
EMIS 2017 التقرير المجتمعي الثالث ل
يوليو / تموز ٢٠٢١

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

 ھو أوسع مسح دولي ومتعدد اللغات حول المثليين، ثنائيي الجنس وغيرھم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. المسح 
تم من أكتوبر/ تشرين األول 2017 حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2018. ھذا ھو التقرير المجتمعي الثالث, الذي نود عبره أن 

نقدم لكم بعض النتائج.

األقليات ضغوط 

	  

النتائج الرئيسية ل ٠ ٠ ١٢٧,٠ مشار ك من ٤٨ دولة
 يغطي تقرير المجتمعي الثالث ھذا عوامل الضغط التي تؤثر على صحتنا العقلية والجنسية.

 .EMIS-2017 شكرا جزيال لكم جميعا الستكمال 
ھذا التقرير والتقارير األخرى متوفرة عبر الرابط 

www.emis2017.eu
مالحظة: ميكن مقارنة بعض النتائج هنا بالتقرير املجتمعي الثاين “حول الرجال املتعايشني مع

فريوس نقص املناعة البرشية”

٪ المشاركين الذين يفتقرون الدعم االجتماعي

4 - 11%

12 - 14%

15 - 33%

االجتماعي ١٢% الدعم  يفتقرون  كانوا  منكم 

عرقية ١٣% أقلية  من  عضو  أنهم  إلى  أشاروا  منكم 

عن  ٣٠% مفصح  كان  أو  الجنسية  ميوله  عن  مفصح  يكن  لم  منكم 
فقط الناس  من  قلة  إلى  الجنسية  ميوله 

بسبب  ٢١% السابق  ال��ع��ام  ف��ي  لفظية  لإلهانة  تعرضوا  منكم 
اآلخرين رجال  إلى  انجذابكم 

الجنسية والرفاهية  الصحة  نتائج 

على  ٢٣%  ٥ من  أقل  )سجلوا  جنسياً  سعداء  غير  كانوا  منكم 
مقياس من ١ إلى ١٠( 

الذي  ٩% الجنس  السهل رفض ممارس  أنه من  لم يجد  منكم 
ال يريده

الجنس  ١١% ممارسة  على  السيطرة  يفتقرون  إنهم  قال  منكم 
األكثر اماناً

نقص  ٤٢% فيروس  تحليل  إلجراء  مكان  يعرف  يكن  لم  منكم 
المناعة البشري )من بين ٢٧٠٠ شخصاً لم يحللوا مطلًقا(

االقتصادي وضعكم 

ً منكم كان يكافح ماليا منكم كان عاطل عن
العمل

كانوا متقاعدين كانوا مرضى على
المدى الطويل

%٤% ٦% ١٧ %٢ 



المخدرات السابقتعاطي  العام  في  األدوية/المخدرات  هذه  استخدموا  منكم   ٪

النفسية الصحة 

الماضي العام  في  والتبغ  الكحول  استخدام 

المخدرة المواد  استخدام  مخاوف 

يقدم الفصل 4.2 من التقرير الرئيسي مزيًدا من التفاصيل حول الصحة النفسية ٪ المشاركين الذين يعانون من القلق أو االكتئاب الشديدان

٪ المشاركين الذين من المحتمل ان يكونوا معتمدين على الكحول

4 - 6%

7 - 9%

10 - 12%

13 - 16%

9 - 18%

19 - 26%

27 - 34%

%٢٢
استخدموا أدوية 
ضعف االنتصاب

%١٢
استخدموا المهدئات

%٥
استخدموا العقاقير المنشطة لجعل 

الجنس أكثر حماساً أو يدوم لفترة أطول 
في األسابيع األربعة الماضية

%٢٤  
استخدموا الحشيش

%١٠
استخدموا الكوكايين

%٥٠
استهلكوا منتجات التبغ

١٨% منكم كان من المحتمل ان 
يكون معتمد على الكحول

%٣٤ 
استخدموا بوبرز

)POPPERS(

%٩١
استهلكوا الكحول 

   

١٣% منكم كان قلقاً بشأن 
تعاطيه للمخدرات

 %٨
استخدموا حبوب أو
مسحوق إكستاسي

)Ecstasy(

%١
منكم حقنوا المخدرات )باستثناء 
اإلستيروييد( في آخر 12 شهراً

أظهر منكم عالمات القلق 
واالكتئاب الشديدان

فكر في “إيذاء نفسه” أو 
فكر أنه “من األفضل أن 

يكون ميًتا” في األسبوعين 
السابقين

%٢١% ٨ 

EMIS-2017
تَم تنفيذ ھذا المسح من قبل Sigma Research في لندن, بتمويل من برنامج الصحة )٢٠١٤-٢٠٢٠( في االتحاد األوروبي.

التقريرالمجتمعي الثالث مقدم لكم من قبل )Ireland( Gay Health Network وSigma Research و ممول من )Health Service Executive )HSE في أيرلندا

EMIS تقدير على الترجمة لباسل حبوب لصالح


