
العنف األسري وفیروس 
نقص المناعة 
 

 

 2022فبرایر  ©
 

 NNEDV.ORG  اعرف المزید على موقع
 

 

 

الشبكة الوطنیة 
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نواحي اإلنجابیة وأثره على الناجین اإلكراه في ال
 من العنف األسري

 

الكثیر من ھؤالء الذین یواجھون العنف األسري 
یواجھون إكراًھا في النواحي اإلنجابیة ضمن 

یتضمن اإلكراه في لھا.  ونعرضتاإلساءة التي ی
النواحي اإلنجابیة نمط أو سلسلة من السلوكیات 

یستخدمھا الشریك المعتدي إلحكام قبضتھ وفرض 
بالتدخل في  –سلطتھ على صحة شریكھ اإلنجابیة 

قدرتھ على اتخاذ قراراتھ الخاصة حول جسمھ 
، مما یعرض صحتھ وسالمتھ ورعایتھ الصحیة

بعدة إلنجابیة اللخطر. یظھر اإلكراه في النواحي 
 صور. 

 ھذه الصور قد تتضمن:

لالنخراط في نشاط جنسي  اآلخرالضغط على  •
 ؛دون رغبتھ

منع استخدام وسائل منع الحمل أو إتالفھا مثل  •
حبوب منع الحمل واللولب الرحمي والحلقات 

 والالصقات الجلدیة؛الھرمونیة المھبلیة 

إزالة الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس دون  •
 ؛ "انساللعلم اآلخر، وھو ما یشار إلیھ بالـ"

تعمد تعریض شریكھم لألمراض المنقولة جنسیًا،  •
 بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة؛ 

 اإلجبار على الحمل؛ •

على اإلجھاض أو التحكم في  اآلخرإجبار  •
القرارات الخاصة باإلجھاض وإمكانیة الحصول 

 علیھ؛

فرض القیود على قدرة شریكھم على حضور  •
 1الطبیة المتعلقة بالصحة اإلنجابیة.المواعید 

 

تتسبب ھذه التصرفات في سلب الشخص قراره 
المستقل فیما یخص حیاتھ الجنسیة وصحتھ اإلنجابیة، 

في صدمة جسدیة وكذلك عاطفیة وھو ما قد یتسبب 
رابًطا بین الصحیة وجد مقدمو الخدمة وللناجي. 

 والنواتج السلبیة على الصحةلعنف األسري التعرض ل
كما متمثالً في حاالت اإلكراه في النواحي اإلنجابیة. 

ُوجد أن النساء الالتي تعرضن للعنف الجسدي أو 
أكثر عرضة لإلصابة الحمیم  نالجنسي على ید شریكھ

ثالثة أضعاف  بمقدارباألمراض المنقولة جنسیًا 
 2النساء الالتي لم یذكرن تعرضھن للعنف.مقارنة ب
ُوجد أن واحدة من كل ثالث مراھقات اتضح  وكذلك
بمرض منقول جنسیًا وفیروس نقص المناعة  نإصابتھ

 3البشري قد تعرضن لعنف أسري.

انیة والتوجھات یواجھ البشر من كل الھویات الجنس
الجنسیة والمستویات االقتصادیة واالجتماعیة 

واألعراق واإلثنیات خطورة التعرض للعنف األسري، 
، إكراًھا في النواحي اإلنجابیة نومن ثم قد یواجھو

لكن من المھم اإلشارة إلى أن بعض الفئات قد تتأثر 
 تأثًرا أشد من غیرھا. 
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 األثر:
 

تتضرر النساء من العنف األسري بصورة غیر  •
متكافئة، فیواجھن خطورة أشد بفارق كبیر مقارنة 

 4.بالرجال الذین یواجھون عنف الشریك الحمیم

% من النساء المصابة بفیروس نقص 55وجد أن  •
المناعة واجھن عنفًا أسریًا، في حین أن النساء الالتي 

إصابتھن یواجھن العنف األسري بنصف ذلك لم تثبت 
 5المعدل.

ظھر بالغات النساء األمریكیات من أصول أفریقیة تُ  •
 ]لعنف األسريسقوطھن ضحیة [لمعدالت أعلى من 

 6.مقارنة باألعراق األخرى

 33نساء وواحد من كل  6تعرضت واحدة من كل  •
 7رجل لمحاولة اغتصاب أو اغتصاب تام في حیاتھم.

معدالت عنف الشریك الحمیم في العالقات تشابھ ت •
القائمة بین ذكرین مقارنة بالعالقات القائمة بین 
الجنسین. ففي مسح أجري على الرجال المثلیین 

% شكل من أشكال اإلساءة 32وثنائیي الجنس، ذكر 
في العالقة سواًء في عالقة حالیة أو ماضیة، وذكر 

% 19% منھم تعرضھم للعنف الجسدي، و19
 8ا تعرضھم لنشاط جنسي دون رغبتھم.ذكرو

تواجھ النساء الالتي تتعرض للعنف األسري خطورة  •
ثالثة أضعاف خطورة اإلصابة بمرض منقول جنسیًا 

 2النساء الالتي تعیش في عالقات غیر عنیفة.

نساء عنفًا جنسیًا غیر  6واجھت واحدة من كل  •
 9االغتصاب على ید شریكھن الحمیم.

نساء في الوالیات  10تعرضت واحدة من كل  •
على ید شریك  المتحدة لالغتصاب (اإلیالج باإلكراه)

 9حمیم.

تزید احتمالیة إصابة ضحایا العنف األسري بفیروس  •
% مقارنة بالنساء 48نقص المناعة البشریة بنسبة 

 5الالتي ال تتعرض لإلساءة.

 
ھناك عالقة واضحة بین اإلكراه في النواحي 

والنتائج السلبیة والعنف األسري  اإلنجابیة
أن تشیر األدلة إلى وعلى الصحة اإلنجابیة. 

ھذا النوع من اإلساءة قد تتبعھ آثار طویلة 
األجل على صحة الناجي وسالمتھ. لذا البد 

العنف األسري أن یقر بأن اإلكراه في  لقطاع
النواحي اإلنجابیة ھو أحد األسالیب التي 

یستخدمھا الطرف المعتدي، كما یجب على 
اصري مناھضة العنف األسري أن یعتادوا من

ي النواحي اإلنجابیة النظر إلى اإلكراه ف
باعتباره أحد أشكال العنف وأن یكتسبوا ثقة 

 في مناقشة الجنس مع الناجین.
 

عندما یسعى الناجون للحصول على الخدمات، 
یجب على موفریھا أن یضعوا ھذه النماذج من 

العنف في اعتبارھم عند تلقي البیانات، ومناقشة 
 الدعم الذي یبحثون عنھ وخطط األمان لیتمكنوا

من إحالتھم بشكل مالئم وإیصال الناجین 
 للرعایة التي قد یحتاجونھا. 
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