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وحدة الحامية من األمراض املُعِدية والوقاية أثناء الرعاية
تشكل الوقاية من العدوى يف محافظة فاستامنالند جزءاً من قسم الوقاية من العدوى والوقاية أثناء الرعاية، وهي 
إدارة تشمل املحافظة بأكملها وتقوم بأعامل التخطيط والتنظيم وتقود أعامل الوقاية من العدوى. وتهدف هذه 
األعامل إىل الوقاية والحّد من مخاطر انتشار األمراض املُعِدية بني الناس. وتجري هذا األعامل من خالل الرقابة وتقّص 

العدوى وأعامل الوقاية، باإلضافة إىل املعلومات والتعليم وغري ذلك.

قسم الصحة الخاص باللجوء واالندماج
هو مستوصف لالجئني واألشخاص املختبئني والذين ليس بحوزتهم أوراق ومن حصلوا مؤخراً عىل ترصيح اإلقامة 
الدامئة. وتقع عىل هذه العيادة مسؤولية تغطي املحافظة بأكملها، ويقع مقرّها الرئييس يف مدينة فاسرِتوس مع فروع 
لها يف آربوغا وفاِغرستا، باإلضافة إىل وحدة متنقلة إىل كافة املناطق الكبرية يف املحافظة. وتقدم العيادة معلومات 
ترشح فيها الرعاية الصحية والطبية يف السويد. وتجري األعامل من خالل الفحوصات الطبية، زيارة األطباء واملمرضات، 
رعاية الطفولة واألمومة، محادثات مع املرشدين االجتامعيني واملعالجني النفسيني، رعاية خاصة لألطفال الذين جاؤوا 

وحدهم، معلومات حول الرعاية الصحية والطبية للوافدين الجدد.

                          مواقع إلكرتونية مفيدة:

www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se
www.hivaidsbok.se
www.hiv-sverige.se
www.lafa.nu
www.noaksark.org
www.posithivagruppen.se
www.rfsu.se
www.sakraresex.se 
www.umo.se

www.regionvastmanland.se
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قوانني هامة

قانون الحامية من األمراض املُعِدية

يوجد يف السويد قانون خاص، هو قانون الحامية من األمراض املُعِدية )SFS 2004:168(، يصف ما يجب عىل جهات الرعاية 

واملجتمع وكل فرد أن يفعله من أجل الحّد من خطورة انتشار األمراض املُعدية. ومن أهم األمراض التي يتناولها هذا القانون: 

السيالن، التهاب الكبد )الريقان املُعدي(، فريوس العوز املناعي البرشي )HIV(، الكالميديا، السفلس، السل )tbc(. ويهدف 

السكان من  الدعم والعالج وإىل حامية  ُمعدية  بأمراض  املُصابني  العدوى إىل منح األشخاص  الوقاية من  العمل من أجل 

اإلصابة بهذه األمراض.

سن الرشد الجنيس

الحّد املسموح به يف السويد للموافقة عىل الجامع أو أي ترصف جنيس يوازيه هو بلوغ سن 15 سنة. ويوجد النص القانوين 

املتعلق بذلك يف املواد 4 – 10 واملادة 14 من الفصل 6 من القانون الجنايئ.

قانون اإلجهاض

دخل قانون اإلجهاض الذي يرسي اليوم حيّز التنفيذ يف عام 1975 )1974:595(. واإلجهاض حق لجميع النساء يف السويد 

بغض النظر عن ما إذا كانت املرأة مواطنة سويدية أم ال، وبغض النظر عن ما إذا كانت تسكن يف السويد أم ال. وإذا مل تكن 

املرأة تتحّدث اللغة السويدية، فمن حقها عند اإلجهاض أن تختار بنفسها مرتجامً معتمداً.

)Incest( زنا املحارم

إن من يقوم بترصفات جنسية مع طفله أو سليله يُحكم عليه الرتكابه الجرمية بالسجن ملدة سنتني كحّد أقىص. )املادة 7 

من الفصل 6 من القانون الجنايئ.( والترصفات الجنسية بني األخوة واألخوات األشقاء يُحكم عليها بالسجن ملدة سنة واحدة. 

أما الترصفات الجنسية بني األخوة واألخوات غري األشقاء فال تُعترب جرمية يف السويد.

)Barnaga( رضب الطفل

تم إلغاء حق الوالدين برضب أطفالهم يف عام 1966. وأصبح املنع جزءاً من قانون الوالدين بتاريخ 15 مارس/آذار 1979 مع 

رسيان مفعوله اعتباراً من 1 يوليو/توز 1979.

)Våld i nära relationer( العنف العائيل

يف عام 1965 بدأ تجريم االغتصاب ضمن الزواج. ويف عام 1980 صادقت السويد عىل معاهدة األمم املتحدة املتعلقة بإلغاء 

كافة أنواع التمييز ضد النساء.

حامية شديدة من الزواج القرسي ومن زواج األطفال

اعتباراً من 1 يوليو/توز 2016 أُدِخلت مواد جديدة عىل قانون الزواج والقانون الجنايئ: ال يجوز ملن هو دون سن 18 عاماً 

وستدخل جرميتان  األطفال.  زواج  ومن  القرسي  الزواج  من  الحامية  تعزز  جنائية جديدة  أحكاماً  يعني  وهذا  يتزوج.  أن 

جديدتان يف القانون الجنايئ. وليست هناك إمكانية أن يحصل األطفال عىل استثناء للزواج. كام سيتم التشديد عىل األحكام 

املتعلقة بالزواج األجنبي.
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هو يب يت )HBT( هي التسمية السائدة يف السويد اختصاراً للمثليني وثنائيي الجنس واملتحولني من جنس آلخر. والشخص 

املثيل ينجذب رومانسياً و/أو جنسياً إىل آخرين من نفس الجنس، يف حني أن ثنايئ الجنس ينجذب إىل كال الجنسني. أما 

املتحول من جنس إىل آخر فهو مفهوم ذو تعريف واسع، ويُستخدم لوصف الشخص الذي لديه هوية جنسية و/أو يستخدم 

تعبريات جنسية تُعترب تقليدياً بأنها تخرق األعراف الجنسية.

يف السويد يحق لألشخاص من نفس الجنس أن يتزوجوا.

راية قوس قزح )Regnbågsflaggan(، وتسمى أحياناً راية الفخر )Prideflaggan(، هي رمز مشهور ضمن حركة هو يب يت 

)HBT(. وهي تشري إىل االفتخار والتعددية لدى املثليني وثنائيي الجنس واملتحولني من جنس آلخر. كام ترمز راية قوس قزح 

إىل االحرتام اإلنساين والتسامح.
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عىل  يؤثر  الهرمون  وهذا  للحمل.  املانع  الهرمون  هو  فقط  واحد  هرمون  عىل  تحتوي   )Minipiller( رة  املصغَّ األقراص 

اإلفرازات يف عنق الرحم بنفس الطريقة كام تفعل أقراص منع الحمل املركّبة. وكذلك يؤثر أيضاً عىل بيئة الرحم بحيث أنه 

ال يسمح للبويضة امللقحة أن تعلق أو تتطور.

أقراص منع الحمل الطارئة )Akut p-piller( أو أقراص اليوم التايل )Dagen efter-piller( هي أقراص هرمونية تُستخَدم 

كحّل طارئ بعد الجامع بدون وقاية.

حلقة منع الحمل )P-ring( هي حلقة بالستيكية طرية تضعها املرأة يف مهبلها مثلام تضع لفافة الحيض القطنية. وهي 

تحتوي عىل هرمونات تزّود الجسم بها. وتبقى الحلقة يف املهبل ملدة ثالثة أسابيع، وبعد ذلك يجب أن تكون هناك فرتة 

انقطاع ملدة أسبوع واحد، ثم توضع حلقة جديدة مرة أخرى.

لصاقة منع الحمل )P-plåster( هي لصاقة رقيقة توَضع عىل الجسم وتحتوي هرمونات. ويجري استبدالها كل أسبوع ملدة 

ثالثة أسابيع ، وبعد ذلك يجب أن تكون هناك فرتة انقطاع ملدة أسبوع واحد.

الطرف  يف  الجلد، وغالباً  يتم غرسها تحت  تقريباً  يبلغ طولها 3 سم  الحمل )P-stav( وهي غرسة بالستيكية  غرسة منع 

الداخيل من الجزء العلوي من الذراع. وتحتوي غرسة منع الحمل عىل هرمون منع الحمل فقط وتعطي نفس الجرعة تقريباً 

رة. وتنع الغرسة اإلباضة وتجعل السائل املخاطي يف الرحم سميكاً. وميكن أن تبقى الغرسة تحت الجلد  كام يف األقراص املصغَّ

ملدة 3 سنوات.

حقنة منع الحمل )P-spruta( تُعطى كل ثالثة أشهر. وهي تعيق اإلباضة كلياً وتؤثر عىل السائل املخاطي يف الرحم حيث 

تجعله سميكاً وغري قابل لالخرتاق.

اللولب )Spiral( وهو مصنوع من البالستيك الطري وعىل شكل حرف )T( ويبلغ طوله بضعة سنتيمرتات. ويقوم الكادر 

الطبي بإدخاله بواسطة أداة إدخال خاصة. اللولب النحايس )Kopparspiralen( له سلك نحايس رفيع يؤثر عىل السائل 

املخاطي يف الرحم بحيث أن النطاف املنوية ال تستطيع تلقيح البويضة. اللولب الهرموين )Hormonspiral( له تأثري مشابه. 

ومينع الهرمون الحمل من خالل جعل اإلفرازات يف عنق الرحم أسمك، بحيث يصعب عىل النطاف الدخول إىل الرحم. ولدى 

بعض النساء مينع الهرمون اإلباضة أيضاً، ولكن ليس كل النساء.

الوصول إىل  النطاف من  الرحم وتنع  السيليكون تغطي عنق  الحمل )Pessar( هي قلنسوة من املطاط أو  َفْرَزجة منع 

البويضة. وتضعها املرأة بنفسها داخل املهبل قبل الجامع.

الرشيطة الحمراء )Det röda bandet(، أو ”Red Ribbon” كام تسمى باللغة اإلنكليزية، هي الرمز الدويل ملتالزمة العوز 

املناعي املكتسب )اإليدز( منذ عام 1991. ويحمل الناس الرشيطة الحمراء إلظهار دعمهم ألولئك الذين يحملون فريوس 

العوز املناعي البرشي أو املصابني باإليدز. كام أنها تهدف أيضاً إىل تحّدي التحاُمل والتمييز اللذين يشكالن تهديداً للجهود 

www.worldaidsday.org :الدولية يف مكافحة فريوس العوز املناعي البرشي واإليدز. املصدر
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وسائل منع الحمل

وسائل منع الحمل هي وسائط تعيق حمل املرأة. الحرف P هو اختصار لكلمة )prevention( = منع.

العازل املطاطي الذكري )Kondom( هو إحدى وسائل منع الحمل التي يضعها الرجل عىل قضيبه عند الجامع ليك مينع 

النطاف املنوية من اخرتاق املهبل، وهو يحمي من األمراض التناسلية ومن الحمل.

العازل املطاطي األنثوي )Femidom( هو عازل مطاطي مخّصص للنساء. وهو يغطي املهبل من الداخل بطول 17 سم، 

وهو نفس طول معظم العوازل املطاطية الذكرية. ويتم إدخال العازل املطاطي األنثوي يف املهبل قبل الجامع. وهو مينع 

الحمل واألمراض التناسلية عىل حد سواء.

أقراص منع الحمل املركّبة )Kombinerade P-piller( تحتوي عىل هرمونني اثنني هام األسرتوجني والهرمون املانع للحمل 

)هرمون الجسم األصفر/بروجسرتون(. وهذه الهرمونات تعيق اإلباضة وتجعل اإلفرازات املوجودة يف عنق الرحم سميكة 

ولزجة. وتقوم اإلفرازات مبنع النطاف املنوية من اخرتاق الرحم.

العازل املطاطي الذكري 
)Kondom(

العازل املطاطي 
األنثوي

)Femidom(

)minipiller( رة أقراص منع الحمل )P-piller( واألقراص املصغَّ

حلقة
منع الحمل 

)P-ring(

لصاقة
منع الحمل

)P-plåster(

غرسة
منع الحمل

)P-stav(

حقنة منع الحمل
)P-spruta(

)Pessar( فَْرزَجة منع الحمل

)Spiral( لولب
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 ،)kvinnlig omskärelse( ويسمى أيضاً ختان األنثى ،)Kvinnlig könsstympning( برت األعضاء التناسلية لدى األنثى

فرين الخارجيني. فرين الداخليني والشُّ يعني برت كامل األعضاء التناسلية األنثوية أو جزء منها، أي البظر والشُّ

ختان األنثى ممنوع يف السويد منذ عام 1982 وفق القانون )1982:316( املتعلق مبنع برت األعضاء التناسلية لدى النساء. 

وكانت هناك حالتان وصلتا إىل املحكمة يف السويد وأسفرتا عن حكم بالسجن يف عام 2006.

مالحظة: ليس هناك ذكر لختان األنثى، ال يف القرآن وال يف اإلنجيل.

الصورة 1

األعضاء التناسلية الخارجية لدى املرأة.

الصورة 2

فرين الخارجيني جزئياً  فرين الداخليني إما جزئياً أو كلياً، وأحياناً برت الشُّ البرت الجزيئ لألعضاء التناسلية يعني برت البظر والشُّ

أو كلياً.

مالحظة: من الخطأ القول برت ”كامل البظر”، ألنه ال ميكن برت البظر بأكمله.

تم التبليغ عن مشاكل شائعة أثناء الحيض واإلصابة بعدوى املجاري البولية، وكذلك األمل عند الجامع ومشاكل عند الوالدة.

الصورة 3

التبتيك )Infibulation( )ويسمى أيضاً ”الختان الفرعوين”( هو برت األعضاء التناسلية األنثوية الذي يسبب أكرب قدر ممكن 

فرين الخارجيني، ثم يجري ضم الجلد بواسطة  فرين الداخليني وأجزاء من الشُّ من التغيريات. وهذا يعني برت البظر والشُّ

القطب مع ترك فتحة صغرية لخروج دم الحيض والبول منها. ويؤدي التبتيك إىل العديد من العواقب البدنية والنفسية 

الخطرية للفتاة املختونة.

ختان الذكور )Manlig omskärelse( هو اسم العملية التي تُجرى للصبيان والرجال لبرت كامل قُلَْفة القضيب أو أجزاء منها.

مقتطفات من القانون )2001:499( املتعلق بختان الصبيان.

املادة 3: يُسَمح بالختان بناًء عىل طلب ويل أمر الصبي أو موافقته وبعد تبليغ ويل األمر مبا تعنيه هذه العملية. وإذا كان 

للصبي وليا أمر، فيجب أن يرسي ما قيل آنفاً عىل كال وليي األمر.
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قضيب غري مختونقضيب مختون

البظر

اإلحليل

املهبل

فر الداخيل الشُّ

فر الخارجي الشُّ

الرشج األعضاء التناسلية الخارجية لدى املرأة

الصورة 1

ختان جزيئ

الصورة 2

ختان عن طريق تشويه األعضاء التناسلية )تَبِْتيْك(

الصورة 3
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اتحاد البويضة والنطفة

أثناء الجامع يجري تفريغ بضعة ميلليلرتات من املَني يف مهبل املرأة. وتبدأ النطاف املنوية بالسباحة نحو األمام برسعة 1 

– 5 ميلليمرتات بالدقيقة. وهي تسبح عرب الرحم وتخرج إىل بوقي الرحم عىل أمل اللقاء ببويضة. وال يبلغ بوق الرحم سوى 

بضعة آالف من بني مئات املاليني من النطاف املنوية التي تنتقل إىل املهبل عند تفريغ السائل املنوي. وميكن للنطاف أن 

تعيش يف جسم املرأة ملدة يومني تقريباً.

عند التلقيح تخرتق نُطَفة واحدة خلية البويضة ثم تتّحد هاتان الخليتان معاً وتصبحان خلية واحدة. لقد حدث التلقيح. 

تحتوي كلٌّ من خلية البويضة والنطفة عىل نصف مجموعة من الصبغيات التي تحتوي املورّثات من كّل من األم واألب.

تحتوي كافة خاليا البويضات عىل الصبغي )X(، يف حني أن النطاف إما أن تحتوي عىل الصبغي )X( أو الصبغي )Y(. وتحتوي 

خلية البويضة امللقحة عىل مجموعة كاملة من الصبغيات؛ فإذا حصلت عىل اثنني من الصبغي )X( فسوف تتطور إىل بنت، 

أما إذا حصلت خلية البويضة امللقحة عىل صبغي )X( واحد وصبغي )Y( واحد فتتطور إىل ولد. وسيحصل الطفل أو الطفلة 

عىل خصائص وراثية من كال الوالدين، ولكنها ال تتطابق أبداً مع األم أو مع األب.

البويضة تنتقل إىل الرحم

يتم نقل البويضة إىل الرحم عن طريق بوق الرحم، وتبدأ باالنشطار عىل الفور. وتستغرق عملية االنتقال إىل الرحم من 

يومني إىل أربعة أيام. ويف هذه الحالة تتشكل علقة صغرية تلتصق وتنمو يف الغشاء املخاطي داخل الرحم ملدة عرشة أيام 

تقريباً بعد التلقيح.

جزء العلقة الذي ينمو ويتشبث يتحول إىل املشيمة. وتبدأ املشيمة بتكوين هرمون يحرّض املبيضني عىل االستمرار يف إنتاج 

مستويات عالية من الهرمون الجنيس األنثوي. وهذا الهرمون رضوري الستمرار منو الغشاء املخاطي يف الرحم وعدم نبذه. 

وميكن قياس الهرمون يف املشيمة عن طريق بول املرأة أو دمها ومعرفة أنها حامل.
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املَبيضان )Äggstockarna( يقع كل منهام يف أحد جانبي الحوض ويكونان معلّقني بِرباط. وشكل املبيض بيضوي ويبلغ 

طوله حوايل 3 سم. ويحتوي املبيضان عىل ُجَريبني َمبيضيني. ويوجد يف كل جريب شكل أّويل للبويضة.

لتصبح خاليا  تنضج  منها سوف  ناضجة. وحوايل 500  بويضة غري  مليون  يقرب من  ما  املبيضان عىل  يحتوي  الوالدة  عند 

بويضات ميكن تلقيحها. وبعد كل نزيف حييض تبدأ بضع بويضات وُجَريبات َمبيضية بالنمو. ويقوم هرمون من النُّخامى يف 

الدماغ بتحفيز هذا النمو. يتمزق ُجَريب َمبييض واحد يف منتصف الدورة الشهرية، وتنفصل البويضة الناضجة ليتلقفها بوق 

الرحم )äggledaren(. وهذا ما يسمى اإلباضة. وبعد حدوث ذلك ترتفع درجة حرارة الجسم مبقدار نصف درجة تقريباً 

وتبقى مرتفعة إىل أن يتبقى بضعة أيام عىل انتهاء الدورة الشهرية.

تتفاوت سامكة الغشاء املخاطي أثناء الدورة الشهرية

بويضة

بوق الرحم

املبيض

الرحم

القسم املهبيل لعنق الرحم

املهبل

فاق الصِّ

غشاء مخاطي امرأة يف أيام الحمل األخرية

تطوُّر البويضة أثناء األشهر الثالثة األوىل من الحمل
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فاق )Bukhinnan( هو الغشاء الذي يغلف الَجوف املِعوي ويشّكل كيساً توجد يف داخله معظم األعضاء الداخلية  الصِّ

للبطن.

الرحم )Livmodern( يقع بني املثانة واملستقيم. ويكون الرحم ُمغلّفاً من داخله بغشاء مخاطي تتفاوت سامكته تفاوتاً 

كبرياً. ويتغري الغشاء املخاطي )slemhinna( يف الرحم عىل فرتات، ابتداًء من سن املراهقة وحتى سن اليأس، فيام يسمى 

الدورة الشهرية. وعندما ال تكون املرأة حامالً، يجري دفع الغشاء املخاطي نحو الخارج عىل شكل حيض. وتقع فرتة اإلنجاب 

لدى املرأة ما بني سن 13 و50 عاماً. وبعد ذلك يتوقف الغشاء املخاطي يف الرحم عن النمو. يلتقي الجزء السفيل من الرحم، 

القسم املهبيل لعنق الرحم )livmodertappen(، مع املهبل.

املهبل )Slidan( )بالالتينية vagina( هو الجزء الواصل ما بني الرحم والعامل الخارجي. وتوجد فتحة املهبل بني فتحة اإلحليل 

وفتحة املستقيم، وهي تقع عىل بُعد 1 – 2 سنتيمرت داخل فوهة املهبل. وعند الجامع يحيط املهبل بقضيب الرجل الذي 

يقذف املني. واإلفرازات التي توجد عادًة يف املهبل تكون حمضية جداً وتنع هجامت البكترييا الضارة. وعند اإلباضة تتغرّي 

اإلفرازات وتسمح بعبور النطاف املنوية.

البظر )Klitoris( هو جزء من األعضاء التناسلية لدى املرأة يهتاج اهتياجاً جنسياً شديداً. والبظر هو عضو يبلغ طوله حوايل 

10 سم تقريباً مع فروعه داخل الجسم.

األشفار )Blygdläppar( هي األجزاء التي تحمي البظر واملهبل من األوساخ واإلصابات. وهي تتألف من شفرين خارجيني 

)yttre blygdläppar( غالباً ما يغطيهام الشعر، ومن شفرين داخليني )inre blygdläppar( ليس عليهام شعر.

إكليل املهبل )Slidkrans( – )ما كان يُعرف بغشاء البكارة( – هو إكليل من انثناءات غري منتظمة من نسيج مخاطي بطول 

1 سم تقريباً داخل فوهة املهبل. إن شكل فتحة املهبل غري منتظم عىل شكل حواف ذات حوايش، وليس غشاًء يغطي فتحة 

املهبل. ومبا أن إكليل املهبل ليس غشاء، فال يوجد يشء ميكن أن يتمزّق أثناء التدريب البدين أو الجامع مثالً. ويخرج دم 

الحيض عن طريق فتحة املهبل.
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املعي الغليظ

املعي الدقيق

الرحم

املثانة

املعي الدقيق

فاق الصِّ

الرحم

املثانة

املستقيم

اإلحليل

البظر

املهبل

فر الداخيل الشُّ

فر الخارجي الشُّ

الرشج

إكليل املهبل
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)ال يوجد شكل توضيحي لهذا القسم(

البنكرياس )Bukspottkörteln( أو )pankreas( هي غّدة كبرية يبلغ طولها 15 – 20 سم. وتقع خلف املعدة. وهي تنتج 

اإلنسولني الذي ينظّم السكر يف الدم.

الكليتان واملسالك البولية )Njurarna och urinvägarna( تنّقي الدم وتستبعد املواد غري الالزمة. يتكّون البول يف الكليتني 

ويُنَقل عرب الحالبني )urinledarna(، ويتم تجميعه يف املثانة )urinblåsan( ويستمر يف طريقه إىل الخارج عن طريق 

اإلحليل.

الطحال )Mjälten(، وهو بحجم التفاحة، يقع أمام الكلية اليرسى. وأهم وظائفه هي تفكيك كريات الدم القدمية الحمراء 

والبيضاء وإنتاج كريات الدم البيضاء الالزمة لجهازنا املناعي.

َفن  الصَّ الخصيتان داخل  الرجل. وتوجد  الجنسية لدى  الخاليا  املنوية، وهي  النطاف  تتكّون   )testiklarna( الخصيتني يف 

)pungen( وهام عبارة عن كرتني بيضاويتني. وتحتاج الخصيتان إىل درجة حرارة أقل قليالً من درجة حرارة الجسم.

بتخزين  الرببخ  ويقوم   .)spermierna( املنوية  النطاف  تنضج  الرببخ  ويف  خصية.  كل  فوق  يقع   )Bitestikeln( الَبْبَخ 

النطاف الجاهزة ملدة بضعة أسابيع.

السائل/ تُنتج  التي   ،)prostata( البُوْستاتَة  إىل   )sädesledarna( الّدافقة  القناة  عرب  الرببخ  من  املنوية  النطاف  تخرج 

اإلفرازات. ويبلغ طول القناة الّدافقة حوايل نصف مرت. الُحَويصاَلت املََنِويَّة )Sädesblåsorna( هي أكياس صغرية تصّب يف 

القناة الّدافقة. وتحتوي هذه الحويصالت عىل السائل املنوي الذي يختلط مع النطاف. وهام معاً يشكالن َمني الرجل. وكلام 

يتم تفريغ السائل املنوي – القذف – يجري تفريغ بضع مئات املاليني من النطاف املنوية عن طريق اإلحليل املوجود يف 

القضيب.

القضيب )Penis( يحتوي عىل ثالثة أجسام كهفية )svällkroppar(، اثنان منها يف الجانب العلوي وجسم واحد يف الجانب 

السفيل. ُتأل األجسام الكهفية بالدم عندما يُستثار الرجل جنسياً ويصبح لديه انتصاب. وعندئذ يكرب حجم القضيب وينتصب. 

وتكون   .)förhuden( الُقلَْفة  وتغطّيها   )ollonet( الَحَشَفة  يسمى  القضيب، وهو  من  األمامي  القسم  يف  اإلحليل  يصّب 

الحشفة حّساسة جداً.

املستقيم )Ändtarmen( هو الجزء األخري من الَقناة املَِعِويَّة. ويصّب املستقيم يف خارج الجسم عن طريق ممّر يبلغ طوله 

.)anus( حوايل 3 سنتيمرتات. وتسمى هذه الفتحة الرشج

رأس )huvud( وقسم أوسط )anslutande del( وذيل  الذكرية وتتألف من  الجنسية  الخلية  النطفة )spermie( هي 

)svans(. ويبلغ طول النطفة أقل ُعرْش امليلليمرت الواحد.
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املثانة

القناة الّدافقة

االرتفاق العاين

الجسم الكهفي

القضيب

اإلحليل

الَحَشَفة

الُقلَْفة

الُكلْية اليمنى

الحالِب

املعي الدقيق

فاق الصِّ

الُحَويَصلَُة املََنِويَّة

الربُوْستاتَة

املستقيم

الرَبْبَخ

الرشج

َفن الصَّ

الخصية

     القضيب

الَحَشَفة

الطحال

الُنطَفة:  

الذيل                            القسم األوسط                                الرأس
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وتقوم بنفس الوظائف؛ ما عدا األعضاء التناسلية.

الجلد )Hud( هو النسيج الذي يغطي سطح الجسم. ويُعترب الجلد أكرب عضو يف الجسم.

الغّدة النُّخامية )Hypofysen( هي عضو داخيل. وهي تصدر إشارات كيميائية، تُسّمى هرمونات. وتتحكم النُّخامى بالتطّور 

والنمو واإلنجاب. وتؤثر الهرمونات املختلفة بالتطور يف سن املراهقة؛ فأحد هذه الهرمونات يؤثر عىل املبيضني من أجل 

إنتاج األسرتوجني )وهو هرمون جنيس نسايئ(. وهناك هرمون آخر – تستوستريون )وهو هرمون جنيس رجايل( – يبدأ عملية 

اإلباضة لدى املرأة ويحفز إنتاج املني يف الخصيتني لدى الرجل.

.)revben( يتألف من 12 فقرة ظهرية ومن عظم القّص ومن 12 زوجاً من األضالع )Bröstkorgen( القفص الصدري

القصبة الهوائية )Luftstrupen( هي أنبوب بطول 10 سنتيمرت تقريباً يسمح للهواء بالدخول إىل الرئتني والخروج منهام.

الرئتان )Lungorna( تتألفان من رئة مينى ورئة يرسى. ويف الرئتني يجري أخذ األوكسجني من هواء الشهيق وطرح ثاين 

أكسيد الكربون مع هواء الزفري.

القلب )Hjärtat( هو عضو مجوَّف يقوم بدور املضخة. ومن خالل التقلصات املنتظمة يضّخ القلب الدم إىل كافة أنحاء 

الجسم.

الكبد )Levern( هو أكرب غّدة موجودة يف جسم اإلنسان. ويقوم الكبد بتنظيم مستوى السكر يف الدم وتنظيف الدم من 

السموم التي دخلت إىل الجسم.

ويتم  الكبد  يفرزه  سائل  والصفراء هي  للصفراء.  املؤقت  التخزين  بدور  وتقوم  الكبد  بجانب  تقع   )Gallbåsan( املرارة 

تجميعه يف املرارة ثم يُخلَط مع محتوى املعي الدقيق ليك يساعد عىل تفكيك الدهون.

املعدة )Magsäcken( هي الحاوية التي تتم معالجة الطعام فيها. وبعد ذلك يتم نقل الطعام منها بكميات صغرية.

املعي الدقيق )Tunntarmen(، الذي يبلغ طوله 5 أمتار، يتابع تفكيك الطعام ويأخذ منه املاء واملواد الغذائية.

املعي الغليظ )Tjocktarmen( هو استمرار مبارش للمعي الدقيق. ويبلغ طوله حوايل مرتاً ونصف املرت وهو أسمك من 

املعي الدقيق مبرتني. ويكون الجزء األول من املعي الغليظ أكرب، ويسمى الزائدة الدودية )Blindtarmen(. ومن املهام التي 

يقوم بها املعي الغليظ هي أن ميتص املاء واألمالح والفيتامينات إىل الدورة الدموية.

املثانة )Urinblåsan( تقع خلف عظم العانة وتقوم بتخزين البول بشكل مؤقت. وتتسع املثانة عادًة لـ 3 – 4 ديسيلرت.
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تتطابق األعضاء الداخلية لدى الرجل واملرأة

الغّدة النُّخامية

القصبة الهوائية

الرئة

القلب

املعدة

املثانة

ِضلْع

الكبد

املرارة

املعي الدقيق

املعي الغليظ

الزائدة الدودية

االرتفاق العاين
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التغرّيات الخارجية يف الجسم

             طفلة/طفل              مراهقة/مراهق                     بالغة/بالغ
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يتألف الهيكل العظمي )skelett( لدى اإلنسان من أكرث من 200 عظمة، وهو يشكل 
ويبقيه  للجسم  الحامل  بدور  العظمي  الهيكل  ويقوم  الجسم.  وزن  من   20% حوايل 

منتصب القامة.
يحمي الهيكل العظمي الدماغ واألعضاء 

الداخلية.
هي  العضالت  إن   .)Muskel( العضلة 

التي تثبّت الهيكل العظمي.

الجمجمة )Skallen( تتألف من الِقْحف املّخي وعظام 

الوجه، وهي تحمي الدماغ.

 )mjölktänder( لبنّية  سّناً   20 اإلنسان  لدى  يوجد 

عندما يكون طفالً. ويتم استبدالها بـ 28 سّناً دامئة ورمبا 

.)visdomständer( 4 نواِجذ/أرضاس العقل
 

طريقة عمل الدماغ:

إنك تدرك األشياء بواسطة االنطباعات البرصية أو السمعية أو الحّسية. وتذهب إشارات األعصاب إىل دماغك ليك تستطيع 

اتخاذ القرار الالزم. ويُعتقد أن بعض أجزاء الدماغ تلعب دوراً هاماً يف بعض الحاالت املرضية، مثل العدوانية أو الحرص أو 

االكتئاب أو الكرب التايل للرَّْضح. 

الدماغ )Hjärnan( يتألف من نصفني يفصل بينهام شّق عميق. ويقوم النصف األمين من 

الدماغ بتمثيل النصف األيرس من الجسم، كام يقوم النصف األيرس من الدماغ بتمثيل النصف 

األمين من الجسم.
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الرسوم التوضيحية والتصميم الغرافييك: إيفا كونراد
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مقدمة

 )AIDS( واإليدز )HIV( تم إعداد هذا الكتيّب بدعم مايل من املنحة الحكومية - تدابري ضد فريوس العوز املناعي البرشي

املناعي  العوز  الوطنية ضد فريوس  االسرتاتيجية  الواردة يف  األهداف  تحقيق  إىل  تهدف  التي   - األخرى  املُعدية  واألمراض 

البرشي واإليدز وبعض األمراض املُعدية )االقرتاح الحكومي 2005/06:60(.

الحظت رئيسة املرشوع، خالل عملها عىل وجه الخصوص مع الشباب الوافدين حديثاً من خارج أوروبا وذوي الخلفيات 

الثقافية املختلفة، بأن معرفتهم بجسم اإلنسان ووظائفه محدودة لديهم ألسباب مختلفة. وغالباً مل تُتح الفرصة للشباب 

الجسم  تعليم عن  يكون هناك  بالكاد  أنه  إىل  إضافة  املدارس،  يدرسوا يف  الحروب ليك  املترضرة من  الدول  القادمني من 

ووظائفه يف بعض الثقافات.

ط عن الجسم ووظائفه. صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتيّب يف عام 2012.  هذه هي الخلفية وراء هذا الكتيّب املُبسَّ

وهذه الطبعة هي الرابعة.

فاسرِتوس، يناير/كانون الثاين 2017

كاترين ليندباري، رئيسة املرشوع

 )HIV( وفريوس العوز املناعي البرشي )STI( املسؤولة عن االستقصاء وتقديم املعلومات حول األمراض الجنسية املُعدية

لطالبي اللجوء والحاصلني مؤخراً عىل ترصيح اإلقامة الدامئة.

ً بيا كارلسون، مديرة العمل سابقا

قسم الصحة الخاص باللجوء واالندماج

يان سميدِيغورد، طبيب أخصايئ يف الحامية من األمراض املُعِدية

وحدة الحامية من األمراض املُعِدية والوقاية أثناء الرعاية

إينِغر باريس، منّسقة سابقة

لشؤون فريوس العوز املناعي البرشي/األمراض الجنسية املُعدية والصحة الجنسية
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ط عن الجسم ووسائل منع الحمل كتّيب ُمبسَّ

جسم اإلنسان

ووظائفه
Arabiska


