
یساعد على منع الحمل ومنع اإلصابة ببعض األمراض التي   •
یتم نقلھا عن طریق التواصل الجنسي، بما في ذلك اإلیدز، 

عند استخدامھا بشكل صحیح في كل مرة.
وللوقایة من اإلصابة بھذه األمراض، یستخدم بعض   •

األزواج الواقي الذكري باإلضافة إلى وسائل تنظیم األسرة 
األخرى.

یسھل استخدامھ مع بعض الممارسة.  •
یتسم بالفاعلیة إذا تم استخدامھ بشكل صحیح في كل مرة.   •

ومع ذلك، غالًبا ال یتم استخدامھ في كل مرة.
یعترض البعض على أن الواقي الذكري یعیق التواصل   •

الجنسي، أو یقلل اإلحساس بھ، أو یشعرھم بالخجل. إال أن 
الكالم مع الزوج / الزوجة یمكن أن یساعد في ھذا األمر.

خیار جید لألمھات المرضعات ممن یرغبون في   •
تناول الحبوب.

ھذه الوسیلة فعالة للغایة أثناء الرضاعة ویمكن   •
التخلص منھا والحمل بدون أي تأخیر.

یتم تناول حبة واحدة في الیوم للحصول على أفضل   
فاعلیة.

في حالة عدم الرضاعة، یشیع تساقط بعض قطرات   
الدم باإلضافة إلى النزیف الخفیف غیر المتوقع. 

ولكن ذلك ال یكون ضاًرا.

 تمت الطباعة في
مایو ۲۰۱۷

تم التحدیث لیشمل
توجیھات منظمة الصحة العالمیة
 ۲۰۱۷خالل عام

ھذه الوسیلة دائمة. وتستخدم مع النساء عندما ال ترغب في   •
الحصول على المزید من األطفال. یجب التفكیر جیًدا قبل 

تقریر استخدام ھذه الوسیلة.
ھذه الوسیلة فعالة للغایة (لكنھا لیست فعالة بنسبة ٪۱۰۰).  •
تتطلب الفحص البدني، وتحتاج إلى جراحة آمنة وبسیطة.   •

وغالًبا ما تبقى المرأة مستیقظة خاللھا. یتم منع ظھور األلم.
من الممكن أن یستمر األلم والتھاب لعدة أیام بعد الجراحة.   •

ویندر ظھور مضاعفات خطیرة.
ال توجد تأثیرات جانبیة بعیدة المدى. وال توجد أیة تأثیرات   •

على القدرة الجنسیة أو الشعور الجنسي.
یمكن أن تتم ھذه العملیة بعد الوضع مباشرة، أو في أي   •

وقٍت آخر.

طریقة فعالة وآمنة.  •
 ،DMPA حقن مرة واحدة كل ۳ شھور (۱۳ أسبوًعا) بـ  •

وكل شھرین بـ NET-EN. یمكن التأخر لفترة أربعة 
أسابیع للحقن بـ DMPA أو التأخر لمدة أسبوعین للحقن 

بـ NET-EN، ومع ذلك یمكن تناول الحقن التالي.
یمكن الحصول على الحقن خارج العیادة، في المجتمع.  •

غالًبا ما یحدث نزیف غیر منظم وتساقط لبعض قطرات   •
الدم في الشھور األولى، وبعد ذلك یتوقف غالًبا الحیض. 

ویزداد الوزن مع الوقت، مع الشعور بصداع خفیف. 
لكنھ غیر ضار.

یتسم بالخصوصیة. ال یستطیع الغیر معرفة أن المرأة   •
تستخدمھ.

یمكن استخدامھ في أي عمر وسواء تم إنجاب أطفال من   •
قبل أم ال.

عند توقف الحقن، یمكن أن تحمل المرأة مرة أخرى. عد   •
حقن ۳ أشھر، یمكن أن یتطلب األمر عدة أشھر أخرى.

آمنة أثناء الرضاعة، وتبدأ بعد ٦ أسابیع من الوضع.  •
یمكن أن تتاح الحقن الشھریة. ومن خالل تلك الحقن   •

الشھریة، مثل Cyclo-Fem، یصبح الحیض أخف في 
الغالب، وأقصر، وأقل تكراًرا. یمكن أن تتساقط بعض 

القطرات ویمكن أن یحدث نزیف غیر متوقع.

ال ُینصح ببعض الوسائل في حالة اإلصابة بحاالت صحیة معینة 

الوسائل التي ال ُینصح بھا

كیف یمكن أن تجعل الوسیلة التي 
تستخدمھا أكثر فاعلیة:

كبسوالت منع الحمل، واللوالب الرحمیة، وتعقیم النساء:
بعد الجراحة، ال یوجد ما یتم القیام بھ أو تذكره

قطع القنوات المنویة: یجب استخدام وسیلة أخرى 
خالل الشھور األولى الثالثة

الحقن: یتم الحقن بشكل متكرر في الوقت المناسب.
انقطاع الحیض بسبب الرضاعة الطبیعیة (لمدة ستة أشھر):  

یجب اإلرضاع بشكل متكرر في النھار أو في اللیل
األقراص: یجب تناول قرص كل یوم

اللصقة المركبة، الحلقة المھبلیة المركبة: یجب وضعھا 
في مكانھا وتغییرھا في الوقت المناسب

الواقي الذكري، الحاجز المھبلي: یجب استخدامھا بشكل 
صحیح في كل مرة یتم فیھا الجماع

طرق الوعي بفترة الخصوبة: توقف عن الجماع أو 
استخدام الواقي الذكري في أیام الخصوبة. یمكن أن یكون 

أسلوب الیوم المعیاري أو أسلوب الیومین أسھل في 
االستخدام.

العزل أو الجماع الناقص أو القذف الخارجي، المبیدات 
المنویة: ینبغي االستخدام بالطریقة الصحیحة في كل مرة 

یحدث فیھا جماع

أقل من حالة حمل 
واحدة لكل ۱۰۰ امرأة 

في العام

 حوالي ۲۰ حالة حمل لكل
۱۰۰ امرأة في العام

مقارنة فاعلیة أسالیب تنظیم األسرة

تقوم المرأة بوضع ھذا الحاجز المھبلي في المھبل قبل كل   •
جماع. ویمكن أن یتم ذلك قبل الجماع بفترة.

وتكون ھذه الوسیلة فعالة إذا تمت بشكل صحیح في كل مرة.  •
یجب أن یتم إجراء فحص داخلي على المرأة لتوفیر الحاجز   •

المھبلي ذي الحجم المناسب لھا.
یكون التھاب المثانة شائًعا مع ھذه الوسیلة.  •

یمكن أن یمد مقدمي خدمات تنظیم األسرة ید العون لك. الرجاء التقدم باألسئلة لھ! 

ھل تعرف خیارات تنظیم األسرة التي 
تناسبك؟

قطع القنوات المنویةتعقیم السیداتاللولب الرحمي (IUD)كبسوالت منع الحمل

الحقن
أقراص البروجستین فقطأقراص منع الحمل المركبة

انقطاع الحیض بسبب الرضاعة 
الطبیعیة

طرق الوعي بفترة الخصوبة
بما في ذلك طریقة حساب األیام القیاسیة

الحاجز المھبلي

الواقي الذكري

كبسوالت منع 
قطع القنوات تعقیم السیداتاللولب النحاسيالحمل

المنویة

 الحلقة المھبلیة
المركبة

اللصقة 
المركبة

األقراص انقطاع الحیض بسبب 
الرضاعة الطبیعیة

الحقن

 طرق الوعي بفترة
الخصوبة

الحاجز المھبلي الواقي الذكري

 العزل أو الجماع الناقصالواقي النسائي
أو القذف الخارجي

المبیدات
المنویة

أكثر كفاءة

أقل كفاءة

مالحظة: یجب الرجوع إلى المعاییر المحلیة للحصول على إرشادات خاصة

لوالب صغیرة ومرنة تحتوي على النحاس أو ھرمون،   •
وتوضع داخل الرحم.

طریقة فعالة للغایة، ویمكن التخلص من تأثیرھا والحمل،   •
 TCu-380A وتدوم لفترات طویلة. ویمكن استخدام الحھاز
المصنوع من النحاس والذي یوضع في الرحم لمدة ۱۲ عاًما 

على األقل. أما اللولب الرحمي الذي یفرز ھرمون 
لیفونورجیستریل  فیمكن استخدامھ لمدة ۳ إلى ٥ أعوام.

یمكن إدخال اللوالب الرحمیة المصنوعة من النحاس بعد   •
الوضع مباشرة، كما یمكن أن یتم وضعھا في أي وقٍت آخر.
یمكن أن یحدث بعض األلم أثناء إدخال اللولب في الرحم.    •

ومع اللوالب الرحمیة النحاسیة، یمكن أن یصبح الحیض أشد 
وأطول، خصوًصا في الفترات األولى بعد التركیب.  أما مع 
اللوالب الرحمیة الھرمونیة، ال یزید النزیف، كما أنھ یساعد 

على منع حدوث األنیمیا.
یندر ظھور مضاعفات خطیرة. وغالًبا ما تحدث التھابات   •

بالحوض إذا أصیبت المرأة بمرض ینتقل جنسًیا خالل 
تركیب اللولب الرحمي.

یمكن أن یخرج اللولب مفرده، خصوًصا في الفترات األولى   •
لتركیبھ.

یمكن أن تصبح المرأة حامالً بدون تأخیر بعد إزالة اللولب   •
الرحمي مباشرة.

ھذه الوسیلة دائمة. یستخدمھا الرجل عندما یتأكد من عدم   •
رغبتھ في إنجاب مزید من األطفال. یجب التفكیر جیًدا قبل 

تقریر استخدام ھذه الوسیلة.
استخدم أیة وسیلة أخرى في الشھور الثالثة األولى، إلى أن   •

یبدأ قطع القنوات المنویة للرجل في العمل.
ھذه الوسیلة فعالة للغایة بعد الثالثة أشھر األولى (لكنھا لیست   

فعالة بنسبة ٪۱۰۰).
الجراحة تكون آمنة وبسیطة وغیر متعبة. وتتم خالل دقائق   •

معدودة. یتم منع ظھور األلم.
قد یستمر األلم أو التوّرم أو الكدمات لعدة أیام بعد الجراحة.   •

ویدوم األلم لدى بعض الرجال.
ھذه الوسیلة ال تؤثر على القدرة الجنسیة أو الشعور الجنسي.  

تنظیم األسرة االضطراري
تساعد على منع الحمل عندما یتم تناولھا خالل ٥ أیام   •

من الجماع بدون وسیلة تنظیمیة أو عند حدوث خطأ في 
وسیلة تنظیم األسرة.

ھذه الوسیلة آمنة لكل النساء.  •
ال تضر ھذه الحبوب بالحمل وال تضر بالطفل إذا كانت   •

المرأة حامالً فعالً.
تكون وسائل تنظیم األسرة المعتادة أكثر كفاءة. الرجاء   •

التفكیر اآلن في أحد األسالیب المعتادة اآلن.

وسیلة لتنظیم األسرة تعتمد على الرضاعة الكاملة أو شبھ   •
الكاملة، ولفترة تدوم لمدة ٦ أشھر بعد الوضع.

یمكن أن تستخدم المرأة المرضعة ھذه الوسیلة في   •
الحاالت التالیة:

ال یتناول طفلھا إال القلیل من المشروبات واألطعمة   -
باستثناء تناول لبن األم، بحیث تقوم األم بإرضاع 

طفلھا بشكل دائم، سواء أثناء النھار أو اللیل، و 
أال یعود الحیض، و  -

أال یزید عمر الطفل عن ٦ أشھر.  -
قبل أال تتمكن المرأة من استخدام ھذه الوسیلة، یجب   •

علیھا التخطیط الستخدام وسیلة أخرى

فعالة ومزدوجة التأثیر بدون تأخیر.  •
تناولي قرًصا واحًدا كل یوم وابدئي المجموعات الجدیدة في   

وقتھا للحصول على أفضل فاعلیة.
یمكن أن یحدث نزیف وتساقط غیر متوقع لقطرات الدم   •
خصوًصا عند بدایة االستخدام. وھذا األمر غیر ضار. 

یصبح الحیض أخف وأكثر انتظاًما بعد عدة أشھر.
تعاني بعض النساء من الصداع الخفیف وتغیرات في الوزن   •

ومشاكل في المعدة خصوًصا عند بدایة االستخدام. ولكن 
غالًبا ما تختفي تلك األعراض.

أسلوب آمن لكل النساء تقریًبا. أما المضاعفات الخطیرة فھي   •
أمر نادر الحدوث.

یمكن استخدامھ في أي عمر وسواء تم إنجاب أطفال من قبل   •
أم ال.

تساعد على الحیلولة دون حدوث التقلصات المصاحبة   •
للحیض الشھري، والنزف الشدید، واألنیمیا (تقص الحدید 

في الدم)، وغیر ذلك من األعراض.
تتعرف المرأة على أوقات الخصوبة في دورتھا الشھریة.  •

خالل فترات الخصوبة، یجب على الزوجین تجنب   •
الجماع، أو یمكن استخدام وسائل أخرى مثل الواقي 

الذكري.
یمكن أن تكون ھذه الوسیلة فعالة في حالة استخدامھا   •

بالطریقة الصحیحة. ومع ذلك، فإنھا غالًبا ما تكون فعالة 
إلى حد ما.

تتطلب التعاون من الزوج.  •
ال توجد تأثیرات جانبیة بدنیة.  •

یمكن أن یكون من الصعب استخدام بعض األسالیب أثناء   •
ارتفاع درجة الحرارة أو التھابات المھبل، أو بعد 

الوضع، أو أثناء الرضاعة.

أقراص منع الحمل المركبة. في حالة التدخین بشراھة، الحقن الشھریة.

أقراص منع الحمل المركبة، الحقن الشھریة. في حالة ارتفاع الضغط بشدة، الحقن التي 
یتم تناولھا كل شھرین أو ثالثة أشھر.

أقراص منع الحمل المركبة، الحقن الشھریة

الحقن التي یتم تناولھا كل شھرین أو ثالثة أشھر

أقراص منع الحمل المركبة، الحقن الشھریة. (أقراص منع الحمل المركبة والحقن 
الشھریة التي تؤخذ في فترة الرضاعة ال ُینصح بھا في أول ٦ أسابیع بعد الوضع إذا 

كانت ھناك أسباب خاصة قد تؤدي إلى تجلطات الدم في ورید غائر (YTE). وغالًبا ما 
تحدث تلك التجلطات 

لعدة أشھٍر بعد الوضع). ینبغي االنتظار حتى مرور ٦ أسابیع بعد الوضع حتى یكون 
الغشاء العازل مالئًما بصورٍة صحیحٍة.

أقراص منع الحمل المركبة، الحقن، أقراص البروجستین فقط، المواد المزروعة. ینبغي 
استشارة مقدم خدمات الرعایة.

أقراص منع الحمل المركبة، الحقن الشھریة. ینبغي استشارة مقدم خدمات الرعایة.

أقراص منع الحمل المركبة، الحقن الشھریة. ینبغي استشارة مقدم خدمات الرعایة.

أقراص منع الحمل المركبة. ینبغي استشارة مقدم خدمات الرعایة.

اللولب الرحمي. ینبغي استشارة مقدم خدمات الرعایة.

اللولب الرحمي. ینبغي استخدام الواقي الذكري حتى في حالة استخدام وسیلة أخرى. وبوجھ 
عام، یمكن للنساء المصابات بفیروس العوز المناعي البشري،    بمن فیھن النساء المصابات 

باإلیدز ومن یخضعن للعالج، استخدام أي وسیلة یخترنھا لتنظیم األسرة. (یشمل ذلك   اللولب 
الرحمي للمرأة المصابة فعلًیا باإلیدز إذا كانت في مرحلة العالج وتتحسن حالتھا الصحیة).

   ال یلزم استخدام أي وسیلة.

الحالة
تدخین السجائر وبلوغ ۳٥ عاًما أو أكثر

ارتفاع ضغط الدم المعروف

الرضاعة الطبیعیة الكاملة أو شبھ الكاملة في أول ٦ شھور

الرضاعة الطبیعیة في أول ٦ أسابیع

أول ۲۱ یوًما بعد الوضع، عدم الرضاعة الطبیعیة

أمراض معینة خطیرة وغیر شائعة في القلب أو األوردة الدمویة 
أو الكبد أو اإلصابة بسرطان الثدي

الصداع النصفي (أحد أنواع الصداع الشدید)

أورة الصداع النصفي (رؤیة بقعة براقة متنامیة في إحدى 
العینین في بعض األحیان)، في أي عمر

مرض الحویصلة الصفراویة

أمراض معینة غیر شائعة تصیب األعضاء التناسلیة األنثویة

األمراض المنقولة جنسًیا التي تصیب عنق الرحم أو األفراد 
الذین ترتفع خطورة إصابتھم بتلك األمراض؛ أو مرض 

التھاب الحوض (PID)؛ أو اإلیدز الذي لم یخضع للعالج

 إدراك الحمل

للحصول على مزید من المعلومات حول وسائل تنظیم األسرة المذكورة ھنا، یمكن لمقدم خدمات الرعایة الصحیة الرجوع إلى كتّیب تنظیم األسرة (Family Planning): وھو كتّیب عام لمقدمي خدمات الرعایة. 
 K4Health, Johns Hopkins Center for Communication Programs (JHCCP), 111 ویمكن لمقدمي خدمات الرعایة الحصول على الكتّیب ونسخ أخرى من ھذه النشرة الجداریة من

ث ھذه النشرة اإلصدارات السابقة وتحل محلھا. أتیحت ھذه  Market Place, Suite 310, Baltimore, Maryland 21202, USA؛ ومن خالل البرید اإللكتروني: orders@jhuccp.org. ُتحدِّ
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یوضع قضیب أو كبسولة صغیران بصورة منفردة أو اثنان   •
من أي منھما تحت الجلد في الجزء العلوي من ذراع المرأة. 

ولن تحتاج إلى فعل شيء آخر بمجرد زرعھا في مكانھا.
وھذه الوسیلة فعالة للغایة وتدوم بین ۳ إلى ٥ أعوام، حسب   •

نوع كبسوالت منع الحمل.
یمكن استخدامھا في أي عمر وسواء تم إنجاب أطفال من   •

قبل أم ال.
یمكن أن تطلب المرأة من مسئول خبیر ومدرب أن یقوم   •

بإزالة كبسوالت منع الحمل ھذه في أي وقت. وبعدھا، یمكن 
أن تحمل المرأة بدون تأخیر.

یمكن أن یحدث نزیف أو تساقط خفیف للدم بشكل غیر متوقع،   •
أو قد یتوقف الحیض. ولكن ذلك ال یكون ضاًرا.

وھذه الوسیلة آمنة أثناء الرضاعة.  •


