
   
 البدائل معلومات

 ما هي الخيارات التي أراها؟

 ضع إطاًرا للموقف

 كيف يمكنني التعامل مع هذا بشكل خالق؟

إذا لم يكن لدي ما يدعو للقلق حول _______________ ،
 ماذا أيًضا يمكنني أن أفعل؟

 ما الذي سأكون غير متأكد منه؟

 موثوقية مصادري؟ما هو مدى

 التحدث؟ ن يجب عليّ مع مَ 

 ما الذي أحتاج إلى معرفته؟

 ما الذي على المحك؟

 هل هناك موعد نهائي؟

  القيم

 من أيًضا سيشارك فيه؟

 ما القرارات التي أواجهها؟

 ما الذي أريد تجنبه؟

 ماذا أريد؟

 حّدد أي مفاضالت بين هذه القيم وضع اسًما لها.

 القيم:



 

 

   

 القرار هو الخيار الذي يؤدي إلى العمل

 اإلبداعيةالبدائل

 معلومات مفيدة

 هل أنا مستعد لاللتزام؟

 الوضوح

 محادثات

 االلتزامات:

DECISION 
EDUCATION 

FOUNDATION 

 ما الذي أريد تحقيقه:

 من أجل

 لماذا يُعّد هذا تحديًا؟

 خطوات محددة تالية:              التاريخ:        

 رّكز على تحسين الروابط الضعيفة.

 سيكون قرارك بقوة أضعف حلقة لديك.
 اختبر قوة قرارك

 % هي النقطة التي لن يكون عندها فائدة من بذل جهد إضافي. 100

 قيّم السلسلة:

معلومات مفيدة

 القرار الجيد منطقي وستشعر بأنّه صحيح
 لمزيد من المعلومات:

www.decisioneducation.org 
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الطرق المختلفة التي يمكنك من خاللها معالجة  البدائل:
 الموقف.

 تابع تنفيذ قرارك. االلتزام:

 موقف القرار الذي تعمل على معالجته. اإلطار:

 تحديد البديل الذي يناسب قيمك. االستنتاج:

ما تحتاج إلى معرفته وما الذي يُعّد غير  المعلومات:
 مؤكد.

 ما تريده أو ال تريده في النتيجة. القيم:

البدائل اإلبداعية

قيم واضحة

إطار مفيد

 هل أنا مناسب التخاذ القرار؟ ال      نعم 

 هل أنا مستعد التخاذ القرار؟

 سأفعل:

 ال      نعم 

 حياة أفضل -قرارات أفضل 

 التزام سأتابع تنفيذه

االستنتاج

 التزام سأتابع تنفيذه

 مفيدإطار

 واضحةقيم

القرار عناصر
 الجيد

 االستنتاج:



 

   

 تشعر ...قد تجعلك 
 باالستغالل•
 باألذى•
 بالغضب•
 بتناقص الثقة•

 …قد تشبه
 االستسالم والموافقة "بنعم" عندما ال تريد ذلك•
 عدم االهتمام بما تريده•
االضطرار للتصرف بطريقة معينة حتى تكون محبوبًا •

 يربين الغ

قد تتسبب في كره اآلخرين 
لك، مما يقلل من ثقتك 

 بنفسك.

"كيف تتحدث إلى الفتيات واألوالد وكل ما  Amaze.orgتّم تعديل المعلومات من فيديو 
ة أوستن الثانوية." االستشارية لمدرسSAFEبينهما" ودروس "

 قد تشبه:
محاولة الوصول لطريقتك الخاصة عن •

 طريق تحقير شخص آخر
ترك مساحة صغيرة لآلخرين للتحدث أو •

 االختالف
 العبوس واإليماءات باليد/الجسم•
 انتهاك المساحة الشخصية لشخص ما•

تعلم كيفية التواصل الفعّال مع اآلخرين هو أحد المهارات المهمة. حيث قد تساعدك على فهم اآلخرين وتجنب المشكالت وحل 
 النزاعات.

 

 …قد تشبه
االعتراض الصريح بقول "ال" على األشياء •

 التي ال تريدها
 اآلخرينرفض استغالل األشخاص •
 رفض استغالل اآلخرين لك•
اطلب ما تريده بشكل مباشر دون تحقير أي •

 شخص آخر

 ثالث خطوات للتواصل الحازم 
 ..... في هذا الموقف/ عندما تفعل هذا. أشعر: 1الخطوة 

 أخبر الشخص بما تشعر به وقتها. وحاول التحدث بصدق وتصف وصفًا دقيقًا لمشاعرك حول الموقف. 
 أريد أو أحتاج....: 2الخطوة 

 قل ما تريده أو تحتاجه من هذا الشخص. فقد ترغب من الشخص أن يفعل شيئًا ما أو ببساطة يستمع إليك. كن دقيقًا 
 سأقوم ...: 3الخطوة 

 أخبر الشخص عما أنت مستعد للقيام به لتلبية احتياجاتك أو حل المشكلة. 

يكون من األسهل الحفاظ على عالقات صحية، عند احترامك 
 الحتياجات اآلخرين واحتياجاتك الخاصة.



 

   

 الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة، في كل مرة. تعلم كيفية استخدام
www.itsyoursexlife.com/gyt/condoms 

 
 تعرف على جميع وسائل تحديد النسل.
www.stayteen.org/birth‐control-101 

 
 www.hhs.gov/opa ابحث عن عيادة

www.cdc.gov/teenpregnancy/Teens.html 

 كل مرة
للحد من خطر الحمل،

وفيروس نقص 
المناعة البشرية، 

واألمراض األخرى 
 المنقولة جنسيًا

حبوب منع الحمل 
 الالصقة
 الحلقة 

 غرسة منع الحمل
 الحقن أو اللولب

إذا كنت ستمارس الجنس، تحدث إلى شريكك. 
فتأّكد من موافقتكما على استخدام الواقي الذكري
مع نوع آخر أكثر فاعلية لتحديد النسل في كل 

 مرة.

 شارك، اجعل صوتك مسموًعا!
www.engage.findyouthinfo.gov 

 
 اعرف كيفية التحدث مع شريكك.

www.takestwoapp.org    www.sexetc.org       www.stayteen.org

م دائًما الواقي الذكري مع أسلوب آخر من استخد
 أساليب تحديد النسل.

للفتيات والشباب، إذا كنت ناشًطا جنسيًا، احِم نفسك وشريكك من الحمل ومن فيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من
األمراض المنقولة جنسيًا. حتى إذا كنت تستخدم أنت أو شريكك نوًعا آخر من وسائل تحديد النسل، فوافق على استخدام 

ليل المخاطر التي يتعرض لها كل منكما بسبب فيروس نقص المناعة تمارس فيها الجنس، لتق كل مرةالواقي الذكري
البشرية ومعظم األمراض األخرى المنقولة جنسيًا. توفر وسائل تحديد النسل (مثل حبوب منع الحمل، أو الالصقة، أو 

قص المناعة البشرية الحلقة، أو الغرسة، أو الحقن، أو اللولب) الوقاية الفعّالة من الحمل، لكنها ال تحميك من فيروس ن
وغيرها من األمراض المنقولة جنسيًا. يمكن للواقي الذكري أن يقلل من المخاطر التي تواجهكما بالنسبة لمعظم األمراض

 المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك خطر الحمل. كن مستعًدا.

 إنّه مستقبلك.
 ويمكنك حمايته.

يجب استخدام الواقي الذكري بالطريقة 
في كل مرة تمارس فيها الجنس. لذاالصحيحة، 

استخدم كالً من الواقي الذكري وطريقة فعالة 
أخرى لتحديد النسل في كل مرة تمارس فيها 

 الجنس.

الطريقة عندما تفعل ذلك، فهذه هي  وتذّكر،
الوحيدة المؤكدة لمنع الحمل وفيروس نقص 

 المناعة البشرية وغيرهم

  مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها
المركز الوطني للوقاية من األمراض المزمنة

 وتعزيز الصحة



   

  إنّه مستقبلك.
 ويمكنك حمايته.



   

 حبوب منع الحمل الالصقة الحلقة

 الواقي الذكري

 كنت تمارس الجنس، فاستخدم حماية مزدوجة.إذا 

 إذا كنت نشًطا جنسيًا ولم تكن مستعًدا ألن تصبح والًدا، فمن المهم استخدام وسائل منع الحمل لحماية نفسك من الحمل.
 

 من المهم أيًضا التقليل من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.
 

الواقيات الذكرية هي وسيلة تحديد النسل الوحيدة التي تقلل من خطر الحمل واألمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص 
في كل مرة تمارس فيها المناعة البشرية. ولكن من أجل تنجح في وظيفتها، يجب استخدامها بشكل صحيح ويجب استخدامها 

نها قد ال تستطيع حمايتك أنت وشريكك بشكل تام من بعض األمراض المنقولة جنسيًا، مثل . ومع ذلك، من المهم أن تعرف أالجنس
) وهو الفيروس الذي يتسبب في الثآليل التناسلية وسرطان HPVالهربس أو مرض الزهري أو فيروس الورم الحليمي البشري (

 صةً إذا لم يتم ارتداؤه وخلعه بشكل صحيح.عنق الرحم. وأيًضا، يمكن للواقي الذكري أن ينقطع أو ينزلق أو يُسرب، خا
 

 الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع الحمل واألمراض المنقولة جنسيًا هي عدم ممارسة الجنس.

الواقي الذكري كل مرة تمارس فيها الجنس، لتقليل  حتى إذا كنت تستخدم أنت أو شريكك نوًعا آخر من وسائل تحديد النسل، فوافق على استخدام
 المخاطر التي يتعرض لها كل منكما بسبب فيروس نقص المناعة البشرية ومعظم األمراض األخرى المنقولة جنسيًا.

 .استخدم الواقي الذكري ووسائل تحديد النسل 
 .يجب استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح وفي كل مرة تمارس فيها الجنس 
 .في بعض األحيان قد ال تعرف أنت أو شريكك ما إذا كان أحدكما مصابًا باألمراض المنقولة جنسيًا 

تذّكر!

غرسة منع الحمل الحقن  اللولب



 

   

 بشكل صحيح؟كيف يمكنك وضع الواقي الذكري 

 تعرف على كيفية استخدام الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة، في كل مرة.

 صحيح؟كيف تزيل الواقي الذكري بشكل

بدرجة كافية بحيث ال يسقط أثناء ممارسة الجنس، ويجب أال يكون ضيقًا أكثر من الالزم.عند ارتداء الواقي الذكري، يجب أن تشعر بأنّه محكم
 

  إذا ارتديت الواقي الذكري معكوًسا على الوجه الداخلي عن طريق الخطأ، فقم برميه واحصل على واٍق جديد. يمكنك معرفة أّن الواقي
 ة.الذكري معكوس، إذا كان ال ينزلق ألسفل لطول القضيب بسهول

 في حالة تمزق الواقي الذكري أثناء وضعه أو عند استخدامه، قم برميه واستخدم 
 .واٍق جديد 

ء السفلي من الواقي الخطأ األكثر شيوًعا هو عدم استخدام الواقي الذكري من بداية االتصال الجنسي إلى النهاية، بعد القذف. بعد القذف مباشرةً، أمسك الجز
 كًما وال يتسرب منه السائل المنوي.الذكري حتى يظل مح

همالت. ال ثم اسحب القضيب بعناية بينما ال يزال صلبًا. بمجرد خروج القضيب، يمكنك إزالة الواقي الذكري، ولفه في منديل ورقي، ورميه في سلة الم
 تتخلص منه في المرحاض ألنه قد يسده.

أمسك طرف الواقي الذكري، وقم ببسطه
على طول الطريق وصوالً إلى قاعدة

 القضيب.

ضع الواقي الذكري الملتف على
 رأس القضيب عندما يكون صلبًا.

اجذب طرف الواقي الذكري بما يكفي لترك 
مساحة نصف بوصة ليتجمع فيها السائل 

 المنوي.

عند فتح العبوة، قم بتمزيقها بلطف من 
الجانب. ال تستخدم أسنانك أو مقًصا ألنك قد

تمزق الواقي الذكري الموجود بداخلها. 
اسحب الواقي الذكري خارج العبوة ببطء 

 حتى ال يتمزق.

يجب وضع الواقي الذكري قبل أي اتصال تناسلي. قد تخرج الحيوانات المنوية من القضيب قبل عملية القذف التي تحدث للذكر، لذلك ضع 
سة الواقي الذكري قبل بدء أي تالمس للجلد. يجب أن تعلم أيًضا أّن بعض األمراض المنقولة جنسيًا قد تنتقل دون اتصال جنسي، من خالل مالم

ء التناسلية (من الجلد إلى الجلد). للحّد من خطر الحمل واألمراض المنقولة جنسيًا (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية)، ينبغي األعضا
 على الذكور ارتداء الواقي الذكري طوال الوقت من البداية إلى نهاية االتصال التناسلي، وفي كل مرة.

 شعرت بأّن الواقي الذكري انقطع في أي وقت قبل أو أثناء ممارسة الجنس: إذا

قم بإزالة الواقي الذكري بعناية وضع واحًدا  واسحب العضو الذكري. توقف فوًرا!
 جديًدا.

 إذا انقطع الواقي الذكري، يمكن منع الحمل عن طريق وسيلة منع الحمل في حاالت الطوارئ.
حاالت الطوارئ ("حبوب منع الحمل الصباحية") بشكل أفضل عندما تبدأ في تناولها في أقرب  تعمل وسيلة منع الحمل في

 أيام من ممارسة الجنس. 5وقت ممكن بعد ممارسة الجنس، ولكن يمكن تناولها خالل 
 

 وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ على منع الحمل، ولكنها ال تحمي من األمراض المنقولة جنسيًا. تساعدتذّكر:  

 ماذا لو
انقطع الواقي 

 الذكري؟



تعرف على ما يجب فعله وما ال  
 يجب فعله بالواقي الذكري

ما ال يجب فعله
  .ال تستخدم واقيين ذكريين في وقت واحد 

  ال تستخدم الواقي الذكري المصنوع من جلد
الحيوان، والذي يُسمى أحيانًا بالواقي الذكري 

"الطبيعي". يمكن للواقيات الذكرية التي من جلد 
الحيوان أن تساعد في منع الحمل ولكنها مثل 

الواقي الذكري المصنوع من الالتكس أو البولي 
بما يوريثين ال تمنع من األمراض المنقولة جنسيًا، 

 في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. 

  ال تحتفظ بالواقي الذكري في مكان قد تزداد
حرارته، كما هو الحال في السيارة. إذا احتفظت 

بواٍق ذكري في محفظتك أو حقيبتك، فتأكد من 
 استبداله بواٍق جديد بشكل منتظم. 

  ال تستخدم أي نوع من أنواع التشحيم القائم على
هالم البترولي أو المرطبات أو الزيت (مثل ال

الزيوت المعدنية أو الزيوت النباتية). فقد يؤثر ذلك
سلبًا على الالتكس، مما يجعله أكثر عرضة 

 لالنقطاع أو التمزق. 

  .ال تُعد استخدام الواقي الذكري 

 .ال تستخدم الواقي الذكري الممزق أو القديم 

 ما يجب فعله

  اقرأ جميع المعلومات التي على العبوة. تعرف
 على المنتج الذي تستخدمه. 

  .تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية على العبوة
إذا انتهت صالحيته، احصل على عبوة جديدة 

 من الواقيات الذكرية وتخلص من القديمة. 

  استخدم الواقي الذكري المصنوع من مادة
ستيك) فقط. الالتكس أو البولي يوريثان (البال

الواقي الذكري الالتكس والبولي يوريثان هما 
أفضل نوعين من الواقيات الذكرية التي تُستخدم

للمساعدة في منع الحمل واألمراض المنقولة 
 جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية. 

 استخدم واٍق مشحم مسبقًا للمساعدة في منعه من
غير التمزق. إذا لم يكن لديك إال واٍق ذكري 

مشحم، فضع القليل من مواد التشحيم القائمة 
على الماء ("مزلّق") داخل وخارج الواقي 

 الذكري. 

  تأتي الواقيات الذكرية بأحجام وألوان وقوام
وسمك مختلف. تحدث مع شريكك واختر 

 الواقي الذكري الذي يعجبك.

www.cdc.gov/teenpregnancy/Teens.html 


