
ــس  ــارس الجن ــن: فن ــا باآلخري ــا تربطن ــا. فإنه ــن حياتن ــم م ــزء مه ــي ج ــانية ه الجنس
ــع يف  ــان نق ــض األحي ــم/ن، ويف بع ــات معه ــكل صداق ــم/ن، نش ــذب إليه ــم، وننج معه

الحــب.

ــذا  ــية. وه ــا الجنس ــا لصحتن ــا اهتام ــر إذا ولين ــكل أك ــع، وبش ــة وممت ــس متع الجن
ــات الجنســية، فضــا عــن  ــج إيجــايب وحضــاري للجنســانية  اوالعاق ــاع نه ــب اتب يتطل
إمكانيــة وجــود تجــارب جنســية ممتعــة وآمنــة، خاليــة مــن اإلكــراه والتمييــز والعنــف.

ــن  ــة ع ــراض الناجم ــع األم ــو من ــية ه ــة الجنس ــا للصح ــر وضوح ــب األك ــد الجوان أح
ــس. ــة الجن ــاء مارس ــا أثن ــد نتبادله ــي ق ــدوى الت الع

يف مــا يــي بعــض الخطوات البســيطة التي ميكــن أن تســاعدك ورشيك/تــك )رشكائكم/ن( 
ــارات  ــس لولنظــر يف خي ــة املرتبطــة بالجن ــر الصحي ــن املخاط ــف م ــس، للتخفي يف الجن

جنســية أكــر أمانــا.

ــع  ــك املواضي ــد يكــون مــن الصعــب الوصــول إىل معلومــات حــول تل لســوء الحــظ، ق
ــا لدعمكــم/ن للحصــول  ــاك مجموعــات دعــم ومنظــات هن ــان، ولكــن هن داخــل لبن

ــا. ــد تحتجــن/ون إليه ــي ق ــات الت عــى املعلوم

ــل عندمــا  ــك اتصــال حميمــي مــع شــخص آخــر )مث كــا تعلمــون، عندمــا يكــون لدي
تقبــل شــخصا مــا، أو متــارس الجنــس الفمــوي، املهبــي أو الرشجــي مــع رشيكك/تــك(، 

ــن/ون ســوائل الجســم. ــم تتبادل فأنك

ميكــن أن تحتــوي ســوائل الجســم هــذه أيضــا عــى البكترييــا والفريوســات التــي ميكــن أن 
تســبب العــدوى التــي تجعلــك مريضــا. يف بعــض األحيــان تحــدث تلــك العــدوى دون أن 
ياحظهــا أحــد، ألنــه ال توجــد أعــراض، ولكــن إذا تُركــت دون عــاج ميكــن أن يكــون لهــا 
عواقــب وخيمــة. وهكــذا فــإن العــدوى املنقولــة جنســيا هــي انتقــال عــدوى بكترييــة أو 

فريوســية مــن شــخص إىل شــخص آخــر عــن طريــق األفعــال الجنســية.

ميكــن ألي شــخص اإلصابــة مبــرض منقــول جنســيا مــن خــال االتصــال الجنــي )عــن 
طريــق الفــم، املهبــل، أو الــرشج( مــع شــخص آخــر.

هذه الورقة هي سلسلة من ثالثة أجزاء مخصصة ملجتمع امليم ، ومحاولة النظر يف القوانني التي 
تؤثر عليك ، وحقوقك وماذا عليك فعله إذا تم القبض عليك ، ومعلومات عن الصحة الجنسية، يف 

مرص وإيران ولبنان.

نيتك  جنسا
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ــجندر  ــي  أو سيس ــوع االجتاع ــري/ات الن ــي، عاب ــل الجن ــي/ات املي ــن/ات أو غريي املثلي
)متوافقــن مــع نوعهــم االجتاعــي(، رجــل أو امــرأة: فــإن ذلــك ال يشــكل فرقــا. فاألمــراض 

املنقولــة جنســيا ال متيــز.

وفيــا يــي بعــض مــن العــدوى األكــر شــيوعا التــي ميكــن أن تنتقــل عــن طريــق االتصــال 
الجنــي:

ــا الجســم البيضــاء،  فــروس نقــص املناعــة البرشيــة / اإليــدز: هــذا الفــريوس يهاجــم خاي
مــا يجعــل مــن الصعــب عــى الجهــاز املناعــي الخــاص بــك محاربــة العــدوى. بــدون جهــاز 

مناعــي قــوي، لــن يكــون جســمك قــادرا عــى الدفــاع عــن نفســه ضــد العــدوى األخــرى.

اإليــدز هــو املرحلــة األخــرية مــن اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة، ولكــن ليــس كل 
املصابــن بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة يصلــون إىل مرحلــة اإليــدز.

  العامــات املبكــرة لإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة ميكــن أن تكــون تــورم الغــدد 
واألعــراض الشــبيهة باإلنفلونــزا تســتمر مــدة أســبوعن إىل أربعة أســابيع. يف معظــم الحاالت، 
قــد ال تظهــر األعــراض األكــر خطــورة مــن فــريوس نقــص املناعــة البرشيــة  حتــى أشــهر أو 
ــريوس  ــه ف ــا لدي ــا إذا كان شــخص م ــد م ــار دم بســيط تحدي ــة. ميكــن الختب ســنوات الحق

نقــص املناعــة البرشيــة أم ال.

ال يوجــد هنــاك عــاج لفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة. يف األيــام األوىل مــن وبــاء فــريوس 
نقــص املناعــة، كانــت املرحلــة األخــرية مــن الفــريوس متثــل للعديــد مــن املصابــن عقوبــة 
ــاء  ــاك دواء إلبق ــن هن ــه مل يك ــدز ألن ــة اإلي ــوا إىل مرحل ــا وصل ــع تقريب ــدام ألن الجمي إع
الفــريوس تحــت الســيطرة. وبفضــل التقــدم الطبــي، يوجــد اآلن العديــد مــن األدويــة املتاحة 
التــي ميكــن أن تســاعد الجســم للســيطرة عــى الفــريوس و- إذا تــم عاجهــا بنجــاح- القضــاء 

عــى خطــر انتقــال فــريوس نقــص املناعــة لآلخريــن.

الزهــري: قــد تكــون قــد ســمعت أيضــا عــن مــرض الزهــري. إنهــا بكترييــا ميكــن أن تنتقــل 
ــاء  ــة األعض ــري منطق ــا الزه ــب بكتريي ــر. تصي ــخص إىل آخ ــن ش ــس م ــق الجن ــن طري ع
ــه  ــم الكشــف عنهــا يف وقــت مبكــر، فإن التناســلية، الشــفاه، الفــم، أو فتحــة الــرشج. إذا ت
ميكــن عاجهــا بســهولة عــن طريــق املضــادات الحيويــة. وتشــمل أعــراض الزهــري قــروح 
ــة. هــذه القــروح  ــد الليمفاوي ــورم حــول العق ــدك وبعــض الت صغــرية غــري مؤملــة عــى جل
الجلديــة، والتــي ميكــن أن تــأيت وتذهــب إذا تــرك مــرض الزهــري دون عــاج، مــن املمكــن 
أن تزيــد مــن فــرص نقــل فــريوس نقــص املناعــة مــن شــخص إىل آخــر. الكثــري مــن النــاس 

ــم بالعــدوى. ــوا عــى عل ــون/ات مبــرض الزهــري قــد ال يكن/ون املصاب

ــريوس  ــريوس الحــأ البســيط، أو ف ــريوس،  ف ــس األعضــاء التناســلية: يســمى هــذا الف هرب
الهربــس البســيط. ميكــن أن ينتقــل عــن طريــق الجنــس املهبــي، الرشجــي، أو الفمــوي مــع 
ــد ال  ــس ق ــون/ات بالهرب ــاس املصاب ــن الن ــري م ــريوس. كث ــك الف ــل ذل ــذي يحم الشــخص ال
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مــا لديه فروس نقص 

املناعــة البرشية أم ال. 
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يكونــوا عــى علــم بذلــك، ألنــه ال توجــد أعــراض عــى الجســم، أو أن أجســادهن/م تظهــر 
أعــراض خفيفــة جــدا. بعــض النــاس قــد يكــون مصابــون بالهربــس لســنوات دون معرفــة 

ذلــك.

عنــد اإلصابــة بالعــدوى، ميكــن أن يســبب الفــريوس القــروح والبثــور عــى األعضاء التناســلية، 
فتحــة الــرشج، الفخذيــن، أو تجويــف الفــم. هــذه البثــور ميكــن أن تنفتــح، وتصبــح مؤملــة، 
وتلتئــم بعــد ذلــك. املصابــون/ات بالهربــس التناســي ميكــن أن ينقلــوا الفــريوس لرشكائهــم/ن 

يف الجنــس، حتــى عندمــا ال تكــون هنــاك قــروح عــى الجســم.

ــدواء للســيطرة عــى  ــاول ال ــك تن ــس األعضــاء التناســلية، ولكــن ميكن ال يوجــد عــاج لهرب
األعــراض، وتقليــل خطــر متريــره لآلخريــن. ميكــن للعاملــن بالقطــاع الصحــي إجــراء اختبــار 

ــد مــا إذا كنــت أنــت أو رشيكك/تــك مصــاب/ة بهربــس األعضــاء التناســلية أم ال. لتحدي

الســيالن: الســيان هــو عــدوى تســببها البكترييــا وميكــن أن تنتقــل مــن شــخص إىل آخــر عــن 
طريــق الجنــس الرشجــي، الفمــوي أو املهبي.

ــد يكــون  ــون مــن مــرض الســيان ق ــن يعان ال يكــون للســيان دامئــا أعــراض. الرجــال الذي
ــد  ــن فــرات الطمــث، وآالم عن ــد يكــون لديهــن نزيــف ب ــول، والنســاء ق لديهــم أمل يف التب
التبــول، وزيــادة يف اإلفــرازات املهبليــة.  ويعــاين كل مــن الرجــال والنســاء مــن إفــرازات خرضا 
ــرة. إذا تركــت دون عــاج، ميكــن أن يســبب مــرض الســيان مشــاكل مــع الروســتاتا  مصف

ــد النســاء. ــن يف الرجــال ومشــاكل مــع الحمــل والعقــم عن والخصيت

السيان ميكن كشفه عن طريق تحليل املختر، وميكن عاجه باملضادات الحيوية.

فــروس الــورم الحليمــي البــرشي: فــريوس الــورم الحليمــي البــرشي، هــي فريوســات شــائعة 
ــة للفــريوس.  ــواع الفرعي ــد مــن األن ــاك العدي ــل. هن ــد، أو الثآلي ميكــن أن تســبب منــو الجل
عــى الرغــم مــن أن معظــم فريوســات الــورم الحليمــي البــرشي غــري ضــارة، ميكــن لبعضهــا 
ــه فــريوس  ــة مــع شــخص لدي أن يســبب الرسطــان. إذا كنــت متارس/يــن الجنــس دون وقاي
ــك. إذا  ــلية ل ــاء التناس ــريوس األعض ــل ف ــن نق ــن املمك ــم م ــرشي، فإنه ــي الب ــورم الحليم ال
تــم إصابتــك، ميكنــك يف نهايــة املطــاف أن تظهــر لديــك الثآليــل التناســلية. األشــكال األكــر 
خطــورة مــن فــريوس الــورم الحليمــي البــرشي ميكــن أن تســبب رسطــان الــرشج أو القضيــب 

عنــد الرجــال أو عنــق الرحــم، الفــرج، املهبــل، أو رسطــان الــرشج عنــد النســاء.

بعــض النــاس قــد يكونــوا مصابــن/ات بفــريوس الــورم الحليمــي البــرشي دون معرفــة ذلــك، 
ألنــه ال يظهــر أي أعــراض. ميكــن للعاملــن بالقطــاع الصحــي إجــراء اختبــار اإلصابــة بفــريوس 

الــورم الحليمــي البــرشي لــك، وبالتــايل الكشــف عنــه، وعــاج الفــريوس.

ــن  ــرية م ــكال خط ــن أش ــة م ــرة للحاي ــن مبك ــن س ــتخدامها م ــن اس ــات ميك ــاك لقاح هن
ــد  ــورم الحليمــي البــرشي. لســوء الحــظ، هــذه اللقاحــات غــري متوفــرة يف العدي فــريوس ال

ــدان. مــن البل
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املتدثــرة )الكالميديــا(: تتســبب  بكترييــا املتدثــرة الحريــة يف الكاميديــا، والتــي ميكــن أن 
تنتقــل مــن شــخص إىل آخــر عــن طريــق الجنــس الفمــوي، املهبــي أو الرشجــي الغــري آمــن. 
ميكــن للنســاء اإلصابــة بالكاميديــا يف عنــق الرحــم، املســتقيم، أو الحلــق. ميكــن للرجــال 
ــا داخــل فتحــة الــرشج، املســتقيم، أو الحلــق. وهــو واحــد مــن أكــر  ــة بالكاميدي اإلصاب

األمــراض املنقولــة جنســيا شــيوعا.

ومبــا أن الكاميديــا عــادة ال تســبب عــادة أي أعــراض، فــإن العديــد مــن األشــخاص 
املصابــن بالكاميديــا قــد ال يكونــوا عــى درايــة بإصاباتهــم/ن، وينقلونهــا عــن غــري قصــد 
إىل رشكائهــم/ن الجنســين. قــد يســتغرق األمــر عــدة أســابيع قبــل أن يظهرالشــخص 
الــذي أصيــب بالعــدوى مــن رشيكه/تــه أي أعــراض. األعــراض يف النســاء ميكــن أن تشــمل 
اإلفــرازات املهبليــة غريالطبيعيــة واألمل املهبــي أثنــاء التبــول أو الجــاع. ميكــن للرجــال أيضا 
أن يشــعروا بحرقــان يف القضيــب، خاصــة أثنــاء التبــول، وأحيانــا أمل وتــورم يف الخصيتــن. إذا 
أصابــت الكاميديــا املســتقيم، فإنهــا ميكــن أن تســبب أمل املســتقيم، نزيــف، أو إفــرازات.

اختبــار البــول )أو مســحة القطــن مــن املهبــل( ميكنــه تشــخيص الكاميديــا. إذا تــم 
تشــخيصك بالبكترييــا، ميكنــك عاجهــا باملضــادات الحيويــة، عــى الرغــم مــن أن املضــادات 
الحيويــة ال ميكنهــا إصــاح أي رضر دائــم ســببه املــرض. ومبــا أنــه مــن الشــائع   الحصــول 
عــى عــدوى متكــررة، إذا تــم تشــخيصك بالكاميديــا، فيجــب عليــك إجــراء االختبــار مــرة 

أخــرى بعــد حــوايل ثاثــة أشــهر مــن العــاج.

التهــاب الكبــد الفــرويس ج: هــو عــدوى فريوســية بفــريوس التهــاب الكبد ج الذي يتســبب 
ــل  ــن مجم ــراض يف 57٪ م ــا أع ــون ب ــريوس تك ــة بالف ــدوى األولي ــد. الع ــاب الكب يف الته
الحــاالت. وتبقــى العــدوى صامتــة وميكــن أن تســتغرق عــدة ســنوات قبــل ظهــور أعــراض 
مثــل التعــب والضعــف وأوعيــة دمويــة ذات أشــكال عنكبوتيــة ونزيــف يف املــريء الــذي 
يــزداد كلــا أصــاب نســيج الكبــد ندبــة أو تليــف )تليــف الكبــد هــو املرحلــة املتقدمــة من 
اإلصابــة(. زيــادة اســتهاك الكحــول والعــدوى بفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة املتزامنــة 

تــرسع مــن تليــف الكبــد.

ــة  ــم مارس ــرا إذا ت ــر خط ــزال يعت ــه ال ي ــك فإن ــع ذل ــائع، وم ــري ش ــي غ ــال الجن االنتق
ــيا. ــة جنس ــرى منقول ــراض أخ ــود أم ــة وج ــن أو يف حال ــري اآلم ــس غ الجن

ــادة  ــام مض ــدم ألجس ــارات ال ــال اختب ــن خ ــد ج م ــاب الكب ــريوس الته ــخيص ف ــم تش يت
ــاالت. ــم الح ــرة يف معظ ــم متواف ــق الف ــن طري ــاج ع ــاك ع ــدم. هن ــريوس بال للف

قمــل العانــة: املعــروف أيضــا باســم »القمــل الرسطــاين« هــي حــرشات صغرية تعيــش فقط 
عــى البــرش وتلتصــق بالشــعر الخشــن يف الجســم، شــعر العانــة باألســاس ولكــن ميكــن أن 
تكــون موجــودة تحــت اإلبطــن أو حتــى رمــوش العــن، فيــا عــدا فــروة الــرأس. وهــي 
تختلــف عــن قمــل الــرأس يف كونهــا أصغــر حجــا وجســمها املســتدير. تحــدث العــدوى 
عــن طريــق االتصــال الوثيــق، وعــادة مــا يكــون خــال االتصــال الجنــي. تبــدأ األعــراض 
ــق  ــى عــن طري ــة للعــن املجــردة. تنتقــل حت ــا مرئي ــة، كــا أنه ــة العان بالحكــة يف منطق

الصحة الجنســية 

ومبــا أن الكالميديا 

عادة ال تســبب عادة 

أي أعــراض، فإن العديد 

من األشــخاص املصابني 

بالكالميديــا قد ال يكونوا 

عىل درايــة بإصاباتهم/ن، 

وينقلونهــا عن غر قصد 

إىل رشكائهم/ن الجنســيني. 

»

»



أن  ماذا ميكنك 
تفعــل من أجل 
نفسك؟ حامية 

الجنــس اآلمــن ألنهــا موجــودة عــى شــعر الجســم. وميكــن عاجهــا ذاتيــا مــع الكرميــات 
املوضعيــة.

ميكــن ألي شــخص ميــارس الجنــس )ولــو مــرة واحــدة( أن يصــاب بأحــد األمــراض املنقولــة 
ــن يف بعــض  ــة، ولك ــري اآلمن ــال الجنســية غ ــن خــال األفع ــان م جنســيا. يف معظــم األحي

ــان أيضــا عنــد اســتخدام الواقــي الذكــري واملزلقــات. األحي

ــال  ــر انتق ــن خط ــري م ــد كب ــل إىل ح ــن أن يقل ــري ميك ــي الذك ــة أن الواق ــى ماحظ يرج
ــر. ــى املخاط ــا ع ــي متام ــن ال يق ــيا، ولك ــة جنس ــدوى املنقول الع

اآلن بعــد أن فهمــت بشــكل أفضــل مخاطــر الجنــس غــري اآلمــن، وكيــف ميكــن أن تؤثــر 
علينــا ورشكائنــا الجنســين، دعونــا نتحــدث عــن كيــف ميكننــا مارســة الجنــس دون اإلصابة 

بالعــدوى.

وفيــا يــي بعــض الخطــوات العمليــة والبســيطة لحايــة نفســك مــن األمــراض املنقولــة 
جنســيا:

اســتخدام الحاميــة وتشــجيع رشيك/تــك أن تفعــل الــيء نفســه:  اســتخدام الواقــي 
الذكــري مــع الكثــري مــن املزلقــات ذات أســاس مــايئ  يف كل مــرة متارس/يــن الجنــس 
بإيــاج. تأكــد/ي مــن أنــك ورشيكك/تــك تعرفــان كيفيــة اســتخدام الواقــي الذكــري 
بشــكل صحيــح. مــن املهــم اســتخدام الواقــي الذكــري التــي تــم تصنيعــه وفقــا ملعايــري 
الصناعــة. ال تقــم بإعــادة تدويــر الواقــي الذكــري، واســتخدم كل واقــي ذكــري مــرة 
ــت  ــل، أو إذا كان ــة بالفع ــة مفتوح ــة الفردي ــت الحزم ــتخدمه إذا كان ــدة، ال تس واح
ذات جــودة مشــكوك فيهــا. الواقــي الذكــري دون املســتوى ميكــن أن يكــون معــدل 
إخفاقــه عــايل، ولــن يحميــك ضــد األمــراض املنقولــة جنســيا، ويف بعــض الحــاالت )إذا 
كان لديــك فــرط الحساســية( ومــن املمكــن أيضــا أن يســبب مشــاكل جلديــة. تأكــد 
أيضــا مــن عــدم تــرك الواقــي الذكــري يف أشــعة الشــمس املبــارشة وعــدم اســتخدام 
ــة. كــا ذكــر مــن قبــل، فــإن  ــة تلــف الغــاف، تغــري اللــون، أو فقــدان املرون يف حال
الواقــي الذكــري يقلــل مــن خطــر العــدوى لجميــع األمــراض املنقولــة جنســيا، لكنــه 
لــن يحمــي متامــا مــن أمــراض منقولــة جنســيا معينــة، مثــل الهربــس أو فــريوس الــورم 

الحليمــي البــرشي.

اســأل رشيك/تــك )رشكائــك( الجنســيني عــن تاريخهــم الجنــي: تحــدث مــع رشيــكك 
)رشكائــك( الجنســين عــن األمــراض املنقولــة جنســيا  قبــل مارســة الجنــس معهــم/ن. 
ــل  ــوا للتحالي ــوا خضع ــة جنســيا، أو إذا كان ــم أي عــدوى منقول اســألهم إذا كان لديه
ــة  ــا مــن األمــراض املنقول ــك أي ــا إذا كان لدي ــة م مؤخــرا. وأيضــا أســمح لهــم باملعرف

جنســيا.
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الحديث 
العدوى  عن 

لجنسية؟ ا

يجــب إجــراء تحاليــل لألمــراض املنقولــة جنســيا بشــكل منتظــم: كثــري مــن النــاس 
ــه ال  ــك، ألن ــة جنســيا دون معرفــة ذل لديهــم أشــكال مختلفــة مــن األمــراض املنقول
توجــد أعــراض أو توجــد أعــراض بســيطة جــدا. حتــى عندمــا متــارس الجنــس اآلمــن، 
ال يــزال مــن املمكــن التقــاط بعــض أشــكال األمــراض املنقولــة  جنســيا مــن رشيــكك 
الجنــي. أفضــل طريقــة )حتــى اآلن( لحايــة نفســك مــن األمــراض املنقولــة جنســيا، 
ــام.  ــل بانتظ ــراء التحالي ــو إج ــن، ه ــين متعددي ــك رشكاء جنس ــة إذا كان لدي وخاص

يــوىص مبرتــن يف الســنة ملــن هــم نشــطين جنســيا.

ــا،  ــدو واضح ــد يب ــذا ق ــالج: ه ــب الع ــيا، اطل ــة جنس ــدوى منقول ــك ع إذا كان لدي
ــة جنســيا.  ــراض منقول ــوا بأم ــد أصيب ــم ق ــون أنه ــاس ال يدرك ــن الن ــري م ولكــن الكث
ــور، أو  ــروح، وبث ــرازا غــري طبيعــي مــن األعضــاء التناســلية، ق إذا وجــد الشــخص إف
تــورم يف منطقــة العانــة، فإنهــم قــد يشــعرون أيضــا بعــدم ارتيــاح شــديد أو الخــوف 
مــن طلــب املســاعدة الطبيــة ألمراضهــم املنقولــة جنســيا. إنهــم ببســاطة يحاولــون 
إخفــاء إصابتهــم عــن اآلخريــن، مبــا يف ذلــك رشكائهــم/ن الجنســين، أو أنهــم يطببــون 
أنفســهم بــكل مــا ميكــن أن يجــدوه، وهــو ليــس العــاج املناســب. قــد تســبب بعــض 
األمــراض املنقولــة جنســيا رضرا جســيا أو دامئــا عــى جســمك عــى املــدى الطويــل، 

لذلــك مــن األفضــل حقــا طلــب املســاعدة الطبيــة الفوريــة.

قــد يكــون مــن املخيــف أو الصعــب زيــارة طبيــب األمــراض الجلديــة والتناســلية يف لبنــان. 
ومــع ذلــك، فمــن املهــم الســعي للحصــول عــى املســاعدة الطبيــة لعــدم تفاقــم حالتــك 
والتــي قــد تــؤدي إىل أرضار دامئــة. إن تكــون نشــط جنســيا يف لبنــان قــد يثــري االمتعــاض 
أواالســتهجان، ويف بعــض الحــاالت ميكــن أن يتعــرض الشــخص الــذي يــزور العيــادة لســوء 
املعاملــة أو التوبيــخ مــن قبــل الطبيــب املعالــج. وبالرغــم مــن ذلك، فــإن األمــراض املنقولة 
جنســيا تصيــب كل مــن املثليــن/ات وغرييــي/ات امليــل الجنــي، وال ميكــن للطبيــب أن 
ــن  ــيا. وال ميك ــة جنس ــراض املنقول ــن األم ــية م ــك الجنس ــي أو هويت ــك الجن ــرف ميل يع
ــاغ  ــب إب ــب، وال ميكــن للطبي ــا توجــه إىل الطبي أن يلقــى القبــض عــى أي شــخص إذا م
الرشطــة كذلــك. لكنــه مــازال مــن املحبــذ أن تســأل األصدقــاء لرشــيحات ألطبــاء مهنيــن 

الذيــن تســتطيع زيارتهــم.

هــذا هــو الجــزء الصعــب: نحــن نعيــش يف مجتمــع حيــث ال يتحــدث النــاس حقــا عــن 
الجنــس. وهــو مــن املحرمــات ويعتــر موضــوع شــخيص للغايــة.

ولكــن فكــر يف هــذا: مــع الجنــس الجيــد تــأيت مســؤولية مشــركة للحفــاظ عليــك وعــى 
رشيكك/تــك )رشكائكــم/ن( أصحــاء وآمنــن/ات.

باســتخدام الحايــة والطلــب مــن رشيكك/تــك  أن ت/يفعــل الــيء نفســه لــن يســتغرق 
ســوى بضــع ثــوان. تذكــر: هــذه الثــواين القليلــة مــن املحادثــة عــن صحتــك الجنســية أنــت 

ورشيكك/تــك واســتخدام الحايــة ميكــن أن يوفــر لكــا الكثــري مــن املشــاكل.

الصحة الجنســية 



متى يجب أن تقلق وتسعى لفحص طبي؟

نحــن جميعــا بحاجــة ملعرفــة املزيــد عــن أجســادنا وفحــص أجســادنا وأعضائنــا التناســلية 
مــن حــن آلخــر. وينبغــي أن نكــون قادريــن عــى معرفــة مــا هــو طبيعــي ومــا هــو غــري 

ذلــك، وعندمــا يكــون مــن الــرضوري التــاس العــاج الطبــي.

عــى ســبيل املثــال، أي نــوع مــن اإلفــرازات غــري الطبيعيــة، مثــل اإلفــرازات امللونــة الخرضاء 
املصفــرة و / أو إفــرازات ذات الرائحــة الكريهــة مــن األعضــاء التناســلية، القــروح، أو البثــور 
املتناميــة يف منطقــة العانــة أو الحكــة غــري الطبيعيــة أو الطفــح الجلــدي يف منطقــة العانــة 

يعنــي ذلــك أنــه يجــب الذهــاب والتحــدث مــع الطبيــب املختــص.

ماذا لو كنت بحاجة إىل مساعدة طبية مهنية؟

ــن يف  ــا. ولك ــة منه ــوة أوىل يف الوقاي ــة وخط ــيا مهم ــة جنس ــراض املنقول ــة األم إن معرف
ــكك/ ــك، أو رشي ــت، وأصدقائ ــة. رمبــا كن ــة املهني ــاج املســاعدة الطبي ــان تحت بعــض األحي
تــك )رشكائــك( الجنــي قــد طورتــم مؤخــرا حالــة طبيــة جديــدة لســت متأكــدا مــن كونهــا 
منقولــة جنســيا أم ال. عــدم العــاج  ميكــن أن يــؤدي إىل تفاقــم العــدوى يف واقــع األمــر أو 
قــد تظهــر مــرة أخــرى يف مرحلــة أكــر تقدمــا. رمبــا كنــت معتــادا ملارســة الجنــس الغــري 
آمــن واآلن تتــوق ملعرفــة مــا إذا كان لديــك أمــراض منقولــة جنســيا أو رمبــا كنــت ترغــب 

فقــط يف عمــل التحاليــل للتأكــد مــن أن ليــس لديــك مــا يدعــو للقلــق.

مــن املهــم أن تســتخدم مقــدم خدمــة طبيــة ميكنــك الوثــوق بــه أو متــت إحالتــك إليــه. 
إذا كنــت ال تشــعر بالراحــة للتعامــل مــع الطاقــم الطبــي إلجــراء محادثــة حــول حياتــك 
الجنســية وطــرح األســئلة املتعلقــة بالصحــة الجنســية الخاصــة بــك، فأنــه قــد ينتهــي بــك 
ــايل املســاس بصحتــك  ــاج إليهــا، وبالت ــي تحت األمــر يف عــدم الحصــول عــى الخدمــات الت

الجنســية و صحــة رشيك/تــك.

يجــب عليــك دامئــا اســتخدام الخدمــات الطبيــة التــي ميكنــك الوثــوق بهــا، والتأكــد مــن 
أنهــا ســتحمي خصوصيتــك ولــن تكــون حكــا بشــأن ميلــك الجنــي أو هويتــك الجندريــة.

ــاين ال يفهمــون )بشــكل  ــد مــن الخــراء الطبيــن يف املجتمــع اللبن ومــن املحــزن أن العدي
ــاء املتخصصــن الذيــن  ــا يكــون إيجــاد األطب ــر، وأحيان كامــل( أو يحرمــون مجتمــع الكوي
ميكــن االعتــاد عليهــم صعــب جــدا. لقــد ســمعنا جميعــا أو عشــنا قصصــا عــن األطبــاء 
الذيــن أذلونــا أو أصدقائنــا، ومل يفهمــوا الفــرق بــن املثليــن واملثليــات واملزدوجــن 
ــة  ــري الرضوري ــة غ ــي، وصــف دواء خاطــئ أو أدوي ــوع االجتاع ــري/ات الن جنســيا أوعاب
أو اختبــارات دم، أو إحالتنــا إىل عــاج التحويــل أو العقاقــري ذات التأثــري النفــي الخطــرية 

ــا. »لعــاج« اختافن

الصحة الجنســية 

إذا كنت ال تشــعر بالراحة 

للتعامــل مع الطاقم 

الطبــي إلجراء محادثة 

حول حياتك الجنســية 

وطرح األســئلة املتعلقة 

ــية الخاصة  بالصحة الجنس

بك، فأنه قــد ينتهي بك 

األمــر يف عدم الحصول 

عــىل الخدمات التي 

تحتــاج إليها، وبالتايل 

املســاس بصحتك الجنسية 

و صحة رشيك/تك.

»

»



من  املزيد 
عن  املعلومات 

الصحة الجنســية 
باللغــة العربية؟

إذا كنــت تشــعر أنــك بحاجــة إىل مزيــد مــن املعلومــات حــول الصحــة الجنســية لنفســك أو 
أحبائــك باللغــة العربيــة، هنــا قامئــة مــن املصــادر عــى االنرنــت مجانيــة وموثــوق بهــا باللغــة 

العربيــة التــي ميكنــك اإلطــاع عليهــا مــن خــال الروابــط التاليــة:

www.marsa.me

www.sidc-lebanon.org

يرجــى ماحظــة أنــك قــد تجــد مشــورة أخــرى عــن الصحــة الجنســية عــى شــبكة اإلنرنــت. مثــل 
أي يشء آخــر، بعــض منهــا ســيكون جيــدا ومهنــي، والبعــض اآلخــر لــن يكــون عظيــا )أو حتــى 

آمــن(. تأكــد دامئــا مــن الحصــول عــى املشــورة الطبيــة مــن مصــادر مهنيــة وموثــوق بهــا.

ملســاعدتك يف البــدء يف تقديــم املشــورة الطبيــة الســليمة، وهنــا قامئــة مــن العديــد مــن 
ــة  ــة والخاص ــة املهني ــات الطبي ــدم الخدم ــن أن تق ــي ميك ــية الت ــة الجنس ــز الصحي املراك
ــع  ــا وم ــة مجان ــة البرشي ــص املناع ــريوس نق ــار ف ــان واختب ــم يف لبن ــع املي ــاء مجتم ألعض

ــة: ــاء الهوي ــة إخف إمكاني

مركز مرىس للصحة الجنسية
منطقة بدارو

هاتف:  01380515

SIDC
منطقة سن الفيل

هاتف:  01428428

سكون
شارع مونو

هاتف:  011202714

أخرة كلمة 
ــد  ــات ق ــعر/ين أن املعلوم ــت تش ــة. إذا كن ــدة وتعليمي ــق مفي ــذه الحقائ ــد ه ــل أن تج نأم
ســاعدت عــى فهــم أفضــل للصحــة الجنســية الخاصــة بــك، فنحــن نشــجعكم/ن عــى مشــاركة 
هــذه املعلومــات مــع جميــع أصدقائــك/ن ورشيكك/تك/ئــك )الجني/ة/يــن(. شــارك الحــب ... 

والرســالة - فأنهــم سيشــكرونك عــى ذلــك!

الصحة الجنســية 

http://   www.marsa.me 
http://www.sidc-lebanon.org
https://avishanx.com  

