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 المقدمة
أف العنصػػر ااسػػاس الػػذ  لبنػػل عميػػك ال ػػعو  بكػػؿ : أوال/ جووو ا الموضوووع

ولكػػت لقػػوـ دولػػة  الثقافيػػة  ػػو ال ػػرد و  مؤسسػػال ا ااجلماعيػػة والسياسػػية وااةلصػػادية
ت واالدراؾ منظمة وملقدمة وةوية البد أف يكػوف أفراد ػا عمػل مسػلول عػاؿ مػف الػوع

القػػػػدرة عمػػػػل إلػػػػل  وال  ػػػػـ لمجريػػػػاو اامػػػػور وأسػػػػليعا  لمظػػػػروؼ السػػػػا دة باا ػػػػافة
و لػػػػل لل قػػػػؽ  ػػػػذ  ، المسػػػا مة ال اعمػػػػة وألرػػػػاذ القػػػػرارو المج مػػػػة لممر مػػػػة الجاريػػػػة

ن سػػيا  انػػك مػػف الصػػع  و  الصػػ او البػػد أف يلملػػد ال ػػرد بكامػػؿ لياةلػػك الصػػ ية بػػدنيا  
ردا فػػػػاعج فػػػػت مجلمعػػػػك ةػػػػادرا عمػػػػل الل ييػػػػر عمػػػػل ال ػػػػرص المػػػػريض أف يكػػػػوف فػػػػ

واللصػػػ يا طالمػػػا أنػػػك يعػػػانت ممػػػا يجعمػػػك ي ػػػعر بعػػػدـ ةدرلػػػك عمػػػل العػػػيش بصػػػورة 
طبيعيػػػة كمػػػػا بػػػػاةت االفػػػراد فػػػػت مجلمعػػػػك  لػػػذلؾ دأبػػػػو الػػػػدوؿ الملقدمػػػة عمػػػػل لقنػػػػيف 
الل ػػريعاو الطبيػػة وأعطػػو اا لمػػاـ الكبيػػر لممؤسسػػاو العمميػػة والب ثيػػة فػػت مجػػاؿ 

اطنيف وواكبػػو اللطػوراو ال اصػػمة فػػت  ػػذا المجػاؿ ف رصػػو عمػػل لقػػديـ صػ ة المػػو 
الرعايػػة الصػػ ية المج مػػة افراد ػػا عمػػل أعمػػل المسػػلوياو وأكثر ػػا لطػػورا   وةػػد كػػاف 

ن سػيا  مػف أ ػـ المسػا ؿ أو  مو وع ل يير الجػنس بسػب  مر ػت سػواا أكػاف جسػديا  
ؿ  ػػوطا  كبيػػرا بب ػػ  اللػػت نالػػو أ لمػػاـ المرلصػػيف فػػت العػػالـ وةطعػػو بعػػض الػػدو 

نلػا   للرلػ  عمػل أسبا   ذ  اامراض وكي ية عجج ا وما يلبػد ذلػؾ مػف لكػاليؼ و 
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ويعلبر العػراؽ مػف الػدوؿ اللػت ابلمػت بعػض أفػراد  بمثػؿ  ػذ  اامػراض اللػت ،الل يير
للطمػػػ  لػػػدرج  كوميػػػا  ل ػػػرض لنظيمػػػك ةانونيػػػا  وصػػػ يا   لػػػذا أثرنػػػا ب ػػػ  مو ػػػوع 

إلػػل  فػػت القػػانوف العراةػػت مػػد اا ػػارة (ك ال ػػرعية والقانونيػػة)ل ييػػر الجػػنس واال ػػكاالل
 ال جوة الكبيرة بيف القانوف النافذ واللطبيؽ الجار  عمل أرض الواةد 

يمكػػف القػػوؿ أف أ ميػػة الب ػػ  واللػػت  :ثانيووا /أ ميووة البأووث وأسووباب إ تيوواا 
 : كانو السب  وراا أرليار   ت عدة نقاط يمكف إجمال ا بآللت

 ػػػػػػػػػػػوع وسػػػػػػػػػػػرعة أنل ػػػػػػػػػػػار  فػػػػػػػػػػػت جميػػػػػػػػػػػد دوؿ العػػػػػػػػػػػالـ المرلم ػػػػػػػػػػػػة  داثػػػػػػػػػػػة المو   1
 ومن ا العراؽ                

أرػػػػػػػػػػػػػػػػػلجؼ المعالجػػػػػػػػػػػػػػػػػاو القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػة نليجػػػػػػػػػػػػػػػػػة أرػػػػػػػػػػػػػػػػػلجؼ القػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ   2
 اارجةية ودرجة
 الوعت الص ت  

نػػػػػػػػػػػدرة الدراسػػػػػػػػػػػػاو االكاديميػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػػػػا يرػػػػػػػػػػػػص ل ديػػػػػػػػػػػػد المقصػػػػػػػػػػػػود   3
 بلص يا الجنس و االلك وسبؿ عججك  

طبيػػػػػػػػػػؽ الل ػػػػػػػػػػريد الرػػػػػػػػػػاص بلصػػػػػػػػػػ يا الجػػػػػػػػػػنس فػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػراؽ عمػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػدـ ل  4
 الرغـ مف ن اذ  ولسب  غير وا ا  

المعالجػػػػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػػػػر الكاممػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػبعض ال ػػػػػػػػػػػػػاالو واللػػػػػػػػػػػػػت للطمػػػػػػػػػػػػػ  أ ليػػػػػػػػػػػػػاال   5
 م روعا عمل القانوف كما لرا  البا ثة  

لػػػػػػػػػرؾ بعػػػػػػػػػض ال ػػػػػػػػػاالو اللػػػػػػػػػت لسػػػػػػػػػلدعت العػػػػػػػػػج  دوف االلل ػػػػػػػػػاو ل ػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػا   6
ال ويػػػػػػػػة الجنسػػػػػػػػية وبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف   ا ػػػػػػػػطراأثػػػػػػػػار رمطػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػرا بػػػػػػػػيف مر ػػػػػػػػل 

 لدي ـ ميوؿ جنسية مثمية  
للمثؿ الم كمة بصورة أساسية فت عدـ فاعمية ولطبيؽ القانوف : ثالثا / مشكمة البأث

الراص بلص يا الجنس عمل الرغـ مف صدور  ةبؿ سو ع رة سنة وذلؾ بصدور 
ونية ول مينك فت المجموعاو القان، 2002(لسنة 4لعميماو لص يا الجنس رةـ )

كونك غير إلل  الص ية اللت لن ر ا وزارة الص ة العراةية بصورة دورية دوف االلل او
ف ج عف معاناة مر ل اللرن  )الرنثل  و مف يولد مزدو  ااع اا ، مطبؽ
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ل مؿ إلل  لم صوؿ عمل وثا ؽ جديدة بعد العممية الجرا ية وأ طرار ـ (اللناسمية
 ـ فت غنل عنك  ن قاو العممية وج د ووةو أ افييف  

سوؼ يكوف ب ثنا فت ال ريعاو الصادرة مف الم رع العراةت  :اابعًا / نطاق البأث
لعميماو و ت ةانوف الص ة العامة رةـ أو  سواا أكانو ةوانيف

( 2002( لسنة )4(ولعميماو لص يا الجنس الصادرة بموجبك رةـ )1981(لسنة)89)
اللعميماو الصادرة بموجبك رةـ ( و 2013( لسنة )37وةانوف الط  العدلت رةـ )

( وةانوف عممياو زرع ااع اا الب رية ومند اإللجار ب ا رةـ 2016(لسنة )2)
(  ف ج عف بعض القوانيف ااررل النافذة وذلؾ  س  ما يلطمبك 2016(لسنة)11)

ك لول السيد السيسلانت ، كذاؾ اإل ارة لبعض ال لاول ذاو الصمة بالمو وع، الب  
 وأ كاـ ال قك اإلسجمت المرلص ، الرمينت وفلول السيد الرامن ت وفلول السيد

لسميط ال وا عمل معاناة مر ل عدـ إلل  ي دؼ الب   : امسًا /  دف البأث
اللطبيؽ أو  اانسجاـ الجسد  الجنست وعدـ وجود ل ريد فاعؿ مف  ي  النصوص

سل ادة مف بعض لجار  الدوؿ وم اولة ااإلل  ل ماف عجج ـ ف ج عف اإل ارة
ل عيمك مف إلل  إعادة النظر فت الل ريد ال الت باا افةإلل  لجارب ـ ودعوة الم رع

 ةبؿ المؤسساو الص ية ومواكبة اللطوراو ال اصمة فت  ذا المجاؿ عالميا  
سوؼ لعلمد البا ثة عمل المن   الل ميمت : سادسًا / منهجية البأث وتقسيمه

ل الية المرلبطة بالمو وع م ؿ الب   وسوؼ يلـ لقسيـ واللطبيقت لمل ريعاو العراةية ا
مب ثيف مسبوةيف بمقدمة نلناوؿ فت المب   ااوؿ المقصود بل يير الجنس إلل  الب  

وفت رالمة ، اما المب   الثانت فسيلـ لرصيصك لب   اللنظيـ القانونت لل يير الجنس
 مف لوصياو  الب   سوؼ نعرض ا ـ ما لوصمنا اليك مف نلا   وما نرا  

 المقدمة   طة البأث:
 المقصود بل يير الجنس: المب   ااوؿ
  ل ويؿ الجنس : المطم  ااوؿ
 لص يا الجنس: المطم  الثانت
 كي ية ل يير الجنس : المطم  الثال 
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  :اإلطار القانونت وال رعت لل يير الجنس: المب   الثانت
 المعالجة الل ريعية لل يير الجنس : المطم  ااوؿ
 ية النا  ة عف عممية ل يير الجنسالمسؤول: المطم  الثانت
 اآلثار النالجة عف عممية الل يير: المطم  الثال 

 الرالمة 
 المبأث األول

 المقصود بتغييا الجنس
بػػػػػػػػدأو فػػػػػػػػت ال لػػػػػػػػراو ااريػػػػػػػػرة وبػػػػػػػػوليرة ملصػػػػػػػػاعدة ظ ػػػػػػػػور  ػػػػػػػػاالو كثيػػػػػػػػرة ملعمقػػػػػػػػة 

إلػػػػػػػػل   ويػػػػػػػػؿ اانثػػػػػػػػللأو  أنثػػػػػػػػلإلػػػػػػػػل  بل ييػػػػػػػػر جػػػػػػػػنس اانسػػػػػػػػاف أ  ل ويػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذكر
ذكػػػػػػػػر  ولػػػػػػػػـ لكػػػػػػػػف مثػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػذ  ال ػػػػػػػػاالو معروفػػػػػػػػة فػػػػػػػػت مجلمعنػػػػػػػػا العربػػػػػػػػت المسػػػػػػػػمـ 
كمػػػػػػػػا  ػػػػػػػػت معروفػػػػػػػػة اآلف  يػػػػػػػػ  أن ػػػػػػػػا سػػػػػػػػابقا كانػػػػػػػػو لمثػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػاالو  ػػػػػػػػاذة ةميمػػػػػػػػة 

الجػػػػػػػػػػنس إلػػػػػػػػػػل  الوةػػػػػػػػػػوع ونػػػػػػػػػػادرا مػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػمد ب الػػػػػػػػػػة ل يػػػػػػػػػػر في ػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػنس  ػػػػػػػػػػرص
وةػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػو عمميػػػػػػػػػاو الل ييػػػػػػػػػر ل ػػػػػػػػػمؿ  ػػػػػػػػػاالو معينػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػرؼ فق ػػػػػػػػػا ، المعػػػػػػػػػاكس

بػػػػػػػػػػػدوف أو  لرنثل و ػػػػػػػػػػػت  الػػػػػػػػػػػة والدة ال ػػػػػػػػػػػرص ب ع ػػػػػػػػػػػاا لناسػػػػػػػػػػػمية مزدوجػػػػػػػػػػػةبػػػػػػػػػػػا
أع ػػػػػػػػػػػاا واللػػػػػػػػػػػت لناول ػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػاا ال ػػػػػػػػػػػريعة فػػػػػػػػػػػت مؤل ػػػػػػػػػػػال ـ م ػػػػػػػػػػػاوليف ل سػػػػػػػػػػػير ا 

 ول ديد نلا ج ا وبناا اا كاـ عمي ا 
مد وجود اللقدـ الطبت ال ا ؿ الذ   مؿ جميد المسا ؿ ، أال أنك فت الوةو ال ا ر
ا ااع اا اللناسمية وظ ور عممياو الجرا ة اللت يقـو ب ا الملعمقة بجسـ اإلنساف ومن 

أصب نا ، ااطباا فت مرلمؼ دوؿ العالـ لل يير جنس اإلنساف وا داؼ وغاياو مرلم ة
نواجك  ذ  الموجك ال ا مة واللت يلزامف مع ا انل ار العولمة فت مرلمؼ مجاالو سواا 

فكار السا دة ف ج عف ةمة الوازع ااأو  نمط العيشأو  مف  ي  لقميد ال ر  بالممبس
انل ار أفكار ل يير الجنس فت أوساط المجلمعاو العربية بصورة إلل  الدينت مما أدل

 عامة والمجلمد العراةت بصورة راصة 
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أو  ول رض الوةوؼ عمل مدل م روعية عممية ل يير الجنس مف النا ية ال رعية
عممية الل يير وفيما أذا كاف إلل  لود ال االو اللت إلل  القانونية وج  أوال اللطرؽ

لمجرد لص ي ك ف ج عف  بياف كي ية ل يير أو  الل يير  و لمجرد ل ويؿ الجنس
الجنس و ذا ما سنلناولك فت مطال  ثجثة نلناوؿ فت المطم  ااوؿ / ل ويؿ الجنس 
وفت المطم  الثانت/ لص يا الجنس أما المطم  الثال /لرصصك لبياف كي ية ل يير 

  الجنس

 المطمب األول
 تأويل الجنس

نقصد بعممية ل ويؿ الجنس  ت  الة اللت يلـ في ا ل يير جنس اإلنساف ل اياو 
لكت نقؼ عمل  ذ  ال الة وج  دراسل ا مف رجؿ لقسيم ا و  وأ داؼ غير م روعة

ونلناوؿ فت ال رع الثانت ، عمل فرعيف: نلناوؿ فت ال رع ااوؿ الل وؿ بسب  البي ة
 بسب  ال  وة الجنسية   الل وؿ

ويقصد ب ؤالا اا راص الذيف أجبرل ـ ظروف ـ : التأويل بسبب البيئة/ الفاع األول
الجنس المعاكس وغالبية  ؤالا مف إلل  البي ية عمل الل وؿ مف الجنس الذ  ولدوا بك
الل بك بالجنس اآلرر  وسب  ل وؿ أو  الذكور ف نا ي د  ل يير الجنس بقصد اللرن 

 عد  عوامؿ و ت كما ي لت:إلل  يرجد  ؤالا
عمميك ل يير الجنس ل رض  إلل إجراا يمج  البعض :أ فاء الش صية والتنكا -1

أر اا  رصيلك ال قيقية فقد يكوف ال رص أنثل ولكف عي  ا ك نثل ةد يؤثر عمي ا 
ر اا  رصيل ا فلمج   يكوف العكس فيمج  الذكرأو  العممية إلل إجراا ولريد ال ر  واال

 ير جنسك ل رض اللنكر وال ر  وةد يكوف السب  فت ذلؾ جريمة ارلكب ا لإلل 
الق اا أواللرمص مف أو  فيبادرإلر اا  رصيلك لإلفجو  مف العقوبة ول ميؿ ال رطة

 1غير ذلؾ مف ااسبا  أو  الردمة العسكرية

                                                           

زغ١ٍ١ّخ )كهاٍخ ِمبهٔخ(، اٌلاه اٌؼ١ٍّخ ( أظو: ك.ِٕنه اٌفؼً، اٌَّؤ١ٌٚخ اٌطج١خ فٟ اٌغواؽخ ا1ٌ

.ونٌه أظو: ػّبه ِؾّل األ١ِٓ، ا٢صبه اٌمب١ٔٛٔخ  00، ص0222اٌل١ٌٚخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، 
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وةد يكوف السب  فت ل يير الجنس  و  عور ال رص : ال طف واالغتصاب -2
الجنس اارر وذلؾ بسب  الل ثير الن ست الذ  نل  عف إلل  بانلما ك (ربالل ديد الذكو )

نمو إلل  عممية لكرار  الة الرطؼ واالغلصا  مف ةبؿ ال اذيف جنسيا مما يؤد 
 1ال عور لديك ب نك أنثل 

ل يير جنسك لكت إلل  ةد يسعل ال رص: السعي وااء تأقيق مكسب مادي -3
و د اجلماعت أعمل كما لو غير رجؿ و أ وظي ة معينةأو  ي صؿ عمل مكس  ماد 

أف ل يير أمرأة جنس ا لم صوؿ عمل أو  ممثمة م  ورةأو  جنسك ليصبا عار ة أزياا
 أر  اكبر  

أف لدور ااسرة فت بناا  رصية أبناا ا ااثر الكبير فت نمو : أسموب التابية -4
 ـ الن سية  ذ  ال رصية ولوثر طريقة لعامؿ الوالديف مد أبنا  ـ فت سموك ـ و الل

و س  الدراساو الن سية ف ف اارو الو يدة بيف مجموعة مف اإلروة الذكور لجعم ا 
لل بك ب ـ وكذلؾ ااخ الو يد بيف مجموعة مف اإلنا  لجعمك يل بك ب ف لطبيقا لنظرية 

كاف أو  لقميد الص ير لمكبير فاف كاف دور ااسرة  عيؼ فت لص يا نمط اللربية
نمط اللربية الراطئ نل  عنك  رص غير سو  ن سيا وةد يكوف  دور ـ يساعد عمل نمو

ويعزو اارلصاصت ، رغبة االبف ب ف يكوف مف الجنس اارر نليجة طبيعة ل ذ  اللربية
أن  اؿ اا ؿ إلل  الن ست م مد مكاو   ياع ال رصية الجنسية لدل بعض ال لياو

إلل  ل ول فإلل  ؤد عف فليال ـ وعدـ لقديـ العطؼ وال ناف الجـز ل ف مما ي
  2مسلرججو )بوياو(  سبما يطمؽ عمي ف فت المجلمد  

                                                                                                                                                      

اٌّزورجخ ػٍٝ رغ١١و اٌغٌٕ، ثؾش ِٕشٛه فٟ ِغٍخ اٌمبْٔٛ ٚاألػّبي ِٚزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ 

 www.droitetentreprise.orgاالٌىزوٟٚٔ: 

( ٕ٘بن ثؼغ اٌمجبئً فٟ أفغبَٔزبْ ِٓ ػبكارُٙ افزطبف اٌظج١خ صُ اغزظبثُٙ ِّب ٠ؤكٞ إٌٝ ّٔٛ 1

اٌشؼٛه ٌلٜ ٘ؤالء ثأُٔٙ الوة ٌإلٔبس ِٕٗ إٌٝ اٌنوٛه، شب٘ل، رمو٠و ػٓ مٌه فٟ ٚصبئمٟ ػٓ 

ٚونٌه رظو٠ؼ أؽل اٌشجبْ اٌى٠ٛز١١ٓ ( you tubeٔىبػ اٌغٍّبْ فٟ أفغبَٔزبْ ِزٛفو ػٍٝ لٕبح )

اٌنٞ ؽٍت رغ١١و عَٕٗ ثَجت فطفٗ ٚاغزظبثٗ ثظٛهح ِزىوهح ػٕلِب وبْ طغ١وا ٌغو٠لح اٌٛؽٓ 

 ( رظله فٟ اٌى٠ٛذ.50إٌَخ  – 0021/11120اٌى٠ٛز١خ، اٌؼلك )

 ( أظو: )اٌج٠ٛبد(فطو ٠زٕبِٝ فٟ أٍٚبؽ اٌفز١بد ..ِٚقزظْٛ ٠وعؼٛٔٙب ٌٍزوث١خ اٌنوٛه٠خ ِمبي0

 https://m.alsharq.net.saِٕشٛه فٟ ِغٍخ اٌشوق األٌىزو١ٔٚخ ِزبؽخ ػٍٝ اٌّٛلغ 

http://www.droitetentreprise.org/
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يمع  ااعجـ ال ابط فت مجلمعالنا دورا سمبيا فت لربية : دوا األعالم الهابط -5
أوالدنا وأعادة لنميط ـ بما يعر ك مف مسمسجو وأفجـ لرو  ل كرة المساواة ال كمية 

مبا  فت ل كيؿ الم ا يـ الجندرية لدل كج الطرفيف المزعومة بيف الرجؿ والمرأة مما أثر س
مجمة ال رؽ إلل  و ذا ما أكد  الدكلور عبد العظيـ الصادؽ فت لصريا أدلل بك

ول اكت   transvestitism))ف صب و النساا لمبس مجبس الرجاؿ 1، االكلرونية
  راو لصرفال ـ وغدا الرجاؿ يلص وف بالمياعة وأسلرداـ وسا ؿ اللجميؿ مف مسل

ف ج عما لرو  لك ج او ، وعممياو لجميمية ليكونوا  مف معايير الجماؿ ال ديثة
ةنواو اليوليو  منبرا ل ا للروي  أو  راصة ملرذة مف وسا ؿ اللواصؿ ااجلماعت

 أفكار ا ال اذة  
ويقصد بك انجذا  جنست ن و  رص : التأويل بسبب الشهوة الجنسية/ الفاع الثاني 

ويعرؼ أي ا ب نك ممارسة الجنس  2السو أو  ار  السموؾ الطبيعتمف ذاو الجنس ر
ذا  د   ذا اامر بيف رجؿ ورجؿ سمت )لواطا، ب ير الطريقة الطبيعية فالمواط   و  (واال

االصاؿ الجنست بيف ذكريف و و مف الممارساو الجنسية ال اذة اللت للرؾ آثارا  
عمل المسلول  الص ت لما أو  تأجلماعية رطيرة سواا كاف ذلؾ عمل المسلول الن س

اآلثار اللت للرل  عمل المسلول ال رصت اطراؼ إلل  يورثك مف أمراض باا افة
ف ذا  4أما أذا  د  بيف أمرأة وأررل سمت )س اة (  3، العجةة كل ريـ اللصا ر بين ـ

اامر يجر  رجؼ الطبيعة بيف  رصيف مف ن س الجنس و و بذلؾ يرلمؼ عف 
أو  م ما أرلمؼ لوصي  ا ال رعت، ررل اللت لن   بيف الرجؿ والمرأة فقطالعجةاو اا

                                                           

 .ٔفَٗ أظو: اٌّظله اٌَبثك ( 1

( أظو: ِؾّٛك ػبطُ ػظبَ، رغ١١و عٌٕ اإلَٔبْ، هٍبٌخ ِبعَز١و ِملِخ إٌٝ ِغٌٍ و١ٍخ اٌمبْٔٛ 0

 .00، ص0225ٚا١ٌَبٍخ فٟ عبِؼخ ثغلاك، لَُ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ، ثغلاك، 

( ِٓ أُ٘ ا٢صبه إٌف١َخ ٘ٛ شؼٛه اٌّالؽ ثٗ أٔٗ ١ٌٌ مووا ٚثبٌزبٌٟ ري٠ل فوص رؾٌٛٗ ع١َٕبً وّب 3

موؤب ٍبثمبً ونٌه فأْ ِٓ أُ٘ األِواع اٌزٟ رٕزمً ػجو ٘نا اٌطو٠ك ٟ٘ )األ٠لى ٚاٌزٙبة اٌىجل 

١و( اٌفب٠وٍٟٚ ٚاٌي٘وٞ ٚا١ٌَالْ ٚاٌٙوثٌ ٚاٌّوع اٌؾج١جٟ اٌٍّفبٚٞ اٌزٕبٍٍٟ ٚغ١و٘ب وض

٠ٚؾوَ ػٍٝ اٌالئؾ اٌيٚاط ِٓ أفذ اٌٍّٛؽ ثٗ ٚأِٗ ٚأثٕزٗ، ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً هاعغ، اٌش١ـ 

طبٌؼ اٌىوثبٍٟ، ِب ِؼٕٝ اٌٍٛاؽ؟، ِووي األشؼبع األٍالِٟ، ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ 

https://www.islam4u.com  

 ؼً اٌّوأح فٟ اٌّوأح ِضً طٛهح ِب ٠فؼً ثٙب اٌوعً(.(٠ٚؼوف اٌَؾبق ثأٔٗ )ٚ٘ٛ أْ رف 5

https://www.islam4u.com/
https://www.islam4u.com/
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 وةد لكوف أسباب ا بي ية أ  اجلماعية، القانونت ولعلبر المثمية الجنسية مف أ دل الكبا ر
لكوف أسباب ا بيولوجية وأ ـ سب  لمثؿ  ذ  الممارساو  ت ةمة الوازع الدينت أو 

 اعؿ  ذ  ااسبا  مد بع  ا  واارجةت وةد يكوف  و نال  عف ل 
 ذ  الممارساو مف اامور المرفو ة فت ال ريعة اإلسجمية فلعلبر مف الجرا ـ  ولعد

وطالما أف ال رد يعيش ، اارجةية المنافية لم طرة السميمة اللت فطر اهلل عباد  عمي ا
 مف منظومة المجموع فيج  عميك أف ي لـر القواعد اللت ي ر  ا مجلمعك عميك 
ويملند عف الررو  عمل سنف اهلل وال يعلد  عمل  دود   و ذ  اافعاؿ م رمة وفقا 
لم ريعة اإلسجمية واادلة عمل ل ريم ا كثيرة من ا ما جاا فت القراف الكريـ ومن ا ما 

أل لوف ال ا  ة ما سبقكـ ب ا مف أ د مف )جاا بالسنة النبوية ال ري ة  ةاؿ لعالل )
أطار ال رماو وكذلؾ ةولك  ا اهلل جؿ وعج بال ا  ة ولدرؿ فتفقد وص    1((العالميف
ولوطا ألينا   كما وعمما ونجينا  مف القرية اللت كانو لعمؿ الربا   أن ـ كانوا ))لعالل

وةد ورد عف الرسوؿ ااكـر )ص( أنك ةاؿ ))الس ؽ فت النساا  2((ةوـ سوا فاسقيف
( وعف أس اؽ (ثـ أةلمو ما، ا فاةلمو مافمف فعؿ مف ذلؾ  ي ، بمنزلة المواط فت الرجاؿ

 ةاؿ س للنت أمرأة أف أسل ذف ل ا عمل أبت عبداهلل )ع( ف ذف ل ا فدرمو   ، بف جرير

أنك إذا كاف يوـ ،  د الزنا: ما  د ف فيك ؟ ةاؿ، فقالو أربرنت عف الموالت مد الموالت
وسرولف مف ، وةنعف بمقاند مف نار، القيامة يؤلل ب ف ةد البسف مقطعاو مف نار

عممية ل ويؿ الجنس  إلل إجراا وةد يعمد المثمييف3وةذؼ ب ف فت النار    (( ، النار
ة  ذا ال عؿ وربما يساعد ـ ذلؾ عمل جنت اامواؿ أي ا بالراذ ا  رف ممارسةل رض 

العممياو الجرا ية  إجرااواليبيا الم رع العراةت ، ل قيؽ الملعةإلل  ل ـ باإل افة
  جنس إذا كاف ال دؼ غير م روع ول ير العج   ل رض ل ويؿ ال

 
 

                                                           

 .02(ٍٛهح األػواف / ا٠٢خ 1 

 .45(ٍٛهح األٔج١بء / ا٠٢خ  0

( أظو: اٌش١ـ طبٌؼ اٌىوثبٍٟ، ِب ِؼٕٝ اٌَؾبق أٚ اٌَّبؽمخ، ِٚب ؽىّٙب اٌشوػٟ ؟، ِمبي ِزبػ 3

  www.wepal.netػٍٝ اٌّٛلغ 

http://www.wepal.net/
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 المطمب الثاني
 تصأيح الجنس

لص يا الجنس مف المسا ؿ اللت يلـ في ا ل يير جنس اانساف  ي  لجرل  اليا 
الع راو مف عممياو لص يا الجنس  وؿ العالـ ولل دد  ذ  العممياو ب ر يليف 

جرا ت فت مسالة الرنثل و و ال رص اللدرؿ ال إجرااأثنليف ال ر ية االولل فيكوف ب
بدون ا  ولقريبا  لكاد لل ؽ جميد القوانيف لمدوؿ أو  الذ  يولد ب ع اا لناسمية مزدوجة

 روراو   ظ المرلم ة عمل أبا ل ا وعمل ذلؾ أل ؽ ال قك  ااسجمت ب علبار ا مف 
لة أصابة عممية اللص يا  ت  ا جرااأما ال ر ية الثانية إل، الن س وأبا ة العج 

ال وية الجنسية واللت يعبر عن ا أف ال رص ي س أف  ا طرا ال رص بمرض 
وةد أنقسمو مواةؼ ةوانيف الدوؿ بيف أبا ة  ذ  ، رو ك سجينة جسد اللنلمت أليك

العممياو وبيف منع ا ومعاةبة أطراف ا  وكذلؾ أنقسـ ال قك ااسجمت بيف مجيز اجرا  ا 
يك فت ذلؾ فمف يرل اابا ة يؤسس ا عمل أن ا   ظ وبيف م ـر ل ا  ولكؿ من ـ رأ

ومف يمنع ا وي ـر القياـ ب ا يؤسس  كمك ، الوةوع فت الم رماوأو  لمن س مف ال جؾ
وسوؼ نلناوؿ  ذ  ال االو بلقسيـ  ذا ،  ذا عمل مبدأ عدـ جواز ل يير رمؽ اهلل  

ل( ونلناوؿ فت ال رع المطم  عمل فرعيف نلناوؿ فت ال رع ااوؿ )االنلرسكس أ  الرنث
 ال وية الجنسية(  ا طرا مرض أو  الثانت )اللرانسكس

اصؿ أف اإلنساف يولد و و ي مؿ ااع اا ا: (ال نثى)االنتاسكس / الفاع األول
ي مؿ ااع اا اللناسمية اانثوية فيكوف أنثل   ولكف أو  اللناسمية الذكرية فيكوف ذكرا

ال ي مؿ أ د من ما أو  و و ي مؿ كج الج ازيففت بعض ال االو ةد يولد اإلنساف   
ويعرؼ البعض 1ف و اانساف الذ  فت رمقلك  ذوذ ، و ذا ما يطمؽ عميك بالرنثل

 و الذ  لك ذكر رجؿ وفر  أنثل فالذكر مرلص بالرجؿ وال ر  مرلص )الرنثل ب نك )

                                                           

( أٔظو ك.ػجل اٌؼظ١ُ شوف اٌل٠ٓ، أؽىبَ ا١ٌّواس ٚاٌٛط١خ فٟ اٌشو٠ؼخ األٍال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ  1

 . 150، ص0220، ِظو، 3اٌٛػؼٟ، اٌلاه اٌل١ٌٚخ ٌألٍزضّبهاد اٌل١ٌٚخ، ؽ
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ا ب نك الرنثل أي  ويعرؼ1امرأة(( أو  بالمرأة وليس يرمو ال اؿ مف أف يكوف رجج
إنساف لك أثار رجؿ وامرأة وليس لك  ت من ما ف ذا باؿ مف الذكر  ف جـ وأف باؿ مف ))

ال ر  ف نثل وأف باؿ من ما فال كـ لألسبؽ وأف اسلويا ب ف رر  من ما معا  فم كؿ و ذا 
أ لمـ كما ي لمـ الرجؿ أو  أمرأةإلل  وصؿأو  ةبؿ البموغ ف ف بمغ وررجو لك ل ية

ف ظ ر، فرجؿ ألت كما لؤلل النساا ف مرأة وأف أو   بؿأو   اضأو  لبفأو  لك ثد  واال
لعار و العجماو فم كؿ ولك  ين ذ فت الميرا  أ ر أو  لـ لظ ر لك عجمة أصج

بف س ماف ولمرنثل س ـ انك ال الليف فموماو أبو  ولرؾ معك أبنا وا دا فالأل
  2(( اا ر

المعايير الراصة أو  ع اا الظا رةوأذا لعذر ل ديد جنس ال رص مف رجلك اا
رجؿ ف مرأة إلل  ف ف ماؿ، ميمكإلل  وصوؿ النساا فيرجدأو  ال بؿأو  ال يضأو  بالبوؿ

كذلؾ يمكف القياس عمل الص او ااررل كال جاعة ، أمرأة فرجؿإلل  وأف ماؿ
 3وال روسية ومصابرة العدو 

ثل فمف يرجا عند  جان  يل ا مف اللعريؼ الذ  سبؽ ذكر  أف  ناؾ نوعيف مف الرن
يرجا عند  جان  اانوثة يسمل رنثل غير م كؿ )أ  ال يثير أ كاؿ(  أما أو  الذكورة

 مف ال يرجا عند  أ  جان  فج يرجا كونك ذكرا وال يرجا كونك أنثل يسمل الرنثل
أو  أما الرنثل لدل ااطباا فيكوف أما رنثل كاذبة، أ  الذ  يثير اا كاؿ()الم كؿ 
والرنثل الكاذبة يقصد ب ا أف لكوف ااع اا اللناسمية الظا رة رجؼ ما ،  قيقيةرنثل 

 :ةسميفإلل  ال دد وب ذا لنقسـأو  لدؿ عميك الصب او

                                                           

( أظو: ك.شٛلٟ إثوا١ُ٘ ػجل اٌىو٠ُ ػالَ، رؾل٠ل اٌغٌٕ ٚرغ١وٖ ث١ٓ اٌؾظو ٚاٌّشوٚػ١خ، ِىزجخ 1

 .04، ص0211، اإلٍىٕله٠خ، 1ؽ اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ،

( أٔظو ك.فٛاى طبٌؼ، عواؽخ اٌقٕٛصخ ٚرغ١١و اٌغٌٕ فٟ اٌمبْٔٛ اٌَٛهٞ، ثؾش ِٕشٛه فٟ ِغٍخ 0 

. ونٌه أٔظو ك.٠ب١ٍٓ ػجل اٌظّل ػّو 05، ص0223، اٌؼلك اٌضبٟٔ، 11عبِؼخ كِشك، اٌّغٍل 

، 1، ؽ0األٍال١ِخ، طوو٠لٞ اٌز١ّّٟ، اٌّلفً ٌلهاٍخ أؽىبَ ا١ٌّواس ٚاٌٛط١خ فٟ اٌشو٠ؼخ 

 .01، ص0221أطلاهاد و١ٍخ شؾ اٌؼوة اٌغبِؼخ، اٌجظوح، 

( أظو: ؽبِل ثٓ ػجلهللا اٌؼٍٟ، رجل٠ً اٌغٌٕ ػوٚهح ؽج١خ أَ أٔزىبٍٗ فطو٠خ ؟ ِمبي ِزبػ ػٍٝ 3

  alali.net-www.hاٌّٛلغ األٌىزوٟٚٔ 

http://www.h-alali.net/
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رنثل كاذبة أصم ا أنثل وظا ر ا ذكر ولكوف  ذ  ال الة عندما يممؾ ال رص أع اا  -1
ل أنك أنثل  ( يدؿ عمXXلناسمية ذكرية ولكف ف ص ال دد ومسلول الصب او أ  )

زيادة إفراز  رموف الذكورة  مف ال دد الراصة إلل  ويعزوااطباا السب  فت  ذ  ال الة
 1بك اسبا  مرلم ة 

لكوف  ذ  ال الة عندما يممؾ ال رص أع اا : رنثل كاذبة اصم ا ذكر وظا ر ا أنثل -2
ول ل ميؿ ال دد ومسل إجراالناسمية ل بك ااع اا اللناسمية اانثوية ولكف عند 

( يدؿ عمل أنك ذكر وسب   ذ  ال الة ةد يكوف أي ا نليجة رمؿ فت XYالصب ياو )
عمؿ ال دة الكظرية المسؤولة عف إفراز  رموف الذكورة  ي  ل رز  بنسبة أةؿ مف 

 2المطمو  
أما الرنثل ال قيقت /  و مف يولد و و ي مؿ الج ازيف اللناسمييف لمذكر واانثل وةد 

 3ارر غير ظا رأو ةد يكوف كج ما ظا ر لمعياف يكوف أ د ما ظا ر وا
وةد لوجد بعض ال االو الملعمقة بالكروموسوماو الملعمقة بالجنس ال درؿ ل ا فت 

الناةص فكما أو  م كمة الرنثل لكف ممكف إيراد ا لم ا دة و ت  الة الكروموسوـ الزا د
( XYأو) (XXأف معروؼ أف ال رص السو  ينب ت أف ي مؿ كروموسوميف أما )

أنثل ولكف  ناؾ  الة لكوف  اممة كروموسـو وا د أو  فيكوف بذلؾ ال رص أما ذكر
( فلكوف ااع اا اللناسمية الظا رة أنثوية لكن ا ال يمكف أف X0ويرمز لك العمماا   )

 4ل مؿ بسب   مور المبيض  و ذ  لسمل  الة )لرنر( أو  ل يض
و ت لكوف  اممة لثج  كروموسوماو  (ركمين مل)وال الة ااررل يطمؽ عمي ا ب الة 

( Yكروموسوـ الذكورة )إلل  ( باال افةXXبدال مف أثنيف و ما كروموسومت اانوثة )
وباللالت لكوف ااع اا الظا رة أع اا ذكرية أال أف غدة الذكورة لديك  امرة ول رز 

                                                           

لٞ، ِمبٌخ ثؼٕٛاْ ))ً٘ ِب ىاي اٌقٕضٝ ِشىال أَ أْ اٌطت ؽً ِشىٍزٗ ؟(، ( أظو: ٘ٛك ثٓ ػٍٟ اٌؼج1١

 WWW.Feqhweb.comِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ  

( أْ ِّٙخ ٘وِْٛ اٌنوٛهح رشى١ً األػؼبء اٌزٕب١ٍٍخ اٌنوو٠خ اٌلاف١ٍخ ثبالػبفخ إٌٝ ِٕغ رطٛه 0 

 .٠15ل ِٓ اٌزفظ١ً، أٔظو ك.شٛلٟ أثوا١ُ٘ ػجل اٌىو٠ُ، اٌّظله اٌَبثك، صاالصواء، ٌّي

 .122( أظو: ك.شٛلٟ أثوا١ُ٘ ػجل اٌىو٠ُ ػالَ، اٌّظله اٌَبثك، ص 3

، ونٌه أظو: ِزالىِخ رؤو، ِمبي ِزبػ 35( أظو: ِؾّٛك ػبطُ ػظبَ، اٌّظله اٌَبثك، ص 5

 . www.altibbi,comػٍٝ اٌّٛلغ )اٌطجٟ( االٌىزوٟٚٔ

http://www.feqhweb.com/
http://www.altibbi,com/
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و ناؾ  1الصناعت ال رموناو الذكرية بنسبة ةميمة وال يمكنك أالنجا  أال بواسطة اللمقيا 
 الة لسمل ب الة نوناف لصي  الذكور واانا  عمل  د سواا ل بك  الة لرنر الم ار 

 2ل ا أعج   
ومما سبؽ لل ا لنا المعايير والعجماو اللت أسلند عمي ا فق اا ال ريعة االسجمية فت 

نثل غير م كؿ وباللالت ل ديد جنسك  ؿ  و ذكر أ أأو  ل ديد الرنثل وكونك م كج
وغالبا ما لكوف  ذ  العجماو أكثر و و ا بعد البموغ   وأف  ذ  المعايير والعجماو ال 
للعارض مد المعايير الطبية ولكن ا كانو معايير رارجية ويعلمد عمل الظا ر من ا 
ولكف اليوـ وب عؿ اللقدـ الطبت الم وؿ ولطور عمـ الل ريا ظ رو عوامؿ ومعايير 

 ديد جنس االنساف الم لبك بك وكما راينا بع  ا يلعمؽ أررل يعلمد عمي ا فت ل
بمسلول الصب او الكروموسومت وبع  ا يلعمؽ بالمسلول ال دد  ويقصد ب ا نوع 
ال رموناو اللت ل رز ا ال دد الجنسية فت جسـ الم لبك بك وبع  ا يلعمؽ بمسلول 

لوةو ال ا ر مف ااع اا اللناسمية الظا ر والباطنة و ذا ما يمكف ك  ك بس ولة با
اال عة وال يوجد  (x- Rayبواسطة )أو  المعروفة بالسونار (رجؿ أج زة )االللراساوند
عممياو الجرا ة اللجميمية لمثؿ  ذ  ال االو وعمل الن و  إجرااأ كاؿ لدل ال ق اا فت 

 الذ  سنرا  فيما بعد 
ال وية  را ا طمرض  :(الهوية الجنسية اضطاابماضى )التاانسكس / الفاع الثاني

الجنسية  و مرض ن ست ينلا  ال رص يلمثؿ فت رغبلك ال ديدة فت ل يير جنسك عمل 
أو  الرغـ مف مظ ر  الرارجت واللكوينت وال يرؿ  ذا المرض بقدراو صا بك الذ نية

كذلؾ ي عر بالن ور واال م زاز مف أع ا ك اللناسمية ف و يعلبر ن سك رط   3، الم نية
ووفقا للعريؼ وزارة الص ة  4 ذا المرض مف ةبيؿ اامراض العقمية الطبيعة وال يعلبر 

ال وية الجنسية والذ  يعرؼ    ا طرا يعرؼ مرض  (NHS.UKالبريطانية )

                                                           

 .www.webtep.com( أظو: ِزالىِخ وال٠ٕفٍزو، ِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ 1 

 . www.altibbi,com( أظو: ِزالىِخ رؤو، ِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ )اٌطجٟ( االٌىزو0ٟٔٚ 

 ( أظو: ػّبه ِؾّل األ١ِٓ، اٌّظله اٌَبثك، اٌّٛػغ ٔفَٗ . 3

(أٔظو، ك.ِؾّل ٍبِٟ اٌشٛا، َِؤ١ٌٚخ األؽجبء ٚرطج١مبرٙب فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ،  5

 .103، ص0223- 0220اٌمب٘وح، 

http://www.webtep.com/
http://www.altibbi,com/
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(Gender dysphonic)  أو(gender identity disorder ( ب نك ))عندما يكوف
ت وبيف غير راض بسب  عدـ وجود لطابؽ بيف جنسك البيولوجأو  ال رص غير مرلاح

 ووفقا للمؾ الوزارة فإف المصابيف ب ذا المرض ي عروف بعدـ الر ا 1 ويلك الجنسية(( 
االرلياح لعدـ لطابؽ  عور ـ الجنست مد مظ ر ـ اللكوينت فقد يممؾ ال رص أو 

وطبقا ، يممؾ مظ ر رجؿ لكف ي عر ب نك أنثلأو  مظ ر أنثل لكنك ي عر ب نك رجؿ
انك مرض يصي  القول العقمية أنما  و رمؿ بوظا ؼ لذلؾ لـ يصنؼ  ذا المرض عمل 

أف ال رموناو المسؤولة عف ل ديد ال وية الجنسية اللعمؿ بصورة إلل  الدماغ يؤد 
نمو أع اا جنسية غير مج مة لرارطة الجنس الموجودة فت إلل  أعليادية فلود 

 2الدماغ و ذا ةد يكوف نليجة لمعديد مف العوامؿ 
فت عمؿ ال رموناو اللت يلعرض ل ا ال رص ةبؿ والدلك  طرا  ويلبيف أف  ذا اال

أو  وأثناا لكوينك فت الر ـ يوثر عمل جينالك وباللالت ينل  أرلجؼ مد الرطوط
الرارطة الم دودة لجنس ال رص فت المخ ولبدأ اعراض  ذا المرض بالظ ور بعد 

ويطمؽ عميك  3البموغ  سف المرا قة و أو  الوالدة وةد لظ ر  ذ  االعراض فت سف الط ولة
( واعراض المرض GIDCال وية الجنسية فت مر مة الط ولة ) ا طرا بمرض 

لبس مجبس ااوالد والل المع  الر ف ول جر إلل  بالنسبة لجط اؿ اانا  لكوف بميم ا
المع  بدمل ال لياو والرغبة فت أف لصبا ولدا  أما اعراض المرض بالنسبة لجط اؿ 

رغبلك بابقاا و  لبس مجبس البناو والمع  بدمل ال لياوإلل  بميؿ الولدمف الذكور لكوف 
 4الظ ا ر ومنادالك عمل أنك بنو 

                                                           

1) أظو:   www.nhs.uk NHS choices Gender dysphonic :ونٌه أظو ،Gender 

dysphoria available online on www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/ 

 What is gender dysphoria available online onونٌه ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً أظو: 

www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-

dysphoria .  

2 See the same reference, the same place. 

3 See the same reference, the same place. 

4 See, Dr. jack Drescher, Gender Identity Disorder in children: an experts 

view, The Telegraph, www.telegraph.co.uk 

http://www.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/
http://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
http://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
http://www.telegraph.co.uk/
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ال وية الجنسية لدل ااط اؿ  ت اللت أكل  و عند الط ؿ  ا طرا ولعؿ أبرز  الة 
)زارار  أفير ( البريطانت الجنسية واللت لـ ل ريص المرض لديك فت سف الثالثة مف 

  أرر لصريا لممل د  ب سـ عيادة )لافيسلوؾ( فت لندف أف  ناؾ سبعة العمر و س
 1أط اؿ دوف الرامسة لـ ل ريص  ذا المرض لدي ـ 

أف  ذا المرض لدل ااط اؿ يكوف عندما يربر الط ؿ  (جاؾ دري لر)ويذكر الدكلور 
عد  ذا وي، فلل عمل الرغـ مف لركيبل ـ الجسدية الظا رة المعاكسةأو  والديك ب نك فلاة

 2المرض  مف االمراض النادرة وال ا د يعرؼ سببك بصورة دةيقة 
وي د   ذا المرض كما ذكرنا لممرا قيف والبال يف ويرلمؼ اسمو  العج   س  

 : المر مة العمرية ودرجة المرض ومف أ ـ االعراض اللت لظ ر عمل البال يف  ت
 عر باانلماا اليك الرغبة ال ديدة فت لبس مجبس الجنس الذ  يأو  الميؿ -1

 اامور الراصة بك  أو  وممارسة اافعاؿ
 إجرااالرغبة فت أف يلرمص مف أع ا ك اللناسمية ورف ك ل ا ومطالبلك ب -2

 3عممية جرا ية لم صوؿ عمل ااع اا اللناسمية لمجنس الذ  ي س باالنلماا اليك 
 المطمب الثالث

 كيفية تغييا الجنس
اانثل ذكر و ت أو  لجنس لكوف بجعؿ الذكر أنثلسبؽ أف ذكرنا أف عممية ل ير ا

لعلبر مف المسا ؿ ال ساسة فت مجلمعالنا الم افظة فت كؿ مايلعمؽ باامور الجنسية 
ان ا  لدرؿ  مف  يز اارجؽ وسطول ا االجلماعية  ارلباط ا ب رمة جسد االنساف 

ع ا ك اللت يعلبر مجرد لمس ا جريمة  انو لعلبر عممية وك، يعاة  عمي ا القانوفواال
لجميؿ ااع اا الم و ة إلل  ل يير الجنس مف العممياو اللجميمية اللت ل دؼ

، ملدارمة مد بع  اأو  اا مزدوجةولص يا الو د الجنست لمف يممكوف أع 
                                                           

 0210ا٠ٌٛٙخ اٌغ١َٕخ، أ٠الف، ٌٕلْ،  بػطواة(أٔظو، أشوف أثٛ عالٌخ، أطغو ؽبٌخ أطبثخ ث 1

 .www.elaph.comٌىزو١ٔٚخ ١ِٛ٠خ ِزبؽخ ػٍٝ اٌّٛلغ ِغٍخ ا

0 See Dr. Jack Drescher, The same reference. 

. ونٌه أٔظو ِؾّل ػّبه األ١ِٓ، اٌّظله 105(أظو: ك.ِؾّل ٍبِٟ اٌشٛا، اٌّظله اٌَبثك، ص 3

 اٌَبثك، اٌّٛػغ ٔفَٗ.

http://www.elaph.com/
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فالجرا ة اللجميمية يقصد ب ا مف النا ية ال نية مجموعة مف الوسا ؿ وااسالي  الطبية 
الطار ة المؤثرة فت  كؿ اانساف ولم ؽ أو  و  الرم يةأصجح العيإلل  اللت ل دؼ

لص يا الرط  الع و  سواا كاف إلل   ررا بقيملك ال رصية واالجلماعية ف ت ل دؼ
نليجة  اد  وةد ال قا وأصبا مؤثرا بصورة سمبية فت  ياة أو  نالجا مف الوالدة

 : نوعيفإلل  ولقسـ الجرا ة اللجميمية 1المريض  
عج  بعض الل و او البسيطة إلل  يمية العادية و ذ  ل دؼالجرا ة اللجم -1

فالع و م ؿ العممية معافل  كبر  جـ الثد أو  صابد المملصقةااأو  كاانؼ الطويؿ
 ل قيؽ غرض اللجميؿ فقط  إلل  مف النا ية الص ية وباللالت ل دؼ  ذ  العممياو

 الجة ةبؿ الوالدةعج  ل و او نإلل  الجرا ة اللجميمية اللكميمية و ت ل دؼ -2
ال قة عمي ا ا  سب  كاف ويكوف م م ا أصجح ع و غير سميـ مف النا ية أو 

الجرا ة لألع اا اللناسمية  إجرااالطبية وال ي قؽ الطم  المقصود منك كما  و ال اؿ ب
 لعديؿ أعوجا  القدـ وغير ذلؾ   أو  الم و ة

أصجح عي  مف   نك أف يقمؿ  ودوافد العممياو اللجميمية مرلم ة فقد يكوف الدافد
فرص ال رص بال صوؿ عمل الم نة اللت يريد ا كما لو كاف المريض أنثل يعيق ا 

 العبة سيرؾ أو  راةصةأو   ذا العي  مف عمم ا كممثمة
او الن سية اللت يعانت من ا طال  العممية وأف  طرابوةد يكوف الدافد  و لمعالجة اال
 وؽ المزايا المل ققة من ا وي  ؿ ااطباا إر اع كانو المراطر الملرلبة عمي ا ل

   2الجرا ة   إجرااالمريض بداية لسمسمة مف ال  وصاو الن سية ال اممة ةبؿ ألراذ ةرار 
وأريرا ةد يكوف الدافد لعممية اللجميؿ  و لعج  بعض الل و او اللت لصي  بعض 

ة ل رض ل سيف ال كؿ الجرا ة اللجميمي إجرااأع اا ومناطؽ الجسـ الظا رة فيكوف 
 الرارجت لجنساف 

                                                           

 .155ٌشٛا، اٌّظله اٌَبثك، ص( أظو: ك.ِؾّل ٍبِٟ ا1

 . 151(أظو: ك.ِؾّل ٍبِٟ اٌشٛا، ِظله ٍبثك، ص0
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او عممية  ل يير الجنس بارلجؼ إجراالرلمؼ : عممية تغييا الجنس إجااء طوات 
جنس إلل   الة المريض فقد للناوؿ عموـ جسد ال رص بالل يير لل ويمك مف جنس

 الجرا ة لألع اا الم و ة فقط دوف السميمة   إجرااةد لقلصر عمل أو  أرر
وللبد  ذ  بالعادة مد مر ل )بؽ الجرا ة عدة جمساو ن سية لممريض كذلؾ ةد لس

ثـ يلمو ذلؾ أعطاا  رموناو الجنس المراد ل يير ال رص  (ال وية الجنسية ا طرا 
 : او عمل الوجك اللالتجرااويمكف أف نلناوؿ  ذ  اإل،يك   وأريرا ي لت دور الجرا ة ال
 ا طرا ة لممر ل المصابيف باو المعالجإجراالبدأ أولل : العج  الن ست -1

ال وية الجنسية ب رورة أر اع المريض لسمسمة مف الجمساو الن سية ل رض لص يا 
ص بلقبؿ لكوينك مسمؾ المريض الن ست أما عف طريؽ اللنويـ الم ناطيست وأةناع ال ر

عطا ك  رموناو من طة لنسجـ مد لركيبلك الرارجية وفت بعض   1الجنست الظا ر  واال
نجا  ذا اامر وفت أ ياف أررل ي  ؿ رصوصا أذا كاف المريض ةد لرطل اال ياف ي

 مر مة العج  الن ست فقد ينجا العج  مد ااط اؿ والمرا قيف وي  ؿ مد البال يف(  
ويج  أف يكوف لألسرة وااصدةاا والم يطيف بالمريض دور فت مجاؿ العج  الن ست 

ولة  م ا ةبؿ أف لل اةـ والمجوا مف رجؿ اللعاطت العقجنت مد الم كمة وم ا
ة ية المريض إلل  لممرلصيف فت مجاؿ الط  بعيد عف الموـ ولجدر اال ارة  نا

زارار  افير  الذ  أكل ؼ عند  المرض و و بسف الثالثة مف عمر  وكاف لديك أ ساس 
أنك أنثل وليس ذكر  ي  ةامو مدرسلك بل يير ال ماماو للجعم ا مج مة لكؿ الجنسيف 

  2 عف لعاطت الوالديف بطريقة عقجنية وألباع ـ سبؿ العمـ والط  لعج  أبن ـ ف ج
ويلبد العج  الن ست أي ا مد المريض الذ  يعانت مف ل و او فت أع اا  اللناسمية 

ويكوف القصد منك ل ي ة المريض لو عك الجديد وكي ية اللعامؿ مد  (ك الة )الرنثل
 جنسك الم اير  

يبدأ ااطباا فت الرطوة الثانية أعطاا العج  ال رمونت  :العج  ال رمونت -2
اف الجنس المراد لممريض و س  الجنس الذ  ي لرض أف يكوف عميك ال رص ف ف ك

                                                           

 (أظو: ػّبه ِؾّل األ١ِٓ، اٌّظله اٌَبثك، اٌّٛػغ ٔفَٗ .1

 (أظو: أشوف أثٛ عالٌخ، اٌّظله اٌَبثك، اٌّٛػغ ٔفَٗ .0
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( أعطت المريض ال رموناو الذكرية للجعؿ الصوو ر ف وينمو ال عر الل وؿ لك )ذكر
 ج عف ظ ور بصورة ةريبة مف الرجؿ ولنمو الع جو ولكبر كما  ت فت الرجؿ ف

( فيعطل لممريض ال رموناو ا كاف الجنس المراد الل وؿ لك  و)أنثلأما أذ، الم ية
اانثوية اللت لجعؿ الصوو ناعما ورةيقا ويقؿ نمو ال عر وينمو الصدر كصدر اانثل 

 1أكثر ةبؿ عممية اللدرؿ الجرا ت أو  ويعطل ال رص  ذ  ال رموناو ل لرة سنلاف
وف الج از اللناسمت لمرجؿ مف الق ي  والرصيليف وغدة يلك: اللدرؿ الجرا ت -3

البروسلالا وال ويصجو المنوية  ي  لقوـ الرصيليف بوظي ة أفراز ال رموناو الجزمة 
للكويف باةت ااع اا الراصة بالج از اللناسمت الذكر  وكذلؾ لقوـ ب فراز  رموف 

موغ يكوف وظي ل ا لوليد الرجولة منذ المرا ؿ ااولل  للكويف الجنيف وفت سف الب
 ال يواناو المنوية اللت ل مؿ الصب او الوراثية لسمؼ  صا ب ا واللت لنلقؿ بعد ذلؾ

أما الج از اللناسمت اانثو   فيلكوف مف الجزا الظا ر  ، رم ك عند اارصا إلل 
لكويف البوي او اللت ل مؿ المورثاو والص او أو  الذ  اليمع  دورا  فت عممية نقؿ

صة بصا بل ا أما الجزا الباطنت لمج از اللناسمت لممرأة فيلكوف مف المبي يف الرا
و ما عبارة عف أكياس ل مؿ البوي او ولرلبط بالر ـ عف طريؽ ةنالا ، اايمف واايسر

ول مؿ البوي او الص او الوراثية ، الر ـ ومف ثـ الم بؿإلل  فالو   لعمؿ عمل نقم ا
ذكر باسل صاؿ كؿ إلل  ا ت بالنسبة لألنثل المراد ل ويم ايكوف الل يير الجر   2لممرأة  

مجما ج از ا اانثو  وزراعة أع اا ذكورية لعمؿ بواسطة بطارية مزروعة بال رذ 
 ويسلطيد مف رجل ا  ذا ال رص ممارسة العجةة الجنسية أال أنك اليسلطيد اانجا   

زراعة إلل  دةة فقد لوصؿ ااطبااونليجة للقدـ العمـ  اليا  وأرلراع أج زة غاية فت ال
( و و phalloplastyولعرؼ  ذ  العممية   )، 3الرصيليفإلل  ة ي  كامؿ باا افة

                                                           

، . ونٌه أظو: ٔٛه ػجل اٌمبكه 01ٚص 02(أظو: ِؾّٛك ػبطُ ػظبَ، اٌّظله اٌَبثك، ص1

، رمو٠و طؾفٟ 0210ا٠ٌٛٙخ اٌغ١َٕخ لجً اٌزؾٛي،  اػطواة))ِظواٚٞ(( ٠مزؾُ ػبٌُ ِوػٝ 

       www.masrawy.comِٕشٛه ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ 

ا١ٔٓ (أظو: ك . َٔو٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل ٔج١ٗ، ٔمً ٚث١غ األػؼبء اٌجشو٠خ ث١ٓ اٌشو٠ؼخ األٍال١ِخ ٚاٌمٛ 0

 .10، ص0220اٌٛػؼ١خ، كاه اٌٛفبء ٌل١ٔب اٌطجبػخ ٚإٌشو، األٍىٕله٠خ، 

(ؽ١ش لبَ فو٠ك ؽجٟ فٟ َِزشفٝ عٛٔي ٘ٛثىٕي فٟ ِل٠ٕخ ثبٌز١ّٛه األِو٠ى١خ ثئعواء ػ١ٍّخ ىهع  3

لؼ١ت وبًِ ٚطفٓ ٌغٕلٞ أط١ت ثؼجٛح ٔبٍفخ فٟ أفغبَٔزبْ، ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً هاعغ 

http://www.masrawy.com/


  تغيير الجنس وإشكاالته الشرصية والقانونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

966 

مصطما عممت يطمؽ عمل عممياو اللجميؿ اللت لجرل عمل الق ي  سواا كانو 
وةد الةو  ذ  العممياو ف ج ذريعا  فت بداية ظ ور ا ولـ ، زراعةأو  لكبيرأو  لجميؿ

ا الكؿ وكانو أولل الم اوالو ةد أجريو عمل يد الطبي   ارولد الذ  أجرل يسلوعب 
ويوجد  ناؾ نوعاف 1، ل يزيا ت يدعل مايكؿ ديموف 1946عممية ل يير جنس كاممة عاـ 

 ل ذ  العممية:
 ي  أف بعض المص  يف جنسيا  : (Top Surgeryالجااأة الظا اية ): أوالً 

وللـ في ا ، رمية اانثوية معمميف ذلؾ بالعا ؽ المالتيرلاروف اابقاا عمل أع ا  ـ الدا
أزالة ااثداا وجعؿ  جـ الصدر مج ما لصدر الرجؿ ويعطل المريض مجموعة مف 

 الم اداو ال يوية وال رموناو الذكرية  
ل وؿ  إجرااويلـ فت  ذ  العممية  :( Bottom Surgeryثانيًا: الجااأة الباطنية ) 

أ  ر عمل ااةؿ مف البدا بلن يذ العممية  3اؿ الر ـ ةبؿ فيلـ أسل ص، جنست كامؿ
ولكوف عمل مرا ؿ  ي  ي رذ الطبي  ع مة مف مكاف مناس  مف جسد المريض مد 
بعض ااوعية الدموية وااعصا  ال سية لل كيؿ الق ي  والرةد الجزمة لوصمك 

ساسية وربط بالجسد ويلـ أيصالك بك مف رجؿ أ دا   ؽ فوؽ ال ل ة اللناسمية اا
ااعصا  مد بع  ا وكذلؾ ال اؿ مد ااوعية الدموية ويطم  مف المريض البقاا فت 

 11-9ساعة لم  اظ عمل ااوعية ولسل رؽ  ذ  العممية  والت  48السرير لمدة 
وللرميص المريض مف البوؿ لسلردـ معك ةسطرة ال ال  ويبقل فت المسل  ل ، ساعة

  والت أسبوع  
ولعمؿ ، أ  ر يكوف رجل ا ةد أرذ عججا مر ميا    6-4ثانية بعد ولجرل لك جرا ة 

الجرا ة الثانية عمل أطالة مجرل البوؿ وزراعة رصت واللت ةد لكوف مف السيميكوف 
وبعد سمسمة مف الرطواو يكوف ال رص ةادرا عمل ممارسة  يالك الجنسية بصورة 

                                                                                                                                                      

ٌيهاػخ لؼ١ت وبًِ(اٌّزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ األٌىزوٟٚٔ اٌّمبي(إعواء أٚي ػ١ٍّخ 

www.nrttv.com  

( ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً ٠ّىٓ ِواعؼخ ِمبي ثؼٕٛاْ )كفٍه ثزؼوف رظؾ١ؼ اٌغٌٕ ِٓ أٔضٝ إٌٝ موو، 1

  http://dkhlak.comyٚو١ف١خ ىهاػخ أٚ أػبكح ثٕبء اٌمؼ١ت ؟( ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ األٌىزوٟٚٔ 

http://www.nrttv.com/
http://www.nrttv.com/
http://dkhlak.com/what-is-phalloplasty


  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

962 

ف ذا لـ نقؿ ، ة  امةولثير عممية زرع رصية فت جسد  رص آرر أ كالي 1طبيعية 
أف ل مؿ ال يواناو المنوية الصب او إلل  رصية مف  رص آلرر سوؼ يؤد  ذلؾ

 ذرية ال رص الملمقت مما يؤد إلل  الوراثية لصا   الرصية ااصمت وباللالت نقم ا
أ كالية إلل  ويؤد  كذلؾ 2، أرلجط اانسا  و ذا م ـر مف النا ية ال رعيةإلل 

يـ بعض الل ريعاو لعممية زرع ااع اا اللناسمية ب علبار ا لمثؿ ةانونية مف  ي  ل ر 
إلل  أما بالنسبة لمذكر الذ  يراد ل يير  3أعلدااا عمل  ؽ اانساف فت اللكامؿ الجسد  

 (أنجاو6)أنثل يلـ اسل صاؿ أع ا ك الذكورية وا دا  فل ة دارؿ جسمة بطوؿ  
يلـ زراعة أثداا لك فيكوف ةادرا عمل  كبديؿ عف الر ـ مف بقايا أع اا  ااررل وكذلؾ

وأجرل  4ممارسة ال ياة الجنسية أال أن ا اللنج  لعدـ وجود ج از لناسمت أنثو   قيقت
ااطباا الكثير مف الم اوالو لزراعة ر ـ  قيقت لكن ا لـ لنجا اسبا  مرلم ة أ م ا 

لمو رمس    وةد نجا ااطباا مؤررا بذلؾ  ي  5رفض جسـ الملمقت لمع و الجديد
والداو ناج ة مف ر ـ مزروع كاف آرر ا فت والية لكساس فت الوالياو المل دة 

ومف الجدير بالذكر أنك ل د اآلف لـ يسلطد ااطباا القياـ بعممية زراعة  6اامريكية  
العكس انك فت نظر ـ لمثؿ أ دل أو  ج از لناسمت ذكر  كامؿ فت جسد أنثل

طباا اليزالو مسلمريف ب ب اث ـ ب ذا ال  ف ان ـ م كجو العصر وأف كاف بعض اا

                                                           

ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  kamol(أٔظو اٌّظله اٌَبثك .ٌّٚي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً ٠ّىٓ ى٠بهح ِٛلغ َِزشفٝ  1

 pital.com/en/service/phalloplasty/https://www.kamolhosػٍٝ ا٠ٌٛت 

 .13( أظو: ك.َٔو٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل ٔج١ٗ، اٌّظله اٌَبثك، ص0

مٌه، ونٌه  1114ٌَٕخ  01(ؽ١ش ؽوَ اٌمبْٔٛ اٌمطوٞ اٌقبص ثٕمً ٚىهع األػؼبء اٌجشو٠خ هلُ  3

 . 0212ٌَٕخ  0فؼً اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ اٌّمبثً هلُ 

األ١ِٓ، اٌّظله اٌَبثك، اٌّٛػغ ٔفَٗ. ونٌه أظو: (ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً أظو: ػّبه ِؾّل 5

 . 01ٚص 02ِؾّٛك ػبطُ ػظبَ، اٌّظله اٌَبثك، ص

 0220( ؽ١ش لبَ أؽجبء ٍؼٛك٠ْٛ فٟ َِزشفٝ اٌٍّه فٙل فٟ علح ثيهاػخ أٚي هؽُ فٟ اٌؼبٌُ فٟ 0

٠َٛ ٌؼلَ رمجٍٗ ِٓ اٌغَل .ٚرج١ؼ ١ٌَ11لح ٚٔغؾذ اٌؼ١ٍّخ ٌٚىُٕٙ أػطوٚا ألٍزئظبٌٗ ثؼل 

اٌَؼٛك٠خ ػ١ٍّخ ىهع اٌوؽُ ألٔٙب الرؤكٞ إٌٝ أفزالؽ األَٔبة، ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً أٔظو ِمبي 

( ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ األٌىزوٟٚٔ 0220)أٚي ػ١ٍّخ ىهاػخ هؽُ ثبٌؼبٌُ أعو٠ذ فٟ اٌٍّّىخ ػبَ

https://mobile.twasul.info  

ط١ً أٔظو ِمبي)ٔغبػ أٚي ىهاػخ هؽُ ِٓ ِزجوػخ ؽ١خ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح( فٟ ( ٌّي٠ل ِٓ اٌزفب5

  www.alraimedia.comِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ  12/0215/ 0

https://www.kamolhospital.com/en/service/phalloplasty/
https://mobile.twasul.info/
https://mobile.twasul.info/
http://www.alraimedia.com/
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يروف في ا مس لة أرجةية  ي  لل قؽ المساواة بيف الجنسيف ولكوف  ج  لم اكؿ 
 1م طربت الجنس طالما أف القانوف أجاز ذلؾ  

وةد اللثير عممية لص يا الجنس الجرا ية لمرنثل الم اكؿ ن س ا اللت لثار عند 
 ي  أن ـ يملمكوف أبلدااا  ج ازيف لناسمييف فيلـ ، جنسيةال وية ال ا طرا مر ل 

 بعض اللعديجو عميك  أو إجراا أرليار أ د ما
 المبأث الثاني

 اإلطاا القانوني والشاعي لتغييا الجنس
ل يير الجنس مف المسا ؿ ال ساسة ف ت للعمؽ بجسد اانساف الذ  كرمك  إف

وةاؿ  2"لقد رمقنا اانساف فت أ سف لقويـ "اهلل سب انك ولعالل الذ  ةاؿ فت م كـ كلابك
فاهلل سب انك ولعالل رمؽ جسد اانساف بطريقة  3لعالل "وصوركـ ف  سف صوركـ "

ملكاممة دارميا ورارجيا وف مك عمل سا ر رمقك ولكف يجر  فت الوةو ال ا ر الكثير 
ت جميد مف  العممياو الجرا ية اللت يكوف م م ا أ دا  ل يير فت جسـ اانساف وف

دوؿ العالـ بج اسلثناا وأصبا ااطباا يجرون ا لممر ل بمجرد طمب ـ ذلؾ وأف لـ يكف 
نما رغبة فت اللربا مف  ذ  الجرا ة وسبؽ وأف ذكرنا أف مريد  ، العج   و ال اية واال

 ذ  العممياو عمل صن يف ولـ لصني  ـ عمل أساس ال دؼ مف العممية ف ما أف يكوف 
أو  ال وية الجنسية )اللرانسكس( ا طرا ا  و ال اؿ فت مر ل ال دؼ  و العج  كم

أو  مر ل اللرن   )االنلرسكس( وةد يكوف ال دؼ مف العممية ل قيؽ ا داؼ لرب ية
   وانية جنسية  

لكت نسلطيد ل ديد مدل ةانونية  ذ  العممياو مف عدم ا ينب ت أوال  الب   و 
 ذا النوع مف العممياو الجرا ية ومف  إجراافت النصوص الل ريعية اللت لنظـ مس لة 

                                                           

(٠أًِ األؽجبء اٌجو٠طب١ْٔٛ اٌم١بَ ثيهاػخ ٔبعؾخ ٌوؽُ فٟ عَل هعً ؽ١ش ٠غلْٚ ف١ٗ ؽال ٌّشبوً  1

اٌغٌٕ، ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً هاعغ ِمبي)ٌٍوعبي فمؾ: ػ١ٍّبد ىهاػخ هؽُ( ِزبػ ػٍٝ ِؼطوثٟ 

  /https://m.almesryoon.comاٌّٛلغ األٌىزوٟٚٔ 

 ( ٍٛهح اٌز١ٓ .5(أ٠٢خ )0

 ( ٍٛهح غبفو .55( أ٠٢خ )3

https://m.almesryoon.com/
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الجرا ة لل يير جنسك و ؿ للرل  مسؤولية ةانونية إلل  ثـ ل ديد أ قية ال رص بالمجوا
 المسل  ل الذ  يقوـ ب ذ  العممياو و دود  ذ  المسؤولية  أو  عمل الطبي 

عا  ل ويج  ينل  أو اأو  ومف الجدير بالذكر أف ةياـ ال رص بل يير جنسك لص ي ا  
 جديدة ةد لؤثر فت  يالك  و ياة مف يرلبط ب ـ مف االفراد اآلرريف  

وبنااا  عمل ما لقدـ يمكف لقسيـ الدراسة فت  ذا المب   عمل ثجثة مطال  نلناوؿ فت 
المطم  ااوؿ المعالجة الل ريعية لل يير الجنس أما المطم  الثانت فسنرصصك لب   

ت المطم  الثال  واارير نلناوؿ فيك بعض أ ـ مسؤولية اطراؼ العممية الجرا ية وف
 : اآلثار النالجة عف عممية الل يير وذلؾ عمل الن و اآللت

 المعالجة الل ريعية لل يير الجنس : المطم  ااوؿ
 المسؤولية القانونية النا  ة عف عممية ل يير الجنس  : المطم  الثانت
 ر اآلثار النالجة عف عممية الل يي: المطم  الثال 

 المطمب األول
 المعالجة التشايعية لتغييا الجنس

أف ارلجؼ طبيعة المجلمعاو واالفكار السا دة في ا ولنوع الثقافاو والقيـ والمعلقداو 
ارلجؼ ةناعال ـ  وؿ الكثير مف المسا ؿ فموا يد الجنس وما إلل  يؤد  بال رورة

دولة عربية مسممة كالعراؽ يلعمؽ ب ا ال ينظر ل ا فت دولة أوربية كما ينظر ل ا فت 
عمل سبيؿ المثاؿ وباللالت ربما ما يكوف ممنوع ومرفوض فت دولة ما اليكوف كذلؾ فت 

اارجؽ ةد يكوف أمرا  طبيعيا  ومقبوال  فت أو  دولة أررل وما يلنافل مد مبادلا الديف
 مكاف آرر  

لعلبر وثيقة  الل ويؿ مف المسا ؿ اللتأو  أف مس لة ل يير الجنس سواا باللص يا
والعراؽ يممؾ ، الصمة باارجؽ وااعراؼ السا دة فت المجلمد اللت يصع  ل يير ا

منظومة عرفية وأرجةية ال لسما بطرح  ذ  المس لة بصورة عمنية  لل واف كاف اامر 
ولكف عمل الرغـ مف ذلؾ كاف ، يلعمؽ بعج  اامراض اللت للعمؽ بااع اا اللناسمية

عممية اللص يا الجنست ولـ يكف  ناؾ  إجراا ذ  ال االو المر ية ب البد مف معالجة
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إلل  ذويك يعمدوفأو  وأنما كاف المريض 2002ل ريد راص ب ذا اامر ةبؿ عاـ 
عممية اللص يا ثـ ل يير الوثا ؽ الرسمية بما يلج ـ مد الجنس الجديد وكما  إجراا

 يا الجنس لمرنثل فقط سنو ا ال قا  ف ج عف ذلؾ كانو العممياو لل مف لص
  1وغالبا  ما يكوف المر ل أط اال  

أصدار لعميماو لل مف معالجة  الة إلل  بادر الم رع العراةت 2002وفت عاـ 
مر ل )اانلرسكس( الرنثل و الة مر ل م طربت ال وية الجنسية 

 اديةعممية الل وؿ الجنست ا داؼ م إجراا)اللرانزسكس(وباللالت ف ف الم رع لـ يسما ب
   وانية وأنما سما فقط بلص يا الجنس كنوع مف العج  الذ  يوصؼ لممر ل  أو 

فرعيف نلناوؿ فت ال رع إلل  بنااا  عمل ما لقدـ سوؼ نقسـ الدراسة فت  ذا المطم 
ااوؿ ل ريد لعميماو لص يا الجنس أما ال رع  الثانت سنلاوؿ فيك المعالجة القانونية 

  ةبؿ وبعد صدور اللعميماو
أف  ؽ المواطف فت اللملد بالمياةة الص ية :تعميمات تصأيح الجنس/الفاع األول 

الكاممة  و  ؽ يك مك القانوف لجميد االفراد ومف مصم ة المجلمد اف يكوف أع اا  
و ذا ما أكد  الم رع فت ، الجسديةو  سميميف مف جميد النوا ت الن سية واالجلماعية

بدنيا ، لعامة اللت جاا في ا "المياةة الص ية الكاممةالمادة ااولل مف ةانوف الص ة ا
وعقميا وأجلماعيا  ؽ يك مك المجلمد لكؿ مواطف وعمل الدولة أف لوفر مسلمزماو 

  2اللملد بك للمكنك مف الم اركة فت بناا المجلمد ولطوير  "
 وبموج   ذ  المادة لـ أصدار ل ريد يعال  مس لة اال راص الذيف يعانوف مف أزدوا 

م طربت ال وية الجنسية وذلؾ بسف اللعميماو المرةمة أو  ااع اا اللناسمية المزدوجة
ومف   ف  ذ  اللعميماو أف ل مف العج  لممريض بطريقة   3( 2002( لسنة )4)

وا  ة وسمسة ومنظمة بعيدا  عف وسا ؿ اللقا ت ومراكز ال رطة وما يلطمبك ذلؾ مف 
مريض وذويك ب نل عن ا  ي  لمثؿ عب ا ثقيج ن قاو ووةو وج ود أ افية يكوف ال

                                                           

ػو ٠ٚىبك ٠غ١ت ػٓ اٌؾبالد اٌّوػ١خ وْٛ (الىٌذ ٘نٖ اٌّؼبٌغخ ٟ٘ اٌّزجؼخ فٟ اٌٛلذ اٌؾب1

 اٌّو٠غ ثبٌغب .

 ( .1101( ٌَٕخ )01( أٔظو ،ٔض اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ اٌظؾخ اٌؼبِخ هلُ )0

 . 10/11/0220( فٟ 3104( ِٕشٛهح فٟ اٌٛلبئغ اٌؼوال١خ اٌؼلك )3
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ف ج عف المرض وويجلك   وةد  صر الم رع عممية لص يا الجنس باا راص 
أما ، وكما سبؽ لو يا معنا (الذيف يعانوف مف م اكؿ فت أج زل ـ اللناسمية )الرنثل

أعطاا ال وية الجنسية فقد كاف الم رع العراةت سباةا  فت  ا طرا فيما يلعمؽ بمر ل 
ال وية  ا طرا عممية اللص يا وبذلؾ يكوف ةد أةر بكوف مرض  إجرااال ؽ ل ـ ب

الجنسية مر ا  ن سيا  ينب ت عججك وليس مر ا  عقميا  كما كاف يعلبر سابقا   مما 
يعكس مواكبك الم رع العراةت ا ـ اللطوراو الطبية عمل المسلول العالمت و ذا ما 

او جراافيما يمت سنسمط ال وا عمل أ ـ اإلو  ،ي س  لصالا الم رع العراةت
 عممية لص يا الجنس: جراااو الملبعة إلجراااإل

مف ذويك أذا أو  أوجبو اللعميماو أف يقدـ الطم  مف طال  اللص يا :أواًل:تقديم طمب
الل لجنة راصة بالنظر ب ذ  الطمباو (كاف غير بالغ سف الر د )ثمانت ع رة سنة

 كومت  صرا فمـ يسما لممسل  ياو اا مية بالنظر فت  ذ  واللت ل كؿ فت مسل  ل 
الطمباو و ذ  المجاف ل كؿ فت كؿ دا رة ص ة وفت دا رلت ص ة اليرموؾ الطبية 

ولكوف المجنة م كمة مف  (مدينة صداـ  سيف الطبية سابقا)ومدينة الط  
 : اارلصاصاو اللالية

 ارلصاص جرا ة المجار  البولية   1
 وليد  ارلصاص نسا ية ول  2
 ارلصاص الط  الن ست    3
 ارلصاص وراثة رموية    4
موظؼ ةانونت لكوف م ملك لوجيك ول  يـ مقدـ الطم  وذويك عف اآلثار   5

 1القانونية لملص يا ومعاونة المجنة فت المسا ؿ القانونية   
إلل  ان  الن ست باا افةويج ظ فت ل كيمة المجنة أف الم رع أرذ بنظر ااعلبار الج

وأف ألزاـ الموظؼ القانونت ب رورة ل  يـ المريض وذويك باآلثار الملرلبة  ،الع و 
عمل عممية اللص يا يعكس الوعت القانونت ب ؽ المواطف بمعرفة االمور اللت للعمؽ 

                                                           

 .0220( ٌَٕخ 5( ِٓ رؼ١ٍّبد رظؾ١ؼ اٌغٌٕ هلُ )1( أظو: ٔض اٌّبكح )1
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ب يالك ال رصية وص لك الجسدية و رورة موافقلك عمل الل يير الذ  سيجرل لك وانك 
لبصير ةانونت لما ينل  عف العممية مف  و و، راض بما سيلرل  عمل ذلؾ مف نلا  

ف ج  عف اللبصير ، نلا   مف   ن ا أف لؤثر عمل  ياة المريض مف الجان  القانونت
الطبت الذ  يقد عمل  عالؽ الطبي  القياـ بك و و ل  يـ المريض ب اللك الص ية ونوع 

ول ثير ا عمل جسد العج  المزمد لن يذ  ولوعيلك بك ومراطر العممية ونلا ج ا الملوةعة 
 1المريض ولداعياو ذلؾ عمل أدا ك ل عالياو  يالك بعد العممية  
وأنما ةد ، ما يقابم اأو  ولكف عند مراجعلنا لدا رة ص ة البصرة لـ نجد مثؿ  ذ  المجنة

أةلصر دور دا رة  الص ة عمل أف لكوف طرفا فت الدعول بص ة مدعا  عميك أماـ 
  الم كمة وكما سنبيف ال قا  

ويج  أف يكوف مقدـ الطم  ةد راجد طبي  ::أرفاؽ نلا   ال  وصاو مد الطم ثانيا  
ارلصاص ةبؿ ذلؾ و صؿ عمل لقرير طبت منك يل مف الرأ  العممت فت نوع عممية 
لص يا الجنس ب كؿ ل صيمت ويبدو أف مجرد وجود لقرير طبت يصؼ  الة المريض 

مجموعة مف  إجراانوف عمل المريض ونوع العممية لو د  ال يك ت  ي  ا لرط القا
و ذ  ال  وصاو من ا ما  و ن ست 2، المجنة المذكورةإلل  ال  وصاو ولقديـ نلا ج ا

 : وما  و ع و  وذلؾ عمل الن و االت
  اللقييـ الن ست –أوال 
 ( لألع اا اللناسمية الرارجية  PHENOTYPE)ال  ص السرير  الظا ر   –ثانيا 
أو  أ  باالموا  فوؽ الصولية (ULTRA SOUND SCAN)ف ص بواسطة  –ثالثا 

الوسا ؿ ااررل مثؿ الرنيف الم ناطيست لألع اا اللناسمية الدارمية ول ديد نوعية 
 ال دد اللناسمية  

ف ص  رمونت لم رموناو اللت لوجد لدل الذكر واانثل و ذ   إجراايج   –اابعا 
( ف ج عف ذلؾ FSHال دد الجنسية )ال رموناو ل رز مف ال دة النرامية للن يط عمؿ 

                                                           

ك.أؽّل ٍٍّبْ ش١ٙت، ػمل اٌؼالط اٌطجٟ، ِٕشٛهاد ى٠ٓ اٌؾمٛل١خ، ِىزجخ إٌَٙٛهٞ، ( أظو: 1

 .140، ص0210ثغلاك، 

 (أظو: ٔض اٌّبكر١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌّنوٛهح . 0
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 (PRBGESTRON)و (TESTOSTERON)و (LH)ف ص  رمونت 
( و ت عبارة عف  رموناو أنثوية HYDROXYLOSE)و (OESTROGEN)و

 وأررل ذكرية ف ج عف نليجة أفراز  ذ  ال رموناو  
ما يعرؼ بالصب ياو الوراثية ( أو المسلول الصب ت)ف ص الكروموسوماو  – امسا 

 ديد الجنس الوراثت لل 
 ا طرا إذا لـ ل ريص المرض عمل انك مرض : المجنة النفسيةإلى  ثالثا:األأالة

العممية  إجرااف ت  ذ  ال الة يج  ةبؿ  (TRANSEXUALISMال وية الجنسية )
المجنة الن سية إلل  الجرا ية إ الة المريض عمل المجنة الن سية ااولية ومف ثـ

عممية اللص يا ير د المريض لبرنام   إجرااوافقل ما عمل ااسل نافية وفت  الة م
عججت ل  يمت لمدة ل دد ا المجنة للقبؿ عممية اللص يا وما يلرل  عمي ا مف آثار 

 1ن سية وجسدية وأجلماعية  
بعد ةياـ المجاف الطبية المذكورة سابقا  بمعاينة ال الة للرذ  :عممية التصأيح إجااءاابعًا:

 إجراابااسلجابة لك وفت ال الة ااريرة يسما لممريض بأو  ض الطم ةرار ا أما برف
عممية اللص يا بالمسل  ل ال كومت فقط وأنما  إجرااالعممية الجرا ية ولـ يقيد الم رع 

مف يمثمك ويكوف ذلؾ بعد أو  أجاز أجرا  ا فت مسل  ل أ مت  س  رغبة المريض
 2المقررة مف ةبؿ المجنة أن اا البرنام  الل  يمت الن ست و س  المدة 

لسنة  4بعد صدوا تعميمات اقم و  قبل المعالجة القانونية الواقعية/ الفاع الثاني 
مسلقمة أو  ل ديد  بصور  من صمةأو  لـ يلـ اللعامؿ مد مس لة لص يا الجنس :2002

 4ي ير ل ا ةبؿ صدور اللعميماو رةـ أو  ولـ يوجد ل ريد ةانونت يعال   ذ  المس لة
كاف يلـ اللعامؿ مد ال االو اللت لل مف م كمة ، و الم ار ل ا سابقا 2002 لسنة

النلا   إلل  للعمؽ بل ديد جنس ال رص مف رجؿ  يمة يلبع ا ذوو ال  ف لؤد 
المرجوة واللت للمثؿ بصور ة أساسية بال صوؿ عمل وثا ؽ رسمية جديدة يثبو في ا 

لماعية ب كؿ يلج ـ مد جنس معموماو ال وية المدنية مف أسـ وجنس و الة اج
                                                           

 (أظو: ٔض اٌّبكح اٌواثؼخ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌّنوٛهح . 1

 .(أظو: ٔض اٌّبكح اٌقبَِخ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌّنوٛهح  0
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ال رص  الجديد وأف  ذا االلل اؼ عمل النصوص القانونية   و نليجة لقصير ا 
وللمرص  ذ  ، الوا ا مف  ي  معالجة ال االو اللت يوجد في ا أ كاؿ جنست

  : او بما ي لتجراااإل
لجانس ذويك عند أكل اؼ  الة عدـ الأو  يعمد ذو العجةة :عممية جااأية إجااءأوال:

، إلل سواا بوجود اع اا لناسمية مزدوجة بصورة ظا رة أور ية ي ؾ بوجود ا، الجنست
ال  وصاو الجزمة واللت للل مف عادة ف ص بالموجاو  إجراامراجعة االطباا ل رض 

الرنيف الم ناطيست اف كاف لك مقل ل و ذ  إلل  فوؽ الصولية )سونار( ب ال افة
اع اا لناسمية دارمية غير ظا رة ول ديد  ويل ا  ال  وصاو كافية لمك ؼ عف وجود

وأفرازاو  القياـ بسمسمة  مف الل اليؿ الراصة بال رموناو، الجنسية  ف ج عف ذلؾ
(، ال دة النرامية وةد يلطم  االمر أي ا ف ص لمكروموسوماو )الصب ياو الوراثية

 إجرااالقياـ بوفت  وا نليجة ال  وصاو سابقة الذكر يقرر الطبي  فيما اذا يج  
 إجرااال وما يلرل  عمل ذلؾ مف نلا     فإف كاف القرار  و أو  العممية اللص ي ية

أ مت وفت كملا أو   ا فت مسل  ل  كومتإجرااذويك أرليار أو  العممية يكوف لممعنت
ذوو  كؿ الن قاو الملرلبة عمل ذلؾ وباللالت ف ف لـ يكف أو  ال الليف يل مؿ ال رص

 ؿ  ذ  اللكاليؼ بقيو ال الة دوف عج    بالمقدور ل م
عممية لص يا الجنس  إجراابعد : ى أمام مأكمة البداءة الم تصةأقامة دعو : ثانياً   

أةامة دعول أماـ م كمة البدااة عمل إلل  مف يمثمك ةانوناأو  ونجا  ا يعمد ال رص
موماو الواردة دا رة الص ة المرلصة ومديرية اال واؿ المدنية يطم  في ا لص يا المع

 وية اال واؿ المدنية ولعديم ا بما أو  فت الوثا ؽ الرسمية الصادرة من ا مثؿ بياف الوالدة
أو  يلناس  مد الو د الجديد  ي  يدعت في ا المدعت بوجود رط   عند كلابة االسـ 

او الم كمة ف ت إجرااال الة االجلماعية لم رص المعنت  أما فيما يلعمؽ بأو  الجنس
الطبابة العدلية  ل رض الل كد مف نوع إلل  ال االو لقوـ أالريرة بإ الة ال رص أغم 

 ال نية  و  او اإلداريةجرااالجنس المدعل بك  ي  للبد سمسمة مف اإل
مف يمثمك ةانونا وعادة ما يلـ أو  يقوـ بك طال  اللص يا إجرااإف إةامة الدعول  و 

ة و ذا ي يؼ عب ا ماديا أ افيا يزيد مف لوكيؿ م اـ لرفد الدعول واللقا ت والملابع
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ذويك ف ج عف أو  ااعباا ااررل اللت لقد عمل عالؽ المريض طال  اللص يا
 1 أ  اؿ الم كمة 

إلل  ي اؿ ال رص المعنت مف ةبؿ الم كمة :ثالثًا:الفأص من قبل الطبابة العدلية
للـ اا الة مف ةبؿ  الطبابة العدلية ل رض الك ؼ عميك ول ديد جنسك ويمكف اي ا  اف

أ  ج ة ل قيقية أررل ل رض الك ؼ وأبداا الم ورة ال نية فت ال الة المعرو ة 
 2أمام ا 

او ال رورية اللت للبد عند جرااويراعل عند ارساؿ ال رص لم  ص ألراذ بعض أإل
ف ص اا ياا و ت رلـ ساعد ال رص ا ايسر بن س الرلـ الموجود عمل صورلك 

اارساؿ بص بك  رطت مد ذكر نوع ال  ص المطمو  )ل ديد  الممصقة عمل كل 
او االرساؿ ص ي ة فيج  عمل الطبي  العدلت اف ي  ص إجراافإذا كانو  3جنس(  

 4 الم اؿ ويكل  لقريرا م صج بذلؾ والذ  يج  أف يكوف سريا  

 5وةد يعلمد ااطباا فت ل ديد النوع عمل بعض الل اليؿ مثؿ ف ص الكروموسوماو 
و ناؾ ما يمكف أف يساعد فت ل ديد الجنس كعظاـ ، ف ص المادة الكرومالينيةأو 

                                                           

( الرٛعل ٔظٛص لب١ٔٛٔخ رؾىُ ٘نا اإلعواء ِٚب ٍجمٗ ٚوً اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح اػالٖ ٔز١غخ 1

اٌّمبثالد اٌزٟ لبِذ ثٙب اٌجبؽضخ ِغ ػلك ِٓ اٌّشبٚه٠ٓ اٌمب١ٔٛٔٓ فٟ كائوح طؾخ اٌجظوح ٚفٟ 

لَُ اٌطجبثخ اٌؼل١ٌخ فٟ اٌجظوح )ا١ٌَل فبٌل اٌغيٞ اٌّشبٚه اٌمبٟٔٛٔ األللَ فٟ كائوح طؾخ 

اٌجظوح(ٚ)ا١ٌَل ػٍٟ ا١ٌّبؽٟ اٌّشبٚه اٌمبٟٔٛٔ فٟ اٌطجبثخ اٌؼل١ٌخ(، ٚلل رُ اٌزؾظً ػٍٝ ثؼغ 

اٌٛصبئك اٌزٟ رٛصك ٘نٖ اإلعواءاد وَٕـ ِٓ اٌلػبٜٚ اٌّمبِخ ِٓ أطؾبة اٌشأْ ػٍٝ كائوح طؾخ 

 اٌجظوح ٌّطبٌجزُٙ ثزظؾ١ؼ )ؽك اٌغٌٕ( اٌّنوٛه فٟ ث١بْ اٌٛالكح .

( فٟ فمورٙب أالٌٚٝ 1104( ٌَٕخ )04بْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ اٌٍّغٟ هلُ )( ِٓ ل15( ٔظذ اٌّبكح )0

أثلاء اٌوأٞ اٌفٕٟ فٟ اٌٛلبئغ اٌطج١خ اٌّؼوٚػخ أِبَ  -ك...ػٍٝ "٠مَٛ اٌطج١ت اٌؼلٌٟ ثبٌّٙبَ ا٢ر١خ:

( ػٍٝ إْ 0213(ٌَٕخ )34( ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ اٌؾبٌٟ هلُ )0اٌمؼبء ."ٚلل ٔظذ اٌّبكح )

أثلاء اٌوأٞ اٌفٕٟ فٟ اٌٛلؼبد اٌطج١خ اٌّؼوٚػخ أِبَ -بثخ اٌؼل١ٌخ ِب ٠أرٟ:..كرزٌٛٝ اٌطج-)أٚال

 رمل٠و اٌؼّو ٚرؾل٠ل اٌغٌٕ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِؾىّخ أٚ عٙخ ه١ٍّخ ِقزظخ(. -اٌمؼبء.ٖ

 .0، ص1141( أظو: ك.٠ٌٌٛ شّؼبْ، اٌطت اٌؼلٌٟ اٌزطج١مٟ، ِطجؼخ االهشبك، ثغلاك، 3

(، اٌفموربْ صب١ٔب 1104( ٌَٕخ )04ْٛ اٌطت اٌؼلٌٟ اٌٍّغٟ هلُ )( ِٓ لب15ٔ( أٔظو، ٔض اٌّبكح )5

 ٚصبٌضب .

ٚفٟ  XXىٚط ِٓ اٌىوٍِِٚٛٛبد فٟ ٔٛاح اٌق١ٍخ ٠ىْٛ اٌيٚط األف١و فٟ األٔضٝ  03(ؽ١ش ٠ٛعل 0

، أٔظوٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً أ.ك.آِبي ػجل اٌؼي٠ي ِشبٌٟ، اٌٛع١ي فٟ اٌطت XYفال٠ب اٌنوو 

 . 50ٚص 51، ص0221ب١ٔٛٔخ، األٍىٕله٠خ، اٌشوػٟ، ِىزجخ اٌٛفبء اٌم



  تغيير الجنس وإشكاالته الشرصية والقانونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

926 

ونرل أف مس لة أ الة المريض ب ذ  الطريقة ال للناس   1ال وض والقص والجمجمة  
 مد و عك الن ست  ي  ي لرض فيك سوا النية ويعامؿ كما لو كاف مل ما   

الم كمة إلل  اد ارساؿ المريضيع :المأكمةإلى  الش ص طالب التصأيحاابعًا:اعادة 
بعد اكماؿ عممية ال  ص ول ديد جنسك ولثبيو ذلؾ كمك فت لقرير رسمت يكوف 

ف ذا أيد اللقرير العدلت الجنس   نت عميك الم كمة ةرار ا الق ا تااساس الذ  لب
مديرية اال واؿ المدنية و  دا رة الص ةإلل  المدعل بك لصدر الم كمة ةرار ا الموجك

مف الج او ذاو العجةة بلص يا معموماو ال وية المدنية كااسـ والجنس  وغير ما
 وال الة ااجلماعية وغير ا 

بعد  صوؿ ال رص عمل  كـ  :ة الدوائا الم تصة لغاض التصأيحمااجع:  امساً 
بما يلناس  مد جنس ال رص ة ا ت ي لرض  بالج او المعنية لص يا المعموماو 

( 57او منذ صدور ةانوف الط  العدلت المم ت رةـ )جراااإلاسلمر العمؿ ب ذ  ، الجديد
 (  2013( لسنة )37( ول اية صدور ةانوف الط  العدلت الجديد رةـ )1987سنة )

أ  أف صدور لعميماو لص يا الجنس لـ ي ير مف الواةد  ي ا   ي  اسلمر العمؿ 
صدر وزارة الص ة  ذ  اللعميماو ولـ لإلل  او السابؽ بيان ا دوف االلل اوجرااباإل

إعماما  لمـز بموجبك دوا ر ا بالعمؿ ب ا والسب  غير معروؼ عمل الرغـ مف ن اذ ا مما 
 يجعؿ اامر م يرا ومربكا لمموظ يف والمر ل عمل  د سواا  

( 2013( لسنة )37ومما زاد اامر إرباكا  و صدور ةانوف الط  العدلت ال الت رةـ )
( ةد ورد في ما مصطما ل ديد 2016( لسنة )2) واللعميماو الصادرة بموجبك رةـ

 الجنس بصورة صري ة و و ما كاف ي لقد  ةانوف الط  العدلت الذ  سبقك  
نص ةانوف الط  العدلت ال الت عمل ل سيس أةساـ لمطبابة العدلية فت الم افظاو 
للولل م اـ معينة وردو  مف المادة الرامسة منك وةد كانو مس لة ل ديد الجنس مف 

 2 أ  ج ة رسمية مرلصة أو   مف  ذ  الم اـ اذا كاف بنااا عمل طم  الم كمة

                                                           

 . 50( أٔظو، أ.ك.آِبي ػجل اٌؼي٠ي ِشبٌٟ، ِظله ٍجك مووٖ، ص 1

رزٌٛٝ  -( "أٚال0213( ٌَٕخ )34( عبء فٟ اٌّبكح اٌقبَِخ ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ اٌؾبٌٟ هلُ )0

 "عٙخ ه١ٍّخخ أٚ رمل٠و اٌؼّو ٚرؾل٠ل اٌغٌٕ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِؾىّ–اٌطجبثخ اٌؼل١ٌخ ِب ٠أرٟ: "...ٖ 
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الم اـ العدلية م مة ل ديد الجنس واناط القياـ إلل  ويبدو اف القانوف الجديد ا اؼ  
لجنة عدلية وليس طبي  عدلت وا د كما كاف معموال  بك سابقا   و ذا إلل  ب ذ  الم مة

( واللت نصو عمل  رورة اف لكوف 16المادة )( 3و2و1وا ا مف نص ال قراو )
اال الة بموج  سمسمة إدارية وفنية أصولية   واف لعرض الوةعاو الملعمقة باال ياا 

 عمل لجنة مف ثج  أطباا عدلييف  
او الواج  جرااوةد بينو لعميماو لس يؿ لن يذ ةانوف الط  العدلت ال الت اف اإل

الرلـ عمل الساعد االيسر لم رص مد الرلـ فت الباع ا ل  ص اال ياا ل مؿ مطابقة 
كذلؾ مطابقة الصور ال ولوغرافية ، طم  ال  ص المرسؿ ونوع ال  ص المطمو 

 المرفقة والمرلومة فت طم  ال  ص المرسؿ مد المروؿ  
أو  مطابقة المعموماو المذكورة فت طم  ال  ص الم اؿ مف  ي  االسـإلل  باال افة

يدلت بك ال رص الم اؿ مف معموماو  وؿ  ويلك ويمكف فت اللولد غير ذلؾ مد ما 
اال الة ص يا وج   إجراا ذ  ال الة االسلعانة ب ويلك ال رصية فاذا ما لبيف اف 
 1  ل قيقية مرلصةأو  لسمـ ال رص المرسؿ مف م مور مروؿ مف ج ة ة ا ية

يكوف سريا ويلـ وبعد االسلجـ لقوـ المجنة ب  ص ال رص المرسؿ وكلابة لقرير ا الذ  
 ذا اللقرير إلل   ي  للرذ االريرة  كم ا باالسلناد، الج ة طالبة ال  صإلل  ارسالك

وكما ا رنا سابقا  اذا كاف اللقرير يؤكد الجنس المدعل بك فاف ةرار الم كمة يكوف 
 بلوجيك الج او ذاو العجةة باصدار وثا ؽ جديدة لطابؽ الجنس الجديد كبياف الوالدة

 2  غير ماأو  اال واؿ المدنية  ويةأو 

ال وية الجنسية منظـ  ا طرا ل ريد ةانونت ل الة مر ل إلل  واذا ما اردنا الوصوؿ 
رة مف رطواو عمل غرار ما للبعك الدوؿ ااررل وج  عمينا ااسلر اد بما للبعك ااري

بوسا ؿ  ن ا د اأو  وعمل الرغـ مف كثرة ال االو اللت نسمد ب ا، لمعالجة  ذ  ال الة
ااعجـ المرلم ة وكذلؾ وسا ؿ اللواصؿ االجلماعت أال أنك ل د اآلف لـ نسمد ب دو  

                                                           

( 0( ِٓ رؼ١ٍّبد ر١ًَٙ رٕف١ن لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ هلُ )0(أٔظو، ٔض اٌفموح )أٚال( ِٓ اٌّبكح ) 1

 ( .0215ٌَٕخ )

( ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد رُ عّؼٙب ِٓ فالي إعواء ِمبثالد ِغ ػلك ِٓ اٌّشبٚه١٠ٓ اٌمب١ٔٛٔٓ فٟ كائوح 0

 ٘نٖ اٌَّبئً . طؾخ اٌجظوح ٚاٌطت اٌؼلٌٟ ِّٓ ُ٘ ػٍٝ ارظبي ِجبشو ِغ
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ل يير الجنس أرذو صدل كما  و ال اؿ عميك فت بعض الدوؿ القريبة مف البي ة 
المجاورة لمعراؽ   ونرل أف مف الم يد أف نسمط ال وا عمل لعاطت  ذ  أو  العراةية

 ال وية الجنسية  ا ا طر الدوؿ مد  االو مر ل 
لعلبر ايراف الدولة الثانية : موةؼ الم رع اإليرانت مف ل يير الجنس فت إيراف .1

وةد كانو عممياو ل يير الجنس ممنوعة  1عممياو ل يير الجنس إجراابعد لايجند فت 
ةاـ السيد  1979ويعاة  عمي ا القانوف اا أنك بعد الثورة االسجمية فت ايراف عاـ 

أذا أراد )عممية ل يير الجنس وةد كاف ف وا ا ) إجرااصدر فلول يبيا في ا الرمينت ب 
أ د ل يير جنسك ال الت انك ي عر أنك عالؽ دارؿ جسد غير جسد  ي ؽ لك اللرمص 

جنس أرر(( واسلند السيد الرمينت فت فلوا   ذ  عمل عدـ إلل  مف  ذا الجسد والل وؿ
ولل مؿ الدولة نصؼ ، النوع مف العممياو وجود نص فت ال ريعة ااسجمية ي ـر  ذا

العممية ولوفر مركزا لل  يؿ المل وليف جنسيا واعادة ادماج ـ فت المجلمد  إجراالكم ة 
عمما أف ايراف ال لسما بوجود المثمية الجنسية وو عو ، وأن اا أوراة ـ الرسمية بس ولة
  وللك ؿ الدولة 2بجدرار  الإلل   ر  الكثير من ـإلل  عقوباو رادعة ل ا مما أدل

وبذلؾ ، بلوفير فرصة عمؿ للناس  مد اللكويف الجديد لمف أجرل عممية ل يير جنسك
لعلبر ايراف مف الدوؿ اللت لوصؼ ب ن ا جنة المل وليف جنسيا نظرا لما لقدمك مف 
مساعدة الول ؾ الذيف يعانوف مف أمراض )االنلرسكس( و)اللرانسكس( لمعالجل ـ مف 

 ذ   إجرااإال أف بعض المثمييف ةد يجبروف عمل ، عادة اللوازف فت  يال ـأمرا  ـ واسل
  3العممية  لل يبقوا عمل ةيد ال ياة  

ونجد أنك مف ال رور  فت  ذ الم ؿ أف نسمط ال وا عمل أف رأ  السيد الرمينت 
أصبا ممـز ةانونا  بسب  لبنيك مف ةبؿ السمطة الل ريعية فت أيراف ولنظيمك بصورة 

                                                           

( أظو: ك.ؽبهق ؽَٓ وَبه، ِشوٚػ١خ اٌزؾٛي اٌغَٕٟ فٟ اٌفمٗ االٍالِٟ، ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ 1

 .  013، ص0210(، اماه 1(، اٌؼلك )0ٌٍؼٍَٛ األَٔب١ٔخ عبِؼخ مٞ لبه، اٌّغٍل )

بلجٓ ثبٌغٍل ( ٠ؼبلت اٌّض١ٍْٛ ِٓ اٌوعبي اٌّزٛهؽْٛ فٟ ػاللخ ع١َٕخ وبٍِخ ثبالػلاَ، أِب إٌَبء ف١ؼ0

 ِئخ عٍلح ِّب أكٜ إٌٝ ٘وة اٌىض١و ِٓ اٌّّض١ٍٓ إٌٝ روو١ب فٛفب ِٓ اٌؼمٛثخ . 

ػٍٝ رظو٠ؼ أؽل ِض١ٍٟ اٌغٌٕ اٌنٞ لجغ ػ١ٍٗ ٚؽٛي ٌٍفؾض اٌطجٟ فق١وٖ اٌطج١ت ث١ٓ  ثٕبءً (3

إعواء ػ١ٍّخ اٌزؾٛي أٚ ِاللبح ِظ١وٖ، ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ِٕشٛه 

https://manshoor.com          

https://manshoor.com/
https://manshoor.com/
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ولـ يل ؽ جميد فق اا المذا   ااسجمية مد السيد الرمينت فت رأيك بجواز ، ةدةيق
ال وية الجنسية فعمل سبيؿ المثاؿ  ا طرا عممية اللص يا الجنست لمر ل  إجراا

 ذ  العممياو  إجراايرل المرجد الدينت السيد عمت ال سينت السيسلانت أنك الجدول مف 
امؿ ولرل  آثار  كاالنجا  ون و  وفيما يمت نص الل وؿ الكإلل  طالما أن ا ال لؤد 
الل مكل  سما ة المرجد الدينت ااعمل آية اهلل العظمل االماـ    ال لول )بسمك لعالل 

 السجـ عميكـ ور مك اهلل وبركالك    –داـ ظمك الوارؼ –السيد عمت ال سينت السيسلانت 
لمف يعانت مف أو  لمرنثل(السؤاؿ:ما  و الموةؼ ال رعت مف )لص يا الجنس

 أذا كاف المقصود مف ل يير الذكر   بسمك لعالل : الجوا  ال وية الجنسية ؟ ا طرا 
عممية جرا ية لقطد الق ي  واانثييف وايجاد فل ليف ا د ما لمجرل  إجرااأنثل إلل 

عطاا ال رص جرعاو مف ال رموناو اانثوية اللت  البوؿ وااررل لممارسة الجنس واال
،   بمظ ر اانثل فت بروز الثدييف وعدـ نباو  عر الم ية ون و ذلؾلؤثر فت ظ ور 

ذكر أف يزرع ل ا ة ي  صناعت ولعطل إلل  والمقصود مف ل يير جنس اانثل
جرعاو مف ال رموناو الذكرية للظ ر بمظ ر الرجاؿ فت عدـ بروز الثدييف ونباو 

أنثل إلل  ذكر وال الذكرل إل الم ية ون و ذلؾ ف ذا كمك مما الأثر لك واللل وؿ اانثل
العورة ولمس ا إلل  م افا إلل ما لسلمزمك العممياو المذكورة مف النظر، ب تا مف ذلؾ

 مف دوف مسوغ  رعت  
أما إذا كاف المقصود بلص يا الجنس الل ويؿ ب س  ااج زة اللناسمية الدارمية 

مما ال ماند منك فت والرارجية اللت  ت المناط فت لمييز أ د الجنسيف عف اآلرر ف ذا 
إلل  ولكف الظا ر عدـ ل ققك،  د ذالك ب ض النظر عف مقدمالك ومقاربالك الم رمة

نعـ ربما لجر  بعض العممياو ، زماننا  ذا  والذ  يل قؽ  و اامر ااوؿ عادة
الجرا ية لمف يكوف لك ل و  فت ج از  اللناسمت ك ف يلو ـ أنك أنثل لعدـ ظ ور ة يبك 

يف بعد الك ؼ الطبت أنك اليممؾ الج از اانثو  الدارمت بؿ يممؾ ورصيليك فيلب
يكوف أو  عممية جرا ية اظ ار ما إجرااة يبا ورصيليف م مرليف مثج  فيقوـ الطبي  ب

لك  بك الق ي   والرصيليف فيلو ـ أنك ذكروبعد ال  ص الطبت ليبيف أنك يملمؾ 
زالة  وـ الطبي  بقطد الم مة الزا دة واال الج از اللناسمت اانثو  مف المبيض والر ـ فيق
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 و ذا ال ماند منك فت  د ذالك وليس ذلؾ موجبا لل وؿ الذكر، ما ي بك الق ي  مثج  
 1أنثل وال العكس  قيقة  (إلل 

العممية المذكورة إذا  إجرااأما سما ة السيد عمت ال سينت الرامن ت فج يرل  ير فت 
قية و ذا ما نسل  ك مف جوابك عف السؤاؿ الموجك إظ ار الجنسية ال قيإلل  كانو لؤد 

 ناؾ أ راص ظا ر ـ الذكورية إال أن ـ يملمكوف : و ذا نص ال لول )السؤاؿ، إليك
فمو لـ ، ولدي ـ ميوؿ جنسية أنثوية كاممة، بعض رصا ص اانوثة مف النا ية الن سية

عممية  إجراارجؿ  ل يير جنس ـ وةعوا فت ال ساد ف ؿ يجوز معالجل ـ مفإلل  يبادروا
ظ ار ، الب س فت العممية الجرا ية المذكورة: الجوا  جرا ية ؟ فيما إذا كانو لك ؼ واال

 وال لسب  لرل  م سدة  ،  ريطة أف اللسلمـز فعؿ م ـر، الجنسية الواةعية
: الجوا  الرجؿ ؟أو  العممية الجرا ية إلل اؽ الرنثل بالمرأة إجرااما  و  كـ : السؤاؿ

 2ولكف يج  الل رز عف المقدماو الم رمة  (، ف ذلؾ فت ن سكال ماند م
ال لوجد نصوص ةانونية ل كـ  :موةؼ الم رع الكويلت مف ل يير الجنس .0

اا كاـ إلل  مس لة ل يير الجنس فت القانوف الكويلت لذلؾ يرل البعض أنك يج  الرجوع
 ي  جاا  19803 ( لسنة67العامة المنصوص عمي ا فت القانوف المدنت الكويلت رةـ )

لسر  النصوص الل ريعية عمل المسا ؿ اللت للناول ا  ذ  النصوص  -1فيك أنك ))
ف ف لـ يوجد نص  رعت  كـ القا ت وفق  ا كاـ ال قك  -2بم  وم ا أو  بمنطوة ا

اإلسجمت ااكثر ال اةا مد واةد البجد ومصال  ا ف ف لـ يوجد  كـ بمقل ل العرؼ(( 
ووفؽ رأ  بعض فق اا ال ريعة االسجمية ف ف يجوز لمريض  وبنااا عمل ذلؾ  4 

عممية ل يير الجنس ودليم ـ فت ذلؾ ةوؿ رسوؿ اهلل )ص(  إجراااالنلرسكس )الرنثل( 
ما انزؿ اهلل مف داا أال وانزؿ لك   اا(( وكذلؾ )( وكذلؾ ةولك )(ال  رر وال  رار))

                                                           

( رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ٘نٖ اٌفزٜٛ ثؼل م٘بثٕب ٌٍٕغف األشوف ٚؽٍت األٍزفزبء ؽٛي ِلٜ عٛاى اٌم١بَ 1

اٌّٛافك  1531/عّبكٜ ا٢فوح /11ثٙنٖ اٌؼ١ٍّخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌشوػ١خ ٚاٌزٟ طلهد ثزبه٠ـ 

 . 0210/شجبؽ /04

ٌَّبؽخ ٌٟٚ أِو ا١ٌٍَّّٓ آ٠خ هللا اٌؼظّٝ ا١ٌَل ػٍٟ اٌؾ١َٕٟ  ( أظو: أعٛثخ األٍزفزبءاد0

 .005، اٌلاه األٍال١ِخ، ثلْٚ ِىبْ، ثلْٚ ٍٕخ، ص1اٌقبِٕئٟ، ط 

 ( أظو: ػّبه ِؾّل األ١ِٓ، ِظله ٍبثك، ٔفٌ اٌّٛػغ .3

 . 1102( ٌَٕخ 54( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌى٠ٛزٟ هلُ )1( أٔظو، ٔض اٌّبكح )5
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نلرسكس عمل  اللك فيك  رر  ديد أف لرؾ مريض اال 1((يا عباد اهلل لداووا    )ةولك )
عميك وال بد مف أزالة ال رر لكت يلمكف مف اللعايش مد مجلمعك وممارسة دور  ك نساف 

لدليس الذ  ن ل عن ا ال رع أنما أو  الجرا ة لك ليس فيك غش إجرااطبيعت وأف 
أما فيما  2ال دؼ  و أعادة المريض عمل رمقلك السوية الطبيعة لذلؾ جازو  رعا 

القوؿ أنك إلل  ال وية الجنسية ف ناؾ مف ذ   ا طرا الجرا ة لمر ل  إجرااعمؽ بيل
وآلمرن ـ )فقد ةاؿ لعالل ) 3مثؿ  ذ  الجرا ة الن ا في ا ل يير لرمؽ اهلل  إجرااال يجوز 

جواز إلل  أما البعض االرر فذ   4(  (فميبلكف آذاف االنعاـ وآلمرن ـ فمي يرف رمؽ اهلل
عمج بقاعدة ال روراو لبيا الم ظوراو  فاامر ليس  -1لجواز  ت ذلؾ وادلل ـ فت ا

ل يير لرمؽ اهلل أنما  و معالجة  الة مر ية ليكوف  ذا االنساف أكثر ةدرة عمل القياـ 
المل ب يف مف )أف  دي  لعف رسوؿ اهلل )ص( )-2بمسؤوليلك اللت رمؽ مف أجم ا   

ة الجنسية أنما  و ي مؿ مف يل بك ال وي ا طرا ( ال ي مؿ مر ل (النساا بالرجاؿ
بالمبس والزينة والكجـ أ  فت كؿ  ت ومريض اللرانسكس ي عر ب نلما ك لمجنس اارر 

عممية سوؼ يكوف  إجرااو و يل لـ ويسعل لمرجص مف  ذا االن صاـ واالزدواجية وب
 5 رص طبيعت 

ة ال وي ا طرا اا راص الذيف يجيزوف عممية لص يا الجنس لمر ل  ومف
أنك مف الرط  ال ادح النظر )الجنسية أي ا رجؿ الديف را د سعد العميمت  ي  أفلل )

لممصابيف ب ذا المرض أن ـ يل ب وف بالجنس اارر وأف جزاا ما يقوموف بك المعنة 
 ذا اامر بم ض أرادلك وال ب وؽ منك إلل  والطرد مف ر مة اهلل وذلؾ النك لـ يسد

( وال لدعـ  ذ  ال لول مف يريد الل يير (مة منك سب انكولكف سبؽ ةدر اهلل عميك ل ك

                                                           

 .  313ّل اٌَجبػٟ ٚك.ِؾّل ػٍٟ اٌجبه، اٌطج١ت أكثٗ ٚفمٗ، كاه اٌفىو، كِشك، ص(أظو: ك.ى١٘و اؽ1

 (أظو: ػّبه ِؾّل األ١ِٓ، ِظله ٍبثك، ٔفٌ اٌّٛػغ .0

( لواه اٌّغّغ اٌفمٟٙ االٍالِٟ ثّىخ ٚفزٜٛ كاه االفزبء اٌّظو٠خ ِٚغّٛػخ اٌفزبٜٚ اٌشوػ١خ 3

 502، ثولُ 010األٚلبف فٟ اٌى٠ٛذ، صاٌظبكهح ػٓ لطبع االفزبء ٚاٌجؾٛس اٌشوػ١خ ثٛىاهح 

 ثؼٕٛاْ )رؼل٠ً األٔضٝ إٌٝ موو(، ٔمال ػٓ ػّبه ِؾّل األ١ِٓ، ِظله ٍبثك، ٔفٌ اٌّٛػغ .

 . 111(ٍٛهح إٌَبء، اال٠خ 5

(ِٚٓ أٔظبه ٘نا اٌّن٘ت ٘ٛ اٌش١ـ ف١ظً ٌِٛٛٞ: أٔظو ٔض اٌفزٜٛ ِٕشٛه ػٍٝ اٌّٛلغ 0

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/ts/evelyn/arabic.htm  

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/ts/evelyn/arabic.htm
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/ts/evelyn/arabic.htm
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أف المجيزيف إلل  اسبا  غير سوية وغير مرلبطة ب ذا المرض    ذا ولجدر اال ارة
  إجرااكؿ ما يمـز  إجراالعممية الل يير أ لرطوا لوافر الرأ  الطبت وال نت و رورة 

  1الجرا ة  إجراال رض العج  ةبؿ 
كويلت ةد اصدر ةانوف مند فيك الل بك بالجنس اارر الذ  يعاة   ذا وأف الم رع ال

 2اا راص الذيف لدي ـ ميوؿ لجا  الجنس االرر 
يمند عممية لص يا الجنس وكؿ ما يلـ أو  ورجصة القوؿ أنك اليوجد ل ريد يبيا

المند  و ال لاول الصادرة مف رجاؿ الديف واللت لل رجا أو  ااسلناد اليك فت اابا ة
 يف ال ؿ وال رمة وكما بينا سابقا   ب

أما موةؼ القانوف االمارالت ب  ف عممية ل يير الجنس فنجد   مف طياو  .3
( الراص بالمسؤولية الطبية والذ  2016( لسنة )4أجازة المرسوـ االل اد  رةـ )
عممية لص يا الجنس أذا كاف أنلماا ال رص  إجراانصو المادة السابعة منك عمل 

أف لك مجما جسدية مرال ة ، أو أنثلأو  ا وم لب ا فت أمر  بيف ذكرالجنست غام 
لرصا صك البيولوجية وال يزيولوجية والجينية   و س  رأ  الدكلور أميف اامير  الوكيؿ 
المساعد لسياسة الص ة العامة واللراريص بوزارة الص ة ووةاية المجلمد ،الذ  أكد 

ا الجنست   ووفق  لرأ  الدكلورأميف ف ف  الة باف فرةا  بيف الل ويؿ الجنست واللص ي
لص يا الجنس المقصودة بالقانوف  ت  الة ال موض الجنست الذ  يلطم  لدرؿ 
الط  لعججك والذ  يؤثر عمل الرصا ص البيولوجية والوراثة لممريض وبااسلناد ل ذا 

 ـ النص ي اوؿ البعض اآلف فت ااماراو لم صوؿ عمل أذف الم كمة بلص يا جنس
 3  (وانما  مؿ اي ا مر ل )اللرانسكس (االنلرسكس)ولـ يقلصر اامر عمل مر ل 

( 10 – 4عمما أف عقوبة ااطباا ممف يرال وف ا كاـ القانوف سلكوف السجف مف )
                                                           

  www.alraimedia.com( أظو: ٔض اٌفزٜٛ ِٕشٛهح ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ 1

زٟ ٔظذ ػٍٝ ))ِٓ أرٝ اشبهح أٚ فؼال ِقال ِٓ لبْٔٛ اٌغياء اٌى٠ٛزٟ ٚاٌ 110( أٔظو، اٌّبكح 0

ثبٌؾ١بح فٟ ِىبْ ػبَ ثؾ١ش ٠واٖ أٚ ٠َّؼٗ ِٓ وبْ فٟ ِىبْ ػبَ أٚ رشجٗ ثبٌغٌٕ األفو ثأٞ 

(( اػ١فذ ٘نٖ ٔموح اٌزشجٗ ثبٌغٌٕ األفو ...طٛهح ِٓ اٌظٛه ٠ؼبلت ثبٌؾجٌ ِلح ال رزغبٚى ٍٕخ 

 . 0224( ٌَٕخ 35ت لبْٔٛ هلُ )ثّٛع 1152( ٌَٕخ 15إٌٝ لبْٔٛ اٌغياء اٌى٠ٛزٟ هلُ )

(أظو: ٔٛه اٌل٠ٓ إٌّظٛهٞ، شبثخ اِبهار١خ رطبٌت ِؾىّخ أثٛ ظجٟ اٌَّبػ ٌٙب ثئعواء ػ١ٍّخ 3

   www.thenewkhalij.comرؾٛي عَٕٟ، ِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ 

http://www.alraimedia.com/
http://www.thenewkhalij.com/
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الؼ در ـ امارالت وفقا  لمقانوف  500إلل  االؼ در ـ 10سنواو وغرامة للراوح مف 
 1ذالك 

 المطمب الثاني
 اشئة عن عممية تغييا الجنسالمسؤولية الن

ينظر فت و  العممياو الجرا ية إجرااعادة ما  لب   مسؤولية الطبي  والمسل  ل عند 
مس لة طبيعة مسؤولية الطبي   س  نوع أرلباطك بالمريض أذا كاف عقد  أـ غير 

ولكف مف النادرب   مسؤولية المريض )طال  الل يير(  مف أ كاـ المسؤولية ، ذلؾ
وبنااا عمل ، مي ا ونظرا  ا مية  ذ  المس لة وجدنا أنك مف ال رور  لناول االملعارؼ ع

فرعيف نلناوؿ فت ال رع ااوؿ المسؤولية الطبية النا  ة إلل  ذلؾ سوؼ نقسـ المطم 
 عف ل يير الجنس  ونب   فت ال رع الثانت المسؤولية القانونية لممريض 

كانو مسؤولية ااطباا فت  :تغييا الجنسالمسؤولية الطبية الناشئة عن / الفاع األول
العادة  لب    مف نطاؽ المسؤولية اللقصيرية ولثار  ذ  المسؤولية عندما يرؿ 

عدـ أللزامك أو  الطبي  ب للزامك الطبت لجا  المريض مف  ي  عدـ بذؿ العناية الجزمة
النلا   الملرلبة عدـ ةيامك بواجبك لجا  المريض باللبصير بالعممية و أو  باليقظة الواجبة

ولكف ظ ر فيما بعد ألجا  يعلبر أف مسؤولية الطبي  مسؤولية عقدية عمل ، عمي ا
أساس أف المريض عند مراجعلك لمطبي  فت عيادلك ةد ةبؿ أيجابك  وأل قا عمل أف يقـو 

بسب  ، وباللالت ف ف  ذا اال اؽ يعنت أبراـ العقد الطبت بين ما 2، الطبي  بعججك
الملبصر( الذ  مف الم لرض أف أو   روطك و و ر ا المريض )المسلنيرل ققؽ أ ـ 

وفت  3، او اللت سيقوـ ب ا ل رض عججكجراايكوف الطبي  ةد أ اطك عمما باإل

                                                           

ِبما ٠مٛي ٌٗ اٌمبْٔٛ ؟ ِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ  ...فٟ االِبهاد  ( أظو: أؽّل ٔظبه، رغ١١و اٌغ1ٌٕ

  www.ermnews.comاالٌىزوٟٚٔ أهَ ١ٔٛى 

(أظو: ك فبٌل ِظطفٝ فّٟٙ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌيهع األػؼبء اٌجشو٠خ ِٚىبفؾخ عوائُ األرغبه  0

 . 030، ص0210ثٟ، األٍىٕله٠خ، ثبألػؼبء اٌجشو٠خ، كاه اٌفىو اٌؼو

(اٌزجظ١و فٟ ؽبٌخ اٌؼالط اٌطجٟ ٠ؼٕٟ أْ ٠ؾ١ؾ اٌطج١ت اٌّو٠غ ػٍّب ثبٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ػٓ  3

ؽبٌزٗ اٌطج١خ ٚػٓ اٌؼالط اٌالىَ ِٚقبؽو ٘نا اٌؼالط ٚآصبهٖ اٌغبٔج١خ فٙٛ ثّضبثخ رؾن٠و ٍبثك، 

 . 140بثك، صٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً هاعغ، ك.أؽّل ٍٍّبْ ش١ٙت، اٌّظله اٌَ

http://www.ermnews.com/
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الجرا ة اللجميمية ي لرط أف يكوف الطبي  ذو ك ااة  ف ج عف أنك ينب ت عميك بذؿ 
 1عناية صادةة  

قك عمل رأ  مو د ب  ف المسؤولية الطبية  ؿ  ت أما فت الوةو ال ا ر فمـ يسلقر ال 
ويرل بعض ال قك أف الرأ  الراجا  و إعلبار  2مسؤولية لقصيرية أـ مسؤولية عقدية ؟

مسؤولية الطبي  مسؤولية عقدية بسب  وجود عقد العج  الطبت الص يا بيف  الطبي  
ب  د ال روط والمريض ولكت لن ض  ذ  المسؤولية ينب ت أف يكوف الطبي  ةد أرؿ 

 : الواج  لوافر ا و ت
 يج  أف يكوف المل رر  و المريض  
  يج  أف يكوف  ناؾ عقد 
  يج  أف يكوف العقد ص يا 
  الطبي  نليجة عدـ لن يذ  اللزاـ نا لا إلل  يج  أف يكوف الرط  المنسو

 عند العقد 
 3العقد إلل  يج  أف يكوف المل رر صا    ؽ بااسلناد 

لطبيؽ ال روط اللت أ رنا ل ا سابقا  أذا كانو العممية العججية وةد يكوف مف الس ؿ 
إصجح ل و  الجمد أو   ت عممية جرا ية لجميمية عادية للعمؽ بلجميؿ إعوجا  أنؼ

لكف مف الصع  لطبييؽ ذلؾ فيما يلعمؽ بعممية جرا ية ،  اد  معيفأو  نليجة  رؽ
دة جوان  ومرا ؿ وةد ل لا   ي  أف  ذ   العممية  لل مف ع، لل يير جنس اإلنساف

كؿ مر مة عقد عج  راص ب ا وربما يرلمؼ الطبي  المعال  فت كؿ مر مة ما بيف 
طبي  ن ست وطبي  باطنت وطبي  جراح ومما يلرل  عميك  رورة اللنسيؽ بيف  ؤالا 

 إجرااجميعا  وةد للرذ العممية العججية عدة مساراو لوصؼ ب ن ا طويمة اامد للمثؿ ب

                                                           

 . 142(أظو: ك.ِؾّل ٍبِٟ اٌشٛا، اٌّظله اٌَبثك، ص 1

 . 30(أظو: ك ِٕنه اٌفؼً، اٌّظله اٌَبثك، ص 0

( ٠ٚن٘ت اٌلوزٛه ِٕنه اٌفؼً إٌٝ اٌمٛي أٔٗ ال٠شزوؽ أْ ٠ىْٛ طبؽت اٌؾك ٌٗ ػاللخ ِجبشوح 3

ظٛهح ِجبشوح ثبٌؼمل ٚأّٔب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ طبؽت اٌؾك ثطٍت اٌزؼ٠ٛغ ِٓ رؼوهد ِظٍؾزٗ ث

ٔز١غخ فطأ اٌطج١ت، ٌّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً أظو: ك.ِٕنه اٌفؼً، اٌَّؤ١ٌٚخ اٌطج١خ فٟ اٌغواؽخ 

 . 34ٚص  35اٌزغ١ٍ١ّخ، ِظله ٍبثك، ص
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و وأعطاا  رموناو وم اداو  يوية ورفد ونقؿ أج زة لناسمية مما يجعم ا جرا ا
عممية معقدة وملدارمة اآلثار  ف ت بعض ال االو ةد ي  ل المريض بجمساو العج  
، الن ست فقط وفت  االو أررل ةد ي لا  لبعض ال رموناو اللت لعزز  كمك الرارجت

دارؿ  الجرا ت لرفد الل و  الجنست وفت بعض اا ياف يرل الطبي  أنك البد مف الل
 ال اصؿ كما فت  الة )الرنثل( 

يل مف رفد ال وية الجنسية ف نك بالعادة  ا طرا أما فت  الة ل يير الجنس لمر ل 
ااع اا اللناسمية لم رص والذ  إعلبرلك بعض الل ريعاو إعلداا عمل  ؽ ال رص 
باللكامؿ الجسد  وباللالت يعلبر الم ؿ غير م روع مما يؤثر بالنليجة عمل م روعية 

علبار ا غير ةانونية ومف ثـ بطجف العقد وأف كانو ل ريعاو أررل ةد ، العممية واال
اسمية بإعلبار ا إ دل سبؿ العج  المن ود أال أن ا لـ لبا أجازو رفد ااع اا اللن

 زراعة أع اا لناسمية و منو عدـ اإلبا ة  ذ  فت  ةوانين ا 
( الصادرة 4القانوف العراةت نجد أف الم رع فت  وا اللعميماو رةـ )إلل  وبالرجوع
ياـ بسمسمة عممية اللص يا بعد الق إجرااالمسل  ل أو  ( ةد أباح لمطبي 2002بلاريخ )

او  المنصوص عمي ا  مف  ذ  اللعميماو  وباللالت ف ذا ما جراامف ال  وصاو واإل
عممية اللص يا رجفا لما ورد في ا مف أ كاـ ل ققو  إجرااب المسل  ل أو  ةاـ الطبي 

 1مسؤوليل ـ عف ذلؾ  
( الذ  صدرو لعميماو 1981( لسنة )89ةانوف الص ة العامة رةـ ) إلل  وبالرجوع

مد عدـ اارجؿ باية عقوبة أ د ينص عمي ا  -اللص يا بموجبك نجد  ينص عمل )أوال
البياناو أو  اللعميماوأو  اانظمةأو  القانوف يعاة  كؿ مف يرالؼ أ كاـ  ذا القانوف

الصادرة بموجبك بال بس مدة اللقؿ عف   ر وا د واللزيد عف سنليف وفت  الة لكرار 
ل  2 ( اا أجازلك الص ية ن ا يا  المرال ة يعاة  بال بس واال

                                                           

( ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ)رىْٛ 0220( ٌَٕخ )5( ِٓ رؼ١ٍّبد رظؾ١ؼ اٌغٌٕ هلُ )5( أٔظو، اٌّبكح )1

ء أٞ ػ١ٍّخ رظؾ١ؼ عٌٕ فالفب ألؽىبَ أكاهح اٌَّزشفٝ ٚاٌطج١ت اٌغواػ َِؤ١ٌٚٓ ػٓ إعوا

 اٌمبْٔٛ ٚ٘نٖ اٌزؼ١ٍّبد(.

 ( ِٕٗ .11(اٌّبكح ) 0
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( الراص بعممياو زرع ااع اا الب رية 2016( لسنة )11وةد  ـر القانوف رةـ )
مف أو  زراعة ااع اا اللناسمية سواا أكانو منقولة مف أ ياا، ومند االجار ب ا

كذلؾ  ـر القانوف  1، إرلجط اانسا إلل  أمواو وأف كانو ملبرعا  ب ا ان ا لؤد 
أو  صاؿ أ  ع و مف جسد اا ياا أذا كاف مف   نك أف يعطؿ أ  مف  واسكإسل 

وباللالت ف ف عممية لص يا الجنس فت  2وظا ؼ جسمك وأف ل قؽ عنصر الر ا 
 ا أذا كانو لل مف لص يا ل ويك لجع اا اللناسمية إجراا طر ا الجرا ت يجوز 

ية لل مف إسلصاؿ أع اا أما اذا كانو العممية الجرا ، كما  و ال اؿ لدل الرنثل
عادة  زراعل ا، موصياأو  واف كاف ملبرعا، لناسمية سميمة مف جسـ  رص ميو ، واال

 أرلجط اانسا  و ذا اليجوز ةانونا إلل  ف ت غير م روعة ان ا لؤد 
انك ، و لل لو كاف إسل صاؿ ااع اا اللناسمية بر ا المريض ف و غير جا ز أي ا  

عججا لم الة المر ية  جرااو واسك ولكف أذا كاف  ذا اإل يرل  لعطيؿ وظا ؼ الجنس
المعرو ة فج  ير فت ذلؾ كما  و ال اؿ فت عممية إسل صاؿ ر ـ أمرأة مصابة 

وباللالت ف ننا نرل أمكانية إسل صاؿ  3، بالسرطاف روفا مف أنل ار  فت باةت أع اا ا
رصوصا وأنك ، نسيةال وية الج ا طرا عج  مر ل إلل  ااع اا أذا كانو لؤد 

أ د الرياراو المطرو ة فت لعميماو لص يا الجنس المذكورة سابقا  وكما  و معروؼ 
 ف ف الراص يقيد العاـ  

وأوج  الم رع العراةت  رورة إيقاع العقوبة الجزمة ب ؽ المرالؼ ا كاـ ةانوف 
دل ا و مول ا وةد لميزو  ذ  العقوباو ب ، عممياو زرع ااع اا الب رية المذكور آن ا  

 لمعقوبة السالبة لم رية ف ج  عف العقوباو المادية  

                                                           

( فٟ فمورٙب اٌضبٌضخ ٚاٌزٟ عبء ف١ٙب )ال٠غٛى ٔمً أػؼبء أٚ أَٔغخ ثشو٠خ ِٓ عَُ 0( أٔظو، اٌّبكح )1

 ( ػٍٝ إٔٗ )ال٠غٛى ٔم15ًأَٔبْ ؽٟ إٌٝ آفو ٠ؤكٞ إٌٝ أفزالؽ األَٔبة(. ونٌه ٔظذ اٌّبكح )

 األػؼبء اٌزٕب١ٍٍخ ِٓ عضخ اٌّزٛفٟ ٚىهػٙب فٟ عَُ إَٔبْ ؽٟ(.

( فٟ فمورٙب اٌضب١ٔخ ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ )ال٠غٛى إٍزئظبي أٞ ػؼٛ ثشوٞ أٚ ١َٔظ 0( أٔظو، اٌّبكح )0

ِٓ عَُ أَٔبْ ؽٟ، ٌٚٛ ثوػبٖ أما وبْ مٌه ٠ؤكٞ إٌٝ ِٛرٗ أٚ اٌؾبق ػوه ع١َُ ثٗ أٚ رؼط١ً 

 عَّٗ (. أٞ ِٓ ؽٛاٍٗ أٚ أٞ ِٓ ٚظبئف

( فٟ فمورٙب اٌواثؼخ ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ )٠ؾظو أٍزئظبي األػؼبء اٌجشو٠خ أٚ 0( أٔظو اٌّبكح)3

 األَٔغخ أٚ ٔمٍٙب أٚ ىهاػزٙب األ ٌغوع ػالعٟ أٚ ٌألغواع اٌؼ١ٍّخ(.
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لعطيؿ إلل  فإذا رالؼ الطبي  اا كاـ الوارد ذكر ا سابقا  ب ف إسل صؿ ع وا أدل
نسيجا  يلرل  عميك إرلجط أو  أو نقؿ ع وا، أ دل وظا  كأو  أ دل  واس الجسـ

ف كا، اانسا  سل صؿ أع اا ل رض غير عججت واال فإنك ، ف بموافقة المريضأواال
( رمسة 5000000( سنواو وب رامة ال لقؿ عف )7يعاة  بالسجف مدة اللقؿ عف )

كذلؾ ي ؽ لمم كمة أف ل كـ ، ( ع رة مجييف10000000مجييف وال لزيد عمل )
( سنواو وغمؽ 5أ افة لما ورد أعج  بال رماف مف مزاولة الم نة مدة اللقؿ عف )

( 3مركز اا مت الذ  أرلك  فيك ال عؿ المرالؼ مدة اللقؿ عف )الأو  المسل  ل اا مت
ف ج  عف س   اإلجازة فت  الة لكرار المرال ة مف ، ( سنواو5سنواو وال لزيد عف )

 1المركز الطبت اا مت  أو  المسل  ل
مف المعموـ أف ال رص المصا  بمرض  :المسؤولية القانونية لممايض/ الفاع الثاني

ا لملداو  والسعت فت طم  ال  اا  وأف  ذا المطم   و مطم   رعت ما عميك المجو 
يؤكد عميك ديننا اإلسجمت ال نيؼ انك  رورة الغنل عن ا ل  ظ الن س اللت  رص 
ااسجـ عمي ا كؿ ال رص فقد ورد فت ةرآننا الكريـ اآلياو اللت للناوؿ عممية الل افت 

 ا  را  مرلمؼ الوانك فيك   اا يرر  مف بطون)فقد ةاؿ عزوجؿ فت م كـ كلابك 
ذا مر و ف و ي  يف، 2(لمناس ف ج  عف الكثير مف  اا ادي   3(كذلؾ ةاؿ لعالل )واال

 اللت لوج  أ مية اللداو  واللت ذكرنا بع  ا فيما سبؽ    
كذلؾ  رصو الل ريعاو الو عية عمل الل كيد عمل أ مية العج  فجعمو منك  ؽ 

أف لوفر الردماو الص ية لممواطنيف  و رورة دعـ  دسلور  وأوجبو عمل ال كومة
 المواطف ماديا  مف رجؿ لمقت العج   والعناية الطبية مجانا   

وأف مس لة ل يير الجنس مف المسا ؿ اللت لثير جدال   فت مجاؿ القانوف وذلؾ ان ا 
ؼ   وةد أرلم4لمس  ؽ اإلنساف فت سجملك الجسدية وكذلؾ  قك فت اللكامؿ الجسد  

                                                           

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّنوٛه .00( ٚ)14(أٔظو ٔظٛص اٌّٛاك ) 1

 . 51(ٍٛهح إٌؾً، ا٠٢خ  0

 . 02 (ٍٛهح اٌشؼواء، ا٠٢خ 3

( أظو: ك.ؽ١َٓ ػجل اٌظبؽت، عوائُ األػزلاء ػٍٝ ؽك األَٔبْ فٟ اٌزىبًِ اٌغَلٞ، ِٓ 5

 .  005، 0210أطلاهاد ِشوٚع ثغلاك ػبطّخ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ، ثغلاك، 
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فق اا القانوف فت  طبيعة  ؽ اانساف عمل جسد  وذ بوا فت  ذا المو وع ثجثة 
مذا    ي  يرل أص ا  المذ   ااوؿ أف  ؽ اانساف عمل جسد   و  ؽ ممكية 

لمصم ة غير  ك ف يلنازؿ عف أ د أو  وباللالت يسلطيد أف يلصرؼ بك لمصم ة ن سك
لمذ   الثانت أف جسـ اإلنساف ممموؾ فت  يف يرل أص ا  ا، أع ا ك لينل د بك غير 

ممكية رةبة هلل لعالل وأعطل  ؽ المن عة لإلنساف الذ  يج  عميك أف ي افظ عمل  ذا 
الجسد ويصونك وبنااا  عميك يسلطيد اإلنساف أف يلصرؼ ب ؽ اإلنل اع  ذا بما اليؤثر 

 لثال فت  يف ذ   اص ا  المذ   ا،  رمانك مف وظي ة  روريةإلل  عميك وال يؤد 
القوؿ أف ال ؽ  عمل الجسد مف ال قوؽ اللت لجمد بيف الطبيعة ال ردية والطبيعة إلل 

  وال نسلطيد الروض فت ال ج  اللت 1ااجلماعية ف و ممموؾ ممكية م لركة بين ما 
أف الرأ  الراجا  و رأ   إلل  ةدم ا كؿ فريؽ ل يؽ الم ؿ وةد ذ   بعض ال قك

  2أص ا  المذ   الثانت 
ااا  عمل ما لقدـ يسلطيد ال رص أف يلصرؼ فت من عة أع اا  ب رط إال يكوف وبن

ةاؿ لعالل )  ومف ، اللبرع مقابؿ من عة مادية وأنما ل رض إ ياا  رص آرر وعججك
 رمانك مف إلل  كذلؾ ي لرط إال يؤد  ذلؾ 3، أ يا ا فك نما أ يا الناس جميعا  (

إلل  أف لؤد أو  اسك اللت اليمكف لعوي  اي قد   اسة مف  و أو  وظي ة  يوية لمع و
 جكك أف فت ذلؾ مرال ة لمقواعد ال ريعة اللت أةرل ا ال ريعة اإلسجمية و ت   ظ 

بع و ي قد  أو  فج يجوز لم رص اللبرع بع و وظي ت كااع اا اللناسمية، الن س
عمل سبيؿ يلبرع بع و يؤد  ل جكك كالقم  أو  أف يوصتأو  أ د  واسك كالعيف مثج  

 المثاؿ  
وينطبؽ ، ةبولك انك ال عبر  بالقبوؿ المرالؼ ل كـ ال رعأو  واليعلد بر ا ال رص

 إجرااعمل ال رص الذ  يطم  إسل صاؿ أع اا  اللناسمية ل رض ، ن س ال كـ
أو  لما يل مف ذلؾ  مف إعلداا عمل  ؽ اانساف فت سجملك الجسدية، ل يير لجنسك

                                                           

( أظو: ك.طبثو ِؾّل ِؾّل ١ٍل، ِؾً اٌزظوفبد اٌزٟ روك ػٍٝ األػؼبء اٌجشو٠خ اٌغبِلح، كاه 1

 . 103ص -101، ص0220 اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِظو،

 .101(أظو: ك.طبثو ِؾّل ِؾّل ١ٍل، اٌّظله اٌَبثك، ص 0

 .30(ٍٛهح اٌّبئلح، ا٠٢خ  3
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مصم ة الجسـ باا ل اظ )امؿ الجسد  الذ  يعرؼ ب نك ما يعرؼ بال ؽ فت اللك
لعديؿ و و بذلؾ يقوـ عمل ااعلبار المو وعت أو  بمادلك بصورة كاممة مف غير نقص

وةد  مو ال ريعة اإلسجمية  ذا ال ؽ فقد  1(، ب ض النظر عف اإلعلبار ال رصت
ةاؿ جؿ وعج )وال لقلموا و 2(، الل مكةإلل  ةاؿ لعالل فت م كـ كلابك )وال لمقوا ب يديكـ 

كذلؾ أ اط الم رع العراةت  ذا ال ؽ بال ماية فمند 3، أن سكـ أف اهلل كاف بكـ ر يما(
ااعلداا عمل اا راص بمرلمؼ ألوانك فج يجوز لم ير أف يعلد  عمل  ؽ اآلرر فت 
لكاممك الجسد  وجعمك مبدأ دسلوريا  عندما جـر اإلعلداا عمل اا راص مف رجؿ 

 4غير ذلؾ  أو  ال ر أو  ذي اللع
أو  رغبلك فت اللبرع ببعض أع اا جسمكأو  ولـ يعلد الم رع العراةت بر ا المريض

عممية الل يير الجنست إف لـ يكف ال دؼ من ا  و العج  ويل ا  ذا  إجرااةيامك ب
بصورة جمية فت نص ةانوف عممياو زرع ااع اا الب رية ومند االجار ب ا العراةت 

نسي  ب ر  مف جسـ أو  اليجوز نقؿ ع و -1والذ  ل مف ) 2016ر فت الصاد
عججك مف مرض أو  أنساف  ت آرر إال ل رورة لقل ي ا الم افظة عمل  ياة الملمقت

اليجوز إسل صاؿ أ  ع و  -2وأف ال يلرل  عمل النقؿ ل ديد ل ياة الملبرع  ، رطير
أو  مولكإلل  ف ذلؾ يؤد ولو بر ا ك إذا كا، نسي  مف جسـ إنساف  تأو  ب ر 

 5، أ  مف وظا ؼ جسمك  (أو  لعطيؿ أ  مف  واسكأو  إل اؽ  رر جسيـ بك
وباللالت ف نك لل قؽ المسؤولية القانونية عمل المريض الذ  يقوـ بعممية ل يير جنسك إذا 
كانو مل منة إسل صاؿ أع ااا  لناسمية  فاعمة اف مف   ف ذلؾ أف يعطؿ وظي ل ا 

او المنصوص عمي ا فت لعميماو لص يا جراا رض العج  و س  اإلأف لـ يكف ل
 الجنس الوارد ذكر ا آن ا  

                                                           

 . 40(أظو: ك.ؽ١َٓ ػجل اٌظبؽت، اٌّظله اٌَبثك، ص 1

 . 110( ٍٛهح اٌجموح، ا٠٢خ 0

 . 01( ٍٛهح إٌَبء، ا٠٢خ 3

 .0220( ِٓ اٌَزٛه اٌؼوالٟ إٌبفن ٌَٕخ 34( أظو: اٌّبكح )5

 ( أٔظو اٌّبكح اٌقبَِخ ِٓ اٌمبْٔٛ .0



  تغيير الجنس وإشكاالته الشرصية والقانونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

922 

وةد أكد ةانوف عممياو زرع ااع اا ومند االجار ب ا سابؽ الذكر عمل أيقاع ن س 
(عمل ال رص الذ  لسل صؿ أع ا ك 17العقوبة  المقررة فت ال قرة )أوال(مف المادة)

 دؼ غير عججت و و ما وص ك الم رع بالملبرع والذ  ال اعمة راصة إذا كاف ال
لقلر  صورلك مف ال رص الذ  يريد ل يير جنسك لسب  غير عججت وذلؾ إلل اد ما 

واف اإلسل صاؿ  1، بالعمة و ت  رماف ال رص مف ااع اا ال يوية وال واس ال امة
كامؿ الجسد  ال إعلداا عمل  ؽ اإلنساف فت اللإلل  ي د  إنلقاصا  لمجسد مما يؤد 

وعمل الرغـ مف أل اد العمة إال إنك اليجوز إيقاع 2طبيا أو   رعاأو  مسوغ لك ةانونا
وبنااا  عمل ذلؾ فنرل  رورة لدرؿ الم رع ل رض سد  ذا ، العقوبة  أال بنص صريا

 النقص الل ريعت ولجريـ عممياو ل يير الجنس اللت لجرل اسبا  غير عججية  
 المطمب الثالث

 ثاا الناتجة عن عممية التغييااآل
لنل  عف عممية ل يير الجنس الكثير مف اال كاالو واآلثار القانونية وال رعية واللت 
بسبب ا لل ير المراكز القانونية  لكؿ مف المل ير واا راص المرلبطيف معك ومف أ ـ 

الم رمية  ذ  المسا ؿ اإلمامة واإلر  والزوا  والقيمومة والن قة والدياو والرموة و 
مسا ؿ ملعمقة بالعمؿ و روطك كذلؾ ما يلعمؽ بالردمة إلل  الوالية باال افةو  وال  انة

العسكرية وما يلرل  عمي ا ف ج عف االسـ وجميد المسا ؿ المذكورة سابقا يرلمؼ في ا 
ال كـ بيف الذكر واانثل ول يؽ الم ؿ فج نسلطيد ب ث ا جميعا وأنما سوؼ نقصر 

 لمطم  عمل أ م ا واللت يمكف أف لكوف ل ا  أ مية بالواةد العممت ب ثنا فت  ذا ا
و و الوسيمة ، لكؿ  رص أسـ يعرؼ بك ويميز  عف غير  مف أفراد المجلمد: / األسم1

اللت يمكف بواسطل ا يمكف دفد المبس بينك وبيف غير  مف اافراد ولل دد ذالية  ذا 
يكوف لكؿ  رص أسـ ولق  )ل أنك )وةد أوج  القانوف المدنت العراةت عم3، ال رص

                                                           

 ( ؽ١ش لوه اٌمبْٔٛ ػمٛثخ اٌؾجٌ ِغ اٌغواِخ .1

 .50( أظو: ِؾّٛك ػبطُ ػظبَ، اٌّظله اٌَبثك، ص0

(أظو: ك.ػجلاٌؾ١ّل اٌشٛاهثٟ، اٌزؼ١ٍك اٌّٛػٛػٟ ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ، اٌمبْٔٛ ٚرطج١مٗ، ِٕشأح  3

 .005، ص0221اٌّؼبهف، األٍىٕله٠خ، 
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والنس   و الطريؽ ااصمت اكلسا   1( (ولق  ال رص يم ؽ ب كـ القانوف أوالد 
ولكف  ناؾ طرؽ أررل ، ااسـ  ي  ي مؿ ال رص أسـ والد  وجد  مقرونك ب سمك

اللص يا  أو  غير النس  اكلسا  ااسـ مثؿ  الة اللبنت و الة المقيط و الة الل يير
 عممية الل يير الجنست وبك يل وؿ الذكر إجرااوعند 2، او و روط م ددةرااإجوفؽ 
ذكر مما يللبد بال رورة  ل يير ااسـ بما يلناس  مد الجنس إلل  اانثلأو  أنثلإلل 

الجديد وباللالت فيكوف مف  ؽ ال رص أف يطم  ل يير أسمك بما ينسجـ مد الو د 
  يميز  عف غير  المسجؿ فت السجؿ أسـ ال رص الذ)الجديد   ويقصد بااسـ )

 الدينيةأو  وةد يلـ ل يير ااسـ وفقا لكثير مف ااسبا  كاالسبا  المجلمعية 3((المدنت
 4الرم ياو اللاريرية أو  السياسيةأو 

اسـ ال رص الذ  يميز  عف غير  فت االسرة الوا دة المدوف )ويقصد باالسـ المجرد )
واجاز القانوف لم رص لص يا اسمك الكامؿ  5و(( فت السجؿ المدنت وةاعدة البيانا

 أسمك المجرد ولقبك عمل أف ال يلعدل ذلؾ (ي ير)لمرة وا دة فقط ولك اي ا أف يبدؿ 
الجديف لمرة وا دة وا لرط القانوف  رورة كلابة اي اح  وؿ أو  أسمت االبويفإلل 

 رؽ بيف لص يا بياف الإلل  ولجدر اإل ارة 6عممية لص يا االسـ فت ةيد ااسرة  
إلل  المق  وطم  ل يير  عند لوافر أسبا  مقنعة لدعوأو  االسـ ولبديؿ االسـ المجرد

أو  الل يير فج يمكف لروي  دعول ل يير إال أذا كاف االسـ المطمو  ل يير  غير م لوؼ
وفت رأينا يعلبر ل يير جنس ال رص سببا وجي ا لل يير   7، يل مف عيبا اجلماعيا

 أسمك 

                                                           

 . 1101ٌَٕخ  52( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌؼوالٟ هلُ 52أٔظو، ٔض اٌفموح االٌٚٝ ِٓ اٌّبكح )(1

 ( أظو: ك.ػجلاٌؾ١ّل اٌشٛاهثٟ، اٌّظله اٌَبثك، ٔفٌ اٌّٛػغ .0

 اٌّؼلي . 1140( ٌَٕخ 50( ِٓ لبْٔٛ االؽٛاي اٌّل١ٔخ هلُ )1( ِٓ اٌّبكح )15( أٔظو، اٌفموح )3

لبه: رَغً الجبال وج١وا ػٍٝ رغ١١و االٌمبة ٚاالٍّبء )ٚطلاَ أثوى ( أظو: ؽ١له اٌظبٌؾٟ، مٞ 5

   www.nasiriaelc.comاألٍّبء اٌَّزجلٌخ، عو٠لح إٌبطو٠خ ِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ 

 (0215)( ٌَٕخ 3( ِٓ لبْٔٛ اٌجطبلخ اٌٛؽ١ٕخ هلُ )1( ِٓ اٌّبكح )15( أظو: ٔض اٌفموح )0

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌجطبلخ اٌٛؽ١ٕخ اٌّنوٛه ٍبثمب .01( أظو: ٔض اٌفموح االٌٚٝ ِٓ اٌّبكح )5

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٍبثك اٌنوو .00( أظو: ٔض اٌّبكح )4

http://www.nasiriaelc.com/
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اللص يا فيعنت وجود رط  فت القيد المدنت لم رص وباللالت يطم  اارير أما 
لص ي ك  واجاز القانوف لممدير العاـ لبديؿ االسـ المجرد والمق  بناا عمل طم  

مف ينو  عنك ةانونا ف ج عف  رورة ن ر الطم  فت أو  ل رير  مف صا   القيد
وينظر فت الطم  بعد مرور أ دل الص ؼ الم مية لمرة وا دة عمل ن قة المدعت 

وال يجوز لم رص طم  لبديؿ اسمك أذا كاف ةد سبؽ  1( يوـ مف لاريخ الن ر 15)
  2وطم  لص ي ك 

ولجدر اإل ارة أنك مؤررا ةد ةيدو وزارة الدارمية اال راص الذيف يريدوف ل يير اسما  ـ 
 3الم ينة  ب ف يقدموا طم  الكلرونت بذلؾ وا لرط أف يكوف الل يير فقط لجسماا 

( مف لعميماو الجنس الم ار الي ا سابقا أنك بعد لص يا الجنس لبمغ 7وةد نصو ـ )
مما ، دا رة الص ة دا رة اال واؿ المدنية المرلصة بلص يا جنس صا   العجةة

 او ل يير ااسـ لو لـ ل عيؿ العمؿ باللعميماو المذكورة  إجراايس ؿ مف 
ذويك فت سبيؿ أو  بؽ وذكرنا أف صا   العجةةوبقدر لعمؽ اامر بمو وعنا فقد س

العممية الجرا ية ثـ بعد ذلؾ يرفد  إلل إجراا لص يا الو د الجنست لك يمج  عادة
دعول عمل دا رة الص ة المعنية يطالب ا بلص يا  قؿ ااسـ مدعيا   صوؿ رط  ما 

فت ذلؾ  وال وابط اللت للبع ا وزارة الص ة، عند كلابلك جعملك غير مج ـ لجنسك
الوفاة اا أو  لبديؿ المعموماو الواردة فت   ادة الوالدةأو  اليجوز لعديؿ -1) ت:

أسلثنااا  -2     كـ صادر مف م كمة مرلصة مكلس  الدرجة القطعية إلل  بااسلناد
( المذكورة آن ا  يجوز لص يا اارطاا ال اصمة فت ااسماا وليس 1مف أ كاـ ال قرة )
 4عند ورود طم  مف دا رة اا واؿ المدنية    ( لبديؿ ااسـ بآرر 

                                                           

( ِٓ اٌمبْٔٛ ٍبثك اٌنوو، ٚلل وبْ ااٌمبْٔٛ االؽٛاي اٌّل١ٔخ اٌَبثك هلُ 00(أٔظو، ٔض اٌّبكح )1

( ِٕٗ أْ ٠ملَ اٌطٍت إٌٝ ِؾىّخ اٌظٍؼ اٌّقزظخ ٠ٕٚظو 01) ٠ٛعت فٟ اٌّبكح 1140( ٌؼبَ 50)

 ( ا٠بَ ِٓ ربه٠ـ إٌشو . 12ثبٌلػٜٛ ثؼل ِوٚه )

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌجطبلخ اٌٛؽ١ٕخ ٍبثك اٌنوو . 03(أٔظو، ٔض اٌّبكح )0

( ٠ٚؼيٜ اٌَجت فٟ ؽظو ؽبالد رغ١١و األٍّبء إٌٝ اٍزغالي اٌجؼغ ٌٙنا اإلعواء ثشىً غ١و  3

ب عبء فٟ وزبة ٚىاهح اٌلاف١ٍخ ٌّل٠و٠بد اٌغ١َٕخ فٟ اٌّؾبفظبد، أٔظو اٌىزبة ِشوٚع، ؽَت ِ

 . 5/0/0213اٌّؤهؿ فٟ  0152مٞ اٌؼلك 

( ِٓ ػٛاثؾ أثطبي ٚأٌغبء شٙبكاد اٌٛالكح ٚاٌٛفبح اٌظبكهح ِٓ ٚىاهح اٌظؾخ 1ٚ0( أٔظو اٌفموح )5

 . 4/0/12521ماد اٌؼلك: ك.أ.َ / 03/0/0210اٌظؾخ فٟ 
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أف ال ق اا ةد فصموا اال كاـ فيما يلعمؽ بزوا  الرنثل ف ف كانو رنثل : / الزواج2
غير م كؿ فب س   الك يزو  مف الجنس االرر وأف كاف م كج ف نك ال يصا لزويجك 

عمل أف يكوف  والسب  أنك م لمؿ أف يكوف ذكر فكيؼ يلزو  ذكرا مثمك ؟ وأف أ لمؿ
كاف ذلؾ عجمةعمل : أنثل وأدعل أنك رجؿإلل  أنثل فكيؼ يلزو  أنثل مثمك؟ ف ف ماؿ

 1لرجيا ذكوريلك وكذا العكس 
القوؿ أف الرنثل الذ  يرجا فيك جان  اانوثة )فت  الة الرنثل إلل  وذ   البعض 

كوف عمل الم كؿ( مف الممكف أف لنج  لكف الرنثل الذ  يرجا فيك جان  الذكورة ي
 2االغم  عقيما وباللالت أذا لزو  يجوز لمزوجة طم  الل ريؽ لمعمؿ 

وةد ة و م كمة اا واؿ ال رصية ب سخ عقد الزوا  بطم  مف الزو  وذلؾ انك 
عندما درؿ عمي ا لـ يجد عند ا مثؿ ما عند النساا وعند أ الل ا عمل المجنة الطبية 

    3 (لم بؿ والر ـ ونزوؿ الكمية فت ال وض)عدـ لكويف امصابة بما يمت   لبيف أن ا
عممية ل يير الجنس وأثر ا عمل الزوا  ف ف الم رع العراةت لـ  إجرااأما فيما يلعمؽ ب

 يعال   ذ  المس لة ولـ ينظـ ا كام ا عمل الرغـ مف أنك أجاز عممية لص يا الجنس   
 إلل:    ذ  ونرل مف الم يد أف نذكر رأ  السيد الرمينت فت  ذا المجاؿ  ي

لو لزو  أمراة فل يير جنس ا فصارو رجج بطؿ اللزوي  مف  يف الل يير  -1
ألمامك أو  ف ؿ عميك نص ك مد عدـ الدروؿ، وعميك الم ر لماما لو درؿ ب ا ةبؿ الل يير

وكذا لو لزوجو أمرااة برجؿ ف ير جنسك بطؿ اللزوي  مف ، ؟ فيك أ كاؿ واا بك اللماـ
 وكذا مد عدمك عمل ااةول  ، م ر مد الدروؿ يف الل يير وعميك ال

المرالؼ فصار الرجؿ أمرأة وبالعكس ف ف كاف إلل  لو ل يير الزوجاف جنس ما -2
يبقيا عمل أو  وأف ةارف الل اير ف ؿ يبطؿ النكاح، الل يير غير مقارف فال كـ كما مر

اإلطاعة  ؟  فيج  عمل الرجؿ ال عمت الن قة وعمل المرأة، نكا  ما وأف أرلمؼ اا كاـ

                                                           

ٍؤاي ٚعٛاة، اٌش١ـ ِؾّل طبٌؼ إٌّغل، ؽىُ ىٚاط اٌقٕضٝ ٚاٌؼبعي ع١َٕب ( أظو: االٍالَ 1

  www.islamqa.infoٚاٌفوق ث١ٕٙب، اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ 

 .  54( أظو: ك.فٛاى طبٌؼ، اٌّظله اٌَبثك، ص0

ِٕشٛه  1105/ 4/ 32ثزبه٠ـ  00/03/ ٍِٛؼخ /  005( أظو: أؽٛاي اٌشقظ١خ، هلُ االػجبهح 3

 . 155، ص1105فٟ ِغٍخ اٌمؼبء، رظله ػٓ ٔمبثخ اٌّؾب١ِٓ، اٌؼلكاْ اٌضبٌش ٚاٌواثغ، ثغلاك، 

http://www.islamqa.info/
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اا وط لجديد النكاح وعدـ زوا  المرأة ال عمية ب ير الرجؿ الذ  كاف زوجلك أال 
 بالطجؽ ب ذن ما وأف ال يبعد بقاا نكا  ما  

 لو ل يير جنس المراة فت زماف عدل ا سقطو العدة  لل عدة الوفاة   -3
لو و ، المرالؼ فالظا ر سقوط وال يلك عمل ص ار إلل  لو ل يير جنس الرجؿ -4

ومف فقد  ، فواليل ـ لمجد ا ، ل يير جنس المرأة ال يثبو ل ا الوالية عمل الص ار
 لم اكـ 
نليجة الل يير ف ف لرل  عميك أف أصبا كج إلل  وفت رأينا نعلقد ب رورة النظر     

الطرفيف مثيمت الجنس وج  فسخ عقد الزوا  بيف الطرفيف  وذلؾ اف ال اؿ اليرمو 
إمرأة مد إمرأة مل يرة و و ما يرالؼ نص أو  رجؿ مد رجؿ مل ير مف أف يكوف الو د

ةانوف اا واؿ ال رصية العراةت  والذ  عرؼ عقد الزوا  فت ال قرة ااولل مف المادة 
مراة ل ؿ لك  رعا  غايلك إن اا رابطة  الثالثة بالنص عمل أف )الزوا  عقد بيف رجؿ واال

لل يير أسقطو ال طر ااوؿ مف اللعريؼ فمـ وبما أف عممية ا (ال ياة الم لركة والنسؿ
يعد العقد بيف إمرأة ورجؿ ولف يكوف مف الممكف  إن اا النسؿ نظرا  اسل صاؿ 

 1ااع اا اللناسمية فت ال ال   
اللرانسكس( أو  لـ يعال  الم رع العراةت اا كاـ الراصة بزوا  مر ل )االنلرسكسو   

ال رصية ال د الزوجيف طم  الل ريؽ عف  إال اف الم رع أباح فت ةانوف اا واؿ
ن سية مثؿ العمؿ الع وية اارصاا أو  وةد لكوف  ذ  العمؿ ع وية 2اارر لمعمؿ   

ولـ ، أما اامراض الن سية مثؿ اصابلك بالجنوف 3والعنة  والج  والرلؽ والقرف    

                                                           

(ٕٚ٘بن ِٓ األشىب١ٌبد اٌمب١ٔٛٔخ ِب رؼوع ٌٗ رِٛبً ث١زٟ )أٍبٍبً وبْ إِواح صُ رؾٛي إٌٝ موو(  1

ٚلل ػًٍ اٌمبػٟ ٍجت ؽ١ش هفؼذ ِؾىّخ أه٠يٚٔب ؽٍجٗ اٌطالق ِٓ ىٚعزٗ ٔبَٟٔ ث١زٟ، 

اٌوفغ أٔٗ ال٠ٛعل اٌل١ًٌ اٌىبفٟ ػٍٝ أْ ا١ٌَل ث١زٟ وبْ هعالًػٕلِب ريٚط ِٓ ٔبَٟٔ ث١زٟ فٟ 

٘بٚاٞ ؽ١ش ٌُ رؼزوف اٌّؾىّخ ثيٚاعّٙب ػٍّبً أْ ٚال٠خ أه٠يٚٔب ال رؼزوف ثيٚاط اٌّض١١ٍٓ 

ٝ اٌّٛلغ .ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً أٔظو )ِؾىّخ روفغ ؽالق اٌوعً اٌؾبًِ( ِمبي ِزبػ ػٍ

  www.skynewsarabia.comاألٌىزوٟٚٔ 

اٌّؼلي ؽ١ش عبء  1101ٌَٕخ  100( ِٓ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشقظ١خ هلُ 53( أٔظو، ٔض اٌّبكح )0

 ( ػٓ اٌؼًٍ اٌزٟ ٠غٛى ؽٍت اٌزفو٠ك ثَججٙب .5( ٚ)0( ٚ)5ثبٌفموح )

بٖ ِٚضً مٌه اٌٛعبء )هع ػوٚق اٌقظ١ز١ٓ( ٚاًٌَ )أٞ ٍٍٙب ِغ ( اٌقظٟ ٘ٛ ِٓ ٔيػذ فظ١ز3

ثمبء عٍل٠ٙب( اِب اٌؼ١ٕٓ ٘ٛ اٌنٞ ال ٠َزط١غ اٌٛطٛي إٌٝ إٌَبء ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٚعٛك اٌخ اٌزٕبًٍ 

http://www.skynewsarabia.com/
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 لو ا لدروؿ ي صر الم رع العراةت االمراض بما ذكر  فت ملف القانوف بؿ لرؾ البا  م
    )( عمل )43( مف المادة )4امراض اررل  مف  كـ المادة وذلؾ بنصك فت ال قرة )

( وبذلؾ نرل امكانية  (كاف مبلمل بما ال يسلطيد معك القياـ بالواجباو الزوجية   أو 
ادة الجازة طم  الل ريؽ ادرا  امراض االنلرسكس واللرانسكس  مف ا كاـ  ذ  الم

وباللالت فنعلقد أف ، انوف لممرأة أف لطم  ال سخ لمعمؿ كالج  والرصااويجيز الق، لمعمؿ
بامكاف الزوجة أف لطم  فسخ عقد الزوا  أذا أرلار زوج ا الل يير الجنست ونل  عنك 
أسل صاؿ أع اا  اللناسمية ب علبار ا مف العمؿ اللت ال ي مؿ   اا ا ويلعذر مع ا أداا 

ا ال ؽ لممرأة ف نك يقرر لمرجؿ أي ا  فقد ة و وكما يقرر  ذ 1الواجباو الزوجية  
م كمة اا واؿ ال رصية ب سخ عقد الزوا  بطم  مف الزو  وذلؾ انك عندما درؿ 
عمي ا لـ يجد عند ا مثؿ ما عند النساا وعند أ الل ا عمل المجنة الطبية لبيف أن ا 

    2مصابة بما يمت )عدـ لكويف الم بؿ والر ـ ونزوؿ الكمية فت ال وض( 
العممية لر د ا كاـ الظا ر مف  ي   إجرااعممية لقسيـ الميرا  ةبؿ  : / اإلاث3

ال وية الجنسية وماو مورثك ةبؿ  ا طرا ف ف كاف الوار  مريض ، ل ديد الجنس
  عممية اللص يا فسي دد نصيبك لبعا لمظ ر لكوينك الرارجت أما أف كاف رنثل إجراا

اف الرنثل غير م كؿ ولرجا فيك أ د الجانبيف فيدفد أف ك، ف ف لم ق اا فت ذلؾ ل صيؿ
ويسلدؿ ال ق اا عمل  ذا الجان  ، لك نصيبك مف الميرا  عمل أساس الجان  الراجا

ذا  اض ظ ر لك أو  بالعجماو المميزة فإذا نبلو لك ل يك ووصؿ النساا عد ذكرا واال
لعممت ال ا ؿ عف وةد أصبا الك ؼ عف  اؿ الرنثل ميسورا  باللقدـ ا، ثد  عد أنثل

                                                                                                                                                      

ٚاٌّغجٛة ٘ٛ ِٓ لطغ مووٖ وٍٗ أٚ عيء ِٕٗ أِب اٌورمبء ٟ٘ ِٓ اٌزؾُ فوعٙب ٚال ٠َزط١غ اٌوعً 

ٟ٘ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب غلح أٚ ٔزٛء ِٓ ٌؾُ أٚ ػظُ ٠ّٕغ ٚطٛي اٌوعً  اٌٛطٛي ا١ٌٙب أِب اٌمؤبء

ا١ٌٙب . ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً، أظو: ك.اؽّل ػٍٟ اٌقط١ت ٚك.اؽّل اٌىج١َٟ ٚك.ِؾّل ػجبً 

 .155،ص 1112اٌَبِوائٟ، شوػ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشقظ١خ، ِىزت اٌطجبػخ اٌّوويٞ، ثغلاك، 

ؽبكصخ ثؼل اٌؼمل ٚلجً اٌلفٛي ف١ىْٛ ٌٍّوأح ؽك ؽٍت اٌفَـ ( ٠ٚفوق اٌفمٙبء ث١ٓ أْ رىْٛ اٌؼٍخ  1

ٚث١ٓ أْ رىْٛ اٌؼٍخ ؽبكصخ ثؼل اٌؼمل ٚاٌلفٛي ف١وٜ اٌجؼغ ػلَ أِىب١ٔخ ؽٍت اٌفَـ .ٌٍّي٠ل ِٓ 

اٌزفظ١ً أظو: اٌمبػٟ ػ١بء وبظُ اٌىٕبٟٔ، إٔؾالي اٌواثطخ اٌيٚع١خ فٟ اٌزشو٠غ اٌؼوالٟ ِؼيىح 

 . 104، ص0212بك٠خ، ثلْٚ ٔبشو، ثغلاك، ثمواهاد ِؾىّخ اٌز١١ّي األرؾ

ِٕشٛه  1105/ 4/ 32ثزبه٠ـ  00/03/ ٍِٛؼخ /  005( أظو: أؽٛاي اٌشقظ١خ، هلُ االػجبهح 0

 . 155، ص1105فٟ ِغٍخ اٌمؼبء، رظله ػٓ ٔمبثخ اٌّؾب١ِٓ، اٌؼلكاْ اٌضبٌش ٚاٌواثغ، ثغلاك، 
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أما الرنثل الم كؿ اليكوف أبا 1، عف طريؽ ااج رة ال ديثةأو  طريؽ ال  ص السرير 
جدة لكاف أو  جدا لكاف ذكرا وكذا لو كاف أماأو  وال أما وال جدا والجدة انك لو كاف أبا

زوجة وعميك لن صر فر ياو أو  واليصا لزوي  الرنثل الم كؿ فجيكوف زوجا  ، أنثل
ويعامؿ الرنثل فت  2،  مف الورثة مف ج ة البنوة وااروة والعمومة وكذا درولك

الميرا  ب  ر ال الليف في رض ذكرا ول س  س امك ثـ ي رض أنثل ول س  س امك ثـ 
فج ، يعطل أةؿ النصيبيف وأف كاف ير  عمل أ د ال ر يف والير  عمل ال رض اآلرر

زا ـ لمرنثل مف الورثة سب  أسل قاةك والسب  فت  ذا ال كـ أف الم، يعطل لك  ي ا  
أما الرنثل فم كوؾ فت أمر  بكونك ذكرا أـ أنثل فيعطل ، مليقف فج يجوز أبطالك بال ؾ

عمل القدر المليقف منك واليعطل بما زاد عمل ذلؾ انك م كوؾ فيك والميرا  مف 
 المسا ؿ اللت ال ل رذ بال ؾ  

الجنس المعاكس الذ  ةد إلل  ول وؿ بذلؾعممية ل يير جنسك  إجراافإذا ةاـ ال رص ب
أنثل سوؼ يؤثر  ذا اامر عمل  صلك مف الميرا  وفقا  لقانوف اا واؿ أو  يكوف ذكرا

ال رصية والذ  لعلبر ال ريعة االسجمية مصدر   ي  أف  لمذكر مثؿ  ظ اانثييف 
  3((لمذكر  ظ اانثييف)وذلؾ لطبيقا لقولك لعالل )

اعد  اذا كاف الوار  ةد اجرل العممية ةبؿ وفاة مورثك   ولكف ويكوف لطبيؽ  ذ  الق
 ؿ يسلطيد أف ، السؤاؿ كيؼ يلـ ل ديد نصي  الوار  اذا أجرل العممية بعد وفاة مورثك

القساـ ال رعت ول ديد اانصبة مف جديد أـ ال ؟   ال يقدـ ةانوف  إجراايطم  أعادة 
اؿ ونعلقد أف اللركة لقسـ ولسل ؽ بموو اا واؿ ال رصية العراةت أجابة عف  ذا السؤ 

 كما وبعد اداا ال قوؽ الملعمقة ب ا ول ديد اانصبة فت  ذا الوةو أو  المور   قيقة
 وباللالت يج  أف يعطل لموار   صلك عمل أساس جنسك فت  ذا الوةو  

                                                           

الِٟ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍٕشو، ( أظو: ك.أؽّل فواط ؽ١َٓ، ٔظبَ اإلهس فٟ اٌزشو٠غ اإل1ٍ

 .314، ص0223اإلٍىٕله٠خ، 

 ( أظو: ك.أؽّل فواط ؽ١َٓ، اٌّظله اٌَبثك، ٔفٌ اٌّٛػغ .0

 ( .11( ٍٛهح إٌَبء اال٠خ )3
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نص ةانوف اا واؿ ال رصية عمل أف ن قة االنساف مف مالك الراص ما : / النفقة 4
 1الزوجة لقد ن قل ا عمل زوج ا عدا 

ولما ثبو أن اؽ اا   2 (وةد ةاؿ لعالل )وعمل المولود لك رزة ف وكسول ف بالمعروؼ
وةد أةر الم رع  3عمل الوالدة بسب  الولد وج  عميك مف با  أولل اان اؽ عمل الولد  

ا لـ يكف العراةت  ذا ال ؽ بالنص عمل أف لـ يكف لمولد ماؿ فلكوف ن قلك عمل أبيك م
ولج  الن قة ولو أرلم ا بالديف اف سبب ا الوالدة والعبرة  4عاجزا عف الكس  أو  فقيرا

 5في ا باار  اف اابف جزا مف اا  و و ااصؿ ف و بمعنل ن سك 
وي  ـ مف ذلؾ أف اا  يسلمر ب عالة ولد  واالن اؽ عميك أذا لـ يكف لمولد مالك الراص 

ال د الذ  يلكس  فيك إلل  أف للزو  اانثل ويصؿ ال جـل إل بك ولسلمر  ذ  الن قة
  6أمثالك ما لـ يكف طال  عمـ 

 وباللالت أذا أجرل الولد )سواا كاف ذكرا أـ أنثل أـ رنثل( عممية ل يير جنس ول وؿ
جنس أرر غير ما كاف عميك فسيل ير لبعا لذلؾ  كمك بالن قة المقررة لك ف ذا اصبا إلل 

 يعمؿ أذا كاف ال يدرس  أو  أف يكمؿ لعميمكإلل    اان اؽ عميكذكرا وج  عمل اا
 أنثل فيسلمر اان اؽ عمي ا  لل للزو  سواا كانو طالبة عمـ أـ ال  إلل  أما أذا ل وؿ

ويثور السؤاؿ  وؿ  ؿ لج  الن قة عمل الرنثل الم كؿ أـ ال؟ لـ نجد أجابة ل ذا 
نك نقص ل ريعت يج  عمل الم رع السؤاؿ فت ةانوف اا واؿ ال رصية ونعلقد أ

ف ج  عف ذلؾ  ؿ ي ؽ لممن ؽ مطالبة مف أن ؽ عميك عندما كاف أنثل ب رجاع ، لجفيك
و ؿ ي ؽ لمف ل يير جنسك انثل ، ما أن ؽ عميك مف أمواؿ بعد ل يير جنسك لذكر

إلل  مطالبة المن ؽ ال رعت بدفد الن قة السابقة عمل عممية الل يير ؟ نعلقد أننا ب اجة
 ل ريد ملكامؿ  

                                                           

 . 1101ٌَٕخ  100( ِٓ لبْٔٛ األؽٛاي اٌشقظ١خ اٌؼوالٟ هلُ 00(أظو: ٔض اٌّبكح)1

 ( .033( ٍٛهح اٌجموح ا٠٢خ ) 0

، اٌّىزت 0َّزشبه ػّوٚ ػ١َٝ اٌفمٟ، اٌٍّٛٛػخ اٌىبٍِخ فٟ األؽٛاي اٌشقظ١خ، ط( أظو: ا3ٌ

 .050، ص0220اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، األٍىٕله٠خ، 

 ( ِٓ لبْٔٛ األؽٛاي اٌشقظ١خ اٌؼوالٟ اٌّشبه ا١ٌٗ ٍبثمب 01( أٔظو، ٔض اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح )5

 . 055( أظو: اٌَّزشبه ػّوٚ ػ١َٝ اٌفمٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص0

 ( ِٓ لبْٔٛ األؽٛاي اٌشقظ١خ اٌؼوالٟ اٌّشبه ا١ٌٗ ٍبثمب .01( أظو: ٔض اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبكح )5
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 ال اتمة
 (بعد إف ةمنا بعرض مو وع ب ثنا و و )ل يير الجنس واال كااللك ال رعية والقانونية

مجموعة مف النلا   وبنااا  عمي ا كاف البد مف إةلراح بعض اللوصياو إلل  لوصمنا
 آمميف مف الم رع العراةت أوالج او المسؤولة أرذ ا بنظر اإلعلبار   

    أوال / النلا
إف مس لة ل يير الجنس بالو فت الوةو ال ا ر مف المسا ؿ المنل رة فت   1

مف المرلصيف أو  نسيا  ججميد دوؿ العالـ ويكاد اليرمو بمد مف البمداف مف المل ييريف 
  ذ  العممية  إجرااب
النوع ااوؿ عممية ل وؿ الجنس و ذ  ، عممية ل يير الجنس ل مؿ نوعيف  2

ما أسلجابة لرغبة  رصية لممل وؿ و ت م رمة  رعا  اللعلبر عججا  لمرض وأن
أما النوع الثانت ف و عممية لص يا الجنس ويمج  إلي ا كعج  لمر ل ، وةانونا  

   (ال وية الجنسية ا طرا واللرانزسكس)مر ل  (اانلرسكس )الرنثل
يمكف لعريؼ عممية لص يا الجنس بان ا العممية اللت يلـ في ا لص يا جنس   3

 إجرااويسلمـز ، لقرير طبت مرلصإلل  ظ ار جنسك ال قيقت بااسلنادال رص بإ
 ظا رية كجزا مف العج   أو  عممية جرا ية باطنية

عدـ لطبيؽ الل ريد الراص بلص يا الجنس فت العراؽ  الملمثؿ باللعميماو   4
اسبا  غير معروفة عمل الرغـ مف وجود   مف مجمد ، 2002(لسنة 4رةـ )

    2016الذ  ن رلك وزارة الص ة العراةية عاـ  الل ريعاو الص ية
إ اعة الكثير مف الوةو إلل  او طويمة ومعقدة ومكم ة باإل افةإجرااإلباع   5

ذويك ف ج عف  اإللل اؼ عمل القانوف لم صوؿ عمل أو  والج د مف ةبؿ المريض
إلل  ذويكأو   ي  ي طر اارير، وثا ؽ جديدة للناس  مد الجنس الجديد لممريض

العممية الجرا ية وما يسبق ا مف ف وصاو ول اليؿ ويل مؿ كم ل ا مف ثـ أةامة  جرااإ
الطبابة إلل  او ة ا ية للمثؿ بإ الة  المريض مر ورا  إجرااذلؾ مف إلل  الدعول وما

 العدلية ك نك مل ـ   
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ال ظنا عند مراجعلنا لدا رة ص ة البصرة والطبابة العدلية في ا أف  االو   6
لكاد لرمو مف البال يف ولقلصر عمل مر ل الرنثل فقط ونعلقد إف  لص يا الجنس

عدـ مراجعة البال يف الرنثل بسب  ال اجز اإلجلماعت إلل  السب  فت ذلؾ يرجد
إر اا معانال ـ ر ية النبذ مف الناس بسب  الج ؿ إلل  والعرؼ  ي  ي طر  ؤالا

 الذ  ي يط المو وع  
للت لسلوج  اللص يا وذلؾ نظرا  عدـ وجود إ صا ياو دةيقة لم االو ا  7

ممايجعم ـ يرلمطوف ب االو ، لمطريقة اللت ي طر  ؤالا إللباع ا ل رض اللص يا
 لص يا البياناو الواردة فت وثا ؽ رسمية  

أسلطعنا مف رجؿ الب   أف ن صؿ عمل نسخ مف دعاول رفع ا أص اب ا   8
 يا وثا ؽ برصوص لص 2015إلل  2012عمل دا رة ص ة البصرة لم لرة مف 

اؿ ( ا راص غالبيل ـ مف ااط 6ال راص لـ ل ييير جنس ـ لص ي ا و ـ  والت )
  والسؤاؿ  و كـ عدد اال راص الذيف يعانوف مف وكانو  الل ـ مرض )اانلرسكس(

أو  اانلرسكس ممف لـ يسلطيعوا اللطب  عمل  ساب ـ الراصأو  مرض اللرانزسكس
ممف منع ـ العرؼ وال  ط أو  او طويمةإجرااإةامة دعول  وما يلبد ذلؾ مف 

الط  ب ا أو  قانوفظنا من ـ بعدـ إعلراؼ الأو  ااجلماعت مف البوح ب الل ـ الجنسية
  ك الة مر ية

 ثانيًا / التوصيات 
 : بعد العرض السابؽ لمم اكؿ اللت يثير ا الب   نرل  رورة اارذ باللوصياو اآللية

( ول و نظر الج ة 2002( لسنة)4) رورة ل عيؿ لعميماو لص يا الجنس   1
 كافة المؤسساو الص ية لمعمؿ بموجب ا  إلل  المرلصة ل ا وذلؾ ب صدار أعماـ

إعادة النظر فت لعميماو لص يا الجنس ولعديم ا بما ي قؽ مواكبل ا   2
لملطوراو ال اصمة فت المجلمد ويمكف إةلراح بعض اللعديجو اللت نرل  رورة  

 : المذكورة وكاآللتاللعميماو إلل  أ افل ا
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  النص  مف اللعميماو ب ف لل مؿ الدولة لل مؿ كؿ لكاليؼ العج  إبلدااا  مف
العممية واادوية  إجرااالل اليؿ وال  وصاو ومرورا بالمعالجة الن سية وأنل ااا ب

 الموصوفة ل كيدا ل ؽ المواطف الدسلور  بذلؾ  
 رجؿ فلرة العج  ولما   رورة العمؿ عمل أيجاد البي ة المج مة  لممريض

بعد ا بما يناس  الل يير مف رجؿ  ل ي ة المجلمد للقبؿ فكرةالل يير والمل يريف ولوفير 
 فرص العمؿ اللت لناس  الجنس الجديد  

  أيجاد النصوص القانونية اللت لعال  الم اكؿ ااسرية اللت للرل  عمل ل يير
ما كاف من ا رجؿ أو  لزوا  كالرطبةالجنس سواا ما لعمؽ من ا بال لرة اللت لسبؽ ا

ما يلرل  عمل  ذلؾ لما بعد أو  فلرة الزوجية وأثر الل يير عمل أسلمرار ال ياة الزوجية
 عدة وغير ذلؾ  أو  أر أو    انة أونس أو  أنل اا الزوجية مف ن قة لألوالد

 او الملبعة مف ةبؿ الدوا ر ذاو العجةة  فيما يرص إصدار جراالس يؿ اإل
أو    ادة لرر أو  بياف والدةأو  وثا ؽ  الجزمة لمجنس الجديد مف  وية أ واؿ مدنيةال

 أسمك  أو   اللك اإلجلماعيةأو  أ  وثيقة أررل يذكر في ا جنس ال رص
 و د نصوص ةانونية ل صر عممية الل يير بمف يعانت مف مرض اانلرسكس 
 ير العج   اللرانزسكس  فقط ولعاة  مف يمج  لل يير جنسك ل دؼ غو 
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 المصادا
 القرآف الكريـ أوال: 
 الكل  ثانيا:

، ب داد، مكلبة السن ور ، من وراو زيف ال قوةية، عقد العج  الطبت،   د أ مد سمماف   ي 1
2012  

 رح ةانوف اا واؿ ،   د أ مد عمت الرطي  ود أ مد الكبيست ود م مد عباس السامرا ت2
  1990، ب داد ،مكل  الطباعة المركز ، ال رصية

، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمن ر، نظاـ اإلر  فت الل ريد اإلسجمت،   د أ مد فرا   سيف3
2003   

، اإلسكندرية، مكلبة الوفاا القانونية، الوجيز فت الط  ال رعت،   د آماؿ عبد العزيز م الت4
2009  

، دم ؽ، الجم ورية اإلسجمية اايرانية النا ر س ارة، 2 ، ل رير الوسيمة،   اإلماـ الرمينت5
1998  

مف إصداراو ، جرا ـ اإلعلداا عمل  ؽ اإلنساف فت اللكامؿ الجسد ،   د  سيف عبدالصا  6
   2012، ب داد، م روع ب داد عاصمة الثقافة العربية

ااع اا النظاـ القانونت لزرع اإلع اا الب رية ومكاف ة جرا ـ االجار ب،   د رالد مصط ل ف مت7
  2012، اإلسكندرية، دار ال كر العربت، الب رية

بدوف سنة ، دم ؽ، دار ال كر، الطبي  أدبك وفقك، د  م مد عمت البارو    د ز ير أ مد السباعت8
 طبد 

مكلبة الوفاا ، ل ديد الجنس ول يير  بيف ال ظر والم روعية،    د  وةت أبرا يـ عبد الكريـ عجـ9
  2011، ةاإلسكندري، القانونية

دار الكل  ، م ؿ اللصرفاو اللت لردعمل ااع اا الب رية الجامدة،   د صابر م مد م مد سيد10
  2008، مصر، القانونية

إن جؿ الرابطة الزوجية فت الل ريد العراةت معززة بقراراو م كمة ،   القا ت  ياا كاظـ الكنانت11
  2010، ب داد –العراؽ ، اللمييز اال ادية

القانوف ، الكلا  ااوؿ، اللعميؽ المو وعت عمل القانوف المدنت، عبد ال ميد ال واربت  د 12
  2001، اإلسكندرية، من  ة المعارؼ، ولطبيقك
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، فت ال ريعة اإلسجمية والقانوف الو عت، أ كاـ الميرا  والوصية،   د عبدالعظيـ  رؼ الديف13
  2002، مصر، 3ط، الدار الدولية لألسلثماراو الدولية

الدار ، العباداو، 1 ، أجوبة ااسل لاااو،   آية اهلل العظمل السيد عمت ال سينت الرامن ت14
 سنة طبد  أو  بدوف مكاف، اإلسجمية

المكل  الجامعت ، 2 ، الموسوعة الكاممة فت اا واؿ ال رصية،   المسل ار عمرو عيسل ال قت15
   2005، اإلسكندرية، ال دي 

   1971، ب داد، مطبعة االر اد، الط  العدلت اللطبيقت،   د لويس  معاف16
، دار الن  ة العربية، مسؤولية ااطباا ولطبيقال ا فت ةانوف العقوباو،   د م مد سامت ال وا17

  2003-2002، القا رة
مجمس كمية القانوف إلل  رسالة ماجسلير مقدمة، ل يير جنس اإلنساف،   م مود عاصـ عصاـ18

  2004، ب داد، القسـ الجنا ت، معة ب دادوالسياسة فت جا
عماف ، مكلبة دار الثقافة لمن ر واللوزيد، اللصرؼ القانونت فت ااع اا الب رية،   د منذرال  ؿ19
  2002، االردف –

، عماف، الدار العممية لمن ر واللوزيد، المسؤولية الطبية فت الجرا ة اللجميمية،   د منذر ال  ؿ20
2000  

، نقؿ وبيد االع اا الب رية بيف ال ريعة اإلسجمية والقوانيف الو عية، ف عبدال ميد نبيك  د نسري21
  2008، اإلسكندرية، دار الوفاا لدنيا الطباعة والن ر

المدرؿ لدراسة أ كاـ الميرا  والوصية فت ال ريعة ،   د ياسيف عبد الصمد عمر كريد  اللميمت22
  2009، البصرة، عر  الجامعةإصداراو كمية  ط ال، 2 ، اإلسجمية

 ثالثا: البأوث والمقاالت
ب   من ور فت مجمة القانوف ، اآلثار القانونية الملرلبة عمل ل يير الجنس،   عمار م مد ااميف1

   www.droitetentreprise.orgوااعماؿ  ملاح عمل الموةد 
ب   من ور فت مجمة ، جرا ة الرنوثة ول يير الجنس فت القانوف السور ، لا  د فواز صا2

  2003، العدد الثانت، 19المجمد ، جامعةدم ؽ
مجمة كمية اللربية لمعمـو ، م روعية الل وؿ الجنست فت ال قك اإلسجمت،   د طارؽ  سف كسار3

   2015( آذار 1( العدد )5المجمد )، جامعة ذ  ةار، اإلنسانية
 المواقع األلكتاونية : بعااا
من ور ، رطر يلنامل فت أوساط ال لياو    ومرلصوف يرجعون ا لملربية الذكورية(  مقاؿ )البوياو1

   https://m.alsharq.net.sa/2012/04/18فت مجمة ال رؽ االكلرونية ملا ة عمل الموةد 

http://www.droitetentreprise.org/
https://m.alsharq.net.sa/2012/04/18/226696
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ما معنل المواط؟من ور عمل موةد مركز اإل عاع اإلسجمت ملاح عمل ،   ال يخ صالا الكرباست2
  www.islam4u.comالموةد 

 ؿ ما زاؿ الرنثل م كج أـ أف الط   ؿ م كملك؟ ملاح عمل الموةد ،    ود بف عمت العبيد 3
www.feqhweb.com  

  www.altibbi.comمن ور عمل موةد )الطبت( ملاح عمل الموةد ،   ملجزمة لرنر4
ملاح عمل الموةد ، لبديؿ الجنس  رورة طبية أـ أنلكاسك فطرية،    امد بف عبداهلل العمت5

alali.net-www.h  
  www.webtep.comملاح عمل الموةد ،   ملجزمة كجين ملر6
مجمة ، 2012لندف ، أيجؼ، ال وية الجنسية ا طرا أص ر  الة أصابة ب،   أ رؼ أبو ججلة7

  www.elaph.comالكلرونية يومية عمل الموةد 
، 2015، ال وية الجنسية ةبؿ الل ويؿ ا طرا )مصراو (يقل ـ عالـ مر ل ،   نور عبد القادر8

  www.masrawy.comملاح عمل الموةد 
  www.nrttv.comملاح عمل الموةد ، أوؿ عممية لزراعة ة ي  كامؿ إجراا  9

أعادة بناا الق ي  ؟ ملاح أو  ذكر وكي ية زراعةإلل    درمؾ بلعرؼ لص يا الجنس مف أنثل10
  phalloplasty-is-https://dkhllak.com/whatعمل الموةد 

ملاح عمل الموةد  5/10/2016ية فت الوالياو المل دة فت   نجاح أوؿ زراعة ر ـ مف ملبرعة  11
www.alraimedia.com  

 ملاح عمل الموةد 2002  أوؿ عممية زرع ر ـ بالعالـ أجريو بالمممكة عاـ 12
https://mobile.twasul.info  

  https://m.almasryoon.comملاح عمل الموةد، عممياو زراعة ر ـ:   لمرجاؿ فقط13
  https://manshoor.comملاح عمل الموةد ،   لصريا أ د مثميت الجنس فت أيراف14
ملاح عمل الموةد ،   فلول ال يخ مولو 15

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/ts/evelyn/arabic  
  www.alraimedia.comملاح عمل الموةد ،   فلول ال يخ سعد العميمت16
اذا يقوؿ لك القانوف ؟ملاح عمل الموةد ل يير الجنس فت اإلماراو   م،   أ مد نصار17

www.eremnews.com  
عممية ل وؿ  إجراا ابة إمارالية لطال  م كمة أبو ظبت السماح ل ا ب،   نور الديف المنصور 18

  www.thenewskhalij.orgجنست 

http://www.islam4u.com/
http://www.feqhweb.com/
http://www.feqhweb.com/
http://www.altibbi.com/
http://www.h-alali.net/
http://www.h-alali.net/
http://www.webtep.com/
http://www.elaph.com/
http://www.masrawy.com/
http://www.nrttv.com/
https://dkhllak.com/what-is-phalloplasty
http://www.alraimedia.com/
http://www.alraimedia.com/
https://mobile.twasul.info/
https://mobile.twasul.info/
https://manshoor.com/
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/ts/evelyn/arabic/tran.slator
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/ts/evelyn/arabic/tran.slator
http://www.alraimedia.com/
http://www.eremnews.com/
http://www.eremnews.com/
http://www.thenewskhalij.org/
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ملاح عمل الموةد ، ذ  ةار:لسجؿ أةباال كبيرا عمل ل يير االقا  وااسماا،    يدر الصال ت19
www.nasiriael.coml  

 كـ زوا  الرنثل والعاجز جنسيا وال رؽ ، اإلسجـ سؤاؿ وجوا ،   ال يخ م مد صالا المنجد20
  www.islamqainfoملاح عمل الموةد ، بين ما
  www.wepal.net  مامعنل الس اؽ والمسا قة وما  كم ا ال رعت ؟ملاح عمل الموةد 21
  www.skynewsarabia.comملاح عمل الموةد ،   م كمة لرفض طجؽ الرجؿ ال امؿ22
   YouTube  لقرير عف نكاح ال مماف فت أف انسلاف ملا ح عمل موةد 23
ملاح عمل الموةد ، لقرير لمنظمة  قوؽ اإلنساف،   مل ولوا الجنس فت الكويو24

www.hrw.org/ar/n  
 المواقع بالمغة اإلنكميزية:

1- Gender dysphonic NHS choices available on www.nhs.uk  
2- Dr. JACK DRESCHER, Gender Identity Disorder in children: an experts 
view ,The Telegraph, www.telegraph.co.uk  
3-The meaning of Phalloplasty available on 
www.kamolhospital.com/en/sevices/phalloplasty  
4-Gender dysphoria available on www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria  
5-What is gender dysphoria available on www.psychiatry.org/patients-
families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria    

 القوانين والقاااات امسا: 
   1951لسنة  40القانوف المدنت رةـ   1
   1959لسنة  188ةانوف اا واؿ ال رصية المعدؿ رةـ   2
   1972لسنة  65ةانوف اا واؿ المدنية المعدؿ رةـ   3
   1981لسنة  89ةانوف الص ة العامة رةـ   4
  1987لسنة  57ةانوف الط  العدلت المم ت رةـ   5
  2013لسنة  37ةانوف الط  العدلت رةـ   6
   2016لسنة  3ةانوف البطاةة الوطنية المو دة رةـ   7
   2016لسنة 11ةانوف عممياو زرع ااع اا الب رية ومند اإللجار ب ا رةـ   8
 المعدؿ  1960لسنة  16ةانوف الجزاا الكويلت رةـ   9

   1980لسنة  67القانوف المدنت الكويلت رةـ   10

http://www.nasiriael.com/
http://www.nasiriael.com/
http://www.islamqainfo/
http://www.wepal.net/
http://www.skynewsarabia.com/
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http://www.kamolhospital.com/en/sevices/phalloplasty
http://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria
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http://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
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   1997لسنة  21قطر  رةـ ةانوف لنظيـ نقؿ وزراعة ااع اا الب رية ال  11
   2010لسنة  5ةانوف لنظيـ زرع ااع اا الب رية المصر  رةـ   12
   2016لسنة  4المرسـو اإلل اد  اإلمارالت رةـ   13
   2002لسنة  4لعميماو لص يا الجنس رةـ   14
   2016لسنة  2لعميماو لس يؿ لن يذ ةانوف الط  العدلت رةـ   15
العدد  23/2/2015لوفاة الصادرة مف وزارة الص ة فت  وابط أبطاؿ وأل اا   اداو الوالدة وا  16

 ( 207/10609)د ا ـ/
 ( 6/2/2013( فت )2940كلا  وزارة الدارمية لمديرياو الجنسية فت الم افظاو ذ  العدد)  17
بلاريخ  72/83/موسعة / 284رةـ اا بارة ، ةرار م كمة اللمييز أ واؿ  رصية  18

، ب داد، ف نقابة الم اميف العدداف الثال  والرابدلصدر ع، من ورة فت مجمة الق اا 30/7/1984
1984  
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 :المم ص
ي ػػ د العػػالـ  اليػػا موجػػة مػػف الل ييػػراو  اللػػت طالػػو جميػػد االصػػعدة ،فعمػػل 
الصػعيد اإلجلمػػاعت نجػػد أف  نػػاؾ مسػػ لة  امػػة ةػػد طػػرأو مػػؤررا و ػػت مسػػ لة ل ييػػر 

عف أسبا  ملعددة من ا العكس ،واللت ةد لكوف نالجة أو  أنثلإلل  الجنس مف ذكر
فااسػػػبا  الع ػػػوية ،سػػػبا  ن سػػػية ومن ػػػا أسػػػبا   ػػػ وانيةأسػػػبا  ع ػػػوية ومن ػػػا أ

للمثؿ بوالدة ال رص بم اكؿ رمقية فت ج از  اللناسػمت ينػل  عنػك عػدـ القػدرة عمػل 
العػػيش بصػػورة سػػوية ،أمػػا االسػػبا  الن سػػية فللمثػػؿ بػػ ف ي ػػعر ال ػػرص أنػػك سػػجيف 

لػػك ،أمػػا ااسػػبا  ال ػػ وانية فللعمػػؽ بالم ػػاعر ال ػػاذة فػػت جسػػد ال ي ػػعر باالنلمػػاا 
ل ييػػػر الجػػػنس فػػػت ،ر جنسػػػك ل ػػػرض ال ػػػ وة الجان ػػػة فقػػػط لم ػػػرص ب نػػػك يريػػػد ل ييػػػ

العػػراؽ م كػػوـ مػػف النا يػػة القانونيػػة باللعميمػػاو الصػػادرة مػػف وزارة الصػػ ة العراةيػػة 
 ػػوؿ عمػػل ،إال إف  ػػذ  اللعميمػػاو ال يػػلـ العمػػؿ ب ػػا لسػػب  مج 2002( لسػػنة 4رةػػـ)

الػػرغـ مػػف أن ػػا لعػػد مػػف أوؿ القػػوانيف اللػػت نظمػػو  ػػذ  المسػػ لة فػػت الػػوطف العربػػت 
أمػا مػف النا يػة ال ويػة الجنسػية،  ا ػطرا لمصػابيف بف ة اال ػراص اإلل  ولطرةو

عمميػة ل ييػر الجػػنس  جػرااال ػرعية فقػد أنقسػـ ال ق ػاا والم لػيف بػيف مجيػز وم ػـر إل
ار من ػا مػا يلعمػؽ بػالزوا  والن قػة واإلر  وااسػـ ،وللرلػ  عمػل  ػذ  العمميػة عػدة آثػ
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ABSTRACT: 

The world is witnessing a wave of changes that have taken 

place at all levels. At the social level, there is an important 

issue that has recently taken place: the issue of sex change from 

male to female or vice versa, which may be due to several 

reasons, including the causes of genital mutilation, 

psychological reasons and causes of sensuality. The first 

reasons are the birth of a person with congenital problems in 

his reproductive system resulting in the inability to live in a 

proper manner. The psychological reasons are that the person 

feels that he is a prisoner in a body that does not feel belonging 

to him. The erotic reasons relate to the anomalous feelings of 

the person that he wants to change his sex for the purpose of 

delirious lust only. 

The change of sex in Iraq is legally governed by the 

instructions issued by the Iraqi Ministry of Health No. (4) For 

the year 2002. However, these instructions are not enforced for 

an unknown reason, although it is one of the first laws 

regulating the Sexual identity disorder in the Arab world.  
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