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جميع الحقوق محفوظة.

اسطنبول, 2021

الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية كتيب



بصفتنا جمعية الحق في الصحة، اجتمعنا للقيام بأنشطة قائمة عىل الحقوق. هذا

المشروع له مكانة خاصة جدا بالنسبة لنا ألنه يحتوي عىل الكتيب األول الذي قمنا

بإعداده للشابات. خالل المشروع، بذلنا قصارى جهدنا لتحويل المعرفة العلمية

إىل معرفة عملية لكم من خالل أخذ الدراسات التي أجراها العلماء كمرجع.

 
أنشأنا النسخة األوىل من هذا الكتيب، الذي صممناه في نطاق الصحة الجنسية

واإلنجابية، من خالل مراعاة احتياجات الشابات، باللغتين التركية والعربية في

هاتاي بدعم من برنامج دعم الالجئين الشباب. نأمل في توسيع هذه النسخة

المحدثة في اسطنبول، بدعم من مجلس مدينة اسطنبول، باللغات التركية

واإلنجليزية والعربية والفارسية. ونحن نشكرهم عىل دعمهم.

 
باإلضافة إىل ذلك، نود أن نشكر جميع المتطوعين الذين ساهموا في إعداد هذا

الكتيب، وخاصة جيهان ألب، وإليف باشاك جوفين، ومحمد دوبا، وجانسين

تورباي، وإيجه أوكور من جمعية الحق في الصحة لمساهماتهم القيمة. نتمنى أن

يصل هذا الكتيب إىل الجميع وأن ينقل الوعي واإلفادة لكل من يصل إليه ... مع

حبنا.
 

” لكل فرد الحق في العيش في مأمن من العنف والتمييز والحصول عىل
خدمات الصحة اإلنجابية. “

 كيفسير، سينيم، خديجة، أشرف بيلغه
أكتوبر 2021

مقدمة



تواصل جمعية الحق في الصحة، التي تأسست كمبادرة مدنية في ١ ديسمبر

٢٠٢٠، عملها لتصبح جمعية اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١.
 

تهدف جمعية الحق في الصحة إىل التأثير عىل الرأي العام وصناع القرار ودعم

المؤسسات واألفراد والمساهمة في األدبيات الوطنية وتقليل انتهاكات الحق في

الصحة من خالل الدعوة والتوعية وبناء القدرات في مجال الحقوق الصحية ومحو

األمية الصحية.

 
الرؤية

القضاء عىل انتهاكات الحق في الصحة من خالل رفع الوعي بالحقوق الصحية

ومستوى التثقيف الصحي للمجتمع والتأكد من امتثال سياسات الحقوق

الصحية والنظام الصحي للمعايير الدولية.

 
المهمة

إحداث تأثير عىل الرأي العام وصناع القرار، ودعم المؤسسات واألفراد،

والمساهمة في األدبيات الوطنية وتقليل انتهاكات الحق في الصحة من خالل

أنشطة الدفاع والتوعية وبناء القدرات في مجال الحقوق الصحية ومحو األمية

الصحية.

جمعية الحق الصحي
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اإلنهاء الطبي للحمل / اإلجهاض

اإلجهاض         

 الوالدة                                 
أمور يجب مراعاتها بعد الوالدة

مضاعفات الوالدة

العنف الجنسي

الخطوط الساخنة للطوارئ وتطبيقات الهاتف المحمول

المؤسسات الممكن التقديم عليها ضد العنف

مراكز استشارات صحة المرأة
وصول الشابات إىل خدمات الصحة اإلنجابية

وصول الالجئات إىل خدمات الصحة اإلنجابية

مركز صحة المهاجرين/ات
األمراض المنقولة عن طريق التواصل الجنسي

أكثر األمراض الشائعة المنقولة عن طريق التواصل الجنسي
طرق الحماية من األمراض المنقولة عن طريق التواصل الجنسي



الصحة الجنسية واإلنجابية

١



الصحة اإلنجابية ال تتعلق فقط بغياب المرض واإلعاقة المرتبطة بالجهاز التناسلي

ووظائفه وعملياته، بل تتعلق أيضاَ بالرفاهية الجسدية والعقلية واالجتماعية

الكاملة المرتبطة بكل هذه األشياء. تعني الصحة اإلنجابية أيضاَ أن يتمتع الناس

بحياة جنسية ُمرضية وآمنة، ولديهم القدرة عىل اإلنجاب، ولهم الحرية في اتخاذ

القرار بشأن استخدام قدراتهم اإلنجابية.

الصحة اإلنجابية

٢



الصحة اإلنجابية تشمل أنشطة اتخاذ الترتيبات

المتعلقة باألنظمة السياسية والقانونية والصحية من

أجل احترام الحقوق اإلنجابية الصحية لألفراد، ولضمان

إنجاب األزواج ألطفال عندما يريدون وبأي عدد من

المرات، لمنع وفيات األمهات، ولضمان السالمة

وضمان تجربة األمومة بشكل امن لجميع النساء،

ولضمان أن تعيش المرأة حياة صحية وجيدة طوال

حياتها. 
مع تزايد عدد السكان في الستينيات، بدأت البلدان

تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية. وقد أدى ذلك

إىل وضع قضايا مثل تنظيم األسرة وصحة المرأة

والصحة اإلنجابية عىل جدول األعمال. ثم، في "المؤتمر

الدولي للسكان والتنمية" الذي عقد في القاهرة عام

١٩٩٤، تم تسليط الضوء عىل قضايا مثل حقوق المرأة،
والتدخل في الحياة الجنسية للمرأة، وزيادة األمراض

المنقولة جنسياً مثل فيروس نقص المناعة البشرية /

اإليدز وفيروس الورم الحليمي البشري.

الصحة اإلنجابية للمرأة

٣



التمييز الجنسي،

عدم القدرة عىل الوصول إىل معلومات كافية

وصحيحة حول النشاط الجنسي،

عدم القدرة عىل ممارسة الجنس بشكل ُمرٍض،

االنخراط في نشاط جنسي دون التأكد من القدرة

عىل تحمل المسؤولية،

القدرة عىل ممارسة الجنس والخصوبة دون إكراه،

عدم القدرة عىل االستفادة من الخدمات الصحية

بعد الوالدة،

اإلصابة بعدوى نتيجة تجارب جنسية غير واعية

وغير محمية والحصول عىل عالج متعلق بها،
أن تصبحوا والدين مبكراً.

المشاكل األساسية في الصحة اإلنجابية

٤

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsiyet%C3%A7ilik


الحق في الحياة

الحق في الحرية

الحق في المساواة

الحق في الخصوصية

الحق في حرية الفكر

الحق في الحصول عىل المعلومات والتعليم

الحق في االختيار بين الزواج وتكوين أسرة.

الحق في تقرير إنجاب األطفال من عدمه

الحق في الحصول عىل الرعاية الصحية وحماية الصحة

الحق في االستفادة من التطورات العلمية

حرية التجمع والحق في المشاركة في السياسة
الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

لجميع األفراد الحق في أن يقرروا وأن يتصرفوا بحرية بشأن حياتهم. عند ممارسة

جميع هذه الحقوق، من المهم جًدا، من حيث الحياة الخاصة للفرد ومسؤوليته

تجاه المجتمع، الحصول عىل معلومات دقيقة وموثوقة، وخاصة االستفادة من

الخدمات الصحية.

 
لكل فرد الحق في التحرر من االضطهاد والعنف والتمييز عند اتخاذ قرارات

اإلنجاب. في هذا السياق، تم تنظيم الحقوق اإلنجابية للفرد من قبل االتحاد

الدولي لتنظيم األسرة في إعالن الحقوق الجنسية واإلنجابية (٢٠٠٨) عىل النحو

التالي:

الحقوق اإلنجابية

٥



المشاكل المتعلقة بالحمل والوالدة (حمل المراهقات، اإلجهاض والوالدات

غير الصحية، وارتفاع الخصوبة)
العنف / اإلساءة / اإلتجار بالبشر

األمراض المنقولة عن طريق التواصل الجنسي

المشكالت النفسية المتعلقة بالتحرش الجنسي واالغتصاب والعنف والفقر

وأثرها عىل الصحة اإلنجابية

عدم كفاية الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية

الصحة اإلنجابية لها أهمية كبيرة من حيث النظم الصحية. يموت العديد من

األمهات واألطفال كل عام بسبب مشاكل صحية يمكن الوقاية منها وعالجها،

وتتعرض ماليين النساء للعنف الجنسي كل يوم. يمكن أن تسبب الصحة

اإلنجابية العديد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية والصحية.

 
مشاكل الصحة اإلنجابية لالجئات:

 

مشاكل الصحة اإلنجابية لالجئات

٦

https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.1t3h5sf
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https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.3dy6vkm


معلومات عملية

٧



تجنب الدش المهبلي،

تفضيل المالبس الداخلية المصنوعة من القطن،

تفضيل ارتداء المالبس الفضفاضة والمريحة،

غسل الغسيل بمنظفات خالية من العطور،

تغيير المالبس الداخلية مرتين في اليوم،

االهتمام بالنظافة العامة،

استخدام الواقي الذكري للحماية ضد العدوى،

عدم مقاطعة الفحوصات الروتينية.

تشمل منطقة األعضاء التناسلية األنثوية الشفرين

الصغيرين والكبيرين، والبظر، وفتحة المهبل، والغدد

اإلفرازية، واإلحليل الذي يحدث منه التبول، والشرج

مكان التغوط، والعديد من بصيالت الشعر. بسبب

هيكلها المعقد، هناك عدة نقاط يجب مراعاتها حول
تنظيفها.

إذن كيف يتم ضمان نظافة األعضاء التناسلية؟

نظافة األعضاء التناسلية

٨



االهتمام بنظافة األعضاء التناسلية (انظر الصفحة ٨)،

تغيير الفوط الحصية، السدادات القطنية (تامبون)،

إلخ. بشكل متكرر،

شرب الكثير من الماء،

يجب االهتمام بالتغذية الصحية،

عدم استخدام األدوية إال إذا أوصى بها الطبيب،

القيام بأنشطة االسترخاء،
القيام بالمشي الخفيف أو ممارسة التمارين الرياضية،

يجب عدم التعرض لدرجات حرارة غير طبيعية مثل

كيس الماء الساخن.

يمكن تعريف الحيض، أو كما هو معروف بين الناس

باسم نزيف الدورة، عىل أنه دورة نزيف مهبلي تحدث

كل ٢٨ يوماً في المتوسط. يعتبر الحيض، الذي يمكن

اعتباره مؤشراً عىل األداء الصحي للوظائف اإلنجابية
لإلناث، حالة فسيولوجية.

ما الذي يجب مراعاته خالل فترة الحيض؟

الحيض

٩



يجب أن يتم اختياره بشكل فردي،

باستشارة خبير،

يجب أن تكون فعالة وآمنة للغاية،

ال ينبغي أن يكون لها آثار جانبية،
يجب أن تكون تحت سيطرة المستخدم/ة،

يجب أن يكون من الممكن العودة إىل

الخصوبة في أي وقت،

يجب أن تكون فعالة لفترة طويلة و

يجب أن توفر حماية من فيروس نقص

المناعة البشرية وغيره من األمراض

المنقولة جنسيا.

 

عىل مر العصور، استخدم الناس طرًقا مختلفة لمنع

الحمل غير المرغوب فيه أو الوالدة. بعض هذه

األساليب تعرض حياة األم للخطر. اليوم، هناك طرق

موثوقة وغير ضارة بالصحة تم تطويرها للجميع.

عند اختيار الطريقة:

منع الحمل غير المرغوب فيه

١٠



الطرق الطبيعية (موثوقيتها منخفضة.)

تنظيم األسرة الطبيعي (طريقة التقويم): حساب فترات التبويض.

طريقة األعراض الحرارية: يتم مراقبة درجة حرارة الرحم وبنية المخاط.
تحدث اإلباضة في غضون أربعة أيام عندما يبدو مخاط عنق الرحم مثل

بياض البيض.

القذف في الخارج (سحب): وهو سحب الرجل نفسه أثناء الجماع عند

القذف.

الواقي الذكري: يتم وضعه عىل القضيب قبل الجماع، وبذلك تمنع

الحيوانات المنوية من الوصول إىل الرحم.

غطاء عنق الرحم: عبارة عن مطاط ناعم مترابط فوق حلقة. يغطي عنق

الرحم مثل الغطاء. يقتل الحيوانات المنوية ويمنع الحمل.

الطريقة الكيميائية: يتم استخدام المواد الكيميائية القاتلة للحيوانات

المنوية (الحيوانات المنوية). وهي متوفرة في شكل رغوة أو كريم أو هالم. يتم

وضعها في المهبل قبل الجماع وتقتل الحيوانات المنوية قبل أن تصل إىل

الرحم.

طرق العزل

طرق منع الحمل غير المرغوب فيه
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حبوب منع الحمل: عن طريق تناول حبوب منع الحمل بانتظام كل يوم، فإنه

يمنع إطالق البويضات من المبايض كل شهر. 

•غرسة منع الحمل: يتم وضعه تحت جلد ذراع المرأة. يطلق باستمرار
الهرمونات في مجرى الدم. يمنع الحمل لمدة ٥ سنوات.

•حقن منع الحمل: يتم حقن المرأة بهرمون البروجستين. يمنع هذا الهرمون
إطالق البويضات من المبايض لمدة ٣ أشهر.

موانع الحمل الهرمونية

•قطع القناة الدافقة: إنه قطع القنوات التي تنقل الحيوانات المنوية من
الخصيتين الذكورية إىل القضيب. من الصعب الغائها.

•ربط قنوات فالوب: ربط قنوات فالوب عند النساء. ال يمكن أن تلتقي
البويضة بالحيوانات المنوية وبالتالي يتم منع اإلخصاب. يوجد فرصة ٥٠-٧٥٪

إللغائها. 

•اللولب الرحمي: ويسمى أيًضا حلزونًيا أو حلقًيا. يتم وضعه داخل الرحم.
يمنع الحمل عن طريق تغيير البيئة الفيزيائية للجهاز التناسلي. يوفر ١ إىل ٥

سنوات من الحماية.

الطرق الجراحية

طرق منع الحمل غير المرغوب فيه
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تنص المادة ١٧٩ من التوجيه الخاص بتنفيذ الخدمات

الصحية في تركيا، بعنوان خدمات صحة المرأة، عىل أنه

ينبغي تزويد النساء الحوامل وبعد الوالدة الالئي يتقدمن

إىل المؤسسة الصحية بالخدمات وفقاً للمعايير التي

تحددها وزارة الصحة.

متابعة الحمل وفًقا للمخاطر التي قد تواجهها األم

الحامل أثناء فترة الحمل وفي العملية المستمرة، يتم

إجراؤها من أجل مراقبة نمو الجنين والتأكد من قضاء

فترة الحمل بطريقة صحية.

تطبيق متابعة الحمل في تركيا

متابعة الحمل والحمل الصحي
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استهالك المنتجات الصحية والمغذية،

شرب ما ال يقل عن ٢ لتر من الماء يوميا للوقاية

من اإلمساك وتسهيل عملية الهضم وإزالة

السموم،

عدم التدخين وشرب الكحول،

عدم دخول البيئات شديدة الحرارة مثل حمام البخار

والساونا والجاكوزي،

تجنب رفع األثقال والحركات الشاقة،

االبتعاد عن التوتر،

يجب تجنب أجهزة التصوير التي ينبعث منها

اإلشعاع مثل األشعة السينية،

تجنب االحتكاك مع األشخاص المرضى،

استخدام األدوية والفيتامينات التي توصي بها

الطبيبة فقط،

النوم ما بين ٧ و٩ ساعات في اليوم،
يجب أن تستغرق رحالت السيارات والحافالت

والقطارات أقل من ٦ ساعات، ويجب الحصول

عىل إذن من الطبيب/ة للسفر بالطائرة،

بعد الشهر السادس يجب تجنب الجماع.

أمور يجب مراعاتها من أجل حمل صحي
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يجب أن تكون المراهقة عىل علم بالحق في القول "ال!"،

عند مواجهة سلوك محفوف بالمخاطر، يجب إبالغ شخص موثوق به (األم،

األب، المعلم/ة، األقارب، إلخ)،

يجب استشارة المؤسسات ذات الصلة عند التعرض لسلوك غير مرغوب

فيه (انظر/ي ص ٢١-٢٤)

الحصول عىل معلومات حول منع الحمل (انظر/ي الصفحة ١٠-١٢)،

يجب الحصول عىل معلومات حول األمراض المنقولة جنسيا والجنس اآلمن

(انظر/ي الصفحة ٢٩-٣٢)

الحماية األولية (تجنب الجنس غير المرغوب فيه):

الحماية الثانوية (الحماية أثناء الجماع):

الحماية في الدرجة الثالثة (شمل المراهقات الحوامل):

•يجب أن تتعلم األم الحامل عن الحمل والوالدة ورعاية الطفل (انظر ص ١٣-٢٠)

فترة المراهقة هي الفترة االنتقالية للفرد من الطفولة إىل مرحلة البلوغ مع
التغيرات البيولوجية والنفسية واالجتماعية. حمل المراهقات هو حمل النساء

اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٠ و١٩ سنة. حاالت الحمل هذه هي حاالت حمل

يمكن أن يكون لها آثار سلبية عىل صحة األم والطفل عىل المدى القصير

والطويل.

كيف نتجنب حمل المراهقات وآثاره السلبية؟

الحمل في سن مبكر (مراهقة)
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اإلجهاض يجب ان يكون خالل األسابيع العشرة األوىل من

الحمل. وفي حاالت الحمل الناتجة عن االغتصاب ، يمكن

إجراء اإلجهاض في غضون 20 أسبوًعا.

 بالنسبة لألفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما والذين ليس
لديهم القدرة عىل التمييز بين الجيد السيء ، فإن موافقة

الوالدين أو الوصي عليهم مطلوبة إلجراء اإلجهاض.

 بالنسبة للمتزوجين، في حال لم يكن هناك مانع طبي
لإلجهاض من قبل األم عند الطلب يجب اخذ اذن الشريك

إلجراء اإلجهاض. 

 

 

اإلجهاض يعني اإلنهاء الطبي للحمل غير المرغوب فيه. واإلجهاض حق في

الرعاية الصحية وحق قانوني للنساء والفتيات وأي شخص يمكن أن يحمل ويريد
إنهاء حمل غير مرغوب فيه.

 
 ال يمكن عمل اإلجهاض في أي مكان غير مقيد او خارج المستشفى/ العيادة

الخاصة. فقط األطباء و الطبيبات مخولون بالقيام باإلجهاض.

ما هي الشروط المطلوبة من أجل اإلجهاض؟

اإلنهاء الطبي للحمل / اإلجهاض
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أسباب جينية في الجنين

أسباب جينية في الوالدين

العدوى

بعض أمراض األم

عىل الرغم من أنه ال توجد أسباب لإلجهاض في اغلب

الوقت، اال انه من الممكن ان تكون هناك بعض

األسباب. منها:

اإلجهاض؛ يتم تعريفه عىل أنه إنهاء الحمل ألسباب

مختلفة قبل األسبوع العشرين من آخر دورة شهرية.

خالل هذه الفترة، يزن الجنين أقل من ٥٠٠ جرام. تعتبر

حاالت اإلجهاض حتى األسبوع الثاني عشر من الحمل

حاالت إجهاض مبكرة. حاالت اإلجهاض التي تحدث

بين األسبوعين ١٣ و٢٠ هي عمليات إجهاض متأخرة.

األسباب المحتملة لإلجهاض

اإلجهاض

• يجب مراعاة بعض النقاط من أجل الحصول عىل
حمل صحي (انظر/ي ص ١٣-١٤).

ما الذي يجب فعله؟
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الوالدة العادية: معروفة أيضاً بالوالدة الطبيعية.

تحدث دون استخدام أدوية، او عالج، او أي تدخل

طبي.

الوالدة القيصرية: وهي إحدى طرق الوالدة

المستخدمة في الحاالت التي تكون فيها الوالدة

الطبيعية محفوفة بالمخاطر. تعتبر هذه الطريقة

بمثابة تدخل جراحي. 

الوالدة في الماء: تتم الوالدة في ماء دافئ بدرجة

حرارة 35 - 37 درجة.

لحظة الوالدة هي آخر لحظة في مرحلة ال ٦-٩ أشهر من

الحمل. أثناء الوالدة التركيز فقط عىل الوالدة وعدم وجود

أفكار سلبية يساعد األم عىل الوالدة بسهولة أكبر. من
المهم لألمهات تطبيق ما يوصي به الطبيب.

أنواع الوالدة

 الوالدة
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من الضروري البقاء تحت إشراف المستشفى لمدة

٢٤ إىل ٤٨ ساعة األوىل بعد الوالدة (استشيري
طبيبك/تك)،

يمكن البدء بالتمارين البسيطة بعد أسبوع من

الوالدة الطبيعية و٦ أشهر بعد الوالدة القيصرية

بإذن من الطبيب/ة،

تناولي طعاماً صحياً واشربي الكثير من الماء،

عدم التدخين وشرب الكحول،

انتظار اليوم الذي أوصى به الطبيب/ة لالستحمام

واالستحمام واقفاً،

االهتمام بنظافة األعضاء التناسلية (انظر/ي ص ٨)،

الحصول عىل الدعم من األقارب،

إرضاع األم لطفلها من الثدي بشكل متكرر لمنع

اإلصابة بالتهابات في الثدي،

يجب إجراء المعاينات والتطعيمات العامة للطفل

في الوقت المحدد،

يجب عىل األمهات المرضعات عىل وجه

الخصوص عدم استخدام أي دواء آخر غير األدوية

والفيتامينات التي يصفها الطبيب/ة،

يجب عدم تناول األطعمة الحارة والدهنية،

يجب تجنب الجماع حتى نهاية النفاس.

أمور يجب مراعاتها بعد الوالدة
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إذا أمكن، يجب إجراء الوالدة من قبل طبيب/ة
أمراض النساء والتوليد،

يجب متابعة األم والجنين بانتظام من قبل طبيب/

ة مختص/ة أثناء المخاض،
يجب قضاء ٢٤ إىل ٤٨ ساعة بعد الوالدة (حسب

توصية الطبيب/ة) تحت المراقبة في المستشفى،

من الضروري تقديم طلب إىل أقرب مؤسسة

صحية عند مواجهة موقف غير متوقع بعد

المستشفى.

يمكن أن تحدث المضاعفات المتعلقة بالوالدة أثناء

الوالدة أو بعدها. يمكن أن تعرض المضاعفات صحة

األم والطفل للخطر.

مضاعفات الوالدة

ماذا يمكنني ان افعل؟
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الوالي – قائم مقام

مركز الشرطة
مخفر الجندرما

الجهات القضائية (النيابة العامة ومحاكم األسرة)

مديريات الوالية لألسرة، والعمل والخدمات االجتماعية 

(ŞÖNİM) مراكز منع العنف ومتابعته
المؤسسات الصحية

المؤسسات والمنظمات التي يمكن اللجوء لها عند التعرض للعنف أو

الخطر:

تحدث أفعال العنف بشكل رئيسي في شكل عنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو

إهمال. يمكن التعرض للعنف الجنسي بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي،

ويمكن أن يمارسه أيًضا األصدقاء واألزواج والعائلة، باإلضافة العتداءات شخص

غريب. االعتداء الجسدي، واللمس، ومشاهدة األفالم ذات المحتوى الجنسي

باإلجبار، واالعتداء اللفظي الجنسي، والغصب عىل العالقة هو عنف جنسي.

ماذا أفعل إذا تعرضُت لعنف؟

العنف الجنسي
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ALO 155 الشرطة
ALO 156 الجندرما

ً ALO 183 خط الدعم االجتماعي (يوفر خدمة مجانا
عىل مدار ٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في األسبوع)

ALO 112 مركز اتصاالت الطوارئ
 GELİNCİK HATTI: 444 43 06

تطبيق الهاتف المحمول لإلبالغ عن العنف

(KADES) نظام دعم المرأة

ALO 157 الخط الساخن لضحايا االتجار بالبشر
المساعدة في حاالت الطو 

ارئ واإلبالغ عن العنف المنزلي:                          

(0549) 656 96 96 / (0212) 656 96 96 
الخط الساخن للمجالس النسائية:                     

(0505) 004 11 98 
خط دعم جمعية نيرنجي ضد اإلساءة:                 

  0850 216 53 67 
الحق في خط الحياة: 85 82 444 

خط دعم المرأة في بلدية إسطنبول الحضرية:     

444 80 86
الخط الساخن لبلدية كاديكوي مرحًبا بالعنف

ضد المرأة: 349 9 349 (0216) 

الخطوط الساخنة للطوارئ وتطبيقات الهاتف المحمول
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مراكز استشارات المرأة واألسرة في البلديات:  يمكنكم الحصول عىل
معلومات مفصلة عن طريق تقديم طلب إىل بلدية إسطنبول الكبيرة أو بلدية

منطقتكم. 

 جمعية محاربة العنف الجنسي: 5853990 (0542)
www.c�nsels�ddetlemucadele.org بريد الكتروني:

�nfo@c�nsels�ddetlemucadele.org
KAHDEM):) جمعية مركز الدعم القانوني للمرأة 

 kahdem@gma�l.com :بريد الكتروني www.kahdem.org.tr
KADAV): www.kadav-�st.org (0212)) مؤسسة التضامن النسائي 

 �nfo@kadav�st.org :50 58 251 بريد الكتروني
 مؤسسة مور شاتي المأوى للنساء: بريد الكتروني: 31 25 292 (0212)

 morcat�@morcat�.org.tr :بريد الكتروني www.morcat�.org.tr
 بلدية باكيركوي دار االستشارات النسائية أوزجيكان: بريد الكتروني:  

 (0212) 466 39 39 
 مركز اإلرشاد والمأوى الخاص بالمرأة في بلدية كوتشوك تشكمجة:

35 08 411 (0212) بريد الكتروني:
sosyalyard�m@kucukcekmece.bel.tr

المؤسسات الممكن التقديم عليها ضد العنف:
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يتم إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات في مراكز استشارات صحة المرأة.  

 يتم تقديم الخدمات الصحة اإلنجابية عىل المستوى األولي، ومنع العنف القائم
عىل النوع االجتماعي وخدمات االستجابة للعنف، وتمكين المرأة.

 للحصول عىل معلومات مفصلة حول مراكز االستشارة الصحية للمرأة في أضنة
، أديامان ، أنقرة ، باتمان ، بورصا ، ديار بكر ، إسكيشهير ، غازي عنتاب ، هاتاي ،

اسطنبول ، إزمير ، كهرمان مرعش ، كيليس ، كوجالي ، قونية ، مالطية ، ماردين ،

مرسين ، عثمانية وشانليورفا. يمكن زيارة موقع صندوق األمم المتحدة للسكان

عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة أدناه.

مراكز استشارات صحة المرأة:
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مراكز صحة األسرة 
 طبيب األسرة 

 المستشفيات الحكومية 
 مستوصف أمراض النساء والتوليد 

 مستشفيات التدريب والبحث
 مستوصف أمراض النساء والتوليد

 مراكز استشارات صحة المرأة

وصول الشابات إىل خدمات الصحة اإلنجابية

المؤسسات التي يمكن للشابات في تركيا االستفادة منها فيما يتعلق بصحة

المرأة والصحة اإلنجابية:
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مركز بلدية اسطنبول شيخ زادة الطبي: 50 15 455 (0212)
 مركز صحة المرأة والتصوير الشعاعي للثدي التابع لبلدية أتاشهير:

(0216) 570 50 00 (1943/1991)
 مركز الفحص واالستشارات التطوعي التابع لبلدية بشيكتاش وخدمة

االستشارات الطبية عبر اإلنترنت عىل مدار الساعة طوال أيام

األسبوع: 55 44 444 (0212)

 مدرسة الحوامل في بلدية بيليك دوزو: 39 09 444 (0212)
 بلدية كاديكوي مركز زهرة - مصطفى يوكسيل للتصوير الشعاعي

للثدي وصحة المرأة: 16 66 565 (0216) 

 بلدية كاديكوي عيادة د. رنا بشيه الصحية:                                                
(0216) 418 88 30 - 348 40 27 

 بلدية كاديكوي مستوصف بروفيسور. د. كوركماز التوغ الصحي:      
(0216) 565 13 44 - (0216) 565 25 94 

 مستوصف ومختبر بلدية شيشلي: 88 88 708 (0212)
 مركز التنسيق النسائي في بلدية توزال: 906 0 444 (0212)

 خدمات عيادات بلدية ساريير والخدمات النفسية واالجتماعية:     
(0212) 444 1 722 

 جمعية صحة المرأة واألسرة: 64 80 219 0312
 اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لجمعية الحياة اإليجابية

اسطنبول: 61 10 418 216 90+

وصول الشابات إىل خدمات الصحة اإلنجابية

المؤسسات التي يمكن للشابات االستفادة منها فيما يتعلق بصحة المرأة

والصحة اإلنجابية في إسطنبول:
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•ال يتم فرض رسوم مساهمة عىل الخدمات
الصحية األساسية والطارئة والعالج واألدوية،

•يتم إجراء الدراسات والتدابير الالزمة فيما يتعلق
باألمراض المعدية وتطعيم األطفال والصحة

اإلنجابية،

•يمكن لالجئين االستفادة من المراكز الصحية
المنشأة في مراكز اإليواء المؤقت، ومقدمي

الخدمات الصحية التابعين للوزارة والمؤسسات

التابعة لها، والتطبيقات الصحية الجامعية ومراكز

البحوث، والمستشفيات الخاصة، والخدمات

الصحية المقدمة طواعية من قبل المؤسسات أو

الجمعيات.

وصول الالجئات إىل خدمات الصحة اإلنجابية

يتم تنظيم القوانين المتعلقة بوصول الالجئين إىل

الخدمات الصحية في تركيا. عىل هذا النحو:
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خدمات التشخيص والعالج وإعادة التأهيل من

المستوى األول،

التطعيم وخدمات الصحة الوقائية األخرى وخدمات

الصحة اإلنجابية،

متابعة وفحص الفئات العمرية والجنس (الحوامل،

النفاس، حديثي الوالدة، الرضع، األطفال، إلخ)،

تدريبات الصحة (النظافة، حليب األم، التغذية

الصحية، إلخ).

للحصول عىل معلومات مفصلة عن المراكز الصحية للمهاجرين في ارنوط كوي ،

افجالر ، بغجالر ، بهتشالي ايفالر ، باشاك شهير ، بي اوغلو ، بيوك تشكميجة ،

اسينلر ، اسينيورت ، فاتح ، غونغرن ، كاغيت هانة ، كوتشك تشكيمجة ، مالتيبة

، بيندك ، سانجاك تيبة ، سلطان بيلي ، سلطان غازي ، عمرانية ، اسكودار و
/https://�stanbul�sm.sagl�k.gov.tr زيتين بورنو ، يمكنكم زيارة

تم إنشاء مراكز صحية للمهاجرين تابعة لمديريات

الصحة العامة في كل محافظة في تركيا. الخدمات

الصحية المقدمة في المراكز الصحية للمهاجرين:

مركز صحة المهاجرين/ات

مركز اسطنبول الصحي للمهاجرين/ات

جميع العاملين في المراكز

الصحية للمهاجرين ، بمن

فيهم األطباء ، الجئون!
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العدوى المنقولة جنسياً، هي عدوى تنتقل من شخٍص إىل آخر من خالل

العالقة (االتصال) الجنسية.

 
طريق االنتقال الرئيسي، هو ممارسة الجنس مع شخص لديه عامل معدي

دون اتخاذ تدابير وقائية.

 
ما لم يتم العالج، يمكن أن تؤدي األمراض المنقولة جنسياً إىل العقم وسرطان

عنق الرحم.

 
هذا النوع من المخاطر يجعل موضوع الجنس اآلمن أهم.

 
يمكن أن تنتقل مثل هذه العدوى أثناء االتصال الجنسي، وكذلك من األم إىل

الرضيع قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها مباشرة، أو من خالل عمليات نقل الدم

الفاسد أو استخدام الحقن غير المعقمة.

 
عالجات مختلفة؛ لقاحات أو مضادات حيوية أو كريمات فعالة. بعض أنواع

العدوى ليس لها عالج نهائي.

األمراض المنقولة عن طريق التواصل الجنسي
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•HPV (فيروس الورم الحليمي البشري): ينتقل عن طريق مالمسة
الجلد أثناء الجماع. يمكن أن يظهر من خالل الثآليل في منطقة األعضاء

التناسلية أو الحلق. يعد فيروس الورم الحليمي البشري أهم سبب لسرطان

عنق الرحم. هذا هو سبب أهمية الحصول عىل لقاح فيروس الورم الحليمي

البشري. يقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري من المخاطر إىل حد

كبير.

•السيالن: يميل إىل إصابة المناطق الدافئة والرطبة من الجسم. يمكن أن
تتطور العدوى دون أي أعراض. يمكن أن يسبب السيالن العقم. 

•المتدثرة الحثرية (الكالميديا): وهي عدوى جنسية شائعة. يمكن أن
يصاب األطفال حديثو الوالدة أيضاً بعدوى الكالميديا   من أمهاتهم أثناء

الوالدة.

•هربس تناسلي: وهي عدوى معروفة باسم الهربس. قد تشمل عالمات
العدوى بثور حمراء مملوءة بالماء في المهبل والشرج واألرداف وحبوب حول

الفم واأللم عند التبول والحمى واإلفرازات المهبلية. يمكن أن ينتقل إىل

الطفل أثناء الوالدة الطبيعية.

 

 

 

أكثر األمراض الشائعة المنقولة عن طريق التواصل الجنسي
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• الجرب: وهو التهاب جلدي معدي يسبب الحكة وينتج عن الجرب الذي
يخترق البشرة، وهو صغير جداً بحيث يصعب رؤيته بالعين المجردة.

• الزُّهري: عدوى ذات خطر محتمل، العالج المبكر ضروري لمنع الضرر الدائم
والمضاعفات طويلة األمد. في المرحلة األوىل، يمكن الشعور بجرح دائري

صلب في األعضاء التناسلية أو حولها. يمكن أن ينتقل مرض الزهري من األم

المصابة إىل طفلها الذي لم يولد بعد. 

• فيروس نقص المناعة البشرية: وهو عدوى معدية تدمر جهاز المناعة.
يمكن أن يسبب فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز وال يوجد عالج نهائي

إلزالة الفيروس تماماً من الجسم. بفضل التشخيص المبكر، يمكن للعالجات
الوقائية أن تمنع انهيار جهاز المناعة عن طريق قمع الفيروس.

• التهاب الكبد B: التهاب الكبد B، وهو عدوى معدية خطيرة، يبقى في
الجسم لسنوات. يمكن أن يصبح مزمًنا ويسبب ضرراً دائًما للكبد من خالل

تليف الكبد أو السرطان. يمكن أن ينتقل التهاب الكبد B من األم إىل الطفل.

ال يوجد عالج نهائي.
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•يجب استخدام الواقي الذكري: في حين أن الواقي الذكري يحمي من
معظم األمراض المنقولة جنسياً، فإن البعض اآلخر ال يحمي منهم. عىل

سبيل المثال عدوى فيروس الورم الحليمي البشري! ليس من الضروري

ممارسة الجنس الكامل النتقال فيروس الورم الحليمي البشري، ألن فيروس

الورم الحليمي البشري يمكن أن ينتقل أيًضا عن طريق المالمسة، أي عن
طريق االحتكاك، ويسبب الثآليل التناسلية. لكن مع ذلك، يجب استخدام

الواقي الذكري، ألنه سيحمي من 90٪ من األمراض المنقولة جنسياً.

•قد يؤدي االتصال الجنسي مع أكثر من شخص إىل زيادة خطر اإلصابة
بعدوى. وبالمثل يمكن أن تؤدي ممارسة الجنس مع شخص يمارس الجنس

مع أكثر من شخص إىل زيادة المخاطر.

•يجب التأكد من اتخاذ جميع االحتياطات أثناء ممارسة الجنس مع
أشخاص غير متأكدين من أنهم غير مصابين،

B يجب إجراء اختبار فحص لألمراض المنقولة جنسياً (مثل التهاب الكبد•
وC، وفيروس نقص المناعة البشرية، والكالميديا ، والسيالن) مرة في السنة.

إذا تم تغيير الشريك، يجب تكرار االختبارات.
•يجب الحفاظ عىل جهاز المناعة قوياً: يجب تقوية جهاز المناعة عن طريق

النظام الغذائي المتوازن والنوم المنتظم وتجنب الضغط. 

طرق الحماية من األمراض المنقولة عن طريق التواصل

الجنسي
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” تم إعداد هذا الكتيب من قبل جمعية الحق في الصحة بمساهمة من ممثلي مؤسسة
فريدريش إيبرت (FES) في تركيا. اآلراء الواردة في هذا الكتيب ال تمثل وجهات نظر ممثلي

جمعية FES بتركيا. “

يمكنك نسخ رمز االستجابة السريعة أدناه للوصول إىل الموارد المستخدمة في

إعداد هذا الكتيب ولمزيد من القراءة.

المصادر:

يمكنك الوصول إىل b�lg�@sagl�khakk�.net ألية مالحظات.
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