
 

الجنس في زمن الكورونا
 

مجموعة من النصائح للحد من مخاطر األصابة بفيروس كوفيد 19
 اثناء المواعدة لممارسة الجنس 

 

 

هذا دليل يحتوي عىل بعض االدوات والنصائح العامة  التي تساعدك في الحفاظ عىل
صحتك وامانك وخصوصيتك، في ظل جائحة  كوفيد 19

فيه حرف ناقص



هناك حقيقة مؤكدة وهي أن فيروس كوفيد 19

باقي معنا لفترة من الزمن. وإذا أردنا الحد من

انتشاره، فيجب علينا تكييف ممارساتنا اليومية

والجنسية  لحماية انفسنا واالخرين. 

وبما ان الجنس جزء اساسي من حياتنا قرارنا

اعداد هذه الوثيقة لتقديم مجموعة من النصائح

لحماية نفسك واالخرين  بالتاكيد ليس الهدف

من هذا  الدليل إجبار أي شخص عىل طريقة او

شكل لممارسة الجنس, فالغرض االساسي هو

إعطاء مجموعة من االدوات لتقليل خطر انتقال

فيروس كوفيد 19 .

الشبكة العربية للمعرفة بحقوق االنسان (عنخ )

(مشروع اعرف اكثر) 
بالتعاون مع رينبوايجيبت وبالشراكة مع مبادرة إيدز بدون وصم , فيه حرف نقص,

برة السور , وأحذري اإليدز يا اختاه

فيه حرف ناقص 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.ankhfrance.org/?lang=ar
https://www.ankhfrance.org/?lang=ar
https://www.ankhfrance.org/?lang=ar


الجنس في زمن كوفيد 19

 امتاع الذات اكثر امان
االستمناء وامتاع الذات  واستخدام األلعاب الجنسية هي األكثر الممارسات أمانًا للمتعة أثناء

الوباء. 

تعزيز العالقات الجنسية االفتراضية
تعتبر ممارسة الجنس االفتراضي طريقة امنة للمتعه دون خطر انتقال فيروس كوفيد 19 ,
ويمكنك ممارسة ذلك من خالل ويب-كام ،مواقع البث المباشر ، لقطات فيديو ... لكن
بالتاكيد عليك/ي اتخاذ الحذر الشديد من الكشف عن هويتك الشخاص ليسوا/لسن مصدر

ثقة بالنسبة لك/ي. كن/كوني حذرا/ه من مخاطر الكشف عنك وامانك الرقمي!

الحد من عدد الشركاء
تجنب/ي ممارسة الجنس الجماعي قدر اإلمكان ويفضل وجود شريك/ه واحد/ة أثناء هذه

الفترة الحرجة للوباء.

تجنب/ي العالقة الجنسية في حال ظهور األعراض

إذا كان لديك/ي سعال وحمى ، قم/ي بتأجيل المواعدة حتى تتحسن صحتك وابق/ي في
المنزل في معزل عن االخرين. واذا حدثت تطورات صحيه يجب عليك/ي االتصال بالجهات

المختصه وطلب المساعده الطبيه

فكر/ي في نفسك وفي االخرين
إن اتخاذ االحتياطات للحد من انتشار الفيروس يعني حماية نفسك ، كما أنه يحد من انتشار

الوباء بين األشخاص االكثر ضعف.

األمراض  المنقولة عن طريق االتصال الجنسي موجودة دائما

عليك/ي بالتفكير في الوسائل المعتادة للوقاية من االمراض المنقولة عن طريق االتصال
الجنسي: الواقي الذكري/االنثوي، والعالج الوقائي قبل التعرض PrEP، والعالج في حاالت

الطوارئ PEP ... مزيد من المعلومات  عن االمراض المنقولة عن طريق الجنس ادخل هنا 

ال توصم/ي المرض
كما هو الحال مع فيروس نقص المناعة البشرية أو األمراض المنقولة باالتصال الجنسي ،

فإن وصم المرضى أو المصابين بالعدوى أمر مشين وغير مقبول.

فحص فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي

لقد أدت فترة الحبس إىل إبطاء انتقال فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة
عن طريق االتصال الجنسي ، واآلن هو الوقت المثالي للقيام بفحص لفيروس نقص المناعة
البشري واالمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي. يمكنك االطالع عىل الخريطة
التفاعلية الماكن الفحص والمشورة لفيروس نقص المناعة المكتسب في جمهورية مصر
العربية من هنا وبالنسبة لبنان, تونس, االردن, اليمن , الجزائر , والمغرب استخدام محرك

SANADI  بحث

 شريك السكن
تعتبر ممارسة الجنس مع شريكك الذي يعيش معك هي ثاني اكثر طريقة امنه للممارسة

الجنس.

https://www.ankhfrance.org/sti?lang=ar
https://www.ankhfrance.org/sti?lang=ar
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1g1KP9SetbCe6lORxDfnArL8I5je6rujM&shorturl=1&ll=27.620098569851553%2C32.13445349999995&z=6
https://sanadi.org/#!/


نصائح اثناء ممارسة الجنس

خذ/ي حماما قبل وبعد ممارسة الجنس
عليك/ي اخذ دش قبل ممارسة الجنس كما يمكن اقتراح نفس الشئ عىل الشريك. ال

تستخدم/ي الكلور أبًدا عىل الجلد. فقط اغسل/ي يديك جيدا قدر اإلمكان.

قبالت أقل قدر االمكان

يمكن للقبلة أن تنقل فيروس كوفيد 19 بسهولة. تجنب/ي التقبيل قدر اإلمكان خالل هذه
الفترة.

تجنب/ي استخدام  لعاب الفم كمزلق لممارسة الجنس

اللعاب الموجود في الفم هو سائل شديد التلوث. بدًال من ذلك ، إن أمكن يمكنك استخدم

المزلق

ممارسة الجنس الفموي بشكل محمي
احمي نفسك خالل الجنس الفموي باستخدام واقي، مع تجنب الضغط باالسنان (لتجنب 

قطع الواقي).

نظف/ي المكان بعد المعركة

عليك/ي بتنظيف المكان جيدا من االرضية، الصنابير ، مقابض األبواب ، تغيير مالئات
السرير  وفتح النافذة لتهوية المكان بشكل جيد.

ارتداء القناع (الكمامة)
في سياق ممارسات معينة من الممكن  ارتداء ماسك او قناع طبي. اذا كان من الصعب

عليك/ي ذلك ، عليك/ي  تجنب االوضاع  التى تكونا فيها وجها لوجه

في حالة ممارسة الجنس في مكان مفتوح
اذا كان ال يوجد مصدر للمياه، عليك/ي بتوفير مناديل مطهرة للبشرة أو جل كحولي مائي أو

ارتداء قفازات.

تبادل ارقام الهاتف 
تبادل  ارقام الهاتف مع الشريك الجنسي وفي حال اذا شعر احد الطرفين باعراض كوفيد 19

فيجب اخبار الطرف االخر .

تجنب/ي اقتراب الفم من فتحة الشرج

عليك/ي ان تعلم/ي ان فضالت الجسم تحمل فيروس كوفيد 19 , لذلك تجنب/ي اقتراب
الفم واللسان من فتحة الشرج او استخدام (Dental dam) وهو حاجز مطاط يستخدم في

Rimming جراحة االسنان  كعازل اثناء

https://www.healthline.com/health/healthy-sex/dental-dam


واير تطبيق تواصل فوري مجاني يقوم بتشفير الرسائل من طرف لطرف، يحتوي كذلك عىل خاصية
(iOSأندرويد، و) مكالمات صوت أو فيديو. واير متاح لكل انظمة التشغيل تقريًبا سواء الهواتف

أو الحواسيب (ويندوز ولينكس وماك أو اس)، وكذلك متاح استخدامه من المتصفح مباشرًة.
من مميزات واير:

- اليحتاج رقم هاتف للتسجيل، ويكفي مشاركة اسم المستخدم الخاص بك (Username) للتواصل مع
اآلخرين عىل التطبيق.

- يحتوي عىل خاصية حذف الرسائل تلقائيا بعد فترة تقوم/ي بتحديدها قبل ارسال الرسائل (ما بين 10ثواني
حتى شهر) وبعد تلك المدة تختفي الرسائل تلقائيا من حسابات الطرفين.

- يحتوي كذلك عىل خاصية حذف الرسائل من أجهزة الطرفين في اي وقت حتى لو لم تفعل/ي خاصية
الحذف التلقائي، وهذه الخاصية ال تقتصر عىل مدة محددة من تاريخ ارسال الرسالة (مثل واتساب عىل

سبيل المثال والذي يسمح لك بحذف الرسالة بشرط عدم مرور أكثر من 5دقائق عىل ارسالها).
- في حالة استخدام نفس الحساب عىل جهاز جديد ال يتم استرجاع الرسائل السابقة اال في حالة احتفاظك

.(Backup) بنسخة منها
من عيوب واير:

- عدد كبير من المستخدمين يشتكوا من عدم حصولهم عىل
تنبيهات (Notifications) بالرسائل الجديدة في اوقات كثيرة.

- ال يمكنك حذف اشخاص من قائمة االتصال (Contacts) بشكل تام، لكن يمكن ان
تحظر/ي أي شخصBlockأو تمنع تنبيهات

.Muteالرسائل الخاصة بأي شخص

في ظل جائحة عالمية وفرض حظر الزامي عىل حركة الجميع، وممارسة التباعد االجتماعي وانتقالنا

للعمل من المنزل، وتأثير الوضع الحالي عىل صحتنا الجسدية والنفسية، نطرح تساؤل كيف

نتعامل مع جنسانيتنا في ظل تلك الجائحة بشكل آمن وصحي؟ بيوتنا ليست آمنة في أغلب

األوقات، بل قد تكون مصدر خطر وأذى لكثير منا، فكيف نتفاوض مع الوحدة االجبارية التي

ُفرضت علينا دون ان نخترق قواعد السالمة؟ في هذه األوقات نلجأ إىل االنترنت كمالذ نفترضه

آمن ومفتوح للجميع، وال يكون كذلك في أكثر األحيان.

 

نصائح لجنس افتراضية آمان 

ننصح بعدم مقابلة اشخاص وجها لوجه من برامج المواعدة، وان تلزم/ي المنزل وتلتزم/ي

بقواعد التباعد االجتماعي في الوقت الحالي، وبالرغم من ذلك الزال من الممكن أن
تستخدم/ي برامج المواعدة لمقابلة اشخاص جديدة لتتواصلوا افتراضًيا.

بشكل عام ال تعتبر برامج المواعدة خيارا امًنا لمشاركة معلوماتك الشخصية أو الصور و
التفاصيل الحميمية عنك، ولذلك ننصح باستخدامها كوسيلة مؤقتة تمكنكم من تبادل

واستخدام ادوات اخرى اكثر آمنا، وسنقوم بترشيح بعضها في هذا الدليل.

برامج المواعدة

Wire – واير

https://wire.com/en/download/
https://app.wire.com/auth/
https://wire.com/en/


جيتسي مييت تطبيق مخصص لمكالمات الفيديو، هو مجاني ومفتوح المصدر ومشفر
من طرف لطرف. متاح استخدامه من أي متصفح مباشرة أو كتطبيق عىل اندرويد

.iOSاو
استخدام جيتسي بسيط جدا، ال يحتاج سوى فتح الموقع والضغط عىلGoثم مشاركة

الرابط مع الشخص (أو االشخاص) األخرى. يمكنك كذلك اضافة طبقة أخرى من الحماية
من خالل اضافة رقم سري لتتمكن من الولوج للغرفة:

سجنال تطبيق تواصل فوري مجاني يقوم بتشفير الرسائل من طرف لطرف وبحتوي عىل خاصية

مكالمات الصوت أو الفيديو.

سجنال متاح لكل انظمة التشغيل تقريبا سواء الهواتف(أندرويد، وiOS) أو الحواسيب (ويندوز

ولينكس وماك أو اس)، لكن ال يسمح استخدامه من متصفح.

من مميزات سجنال:
-وسيلة آمنة ومشفرة للتواصل.

-خاصية مسح الرسائل تلقائيا بعد فترة تقوم/ي بتحديدها قبل ارسال الرسائل.

- يمكنك حذف األشخاص من قائمة االتصال (Contacts) من خالل مسح الرقممن

هاتفك وكل الرسائل السابقة بينكم.

من عيوب سجنال:
- يتطلب رقم هاتفك للتسجيل، يمكنك تفادي بعض المشاكل

عندما تقوم/ي بتفعيل التحقيق بخطوتين برقم سري (Signal Pin) والذي سيتطلب ادخال هذا

الرقم السري في حالة التسجيل مرة اخرى عىل سجنال بنفس الرقم.

 

- ننصح بمشاركة الصور عىل منصة آمنة مثل واير.
- ننصح بعدم مشاركة صور يظهر فيها وجهك أو عالمة مميزة

في جسدك مع أشخاص ليسوا محل ثقة.
- ننصح بعدم االحتفاظ بالصور التي ترسلها/يها أو تستقبلها/يها

من أخرين عىل اجهزتك الشخصية وأن تقوم/ي بحذفها بشكل آمن ودوري.
- ننصح بمسح البيانات الفوقية* باستخدام أي اداة Exif Editor عىل سبيل المثال: ExifToolأو

pyExifToolGUI قبل ارسالها.
مسح الصور:  استخدم/ي Eraser أو Bleachbit لمسح الصور أو الملفات بشكل آمن من اجهزتك

الشخصية.

 

Signal – سجنال

من مميزات جيتسي:
- آمن وسهل االستخدام.

- يسمح بمشاركة شاشتك مع االشخاص في المكالمة، في حالة
اردت تNetflix and chill من عىل بعد!

Jitsi Meet – جيتسي

مشاركة الصور -النودز-

https://signal.org/fr/download/
https://exiftool.org/
https://hvdwolf.github.io/pyExifToolGUI/
https://eraser.heidi.ie/
https://www.bleachbit.org/
https://signal.org/en/
https://meet.jit.si/


استخدم/ي كلمات سر قوية
للحفاظ عىل امن حساباتك، القاعدة العامة هي: كلمة السر البد ان تحتوي عىل حروف التينية كبيرة،

حروف التينية صغير، رموز وأرقام وأن تكون أكبر من 8حروف ولم تستخدمها من قبل لحساب اخر.

 
فّعل/ي خاصية التأكيد بخطوتين (two-factor authentication) لكل حساباتك، واستخدم/ي تطبيق
خارجي مثل andOTP مثال وال تقوم/ي باستخدام رقم هاتفك للتأكيد، فّعل/ي التأكيد بخطوتين كذلك

عىل حساب واتساب وسجنال.

 

ننصح باستخدم خدمة VPNعند تصفح برامج المواعدة.

 
ال ننصح باستخدام جيتسي أو أي وسيلة أخرى لممارسات جنسية افتراضية يظهر خاللها

وجهك أو صوت مع أشخاص غير موثوق بهم، كل االدوات المتاحة تسمح بتسجيل الشاشة

وتسجيل المكالمات واالحتفاظ بها، استخدمهم/يهم عىل مسئوليتك الشخصية وضع/ي

امانك وسالمتك الجسدية والنفسية دائًما في االعتبار واولوية. حتى مع استخدام ادوات آمنة،

استخدامك لتلك األدوات وسلوكك اونالين البد أن يكون آمن أيضا، األدوات والممارسات

الرقمية مكمل لالخر وال يغني احدهما عن االخر. كن/كوني حريص/ه وحاول/ي ان تقتصر/ي
التواصل الحميمي في الوقت الحالي مع اشخاص انت/ي تعرفهم/يهم بالفعل وتثق/ي بهم.

حاول/ي أن تتأكد/ي من هوية اي شخص جديد تتعرف/ي عليه قبل مشاركة
معلومات شخصية او حميمية عنك. المساحات االفتراضية غير آمنة في أغلب األوقات

للنساء وأفراد مجتمع الميم، خاصة في السياقات المتعلقة بجنسانيتهن\م واجسامهم\ن.

 

نصائح عامة عن االمان الرقمي

*البيانات الفوقية (metadata) هي بيانات وصفية تحتوي عليها أي صورة أو ملف، وقد تحتوي عىل معلومات حساسة مثل المكان الجغرافي
اللتقاط الصورة، وكذلك معلومات اخرى تفصيلية مثل التوقيت، نوع الهاتف أو الكاميرا.

https://github.com/andOTP/andOTP#downloads



