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موجز املقال :من املعروف على نطاق واسع أن النساء األكبر سنًا أقل عرضه للعنف اجلنسي من النساء األصغر
سنًا ،لكن عدم االهتمام احلالي باملُسنات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي قد أدى إلى تقليص
خبرات املُسنات الناجيات على نحو يضر كثيرًا بصحتهن وحقوقهن .وعلى سبيل املثال ،نادرًا ما تسأل مقدمات
الرعاية الصحية كبار السن من النساء عن حياتهن وعالقاتهن اجلنسية ،وهو جتاهل يؤدي إلى استبعاد النساء
املُسنات من اختبار فيروس نقص املناعة البشرية الضروري ،ومن الرعاية ،فضال ً عن استبعادهن من خدمات الدعم
عند التعرض العتداء .إن هذه التغافل يبعث على قلق متزايد ،نظرًا الرتفاع معدل اإلصابات اجلديدة بفيروس
نقص املناعة البشرية بني البالغني من سن  50وأكبر في السنوات األخيرة ،مع انتقال غالبية العدوى من أفراد
غير مدركني بإصابتهن بفيروس نقص املناعة البشرية .تناقش هذه الورقة البحثية ،انطالقًا من بحوث احلقوق
اجلنسية ،من أجل نهج يتعلق بتدخالت الصحة العامة في مجال العنف اجلنسي القائم على النوع االجتماعي
وفيروس نقص املناعة البشرية ،مع أخذ النساء األكبر سنًا في احلسبان – حياتهن اجلنسية ،وفاعليتهن ونشاطهن
اجلنسي – بحيث تعترف مقدمات الرعاية الصحية واملناصرات بالناجيات األكبر سنًا وتخدمهن © .مجلة قضايا
الصحة اإلجنابية  .201٥الناشر :السيفير ب ف  . Elsevier BVجميع احلقوق محفوظة.
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الكلمــات الدالــة :النســاء األكبــر سـنًا ،احلقــوق اجلنســية ،العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية/مرض اإليــدز ،الصحــة العامــة علــى الصعيــد العاملــي.
مقدمة:
تقدمــا كبيــرًا فــي
أحــرز ميــدان التنميــة الدوليــة
ً
الربــط بــن برامــج صحــة املــرأة ومــوارد التصــدي
للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي *،لكــن

معظــم هــذه اجلهــود توجــه نحــو النســاء
والفتيــات فــي ســن اإلجنــاب 2.وإقــرارًا بالعالقــة
املهمــة بــن اإلكــراه اجلنســي ،واملعاييــر الثقافيــة

* لقد قمنا بتعديل تعريف منظمة الصحة العاملية حول «العنف ضد املرأة» ،الذي يشير إلى كل من عنف الشريك
احلميم والعنف اجلنسي ،ويقتبس تعريف األمم املتحدة« :أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي
يسفر عنه ،أو من احملتمل أن يسفر عن أضرار ،أو معاناة بدنية أو جنسية أو عقلية للمرأة ،مبا في ذلك التهديد
مبثل هذه األفعال ،أو اإلكراه ،أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء تلك التي حتدث في األماكن العامة ،أو في احلياة
اخلاصة» 1.وبإقرارنا مبرونة النوع االجتماعي والهوية اجلنسية ،فإننا نستخدم مصطلح «العنف القائم على النوع
االجتماعي» بدال ً من «العنف ضد املرأة» حتى يضم بشكل شامل حياة وجتارب اخملنثات والنساء املتحوالت.
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.001
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التــي تتغاضــي عــن العنــف ضــد املــرأة ،وخطــر
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية ،جنــح املناصــرون
فــي هــذا اجملــال فــي حــث تدخــات الصحــة
العامــة بشــأن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية
مــن أجــل االســتكمال ،وفــي حــاالت كثيــرة دمــج
برامــج الوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ومواجهتــه .علــى ســبيل املثــال،
أطلقــت خطــة رئيــس الواليــات املتحــدة الطارئــة
للمســاعدة فــي مجــال مكافحــة اإليــدز مــا
أســمته «شــراكة درميــس  **»DREAMSفــي أواخــر
عــام  :2014اســتثمار  210مليــون دوالر يجمــع بــن
البرامــج القائمــة علــى األدلــة للعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي والتدخــات فــي مجــال
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية للنســاء الشــابات
واملراهقــات الالتــي تتــراوح أعمارهــن بــن 24-15
ســنة 3.واســتجابة للحاجــة امللحــة لوبــاء فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية العاملــي ،قامــت شــراكة
«درميــس» وغيرهــا مــن البرامــج املشــابهة بتوفيــر
اســتثمارًا جوهريًّــا علــى نحــو يوضــح ارتفــاع
اخلطــر.
علــى الرغــم مــن أن تعــرض النســاء املُســنات
للعنــف اجلنســي وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية
أقــل خطــرًا ،فإنهــن غيــر محصنــات ضــد العنــف
أو انتقــال فيــروس نقــص املناعــة البشــرية .علــى
العكــس مــن ذلــك ،فقــد أظهــرت األبحــاث أن
النســاء األكبــر س ـنًا الالتــي يعانــن مــن االعتــداء
البدنــي أو اجلنســي يواجهــن عواقــب صحيــة أشــد
ممــا تواجهــه النســاء األصغــر سـنًا؛ ممــا يســفر عــن
زيــادة اســتخدامهم للخدمــات الصحيــة ،وتدهــور
فــي حالتهــن الصحيــة العامــة ،وتقلــص فــي فتــرة
العمــر املتوقع 4.مــن الناحيــة اإلشــكالية ،ونظرًا ألن
معظــم البيانــات اجملموعــة حــول العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وانتشــار فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية تتوقــف عــن إحصــاء النســاء

مبجــرد وصولهــن لســن  50ســنة ،فــا يــزال هنــاك
الكثيــر الــذي ال نعلمــه عــن مــدى انتشــار العنــف
فــي حيــاة النســاء كبيــرات الســن ،وعوامــل اخلطــر
الفريــدة مــن نوعهــا لفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية 5.ولذلــك ،يبــدو أن وجــود النســاء األكبــر
سـنًا يــكاد أن يكــون غائ ًبــا في هــذا اجلزء مــن أجندة
الصحــة العامــة العامليــة – وهــو إغفــال خطيــر ،مع
اعتبــار أن النســاء فــي ســن  50ســنة فأكثــر ميثلــن
أكثــر مــن ُخمــس الســكان اإلنــاث علــى الصعيــد
العاملــي 6.وفــي الوقــت نفســه ،يســتمر عاملنــا فــي
ســريعا نحــو الشــيخوخة .فبحلــول عــام
االجتــاه
ً
2030م ،ســيصل عــدد ســكان العالــم األكبــر مــن
 60ســنة إلــى  1.375مليــار نســمة؛ واليــوم ،وفــي
املســتقبل ،تشــكل النســاء أغلبيــة الســكان
املســنني ،ويعيــش معظمهــم فــي البلــدان
الناميــة 6.ولــذا ،تُعتبــر الشــيخوخة قضيــة تتعلــق
بالنــوع االجتماعــي ،ويجــب إدراج النســاء كبيــرات
الســن بالكامــل فــي األجنــدة العامليــة فــي مجــال
الصحــة العامــة ،بُغيــة الوقايــة والتصــدي للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي وفيــروس نقــص
املناعــة البشــرية.
اســتنادًا إلــى بحــوث احلقــوق اجلنســية ،نحــن
نناقــش مــن أجــل نهــج يقــوم علــى تدخــات
الصحــة العامــة فــي مجالــي العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية ،مبــا يشــمل النســاء األكبــر ســنًا –
إقــرارًا بحياتهــن وفاعليتهــن اجلنســية ونشــاطهن
اجلنســي – بحيــث يــدرك مقدمــو الرعايــة
الصحيــة واملدافعــون عــن الناجيــات ،ويخدمــون
الســن اإلجنابــي للمــرأة فــي الســابق .وبالتمييــز
بــن النشــاط اجلنســي والقــدرة اإلجنابيــة ،فــإن
النهــج القائــم علــى احلقــوق اجلنســية لصحــة
املــرأة وحقــوق اإلنســان هــو أفضل مــا يُســهل إدراج
النســاء األكبــر ســنًا .وباســتكمال قانــون حقــوق

** كلمة درميس  :DREAMSهي الصيغة اخملتصرة لعبارة «اإلصرار ،واملرونة ،واخللو من اإليدز ،واإلرشاد ،واألمان».
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اإلنســان احلالــي واالتفاقيــات الدوليــة احلاليــة،
تقــود احلقــوق اجلنســية إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان
املتصلــة بالصحــة اإلجنابيــة ،وذلــك بتكريــس احلــق
فــي املتعــة ،والتوجــه اجلنســي ،واحليــاة اجلنســية،
والســامة اجلســدية ،وهويــة النــوع االجتماعــي
فــي إطــار حقــوق اإلنســان.
إن غيــاب النســاء األكبــر ســنًا فــي البحــوث
والبرامــج التــي تســتهدف اجلوانــب املشــتركة بــن
العنــف وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية ،إمنــا
يســتند علــى افتراضــات تطــرح أن خطــر االعتــداء
اجلنســي واجلســدي علــى املــرأة مــن شــريكها
احلميــم يقــل بدرجــة ملحوظــة عندمــا تكبــر فــي
الســن .لقــد أدى هــذا الــرأي إلــى دفــع البحــوث
والسياســات والبرامــج اخلاصــة بالعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي إلــى اســتهداف النســاء
الشــابات ،كمــا أعطــى انطباعًــا بــأن النســاء
األكبــر س ـنًا يعانــن ،باملقارنــة ،مــن معــدالت غيــر
ذات داللــة مــن اإليــذاء 2.وتتمثــل تعقيــد اجلهــود
الراميــة إلــى تقييــم العنــف عمــ ًدا عبــر مســار
احليــاة فــي عــدم التوصــل إلــى اتفــاق حــول كيفيــة
تعريــف الســن «األكبــر» .فالتعريــف الدقيــق لعبارة
«امــرأة أكبــر سـنًا» هــو تعريــف فضفــاض ،يتــراوح
فــي أي مــكان بــن أكبــر مــن ســن  45إلــى فــوق
ســن  65ســنة 2.فــي ظــل غيــاب توافــق عاملــي حــول
نهــج فتــرة احليــاة ،لتنــاول العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي مبــا يشــمل النســاء األكبر سـنًا،
اعتمــد ميــدان التنميــة الدوليــة علــى معيــار جلمع
البيانــات يحــدد متــى يتــم التوقــف عــن إحصــاء
األفــراد علــى أســاس الســن .إن املســوح الصحيــة
الدميوجرافيــة التــي أجرتهــا الوكالــة األميركيــة
للتنميــة الدوليــة ،وتُســتخدم لتنويــر مخصصــات
املعونــة للعديــد مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة
والبلــدان املانحــة ،قــد نشــأت أصــا ً كمســوح
تركــز علــى صحــة األمهــات واألطفــال بُغيــة
اســتخدامها فــي تنظيــم األســرة 5.وعلــى هــذا

النحــو ،مت تطويرهــا بحيــث ُتــرى ألشــخاص تتــراوح
أعمارهــم بــن  15و 49ســنة .ومــع مــرور الوقــت،
أُضيفــت أقســام وأســئلة جديــدة للمســوح ،مبــا
يتضمــن تقييــم مــدى انتشــار فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية والعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،ومتكــن املــرأة؛ ومــع ذلــك ،ال تــزال
املســوح تتقيــد فــي إطــار أخــذ العينــات بالنســاء
دون ســن  50ســنة 5.وعلــى الرغــم مــن التغييــرات
واإلضافــات األخيــرة ،ال تــزال املســوح الصحيــة
الدميوجرافيــة التــي جتريهــا الوكالــة األميركيــة
للتنميــة الدوليــة تســتبعد النســاء الالتــي جتــاوزن
ســن اإلجنــاب ،ممــا يجعــل احتياجاتهــن غيــر مرئيــة
بالنســبة للجهــات املانحــة عنــد اتخاذهــا قــرارات
بشــأن مــكان وكيفيــة توجيــه متويــات التنميــة.
اخللط بني صحة املرأة والصحة اإلجنابية :ملاذا نحتاج
إلى اتباع نهج يقوم على احلقوق اجلنسية؟
ترتبــط االعتبــارات املعياريــة التــي حتكُــم حتديــد من
يجــدر إدراجــه فــي املســوح الصحيــة الدميوجرافيــة
ارتباطً ــا وثيقً ــا بتفســير توجيــه البيانــات نحــو
أســباب غيــاب النســاء األكبــر سـنًا بشــكل فعــال
عــن أجنــدة الصحــة العامــة العامليــة .جتــادل
الباحثــات النســويات منــذ وقــت طويــل أن تقديــر
اجملتمــع للمــرأة يعتمــد علــى قدرتهــا علــى احلمــل،
7
مــع إنــكار حياتهــا اجلنســية خــارج نطــاق اإلجنــاب.
مهمــا لوضــع
دافعــا
لقــد كانــت الصحــة اإلجنابيــة ً
ً
برامــج للمــرأة فــي مجــال التنميــة الدوليــة؛ بيــد
أن النســاء مــا أن يكبــرن ســنًا ويفقــدن قدراتهــن
اإلجنابيــة ،يصبحــن ســكانًا منســيني .وكمــا
أوضحــت املســوح الصحيــة الدميوجرافيــة ،فــإن
النســاء الالتــي يُعتبــرن « كبيــرات جـ ًدا فــي الســن
«مــا يحــول دون قدراتهــن اإلجنابيــة ،ال يندرجــن فــي
إحصــاءات جمــع البيانــات العامليــة الالزمــة لتنويــر
االســتثمارات فــي مجــال برامــج العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية .وبنــاء علــى ذلك ،ال تــزال البرامــج العاملية
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للصحــة العامــة للمــرأة تقــوم علــى رؤيــة لــدور
النســاء كأمهــات ،واخللــط بــن صحتهــن بشــكل
عــام والصحــة اإلجنابيــة بوجــه خــاص .حــددت
الباحثــات فــي مجــال احلقــوق اجلنســية هــذه
املشــكلة مــن خــال نقــد أطــر حقــوق اإلنســان
للمــرأة التــي تعجــز عــن التمييــز بــن الصحــة
اجلنســية واحلمــل 8.عندمــا يهيمــن علــى صحــة
ـاب يتركــز حــول
النســاء وحقوقهــن اإلنســانية خطـ ٌ
القــدرة اإلجنابيــة ،فــإن النســاء الالتــي يقعــن خــارج
مجــال احلمــل – إمــا باختيارهــن أو نتيجــة لظــروف
– يصبحــن غيــر مشــموالت باحلمايــة؛ ويــزداد األمــر
حــدة بوجــه خــاص لــدى النســاء مــع تقدمهــن فــي
العمــر.
إن فصــل احليــاة اجلنســية عــن اإلجنــاب مــن شــأنه
إنهــاء التقييــم التقليــدي للمــرأة بوصفهــا
مــن حتمــل أطفــاالً ،كمــا أن مقاومــة احلكومــات
والهيئــات الدوليــة لالعتــراف باحلقــوق اجلنســية
تاريخيــا .تصــف روزالينــد
يعــزز خضــوع النســاء
ًّ
بيتشســكي  Rosalind Petcheskyهــذه املقاومــة
فــي العمــل خــال كل مــن املؤمتــر الدولي للســكان
والتنميــة الــذي عُ قــد فــي القاهــرة عــام ،1994
وفــي مؤمتــر األمم املتحــدة العاملــي الرابــع املعنــي
باملــرأة الــذي عُ قــد عــام  1995فــي بيجــن 8.فمــن
باملؤتريْــن لالتفــاق
خــال تأريخهــا لكفــاح املندوبــن
َ
علــى كيفيــة التعبيــر عــن حقــوق املــرأة كحقــوق
لإلنســان ،تناقــش بيتشســكي أن االســتحقاقات
اإليجابيــة فــي املتعــة اجلنســية قــد نالــت الرفــض
فــي مقابــل اتبــاع نهــج ســلبي للحقــوق يتنــاول
التحــرر مــن اإليــذاء والعنــف والقســر 8.يكمــن
ســبب مــا تعتبــره نفــورًا للحقــوق اجلنســية فــي أن
جــذوره تعــود إلــى القوالــب النمطيــة ضــد املثليــة
اجلنســية ،وازدواجيــة امليــول اجلنســية ،وأشــكال
األســرة البديلــة؛ وبعبــارة أخــرى ،عــدم ارتــكاز
8
احليــاة والهويــة اجلنســية علــى االحتيــاج اإلجنابــي.
فالســماح للنســاء مبمارســة حيــاة جنســية
24

ألغــراض أخــرى غيــر اإلجنــاب يُعــد مبثابــة تذكــرة
بــأن النســاء يشــاركن فــي عالقــات حميمــة طــوال
فتــرة حياتهــن .وباملثــل ،فــإن االعتــراف بقــدرة
النســاء علــى العالقــة اجلنســية احلميمــة فــي
فتــرة متقدمــة مــن العمــر ،يحــدد خطــر تعرضهــن
للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،واألمــراض
جنســيا مثــل فيــروس نقــص املناعــة
املنقولــة
ًّ
البشــرية ،بطريقــة ال يحددهــا اخللــط الســائد بــن
حيــاة املــرأة اجلنســية واإلجنــاب.
إحراز تقدم نحو إعمال احلقوق اجلنسية للنساء
األكبر سنًا:
فــي حــن لــم يتحقــق حتــى اآلن توافــق دولــي
رســمي حــول مــا يُشــكل احلقــوق اجلنســية،
فقــد حتقــق تقــدم كبيــر نحــو وضــع تعريــف
علــى مــدى الســنوات الثالثــن املاضيــة .فقــد مت
9
اتخــاذ خطــوات نحــو حتديــد احلقــوق اجلنســية
خــال كل مــن اتفــاق مونتيفيديــو بشــأن الســكان
والتنميــة ،واإلعــان اآلســيوية والباســيفيكي
للســكان والتنميــة ،وإعــان وبرنامــج عمــل فيينــا،
واملؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،ومنهــاج عمــل
بيجــن ،ومبــادئ يوجياكارتــا .واليــوم ،هنــاك إعــان
 2014للحقــوق اجلنســية ،الصــادر عــن الرابطــة
العامليــة للصحــة اجلنســية ،الــذي ميثــل املعيــار
الــذي تقــدم بــه دعــاة احلقــوق اجلنســية 10.وعلــى
ـميا بعــد مــن
الرغــم مــن عــدم إقــرار اإلعــان رسـ ًّ
جانــب الهيئــات الرســمية متعــددة األطــراف ،فقــد
كان إعــان عــام  2014الــذي دعمــه هــؤالء الدعــاة
يؤكــد مــن جديــد احلــق فــي املتعــة 10.عــاوة علــى
ذلــك ،يُعــد اإلعــان مبثابــة حتديــث لإلعــان الــذي
طرحــه الدعــاة فــي مؤمتــر  1997العاملــي فــي فيينــا
املعنــي باحليــاة اجلنســية ،وذلــك بتأكيــده علــى
 16حقً ــا محــددًا مــن احلقــوق اجلنســية مبــا فيهــا:
احلــق فــي املســاواة وعــدم التمييــز (مبــا فــي ذلــك
علــى أســاس العمــر)؛ والتحــرر مــن جميــع أشــكال
العنــف؛ واحلــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم
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العلمــي؛ واحلــق فــي الوصــول إلــى العدالــة وســبل
10
اإلنصــاف واجلبــر.
يُبشــر تطــور مناصــرة احلقــوق اجلنســية بوجــود
اجتــاه للتراجــع عــن اخللــط بــن صحــة األمهــات
وصحــة املــرأة ،ويتيــح استكشــاف حقــوق النســاء
األكبــر ســنًا فــي املتعــة اجلنســية .إن بحــوث
جنيفــر أورييــل  Jennifer Orielتســبق التقــدم
احملــرز فــي إعــان  ،2014وتســلط الضــوء علــى
أهميــة النهــوض بوجــه خــاص بحــق النســاء
فــي املتعــة اجلنســية 11.بحوارهــا بــأن اخلطــاب
التاريخــي للحقــوق اجلنســية ارتكــز علــى اســتناد
تعريفــات النشــاط اجلنســي «املشــروع» إلــى
إشــباع رغبــة الذكــور ،فــإن أورييــل تدعــو إلــى
نهــج جديــد للحقــوق اجلنســية يعتــرف بــأن خبــرة
11
املتعــة اجلنســية تختلــف بــن الرجــال والنســاء.
لقــد كان إعــان  ،2014بتركيــزه علــى الشــمولية،
فهمــا للحقــوق
يســتجيب لشــواغل أورييــل ،ويعــزز ً
اجلنســية بضــع فــي حســبانه االختالفــات فــي
هويــة النــوع االجتماعــي ،والتعبيــر عنــه ،والتنــوع
اجلســدي 10.توفــر هــذه التطــورات فــي إطــار
واضحــا إلدراج
احلقــوق اجلنســية العامليــة مســارًا
ً
النســاء األكبــر ســنًا ،حيــث إن «االختالفــات فــي
هويــة النــوع االجتماعــي ،والتعبيــر عنــه ،والتنــوع
اجلســدي» يجــب أن تتنــاول اجلوانــب املشــتركة
بــن الشــيخوخة والنــوع االجتماعــي وعالقتهــا
10
بالســلوك اجلنســي.
تنفيذ احلقوق اجلنسية :العنف القائم على النوع
االجتماعي وفيروس نقص املناعة البشرية لدى
النساء األكبر سنًا.
إن اعتمــاد إطــار للحقــوق اجلنســية يســتند إلــى
املتعــة ،ومســتقل عــن اإلجنــاب ،مــن شــأنه أن
يســهم فــي حتســن فهمنــا وتصدينــا للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي طــوال فتــرة احلياة،
مبــا فــي ذلــك الوعــي باخملاطــر التــي حتيــق بالنســاء
مــن جميــع األعمــار فــي مــا يتعلــق باإلصابــة

بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية .وعلــى الرغــم
مــن أن البالغــن األكبــر ســنًا ال يشــكلون الفئــة
الســكانية الرئيســة لإلصابــات اجلديــدة بفيــروس
نقــص املناعــة البشــرية ،فــإن النســاء األكبــر سـنًا
جنســيا ال يزلــن معرضــات خلطــر
النشــيطات
ًّ
اإلصابــة ،خاصــة مــع اعتبــار أن انتقــال فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية عــن طريــق اجلنــس املغايــر
هــو الوســيلة الرئيســة للعــدوى بــن النســاء مــن
جميــع األعمــار 12.ونظــرًا ألن أرجحية إصابة النســاء
بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية بهــذه الطريقــة
تزيــد مبقــدار الضعــف عــن الرجــال ،فــإن مقدمــو
الرعايــة الصحيــة يجــب أن يكــون لديهــم الوعــي
اخلــاص بصــدد مشــاركة النســاء فــي النشــاط
اجلنســي مــن أجــل املتعــة بعــد انقضــاء ســن
اإلجنــاب 12،وأن النســاء األكبــر س ـنًا يتمتعــن علــى
قــدم املســاواة باحلــق فــي املــوارد ملواجهــة فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية والعنــف القائــم علــى
نــوع اجلنــس ،يجــب النظــر إلــى النســاء األكبــر
جنســيا .إن التحيــز
ســنًا باعتبارهــن فاعــات
ًّ
الثقافــي املتأصــل ضــد االعتــراف باحليــاة اجلنســية
املســتقلة للنســاء ،مقترنًــا باالفتراضــات القائلــة
جنســيا،
إن النســاء األكبــر ســنًا غيــر نشــيطات
ًّ
يحــول دون فهــم كيفيــة تعرضهــن خلطــر عنــف
العالقــات أو فيــروس نقــص املناعــة البشــرية؛ وقــد
ظهــرت ترجمــة هــذا اإلغفــال فــي نــدرة البيانــات،
وتثبيــط االســتثمار فــي البرامــج التــي تســتجيب
للعمــر والنــوع االجتماعــي .لقــد أشــارت جايــل
روبــن  Gayle Rubinفــي كتابهــا «التفكيــر فــي
اجلنــس»  ،Gayle Rubinهنــاك سياســات فــي
مجــال احليــاة اجلنســية ،مــع بعــض أنــواع اجلنــس
13
تنــال األولويــة والقبــول علــى أشــكال أخــرى.
ويــؤدي إهمــال البرامــج والسياســات حليــاة النســاء
األكبــر ســنًا اجلنســية إلــى وضــع اجلنــس لــدى
األكبــر ســنًا فــي وضــع أقــل قــوة مــن الناحيــة
السياســية.
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تطــرح االنتقــادات النســوية للمقاربــات الســائدة
للوقايــة مــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية
رؤى إضافيــة حــول التأثيــر الســلبي علــى صحــة
النســاء األكبــر س ـنًا ،والنــاجت عــن إنــكار حياتهــن
اجلنســية .حــذرت أورييــل وغيرهــا مــن أن التركيــز
علــى اســتخدام الواقــي الذكــري كوســيلة
أساســية للوقايــة مــن فيــروس نقــص املناعــة
البشــرية يعــزز حــق الذكــور فــي املتعــة اجلنســية،
وربطــوا قابليــة املــرأة لإلصابــة بفيــروس نقــص
ـيا مــن جانــب
املناعــة البشــرية باشــتهائها جنسـ ًّ
الرجــال 11.بيــد أن النســاء األكبــر س ـنًا محرومــات
مــن حقهــن نتيجــة لسياســات التربيــة اجلنســية،
ممــا يعــوق االعتــراف بهــن كفاعــات فــي مجــال
اجلنــس ،وقــادرات علــى التمتــع بالرغبــة .ونتيجــة
لذلــك ،نــادرًا مــا يــري مقدمــو الرعايــة أن النســاء
األكبــر ســنًا بحاجــة إلــى اختبــار فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية .يبعــث هــذا اإلغفــال علــى
القلــق املتزايــد ،نظــرًا لزيــادة اإلصابــات اجلديــدة،
فــي الســنوات األخيــرة ،بفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية بــن البالغــن فــي ســن  50ســنة واألكبــر
س ـنًا ،مــع حــدوث أغلــب حــاالت انتقــال الفيــروس
12
مــن أفــراد يجهلــون إصابتهــم املوجبــة بــه.
والنســاء األكبــر ســنًا أكثــر عرضــة ،علــى نحــو
متفــرد ،خلطــر عــدم معرفــة إصابتهــن بالفيــروس
متامــا
مــن عدمــه ،ذلــك أنهــم مــن غيــر املرجــح ً
أن يطلــن اخلضــوع إلجــراء اختبــار فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية دون حتفيــز مــن جانــب مقدمــي
اخلدمــة الصحيــة 14.ترتبــط مســتويات انخفــاض
الوعــي لــدى النســاء األكبــر مــن  49ســنة بخطــر
إضافــي يتمثــل فــي انتقــال فيــروس نقــص املناعــة
البشــرية ،كمــا يوضــح تقريــر عــام  2014الصــادر
عــن برنامــج األمم املتحــدة املشــترك املعنــي
بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص
املناعــة املكتســب/اإليدز 12.ففــي جنــوب أفريقيــا،

علــى ســبيل املثــال ،يصــل معــدل انتشــار فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية بــن النســاء فــي الفتــرة
العمريــة  59-55ســنة مــا يقــرب مــن ضعــف
املعــدل املناظــر بــن الرجــال فــي الفئــة العمريــة
***12
نفســها.
إن حجــة أورييــل بــأن ميــزة الذكــور اجلنســية
ترتبــط مبخاطــر إصابــة النســاء بفيــروس نقــص
أيضــا بالنســاء
املناعــة البشــرية تُعــد ذات الصلــة ً
األكبــر ســنًا ،وهــي تستشــهد مبقاومــة الرجــال
11
(أو رفضهــم الصريــح) الرتــداء الواقــي الذكــري.
وميكــن أن يتضاعــف هــذا اخلطــر لــدى النســاء
جنســيا ،الالتــي تقــل
األكبــر ســنًا والنشــيطات
ًّ
احتمــاالت اهتمــام اســتخدام شــركائهن الذكــور
للواقــي الذكــرى علــى اعتبــار أن احلمــل لــم يعــد
مصــدر قلــق؛ عــاوة علــى ذلــك ،فــإن قواعــد النــوع
االجتماعــي التــي تؤثــر علــى راحــة النســاء األكبــر
سـنًا وألفتهــن جتــاه املناقشــة املفتوحــة للســلوك
اجلنســي ،أو اإلصــرار فــي العالقــات ،ميكــن أن
تســهم فــي صعوبــة قــدرة النســاء األكبــر س ـنًا
علــى مناقشــة اســتخدام الواقــي الذكــري مــع
شــركائهن 14.كمــا أن البحــوث التــي توثــق تأثيــر
عوامــل تــراث األجيــال فــي عــزوف النســاء كبيــرات
الســن عــن احلصــول علــى مســاعدة ،أو الكشــف
إضافيــا علــى
عــن عالقــة العنــف ،تلقــي ضــو ًءا
ًّ
اإلكــراه اجلنســي ومــدى مــا يضيفــه إلــى خطــر
إصابتهــن بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية .ولقــد
ظهــر أن التوقعــات االجتماعيــة واســعة النطــاق
حــول خصوصيــة الشــؤون العائليــة ،وخضــوع
الزوجــات ألزواجهــن ،وقبــول العنــف للحفــاظ علــى
نظــام األســرة املعيشــية ،والوصمــة املتعلقــة
بالطــاق ،إمنــا تعــوق قــدرة املــرأة األكبــر سـنًا علــى
حتــدي اإليــذاء أو اإلبــاغ عنــه ،أو احلصــول علــى
مســاعدة مــن إحــدى مقدمــات اخلدمــة 15.كمــا

*** يبلغ معدل اإلصابة املوجبة بفيروس نقص املناعة البشرية في جنوب أفريقيا  %12للنساء في في الفترة
12
العمرية  ،59-55مقارنة بنسبة  %6.9من الرجال.
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أيضــا هــذه املعاييــر االجتماعيــة
ميكــن أن تســهم ً
فــي تثبيــط النســاء األكبــر ســنًا مــن أن يطلــن
مــن الشــركاء الذكــور اســتخدام الواقــي الذكــري
14
ضــد رغبتهــم.
ونتيجــة لعــدم التمييــز بــن احلقــوق اجلنســية
واإلجنــاب ،فــإن السياســات التــي تنبنــي علــى
اخلطــاب الســائد حلقــوق اإلنســان للمــرأة تتســم
باحملدوديــة فيمــا ميكــن أن حتققــه للنهــوض بصحــة
النســاء ورفاهتهــن  -وخاصــة بالنســبة للنســاء
املتقدمــات فــي الســن .وكمــا أشــارت بيتشســكي،
فــإن املطالبــة باحلقــوق علــى نحــو يركز فقــط على
منــع العنــف اجلنســي وتعزيــز الصحــة اإلجنابيــة،
بــدال ً مــن دعــم حــق املــرأة فــي املتعــة اجلنســية،
تقصــر عــن تقديــر تنــوع خبــرات النســاء اجلنســية
اخملتلفــة عــن املمارســة اجلنســية الغيريــة بغــرض
اإلجنــاب 8.باإلضافــة إلــى عــدم االعتــراف باحليــاة
اجلنســية للنســاء األكبــر سـنًا ،ينكــر هــذا التركيــز
ضمنًــا وجــود مــكان للنســاء األكبــر ســنًا فــي
مجــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
ويتجلــى ذلــك فــي عــدم االعتقــاد فــي بالغــات
النســاء األكبــر ســنًا عــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،وفــي عــدم االعتــراف بعالمــات
إســاءة املعاملــة مــن جانــب مقدمــي الرعايــة
الصحيــة وأنصــار الضحيــة ،وكالهمــا يســهم فــي
انتشــار العنــف الــذي يقــل بالفعــل اإلبــاغ عنــه
نظــرًا مليــل النســاء املتقدمــات فــي الســن ،وتوثقــه
16
التقاريــر ،إلــى التــردد فــي الكشــف عــن اإلســاءة.
تُعــد تغذيــة االفتراضــات القدميــة ،التــي تقــول إن
النســاء األكبــر ســنًا ليــس لهــن حيــاة جنســية
(وبالتالــي غيــر معرضــات خلطــر العنــف اجلنســي)،
مســألة معقدة ترتبــط بالتدهــور املعرفــي (الفعلي
أو املتصــور) واخلــرف ،مبــا يؤثر علــى تصــورات مقدمي
الرعايــة بشــأن مــدى صــدق الكشــف عــن حــاالت
االعتــداء اجلنســي .وتكشــف احلــوارات مــع إحــدى
أخصائيــات أمــراض الشــيخوخة ،ومتخصصــة

فــي إيــذاء كبــار الســن ،عــن العديــد مــن حــاالت
املريضــات فــي ســن التســعني الالتــي يعانــن مــن
كدمــات شــديدة بالشــفرين ،ولــم تلــق ســوى
الرفــض علــى اعتبــار أنهــا مجــرد إصابــات غيــر
مقصــودة مــن جــراء اعتــداء جنســي خــال فحــص
املمــرض( .د .لــورا موســكويدا Dr. Laura Mosqueda
– أســتاذة ،ومديــرة ،جامعــة جنــوب كاليفورنيــا،
كليــة كيــك للطــب واملركــز الوطنــي إلســاءة
معاملــة املســنني ،اتصــال شــخصي 19 ،مايــو
 .)2015وفقً ــا للدكتــور موســكويدا ،فإنــه ليــس مــن
غيــر املألــوف بالنســبة للمهنيــن الصحيــن الذيــن
يعملــون مــع كبــار الســن قبــول تفســيرات بديلــة
لإلصابــات ،تُعــزى بوضــوح إلــى صدمــات جنســية
بــن املرضــى األصغــر ســنًا (املرجــع نفســه) .فــي
حــن يوجــد توافــق فــي اآلراء فــي مجــال احلقــوق
اجلنســية بــأن العنــف مــن شــريك حميــم يُعــد
واضحــا ،ليــس فقــط حلــق اإلنســان فــي
انتهــاكًا
ً
حيــاة خاليــة مــن العنــف وإســاءة املعاملــة ،وإمنــا
أيضــا للحــق فــي املتعــة اجلنســية ،فلــم يُناقــش
ً
ســوى القليــل فيمــا يتعلــق بحقــوق الناجــن
مــن االعتــداء اجلنســي .إننــا جنــادل بــأن األســاس
فــي حــق املتعــة اجلنســية والتحــرر مــن العنــف
هــو احلــق فــي تقــدمي الدعــم جلميــع الناجــن –
بغــض النظــر عــن العمــر – الذيــن يكشــفون عــن
االعتــداء ،بــدال ً مــن إنــكار جتاربهــم .إن عــدم الظهور
الروتينــي للنســاء األكبــر سـنًا فــي مجــال العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي يُبــرز أهميــة نهــج
دورة احليــاة الشــاملة لتوفيــر خدمــات الدعــم
جلميــع الناجــن كجــزء مــن ســلة شــاملة للحقوق
اجلنســية.
اخلالصة:
بينمــا يكشــف غيــاب النســاء كبيــرات الســن عــن
أجنــدة الصحــة العامــة العامليــة للعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية ـ أن تفعيــل حقــوق النســاء اجلنســية ال
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يــزال غيــر مكتمــل ،فهنــاك تقــدم يجــري إحــرازه.
فقــد أصــدرت اجلمعيــة العامليــة للصحــة فــي
عــام  2014قــرارًا لتعزيــز دور القطــاع الصحــي
فــي التصــدي للعنــف ضــد املــرأة ،كمــا قدمــت
املشــاورات اإلقليميــة لوضــع مشــروع خطــة عمــل
نهجــا لــدورة حيــاة العنــف يعتــرف بالنســاء
القــرار ً
17
مــن جميــع األعمــار .وعلــى الرغــم مــن قــرار
اجلمعيــة العامليــة للصحــة ال يســتند إلــى إطــار
احلقــوق اجلنســية ،فقــد كان مبثابــة اســتكمال
لدعــوة إعــان عــام  - 2014الصــادر عــن الرابطــة
العامليــة للصحــة اجلنســية – بشــأن عــدم التمييــز
علــى أســاس الســن .مــن الضــروري فهــم هــذه
الصلــة األساســية بــن النــوع االجتماعــي والعمــر
والصحــة إلدراج النســاء املســنات ضمــن برامــج
وسياســات أوســع نطاقًــا حــول صحــة املــرأة.
إن تطــور احلقــوق اجلنســية علــى مــدى الســنوات
الثالثــن املاضيــة يثيــر اإلعجــاب .فقــد أثــارت
حججــا للمــرة
بيتشســكي وأورييــل وغيرهمــا
ً
األولــى تطــرح ،أن حمايــة صحــة النســاء
واســتقاللهن الذاتــي تصبــح غيــر كافيــة دون
االعتــراف بحقوقهــن اجلنســية ،مبــا فــي ذلــك احلــق
فــي املتعــة اجلنســية .ومبــرور الوقــت ،أصبحــت
الدعــوة إلــى احلقــوق اجلنســية أكثــر دقــة ،وبالتالــي
أكثــر شــموالً ،ووســعت التقديــر لكيفيــة تفاعــل
اجلنــس واحليــاة اجلنســية والنــوع االجتماعــي
للتأثيــر علــى حيــاة اإلنســان اجلنســية .وبتبنــي
تنــوع الهويــات واخلبــرات اجلنســية للمــرأة ،أصبــح
منهــاج احلقــوق اجلنســية اليــوم يتضمــن عمــ ًدا
النســاء املســنات .وقــد قامــت حكومــة الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مؤخــرًا بحركــة تاريخيــة نحــو
النهــوض باحلقــوق اجلنســية ،وذلــك فــي بيــان لــأمم
املتحــدة فــي  15ســبتمبر  ،2015أشــارت فيــه إلــى
أنــه علــى الرغــم مــن أن احلقــوق اجلنســية ليســت
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مــن حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا فــي
القانــون الدولــي ،فــإن الواليــات املتحــدة ســتبدأ اآلن
باســتخدام مصطلــح «احلقــوق اجلنســية» للمــرأة
للتعبيــر عــن دعمهــا حلقــوق وكرامــة جميــع
األفــراد« ،بغــض النظــر عــن جنســهم  ،وميولهــم
اجلنســية أو هويــة النــوع االجتماعــي» 18.علــى
الرغــم مــن أهميــة هــذا التغييــر ،فســوف يقتصــر
علــى حتــول رمــزي فــي اللغــة حتــى تنعكــس فــي
سياســة عامــة لتعزيــز متويــل وبرمجــة وبحــوث
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة للنســاء والفتيــات
مــن جميــع اإلعمــار – بغــض النظــر عــن القــدرة
علــى اإلجنــاب .ورمبــا األكثــر أهميــة ضــرورة تغييــر
خدمــات الضحايــا واملــوارد الصحيــة اجملتمعيــة
املوجهــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية ،بحيــث تصبــح
مســتجيبة علــى قــدم املســاواة للنــوع االجتماعــي
واملتطلبــات العمريــة.
عامــا ،أدرك املندوبــون إلــى مؤمتــر
قبــل عشــرين ً
األمم املتحــدة العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة فــي
بيجــن ـ جوانــب التقاطــع بــن تباينــات النــوع
االجتماعــي والشــيخوخة ،وأوجــدوا مكانًــا للنســاء
األكبــر ســنًا فــي برامجهــم التــي تتنــاول بوجــه
خــاص الصحــة والعنــف 19.وقــد توقــف التقــدم،
حيــث يقــوم إلــى حــد كبيــر علــى أســاليب جمــع
البيانــات اإلقصائيــة التــي أهملــت حاجــة النســاء
املُســنات للوصــول إلــى املــوارد مــن أجــل البرامــج
املتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية .وفــي عامنــا
هــذا ،حيــث يحتفــل العالــم باإلجنــازات التاريخيــة
التــي حتققــت فــي بيجــن عــام  ،1995علينــا
أن ندعــم النســاء مــن جميــع اإلعمــار بتجديــد
االلتــزام بحمايــة صحتهــن وحقوقهــن التــي
تتجــاوز مجــرد اإلجنــاب.
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