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كيف ينترش مرض نقص املناعة املكتسبة وبقية أالمراض الجنسية؟ 
مرض نقص املناعة املكتسبة وبقية أالمراض الجنسية تبقى يف سوائل 
جسم حامل املرض اواملصاب بالعدوى .و تتضمن هذه السوائل الدم 

والنطفة و السوائل املتكونة قبل عملية القذف والدم املتكون من 
الحيض وافرازات املهبل. العدوى تنتقل من سوائل الشخص الحامل 
للعدوى اىل مجرى دم الشخص االخر عن طريق االتصال الجنيس.. 

مامرسة الجنس األمن يقلل من نسبة انتقال السوائل الحاملة للعدوى 
اىل مجرى دم الشخص األخر

اسباب استخدام الجنس األمن
الميكن تحديد كون الشخص يحمل عدوى االمراض الجنسية 	 

من خالل مظهره الخارجي او سلوكه  او معرفة رشيك العملية 
الجنسية.

االشخاص املصابني بفايروس فقدان املناعة املكتسبة او عدوى 	 
االمراض الجنسية...غالبا اليعرفون انهم مصابني بهذه االمراض

ان هذه االمراض موجودة يف مختلف البلدان ويف كافة 	 
املجتمعات وهي قد تصيب اي احد.

مامرسة الجنس األمن واتباع االرشادات الوقائية يجنبك من خطر 	 
التعرض لهذه االمراض ويجلب لك الطأمنينة

مامرسة الجنس بطريقة أمينة يقي من عوائق او نتائج غري 

مرغوب فيها مثل

أالصابة بفايروس فقدان املناعة املكتسبة والذي يؤدي 	 

اىل مرض أاليدز

أالصابة بالتهاب الكبد الفايرويس	 

أنتقال عدوى أالمراض الجنسية	 

الحمل	 

الطريقة أالفضل ملامرسة الجنس هو باستخدام الواقي او 

املانع بانواعه سواء للذكر او االنثى

هذه أالجراءات الوقائية تساعد وبشكل ملحوظ بخفض 

نسبة االصابة باالمراض الجنسية او حصول الحمل, لكن هذه 

االجراءات ليست أمنة بصورة مطلقة,كام أن استعامل حبوب 

منع الحمل او تحديد النسل ال يقي من أالمراض والعدوى



What is safer sex?

English Sources (مصادر باللغة االنجليزية)

United States Committee for Refugees and Immigrants
http://www.refugees.org/resources/for-refugees--immi-

grants/health/
English/Arabic Sources (مصادر باللغة العربية)

New Americans Health Information Portal:
http://palantir.lib.uic.edu/nahip/?q=node/13

NSW Ministry of Health – Sexual Health
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/topics/Sexual_

Health.html
Healthy Roads Media

http://www.healthyroadsmedia.org/arabic/index.htm

www.heartlandalliance.org/
refugeehealth

For more information about 
the IHOP Project, contact: 

refugeehealthprograms@heartlandalliance.org
(773) 751-4073

Practicing safer sex helps to prevent unwanted 
consequences, including:
•	 HIV infection
•	 Hepatitis B&C
•	 Giving or receiving other sexually  

transmitted infections (STIs)
•	 Pregnancy
The best way to practice safer sex is to use a 
male or female condom or other latex barrier 
and water-based lubricants (no Vaseline or 
petroleum-based products) during sex. 

These precautions can significantly reduce the 
risk of transmission and pregnancy, but no pro-
tection is 100 percent safe. Using birth control 
pills or other birth control devices does not 
protect you against disease or infection.

للمزيد من املعلومات عن “برنامج التوعية الصحية 
للعراقيني” )IHOP( اتصل ب-

How are STIs/HIV spread?
STIs and HIV live in a person’s body fluids, includ-
ing blood, sperm (including pre-ejaculatory 
fluid), menstrual blood, and vaginal secretions. 
These infections can spreads when one of 
these fluids from an infected person comes into 
contact with your own blood stream. Practicing 
safer sex reduces the chance that infected bodily 
fluids will enter your bloodstream.

Why practice safer sex? 
•	 You can’t tell whether people have an STI 

based on how they look, dress, behave, or 
who they have slept with.

•	 People with HIV or STIs often don’t know 
they are infected.

•	 HIV and STIs exist in all countries and cul-
tures and can affect anyone.

•	 Practicing safer sex gives you greater peace 
of mind.

Tips for protecting yourself
•	 Know your partner. Talk to your partner about 

safer sex.  Before having sex with a new part-
ner, discuss your sexual histories, previous STIs, 
intravenous drug use, and how recently your 
partner has had STI testing.

•	 Be responsible. When engaging in sexual 
activity, use latex or polyurethane condoms, 
water-based lubricant, or other measures to 
protect yourself and your partner. 

نصائح للوقاية

املعرفة املسبقة بالرشيك: التكلم مع الرشيك عن الجنس األمن 	 

وقبل املامرسة الجنسية مع رشيك جديد يجب معرفة بعض 

املعلومات الصحية عن الرشيك وهل لديه اي امراض جنسية او اي 

أدوية تحقن عن طريق الوريد وهل الرشيك اجرى فحوصات طبية 

للتأكد من خلوه من االمراض الجنسية

املامرسة مبسؤولية: عند مامرسة الجنس ينصح باستخدام الواقي او 	 

املوانع للذكر او األنثى لحامية نفسك ورشيكك من االمراض الجنسية

ترصف بأتزان: الكحول واملخدات تضعف من درجة ادراكك وحالتك 	 

الذهنية وتقييمك للموقف وقدراتك بشكل عام ومن ضمنها طريقة 

استخدامك للواقي الجنيس بشكل صحيح...فأذا كنت تنوي مامرسة 

الجنس يجب تقليل نسبة الكحول او أي مادة تؤثر عىل مستوى وعيك 

وادراكك

اعرف وضعك الصحي: مرض نقص املناعة املكتسبة وبقية أالمراض 	 

الجنسية تبقى يف سوائل جسم حامل املرض اواملصاب بالعدوى .و 

تتضمن هذه السوائل الدم والنطفة و السوائل املتكونة قبل عملية 

القذف والدم املتكون من الحيض وافرازات املهبل. العدوى تنتقل 

من سوائل الشخص الحامل للعدوى اىل مجرى دم الشخص االخر عن 

طريق االتصال الجنيس.. مامرسة الجنس األمن يقلل من نسبة انتقال 

السوائل الحاملة للعدوى اىل مجرى دم الشخص األخر

•	 Be prepared. Bring condoms with you. Many 
clinics have free condoms, or you can purchase 
them at drug stores, convenience stores and 
super markets. Check the date on the package 
to make sure your condom is not expired, and 
make sure you know how to use them properly!

•	 Stay sober. Alcohol and drugs impair your 
judgment, communication abilities, and ability 
to properly use condoms or lubricants. If you 
plan to be sexually active, limit alcohol or drug 
use.

•	 Know your status. If you are sexually active, it 
is important to get tested for STIs regularly and 
to know your status. Talk to your doctor about 
getting STI testing. In the U.S., if you are HIV-
positive, some states have laws requiring you 
to disclose your status to your sexual partners. 
It is important for you to know the law in your 
state. If you have questions, talk to your doctor 
or someone you trust.


