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ال$$ $ $ $مقدم$$ $ $ $ة
ت $ع$ت$ب$ر ال $ص$ح$ة ال$ $ج$ن$س$ي$ة م$$ن أه$$م ال $ج$وان$$ب ال$$رئ $ي$س$ي$ة ل $ل$ص$ح$ة ال $ع$ام$$ة ل$$دى
األن $س$ان .و يؤدي ت $ج$اه$$ل ال $ص$ح$ة ال$ $ج$ن$س$ي$ة ال$$ى ت$$أث $ي$ر م $ب$اش$$ر ع $ل$ى ال $ص$ح$ة
ال $ع$ام$$ة .وب$$ال$ن$س $ب$ة ل $ن$ا ،ل $م$م$ارس$$ة االت $ص$ال ال $ج$ن$س$ي ب $ش$ك$ل ص $ح$ي ،ن $ح$ت$اج أن
ن$فهم أوال م$اذا ت$عني ال$صحة ال$$جنسية وم$ا م$كون$ات$ها.
ت$$عتبرال$$صحة ال$$جنسية ب$$أن$$ها ح$$ال$$ة م$$ن ال$$رف$$اه$$ية ال$$بدن$$ية وال$$عاط$$فية وال$$عقلية
واألج$$تماع$$ية .وه$$ذا ي$$تطلب ات$$باع ن$$هج إي$$جاب$$ي ف$$ي ال$$عالق$$ات ال$$جنسية ب$$غية
ال$$ $وص$$ $ول ال$$ $ى ت$$ $جارب ج$$ $نسية م$$ $متعة وآم$$ $نة وخ$$ $ال$$ $ية م$$ $ن اإلك$$ $راه وال$$ $تمييز
والعنف.
ت$كاد ت$كون ال$$معلوم$$ات وال$$موارد ال$تي تتح$$دث ع$ن ال$$حياة ال$$جنسية
وال$$صحة ال$$جنسية ف$ي ال$$عراق و أق$$ليم ك$ردس$تان خ$اص$ة ب$ال$لغات المح$$لية
مح$$دودة ج$دا وغ$ير دق$$يقة ألن$ها غ$ال$با م$ا ت$قوم ع$لى ال$$قيم وال$$تعال$$يم ال$قدي$مة
ال$تي ت$جعل م$ن الح$دي$ث ع$ن ه$ذه ال$مواض$يع م$ن المح$$رم$$ات ،م$ما ي$$جعلها
غ$ير م$وث$وق ب$ها ب$دال م$ن إس$$ناد ال$$مصادر ع$لى ال$$حقائق ال$$علمية وم$عال$جة
ه$ذه ال$قضاي$ا م$ن وج$هة ن$ظر م$حاي$دة و م$$عنية ب$$حقوق اإلن$$سان ،ن$اه$يك ع$ن
أن أي$ا م$ن ت$لك ال$$مصادر ال ت$وف$ر م$علوم$ات دق$$يقة ع$ن م$$جتمع ال$$مثليين.
س$نحاول ف$ي ه$ذا ال$دل$يل م$ل €ه$ذه ال$فجوة م$ن خ$الل ت$وف$ير م$علوم$ات
مس$تندة إل$ى أخ$ر م$ا ت$وص$لت ال$يه ال$مصادر ال$$علمية ،وم$ناق$شة ال$موض$وع$ات
ال$تي غ$ال$با م$ا ت$كون ح$ساس$ة ب$طري$قة نظه$ر ب$ها ال$نشاط ال$جنسي البش$ري
كج$زء ط$بيعي وم$هم م$ن ح$ياة اإلن$سان وال ي$نبغي أن ي$كون ب$أي ح$ال م$ن
األح$وال م$خجال أو م$رت$بطا ب$المح$رم$ات.

ت$$ $ $ $عاري$$ $ $ $ف رئ $ $ $ $ $ي $س $ي$$ة
ال $ $ $ $ $ج $ن $س$$ان $ $ $ $ $ي$$ة
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ال $ $ $ $ $م$ $م $$ارس$$ $ $ $ $ة
ال $ $ $ $ $ج$ $ن$ $س$ $ي $$ة
ال $$ $ $ $توج $$ $ $ $ه
ال $ $ $ $ $ج$ $ن$ $س $$ي

م $ $ $ $ $ج $ت $م$$ع
ال $ $ $ $ $م$ $ي $$م
LGBT+

جانب مركزي لإلنسان في جميع مراحل الحياة ،وتشمل الجنس،
الهوية الجنسية واألدوار بني الجنسني ،التوجهات الجنسية
واإلثارة الجنسية واملتعة والحميمية واإلنجاب
املقصود بالنوع هو األدوار املبنية اجتماعيا والسلوكيات ،واألنشطة،
والصفات التي حسب مجتمع معني تعتبر مناسبة للرجال والنساء.
باألضافة الى جوانب مختلفة ترتبط مع بعض األجناس الم

الجنس هو الصفة البيولوجية لألنسان ،يتم تحديده قبل الوالدة
وتسيطر عليه عوامل بيولوجية .في حني أن معظم الناس يولدوا
ذكورا أو إناث ،هنالك بعض األفراد يولدوا ثنائيي الجنس ،أي
يمتلكون خصائص من كال الجنسني .يمكن أن يتغير الجنس إذا
كانت الخصائص البيولوجية للشخص لم تطابق هويته الجنسية.
إذ أن وجود جوانب مختلفة جنس معني ال تتغير من مجتمع إلى اخر

تشير الى املمارسات و النشاطات الجنسية و الحميمية.

هو األنجذاب العاطفي أو الرومانسي أو الجنسي ،الضمني أو
الدائم ،ألشخاص آخرين
هو مصطلح مختصر يشير الى مجتمع املثليني من الذكور الذين
يميلون الى مثل جنسهم و املثلييات من األناث الالتي يميلن الى
مثل جنسهن و كذلك ثنائيي الجنس )االشخاص الذين لديهم ميول
اتجاه كال الجنسني( و متغيري الجنس )االفراد الذين ال يتحاذى
جنسهم البيولوجي مع هويتهم الجنسية( ويشار ب ) (+الى أنوا
ع و هويات جنسية أخرى.

ال $ $ $ $ $ع$$ $ $ $ $ $دوات ال $ $ $ $ $م $ن $ق$$ول$$ $ $ $ $ة ج $ $ $ $ $ن $س $ي$$ا
ما هي العدوات املنقولة جنسيا؟

تعرف األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنسي باأللتهابات التي تنتشر عادة عن طريق الجنس ،وخاصة عن
طريق املهبل والشرج و ممارسة الجنس الفموي .كما أنها يمكن أن تنتقل عن طريق استعمال األدوات التي
يستخدمها الفرد املصاب مثل فرشاة األسنان واإلبر ،وغيرهم.
هذه العدوى شائعة بغض النظر عن نوع العالقة أو جنس الشريك .ال يستثنى منها مثلي الجنس أو العالقات
الجنسية املغايرة ،أو كليهما .سواء كنت متزوجا أو في عالقة عاطفية مع شخص ما أو ممارسة جنسية ملرة واحدة
أو تجريبية قد تكون كافية ألن يتعرض أي شخص للعدوى.

ب $ $ $ $ $ع$$ $ض م$$ $ $ $ $ن
ال $ $ $ $ $ع$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $دوات
المنقولة جنسيا

العدوات البكتيرية المنقولة جنسيا :و تشمل السيالن ،والزهري ،والكالميديا .قابلة للشفاء إذا ما
اكتشفت في مرحلها المبكرة .قد تؤثر على الدماغ والخصوبة في الحاالت المتقدمة .لهذه
البكتيريا أعراض عدة ،منها األلم أثناء التبول وحكة في األعضاء التناسلية و إفرازات من
األعضاء التناسلية واحمرار .قد يسهل التغاضي عن هذه األعراض ،اال ان ذلك قد يؤدي الى
أضرار صحية خطيرة .يمكن عالج هذه األمراض المنقولة جنسيا بسهولة عن طريق تناول
المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الطبيب.

األمراض المنقولة جنسيا من قبل الكائنات الحية ،كالطفيليات )قمل العانة والجرب( .أن هذه
األمراض المنقولة جنسيا قابلة للشفاء عن طريق تناول األدوية المضادة للطفيليات .و في حال عدم
عالج بعض تلك قد يسبب العقم ومشاكل أثناء الحمل لدى النساء .أعراض هذه األمراض تشمل الم
أثناء التبول وحكة في األعضاء التناسلية و إفرازات من األعضاء التناسلية واحمرار .يؤدي تجاهل
هذه األمراض إلى أضرار صحية خطيرة .هذه األمراض المنقولة جنسيا يمكن عالجها بسهولة عن
طريق تناول المضادات الحيوية الموصوفة من قبل طبيب مختص
الفيروسات المسببة لألمراض المنقولة جنسيا  :مثل فيروس نقص المناعة البشرية و فيروس الورم
الحليمي والهربس .هذه الفيروسات ليست قابلة للشفاء ،ولكن مع تقدم الطب المستمر ،أصبح من
الممكن أن تبقى هذه العدوى تحت السيطرة .و يعيش معظم المصابون بهذه العدوى حياة طويلة
وصحية عند تناول الدواء الالزم ،و يؤدي عدم األلتزام به إلى الوفاة .غالبا ما تكون أعراض العدوى
الفيروسية غير مرئية و أن لمست فهي تشمل الحمى والضعف والحكة
إن األص$$ $اب$$ $ة ب$$ $فيروس ن$$ $قص امل$$ $ناع$$ $ة البش$$ $ري$$ $ة
ي $$تداخ $$ل م $$ع ن $$ظام امل $$ناع $$ة ف $$ي ال $$جسم .وإذا ل $$م
ي $$عال $$ج ،ي $$مكن أن يؤدي إل $$ى م $$رض اإلي $$دز وه $$و
مرض مزمن يهدد حياة املصاب.

فيروس نقص املناعة و االيدز

ط$رق األص$اب$ة ب$فيروس ن$قص امل$ناع$ة البش$ري$ة ع$دي$دة ،واألك$ثر ش$يوع$ا ه$و أن ي$صاب ال$شخص
م$ن ش$ري$كه ال$حام$ل له$ذا ال$فيروس .وي$مكن أي$ضا أن ي$نتقل ع$ن ط$ريق االت$صال ال$جنسي غ$ير
امل$أم$ون ،و ك$ذل$ك م$ن األم ال$حام$ل إل$ى ج$نينها ،أوال$تعرض ل$دم ش$خص امل$صاب ،أو م$ن خ$الل
استخدام أدوات الشخص املصاب مثل اإلبر وفرش األسنان و شفرات الحالقة.
أن ف$يروس ن$قص امل$ناع$ة البش$ري$ة ه$و ع$دوى ش$ائ$عة ب$ني م$مارس$ي ال$عالق$ات ال$جنسية ب$نشاط،
بغض النظر عن الجنس البيولوجي للشريك.
ت$$كمن خ$$طورة ف$$يروس ن$$قص امل$$ناع$$ة البش$$ري$$ة ف$$ي ح$$قيقة أن$$ه ف$$ي ك$$ثير م$$ن األح$$يان ال ت$$وج$$د
ل$$دي$$ه أع$$راض واض$$حة ع$$لى ج$$سم األن$$سان امل$$صاب م$$ما ي$$جعل م$$ن ال$$صعب اك$$تشاف$$ها م$$ا ل$$م
يقوم الفرد باملواظبة على األختبار الطبي.
ع$لى ال$رغ$م م$ن أن$ه ل$م ي$تم ال$توص$ل ل$عالج ف$يروس ن$قص امل$ناع$ة البش$ري$ة ب$عد ،اال أن ك$ثير م$ن
األف$راد ح$ام$لي ه$ذا ف$يروس ي$مكنهم ال$حصول ع$لى ال$عالج$ات ال$تي ت$قلل م$ن ن$شاط ال$فيروس
إل$$ $ى م$$ $عدل ال ي$$ $مكن ال$$ $كشف ع$$ $نه ،ل$$ $كنها ت$$ $ساع$$ $د ال$$ $فرد امل$$ $صاب أن ي$$ $عيش ح$$ $ياة ط$$ $بيعية
وص$$حية .وألن ه$$ذه ال$$عالج$$ات غ$$ير م$$توف$$رة ف$$ي ال$$عراق و أق$$ليم ك$$ردس$$تان ب$$عد ،وأن وج$$دت
فغالبا ما تكون باهظة الثمن ،فعليه أصبح من املهم التركيز على الوقاية.
م$ن امل$هم أن ت$عيش ف$ي ب$يئة ص$حية أم$نة ح$تى إذا ك$ان ك$ال م$ن الش$رك$ني ح$ام$ال ل$فيروس ن$قص
امل$ناع$ة البش$ري$ة ،ف$أن م$مارس$ة ال$جنس غ$ير اآلم$ن ي$مكن أن ي$صيبهم ب$األم$راض امل$نقول$ة ج$نسيا
Find IraQueer on:
Facebook
| Twitter
| Instagram
| Youtube
| LinkedIn
الصحية.
حالتهم
تفاقم سوء
يؤديا لى
األخرى مما

الوقاية و العالج من العدوات المنقولة جنسيا

مsعظم األمsراض الsمنقولsة جsنسيا يsمكن عsالجsها
إذا اكsتشفت فsي مsراحsلها الsمبكرة .و عsليه فsإنsه
مsن الsممكن أن تsوضsع تsحت الsسيطرة بsاألدويsة
الsمناسsبة .يsجب ان يsكون الsحصول عsلى عsالج
األمsراض الsمنقولsة جsنسيا دائsما تsحت إشsراف
الss sطبيب .ان األمss sراض الss sمنقولss sة جss sنسيا هss sي
أم ss sراض م ss sعدي ss sة وم ss sن ال ss sمهم ال ss sتعام ss sل م ss sعها
بالطريقة الصحيحة.
أفss sضل طss sريss sقة لحss sمايss sة نss sفسك هss sي الss sوقss sايss sة
بممارسة الجنس اآلمن ،وذلك باستخدام النوع
الصحيح من الواقي الذكري ،و المحافظة على صحة الفم واألعضاء التناسلية ،واألطالع على صحة
شريكك العامة ،كل ذلك يلعب دورا حيويا في الحماية من اإلصابة بالعدوى.
تكاد تكون الخدمات الصحة الجنسية معدومة و محدودة جدا في العراق و اقليم كردستان
حيث الحصول على خدمات وتكون في كثير من األحيان محفوفة باملخاطر ألفراد مجتمع امليم
 .لذلك يجب اتخاذ تدابير وقائية إضافية للحد من قلة الرعاية الصحية.
ومsن املsهم ايsضا االطsالع عsلى تsاريsخ الsنشاط الsجنسي لشsريsكك و كsذلsك تsاريsخ الsفحص الsطبي
ال ssخاص ب ssهم و م ssتاب ssعته ،اذ ك ssلما ارت ssفاع ع ssدد ش ssرك ssاءك ف ssي ال ssنشاط ال ssجنسي ال ssخاص ب ssك،
وارتفعت فرصة األصابة بالعدوى.

ال $$ $ $ $واق $$ $ $ $ي
على الرغم من أن الواقي الذكري ال يوفر حماية بنسبة  ٪100ضد األمراض املنقولة جنسيا ،إال أنه
مازال يعتبر أبسط وأنجح طريقة لحماية نفسك ويحد من فرص اإلصابة بالعدوى .يجب عند
األستعمال استخدام الزيت املزلق لتفادي تمزق الواقي الذكري .أحرص على حفظ الواقي الذكري في
أماكن جافة أو باردة .ال ينبغي أستخدام الواقي الذكري واألنثوي في أن واحد ألنمن املمكن أن يلتصقا
ببعضهما البعض و قد يتمزقا

طريقة أستعمال الواقي الذكري

• Throw
Condom Away

 .2ضع الواقي الذكري على رأس القضيب ثم سحبه تدريجيا •
على القضيب بالكامل و من ثم ضع الزيت املزلق قبل املمارسة
الجنسية

فتح غالف الواقي •
الذكري الجديد

طريقة أستعمال الواقي األنثوي
فتح غالف
الواقي األنثوي
الجديد

أدخل الواقي
الى جوف
املهبل قبل
املمارسة
الجنسية

أرمي
الواقي بعد
األنتهاء من
األستعمال

أزالة الواقي
األنثوي بعد
املمارسة
الجنسية

ال $ $ $ $ $ص$ $ح $$ة ال $ $ $ $ $ن$ $ف$ $س$ $ي $$ة
ال يمكننا الحديث عن الصحة الجنسية دون الحديث عن الصحة النفسية
في نفس الوقت ومن البديهي أن كال منها يؤثر على األخر بشكل مباشر.
يواجه المثليين في العراق و أقليم كردستان فرصا أكبر في التعرض
لإلصابة بمرض عقلي لما يتعرضون من تمييز واعتداء جسدي و
لفظي ،باإلضافة إلى الشعور بالخوف و الوحدة حتى يتفهمهم
المجتمع و يتقبل هوياتهم الخاصة ،ناهيك عن الممارسات الخاطئة أو
رفض الخدمات من قبل عدد كبير من األطباء النفسيين.
على الرغم من أن السعي وراء أستشارة طبية أو المساعدة في مشاكل الصحة العقلية ال يزال من
الصعب ويعتبر من "المحرمات" في العراق و اقليم كردستان اال ان هذا ال يعني عدم وجود شيء
يمكن للمرء القيام به من الممكن أن يساعده في حياته اليومية .
ال تعتبر المثلية الجنسية مرضا عقليا ،و هذه حقيقة مؤكدة من قبل أكبر المعاهد االجتماعية
والطبية في العالم منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بال حدود وجمعية الطب النفسي
اللبنانية .لكن القيم والتعاليم في العراق تجعل من الصعب على الناس تقبل هذه المعلومات
الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى صراعات مع معتقداتهم الشخصية ،األمر الذي يؤدي الى رفض
وعزل أفراد مجتمع الميم عن بقية المجتمع.
باألضافة الى ذلك ،يحتاج افراد مجتمع الميم إلى بذل جهد إضافي للتعامل مع بيئاتهم ،والتأكد
من أنهم يعيشون نمط حياة صحي ،محاطون بأناس يمكنهم الوثوق بهم والتحدث إليهم،
باإلضافة إلى مل €وقت فراغهم باألنشطة اإلنتاجية.
من المهم أن تمر مرحلة اكتشاف الذات باألستماع لصوتك الداخلي وضميرك وقراءة مصادر
معلومات موثوقة و متعددة .قد يكتشف بعض الناس هوياتهم الجنسية في وقت مبكر من
الحياة ،وقد يحتاج البعض اآلخر وقتا أطول ،يجب على كل فرد أن يفعل ذلك في طريقته الخاصة،
وليس هناك توقيت قياسي أو طرق للقيام بذلك.
من املهم ألولئك األفراد اتخاذ خطوات فعالة لتحسني صحتهم العقلية .قد تكون خطوات
صغيرة ،مثل تكوين صداقات جديدة واألنخراط بالعمل التطوعي وممارسة الرياضات
املختلفة التي من شأنها أن تسمح لألفراد بالتعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة ،ومساعدتهم
على اكتشاف جوانب مختلفة من هوياتهم.

ال$ $ $س $ $ $ $ $ل $$ $وك األم$$ $ $ $ $ $ن و
ال$ $ $س $ $ $ $ $ل $$ $وك ال$ $خ $ $ $ $ $ط $$ر
الفحص كلما
سنحت
الفرصة

املعرفة
بصحة
شريكك

Have an
Active
Lifestyle

Connect and
Socialise
with People
was

أستعمال
الواقي ألكثر
من مرة

استعمال
الواقي أو
ادوات الغير

األنعزال عن
املجتمع

الحاق
الضرر
بالنفس

استعمال
الواقي
بشكل دائم
IraQueer a registered
nonprofit organisation
focusing on the
L G B T +
community in Iraq /
KurdistanRegion. It
established in March
2015.
Our vision is

ممارسة
الجنس
الغير أمن
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الحقوق الجنسية هي أحد الجوانب الرئيسية لحقوق اإلنسان ،ومعترف بها بموجب الوثائق الدولية
لحقوق اإلنسان والتي وقع عليها العراق .باإلضافة إلى حقيقة أن هناك العديد من المقاالت في
الدستور العراقي تحمي هذه الحقوق.
هنالك بعض الحقوق التي يكفلها القانون العراقي مثل الحق في الخصوصية داخل المنازل والحق في
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المغتصبين و مقترفوا جرائم الشرف وحماية الفتيات من الزواج المبكر.
للتحرش الجنسي أيضا قوانينه الخاصة بأستثناء حاالت تحصل في إطار الزواج.
مع ذلك ،فإن القانون العراقي يسمح بالعديد من االنتهاكات األخرى كالحق في اإلجهاض ما لم يشكل
خطرا على صحة المرأة و األغتصاب الزوجي ،كما أن الحصول على الطالق ليس على قدر عال من
المساواة.
ال يجرم القانون العراقي المثلية الجنسية و مجتمع الميم ،و لكنه ال يوفر لهم الحماية بالمقابل.
أن الحقوق التي ال يحميها القانون العراقي ،تحميها القوانين واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي
تم االتفاق عليها و وقعها العراق ،و تشمل الحق في:
• الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية.
• التماس وتلقي ونقل المعلومات المتعلقة بالحياة الجنسية و التربية الجنسية.
• احترام السالمة الجسدية.
• الحرية في أختيار الشريك.
• الحرية في قرار أن تكون نشطا جنسيا أم ال .التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة.
• العالقات الجنسية الرضائية ،و  /أو الزواج بالتراضي.
• تحديد زمن معين ألنجاب األطفال او عدم أنجابهم.
أي انتهاك لهذه الحقوق يعتبر انتهاك واضحا ومباشرا أللتزام الحكومة تجاه القانون العراقي و /
أو املعايير الدولية لحقوق األنسان ولكل فرد الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية ملحاسبة
املخالفني .

عراق كوير هي منظمة مسجلة في حقوق
األنسان غير تجارية تعنى بمجتمع امليم في
العراق و أقليم كردستان.
رؤية عراق كوير تكمن في توفير البيئة
املناسبة ملجتمع امليم و االعتراف بهم و
تمتعهم بحقوقهم و مسؤولياتهم شأنهم شأن
غيرهم في املجتمع العراقي.
مهمة عراق كوير تتمثل في تمكني مجتمع
امليم و تعزيز وجوده في املجتمع من خالل
نشر التوعية و تعزيز القدرات و قيادة أول
حركة ملجتمع امليم في تأريخ العراق و أقليم
كردستان.
للمزيد من املعلومات حول هذا الدليل أو
لألحالة الى طبيب مختص أو معالج ،يرجى
التواصل مع عراق كوير.

There are many myths and
misconceptions surrounding
being LGBT+, especially in
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societies like the one in
Iraq/KurdistanRegion where
traditions and religion have
strong influence which in
some cases contradicts the
new information and
discoveries.
Perhaps the biggest
misconception of all is the
idea that being LGBT+ (Or
non-heterosexual) is a
mental illness, which is

للتواصل مع عراق كوير
info@iraqueer.org
الواتس اب أو الفايبر | +46 76 238 3076
www.iraqueer.org
تواصل مع عراق كوير عبر صفحاتنا على مواقع التواصل
األجتماعي
لينكدين | يوتيوب | انستاغرام | تويتر | فايسبوك
been rejected by the
social institutes in the

something that has
biggest medical and

