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  2009لصحة العاملية، منظمة ا

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

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

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

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

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

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

؛ 2535 2670 202+: هاتف رقـم (، مصر 11371، مدينة نصر، القاهرة (7608). ب. العاملية لشرق املتوسط، ص
بات احلـصول  علماً بأن طل). int.who.emro@PAM: ؛ عنوان الربيد اإللكتروين+202 6702 2492 :فاكس رقم

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

  .  int.who.emro@WAP: لكتروينالربيد اإل: على العنوان املذكور أعاله
  

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

  :ا يلي م مندويب األحياء واملتطوعني الصحينيالغرض من هذه الدورة هو متكني إن 
 تنظيم األسرة؛وسائل لوالدات، واستعمال  ومناقشة أمهية وفوائد املباعدة بني اإدراك §
  ومناقشة أمهية تنظيم األسرة خالل فترة ما بعد  الوالدة؛إدراك §
 .تنظيم األسرة وأماكن احلصول عليهاوسائل  الوعي بمعرفة §

   النتائج المتوقعة
  :بعد إمتام هذه الدورة ميكن للمتدربني القيام مبا يلي 

تنظيم األسرة بغية حتسني صحة وسائل  وإىل استعمال   الدعوة إىل املباعدة بني الوالدات،       §
 النساء والولدان؛

تنظيم األسرة املتاحة يف مناطقهم، وتقدمي املعلومات األساسـية للنـساء           وسائل  حتديد   §
املتاحة، واألمكنة الـيت    وسائل منع احلمل    واألسر، حول أمهية املباعدة بني الوالدات، و      

 ؛ميكن التماس املشورة واخلدمات فيها
تقدمي النصح للنساء وتشجيعهن على التحدث إىل العاملني الصحيني يف مناطقهن حول             §

 . تنظيم األسرة املناسبة هلنوسائل أفضل 
 

  المقدمة 
يف  و،املباعدة بني الـوالدات يف زوجها التفكري مع ب املرأة أن تبدأ    ،من املهم خالل فترة احلمل    

هو قرار يتخذة الوالدان لتحديـد       :تنظيم األسرة ويعين  .  طريقة تنظيم األسرة اليت يرغبان باستعماهلا     
يوصي بأن ال يقل الفاصل الزمين عن سنتني قبل       و .عدد األطفال الذين يرغبان فيهم وتوقيت والدم      

فهذا يقلل من األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا األم والطفل على حـد              . حماولة حتقيق احلمل التايل   
قوم باإلرضاع رضاعة مقتصرة على لنب الثدي أو تقترب منها ميكنها أن حتمل             واملرأة اليت ال ت   . سواء

 ني الـصحي ني واملتطوعملندويب األحياءميكن . خالل مدة ال تتجاوز أربعة إىل ستة أسابيع بعد الوالدة     
النـصح للنـساء    وتقدمي  ،  لطفل لألم ول  املباعدة بني الوالدات   حول منافع    ، النساء وأُسرهن  مناقشة
الـيت ميكـن    و ،تنظيم األسـرة    املختلفة ل وسائل  ال الصحيني حول    العاملنيمع  للتحدث  هن  وأزواج

  .الدةاستعماهلا بعد الو
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   الوضع ما بعد في  وتنظیم األسرة المباعدة بین الوالدات
  

خـالل  مع مجيع النساء ومع أزواجهن وأُسرهن، وذلـك   املباعدة بني الوالدات  جيب مناقشة   
  . التالية للوضعفترة البعد مباشرة  و، الوالدة وبعد  ومع من وضعن حديثاً،حلمل،اُألثلوث الثالث من ا

  

   الوالداتالمنافع الصحیة للمباعدة بین
  

 حوادث ن؛ ويقلالاألطفالحياة األمهات وعلى   انحيفظ:  وتنظيم األسرة  املباعدة بني الوالدات  
 ويسامهان يف حتقيـق    ومنوهم؛    صحة األطفال وتغذيتهم   اناإلجهاض واحلمل غري املرغوب؛ وحيسن    

على النساء أن يتريثن لسنتني بعـد       جيب  . البيئةاحملافظة على    يف   ان ويساعد العدالة بني أفراد اتمع؛   
حيث . هاطفل نافعة لصحة األم ولصحة      املباعدة بني الوالدات  ف. مل ثانيةً حياولن احل  قبل أن    ،الوالدة

،  الـوالدة  ، و اجلديد وتواجه متطلبات احلمل     أن حتمل ثانيةً   قبل   ، وعاطفياً بدنياًتسمح لألم بالتعايف    
  .واإلرضاع من ثديها، والعناية بطفلها

  
تسمح  األسرة لكل طفل بشكل مالئم، و  موارد من تنظيم    املباعدة بني الوالدات  متكِّن  كذلك،  

باً مـا تـرتبط    غال، املتقاربة واملتعددة  الوالدات بينما. للوالدين بتكريس وقت أطول للعناية بطفلهما     
سوء التغذية وعـدم قـدرة   ضعف األداء املدرسية بسبب  ، مما يسهم يف     البيئة األسرية  وتثقل   ،بالفقر

  . باحتياجات طفلهماالوالدين على االعتناء 
  
نـع  مي ،تنظـيم األسـرة   من طرق   طريقة  ك ، للعازل الذكري  والدائم االستخدام الصحيح    إن

االستخدام  يعتربحيث  . اإليدز/العوز املناعي البشري  فريوس  وى  عد جنسياً، مبا فيها     املنقولةوى  االعد
 ،تنظيم األسرة وسائل  من  طريقة أخرى   استخدام أي    باإلضافة إىل  ، للعازل الذكري  والدائمالصحيح  

وضد  ، فيه  احلمل غري املرغوب   ضداألكيدة   زدوجةاملحماية  لل هو الطريقة املثلى     ،يف كل لقاء جنسي   
جتنـب  كذلك، فـإن  . اإليدز/العوز املناعي البشريفريوس عدوى جنسياً، مبا فيها  املنقولة  وى  االعد

يف و. و الثانوي أو اجلامعي   أ األويلإمتام تعليمها   بالشابة  زوجة  للسمح  احلمل املبكر جداً بعد الزواج ي     
ـ زيد مـن ت الذي يفيه  جتنب احلمل غري املرغوب)  سنة35 فوق(النساء األكرب سناً     إمكان هن عرض

  .ويزيد من املضاعفاتللمخاطر 
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 ،املباعدة بني الوالدات  منافع  إىل  دعوة  ترويج وال  بال ، الصحيون والعاملون مندوبو األحياء يقوم  
 ا يتفهموكي ،)ني والسياسي،ني والديني،ني التقليديكالقادة( يف اتمع النفوذ بني ذوي ،وتنظيم األسرة

لمجتمـع  ل و ،فردكل  اعد على حتسني الصحة والعافية ل      وكيف أا تس   ،املباعدة بني الوالدات  منافع  
  .طبيقهالت يتحمسونبالتايل ، وبأكمله

  

  
  

  تنظیم األسرةوسائل 
ـ  أن يعرفن أن املرأة اليت ال تعتمد يف تغذية ، وأُسرهن،لنساء، وأزواجهنينبغي ل  ها علـى  طفل

وسـائل  وهنالك عدة . بيع بأربعة إىل ستة أسا الوالدة بعد   حتمل ميكن أن    ،اإلرضاع من الثدي فقط   
 إذا ،أخرى جيب تأخريهـا   وسائل  ، إال أن هنالك      الوالدة  ا مباشرة بعد     البدءلتنظيم األسرة ميكن    

  ).1، امللحق 1اجلدول (كانت األم ترضع من ثديها 
ويف املركز الصحي، ميكن للتوعيـة      . ال توجد طريقة وحيدة لتنظيم األسرة يوصى ا للجميع        

ن تساعد كل من الزوج والزوجة على اختيار الطريقة الفضلى اليت تناسـب كـل               بتنظيم األسرة أ  
فإذا اختارت املرأة ويفضل مع زوجها خياراً مستنرياً، فإا تكون راضـية بالطريقـة الـيت                . منهما

عندما تقتصر  (طريقة ضهى اإلرضاع    : تنظيم األسرة   املؤقتة ل وسائل  الأهم  تتضمن  ,اختارا، وستثابر   
 يتعد ستة أشهر؛ وقبل     الرضيع على الرضاعة الطبيعية من ثدي األم ، وأن يكون عمر الوليد مل            تغذية  
ما يعطى حقنـا    أما  . واألقراص البسيطة  املركبة؛   األقراصوالعازل الذكري؛   و احليض لألم؛    معاودة

وتـشمل  . ومبيد النطاف ؛   الرحم عنقحجاب وقلنسوة   و؛  اللولبوحتت اجللد؛    الغرسات: تضمنفي
التقليدية لتنظـيم   وسائل  لأما  .  وتعقيم املرأة  ، األسهر للرجل  خزع: اجلراحية لتنظيم األسرة    وسائل  ال

  .العزلخلصوبة، مبا فيها النظم وا فترات حتديدوسائل األسرة على 
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  المباعدة بین الوالدات والمتطوعین الصحیین في مندوبي األحیاءدور 

  

أمور تنظـيم   مبناقشة   ،ألمهات وأزواجهن وعية ا  ت ،واملتطوعني الصحيني  مندويب األحياء على  
حيث .  ا للجميعيوصىوال توجد هناك طريقة وحيدة لتنظيم األسرة  .  الصحيني العاملنياألسرة مع   

املختلفـة  وسـائل   البحييطهما علما   يناقش العامل الصحي مع املرأة وزوجها احتياجاما اخلاصة، و        
ا إذا كانت املرأة مميتأكد العامل الصحي كما . الطرق مالئمة هلماحبيث خيتارا أفضل تنظيم األسرة ، ل

  ).1اجلدول ( ويعطيهما معلومات مفيدة عن تلك الطريقة ،املختارةمؤهلة الستعمال الطريقة 

  
    

   دور ممثلي المجموعات والمتطوعین الصحیین في المباعدة بین الوالدات-1الجدول رقم 
  النشاطات  الدور

  إىل املنافع الـصحية للمباعـدة بـني       رويج   والت لدعوةا
  الوالدات

 املنافع الصحية للمباعدة بـني    لحوامل وأسرهن   لشرح  ا
  الوالدات

 اتمـع   قـادة  مع   ،املباعدة بني الوالدات  ناقش منافع   
   فيهالنفوذوذوي 

 بـضرورة تقدمي النصح لألمهات، وأزواجهن وأُسرهن      
   الصحينيالعاملنيالتحدث مع 

نظيم مقدمي التوعية ب  أحد  ساء على زيارة    قم بتشجيع الن  
تنظـيم  الوسائل املتـوافرة ل  وحتاور معهن حول     ،األسرة
  األسرة 
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  1الملحق 

  منع الحملوسائل 

  منع الحملوسائل  - 1الجدول 
عـدم  إرضاع جزئـي مـن الثـدي أو           كاملقريب من الأو كامل  ،إرضاع من الثدي  وسيلة ال

  اإلرضاع من الثدي
اإلرضاع (طريقة ضهى اإلرضاع    

  )من الثدي فقط
؛ ميكـن اسـتعماهلا      الـوالدة  تبدأ مباشرة بعد    
 ملدة  ،اإلرضاع من الثدي فقط   : بالشروط التالية 

   أو إىل أن ترجع دورة احليض،ستة أشهر
يجـب  ف، وإال   دة الـوال   ساعة بعد    48خالل    لولب حناسي

  التريث ألربعة أسابيع
مـا   وإال فالتريث إىل ، الوالدة أيام بعد  7خالل    التعقيم األنثوي

   أسابيع6بعد 
   أو يف أي وقت،مباشرة بعد محل الزوجة  األسهرخزع 

   الوالدة أسابيع بعد 4  ليفونورجيستريل: لولب رمحي

  ال يوجد

 -إسـتروجني ( مركبـة    أقراص
  )فْعول املَةبروجستريوني

  )مركبة(احلقنة الشهرية 

 إذا مل يكـن     ، الـوالدة   من   اً يوم 21بعد     الوالدة أشهر من 6بعد 
  هنالك إرضاع من الثدي

 إذا كان هنالك    ، الوالدة  أسابيع من    6بعد  
  إرضاع جزئي من الثدي

 وجني بروجـست  (أقراص بـسيطة  
  )فقط

ميدروكْـسي  مدخر أسـيتات     
) DMPA (بروجــــستريون

-NET (نوريثيستريونوأسيتات  
EN) (      حقنة كـل شـهرين أو
  )فقطوجني بروجست) (ثالثة

   الغرسات

   الوالدة أسابيع من 6بعد 

  العازل الذكري أو األنثوي
  مبيد النطاف

   الوالدةد مباشرة بع

   الوالدة أسابيع من 6بعد   حجاب عنق الرحم

مل يكن هنالـك     إذا   ، الوالدة  بعد   مباشرة
  إرضاع من الثدي

 إذا كان هنالك    ، الوالدة  أسابيع من    6بعد  
  إرضاع جزئي من الثدي

  عندما تعود دورة احليض إىل طبيعتها  عندما تعود دورة احليض إىل طبيعتها  اخلصوبةحتديد فترة وسائل 
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  2الملحق 

  السابق والالحقاالختبار 
  

  .ةاالختبار التايل للمتدربني قبل وبعد انتهاء الدورجيب إعطاء 
  :حدد العبارات الصحيحة فيما يلي -1

 حتمل ميكن أن ،ها على اإلرضاع من الثدي فقط  طفلاملرأة اليت ال تعتمد يف تغذية         )أ 
 . الوالدة ستة أسابيع من خالل أربعة إىل

مرة مل  اولن احل  قبل أن حي   ، الوالدة  بعد   ،ثن سنتني على األقل   على النساء أن يتري     )ب 
 .ثانيةً

،  الوالدة وبعد  ثلوث الثالث من احلمل،      خالل األُ  ،الداتاملباعدة بني الو  تناقش    )ج 
 .رهنس وأُ، مع مجيع النساء احلوامل، وأزواجهن، مباشرةلوضعالتالية لويف الفترة 

 .مجيع ما سبق صحيح  )د 
 ما هو العمر اإلجنايب املثايل للنساء؟ -2

 . سنة35 سنة وأكرب من 18 أصغر من   )أ 
 .سنة18أصغر من    )ب 
 .طوال العمر  )ج 
 . سنة35 و سنة18بني   )د 

 :حدد العبارات الصحيحة فيما يلي -3
 وال عالقة له بتحسني صحة األطفال أو        ،إن تنظيم األسرة حيفظ حياة األم فقط        )أ 

 .تغذيتهم أو منوهم
 .بطريقة وحيدة لتنظيم األسرةللجميع،  التوصيةميكن   )ب 
 .طفالاأليؤدي احلمل بعد سن اخلامسة والثالثني إىل تزايد املضاعفات لألمهات و  )ج 
 .ع ما سبق صحيحمجي  )د 
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جبانب كل من العبارات التالية حبـسب  ) × ( أو إشارة خطأ    ) √ (ضع إشارة صح     -4

 .موافقتك على ما فيها
  ×  √  العبارة

وى االعدإىل منع    كذلك    يؤدي ، كطريقة لتنظيم األسرة   ، للعازل الذكري  والدائمإن االستخدام الصحيح    
      .اإليدز/عوز املناعي البشري الفريوس عدوى املنقولة جنسياً، مبا فيها 

      .تنظيم األسرة املتاحة يف منطقتهموسائل  أنواع مناقشة  ،على العاملني واملتطوعني الصحيني
أن  و،لتحديد النسل املختارةوسيلة الا إذا كانت املرأة مؤهلة الستعمال    مم أن يتأكد    ،على العامل الصحي  

  .ايعطيها معلومات مفيدة حوهل
    

      .أخرىحتمل مرةً  قبل أن ، وعاطفياًبدنياً بالتعايف ، للمرأة،باعدة بني الوالداتاملتسمح 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :للمزيد من املعلومات برجاء االتصال
  وحدة صحة املرأة والصحة اإلجنابية

  منظمة الصحة العاملية 
 املتوسط لشرق اإلقليمي املكتب

 نصر مدينة 7608 :ب.ص
 مصر ، 11371 :القاهرة
  22765000(202)   :هاتف
  26702492/4(202)  :فاكس

 int.who.emro@wrh: بريد إلكتروين
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