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 العذریة وفحص البكارة:

  ال أساَس فعلیاً أو علمیاً أو طبیاً  
 

 الفحص سیاق في شاملة نسائیة-طب فحوصاتٍ  إجراءِ  إلى الحاجةَ  في یجادل الو. األنثى" عذریة" لتحدید كارةالب غشاء فحوصاتِ  استخدام صحةَ  اإلیجازُ  ھذا یبحث
 .1الشأن بھذا دولیاً  المقبولة التوجیھیة األدلة في تماماً  ومحَددة ثابتة إجرائھا ومعاییرَ  الفحوص ھذه موجباتِ  ألن الجنسي، االعتداء لضحایا الشرعي الطبي

  
أو  و ھیئةِ أ ال أساَس فعلیاً أو علمیاً أو طبیاً الستخدام أبعادِ  عدٍد من البلدان أنْ ثیرة أجریت في العقود األخیرة بأثبتت دراساٌت طبیٌة ك

حص ف ھا". كما أن تقییماتِ "عذریتِ  وضعِ فرجي، وبالتالي تحدیِد  تعرضت إلیالجٍ قد غشاء البكارة لتحدید ما إذا كانت أنثى ما  سالمةِ 
وفي  –ضارًة نفسیاً  الفحوص ھذه مثلُ یمكن أن تكوَن البكارة غالباً ما ُتجَرى دون موافقة األنثى أو تحت الضغط أو التھدید بالقوة. 

 ولألنثى ثیباً كانت أم بِكراً. وبما أن ھذه الفحوصات لیست الزمًة طبیاً، فمن غیر األخالقي أن یجرَیھا األطباء أ – بعض الحاالت بدنیاً 
 2مھنیو الصحة.

  
 

  مؤشٌر مفتَرض إلى العذریة –غشاء البكارة 
أول جماع  في الزوجیةِمالءة سریر على  ر عذریة األنثى قبل الزواج، تكون "سالمة" غشاء البكارة ویكون الدمُ في الثقافات التي تقدِّ 

لیس وعلمیٌة ِعدة ھذه االفتراضات و حضت دراساٌت طبیةٌ " غشاء البكارة عالمتْین شائعتْین مفترضتْین على العذریة. وقد دَ تمزقإثر "
 یؤید ھذه المعتقدات. ھناك دلیل

 
  

 تشریح غشاء البكارة
نثى. وعند السلفي أثناء تطور جنین األ ھثلثل الثلثین الُعلویْین للفرج عن في علم األجنة، غشاء البكارة غشاٌء أثارّي الوظیفّي یفص

ویتحرك خارج األعضاء التناسلیة األنثویة لدى أغلب الطفالت الولیدات. وینكمش نسیج الغشاء عادًة عند الوالدة، ینفتح غشاء البكارة 
عادًة  3نثى.تغیر طوال فترة حیاة األظل یالوالدة فال یبقى منھ إال بضع میللیمترات، وتتفاوت ھیئُتھ وأبعاُده ومرونُتھ عند الطفالت، وی

الفتیات واسعة بما فیھ الكفایة للسماح بمرور دم الحیض، ویمكن أن تتفاوَت أبعاُد ھذه الفتحة كثیراً ما تكون فتحة غشاء البكارة لدى 
ر من التطور تان عدة سنتیمترات حسب السن، ومرحلةِ الغشاء بین عدة میللیمترات و في أبعاد وشكل بین الفتیات. یتراوح التفاوتُ 

 5في أشكال وأبعاد غشاء البكارة مبلغاً كبیراً. یبلغ التفاوتُ  الھرموني. وفي مرحلة البلوغ، والوضعِ  4الجنسي،
  

ب التفاوت . وبسبلسالئل والحواف والشرائط والثلمإضافًة إلى األبعاد والشكل، یمكن أن یأخَذ غشاء البكارة عدداً من السمات الممیزة، كا
نسائیة شرعیة إلماٌم ال بسعة -ن ُیجرون فحوصاٍت طبالكبیر في مورفولوجیا غشاء البكارة، ال بد من أن یكوَن لدى أولئك الذی

 البدني. ، بل بمحدودیة ما یؤشر أو ال یؤشر إلیھ الفحصُ وحسب الخصائص الفیزیائیة لغشاء البكارة
  
 

 النزیف
 

وقد یسبب اإلیالُج القسري واالفتقاُر إلى  6غشاء البكارة غشاٌء فقیر نسبیاً باألوعیة الدمویة حتى إنھ، لو تمزق، قد ال ینزف بكثرة.
 7وكالھما مسؤوٌل في الغالب عن "اصطباغ مالءات فراش الزوجیة بالدم،" ولیس تمزق غشاء البكارة.التزلیق تھتكاٍت لجدار الرحم، 

  

 1978فقد َوجدْت دراسٌة مبكرة لتجارب الجماع األولى لدى النساء أجریت سنة  8ال یالَحظ النزُف بشكٍل روتیني بعد أول جماع للمرأة.
بحدوث نزیٍف  في المائة منھن 35ا أفادت ول جماع، فیمأ فيف یحدوث نزُیفِدَن ب امرأة شاركن في المسح لم 100في المائة من  44أن 

في المائة منھن لم  40امرأة من مختلف األرضیات الثقافیة أن  487لـ  – 2008ُنشرت في  –وَوجدت دراسٌة ھولندیة  9بسیط ال غیر.
 11زمیلة طبیبة لم ینزفن في أول جماع. 41في المائة من  63وفي دراسٍة َمسحیة، وجد طبیٌب بریطاني أن  10ینزفن في أول جماع.

  12منھا اإلیالج القسري، وقلة التزلیق، والعدوى.وتعزو األدبیات الطبیة نزیف الفرج بعد الجماع لیلة الزفاف إلى عوامَل محتملة، 

 
  "فض" البكارة

البلوغ أصغَر وأقَل لیونًة مما یكونان لدى المراھقات والنساء الراشدات، وبالتالي فإن سن قبل  والفرج لدى البناتِ یكون غشاء البكارة 
 دونیمكن أن یمتَط غشاء البكارة، ما یسمح بإیالج الذكر ولدى اإلناث بعد البلوغ،  13وأخص. یة التي تحصل نتیجة اإلیالج أرجحُ األذ

اختالفاٍت في تشخیص أذیة غشاء البكارة نتیجة اإلیالج. وفي دراسٍة أجریت  ھذه النساءبدي إال نسبٌة قلیلة من . وال تُ للغشاء ذكرَ أذیٍة تُ 
وَوجدت دراسُة  14إیالٍج مؤكد من خالل غشاء البكارة إال في حالتین.ي تشخیَص ، لم یستطع الطاقم الطبمراھقة حامل 36لـ  2004سنة 

أّن أن اللواتي أقررن بإیالٍج جنسيٍ رضائي  اریخُ تن لدیھ من لیسون ن لدیھمَ بین مقارنة لمورفولوجیا غشاء البكارة لدى المراھقات 
 15من الحاالت.في المائة  52سلیماً في  ظللھن سابُق عھٍد بالجماع، لم یتأَذ في الحقیقة غشاُء بكارتِھن بل 

 استخدام العلم والطب 
 لوقف انتھاكات حقوق اإلنسان
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 جكما ُتقِدم دراساٌت للناجیات من االعتداء الجنسي كذلك دلیالً على أن غشاَء البكارة قد ال یتمزق أو یتعرض ألذًى ملحوظ نتیجة اإلیال
 بیناالعتداء الجنسي ضحایا من كانت لدیھن تمزقات حادة في غشاء البكارة من  نسبةأن  2001القسري. وَوجدت دراسٌة ُنشرت في 

َووجدت دراسٌة  16في المائة منھن. 19لم تتعَد  –قبل االعتداء الجنسي المزعوم  ممن لم یكن لدیھن سابُق عھٍد بالجماع –سنة  19و  14
ي ج لم یالَحظ إال فكان تفاوُت أعمار ضحایا االعتداء الجنسي المزعوم فیھا أكبر أن انخراَم غشاء البكارة بعد اإلیال 1998أخرى في 

ال تحصل لدیھن إصاباٌت تناسلیة مرئیة بعد  وَخلُص أصحاُب ھذه الدراسة إلى أن نسبًة كبیرة من النساء 17ت.من الحاال في المائة 9.1
جاز فحوى ھذا اإلی. تجدر اإلشارة إلى أن سابقة جنسیةٌ  إذا كانت لدیھن أم لم تكن خبرةٌ اإلیالج الفرجي القسري، بصرف النظر عما 

العتداء الجنسي أو لجماع. وفي حاالت ابا عھدٍ  فحص غشاء البكارة في تحدید ما إذا كان لدى اإلناث سابقُ  فائدةُ  شرعي ھي-الطب
 للمرأة. بكارٍة شرعيٍ كاملٍ  ، ال بد من إجراء فحِص المزعومة سوء المعاملة الجنسیة

  

وقد یكون صعباً للغایة، حتى على  19على إصابة. یمیل غشاء البكارة إلى االلتئام بشكٍل طبیعي خالل أیام دون أن یترَك وراءه دلیالً 
وفي أغلب الحاالت، ال  20بینة التمزق الجزئي الملتئم للغشاء وبین الثلم السطحي الذي یحصل بشكٍل طبیعي. التمییزُ الطبیب المجرب، 

 یوجد ارتباَط بین مظھر غشاء البكارة وبین التاریخ الفعلي للجماع.
  

أجسام، وما یحصل من  الجماع، منھا إدخالُ  عَزى ذلك إلى أسباٍب غیرِ غشاء البكارة موضَع شك، یمكن أن یُ  بالمثل، عندما تكون سالمة
 22أذى اإلیالج العارض، وفي العملیات الجراحیة.

 
وجوَد  اعتقاُد أنضالالً وال یقل عن ذلك صحیحة.  إیالٍج فرجي غیرُ حصول على  دلیلٌ منتظم الشكل  ففكرة أن وجوَد غشاِء بكارة غیرِ 

على أْن لیس للمرأة سابُق عھٍد بالجماع. أخیراً، وبما أّن فحوَص غشاء البكارة ال تقود إلى تحدید ما إذا كان  غشاِء بكارٍة سلیم دلیلٌ 
  23شرعیة.-ھا قیمٌة تشخیصیة أو طباإلیالُج الحاصل في الغشاء أو الفرج بَذكٍر أم بجسٍم آخر، فلیست ل

 
 اعتبارات أخالقیة

فحوصاِت غشاء البكارة في تحدید ما إذا كان للمرأة جدوى ما من دلیل یؤید إنھ وقبَِل على نطاٍق واسع، ف المجتمع الطبي كما أثبتَ 
 المرأة، كما ھي الحالُ ى ضد رغبة جرَ ، عندما تُ جدي؛ طبي وحقوقي قلقٍ  ل ھذه الفحوصات مصدرَ أم ال. وتشكّ  تاریُخ إیالٍج فرجيٍ 

  غالباً.
 

من أشكال المعاملة الالإنسانیة أو القاسیة أو المھینة المحظورة في اإلعالن العالمي  القسري لفحوصات غشاء البكارة شكلٌ  فاإلجراءُ 
مناھضة التعذیب وأشكال في اتفاقیة )، وICCPRالحقوق المدنیة والسیاسیة (ب الخاصوفي العھد الدولي  ،)UDHRلحقوق اإلنسان (

وحسب الظروف التي ُتجَرى فیھا، یمكن أن ترقى فحوصات غشاء  CAT(.24القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة ( العقوبةالمعاملة أو 
تعذیب وقد اعترف المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بشؤون ال 25البكارة إلثبات "العذریة" إلى أن تكوَن شكالً من أشكال التعذیب.

رأت  27وفي قضیة سلمان أوغلو وبوالتاش ضد تركیا، 26من أشكال التعذیب الخاص بالجنس االجتماعي. بأن فحص العذریة شكلٌ 
وھما في الحجز شّكل سوَء معاملٍة حاداً ینتھك حظَر التعذیب  المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان أن إخضاَع الشابتین لفحوِص عذریة

  العقوبة الالإنسانیة أو المھینة في االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان. وأشكاَل المعاملة أو
 

سجن -ال تشكل وحسب تعذیباً بل اغتصاباً أیضاً. وفي حالة میغیل كاستروأن مثَل ھذه الفحوص  –في حاالٍت معینة  –كذلك، ُوجد 
عَل إخضاع محتَجزة لـ"فحص" عذریة باإلصبع، الذي أجراه رأت محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان أن فِ  28،غاسترو ضد البیرو

صت نعدٌد من األفراد في مشفى شرطة، "شّكَل اغتصاباً جنسیاً شّكَل تعذیباً لِما تركھ من آثار" وأنھ انتھك حَق المعاملة اإلنسانیة الذي 
  29التعذیب والمعاقبة علیھ. علیھ االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان وخالَف معاھدة البلدان األمریكیة لمنع

 
 30،العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمكافحة التمییز في  نصوصَ  یخالف وإّن إخضاَع النساء لفحوصاِت عذریةٍ قسریةھذا 

واإلعالن  32واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 31والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،
وقد اعترفت المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنیة بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابِھ وعواقبِھ مؤخراً أن  33العالمي لحقوق اإلنسان.

واإلعالن العالمي  34لعذریة "انتھاٌك خطیر" لحق الخصوصیة الذي نص علیھ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةفحَص ا
 36إثبات نفِسھا من موقع المواطنة الكاملة والمتساویة مع سائر أفراد مجتمِعھا." قدرة المرأة على یقیدوقالت إنھ " 34لحقوق اإلنسان،

 

 
 

 الخالصة
ف في أي ظرلیست لفحص غشاء البكارة ألغراض تحدید "عذریة" األنثى قیمٌة طبیة أو علمیة. وإّن استخداَم مثِل ھذه الفحوصات 

ھنیو م سعیاً لتحدید الوضع الجنسي للمرأة ھو انتھاٌك للمعاییر الطبیة والقانونیة األساسیة المشار إلیھا آنفاً. وبالتالي، ینبغي أن َیرفضَ 
  َء ھكذا فحوصات ألغراض تحدید "عذریة" األنثى.الصحة إجرا
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