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;: م78 ا5ًحرم :ة1اعرلا -,دقمو نيدلاولل
 ;@?ق<ارملا ة1اعر -

 :كتياعر ق#"ف

 :ةدا4علا لمع تاعاس

 :اAؤاغلإ وأ د4عاوملا د:دحت

 
67 م34 اً/حرم

67 ةBبطلا ة<اعرلا راد 8
 مدقمو ةBحصلا ة<اعرلا قYZف IJ7ب ةقثلا Vع ةمئاق ةSاQR ةBبطلا ة<اعرلا راد لّثمُت .IJ7قهارملا بط ةداBع 8

  .IJ7غلا/لا با/شلاو IJ7قهارملل ةدوجلا ةBلاع ةBحص ة<اعر مدقن نحنف .eJنcسم ضYZمو ة<اعر
 

oرملا عم لاحلا وه امr7 67 انفده لثمتي ،اًنس رغصألا
 د<دحتو ةدBج ةحص3 ءاق/لا Vع ەدعاس| ةقYZط3 فzتلا Vع كلفط ةدعاسم 8

 ،ب�سلا اذهلو .ةBحصلا هتياعر تاجاBتحاو هكولسو همسج eJغتZو كلفط �eك< .ةدوج Vعأ3 ةBحصلا ة<اعرلا eJفوتو اًرك/م ةBحصلا ل�اشملا
 �إ ةفاضإلا3 ،كلفطل ة�Zنسلا ةBحصلا تاصوحفلا ءارجإ Vع ظفاحت نأ مهملا نم .ةBحصلا ة<اعرلا اهب مدقن ��8لا ةقYZطلا اًض<أ eJغتcس
 .رهظت دق ل�اشم يأ عم لماعتلا وأ ةصصختملا تاصوحفلا ءارجإ وأ تاحاقللا ذخأل ةمظتنملا تارا�Zلا

67 نوقهارملا أد/ي امن�ب
 .مهتحص نع مهنم تامولعملا نم د�Zملا بلطن اننإف ،مهتاBح نع �Seأ ةBلوؤسم اولمحتيلو IJ7غلا3 اوح/صBل ومنلا 8

67 مهيلع r8ولا وأ مهيدلاو �إ نوجاتح< راغصلا لافطألا نأ نم مغرلا Vع
 خــــZراتلا نع ةقBقد تامولعم م<دقتو نامألا3 روعشلل ةفرغلا 8

 انتاءارجإ نمف ،ةلماشلا ةBحصلا ة<اعرلا نم ءزجك .ةBبطلا تامدخلا مدقم عم مهدرفم3 صاخلا تقولا ضع3 �إ نوقهارملا جاتح< ،��8طلا
CD راظتنالا ة=اعرلا ;:دقم8نيدلاولا نم بلطن نأ

ODدNلا صحفلاو ةلIاقملا نم ءزجل جراخلا ;
 ەرظن ةهجو ةشقانمI قQارملا ;Pون نأو ;

 دق ��8لا تامولعملا ءاطعإ وأ ةلئسألا حYطل ةصرف IJ7قهارملا حنم< نيدلاولا نودIJ7 3قهارملا �إ ثدحتلا نأ امo .ةلXشملا نع ةصاخلا
ªعو .اهنأش» لجخلا3 نورعشV قهارملا ضع3 نأ مهفتن اننأ نم مغرلاIJ7 ث®لا نأ الإ ،عيضاوملا ەذه لوح مهيدلاو عم نوثدحتي دقeJZدق ن 
ªحلا3 نورعشYولا وأ مهيدلاو مامأ مهفواخم نع ثدحتلا نم جr8 حأ نوقهارملا 7̄8خُ< دق .مهيلعBنا

ً
 دحأ نوك< ال ثBح3 مهكولس ا

  .ةeJطخ حبصت نأ ل/ق اهد<دحتو تاoولسلا ەذه عنم Vع ةدعاسملا وه انفدهو .كلذ فشcك< نم لوأ r8ولا±نيدلاولا
 

ªشeين ة<الو نوناق ط��Zقهارملل تامدخلا ضع3 مدقن نأ كروIJ7 «و .صاخ ل4شZ67 ەدرفم3 تامدخلا ەذه نع ثح/لا قهارملا كنبال نكم
8 

67 .8¶ص زكرم يأ
 قثي نأ وه انفده نإف ،ةصاخلا تامدخلا ەذه م<دقت لالخ نم .ةBناجمو ةQZ تامدخلا ەذه نوكتس ،تالاحلا مظعم 8

 نم قهارملا كنبا IJ7كمت عجشª دقو .ةBحصلا تاoولسلا راBتخا Vع هتدعاسم عيطتس¹و لما¸لا3 هفواخم كراشª ��ح انب قهارملا كنبا
67 .مهسفنأSe» 3أ ةBحص تاoولس عا/تا Vع اًض<أ ةBحصلا ةBلوؤسملا لّمحت

 يأ ةشقانم aع اًض=أ D̂[قQارملا اناضرم عجشZ ،هسفن تقولا 8
P; CDولا وأ نيدلاولا دحأ عم مههجاوت دق ةمهم لeاشم وأ ةلئسأ

; iةصرف ل.  

qrs موق= كلفط ناi اذإ هنأ فرعت نأ كل اًض=أ مهملا نم
 اً}� رمألا اذQ ءاقIإ اننكم= ال هنإف ،ن}zخآلا ءاذ=إ وأ هسفن ءاذ=إل Dّ̂[عم ء;

  .بسانم غلاI صخش عم كلذ شقان�سو

 كنبا ةدعاسمل كعم لمعن نأ دYZنو .قهارملا كنبا عمو كعم ةBحصلا ل�اشملا ةشقانمو ةلئسألا Vع ة3اجإلل IJ7قهارملا بط قYZف رفوتي
67 غلا/لا باشلا وأ قهارملا

 .8¶ص ل/قتسم لجأ نم تاراBخلا لضفأ ذاختا 8
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 012ق.ارملا ةحص ةرا#ز

 لافطألا بطل ةBكYZمألا ةBم<دا�ألا r8وتو .ماظتنا3 مهب صاخلا ةBلوألا ة<اعرلا مدقم ةراZز IJ7قهارملا Vع بج<
)American Academy of Pediatrics( وËب ىرخألا تاسسؤملا ضعÍلا ءارج�Zع يونس ل4ش» تاراV لا ەذهب موقت امدنعو .لقألا�Zةرا، 
  :لثم ،ةداتعملا تاوطخلا ءارجإ عقوت كنكم<

 غ�ل/لا ومنو ماعلا ومنلا ة/قارم ؛مدلا طغضو نزولاو لوطلا تاساBق •
 عمسلاو رظنلا تاصوحف تارا/تخا •
  لماo يدسج صحف •
 تاحاقللا •
 ةلمتحملا ةنمزملا ةBبطلا تالاحلا مBيقت •

 
67 تامدخلا Ó8دقم تاراZز أد/cس ،غ�ل/لا ةلحرم نولخدZو اًنس �Seأ لافطألا حبص< امن�ب

 :IJ7مضت 8
 

 ةBل/قتسملا ططخلاو نارقألا تاقالعو ةسردملا ءادأ نع تاشقانم •
 لمحلا عنمو Ö×8جلا طاشÖلاو تاردخملا Õ8اعتو ة3اصإلاو ةBسفنلا ةحصلا3 قلعتي امBف ةBئاقولا تاداشرإلاو رطاخملا تامBيقت •

اBسÖج ةلوقنملا ضارمألاو
Ù

 )STI( رامتلاو ة<ذغتلاوZلا نYZضاB67 ةكراشملاو ة
 تاضاYZلا 8

 ة<اقولاو را/تخالاو )STI( اBًسÖج ةلوقنملا ضارمألا نع تاشقانم •
 ة<اقولاو را/تخالاو )AIDS( زد<إلاو )HIV( ة�ÞRZلا ةعانملا صقن سوeJف نع تاشقانم •

 

67 ةحاتملا ىرخألا تامدخلا
 :ةجاحلا دنع اهم<دقت متي ��8لا ةلاحإلا قYZط نع وأ ةداBعلا 8

67 ةكراشملاو لمعلا قاروأ •
  ةBند/لا تاصوحفلاو تاضاYZلا 8

 لمحلا عنم لئاسو صخ< امBف ةراشcسالا تامدخ •
 ل�ألا بارطضا تامBيقت •
 +LGBTQ معد تامدخ •
 ةBفطاعلا±ةBسفنلا ةحصلا تامدخ Vع لوصحلل تالاحإلا •
 تالاحإلاو ةاBحلا طمن تاراشcساو ةBضاYZلا نZرامتلا ةسراممو ة<ذغتلا •
 ةBعامتجالا ةمدخلا3 ةقلعتملا ةدعاسملا •
 IJ7خدتلا نع عالقإلل تالاحإلا •
 IJ7يحارجلا IJ7يصاصتخالاو نYZخآلا ةBبطلا تامدخلا Ó8دقمل تالاحإلا •
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