


والذكور اإلناث لدى التناسلي     الجھاز
بمشاركتكم في ندوات الصحة النسائیة،
یمكنكم الحصول على معلومات حول:

 الجھاز التناسلي
 ما ینبغي االنتباه إلیھ في الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة.  

 مالحظات ھامة  بخصوص النظافة والتغذیة
 أمراض الجھاز التناسلي

 وسائل منع الحمل
 التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

الندوات
 الجھاز التناسلي لدى اإلناث والذكور

 النظافة والتغذیة
 األمومة اآلمنة

 وسائل منع الحمل
 مشكالت الصحة النسائیة

 التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

شاركوا في ندوات الصحة النسائیة من أجل حیاة أكثر معرفة وصحة وأماناً.

إن معرفة الجھاز الجنسي/التناسلي لدى النساء والرجال یحقق، من جھة أولى، تعرف 
الزوجین على جسدیھما، ومن جھة ثانیة، عنایة جیدة بالجسد. تساعد معرفة الجھاز ً

الجنسي/التناسلي على تجنب من األمراض التي یمكن أن تصیبھ.

Broşürlerin Arapça çevirileri Mercy Corps desteği ile yapılmıştır.



الشفران الكبیران: عبارة عن انثنائین جلدیین یحمیان الشفرین الصغیرین، 
وفتحة التبول، والمھبل. في سن البلوغ یظھر الشعر على سطحھما الخارجي.

الشفران الصغیران: ھما انثناءان جلدیان یمتدان في القسم الداخلي للشفرین 
الخارجیین.

البظر: عضو نشط یضرب لونھ إلى الزھري، یقع عند نقطة اتصال الشفرین 
الداخلیین في األعلى. غنٌي بالشعیرات الدمویة والحبال العصبیة. ھو العضو 

الذي یتیح للمرأة االستمتاع بممارسة الجنس.

فتحة البول: ھي نقطة انفتاح القناة البولیة على الخارج، حیث یتم طرح البول.

فتحةالمھبل: ھي مكان انفتاح المھبل على الخارج.

األعضاء التناسلیة الخارجیة

غشاءالبكارة: ھو نسیج مرن یغطي فتحة المھبل جزئیا، یختلف شكلھ من امرأة إلى أخرى. ً
یحتوي على مسامات تسمح بخروج الحیض. قد ینزاح مع العالقة الجنسیة األولى، ویمكن أن 

یرافق ذلك نزف دموي على شكل تسرب. وقد ال یحدث النزف إذا كان النسیج مرناً.

األعضاء التناسلیة الداخلیة

فیھا        یتم حیث مرن عضو ھو المھبل:
ویمر       الحیض، منھ ویخرج الجنسي، االتصال

الوالدةً عند خارجا الطفل .منھ     
فیتشكل       شھر، كل الرحم تتجددبطانة الرحم:
     . ینمو    الحمل یحدث حین الحیض دم ذلك من

الرحم داخل .الجنین   

وتنتقل              التلقیح، فیحدث المنوي، الحیوان مع البویضة فیھ تلتقي الذي المكان ھو قناتافالوب:
الرحم إلى الملقحة البیضة .عبره     

المبیضان: المبیض ھو المكان الذي تنضج فیھا  خلیة المؤنثة لالنجاب ما یسمى البویضة , 
تنضج بویضة واحدة كل شھر ویتم إرسالھا إلى قناة فالوب. كذلك یفرز المبیض الھرمونین 

األنثویین "األستروجین" و"البروجسترون".

الدورة  الطمثیة أو الشھریة: 

طمث،            أول مع البلوغ، سن في اإلنجاب، على المرأة قدرة تبدأ
       . سن    حتى الطمث حدوث تأخر إذا الیأس سن في وتنتھي

     . من     المرحلة ھذه في طبیب مراجعة ینبغي عشرة، السادسة
األعضاء        في منتظمة شھریة تغیرات تحدث الخصوبة،

    . في     الدورة، تتحقق الطمثیة بالدورة تسمى للمرأة، التناسلیة
حدوثً    ٢٤-٣٥     ویمتد یوما، كل مرة الطبیعیة، الحاالت

أیام وسبعة یومین بین لفترة .الطمث      
 

اعتبارا1ً-        المبیضین، تحفز ھرمونات الدماغ یفرز
البویضات         نمو إلى یؤدي بما البلوغ، سن من

سماكة،ً.         الرحم بطانة تزداد الفترة ھذه في ونضوجھا
للحملً .استعدادا  

في2-         الناضجة البویضات من واحدة ارسال یتم
  .     . یتم  باإلباضة العملیة ھذه تسمى البطن تجویف

طرف        عند موجودة لواقط بواسطة البویضة التقاط
داخلھا إلى وتسحب فالوب .القناة     

الشفران الكبیران

الشفران الصغیران
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االفرازات التي تخرج من المھبل، خارج
فترة الطمث، تعتبر طبیعیة، ولھا

الخصائص اآلتیة:
كمیة ذو سائل وبعدھا اإلباضة فترة :   قبل     

رمادي، أبیض أو فاتح أصفر لونھ       – قلیلة،
لزجً الداخلیة، المالبس على أثرا       یترك

رائحة .وبدون   
مثل السیولة شدید سائل اإلباضة فترة :    في    

یمنح الطول، إلى یمیل وشفاف المع       الماء،
لھً رائحة یوجد ال واللزوجة، بالبلل .إحساسا       

جمیع اإلفرازات األخرى التي ال تنطبق
علیھا الخصائص المذكورة أعاله

(بلون أصفر أو أخضر أو أبیض، على شكل اللبن أو الجبن الفارطین، بكمیة كبیرة، لھ 
رائحة، یثیر الحك) ھي عالمات إصابة مرضیة. في ھذه الحاالت یجب مراجعة مراكز  

ً ً صحیة فورا، وتطبیق العالج الموصوف من قبل الطبیب، تطبیقا كامال، واالنتباه إلى نظافة ً
األعضاء التناسلیة.

أو1ً-           یوما حیة فالوب القناة في البیضة تبقى
الفترة،.         ھذه خالل تلقیحھا، یتم لم ما یومین

وتموت حیویتھا تفقد منوي .بحیوان     

الرحم2-          بطانة تتفكك التلقیح یحدث لم إذا
طمثً شكل على خارجا طرحھا ویتم .السمیكة       

ً الطمث مؤشر على الصحة الجیدة والخصوبة، ولیس اتساخا أو إصابة بالمرض. ً
ال یحتوي الطمث على جراثیم. تأتي أھمیة النظافة الشخصیة في أیام الطمث من 

أن الجراثیم تتكاثر، بسھولة أكبر، في وسط ملطخ بالدم.

اإلفرازات

الطمث المصحوب باأللم

الرحم،          بتقلصات المرتبط باأللم یشعرن أن النساء لبعض یمكن
   . المرأة       على والظھر والخصر الحوض في الطمث، فترة أثناء
قبل           الطبیب، تراجع أن باأللم مصحوب طمث من تعاني التي

     . في      المعرفة نقص إن األلم مصدر من للتأكد شيء، كل
         ً أوً سیئا شیئا بوصفھ الطمث إلى والنظر الطمث، موضوع
والمعلوماتً         علیھ، التستر ویستوجب الخجل یثیر أو قذرا

    .. یمكنھ       ذلك كل المسنون ینقلھا التي للخوف ومؤدیة الخاطئة
باأللمً المصحوب للطمث سببا یكون .أن      

لتخفیف األلم وإنھائھ، یمكن القیام بما یأتي:
وصحي طبیعي أمر ھو الطمث بأن .القبول        

والقدمین البطن دفء على .الحفاظ      
وتدلیك         والخصر، الحوض على دافئة منشفة وضع

المنطقتین .ھاتین  
فاتر بماء الواقف على حمام .أخذ       

ومریحة لینة مالبس .ارتداء     
بانتظام والمشي .التحرك    

والحلیب        المجففة والبقولیات واللحم البیض تناول
.ومشتقاتھ

زیادة          یسبب ألنھ الطعام، في الملح كمیة خفض
.التورم

الماء من كبیرة كمیات .تناول      
والمشروبات        والقھوة الشاي كمیات استھالك خفض

.الحمضیة
األعشاب        من المصنوعة الساخنة المشروبات تناول

والنعناع      والمریمیة والشمار كالبابونج المھدئة
.والزیزفون

االستراحة والنوم بالتمدد على الجانب مع لصق الركبتین 
بالبطن، أو التمدد على البطن.

ال یجوز، بحال من األحوال، تناول أدویة مما قد یوصي بھ أحد من البیئة المحیطة، 
من أجل التخلص من األلم. إذا كان األلم شدیدا، ورافقھ غثیان أو تقیؤ، فال بد من ً

مراجعة مراكز صحیة، وتناول األدویة التي یوصي بھا الطبیب.



 ینبغي الحفاظ على األعضاء 
التناسلیة الخارجیة نظیفة وجافة.

 یجب غسل الیدین جیدا بالماء ً
والصابون، قبل الدخول إلى 

المرحاض وبعد الخروج منھ.
 بعد قضاء الحاجة، یجب تنظیف 

األعضاء التناسلیة الخارجیة، 
من األمام إلى الخلف، بورق 

التوالیت.
 یجب استخدام ثیاب داخلیة قطنیة 

بیضاء، وتغییرھا كل یوم.
 یجب أال یتم غسل الفرج 

والمھبل بالصابون، بل المسح 
بمندیل مبلل.

 یجب االمتناع عن وضع القطن 
داخل المھبل من أجل منع تدفق 

اإلفرازات.
الحفاضات،     تغییر یجب

كل      الطمث، فترة في المستخدمة
.ساعات  ٤-٣

قماش،       قطعة تستخدمین كنت ِإذا
تكون       أن یجب الطمث، فترة في

بك وخاصة .ِقطنیة   
في       یومي، حمام أخذ یجب

في      فاتر، بماء الوقوف، وضعیة
الطمث .فترة  

بعد        المھبل، داخل غسل عدم یجب
     . حمام  أخذ یكفي الجنسیة العالقة

وبعدھا الجنسیة العالقة .قبل    

األعضاء التناسلیة عند الرجل
األعضاء التناسلیة الخارجیة

القضیب: ھو عضو طرح البول واالتصال الجنسي. یتصلب وینتصب 
عند اإلثارة الجنسیة. ھناك قناة داخلیة في القضیب، یتدفق فیھ البول 

والسائل المنوي. والمني ھو سائل لزج بلون أبیض عكر، یحتوي خالیا 
تسمى الحیوانات المنویة.

كیس الصفن: ھو بنیة على شكل كیس یضم في داخلھ الخصیتین 
درجة .     على الكیس یحافظ ویحمیھما، یتشكل من نسیج عضلي –ضام

الجسم خارج مئویة درجة بین الخصیتین .حرارة     34-35   

األعضاء التناسلیة الداخلیة :
عضوان موجودان  داخل كیس الصفن، أحدھما إلى   : الخالخصیتان

الیمین، والثاني إلى الیسار .ینتجان الخالیا التناسلیة الذكریة) الحیوانات 
(ویفرزان الھرمون الذكري) التستستیرون .(الحیوانات المنویة  ،المنویة 

ھي خالیا صغیرة جدا، ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة، تتمیز بالحیویة ً
والحركة.

القنوات المنویة :ھما قناتان توصالن الحیوانات المنویة إلى كییسات 
المني.

كییسات المني :یتم انتاج قسم مھم من السائل المنوي الذي یتم قذفھ خارج 
القضیب، في ھذه الكییسات .ویتم تخزین الحیوانات المنویة فیھا حیث 

تتغذى على السائل المنوي وتكتسب الحركیة والحیویة.
ً البروستات :ھو نسیج یقع تحت المثانة مباشرة، ویفرز قسما من السائل ً

. .المنوي .یضبط البروستات عملیات طرح البول والمني عبر القناة

نظافة األعضاء التناسلیة 

البروستات 

القنوات المنویة
القضیب

كییسات المني

كیس الصفن

الخصیتان

 مجرى البول



. اإلباضة         فترة في إال تحمل أن للمرأة یمكن ال
تقوم         اإلباضة، فترة في جنسي اتصال تحقق إذا

المنوي        السائل في الموجودة النشطة، المنویة الحیوانات
في          الرحم، عبر بالمرور المھبل، داخل قذفھ تم الذي

فالوب        . قناة داخل الموجودة البیضة إلى للوصول سعیھا
لمدة         حیة المرأة، جسم داخل المنویة، الحیوانات تبقى

أیام .ثالثة  
القناة،           إلى تصل التي المنویة الحیوانات من فقط واحدة
البیضةً         یغلف الذي الغشاء بواسطتھ یخترق سائال یفرز

التلقیح یتحقق وھكذا داخلھا في .ویصبح   ,   
الرحم        . إلى وتصل القناة داخل الملقحة البیضة تتقدم

وتبدأ         الستقبالھا، الجاھزة الطبقة في تتثبت حیث
حدث قد الحمل یكون ھكذا .بالنمو     . 

والمشیمةً       .  الماء وكیس المشیمة أیضا تنمو الجنین، مع
الرحمٌ     .     داخل الجنین فتنفس والجنین األم بین مھم جسر

تحدث       للفضالت، وطرحھ وتطوره ونموه وتغذیتھ
نحو    .     الطبیعي الحمل یستمر السرة وحبل المشیمة بفضل

أشھرً بین أسبوعا )أربعین  9.5-10 )  
، والحیوان المنوي ھو زمرتین    زمرة ھي xالبیضة   x   

 ، بالخلیة المؤنثة  . إذا اتحدت الخلیة المذكرة  xو x y
yیكون الجنین أنثى؛ أما إذا اتحدت الخلیة المذكرة  

xبالخلیة المؤنثة  فیكون الجنین ذكراً.

الحمل




