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أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية

العدد اإلجنليزي الصادر عام 2008 »تعزيز الصحة  العدد مقاالت مترجمة من  يحوي هذا   
اجلنسية واإلجنابية في احوال الصراع واألزمات«. وكان سبب اختيارنا لهذا املوضوع هو واقعنا 
ظلًما  وأشد  إيالًما  أكثر  العربية،  بلداننا  أغلب  أصبحت  فقد  والعنف،  بالصراع  امللئ  احلالي 
عددًا  قبل  من  جند  لم  اجمللة،  هذه  ترجمة  في  عملنا  مدار  وعلى  النساء.  وخاصة  ملواطنيها 
العربية، فلقد تفوقنا بجدارة في  املنطقة  واألبحاث من  املقاالت  الكم من  واحًدا يحوي هذا 
هذا املوضوع وأصبحت املنطقة العربية من أكبر البلدان التى تعانى فيها النساء من الظلم 
والعنف والتمييز ضدهن، ومن أكبر مناطق العالم التي حتوي الجئني من العديد من البلدان 
وصحتهن  النساء  وضع  العدد  هذا  ويناقش  داخلًيا.  املشردين  من  كبير  عدد  وأيًضا  العربية، 
اإلجنابية واجلنسية في ظل هذا الواقع الذي تنقص فيه تلبية احلقوق والسيما احلقوق الصحية، 
وخاصة الصحة اجلنسية واإلجنابية التي دائًما ماتأتي في ذيل قائمة األولويات. وتأتي التقارير 
حول تزايد االعتداءات اجلنسية على النساء ليس فقط الالجئات واملشردات حتت ظل اإلحتالل 

واحلصار، مثل فلسطني، والعراق ولكن، في األماكن العامة في مصر وليبيا وتونس.
. حيث  بصفة خاصة  املرأة  ويستهدف  املسلحة  النزاعات  أثناء  اجلنسي  العنف  ويحدث   
اخلصوم  ملعاقبة  كسالح  اجليوش  قبل  من  اجلنسي  واإلعتداء  اجلماعي  اإلغتصاب  ُيستخدم 
قادرين  غير  أنهم  مفادها  رسالة  إرسال  خالل  من  الرجال  وإذالل  بينهم،  اخلوف  وبث  واألعداء 
على حماية نسائهم. وقد حدث ذلك في العديد من احلروب فالزلنا نذكر فى التاريخ احلديث 
ماحدث في البوسنة والعراق. وما يحدث في مصر اآلن، هوعنف وحترش ممنهج ضد الناشطات 
السياسيات مرتبط بالنزول الي الشارع، كجزء من وئد للثورة وإبعاد للنساء عن دائرة الفعل 
السياسي. فعليهن وقتها محاربة وصمة العار التي حلقت بهن. فال جترؤ العديد من النساء 
على التحدث عما تعرضن له أو حتى طلب املساعدة خوًفا من الوصم اجملتمعي. وقد تعرضت 
النساء فى مصر وعلى يد اجليش لفحوص العذرية في مارس 2011، وعنف جسدي وجنسي 
في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وقد تكرر تكميم األفواه، ومشاهد سحل الفتيات 
واستخدام منطق من انزلها الي امليدان وارتفعت االصوات إلقصاء املرأة عن العمل السياسي 
لم  ولالسف  املزعوم!  واجلسدي  النفسي  تكوينها  مع  انسجاًما  اخلاصة،  بقضاياها  وانزوائها 
تصدر هذه املناداة من التيارات الدينية احملافظة والراديكالية فقط، إمنا صدرت أيًضا من بعض 
النساء الالتي الزلن يحملن تراث القمع اجملتمعي لبنات جنسهن. أضف إلى هذا املشهد عدم 

وجود تصدي قانوني لهذه األفعال.

املقدمة
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ثم صدر الدستور املصرى اجلديد دون اي إشارة أو ادانة لهذا العنف. اضف الي ذلك الردة   
اخلتان،  بوجوب  تنادي  في مصر  الدعوات  املكتسبات، فظهرت  من  العديد  وتراجع  احلقوق  في 
والزواج املبكر. وتراجعت برامج تنظيم األسرة بها، كما بدأت األصوات فى تونس تدعو لسحب 
مكتسبات املرأة وقد كانت تونس فى طليعة دول منطقة الشرق األوسط التى تبنت قوانني 
إثارة حفيظة املنظمات النسائية واحلقوقية والتى خرجت فى  حقوق املرأة وقد أدى ذلك الي 

مظاهرات حاشدة ملواجهة هذه الدعوات الرجعية.
املوضوع،  بهذا  املتعلقة  اخملتلفة  األحوال  نافذة نطل منها على  مبثابة  يعتبر  العدد  وهذا   
ومشاركة في اجلدل احلالي بصدد هذه القضية. وهذا استعراض سريع ملا يحويه هذا العدد من 

مقاالت، راينا قربها من قضايانا احلالية: 
اجلنسية  احلقوق  تعزيز   - واألزمة  النزاع  »أوضاع  اإلجنليزي  العدد  بافتتاحية  اجمللة،  بدأت   
مدينة  جامعة  هنتر،  كلية  السياسية،  العلوم  أستاذ  بيتشسكى  ب.  لروزاليند  واإلجنابية« 
نيويورك، وهي محررة هذا العدد؛ وتتناول فيه ببراعة استعراض ملقاالت اجمللة. وتتحدث بعمق 
عن كيفية التمييز ضد النساء حتي في الكوارث فيما اسمته األبعاد اجلندرية للكوارث، وحتديدا 
تلك املتعلقة بالصحة اجلنسية واملقالة الثانية عن اجلوانب القانونية لهجرة النساء نتيجة 
للنزاعات ألودري ماكلني أستاذ مشارك بكلية القانون جامعة تورنتو، وقد قدم مسًحا لألطر 
القانونية الدولية وبها العديد من املبادئ التوجيهية، واملطبوعات اخملتلفة الصادرة عن وكاالت 
األمم املتحدة والتي تؤكد الوعي بقضايا احلماية املتعلقة بالنساء والفتيات املشردات بسبب 
النزاع. وتستكشف مدى معاجلة هذه الوثائق لآلثار القائمة على النوع االجتماعي، والناجمة 
عن الهجرة بسبب النزاع، ودور هيئات األمم املتحدة كمنظمات حكومية دولية في تنفيذ هذه 

القواعد.
ومقاالن من فلسطني يدور األول حول حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة الفلسطينية   
في ظل أزمة إنسانية طويلة األمد ملارلني بوسمانسا والتى عرضت نتاج ورقة بحثية أُجريت في 
األراضي الفلسطينية احملتلة في سبتمبر 2002، الختبار مدى فائدة اتباع دليل لنهج شامل 
حلقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية لالجئات واحتياجاتهن. والثاني لبحث حول الوفيات بني غير 
املتزوجات في الفترة من 2000 إلى 2001في الضفة الغربية من األراضى الفلسطينية احملتلة 
لندمي العديلي، وهو يبحث عن أسباب الوفاة بني النساء في سن اإلخصاب15 - 49 وتوصلت 
الدراسة إلى أن 154 من 411 امرأة متوفاة - كن غير متزوجات مما يدل على وجود عوائق حتول دون 

حصولهن على الرعاية الطبية املالئمة.
ومقال من العراق يناقش خدمات الصحة اإلجنابية ذات األولوية من أجل النساء والفتيات   
النساء  حياة  وإنقاذ  الصحة  حلماية  مسعى  في  لو،  تشينويث  لسارة  النازحات  العراقيات 
أولوية يجب  ذات  إجنابية  أنشطة صحة  دولية خلمسة  وُِضعت معايير  األزمات،  والفتيات في 

تنفيذها في مستهل أية حالة طوارئ.
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أما عن الرعاية الصحية للمتعرضني للعنف اجلنسي، اوضحها مقال من شمال أوغندا،   
الدراسة الكيفية بفحص حالة اخلدمات  عن دراسة نوعية مليركا هينتونني، وقد قامت هذه 
الصحية املتاحة للناجني من أحد صنوف العنف اجلنسي في منطقة جولو، بشمال أوغندا، 

وأنواع هذه اخلدمات.
وينقلنا املقال اخلامس إلى الدول ونظامها الصحي بعد انتهاء الصراع ويتحدث عن حزمة   
النظام  ان  أساسية من اخلدمات الصحية للدول اخلارجة من صراع لبايارد روبرتس حيث قال 
للمؤسسات  األساسية  البنية  بدمار  يتصف  عام  بوجه  صراع  من  اخلارجة  للدول  الصحي 
الصحية، واستخلص ان احلل يكمن في قيام حكومات تلك الدول واملانحون الدوليون بالتعاقد 
مع املنظمات غير احلكومية لتقدمي حزمة أساسية من الرعاية الصحية لسكان تلك الدول. 

وقد مت تطبيق ذلك األسلوب في أفغانستان وجنوب السودان.
ويتحدث لنيناهاكاميس عن العقبات التي تواجهها الوكاالت اإلنسانية التي تقدم رعاية   
الصحة اإلجنابية لألفراد املشردين داخلًيا، واالستراتيجيات التي تتبناها هذه الوكاالت من أجل 
التغلب على تلك العقبات، عن طريق اجراء مقابالت من ممثلي 12 وكالة عاملة في التنمية 

واإلغاثة تقوم بتوفير الرعاية الصحية للسكان املتضرريني من الصراعات.
وعرض كتاب مبادئ إرشادية حول إدارة الكوارث بطريقة تراعي الفوارق بني اجلنسني »منتدى   
ليني سيلفريشتني،  بقلم:  ثورية«،  وثيقة  والتنمية  والقانون  املرأة  الهادي حول  واحمليط  آسيا 
والتي تؤكد على أن املبادئ اإلرشادية إلدارة الكوارث بطريقة حساسة للنوع االجتماعي التي 
يعرضها الكتاب، تُعتبر وثيقة ثورية؛ وتكمن قوة تلك الوثيقة في أن جميع توصياتها ترتكز إلى 
اخلبرات الفعلية للناجني من التسونامي والزلزال. وحيث إن هذه املبادئ انبثقت من شهادات 
للتشكيك في  تُذكر  توجد مساحة  الكوارث، فال  تلك  أثناء  الالتي جرى عالجهن  النساء  من 

صحة ما توصلت إليه هذه املبادئ.
هيئة التحرير
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حالة  تبدأ  عندما  يظهر  الذي  الفضاء  هو  »اخملّيم 
عن  تُنزع  ما  وبقدر  قاعدة  إلى  التحول  في  االستثناء 
قاطني اخمليم كلِّ وضعية سياسية ويردّون إلى احلياة 
احليوية/السياسية  الفضاءات  أكثر  يصبح  اجلرداء، 
املوجودة، الذي تواجه فيه القوة والسلطة احلياة في 

صورتها اجملرّدة وفقط، دون وساطة.«1
جورجيو  اإليطالي  الفيلسوف  ملفهوم  وفًقا   
االستثناء«،  لـ»حالة   Giorgio Agamben آجامنب 
اجلرداء«،  »احلياة  حالة  إلى  البشر  فيها  يعود  التي 
تكفلها  التي  واحلماية  ونبلها،  املواطنة  حصانة  فإن 
احلقوق االعتيادية، تنتفي عن هؤالء البشر. وفي حني 
يعتبر آجامنب Agamben معسكرات االعتقال النازية 
حالته النموذج، فإنه يُحذر من أنه في سياق العوملة 
االقتصادية واألزمات البيئية، وتفشى حاالت التدخل 
والسيطرة العسكرية، جتد أعداد متنامية من الناس 
من  حتى  بل  اعتيادية،  حقوق  من  محرومة  نفسها 
»احلق في احلصول على حق.«2 وال يقتصر وجود هؤالء 
التي  احلروب  في  مواقع عسكرية  في  املعتقلني  على 
تقودها الواليات املتحدة ضد اإلرهاب فقط، بل يتعدى 
عبر  واملهاجرين  داخلًيا  النازحني  من  املاليني  إلى  ذلك 
والصراعات  احلروب  من  الفارّين  والالجئني  احلدود 
العرقية واملسّلحة وتسونامى واألعاصير والفيضانات 

والكوارث األخرى.
بنهاية عام 2006، حسب تقديرات املفوضية العليا   
نحو  كان   ،)UNHCR( املتحدة  باألمم  الالجئني  لشئون 
املساعدة  يستحقون  وطفل  وامرأة  رجل  مليون   33

اإلنسانية، هم؛ الالجئون، وطالبو اللجوء، واألشخاص 
 Internally displaced persons( داخلًيا  النازحون 
ويزيد  اجلنسية.  عدميو  واألشخاص  والعائدون،   ،)IDPs
هذا العدد بنسبة 56% عن اإلحصائيات املتاحة للعام 
املسّلحة،  الصراعات  تنامي  يعكس  ما  وهو  2005؛ 
الشرقية.3  وتيمور  وسريالنكا  ولبنان  العراق  في  كما 
كانت   - األجل  وأحيانا طويلة   - املباشرة  النتيجة  إن 
تركُّزٌ باجلملة لـ»املهاجرين قسرًا« في اخملّيمات، ومراكز 

النزوح األخرى.
الذي حتمله  الوجه  يكون  أن  املستغرب  غير  ومن   
متحيزًا   - نزاع  عن  ناجتة  أو  طبيعية  سواء   - الكارثة 
طبقية  بتقسيمات  وموصوًما  النساء،  ضد  للغاية 
وعنصرية وعرقية وعمرية. في مواجهة هذه احلقيقة، 
والوكاالت  الباحثني  من  متزايدة  مجموعات  بدأت 
األبعاد  تناول  في  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 
بالصحة  املتعلقة  تلك  حتديًدا  للكوارث،  اجلندرية 
وأشكال  اجلنسي،  والعنف  واإلجنابية،  اجلنسية 
العنف األخرى. باإلضافة لذلك، وكما يرد في مقاالت 
وأودري   ،Judie Austin et al وآخرون  أوسنت  جودي 
بدًءا  فإنه  العدد،  هذا  في   Audrey Macklin ماكلني 
للسكان  العاملي  واملؤمتر  التسعينيات  منتصف  من 
 International Conference on بالقاهرة*  والتنمية 
 ،Population and Development in Cairo ICPD
ورواندا،  البوسنة  في  األزمات  جتاه  الفعل  وردود 

*تبني برنامج العمل ملؤمتر السكان الدولي بالقاهرة كهدف من 
أهدافه، في الفقرة رقم 9.20 )ب(: »وضع نهاية جلميع أشكال 

الزواج اجلبري«.
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ما  واملبادرات  الدولية  املبادرات  من  سلسلة  حاولت 
والنازحني  الالجئني  حصول  لتأمني  احلكومات  بني 
األساسية،  الصحية  الرعاية  خدمات  على  داخلًيا 
األسرة.  وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  خدمات  فيها  مبا 
العمل  هذه اجلهود تضمنت عمل كلٍّ من مجموعة 
املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء 
 Inter- Agency Working Group )IAWG(« األزمات. 
والدليل   »on Reproductive health feild in Crises
الالجئني  مواقع  في  اإلجنابية  الصحة  بشأن  امليداني 
 The Minimum وحزمة احلد األدنى من اخلدمات األولية
 2004 في  أصبحت  التي   Initial Service Package
الذي   Sphere اإلنساني«  »سفير  ميثاق  من  جزًءا 
يشتمل على املعايير اخلاصة بالرعاية في االستجابة 
الالجئني  لشئون  العليا  املفوضية  ووثائق  للكوارث 
UNHCR والتي تضمنت مؤخرًا في 2008 دليل حماية 

النساء والبنات.
كل  يكاد  مشجعة،  التطورات  هذه  تبدو  وبينما   
التي  الكبيرة  املسافة  اجمللة يشهد على  مقال بهذه 
اجلنسية  باحلقوق  اللفظي  االعتراف  بني  تفصل 
هذه  وتطبيق  والالجئني،  داخلًيا  للنازحني  واإلجنابية 
األرض. فالتحدي يجري أعمق من مجرد  احلقوق على 
سد الفجوات الهائلة في اخلدمات املوجودة دون شك. 
للكيفية  أدق  وتفهًما  أفضل  حتلياًل  األمر  يتطلب  إذ 
التي تتخذ بها اجلنسانية، والعنف اجلنسى، واحلمل، 
املكتسب  البشري  املناعة  نقص  وفيروس  والوالدة، 
HIV، ومرض اإليدز، وعالقات القوى املنحازة عنصريًا أو 
جنسًيا - معاٍن جديدة متاًما - بل وتُعطي معان، ملواقف 
الصراع املسلح والكوارث. وقد دفع الشعور مبدى إحلاح 
تلك املهمة مجلة »شئون الصحة اإلجنابية« إلى نشر 
صدارة  في  تضع  املوضوع  حول  األوراق  من  سلسلة 
التي  والسياقات  املشكالت  مجموعة  اهتمامها 
في   - غيابها  أو   - واإلجنابية  اجلنسية  باحلقوق  تتصل 
املواقع التي يقع فيها اإلقصاء والتهميش السياسي 

عبر الكرة األرضية.
الطيبة  النوايا  أصحاب  األمر على  يصّعب  ما  إن   
تعمل  ووكاالت  حكومية،  غير  دولية  منظمات  من 

في هذه الساحة املضطربة، هى احملددات السياسية 
العمل  لنظم  القاسية  والعملية  واألخالقية 
 )Hanna Arendt( آرندت  اإلنساني. فقد الحظت حنا 
منذ خمسني عاًما، أنه حتديدا في احلاالت التي تتطلب 
مباشر  بشكل  اإلنسان  حلقوق  منقوص  غير  تفعياًل 
وبأوضح صورة لدى هؤالء عدميي اجلنسية و/ أو الناجني 
حاالت  أقصى  في  )احلقوق(  تصبح  الكوارث،  من 
قصورها. وتقول، إنه من التناقض مبا يكفي، أن حقوق 
اإلنسان »تبدو فاقدة لكل حصانة وحتقق، في الوقت 
تخص  حقوق  شكل  اتخاذ  فيه  تستطيع  ال  الذي 
املستضعفون  فاملاليني  الدولة.«4،2  داخل  املواطنني 
ومراكز  الداخل  في  والنازحني  الالجئني  مخيمات  في 
الوكاالت  إما على  النجدة يعتمدون  ونقاط  االحتجاز 
من  األدنى  احلد  توفير  الوحيدة  مهمتها  تصبح  التي 
امللجأ والطعام، أو على الدول التي يُسأل وكالؤها عن 

اضطهادهم وتشريدهم باألساس.
املوقف.  هذا  تعترى  التناقضات  من  كثيرًا  إن   
امتيازات  تتجاوز  أن  عن  قاصرة  اإلغاثة  فوكاالت 
مسئولي احلكومات احمللية، ومحددات العمل امليدانى 
وضعها  في  ملزمة  منها  أكثر  استشارية  هى 
لشئون  العليا  املفوضية  فإن  وبالتالى،  التشريعى. 
»حاملي  بخدمة  أساًسا  املكّلفة   ،UNHCR الالجئني 
فقط  اإلنسانية  املساعدة  تقدم  الالجئ«،  صفة 
 3.IDPs داخلًيا  النازحني  من  احلالي  العدد  لنصف 
االنقالب  بتبنّي  خاصة  بصورة  إشكالًيا  األمر  ويصبح 
 IDPs داخلًيا  النازحني  إلى  الالجئني  نسبة  في  احلاد 
النازحون  فاليوم،  األخيرة؛  سنة  وعشرين  اخلمس  في 
عبر  الالجئني  عن  ونصف  مرتني  يزيدون   IDPs داخلًيا 
احلدود.5 ويرجع هذا التغير النتشار الصراعات العرقية 
البوليسية  التعقب  وعمليات  الداخلية  واجملتمعية 
التي تقوم بها قوات االحتالل في العراق وأفغانستان، 
بل وأيًضا لتصاعد ردود الفعل في عديد من الدول ضد 
موجات اللجوء عبر احلدود هربًا من األزمات االقتصادية 
املفتوحة  احلدود  من  فبالرغم  العسكرية.  والنزاعات 
على مصراعيها للعوملة، تزداد األسوار واحلوائط صالبة 
كحصون عسكرية في كل مكان. ويزداد األمر صعوبة 
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النسبة  فقط  ليسوا  فهم  واألطفال،  النساء  على 
الغالبة من الالجئني عموًما، بل ميثلون كذلك نحو 70 

6،3.IDPs 80% من األعداد الكلية للنازحني داخلًيا-
بسبب  التناقضات  من  أخرى  مجموعة  وتظهر   
التعريف التقليدي خمليمات الالجئني والنازحني داخلًيا 
في  مؤقتة  محطات  أو  للطوارىء  محطات  بوصفها 
الطريق ملكان آخر، إما عودة، أو إعادة توطني، أو منفي 
أمد  طول  االعتبار  في  األخذ  مع  احلقيقة،  في  دائم. 
والكونغو  السودان،  املسّلح في مناطق مثل  الصراع 
أوغندا،  وشمال  وفلسطني،  وسريالنكا،  الشرقية، 
وكولومبيا، وأفغانستان، والعراق، فإن النازحني داخلًيا 
أو  لسنوات  مشرّدين  أنفسهم  يجدوا  قد  والالجئني 
بخصوص  جسيمة  آثار  عليه  تترتب  ما  وهو  عقود، 
ذهنية  أن  ذلك،  إلى  يضاف  الصحية.  اخلدمة  تقدمي 
يعتمدها  التي  الطوارئ  وحاالت  األزمات  مع  التعامل 
تدفعهم  قد  باخمليمات  اخلدمة  لتلك  املُقدمني  األفراد 
ملعاملة الالجئني والنازحني كضحايا سلبيني، مما يقلل 

من استقالليتهم، بل وإنسانيتهم تبًعا لذلك.7
بالنظر إلى قضايا الصحة اإلجنابية وحصيلة وفيات   
األمهات ودالالتها على عوامل مثل حدة وتيرة الصراع 
أو القرب من موقعه أو من أماكن تقدم خدمات الوالدة، 
 Therese McGinn وآخرون  ماكجني  تيريز  وجدت 
ارتفعت  بينما  تراجعت،  اخلصوبة  معدالت  أن   et al
األمهات  وفيات  ونسب  اآلمن  غير  اإلجهاض  معدالت 
املراحل  خالل  املنكوبة(  الدول  في  بالفعل  )املرتفعة 
احملتدمة  املواقف  فخالل  الصراعات.8  لتلك  احملتدمة 
للصراع، قد يضطر العاملون باخلدمة الصحية لهجر 
بال  أطباء  منظمة  على  توجب  )كما  املنكوبة  املواقع 
عام  العراق  في   Medecins sans Frontieres حدود 
متتع  إلى  الشهادات  بعض  تشير  حني  وفي   .)2004
النساء الالتي يعشن في مخيمات مستقرة لالجئني 
مبنفذ أكبر خلدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة 
أو  مضيفة  دول  في  يعشن  الالتي  بالنساء  باملقارنة 
النساء  تواجهها  التي  اخملاطر  فإن  األصلية9،  بالدهن 
احلوامل في مثل هذه املواقف املتقلبة واخلطرة ترسم 
التي كتبتها بوسمانز  )انظر األوراق  صورة أكثر كآبة 

 Bosmans et al., وآخرون  وكوتيجودا  وشيناوث 
Chynoweth and Kottegoda et al في هذا العدد(.

عدم  أو  الوصول  وإمكانية  واإلجناب  احلمل  إن   
الوصول إلى خدمات رعاية األمومة هى أمثلة واضحة 
والنازحات  الالجئات  النساء  بها  تتأثر  التي  للتجارب 
أخرى  مظاهر  هناك  ولكن،  مباشر.  بشكل  داخلًيا 
متعددة من التشريد واالقتالع تترك آثارًا متفاوتة على 
النساء والبنات. فالصراع املسلح اليوم يقتل ويشّوه 
املدنيني على نحو غير مسبوق، ويقتل الرجال واألوالد 
حتى أكثر من النساء والبنات، ولكن عندما نأتي إلى 
والبنات  فالنساء  للحروب،  األخرى  التكاليف  حساب 
يُعانني غالًبا وبشكل خاص أعباء قاسية. تشير أودرى 
النزاع  مواقف  في  أنه  إلى   Audrey Macklin ماكلني 
تكون النساء أقل حرية في احلركة من الرجال، بحكم 
األقارب  أو  السن  وكبار  األطفال  عن  مسئوليتهن 
يصطحبهن.  رجل  بال  السفر  صعوبة  أو  املعاقني، 
وباملثل، بينما يخلق غياب الرعاية الصحية السليمة 
مأسويًا  وضًعا  اخمليمات  من  عديد  في  النظيف  واملاء 
أنواع  من  خاص  وجه  على  النساء  تعاني  للجميع، 
البول،  ومجرى  التناسلي  اجلهاز  عدوى  من  متعددة 
وعدم الراحة، وشعور باخلزي- عادة ال يُرى- نتيجة عدم 
الذي  األمر  خاصة،  ومراحيض  صحية  إمدادات  وجود 

يحدث في مناطق الكوارث على نحو متكرر.
وقابلية  الدائم،  باخلطر  الشعور  بوضوح  ويتجلى   
التعرض لالعتداء اجلنسى والعنف على أساس النوع 
االجتماعى، بوصفها أكثر اآلثار املدمرة على الصحة 
األزمات  أهوال  نتيجة  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق 
 Audrey Macklin والصراع. وقد وصفت أودرى ماكلني
في كتابات سابقة عن ظروف انعدام األمن في جنوب 
املشردات  النساء  تواجه  التي  اإلشكاليات  السودان، 
الالجئني  ومخيمات  املسّلح  الصراع  مناطق  في 

والنازحني داخلًيا في عدة مناطق اليوم:

أو  السودان  حكومة  تقتلهم  أن  الرجال  »يخشى 
القوى  ضمن  محاربني  أو  كمدنيني  إما  حلفاؤها، 
التعرض  وأطفالهن  النساء  تخشى  بينما  املتمردة. 
لالختطاف أو الوقوع في العبودية بواسطة امليليشيات 
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التي متّولها احلكومة، إن لم تقتلهم على الفور. وهن 
أيًضا يرتعدن خوًفا من اللحظة التي سيتحول فيها 
أطفالهن الذكور إلى جنود صغار السن يحاربون في 
جيوش املتمردين/ الثوار ضد حكومة السودان. وتخاف 
امليليشيات،  أيدي  على  اغتصابهن  يتم  أن  النساء 
اجلنس،  مقابل  املساعدات  يوزعون  الذين  الرجال  أو 
من  ماتوا  من  بتعويض  يطالبوهن  الذين  أزواجهن  أو 
ليكونوا  سيكبرون  الذين  املزيد،  إجناب  عبر  األطفال 
وقودًا الستمرار النضال داخل البالد - هذا بالطبع في 
حالة أن تعيش النساء حتى يكتمل حملهن، وينجو 

األطفال بحياتهم حتى سن املراهقة.«10

االنتشار  تصف  العدد  هذا  في  املقاالت  من  عديد 
النوع  والعنف على أساس  االغتصاب  الواسع حلاالت 
الصراع  ومواقف  اخمليمات،  في  املتوطنة  االجتماعى، 
إلى مقاالت  املثال  الرجوع على سبيل  )ميكن  العرقي 
العدد خلانا وكوتيجودا والعادلي وهينتونن ولوجنومبى 
 Khanna, Kottegoda, Al- Adili et al., وآخرون 
املقاالت  هذه  تُبرز   .)Longombe et alو  Henttonen
أن  املفترض  من  التي   - واملآوي  اخمليمات  تتحول  كيف 
والتشويه  الصارخ  للعنف  أماكن  إلى   - ملجأ  توفر 
للبنات  خصوًصا  اإلنسانية،  ونزع  املعنوي  والتدمير 
املتكافئة  غير  القوة  ظروف  فقط  وليست  والنساء. 
منخفض  والسكن  والزحام  الغير  على  واالعتماد 
املستوى وانعدام اخلصوصية، هي ما يجعل التعرض 
يفوق  بل  مستمرًا.  تهديًدا  واالعتداءات  لالغتصاب 
يعتمدها  التي  املتدنية  الصورة  األسباب،  تلك  كل 
لالجئني  السياسة  وصناع  وامليديا  احملليون  السكان 
اقتصاديًا  عبًئا  ميثلون  بوصفهم  داخلًيا  والنازحني 
وتهديًدا أخالقًيا - إن لم ميثلوا إرهابيني محتملني. هذه 
القوالب النمطية تكون في العادة شديدة العنصرية 
غالًبا  الالتي  الالجئات  فالنساء  النساء.  والتحيز ضد 
ما يهجرهن أزواجهن أو يصبحن أرامل أو يجبرن على 
وأمهات  باجلنس، قد يصنَّفن كنساء  احلياة  مقايضة 
كعجزة  الرجال  يصنَّف  بينما  أخالقًيا،  فاسدات 

مخنثني أو كوحوش جنسية.
إن ما حتاول مجموعة األوراق في هذا العدد أن تطرحه   

واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  فصل  استحالة  هو 
واحلقوق املتعلقة بهما، عن تلك الشبكة املعقدة من 
الظروف التي عادة ال نراها في أوضاع »طبيعية« أكثر. 
واسع  نسيج  عن  تكشف  احملتدمة  األزمات  فمواقف 
من  البد  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الشروط  من 
اإلنسانية.  احلقوق  تلبية  ميكن  حتى  جميًعا  تغييرها 
اصطلح  ما  على  جديًدا  ضوًءا  تُلقى  أيًضا  واألوراق 
متخصصو اإلغاثة اإلنسانية والكوارث على تسميته 
أي تلك   ،»complex emergencies املركبة  »الطوارئ 
احلاالت التي جتتمع فيها اآلثار املتعددة واألكثر قابلية 
ضد  والتمييز  والعنصرية  الفقر  لظواهر  لالشتعال 
النوع االجتماعى واألزمة االقتصادية والعنف املسّلح 
واالجتماعية  السياسية  والفوضى  البيئي  والتدمير 
وعمليات التشريد واسعة النطاق. إن تعرض املدنيني 
غياب  أو  املسّلحة  الهجمات  نتيجة  واملرض  للموت 
املياه النظيفة وإجراءات الرعاية الصحية السليمة أو 
فقدان األرض واملأوى أو سوء التغذية الشديد أو تعذّر 
الشعور  مع  بالتوازي  الصحية،  للخدمات  الوصول 
أشكاله  بكافة  األمن  بانعدام  الفادح  اإلنساني 
والتهميش الذي يعاني منه هؤالء املصنفني أقل من 
أن يكونوا بشرًا، هذا كله جزء من نسيج كارثي واحد.

نيو  في  امللّونات  الناشطات  النساء  بّينت  وكما   
الستعادة  عملهن  أثناء  املتحدة،  بالواليات  أورليانز 
في  كاترينا  إعصار  اجملتمعية عقب  الصحية  الرعاية 
2005، فإن أكثر األبعاد املدّمرة للكارثة ليست كلها 
مطلًقا »من فعل الطبيعة« بل هي في جانبها األكبر 

من فعل اإلنسان.

مت  التي  )للعائالت  املعيشية  األحوال  ضيق  »إن 
أو  الضيقة  السفر  مقطورات  داخل  تسكينها 
التوتر  ومواقف  بشدة(  املزدحمة  واملالجىء  املساكن 
العالية، تزيد من انتشار العنف املنزلى. إن النقص في 
السكن املتاح في نيو أورليانز الذي يسهم في تأجيج 
قريًبا  حتسنًا  يشهد  لن  واجلنسي،  املنزلي  العنف 
مسئولي  قرار  نتيجة  املنخفضة،  الدخول  ألصحاب 
فيدرالية اإلسكان بإزالة 5000 وحدة إسكان شعبية 
ومع  لألبد.  املدينة  خارج  الفقراء  لدفع  محاولة  في 
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جتاه  اجملتمعية  املسئولية  تصبح  اجملتمعات،  انهيار 
حوادث االغتصاب واالعتداء اجلنسي عصية أكثر على 
قسريًا  تهجيرًا  خلقت  السياسات  هذه   ... التحقق 
ونزوًحا للناس من أصول أفريقية وآخرين من امللونني، 
خارج نيو أورليانز لينتج عنها حتواًل جذريًّا ملدينة عرفت 
الثري،  املتعدد  الثقافي  وإرثها  األفريقية،  بتقاليدها 
ويتم تبييضها. يضاف إلى ذلك ما الحظته مؤسسة 
 Institute for Women’s Policy بحث سياسات املرأة
بعد  املنطقة  غادرن  »النساء  أن  من   Research
ذوات  امللّونات  النساء  وأن  الرجال،  أكثر من  العاصفة 
الدخول املنخفضة بالتحديد تعانني للعودة لديارهن،  
من   %56 النساء  شكلت  كاترينا،  إعصار  قبل  وأنه 
وقد  46%؛  هن  اليوم  ولكن  باملدينة،  العاملة  القوة 
انخفض عدد العائالت التي تعيلها أمهات عازبات في 

املنطقة احلضرية من 51000 إلى أقل من 17000...

رؤيتنا  ملركز  امللونات  النساء  نعيد  أن  لنا  كان  »لو 
لعرفنا  كاترينا،  إعصار  سياق  في  التنظيمى  للعمل 
خطيرة،  سياسية  قضية  هو  اجلنسى  العنف  أن 
في  واألمان  اجملتمعي  بالعنف  يتصل  ناحية  من  فهو 
أماكن شديدة االفتقار لألمن، ويتصل أيًضا باالحتالل 
النظام«  »استعادة  اسم  حتت  وقع  الذي  العسكرى 
في نيو أورليانز. سيمكننا كذلك أن نرى مدى ضرورة 
فعلنا  ردة  وتكوين  اجملتمعية  الذاتية  مواردنا  تنمية 
وكذلك  مجتمعاتنا،  في  العنف  جتاه  اجملتمعية 
العنف  مثل  مجتمعاتنا،  يستهدف  الذي  العنف 
حياة  إعادة  إن  احمليطة.  البيئة  وعنصرية  البوليسي 
الراعي  يكّن  غالًبا  ألنهن   - للمركز  امللونات  النساء 
توقّع  على  ساعدنا  رمبا   - والشيوخ  لألطفال  األول 
الطريقة التي يُستهدف بها األطفال أثناء الفوضى، 
داخل  والشيوخ  اإلعاقات  ذوى  بها  يُحاَصر  التي  وتلك 
املهاجرات  النساء  بإعادة  واملستشفيات.  الرعاية  دور 
غير املسجالت إلى مركز حتليالتنا، ومعرفة أنهن غالًبا 
يبلِّغن  ال  اجلنسى  أو  املنزلي  العنف  يواجهن  عندما 
توقعنا  لرمبا  ترحيلهن،  يتم  أن  من  خوًفا  الشرطة 
اإلعصار  خالل  املسجالت  غير  واجهتها  التي  اخملاطر 
الترحيل في حال طلنب  تعرضن خلطر  - حيث  وبعده 

املساعدة، وخطر الغرق لو لم يطلبنها.«11

احملّيرة،  التناقضات  دائرة كاملة ألكثر  نعود  وهنا،   
فيما يخص حاالت االستثناء التي يعرّف فيها الالجئون 
املنظمات  إن  الكوارث:  وضحايا  داخلًيا  والنازحون 
أو  التطبيق  قوة  إما  تفتقد  احلالي  بهيكلها  الدولية 
حقوق  مبادىء  لترجمة  الالزمة  السياسية  اإلرادة 
اإلغاثة  إن  واقعة.  حقيقة  إلى  للمهمشني  اإلنسان 
اإلنسانية كنموذج للتدخل مييل ألن يكون أبويًّا وسالًبا 
بينما  سلبيني.  كضحايا  النازحني  يعامل  للقوة، 
اآلخر،  اجلانب  على  التقليدية،  اإلنسان  حقوق  آليات 
للشكوى  إجراءات  تتطلب  وتشريعية،  شكلية  هى 
الظروف  في  املقتلعني  السكان  قدرة  تفوق  واملتابعة 
البعض  ساءل  لقد  الواقع،  في  للمخيمات.  اخلانقة 
احلاجة للمخيمات باملطلق، دافعني بالدليل أنه، حني 
مت توطني الالجئني والنازحني داخلًيا ممن ال يستطيعون 
لهم  وتوفرت  احملليني،  السكان  بني  لديارهم  العودة 
هم،  خبروا  اخلدمات،  وباقى  اجملانية  الصحية  الرعاية 
واستقاللية  صحًيا  حتسنًا  احملليون،  السكان  وكذلك 
أكبر. ولذلك، تقارن فان دام )Van Damme( بني نتائج 
وباء الكوليرا الكاسح وغيره من األوبئة التي حصدت 
حوالى 5000 حالة وفاة بني الجئي التوتسى في رواندا 
بزائير  جوما  داخل  مخيمات  في  إيواؤهم  مت  الذين 
غينيا  لالجئى  مبراحل  األفضل  النتائج  وبني   ،)Goma(
بالداخل.12  املقيمني  السكان  بني  توطينهم  مت  الذين 
الناس ممن يعيشون  أنه يوجد ماليني  الواقع هو  لكن 
بهم  ًبا  مرحَّ أو  آمنًا  مكانًا  ميلكون  وال  مخيمات،  في 
جهود  إلى  الدعوة  حّفز  ما  وهو  إليه،  ليذهبوا  فيه 
جديد،  طابع  ذات  املتعددة  القطاعات  وفي  دولية، 
واحلقوق  السكن،  في  واحلق  الصحية،  احلقوق  لدعم 
االقتصادية واجلسدية واجلنسية واإلجنابية - متضمنة 
مشاركة النساء والبنات - في جميع املواقع الرئيسة 

لصناعة القرار.13
أساًسا  املوجهة  املقترحات،  تلك  أن  من  وبالرغم   
احلكومية،  غير  واملنظمات  واحمللية  الدولية  للوكاالت 
شكل،  بأى  طرف  أيَّ  تُقصى  وال  باملزايا  حتظى  كلها 
فإنها الزالت متيل لرؤية من يعيشون حاالت االستثناء 
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بوصفهم سلبيني وصامتني. وهناك مقاربة ذات توجه 
الرائعة وسهولة  االنتباه للطاقة  أكثر نسوية تلفت 
التكيف التي تبديها مجتمعات النازحني - غالًبا حتت 
في  البناء.  وتعيد  وتتفاوض،  لتحيا،   - النساء  قيادة 
الشمال الغربي لسريالنكا، على سبيل املثال، رفضت 
ترتيب  قاطًعا،  رفًضا  النازحات  املسلمات  النساء 
حيث  النساء،  تناسب  ال  بصورة  املعيشي  الفضاء 
بعيًدا  اخمليم  من  اآلخر  اجلانب  على  املراحيض  توجد 
طوياًل  سيرًا  يتطلب  )مما  املعيشة  وأماكن  اآلبار  عن 
منطقة  ابتدعن  املقابل،  وفي  الظالم(،  في  وخطرًا 
اآلبار.14  من  بالقرب  بهن  اخلاصة  اخلارجية  املراحيض 
املتخيلة،  اإلحباط  أشكال  أقسى  وحتت ظروف حتمل 
واحلكومات  الدولة  من  كامل  شبه  جتاهل  ظل  وفي 
لنظام  املستمر  اإلغالق  فيها  مبا  الفيدرالية- 
 local Charity Hospital اخليري  احمللي  املستشفى 
فتحت   - اخلاصة  العيادات  ألطباء  اخلارجية  والهجرة 
 Incite! العنف  ضد  امللونات  النساء  توعية  منظمة 
Women of Color against Violence عيادة لصحة 
النساء، لتخدم النساء ذوات الدخول املنخفضة، ممن 
ال تشملهن منظومة التأمني من النساء امللونات في 
نيو أورليانز.15 وفي دارفور - حيث التقسيم التقليدي 
والبنات  للنساء  عادة  يُعهد   - النوع  بحسب  للعمل 
مبهمة التجول جلمع خشب التدفئة، مما يتسبب في 
على  واالعتداء  االغتصاب  حوادث  من  عالية  معدالت 
تنظيم  إلى  النسائية  القيادات  جلان  دفع  مما  النساء، 
»دوريات خشب التدفئة«، التي حتولت بدورها ملنتديات 

ملناقشة ومعاجلة الهموم املشتركة.16 

في الصفحات القادمة أيًضا، توجد أمثلة جملموعات   
الرهيب  العنف  مواجهة  في  تتشكل  التي  النساء 
املسئولية،  وحتمل  بالتحقيق،  لتطالب  والكوارث 
والفعل السياسي واالجتماعي املوّجه للنساء، حتديًدا 
في  اجلماعي  العنف  عقب   Gujarat جوجارات  في 
2002، وفي بداية تسونامي احمليط الهندي في 2004، 
 Khanna أوراق خانا  )انظر  باكستان في 2005  وزلزال 
املبادرات  هذه   .)Silverstein سيلفرشتاين  ومقال 
النساء للعمل  املدافعون عن حقوق  التي يتقدم بها 
بالنيابة عن باقى النساء سعًيا وراء احلقوق اجلنسية 
االجتماعية،  للعدالة  األوسع  اإلطار  عبر  واإلجنابية 
تعيد التأكيد على االحتياج لنموذج جديد يعمل من 
اإلنسانية  واخلدمة  العامة  بالصحة  العاملون  خالله 
احتياجاتهم  مباشر حتديد  بشكل  للمضارين  »يُتيح 
وإيجاد احللول املالئمة أثناء الكوارث، بداًل من أن تفرض 
املنظمات اخلارجية احللول عليهم«.17 على مستويات 
قوة  على  ذاتها تشهد  واألوراق  األمثلة  متعددة، هذه 
الدعوة التي تبنتها أيزوجبارا وأوندى ملنظور للحقوق 

اجلنسية الذي يربط األجساد باجملتمعات.

شكر وتقدير
عملي  أثناء  لدعمها  بيرر،  ملارجي  بالشكر  نتوجه 
لوري  ميليسا  نشكر  وكذلك  مستضافة؛  كمحررة 
ملشاركتها القيمة في املسودات األولى لهذا العمل؛ 
وليني سيلفريستني لتقدميها العون بشتي الوسائل؛ 
هذا  إنتاج  في  شاركونا  اللذين  املراجعني  وجلميع 

العمل.

البحث عن مالبس للطفل القادم في استاد استرودوم، بعد إعصار كاترينا، هيوستنن الواليات املتحدة األمريكية 2005
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التوجيهية،  املبادئ  من  العديد  وتشمل   - الدولية  القانونية  لألطر  مسًحا  الورقة  هذه  تقدم  املقال:  موجز 
والكراسات، والقرارات، ومجموعات األدوات، واالستنتاجات، والكتيبات الصادرة عن وكاالت األمم املتحدة اخملتلفة - 
والتي تؤكد الوعي بقضايا احلماية املتعلقة بالنساء والفتيات املشردات بسبب النزاع. وتستكشف مدى معاجلة 
هذه الوثائق لآلثار القائمة على النوع االجتماعي، والناجمة عن الهجرة بسبب النزاع، ودور هيئات األمم املتحدة 
كمنظمات حكومية دولية في تنفيذ هذه القواعد. ينصب التركيز الرئيسي للورقة على النساء املشردات داخليًّا 
والالجئات. وباإلضافة إلى املشاكل املتعلقة بتنفيذ االمتثال إلى املبادئ التوجيهية القائمة، تخُلص الورقة إلى 
أن هذين اجملالني - وضع استراتيجيات الستيعاب واقع التشرد لفترة طويلة، بل حتى دائمة، وتعزيز محو األمية 

األبجدية والقانونية للمرأة - يتطلبان اهتماًما أكبر من جانب املنظمات الدولية احلكومية وغير احلكومية.
Legal Aspects of Conflict-Induced Migration by Women
Audrey Macklin, Reproductive Health Matters 2008;16)31(:22–32

الكلمات املفتاحية: األشخاص املشردين داخليًّا، قضايا النوع االجتماعي، الالجئون، بيئة النزاع واألزمة، القانون الدولي، األمم املتحدة

من  فرارًا  أو  متوقعة،  لنزاعات  جتنًبا  الناس  يهاجر 
النوع  ويؤثر  سابق.  نزاع  عواقب  من  هربًا  أو  دائر،  نزاع 
االجتماعي على القدرة على الهجرة، فضاًل عن تأثيره 
الورقة  هذه  غرض  يكمن  ذاتها.  الهجرة  جتربة  على 
في إجراء مسح ألُطر القواعد واملؤسسات القانونية 
عن  الناجمة  للهجرة  استجابتها  وكيفية  الدولية 
االجتماعي  النوع  ألثر  خاص  اهتمام  إيالء  مع  النزاع، 

على الوصول إلى الوضع القانوني واحلماية.1 
متيل النساء والفتيات، في حاالت النزاع، إلى تقليص   
حتركهن مقارنة بنظرائهن الذكور. وتشمل القيود: حتمل 
مسؤولية األطفال أو املُسنني أو ذوي القربى من املُعوقني، 
و/أو السالمة، فضاًل عن املعوقات الثقافية واملالية التي 
وتظل  الذكور.  من  مراَفَقة  دون  السفر  عملية  تواجه 
حدود  داخل  قسرًا  املشردين  العالم  سكان  غالبية 

دولهم، وتشكل اإلناث غالبية هذه الفئة أيًضا.
مع  وشيك،  أو  مستمر  نزاع  من  امرأة  هربت  إذا   
بقائها داخل احلدود اجلغرافية-السياسية للدولة، فإن 

عليها  ويُطلق  داخلي،  تشريد  بأنها  توصف  هجرتها 
ودخلت  الدولية  احلدود  عبرت  وإذا  داخليًّا.  مشردة 
معاهدة  في  األطراف  البلدان  من  مجاور  بلد  إلى 
و/ الالجئني  بوضع  اخلاصة   1951 لعام  املتحدة  األمم 
توفر  وقد  تُعتبر الجئة.  بروتوكول عام 1967، فهي  أو 
الصكوك اإلقليمية األخرى أيًضا حماية لالجئني. وفي 
حاالت نادرة، قد تكون رحلتها إلى أبعد من ذلك، حتى 
إلى إحدى الدول الصناعية في شمال الكرة األرضية. 
سفـرها؛  كيفية  على  وضعها  تصنيف  إذًا  يعتمد 
فقد تُعتبر من الالجئني الذين أُعيد توطينهم، أو من 
ملتمسي اللجوء، أو من األشخاص الذين مت تهريبهم 
)»غير  وضعية  بال  املهاجرين  من  أو  فيهم،  االجتار  أو 
الالجئني  حماية  عن  النظر  وبصرف  القانونيني«(. 
وحظر عودة األشخــاص الذين قد يواجهون خطـــرًا 
من   8 املادة  فبموجب  التعذيب،  في  يتمثل  كبيرًا 
اتفاقية مناهضة التعذيب، يفرض القــانون الدولــي  

بعض القيود على طرد غير املواطنني2.
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يتناول القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس األمن   
وانتهاكات  املسلح  النزاع  بني  العالقة  املتحدة  باألمم 
حقوق اإلنسان للنساء والفتيات3. يحض القرار الدول 
النزاع املسلح، واألفراد العسكريني  األعضاء، وأطراف 
واملدنيني في بعثات حفظ السالم، وغيرهم من اجلهات 
واحتياجات  احملددة  الضعف  جوانب  مراعاة  الفاعلة، 
وإدماج  املسلحة،  النزاعات  في  والفتيات  النساء 
منظور النوع االجتماعي )ومزيد من النساء( في جميع 
مراحل النشاط، مبا في ذلك التدريب، وإعداد البرامج، 
من   1 املادة  أن  ذلك،  من  واألهم  امليدانية.  والعمليات 
ضمان  على  األعضاء  الدول  »حتث  أيًضا   1325 القرار 
زيادة متثيل املرأة على جميع مستويات صنع القرار في 
املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع 
األخرى  األحكام  وتؤكد  وحلها«.  وإدارتها  الصراعات 
أهمية »إشراك النساء في جميع تدابير حفظ السالم 
تدعم  »تدابير  إلى  واحلاجة   ،)6 )املادة  السالم«  وبناء 
احمللية  والعمليات  احمللية،  النسائية  السالم  مبادرات 
حلل النزاع، وإشراك النساء في جميع عمليات تنفيذ 
اتفاقات السالم« )املادة 8)ب((. إن التركيز املزدوج على 
والفتيات،  للنساء  اإلنسان  حلقوق  اجلوهرية  احلماية 
واإلدارة  القرار  املرأة في عمليات صنع  وضرورة إشراك 
واملستويات، ينعكس في مختلف  املراحل  في جميع 
املبادرات اخلاصة بالنساء والهجرة الناجمة عن النزاع.

واألسرية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  اآلثار  إن   
واجلنسية، واملادية، والطبية، اخلاصة بالنوع االجتماعي 
جرى  النزاعات،  عن  الناجمة  بالهجرة  واملرتبطة 
واملنظمات  والناشطني،  الباحثني،  توثيقها عن طريق 
الدولية احلكومية وغير احلكومية. وصدر مؤخرًا تقرير 
 )UNHCR( من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
تواجه  التي  الرئيسة  اخملاطر  مفيدة  بصورة  يلخص 

حقوق اإلنسان ونقاط الضعف للنساء والفتيات:

يؤدي  مما  توثيقهم،  أو  املواليد  تسجيل  مشاكل  أ ( 
القانونية، مبا قد يعني أن النساء  إلى انعدام الهوية 
مثل  ألخطار  خاص  بوجه  معرضات  والفتيات 
وانعدام  واالجتار،  املوارد،  إلى  الوصول  من  االستبعاد 

اجلنسية، و/أو عجزهن عن نقل اجلنسية ألطفالهن؛ 

مما  واجلنس،  العمر  التفصيلية عن  البيانات  ب ( غياب 
يحول دون حتديد كاف للفئات ذات االحتياجات اخلاصة 

في مجال احلماية؛
ج ( ال تضم إدارة اخمليم، وهياكل اجملتمع احمللي، والقيادة، 
غير  اجلنسني  بني  القوة  وعالقات  كاف،  بقدر  النساء 

متساوية؛ 
تعرض  عن  أخرى،  وضروريات  الغذاء،  نقص  يسفر  د ( 
اجلنسي،  والتحرش  البغاء،  إلى  والفتيات  النساء 
من  البنات  تسرب  وزيادة  التغذية،  وسوء  واالجتار، 

املدارس، وعمالة األطفال؛
هـ( الوصول إلى اخلدمات الصحية، مبا في ذلك خدمات 
اإلناث لإلناث، ليس كافًيا، ال سيما مع مراعاة أن األدوار 
اجلنسية واإلجنابية للمرأة جتعلها تواجه خطرًا خاًصا 
أثناء احلمل والوالدة، وجتعل تعرضها لإلصابة بفيروس 

نقص املناعة البشري/مرض اإليدز غير تناسبي؛ 
تعالج  ال  وجودها  عند  أو  غائبة،  العدالة  نظم  و( 
بشكل مناسب املمارسات التقليدية الضارة، والعنف 

األسري، وغيرهما من اجلرائم؛ 
وعلى  اإلدماج،  وإعادة  العودة  أمام  عراقيل  توجد  ز( 

سبيل املثال: قوانني امللكية واإلرث التمييزية.4

القانونية  األطر  على  البحثية  الورقة  هذه  تركز   
لآلثار  معاجلتها  ومدى  بالهجرة،  املتعلقة  الدولية 
املتحدة  األمم  هيئات  ودور  الهجرة،  على  املترتبة 
تنفيذ  في  دوليـة(  حكوميـة  منظمـات  )بوصفها 
هذه القواعد. ومن املهم اإلقرار بأنه بينما يحفز النزاع 
املسلح والنزوح على ارتكاب القوات املعادية جملموعة 
املشردات  النساء  فإن  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من 
تتمثل  متزايدة  أخطارًا  أيًضا  يواجهن  للنزاع  نتيجة 
واملمارسـات  القسري،  واجلنس  األسري،  العنف  في 
الثقافية الضارة، وعدم املساواة في الوصول إلى املوارد، 
واإلقصاء االجتماعي من أفراد أسرهن ومجتمعـاتهن 
احمللية. ال يترتب على النــزاع والتشريد عـدم املساواة 
الهيكلية التي تُشكل أساس االنتهاكـات املنهجية 
هاتني  أن  من  الرغم  على  للمرأة،  اإلنسان  حلقوق 
الظاهــرتني ميكن أن تؤديا إلى مفاقمـة مظاهر عدم 

املساواة، أو أنهما تقودان إلى ذلك بالفعل.
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التشريد الداخلي 
اإلطار املعياري 

بشأن  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  التوجيهية  املبادئ 
باسم  بعد  فيما  إليها  )ويشار  الداخلي  التشريد 
النحو  على  موضوعها  حتدد  التوجيهية«(،  »املبادئ 

التالي:

»... األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين أُكِرهوا 
على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم 
املعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ال سيما نتيجة - أو سعًيا 
تأثير  ذات  عنف  حاالت  أو  مسلح  نزاع   - آثار  لتفادي 
طبيعية  كوارث  أو  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أو  عام 
الدولية  البشر، ولم يعبروا احلدود  أو كوارث من فعل 

املعترف بها للدولة.«5

مهاجرون  هم  داخليًّا  املشردون  األشخاص  بإيجاز، 
قسرًا داخل حدود الدولة التي يحملون جنسيتها. وقد 
يبقى األشخاص املشردون داخليًّا في دولهم األصلية 
ألسباب مختلفة، مبا فيها: الرغبة في البقاء بالقرب 
من منازلهم قدر اإلمكان؛ و/أو وجود أقارب أو أصدقاء 
داخل الدولة ميكنهم تقدمي املساعدة )غالًبا على نحو 
إلى  للوصول  املوارد  إلى  االفتقار  و/أو  مستقر(؛  غير 
حدود دولية؛ و/أو العقبات التي أقامتها الدول اجملاورة 
الدولية  الهيئات  أن  من  الرغم  وعلى  دخولهم.  أمام 
اللجوء  والتماس  البلد  من  اخلروج  حق  تقر  الفاعلة 
إلعاقة  األحيان  بعض  في  جهود  تُبذل  به،  والتمتع 
الرحلة عن طريق تقدمي بعض أشكال احلماية الدولية 
)في ما يسمى املالذ اآلمنة أو غيره من املناطق احملددة( 
داخل إقليم الدولة. ومن املعروف أن جناح هذه املبادرات 

متفاوت، وأنها ال تزال مثيرة للجدل. 
وصفي  مصطلح  هو  داخليًّا  املشردين  مصطلح   
وسوسيولوجي؛ فهو ال يحدد مكانة معترًفا بها في 
متفردة.  أو  محددة  حقوقًا  مينح  وال  الدولي،  القانون 
)وعلى النقيض من ذلك، ينطوي وضع الالجئ على حق 
قانوني في مواجهة اإلعادة القسرية، أو إعادة التوطني 
القسري في بلد املنشأ(. في سياق الهجرة الناجمة 
واحتياجات  واخلبرات،  الصدمات،  أن  جند  النزاع،  عن 

عن  متييزهم  جتعل  قد  داخليًّا  املشردين  األشخاص 
أن هناك اختالفني مهمني يجب  بيد  الالجئني صعًبا. 
داخليًّا  املشردين  تعريف  أن  أولهما  عليهما:  التركيز 
أو  التنمية  )مثل  السببية  عوامل  من  نطاقًا  يشمل 
الكوارث( أوسع من تعريف األمم  الناجم عن  التشريد 
وفًقا  املالحقة  على  يقتصر  )الذي  لالجئ  املتحدة 
املشردين  ثانًيا، عدم عبور  املنصوص عليها(.  لألسس 
 - أوجدت  التي  هي  دولتهم  أن  يعني  للحدود  داخليًّا 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - الظروف التي أدت 
إلى التشريد، بينما تتذرع مببدأ سيادة الدولة إلبعاد أي 
تدخل خارجي أو انتقاد فشلها في حماية مواطنيها. 
وقد قدمت كل من فرانسيس دينغ وروبرتا كوهني ردًا 
بليًغا على هذا الزعم اخملادع لسيادة الدولة من خالل 

مفهوم »السيادة بوصفها مسؤولية«:

ال  املسؤولية:  عن  السيادة  مفهوم  فصل  ميكن  »ال 
ينبغي أن تكون الدولة قادرة على املطالبة بصالحيات 
بها  املعترف  مبسؤولياتها  تضطلع  لم  ما  السيادة 

دوليًّا جتاه مواطنيها.«6

بأنها  داخلًيا  للمشردين  التوجيهية  املبادئ  تُعرَف 
ذاتها  حد  في  تُنشيء  ال  ألنها  نظرًا  مرن«؛  »قانون 
من  الرغم  وعلى  الدول.  على  ُملزًما  قانونيًّا  التزاًما 
هذه احلقيقة، أو بسببها، اجتذبت املبادئ التوجيهية 
منذ  وتأييًدا  النطاق  واسع  دعًما  داخلًيا  للمشردين 
بحماية  املتعلقة  املعايير  حتدد  فهي  صياغتها؛ 
األشخاص املشردين داخليًّا وتقدمي املساعدة اإلنسانية 
وسيلة  في  اإلنسانية  املساعدة  تتمثل  وقد  لهم. 
مادية للوفاء بأهداف احلماية، ولذا قد تتداخل احلماية 
واملساعدة اإلنسانية من الناحية العملياتية. بيد أن 
»احتياجات  رعاية  أهمية  تطرح  دراسة حديثة  هناك 
احلماية اجلماعية للمشردين داخليًّا، بوصفها مسألة 
تختلف  قد  )التي  املادية  احتياجاتهم  عن  منفصلة 
غير  السكان  احتياجات  عن  كثيرًا  تختلف  ال  أو 
املشردين(.«7 ويُذكرنا هذا التعليق أن املشردين داخليًّا 
والالجئني يتشابهون في بعض اجلوانب ويتمايزون في 
املشردين  على  نفسه  الشيء  ويصدق  أخرى،  جوانب 
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املسألة:  هذه  وفي  املشردين،  غير  واملدنيني  داخليًّا 
الذكور واإلناث املشردين داخليًّا.

داخلًيا  للمشردين  التوجيهية  املبادئ  بعض  إن   
تؤكد ببساطة مجددًا املعايير الدولية حلقوق اإلنسان 
والقانون الدولي اإلنساني، أو تُعيد صياغتها بعبارات 
وتضم  داخليًّا.  املشردين  سياق  على  مباشرة  تنطبق 
بعض األحكام األخرى من املبادئ التوجيهية تكييًفا 
بالتماثل من اتفاقية األمم املتحدة لالجئني والصكوك 
املبادئ  تُستقى  وأخيرًا،  بالالجئني.  اخلاصة  اإلقليمية 
»القانون  من  أخرى  مصادر  من  أيًضا  التوجيهية 
والتفصيل  الدقة  من  قدرًا  غالًبا  توفر  التي  املرن«، 
أكبر مما تضمه قواعد املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
كان  الشروح،  تشير  وكما  العامة.  الصياغة  ذات 
متسًقا  أو   - على  قائًما  التوجيهية  املبادئ  محتوى 
مع - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة، )CEDAW( وإعالن األمم املتحدة لعام 1993 بشأن 
املرأة، واالتفاقية األمريكية  القضاء على العنف ضد 
ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، 
في  احلرب  جرائم  حملكمتي  األساسيني  والنظامني 
األساسي  روما  ونظام  ورواندا،  السابقة  يوغوسالفيا 

للمحكمة اجلنائية الدولية. 
التوجيهية  للمبادئ  الشامل  التحليل  يقع   
البحثية.8  الورقة  داخلًيا خارج نطاق هذه  للمشردين 
املتعلقة  التالية  األحكام  على  الضوء  نلقي  لكننا 
بالنسبة  خصوصيتها  و/أو  ملركزيتها  نظرًا  باحلماية 

للنساء املشردات من جراء النزاع:

• منع وجتنب نشوء أية أوضاع ميكن أن تؤدي إلى تشريد 
أشخاص، وذلك من خالل االمتثال إلى حقوق اإلنسان 

الدولية والقانون الدولي اإلنساني )املبدأ 5(.
• احلق في احلماية من التشريد التعسفي )املبدأ 6(.

• املساواة وعدم التمييز بني األشخاص املشردين داخليًّا 
واحلريات  باحلقوق  التمتع  في  املشردين  غير  والسكان 

مبوجب القانون الدولي واحمللي )املبدأ 1؛ املبدأ 22(.
املشردين  األشخاص  بني  التمييز  وعدم  املساواة   •
املساواة  وهي  التوجيهية؛  املبادئ  تطبيق  في  داخليًّا 
واملساعدة  التفاضلية  احلماية  تنتهكها  ال  التي 

واألمهات  احلوامل،  ذلك  في  )مبا  الضعيفة  للفئات 
احلوامل، واألمهات املصحوبات بأطفال صغار، واإلناث 

الالتي يُِعلن أُسرًا( )املبدأ 4(.
والنفسية  البدنية  والسالمة  الكرامة  في  احلق   •
واملعنوية؛ مبا في ذلك احلماية ضد العنف القائم على 
النوع االجتماعي، واإلكراه على البغاء، وهتك العرض، 
والرق، وتزويج الفتاة لقاء مقابل مادي، وأعمال العنف 

التي يُراد بها بث الرعب )املبدأ 11(.
• احلق في احترام احلياة األسرية، مبا في ذلك حق أفراد 
في  )حتى  مًعا  البقاء  في  داخليًّا  املشردين  األسرة 
التي  األسر  شمل  لمِّ  وتيسير  االحتجاز(،  مخيمات 

تفرقت )املبدأ 17(.
الطبيتني  والعناية  الرعاية  على  احلصول  في  احلق   •
تأخير«،  ودون  عمليًّا  ممكن  حد  أقصى  إلى  »وذلك 
وبدون متييز لدواع غير طبية؛ وتوفر اخلدمات النفسية 

واالجتماعية )مبدأ 19.1(.
• إيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للنساء، مبا في 
ذلك »وصولهن إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية 
]و[ رعاية الصحة اإلجنابية، فضاًل عن خدمات اإلرشاد 
من  وغيرها  اجلنسية  االعتداءات  لضحايا  املناسبة 
االعتداءات« )املبدأ 19.2(، والوقاية من األمراض املعدية، 

مبا فيها فيروس نقص املناعة البشري )مبدأ 19.3(.
• احلق املتساوي للمرأة والرجل في احلصول على وثائق 
هوية جديدة من السلطات أو االستعاضة عن الوثائق 
قبيل  من  معقولة،  غير  »شروط  فرض  دون  املفقودة، 
اشتراط عودة الشخص حملل إقامته املعتاد« )املبدأ 20(.

• بذل جهود خاصة لتمكني النساء والفتيات من ممارسة 
والتدريبية  التعليمية  واملرافق  البرامج  في  حقهن 

واملرافق حاملا تسمح الظروف بذلك )املبدأ 23(.
• احلق في مستوى معيشي الئق )املبدأ 18.1(؛ احلق في 
حرية البحث عن وظائف، وفي املشاركة في األنشطة 

االقتصادية )مبدأ 22.1)ب((.

داخلًيا  للمشردين  التوجيهية  املبادئ  تضم   
ا: أواًل،  بُعدين مهمني حلقوق اإلنسان للمشردين داخليًّ
التشريد القسري ذاته )حيثما يكون تعسفيًّا و/أو ملدة 
طويلة( ينتهك حقوق اإلنسان؛ وثانًيا، التشريد يكثف 



قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 20

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

األخرى  األساسية  اإلنسان  حقوق  انتهاك  ويفاقم 
اإلنساني  الدولي  القانون  مبوجب  احلماية  ووسائل 

)قوانني احلرب(.
تتسم  أعاله،  املوجزة  العينة  هذه  تطرح  وكما   
أبعاد  العديد من  باحلساسية جتاه  التوجيهية  املبادئ 
مبا  االجتماعي،  النوع  على  القائمة  الداخلي  التشرد 
النوع  على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف  فيها 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  ومخاطر  االجتماعي؛ 
إلى  الوصول  وتيُسر  الغذائي؛  األمن  وغياب  والعقلية؛ 
بالشخصية  االعتراف  وعدم  العيش؛  وسبل  التعليم 
القانونية املستقلة للمرأة؛... إلخ. ومن املسلم به أن 
بعض األحكام التي تتناول النوع االجتماعي صراحة، 
مصاغة في عبارات حتذيرية بداًل من أن تكون إلزامية. 
بيد أنه يبدو من املعقول أن نفترض أن العقبات الرئيسة 
الدقيقة  بالصياغة  كثيرًا  تتعلق  ال  التنفيذ  أمام 
للمبادئ التوجيهية بقدر ما تتعلق بعدم كفاية املوارد، 

ومتطلبات إدارة األزمات، ورمبا اإلرادة السياسية.9
باإلضافة إلى توضيح خصوصية احتياجات احلماية   
للنساء املشردات داخليًّا والدفاع عنها، تشجع املبادئ 
بكيان  االعتراف  على  السلطات  أيًضا  التوجيهية 
املرأة واحترامها. وعلى سبيل املثال، ينصح املبدأ 3)د( 
السلطات بإشراك النساء في تخطيط إعادة التوطني 
وتنفيذه؛ وباملثل يُرِشد املبدأ 18.3 السلطات نحو بذل 
املرأة في تخطيط  »جهود خاصة« لضمان مشاركة 
املواد الغذائية، واملأوى، واملالبس، واألدوية وتوزيعها. إن 
أن يقود، من  النساء في هذه األنشطة ميكن  إشراك 
بني أمور أخرى، إلى زيادة االهتمام بتأثير عمليات إعادة 
التوطني وتصميم اخمليمات مبا يُسهم في حتقيق أمن 
النساء.* ومشاركة النساء في هذه األنشطة األخيرة 
في  التمييز  عدم  لضمان  أيًضا  أساسيًّا  دورًا  تلعب 
ممارسات التوزيع، وفي تقليص مخاطر أن يُسيء عمال 
الذكور اسخدام  داخليًّا  املشردين  و/أو  الذكور  اإلغاثة 
إمكانية وصولهم إلى اإلمدادات األساسية عن طريق 

االستغالل اجلنسي للمشردات داخليًّا.
*موقع املراحيض ووسائل جمع احلطب هي األمثلة التوضيحية 
تصميم  قضايا  بشأن  ذكرها  ويكثر  املرأة،  أمن  على  تؤثر  التي 

اخمليمات.

اإلطار املؤسسي
للمشردين  األساسية  املسؤولية  أن  من  الرغم  على 
داخليًّا تقع على عاتق الدولة التي يحملون جنسيتها، 
فإن عدم رغبة أو عدم قدرة هذه الدول على االستجابة 
بفاعلية لتحديات التشرد الداخلي تقتضي استجابة 
األشخاص  أن  حقيقة  إلى  جزئيًّا  ذلك  ويرجع  دولية. 
املشردين داخليًّا ليسوا موضوع اتفاق دولي جاء نتيجة 
تفاوض، بل هم باألحرى مثل أيتام املؤسسات. ال توجد 
واحدة مكرسة حلمايتهم ومساعدتهم. ومنذ  هيئة 
مختلف  تعاونت  العشرين،  القرن  تسعينيات  أوائل 
اإلقليمية،  احلكومية  والوكاالت  املتحدة،  األمم  وكاالت 
كبيرة  ومجموعة  األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة 
واإلقليمية  احمللية  احلكومية  غير  املنظمات  من 
واحلمائية  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  والدولية، 
ا. وقد تعرض هذا التعاون، في بعض  للمشردين داخليًّ
غير كاف، ومخصص،  باعتباره  انتقادات  إلى  األحيان، 
من  وبداًل  شفاف.  وغير  للمساءلة،  خاضع  وغير 
استعراض تطوره عبر السنوات، فإنني سأصف بإيجاز 

مجموعة الترتيبات املؤسسية احلالية.12-10
للشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مسؤول  يتحمل   
اإلنسانية، منسق اإلغاثة الطارئة، املسؤولية الكلية 
حاالت  في  واحلمائية  اإلنسانية  املساعدة  لتنسيق 
تنسيق  مكتب  خالل  من  وذلك  املعقدة،  الطوارئ 
الشؤون اإلنسانية. ويجري تنفيذ مهمة التنسيق من 
خالل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت. وقد جرى 
اإلنسانيني  الفاعلني  من  اللجنة  هذه  أعضاء  اختيار 
املتحدة  األمم  وكاالت  من  ممثلني  وتشمل  األساسيني، 
واملنظمات الدولية غير احلكومية. وميثل دور الصليب 
ألن  املسلح،  النزاع  سياق  في  خاصة  أهمية  األحمر 
مهمته تسترشد بالقانون الدولي اإلنساني الذي يركز 
حتديًدا على قوانني احلرب بالنسبة للمدنيني واملقاتلني. 
ويوجد باللجنة الدائمة أيًضا فريق عمل فرعي معني 
بالنوع االجتماعي.** وباإلضافة إلى ممثلي األمم املتحدة، 
يضم فريق النوع االجتماعي أيًضا ممثلني من الصليب 

**االسم الرسمي: فريق العمل التابع للجنة الدائمة 
املشتركة بني الوكاالت واملعني بالنوع االجتماعي واملساعدة 

اإلنسانية.
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النسائية  واللجنة  أوكسفام،  ومنظمة  األحمر، 
اللجنة  أصدرت   ،1999 عام  في  واألطفال.  لالجئات 
الدائمة »بيان السياسة العامة إلدماج منظور النوع 
االجتماعي في مجال املساعدة اإلنسانية.« وفي عام 
2005، أصدرت اللجنة »املبادئ التوجيهية للتدخالت 
في  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  املتعلقة 
العنف  من  الوقاية  على  التركيز  اإلنسانية:  احلاالت 
اجلنسي في حاالت الطوارئ والتصدي له،13 وفي عام 
2006، أصدرت اللجنة الدائمة كُتيًبا بعنوان »النساء، 
مختلفة،  احتياجات   - والرجال  واألوالد،  والبنات، 
العمل  في  االجتماعي  النوع  دليل  متكافئة،  وفرص 

اإلنساني«14.
أسفر إصالح مجمل نظام االستجابة اإلنسانية   
القطاعي.« حددت  »النهج  إدخال  إلى  في عام 2005 
اهتمام،  أو مجاالت  قطاعات  تسعة  الدائمة  اللجنة 
فريق  كل  وكان  قطاع.  لكل  عاملة  فرقًا  وأنشأت 
القطاع،  لذلك  رائدة  وكالة  بتعيني  مكلًفا  عامل 
بالقطاع  املرتبطة  واملسؤوليات  باألدوار  قائمة  ووضع 
والقدرات  للثغرات  مسح  وإجراء  األعضاء،  والوكاالت 
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  كانت  املوجودة.* 
حاالت  في  واملأوى  احلماية،  قطاع  قائدة  هي  الالجئني 
الطوارئ، وتنسيق اخمليمات وإدارتها. وهو ما يتسق مع 
طويلة  فترة  منذ  انخرطت  قد  املفوضية  أن  حقيقة 
في توسيع »مساعيها احلميدة« لتشمل شريحة من 
السكان املشردين داخليًّا في العالم. وهذا يعني أنها 
تقتضيها  ال  داخليًّا  املشردين  جتاه  بأنشطة  تضطلع 
العاملية  الصحة  منظمة  تولَّت  بالضرورة.  مهمتها 
تطبيق  وتوالى  أساًسا.  الصحة  قطاع  مسؤولية 

داخليًّا  املشردين  لألشخاص  الرائدة  والوكاالت  *القطاعات 
بسبب النوع، هي: الشؤون اللوجستية )برنامج األغذية العاملي(، 
)مكتب  الطوارئ  حاالت  في  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليونيسف، برنامج األغذية العاملي(، 
تنسيق وإدارة اخمليمات )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(، 
املأوى الطارئ )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(، الصحة 
)منظمة الصحة العاملية(، التغذية )اليونيسف(، املياه والصرف 
األمم  )برنامج  املبكر  اإلنعاش  )اليونيسف(،  والنظافة  الصحي 
لشؤون  املتحدة  األمم  )مفوضية  واحلماية  اإلمنائي(،  املتحدة 

الالجئني(.

النهج القطاعي اجلديد في املواقع التي تشهد حاالت 
طوارئ معقدة أو كوارث طبيعية.

أصدر مؤخرًا فريق العمل املعني بالنوع االجتماعي   
العمل  في  االجتماعي  النوع  »كتيب  القطاعات  عبر 
مرجعية  معلومات  الوثيقة  هذه  حتدد  اإلنساني«. 
وأعمال أساسية بشأن أبعاد النوع االجتماعي اخلاصة 
من  مختلفة  مراحل  في  التسعة  القطاعات  ألغلب 
وجود حالة طوارئ إنسانية، مبا يسهم في إدماج قضايا 
الفاعلون  ويشعر  قطاع.  داخل كل  االجتماعي  النوع 
القطاعي  النهج  إمكانات  بالتفاؤل حول  اإلنسانيون 
واملساءلة في  الفعالية  أكبر من  قدر  توفير  أجل  من 

مجالي احلماية واملساعدة.
في حني أن املفوضية العليا لشؤون الالجئني هي   
أنشأ مكتب  احلماية، فقد  الرائدة في قطاع  الوكالة 
األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية أيًضا مشروع 
ومشروع  الوكاالت،  بني  املشترك  احلماية  قدرة  تطوير 
تطوير قدرات النوع االجتماعي. يتمثل هدف مشروع 
تطوير قدرة احلماية في االستجابة لالحتياجات امللحة 
اخلبرة  ذوي  احلماية  ملوظفي  السريع  »االنتشار  بشأن 
للمشردين  احلمائية  املتحدة  األمم  استجابة  لدعم 
حاالت  في  الضعيفة  الفئات  من  وغيرهم  داخليًّا 
مشروع  يُعدل  وسوف  املعقدة«.**15  واألزمات  الطوارئ 
تطوير قدرات النوع االجتماعي هذا النموذج عن طريق 
توظيف مستشارين كبار في مجال النوع االجتماعي، 
هذا  في  املسؤولني  أسماء  تضم  بقائمة  واالحتفاظ 
اجملال، بُغية ضمان إدماج قضايا النوع االجتماعي في 

جميع جوانب االستجابة اإلنسانية.

بني  املشتركة  الدائمة  للجنة  اإللكتروني  للموقع  ** وفًقا 
»احلد  خاص،  بوجه  تفصياًل،  التوجيهية  املبادئ  حتدد  الوكاالت، 
األدنى من التدخالت ملنع العنف اجلنسي واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في املراحل املبكرة من احلاالت الطارئة«، في حني أن كُتيب النوع 
االجتماعي »هو دليل لكل قطاع حول كيفية ضمان إعداد برامج 
املساواة بني اجلنسني في احلاالت اإلنسانية. وهو يقدم نصائح 
قوائم  عن  االجتماعي، فضاًل  النوع  إدماج  عملية حول كيفية 
مرجعية لقياس التقدم املتحقق في تلبية االحتياجات وضمان 
في  والرجال،  والفتيان،  والفتيات،  للنساء،  املتساوية  املشاركة 
التوجيهية  باملبادئ  ويُراد  جميع جوانب االستجابة اإلنسانية«. 

ال بعضها البعض. والكتيب أن يدعما ويُكمِّ
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االستجابات الوطنية 
من  تعاون  وجود  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  يتطلب 
جانب الدولة، أو على األقل عدم تدخلها. فيما يتعلق 
بحقوق اإلنسان للمرأة، يقتضي حتقيق أهداف احلماية 
محلي  قانوني  إطار  توفر  وبعده  وأثنائه  الصراع  قبل 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  للعنف  يستجيب 
نظاًما  ويضع  للمرأة،  مستقلة  قانونية  هوية  ويؤكد 
في  التحكم  من  املرأة  متكني  شأنه  من  للملكية 

امللكية مثل الرجل على قدم املساواة. 
 ،2000 عام  منذ  دولة،   12 من  أكثر  وضعت  لقد   
من  جوانب  تنفذ  أو  تعكس  قوانني  أو  سياسات 
على  األحكام  بعض  ذلك  في  مبا  التوجيهية،  املبادئ 
التقدم  يزال  وال  االجتماعي.*16  بالنوع  املتصلة  األقل 
مُيثِّل  واملمارسة  املبدأ  بني  الفجوة  تضييق  في 
في  الدولة  حيادية  لعدم  نظرًا  مستمرة،  مشكلة 
داخليًّا،  املشردين  األشخاص  فئات  مختلف  مواجهة 
حقوق  عن  املباشرة  غير  أو  املباشرة  ومسؤوليتها 
ومحدودية  اإلنساني،  القانون  وانتهاكات  اإلنسان 
التالية  اللقطات  توضح  املرأة.  مساواة  وعدم  املوارد، 

بعض التحديات واإلجنازات.
تلعب نُظم قانون امللكية دورًا حاسًما في حتديد   
على  قادرات  واألرامل  العزباوات  النساء  كانت  إذا  ما 
النجاح عند العودة أو إعادة التوطني بعد انتهاء النزاع. 
في رواندا، مينع القانون احمللي النساء األرامل من وراثة 
واستجابة  ليبريا،  وفي  آبائهن.  أو  أزواجهن  ممتلكات 
التقييد،  هذا  ضد  احمللية  النسائية  املنظمات  لدعوة 
قام الليبيريون مؤخرًا بتعديل القانون لتمكني النساء 
ممتلكات  وراثة  من  العرفي  القانون  مبوجب  املتزوجات 
أزواجهن. بيد أن فاعلية نشر حقيقة هذه التعديالت 

* الدول واملنظمات اإلقليمية التي اعتمدت أو أشارت إلى وجود 
التوجيهية  املبادئ  تعكس  سياسات  أو  قوانني  العتماد  نية 
ونيجيريا،  وسيراليون،  وليبيريا،  وبوروندي،  أنغوال،  تشمل: 
والفلبني،  ونيبال،  والهند،  الكبرى،  البحيرات  وأوغندا، ومنطقة 
وسري النكا، وكولومبيا، وبيرو، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، 
واالحتاد  وتركيا،  وروسيا،  األسود،  وصربيا-اجلبل  وجورجيا، 
القرن  في  للتنمية  الدولية  احلكومية  والهيئة  األفريقي، 
والتعاون  األمن  ومنظمة  األمريكية،  الدول  ومنظمة  األفريقي، 

في أوروبا.

الزال  داخليًّا،  املشردات  للنساء  سيما  ال  وأهميتها، 
يشكل حتديًّا.17

الدستورية  احملكمة  حكمت   ،2004 عام  في   
احلقوق  تنتهك  الدولة  سلطات  أن  كولومبيا  في 
عمل  خالل  »من  داخليًّا:  للمشردين  الدستورية 
والفعالة  املثلى  احلماية  توفير  إغفالها  أو  السلطات 
متعددة  انتهاكات  يعانون  الذين  الناس  من  آلالف 
االنتباه  احملكمة  وأثارت  اإلنسان.«18  حلقوق  ومستمرة 
الفئات  من  املرتفعة  النسبة  إلى  خاصة  بصفة 
املعيالت  النساء  ذلك  في  )مبا  الضعيفة  االجتماعية 

لألسر والنساء احلوامل( بني املشردين داخليًّا.
في دارفور، تواجه مهمة احلماية التي تتوالها اجلهات   
الدولية الفاعلة العراقيل املتمثلة في موقف حكومة 
السودان العدائي. فاالختطاف واالغتصاب على أيدي 
امليليشيات يُعتبر فعاًل مزمنًا وواسع االنتشار، خاصة 
ومع  احلطب.  جلمع  اخمليم  من  النساء  تخرج  عندما 
البرامج  من  املنظمات  بعض  انسحبت  فقد  ذلك، 
التي تستهدف الوصول إلى العدالة للضحايا، وذلك 
حتى ال تثير مقاومة أخرى من جانب حكومة اخلرطوم. 
أما املبادرات، على مستوى اجملتمع احمللي، الرامية إلى 
عند  دوريات  تنظيم  مثل   - والفتيات  النساء  حماية 
خروج املرأة جلمع احلطب - فقد القت تعاونًا داعًما وإن 
كان غير منسق من جانب الوكاالت اإلنسانية. وباملثل، 
من  أقل  كمية  تستخدم  مواقد  استخدام  تعرَّض 
داخلية  مناقشة  نتيجة  تأخر  كما  للعرقلة،  احلطب 
على معيشة  تأثيره  اإلنسانية حول  املنظمات  داخل 

النساء الالتي يجمعن احلطب لكسب الدخل.19
قد تكون النساء املشردات داخليًّا في دارفور عرضة   
خاصة  مجتمعهن،  أفراد  جانب  من  لالنتقام  أيًضا 
يبدو  التي  احلماية  أنشطة  في  مًعا  ينخرطن  عندما 
أنها تتحدى التراتبات الهرمية التقليدية بني اجلنسني. 
القدرة على  إلى  عام  بوجه  الدولية  املنظمات  تفتقر 
حماية املنظمات احمللية من هذه التهديدات املتزايدة. 
ومن ناحية أخرى، فإن النجاح في وقف شرط قانوني 
العنف  عن  احمللية  الشرطة  بإبالغ  يتعلق  بالسودان 
اجلنسي كشرط مسبق لتلقي العالج الطبي، فضاًل 
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باالغتصاب،  اجليش  في  اتهام ضابط  في  النجاح  عن 
ميكن اعتبارهما من اإلجنازات املهمة.16

الالجئني
ُمصاغًا  وكان  أوروبا،  في  املعاصر  الالجئني  نظام  بدأ   
العاملية  احلرب  جراء  من  املشردين  األوروبيني  أجل  من 
املنفرد  احلق  وكان  احلديدي.  الستار  وظهــور  الثانية 
املميز امللحق بإعالن وضعية »الجئ« هو عدم اإلعـادة 
يحمـل  الذي  البلد  إلى  العـودة  عدم  أو  القسـرية، 
عت اتفاقية األمم املتحدة لعام 1951  جـنسيـته. وسَّ
املتعلقة بوضع الالجئني رسميًّا من نطاقها اجلغرافي 
الالجئ«،  »وضع  بشأن   1967 بروتوكول  مع  والزماني 
لكن التعريف القانوني لالجئ ظل أساًسا دون تغيير. 

الالجئ هو الشخص الذي:

»... يعيش خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد 
ما  له  خوف  بسبب  البلد  ذلك  بحماية  يستظل  أن 
دينه،  أو  عرقه،  بسبب  لالضطهاد  التعرض  من  يبرره 
أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو 

بسبب آرائه السياسية.«20

أن  ويجب  بلد مواطنته،  الالجئ خارج  يوجد  أن  يجب 
يشعر بخوف من ضرر يشكل اضطهادًا، واالضطهاد 
يجب أن يرتبط بالعرق، أو الدين، أو اجلنسية، أو االنتماء 
إلى فئة اجتماعية معينة، أو الرأي السياسي. لقد أدى 
إعالن كارتاخينا لعام 1984 الصادر عن منظمة الدول 
الصادرة   1969 لعام  الالجئني  واتفاقية  األمريكية، 
األفريقي(،  االحتاد  )اآلن  األفريقية  الوحدة  عن منظمة 
إلى توسيع نطاق حماية الالجئني، وأزال تأكيد شرط 
االضطهاد الفردي، وضم أسباب الفرار التي تؤثر على 
»االنتهاك  املعمم«،  »العنف  مثل  ككل،  السكان 
اجلسيم حلقوق اإلنسان«، ووقوع أحداث »خطيرة تخل 

بالنظام العام.«21، 22
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مهمة  تكمن   
وتسعى  الالجئني.  ورفاه  »حماية حقوق  في  الالجئني 
املفوضية إلى ضمان أن ميارس كل فرد احلق في التماس 
وفي  أخرى،  دولة  في  آمن  ملجأ  على  والعثور  اللجوء 
الغاية،  لهذه  وحتقيًقا  طوًعا.«23  دياره  إلى  العودة 

اإلنسانية،  واملساعدة  احلماية  في  املفوضية  تشارك 
وتعمل مع الدول املضيفة لطالبي اللجوء والالجئني، 
الالجئني،  للمشردين  دائمة  إيجاد حلول  إلى  وتسعى 
بلد  أول  احمللي في  اإلدماج  أو  العودة،  سواء عن طريق 

للجوء، أو إعادة التوطني في بلد آخر. 
باإلضافة إلى خدمة أولئك الذين يستوفون التعريف   
حلاالت  أيًضا  املفوضية  تستجيب  لالجئ،  القانوني 
التدفق اجلماعي؛ وذلك بتحديد مجموعات باعتبارها 
فردية.  تقييمات  أي  إجراء  دون  واضحني«  »الجئني 
أيًضا »مساعيها احلميدة« ملساعدة  املفوضية  تقدم 
بعض األشخاص املشردين داخليًّا واألشخاص عدميي 
اجلنسية. بقدر ما تتداخل مهمتي املفوضية واللجنة 
الدولية للصليب األحمر، مييل تقسيم العمل لصالح 
الالجئني، ما لم تكن احلكومات  املفوضية في مجال 
املضيفة تعوق نشاط وكاالت األمم املتحدة العاملة في 

امليدان.24، 25

واحلياة  االجتماعي  النوع  عوامل  حتليل 
اجلنسية في نظام الالجئني

ظهر النوع االجتماعي على األجندة الدولية لالجئني 
جتلى  وقد  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منتصف  في 
واحمللية  واإلقليمية  الدولية  األصعدة  على  االهتمام 
في عدد من املبادرات منذ ذلك احلني. وفي الواقع، خالل 
الفترة التي شهدت إنفاق الدول )ال سيما في شمال 
دخول  آليات عدم  متزايدة على  موارد  األرضية(  الكرة 
االستجابة  كانت  وإبعادهم،  ملنعهم  اللجوء؛  طالبي 
املواتية عموًما )من حيث املبدأ( لالعتراف باالضطهاد 
اجتاًها  باعتبارها  تبرز  االجتماعي  النوع  على  القائم 
مضادًا نادرًا، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى املناصرة 
والعمل  العلمية  والبحوث  النسائية،  والدعوة 

الشبكي داخل احلكومة وخارجها. 
النوع  أو  اجلنس  إلى  اإلشارة  أن  املالحظ  من   
االجتماعي تغيب عن أسس االضطهاد، مما يؤدي إلى 
احلالي  التعريف  تعديل  ضرورة  على  البعض  إصرار 
إلى  االجتماعي  النوع  أو  اجلنس  إلضافة  لالجئ، 
أو  دوليًّا  تكن سائدة  لم  احلجة  هذه  أن  بيد  القائمة. 
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ا؛ ويرجع ذلك إلى مجموعة من األسباب، ليس  محليًّ
الالجئ  تعريف  فتح  إلى  الدول  دعوة  أفق  أن  أقلها 
العداء  )إن لم يكن  املقاومة  للمراجعة في مناخ من 
أكثر  بتعريف  اخلروج  خطر  يحمل  لالجئني  الصريح( 

تقييًدا وانتكاًسا.
وفي املقابل، اعتمدت املفوضية والعديد من الدول   
جتاه  حساًسا  تفسيرًا  تقدم  التي  التوجيهية  املبادئ 
تقدم  لالجئني.  احلالي  للتعريف  االجتماعي  النوع 
القرار في املسائل  التوجيهية النصح لصناع  املبادئ 
ميكن  وداعمة،  آمنة  بيئة  بتهيئة  املتعلقة  اإلجرائية 
قصتها  عن  املتظلمة  الالجئة  تكشف  أن  خاللها 
أمكن  وقد  الالجئ.  لوضعية  سليم  لتحديد  تعزيزًا 
املبادرات  خالل  من  السنني  عبر  النهج  هذا  تنقيح 
احلكومية،  غير  واملنظمات  الدول،  جانب  من  الفردية 
واملنظمات اإلقليمية، ومفوضية األمم املتحدة الدائمة 
من  مجموعة  كل  وتستمد  الالجئني.28-26  لشؤون 
املبادئ التوجيهية اإللهام من الفقه القانوني احلالي 
النوع  على  تقوم  ال  سياقات  في  الالجئني  مجال  في 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  والتطورات  االجتماعي، 
أخرى.  قضائية  واليات  في  الواردة  والسوابق  للمرأة، 
التكرار،  من  مستمرة  عملية  وجود  النتائج  وتعكس 
والتغذية االرجتاعية املتبادلة، والشبكات عبر الوطنية 

في االختصاصات واجملاالت املواضيعية اخملتلفة. 
في  الوارد  املوضوعي  التحليل  عامة،  وبصفة   
االجتماعي  النوع  على  القائمة  التوجيهية  املبادئ 
يتناول ثالثة عناصر لتعريف الالجئ: عامل االضطهاد، 
وانطالقًا من  وأسباب االضطهاد.  وشكل االضطهاد، 
واخلاص، فضاًل عن  العام  بني  للتمييز  النسوي  النقد 
التطورات في الفقه القانوني املتعلق بالالجئني، تؤكد 
أن  النوع االجتماعي  القائمة على  التوجيهية  املبادئ 
عامل االضطهاد قد يتمثل في الدولة، أو في فاعل غير 
الدولة )زوج، قريب، صاحب العمل، مجموعة متمردة( 
في ظل ظروف تكون فيها الدولة غير قادرة على توفير 
إلى  باإلضافة  لتقدميها.  مستعدة  غير  أو  احلماية، 
األشكال املادية والنفسية من املعاناة التي تؤثر عموًما 
االغتصاب،  يتضمن:  االضطهاد  فإن  اجلنسني،  على 

املتصل  والعنف  اإلناث،  وختان  األسري،  والعنف 
باملهر، واالجتار. وعلى الرغم من أن قانون الالجئني مييز 
معينة  قوانني  إنفاذ  فإن  واالضطهاد،  املالحقة  بني 
بطبيعة  يتسم  أن  ميكن  القسري(  اإلجهاض  )مثل 
مشروع  لهدف  تعزيزًا  كان  وإن  حتى  اضطهادية، 
الشيء  ويصدق  السكانية(.  )السياسة  الدولة  لدى 
تتناسب  ال  تفرض عقوبة  التي  القوانني  نفسه على 
األثر  إن  الزنا(.  بتهمة  الرجم  )مثل  هدفها  مع  جديًّا 
التراكمي للتمييز املزمن املستمر، الذي يفرض عواقب 
»ذات طبيعة ضارة إلى حد كبير بالنسبة للشخص 
االضطهاد.  من  أيًضا  نوًعا  تشكِّل  أن  ميكن  املعني«، 
وباملثل، فإن منط إنكار الدولة حلماية النساء من سوء 
أن  ميكن  الدولة،  غير  من  فاعلني  جانب  من  املعاملة 

يسهم أيًضا في إيجاد نوع من االضطهاد.29
على الرغم من أن شكل االضطهاد ميكن أن يوجه   
أساًسا إلى املرأة أو خاًصا بها، فإن األسباب قد تعكس 
أو  والعرق،  االجتماعي  النوع  بني  معقدة  تقاطعات 
وعلى  العنف.  أو  اإلقصاء  أو  للتمييز  أخرى  قواعد  أي 
سبيل املثال، قد تتعرض املرأة للعنف اجلنسي أو منع 
اإلجناب لترهيب أو معاقبة أو إبادة اجملموعة العرقية أو 
اإلثنية أو الثقافية التي تنتمي إليها. وفي مثل هذه 
احلاالت، قد يكون شكل االضطهاد يستند إلى النوع 
أو اجلنسية.  العرق  إلى  االجتماعي، لكن سببه يعود 
وقد تُغتصب امرأة تنظم احتادًا، بسبب رأيها السياسي 
احلقيقي أو املنسوب إليها، في حني أن زميلها الذكر 
يتعرض  أو  أخرى  بطريقة  للتعذيب  يتعرض  قد 
يقاومن  الالتي  النساء  أما  أيًضا.30  اجلنسي  للعنف 
ثيوقراطية  أنظمة  قبل  من  عليهن  املفروضة  القيود 
آرائهن  يواجهن االضطهاد بسبب  الدين، فقد  باسم 
السياسية )النسوية( الفعلية أو املنسوبة إليهن، أو 
السائد  التفسير  مع  اتساقها  )عدم  الدينية  آرائهن 
سلوك  اتخاذ  بسبب  االضطهاد  يحدث  وقد  للدين(. 
مغاير لألعراف، مثل طريقة اللباس، أو بسبب التعبير 
سبب  يكون  احلاالت،  بعض  وفي  النظر.  وجهات  عن 
االضطهاد، و/أو غياب حماية الدولة، راجًعا إلى تدني 
اإلناث هما  املرأة. فالعنف األسري وختان  قيمة وضع 
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أن  ثبت  لقد  بها.  االستشهاد  يكثر  أمثلة  بني  من 
قانون  في  معينة«  اجتماعية  »فئة  وحتديد  تعريف 
الالجئني يثير اجلدل، لكن احملاكم في مختلف الواليات 
فئة  أي  )أو  النساء  أن  ذلك  مع  قبلت  قد  القضائية 
فرعية منها( ميكن أن يشكِّلن فئة اجتماعية معينة؛ 
ذلك أن اجلنس هو سمة فطرية أو غير قابلة للتغيير، 

والنساء خاضعات اجتماعيًّا للرجال. 
كما  االضطهاد،  أسباب  بني  تداخل  يحدث  قد   
الوقائع نفسها  وقد تسفر  السابقة،  األمثلة  توضح 
عن نتائج قانونية متعددة )على الرغم من أنها تكمل 
بعضها البعض( فيما يتعلق بالعالقة بني االضطهاد 
واحملاكم  الدول  بعض  أكدت  لقد  املذكورة.  واألسباب 
واملثليات  املثليني  أن  املفوضية-  - كما أكدت  صراحة 
وثنائيي اجلنس وغيرها من األقليات اجلنسية يشكلون 

أيًضا فئات اجتماعية معينة. 
التوجيهية  املبادئ  توفر  اإلجرائية،  الناحية  من   
حول  عملية  نصائح  االجتماعي  النوع  على  القائمة 
ويسهل  للتقاضي،  عدائية  غير  بيئة  تعزيز  كيفية 
كما  الثقافية،  باحلساسية  وتتسم  إليها،  الوصول 

أو  الطلب  على  )بناء  فقط  ولإلناث  بالسرية،  تتسم 
على  القائمة  التوجيهية  املبادئ  تلقائية(.  بصورة 
أيًضا  القرار  صناع  تنبه  أن  ميكن  االجتماعي  النوع 
والندرة  السلوك  على  املناسب  غير  االعتماد  بشأن 
املمكنة لألدلة املستندية. وتوصي املبادئ التوجيهية 
ملتمسات  مع  مقابلة  إجراء  بضرورة  للمفوضية 
اللجوء كلٌّ منهن على حدة، وفي غياب األقارب الذكور، 
بغية حماية فرصة املرأة في عرض قضيتها اخلاصة؛ 
النفسية واالجتماعية، وغيرها من  تتاح املشورة  وأن 

أشكال الدعم، حيثما كان ذلك ضروريًّا. 
اللجوء.  طالبي  نصف  من  أقل  النساء  تشكل   
ومع معرفة التقديرات التي تطرح أن النساء يشكلن 
يعني  ذلك  فإن  العالم،  في  الالجئني  من نصف  أكثر 
بالنسبة  نظيره  عن  يقل  للنساء  اللجوء  تيسر  أن 
للرجال. ونظرًا ألن البلدان التي تقع في شمال الكرة 
على  هائلة  موارد  تنفق  أستراليا(  فيها  )مبا  األرضية 
منع وصول طالبي اللجوء، مبا يجعل الرحلة مكلفة 
أقل  عددًا  أن  الدهشة  يثير  ال  فإنه  وصعبة،  وخطيرة 
لهن  يتيح  وضع  في  يُصبحن  النساء  من  نسبيًّا 

معسكر لالجئني الصوماليني تابع للمفوضية الدائمة لشؤون الالجئني، األردن، مارس 2003
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الوصول إلى بلدان اللجوء. كما أن ممارسات االحتجاز 
أو  السكن،  أو  العمل،  من  احلرمان  )من خالل  والبؤس 
اللجوء، وتكثيف  اإلعاشة(، وانخفاض معدالت قبول 
طالبي  جميع  على  ضارًا  تأثيرًا  تؤثر  الترحيل،  جهود 
اللجوء. وقد أصبحت النساء، ال سيما ممن يصطحنب 
إلنفاذ  الهجرة  مسؤولي  أمام  سهاًل  هدًفا  األطفال، 
التوجيهية  املبادئ  جناح  فإن  وبالتالي،  اإلجراءات. 
زيادة  تشجيع  في  االجتماعي  النوع  على  القائمة 
االعتراف باالضطهاد املرتبط بالنوع االجتماعي يجب 
أن تتوازن في مواجهة حقيقة تناقص أعداد النساء، 
الالتي يقدرن على الوصول إلى بلدان اللجوء أكثر من 
أي وقت مضى، وذلك للنهوض بدعاوى هؤالء الالجئني.

اخلامتــــة
واألدلة،  التوجيهية،  املبادئ  من  للعديد  مسًحا  إن 
والقرارات، واألدوات، واالستنتاجات، والكتيبات الصادرة 
وعي  وجود  يؤكد  املتحدة،  األمم  هيئات  مختلف  عن 
املشردات  والفتيات  بالنساء  اخلاصة  احلماية  بقضايا 
بسبب النزاع، ووجود نية لتفعيل املعايير على جميع 
املستويات، ال سيما في امليدان. ال تزال هناك حتديات 
أسباب  توجد  كما  الفعال؛  التنفيذ  أمام  مستمرة 
واملمارسة،  النظرية  بني  للفجوة  ومعقدة  مختلفة 
واللوجستية.  املؤسسية  األسباب  إلى  باإلضافة 
الفجوتني عملية إضافية  إيجاد سبل لتخطي  ويُعد 

وتكرارية. 
وبعد قول ذلك، فإنني أود أن أختم ورقتي بتحديد   
بُعدان  وهما  النزاع،  عن  الناجم  للتشرد  بُعدين 
احلالية  املؤسسية  التقسيمات  كثيرًا  تغفلهما 
املتحدة.  األمم  إطار  في  املهام  وتخصيص  للعمل 
وتعمل  التشريد.  أمد  طول  في  األول  الُبعد  يتمثل 
التشرد  تعالج  التي  الرئيسة  املتحدة  األمم  هيئات 
من  اإلنسانية(  الشؤون  تنسيق  ومكتب  )املفوضية 
مؤقت  التشرد  أن  مبعنى  أي  املؤسسية،  منطلق 

مدة  متوسط  كان  ذلك،  ومع  مؤقًتا.  يكون  وسوف 
إلى  يصل   2006 عام  لالجئني  معسكر  في  اإلقامة 
التشريد  بوقتية  املؤسسي  االلتزام  هذا  عاًما.31   17
الشؤون  تنسيق  ومكتب  املفوضية  قدرة  من  يحد 
تزايد  اعتماد استراتيجيات تستوعب  اإلنسانية على 
استمرارية هذا الوضع املؤقت. وهناك احتياج معترف 
طويلة  برامج  صياغة  في  يتمثل  ُمهمل،  لكنه  به، 
الدخل،  وتوليد  واملأوى،  الصحة،  مجاالت  في  األجل 
وسبل العيش. إن مواجهة احتمال دوام الوضع املؤقت 
رمبا يتطلب استراتيجيات تتجاوز، من بني أمور أخرى، 
الفجوة القائمة بني النساء والفتيات املشردات وغير 

املشردات في اجملتمعات احمللية احمليطة.
والقانونية  األبجدية  األمية  محو  أيًضا  يُعتبر   
حاسًما لدعم وتعزيز قوة املرأة. فالنساء يحتجن إلى 
واحمللي. وقد  الدولي  القانون  معرفة حقوقهن مبوجب 
أوضحت اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية محدودية 
النساء  حقوق  حماية  على  قدرتها  أو  استعدادها 
والفتيات  النساء  قدرة  توسيع  ميكن  وال  والفتيات. 
على الدعوة ألنفسهن، واملشاركة في صياغة وتنفيذ 
ظل  في  إال  والبقاء،  الذاتية  للحماية  استراتيجيات 
ميكن  القانونية  األمية  محو  زيادة  أن  كما  املعرفة. 
النساء  بني  التعاون  ونوعية  طبيعة  أيًضا  يعزز  أن 
)احلكومية  الدولية  واملنظمات  املشردات  والفتيات 

وغير احلكومية( التي تدعمهن.

شكر وتقدير
القانونية  اجلوانب  تقرير  من  مستمد  املقال  هذا 
 Legal Aspects“ للنزاعات  نتيجة  النساء  لهجرة 
الذي أعد صيغته   ،”of Conflict Induced Migration
األولى صندوق األمم املتحدة للسكان. وتتوجه املؤلفة 
بالشكر إلى الصندوق، وإلى سهير عبد الهادي وجون 

تيرمان ملا قدماه من دعم.
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موجز املقال: تعرض هذه الورقة نتاج دراسة أُجريت في األراضي الفلسطينية احملتلة في سبتمبر 2002، الختبار 
أُجريت مقابالت  واحتياجاتهن.  واإلجنابية لالجئات  دليل لنهج شامل حلقوق الصحة اجلنسية  اتباع  مدى فائدة 
معمقة مع املبحوثات الرئيسيات من 19 منظمة، ومناقشات بؤرية مع مجموعتني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. كما جرت زيارة ثالثة مخيمات لالجئني، فضاًل عن خمسة مرافق صحية. وكشفت النتائج عن أن القيود 
الصارمة املفروضة على احلركة قد أدت إلى تقليص إمكانات الوصول إلى املرافق الصحية، سواء للموظفني أو 
للمرضى، بدرجة كبيرة. أما بالنسبة للنساء احلوامل، فقد أدى ذلك إلى تناقص إمكانية حصولهن على رعاية 
ما قبل الوالدة وما بعدها، وزيادة حاالت الوالدة املنزلية، والوالدة املستحثة، فضاًل عن الوالدة عند نقاط التفتيش 
العسكرية. وقد أُشير إلى غياب اهتمام الهيئات املانحة، وسحب الدعم املقدم منها باعتبارهما يعرقالن تنفيذ 
القائمة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  استدامة  وكذا  اإلجنابية«،  للصحة  الوطنية  التوجيهية  »املبادئ 
ونوعيتها. لقد أصبح تنظيم األسرة مسألة حساسة سياسيًّا، وظهرت مؤشرات على زيادة العنف القائم على 
النوع االجتماعي. وكان االفتقار إلى إمكانية الوصول خلدمات الصحة اإلجنابية أكثر جوانب تأثير النزاع وضوًحا 
تبعية احلقوق  للعيان بشأن  األقل ظهورًا  باألدلة  اهتمام ضئيل  للمرأة. هناك  واإلجنابية  الصحة اجلنسية  على 

اإلجنابية للمرأة للوضع السياسي.
Palestinian Women’s Sexual and Reproductive Health Rights in a Longstanding Humanitarian Crisis
 Marleen Bosmans, Dina Nasser, Umaiyeh Khammash, Patricia Claeys, Marleen Temmerman, Reproductive Health
Matters 2008;16)31(:103–111

الفلسطينية  األراضي  املانحة،  الهيئات  الصحة،  إلى  الوصول  اإلنسانية،  األزمة  واإلجنابية،  املفتاحية: احلقوق اجلنسية  الكلمات 

احملتلة

لسياسة  مشروع  عن  البحثية  الورقة  هذه  نتجت 
اجلنسية  بالصحة  املتعلقة  البحثية  املشاريع  دعم 
من  وبتكليف  الالجئات،  النساء  وحقوق  واإلجنابية 
مؤسسة »التعاون اإلمنائي البلجيكي«. تنبع املسلمة 
األساسية للدراسة من ضرورة تعزيز احلقوق اجلنسية 
والظروف،  األوقات  جميع  في  وحمايتها  واإلجنابية 

حسب ما ورد تعريفها في برنامج عمل املؤمتر الدولي 
للسكان والتنمية.1 وكان أحد أهداف الدراسة يتمثل 
اجلنسية  الصحة  برامج  لتطوير  دليل  إعداد  في 
قائم  نهج  باستخدام  الالجئات،  للنساء  واإلجنابية 
على احلقوق. مت اختبار الدليل للمرة األولى في األراضي 
الفلسطينية احملتلة. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى 
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تسليط الضوء على أن تعقد الصراع الفلسطيني- 
اإلسرائيلي يؤثر بشكل خطير على احلقوق اجلنسية 
واإلجنابية للنساء، سواء الالجئات أو غير الالجئات، في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
النظام الصحي الفلسطيني

أزمة  بوجود  دائًما  املعقدة  الطوارئ  حاالت  ترتبط 
زيادة  شكل  على  تُترجم  ما  وغالًبا  احلكومات،  لدى 
الصحية.2  اخلدمات  وانهيار  الصحية  النظم  قصور 
األراضي  تقسيم  من  طويلة  عقود  تاريخ  كان  وقد 
عاماًل  العسكري،  االحتالل  عن  فضاًل  الفلسطينية، 
سليمة  صحية  وبرامج  سياسات  تطوير  يعوق  ثابًتا 
داخل  متبصرة  نظرة  إلقاء  املهم  ومن  ومتماسكة. 
للتوصل  الفلسطيني-اإلسرائيلي،  الصراع  تاريخ 
لفهم أفضل حلالة احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة 

الفلسطينية.
تعود جذور الصراع إلى عام 1947، عندما وافقت   
الفلسطينية  األراضي  تقسيم  على  املتحدة  األمم 
عربية.  ودولة  يهودية  دولة  إلى  األردن  غرب  الواقعة 
في  دولة  نفسها  إسرائيل  أسست   ،1948 عام  وفي 
وإسرائيل،  العرب  بني  حرب  أول  واندلعت  فلسطني، 
واستمر الصراع سنوات طويلة. ظلت الضفة الغربية 
عام  وحتى   1948 عام  من  املباشر  األردن  حكم  حتت 
القضائية  الوالية  إلى  بينما خضع قطاع غزة   ،1967
لإلدارة املصرية، مع سيطرة اإلدارتني أيًضا على النظم 
عام  وفي  منهما.  لكل  اخلاضعة  باألراضي  الصحية 
1950، أُدخل نظام ثالث للصحة في ظل إنشاء وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
األونروا  تتولى  األونروا(.  )وكالة  األدنى  الشرق  في 
مبا  اإلغاثة،  خدمات  توفير  في  تتمثل  محددة  مهمة 
وفي  الفلسطينيني.  لالجئني  الصحة،  خدمات  فيها 
الضفة  اإلسرائيلية  القوات  احتلت   ،1967 يونيو 
الشرقية.  القدس  وأحلقت  غزة  وقطاع  الغربية 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  الصحة  أصبحت 
وزارة  وحتديًدا  اإلسرائيلية،  املدنية  اإلدارة  مسؤولية 
تطوير  في  إسرائيل  تستثمر  لم  اإلسرائيلية.  الدفاع 
العدد  احتياجات  يتناول  أن  الذي ميكن  الصحة  نظام 

املتزايد من السكان الفلسطينيني، ولم تستثمر في 
النهوض مبلكية الفلسطينيني في هذا الصدد.3

ضد  األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  بدأت   
واستمرت   ،1987 ديسمبر  في  الفلسطيني  االحتالل 
ملدة خمس سنوات حتى توقيع ما يُسمى »اتفاقيات 
أوسلو« في 13 سبتمبر 1993. كانت االتفاقيات تُعتبر 
سلسلة  في  األول  يكون  أن  به  يُقصد  مؤقًتا،  تدبيرًا 
إيجاد  إلى  تفضي  عملية  سياق  في  املفاوضات  من 
حل مستدام ودائم. ونتيجة التفاقيات السالم، أُنشئ 
الوطنية  »السلطة  هو  الذاتي،  للحكم  كيان مؤقت 
أن  املتوقع  من  كان   .1994 عام  في  الفلسطينية«، 
تتصرف السلطة الفلسطينية بوصفها دولة، لكنها 
مبجموعة  لت  ُحمِّ لقد  دولة.4  من  كثيرًا  أقل  كانت 
الصحة،  فيها  مبا  املسؤوليات،  من  فحسب  محدودة 
اإلقليم،  الكاملة على  املدنية  السيطرة  دون منحها 
واجهت  اإلسرائيلي.  احلكم  حيث ظل 59% منه حتت 
إنشائها  حلظة  منذ  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
ُمسيسة  إدارة  على  يعتمد  متداعًيا،  صحيًّا  نظاًما 
تتعامل مع  أن  الوزارة  اخلبرة. وكان على  تتسم بعدم 
الصحية:  الرعاية  مقدمي  من  مختلفة  فئات  ثالث 
)1( اخلدمات التي تديرها وزارة الصحة للناس في ظل 
تديرها  التي  اخلدمات  و)2(  )60%(؛  الصحي  التأمني 
التي  اخلدمات  و)3(  )31%(؛  حكومية  غير  منظمات 
املُسجلني  الفلسطينيني  لالجئني  األونروا  تقدمها 
لديهم  العامة  الصحة  أطباء  معظم  أن  كما   .)%9(
مهًما  اخلاص  القطاع  وكان  خاصة،  ممارسات  أيًضا 

لرعاية قطاع التعليم العالي واملتخصص.5
ظلت وزارة الصحة تعتمد، منذ إنشائها، اعتمادًا   
كبيرًا على دعم جوهري يقدمه عدد كبير من الهيئات 
عملهم  مهمات  ذلك  في  تدفعهم  املانحة،  اخلارجية 
نظام  بإقامة  اهتمامهم  وليس  اخلاصة  وأجنداتهم 
دعمهم  كان  سياسي.  حوار  أو  للصحة  مستدام 
يحمل طابع االستراتيجيات املُستخدمة في التدخالت 
والسعي  األجل،  قصيرة  االلتزامات  أي  اإلنسانية، 
االهتمام  وليس  القصير،  املدى  على  نتائج  لتحقيق 
النهج  أثر هذا  وقد  للصحة.  بيئة مستدامة  بتطوير 
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اإلجنابية.  للصحة  سياسة  وتنفيذ  تطوير  على  أيًضا 
انصب التركيز هنا أيًضا على »اإلصالحات السريعة« 
)مثاًل، من خالل تركيز ضيق على خدمات تنظيم األسرة( 
الرتفاع  األساسية  للمحِددات  التصدي  على  وليس 
األسرة  تنظيم  نوعية خدمات  مثل حتسني  اخلصوبة، 

مبنشآت الرعاية الصحية الضعيفة واملثقلة باألعباء.3
السالم  عملية  في  الرئيسة  القضايا  ظلت   
واندلعت  حل،  دون  اإلسرائيلية-الفلسطينية 
وهذه   .2000 عام  سبتمبر  في  الثانية  االنتفاضة 
االنتفاضة الثانية مستمرة، وتعاني من صرامة نظام 
على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تفرضه  الذي  القيود 
 ،)Catherine Bertini( احلركة. وقد أكدت كاترين برتيني
لألمم  العام  لألمني  الشخصية  اإلنسانية  املبعوثة 
املتحدة، أنه ال ميكن اعتبار الوضع في فلسطني أزمة 
إنسانية تقليدية »مثل األزمات الناجمة عن اجملاعات أو 
اجلفاف، لكنه أزمة في الوصول والتنقل«، مما أدى أيًضا 
اخلدمات  إلى  الوصول  مجمل  في  حاد  انخفاض  إلى 
انخفاض  إلى  الصدد،  هذا  في  وأشارت،  الصحية. 
خدمات  على  الالجئات  حصول  نسبة  في   %52 قدره 
رعاية ما بعد الوالدة التي تقدمها األونروا، كما أفادت 
التابعة جلمعية الهالل األحمر  بأن سيارات اإلسعاف 
الفلسطيني واحتاد جلان اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
أُجبرت  أو  التفتيش،  نقاط  عند  املرور  من  ُمنعت  قد 
املرضى،  كان  ما  وكثيرًا  ساعات.  لعدة  االنتظار  على 
مبا فيهم النساء احلوامل، يُجبرون على مغادرة سيارة 
اإلسعاف والعبور إلى اجلانب اآلخر سيرًا على األقدام.6

األراضي  في  الفلسطينيون  الالجئون 
الفلسطينية احملتلة 

الضفة  في  الفلسطينيني  الالجئني  وضع  يتسم 
من  الجئون  فهم  باخلصوصية،  غزة  وقطاع  الغربية 
اآلن  إسرائيل  تعيش  التي  الفلسطينية  األراضي 
املركزي  اإلحصاءات  مكتب  يُفرق  حدودها.  داخل 
غير  والالجئني  املُسجلني  الالجئني  بني  الفلسطيني 
هم  املُسجلون  الالجئون  الالجئني.  وغير  املُسجلني، 
الذين يحملون بطاقة تسجيل الالجئني، الصادرة عن 

املُسجلني هم من ال يحملون  والالجئون غير  األونروا. 
على  فينطبق  الجئ«،  »غير  وضع  أما  البطاقة.  هذه 
أي فلسطيني ال يندرج في أيٍّ من هاتني الفئتني.7 إن 
39.8% من الفلسطينيني الذين يعيشون في األراضي 
الجئني،  بوصفهم  ُمسجلني  احملتلة  الفلسطينية 
و1.4% هم من الالجئني غير املُسجلني. يُعد الالجئون 
السكان  من   %24.6( الغربية  الضفة  في  أقلية 
وفي  ُمسجلني(.  غير  السكان  من  و%1.9  ُمسجلني، 
غزة، أغلبية السكان من الالجئني )64% من السكان 

ُمسجلني و1.1% غير مسجلني(.8 
مدن  أنحاء  جميع  في  الالجئني  معظم  يتفرق   
جنب  إلى  جنًبا  غزة،  وقطاع  وقراها  الغربية  الضفة 
الالجئني  بيئة مخيمات  وغالًبا في  الالجئني،  مع غير 
في  الالجئني  من  فقط   %42.3 يعيش  الرسمية.9 
من   %26.9 يعيش  الغربية،  الضفة  وفي  اخمليمات. 
غزة،  وفي  رسميًّا؛  مخيًما   19 في  الالجئني  السكان 
مخيمات  ثمانية  في  الالجئني  من   %53.3 يعيش 
في  املعيشية  األسر  حجم  متوسط  يبلغ  رسمية.10 
مخيمات الالجئني 7.73 شخًصا.11 تشمل االتفاقيات 
الفلسطيني،  القانون  وليس  الدولية،  اإلنسانية 
بعض  في  أنه  من  الرغم  على  باحلماية،  الالجئني 
التي  احملددة  واخلدمات  اإلقامة  ملكان  ووفًقا  احلاالت، 
يحتاجونها، ميكنهم مناشدة السلطات اإلسرائيلية 
الالجئني  أيًضا حماية غير  ينبغي  الفلسطينية.  و/أو 
مبوجب القانون الدولي اإلنساني، نظرًا ألنهم يعيشون 
العسكري. وعلى قوات االحتالل واجب  حتت االحتالل 
واإلبقاء  الصحية  اخلدمات  ضمان  في  يتمثل  دولي 
التقليدي  التمييز  أن  بيد  املدنيني.12  للسكان  عليها 
غموًضا،  أكثر  أصبح  قد  الالجئني  وغير  الالجئني  بني 
املترتبة  االجتماعية-االقتصادية  العواقب  ألن  نظرًا 
التجول،  وحظر  اإلغالق  نظم  عن  فضاًل  النزاع،  على 

تؤثر بصورة متزايدة على السكان الفلسطينيني.5

منهجية الدراسة
أُجريت الدراسة امليدانية في الضفة الغربية وقطاع 
عامني  مرور  بعد  أي   ،2002 عام  سبتمبر  في  غزة 



قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 32

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

الدراسة جزًءا من  الثانية. كانت  على بدء االنتفاضة 
دليل  إعداد  إلى  يهدف  نطاقًا،  أوسع  بحثي  مشروع 
على  يرتكز  شاماًل  نهًجا  يتضمن  البرامج  ملسؤولي 
الالتي  للنساء  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  حقوق 
استخدمت  املسلح.  والنزاع  احلرب  بسبب  نزحن 
كإطار  امليدانية  الدراسة  في  الدليل  الباحثات 
التركيز،  مجموعات  ومناقشات  للمقابالت،  أساسي 
وحتليل النتائج. كان تنظيم الدراسة امليدانية وحتديد 
الُقطري  املكتب  من  بدعم  الرئيسيات  املبحوثات 
املتحدة للسكان ومنظمة جذور، وهي  األمم  لصندوق 

منظمة فلسطينية غير حكومية. 
املبحوثات  مع  معمقة  مقابالت  الباحثات  أجرت   
الرئيسيات من 19 منظمة، فضاًل عن مناقشات مع 
غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  تركيز  مجموعتي 
كما زرن ثالثة مخيمات لالجئني وستة مرافق للصحة. 
جرى اختيار املبحوثات الرئيسيات من ثالث منظمات 
إنسانية دولية، ومنظمتني تشاركان في تطوير وتنفيذ 
ومنظمة  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  سياسات 
غير  فلسطينيتني  ومنظمتني  الطفل،  حلماية  دولية 
وخمسة  واإلجنابية،  اجلنسية  للصحة  حكوميتني 
اثنان  ويتبع  األونروا،  اثنان منهما  )يتبع  مراكز صحية 
مجال  في  واحد  ومركز  احلكومية،  غير  املنظمات 
الصحة العامة(، ومنظمة فلسطينية غير حكومية 
لإلحالة  العقلية، ومستشفى  الصحة  توفر خدمات 
فلسطينية  منظمات  وثالث  األم،  صحة  بشأن 
املرأة،  حلقوق  فلسطينية  ومنظمة  اإلنسان،  حلقوق 
جميع  كانت  الفلسطينية.  الصحية  والسلطات 
مديرة،  عالية:  مناصب  يتبوأن  الرئيسيات  املبحوثات 
الوحدة.  رئيسة  أو  البرنامج،  منسقة  باإلنابة،  مديرة 
مع  املقابلة  مت  نُظِّ الصحة،  مراكز  إحدى  في 
املتبقيتني  الوحيدتني  كانتا  حيث  والقابلة،  املمرضة 
تقليصها قسرًا  بعد  السابقة  العمل  من مجموعة 
تتعلق  ألسباب  مقابالت،  أربع  وأُلغيت  للنزاع.  نتيجة 

باألمن وحظر التجول.
وثالثة  صحية  مرافق  خمسة  الباحثات  زارت   
مخيمات لالجئني، اثنان في الضفة الغربية وواحد في 

الزيارات التي  قطاع غزة. وبسبب حالة األمن، أُلغيت 
الغربية،  الضفة  في  لالجئني  آخر  خمليم  مقررة  كانت 
لم  نفسه،  وللسبب  غزة.  قطاع  في  صحي  وملركز 
تُنفذ سوى مناقشات مع مجموعتي تركيز: واحدة مع 
اللجنة النسائية، واألخرى مع موظفات وحدة صحية 
محلية في أحد مخيمات الالجئني بالضفة الغربية. 

التركيز  مجموعات  ومناقشات  املقابالت  أُجريت   
باللغة اإلجنليزية. وعموًما، ال يُشكل استخدام اللغة 
اإلجنليزية مشكلة؛ حيث غالبية املبحوثات حاصالت 
الترجمة  تكن  ولم  التعليم.  من  عالية  درجة  على 
خالل  وحتديًدا  فقط،  مرتني  إال  ضرورية  العربية  إلى 
مناقشتني مبجموعة التركيز في مخيم الالجئني. وقد 
تولت الترجمة ممرضة فلسطينية ذات خبرة في مجال 

الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. 
ألننا  أخالقية،  موافقات  إلى  حاجة  في  نكن  لم   
شخصية.  أسئلة  أية  نوجه  ولم  املرضى،  نقابل  لم 
وكُن  طوعي،  أساس  على  املبحوثات  جميع  شاركت 

على علم تام بأهداف الدراسة.
اجتماع  خالل  للدراسة  األولية  النتائج  نوقشت   
نهاية  في  تنظيمه  جرى  الذي  املعلومات  استخالص 
ووثائق  األكادميية  بالكتابات  اسُتكملت  ثم  الزيارة، 
األراضي  في  الصحة  سياسات  بشأن  املتحدة  األمم 
حقوق  على  القائم  والنهج  احملتلة  الفلسطينية 
أن  من  الرغم  وعلى  واإلجنابية.  اجلنسية  الصحة 
الصحة  احتياجات  على  منصًبا  كان  الدراسة  تركيز 
الفلسطينيات،  الالجئات  واإلجنابية وحقوق  اجلنسية 
فقد كان وضع النساء غير الالجئات مأخوذًا أيًضا في 

االعتبار نظرًا لتعرضهن لتأثير كبير.

النتائج 
على  تؤثر  احلركة  على  املفروضة  القيود 

إمكانية الوصول إلى اخلدمات 
وفي  مقابلة،   19 بني  من   13 في  املبحوثات  متكنت 
إلقاء  من  التركيزة،  مناقشات مجموعتي  من  واحدة 
الصحة  خدمات  إلى  الوصول  أن  على  حتديًدا  الضوء 
قد  الثانية  االنتفاضة  بداية  منذ  واإلجنابية  اجلنسية 
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وموظفي  للمرضى  بالنسبة  كبيرة  مشكلة  أصبح 
عن  النظر  بغض  اإلنسانية،  والوكاالت  الصحة 
لكليهما.  أو  الالجئني  لغير  أو  لالجئني  الرعاية  تقدمي 
واملنظمات  املتحدة  األمم  تُعد  لم   ،2002 مارس  ومنذ 
اإلنسانية مُتَنح مركزًا متميزًا للحصول على تصاريح 
التجول.  حظر  أو  لإلغالق  اخلاضعة  املناطق  لدخول 
منع  ووسائل  باألدوية  اإلمداد  على  احلفاظ  وأصبح 
احلمل واملعدات الطبية عملية معقدة، وتستغرق وقًتا 
طوياًل. لم تُعد الطبيبة حتضر إلى أحد مراكز الصحة 
العامة، حيث تُقدم خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها، 
املشورة،  وتقدمي  األسرة  تنظيم  خدمات  عن  فضاًل 
املتكررة  التجول  وحظر  التفتيش  نقاط  حالت  حيث 
دون إمكانية وصولها إلى املركز. وتولت القابلة احمللية 
واملمرضة املساِعدة تقدمي اخلدمات التي يقدرن عليها، 
وهي مجرد بعض املتابعة العامة لألمهات وأطفالهن 

)الطول والوزن(.
أفادت املبحوثات في مستشفى اإلحالة بالضفة   
األمومة  بوحدة  الوالدة  حاالت  عدد  أن  الغربية 
 5 إلى   3 من  التجول،  حظر  فترات  خالل  انخفض، 
االنخفاض  أن هذا  واعُتبر  يوميًّا.  املتوسط  حاالت في 
زاد  كما  املنزلية.  الوالدة  حاالت  عدد  زيادة  إلى  يشير 
احلمل  مضاعفات  بسبب  القيصرية  العمليات  عدد 
على  احلوامل  النساء  حصول  انخفاض  عن  الناجتة 
املستشفى  الحظت  وقد  للوالدة.  السابقة  الرعاية 
طلب  لزيادة  نظرًا  املبكرة،  الوالدة  حاالت  عدد  تزايد 
في  الوقوع  من  خوًفا  املستحثة  الوالدة  على  النساء 
إلى  الوصول  من  التمكن  وعدم  التجول  حظر  براثن 
نفسه،  وللسبب  املناسب.  الوقت  في  املستشفى 
كان النساء يطلنب اخلروج من املستشفى بعد الوالدة 
رعاية  من  االستفادة  في  النساء  أخفقت  مباشرة. 
كما  األمنية.  املشاكل  بسبب  وذلك  الوالدة،  بعد  ما 
فلسطينيتني  منظمتني  من  املبحوثات  أيًضا  أشارت 
حاالت  بسجالت  احتفظن  أنهن  دوليتني  ومنظمتني 
أثناء  مينت  الالتي  والنساء  املتوفني،  واملواليد  الوالدة، 
نتيجة  العسكرية  التفتيش  نقاط  عند  الوالدة 
وتوجد  املستشفى.  إلى  للوصول  املرور  من  منعهن 

حالة   33 حول  تقارير  الدولية  املنظمات  إحدى  لدى 
والدة و19 حالة والدة طفل ميت عند نقاط التفتيش 
بداية  منذ  املاضيتني  السنتني  خالل  العسكرية 
االنتفاضة الثانية.13 وسجلت منظمة دولية أخرى 36 
حالة والدة عند نقاط التفتيش، مبا فيها ثالث حاالت 
أسفرت عن وفيات األمهات ووالدة 4 أطفال متوفني.5 
الوالدة  حول  كتيب  بإعداد  األخريان  املنظمتان  وتقوم 

عند نقاط التفتيش، لكن أعدادها لم تتوفر بعد. 
أُعدت مجموعة متنوعة من التدابير الطارئة، من   
العامالت  اعتادت  املتفاقم.  للوضع  االستجابة  أجل 
مستشفى  في  األمومة  بوحدة  الصحة  مجال  في 
حظر  فترات  طوال  املستشفى  في  البقاء  اإلحالة 
املوجودات  للنساء  الرعاية  تأمني  بهدف  التجول، 
املنظمات  إحدى  وأنشأت  بالفعل.  املستشفى  في 
املتطوعات  من  وشبكة  ساخنًا  خًطا  احلكومية  غير 
للمساعدة في حاالت الوالدة باملنزل، وذلك عن طريق 
طبيب  استدعاء  سرعة  أو  الهاتف  عبر  االستدعاء 
املرأة. وقد اضطرت إحدى  إلى منزل  أو قابلة للذهاب 
املنظمات اإلنسانية إلى تعيني عامالت إضافيات في 
مجال الصحة، وطلبت منهن تغيير أماكن سكناهن 
أما  الصحية.  املراكز  من  بالقرب  للعيش  واالنتقال 
مؤهالت  عامالت  توجد  ال  حيث  النائية،  املناطق  في 
القابالت والطبيبات تُقمن  في مجال الصحة، كانت 
وبدأت  املنزلية.  الصحية  اخلدمات  بتقدمي  استثنائيًّا 
تدريبية  دورات  تنظيم  في  أخرى  دولية  منظمة 
للقابالت على الوالدات املنزلية، وتزويدهن مبستلزمات 

نظيفة للوالدة. 
غير  الفلسطينية  املنظمات  موظفات  أشارت   
احلكومية إلى الوضع شديد اإلجهاد الناجت عن القيود 
املفروضة على تنُقل النساء احلوامل الالتي يحق لهن 
االستفادة من اخلدمات الصحية في القدس، لكنهن 
يعيشن و/أو يعملن في الضفة الغربية خارج القدس؛ 
إذ يتهددهن - وكذا أسرهن- خطر مستمر من فقدان 
خارج  طفل  وُلد  إذا  سيما  ال  القدس،  في  املواطنة 
القدس الشرقية. كما سيواجه الطفل أيًضا عقبات 
يتمتع  القدس.  مواطني  من  تسجيله  ليتم  جدية 
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املقدسيون بامتيازات عديدة أكثر مما يتمتع به غيرهم 
كثيرون  يتمتع  كما  الغربية،  الضفة  مواطني  من 
منهم بتأمني صحي إسرائيلي يتيح لهم الوصول إلى 
اجملهزة  اإلسرائيلية  األمومة  ووحدات  املستشفيات 

بشكل أفضل.

الصحة  وبرامج  سياسات  على  التأثير 
اجلنسية واإلجنابية

الصحية  السياسات  في  أولوية  املرأة  أصبحت 
الفلسطينية منذ إنشاء وزارة الصحة الفلسطينية. 
والصحة  التنمية  مديرية   1995 عام  في  وأُنشئت 
تنظيم  على  الوقت  ذلك  في  تركز  وكانت  النسائية، 
األسرة أساًسا. أعدت وزارة الصحة، بدعم من صندوق 
األمم املتحدة للسكان، »توجيهات وبروتوكول الصحة 
اإلجنابية الوطنية املوحدة.« وكانت الفكرة األساسية 
في  الشاملة  اإلجنابية  الصحة  خدمات  إدماج  هي 
جميع خدمات الرعاية الصحية األولية. بيد أن تنفيذ 
الفصل  نتيجة  جدية  عراقيل  واجه  التوجيهات 
اجلغرافي بني الضفة الغربية وغزة، وهو الوضع الذي 
تفاقم بسبب القيود القاسية املفروضة على احلركة. 
اإلسرائيلي  الدفاع  قوات  تكن  لم  كثيرة،  أحيان  وفي 
اهلل  ورام  غزة  في  الصحة  وزارة  مسؤولي  حتى  متنح 
للسفر  تصريحات  نابلس  في  الصحة  وزير  ونائب 

واالجتماع مًعا.
وإحدى  دوليتني  منظمتني  من  املبحوثات  أشارت   
والسلطات  احلكومية  غير  الفلسطينية  املنظمات 
الصحية الفلسطينية إلى أن توفير خدمات الصحة 
على  كبيرًا  اعتمادًا  يعتمد  كان  واإلجنابية  اجلنسية 
تُعد  لم  اإلجنابية  الصحة  وأن  اخلارجي،  التمويل 
تصاعد  سياق  ظل  في  املانحة  الهيئات  لدى  أولوية 
العنف السياسي. وكان ضجر املانحني، وعدم اهتمام 
واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  ببرامج  املانحة  الهيئات 
األسباب  من  املانحة،  الهيئات  بني  التنسيق  وسوء 
الرئيسة التي ذُكرت النعدام استدامة تنظيم األسرة 
وبرامج الصحة اإلجنابية األخرى، مثل الوقاية والعالج 

من األمراض املنقولة جنسيًّا. 

الالجئات  كانت  الثانية،  االنتفاضة  بدء  قبل   
مجموعة  إلى  الوصول  على  قادرات  الفلسطينيات 
مبا  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  خدمات  من  واسعة 
تنظيم  حول  والتوعية  والتعليم  املعلومات  ذلك  في 
نقص  وفيروس  جنسيًّا،  املنقولة  واألمراض  األسرة، 
املبحوثات  أبلغتنا  وقد  اإليدز.  البشري/مرض  املناعة 
وجود  الحظن  أنهن  الدولية  اإلنسانية  املنظمات  من 
سبتمبر  منذ  املانحة  الدولية  الهيئات  بني  »ضجر« 
2000، وتقليص العديد من البرامج. تقلصت خدمات 
األدنى  احلد  إلى  لالجئات  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
من خدمات تنظيم األسرة وصحة األم والطفل. هذا 
عند  الرعاية  سياسة  في  النظر  إعادة  إلى  باإلضافة 
الدايات  محل  احللول  تستهدف  كانت  والتي  الوالدة، 
آخر  خيار  أي  هناك  يكن  لم  التقليديات(.  )القابالت 
سوى إعادة إدماج الدايات في الوالدات املنزلية وزيارات 
أن بعضهن لم  الرغم من  الوالدة، حتى على  بعد  ما 
يتلق أي تدريب على العمل كقابلة. قالوا إن تقليص 
التمويل اخلارجي أثّر على جودة اخلدمات، حيث لم يُعد 
من املمكن تنظيم دورات تدريبية للعامالت في مجال 
املنظوم  الرصد  أو  اإلشراف  يُعد  لم  كما  الصحة، 

مكفواًل. 
ثالث مبحوثات فلسطينيات - واحدة من السلطة   
مستشفى  من  وواحدة  الفلسطينية،  الوطنية 
تقدم  حكومية  غير  منظمة  من  والثالثة  اإلحالة، 
الضوء  ألقني   - واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات 
على احلاجة إلى مزيد من املوظفات املؤهالت في مجال 
الثقافية  املعايير  أن  شعرن  كما  اإلجنابية.  الصحة 
السائدة، سواء بني املسلمني أو املسيحيني، التي متنح 
نتيجة  تعززت  قد  واخلصوبة،  لألمومة  كبيرًا  تقديرًا 
قسوة الوضع السياسي، وأصبحت عائًقا خطيرًا أمام 

اتخاذ النساء حلياة مهنية.
فلسطينيات  مبحوثات  خمس  صراحة  أعربت   
حول  القوية  الثقافية  احملظورات  أن  من  قلقهن  عن 
عن  الناجمة  الوفيات  من  والعديد  اجلنسية،  احلياة 
الوطنية  السلطة  عن  فضاًل  السياسي،  الوضع 
الفلسطينية، تدعو النساء لكثرة احلمل كمساهمة 
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عن  أسفر  الذي  األمر  وهو  االنتفاضة؛  في  منهن 
واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  قضايا  حساسية  تزايد 
اإلجنابية  الصحة  سياسة  تنفيذ  عرقلة  على  عالوة 
الفلسطينية. كما أوضحن ضرورة توخي احلذر فيما 
كانت  التي  األسرة،  تنظيم  ببرامج  بالنهوض  يتعلق 
تُعتبر ببساطة برامج للسيطرة على السكان. تقول 
لالجئني:  مبخيم  املرأة  صحة  مراكز  بأحد  املبحوثات 
وأوضحت  األطفال.«  إجناب  في  املرأة  واجب  »يتمثل 
تشجيع  صعوبة  مدى  اخمليم  في  العامالت  الدايات 
ردود  حيث  املنزلية،  الزيارات  خالل  األسرة  تنظيم 
بعض  في  العدوانية  تكون شديدة  قد  األسرة  أفعال 
األحيان. ونظرًا التساع نطاق املقاومة لتنظيم األسرة، 
كوسيلة  احلديثة  احلمل  منع  وسائل  تشجيع  مت 
صحة  حماية  بهدف  وذلك  الوالدات؛  بني  للمباعدة 
في  األطفال  عدد  لتقليص  كوسيلة  وليس  املرأة، 
بني  من  فيه  اإلجمالي  اخلصوبة  معدل  يُعد  مجتمع 

أعلى املعدالت باملنطقة العربية.
أولئك  فيهن  مبا   - مبحوثات  سبع  أيًضا  هناك   
والسلطات  الدولية  املنظمات  إلى معظم  املنتميات 
للحصول  املُلحة  احلاجة  إلى  أشرن   – الفلسطينية 
على بيانات جديرة بالثقة وحديثة عن الصحة بشكل 
وجه  على  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  وعن  عام، 
اخلصوص، ال سيما ما يتعلق بالقضايا احلساسة مثل 
املشكلة  أن  الحظن  وقد  جنسيًّا.  املنقولة  األمراض 
وإمنا  فحسب،  البيانات  جمع  غياب  على  تقتصر  ال 
املتاحة  فالبيانات  البيانات.  حتليل  لتشمل  أيًضا  متتد 
ال تسمح بتحليل ما إذا كان تأثير الوضع السياسي 
على حالة الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة يختلف 

بالنسبة لالجئات وغير الالجئات.

النوع  على  القائم  العنف  بأن  االعتقاد 
االجتماعي يتزايد 

أشارت تسع مبحوثات – من املنظمات الدولية وكذا 
الفلسطينية – أن العنف ضد املرأة مسألة حساسة 
هناك  أن  وأوضحن  التجاهل.  تلقى  لكنها  للغاية، 
ببيانات  مدعومة  ليست  أنها  رغم  جدية،  مؤشرات 

أصبح  املرأة  ضد  العنف  أن  على  للتحقق،  قابلة 
قيل  فقد  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  خطيرة  مشكلة 
إنه وصل، في بعض املناطق، إلى معدالت تبعث على 
النساء  تزايد حاالت قتل  أنباء عن  وردت  القلق، حيث 
على أيدي أزواجهن. وقد جرت العادة على اعتبار - أو 
القتل هذه بوصفها »جرائم الشرف«  تقدمي - حاالت 
وتعاجلها محاكم قانون القبيلة. وقيل إن احلد األقصى 

للعقوبة ال يزيد عن احلبس لستة أشهر.
اجتماعيًّا  مقبول  النساء  ضد  العنف  أن  وقيل   
يتناوله  الفلسطيني  التشريعي  والنظام  ا.  وثقافيًّ
بطريقة غير مباشرة باعتباره »إحلاق الضرر بشخص« 
و»اغتصاب واعتداء«، لكنه لم يعترف باالغتصاب في 
اإلجنابية  للصحة  التوجيهية  املبادئ  أما  الزواج.  إطار 
املساعدة  لتقدمي  بروتوكول  أي  تضم  فلم  الوطنية، 
تتسم  املسألة  تلك  للضحايا، حيث كانت  الشاملة 
للضحايا  تُقدم  املعونة  كانت  بالغة.  بحساسية 
بوصفها جزًءا من العالج الطبي ألي إصابات جسدية. 
القانوني  الدعم  على  الضحايا  يحصل  ولكي 
الرفاه،  وزارة  إلى  والنفسي-االجتماعي، كانوا يحالون 
القليلة  املنظمات غير احلكومية  إلى منظمة من  أو 
املتخصصة في هذا اجملال. بيد أن اإلحالة كانت قرارًا 
الرعاية الصحية وليست  شخصيًّا من جانب ُمقدم 

سياسة عامة. 
العنف  أن  من  عديدات  مبحوثات  حذرت  كما   
بحذر  تناوله  يجب  االجتماعي  النوع  على  القائم 
منظمات  إلى  املنتميات  املبحوثات  وأوضحت  شديد. 
لزيادة  اجتاًها  هناك  أن  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق 
التشديد على احلقوق السياسية واملدنية في الكفاح 
ضد االحتالل اإلسرائيلي، وجتاهل احلقوق االجتماعية 
العنف  إلى  النظرة  كانت  والثقافية.  واالقتصادية 
القائم على النوع االجتماعي تعتبره ناجتًا عن الوضع 
املرأة  حلقوق  انتهاكًا  بوصفه  وليس  السياسي، 
اإلجنابية  احلقوق  أما  واملدنية.  والثقافية  االجتماعية 
للمرأة، فبالتأكيد لم تكن تُعتبر أولوية. بل إن إحدى 
املبحوثات من مؤسسة حلقوق اإلنسان أصرت على أن 
تندد بأن انتهاك احتياجات وحقوق الصحة اجلنسية 



قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 36

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

عند  يلدن  الالتي  النساء  حالة  في  كما  واإلجنابية، 
األولويات  من  يكن  لم  العسكرية،  التفتيش  نقاط 
اإلنسان  حلقوق  أخرى  منظمة  وهناك  اإلطالق.  على 
ضد  والعنف  املرأة  حقوق  حول  برامجها  عن  تخلت 
النساء بعد أن أصبح الوضع السياسي، كما يقولون، 
ثالثة  منظمة  أيًضا  اضطرت  بل  التعقيد.«  »شديد 
إلى  املرأة،  حلقوق  منظمة  عن  فضاًل  اإلنسان،  حلقوق 

وقف برامجها لتدريب الشرطة حول هذا املوضوع.

املناقشة
على الرغم من أن الدراسة كانت تهدف إلى التركيز 
على حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية لالجئات، لم 
الالجئات؛  وغير  الالجئات  بني  بالفعل  املبحوثات  مُتيز 
فقد تأثرت جميعهن بشدة نتيجة للتدهور احلاد في 
األزمة اإلنسانية منذ بداية االنتفاضة الثانية، ال سيما 
بقواعد  يعمل  ال  اإلسرائيلي  العسكري  االحتالل  أن 
مسؤولية  قبول  ويرفض  اإلنساني،  الدولي  القانون 
الوفاء باحتياجات الفلسطينيني في الصحة وحقوق 

اإلنسان.14
أبريل  وحتى   2000 سبتمبر  من  الفترة  خالل   
عشرة  مبقدار  املنزلية  الوالدة  حاالت  عدد  زاد   ،2005
يحصلن  الالتي  األمهات  عدد  وانخفض  أضعاف، 
أضعاف.15  خمسة  مبقدار  الوالدة  قبل  ما  رعاية  على 
)اجلدار(  العازل«  »اجلدار  بناء  إسرائيل  قررت  وعندما 
يزيد على 100  الغربية وحولها، واجه ما  في الضفة 
يعتمدون  ممن   - الغربية  الضفة  في  فلسطيني  ألف 
حظرًا   - الشرقية  القدس  في  الصحية  املرافق  على 
التقارير  كانت   17 الشرقية.16،  القدس  دخول  من 
الصحي  النظام  على  األزمة  بأثر  املتعلقة  واملقاالت 
الفلسطيني متيل إلى التركيز على تأثير قيود التنقل 
على الوصول إلى منشآت الصحة.18 بيد أن الكتابات 
الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  أثر  تذكر  ال  تكاد 
في  حقوقها  وحماية  النساء  احتياجات  تعزيز  على 
إمكانية  انخفاض  أما  واجلنسية.  اإلجنابية  الصحة 
احلصول على خدمات الوالدة نتيجة استمرار عمليات 
عند  الوالدة  حاالت  عن  التجول، فضاًل  وحظر  اإلغالق 

انتهاكًا  بوصفها  تناولها  فيجري  التفتيش،  نقاط 
للحق في التنقل وليس بوصفها انتهاكًا حلق املرأة في 
مكان محمي للوالدة.19 كما أن إجبار النساء احلوامل 
تهديًدا  يُشكل  ال  التفتيش  نقاط  عند  الوالدة  على 
حلقوقهن وحالتهن الصحية فحسب، بل أيًضا حلقوق 
وحاالت أطفالهن الصحية، فضاًل عن كونه شكاًل من 

أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.
على أن هذه هي أكثر اجلوانب وضوًحا فقط فيما   
األقل  اجلوانب  أما  النساء.  على  النزاع  بتأثير  يتعلق 
العقبات  زيادة سوء  تأثيره على  للعيان، فهي  ظهورًا 
أمام  والسياسية  والقانونية  والثقافية  االجتماعية 
أدت  لقد  أوسع.  نطاق  على  املرأة  بحقوق  االعتراف 
والتمييز  العنف  ازدياد  إلى  العسكري  االحتالل  عقود 
تنظيم  مثل  فقضايا  الفلسطينية.20  املرأة  ضد 
قد  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  األسرة 
أصبحت تابعة ملعارضة العنف السياسي اجلاري في 
املنطقة بداًل من أن تُدرَك بوصفها جزًءا ال يتجزأ من 
والتنمية  البقاء  في  املرأة  مساهمة  إن  العنف.  هذا 
الوطنية تُفهم أساًسا من حيث دورها اإلجنابي، كما 
من  مينعها  اجلنسني  بني  املساواة  عدم  استمرار  أن 

استخدام موانع احلمل.21 
في  للخصوبة  اإلجمالي  املعدل  يُعتبر  حني  في   
في  املعدالت  أعلى  بني  من   ،4.6 والبالغ  فلسطني، 
الضفة  في  و4.1  غزة،  في   5.8( العربية  املنطقة 
الغربية(، وال يزال استخدام وسائل منع احلمل احلديثة 
مسائل  تناول  فإن   ،)2004 عام  في   %37.3( منخفًضا 
الصحة اجلنسية واإلجنابية األساسية - مثل تنظيم 
األسرة - يسفر عن تبعات سياسية يتعذر جتنبها.22، 23 
تتمثل إحدى السمات األساسية لالحتالل اإلسرائيلي 
للضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة حتى مؤخرًا، 
املناطق  في  الفلسطينيني  السكان  احتواء  في 
إلى  املنتظمة  اليهود  املستوطنني  وحركة  املُقيَّدة، 
األراضي الفلسطينية. ونتيجة لذلك، أصبح السكان 
والنمو السكاني أدوات حاسمة لدى الطرفني، يحاول 
كل منهما أن يفوق اآلخر عددًا لكسب السيطرة على 
السباق، يصبح تعزيز احلقوق  األرض.24 وفي مثل هذا 
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اإلجنابية قضية سياسية بالدرجة األولى، كما يُشكل 
تأثيرًا محتماًل على النمو الدميوغرافي.

أيًضا  تساؤالت  إليها  توصلنا  التي  النتائج  تثير   
في  الدولية  املانحة  الهيئات  مجتمع  فشل  بشأن 
الصحة  الحتياجات  كاف  نحو  على  االستجابة 
وقد  فلسطني.  في  املرأة  وحقوق  واإلجنابية  اجلنسية 
وسحبها  املانحة  الهيئات  اهتمام  عدم  إلى  أشرنا 
تنفيذ  تعوق  التي  الرئيسة  العوامل  كأحد  للدعم 
فضاًل  اإلجنابية،  للصحة  الوطنية  التوجيهية  املبادئ 
القائمة.  البرامج  ونوعية  االستدامة  تقويض  عن 
للسلطة  دعمه  سحب  الدولي  اجملتمع  قرر  عندما 
الوطنية الفلسطينية بعد االنتصار االنتخابي حلركة 
من  يخشون  املراقبون  بدأ   ،2006 عام  في  حماس 
املقاطعة  وأسفرت  بالكامل.25  الصحة  نظام  انهيار 
املالية الدولية عن زيادة تفاقم نوعية خدمات الرعاية 
اإلمدادات  ونقص  املوظفني،  عدد  ونقص  األساسية، 
وقد  الوالدة.26  مستشفيات  في  املناسب  واإلشراف 
الشلل  تفاقم  من  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت 
وتزايد  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  يصيب  الذي 
»االفتقار إلى املعايير والبروتوكوالت«، و»عدم املساواة 
ذلك  في  مبا  الصحية«،  اخلدمات  على  احلصول  في 
قبل  ما  خدمات  في  جذري  تخفيض  إجراء  احتمال 
تقدمها  التي  التوليد،  وخدمات  بعدها،  وما  الوالدة 
بصفة  إشكالي  أمر  وهذا  العامة.27  الصحة  مرافق 
خاصة في قطاع غزة، حيث تسيطر حماس سيطرة 
كاملة على أكثر من 1.40 مليون نسمة، ممن يجبرون 
اخلارجي.  العالم  إلى  الوصول  دون حرية  العيش  على 
الـ22  خالل  غزة  سكان  يتضاعف  أن  املتوقع  ومن 
الكامل  باعتمادها  املنطقة  وتتسم  القادمة.  عاًما 
على املعونة، كما أن فشل عملية السالم وانسحاب 

للصحة  رئيسية  تهديدات  يشكل  املانحني  مجتمع 
واألمن البشري.28

يجب أن تتجاوز الهيئات املانحة واملنظمات الدولية   
النهج التقليدي في اإلغاثة اإلنسانية التي تُعد مبثابة 
تدخالت قصيرة األجل، أي: تدخالت تقنية. إن عليهم 
الوفاء بالتزاماتهم الدولية بشأن حماية حقوق املرأة 
احتياجاتها  وتلبية  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في 
برامج  تطوير  يقتصر  أال  ويجب  والصحة.  احلياة  في 
الطب  منظور  على  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
أيًضا  ليشمل  ميتد  بل  فحسب،  العامة  والصحة 
التصدي للمحِددات االجتماعية والثقافية األساسية، 
إن  االجتماعي.  النوع  على  القائم  العنف  فيها  مبا 
لهذه  صراحة  التصدي  في  الدولي  اجملتمع  فشل 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  الحتياجات  االنتهاكات 
العسكري،  االحتالل  عن  الناجمة  وحقوقها،  للمرأة 
قد  التنقل،  على  املفروضة  الصارمة  القيود  ونظام 
مفر  ال  االنتهاكات  هذه  بأن  زائف  تصور  في  يسهم 

منها، وبالتالي مقبولة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

شكر وتقدير
 Jihan أنستاس  جيهان  إلى  خاص  بشكر  نتوجه 
Anastas التي ألهمتنا ودعتنا للذهاب إلى فلسطني 
تقديرنا  عن  نعرب  أن  ونود  امليدانية.  الدراسة  إلجراء 
لصندوق  التابعة  اإلنسانية  االستجابة  لوحدة  أيًضا 
األمم املتحدة للسكان والتنمية، كذا للمكتب القطري 
للصندوق في القدس، ملا قدماه من دعم متحمس ال 
»جذور«  منظمة  وألعضاء  الدراسة؛  لهذه  عنه  غنى 
على  املبحوثات  جميع  أيًضا  نشكر  كما  اللتزامهم. 
ملنحنا  واستعدادهن  ضيافتهن،  وحسن  انفتاحهن، 

بعًضا من وقتهن الثمني.
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احلاجة إىل خدمات الصحة اإلجنابية ذات األولوية
من أجل النساء والفتيات العراقيات النازحات

بقلم: سارة تشينويث
مدير برنامج الصحة اإلجنابية، جلنة النساء للنساء واألطفال الالجئني،

نيويورك، الواليات املتحدة
sarahch@womenscommission.org :البريد اإللكتروني

ترجمة: أحمد محمود

خطيرة،  عواقب  الطبيعية  الكارثة  أو  الصراع  أوضاع  في  اإلجنابية  للصحة  أن  عن  النظر  بغض  املقال:  موجز 
وخاصًة بالنسبة للنساء والفتيات املتأثرات بالطوارئ، وفي مسعى حلماية الصحة وإنقاذ حياة النساء والفتيات 
في األزمات، وُِضعت معايير دولية خلمسة أنشطة صحة إجنابية ذات أولوية يجب تنفيذها في مستهل أية حالة 
طوارئ من أجل اجلهات اإلنسانية الفاعلة: التنسيق اإلنساني، ومنع العنف اجلنسي وإيجاد حل له، وجعل انتقال 
مرض نقص املناعة البشري في أدنى حد له، واحلد من وفيات األمهات ووفيات األطفال املولودين حديثًا، والعجز، 
والتخطيط من أجل خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة. ويتم استكشاف مدى تنفيذ هذه األنشطة األساسية 
في هذه الورقة في سياق الالجئات في األردن الالئي فررن من احلرب في العراق. وهناك فجوات كبيرة في كل مجال، 
وبخاصٍة التنسيق ومنع العنف اجلنسي ورعاية من تعرضن له. وتشمل التوصيات املوجهة ملن يستجيبون لهذه 
األزمة تخصيص نقطة اتصال لتنسيق تنفيذ خدمات الصحة اإلجنابية ذات األولوية، حيث توفر رعاية األمومة 
انتقال مرض  باملعايير ملنع  االلتزام  الالجئات، مبا في ذلك نظام إحالة يعمل 24 ساعة، وضمان  والطفولة لكل 

نقص املناعة البشري، وتوفير الواقي الذكري باجملان، والتخطيط خلدمات الصحة اإلجنابية الشاملة.
The Need for Priority Reproductive Health Services for Displaced Iraqi Women and Girls 
Sarah K Chynoweth Reproductive Health Matters 2008; 16)31(:93–102

الكلمات املفتاحية: الجئات، أوضاع الصراع واألزمة، خدمات الصحة اإلجنابية، الطوارئ اإلنسانية، العراق، األردن

تواجه النساء والفتيات الالئي ينزحن بسبب صراع أو 
كارثة طبيعية مصاعب غير عادية تؤثر على صحتهن 
النساء  تفقد  ما  غالًبا  النزوح،  وأثناء  اإلجنابية. 
الرعاية  والقدرة على احلصول على  احلماية  والفتيات 
اجملتمعي.  والدعم  العيش  وسبل  والتعليم  الصحية 
بواسطة  اجلنسي  للعنف  عرضة  يصبحن  فهن 
القوات املسلحة وغيرها، ويواجهن احتمال االستغالل 
خدمات  نقص  يؤدي  أن  وميكن  عام.  بشكل  املتزايد 
بالنسبة  شائع  واقع  وهو  اجليدة،  اإلجنابية  الصحة 
ملعظم النساء واألطفال النازحني، إلى معدالت وفيات 
التي  العدوى  انتشار  وزيادة في  بينهن،  مرتفعة فيما 
نقص  مرض  ذلك  في  مبا  اجلنسي،  باالتصال  تنتقل 

غير  اإلجهاض  عمليات  في  وزيادة  البشري،  املناعة 
اخلصوبة  مبعدالت  املتصلة  األمراض  وزيادة  اآلمنة 
املرتفعة وقلة الفترات الزمنية بني مرات احلمل. وغالًبا 
ما تفتقر النساء والفتيات احلوامل الفارات من الصراع 
والطفولة  األمومة  ورعاية  اآلمنة  الوضع  خدمة  إلى 

الطارئة املنقذة للحياة.
ويستكشف هذا املقال حاجات الصحة اإلجنابية   
ذات األولوية وفجوات اخلدمات التي تواجهها الالجئات 
للجنة  امليدانية  للمهمة  اتباًعا  األردن  في  العراقيات 
ان  النساء من أجل النساء واألطفال الالجئني في عمَّ
باألردن، التي وجدت أن العراقيات لديهن قدرة محدودة 
ذات  اإلجنابية  الصحة  خدمات  على  احلصول  على 
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األولوية. وأوضحت االكتشافات الفجوات في االلتزام 
باملعايير الدولية اخلاصة بالصحة اإلجنابية في حاالت 
الطوارئ، مبا في ذلك منع العنف اجلنسي ومعاجلته، 
انتقال  ومنع  األساسية  والطفولة  األمومة  ورعاية 

مرض نقص املناعة البشري.

منهجية البحث
أدارت جلنة النساء، وهي منظمة غير حكومية تدعو 
إلى سياسات وبرامج لضمان حقوق النساء واألطفال 
إلى  امليدانية  اللجنة  وحمايتهن،  الالجئات  والشابات 
عام  يونيو من   23 إلى   6 الفترة من  في  باألردن  ان  عمَّ
صورة  التقاط  هو  املهمة  من  الغرض  وكان   .2007
لوضع الصحة اإلجنابية لالجئات العراقيات في األردن 
قضاياهن.  إلى  السياسات  واضعي  انتباه  للفت 
وحتقق ذلك بجمع قصص ودراسات حالة من النساء 
والرجال والشباب العراقيني بشأن صحتهم اإلجنابية 
مبا  النزوح،  من  مرحلة  احلاجات خالل كل  من  وغيرها 
في ذلك جتاربهم داخل الوطن أثناء احلرب، وأثناء احلروب 
تابعة  وكاالت  بخمس  النساء  جلنة  التقت  كالجئني. 
لألمم املتحدة، وست منظمات غير حكومية، ومحلية 
وأكثر  عراقية،  أسر  ثماني  مع  وحتدثت  دولية،  وثماِن 
ان  من 30 الجًئا عراقيًّا مفردًا عن محنتهم. ومبا أن عمَّ
على  التعرف  الصعب  فمن  حضري،  الجئني  موضع 
جلنة  التقت  البداية  وفي  عليهم.  والعثور  العراقيني 
املنظمات  تنسيق  جلنة  من  الدولي  باملنسق  النساء 
غير احلكومية الذي ساعدنا في التعرف على الالجئات 
واالستعانة  احمللية  العراقية  املنظمات  من  وممثلني 
التعرف  في  بدورهم  األفراد  هؤالء  وساعدنا  بهم. 
كل  قدم  وقد  بها.  واالتصال  الالجئني  من  املزيد  على 
املشاركني املوافقة عن علم ومت احلفاظ على السرية 
تعميمات  ال ميكن عمل  أنه  من  الرغم  وعلى  التامة. 
بشأن الالجئات العراقيات في األردن، فإنه مبوجب عدد 
الثلج، تقدم  املقابالت واستخدام سحب عينات كرة 

الدراسة صورة للوضع على األرض.

نظرة عامة: خدمات الصحة اإلجنابية ذات 
األولوية

املتحدة،  األمم  منظمات  اجتمعت   ،1996 عام  في 
احلكومية  املنظمات  وكذلك  األبحاث،  ومؤسسات 
اإلرشادية  والقواعد  املعايير  لوضع  احلكومية  وغير 
مسعى  في  الطوارئ  أوضاع  في  اإلجنابية  للصحة 
وضع  في  اإلجنابية  الصحة  رعاية  تضمني  لتنظيم 
جهودها  نتائج  إحدى  وكانت  اإلنسانية.  البرامج 
إنشاء حزمة اخلدمات األولية الدنيا للصحة اإلجنابية. 
وهذه احلزمة عبارة عن مجموعة من أنشطة الصحة 
اإلجنابية ذات األولوية لتنفيذها في مستهل الصراع 
الفاعلة  للجهات  معيار  وهي  الطبيعية.  الكارثة  أو 
 2004 مراجعة  في  موضح  هو  كما  اإلنسانية 
في  الدنيا  واملعايير  اإلنسانية  لألعمال  سفير  مليثاق 

االستجابة للكوارث.
واملرض  الوفاة  حاالت  من  احلد  هو  احلزمة  وهدف   
السكان  بني  اإلجنابية  الصحة  مبشكالت  املتصلة 
وعند  والفتيات.  النساء  وباألخص  بالطوارئ،  املتأثرين 
األزمة  من  األولى  واألسابيع  األيام  في  احلزمة  تنفيذ 
خمسة  تضم  وهي  املرض.  ومتنع  البشر  حياة  تنقذ 

أنشطة أساسية:

• حتديد منظمة )أو منظمات( لتسهيل تنسيق حزمة 
اخلدمات األولية الدنيا للصحة اإلجنابية وتنفيذها.

السريرية  الرعاية  وتوفير  اجلنسي  العنف  منع   •
واملشرفني.

• احلد من انتقال مرض نقص املناعة البشري.
واألطفال  لألمهات  املفرطة  واألمراض  الوفيات  • منع 

حديثي الوالدة.
• التخطيط من أجل توفير خدمات الصحة اإلجنابية 
الشاملة املدمجة في الرعاية الصحية األولية ما إن 

يستقر الوضع.

الصحة  أنشطة  هي  اخلمسة  املكوِّنات  هذه   
حالة  في  لتنفيذها  أهمية  األكثر  األولية  اإلجنابية 
املسرح  وتُِعدُّ  والعجز  الوفاة  متنع  ألنها  الطوارئ، 
خلدمات الصحة اإلجنابية الشاملة. وينبغي تنفيذها 
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اإلجنابية  بالصحة  املتصلة  البيانات  بدون جمع  حتى 
اخلاصة مبوقع بعينه، حيث تبرر األدلة املوثقة بالفعل 
تنفيذ هذه األنشطة.1 وما إن تُعاَلج األنشطة األولوية 
ينبغي أن يعقبها مباشرةً تنفيذ وضع برامج الصحة 
تنظيم  خدمات  تشمل  التي  الشاملة  اإلجنابية 
األسرة، ومنع كل أشكال العنف القائمة على النوع 
والتجاوب معها، وخدمات صحة األم وحديثي الوالدة 
واألطفال، وبرامج معاجلة األمراض املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي ومرض نقص املناعة البشري/اإليدز. 
وإلهمال الصحة اإلجنابية في األزمات عواقب خطيرة، 
اجلنسي  والعنف  واألطفال،  األمهات  وفيات  وهي 
طريق  عن  املنقولة  والعدوى  صدمة،  من  يعقبه  وما 
نقص  مرض  انتشار  ذلك  في  مبا  اجلنسي،  االتصال 
واإلجهاض  فيه  املرغوب  غير  واحلمل  البشري  املناعة 

غير اآلمن.

النساء واألطفال العراقيون النازحون
حتديات  محليًّا  والنازحات  الالجئات  النساء  تواجه 
والفتيات  النساء  وليست  اإلجنابية،  هائلة لصحتهن 
في  احلرب  خلقت  فقد  استثناء.  العراق  من  الفارات 
العراق أزمة الجئني هي األسرع منوًّا في العالم. ومنذ 
في  العراق«  »حرية  للعملية  املتحدة  الواليات  إطالق 
الفرار  على  املاليني  ليجبر  الصراع  استعر   ،2003 عام 
التقريب، ترك عراقي من  بحثًا عن األمان. وعلى وجه 
بني كل ستة عراقيني بيته2 ويُعتَقد أن ما يقدر بـ%40 
عام  من  نوفمبر  وفي  فروا.3  الوسطى  الطبقة  من 
2007 كان عددهم حوالي 4,6 مليون شخص: ما يربو 
البلدان  العراق و2,2 مليون في  على 2,4 مليون داخل 
عاد  احلالي،  األمن  انعدام  من  الرغم  وعلى  اجملاورة.4 
حوالي 3600 نازح عراقي داخلي وحوالي 30 ألف أسرة 
األخير من  الربع  في  العراق  مناطق  بعض  إلى  الجئة 
أو بسبب  عام 2007، 5 في املقام األول بسبب الفقر 

انتهاء تأشيراتهم.6
العراقيني،  بالالجئني  اخلاصة  البيانات  رغم نقص   
املتوسط ما بني 75  أزمة الجئني يكون في  ففي كل 
األكثر  أنهم  كما  وأطفااًل.7  نساًء  النازحني  من  و%80 

النساء  ميثل  العراق،  داخل  وفي  للخطر.  عرضًة 
والنساء  النازحني.8  من   %83 على  يزيد  ما  واألطفال 
واألطفال من العراق الذين فروا من احلرب إلى البلدان 
لبقائهم  هائلة  حتديات  يواجهون  مازالوا  اجملاورة 

وسعادتهم.
يقطنه  مجاور  بلد  األردن  املثال،  سبيل  على   
ستة ماليني نسمة، واستقبل ما بني 450 و500 ألف 
البلد  موارد  على  ضغًطا  ميثل  ما  وهو  عراقي،9  الجئ 
شائعة  نساء  ترأسها  التي  واألسر  بالفعل.  احملدودة 
في  قُتِلوا  إما  كثيرين  رجااًل  أن  ذلك  الالجئني،  بني 
احلرب أو بقوا في العراق. وال تعترف احلكومة األردنية 
فإن  وبذلك  كالجئني؛  احلرب  من  الفارين  بالعراقيني 
معظمهم يعيشون في البالد بطريقة غير مشروعة 
وميكن ترحيلهم في أي وقت. وهم ال ميكنهم العمل 
بطريقة مشروعة أو احلصول على اخلدمات الصحية 
وقد  اإلجنابية.  الصحة  رعاية  ذلك  في  مبا  األساسية، 
الدنيا للصحة  األولية  تنفيذ حزمة اخلدمات  يساعد 
إنقاذ  في  األردن  في  العراقيني  الالجئني  بني  اإلجنابية 

حياة النساء والفتيات ومينع العجز طويل املدى.

حتديات توصيل اخلدمة
كانت اجلهات اإلنسانية الفاعلة بطيئة في التجاوب 
مع تدفق الالجئني إلى خارج العراق إلى أن اتخذ األمر 
أبعاد األزمة. وقد تهيأت إحدى وكاالت اإلغاثة لتقدمي 
حل، لكن احلكومة األردنية لم تسمح بإعطاء تصاريح 
داخل  للعراقيني  اخلدمات  توفر  كي  جديدة  ملنظمات 
الالجئني  املساعدات  تشجع  أن  خشية  وذلك  البالد، 
على البقاء بشكل دائم. وُسِمح للوكاالت التي كانت 
تعمل قبل األزمة العراقية مبواصلة العمل في األردن.

دولية  لوكالة  ُسِمح   ،2007 عام  من  يونيو  في   
واحدة فحسب القيام بتوفير احلد األدنى من اخلدمات 
بتكلفة  أو  تكلفة  بال  األردن  في  للعراقيني  الصحية 
عيادة  الكاثوليكية  املنظمة  هذه  وتدير  مخفضة. 
لها  ُسِمح  وبذلك   ،1968 عام  منذ  ان  عمَّ في  صغيرة 
ووفرت هذه  العراق.  من  الالجئني  تدفق  مع  بالتجاوب 
العيادة اخلدمات الصحية األساسية لالجئني القادرين 
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الحتمال  استعداد  على  وكانوا  اخلدمات  هذه  على 
ذلك فقد  ومع  علنًا.  العيادة  إلى  بانتقالهم  الترحيل 
بسبب  اإلجنابية  للصحة  محدودة  خدمات  وفرت 
توجهها الديني؛ فهي لم توفر خدمات تنظيم األسرة 
أو منع حمل الطوارئ ملن تعرضن لالغتصاب، وأنكرت 
احلوامل  والفتيات  للنساء  األمومة  صحة  خدمات 
الالئي لم ميكنهن إبراز وثائق زواج. باإلضافة إلى ذلك 
الكاثوليكي  املستشفى  إلى  املريضات  حتيل  كانت 
اخليري، الذي كانت لديه قيود مشابهة على خدمات 
التي  اإلرشادية  القواعد  وتنص  اإلجنابية.  الصحة 
وكاالت  أن  على  العاملية  الصحة  منظمة  طرحتها 
اخلدمات  تقدمي  منها  مطلوبًا  ليس  الدينية  اإلغاثة 
التي تنتهك توجهها. ولهذا السبب، فإنه من املهم 
الصحية  اخلدمات  بتوفير  األخرى  للوكاالت  السماح 
الرعاية  على  العراقيات  حصول  لضمان  دعمها  أو 
حقوق  قانون  مبوجب  احملمية  الشاملة  الصحية 

اإلنسان.10 
ان  عمَّ في  احلكومة  متولها  خيرية  عيادة  وفرت   
لكن  الالجئون،  ذلك  في  مبن  للفقراء،  خدمات  كذلك 
العراقيني قالوا إن فترة االنتظار للحصول على موعد 

في هذه العيادة كانت شهرين على األقل.
العامة  اإلنسانية  االستجابة  كانت  وهكذا   
ولم  تقدير.  أفضل  على  األدنى  حدها  في  للعراقيني 
التي  اإلغاثة  وكاالت  بني  للتنسيق  وجود  هناك  يكن 
الذي  األول  النشاط  وهي   - الصحية  اخلدمات  توفر 
حددته حزمة اخلدمات األولية الدنيا للصحة اإلجنابية 
- لالجئات العراقيات في األردن في وقت وجود البعثة 
حتديد  يتم  ولم   .2007 عام  من  يونيو  في  امليدانية 
اجتماعات التنسيق الصحية، ولم يتم تعيني منسق 

للحزمة.
بهم  ألتقى  الذين  املندوبني  الكثير من  يكن  ولم   
احمللية  املنظمات  مندوبو  فيهم  مبن  امليداني،  الفريق 
والدولية وكذلك وكاالت األمم املتحدة، يرون أن الصحة 
تلك.  الالجئني  أزمة  في  أولوية  ذو  نشاط  اإلجنابية 
حكومية  غير  إغاثة  منظمة  من  مندوب  قال  فقد 
الرجال  إن  والفتيات؟  النساء  على  التركيز  »لَِم  بارزة: 

وضحك  املساعدة.«  إلى  يحتاجون  من  هم  واألوالد 
املتحدة عندما سمع  تابعة لألمم  آخر من وكالة  ممثل 
ومع  اإلجنابية.  الصحة  على  يركز  امليداني  الفريق  أن 
الذي  فاألمر  محبًطا،  كان  التعليقات  تلك  سماع  أن 
البعثة  أعقاب  في  أنه  هو  التشجيع  على  بعث 
املتحدة  لألمم  تابعة  وكاالت  خمس  طالبت  امليدانية 
ن  احملسَّ احلصول  لدعم  دوالر  مليون   84 على  يزيد  مبا 
الصحة  خدمات  ذلك  في  مبا  الصحية،  الرعاية  على 
اإلجنابية لالجئات العراقيات في سوريا واألردن ومصر.11 
التابعة  الالجئني  لشئون  السامية  املفوضة  وبدأت 
املتحدة  لألمم  التابع  السكان  وصندوق  املتحدة  لألمم 
وبرنامج  العاملية  الصحة  ومنظمة  واليونيسيف 
سبتمبر  في  بهذا  املنظمات  تطالب  العاملي  الغذاء 
لرعاية  كبيرًا  دعًما  الطلب  يعطي   11 .2007 عام  من 
الصحة اإلجنابية، مبا في ذلك اخلدمات ذات األولوية في 
ومع  اإلجنابية.  للصحة  الدنيا  األولية  اخلدمات  حزمة 
ذلك فإنه في يناير من عام 2008، كان قد مت متويل %2 

فقط من الطلب.12

العنف اجلنسي
فقد  والصراع.13  احلرب  أثناء  اجلنسي  العنف  يزداد 
للعنف  األردن  في  كثيرات  وفتيات  نساء  تعرضت 
اجلنسي أو شاهدنه في العراق حيث كُنَّ هدًفا للعنف 
بشكل كبير14، 15، وبشكل خاص االغتصاب بواسطة 
يُستخَدم  ما  وغالًبا  واملدنيني.  املسلحة  اجلماعات 
اإلهانة  أو  السيطرة  أجل  من  احلرب  في  االغتصاب 
واملراهقات  والنساء  السكان.  أو  للمجتمع  واإلذالل 

عرضة للخطر بشكل خاص.
بعد سقوط نظام صدام حسني، وثقت منظمة   
اجلنسي  للعنف  حادًّا  تصاعًدا  ووتش  رايتس  هيومان 
امرأة   400 من  أكثر  اخُتطِفت  فقد  بغداد.16  في 
من  األولى  األربعة  الشهور  خالل  واغتصنب  عراقية، 
حاالت  نصف  من  أكثر  عن  ونتج  األمريكي.17  الغزو 
الضحايا  مقتل  عنها  اإلبالغ  مت  التي  هذه  االغتصاب 
العراقيني  املشرِّعني  أحد  وعلَّق  أسرهن.14  أيدي  على 
محاوالت  هي  النساء  لترهيب  احملاوالت  »هذه  قائاًل: 
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لترهيب اجملتمع.«18
طبًقا ملا ذكرته مجموعة محلية، هي منظمة حرية   
واالستغالل  النساء  اإلجتار في  زاد  العراق،  النساء في 
من  باملائة  عشرة  فخمسة  احلرب.19  منذ  اجلنسي 
يبحثن  احلرب  ترملن بسبب  الالئي  العراقيات  النساء 
عن »زواج مؤقت« أو عمل جنسي من أجل احلماية أو 
أربعة  أن  املنظمة  وتذكر  كليهما.19  أو  املالي  الدعم 
آالف امرأة عراقية، ُخمسهن دون الثامنة عشرة كن قد 
اختفني منذ غزو 2003، يعتقد أن الكثير منهن جرى 
املتحدة  الواليات  قسم  أيًضا  أقر  وقد  فيهن.19  االجتار 
الكثير  أن  يُعتقد  العراقيات،  والفتيات  النساء  أن 
منهن قد مت استغاللهم جنسًيا واالجتار فيهن محليًّا 
منظمة  وهي  »أسودا«،  ذكرته  ملا  وطبًقا  ودوليًّا.20 
اآلن  العراق  في  النساء  معظم  فإن  محلية،  عراقية 
ال يخرجن إال بصحبة أحد الذكور، ويشيع االغتصاب 
على أيدي كل اجلماعات املسلحة. كما أوردت أن قتل 
أبلغت  العراق،  بجنوب  البصرة  وفي  يتزايد.21  النساء 
حالة   40 عن   - أشهر  في خمسة   - احمللية  الشرطة 
خاصة بنساء قتلهن أعضاء جماعات األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بسبب طريقة ارتدائهن ملالبسهن. 
من  حتذر  رسائل  مع  املشوهة  جثثهن  على  وُعثر 
الرقم  أن  ويُعتَقد  اإلسالمية.«22  التعاليم  »انتهاك 
الفعلي للنساء املقتوالت أكبر بكثير، حيث إنه ال يتم 

اإلبالغ عن حاالت كثيرة خوًفا من االنتقام.
النساء  ضد  جنسي  عنف  عن  كذلك  اإلبالغ  مت   
امليداني  الفريق  وألتقى  العراق.  في  االعتقال  أثناء 
أبو  سجن  في  سابقتني  مبعتقلتني  النساء  للجنة 
وأكد  للسجينات.  املنظم  االغتصاب  وصفتا  غريب 
كانوا  احلراس  أن  العراقية  العدل  وزارة  من  باحث 
في  مبا  لالعتقال،  مركزين  في  السجينات  يغتصبون 
األمريكي  املدنية  احلريات  احتاد  ووثق  غريب.14  أبو  ذلك 
مراكز  داخل  العراقيات  السجينات  اغتصاب  كذلك 

االعتقال.23
اجلنسي  العنف  ملعاجلة  الدولي  الدعم  وكان   
في  النوع  على  القائم  العنف  أشكال  من  وغيره 
القائم،  األمان  األدنى.24 وبسبب عدم  العراق في حدِّه 

في  العاملة  اإلغاثة  وكاالت  من  صغير  عدد  يتحمل 
أعباًء  للبالد  التابع  الصحية  الرعاية  وجهاز  العراق، 
تفوق طاقته. وعالوة على ذلك فإن ما يصل إلى %75 
وظائفهم،  تركوا  واملمرضات  والصيادلة  األطباء  من 
أمراض  وأطباء  العراقي.25  الطبي  االحتاد  حسبما ذكر 
النساء من الذكور مستهدفون بشكل خاص للعنف 
والترهيب من ِقَبل اجلماعات املتطرفة بسبب »اقتحام 
يُبلغ  من  النساء  من  وقليل  النساء.«26  خصوصيات 
عن االغتصاب بسبب الفضيحة والعار، وألن احتمال 
حصول ضحايا العنف اجلنسي على الرعاية الطبية 

والدعم النفسي في العراق صفر في واقع األمر.
الرعايا  ونقص  اجلنسي  العنف  انتشار  بسبب   
الطبية لضحاياه في العراق، حتتاج الالجئات العراقيات 
والفتيات  فالنساء  خاصة.  مساعدة  إلى  األردن  في 
األم  بلدهن  في  لالغتصاب  تعرضن  الالئي  الالجئات 
العاطفية  اآلثار  على  بأنفسهن  ليتغلنب  يُتركن 
واجلسمانية للعنف اجلنسي. ووصفت الجئة محنتها 

كما يلي:
]وكالة  مع  العمل  زوجي  بدأ  احلرب،  بدأت[  ]أن  »بعد 
دفعنا  اخُتطِف.  قصيرة  فترة  بعد  دولية[.  إنسانية 
وابنتي  أنا  اخُتطِفت  ذلك  وبعد  أجله.  من  الفدية 
حاماًل  وكنت  يوًما...   19 هناك  وبقينا  نتسوق.  ونحن 
جدًّا...  كثيرًا  عذبونا  حينذاك.  التاسع  شهري  في 
أضع  كي  واحد  أسبوع  بقي  قد  وكان  اغتصبوني. 
ابنة...  فتاة،  كانت  داخلي.  ماتت  لكنها  مولودتي، 

هددونا هنا. عذبونا هناك. حياتنا مليئة باخلوف.«

الرعاية  بفائدة  العراقيات  الالجئات  بني  الوعي   
باإلضافة  منخفض.  لالغتصاب  تعرضن  ملن  الطبية 
إلى املعايير الثقافية التي متنع من تعرضن لالغتصاب 
إبالغ  األردن  في  األطباء  من  مطلوب  اإلبالغ،  من 
رعاية  على  للحصول  تسعى  امرأة  أية  عن  الشرطة 
صحية لالغتصاب. وعالوة على ذلك، لم تكن الرعاية 
السريرية للمغتصبات، التي تشمل وسائل منع حمل 
انتقال  ومنع  احلمل  حدوث  دون  للحيلولة  الطوارئ 
العيادات  في  متوفرة  البشري،  املناعة  نقص  فيروس 
إن  بل  امليداني.  الفريق  زارها  التي  املستشفيات  أو 
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لالجئني  الرئيسي  اإلحالة  ملستشفى  الطبي  املدير 
قال إنه لم يسمع قط عن دواء يقلل احتمال العدوى 
بفيروس نقص املناعة البشري. ولم يتم توفير وسائل 
ضد  ألنه  املستشفى  هذا  في  الطوارئ  حمل  منع 
ولم  كاثوليكية.  مؤسسة  باعتبارهم  سياستهم 
تكن هناك الجئة ممن التقى بهن الفريق امليداني على 

علم بوسيلة منع حمل الطوارئ.
األسر  كانت  وبينما  الالجئني،  مدخرات  نفاد  مع   
تكافح من أجل البقاء، يصبح النساء والفتيات أكثر 
عرضة لإلساءة اجلنسية واالستغالل. وأشار مندوبون 
الالجئون  وكذلك  والدولية،  احمللية  املنظمات  من 
أنفسهم، إلى أن االستغالل اجلنسي للنساء والفتيات 
العراقيات مشكلة في األردن، لكن املدى لم يكن قد 
لم  عامة  وبصورة  الكالم.  هذا  كتابة  وقت  توثيقه  مت 
إذ  العام؛  اجملال  في  جتاري  جنسي  عمل  هناك  يكن 
كان الزبائن يأتون بشكل مباشر إلى منازل النساء أو 
أماكن خاصة أخرى. وغالًبا ما يتم متييز عامالت اجلنس 
مسئولي  أحد  قاله  ملا  طبًقا  الشفاهي،  باالتصال 

املساعدات الدوليني.

أم يائسة تبحث عن طفليها اللذين اختفيا وسط حريق ضخم شب في محطة متوين وقود غير قانونية، بغداد، مايو 2003
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مضاعفات احلمل
4% تقريًبا من أي سكان، مبن في ذلك هؤالء النازحون 
بعينه.27  وقت  أي  في  حوامل  سيكن  األزمات،  جراء 
من  احلوامل  النساء  من  عشرة  خمسة  ويعاني 
أو  املتعثرة،  كالوالدة  متوقعة  غير  حمل  مضاعفات 
أو تشنج احلمل، أو  الوالدة املطولة، أو تسمم احلمل، 
الرحم،  خارج  احلمل  أو  الرحم،  متزق  أو  النفاس،  ُحمى 
أو مضاعفات احلمل )غير اآلمن(.28 والنساء والفتيات 
الالئي ال ميكنهن احلصول على خدمات طوارئ احلمل 
املدى  أو يعانني من عواقب صحية طويلة  يتوفني  قد 

كان ميكن منعها.
بالنسبة  احلمل  طوارئ  خدمات  عامة،  وبصورة   
األردن جيدة. ووفيات األمهات  العراقيات في  لالجئات 
في األردن بصورة عامة منخفضة، وهي 41 وفاة من بني 
كل 100 ألف والدة حية.29 وتوفر العيادة الكاثوليكية 
الالجئات  تخدم  التي  ان  عمَّ في  الوحيدة  العيادة   -
العراقيات بشكل خاص - رعاية طوارئ احلمل اجملانية 
اخليري  املستشفى  إلى  العراقيات  الالجئات  وحتيل 
الكاثوليكي احمللي. ورعاية النساء والفتيات املضارات 
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الالجئات  بني  يحدث  الذي  اآلمن،  غير  اإلجهاض  من 
االجتماعية  اإلخصائية  ذكرته  ملا  طبًقا  نتيجة 

بالعيادة، متاح في مستشفى اإلحالة.
فجوات  هناك  مازالت  ذلك  من  الرغم  وعلى   
كبيرة. فكثير من العراقيات ال يعلمن شيًئا عن توافر 
ما  وغالًبا  للحوامل،  اجملانية  األولية  الصحية  الرعاية 
يستخدمن القطاع اخلاص لرعاية الوالدة.11 باإلضافة 
إلى ذلك، يقع مستشفى اإلحالة بعيًدا عن الكثير من 
منازل الالجئني، واملال الالزم لالنتقال شحيح. والبعض 
اآلخر من الالجئات يخشني الترحيل على نحو مينعهن 
والفتيات  للنساء  والبد  اخلدمات.  على  احلصول  من 
احلوامل من تقدمي وثيقة زواج لتلقي أية رعاية تتصل 
البد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  قبل.  من  جاء  كما  باحلمل، 
وكالة  لدى  أسماءهن  سجلن  قد  النساء  تكون  أن 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة قبل تلقي الرعاية. ومع 
أن هذه السياسة أُلغيت، فقد كانت ال تزال مفروضة 
وقت وجود البعثة. وطبًقا ملا ذكرته املفوضية العليا 
يزيد  ما  فإن  املتحدة،  لألمم  التابعة  الالجئني  لشئون 
قلياًل على 50 ألف الجئ قد سجلوا أسماءهم حتى 
العظمى  الغالبية  بينما   ،2007 عام  من  ديسمبر 
أحد  قال  ذلك،  على  وعالوة  أسماءها.30  تسجل  لم 
الدينية  العقيدة  على  القائمة  العيادة  في  العاملني 
ن عليها،  إن حاالت طوارئ الالجئات لم تكن رعاية مؤمَّ
حتى في أوضاع احلياة أو املوت. ووصفت امرأة عراقية 

عدم احلصول على الرعاية الطبية قائلة:

»إذا كان لدي مال سأذهب إلى الطبيب، وإذا لم يكن 
البد  طبيب،  إلى  بحاجة  نحن  سأسكت...  مال  لدي 
أحد  ال  املساعدة.  إلى  نحتاج  الدواء.  أن نحصل على 

يساعدنا.«

نقل فيروس نقص املناعة البشري
عامل  النزوح  أثناء  التنقل  عدم  أن  يثبت  قد  بينما 
وقائي ضد عدوى فيروس نقص املناعة البشري،31 فإن 
في  مبا  اجلنسي،  االتصال  تتم من خالل  التي  العدوى 
تنتشر  ما  عادةً  البشري،  املناعة  نقص  فيروس  ذلك 
حيلة  وقلة  فقر  هناك  يكون  أسرع حيثما  نحو  على 

وعدم استقرار. وميكن أن تزدهر هذه العدوى في حاالت 
والعالج  الوقاية  على  احلصول  يكون  حيث  الطوارئ 
أية  وعالج  وقف  تكون جهود  لذلك  ونتيجة  محدودًا. 

زيادة في حاالت العدوى اجلديدة أساسية.
كلٌّ من األردن والعراق بهما انتشار منخفض جدًّا   
نسبته  تقدر  حيث  البشري،  املناعة  نقص  لفيروس 
املبلَّغ  احلاالت  عدد  زاد  فقد  ذلك  ومع   33 بـ32%0,02، 
حول  العراق،  في  املاضية  الثالث  السنوات  في  عنها 
العاصمة في املقام األول.34 وفي نهاية عام 2005، كان 
املناعة  نقص  فيروس  لديهم  شخًصا   61 أن  معروًفا 
منذ  جديدة  حالة   26 عن  وأُبِلغ  العراق.  في  البشري 
ذلك احلني.34، 35 وأشار احتاد املساعدة العراقي للمرضى 
أن  إلى  محلية،  حكومية  غير  منظمة  وهو  املزمنني، 
إيجابيون  نحو من هم  العام  التمييز  في  زيادة  هناك 
ذلك  إلى  باإلضافة  البشري.36  املناعة  نقص  لفيروس 
االنقالبية  للفيروسات  املضادة  العقاقير  نقص  دفع 
ترحيل  إلى  العراق  شمال  في  الصحية  السلطات 
نقص  فيروس  يحملون  أنهم  وُِجد  الذين  األجانب 
املناعة البشري.37 وتعاني العيادة الوحيدة في العراق 
الذين يعيشون  التي تقدم عالًجا مجانيًّا لألشخاص 
األدوية  نقص  من  البشري  املناعة  نقص  بفيروس 
وعالوة  املدربني.38  الصحيني  واالختصاصيني  املناسبة 
على ذلك فإن 70% من الشباب في العراق لم يسمعوا 
قط عن فيروس نقص املناعة البشري أو اإليدز طبًقا 
ملا أظهره استطالع لليونيسيف أُجرى في عام 2005. 38

املضيفني  والسكان  الالجئني  أن  من  الرغم  على   
نقص  فيروس  انتشار  من  منخفضة  نسبة  لديهم 
على  مواتية  املرض  نقل  ظروف  فإن  البشري،  املناعة 
الفقر  أصابهم  العراقيون  فالالجئون  الواقع.  أرض 
الصحية  اخلدمات  على  احلصول  وعدم  املوارد  ونقص 
أن  يبدو  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  اجلنسي.  واالستغالل 
وسائل منع انتشار فيروس نقص املناعة البشري بعد 
فالواقي  احملمي غير متاحة.  اجلنس غير  أو  االغتصاب 
ان،  عمَّ في  الصيدليات  في  للشراء  متوفر  الذكري 
ومع ذلك فإن ندرة املوارد حتد من قدرة العراقيني على 
شرائه. وعالوة على ذلك، ذكرت الالجئات الالئي أُجريت 
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معهن مقابالت أن الصيدالنيني ال يبيعون وسائل منع 
احلمل للنساء أو الفتيات غير املتزوجات.

اإلجنابية  الصحة  خلدمات  التخطيط 
الشاملة

والشباب  النساء  مع  بالتعاون  التخطيط،  املهم  من 
اإلجنابية  الصحة  أنشطة  إلدماج  النازحني،  والرجال 
الصحية  الرعاية  في  اجليدة  النوعية  ذات  الشاملة 
أولوية  إعطاء  كذلك  ويجب  ميكن.  ما  بأسرع  األولية 
محددة  حاجات  لديهم  إن  حيث  املراهقني  لصحة 
معلومات  جمع  يساعد  وسوف  تُهَمل.  ما  غالًبا 
خلفية عن حاجات الصحة اإلجنابية للنازحني، وحتديد 
وتقييم  الشاملة،  الرعاية  لتوفير  املناسبة  املواقع 
على  املناسبة،  االحتياجات  وطلب  العاملني،  قدرة 
ضمان أن اخلدمات اإلجنابية الشاملة يتم حتديدها بعد 
للصحة  الدنيا  األولية  اخلدمات  حزمة  أنشطة  وضع 
أكثر  مرحلة  بلوغ  وبعد  مواضعها،  في  اإلجنابية 

استقرارًا للطوارئ.
وكذلك  األسرة،  تنظيم  خدمات  حتديد  من  البد   
بأسرع  النوع،  على  القائم  للعنف  الشاملة  البرامج 
ما ميكن بالنسبة لالجئني العراقيني في األردن. ومع أن 
بدون وصفة طبية،  متاحة  احلمل  منع  وسائل  بعض 
لكثير  متوفرة  تكن  لم  النسل  تنظيم  وسائل  فإن 
من الالجئني. وباإلضافة إلى ذلك، رمبا يفرِّق الصيادلة 
املتزوجات  غير  أو  الصغيرات  والفتيات  النساء  ضد 
ويرفضون بيعها لهن. وتلقت جلنة املرأة كذلك تقارير 
أطفال  على  العثور  عن  العابرة  املالحظة  على  تقوم 
حديثي الوالدة في األحياء التي يكثر فيها العراقيون 

ان. بعمَّ
باعتباره  العائلي  العنف  عن  كذلك  اإلبالغ  مت   
مشكلة منتشرة لدى العراقيات الالئي أُجريت معهن 
في  احلياة  ضغوط  أسهمت  وقد  األردن.  في  مقابالت 
التي  واخلسارة  العنف  وصدمة  املكتظة  األحياء 
في  العمل  فرص  بنقص  مقرونة  العراق  في  عيشت 
العنف العائلي املنتشر. كما مت اإلبالغ عن االغتصاب 
ًَّما في األردن. أوضحت الوضع  الزوجي، وهو ليس مجر

سيدة عراقية أم لسبعة:

ال  هنا.  العائلي[  بالعنف  ]اخلاص  الوضع  هذا  »لدينا 
يقبل  لن  الشبان  أصغر  حتى  اآلخر.  على  يصبر  أحد 
ينالهن  والنساء  متوترون...  الكل  النقد.  من  نوع  أي 
في  جتلس  فاملرأة  هذا.  من  األسد  نصيب  باستمرار 

البيت تعاني.«

التوصيــات
وُِضعت  البعثة،  إليه  توصلت  ما  على  اعتمادًا 
كي  الفاعلة  اإلنسانية  للجهات  التالية  التوصيات 
تعالج حاجات الصحة اإلجنابية ذات األولوية لالجئني 

العراقيني في األردن معاجلة تامة:

• ينبغي متويل نداء قطاع الصحة فيما بني الوكاالت، 
في  النازحني  للعراقيني  الصحية  للحاجات  تلبيًة 
بواسطة  ميكن  ما  بأسرع  ا  تامًّ متوياًل  اجملاورة،  البلدان 

املانحني الدوليني.
• ينبغي على صندوق األمم املتحدة للسكان تخصيص 
الدنيا  األولية  اخلدمات  حزمة  تنفيذ  لتنسيق  مركز 

للصحة اإلجنابية.
األمم  ووكاالت  األردنية  الصحة  وزارة  على  ينبغي   •
العاملة  الدولية  احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة 
أن  الصحية  للخدمات  املباشر  التوفير  مجال  في 
مباشر  بشكل  توفر  أن  على  قادرة  جميًعا  تكون 
الرعاية السريرية املباشرة لضحايا االعتداء اجلنسي، 
مبا في ذلك الوقاية من فيروس نقص املناعة البشري 
الطوارئ،  حمل  منع  ووسائل  لالعتداء،  التعرض  بعد 
واملضادات احليوية الوقائية، ورعاية ما بعد اإلجهاض، 

وغيرها حسبما تقتضي احلاجة.
التي  املناسبة  النفسية  الرعاية  توافر  ينبغي   •
تتسم باحلساسية من الناحية الثقافية ملن تعرضن 

لالغتصاب.
القيام  الفاعلة  اإلنسانية  اجلهات  على  ينبغي   •
بحملة إعالمية إلعالم مجتمع الالجئني بشأن ضرورة 
للمستشفيات  اجلنسي  للعنف  تعرضن  من  إحالة 

واإلجراء اخلاص بذلك.
• ينبغي على وكاالت األمم املتحدة واحلكومات املانحة 
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للعراقيني  السماح  على  األردنية  احلكومة  تشجيع 
على العمل واملشاركة في األنشطة املمكنة املولِّدة 
خلطر  النساء  وتعرض  الشديد  الفقر  ملعاجلة  للدخل 
في  املساعدة  وكذلك  واالستغالل،  اجلنسية  اإلساءة 
وضع البرامج االقتصادية التي تفيد كاًل من الالجئني 

واجملتمعات املضيفة وتنفيذها.
عن  النظر  بغض  كافًة،  احلوامل  للنساء  ينبغي   •
حالتهن الزوجية، احلصول على رعاية حمل الطوارئ، 

مبا في ذلك رعاية ما بعد اإلجهاض، على مدار اليوم.
الذكري  الواقي  جعل  كافًة  الوكاالت  على  ينبغي   •
اإلنسانية  املنظمات  في  للعاملني  ومتاًحا  مجانًا 
في  مثلما  ثقافيًّا،  احلساسة  املواقع  في  والالجئني 
االختصاصيني  ومن  العيادات  وفي  التسجيل  مواقع 
الصحيني في اجملتمع احمللي، ويشمل ذلك الشباب، ما 

لم مينع تفويضهم صراحًة توفير تلك اخلدمات.
قطاعات  في  العاملة  الوكاالت  كل  على  ينبغي   •
خلدمات  التخطيط  واجملتمعية  الصحية  اخلدمات 
من  الالجئني  بإشراك  الشاملة  اإلجنابية  الصحة 
احلمل  خدمات  لتشمل  والشباب  والرجال  النساء 
األساسية، وإدارة العدوى املنقولة عن طريق االتصال 
اجلنسي، وتنظيم األسرة، والبرامج الشاملة للعنف 

القائم على النوع.
• عندما مينع تفويض وكالة ما هذه الوكالة من توفير 
أيٍّ من تلك اخلدمات، ينبغي على صندوق األمم املتحدة 
للسكان وغيره من الوكاالت ضمان أنها متاحة وميكن 

احلصول عليها في أماكن أخرى.

اخلامتــــة
على الرغم من أن األبحاث تبني أن هناك وعًيا متزايًدا 
بحزمة اخلدمات األولية الدنيا للصحة اإلجنابية وتأييًدا 
لها في املعايير واملمارسة والتمويل، 39 لم يتم ترجمة 
ذلك إلى توافر هذه اخلدمات املهمة بالنسبة للسكان 

النازحني وغيرهم ممن تأثروا في بداية الطوارئ اجلديدة. 
وأظهرت التقديرات اجلديدة أن معظم اجلهات الفاعلة 
اخلدمات  بحزمة  معرفة  على  تكن  لم  اإلنسانية 
األولية الدنيا للصحة اإلجنابية أو أهدافها األساسية 
مازال  لذلك،  ونتيجة  األولوية.43-40  ذات  وأنشطتها 
والفتيات،  النساء  وخاصًة  النازحني،  من  املاليني 
الدولية  املعايير  وتلزم  له.  داعي  ال  خلطر  يتعرضن 
أنشطة  تنفيذ  بضمان  اإلنسانية  الفاعلة  اجلهات 
الصحة اإلجنابية ذات األولوية. ولالجئني املوجودين في 
هذه  في  احلق  العراق  في  احلرب  من  فروا  الذين  األردن 
في  اجلنسي  العنف  ويزداد  للحياة.  املنقذة  الرعاية 
أن يزدهر االستغالل اجلنسي بني  العراق، ومن احملتمل 
الالجئني في األردن. ورعاية الالجئات العراقيات الالئي 
يعانني من مشكالت في احلمل والوالدة مقصورة على 
املتزوجات وميسورات احلال. والبد للمجتمع الدولي أن 
يعمل اآلن حلماية حياة النساء والفتيات الالئي حتملن 
في  البقاء  أجل  من  والكفاح  العراق  في  احلرب  رعب 

األردن واحلفاظ عليها.

شكر وتقدير
ما كان لهذا املقال أن يظهر دون جهود عضوين آخرين 
چني  وماري  ماكينا  ميجان  هما  امليداني،  الفريق  في 
واألطفال  للنساء  النساء  جلنة  من  كوليز  إسكوبار 
أسماؤهم  اآلتية  لألفراد  واجب  والشكر  الالجئني. 
تتسم  ارجتاعية  تغذية  وقدموا  املقال،  راجعوا  الذين 
بالرؤية املتعمقة: ساندا كروز، وچوان تيموني، وسوزان 
وديانا كويك. وشكر خاص  وتانابي  پوردين، وميهوكو، 
هذا  في  أسهموا  الذين  العراقيني  الالجئني  لكل 
ال  وعونهم  دعمهم  كان  ثالثة  وباألخص  املشروع، 
يقدران بثمن. وقد موَّلت هذا املشروع مؤسسة ويليام 

وفلورا هيوليت.
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حزمة اخلدمات الصحية األساسية للدول اخلارجة من صراع: مقرتحات 
للرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية

بقلم: بايارد روبرتسأ، سامانثا جاىب، إيجبيرت سوندوربج، لويس لي-جونزد
أ باحث في البرامج الصحية والصراعات، مدرسة لندن للصحة العامة، وطب املناطق احلارة، لندن، اململكة املتحدة

bayard.roberts@lshtml.ac.uk :البريد اإللكتروني
ب كبير مستشارى الصحة اإلجنابية في جتمعات الالجئني، مبادرة ريز، مارى ستوبز الدولية، لندن، اململكة املتحدة

ج كبير محاضرى الصحة العامة واملساعدات اإلنسانية، الصراعات والبرامج الطبية،
مدرسة لندن للصحة العامة وطب املناطق احلارة، لندن، اململكة املتحدة

د مدير املشروعات، مارى ستوبز الدولية، لندن، اململكة املتحدة
ترجمة: رفعت علي

موجز املقال: يتصف النظام الصحي للدول اخلارجة من صراع بوجه عام بدمار البنية األساسية للمؤسسات 
غير  املنظمات  وتكاثر  املتخصصة  العمالة  وضعف  بها،  للعمل  املتاحة  البشرية  الكفاءات  وقلة  الصحية، 
احلكومية العاملة في اجملال. ينتج عن ذلك تشتت وجتزئة حتقيق الرعاية الطبية الالزمة. االستجابة التي تلقى 
الدول اخلارجة من صراعات وحروب تكمن في قيام حكومات  الرعاية الطبية في  قبواًل وانتشارًا أكبر لتحسني 
تلك الدول واملانحون الدوليون بالتعاقد مع املنظمات غير احلكومية لتقدمي حزمة أساسية من الرعاية الصحية 
لسكان تلك الدول. لقد مت تطبيق ذلك األسلوب في أفغانستان وجنوب السودان، ومت اإلعداد لتنفيذه أيًضا في 
لتقدمي  فعالة  آلية  حتقيق  على  قادر  وحيد  كنهج  حديثًا  ابُتِكر  األسلوب  هذا  الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية 
التمويل  من  باملتاح  أو حروب،  اخلارجة من صراعات  الدولة  أرجاء  واألساسية في جميع  األولية  الطبية  الرعاية 
اخملصص للرعاية الصحية. على الرغم من أن الهدف هو االرتقاء مبستوى الرعاية الصحية بسرعة، مبا فيها رعاية 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، فإن هناك عدد من التبعات تقع على عاتق تلك القطاعات األساسية. هذا البحث 
يتناول نظام التعاقد لتوفير احلزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية، كما يعرض بعض التحديات الرئيسة 
املتاح  التحديد، اخلدمات الصحية  اإلجنابية؛ وعلى وجه  املنهج في مجال الصحة اجلنسية  يواجهها هذا  التي 

تقدميها ونوعيتها، ومدى قبول تلك اخلدمات في الدول التي تقدم بها.
 A Basic Package of Health Services for Post-Conflict Countries: Implications for Sexual and Reproductive Health
Services

Bayard Roberts, Samantha Guy, Egbert Sondorp, Louise Lee-Jones, Reproductive Health Matters 2008; 16)31(:57–64

الكلمات املفتاحية: حاالت الصراعات واألزمات، الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية، جنوب السودان، أفغانستان

ترسخت أهمية مفهوم أن الرعاية الصحية اجلنسية 
من  وتقلل  الصحية  املؤشرات  حتسن  واإلجنابية 
هشاشة  من  الصراعات  تزيد  الفقر.3-1  مستويات 
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية، واحلاجة للرعاية 
الصحية اجلنسية واإلجنابية تصبح ماسة وحرجة في 
توفير  على  القدرة  وحرب.6-4  من صراع  اخلارجة  الدول 
اجلنسية  الصحة  رعاية  فيها  مبا  الصحية  الرعاية 
واإلجنابية، تصبح في الغالب محدودة جًدا في الدول 
للرعاية  التحتية  فالبنية  أو حرب.  اخلارجة من صراع 

الصحية من املمكن أن تتضرر وتنهار وتتعرض لدمار 
فرص  تتقلص  كما  منها،  املتوفر  ويتقلص  شديد، 
فرص   - أيًضا   - وتقل  املؤهلة،  الفنية  الكوادر  تدريب 
نظم  الغالب تضعف  وفي  الطبية.  بالعقاقير  التزود 
اإلدارة أيًضا، وكذا تصبح قدرات وزارة الصحة محدودة 
احلكومية  غير  املنظمات  تتكاثر  الغالب  وفي  جًدا. 
التنسيق فيما  التي تتصف بقلة  الرأسية،  والبرامج 
بينها، أو انعدامه.7 وينتج عن ذلك عادة تشتت الرعاية 
املقدمة وتشظيها ومحدودية تأثيرها وقلة كفاءتهــا 
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وتدنى نوعيتها.
أحد االستجابات ملعاجلة تلك املشاكل التي تلقى   
صراعات  من  اخلارجة  الدول  في  أوسع  وقبواًل  تأييًدا 
الدول  تلك  تعاقد حكومات  نظام  في  تتمثل  وحروب 
لتقدمي  حكومية  غير  منظمات  مع  املانحة  والدول 
كوسيلة  الصحية  اخلدمات  من  أساسية  حزمة 
الصحية  الرعاية  لتقدمي  الطويل  املدى  على  رئيسية 
سرعة  هو  ذلك،  من  الهدف  الدول.  تلك  أبناء  لكل 
على  قادرة  الصحية،  للرعاية  جديدة  بنية  تخطيط 
تقدمي خدمة فعلية حتل محل بنية الرعاية الصحية 
تفسخت  التي  السابق،  الرأسي  التركيب  ذات 
وهى  واحلرب.  الصراع  بفعل  متكاملة  غير  وأصبحت 
أوضاع سائدة في كثير من الدول اخلارجة من صراعات.

احلزمة  تقدمي  على  التعاقد  أسلوب  يتبنى   
على  مبنًيا  منهًجا  الصحية  الرعاية  من  األساسية 
وعدة  كمبوديا،  في  تطبيقها  مت  سابقة  مبادرات 
محددة،  أحياء  في  وُطبِّق  الدخل،  محدودة  أخرى  دول 
التغذية  سوء  مثل  معينة  مرضية  حاالت  في  أو 
فإن  حال،  أية  وعلى  وعالجه.11-8  الدرن  مكافحة  أو 
أسلوب التعاقد الذي مت تبنيه في أفغانستان وجنوب 
جمهورية  في  لتنفيذه  التخطيط  مت  والذى  السودان 
إعداده  مت  فقد  مبتكرًا؛  يُعد  الدميقراطية،  الكونغو 
لتقدمي  الوحيدة  واألساسية  الرئيسة  اآللية  ليكون 
الدولة،  أنحاء  جميع  في  األولية  الصحية  الرعاية 
بالتمويل املتاح للرعاية الصحية، والذى مت تخصيصه 
على  التداعيات  بعض  ولهذا  الغرض.  لهذا  مبدئًيا 
البرامج  دَور  وعلى  التحتية،  الصحية  القطاعات 
الصحية الرأسية. يتناول هذا البحث أسلوب التعاقد 
الصحية.  الرعاية  من  األساسية  احلزمة  تقدمي  على 
تواجهه  التي  الرئيسة  التحديات  بعض  يناقش  كما 
اجلنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  مجال  في 
واإلجنابية، مركزًا - على وجه التخصيص - على مدى 

توفر تلك الرعاية ونوعيتها واألنشطة الداعمة لها.

احلزمة األساسية من الرعاية الصحية
الصحية  الرعاية  من  الرئيسة  احلزمة  تقدمي  منهج 

حد  إلى  الدولي،  البنك  وضعه  التعاقد  خالل  من 
حزم  تقدمي  تعاقدات  من  متباينة  أنواع  ُطبقت  كبير. 
السودان.  وجنوب  أفغانستان  في  الصحية  الرعاية 
الكونغو  جمهورية  في  لتطبيقه  التخطيط  مت  كما 
الدولي،  البنك  الرئيسيون هم  املانحون  الدميقراطية. 
بصفتها،  األوربية  الدول  وبعض  األوربية  واملفوضية 
وبنك التنمية اآلسيوى، والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، وجهات أخرى مانحة. التمويل مت التخطيط 
في  حدث  مثلما  ألقاليم  املانحني  بتحديد  له 
أفغانستان، أو مت جتميعه مركزيًا كما حدث في جنوب 
الدولة  حكومة  تساهم  أن  املفترض  ومن  السودان. 
من  األساسية  احلزمة  خطة  متويل  في  مالًيا  املعنية 
الرعاية الصحية على مدى زمنى أبعد، وذلك بعد أن 

تتعافى من آثار الصراع.
حتدد حكومة الدولة املعنية - مبعاونة من املانحني،   
محتوى   - احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة،  واألمم 
على  اعتمادًا  تطبيقها  املطلوب  األساسية  احلزمة 
وتكلفة  الدولة،  لتلك  الصحية  االحتياجات  حتديد 
مقارنة  املالية،  وقيمتها  املطلوبة،  الفعالة  الرعاية 
بالتمويل املتاح لتوفير تلك احلزمة األساسية. تشمل 
والوحدات  الصحية،  املراكز  اخلدمة  تقدمي  مستويات 
الصحية، ومشافي األحياء السكنية. يتحدد محتوى 
املتعارف  الدولى  املستوى  على  أولية  بصفة  احلزمة 
ِقَبل  من  عليه  واملصدَّق  الفعالة،  للرعاية  عليه 
املقدمة تضم  اخلدمات  تلك  املعنية.  الدولة  حكومة 
الوالدة،  حديثى  ورعاية  األمومة  صحة  العادة  في 
والتطعيم،  الطفولة،  وصحة  اإلجنابية،  والصحة 
خدمات  تضمني  ميكن  والتغذية.  املعدية،  واألمراض 
النوعية  الصحية  االحتياجات  على  اعتمادًا  إضافية 
سبيل  على   )1 )اإلطار  أفغانستان  في  الدولة.  لتلك 
املثال مت إضافة رعاية اإلعاقات البدنية لدعم األعداد 
األرضية  األلغام  انفجار  جراء  املصابني  من  الكبيرة 
املنظمات غير  االتفاق بني  األخرى. مت  وأنواع األسلحة 
كل  تقدمي  على  واملانحني  الدولة  وحكومة  احلكومية 

خدمات الرعاية الصحية األساسية.
كما مت تطوير وترسيخ نظم دعوة املنظمات غير   
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احلكومية احمللية والدولية للتنافس على احلصول على 
تعاقدات توفير احلزمة األساسية من الرعاية الصحية 
في مناطق جغرافية معينة )إقليم أو والية على سبيل 
املثال( تختارها حكومة الدولة املعنية واملانحني. بعد 

التعاقدات،  بتفعيل  واملانحون  احلكومة  تقوم  ذلك، 
املنفذة.  احلكومية  غير  املنظمات  أداء  تقييم  ثم 
املنظمات  دعوة  تعاد  التعاقد،  أعوام  اكتمال  بعد 
الرعاية  خدمات  تقدمي  على  للتنافس  احلكومية  غير 
وتقوم  جديدة.  زمنية  لدورة  األساسية  الصحية 
العطاءات،  مراجعة  ويشمل  اإلداري؛  بالدور  احلكومة 
القائمة  احلكومية  غير  املنظمات  أداء  ومراقبة 
وضع  وكذلك  واألهداف،  اخملططات  ووضع  بالتنفيذ، 
األسس واملعايير والقواعد املنظمة لألداء. يرى البعض 
من  األساسية  احلزمة  تقدمي  على  التعاقد  منهج  أن 
بضعة  مدى  على  انتقالية  وسيلة  الصحية  الرعاية 
أعوام حتى تتمكن حكومة الدولة من استعادة دورها 
في تقدمي خدمات الرعاية الصحية مباشرة بنفسها، 
بينما يرى غيرهم أن ذلك األسلوب ميكن له أن يُصبح 
الصحية  الرعاية  خدمات  لتقدمي  مستدامة  طريقة 

لدولة ما خارجة من صراعات مسلحة.17
احلزمة  تقدمي  على  التعاقد  لنظام  املؤيدة  اآلراء   
األساسية من الرعاية الصحية ترتكز على مفاهيم 
الفعالية العالية وكفاءة األداء واملساواة. وتتعلل تلك 
اآلراء بأن أوليات الرعاية الصحية األساسية تُعد أكفأ 
وما  الصحية،  الرعاية  تردى  مخاطر  لتقليل  وسيلة 
وأن  البدنية.9  واإلعاقات  الوفيات  زيادة  من  عنه  ينتج 
كل  يشمل  الذي  األفقى  والتكامل  التنسيق  تقوية 
أرجاء الدولة التي تقدم فيها الرعاية يزيد من الفعالية 
اخلدمة.9، 18  تلك  تقدمي  املساواة في  والكفاءة وحتقيق 
املنظمات  مع  بالتعاقد  واملساواة  الفعالية  تتحقق 
االرتفاع  وسرعة  الرعاية  تقدمي  في  احلكومية  غير 
مبستوى التغطية في تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
احملدودة  القدرات  على  االعتماد  من  أكثر  األساسية، 
تقدم  الغالب  وفي  احلكومية.17  الصحية  للخدمات 
الصحية،  اخلدمات  معظم  احلكومية  غير  املنظمات 
وتتيح  التغطية.  نطاق  لتوسيع  وخبراء  ولديها خبرة 
ما تتميز به املنظمات غير احلكومية من مرونة عالية 
االستجابة  أكبر على  قدرة  احللول  ابتكار  وقدرة على 
الضعيف  الدولة  بنظام  مقارنة  الفعالة  السريعة 
املكبل بالبيروقراطية.19 ويساعد التركيز على النتائج 

اإلطار 1. احلزمة األساسية للخدمات 
الصحية في أفغانستان

كان الوضع الصحي في أفغانستان بعد اإلطاحة 
أسوأ  من   2002-2001 في  طالبان  حكم  بنظام 
األوضاع الصحية من بني جميع دول العالم.12، 13 
ومع تعيني حكومة جديدة بعد اإلطاحة بطالبان، 
غير  املنظمات  بني  للتنافس  أساس  وضع  مت 
احلكومية للحصول على تعاقدات لتقدمي حزمة 
أساسية من خدمات الرعاية الصحية.14 وبالتعاون 
األفغانية،  العامة  الصحة  وزارة  بني  والتنسيق 
للتنمية  األمريكية  والوكالة  الدولي  والبنك 
الدولية، واملفوضية األوربية يتم اآلن متويل عقود 
وُقعت مع 30 منظمة غير حكومية محلية ودولية 
العقود  تغطى  أمريكي.  دوالر  مليون  بقيمة 140 
أو  بأكملها  مقاطعة  إما  وتغطى  مقاطعة،   34
جتمعات أحياء سكنية.15-17 وتشمل حزمة الرعاية 

الصحية األساسية اخلدمات التالية:

ومنها  الوالدة؛  حديثي  ورعاية  األمومة  صحة   •
صحة األم قبل الوالدة، والتوليد، وصحة األم بعد 

الوالدة، وتنظيم األسرة ورعاية حديثي الوالدة،
والرعاية  التطعيم  وتشمل  األطفال،  صحة   •

املتكاملة ألمراض الطفولة،
النوعية  األغذية  فيها  مبا  العامة،  التغذية   •

التكميلية، وعالج أمراض سوء التغذية،
• األمراض املعدية، مبا فيها السيطرة على انتشار 

الدرن واملالريا،
• الصحة العقلية،

• اإلعاقة البدنية.
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التي ميكن قياسها على إجراء نتائج عددية، وحتسني 
الكفاءة  وحتسني  حدة،  على  منظمة  كل  أداء  نوعية 
وتزداد  مجمله.  في  الصحة  قطاع  في  والفعالية 
على  احلصول  على  التنافس  خالل  من  األداء  كفاءة 
التعاقد ألنه يعتمد على أسلوب يحقق أفضل نتائج 
الرغم  وعلى  الفعالية«.9   – »التكلفة  معادلة  في 
من وجود أدلة محدودة على مدى كفاءة نظام توفير 
أفغانستان  في  األساسية  الطبية  اخلدمات  حزمة 
بحثًا  فإن  فيهما،  تطبيقه  حلداثة  السودان  وجنوب 
أوليًّا أُجري في أفغانستان يُظهر أن ذلك النظام توسع 
الطبية  الرعاية  خدمات  تقدمي  في  بسرعة  وانتشر 

األساسية.15، 17 
أما اخملاوف والتحفظات على نظام حزمة الرعاية   
االطمئنان  عدم  في  فتنحصر  األساسية  الصحية 
الفعالية،  التكلفة مقابل  التركيز على مسألة  عند 
»التكلفة – الفعالية«. قد يؤدى التأكيد على التدخل 
بهذا النظام إلى تقليل أعداد الوفيات والعجز البدنى 
إلى اخملاطرة بتجاهل جانب مهم، ولكنه أقل بروزًا، مثل 
اإلنسان.20  ورفاه  مجملها  في  الصحة  على  الفوائد 
التعاقدات  إجراء  عملية  في  تتركز  األخرى  اخملاوف 
املنافسة  حتقق  مدى  التخوفات  تلك  وتشمل  ذاتها. 
أخرى  منظمات  فيها  توجد  ال  مناطق  في  الفعلية، 
بشأن  قلق  هناك  األبعد،  املدى  على  اخلدمة.17  لتقدمي 
ما إذا كان التعاقد مع منظمات غير حكومية يدعم 
ويقوي النظام الصحي في مجمله، وكذا تشكك في 
قدرة احلكومة احمللية، ودورها ومدى شرعيتها.15 نظام 
التعاقدات أيًضا تترتب عليه تبعات فيما يخص النظم 
الصحية الفرعية مثل الصحة اجلنسية واإلجنابية التي 
يتم إهمالها، وكذا األثر الذي يتركه على املتخصصني 

في هذا اجملال ممن قد يتعرضون للتهميش.

تبعات مدى توفر الرعاية الصحية اجلنسية 
واإلجنابية

احلزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية تقدم 
اجلنسية  الصحية  للرعاية  سريًعا  نشرًا  بالضرورة 
وتلك  فعليًّا  املوجودة  باخلدمات  مقارنة  واإلجنابية 

اجلدول  والصراع.  النزاع  بدأ  قبل  موجودة  كانت  التي 
)1( يلخص املدى الذي بلغه تضمني الرعاية الصحية 
قدمت  التي  األساسية  احلزم  في  واإلجنابية  اجلنسية 
على  اعتمادًا  السودان،21  وجنوب  أفغانستان14  في 
املعايير الدولية للرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية 
بعد  وما  املسلحة،  النزاعات  مناطق  في  للسكان 
كبيرًا  عددًا  أن  اجلدول  يُظهر  املسلحة.25-22  النزاعات 
من اخلدمات الرئيسة مدرج في البرامج في الدولتني 
كلتيهما، مما يزيد بشكل ملموس من إمكانية توفير 
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية في كلٍّ منهما. 
إغفال  في  تركَّز  اخلدمات  في  الرئيسى  اإلغفال 
وآثار  اجلنسي،  العنف  على  املترتبة  املشاكل  معاجلة 
العنف املترتب على النوع. هذا على الرغم من ثبوت 
أثناء  العنف  من  النوع  هذا  من  عالية  وجود معدالت 
حادث  هو  كما  انتهائها؛  وبعد  املسلحة  الصراعات 
آثاره  تتضاعف  اإلغفال  27 هذا  السودان.26،  في جنوب 
على ضوء أن الرعاية الصحية العقلية غير مشمولة 
اخملتصني  أن  كما  السودان.  جنوب  في  احلزم  تلك  في 
على  مذكورين  غير  للشباب  والرعاية  بالتوعية 
اإلطالق، هذا على الرغم من وجود دليل قوي دولًيا على 
الرعاية للشباب  شدة االحتياج للموجهني ومقدمى 

صغير السن في اجلوانب اجلنسية واإلجنابية.30-28
األسرة  تنظيم  خدمات  تقدمي  أن  الواضح  من   
نتيجة  الصحية  املراكز  في  أفغانستان  في  ازداد  قد 
األساسية  احلزمة  توفير  على  التعاقد  نظام  تطبيق 
من  النوع  هذا  حتقيق  أن  غير  الصحية،  الرعاية  من 
الرعاية مازال محدودًا.31، 32 وعلى أية حال، فإن مؤشرات 
النتيجة العامة الكلية لنظام التعاقد على الصحة 
اإلجنابية مازالت محدودة، خاصة في جنوب السودان، 

نظرًا ألن هذا النوع من الرعاية ُطبِّق حديثًا.
فضاًل على هذا، هناك عدد من العوامل التي تعوق   
وجه  على  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  الرعاية  توفر 
الكفاءة  مدى  احلاجة إلظهار  تؤدى  قد  أواًل،  التحديد. 
على  الشديد  والتركيز  التكلفة،  مقابل  والفعالية 
قيود  إلى  البدنى،  والعجز  الوفيات،  نسب  تخفيض 
اجلنسية  الرعاية  خدمات  لتقدمي  أولوية  إيالء  تعيق 



55 قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

جنوب السودان21 أفغانستان14 نوع الرعاية25-22                                              

األمومة وحديثو الوالدة

√ √                                                             رعاية احلمل

√ √
 عالج اإلجهاض غير

الكامل / وما بعد
                         اإلجهاض

√ √                                             رعاية الوالدة

√ √             رعاية الوالدات الطارئة

√ √               رعاية ما بعد الوالدة

√ √              رعاية حديثي الوالدة

√ √             توعية، تعليم، تواصل

تنظيم األسرة

√ √             توعية، تعليم، تواصل

√ √  توزيع تنظيم األسرة
          في اجملتمع

√  ترويج وسائل منع
                      احلمل

√ √

 توفير الواقي الذكرى،
 وأقراص منع احلمل

وحقن منع احلمل
واللولب الرحمي

√ √  التعقيم اجلراحى
للرجال والنساء

 اإليدز واألمراض
اجلنسية

√ √ توعية، تعليم، تواصل

الصحة  فعاليات  أغلب  أن  الواضح  من  واإلجنابية. 
العجز،  وتقلل نسب  الوفيات،  تقلِّص نسب  اإلجنابية 
فإن  األحوال،  كل  وعلى  بدنية.2  مبضاعفات  واإلصابة 
الفوائد امللموسة في مجمل الصحة العامة والرفاه 
من  املقدمة  ومجتمعاتهم  وأسرهم  لألفراد  العام 
تخطيها  ويتم  تهمل  أن  ميكن  الرعاية  برامج  بعض 

بسبب اتخاذ القرار على ضوء التكلفة – الفعالية.20

جدول 1. رعاية الصحة اإلجنابية يف حزمة الرعاية 
الصحية األساسية يف أفغانستان وجنوب السودان

√ √  رصد األمراض اجلنسية
        وعالجها

√
 اسستشارات اختيارية
 وخدمات حتليل اإلصابة

              باإليدز

√  رعاية الوقاية من نقل
                املرض من األم لالبن

√  تعاطى جرعات منع
        االنتكاس

√  الدعم االجتماعى
للمصابني باإليدز

املتخصصة  الرعائية  اخلدمات  املثال،  سبيل  على 
في  مشمولة  غير  السن  صغار  للشباب  والتوعوية 
 ،)1( اجلدول  في  األساسية  الصحية  الرعاية  حزمتى 
قيمة  على  القوية  والبراهني  الدالئل  من  الرغم  على 
الشباب  السن من  احتياج صغار  ومدى  الرعاية  تلك 
لهم.30-28  ومحببة  مقبولة  شخصيات  ِقَبل  من  لها 
وباملثل فإن تقييم خدمة الرعاية الصحية األساسية 
بأهمية  يقر  ال  قد  الفعالية«   – »التكلفة  ضوء  على 
معاجلة مشكلة العنف املرتبط بالنوع أو اجلنس، وهو 
اجلدول 1  في  الرعاية  أيًضا في حزمتى  غير مشمول 
البد  لذلك  السودان.  وجنوب  أفغانستان  من  كل  في 
ليسمح  الكافية  باملرونة  التعاقد  نظام  يتسم  أن 
تلك  متويل  بتخصيص  احلكومية  غير  للمنظمات 

اخلدمات الرعائية والقيام بها.
ثانًيا: نظام العطاءات واللجوء للتنافس السعري   
الحتواء  املتنافسني  على  أعباًء  يضع  الكفاءة  لزيادة 
التكلفة. وميكن أن يؤثر ذلك على مدى توفير اخلدمة. 
أفغانستان  في  احلكومية  غير  املنظمات  استجابت 
للجانب التنافسي بإجراء تقديرات مختلفة لتكلفة 
تقدمي حزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية. قدَّر 
بعضها التكلفة بأقل من القيمة الفعلية في سعيه 
لكسب العطاء والتعاقد.15، 17 وينتج عن ذلك تقليص 
اجلنسية  الصحة  رعاية  مثل  الرعاية  أنواع  بعض 
الالزمة  باألولوية  تاريخًيا  حتظ  لم  والتى  واإلجنابية، 
من اجملتمعات البشرية.33، 34 يستلزم نظام التعاقد أن 
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الذين  املتعاقدين  أداء  برقابة  واملانحني  تقوم احلكومة 
أساؤا تقدير التكلفة، وكذلك املنظمات التي تسعى 
في  املشددة  الرقابة  تصُعب  كما  اخلدمة.  لتقليص 
الدول اخلارجة من صراعات مسلحة مثل أفغانستان 
وجنوب السودان بسبب االضطرابات وضعف وسائل 

االتصال.
الرعاية  خدمات  تقدمي  إمكانية  تتأثر  قد  ثالثًا:   
بسبب  سلبًيا  تأثرًا  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية 
وجود تأثير قوي للقوى السياسية احملافظة، والتيارات 
تهدد  التى  احمللية،  الثقافات  وكذا  املتشددة،  الدينية 
الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية،  التزود بخدمات 
وحتول دون تعميقها، كما هى مطبقة على املستوى 
وباملثل،  النسل.37-35  تنظيم  برامج  فيها  مبا  العاملي،1 
غير  السرى  اإلجهاض  منع  في  الدولي  الفشل  فإن 
اآلمن، يعد شديد احلدة في الدول اخلارجة من نزاعات 
املنظمات  مستوى  وعلى   39  ،38 مسلحة.35،  وصراعات 
على  والعقود  العطاءات  ترسوا  قد  احلكومية،  غير 
تقدمي  عن  متتنع  قد  مذهبية،  أو  عقائدية  منظمات 
رعاية  بكفاءة  تقدم  وال  النسل،  تنظيم  خدمات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية مثل اإلجهاض غير اآلمن. 
ذلك،  السودان  جنوب  في  املقدمة  احلزمة  وأظهرت 
وأوصت بأن املنظمات املقدِّمة حلزمة الرعاية الصحية 
تود  ال  التي  مذهبية  أو  دينية  أسس  على  األساسية 
أن  عليها  النسل،  تنظيم  مثل  نوعية  خدمات  تقدمي 
تقدمي  تقبل  أخرى  منظمات  مع  الباطن  من  تتعاقد 
تلك اخلدمات.21 وعلى أية حال، فإن التطبيق الفعلي 
الذي يجعل من املنظمات املذهبية تتعاقد من الباطن 
مع منظمات غير حكومية أخرى يُحتم على احلكومة 

مراقبتها مراقبة لصيقة.
اجلدلية  الطبيعة  فإن  اجملتمع،  مستوى  على   
واحلساسية املقترنة ببعض خدمات التناسل الصحي 
جعل  إلى  تؤدي  محلية،  لضغوط  عرضة  يجعلها 
احلزمة  خدمات  تقدمي  نظام  مثل  مركزى  غير  نظام 
استجابة.40  أقل  الصحية  الرعاية  من  األساسية 
وذلك على الرغم من احلاجة املاسة للرعاية الصحية 
املتأثرة  واملناطق  الدول  أبناء  بني  واإلجنابية  اجلنسية 

في  احلكومات  وحتتاج   42  ،41 املسلحة.29،  بالصراعات 
تلك الدول واجلهات املانحة إلى مراقبة مستوى تقدمي 
دقيقة،  مراقبة  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات 
خدمات  لتقدمي  املنظمات  دعم  على  احلرص  وكذلك 
أفغانستان،  في  واإلجنابية.  اجلنسية  الصحة  رعاية 
فعال،  صحي  معلوماتي  نظام  وجود  عدم  ونتيجة 
لتقييم  اإلجناز  بطاقات  من  متوازن  نظام  يُستخدم 
ويشمل  الصحية،  الرعاية  خدمات  تقدمي  في  األداء 
واإلمكانات  واألدوات  التجهيزات  تضم  إحصائيات 
رعاية  دالالت  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى   32 الطبية.31، 
الصحة اجلنسية واإلجنابية ومؤشراتها، تُعد محدودة 
وقاصرة على مدى توفر خدمات تنظيم األسرة ورعاية 

الوالدات فقط.

جودة الرعاية
من  األساسية  احلزمة  لتقدمي  التعاقد  نظام  تواجه 
من  بالتأكد  تتعلق  الصحية حتديات  الرعاية  خدمات 
واإلجنابية.  اجلنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  نوعية 
احلكومية  غير  املنظمات  أن  على  ثابتة  أدلة  هناك 
التي يتم التعاقد معها لتقدمي احلزمة األساسية من 
خدمات الصحة العامة قد ال تكون لديها اخلبرة، وال 
الصحية  الرعاية  بتقدمي خدمات  االلتزام  وال  املعرفة، 
املتوافق  العاملية  للمعايير  طبًقا  واإلجنابية  اجلنسية 
املتخصصة  احلكومية  غير  املنظمات   34 عليها.33، 
خبرات  لديها  واإلجنابية  اجلنسية  الرعاية  تقدمي  في 
تقنية، ولديها أيًضا اخلبرة واملعرفة في توجيه اخلطاب 
اجلدلية  الشائكة  املواضيع  يخص  فيما  احلوار  وإدارة 
ثقة  لكسب  الالزمة  اإلجنابية  للصحة  واحلساسة 
أفًقا  هناك  ولكن  ودعمه.  فيه  تعمل  الذي  اجملتمع 
غير  للمنظمات  أقل  متويل  وكذلك  جًدا،  محدودًا 
الصحة  من  فرعية  مجاالت  في  العاملة  احلكومية 
خدماتها،  لتقدمي  اإلجنابية،  الصحة  مثل  العامة 
املعارف  وتقدمي  اخلدمة،  مقدمي  بتدريب  والقيام 
الرصد  وكذلك  الفني،  والدعم  الالزمة  واملعلومات 
املشاكل  تتضمن  اخلدمة.  مستوى  لتقييم  الالزم 
واإلمكانات،  القدرات  غياب  أفغانستان  في  الشائعة 



57 قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

أنشطة املناصرة والتأييد خلدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية

اجلدل الدائر حول طبيعة الصحة اجلنسية واإلجنابية 
االختيارات  بحرية  املرتبطة  املعلنة  احلقوق  يعنى 
تلك  على  احلصول  فيها  مبا  واإلجنابية،  اجلنسية 
مستويات  على  وإنكار  رفض  موضع  وهى  اخلدمات، 
محلية، وإقليمية، ودولية.43، 44 ويحدث هذا على وجه 
أو  صراعات  من  تعاني  التي  البيئات  في  التخصيص 
في مرحلة ما بعد الصراعات.45 ونتيجة لذلك تتقلص 
فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية، 
كما يقل اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض املترتبة عليها 
حتقيق  ويتطلب  بالعار.2  اإلحساس  أو  اخلوف  بسبب 
الصحة  ظروف  وحتسني  اإلجنابية  الصحة  حقوق 
النوعية  على  التركيز  مجرد  من  االنتقال  اإلجنابية 
اجلهود  إلى  فقط،  السريرية  للخدمات  التقنية 
اجلنسي  النوع  مشكلة  ملعاجلة  املتسقة  املؤسسية 
القرار في موضوع اإلجناب  أبعاد صنع  والهيمنة على 
لوجود  ماسة  حاجة  هناك  اجلنسية.46  والعالقات 
واإلجنابية  اجلنسية  احلقوق  لدعم  وهيئات  تنظيمات 
والدولية  القومية  املستويات  على  اجملتمعات  في 
اجملتمعى  البناء  إعادة  عمليات  جوانب  من  كجانب 
فيما بعد الصراعات املسلحة ]اجلدول 2[.47 إن الغياب 
في  املتخصصة  احلكومية  غير  للمنظمات  الفعلي 
لنظام  نتيجة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  الرعاية 
التعاقد على حزمة الرعاية الصحية األساسية يُلغي 
مصدرًا مهًما من مصادر التأثير في املواقف اجملتمعية، 

واحلكومية وفي سياسات املانحني وبرامجهم.
هناك أيًضا مخاوف لوحظت من أن نظام التعاقد   
يترتب عليه عدم قدرة املنظمات غير احلكومية على 
القيام  عن  وإحجامها  املانحني  أو  احلكومات  انتقاد 
بأدوار داعمة ومؤثرة، خوًفا من إلغاء التعاقدات. يوِصي 
غير  املنظمات  تقدمي  على  التعاقد  لنظام  املؤيدون 
احلكومية حلزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية 
بأن تنسحب تلك املنظمات من التعاقد؛ إذا كان ذلك 
سُيضعف من قدرتها على القيام باجلوانب األخرى.48 
التمويلية  والبدائل  محدود  املناورة  هامش  أن  غير 

اإلتاحة
مع  التعامل  خدمات  على  اشتمالها  من  التأكد   •

العنف املرتبط باجلنس والنوع
• التأكد من اشتمالها على خدمات ومعارف للشباب 

صغير السن
ش  تهمَّ التي  األنشطة  تلك  قيمة  على  التعرف   •

بسبب معادلة التكلفة في مقابل الكفاءة
ش  تهمَّ التي  اخلدمات  على  اشتمالها  من  التأكد   •

بسبب نظام العطاءات
األسرة  تنظيم  معارضة  بسبب  اخلدمات  تأثر  رصد   •

واخلدمات األخرى
اجلودة

• التأكد من قدرة املنظمات غير احلكومية على تقدمي 
خدمات رعاية الصحة اإلجنابية

احلكومية  غير  للمنظمات  والتمويل  األفق  توفير   •
املتخصصة في الصحة اإلجنابية

• إتاحة الفرص للتدريب على رعاية الصحة اإلجنابية 
على يد وكاالت متخصصة

التأييد
باحلقوق  االعتراف  لتحقيق  بالدعم  املعرفة  زيادة   •

اجلنسية واإلجنابية
غير  منظمات  يد  على  الدعم  متويل  آفاق  توسيع   •

حكومية متخصصة في الصحة اإلجنابية وزيادته
املنظمات غير احلكومية ودعمها  تعزيز استقاللية   •

فيما يخص احلقوق اجلنسية واإلجنابية

تواجه  اليت  الرئيسة  التحديات  ملخص   .2 جدول 
نظام  ضمن  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  رعاية 
الصحية  الرعاية  حزمة  تقديم  على  التعاقد 

األساسية واملقرتحات

احلكومية  غير  املنظمات  أمام  األفق  محدودية  أو 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  رعاية  في  املتخصصة 
ذاتها بجنوب  املشاكل  توقع وجود  2[. وميكن  ]اجلدول 
حلداثة  ذلك  من  التيقن  املبكر  من  ولكن  السودان، 
تطبيق نظام التعاقدات لتوفير احلزمة األساسية من 

الرعاية الصحية هناك.
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خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وأن تكون ضمن 
حزمة الرعاية الطبية األساسية، وباملستوى املطلوب 
املوجودة  والتقييم  واملراقبة  املتابعة  آليات  والالئق. 
املتوازن  اإلجناز  بطاقات  نظام  استعمال  مثل  حالًيا 
لتضم  توسعتها  املمكن  أفغانستان من  املطبق في 
الصحة  في مجال  الفعالة  اخلدمات  من  أوسع  مدىً 

اجلنسية واإلجنابية املالئم للدولة التي تطبق بها.
املتخصصة  احلكومية  غير  للمنظمات  ميكن   
تدعم  أن  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  مجاالت  في 
الرعاية  حزمة  برنامج  تنفيذ  على  القائمني  تدريب 
تلك  توفر  أن  املمكن  من  األساسية.  الصحية 
للمنظمات  الدعم   - أيًضا   - املتخصصة  املنظمات 
احمللية املساهمة في رعاية اجلوانب املرتبطة بالصحة 
اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. احلكومات واجلهات املانحة 
لها دور محوري في توفير نطاق عمل ودعم مثل تلك 

املنظمات.
التعاقد  نظام  توسيع  إمكانات  حتققت  وإذا   
ليشمل  األساسية  الصحية  الرعاية  حزمة  لتقدمي 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي 
في مجتمعات ما بعد الصراعات املسلحة، ستكون 
احلكومات واجلهات املانحة واملنظمات غير احلكومية 
وشمواًل  اتساًعا  أكثر  مرن  نظام  لتبنى  بحاجة 
للمساعدة على النهوض بالصحة اإلجنابية واالرتقاء 

بها.

لتعمل خارج  احلكومية  غير  املنظمات  أمام  محدودة 
ويدرك  الصحية.  للرعاية  األساسية  احلزمة  نطاق 
املستقل.49  املدنى  اجملتمع  أهمية  الدوليون  املانحون 
املبادرات  دعم  على  ذلك  ينعكس  أن  املفروض  ومن 
يطبق  التي  الدول  في  اإلجنابية  للحقوق  املؤيدة 
الصحية  الرعاية  حزمة  لتقدمي  التعاقد  نظام  فيها 

األساسية.

اخلامتــــة
ميكن لنظام التعاقد على توفير حزمة الرعاية الطبية 
السريع  لالرتقاء  هامة  وسيلة  يوفر  أن  األساسية 
الدول  في  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية  بالرعاية 
عددًا  هناك  ولكن  مسلح.  صراع  مرحلة  من  اخلارجة 
من التحديات يتعلق مبدى توفر تلك اخلدمات الرعائية 
للصحة  الداعمة  األنشطة  وكذلك  ونوعيتها، 

اجلنسية واإلجنابية.
من املمكن حلكومات الدول واجلهات املانحة التي   
الطبية  الرعاية  حزمة  لتوفير  التعاقد  نظام  تطبق 
للمنظمات  يسمح  مرنًا  نظاًما  تتبنى  أن  األساسية 
الرعاية  من  ملموسة  خدمات  بتقدمي  احلكومية  غير 
املساعدة  واألنشطة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحية 
لتقدمي  التعاقد  لنظام  تنفيذها  في سياق  واملرافقة، 
حزمة الرعاية الطبية األساسية. احلكومات واجلهات 
غير  املنظمات  أداء  تقييم  إلى  أيًضا  بحاجة  املانحة 
جوانب  كل  تقدمي  لضمان  ومراقبتها؛  احلكومية، 
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توفري الرعاية الصحية اإلجنابية للمشردين داخلًيا
العقبات اليت تواجهها الوكاالت اإلنسانية

بقلم: نيناهاكاميسأ، بولونز جليسليرب، ماتياسبورتشيرتج
أ  مدير فني/الصحة اإلجنابية، منظمة الصحة العاملية، سريالنكا، وإدارة علم األمراض املعدية وصحة السكان،
ninahakamies@yahoo.com :كلية لندن للصحة والطب االستوائي، لندن، اململكة املتحدة. البريد اإللكتروني

ب  محاضر رفيع املستوى في األنثروبولوجيا االجتماعية، وحدة سياسات الصحة،
كلية لندن للصحة والطب االستوائي، لندن، اململكة املتحدة

ج محاضر طبي، وحدة األمراض املعدية، كلية لندن للصحة والطب االستوائي، لندن، اململكة املتحدة

ترجمة: غادة طنطاوي

موجز املقال: أقرت كلٌّ من مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية في حاالت اللجوء، 
واحتاد كفالة الصحة اإلجنابية في حاالت الصراع، بأن توفير الصحة اإلجنابية للمشردين داخلًيا يُعتبر من القضايا 
املُهَملة في عمليات اإلغاثة. ومن أجل حتديد العوائق التي تواجهها الوكاالت التي تقدم رعاية الصحة اإلجنابية 
لألفراد املشردين داخلًيا، واالستراتيجيات التي تتبناها هذه الوكاالت من أجل التغلب على تلك العقبات، أجرينا 
مقابالت مع ممثلي 12 وكالة عاملة في التنمية واإلغاثة تقوم بتوفير الرعاية الصحية للسكان املتضرريني من 
الصراعات. وبالرغم من أن محدودية املوارد املالية والبشرية متثل عائًقا مهًما أمام وكاالت اإلغاثة، فإن التحدي 
بالسياسات،  املتعلقة  وتلك  واإلدارية  األيديولوجية  العقبات  في  يتمثل  الوكاالت  هذه  تواجهه  الذي  األساسي 
الدولي  املستوى  داخلًيا على  باملشردين  تعترف  التي  القانونية  األدوات  وقد ساهم غياب  املانحة.  اجلهات  ونفوذ 
في زيادة الصعوبات التي تواجهها الوكاالت فيما يخص التواصل املنتظم مع املشردين داخلًيا. وتشير النتائج 
التي توصلنا إليها إلى أهمية بذل جهود كبيرة من أجل تضييق الهوة بني االلتزامات الدولية واخلدمات املقدمة 
على املستوى امليداني. إننا نوصي بأن تقوم الوكاالت بأنشطة لرفع الوعي في داخل هذه الدول وبني املنظمات 
املنافع،  تعظيم  أجل  من  اخلبرات،  وتبادل  الوكاالت  بني  والتعاون  الداخلي  التنظيم  وتعزيز  واملانحني،  الشريكة 
وتوفير املوارد على املستوي احمللي. كما نوصي باستكشاف إمكانية التوصل إلى معاهدة دولية بغرض حماية 

حقوق املشردين داخلًيا.
Providing Reproductive Health Care to Internally Displaced Persons: Barriers Experienced by Humanitarian Agen-
cies

Nina Hakamies, Paul Wenzel Geissler, Matthias Borchert, Reproductive Health Matters 2008;16)31(:33–43

الكلمات املفتاحية: خدمات الصحة اإلجنابية، األشخاص النازحون داخلًيا، املساعدة اإلنسانية، اجلهات املانحة واملساعدة

املتضررين  للسكان  اإلجنابية  الصحية  الرعاية  ظلت 
املهَملة  العامة  الصحة  قضايا  إحدى  الكوارث  من 
منذ وقت طويل. وإلى حد كبير، جرى جتاهل احتياجات 
املبادئ  وتُعرِّف  خاص.3-1  بشكل  داخلًيا  املشردين 
اإلرشادية حول التشرد الداخلي التي وضعها مكتب 
اإلنسانية  اإلغاثة  شئون  لتنسيق  املتحدة  األمم 
أو اضُطروا  املشردين داخلًيا باعتبارهم »الذين أجِبروا 
أو  إقامتهم  أماكن  أو  منازلهم  من  الهرب  إلى 

أجل  من  أو  املسلحة،  الصراعات  نتيجة  مغادرتها، 
جتنب آثار تلك الصراعات، أو حاالت العنف املعمم، أو 
أو  الطبيعية،  الكوارث  أو  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
تلك التي من صنع اإلنسان، والذين لم يعبروا احلدود 

املعترف بها دوليًّا«.4
من  بالتعريف  وهم  ـ  الالجئون  يتمتع  وبينما   
املعاهدة  ظل  في  باحلماية  الدولية،  احلدود  يعبرون 
اخلاصة بوضع الالجئني لعام 1951، فإنه ال توجد أدوات 
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لم  أنه  كما  داخلًيا.1  باملشردين  دولًيا  تعترف  قانونية 
األصلي  التفويض  في  داخلًيا  املشردين  تضمني  يتم 
للمفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة. وقد 
منتظم  نحو  على  التعامل  من  الوكاالت  ذلك  منع 
موقف  في  داخلًيا  املشردين  وضع  مما  املشكلة،  مع 
الوصول  في  صعوبة  اإلغاثة  وكاالت  وجتد  ضعيف.7-5 
على  داخلًيا  مشردين  شخص  مليون   25 نحو  إلى 
في  الالجئون  وفي حني يحصل   11-8 العالم.5،  مستوى 
نسبًيا،  جيدة  صحية  خدمات  على  احلالي  الوقت 
املشردين  فإن  الدولية،  اإلغاثة  وكاالت  تدخل  نتيجة 
اخلدمات،  هذه  من  كبير  حد  إلى  يُستبعدون  داخلًيا 

بالرغم من تزايد عددهم على مستوى العالم.12
في  العالم  في  داخلًيا  املشردين  أغلبية  وتوجد   
املشردون  ويُعتبر   11 شخص(.10،  مليون   12( إفريقيا 
سماتها  تختلف  متجانسة،  غير  جماعة  داخلًيا 
باختالف البلد الذي يعيشون به، ونوع النزاع ومرحلته، 
في  يعيشون  كانوا  ما  إذا  أي  ـ  املعيشية  وظروفهم 
معسكرات، أم ميتزجون بالسكان احملليني، أم يعيشون 
السلطات  أعني  عن  بعيًدا  متفرقة،  مناطق  في 
احلكومات  تتبع  وأحيانًا  اإلغاثة.7  ووكاالت  احمللية 
ُمجِبرة  داخلًيا،  املشردين  إزاء  عدائًيا  نهًجا  الوطنية 
البعيدة.5  املناطق  أو  اجملهول  إلى  الفرار  على  إياهم 
مما  متعددة،  مناطق  في  داخلًيا  املشردون  يتفرق  وقد 
نظرًا  واستهدافهم؛  حتديدهم  عملية  من  ب  يُصعِّ
التحتية،  البنية  انهيار  أو  األمنية،  األوضاع  لصعوبة 
النائية.1، 13  التي تعوق الوصول إلى املناطق  أو القيود 
وعلى عكس املشردين في مناطق متفرقة، فإن أولئك 
حد  إلى  يستفيدون  قد  معسكرات،  في  القاطنني 
يحصل  التي  لتلك  مشابهة  صحية  تدخالت  من  ما 
بها،  تعتني  اإلغاثة  وكاالت  أن  ذلك  الالجئون.  عليها 
وعادة ما يتمتعون باخلدمات الصحية األساسية.1، 14-

16 ويُعتبر الوصول إلى املشردين داخليًّا، املوجودين في 

أماكن متفرقة أكثر صعوبة بالنسبة إلى السلطات 
الصحية وهيئات اإلغاثة الوطنية.

داخلًيا على خدمات  املشردين  ال يحصل معظم   
وأحيانًا   18  ،17 الشاملة.13،  اإلجنابية  الصحية  الرعاية 

من  بالرغم  احتياجاتهم  احمللية  السلطات  تهمل 
ويحتاج   15  ،4 حمايتهم.1،  عن  املسئولية  تتحمل  أنها 
اإلجنابية،  الصحة  خدمات  إلى  داخليًّا  املشردون 
يحتاجون  قد  إنهم  بل  آخر.  أي شخص  مثل  مثلهم 
إلى خدمات إضافية، وذلك، على سبيل املثال، عندما 
يتعرضون للعنف املستند إلى النوع االجتماعي.1، 16، 19 
واألكثر من ذلك أن املشردين داخلًيا يتعرضون لفقدان 
يزيد  ما  وهو  األسري،  الدعم  شبكات  وانهيار  الدخل 
من العبء اجلسدي والعاطفي امللقى على عاتقهم، 
التقليدية.20  واحلماية  الدعم  مصادر  من  ويحد 
ويتمثل واحدٌ من األسباب املهمة التي تقف وراء هذا 
الصراعات،  حدوث  أثناء  الشائع  املفهوم  في  االهمال 
بأن الصحة اإلجنابية تُعد أقل أهمية من االحتياجات 
السياسي  الدعم  ضعف  ويعتبر  األخرى.  الصحية 
للبرامج الصحة اإلجنابية على النطاق األوسع سبًبا 

آخر في هذا اإلهمال.1، 3
إجبار  إلى  التدخل  عن  املانحني  عزوف  أدى  لقد   
القليلة  األموال  على  التنافس  على  اإلغاثة  وكاالت 
من  املُقدَّم  التمويل  تناقص  عامة،  وبصورة  املتاحة.21 
املانحني منذ عام 2000، 5، 22-24 وذلك باستثناء الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية واالحتاد األوروبي ومؤسسة 
البريطانية،  الدولية  التنمية  وإدارة  ميللون،  أندرو 
لالجئني  اإلجنابية  الصحة  ببرامج  اخلاص  والصندوق 

داخل صندوق األمم املتحدة للسكان.21
وبالرغم من ذلك، فقد لوحظت تطورات إيجابية   
 ،1995 عام  منذ  اإلجنابية  الصحة  برامج  تطبيق  في 
الدولي  املؤمتر  جهود  إلى  كبيرة  بدرجة  يرجع  ما  وهو 
العمل  ومجموعة   ،1994 لعام  والتنمية  للسكان 
املشتركة بني الوكاالت واحتاد كفالة الصحة اإلجنابية 
من  متزايد  عدد  أقر  وقد   26  ،25  ،18 الصراع.1،  حاالت  في 
الصحة  بأن  الدولي  واجملتمع  اإلنسانية  الوكاالت 
اإلجنابية تعتبر من االحتياجات اإلنسانية األساسية.1، 
في  اإلجنابية  الصحة  حول  أقسام  تضمني  وجرى   27

املبادئ اإلرشادية التي أُرسيت من أجل تسهيل رعاية 
السكان املتضررين من الكوارث. وعلى وجه اخلصوص، 
املتحدة  األمم  مكتب  لدى  اإلرشادية  املبادئ  تتعامل 
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 »Sphere« لتنسيق الشئون اإلنسانية،4 وكتيب سفير
الصادر عن جلنة تسيير االستجابة اإلنسانية،28 و»احلد 
األدنى من حزمة اخلدمات األولية« الصادر عن مجموعة 
العمل املشتركة بني الوكاالت، مع هؤالء20 كما جرى 
في  الوكاالت  بني  التعاون  لتطوير  أخرى  آليات  وضع 
املواقف الطارئة وحاالت التشرد الداخلي، مثل »نهج 
وكالة  قيام  يتضمن  الذي  العاملية«  اجملموعات  رؤساء 
واحدة بقيادة قطاع بعينه، مثل الصحة، بغرض تعزيز 

التنسيق امليداني بني الوكاالت.29، 30
املشتركة  العمل  وقد طالبت كل من مجموعة   
في  اإلجنابية  الصحة  كفالة  واحتاد  الوكاالت  بني 
على  اإلنسانية  الوكاالت  قدرة  بزيادة  الصراع  حاالت 
داخلًيا.1،  للمشردين  اإلجنابية  الصحة  خدمات  تقدمي 
عام  نوعية  دراسة  أجرينا  الدعوة،  هذه  على  وردًا   14

تواجهها  التي  العقبات  استكشاف  بغرض   2005
الصحة  تقدمي خدمات  والتنمية عند  اإلغاثة  وكاالت 
إلى  النزاع،  مواقف  في  داخلًيا  للمشردين  اإلجنابية 
جانب االستراتيجيات التي وضعتها الوكاالت من أجل 

التغلب على تلك العقبات.31

منهجية الدراسة واملشاركون
قمنا بالتواصل مع وكاالت التنمية واإلغاثة التي توفر 
من  املتضررين  للسكان  اإلجنابية  الصحية  الرعاية 
الصراعات، أو توفر اخلدمات الصحية بخالف الصحة 
الرعاية  توفر نطاقًا من اخلدمات يتضمن  أو  اإلجنابية، 
الرئيسة  املقرات  املوارد، فإن  الصحية. ونظرًا حملدودية 
للوكاالت تكون في الدولة الصناعية، ومتثل اإلجنليزية 
وجرى  الوكاالت.  هذه  في  العمل  لغتي  والفرنسية 
حتديد 114 وكالة مؤهلة للعمل في هذا اجملال، من بني 
بني  املشتركة  العمل  مجموعة  في  األعضاء  قائمة 
الوكاالت، وقوائم املنظمات املشاركة في مؤمترات ذات 
صلة، ووثائق من مصادر ذات خبرة، ومواقع إلكترونية 
ذات صلة، وتوصيات شخصية. وتشتمل هذه الوكاالت 
وكاالت  وسبع  حكومية  غير  منظمة   107 على 
حكومية/متعددة األطراف. وهناك 84 وكالة ليس لها 
إسالمية  ووكالة  مسيحية  وكالة  و29  دينية،  هوية 

واحدة. وأُرِسلت إلى تلك الوكاالت استمارة االستبيان 
املعلومات  جمع  أجل  من  اإللكتروني  البريد  عبر 
األساسية حول خدمة الصحة اإلجنابية التي تقدمها 
حوار  في  للمشاركة  ودعوتهم  داخلًيا،  املشردين  إلى 
عبر مقابلة تليفونية شبه مخططة سلًفا حول تلك 
ميكنهم  الذين  العاملني  توفر  لعدم  ونظرًا  القضايا. 
الوكاالت(  من   %64( العمل  هذا  عن  املسئولية  تولي 
 )%10( املشاركة  في  واضحة  بصورة  الرغبة  وعدم 
واالفتقار إلى مستجيب مناسب ميكن حتديده، فإن 99 

وكالة عزفت عن املشاركة. 
وقد وافقت 15 وكالة على املشاركة عبر استمارة   
مقابلة   12 وأُجريت  التليفونية.  واملقابلة  االستبيان 
حكومية  غير  منظمة   11 مع  بالفعل  تليفونية 
ومقابلة واحدة مع وكالة حكومية/متعددة األطراف. 
بالفعل  منخرطة  إما  الوكاالت  هذه  جميع  وكانت 
خارج  يعيشون  ممن  داخلًيا  املشردين  مع  العمل  في 
الصحة  خدمة  تقدمي  في  مشاركة  أو  املعسكرات، 
اإلجنابية. ولم نتمكن من مقابلة 15 من تلك الوكاالت 
بفعل غياب املستجيب خالل الفترة احملددة للمقابلة. 
مقابالت  أُجريت  التي  الـ12  الوكاالت  بني  ومن   
معها، توجد ثالث مقرها األساسي الواليات املتحدة، 
وكانت  كندا.  مقرها  وواحدة  أوروبا،  مقرها  وثماني 
تسع وكاالت بدون هوية دينية، وثالث مسيحية. وقد 
عملت جميع الوكاالت الـ12 في إفريقيا، وعملت ثمان 
منها في آسيا، وست في أمريكا الالتينية، وخمس في 
املقابالت  وتضمنت  أوروبا.  في  وأربع  األوسط،  الشرق 
على  وتسعة  املديرين،  مستوى  على  موظفني  ثالثة 
أو  الرئيسة  املقرات  من  استشاري،  أو  إداري  مستوى 
العمل امليداني. وكان 11 ممن أُجريت مقابالت معهم 
الصراعات،  من  املتضررين  السكان  عن  مسئولني 
الشئون  عن  وعشرة  اإلجنابية،  الصحة  عن  وخمسة 

الصحية عامًة. 
وجرى اختيار أمناط خدمات الرعاية اإلجنابية التي   
اخلدمات  األدني من حزمة  احلد  املقابالت من  تناولتها 
وتضمنت   28.»Sphere« سفير  وكتيب  األولية20 
الوالدة  ورعاية  الوالدة،  قبل  ما  رعاية  اخلدمات  هذه 
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املستند  اجلنسي  العنف  من  والوقاية  األساسية، 
من  والوقاية  حدوثه،  عند  معه  والتعامل  النوع،  إلى 
اإلصابة  حال  وعالجها  باجلنس  تنتقل  التي  األمراض 
من  املكتسبة  املناعة  نقص  مرض  انتقال  ومنع  بها، 
الصحية  والرعاية  األسرة  وتنظيم  اجلنني،  إلى  األم 
مالءمة  اتضحت  وقد  والرجال.  للشباب  اإلجنابية 
اجملموعة اخملتارة من خدمات الصحة اإلجنابية التي مت 
الوكاالت  إحدى  اقترحت  فيما  املقابالت،  في  تناولها 
املثاني  الناسور  مع  بالتعامل  تتعلق  إضافية  خدمة 

املهبلي.
من  املوضوعي  احملتوى  حتليل  استخدمنا  وقد   
وقد   33 وعالقاتها.32،  املتكررة  املوضوعات  حتديد  أجل 
أقرت اللجنة األخالقية بكلية لندن للصحة والطب 
االستوائي الدراسة. ويتم التعامل بسرية مع أسماء 

الوكاالت واألفراد.

النتائج
بتصنيف  املوضوعي  املضمون  حتليل  سمح 
املوضوعات في أربع مجموعات. وحتت هذه املوضوعات 
واالستراتيجيات  اخلدمات  تقدمي  أمام  العوائق  توجد 
 .)1 )جدول  العوائق  هذه  على  التغلب  إلى  الرامية 
والبشرية  املادية  املوارد  كفاية  عدم  يضع  وبينما 
قيودًا كبيرة على الوكاالت، فقد اعُتِبرت األمور األكثر 
جتريًدا واملتعلقة بالسياسة الدولية وتفويض الوكالة 
وفلسفتها واإلدارة الداخلية وأولويات اخلدمات األخرى 
وتعقيدات التعاون مع الشركاء مبثابة التحديات التي 
يصعب التغلب عليها أكثر من غيرها. وتُعرَّف عوائق 
التعاون باعتبارها تلك املتعلقة بالتشارك في املهام، 
واملشاركة بني الوكاالت ذات اخلبرة أو اجملموعات احمللية 
في املوارد والتكاليف، ووضع أهداف مشتركة، وتطوير 
وتقارير  تقييمات  وكتابة  مشتركة،  ومعايير  برامج 

مشتركة. 
اجملردة  العوائق  هذه  تعكس  ما  غالًبا  وباختصار،   
والتنافسية  واإلدارية  األيديولوجية  االختيارات 
ومستوى وعي الوكاالت الذي يؤثر في كلٍّ من التنظيم 
اخلارجيني.  الشركاء  مع  والعالقات  للوكالة  الداخلي 

أن  إلى  جميًعا  عشرة  االثنتا  الوكاالت  أشارت  وقد 
املشردين  مع  العمل  فقط  تخص  ال  العوائق  بعض 
عمل  وطرق  اإلجنابية،  الصحة  تخص  لكنها  داخلًيا، 

الوكاالت بصورة عامة.

التعاون مع الشركاء
وتواجه  العوائق.  أهم  من  التعاون  مشكالت  تُعَتبر 
الوكاالت هذه املشكالت عندما تتفاعل مع الشركاء 
العمل  مجموعات  أو  احمللية  اجلماعات  أو  الدوليني 
امليداني. وقد شدَّد املستجيبون على الصعوبات التي 
امليداني،  العمل  في  التعاون  ضعف  فيها  يتسبب 
واالفتقار إلى األهداف املشتركة والتخطيط املنفصل 
اجلهود  ازدواجية  إلى  يؤدي  ما  غالًبا  الذي  لألنشطة 
التي يقوم بها الشركاء، وزيادة عبء العمل. وبالرغم 
من احلاجة إلى التشارك في املهام والتواصل النشط 
أغلب  في  ممكنًا  ذلك  يكون  ال  الوكاالت،  جميع  بني 

األحيان بفعل محدودية املوارد:

»ال يكون التعاون مع الشركاء سهاًل دائًما، ألن هناك 
وهو  األهداف،  في  واملشاركة  للتواصل  كبيرة  حاجة 

موضوع 1 عوائق املوارد والتعاون
• القيود الشخصية

• عدم كفاية التمويل
• عدم كفاية التعاون مع الشركاء

موضوع 2 عوائق السياسات والقوانني
• السياسات الوطنية واحمللية

• السياسات الدولية
• شئون األمن

موضوع 3 عوائق ترتبط بثقافة الوكالة
• تفويض الوكالة وفلسفتها

• اإلدارة الداخلية للوكالة
• أولويات اخلدمات األخرى
موضوع 4 عوائق أخرى

• العجز عن الوصول جغرافًيا إلى املشردين داخلًيا
• قيود االنتقال

جدول 1. األفكار والعوائق
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ما يتطلب وقًتا طوياًل وأموااًل وطاقة من أجل حتقيق 
التعاون... لدينا تعاون مع العديد من الشركاء، لكنني 
التعاون.  هذا  على  احلفاظ  للغاية  يصعب  أنه  أعرف 
وأعتقد أن هذا العائق يتسم بالعمومية، وال يقتصر 
للمشردين  اإلجنابية  الصحة  خدمات  تقدمي  على 
داخلًيا.« )املستشار الطبي، املنظمة غير احلكومية 1(.

»هناك الكثير من التداخل، وجهود رائعة ومواد جيدة، 
من  العديد  على  أيًضا  ينطبق  ذلك  من  الكثير  لكن 
األمور  هل  األخرى  الضعيفة  السكانية  اجلماعات 
إلى  نحتاج  السكان؟  بحسب  متاًما  تختلف  بالفعل 
للغاية،  كثيرة  املتاحة  املعلومات  الرسوخ.  من  املزيد 
)مدير  العجلة«.  اختراع  إلعادة  إذَن  حاجة  توجد  فال 

صحة الهجرة، منظمة متعددة األطراف 10(

وشدد متعاونون آخرون على أهمية تنوع الشركاء   
)في النوع والتفويض والهدف والعمل امليداني، إلخ(، 
البرامجي،  التخطيط  على  تؤثر  التي  الوقت  وقيود 
وميول املانحني واملنافسة على املوارد احملدودة، وهو ما 
يؤدي غالًبا إلى تدخالت متقاطعة تعوق حتقيق درجة 

أفضل من التعاون.
واعُتبر التشارك في كتابة التقارير )مثال تشارك   
والتقييمات(  واملقترحات  املوقف  حتليل  في  الوكاالت 
إنه  الناجحة للتعاون، وقيل  واحًدا من أهم األشكال 
وتعزيز  امليداني،  العمل  نطاق  توسيع  فرص  من  يزيد 
عيون  في  املنظمات  بني  الشراكات  ومصداقية  قدر 

الشركاء اآلخرين واملانحني:

العمل  هي  التوصيات  أفضل  من  واحدة  أن  »أظن 
على  قادرين  كنا  لقد  الزميلة  الوكاالت  مع  قرب  عن 
اجللوس سويًا وكتابة تقييمات مشتركة لذلك كانت 
وكان  للغاية.  املوقف جيدة  املعلومات حول طبيعية 
للتقييم املشترك الذي ضم خبراتنا جميًعا وزٌن أكبر 
واجلهد،  العمل  من  الكثير  إلى  ذلك  يحتاج  كثيرًا... 
لكن األمر يستحق.« )خبير صحة املرأة، املنظمة غير 

احلكومية 4(

وأكد مستجيبون آخرون أهمية التعاون عن طريق   

طرح مستويات ومبادئ إرشادية، أو عبر التشارك في 
العمل بني املنظمات املتخصصة. وشعر املستجيبون 
أن مثل هذا التعاون سوف يثير جداًل داخل الوكاالت، 
يرفع  ما  وهو  البعض،  بعضها  وبني  بينها  وجداًل 
الوعي باحتياجات املشردين داخلًيا املتعلقة بالصحة 
اإلجنابية. ويساعد مثل هذا التعاون على حتويل العالقة 
بني الوكاالت من عالقة تنافس إلى عالقة شراكة، وهو 

ما يساعد أكثر على جتاوز العوائق.

اإلطار الدولي للسياسات والقانون
احلكومات  بعض  ترى  ال  السياسات،  يخص  فيما 
التي   - الدولية  احلكومية  والوكاالت  احملافظة 
املتعارف  والقيم  املعتقدات  نحو  سياساتها  متيل 
النوع  عالقات  بشأن  واجتماعًيا  ودينًيا  ثقافًيا  عليها 
توفير  إلى  حاجة   - واإلجناب  والزواج  االجتماعي 
األمر  وينطبق  الشاملة.  اإلجنابية  الصحة  خدمات 
نفسه على الوكاالت اإلنسانية التي لم تألف قضايا 
اخلدمات  تشمل  احلالة،  هذا  وفي  اإلجنابية.  الصحة 
ما  ورعاية  اآلمن،  واإلجهاض  األسرة،  تنظيم  املهَملة 
يُنظر  اآلمن  أن اإلجهاض  وبالرغم من  بعد اإلجهاض. 
باعتباره خدمة مهمة، خاصة في  إليه بصورة عامة 
حاالت االغتصاب، فإن معظم الوكاالت تستبعد هذه 
وال  السياسية.  طبيعتها  حساسية  بسبب  اخلدمة 
اإلجهاض  بعد  ما  رعاية  تقدم  التي  الوكاالت  تنجو 
اآلمن،  باإلجهاض  املتعلق  السياسي  اجلدل  كليًة من 
يتعرضون  الذين  املرضى  بعالج  الوكاالت  هذه  وتقوم 
التي  ملضاعفات ما بعد اإلجهاض بالطريقة نفسها 
تخص  أخرى  مضاعفات  أية  ذوي  املرضى  بها  تعالج 
الوالدة. وأحيانًا مينحهم ذلك قدرة أكبر على الوصول 
)اإليدز(  املكتسبة  املناعة  نقص  فيروس  مرضى  إلى 
العنف  ضحايا  وإلى  باجلنس،  تنتقل  التي  واألمراض 
على أساس النوع االجتماعي. وفي حاالت أخرى، يركز 
املانحون واحلكومات على أهدافهم اخلاصة، وال يعطون 
اهتماًما كافًيا للصحة اإلجنابية، وهو ما يُحد من األداء 
اخلدمات  توفير  مهمة  تاركًا  للوكاالت،  العملياتي 
للمشردين داخلًيا للوكاالت األكثر إلتزاًما بهذا الهدف:
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»السياسات الدولية متثل عائًقا كبيرًا بالنسبة إلينا  
ال   Gag Rule الشامل  احلجر  قاعدة  بفعل  خاصة 
نقوم برعاية اإلجهاض. إننا مرتبطون باسم الوكالة، 
وكان أحد مهامها عدم محاولة احلصول على أموال 
في  اإليدز  من  لإلغاثة  الطارئة  الرئيس  خطة  من 
بقاعدة  املرتبطة  تلك  أو   ،PEPFAR املتحدة  الواليات 
احلكومة  تطبقها  التي  ]السياسة  الشامل  احلجر 
لتنظيم  مخصصة  أموال  منح  وحتظر  األمريكية 
األسرة للمنظمات العاملية التي متارس أنشطة تتعلق 
يقولون   حسبما  املبدأ  من  انطالقًا  وذلك  باإلجهاض[ 
وإذا كانت احلكومة سوف تتبنى هذه السياسة وتضع 
قيودًا شديدة على ما نقوم به، فسوف نحاول االلتفاف 
على ذلك. وأعتقد أن ذلك خلق العديد من القيود على 
التمويل.« )برنامج الزمالة/الصحة اإلجنابية، منظمة 

غير حكومية 5(

»حُتدد ميول املانحني طبيعة النشاط اجليد الذي يجب 
بتجاهلها،  يقومون  أخرى  أنشطة  مقابل  في  متويله، 
سواء أكان ذلك ألسباب سياسية، أم ألن البلد املعني 
استياء  إثارة  يريدون  ال  ثم  ومن  نفط،  لديه  بالنشاط 
وضع  في  دورًا  الدولية  السياسات  وتلعب  حكومته 
لالجئني،  اإلجنابية  الصحة  مشروع/  )مدير  العوائق.« 

منظمة غير حكومية 2(

وفيما يخص اإلطار القانوني، فإن االعتراف الدولي   
املتحدة  األمم  مفوضية  غرار  على  ـ  داخلًيا  باملشردين 
لشئون الالجئني ـ سوف يُسهل إلى حد كبير تقدمي 

اخلدمات لهم:

»إذا كنت واحًدا من املشردين داخلًيا، يُصبح احلصول 
على اخلدمة أمرًا أكثر تعقيًدا، مقارنة بالالجئني الذين 
التفويض املمنوح  يعيشون في وضع أفضل في ظل 
)مستشار  الالجئني.«  لشئون  املتحدة  األمم  ملفوضية 

صحي، منظمة غير حكومية 9(

تدافع عن حقوق  اتفاقية  املتحدة  األمم  »ال توجد لدى 
املشردين داخلًيا وتعترف بهم ال يحظى العدد الضخم 
من املشردين داخلًيا باالعتراف الدولي إنني واثق من أن 

ذلك هو أصل املشكلة.« )مدير مشروع/منظمة غير 
حكومية 11(

أجل تخطي  من  استراتيجيات  الوكاالت  وضعت   
اختيار  من  االستراتيجيات  تلك  ومتتد  العوائق.  هذه 
اإلجنابية  الصحة  خدمات  لتلقي  املناسبة  البيئة 
للمشردين داخلًيا بعناية - وأحيانًا ما يكون ذلك على 
هامش القوانني الوطنية- إلى الدعوة والضغط على 
مستويات عدة من أجل تقدمي خدمة الصحة اإلجنابية، 
املشردين  تخص  ولوائح  وممارسات  سياسات  ووضع 
داخلًيا. ويُعتبر استهداف مانحني جدد تابعني للقطاع 
السائدة  للتوجهات  وفًقا  األنشطة  ودمج  اخلاص 
واستقاللها  الوكاالت  أداء  لتحسني  أخرى  وسيلة 
الضغط  انعكس  اخلصوص،  وجه  وعلى  العملياتي. 
الدولي بصورة جيدة على جهود واحد  على املستوى 

من املستجيبني:

املبادرة  تقدمي  أوروبية  دولة  حكومة  على  »اقترحت 
األشهر  غضون  في  وبوسعهم  األوروبي،  االحتاد  إلى 
اخلمسة أو الستة املقبلة طرح تأسيس اتفاقية دولية 
حلقوق الالجئني وقد رد وزير اخلارجية رسمًيا على هذا 

املقترح.« )مدير برنامج، منظمة غير حكومية 11(

»إننا نوفر خدمات اإلجهاض اآلمن وعالج مضاعفات 
للموظفني  فيها  يُسمح  التي  املناطق  في  اإلجهاض 
احلكوميني القيام بذلك إننا نتخطى ذلك عبر القيام 
ونظرًا  املغتربني  املوظفني  مع  األنشطة  هذه  بجميع 
يكون  القانون  فإن  دوليني،  موظفني  يُعتبرون  ألنهم 
اجلنسية  الصحة  )مستشار  معهم.«  ليونة  أكثر 

واإلجنابية، منظمة غير حكومية 3(

التفويض واإلدارة
الوكاالت  بتفويض  املتعلقة  العوائق  ترتبط 
ببعضها  وثيًقا  ارتباًطا  الداخلية  وإدارتها  وفلسفتها 
تفويض  وجود  حال  في  حتى  أنه  مبعنى  البعض. 
اإلجنابية  الصحة  خدمات  بتقدمي  للمؤسسة  واضح 
للمشردين داخلًيا، فقد تظل االلتزامات اإلدارية بتقدمي 
األدنى.  حدها  في  داخلًيا  للمشردين  اخلدمات  تلك 
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املعتقدات  إلى  املرتكزة  القيم احملافظة وتلك  أن  ذلك 
الدينية قد تؤثر على إدارة عملية صنع القرار. كما أن 
الشأن.  هذا  في  دورًا  تلعب  قد  للمدير  الفردية  امليول 
اخلدمات  هذه  بأهمية  املديرين  وعي  عدم  يؤثر  وقد 
بشكل سلبي على املفاهيم اخلاصة بشئون الصحة 
اإلجنابية  الصحة  بأن  اإلقرار  حالة  في  حتى  اإلجنابية، 
متثل جزًءا ال يتجزأ من الرعاية الصحية األولية. ويرتبط 
األولية.  اخلدمات  األدني من حزمة  احلد  تطبيق  بذلك 
وعلى الرغم من أن معظم املستجيبني يكونون على 
تطبقها  ال  املنظمات  من  أيًّا  فإن  احلزمة،  بهذه  دراية 
التكاليف  ارتفاع  أو  التعقيدات  كاملة، سواء بسبب 

املرتبطة بتطبيق احلزمة كاملة.

وليست  محافظة،  كاثوليكية،  منظمة  »نحن 
نحتاج  ال  إننا  اإلجنابية  الصحة  يخص  فيما  تقدمية 
إلينا،  بالنسبة  أولوية  اإلجنابية  الصحة  أن تكون  إلى 
بها.«  القيام  يتعني  كثيرة  أخرى  أشياء  لدينا  ألن 

)مستشار صحي، منظمة غير حكومية 9(

»ال يكون مفهوًما دائًما أن الصحة اإلجنابية يجب أن 
الصحية  الرعاية  ضمن  البداية  منذ  موجودة  تكون 
البداية،  اخلدمة موجودة من  تكن هذه  لم  لو  األولية 
إلى  يُنظر  الحق  وقت  في  إدخالها  للغاية  يصعب 
الصحة اإلجنابية باعتبارها أمرًا خاًصا أو منفصاًل، أو 
شديد التكلفة ليس من السهل على املوظفني غير 
الصحيني إدراك أهمية هذا األمر.« )مدير إدارة الهجرة، 

منظمة متعددة األطراف 10(

األولية  اخلدمات  حزمة  من  األدني  احلد  أن  أظن  »ال 
يُستخَدم باعتباره حزمة متكاملة في جميع املواقف. 
فقد يعمل الناس استنادًا إلى خبراتهم اخلاصة قبل 
العمل  يتطلب  األمر  إن  احلزمة.  بتطبيق  قيامهم 
بعث  إعادة  إلى  نحتاج  الوعي  رفع  على  باستمرار 
الهجرة،  صحة  )مدير  مستمرة.«  بصورة  الرسالة 

منظمة متعددة األطراف 10(

العاملون  يستخدم  القيود،  هذه  مواجهة  وفي   
واملدركون  اإلجنابية  الصحة  بقضايا  بقوة  الواعون 

استراتيجيات  بها  يعملون  التي  الوكالة  لضعف 
يزيدون  حيث  العوائق،  تخطي  ألجل  القلق  تثير  ال 
خدمات  قبول  زيادة  أجل  من  تدريجًيا  جهودهم 
الصحة اإلجنابية وتوسيع التفويض املمنوح للوكاالت 
ويساعد  أوسع.  موضوعات  بتغطية  لها  يسمح  مبا 
اإلسراع في إشراك مكتب اإلدارة بالبلد في تخطيط 
البرامج وتطبيقها، وإدارة الوقت بصورة واقعية، على 
إمكانية توقع احتياجات الوكالة في املستقبل. وفي 
أماكن  إلى  داخلًيا  املشردون  يُرَسل  احلاالت،  بعض 
معروفة بتوفر اخلدمة فيها. وفي حاالت أخرى، يجري 
تضمني مشروعات محدودة النطاق للصحة اإلجنابية 

داخل نشاط الوكالة:

»على سبيل املثال، ال ميكننا توزيع الواقي الذكري عبر 
الوكالة، لكننا نستطيع أن نخبر الناس أين ميكن أن 

يجدوه.« )مستشار صحي، منظمة غير حكومية 9(

»إننا نحاول البداية بأشياء صغيرة جًدا ال تثير القلق، 
صحي  نشاط  أي  أو  لألمهات  الصحية  الرعاية  مثل 
فهذه  إذَن  ذلك.  على  البناء  نستطيع  وعندئذ  آخر. 
البلد  العامل في  املكتب  استراتيجية تساعد  تُعتبر 
القيام  يستطيع  كي  الداخلية  قدراته  بناء  على 
ببرامج جيدة للصحة اإلجنابية، ومن ثم يبدو منطقًيا 
رفيع  برامج  )مستشار  أخرى«.  أشياء  بإضافة  البدء 
غير  منظمة  واإلجنابية،  اجلنسية  املستوى/الصحة 

حكومية 8(

وضع األولويات
األخرى  باخلدمات  اخلاصة  األولويات  حتديد  ويرتبط 
بصورة  ذلك  ويالَحظ  األخرى،  بالعوائق  وثيًقا  ارتباًطا 
القطاعات  ومتعددة  الالمركزية  الوكاالت  في  خاصة 
التي قد تكون لها أولويات أخرى أهم من تقدمي الرعاية 
الصحة  خدمة  تتناقض  وقد  الشاملة.  الصحية 
مستوى  في  األخرى  الصحية  اخلدمات  مع  اإلجنابية 
الرعاية الصحية األولية، وهو ما يضع الوكاالت أمام 
التركيز  الوكاالت  تفضل  ما  وعادة  صعبة.  اختيارات 

على نقاط القوى املتاحة لديها:
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»منظمتنا متعددة القطاعات، وال تركز على الصحة 
أكثر على  التركيز  قررنا  ، فقد  ثمَّ ومن  بصورة خاصة 
منظمة  برنامج،  )مدير  الصحة.«  بخالف  أخرى  أمور 

غير حكومية 4(

الصحة،  قضايا  على  الداخلي  التدريب  وميثل   
الذين ال يعملون في هذا اجملال، واحًدا  خاصة للزمالء 

من اآلليات الرامية إلى التغلب على هذا القيد:

لدينا  الداخلية  اإلدارة  موظفو  يكون  أن  »نحاول 
العاملني اجلدد، وليس  املتدربني، ونحاول تدريب  ضمن 
غير  تدريب  نحاول  الصحة.  مجال  في  العاملني 
العاملني في الصحة نفعل ذلك على مستوى عاملي.« 

)مدير صحة الهجرة، منظمة متعددة األطراف 10(

التوعية،  على حمالت  آخرون  وشدد مستجيبون   
وحتليالت التكاليف واملنافع، وتفويض وكاالت شريكة 
السكان  مع  املتزايد  واحلوار  األعمال،  ببعض  بالقيام 
احملليني واملشردين داخلًيا أنفسهم. وقد وُصَفت واحدة 
من االستراتيجيات الناجحة في زيادة الوعي بقضايا 

املشردين داخلًيا على النحو التالي:

»إن ما ساعد املنظمة ككل كان قيام الوكالة بحملة 
تتبعت مذكرات  البلد فقد  معلومات جيدة جًدا في 
هذه  تنشر  وكانت  الناس.  هؤالء  يساعد  شخص 
املذكرات يومًيا عبر محطة إذاعية، ومن ثمَّ كان ميكن 
للمرء معرفة ما يحدث مع املشردين داخلًيا عن طريق 
املقابالت التي أجراها هذه الشخص. أدى ذلك إلى رفع 
الوعي بدرجة كبيرة بني الناس، وتلقت وكالتنا دعًما 
منظمة  الهجرة،  صحة  )مدير  ذلك.«  بفضل  أكبر 

متعددة األطراف 10(

قيود الدراسة
التغلب  إلى  الرامية  واالستراتيجيات  العوائق  متيل 
عليها إلى االرتباط بسياق بعينه إلى حد ما، ومن ثمَّ 
يجب احلذر إزاء محاوالت تعميم النتائج التي توصلنا 
التي  تلك  إليها  توصلنا  التي  النتائج  وتؤكد  إليها. 
توصلت إليها الهيئات الدولية األساسية العاملة في 
هذا اجملال، مبا في ذلك التقييم املشترك بني الوكاالت 

باملوارد،  اخلاصة  للقيود  ونظرًا   .2004 لعام  العاملية 
مما  قصيرة،  زمنية  فترة  في  املسح  عمل  يتعني  كان 

معسكر للمشردين داخلًيا، إسالم أباد، باكستان، 2005
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الذي  األمر  وهو  االستجابة،  معدل  انخفاض  إلى  أدى 
يُعتبر واحًدا من القيود األساسية للدراسة. ولم يكن 
باإلمكان افتراض أن الوكاالت التي كانت متاحة عند 
الوكاالت املوجودة.  تُعتبر ممثلة جلميع  إجراء املقابالت 
إدراج  ممكنًا  يكن  لم  القصير،  الزمني  اإلطار  وبفعل 
الوكاالت احمللية والدولية العاملة مع املشردين داخلًيا 
تواجهها  التي  احلواجز  أن  ندرك  أننا  ذلك  البحث.  في 
تواجهها  التي  تلك  عن  تختلف  قد  الوكاالت  هذه 
ذلك،  ومع  الصناعية.  البلدان  إلى  املنتمية  الوكاالت 
باعتبارها  أجريناها  التي  الدراسة  إلى  النظر  ميكن 
الوكاالت  يضم  أن  ميكن  أشمل،  لبحث  بداية  نقطة 
الوطنية واحمللية في الدول النامية. ويجب القيام بهذا 
الوكاالت،  مع  الوثيق  التعاون  عبر  العملياتي  البحث 
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الوكاالت في  إلى مساعدة  نتائجه متيل  مما سيجعل 
التغلب على تلك العوائق أمام تقدمي الرعاية الصحية 

اإلجنابية للمشردين داخلًيا.

املناقشة
بالرغم من قيود الدراسة التي أجريناها، فإنها تقدم 
لنا رؤى مفيدة حول العوائق التي تواجه تقدمي خدمات 
واالستراتيجيات  داخلًيا،  للمشردين  اإلجنابية  الصحة 
الرامية إلى التغلب عليها. وغالًبا تكون تلك العوائق 
اإلجنابية.  الصحة  أو بسياق  داخلًيا  باملشردين  خاصة 
حد  إلى  عمومية  أكثر  بأمور  ترتبط  قد  أيًضا  لكنها 
كبير، مثل التنظيم الداخلي للوكاالت، ودرجة تعاونها 
ويوحي  واحملليني.  والوطنيني  الدوليني  الشركاء  مع 
بأنه رغم محورية الصحة اإلجنابية واستجابات  ذلك 
والتعاون  الوكاالت  إدارة  فإن حتسني  داخلًيا،  املشردين 
والتنسيق مع الشركاء يلعب أيًضا دورًا مركزيًا. ولعل 
األمر املفاجئ أن عددًا قلياًل من املقابالت فحسب أشار 
إلى القيود اجلغرافية، وتلك املتعلقة باألمن واالنتقال.

على غرار ما توصل إليه احتاد كفالة الصحة اإلجنابية   
بني  املشترك  العمل  ومجموعة  الصراع،  حاالت  في 
الوكاالت، تؤكد هذه الدراسة على اإلدراك العام بعدم 
كفاية خدمة الصحة اإلجنابية املقَدمة إلى املشردين 
داخلًيا، وتركز على وسائل مواجهة هذا النقص. ووفًقا 
تتجاهل  ما  كثيرًا  املستجيبني،  من  العديد  ألقوال 
السلطات الوطنية مسئولياتها جتاه حماية املشردين 
أكبر  دور  لعب  الدولي  للمجتمع  ميكن  وهنا  داخلًيا، 
كعامل محفز على تقدمي اخلدمة للمشردين داخلًيا. 
اإلرشادية  املبادئ  على  يجب  اخلصوص،  وجه  وعلى 
حول التشرد الداخلي،4 واحلد األدنى من حزمة اخلدمات 
االستجابة  تسهيل   28 Sphere وكتيب  األولية20 
الطارئة،  املواقف  في  اإلجنابية  الصحة  الحتياجات 
والعمل كأدوات عملية ميكن أن يستخدمها مجتمع 
اإلجنابية  الصحة  خدمات  توفير  في  الدولي  الصحة 
في  املساعدة  بوسعها  األدوات  هذه  لكن  الشاملة. 
داخلًيا  للمشردين  اإلجنابية  الصحة  احتياجات  حتديد 
األدبيات  غرار  على  أنه  ذلك  فقط.  معينة  حدود  في 

التي تتناول هذا املوضوع، فقد توصلت الدراسة التي 
نادرًا  االطالع  جيدي  الفاعلني  حتى  أنه  إلى  أجريناها 
األولية  اخلدمات  حزمة  من  األدنى  احلد  يطبقون  ما 
بأهمية  تقر  املنظمات  من  القليل  بينما   18 كاملة1، 
اإلجنابية.  للصحة  منسق  بتعيني  اخلاصة  التوصية 
كاملة  املسئولية  يتولي  الذي  املنسق  هذا  مثل  إن 
في  التدخالت  بني  والتكامل  واإلشراف  التنسيق  عن 
مجال الصحة اإلجنابية20، سوف يلعب دورًا فعااًل في 
تسهيل تطبيق منهج شامل، عبر توزيع كل مهمة 
من  أكثر  بكفاءة  إجنازها  على  القادر  الشريك  على 
الصارم  االلتزام  عبر  مهم  تطور  إحداث  وميكن  غيره. 
بقضايا الصحة اإلجنابية للمشردين داخلًيا، والبحث 

عن شركاء لديهم خبرة في هذا اجملال. 
للمنظمات،  الداخلي  التنظيم  يخص  وفيما   
واحملليني،  والوطنيني  الدوليني  الشركاء  مع  والتعاون 
ضوء  في  إليها  توصلنا  التي  النتائج  اختبار  ميكن 
املشتركة  االستجابات  حتسني  إلى  يهدفان  منهجني 
بني الوكاالت للمواقف الطارئة والتشرد الداخلي. إن 
تطبيق نهج رؤساء اجملموعات العاملية بواسطة جلنة 
تعزيز  إلى  يهدف  الوكاالت  بني  املشتركة  التسيير 
ووضع  امليداني،  املستوى  على  االستراتيجي  التعاون 
 30 الشركاء.29،  بني  واحملاسبة  األولويات  وحتديد  املعايير 
يهدف النهج التعاوني الذي تستخدمه أربع منظمات 
املشتركة  الترتيبات  تعزيز  إلى  كبرى  مانحة  أوروبية 
بني الوكاالت اإلنسانية، واحلكومات الوطنية واملانحني 
آليات  عبر  الداخلي  التشرد  حتديات  مواجهة  بغرض 
والقابلية  للمحاسبة  والعرضة  الفعال  للتعاون 
بشعبية،  حتظى  املناهج  هذه  أصبحت  لقد  للتنبؤ.7 
حيث أصبحت األمم املتحدة واحدة من أقوى الفاعلني 
بني  املقسم  التعاون  تفضل  ألنها  تطبيقها،  في 
الشركاء، بداًل من قيام شريك واحد ذي سلطة بتحمل 
املسئولية وحده.7، 31 كما أن هذه املناهج تؤكد النتائج 
التي توصلنا إليها حول أهمية مواجهة العوائق عبر 
تقوية الوكاالت من الداخل، والتعاون فيما بينها. وقد 
أقر العديد من املستجيبني بأن تقدمي خدمات الصحة 
اإلجنابية الشاملة إلى املشردين داخلًيا عملية يصعب 
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هنا  ومن  بها.  االضطالع  واحدة  وكالة  على  للغاية 
أجل  من  الشركاء  بني  التعاون  تعزيز  أهمية  تأتي 
األوجه  اإلجنابية متعددة  الصحة  احتياجات  مواجهة 
للمشردين داخلًيا. وعملًيا، ميكن لكل منظمة تقدمي 
من  أكثر  بكفاءة  بها  القيام  تستطيع  التي  اخلدمة 
غيرها، وذلك بهدف تقدمي اخلدمات الشاملة للسكان 
في موقع واحد. ولن يؤدي ذلك فحسب إلى تخفيف 
املشردين  الحتياجات  املستجيب  على  امللقى  العبء 
سوف  أيًضا  لكنه  اإلجنابية،  بالصحة  اخلاصة  داخلًيا 

يجعل تقدمي اخلدمة أكثر شمواًل واستدامة. 
البيانات  نقص  ميثل  السابقة،  للكتابات  وفًقا   
عليها  احلصول  يتم  التي  اإلجنابية  بالصحة  اخلاصة 
أهم  من  واحًدا   37  ،36  ،15 املعيارية1،  املساعدة  حزم  عبر 
الصعوبات أثناء مواقف الصراع. لكنه في واقع األمر، 
قد ال يكون هو املشكل األكبر. فقد أشار املستجيبون 
في الدراسة التي أجريناها إلى وجود عدد كبير للغاية 
إلى  أشاروا  كما  واملؤشرات.  والتقييمات  التقارير  من 
املشكالت التي تواجه الوكاالت فيما يتعلق بالتشارك 
في هذه املصادر. ويقدم بوزا ولش حاًل مثيرًا لالهتمام، 
يقوم على تطبيق إطار مفاهيمي خاص على مواقف 
السكان  على  اإلجنابية  الصحية  الرعاية  بيانات  ندرة 
املنظم  النهج  هذا  ويستخدم  داخلًيا.  املشردين 
وصف  في  ثانوية،  تكون  ما  غالًبا  محدودة،  بيانات 
األمناط اخلاصة باحتياجات الصحة اإلجنابية للسكان 
املتضررين من الصراعات، وتخطيط اخلدمات الصحية 
الوكاالت  باهتمام  ذلك  يحظى  وقد  الصلة.37  ذات 
نظم  في  االستثمار  على  القدرة  لديها  ليست  التي 
خبرة  من  االستفادة  في  وترغب  متطورة،  معلومات 
املنظمات الشريكة. وميكن تعظيم فوائد هذا اإلطار 
عبر استخدامه جنًبا إلى جنب مع مؤشرات الصحة 
وآخرين38  هاينز  بواسطة  املتاحة  البديلة  اإلجنابية 
الصحة  ومنظمة  اليونيسيف  عمليات  ومؤشرات 
أشار  وقد  للسكان.39  املتحدة  األمم  وصندوق  العاملية، 
املستجيبون إلى وجود عدد وفير من املؤشرات، وهو ما 
في  للتشارك  أفضل  آليات  إلى  نحتاج  رمبا  أننا  يعني 
أكثر من حاجتنا  املؤشرات  املتاحة عبر هذه  البيانات 

إلى املزيد من املؤشرات. 
ويُعد التنافس الضار بني الوكاالت إحدى العوائق   
اإلضافية، التي أشار إليها ممن أجرينا مقابالت معهم. 
التصارع  نحو  بالوكاالت  تدفع  املالية  القيود  أن  ذلك 
التعاون  تطوير  تتطلب  مواقف  في  األموال،  على 
الشركاء  تفويض  يؤدي  أن  يجب  وكان  الشركاء.  بني 
توفير  على  الوكاالت  مساعدة  إلى  باخلدمات  للقيام 
الوكاالت،  لكن  بعينها.  أولويات  على  والتركيز  املوارد 
بتحجيم  إما  احلالة  هذه  في  تقوم  األمر،  واقع  في 
توفير  عن  التخلي  أو  األخرى،  الوكاالت  مع  التعاون 
داخلًيا على نحو  خدمة الصحة اإلجنابية للمشردين 
جزئي أو كلي.31 وتُعتبر ازدواجية اجلهود جنًبا إلى جنب 
الفجوات في تقدمي اخلدمة مشكلتني مهمتني أيًضا. 
فقد يكون لدى منطقة أو جماعة سكانية ما فيض 
فيه  تعاني  الذي  الوقت  في  الوكاالت،  تدخالت  من 
لكننا  اخلدمة.1  انعدام  من  أخرى  جماعة  أو  منطقة 
جند إحدى املظاهر األخرى للتنافس عند الوكاالت التي 
باحلاجة« لكنها تتمسك  أن نشاطها »مدفوع  تزعم 
لالستجابة  الوسائل  أفضل  حول  محددة  برؤية 
القيم  اختالف  أن  ذلك  الداخلي.  التشرد  الحتياجات 
على  قدرتها  يعوق  الوكاالت  تتبناها  التي  واألهداف 
اخلالفات  وتنعكس  بكفاءة.40  مًعا  والعمل  التواصل 
القيم  يخص  فيما  املانحني،  ومجتمع  احلكومات  بني 
العقيدة،  إلى  املرتكزة  وتلك  والثقافية  اإليديولوجية 
بوضوح في التنافس بني وكاالت اإلغاثة. ميثل االعتماد 
على سياسة احلكومة واملانحني إشكالية، حيث يؤدي 
التي  اخلدمة  حول  السلبية  النتائج  من  العديد  إلى 
تقدمها الوكاالت وأنشطة التعاون فيما بينها. وعلى 
سبيل املثال، يوجد املقر الرئيسي لثالث من الوكاالت 
ومن  املتحدة،  الواليات  في  دراستنا  شملتها  التي 
تتبعها  التي  التمويل  لسياسات  تخضع  فإنها  ثم 

احلكومة األمريكية. 
االعتقاد  إلى  معهم  مقابالت  أجرينا  الذين  مييل   
بأن الوكاالت كانت ستعمل على نحو أفضل لو كانت 
إلى  تستند  قوية  شراكات  تأسيس  استطاعت  قد 
امليداني،  املستوى  وعلى  داخلًيا.  املشردين  احتياجات 



71 قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

رمبا يعني ذلك جهودًا إضافية من أجل تبادل املعلومات 
حول البرامج املقَدمة والسكان الذين تغطيهم هذه 
البرامج، مبا في ذلك - وإن كان ليس على نحو حصري 
هؤالء  وتركيب  داخلًيا  للمشردين  اجلغرافية  املواقع   -
التعاون  تطوير  إلى  الوكاالت  حتتاج  وبينما  السكان. 
أكانوا  سواء  املانحني،  على  أيًضا  يتعني  بينها،  فيما 
قدر  إتاحة  ديني،  أساس  إلى  مستندين  أم  علمانيني 
مجموعة  في  األموال  استخدام  في  املرونة  من  أكبر 
من خدمات الصحة اإلجنابية، ومجموعة من السكان 

واملناطق اجلغرافية.
الذي يحمي  الدولي  القانوني  اإلطار  يعتبر غياب   
حقوق املشردين داخلًيا من أهم العوائق التي يواجهها 
هؤالء. ووفًقا ملا قاله العديد من املستجيبني، فإن وضع 
الالجئني.7-5،  وضع  من  أسوأ  يُعتبر  داخلًيا  املشردين 
إلى  تشير  حيث  ذلك،  السابقة  الكتابات  وتؤكد   41

في  جتعلهم  الالجئني  بوضع  املتعلقة  املعاهدة  أن 
العديد  أن  غير  داخلًيا.  املشردين  من  أفضل  وضع 
اإلجنابية  الصحة  أوضاع  إلى  أن  تشير  الدراسات  من 
منظمة  كيانات  في  يعيشون  ممن  داخلًيا  للمشردين 
من  أفضل  تكون  قد  املثال(  سبيل  على  )معسكرات 
بعض  في   41  ،38  ،22 احملليني.1،  السكان  لدى  نظيرتها 
احلاالت، أدت التدخالت إلى آثار إيجابية على املواصالت 
اجلغرافية  املنطقة  في  االقتصادية  والتنمية  والنقل 
املشردين  حتديد  أن  النتائج  هذه  وتُبني  بأكملها.40 
على  احلصول  من  ميَكِّنهم  قد  وتسجيلهم،  داخلًيا 
الصحية،  الرعاية  فيما يخص  انتظاًما  أكثر  خدمات 
معاهدة  وُضعت  إذا  اإلجنابية.  الصحة  ذلك  في  مبا 
على   - داخلًيا  املشردين  حقوق  وحتمي  تعترف  دولية 
غرار االتفاقية التي تتناول شئون الالجئني - فيمكن أن 
تصبح هذه املعاهدة إطارًا قانونًيا، بل التزاًما، بتحديد 
مستجيًبا  أن  من  وبالرغم  داخلًيا.  املشردين  وضع 

اتفاقية  وجود  أن عدم  إلى  بوضوح  أشار  واحًدا فقط 
من  واحًدا  ميثل  داخلًيا  املشردين  حقوق  حتمي  دولية 
العوائق األساسية التي يواجهها هؤالء، فإننا نعتقد 
تفيد  أن  ميكن  الالجئني  ساعدت  التي  اخلدمات  أن 
املشردين داخلًيا أيًضا. وفي الوقت احلالي، توجد فرصة 
وجود  دون  داخلًيا من  املشردين  لتحسني وضع  كبيرة 
أظهرت  كما  داخلًيا،  املشردين  حول  دولية  معاهدة 

الدراسة التي أجريناها.
التوصيــات

التالية  التوصيات  نقدم  الدراسة،  هذه  على  بناء 
للوكاالت التي تقدم خدمة الرعاية الصحية اإلجنابية 

إلى املشردين داخلًيا، والوكاالت التي تنتوي ذلك:

املرتبطة  اإلجنابية  الصحة  بشئون  الوعي  رفع   •
الشريكة،  والوكاالت  الوكاالت  داخلًيا لدى  باملشردين 

مبا في ذلك وكاالت التمويل،
• التشارك في املهام واخلبرة على املستوى احمللي،

• تعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت من أجل توفير 
املوارد، وجتنب ازدواجية اجلهود،

حلماية  دولية  معاهدة  وضع  إمكانية  واستكشاف   •
حقوق املشردين داخلًيا.

من  تقلل  أن  ميكن  اخلطوات  هذه  أن  نعتقد  إننا   
خدمة  بتقدمي  الدولي  اجملتمع  التزامات  بني  الفجوة 
التي  والقيود  داخلًيا،  املشردين  إلى  اإلجنابية  الصحة 

تواجها وكاالت اإلغاثة اإلنسانية في هذا اجملال.

شكر وتقدير
هذه  في  شاركوا  من  جلميع  خاص  بشكر  نتقدم 
والثقة.  والوقت  االستعداد  من  قدموه  ملا  الدراسة، 
كما نتقدم بشكر خاص إلى سامنثا جاي، من ماري 
تصميم  في  إلسهامها  انترناشونال،  ستوبيس 

الدراسة.
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موجز املقال: أجريت هذه الدراسة عام 2000-2001 عن أسباب الوفاة بني النساء في سن اإلخصاب )15-49( في 
الضفة الغربية من األراضي الفلسطينية احملتلة، وتوصلت الدراسة إلى أن 154 من 411 امرأة متوفاة من الفئة 
املسجلة  للحاالت  الوفاة  بالغات  حتليل  ومت  متزوجات.  غير  كن   - الزوجية  حالتهن  معرفة  بعد   49-15 العمرية 
ومقابلة زويهن ملعرفة أسباب الوفاة، كلما تيسر ذلك عند موافقة األهل. ووجدنا اختالفات الفتة لالنتباه فيما 
يخص سن الوفاة، وأسباب الوفاة بني غير املتزوجات واملتزوجات والتي ميكن عزوها إلى القيود االجتماعية املفروضة 
االستقرار  وعدم  األمنية  االضطرابات  حدتها  من  تضاعف  والتى  الفلسطيني،  اجملتمع  في  املتزوجات  غير  على 
السياسي. 41% من غير املتزوجات املتوفيات كن حتت سن 25 عاًما عند الوفاة مقارنة بـ8% من املتزوجات. نسبة 
تقل  الالتي  بني  خاصة  املتزوجات،  بني  نسبته  ضعف  تقريبا  كان  املتزوجات  غير  بني  واالنتحار  بالعنف  الوفيات 
أعمارهن عن 25 عاًما. غير املتزوجات كن أكثر عرضة للموت ألسباب طبية مما يدل على وجود عوائق حتول دون 
حصولهن على الرعاية الطبية املالئمة. أُجري البحث امليداني في ذروة أحداث االنتفاضة الفلسطينية، والقمع 
العسكري اإلسرائيلي إلخمادها، وحتت قيود صارمة حالت دون حرية التنقل، مما قلل من إمكانية تعمق البحث في 
األسباب والظروف التي أحاطت بوفيات معينة ذات صفة خاصة. هناك حاجة إلجراء مزيد من البحث في اجلانب 
االجتماعى- الثقافي لغير املتزوجات في اجملتمع الفلسطيني الذي يعد قاعدة ضرورية ترتكز عليها باقي األبحاث. 
Deaths among Young, Single Women in 2000–2001 in the West Bank, Palestinian Occupied Territories

 Nadim Al-Adili, Mohammad Shaheen, Staffan Bergstro m, Annika Johansson, Reproductive Health Matters
2008;16)31(:112–121

الكلمات املفتاحية: وضع املرأة، الوفيات، احلالة الزوجية، العنف ضد املرأة، التشريح، األراضي الفلسطينية احملتلة

أغلب  في  االجتماعية  وحالتها  األنثى  هوية  ترتبط 
بالزواج  وثيًقا  ارتباطا  العربي  العالم  في  اجملتمعات 
تتيح  والتي  األطفال،  وإجناب  احلمل  على  وبقدرتها 
األنثى  واقتصاديًا«1  وعاطفًيا  اجتماعًيا  »أمانًا  لها 
فإن  ثم  ومن  املزايا.  تلك  من  محرومة  املتزوجة  غير 
من  اإلجنابية،  واخلصوبة  املبكر،  واحلمل  املبكر،  الزواج 
السمات التقليدية بني الشابات العربيات1 حتى وقتنا 
الزواج  سن  ارتفاع  في  متزايد  اضطراد  هناك  احلالي. 

في عديد من الدول العربية يرجع إلى ارتفاع مستوى 
التعليم، وزيادة فرص العمل املتاحة للمرأة،2 والتدهور 

االقتصادي، وارتفاع تكلفة املساكن اجلديدة.3
وعلى الرغم من ذلك، مازال الزواج املبكر من السمات 
العمر  العربية، فمتوسط  البالد  الواضحة في بعض 
وفي  عاًما،   17.5 يبلغ  الزواج  عند  الُعمانية  للفتاة 
اإلمارات  19.5 عاًما، وفي  السعودية  العربية  اململكة 
الغربية  الضفة  في  عاًما.4   18.6 املتحدة  العربية 
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من  أقل  املتزوجات  من   %17.2 كان   2000 عام  احملتلة 
عشرين عاًما من العمر،5 بينما تناقصت النسبة عام 

2004 لتسجل %12.2.6
اجملتمع  في  املتزوجة  غير  الفتاة  تقترب  حني   
عمرها  من  العشرينيات  أواخر  من  الفلسطيني 
مرحلة  إلى  انتقالها  يعني  مما  بـ»العانس«،  توصف 
للزواج،  عليه  املتعارف  السن  فيها  جتاوزت  عمرية 
ويُنظر إليها نظرة أدنى في مجتمعها الذي تعيش به، 
تعاني  ذلك  عن  فضاًل  الريفية.  اجملتمعات  في  خاصة 
من  احملافظة  اجملتمعات  تلك  في  املتزوجة  غير  املرأة 
كثير من القيود في حياتها اليومية حتد من تفاعلها 
في  مجتمعها.  في  باآلخرين  وعالقاتها  االجتماعي، 
أكد  للفلسطينيني،  املعيشية  األحوال  عن  تقرير 
التقرير أهمية عنصر احلالة االجتماعية بوصفه أكثر 
فاملتزوجات  األنثى،  وضع  تقييم  في  أهمية  العناصر 
يحظني  العمرية  الفئات  جميع  في  النساء  من 
متتعهن  جهة  من  املتزوجات  غير  من  أفضل  مبعاملة 
باستقالل اقتصادي وحرية تنقل أفضل.7 وعلى الرغم 
من تلك الفوارق، فإن املعلومات والبيانات عن اجلوانب 
التي  والبيانات  نادرة،8  املتزوجات  غير  لإلناث  الصحية 
السكانية  اإلحصائيات  من  عليها  احلصول  ميكن 
الغربية من األراضي  املتزوجات بالضفة  اخلاصة بغير 

الفلسطينية احملتلة شحيحة جًدا.
من التحديات التي تواجه أي باحث أيًضا احلصول   
املالية  واجلوانب  الصحية  احلالة  عن  بيانات  على 
خدمات  نوعية  وكذا  الصحية،  للرعاية  والتمويلية 
الرعاية الصحية املتوفرة للمرأة الفلسطينية. ويرجع 
ذلك للتوتر الدائم في املوقف السياسي. وأدى الفقر 
الشديد وارتفاع معدل البطالة إلى انخفاض مستوى 
التي ميكن توفيرها للنساء. وميكن  االصحية  الرعاية 
خالل  من  املتدني  الفلسطينية  املرأة  وضع  تلخيص 
حقيقة أن ما يخص املرأة الفلسطينية من ممتلكات 
والتي متثل 10% من كل املمتلكات الفلسطينية، تبدو 
بشكل ملحوظ أفقر كثيرا مقارنة مبمتلكات الرجل.9

بدأت جولة من أحداث العنف العام ضد االحتالل   
في  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  )االنتفاضة( 

سبتمبر عام 2000، وظلت مستمرة حتى كتابة هذا 
التقرير. واكب أحداث العنف السياسي ازدياد ملحوظ 
االنتقال  حرية  من  واحلد  النفسية،  الضغوط  في 
البنك  تقرير  ويُظهر  اجتماعية-اقتصادية.  ومصاعب 
الضفة  سكان  من   %60 أن   2003 مارس  من  الدولي 
مبعدل  أي  الفقر،  خط  حتت  يعيشون  وغزة  الغربية 
دخل يومي يقل عن 2 دوالر أمريكي.10 وتضاعف عدد 
الفقراء ثالثة أضعاف ليقفز من 637000 عام 2000، 
َّر ذلك بشدة  ليصل إلى 2 مليون في مارس 2003، وأث

على حياة اجملتمع الفلسطيني في األراضى احملتلة.
في سياق حتليل البيانات من دراسة أوسع وأشمل   
الضفة  )15–49( في  اإلجناب  اإلناث في سن  عن موت 
أن  وجدنا   ،11 2001 إلى   2000 من  الفترة  في  الغربية 
أغلبهن  وأن  املتزوجات،  غير  من  كن  املتوفيات  ثلث 
كن أقل من 25 عاًما عند الوفاة. وباألخذ في االعتبار 
الوضع املتسم باخلصوصية الشديدة لغير املتزوجات 
البيانات  تلك  أن  وجدنا  الفلسطيني،  اجملتمع  في 
حتتاج إلى مزيد من التحليل. هذا البحث إذن، يبحث 
في  توفني  الالتي  املتزوجات،  غير  موت  أسباب  في 
مقارنة  عامني  البالغة  للبحث،  الزمنية  الفترة  تلك 
بالوفيات من املتزوجات، ويناقش ما مت التوصل إليه من 
منظور اجتماعي - ثقافي، وكذا املضمون السياسي 

حلياة غير املتزوجات.

املوضوعات واملنهجية
موضوع هذه الدراسة هو العدد الكلي لإلناث في سن 
احلمل واإلجناب الذين مت اإلبالغ عن موتهن )154 متوفاة( 
بأقسام الصحة العامة في البلديات العشر بالضفة 
الغربية في الفترة احملصورة بني يناير عام 2000 حتى 
ديسمبر عام 2001. في كل بلدية من تلك البلديات، 
كان املوظف املسئول عن اإلحصائيات هو املكلف من 
بجميع  الوفيات  بالغات  بتلقي  العامة  الصحة  إدارة 
وفيات  عن  باإلبالغ  قاموا  الذين  األسر  أفراد  أنواعها. 
كانوا  إن  وسئلوا  الدراسة،  من  بالغرض  تعريفهم  مت 
يوافقون على إجراء مقابلة شخصية في بيت املتوفاة 
حالتني.  باستثناء  اجلميع  وافق  الوفاة.  بظروف  لإلملام 
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في سياق الدراسة بأجمعها سادت كل أنحاء الضفة 
الشديد  التضييق  وأدى  أمنية وسياسية،  اضطرابات 
دقة  التأثير على  إلى  املناطق  بني  االنتقال  على حرية 
املعلومات  زمن جمع  متديد  مت  السبب  ولهذا  البحث، 
جلمع   ،2002 يونيو  شهر  حتى  إضافية  أشهر  ستة 
في  وقعت  التي  املتأخرة  الوفيات  وبالغات  البيانات 

عامي الدراسة.
وللتأكيد على صحة البالغات، مت التأكد مرتني من   
العاملني بالصحة الريفية في 68 قرية تابعة لبلدية 
اخلليل، وهي أكبر بلديات الضفة الغربية، وكذلك زيارة 
سبعة من ثمانية مشاٍف حكومية بالضفة الغربية. 
أثناء تلك الزيارات، متت مراجعة كل السجالت اخلاصة 
بوفيات النساء في سن اإلخصاب. ونتيجة لذلك، تبني 
عدم تسجيل 20 حالة وفاة في قسم الصحة العامة.
األسباب املسجلة لوفيات تلك اإلناث في سن اإلجناب 
)حالة  الكليتني  التهاب  حاالت(،   8( السرطان  كانت 
وأوعية  قلب  أمراض  حاالت(،   3( كلوي  فشل  واحدة(، 
)حالة  الوالدة  ملضاعفات  موت  حاالت(،   4( دموية 
واحدة(،  )حالة  هرمونية  اضطرابات  أمراض  واحدة(، 
تُثبت  لم  التي  احلاالت  يخص  وفيما  )حالتان(.  حروق 
غير  أو  متزوجة  كانت  إن   - لألنثى  االجتماعية  احلالة 
من  وكان  باملشافي،  الوفيات  بطاقات  في  متزوجة- 
آثرنا  فقد  املتوفيات،  أسر  مع  ذلك  مراجعة  الصعب 
عدم إدراجها في الدراسة. ومن املعتقد أن الفشل في

األولى  بالدرجة  يرجع  العشرين  احلاالت  تلك  تسجيل 
إلى أن تلك احلاالت جلأت إلى مراكز متخصصة بأحياء 
غير تلك التي يعشن بها، وأن آليات التسجيل واإلبالغ 
ميكن  الذي  العامة  الصحة  وبني قسم  املشافي،  بني 
الكافية.  بالكفاءة  تتسم  وال  دقيقة  غير  به  الوثوق 
يخل  قد  احلاالت  تلك  إدراج  عدم  أن  نتوقع  ال  وهكذا، 

بالتحليل الذي جنريه عن وفيات غير املتزوجات.
مجموعة  وضع  مت  الوفاة،  أسباب  من  وللتحقق   
سبب  على  عامة  تعرُّف  أسئلة  تضم  األسئلة  من 
الوفاة، وأسئلة متخصصة لكل حالة وفاة، والظروف 
األسئلة  على  جميعها  تعتمد  منها،  بكل  احمليطة 
االسترشادية العامة التي وضعتها منظمة الصحة 

اإلجناب.12  سن  في  اإلناث  وفيات  أسباب  عن  العاملية 
عامة  أسئلة  )أ(  أجزاء:  أربع  من  االستجواب  يتكون 
تنطبق على كل حاالت وفيات اإلناث في سن اإلجناب، 
االجتماعية  واحلالة  املهنة،  التعليم،  مستوى  أي، 
للمتوفاة قبل موتها؛ )ب( أسئلة تتعلق بحاالت املوت 
ألسباب  بالوفيات  تتعلق  أسئلة  )ج(  اإلجناب؛  بسبب 
األقل  املتوفاة  بأبناء  تتعلق  أسئلة  )د(  اإلجناب؛  غير 
مفتوح  نهائي  وسؤال  العمر.  من  أعوام  خمسة  من 
األسرة  ألفراد  يوجه  وأثنائها  الوفاة  قبل  حدث  عما 
احلادث  أو  للمرض  األسرة  أفراد  إدراك  مدى  الكتشاف 
الذي أفضى للوفاة، ووجهة نظر كل منهم عن سبب 
حاالت  من  حالة   15 لـ  االستجواب  توجيه  مت  الوفاة. 
يناير عام  توفني في شهر  اإلجناب ممن  الوفاة في سن 
على  الطفيفة  التعديالت  بعض  إدخال  مع   2000
االستجواب. ثم أدرجت تلك احلاالت اخلمس عشرة في 

دراسة أوسع وأشمل.11
من  مؤهالت  ممرضات  االستجواب  بإجراء  قامت   
قسم  من  عاملني  وأطباء  العامة،  الصحة  متريض 
الدراسة  مبنطقة  كاملة  دراية  على  العامة  الصحة 
أربعة  ملدة  تدريبية  دورة  وحضروا  السائدة.  وثقافتها 
التي  املقابالت  وتقنيات  التواصل  مهارات  عن  أيام 
تتعلق بحساسية موضوع املقابلة واجلوانب األخالقية 
املقابالت خالل  َّ وضع مخطط إلجراء  مت بها.  املرتبطة 
فترة تتراوح بني أربعة وستة أسابيع بعد حدوث الوفاة، 
احتراما ملشاعر أسرة املتوفاة وآالمها. وعلى الرغم من 
وتأخر  املتفشية  االستقرار  عدم  حالة  وبسبب  ذلك، 
اإلبالغ عن الوفيات، فإن املقابالت كانت تتم في واقع 
األمر بعد عشرة أسابيع من الوفاة )املعدل من 4 -16 
أسبوع(، وتتم في األغلب في بيت املتوفاة، االستثناء 
حدث مع سبع أسر لم يتم التمكن من زيارتها بسبب 
األوضاع األمنية غير املستقرة، وحالتني أخريني بسبب 
عدم رغبتهما في إجراء املقابلة، مع وجود تشكك في 
عن  دفاًعا  »القتل  إلى  يرجع  فيهما  الوفاة  سبب  أن 
الشرف«. في تلك احلاالت التسع أُجريت املقابالت مع 
أتوا إلى قسم الصحة العامة  أقارب كل متوفاة ممن 
أحد  أو من خالل مكاملات هاتفية مع  أخرى،  ألسباب 
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أعضاء األسرة. في كل احلاالت كان يتم إجراء موافقة 
كتابية، موقعة من أحد أعضاء األسرة، أو شفاهة من 

عضو األسرة الذي جترى مهاتفته الستجوابه.
البيانات واملعلومات التي يتم جمعها عن أسباب   
ومضاهاتها  منهجية  بطريقة  حتليلها  يتم  الوفاة 
باملعلومات اخلاصة بحياة املتوفاة في عمومها، وتتابع 
الصحي  والتاريخ  للوفاة،  واملواكبة  السابقة  الوقائع 
للحالة،  املطلوب  الطبي  العالج  ونوع  للمتوفاة، 
ونوعية الرعاية الصحية التي مت تقدميها لكل حالة، 
وسبب الوفاة من وجهة نظر من يتم استجوابه من 
لسبب  النهائي  التصنيف  أقاربها.  أو  املتوفاة  أهل 
الوفاة كان يعتمد على تقرير اإلبالغ عن الوفاة والذي 
يتم التحقق منه مبضاهاته بأسباب الوفاة املتحصل 
التقريرين  أن  تبني  املباشرة.  االستجوابات  من  عليه 
كانا متطابقني بشدة في كل احلاالت مبا فيها احلاالت 

املصنفة حتت بند »اإلصابات واحلوادث«.
من احملتمل أن التشريح قد أُجري لعدد من حاالت   
لنتائج  التوصل  بوسعنا  يكن  لم  أنه  غير  الوفاة، 
أقسام  من  وال  األسر  من  أيٍّ  من  احلاالت  تلك  تشريح 
الطب الشرعي التي قامت بالتشريح، ألسباب تتعلق 

باحلفاظ على اخلصوصية.
الفلسطيني  اجملتمع  في  التشريح  يرتبط  ما  وعادة 
بالوفاة غير الطبيعية أو املوت اجلنائى، ويعتقدون أنه 
انتهاك حلرمة امليت، كذلك لم يتم وضع أسئلة عما 
ذلك  يعد  إذ  يرجع حلمل،  املتزوجة  غير  وفاة  كانت  إذا 

طبًقا للثقافة السائدة مهينًا لشرف األسرة.
الدراسة  الفلسطينية  الصحة  وزارة  تبنت   
كما  إجنازها،  يتطلبها  التي  التسهيالت  كل  وقدمت 
مت احلصول على املوافقة اخلاصة بأخالقيات البحث من 
مراجعة  لها  املوكول  الفلسطينية،  هلسنكي  جلنة 

األبحاث التي تتم في األراضي الفلسطينية احملتلة.

النتائج
معلومات عن اجلانب

االجتماعي-الدميوجرافي للمرأة
إلناث  وفاة  حالة   431 تسجيل  مت  عامني،  مدى  على 

في سن اإلجناب في البلديات التسع للضفة الغربية، 
امرأة   257 منها  فحصها.  ومت  بياناتها،  وُسجلت 
متزوجة و154 غير متزوجة. كانت هناك زيادة في عدد 
عامي  بني   %48 إلى  املتزوجات تصل  غير  بني  الوفيات 
2000 و2001 و6% بني املتزوجات. من بني غير املتزوجات 
املتزوجات  ومن   ،2001 في  و92   ،2000 عام  توفني   62
وما  التوالى،  على  و2001   2000 في  توفني  و132   125
يربو على 70% من املتوفيات غير املتزوجات كن يعشن 
في قرى ريفية أو مدن محلية صغيرة، و16% في مدن 
كن   %70 املتزوجات  من  الجئني.  مخيمات  في  و%16 
يعشن في قرى أيًضا أو مدن محلية صغيرة، و21% في 

مدن، و9% في مخيمات الجئني.
بـ%7  مقارنة  أميِّات،  كن  املتزوجات  غير  ربع   
لنسبة  ذاته  السابق  التناسب  املتزوجات.  من  فقط 
احلصول  على  أيًضا  انطبق  املتزوجات  لغير  املتزوجات 
على التعليم ملدة 7 - 12 عاًما )42% و45%( أو ملن نلن 
تعليًما جامعًيا )6% و8%(. إحدى عشرة باملائة من غير 
أو  ماهرات  عامالت  كن  و%16  طالبات،  كن  املتزوجات 
شبه ماهرات، بينما لم تكن أي واحدة من املتزوجات 
طالبة، و9% كن يعملن خارج بيوتهن. ثلث املتوفيات 
املتزوجات  من  املتوفيات  وأغلب  املتزوجات  غير  من 
دخل  على  للحصول  بيوتهن  خارج  يعملن  يكن  لم 
مالي، بل كن مسؤالت عن أعمال املنزل )يطلق عليها 

بالعربية ربة منزل(.
معدل الوفيات عام 2000 كان 39 لكل 100,000   
في  متزوجة  امرأة   100,000 لكل  و45  متزوجة،  غير 
سن 15-49. املعدالت في عام 2001 لم يتيسر احلصول 
عليها؛ ألن تعداد اإلناث املتزوجات لم يكن متاًحا في 

ذلك العام.

سن الوفاة
 ،25 سن  قبل  توفني  املتزوجات  غير  اإلناث  من  كثير 
بنسبة تفوق املتزوجات. ويُظهر اجلدول رقم 1 أن %18 
من بني وفيات غير املتزوجات كن في سن 18 عاًما أو أقل 
توفيت  املتزوجات  من  واحدة  أنثى  الوفاة.  عند حدوث 
املتزوجات  غير  من  الوفيات  من   %26 السن.  هذا  في 
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فإن 57% منهن  أو حوادث  إصابات  الالتي منت بسبب 
منت في املشافي، أو في طريقهن إليها أو إلى وحدات 
صحية عالجية، و14% في البيوت، و29% خارج البيوت. 
وفي هذا الصدد، ال جند فارقًا ملحوًظا بني املتزوجات، 

وغير املتزوجات فيما يخص مكان الوفاة.

أسباب الوفاة
الغالبية العظمى من الوفيات، أي 85% من وفيات غير 
املتزوجات، و92% من وفيات املتزوجات، عوملن كمرضى 
من وجهة نظر أسرهن قبل الوفاة. السببان الشائعان 
كانا   )2 )اجلدول  املتزوجات  لغير  للوفيات  املسجالن 
واألوعية  القلب  وأمراض   )%20( سرطانية  أمراًضا 
الدموية )20%(، واللذان كانا أيًضا أهم أسباب الوفيات 
و%33  سرطانية  أمراض   %33( املتزوجات  وفيات  بني 
من   %14 كانت  كما  دموية(،  وأوعية  قلب  أمراض 
متعلقة  ألسباب  ترجع  املتزوجات  بني  من  الوفيات 
بالوالدات. ال توجد وفيات بني غير املتزوجات ترجع إلى 
مضاعفات والدة، وحتى لو كانت هناك وفيات بني غير 
ال  األسباب  تلك  فإن  السبب،  لذلك  ترجع  املتزوجات 
العالقات اجلنسية ما قبل  إن  ميكن تسجيلها، حيث 

الزواج، تُعد من احملرمات في اجملتمع الفلسطيني.
اجلهاز  التهابات  بسبب  الوفيات  ل  تُسجِّ  
فشل  إلى  املطاف  نهاية  في  تفضي  والتي  البولي 
العقلي،  التخلف  )مثل  العقلية  واملشاكل  كلوي، 
العصبي  اجلهاز  وأمراض  السلوكية(  واالضطرابات 
املركزي )مثل الصرع، والشلل الدماغي( وأمراض اجلهاز 
املتزوجات  التنفسي، في مجملها الضعف لدى غير 

مقارنة باملتزوجات.
أما بالنسبة لباقي األمراض )مبا فيها االلتهابات   
التمثيل  وعيوب  الصماء،  الغدد  وأمراض  امليكروبية، 
اجلهاز  وأمراض  والكبد،  األمعاء  وأمراض  الغذائى، 
خلل  وأمراض  اخللقية  والعيوب  احلركى،  العضلي 
الوفيات  بني  ملحوظ  فارق  يوجد  فال  الكروموزومات(، 

العائدة لها بني غير املتزوجات واملتزوجات.
بعد األمراض السرطانية وأمراض القلب واألوعية   
اإلصابات  وهي  الوفيات،  أسباب  ثالث  يأتي  الدموية، 

توفني في سن21 و41% في سن 25، مقارنة بـ3% و%8 
فإن  التقريب،  املتزوجات. وعلى وجه  التوالى بني  على 
نصف الوفيات )44%( بني املتزوجات توفني في سن 40 

وما فوقها، مقارنة بـ17% من غير املتزوجات.

مكان الوفاة
أو  املريض  أن مصاحبة  عام  بوجه  عليه  املتعارف  من 
املصاب ونقله إلى مشفى أو محاولة ذلك على األقل 
يدل على أن األسرة قد بذلت جهدا إلنقاذ حياة املريض 
أو املصاب، ورمبا كان ذلك ينطوي على داللة عن مدى 
أو  للمريض  األسرة  تكنه  الذي  والتقدير  االهتمام 
الوفاة  نبحث عن مكان  لذلك  أعضائها.  من  املصاب 
وعالقته بأسباب الوفاة، وكذا الوفيات التي ترجع إلى 

اإلصابات واحلوادث.
املتزوجات  غير  وفيات  من  باملائة  وأربعون  سبعة   
ألسباب مرضية توفني في املشافي، أو وهن في الطريق 
و%5  البيوت  في   %48 الصحية،  الوحدة  إلى  أو  إليها، 
خارج البيوت. من بني املتزوجات 61% منت في املشافي، 
الصحية،  الوحدة  إلى  أو  إليها،  الطريق  في  وهن  أو 

و36% في البيوت و2% خارج البيوت.
من بني الـ15% من غير املتزوجات الالتي منت بسبب   
أو  املشافي  في  منت  منهن   %58 حوادث،  أو  إصابات 
و%17  صحية،  وحدات  إلى  أو  إليها  الطريق  في  وهن 
في البيوت وحوالى الربع خارج البيوت. أما املتزوجات 

املتزوجات  لغري  الوفاة  عند  السن   .1 جدول 
واملتزوجات، الضفة الغربية، األراضي الفلسطينية 

احملتلة، 2000 و2001
% من 

املتزوجات 
منت بهذا 

السن

% من غير 
املتزوجات 
منت بهذا 

السن

املتزوجات
)257(

غير 
املتزوجات

)154(

السن

0 %7 0 10 <15
%0.4 %18 1 17 18-16
%3 %26 6 13 21-19
%8 %41 13 23 24-22
b b 13             17 27-25

%22 %63 24 17 30-28

b b
25 8 33-31
33 11 36-34

%56 %83 30 12 39-37
112 26 40 وأكبر
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واحلوادث )جدول 2-4(، وتشكل تلك األسباب الضعف 
 .)%8( باملتزوجات  مقارنة   )%15( املتزوجات  غير  لدى 
فالوفيات  و4،   3 اجلدول  من  يظهر  كما  لذلك  إضافة 
واحلوادث  لإلصابات  ترجع  التي  السن  صغيرات  بني 
بني غير املتزوجات تفوق مثيالتها بني صغيرات السن 
املتزوجات، ويدل ذلك على أن بعض حاالت الوفاة على 
األقل كانت ترجع إلى كونهن غير متزوجات. وإجماال، 
أقل  شكوك  فهناك  املتاحة  البيانات  على  واعتمادًا 
املتزوجات  لوفيات  أدت  التي  واحلوادث  اإلصابات  حول 

عن تلك التي أدت لوفيات غير املتزوجات.
غير  بني  واحلوادث  اإلصابات  وفيات  إدعاءات  أغلب   

 )%4.5( االنتحار  على  اإلقدام  إدعاء  كان  املتزوجات، 
على  أقدمن  من  عدد  فإن  وباملقارنة   ،)%4.5( والقتل 
االنتحار من بني املتزوجات أقل كثيرًا )0.4%(، أو حاالت 
السن  جهة  من  الوفيات  لتلك  وبالنظر   .)1.9( القتل 
واحلالة االجتماعية، جند أن من بني 63 حالة وفاة من 
غير املتزوجات الالتي منت في سن أقل من 25 عاًما جند 
أربع حاالت وفاة )6.3%( يرجع السبب فيها إلى القتل، 
وخمس حاالت )7.9%( يرجع السبب فيها إلى اإلقدام 
على االنتحار، بينما بني املتزوجات الالتي منت حتت سن 
25 عاًما فإن حاالت اإلقدام على االنتحار كانت صفرًا، 

وحالة واحدة سجلت على أنها ماتت قتاًل.

املتزوجات  وهناك ست وفيات من بني وفيات غير   
)4%( وسبع من وفيات املتزوجات )2.7( ادُّعي أنها ترجع 

أعلى  من  للسقوط  أو  وللتسمم  وللحروق،  للغرق، 
املنزل. أربع نساء من وفيات املتزوجات )1.6( منت صعًقا

جدول 2. أسباب الوفاة لغري املتزوجات واملتزوجات، الضفة الغربية، األراضي الفلسطينية احملتلة، عامي 
2000 و2001

% عدد % عدد

92 236 85 131 أمراض
33 85أ 20 31 قلب وأوعية دموية
33 84ب 20 31 أمراض سرطانية
5 12ج 10 16 أمراض اجلهاز التنفسي
5 12 11             17 إلتهاب مسالك بولية مع فشل كلوي
3 7 8 12 أمراض اجلهاز العصبي املركزيهـ

0.8 2 2 3 أمراض عقلية وسلوكية
13 34د 14 21 أمراض أخرى

8 21 15 23 إصابات وحوادث
0 0 1 1 السقوط من أعلى املنزل
1 2 1.3 2 الغرق 

1.2 3 1.3 2 احلروق
1 2 1 1 التسمم )مبيدات حشرية، عقر ثعبان(

0.4 1 4.5 7 إدعاء االنتحار
1.6 4 1.9 3 إدعاء موت بالرصاص اإلسرائيلي
1.9 5 4.5 7         اشتباه قتل
1.6 4 0 0 صعق بالتيار الكهربي

أ يضم هذا العدد 23 حالة وفاة بسبب نزيف ما بعد الوالدة )3(، وانفجار حمل خارج الرحم )2(، وتسمم احلمل )3(، وانفجار رحمي
)2(، وانفصال املشيمة )1(، وجلطات أوعية دموية )6(، وهبوط عضلة القلب )1(.  

ب ويشمل هذا العدد حالتي وفاة ما بعد الوالدة بسبب سرطان القولون وورم دماغى.
ج ويشمل حالة وفاة بسبب التهاب رئوي.

د ويشمل 34 حالة وفاة من وفيات املتزوجات من مضاعفات ما بعد اجلراحات )2(، وُحمى النفاس بعد جراحة قيصرية )1(، وفقر دم  
)2(، وتسمم هرمون الغدة الدرقية )1(، وألسباب غير معروفة )4(.  

هـ وتشمل الصرع والشلل الدماغي.

غير املتزوجات
)154 حالة(

املتزوجات
)257 حالة(
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جدول 4. الوفيات بني املتزوجات بسبب اإلصابات واحلوادث )21 من 257 وفاة( طبًقا للفئة العمرية

40 وأكبر
)ن=2(

39-37
)ن=1(

36-34
)ن=3(

33-31
)ن=3(

30-28
)ن=3(

27-25
)ن=4(

24-22
)ن=4(

21-19
)ن=1(

18-16
)ن=0(

حتت 15
)ن=0(

سبب الوفاة

سقوط من علو )0(

1 1 غرق )2(

1 2 حروق )3(

1 1 تسمم )مبيدات، عقر ثعابني( )2(

1 إدعاء انتحار )1(

1 1 2 طلقات رصاص من اجليش )4(

1 1 2 1 اشتباه قتل )5(

1 1 1 1 صعق بالكهرباء )4(

جدول 3. الوفيات بسبب اإلصابات بني غري املتزوجات )23 حالة من 154( مرتبة طبًقا للفئة العمرية

40 وأكبر
)ن=1(

39-37
)ن=1(

36-34
)ن=0(

33-31
)ن=1(

30-28
)ن=3(

27-25
)ن=2(

24-22
)ن=5(

21-19
)ن=4(

18-16
)ن=5(

حتت 15
)ن=1(

سبب الوفاة

1 سقوط من علو )1(

1 1 غرق )2(

1 1 حروق )2(

1 تسمم )مبيدات، عقر ثعابني( )1(

1 2 1 1 1 إدعاء انتحار )7(

1 2 طلقات رصاص من اجليش )3(

1 2 1 3 اشتباه قتل )7(

صعق بالكهرباء )0(

تلك  حول  املؤكدة  التفاصيل  الكهربي.  بالتيار   
الوفيات كانت كما يلي:

اثنتان من وفيات غير املتزوجات ماتتا غرقًا، إحداهما   
كانت طالبة جامعية في التاسعة عشرة من عمرها 
طالبية  رحلة  أثناء  البحر  في  غرقًا  حتفها  لقيت 
العمر  أما األخرى فتبلغ من  البحر.  جامعية لساحل 
نفسية،  علل  من  تعاني  وكانت  عاًما،  وثالثني  ثالثة 
ذهبت جللب املاء من بئر قريب من البيت في الصباح 
الباكر ولم تعد للبيت، وعثر على حذائها قرب البئر، 
ثم تبني أنها سقطت في البئر. سجل في خانة سبب 
إن كان  الواضح  وليس من  الغرق؛  الوفاة: إسفكسيا 
قد أُجري تشريح للجسمني أم ال. وماتت امرأة متزوجة 
أخرى غرقا في بئر، وأظهر تقرير الطب الشرعي أنها 

سقطت على ركبتيها قبل سقوطها في البئر.
أنثى غير متزوجة تبلغ من العمر 23 عاًما سقطت   
من على سطح بيتها، ولقيت حتفها، قالت أسرتها 
النسوة  عقلية«.  »مشاكل  من  تعاني  كانت  إنها 
املعاقات بدنًيا وعقليًّا أكثر تعرًضا لالستغالل وإساءة 

املعاملة.

حروق.  نتيجة  ماتتا  املتزوجات  غير  من  اثنتان   
واحدة منهما كانت في الثامنة والثالثني من عمرها، 
وأمسكت النيران مبالبسها، وهي تخبز البسكويت في 
ليلة العيد بعد أن سكب أخوها وقودًا سائاًل على النار 
احلادث  بعد  املشفى  في  وماتت  اشتعالها،  ليزيد من 
الثالثة.  الدرجة  من  حلروق  نتيجة  ساعات  بثمانية 
من  عشرة  السابعة  في  فتاة  كانت  فقد  األخرى  أما 
أثناء استحمامها، بعد  النيران  عمرها، اشتعلت بها 
احلادث  بعد  بيتها  في  وماتت  الغاز،  أنبوب  انكسر  أن 
صرفها  سبب  الواضح  غير  ومن  يوًما.  عشر  بستة 
من املشفى قبل اكتمال عالجها. ثالث متزوجات منت 
أثناء  النيران  بهن  أمسكت  أن  بعد  محترقات  أيًضا 

طهو الطعام.
متزوجتني  غير  شقيقتني  القتل  حاالت  تضم   
تبلغان من العمر 18 و25 عاًما على التوالي، وقُتلتا في 
وضح النهار بطلقات نارية )طلقات عديدة في الرأس 
واجلسم( وهما مبنزلهما، مت تشريح اجلثتني. وحني متت 
لديه  ليست  أنه  ادَّعى  بشهرين،  بعدها  األب  مقابلة 

أية فكرة عمن يكون قد أطلق النار عليهما.
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فتاتان أخريان تبلغان 24 و16 عاًما قُتلتا لـ»دواعي   
الشرف«؛ ولم يُتح تدبير أي لقاء مع أسرتي الفتاتني. 
الشرف«،  لـ»دواعي  أيًضا  قتلتا  متزوجتان  امرأتان 
قتلت،  حني  والعشرين  اخلامسة  في  كانت  إحداهما 
الزواج مبغتصبها.  على  وأُجبرت  اغُتصبت  قد  وكانت 
ثم أساء معاملتها، وهجرَها فاضطرت للعودة لبيت 
كانت  املوت.  حتى  بطعنها  أشقاؤها  فقام  أهلها، 
األخرى تبلغ 35 عاًما من عمرها، وقتلها أبوها بطعنات 
في البطن حتى املوت ألنها حملت بعد طالقها. ولم 

يُتح احلصول على مزيد من التفاصيل.
فتاة تبلغ 19 عاًما من العمر ماتت بسبب التسمم   
مببيدات حشرية، سممتها بينما كانت أسرتها ترش 
املبيدات في حقلها الزراعي إلبادة اآلفات التي تلتهم 
أصيبت  عاًما   18 تبلغ  أخرى  فتاة  احلقل.  محاصيل 
مبسدس  يلهو  عمها  ابن  كان  الرأس.  في  ناري  بطلق 
ميزح  وهو  لرأسها،  مصوب  واملسدس  الزناد،  وضغط 

طالًبا منها أن ترفع يديها، وهي تتمنع.
أربع نساء متزوجات منت صعًقا بالكهرباء؛ اثنتان   
مالبس  غساالت  بسبب  حدثت  حوادث  في  منهن 
عتيقة عارية األسالك، وأخرى دبرها الزوج الذي تعمد 
لقتل  املالبس  غسالة  في  الكهربية  األسالك  تعرية 
زوجته. أما احلادث الرابع فكان المرأة مضطربة القوى 
ليلة  في  بالبرق  وزوجها  هي  صعًقا  ماتت  العقلية، 

ممطرة في كوخهما املشيد من الصفيح.

منت  الالتي  املتزوجات  غير  حاالت  تاريخ 
بسبب إصابات أو حوادث

على  احلصول  من  متكنَّا  التي  التالية  احلاالت  تواريخ 
اإلناث  عرضة  زيادة  تظهر  عنها  التفاصيل  من  مزيد 
وتظهر  واإلصابات،  للحوادث  املتزوجات  غير  الشابات 
أنهن مثل غيرهن في اجملتمع يعتبرن ضحايا للموقف 
االستقرار  وعدم  االحتالل  ظل  في  بالصدام  املتفجر 

السياسى.

أمها  رتبت  الثانوية،  دراستها  س  س  أنهت  أن  بعد 
خطوبتهما.  وأعلنت  بالقرية،  شاب  من  لتزويجها 
وفشل اخلطيبان في التفاهم والتواؤم مع بعضهما، 

االرتباط.  إنهاء  قدما  املضي  عدم  قررا  ما  وسرعان 
تريد  احلياة، كانت  واعتزلت  باإلحباط  وأصيبت س س 
الزواج من ابن عم لها، ولكن أسرتها رفضت. وحاولت 
االنتحار عدة مرات، وفشلت كل محاوالتها، وأصبحت 
في  يعمل  أبوها  )كان  أمها  جتاه  العدوانية  غاية  في 
دولة أخرى( وجلأت األسرة إلى طبيب نفسي لعالجها، 
وذات يوم ذهبت للمدينة، واشترت سم فئران شربته 
وماتت في ذات اليوم باملشفى الذي أخذوها إليه. )س 
عاًما،   23 الوفاة  عند  عمرها  متزوجة،  غير  فتاة  س 

حاصلة على شهادة تعليم متوسط، وال تعمل(.

في  شائعا  األهل  قبل  من  له  اخملطط  الزواج  زال  ما 
الرتباط  الواضح  األسرة  ورفض  الريفية،  املناطق 
الفتاة مبن تختاره شريكا حلياتها، هو السبب الواضح 
من  مزيد  على  احلصول  الصعب  من  كان  النتحارها. 
تشريح  يجر  لم  مقابلتها.  عند  األم  من  املعلومات 
يُتح  لم  االنتحار،  إدعاء  حاالت  معظم  في  للجثة. 
إلى ما  التي أجريت مع األسرة  املقابالت  التوصل في 
اخلاصة  التالية  احلالة  من  يظهر  كما  بالفعل،  حدث 

مبوت فجائي مت اإلبالغ عنه من شقيقة املتوفاة:

وذات  مرض.  أي  من  موتها  قبل  املتوفاة  تشتك  لم 
من  فجأة  تصرخ  راحت  رمضان،  شهر  أيام  من  عصر 
إلى  الفور  على  اصطحابها  ومت  بالبطن،  شديدة  آالم 
أجرى  واحدة.  بساعة  وصولها  بعد  وماتت  املشفى، 
الوفاة بسبب جرعة عقاقير  أن  تشريح للجثة وتبني 
غير  م،  )س  بالتقرير[.  غير مسجل  العقار  ]نوع  زائدة 

متزوجة، 29 عاًما، مدرسة(.

أكدت  املتوفاة  شقيقة  مع  أجريت  التي  املقابلة  في 
ادعت  جًدا«،  السلوك  »حسنة  كانت  شقيقتها  أن 
أنه من الصعب القول إن كانت شقيقتها قد أقدمت 
أشارت  للوفاة.  آخر  سبًبا  هناك  أن  أم  االنتحار،  على 
استغالل  وجود  ترددت عن  املتوفاة إلشاعات  شقيقة 
لشقيقتها  القرابية  العالقات  أحد  من  جنسي 
الرغم  وعلى  أسرة.  ألي  جًدا  أمر خطير  وهو  املتوفاة، 
التحقيقات في مثل  إجراء مزيد من  من عدم إمكان 
األسرة،  في  القرابية  العالقات  احلالة حلساسية  تلك 
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فإن إشاعة أن هناك عالقة محارم جنسية في األسرة 
في  األسرة  سمعة  على  مدمر  تأثير  لها  سيكون 
مجتمعها الذي تعيش فيه، وقد يؤدي ذلك إلى انعزال 
بالعار.  ووصمها  مجتمعها،  عن  وانفصالها  األسرة، 
في مثل تلك احلاالت، خاصة إذا كانت الضحية على 
درجة من اجلرأة إلفشاء السر، فإن أفضل اختيار أمام 

اجلاني )األسرة( يتمثل في اخلالص من الضحية.
إما  نارية  بطلقات  قتلن  متزوجات  غير  فتيات  سبع 
من ِقَبل آبائهن، أو من ِقَبل أحد أقربائهن، أو على يد  
»مجهول«. اثنتان من تلك احلاالت وصفتا بأنهما »قتل 
لدواع الشرف« على يد واحد من أفراد األسرة بسبب 

سوء السلوك.

في  رجال  ِقَبل  من  عليهما  اعُتدي  وشقيقتها  أد 
مبسدس.  رأسها  على  أد  ضربت  يوم،  ذات  الطريق 
التالي  اليوم  في  جرحها.  وقطب  مشفى  إلى  أخذت 
اعتدى عليها في مكان عملها فرد وصفته أختها بأنه 
شخص ال تعرفه، أطلق عليها رصاصتني في الصدر. 
متزوجة،  غير  )أد،  املشفى.  في  ذاته  اليوم  في  ماتت 
26 سنة، أنهت تعليًما متوسًطا، تعمل في مشروع 

خاص باألسرة(.

في هذه احلالة فإن الشقيقة التي أجرى اللقاء معها 
وقع  حتت  تزال  ما  وكانت  بدورها،  عليها  االعتداء  مت 
الصدمة واخلوف. كان من الصعب تدبير املقابلة، ولم 
تضف إال معلومات عامة جًدا. وظل السبب والدافع 
من  مزيد  إجراء  ميكن  لم  كما  معروف،  غير  للقتل 

البحث والتقصي بسبب املوقف األمني املتوتر.
ثالث إناث غير متزوجات وأربع متزوجات منت برصاص   
والعمليات  االضطرابات  أثناء  اإلسرائيليني  اجلنود 
العسكرية التي سادت املنطقة أثناء فترة إجراء هذه 

الدراسة، ومنها احلالة التالية:

حني  املغرب،  عند  بيتها  باب  أمام  تقف  كانت  أأل 
الصدر، كما ذكرت أسرتها  نارية في  أصيبت بطلقة 
منهم.  قريبة  إسرائيلية  مستعمرة  من  أطلقت 
أي  إجراء  من  األسرة  تتمكن  لم  مكانها.  في  وماتت 
أكملت  عاًما،   20 متزوجة،  غير  )أأل،  باحلادث.  حتقيق 

تعليمها الثانوى، ال تعمل(.

املناقشة
عند حتليل أسباب وفيات اإلناث في سن اإلخصاب في 
الضفة الغربية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2001، 
جند اختالفا في أسباب وفاة اإلناث غير املتزوجات عن 
تلك اخلاصة باملتزوجات، والتي ميكن أن نعزوها في احلد 
األدنى وجزئًيا للقيود االجتماعية وقلة الفرص املتاحة 
لغير املتزوجات في اجملتمع الفلسطيني، وضاعف من 

أثرها تردي الوضع السياسي واألمني.
رمبا اختلفن  املتزوجات  أن غير  والبد من مالحظة   
من  عددًا  تفسر  أن  ميكن  جوانب  في  املتزوجات  عن 
يعتبرن  كن  )ورمبا  عازبات  بقني  ملاذا  وهي:  التساؤالت، 
غير صاحلات للزواج(؟ وملاذا منت؟ أي على سبيل املثال، 
فإن  حال،  أي  وعلى  بدني،  و/أو  عقلي  مرض  بسبب 
محدودية ما توصلنا إليه يجعل من الصعب التيقن 

من ذلك بالقدر املطلوب.
كبيرة  نسبة  للوفيات، جند  الطبية  األسباب  من   
منها ترجع إلى التهابات اجلهاز البولي، والتى تنتهي 
املتزوجات  غير  بني  الكلوي  والفشل  كلوى.  بفشل 
اإللتهابات  إلى  ويعزى  املتزوجات،  بني  نظيره  ضعف 
يترتب  ما  مع  طويلة  زمنية  لفترات  تعالج  ال  التي 
سيدة   17 بني  )من  خطيرة  مضاعفات  من  عليها 
متوفاة بسبب أمراض اجلهاز البولى، كانت 15 منهن 
مصابات بفشل كلوى(، وإلى عدم القدرة على طلب 
والبولي،  التناسلي  اجلهاز  ملتاعب  الطبية  الرعاية 
االجتماعي  التضييق  بسبب  الطمث؛  واضطرابات 
دراسة  في  أيًضا  لوحظ  ما  وهو  املتزوجات.  غير  على 
نابلس  مدينة  في  املتزوجات  غير  بني  أجريت  أخرى 
القدمية بالضفة الغربية، وتشكني من عدم متكنهن 
في هذه  املالئمة.13  الطبية  الرعاية  احلصول على  من 
املقابالت  أجروا  الذين  املتخصصون  وصف  الدراسة، 
طلب  في  اجتماعيا«  »معاقات  بأنهن  املتزوجات  غير 
القدرة  عدم  متوفرة.  كانت  لو  حتى  املالئمة،  الرعاية 
ينطبق  املالئمة  الصحية  الرعاية  على  احلصول  على 
أيًضا على املعدل األعلى من الوفيات بسبب التهابات 



83 قضايا الصحة اإلجنابية - أحوال الصراع واألزمات: تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية - العدد )16( 2012 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2008
©Reproductive Health Matters 2008

اجلهاز التنفسي )االلتهاب الرئوي بصفة رئيسة( الذي 
مت رصده بني غير املتزوجات.

في املقابالت التي متكن معدو البحث من إجرائها   
إصابات  بسبب  املتوفيات  عائالت  أهالي  بعض  مع 
من  حاول  املقابلة،  إجراء  على  وافقوا  ممن  حوادث  أو 
ذلك  وكان  الوفاة.  ألسباب  يتوصل  أن  املقابلة  يجري 
صعًبا جًدا في بعض احلاالت بسبب التوتر السياسي 
واألمني، ورخاوة القانون والنظام و/أو حساسية سبب 

الوفاة.
من  والنظام،  القانون  بغياب  تتسم  مواقف  في   
أن يخضعوا  دون  اجلرائم  ارتكاب  الناس  على  السهل 
لطائلة القانون. في ذات الوقت، يصبح الناس بشكل 
ازدياد  مع  ومرتابني  وحذرين  للثقة  أهل  غير  أكبر 
السائدة  احلالة  تلك  األمن. جعلت  بافتقاد  شعورهم 
من إجراء مقابالت شخصية مع أهل متوفاة - خاصة 
أيًضا  أو قتل، بل  مع احتمال أن يكون السبب انتحار 
غير  عملية   - حوادث  عن  الناجتة  الوفاة  حاالت  في 
املقابلة  معهم  جُترى  وملن  املقابلة،  يُجري  ملن  مريحة 
على حد سواء. في بعض احلاالت كان ميكن احلصول 
حاالت  وفي  املتوفاة؛  أسرة  من  كثيرة  تفاصيل  على 
وفي  وعامة،  إال معلومات شحيحة  تتيسر  لم  أخرى 
حالتني لم يكن هناك أي ترحيب وال قبول بإجراء أية 
بأية  يقبل  املقابلة  مقابالت. كثيرًا ما كان من يجرى 
على  قدرة  لديه  يكون  أن  دون  محدثه،  من  معلومات 
التعمق أو االستفسار عن أية تفاصيل. كان الناس في 
الغالب ينظرون لعملية املقابالت الشخصية، وكأنها 
أحد أشكال االستجوابات الرسمية للمحققني حول 
أمر أو مشكلة تسعى األسرة لنسيانها – في الغالب 
أال  هو  يهمهم  ما  كان  لذلك  واحد.  ألكثر من سبب 
يخاطروا باإلدالء بأية معلومة قد تدينهم، خاصة في 
الوفيات التي تكون موضع تشكك. العنصر املطمئن 
الوحيد لألهل أن من يطلب إجراء مقابلة معهم كان 
بوجه عام شخص يعرفونه، ويطمئنون إليه ومعروف 
ألغلب العائالت من خالل العمل الوظيفي الذي يؤديه 

في قسم الصحة العامة.
اتهام،  أنه ليس من اختصاصنا توجيه  وفي حني   

وعلى الرغم من صعوبة الظروف، فإن هناك كثيرًا من 
التساؤالت بال إجابة حتيط ببعض حاالت الوفيات من 
سقطت  قد  املتوفاة  كانت  إن  أي  املتزوجات،  غير  بني 
من  بها  أحد  ألقي  أو  بنفسها  ألقت  أو  إرادتها  دون 
قد  كانت  إن  وأيًضا  بئر،  ألعماق  دفعها  أو  عال  مكان 
أقدمت بنفسها على االنتحار أو دُفعت كرها لإلقدام 

على االنتحار.
علة  مدركة  األسرة  تبدو  ال  احلاالت  بعض  في   
تشكل  الوفاة  كانت  أحيانا  ظاهره.  في  االنتحار 
أو  يريد  ال  احلادث  عن  املبلِّغ  وكان  شديدة،  حساسية 
يخاف من اإلدالء مبزيد من املعلومات. هناك على األقل 
ثالث حاالت من إدعاء املوت انتحارًا بني غير املتزوجات، 
العائلة«.  »شرف  مفهوم  إلى  إرجاعها  ميكن  والتى 
في  هو  الفلسطيني، كما  اجملتمع  في  العائلة  شرف 
املنطقة  في  التقليدية  اجملتمعات  من  كثير  مفهوم 
حديث  تقرير  في  النساء.14  »عفة«  ضوء  على  يتقرر 
لصون  »االنتحار  مصطلح  يستخدم  املتحدة  لألمم 
الشرف« ملا يبدو ظاهرا أنه »انتحار«، وهو في حقيقته 
انتحار  شكل  في  يتخفى  الشرف،  سبيل  في  قتل 
املناطق  في  مماثلة  حاالت  رصد  ومت  عارض.15  حادث  أو 
وباقي  األب  ميارِس  كان  حيث  بنجالديش،  في  الريفية 
قبل  ونفسية،  بدنية  إساءات  الضحية  على  األقارب 
أو قتلها في  االنتحار  املتزوجة على  الفتاة غير  إقدام 
مراقبة حقوق  ملنظمة  تقرير حديث  ورصد  الغالب.16 
احلفاظ  بزعم  اإلناث  من  القريبات  »قتل  أن  اإلنسان 
في  لإلناث  خطيرا  تهديًدا  يُعدُّ  العائلة  شرف  على 
الضفة الغربية وغزة. حياة األنثى مهددة إذا مارست 
سلوكيات تعدها أسرتها من احملرمات«. 17 وطبًقا لذات 
التقرير الذي يرتكن إلى عدد كبير من املقابالت التي 
أجريت مع األخصائيني االجتماعيني، ورجال الشرطة، 
من  ونساء  ورجال  املرأة  حقوق  ونشطاء  واحملامني، 
لدواع  و»القتل  الشرف«  لدواع  »االنتحار  فإن  اجملتمع، 
الشرف«؛ أي جرائم القتل لذات الدوافع، تُعد متسعة 
ل أو يبَلغ عنها إلى حد كبير جًدا في  النطاق، وال تسجَّ
الضفة الغربية احملتلة، وتعد من شئون العائلة التي 
يجب اإلبقاء عليها سرا في نطاق العائلة. ما توصلنا 
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إليه أن هذه الظاهرة تتضح بجالء بني الشابات غير 
املتزوجات أكثر منها بني املتزوجات.

يفترض بارزيلالتو18 أن العنف املرتبط بالنوع ]اإلناث[   
وزيادة  للمشكلة،  السلمية  احللول  غياب  يزكيه 
االجتماعية،  املكانة  فقدان  من  واألقارب  األهل  خوف 
في  احلالي  للموقف  مناسب  كأنها وصف  تبدو  التي 
األراضي الفلسطينية احملتلة. وطبًقا لدراسة أجراها 
مشروع متويل النساء الالجئات عام 2002، تعتقد %90 
نتيجة  ازداد  قد  املرأة،  ضد  العنف  أن  املتعاِونات  من 
تدهور األحوال السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية 
في األراضي احملتلة19. وتشير منظمة مراقبة حقوق 
واالجتماعية  القانونية  واملوانع  العوائق  أن  اإلنسان 
ورصده  املرأة  ضد  العنف  عن  اإلبالغ  دون  حتول  التي 
ومتسعة  هائلة  تعد  والتي  لتصحيحه،  والسعي 
ويزداد  تتضاعف  العادية،  الظروف  حتت  حتى  النطاق 
الراهنة من عدم االستقرار  خطرها في ظل الظروف 
التشريعية  املنظومة  وضعف  والسياسي  األمني 

والقانونية.17
البحث،  إليها  توصل  التي  للنتيجة  وطبًقا   
املتزوجات  غير  بني  الوفاة  أسباب  في  االختالف  فإن 
حرجة  مواضيع  على  الضوء  يسلط  واملتزوجات 
واألحوال  االجتماعية  باحلالة  يتعلق  فيما  ويبرزها، 
بوجه  املتزوجة  غير  ولألنثى  عام  بوجه  الشخصية 
األسباب  بعض  الفلسطيني.  اجملتمع  في  خاص 
مثل  املتزوجات،  غير  بني  للوفاة  املباشرة  الطبية 
على  تدل  قد  والتنفسي،  البولي  اجلهازين  التهابات 
الطبية.  اخلدمة  على  احلصول  إمكانية  محدودية 

غير  األنثى  سعي  منط  وفحص  رصد  إعادة  من  البد 
مع  املالئمة  الطبية  الرعاية  على  للحصول  املتزوجة 
دون احلصول  التي حتول  واملوانع  العوائق  التركيز على 
على الرعاية الصحية املالئمة للصحة اإلجنابية وباقي 
التخصصات الصحية. النسبة العالية للعنف الذي 
غير  من  املتوفيات  بني  واالنتحار  املوت  إلى  يفضي 
وضعهن  ضعف  على  خطيرة  داللة  يعد  املتزوجات 
إذا  خاصة  لإليذاء،  تعرضهن  وسهولة  االجتماعي 
السائدة  االجتماعية  الضغوط  االعتبار  في  أخذنا 

حالًيا بني الفلسطينيني في األراضي احملتلة.
الدراسة حتت قيود مشددة على  لقد أجُنزت هذه   
عديدة  أمنية  ومشاكل  االحتالل  قوات  من  االنتقال 
بسبب عدم االستقرار السياسي الذي استمر طوال 
فترة إجراء الدراسة. وفرض ذلك الوضع قيودًا خطيرة 
اإلناث  أسر  من  النوعية  املعلومات  جمع  حرية  على 
البحث  من  مزيد  إلجراء  حاجة  وهناك  املتوفيات. 
وظروفها  املتزوجات  غير  وفيات  أسباب  حول  النوعي 

لوضع القواعد واألسس الصحيحة إلصالح اخللل.

شكر وتقدير
نعرب عن امتناننا ألسر املتوفيات لتعاونهم وتطوعهم 
لتقدمي املعلومات. وكذلك امتناننا للوكالة السويدية 
الدولية للتنمية التي موَّلت هذه الدراسة. كما ندين 
بالفضل ملسئولي وزارة الصحة الفلسطينية، وهيئة 
املركزية  الصحية  املراكز  من  كل  في  بها  العاملني 
ملعاونتهم  باملشافي؛  العاملني  وهيئات  واإلقليمية، 

لنا، وتسهيل إجراء هذه الدراسة. 
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عرض كتاب
مبادئ إرشادية حول إدارة الكوارث بطريقة تراعي الفوارق بني اجلنسني

منتدى آسيا واحمليط اهلادي حول املرأة والقانون والتنمية
وثيقة ثورية

بقلم: ليني م. سلفرشتني
مستشارة إلستراتيجيات نظم التعليم واإلدارة،

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية
leni.silverstein@gmail.com :البريد اإللكتروني

ترجمة: غادة طنطاوي

في عام 2000، أثناء انعقاد جلسة استثائية للجمعية 
اجلنسني  بني  »املساواة  بعنوان  املتحدة  لألمم  العامة 
والعشرين«،  احلادي  القرن  في  والسالم  والتنمية 
في  الكفاءة  وعدم  القصور  أوجه  على  الضوء  أُلقي 
وسائل التدخل احلالية املناط بها االستجابة للكوارث 
مرتبط  منظور  وجود  ضرورة  إبراز  مت  كما  الطبيعية. 
استراتيجيات  وتطبيق  وضع  عند  االجتماعي  بالنوع 
والتعافي  حدتها  من  والتخفيف  الكوارث  من  وقاية 
وضع  جلنة  أقرت   ،2002 عام  وفي   .1)2 )ص  آثارها  من 
االجتماعي  النوع  بأهمية  املتحدة  لألمم  التابعة  املرأة 
عند حتديد اجلماعات األكثر ضعًفا، قبل وقوع الكوارث 

وأثنائها وبعدها )ص 2(1.
مجاالت  في  العاملون  أدرك  طويل،  وقت  ومنذ   
التنمية واإلغاثة اآلثار املدمرة للكوارث الطبيعية على 
النساء. ومع ذلك، في حني يظل الغذاء واملاء والنظافة 
أمورًا حيوية عند االستجابة لألزمات اإلنسانية، فإنه 
واخلدمات  الصحية  الرعاية  بأهمية  اإلقرار  تزايد  رغم 
األخرى اخلاصة بالنساء - منذ وضع التصنيف الدولي 
إضافية  تدابير  باعتبارها   - األولية  الصحية  للرعاية 
وقد  متقطع.  نحو  على  تُطبق  مازالت  فإنها  ُمِلحة، 
لتسونامي  االستجابة  عند  احلقيقة  هذه  اتضحت 
الذي  والزلزال   ،2004 عام  حدث  الذي  الهادي،  احمليط 

ضرب باكستان عام 2005. 

منظمات  في  العامالت  النساء  واجهت  وقد   
التأهيل  وإعادة  اإلغاثة  مجاالت  في  تعمل  وجماعات 
منًطا  الكارثتني  بهاتني  تأثرت  التي  الدول  في  واإلعمار 
حقوق  وانتهاك  النوع،  إلى  املستند  لإلقصاء  واضًحا 
االنتهاكات  قوة  إلى  وبالنظر  باملرأة.  اخلاصة  اإلنسان 
النساء  له  تعرضت  الذي  واإلقصاء  التهميش  ودرجة 
التأهيل، فإن أعضاء منتدى آسيا  خالل عملية إعادة 
 *)APLWD( واحمليط الهادي حول املرأة والقانون والتنمية
العميق، وإخطار  تكاتفوا من أجل »تسجيل قلقهم 
األمم املتحدة باحلاجات اخلاصة للنساء، ووضع توصيات 
»مبادئ  تقرير  ذلك  عن  نتج  احلاجات«.  هذه  لتلبية 
الفوارق  تراعي  بطريقة  الكوارث  إدارة  حول  إرشادية 
حاجات  تلبية  لضمان  عملية  اجلنسني: خطوات  بني 
النساء واحترام وصيانة حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة 
أثناء الكوارث«1. )وسوف نطلق عليها من اآلن فصاعًدا 

املبادئ اإلرشادية(.
لكن بعد مرور سبعة أشهر على تسونامي احمليط   
الهندي الذي وقع عام 2004، ومرور خمسة أعوام على 
تستند  وسائل  إلى  االفتقار  عن  الناجتة  اخملاوف  إبراز 
والتنمية  والقانون  املرأة  حول  الهادي  واحمليط  آسيا  * منتدى 
تلتزم  للربح،  هادفة  وغير  غير حكومية  هو منظمة مستقلة 
أجل  للتغيير من  القانون كأداة  النساء من استخدام  بتمكني 
شبكة  وتضم  والتنمية.  والسالم  والعدالة  املساواة،  حتقيق 
حقوق اإلنسان التابعة لها نحو 140 عضًوا ينتمون إلى 23 بلًدا 

في منطقة آسيا واحمليط الهادي.
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للكوارث  االستجابة  عند  االجتماعي  النوع  إلى 
الطبيعية، تكرر نهج االستجابة للكوارث الطبيعية 
الذي يغيب عنه األخذ في االعتبار النوع االجتماعي، 
باكستان.  شمال  وزلزال  تسونامي  حدوث  عند  وذلك 
آنذاك  كان يشغل  الذي   - عنان  ُسئل كوفي  وعندما 
منصب األمني العام لألمم املتحدة - حول االحتياجات 
اخلاصة للنساء في أعقاب حدوث تسونامي، أجاب بأن 
)ص  نفسها«  الصعوبات  يواجهون  والرجال  »النساء 
بأن تسونامي  اعتقاد شائع  1(1، وهي إجابة تعبِّر عن 
يؤثر على اجلميع على نحو متساٍو، وأنه ال توجد حاجة 

إلى التركيز على الفئات الضعيفة. 
املنخرطة  النسائية  املنظمات  التقت ممثالت عن   
في جهود املساعدة اإلنسانية في املؤمتر االستشاري 
ملنظمات اجملتمع املدني اآلسيوية حول حتديات ما بعد 
تسونامي؛ الذي انعقد في بانكوك في 13-14 فبراير 
وإندونيسيا  الهند  من  املشاركات  وتوصلت   .2005
وتايالند وبورما وسريالنكا واملالديف إلى منط منهجي 
لها  تعرضت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن 
النساء في أعقاب حدوث تسونامي في جميع الدول 
التي تأثرت به. وأدركت املشاركات أهمية توثيق حاالت 
وكَلََّف  التأهيل.  إعادة  عملية  من  النساء  إقصاء 
الالتي  النساء  شهادات  بتسجيل  األعضاء  االجتماع 
حقوق  انتهاكات  وتسجيل  التسونامي،  من  جنون 

اإلنسان التي تعرضن لها.
 60 من  أكثر  اجتمعت  التهميش،  هذا  على  وردًا   
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الناشطات  من   - امرأة 
والناجيات من الكارثة في كل من الهند وإندونيسيا 
وماليزيا وسريالنكا وتايالند، واملنتميات إلى منظمات 
دولية وإقليمية حلقوق اإلنسان - في املؤمتر االستشاري 
للنساء اآلسيويات حول حتديات ما بعد تسونامي الذي 
ُعقد في باندا أتشيه في إندونيسيا في 25-27 يوليو 
االستشاري(.  أتشيه  مبؤمتر  إليه  يُشار  )سوف   2005
الشفهية  والشهادات  العامة  االنطباعات  وكانت 
نقطة  مبثابة  املؤمتر  انعقاد  أثناء  بجمعها  قمن  التي 

البدء ملشروع توثيقي مستقل. 
)خاصة  النساء  أن  تََبنيَّ  بعدما  ذلك،  أعقاب  وفي   

عملية  خارج  ظللن  قد  أسرهن(  بإعالة  يقمن  الالتي 
عام  أكتوبر   8 زلزال  حدوث  بعد  اإلنسانية  املساعدة 
وكشمير،  جامو  وأزاد  باكستان  شمالي  في   2005
جرى توسيع املسح كي يشمل أيًضا انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي تعرضت لها النساء. وجرى عمل خمسة 
حول  باملسوح(6-2  هنا  إليها  يُشار  )سوف  مسوح 
النساء  لها  تعرضت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
وتايالند  وإندونيسيا  الهند  تسونامي  أعقاب  في 
املسوح  هذه  تسجل  باكستان.  وزلزال  وسريالنكا 
االنحياز املستشري للنوع االجتماعي الذي اتسمت به 
أن آالف  تلك املسوح  جهود اإلعمار وحتلله. وكشفت 
النساء واألطفال في الدول التي تأثرت بهذه الكوارث 
ظللن يعيشون في معسكرات ومنشآت مؤقتة أخرى، 
افتقرت إلى وسائل النظافة الكافية واملياه النظيفة 
واخلدمات الصحية واألمن. وفي جميع األحوال، كانت 
تكن  ولم  منعدمة،  أو  نادرة  احلكومية  التعويضات 

تكفيهم كي يستعيدوا سبل كسب العيش. 
صارخة  أمثلة  املسوح  سجلت  ذلك،  على  عالوة   
النساء،  والتمييز ضد  اإلنسان  انتهاكات حقوق  على 
حية  شخصية  اثنوغرافية  بقصص  مصحوبة 
ومقنعة. وفي عديد من املناطق األكثر تأثرًا بالكارثة 
- والتي لم توِل عناية خاصة للنساء احلوامل - عانت 
املبكرة.  والوالدة  اإلجهاض  من  النساء  من  الكثير 
للنساء  اخلاصة  احلاجات  االعتبار  في  تؤخذ  لم  كما 
واألطفال، مبا في ذلك النساء الالتي يقمن بالرضاعة 
واملراتب  واملاء  الطعام  فإن  ذلك،  وبداًل من  الطبيعية. 
أساس  على  توزيعها  يجري  كان  والبطاطني  واملاليات 
احتياجات الفرد البالغ. ومن ثم كان يتم منح النساء 
بتوزيعه  تقوم  األم  وكانت  بالًغا،  فردًا  يكفي  طعاًما 

على أبنائها، وغالًبا ما كانت تظل جائعة وضعيفة. 
وكان في غير مصلحة النساء أنهن لم يشاركن   
إدارة املعسكرات، خاصة فيما يتعلق بتخصيص  في 
املأوى واملؤن، كما اسُتبعدن من املفاوضات مع املوردين. 
ونتيجة لذلك، فقد مت إهمال توريد الضرورات الصحية 
ذلك،  على  عالوة  الصحية.  الفوط  مثل  األساسية 
واآلمنة  املنفصلة  املياه  لدورات  املتكرر  االفتقار  أدى 
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واملرافق الالزمة لالستحمام بصورة حتترم اخلصوصية 
والنظافة  الطهارة  على  احلفاظ  عملية  تفاقم  إلى 

بالنسبة إليهن وإلى أبنائهن وتعقيدها.
وعندما أكدت املسوح على أهمية تصميم وسائل   
اإلغاثة الطارئة بطريقة تأخذ في االعتبار خصوصية 
نوع  بني  االختالفات  أبرزت  أيًضا  فإنها  سياق،  كل 
أنه  ذلك  البلد.  بحسب  النساء  تواجهها  التي  املآزق 
الصحية  الرعاية  في  النساء  حق  انتهاك  جانب  إلى 
فقد  والسكن،  والتعليم  واألمن  والطعام  والنظافة 
املرتبطة  الصعوبات  من  العديد  من  النساء  عانت 
األرض  تسجيل  يجري  املثال،  سبيل  فعلى  بالثقافة. 
الزوج  أو  لألب  أي  فقط،  للذكور  والهند  أتشيه  في 
الذي يحمل لقب العائلة. ومع حدوث تسونامي، أدى 
افتقار النساء إلمكانية احلصول على األرض إلى زيادة 
الهالك  حالة  في  ألنه  األخرى،  احلقوق  من  حرمانهن 
حق  لديهن  يصبح  ال  الزوج،  أو  املمتدة  للعائلة  التام 
أسر.  كربات  بهن  االعتراف  متاًما  ويُرَفض  امللكية،  في 
السكانية  األغلبية  ذو  اإلقليم  أتشيه،  في  أنه  كما 
تعترف  ال  أندونيسيا  حكومة  ألن  نظرًا  اإلسالمية، 
بالنساء كربات أسر، فإنهن يُحرمن من سبل احلصول 
على اخلدمات العامة اخملصصة ألرباب األسر، وهو ما 

يحرمهن من أحد مصادر الدعم احليوية.
وفي تاميل نادو في الهند، كانت مسألة التمييز   
األساسية.  القلق  مصادر  أحد  الطائفة  أساس  على 
واإليروال  الداليت  مثل  املهمشة،  اجلماعات  أن  ذلك 
اللتني تعانيان من أسوأ أشكال احلرمان وسوء املعاملة 
في الظروف العادية، كانتا حتتاجان إلى اهتمام خاص. 
وفي أحد املعسكرات، كان التمييز الطائفي قويًا إلى 
حد أن مواد اإلغاثة اخملصصة للداليت جرى حتويلها إلى 
جماعة أخرى. كما نتج عن كارثة الهند ظاهرة »زيجات 
أجل  التي شجعت عليها احلكومة من  التسونامي« 
مساعدة الرجال الناجني على رعاية أطفالهم. لكنه 
جرى إهمال احتياجات الرضع واحلوامل وذوات اإلعاقة 

والنساء الالتي خسرن مصادر العيش.
وفي سريالنكا، بالرغم من الدالئل العديدة التي   
اتسمت  الكوارث،  مواجهة  في  النساء  تؤكد ضعف 

جهود اإلغاثة بالبطء في االستجابة الحتياجاتهن، مما 
أدى إلى تقويض سالمة النساء. بل إن بعض املسئولني 
زعموا أنه متت املبالغة في تصوير أحداث العنف ضد 

النساء، بل واختالقها كليًة. 
الالتي  التايالنديات  النساء  على  التركيز  وجرى   
يعملن في صيد السمك وينتمني إلى جماعات الغجر 
وعامالت  البحر،  مناطق مطلة على  في  تعيش  التي 
اجلنس والترفيه، والالتي يعملن في التجارة الصغيرة. 
وتعاني نساء هذه احلرف من صعوبات في احلصول على 
والسكن  األرض  في  وكان حقهن  اإلغاثة.  مساعدات 
موضع مساءلة، كما لم حتصلن على دعم ألبنائهن 
في مجال التعليم. وفي أعقاب حدوث تسونامي، بدأت 
والترحيل  التعسفية  االعتقاالت  في  تايالند  حكومة 
منهم  الكثير  وكان  بورما،  من  للمهاجرين  القسري 
فقدن  الالتي  النساء  بوسع  يكن  لم   ، ثمَّ ومن  نساء. 
بطاقات الهوية وتصريحات العمل احلصول على مواد 

اإلغاثة الطارئة أو البقاء في البلد بصورة شرعية. 
ومن أجل مراجعة نتائج املسوح ووضع استراتيجية   
لتطبيقها، قام منتدى آسيا واحمليط الهادي حول املرأة 
أوضاع  آسيا حول  بتنظيم منتدى  والتنمية  والقانون 
النساء أثناء الكوارث الذي استضافته جمعية التعليم 
 18-16 في  الهند  تشيناي،  في  الريفيني  والتنمية 
ديسمبر من عام 2006. وتوصلت اجملموعة إلى ُمركَّب 

يجمع املسوح اخلمسة، ووضعت املبادئ اإلرشادية. 
وبالرغم من أن اإلحصاءات الرسمية القائمة على   
بعض  في  متاحة  تكن  لم  االجتماعي  النوع  أساس 
أنه  أثبتت  املسوح  فإن  بالكوارث،  تأثرت  التي  البلدان 
النساء  عدد  كان  وسريالنكا  والهند  إندونيسيا  في 
الالتي فقدن حياتهن نتيجة تسونامي أكبر من عدد 
البرامج  عدد  لندرة  نظرًا  لكن  تقريًبا(.   %80( الرجال 
والفتيات، فقد قاسني على  النساء  استهدفت  التي 
آمنة،  غير  اإلجناب  عمليات  كانت  حيث  خاص،  نحو 
التي تعرضت  واالنتهاكات  االغتصاب  أعمال  وتزايدت 
على  تنطوي  بطريقة  املأوى  توزيع  وجرى  النساء،  لها 
انحياز للنوع االجتماعي، مبا يعكس الثقافة السائدة 
اجملتمع. في  األبوية  الوصاية  قيم  على  تقوم  التي 
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من  كن  تسونامي  ضحايا  أغلبية  أن  من  وبالرغم 
عمليات   في  املشاركة  من  اسُتبِعدن  فقد  النساء، 
اإلغاثة، كما كانت أصواتهن غائبة في عملية اإلعمار. 
وكُتبت املبادئ اإلرشادية استنادًا إلى نهج حقوقي   
واضح. ولم يشتمل هذا النهج فحسب على حقوق 
لكنه  والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية  النساء 
وفي  والسياسية.  املدنية  حقوقهن  أيًضا  تضمن 

القائم على حقوق اإلنسان، تغطي  املنظور  ظل هذا 
املبادئ اإلرشادية املراحل الثالث األساسية احلساسة 
للوقت، وهي االستجابة الفورية خالل مرحلة اإلغاثة 
األجل  متوسطة  واالستجابة  الكارثة،  وقوع  عقب 
في  األجل  طويلة  واالستجابة  التعافي،  عملية  أثناء 
مرحلة اإلعمار. وتصاحب كل من هذه املراحل أقسام 

تفصيلية. وتنتهي الوثيقة بتوصيات عامة.

معسكر إغاثة مؤقت داخل معبد في أعقاب تسونامي، تاميل نادو، الهند 2004

س
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 با
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تقدم املبادئ اإلرشادية إطارًا شاماًل ملنهج حساس   
للنوع االجتماعي، وتبني النتائج األليمة التي تترتب على 
تبني سياسة تتجاهل النوع االجتماعي. كما توضح 
التنظيم  لعمليات  العادية  غير  اإلجنازات  املبادئ  هذه 

والبحث واالستراتيجيات عند االستجابة للكوارث. 
املرأة  الهادي حول  واحمليط  آسيا  منتدى  استخدم   
النسوي  العمل  بحث  منهج  والتنمية  والقانون 
البحث.  التشاركي بوصفه إطارًا استرشاديًا لعملية 
آسيا  )منتدى  العملية  هذه  اإلرشادية  املبادئ  وتصف 
واحمليط الهادي حول املرأة والقانون والتنمية، التواصل 
هدف  التالي:  النحو  على   )2008 أبريل  الشخصي، 
العالقات  من  والتخلص  النساء  متكني  هو  العملية 
التراتبية، عبر إقرار تنوع النساء واحترام جميع الالتي 
جتاربهن  في  اخلبيرات  باعتبارهن  البحث  تضمنهن 
اخلاصة، وتقدمي معرفة جديدة وبيئة تضمن إشراكهن 
املبادئ  وتبدأ  البحث.  عملية  مستويات  جميع  في 
عبر  أنفسهن،  النساء  وخبرات  مبنظورات  اإلرشادية 

الناجيات، مبا في ذلك  املقابالت واملالحظات وشهادات 
تأثرت  التي  احمللية  اجلماعات  مع  النقاش  مجموعات 
بالكارثة، والهيئات احلكومية وغير احلكومية. وأقامت 
املنظمات الشريكة ملنتدى آسيا واحمليط الهادي ورش 
مع  بالتشاور  والتنمية،  والقانون  املرأة  حول  عمل 
واملنهج  املسح  إطار  مناقشة  بهدف  املرأة،  منظمات 
وخطة العمل ومجموعات البحث من البلدان األربعة 
التي وافقت على استخدام منهج بحث العمل النسوي 
اتفاقية  باستخدام  املشاركات  وأوصت  التشاركي. 
ووثائق  املرأة  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال 
حقوق اإلنسان األخرى كمرشد عند تصميم استمارات 
واستمارة  وإطاره  املسح  منهج  ووُِضع  االستبيان. 
مؤاءمتها  وجرت  البيانات،  جمع  أجل  من  االستبيان 
مع ظروف كل بلد. وفي القسم اخلاص باملنهج، يبني 
وعدد  املستجيبني  عدد  املسوح  تقارير  من  تقرير  كل 

املناقشات اجلماعية املركزة التي أُجريت. 
يبدأ كل موضوع بتوصيات عامة، تتبعها اقتراحات   
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من  صورتان  أو  صورة  تُرَفق  وأحيانًا  للتطبيق.  خاصة 
وصف  يتبعها  االقتراح،  أهمية  على  التأكيد  أجل 
للحدث اخلاص أو كلمة قصيرة حول بلد بعينه. على 
التوصية  اقتراًحا محددًا حتت   11 وُِضع  املثال،  سبيل 
األساسية املتعلقة بضمان حصول املرأة على الرعاية 
الصحية اجملانية، مثل »حصول النساء احلوامل والالتي 
لديهن أطفال صغار على خدمات مجانية فيما يخص 
اإلضافية  والتغذية  األم  ورعاية  الوالدة  بعد  ما  رعاية 
النساء  وأطباء  القابالت  و«توفير  واألطفال«  للنساء 
من أجل االهتمام باخملاوف الصحية املتعلقة باألمومة 
التي سيلي ذكرها.  واألطفال«، يتبعها حكايات مثل 
تصبح  احلكايات،  لهذه  العاجلة  الطبيعة  وبفعل 

املبادئ االرشادية مؤثرة ومقنعة للغاية.

»ال حتصل النساء في فترة احلمل وأعقاب الوضع على 
أنفسهن  برعاية  ويقمن  اخليام،  في  تُذكر  مساعدة 
منهن  البعض  أن  لدرجة  أنفسهن،  على  اعتمادًا 
الطعام  وطهي  املالبس  وغسيل  املياه  بجلب  يقمن 
بأنفسهن. ووفًقا لطبيبة كوبية عملت في معسكر 
الغربي  الشمالي  احلدود  إقليم  في  بيشام،  في  ميرا، 
الطبيب  إلى  يؤخذن  ال  كن  النساء  فإن  لباكستان، 
وبخالف  خطيرة.  بدرجة  حالتهن  تتدهور  عندما  إال 
لهن  يسمحون  األسر  أرباب  أو  األزواج  يكن  لم  ذلك، 
من  كثير  وفي  الطبية.  املساعدة  على  باحلصول 
وجه  توجد طبيبات على  تكن  لم  املعسكرات،  خيام 

اإلطالق.« )باكستان(6

الصدر  وحماالت  الداخلية  املالبس  توزيع  »يجري 
والسراويل بصورة علنية، مصحوبًا بتعليقات محرجة 
حول األحجام التي تناسب كل امرأة. عالوة على ذلك، 
فإن توزيع املنتجات الصحية كان يجري حتت سيطرة 
مينحون  هؤالء  وكان  الذكور،  املعسكرات  مسئولي 
منتًجا واحًدا في كل مرة تذهب املرأة للحصول على 
هذه املنتجات، ومن ثم يتعني على النساء الذهاب املرة 
تلو األخرى لطلب هذه املنتجات. كما لم تكن وسائل 
والشركاء  األزواج  أن  من  بالرغم  متاحة،  احلمل  منع 
الرجال كانوا يصرون على ممارسة اجلنس.« )سريالنكا(1

الصحية  احلالة  أصبحت  تسونامي،  أعقاب  »في 
نظرًا  أنه  ذلك  للغاية.  خطيرة  المبوك  قرية  لنساء 
في  النساء  تعرضت  الصحية،  الرعاية  كفاية  لعدم 
القرية ملشاكل تتعلق بالصحة اإلجنابية. وحتى عندما 
كان األطباء يزورون القرية، كانت الفحوصات الطبية 
جتري عادة في خيام مفتوحة، دون وجود أسرّة مناسبة 
للكشف أو مكان خللع املالبس. ومن ثم، كانت النساء 
ترفضن الكشف على أعضائهن التناسلية في حالة 

األلم أو املرض.« )إندونيسيا(1

عن  أسمع  أو  أتلق  لم  لذلك  املستشفى،  في  »كنت 
لألطفال.  احلكومية  املساعدات  حول  معلومات  أية 
وعندما خرجت من املستشفى، قدمت ثالثة طلبات 
من  ردًا  أتلق  لم  لكنني  املساعدة،  على  للحصول 
احلكومة. واكتشفت من بعض املسئولني احلكوميني 
طلب  لتقدمي  النهائي  املوعد  فاتني  قد  أنه  الحًقا 
لذلك  اخملصصة  األموال  وأن  املساعدة،  على  احلصول 

قد انتهت.« )تايالند(1
العملية  التوصيات  من  قليل  عدد  مجرد  يلي  فيما 
التي طرحتها الوثيقة فيما يخص احتياجات النساء 

في الكوارث:
وشفافة  متساوية  بطريقة  الطعام  توزيع  يجب   •
واستشارة النساء حول مكونات »سلة الغذاء« التي 
يتعني توفرها. يجب التأكد من أن أولئك الالتي فقدن 
فقدن  الالتي  فقط  وليس  ووظائفهن،  رزقهن  مصادر 

أفراد من أسرهن، تصلهن إمدادات الغذاء. 
على  املساعدة  بتوزيع  فقط  النساء  تكليف  يجب   •
للنساء،  خاصة  طوابير  تخصيص  ويجب  النساء. 

خاصة في مجتمعات الفصل بني اجلنسني. 
بالنساء،  وحمامات خاصة  مياه  دورات  إنشاء  يجب   •
وتكون  املعيشة،  منطقة  من  قريبة  تكون  أن  على 

اإلضاءة بها كافية من أجل ضمان سالمة النساء. 
الرعاية  خدمات  على  النساء  حصول  ضمان  يجب   •
املكانة  اعتبارات  عن  النظر  بغض  اجملانية،  الصحية 
على  والوجود  والهجرة  واملواطنة  االجتماعية 
السجالت وتوفر التأمني الصحي. يجب حصر النساء 
الرعاية  ومنحهن  الصغار،  األطفال  وذوات  احلوامل، 
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التي  الطبية  الفرق  تضم  أن  يجب  اجملانية.  الصحية 
تخدم املعسكرات واجملتمعات احمللية املتأثرة بالكوارث 

عامالت صحيات وطبيبات. 
• يجب حث النساء وتشجيعهن على اخلدمة في جلان 
األمن  من  األقصى  احلد  توفر  ضمان  أجل  من  يقظة 
والسالمة لهن. ويجب تدريبهن على دق ناقوس اخلطر 

حال حدوث انتهاكات. 
• يجب تدريب حراس األمن من الرجال والنساء بحيث 
يجب  ومشكالتهن.  النساء  خملاوف  حساسني  يكونوا 
تسهيل عملية حصول النساء على املساعدة. وجتب 
إقامة مجموعات للمساعدة الذاتية في املعسكرات. 

ويجب منع بيع املشروبات الكحولية.
على  النساء  حصول  إمكانية  من  التأكد  يجب   •
النفسية،  املساعدة  وتقدمي  النفسية،  االستشارة 
بداًل من مضادات  النساء نفسًيا  والتركيز على دعم 

االكتئاب.
• يجب التخلص من مفهوم رب األسرة؛ ألنه ينطوي 
على متييز ضد النساء. ويجب على احلكومات أال تعتبر 

رب األسرة الطرف الذي يستحق املساعدة. 
• يجب استئناف األنشطة التعليمية في أقرب وقت 
ممكن. ويجب أن يكون موقع املدارس قريًبا من املعسكر 
أو بداخله، كما يجب توزيع األشياء املرتبطة بالدراسة 

مجانًا. 
واملعاقات  األسر  وربات  األرامل  مع  التواصل  يجب   •
والنساء العجائز والنساء الالتي يقاسني النبذ وسوء 

املعاملة.

لم  أحًدا  فإن  اإلرشادية،  املبادئ  تقوله  ملا  ووفًقا   
تلك  في  السائدة  الذكورية  السيطرة  درجة  يدرك 
اجملتمعات قبل حدوث تسونامي. وكان الرجال دائًما ما 
يوضعون موضع املسئولية، من دون أن يسأل أحدٌ ملاذا 

ال تُستشار النساء عند حدوث األزمات.

خدمات الصحة اإلجنابية الطارئة
عملية  تخطيط  في  ساهمن  قد  النساء  كانت  لو 
تقدمي اخلدمات اإلنسانية، واملالبس الداخلية، والفوط 
األطفال،  وغذاء  احلمل،  منع  ووسائل  الصحية، 

سلة  ضمن  ستوضع  كانت  األشياء  هذه  كل  فإن 
النساء  كانت  احلالة،  هذه  وفي  الطارئة.  اإلغاثة 
املتعلقة  اإلمدادات  توزيع  عن  املسئولية  سيتولني 
جانب  إلى  احلمل،  منع  ووسائل  اإلجنابية  بالصحة 
مخصصات الغذاء األُسري. وكان سيجري تخصيص 
األطفال  برعاية  تقمن  كي  للنساء  منفصلة  أماكن 
وكانت  الصحية.  الرعاية  وتلقي  واالستحمام 
ال  جزًءا  سيصبحن  والطبيبات  الصحيات  العامالت 
املعسكرات  يخدم  الذي  الصحي  الفريق  من  يتجزأ 
النساء  تشغيل  سيجري  وكان  املتضررة.  واجملتمعات 
الرجال  وكان  املعسكر،  داخل  األمن  في مهنة حفظ 
يصبحوا  كي  خاصة  تدريبات  سيأخذون  والنساء 
وكان  منعه.  ويحاولون  اجلنسي،  للعنف  حساسني 
لضحايا  اخلصوصية  ضمان  البداية  منذ  سيتم 
تدريب  سيتم  وكان  اجلنسي،  والعنف  االغتصاب 
النساء.  أولئك  مع  التعامل  مهمتهن  استشاريات 
ثقافة  فيها  التي تسود  اجلماعات  التعامل مع  وعند 
الفصل بني اجلنسني، كان سيجري ضمان تنفيذ ذلك 
املعنية  اللجان  بواسطة  وفرضه  واحترامه  الفصل 
من  املتضررات  النساء  جميع  وكان  النساء.  بسالمة 
الكوارث، بغض النظر على اعتبارات املواطنة والهجرة 
والوجود على السجالت والتأمني الصحي، سيحصلن 
احلوامل  كانت  بينما  اجملانية،  الصحية  الرعاية  على 
باهتمام  سيتمتعن  الصغار  األطفال  ذوات  والنساء 

خاص وعاجل.
وبالرغم من أن املبادئ اإلرشادية تزعم أنها تقدم   
النوع  جتاه  باحلساسية  تتسم  الكوارث  إلدارة  خطة 
النساء  على  تُركز  األمر،  واقع  في  فإنها  االجتماعي، 
جتاه  احلساس  البرنامج  يتضمن  أن  يجب  أال  والبنات. 
النوع االجتماعي األوالد والرجال أيًضا؟ ذلك أن التعرض 
عبر  األمراض  وانتقال  املكتسبة،  املناعة  نقص  ملرض 
إتاحة  وعدم  اجلنسية،  املعرفة  إلى  واالفتقار  اجلنس، 
الفتيات  احترام  التدريب على  وغياب  الذكري،  الواقي 
والنساء، كلها متثل موضوعات ميكن أن ترد إلى الذهن 
بتأنيب  أشعر  ال  بها.  االهتمام  يجب  أمورًا  باعتبارها 
إلى وضع  الرامية  اإلرشادية  املبادئ  إزاء دعم  الضمير 
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احتياجات النساء والبنات في األولوية بصورة قاطعة. 
عنصرًا  تكون  أن  يجب  النساء  فئة  فإن  وبالطبع، 
أساسًيا في كل مرحلة من مراحل التخطيط وتقدمي 
املساعدة بالنسبة جلميع برامج املساعدة اإلنسانية 
دَرَج  التي  للطريقة  مرتاحة  غير  لكنني  األساسية. 
تقريًبا  باعتباره  االجتماعي  النوع  مع  بها  التعامل 

مرادًفا للنساء والبنات. 
تلبي  التي  اإلجنابية  الصحة  رعاية  نقص  وميثل   
التي  األخرى  األمور  من  واحًدا  املراهقني  احتياجات 
تعرض  من  بالرغم  التفكير.  من  املزيد  إلى  حتتاج 
اجلنسي،  واالنتهاك  للعنف  اجلنسني  من  املراهقني 
جانب  من  ضئياًل  اهتماًما  إال  يلق  لم  األمر  هذا  فإن 
يتسمون  رمبا  الكثيرين  إن  وحيث  اإلرشادية.  املبادئ 
بنقص املعرفة اجلنسية واإلجنابية، ويشعرون باخلجل 
العزوف  إلى  مييلون  فإنهم  األمر،  هذا  إزاء  واالمتهان 
عن تلقي املعلومات أو احلصول على االستشارات من 
املتخصصني في اخلدمات الصحية حتى في الظروف 
أسوأ  احلال  يكون  أن  أي حد ميكن  إلى  تخيل  العادية. 
في املعسكرات، خاصة عندما تكون مفتقرة إلى احلد 
اخليارات  غياب  ظل  وفي  الصحية.  املرافق  من  األدني 
املراهقني على نحو خاص، ووضعهم  التي تستهدف 
املتطفلني،  وأعني  األلسنة  عن  بعيًدا  استراتيجًيا 
فإنه قلما يسعى صغار املراهقني وضحايا االغتصاب 
والعنف املنزلي إلى احلصول على املعلومات والدعم. 
املعرفة  تضمني  اتباعها  ميكن  التي  األساليب  ومن 
برامج  أية  الفتيات، في  احترام  ذلك  مبا في  اجلنسية، 
املستمر  التعليم  تقدمي  أكادميية مدرسية تستهدف 
للشباب في أعقاب الكوارث الطبيعية. كما قد يؤدي 
تقدمي التعليم اجملاني والشامل داخل املعسكرات إلى 

منع األسر من تزويج بناتهم في سن صغيرة.
في  تُناقش  لم  التي  األخرى  القضايا  من  ولعل   
احلساسة  الكوارث  إدارة  دمج  إمكانية  املعسكرات 
للنوع االجتماعي في اهتمامات البرامج األخرى التي 
اإلشارة  أود  وهنا  اإلنسانية.  اإلغاثة  مجتمع  يضعها 
برامج الصحة اإلجنابية  إلى كل من  على نحو خاص 
التي تضعها  واإليدز  املكتسبة  املناعة  وبرامج نقص 

بتقدمي  اإلغاثة  هيئات  قيام  من  وبداًل  اإلغاثة.  هيئات 
خدمات موازية، وأحيانًا مكررة، يجب على هذه الهيئات 
السعي من أجل دمج جهودها وبرامجها بغرض تقدمي 

حزمة أكثر شمواًل إلى اجملتمعات املتضررة. 
املبادئ  تظل  التحفظات،  هذه  من  وبالرغم   
للنوع  حساسة  بطريقة  الكوارث  إلدارة  اإلرشادية 
الوثيقة  تلك  قوة  وتكمن  ثورية.  وثيقة  االجتماعي 
الفعلية  اخلبرات  إلى  ترتكز  توصياتها  جميع  أن  في 
للناجني من التسونامي والزلزال. وحيث إن هذه املبادئ 
انبثقت من شهادات من النساء الالتي جرى عالجهن 
أثناء تلك الكوارث، فال توجد مساحة تُذكر للتشكيك 
درجة  في  أو  املبادئ،  هذه  إليه  توصلت  ما  صحة  في 
إلى إجراء تغيرات  أو في احلاجة  النساء،  التمييز ضد 
وقوع  عند  اإلنسانية  اإلغاثة  إدارة  طرق  في  جوهرية 
اإلطار  إلى  النظر  ميكن  ما،  مستوى  وعلى  الكوارث. 
وسيلة  باعتباره  االجتماعي  للنوع  احلساس  الشامل 
التي  القضايا  هذه  أهمية  إلى  االنتباه  جلذب  فعالة 
غالًبا ما تُهمل. وعلى مستوى آخر، ميكن أيًضا أن يؤدي 
اخلاصة  اإلنسان  حقوق  إلى  يرتكز  منظور  استخدام 
باملرأة في سياق إدارة عملية اإلغاثة من الكوارث إلى 

تغيير النظام االجتماعي. 
ذلك أن التركيز على التوصيات التفصيلية التي   
الالأبوي؛  اجملتمع  رؤية  ميثل  اإلرشادية  املبادئ  حتويها 
االقتصادية  العدالة  فيه  تسود  الذي  اجملتمع  أي 
واالجتماعية للجميع. وعلى سبيل املثال، يؤدي ضمان 
والسكن  لألرض  املشتركة  امللكية  في  الزوجني  حق 
امليراث  في  والبنات  الزوجات  وحق  واملمتلكات، 
وامللكية، إلى مقاومة األعراف األبوية وإضعافها، وهو 
ما ميثل النتيجة النهائية للتعامل مع مسألة النوع 

االجتماعي على نحو جدي.
 Guidelines for Gender-Sensitive Disaster Management
 by Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
A Revolutionary Document

 Leni M Silverstein, Reproductive Health Matters
2008;16)31(:153–158
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الرعاية الصحية للمتعرضني للعنف اجلنسي يف مشال أوغندا
دراسة نوعية

بقلم: ميركا هينتوننيأ، شارلوت واتسب، بايارد روبرتسج، فيليكس كادوكود، ماتياس بورشيرتهـ
أ يعمل مبؤسسة اإليدز الفنلندية، مجلس اإليدز االستشارى، هلسنكي، فنلندا،

وقسم األمراض املعدية وطب املناطق احلارة مبدرسة لندن للصحة العامة وطب املناطق احلارة، لندن، اململكة املتحدة
mirkka.henttonen@gmail.com :البريد اإللكتروني

ب مدير مركز النوع والعنف والصحة، قسم الصحة العامة وسياساتها، قسم سياسات الصحة،
مدرسة لندن للصحة العامة وطب املناطق احلارة، لندن، اململكة املتحدة

ج زميل باحث ببرنامج الصراعات والصحة العامة، قسم الصحة العامة وسياساتها، وحدة سياسات الصحة،
مدرسة لندن للصحة العامة وطب املناطق احلارة، لندن، اململكة املتحدة

د نائب عميد كلية الطب، قسم الصحة العامة، جامعة جولو، مدينة جولو، أوغندا
هـ محاضر إكلينيكى، قسم األوبئة والصحة السكانية، وحدة األمراض املعدية والوبائية،

مدرسة لندن للصحة العامة وطب املناطق احلارة، لندن، اململكة املتحدة
ترجمة: رفعت علي

موجز املقال: أدت احلرب - التى استمرت على مدى عشرين عاًما في شمال أوغندا- إلى تهجير ما يصل إلى 1.7 
مليون مواطن من املدنيني، من مواطنهم األصلية إلى أماكن أخرى داخل أوغندا. وصاحب ذلك معاناتهم من زيادة 
حدة الفقر، وتعرضهم الدائم للعنف البدني. وقد قامت هذه الدراسة الكيفية بفحص حالة اخلدمات الصحية 
املتاحة للناجني من أحد صنوف العنف اجلنسي في منطقة جولو، بشمال أوغندا، وأنواع هذه اخلدمات. ومت إجراء 
مقابالت شبه ممنهجة عام 2006، بواسطة 26 من خبراء رعاية ضحايا العنف اجلنسي والعاملني في مجال تقدمي 
إرشادات  اسُتخدمت  ونوًعا.  كًما  وفحصه  الطبية،  العالجية  املواد  من  املتوفر  استعراض  مع  الصحية،  الرعاية 
ومنهج جلنة التنسيق بني الوكاالت في التعامل مع العنف املبنى على اجلنس، فيما يتعلق باجلوانب اإلنسانية في 
إعداد دليل املقابالت الشخصية وحتليل النتائج. وكانت بعض التشريعات والبرامج متضمنة في الدليل، فيما 
يخص العنف الناجم عن اختالف النوع. وعلى أي حال، كانت الرعاية الطبية القائمة تفتقر إلى الكفاءات البشرية 
واملواد الطبية الضرورية للتشخيص الدقيق للحاالت، والتعامل الطبي مع الناجني الذين تعرضوا لعنف مبني 
على اختالف النوع. كما لم يكن هناك يقني من مدى توفر اخلصوصية والسرية الالزم توفرهما في رعاية احلاالت 
التى كانت بحاجة لتلك الرعاية الطبية. كان التعاون بني القطاعات اخملتلفة متحقًقا، غير أنه كانت احلاجة ملحة 
لتمويل أكبر لزيادة التغطية على مدى جغرافي أوسع وزيادة كفاءة الرعاية املقدمة. كان العنف الناجم من شريك 
حياة، واإلساءة اجلنسية للبنات الالتى تقل أعمارهن عن 18 عاًما، والتحرش اجلنسي والزواج املبكر والزواج باإلكراه 
أكثر شيوًعا من اغتصاب اإلناث على أيدى جنود غرباء عن املنطقة. وفي حني ركزت إرشادات جلنة التنسيق بني 
الوكاالت على العنف اجلنسي الذى يرتكبه جنود ومرتزقة غرباء، لم تلتفت لألشكال األخرى من العنف الناجمة 
إضافة  األصح  إذا كان من  ما  وتقرير  املوضوع  لهذا  أكبر  اهتمام  إعطاء  ونقترح  أنثى(،   – )ذكر  النوع  اختالف  عن 

مفهوم أوسع ألنواع العنف الناجم عن اختالف النوع، ووجوب تضمينه فى اخلطوات االسترشادية للبحث.
Health Services for Survivors of Gender-Based Violence in Northern Uganda: A Qualitative Study

 Mirkka Henttonen, Charlotte Watts, Bayard Roberts, Felix Kaducu, Matthias Borchert, Reproductive Health Matters
2008;16)31(:122–131

الرعاية اجلنسية  العنف اجلنسي واإلساءة اجلنسية،  النوع،  الناجم عن اختالف  العنف  القانون والسياسة،  الكلمات املفتاحية: 

واإلجنابية، تناول مشاكل الصراع واألزمات، أوغندا
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من  أنثى(   – )ذكر  النوع  اختالف  عن  الناجم  العنف 
األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان والصحة العامة التى 
تلقى اهتماًما عاملًيا واسًعا، وتشمل: العنف اجلنسي 
على  واإلجبار  اجلنسية،  واإلساءة  اجلنسي  واالحتكار 
األنثى  على  الواقع  البدني  والعنف  الدعارة،  ممارسة 
سواء من صديق شريك حياة أو زوج، واإلجتار في اإلناث، 
والزواج املبكر والزواج باإلكراه، واملمارسات التقليدية 
اخلتان.1  مثل  التناسلية  األنثى  بأعضاء  الضارة 
عن  الناجمة  الصحة  على  الضارة  التأثيرات  وتشمل 
اجلروح،  أنثى(   – )ذكر  النوع  اختالف  بسبب  العنف 
وإصابات األجهزة التناسلية، واحلمل غير املرغوب به، 
العضوية  وااللتهابات  الصحية،  احلمل  ومضاعفات 
الناجتة عن املعاشرة اجلنسية ومنها اإليدز، والضغط 

الذهني واملوت2.
أجنزت جلنة التنسيق بني الوكاالت مؤمترًا تنسيقًيا   
القرار  واتخاذ  الوكاالت إلعداد تطوير للسياسات  بني 
في مجال الدعم اإلنساني، وتشمل تلك الوكاالت األمم 
دليل  أجنزت  كما  احلكومية.  غير  واملنظمات  املتحدة 
العنف  مشكلة  مع  للتعامل  االسترشادي  العمل 
اإلنسانية  الظروف  في  النوع  اختالف  عن  الناجم 
املسلحة  والصراعات  احلروب  على  املترتبة  القاسية 
هو  االسترشادية  اخلطوات  من  الغرض   .1  2005 عام 
تصمم  أن  في  اإلنساني  العمل  منظمات  مساعدة 
الظروف  في  معاونة  أنشطة  مجموعة  وتنسق 
لتحقيق  تنفيذها،  في  وتشرع  الطارئة،  اإلنسانية 
املبنى  العنف  ونتائج  ملعاجلة مشكالت  أفضل  نتائج 
عشر  في  حدوثه،  منع  ومحاولة  النوع،  اختالف  على 
باجلدول  النقاط  تلك  وتركز   .)1 رقم  )اجلدول  نقاط 
املبكرة من احلالة  املراحل  العنف اجلنسي خالل  على 
عدم  فيه  يجب  الذى  الوقت  في  للصراعات،  الطارئة 
إغفال األشكال األخرى من العنف املرتبطة باختالف 
التى  االسترشادية  النقاط  وتزودنا  )ذكر-أنثى(.  النوع 
وضعتها جلنة التنسيق بني الوكاالت بفرصة لتقييم 
اخلدمات الرعائية مقارنة باملقاييس الدولية املوضوعة 

واملتوافق عليها عاملًيا.

بني  التنسيق  للجنة  االسترشادي   1 رقم  جدول 
الوكاالت: نقاط التدخل

والتعاون،  التنسيق  آليات  حتقيق  والتنسيق:  التعاون   •

تخصيص  املشاكل،  بتفاصيل  العمل  شركاء  وتعريف 

باملعايير  االلتزام  من  والتأكد  وتنميتها،  املالية  املوازنات 

العاملية.

• التقييم واملتابعة: القيام بتقييم وحتليل سريع لألزمة 

ومتابعة األنشطة املطلوبة وتقييمها.

احلماية،  استراتيجية  وتعريف  األمان،  تقييم  احلماية:   •

تطبيق  من  والتحقق  األداء،  كفاءة  وحتقيق  األمان  حتقيق 

املعايير الدولية املتعارف عليها.

• مصادر الكفاءات البشرية: اختيار العاملني وتشغيلهم 

اجلنسي  االستغالل  حتقيق  إلى  تؤدي  ال  أسس  على 

باملعايير  العمل  شركاء  كل  وتعريف  اجلنسية،  واإلساءة 

في  واخلصوصية  الثقة  معايير  وتطبيق  السلوكية، 

التعامل مع الشكاوى املقدمة من املضارين وتشكيل نواة 

من مجموعة عمل متخصصة في التعامل مع مشاكل 

االستغالل اجلنسي واإلساءات اجلنسية.

نقى/  ماء  توفير  برامج  تنفيذ  الصحي:  والصرف  املياه   •

وبرامج صرف صحي.

وبرامج  واألمان  األمن  حتقيق  والتغذية:  الغذائي  األمن   •

غذائية مالئمة.

غير  أخرى  وعناصر  العمل  مواقع  وتخطيط  املأوى   •

األدوات  وتوفير  إيواء؛  وبرامج  آمنة  أماكن  توفير  غذائية: 

واملواد الصحية للسيدات والفتيات.

• اخلدمات الصحية والبيئية: التأكد من حصول النساء 

اخلدمات  وتوفير  الرئيسية،  الصحية  اخلدمات  على 

الصحية اخلاصة ملن تعرضن لعنف جنسي وتوفير الدعم 

النفسي واالجتماعي املبني على أسس مجتمعية.

• التعليم: التأكد من حصول البنات واألوالد على تعليم 

مناسب آمن.

• املعلومات والتعليم والتواصل: إعالم البيئة احمللية بشأن 

حوادث العنف اجلنسي وخدمات الرعاية الصحية املتوفرة 

عن  املعلومات  ونشر  اجلنسي،  العنف  مبشاكل  اخلاصة 

املتصارعة  الفئات  نطاق  على  الدولى  اإلنساني  القانون 

بالسالح.
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قسرية  هجرة  رين  املهجَّ إيواء  مخيمات 
داخل أوغندا

أوغندا  بشمال  جولو  مدينة  في  الدراسة  أجريت 
من  جولو  منطقة  كانت   .2006 عام  يوليو  شهر  في 
الذي استمر 20 عاًما بني  بالصراع  تأثرا  املناطق  أكثر 
حكومة أوغندا ومتمردين ضد احلكومة يطلقون على 
بأنه  الصراع  وصف  الرب«.  »جيش  قوات  أنفسهم 
واحد من أسوأ الكوارث اإلنسانية في العالم، وتعرض 
والتحرش،  والقهر،  للتعذيب  املدنيني  السكان  فيه 
مناطق  فرت من  أعداد كبيرة  عدا  والقتل،  واالعتقال 
بعيدة  أخرى  ألماكن  قسرية  هجرة  وهاجروا  الصراع، 
ما  كان   2006 يونيو  شهر  في  الصراع.7  منطقة  عن 
يقرب من 1.7 مليون نسمة من سكان شمال أوغندا 
بني  من  تهجير.  مخيمات  في  يعيشون  أصبحوا  قد 
على  موزعني  نسمة  مليون  نصف  كان  العدد  ذلك 
قد  كانت  والتى  جولو،  مدينة  في  إيواء  مخيم   48
احلكومة  احلكومة كجانب من خطة  ِقَبل  أُعدت من 
مزدحمة  اخمليمات  تلك  كانت  املتمردين.  ملكافحة 
وتفتقر لوسائل الصرف الصحي املالئم لتلك األعداد 
الكبيرة. كما كانت معدالت الوفاة واإلصابات املرضية 
جًدا.11-8  مرتفعة  والعصبية  النفسية  والضغوط 
 50.000 إلى  نسمة   1000 من  الالجئني  عدد  تفاوت 
نسمة في كل مخيم إيواء. وفي الوقت الذى تبدو فيه 
تلك اخمليمات كقرى كبرى، فإنها كانت حتفل مبشاكل 
اجتماعية عديدة، خاصة في املناطق احلضرية. أغلب 
رين داخليا كانوا من صغار السن: أكثر من %50  املهجَّ
تقل أعمارهم عن 15 عاًما. وحوالي 25% من األطفال 
نسبة  كانت  كما  كليهما،  أو  األبوين  أحد  فقدوا 

النساء األرامل أيًضا عالية.12
أحدث الصراع قصورًا شديًدا في الرعاية الصحية   
خدمات  كانت  أوغندا.  بشمال  جولو  منطقة  في 
مراكز  من  شبكة  خالل  من  تقدم  الصحية  الرعاية 
اخلاص،  والقطاع  العامة،  احلكومية  الصحية  اخلدمة 
غير  ممارسني  إلى  إضافة  احلكومية،  غير  واملنظمات 
رسميني ومعاجلني تقليديني بالطب الشعبى املتوارث. 
توجد في املنطقة خمسة مشافي، و41 مركزًا صحًيا 

أظهر التقييم الدولي لرعاية الصحية اإلجنابية -   
بني مجموعات مختارة من املهجرين داخلًيا في أوغندا، 
املتعرضات  أن   - وتشاد  واليمن  الكونغو  وجمهورية 
وال  متالئمات  وغير  فقيرات  كن  اجلنسي  للعنف 
صراعات  وقوع  بسبب  الداخلية  للهجرة  مهيآت 
ألوغندا،  بالنسبة  األصلية.3  مواطنهن  في  مسلحة 
مبنع  تختص  دولية  اتفاقات  أقرت  قد  احلكومة  كانت 
كل أشكال وصنوف التمييز ضد النساء، وهي بالتالي 
عن  الناجمة  اجلنسي  العنف  جرائم  أيًضا  تغطي 
جترمي  بعد  أقرت  قد  تكن  لم  أنها  غير  النوع.  اختالف 
العنف اجلنسي الناجت عن عدوان شريك احلياة، صديًقا 
كان أم زوًجا. في أوغندا، مت إقرار السياسة احلكومية 
القومية اخلاصة باملهجرين داخليا لالبتعاد عن مناطق 
اآلثار  من  للتقليل  2005؛  عام  فبراير  في  الصراعات 
السلبية للهجرة الداخلية القسرية.4 ورغم ذلك فإن 
ال  الداخلية  القسرية  بالهجرة  املتعلقة  السياسات 
الناجم عن  العنف   - التخصيص  - على وجه  تتناول 
من  لكثير  الكونغو  حكومة  تعرضت  النوع.  اختالف 
تنص  التى  القوانني  تفعيل  عدم  بسبب  االنتقادات 
الزواج  حقوق  في  واإلناث  الذكور  بني  املساواة  على 
والتساوي في احلماية القانونية لكال اجلنسني.5 فضاًل 
عن ذلك، فإن حق اإلجهاض مسموح به قانونًا فقط، 
احلامل؛  حلياة  تهديدا  يشكل  احلمل  استمرار  كان  إذا 
في حني ال يعطى االغتصاب احلق للمغتصبة في أن 

جتري إجهاًضا حلمل سفاح نتج عن االغتصاب.6
وينحصر الهدف من هذه الدراسة النوعية - التي   
أُجريت في مدينة جولو فى شمال أوغندا- في فحص 
للناجني  املتاحة  والصحية  الرعائية  اخلدمات  حالة 
من حاالت العنف اجلنسي الناجم عن اختالف النوع. 
العنف  لضحايا  املتوفرة  العالجية  البرامج  وتقييم 
والتحديات  القصور  أوجه  على  والتعرف  اجلنسي. 
التى تواجه تقدمي خدمات الرعاية الصحية املناسبة 
بالدليل االسترشادى  ذلك  للناجيات، مستعينني في 
بوصفه  الوكاالت  بني  التنسيق  جلنة  وضعته  الذى 

إطارًا حتليلًيا.
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التقريب  وجه  على  خاصة.  عيادات  وبضعة  حكومًيا 
فإن حوالى 60% من الوحدات الصحية احلكومية في 
صحية  طواقم  بها  وتعمل  تشغلها  جولو  منطقة 
بشمال  السكان  من   %30 من  وأقل  ومؤهلة،  مالئمة 
إلى 5 كيلومترات  يعيشون في محيط يصل  أوغندا 
بعض  هناك  وفاعلة.13  عاملة  صحية  وحدات  من 
عن  النافزة  الرؤية  ببعض  أجريت  التى  الدراسات 
مشكلة العنف الناجت عن اختالف النوع )ذكر – أنثى( 
وعن حالة البرامج املتعلقة بتلك املشكلة في بعض 
دراسة  توصلت  جولو)11،15(.  منطقة  فى  اخمليمات 
أن  أربعة مخيمات  الدولية أجرتها على  ملنظمة كير 
غير  فيها.  متفشية  اجلنسي  العنف  أنواع  مختلف 
العاملة  احمللية  والهيئات  اإلنسانية  املنظمات  أن 
باملنطقة لم تقدم ما يكفي ملعاجلة املشكلة.14 هناك 
ملدينة  تابعة  محلية  هيئة  بها  قامت  أخرى  دراسة 
جولو تناولت العنف اجلنسي الناجت عن اختالف النوع 
املنظمة  »الرعاية  أن  إلى  توصلت  واحد  مخيم  في 
التوعية  إن  بل  املؤسسية ليست فقط غير متوفرة، 
والنقل اآلمن للسكان كان في أدنى درجاته«. الرعاية 
الطبية )مثل عالج األمراض املنتقلة عن طريق االتصال 
اجلنسي، وطلب املشورة واإلسعافات األولية( لم تكن 
الكفاءات  نقص  بسبب  للناجيات  الدوام  على  تقدم 

البشرية املتخصصة ونقص اإلمدادات الدوائية.15
حتسن الوضع األمنى نسبًيا عام 2006، وتوصلت   
اتفاق لوقف  إلى  املتمرد  الرب  أوغندا وجيش  حكومة 
إطالق النار في شهر أغسطس عام 2006، ورغم ذلك 
لم يحقق وقف إطالق النار عودة ملموسة للمهجرين 
إلى أماكنهم األصلية التى كانت أكثر املناطق تضررًا 
وكيتجم،  أزومانى  منطقتا  وهما  جولو  منطقة  في 

حتى إمتام هذه الدراسة.
عن  الدراسة  هذه  إجراء  من  الغرض  لتحقيق   
الصحي  املستوى  على  اجلنس  عن  الناجم  العنف 
حكومية  صحية  مراكز  أربعة  بزيارة  قمنا  األولي، 
طبية  وعيادة  مختلفة  مخيمات  بأربعة  موجودة 
رين  خاصة موجودة مبدينة جولو. كانت مخيمات املهجَّ
من مناطق القتال منتشرة على مسافات تتراوح بني 

)عدد  بابو  ومنها  مدينة جولو،  من  كيلومترًا  و60   15
وكوش  نسمة(،   25384( وأناكا   ،)55889 السكان 
أوجناكو)18227 نسمة(، وكوش جوما )11359 نسمة(. 
عن  ناجمة  مشاكل  لظهور  اخمليمات  تلك  اختيار  مت 
العنف اجلنسي بها أكثر من غيرها، وأيًضا ألنها كانت 
عن  السكانية.  اخمليمات  كثافات  خملتلف  ممثلة  تُعّد 
احلاالت  إليها  حتال  واحدة  ثالثة مشافي:  اخترنا  عمد 
ومشفى  جولو،  مدينة  في  طبية  لرعاية  احملتاجة 
التبشيرية  للبعثات  تابع  ربحي  غير  ومشفى  خاص، 
ريفي  ومشفى  املدينة،  خارج  كيلومترات  ستة  يبعد 
عام يقع على مبعدة 60 كيلومترًا غرب مدينة جولو. 
الصغيرة  واملشافي  العسكرية  املشافي  استثنينا 
املشافي  تلك  ربح مادي ألن  لتحقيق  الرامية  اخلاصة 
الرعاية  وطلب  إليها،  اللجوء  رين  للمهجَّ ميكن  ال 

الصحية منها. 
وعشرين  ست  خالل  من  أولية  بيانات  جمع  مت   
املواد  ومراجعة  منهجية  شبه  شخصية  مقابلة 
العنف  حوادث  من  الناجني  لعالج  املطلوبة  الطبية 
العناصر  ميثلون   23 كان  الـ26،  بني  من  اجلنسي. 
الرئيسية في تكوين البرامج التى تبنى عليها دراسة 
احلاالت  لتلك  الرعائية  واخلدمات  اجلنسي،  العنف 
في  تتمركز  أخرى  عناصر  وثالثة  جولو،  منطقة  في 
كانوا  الـ26  بني  من  العاصمة كمباال. خمسة عشر 
الناجيات  رعاية  برامج  في  قبل  من  ساهموا  خبراء 
الهيئات  بني  التعاون  برامج  أو  اجلنسي  العنف  من 
العاملة في اجملال في أوغندا. باقي الفريق كانوا أربعة 
في  العاملني  من  أعضاء  وأربعة  حكوميني،  موظفني 
من  أعضاء  وثالثة  محلية،  احلكومية  غير  منظمات 
من  أعضاء  وثالثة  دولية،  حكومية  غير  منظمات 
أوغندا.  جامعة  من  وباحث  املتحدة  األمم  منظمة 
أنشطة  عن  أسئلة  الشخصية  املقابالت  شملت 
العنف  ضحايا  مع  التعامل  مجال  في  منظمة  كل 
اجلنسي، والتعاون بينهم وبني اجلهات األخرى العاملة 
مجال  في  البشرية  الكفاءات  وتدريب  اجملال،  ذات  في 
الصحة، ومصادر التمويل املتاحة لهم، وآليات حتويل 
احلاالت إلى جهات االختصاص في األماكن التى عملوا 
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الرعائية  اخلدمات  على  املصابات  حصول  ومدى  بها، 
العنف  لطبيعة  وفهمهم  إدراكهم  ومدى  الصحية 

الناجت عن اختالف النوع )ذكر – أنثى(.
مقابالت  أجريت  الذين  اآلخرين  فردًا  عشر  األحد   
وقابلتني  التمريض،  من  ثالثة  كانوا  لهم  شخصية 
فيما  ذكرت  التى  الطبية  اجلهات  من  أطباء  وستة 
سلف. استعنا بالبند 8.1 )واملتعلق بحق النساء في 
احلصول على الرعاية الصحية( و8.2 )وهو اخلاص بحق 
لعنف  تعرضن  ملن  الصحية  الرعاية  على  احلصول 
التنسيق  للجنة  االسترشادية  املواد  من  جنسي( 
في  بها  املوَصى  الرئيسة  واإلجراءات  املنظمات  بني 
)اجلدول 2( في  الدليل االسترشادى  تلك األقسام من 
تطوير دليل استرشادى إلجراء املقابالت الشخصيية 
املتعلقة  األسئلة  وجهنا  الصحية.  الفنية  للكوادر 
بالتدريب الذى حصل عليه األفراد العاملون في احلقل 
التعاون  ومدى  املتوفرة  البشرية  والكفاءات  الصحي، 
مع القطاعات األخرى، ومدى توفر واستخدام خدمات 
الناجت  اجلنسي  بالعنف  املتعلقة  الصحية  الرعاية 
الشخصية  املقابالت  اسُتكملت  النوع.  اختالف  عن 
املطلوبة  الطبية  اإلمدادات  توفر  مدى  باستعراض 
باستخدام  اجلنسي  العنف  حوادث  ضحايا  لعالج 
بني  التنسيق  للجنة  االسترشادى  الدليل  قوائم 

املنظمات )1(.
قام أحد القائمني بهذه الدراسة )ميركا هونتينني(   
كان  اإلجنليزية.  باللغة  الشخصية  املقابالت  بإجراء 
أحد املترجمني حاضرًا للتأكد من أن اللغة احمللية ميكن 
عند  الضحايا  من  الناجيات  بتعبيرات  تستخدم  أن 
الضرورة. مت إبالغ املترجم بأهداف الدراسة وتدريبه على 
الكتمان واحملافظة على اخلصوصية مراعاة حلساسية 
املقابالت  كل  جنسي،  عنف  من  تعاني  التى  احلاالت 
الشخصية مت تدوينها. كما مت حتليل بيانات املقابالت 
الشخصية  املقابالت  دليل  على  اعتمادًا  داللًيا  حتلياًل 
املنظمات  بني  التنسيق  للجنة  االسترشادى  والدليل 
على  احلصول  مت  كما   .2 رقم  اجلدول  في  أعاله  الوارد 
موافقة كتابية من كل َمنْ أجريت مقابالت شخصية 

لهم، كما مت احلفاظ على سرية 

جدول 2. احلد العالجي األدنى للناجني من حوادث 
العنف اجلنسي كما وردت في دليل جلنة التنسيق 

بني املنظمات
سيجري  الذي  الفحص  نوع  بتوضيح  الناجيات  إعداد   •

لهن واحلصول على موافقتهن )من الناجية ذاتها أو أحد 

األبوين أو الوصي عليها لو كانت قاصرة(.

أي أعراض ذعر  • إجراء فحص بدني وتسكني روعهن من 

أو خوف أو توتر.

واخلصوصية  الثقة  من  جو  وإضفاء  بتعاطف  التعامل   •

للمشكلة مبا يتضمن التالي:

الضحية  وإحالة  للحياة  املهددة  املضاعفات  معاجلة   -

لتخصص طبي أدق لو اقتضت حالتها ذلك.

- عالج األمراض والعدوى املنقولة جنسًيا.

- عالج احلاالت التى يحتمل أصابتها بفيروس اإليدز.

- منع احلمل الطارئ.

- العناية باجلروح الناجمة عن العنف اجلنسي.

- تقدمي دعم استشاري.

لتحقيق  خطة  ووضع  األمان  جوانب  وتوضيح  شرح   -

األمان.

احلصول  مع  أدق  لتخصصات  املتعرضة  بإحالة  القيام   -

على موافقتها على اإلحالة.

القانونية في حال  اجلنائية  األدلة  األدنى من  احلد  • جمع 

إمكان مقاضاة اجلاني.

على  واحلصول  معهم.  مقابالت  أجريت  من  أسماء 
املوافقة األخالقية من جلنة أخالقيات األبحاث بكلية 
واللجنة  احلارة  املناطق  وطب  العامة  للصحة  لندن 

القومية األوغندية للعلوم والتكنولوجيا.

النتائج
مشاكل  مع  للتعامل  جماعي  عمل  حتقيق  يتم  لم 
إال  أنثى(   – )ذكر  النوع  اختالف  عن  الناجم  العنف 
مؤخرًا، وما زالت هناك فجوات كثيرة بحاجة لسدها.

وزارة النوع والعمل والتنمية االجتماعية كانت بصدد 
مع  للتعامل  قومية  استراتيجية  وضع  من  االنتهاء 
حكومًيا  خبيرًا  ولكن  اجلنسي.  العنف  مشكلة 
وعضًوا في هيئة األمم املتحدة صرحا بأن احلكــومة ال
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متلك قدرات أو مصادر مالية وال كفاءات بشرية متكنها 
من التعامل مع مشكلة العنف اجلنسي الناجم عن 
ممثلي  من  ثالثة  أبدى  كاملة.  بكفاءة  النوع  اختالف 
املوارد  نقص  انزعاجهم من  احلكومية  غير  اجلمعيات 
اجلنسي  العنف  مع  التعامل  لبرامج  املتاحة  املالية 
الرعاية  خدمات  ونقص  النوع  اختالف  عن  الناجم 

الصحية املالئمة لتلك احلاالت.
في  العاملة  املنظمات  بني  العمل  تنسيق  جلنة   
مجال العنف اجلنسي الناجم عن اختالف النوع كانت 
أيًضا تقوم بدورها، ترأسها احلكومة احمللية ومدعومة 
للمنظمات  الدولية  والهيئة  املتحدة  األمم  هيئة  من 
لتبادل  منتدى  كونها  إلى  باإلضافة  احلكومية.  غير 
وإيجاد  والتعرف على املشاكل  املعلومات وتشاركها، 
حلول لها، قامت تلك اللجنة بوضع نظام لم تطبقه 
واخلدمات  القانونية  واخلدمات  الشرطة،  يضم  بعد 
النفسية-االجتماعية. عدد آخر من  الطبية واخلدمة 
األنشطة الوقائية والرعائية بدأ العمل به مؤخرًا في 
االجتماعي   – النفسي  الدعم  مثل  جولو،  منطقة 
الطبى  باجملال  العاملني  أن  غير  القانونية.  واملساندة 
اخلدمات  تلك  أن  عملي  بشكل  مدركني  غير  مازالوا 
الداعمة موجودة ومتوفرة خارج نطاق القطاع الطبي. 
لم  واألنشطة  الفعاليات  تلك  أن  اخلبراء  أحد  سجل 

رين فقط. تصل إال إلى بعض مخيمات املهجَّ
لم يكن من بني ثمانية مراكز طبية قمنا بزيارتها،   
إال مركز واحد يستخدم نظاًما علمًيا ملعاجلة ضحايا 
احمللي.  للتطبيق  تطويره  مت  والذى  اجلنسي  العنف 
بصدد  كانت  احمللية  اإلدارة  فإن  أخرى،  ناحية  من 
تعرضت  التى  احلاالت  عالج  مشروع  مسودة  وضع 
الغتصاب جنسي يتوافق مع مبادئ منظمة الصحة 
العاملية)16(. أحد األطباء أكد على أهمية تطبيق ذلك 
البروتوكول على مستوى الوحدات الصحية بصفتها 
الفورية  االستجابة  لتسهيل  للعالج،  األمامى  اخلط 
يذكره  ملا  طبًقا   - أيًضا  ذلك  ويؤدي  الضحايا.  حلاجة 
اثنان من العاملني باحلقل الصحي- إلى زيادة وتوسيع 
مجاالت احلصول على الرعاية الصحية للناجيات من 
االعتداءات اجلنسية، وبينما يسمح ألى عامل مؤهل 

الناجيات  ومعاجلة  بفحص  الصحة  مجال  في  طبًيا 
من االعتداء اجلنسي، ال يسمح إال لألطباء أو معاونى 
األطباء باستيفاء بطاقات البيانات الطبية القانونية 
وعلى  املعتدين.  ضد  قضائية  دعاوى  إقامة  الحتمال 
الرغم من ذلك، يتعني على املتعرضات العتدء جنسي 
إلى مدينة جولو للحصول  العنف السفر  عن طريق 
ويعتقد  الرسمية.  والوثائق  الصحية  الرعاية  على 
ميتنعون عن  األطباء  بعض  أن  احلكوميني  اخلبراء  أحد 
تزويد املتعرضات للعنف اجلنسي بالوثائق والشهادات 
أمام  للشهادة  استدعائهم  من  خوًفا  الرسمية 
احتمال  تناقش  كانت  العمل  تنسيق  جلنة  احملكمة. 
متكني معاونو األطباء من استيفاء بطاقات الفحص 
الطبى القانونية في املراكز الطبية لتحسني فعالية 
واألدوات  األجهزة  فإن  ذلك  ورغم  الطبية.  املراكز 
الطبية العدلية التى تستعمل للحصول على األدلة 
الطبية القانونية )الطب الشرعي( لم تكن متوفرة إال 

في املشافي العامة، وفي املشفي اخلاص الذى زرناه. 
سبعة مشافي من بني ثمانية قمنا بزيارتها كانت   
على  تدريًبا  تلقوا  الذين  من  األقل  على  واحًدا  تضم 
تدريبهم  وتلقوا  اجلنسي  العنف  حاالت  مع  التعامل 
العاملون  أغلب  ويعتقد  دولية.  منظمات  خالل  من 
باجملال الصحي أن ذلك التدريب قد زاد من قدرة القطاع 
لعنف  التعرض  حاالت  على  التعرف  على  الطبي 
الكافية  بالثقة  يزودهم  لم  التدريب  أن  غير  جنسي، 
أو املهارات الالزمة لعالج تلك احلاالت أو تقدمي املشورة 
الطبية لهن. وذكر أحد األطباء أن التدريب قد صقل 
باجملال  العاملون  ويقترح  ومداركه.  شخصيته  من 
لتغطي  التدريب  برامج  تتوسع  أن  واخلبراء  الصحى 
باحلقل  والعاملني  الطبية  الكفاءات  من  أوسع  مدى 
الطبي. فضاًل عن ذلك، فإن طبيًبا واحًدا وخبيرًا محلًيا 
على  بالتمرن  التدريب  يكتمل  أن  أهمية  على  شددا 
أمناط مجسدة حتى يتجنبوا زيادة األعباء على األطباء 
بتدريبات ورقية مدونة تفوق طاقتهم على حفظ ما 

بها عن ظهر قلب. وقد ورد في التوصية ما يلي:
باجملال  العامل  تخيل  استرشادي...  دليل   240 »لدينا 
الطبي الذى نتوقع منه قراءة 240 كتيب استرشادى 
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من  كنوع  تدريبهم  ميكننا  رمبا  بها،  ورد  ما  لتنفيذ 
التعليم الطبي املستمر. لو أعطيتهم كتيًبا ]فقط 
كتيب واحد[، فقد ينتهى األمر إلى تركه مهماًل على 

أحد الرفوف«.
بكميات  متوفرة  تكن  لم  الطبية  اإلمدادات  بعض 
ووحدة  مشافي  ثالثة  الصحية.  املراكز  في  كافية 
صحية واحدة كانت تقدم خدمة منع احلمل الطارئة. 
مشكلة احلمل غير املرغوب فيه انعكست على العدد 
الكبير من احلاالت التى عانت من مضاعفات ناجتة من 
الفتيات  بني  خاصة  آمن،  غير  بدائي  إجهاض  إجراء 
البلوغ. وأظهرت سجالت  أو في سن  صغيرات السن 
يومًيا من فتيات  املشافي قيامها بعالج حالتني  أحد 
أحد  ويعتقد  آمن.  غير  إجهاض  لهن عمليات  أًجريت 
يعرفون  ال  مماثلة  جًدا  كثيرة  حاالت  هناك  أن  األطباء 
عددها بسبب جلوئهن لعيادات خاصة إلجراء إجهاض 
اخلاصة  األدوية  كانت  الزيارة  تلك  في خالل  آمن.  غير 
كل  في  متوفرة  جنسًيا  املعدية  األمراض  بعالج 

املشافي واملراكز الصحية باستثناء مركز واحد.
بعد  ما  بأدوية  جنسًيا  عليها  املعتَدى  إمداد   
اإليدز  انتقال  ملنع  ثابًتا  إجراًء  يعد  كوقاية  االعتداء 
لضحايا االعتداء اجلنسي طبًقا ملا توصي به منظمة 
معدل  فيها  يعد  التى  الدول  في  العاملية  الصحة 
انتشار مرض اإليدز من املعدالت العالية، خاصة إذا لم 
يكن من املعروف إن كان املعتدي مصابًا باإليدز أم ال.16 
اجلنسي  االعتداء  بعد  ملا  وقائية  أدوية  توفير  أن  تبني 
في منطقة جولو محدود للغاية، على الرغم من أن 
تؤكد  الالجئني  إلغاثة  املتحدة  األمم  منظمة  تقييم 
تضم  التى  املناطق  إمداد  ضرورة  على  تقاريرها  في 
االعتداء  بعد  ملا  الالزمة  الوقائية  باألدوية  رين  مهجَّ
اجلنسي.17 في الوقت الذى أُجريت فيه هذه الدراسة 
كانت العلب احملتوية على أدوية وقائية ملا بعد التعرض 
متوفرة  األيدز  من  بالوقاية  اخلاصة  اجلنسي  لالعتداء 
تلك  في  فقط.  واحد  صحي  ومركز  مشفيني  في 
لعنف  تعرضن  من  تزود  كانت  التى  الطبية  املنشآت 
بعد  ملا  الوقائية  األدوية  احملتوية على  بالعلب  جنسي 
الناجيات  أن  البالغات  يتلقون  من  ذكَر  االغتصاب، 

وقت  في  إليهم  يأتون  ما  نادرًا  اجلنسي  االعتداء  من 
األطباء  أحد  الطوارئ.  إجهاض  على  للحصول  مبكر 
بعد  ملا  الوقائية  األدوية  لديها  ليس  التى  املراكز  من 
العدوان اجلنسي أظهر انزعاجه من نقص املعلومات 
في  الوقائية  العقاقير  بها  تتوفر  التى  األماكن  عن 
األماكن.  لتلك  الضحايا  لتحويل  احتياجهم  حال 
من  انزعاجهم  الصحي  باجملال  آخرون  عاملون  وأظهر 
بعد  ملا  الوقائية  العقاقير  الالتي يعطني  الضحايا  أن 
في  حالتهن  ملتابعة  بالعودة  يلتزمن  ال  االغتصاب، 
املشاكل  من  ذلك  واعتبر  لهن.  حتدد  التى  املواعيد 
اخلطيرة ألن اآلثار اجلانبية لعقاقير ما بعد االغتصاب 
تلك  حُتال  أن  هو  لذلك  حاًل  واقترحوا  احلدوث.  عالية 
الوقائي  العالج  تلقيهن  بعد  املتابعة  في  احلاالت 
القريبة  الصحية  الوحدات  إلى  االغتصاب  بعد  ملا 
للمتابعة  العودة  معدالت  لزيادة  مجتمعاتهن  من 
األسرة  أفراد  توعية  األطباء  أحد  اقترح  الصحية. 
ملا  الوقائية  العقاقير  من  بالغرض  احمللية  واجملتمعات 
بعد التعرض لالغتصاب وفائدتها. والحظ أحد اخلبراء 
فحص  وإجراء  واملتابعة  املشورة  مراكز  أن  احملليني 
اإلصابة باإليدز كانت كلها بعيدة عن مخيمات إيواء 

املهجرين من مناطق الصراع املسلح.
للجنة  االسترشادي  الدليل  أن  من  الرغم  وعلى   
يؤكد على ضرورة  واملنظمات  الوكاالت  بني  التنسيق 
أن  وجدنا  الطبية،  السجالت  على  السرية  فرض 
اخلدمات الطبية تعاني من نقص في اخلزائن أو الغرف 
الطبية.  والسجالت  امللفات  على  غلقها  ميكن  التى 
غير  املتعاجلني  معلومات  سرية  أن  نعتقد  وبذلك 
على  احلصول  ضرورة  كذلك  مؤكدة.  وغير  مضمونة 
موافقة املتعاجلني من الناجيات من اعتداءات جنسية 
ال يعمل به في املراكز الطبية، ولم جند بطاقات تدوين 

موافقات املصابات إال مبركز طبي واحد.
إضافة ملا سبق، تقترح ممرضة وأحد اخلبراء احملليني   
ضرورة حتديد ساعات محددة للشابات صغيرات السن 
أكثر خصوصية؛  أجواء  فى  لهن  الرعاية  تلك  لتقدمي 
حيث تشعر الفتيات أنهن أكثر راحة في احلصول على 
الرعاية دون اضطرار للتواجد مع غيرهن األكبر سنًا. 
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وعلى أي حال، ال يوجد إال مركز طبي واحد يقدم تلك 
وقامت  السن،  لصغيرات  أسبوعًيا  مرة  اخلصوصية 
له  خصصت  ممرضة  املركز  ذلك  في  املبادرة  بتلك 

»قسم رعاية« مستقل.
مدى  عن  املراكز  بتلك  العاملون  ُسئل  وحني   
كل  ردت  املتخصصة،  الرعاية  تلك  من  االستفادة 
املراكز الطبية أنها لم تر إال حاالت قليلة من حاالت 
وأفاد  أشهر.  ستة  آخر  خالل  اجلنسية  االعتداءات 
ما  أن  يحتمل  أنه  واخلبراء  األماكن  بتلك  العاملون 
إلحساس  احلقيقية  احلاالت  من  أقل  تسجيله  يتم 
الناجيات من  وأن نسبة من  واخلجل،  بالعار  املصابات 
اعتداء جنسي يلجئن إلى طرق بدائية خاصة مثلما 
اللجوء إلى طرق خاصة خارج املؤسسة  يفعلن عند 
الطبية إلجهاض أنفسهن من حمل جنم عن اعتداء 

جنسي بالقوة.
العاملون باحلقل الطبي واخلبراء احملليون يشعرون   
أن االغتصاب على أيدي غرباء، - مثل املقاتلني الذكور 
في جيش الرب املتمرد- لم يكن واسع االنتشار، بينما 
عن  أعمارهن  تقل  لفتيات  اجلنسية  اإلساءات  كانت 
18 عاًما )يسجله العاملون حتت اسم انتهاك العفة(، 
والتحرش اجلنسي، والعنف اجلنسي من الرفيق الذكر 
أكثر شيوًعا  املبكر،  اإلجباري  والزواج  أو صديق(،  )زوج 
الطبي  باحلقل  العاملون  ويعتبر  أوغندا.  شمال  في 
أقل من 18  الفتيات  انتهاك عفة  أن  احملليون  واخلبراء 
عاًما، بغض النظر إن كان بدنًيا أو ال يتناسب مع سن 
كثيرة  حاالت  ُسجلت  الكبرى.  املشاكل  من  الذكر 
لفتيات مدارس كن فيها مستهدفات لتحرش جنسي 
من الذكور. ويشير بعض العاملني في اجملال الصحى 
وبعض اخلبراء احملليني أن العنف اجلنسي الواقع على 
أوسع،  نطاق  على  منتشر  الذكر  الشريك  من  اإلناث 
ويُعتبر بوجه عام من الشئون الشخصية اخلاصة غير 
َّمة وال املستهجنة كجانب من الثقافة احمللية في  اجملر

تلك املنطقة.
ويعتقد بعض املتابعني أن العنف من شريك حياة   
نتيجة  ملحوظ  بشكل  ازداد  قد  صديق(  أو  )زوج  ذكر 
لظروف املعيشة السيئة جًدا في مخيمات املهجرين 

وإدمان الكحول. كثير من املتابعني ذكروا أن الزواج املبكر 
واملنتشرة  الشائعة  املمارسات  من  باإلكراه  الزواج  أو 
للبحث  اإلناث  تدفع  سيئة  اقتصادية  ظروف  بسبب 
عن األمان املادي واألمان االجتماعي، أو كما يصوغها 
يُقال  البنت في الظهور  أثداء  أحد اخلبراء: »حني تبدأ 
إنها أصبحت صاحلة للزواج«، وتعد املعاشرة اجلنسية 
سكان  ثقافة  في  املقبولة  املمارسات  من  زواج  دون 
شمال أوغندا. كثير من املتابعني يشيرون إلى أن الزواج 
املبكر يتم للتغلب على مشاعر العار واخلجل املترتب 
على االعتداء اجلنسي، غير أن ذلك الزواج املبكر يزيد 
األنثى.  جتاه  الذكوري  العنف  وخطورة  احتماالت  من 
ويعتقد املتابعون أن البنات املتخلفات عقلًيا من أكثر 
ويرى  الفئات تعرضا لالعتداء اجلنسي بكل أشكاله. 
قد  احملارم  وزنى  القربى  سفاح  أن  احملليني  اخلبراء  أحد 
ازداد. بوجه عام، فإن تعليقات وآراء املستجيبني تشير 
والبنات،  النساء  هن  اجلنسي  العنف  ضحايا  أن  إلى 
وخاصة  الذكور  الرجال  أن  الحظ  اخلبراء  أحد  أن  غير 
الصبية كانوا أيًضا عرضة للعنف الناجت عن اختالف 

النوع، خاصة العنف اجلنسي.

املناقشة
القصور.  جوانب  بعض  من  الدراسة  هذه  تعاني 
من  محدودًا  عددًا  غطينا  التمويل  قصور  فبسبب 
في  الرعاية  تقدم  التى  الصحية  واملراكز  اخمليمات 
ثالثة مشافي من  ذلك، غطينا  ورغم  منطقة جولو. 
حاالت  ضحايا  الستقبال  مخصصة  خمسة  بني 
الرعاية  مراكز  على  الدراسة  ركزت  االغتصاب. 
التى  الرعاية الطبية  تتناول  الرسمية، ولم  الصحية 
ميكن أن تقدم من قبل العاملني بالقطاع اجملتمعي أو 
ممن يقدمون خدمات رعائية غير رسمية وال نظامية. 
عن  ناجت  عنف  مع ضحايا  مقابالت شخصية  جنر  لم 
على  تعليق  أى  تدوين  ميكننا  ال  لذلك  النوع.  اختالف 
عن  وال  الصحية،  الرعاية  على  احلصول  في  جتربتهن 
املعدة  التوافق اجملتمعي، واخلطط  مدى قدرتهن على 
اللجوء  ميكن  التى  احمللية  البيئة  تركيب  وال  لذلك، 
إليها طلًبا للدعم، مع غياب معلومات يقينية يُعتمد 
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األخرى  العنف  وحوادث  االغتصاب  حوادث  في  عليها 
بشمال  جولو  منطقة  في  النوع  اختالف  عن  الناجتة 
حتتاجها  التى  الدرجة  تقييم  أيًضا  ميكننا  ال  أوغندا. 
ناجمة  أخرى  عنف  وحوادث  اغتصاب  حوادث  ضحايا 
عن اختالف النوع ومدى املتاح من خدمات لهن. وعلى 
حال-  أي  على   - نؤمن  فإننا  القصور،  ذلك  من  الرغم 
والنتائج  االستنتاجات  إلى بعض  التوصل  أنه ميكننا 
املهمة ووضع توصيات طبًقا لها، وكالهما مبني على 
مدى ما ميكن للمراكز الصحية أن تقدمه وما يتوجب 

عمله على مستوى اجملتمع احمللي.
ونحن نتفق مع من أجرينا لهم مقابالت شخصية،   
ممن أوصوا بأن الرعاية الطبية للضحايا يجب أن تتسع 
عما هي عليه، خاصة على املستوى األولى في املراكز 
الصحية. على كل األحوال فإن العاملني باحلقل الطبي 
محدودي القدرة على التعرف على حاالت العنف الناجت 
بالثقة  يشعرون  وال  ومعاجلتها،  النوع  اختالف  عن 
الكافية لتناول وعالج حاالت العنف الناجت عن اختالف 
ونحن  تلقوه.  الذي  التدريب  من  الرغم  على  النوع، 
وأن  يزاد،  أن  البد  والفعال  العملي  التدريب  أن  نقترح 
يُزاد أيًضا عدد العاملني في احلقل الطبي، املسلحني 
بدراية وتدريب أعمق يتيح لهم التعرف على مثل تلك 
بعالجها  يختص  ما  كل  تناول  على  والقدرة  احلاالت، 
بكفاءة واقتدار. والبد أن يتكامل ذلك التدريب بالتدرب 
األعمق على أمناط ومناذج الصحة اإلجنابية لضمان أن 
اخلدمات والرعاية املقدمة للضحايا يُنظر لها كجانب 
شامل وكلي يضم اجلانب اجلنسي واإلجنابي،18 ويشمل 
ذلك الرعاية الودية لصغيرات السن للقسم األغلب 
من قاطنى اخمليمات املهجرين من مناطقهم األصلية 
عمرية  كفئة  تعرضهن  زيادة  عنهن  سجل  والذين 

لإلساءات اجلنسية.
العاملني في احلقل الطبي  أداء  يتوافق  أن  ويجب   
لتناول حاالت  املوضوع  البروتوكول  مع  األماكن  بتلك 
فيها  مبا  توفرها،  الالزم  العالجية  واألدوية  االغتصاب 
لالعتداء  عرضة  األكثر  للحاالت  احلمل  منع  أقراص 
عن  تنتقل  التى  باألمراض  اخلاصة  واألدوية  اجلنسي، 
طريق اجلنس والعالج الوقائي بعد االغتصاب والعنف 

األدوية  تلك  كل  تتوفر  أن  والبد  اإليدز.  ملرض  اجلنسي 
تلك  في  نطاق  أوسع  على  والوقائية(  )العالجية 

املنطقة في كل املشافي واملراكز الطبية األولية.
للمشافي  تصلن  الالتى  النساء  أن  وبافتراض   
بعد  مبكرًا  يأتني  ال  للعالج  طلًبا  الطبية  واملراكز 
املانعة  األقراص  لتناول  مباشرة  االغتصاب  حوادث 
عن  ينتج  قد  به  مرغوب  غير  حمل  حدوث  الحتمال 
يؤدى  قانونًا  اإلجهاض  إباحة  عدم  أن  جند  االغتصاب، 
خاصة  رعاية  ويتطلب  خطيرة،  صحية  مشاكل  إلى 
للجنة  اإلرشادى  الدليل  أن  املؤسف  من  واهتمام. 
التنسيق بني الوكاالت في أوغندا ال يشير إلى احلاجة 
من  كجانب  آمن  إجهاض  بإجراء  للسماح  املاسة 
احلقوق املؤكدة لرعاية األنثى بعد تعرضها الغتصاب 

كما يرى جيوكس.18
النساء  أن  أوغندا  عن  السابقة  الدراسات  تشير   
الرئيسات خملتلف  الدوام الضحايا  والفتيات كن على 
أيًضا  تُظهر  ولكنها  النوع،  عن  الناجت  العنف  أنواع 
جنسي  استغالل  إلى  تعرضوا  والفتيان  الرجال  أن 
واغتصاب أيًضا5، 10، 15، ونوصي بإيالء هذا املوضوع مزيًدا 
من البحث بعد أن مت إهماله وجتاهله طوياًل في أبحاث 

العنف املبني على النوع.
وكما يالحظ الباحث »فان«، فإنه: »دون مشاركة   
إلى  ولن نصل  تقارير عن حوادث،  لن جند  اجملتمع،  من 
ضحايا، وال استجابات واعية، ولن جند إال وسائل منع 
غاية في الضعف واحملدودية«.19 املتابعون من العاملني 
داعمة  خدمات  أي  وجود  يدركوا  لم  الصحي  باحلقل 
اجملتمعات.  تلك  في  اجلنسي  العنف  من  للناجني 
ِقَبل  من  توعوية  بأنشطة  القيام  إلى  حاجة  وهناك 
احلكومية  غير  املنظمات  من  بدعم  اجملتمع  أعضاء 
ومن احلكومة احمللية بني قطاعات أوسع من السكان 
بني  اخلصوص  وجه  وعلى  احلرجة،  املشكلة  تلك  عن 
شريحة الشباب. ولوحظ ذلك أيًضا في تقييٍم حديٍث 

قامت به منظمة كير الدولية.14
أقرت حكومة أوغندا بضعة اتفاقات دولية تختص   
مبشكلة العنف املبني على اختالف النوع، وأقرت وزارة 
خاصة  رعاية  إيالء  إلى  باحلاجة  األوغندية  الصحة 
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نوعية لضحايا ذلك العنف. ورغم ذلك فإن ذلك اإلقرار 
مازال بحاجة إلى ترجمته عملًيا إلى خدمات رعائية 
كافية ومالئمة في شمال أوغندا. املتابعون ألنشطة 
املنظمات غير احلكومية علقوا على ذلك بأن مشاكل 
ودعم  معاجلة  برامج  تنفيذ  وتعرقل  تعيق  التمويل 
ضحايا العنف املبني على اختالف النوع. ويعكس ذلك 
موضوًعا أوسع وأشمل وهو ضعف التمويل اإلنساني 
للصحة، مع وجود برامج صحية تتلقى موازنات تقل 
عن ربع املوازنات الالزمة لتنفيذ تلك البرامج بكفاءة 
وفعالية كما حتددها جلنة التنسيق والتضامن التابعة 

لهيئة األمم املتحدة.20
تتطلب االستجابة الفعالة ملواجهة هذه املشكلة   
تعاونًا وثيًقا بني القطاع الطبي مع القطاعات األخرى 
اختالف  على  املبني  العنف  حدوث  ملنع  الصلة  ذات 
النوع، وذلك بتحديد أسبابه والعناصر التى تؤدى إلى 
القانونية  اجلوانب  الطبية  الكوادر  وتعليم  حدوثه، 
والتأكد  النوع،  اختالف  على  املبني  بالعنف  املتعلقة 
من القصاص العادل من مقترفي تلك اجلرائم، وتوفير 
جلنة  تأسيس  وكان   21 للضحايا.19،  النفسي  الدعم 
عن  الناجت  العنف  بجرائم  اخلاصة  والتعاون  التنسيق 
تعاون  النوع خطوة مهمة في سبيل حتقيق  اختالف 

وثيق وتنسيق بني القطاعات اخملتصة.
على الرغم من كل اجملهودات املبذولة، فإن مجمل   
موارد الرعاية الصحية لضحايا العنف اجلنسي تظل 
غير كافية، ويرجع ذلك في األساس إلى نقص القدرات 
التقنية واإلجرائية للعنصر البشرى املنفذ وللحكومة 
اإلجرائية اخلطيرة مثل  العوائق  إلى  باإلضافة  احمللية، 
وعلى  العدلي.  الطب  بفحوصات  اخلاص  امللف  إعداد 
على  باحلصول  مؤخرًا  عجلن  الضحايا  فإن  حال،  أي 
قانونية، حمائية،  )صحية،  الرعائية  الطبية  اخلدمات 
نهاية  بحلول  أوغندا.  بشمال  اجتماعية(   – ونفسية 
عام 2007، كان لدى 45% من احملليات في شمال أوغندا 
خدمات تقدم للضحايا مقارنة بـ10 – 15 % من احملليات 
في شهر نوفمبر عام 2006. وأدى توفر املعلومات عن 
اخلدمات التى تقدم إلى زيادة عدد الناجيات الساعيات 
إلى احلصول على الرعاية )22(. ويُعد ذلك نتاًجا جيًدا 

لو وضعنا في االعتبار مشاعر العار املرتبطة بالعنف 
األنثى.  بها  تشعر  التى  النوع،  اختالف  على  املبني 
املمكن  من  الناجيات  تكتسبها  التى  الثقة  ولكن، 
تطلعاتهن  تتحقق  لم  لو  وتضيع بسهولة  تُفقد  أن 
وآمالهن التى يعقدنها على اخلدمة الطبية والرعاية 
التغطية  عدم  نتيجة  عليها  احلصول  توقَّعن  التى 
رعاية  وجود  أو  صحية  مبراكز  الكافية  اجلغرافية 

متدنية الكفاءة.
كان لدى املتجاوبني انطباع قوي أن حوادث االغتصاب   
على أيدى غرباء قليلة جدًا أو نادرة احلدوث فى منطقة 
أن  ويبدو  الدراسة.  فيه  أجريت  الذى  الوقت  في  جولو 
التبليغ23  ذلك االنطباع نتج عن قلة من يقدمن على 
والبد من تفسير مدلوالت ذلك بعناية. وباملقارنة، يدعى 
احلياة ضد  الذى يقوم به شريك  العنف  أن  املتجاوبون 
األنثى، واإلساءة اجلنسية للفتيات الصغيرات، والزواج 
اإلجباري والزواج املبكر هى األسباب األكثر شيوًعا التى 
اإلناث،  ضد  اجلنسي  الذكوري  العنف  ازدياد  إلى  تؤدي 
وهو ما يتوافق مع نتائج كثير من الدراسات في شمال 
إلى  صغيرة  دراسة  توصلت  وبالفعل   25  ،24 أوغندا.14، 
)زوج،  املقرب  احلياة  شريك  من  العنف  ظاهرة  انتشار 
صديق(. وتصل تلك الظاهرة إلى نسبة عالية تبلغ %80 
في بعض املناطق املتأثرة بالصراع املسلح في أوغندا.25 
وعلى أي حال، ال تعتبر القوانني األوغندية أن اغتصاب 

الزوج لزوجته من األفعال اجملرمة.
واملعايشة  املبكر  الزواج  أن  املتجاوبون  يفترض   
شريك  من  عنف  حدوث  احتماالت  من  تزيد  اجلنسية 
احلياة الذكر ضد األنثى، وهو ما يتوافق مع دراسات أخرى 
الفتيات  أن  من  إليه  توصلنا  ما   27  ،26 أخرى،23،  دول  من 
أكثر  التخصيص  وجه  على  يكن  قد  السن  صغيرات 
عرضة ألن يصبحن ضحايا عنف اختالف النوع، يتوافق 
مع ما توصلت إليه دراسة أخرى أجريت على مخيم بابو 
رين من مناطق الصراع في منطقة جولو، والتى  للمهجَّ
توصلت إلى أن الفتيات الالتي يتراوح عمرهن بني 13 – 
التى تسجل وقوع  العمرية  الفئات  أكثر  17 عاًما من 

اعتداءات جنسية من الذكور عليهن.15
بني  التنسيق  للجنة  االسترشادى  الدليل  يركز   
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الذى  اجلنسي  العنف  على  باستفاضة  الوكاالت 
يرتكبه اجلنود الغرباء في حاالت الصراع املسلح.1 هذا 
بشدة  َّر  أث النوع  اختالف  على  املبني  للعنف  املفهوم 
وأدى  أوغندا.28  بشمال  اإلنساني  العمل  خطط  على 
ذلك إلى حرمان الفتيات والنساء الالتي يقعن ضحية 
غير  مناطق  في  النوع  اختالف  على  املبني  للعنف 
مناطق االحتراب والصراع املسلح من احلماية واحلرمان 
كما  للعنف،  تعرضهن  متنع  لوسائل  التوصل  من 
املالئمة.  الطبية  الرعاية  على  احلصول  من  يحرمهن 
أن  من  الرغم  »على  أنه:  إلى  و«فان«  »وارد«  وتوصل 
توفير الرعاية للناجيات من حوادث االغتصاب اجلنسي 
مكونات  أحد  إال  ليس  االغتصاب  فإن  جًدا،  حيوية 
مطلوب  النوع«)29(.  اختالف  على  املبني  العنف 
على  املبني  العنف  أشكال  كل  على  أبحاث  إجراء 
اختالف النوع في شمال أوغندا، بوجهة نظر تسعى 
للعنف  اتساعه  على  العام  املفهوم  كان  إن  لتقرير 

الدليل  النوع يفترض تضمينه في  الناجت عن اختالف 
ويشمل  الوكاالت،  بني  التنسيق  للجنة  االسترشادى 
األخرى  لألشكال  االستجابة  كيفية  عن  إرشادات 
اجلنسي  العنف  ال  النوع  اختالف  الناجم عن  للعنف 

الذى يرتكبه اجلنود الغرباء فقط في أماكن القتال.
امتهان  النوع  اختالف  عن  الناجت  العنف   
عليه  وتترتب  املرأة،  حلقوق  مباشر  وانتهاك  جوهري، 
وتطوير  وتطور  وأسرهن،  للنساء،  جسيمة  تبعات 
مجتمعاتهن. وتتحمل احلكومات القومية املسئولية 
الكاملة حلماية مواطنيها، ووضع تشريعات القوانني 
للتخلص  املتاحة  واخلدمات  األموال  وتوفير  وتفعيلها 
من  عليها  يترتب  وما  اخللل،  وعناصر  األسباب  من 
تبعات بسبب حدوث العنف املبنى على اختالف النوع. 
وميثل استتباب السالم في شمال أوغندا فرصة كبيرة 
اختالف  عن  الناجم  العنف  مشكلة  على  للتركيز 
اخلطط  تضم  أن  والبد  ومستمر؛  دائم  بشكل  النوع 
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التى توضع ملنع تلك املمارسات واالستجابة  احملكمة 
للمشكلة إلى مفاوضات السالم وخلطط ومجهودات 

إعادة بناء اجملتمع.
صراع  مناطق  ووجود  التمويل  قصور  حالة  في   
أيًضا أن يقوم دور مهم،  الدولي  مسلح، على اجملتمع 
هو حتمل تكلفة التمويل وتقدمي الدعم الفني الالزم 
الرعاية  وتقدمي  النوع،  اختالف  عن  الناجت  العنف  ملنع 
مزيد  جمع  احملتم  ومن  لضحاياه.  املناسبة  الطبية 
كفاءة  مدى  على  واألدلة  والبراهني  اإلثباتات  من 
واستمرارية برامج معاجلة العنف املبني على اختالف 
ضحايا  رعاية  خدمات  إلدماج  السبل  وإيجاد  النوع، 
العنف الناجم عن اختالف النوع في البرامج العامة 

أفضل  وإيجاد  اإلجنابية،  والصحة  اجلنسية  للصحة 
السن  صغيرات  إلى  للوصول  والسبل  الوسائل 

واملراهقات حلمايتهن من تلك اخملاطر.

شكر وتقدير
وقسم  املتحدة  األمم  هيئة  ملنظمات  بالشكر  نتوجه 
اإلقليمي  جولو  مشفى  في  النفسية  الصحة 
إجراء  من  مكنت  التى  التسهيالت  لتقدميهم 
معهم  أجرينا  من  نشكر  وكذلك  الدراسة،  هذه 
الدراسة   إجناز  في  أسهمت  شخصية  مقابالت 
)Z/03/Z/073109(. هذا العمل دعمته ويلكم ترست.
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إطاللة
أحوال الصراع واألزمات

ترجمة: أميرة عبد احلميد

تقويض  إلى  يؤدي  البرملان  عضو  تعليق 
السالم واألمن، أفغانستان

واملدافع عن حقوق  القوي  الناقد  دخلت ماالالي جويا 
شكلت  والتي  ألفغانستان  النواب  مجلس  املرأة، 
برملانها اجلديد في سبتمبر 2005، وقد مت منعها في 
اختزال  أو  البرملان  في  التحدث  من  املرات  من  العديد 
محاوالت  من  جنت  وقد  قصيرة.  خطب  الي  كلماتها 
كل  مختلفة  أماكن  في  النوم  الي  واضطرت  اغتيال 
ليلة للبقاء على قيد احلياة. في مايو 2007. وقالت أنها 
فيها  حتسرت  ملقابلة  إجرائها  إثر  البرملان  من  علقت 
حظيرة  من  أسوأ  أنه  وقالت  األفغاني،  البرملان  على 
العليا  احملكمة  إلى  مباشرة  كتبت  وقد  للحيوانات. 
احتجاجا على تعليقها، ولكنها بقيت معلقة بدون 
أي إشارة رسمية عن كيف أومتى سيتم التعامل مع 
قضيتها. فمنذ سقوط نظام طالبان واملرأة األفغانية 
أن  من  الرغم  وعلى  احلقوق.  في  املساواة  إلى  تدعو 
على  القضاء  اتفاقية  على  صدقت  قد  أفغانستان 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( في مارس 
2003 و اعتمد دستور جديد في عام 2004 نص على 
حقوق متساوية للنساء أمام القانون. إال أن االعتداء 
البغاء،  ذلك  في  مبا  استمر،  قد  املرأة  املنهجي حلقوق 

الزواج القسري والسخرة، واالغتصاب واخلطف.
ROUND UP, Conflict and Crisis Settings
Peace and security undermined by Parliamentary sus-
pension, Afghanistan
 Reproductive Health Matters 2008; 16)31(:220

1. Afghanistan: Peace and security undermined: sus-
pension of Malalai Joya from Parliament. Equality
Now Women’s Action 21.5. Update October 2007
_________________________

العنف ضد املرأة في بوروندي
 )OMCT( التعذيب ملناهضة  العاملية  املنظمة  قدمت 
األمم  جلنة  إلى  الظل  تقرير   ،2008 يناير  أوائل  في 

 )CEDAW( املرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  املتحدة 
بالتعاون مع جمعية املسيحيني البورونديني للقضاء 
إلى  االعتبار  في  ليتم وضعه   )ACAT( التعذيب  على 
التقرير  ندد  وقد  هذا  للدولة.  الرسمي  التقرير  جانب 
بوروندي،  في  للمرأة  حلقوق  اخلطيرة  باالنتهاكات 
وشدد على أن نهاية النزاع املسلح لم ينهي الظاهرة 
املستمرة التي تضع النساء في خانة ضحايا العنف. 
وبالرغم من ذلك، يفلت جناة هذه اجلرائم من العقاب 
من قبل سلطات الدولة. يقترح التقرير سلسلة من 
الوسائل ملكافحة اإلفالت من العقاب وإنهاء التمييز 
في  سائد  مؤسسي  طابع  يعتبر  والذي  املرأة،  ضد 
القوانني واألعراف البوروندية. يخص التقرير التصدي 
للعنف اجلنسي، العنف املنزلي، اإلشراف على النساء 
احملتجزات، االجتار باملرأة، الدعارة، والقوانني التي تنطوي 
مببادرة   CEDAW رحبت  وقد  املرأة.  ضد  التمييز  على 
الوطنية  اجلنسانية  السياسة  العتماد  بوروندي 
وحثت بوروندي على تنفيذ جميع توصياتها، من أجل 

االمتثال مع املنظمات الدولية.1
ROUND UP, Conflict and Crisis Settings
Violence against women in Burundi
 Reproductive Health Matters 2008; 16)31(:220

1. Violence against women in Burundi: the UN confirms 
Concerns of OMCT and ACAT Burundi. OMCT press
Release. Geneva-Bujumbura, 7 February 2008.
_________________________

املناصرة والتأييد
يجب على حكومات غرب افريقيا معاجلة 

العنف ضد طالبات املدارس
ونقابات  السياسات  واضعي  من  مجموعة  أعلنت 
أنه  املدني،  اجملتمع  ومنظمات  واإلحتادات  املعلمني 
لتحسني تعليم البنات، يجب على احلكومات في غرب 
أفريقيا اعتماد سياسات وطنية تعالج جميع جوانب 
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العنف ضد طالبات املدارس الذين يواجهون االغتصاب 
من قبل املعلمني، اإلساءة اللفظية من قبل الطالب 
والديهم.  قبل  من  القسري  املبكر  والزواج  الذكور 
تشريع  مجرد  وليبس  كلي،  نهج  اتخاذ  ذلك  ويلزم 
مؤمتر  في  املشاركون  أقر  وقد  اإلغتصاب  جرمية  ضد 
نظمته املساعدة الفاعلة “Action Aid” في ديسمبر 
2007 أن معظم البلدان ليس لديها سياسات محددة 
تعاقب  التي  احلالية  والقوانني  الفتيات،  ضد  للعنف 
سياسة  اكشن  وضعت  وقد  تطبيقها.  يتم  ما  نادرًا 
وطنية منوذجية بشأن العنف ضد الفتيات، لتشجيع 
احلكومات خللق قطعة واحدة شاملة التشريع. فإنه 
البيانات  بجمع  تقوم  أن  احلكومات  على  أن  ينص 
املتناثرة عن العنف في املدارس من أجل قياس حجم 
املشكلة، وأن تقوم بتصميم مناهج حساسة للنوع، 
وأن حتقق السجالت اجلنائية للمعلمني قبل تعيينهم، 
العنف  ملكافحة  وطنية  حمالت  خلق  الي  باإلضافة 

ضد طالبات املدارس.1
ROUND UP Advocacy
West African governments must tackle violence against 
schoolgirls
Reproductive Health Matters 2008;16)31(:221–222

1. West Africa: groups call on governments to tackle 
violence against schoolgirls. IRIN News,
_________________________

في  »العادي«  النساء  وضرب  االغتصاب 
النيجر

يشكل الضرب واإليذاء البدني والعقلي للنساء جزء 
من  اتضح  الذي  األمر  النيجر،  في  اليومية  احلياة  من 
النيجر  في  أوكسفام  منظمة  أجرته  الذي  املسح 
أنه  النساء  من   %70 اقرت   .2006 عام  في  الشرقية 
من العادي آلبائهن وأزواجهن واإلخوة الذكور ان يقمن 
توجد  وال  بانتظام.  واغتصابهن  وإذاللهن  بضربهن 
تتعرض  التي  للإلسائة  الكامل  للمدي  تسجيالت 
الطبية  واخلدمات  الشرطة  من  كل  ألن  النساء،  لها 
اليحتفظوا بسجالت ملثل هذه إلصابات. حتي مجرد 
ذكر حاالت العنف هذه، يثير االمتعاض، ونأت احلكومة 
بعيًدا عن معاجلة حقوق املرأة. وقد حاول العاملون في 
املعنفات  للنساء  إقامة مراكز  اإلنسان  مجال حقوق 

بعيدات  بقني  النساء  معظم  ولكن  النيجر،  في 
املراكز. وتقوم  الي تلك  خوًفا من مشاهدتهن يذهنب 
مجموعة من الهيئات وهي: “اآلن”، “احلفاظ على حياة 
املرأة والطفل” ومجموعة من املنظمات غير احلكومية 
األخرى بالنيجر، بالتركيز على توفير املساعدة للنساء 
املعنفات، من املشورة القانونية إلى الرعاية الطبية. 
يكون  أن  يجب  احلقيقي  التغيير  أن  النشطاء  ويقول 
مدفوعآ من قبل صناع القرار السياسي، ويتم تنفيذه 
يريد نشطاء  والقانونية.  الدينية  السلطات  قبل  من 
إرساء قوانني لبس بها حتفظات إلدانة جميع  النيجر 
جميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا في ذلك، االغتصاب 
الزواج اجلبري، والطالق اإليذاء البدني التعسفي. وعلى 
الرغم من الصعوبات إال ان النساء أصبحن أكثر وعيا 
بحقوقهن وفي نوفمبر 2007، سار املئات من النساء 
العنف  ملناهضة  العاملي  باليوم  لالحتفال  نيامي  في 

ضد النساء.1
ROUND UP Advocacy
Rape and beatings of women ‘‘normal’’in Niger
Reproductive Health Matters 2008;16)31(:221–222

Rape and beating of women ‘‘normal’’ in Niger.IRIN 
News, 6 December 2007.
_________________________

ملدافعتهم  إيرانيني  نشطاء  على  القبض 
عن حقوق املرأة

اُعٌتقلت مرمي حسني خاه في نوفمبر 2007 وسجنت 
ملدة ستة أسابيع. مرمي صحفية إيرانية وعضو نشط 
عليها  القبض  إلقاء  قبل  توقيع،  املليون  حملة  في 
عملت مرمي في املوقع االلكتروني ملركز املرأة الثقافي 
مت  عليها  القبض  قبل  قليلة  أيام  ولكن،  كمحررة 
إغالق املركز من قبل وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 
إلى  ونقلها  استجوابها  ومت  القضائية.  والسلطة 
سجن إيفني بتهمة توجيه الرأي العام، والدعايا ضد 
الدولة ونشر األكاذيب. ولقد مت القبض على أكثر من 
40 فرد لهم عالقة باحلملة والتي تهدف جلمع مليون 
متيز  التي  إيران  قوانني  في  بتغييرات  مطالبني  توقيع 
ضد املرأة. وفي أثناء تواجد مرمي وزميلة ناشطة داخل 
السجن قرروا اقامة صندوق نقدي لدعم السجينات 
وساهموا بـ60 كتاب ملكتبة النساء. وقد مت االفراج عن 
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السياسة والقانون
القانون والزواج القسري

ومقارنتها،  املتاحة  لألدبيات  اولية  مراجعة  عمل  مت 
مجال  في  الدول  به  تقوم  ما  عن  عامة  حملة  لتقدمي 
الزواج  ويكون  القسري،  بالزواج  املتعلق  القانون 
القسري في كثير من األحيان مدفوعآ من قبل الوالدين 
ويؤثر هذا القرار بالسلب على الشباب، ويحدث الزواج 
القسري عندما يُجبر الناس على الزواج رغما عنهم 
العاطفي  والضغط  املادية  الضغوط  ومتثل  باإلكراه، 
احد األسباب املؤدية الي ذلك. ويختلف الزواج اجلبري 
كلية عن الزواج برضا الطرفني. تدين األديان واألخالق 
هذه املمارسة، كما يدينها القانون في معظم الدول. 
ويعتبر الزواج القسري انتهاك حلقوق اإلنسان العاملية 
املتحدة.  األمم  اتفاقيات  من  عدد  مبوجب  ومحظور 
تشريعية  مسارات  الدول  من  كثير  اتخذت  وقد 
قامت  وقد  املمارسة.  هذه  ملكافحة  تشريعية  وغير 
بعمل  القضية  هذه  مبكافحة  البريطانية  احلكومة 
الداخلية.  وزارة  وفريق  اخلارجية  بني  مشتركة  رابطة 
التدابير  بعض  األخري  الدول  من  مجموعة  وتتخذ 
واألنشطة  املمارسة  تلك  لتجرمي  تشريعات  وتشمل 
بلجيكا،  )النرويج،  هي:  البلدان  وهذه  بها،  املرتبطة 
برفع  اخري  بلدان  وقامت  أملانيا(؛  الدمنارك،  استراليا، 
إندونيسيا،  اجلابون،  )فرنسا،  الزواج  لسن  األدنى  احلد 
اململكة املتحدة( وبعضها قام بالتشديد على قوانني 
الهجرة مثل )الدامنرك( وهناك مجموعة متنوعة من 

الدعم وبرامج التوعية للضحايا.1
ROUND UP Law and Policy
The law and forced marriage
Reproductive Health Matters 2008;16)31(:223–226

1. Dostrovsky N, Cook R, Gagnon M. Annotated Bibliog-
raphy on Comparative and International Law
relating to Forced Marriage. Department of Justice Can-
ada, August 2007
_________________________

السجينتني في يناير 2008 بينما استمرت االعتقاالت 
ومن بينهم اعتقلت الصحفية والناشطة احلقوقية 
فور  اعتقالها  مت  والتي   ،2008 مارس  في  أردالن  بارفني 
الستالم  لستوكهولم  طريقها  في  للمطار  وصولها 

جائزة لعملها على حملة املليون توقيع.1
ROUND UP Advocacy
Iranian campaigners for women’s rights arrested
Reproductive Health Matters 2008; 16)31(:221–222

1. Women’s Learning Partnership reports. At:
<www.learningpartnership.org/advocacy/alerts/
Iran women arrests0307>.
_________________________

احلملة العاملية لوقف الرجم و قتل النساء
انطلقت احلملة العاملية لوقف رجم وقتل النساء من 
والصحفيني  احملامني  الناشطني،  من  مجموعة  قبل 
واألكادمييني في نوفمبر 2007 في اسطنبول، بتنسيق 
 )WLUML( .من جمعية نساء في ظل قوانني إسالمية
وقد احلت احلملة على األمم املتحدة للتحقيق في هذه 
ودعت  الدولي.  اإلنسان  حقوق  قانون  على  التعديات 
؛أن  مفادها  واضحة  رسالة  إلرسال  الدولي  اجملتمع 
تعرض النساء للتعذيب والقتل غير مقبول. والرجم 
القانوني  العقاب  أشكال  من  شكل  هو  املوت  حتى 
في حالة ممارسة الزوجة عالقة جنسية خارج زواجها. 
وأجزاء من  إيران،  أفغانستان،  في  القانون  ويوجد هذا 
السعودية،  العربية  واململكة  وباكستان  نيجيريا 
يطبق  ولكن  املتحدة.  العربية  واإلمارات  السودان 
العقاب بالرجم حتي املوت من جانب سلطات الدولة 
في أغلب حاالته في إيران، حيث ال يقتصر الرجم على 
الزنا فقط. وتطبق أحكام الرجم حتي املوت في أغلب 
يد  على  أيًضا  القتل  يكون  وقد  النساء،  على  احلاالت 
باألفعال  اتهامهن  مت  إذا  اجملتمع،  يد  على  أو  أسرهن 

الفاضحة املنافية لألخالق اجلنسية.1
ROUND UP Advocacy
Global campaign to stop stoning and killing women
Reproductive Health Matters 2008; 16)31(:221–222

1. Global Campaign to Stop Stoning and Killing Women.
At: bwww.wluml.org/English/news/
<Campaign. background.pdf>._________________________
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مطبوعات
عدميي  والنساء  الالجئات  عن  تقرير 

اجلنسية في املنطقة العربية: 
قصص عن حلم العودة، واخلوف من االجتار 

والقوانني التمييزية
حركة الكرامة في املنطقة العربية، 2007

استضافة  الدول  أكبر  من  العربية  تُعتبراملنطقة 
في  الصراعات  فوجود  العالم.  في  الالجئني  للسكان 
في  االحتالل  وكذلك  والصومال،  والعراق  السودان 
األراضي الفلسطينية، قد ادي الي تشريد املاليني من 
واألردن  سوريا  اضطرت  وقد  وخارجيا.  داخليا  الناس 
ولبنان ومصر إلى استقبال الالجئني اللذين شردتهم 

هذه احلروب. 
وقد جمعت حركة الكرامة العربية في هذه املنطقة 
حالة  على  الضوء  لتسليط  واعدته  التقرير  هذا 
أنحاء  جميع  في  والنساء  اجلنسية  عدميي  الالجئني 
املنطقة. املالحظات من ملف اجلمعة AWID، 25 أبريل 

.Kinoti Kathambi 2008، بواسطة

متاح من:
Karama Movement

E-mail: info@elkarama.org

Web )full report for download(: bhttp://elkarama.

org/En/Portals/0/Refugee%20report%

20EN-FINAL%20draft.pdf>.

عن  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات 
البحوث،  إجراء  والسالمة عند  األخالقيات 
حاالت  في  اجلنسي  العنف  رصد  وتوثيق 

الطوارئ
منظمة الصحة العاملية، 2007

في  اجلنسي  العنف  عن  املعلومات  توفير  تُشكل 
كبيرة  اهمية  اإلنسانية  واحلاالت  الطوارئ  حاالت 
ألولئك الذين يقومون بالسعي لتوفير الوقاية، وجهود 

استقبال احلاالت وكذلك الدعوة.
 ومع ذلك، توجد اعتبارات أخالقية خطيرة وحتفظات 
وتوثيق  جمع  عند  معاجلتها  يجب  السالمة،  بصدد 
مثل هذه املعلومات. وقد وضع هذا التقرير من خالل 
من   كل  شملت  النطاق  واسعة  تشاورية  عملية 
والباحثني  املعلومات  لهذه  واملنتجني  املستخدمني 
وكاالت  من  ومجموعة  امليدان  في  البرامج  ومديري 
العنف  ومواجهة  منع  على  تعمل  التي  العمل 
لكل  التوصيات  وتوجه  الطوارئ.  حاالت  في  اجلنسي 
وإجراء  التخطيط  بإجراء  يقومون  اللذين  األشخاص 
املوافقة على جمع املعلومات أو دعم جمع املعلومات 
مثل  ووجود  األحوال.  هذه  في  اجلنسي  العنف  عن 
البحوث  هذه  أن  على  للتأكيد  هام  املعلومات  هذه 
في  البحوث  تلك  إجراء  من  وللتاكد  يبررها،  ما  لها 
مكان آمن، والتأكيد على استخدام الطرق األخالقية 
بصدد البحوث وأن البيانات يتم استخدامها بشكل 

مناسب.

زوجان شابان الكسح في آخر حدود، بويبت، كمبوديا، 2004
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شرح املعنى الكلمة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة CEDAW

»الطوارىء املركبة«
تلك احلاالت التى جتتمع فيها اآلثار املتعددة واألكثر قابلية لإلشتعال 
واألزمة  اإلجتماعى  النوع  ضد  والتمييز  والعنصرية  الفقر  لظواهر 
السياسية  والفوضى  البيئى  والتدمير  املسّلح  والعنف  اإلقتصادية 

واإلجتماعية وعمليات التشريد واسعة النطاق

complex emergencies

سياسة احلجر الشامل وهي سياسة الواليات املتحدة األمريكية )في 
عهد بوش( ملنع متويل منظمات تنظيم األسرة املنخرطة في نشاطات 

متعلقة باإلجهاض
Global Gag Rule

اإلجنابية  بالصحة  املعنية  الوكاالت  بني  املشتركة  العمل  مجموعة 
حال األزمات

Inter- Agency Working Group )IAWG( on Reproductive Health 
in Crises

الذين  األشخاص  داخلًيا جماعات  النازحون  أو  داخلًيا  املشردون  األفراد 
أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو 
اضطروا إلى ذلك، وال سيما نتيجة أو سعًيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو 
حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو 
كوارث من فعل البشر ولم يعبروا احلدود الدولية املعترف بها للدولة« 

Internally displaced persons IDPs

املؤمتر العاملى للسكان والتنمية بالقاهرة
International Conference on Population and Development in 

Cairo )CPD(

املعايير اخلاصة بالرعاية فى اإلستجابة للكوارث Minimum Standards for Response to Disaster

خطة الرئيس الطارئة لإلغاثة من اإليدز في الواليات املتحدة األمريكية PEPFAR: US Presidents Emergency Plan for AIDS Relief

حزمة احلد األدنى من اخلدمات األولية the Minimum Initial Service Package )MSIP(

وهي التوجيهية  املبادئ  تُعرَف  داخلًيا  للمشردين  التوجيهية   املبادئ 
تُنشيء في ال  ألنها  نظرًا  مرن«؛  »قانون  بأنها  املتحدة  األمم   صادرة عن 
 حد ذاتها التزاًما قانونيًّا ُملزًما على الدول. فهي حتدد املعايير املتعلقة
بحماية األشخاص املشردين داخليًّا وتقدمي املساعدة اإلنسانية لهم

The UN Guiding Principles on Internal Displacement

املفوضية العليا لشئون الالجئني the United Nations High Commission on Refugees UNHCR

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
في الشرق األدنى وكالة األونروا )تتولى األونروا

خدمات  فيها  مبا  اإلغاثة،  خدمات  توفير  في  تتمثل  محددة  مهمة 
الصحة لالجئني الفلسطينيني(

United Nations Relief and Work Agency for Palestine 
Refugees in the Near East )UNRWA(

قائمة شرح املصطلحات
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