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 عزيزي القارئ 
 

 

  
 

الحياة الجنسية جميلة وطبيعية وهي جزء من كل 
 إنسان.  

ي الحصول عىل 
 
ي فنلندا لكل شخص الحق ف

 
ف

المعلومات المتعلقة باألمور الجنسية والصحة 
 الجنسية.  

ي هذا الدليل سوف نتحدث عن الحقوق الجنسية 
 
ف

ي فنلندا.  
 
 لديك ف

 عن كيف
ً
ية العناية سوف تجد معلومات أيضا

 بالصحة الجنسية.  
ي 
ي نهاية الدليل عن الخدمات الت 

 
توجد قائمة ف

 بإمكانك أن تتواصل معها.  
 
 لك! 

ً
 ومسعدا

ً
 نأمل بأن يكون هذا الدليل مفيدا

 



  4صفحة  الكالم مسموح 
 

 المحتويات 

 

 6......................... ................................ الصحة الجنسية والحقوق الجنسية ................... 

يحية  كيبة التشر  8....... ............ ... .... ... ....بالرجل وبالمرأة ..................................  ةالمتعلقالت 

 10. ......... ...................الدورة الشهرية ........................................................................ 

 12...... .......... ............الجنس .................................................................................. 

 14.......................... ................................................................................. التخصيب 

ة الحمل   15.............. ............... ............. …………………………………الحمل والمتابعة أثناء فت 

 16.............. . ................................. ......................الرضاعة ...................................... 

 17................. .......................... ................... .االكتئاب النفسي الذي يحدث بعد الوالدة ... 

 18..................... ...................................... ...تنظيم األرسة ........................................ 

 20........................................ .....................منع الحمل ........................................... 

 22........ .................... .................................اإلجهاض ............................................. 

 23.................... ..........................................الُعقم ................................................. 

 24.......... ..............................................العناية بالنفس ........................................... 

 26................ ..................................... .....من األمراض الجنسية وعالجها ............  الوقاية

 28............. . ............ ..............................اآلالم واألوجاع ........................................... 

ة المهبلية .............   28........... ........ ................................... ..................... التهاب الخمتر

ي للمهبل ....   29............ ..... .................................................................االلتهاب البكتتر

 29..... ............................... . .............................................التهاب المسالك البولية ...... 

ي العائلة ............ 
 30....................... .. ..................... .......................................العنف ف 

 32......... ................ .. .......................................................ختان البنات .................... 

 34................................................... .................................حماية الطفل ................. 

 36.... ....... . .......................................... ...............................مركز المرأة ................... 



  5صفحة  الكالم مسموح 
 

 37........................................................... .........................مهارات السالمة .............. 

 38......... ............................... ................ ...........................الخدمات ....................... 



  6صفحة  الكالم مسموح 
 

 والحقوق الجنسية  الصحة الجنسية 

 

 الصحة الجنسية هي عبارة عن جزء من صحتك.  
 

 وهي عبارة عن القدرة عىل االعتناء بالنفس والتمتع بالجسم.  
 

ء  ي
. الحياة الجنسية هي شر ي  إيجاب 

 
اميتوجب عىل الشخص  األمور الجنسية الخاصة به وكذلك األمور الجنسية  احت 
 الخاصة باآلخرين.   

  ليست من الصحة الجنسية. اإلجبار والعنف 

  . التجارب الجنسية الجيدة واآلمنة تعتت  جزء من الصحة الجنسية

  
  

 الحقوق الجنسية هي حقوق لإلنسان. 
 

ي الحقوق الجنسية. 
 
 للقانون فإن كل شخص لديه الحق ف

ً
 وفقا

  
ي 
 
ي المساواة. كل شخص لديه الحق ف

 
 الحرية الجنسية والرفاهية وف

  
ي  قكل شخص لديه الح

 
 أن يحدد الحياة الجنسية الخاصة به.  ف

  
 كل البشر متساويير  من ناحية القيمة. 
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ي فنلندا الرجل والمرأة متساويان. 
 ف 
  

 ، من الذي /تقرريأنت الذي تقرر 
 بإمكانه أن يلمسك. 

  
ي 
ي أن تكون/تكوب 

ي  أنت لديك الحق ف 
 ف 

ء إليك أي شخص  أمان وأن ال يسي
 .
ً
 جنسيا

 
 أنت لديك نفس الحقوق حت  أثناء

 الزواج. 

 

ي أن يقرر كيف يريد أن يعيش.  
 
 كل شخص لديه الحق ف

.  من الممكن عقد الزواج أو الطالق.  
ً
وجا  أو مت  

ً
 باإلمكان السكن منفردا

ي ممارسة حياته
 
ء ذلك أو يض  األشخاص البالغير  لديهم الحق ف م الجنسية، إذا لم يسي

 آخر.  بأي شخص
ي بالصحة الجنسية له ول

لشخص الشخص البالغ يتوجب أن يتعامل بمسؤولية وأن يعتت 
 آلخر. ا

 خدمات الصحة الجنسية تشمل الجميع. 
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يحية  كيبة التشر  بالرجل وبالمرأة  ةالمتعلق الت 

 

  

 األعضاء الجنسية الداخلية للمرأة 

 الرحم  المهبل 

قناة فالوب أي 

 قناة المبيض 

 المبيض 

 األعضاء الجنسية الداخلية للرجل 

 الخصية 

األسهر أي القناة 

 المنوية

ب  خ   الت 

وستات  غدة الت 

ي   النسيج اإلسفنج 

  للقضيب

 مجرى البول 
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 البظر 

 الشفر الكبتر 

 الشفر الصغتر 

 فتحة اإلحليل أي مجرى البول

 فتحة المهبل 

ج فتحة ال  شر

ج  فتحة الشر

 األعضاء الجنسية الخارجية للمرأة

 األعضاء الجنسية الخارجية للرجل

  البول فتحة اإلحليل أي مجرى

 حشفة القضيب

 كيس الخصية 

 القضيب 
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 الدورة الشهرية تجهز جسم البنت للحمل.  
 

ي سن 
 
 سنة.  16 – 10تبدأ الدورة الشهرية ف

 
 
ً
.   35 – 23مدة الدورة الشهرية الطبيعية هي تقريبا

ً
 يوما

 
يف إىل بداية الدورة الشهرية القادمة.   حسب الدورة الشهرية من يوم بدء الت  

ُ
 ت

 

 الدورة الشهرية

 
 

يف إذا لم يت    م تخصيب البويضة. يبدأ الت  
   

ينشأ نزيف الدورة الشهرية عندما يزول الغشاء المخاطي القديم للرحم عىل 
 شكل دم ويخرج عن طريق المهبل.  

 
 .
ً
 أو شحيحا

ً
يف أثناء الدورة الشهرية من الممكن أن يكون غزيرا  الت  

  
من الممكن أن يكون لدى بعض النساء نزيف ضئيل قبل بدء الدورة 

 الشهرية.  
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ة الدورة الشهرية.  من الجيد شطف  االعتناءيتوجب  بالنظافة بشكل جيد أثناء فت 
ي المستخدم للدورة الشهرية كل 

 
 8 – 4األعضاء الجنسية للمرأة بالماء وتغيتر الواف

 .
ً
 ساعات تقريبا

 
 

ة الدورة الشهرية يتم  خالل فت 
ي للدورة الشهرية.  

 
استخدام الواف

ي للدورة الشهرية من 
 
الواف

الممكن أن يكون فوطة صحية 
أو سدادة قطنية أو ما يعرف 

  . ي
 بالتامبون أو الكأس الحيض 

 قد عانت من آالم الدورة
ً
 الشهرية.   كل امرأة تقريبا

ي أسفل البطن. 
 
 الشعور بآالم الحيض يكون ف

ي الظهر واألرجل.  
 
 من الممكن أن يكون هناك إحساس باآلالم ف

ي 
 
 غثيان أو دوخة أو ألم ف

ً
ة الدورة الشهرية أيضا بعض النساء يظهر لديهن أثناء فت 

 الرأس.  

 آالم الدورة الشهرية ليست خطرة.  

اء الدواء من ال  صيدلية لعالج آالم الدورة الشهرية.  من الممكن رسر

 إذا لم تساعد األدوية أو أن هناك ألم شديد، فيفضل الذهاب إىل الطبيب.  

 

ي 
 الكأس الحيض 

 سدادة قطنية )تامبون(

 فوطة صحية 
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 الجنس
 

 لشخص.  الجنس هو أسلوب لالستمتاع بقرب ا
 عن طريق الجنس يكون بإمكان الشخص خلق شعور جيد لنفسه أو لآلخر.  

 هناك أطباع مختلفة لممارسة الجنس.  
  .
ً
 أو مع طرف آخر معا

ً
 من الممكن ممارسة الجنس منفردا

ك . يتوجب أن تكون هناك موافقة من  ،عند ممارسة الجنس المشت   الطرفير 
يكير    لآلخر.   إثبات حبهما كل  بواسطة الجنس يكون بإمكان الشر

ء.    أو ذو أثر شي
ً
 ال يجوز بآن يكون الجنس مؤلما

ي العائلة يكون الجنس فقط بير  الوالدين.  
 
 ف
 

  

باألمراض  من الممكن اإلصابة
 الجنسية عند ممارسة جميع 
 .  أنواع الجنس غتر المحمي
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عىل الرغم من إيقاف الجماع قبل حدوث القذف، فإنه هناك إمكانية أن تحمل 
 مرأة.  ال

 التوقف عن الجماع أثناء الجماع ال يعتت  طريقة لمنع الحمل. 
 

 

 ُيقصد بالجماع أن يقوم الرجل بدفع قضيبه داخل مهبل المرأة.  
فمن الممكن أن تصبح المرأة حامل.  القذف  أثناء الجماعإذا قام الرجل بالقذف 

 د به خروج الحيوانات المنوية للرجل مع السائل المنوي من القضيب.  يقص

  



  14صفحة  الكالم مسموح 
 

 التخصيب

 

الحمل يبدأ بالتخصيب.  هناك حاجة للحيوان المنوي للرجل ولبويضة المرأة من 
  أجل حدوث التخصيب.  

ي مهبل المرأة ويقذف الرجل السائل المنوي، فإن الحيوانات 
 
عندما يكون القضيب ف

 إذا كانت المنوية تعت  
ً
إىل قناة فالوب، أي قناة المبيض.  التخصيب يكون ممكنا

ي قناة فالوب.  يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة.  البويضة 
 
موجودة بويضة ف

ي ق
 
ي تم تخصيبها ف

.  تتشبث البويضة بسطح رحمناة فالوب تكمل طريقها إىل الالت 

.  ت
ً
ي التطور لتصبح جنينا

 
 بالحمل. طور الجنير  هو ما يعرف الرحم.  تبدأ البويضة ف

عن المبيض.    انفصالها البويضة من الممكن أن تتخصب خالل يوم واحد فقط من  
البويضة عن المبيض يعرف  انفصال

 باإلباضة. 
 من بدء 

ً
اإلباضة تحدث بعد أسبوعير  تقريبا

الدورة الشهرية السابقة.  تعيش الحيوانات 
 أيام.  4 – 1المنوية داخل جسم المرأة 

الحيوان المنوي للرجل هو الذي يحدد جنس 
 الطفل. 

  

  

 الحيوان المنوي

 البويضة 
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ة الحمل  الحمل والمتابعة أثناء فت 
 

أسبوع ويبدأ  40يستغرق الحمل 

العد له من يوم بدء آخر دورة 

  شهرية. 

ي العادة عند عدم 
 
ُيالحظ الحمل ف

 ظهور الدورة الشهرية.  

اء فحص الحمل من  من الممكن رسر
يبير  ما إذا كانت  الصيدلية، والذي

 المرأة حامل.  
ي فنلندا يقمن بزيارة 

 
الحوامل ف

ة  استشارات األمومة أثناء فت 
ي استشارات األمومة تتم 

 
الحمل.  ف

متابعة الحالة الصحية لألم 
.  بعد والدة  المستقبلية وللجنير 
الطفل يذهب هو ومن معه إىل زيارة 
ي استشارات 

 
استشارات الطفولة.  ف

تابعة نمو الطفل الطفولة يتم م
وتطوره وكيفية ستر الرضاعة 

 وكذلك حالة رفاهية كل العائلة. 
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ي مستشف  الوالدة عىل البدء 
 
تتم مساعدة األم والطفل الرضيع ف

ل  ي الرضاعة.  عند عودتك إىل المت  
 
بإمكانك أن تستفشي ف

بشأن األمور المتعلقة بالرضاعة من استشارات األمومة 
 والطفولة. 

 

 الرضاعة
 

كة للطفل مع أمه.   الرضاعة هي لحظة مشت 
 عىل األم وعىل الطفل.  

ً
الرضاعة تؤثر إيجابيا

الطفل ال يحتاج إىل أي طعام آخر بخالف حليب 
األم إىل عمر نصف عام.  المواد الغذائية تنتقل 

طريق الرضاعة مع حليب األم إىل الطفل.   عن
المناعة عند الطفل وأمعائه تتطور بمساعدة 

 األم. حليب 
فيتامير  "د" هو عبارة عن المادة الغذائية 

ي ال يحصل عليها الطفل بقدر كاف  الوحيدة ال
 ت 
 األم. من حليب 

اء مستحض  فيتامير  "د" من  من الممكن رسر
 الصيدلية.  

 ليس بإمكان جميع ا
ُ
رضع، عىل سبيل ألمهات أن ت

.  من 
ً
 أحيانا

ً
المثال بسبب مرض األم أو مرض الطفل.  حليب األم ال يكون كافيا

اء حليب  .  من الممكن رسر الممكن إعطاء الطفل حينئذ حليب األطفال الصناعي
 األطفال الصناعي من محل بيع المواد الغذائية. 
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 االكتئاب النفسي الذي يحدث بعد الوالدة

 م
ً
النفسي الذي يحدث بعد الوالدة.  من  باالكتئابن الممكن أن تصاب األم أحيانا

ي موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 
الممكن أن يبدأ االكتئاب النفسي الذي يحدث بعد الوالدة ف

من الوالدة.  االكتئاب الذي يحدث بعد الوالدة من الممكن أن يظهر عىل سبيل 
ي المزاج النف

 
 لربما ال المثال عىل شكل حزن ف

ً
سي وبكاء وتعب.  األم المكتئبة نفسيا

تستطيع أن تقوم بأمور الحياة اليومية الطبيعية.  من المهم التحدث مع استشارات 
.  من المهم أن تحصل األم 

ً
 بأنك متعبة جدا

ً
األمومة والطفولة إذا كان هناك شعورا

يكها ومن   أصدقائها. عىل المساعدة من رسر
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 تنظيم األرسة

 

ي 
 
 من الوالدين واألطفال.  هذه العائلة تعرف باسم العائلة ف

ً
فنلندا تتكون العائلة عادة

كاء الذين ليس لديهم أطفال  األولية أو العائلة النواة.  من الممكن تسمية أولئك الشر
ان عائلة.   بأنهم عائلة.  الوصي أو الوصية المنفرد عىل الطفل هو وطفله يعتت 

 
اكة هي عال ي فنلندا من الممكن أن يكون رجلير  عالقة الشر

 
.  ف قة بير  شخصير  بالغير 

ي فنلندا من الممكن 
 
اكة.  ف ي عالقة رسر

 
 ف

ً
 أو امرأتير  معا

ً
معا

ة الواحدة.  ي الفت 
 
  الزواج من شخص واحد فقط ف
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ي فنلندا كل شخص بإمكانه أن يخطط للعائلة.  
 
 ف

يكير  بإمكانهما أن يقررا بأنفسهما، عدد األطفال  كل رسر
 أن يقررا، مت  يريدان 

ً
اللذان يرغبان به.  بإمكانهما أيضا

 األطفال أو أن يقررا إذا كانا ال يريدا أي أطفال.  
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 منع الحمل

 
ي فنلندا الكثتر من وسائل 

 
ي استعمال منع الحمل.  توجد ف

 
كل شخص لديه الحق ف

الحمل.  منع الحمل المختلفة.  من الممكن الوقاية من حدوث الحمل بوسائل منع 
ي ا

 
مل.  حلحصول عىل االستشارة بشأن منع الكل شخص لديه الحق ف

 الحمل. الشباب/الشابات ليسوا بحاجة إىل إذن من الوالدين، إذا رغبوا باستعمال منع 

العازل الذكري يعتت  وسيلة جيدة لمنع الحمل.  العازل الذكري هو الوحيد من بير  
 من األم

ً
ي أيضا

اء العازل طرق منع الحمل الذي يف  راض الجنسية.  من الممكن رسر
الذكري من محالت بيع األغذية ومن الصيدليات.  ليست هناك حاجة إىل وصفة 

اء العازل الذكري.    الطبيب لشر

يتوجب الحديث مع الطبيب أو مع الممرضة بشأن اختيار طريقة لمنع الحمل طويلة 
له بالنسبة لطريقة منع  المدى.  يتم اختيار لكل شخص بشكل فردى الخيار األنسب
وحلقات لمنع  الحمل الحمل.  توجد هناك حبوب لمنع الحمل ولواصق لمنع

 الحمل. 

أساليب منع الحمل، يتوجب أن تكون هناك فحوصات منتظمة من  استعمالعند 
  قبل الطبيب. 
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هناك حاجة لمنع الحمل منذ المرة األوىل لممارسة 
 من نشوء 

ً
الجنس بعد الوالدة.  الرضاعة ال تحمي دائما

حمل جديد.  من الممكن التشاور بشأن طريقة منع 
 الحمل بعد الوالدة مع الطبيب أو مع الممرضة.  

 

 إذا تم نسيان منع الحمل أو أنه لم يكن فّعال، فمن الممكن استعمال منع الحمل بأثر 
.  ال يتوجب استعمال منع الحمل باألثر الرجعي كوسيلة أولية لمنع الحمل.  منع  رجعي

ي موعد أقصاه 
 
ساعة بعد ممارسة  72الحمل باألثر الرجعي يتوجب استعماله ف

ائه من   منع الحمل باألثر الرجعي من الممكن رسر
.  مستحض  ي

 
الجنس بدون واف

 الصيدلية بدون وصفة طبيب. 

 ة عن إنهاء للحمل.  اإلجهاض ال يعتت  وسيلة لمنع الحمل.  اإلجهاض هو عبار 
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ي 
 اإلجهاض التلقاب 

 
ي بعض حاالت الحمل تنتهي باإلجهاض 

ي بأن الجنير   اإلجهاض . التلقاب 
ي يعت 

التلقاب 
ي الرحم قبل أسبوع الحمل 

 
ي يحدث قبل 22يموت ف

ي العادة فإن اإلجهاض التلقاب 
 
. ف

 الحمل. مالحظة حدوث ذلك بكثتر بحيث ال تتم 
 ما 

ً
يف الدموي.  عادة ي هي آالم شديدة أسفل البطن والت  

أعراض اإلجهاض التلقاب 
ي غتر معروف.  

 يكون سبب اإلجهاض التلقاب 
ي أسبوع الحمل ما بير  

 
ي أن الجنير  يولد ف

رة تعت 
ّ
.  إذا  37 – 22الوالدة المبك

ً
أسبوعا

ي الرحم بعد أسبوع الحمل 
 
ن المسألة تكون عبارة عن موت ، فإ22مات الجنير  ف
 داخل الرحم. 
 

  

ي إىل الطبيب إذا كان  إذهت 

لديِك شك بحدوث اإلجهاض 

ي 
 أو إذا كان لديِك العديد التلقاب 

من اإلجهاضات التلقائية 

 المتتابعة. 
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 الُعقم

 
 

 
 

  

  . يكير  ي يرغب فيها الشر
ة الت  ي تلك الفت 

 
 ف
ً
 ال يحدث الحمل دائما

قم إذا كان هناك جماع منتظم ولم يحدث 
ُ
تكون المسألة عبارة عن ع

يكير   الحمل خالل عام واحد من الرغبة بحدوث الحمل.  بإمكان الشر
ي المستوصف الصجي أو  حجز موعد لدى

 
طبيب األمراض النسائية ف

 فحص كل من 
ً
لدى عيادة الُعقم.  عند استيضاح العقم يتم دائما

 الرجل والمرأة.  
ي عالج 

 
عندما يتضح سبب العقم، فإنه من الممكن حينئذ البدء ف

العقم.  توجد هناك طرق متنوعة لعالج العقم وبواسطتها تكون 
ي الحص

 
يكير  ف ة. إمكانية الشر  ول عىل طفل كبتر

هناك حاجة إىل تحويلة من طبيب المستوصف الصجي أو من 
ي فحوصات وعالج الُعقم. 

 
ي األمراض النسائية للبدء ف

 الطبيب أخصاب 
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 العناية بالنفس

 

 الجنسية. المتعلقة بالصحة و الزيارات المنتظمة لدى الممرضة أو لدى الطبيب 
ي فنلندا الحديث مع الممرضة أو مع الطبيب بشأن األمور المتعلقة 

 
من الطبيعي ف

 بالصحة الجنسية.  
ي اال 

 مراض النسائية يفحص ويعالج األعضاء الجنسية للنساء. الطبيب أخصاب 
ي المسالك البولية يفحص ويعالج األعضاء الجنسية للرجال. عند 

الطبيب أخصاب 
 فحص األعضاء الجنسية.  أثناء الزيارة من 

ً
الزيارات بشأن الصحة الجنسية يتم أيضا

 أخذ مختلف 
ً
 العينات. الممكن أيضا

اوح أ ي تت 
سنة تتم دعوتهن كل خمس سنوات  60 – 30عمارهن بير  جميع النساء الت 

 الرحم. للفحص للوقاية من رسطان عنق 
اوح  ي فنلندا وتت 

 
ي يسكن ف

يتم القيام بفحص رسطان الثدي لجميع النساء الالب 
. سنة، مرة كل سنتير   69 – 50أعمارهن بير  

ً
 تقريبا

يد، حيث أنه يكون فيها  التاري    خ والساعة  ترسل رسالة إىل النساء عن طريق الت 
للموعد الذي بإمكانهن أن يذهي   حينه إىل الفحص.  فحص رسطان الثدي يتم القيام 
 بجهاز الموجات فوق 

ً
به بجهاز تصوير األشعة للثدي.  يتم فحص الثديير  أحيانا

 الصوتية. 
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ي بجسمه. من المفضل أن 
يتوجب عىل كل شخص أن يعرف تركيبة جسمه وأن يعتت 

ي كل شهر.  من المفضل أن تقوم  يقوم الرجل
 
النساء بفحص خصيتيه مرة واحدة ف

ي كل  مرةثدييهن  بفحص
 
 شهر. واحدة ف

تل 
ُ
إذا الحظت المرأة وجود ك

ي ثدييها أو 
 
ات أخرى ف أو تغيتر

الحظ الرجل وجود كتل أو 
ي خصيتيه، 

 
ات أخرى ف تغيتر

إىل فيتوجب اإلبالغ عنها 
 الممرضة أو إىل الطبيب.  
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 الوقاية من األمراض الجنسية وعالجها  

 
عبارة عن مرض ينتقل بالعدوى عن طريق ممارسة الجنس.   هو  المرض الجنسي 

ن الممكن أن تحدث العدوى من خالل الجلد أو الغشاء المخاطي المعطوب.  م
ج.  من الممكن  تحدث العدوى عن طريق المهبل أو حشفة القضيب أو فتحة الشر
ي الفم، إذا تمت ممارسة الجنس عن طريق الفم.  من األمثلة عىل 

 
اإلصابة بالعدوى ف

رات والثآليل التناسلية والزهري 
ِّ
ث
َ
د
َ
األمراض الجنسية هي الكالميديا أي داء الُمت

ية )والسيالن والعدوى بفتر  والتهاب  B( والتهاب الكبد HIVوس نقص المناعة البشر
ي العادة من العدوى.  استعمال.  Cالكبد 

 
ة الجماع يحمي ف   العازل الذكري طوال فت 

 

 
 
 
 
 
 

 وضع العازل الذكري عىل القضيب
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كل مرض جنسي من الممكن أن يكون بدون أعراض ظاهرة.  من الممكن أن تكون 

.  هناك القليل من األعراض فقط.  المرض الجنسي من الممك
ً
 ن أن يكون خطرا

  .
ً
 كما أن المرض الجنسي الذي يكون بدون أعراض ظاهرة من الممكن أن يكون خطرا

  .  عالج المرض الجنسي
ً
 يتوجب دائما

.  تؤخذ العينة من  استيضاحيتوجب أخذ مختلف العينات من أجل  المرض الجنسي

ة من المنطقة المصابة.   األمراض الجنسية  تبار اخيتم إجراء الدم أو من البول أو مبارسر

 عند التخطيط لمنع الحمل. 
ً
 حينئذ أيضا

ي الجنس عن األمراض الجنسية.  ال تنتشر العدوى عندما 
 
يك ف من المهم إبالغ الشر

ي نفس الوقت.  أعراض األمراض الجنسية متنوعة.  
 
يكة ف يك أو الشر  يتم عالج الشر

ي أسفل البطن أو البثو 
 
يف غتر الطبيعي أو األلم ف ر الفقاعية أو الطفح الجلدي أو الت  

ي منطقة األعضاء الجنسية من الممكن أن تكون عالمات 
 
ة أو الشعور بالنمنمة ف

ّ
الحك

  .  عىل المرض الجنسي

  

إذا كان لديك شك ولو حت  قليل بإصابتك 
، فتواصل مع  بالعدوى بمرض جنسي

 الطبيب.  
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ة المهبلية  : التهاب الخمتر
ة المهبلية هو عبارة عن داء شائع لدى النساء.  أعراض  التهاب الخمتر

ة المهبلية هي ا  التهاب الخمتر
ّ
ي المهبل.  لشعور بالنمنمة أو الحك

 
ة ف

 عبارة عن سيالن لمادة بيضاء 
ً
األعراض من الممكن أن تكون أيضا

من الممكن أن يكون هناك  فاتحة اللون وعديمة الرائحة ومتكتلة. 
ة المهبلية ال يكون  واحمرار جروح  ي منطقة الشفرين.  التهاب الخمتر

 
ف

ي درجة الحرارة أو ب
 
 بارتفاع ف

ً
ي أسفل البطن أو بمشاكل مصحوبا

 
ألم ف

 متعلقة بالتبول. 
ة المهبلية يكون بواسطة تحاميل مهبلية أو  العالج بالدواء للخمتر
ي يتم 

 بواسطة األدوية الت 
ً
ة المهبلية أيضا دهان.  يتم عالج الخمتر

اء هذه األدوية من الصيدلية  تناولها عن طريق الفم.  من الممكن رسر
 بدون وصفة طبيب.  

ة من الجي د الذهاب إىل الطبيب عندما تظهر أعراض االلتهاب بالخمتر
ة المهبلية باألدوية.   المهبلية ألول مرة أو إذا لم يتم الشفاء من الخمتر
ة المهبلية أثناء  من الجيد الذهاب إىل الطبيب إذا تمت اإلصابة بالخمتر

ة الحمل.   فت 
 

 اآلالم واألوجاع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  29صفحة  الكالم مسموح 
 

ي للمهبل   : االلتهاب البكتتر
ي للمه بل هو عبارة عن داء شائع للنساء.  األعرض هي االلتهاب البكتتر

عبارة عن سيالن أبيض غزير وكريه الرائحة.  من الممكن أن تصبح 
 عىل سبيل المثال بعد الجماع.  من الممكن أن تكون 

ً
الرائحة أكتر سوءا

ة من ضمن األعراض.  من الممكن الحصول من الصيدلية 
ّ
هناك حك

بل أو تحاميل للمهبل.  دهان للمهعىل عالج يستعمل عن طريق الفم أو 
ل األعراض أو كان لديِك أعراض أخرى، فمن المفضل الذهاب إذا لم تز 

 إىل الطبيب. 
 

 

 

  

 : التهاب المسالك البولية
التهاب المسالك البولية شائع عند األطفال والنساء.  بالنسبة للرجال 

ة.  ال  لدرجة كبتر
ً
تهاب فإن التهاب المسالك البولية ال يعتت  شائعا

المسالك البولية من الممكن مالحظته من خالل أن هناك نمنمة أثناء 
التبول والشعور بتوجب الذهاب إىل التبول بكثافة أكتر من الوضع 
العادي.  إذا كنت مصاب بالتهاب المسالك البولية، فإن الطبيب سوف 

 يصف لك جرعة مضاد حيوي.  
ن الممكن أن يتسبب التهاب المسالك البولية إذا لم يعالج فإنه م

 بالتهاب حوض الكلية.  
ي درجة الحرارة وآالم 

 
من أعراض التهاب المسالك البولية االرتفاع ف

ي 
 
 العالج ف

ً
الجانب والظهر.  التهاب حوض الكلية يتطلب دائما

  .  المستشف 
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ي العائلة
 
 العنف ف

 

ي فنلندا العنف يعتت  
 
ف

جريمة.  يتوجب اإلبالغ 
 عن العنف إىل 

ً
دائما

طة.    الشر

ي 
 
العنف الذي يحدث ف
العائلة من الممكن أن 
يستهدف الطفل أو 
الزوجة أو الزوج أو  

 كليهما.  

العنف من الممكن أن 
  .
ً
 أو نفسيا

ً
يكون جسديا

العنف الجسدي من 
ب أو الدفع.  العنف النفسي من الممكن أن  الممكن أن يكون عبارة عن الركل أو الض 

 أو إزعاجه أو شتمه.   يكون عىل سبيل المثال تهديد شخص آخر 

ي 
 
العنف الجنسي هو عىل سبيل المثال إجبار شخص آخر عىل ممارسة الجنس.  ف

عتت  جريمة.  اإلجبار عىل ت ىخر الجنسي األ  أشكال العنففنلندا فإن االغتصاب و 
 .
ً
 ممارسة الجنس يعتت  جريمة حت  بير  الزوجير  أيضا
 عنف.  فهو ي

ً
ف يعتت  أيضا ستهدف الشخص الذي يعتت  من العنف المتعلق بالشر

ف للعائلة أو لألقارب.  العنف  ي أفراد العائلة قد أخل بضوابط الشر
 
وجهة نظر باف

 لضوابط ونظم 
ً
ف هو عبارة عن إجبار شخص آخر عىل العيش وفقا المتعلق بالشر

.  العنف المتعلق صارمة.  يُ 
ً
 آخرا

ً
عتت  بأنه عنف جسدي أو نفسي يستهدف شخصا

ف من المم كن أن يكون عىل سبيل المثال إلقاء اللوم أو التقييد أو التهديد أو بالشر
ف. حت  القتل.  حينئذ تكون المسألة عبارة عن جريمة عىل خلفية   الشر
ي فنلندا.  

 
 جريمة ف

ً
ف يعتت  دائما  كما أن العنف المتعلق بالشر
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ي  من المهم طلب المساعدة إذا كنِت 
ي  قد تعرضت 

 
ي العائلة أو ف

 
للعنف ف

اكة أو كنت ي  عالقة الشر
 
ي  تخاف

 للعنف.  من أن تتعرص 
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ين  البظر وجزء من الشفرين الصغتر

تمت إزالتهما، وتخييطهما مع 

 بعضهما. 

ين تم  تالبظر والشفرين الصغتر
إزالتهم وتخييط الشفرين مع 

 بعضهما. 

 

 تمت إزالة البظر 

 ختان البنات

ي فنلندا يعتت  جريمة.  الختان يخل بحق
 
م ختان البنات ف وق اإلنسان.  الختان ال يحت 

ي القانون الفنلندي فإن الختان 
 
مبدأ المساواة للبنت وللمرأة وال مبدأ عدم المساس.  ف

يعتت  عبارة عن اعتداء عىل الطفل ويتم اإلبالغ عن ذلك إىل حماية الطفل.  ال يجوز 
  .
ً
ي الخارج أيضا

 
ي فنلندا وال ف

 
 ختان البنت ف

ي الحدث ا
ي ختان البنات يعت 

 
لذي يتم فيه االقتطاع من شفرين البنت ومن بظرها.  ف
 يقتطع القليل 

ً
عملية الختان من الممكن قطع الشفرين والبظر بشكل كامل.  أحيانا

 فقط من الشفرين ومن البظر. 
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 الختان يضعف من رفاهية البنت.  
 عىل صحة البنت.  

ً
 الختان يعتت  خطرا
 ث للبنت نزيف دموي أو التهابات.  من الممكن أن يحد

يف الدموي أو االلتهابات إىل الوفاة.   من الممكن أن يؤدي الت  
 ما تكون توابع الختان عبارة عن آالم شديدة وعلل متعددة.  البنت 

ً
ي غالبا

تم  الت 
ختانها من الممكن أن يكون التبول والجماع والوالدة صعبة بالنسبة لها.  الختان من 

 بصدمات نفسية. الممكن أن 
ً
 يتسبب أيضا

ي فنلندا تقوم السلطات بحماية 
 
ي فنلندا أن ننهي ختان البنات بشكل كامل.  ف

 
نريد ف

  البنات من الختان.  يجوز أن يقوم بختان األوالد طبيب مرخص. 
 
 
 

ر، فبإمكانك  إذا كان قد تم إجراء الختان لك ويتسبب ذلك لك بض 
 عن هذا األمر.   لديهو التحدث التواصل مع الطبيب أ

ي عن الختان إىل الطبيب أو إىل الممرضة، إذا كنِت 
 أو  أبلع 

ً
حامال

 تخططير  للحمل. 
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 حماية الطفل 

 
ي فنلندا األطفال لديهم نفس الحقوق.  نريد حماية 

 
ف

ي طفولة األطفال.  جميع األطفال لد
 
يهم الحق ف

ي فنلندا تقوم حماية الطفل 
 
جيدة وآمنة.  ف

 األطفال. برعاية حقوق 

 ورعايتهم. وظيفة الوالدين هي تربية األطفال 
حماية الطفل من الممكن أن تساعد 

ي تربية األطفال ورعايتهم.  
 
 الوالدين ف

بإمكان الوالدين أن يطلبا المساعدة بأنفسهما 
 من حماية الطفل.  

أن يطلب  أن الشخص الذي ال يعتت  من ضمن أفراد العائلة، بإمكانه  كما 
المساعدة للطفل من حماية الطفل.  طلب المساعدة هذا يعرف باسم البالغ بشأن 

 حماية الطفل.  

ي عائلة الطفل، أو إذا لم 
 
يتوجب تقديم البالغ بشأن حماية الطفل إذا حدث عنف ف

 يتم التعامل مع الطفل بشكل جيد. 
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عندما ال يتم التعامل مع الطفل بشكل جيد، تكون المسألة حينئذ عبارة عن إساءة 
ب أو الهز أو  معاملة الطفل.  إساءة المعاملة الجسدية هي عىل سبيل المثال الض 
السحب من الشعر أو الجلد بالسوط أو الدفع أو النقر باإلصبع.  إساءة المعاملة 

السب والقذف والتقليل من القيمة تجاه  النفسية هي عىل سبيل المثال ممارسة
 عدم 

ً
ة بالطفل.  المعاملة السيئة هي أيضا الطفل.  كما أن مشاهدة العنف تعتت  مض 

ورية وال االهتمام به.  المعاملة الجنسية المسيئة  االعتناء باحتياجات الطفل الض 
اح بممارسة الجنس واللمس بغرض الجنس  للطفل هي عىل سبيل المثال االقت 
 عبارة 

ً
.  المعاملة الجنسية المسيئة هي أيضا والحديث الذي يشوبه الطابع الجنسي

عن إرسال الصور العارية وعرض المشاهد اإلباحية ورشوة الطفل من أجل القيام 
 باألفعال الجنسية.  

ي فنلندا مصطلح السن القانونية.  يقصد بالسن القانونية أنه ال يجوز للذي 
 
يستعمل ف

سنة أن يكون عىل أي عالقة جنسية مهما كانت مع الذي يقل  18يزيد عمره عن 
 االستغاللسنة.   هدف قانون السن القانونية هو حماية األطفال من  16عمره عن 
 .  الجنسي

ي بعض الثقافات لديهم طبع ب
 
 لتصبح ف

ً
زواج البنت القارص من رجل أكت  منها سنا

ي فنلندا.   . زوجته
 
 إجبار البنت القارص عىل ال يجوز فعل ذلك ف

ً
ال يجوز للوالدين أيضا

وج.  االنتقال  من فنلندا إىل الخارج كي تت  
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 مركز المرأة

  

 

ي أعدتها األمم المتحدة 
لقد صادقت فنلندا عىل االتفاقية الت 

بشأن مركز المرأة.  هدف االتفاقية هو الحرص عىل أال يتم 
ي االتفاقية التعامل مع المرأة بشكل مخالف للتعامل 

 
مع الرجل.  ف

 يتم تداول مبدأ المساواة.  
ي الدراسة والعمل مثل الرجل.  

 
 المرأة لديها نفس الحق ف

ي اختيار 
 
ي اختيار مهنتها.  المرأة لديها الحرية ف

 
المرأة لديها الحق ف

وج.    ما إذا كانت تريد أن تت  
ي 
 
.  المرأة لديها الحق ف

ً
ي الطالق أيضا

 
اختيار  المرأة لديها الحق ف

وجه.  يحق للمرأة أن تقرر بنفسها ما إذا   الشخص الذي تريد أن تت  
 كانت تريد استعمال وسائل منع الحمل. 
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ي تسبب 
إرشادات األمان للحاالت الت 

 الضيق: 

  ي
 عن وجهة نظرك.   أبلع 

 ال!  ىلي وق 

  المكان!  يغادر 

  ي
ي  أبلع    . المساعدة عن الحدث وأطلت 

 

 مهارات السالمة

 
ي فنلندا كل إنسان لديه قيمة متساوية مع اآلخرين.  

 
 ف
.  ال

ً
 للقانون باألمان وبعدم المساس بهم شخصيا

ً
 جميع لديهم الحق وفقا

ي أفكاره الخاصة وآراءه.  بمهارات األمان يكون بإمكانك 
 
كل شخص لديه الحق ف

م والجارح وكذلك طلب المساعدة.  بإمكان  كحماية نفسك من التضف غتر المحت 
أنت تستحق المعاملة   تحديد حدود لما هو الممكن فعله معك وبكيفية معاملتك. 

ي حياة 
 
 آمنة. الحسنة.  لديك الحق ف
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 سيةالصحة الجنسية والحقوق الجن
 الخاص بك.   العامل االجتماع  أو مع  الممرضةإذا شعرت بأنه قد تم اإلخالل بحقوقك الجنسية، فتواصل مع 

 
يقدم خدماته للنساء المهاجرات خالل أيام العمل  (Monikaالهاتف المساعد لمركز موارد القوة مونيكا )

  2304 692 09رقم الهاتف:  16 – 9الرسمية، الساعة: 

ي بلدك أو تعرضت لعنف آخر، وتشعر بأن ذلك يؤثر عىل حياتك، فإنه من المهم إذا كنت قد 
 
عايشت الحرب ف

التحدث عن ذلك مع الممرضة أو الطبيب الخاص بك.  سوف تحصل عند اللزوم عىل تحويلة إىل عيادة 
  . ، حيث أنه سوف تتمكن هناك من التعامل مع تجاربك بمساعدة المهنيير   الطب النفسي

 

 

 األمراض الجنسية 

ي الفحوصات المجانية لألمراض الجنسية.  تواصل مع 
ي  المستوصف الصح  لديك الحق ف 

ف 
مدينتك، إذا كان لديك أعراض من الممكن أن يكون سببها األمراض الجنسية أو إذا كنت قد 

ي منطقتك من  وندمارست الجنس ب
.  سوف تحصل عىل معلومات عن أماكن الفحوصات ف  ي

واف 
  .  المستوصف الصجي

 

 ة الرضاع

تقوم بتنظيم مجموعات مجانية لدعم الرضاعة.   (Imetyksen tuki ryالجمعية المسجلة لدعم الرضاعة )
ي يرغب يهذه المجموعات مفتوحة للجميع.  خالل المقابلة سوف يتم الحد

 عن المواضيع األخرى الت 
ً
ث أيضا

 بها الزبون.  
للمجموعات  االتصاللك بيانات سوف تجد معلومات عن الرضاعة وكذ www.imetys.fiعىل الرابط 

ي منطقتك. 
 الداعمة للرضاعة الفاعلة ف 

 الخدمات  
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 الُعقم 

ي 
 -Hormoni) عيادة الهرمونات والُعقميتم إجراء فحوصات وعالج الُعقم عىل سبيل المثال ف 

ja lapsettomuuspoliklinikka  .) 
 مع عيادة الُعقم للقطاع الخاص.  أنت لست بحاجة إىل تحويلة بإ

ً
مكانك أن تحجز موعد أيضا

 منفصلة من الطبيب لعيادة الُعقم التابعة للقطاع الخاص. 
 www.parempaaelamaa.fi/lapsettomuus/lapsettomuusklinikatعىل الرابط: 

ي فنلندا. 
 تجد جميع عيادات الُعقم الموجودة ف 

 

 تنظيم األرسة ومنع الحمل 

، Väestöliitto) رابطة السكان ي
وب  يد اإللكت  ( تقدم للمهاجرين االستشارات عن طريق الهاتف وعن طريق الت 

ي األمور 
 
ي من خاللها بإمكانك أن تحصل عىل المساعدة ف

بية والت  المتعلقة بالعالقات بير  الناس وكذلك بت 
، حيث أنه بإمكانك أن تحصل 7173 325 050أو  5141 2280 (09)األطفال.  بإمكانك االتصال عىل الرقم 

ية.    عىل الخدمة من خاللها باللغة الروسية وباللغة اإلنجلتر 
( أو اللغة الد ي

ارية أو اللغة الفارسية من عىل الرقم من الممكن الحصول عىل الخدمة باللغة الكردية )صوراب 
ي باللغات التالية: الفنلندية أو 6450 325 050أو  5245 2280 (09)

وب  يد اإللكت  .  بإمكانك أن ترسل الت 

ية أو السويدية.  نتعهد باإلجابة  الكردية )الصورانية( أو الدارية أو الفارسية أو الروسية أو الصومالية أو اإلنجلتر 
ي خالل ثالث أيام: عىل رسائل الت  

وب     kotipuu@vaestoliitto.fi يد اإللكت 
ي فعاليات مجموعات األقران وذلك بالتواصل أما عن طريق 

 
من الممكن من خالل رابطة السكان المشاركة ف

ي إىل:  أو  5145 2280 (09)أو  5141 2280 (09)تف: الها
وب   بإرسال رسالة بريد إلكت 

kotipuu@vaestoliitto.fi   

ي 
 
استشارات منع الحمل أو استشارات األمور المتعلقة بتنظيم األرسة أو وسائل منع الحمل، قم بالتواصل مع  ف

ي بلدية سكنك.   تنظيم األرسة
 
 ف
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ي 
 
  العائلةالعنف ف

 
ي تعرضن  (Monikaيقوم مركز موارد القوة مونيكا )

بمساعدة النساء المهاجرات والبنات المهاجرات الالب 
ي يعشن تحت تهديد العنف. الهاتف المساعد لمركز موارد القوة مونيكا )

( يقدم Monikaللعنف أو الالب 
 692 09من خالل رقم الهاتف:  16 – 9خدماته للنساء المهاجرات خالل أيام العمل الرسمية الساعة: 

2304 . 
ي فنلندا وألطفالهن.   (Monaالبيت اآلمن مونا )

 
ي يسكن ف

 مخصص لجميع النساء المهاجرات الالب 
ي بالبيت اآلمن أو أن تلج بإمكانك أن تتصىلي 

ي الوسط  ت 
 
ي البيت أو ف

 
إليه، إذا كان من الخطر عليِك البقاء ف

 اإلجابة عىل رق
ً
 . 6274 639 045م الهاتف: المحيط.  تتم دائما

بأنه  نسيشعرو مخصصة للجميع، أو ألولئك الذين  البيوت األولية والبيوت اآلمنة التحاد البيوت اآلمنة 
ي البيت بسبب العنف أو التهديد به.  عىل الرابط: 

 
 تجد الكثتر من www.turvakoti.net من الخطر البقاء ف

 بيانات االتصال ألقرب بيت آمن لك.  تتم اإلجابة عىل 
ً
. سوف تجد هناك أيضا المعلومات عن العنف العائىلي

 أرقام هواتف البيوت اآلمنة عىل مدار الساعة. 

ن  إذا أصبحت ضحية للعنف الجنسي فبإمكانك االتصال بمناوبة الطوارئ لألزمات لتوكينايني 
(Tukinainen)  :حيث أنه تتم اإلجابة عىل المكالمة باللغة الفنلندية 97899 0800من عىل رقم الهاتف ،

ية.    واللغة اإلنجلتر 
ي نهايات األسبوع وأيام العطل  15 – 9الجمعة، الساعة:  –مواعيد االتصاالت الهاتفية هي من اإلثنير  

وف 
 . 21 – 15الرسمية وأمسياتها الساعة 

ي ا
 لحصول عىل المساعدة إلنهاء استخدام العنف.  كما أن القائم بارتكاب العنف لديه الحق ف 

ن لينيا )الخدمة المناسبة للرجال هي عىل سبيل المثال  المخصصة للرجال  (Miehen Linjaميهي 
 تجاه عائلتك.  

ً
، أو أنك تخاف من أن تكون عنيفا

ً
 المهاجرين، حيث أنه بإمكانك االتصال بها إذا كنت عنيفا

الجمعة، الساعة  – اإلثنير  من  62899 276 09يب من خالل رقم الهاتف ( تجMiehen Linjaميهير  لينيا )
ية والسويدية والفرنسية واليونانية.  16 – 8  باللغة الفنلندية واإلنجلتر 

جم. و من الممكن الحصول عىل الخدمة باللغة األم   من خالل مت 
ً
 أيضا

ي مدينتك من 
 ف 
ً
 والمستوصف الصح   تماعيةمكتب الخدمات االجبإمكانك أن تطلب المساعدة أيضا

 من مركز االستشارات لألمور العائلية التابع للكنيسة. والعائلية  واالستشارات

  : االتصالجهات مساعدة إضافية وبيانات 
ongelmatilanteet/vakivaltasuomessa/-www.infopankki.fi/fi/elama 

 

http://www.turvakoti.net/
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/vakivalta
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/vakivalta
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 حماية الطفل

عىل معلومات عن حماية  www.lastensuojelu.info سوف تحصل من عىل الرابط: 
ي تقدمها حماية الطفل باللغات التالية: الفنلندية واللغة المبسطة 

الطفل وعن الخدمات الت 
ية والسويدية وال  فرنسية والروسية والصومالية والعربية والفارسية والكردية. واإلنجلتر 

، فتواصىلي مع رقم الطوارئ 
ي خطر مبارسر

 .  112إذا كان الطفل ف 
ي مدينة  بمناوبة الطوارئ للخدمات االجتماعية التابعة لحماية الطفلبإمكانك االتصال 

ف 
ي أي وقت عىل مدار الساعة. 

 سكنك ف 
 

 مركز المرأة

 غتر حاالت العنف.  ( Monikaمركز موارد القوة مونيكا )يقوم 
ً
ي األمور األخرى أيضا

 
 بمساعدتك ف

 إذا: 
 يتم تهديدك أو ال يسمح لك بالخروج من البيت بدون إذن لقضاء المصالح أو لمقابلة األصدقاء.   -
ي من اختي -

ي من أال تتمكت 
يكك بنفسك.  تخاف   ار رسر

 أو لالستغالل.   يةالجنس مضايقةلقد تعرضِت لل -
، حيث أنه سوف يتم تقديم الخدمة لِك بالعديد من اللغات 2304 692 09بإمكانك التواصل مع الرقم 

 . 16 – 9الجمعة، الساعة:  –المختلفة من اإلثنير  

 ىل مدار الساعة. ع 6274 639 045يجيب عىل رقم الهاتف ( Monaالبيت اآلمن مونا )

 

 

 مهارات السالمة

ء ضدك، فإنه يفضل التحدث بشأن إذا قام شخ ء ما شي ي
 ما بمضايقتك أو تخويفك أو قام بارتكاب شر

ً
صا

 ذلك إىل األناس الموثوق بهم.  
، هاتف رقم: لمناوبة الطوارئ لضحايا الجرائمعند وقوع الجريمة اتصل/اتصىلي برقم الهاتف المساعد 

 .  21 – 17الجمعة الساعة:  – واألربعاء 21 – 13الثالثاء الساعة  – اإلثنير  من  16116 0203

سوف تحصل عىل معلومات بمختلف اللغات المتنوعة عن ما بإمكانك   www.riku.fi  : عىل الرابط
جريمة أو إذا رأيت الجريمة وهي  ارتكابفعله إذا أصبحت ضحية لجريمة أو إذا تعرضت لمحاولة 

 تحدث.  
 

 
 

 

  
  112العام هو رقم الطوارئ 

http://www.lastensuojelu.info/
http://www.riku.fi/
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 مذكرات: 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 ____ ______________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 ______________ ____________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 ________________________ __________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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