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ما هو اإلكراه عىل اإلنجاب؟

يُعتبر اإلكراه عىل اإلنجاب وإساءة المعاملة سلوك 

يهدف إىل إرساء السلطة والتحكم من خالل التدخل 

في استقاللية قرار الحامل فيما يتعلق باإلنجاب. 

وقد يظهر ذلك أيًضا من خالل التحكم و/أو التدخل 

في اتخاذ المرأة لقراراتها ونفاذها إىل الخيارات 

 المتعلقة بصحتها اإلنجابية وخياراتها 

بشأن اإلنجاب.

 يمكن أن يظهر اإلكراه عىل اإلنجاب 

وإساءة المعاملة من خالل:

  ممارسة الضغوط عىل المرأة إلجبارها 	 
 عىل الحمل

  إخفاء وسائل منع الحمل أو إزالتها أو 	 
 التخلص منها

  التحكم في قرارك بشأن استمرار 	 
 الحمل أو إنهائه



ممارسة الضغوط بهدف اإلجبار 

عىل الحمل

وقد ُيقال لك ما يلي بهدف ممارسة الضغوط 

عليك إلجبارك عىل الحمل:

"إذا قمت بإنجاب 

طفلي، سأعلم حينها 

أنك تُحبينني حًقا"

"إذا كان لدينا طفل، فسوف 
يجلب ذلك البهجة لعائلتي"

"نحن متزوجان، 
لماذا ال تحملين؟"

"إذا ُرزقنا بطفل مًعا، 

أعدك بأن األمور 

ستتحسن" 
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 إخفاء وسائل منع الحمل 

أو إزالتها أو التخلص منها 

قد يكون ذلك عىل هيئة:

 اإلزالة الفعلية لوسيلة منع 

حمل مركبة في جسمك.

 عدم دفع أو التوقف عن دفع 

تكاليف وسائل منع الحمل.

 إحداث ثقوب في الواقي الذكري أو 

نزع الواقي الذكري أثناء الجماع.

قد يُقال لك:

"ال أريدك أن تستخدمي حبوب منع الحمل أو أي 
وسيلة من وسائل منع الحمل"

“سأتخىل عنِك إذا استخدمِت وسائل منع الحمل.” 

"الواقي الذكري غير مريح، لذا لن أقوم باستخدامه"

"نحن متزوجان ولسنا بحاجة إىل استخدام الواقي 
الذكري أو وسائل منع الحمل"



اإلكراه عىل اإلنجاب هو شكل من أشكال إساءة 

المعاملة، للحصول عىل المساعدة والدعم يمكنك 

التحدث إىل Children by Choice عىل الرقم 

 1800 177 725

www.childrenbychoice.org.au

 إذا كنت تتعرضين للعنف الجنسي أو أي شكل 

من أشكال العنف وسوء المعاملة، يمكنك االتصال 

بجمعية DV Connect عىل الرقم: 811 811 1800 أو 

www.dvconnect.org عبر موقع

 التحكم في قرارك بشأن 

استمرار الحمل أو إنهائه

قد يُقال لك:

 

 "إذا كنت تُحبينني، فسوف 
تنجبين طفلي"

 "أريد إنجاب ابنًا أو ابنة، وسنستمر في 
إنجاب األطفال حتى يصبح لدينا ابن أو ابنة"

 "إذا قمت بإنجاب هذا الطفل، ستجلبين 
لي ولعائلتي العار"



Children by Choice 
1800 177 725 
www.childrenbychoice.org.au
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