاًم

Rise in early marriage in response to conflict in Syria 
reported
1. Jordan: Early marriage - a coping mechanism for 
Syrian refugees? IRIN News, 19 July 2012.



تبحــث دراســة احلالــة التــي يناقشــها هــذا التقريــر 
محاســن العمــل اجلماعــي، واملعوقــات التــي حتيــط 
بــه عنــد مواجهــة اجملتمــع واملعتقــدات السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تعــزز وترســخ 
ــي  ــوع االجتماع ــاط الن ــارة: أمن ــة ض ــكار ذكوري ألف
املتعلقــة بالعنــف اجلنســي، والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي. اســتخدمت هــذه الدراســة 
منهــج بحثــي تشــاركي للخــروج ببحــث ذي منحى 
ــكٍل  ــتنًدا بش ــات، مس ــم للسياس ــي، ومالئ جتريب
أساســي علــى منهــج عملــي. وكان مــن بــني 
املشــاركني أعضــاء مــن مختلــف اجلهــات الفاعلــة 
التــي تســهم فــي معاجلــة العنــف اجلنســي، 
ــي  ــي، ف ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن
املناطــق احلضريــة فــي كيــب تــاون، وبلديــة ريفيــة 
ــث  ــج البح ــإن مناه ــك ف ــاون. كذل ــب ت ــي كي غرب
ــة  ــتجابة عملي ــن اس ــد م ــت للتأك ــها وِضع نفس
ــع  ــق م ــة تتس ــة حديث ــات سياس ــث لدينامي البح
وضــع خطــة اســتراتيجية وطنيــة؛ جملابهــة العنــف 
اجلنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
ــا  ــة أخالقٍي ــاءت ملزم ــث ج ــة البح ــا أن عملي كم
ــرة  ــي الفت ــري ف ــد أُج ــث ق ــاركني. كان البح للمش
ــاليب  ــا أس ــر 201٤ موظًف ــى نوفمب ــو حت ــن يولي م
الَقَصــص الرقميــة ومنهــج التحليــل اجلماعــي مــع 
ــراء  ــني، وإج ــطاء االجتماعي ــن النش ــاركًا م 11 مش
ــع  ــة م ــات الرئيس ــادر املعلوم ــع مص ــالت م مقاب
ــي  ــف اجلنس ــع العن ــل م ــني بالتعام ــن املعني 2٦ م
ــا  ــي، كم ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن
كان احلــوار بــني املعنيــني باألمــر و3٥ مشــاركًا؛ 

ــا.  ــات وصياغته ــع السياس ــى وض ــبيل إل ــو الس ه
ــف  ــزل العن ــى ع ــبيل إل ــا، ال س ــوب إفريقي ــي جن ف
اجلنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
ــاواة  ــدم املس ــه ع ــن أوج ــع م ــات أوس ــن دينامي ع
ــى املســتويني االجتماعــي واالقتصــادي، التــي ال  عل
تــزال تؤثــر فــي حيــاة املشــاركني في هــذه الدراســة. 
عــاودت الفــوارق العرقيــةـ   وهــي جــزٌء ال يتجــزأ مــن 
ــا، فتظهــر  تاريــخ جنــوب إفريقيــا ـ  الظهــور حديثً
تلــك الفــوارق جليــة فــي شــكل نضــال اقتصــادي 
مســتم، وفــي هــذا الشــأن ناقــش القائمــون علــى 
الدراســة مجموعــة معينــة مــن قوالــب النمطيــة 
ــة،  ــات الهيكلي ــوع االجتماعــي، تتصــل بدينامي للن
وكانــت الهجــرة مثــاالً لذلــك. تبــرز نتائــج الدراســة 
كيــف حتــول املؤسســات الرســمية واملســؤولني مــن 
ــل  ــة، ب ــة دون معاجل ــة والديني ــات احلكومي املؤسس
والــدأب علــى احلفــاظ علــى االختــالالت الهيكليــة 
التــي تعــزز العنــف اجلنســي والعنــف القائــم علــى 
ــى، أن  ــة إل ــوع االجتماعــي. وتشــير دراســة احلال الن
ــا  ــياق قضاي ــي س ــي ف ــي التحويل ــل اجلماع العم
ــاون  ــرص التع ــح ف ــن أن يتي ــي ميك ــوع االجتماع الن
ــا  ــل مع ــة للعم ــات مختلف ــات ومنظم ــني جه ب
ــر  ــر، األم ــو التغيي ــة نح ــا االجتماعي ــي القضاي ف
ــني  ــراكات ب ــات وش ــن حتالف ــفر ع ــد يس ــذي ق ال
ــراد واملنظمــات بعضهــا البعــض، كمــا تؤكــد  األف
والفاعلــة  الكاملــة  املشــاركة  املبــادرات  هــذه 
ــة  ــي عملي ــًيا ف ــال أساس ــد عام ــي تع ــال، الت للرج
ــي  ــادرات الت ــإن املب ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــول. وع التح
تعمــل بقيــادة اجملتمــع احمللــي، والتــي تعمــل علــى 
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لتوفيــر  والسياســي  الشــخصي،  املســتويني: 
هيــاكل الدعــم واملســاحات إلشــراك املعنيــني، 
لديهــا القــدرة علــى إحــداث تغيــرات فــي املواقــف 
هيمنــة  تدعــم  التــي  واآلليــات  والســلوكيات 
ــح  ــة. كمــا ميكــن أن يتي ــة وســيطرة األبوي الذكوري
التعــاون بــني املنظمــات واملؤسســات التنســيق بــني 
التدخــالت واملبــادرات التــي تعمــل علــى مســتويات 
بيئيــة مختلفــة ملعاجلــة األخطــار املتعــددة للحــد 
مــن العنــف اجلنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع 

ــي. االجتماع

اجلماعــي  للعمــل  العمليــة  القيــود  وتشــمل 
والتحــول االجتماعــي غيــاب التمويــل للمنظمــات 
ــا العنــف  التــي تعمــل علــى توفيــر املــوارد لضحاي
اجلنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
واملتضرريــن منــه. وتقــدم الدراســة توصيــات بشــأن 

ــم  ــى، دع ــز عل ــي ترك ــات الت ــات واملمارس السياس
مبــادرات اجملتمــع املدنــي والنشــاط االجتماعــي، 
ــن  ــة م ــز املصداقي ــات تعزي ــمل التوصي ــا تش كم
خــالل الشــراكات بــني احلــركات االجتماعيــة التــي 
ــني،  ــني اجلنس ــاواة ب ــق املس ــل حتقي ــن أج ــل م تعم
واالنخــراط مــع صنــاع القــرار والشــخصيات البــارزة 
التغييــر  لتحفيــز  السياســي  املســتوى  علــى 

ــي. )1( املؤسس

Round Up: Knowledge, evidence, practice and power. 
Reproductive Health Matters 2015;23)45(:164–171
Understanding the role of collective action in address-
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1. Mills E, Shahrokh T, Wheeler J, et al. Turning the tide: 
the role of collective action for addressing structural 
and gender-based violence in South Africa. Institute of 
Development Studies, IDS Evidence Report 118, Feb-
ruary 2015. http://mobile.opendocs.ids.ac.uk/opendocs/
bitstream/handle/123456789/5858/ER118_Turningth-
eTide.pdf?sequence=1
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