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  المواد تطوير

  

مقدمي ل ةوالصحة االنجابية الخاصة بعدد من قضايا األمومة تعليميالمواد ال )جينويتي( Gynuity تطور 
لى إالرئيسية  ناموادترجمة و المعلوماتهذه إتاحة بنحن ملتزمون . راسمي السياساتو ،أةالمر ةصحوالمدافعين عن الصحية الخدمة 

في المناقشات تشارك آما ، وبحوث العلوم االجتماعية سريريةال دراساتالنشر نتائج شكل منتظم بب Gynuityوتقوم  .العديد من اللغات
اق على نط الخاصة بنا مواداليتم توزيع و .دوليةالمحلية والالمجالت العلمية من خالل النشر في  ةنجابيإلبشأن قضايا الصحة ا مهمةال

 .  ةتخصصمنتديات المالوإلنترنت اشبكة من خالل موقعنا على  لكترونيًاعها إآما يتم توزي، واسع في المؤتمرات والمناسبات
 

 
 

 :ةنجابيإلا ةمعلومات المتعلقة بالصحالفير لتو ةالعربيالمبادرة 
 

ا والتي من شأنه جندريةو، قتصادية، وصحيةاأخرى مشاآل فإنه يواجه  ،العالم العربيباإلضافة إلى التحديات السياسية التي يواجهها 
، العلمية ةدلئمة على األالمعلومات القااألبحاث وأآبر من الوصول إلى قدر وأصبح  .حياة المرأة في المنطقةصحة وعلى ثير أالت

ة حول المتاحالمعلومات بمبادرة تهدف إلى زيادة  Gynuity قامتوقد . سواء للعامة أو لمقدمي الخدمات الصحية ضرورة ملحة
ة يمصداقالموقع اإللكتروني معلومات ذات وسوف يوفر . ر مواد باللغة العربية على شبكة اإلنترنتمن خالل نش اإلنجابيةالصحة 

 توفيرو ،وإنشاء قاعدة بيانات لمقدمي الخدمات في المنطقةالمهمة، قليمية والدولية إلبنشر البحوث االموقع سيقوم ، آما مدعومة باألدلة
دراسات البحوث والنظرًا لندرة أهمية آبيرة ن يكون للموقع أونحن نتوقع . للغة العربيةانجابية مترجمة إلى إلمواد متعلقة بالصحة ا

  .العربيةاللغة المتاحة بالصحة اإلنجابية المتعلقة ب
  وأ www.injabia.org : الموقع اإلليكنروني يرجى زيارة هتطويرمن  ةموقع في مرحلة مبكراللإلطالع على 

www.arabicRHinfo.org 
  

  :صداراتمكتبة اإل
 

 لمقدمي الخدمات األدلة اإلرشاديةالتي تضم الخاصة بإصداراتنا مكتبة العلى طالع إلل  www.gynuity.orgالرجاء زيارة موقعنا 
ومواد  أخرى تمت مراجعتها بواسطة زمالء في المجال إصدارات مواقع تضمل روابطو أوراق عملوبيانات و ،اتجتماعالملخصات و

 .   أخرى
 

 . أخر يليام وفلورا هيوليت، ومؤسسة جون وآاثرين  ماك ارثر، ومانحو تضم مؤسسةهذا العمل تدعمه عدة جهات مانحة 
 

 pubinfo@gynuity.orgلمزيد من المعلومات يرجى االتصال  
 

 2008شباط  25
  

  
  

 :بحاثخبراء في األوسريرين خبراء بالتعاون مع تطويرها تم  مطبوعات 

 تم توفير هذا الدليل لمقدمي الخدمة الصحية ذوي الموارد  دوائي،ال جهاضاإلأساليب  حولشامل وبسيط  دليل
بشكل ، وهو متاح "دليل تمهيدي: ةفي البلدان النامي دوائيالجهاض إلتوفير ا"بعنوان والدليل . المحدودة
 .مختلفة ثماني لغاتاإلنترنت بعلى شبكة  الكتروني

 
  اإلنجابية الصحة حاالت من ميزوبروستول وحده لثالثعقار الاستخدام  تشرح "ستخدامإلاتعليمات "سلسلة 

 ة، والوقايثالثة األولىشهر الاألالحمل فى فشل ، ومن بداية الحملسابيع خالل تسعة أ فتعلالم جهاضاإل –
 ةللوقايتم تطويره  ،عقار ميزوبريستول هو عقار مصنع مماثل للبروستاجالندين .– بعد الوالدةما ف يمن نز

رشادات إالكتيبات توفر و. والدةوال ئيةالنساطب في مجال  واسعاستخدام له ، وةعالج قرحات المعدومن 
 .الحاالت المحددةفي العقار  حول آيفية استخدام


