
 
 

 تطور حقوقي: 

 عالمية أولوية جنسيا المتحولينب القانوني االعتراف ليكن

 

 نايت وكايل غوشال نيالبقلم: 

 

. "ن الطبيب أو األھل أو القابلة والدة "صبي" أو "فتاةليع الطفل، يولد أنحاء العالم: عندماالتالي في جميع حصل يقد 
 مطلقا. ذلك يشكك بالمعظمنا و. جوانب متعددة من حياتنايحدد ھذا اإلعالن الذي يستمر لجزء من الثانية 

ھويتھم الجنسانية، وھي األدوار والسلوك  (أونوعھم االجتماعي يتطور ھم من ، ويشكك بھذا التصنيفلكن ھناك من 
، الوالدةعند التقليدية  التعريفات الجنسيةبشكل مختلف عن  )بالمزايا الجنسية البيولوجيةبالضرورة غير المرتبطة 

 . يمنع وضعھم ضمن قوالب "الذكر/األنثى" الجامدةاألمر الذي 

أو  ،مثل االعتراف به من قبل حكومته ،األساسية هحقوقبالمرء من تمتعه النوع االجتماعي نوع تطور يجب أال يمنع 
يصل إلى كما قد  والمتحوالت، المتحولينإال أن ذلك يحصل مع . العمل أو التعليم أو الصحيةعلى الرعاية حصوله 
 .األحيان بعض في قاتلة وعنيفة أ مھينة أو درجة

 قتل جرائم حول التقارير وتحليل جمعل مبادرة وھي ،"ن والمتحوالتمتحوليال قتلجرائم  مراقبة مشروعسجل "
 وحشيةبھا أغل .2014و 2007 بينعالميا من ھذه الجرائم  1731 العالم، أنحاء جميع في والمتحوالت المتحولين

 .تشويهو تعذيبعلى  أحيانانطوي تو للصدمة، ةمثيرو

 الكتسابمرة  50بنسبة  عرضة أكثر ھموالمتحوالت؛  المتحولين حياة يھدد الذي الوحيد الخطر السافر العنفليس 
 حواجز التي تخلق ،والتمييز العار وصمةإلى  جزئيامقارنة بباقي السكان. يعود ذلك  (إيدز) المناعة نقص فيروس

 معدالتل اارتفاع وأوروبا وكندا المتحدة الواليات في دراسات وجدت. الصحية الخدمات علىتحول دون حصولھم 
 .الذي يتعرضون له واإلذالل المنھجي التھميش علىكرد فعل والمتحوالت،  المتحولين بين االنتحار محاوالت

حظر بمعنى آخر،  –بالجنس اآلخر " بّهتشال" تحظر قوانين ونيجيريا، والكويت ماليزياھا في بما بلدان،تفرض عدة 
 السلوك جرمتُ  التي القوانين بموجب يھم وعليھنعل قبضبلدان أخرى، يُ  في. حتى وجود المتحولين والمتحوالت

 .المثلي الجنسي

 االعتراف غيابمع  .المتحولين والمتحوالت تجاه الرھيبة والتمييز لعنفاعوامل  عنفقط  محةل البيانات ھذهتعطي 
في الحياة اليومية يغدو كل موقف  ،به المرتبطة والحماية والحقوق يختارونه الذيبالنوع االجتماعي  القانوني

 .ھمالكثيرين من تھميشإلى ، وأدى ذاللاإلو عنفال مع احتمالاطر، ا بالمخمحفوفھم إلى تقديم وثائقيحتاجون فيه 

من المھم خوض  لكن، الحكومات من كثيرلدى ال اأخالقي اذعرالنوع االجتماعي تغيير االعتراف القانوني ب طلبيثير 
 في الحق تعرقل التي والتمييزية التعسفية اإلجراءات لغاءإل األولوية إعطاء اإلنسان حقوق حركةعلى . معركةتلك ال

خصوصية وحرية التعبير من أجل ازدھار مجتمعاتھم، والحفاظ على حقوقھم في ال المتحولين والمتحوالتاالعتراف ب
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اختيار ھويته ساسي في األ الشعب حقإنكار ل تستمر فيأال  الدولة من واجب أناالعتراف  لحكوماتعلى اوالكرامة. 
 1.أو منعه أو تقييده بشكل ظالم الجنسانية

 

  تغيّر الفت 
 االعتراف الحصول على نحو العالم أنحاء جميع في ھائلة خطوات األخيرة السنوات في المتحولون والمتحوالتخطا 

 .بھم القانوني

حيث نص على  النوع االجتماعيبتغيير  القانوني لالعتراف قانون معاألساس حجر ، 2012، عام األرجنتينوضعت 
 موافقة أي دون الرسمية هوثائقتعديل و تغيير نوعه االجتماعيية وانته الجنسھوي اريختا 18 سن كل من ھو فوق تمكن

 أمامعرضھم بشكل مستعجل  خالل من أوأوصيائھم  بموافقة ذلكالقيام ب لألطفال يمكنمسبقة. كما  طبية أو قضائية
 .قاضٍ 

 االعتراف أمام كبيرة حواجزومالطا  والدنمارك وإيرلندا كولومبياھي  بلدان 4أزالت ، ي تلتالت ةالثالث السنوات في
" أنثى/ذكر" ھويته الجنسانيةبتغيير ال تسمح للشخص إما التي ھذا عن الدول  اميزھ. الھوية الجنسانيةب القانوني

 وفترات النفسي والتقييمالقسري  والتعقيم الجراحة مثال تشمل معينة شروط استيفاء لدىسمح لھم ذلك تأو بالمطلق، 
عبر ملء  ،ببساطةھم جنسھم على وثائق اإلشارة إلى تغييراألولى  للمرة الناسإمكان ببات . والطالق طويلة انتظار

 االستمارات المناسبة. 

ھم ھويتو حياتھموضع ل استعداد علىكانوا  شجعان أفرادلى يد فترة تحضير طويلة، عجاء ھذا اإلنجاز، الذي استغرق 
 . غالبا ما كانت عدائيةأمام محاكم ية انسالجن

نتاج معركة قانونية استمرت  2015لھوية الجنسانية لعام جاء قانون إيرلندا الخاص باالعتراف با المثال، سبيل على
، التي رفعت قضية أمام المحكمة العليا اإليرلندية مرة عام حاليا ةمتقاعدال سناناأل ةطبيب فوي، ليدياقامت بھا  عام 22

حصلت ليديا  لإلجراءات القانونية. اشجاع ياحد. كان ذلك تلكي يجري االعتراف بھا كامرأة 2007ومرة عام  1997
رغبة  أساس على بالنوع االجتماعي اعتراف اتإجراءنشاء إل إيرلندا دعت، ودولية محليةية قوقح ھيئات دعمعلى 

لم يتحقق النجاح إال عام  ضغط،ال رغم استمرار. خبراء وآراء جراحية عمليةعبر  وليس اإلنسان وحقوقالمرء 
قانونا بالنوع االجتماعي بناء  ما جعل الحكومة تعترف ،بعد تحقيق استفتاء زواج مثليي الجنس نجاح ساحق 2015
 الھوية.على 

امتالكه ألعضاء جنسية أنثوية. كذكر عند الوالدة مع يُحدد  من) hijrasمع الھجرة" (ت"مجيضم جنوب آسيا،  في
 الوضعوفر  لكن النشطاء سعوا للحصول على االعتراف القانوني بالجنس الثالث.بعيد، زمن ف بھم منذ رعتاُ ثقافيا، 
لم لكن  .االحترام منشيئا و الحماية بعض الزفاف، حفالت في البركات منحمجتمع الھجرة، والذي يتضمن ل التقليدي

جاءت بسبب ، وھي ممارسة ةوھامشي ةغريبمجموعة  اعتُبرواالقانون على أنھم متساوون مع اآلخرين، بل ينظر لھم 
 .حقوقال الالحدود والقيود، 

 على الثالث الجنس فئةب االعترافب الحكومة أمرب ،2007 كاسح عام حكم في نيبال، في العليا المحكمةبعد ذلك، قامت 
وثيقة مصاغة حديثا والتي تعتبر أول ال يوغياكارتا مبادئ على كبير حد إلى الحكمللفرد. استند  "الذاتي الشعور" أساس
عملوا  الناشطون المتسلحون بالحكم الصادر. اإلنسان وحقوق يةانالجنس والھويةتجاه التوجه الجنسي  دولية مبادئ تقدم
 والتعداد ،)2010(الناخبين ثالث على استمارات جنس إلى جنب مع الھيئات الحكومية من أجل إدراج خيار  جنبا

 ).2015( السفر وجوازات ،)2013( الجنسية وثائقو ،)2011( االتحادي السكاني

                                                 
تعود العديد من القوانين واإلصالحات السياسية المتعلقة باالعتراف القانوني بتغيير  ومتحولي النوع االجتماعي، ھذه المقالة عن األشخاص المتحولين جنسيا،بينما تركز 1 

ات مع أعضاء جنسية ذكرية وأنثوية معا، تحدي ونوفق التزامات حقوق اإلنسان بالفائدة على ثنائيي الجنس أيضا. يواجه ثنائيو الجنس، من يولد او النوع االجتماعي الجنس
  رة النمطية.  وانتھاكات حقوق فريدة من نوعھا من ضمنھا التعرض إلجراءات جراحية ال ضرورة لھا في محاولة لجعل مظھرھم أحادي الجنس بما يتفق مع الصو
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أصدر مجلس الوزراء في  ، كماالثالث الجنسلالعتراف ب باكستان في العليا المحكمة تدع ،2009 فيبشكل مشابه 
 أصدرت ،2014 عام .له وضعه القانوني الخاص بهبمجتمع الھجرة كجنس  يعترف امرسوم 2013عام بنغالديش 
نوعه  نوع اختيار في شخص كل حق"مؤكدة على  الثالثبالجنس  العترافلشامال  حكما الھند في العليا المحكمة
 في برامج الرعاية االجتماعية الحكومية. والمتحوالت المتحولين  إدراج إلىت دع. كما "ياالجتماع

 نيوزيلنداتقدم على الوثائق، حيث  ذكر الجنسحول الغرض الفعلي من  تتساؤالتثار  البلدان، من قليل عدد في
 النظر الھولندي البرلمان كما بدأ. "محدد غير"ھو الرسمية  الوثائق في لجنسخيار ثالث لدراج إل الخيار سترالياأو

 أم ال. رسميةال ھويةال وثائق على الشخص جنس ليتسج الحكومة على كان إذا فيما

 

 كرامة مسألة

 على التأكيدوھو جزء أساسي من  ،قانونيا به االعتراف فيالشخص  حقتضمن العديد من معاھدات حقوق اإلنسان 
 اإلجراءاتخضع تُ بتحديد الجنس الذي يريدون،  للناس تسمح التي البلدان في؛ إال أنه حتى شخص كل وقيمة كرامة

 .ومؤذية مھينة لمعاملة المتقدمين المطلوبة

 نفسي لتقييمبھم الخضوع  قانونيراغبين في االعتراف الال أوكرانيا في والمتحوالت المتحولينعلى  المثال، سبيل على
باإلكراه  التعقيمإجراءات مثل  تضمنتقد . و"الجنس تغيير"بـ رغبتھم  رفض أو لتأكيد يوما 45 إلى تصل لمدة إلزامي

طول المدى وتكاليف وسفر. ال عالقة لكل ما سبق  ازمني االتزام تتطلب ما غالبا التي طبية، فحوصات ةعدو
تقييم شخصي  ،إضافة لما سبق ،ات الخاصة باالعتراف بتغيير الجنس حيث يكون ھناكإلجراءل قانونيةال متطلباتبال

 فشلت. قانونيةال وثائقال في تغييرالسماح بالو" الجنس تغيير" تشخيصللتأكد اإلضافي من  حكومية لجنةبر ع مھين
معاملة غير إنسانية وتحط من  إلى والمتحوالت المتحولين عرضتُ كما  الصحة، في الحق احترامفي  اإلجراءات ھذه

 .ةبشدقدرھم 

للصحة  مؤسسة في إقامتھا خالل نهإ "ووتش رايتس ھيومن" لـ متحولة أوكرانية امرأة، وھي عاما 38 ت.، تيناقالت 
 وأبوابقضبان  مع مشددةال منيةاأل جراءاتذي اإل الذكور جناح فيإلقامة موظفو المؤسسة على ا أجبرھا النفسية،
لم يكن للحمامات ، كما يوم كل دقيقة 45 لمدةفقط  مربع متر 30قطرھا  ساحة محيطفي  المشيب لھا محسُ . معدنية

 .رعايتھم تحتأثناء وجودھا  األنثوية الھرموناتبتناول  األطباءأقفال وھو ما أشعرھا بعدم األمان. لم يسمح لھا 

 التعرف عمليةأثناء  ضرورية غير أو فيھا مرغوب غير طبية إلجراءات الناس إخضاعال يجب  أنه واضحا يبدو قد
والمثليات وذوي التفضيل  المثليين بحقوق يتعلق فيما تقدمية نفسھا تعتبر التي البلدان في حتىإال أنه  ؛ھويةال على

 والواليات الالتينية وأمريكاالغربية  األوروبية الدول بعضھا في بما ،الجنسي المزدوج والمتحولين والمتحوالت
لتغيير نوعھم  –بما فيھا التعقيم  – مھينة إلجراءات الخضوع على اتمجبروالمتحوالت  نال يزال المتحولو المتحدة،

لحصول على إلى ا الجدي السعيفي من رغبة الشخص  السلبية العواقب ھذهتحد  على وثائق ھوياتھم. االجتماعي
 والعيش الضرورية الخدمات إلى الوصول على األفرادقدرة من بالتالي تحد  ؛ بالنوع االجتماعياالعتراف القانوني 

 .ينكبير تمييز وأ عنفبأمان دون 

 خرىاأل للحقوق بوابة

 وحرية الخصوصية في لحقامثل  ،لحقوق جوھرية أخرى أساسي عنصرھو  بالنوع االجتماعي القانوني االعتراف
 والقدرة العدالة إلى والوصول ،واألمن والصحة والتعليم العملحقوق مثل التعسفي و لالعتقال التعرض وعدم التعبير
 .بحرية التحرك على

 االعتراف في الحق بين عضوية عالقة 2015 /تشرين األولأكتوبر في العليا دلھي محكمةالصادر من  الحكميصوغ 
بعد أن أكد القاضي سيدھارث مريدول حق شاب متحول عمره جاء ذلك وباقي الحقوق.  بالنوع االجتماعي القانوني

 : . كتب القاضين قبل أبويه والشرطةيتعرض لھا م عاما في اللجوء إلى القضاء لمواجھة المضايقات التي 19
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تقع . والحرية والكرامة المصير تقريرفي حق أمران جوھريان في ال يالجنس والتوجه يةانالجنس الھويةإن 
فھم [الشخص] المتحول أو خبرته مع النوع إن . األفراد وحرية الشخصي االستقالل صميم فيالحريات ھذه 

 كللدى فھمي للقانون،  بقدر الوجودي. هشعوراألساسية و تهشخصي من يتجزأ ال جزءاالجتماعي ھو 
 ختاره. الذي ياالجتماعي نوع الاالعتراف بتلقي ب أساسي حق شخص

 

 واإلسكان العمل
ن طلبات العمل والسكن الخاصة بھم تُرفض عندما يكون من الواضح أن والمتحوالت إ نلمتحولويقول اغالبا ما 

وطني عام مسح  وجد المتحدة، الواليات في المذكور على وثائقھم الرسمية.جتماعي اال نوعالمظھرھم ال يتطابق مع 
وذوي التفضيل  يق العمل الوطني للمثليين" و"فرمتحولينللمساواة من أجل ال الوطني المركز" قبل من ،2011

"لم تتطابق" وثائق ھوياتھم مع لالستبيان ممن  والمستجيبات بين المستجيبين " أن منينالجنسي المزدوج والمتحول
 المستطلعينمن بالمئة  52مقارنة مع  التوظيف، في التمييز منقالوا إنھم يعانون بالمئة  64الحالي، نوع جنسھم 

 بدون والمتحوالت نوالمتحول سعى عندما التمييزحول  مماثلة أدلة علىعلى وثائقھم. ُعثر  النوع االجتماعي غيروا
 .شقة أو منزل شراء أو الستئجار" طابقةتم" وثائق

 غيابتقدم نفسھا على أنھا امرأة،  أنھا رغمه نإ ،ووتش رايتس ھيومنـ ل ماليزيا في متحولة امرأة وھي شاران، تقال
 للحصول التقدملدى نھا ذكر أ تفيد ھوية وثائق ميتقدأن عليھا  يعني ماليزيا في بالنوع االجتماعي القانوني االعتراف

 :كاآلتي العمل مقابالت في تجربتھا وصفت. وظيفة على

عندما أشرح له أنني امرأة متحولة جنسيا  ن كان من يقابلني ذكرا، أول ما يسألهإ مقابلة،إلى  أذھب عندما
 مأ رجال مع الجنستمارسين  ھل مھبل؟أم  قضيب لديك ھل متى فكرت بالتغيير؟ ؟انحقيقي كِ اثدي ھل": ھو

تصل تال  ا أسئلةإنھ "الھرمونات؟ أخذ اخترت لم ؟خضعت لجراحةھل  إليه؟ ينتذھب مرحاضأي  نساء؟
 لكن ال تتلقى أي اتصاالت. أسبوعين، غضونبالعمل... ثم يقولون إنھم سيتصلون بك في 

  

 التعليم
ارتياد إجبارھم على والتنمر و الجنسي االعتداءمثل  ،المدارسفي إساءات  نوالمتحول والمراھقون األطفاليواجه 
 إلى الجنس المحدد لھم عند الوالدة. المدرسي استنادا زيال ارتداء أو ،لجنس محدد مدرسة

رسي للذكور واإلناث سياسات الزي المد نإ ووتش رايتس ھيومنـ وثانوية ل عداديةإ مدارس طالب قال اليابان، في
 دون(من زي ذكر إلى زي أنثى وبالعكس) ه تغييرب لألطفال األحيان من كثير فيال تسمح ، وصارمةفي المدرسة 

زيادة مدة وتكرار  إلى يؤدي ما الشديد، القلقاألمر  لھم سبب. ي"يةانالجنس الھوية اضطراب" تشخيصالحصول على 
 البالد، فيالقانوني بالنوع االجتماعي  االعتراف إجراءاتھم قال إن بعضمنھا.  التسرب وحتى المدرسة نع غيابال
 دخول منلتمكن لقبل البلوغ لجراحة عليھم للخضوع ل الضغوطزادت من  الجنس، تغيير راحةج على تنص التيو

 .ية التي يريدونانالجنس ھويةلل وفقا للوظائف التقدم أو الجامعة

 والمثليين  لعقابتدعو  واضح بشكل تمييزية سياسة) كوااللمبور( االتحادي والتعليم التربية مكتب يعتمد ماليزيا، في
 والطرد. والفصل المؤقت الضرب تشمل "،النوع االجتماعيطمس "

 2015بعد تشريعھا الصادر في أبريل/نيسان : التعليم في المتحولين األطفال بحق االعتراف في رائدة مالطا أصبحت
النوع ذوي الطالب  الستيعاب للمدارس شاملة توجيھية مبادئ الحكومة، أطلقت الھوية الجنسانيةلالعتراف القانوني ب

وغير  الخاصة بھم المياه ودورات المدرسي الزيب المتصلة المسائل معالجة ذلك يفبما  االجتماعي غير النمطي،
 . ذلك
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 الصحية الرعاية
 وثائقحال خالفت في  ،يسعون للرعاية الصحة لالستجواب واإلذالل الكبيرين ممنوالمتحوالت يتعرض المتحولون 

 يومين لمدة المستشفىماليزيا أُدخلت  في متحولة امرأة وھي إرينا، .االجتماعي الظاھرنوعھم يعرضونھا التي  ھويةال
 بسبب الذكور جناح في ضعتوُ  إنھا ووتش رايتس ھيومنـ لقالت ، الحرارة درجة في ارتفاعبسبب  2011 عام

حول  والممرضات األطباءاستجوبھا . اإلناث جناح في وضعتُ أن ب طلبھا رغم المكتوبة على ھويتھا، "ذكر"عالمة 
 بالحالة التي تريد عالجھا. لھا عالقة ال أسئلةطارحين  ،يةانالجنستھا ھوي

أبلغت  الكويت، في. الصحية الرعاية على الحصوليغدو من الصعب  ،ھويات المتحولين والمتحوالتم جرَّ ت حيث
نوعھن االجتماعي االختالف بين  حظةمالبعد  ،بإبالغ الشرطة األطباءعن قيام  ووتش رايتس ھيومننساء متحوالت 

 للرعاية الصحية. نوھو ما حد من وصولھ بطاقات ھوياتھن،ھو مكتوب على عما 

 إنفاذاستھدف موظفو  ،2014 /شباطفبراير في ةالجنسي المثلية لمكافحة السمعة سيئ اقانون أوغندا تأقر أن بعد
 م.، جاييروي . يالجنس التفضيل وثنائيي والمثليات المثليينووالمتحوالت  المتحولين نوالعادي نووالمواطن القانون
 الحمى: لعالج سعى عندماما حصل معه  ووتش رايتس ھيومنـ ل متحول،رجل 

قوله لك ھو أنني رجل  ستطيعأ ما لكن يھم، ال ھذا: قلت "رجل؟ أم امرأة أنت ھل لكن": الطبيب نيسأل
ال . ھنا الجنسمتحولي ل الخدمات نقدم الالمتحول جنسيا؟ تعلم أننا  رجلال ھو ما: "قال .متحول جنسيا"

 "...اإلبالغ عنكو الشرطة استدعاءيمكنني . مجتمعنافي  م حتى التواجديُفترض بك

  .العيادةمن  وفر رشوة دوالر) 14 حوالي( أوغندي شلنألف  50 جايدفع  النھاية، في

 سفرال
مع ما ھو  الظاھر ھملمن ال يتطابق جنس ومھينة خطيرة تجربة آخر إلى مكان مناالنتقال مجرد شكل يمكن أن ي

 التعرضإلى  االحتيالب اتھامات من تتراوححيث  خصوصا أثناء السفر دولياعلى وثائقھم. تعد المخاطر عالية مذكور 
 .إذاللو شديد لتدقيق

 االنتظارعة قا يخرجونني من ما غالبا دوليا، أسافر عندما: "ووتش رايتس ھيومنـ ل ھولندا في متحولة امرأة قالت
المرات األربع التي  في: "كازاخستانمتحول في  رجل يقول ."سفري جواز سرقتحيث يعتقدون أنني  لالستجواب

ي في مستندات في حارسينظر ال أوال،": عملية قائال". وصف الاألمن ضباط ألماتي، أذلني مطار عبرفيھا  تذھب
 يجمع، طبيةال شھاداتمظھرا له ال جنسيا عن األمر. حالما أقول له إنني متحول ويسأل وجھي في يتطلعالحقا،  ؛حيرة

 ينظرون ويشيرون إلي وھم يضحكون في وجھي، ثم يسمحون لي بالرحيل في نھاية المطاف".  ثم حوله، زمالءه

 .ألمنيةاوالمتحوالت أثناء اإلجراءات  لمتحولينل االستھداف ھذا مثليون أمميون حقوق خبراء أدان

 

 والعدل الشرطة حماية على الحصول
مشكلة كبيرة في المجتمعات التي ، وھو مكافحة الجرائملالقانوني إمكانية االستعانة بالسلطات  االعتراف عدميعرقل 

لدى  الشخصتعرض لھا يالتي  ساءةاإلزيادة يعني  مظھرال مع تتطابق ال وثائق حملعالية. تتعرض لمعدالت عنف 
 للسلطات. محاولته إبالغ ما حصل معه 

الُكشك الذي تبيع فيه دمروا  نيبمخرّ  نإ ووتش رايتس ھيومنـ ل متحولة، امرأة قالت بيتينا، وھي كينيا، مومباسا، في
 عام /تشرين األولأكتوبر فيوالمتحوالت  والمتحولين المثليين ضد ھجمات موجة خاللمواد غذائية في السوق 

. قضيتھاھا رقم المحضر لمتابعة وھا حول جنسھا ورفضوا إعطاءاستجوب الجريمة، عن الشرطةأبلغت  عندما. 2014
 .دني"يقالت: "غادرت ألنه لم يكن ھناك ما يف
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 العنف من التحرر
ذلك الذي مخالف لنوع اجتماعي ن م أشخاص مع زنزانات في والمتحوالت المتحولون حتجزيُ  البلدان، من العديد في

 عن ةصادرال حتجازاال بشأن دوليةال توجيھيةال مبادئتحذر ال. الجنسي والعنف المعاملة لسوء يعرضھم ما ،يختارونه
 جنس حسبب جنسيا نوالمتحول السجناءيوضع عندما " أن من والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب

 يمھدفإن ذلك  لدى الوالدة، قد ُسجل ذكرالكونه  رجالمتحول من ذكر إلى أنثى مع  يوضع عندما وخصوصا والدتھم،
 ".واالغتصاب الجنسي االعتداء إلى الطريق

 الوالدة عندلھم  المعين للجنستبعا  قسامعلى األ المعتقلين اإلصالحية المرافق معظمتوزع  حيث المتحدة، الواليات في
 .السجون في اجنسييُعتدي عليه  متحولين معتقلين 3 من 1 أن البيانات تشير ،ھويتھم الجنسانية من بدال

  

 خصوصيةال
 في الحق انتھاك حد الشخصيرغب به الذي االجتماعي نوع الب العترافا حكومةال رفضيمكن أن يصل 
 تغيير رفض أن اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة رأت المتحدة، المملكة في 2002 سنة قضية في. الخصوصية

 قضية في. الخاصة الحياة احترام في الحق وانتھاك التمييز إلى يرقى أن يمكن القانونية والھويات الثبوتية األوراق
 ،أنثىعلى أنھا  نفسھا تحديدفي  الطلب ةمقدم حرية" احترام في فشلت ألمانيا أن المحكمة وجدت ،2003 في أخرى

 حق تقرير المصير األكثر جوھرية". مقوماتوھو أحد 

 

 لحريةفي ا أساسي حق
 التي ماليزيا، في الشريعةأسفرت قوانين . كذلك نھمأ لمجردالمتحولون والمتحوالت  مجرَّ يُ  البلدان، من العديد في

 من يحصى ال عدد اعتقال، عن "تصرف النساء كالرجال" الدول بعض وفي ،"تصرف الرجال كالنساء" تحظر
 عند المذكور لجنسھم مناسبة نوالديني نسؤولوالشوارع بمالبس ال يراھا الم فيألفعال بسيطة مثل السير  المتحولين
 .إلزامية "إرشاد" دوراتحضور  أو أو الغرامات بالسجن عليھم حكميُ . الوالدة

 األخيرة. السنوات في تجاه ارتداء مالبس الجنس اآلخر اعتقاالت حملة والسعودية واإلمارات والكويت نيجيرياشنت 
 .الرجال المشتبھين بالنساءوجلدوا  القضاةسجن  السعودية، في والمتحوالتين المتحول مجرّ يُ  قانونغياب  رغم

ال يتطابق  والمتحوالت من لمتحولينا مضايقة وأ العتقال أيضا المثلي الجنسي السلوك تحظر التي القوانين ستخدمتُ 
 النظر بغضوتنزانيا،  وأوغندا الويام في ووتش رايتس بحسب توثيق ھيومن، جنسھم مع ما ھو مذكور في بطاقاتھم

 . الجنسي السلوك أو الجنسيبالتوجه  الجنسية لھويةمباشرة لالعالقة انعدام ال عن

 نساءواعتدت جنسيا على  الشرطة اعتقلت نيبال، في أخرى. ذرائع تحت أيضاوالمتحوالت  المتحولين على قبضيُ 
بحملة  تالمتحوال النساء الشرطة استھدفت. العامة األماكن تنظيف ستار تحت 2007و 2006 عامي في متحوالت
 ،2013 عام. مماثلة" اجتماعي تطھير"جھود  من كجزء 2008 عام الھند في قسري إخالء وعمليات اعتقاالت
 .االعتقال في بھم ونكلواونساء متحوالت جنسيا  مثليين رجال 10 من مجموعة ايتعسف بورما في الشرطةاعتقلت 

 نال يتعرضوحين  –الذي يحمل االعتراف بھم قانونيا  مستقبلقد يبدو ال االنتھاكات، ھذه ضحايا من للكثيرين بالنسبة
على وجه التحديد ھو ما  األفراد ھؤالءالذي يواجھه  ضطھاداال ،ذلك مع. المنال بعيد – أنفسھمللسجن لكونھم  ذلكبعد 

في التدخل على الدول عدم  أنھذا برز ي .أمرا طارئا بالنوع االجتماعي القانوني االعتراف أجل من النضاليجعل 
 .الشعوب ھويةتنظيم 
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 الطبي التفكير في تحولال
 يتجزأ ال جزء" ھيمن قبل الشخص  ذاتيا محددةالالجنسانية  ھويةالو الجنسي التوجه أنعلى  رتااياكيوغتنص مبادئ 

 االعترافأن نصت المبادئ بوضوح . والحرية والكرامة المصير تقرير من حق أساسي جانب وھي" شخصيته من
، تعديال على مظھر الجسد أو وظائفه بوسائل طبية اختيارهحرا في  (الشخص) لو كان"يتضمن  قد بالنوع االجتماعي

 وسائل أخرى". بأو جراحية أو 

 تحويل عمليةتطلبت  إذا لكن. طبية تدخالت أي عن تنفصلأن يجب  قانوني اعتراف على الحصول عملية ببساطة،
 .الخدماتوإتاحة ھذه  ريتوف ينبغي ،اطبي ادعم الفرد شخصية

 التخصصات متعددة دولية جمعية وھي، "والمتحوالت المتحولينالمھنية لصحة  العالمية الرابطة" أعلنت ،2010 عام
 ،2015 عام. "الھويةب لالعتراف كشرط التعقيم قبول أو جراحية لعملية الخضوع شخصعلى أي ليس "أنه  المھنية

 بسيطة إدارية إجراءات ووضع الضرورية غير الحواجز إزالة"مطالبھا داعية الحكومات إلى  نطاقالرابطة  سعتو
يعتبر  عندمافرد، كل  ، واالنسجام مع ھويةبنوعھم االجتماعي القانوني االعتراف على للحصول للمتحولين وسھلة
 .الجنس على الھوية ضروريا"تحديد 

 لألمراض الدولي للتصنيف المنقحة النسخة على كبيرة تغييرات إدخال في النظر "العالمية الصحة منظمة"تعتزم 
وترميز تجارب  تصنيفل العالم حول األطباءالتي يتبعھا طرق ال كبير حدإلى ھو ما سيغير و ،2018 عام بحلول

 الصلة ذات اتالتشخيص مسودة، شكل في زالوالتي ال تالتعديالت المقترحة، ستزيل . والمتحوالت المتحولين
 .المتحولين وصم عدم في ھامة خطوة. ھذه النفسية االضطراباتمن قسم  جنسيا المتحولينب

 

 يتغيّر يحقوق نموذج
 يةانالجنس الھوية أساس على اإلنسان حقوق بانتھاكاتالبطيء  االعتراف اإلنسان لحقوق الدولية بدأت الحركة

 فيوالمتحوالت  المتحولين نشطاءلل الدؤوب العمل من عقودل التعلمبعد ، االنتھاكات وإدانة بتوثيق بدأتعنھا.  والتعبير
 العالم. أنحاء جميع

 التوجه أساس على والتمييز العنفحول ، 2011 عام اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب منرئيسي  تقرير أشار
 نوالمتحول يواجهكما  ،بالنوع االجتماعي القانوني العترافاتيح ت ال البلدان معظم أنإلى ، يةانالجنس والھوية الجنسي
 إلى الحكومية، والسفروالضمانات  ةالمصرفيالقروض و والسكن العمل ھا لدى طلبفي بما الصعوبات، من العديد
يستمر في التأثير  عامالالتقدم  نقص أن وجد لكنه ،دانبل 10 في اتقدم 2015 عام الصادر المتابعة تقريرحدد . الخارج

 .والمتحوالت المتحولين حقوق من واسعة مجموعةعلى 

 األغذية برنامجإلى  اليونيسيف نتتراوح م – المتحدة ألممتقنية تابعة ل وكالة 12 قبل من 2015 عام مشترك بياندعا 
 ضمان"إلى  الحكومات بالتحول الجنسي وحاجته الملحة، القانوني االعتراف إلى يتعلق بضمان االنتباه – العالمي

 القسري التعقيم مثل ،مھينة" شروطالنوع االجتماعي دون  (متحولي) لمغايري يةانالجنس الھويةب القانوني االعتراف
فيه  اعد البرلمانية، الجمعية اعتمدته قرارا، "أوروبا مجلس" أصدر ،2015 /نيسانأبريل في. الطالق أوالعالج أو 

 .التحديد الذاتي أساس علىاالجتماعي  نوعالب العترافيعة وشفافة لسر إجراءات تبني إلى الحكومات

 

*** 

بحق األشخاص في االعتراف القانوني . ھممن  تعكس الجنسانية  ھوية عالمة حملالناس على  القانون يجبر الأ يجب
 األساسية الفكرةب التزام بل ھو خاصة؛ أو جديدة حقوق بأي الحكوماتاعتراف ال يعني ذاتيا نوعھم االجتماعي تحديد 

 .الھوية الجنسانية للناس الفاعلة الجھات من غيرھا أو لدولةالقائلة بعدم تحديد ا
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 الخروج منعلى والمتحوالت  المتحولين قدرةفي  حاسم أمر بالنوع االجتماعي القانوني االعتراف في الحق تحقيق
يسمح  ،الناس ھويتھم الجنسانية ذاتيا تحديدب السماح نحو يكسب زخما بسيط تطورھناك  .كريمة بحياة والتمتع التھميش

 يتم ذلك منذ زمن بعيد.  يجب أنكان  نوعھم االجتماعي ويدونونه. عن ونرعبّ يُ  كيفبتحديد لھم 

 

والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج  المثليينحقوق  قسم في باحث ،نايت كايل، وة أولىنيال غوشال، باحث
 .ووتش رايتس ھيومن في والمتحولين جنسيا
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