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فريق مشروع LEARN MENA: إيما بيل، 
شيال كريسبو، غولدا عيد، فاديا حبيب، 
فيونا هيل، كاتارزينا الالك، لويزا أورزا، 

سيمون سالم، مارينا شكوت، ريتا وهاب.

نتقدم بشكر خاص إلى كلٍّ من سحر 
الشمايلة )مركز سواعد التغيير 

لتمكين المجتمع( لدعمها في تنفيذ 
األنشطة في األردن، وأليس ويلبورن 

)Salamander Trust( لتوجيهاتها بشأن 
استخدام إطار ALIV[H]E، وجين شيبرد 
)www.janeshepherd.com( لسماحها 
.ALIV[H]E بإعادة طبع الصور من إطار

 التصميم: فيكي ترينر
worldaccent.com :التنضيد

المحررون: هيستر فيليبس، سارة هايد، 
فيونا سالتر

اقتباس ُمقتَرح: فريق الدعم اإلقليمي 
لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وFrontline AIDS والشبكة اإلقليمية 
للنساء المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري. “العنف في 
كل مكان”: معالجة الروابط القائمة 

بين العنف القائم على النوع االجتماعي 
وفيروس نقص المناعة البشري 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
هوف: Frontline AIDS؛ 2020

.Frontline AIDS صورة الغالف: جيما تايلور لـ

شكر وتقدير

يعرب مشروع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا” )LEARN MENA( عن 

امتنانه للنساء الالئي شاركن في الحوارات المجتمعية 
في كلٍّ من الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب 

والسودان وتونس على شجاعتهن والتزامهن، وللعديد 
من أصحاب المصلحة الذين دعموا العملية. ويتوجه 

المشروع بشكرٍ خاص لجمعية “الحياة” لمكافحة مرض 
االيدز ومساعدة األشخاص المتعايشين مع الفيروس، 
وجمعية مكافحة السيدا )ALCS(، والجمعية التونسية 
للوقاية اإليجابية )+ATP(، ومركز سواعد التغيير لتمكين 

المجتمع )FOCCEC(، والجمعية السودانية لرعاية 
المتعايشين مع اإليدز االتحادية، ومؤسسة الشهاب 

 ،Vivre Positif للتطوير والتنمية الشاملة، وجمعية
 ،Salamander Trust ومؤسسة سلمندر تراست

والمكاتب الُقطرية لبرنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشري في كلٍّ من 
الجزائر ومصر واألردن والمغرب والسودان وتونس.

تم تنفيذ مشروع LEARN MENA في عام 2018 من 
ِقبل فريق الدعم اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة 

المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/ 
اإليدز للشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة 
فرونتالين إيدز Frontline AIDS )“التحالف الدولي 

لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز” سابًقا( 
والشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري )MENA Rosa(، وهي الشبكة 

الوحيدة التي تركز على فيروس نقص المناعة البشري 
والنساء في المنطقة. وقدمت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية الدعم المالي للمشروع.

دو التقرير: إيما ِبل وفيونا هيل من شركة 
ِ
ُمع

Salamander Trust Associates؛ ولويزا أورزا من 
.Frontline AIDS

 :LEARN MENA الفريق المرجعي اإلقليمي لمشروع
قام بتوجيه المشروع أعضاء الشبكة اإلقليمية للنساء 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري من كل 
بلد من بلدان المشروع.

Frontline AIDS نيل فريمان لـ ©
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إطار مبادرات ربط العمل بشأن العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري في كل 
مكان )ALIV[H]E( هو إطار للبحث التطبيقي تم تطويره من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

باإليدز بالشراكة مع مؤسسة Salamander Trust وغيرها، مع النساء المتعايشات مع فيروس نقص 
المناعة البشري في تنوعهن من جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات انظر الملحق 2 )صفحة 33(

العنف القائم على النوع االجتماعي هو مصطلح يشير إلى العنف الذي يؤدي إلى إنشاء عالقات 
قوة غير متكافئة على أساس النوع االجتماعي أو يعمل على استمراريتها أو إعادة تأكيدها. وقد اسُتخدم 

للمرة األولى لوصف الطابع الجنساني للعنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة. ومن ثم، فإنه كثيًرا 
ما ُيسَتخدم بالتبادل مع “العنف ضد المرأة”. وقد تطور التعريف ليشمل العنف الُمرتكب ضد بعض 

ون أو ال يتوافقون مع المعايير والتوقعات  الفتيان والرجال ومغايرو الهوية الجنسانية ألنهم يتحدُّ
i.الجنسانية السائدة أو المعايير الجنسية الغيرية

القيادة والبحث اآلن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )LEARN MENA( هي أول دراسة 
تتناول الروابط القائمة بين العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، بقيادة النساء فيروس نقص المناعة البشري والمعرَّضات لخطر اإلصابة له بشكل 
كبير وبمشاركتهن ومن أجلهن. للمزيد من المعلومات انظر ما هو مشروع “القيادة والبحث اآلن 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا”؟ )صفحة 5(

الشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري MENA Rosa هي أول شبكة 
إقليمية ُتعنى بالنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وقد تم إطالقها في عام 2010 للنهوض بصحة ونوعية حياة النساء المتعايشات مع فيروس 
 .www.menarosa.org نقص المناعة البشري وأسرهن في المنطقة. للمزيد من المعلومات راجع

العنف ضد المرأة هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، 
أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد 

بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية داخل األسرة أو المجتمع العام، 
سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. ويشمل االعتداء الجنسي أو البدني أو العاطفي من 

جانب الشريك الحميم )المعروف باسم “عنف العشير”( أو أفراد األسرة أو غيرهم؛ والتحرش الجنسي 
واالعتداء الجنسي من قبل أصحاب السلطة )مثل المعلمين أو ضباط الشرطة أو أرباب العمل(؛ 

اإلتجار الجنسي؛ الزواج القسري؛ العنف المرتبط بالمهر؛ وجرائم 'الشرف'؛ تشويه/بتر األعضاء التناسلية 
 i.األنثوية )ختان اإلناث(؛ والعنف الجنسي في حاالت النزاع

العنف ضد النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري هو أي فعل أو هيكل 
أو عملية ُتمارس فيها القوة بطريقة تؤدي إلى إلحاق ضرر بدني أو جنسي أو نفسي أو مالي أو قانوني 

ii.للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري

ُتستخدم عبارة “النساء في تنوعهن” في هذا التقرير لتشمل النساء المتعايشات مع فيروس نقص 
المناعة البشري بغض النظر عن العمر والحالة االجتماعية والجنسية والوضع القانوني والخلفية والفئة 
االجتماعية. كما تشمل النساء المعّرضات لإلصابة بفيروس قص المناعة البشري و/أو العنف، بما في 

ا، أو  ذلك النساء اللواتي يبيعن الجنس، أو يستخدمن هن أو شركاؤهن المخدرات، أو المتحوالت جنسيًّ
المنتميات إلى أقلية جنسية، أو اللواتي عانين من الهجرة أو اللجوء أو النزاعات أو السجن أو التشرد أو 

اإلعاقة أو مشاكل الصحة العقلية أو غيرها من العوامل التي تجعلهن أكثر عرضة للعنف و/أو فيروس 
نقص المناعة البشري. وهناك العديد من النساء اللواتي يمكن اعتبارهن عضوات في أكثر من مجموعة 

معرَّضة بشكٍل خاص لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري و/أو العنف. فعلى سبيل المثال، قد 
تنخرط بعض النساء المتحوالت جنسًيا في العمل بالجنس وفي الوقت نفسه يتعرضن لمستويات عالية 

من العنف والتمييز أو لديهن احتياجات صحية إضافية فيما يتعلق بإصابتهن بفيروس نقص المناعة 
البشري من عدمها، وهويتهن الجنسية و/أو عملهن في مجال الجنس. وقد تكون النساء المتعايشات 

مع فيروس نقص المناعة البشري بال مأوى و/أو قد يعانين من ظروف صحية نفسية أو يخشين العنف. 

تعاريف ومخترصات

http://www.menarosa.org
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ملخص تنفيذي

 “تبدأ المساواة بني الجنسني 
    يف المزنل وتنمو يف المجتمع وتزدهر 

  يف البيئة القانونية. الطريق طويل، 
      لكننا اتخذنا الخطوات األوىل” 

    )ريتا وهاب، المنسقة اإلقليمية، الشبكة اإلقليمية للنساء 
المتعايشات مع فريوس نقص المناعة البرشي(

تشير األدلة إلى أن العنف القائم على النوع االجتماعي يسهم 
في إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشري، وأن 

العنف القائم على النوع االجتماعي وفيروس نقص المناعة 
البشري كالهما يرتكز على عدم المساواة بين الجنسين. 

وجدير بالذكر إن نحو 40٪ من البالغين المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة البشري في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا هم من النساء، وتحدث العدوى 
بشكل أساسي عن طريق االنتقال الجنسيiii. وتشير 

التقديرات إلى أن 35,4٪ من النساء في المنطقة يتعرضن 
خالل حياتهن للعنف القائم على النوع االجتماعي من قبل 
العشير و/أو شخص آخر.iv وتتعرض النساء من مختلف 

الخلفيات والمجموعات السكانية للعنف القائم على النوع 
االجتماعي، بيد أن النساء اللواتي توجد لديهن مواطن ضعف 

متعددة ومتداخلة هن أكثر عرضة للخطر. وتعاني النساء 
المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري والمثليات 

ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية 
والعامالت في مجال الجنس والنساء الالئي يستخدمن 
المخدرات والمهاجرات والنساء المعاقات من الوصم 

والتمييز والتجريم، فضاًل عن محدودية فرص وصولهن إلى 
الموارد الالزمة لالستجابة لهذه المشكالت. 

 LEARN MENA تعزز الرؤى التي تم جمعها من خالل مبادرة
نات القائمة حول العالقة التبادلية  في عام 2018 البيِّ

بين فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على 
النوع االجتماعي، وفكرة أن النساء المهمشات يتعرضن 

لمستويات أعلى من العنف مقارنة بعامة السكان. وُتظهر 
نتائج مبادرة LEARN MENA أن العنف الذي ُيمارس ضد 
النساء األكثر تضرًرا من فيروس نقص المناعة البشري 
منهجي– يحدث في عدد من األماكن واألوقات المختلفة–

وبالتأكيد ليس بحاالت منعزلة. 

ومن األمور المشجعة أن العديد من القوانين والسياسات 
اإلقليمية والوطنية تتصدى للوصم والتمييز ضد األشخاص 

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والعنف 
ضد المرأة. ويتنامى بين أصحاب المصلحة االهتمام بدمج 

الجهود المبذولة للتصدي للعنف ضد المرأة وفيروس نقص 
المناعة البشري. وتهدف مبادرة LEARN MENA إلى دعم 

أصحاب المصلحة في المضي قدًما في هذا االتجاه. 

ما هو مرشوع “القيادة والبحث اآلن 
لمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا” 

)LEARN MENA(؟
مشروع LEARN MENA هو تعاون بين الشبكة اإلقليمية 
للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري 
)MENA Rosa( وFrontline AIDS المعروفة سابًقا باسم 

التحالف الدولي لفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز( 
وفريق الدعم اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة المشترك 

المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز. وقد أجرى 
المشروع بحًثا تشاركًيا حول العنف القائم على النوع 

االجتماعي وفيروس نقص المناعة البشري في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا في سبعة بلدان: الجزائر، والمغرب، 

وتونس، ومصر، ولبنان، والسودان، واألردن. وشاركت في 
البحث 256 امرأة من المتعايشات مع فيروس نقص 

المناعة البشري أو المتأثرات به في تنوعهن، باإلضافة 
إلى المشاركة بشكل مباشر مع نحو 100 من أصحاب 

المصلحة من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع 
المدني والشركاء التقنيين. وتم إشراك المزيد من أصحاب 

المصلحة حيث بدأت الشبكة في استخدام النتائج لحشد 
الدعم والدعوة. ففي لبنان على سبيل المثال، تعاونت 

الشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص 
المناعة البشري مع قسم الصحة في الجامعة اللبنانية في 
مشروع شارك فيه 400 طالب، ووزارة الشؤون االجتماعية 

ُتظهر األدلة أن 
العنف القائم عىل 

الجنس يساهم 
يف اكتساب فريوس 

نقص المناعة 
البرشي بني النساء
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للمرأة، والصليب األحمر، والبرامج الوطنية لمكافحة اإليدز، 
ومنظمات غير حكومية أخرى.

يهدف المشروع إلى المساهمة في القضاء على العنف 
القائم على النوع االجتماعي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا من خالل فهم ارتباطه بفيروس نقص 

المناعة البشري واالستجابة له على نحٍو أفضل، ومن خالل 
تعزيز قدرة النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 

البشري واألكثر تضرًرا منه لتوقي العنف القائم على النوع 
االجتماعي والتصدي له، من خالل التعلم والدعم المتبادلين. 
وتستند النتائج المعروضة هنا إلى التحليل النوعي للحوارات 

المجتمعية، والتحليل الكمي للمسوحات المصغرة التي 
استكملتها النساء المشاركات. ومن األهمية بمكان اإلقرار 

بأن هذه النتائج ليست تمثيلية، بل هي باألحرى إرشادية. وهي 
تعكس صدى البحوث األخرى التي ُأجريت على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي، وستكون مفيدة ألي شخص معني 
بالصحة وفيروس نقص المناعة البشري والصحة الجنسية 

واإلنجابية ووضع البرامج المرتبطة بالنوع االجتماعي 
في المنطقة. 

النتائج
لعل أشد ما يستوقف النظر في النتائج هو أن مستويات 

العنف القائم على النوع االجتماعي بين النساء المتعايشات 
مع فيروس نقص المناعة البشري واألكثر تضرًرا منه في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كانت مرتفعة 
بصورة استثنائية، وأن العنف كان ذا طابع منهجي. فمن بين 

256 امرأة شاركت في البحث تعرضت 95٪ منهن للعنف 
خالل حياتهن. وقد أبلغت جميعهن تقريًبا )84٪ إجمااًل، 

وارتفعت النسبة إلى أكثر من 90٪ في الجزائر ومصر ولبنان( 
عن تعرضهن للعنف في مكانين على األقل، 69٪ منهن 

في ثالثة أماكن أو أكثر. ويؤكد ذلك حقيقة أن العنف القائم 
على النوع االجتماعي هو أمر منهجي من شأنه التأثير على 

خيارات الحياة وتقييدها. ويمكن لمعايير النوع االجتماعي أن 
تؤدي إلى عدم المساواة، مما يجعل النساء عرضة للعنف 

في بيئات مختلفة. 

عبر البلدان السبعة:

74٪ من النساء اللواتي شاركن في الحوارات تعرضن 	 
للعنف من جانب الشريك الحميم.

58٪ تعرضن للعنف من جانب األسرة/الجيران، وشمل 	 
ذلك االستغالل والرفض واالعتداء الجسدي واللفظي 

والجنسي والنفسي، ال سيما فيما يتعلق بحالة إصابتهن 
بفيروس نقص المناعة البشري و/أو عند الطالق.

71٪ تعرضن للعنف في المجتمع المحلي، وشمل ذلك 	 
الوصم واإلهانة، وختان اإلناث، وتقييد الحركة والحرمان 

من العمل والسكن.

31٪ تعرضن للعنف في المرافق الصحية. وارتفع هذا 	 
الرقم إلى 66٪ بين النساء المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري.

33٪ تعرضن للعنف من قبل موظفي إنفاذ القانون، 	 
السّيما النساء العامالت في مجال الجنس والمهاجرات 

ومغايرات الهوية الجنسية والنساء الالتي يستخدمن 
المخدرات.

54٪ من النساء قلن إن العنف قد أثر على قدرتهن 	 
على حماية أنفسهن من فيروس نقص المناعة البشري 

أو العالج منه.

التوصيات
األولوية:

ينبغي أن تستعين الحكومات وشركاء التنمية باإلجراءات 	 
المحددة ذات األولوية الواردة هنا لتوجيه تخطيط 

األنشطة المستقبلية وتخصيص الموارد

يجب على الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني 	 
أن تكفل مشاركة النساء المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري–والنساء من الفئات المهمشة 
المتضررة بشكل خاص من العنف وفيروس نقص 

المناعة البشري–على نحو هادف في وضع وتنفيذ ورصد 
الخطط االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص 
المناعة البشري واإليدز وعمليات الصندوق العالمي. 

يتعين على الحكومات ما يلي:

دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 	 
وخدمات رعاية ما بعد العنف في الخطط االستراتيجية 
الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشري واإليدز 
وعمليات الصندوق العالمي، وفًقا ألفضل ممارسات 

منظمة الصحة العالمية. 

التعاون مع وزارات التعليم والوكاالت الفنية ومقدمي 	 
التدريب على المهارات الحياتية والتثقيف الجنسي 

الشامل الذي يتصدى بشكل صريح للمعايير الجنسانية 
الضارة والتوزيع غير المتكافئ للسلطة ويتحداها. 

مراجعة وإصالح جميع القوانين والسياسات التي يمكن 	 
أن تّعرِض المرأة للعنف القائم على النوع االجتماعي عن 

غير قصد.

ضمان وجود آليات مساءلة واضحة وشفافة للنساء 	 
اللواتي يتعرضن للعنف على أيدي الموظفين الحكوميين، 

بما في ذلك مقدمــي الخدمــات الصحيــة وموظفي 
إنفاذ القانون. 

يتعين على المانحين ما يلي:

م لمبادرات فيروس نقص المناعة 	  زيادة التمويل المقدَّ
البشري الرامية إلى التصدي لعدم المساواة بين 

الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة، 
والتي تدعم النساء في تنوعهن، بما في ذلك النساء 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري. 

دعم إقامة مجتمع مدني نسائي قوي ومستقل. 	 

ملخص تنفيذي
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يتعين على منظمات المجتمع المدني ما يلي:

تعزيز أهمية دعم: حقوق اإلنسان، والصحة والحقوق 	 
الجنسية واإلنجابية، والمشاركة، واإلنصاف والمساواة 
بين الجنسين، واحترام التنوع، واستراتيجيات السالمة 

والحماية، واالستجابات المستنيرة لفيروس نقص 
المناعة البشري والعنف ضد المرأة. 

إنشاء ودعم أماكن مأمونة للنساء في تنوعهن من أجل 	 
مناقشة قضاياهن والتخطيط للعمل. ويشمل ذلك 
بناء الوعي القانوني والحقوق للنساء األكثر تضرًرا من 

فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على النوع 
االجتماعي.

يتعين على جميع أصحاب المصلحة ما يلي:

االسترشاد بهذه التوصيات عند التخطيط للتدخالت 	 
المستقبلية وتخصيص الموارد. ويجب أن يفكر أصحاب 

المصلحة في التغييرات التي تحدثها أنشطتهم في 
مجاالت العمل األربعة الموضحة في هذا التقرير، وأن 

يكونوا على دراية بكيفية تأثير التدخالت على تجارب النساء 
مع فيروس نقص المناعة البشري والعنف والروابط 

بينهما، بما في ذلك تأثير عدم المساواة بين الجنسين 
على حياة المرأة.

تعزيز المشاركة الهادفة للنساء المتعايشات مع 	 
فيروس نقص المناعة البشري في جميع األنشطة، 

بما في ذلك تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج. دعم 
النساء في تنوعهن لرصد وتقييم التدخالت.

توفير أماكن آمنة للنساء في تنوعهن لمناقشة 	 
القضايا التي يواجهنها والتخطيط للعمل. ويشمل 

ا  ذلك بناء الوعي القانوني والحقوق للنساء األكثر تضرًر
من فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على 

النوع االجتماعي.

التأكد من أن االستجابات مالئمة على الصعيد المحلي، 	 
ومحددة السياق وتعزز التمكين، وأن الُنهج يتم 

نشرها على المستوى الوطني بحيث ال تظل بعض 
المناطق محرومة.

ي/اإليدز
شر

مناعة الب
ص ال

س نق
عني بفيرو

م
ك ال

شتر
م

حدة ال
مت

ج األمم ال
صورة الفوتوغرافية: بيير فيرو/برنام
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ما هو مرشوع “القيادة والبحث 
اآلن لمنطقة الرشق األوسط 

وشمال أفريقيا” )LEARN MENA(؟

يوثق هذا التقرير نتائج مشروع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا” )LEARN MENA(، وهو 

مشروع تعاوني تم تنفيذه في عام 2018 في سبعة بلدان: 
الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس.

وقد تم تنفيذ المشروع خالل شراكة ضمت عدًدا من 
المنظمات مثل الشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع 

 Frontlineو MENA Rosa فيروس نقص المناعة البشري
AIDS وفريق الدعم اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة 

المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتم تمويله من ِقبل 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. كما قدمت مؤسسة 

Salamander Trust دعًما فنًيا إضافًيا.

كان للمشروع هدفان رئيسيان:

بناء القدرات القيادية لدى المرأة على اختالف مشاربها 	 
من أجل معالجة الروابط الموجودة بين العنف القائم 

على النوع االجتماعي ضد المرأة وفيروس نقص المناعة 
البشري، من خالل تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية 

للشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري ومن خالل إقامة ورش عمل 

توجيهية وتقديم الدعم لممثلي الشبكة الوطنيين 
المكلفين بقيادة مشروع LEARN MENA في كل بلد.

استخدام مجموعة أدوات تشاركية –إطار مبادرات ربط 	 
العمل بشأن العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة 

البشري في كل مكان )ALIV[H]E(– إلجراء حوارات 
يقودها المجتمع للوصول إلى فهم متعمق للروابط 

القائمة بين العنف القائم على النوع االجتماعي وفيروس 
نقص المناعة البشري، وحشد دعم أصحاب المصلحة 
الوطنيين واإلقليميين للدعوة واالستجابات البرامجية.

وقد كان القصد من المشروع هو تحفيز الدعوة وإرساء 
األساس لالستجابات المدعمة بالقرائن العلمية والمرتكزة 

على المجتمعات المحلية. ويشمل ذلك تقديم الدعم 
المباشر للناجيات من العنف من النساء المتعايشات 
مع فيروس نقص المناعة البشري واألكثر تضررا منه؛ 

والدعوة إلى تحسين تكامل الخدمات التي تتناول العنف 
وفيروس نقص المناعة البشري، وتغيير األعراف االجتماعية 

بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والعنف 
ضد المرأة.

لمن هذا التقرير؟

يستهدف هذا الموجز صانعي السياسات والوكاالت الفنية 
ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير 
الحكومية والمنظمات المجتمعية والشبكات النسائية 
العاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري و/أو 

العنف القائم على النوع االجتماعي. ويقدم نتائج وتوصيات 
مشروع LEARN MENA حتى اآلن، ويمكن قراءته أيًضا 

باالقتران مع نسخة موجزة من النتائج، الروابط القائمة بين 
فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على النوع 

االجتماعيفي الشرق األوسطوشمال إفريقيا: النتائج 
v.LEARN MENA الرئيسية المستخلصة من مشروع

كيف يرتبط فريوس نقص 
المناعة البرشي والعنف القائم 

عىل النوع االجتماعي؟

على الصعيد العالمي، هناك اعتراف متزايد بأن العنف القائم 
على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات يشكل حاجًزا أمام 
 vi،الحقوق، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

كما يعد سبًبا ونتيجة في آن واحد لفيروس نقص المناعة 
البشري. ويعتبر عدم المساواة بين الجنسين العامل المحرك 
لكل من العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري. 

جميع النساء معرضات للعنف؛ لكن النساء اللواتي يبيعن 
الجنس،vii يستخدمن المخدرات،viii و/أو المتعايشات مع 
فيروس نقص المناعة البشريix قد تكون لديهن تجارب 

معينة في هذا األمر تؤثر على قدرتهن على حماية أنفسهن 
من انتقال فيروس نقص المناعة البشري لهن أو على 

التصدي لحالتهن الصحية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة 
xi ،x.البشري، والحصول على الخدمات، وااللتزام بالعالج

حددت منظمة الصحة العالمية أربعة ‘مسارات’ تربط بين 
العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري:

د المشترك . 	 عدم المساواة بين الجنسين هو المحدِّ
للعنف ضد المرأة ولفيروس نقص المناعة البشري.

يمثل العنف ضد المرأة أحد العوامل غير المباشرة لزيادة . 	
مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري وحاجًزا 

أمام االستفادة من الخدمات الخاصة بفيروس نقص 
المناعة البشري، وسوء االلتزام بالعالج واالستجابة.

يمثل العنف الجنسي أحد عوامل الخطر المباشرة . 	
النتقال فيروس نقص المناعة البشري.

العنف هو أحدى نتائج تشخيص اإلصابة بفيروس نقص . 	
i.المناعة البشري والكشف عنها

مرشوع “القيادة والبحث 
اآلن لمنطقة الرشق 

األوسط وشمال أفريقيا”

https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
https://frontlineaids.org/resources/linkages-between-hiv-and-gender-based-violence-in-mena/
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واستجابة لذلك، طورت النساء من جميع أنحاء العالم في 
تنوعهن إطار مبادرات ربط العمل بشأن العنف ضد المرأة 

 xii.)ALIV[H]E( وفيروس نقص المناعة البشري في كل مكان
يدعم اإلطار فهًما أعمق وأوسع للعنف ضد المرأة ومبادرات 

تحدث تحواًل في األوضاع الجنسانية للتصدي لفيروس 
نقص المناعة البشري والعنف ضد المرأة، ويبني قاعدة 

ن النساء من المطالبة  نات، ويمكِّ أكثر شمولية من البيِّ
بحقوقهن.xiii ويضع اإلطار النساء المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري والنساء الالئي يتعرضن للعنف في 
بؤرة االهتمام. ويقدم نهًجا تدريجًيا لتطوير استجابات فعالة 

للعنف في سياق فيروس نقص المناعة البشري. كما 
ينطوي على عناصر قوية تدعم المجتمعات المحلية لرصد 

نات الخاصة بالروابط  وتقييم وتوثيق عملها؛ وتعزيز قاعدة البيِّ
القائمة بين فيروس نقص المناعة البشري والعنف؛ وجمع 

xiv.نات حول ما يصلح للحد من العنف ضد المرأة البيِّ

فريوس نقص المناعة البرشي 
والعنف القائم عىل النوع االجتماعي 

يف منطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا: ما الذي نعرفه؟

على الرغم من أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ل أقل معدالت انتشار فيروس نقص المناعة البشري  تسجِّ

في العالم، إال أن هناك مخاوف بشأن الوتيرة التي ترتفع 
بها معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.1 

ويتركز الوباء بين األشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
)38٪(، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. )٪17(، 

والعاملين في مجال الجنس )13٪( والشركاء الجنسيين 
لهذه المجموعات )30٪(. ففي عام 2017، شكلت النساء 
37٪ من البالغين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشري في المنطقة.iii وما زالت فرص وصول األشخاص 

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري للعالج 
ضئيلة، حيث يحصل 29٪ فقط على العالج المضاد 

للفيروسات القهقرية حالًيا، فيما حصلت 22٪ فقط من 
النساء الحوامل المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 
البشري )1200 من أصل 5200( على خدمات منع انتقال 
الفيروس من األم إلى وليدها في عام 2017 —وهو إلى حد 

 xv.بعيد أدنى مستوى في العالم

ترتفع في المنطقة معدالت العنف من جانب الشريك 
الحميم: iv٪35,4 من النساء المتزوجات أفدن بتعرضهن 

للعنف الجسدي و/أو الجنسي من جانب شركائهن الحميمين 
في مرحلة ما من حياتهن. وهي نسبة أعلى من المتوسط 

العالمي البالغ iv.٪30 ويعد العنف الزوجي مصدر قلق خطير 

للنساء في المنطقة أثناء فترة حملهن.xvi وتشير بعض 
الدراسات الُقطرية الفردية التي ُأجريت في المنطقة وأماكن 

أخرى إلى أن اإلحصائيات تصبح أعلى بكثير إذا ما ُأدرجت 
 xxii ،xxi ،xx ،xix ،xviii ،xvii.أشكال أخرى من العنف

غالًبا ما يبدأ العنف في مرحلة الطفولة؛ إذ يتم تشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلناث( في بعض المناطق 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مثل الجزائر وجمهورية 

إيران اإلسالمية واألردن والسودان. وفي مصر، 92٪ من 
مجموع النساء المتزوجات تم ختانهن.xxiii ويؤثر الزواج المبكر 

والقسري أيًضا على الشابات والفتيات في المنطقة: نحو 
واحدة من كل خمس فتيات في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا تتزوج قبل بلوغ سن 18 عاًما، ويتفاوت 
معدل االنتشار بشكل كبير؛ وتصل المعدالت إلى 34٪ في 

السودان مقابل 3٪ في الجزائر.xxiv وال تزال هناك ثغرات 
في القوانين التي تحظر زواج األطفال. وحيثما ُوجدت قوانين 

خاصة بزواج األطفال، فإن إنفاذها يكون ضعيًفا. ومازالت 
xxv.ا لزواج األطفال النزاعات محرًكا رئيسيًّ

ليس هناك سوى النزر اليسير من البيانات حول العالقة 
بين العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وال تشير 

الدراسات المتعلقة بالعنف إلى فيروس نقص المناعة 
البشري إال قلياًل. فعلى سبيل المثال، يوثق تقرير وضع 

المرأة العربية لعام 2017 بشأن العنف ضد المرأةxvi االرتفاع 
البالغ لمعدالت العنف الذي ُيمارس ضد المرأة، ولكن دون 

أية إشارة ُتذكر إلى فيروس نقص المناعة البشري. 

ومن األمور المشجعة أن العديد من القوانين والسياسات 
اإلقليمية والوطنية تتصدى للوصم والتمييز ضد األشخاص 

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والعنف 
ضد المرأة. ويتزايد االهتمام بين أصحاب المصلحة بدمج 

الجهود المبذولة من أجل التصدي للعنف القائمة على النوع 
االجتماعي وفيروس نقص المناعة البشري. وعلى الرغم 

من عدم وجود مبادرات في المنطقة تركز على أوجه التقاطع 
بين فيروس نقص المناعة البشري والعنف ضد المرأة 

وعدم المساواة بين الجنسين في المنطقة، فإن أصحاب 
المصلحة يدعمون النساء من مختلف المجتمعات المحلية 

للتصدي بفعالية للعنف والتمييز الذي يواجهنه.

 LEARN وبناًء على هذه اإلرادة السياسية، يهدف مشروع
MENA إلى البدء في سد فجوة المعرفة حول الروابط 

القائمة بين العنف وفيروس نقص المناعة البشري في 
المنطقة، وتسليط الضوء على ما يجب القيام به لمعالجة 

األولويات وتحسين تجربة النساء المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري واألكثر تضرًرا منه. 

تشير التقديرات إلى أن 18000 ]10000–31000[ شخًصا أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشري في الشرق األوسط وشمال . 	
أفريقيا في عام 2017، بزيادة قدرها 12٪٪ عن 16000 ]9000–27000[ شخًصا في عام 2010 )بيانات برنامج األمم المتحدة المشترك 

المعني بمكافحة اإليدز 2018. جنيف: برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز(؛ 2018 
)http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf، تم االطالع في 20 شباط/فبراير 2019(.
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المنهجية

بدأ المشروع بإنشاء فريق مرجعي إقليمي من النساء 
المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري والنساء 

المعرضات لخطر اإلصابة به من البلدان السبعة لإلشراف 
 ،LEARN MENA على كل مرحلة من مراحل مشروع

وذلك من خالل نقاط اتصال الشبكة اإلقليمية للنساء 
المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وأجرى أعضاء الفريق 
المرجعي اإلقليمي مشاورة أولية مع مجموعة تركيز 

مصّغرة مكونة من 4–10 امرأة في كل بلد )51 امرأة 
في المجموع(. وكانت غالبيتهن )51/41( من النساء 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري. وكان 
من بين المشاركات أيًضا النساء العامالت في مجال 

الجنس، والالجئات، والنساء المثليات، ونساء في عالقات 
غير متوافقة مع رجال متعايشين مع فيروس نقص 

المناعة البشري، و/أو يستخدمن المخدرات أو في عالقات 
مع أشخاص يستخدمون المخدرات. وكان الغرض من 
التمرين استكشاف المعايير االجتماعية المتعلقة بنوع 

الجنس والعنف وفيروس نقص المناعة البشري. وقام 
شركاء المشروع بالتنسيق لرسم خرائط ألصحاب 

المصلحة المعنيين في جميع أنحاء المنطقة. 

وُعقدت ثالث ورش عمل توجيهية في كل من المغرب 
والجزائر ومصر، للتعريف بالمشروع وإطار ALIV[H]E للنساء 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري والنساء 
المعرضات لخطر اإلصابة به وأصحاب المصلحة اآلخرين من 

الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني. 

وبعد ذلك، نظمت نقاط اتصال الشبكة في كل بلد، 
ياالستعانة بشبكاتهم وشراكاتهم، 28 حواًرا مجتمعًيا 

باستخدام دليل تيسير موحد إلجراء مناقشات مع إجمالي 
256 امرأة في تنوعهن، تتراوح أعمارهن بين 18 و 58 عاًما. 

وكان أكثر من نصفهن )53٪( من النساء المتعايشات مع 
فيروس نقص المناعة البشري، فضاًل عن النسا العامالت 

في مجال الجنس، والنساء الالئي يستخدمن المخدرات 
أو يتعاطى شركاؤهن المخدرات، والنساء المهاجرات 

والالجئات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي 
ومغايرات الهوية الجنسانية، والنساء ذوات اإلعاقة، 

والنساء الالئي كن في السجن والنساء الذين عانين من 
التشرد. )انظر الملحق 1 لمزيد من التفاصيل(

تم التخطيط للحوارات وفًقا لقيم إطار ALIV[H]E، مع التركيز 
بشكل خاص على تمكين النساء في تنوعهن للمشاركة 

على نحو آمن. وقد أدى ذلك إلى إجراء بعض الحوارات 
لمجموعات محددة من النساء، مثل النساء المتحوالت 

ا والعامالت في مجال الجنس والنساء المتعايشات  جنسيًّ
مع فيروس نقص المناعة البشري. 

الفريق 
المرجعي 
اإلقليمي

زيادة القدرة القيادية 
للنساء المتعايشات مع 

فيروس نقص المناعة 
البشري في تنوعهن لمنع 

العنف ضد المرأة والتصدي 
له في سياق فيروس نقص 

المناعة البشري

توثيق الروابط القائمة 
بين العنف ضد المرأة 

وفيروس نقص المناعة 
البشري لالسترشاد بها 
في مجال الدعوة ووضع 

برامج االستجابة

حشد الدعم على نطاق 
واسع عبر الوزارات 
الحكومية والوكاالت 

التقنية والمجتمع المدني 
والمجتمعات المحلية

حوارات أصحاب 
المصلحة

الحوارات 
المجتمعية

رسم خريطة 
ألصحاب 
المصلحة

حوار تمهيدي

حلقات عمل 
توجيهية حول 
ALIV[H]E إطار

الحوارات 
المجتمعية

حوارات أصحاب 
المصلحة 
الوطنيين

الجمعية 
العمومية 
لمؤسسة 
ميناروزا 

بما في ذلك 
التحقق من 

نتائج المشروع 
والحوار 

اإلقليمي 
الفرعي

االستجابة 
اإلقليمية

البلدان 
موضع الرتكزي

)LEARN MENA( ”القسم األول مرشوع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

الهـدف من المـرشوع: المسـاهمة يف القضاء عىل العنــف ضد المرأة يف سياق 
فريوس نقص المناعة البرشي يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا
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وقد مّكنت الحوارات النساء من تبادل وتوثيق خبراتهن 
الستخدامها كبيانات نوعية والبدء في النظر في 

توصياتهن للتصدي للعنف وفيروس نقص المناعة 
البشري. وتمت دعوة جميع المشاركات الستكمال 

استقصاء مصّغر ومنه تم استخالص البيانات الكمية 
الواردة في هذا التقرير. 

وفي أحد اجتماعات الجمعية العامة للشبكة اإلقليمية 
للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 

البشري في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أواخر 
عام 2018، ناقشت النساء من جميع أنحاء المنطقة نتائج 

وتوصيات هذه الحوارات المجتمعية؛ حيث استخدمن 
مهارات القيادة التي طورنها أثناء العمل وتبادلن اآلراء 

حول كيفية إحداث التغيير. 

وألول مرة في المنطقة، قادت النساء حوارات أصحاب 
المصلحة الوطنيين في كل من البلدان السبعة )انظر 

الملحق 1(، مع مشاركين من الحكومات الوطنية والوكاالت 
المانحة والوكاالت الفنية الرئيسية األخرى والمنظمات غير 

الحكومية. 

وقد مّكنت حوارات أصحاب المصلحة صانعي السياسات 
وصناع القرار ومقدمي الخدمات من فهم اهتمامات وواقع 

النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري 
والنساء المعرضات لخطر اإلصابة به بشكل أفضل. وتم 
تقديم مقترحات وتوصيات ملموسة للتغيير اإليجابي حيث 

جرت مراجعتها لتطوير استراتيجيات المناصرة واالستجابات 
الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وفيروس نقص 

المناعة البشري، وتعبئة الموارد لدعم هذه االستجابات.

مجموعة من النساء يستعن بإطار ALIV[H]E لتحليل االستجابة الُقطرية. 
الصورة الفوتوغرافية: غولدا عيد
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نتائج مرشوع “القيادة والبحث 
اآلن لمنطقة الرشق األوسط 

)LEARN MENA( ”وشمال أفريقيا

اختارت النساء المشاركات في الحوارات واالستقصاء المصغر كيفية تأطير هوياتهن المتعددة وتجاربهن في كل 
نقطة من العملية: على سبيل المثال، قد تتحدث السيدة ذاتها عن تجربتها كمهاجرة في إحدى المناقشات، وفي 

مناقشة أخرى تتحدث بصفتها عاملة في مجال الجنس، وفي مناقشة ثالثة كإمرأة متعايشة مع فيروس نقص 
المناعة البشري. كما تُركت لهن حرية االختيار فيما يتعلق بالتجارب التي يرغبن في مشاركتها. وكان الهدف هو 

الشمول والتعلم المتبادل والدعم، وليس إنتاج بيانات تمثِّل إحصائًيا مجموعات سكانية معينة أو مجموعات فرعية 
من النساء. وتستند النتائج أدناه إلى التحليل النوعي لمناقشات الحوار المجتمعي والتحليل الكمي إلجابات المسح 

المصغر. ولم تكن هذه الردود وافية في جميع األحيان، لكن البيانات التي تم جمعها تعطي مؤشًرا على الموقف. 

مستويات العنف الذي 
تتعرض له النساء

من بين النساء اللواتي شاركن في المشروع، وجميعهن 
إما متعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري )٪53( 

أو من الفئات السكانية المهمشة المعرضة بشكل خاص 
لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري )بما في 

ا، والعامالت في مجال  ذلك النساء المتحوالت جنسيًّ
الجنس، والنساء الالئي يستخدمن المخدرات أو لديهن 
شركاء يستخدمون المخدرات، والمهاجرات والالجئات، 

وغيرها من الهويات األخرى(، تعرض أغلبهن )95٪( للعنف 
في مرحلة ما من حياتهن. وتعد تلك النسبة أعلى بكثير من 

متوسط تقديرات األمم المتحدة على الصعيد اإلقليمي. 
وتتراوح مستويات العنف الذي تشير إليه النساء من 

المضايقات واإلساءات اللفظية المتكررة والمستمرة إلى 
اإلصابات الخطيرة التي تتطلب عالًجا طبًيا. 

وخالل الحوارات، ذكرت النساء العديد من األمثلة وأشكال 
العنف التي تعرضن لها في العالقات والمنازل والمجتمعات 

والخدمات والعمل. وغالًبا ما يتفاقم العنف بسبب 
السياسات والقوانين واألعراف التي تدعم عدم المساواة 

بين الجنسين وتضعف النساء والفتيات و/أو ال تطبَّق 
بشكل منصف على النساء والرجال والفتيان والفتيات. 

وأقرت النساء بوجود آثار سلبية للغاية النعدام المساواة 
بين الجنسين وبعواقبه التي تكون عنيفة في كثير من 

األحيان. كما ناقشن مسألة ارتباط العنف وسوء المعاملة 
على نحو وثيق بعدم المساواة بين الجنسين والحالة الصحية 

من حيث اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وتحدثن 
عن بداية عدم المساواة بين الجنسين في مرحلة الطفولة، 

حيث ُينتظر عادًة من الفتيات القيام باألعمال المنزلية، 
أو يتم حرمانهم من االلتحاق بالمدرسة أو إخراجهن منها في 

مرجلة مبكرة، أو الزواج المبكر والقسري وتشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية )ختان النساء( أو بترها.

 “العنف موجود يف 
  لك مكان. وبمرور الوقت، 

  ومع تقدمك يف العمر، 
  ستجد أنه أمرٌ طبيعي.”

 )إحدى النساء المشاركات من الجزائر(

95٪ من النساء المشاركات في الحوارات 
تعرضن للعنف في حياتهن؛

73٪ خالل األشهر الـ12 شهًرا الماضية

٪95

٪73
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كذلك يوضح االستقصاء المصغر الذي استوفته المشاركات في كافة الحوارات 
أن النساء في تنوعهن يتعرضن لمستويات عالية من العنف في جميع األماكن 
)بما في ذلك العنف الهيكلي والتمييز(. ويشمل ذلك العنف من جانب الشركاء 

الجنسيين والحميمين وأفراد األسرة والجيران وأفراد المجتمع المحلي والعاملين 
الصحيين وموظفي إنفاذ القانون )انظر أدناه(. وتشير النتائج إلى أن تجربة العنف 

و/أو الخوف منه يؤثر على قدرة المرأة على حماية نفسها من فيروس نقص 
المناعة البشري أو التعايش معه على نحٍو جيد. وثّمة أبحاث أخرىxxvi تدعم 

هذه النتائج.

كما تظهر أن مشكلة العنف ضد النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 
البشري والمتضررات منه تعد مشكلة منهجية. فعلى الرغم من أن تجارب العنف 

التي تقع لمرة واحدة هي تجارب مؤلمة للغاية، تتعرض العديد من النساء )ال 
سيما النساء المهمشات بالفعل( للعنف على مستويات متعددة وعبر األنظمة 

المختلفة. ومن بين النساء اللواتي تعرضن للعنف، أبلغت جميع النساء تقريًبا 
)84٪ إجمااًل، وتجاوزت 90٪ في الجزائر ومصر ولبنان( عن تعرضهن للعنف في 

مكانين على األقل و69٪ في ثالثة أماكن أو أكثر.

69٪ في ثالثة أماكن أو أكثر

٪69

من النساء اللواتي أبلغن عن تعرضهن 
للعنف في حياتهن، 84٪ تعرضن للعنف 

في أكثر من مكان 

٪84
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 أنواع العنف الذي 
تتعرض له النساء

عنف العشري 
اشتملت أشكال عنف العشير التي تمت مناقشتها في 

الحوارات على اإلساءة الجسدية والجنسية واللفظية 
والنفسية واالقتصادية. ورغم أن جميع المشاركات كن 

قد تجاوزن سن ال18، فقد تعرضت العديد منهن للزواج 
المبكر أو القسري عندما ُكن شابات، حيث تحدثن عن 
معاناتهن مع عنف الشريك الحميم الذي بدأ في سن 

مبكرة. ويمكن أن يشمل العنف من جانب الشريك الجنسي 
أو العشير الضرب أو الركل أو اللكم؛ والتهديد بممارسة 

العنف الجسدي أو العاطفي )على سبيل المثال، التهديد 
بترك العشير(؛ وإرغام النساء على ممارسة الجنس بغير 
رغبتهن؛ وإجبارهن على ممارسة الجنس بدون استخدام 
الواقي الذكري؛ والتأنيب وتوجيه الشتائم؛ وجعل النساء 

يشعرن بالغباء؛ ومنعهن من رؤية األصدقاء والعمل 
ومغادرة المنزل و/أو التماس الرعاية الصحية ألنفسهن 

أو ألطفالهن. 

وتحدثت النساء أيًضا عن منع عشائرهن إياهن من 
الوصول إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية ووسائل منع 
الحمل والعمل )على سبيل المثال، عن طريق منعهن من 

الحصول على شهادات الزواج التي تمكنهن من الوصول 
إلى خدمات وسلع الصحة الجنسية واإلنجابية الحيوية(، 

وعن محاوالت عشائرهن لضربهن في محاولة الستحثاث 
اإلجهاض أو إجباراهن عليه. وأوضحت النساء كيف يتم 

تقييد حريتهن في اتخاذ القرار وفي التنقل في كثير من 
األحيان، إذ عادة ما توكل إليهن المهام المنزلية ورعاية 

األطفال وتربيتهم.

“كان العنف الذي تعرضت له على يد زوجي، الذي 
تصادف أن يكون ابن عمي أيًضا. كان يبلغ من العمر 

13 عاًما. وقد تربى على فكرة أن الرجال يجب أن يثبتوا 
رجولتهم بضرب زوجاتهم وإذاللهن. وكان يحب إذاللي 
كة من مصر(

ِ
وضربي أمام جميع أفراد األسرة.” )مشار

“يقول لي زوجي ‘إن لم تمارسي معي الجنس 
. يمكنني استبدالك بسهولة’.” 

ِ
فلن أكون بحاجة لك

كة من لبنان(
ِ
)مشار

“إن الرجل ال يحترم مشاعر المرأة وال رغبتها في 
ممارسة الجنس من عدمها؛ حيث يجبرها عليه حتى 

لو كانت مرهقة أو ليس لديها رغبة في ذلك. ولكن إذا 
لم تكن لديه هو رغبة فال يهتم برغبتها. وفي بعض 

األحيان يرفض الرجال استخدام وسائل تنظيم األسرة. 
فتضطر المرأة إلى اإلنجاب دون اعتبار لصحتها أو 

كة من السودان(
ِ
صحة أطفالها.” )مشار

“ضربني زوجي بعد أول مرة مارسنا فيها الجنس 
مباشرة )ليلة زفافنا(. وكانت هذه الواقعة األولى 

عنيفة للغاية حيث تسببت في حدوث نزيف حاد. 
وعندما كنت حاماًل في الشهر الثالث، استمر زوجي 
في ضربي والتشكيك في عذريتي وشرعية طفلي.” 

كة من الجزائر(
ِ
)مشار

وقد نوقشت مسألة االستغالل المالي أو االقتصادي من 
جانب الشركاء الحميمين بإسهاب، بما في ذلك عدم قيامهم 

بدفع نصيبهم من نفقات المنزل واألسرة. كما ناقشت 
النساء قوانين النفقة التي تصب في مصلحة الرجل، وتضع 

المرأة في وضع بالغ الضعف في حالة الطالق. وقد يخلق 
ا بانعدام األمن والتشرد  هذا االفتقار إلى القوة المالية شعوًر

واالستعداد لتقديم تنازالت كبيرة للحصول على األمان من 
خالل الزواج.

“إن ما يُضعف المرأة حقًّا هو احتياجها المادي 
لزوجها أو أي شخص آخر. فاالستقالل المادي هو ما 

يجعلني قوية.” )مشاركة من األردن(

“ال يوجد لدي أي مصدر آخر لكسب المال سوى العمل 
في مجال الجنس. وليس هنالك أحد ليساعدني، بل يجب 

كة من تونس(
ِ
أن أعيل نفسي بنفسي.” )مشار

“بعض الرجال يكونون على علم بأن زوجاتهم أو أخواتهم 
أو بناتهم يمارسن الجنس مقابل المال، ولكنهم 

يتنصلون من المسؤولية حرًصا على راحتهم الشخصية.” 
كة من السودان(

ِ
)مشار

ا  ا كان الطالق محّط وصم شديد في المنطقة، ونظًر ولمَّ
لكونه في يد الرجل، فضاًل عن افتقار المرأة إلى القوة 

االجتماعية واالقتصادية، فإن التهديد بالطالق يخلف شعوًرا 
كبيًرا بعدم األمان لدى المرأة. وقد كانت العديد من النساء 

في الحوارات المجتمعية متعايشات مع فيروس نقص 
المناعة البشري ومطلَّقات )عدة مرات في بعض األحيان(. 

واكتشفت بعضهن أن أزواجهن قد استخدموا إصابتهن 
بفيروس نقص المناعة البشري ضدهن، في إجراءات الطالق 

)LEARN MENA( ”القسم 2: نتائج مرشوع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

74٪ من النساء المشاركات في الحوارات تعرضن للعنف من جانب 
أزواجهن أو شركائهن الحميمين.

٪74
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وكذريعة النتزاع األطفال على سبيل المثال. ويمكن أن تواجه 
النساء المطلَّقات المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 
البشري وصمة مزدوجة ويتعرضن للضغط من أجل الزواج 

من شخص على غير رغبتهن لضمان األمان االقتصادي و/أو 
االجتماعي؛ وغالًبا ما يضعهن ذلك في مواقف يتعرضن فيها 

لمزيد من العنف على يد أزواجهن.

العنف من ِقبل أفراد األرسة والجريان 
تحدثت العديد من النساء عن الدعم الذي تلقينه من أفراد 

أسرهن، بما في ذلك أخواتهن وآبائهن وأمهاتهن وإخوتهن، 
وفي بعض الحاالت، أصهارهن. ومع ذلك، فقد كان هناك 

العديد من النماذج للعنف األسري في مراحل ُعمرية مبكرة 
للغاية شملت االستغالل )مثل المعاملة كخادمة، والنبذ 

)السّيما نبذ النساء الالئي ينتمين إلى األقليات الجنسية 
واللواتي ال تتطابق ميولهن مع ميول النوع االجتماعي 

اللواتي ينتمين إليه(، واإليذاء الجسدي واللفظي والجنسي 
والنفسي، بما في ذلك ما تتعرض له المطلقات، أو فيما 
يتعلق بالكشف عن تشخيص إصابة أي امرأة بفيروس 

نقص المناعة البشري. ويمكن أن يشمل العنف من 
جانب أحد أفراد األسرة أو الجيران رفض مشاركة الطعام 

أو األواني؛ وتوجيه الشتائم؛ والتأنيب؛ والنبذ؛ واالعتزال؛ 
واستخدام العنف الجسدي مثل الضرب أو الركل أو شد 

الشعر؛ واستخدام العنف الجنسي مثل اللمس أو التقبيل 
أو ممارسة الجنس باإلكراه. وقد وصفت النساء العنف 
الجسدي والجنسي والنفسي الذي تعرضن له في مرحلة 

الطفولة والمراهقة والبلوغ داخل المنزل وفي محيط الحي 
الذي يسكّن فيه.

أشارت النساء الالئي شاركن في الحوارات إلى الزواج 
المبكر والزواج القسري باعتبارهما أحد أشكال العنف، 

وغالًبا ما تسبقهما أنماط أخرى لسوء المعاملة 
داخل األسرة. وقد أدى ذلك إلى إضعافهن وجعلهن 

أكثر ُعرضة للخطر الحياة، ويتفاقم األمر بتسرب 
الفتيات من المدرسة. )يمكنك قراءة المزيد عن ذلك 

في القسم 2.3: حياة كاملة من العنف(

“في سن السابعة، صار والداي يكرهانني 
ويمارسان التمييز ضدي، حيث ُولد طفل من 
بعدي. وفي سن السابعة عشر، ُأجبرت على 

الزواج. البد من وجود قانون ضد الزواج المبكر.” 
كة من األردن(

ِ
)مشار

“بدأت معاناتي بزواجي القسري، ليلة زفاف عنيفة، 
ووقوعي ضحية للضرب على يد زوجي، وأهلي الذين 

أجبروني على االستمرار في هذه العالقة المؤذية.” 
كة من الجزائر(

ِ
)مشار

“ُأجبرت على الزواج من شخص ُأجبر هو اآلخر 
على الزواج مني. وبعد الزواج عاملني معاملة 
سيئة وكان يضربني ويهينني. كما أنه خانني. 
وكانت أمه تعلم ذلك. وعندما اشتكيته لها، 

شجَعته على خيانتي، قائلة إن الرجل حر ويمكنه 
كة من السودان(

ِ
فعل ما يحلو له.” )مشار

“كنت أعيش مع إخوتي؛ وكان والدي يتعاطى 
المواد المخدرة وكان يضرب والدتي. وكان أخي 
يضربنا أيًضا. وافقت على الزواج من أول رجل 
يتقدم بطلب للزواج بي ألنني كنت على وشك 

التعرض لالغتصاب مرتين، مرة من قبل أخي بينما 
كنت نائمة والمحاولة الثانية كانت من قبل ابن 

عمي. وكنت لم أتجاوز سن الـ16 في ذلك الوقت.” 
كة من مصر(

ِ
)مشار

زواج األطفال والزواج 
المبّكر والزواج القرسي

58٪ من النساء الالئي شاركن في الحوارات تعرضن للعنف أو سوء 
المعاملة على أيدي جيرانهن وأفراد أسرهن.
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“نشأت في منزل جدتي. وعندما كنت طفلة )خمس 
كة من مصر(

ِ
سنوات( اعتدى عمي علّي جنسًيا.” )مشار

“عانيت شخصيًّا من اللمس الجنسي [عندما كنت 
طفلة] من عدة رجال في الحي الذي أسكن فيه أو من 

أفراد األسرة المقربين. لم أستطع قول أي شيء ألمي. 
ففي مرحلة ما ينتهي بك الحال إلى اعتباره أمًرا طبيعيًّا 
وأن هذه هي طبيعة األمور. ولم أدرك أن ما قد تعرضت 

كة من الجزائر(
ِ
له كان عنًفا إال عندما كبرت.” )مشار

وتعد المعاملة غير العادلة وغير المتكافئة للفتيان والفتيات 
أحد أهم العوامل التي تضر بالفتيات منذ الصغر وتستمر 
طوال حياتهن الحًقا. وتتجلى الفوارق، على سبيل المثال، 
في االفتقار إلى الحنان تجاه البنات، ومنح األولوية لتعليم 

الصبيان على حساب الفتيات، وعدم مشاركة الصبيان في 
األعمال المنزلية، والتحرش والضغط من جانب أفراد األسرة 

ليكن ‘مثاليات’. ويمكن حرمان الفتيات األكبر سنًّا من حرية 
التنقل والتعليم وفرص العمل الالئق واالستقالل المالي 

واألصدقاء واختيار مالبسهن. كما يواجهن احتمالية الزواج 
المبكر والقسري، والحمل المبكر وغير المخطط له وغير 

المرغوب فيه.

وقد يجبر الوضع االقتصادي واالجتماعي غير اآلمن المرأة 
على مواقف )مثل الزيجات غير المرغوب فيها، والعودة إلى 

األسر التي تسيء معاملتهن والعمل في مجال الجنس( 
تجعلهن عرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

البشري والعنف. وال يتوانى أفراد األسرة عن الضغط على 
النساء من أجل االستمرار في عالقات مسيئة، إذ ُينظر إلى 

الطالق على أنه يجلب العار على األسرة.

 في بلدتنا 
ِ

“يوم طالقي، قال لي أخي، ال أريد أن أراك
كة من المغرب(

ِ
مرة أخرى.” )مشار

على الرغم من أن الزواج ال يزال المصدر األساسي الذي 
يمنح النساء الوضع االجتماعي واألمان، فقد عانت بعضهن 

من الضغوط التي ُمورٍست عليهن من أجل الزواج. وفي 
حاالت أخرى، كان يتم حرمانهن من الزواج حتى يتمكّن من 

رعاية األسرة.

“ذهبت إلى المدرسة حتى سن الثانية عشر. وكانت زوجة 
أبي تطفئ السجائر على ظهري. ولم توافق على الرجل 
الذي تقدم للزواج بي، ألنها أرادت أن أبقى في المنزل 

وأخدمها. وفي سن الثالثة عشر، زوجتني البن أخيها.” 
كة من لبنان — من أصول سورية(

ِ
)مشار

)LEARN MENA( ”القسم 2: نتائج مرشوع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

يؤثر العنف الُمماَرس في محيط األسرة والحي السكني 
على النساء من جميع األعمار. فيمكن أن تتعرض 

النساء المسّنات لصور كثيرة من العنف، مثل العنف 
النفسي والبدني والمالي، والحرمان من الحقوق، والوصم، 

والهجر والعزل.

“أعيش مع أسرة … إنهم يتجنبونني … وال آكل معهم … 
لدي دائًما صحن منفصل [ألنني مصابة بفيروس نقص 

المناعة البشري]. أخشى أن أجد نفسي في الشارع.” 
كة من تونس(

ِ
)مشار

العنف يف المجتمع المحيل
إن المعايير االجتماعية حول عدم المساواة بين الجنسين 

في المنطقة تجعل النساء ُعرضة للتمييز والوصم واإلذالل 
في المجتمع المحلي. وينطبق ذلك بوجه خاص على النساء 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري إذا ما 
تم الكشف عن إصابتهن بالفيروس، والنساء العامالت 

في مجال الجنس والمهاجرات والنساء المتحوالت جنسًيا 
ا الالئي يشعرن  شات اجتماعيًّ وغيرهن من النساء المهمَّ

بأن القانون ال يحميهن. 

يؤثر العنف الُممارس في المجتمع المحلي على الفتيات 
والنساء من جميع األعمار، مثله مثل أشكال العنف األخرى، 

ويتراوح من النميمة، والشتم، والنبذ، واالجتناب، ووصم 
األطفال، إلى التعرض لالعتداء أو الضرب من قبل شخص 

غريب؛ والتعرض للمس أو اإلجبار على ممارسة الجنس؛ 
واالغتصاب على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية 

)‘االغتصاب التصحيحي’(؛ واالغتصاب من غير العشير؛ 
ا؛  والعنف بدافع الكراهية ضد النساء المتحوالت جنسيًّ

والعنف ضد النساء العامالت في مجال الجنس من قبل 
العمالء أو الغرباء.

“يعتبر المجتمع الشخص المتعايش مع فيروس 
نقص المناعة البشري منبوًذا، ويدعو للخزي وال يستحق 

العيش بينهم … ألنهم ال يعرفون سوى وسيلة واحدة 
النتقال فيروس نقص المناعة البشري أال وهى: 

الجنس. ويشتد التمييز ضد النساء المتعايشات مع 
كة من األردن(

ِ
فيروس نقص المناعة البشري.” )مشار

وصفت المشارِكات المضايقات والعنف الذي تعرَّضن له في 
الشوارع واألماكن العامة مثل المقاهيواألسواق ووسائل 

النقل العام. ونتيجة لذلك، تشعر النساء أنهن ال يستطعن 
التنقل بحرية في المجتمعات المحلية، وال ممارسة األنشطة 

71٪ من المشاركات ذكرن إنهن تعرضن للعنف في 
األماكن العامة وعانين من القيود المفروضة على األماكن 

التي يمكنهن الذهاب إليها في المجتمع المحلي.
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كانت هناك العديد من األمثلة على عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وعلى عدم قدرة النساء 
المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري على العثور على عمل أو فصلهن من العمل بسبب إصابتهن 

بفيروس نقص المناعة البشري.

“أتمنى أن يتوقف أصحاب العمل عن إقالة الموظفين بمجرد معرفتهم بإصابتهم بفيروس نقص 
المناعة البشري ويتوقفون عن الحكم على األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.” 

كة من األردن(
ِ
)مشار

تحدثت العامالت في مجال الجنس عن العنف الذي يتعرضن له من العمالء وعامة الناس أثناء قيامهن بعملهن. 
فقد أصيبت سيدة من لبنان برصاصة في ساقها على يد عميل لم يرد أن يدفع لها أجرها، وهي اآلن تعاني من آالم 

دائمة. وتكافح النساء المتحوالت جنسًيا أيًضا من أجل إيجاد فرص عمل ويواجهن التمييز أثناء ذلك.

وقالت النساء إنه حتى في الحاالت التي تنص فيها القوانين على المساواة في األجور بين الرجال والنساء و/أو غيرها 
من أوجه المساواة في مكان العمل، فمن الناحية العملية، ال ُينظر عادًة إلى النساء على قدم المساواة مع الرجال 

وأحياًنا ما يتعرضن للتحرش الجنسي. وإذا رفضن إقامة عالقة جنسية مع صاحب العمل، فيمكن أن يعرضهن ذلك 
للفصل أو الى حرمانهن من حقوق مكان العمل أو حتى الراتب. عالوة على ذلك، فإن بعض أصحاب العمل يعتبرون 

المرأة غير مؤهلة ويمكنهم فصلها دون إبداء أسباب. وقد يتقاضى الرجال والنساء رواتب مختلفة عن نفس العمل، 
وغالًبا ما ُيتوقع من النساء أن يعملن أكثر مقابل نفس الراتب. 

العنف يف مكان العمل

17
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الترفيهية، وال ارتداء ما يشئن، أو التحدث بُحرية عن وضعهن 
الصحي إذا ُكن من المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 

البشري أو ينتمين إلى أقلية جنسية. ففي لبنان، كانت 17 من 
أصل 21 امرأة مشارِكة في الحوارات المجتمعية بال مأوى 
وعانين من عدم مأمونية المسكن. وكن يخشين ‘الشارع’ 
بوجه خاص حيث كان مسرًحا للعنف الذي مورس ضدهن.

“في الشارع، يرشقنا األطفال بالحجارة … وينعتوننا 
[النساء المهاجرات] بالقرود. والغريب أن الكبار 
كة من تونس(

ِ
ال يفعلون شيًئا حيال ذلك.” )مشار

“تتعرض العديد من الفتيات للمضايقات في وسائل 
النقل العام. ففي معظم األوقات، لن يأتي أحد 

كة من السودان(
ِ
لمساعدتهن.” )مشار

ويمكن أن يؤدي هذا العنف المجتمعي إلى االكتئاب 
واضطراب اإلجهاد التالي للصدمات وطائفة من مشكالت 

الصحة النفسية األخرى. 

وقد تؤدي وسائل التواصل االجتماعي إلى تفاقم العنف، 
إذ أبدت النساء المشاركات في الحوارات مخاوفهن بشكل 

خاص بشأن تأثير العنف في العالقات على الشابات مما 
يؤدي إلى العنف المجتمعي، على سبيل المثال كنتيجة 

لالبتزاز واالنتقام اإلباحي على وسائل التواصل االجتماعي.

وفي مصر، اعتبرت بعض النساء أن تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية والختان هو أقوى أشكال العنف في 

المجتمع، حيث كشفت 19 من أصل 37 امرأة شاركت في 
الحوارات عن تعرضهن للختان.

وناقشت النساء أيًضا العنف اإلداري، بما في ذلك عدم 
نهن وأطفالهن  تمكنهن من الحصول على وثائق رسمية تمكِّ

من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها 
)على سبيل المثال، بسبب رفض الزوج أو العشير االعتراف 
بهن أو بأطفالهن أو لعدم امتالك الزوج للوثائق الصحيحة(. 
وقد يتعذر حتى استئجار منزل إذا كانت المرأة عزباء أو الجئة 

أو مهاجرة أو متحولة جنسًيا أو متعايشة مع فيروس 
نقص المناعة البشري أو تم تحديدها على أنها عاملة في 

مجال الجنس.

)LEARN MENA( ”القسم 2: نتائج مرشوع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا
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العنف يف مرافق الرعاية الصحية 
حاولت بعض البلدان التصدي للعنف والتمييز ضد المرأة في 
مرافق الخدمات الصحية من خالل اعتماد تشريعات إقليمية 
تحظر التمييز ضد جميع األشخاص المتعايشين مع فيروس 

نقص المناعة البشري، أو عن طريق سن تشريعات تتناول 
العنف ضد المرأة بشكل خاص.

أبرزت الدراسة االستقصائية المصغرة والحوارات 
المجتمعية التي ُأجريت في إطار مشروع “القيادة والبحث 
اآلن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” أنه حينما 

يتم التعامل مع النساء باحترام وكرامة، مع تقديم خدمات 
مصممة خصيًصا لتالئم احتياجاتهن الخاصة، يصبح التعامل 

مع حالتهن الصحية أسهل بكثير 

“أخبرني الطبيب أنني إيجابية لفيروس نقص المناعة 
البشري، ولكنه لم يرغب في إيداعي في المستشفى ألن 

حالتي لم تكن تستدعي ذلك، ثم وجهني إلى الجمعية 
التي دعمتني، ثم طمأنني بشأن احترام السرية وخضعت 

للعالج. وانتهى بي األمر بقبول إصابتي بفيروس نقص 
كة من المغرب(

ِ
المناعة البشري.” )مشار

وخالل الحوارات، تحدثت النساء المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري عن تجاربهن مع العاملين في مجال 

الرعاية الصحية )بما في ذلك األطباء والممرضات وفنيي 
المختبرات والموظفين اإلداريين( الذين تحدثوا إليهن 

بطريقة مهينة، أو عن تعرضن لإلهانة أو الصراخ أو التحديق. 
كما أشرن إلى المعاملة السلبية التي يلقاها أطفالهن 

في المرافق الصحية. وتضمنت هذه التجارب: إطالق لقب 
‘امرأة سيئة’ عليهن؛ وسؤالهن عن كيفية إصابتهن بفيروس 

نقص المناعة البشري؛ وعدم احترام السرية والكشف 
عن وضعهن الصحي دون موافقتهن؛ وإخضاعهن الختبار 

فيروس نقص المناعة البشري دون إخبارهن أو دون طلب 
موافقتهن؛ ورفض إعطاء النساء كافة المعلومات عن 

الخدمات المتاحة؛ ورفض فحص دم الشخص المتعايش 
مع فيروس نقص المناعة البشري؛ والحرمان من الخدمات؛ 

وتعاُمل مقدمي الخدمات الصحية بالمباالة، مثل فقدان 
السجالت؛ وإجبار النساء على اإلجهاض أو التعقيم؛ وترك 

النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري قيد 
االنتظار إلى حين االنتهاء من الكشف على العمالء اآلخرين؛ 
ورفض صرف نوع معين من وسائل منع الحمل على الرغم 

من توافره؛ والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية 
في المستشفيات. 

“بمجرد عودتي إلى مكتب الطبيب [بعد تشخيص إصابتي 
بفيروس نقص المناعة البشري]، بدأ بالصراخ في وجهي 
وإهانتي. وظل يالحقني عبر الهاتف لمدة شهر، حيث كان 

كة من المغرب(
ِ
يرسل لي رسائل ابتزاز وشتائم.” )مشار

قالت العديد من النساء اللواتي شاركن في الحوارات 
المجتمعية إن التمييز الذي تعرضن له داخل مرافق الرعاية 

الصحية أدى إلى ثنيهن عن الوصول إلى تلك الخدمات.

“عوملت معاملة سيئة من قبل المجتمع والعاملين 
الصحيين، حيث قاموا بتهميشي وإهمالي. سألني جميع 
من كانوا في مرفق الرعاية الصحية عن سبب إصابتي.” 

كة من األردن(
ِ
)مشار

“في المستشفى، لم ُأعامل باحترام. فقد تعرضت 
لإليذاء أثناء الوالدة. والتقطوا صورة لي ونشروا 

صورتي قائلين إنني إيجابية لفيروس نقص المناعة 
البشري … وطلبوا من األمهات األخريات عدم استخدام 

نفس المرحاض الذي استعملته. لقد عانيت األمرَّين 
كة، مهاجرة من تونس(

ِ
بعد الوالدة.” )مشار

كما أفادت النساء الحوامل المتعايشات مع فيروس نقص 
المناعة البشري أو العامالت في مجال الجنس أو المتحوالت 

ا أو النساء ذوات اإلعاقة، بتعرضهن للتمييز القاسي  جنسيًّ
والشديد في مرافق الرعاية الصحية. وقالت امرأة متحولة 

ا إن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية قد خاطبها  جنسيًّ
بطريقة غير محترمة وجارحة وناداها بـ ‘السيد’، مما لفت 

انتباه المرضى اآلخرين الموجودين في العيادة إلى حقيقة أنها 
متحولة جنسيًا. ويمكن أن ُتحرم النساء غير المتزوجات )أو 

الالئي ال يمكنهن استخراج شهادة زواج( من خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية الحيوية، بما في ذلك وسائل منع الحمل 

والواقي الذكري، والرعاية الصحية لألم والطفل.

وذكرت أكثر من نصف المستجيبات إن العنف قد أّثر على 
قدرتهن على العناية بصحتهن أو حماية أنفسهن من 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري. وقد كانت هناك 
اختالفات جغرافية ملحوظة في كيفية تأثير العنف على قدرة 
المرأة على إدارة حالتها فيما يخص إصابتها بفيروس نقص 

المناعة البشري أو حماية نفسها من اإلصابة بالفيروس، 
وهو أمر مرتبط ارتباًطا وثيًقا فيما يبدو بمستوى الدعم الذي 

يمكن أن تحصل عليه من أسرهن وأقرانهن والعاملين في 
مجال الرعاية الصحية. 

يرتفع هذا الرقم إلى 66٪ بين النساء المتعايشات مع 
فيروس نقص المناعة البشري.

41٪ من النساء الالئي شاركن في الحوارات تعرَّضن للعنف 
في مرافق الرعاية الصحية.

٪41٪66
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“ذهبت إلى المركز ألنني كنت في حالة إعياء، ولكني 
غادرته وحالتي أسوأ بكثير بسبب سوء المعاملة 

التي تلقيتها واألحكام التي أطلقها العاملون هناك. 
ونتيجة لذلك، أهملت صحتي. وتوقفت عن الذهاب 

إلى المستشفى حتى ال اضطر إلخبارهم بأنني امرأة 
متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشري.” 

كة من األردن(
ِ
)مشار

العنف من قبل موظفي إنفاذ القانون 
في جميع البلدان، كان من بين النساء المشاركات في 

مشروع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا” من تعرضن للعنف من قبل موظفي 

إنفاذ القانون. ويشمل ذلك مضايقات الشرطة؛ أو اعتقال 
النساء دون إبداء أسباب أو بسبب حيازتهن واقيات ذكرية 

أو ُمَزلِّقات أو معدات حقن نظيفة؛ أو التهديد أو االستخدام 
الفعلي للعنف الجنسي أو االغتصاب من قبل الشرطة أو 

حراس السجن أو مراكز االحتجاز أو العسكريين؛ أو الحرمان 
من الرعاية الصحية في السجن أو مركز االحتجاز؛ أو الكشف 

عن حاالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري؛ أو رفض 
تقديم الخدمات والدعم.

تضمنت النماذج التي نوقشت في الحوارات المجتمعية 
لسلوك الشرطة التعسفي ضرب النساء لوجودهن في 
الشارع في وقت متأخر من الليل، وزرع األدلة في حقيبة 

المرأة بعد اتهامها ظلًما بالسرقة، وتهديد النساء عند نقاط 
التفتيش التابعة للشرطة، والمطالبة بالرشاوى واالعتداء 

الجنسي على النساء الالئي يحاولن تقديم شكاوى بشأن 
العنف الذي تعرضهن له. 

يتداخل النوع االجتماعي مع عوامل أخرى مثل الفقر، مما 
يؤدي إلى زيادة التعرض للعنف والتمييز من قبل الشرطة. 

وقد وصفت النساء في مصر كيف تتفاعل الشرطة بشكل 
مختلف مع النساء الالئي يمشين في الشارع في وقت متأخر 

من الليل في المناطق الشعبية منخفضة الدخل، حيث يتم 
توقيفهن واستجوابهن، على عكس النساء في المناطق 

األكثر رخاًء. 

وحيثما يتم وصم وتجريم تعاطي المخدرات والعمل في 
مجال الجنس، يمكن أن تتعرض العامالت في مجال 

الجنس والنساء الالئي يستخدمن المخدرات )أو شركاؤهن 
يستخدمون المخدرات( والنساء الالئي يعملن معهن 

54٪ من النساء المشاركات في الحوارات ُقلن إن العنف أو 
الخوف من العنف قد أثر على قدرتهن على حماية أنفسهن من 

فيروس نقص المناعة البشري أو التعامل معه.

٪54

للمضايقات واالعتقال واالحتجاز من جانب الشرطة. أما 
النساء الالئي يحزن واقيات ذكرية فُيشتبه على الفور في 

قيامهن ببيع الجنس مما قد يعرِّضهن لالعتقال.

وبشكل عام، لم تشر النساء إلى الشرطة باعتبارها داعمة، 
حتى عندما أبلغن عن العنف والجريمة. وقالت المهاجرات 

الالئي يعشن في تونس إنهن لم يبلغن الشرطة عن 
تعرضهن العتداءات عنيفة خوًفا من الترحيل. وشرحت 

بعض النساء كيف تم تقييد أيديهن وطردهن من بلدان 
أخرى )بلدان تقع خارج نطاق هذا المشروع( عندما تم 
تشخيص إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري. 

“إذا كنت أسير في الشارع وأزعجني رجل، على سبيل 
المثال، فال يمكنني صده وحدي، وال يمكنني تقديم 

شكوى رسمية ألنني [كعاملة في مجال الجنس] 
سأخشى من الشرطة في المقام األول. ففي معظم 

األحيان، يقولون لك أن هذا خطؤك.” )مشاركة من الجزائر(

“تعرضت للسرقة مرة واحدة … وأخذوا هاتفي المحمول. 
ربما [ألنني امرأة متحولة جنسيًا] وهم يعتبرونني 

شخًصا ‘مخنثًا’، ال أعرف … عندما غادرت مركز الشرطة، 
سخر مني ضباط الشرطة، قائلين إنني تعرضت للسرقة 

بسبب ضعفي.” )مشاركة من تونس(

حياة كاملة من العنف

تنطوي قصص النساء وأمثلتهن بشكل عام على سلسلة 
أو دورة من العنف، حيث يؤدي أحد أشكال العنف إلى شكل 
آخر، وغالًبا ما يؤدي وقوع العنف في مكان ما إلى وقوعه في 
مكان آخر. ويعزز من ذلك حقيقة تعرُّض العديد من النساء 

للعنف في أكثر من مكان.

وقد سلطت النساء أيًضا الضوء على العنف الجسدي 
والجنسي والنفسي الذي تعرضن له في المنزل أثناء 

الطفولة والمراهقة وبداية مرحلة البلوغ )ال سيما العنف 
والنبذ من قبل أفراد األسرة(، مما أدى إلى حاالت زادت من 

خطر تعرضهن لمزيد من العنف، وظروف معيشية غير آمنة، 
وخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري، والعمل 

في مجال الجنس، والوحدة، واالنسحاب، واالكتئاب، والقلق، 
وتعاطي المخدرات، والحمل غير المرغوب فيه، وفقدان 

أطفالهن بسبب الطالق. 

33٪ من النساء المشاركات في الحوارات تعرضن للعنف 
من قبل موظفي إنفاذ القانون.

٪33
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“ُكنت االبنة الكبرى في البيت. وكان علّي تربية إخوتي منذ 
أن كنت في التاسعة من عمري. وتركت المنزل هربًا من 

كة من لبنان(
ِ
العنف الذي كنت أتعرض له هناك.” )مشار

“تركت المنزل في سن الثانية عشر؛ حيث كانت زوجة 
أبي تتعّدى علّي بالضرب. وفي سن السادسة عشر، 

رزقت بطفل. وعندما تقدم لي الرجل، قال والدي: 
‘ليس لدي ابنة’ )ألنني هربت(. وعندما أنجبت ابنتي، 

كة من لبنان(
ِ
تركنا عشيري كلينا.” )مشار

تسلط العديد من الشهادات الضوء على كيف أن إساءة 
معاملة األطفال والزواج المبكر أو زواج األطفال أو الزواج 

القسري يمكنها أن تزيد من خطر التعرض لإلصابة بفيروس 
نقص المناعة البشري واألمراض األخرى المنقولة جنسيًا 

والعنف، كما هو موضح في األمثلة أعاله وأدناه. 

على الرغم من أن الشهادات الشخصية للنساء سّلطت 
الضوء على أنماط ومستويات مختلفة من العنف تعرَّضن 

لها في حياتهن، فقد كشفت أيًضا عن مرونة غير عادية 
تمثلت في مواقف انطوت على الحب والدعم بين األخذ 

والعطاء.

“لم أتلق أي تعليم يذكر. وعملت في أحد البيوت 
[و] أهلي زوجوني في سن الثانية عشر. وكان الوضع 

سيًئا للغاية. ُدمِّرت نفسيًّا. ولم يسمح أهلي لي 
بالطالق. فقد رزقت بطفل، وعندئذ اكتشفت أنني 
إيجابية لفيروس نقص المناعة البشري، ألنه كان 

مريًضا للغاية. وتعرض طفلي لإليذاء في مرافق 
الرعاية الصحية. تدهورت صحتي وصرت عاجزة عن 

رعاية ابني وبيتي. وكان زوجي يعتدي علّي لفظيًّا 
وجسديًّا. رزقت بطفلة ثم ُطلِّقت. وتم إبالغي أن 

منزلي الذي استأجره سُيسلب مني. وقد أجد نفسي 
في الشارع. أخبرت ابنة أخي بإصابتي بفيروس نقص 
المناعة البشري وهي اآلن ال تكف عن إهانتي بشأن 

ذلك.” )مشاركة من المغرب(

“نشأت في أسرة طيبة، وسط سبعة أشقاء. وكنت 
طفلة مدللة. وكنت أدرس في المدرسة. وفي سن 

الثانية عشر، زوجني والداي. وكانت الليلة األولى 
بشعة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع وكيف أتصرف 

[جنسيًّا]. ولم أكن أرغب في خلع مالبسي، فقلت له: 
اذهب واخلع مالبس أختك ولم تكن لدي أي فكرة عما 

سيحدث. وفي سن 13، ُرزقت بطفلي األول. وعندما 
بلغت سن 18، أجريت لي جراحة الستئصال الرحم.” 

كة من لبنان(
ِ
)مشار

“في المنزل، كنت دائًما أخاف من أبي وإخوتي 
الذين كانوا عنيفين. وبعد ذلك، في أحد أحياء 

الطبقة العاملة، حل محّلهم جميع أوالد الحي 
كلما خطت قدماي خارج المنزل. ومنذ سن 14 كان 
ظل أحد الجيران يبتزني، وكان في سن والدي، حتى 

اغتصبني في أحد األيام، واضطررت إلى الزواج منه.” 
كة من الجزائر( 

ِ
)مشار

“تلقيت عرًضا للزواج عندما كان عمري 15؛ وكان في 
نفس عمر والدي. وقد وافق والدي ألنه كان رجاًل ثريًّا. 

ُسجن والدي فيما بعد، فاغتنم هذا الرجل الفرصة 
واغتصبني، مما جعلني أفقد عذريتي. ثم وافقت 
على الزواج من شخص كان يتعاطى المخدرات. 

 عذراء؟ قلت ال، لست 
ِ

سألني لماذا قبلتي؟ هل انت
عذراء. ثم تزوجنا، في أول يوم لنا ضربني بخرطوم. 

وبدأ في إهانتي وإذاللي. ومنذ ثالثة أشهر مرضت 
وفقدت وزني، فأخذني والدي إلى المستشفى. لكن 

الممرضة لم تحاول مساعدتي، بل كانت تقول للجميع 
كة من مصر(

ِ
‘ال تلمسها، إنها مصابة’.” )مشار

٪62

62٪ من النساء المشاركات في الحوارات ُقلن إنهن 
تلقين على األقل بعض الدعم عندما تعرَّضن للعنف.

العواقب طويلة المدى 
للزواج المبكر والزواج القرسي

دائرة العنف: اغتصاب 
وزواج ومزيد من العنف 
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الدعم واألمان والمرونة

عبرت النساء عن امتنانهن لألشخاص الداعمين والمحبين 
والذين لم يوصموهن. وتحدثن عن األماكن التي تشعر 

فيها النساء باألمان والحماية من العنف. كما تحدثن عما 
كّن يفعلنه لحماية أنفسهن من العنف، والعوامل التي 

ساعدتهن على التعافي من تجاربهن.

وشملت عوامل الحماية التي تم تحديدها خالل حوارات 
النساء ما يلي:

في المنزل، وفي محيط األسرة وفي المجتمع المحلي: 	 
الشركاء الذكور المحبين والداعمين، أفراد األسرة 

والمجتمع الداعمين.

م من خالل الشبكة 	  دعم األقران: دعم األقران المقدَّ
اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص 

المناعة البشري ورابطات النساء المتعايشات مع 
فيروس نقص المناعة البشري، بما في ذلك دعم األقران 
داخل العيادات المعنية بفيروس نقص المناعة البشري 

وغيرها من مرافق الرعاية الصحية.

مصادر أخرى للدعم االجتماعي: منظمات المجتمع 	 
المدني مثل مؤسسة الشهاب في مصر وجمعية 

مكافحة السيدا )ALCS( في المغرب. والقادة الدينيون 
الذين يجاهرون برفض الوصم والتمييز المرتبطين 

بفيروس نقص المناعة البشري.

في مرافق الرعاية الصحية والقطاعات األخرى: العاملون 	 
في مجال الرعاية الصحية والمهنيون القانونيون الذين 

يقدمون خدمات غير قضائية.

في وسائل اإلعالم تقديم صورة إيجابية ألدوار أكثر إنصاًفا 	 
بين الجنسين و/أو فيروس نقص المناعة البشري في 

وسائل اإلعالم.2

بيئة السياسات الداعمة والتمكينية: السياسات 	 
التي تدعم حقوق النساء واألشخاص المتعايشين مع 

فيروس نقص المناعة البشري. 

على سبيل المثال، يقدم الفيلم المصري أسماء الذي ُأنتج في عام 2011 صورة . 	
تدعو للتعاطف المرأة متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشري والتحديات 

التي تواجهها.

 “عقربتني عىل الحيط 
   وال بنتني يف البيت”

   )َمَثل مرصي(

“مؤسسة الشهاب تبنتني وأشركتني 
في جميع المشاريع، حيث حصلت على 

خدمات مثل الدعم النفسي بصفة مستمرة. 
لقد حولوني إلى شخص آخر. ولم يطلبوا مني 

التوقف عن هذا العمل؛ بل منحوني جميع 
الخيارات للسماح لي باختيار ما أريد أن أفعله 

كة من مصر(
ِ
في حياتي.” )مشار

“كنت أعمل في مجال الجنس في [تم حذف 
المكان لضمان عدم الكشف عن الهوية] 

وتم تشخيص إصابتي هناك. وقد تم إيداعي 
في السجن ثم ُقيدت يدي بالسالسل أثناء 

نقلي إلى المطار. وتحولت من متعاطية 
للمخدرات إلى تاجرة مخدرات. ولكنني 

تلقيت المساعدة بعد ثالثة أشهر في إحدى 
المؤسسات وصرت أفكر في مساعدة 

نفسي. فقد ظللت أتعاطى المخدرات لمدة 
29 عاًما، واآلن أنا متطوعة في أحد مراكز دعم 
متعاطي المخدرات. واسترعى عملي ونجاحي 

في التعافي انتباه بعض رموز السلطة في 
المغرب. [فيقولون] ‘آه! أنت المرأة القوية 

التي قرأنا عنها.’ وأتلقى الدعم المالي 
كة من المغرب(

ِ
من أهلي.” )مشار

“كنت أتعاطى المواد المخدرة بشراهة بعد 
اكتشافي خيانة عشيري، وكذلك بسبب 

حياتي الجديدة والشعور الذي قادنى الناس 
إليه. [تم حذفه لضمان عدم الكشف عن 

الهوية] ساعدتني في الخروج من هذا المأزق. 
كانت هذه المنظمة غير الحكومية داعًما 
جيًدا لي في طريقي؛ فقد أدخلت النور إلى 

حياتي. أذهب إليها كلما واجهتني مشكلة.” 
كة من لبنان(

ِ
)مشار

)LEARN MENA( ”القسم 2: نتائج مرشوع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

Frontline AIDS مة
ظ

من
ما تايلور ل

صورة الفوتوغرافية: جي
ال
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المعايري والتوقعات الجنسانية 
اليت يستند إليها العنف

“ال أعتقد أنني كنت سأصاب بفيروس نقص المناعة 
كة من الجزائر(

ِ
البشري لو كانت حياتي بال عنف.” )مشار

استكشفت التوجهات الُقطرية والحوارات المجتمعية 
التوقعات االجتماعية والمعايير الجنسانية التي يرتكز عليها 

العنف ضد المرأة. وذكرت النساء العديد من األمثال 
الشعبية واألغاني التي تجسد التوقعات الخاصة بالنساء 

والرجال والفتيات والفتيان في مجتمعاتهن المحلية.

ا؛ بل إن بعض النساء شعرن  وقد كان بعضها إيجابيًّ
أن األمور تتغير لألفضل، كزيادة التعاون في المنزل، على 

سبيل المثال. وكانت معظم النماذج اإليجابية مرتبطة 
بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة للحفاظ على تماسك 

األسرة، أو تمنح المرأة صالحيات غير عادية، وإن كان يمكن 
القول إنها غير واقعية.

وقد طغى على هذه النماذج اإليجابية األمثلة الشعبية 
التي تعزز أوجه عدم المساواة بين الجنسين، والتمييز 
ضد النساء والفتيات، و/أو أحد أنماط الذكورة القائمة 

على أساس عدم المساواة بين الجنسين. وتفترض 
هذه النماذج أن على المرأة طاعة زوجها، والقيام بجميع 

ل العنف  المهام المنزلية، وعدم التحدث عالنية، وتحمُّ
ا. وفي إطار المناقشات التي  األسري، والبقاء معالة ماليًّ

دارت حول المعايير الجنسانية، أثيرت قضايا من بينها 
ختان اإلناث، وإعطاء األوالد األولوية على الفتيات في 

التعليم، وتهميش النساء فيما يتعلق بالميراث وملكية 
األرض. وبعض هذه المقوالت تبرر بشكل مباشر العنف 

ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت النساء الظروف 
االجتماعية التي يقوم عليها هذا العنف وتقوض قدرة 

المرأة على تجنبه.

“إننا نعيش في مجتمع ينظر فيه الناس إلى 
النساء على أنهن كائنات أدنى مستوى ويريدون 

حصرها في الزاوية األقصى من المجتمع إلى األبد.” 
كة من مصر(

ِ
)مشار

ومع ذلك، فإن واقع حياة المرأة يختلف عن هذه المعايير؛ 
إذ أن الفجوة بين التوقعات والواقع، على سبيل المثال، 

بسبب الطالق وفيروس نقص المناعة البشري واالنفراد 
بإعالة األسرة )الوالدية الوحيدة(، يمكن أن تؤثر بشكل أكبر 

على صحة المرأة ورفاهها االجتماعي واالقتصادي، مما 
يجعلها أكثر عرضة للعنف. 

“ال بد أن يفهم المجتمع بأسره وأن يدرك مدى خطورة 
زواج القاصرات.” )مشاركة من األردن(

“كانت أمي تتعّرض لالنتهاكات على يد والدي بسبب 
إنجابها بنات. تُعذَّب النساء من قبل أزواجهن 

والمجتمع من أجل إنجاب أطفال [صبيان]، ثم يذهب 
الرجل للزواج [بزوجة ثانية] سعًيا إلنجاب ولد ويترك 

زوجته األولى ُمهَملة.” )مشاركة من السودان(

ومع ذلك، فإن بعض النساء يتحدين المعايير الجنسانية 
السلبية. كما توضح هذه االقتباسات:

“لدي حلم كبير لتغيير القوانين، وأتمنى من كل قلبي 
أن تصبح المرأة قوية.” )مشاركة من األردن(

“قال لي: أريدك أن تكوني ‘حَماًل’. فقلت له: عندما 
تزوجتني، [لم] تتزوج من حمل، بل تزوجت لبؤة … هل 

أختك أو والدتك حمل؟ عندما تمرض، تريدني أن أظل 
بجانبك وأبقى قوية؛ وعندما تكون بخير، تريدني أن 

أكون حمًلا.” )مشاركة من لبنان(

 “اعتادت الرضب لك
   يوم أحد، فإن 

      لم يحدث ذلك 
 تساءلت عن السبب”

     )َمَثل مغريب(

 “المرأة لو 
    وصلت المريخ 

  مصريها للطبيخ” 
 )َمَثل أردين(
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التغيـريات اليت ترغب 
النساء يف رؤيتها 

ستخدمت النساء مصفوفة التغيير 
في إطار “ALIV[H]E” “مبادرات ربط 

العمل بشأن العنف ضد النساء 
وفيروس نقص المناعة البشري في 
كل مكان” للبحث في مجاالت التغيير 

المختلفة التي يرغبن في رؤيتها. 
وبالشراكة مع أصحاب المصلحة 

اآلخرين وفريق المشروع، قمن بتحديد 
اإلجراءات ذات األولوية للتصدي 

للعنف ضد المرأة وتأثيره في سياق 
فيروس نقص المناعة البشرى في 

المجاالت األربعة للمصفوفة

ما هي التغيريات 
الواجب إجراؤها؟

أقّرت النساء بضرورة تحدي المعايير االجتماعية باعتباره أساًسا للتصدي للعنف. وسلطن الضوء على أهمية توعية المجتمع بشأن 
العنف ضد المرأة في سياق فيروس نقص المناعة البشري، من خالل وسائل اإلعالم والقادة الدينيين والمدارس.

ترغب النساء يف رؤية حمالت التوعية العامة والمجتمعية والحمالت اإلعالمية اليت تعمل عىل:

المساعدة في تغيير القواعد االجتماعية والجنسانية الضارة التي تقوم على عدم المساواة بين الجنسين، ودعوة الرجال إلى 	 
معاملة المرأة باحترام وكرامه

تسليط الضوء على ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة في تنوعها وسبل التصدي له	 

ا واألقليات الجنسية وغيرهن من النساء اللواتي تحملن هويات غير مطابقة للجنس 	  االعتراف بحقوق النساء المتحوالت جنسيًّ
واحترامها

استخدام مختلف وسائل اإلعالم، بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي، والتواصل مع القادة الدينيين والمدارس	 

وترغب النساء أيًضا:

من جميع المنظمات العاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري والعنف ضد المرأة أن تعزز القيم الواردة في إطار 	 
“ALIV[H]E” مبادرات ربط العمل بشأن العنف ضد النساء وفيروس نقص المناعة البشري في كل مكان، وذلك فيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية والمشاركة والمساواة بين الجنسين والسالمة واالستجابات المستندة 
إلى األدلة واحترام التنوع

تعزيز التشبيك والتعاون عبر الحركات بغية العمل على تدخالت فعالة للتعامل مع مواضع التداخل بين فيروس نقص المناعة 	 
البشري والعنف

التصدي للمعايري االجتماعية

 LEARN MENA اعتقدت النساء أن بضع تدخالت في البلدان المشاركة في مشروع
قد تناولت الروابط بين العنف وفيروس نقص المناعة البشري. ولكن النساء 

أنفسهن يقدمن بالفعل دعًما ال يقدر بثمن كي تصبح النساء واألجيال القادمة أقل 
عرضة للعنف، من خالل التحدث إلى اآلخرين حول فيروس نقص المناعة البشري 

وتقديم دعم األقران من خالل منظمات مثل شبكة مناروزا.

تريد النساء الحصول عىل:

إمكانية الوصول إلى مجموعات دعم األقران والشبكات والحركات المشتركة 	 
بين البلدان.

الدعم العملي من خالل دمج خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مع خدمات 	 
فيروس نقص المناعة البشري والعنف.

إتاحة الفرص للمرأة من أجل بناء الثقة بالنفس ومهارات القيادة؛ والتمكين 	 
االقتصادي واالستقالل المالي؛ ومحو األمية القانونية وفهم حقوقهن: الحصول 

على التعليم دون التعرُّض للوصم.

برامج التصدي للعنف داخل األسرة.	 

المزيد من الخيارات والوكالة
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مصفوفة تغيري 
ALIV[H]E إطار

المصدر: إطار ALIV[H]E، مأخوذ 
من “النوع االجتماعي في العمل”

تعمل بعض المنظمات المحلية القّيمة على معالجة الروابط الموجودة بين العنف القائم على النوع االجتماعي وفيروس نقص 
المناعة البشري. بيد أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية — بما في ذلك صحة األم والطفل والصحة الجنسية واإلنجابية — 

قد يكون صعًبا بسبب الوصم والتمييز من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتؤثر عدم المساواة بين الجنسين والوصم 
على إمكانية وصول المرأة إلى فرص العمل والسكن، مما يضعها في حالة تبعية اقتصادية ومالية في كثير من األحيان.

تريد النساء الوصول إىل:

رعاية صحية أفضل وخدمات أفضل لصحة األم والطفل وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.	 

خدمات صحية متكاملة غير تمييزية وغير ُحكمية وذات جودة عالية مدعومة بنظم إحالة قوية وتدبير عالجي يكفل الكرامة 	 
اإلنسانية من جانب مقدمي الخدمات الصحية

منظمات المحلية التي تقدم الدعم عند نقاط التقاطع بين العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري. ويشمل 	 
ذلك توفير المأوى/السكن، والدعم االقتصادي، وفرص العمل، والمساعدة القانونية، والخدمات الخاصة بالنساء اللواتي 

يتعرضن للعنف

تطبق العديد من البلدان المشاركة في مشروع LEARN MENA بالفعل قوانيًنا وسياسات واستراتيجيات تتعلق بالمساواة بين 
الجنسين وعدم التمييز ضد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري وبالعنف ضد المرأة. وقد صادقت جميع 

دول المنطقة على نداء الجزائر للعمل بشأن المساواة بين الجنسين وفيروس نقص المناعة البشري الذي صدر في عام 2014.
xxvii غير أن بعض البلدان ال توجد لديها قوانين محددة تجّرم بعض أشكال العنف، مثل العنف المنزلي أو عنف العشير أو االغتصاب 

الزوجي. وحتى في حالة وجود قوانين، فهناك العديد من التحديات التي تعوق تنفيذها، مثل نقص الدعم المجتمعي.

تريد النساء:

المساواة بين المرأة والرجل وحماية حقوق المرأة اإلنسانية من خالل نهج متعدد القطاعات	 

التنفيذ الكامل للقوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة — بما في ذلك النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 	 
البشري والنساء في تنوعهّن — من الوصم والتمييز وكافة أشكال العنف، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

المزيد من الحريات للمنظمات التي تدعم المرأة في تنوعها للقيام بعملها دون خوف من التعرُّض لالعتقال أو المضايقة أو 	 
االحتجاز من قبل الشرطة

المزيد من االلتزام والتدابير الحكومية إلدماج فيروس نقص المناعة البشري في خطة الرعاية الصحية الشاملة	 

لمشاركة الفعالة من جانب النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري في وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية 	 
لالستجابة للفيروس، واستراتيجيات تمكين المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي

الوصول إىل الخدمات

قوانـــني وسياسات 
وتخصيص أفضل للموارد

Q1Q2

Q4 Q3

الفرد

المجتمع

رسميغير رسمي

المجتمع 
المحلي

المجتمع

األسرة

الفرد

األقران

الشريك/
الشركاء

المواقف 
الداخلية 
والقيم 
والممارسات

المعايير 
والمعتقدات 
والممارسات 
االجتماعية 
والثقافية 

القوانين 
والسياسات 
ومخصصات 

الموارد

الوصول إلى 
الموارد العامة 

والخاصة 
م فيها والتحكُّ
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في كل بلد، كانت االجتماعات التي ضمت أصحاب المصلحة 
بمثابة منتدى التقت فيه النساء الالئي يمثلن مجتمعاتهن 

المحلية وأصحاب المصلحة الوطنيين بهدف ترجمة هذه 
التوصيات إلى إجراءات ذات أولوية عالية على المستوى 

القطري وتحديد نقاط الدخول والفرص لتعزيزها. 

)انظر الملحق 1(

الخطوات المقبلة بشأن مرشوع 
“القيادة والبحث اآلن لمنطقة 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا”

أشرك المشروع مجموعة من أصحاب المصلحة بغية زيادة 
الوعي بضرورة منع العنف القائم على النوع االجتماعي في 

سياق فيروس نقص المناعة البشري، من خالل العمل 
الفردي والمجتمعي، وتوفير خدمات تلبي االحتياجات في 

الوقت المناسب، وبيئة قانونية أكثر حماية ومساءلة. يجب 
الحفاظ على الزخم الالزم لتنفيذ هذه الخطة بمساعدة 
الشراكات والدعم التقني والموارد واإلرادة السياسية.

وللمضي قدًما سنقوم بما يلي: 

االستعانة بتوصيات النساء اللواتي شاركن في 	 
مشروع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا” LEARN MENA لكي يسترشد بها 
أصحاب المصلحة في التخطيط للتدخالت المستقبلية 

وتخصيص الموارد. 

تعزيز قيم إطار ALIV[H]E في جميع األعمال في مجال 	 
فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على النوع 

االجتماعي 

تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في تنوعها، ويشمل 	 
ذلك النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة 

البشري، في جميع األنشطة، بما في ذلك تصميم 
وتنفيذ السياسات والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة 

بفيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على 
النوع االجتماعي 

توفير أماكن آمنة للنساء لمناقشة القضايا التي 	 
يواجهنها فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

والتخطيط للعمل

دعم استخدام النساء إلطار العمل ALIV[H]E لرصد 	 
وتقييم التدخالت.

كشف مشروع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا” LEARN MENA عن ارتفاع 

مستويات العنف ضد النساء المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري واألكثر عرضة لإلصابة به في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن خالل التزام أصحاب 
المصلحة بدعم مواصلة العمل بشأن الصلة بين فيروس 

نقص المناعة البشري والعنف ضد المرأة في المنطقة، 
ستواصل النساء قيادة التغيير النوعي في جميع مجاالت 
ذ أن يساعد على تحقيق  حياتهن. وذلك من شأنه إذا ما ُنفِّ
األهداف في إطار الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة 

)المتعلقة بالصحة، بما في ذلك إنهاء اإليدز باعتباره تهديًدا 
للصحة العامة وتعزيز التغطية الصحية الشاملة( والهدف 5 
)المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاء على 

كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات(.

 ،MENA Rosa أدرك قادة الشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري مناروزا“
من خالل هذه العملية المؤلمة في كثير من األحيان، ضرورة شجب العنف الذي يُماَرس ضدنا وعدم التغاضي 
عنه. إن تمكين النساء في تنوعهن من شأنه مساعدتهن في معرفة حقوقهن وفهمها. وسيمضي مناصرونا 

قدًما لكشف الروابط القائمة بين العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري. تبدأ المساواة بين 
الجنسين في المنزل وتنمو في المجتمع وتزدهر في البيئة القانونية. إن الطريق طويل لكننا اتخذنا الخطوات 

األولى. المجد للنساء.” )ريتا وهاب، المنسقة اإلقليمية، الشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع فيروس نقص 
المناعة البشري مناروزا(

القسم 3: ما هي التغيريات الواجب إجراؤها؟
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توصيات عامة

باإلضافة إلى التوصيات الخاصة بالتغيير في المجاالت 
األربعة الواردة في مصفوفة تغيير ALIV[H]E الموضحة في 

القسم 3.1، والتوصيات ونقاط العمل الخاصة بكل بلد والتي 
وافق عليها أصحاب المصلحة الوطنيون )انظر الملحق 1(، 

فقد خرج مشروع “القيادة والبحث اآلن لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا” LEARN MENA أيًضا بالتوصيات 
التالية من أصحاب المصلحة حول السبل التي يمكنهم من 
خاللها المساعدة في البناء على الزخم الناتج عن المشروع.

األولوية:

ينبغي أن تستعين الحكومات وشركاء التنمية باإلجراءات 	 
المحددة ذات األولوية الواردة هنا لتوجيه تخطيط 

األنشطة المستقبلية وتخصيص الموارد

يجب على الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني 	 
أن تكفل مشاركة النساء المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري–والنساء من الفئات المهمشة 
المتضررة بشكل خاص من العنف وفيروس نقص 

المناعة البشري–على نحو هادف في وضع وتنفيذ ورصد 
الخطط االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص 
المناعة البشري واإليدز وعمليات الصندوق العالمي. 

يتعين على الحكومات ما يلي:

دمج الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 	 
وخدمات رعاية ما بعد العنف في الخطط االستراتيجية 
الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشري واإليدز 
وعمليات الصندوق العالمي، وفًقا ألفضل ممارسات 

منظمة الصحة العالمية. 

التعاون مع وزارات التعليم والوكاالت الفنية ومقدمي 	 
التدريب على المهارات الحياتية والتثقيف الجنسي 

الشامل الذي يتصدى بشكل صريح للمعايير الجنسانية 
الضارة والتوزيع غير المتكافئ للسلطة ويتحداها. 

Frontline AIDS الصورة الفوتوغرافية: جيما تايلور لمنظمة



مراجعة وإصالح جميع القوانين والسياسات التي يمكن 	 
أن تّعرِض المرأة للعنف القائم على النوع االجتماعي عن 

غير قصد.

ضمان وجود آليات مساءلة واضحة وشفافة للنساء 	 
اللواتي يتعرضن للعنف على أيدي الموظفين الحكوميين، 

بما في ذلك مقدمي الخدمات الصحية وموظفي 
إنفاذ القانون. 

يتعين على المانحين ما يلي:

م لمبادرات فيروس نقص المناعة 	  زيادة التمويل المقدَّ
البشري الرامية إلى التصدي لعدم المساواة بين 

الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة، 
والتي تدعم النساء في تنوعهن، بما في ذلك النساء 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري. 

دعم إقامة مجتمع مدني نسائي قوي ومستقل. 	 

يتعين على منظمات المجتمع المدني ما يلي:

تعزيز أهمية دعم: حقوق اإلنسان، والصحة والحقوق 	 
الجنسية واإلنجابية، والمشاركة، واإلنصاف والمساواة 
بين الجنسين، واحترام التنوع، واستراتيجيات السالمة 

والحماية، واالستجابات المدعمة بالبينات لفيروس 
نقص المناعة البشري والعنف ضد المرأة، في جميع 

أعمالها بشأن فيروس نقص المناعة البشري والعنف 
القائم على النوع االجتماعي.

إنشاء ودعم أماكن مأمونة للنساء في تنوعهن من 	 
أجل مناقشة قضاياهن والتخطيط للعمل. ويشمل 

ذلك بناء الوعي القانوني والحقوق للنساء األكثر تضرًرا 
من فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم على 

النوع االجتماعي.

يتعين على جميع أصحاب المصلحة ما يلي:

االسترشاد بهذه التوصيات عند التخطيط للتدخالت 	 
المستقبلية وتخصيص الموارد. ويجب أن يفكر أصحاب 

المصلحة في التغييرات التي تحدثها أنشطتهم في 
مجاالت العمل األربعة الموضحة في هذا التقرير، 

وأن يكونوا على دراية بكيفية تأثير التدخالت على تجارب 
النساء مع فيروس نقص المناعة البشري والعنف. 

ويتعين عليهم النظر في الروابط القائمة بين فيروس 
نقص المناعة البشري والعنف، وتأثير عدم المساواة 

بين الجنسين على كليهما.

تعزيز المشاركة الهادفة للنساء المتعايشات مع 	 
فيروس نقص المناعة البشري في جميع األنشطة، 

بما في ذلك تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج. 
دعم النساء في تنوعهن لرصد وتقييم التدخالت.

توفير أماكن آمنة للنساء في تنوعهن لمناقشة 	 
القضايا التي يواجهنها والتخطيط للعمل. ويشمل 

ا  ذلك بناء الوعي القانوني والحقوق للنساء األكثر تضرًر
من فيروس نقص المناعة البشري والعنف القائم 

على النوع االجتماعي.

التأكد من أن االستجابات مالئمة على الصعيد المحلي، 	 
ومحددة السياق وتعزز التمكين، وأن النهج يتم 

نشرها على المستوى الوطني بحيث ال تظل بعض 
المناطق محرومة.

القسم 3: ما هي التغيريات الواجب جراؤها؟
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الملحقات

الملحق 1: النتائج حسب البلد، بما يف ذلك األطراف المعنية، وما تم اكتشافه، وما الذي 
تريد المرأة فعله بعد ذلك

الحواراتالبلد
عدد 

المشاركني 
يف الحوار

نبذة عن المشاركني 
يف الحوار

أصحاب المصلحة 
المعنيني بمرشوع 

LEARN MENA
أهم التوصيات واإلجراءات

3 في الجزائر الجزائر 
العاصمة

2 في وهران

نساء تتراوح أعمارهن 44 امرأة
بين 18 و58 عاًما، 

متعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري، 

بما في ذلك النساء 
العامالت في مجال 

الجنس والنساء 
اللواتي يستخدمن 

المخدرات أو يستخدم 
شركاؤهن المخدرات، 

والنساء مزدوجات 
الميل الجنسي، 

ا،  والمثليات جنسيًّ
والمهاجرات والالجئات 
والنساء اللواتي عانين 

من التشرد.

ممثلو فريق األمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس 

نقص المناعة البشري/
اإليدز، وبرنامج األمم المتحدة 

المشترك لمكافحة اإليدز، 
وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، واليونيسيف، 

وصندوق األمم المتحدة 
للسكان؛ وعدد من القيادات 
النسائية؛ والمدير التنفيذي 
للجمعية الجزائرية لتنظيم 
األسرة؛ واإلذاعة الجزائرية 
3؛ وإذاعة الجزائر الناطقة 

بالفرنسية؛ ورئيس جمعية 
إيدز الجزائر.

تعهد أصحاب المصلحة بما يلي: استخدام 
الخطة االستراتيجية الوطنية بشأن فيروس 
نقص المناعة البشري/ اإليدز كمدخل لدمج 

األنشطة الرامية إلى التصدي للعنف ضد 
المرأة في سياق فيروس نقص المناعة 
البشري؛ إعادة النظر في حزمة الخدمات 

مة من  التي يقدمونها في إطار المنحة المقدَّ
الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز؛ السل 

والمالريا؛ التعاون مع وزارة التربية والتعليم 
لتطوير منهج للمهارات الحياتية، وضمان 

تغطية السكان المتنقلين المعرضين للخطر، 
السيما في جنوب البالد.

3 في القاهرةمصر 
2 في االسكندرية

نساء تتراوح أعمارهن 47 امرأة
بين 18 و55 سنة عقد 

الحوار األول خالل ورشة 
العمل التوجيهية مع 

طائفة متنوعة من 
السيدات من القاهرة 

واإلسكندرية. وبعد 
ذلك، أجريت حوارات 
منفصلة مع النساء 
العامالت في مجال 

الجنس والنساء 
المتعايشات مع 

فيروس نقص المناعة 
البشري. كان من بين 

المشاركين نساء عانين 
من الهجرة أو اللجوء، 

وتعاطي المخدرات هن 
أو شركائهن، وتشويه 

األعضاء التناسلية 
والختان واإلعاقة.

ممثلو البرنامج الوطني لإليدز، 
والمجلس القومي للمرأة، 

والمنظمة الدولية للهجرة، 
والمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين، 

وبرنامج األمم المتحدة 
المشترك المعنى بفيروس 

نقص المناعة البشري/اإليدز، 
ومؤسسة الشهاب وغيرهم.

تعهد أصحاب المصلحة بما يلي: تطوير 
وتنفيذ منهج لتغطية االحتياجات النفسية 

ومحو األمية بشأن التدبير العالجي والحقوق 
القانونية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي للنساء المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري، فضاًل عن اإلحالة إلى 
الخدمات. االستثمار في الدعم القانوني الذي 

تقدمه منظمات المجتمع المدني للنساء في 
تنوعهن. نشر قصص النجاح حول استخدام 

النساء للدعوة مع القادة الدينيين ورموز 
اإلعالم للقضاء على الوصم المرتبط بفيروس 

نقص المناعة البشري وتعزيز المساواة 
بين الجنسين.

نساء تتراوح أعمارهن 21 امرأة3 في بيروتلبنان
بين 18 و50 سنة 

حوارات منفصلة مع 
النساء العامالت في 

مجال الجنس والنساء 
المثليات والمتحوالت 

ا والنساء حامالت  جنسيًّ
صفات الجنسين. كان 

من بين المشاركات 
نساء كانت لهن تجارب 

مع تعاطي المخدرات 
هن أو شركائهن، أو 

سبق لهن اللجوء أو 
السجن أو العيش في 

الشارع و/أو في دار 
لأليتام.

بداًل من إجراء حوار مع 
أصحاب المصلحة، نظمت 
الشبكة اإلقليمية للنساء 
المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري 
)مناروزا( اجتماعًا مع جهات 

أخرى في هذا القطاع، مثل 
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 

اللبنانية ومعهد دراسات 
المرأة في العالم العربي.

تعهدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 
ومعهد دراسات المرأة في العالم العربي 

بإدراج الشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات 
مع فيروس نقص المناعة البشري في خطة 

العمل الوطنية للمرأة في لبنان.
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الحواراتالبلد
عدد 

المشاركني 
يف الحوار

نبذة عن المشاركني 
يف الحوار

أصحاب المصلحة 
المعنيني بمرشوع 

LEARN MENA
أهم التوصيات واإلجراءات

2 في مراكش المغرب 
1 في أغادير 

1 في الدار البيضاء 
و1 في طنجة

نساء متعايشات 46 امرأة 
مع فيروس نقص 

المناعة البشري تتراوح 
أعمارهن بين 25 و49 

سنة كانت المشاركات 
من النساء ذوات 

اإلعاقة أو من كانت 
لهن تجربة في تعاطي 

المخدرات أو كان 
شركائهن يستخدمون 
المخدرات، أو السجن 
أو التشرد أو االنتماء 

إلى األقلية العرقية 
األمازيغية.

25 مشارًكا يمثلون المنظمات 
الدولية والوطنية والمنظمات 

غير الحكومية ومنظمات 
حقوق المرأة وشبكات 

األشخاص المتعايشين 
مع فيروس نقص المناعة 

البشري، بما في ذلك: 
ممثلو برنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس 

نقص المناعة البشرى/ 
اإليدز، البرنامج الوطني 

لمكافحة اإليدز، وجمعية 
مكافحة السيدا في الرباط، 
والشبكة اإلقليمية للنساء 

المتعايشات مع فيروس 
نقص المناعة البشري

كما نظم المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ووزارة 

الصحة، بدعم من الصندوق 
العالمي والمكتب القطري 

لبرنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس 

نقص المناعة البشرى/ 
اإليدز، ورشة عمل لتصميم 
استراتيجية حقوق اإلنسان 

2018-2021 وفيروس نقص 
المناعة البشري/ اإليدز في 
تشرين األول/أكتوبر 2018. 
عرضت نقاط االتصال في 
الشبكة اإلقليمية للنساء 
المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري 
المغرب النتائج الرئيسية 

للحوار المجتمعي حول العنف 
ضد النساء المتعايشات 

مع فيروس نقص المناعة 
البشري في المغرب. 

اتفق أصحاب المصلحة على اتخاذ عدد 
من اإلجراءات بشأن: محو األمية القانونية 

والمالية للمرأة؛ توفير أماكن آمنة ودعم 
األقران للنساء المتعايشات مع فيروس 

نقص المناعة البشري؛ تمكين المراهقات 
والشابات من التحدث عن العنف وفيروس 
نقص المناعة البشري، وبناء الثقة لديهن. 

تدريب العاملين الصحيين في مجال العنف 
ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشري 

والحق في الصحة وأخالقيات مهنة الطب؛ 
تحسين وصول المرأة إلى فرص العمل؛ 

تنظيم حمالت تعليمية وإعالمية تتناول مسألة 
عدم المساواة بين الجنسين؛ دعم المنظمات 

غير الحكومية التي تتصدى لعدم المساواة 
بين الجنسين والعنف وفيروس نقص المناعة 

البشري؛ خلق بيئة قانونية وسياسية تمكينية 
من خالل توعية الوزراء لتغيير السياسات. 

نساء تتراوح أعمارهن 19 امرأة 2 في عماناألردن 
بين 22-48 سنة، 

حوارات منفصلة مع 
النساء المتعايشات 

مع فيروس نقص 
المناعة البشري 

والعامالت في مجال 
الجنس. وكان من 

بين المشاركات نساء 
مهاجرات والجئات.

وزارة الصحة، وزارة التنمية 
االجتماعية، وزارة التربية 

والتعليم، المجلس الوطني 
لشؤون األسرة، المجلس 

األعلى للسكان، إدارة تنظيم 
األسرة/األمن العام، مديرية 
مراكز احتجاز الشباب/األمن 

العام، المركز الوطني لحقوق 
اإلنسان، منظمة اإلغاثة 
الدولية والتنمية، منظمة 

تنظيم األسرة األردنية، 
منظمة الصحة العالمية، 

مؤسسة نهر األردن، 
منظمات المجتمع المدني 

المحلية، خبراء ومستشارين، 
محامون ونشطاء حقوق 

اإلنسان.

تعهد كل صاحب مصلحة بما يلي: دمج 
االستجابات الخاصة بفيروس نقص المناعة 
البشري والعنف القائم على النوع االجتماعي، 

ويشمل ذلك: 
ربط االستشارات واالختبارات والدعم النفسي 

االجتماعي والخدمات المتعلقة بفيروس 
نقص المناعة البشري — والخدمات والفحص 
الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي — 

بمراكز األمومة والطفولة الريفية.
إنشاء نظام إحالة وطني واستراتيجيات وطنية 

للتصدي للعنف وفيروس نقص المناعة 
البشري.

إيالء اهتمام خاص لتمكين المرأة، وخاصة في 
االستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من 

العنف القائم على النوع االجتماعي.
تقديم المشورة القانونية والتمثيل القضائي 

للضحايا، وتوحيد اإلجراءات للتعامل مع جميع 
أشكال العنف، وخاصة العنف الجنسي.

مراجعة القوانين الخاصة بالحماية من العنف.
عمل حصر للخدمات المتاحة للمجموعات 

المستهدفة.
تطوير استراتيجيات الرصد والتقييم لتحديد 

األهداف والبحوث واإلجراءات والبرامج وتنفيذ 
البرامج لكسب الدعم وجذب التمويل.
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الملحقات

الحواراتالبلد
عدد 

المشاركني 
يف الحوار

نبذة عن المشاركني 
يف الحوار

أصحاب المصلحة 
المعنيني بمرشوع 

LEARN MENA
أهم التوصيات واإلجراءات

نساء تتراوح أعمارهن 40 امرأة 4 في الخرطومالسودان 
بين 18 و55 سنة 

حوارات منفصلة مع 
النساء المتعايشات 

مع فيروس نقص 
المناعة البشري 

والنساء العامالت 
في مجال الجنس. 

ممثلو صندوق األمم المتحدة 
للسكان، ووزارة الصحة، 

وإدارة مكافحة األمراض، 
وقسم الشراكات والقطاع 

الخاص، وجمعية تنظيم 
األسرة، وجمعية المتطوعين 

السودانيين للحقوق والتنمية، 
وجمعية الهالل األحمر، 

والمهنيين القانونيين، 
والمنظمات غير الحكومية 

والمنظمات المجتمعية. 

تعهد صندوق األمم المتحدة للسكان بربط 
مسؤول الصندوق المعني بالنوع االجتماعي 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بالشبكة اإلقليمية للنساء المتعايشات مع 

فيروس نقص المناعة البشرى، وإشراك 
الشبكة في تطوير الخطط الخاصة بالنوع 

االجتماعي، وتدريب المدربين من الشبكة في 
مجال حقوق النوع االجتماعي. 

كما تعهدت وزارة الصحة/إدارة مكافحة 
األمراض/قسم الشراكات والقطاع الخاص 
بربط الشبكة بشركائها، ودعم الشبكة في 

حمالتها اإلعالمية وتوثيق عملها.
تعهدت جمعية تنظيم األسرة وجمعية 

المتطوعين السودانيين للحقوق والتنمية 
بتوفير غرف تدريب وأعلنتا عن تنظيم ورشة 

عمل مشتركة مع الشبكة حول قانون األحوال 
الشخصية وأثره على تعزيز العنف ضد المرأة.

تعهد المستشار القانوني للجمعية السودانية 
لرعاية األشخاص المتعايشين مع فيروس 

نقص المناعة البشري بتوفير التدريب 
ألعضائها في مجال حقوق اإلنسان.

تعهد ممثلو الهالل األحمر بتدريب أعضائه 
في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

4 في تونس تونس 
العاصمة

النساء )لم يتم 39 امرأة 
اإلبالغ عن أعمارهن( 

المتعايشات مع 
فيروس نقص 

المناعة البشري 
والنساء المتحوالت 
جنسيًا والمهاجرات 
والنساء العامالت 
في مجال الجنس.

ممثلو برنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس 

نقص المناعة البشري/ اإليدز، 
ومنظمة الصحة العالمية، 

والصندوق العالمي، ومهنيون 
صحيون )يشمل ذلك قابلة 

وممرضة(، وأكاديميين، وعالم 
اجتماع، وممثلي المنظمات 

غير الحكومية الوطنية 
والدولية، ومتطوعين من 

+ATP )الجمعية التونسية 
لألشخاص المتعايشين 

مع فيروس نقص المناعة 
البشري(. 

اتفق أصحاب المصلحة على المضي قدًما في 
التوصيات التالية، والحظوا أن إشراك النساء 

الالئي تعرضن للعنف وفيروس نقص المناعة 
ا لتحقيق النجاح:  البشري يعد شرًطا أساسيًّ

إقامة دورات تدريبية وتوعوية في مجال 
العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة 

البشري وحقوق اإلنسان تستهدف: أخصائيى 
الرعاية الصحية والمسعفين والشرطة 

وتدريب المدربين. 
مراجعة القوانين واللوائح التي تحكم 
االستجابات للعنف القائم على النوع 

االجتماعي، والدعوة لسن قوانين ضد الوصم 
والتمييز وتعزز حماية النساء )بما في ذلك 

ا( من العنف. النساء المتحوالت جنسيًّ
بإعداد استجابة سريعة وفعالة مع فرق 

متعددة التخصصات )موظفون قانونيون، 
وعلماء نفس، وأطباء، ومعلمون، ومعلمون 
من األقران(، وتحسين المواقع المستخدمة 

لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي، 
وتوحيد مسارات اإلحالة، وإنشاء مالذ 

مالئم للسكان الرئيسيين، ونشر خريطة 
الخدمات المتاحة. 

إنتاج معلومات محّدثة وإنشاء مجموعات 
عمل لرفع مستوى الوعي بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي على جميع المستويات، 
من خالل المنظمات غير الحكومية ومعلمي 
األقران والتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم، 

وكذلك داخل الحكومة.
بناء القدرات الفنية والقيادية للمرأة.

توعية النساء والشابات بحقوقهن، وتوعية 
الوالدين بالعنف األسري، وتوفير التربية 

الجنسية الشاملة في المدارس.

الملحق 1: تابع
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يعد إطار مبادرات ربط العمل بشأن العنف ضد المرأة 
 )ALIV[H]E( وفيروس نقص المناعة البشري في كل مكان

أداة تتمحور حول المرأة وتمكن مستخدميها من تعزيز 
البرامج والخدمات التي تستجيب للعنف ضد النساء — 
والفتيات المراهقات — في تنوعهن في سياق فيروس 

نقص المناعة البشري. وهو يقدم نهًجا تشاركًيا خطوة 
بخطوة لتطوير وتقييم االستجابات الفعالة، يرتكز على 

الواقع الذي تعيشه النساء ويستند إلى معارفهن 
ومرونتهن وخبراتهن هن ومجتمعاتهن. كما ينطوي على 

مكونات قوية تدعم المجتمعات لرصد وتقييم وتوثيق عملنا؛ 
وتعزيز قاعدة األدلة الخاصة بالعنف ضد المرأة وعالقته 

بفيروس نقص المناعة البشري؛ وجمع األدلة حول ما 
يصلح للحد من العنف ضد المرأة. 

يقوم إطار ALIV[H]E على مجموعة من القيم. هي: 
حقوق اإلنسان، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، 

والمساواة بين الجنسين، واحترام التنوع، والسالمة، 
والمشاركة، واالستجابات المستندة إلى األدلة. 

يستخدم إطار ALIV[H]E مصفوفة من أربعة أجزاء 
الستكشاف الطرق المختلفة التي يحدث بها التغيير: 

الربع 1: المواقف الداخلية والقيم والممارسات 	 

الربع 2: الوصول إلى الموارد العامة والخاصة 	 
والتحكم فيها 

الربع 3: المعايير والمعتقدات والممارسات 	 
االجتماعية والثقافية 

الربع 4: القوانين والسياسات وتخصيص الموارد. 	 

ALIV[H]E قراءات موصى بها حول إطار

Salamander Trust, Athena, UNAIDS, AIDS Legal 
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of KwaZulu-Natal )2017( ALIV)H(E )Action Linking 
Initiatives on Violence Against Women and HIV 
Everywhere( framework.  
http://salamandertrust.net/wp‑content/uploads/ 
201711//ALIVHE_FrameworkFINALNov2017.pdf 

Salamander Trust, UNAIDS, et al. )2019( ALIV[H]E 
in Action: Key examples of the Action Linking Initiatives 
on Violence Against Women and HIV Everywhere 
)ALIV[H]E( Framework.

Hale, F., Bell, E., Banda, A., Kwagala, B., 
van der Merle, L.A, Petretti, S., and Yuvaraj, A. )2018( 
Keeping our core values ALIV[H]E: Holistic, 
community-led, participatory and rights-based 
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World Health Organization )2017( Consolidated 
guideline on sexual and reproductive health and 
rights of women living with HIV.  
www.who.int/reproductivehealth/publications/
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الملحق 2: ملخص إلطار ALIV[H]E والقراءات الُموىص بها
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عن منظمة 
 Frontline

AIDS
تتطّلع منظمة Frontline AIDS إلى مستقبٍل خاٍل من 

فيروس نقص المناعة البشري للجميع أينما ُوجدوا. ال يزال 
ماليين األشخاص في كافة أنحاء العالم ُيحرمون من وسائل 

الوقاية والفحص والمعالجة والرعاية الخاصة بفيروس 
نقص المناعة البشري بسبب هويتهم أو المكان الذي 

يعيشون فيه.

ونتيجًة لذلك، بلغ عدد األشخاص المتعايشين مع الفيروس 
1,7 مليون شخص في عام 2018، فيما وصل عدد الوفيات 

بسبب أمراٍض مّتصلة باإليدز 770,000 شخص.

وبالتعاون مع شركائنا في الخطوط األمامية، نعمل على 
كسر الحواجز االجتماعية والسياسية والقانونية التي يواجهها 

األشخاص المهّمشون ونسعى إلى إيجاد حلوٍل مبتكرة من 
أجل مستقبٍل خاٍل من اإليدز.
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تم نشر هذا الكتيب بفضل الدعم المقّدم من المكتب 
المعنى بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز، ومكتب 

الصحة العالمية بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بموجب 
شروط المنحة رقم AID GH IO 12 00001. اآلراء التي 

تم التعبير عنها في هذا الكتيب هي آراء المؤلف )المؤلفين( 
وال تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية.
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