
EMIS-2017 التقرير المجتمعي الثاني ل
نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٠

استبيان اإلنترنت  االوروبي للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال 
)The European MSM Internet Survey(

 ھو أوسع مسح شامل دولي ومتعدد اللغات حول المثليين، ثنائيي الجنس وغيرھم من الرجال الذين يمارسون الجنس 
مع الرجال. المسح تم من  أكتوبر/ تشرين األول ٢٠١٧ حتى نهاية يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨.  ھذا ھو التقرير 

المجتمعي الثاني, الذي نود عبره أن نقدم لكم بعض النتائج.

أين تعيشون؟

عالج فيروس نقص المناعة البشرية الخاص بكم

العمر ، الهجرة ، الشراكة

التهاب الكبد الوبائي

عدد سنوات التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية؟

	  

النتائج الرئيسية الل ١٣,٠٠٠
مشارك المشّخصين بفيروس

نقص المناعة البشرية في ٤٨ دولة

ھذا التقرير المجتمعي الثاني ل EMIS-2017 ا لذي تم نشره بمناسبة اليوم العالمي لإليدز

بفيروس نقص  بانهم مشّخصين  الذين اشاروا  الرجال  ٢٠٢٠ مبني على ١٣,١٧٢ )١٠%( من 

المناعة البشرية و يسكنون بإحدى ال ٤٨ دولة على الخارطة. تقدير كبير الل ١٣٧,٠٠٠ رجال 

الذين أكملوا EMIS-2017 يتوفر ھذا التقرير والتقارير الوطنية والتقارير المجتمعية على

www.emis2017.eu

النسبة المئوية من المشاركين في EMIS-2017 المشّخصين بفيروس نقص المناعة البشرية
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سبق تشخصيهم  بانتان مرافق بالتهاب الكبد الوبائي ب او ج

تلقى دورة كاملة من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

تلقى دورة كاملة من لقاح التهاب الكبد الوبائي أ  ٦٥%

منكم خضعوا لفحوص متابعة فيروس نقص المناعة البشرية في 
األشهر الستة الماضية %٩٦ 

ولدوا خارج البالد %١٨ 

 ٤٢%  شريك ثابت

)ART( منكم كانوا يخضعون للعالج بمضادات الفيروسات القهقرية %٩٠ 

“ لست متأكًدا مما إذا كان لدي شريك ثابت / األمر معقد” %٧ 

منكم كان عندھم الحمل الفيروسي مكبوت )غير قابل للكشف( %٨٢ 

 ٥١%  أعزب

أظهرت سلسلة الرعاية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية نتائج أفضل في شمال وغرب أوروبا مقارنة 
في جنوب وشرق أوروبا

من بين األشخاص الذين لديهم شريك ثابت )٤٢ %( ،٤٣ % منهم كان لديهم شريك مشّخص أيًضا بفيروس 
نقص المناعة البشرية.
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تشخيص األمراض المنقولة باالتصال الجنسي في العام السابق

وضعكم االقتصادي

الصحة الجنسية

السالمة الجنسية

معرفة ان  U = U )غير قابل للكشف = غير قابل للنقل(

ك������ان م��ص��اب��ا 
بمرض السيالن ك������ان م��ص��اب��ا  ١١%

بالكالميديا ك������ان م��ص��اب��ا  ١٠%
بمرض الزھري %١٥ 

كان عندھم حمل فيروس نقص المناعة البشرية غير قابل للكشف ٨٢%

%٤٤ 
من بين أولئك الذين كان لديهم الحمل الفيروسي قابل للكشف مارسوا الجنس 
الشرجي بدون واقي ذكري مع شركاء غير ثابتين غير معروف اذا كانوا 

مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

منكم كانوا يستخدمون الواقي الذكري بشكل ثابت عند ممارسة الجنس مع  ١٨%
شركاء ذكور غير ثابتين

%١٨ ً منكم قالوا إنهم يفتقرون السيطرة على ممارسة الجنس األكثر امانا

%٨٥ 
من الرجال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية كانوا يعرفون أن 
الشخص المصاب الذي لديه حمل فيروسي غير قابل للكشف ال يمكنه نقل 
فيروس نقص المناعة البشرية. من بين جميع المشاركين )التقرير المجتمعي 
وھذا  المعلومة.  بهذه  دراية  على  كانوا   %٥٧  )EMIS-2017 ل  األول 
يسلط الضوء على الحاجة إلى الترويج المستمر حول    U = U  )غير قابل 
للكشف = غير قابل للنقل( بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس بشكل عام ، 
وبين الرجال المثليين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية )ومقدمي 

خدماتهم الصحية( بشكل خاص.

%١٩ ً منكم كان يكافح ماليا

منكم كان عاطل عن العمل ٧%

كانوا متقاعدين٥%

كانوا مرضى على المدى الطويل ٤%

منكم كانوا غير سعداء جنسياً 
 ١٩%)سجلوا أقل من ٥ على مقياس من ١ إلى ١٠(

في  الجنسي  باالتصال  المنقولة  لألمراض  شامل  مسح  يتلق  لم 
 ٧١%األشهر ال� ١٢ الماضية

 ١١%لم أجد أنه من السهل أن أقول “ال” لممارسة الجنس الذي ال تريده

 ٢٥%لم يعرض عليهم أي لقاح ضد التهاب الكبد الوبائي

أين تقابلتم في آخر مرة قمت فيها بالجنس مع شريك ذكرغير ثابت

 ٦٦%ھاتف ذكي / إنترنت

 ١٠%حمامات البخار

,)Backrooms( غرف خلفية 
 ٩% حفالت جنسية عامة للمثليين

)Cruising( ٧%الجنس في الخارج 

 ٥%حفلة جنسية خاصة

 ٤%النوادي الليلية / المراقص

 ٣%بارات / مقهى

 ٢%دور السينما اإلباحية
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EMIS-2017
تَم تنفيذ ھذا المسح من قبل Sigma Research في لندن,

بتمويل من برنامج الصحة )٢٠١٤-٢٠٢٠( في االتحاد األوروبي.
التقريرالمجتمعي الثاني مقدم لكم من قبل )Gay Health Network )Ireland و

Sigma Research و ممول من )Health Service Executive )HSE في
  .EMIS أيرلندا. ترجمه باسل حبوب ل�صالح

	  

تعاطي المخدرات

خدمات استخدام المواد واإلدمان

البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  للرجال  المئوية  النسبة 
الذين استخدموا هذه األدوية/المخدرات في العام السابق

منكم حقنوا املخدرات )باستثناء اإلستريوييد( يف العام املايض

استخدموا العقاقري املنشطة لجعل الجنس أكرث حامساً أو يدوم لفرتة أطول يف 

األسابيع األربعة املاضية
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استخدموا بوبرز
)Poppers(

٤٦%
استخدموا أدوية ضعف 

االنتصاب

٣٤%
استخدموا الحشيش

٢٣%
استخدموا حبوب أو مسحوق 

)Ecstasy( إكستاسي

٢١%
استخدموا الكوكايين

١٦%
استخدموا المهدئات

%١٨ 

%١٠ 

من جميع المشاركين المشّخصين بفيروس نقص المناعة البشرية كان 
قد  فقط من ھؤالء   %٢١ لكن   ، الكحول  إدمان على  لديهم عالمات 

استشاروا أخصائًيا صحًيا حول استخدامهم للكحول

المناعة  نقص  بفيروس  تشخيصهم  تم  الذين  المشاركين  جميع  من 
البشرية كانوا قلقين بشأن تعاطيهم للمخدرات ، ولكن ١٢% فقط من 

ھؤالء قد استشاروا أخصائًيا صحًيا حول تعاطيهم للمخدرات 

ضغوط األقليات

 منكم أظهر عالمات القلق واالكتئاب الشديدان ٨%

فكر في “إيذاء نفسه” أو فكر “من األفضل أن أكون ميًتا” ٢٥%

منكم لم يكن مفصح عن ميوله الجنسية أو كان مفصح عن ميوله  ١٧%
الجنسية إلى قلة من الناس فقط 

منكم تعرضوا لإلھانة لفظية في العام السابق ١٩%
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