
ما ھو الفحص القسري لألعضاء الجنسیة /التناسلیة؟
الجنسیة  لألعضاء  القسري  الفحص  رئیسیتان  عملیتان  تشّكل 
ویتم  القسري.  الشرجي  والفحص  البكارة  اختبار  وھما  /التناسلیة، 
التفتیش  كعملیات  التناسلیة  لألعضاء  األخرى  الفحوصات  تناول 
الجسدیة في ورقة وقائع منفصلة. كما ان ھذه االصحیفة غیر معنیة  
أو  الجنسي  اإلعتداء  مزاعم  تتبع  التي  الطبیة  بالفحوصات 

اإلغتصاب و التي تتم بموافقة الشخص المعني.  
یخص اختبار البكارة اإلناث و یتم إجراؤه عادة من خالل الفحص 
البصري لمنطقة غشاء البكارة وغالبًا ما یقترن ھذا الفحص بإدخال 
األصابع في المھبل لتحدید "انحالل" المھبل ووجود غشاء البكارة 
أو غیابھ، و تحدید مدى "اختراقھ" (1). كما یمكن أن یشمل ذلك 
أیًضا فحص المالمح األخرى لألعضاء التناسلیة مثل لون الشفرین 
حول  حدیثة  منھجیة  مراجعة  خلصت  وقد   .(2) المھبل  وجفاف 
الفائدة الطبیة الختبار البكارة من خالل فحص غشاء البكارة إلى أن 

ھذا اإلختبار ال یحدد وضع البكارة بدقة أو بموثوقیة (3). 
القسریة فھي عبارة عن فحص "العالمات  الشرجیة  الفحوص  اما 
الممیزة" في فتحة الشرج وغالبا ما یتم ذلك لتحدید ممارسةالمثلیة 
ووجود  الشرج  فتحة  توسع  العالمات  ھذه  وتشمل   .(4) الجنسیة 
الجنس مع  المفترض أن تتركھا ممارسة  تقرحات أو تمزقات من 
رجل آخر. ویمكن إجراء ھذه الفحوصات من خالل إدخال األصابع 
أو أشیاء أخرى في فتحة الشرج (5)، واستخدام المخطط الكھربائي 
للعضالت لتسجیل النشاط الكھربائي لعضالت الشرج (4). و غالبا 
ما تقام ھذه اإلختبارات على الرجال المتھمین بممارسة الجنس مع 
تم  قد  انھ  حین  فب  جنسیاً  المتحوالت  النساء  على  و  الرجال 
المصادقةمن قِبل الخبراء على أن ھذه االختباراتمعیبة من الناحیة 

المنھجیة وأنھ لیس لھا أي سند طبي (6).  
لألعضاء  القسریة  الفحوصات  بأن  فیقر  الدولي  القانوني  الفقھ  اما 
من  وغیره  التعذیب  حد  إلى  تصل  أن  یمكن  /التناسلیة  الجنسیة 
التابعة  التعذیب  مناھضة  لجنة  وأوصت  المعاملة.  سوء  ضروب 
لألمم المتحدة، على وجھ التحدید، بحظر الفحوصات الشرجیة بناًء 
و  الفحوصات  على  المعني  الشخص  بموافقة  تتعلق  مخاوف  على 
الطبیة  الجدوى  بناء على عدم  و  بناء على ضغوط  تكون  قد  التي 
للفحوصات (7) كما إعتبرت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان أن 
اختبار البكارة یصل إلى حد "سوء المعاملة الشدیدة" (8). وعالوة 
على ذلك، فقد إعتبرت محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان أن 
اختبار البكارة یصل إلى حد اإلغتصاب، وبالتالي فیمكن ان یعتبر 
نوع من انواع التعذیب (9) اما القانون الجنائي الدولي فیعتبر أن 
خبراء  یدعم  كما   .(10) اإلغتصاب  حد  إلى  یصل  البكارة  اختبار 
الطب الشرعي الدولي حظر كال نوعي الفحوصات وقد دعت كل 
المتحدة  األمم  ھیئة   ، العالمیة  الصحة  (منظمة  المتحدة  األمم  من 
الطبیة  والرابطة  اإلنسان)  لحقوق  المتحدة  األمم  ومفوضیة  للمرأة 

العالمیة (WMA) إلى إنھاء اختبار البكارة (1، 11، 12). 

في الممارسة
تجرى اختبارات البكارة في بعض البلدان من قبل سلطات 
مثل الجیش، و من قبل األطباء بناء على طلب األسرة في 
بلدان أخرى. فعلى سبیل المثال  یعد اختبار البكارة إلزامیًا 
للنساء اللواتي یدخلن قوة الشرطة بإندونیسیا(3). ویمكن أن 
تشمل األسباب المزعومة: تحدید "أھلیة" الفتیات والشابات 
الفتیات  ردع  أجل  من  او   (3) األخالقي"  "طابعھم  و 
الزواج  قبل  الجنسي  النشاط  في  المشاركة  عن  والشابات 
في  العذریة  عدم  على  الطبي"  "الخبیر  أدلة  لتقدیم  (2)او 
بعض  في  إلزامیا  یعد  الذي  و   - الجنسي  االعتداء  حاالت 
البلدان لمتابعة القضایا القانونیة الخاصة باإلعتداء الجنسي 
وذلك على الرغم من تصریح الرابطة الطبیة العالمیة بأن 
وتمییزیة  طبیا  موثوقة  غیر  تعتبر  العذریة  "فحوص 
بطبیعتھا" (1، 13). یتم إجراء ھذه الفحوصات بشكل شائع 
دون موافقة الشخص المعني و الذي غالبًا ما یكون او تكون 

قاصر، كما تقام غالبا دون ضمان الخصوصیة (1). 
لقد تم توثیق اختبار العذریة في أفغانستان وبنغالدیش والھند 
وجنوب  ومصر  وفلسطین  واألردن  وإیران  وإندونیسیا 
إفریقیا وسریالنكا وسوازیالند وتركیا وأوغندا. وفي اآلونة 
األخیرة، ُطلب من أطباء أداء ھذه الممارسة بناًء على طلب 
من العائالت في البلدان التي لیس لھا تاریخ سابق في ھذا 

الشأن مثل كندا وإسبانیا والسوید وھولندا (3). 
مدى  حول  المعلومات  من  القلیل  وجود  من  الرغم  على 
القسریة على مستوى  الشرج  لفحوصات  الحقیقي  اإلنتشار 
العالم (6)، إال أن األبحاث تشیر إلى أن البلدان التي ال یقبل 
فیھا  المثلیة الجنسیة والھویات الجنسیة غیر الثنائیة (أو غیر 
االختبارات.  إجراء مثل ھذه  أقوى في  تقلید  لدیھا  قانونیة) 
ومصر  ولبنان  تونس  في  الممارسة  ھذه  توثیق  تم  وقد 
وتركمانستان والكامیرون وأوغندا وكینیا وزامبیا بین عامي 
2011 و 2015 للبحث عن "دلیل" على السلوك المثلي (5، 

.(6

العواقب الصحیة
الجنسیة  لألعضاء  القسري  الفحص  ضحایا  من  العدید  أفاد  لقد 
/التناسلیة أنھا كانت بمثاب عنف جنسي و تم فعال تسجیل لدیھم نوع 
 .(5) دائمة  نفسیة  ومشاكل  االغتصاب  بعد  النفسیة  الصدمات  من 
وعالوة على ذلك، تظھر التقاریر أن ھذه الممارسة ضارة جسدیًا 
واجتماعیًا للشخص الذي تجرى علیھ ھذه الفحوصات (3،6).  ففي 
أن تصاب  المحتمل  أنھ من  األبحاث  تُظھر   ، البكارة  اختبار  حالة 
الفتیات والشابات باضطراب نفسي عام و / أو قلق واكتئاب ویمكن 
محاولة  وحتى  انتحاریة  أفكار  الحاالت  بعض  في  تمتلكھن  أن 
أثناء  وألم  جسدیة  إصابات  عن  اإلبالغ  تم  كما  االنتحار(3). 
المھبل  في  القوي لألصابع  اإلدخال  الناتجة عن  البكارة  اختبارات 
(3). وبالنظر إلى السیاقات التي یتم فیھا إجراء مثل ھذه الفحوصات 
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للقلق. فعلى  أیًضا من بین مصادر  النظافة  غالبًا، فیمكن أن تكون 
اختبار  حالة  في  الطبیة  القفازات  نفس  استخدام  تم  المثال،  سبیل 
فتاة وھو ما من شأنھ أن یعرض الضحایا  لـ85  الجماعیة  البكارة 
الحالوالثآلیل  مثل  جنسیاً  المنقولة  باألمراض  اإلصابة  لخطر 
التناسلیة و المتدثرة (2، 14). باالضافة إلى ذلك، یمكن أن تتسبب 
الحاالت التي بھا شك في أن النساء نشطات جنسیاً - إما إختیاریا أو 
بسبب االغتصاب - في اقصاء ھؤالء النساء من أسرھن / مجتمعھن 
العزلة  من  مزید  إلى  ذلك  یؤدي  أن  ویمكن  إعتبارعنعار.  و 
االجتماعیة وسوء المعاملة، وفي الحاالت القصوى، القتل أو "القتل 

بدافع الشرف" (13). 
التي  النفسیة لفحوصات الشرج القسري تلك  تشبھ عواقب الصحة 
تبینعالمات  حیث  البكارة.  الختبار  الخاضعات  النساء  منھا  تعاني 
كبیرة من الضیق النفسي عند إجراء مقابالت مع رجال قد خضعوا 
لھذه الفحوصات كما انھم قد ذكروا أنھم قد وصلوا إلى درجة البكاء 
أثناء الفحصبسبب الخوف واأللم و اإلحساس باإلذالل (4). ویمكن 
فتحة  في  غریبة  أشیاء  إدخال  أو   / و  القسري  الفحص  یتسبب  أن 
الشرج في إصابة جسدیة(15). ویمكن أیًضا أن یزداد األلم الجسدي 
الضغطالذي  بسبب  الشرجیة  العاصرة  العضلة  زیادة مسار  بسبب 

یعاني منھ الشخص الذي یجرى علیھا االختبار (15). عالوة على 
ذلك، تم توثیق أنھ من شأن استخدام الدولة للمھنیین الطبیین إلجراء 
وصمة  في  یساھم  أن  المھمشة  الفئات  على  الفحوصات  ھذه  مثل 
الثقة المھمة بین الطبیب والمریض (6).أثار تقریر  العار وانھیار 
ھیومن رایتس ووتش مخاوف جدیة من أن ھذه الممارسات تحرم 
الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال والنساء المتحولین جنسیاً 
فیھا  ینتشر  التي  البلدان  الخدمات الصحیة خاصة في  تحرمھم من 

فیروس نقص المناعة البشریة (5). 

الخالصة
إجراًء  الجنسیة/التناسلیة  لألعضاء  القسري  الفحص  یعتبر 
ونفسیة  جسدیة  معاناة  عنھ  تنتج  أن  المحتمل  من  ضاًرا 
ضارة. تتعارض إمكانیة مشاركة المھنیین الطبیین في ھذه 
الممارسة مع قسم أبقراط الذي یتستوجب من األطباء "عدم 
اإلضرار". وعلى ھذا النحو، تنتھك ھذه االختبارات كل من 

األخالقیات المھنیة ومعاییر حقوق اإلنسان. 
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CONCLUSION

procedure potentially producing adverse 
physical and psychological suffering. The 
fact that medical professionals may be 
engaged in such a practice is contrary to the 
Hippocratic oath which requires doctors to “do 

both professional ethics and human rights 
standards. 

such examinations are often performed, hygiene may 
also be a cause for concern. For example, in a case 
of mass virginity testing, the same medical gloves 

of infection of sexually transmitted infections such as 

in cases where virginity testing leads to suspicion 
that women are sexually active – either by choice or 
because of rape –, these women may be excluded 
from their family/community and deemed shameful. 
This can further lead to social isolation and abuse and, 

examinations are similar to those experienced by 

signs of psychological distress when interviewed and 
reported sobbing due to fear, pain and humiliation 

arise from forcibly examining and/or inserting foreign 

Furthermore, it has been documented that the 
state’s use of medical professionals to conduct such 
examinations on marginalised groups contributes to 
stigma and a breakdown of the crucial trust between a 

yielded serious concerns that these practices drive 
men who have sex with men and transgender women 
away from health services, particularly in countries 
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ما ھو الفحص القسري لألعضاء الجنسیة /التناسلیة؟
الجنسیة  لألعضاء  القسري  الفحص  رئیسیتان  عملیتان  تشّكل 
ویتم  القسري.  الشرجي  والفحص  البكارة  اختبار  وھما  /التناسلیة، 
التفتیش  كعملیات  التناسلیة  لألعضاء  األخرى  الفحوصات  تناول 
الجسدیة في ورقة وقائع منفصلة. كما ان ھذه االصحیفة غیر معنیة  
أو  الجنسي  اإلعتداء  مزاعم  تتبع  التي  الطبیة  بالفحوصات 

اإلغتصاب و التي تتم بموافقة الشخص المعني.  
یخص اختبار البكارة اإلناث و یتم إجراؤه عادة من خالل الفحص 
البصري لمنطقة غشاء البكارة وغالبًا ما یقترن ھذا الفحص بإدخال 
األصابع في المھبل لتحدید "انحالل" المھبل ووجود غشاء البكارة 
أو غیابھ، و تحدید مدى "اختراقھ" (1). كما یمكن أن یشمل ذلك 
أیًضا فحص المالمح األخرى لألعضاء التناسلیة مثل لون الشفرین 
حول  حدیثة  منھجیة  مراجعة  خلصت  وقد   .(2) المھبل  وجفاف 
الفائدة الطبیة الختبار البكارة من خالل فحص غشاء البكارة إلى أن 

ھذا اإلختبار ال یحدد وضع البكارة بدقة أو بموثوقیة (3). 
القسریة فھي عبارة عن فحص "العالمات  الشرجیة  الفحوص  اما 
الممیزة" في فتحة الشرج وغالبا ما یتم ذلك لتحدید ممارسةالمثلیة 
ووجود  الشرج  فتحة  توسع  العالمات  ھذه  وتشمل   .(4) الجنسیة 
الجنس مع  المفترض أن تتركھا ممارسة  تقرحات أو تمزقات من 
رجل آخر. ویمكن إجراء ھذه الفحوصات من خالل إدخال األصابع 
أو أشیاء أخرى في فتحة الشرج (5)، واستخدام المخطط الكھربائي 
للعضالت لتسجیل النشاط الكھربائي لعضالت الشرج (4). و غالبا 
ما تقام ھذه اإلختبارات على الرجال المتھمین بممارسة الجنس مع 
تم  قد  انھ  حین  فب  جنسیاً  المتحوالت  النساء  على  و  الرجال 
المصادقةمن قِبل الخبراء على أن ھذه االختباراتمعیبة من الناحیة 

المنھجیة وأنھ لیس لھا أي سند طبي (6).  
لألعضاء  القسریة  الفحوصات  بأن  فیقر  الدولي  القانوني  الفقھ  اما 
من  وغیره  التعذیب  حد  إلى  تصل  أن  یمكن  /التناسلیة  الجنسیة 
التابعة  التعذیب  مناھضة  لجنة  وأوصت  المعاملة.  سوء  ضروب 
لألمم المتحدة، على وجھ التحدید، بحظر الفحوصات الشرجیة بناًء 
و  الفحوصات  على  المعني  الشخص  بموافقة  تتعلق  مخاوف  على 
الطبیة  الجدوى  بناء على عدم  و  بناء على ضغوط  تكون  قد  التي 
للفحوصات (7) كما إعتبرت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان أن 
اختبار البكارة یصل إلى حد "سوء المعاملة الشدیدة" (8). وعالوة 
على ذلك، فقد إعتبرت محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان أن 
اختبار البكارة یصل إلى حد اإلغتصاب، وبالتالي فیمكن ان یعتبر 
نوع من انواع التعذیب (9) اما القانون الجنائي الدولي فیعتبر أن 
خبراء  یدعم  كما   .(10) اإلغتصاب  حد  إلى  یصل  البكارة  اختبار 
الطب الشرعي الدولي حظر كال نوعي الفحوصات وقد دعت كل 
المتحدة  األمم  ھیئة   ، العالمیة  الصحة  (منظمة  المتحدة  األمم  من 
الطبیة  والرابطة  اإلنسان)  لحقوق  المتحدة  األمم  ومفوضیة  للمرأة 

العالمیة (WMA) إلى إنھاء اختبار البكارة (1، 11، 12). 

في الممارسة
تجرى اختبارات البكارة في بعض البلدان من قبل سلطات 
مثل الجیش، و من قبل األطباء بناء على طلب األسرة في 
بلدان أخرى. فعلى سبیل المثال  یعد اختبار البكارة إلزامیًا 
للنساء اللواتي یدخلن قوة الشرطة بإندونیسیا(3). ویمكن أن 
تشمل األسباب المزعومة: تحدید "أھلیة" الفتیات والشابات 
الفتیات  ردع  أجل  من  او   (3) األخالقي"  "طابعھم  و 
الزواج  قبل  الجنسي  النشاط  في  المشاركة  عن  والشابات 
في  العذریة  عدم  على  الطبي"  "الخبیر  أدلة  لتقدیم  (2)او 
بعض  في  إلزامیا  یعد  الذي  و   - الجنسي  االعتداء  حاالت 
البلدان لمتابعة القضایا القانونیة الخاصة باإلعتداء الجنسي 
وذلك على الرغم من تصریح الرابطة الطبیة العالمیة بأن 
وتمییزیة  طبیا  موثوقة  غیر  تعتبر  العذریة  "فحوص 
بطبیعتھا" (1، 13). یتم إجراء ھذه الفحوصات بشكل شائع 
دون موافقة الشخص المعني و الذي غالبًا ما یكون او تكون 

قاصر، كما تقام غالبا دون ضمان الخصوصیة (1). 
لقد تم توثیق اختبار العذریة في أفغانستان وبنغالدیش والھند 
وجنوب  ومصر  وفلسطین  واألردن  وإیران  وإندونیسیا 
إفریقیا وسریالنكا وسوازیالند وتركیا وأوغندا. وفي اآلونة 
األخیرة، ُطلب من أطباء أداء ھذه الممارسة بناًء على طلب 
من العائالت في البلدان التي لیس لھا تاریخ سابق في ھذا 

الشأن مثل كندا وإسبانیا والسوید وھولندا (3). 
مدى  حول  المعلومات  من  القلیل  وجود  من  الرغم  على 
القسریة على مستوى  الشرج  لفحوصات  الحقیقي  اإلنتشار 
العالم (6)، إال أن األبحاث تشیر إلى أن البلدان التي ال یقبل 
فیھا  المثلیة الجنسیة والھویات الجنسیة غیر الثنائیة (أو غیر 
االختبارات.  إجراء مثل ھذه  أقوى في  تقلید  لدیھا  قانونیة) 
ومصر  ولبنان  تونس  في  الممارسة  ھذه  توثیق  تم  وقد 
وتركمانستان والكامیرون وأوغندا وكینیا وزامبیا بین عامي 
2011 و 2015 للبحث عن "دلیل" على السلوك المثلي (5، 

.(6

العواقب الصحیة
الجنسیة  لألعضاء  القسري  الفحص  ضحایا  من  العدید  أفاد  لقد 
/التناسلیة أنھا كانت بمثاب عنف جنسي و تم فعال تسجیل لدیھم نوع 
 .(5) دائمة  نفسیة  ومشاكل  االغتصاب  بعد  النفسیة  الصدمات  من 
وعالوة على ذلك، تظھر التقاریر أن ھذه الممارسة ضارة جسدیًا 
واجتماعیًا للشخص الذي تجرى علیھ ھذه الفحوصات (3،6).  ففي 
أن تصاب  المحتمل  أنھ من  األبحاث  تُظھر   ، البكارة  اختبار  حالة 
الفتیات والشابات باضطراب نفسي عام و / أو قلق واكتئاب ویمكن 
محاولة  وحتى  انتحاریة  أفكار  الحاالت  بعض  في  تمتلكھن  أن 
أثناء  وألم  جسدیة  إصابات  عن  اإلبالغ  تم  كما  االنتحار(3). 
المھبل  في  القوي لألصابع  اإلدخال  الناتجة عن  البكارة  اختبارات 
(3). وبالنظر إلى السیاقات التي یتم فیھا إجراء مثل ھذه الفحوصات 
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للقلق. فعلى  أیًضا من بین مصادر  النظافة  غالبًا، فیمكن أن تكون 
اختبار  حالة  في  الطبیة  القفازات  نفس  استخدام  تم  المثال،  سبیل 
فتاة وھو ما من شأنھ أن یعرض الضحایا  لـ85  الجماعیة  البكارة 
الحالوالثآلیل  مثل  جنسیاً  المنقولة  باألمراض  اإلصابة  لخطر 
التناسلیة و المتدثرة (2، 14). باالضافة إلى ذلك، یمكن أن تتسبب 
الحاالت التي بھا شك في أن النساء نشطات جنسیاً - إما إختیاریا أو 
بسبب االغتصاب - في اقصاء ھؤالء النساء من أسرھن / مجتمعھن 
العزلة  من  مزید  إلى  ذلك  یؤدي  أن  ویمكن  إعتبارعنعار.  و 
االجتماعیة وسوء المعاملة، وفي الحاالت القصوى، القتل أو "القتل 

بدافع الشرف" (13). 
التي  النفسیة لفحوصات الشرج القسري تلك  تشبھ عواقب الصحة 
تبینعالمات  حیث  البكارة.  الختبار  الخاضعات  النساء  منھا  تعاني 
كبیرة من الضیق النفسي عند إجراء مقابالت مع رجال قد خضعوا 
لھذه الفحوصات كما انھم قد ذكروا أنھم قد وصلوا إلى درجة البكاء 
أثناء الفحصبسبب الخوف واأللم و اإلحساس باإلذالل (4). ویمكن 
فتحة  في  غریبة  أشیاء  إدخال  أو   / و  القسري  الفحص  یتسبب  أن 
الشرج في إصابة جسدیة(15). ویمكن أیًضا أن یزداد األلم الجسدي 
الضغطالذي  بسبب  الشرجیة  العاصرة  العضلة  زیادة مسار  بسبب 

یعاني منھ الشخص الذي یجرى علیھا االختبار (15). عالوة على 
ذلك، تم توثیق أنھ من شأن استخدام الدولة للمھنیین الطبیین إلجراء 
وصمة  في  یساھم  أن  المھمشة  الفئات  على  الفحوصات  ھذه  مثل 
الثقة المھمة بین الطبیب والمریض (6).أثار تقریر  العار وانھیار 
ھیومن رایتس ووتش مخاوف جدیة من أن ھذه الممارسات تحرم 
الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال والنساء المتحولین جنسیاً 
فیھا  ینتشر  التي  البلدان  الخدمات الصحیة خاصة في  تحرمھم من 

فیروس نقص المناعة البشریة (5). 

الخالصة
إجراًء  الجنسیة/التناسلیة  لألعضاء  القسري  الفحص  یعتبر 
ونفسیة  جسدیة  معاناة  عنھ  تنتج  أن  المحتمل  من  ضاًرا 
ضارة. تتعارض إمكانیة مشاركة المھنیین الطبیین في ھذه 
الممارسة مع قسم أبقراط الذي یتستوجب من األطباء "عدم 
اإلضرار". وعلى ھذا النحو، تنتھك ھذه االختبارات كل من 

األخالقیات المھنیة ومعاییر حقوق اإلنسان. 


