
الكونسرسیوم الدولي لوسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال  

بیان باریس  

لتوّفر وسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجاللقد حان الوقت   

بیان الكونسرسیوم الّدولي لوسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال بمناسبة المؤتمر الدولي األول لوسائل منع 
2016 ماي 4في مقّر األكادیمیة الوطنّیة للطّب بتاریخ  الحمل الخاّصة بالّرجال المنعقد في باریس  

1. ر الملّباة في مجال الّتنظیم العائلي تمثل مشكلة على ی، ال تزال الحاجیات غ2016في سنة  
حول التنظیم العائلي نداء من أجل حلول  2012المستوى العالمي. وقد أطلقت قّمة لندن لسنة 
ملیون امرأة بحلول  120سائل منع الحمل بالنسبة لمبتكرة قادرة على تحسین الحصول على و

. وبنفس القدر من األهمیة ینبغي تطویر وسائل منع حمل خاّصة بالّرجال تكون 2020سنة 
ومؤّقتة وفي المتناول والتي یمكن ان یستخدمها مالیین الرجال من الّنشطین جنسّیا. وهو  موثوقة

وفي تحسین الصّحة االنجابیة للشریكین. یتمّثل ما سوف یسمح لهم بالمشاركة في تحدید الّنسل 
هدفنا في توفیر طریقة واحدة لمنع الحمل خاّصة بالّرجال على األقل تكون موثوقة ومؤّقتة وفي 

. ومع اّن وسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال ال یمكن أن تعّوض 2026المتناول بحلول سنة 
ف توّسع من امكانیات االختیار بما یمّكن من وسائل منع الحمل الخاّصة بالّنساء فاّنها سو

الشریكین. االستجابة لحاجیات  
2. الّسحب قبل القذف واالمتناع والعازل الّذكري  تقتصر وسائل منع الحمل للّرجال الیوم على طریقة 

وقطع القنوات المنویة. بید أّن األبحاث أظهرت أّن الّرجال وشریكاتهم من الّنساء على حّد الّسواء 
بون في استخدام طرق جدیدة بما في ذلك وسائل منع الحمل الهرمونیة شریطة أن تكون یرغ

ناجعة ومؤّقتة ویمكن تحّملها.   
3. سوف یشهد الّسوق في مستقبل لیس ببعید طرح وسائل منع حمل هرمونیة تقوم على تقدیم  

هذه الوسائل  وقد أظهرت التجارب اإلكلینیكیة فاعلیةالبروجیسترون.   األندروجین لوحده أو مع
وقد توّصل الباحثون العاملون في مجال تمایز الخالیا الجرثومیة ونضج   وقبول الشریكین لها.

الحیوانات المنوّیة أو العوامل التي تثّبط حركتها ووظیفتها إلى تحدید أهداف واعدة في مجال 
الوسائل أن تتوّفر  وسائل منع الحمل غیر الهرمونیة الخاّصة بالّرجال ویمكن بالّنسبة لبعض هذه

ویمكن أن یكون تطویر طرق ذات منافع  المعطیات اإلكلینیكیة قبل انتهاء هذا العقد من الّزمن.
أن یزید من درجة قبولها وأن یعّزز من استخدامها ومن التقّید بها. وعلى  على الصّحةأخرى 

المنوّیة یتّم اآلن  غرار ذلك فإّن بعض المقاربات األخرى التي تمّثل بدیال عن سّد القنوات
إلى قطع مؤّقت لهذه القنوات.  تطویرها ویمكن إلحداها ان تؤّدي  

4. مجال البحث في وسائل منع الحمل الخاّصة بالرجال ویعزى ذلك  الّدوائّیةلقد هجرت الصناعة  
إلى ما ینظر إلیه على أّنه غیاب   جزئّیا إلى شروط الّتسجیل غبر الواضحة وفي جزء آخر

والّربحیة. ویقتصر البحث في هذا المجال اآلن على المؤسسات والمنّظمات الحكومیة للمقبولّیة 
واألكادیمیة والخیرّیة.  

5. مؤّلفو بیان باریس الّصناعة الّدوائیة والوكاالت المهتّمة بالّشأن الصّحي على أن تهتّم بشكل  یحّث 
أكثر نشاطا بتطویر وسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال. كما أّننا نحّثهم على العمل مع مجموعات 

ع الحمل على غرار ما تّم القیام به حین تطویر حّبة من المناصرة واألطراف الفاعلة األخرى



األولى للّنساء. ونحن ندعو المجموعات المهتّمة بصّحة الّنساء والمدافعین عن صّحة الّرجال 
الحصول على مشاركة أكثر نشاطا من قبل الّصناعة والسیاسیین في مجال  للّضغط من أجل

اء أّن وسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال. وقد أظهر تاریخ تطویر حّبة منع الحمل الخاّصة بالّنس
المناصرة العلنّیة قد أّدت إلى اكتشافات علمیة ونجاحات.  

6.  29یّتبع بیان باریس بیان وایمار الذي وّقع علیه العدید مّمن قاموا بصیاغة البیان الحالي بتاریخ  
خالل اجتماع للقّمة حول وسائل منع الحمل للرجال في ألمانیا. ومنذ ذلك الوقت  1997 جوان

الجدیدة من تّصور جملة من المقاربات الجدیدة لهذه الوسائل. وقد حان الوقت  مّكنت التكنولوجیات
والجهات الخیریة بزیادة دعمها لتطویر طرق مبتكرة لفائدة الرجال تقوم صناعة الّدواء لاآلن 

كأمر ذي أولیة على أجندة البحث في مجال الصّحة على المستوى العالمي وتحسین البیئة والّرفاه 
االقتصادي.  

توقیع:  

دافید سرفاتي مؤسس ومنّسق الكونسرسیوم الدولي لوسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال، باریس، فرنسا؛ 
ریجین سیتروك وار، مجلس السكان، الوالیات المتحدة األمریكیة؛ ابرهرد نیشالغ، جامعة مونستر، 

ألمانیا.  

مصادق علیه من قبل فریق الجامعیین:  

، جامعة ادنبره، المملكة المّتحدة؛ هرمان م بهر، مآرسي للصّحة االنجابیةریشارد أ أندرسون، مركز أ
جامعة مارتن لوثر، هال، ألمانیا؛ فیلیب بوشار، جامعة بیار وماري كوري، باریس، فرنسا؛ ولیم ج 

بریمنر، جامعة واشنطن، سیاتل، واشنطن، الوالیات المّتحدة األمریكیة؛ كریستینا جمزل دانیلسون، معهد 
ولینسكا، ستوكهولم، السوید؛ مارتن م ماتزوك، الوالیات المتحدة األمریكیة؛ ماریا كریستینا كار

؛ ستیفاني ت بایج، جامعة واشنطن، ، جامعة بولونیا، إیطالیامیریجیوال، فسم التولید وأمراض النساء
ّب، تكساس، الوالیات سیاتل، واشنطن، الوالیات المّتحدة األمریكیة؛ نیكوالس ل سیمونس، كّلیة بایلور للط

المتحدة األمریكیة؛ دیفید س صوكال، مبادرة وسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال، الوالیات المّتحدة 
األمریكیة؛ رونالد سویردلوف، مركز هاربور یوسي أل أي الطّبي، لوس أنجلس، الوالیات المّتحدة 

األمریكیة؛ كریستینا وانغ، مركز هاربور  األمریكیة؛ جون تاونسند، مجلس السّكان، الوالیات المّتحدة
یوسي أل أي الطّبي، لوس أنجلس، الوالیات المّتحدة األمریكیة؛ فریدیریك وو، جامعة مانشستر، المملكة 

المّتحدة.  

لاللتحاق بالكونسرسیوم الدولي لوسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال:   

contact@icmc-male-contraception.com 

www.ic-mc.info 

الكونسرسیوم الدولي لوسائل منع الحمل الخاّصة بالّرجال تحت اشراف  

                      


