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  2009منظمة الصحة العاملية، 

  .مجيع احلقوق حمفوظة
خدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبر عن رأي األمانة العامة ملنظمـة    التسميات املست إن  

الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد                    
طوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامـل  وتشكِّل اخلطوط املنقوطة على اخلرائط خ     . حدودها أو ختومها  

  .عليها
كما أن ذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعين أن هذه الشركات أو اجلهـات معتمـدة، أو        

طأ والسهو، وفيما عدا اخل. موصى ا من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرِد ذكره            
  .متيز أمساء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط حتتها
غري أن .  للتحقُّق من املعلومات اليت حتتويها هذه املنشورة      املعقولةوقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات        

قع على القارئ وحـده  ومن مث ت . هذه املادة املنشورة جيري توزيعها دون أي ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً             
وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عمـا يترتـب علـى     . مسؤولية تفسري املادة واستخدامها   

  .استخدامها من أضرار
وميكن احلصول على منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة التوزيع واملبيعات، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة               

؛ 2535 2670 202+: هاتف رقـم (، مصر 11371، مدينة نصر، القاهرة (7608). ب. وسط، صالعاملية لشرق املت
علماً بأن طلبات احلـصول  ). int.who.emro@PAM: ؛ عنوان الربيد اإللكتروين+202 6702 2492 :فاكس رقم

قليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، جزئياً أو كليـاً،          على اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشورات املكتب اإل       
سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو توزيعها توزيعاً غري جتاري، ينبغي توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط،                 

  .  int.who.oemr@WAP: الربيد اإللكتروين: على العنوان املذكور أعاله
  

  طُبع يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط ، بالقاهرة 
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  1المباعدة بین الوالدات
  األغراض التعلیمیة

  :ا يلي هو متكني املتدربني مالدورةالغرض من هذه إن 
 ؛تنظيم األسرةوسائل  واستعمال ،املباعدة بني الوالداتومناقشة أمهية وفوائد إدراك  §
 ؛الوضعخالل فترة ما بعد ألسرة تنظيم ا ومناقشة أمهية إدراك §
 . احلصول عليهاتنظيم األسرة وأماكنسائل معرفة و §

  

   توقعةالمالنتائج 
  :القيام مبا يلي لمتدربني ميكن ل الدورة هذه إمتامبعد 
 حتسني صحة  تنظيم األسرة بغية  وسائل   استعمال إىل و ،املباعدة بني الوالدات   الدعوة إىل  §

 ؛والولدانالنساء 
 املعلومات األساسـية للنـساء      وتقدمي ،طقهماتاحة يف من  تنظيم األسرة امل  ل  وسائحتديد   §

واألمكنة الـيت   ،   املتاحة منع احلمل وسائل  ، و املباعدة بني الوالدات   حول أمهية    واألسر،
 ؛ فيهاواخلدماتاملشورة التماس ميكن 

ول يف مناطقهن ح   ني الصحي ني إىل العامل  التحدثلنساء وتشجيعهن على    لنصح  تقدمي ال  §
 .  املناسبة هلنتنظيم األسرةوسائل أفضل 

  

  منھجیة التدریب
مـن أجـل    سوف تكون هناك مناقشات عامة وأخرى للمجموعات مع عروض توضيحية           

  . واملتطوعني الصحينيمندويب األحياءتدريب 
  :  ما يليوتتضمن املواد الالزمة لتنفيذ الدورات التدريبية

 ؛يني الصحتطوعنيامل وندويب األحياءمل املبادرات اتمعية املرتكز،كتيب  §
 لوحة قالَّبة §
 ؛ املتاحة يف املنطقةاملباعدة بني الوالداتوسائل معلومات حول  §
 . أي منهمايف حال توافرإسقاط للوسائط املتعددة، جهاز إسقاط ضوئي أو جهاز  §
  

                                         
جنيف، منظمة الصحة . األم والوليدبصحة التوعية اخلاصة : من الكتيب اخلاص ببناء املهارات" التوعية بتنظيم األسرة "12صيغت هذه الدورة على غرار الدورة  1

 ).معطيات غري منشورة(العاملية 
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o  خطة اجللسة التدريبية-1اجلدول رقم   

  املواد املطلوبة  الوقت  املنهجية  النشاط
  املقدمة

  دمي املشاركنيتق
  عرض األهداف

  أهداف الدورة عليها  قالبةلوحة   دقيقة30  

 املباعدة بني الوالدات  فوائد  
  وتنظيم األسرة بعد الوضع

   قالبة وأقالم لوحة   دقيقة20  مناقشة مجاعية

 املباعدة بني الوالدات  عوائق  
تنظـيم  وسـائل   واستعمال  

  األسرة

  مناقشة جمموعات لل
  

   قالبة وأقالم لوحة   دقيقة50
  

        استراحة
جمموعـــــات   املباعدة بني الوالداتوسائل 

  مناقشات لل
  

  وشرح عملي

   قالبة وأقالم لوحة   دقيقة60
وسائل تعرض عينة واحدة من كل طريقة من        

  املباعدة بني الوالدات
  ملصقات عن تنظيم األسرة إذا كانت متاحة

 منــدويب األحيــاء دور 
  واملتطوعني الصحيني

موعـــــات جم
  للمناقشات 

   قالبة وأقالم لوحة   دقيقة30
  

     دقائق10    اخلطوات التالية
  

  ) دقیقة20(، وتنظیم األسرة بعد الوضع المباعدة بین الوالداتفوائد 
  

لـتفكري يف  بالبـدء يف ا  ، أثناء فترة احلمل،وزوجهاحتدث مع املشاركني حول أمهية قيام األم     
 إمنا يعين  األسرة  إن تنظيم   . تنظيم األسرة اليت يرغبان يف استعماهلا     ائل  وس، ويف   بني الوالدات باعدة  امل

يوصي بأن ال يقـل   قرار يتخذة الوالدان لتحديد عدد األطفال الذين يرغبان فيهم وتوقيت والدم و           
 فهذا يقلل من األخطار اليت ميكن أن تتعرض .حماولة حتقيق احلمل التايلعن سنتني قبل   الفاصل الزمين   

مقتصرة على لنب الثـدي أو      ضاعة  تقوم باإلرضاع ر  واملرأة اليت ال    .  األم والطفل على حد سواء     هلا
  ) دقائق5. ( أن حتمل خالل مدة ال تتجاوز أربعة إىل ستة أسابيع بعد الوالدةهاميكنتقترب منها 
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ت الـوالدا  الفوائد الصحية للمباعدة بـني       مناقشة  اطلب من املشاركني يف اجللسة اجلماعية       
 بني الوالدات وفوائـد  لمباعدة لالفوائد التالية ية أن يوضح التدريباحللقة وعلى ميسر . وتنظيم األسرة 
  ): دقيقة15(وتنظيم األسرة 
 .احملافظة على احلياة §
 .حاالت اإلجهاض واألمحال غري املرغوبةتقليل  §
 .وليد صحة األم والتعزيز  §
 . األطفال وتغذيتهم ومنوهمحتسني  §
م بأن تتعاىف بدنياً وعاطفياً قبل أن حتمل من جديد وتواجه متطلبـات             لألالسماح   §

 .اجلديدوليد محل آخر وما يعقبه من والدة وإرضاع من الثدي ورعاية لل
 .العدالة واملساواة بني أفراد اتمعتعزيز  §
 . على احلفاظ على البيئةاملساعدة  §
 . من أطفاهلاالتخطيط الصحيح ملوارد األسرة بالنسبة لكل طفلإتاحة  §
 .ن لكل طفليالوالداملخصص من قبل املزيد من الوقت إتاحة  §
ـ وسائل االستعمال الصحيح والثابت للعازل الذكري كإحدى     §   هتنظيم األسرة ميكن

أيضاً أن يقي من اإلصابة بعداوى األمراض املنقولة جنسياً، مبا يف ذلك فريوس العوز 
 .املناعي البشري أو اإليدز

عد الزواج ميكن أن يتيح للزوجة الصغرية يف السن فرصة          بجتنب احلمل املبكر جداً      §
 .ويل أو الثانوي أو اجلامعياستكمال تعليمها األ

  
  .قالبةالة لوحالاكتب كافة املالحظات على 

  

  ) دقیقة50(تنظیم األسرة وسائل  واستعمال المباعدة بین الوالداتعوائق 
  

 علـى   يف املنطقـة، أو  املباعدة بني الوالداتاملتاحة عن بيانات ال قم بعرض ،يف جلسة مجاعية  
 لبيانـات  واسأل املشاركني عما إذا كانت هذه ا      . وافرةاحمللية مت لبيانات  املستوى الوطين إذا مل تكن ا     

ـ لبيانات واسأهلم كذلك، إذا مل يكن لدينا سوى ا      . تتماشى مع الفترات املوصى ا     و الوطنية، فما ه
  ) دقائق10. (الوالدات يف مناطقهمما يتعلق بالفاصل الزمين بني رأيهم يف 
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  ) دقیقة20(قسم المشاركین إلى مجموعتین 
  

  1اموعة 
املباعـدة بـني    واليت تقف أمـام     العوائق املوجودة يف مناطقهم     مناقشة  اطلب من املشاركني    

 كل  قالبةال لوحةالاكتب على   . أصالًبني الوالدات   األسباب اليت متنع املباعدة     مناقشة  ؛ أو   الوالدات
  .عوائقما يذكرونه من 

  
  2اموعة 

 بني الـوالدات يف  بفترة املباعدة املناسبة منط العائالت اليت تلتزم     مناقشة  اطلب من املشاركني    
لوحة الواكتب هذه العوامل على     . العوامل اليت تسهم يف حتقيق املباعدة الصحيحة      حتديد  مناطقهم، و 

  .قالبةال
ما إذا كان لدى أعـضائها أي       ك كل جمموعة تعرض ما توصلت إليه وأسأل كل جمموعة           اتر

  ). دقائق10(أسئلة أو نقاط يودون إثارا، أو ما إذا كان لديهم أي مالحظات يريدون إضافتها 
  

 النصح تقدمي  واملتطوعني الصحيني اموعاتممثلي بتوضيح استطاعة كل من اجللسة قم بإاء 
التغلب على واملساعدة يف   يزات،  مم وما هلا من     املباعدة بني الوالدات  للنساء وعائالن حول    التوعية  و

 املباعدة بني الوالدات   لفوائد   ميكنهم الترويج   كما  . املباعدة بني الوالدات  العقبات اليت تعترض سبيل     
، حبيث يدرك )السياسيني التقليديني، والدينيني، وقادةال(وتنظيم األسرة بني أصحاب النفوذ يف اتمع 

هؤالء كيف يساعد هذا التدبري على حتسني صحة األفراد وعافيتهم، بل وصحة اتمـع وعافيتـه                
. جتاوز العقبات اليت تعترضهااملساعدة يف يبادرون إىل تشجيع هذه املمارسة، و     وبالتايل  بصورة عامة،   

  ) دقائق10(
  

  ) دقیقة60 (المباعدة بین الوالداتوسائل 
  

واكتـب  . املباعدة بني الـوالدات   وسائل  طريقة يعرفوا من    ذكر أي    من املشاركني    اطلب
  ) دقيقة25 (.ةقالبال لوحةالاألمساء على 
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: مـثالً فيذكر  ،   للمشاركني املباعدة بني الوالدات  وسائل  األنواع املختلفة ل  تعديد  امليسر  توىل  ي
اطلب من املشاركني   . الوالدات للمباعدة بني    التقليديةوسائل  الدائمة، وال وسائل  املؤقتة ، وال  وسائل  ال

  .املختلفة للفئات  اليت عددوها تبعاًاملباعدة بني الوالداتوسائل مجع 
  

 املتاحة يف املركز الصحي على النحو       املباعدة بني الوالدات  وسائل  قائمة  بتكملة  امليسر  ويقوم  
  :التايل

   الوالداتالمؤقتة للمباعدة بینوسائل ال
 ضاع؛ ضهى اإلر §
 العازل الذكري؛ §
 املركبة؛األقراص  §
 ؛األقراص البسيطة §
 احلُقنة؛ §
 حتت اجللد؛الغرسة  §
 لولب؛ال §
 ؛العنقيةاحلجاب والقلنسوة  §
 مبيد النطاف؛ §

  : الوالداتالدائمة للمباعدة بینوسائل ال
 ؛)األسهرخزع (جراحة للرجل  §
 ).تعقيم األنثى(جراحة للمرأة  §

  :والدات الالتقلیدیة للمباعدة بینوسائل ال
 اخلصوبة، مبا فيها النظم؛فترات  إدراكاملعتمدة على وسائل ال §
 .العزل §

عند حتقق الشروط الثالثة    إال  وسيلة ملنع احلمل    ال تعترب   يبني امليسر أن طريقة ضهى اإلرضاع       
مباشرة بعد الوالدة،   وذلك  ،  تقتصر تغذية الرضيع على الرضاعة الطبيعية من ثدي األم          عندما  : التالية

دورة  معـاودة   قبـل   ستة أشهر؛ و  مل يتعد   الوليد  أن يكون عمر    ؛ و )ون أي طعام أو شراب آخر     د(
فإذا بلغ الطفل سـتة     . تحقق أحد هذه الشروط   ي  ما مل ألم  لوقاية  كون هناك أي    وال ت . لألماحليض  

.  استعمال طريقـة أخـرى  فعليها ، احليض لألم األشهر، أو تلقى األغذية املكملة، أو عادت دورة    
  .تستعملهاسوف لطريقة اليت يف امسبقاً التفكري على األم يكون و
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العـازل  : ، وهـي   للمشاركني  الوالدات املتاحة للمباعدة بني  وسائل  البعرض  امليسر  قوم  مث ي 
حتت اجللد، واللولب، واحلجاب والقلنسوة     والغرسة  ، واحلقنة،   واألقراص املركبة والبسيطة  الذكري،  

بعـد  ها  ميكن الشروع في   تنظيم األسرة   وسائل   كثري من    ا يبني امليسر أن   كم. ، ومبيد النطاف  العنقية
علـى  و. يهايمـن ثـد  الوليد أخرى جيب أن تؤجل إذا كانت األم ترضع      وسائل  و،   مباشرة الوالدة

القيام مبراجعة سريعة    من الكتيب و   املباعدة بني الوالدات   من وحدة    1امللحق  معا  اموعة أن تراجع    
  ) دقيقة30. ( الوالداتللمباعدة بنيختلفة املوسائل الوقات استعمال أل

  
يف املركـز  و. امليسر أنه ال توجد طريقة وحيدة لتنظيم األسرة يوصى ـا للجميـع            ويشرح  

الطريقة الفضلى  أن تساعد كل من الزوج والزوجة على اختيار     تنظيم األسرة بلتوعية  الصحي، ميكن ل  
كـون راضـية   ت فإا ،ستنرياًزوجها خياراً م ويفضل مع   رأة  فإذا اختارت امل  . هما كل من  اليت تناسب 

مبناقـشة الـزوجني حـول      العامل الـصحي    وسوف يقوم   .  عليها وستثابراليت اختارا،   بالطريقة  
  ما اخلاصة، ويعرالـيت   ويسدي هلما املشورة  املختلفة املتاحة لتنظيم األسرة،     وسائل  فهما بال احتياجا

من مناسـبة الطريقـة   العامل الصحي   وسوف يتأكد   . ما يناسب حالتهما  نهما من اختيار أفضل     كِّمت
  ) دقائق5 (.ا ويزودها مبعلومات مفيدة حوهل،املنتقاة حلالة الزوجة

  

  ) دقیقة30( والمتطوعین الصحیین مندوبي األحیاءدور 
 واملتطوعني الصحيني مـن     مندوبني لألحياء  هم بوصفهم اسأل املشاركني عن العمل املتوقع من     

لوحـة  الاكتب اإلجابات املمكنة على     . املباعدة بني الوالدات  على  حلوامل وعائالن   اجل مساعدة   أ
  ) دقيقة20( .قالبةال

  
  : ما يلي  واملتطوعني الصحيني يفمندويب األحياء دور بالتأكيد علىاجللسة  امليسر تمتخيو

 .عخالل فترة ما بعد الوضو ، وبعد الوالدة،محلهنأثناء زيارة احلوامل  §
 وتوضـيحها   ، الـوالدات  ملباعدة بني  اليت تؤدى من وراء ا     لمنافع الصحية رويج ل الت §

 عوائقالعلى جتاوز املساعدة   فيه، و  النفوذ ولذوي   ، اتمع ولقادةلحوامل وعائالن،   ل
 .املباعدة بني الوالدات اليت حتول دون

املباعدة  حول    الصحيني العاملني ناقشة مل تقدمي النصح لألمهات وأزواجهن وعائالن     §
كذلك و.  بعد الوالدةا ميكن استخدامهيت تنظيم األسرة الطريقة وحول ،بني الوالدات
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 واألمهـات   ، مع احلوامل  سيتحدثونأن العاملني الصحيني    ب ،إعالم النساء وعائالن  
 خالل اُألثلوث ،املباعدة بني الوالدات حول ، وعائالن، وأزواجهن،حديثات الوضع

 .  مباشرةلوضعل التالية وخالل الفترة ،من احلمل) ر الثالثة األخريةاألشه(الثالث 
  
  
  
  ) دقائق10(
 

  ) دقائق10(الخطوات التالیة 
 هذه الدورة التدريبية،    يفق ما تعلموه    يطببته وملدة شهرين سوف يقومون       أن ،أخرب املشاركني 

مساعدم متابعة عملهم و تمتسو. احملتملةالتحديات ما هي وقومون باستعراض ما نفذ منها وسوف ي
  .الشهرين هذين 
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   الختبارالسباق والالحق لستبیان اال
  

  .؟ ضع عالمة عند اإلجابات الصحيحةاملباعدة بني الوالداتما هي منافع   -أ 
 . فيهغري املرغوبحلمل اإلجهاض وا نسبة حدوثفض خت -1
 .تفيد صحة األم وصحة طفلها -2
 . الذهاب إىل املدرسةمبواصلةتسمح للنساء  -3
 .د األسرةراولنصيب كل طفل من مكِّن من التنظيم املالئم مت -4
 . وعاطفياً قبل احلمل التايلبدنياًمتكِّن األم من التعايف  -5
 .حتسن صحة األطفال وتغذيتهم ومنوهم -6
 . العمل يف املرتلممارسة قدر أكرب من متكِّن األم من  -7
 . أطول لكل طفلوقتللوالدين ختصيص  تتيح -8
 

 ؟ الوالداتمؤقتة للمباعدة بنيوسائل ع اذكر، من فضلك، أرب  -ب 
1-   
2-   
3-   
4-   
 

 .مجيع اإلجابات املمكنةأوضح  واملتطوعني الصحيني؟ مندويب األحياءما هو دور   -ج 
 .املباعدة بني الوالداتوسائل معلومات حول نشر القيام ب  -1
املباعـدة بـني    لنساء وأزواجهن بالتحدث مع العاملني الصحيني عـن         انصح   -2

 .الوالدات
 . وذوي النفوذ، اتمعقادة بني ،املباعدة بني الوالدات الدعوة إىل -3
 .املباعدة بني الوالداتوسائل  عن أمكنة توافر ،إعالم النساء وأزواجهن -4
 .املباعدة بني الوالداتوسائل من طريقة  عمل كل آلية عن ، معلوماتتقدمي -5
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