
EMIS                    أوسع مسح شامل دولي ومتعدد اللغات حول المثلیین، ثنائیي 
الجنس وغیرھم من الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال. ھذا التقریر األول ھو لتسلیط 

الضوء على نتائج المسح الذي انجز بین تشرین األول ۲۰۱۷ ونھایة كانون الثاني ۲۰۱۸

EMIS ۲۰۱۷  
تقریر اولي ۲۰۱۸ 

تموز ۲۰۱۸

ً ۱۳٤۰۰۰ مشاركا
مسح واسع ودولي مثل EMIS ال یمكن ان یتم لوال مساعدتكم. تقدیم إحصاء 
۱۲۸۰۰۰ مشترك من أوروبا واكثر من ٦۰۰۰ من كندا.بین مثلیي أوروبا، 

اكثر من ۲ بالمئة شاركوا في المسح، المشاركة األعلى كانت من مالطا، نروج، 
السوید، ایرلندا، وسویسرا. الرسم ۱ یحصي معدالت المشاركة واحجام العینات 

في ال ٤۹ بلداً. 

ً ٤۹ بلدا
المسح لم یجر في أوروبا فقط بل ایضاً 

في النروج، ایسلندا، سویسرا، بلدان 
البلقان، تركیا، لبنان، وإسرائیل، ملدوفا، 

بیالروس، أوكرانیا، روسیا وكندا. 
المجموع ٤۹ بلداً.

www.emis2017.eu

حجم العینة

نسبة اإلجابات من ۱۰.۰۰۰ رجل
(العمر ۱٥-٦٤)

10

0.6 – 4.9

1,000

5.0 – 9.9

10,000

10.0 – 14.9
15.0 – 20.1

كندا

معدالت المشاركة واحجام العینات.

”من انت ؟“ 
لقد سألنا عّدة أسئلة عن ھویتك وھذه بعض المعلومات المسخلصة: العمر، الجندر، 

نوع العالقات، اإلصابة بفیروس نقص المناعة واإلعالن عن ھویتك الجندریة. 

۱۰بالمئة من المشتركین كان قد تم تشخیص  فیروس 
نقص المناعة البشري عندھم

نصف المشاركین دون سن الخامسة 
والثالثین. (مشاركات من ۱٤ الى ۸۹ عاماً). 

۱بالمئة من مشتركي أوروبا و
۲ بالمئة من كندا كانوا رجال ترانس

۱بالمئة من المشتركین كانوا
 الجئین الى أوروبا وكندا 

نصف المشاركین في كل من أوروبا
 وكندا كانوا مرتبطین ونصفھم عازبین.

٤۱بالمئة من مشتركي أوروبا و٤۸بالمئة من مشتركي كندا 
افصحوا عن ھویتھم ومیولھم الجندري لجمیع معارفھم

دعم كبیر جعل ھذا 
ً النجاح ممكنا

التطبیقات الخاصة وغیرھا من وسائل التواصل االجتماعي 
ساعدت في نشر ھذا المسح في أوروبا وكندا، كذلك فعل 

العدید من المنظمات التي تعنى بالصحة الجنسیة والمثلیین.
الجمیع شارك في ھذا النجاح. شكراً كبیرة بكل 

لغات الدول المشاركة.

                    EMIS



الواقي الذكري: ۹۷ ٪ یعلمون
 ان الواقي الذكري یؤمن حمایة لھم
الواقي الذكري یشكل احدى وسائل الوقایة من فیروس نقص 

المناعة وباقي االمراض المنقولة جنسیاً وھو یوضع على 
العضو قبل الممارسة الجنسیة الشرجیة، ۹۷ بالمئة یعلمون 

فائدة الواقي.

CONDOM

 معدالت المعرفة لمعلومة
 „غیر قابل للكشف = غیر قابل للنقل”: ٥۷٪

 االستخدام الصحیح للعالج القھقري لدى المصاب تقي من 
نقل الفیروسات : ٥۷ بالمئة یعلمون ذلك.

U=U

Malta
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الرسم ۲ : یبیّن معدالت المعرفة لمعلومة „غیر %
قابل للكشف = غیر قابل للنقل” حیث جاءت اعلى 

المعدالت في الدنمارك، بریطانیا، سویسرا، ھولندا، 
ایسالندا، إسرائیل، السوید، التفیا، تشیكیا، النروج، 

كندا وبلجیكا. (ترتیب تنازلي)
ادنك

الوقایة قبل التعرض: ٥۱ ٪ یعلمون
 ان الوقایة قبل التعرض تؤمن حمایة لھم

٥۱بالمئة من المشاركین یعلمون ما ھي الوقایة قبل التعرض.   باعتبارك رجالً 
غیر مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة ، فبإمكانك أخذ 

عالج وقائي من فیروس نقص المناعة البشري بمكونین 
نشطین لحمایة نفسك من اإلصابة بفیروس نقص المناعة 

البشریة. ٪51 یعلمون: یشمل العالج الوقائي قبل التعرض 
لشخص  یتناول أقراًصا وقائیة من فیروس نقص المناعة 
البشریة قبل وبعد ممارسة الجنس لمنع اإلصابة بفیروس 

نقص المناعة البشریة. 

EMIS ۲۰۱۷  
 تَم تنفیذ ھذا المسح من قبل Sigma Research بموجب 

تفویض من االتحاد األوروبي.

المشاركة الكندیة بتمویل من وكالة الصحة العامة الكندیة.

أنجز النسخة العربیة من ھذا التقریر جمعیة العنایة الصحیة

27 – 39
40 – 59
60 - 76

               %
الرسم ۳ یبین اختالف المعدالت حسب البلدان 

األوروبیة وقد جاءت بالترتیب التنازلي: المملكة 
المتحدة، كندا، ایرلندا، ھولندا، فرنسا، إسرائیل، 

النروج، ایسلندا، مالطا.
ادنك

PrEP

الرسم ۳: معرفة ما ھي الوقایة قبل 
التعرض

Malta

لجنس اكثر اماناً: ۳ أسس Safer Sex 3.0 

CONDOM U=U PrEP

الرسم ۲:  معدالت المعرفة لمعلومة 
„غیر قابل للكشف = غیر قابل للنقل”


