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ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات
عن وسائل منع الحمل
يف نرشة
والصحة الجنسية

الصحة الجنسية  -مقدمة

املوافقة

ميكن النظر للجنس والعالقات باعتبارها أمرا ً حساساً وشخصياً ،وقد يجد بعضنا
حر ًجا يف املوضوع وصعوبة يف التحدث عنه .ولكنه جزء طبيعي من الحياة ،ومن
حقنا جمي ًعا االستمتاع بعالقة صحية وسعيدة وإيجابية حينام نكون مستعدين
لذلك  -ويعترب القيام بذلك أمرا ً قانون ًيا .

يجب أن يوافق الشخص عىل املشاركة يف أي نشاط
جنيس .الحد األدىن للموافقة عىل أي نشاط جنيس
يف اململكة املتحدة هو أال يقل السن عن  16سنة.
مامرسة الجنس مع شخص دون الحصول عىل موافقته،
حتى لو كانت هناك عالقة بينكام أو حتى إذا كانت
بينكام عالقة زواج أمر مخالف .
للقانون .إنه جرمية .

يف اململكة املتحدة ،يحصل الشباب مثلك عىل
املعلومات عن الجنس والعالقات من أرسهم
ومن املدرسة أيضً ا .ويتعلمون كيفية الوقاية من
وكيف ميكن منع
األمراض املنقولة جنس ًيا
حاالت الحمل غري املرغوب فيها باستخدام وسائل
منع الحمل .الفكرة هنا هي أن الشباب ميكنهم
معرفة هذه األمور قبل مامرسة الجنس .لدينا
أطباء وممرضات متخصصات ميكنهم مساعدتك يف
االهتامم بصحتك الجنسية .هذه املساعدة مجانية
ورسية ،وهو ما يعني أن املمرضة أو الطبيب لن
يخربا أي شخص آخر عام تحدثت بشأنه ،طاملا
أنك ال تعتقد بأنك معرض ألي خطر أو أذى،
أو تتسبب يف إلحاق الرضر بأي شخص
آخر نتيجة لترصفاتك .وميكنك الحصول
عىل املساعدة والعالج بشكل رسي
ومجاين يف عيادات الصحة
الجنسية ،والتي توجد بكل
أرجاء اململكة املتحدة.

وميكنك كذلك التحدث مع املامرس العام الذي
ومع املمرضة
ترتدد عليه أو الطبيب املتابع
كذلك .ميكنك االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل
ميكنك كذلك استخدام خط املساعدة
املجاين للصحة الجنسية الوطنية
 )03001237123 - (Sexual Health Nationalوالذي يتيح لك الحصول عىل املشورة بشأن املكان
الذي ميكن أن تتوجه إليه يف منطقتك للحصول عىل
املساعدة .كمراهق/مراهقة ،من الطبيعي أن يكون
للشباب يف سن املراهقة صديق حميم أو صديقة
حميمة ،ومن الطبيعي أن تكون لهم عالقات .نحن
نعلم أن األشخاص جميعهم مختلفون ولديهم
توجهات مختلفة بشأن الوقت الذي يشعرون فيه
بقدرتهم عىل مامرسة الجنس .املهم يف األمر هو
أال تقع تحت ضغط أو تضغط عىل شخص آخر
ملامرسة الجنس معه إىل أن يشعر كل واحد منكام
أن األمر مناسب لكام .وليس هناك أي مشكلة
بالنسبة ملن ال يرغب يف تكوين صداقة حميمة مع
شخص آخر.

املوافقة تعني قبول يشء ما؛ أي أنه اختيار .
ووفقاً للقانون يف اململكة املتحدة ال تعترب
املوافقة مقبولة يف عدد من الحاالت مثل :
إذا كان سن الشخص أقل من  13سنة
إذا كان الشخص نامئًا أو غري وا ِع
إذا تعرض الشخص للضغط أو شعر بعدم
قدرته عىل الرفض
ال ميكن للشخص تقديم املوافقة إذا كان
فاقدا ً ألهليته بسبب املخدرات أو الكحول
النشاط الجنيس مع أي شخص يف الحاالت
املذكورة أعاله مخالف للقانون وقد يؤدي إىل
التعرض لعقوبة الحبس بسبب االغتصاب أو
االعتداء الجنيس .

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل
www.disrespectnobody.co.uk
www.getit.org.uk

يوجد زر للرتجمة للعديد من اللغات .
عىل الرغم من أن سن املوافقة عىل أي نشاط
جنيس يف اململكة املتحدة هو  16سنة ،ينتظر
العديد من األشخاص حتى يزيد سنهم عن هذا
السن .سن املوافقة هو نفس السن بالنسبة
للرجال والنساء سوا ًء يف العالقات بني الذكر
واألنثى وبني األشخاص من نفس النوع .

