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

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

ترجمة :شهرت العالم

أ) محاضرة ،مركز النوع االجتماعي ،والعنف والصحة» كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية ،لندن ،اململكة املتحدة.
البريد اإللكتروني.karen.devries@lshtm.ac.uk :
ب) مستشارة أقدم في قضايا النوع االجتماعي ،قياس املسوح الصحية والدميوجرافية ،مؤسسة  ،ICF Macroكالفيرتون ميريالند،
الواليات املتحدة األمريكية.
ج) أستاذة مشاركة ،قسم علم اإلجرام ،جامعة أوتاوا ،كندا.
د) زميلة بحثية ،مركز النوع االجتماعي ،والعنف والصحة ،كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية ،لندن ،اململكة
املتحدة.
هـ) محاضرة ،مركز النوع االجتماعي ،والعنف والصحة ،كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية ،لندن ،اململكة املتحدة.
و) منسقة« ،النوع االجتماعي ،واحلقوق والصحة اجلنسية ،واملراهقني» ،قسم الصحة اإلجنابية والبحوث ،منظمة الصحة
العاملية ،جنيف ،سويسرا.
ز) أستاذة ،مركز النوع االجتماعي ،والعنف والصحة ،كلية لندن للصحة العامة وطب املناطق املدارية ،لندن ،اململكة املتحدة.

موجز املقال :يكمن هدفنا في وصف معدل انتشار عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل في  19بل ًدا ،ودراسة
االجتاهات عبر الفئات العمرية ومناطق األمم املتحدة .أجرينا حتليال ً ثانويًّا للبيانات املستقاة من املسوح الدميوجرافية
مسحا من  15بلد) واملسوح الدولية للعنف ضد املرأة ( 4مسوح من  4بلدان) التي أجريت بني عامي
والصحية (20
ً
 1998و .2007تطرح بياناتنا أن عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل يُعد خبرة متكررة؛ إذ يتراوح معدله بني
حوالي  %2.0في أستراليا والفلبني وكمبوديا والدمنارك إلى  %13.5في أوغندا بني النساء الالتي حملن أو الالتي
لديهن شريك حميم؛ وبلغ تقدير نصف املسوح ملعدل االنتشار بني  %3.9و .%8.7ويبدو معدل االنتشار أعلى في
البلدان األفريقية وبلدان أمريكا الالتينية مقارنة بالبلدان األوروبية واآلسيوية التي شملتها املسوح .كان معدل
نسبيا في الفئات العمرية األصغر سنًا ( 35-15سنة) ،ثم بدأ في االنخفاض
االنتشار ،في معظم الظروف ،ثاب ًتا
ًّ
قليال ً بعد سن اخلامسة والثالثني .يُعتبر عنف الشريك احلميم خالل فترة احلمل أكثر شيوعً ا من بعض الظروف
روتينيا للرعاية في الفترة السابقة على الوالدة .ويجب أن تولي املبادرات العاملية
الصحية لألمهات عند فحصهن
ًّ
اهتماما متزاي ًدا بالعنف ضد املرأة ،ال سيما العنف خالل فترة
للحد من وفيات األمهات وحتسني صحة األمهات
ً
احلمل © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 201٠
Intimate partner violence during pregnancy: analysis of prevalence data from 19 countries - KM Devries et al / Reproductive Health Matters 2010;18(36):158–170

الكلمات الدالة :عنف الشريك احلميم ،احلمل ،صحة األم.
يُعــد عنــف الشــريك احلميــم مبثابــة الشــكل
األكثــر شــيوعًا للعنــف ضــد املــرأة علــى الصعيــد
العاملــي 4-1.وهــو ميكــن أن يحــدث خــال فتــرة احلمــل
30

والفتــرة احمليطــة بالــوالدة ،وقــد تزايــد االعتــراف بــه
كأحــد عوامــل اخلطــر املهمــة للنتائــج الصحيــة
كل مــن األم واملولــود
الســلبية املترتبــة علــى ٍ
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اجلديــد .تشــمل اآلثــار الصحيــة املباشــرة للعنــف
البدنــي مــن جانــب الشــريك احلميــم خــال فتــرة
احلمــل :زيــادة احتمــاالت اإلجهــاض 5،اخملاض الســابق
ألوانــه 6،انخفــاض وزن املولــود 7،8،ارتفــاع مســتويات
االكتئــاب أثنــاء احلمــل وبعــده 9،اإليــذاء 10.أمــا
اآلثــار الصحيــة غيــر املباشــرة فتتضمــن :تعاطــي
تأخــر التمــاس الرعايــة الســابقة
اخملــدراتُ 11،
للــوالدة 12،قلــة الــوزن أثنــاء احلمــل 13،انخفــاض
14
مســتويات الرضاعــة الطبيعيــة.
إن معرفــة مــدى انتشــار عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل هــي اخلطــوة األولــى فــي املســاعدة
علــى حتديــد وتطويــر وتنفيــذ التدخــات الراميــة
إلــى منــع املضاعفــات وعالجهــا .وتوفــر الرعايــة
الســابقة للــوالدة نافــذة محتملــة ومهمــة
لفرصــة حتديــد النســاء الالتــي يتعرضــن للعنــف
أثنــاء احلمــل .فهــي بالنســبة للعديــد مــن النســاء
فــي البيئــات قليلــة املــوارد تُعــد وســيلة اتصالهــن
الوحيــدة مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة .ومــن
زاويــة مثاليــة ،يجــري فحــص النســاء أربــع مــرات
أثنــاء احلمــل ومــرة بعــد الــوالدة ،كمــا أن إمكانيــة
املتابعــة توفــر بيئــة مثاليــة لتنــاول قضايــا
اإلســاءة .وميكــن أن يــؤدي تكــرار تقــدمي الدعــم إلــى
مســاعدة النســاء للحــد مــن مخاطــر العنــف
وعواقبــه ،كمــا أوضحــت دراســات التدخــل فــي
14
الواليــات املتحــدة 13وهــوجن كــوجن.
ال توجــد بيانــات مقارنــة علــى أســاس الســكان
حــول انتشــار عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
احلمــل .وتختلــف التقديــرات املتاحــة اختالفًــا
كبيــرًا ،مــن حوالــي  15%3إلــى  18–16 ،1.٪30لقــد
أتــت معظــم الدراســات املتعلقــة باالنتشــار مــن
16
عينــات إكلينيكيــة صغيــرة فــي عنابــر الــوالدة،
وهــي غال ًبــا مــا تخــدم فئــات معينــة مــن املرضــى
واجملتمعــات احملليــة :مثــل مجموعــات املهاجريــن
21
أو األقليــات 19،واجملتمعــات الريفيــة 20،واملراهقــات،
ونســاء املناطــق الغنية 22.هنــاك عدد من الدراســات

األخــرى التــي تضــم مشــاركات مــن املناطــق
الريفيــة واحلضريــة فــي الواليــات املتحــدة،
27
وكنــدا 24،وبيرو 25،واملكســيك 17،وروانــدا 26،ونيجيريا،
واململكــة العربيــة الســعودية 28،وإيــران 16،وكذلــك
15
مــن الهنــد 29،وباكســتان 30،واململكــة املتحــدة،
31
ونيوزيلنــدة.
23

تختلــف الدراســات اختال ًفــا كبيــرًا فــي مــا يتعلــق
بأســاليب املســح املســتخدمة ،وهــي تشــمل:
وجهــا لوجــه ،والهاتــف ،واحلاســوب،
التواصــل
ً
واملقابــات بعــد االســتبانة ،والتــي قــد تؤثــر علــى
معــدل االســتجابة 23،32.كمــا يســتند عــدد كبيــر
مــن الدراســات ،عنــد قيــاس العنــف أثنــاء احلمــل،
إلــى أدوات تقييــم لــم تتأكــد صحتهــا ،وتختلــف
باختــاف مجموعــة اجلنــاة احملتملــن املُدرجــة.
تســأل بعــض الدراســات عــن العنــف الــذي ميارســه
اجلانــي أيًّــا كان أثنــاء احلمــل 24،30،بينمــا ال تركــز
دراســات أخــرى ،ســوى علــى الســؤال عــن العنــف
مــن جانــب شــريك حميــم 31.أمــا العوامــل األخــرى
التــي تختلــف عبــر الدراســات البحثيــة فتضــم:
الفتــرات الزمنيــة محــل البحــث؛ وعلــى ســبيل
املثــال ،يركــز البعــض علــى عنــف الشــريك احلميــم
فــي أي حمــل 31،ويركــز البعــض اآلخــر علــى فتــرة
آخــر حمــل 23،بينمــا تركــز دراســات أخــرى علــى
الســنة الســابقة علــى احلمــل 26،أو علــى فتــرات
مختلفــة أثنــاء احلمــل 33،15.عــاوة علــى ذلــك ،فــإن
البيانــات املتعلقــة بانتشــار عنــف الشــريك احلميم
أثنــاء احلمــل تُعــرض غال ًبــا بشــكل منفصــل عــن
البيانــات املتعلقــة بأشــكال عنــف الشــريك
احلميــم األخــرى؛ ممــا يجعــل مــن الصعــب متييــز مــا
إذا كانــت هنــاك أمنــاط متمايــزة.
فــي حــن كانــت هــذه الدراســات مفيــدة لوضــع
عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل علــى
أجنــدة السياســة العامــة الصحيــة فــي بلدانهــا،
فــا تــزال هنــاك حاجــة لبيانــات مســتندة إلــى
الســكان باســتخدام تدابيــر مت التحقــق مــن
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األســر املعيشــية عبــر القطاعــات واملأخــوذة مــن
مســحا
املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة (20
ً
فــي  15بلــد) ،واملســوح الدوليــة حــول العنــف
ضــد املــرأة ( 4مســوح فــي  4بلــدان) التــي تغطــي
أربــع مناطــق عامليــة بــن عامــي  1998و .2007تــرد
معلومــات املســح فــي اجلــدول (.)1

صحتهــا وموحــدة حــول عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل.
األساليب:
ملعرفــة مــدى انتشــار عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل ،قمنــا بإجــراء حتليــل ثانــوي ودرســنا
االجتاهــات وفقً ــا للســن واملنطقــة مــن بيانــات
اجلدول ( :)1خصائص املسح

البلد
املسوح الدميوجرافية والصحية
أذربيجان

السنة

حجم العينة

(أ)

2006

معدل االستجابة

5,803

%98

كمبوديا

2000

2,460

%99

كمبوديا

2005

2,938

%98

الكاميرون

2004

3.349

%94

كولومبيا

2000

11,585

%93

كولومبيا

2005

41,344

%93

جمهورية الدومينيكان

1999

10,307

%90

جمهورية الدومينيكان

2002

8,868

%93

جمهورية الدومينيكان

2007

955

%93

جمهورية الكونغو الدميقراطية

2007

3,507

%97

هايتي

2000

3,575

%98

هايتي

2005

3,433

%99

األردن

2000

3,476

%98

ماالوي

2004

9,863

%96

ملدوفا

2005

5,758

%95

نيكاراجوا

1998

8,508

%92

رواندا

2005

4,066

%98

أوغندا

2006

2,169

%95

زامبيا

2007

5,259

%97

2005

6,351

%90

أستراليا

2002

6,677

%39

الدمنارك

2003

3,589

%52

موزمبيق

2004

2,015

%96

الفلبني

2005

2,602

%99

زميبابوي

املسوح الدولية حول العنف ضد النساء

(ب)( ،ج)

(أ) في املسوح الدميوجرافية والصحية ،عدد النساء املؤهالت لنموذج العينة اجلزئية بشأن العنف األسري.
(ب) فــي املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة ،معــدل االســتجابة بالنســبة للنســاء املؤهــات للمســح كلــه .أكملــت النمــوذج  %100-9٦مــن النســاء الالتــي
أيضــا لنمــوذج العنــف األســري.
أكملــن املســح كلــه وكانــت مؤهــات ً
وجها لوجه ما عدا في أستراليا والدمنارك ،حيث كانت باستخدام التليفون.
(ج) كانت وسيلة املقابلة ً
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خصائص املسوح الدميوجرافية والصحية:
جتــري املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة كل
خمــس ســنوات تقري ًبــا ،فــي مجموعــة مــن
34
أساســا.
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل
ً
وتســتخدام هــذه املســوح اســتبانات ومنهجيــات
موحــدة إلــى حــد كبيــر ،وتغطــي مجموعــة
متنوعــة مــن املواضيــع ،مبــا فيهــا :التركيبــة
الســكانية؛ اإلجنــاب ،صحــة األم والطفــل؛ الســلوك
اجلنســي ،والتغذيــة .تتولــى املنظمــات املوجــودة
داخــل البلــد (وهــي عــادة املكاتــب اإلحصائيــة
الوطنيــة) مســؤولية تنفيــذ املســوح ،مــع
مســاعدة تقنيــة مــن مؤسســة «ماكــرو الدوليــة»
ومتويــل رئيــس مــن «الوكالــة األميركيــة للتنميــة
الدوليــة» .شــهدت أواخــر تســعينيات القــرن
العشــرين وضــع منــوذج قياســي لألســئلة املتعلقــة
بالعنــف األســري؛ ومتــت إضافتهــا منــذ ذلــك احلــن
إلــى املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة فــي 27
ـحا فــي  15مــن هــذه البلــدان
بل ـ ًدا .يوفــر  20مسـ ً
معلومــات عــن مــدى انتشــار العنــف خــال فتــرة
احلمــل.
أخذ العينات:
جتــري املســوح علــى األفــراد املؤهلــن فــي عينــات
متثيليــة علــى الصعيــد الوطنــي لألســر املعيشــية
فــي كل بلــد .ويضــم اختيــار العينــة عــدة مراحــل،
مــع اختيــار مناطــق التعــداد الســكاني فــي املرحلة
األولــى فــي ظــل تناســب االحتمــاالت مــع احلجــم.
عشــوائيا مــن
ويجــري اختيــار األســر املعيشــية
ًّ
قائمــة مكتملــة مــن األســر املعيشــية داخــل
مناطــق التعــداد احملــددة .جميــع النســاء الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بــن  49–15ســنة فــي عينــة
األســر املعيشــية ،مؤهــات للمقابلــة 35.ويجــري
عــادة منــوذج العنــف األســري فــي عينــة فرعيــة
مــن األســر املعيشــية اخملتــارة ،المــرأة مؤهلــة
عشــوائيا مــن كل أســرة معيشــية
مت اختيارهــا
ًّ
وفقً ــا للخطــوط التوجيهيــة األخالقيــة واملتعلقــة

بالســامة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة
العامليــة 35،36.تســتبعد جميــع البلــدان النســاء
بــا مــأوى والنســاء الالتــي يعشــن فــي مالجــئ أو
مؤسســات.
تدريب مسؤولي املقابالت:
صارمــا
ــا
ب
تدري
املقابــات
يتلقــى مســؤولو
ً
ً
لعــدة أســابيع علــى إدارة املســوح الدميوجرافيــة
والصحيــة؛ وفــي البلــدان التــي يجــري فيهــا
ميدانيــا ،يحصــل مســؤولو
منــوذج العنــف األســري
ًّ
املقابــات علــى تدريــب إضافــي حــول الروابــط
القائمــة بــن اجلنســن ،والعنــف والصحــة ،وبنــاء
عالقــة مــع امل ُيــب ،وضمــان اخلصوصيــة ومــا يجــب
عملــه عنــد اســتحالتها أو مقاطعتهــا ،وتوفيــر
املعلومــات بشــأن مصــادر املســاعدة .فــي املســوح
الدميوجرافيــة والصحيــة ،ال جتــري مقابلــة النســاء
إال عــن طريــق نســاء.
خصائص املسوح الدولية حول العنف ضد النساء:
تُعتبــر املســوح الدوليــة للعنــف ضــد النســاء
مســو ًحا مــن جولــة واحــدة ،ومت إجنازهــا فــي تســعة
دوليــا عــن طريــق املعهــد
بلــدان .ويجــري تنســيقها ًّ
األوروبــي ملنــع اجلرميــة ومكافحتهــا ،مــع مدخــات
مــن مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باخملــدرات واجلرميــة،
ومعهــد األمم املتحــدة األقليمــي ألبحــاث اجلرميــة
والعدالــة ،ومركــز كنــدا لإلحصــاءات .أدار هــذه
املســوح محققــون مســتقلون فــي كل بلــد،
وشــاركت كل بلــد علــى أســاس التمويــل الذاتــي.
خصيصــا  -علــى
صممــت هــذه املســوح
لقــد ُ
ً
النقيــض مــن املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة
 لقيــاس مــدى انتشــار عنــف الشــريك احلميــم،وغيــره مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء .ضمــت
املســوح التســعة جميــع األســئلة املتعلقــة
بالعنــف أثنــاء احلمــل ،وضمــت أربعــة منهــا
معلومــات إضافيــة كافيــة تتيــح تقديــر مــدى
انتشــار عنــف الشــريك احلميــم بــن النســاء
الالتــي لديهــن أطفــال.
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أخذ العينات:
أُجريــت مســوح تليفونيــة عــن طريــق االتصــال بأرقــام
عشــوائية ،أو أخــذ عينــات مــن دليــل التليفــون.
وجهــا لوجــه
أُجريــت املســوح التــي اعتمــدت طريقــة ً
مــن خــال أخــذ عينــات عنقوديــة ذات مرحلتــن:
ضمــت املرحلــة األولــى اختيــار املــدن أو املقاطعــات؛
وضمــت املرحلــة الثانيــة اختيــار املناطــق داخــل هــذه
املــدن أو املقاطعــات .أمــا اختيــار األســر املعيشــية،
فــكان باســتخدام أســلوب عشــوائي خــال الســير
علــى األقــدام .كانــت جميــع النســاء الالتــي تتــراوح
أعمارهــن بــن  69–18عا ًمــا مؤهــات إلدراجهــن؛
واختيــرت امــرأة واحــدة فقــط مــن كل أســرة
معيشــية ،وفقً ــا للمبــادئ األخالقيــة التــي حددتهــا
4
منظمــة الصحــة العامليــة 36و»جونســون وآخــرون».
أمــا فــي األســر املعيشــية التــي تضــم أكثــر مــن
امــرأة مؤهلــة ،فقــد اختيــرت للمشــاركة املــرأة التــي
يقتــرب يــوم ميالدهــا القــادم .أجريــت املســوح إمــا
وجهــا لوجــه أو عــن طريــق التليفــون ،وكان القــرار
ً
متــروكًا ملنســقي املشــاريع فــي كل بلــد .ولذلــك ،ال

تعكــس النتائــج فــي بعــض البلــدان خبــرات النســاء
فــي األســر املعيشــية التــي ال متلــك هواتــف أرضيــة
أو النســاء الالتــي لديهــن هواتــف نقالــة فقــط.
اســتبعدت جميــع البلــدان النســاء بــا مــأوى،
والنســاء الالتــي يعشــن فــي املالجــئ أو املؤسســات.
تدريب مسؤولي املقابالت:
حضــر املنســقون الوطنيــون مــن كل بلــد دورة
جماعيــة ملناقشــة القضايــا املتعلقــة بتنفيــذ
املســوح ،مبــا فــي ذلــك التدريــب والتوعيــة
بشــأن املقابــات .اســتند اختيــار املســؤوالت
عــن املقابــات فــي كل بلــد إلــى مــدى وعيهــن
بالعنــف ضــد املــرأة؛ وقــد مت منحهــن تدريبــات
قياســية إضافيــة حــول آثــار العنــف ضــد
املــرأة ،واخلرافــات الشــائعة عــن العنــف ،وطــرق
التشــجيع علــى الكشــف بصــدق عــن اخلبــرات
ذات الصلــة ،وأهميــة توفيــر الدعــم العاطفــي
للنســاء الالتــي كشــفن عــن العنــف قبــل
4
إحالتهــن إلــى الهيئــات احملليــة.

اجلدول  :2تعاريف املسوح الدميوجرافية والصحية
تعريف الشريك احلميم

السكان اإلناث

تعريف العنف

شكل عنف
الشريك احلميم

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

حاليا /النساء الالتي تزوجن/تشاركن
العمر ،حالي (للمتزوج
طول
ً
العام املاضي ،يسكن مع امرأة) أو الزوج أو في السكن ،في الفترة العمرية
الشريك السابق (للنساء  49-15سنة.
قاسي. +
األرامل أو املطلقات أو
حاليا) .
املنفصالت
ً

التعرض خالل فترة احلمل إلى :الضرب؛ عنف الشريك أي زوج أو شريك في النساء الالتي تزوجن/تشاركن
في السكن ،في الفترة العمرية
الصفع؛ الركل؛ أو األذى البدني بأي احلميم أثناء السكن.
 49-15سنة
وسيلة أخرى عن طريق الزوج أو شريك احلمل.
السكن.
 +تضم بعض املسوح الدميوجرافية والصحية تغيرات طفيفة في قائمة التصرفات وجتميعها.
* يصنف املرور بخبرة هذه األفعال حتت بند العنف الشديد.
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تعاريف حلالة العنف ووضع الشراكة:
يضــم اجلــدوالن  2و 3تــرد تعاريــف العنف والشــراكة
املســتخدمة فــي املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة
وفــي املســوح الدوليــة للعنف ضــد النســاء؛ وتوضع
جنمــة علــى البنــود التــي تشــكل إســاءة شــديدة.
اشــتملت املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة ،علــى
ســؤال للنســاء احلوامــل حــول مــا إذا كُــن تعرضــن
للضــرب ،أو الصفــع ،أو الــركل ،أو األذى البدنــي مــن
جانــب أي شــخص؛ وإذا كانــت اإلجابــة نعــم ،فمــن

كان ذلــك الشــخص .يُعتبــر أن املــرأة مــرت بخبــرة
التعــرض لعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل ،إذا
كان الشــخص الــذي ارتكــب أعمــال العنــف احلالية
هــو زوج حالــي أو ســابق أو شــريك فــي املســكن.
أمــا املســوح الدوليــة للعنــف ضــد النســاء،
فقــد ضمــت ســؤاال ً للنســاء الالتــي أبلغــن عــن
تعرضهــن ألي شــكل مــن أشــكال العنــف البدنــي/
اجلنســي مــن الشــريك احلميــم ،حــول مــا إذا كان أي
مــن هــذه األفعــال قــد حــدث خــال فتــرة احلمــل.

اجلدول  :3تعاريف املسوح الدولية للعنف ضد النساء
تعريف العنف

تعريف شكل عنف الشريك احلميم
الشريك احلميم

املرور بخبرة األفعال التالية ،منذ سن 16
سنة ،التي يقوم بها شريك حميم :تهديدك
باإليذاء البدني بطريقة تشعرك باخلوف؛*
إلقاء شيء نحوك أو ضربك بشيء يؤذيك أو
يخيفك؛* يحاول تقييدك أو خنقك ،حرقك
أو لسعك بشيء ساخن عن عمد؛* الصفع،
أو الركل ،أو الضرب ،أو اللكم بقبضة اليد؛*
دفعك أو اإلمساك بك أو ثني ذراعك أو شد
شعرك بطريقة تؤذيك أو تخيفك؛* استخدام
أو التهديد باستخدام سكني أو مسدس
بدنيا جتاهك بطريقة لم
ضدك؛* كان عنيفً ا
ًّ
أذكرها؛* أجبرك على املضاجعة اجلنسية عن
أرضا أو إيذاءك
طريق تهديدك أو إسقاطك ً
بأي طريقة؛* حاول إجبارك على املضاجعة
أرضا
اجلنسية عن طريق تهديدك أو إسقاطك ً
جنسيا على
أو إيذاءك بأي طريقة؛* ملسك
ًّ
غير رغبتك بطريقة محزنة؛* أجبرك أو حاول
إجبارك على ممارسة جنسية مع شخص آخر،
مبا في ذلك اإلجبار على ممارسة اجلنس نظير
املال أو في مقابل احلصول على سلع؛* كان
جنسيا جتاهك بطريقة لم أذكرها.
عنيفً ا
ًّ

طول العمر ،العام الشريك الذكر النساء الالتي تزوجن/تشاركن
احلالي أو السابق في السكن/تواعدن ،في الفترة
املاضي ،قاسي.
الذي كانت املرأة العمرية  69-18سنة.
زوجته أو تسكن
معه أو تواعده.

الشريك الشريك الذكر
إذا أجابت املرأة بنعم على أي من األسئلة عنف
السابقة أعاله ،يجري سؤالها عما إذا كان ذلك احلميم أثناء احلمل .احلالي أو السابق
قد حدث في فترة احلمل.
الذي كانت املرأة
زوجته أو تسكن
معه أو تواعده.

السكان اإلناث

النساء الالتي تزوجن/تشاركن
في السكن/تواعدن في الفترة
العمرية  69-18سنة ،في األسر
املعيشية التي تضم طفال ً
واح ًدا على األقل.

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

(أ)

البلد

عدد التعرض عنف
قسوة
العنف البدني
النساء لعنف الشريك
عدد النساء
عنف
من الشريك
الالتي كان الشريك احلميم
السنة الالتي حملن
الشريك
(ب) احلميم أثناء
لديهن احلميم في العام
سابقً ا
(ج)
(د) احلميم
احلمل
(ب)
عموما السابق
شريك
ً
%

املسوح
الدميوجرافية
والصحية

أذربيجان
كمبوديا
كمبوديا
الكاميرون
كولومبيا
كولومبيا
جمهورية
الدومينيكان
جمهورية
الدومينيكان
جمهورية
الدومينيكان
ج .الكونغو
الدميقراطية
هايتي
هايتي
األردن
ماالوي
مولدوفا
نيكاراجوا
رواندا
أوغندا
زامبيا
زميبابوي

%

SE

SE

%

SE

%

SE

2006
2000
2005
2004
2000
2005

4,054
2,301
2,239
2,491
7,403
24,449

4.0
2.0
2.8
8.6
10.6
8.1

0.4
0.3
0.4
0.8
0.4
0.3

4,140
2,204
2,188
2,574
7,480
24,864

13.3
17.1
13.6
43.0
40.7
39.5

0.7
0.9
1.1
1.3
0.7
0.5

9.9
15.4
9.4
28.2
‡
22.2

0.7
0.9
0.8
1.2
‡
0.4

5.0
9.9
7.2
21.7
22.2
22.6

0.5
0.8
0.8
1.1
0.5
0.4

1999

714

6.5

1.1

739

27.6

2.2

16.4

1.5

13.7

1.4

2002

7,086

5.1

0.5

7,386

19.2

0.7

10.8

0.6

12.7

0.6

2007

8,024

5.7

0.4

8,334

17.0

0.8

11.7

0.6

10.3

0.6

2007

2,743

9.4

0.9

2,778

64.4

1.8

63.0

1.8

38.1

1.9

2000
2005
2000
2004
2005
1998
2005
2006
2007
2005

2,475
2,497
3,269
8,365
4,138
9,886
2,802
1,716
4,122
4,811

5.3
4.1
5.0
3.8
6.6
11.1
8.8
13.5
9.0
5.6

0.7
0.6
0.5
0.3
0.4
0.4
0.6
1.0
0.6
0.4

2,517
2,605
3,356
8,294
4,488
10,274
2,714
1,664
4,033
4,537

26.1
19.4
22.8
27.8
24.3
28.7
32.5
57.4
49.5
35.0

1.4
1.3
1.4
0.7
0.8
0.6
1.0
1.9
1.1
1.0

20.8
17.5
14.6
19.5
14.6
12.6
18.4
44.8
43.0
30.4

1.5
1.3
1.1
0.6
0.7
0.5
0.8
1.8
1.2
0.9

15.2
11.6
10.5
13.8
11.4
22.6
18.5
39.5
23.8
21.7

1.4
0.9
0.9
0.5
0.6
0.5
0.8
1.6
0.9
0.8

املسوح الدولية
للعنف ضد
النساء

أستراليا
الدمنارك
موزمبيق
الفلبني

2002
2003
2004
2005

6,386
3,569
1,781
2,183

2.0
1.8
7.3
2.0

0.2
0.3
0.7
0.3

6,386
3,570
1,781
2,183

26.6
22.2
39.5
10.2

0.5
0.7
1.1
0.6

4.4
1.3
18.0
3.2

(أ) جميع تقديرات معدل االنتشار موزونة ،وتقديرات التقييم اإلحصائي  SEمعدلة أينما كان مناس ًبا لتصميم املسح .
(ب) انظر اجلدول  2لالطالع على تعاريف تفصيلية للنساء الالتي كان لديهن شريك والنساء الالتي سبق أن حملن .
(ج) املسوح الدولية للعنف ضد النساء ،تتضمن العنف اجلنسي والبدني من جانب شريك حميم .
(د) بالنسبة لبعض املسوح الدميوجرافية والصحية ،لم يتم سؤال النساء األرامل عن عنف الشريك احلميم في السنة السابقة .
‡ لم يتم توجيه السؤال في كولومبيا .2000
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التحليل اإلحصائي:
مت حســاب انتشــار كل شــكل مــن أشــكال عنــف
الشــريك احلميــم بشــكل منفصــل لــكل مســح
وبلــد .كمــا متــت موازنــة تقديــرات املســوح
الدميوجرافيــة والصحيــة لضبــط عــدم االســتجابة،
واختيــار امــرأة واحــدة لــكل أســرة معيشــية،
ولتحقيــق التمثيــل الوطنــي .ويجــري تصحيــح
األخطــاء املعياريــة لتقديــرات املســوح الدميوجرافية
والصحيــة مــن أجــل خطــط أخــذ العينــات
املعقــدة املســتخدمة (محســوبة باســتخدام
خطيــة تايلــور) .أمــا تقديــرات املســوح الدوليــة
للعنــف ضــد النســاء ،فقــد متــت موازنتهــا وفقً ــا
ملالمــح العمــر التــي قدمتهــا الشــعبة اإلحصائيــة
بــاألمم املتحــدة فــي ســنة الدراســة لضبــط التحيــز
بســبب عــدم االســتجابة.
ال ميكــن حســاب مــدى انتشــار عنــف الشــريك
احلميــم أثنــاء احلمــل فــي املســوح الدوليــة للعنــف
ضــد النســاء مباشــرة ،حيــث لــم جتمــع عينــات
املســوح معلومــات عــن عــدد النســاء الالتــي حملن
مــن قبــل .وقــد اســتخدمنا ،لعمــل التقديــرات،
املعلومــات الــواردة فــي املســح حــول مــا إذا كان أو
لــم يكــن لــدى املــرأة أطفــال يقيمــون فــي األســرة
املعيشــية ،كداللــة علــى حمــل ســابق .وهــو األمــر
الــذي اســتبعد النســاء الالتــي ال يعيــش أطفــال
معهــن ،وكــذا النســاء الالتــي لــم يعــد أطفالهــن
يقيمــون فــي األســرة املعيشــية.
نقــدم ،فــي هــذه الورقــة ،بيانــات وصفيــة عــن
مــدى انتشــار عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
احلمــل ،ومقارنتــه بانتشــار أشــكال أخــرى مــن
عنــف الشــريك احلميــم (اجلــدول  .)4نلخــص بعــد
ذلــك معــدل االنتشــار اإلجمالــي لعنــف الشــريك
احلميــم أثنــاء احلمــل ،وفقً ــا للمســح ومناطــق األمم
املتحــدة (الشــكل  .)1ولدراســة األمنــاط العمريــة،
قمنــا بحســاب التقديــرات اجملمعــة ملعدل االنتشــار
واخلطــأ القياســي لعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
احلمــل لــكل فئــة عمريــة بــكل منطقــة .وقــد

اســتخدمنا التحليــل التلــوي للتبايــن املعكــوس
للتأثيــرات العشــوائية ،وهــو يحــدد أوزان تقديــرات
الدراســة الفرديــة وفقً ــا لدقتهــا .كمــا رســمنا
أشــكال متوســط االنتشــار وفقً ــا للفئــة العمريــة
واملنطقــة (الشــكل  .)2وأخيــرًا ،لدراســة التغيــرات
فــي معــدل انتشــار العنــف البدنــي مــن قبــل
شــريك حميــم أثنــاء احلمــل ،وفقً ــا للفئــة العمريــة
مــع مــرور الزمــن ،قمنــا برســم شــكل ملعــدل
االنتشــار وفقً ــا للفئــة العمريــة وبنــاء علــى ســنة
املســح للبلــدان األربعــة التــي جــرت فيهــا املســوح
الدميوجرافيــة والصحيــة فــي أكثــر مــن ســنة
واحــدة (الشــكل  .)3أجريــت التحليــات باســتخدام
«ســتاتا .)STATA 11.0( »11.0
النتائج
تتــراوح معــدالت انتشــار عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل بــن النســاء الالتــي حملــن ســابقً ا
مــن حوالــي  %2فــي فــي أســتراليا والدمنــارك
وكمبوديــا والفلبــن إلــى  %13.5فــي أوغنــدا (اجلدول
 ،4الشــكل  .)1تتــراوح تقديــرات معــدالت االنتشــار
فــي أكثــر مــن نصــف املســوح بــن  %3.8و.%8.8
ويبــدو معــدل االنتشــار أعلــى فــي بلــدان أفريقيــا
وأمريــكا الالتينيــة مقارنــة بالبلــدان األوروبيــة
واآلســيوية التــي شــملتها املســوح ،علــى الرغــم
مــن أن التقديــرات داخــل املناطــق (والبلــدان) كانــت
تختلــف بدرجــة كبيــرة.
تتــراوح معــدالت انتشــار عنــف الشــريك احلميــم
مــن  %10.7فــي الفلبــن إلــى  %64.4فــي جمهوريــة
الكونغــو الدميقراطيــة (اجلــدول  .)4ويتــراوح انتشــار
عنــف الشــريك احلميــم بــن مــا يزيــد قليــا ً
علــى  %1فــي الدمنــارك إلــى  %63.0فــي جمهوريــة
الكونغــو الدميقراطيــة فــي العــام املاضــي .أمــا
العنــف الشــديد مــن جانــب الشــريك احلميــم
خــال فتــرة عمــر املــرأة ،فقــد تــراوح بــن  %5.0فــي
أذربيجــان إلــى  %39.5فــي أوغنــدا .وعلــى الرغــم
مــن أن البيانــات املتعلقــة بعنــف الشــريك احلميــم،
فــي فتــرة العمــر وفــي الســنة املاضيــة ،والعنــف
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الشــديد ،تختلــف قواســمها قليــا ً مقارنــة
بالبيانــات املتعلقــة بعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
احلمــل ،فإنهــا تطــرح أن عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل يحــدث عنــد مســتويات مــن العمــر
أدنــى مــن نظيرتهــا فــي حالــة عنــف الشــريك
احلميــم فــي العــام املاضــي .وفــي كافــة البيئــات
أيضــا عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
تقري ًبــا ،يحــدث ً
احلمــل علــى مســتويات أدنــى مــن العنــف الشــديد
مــدى احليــاة مــن جانــب الشــريك احلميــم .أمــا
االســتثناء الوحيــد لهــذه األمنــاط فهــو الدمنــارك،
شكل  :1معدل انتشار العنف البدني من جانب
الشريك احلميم أثناء احلمل

أفريقيا

3.8

ماالوي 2004
زميبابوي 2005
موزمبيق *2004
الكاميرون 2004
رواندا 2005
زامبيا 2007
جمهورية الكونغو الدميقراطية 2007
أوغندا 2006
األمريكتان

أسيا

هايتي 2005
جمهورية الدومينيكان 2002
هايتي 2000
جمهورية الدومينيكان 2007
جمهورية الدومينيكان 1999
كولومبيا 2005
كولومبيا 2000
نيكاراجوا 1998

4.1
5.1
5.3
5.7
6.5

كمبوديا 2000
الفليبني *2005
كمبوديا 2005
أذربيجان 2006
األردن 2007

2.0
2.0
2.8
4.0

الدمنارك *2003
مولدوفا 2005

1.8

أستراليا *2003

2.0

أوروبا

األوقيانوس

5.6

7.3

0

8.6
8.8
9.0
9.4

8.1

13.5

10.6
11.1

5.0

6.6

5

10

15

 %من النساء الالتي حملن سابقً ا ،وفقً ا
لتعريف املسح.
أيضا تقديرات املسح الدولي للعنف ضد النساء العنف اجلنسي من جانب الشريك
* تضم ً
احلميم أثناء احلمل.
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حيــث عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل أكثــر
شــيوعًا مــن عنــف الشــريك احلميــم الشــديد
والعنــف فــي العــام املاضــي.
بيــد أن البلــدان ذات االنتشــار املرتفــع لشــدة عنــف
أيضــا
الشــريك احلميــم مــدى احليــاة ،ال تُبلّــغ ً
بالضــرورة فــي تقاريرهــا عــن االنتشــار املرتفــع
نســبيا لعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل.
ًّ
يوجــد فــي أذربيجــان أدنــى معــدل النتشــار عنــف
الشــريك احلميــم الشــديد مــدى احليــاة (،)%5.0
ولكــن لديهــا تقري ًبــا نفــس معــدل انتشــار عنــف
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل ( .)%4.0وعلــى
العكــس ،يوجــد فــي أوغنــدا وجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة وموزامبيــق أعلــى معــدالت انتشــار
شــدة عنــف الشــريك احلميــم الشــديد (،%39.5
 ،%34.0 ،%38.1علــى التوالــي) ،فــي حــن لديهــا
أدنــى مســتويات لعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
احلمــل ( ،%7.3 ،%9.4 ،%13.5علــى التوالــي).
تتبــع أمنــاط تعــرض فئــات عمريــة محــددة لعنــف
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل أمناطً ــا مماثلــة تقري ًبــا
فــي مســوح جميــع البيئــات (الشــكل  .)2فعلــى
الرغــم مــن إمكانيــة أن النســاء األكبــر س ـنًا كان
لديهــن املزيــد مــن الوقــت الحتمــال التعــرض
للعنــف أثنــاء احلمــل ،فــإن معــدل االنتشــار كان
ـبيا فــي الفئــات العمريــة األصغــر س ـنًا
ثاب ًتــا نسـ ًّ
فــي جميــع البيئــات تقري ًبــا (ســن  ،)35-15ثــم
انخفــض قليــا ً فــي بلــدان أفريقيــا وأمريــكا
الالتينيــة فــي الفئــات العمريــة األكبــر س ـنًا (فــي
ســن  35وأكبــر) ،رغــم اختــاف التقديــرات إلــى حــد
مــا داخــل اجملموعــات.
أجــرت كمبوديــا وكولومبيــا وجمهوريــة
الدومينيــكان وهايتــي املســوح الدميوجرافيــة
والصحيــة أكثــر مــن مــرة فــي ســنوات مختلفــة.
فــي تلــك الدراســات ،كانــت  %95مــن فواصــل
الثقــة متداخلــة ،ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود

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

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2010
KM Devries et al / Reproductive Health Matters 2010;18(36):158–170

حيــث تشــير البيانــات إلــى اجتــاه نحــو انخفــاض
معــدل االنتشــار فــي جميــع الفئــات العمريــة عــام
 2005مقابــل مســح عــام .2000

إحصائيــا في مســتويات
تغيــرات زمنيــة يعتــد بهــا
ًّ
العنــف عبــر الزمــن ضمــن فئــات عمريــة محــددة
(الشــكل  .)3كانــت كولومبيــا االســتثناء الوحيــد،

شكل  :2معدل انتشار العنف البدني من جانب الشريك احلميم أثناء احلمل ،وفقًا للمنطقة والسن
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مناطق األمم املتحدة واجملموعات العمرية
أيضا العنف اجلنسي من جانب الشريك احلميم أثناء احلمل
(أ) تقديرات املسوح الدولية للعنف ضد النساء تضم ً
(ب) تقديرات املسوح الدميوجرافية والصحية تضم النساء في الفترة العمرية  49-15سنة؛ وتطبق التقديرات اخلاصة بالنساء في الفترة العمرية  49-45سنة على الفترة العمرية 54-45
سنة في هذا التحليل .أما تقديرات املسوح الدولية للعنف ضد النساء ،فتضم النساء في الفترة العمرية  69-18سنة؛ بيد أن تقارير معدل االنتشار بني النساء في الفترة العمرية 69-55
في أفريقيا وأسيا كانت صفرًا .لم تشهد األمريكتان إجراء املسوح الدولية للعنف ضد النساء .بلغ معدل االنتشار في الفترة العمرية  69-65سنة صفرًا في جميع املناطق.

مناقشة:
دوليــا حــول
هــذا أول حتليــل لبيانــات مقارنــة ًّ
انتشــار عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل.
تشــير بياناتنــا إلــى أن عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء حمــل يُعــد جتربــة مشــتركة .بيــد أن معــدالت
انتشــاره تختلــف اختالفًــا كبيــرًا داخــل مناطــق
العالــم وفيمــا بينهــا .توضــح بيانــات االجتاهــات
العمريــة اتســاق األمنــاط العمريــة إلــى حــد مــا عبر
نســبيا بــن
املناطــق ،مــع معــدل انتشــار ثابــت
ًّ

الفئــات العمريــة األصغــر سـنًا (حتــى حوالــي ســن
 )35ثــم انخفــاض طفيــف بعــد ســن .35
كمــا توضــح بياناتنــا أن معــدالت انتشــار عنــف
ـبيا
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل تظــل ثابتــة نسـ ًّ
حتــى ســن  35تقري ًبــا ،ممــا يطــرح أن العنــف الــذي
نــراه فــي كثيــر مــن البيئــات يحــدث فــي احلمــل
األول أو املبكــر .قــد يرجــع انخفــاض العنــف -
الــوارد بتقاريــر اإلبــاغ  -خــال احلمــل فــي الفئــات
العمريــة األكبــر ســنًا إلــى التذكيــر بالتحيــز؛
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فرمبــا النســاء األصغــر سـنًا أقــل عرضــة لتحيــزات
الذاكــرة لزيــادة احتمــاالت تعرضهــن لعنــف
الشــريك احلميــم فــي الســنة املاضيــة 2،وألنهــن
قــد حملــن مؤخــرًا مقارنــة بالنســاء فــي الفئــات
العمريــة األكبــر ســنًا.
ومــع ذلــك ،ال ميكننــا اســتبعاد إمكانيــة أن هــذه
األمنــاط العمريــة هــي نتيجــة لتأثيــر اجلماعــة،
حيــث ينخفــض خطــر تعــرض النســاء املولــودات
فــي ســنوات مبكــرة إلــى عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل .وعلــى الرغــم مــن أن حتليلنــا ألمنــاط
العمــر ،خــال ســنوات مختلفــة إلجــراء املســوح
داخــل البلــدان ،لــم تُكشــف عــن أي تغيــرات
واضحــة فــي معــدالت االنتشــار فــي إطــار الفئــات
العمريــة (الشــكل  ،)3فرمبــا تؤثــر االجتاهــات
املتعارضــة فــي اخلصوبــة علــى معــدالت االنتشــار.
يتزايــد ســن احلمــل األول فــي العديــد مــن البلــدان؛
وبالتالــي قــد متثــل النســاء الالتــي يبــد أن اإلجنــاب
فــي ســن مبكــرة فئــة أكثــر حرمانًــا اقتصاديًّــا
واجتماعيــا ،إذ تــزداد مخاطــر تعرضهــن لعنــف
ًّ
الشــريك احلميــم .كمــا أن اخلصوبــة فــي انخفاض
أيضــا فــي العديــد مــن البلــدان ،وحتمــل املــرأة ألول
ً
مــرة فــي ســن متأخــرة؛ وبالتالــي يحــدث التعــرض
للعنــف أثنــاء احلمــل فــي ســن أكبــر ،ذلــك أن
احلمــل يحــدث فــي ســن أكبــر مقارنــة إلــى
املســوح الســابقة.
إن أرقــام معــدالت انتشــار عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل املقدمــة هنــا ميكــن بوجــه عــام
مقارنتهــا بتلــك األرقــام الــواردة فــي األدبيــات ،مبــا
فيهــا «الدراســة متعــددة األقطــار حــول صحــة
النســاء والعنــف األســري» الصــادرة عــن منظمــة
الصحــة العامليــة ،وهــذه الدراســة مبثابــة مســح
دولــي مقــارن آخــر يســتند إلــى الســكان .جنــد
فــي هــذا املســح أن مســتويات العنــف خــال
فتــرة احلمــل بــن النســاء الالتــي ســبق حملهــن
كانــت أعلــى فــي ريــف بيــرو ( ،)%27.6وريــف تنزانيــا
40

( ،)٪12.3وريــف بنجالديــش ()%12.4؛ وكانــت أدنــى
فــي اليابــان ( ،)%1.2وصربيــا ( ،)%3.4وريــف وحضــر
تايالنــد ( %3.8و ،%4.2علــى التوالــي) 1.تشــير
هــذه البيانــات ملنظمــة الصحــة العامليــة إلــى
االختالفــات بــن املناطــق الريفيــة واحلضريــة فــي
دائمــا فــي اجتــاه
العديــد مــن البلــدان ،وإن لــم يكــن ً
متســق.
وقــد وجدنــا أن البلــدان التــي تبلــغ عــن ارتفــاع
مســتويات شــدة عنــف الشــريك احلميــم ال تبلــغ
أيضــا عــن ارتفــاع مســتويات عنــف
بالضــرورة ً
الشــريك احلميــم أثنــاء فتــرة احلمــل ،ممــا يطــرح
أن العوامــل الثقافيــة قــد تكــون محــددات مهمــة
النتشــار عنــف الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل.
وهــي قــد تشــمل اختالفــات املواقــف جتــاه ضــرب
الزوجــة ،واملســاواة فــي عالقــات الذكور–اإلنــاث،
ومعتقــدات الشــريك الذكــر بشــأن مركزيــة دور
18
الزوجــة–األم للنســاء.
وقــد وجــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة أن
العنــف قــد يكــون أكثــر احتمــاال ً أثنــاء احلمــل
األول ،ألن ضغــوط االنتقــال إلــى األبــوة واألمومــة
ميكــن أن تــؤدي إلــى عنــف الشــريك احلميــم
أثنــاء احلمــل 37،وألن الشــابات احلوامــل قــد تكــون
عاطفيــا للحمــل وأكثــر اعتمــادًا
أقــل جاهزيــة
ًّ
قتصاديًّــا علــى شــركائهن 38.وتشــير دراســات
أخــرى ،إلــى أن العنــف أثنــاء احلمــل قــد يكــون
مجــرد اســتمرار لعنــف الشــريك احلميــم املوجــود
مســبقً ا .تشــير دراســة نظــام رصــد تقييــم
مخاطــر احلمــل فــي الواليــات املتحــدة إلــى أن
العنــف ينخفــض أثنــاء احلمــل بالنســبة ملعظــم
النســاء فــي الواليــات املتحــدة ،لكنــه يســتمر أو
يصبــح أكثــر حدة بالنســبة للبعــض اآلخــر 39.ومع
ذلــك ،تشــير النســاء الالتــي شــملتهن دراســة
منظمــة الصحــة العامليــة فــي البرازيــل وإثيوبيــا
وصربيــا إلــى أن عنــف الشــريك احلميــم يبــدأ
1
أثنــاء احلمــل.
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شكل  :3انتشار العنف البدني من جانب الشريك احلميم أثناء احلمل ،وفقًا للسن وسنة املسح ،بالنسبة للبلدان
ذات السنوات املضاعفة

انتشار عنف الشريك احلميم أثناء احلمل
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2005 2000

2005 2000

2005 2000
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2005 2000

وفقً ا للمجموعة العمرية وسنوات املسح

٤٩-٤٥

انتشار عنف الشريك احلميم أثناء احلمل
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2005 2000
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٤٤-٣٥
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وفقً ا للمجموعة العمرية وسنوات املسح

كمبوديا

٤٩-٤٥

٢٠٠٧ ٢٠٠٢ ١٩٩٩

كولومبيا

انتشار عنف الشريك احلميم أثناء احلمل

2005 2000
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٢٤-٢٠

٣٤-٢٥

٤٤-٣٥

٤٩-٤٥

2005 2000

وفقً ا للمجموعة العمرية وسنوات املسح

2005 2000

مواطن القوة والضعف:
وعلــى الرغــم مــن املســوح الدميوجرافيــة والصحية
واملســوح الدوليــة حــول العنــف ضــد النســاء
دوليــا ،ففــي املمارســة العمليــة
قابلــة للمقارنــة ًّ
هنــاك اختالفــات منهجيــة طفيفــة بــن املســوح
املنفــردة ،ممــا قــد يحــد مــن إمكانيــة املقارنــة.
بالنســبة للمســوح الدوليــة حــول العنــف ضــد
النســاء ،مت تقديــر عــدد النســاء الالتــي ســبق
حملهــن باســتخدام متغيــر بالنيابــة لتحديــد
عــدد النســاء الالتــي لديهــن أطفــال ويعشــن فــي
األســرة املعيشــية .ومــن املرجــح أن هــذه الطريقــة
لــم تُد ِخــل فــي احلســاب عــدد النســاء الالتي ســبق
حملهــن ،ممــا يــؤدي بالتالــي إلــى تضخيــم قليــل

2005 2000

2005 2000

وفقً ا للمجموعة العمرية وسنوات املسح

2005 2000

فــي نقديرات االنتشــار ،ال ســيما بالنســبة للنســاء
املتقدمــات فــي الســن .كانــت معــدالت االســتجابة
مرتفعــة ج ـ ًدا فــي كل مــن املســوح الدميوجرافيــة
والصحيــة واملســوح الدوليــة للعنــف ضــد النســاء
فــي أغلــب البيئــات منخفضــة ومتوســطة
الدخــل؛ بيــد أن املســوح الدوليــة للعنــف ضــد
النســاء التــي أُجريــت فــي البيئــات األعلــى دخ ـاً،
أشــارت إلــى انخفــاض معــدالت االســتجابة .وعلــى
الرغــم مــن أن هــذا وضــع معتــاد فــي املســوح التــي
أجريــت فــي البيئــات ذات الدخــل املرتفــع واملســوح
الهاتفيــة ،فإنــه يحــد مــن متثيــل الســكان.
تشــمل تقديراتنــا النســاء الالتــي لــم يحصلــن
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بول فاسكو  /صور ماغنوم

حلقات عمل للشابات حول العنف األسري ،من إعداد «أطباء بال حدود» ،كالي ،كولومبيا1998 ،

علــى الرعايــة الســابقة للــوالدة ،والتــي تُعــد مــن
احلــدود األساســية فــي دراســات معــدالت االنتشــار
التــي أجريــت فــي عيــادات الرعايــة الســابقة
للــوالدة فــي البيئــات منخفضــة الدخــل .أمــا فــي
ـوا ،هنــاك امــرأة مــن بــن كل ثــاث
البلــدان األقــل منـ ً
40
نســاء ال تتلقــى أي رعايــة قبــل الــوالدة .عــاوة
علــى ذلــك ،أوضحــت دراســة منظمــة الصحــة
العامليــة أن نســاء املناطــق الريفيــة فــي إثيوبيــا
وبنجالديــش وتنزانيــا ،الالتــي تعرضــن لعنــف
الشــريك احلميــم ،كانــت احتمــاالت حصولهــن
علــى الرعايــة الســابقة للــوالدة أقــل بدرجــة
1
كبيــرة.
تعتمــد جميــع بيانــات املســوح علــى مــا تقصــه
النســاء عــن خبراتهــن مــع العنــف ،وبالتالــي قــد
تخضــع لتحيــزات الذاكــرة واالســتجابة .علــى
42

الرغــم كثافــة تدريــب مســؤولي املقابــات واجلهــود
املبذولــة لضمــان خصوصيــة اجمليبــات فــي املســوح
الدميوجرافيــة والصحيــة واملســوح الدوليــة للعنــف
ضــد النســاء ،فرمبــا ال تــزال النســاء يشــعرن بعــدم
القــدرة علــى الكشــف عــن خبراتهــن مــع العنــف
أثنــاء احلمــل؛ وبالتالــي مــن احملتمــل أن تكــون األرقام
41
املقدمــة أقــل مــن األرقــام الفعليــة.
علــى الرغــم مــن أن هــذا البحــث يوفــر معلومــات
مهمــة حــول معــدالت االنتشــار العاملــي لعنــف
الشــريك احلميــم أثنــاء احلمــل ،فــإن تفاصيلــه
أيضــا بشــأن الســياقات التــي يحــدث
محــدودة ً
فيهــا العنــف .وعلــى ســبيل املثــال ،لــم جتمــع
املســوح معلومــات مفصلــة حــول العنــف الــذي
حــدث أثنــاء احلمــل – علــى أن النتائــج املســتخلصة
مــن دراســة حــول العنــف أثنــاء احلمــل فــي تنزانيــا
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تشــير إلــى أن معظــم العنــف قــد حدثــت أثنــاء
حمــل واحــد فقــط 42.وباملثــل ،اقتصــرت أســئلة
املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة علــى العنــف
البدنــي أثنــاء فتــرة احلمــل ،بينمــا ضمــت املســوح
الدوليــة للعنــف ضــد النســاء أســئلة حــول
العنــف البدنــي واجلنســي .ال تتوفــر معلومــات
تفصيليــة حــول تأثيــر العنــف العاطفــي ،علــى
الرغــم مــن أن بعــض األنــواع اخملتلفــة مــن عنــف
الشــريك احلميــم ميكــن أن تســفر عــن عواقــب
43
صحيــة مختلفــة علــى النســاء.

توفــر الرعايــة الســابقة للــوالدة نافــذة لفرصــة
ســانحة ،لكــن هنــاك حاجــة إلــى املزيــد مــن
البحــوث ،ال ســيما لتقييــم جــدوى وفاعليــة
التدخــات التــي ميكــن إدماجهــا فــي الرعايــة
44
الســابقة للــوالدة فــي البيئــات ضعيفــة املــوارد.
أيضــا التوســع فــي خدمــات الرعايــة
مــن املهــم ً
الســابقة للــوالدة و/أو طــرق التدخــل البديلــة مــن
أجــل الوصــول إلــى النســاء فــي البيئــات منخفضة
الدخــل الالتــي ال يحصلــن علــى الرعايــة الســابقة
للــوالدة.

اآلثار واالستنتاجات:
تطــرح بياناتنــا أن العنــف أثنــاء احلمــل أكثــر
شــيو ًعا مــن العديــد مــن الظــروف الصحيــة املقــرة
لألمهــات ،والتــي أصبــح رصدهــا مبثابــة ممارســة
حاليــة خــال الرعايــة الســابقة علــى الــوالدة .وهــو
األمــر الــذي يشــمل تســمم احلمــل ،ممــا يزيــد مــن
44،45
عامليــا،
مضاعفــات  %8–2مــن حــاالت احلمــل
ًّ
السـك َّري الــذي يتــراوح انتشــاره بــن %5–1
واحلمــل ُ
46
فــي اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة .إن كل
ظــرف مــن هذيــن الظرفــن الصحييــن قــد يكــون
قات ـا ً إذا ت ُ ـ ِرك بــدون عــاج 45.وعلــى الرغــم مــن أن
نطــاق وفيــات األمهــات واإلجهــاض ووالدة طفــل
ميــت ،املرتبطــة بعنــف الشــريك احلميــم أثنــاء
احلمــل ،ال يــزال غيــر معــروف ،فــإن عنــف الشــريك
احلميــم يُعــد أحــد األســباب الرئيســة للوفــاة بــن
النســاء البالغــات فــي الواليــات املتحــدة 47،ويرتبــط
48
مبعــدل وفيــات األمهــات فــي اململكــة املتحــدة.
أيضــا ســوء املعاملــة خــال فتــرة احلمــل
يرتبــط ً
بالتهابــات الكلــى ،وزيــادة الــوزن دون املســتوى
49
األمثــل ،وانخفــاض وزن املواليــد الرضــع.

إن النســاء غيــر محصنــات ضــد العنــف خــال
فتــرة احلمــل .ونظــرًا النتشــار عنــف الشــريك
احلميــم أثنــاء احلمــل ،وتأثيــره احملتمــل علــى صحــة
األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة ،فمــن املهــم أن
توجــه املبــادرات العامليــة للحــد مــن وفيــات واعتالل
اهتمامــا متزايــ ًدا
األمهــات وحتســن صحتهــن
ً
بالعنــف ضــد النســاء ،ال ســيما خــال فتــرة احلمل.
كمــا يجــب إجــراء املزيــد مــن البحــوث ،باســتخدام
منهجيــات قابلــة للمقارنــة ،لتقييــم حجــم
وطبيعــة املشــكلة ،واختبــار التدخــات احملتملــة
التــي ميكــن تنفيذهــا فــي البيئــات ضعيفــة املــوارد.
شكر وتقدير
نــود أن نعــرب عــن تقديرنــا للوكالــة األمريكيــة
للتنميــة لدعمهــا حتليــل بيانــات املســوح
الدميوجرافيــة والصحيــة مــن خــال تعاقــد
«قياســات املســوح الدميوجرافيــة والصحيــة»
GPO-C-00-08-00008-00؛ وكــذا إلــى كل مــن:
داتــا فــي .راجــو وترينــا فورســتر ،لصبرهمــا
ودقتهمــا فــي حتليــل البيانــات.
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