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حقائق عن فیروس نقص المناعة البشریة والعنف 
 األسري

 
توجد عالقة واضحة بین العنف األسري وفیروس نقص المناعة البشریة، وتقدیم أفضل دعم لھؤالء الذین یعیشون في نقطة 

بینھما یستلزم تفھم مقدمي الخدمة للرابط بین ھذین الوباءین والحواجز الفریدة التي یواجھھا األفراد عند محاولة  التقاطع
 .الوصول إلى خدمات الدعم

 
 ما نعرفھ عن فیروس نقص المناعة البشریة

 
 

فیروس نقص المناعة البشریة فیروس ال یصیب سوى  •
اإلنسان ویؤدي إلى إضعاف جھاز المناعة الذي یمثل 

 منظومة الجسم في محاربة األمراض.
 المنوي والسائل الدمینتقل فیروس نقص المناعة من خالل  •

 1.الثدي وحلیب الشرجیة والسوائل المھبلیة واإلفرازات
تمثل النساء واحد من كل أربعة من المصابین  •

 2بفیروس نقص المناعة في الوالیات المتحدة.
صحیح أنھ حتى اآلن ال یتوافر عالج شافي من فیروس  •

نقص المناعة، إال إن الرعایة الطبیة والعالج المبكرین 
 لھما أبلغ األثر على إطالة العمر وخفض معدالت انتقال

 3.الفیروس

 نعرفھ عن العنف األسريما 
 

یُقصد بالعنف األسري، أو عنف الشریك الحمیم، أي  •
تصرف أو نمط تصرفات متعمد یتضمن اإلساءة أو محاولة 

جسدیة أو جنسیة أو لفظیة أو عاطفیة اإلساءة سواًء كانت 
أو أي شكل آخر من أشكال اإلساءة أو االعتداء أو اقتصادیة 

أو تھدیده أو تخویفھ أو مضایقتھ شخٍص آخر  إیذاءبھدف 
أو إكراھھ على شيء أو التحكم فیھ أو عزلھ أو تقییده أو 

 4.مراقبتھ

یظھر العنف األسري في العالقات الحمیمیة التي یعیش فیھا  •
طھما الشخص المعتدي والضحیة معًا أو یتواعدان أو ترب

عالقة زواج حالیًا أو كان ذلك بینھما في الماضي. قد یكون 
 بینھما أطفال أو ال. 

 واحدة من كل أربع نساءیواجھ العنف األسري الشدید  •
في حیاتھم. وكذلك یواجھ واحد من كل عشرة رجال و

اثنین من كل خمسة من مغایري الھویة الجنسانیة 
 6و5األسري. العنف
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 ما نعرفھ عن التقاطع بین فیروس نقص المناعة البشریة والعنف األسري

% من النساء المصابة بفیروس نقص المناعة 55ُوجد أن  •
 الرجال % من20ویتعرضن للعنف األسري، البشریة 
على ضعف المعدل ؛ أي ما یعادل اأسریً  اعنفً واجھوا 

 7.الوطنيالمستوى 

ترتفع احتمالیة انتقال فیروس نقص المناعة لضحایا العنف  •
مقارنة بھؤالء الذین یعیشون في  %48بنسبة األسري 

  7عالقات غیر عنیفة.

ترتفع احتمالیة إصابة النساء الالتي تتعرض للعنف األسري  •
 7بفیروس نقص المناعة ألنھن قد ...

دون وقایة مع شریك  ممارسة الجنسیرغمن على  >
 حمیم مصاب بنقص المناعة البشریة

ال تتاح لھن إمكانیة كافیة لمناقشة الممارسات  >
 الجنسیة اآلمنة

 فشل عالج فیروسات النسخ العكسياحتمالیة  تتضاعف •
 أربعة أضعاف ممارسة الجنس غیر اآلمنوكذلك احتمالیة 

تعرضن الالتي النساء المصابة بفیروس نقص المناعة  لدى
مقارنة بھؤالء الالتي لم یتعرضن العتداء العتداء مؤخًرا 

 8مؤخًرا.

صة بفیروس نقص في دراسة حول مقدمي الخدمات الخا •
% منھم ذكر وجود مریض واحد على 24المناعة البشریة، 

واجھ ثم أفصح عن إصابتھ بفیروس نقص المناعة األقل 
% من مقدمي الخدمة لدیھم مرضى 45. واعتداًء جسدیًا

 9إذا ما أفصحوا عن إصابتھم. یخشون االعتداء الجسدي

% من 12% من النساء، و21وجدت إحدي الدراسات أن  •
المثلیین ومزدوجي المیل الجنسي وغیرھم من الرجال الذین 

الذین % من الرجال 8یمارسون الجنس مع رجال، و
یمارسون الجنس مع نساء واجھوا عنفًا جسدیًا على ید 

شریكھم الحمیم أو أحد المقربین منھم منذ تشخیص إصابتھم 
% 45مناعة. من بین ھؤالء، حوالي بفیروس نقص ال

واجھوا عنفًا شعروا أنھ لھ عالقة بإصابتھم بفیروس نقص 
ً 10المناعة.  اطلب تدریبا

 التقاطع حالةفي  والسیطرة القوة 
قد تستخدم إصابة الشریك المعتدي أو الضحیة أو 

ض التكتیكات التي عكلیھما إلحكام السیطرة. فیما یلي ب
 :المشكلتین تقاطع حالتستخدم في 

 مواعید الطبیة للعالج.المنع الضحیة من حضور 

 أو العبث بھا.الحرمان من األدویة أو التخلص منھا 

األشخاص أو التھدید بفضح حالتھم سواًء من خالل 
 على مواقع التواصل االجتماعي.

تقیید إمكانیة وصولھم للتكنولوجیا الالزمة لجمع 
قص المناعة والخدمات نالمعلومات عن فیروس 

 الخاصة بھ. 

https://nnedv.org/contact-us/
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-https://www.cdc.gov/hiv/basics/hiv أي من سوائل الجسم تنقل فیروس نقص المناعة البشریة؟  1

transmission/ body-fluids.html 
 

 /https://www.cdc.gov/hiv/group/genderفیروس نقص المناعة البشریة والمرأة: معرفة الحالة. 2
women/status-knowledge.html 

 
-http://www.aids.gov/hiv-aids، ما ھو فیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز؟. AIDS.govمنصة  3

basics/hiv-aids-101/ what-is-hiv-aids/ 
 

-https://nnedv.org/content/frequently- asked الشبكة الوطنیة إلنھاء العنف األسري.  4
questions-about-domestic-violence/ 

 /https://www.cdc.gov/violencepreventionمنع عنف الشریك الحمیم  5
intimatepartnerviolence/fastfact.html 

. واشنطن العاصمة: المركز الوطني 2015تقریر مسح الوالیات المتحدة حول مغایري الھویة الجنسانیة لعام  6
للحقوق المساویة لمغایري الھویة الجنسانیة. جیمز، س. إي,، ھیرمان، ج. ل.، رانكن، س، كیسلینج، م, موتیت، ل، 

 .)2016أنافي، م. (

اطع عنف الشریك الحمیم مع فیروس نقص المناعة البشریة: االكتشاف، ). تق2019. ب. (سالیفان ت 7
 .87-84)، 2(27وأثر ذلك على االلتزام بالعالج. موضوعات في طب مكافحة الفیروسات، واإلفصاح، والنقاش، 

 /https://www.cdc.govء الشریك الحمیم وفیروس نقص المناعة البشریة لدى النساالتقاطع بین عنف  8
violenceprevention/pdf/ipv/13_243567_green_aag-a.pdf 

تقاریر الكثافات  9
http://www.vawnet.org/Assoc_Files_VAWnet/PopulationReports.pdf 

-https://www.catie.ca/preventionالشریك الحمیم وفیروس نقص المناعة البشریة الرابط بین عنف  10
in- focus/the-link-between-intimate-partner-violence-and-hiv 
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