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 المقدمة

خلصت عملي هذا أهلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربي إني  الحمد

لبلدي وللمسهههههههههههلمين فائدة ، ربي إني أسهههههههههههألك التوفيق والفالح، ربي إني أسهههههههههههألك أن يكون في هذا العمل لوجهك الكريم

 .أجمعين

 آمين يا رب العالمين. 

هللا سههههههههههههبحانه وتعالى خلق وأبد  في خلقه، خلق السههههههههههههماء واألر  بمن فيها، وفي كل تدبير كان له فيها من الحكمة 

 .من مخلوقاته كان ان خلق "الذكر واالنثى"و التي يجهلها البشر وترك العلم له سبحانه، الربانية 

ى، فمع تطور العلم وتغير الزمان أصههههبح المجتمع في سههههبحانه وتعال يحاول تغيير خلق هللافكانت خطيئة االنسههههان ان 

 ، فقد سهل حياة االنسان وسهل الخروج عن المألوف وعن الفطرة والشريعة.ولكن التطور سالح ذو حدين تطور،

 فلقدها تحمل في طياتها الكثير، وهذه الحقيقة ر م بسههههههههههههههاطتها اال ان -وانثىذكر  –بنو البشههههههههههههههر نوعان ال ثالث لهما 

يكون  وأحياناال ينتمون للجنس الذين ولدوا عليه، وهي ظهور جمع من الناف يدعون انهم اسههههههههههههههتحدثت حالة شههههههههههههههاذة 

تتمرد  ما هو الحل مع الفئة التيتنظيم خاص، ولكن  لهافي لحظة الوالدة، وهذه النوةية األخيرة جنسههههههههههههههم  ير محدد 

 ؟هاعلي في المجتمع ر م سخط المجتمع وتريد أن تفر  وجودها على نوعها
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، كأن يتحول حول جنسههه إلى جنس آخريوهو )الشههخا الذي "المتحول" عندما يغير االنسههان جنسههه ُيطلق عليه اسههم 

وسهههيتم التفصهههيل في ذلك  األعضهههاء الشهههذوذ، زراعة مثل: قد يتشهههابه معه عماوهو يختلف ( العكس وأالذكر إلى أنثى 

 الحقًا.

ن ))َوأَلُِضلَّنَُّهْم َوأَلَُمنَِّينَُّهْم َوََلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعاِم َوََلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيِّرُ  تعالى:قال  ْيَطاَن َوِليًّا مِّ ِ ۚ َوَمن َيتَِّخِذ الشَّ نَّ َخْلَق َّللاَّ

ِبيًنا((ُدوِن  َراًنا ما َر ُخسهههْ ِ َفَقْد َخسهههِ في محاولة تغيير خلق هللا فإنه  ويتمردبالتالي فإن االنسهههان عندما يحاول ان يتجرأ  1َّللاَّ

 2وتعدى على شر  هللا مما يستوجب التصدي له.ظلمًا خطيرًا  نفسهظلم قد 

وهذا  الدين، والنفس، والنسهل، والمال، والعقلللشهريعة وهي حف   مقاصهدقائمة على تحقيق خمسهة الشهريعة اإلسهالمية و 

 والسنة.شرعي في مسالة جديدة لم يرد بشأنها حكم في القرآن األصل يجب ان يكون المرجع عند محاولة اصدار حكم 

ففي الغرب على العالم ولكن انتشارهم المخيف هو الحدث الجديد،  ةفئة أصبحت كما الوباء، فهم ليسوا فئة جديدهذه ال

 فيوكل ذلك  اً طبيعي اً بغية جعل وجودهم في المجتمع أمر  تم تكوين منظمات خاصههههههههههة للدفا  عنهم والمطالبة بحقوقهم

 .والحرية الشخصية الواهنةالتفتح دعوى إطار 

اإلسههههههالمية والتي تؤثر على التنظيم التشههههههريعي، ففي مختلف ألن الفيصههههههل هي الشههههههريعة  فاألمراما في الدول العربية 

 ،ليسهههههههههت مطلقةولكن هذه الحرية  عليها وتؤكدعلى الحرية لدولة قطر   3الدائم ( من الدسهههههههههتور18المادة )تنا قطر 

                                                        
 119رقم   يةاآلالنساء سورة  1

دراسة  الوضعية:اإلسالمية و القوانين  جراحة التجميل المعاصرة مفهوم و أحكامها في ضوء الشريعةالريش،  أحمد بن سليمان بن صالح  2

 228صفحة ،  2003، 24 ددع ، 12 لدمج،  مصر،المنوفية  كلية الحقوق جامعة -مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، تأصيلية مقارنة

 ".يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، واإلحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم األخالق "3
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أساسي من مصادر التشريع والتي ُيلجأ إليها حال عدم وجود  والحقوق مصدرالتي تحترم الحريات الشريعة اإلسالمية ف

 .من الدستور الدائم لدولة قطر 4(1وذلك وفقا للمادة ) نا

 ولكل منها أهمية خاصة. مجتمعية ودولية وشرةية وقانونية،لنظر للوضع القانوني لهذه الفئة له ابعاد فالذلك 

 االسههههم تغيير ألن الشههههكل يتغير وقد يصههههاحبهعندما يحول االنسههههان جنسههههه فإن ذلك يترتب عليه مجموعة من االثار، 

 مجتمعيًا وقانونيًا. ة، وهذا له اثار خطير والنو 

! وما مصههير زواجها فهل سههتسههتطيع الزواج (اً فرضههنا أن )فالنه(  يرت جنسههها من أنثى إلى رجل وأصههبحت )فالنفإن 

وإذا توفي قريب لها  سههابقين إليها باعتبارها أبًا جديدًا؟!ولمن ينسههب أوالدها إن كان لها أوالد  كانت متزوجة بالفعل!إذا 

! وهل سههههتسههههتطيع السههههفر وما مصههههير جواز سههههفرها أنثى أو ذكرًا؟! الميراث؟! أترث بوصههههفهافكيف ُيحدد نصههههيبها في 

ستتعامل مع افراد المجتمع خصوصًا في المجتمعات عندما تخالف بيانات الجواز او البطاقة الشخصية الواقع! وكيف 

 خليجية والعربية على حد سواء!ال

م بإجراء الجراحة في الدولة ولكنها و تق الوال يقف التصههههههههههههههور عند هذا الحد بل االدهى واالمر ان العديد من الحاالت 

مما يترك القضهههاء  5تطالب محاكم الدولة بتغيير بياناتها الشهههخصهههية )االسهههم، الصهههورة، الجنس(تقوم بها في الخارج ثم 

                                                        
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية " 4

 .هي اللغة العربية

 ".قطر من األمة العربيةوشعب 

 وسوف تركز الدراسة على هذا األثر على وجه التحديد نظراً لكون المطالبات القضائية تركز على تغيير هذه البيانات 5
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، في حيرة من أمره خصهههوصهههًا في ظل عدم وجود تشهههريع، وهذه اإلشهههكالية تواجهها المحاكم القطرية والدولة بشهههكل عام

 العديدة.كل و يرها من المشا

ألن أحكام  هامة للغايةرقة بينهما ينقسههههههههم إلى نوعين: تصههههههههحيح الجنس وتغيير الجنس، والتف تحويل الجنسن والواقع أ

 .البحث، وسوف يتم تفصيل ذلك في من حيث المشروةية ى خر ختلف عن األتكل منهما 

مشكالت ن "التحول" م ه، لذلك نظرًا لما قد يسببتغيير الحالة المدنية هاهيواجأسئلة كثيرة بناء على ما سبق يتبين أن و 

الضوء  ستحاول إلقاءفإن هذه الدراسة  خطيرة تؤثر على استقرار المجتمع القطري "بشكل خاص" والعربي "بشكل عام"

وسههههههههههههههوف تلقي ، ظاهرةاحترازية لتقليل هذه الحاالت فال تتحول إلى او آلية  على هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد حل لها

 لهاوهذه الدراسههههة نواة إلعداد تنظيم تشههههريعي  أن تكون آملين  االحكام القطرية بشههههأن هذه الحاالت أحدثالضههههوء على 

 ألي حاالت مستقبلية شاذة. اً يكون بمثابة رادع

 الدراسة:أهمية 

ظهرت الحاجة لهذه الدراسهههههههة لغياب التنظيم القانوني لهذا الموضهههههههو  في قطر، وندرة الدراسهههههههات التي كرسهههههههت له في  

وتضههههههههههههههع  يواجهاالوطن العربي، كما ان هذه الظاهرة بدأت تطل برأسههههههههههههههها في قطر دون ان يكون هناك تنظيم قانوني 

لبيانات الشخصية بعد التي يوجه إليها طلب تغيير امن أمرها، سواء كانت وزارة الداخلية جهات االختصاص في حيرة 

 بسههههههبب رفضههههههها تغيير بيانات الحالة المدنية، تغيير الجنس، أم المحاكم التي ترفع أمامها الدعاوى ضههههههد وزارة الداخلية 

يثور السهههؤال عن القواعد التي سهههيلجأ إليها القضهههاء لحل المشهههكلة سهههواء من حيث مدى هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

 عليها. المترتبةلمشروةية أو من حيث تنظيم االثار ا
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فهذا الموضههههههههههو  هو من المعطيات الطبية الحديثة وتواجه إشههههههههههكالية يياب التنظيم التشههههههههههريعي لها وخصههههههههههوصهههههههههها في 

اإلسههههههههههههههالمي لم يغفل هذه  والفقه المجتمعات اإلسههههههههههههههالمية ولكن نجد من يجري هذه العمليات ثم يطلب تغيير بياناته

 الجديد هو الهوف الذي ظهر للناف لالنتماء لجنس مخالف.، ولكن المسألة

في المجتمعات الغربية فالوضهههع مختلف، إذ يعد البرلمان السهههويدي أول برلمان أوروبي يصهههوت على قانون خاص  اما

، وأصههدرت قوانين خطاهعلى السههير م، ومن ثم سههارت دول أوروبية أخرى  1972يشههر  مسههألة تغيير الجنس في عام 

م(، والدانمارك 1985م(، وهولندا )1982)م(، وايطاليا 1980المانيا ) ها:الجنس، ومن تحويلخاصهههههههههههههههة تنظم أحكام 

 6م(.1985)

 :الدراسة اتإشكالي

بتحويل جنسههههههم ونظرًا لعدم وجود تنظيم تشهههههريعي للمسهههههألة فإن في مجتمعاتنا العربية بعض االفراد  هذا التطور شهههههجع

( مدى إمكانية تغيير حالة هؤالء األشخاص 2تغيير الجنس.  مشروةية( عن مدى 1ذلك يطرح السؤال أمام القضاء: 

 سواء فيما يتعلق باالسم او الجنس او الصورة الشخصية في األوراق الثبوتية الخاصة بهم.

 

 

                                                        
مجلة الحقوق  ،األردني والتشريعالجنس: دراسة في ضوء الشرائع السماوية  وتغييرجراحة الخنوثة  السالم الصرايرة، عبد منصور 6

، رابط للبحث من موقع الجامعة:  28/7/2018آخر زيارة للموقع بتاريخ :  ،285 ، صفحة4 العدد, 35 السنة ،2011،)الكويت(

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/474607  

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/474607
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  :تتعلق بما يلي األسئلةرح هذه الدراسة مجموعة من تطبناء على ما سبق، 

 مدى مشروةية تحويل الجنس. -1

 ما هو الفرق بين تغيير الجنس وتصحيح الجنس؟ -2

 ماهي البيانات المدنية التي ُيطالب بتغييرها عند تحويل الجنس )االثار(؟ -3

 في  يبة التنظيم التشريعي ماهي الحلول المتاحة أمام القضاء؟ -4

 الرسالة:أهداف 

تهدف الرسهههالة إلى المعالجة القانونية لمسهههألة تحويل الجنس بما يتضهههمنه ذلك من التفرقة بين تصهههحيح الجنس وتغيير 

 الجنس، وبيان األثار التي تترتب على ذلك على مستوى حالة األشخاص الذين أجريت لهم عمليات التحويل.

 منهجية الرسالة:

 والعربية في، وذلك بإعمال المقارنة بين موقف الدول الغربية نهق التحليلي المقارن المسههتتم دراسههة الموضههو  بإسههتخدام 

 .بالمسألةللوقوف على موقف القضاء، ومن ثم تحليل النصوص المتعلقة تنظيم المسألة باإلضافة 

 :الدراسة على النحو اَلتيسوف تكون خطة  إلشكالية الدراسة لذلك بغية اإلجابة على األسئلة المطروحة وإيجاد حل

  الفصل األول: مدى مشروةية عمليات تحويل الجنس

 المبحث األول: مدى مشروةية عمليات تصحيح الجنس

 المطلب األول: ماهية تصحيح الجنس بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
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 الفر  األول: مفهوم تصحيح الجنس في الشريعة االسالمية

 تصحيح الجنس في القانون الوضعي الفر  الثاني: مفهوم

 المطلب الثاني: موقف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي من تصحيح الجنس

 الفر  األول: موقف الشريعة اإلسالمية

 الفر  الثاني: موقف القانون الوضعي

  المبحث الثاني: مدى مشروةية عمليات تغيير الجنس

 المطلب األول: ماهية تغيير الجنس

 ألول: مفهوم تغيير الجنس في الشريعة االسالميةالفر  ا

 الفر  الثاني: مفهوم تغيير الجنس في القانون الوضعي

 المطلب الثاني: موقف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي من عملية تغيير الجنس

 الفر  االول: موقف الشريعة اإلسالمية

 الفر  الثاني: موقف القانون الوضعي

 الثاني: تنظيم االثار القانونية المترتبة على عمليات تحويل الجنسالفصل 

 المبحث األول: مبدأ ثبات الحالة المدنية وعناصره

 المطلب األول: مفهوم الحالة المدنية وعناصرها

 الفر  األول: مفهوم الحالة المدنية

 الفر  الثاني: عناصر الحالة المدنية

  أواًل: االسم الشخصي

 سثانيًا: الجن

 المطلب الثاني: ماهية مبدأ ثبات الحالة المدنية

 المبحث الثاني: مدى اعتبار تغيير الجنس بمثابة استثناء على مبدأ ثبات الحالة
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 المطلب األول: تغيير الجنس في إطار االستثناءات الواردة على مبدأ ثبات الحالة

 المطلب الثاني: موقف القضاء القطري من تغيير الجنس

 ل: القضية األولىالفر  األو 

 الفر  الثاني: القضية الثانية

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع
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 مدى مشروعية عمليات تحويل الجنس: الفصل األول

تنقسههههههههههههم إلى طائفتين، عمليات تصههههههههههههحيح الجنس التي يهدف من ورائها تعديل عيب عمليات تحويل الجنس 

 االنسههان، وعمليات تغيير الجنس التي تهدف إلى تغيير الشههكل الخارجي ألعضههاء االنسههان السههليم بدنياً ُخلقي يصههيب 

ن هما من الركائز تكمن في ر بته في االنتماء إلى الجنس االخر، ولكون هتين الفكرتي لتحقيق ريبة نفسهههههههههية مريضهههههههههة

، المبحث األول سهههههههيتناول مدى مشهههههههروةية تم تقسهههههههيم هذا الفصهههههههل إلى مبحثينالتي يجب ان تتضهههههههح في هذا البحث 

مدى مشههههههروةية عمليات تغيير الشههههههرةية والقانونية، والمبحث الثاني سههههههيتناول  الناحيتينعمليات تصههههههحيح الجنس من 

 الجنس من الناحيتين الشرةية والقانونية.
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 مشروةية عمليات تصحيح الجنسمدى : المبحث األول

ات تصهههحيح الجنس، فكما تم مدى مشهههروةية عملي من خالل هذه الدراسهههةمن أهم المسهههائل التي يجب بيانها 

وفي هذا المبحث سههههههههيتم مفهومين وهما تصههههههههحيح الجنس وتغيير الجنس،  هبيانه سههههههههابقًا فإن تحويل الجنس يندرج تحت

 جنس ثم سيتم التطرق إلى تغيير الجنس.التركيز على تصحيح ال

 من الناحية الفقهية والقانونية ثم موقف الشر  والمشر  منه.مفهوم تصحيح الجنس  حيث نقوم ببيان

 تي:على النحو اَل إلى مطلبين لذلك سيتم تقسيم المبحث

 بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي المطلب األول: ماهية تصحيح الجنس

 مفهوم تصحيح الجنس في الشريعة االسالميةالفر  األول: 

 مفهوم تصحيح الجنس في القانون الوضعيالفر  الثاني: 

 الوضعي من تصحيح الجنس المطلب الثاني: موقف الشريعة اإلسالمية والقانون 

 موقف الشريعة االسالميةالفر  األول: 

 الوضعي موقف القانون الفر  الثاني: 
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 بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ماهية تصحيح الجنساألول: المطلب 

و أسهههههههههههههههاف اباحة األول وتحريم الثاني، ، وهذا االختالف هسعن تغيير الجن اً تام اً تصههههههههههههههحيح الجنس اختالفيختلف 

، لذلك سهههههههههيتم تناول الجنس تغييرهو خاطئ على عكس  باب التصهههههههههويب وتصهههههههههحيح ما فيفتصهههههههههحيح الجنس يدخل 

، اما التغيير فسيتم تكريس مبحث مستقل األول، والمفهوم القانوني في الفر  الثانيللتصحيح في الفر   الشرعيالمفهوم 

 له.

 يعة االسالميةالشر تصحيح الجنس في : مفهوم الفر  األول

َح( مصدره الفعل في اللغة التصحيح، ولكن منضبط لفكرة التصحيحلم يتم وضع مفهوم   بالشيءإزالة ما هو و  )صحَّ

 7من خطأ أو عيب.

أو العيب الذي يشههههوب الشههههخا، وهذا  ير متصههههور في  الخاطئ،تصههههحيح الوضههههع بالتالي تصههههحيح الجنس يفتر  

وإنما يتصههههههههههور  من الناحية التشههههههههههريحية او البيولوجية و انثى كامالً أ اً لمن يكون ذكر  حالة الريبة النفسههههههههههية المحضههههههههههة

 العيب الخلقي وبهأو أنثى وهو الذي يشهههه اً ُيعرف وضههههعه منذ الوالدة إن كان ذكر  الشههههخا الذي الالتصههههحيح في حالة 

 .ويسمى )الخنثى( خل إلرادة الشخا بهد وال

 االتي: هيخرج عن نطاقوبالتالي 

                                                        
َح: )فعلالبند الثالث  تصحيح،كلمة البحث:  المعاني،موقع   7  م،31/3/2018آخر زيارة للصفحة بتاريخ  ،(صحَّ

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/
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وذلك ألنهم ال بوية(،  -الذكر الذي يتصههههرف تصههههرفات النسههههاء، واالنثى التي تتصههههرف كالرجال )مسههههترجلة  .1

 .يعانون من مشاكل في هويتهم الجنسية ولكن مشكلتهم نفسية او سلوكية يتم عالجها بالعالج النفسي

، نظرًا لكونهم الرتقاء و يرهم الخصههههي، المجبوب، العنين،مثل:  عيوب جنسههههيةاألشههههخاص الذين يعانون من  .2

 8.من الناحية الجنسيةكل ما هنالك هو وجود مشاكل  الجنسيةال يعانون من تناقض في هويتهم 

 9.يستدعي التدقيق في بيان مفهوم الخنثىهذا االختالط 

اختلف كذلك  10.."الخنثى هو من له آلة الرجل والنسهههههههههههههههاء" بقوله، فعرفهها البعض الخنثىاختلف الفقههاء في تعريف 

 -لذلك سنستعر  بعض هذه التعريفات: ف الخنثى ير األطباء في تع

بالغدة ، والعبرة في معرفة نو  الخنثى هي اؤه الجنسهههية الظاهرة  امضهههةبأنه الشهههخا الذي تكون أعضهههعرف الخنثى يُ 

 11.اً و كاذبأ اً ة الخنثى ان كان خنثى حقيقيعالتناسلية، ومنها يتم تحديد طبي

وضع  بالتالي، اً أو كاذب اً خنثى حقيقيالبين كون  ميز ايضًا في تعريفه، فالبعضاما المحدثون من األطباء فقد اختلفوا و 

الشهههخا الذي تجتمع فيه النسهههق الخصهههوية والمبيضهههية ": هو لديهم الحقيقيلكل منهما، فالخنثى  اً مختلف ًا حقيقياً تعريف

                                                        
جراحات تصحيح الجنس و آثارها: دراسة فقهية مقارنة في ضوء المعطيات الطبية الحديثة،  ،فتحي محمد عليأيمن انظر في هذا المفهوم   8

 379، صفحة  21 ددمصر، ع -جامعة األزهر  -، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط  2009

ُمسهب حول عدم التعمق بشكل  ةحاول الباحثتذوي االختصاص س باعتبارهم يكون تحديدها بالرجوع لألطباءنظراً لكون فكرة التخنث  9

 شاملة بما فيه الكفاية ألغراض هذا الدراسة. فكرةويكتفي بإعطاء  الدقيقةالتخنث وحاالته وخصوصياته 

صفحة العدد السادس،  –مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، السنة الرابعة  ،2005، السيد محمد علي البار، مشكلة الخنثى بين الطب والفقه 10

350 

  313صفحة  ، دمشق م،2016 ،، الطبعة السادسةدار القلم، الطبيب أدبه وفقهه، محمد على الباروزهير أحمد السباعى : انظر  11

صططططططفحة  ،، الطبعة األولى2014التجارب الطبية، دار الفكر الجامعي،خالد مصطططططططفى فهمي، النظام القانوني إلجراء في هذا المفهوم:  وانظر

311 
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الشههخا الذي يتعار  فيه المنسههل واألعضههاء التناسههلية الخارجية، فتجد لديه خصههية، بينما ": الكاذب هوبينما ، "معاً 

بينما أتجه البعض إلى تعريف الخنثى مسههههههههتندًا لتعريف  .12"األعضههههههههاء التناسههههههههلية الخارجية أنثوية، والعكس صههههههههحيح

مر  عضههههههههههههههوي يحههدث إذا ظهر أي تعههار  بين أي من محههددات الجنس "بههأنههها: الخنوثههة بشههههههههههههههكههل عههام، فعرفههها 

حالة خلقية تجتمع فيها أعضهههههههههههههههاء الذكورة " بأنها:وأخيرًا ذهبت طائفة من األطباء إلى تعريف الخنثى  13."المعروفة

الخنثى  نوعين:الخنثى إلى قسهموا نجد بأنهم فقهاء الشهريعة رجعنا ل وإذا  ."تفاوتة في الشهخا نفسههواألنوثة بدرجات م

 14.الخنثى المشكل ير المشكل و 

 .النو  األول: الخنثى  ير المشكل، وهو الشخا الذي يرجح فيه إما جانب الذكورة، وإما جانب األنوثة

الذي ال يمكن أن ترجح فيه جانب الذكورة وال جانب األنوثة، بحيث النو  الثاني: الخنثى المشههههههههههههههكل، وهو الشههههههههههههههخا 

 ”15.يستوي فيه كالهما معا. وال يكون المشكل أبا، وال أما، وال جدا، وال جدة، وال يكون كذلك زوجا وال زوجة

عالمات الذكورة أو األنوثة، فيعلم  يمتلكمن  فهو"، الواضههح أي ان خنوثته واضههحة الخنثىهو : الخنثى  ير المشههكلف

، ، فهو إما رجل فيه خلقة زائدة. أو امرأة فيها خلقة زائدةاللعالمات التي تصههههههههههههههل به إلى أحدهم أنه رجل أو امرأة وفقاً ب

 16".)مخرج بوله( مبالهتعتبر في والعبرة 

                                                        
 354 فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحةأيمن   12
 353 فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحةأيمن   13
 2007، 2، المجلد 4قانونية مقارنة، مجلة جامعة ذي قار، العدد عالء عمر محمد الجاف، أحكام ميراث الخنثى دراسة فقهية   14

 353-352 ،384 فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحةأيمن وانظر 

 . 370 - 285، صفحة ، مرجع سابقعبد السالم الصرايرة  منصور 15

 310صفحة  سابق،مرجع  علي البار، الطبيب أدبه وفقهه، السباعي ومحمدزهير أحمد   16
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يكون  هوو طايية على األخرى،  األنوثةفال تكون عالمات الذكورة او ، فيه التبافيكون الذي  هو: الخنثى المشهههههههههههكلو 

 17.مصاب بعيب خلقي في مجرى البول(، )أي فرجي المرأة والرجلأي يملك مشكاًل إذا كان الفرجان تامي الخلقة 

ذكري وينقسم الكاذب إلى خنثى كاذب  خنثى حقيقي وكاذب،فالخنثى تنقسم إلى أما األطباء فيختلف تقسيمهم للخنثى، 

 18وخنثى كاذب أنثوي.

وحيد مما  )على عكس الفقهاء الذين يسههههتندون إلى المبال كأسههههاف كأسههههاففالطبيب يسههههتند إلى معيار الغدة التناسههههلية 

كانت تحمل  إذااما فإن كانت تحمل المبيض والخصههههههههههية كنا امام خنثى حقيقي، للخطأ وعدم الدقة(  اً واسههههههههههع باباً يفتح 

حصههههل العكس كأن تحمل خصههههية وأعضههههاء  وإذاذكر،  أصههههلها ة  ذكرية كانت خنثى كاذبالمبيض واألعضههههاء الظاهرية 

 19.انثى أصلها اً ظاهرية انثوية كانت خنثى كاذب

في حاجة لتحديد جنس الشههخا يجب ان ُيرجع في ذلك ألهل االختصههاص  كناه متى بالتالي يمكن أن نخلا إلى أن

 20األطباءاال وهم 

                                                        
من ليس له إال مخرج ، من لم يكن له قُبلة مخرج ذكر وال فرج انثى ولكن لحمة ناتئة يرشح منها البول والخنثى المشكل له عدة أنواع منها:  17

 .واحد بين المخرجين يُخرج منه

لسططططمة التي تجمع هذه األنواع هي كونها من العيوب الخلقية في تكوين مجرب البول والجيب وغيرها من األنواع، مع األخذ بعين االعتبار ان ا

 .التناسليوالبولي 

محمد وزهير أحمد السطططباعي انظر للمزيد حول الخنثى وانواعها و، 349 فتحي محمد علي، مرجع سطططابق، صطططفحةأيمن انظر في هذا المفهوم 

 310صفحة  سابق،مرجع  وفقهه،علي البار، الطبيب أدبه 

 ومابعدها 349مرجع سابق، صفحة  السيد محمد علي البار، انظر: ات الخنثىللمزيد حول تقسيم 18

 ومابعددها 353 فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحةأيمن ر وانظ

 319صفحة  سابق،محمد علي البار، مرجع وزهير أحمد السباعي  19

 43النحل آية رقم سورة ، اهل الذكر إن كنتم ال تعلمون( فاسألوا) تعالى:قال   20

فالجنس ، منها المعيار الكروموسومي و الغددي ولما كان األطباء هم أصحاب االختصاص وجب الوقوف على المعايير التي يحدد بها الجنس 

 .صر )أي إلعتبار الشخص ذكر او انثى هناك عدة معايير( يحددها علم االجنةمفهوم يحتوي على عدة عنا
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 ةهللا تعالى وهي "عمليات المسههههههههههههههخ" التي تكون نتيجة ريب خلقةتهدف لتغيير ويخرج عن دائرة الخنثى العمليات التي 

او انثى كاملة ولكن يقرر ان يغير  اً شههههههخصههههههية للفرد دون وجود حاجة عضههههههوية لها، فالفر  ان الشههههههخا يكون ذكر 

االفراد المصههههههههابين بأمرا  تحول ، فهذه العمليات او انثى كاملة كامالً  اً جنسههههههههه فيتحول إلى مسههههههههخ فهو لن يكون ذكر 

 نفسية إلى اشخاص مصابين بأمرا  نفسية وعاهات بدنية.

التكوين الجسههدي، بينما في ثة قد تكون عضههوية أو نفسههية، وفقهاء الشههريعة عندما قسههموا الخنوثة كان بناء على والخنو 

يظهر بمظهر الجنس ي مكتمل الذكورة او االنوثة ولكن شههههخا يكون من حيث التكوين الجسههههدالخنوثة النفسههههية فإن ال

العالج النفسهههههي والبد ان يغلق الباب  ى فقط ال عالج لهم سهههههو وعلتهم نفسهههههية ، االخر ويتشهههههبه به مثل المرأة المسهههههترجلة

تحت ليعيشههههههوا في ظلمات الضههههههيا  حتى ال يّقننوا شههههههذوذهم بعمل جراحي  ير مشههههههرو  يمسههههههخون فيه هويتهم امامهم 

هذا النو  يدخل تحت دائرة صهههيحات مجنونة بالحرية او سهههعيًا وراء األضهههواء والشههههرة أو إرضهههاًء لشهههذوذهم الجنسهههي، 

 21ر الجنس وليس تصحيحه.تغيي

 

                                                        
صفحة مصر، ، 1993، دار النهضة العربية، تغيير الجنس بين الحظر واالباحة، احمد محمود سعدللمزيد من الشرح عن هذه المعايير انظر: 

 وما بعدها 209

تلمسان، كلية الحقوق والعلوم  –دراسة مقارنة، جامعة أبوبكر بلقايد  –االحكام القانونية لنظام تغيير الجنس مكرولف وهيبة، وكذلك انظر: 

  :عن طريقيه يمكن االطالع عل، م 26/8/2018، آخر زيارة للموقع:  18 صفحةم ، 2016-2015السياسية )قسم القانون الخاص(، 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9014  

 القاهرة جامعة المدني، القانون و اإلسالمي الفقه بين مقارنة دراسة وأثره الجنس تثبيت الشرقاوي، إبراهيم الشهابيانظر في هذا المفهوم  21

 177وصفحة  ،129، صفحة القانون  كلية

http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9014
http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9014
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 مفهوم تصحيح الجنس في القانون الوضعي الفر  الثاني:

المرسهههههههههههوم بقانون في  العربية المتحدة االمارات دولة تصهههههههههههحيح الجنس وهيعّرفت في العالم العربي توجد دولة واحده 

 تصهههحيح الجنس " من المرسهههوم بأن: المادة األولىحيث تقضهههي  بشهههأن المسهههؤولية الطبية 2016لسهههنة  4اتحادي رقم 

التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخا الذي يكون انتماؤه الجنسي  امضًا، بحيث يشتبه أمره بين أن يكون هو 

ذكرًا أو أنثى، وذلك كأن تكون له مالمح جسدية جنسية مخالفة للخصائا الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخا، 

 " .كسكمن تدل مالمحه على أنه ذكر بينما هو في الحقيقة أنثى والع

تصهههههههحيح حالة كان ذلك بهدف  متى ماعتبر تحويل الجنس تصهههههههحيحًا م بقانون انه ا سهههههههو بالتالي يتبين من تعريف المر 

التحويل ، بالتالي ال يعتد بوالبيولوجية والجينية( 22)الفسههههههيولوجيةالجنسههههههي مبهم من الناحية العضههههههوية  ؤهانتماشههههههخا 

 23الذي يتم نتيجة الحالة النفسية.

 الوضعي من تصحيح الجنس موقف الشريعة اإلسالمية والقانون : الثانيالمطلب 

يبقى امامنا تساؤل عن موقف الشريعة والقانون بعد ان تم بيان مفهوم تصحيح الجنس من الناحيتين الفقهية والقانونية، 

الشهههههريعة اإلسهههههالمية، والفر  الفر  األول لبيان موقف على ذلك تم تكريس  ولإلجابة .جائز شهههههرعًا وقانوناً  ومنه وهل ه

 الثاني لبيان موقف القوانين الوضعية.

                                                        
 .األعضاءعلم وظائف   22

 ومابعدها 407، صفحة مرجع سابق علي، محمد فتحيأيمن راجع العملية ومراحلها لمعرفة طريقة إجراء   23

 182الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة وانظر: 
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 موقف الشريعة اإلسالميةالفر  األول: 

الشههههخا منذ الطريق البيولوجي وهو الذي يتحدد بقدرة هللا تعالى وتكون في او انثى هناك  اً لتحديد كون الشههههخا ذكر 

الظاهرة، ولكن التناسههههههههههلية أي بالنظر الى األعضههههههههههاء الباطنية و طرق األعضههههههههههاء مه، وهناك ألحظة التكوين في بطن 

هي البيولوجيههة  -البههاحثههة هؤيههدتو  –يجههب ان يتم اعتمههاده وفق رأي الههدكتور فهههد سههههههههههههههعههد الههدبيس  والههذيدق الطريق األ

( XXمن )فال يمكن تحويل صههههبغة االنسههههان ألنه ثبت علميًا عدم إمكانية تغيير جنس الشههههخا بيولوجيا )الصههههبغية( 

وذلك  24.تختلف عنه ا ان المسههههتوى الغددي واألعضههههاء التناسههههلية تتبع المسههههتوى البيولوجي وال، كم( والعكسXYالى )

 ةوكثير  مختلفةللتغير بناء على عدة عوامل  ةوالذي يكون عرضهههيشهههعر به االنسهههان الذي النفسهههي على عكس الشهههعور 

 مما يصعب اعتمادها كمعيار لتحديد الجنس. ةو ير ثابت

ألننا بصدد الكشف عن االبهام الذي سابقًا، فإن محل جراحة تصحيح الجنس تكمن في حاالت "الخنوثة"،  ذكرناوكما 

 يطرأ على جنس الشخا نتيجة مشاكل عضوية خلقية ال يد له فيها.

وهي تهدف إلى إعادة ، 25سههههههههههواء كانت خنوثة حقيقية او كاذبة "الخنوثة المرضههههههههههية"فجراحة تصههههههههههحيح الجنس محلها 

له بالتالي يجب ان تكون العملية كاشهههههفة لجنس الشهههههخا الى جسهههههد الشهههههخا والكشهههههف عن الجنس الحقيقي التوازن 

 .وليست منشأه له كما يحدث في عمليات "تغيير الجنس"

                                                        
اضطططراب الهوية الجنسططية في مشططروعية عملية التحول  معاصططرة، أثربحوث فقهية فهد سططعد الدبيس، انظر في هذا المفهوم   24

 21-20 والتوزيع، صفحة، دار الحروف للنشر 2009، الكويتيجنسي وبيان ما أخذ به القضاء ال

 تم التطرق لذلك سابقاً   25
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بالتالي ال يندرج تحت التصحيح من يعاني من  26الحالة يندرج تحت مفهوم العالج وتصحيح ما هو خطأفهو في هذه 

 27نفسية. وثةاضطراب الهوية الجنسية أو المصاب بخن

من الناحية الشههههههرةية هناك العديد من األدلة الشههههههرةية التي تفيد جواز تصههههههحيح الجنس متى كان ذلك بهدف العالج، 

قرار مجلس المجمع الفقهي إضههافة إلى القواعد الفقهية و  السههنةو القرآن الكريم  من:بعض األدلة  يتم التطرق الىوسههوف 

 عشرة. ةاإلسالمي في دورته الحادي

 :الكتاب/قرآن الكريمالأواًل: 

 من تصحيح الجنس، وهي كاَلتي:المختلفة موقف الشريعة اإلسالمية  اَلياتتبين 

ْثِم َواْلُعْدَواِن( تعالى: قال .أ  28)َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِ

أمر من هللا تعالى للمؤمنين في التعاون على كل ما ينفع االمة في دينها ودنياها، وال شك من ان إجراء  اَليةوفي هذه 

ولكنه صهههههههههههههحح عمليات تصهههههههههههههحيح الجنس فيه تعاون على فعل الخير والبر والتقوى، حيث انه لم يقم بتغيير خلق هللا 

وال خالف بين أهل العلم  فساعده في تحديد نو  جنسه الحقيقيوضعًا خطأ وأزال االلتباف واالشتباه في وضع الخنثى 

 29جواز ذلك. على

                                                        
 منصطططططور، انظر: كما أشطططططار لذلك عدد كبير من الباحثين لكون ذلك يدخل من باب التداوي الصطططططرايرة  عبدالسطططططالم منصطططططورأفاد الدكتور  26

  304عبدالسالم الصرايرة، مرجع سابق،  صفحة 

 سيتم التفصيل حول ذلك في المبحث الثاني.  27

 2اآلية منتصف  ،المائدةسورة  28

، الطبعة األولى، 2011الجوانب الفقهية المتعلقة بتغيير الجنس دراسطططططة فقهية مقارنة، دار الفكر القانوني، اإلسطططططكندرية، بديعة على أحمد،  29

 85صفحة 
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ن نَّْفس  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َيا َأياَها النَّاُف اتَّ ) تعالى:قال  .ب ُقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ َّللاَّ  30(َوِنَساًء ۚ َواتَُّقوا َّللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِ  ۚ َيْخُلُق َما َيَشاُء ۚ َيَهُب ِلَمن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمن َيَشاُء الذا قال تعالى: ) .ت ِ ُمْلُك السَّ  31(ُكورَ لِّلَِّّ

ْوَجْيِن الذََّكَر َواأْلُنَثىٰ 38ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّٰى )قال تعالى: ) .ث  32(( َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ

، منبهًا لهم على قدرته التي خلقهم بها ه اَليات ان هللا تعالى يأمر ةباده بتقواه وةبادته وحده ال شريك لهيتبين من هذ

نشأ من تلك النفس زوجها وهي حواء، ومنهما وهي آدم عليه السالم، الذي خلقه من طين ثم خلق هللا  من نفس واحدة

داللة على ان هللا تعالى د ذلك المعاد والحشر. وفي هذه اَلية اقطار األر ، ثم إليه بعذرًا رجااًل ونساًء نشرهم في 

  .وعلى ذلك فالخنثى يجب أن يتم إلحاقها بأحد الجنسينخلق الذكر واالنثى ال جنس ثالث  يرهما 

هذين النوعين وهي اَلدمية فيتم إلحاقه بأحدهما من يس بنو  ولكن له حقيقة ترده إلى ويقول القرطبي ان الخنثى ل

والخنثى  لهما،ان هللا تعالى خلق البشرية ذكرًا او انثى ال ثالث  حقيقةتأكيد ويتم  اعتبار نقا األعضاء وزيادتها.

 33 .في جميع هذه اَليات يجب أن تلحق بأحدهما

 

                                                        
 5اآلية  ،النساءسورة  30

 49ية اآلالشورب سورة   31

 (39،38ية )اآل ،القيامةسورة   32

يمكن االطالع عليطططه عن طريق الموقع : ، دار الفكر،  تفسطططططططير القرطبي، تفسطططططططير القرآن محمطططد بن أحمطططد األنصطططططططططاري القرطبي  33

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1032&idto=1163&bk_no=48

&ID=452  م.28/9/2018بتاريخ: ، آخر زيارة 

 88مرجع سابق، صفحة  بديعة على أحمد،: وانظر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1032&idto=1163&bk_no=48&ID=452
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1032&idto=1163&bk_no=48&ID=452
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 السنةثانيًا: 

الشخا المصاب ما يفيد على إباحة التداوي، وهذا يشمل تصحيح جنس نجد في العديد من مواضعها كذلك السنة 

 ، وهي كاَلتي:بالخنوثة

 .34عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء( .أ

فسلمت  ،وسهم الطيرؤ عليه وسلم وأصحابه كأنما على ر صلى هللا هللا  رسولعن أسامة بن شريك قال: أتيت  .ب

فإن هللا عز وجل لم  ،تداووا))فقال:  ؟أنتداوى  ،فجاء األعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا يا رسههههول هللا ،ثم قعدت

 35(يضع داء إال وضع له دواء  ير داء واحد الهرم(

. أخبرني عرو عن عبد ربه بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن ةيسههههههههههههههى، قالوا: حدثنا ابن وهبعن هارون  .ت

دواء، فإذا لكل داء )) أنه قال: رسهههههول هللا صهههههلى هللا عليه وسهههههلمجابر، عن  الزبير، عنبن سهههههعيد، عن أبي 

 36( (بإذن هللا عز وجلبرأ أصيب دواء الداء 

 :األحاديث، أو ما ُيفهم منهاوجه الداللة من هذه 

، حيث أكد الرسول صلى هللا عليه وسلم على عند المر  باألسبابواالخذ إلى التداوي والعالج،  اتدعو  األحاديثهذه 

فالِّل  وهذا من رحمة هللا تعالى على ةباده الضههههههههههههههعفاء،، اً دواء وعالج –مر  او علة  –أن هللا تعالى أنزل لكل داء 

 .عن أنفسهم والمشقةاأللم  يدفعون به، بالعالج والدواء أكرمهموالمصائب  باألمرا كما ابتلى البشر سبحانه وتعالى 

                                                        
 1441صفحة ما أنزل هللا داء اال أنزل له شفاء، ، باب كتاب الطب ،صحيح البخاري، رواه البخاري واللفظ له 34

 5، صفحة الرجل يتداوبسنن ابي داود، الجزء السادس، كتاب الطب، باب ، واللفظ لهرواه أحمد وأبو داود  35

 561، صفحة والحث عليه جاء في الدواء كتاب الطب، باب ما المجلد الثالث،  سنن الترمذي، الجامع الكبير،

 1015 واستحباب التداوي، صفحة، صحيح مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء ،وأحمد واللفظ له مسلمرواه  36
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تصههههههحيح وضههههههع الخنثى ف ،ضههههههمن العالج خول عمليات تصههههههحيح الجنسد على الخنثى يتبين األحاديثوبتطبيق هذه 

حقيقته الجنسههههية  ير واضههههح الى ان يتم عالجه بالعملية الجراحية التي تبين ل وضههههعه ظالذي يشههههتبه في امره والذي ي

ما له من مكنات يسههههههتطيع بتحتاج إلى عالج والطب الحديث عضههههههوية أو انثى، فهو مصههههههاب بعلة  اً فيما إذا كان ذكر 

 .ة  و انثى كاملأ كامالً  اً ليكون ذكر بيان حقيقته الجنسية وتصحيح وضعه 

اللجوء اليها باالسهههتناد يتم تعد مشهههروعة و هذه الجراحات فإنها  إجراءفإن كان تصهههحيح وضهههع الخنثى يحتاج إلى وعليه 

ألنها عمليات يقصهههههههههد منها عالج حالة  ير سهههههههههوية ال يمكن  فهي داخلة ضهههههههههمن عموم أدلة جواز التداوي لهذه األدلة 

وريبة، فهي تمثل الوسهههههيلة  ى دخل جراحي وليس هو يحتاج لت اً نظرًا لكون المر  عضهههههوي 37،عالجها اال بهذه الطريقة

 المالئمة لتحديد جنس الشخا بشكل واضح.

 : القواعد الفقهيةثالثاً 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. .أ

 منفعةيجلب لح، أي اننا عندما نكون بين خيارين األول ادرء المفاسهههههههد يجب على جلب المصهههههههمن المبادئ الفقهية ان 

ان الشهههريعة مبنية  فاألصهههل، ابدا من االنتفا  بالمصهههلحة المفسهههدةيمكن ان يؤدي الى مفسهههدة فإن تفضهههيل منع والثاني 

، وأن اعمال االحكام الشهههرةية في مكانها الصهههحيح وتعطيل المفاسهههد حسهههب اإلمكان على تحصهههيل المصهههالح وتكميلها

والتي تبرر  لهايعد مصلحة من المصالح الشرةية التي يجب تحصيالناف  ألهواءوعدم تركها وفق ما هو مقرر شرعًا 

                                                        
، 5مجلد للعلوم اإلنسانية، ، مجلة كلية التربية مشروعية التحول الجنسي في الفقه اإلسالمي،  طارق حسن كّسارعلى هذا المفهوم  أكدولقد   37

 220صفحة  ،  2015 ،1عدد 

 453 سابق، صفحة، مرجع عليفتحي محمد أيمن و
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فهذه الجراحة تجد تبريرها ، تطبيق االحكام الشهههههههههههرةية مبنية على ريبة الخنثى واهوائهتصهههههههههههحيح الجنس حتى ال يترك 

 38وسدًا لباب الذريعة.من مصالح منها الحفاظ على حرمة االعرا   ما تحققهالشرعي في 

 الضرر ُيزال .ب

من تشهههكل مرضهههًا  (تقسهههيم فقهاء الشهههريعةة سهههواء كانت حقيقية او كاذبة )او كانت مشهههكل او  ير مشهههكل وفق فالخنوث

وعدم ثباتها على مركز معين فهو  ة الشهههههههخاالضهههههههطراب حال نظراً ، المريض والمجتمعاالمرا  التي لها أثرها على 

أن يعيش حياة االناث أو أن يعيش حياة الذكور، مما ، فهو ال يسهههتطيع ، فحياته  ير مسهههتقرةةليس بذكر او انثى كامل

خل بتوازنه يو ، وهذا يؤثر على سكينته العقلية الجسدية للخنثى ةالفسيولوجي على نفسيته و التي بدورها تؤثريؤثر على 

 الراهنة، وُيخلا بذلك إلى ان بقائه على الحالة النفسههههههههههههههي واالجتماعي، مما قد يدفعه إلرتكاب أفعال ال ُيحمد عقباها

زالة ضهههرر يًا إليتسهههبب في ضهههرره من الناحية النفسهههية والعضهههوية، بالتالي يكون اجراء عملية تصهههحيح الجنس ضهههرور 

 39دة الضرر ُيزال.عإعمااًل لقاالخنوثة 

 

 

 

 

                                                        
 463 - 462، مرجع سابق، صفحة عليفتحي محمد أيمن انظر في هذا المفهوم  38

 221كّسار، مرجع سابق، صفحة طارق حسن  39
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 40تجلب التيسيرالمشقة   .ت

كانت فإذا ظهرت مشهههههههههقة في أمر ما و الشهههههههههريعة تدعو للتيسهههههههههير على المكلفين، وهذه من رحمة هللا تعالى بالعباد، إن 

، فلقد قال تعالى )يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم 41يرخا فيه حتى يدفع الحرج، فإنه مصدر إحراج للفرد أو الجماعة

شهههههيبة وأبو كريب )اللف  ألبي بكر بن أبي  يوعن أب ، 43وما جعل عليكم في الدين من حرج(وقال تعالى ) 42العسهههههر(

عليه : كان رسهههول هللا صهههلى هللا ، عن بريد بن عبدهللا، عن أبي بردة، عن أبي موسهههى قالقاال حدثنا أبو أسهههامة بكر(

 .44ه في بعض أمره، قال: ))بشروا والتنفروا، ويسروا وال تعسروا((وسلم، إذا بعث أحدًا من أصحاب

شهههههرةيًا للتدخل الجراحي  اً تعد مبرر  عبئًا وإرهاقًا على صهههههاحبهابالتالي يتبين بذلك أن المر  الذي تصهههههبح معه الحياة 

سههيئة ووضههع يجعله في حالة نفسههية  فيه،ال يد بصههاحبه  اً عضههوي اً يعد مرضهه الخنوثة وإزالته، فمر )العالجي( لرفعه 

ال يمكن تجاوزه بين الذكر  فاصههههههالً  اً في المجتمع العربي الذي يضههههههع خطمبهم ووضههههههع اجتماعي ُمهين خاصههههههة بدني 

 ، مما يؤكد على أهمية اسهههتعمال هذه الرخصهههة التي، فالخنثى يشهههعر باالنتقاص لقيمته الشهههخصهههية واالجتماةيةواالنثى

تحسن وضع  اً اجتماةي اً لك عالجبل كذ وحسب فجراحة تصحيح الجنس ال تمثل عالجًا طبياً  يمنحها الشر  لهذه الفئة.

                                                        
 ه العمليات.من األدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء في إجازة هذ 40

 91صفحة  ،مرجع سابقبديعة على أحمد، انظر: 

 466صفحة ، مرجع سابق، عليفتحي محمد أيمن   41

 (185رقم: )سورة البقرة جزء من اآلية   42

 (78جزء من األية رقم : )سورة الحج   43

 829صحيح المسلم، كتاب الجهاد واليسر، باب في االمر بالتيسير وترك التنفير، صفحة  44
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عضهههههههههوي، طبية واالجتماةية، فبمعرفة حقيقته الجنسهههههههههية ُيرفع عنه الضهههههههههرر النفسهههههههههي والالمريض الخنثى من الناحية ال

 45في المجتمع واضح الهيئة وواضح الدور. عضوًا فاعالً فيصبح بذلك 

 المعقول .ث

منها جواز اجراء عملية تصههههحيح الجنس للمصههههاب بالخنوثة  وُيفهمتطابق العقل واألدلة التي هناك العديد من الجوانب 

 :كاالتيالعضوية وهي 

مر  او ألم فإنه يجوز االنسان  أصاباالباحة )مباح( وال دليل على منعه، فإذا األصل ان العالج والتداوي  -1

ُيعالق منها وذلك منه، وبما أن الخنوثة علة عضهههههههههوية تصهههههههههيب االنسهههههههههان بالتالي يجوز له أن له أن يتداوى 

وهي ةبارة عن إعادة البدن إلى اسهههتقراره ووضهههعه بتصهههحيح جنسهههه، بالتالي يشهههمل التداوي تصهههحيح الجنس، 

وهم  –لدنيوية، خصهههههوصهههههًا إذا أكد األطباء الطبيعي، فتعود صهههههحته التي تعينه على القيام بواجباته الدينية وا

له أن يقوم بإجراء هذه الجراحة  ي لضههههههههههههههرور ومن ا للتداوي  بحاجةمريض الخنثى  بأن -أهل االختصههههههههههههههاص

 .جنسهلتصحيح 

بإدراج تصهههههههحيح الجنس من  بحيث تسهههههههمح التي جاءت بجواز الجراحة جاءت عامة، وهي من العموم ةدلاأل -2

فجراحة تصهههحيح الجنس تعد شهههكاًل من أشهههكال الجراحة الطبية ألنها جراحة يقصهههد بها عالج حالة ضهههمنها، 

                                                        
، العدد الثاني، 19جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، مجلة جامعة دمشق، المجلد فواز صالح، انظر في هذا المفهوم:   45

 62صفحة ، 2003

 467فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحة أيمن وانظر 
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هي مباحة من التي  العالجية لذلك تأخذ حكم جواز الجراحة ،ال بمكن عالجها اال بالجراحة ير سههههههههههههههوية، 

 .حيث األصل، وتكون الفر  بينما الجراحة بشكل عام هي األصل

 ذي يصههههههههيب الخنثىنس تحقق العديد من المصههههههههالح، كزوال األلم والمر  الأن إجراء جراحة تصههههههههحيح الج -3

ودفع مشهههقة المر ، ومفسهههدة األلم الذي قد يمنع المريض ، والتقوى على طاعة هللا تعالى، والذي اليد له فيه

فالشههههريعة  46من مقاصههههد الشههههر  من جلب المصههههالح ودرء المفاسههههد. اً ، وهي تحقق مقصههههدمن القيام بواجباته

ِإنَّ ، قال تعالى : )األدلة الشههرةية في القرآن والسههنة تؤكدهوالضههرر وهذا ما  تدعو لجلب النفع و دفع المشههقة

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاءِ  َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ ،  47(َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي ۚ َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  َّللاَّ

 48((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم..وقال رسول هللا صلى هلل عليه وسلم: ))

فأوجب الشهههههههههههر  الجنس الذي ينتمون إليه،  باختالفبواجبات تختلف إن الشهههههههههههر  قد خاطب المكلفين وكلفهم  -4

حالته فيه تضييع وبقاء الخنثى على ب على االنثى ما لم يوجبه للذكر، جأو و على الذكر ما لم يوجبه لألنثى، 

لحقوقه  اً على حالته الغير واضههحة المعالم ضههياع ؤهففي حالة الخنثى خنوثة حقيقية يكون بقالهذه الواجبات، 

، بالتالي عليه مفروضةال تجب عليه أو عدم إلزامه بواجبات أو إعطائه حقوق ال يستحقها، وتكليفه بواجبات 

فإن بقاءه على الحالة التي كاذبه  خنوثةلوضعه، أما بالنسبة للخنثى  استقرارا العمليةكان لزامًا أن يجري هذه 

تجب عليه بل  إلى إلزامه بواجبات ال سههههيؤديه والعكس( أ عليها )أي كأن يكون في شههههكل رجل ولكنه امر هو 

                                                        
 480-746فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحة أيمن انظر في هذا المعنى  46

 (90سورة النحل اآلية رقم )  47

 1106توقيره، صفحة ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رواه أحمد، والبخاري واللفظ له،   48
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انثى )أي الشههههكل الخارجي شههههكل رجل ولكنه في الحقيقة انثى( ، فإن كان خنثى كاذب عليه ةقد تكون محرم

وأن في الصههههههههالة،  اً كالجهاد، وأن يرث حصههههههههة الرجال، وأن يكون إمامسههههههههيرتب ذلك إلزامه بواجبات الذكور 

هذه جميعها محرمه على االنثى ولكن  ، و يرها الكثير.إلزامه بلبس الحجاب والسهههههههههههههترعدم و بالرجال، يختلط 

. كذلك الشههأن بالنسههبة للخنثى خنوثة بقاء الوضههع على ما هو عليه للخنثى يؤدي لهذه النتيجة  ير المرضههية

في المجتمعات  خصوصاً  ةهذه مسألة خطير )أي مظهر خارجي انثوي ولكنه في الحقيقة ذكر(،  ةذكريكاذبه 

، وذلك ألن هذا قد يؤدي لنتائق خطيرة اً كبير  اً تدلي لهذه المسههههههههألة اهتمامالتي  والخليجية خصههههههههوصههههههههاً  العربية

، خاصهههة لكونه يظهر لديه آثمةريبة تهن، وقد يولد ذلك اعلى عور  وينكشهههفسهههيختلط باإلناث  "الخنثى" النو 

تصهههههحيح جنسهههههه لتصهههههحيح ، مما يبرر ضهههههرورة والفسهههههاد في المجتمع ة، هذه يؤدي لنشهههههر الفتنبمظهر االنثى

المغير لجنسههه ألسههباب نفسههية "مصههاب بإضههطراب في ، وهذا  ير متصههور في حالة وسههد باب الفتنة وضههعه

 .الجنسلكونه من الناحية العضوية واضح  الهوية الجنسية"

يكون لزامًا على  هلكونه يعمل بما ظهر له من أعضههههههههاء، ولكن اً الناحية الشههههههههرةية معذور  كان الخنثى من وإذا

 .أن يخطروه بذلك، واال يبقوا على هذه الحالةاألطباء الذين يكتشفون حقيقته 

 

 

 

 



27 

 

 الحادي عشرةالفقهي اإلسالمي في دورته المجمع : قرار رابعاً 

في دورته الحادية اإلسهههههههههالمي الُمنعقد في مكة المكرمة  الفقهمجمع ُأثيرت مسهههههههههألة تحويل الذكر إلى أنثى والعكس في 

وقرر  وكان ذلك القرار السهههههادف في الدورة،م، 26/2/1989إلى م واسهههههتمرت 19/2/1989يوم االحد الموافق عشهههههر 

 االتي:

ذكورته، واألنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، ال يحل تحويل أحدهما إلي النو  اَلخر، أواًل: الذكر الذي كملت أعضاء "

م سهههههههههههبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى،  ومحاولة التحويل جريمة يسهههههههههههتحق فاعلها العقوبة  ألنه تغيير لخلق هللا، وقد حرَّ

[. فقد جاء في صهحيح مسهلم، عن ابن مسهعود، أنه 119(]النسهاء:مخبًرا عن قول الشهيطان: )َوََلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق َّللاَِّ 

ِن، الُمغيِّراِت خَ  َماِت، والنَّاِمصههاِت والُمَتَنمِّصههاِت، والُمَتَفلَِّجاِت للُحسههْ َتْوشههِ َماِت والُمسههْ ْلَق هللِا عز وجل". قال: "لَعن هللُا الَواشههِ

يعني قوله: )َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل  -وهو في كتاب هللا عز وجل ثم قال: أال ألعن من لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

 " .[7َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا(]الحشر:

ثانًيا: أما من اجتمع في أعضههههائه عالمات النسههههاء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن  لبت عليه الذكورة "

الشتباه في ذكورته، ومن  لبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه طبيًّا، بما يزيل االشتباه جاز عالجه طبيًّا بما يزيل ا

في أنوثته، سههههواء أكان العالج بالجراحة، أم بالهرمونات، ألن هذا مر ، والعالج يقصههههد به الشههههفاء منه، وليس تغييًرا 

 49".تسليًما كثيًرا. والحمد هلل رب العالمين وصههلى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم .لخلق هللا عز وجل

                                                        
 م1989، قرار المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الحادي عشرةالقرار السادس،  49
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ز اجو وقرر عدم التكوين  ياالنثى مكتملو الذكر  األولى متى كان مسههههههههههههههألتين،عالق  قد القرار من ذلك أن بالتالي يتبين

 الصحيح. والحديث واستند في ذلك للقرآن الكريم، وهذا التحويل يدخل ضمن تغيير خلق هللا تعالى ماتحويله

فقد ادخلها ضمن تصنيف االمرا  وسمح بتصحيح جنس الشخا لشفائه اما المسألة الثانية فهي في حالة الخنوثة، 

 انتهينا إليه سابقًا.لما  اً من دائه بالتالي كان هذا القرار مطابق

شخا يعيش حالة نفسية سيئة، ال يجد  سئل عناألستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي عندما  مع الباحثةتفق ت :وختاما

في  ير حالة  بأنه يؤكد ما قاله، بأن تغيير الجنس االستاذ أجابف، تغيير جنسه عن طريق الجراحةسوى   لهاحالً 

مكن أن يحل المشكلة، ولكن يزيدها ، وما دام تشويها فهو حرام  ألنه ال ي، وهو تشويه وليس تغييراً مستحيلالخنثى 

 50الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الحل الصحيح.وبأنه لعالج النفسي، لاللجوء  ويوصي إلىتعقيدا، 

وال ُيقصد بالعضوي أي مر  عضوي يصيب ) دون وجود سبب عضوي بمع تحويل األشخاص مجتفعندما يبيح ال

في ذلك إلى أسباب نفسية سيرتب مستندين  51(الفقهية ان يكون المريض خنثىوى الشخا بل ما أجمعت عليه الفتا

وسيبقى عالة على  و انثى كامالً أ اً ذلك تحويل الشخا من مريض نفسي إلى مريض نفسي وعضوي فهو لن يكون ذكر 

 ع.المجتم

                                                        
 308 سابق، صفحةمرجع ، عبد السالم الصرايرة منصور 50

 250، صفحة مرجع سابقالشهابي إبراهيم الشرقاوي،   51
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 الوضعي موقف القانون الفر  الثاني: 

من تحويل الجنس في حالة التصحيح  موقفهاواستعرا   اإلسالميةموقف الشريعة تم التطرق إلى  فيما سبق

إجراء هذه العملية متى كان ذلك بهدف العالج نظرًا الشههريعة تبيح  انتهينا إلى أنأي في حالة الخنثى خنوثة عضههوية و 

 لكونه يدخل من باب التداوي.

العربي عمومًا  التوجهوسههههههيتم التركيز على  مسههههههألة التحويل،من المختلفة  موقف القوانينواالن سههههههوف يتم التطرق إلى 

، مع بيان موقف المشهههر  لهذه المجتمعات من خصهههوصهههية، دون تجاهل بعض التوجهات الغربيةوالخليجي خاصهههًة لما 

 .القطري 

او  المناهق التالية: النا صههههههههههراحة على جواز تحويل الجنس أحدتحويل الجنس تتخذ والمالح  ان التشههههههههههريعات إزاء 

النا صههراحة على عدم الجواز، ، 52دون النا على جوازه صههراحةً  التحويل وذلك باالعتراف بأثر تقرير الحل ضههمناً 

 اتخاذ موقف سلبي واالمتنا  عن تنظيم المسألة وتركها للقضاء.

في بعض الدول العربية، إذ وسههههههنعر  فيما يلي لموقف بعض التشههههههريع واالجتهاد القضههههههائي إزاء المسههههههألة المطروحة 

اال انهها جهاءت بعض الهدول حهاولهت تنظيمهها و ، لم تنظم تصههههههههههههههحيح الجنسالهدول العربيهة  أ لهب ان البهاحثهة تالحظه

او اسهههتحداث جهات عريف التصهههحيح والتغيير ناقصهههه لم تتناول احكامها بشهههكل مفصهههل من حيث األثار واكتفت اما بت

الههدول ولكن ال نقلههل من جهود هههذه ، واالمههارات العربيههة المتحههدة العراق وهي: طبيههه تنظر في حههال طههالبي التحويههل

                                                        
شهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة ل. انظر : امثال: كندا التي اجازت للشخص تعديل الحالة المدنية في حالة تغيير جنسة  52

241 
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مصههههههطلح الخنثى لم يرد في تشههههههريعها اال في ، فخصههههههوصههههههًا نظرًا لكون أ لب الدول العربية امتنعت عن ذكر المسههههههألة

 النا على ميراث الخنثى.بعض األحيان عند 

لم تنظم تصههههحيح الجنس اال ان حاولت تنظيم تصههههحيح الجنس، ودول لذلك يمكن تقسههههيم توجه الدول العربية إلى دول 

 قضائها تعر  للمسألة.

 الدول التي حاولت تنظيم تصحيح الجنسأواًل: 

لسهههههههههههنة  4في المرسهههههههههههوم بقانون اتحادي رقم  االمارات العربية المتحدةمن الدول التي حاولت تنظيم تصهههههههههههحيح الجنس 

العمل  محظوراتونا على وميز بينهما، الذي عرف تصحيح الجنس وتغيير الجنس  بشأن المسؤولية الطبية 2016

اشههههتراطات  ووضههههع لها، للطبيب حال اجرائه هذه العملياتاجراء عمليات تغيير الجنس، وفر  جزاءات الطبي ومنها 

 53.عمليةالاجراء خاصة تبرر 

بشأن تعليمات  2002-11-18بتاريخ     2002لسنة  - 4قرار وزير الصحة رقههههههههههههههههههم: فقد صدر  للعراقاما بالنسبة 

و  االختبارات التي تصحيح جنس االنسان، حيث جاء القرار بالنا على تصحيح الجنس واإلجراءات المتبعة لذلك ون

 يجب على طالب التصحيح القيام بها.

                                                        
 : يجوز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط اَلتية" (: 7المادة ) 53
  .انتماء الشخا الجنسي  امضًا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثىأن يكون 1 -  

  .أن تكون له مالمح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية 2 -

وذلك بهدف  ( من هذه المادة بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية2، 1أن يتم التثبت من حكم الفقرتين )3 - 
  ".تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح وعلى تلك اللجنة إحالة الموضو  إلى الطبيب النفسي إلجراء التهيئة النفسية الالزمة

 تصحيح الجنس ألن عمل طبي تتوافر فيه مقومات العمل العالجي.بالتالي يكون المشر  اباح 
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ونا على تشهههههههكيل لجنة تختا في دراسهههههههة طلبات تصهههههههحيح الجنس، وعلى ان يلتزم مقدم الطلب بتقديم تقرير طبي 

يؤيد موقفه، واجراء الفحوصهههههات المحددة في القرار، ولم يتوقف القرار عند هذا الحد بل نا صهههههراحة أنه في حال إذا 

تتم إحالته إلى اللجنة الطبية النفسية وفي حال موافقتها على اجراء  تبين أن الطالب مصاب بإضطراب الهوية الجنسية

ان هذا  الباحثةرى تو العملية يتم اخضهههههههههههههاعه الى برنامق عالجي تأهيلي لمدة تقررها اللجنة للتعايش مع التصهههههههههههههحيح، 

لقبول تحويل الجنس لسبب نفسي مما يخرج عن دائرة التصحيح ويدخل النا بدأ ايجابيًا وانتهى سلبيًا ألنه فتح الباب 

 داخههل دائرة التغيير، كمهها ان المالح  ان النا لم يكن دقيقههًا في اختيههار المصههههههههههههههطلحههات، ألن النا جههاء وقههال "

فهو قد حدد ان الحالة المقصودة هي اضطراب الهوية الجنسية  " 54 (TRANSEXUALISM)اضطراب هوية الجنس

 تعد مر  نفسي يجعل الشخا السليم عضويًا  ير متقبل لجنسه ويعتقد اعتقاد تام بأنه ينتمي للجنس االخر.والتي 

كان أكثر تفصهههههههياًل من نظيره االماراتي، ووضهههههههع إجراءات عملية  هو أنهوالذي ُيشهههههههاد به من موقف المشهههههههر  العراقي 

القههانونيههة التي تترتههب على تحويههل الجنس كتغيير  لمواجهههة الحههالههة، اال ان مهها يعيبههه هو افتقههاره عن معههالجههة االثههار

 كان متزوجًا و يرها من االثار. إذاالبيانات الشخصية وحال الشخا 

 

                                                        
الذي يقصد بها المتحولون او الرا بين بتغيير جنسهم  (TRANSEXUALISM)كما انه عندما استخدام مصطلح انجليزي استخدم  54

 لالطال  على المقالة التي توضح الفرق انظر: .الهوية الجنسية ببشكل عام فهي مصطلح فضفا  يدخل ضمنه الخنثى والمصاب بإضطرا
What Is The Difference Between Transsexual And Transgender? Facebook’s New Version Of ‘It’s 

Complicated ’  ، By Susan Scutti ،Mar 17, 2014 ،https://www.medicaldaily.com/what-difference-

between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated- 271389  ، Last visit 

: 16/8/2018 

 
 

https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
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 اال ان قضائها تعرض للمسألة.تنظم تصحيح الجنس الدول التي لم ثانيًا: 

بأحكام  واستعان ،الجنس تغيرلمسألة اال ان القضاء تعر  الدول التي لم ينظم تشريعها عمليات تصحيح الجنس من 

 – 2003امام القضهههاء الكويتي في فقد ُعرضهههت  الكويت دولةالتطبيق باط الحكم الواجب نفي اسهههتالشهههريعة اإلسهههالمية 

بأحقيته في تغيير جنسهههههه من ذكر إلى أنثى، وحف  كافة حقوقه في يطلب فيها  قضهههههية "أحمد" الذي أقام دعواه  2004

ولد من  المدعي لكون  ولقد ثبت بتقرير المختصههين 55.تغيير بياناته الخاصههة باالسههم والجنس في كافة األوراق الرسههمية

 -الجينية –غية العضهههههههههوية والوراثية "ذكرَا" حاماًل كل صهههههههههفات الذكورة الداخلية والخارجية، ومن الناحية الصهههههههههبالناحية 

ذكرًا، ولكن تاريخه الطبي يشير إلى أنه مصاب بهههههههههههههههه "اضطراب الهوية الجنسية" أي ان حالته نفسية ال عضوية ولجأ 

المذكور إلى العالج الهرموني وتم اجراء تدخالت جراحية على جسهههههههههههده تم فيها إزالة األعضهههههههههههاء التناسهههههههههههلية الخارجية 

هر خارجية أنثوية، وهذه الجراحات ال تصههل بالمذكور إلى تحول كامل بل وتم اصههطنا  أعضههاء تناسههلية ومظا الذكرية

الحمل لعدم وجود أعضههههههههههههههاء داخلية انثوية و هي عمليات وإجراءات لها آثار خارجية فقط بالتالي ال يمكن له االنجاب 

عديلها، بالتالي يكون )الرحم، المبايض، االنابيب( ، بل انها ال تؤثر على حقيقته الصهههبغية التي ال يسهههتطيع االنسهههان ت

، مسهههههههههتنده لكون المدعي يعاني من حالة قررت بأحقية المدعي بتغيير جنسههههههههههاال ان المحكمة  56تحوله شهههههههههكلي فقط.

حتى  لخلق هللا بل هو تغيير لحالة مرضية اً عد تغيير يتبيح المحظورات وال وبأنها حالة ضرورة مرضية تستأهل العالج 

                                                        
فهد سعد ( انظر: 8/مدني 1040/2004 ،1051رقم )والحكم االستئنافي  (1/ح ك م ت 861/2003)لالطالع على الحكم االبتدائي رقم   55

  56-55  سابق، صفحةمرجع الدبيس، 

 على المدعي عر  األوراق من يتبين ولم الطبيب معارضة ر م اليوم نفس في وخرج االنتحار، حاول انه اال للمستشفىولقد تم إدخاله   56
 قبل اجراء الجراحة. الجنسية الهوية اضطراب حالة بشأن نفسي طبيب
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، ل درجة وألغت الحكم االبتدائيو ما قررته محكمة أ تالسهههتئناف رفضهههمحكمة ا 57.يسهههتطيع االنسهههان القيام بمسهههئولياته

كونه كامل الذكورة من الناحية أن العملية الجراحية التي أدت الى تحول المذكور خالفت شهههههههههههر  هللا تعالى  على سهههههههههههند

 .الجينية الصبغية

يدت الحكم االسههههتئنافي وقررت أم 20/3/2006الصههههادر بتاريخ  2مدني/ 674/2004التمييز في حكمها رقم محكمة 

، وأن ان الشههههريعة اإلسههههالمية أكدت على حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى وبالعكس على وجه العبث مفادهمبدأ 

أعضهههههائه الذكورية التي المحظورات وان العملية التي أجريت ببتر الحالة المعروضهههههة ال تبررها قاعدة الضهههههرورات تبيح 

 االتي:يتبين من ذلك بالتالي  58ُخلَق عليها وتحويل جنسه هو مخالف للشريعة اإلسالمية.

طراب الهوية الجنسهههية الحق في تغيير ضهههال يعطي لمن يعاني من ا اً واضهههحمبدأ  أرسهههيأن القضهههاء الكويتي  -

 .مخالفة لشر  هللا تعالي من جنسه لما فيه

                                                        
وهذا االستناد مردود عليه ألن األصل ان يتفق التركيب البيولوجي والنفسي وفي حالة اضطراب الهوية الجنسية يكون الشعور بعدم  57

شكلت لصاحبها ضرراً او  اذاالتناسق "امراً زائداً" تجب إزالته الن بعض الفقهاء يرون ان ليس من تغيير خلق هللا المحرم إزالة ما هو زائد 

هذا من جهة،  بر من قبيل التداوي، يتم نزعه بالعالج النفسي وليس الذهاب لألعضاء الجنسية التي تتوافق مع التركيب الصبغي للفردألما فيعت

 ومن جهة أخرب فإن تغيير خلق هللا المحرم والذي حرمة يشمل التغيير المعنوي )تغيير دين هللا( والعضوي )تغيير الجنس( ألن الواقع يشهد

 لتغيير يشمل ما هو حسي ومعنوي، بذلك الن ا

 كما يجب االخذ بعين االعتبار ان الحكم معيب ألن التقرير الطبي النفسي لم يجزم بأنه مصاب بإضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت ذلك اال

ستشارته في مسألة أي بعد سنة ونصف ولم يتم عرضه اما طبيب نفسي ال 29/6/2000بعد اجراء العملية التي تمت في  11/12/2002في 

اضطراب الهوية الجنسية بالتالي لم يقم بأي تصرف إيجابي سليم لمحاولة إيجاد حل لمشكلته النفسية، ولم يتلقى االرشاد او العالج قبل 

 إن قلنا بجواز هذه العملية فإنه لم يستكمل شروط جوازها. -على سبيل الجدل –العملية، بالتالي 

 سرين المتقدمين والمتأخرين.وهذا ما ذهب إليه جميع المف

 42، صفحة فهد سعد الدبيس، مرجع سابقانظر : 

 - 34مكتب فني  - 2006-3-20تاريخ الجلسة  -قضائية  2004لسنة  - 674الطعن رقم  -األحكام المدنية والتجارية  -محكمة التمييز  58

م ، 14/8/2018آخر زيارة للموقع : ، موقع شبكة قوانين الشرق، 409رقم الصفحة  - 1رقم الجزء 

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=299169#344617  

 

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=299169#344617
http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=299169#344617
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بين اجراء الجراحة ألسههههههباب نفسههههههية أو ألسههههههباب مرضههههههية يفرق اسههههههتنباط أن القضههههههاء الكويتي يمكن  وكذلك -

 .بالتالي يبيحها متى كانت ألسباب بدنية 59.بدنية

المنظم لم تنظم تحويل الجنس بالتالي لم تنظم تصههههههههههههههحيح الجنس، وأن القانون اما بالنسههههههههههههههبة لدولة قطر، فهي كذلك 

بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقانون  2016لسنة  3المتعلقة بتعديل البيانات الشخصية هو القانون رقم  للمسائل

 22اال في قانون االسههههرة رقم ولم يأتي ذكر الخنثى لم ينظم مسههههألة تحويل الجنس بالتالي نكون بصههههدد فرا. تشههههريعي. 

بالتالي ال يكون امامنا سوى الرجو  التي عالجت مسألة ميراث الخنثى المشكل فقط،  298في المادة رقم  2006لسنة 

وسههوف يتبين ذلك في ، ج الخنثىالتي تجيز عال، وهذا القضههاء يطبق أحكام الشههريعة اإلسههالميةإلى القضههاء القطري، 

يكون العمل  ير ، فإن انتفت الغاية العالجية لعالجية هي التي تبيح المسهههاف بسهههالمة الجسهههدفالغاية االفصهههل الثاني، 

الى احداث عاهة مسههههتديمة ( من قانون العقوبات التي جرمت أي فعل يؤدي 307وفقًا لنا المادة ) 60مشههههرو  جنائياً 

 .أو فقد منفعته أو نقصها"و"تعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه 

                                                        
 رقم ملف ،4/2008/ 17 بتاريخئي )االبتدا حكمين تناولتا حالة خنوثة حقيقية، الحكم في المغربيالقضاء ولقد سار على ذات النهق    59

 .عضوية بالتالي سمحت المحكمة له بتغيير بياناته بخنوثةمصاب الذي كان فيها المدعي ( 422/2007
 لتوائمالتي رفضت حكم اول درجة وسمحت للمستأنف بتعديل بياناته ( 90.685 رقم ملف ،3/1991/ 8 بتاريخوحكم محكمة االستئناف )

 إلى وتؤدي الخنثى إشكال إنهاء نتيجتها تكون  عملية إجراء من ال يمانع اإلسالمي الفقه وأقرت عدة مبادئ من اهمها ان، وضعه الحالي
 مه.هي الحكم بتغيير اس الخنثى حقيقة معرفة، وان النتيجة المترتبة على أمره إيضاح
 الجنس تصحيح عملية اجراء جواز -ضمنياً -و للفرد الشخصية البيانات تعديل جواز الى انتهى المغربي القضاء ان ذلك من يتبين بالتالي
 .عضوية خنوثة بحالة مصاباً  كان متى

المغرب،  -. مجلة المناهج القانونية ، 2011لالطالع على الحكم انظر: محمد الكشبور، تغيير االسم الشخصي المصاحب لتغيير الجنس، 

،  http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/599104. مسترجع من 44 - 31،  15,16ع

 )الحكم غير منشور( 42-35صفحة 
م، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 2000جابر علي محجوب، دور اإلرادة في العمل الطبي دراسة مقارنة،  المفهوم هذا في انظر 60

 284-283 صفحة ،الكويت

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/599104
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/599104
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 مشروةية عمليات تغيير الجنسالثاني: مدى المبحث 

بالحديث عن  سهههههههههوف نقوم ،من قبيل العالج وليس التغييرُيعد كونه وانتهينا إلى إلى تصهههههههههحيح الجنس تطرقنا بعد ان 

حاالت تغيير الجنس أي التحويل الراجع ألسههباب نفسههية وذلك يتحقق في حالة إصههابة الشههخا باضههطراب في الهوية 

 الجنسية أو الخنوثة النفسية وسوف يتم التطرق لذلك بالتفصيل.

الشههههههههههريعة  وسههههههههههيتم تقسههههههههههيم المبحث إلى مطلبين: المطلب األول عن ماهية تغيير الجنس، والمطلب الثاني عن موقف

 والقانون الوضعي.

 اً تخلق انسههههان و عمليةولكن بالنظر الى األبحاث التي تناولت المسههههألة فإن تغيير الجنس ةبارة عن تشههههويه للجسههههد، فه

الى انسهههان مسهههخ ال عليها فهو يحول االنسهههان من الهيئة التي فطره هللا تعالى  كاملة،ليس بذكر كامل او انثى  اً مشهههوه

 يمكنه القيام بوظائفه كاملة.
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 ماهية تغيير الجنساألول: المطلب 

موقف كل من واالن وبعد ان تم توضههيح مفهوم تصههحيح الجنس، وبيان مفهومه من الناحية الفقهية والقانونية، ثم بيان 

لتصحيح وضع الخنثى الذي ُخلق الشريعة والقانون منه، وكيف ان الشريعة تبيح عمليات تصحيح الجنس التي تهدف 

ر م يسهههههههتأهل التصهههههههحيح، وموقف التشهههههههريعات المختلفة التي لم تنا صهههههههراحة على اباحة هذه العمليات بعيب ُخلقي 

لذلك تم تقسهههههههيم تغيير الجنس، االن سهههههههيتم تناول الوجه االخر لتحويل الجنس اال وهو و  .جريان القضهههههههاء على إجازتها

 .في القانون الوضعيهوم مفالسيتناول والثاني  ،المطلب إلى فرعين األول سيتناول المفهوم الفقهي

 مفهوم تغيير الجنس في الشريعة االسالميةالفر  األول: 

ال يمكن الرجو  ، من ذكر إلى انثى والعكسالشههههههههههههههخا بإجراء عملية تحويل  قياماالطباء  في نظرجنس لل اً تغيير  ديع

، وقد تواتر أهل القانون وقرار ال رجعًة فيه، فهي عقد ال نهايته له يكون قد فقد أعضههائه التناسههلية إلى  ير رجعةعنها 

 بتغيير الجنس. المتعلقةعلى قبول هذا المفهوم وبنوا عليه االحكام 

حالة الخنوثة العضههوية التي تم دراسههتها في الفصههل األول، بذلك وعند الحديث عن حاالت تغيير الجنس فإننا ال نعني 

بغر  تحويل شههههكله إلى أنثى إلى اجراء عملية  أوالحالة النفسههههية او الريبة التي تدفع الشههههخا ذكرًا كان  صههههدبل نق

الشهخا في الحقيقة  أنلتسهمية ذلك بتحويل شهكلي او تغيير للجنس  الباحثةشهكل الجنس االخر، والسهبب الذي يدفع ب

طبيعية، أي  ن الناحية العضههههههههوية ذكرًا أو أنثىكان م يمكن ان يتحول إلى الجنس االخر بشههههههههكل كامل متىوالواقع ال 

بتحويل نفسه إلى جنس مختلف ، بالتالي فهو يتوهم أنه بهذه العملية سيقوم  ير مصاب بعيب خلقي )خنوثة عضوية(
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مصههطلح التغيير جاء لوصههف حالة الوهم التي يعيشههها فإن ولكن هذا  ير ممكن، لذلك  ،أو بمعنى آخر "يغير جنسههه"

، ألن التغيير الحقيقي هو وهم ال يتوهم أنه  ير جنسهههههه ولكنه لم يقم إال بتشهههههويه نفسهههههه ال أكثر وال أقلشهههههخا فهو ال

 .من باب االصطالحيمكن حصوله، واستخدام هذا المصطلح جاء 

وذلك ألن خلية من فلقد أجمع األطباء على أن الجنس الحقيقي لإلنسهههان ال يمكن ان يتغير بالتدخل اإلنسهههاني الطبي، 

تغيير الجنس ألن ذلك يتطلب تغيير ، فال يسهههههههههههههتطيع األطباء المحدد عند تكوينهيا الجسهههههههههههههم تحمل عالمة الجنس خال

فالذي يجري في العملية الجراحية ما هو اال تغيير  في كل خلية من خالياه وهذا مسهههتحيل.التركيب الصهههبغي لإلنسهههان 

يمكنه  ال امرأة ، فالرجل الذي تحول إلى عمل الوظائفيحصههههههههل معه تغيير في  فقط والالتناسههههههههلية  لألعضههههههههاءظاهري 

ال يخرج منها المني لعدم والمرأة التي قامت بالتحول إلى رجل بسههههههههههههههبب عدم وجود مبيض ورحم، الحمل او االنجاب، 

 61وجود األعضاء التناسلية الداخلية للذكر.

، فهي على المجتمع ةوعالال تغير جنس الشهههههخا بل أنها تحول االنسهههههان إلى مسهههههخ، ذلك أن هذه العملية من يتبين 

 األساسية. يكتسب صفاتهللجنس االخر دون أن  اً كاذب اً مظهر  تصطنع

أو أنثى كاملة، ولكن ير ب في تغيير  كامالً  اً فرد سههههههههههههههواء كان ذكر يكون في حالة ال بالتالي فإن مفهوم تغيير الجنس

 ير األسهههوياء األشهههخاص من أو  بإضهههطراب الهوية الجنسهههية اً مصهههاب لكونه إما جنسهههه إلى الجنس االخر، ويكون ذلك

 .إشبا  نزوة لديهمالذين ير بون في تغيير جنسهم لمجرد 

                                                        
 26-25صفحة فهد سعد الدبيس، مرجع سابق،   61
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ع االفراد الى تغيير جنسههههم، وألن وسهههوف يتم توضهههيح ماهية اضهههطراب الهوية الجنسهههية لكونه السهههبب الغالب الذي يدف

 الحقًا.تناولته، وسنتناول هذه األحكام بالشرح القضائية  االحكام

من الناحية يتمتعان  اللذان ى"الشههههههعور القهري الذي يصههههههيب الذكر او االنث بأنهضههههههطراب الهوية الجنسههههههية وُيقصههههههد بإ

بين صههفاتهما ، بعدم التوافق لألنثىالعضههوية والتشههريحية بكل صههفات وعالمات الذكورة بالنسههبة للذكر واالنوثة بالنسههبة 

ما ، ويكمن سببه في االختالف بين تركيبته البيولوجية وتكوينهالعضوية وشعورهما الشخصي بالجنس الذي ينتميان إليه

واستحداث ذلك بتر اعضائهما  أثريتم تغييرهما إلى الجنس االخر، ولو ترتب على ن في أ الريبةالنفسي، فتتكون لهما 

 62أعضاء جديدة اصطناةية تشبه أعضاء الجنس االخر"

بني جنسه يدعي بأنه ال ينتمي إلى  فجأةتخيل المشهد، ذكر يتمتع بكامل خصائا الذكورة الداخلية والخارجية، ويبدأ 

أو ان تكون أنثى طبيعية تتمتع ، التشهههههههريحية والفسهههههههيولوجية سهههههههليم وهرموناته سهههههههليمهوبأنه انثى ر م كونه من الناحية 

بادعاء انها ال تنتمي إلى بني جنسههههها وبأنها ذكر ر م كونها من  تبدأبكامل خصههههائا االنوثة الداخلية والخارجية، ثم 

 63وهرموناتها سليمه. ةالناحية التشريحية والفسيولوجية سليم

                                                        
 972-296، صفحة 1990، الدار العربية للموسوعاتعادل صادق، في بيتنا مريض نفسي،   62

 27فهد سعد الدبيس، مرجع سابق، صفحة وانظر في نفس المعنى: 

 199-193مرجع سابق، صفحة محمود سعد،  وأحمد

، صفحة 2013منير رياض حنا، األخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  وانظر

615 

 297 مرجع سابق، صفحة ،عادل صادق  63
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تشههجيع الوالدين او سههكوتهما عن تصههرفات يرجع اضههطراب الهوية الجنسههية إلى  :64ضههطراب الهوية الجنسههيةأسههباب ا

مالمح ب اتسههههههههههههههام الطفل، كانت انثى إذاواالنوثة  ذكرًا،كان  إذا الرجولةيياب القدوة او المثال الجيد للطفل في ، الطفل

كان  إذايياب االب ، والمضهههههايقات التعليقات والتحرش مامما يجلب له للطفل االنثى الذكوريةذكر او بالنسهههههبة لل أنثوية

األذى الجنسهههههي الذي يتعر  له ، كانت انثى، بالتالي يكبر الطفل متأثرًا بتصهههههرفات وليه إذااو يياب االم  اً الطفل ذكر 

بعض كما ان ، قد يدفعه الى ان يحلم بأن يدفع هذا األذى ولو أدى ذلك لتحوله للجنس االخر مبكرةالطفل في سههههههههههههههن 

، تكون السهههبب وراء اصهههابته باضهههطراب الهوية الجنسهههيةالنفسهههيين يشهههيرون الى ان ميول الشهههخا الجنسهههية قد  ءاالطبا

 65.للجنس االخرفي التحول  الريبةفنتيجة لممارسته الشذوذ يترتب على ذلك تطور الريبة لتصبح 

-، والتفرقة بينهما الدور الرئيسههيدورًا كبيرًا في االضههطراب بل قد يكون لذلك نخلا الى ان الريبة الشههخصههية تشههكل 

هي  والريبة، صعب قريب للمستحيلامر  -أي الريبة الشخصية في التحول والتحول نتيجة الضطراب الهوية الجنسية

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى قال تعالى: ، من قبيل الهوى الذي نهى هللا عنه  َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهيَ  )َوَأمَّ

َماَواُت ى: قال تعالو  المجتمع،ُتهلك صاحبها وتفسد  الُمحرم وى هواتبا  ال 66اْلَمْأَوى( )َوَلِو اتََّبَع اْلَحقا أَْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ

 67َواأْلَْرُ  َوَمن ِفيِهنَّ ۚ َبْل َأَتْيَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم ماْعِرُضوَن(

                                                        
العلماء لم يصلوا إلى السبب الجوهري الذي يؤدي لهذه الحالة المرضية، فالذكر واالنثى يكونان مكتملين وسليمين جسدياً، ولكن مع ذلك   64

 يحصل هذا االضطراب

 32فهد سعد الدبيس، مرجع سابق، صفحة : انظر في هذا المفهوم 65

 41-40 اتياآل، النازعاتسورة   66

 71 يةاآلالمؤمنون، سورة   67
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 القانون الوضعيمفهوم تغيير الجنس في  الثاني:الفر  

 تلها وجد تنظيماً فيها أ لب المشرعين  يضعونظرًا لكون تحويل الجنس من المسائل النادرة التي بعد البحث واالطال  

في المرسههههههههههوم  وذلكدولة االمارات العربية "تغيير الجنس" وميزته عن التصههههههههههحيح، وهي ان دولة واحده عرفت  الباحثة

 بشأن المسؤولية الطبية. 2016لسنة  4بقانون اتحادي رقم 

الجنس: تغيير جنس الشهههههههههخا الذي يكون انتماؤه الجنسهههههههههي واضهههههههههحًا ذكورة أو أنوثة، وتتطابق  ": تغيير (:1المادة )

ئه الجنسي ذكرًا أو مالمحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وال يوجد اشتباه في انتما

أنثى، كما يعني هذا التعريف االنحراف في عملية تصهههههههههههحيح الجنس بما يخالف الصهههههههههههفة الجنسهههههههههههية التي انتهت إليها 

  .التحاليل الطبية

 الوضعي من عملية تغيير الجنس موقف الشريعة اإلسالمية والقانون الثاني: المطلب 

العمليات او الجراحات التي تغير الشههكل الخارجي لجسههد االنسههان  هي تلك ن عمليات تغيير الجنسمما سههبق أيتضههح 

اصههههههههابته بمر  نفسههههههههي وهو "اضههههههههطراب الهوية  االقدام عليها ، ويكون سههههههههببالمقابل لجنسهههههههههبمظهر الجنس  لتظهره

راء هذه اج، مما يطرح التسهههاؤل حول مدى جواز نفسهههيةبعاهة بدنية وانما  اً ، بالتالي ال يكون الشهههخا مصهههابالجنسهههية"

تم تقسههيم المطلب إلى فرعين، سههيذلك  عن؟، لإلجابة العمليات او بعبارة أخرى هل يجوز تغيير الجنس ألسههباب نفسههية

 يهدف لبيان موقف الشريعة اإلسالمية، والثاني موقف القانون الوضعي.األول 
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 موقف الشريعة اإلسالميةالفر  االول: 

الشهههههههريعة من تغيير الجنس بسهههههههبب اضهههههههطراب الهوية الجنسهههههههية يجب ان نتطرق قبل ان يتم التطرق إلى موقف فقهاء 

اختلف األطباء النفسههههههههههههههيين في الطريقة التي يتم بها عالج  لوجهة نظر أهل االختصههههههههههههههاص وهم األطباء النفسههههههههههههههيين.

 :إلى اتجاهين المصابين بإضطراب الهوية الجنسية

ويرى ان الجراحة هي السههههههههههههههبيل الوحيد التدخل الجراحي، االتجاه األول: يرى ان عالج هذه الحالة يكون عن طريق 

 68.لتخليا المريض من آالمه النفسية ليعيد التوازن لجسده ونفسه

بتحصههيل  اً بل البد ان يكون ذلك مشههروطتخليا المريض من آالمه ليسههت مهمة الطب  اال ان هذا االتجاه منتقد ألن

 69.ألن العملية الجراحية لن تضمن الراحة النفسية للمريضمحل نزا  بين األطباء  المسألةالعالج والشفاء وهذه 

يرى انه ال مجال للتدخل الجراحي للمصهههههههههابين بإضهههههههههطراب الهوية  – الباحثةؤيده توهو االتجاه الذي  –االتجاه الثاني 

ال  ةألن األبحاث العملية تؤكد ان الراحة النفسهههههههههية المطلوب ،العالج النفسهههههههههي فقطيد هو حالجنسهههههههههية ويرى ان الحل الو 

انتهى بهم االمر الى االنتحار او عالجهم بل ان األبحاث تشهههير إلى ان بعض من أجريت لهم العملية بالعملية  تتحقق

لما مريض بعد اجراء العملية تساهم في المزيد من المعاناة للكما ان المجتمعات العربية خاصة  ،70في مصحات عقلية

                                                        
 34 صفحة سابق، مرجع الدبيس، سعد فهد: المفهوم هذا في انظر 68
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 37فهد سعد الدبيس، مرجع سابق، صفحة  المفهوم:انظر في هذا 

 88أحمد سعد، مرجع سابق، صفحة  :وانظر

 53: بديعة على أحمد، مرجع سابق، صفحة الواقعيةانظر للمزيد من النماذج 
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العملية سههههتشههههوهه فقط ويفقد هويته وعدم تقبل، كما انه لن يحقق مراده من تغيير جنسههههه الن هذه من هجوم  ههسههههيواج

 جمهور األطباء العرب.وهذا هو االتجاه الذي يأخذ به ، 71الجنسية دون اكتساب خصائا الجنس االخر وخصائصه

مما يسهههههتلزم عالجه بالعالج النفسهههههي هذا المر  هو مر  نفسهههههي،  على أنيكون جميع علماء النفس متفقين  بالتالي

ن علم النفس هو أبعين االعتبار  أخذنا إذا خصهههوصهههاً الذي يشهههكل نقطة خالف بين األطباء النفسهههانيين دون الجراحي 

ينية الد علمائهسببه مذاهب  المسلمة، المجتمعاتعلى ثقافة تختلف عن ثقافة يقوم في العديد من نظرياته علم تخميني 

راسههههههة مجتمع معين او ن هذه النظريات يتم اسههههههتخالصههههههها عن طريق دأي ا والمجتمع محل هذه النظريات واألخالقية،

 72.عدة مجتمعات

 .غيير الجنسمسألة تواالن بعد ان تم التطرق لموقف الطب، سيتم التركيز على موقف الشريعة من 

، فجانب يسمح بها  73بسبب إصابة الشخا باضطراب الهوية الجنسيةاختلف الفقهاء حول مدى جواز تغيير الجنس 

 ،العمليةان يتبع الشههروط الواجب توافرها قبل اجراء و الجنسههية  الهويةبإضههطراب في  اً ان يكون الشههخا مصههابشههريطة 

هو الجانب  األرجحالجانب ولكن ، 74لدى المريض واال لما اجازوها مطلقاً وجود الريبة القهرية اشههههههترطوا في ذلك  ولقد

ية الجسهههههدالشهههههريعة ترفض تغيير الجنس ألسهههههباب نفسهههههية، فمتى ما كان الفرد من الناحية الذي يرفض، وانتهى الى ان 

                                                        
 والتي اطلعت عليها الباحثة. ا الشأنعلى هذه الفكرة اغلب األبحاث التي ُكتبت في هذ أكدولقد  71

 37فهد سعد الدبيس، مرجع سابق، صفحة  72
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جمهور الباحثين رأي  تعالى وهذافال مجال إلجراء العملية، إذ يدخل ذلك في التغيير المحرم الذي حرمه هللا  مكتمالً 

 المعقولو القواعد الفقهية و السهههههههنة و  سهههههههيتم التطرق ألدلة من القرآنولتدةيم ذلك  75المعاصهههههههرين وفتاوى المجامع الفقهية

بوزارة األوقاف والشههههههههههههئون فتوى إدارة الفتوى و المنظمة اإلسههههههههههههالمية للعلوم الطبية  قرارو اإلسههههههههههههالمي مجمع الفقه قرار و 

 .فتوى دار اإلفتاء بوزارة العدل المصريةو اإلسالمية في دولة الكويت 

 :الكريم/الكتابأواًل: القرآن 

 جاء في القرآن الكريم العديد من المواضع التي تحرم تغير خلق هللا ومنها االتي:

ْيَطاَن َوأَلُِضلَّنَُّهْم َوأَلَُمنَِّينَُّهْم َوََلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعاِم َوََلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ ) تعالى:قال  .أ ِ ۚ َوَمن َيتَِّخِذ الشَّ  َخْلَق َّللاَّ

ِبيًنا ِ َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ما ن ُدوِن َّللاَّ  76.(َوِليًّا مِّ

وذلك لداللة اَلية األخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله تعالى: )ِفْطَرَت هللِا  77خلق هللا أي دين هللاقصههههههود بتغيير والم

شههههههههههههملت حرمة تغيير خلق هللا  اَليةكما ان  فعل كل ما نهى هللا عنه.الَِّتي َفَطَر النَّاَف َعَلْيَها(، بالتالي يدخل في ذلك 

يغير ذمت من  اَليةكما ان  عبثية. ةفيها تغيير لخلقة هللا تعالى ألسههباب واهنتعالى على وجه العبث، وهذه الجراحات 

 78.ه للفطرة السليمة وتغييرها عما فطرت عليهيخلق هللا تعالى، لما فيه من تشو 

                                                        
 93فهد سعد الدبيس، مرجع سابق، صفحة  75

 119ية اآلالنساء سورة   76

-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4:  4/8/2018 بتاريخ:أخر زيارة للموقع كثير، تفسير ابن   77

aya119.html#katheer  

 429فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحة أيمن  78

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya119.html#katheer
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya119.html#katheer
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya119.html#katheer


44 

 

َماَواِت َواأْلَرْ قال تعالى: ) .ب ِ ُمْلُك السَّ  79(ِ  ۚ َيْخُلُق َما َيَشاُء ۚ َيَهُب ِلَمن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمن َيَشاُء الذاُكورَ لِّلَِّّ

او  اً وهو وحده الذي يجعل الفرد ذكر وهما الذكر واالنثى،  توضهههههح بأن هللا تعالى خلق البشهههههر نوعين ال ثالث لهمااَلية 

او انثى ُظلمًا،  يجعل هللا الفرد ذكراً فلن  80، قال تعالى: )وَما َرباُك ِبَظالَّم  لِّْلَعِبيِد(؟لكي نقرر تغيير ذلكانثى فمن نحن 

 81.في الحياة، مما يحتم الرضا عن قناعة بما خلقه هللا له دورمنهما فلكل 

ُ ِبِه َبْعَضُكْم َعَلٰى َبْعض  ۚ  .ت َل َّللاَّ مَّا قال تعالى: )َواَل َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ ا اْكَتَسُبوا ۖ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب مِّ مَّ لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب مِّ

َ َكاَن ِبُكلِّ َشْيء  َعِليًما( َ ِمن َفْضِلِه ۗ ِإنَّ َّللاَّ  82اْكَتَسْبَن ۚ َواْسَأُلوا َّللاَّ

مني الغير جائز أي ، وقد بين هللا تعالى نو  الته للطالبلحصول ما يعسر حصو التمني هو طلب تبدأ بالتمني، و اَلية 

االنثى ان تكون ذكرًا او  تتمنى، فال نهى هللا ةباده من تمني ما فضهههل هللا به  يره من الناف، وفيها ما ال يجوز تمنيه

ان يكتسهههههههب خصهههههههائا  أحدهمايتمنى  ، فالالعكس، فهذه قسهههههههمة هللا تعالى، وحده بشهههههههاء ان يخلق الفرد ذكرًا او انثى

واعلم ان سهبب المنع من هذا  قسهمة هللا.االخر وعليهم الرضهى بقسهمة هللا تعالى، واال كان ذلك اشهبه باالعترا  على 

فّعال لما يريد، قال تعالى )ال يسههههههأل عما يفعل وهم هو ان هللا تعالى  -أي ان يحسههههههد الذكر االنثى والعكس –الحسههههههد 
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بالتالي يكون تغيير ، هللا وقدرةان يرضههههههههى بقضههههههههاء ، وعلى كل عاقل هللا تعالىفال اعترا  على قسههههههههمة  83(يسههههههههألون 

 84.تجسيد لذلك الحسد وتمني ما فضل هللا به الجنس االخرالجنس بمثابة 

 ثانيًا: السنة

حرمة تشهههبه االنثى بالذكر، والعكس، وحرمت تشهههويه النفس، وهذا يدخل في إطار تغيير الجنس الذي يعد كذلك السهههنة 

 لألعضاء، وعلى سبيل المثال اَلتي:تشويهًا 

: لعن رضههههههههي هللا عنهما قالعن ابن ةباف بن إبراهيم حدثنا هشههههههههام حدثنا يحيى عن عكرمة "دثنا مسههههههههلم ح .أ

خرج ، وأأخرجوهم من بيوتكم: المخنثين من الرجال والمترجالت من النسهههاء وقالالنبي صهههلى هللا عليه وسهههلم 

 85"فالنا وأخرج عمر فالنا

عن قتادة عن عكرمة ))عن ابن ةباف رضههي هللا محمد بن بشههار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شههعبه حدثنا  .ب

والمتشههههبهات من النسههههاء  ،لعن رسههههول هللا صههههلى هللا عليه وسههههلم المتشههههبهين من الرجال بالنسههههاءما قال: عنه

 86بالرجال 

عن أبيه عن أبي هريرة قال : لعن حدثنا زهير بن حرب أخبرنا أبو عامر عن سههههههليمان بن بالل عن سهههههههيل  .ت

 87.سة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجلبالرجل يلبس ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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االوزعي، عن بن العالء، ان أبا أسامة أخبرهم، عن مفضل بن يونس، عن ومحمد  عبد هللاحدثنا هارون بن  .ث

قد أبي يسههههههار القرشههههههي، عن أبي هاشههههههم، عن أبي هريرة: أن رسههههههول هللا صههههههلى هللا عليه وسههههههلم ُأتي بمخنث 

بال هذا؟(( فقيل: يا رسهههههول هللا،  : ))ماخضهههههب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسهههههول هللا صهههههلى هللا عليه وسهههههلم

قال: ))إني ُنهيت عن قتل  رسههههههههههههههول هللا، أال نقتله؟ يتشههههههههههههههبه بالنسههههههههههههههاء، فأمر به، فُنفي إلى النقيع، فقيل: يا

 88الُمصلين((

 :ا، أو ما ُيفهم منهاألحاديث هوجه الداللة من هذ

ولعن من فعل ذلك، وهذه العمليات التي  تدل على حرمة تشههههههههههههههبه االنثى بالذكر، والعكس،في مجملها  األحاديثهذه 

طلب هذا  إذادي لتغيير جنس الفرد هي سههبب يتوصههل به إلى فعل ُمحرم، الذي يعتبر من أكبر الذنوب، ألن الذكر تؤ 

يقصههههد التشههههبه بالنسههههاء، وكذلك االنثى إذا سههههعت لمثل هذه بذلك ومن باب أولى  فإنهالنو  من العمليات او سههههعى لها 

هي  لعن من تشههههههبه منالحكمة في  ابن حجر في شههههههرحه لهذا الحديثويقول في ذلك  .تتشههههههبه بالرجالالعمليات فإنها 

بالتالي هذه العمليات متى كانت تهدف لتغيير خلق هللا "، عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء الشيءاخراجه "

 89المعونة على اإلثم. وذلك محرم شرعًا.فإن فعلها يعتبر من باب  –وهو الهدف الواضح منها  –تعالى 

                                                        
 288، صفحة 4928، حديث رقم في الحكم في المخنثين كتاب االدب، بابسنن ابي داوود، الجزء السابع،   88
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التبتل ولو أذن له "عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون  .ج

 90."ألختصينا

 جه الداللة من هذا الحديث، أو ما ُيفهم منه:و 

تعالى،  تعذيب النفس والتشهههويه وهذا منهي من هللا ، لما فيه من ألم منهي عنه ُيفهم من الحديث أن الخصهههاء حرام

، فهذا الضهههرر قد يؤدي بصهههاحبه للهالك، وقد نهى رسهههول هللا صهههلى هللا لقوا بأيديكم إلى التهلكة(تعالى: )والت قال

وا الودود الولود ))تزوجقطع النسل المأمور به في قوله صلى هللا عليه وسلم : لى ا، وألنها تؤدي عنهاعليه وسلم 

خلق الفرد طال لمعنى الرجولة وتغيير لخلق هللا وكفر في النعمة ألن هللا باكما ان فيه  91فإني مكاثر بكم األمم((

 92عد من مجرد الخصاء فإنها أولى بالتحريم.بأتذهب إلى ، ولما كانت عمليات تغيير الجنس رجاًل وهي من النعم

ِن اْلُمَغيَِّراتِ عن عبدهللا قال: َلَعَن  .ح اِت َواْلُمَتَفلَِّجاِت ِلْلُحسههههْ اِت َواْلُمَتَنمِّصههههَ َماِت َوالنَّاِمصههههَ َتْوشههههِ َماِت َواْلُمسههههْ ُ اْلَواشههههِ  َّللاَّ

د  ُيَقاُل َلَها ُأما َيْعُقوَب  َوَكاَنْت َتْقَرُأ اْلُقْرآ ِ  َقاَل: َفَبَلَغ َذِلَك اْمَرأًَة ِمْن َبِني َأسههههههههههههههَ َأَتْتُه َفَقاَلْت: َما َحِديٌث َن  فَ َخْلَق َّللاَّ

ِن اْلمُ  اِت َواْلُمَتَفلَِّجاِت ِلْلُحسههههْ َماِت َواْلُمَتَنمِّصههههَ َتْوشههههِ َماِت َواْلُمسههههْ ِ  َفَقاَل َبَلَغِني َعْنَك َأنََّك َلَعْنَت اْلَواشههههِ َغيَِّراِت َخْلَق َّللاَّ

وُل َّللاَِّ  ِ: َوَما ِلي اَل َأْلَعُن َمْن َلَعَن َرسهههُ ِ  َفَقاَلْت اْلَمْرأَةُ َلَقْد َقَرْأُت َعْبُد َّللاَّ لََّم َوُهَو ِفي ِكَتاِب َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوسهههَ لَّى َّللاَّ  صهههَ

َقْد َوَجْدِتيِه، َقاَل َّللاَُّ َعزَّ  َحِف َفَما َوَجْدُتُه  َفَقاَل: َلِئْن ُكْنِت َقَرْأِتيِه َل : ﴿ َوَما آَتاُكْم َما َبْيَن َلْوَحْي اْلُمصههههههههههههههْ َوَجلَّ

                                                        
 صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التيتل والخصاء  90

 من لم يلد من النساء واللفظ له، سنن ابي داود،كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج رواه أبو داود  91

 37مرجع سابق، صفحة  بديعة على أحمد،انظر في هذا المفهوم:  92

 435، مرجع سابق، صفحة عليفتحي محمد أيمن وانظر 
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ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ﴾، َفَقاَلْت اْلَمْرأَُة: َفِإنِّي َأَرى َشْيًئا ِمْن َهَذا َعَلى اْمرَ ا َأِتَك اَْلَن  َقاَل: اْذَهِبي لرَّ

ِ َفَلْم َتَر َشْيًئا َفَجاَءْت ِإَلْيِه  َفَقاَلْت: َما َرَأْيُت َشْيًئا َفَقاَل: َأَما َلْو َكاَن َذِلَك َفاْنُظِري َقاَل: َفَدَخَلْت َعَلى اْمَرأَِة َعْبِد َّللاَّ

 93َلْم ُنَجاِمْعَها.

 وجه الداللة من هذا الحديث، أو ما ُيفهم منه:

كان ذلك خطاب صههههريح وواضههههح على تحريم  ((اْلُمَغيَِّراِت َخْلَق َّللاَِّ عندما قال رسههههول هللا صههههلى هللا عليه وسههههلم ))

التنما وصههههههههههل الشههههههههههعر و ، وإذا كان التحريم جاء على 94أي تغييرها من الصههههههههههفة التي هي عليها، الخلقةتغيير 

يعتبر من أكبر الطامات التي سهههههمح بها العلم فإن تغيير جنس االنسهههههان لمجرد الريبة او الميول النفسهههههية و يرها 

وتحوله  -يعاني من عيوب عضههههههوية الذي ال-تشههههههوه االنسههههههان ألن هذه العمليات  والتطور الطبي وجعلها ممكنه،

  95.إلى مسخ

 

 

                                                        
 (4886كتاب التفسير، حديث رقم )أخرجه البخاري ومسلم، صحيح البخاري،   93

 كتاب اللباس والزينةصحيح مسلم،          

ِّ ﴾لما في ذلك من طاعة للشيطان 94  (119 : آية)النساء ؛ فقد توعد بذلك كما حكى هللا تعالى في قوله: ﴿ َوآَلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَيُِّّرنَّ َخْلَق َّللاَّ

رابط الموضوع: الشرعية، انظر شرح الحديث ، موقع االلوكة 

http://www.alukah.net/sharia/0/126138/#ixzz5NOcDfjE2  :م6/8/2018، آخر زيارة بتاريخ 

 437، مرجع سابق، صفحة عليفتحي محمد أيمن   95

http://www.alukah.net/sharia/0/126138/#ixzz5NOcDfjE2
http://www.alukah.net/sharia/0/126138/#ixzz5NOcDfjE2
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 ثالثًا: القواعد الفقهية

 درء المفاسد ُمقدم على جلب المصالح .أ

 وهذه القاعدة تتحقق من ثالثة وجوه:

وليسههت  األخرى، للحياةانما تعتبر من حيث الحياة الدنيا  المدفوعةشههرعًا والمفاسههد  المجلوبةان المصههالح : الوجه االول

تجلبه من تجلب مفاسد اضعاف ما لتحقق مصالح او تدفع مفاسد عادية، وعمليات تغيير الجنس  النفوف التي تحددها

يكون ، بالتالي يوجب تحريمها لما لها من دور في إفساد الفرد والمجتمع سواء بالنسبة لمن او متوهمة مزعومةمصالح 

 محل العملية او الطبيب الذي يجريها.

وطلب  النفوفلتهذب نفس المكلف، وهذا ال يجتمع مع فر  جعل الشههههريعة وفق أهواء الشههههريعة جاءت  :الوجه الثاني

َماَواُت )َوَلِو اتََّبَع اْلَحقا أَْهَواَءُهْم  تعالى:فقد قال منافعها الشهههخصهههية سهههواء كانت تخالف الشهههر  او تطابقه،  َدِت السهههَّ َلَفسهههَ

) ج لتحقيق ريبههات ولمهها كهانهت ههذه العمليههات )عمليههات تغيير الجنس( تخرج عن قصهههههههههههههههد العال 96َواأْلَْرُ  َوَمن ِفيِهنَّ

تابعة للهوى بالتالي عن هوى النفس المذموم شرعًا فتكون هذه العمليات  ةمن الخنوثة المفتعلة الناجمشخصية مريضة 

َهُه ، 97، بالتالي تكون مفسهههدة واجب دفعهامتبوعةيأخذ حكم  تأخذ حكمه ألن التابع فقد قال تعالى : )َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإلَٰ

 ُ ِ ۚ َأَفاَل َتَذكَُّروَن( علىَسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل  علىِعْلم  َوَخَتَم  علىَهَواُه َوَأَضلَُّه َّللاَّ  98َبَصِرِه ِ َشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد َّللاَّ

                                                        
 71ية اآلجزء من  ،المؤمنونسورة   96

 438، مرجع سابق، صفحة عليفتحي محمد أيمن  97

 23آية  ،الجاثيةسورة   98
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إذ ضههارة، بتبعات  ةالتي يحصههل عليها المكلف ال تنفك من ان تكون مصههحوب – الموهومة –المنافع  نأ :الوجه الثالث

ولكي تعتبر هذه  –المتحول  –أن هذه العملية ما هي إال نشهههههههاطات جراحية متعددة على جسهههههههم الشهههههههخا الممسهههههههوخ 

البد من الموازنة بينها )كمصهههههههلحة موهومة لطالب التحويل( وبين الحق المطلوب التضهههههههحية أو  عةالنشهههههههاطات مشهههههههرو 

يظهروا للعالم بإنتاجاتهم في المجال ألطباء في ان ، واالخذ بعين االعتبار شههههههههههوة البحث العلمي و ريبة االمخاطرة به

وذلك نتيجة إهدار المبادئ والمصههههههههالح  إلى إهدار الشههههههههخا محل هذه التجارب نالطبي قد تؤدي في كثير من االحيا

ريض، عكس على المجتمع أكثر من كونه ينعكس على شههههههههههههههخا المنوالقيم الشههههههههههههههرةية والقانونية واالجتماةية، مما ي

لسهههههههير وراء طموحاتهم الشهههههههخصهههههههية، في اهذه العمليات  ير مشهههههههروعة ، وال يمكن تأييد بعض األطباء و بالتالي كانت 

 99نشاط.السماح بإجراء هذا النو  من ال

 رابعًا: المعقول

هذا النو  من العمليات يؤدي إلى استباحة المحظور شرعًا، إذ يتم فيه الكشف عن العورات دون حاجة طبية  .أ

: )َيا َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَُّكُم ، قال تعالى100دلت األدلة الشههههههههههرةية على حرمة ذلك الكشههههههههههففقد ، تسههههههههههتدعي ذلك

َن اْلَجنَّةِ  ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مِّ ْوآِتِهَما ۗ ِإنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل  الشهههَّ ُهَما ِلُيِرَيُهَما سهههَ َينِزُ  َعْنُهَما ِلَباسهههَ

َياِطيَن َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن( "وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا ، 101َتَرْوَنُهْم ۗ ِإنَّا َجَعْلَنا الشههَّ

                                                        
 40علي أحمد، مرجع سابق، صفحة بديعة   99

، الطبعة ، مكتبة الصحابة، جدة أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي 100

 202، صفحة 1994الثانية، 

 27ية اآل ،األعرافسورة   101
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راتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال )احف  عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك( قال: قلت رسهههههههههول هللا عو 

يا رسهههههول هللا إذا كان القوم بعضههههههم في بعض قال )إن اسهههههتطعت أن ال يرينها أحد فال يرينها( قال: قلت يا 

 102رسول هللا إذا كان أحدنا خاليا قال )هللا أحق أن يستحيا منه من الناف(".

تتوافر فيها أي دوافع معتبرة من من األطباء ان عمليات تغيير الجنس ال  المتخصههههههههصههههههههينلقد ثبت بشهههههههههادة  .ب

 103، وال يزيد عن كونه مجرد ريبة.الناحية الطبية

والخروج عن الطبيعة البشهههههرية، والطبيعة ، هو الخروج على الفطرة السهههههليمة ُيبتلى به المجتمعما قد  أسهههههو أإن  .ت

التي تميزه، فإذا تأنث الرجل، واسههههههترجلت  بخصههههههائصهههههههمنهما  واالنثى انثى، ويتمتع كلالذكر ذكرًا ان يكون 

هؤالء الرسول صلى هللا عليه وسلم  اعتبرولقد المرأة، فذلك هو االضطراب واالنحالل والخروج عن الطبيعة، 

وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها هللا كان رجاًل جعله هللا ذكرًا فأنث نفسه في الدنيا واَلخرة كل من من الملعونين 

 أنثى، فذكرت نفسها، وتشبهت بالرجال.

وهذه الجراحة تجعل الزواج  ألن اختالف الجنس شرط في الزواج ،مل على الغش والتدليستهذه العمليات تش .ث

حالة تغيير الجنس من ذكر الى انثى والعكس تجعلنا امام ، شهههههههههههرعًا ألن الزوجين من جنس واحد مسهههههههههههتحيالً 

 .ُمجرمة عالقة ظاهرها الزواج ولكنها عالقة جنسية مثلية

                                                        
 صفحة في التعري،  ما جاءسنن ابي داود، كتاب الحمام، باب رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له،   102

 144، مرجع سابق، صفحة عليفتحي محمد أيمن  103
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الذي خلقه  السههليم المعافىألن ما يتم فيها هو افسههاد للجسههد ، مفسههدة، واالتالف باألتالفهذه العمليات تقوم  .ج

 .األعضاء عبثًا بل وجدت لسبب وهو ألن تتبع فطرتها السليمةيضع تلك  صورة ولمهللا تعالى في أحسن 

إلجراء التجارب الطبية على جسهههد ان اباحة هذه العمليات دون ضهههرورة شهههرةية او عضهههوية فتح لباب واسهههع  .ح

 .ومعصوميته ياالنسان وأعضائه، وهذا يخل بمبدأ مهم وهو مبدأ حرمة الجسد االنسان

ع، فرد والمجتملل جتماةيةاالنفسههية، و ال، الجسههدية صههحةالخطيرة تصههيب هذه الجراحات تشههتمل على اضههرار  .خ

تنال من حقوق المجتمع تعطيل للوظائف األسههههههههههههاسههههههههههههية للذكر واالنثى بالتالي تعد إبادة بيولوجية  من أهمها:

 ةل، بالتالي تولد للمجتمع افراد ناقصهههههههين ال يسهههههههتطيعون أداء وظائفهم الطبيعة كاملة بالتالي يكونون عاوالفرد

بالتالي تهدر مصهههههههلحة المجتمع والفرد في "العقيم"، على المجتمع، فإن تزوج لن يكون هناك فرق بينهم وبين 

تقما الجنس في  -المزعومة –قيمة اجتماةية وقانونية، والتي تكون أولى من مصههههلحة الفرد  وناسههههل وهالت

"المتحول" وتغيير في نفس الشهههههههههههههخا ان هذه العمليات ُتحدث خالاًل في كما  االخر والحياة كأنه فرد منهم.

التي  والحالةالحالة التي كان عليها ما بين  وهذا نتيجة طبيعية لحالة التناقض التي يعيشههههههاطباعه وسهههههلوكه 

الداخلية نتيجة لتعاطي اجهزته  معظمانها تؤدي إلى إصههابة الشههخا بخلل في بعض او اصههبح عليها. كما 

صهههعوبة تقبل الوضهههع خاصهههة سهههواء كان قبل او بعد الجراحة. الهرمونات واألدوية التي تسهههاعد على التحول 

انتشههههههههار الفسههههههههاد في المجتمع واهدار القيم . نفسههههههههي سههههههههيء عليهم أثرواحداث بالنسههههههههبة للمحيطين بالمتحول 

ئ التي يرتكز عليها المجتمع بعد اهدار الحق دم المبادهو  التي تحكم العالقات االجتماةية العامةوالمصههههههالح 

فتح باب واسع للفوضى و  قد يستغل البعض هذه الجراحة للتهرب من الخدمة العسكريةو  في التكامل الجسدي
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، ، على سهههههبيل المثال العالقات الزوجية الحاليةواالضهههههطراب وعدم اسهههههتقرار االحكام واألوضههههها  في المجتمع

األبنهههاء وههههذه الحقوق محميهههة شههههههههههههههرعهههًا نيهههة على الزواج والخلفهههة كحقوق الزوج وحقوق اههههدار الحقوق المبو 

 104105.وقانوناً 

 قرار مجمع الفقه اإلسالمي.  خامسًا:

 وهو:أرسى مبدأ بالنسبة لتغيير الجنس  في دورته الحادية عشر، فإن مجمع الفقه االسالمي سابقاً  ذكرناكما 

النو  اَلخر،  إلى"الذكر الذي كملت أعضهههههههههههههاء ذكورته، واألنثى التي كملت أعضهههههههههههههاء أنوثتها، ال يحل تحويل أحدهما 

م سهههههههههبحانه هذا التغيير " بالتالي يكون  ومحاولة التحويل جريمة يسهههههههههتحق فاعلها العقوبة  ألنه تغيير لخلق هللا، وقد حرَّ

 تغيير لخلق هللا تعالى.إليه اال وهو ان تغيير الجنس ُمحرم ألنه  مع االستنتاج الذي تم االنتهاء اً القرار متوافق

 قرار المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية سادسًا:

 لألهواءتسههههههههههههههمى عمليات تغيير الجنس اسههههههههههههههتجابة في بعض المجتمعات من جراحات "ما ظهر  :أن علىحيث نا 

 106"قطعاً المنحرفة حرام 

 

                                                        
 445 -439، مرجع سابق، صفحة عليفتحي محمد أيمن انظر في هذا المفهوم   104

بديعة على أحمد أستاذ الفقه المقارن في جامعة االزهر، ولقد تم التأكيد على موقف جمهور الفقهاء في تحريم هذه العمليات في كتاب   105

 ، وغيرها من االبحاثبعدها وما 21مرجع سابق ، صفحة 

مية لبعض الممارسات الطبية : ثبت كامل ألعمال ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض الممارسات لرؤية اإلسالا، عبد الرحمن عبد هللا العوضى 106

 757صفحة ، 1992 ،المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، م 1987إبريل  18هـ الموافق  1407شعبان  20الطبية المنعقدة بتاريخ السبت 
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 بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية في دولة الكويت.سابعًا: فتوى إدارة الفتوى 

جنسههههههههها عن طريق العمليات في حالة انثى مكتملة االنوثة ارادت تحويل  1984لسههههههههنة  11في فتواها رقم  أفتتحيث 

بهة بالرجال وقد لعن رسهههههههول هللا صهههههههلى هللا عليه متشههههههه وأنها األنوثة"هذه االنثى كاملة  أن: إلى ذكر، وقررت في ذلك

تخرجها  النسههههههاء المتشههههههبهات بالرجال والرجال المتشههههههبهين بالنسههههههاء، وال-في الحديث الذي رواه البخاري و يره-وسههههههلم 

هذا العمل يعتبر جريمة، اإلسههههههههههههههالم على مثل  إلى ذكورة عن كونها انثى، واقدام طبيب ينتسههههههههههههههبالعملية الجراحية الم

 107"، وكذلك من ساهم وهو على علم بهذاتعزيرية عقوبةومخالفة شرةية، يستحق عليها 

 ثامنًا: فتوى دار اإلفتاء بوزارة العدل المصرية

تجوز هذه الجراحة لمجرد الريبة في التغيير دون دوا  جسههههههههههههههدية  "ال 1988لسههههههههههههههنة  168في فتواها رقم  أفتتحيث 

شرط  تجوز اال للضرورة الدكتور محمد سيد طنطاوي على أن عملية تحويل الجنس الولقد أكد الشيخ .  البة"صريحة 

تسههههههههتدعي التدخل الجراحي، في هذه الحالة  أن يقرر أهل االختصههههههههاص وهم األطباء الموثوق بهم وجود أمرا  خلقية

 ةإذا كانت ريبة االنسههان في تحويل جنسههه نابع ويدخل ذلك ضههمن التداوي المشههرو ، امافقط يجوز إجراء هذه العملية 

  108.عن ر بته في التغيير فقط فهذا حرام

 109الفتاوى اإلسالميةذلك وأكدت عليه اقرت ولقد 

                                                        
 1984لسنة  11الفتوب رقم الكويتية، الصادر عن إدارة فتوب وزارة األوقاف  107

 40فهد سعد الدبيس، مرجع سابق، صفحة ذُكر كذلك في و
  317صفحة  مرجع سابق،، عبدالسالم الصرايرة منصور 108

  445فتحي محمد علي، مرجع سابق، صفحة أيمن  انظر:الفتاوى على  لالطالع  109



55 

 

 الوضعي موقف القانون الفر  الثاني: 

 وانثى كاملين حال كون الشههههخا ذكراً من تحويل الجنس في حالة التغيير  الشههههريعة االسههههالمية موقفسههههتعرا  ابعد 

 فض عمليات تغيير الجنس التي تبنى على الهوى واالضههههطراب النفسههههيأن الرأي الغالب بين الفقهاء يميل إلى ر ن ياوب

، وسهههههههههههيتم من حيث "تغيير الجنس" مسهههههههههههألة التحويلمن المختلفة  القوانين بعض موقفاألن إلى فإننا سهههههههههههوف نتطرق 

خاصههههههههههههههًة لما لهذه المجتمعات من خصههههههههههههههوصههههههههههههههية، دون تجاهل بعض التركيز على التوجه العربي عمومًا والخليجي 

 التوجهات الغربية، مع بيان موقف المشر  القطري.

                                                        
نفسببية ب ن عمليات تحويل الجنأ أو تصببحيج الجنأ يي في حهيهتغا ت يير كما اكدت فتوى لحالة ذكر مكتمل الذكورة أراد التحويل ألسبببا  

ظايري لألعضبببات لتصببببج بببببيغة ب عضبببات الجنأ اهار، وليأ فيغا ت يير حهيهي بحي  يصببببج الرجل أن ى فيحيك ويحمل، أو ال كأ، 

اص في يذه ال مليات إال لمن كانت حالته مبتبغة ويذه ال لميات محرمة برعا، لما فيغا من ت يير لالق هللا، وانحراف عن الفطرة، وال ير

 )ان ى(.

 رابط الموقع :، 2018 /23/8، آار زيارة للموقع  : 22/4/2013اسالم وي  ،  –، موقع مركز الفتوى  204994فتوى رقم:  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=204994 

ل  قُدم إلى دار اإلفتات المصرية ف جا  عنه البيخ في فتوى أكدت على عدم جواز ت يير الجنأ ألسبا  نفسة، إذ رداً لطباإلضافة إلى ذلك 

م ب ن اإلسالم أمر بالتداوي ، ومنه إجرات ال مليات الجراحية بنات على حدي  رواه مسلم  1981يونيو  27جاد الحق على جاد الحق بتاريخ 

ن التان  المت مد المتكلف كما رواه البااري أن النبي صببببلى هللا عليه وسببببلم أرسببببل طبيبا إلى أبىطع بن ك   فهطع عرقا وكواه ،وأنه نغى ع

ومسبببببببلم  م قرر أنه يجوز إجرات عملية جراحية يتحول بغا الرجل إلى امرأة ، أو المرأة إلى رجل متى انتغى رأى الطبي  ال هة إلى وجود 

ن علة جسدية ال تزول إال بغذه الجراحة، الدواعي الالهية في ذات الجسد ب المات األنو ة الم مورة أو عالمات الرجولة الم مورة ، تداويا م

لكن ال تجوز يذه الجراحة لمجرد الرغبة فى الت يير دون دواع جسببببببدية صببببببريحة غالبة ، وإال دال فى حكم الحدي  البببببببريف الذى رواه 

"أارجويم من بيوتكم "  الباارى عن أنأ قال : "ل ن رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم المان ين من الرجال والمترجالت من النسببات ، وقال

ف ارج النبى فالنا وأارج عمر فالنا. انظر: تحويل الجنأ إلى جنأ آار، المفتي عطية صببببهر، دار اإلفتات المصببببرية، آار زيارة للموقع: 

8/23/2018 ، 

 رابط الموقع :

http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4478.htm 
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 فهناك، في معالجة المسهههألةتوجهها ان الدول األجنبية والعربية تختلف في  الباحثة توباسهههتقراء النماذج المختلفة الحظ

وهناك ، للمتحولالبيانات الشهههههخصهههههية  بتغييربالتالي تحكم  نفسهههههيةالجنس ألسهههههباب تبيح تغيير  بعض التشهههههريعات التي

سهههيتم  لذلك، للمتحولال تعتد بتغيير الجنس ألسهههباب نفسهههية بالتالي ترفض تغيير البيانات الشهههخصهههية  تشهههريعات أخرى 

 ذكر بعض األمثلة لكل طائفة.

 آثارهاالعتداد بو نحو السماح بتغيير الجنس ألسباب نفسية توجه الدول األجنبية أواًل: 

نفسههية، وأولى تلك الدول هي فرنسهها، االتجاه العام الذي تسههير عليه الدول األجنبية هو السههماح بتغيير الجنس ألسههباب 

ات ليس لها فبالر م من الفقه والقضاء الفرنسي كان يتجه نحو عدم مشروةية عمليات تغيير الجنس، نظرًا لكونها عملي

أي  اية عالجيه فهي ال تسههتهدف سههوى تحقيق ريبات او هواجس شههخصههية نفسههية ال أسههاف لها، بالتالي ال تتضههمن 

الفرنسههههههههههههي )محكمة النقض( موقف صههههههههههههارم اتجاه هذه  للقضههههههههههههاءولقد كان  111يمكن ان يبررها. 110أي هدف عالجي

اجراء أي تعديل  ترفضههههههو م، 1992إلى  1975منذ بداية عام  112العمليات، فقد كان يرفض االعتراف بتغيير الجنس

                                                        
وإن سهههههلمنا بتوافر قصهههههد الشهههههفاء في هذه العمليات التشهههههويهية، اال يمكن القول ان النتيجة المترتبة على بتر هذا األعضهههههاء وهي إلغاء  "  110

 وظيفة االنجاب والتناسل يعد في حد ذاته انتقاصًا جسيما من تكامل الجسم، وتشويها خطيرا يجعل الفرد فاقدا لجنسه االصلي دون أن يكتسب

 تغييرجوهرية، أو القدرات الطبيعية للجنس االخر. فأين قصههههد الشههههفاء هنا؟". انظر في هذا المفهوم: أنس محمد إبراهيم بشههههار، الخصههههائا ال

 134صفحة ، 2003 جامعة المنصورة، كلية الحقوق، اإلسالمي، والفقه المدني القانون  فى وأثره الجنس

 ومابعدها 283وانظر: جابر علي محجوب، مرجع سابق، صفحة 
 281سابق، صفحة المرجع الجابر علي محجوب،  111

لقد كان القضطططاء العادي يسطططتند لعدة اسطططانيد في تقريره رفض االعتراف باثار هذه العمليات وهي: عدم توافر قصطططد الشطططفاء، االسطططتناد في   112

عوامل سابقة تبرر  أي دجوعدم وتحديد جنس الفرد بناء على جنسه الكروموسومس، عدم كفاية االعتبارات النفسية لتبرير التدخل الجراحي، 

عدم ، وليست كاشفة جديدتعد منشئة لجنس  العملياتأن هذه األصلي، احتفاظ أصحاب الشأن بالخصائص الجوهرية لجنسهم راحي، لجا التدخل

 هذه العمليات. بإجراءالمخاطر المترتبة على السماح  زوال
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أن: "التحول الجنسههي، حتى لو كان بمبدأ  21/5/1990في  وارسههت محكمة النقض الفرنسههية 113للبيانات الشههخصههية.

ل إلى تغيير حقيقي للجنس، ألن المتحول وإن فقد بعض صفات الجنس الذي ينتمي و يمكن ان يتح معترفًا به طبيًا، ال

 114.إليه، ال يكتسب مع ذلك صفات الجنس المقابل"

كان متماشهههههيًا مع الواقع الطبي والمنطق، فلقد ظل القضهههههاء الفرنسهههههي  115ان موقف المحكمة الفرنسهههههية الباحثةالح  تُ و 

صهههاحب موقف ثابت نحو تغيير الجنس بسهههبب "الخنوثة النفسهههية" او "االزدواج الجنسهههي الكاذب" او "اضهههطراب الهوية 

الجنسههههههههههههههيههة" وهو موقف حهازم بهالرفض فقههد كهانهت محكمههة النقض ترفض جميع الطعون المتعلقههة بهذلهك، وايهدت جميع 

 ان تمت إدانته من قبلاالحكام التي رفضهههههههت تعديل بياناتهم ، اال ان ذلك لم يسهههههههتمر، فلقد تحول توجه القضهههههههاء بعد 

مادة الثامنة من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسههههههان التي تنا على لل باالسههههههتنادالمحكمة األوروبية لحقوق االنسههههههان  

"، ولقد قررت المحكمة مترددتا إلى ادانة محكمة النقض الفرنسية "لكل شخا الحق في احترام حياته الخاصة واالسرية

اسههههههتنادًا الى ان رفض السههههههلطات الفرنسههههههية تصههههههحيح بيانات المدةية )بيان الجنس في سههههههجل الحالة المدنية واألوراق 

                                                        
خصوصاً محكمة النفض )ذه العمليات كذلك يجب ان يؤخذ بعين االعتبار ان وإن كانت اغلب االحكام الفرنسية كانت ترفض االعتراف باثار ه

هوم الجنس الفرنسية( اال ان ذلك لم يمنع بعض المحاكم )القضاء العادي( من االعتداد بها وذلك استناداً لتبنيها لالتجاه الفقهي الذي توسع في مف

ء بالمفهوم الواسططع أي الذي يشططمل األلم واخذ بفكرة المفهوم المركب للجنس بعناصططره كاملة بما فيها العنصططر النفسططي وتبنى فكرة قصططد الشططفا

 النفسي.

 بالتالي كان القضاء العادي في اختالف ولكن محكمة النقض كانت صارمه في قرارها.

 147 - 140، مرجع سابق، صفحة أنس محمد إبراهيم بشارللمزيد من الشرح حول موقف القضاء الفرنسي بالتفصيل انظر: 

 138، مرجع سابق، صفحة إبراهيم بشارأنس محمد انظر في هذا المفهوم   113

 بل العمليات هذه مشططروعية عدم او مشططروعية باب من ذلك يكن لم الفرنسططي القضططاء على المسططألة ُعرضططت عندما انهمع االخذ بعين االعتبار 

 الجنس بيان بتغيير بالمطالبة وقاموا للجنس تحويل عمليات لهم أجريت قد بالفعل كانوا األشخاص الن للتغيير األشخاص حالة قابلية زاوية من

(Sexe )المدنية الحالة شهادة في (L'acte d'etat civil )أجسادهم على اجري الذي التغيير مع ليتناسب . 

 281انظر: جابر علي محجوب، مرجع سابق، صفحة

 281صفحة سابق،ال مرجعال محجوب، علي جابر  114
 ومابعدها 283المرجع السابق، صفحة  استندت إليها انظر: جابر علي محجوب،للمزيد حول موقف المحكمة واالسس التي  115
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 الرسمية االخرى( يضطر صاحبة الشأن الى اطال  الغير على معلومات تتسم بالخصوصية ويعرضها للصعوبات في

احترام الحياة الخاصة الذي تفرضه االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان. الحق في حياتها المهنية، وهو ما يتعار  مع 

بالتالي تكون المحكمة الفرنسهههية مضهههطرة لتغيير توجهها نتيجة للضهههغط الذي تعرضهههت إليه من المحكمة األوروبية  116

 117لحقوق االنسان.

كان يمنع تغيير الجنس ألسههباب  118د على ان موقف القضههاء الفرنسههي والفقه الفرنسههيإلى ضههرورة التأكي الباحثةنوه تو 

نفسههههههههههية وال يقبل تغيير البيانات الشههههههههههخصههههههههههية للمتحول ولكن هذا التوجه تغير بعد صههههههههههدور حكم اإلدانة من المحكمة 

 119األوروبية وصدور قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية.

القضههههاء الفرنسههههي قد اسههههتقر على جواز تعديل الحالة المدنية للمتحولين جنسههههيًا، اسههههتنادًا إلى مبدأ احترام بالتالي يكون 

عليها،  فرنسهههها ( من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسههههان. التي صههههّدقت8الحياة الخاصههههة المنصههههوص عليه في المادة )

طبيق أحكام االتفاقية بقوة القانون  وذلك ألن ونصهههههههههههههههت على ذلك في قانونها المدني، لذا وجدت نفسههههههههههههههها ملتزمة بت

                                                        
 282المرجع السابق، صفحة  جابر علي محجوب، 116

مجرد السماح من عدمه في تغيير بيانات الحالة المدنية ال يعني بالضرورة ان المحكمة سمحت بإجراء مع االخذ بعين االعتبار ان  117

مبدأ تعلق حالة االفراد بالنظام العام بالتالي عدم جواز تغيير معطياتها ختالف المبادئ التي تحكم المسألتين، ، وذلك إلعمليات تغيير الجنس

 معصومية جسم االنسان مبدأو )االسم، الجنس(

دف العالجي يحيط باله الغموض الذيمع االخذ بعين االعتبار أن أغلب الفقه القانوني الفرنسطططي كان يرفض عمليات تغيير الجنس بسطططبب   118

انظر: أنس محمد إبراهيم بشططططار، مرجع . ، فلو كان ألحدهم اعتقاد راسططططخ بأنه نابليون فهل نسططططلم له بأنه نابليون؟ يصططططعب الوقوف عليه الذي

 133سابق، صفحة 

 ومابعدها 281جابر علي محجوب، المرجع السابق، صفحةللمزيد حول موقف القضاء الفرنسي والفقه انظر:   119

 260، صفحة الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق

 ومابعدها 138أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، صفحة 

 وما بعدها 634صفحة  مرجع سابق،منير رياض حنا، 
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ديسههمبر  11النصههوص الخاصههة بحقوق االنسههان، تعد من النظام العام، ولذلك أصههدرت في هذا الصههدد حكمين بتاريخ 

1992.120 

 12ضههههههههههههههد المغيرين لجنسهههههههههههههههم وذلك بتاريخ  اً حول التمييز الذي يكون موجه اً وفي أوروبا تبنى البرلمان األوروبي قرار 

واعترف القرار صهههراحة بالحق في الهوية الجنسهههية لذلك قام العديد من االفراد الُمغيرين لجنسههههم برفع  ،1989مبر سهههبت

دعاوى قضهههههائية ضهههههد دولهم للمحكمة األوروبية لحقوق االنسهههههان للحصهههههول على احكام بإدانة دولهم الرافضهههههة لهويتهم 

 121حادية، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، فرنسا.الجنسية الجديدة، من هذه الدول: بريطانيا، ألمانيا االت

.( P v S and Cornwall County Councilومن اول القضهههايا التي ُطرحت امام البرلمان األوروبي هي قضهههية )

( والتي اقرت فيها بحق المتحول جنسههههههيًا في العمل وعدم جواز التمييز بينه April 30 1996التي صههههههدر بها حكم في )

مما يدل على انها لم تقف عند حد السماح بها بل والدفا  عن حقوق المغيرين والتأكيد على  122االفراد.وبين  يره من 

 .123مركزهم في المجتمع

                                                        
  320 مرجع سابق ،الصرايرة عبدالسالم منصورانظر في هذا المفهوم  120

انظر في هذا المفهوم بغدادي ليندا، رسالة ماجستير بعنوان حق االنسان في التصرف بجسده بين القانون الوضعي والتقدم العلمي، جامعة   121

 26، صفحة 2006بوقرة بومرداس، الجزائر، امحمد 

-dlibrary.univيططططططططططططمططططططططططططكططططططططططططن االطططططططططططططالع عططططططططططططلططططططططططططى الططططططططططططرسططططططططططططططططططالططططططططططططة عططططططططططططن طططططططططططططريططططططططططططق : 

boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/949/1/beghdadi%20linda.pdf  بتططططاريخ موقع  ل ل خر زيططططارة  ، آ

 م12/10/2018

 129-128مرجع سابق، صفحة مكرولف وهيبة، وانظر 

122  1996 April 30 of Court the of Judgment  ،Council County Cornwall and S v P 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013لالطالع على الحكم انظر : 

 م11/8/2018، آخر زيارة للموقع بتاريخ: 

من  %54تبين ان  2014اال ان هذا ال يعني ان المغيرين لجنسهم ال يواجهون المضايقات، ففي دراسة أجريت على أوروبا في  123

 المتحولين يتعرضون للمضايقات والتعديات.

 Trans  ،ilga-europe websiteانظر: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013
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، بل ان الثقافة االمريكية تدعو الى 124والُمالح  ان التوجه األمريكي كذلك يسههههههههههههههير نحو اباحة عمليات تغيير الجنس

، ومن حيههث الجههانهب الفقهي هنههاك اتجههاه يعتبر عمليههات تغيير 125المجتمعاالعتراف بهم واعتبههارهم افراد طبيعيين في 

ولكن يجب ان يؤخذ بعين االعتبار ما قرره بعض المختصين  126الجنس من قبيل العالج، وهذا اتجاه تبنته عدة واليات

ئه العملية بوالية )ميرلند( االمريكية الذين يؤكدون بأن "الشههههخا بعد اجرا John Hopkins Instituteفي مسههههتشههههفى 

  127لم يبق على ما كان عليه، ولم يصير إلى ما كان يصبو إليه".

                                                        
 https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/transرابط الموقع: 

 م16/10/2018آخر زيارة بتاريخ: ، 

 Boyertownاال ان ذلك ال يعني وجود مشاكل في تحقيق ذلك ورفض من جانب اجتماعي، ففي قضية حديثة قام طالب في مدرسة )   124

Area School District بأمريكا برفع قضططية على المدرسططة ، فلقد كانت سططياسططة المدرسططة تلزم المتحولون بإسططتخدام الحمامات وغرف )

وسطططمحت للمصطططابين بإضططططراب الهوية الجنسطططية او المتحولون ألن  2016لكنها غيرت هذه السطططياسطططة في التبديل وفق جنسطططهم البيولوجي، و

يسطططتخدموا هذه المكنات وان اختلف ذلك عن الجنس البيولوجي ولكن شطططرط الحصطططول على ترخيص من المدرسطططة وهذا الترخيص يُعطى لكل 

لحاالت، وبعد الحصطططططول على الترخيص يصطططططبح من المسطططططتحيل على حالة على حده بعد االجتماع مع اخصطططططائي متخصطططططص للنظر في هذه ا

 المتحول تغيير الغرف التي يستعملها ويصبح ملزم بإستخدام الغرف المحددة له )أي وفق جنسه النفسي او المتحول اليه(،  وسبب رفع القضية

امات العمومية وغرف التبديل مسطططتندين في ذلك كان ألن المدرسطططة غيرت سطططياسطططتها وسطططمحت للمتحولين بمخالطة الطالب الطبيعيين في الحم

بكونه انتهاك لخصوصيتهم وذلك النهم اصبحوا يختلطون مع المتحولون في هذه األماكن الخاصة،  صدر حكم من المحكمة االبتدائية )محكمة 

م بضرر ال يمكن جبره، استأنف المدعون التعويضات( لصالح المدرسة ألن المدعيين لم يثبتوا بأنه سيترتب على عدم التسليم بمطالبهم اصابته

 Doe v. Boyertownقضططت المحكمة فيه بتأييد محكمة اول درجة.  الماضططي 18/6/2018صططدر الحكم بتاريخ امام محكمة االسططتئناف، 

Area School District, No. 17-3113 (3d Cir. 2018) 

حة المتحولون اال ان المجتمع األمريكي وان كان يظهر بمظهر المجتمع بالتالي يتبين بذلك انه وان كانت االحكام القضططططائية تصططططف في مصططططل

 المتفتح اال ان االفراد مازالوا يرفضون على الصعيد االجتماعي هذه الحاالت.

يل المثال: فلم العديد من البرامج التلفزيونية و األفالم تثير هذه المسطططططألة وتدعو الى تقبلها، وهذا بدأ منذ فترة بعيدة وليس بقريبة، على سطططططب 125

(Boys Don't Cry لسطططططططنة )والذي يتناول قصطططططططة ذكر هو في حقيقته انثى ولكنه تحول لذكر من حيث الظاهر، الفلم يركز على 1999 ،

تمسك في ان السماح لهم من حيث األساس بالتحول ت ةالمشاكل والصراعات التي يواجها المتحولون من عدم تقبل المجتمع لهم، لذلك فإن الباحث

 ال عدم وجود حالة خنوثة عضوية هي جريمة بحقهم وجريمة بحق المجتمع.ح

 247، صفحة مرجع سابقالشهابي إبراهيم الشرقاوي،   126

 134 أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، صفحة  127

https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/trans
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: أخرجت اضطراب World Health Organization (WHO)مع االخذ بعين االعتبار ان منظمة الصحة العالمية 

 !!يستأهل العالج مما يزيد التساؤل حول مدى قوة االحتجاج بكونه مرضاً  128الهوية الجنسية من قائمة االمرا .

اإلنجليزي بمشههههروةية عمليات تغيير الجنس، ولتقرير ذلك كان لها أكثر من سههههابقة قضههههائية تبنت يأخذ القضههههاء كذلك 

إذ تتمثل  Cossey v United Kingdom)(في قضههههههههية  وذلك الباحثةومنها موقف اثار انتباه ، 129فيها هذا االتجاه

وقائعها في ان ذكرًا كامل الذكورة ولكنه كان يميل "نفسهيًا" لألنوثة فقام بإجراء عملية لتغيير جنسهه وأصهبح انثى وسهمى 

ُمسهههتندة  1989(، وكان على وشهههك الزواج ولكن محكمة بريطانيا رفضهههت هذا الزواج في Caroline cosseyنفسهههه )

وهذا الحكم يعد نموذجًا لإلشههههههههههههههكاالت القانونية  130ًا بذلك قانون الزواجفي ذلك لكون األطراف من ذات الجنس مخالف

كما تعترف بريطانيا بحق الشههخا في تغيير جنسههه، وفقًا  131التي تترتب على السههماح بمثل هذه العمليات التشههويهية.

 .Gender Recognition Act 2004 (the GRA) 2004لقانون االعتراف بالجنس لسنة 

                                                        
128   Guest Contributor ،How much of a groundbreaking decision is the CJEU’s judgment for 

transgender rights? – Thibault Lechevallier   ، 3 July 2018 ، link last visit : 22/8/2018 

https://ukhumanrightsblog.com/ 2018/07/03 /how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-

cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/ 

 

عام لعقود الحالة المدنية بالموافقه على طلبه في تغيير بياناته في شطططهادة الميالد ( إذ صطططرح األمين الReesمن اشطططهر القضطططايا: قضطططية )  129

من االتفاقية ولكنها وجهت لها انذار ورأت ان رفض  8ليتناسطططططب مع جنسطططططه الجديد اال ان المحكمة األوروبية لم تدين بريطانيا لمخالفة المادة 

 Sheffield( ، قضية )X. Y et Zمن االتفاقية، قضية ) 8لخاصة الوارد في المادة  تصحيح شهادة الميالد ال ليس مخالف إلحترام الحياة ا

et Horsham( قضطططططية ، )Christin Goodwin : 131مرجع سطططططابق، صطططططفحة  مكرولف وهيبة، (، للمزيد حول هذه القضطططططايا انظر 

 ومابعدها

130  EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  ،THE COSSEY CASE ،)232/176/1989/16( ، 29

August 1990 

من االتفاقية ال تخص اال الزواج التقليدي الذي يرتكز على المعيار البيولوجي في  12المحكمة األوروبية لحقوق االنسان قضت بأن المادة  131

 EUROPEANانظر :  تحديد الجنس في عقد الزواج ،إذ ان هذه المادة تعطي للدول مجال واسع للدول لتنظيم الزواج في ارضها.

COURT OF HUMAN RIGHTS  ،THE COSSEY CASE ،(16/1989/176/232) ،29 August 1990 

https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
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واالبعد من ذلك أن محكمة العدل الدولية أدانت بريطانيا واتهمتها بالعنصههرية ألنها ألزمت متحول ألن يقوم بإنهاء عقد 

 ،133و يرها من الدول التي تبنت هذا االتجاه منها: االرجنتين132دار شهههههههادة تثبت تحوله.زواجه حتى تقبل الدولة اصهههههه

 136فنلندا، 135، السويد134ألمانيا

 االعتداد بآثارهعدم و توجه الدول العربية نحو رفض تغيير الجنس ألسباب نفسية ثانيًا: 

من الناحية  المسألةتقم بتنظيم  موإن لعدم االعتداد بآثاره، تتجه الدول العربية الى رفض تغيير الجنس ألسباب نفسية و 

 قضهههاياها أشههههرمصهههر العربية في  جمهوريهومن هذه الدول التشهههريعية اال انها تصهههدت للمسهههألة عن طريق القضهههاء، 

عملية  أجرى فقد كان ذكرًا كامل الذكورة اال انه ، 1988137عام المعروفة سابقًا بسيد  " "سالي التي أثيرت فيها المسألة

، وقضهت المحكمة اإلدارية في )القضهية رقم: لما له من ميول انثوية سهيكولوجيةنظرًا لتحويل جنسهه من ذكر إلى انثى 

التي أقامها المدعي بالطعن على قرار فصههههههله من كلية الطب بسههههههبب ما اجراه من  2/7/1991ق جلسههههههة 5432/42

مكتمل الذكورة من الناحية  المدعيفي ذلك إلى كون  مستنده، إيقاف فصلهرفض طلب الشق المستعجل بفي  (عمليات

                                                        
132  JUDGMENT OF THE COURT 2018June  26  ، : لالطالع على الحكم من موقع محكمة العدل األوروبية

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=2033

37&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1  

133  th30Buenos Aires, November  -Gender Identity Law  

 ُمتجاهالً " النفسي الجنس" النفسي بالمعيار وُمعتداً  لها ُمجيزاً  الجنس تغيير عمليات نظم السويدي كالقانون  األلماني القانون  ان والمالح  134
 مقارنة تمت ما إذا ولكن االنجاب على القدرة فاقداً  الفرد يكون  ان اشترط كما والكروموسومي البيولوجي كالمعيار دقة األكثر األخرى  المعايير
 للمريض وسمح( صريح بشكل ذلك على نا قد يكن لم ولو) الخنوثة حالة تناول انه في عنه تميز السويدي القانون  فإن السويدي بالقانون 
 ذلك. عن األلماني القانون  سكت بينما الجراحة، بإجراء الخنثى

 233لالطالع على موقف المشرع السويدي انظر : الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة  135

136  Act on the Confirmation of Gender of a Transsexual 28 June 2002-563 

http://trasek.fi/wp-content/uploads/2011/03/TransAct2003.pdf , last visit: 18/8/2018 

 ومابعدها 291، صفحة مرجع سابقجابر علي محجوب،  انظر:لالطالع على تفاصيل القضية  137

 ومابعدها 280الشرقاوي، مرجع سابق، صفحةإبراهيم  والشهابي

 70-68، صفحة 1999وحسين منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://trasek.fi/wp-content/uploads/2011/03/TransAct2003.pdf
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، عملية جراحية لم تكن لها دواعي طبية عضههههههههههههههوية على االطالقالعضههههههههههههههوية وانه بالر م من ذلك وافق على اجراء 

 فيكون بذلك قد شهههاذ عن السهههلوك الطبيعي السهههليمباإلضهههافة الى كون الطالب كان كثيرًا ما يتشهههبه بالنسهههاء قبل العملية 

  138.اإلسالمية الفاضلة اَلدابوخرج عن 

 حيثعلي نجيدة عندما علق على موقف المحكمة في هذا الصهههههدد  /الفاضهههههلمع ما انتهى إليه الدكتور  الباحثةتفق تو 

اإلفتاء المصههههههههرية  في بفتوى دار  ما جاءمع القضههههههههاء الفرنسههههههههي والذي بدوره يتفق تمامًا مع ذهب الى انه يتفق تمامًا 

ومدى توافر  الوحيدة لشههههههههههههفاء المريض، الوسههههههههههههيلةتوافر قصههههههههههههد العالج في الجراحة، ومدى اعتبارها تعويله على مدى 

الداخلية، واخيرًا وهو األهم مدى التناسههههههلية  أعضههههههائهومدى اكتمال األعضههههههاء التناسههههههلية الداخلية للجنس المحول إليه، 

الذي تمثل في تشبه  في وقو  عملية تغيير الجنس، والمحكمة لم تعول مطلقًا على الجنس النفسي تدخل إرادة الشخا

 139الطالب بالنساء.

الذي طلب فيه  وقفها، اال انها حادة عنه في الشههههق الموضههههوعي للدعوى بملت متمسههههكة ظو ياليت المحكمة المصههههرية 

من  تمكن إذ، 140في قانون األحوال الشهههههخصهههههية المصهههههري ، فلقد اسهههههتغل المدعي الثغرات الموجودة إلغاء قرار الفصهههههل

الجهة نوعه الى انثى وأصهههههههدرت  بيان بإعادة قيد اسهههههههمه باسهههههههم انثى )سهههههههالي( وتغييرقيد  شههههههههادةتغيير حالته المدنية ب

اسههههههتطا  باالسههههههتناد الى هذه  و، بإسههههههمه الجديدبطاقة شههههههخصههههههية و قيد ميالد بإسههههههمه ونوعه الجديد صههههههورة  المختصههههههة

                                                        
بالتالي انتهت المحكمة الى عدم مشروعية عمليات تغيير الجنس المستندة ألسباب نفسية ولقد فسرتها على انها تعد من قبيل التشويه وليس  138

ج وال يصلح لتبرير هذا التشويه االستناد ألسباب نفسية او الميول االجتماعية للفرد نحو الجنس االخر، فلقد رفضت المحكمة االعتراف العال

 بفكرة "الجنس النفسي".

مجال القانون المدني )التلقيح الصطططططناعي وتغيير بعض صطططططور التقدم الطبي وانعكاسطططططاتها القانونية في نجيدة، حسطططططين : علي للمزيد انظر  139

 81-80صفحة م، 1991، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الجنس(

 6019( لسنة 260( من القانون رقم )11تحديداً المادة )  140
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بإلغاء القرار المطعون فيه الصهههادر م يقضهههي 2/7/1991من المحكمة اإلدارية بتاريخ  اً يسهههتصهههدر حكمالمسهههتندات ان 

من صدرت  -المشار اليها أعاله-ان الوثائق التي صدرت  حكمها علىأسست المحكمة و  من كلية طب االزهر بفصله

بالتالي يكون   وهي مسهههههههههتندات لها حجيتها ويتعين االعتماد عليها.انثى  أصهههههههههبحرسهههههههههمية تكشهههههههههف ان الطالب  جهات

، ةهي حالة نفسهههههية بحت المعروضهههههةاثبتت ان الحالة القاضهههههي اإلداري قد حاد عن الصهههههواب ألنه تجاهل التقارير التي 

العملية ليصههههبح انثى ناقصههههة وذكرًا مشههههوهًا، وفضههههل االسههههتناد للوثائق التي  وأجرى وبأن الشههههخا كان مكتمل الذكورة 

ببطالن المسههههههههتندات ألنها اسههههههههتخرجت اسههههههههتنادًا لوضههههههههع  ير وكان من االجدى لها ان تحكم  ،ُبنيت على ثغرة قانونية

بالمكنات  ال تقارن بحذر، ألن المكنات الموجودة في تلك الفترة يجب ان ُيقرأ هذا الحكم  بأنه الباحثةرى تو  .صههههههههههههههحيح

إحاطة ن القضههههاء في ذلك الوقت لم يكن لديه بأ فادأعندما وافق الدكتور الشهههههابي إبراهيم الشههههرقاوي تو  االن،الموجودة 

يتعلق بالضهههههوابط العملية الدقيقة في تحديد ، او فيما هسهههههواء من حيث طبيعة المر  ومظاهر علمية كافية بالموضهههههو  

احكام القضههههههههههههاء او حتى في كيفية العالج، بالتالي كان طبيعيًا نتيجة لما سههههههههههههبق ان تتخبط  الحقيقة الجنسههههههههههههية للفرد،

ن و اال ان القان 141اختلف في مدى السماح بتغيير الجنس. ان موقف القضاء اللبنانيمع االخذ بعين االعتبار  .بصدده

                                                        
 رقم بيروت في المدني االبتدائي القاضي عن الصادر األول القرار في: نكا الموقف القضائي الذي سمح بتغيير الجنس ألسباب نفسية  141

 .الذي كان فيها المتحول ذكرًا متزوجًا وله أبناء اجرا عملية لتغيير جنسه استنادًا ألسباب نفسية (1/7/1987:) بتاريخ الصادر ،1987/3
واقامت  انثى تحولت الى ذكر المتحولةالذي كانت فيها  (3/9/2015) تاريخ ،1123 رقم بيروت استئناف محكمة عن الصادر الثاني القرارو 

 .اال ان محكمة االستئناف اجابت طلبهاكمة االبتدائية ذاك ، ورفضت المحدعوى تطلب فيها تغيير بياناتها
هانيا علي فقيه، تحويل الجنس في النظام القانوني اللبناني، الجامعة اللبنانية، يمكن االطالع على البحث من لالطال  على الحكمين انظر: 

خالل صفحة الجامعة، 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/researchesView.aspx?opt&RulID=45&TYPE=PRINT  آخر زيارة للموقع ،

 11/8/2018بتاريخ: 
، موقع  2016-01-11حاله، تغيير الجنس في حكم قضائي جديد: احترام حق الفرد في تغيير ، يمنى مخلوفمقالة المحامية وانظر: 

http://www.legal- ، 31/3/2018لموقع بتاريخ : آخر زيارة لالمفكرة القانونية ، 
agenda.com/article.php?id=1386&folder=articles&lang=ar 

الذي كان  (22/5/1992) تاريخ( 61 /1992) رقم االبتدائي الحكمالموقف القضائي الذي سمح بتغيير الجنس ألسباب نفسية كان في: 
، اسمه وتعديل" أنثى" ليصبح" ذكر" من بدل جنسه قيد تصحيح فيها يطلب دعوى  برفع تقدمفيها المدعي ذكرًا اجرى عملية لتغيير جنسه ثم 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386&folder=articles&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386&folder=articles&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386&folder=articles&lang=ar
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بالتالي يكون المشهههر  اللبناني قد  142قال كلمته في ذلك ونا صهههراحة على عدم جواز تغيير الجنس ألسهههباب نفسهههية.

هي اسهههههتثناء قد يسهههههمح بمثل هذه العمليات ، اال انه ترك نافذه و حظر صهههههراحة عمليات تغيير الجنس واعتبرها تشهههههويهاً 

 .امام القضاءالذي استند اليه بعض المتحولين  كانت هناك حالة طوارئ وضرورة قصوى" وهذا النا إذاوهي "

إال يبيحها  ال القضاء الكويتي من عمليات تصحيح الجنس كون القضاء موقف الوقوف على تمبالنسبة لدولة الكويت، 

صهههههادر بتاريخ  2مدني/ 674/2004محكمة التمييز الكويتية في القضهههههية رقم ولقد ارسهههههت لغر  عالجي، إذا كانت 

من ال يعطي لمن يعاني من اضههههههطراب الهوية الجنسههههههية الحق في تغيير جنسههههههه لما فيه  اً مبدأ واضههههههح 20/3/2006

االعتراف بمشروةية عمليات تحويل الجنس رفض  ى آخر قف اكما كان للقضاء الكويتي مو  143تعالي.مخالفة لشر  هللا 

م(، أحوال شههخصههية التي 24/1998اسههتئناف الكويت رقم ) -، ومنها: او حالة نفسيةسواء كان لعالج عيب خلقي 

تغيير اسههههههههههههههمها من "فاطمة" إلى "عبد هللا"، وذلك لكونها قد اجرت عمليه اقامت فيها انثى كويتية دعوى تطلب فيها 

إذ كانت قد ولدت تحمل األعضههههاء التناسههههلية لألنثى والذكر،  يها جنسههههها من أنثى إلى ذكرجراحية في مصههههر  يرت ف

                                                        

 كامل لها الخضو  في ر ب من لمنح ذاتها بحد تكفي ال الجنس لتغيير تؤدي التي الجراحية العملية أنأ مهم وهو "وارست المحكمة مبد
 لصيقاً  كان الذي العضوي  الجنس مقابل في النفسي بالجنس االعتداد عدم "، و "والمبيض كالرحم أساساً  إليها يفتقر التي التناسلية األعضاء
 " ذلك من قبيل المساف بالنظام العام، ويعد والدته منذ لشخا

من الحصول على النسخة االصلية منه لذلك تم االستناد إلى المصادر التالية التي  ةتمكن الباحثتنظراً لكون الحكم في المرحلة االبتدائية لم 

 ورد بها الحكم بالتفصيل: 

 176-173أنس بشارة، مرجع سابق، صفحة 

 176-173لالطالع على كامل المبادئ التي أرستها المحكمة انظر: أنس بشارة، مرجع سابق، صفحة و
 148-147سابق، صفحة ، مرجع بةوانظر: مكرولف وهي

 
ال يجوز اجراء اي   ......"- 9: (30) المادة 2012 لسههههههنة 240 رقم بالقانون  الُمعدل 1994 لسههههههنة 288 رقم الطبية اَلداب قانون في   142

عمل طبي من شططأنه ان يؤدي الى تشططويه المريض اال في حاالت الطوارئ والضططرورة القصططوب، واال بقرار من طبيبين اختصططاصططيين على 

  .القل بموافقة المريض او موافقة عائلته من الدرجة االولى او من يمثله قانوناً اذا كان غير قادر على التقريرا
للجّراح وحده ان يقرر عند معالجة طارئة اجراء عملية تؤدي الى تشطططططويه شطططططرط موافقة المريض اذا كان واعياً مدركاً او موافقة عائلته 10 -

ً الخطية من الدرجة االولى ا   .ن وجدت او من يمثله قانونا
 ...." .يعتبر تشويهاً كل عالج طبي او جراحي يؤدي الى تغيير الجنس، ويؤثّر في مستقبل المريض11 -
  مبح  األول.راجع موقف الهضات الكويتي في ال 143
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وتغلبت عليها أعضهههههههههههههههاء الذكورة  أي كانت تعاني من علة خلقية، قضهههههههههههههههت محكمة اول درجة برفض الدعوى لعدم 

صحتها، وقررت ان المدةية انثى وال يؤثر على ذلك ما أجرته من عمليات، مما دعى بالمدةية للطعن في الحكم امام 

االسههههههتئناف، وقضههههههت محكمة االسههههههتئناف برفض الدعوى ، وقررت االتي: "إنه ال يغير من طبيعة المسههههههتأنفة محكمة 

الجسههههههدية ما أجرته من عمليات جراحية أزالت معالم األنوثة وأضههههههافت معالم الذكورة، وهو أمر ال تملكه شههههههرعًا، إذ ان 

ا قامت به المسههههههتأنفة، هو تغيير لخلق هللا، وتعد تصههههههوير اإلنسههههههان على صههههههورة الذكر أو األنثى، أمر هللا ...، وأن م

سههههافر على مبدأ حرمة اإلنسههههان، وذلك من خالل التشههههويه الذي أصههههاب جسههههدها من جزاء تلك الجراحة، كما ال يمكن 

إعطاء وصهههف العالج لما قامت به  ألنها شهههوهت نفسهههها، فلم تعد أنثى لتمارف على نحو ما أراد الخالق لها، وال ذكرًا 

 144 ."و ما حاولت أن تكون عليهعلى نح

، عن كويتية كانت ذكرًا 2010/4/24ُنشر خبر في موقع جريدة االنباء بتاريخ والقضية الثانية هي قضية "بسمة"، إذ 

، وذلك نظرًا لكونها مصههههابه بإضههههطراب الهوية الجنسههههية، ولقد أفادت عند اللقاء معها 2004الى ان تحولت ألنثى في 

 145.( وهي من ضمنهم8ولون في الكويت هو )بأن عدد المتح 2004في

                                                        
 377، صفحة 2003يناير،  ،11عدد الكويتية،  ، أحوال شخصية، مجلة الفتوى والتشريع(م24/1998) رقم يالكويتباالستئناف الط ن  144

، قانون التشبه بالجنس اآلخر ال ينطبق علّي ألنني أصبحت أنثى بالكامل«: األنباء»يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لـ « بسمة« »المتحّول»  145

 ، جريدة االنباء الكويتية، رابط الخبر: 2010/4/24

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/ -يفجر-بسمة-المتحول-108313/24-04-2010

بالكامل-انثى-اصبحت-النني-علي-ينطبق-االخر-بالجنس-التشبه-قانون-االنباء-لـ-الثقيل-العيار-مفاجاة  

 23/8/2018للموقع: آخر زيارة 

 

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/108313/24-04-2010-المتحول-بسمة-يفجر-مفاجاة-العيار-الثقيل-لـ-الانباء-قانون-التشبه-بالجنس-الاخر-ينطبق-علي-لانني-اصبحت-انثى-بالكامل
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/108313/24-04-2010-المتحول-بسمة-يفجر-مفاجاة-العيار-الثقيل-لـ-الانباء-قانون-التشبه-بالجنس-الاخر-ينطبق-علي-لانني-اصبحت-انثى-بالكامل
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المرسهههههوم بقانون اتحادي رقم  تناولت تغيير الجنس فيالدولة العربية الوحيدة التي  العربية المتحدة كما وتعتبر االمارات

، وافرد العقوبة لألطباء الذين يجرون هذه 146وعرفته في المادة األولى منه بشههههههأن المسههههههؤولية الطبية. 2016لسههههههنة  4

العمليات، ولكن بالر م من كونها خطوة إيجابية للمشهههههههههر  االماراتي اال انه لم ينظم هذه العمليات بشهههههههههكل وافي واكتفى 

 147بالتفرقة بين التصحيح والتغيير وتجريم األطباء دون تنظيم الجوانب األخرى.

                                                        
 مع الجنسية الجسدية مالمحه وتتطابق أنوثة، أو ذكورة واضحاً  الجنسي انتماؤه يكون  الذي الشخا جنس تغيير: الجنس تغيير"   146

 عملية في االنحراف التعريف هذا يعني كما أنثى، أو ذكراً  الجنسي انتمائه في اشتباه يوجد وال والجينية، والبيولوجية الفسيولوجية خصائصه
 . "الطبية التحاليل إليها انتهت التي الجنسية الصفة يخالف بما الجنس تصحيح

في موقع جريدة االتحاد يذكر بأن شابه إماراتية  2016إيجاد تطبيقات قضائية في االمارات ولم يجد اال خبر نشر في  ةالباحث تحاول 147

، ولقد ادلت بأنها بعد ان اكتشفت بأنها مصابه بهذه محكمة أبوظبي االبتدائيةوان قضيتها منظورة امام  عاني مرض اضطراب الهوية الجنسية

 بعد ان لم ينجح ذلك انتقلتلمدة عامين، ثم مددت العالج إلى عامين آخرين، من خالل جهة صحية حكومية  نفسي باشرت بعالجالحالة 

، ولذلك فهي تنتظر موافقة القضاء لبدء الجراحة مرحلة العالج الهرموني والتدخل الجراحي الذي استدعى الحصول على موافقة القضاءل

تخضع لعملية تحول  ألنلجنة طبية حكومية  سها، كما أفادت بأنها حصلت على توصية منوالعالج الهرموني الذي يترتب عليه تغيير جن

، فتوب 2013أن اللجنة الشرعية بالهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، أصدرت في الخامس من مارس . كما أضاف محاميها "جنسي

ل خلل جسدي عضوي في الشخص، أدب إلى غموض في تحديد جنسه، تجيز عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعدي

 " معتبرين العملية عالجاً لحالة مرضية يقصد بها إزالة االشتباه في االنتماء الجنسي للشخص.

لذي يجب انه اذا كانت هذه الجهة بالفعل أصدرت هذه الفتوب فإن ذلك سيكون نتيجة عدم وعي لمفهوم "االنتماء الجنسي" وا ةرب الباحثتو

 الرجوع فيه ألصحاب االختصاص وهم األطباء.

 انالبروفسور عبد هللا المنيزل، أستاذ علم نفس تربوي في جامعة الشارقة، مدير معهد البحوث للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما أضاف 

جدل حول أول قضية تصحيح  بر "" انظر  : خ(DS3ليس مرضاً، بل هو مشكلة اجتماعية وفق تصنيف )« اضطراب الهوية الجنسية»"

 24/8/2018، آخر زيارة للموقع بتاريخ :  26/9/2016، تحرير األمير"، تحقيق جنس بالدولة

الرابط: 

https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88

%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA

%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D

9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 

 24/8/2018كذلك ورد الخبر في موقع جريدة البيان ، آخر زيارة للموقع بتاريخ : 

 الرابط: 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-28-1.2723769  

https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-28-1.2723769
https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-28-1.2723769
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في اشهر قضية وهي "قضية سامي"، إذ رفع ذكر تونسي يدعى "سامي"  كذلك تصدى القضاء التونسي لهذه المسألة

م رقم 2/5/1992بعد ان اجرا عملية جراحية في اسبانيا لتغيير جنسه من ذكر الى انثى امام المحكمة االبتدائية بتاريخ 

االبتدائية بتاريخ  يطلب فيها االعتراف بكون جنسه انثى والسماح له بتغيير اسمه الى "سامية"، وقضت المحكمة 5984

م برفض الدعوى وذلك ألن تغيير الجنس الذي حصل للمدعي كان بعمل ارادي "بفعل فاعل" ويشكل 8/2/1993

اصطناعي ظاهري يخالف بذلك مقتضيات القانون الجزائي والديانات السماوية، مما حاد به ان استأنف الحكم في 

بقبول الدعوى شكاًل، وفي الموضو  برفض  1993ديسمبر  22، وصدر حكم المحكمة بتاريخ 10298االستئناف رقم 

 148الدعوى مؤيده بذلك محكمة اول درجة.

وترى الباحثة ان القضههههاء التونسههههي أحسههههن في مواجهة الحالة، بل انه أشههههار لموقف القضههههاء الفرنسههههي والمنحدر الذي 

ل هو موقف أجبرت عليه عماًل باالتفاقية وانتقد ذلك بقوله: "ال نجد أي تعليل علمي وقانوني مقنع، ب 1992 اتخذه في

األوروبية لحقوق االنسهههههههههههان، وال يمكن مجاراة ما توصهههههههههههل إليه األوروبيون الختالف الحضهههههههههههارات وقد قال أحد الفقهاء 

الفرنسهههههههيين ان: الحقيقة تختلف من بلد ألخر، باعتبار ان القاضهههههههي األوروبي مقيد بمخزون حضهههههههاري وثقافي مخالف 

 149اضي العربي المسلم."لثقافة وحضارة الق

 

 

                                                        
 

 1993ديسمبر  22الصادر بتاريخ  10298محكمة استئناف تونأ رقم   148
 1993ديسمبر  22الصادر بتاريخ  10298محكمة استئناف تونأ رقم  149



69 

 

 ختامًا: 

يقر بتحويل الجنس ألسباب نفسية ويجد ان ذلك يدخل ضمن حقوق الفرد يتبين من ذلك ان االتجاه الدولي الغربي 

وانتهاك لسالمة مفسدة من ، ولكن الشريعة تنفي ذلك متى كان ألسباب نفسية وليست عضوية لما فيها 150وحرياته

 .151االفراد

المرجع الثقافي والمجتمعي  الختالفليس التركيز على التوجه الدولي نظرًا  ةدف الباحثمع ضرورة التأكيد على ان ه

الحقيقية المجتمعية والدينية العربي، لذلك تم التركيز على االتجاهات التي تتوائم مع  المجتمعكل االختالف عن والديني 

 وهذا ما دعى له الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي عندما للوطن العربي والتي استندت ألصول الشريعة والمنطق،

ية  فقط ة إرضاء أسباب نفسية واهالذين اكدوا على عدم جواز تشويه الجسد بغياستعر  رأي فقهاء القانون العرب 

الشهابي إبراهيم الشرقاوي على ، ولقد اكد الدكتور 152الن الشعور الجنسي مشوش  فال توجد دواعي طبية تسمح بذلك

تكييفها مع معتقداتنا عندما يلجأ للمؤلفات األجنبية ويحاول  تظهرفي هذا الموضو   الباحثان اكبر المشاكل التي تواجه 

 تقام، لذلك 153على مجتمعنا اإلسالمي العربي تطبيقهالغرب يصلح ألن يتم وثقافاتنا اإلسالمية، فليس كل ما يعتقد به 

 بشكل كبير في هذا العمل.االستناد إلى األبحاث العربية ب الباحثة

                                                        
القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي  ن "بعنوا، 2015منظمة الصحة العالمية في شهر ايلول من العالم تقرير   150

لإلطالع ، لمنع التمييز وانتهاك حقوق ُمغيري الجنس االجتماعي" الذي تدعو فيه الميل الجنسي ومغايري النوع اإلجتماعي وثنائيي الجنس

، آخر زيارة للموقع  /http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar :انظرعلى التقرير المذكور 

 م11/8/2018بتاريخ : 

 ، مرجع سابقهانيا علي فقيه. انظر: خاصة ان هذه العمليات كثيراً ما تفشل وتؤدي لوفاة االفراد  151

 منصور. محمد الدكتور سعد، أحمد الدكتور نجيدة، حسين علي الفاضل الدكتور: نظر على سبيل المثالا 152
 259-258، صفحة  مرجع سابقالشهابي إبراهيم الشرقاوي،   153

http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/
http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/
http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/
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 االثار القانونية المترتبة على عمليات تحويل الجنستنظيم الثاني: الفصل 

إلى شههقي تحويل الجنس اال وهما التصههحيح والتغيير، وبيان مفهوم كل منهما من الناحية تم التطرق في الفصههل األول 

الى ان الشر  يبيح التصحيح دون التغيير،  انيثم بيان رأي الشريعة اإلسالمية والقانون منهما، وانتهوالقانونية،  الشرةية

مع االخذ بعين االعتبار ، وإن كان ذلك بشهههههههكل مباشهههههههر او  ير مباشهههههههرالتصهههههههحيح دون التغيير  نظم القانونية تبيحوال

تبيح عمليات مدى اباحة تغيير الجنس نظرًا لكون النظم الغربية  البًا ما  من حيثاختالف التوجه الغربي عن العربي 

 .ى تحريمهاال عربية التي تتجهعلى عكس النظم ال تحويل الجنس

ثار القانونية المترتبة على تحويل الجنس سههواء بالتصههحيح او التغيير، إذ ان من اَلهذا الفصههل سههيتم التطرق إلى  وفي

سهههههم الشهههههخصهههههي، التي تشهههههمل )االبالتالي تغيير حالته القانونية حويل جنسهههههه يترتب عليه تحول مركزه القانوني، يقوم بت

 عندما يقومت تعد من السهههمات الجوهرية التي تميز الفرد عن  يره، فهل يجوز تغيير هذه البيانات الجنس( وهذه البيانا

 الحالة المدنية. ثباتيحميها مبدأ  ةذات حصانبيانات الشخا بتحويل جنسه ر م كونها 

سههههههيتناول مبدأ ثبات الحالة الفصههههههل إلى مبحثين، المبحث األول ولغر  اإلجابة عن السههههههؤال المطروح سههههههيتم تقسههههههيم 

مدى اعتبار تغيير الجنس بمثابة اسهههههتثناء على مبدأ ثبات الحالة وموقف بحث الثاني سهههههيتناول مالمدنية وعناصهههههره، وال

 .القضاء القطري 
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 الحالة المدنية وعناصرهمبدأ ثبات األول: المبحث 

وموقف الجنس، وبيان موقف الشههههريعة اإلسههههالمية تغيير عمليات و بعد ان تم بيان الفرق بين عمليات تصههههحيح الجنس 

بيان و  "civil statusاو "التركيز على الحالة المدنية ب سهههههوف نقومالقضهههههاء  واتجاهاتالمختلفة الوضهههههعية  التشهههههريعات

و ما ، وهلتغييرها عن طريق القضههاء جنسههياً حولون تالموالتي يسههعى لب الدراسههة  هذه المسههألة هي تعد حيثعناصههرها 

 .من جهة أخرى  يستدعي بيان ماهية الحالة المدنية من جهة والمبدأ الذي يحكمها وهو "مبدأ ثبات الحالة "

 :لذلك سيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين

 ماهية مبدأ ثبات الحالة المدنية.ية، بينما سيركز المطلب الثاني على عناصر الحالة المدنالمطلب األول سيوضح 
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 وعناصرها الحالة المدنيةمفهوم األول: المطلب 

ولذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول ى مفهوم الحالة المدنية ومكوناتها، سيتم التطرق في هذا المطلب ال

 .الحالة ونخا منها بالذكر االسم والجنسو في األول منهما مفهوم الحالة المدنية ونعر  في الثاني لمكونات هذه 

 الفر  األول: مفهوم الحالة المدنية

وسهههههوف يتم التركيز -البيانات التي تمثل الشهههههخا من الناحية القانونية ه الدراسهههههة ُيقصهههههد بالحالة المدنية أل را  هذ

فمن  ،لتغييرها المحاكمعلى الحالة المدنية للمواطن وذلك ليتم بيان تأثير التحويل على الحالة المدنية ومطالبة االفراد 

فره ويتجاهل دولته التي للقضهههاء القطري ليطلب تغيير بياناته الشهههخصهههية في جواز سههه األجنبي ير المتصهههور ان يلجأ 

من للشخا  الحالة المدنيةتعد إذ  وهي تشمل جواز السفر والبطاقة الشخصية وشهادة الميالد. -أصدرت هذا الجواز

، ولكن من المسهههلم به ان الفرد يتمتع المفاهيم العامة والتي يصهههعب وضهههعها تحت حصهههر معين او تعريف موحد دقيق

ا تظهر عن طريق المستندات الرسمية التي وهذه الخصائبمجموعة من الخصائا التي تميزه عن  يره من االفراد، 

 .تعبر عنه

ات، فهذا الشخا إلكتساب الحقوق وتحمل االلتزام تجعله أهالً  مستقله أن لكل فرد شخصية قانونيةالمستقر عليه من 

وما  ما له من حقوق ومعامالته، حيث تحدد لكل شهههههههخا تخاطبه القاعدة القانونية من خالل تنظيم سهههههههلوكه هو الذي 

 .عليه من التزامات
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، وهي بهذا 154كتسهههههههاب الحقوق والتحمل بااللتزاماتهي صهههههههالحية ا لإلنسهههههههانبهذا المفهوم فإن الشهههههههخصهههههههية القانونية 

، وهذه االهلية ما ُيعرف بأهلية الوجوب وهي صههههالحية الشههههخا إلكتسههههاب الحقوق وتحمل االلتزامات التعريف ترادف

 155.االنسان حيًا وتنقضي بوفاته بوالدةتبدأ 

وهذه الحقوق ُتعطى للكافة مجموعة من الحقوق المختلفة، القانونية  للشهههههخصهههههيةثبت للشهههههخا بصهههههفته حاماًل ي بالتالي

بالتالي يمكن ال تميزه عن  يره من البشههههههههههههههر وإن كانت تميزه عن  يره من المخلوقات،  العامةالحقوق  نظرًا ألنها من

ال يحصهههل الذلك يجب لإلنسهههان،  المميزةالتي ُتعطى للكافة من قبيل الخصهههائا والصهههفات  العامةاعتبار هذه الحقوق 

ية القانونية وبين ما ُيعرف بالحالة المدنية للشهههخصههه حامالً  اً خلط بين الحقوق العامة التي يملكها االنسهههان بصهههفته انسهههان

(l'etat Civil ،لهذا الشههخا ) ،ألن وإن كانت الحالة المدنية تقابل الشههخصههية القانونية لإلنسههان اال انها تختلف عنها

التي تميزه عن  يره، بينما المقصود بالحالة الحقوق العامة التي تثبت للفرد ليست من قبيل مميزاته وصفاته الشخصية 

الحالة ، وترجع أهمية 156"ئر األشهههخاص اَلخرينهي "مجموعة الصهههفات التي يتميز بها شهههخا معين عن سهههاالمدنية 

ومن  .دون تمييز او تحديد لكل شخا طبيعي او معنوي" للشخا تصبح مستحيلةان الحياة القانونية "للشخا في 

يجب ان ُتحدد، بحيث  القانونيةفإن معالمه التي يكتسهههههب فيها الشهههههخا الشهههههخصهههههية القانونية  اللحظةه منذ المنطق ان

، فإن كانت الشههههههخصههههههية فإن حالة الشههههههخا تحدد هويته القانونية ولذلكيتم التعرف عليه. يجب اسههههههتطاعة تمييزه كي 

يقصهههههد بها مجموعة الصهههههفات الخاصهههههة به المدنية القانونية تثبت لكل شهههههخا دون التمييز بينه وبين  يره فإن الحالة 

                                                        
 347 مصر، صفحة ، الطبعة األولى، دار النهضة العربية،2013سين البراوي، المدخل لدراسة القانون القطري، ححسن   154

جامعة قطر،  –كلية القانون ، 2016طارق جمعة راشد وفاروق االباصيري، المدخل إلى القانون القطري، سين البراوي و ححسن   155

 331صفحة 

 602 صفحة سابق، مرجع سعد، محمود أحمد 156
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 وهذا ما دعى .والتي يمكن من خاللها إيضههههههههاح معالمه الشههههههههخصههههههههية ومركزه في مواجهة القانون  والتي تميزه عن  يره

ميزات الشهههههخصهههههية القانونية على أسهههههاف ان مكوناتها تعبر عن مميزات شهههههخا لتسهههههمية الحالة المدنية بمبعض الفقه 

 157.معين

الحالة المدنية هي: "مجموعة الصهههههههههفات واالسهههههههههس الواقعية والقانونية الثابتة، التي تحدد مركز  بأنبالتالي يمكن القول 

الشخا في أسرته ودولته وديانته، وتعكس صورته الطبيعية والقانونية، وتميزه عن  يره من أفراد المجتمع على النحو 

هي: "مجموعة ما او  158".نونية إلى انتهائهايجعله يتمتع بالحقوق ويتحمل بااللتزامات منذ بداية شهههههههخصهههههههيته القا الذي

في حياة الشخا القانونية من حيث وتؤثر الحالة  يتميز به االنسان عن  يره من الصفات السياسية والعائلية والدينية"

 159.والواجبات المفروضة علية""مجموعة الحقوق المقررة له 

: البطاقة بيانات حاملها وترمز إلى وجوده القانوني هيومن أهم المسههههههتندات الرسههههههمية والشههههههخصههههههية التي تحتوي على 

لتحديد مكونات  على هذه االشههههياءوجواز السههههفر وشهههههادة الميالد، بالتالي كان من المنطق أن يتم التركيز  الشههههخصههههية

ابها أصهههههههههح يطلباالخذ بعين االعتبار البيانات الجوهرية والتي تختلف نتيجة لتحويل الجنس والتي  الحالة المدنية، مع

 من القضاء االمر بتعديلها لتتماشى مع وضعهم الجديد.

بتمييزه عن  يره  نسهههان يسهههمحلإلالشهههخا عن  يره فاالسهههم الشهههخصهههي  بتمييزن مكونات الحالة تسهههمح لذلك نظرًا لكو 

على الشههههههههخصههههههههية، فالحالة مرتبطة ، والموطن يسههههههههاعد على ايجاده، وهذه عالمات دالة ويسههههههههاعد على معرفته وتمييزه

                                                        
 المرجع السابقأحمد محمود سعد،  157

 246صفحة  أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، 158

 312مرجع سابق، صفحة  حسن حسين البراوي وطارق جمعة راشد وفاروق االباصيري، 159
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هي ةبارة عن مجمو  ما يميز الشههههههخا الحالة وألن  ، فهي الصههههههورة القانونية للشههههههخا.بالشههههههخا كالظل ال تفارقه

فإن هناك االسههههههههم وأل را  هذا البحث لعنصههههههههر كما انه وباإلضههههههههافة  .اال "حالة" واحده ال يتصههههههههور ان يحمل بالتالي

، الذي حرصت الدول على تضمينه في "الجنس"عنصر ال يمكن تجاهله وهو  المتعددة 160من عناصر الحالة اً عنصر 

 الوثائق الرسمية.

 تحولون لجنسهههههمكون الملنظرًا  (،)الجنسو ()االسههههم ين فقط من عناصههههر الحالة همالذلك سههههيتم التركيز على عنصههههري

 :على فرعينبهما سيتم توضيح المقصود ، ولذلك 161عن طريق القضاء إلى تغيير هذين العنصرين يسعون 

 يةنالحالة المد عناصر: الثانيالفر  

 االسم الشخصيأواًل: 

واالسههههم العناصههههر التي تميز األشههههخاص عن بعضهههههم البعض،  أبرزمن  ووه، المدنيةعناصههههر الحالة  أحداالسههههم هو 

الذي  االسهههم المركب الواسهههع " "، وبالمفهومالخاص به لذاته االسهههم الشهههخصهههي أي اسهههم االنسهههانبالمفهوم الضهههيق هو "

الفرد ن يؤديان لذات الغر  وهو تمييز يان كال المفهوموُيالح   "،والجد واللقب يشههههمل االسههههم الشههههخصههههي واسههههم االب

بالمعنى الضيق يميز الفرد عن  يره من افراد اسرته بينما االسم  ، فاالسمعن  يره، اال ان دائرة التمييز تختلف بينهما

                                                        
الحالة السطططططياسطططططية، الحالة لى ثالثة عناصطططططر )علعناصطططططر الحالة: االتجاه التقليدي وهو الذي يرب ان الحالة تحتوي  فقهيين هناك اتجاهين  160

وعناصر اجتماعية  (الصحة، السن )الجنس،عناصر طبيعة تتمثل في الحالة هي  يرب ان عناصر، بينما الفقه الحديث  العائلية، الحالة الدينية(

 .(المهنة)الزواج، 

 347للمزيد حول العناصر التقليدية انظر: حسن حسين البراوي، مرجع سابق، صفحة 

 249صفحة  أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، عناصر الفقه الحديث انظر:للمزيد حول و

 القضائية التي تم شرحها في الفصل األول التطبيقاتكما تم بيانه في   161
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وهذا االسهههم المركب هو الذي 162.معالم الشهههخصهههية التي تميز الفرد أحدعن افراد المجتمع، لذلك فاالسهههم المركب يميزه 

 .ُيكتب في السجالت الرسمية

 مألن تقنين أحكام االسههههه  163محدود الوضهههههعية تنظيم المشهههههر  لالسهههههم في القوانينيع ُيالح  ان موقف التشهههههر وبالنظر ل

لهذا السبب فإن العرف والفقه والقضاء متغيرة، ؤدي إلى جمود أحكامه وعدم تجاوبها مع الظروف اليقد بشكل تفصيلي 

بالنا على  تتطرقالتشهههههههههريعات العربية التي  نعدد بعض مهم في أرسهههههههههاء االحكام القانونية لالسهههههههههم المدني.لهم دور 

 : ومنها االتي ،االسم

المادة في نا  164إصدار القانون المدنيبشأن  1948( لسنة 131) القانون رقههههههههههههههههههههههههههههمفي المشر  المصري  -

 يكون لكل شخا اسم ولقب، ولقب الشخا يلحق أوالده." ( منه على:"38)

بشأن إصدار قانون المعامالت المدنية لدولة  1985( لسنة 5قانون اتحادي رقههههههههههههههههههههههههههم )في  المشر  االماراتي -

يكون لكل شهههههخا اسهههههم ولقب ويلحق  -1 : "( منه على80المادة )في نصهههههت  165اإلمارات العربية المتحدة

 وينظم قانون خاص كيفية اكتساب األسماء واأللقاب وتغييرها." -2 لقبه بأسماء أوالده.

                                                        
 608أحمد محمود سعد، مرجع سابق، صفحة انظر في هذا المفهوم:  162

االسم ولم يفرد له نصوصاً مستقله خاصة به بل أشار إليه مع االخذ بعين االعتبار موقف فرنسا كون المشرع لم يغر اهتماماً كبيراً لتنظيم  163

 في أماكن متفرقة بمناسبة تنظيمه للحالة والزواج.

سم االسرة او  ولكن وفقاً للقانون الفرنسي يتكون االسم من عنصرين وهما االسم الشخصي او الحقيقي الذي يطلق على المولود ثم اللقب أي ا

من اهتمامه باالسططططم الحقيقي على عكس مجتمعنا العربي، فلقد افرد له  أكثرين ان المشططططرع الفرنسططططي يهتم باللقب العائلة التي ينتمي إليها، ويتب

أحمد محمود سعد، مرجع و حمايته، ففي المجتمع الفرنسي تغيير االسم واللقب كثير الحدوث. انظر: وتغييره نصوص خاصة تتعلق بإكتسابه 

 611-610سابق، صفحة 

 بشأن إصدار القانون المدني 1949( لسنة 84مرسوم تشريعي رقــم )تشريع السوري في ال ( الواردة في40للمادة ) النص مطابقو 164

 بشأن القانون المدني 1951( لسنة 40قانون رقــم: )( الواردة في التشريع العراقي في 40للمادة )والنص مطابق  165
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بشهههههأن تسهههههجيل اسهههههم المولود في  1986لسهههههنة  – 486قرار وزير الصهههههحة العامة رقم  الكويتي فيالمشهههههر   -

وفقا ف ،ثالثيا مع لقب العائلة أو رباةيا إذا لم يوجد لقب للعائلة يكون  سهههههههههههههجالت المواليد وشههههههههههههههادات الميالد

 العائلة.يتم تسجيل اسم المولود ثالثيًا مع لقب للمشر  الكويتي 

 م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات1982( لسنة 5القانون رقم ) في المشر  القطري  -

صههههراحة على االسههههم كما فعلت باقي التشههههريعات المشههههار إليها، ولكنه نا على اإلجراءات لم ينا المشههههر  القطري 

ولم  "االسههم"جدد، إذ نا على ضههرورة اإلبال. عن عدة معلومات حال والدة الطفل ومنها ال المواليدالخاصههة بتسههجيل 

ولقد  من القانون المشههار إليه. 166(4وذلك وفقًا للمادة )، واللقبيتوقف عند االسههم األول بل اسههتلزم اإلبال. عن االسههم 

 1965( لسهههههنة 5المرسهههههوم بقانون رقم )تناول المشهههههر  القطري تحديد البيانات التي ُتدون في البطاقة الشهههههخصهههههية وفق 

: " ... ُتطبع على البطاقة الشههخصههية صههورة صههاحبها، وُيدون فيها البيانات التي 2بشههأن البطاقات الشههخصههية، المادة 

بتحديد البيانات التي  2015( لسهههنة 17ثم صهههدر قرار وزير الداخلية رقم )ر من وزير الداخلية. " يصهههدر بتحديدها قرا

                                                        
 4المادة   166

 :الدولة خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الوالدة، ويجب أن يشتمل البالغ على البيانات التاليةيجب التبليغ عن المواليد داخل 
 .يوم الوالدة بالتاريخين الهجري والميالدي، وساعتها، ومحلها -1
 .جنس المولود )ذكر أو أنثى( واسمه ولقبه -2

 .احد، كما ال يجوز أن يكون االسم مركباً أو مخالفاً للنظام العاموال يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو ألب، في اسم و
 .اسم كل من الوالدين وبياناته -3
 .اسم المستشفى أو المكان الذي حدث فيه واقعة الوالدة -4
 .اسم الطبيب الذي أجرب الوالدة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد -5
 .اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته -6

ي وعلى كل من الُمبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميالدي والرقم المسطططلسطططل للتبليغ ف

 .سجالت قيد المواليد
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على البيانات الواجب تدوينها في  2تدون في البطاقة الشخصية واإلجراءات الالزمة للحصول عليها، ونا في المادة 

 "اسم حاملها )عربي/ إنجليزي(".البطاقة الشخصية ومنها 

 ؟167، هل يحق للشخا تغيير اسمهعنه اإلجابةوالسؤال الذي تجب 

، فبالنظر للنصههوص القليلة -وتحديدًا المشههر  العربي – السههؤال يجب الرجو  في ذلك لموقف المشههر هذا  عنلإلجابة 

ات ، وذلك بوضع إجراءاالسم الشخصي دون اللقبالتي نظمت االسم الشخصي يتبين أن المشر  سمح لألفراد بتغيير 

  بعض األمثلة: جازيلتغيير اسمه، ونعر  بإ احترامهاإدارية يتعين على الطالب 

 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات 1969 لسنة 36رقم  القانون  المشر  الكويتي في -

يجوز لكل ذي صهههفة أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصهههة باسهههم المولود أو  ( منه على:"16نصهههت المادة )

لقبه أو اسم الوالد أو اسم الوالدة الوارد في دفاتر المواليد استنادا إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر. ويقدم الطلب 

إلى وزارة الصهههحة العامة مرفقا به شههههادة الميالد أو مسهههتخرج رسهههمي عنها ويجب أن يشهههمل الطلب على بيان الوثائق 

 واألدلة التي تؤيده."

                                                        
ييف المركب اذ التكتكييف الذي اتجه اغلب الفقه اليه هو اآلراء الفقهية في فرنسطططا حول تكييف حق الشطططخص على اسطططمه، ولكن التعددت   167

وهو حق من الحقوق  المدني ومظهر للحالة العائلية لألمنسطططططم ذو طبيعة متعددة األوجه فهو في نفس الوقت نظام اتفق هذا االتجاه الى كون اال

يعتبر ألن الحق في االسم نظريات التي قيلت عن االسم، اال ان هذه النظرية لم تنجو من النقد الشخصية، حيث ان هذا التكييف يجمع بين كل ال

-617أحمد محمود سططعد، مرجع سططابق، صططفحة ليس لها شططخصططية قانونية. انظر: حقاً عائلياً في حين ان الثابت ان االسططرة  األحيانفي بعض 

618 

وإن كان  كان فيها مبدأ ثبات االسم الشخصي ثابتاً، فلم يُسمح بتغيير االسمالمرحلة األولى  لمرحلتين: اولقد مرت عملية تغيير االسم في فرنس

بموجبه من  أصطططبح 1955م. المرحلة الثانية صطططدر قانون في يُسطططمح بتغيير االسطططم العائلي، ولم تكن المحاكم تسطططمح بتغييره اال في حالة الغلط

أحمد محمود سططعد، مرجع سططابق، صططفحة . انظر: ه في "حالة توافر مصططلحة مشططروعة"لكل شططخص ان يطلب من المحكمة تغيير اسططمالجائز 

622 
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 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. 2009لسنة  18قانون اتحادي رقم  المشر  االماراتي في -

 المتوفى،ال يجوز إجراء أي تصههويب أو تغيير في البيانات الخاصههة باسههم المولود أو  ( منه على: "21نصههت المادة )

كما ال يجوز إحداث أي تغيير في االسههم الكامل ألحد الوالدين أو كالهما الواردة في سههجالت قيد المواليد والوفيات إال 

بموجب حكم قضههههههائي نهائي يصههههههدر من المحكمة المختصههههههة وعلى الموظف المختا بإجراء القيد أن يسههههههجل بخانة 

 "القانون.تنفيذية لهذا المالحظات بيانات هذا الحكم وفقًا لما تحدده الالئحة ال

 اال بموجب حكم قضائي.بالتالي يتبين ان األصل في التشريع االماراتي عدم جواز تعديل االسم 

 بشأن األحوال المدنية 1994 لسنة 143القانون رقم  المشر  المصري في -

المدنية المسهههههههجلة عن وقائع ال يجوز إجراء أي تغيير أو تصهههههههحيح في قيود األحوال  " ( منه على:47نصهههههههت المادة )

  .الميالد والوفاة وقيد األسهههههههههههههرة إال بناء على قرار يصهههههههههههههدر بذلك من اللجنة المنصهههههههههههههوص عليها في المادة السهههههههههههههابقة

أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو  –ويكون إجراء التغيير أو التصهههحيح في الجنسهههية أو الديانة أو المهنة 

و الطالق أو التطليق أو التفريق الجسههههماني أو إثبات النسههههب بناء على أحكام أو وثائق صههههادرة بطالنه أو التصههههادق أ

 ".من جهة االختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها

تقدم طلبات  " :بقولها اإلجراءات التي يتبعها صهههاحب الشهههأن لتغيير بياناته على من ذات القانون  (61) المادةونصهههت 

التصهههههحيح في قيود األحوال المدنية المسهههههجلة لدى قناصهههههل جمهورية مصهههههر العربية إلى اللجنة المختصهههههة بجهة القيد 

 "بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
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 م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات1982( لسنة 5المشر  القطري في القانون رقم ) -

تتولى "اللجنة الدائمة لشههههؤون المواليد والوفيات" النظر أجاز القانون لذوي الشههههأن ان يقوموا بتعديل او تغيير أسههههمائهم و 

إجراء أي تغيير يجوز لكل ذي شأن أن يطلب  "منه: 168(29فوفقًا للمادة )تعديل البيانات الخاصة باالسم، في طلبات 

أو تعديل أو تصههويب في البيانات الخاصههة باسههم المولود أو المتوفى في السههجالت، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسههم 

 القبيلة أو العائلة."

عام دون ان يربط ذلك لسهبب سهمح كقاعدة عامه بتصهحيح او تعديل االسهم الشهخصهي بشهكل بالتالي يتبين ان المشهر  

  مشر  االماراتي الذي اشترط اصدار حكم قضائي للسماح بتغيير االسم.على عكس المعين، 

 الجنس :ثانياً 

على أسهههاف كون هذا البيان في هذه الوثيقة ليه ان بيان جنس الطفل يجب ان يدون في شههههادة الميالد من المسهههتقر ع

منه على وجوب  (57المدني الفرنسي في المادة ). ولقد نا القانون الطبيعي بين الجنسينيعد الوسيلة األولى للتمييز 

فالقانون يعتبر تحديد جنس الطفل من المسههلمات  الميالد وجنس الطفل.ان يثبت في شهههادة الميالد يوم وسههاعة ومحل 

                                                        
 29 المادة  168

يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجالت، عدا ما يتعلق 

 .منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة

 .ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميالد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده

 وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خالل خمسة

 .مه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلبعشر يوماً من تاريخ تقدي

فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خالل خمسة عشر 

رها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرا

 .المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك

 .وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، إلجراء التغيير أو التعديل أو التصويب الالزم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك
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إذ يتفق الفقه والقضههههههههههاء التقليديين على تبعية  169.عضههههههههههوية إذ يجب أن ينتمي ألي الجنسههههههههههين اً يحمل عيوب وإن كان

ترتب ولتحديد الجنس أهمية كبيرة في تحديد االثار القانونية التي ت 170الغامضهههههين من الناحية الجنسهههههية للجنس الراجح.

والخدمة والعمل ، سههههههههههههواء من حيث الزواج تختلف بين الذكر واالنثىعلى الفرد، إذ ان الحقوق وااللتزامات القانونية قد 

 و يرها.والميراث العسكرية 

النا على البيانات التي تحتوي والنصههههههههههههههوص القانونية عمومًا لم تنا على الجنس اال في حاالت نادرة وذلك عند 

 عليها شهادة الميالد، على سبيل المثال االتي:

 بشأن األحوال المدنية 1994لسنة  – 143رقم  –القانون  المشر  المصري في -

... ويجب على األطباء والمرخا لهم بالتوليد إعطاء شههههادة بما يجرونه من والدات ( منه على: " 20نصهههت المادة )

 تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه.."

 أن تنظيم قيد المواليد والوفيات.بش 2009لسنة  18قانون اتحادي رقم  المشر  االماراتي في -

وشههههههههمل ذلك جنس المولود وفقًا لود، التي تتعلق بالبيانات التي يتم اإلبال. عنها حال والدة المو  171(7نصههههههههت المادة )

جنس المولود واسهههههههمه  – 2 .:.يجب أن يشهههههههتمل البال. على البيانات اَلتية : "النا كاالتيللفقرة الثانية من القانون، 

 "...ويجوز أن يكون اسم المولود مركبًا أو مزدوجًا 

                                                        
 656-655أحمد محمود سعد، مرجع سابق، صفحة انظر في هذا المفهوم   169

 250 أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، صفحةانظر في هذا المفهوم   170

  .مزدوجاً جنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركباً أو  – 2..." :اآلتيةيجب أن يشتمل البالغ على البيانات " (7)المادة  171

االسططططططم الكامل لكل من الوالد والوالدة وتاريخ ميالدهما وجنسططططططيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن  - 3

  .وجد
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 م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات1982( لسنة 5المشر  القطري في القانون رقم ) -

 وضهههمن البيانات الواجب التبليغ عنها "جنس" المولود،نا المشهههر  على اإلجراءات الخاصهههة بتسهههجيل المواليد الجدد، 

 من القانون المشار إليه.  172(4وذلك وفقًا للمادة )

 هل يجوز تعديل بيان الجنس؟

في شهأن  1965لسهنة  11المعدل بالقانون رقم  1960لسهنة  260القانون رقم  المصهري في بالنسهبة للمشهر  -

 األحوال المدنية

حوال المدنية المدونة في سجالت ال يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األ " :أنه ( منه على36نصت المادة )

 الواقعات والسجل المدني إال بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ..."
واز جلم ينا على  م بشههههههأن تنظيم قيد المواليد والوفيات1982( لسههههههنة 5المشههههههر  القطري في القانون رقم ) -

نا  هولكن ( سههالفة الذكر.29الذي سههمح به وفقًا للمادة )تعديل بيان الجنس، على عكس تعديل بيان االسههم 

( منه 27في الالئحة التنفيذية للقانون أعاله إلى عدم جواز تغيير أي بيانات بعد قيدها وذلك وفقًا للمادة )

ال يجوز الكشههههههههههههههط أو المحو أو التغيير في أية بيانات بعد قيدها. وفي حالة الخطأ  :"أنه والتي تنا على

                                                        
 ..."" .وتوقيعهاالسم الكامل للمبلغ وتاريخ ميالده وجنسيته ومهنته وصفته  – 4

خالل مدة ال تجاوز خمسططة عشططر يوماً من تاريخ الوالدة، ويجب أن يشططتمل البالغ على يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة ( "4) المادة  172

 :البيانات التالية
 .يوم الوالدة بالتاريخين الهجري والميالدي، وساعتها، ومحلها -1
 .جنس المولود )ذكر أو أنثى( واسمه ولقبه -2

 .واحد، كما ال يجوز أن يكون االسم مركباً أو مخالفاً للنظام العاموال يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو ألب، في اسم 
...." 
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ان المراد تصهههحيحه بين قوسهههين، وينوه إلى ذلك في المكان المخصههها للمالحظات مع توقيع كل يوضهههع البي

 ".من الموظف، ومدير المكتب المختصين بجواز التصحيح

لحمايتها  المطلوبة الحصانةوأفرد لها من بيانات  تحتويهبالتالي يكون المشر  القطري قد حمى المستندات الرسمية بما 

 .شيد بالمشر  القطري هذا التوجهت ةوالباحث وجود "خطأ مادي"وسمح به فقط في حالة  تعديل،من أي 

 ماهية مبدأ ثبات الحالة المدنية: المطلب الثاني

أحد المبادئ  الحالة باعتبارهببيان مفهوم مبدأ ثبات  وعناصهههههههههههههرها سهههههههههههههنقومفر نا من بيان مفهوم الحالة المدنية  بعد ان

 المهمة التي تحكم الحالة المدنية.

ية من العالمات التي ، إذ تعد الحالة المدنهي "مبدأ ثبات الحالة المدنية" لألفرادمن المبادئ التي تحكم الحالة المدنية 

ويه من بما تحت بذلك تكون الحالة المدنية هي الصهههههورة القانونية للفردعن بني جنسهههههه  وتميزهشهههههخصهههههية االنسهههههان  تبرز

والقانونية كان لزامًا اال يحمل الفرد ولكي تسههههههههههههههتقر المعامالت االجتماةية والمالية بيانات ثابته ُيحتق فيها امام الكافة، 

السههههههههههههههتقرار التعامل، وال يحق للفرد التنازل عنها فهي لصههههههههههههههيقة  ةكما انها يجب ان تكون ثابت، أكثر من حالة واحدة

حكم تان هناك مجموعة من المبادئ التي  في ضههوء ما سههبق يتبين .ال تسههقط بعدم االسههتعمال، وهي مسههتمرة بشههخصههه

 الحالة المدنية وهي: 

 مبدأ وحدة الحالة المدنية وعدم جواز الجمع بين أكثر من حالة.  -

  الحالة المدنية.مبدأ واقعية  -

 مبدأ عدم قابلية الحالة المدنية للتقادم. -
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 مبدأ تعلقها بالنظام العام.  -

  173مبدأ حظر المساف بالحالة المدنية. -

 .مبدأ ثبات الحالة المدنية -

فكرة مدى قابلية الحالة ب لتعلقهثبات الحالة المدنية " وذلك  ولكن وأل را  هذا البحث سهههههيتم إلقاء الضهههههوء على مبدأ "

 تعديل بياناته تبعًا لتحويل جنسه.جنسيًا نتيجة لتحويل الجنس، وهل يمكن للمتحول للتعديل لمدنية ا

الة المدنية هي ان تعكس الصههههههههههههههورة القانونية للحلما كانت المهمة الرئيسههههههههههههههية انه يفتر  مبدأ ثبات الحالة المدنية ف

وهذه البيانات يتم تدوينها في تتسهههههم بالثبات والحصهههههانة، كان من الطبيعي ان  الثابتةللشهههههخا والتي تتفق مع الحقائق 

، لذلك من الضههههههههههههروري ان تتمتع هذه البيانات بالثبات حتى تتمتع بقرينة الحقيقة حتى يثبت العكسالوثائق الرسههههههههههههمية 

 174.في السجالت الرسميةفمنع المساف بالبيانات الواردة ري اخذ بهذا المبدأ وأكد عليه القط والمشر 

للكافة تعلو على المصهههههههههههههههالح  ةلحة عامولما كانت الحالة المدنية من النظام العام لكونها تهدف إلى تحقيق مصهههههههههههههه

نصههههت بعض ولقد  .المسههههاف بها لألفرادبالتالي ال يحق منه أوتعمل على اسههههتقرار المجتمع والحفاظ على  الشههههخصههههية

للحقيقة  اً ات وكونها عنوانمن بيان تحتويهللمستندات الرسمية بما  الحصانةوكرست  التشريعات على هذا المبدأ صراحة

مع االخذ بعين االعتبار ان الحجية التي تكتسههههههبها هذه المسههههههتندات بما تحتويه من بيانات خاصههههههة  حتى يثبت العكس

                                                        
 قد يعتقد البعض ان هذا المبدأ أولى بالدراسة في هذا البحث ولكن لن يتم التفصيل فيه وذلك ألن السؤال المطروح في هذه الدراسة هو مدب 173

بالحالة المدنية لذلك، بينما مبدأ عدم المسطططططاس  واإلجراءات اإلدارية ةللطرق القضطططططائي باللجوءوذلك  او تعديل الحالة المدنيةإمكانية تصطططططحيح 

 . المنفردة بإرادتهم تبديلها وال عناصرها، او بياناتها أحد في بالتغيير المدنية بحالتهماالفراد  مساسيقصد به عدم جواز 

 263 أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، صفحةانظر: 

( منه والتي تنص على:" ال يجوز 27)المادة  م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات1982( لسنة 5رقم )وفق الالئحة التنفيذية للقانون   174

ن الكشط أو المحو أو التغيير في أية بيانات بعد قيدها. وفي حالة الخطأ يوضع البيان المراد تصحيحه بين قوسين، وينوه إلى ذلك في المكا

 المخصص للمالحظات مع توقيع كل من الموظف، ومدير المكتب المختصين بجواز التصحيح."
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ن مو ، 175ة تعكس الواقع الحقيقي إعماال لمبدأ "واقعية الحالة المدنية"يبكون هذه البيانات حقيق ةبحالة الشهههههههخا منوط

 االتي:هذه التشريعات 

(: "تكون بطاقة 50المادة )في  بشأن األحوال المدنية 1994 لسنة - 143 رقم المشر  المصري في القانون  -

 تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة لالستعمال وسارية المفعول.."

تعتبر السهههههههجالت التي تمسهههههههكها المصهههههههلحة وفروعها بما تشهههههههتمل عليها من بيانات والصهههههههور الرسهههههههمية  (:"12المادة )

 "المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطالنها أو تزويرها بحكم قضائي. 

تعتبر السجالت بما ":   52المادة في  1999 لسنة: - 66 رقههههههههههههههههههم:سلطاني المرسوم ال المشر  العماني في -

حويه من البيانات والمعلومات والصهههههور الرسهههههمية المسهههههتخرجة منها حجة بصهههههحتها ما لم يثبت عكسهههههها أو ت

 بطالنها أو تزويرها بحكم.."

م بشأن 1982( لسنة 5بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 1983( لسنة 4قرار وزاري رقم )المشر  القطري في  -

ال يجوز الكشهههههههههههط أو المحو أو التغيير في أية بيانات بعد قيدها. : 27المادة في  تنظيم قيد المواليد والوفيات

وفي حالة الخطأ يوضهههههههههههههع البيان المراد تصهههههههههههههحيحه بين قوسهههههههههههههين، وينوه إلى ذلك في المكان المخصهههههههههههها 

 للمالحظات مع توقيع كل من الموظف، ومدير المكتب المختصين بجواز التصحيح.

بالبيانات المقيدة في السههههههههههجالت الرسههههههههههمية أخذ بهذا المبدأ ومنع المسههههههههههاف كقاعدة ان المشههههههههههر  القطري  الباحثةرى تو 

ه النصهههههوص تكرف هذلما كانت و  عنوانًا للحقيقة.لجعلها  الالزمةالخاصهههههة بالمواليد، بأن اضهههههفى لها الحماية القانونية 

                                                        
 266 أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، صفحةذا المفهوم انظر في ه 175
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إذا كان وخاصهههة  ، خصهههوصهههًا بيان الجنس،غييرللت هقابل الشهههخصهههية  ير البياناتتكون هذه  أنمنطقيَا كان هذا المبدأ 

ولقد اكدت  176.يتسههههم بالثبات والوضههههوح الذيأو البيولوجي  المعيار الكروموسههههوميهو االسههههتناد في تحديد هذا البيان 

 على هذا المبدأ العديد من االحكام القضائية، فمنها على سبيل المثال:

 :1992القضاء الفرنسي قبل عام 

تبنت هذا الموقف في العديد من أحكامها، وقضههت بأنه: "ر م التسههليم الطبي  1992محكمة النقض الفرنسههية قبل عام 

الخنوثة النفسهههههههية، فإنه ال يمكن تفسهههههههيره على أنه تغيير حقيقي للجنس. إذ في الوقت الذي فقد  ةبتغيير الجنس في حال

كتسب خصائا الجنس المقابل، ولم يحدث سوى تغيير فيه صاحب الشأن العديد من خصائا جنسه االصلي، لم ي

 178ثبات الجنس واستقراره مسألة تتعلق بالنظام العام " ولقد أكدت على أن " 177شكلي زائف".

 القضاء اللبناني:

للريبة، وتبعا من المبادئ التي ارساها القضاء اللبناني "أن جنس االنسان واسمه ليسا من العناصر القابلة للتغيير وفقًا 

وثيقا، وتسهم في تكوين  لتبديل الظروف بل هما من الصفات الثابتة التي تتعلق بالشخا وتطبعه، وتتصل به اتصاالً 

يجوز تصههههههههههههحيحها إال بموجب حكم  ، بحيث الوالدتهالشههههههههههههخصههههههههههههية القانونية، والكيان االجتماعي اللذين تحققا له منذ 

 179زمة بهذا الصدد".راء التحقيقات الالقضائي يصدر من المحكمة المختصة، وبعد إج

                                                        
وهذا ما قامت به  المدنية،لذلك يكفي أن تستند المحكمة إلى الجنس الثابت كروموسومين لتقضي المحاكم بعدم قبول دعوب تغيير الحالة   176

عندما أراد طالب التغيير تعديل بياناته الرسمية نتيجة لكونه (، فلقد أكدت المحكمتين على هذا المبدأ Nancy( ومحكمة )Toulouseمحكمة )

 .اجرا عملية "تغيير للجنس" اال ان ذلك لم يحوله حقيقتاً للجنس االخر لذلك رفضت تغيير البيانات الرسمية

 266 أنس محمد إبراهيم بشار، مرجع سابق، صفحةانظر في هذا المعنى:  

  الفصل االولانظر موقف فرنسا  177

السياسية، جامعة االقتصادية ووالجزائرية للعلوم القانونية  الجنس، المجلةتعليق على حكم في قضية تغيير ألستاذ علي علي سليمان، ا  178

 622صفحة  م،1996، 4، رقم 34الجزائر، الجزء 

 22/5/1992الشخصية، تاريخ ، صادر عن القاضي المنفرد في بيروت المنتدب للنظر في قضايا األحوال 61قرار رقم  179
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 مدى اعتبار تغيير الجنس بمثابة استثناء على مبدأ ثبات الحالة: المبحث الثاني

هذا مبدأ ثباتها وعدم جواز المسههههههههههههاف بها سههههههههههههيتم التطرق في بعد أن تم التطرق لماهية الحالة المدنية وعناصههههههههههههرها، و 

موقف القضهههههههاء و  .أحد االسهههههههتثناءاتتغيير الجنس المبدأ ومدى إمكانية اعتبار  االسهههههههتثناءات الواردة علىالمبحث إلى 

 .من هذه المسألة القطري 

 لذلك سيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين: 

 االستثناءات الواردة على مبدأ ثبات الحالة إطارتغيير الجنس في  المطلب األول:

 الجنس تغييرالقطري من  القضاء موقف :المطلب الثاني

 

 

 

 

 

                                                        
 175ومذكور في: أنس بشارة، مرجع سابق، صفحة 



88 

 

 تغيير الجنس في إطار االستثناءات الواردة على مبدأ ثبات الحالة: المطلب األول

 يمثل تغيير الجنستسههههههههههاؤل عما إذا كان السههههههههههنطرح بعد ان تم بيان مبادئ الحالة المدنية خاصههههههههههة مبدأ ثبات الحالة، 

 .البيانات الشخصية الخاصة بالمتحول جنسياً اباحة تعديل استثناء على هذا المبدأ مما يترتب عليه 

ولكن لكل للحقيقة وتكون مرآة لصهههههههاحبها تترجم وجوده القانوني والواقعي،  اً بأن تكون عنوانثبات البيانات  هو األصهههههههل

يتصهههور ان يمر في حياته بتغيرات  اً ، خاصهههة لكون محل المسهههألة هو االنسهههان وهو بطبيعته كائن متغير قاعدة اسهههتثناء

تصحيح حتى تواكب تكون قابلة للتغير من وضعه من حال إلى حال، ولكي تظل هذه البيانات مطابقة للواقع يجب أن 

 .من مبدأ ثبات الحالة "األخطاء المادية" يستثنىذلك ل الواقع.

ان تصههحيح البيانات الواردة في اللبناني أكدت على ية تؤكد ذلك، ففي قضههية ُعرضههت امام القضههاء والتطبيقات القضههائ

كذلك المحكمة  180الوقائع.السههجالت يقتصههر على تصههحيح اال الط المادية التي تكون قد حصههلت عند عملية ضههبط 

البيانات الواردة في السههههههجالت أو السههههههجل المدني ما لم يثبت عكسههههههها أو مصههههههر أكدت على حجية  العليا فياإلدارية 

 181بطالنها أو تزويرها بحكم قضائي.

اال ان تعديل او تصههههحيح البيانات وليس تغييرها، فشههههتان بين التصههههحيح والتغيير، ولقد نصههههت التشههههريعات على جواز 

 التشريعات ما يلي: هومن هذبعضها أورد مصطلح التغيير، 

                                                        
خالفت هذا المبدأ  2015ان محكمة االسططططتئناف في  ةالباحث تولقد الحظ ،29/01/2004تاريخ  14بيروت رقم  -محكمة التمييز المدنية   180

خطأ تغيير الجنس يعد بمثابة ست مبدأ جعلت فيه التي ار 03/09/2015تاريخ  1123رقم االستئنافية في القضية الذي ارسته محكمة التمييز 

اعترفت بتغيير الجنس االرادي واعتبرته واقع يستدعي بموجبه تعديل  ألنهارب ان توجه المحكمة خاطئ ت ة، والباحثمادي يستدعي التصحيح

 ال يمثل الحقيقة. شكلي بالتالي ال يمكن اعتباره واقعالتغيير الجنسي الذي حصل وتم شرحه سابقاً ما هو اال تغيير البيانات بينما 

 2002 - 1 - 30بتاريخ    -قضائية    45لسنة    -  6989رقم   الطعن -العليا المحكمة اإلدارية  181
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بشههههههههأن تأليف لجان احصههههههههاء سههههههههكان  15/01/1932( تاريخ: 8837رقم )في المرسههههههههوم  المشههههههههر  اللبناني -

ال يجوز (: 21المادة )في  الجمهورية اللبنانية ومهاجريها وتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفر  من ذلك.

فيما عدا االحوال القابلة  ....في السهههجالت اال بمقتضهههى حكم من المحكمة الصهههلحية  تصهههحيح شهههيء مدرج

دون ما  ...التغيير كالصهههههههنعة والمذهب والدين وتغيير محل االقامة وماشهههههههاكل ذلك فهذه يجري تصهههههههحيحها 

 182حاجة الى حكم محكمة.

ال يجوز  : "47المادة في  بشهههههأن األحوال المدنية 1994لسهههههنة  - 143في القانون رقم  المشهههههر  المصهههههري  -

إجراء أي تغيير أو تصههحيح في قيود األحوال المدنية المسههجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسههرة إال بناء 

  .عهههلهههى قهههرار يصهههههههههههههههههههههدر بهههههههذلهههههههك مهههن الهههلهههجهههنهههههههة الهههمهههنصهههههههههههههههههوص عهههلهههيههههههههههها فهههي الهههمهههههههادة السهههههههههههههههههههههابهههقهههههههة

أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة  -تغيير أو التصهههههحيح في الجنسهههههية أو الديانة أو المهنة ويكون إجراء ال

                                                        
التصحيح، على التي أكدت على عدم جواز تعديل بيانات الشخص اال في حالة وجود خطأ مادي يستدعي ولقد تعددت التطبيقات القضائية  182

 سبيل المثال:

ان المقصططود بالتصططحيح للقيد هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي  : "2014-04-17تاريخ  57جب جنين رقم  -القاضططي المنفرد المدني قرار 

 "كان سائدا وقت القيد

يجوز تصطحيح الخطأ المادي الكتابي في  :" 11/03/2014تاريخ  41جب جنين رقم  -القاضطي المنفرد المدني )الناظر في القضطايا االدارية( 

 "االسم وذلك بغية جعل قيد االسم مطابقا للحقيقة والواقع والمعنى المتوخى منه.

مركز األبحاث والدراسطططططططات في المعلومات القانونية، رابط الموقع: الجامعة اللبنانية تم الحصطططططططول على هذه التطبيقات القضطططططططائبة من موقع 

http://www.legallaw.ul.edu.lb  

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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بالزواج أو بطالنه أو التصهههههههههادق أو الطالق أو التطليق أو التفريق الجسهههههههههماني أو إثبات النسهههههههههب بناء على 

 183".مشار إليهاأحكام أو وثائق صادرة من جهة االختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة ال

م بشأن 1982( لسنة 5بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 1983( لسنة 4المشر  القطري في قرار وزاري رقم ) -

ال يجوز الكشههههههههط أو المحو أو التغيير في أية بيانات بعد قيدها. ": 27المادة في  تنظيم قيد المواليد والوفيات

بشهههههأن  2016( لسهههههنة 3القانون رقم )و  "...184ن قوسهههههينوفي حالة الخطأ يوضهههههع البيان المراد تصهههههحيحه بي

"يجوز لكل ذي شهههههههههههههههأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو  :29 المادةفي  تنظيم قيد المواليد والوفيات

تصهههههويب في البيانات الخاصهههههة باسهههههم المولود أو المتوفى في السهههههجالت، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسهههههم 

 .الهههههههههههههههههههههههههههههههههههههعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههائهههههههههههههههههههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههةالهههههههههههههههههههههههههههههههههههههقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة أو 

وُيقدم الطلب إلى اللجنة مرفقًا به شههههادة الميالد أو الوفاة أو مسهههتخرج رسهههمي منها، وجميع المسهههتندات التي 

 .تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههؤيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههده

وتتولى اللجنة فحا الطلب والتحقق من صههحة البيانات الواردة فيه أو المسههتندات المرفقة به بكافة الوسههائل 

اريخ تقديمه، ويعتبر انقضهههههههاء هذه المدة دون رد رفضهههههههًا المتاحة لها، وذلك خالل خمسهههههههة عشهههههههر يومًا من ت

 .ضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههًا لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههطهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب

فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعتر  

                                                        
حال تغيير الجنس اال ان التطبيقات  البيانحظ ان المشطططططرع اسطططططتخدم مصططططططلح "نغيير" البيانات بالتالي قد يتصطططططور ان يسطططططمح بتعديل ياُل 183

شخص ولم يحصل التغيير في البيانات اال في مرحلة الحقه بعد القضائية ترب عكس ذلك، ففي قضية سالي لم يسمح القاضي يتغيير بيانات ال

 ان تالعب الشخص حتى يحصل على حكم بتغيير بياناته. للمزيد انظر: موقف القضاء المصري صفحة 

 استخدمهما كمترادفتين.ان المشرع القطري استخدم مصطلح تغيير ثم استخدم تصحيح، فهذا يشير الى ان المشرع القطري  ةرب الباحثت  184
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أحد على ذلك خالل خمسهههههة عشهههههر يومًا من تاريخ النشهههههر، أو قدم اعتراضهههههًا مبنيًا على أسهههههباب  ير جدية، 

 .للجنههة قرارههها بههإجراء التغيير أو التعههديههل أو التصههههههههههههههويههب المطلوب، وأخطرت المعتر  بههذلههكأصهههههههههههههههدرت ا

وترسهههل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصهههة، إلجراء التغيير أو التعديل أو التصهههويب الالزم بمقتضهههاه وتسهههليم 

 ".صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك

، ثم عاد بيان االسهههههم فقط ولم يتطرق لباقي البياناتتعديل  بطلب سهههههمح لذوي الشهههههأنان المشهههههر  القطري  الباحثةرى ت

ويسهههههههههتثني منها بيان  مبدأ ثبات الحالةة التنفيذية مما يفيد تأكيد المشهههههههههر  على حواكد على حصهههههههههانة البيانات في الالئ

مع  يتالءمتعديل البيانات بما بالتالي كان تصهههههههحيح البيانات جائزًا في حال  .االسهههههههم شهههههههرط موافقة اللجنة على التغيير

يتفق مع  وهذايسههتدعي التصههويب، ، بالتالي كان من حق الشههخا طلب تعديل بياناته متى أصههابها خطأ مادي الواقع

وعندما يجري عملية فهي عملية تصهههحيح الجنسهههي  ير واضهههح منذ لحظة والدته  انتمائهالذي يكون  185"الخنثى"حالة 

الهوية  بإضهههههطراب، على عكس المصهههههاب كما تم توضهههههيحه في الفصهههههل األول جنسهههههيةحالته ال إليضهههههاحوليس تغيير 

إرادتهم  خلتد ثمالذي يكون مكتمل التكوين الجسهههههدي من حيث الذكورة اذا كان ذكرًا واالنوثة إذا كانت أنثى، الجنسهههههية 

 ما قاموا، بالتالي يكون الذي لم يتحولوا له كلياً في شهههكل الجنس االخر، الخالصهههة ليغيروا مظهرهم الخارجي وليتشهههكلوا 

، وهذا التشهههههويه ليس واقعًا بل هو ةالى كائنات مشهههههوه ةكائنات سهههههليمإذ حولوا انفسههههههم من في حق انفسههههههم  جريمةبه 

كاذب بالتالي ال يندرج تحت مفهوم التصهههههههههههحيح بل التغيير، وال تعد اسهههههههههههتثناء على مبدأ ثبات الحالة مظهر صهههههههههههوري 

في الواقع ال دخل إلرادة الشههههخا فيه مما يسههههتدعي ، وذلك ألن االسههههتثناء يفتر  وجود خطأ مادي او تغيير المدنية

                                                        
، وهي ( Intersexualisme et Hermaphrodisme) حالة االزدواج الجنسي العضوي"أو كما يُطلق عليها بعض الُشراح " 185

 عكس حالة "االزدواج الجنسي النفسي"
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ليسههههههها من ، فجنس االنسهههههههان واسهههههههمه تحقق في تغيير الجنس الذي يعد عماًل إراديًا محضهههههههاً تصهههههههحيح البيان، وهذا ال ي

 .العناصر التي تقبل التغيير فهي من الثوابت التي تشكل هيئته وتسهم في تشكيل الشخصية القانونية

ت اعن طريق االجراء دولة، سواءبحسب اشتراطات كل  هذا المبدأ ليس مطلقًا إذ يمكن تعديل البيانات نخلا الى ان

القضهههاء المفهوم الواسهههع للجنس بالتالي  )في حالة تبني او منشهههئ )في حالة الخنوثة( او حكم قضهههائي كاشهههفاإلدارية 

 .(السماح بتغيير الجنس

حول مدى كون تغيير الجنس يتبعه بالضههههرورة حق فرنسهههها  الفقهاء فيوتجدر اإلشههههارة الى االختالف الذي حصههههل بين 

يكشهههههف عن هويته  186ًا جديداً ان للمغير لجنسهههههه الحق في اتخاذ اسهههههماسهههههمه، اذ يرى اتجاه فقهي  الشهههههخا في تغيير

اته خصههوصههًا بيان الجنس وذلك ألن هذا االتجاه يأخذ باالتجاه الموسههع لفكرة الجنس وبأنه وتغيير بيان الجديدةالجنسههية 

بينما يرى اتجاه فقهي اخر ان تغيير الجنس ال يتبعه تعديل في ، يشههههههههمل الجنس النفسههههههههي بالتالي يجيز تغيير الجنس 

يغير  يسو. مطلقًا أن  هذا األساف فال ذكرًا او انثى مكتمل وتم تسجيله على وان االنسان متى ولدالشخصية  البيانات

"الخطأ  ءً ، والحالة الوحيدة التي تسههههههو. تغيير البيانات هي حالة الخطأ في تسههههههجيلها ابتداجنسههههههه بوسههههههائل اصههههههطناةية

 187.، فثبات الجنس واستقراره هي مسألة تتعلق بالنظام العامالمادي"

                                                        
من القانون المدني نتيجة لموقف  60المادة  بتعديل فرنساوقامت تغيير الجنس ألسباب نفسية، اخذ القضاء الفرنسي بجواز  1992 بعد عام 186

لكل انسان الحق في ان يطلب  وأصبح الجنس،لتغيير ضد فرنسا نتيجة لموقفها المعارض  الجمعية العمومية نتيجة لقضاء المحكمة األوروبية

 .تغيير اسمه الشخصي
 33، صفحة مرجع سابقمحمد الكشبور، على موقف فرنسا انظر في ذلك:  لالطالع

  الوارد في الفصل االول وانظر موقف فرنسا

 620، مرجع سابق، صفحة األستاذ علي علي سليمان : المفهومذات انظر في   187
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واالن سيتم التطرق إلى موقف القضاء القطري من تغيير الجنس بالنظر إلى التطبيقات القضائية الحديثة حوله، وذلك 

 .يعني ببيان موقف القضاء القطري نظرًا 

من القضاء تعديل بياناتهم الواردة في سجالتهم  ن فيهما المدعو يطالب سابقتين قضائيتين ُعر  أمام القضاء القطري 

 كان موقف القضاء القطري؟، فماذا ، تحديدًا بيان )االسم، الجنس(بعًا لتغييرهم لجنسهم الذي تم خارج الدولةت الرسمية

 الجنس تغييرالقطري من  القضاءموقف : المطلب الثاني

 2004( لسهههههنة 22من القانون المدني رقم ) األولى نا المادةتلكن ، و التشهههههريع القطري من تنظيم تحويل الجنس خال

عندما ".. إذا لم يوجد نا تشهههريعي حكم القاضهههي بمقتضهههى الشهههريعة اإلسهههالمية.. " لذلك على أنه: في فقرتها الثانية 

ألحكام  اسهههههههههتظهار حكمهايرجع في  فإنه يجب أن القطري نفسهههههههههه امام حالة من حاالت تحويل الجنساضهههههههههي يجد الق

 .نظرًا لغياب النا التشريعي 188اإلسالميةالشريعة 

 يرجع القاضي العربي فإنالدول العربية  أ لب نظرًا لوجود فرا. تشريعي فيف عمومًا. القضاء العربيإليه  وهذا ما اتجه

للمتحولين طلبات تغيير البيانات الشهههههههخصهههههههية طبيق على التالحكم الواجب  ليسهههههههتمد منهاألحكام الشهههههههريعة اإلسهههههههالمية 

 ، ولكن ما هو موقف القضاء القطري؟جنسياً 

القضاء  على اُعرضت تينقضائيسابقتين  من خاللسيتم استعرا  موقف القضاء القطري من عمليات تحويل الجنس، 

 .القطري 

                                                        
 34 صفحة االسالميةالشريعة انظر موقف   188
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 األولىقضية الالفر  األول: 

 :27/12/2010الصادر بها حكم في جلسة  كلي( 2428/2010قضية رقم ) المحكمة االبتدائية

وادعت  ،من حيث االسهههمفي األوراق الثبوتية  المثبتةالحكم لها بتغيير بياناتها تطلب  الدولةالمدةية دعوى ضهههد رفعت 

وتمت تربيتها على أسهههههاف كونها أنثى  في األعضهههههاء التناسهههههلية( التبافولديها تشهههههوه وراثي بثنائية الجنس )انها ولدت 

عمق نبرة الصههوت( فقامت رشههيقة، اثداء صههغيرة،  اً افخاذو عريضههة  اً )كونها تملك اكتاف ر م  لبة الطابع الذكوري عليها

"ريبة" شهههديدة وكانت نتيجة التقرير الطبي تؤكد بأن لديها  المدةية بعمل تشهههخيا لحالتها ومقابلة األطباء المختصهههين

وترتدي مالبسههههههههههههههم وتر ب في أن تتم معاملتها في المشهههههههههههههاركة في أنماط الجنس الذكوري وتتصهههههههههههههرف دائمًا كالذكور 

بتاريخ التقرير السههابق، ما كم راجعت المدةية طبيبة متخصههصههة في النمسهها وقيمت حالتها 8/2/2008وفي كالذكور، 

وأصبحت م 25/11/2009ثم اجرت الثانية في لعربية المتحدة م اجرت عملية جراحية في دولة االمارات ا6/7/2009

وبيان جنسههههههههها من انثى الى ذكر تغيير اسههههههههمها ل ووزارة الصههههههههحة أعضههههههههاء المدةية ذكرية، فتقدمت إلى وزارة الداخلية

المحكمة حكمت 189الجهات رفضهههت ذلك، لذلك اقامت المدةية هذه الدعوى.هذه جديدة اال ان واسهههتخراج أوراق ثبوتية 

 190.وألزمت المدةية بالمصاريف لرفعها قبل االوان بعدم قبول الدعوى 

 : ( اداري 107/2015رقم )في القضية  محكمة االستئناف

                                                        
طلب إلى لجنة قيد المواليد بتقديم مع االخذ بعين االعتبار ان المدعية تجاهلت االجراء القانوني الخاص بتعديل البيانات، فهي لم تقم  189

 والوفيات بإعتبارها الجهة المختصة في نظر طلبات تغيير البيانات الرسمية.
نفسي صادر من معهد العالقات اإلنسانية ببيان حالتها، شهادة لمن يهمه االمر ببيان حالة  تتخلص المستندات التي قدمتها في: تقريركما 

 .سالمدعية لتحديد هويتها الجنسية والتحويل للجنس االخر، شهادة من مستشفى ببوكلينيكا تبين حالة المدعية في اجراء جراحة ازدواجية الجن

، ثم طعنت في حكم المحكمة إداري 46/2012 وقيدت برقم الطعن في قرار اللجنة وبعد ان لجأت للجنة تم رفض طلباتها فقامت ب  190

 107/2015باالستئناف رقم 
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بعد ان لجأت للجنة المواليد والوفيات لتعديل بياناتها اال ان اللجنة  46/2012رقم  باالستئناف استأنفت المدةية الحكم

رقم بها إلى رفع الدعوى  جدا، مما تعديل البيانات اسههههههههتنادًا لتقرير طبي صههههههههادر عن مؤسههههههههسههههههههة حمد الطبيةرفضههههههههت 

فيدون يفي ذلك إلى تقارير طبية صادره عن أطباء من خارج قطر  معتمدهكلي وبذات الطلبات أعاله،  2635/2011

التي أجرتها ألعضائها التناسلية،  وانها خضعت للعالج الطبي عن طريق الجراحة بأن حالتها النفسية والجسدية ذكرية

 46/2012برقم دائرة المنازعات اإلدارية اختصاصها واحالتها الى  مبعد 26/2/2012فقضت المحكمة الكلية بجلسة 

لتقديم تقرير عن حالة عدد من المؤسهههسهههات المعتمدة في الدولة قامت المحكمة بإرسهههال صهههورة من الدعوى إلى إداري، 

لتوقيع الكشهههههف االكلينيكي على  شهههههرطة ومسهههههتشهههههفى الجيشمن مسهههههتشهههههفى ال انتدبتها المحكمة المذكورة، فأجابت لجنة

 كانت نتيجته االتي: المدةية، فوضعت تقريرًا 

الخارجية على ت أعضههههائها وكان (-XX-انثوية  191هو أنثى )أي ان الكروموسههههومات النمط الجيني للمدةية -1

 ففي هذه الحالة تعتبر انثى.ذكرية شكل أعضاء 

ألنه تم نظرًا  يوجد رحم او مبيض خصههههههههههههية طبيعية و دة البروسههههههههههههتاتا وهي  دة ذكرية وحاليًا اللعدم وجود  -2

 .استئصالها

 باألشعة السينية تتماشى مع النمط االنثوي.مواصفات عظام الجمجمة والحو   -3

الرئيسهههي ألن مصهههدره بشهههكل مسهههتمر الهرمونات يدلل على تعاطيها بشهههكل ملحوظ  التسهههتيرون ارتفا  مسهههتوى  -4

 .الصناةية للمدةيةهو الخصية 

                                                        
 .ةؤيده الباحثتو، يعد االدق في تحديد جنس الشخص" Chromosomal Sex"وهذا المعيار "الكروموسومس"   191
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، وان العمليات والجسههههههههههههد، والحالة التي تعانيها هي نتيجة الخلل بين الدما. وانتهى التقرير الى ان المدةية تعتبر انثى

 كاملة من حيث االنجاب لعدم وجود سهههههههههههائل منوي. ال تعني انها تسهههههههههههتطيع ان تعيش حياة ذكرية طبيعيةالتي أجرتها 

ه وبعد الى انواسههههههههتندت في ذلك  برفض الدعوى موضههههههههوةياً الحكم المسههههههههتأنف ب 8/1/2015قضههههههههت المحكمة بتاريخ 

الذي يفيد والتقرير الصههههادر عن مسههههتشههههفى حمد والتي تؤيد مزاعمها االطال  على التقارير الطبية التي قدمتها المدةية 

، ونتيجة كانت تعاني من عيوب خلقية عند الوالدة وبأنها االن ال تستطيع العيش كذكر كاملبأنه ال يتبين ان المدةية 

وانتهت انثى وليسههههههههت ذكرًا،  المدةيةلهذا التضههههههههارب لجأت المحكمة للجنة أعاله والتي خلصههههههههت في تقريرها الى كون 

على عكس التوجه الصههههههادر عن الجهات الخارجية، المحكمة الى االطمئنان لتقرير مسههههههتشههههههفى حمد الذي ايدته اللجنة 

المرافعات من ضمانات وضوابط كحلف اليمين للخبراء والوقوف  ما تضمنه قانون خاصة لكون تقرير اللجنة ُرعي فيه 

، وخال ملفها الطبي في مؤسسة حمد من على آخر تطورات حالة المدةية، وان المدةية قطرية الجنسية مسلمة الديانة

او  سههااو وجود ضهرورة ملحة لتعديل جنسهها او القبول بتغيير جنية او ثنائية الجنس قتشهوهات خلبأي ذكر إلصهابتها 

عمليات بالخارج  ثالثوجود ضههههههههرورة بإجراء اسههههههههمها بالسههههههههجالت، بل الثابت ان المدةية قامت بمحض ارادتها ودون 

وزر  جهاز تعويضههههي والمبيض وبراعم الثدي وإزالة المهبل وزر  خصههههيتين اصههههطناعيتين ورأب القضههههيب إلزالة الرحم 

 مع ان نمطها الجيني انثى في كل مواصههههههههفات جسههههههههدها وليس لديها ما لدى الذكور من أعضههههههههاء داخليةلالنتصههههههههاب 

ير الجنس وليس تصههحيحًا كما دةية هي عمليات تغيمال)خصههة،  دة البروسههتلت( مما يقطع ان العمليات التي أجرتها 

 بالرفض مستندًا الى صحيح القانون والواقع.ة المواليد والوفيات بالمجلس األعلى للصحة ن، مما يجعل قرار لجتدعي
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انه تدعي فيه من عمليات جراحية لدى أطباء خارج الدولة  المسههههههتأنفةما أقدمت عليه قضههههههت محكمة االسههههههتئناف بأن 

الذي قرره لها األطباء وذلك حالة االزدواجية الجنسية لتتفق أعضاؤها الجنسية مع جنسها كذكر كان من اجل تصحيح 

ان ن، اال كان قد خالف القانو وان القرار المطلوب إلغاؤه الصههههههههههههههادر عن لجنة المواليد والوفيات بإزالة العيوب الخلقية 

 ير صههالحة، فهي لم ترجع لتبرر قيامها بهذا التدخل الجراحي هي شههواهد طبية  المسههتأنفةالشههواهد التي اسههتندت إليها 

ولما كانت الخبرة الطبية التي رجعت لها وأدلوا بأرائهم تحت مظلة القضههههههههههههههاء وحلف اليمين، ألطباء فحصههههههههههههههوا حالتها 

أنثوي وليست لها  دة البروستاتا الخاصة بالذكور أثبتت بما ال يد  مجاال للشك ان المستأنفة لها نمط جيني المحكمة 

بشكل مستمر وانها تعتبر انثى اال ان حالتها النفسية والعقلية مواصفاتها انثوية و تبين تعاطيها للهرمونات الذكرية وان 

جنسهههههههههها من أنثى إلى ذكر وهو ما ال يتماشهههههههههى مع ى عملية تحويل ورية ، ولما كان ذلك فإن المسهههههههههتأنفة عمدت إلذك

 .خاصة انه لم يثبت انها ولدت بتشوه جنسي كما تدعيعملية تصحيح الجنس وإزالة العيوب 

ونظرًا لكون االمر متعلق بطلب  دعوى تتعلق بشههههههخا قطري مسههههههلم يعيش في مجتمع له تقاليده وعاداتهولما كانت ال

لت الخاص بقيد المواليد والوفيات الذي خ 1982لسههههههههههههههنة  5رقم إلغاء قرار اداري صهههههههههههههههدر في ظل القانون القطري 

بطلب حق الشهههههخا في تغيير بياناته، وهو ما ال منه التي تتعلق  19المادة  باسهههههتثناءنصهههههوصهههههه من تنظيم المسهههههألة 

، ولما كان الدسههههههههههههههتور القطري ينا على ان دولة قطر دينها سههههههههههههههألة تغيير الجنسبعد البت في م الإالبت فيه يجوز 

من القانون المدني تنا والشههريعة اإلسههالمية مصههدر رئيسههي لتشههريعها وكانت الفقرة الثانية من المادة األولى اإلسههالم 

  على انه اذا لم يوجد نا حكم القاضي بمقتضى الشريعة اإلسالمية.
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الشهههخصهههية في االنتماء ولما كانت الريبة ، ال ثالث لهما تعالى خلق االنسهههان على جنسهههين الذكر واالنثىكان هللا ولما 

عن هو من قبيل الهوى الذي نهى هللا  الفقهاءيقول جنس مغاير للجنس الذي خلق هللا عليه صهههاحب الريبة يبقى كما ل

ألنها  ة ير ثابت الريبة، وهذه 192الجنة هي المأوى(النفس عن الهوى فإن بقوله )وأما من خاف مقام ربه ونهى  إتباعه

العبث والفوضههى في الجسههم مرة أخرى! اال يعتبر ذلك من قبيل إلى أصههلة  وإرجاعهقد تتغير مرة أخرى فهل يتم تبديله 

بما تبرر به ر بتها في بأنها مصههههابه بإضههههطراب الهوية الجنسههههية  المسههههتأنفة، وفيما يتعلق بإدعاء الذي خلقه هللا سههههوياً 

تعتقد ان تحويل الجنس هو  وأنهاالمر  رد ريبة شههههههههههههخصههههههههههههية للتحول الى درجة حول لذكر ال يخرج عن كونه مجتال

ر بهواجس نفس الشههخا لتبرير افعاله فتحًا لباب اباحة األفعال  ي االعتدادولكن اال يعتبر الخالص من هذا المر  

أثير ضههههههغط قهري، بل ان تغيير الجنس قد يزيد حالة ! ألن مرتكب أي جرم قد يتعلل بأن فعله واقع تحت تالمشههههههروعة

تغييرًا لخلق هللا  المسههتأنفة، ويعد ما ارتكبته ال يعد تغيير الجنس حالة ضههرورة تبيح المحظورات بالتالي، سههوءً الشههخا 

الخنوثة( فال تعتبر الريبة  –في حالة تصحيح الجنس )أي حالة إزالة االشتباه محرم شرعًا، وال ُتباح هذه العمليات اال 

 .ورفض طلب المدةية لذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم االبتدائي والضغط النفسي سببًا إلباحة العملية.الجامحة 

 

 

                                                        
 40ورة النازعات، اَلية س 192
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 الثانيةقضية الالفر  الثاني: 

 :م23/3/2017تاريخ الجلسة م 690/2016قضية رقم  االبتدائيةالمحكمة 

ظهرت عليها وأدعت أنها اثناء حياتها أنثى سنة ولدت  36التي تبلغ من العمر  يةتتلخا وقائع الدعوى في أن المدة

ثر ذلك إوعلى مما سهههههبب لها اضهههههرارًا نفسهههههية منذ ان كانت تبلغ ثماني سهههههنوات عالمات ومظاهر رجولية وقد بدأ ذلك 

انها تعاني من مر  يسهههمى "اضهههطراب لجأت المدةية الى العالج من قبل أطباء مختصهههين واكتشهههفوا من التشهههخيا 

تم تغيير الوضههع هو اجراء عمليات لتحويل المدةية من انثى الى ذكر، وبالفعل ج هذا المر  الهوية الجنسهههية"، وعال

، وتمت رموني والجراحي وبعد ذلك تم تحويلها الى ذكراخضههههههههاعها للعالج النفسههههههههي والهوذلك بعد الجسههههههههدي للمدةية 

 .7/5/2012العملية بتاريخ 

 ًا،ضدها تكمن في رفض الجهات االعتراف بكونها ذكر  تعسفيةإلجراءات إدارية ومنذ ان تم التحويل تعرضت المدةية 

 بطلب 14/12/2016أقامت الدعوى بتاريخ السهههههههبب  ألن اتها لتوافق الوضهههههههع الجديد الذي اختلقته.تعديل بيان ورفض

تقرير طبي أجنبي و  بطاقتها الشهههههخصهههههية، وقدمت المسهههههتندات االتية: الحكم لها بتغيير بياناتها من حيث االسهههههم والنو 

إلجراء عملية جراحية لتحويل جنسههههها  لحالة المدةية تضههههمن ان المدةية تقدمت إليهم 21/11/2014مؤرخ  )ألماني(

وتم تقديم تقرير من اخصههههههائي نفسههههههي اجنبي وهو اضههههههطراب الهوية الجنسههههههية،  من معاناتهابسههههههبب من أنثى إلى ذكر 

إزالة جميع المعالم ب كوذل، وعلى اثر ذلك تم تحويل جنسههههههههها وندربيك يفيد بإصههههههههابتها بإضههههههههطراب الهوية الجنسههههههههيةد.ف

أصهههههههبحت تلك العمليات  وانه بعدوالثديين وتم وضهههههههع أعضهههههههاء ذكورية  والمبايضهي تشهههههههمل الرحم والمهبل و االنثوية 

 .المدةية ذكرًا اال انها ستعاني من العقم
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، وقدم محاميها مذكرة بطلباتها الذكوري  باللبافمع االخذ بعين االعتبار ان المدةية كانت تحضههههههر جلسههههههات المحكمة 

مؤقت للمدةية بإسههههههمها الجديد. والتمسههههههك مخاطبة الجوازات إلسههههههتخراج جواز سههههههفر وهي كاالتي: بصههههههفة مسههههههتعجلة 

 سالفة الذكر.بطلباتها 

لتتمكن من مباشرة الدعوى  هويتها أمام المحكمةها من اثبات وقامت المحكمة بمخاطبة الداخلية لتمنح المدةية ما يمكن

"االنثوية" على ان تكون بذات بياناتها السههههههههههههابقة  ،متى رأت المحكمة ذلك وحتى تتمكن من عرضههههههههههههها على لجنة طبية

   أرجاءت تنفيذ االمر لحين الفصل في الموضو . وزارة الداخلية، اال ان بإستثناء الصورة الشخصية

وتم اكدت بأن المدةية ليس لها ملف طبي بحالتها التي االسههتفسههار من مؤسههسههة حمد الطبية  مباشههرة الدعوى تم  وعند

مكونة من أطباء اسههههههههتشههههههههاريين في المسههههههههالك البولية بين أن المدةية قد ُعرضههههههههت على لجنة طبية ارفاق تقرير طبي ي

انه لم يحدث اطالقًا التعامل مع حالة المدةية وعالجها من قبل في ولقد تضهههههمن التقرير  والطب النفسهههههي بالمؤسهههههسهههههة

ومن  هاوالديشههههخصههههية للمدةية مع هذا التقرير تم اسههههتخالصههههه من مقابلة  بالتالي يكون ) وال يوجد لها ملفالمؤسههههسههههة 

، تالل طبيوان التهههاريخ الطبي للمهههدةيهههة  ير معروف بهههالتهههالي ال ُيعرف اذا كهههانهههت تعهههاني من اع التقرير األلمهههاني( 

وحدث لها  13برز ثدياها في سههههههههههههههن ان عالمات االنوثة كانت واضههههههههههههههحة عليها فلقد  األلمانيمن التقرير  والمالح 

انها تعرضهههت للعالج الهرموني وذلك  األلمانيويوضهههح التقرير ، صهههبيانية،لكن كانت تصهههرفاتها  18الحيض في سهههن 

وبين تحليل المختبر قبل العملية الذكورة و اجراء الجراحات التحويلية التي  يرت مظهرها الخارجي،  تبتلقي هرمونا

ظاهريًا ة الجنسهههية وبأنها يالهو  بإضهههطرابولقد انتهى تقرير المؤسهههسهههة ان المدةية مصهههابه ان هرموناتها كانت انثوية، 

افاد تقرير لجنة المواليد  ولما لعمليات الجراحية التي أجرتها في ألمانيا لتغيير جنسهههههههههههها من أنثى إلى ذكر.ذكر نتيجة ل
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"هي أنثى وقامت بإجراء عمليات جراحية من اسههتئصههال وزراعة أعضههاء وحقن وهي أن المدةية  ذات النتيجةوالوفيات 

لها، ورفع هذا القرار للجهات المختصهههههههههههة إلتخاذ ذكورية مما أدى إلى تغير جنسهههههههههههها في الشهههههههههههكل الخارجي هرمونات 

 القرار".

يتبين من ان المدةية تطلب من المحكمة قبول الدعوى من حيث الشههههههههكل، وفي الموضههههههههو   :باَلتيقضههههههههت المحكمة 

الجنس واالسههههم في شهههههادة طلب المدةية لتغيير  تلبية عن باالمتنا الحكم بإلغاء قرار لجنة المواليد والوفيات الصههههادر 

 الميالد مما يترتب على ذلك تغيير وثائقها الرسمية تباعًا.

لما يترتب عليه من نتائق  اً حسههاسهه اً بمكان وأمر  خطورةمن الهو تصههحيحًا او تغييرًا كان تحويل الجنس سههواء  وحيث أن

وما يكون له األثر األكبر بشههههههههههههههأن النسههههههههههههههب  خطيرة تؤثر على المتجمع وعلى العالقات الجتماةية وعاداتها وتقاليدها

او التحايل تجاوزها األخرى التي نظمها القرآن الكريم وحظر التعدي عليها او والمواريث والتركات وكافة األمور المالية 

 عليها.

. دينها اإلسهههالم، والشهههريعة اإلسهههالمية مصهههدر رئيسهههي دولة.أن "قطر وحيث أن المقرر دسهههتوريًا وفقًا للدسهههتور القطري 

وتصهههونه من أسهههباب الفسهههاد وتحميه من االسهههتغالل وتقيه شهههر اإلهمال البدني  النشءوان ترعى الدولة  ...لتشهههريعاتها

  193العامة.. "عني بالصحة ت الدولةوأن  والعقلي والروحي..

                                                        
 من الدستور القطري. 51،23،22،21، 18، 1المواد   193
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 19ولما كانت المادة وأن القاضههههي يحكم بمقتضههههى الشههههريعة متى لم يوجد نا تشههههريعي وفقًا للقانون المدني القطري، 

بيان االسههههم في السههههجالت الرسههههمية، وتعر  هذه قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات تنا على جواز طلب تغيير من 

 ا.تقوم بفحا هذه الطلبات والبت فيهة التي الطلبات على اللجن

هنالك فرق شههههههاسههههههع بين عملية تحويل أو تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر أو انه "هو  اً مهمولقد ارسههههههت المحكمة مبدأ 

تكون مبنية على الريبة او الميل وال  فاألولى، حالة الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكسالعكس وبين عملية تصههههههحيح 

 ."الثقةتفرضها الضرورة التي يقررها أهل الطب ضرورة حتمية، بينما الثانية  ثمة لها تكون 

، والذي هو من واالصههههههل من الناحية الشههههههرةية انه ال يجوز ألحد تغيير الجنس لما في ذلك من تغيير لخلق هللا تعالى

يبيح هذه العمليات اال لمن ، والمشهههههر  القطري ال119النسهههههاء: (فليغيرن خلق هللاعمل الشهههههيطان، قال تعالى )وألمرنهم 

، فال يكفي الميل النفسي أو العقلي ، كأن يكون في حقيقته أنثى لكن أعضاءه تشبه أعضاء الذكورمشتبهةتكون حالته 

 فهذا ال تبيحه الشريعة اإلسالمية والدستور والفطرة السليمة.إلجراء مثل هذه العمليات 

وفتوى دار اإلفتاء كما اسههههههتشهههههههد الحكم بقرار مجمع الفقه اإلسههههههالمي الذي اباح عملية تصههههههحيح الجنس دون التغيير، 

إلجرائها ألنه لم يغير ما قرر الطبيب الثقة وجود دواعي خلقية  إذاجازت للطبيب اجراء هذه العملية أالتي المصههههههههههههههرية 

فأدى المسهههتورة داخليًا  أعضهههاءهفي وضهههع الخنثى بأن اظهر  باهواالشهههتخلق هللا بل صهههحح وضهههعًا خطأ وازال االلتباف 

 بذلك لمساعدته على تحديد جنسه.
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، كما الطبيب هو تصحيح وضع  ير صحيح ما يفعله، و اية فحالة الخنثى تعتبر حالة مرضية أصابتها عيوب خلقية

والفرق بين الخنثى الحقيقي  ،و تقسههههههههههههيم اهل الفقهوه الحكم لبيان التفرقة بين الخنثى المشههههههههههههكل و ير المشههههههههههههكل تطرق 

  وهذا تقسيم أهل الطب.والكاذب 

يتمثل في ظهور ريبة داخلية لدى الشههههخا في  اً نفسههههي اً مرضهههه باعتبارهاسههههتعر  الحكم مفهوم مر  الترانسههههكس ثم  

التشهههههههههههبه بالجنس االخر ثم هذا المر  يمر بمراحل تتمثل في  ن، وأكان عضهههههههههههويًا سهههههههههههليماالنتماء للجنس االخر وإن 

عدة طرق تتمثل في ، وطرق عالج هذا المر  االشههمئزاز من األعضههاء الجسههدية ثم طلب اجراء عملية تغيير الجنس

التدخل و  منشهههههههههههههطة و يرهااما بالتنويم المغناطيسهههههههههههههي او تعاطي هرمونات  العالج النفسهههههههههههههي، هي: األطباءتباين فيها 

 من الناحية الشكلية فقط.الجراحي وفيه يتم اجراء عملية تغيير للجنس 

وأشهههههههارت المحكمة بين الذكر واالنثى )وفق الشهههههههرح السهههههههابق بيانه في الفصهههههههل االول(،  التمييزمعايير ثم تناول الحكم 

والذي اكدت فيه غيير الجنس، من ت 674/2004وتمييز رقم  861/2003في القضههههههههههههههية رقم الكويت لموقف محكمة 

تامه في تحصهههيل الموضهههو  حرية  لمحكمةأن لمبدأ واسهههتندت المحكمة ، على عدم جواز تغيير الجنس ألسهههباب نفسهههية

 .وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فيها الدعوى فهم الواقع في 

بصههحة القرار الصههادر عن لجنة قيد دراسههة الجانب القانوني والطبي والشههرعي بعد وعلى هدى ما تقدم قضههت المحكمة 

في  الثابتفلما كان مدةية وان قرارها كان مسههتندًا لصههحيح القانون، عن تعديل بيانات ال امتناعهاالمواليد والوفيات في 

إليها المحكمة تؤكد ان المدةية هي انثى من الناحية العضوية  اطمأنتلمؤسسة حمد التي  التابعةتقرير اللجنة الطبية 

مرا  النفسههههية بنو  من األ ةوانها من الناحية النفسههههية مصههههاب الخارجيوما قامت به هي عمليات  يرت فيها مظهرها 
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نحو الجانب حدوث اية تغيرات نفي ت سههههههههجالت الميالدوان  الدولةنها لم تراجع في حالتها الجهة الطبية المعتمدة في أو 

تعرضهههت الى وان التقرير األلماني يشهههير صهههراحة الى كون المدةية وجود أي تشهههوهات خلقية لديها وتنفي لها ثوي االن

 .باإلناثعوار  البلو. الخاصة 

تغيير لجنسهههههههها بإزالة قامت ببل انها قامت بتصهههههههحيح وضهههههههع خلقي ولدت به المدةية لم تثبت بما قدمته  وأنخاصهههههههة 

 دون وجود ضرورة حتمية ملحة. وزراعة أعضاء ذكورية تعويضية النثوية التي ولدت بهااألساسية اأعضائها 

برفض دعواها، فهذا  يغير من قضههههاء المحكمة ماالهوية الجنسههههية  بإضههههطرابتمسههههك المدةية بأنها مصههههابة في ليس و 

تغيير جنسهههههها مدةية بأنها مصهههههابة بإضهههههطراب الهوية  ةطالبللعيادة األلمانية  تتوجهن المدةية  عليه، فإالقول مردودٌ 

ودليل ولم يكن بالفترة الزمنية المطلوبة وفق األعراف الطبية الجنسهههية بالتالي لم يتم عرضهههها سهههابقًا على طبيب نفسهههي 

وكان االوجب لها ان تلجأ ألطباء  للطب الجراحي وليس قبله اللجوءبعد  تقرير الطبيب النفسههههههههههههههي الذي جاءذلك هو 

الخطيرة قبل االقدام وكان األولى ان تراجع االثار من الجوانب الشهههرةية والقانونية في مرحلة سهههابقة  مسهههلميننفسهههانيين 

واالنكار نظري ال زالت تواجهه سهههههههام النقد على خطوة الجراحة، كما ان اضههههههطراب الهوية الجنسههههههية ما هو اال مر  

بالعودة الى جنسهههههههههههه األصهههههههههههلي! ففي ذلك مرة أخرى  وتحولتغير توجه المتحول ور بته لو ويطرح المنتقدين فكرة ماذا 

بأن هذا المر  مر  حقيقي بأن خلقه بأحسن صورة ، كما انه اذا ما تم التسليم عبث بهوية االنسان الذي اكرمه هللا 

او إرشههههادات حسههههب ءت خالية من ثمة دليل على خضههههو  المدةية للعالج النفسههههي او تلقيها أي عالج فإن الدعوى جا

اي من عمرها فالوثائق الرسمية في مؤسسة حمد تنفي وجود  المبكرةخصوصًا في الفترات قبل العملية  الطبيةاألعراف 
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، واخيرًا ال يكفي سههههههههي بتشههههههههخيا حالتهاولم تقدم قبل العملية أي دليل صههههههههادر عن طبيب نفتعامل مع حالة المدةية 

 الفطرة السليمة. اترفضهبل الميل النفسي او العقلي إلجراء مثل هذه العمليات فهذا ال يبيحها وفق الشريعة اإلسالمية 

نظرًا لخلو النصوص القانونية الصريحة وانتهى الحكم إلى توجيه المشر  القطري ألن يواجه المسألة بالتنظيم التشريعي 

 اإلسالمية.مع أحكام الشريعة شريطة ان تتفق  ظر واالباحة فيهالبيان موطن الح تنظيمهاعن 

 : م29/11/2017جلسة بتاريخ م 202/2017قضية رقم  محكمة االستئناف

بإلغاء الحكم قبول االسهههههههتئناف شهههههههكاًل وفي الموضهههههههو   طالبة 20/4/2017بتاريخ سهههههههتأنفت المدةية الحكم االبتدائي ا

 بطاقتها الشخصية.المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم بتعديل اسمها ونو  جنسها وصورة 

 الحكم المستأنف.بقبول االستئناف شكاًل والموضو  برفضه وتأييد قضت المحكمة 

موضهههههو  الدعوى مسهههههتداًل بأحكام قضهههههائية وآراء وذلك ألنه لما كان الحكم المسهههههتأنف قد أفا  وشهههههرح بما فيه الكفاية 

من أنثى إلى  المسههههههههتأنفةالجنس وإنما بتغيير إرادي لنو  جنس فقهية وطبية ومنتهيًا إلى أن االمر ال يتعلق بتصههههههههحيح 

واسهههتمرت على هذا النحو الى ان  مجااًل للشهههك في أنها ولدت أنثىبما ال يد   وكانت التقارير والمسهههتندات تؤكدذكر، 

 . 11/4/2014الى  5/5/2012خضعت للعملية الجراحية في 

الذي ذهب إليه بأي جديد عن ما قدمته في المرحلة االبتدائية مما يمكن ان يغير الرأي  لم تدل المسهههههههههههههتأنفةولما كانت 

ولم تثبت  تجيز لها تصههههحيح وضههههعها الجنسههههيالحكم المسههههتأنف ولم تكن قد اثبتت ما تدةيه من وجود ضههههرورة ملحة 

او قانوني، ولما  تغيير جنسههههها دون مبرر صههههحي إلىتكون بذلك قد عمدت عرضههههها على طبيب نفسههههي قبل الجراحة 

وعاداته التي تحكمه وكانت االمر متعلقًا بشهههههههههههخا قطري الجنسهههههههههههية مسهههههههههههلم الديانة يعيش في مجتمع له تقاليده  كان
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التي  19فيما عدا المادة قانون قيد المواليد والوفيات الذي لم ينظم المسههههههههههههههألة  يحكمه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار اداري 

، وبسههههههههبب وجود ، اال انه ال يجوز البت في ذلك اال بعد بحث مسههههههههألة تحويل الجنساالسههههههههمتناولت جواز طلب تغيير 

يؤثر على المجتمع و  المسهههتأنفة، ولما كان ما أقدمت عليه 194الفرا. التشهههريعي يتم الرجو  ألحكام الشهههريعة اإلسهههالمية

، مهها ذهههب إلى ذلههك الحكم المسههههههههههههههتههأنفك، على نو  الجنس والمترتبههةوالحقوق وااللتزامههات التي يحملههها افراده تقههاليههده 

، فال يتم الرضوخ لألهواء الشخصية ولم تسمح بذلك اال في حال التشوه الخلقيفالشريعة اإلسالمية ترفض هذا العبث 

نهى عنها رضهههههخت لهواها الشهههههخصهههههي و يرت جنسهههههها تبعًا لريبة آثمة  المسهههههتأنفة، لذلك تكون والتي هي قابلة للتغيير

 في خلق هللا تعالى. تغيير منالشر  لما في ذلك 

عدم االعتداد بالريبة الجامحة والضههههههههغط النفسههههههههي كسههههههههبب إلباحة عملية تحويل بالتالي تكون المحكمة ارسههههههههت مبدأ "

 .الجنس"

 الجنس:تنتفي في حالة تغيير الغاية العالجية  -

، وهذه هي المبرر الذي ُيسههههههمح به لألطباء بالتعدي على حرمة جسههههههد االنسههههههانجدر اإلشههههههارة الى ان الغاية العالجية ت

الغاية هي األسهههاف التي يسهههتند إليها فقهاء الشهههريعة والقانون في اباحة االعمال الطبية التي تتعر  لجنس الشهههخا، 

فقد ذلك،  لىع وال يعد القضهههاء القطري اسهههتثناءً  ن تحويل الجنس.بشهههأ كما اسهههتند إليها القضهههاء فيما أصهههدره من أحكام

الذي  بيان ذلك أن الطبيب .مدى مشهههههههروةية عمليات تحويل الجنسواسهههههههتند إليها في تقرير الغاية العالجية ة تبنى فكر 

                                                        
االسانيد التي استندت إليها المحكمة االبتدائية، مع االخذ بعين االعتبار ان المحكمة االبتدائية تعرضت محكمة االستئناف استندت لذات   194

 .يطابق المسائل التي تناولها البحث بالدراسة للمسألة بتفصيل أكثر
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عمل  به )النمسههاسههًا بما لهذا الجسههم من معصههومية تمنع المسههاف بقوم بالعمل الطبي على جسههم االنسههان يعد عمله 

 أو ادخال مواد ضارة في الجسم(.الطبيب يعد من قبيل الجرح أو إحداث العاهة 

يتمثل في نية شههههههههفاء عاهة أو عالج مر ، بحيث إذا  ابت هذه الغاية العالجية وإنما يبرر عمله هذا سههههههههبب إباحة  

 تحت طائلة التجريم. فإن عمل الطبيب يقع بال مراء

إشهههباعًا للهوا النفسهههي أو اسهههتجابًة إلضهههطراب الهوية الجنسهههية فإن الطبيب الذي يقوم ولما كانت عمليات تغيير الجنس 

 .195المتمثل في إحداث عاهة مستديمةبهذا العمل يقع دون أن يدري تحت طائلة التجريم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 إلى أدت إصابة كل مستديمة عاهة تعد"و مستديمة عاهة احداث الى يؤدي فعل أي جرمت التي العقوبات قانون  من( 307) المادة انظر 195
 .نقصها أو منفعته فقد أو منه جزء بتر أو عضو انفصال أو قطع
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 :اتمةخال

يزيل االشهههتباه ويعالق  ىفاألولن يثنتصهههحيح وتغيير للجنس، والفرق شهههاسهههع بين اال نوعين:تحويل الجنس تنقسهههم عملية 

يختلقها الفرد بناء على ر بته الشههههههخصههههههية الخالصههههههة وإن تعلل حالة خلقية ال يد للشههههههخا فيها بينما الثانية هي حالة 

ين أهل الطب في اعتباره بإصههابته بإضههطراب فبي الهوية الجنسههية والذي هو مر  تعر  للكثير من النقد والخالف ب

تحرص الشههههريعة اإلسههههالمية  إذ تم التطرق إلى الجوانب الشههههرةية والقانونية لمسههههألة تحويل الجنسو عدمه، من  اً مرضهههه

او فحرمت االنتحار مبدأ التكامل الجسههههههدي، على لإلنسههههههان من خالل حرصههههههها ضههههههمان حرمة الكيان الجسههههههدي على 

. هذا وقد والجرح، فحرمت الضههههههرب حق هللا وحق العبد على الروح والجسههههههد، ولتعلق ذلك بحقين وهما 196الشههههههرو  فيه

وشرعت من أجله ما يصون كرامته االنسان بكرامة خاصة لذلك وضعت له الحماية الالزمة خصت الشريعة اإلسالمية 

لحقوق المشهههتركة وهو حق من اهو من الحقوق و  197الحق في السهههالمة الجسهههديةيضهههمن له و وما يحرم االعتداء عليه، 

عدم المسههههاف بالجسههههد  خا كل العباد بمنحهم هذا الكيان دون تفرقة فارضههههًا على الكافة ذات النفع العام، فالِّل تعالى 

على  المحافظة، فهو مصلحة قصد منها ا صاحبه اال لو كان ذلك للحفاظ عليه وصيانتهواالعتداء عليه ولو كان برض

                                                        
بين ان حاالت االنتحار في ت 2016 – 2010للفترات من على المتحولين في الواليات المتحدة االمريكية وفقاً للدراسة التي أجريت    196

 .تزايد

 Homicide Rates of Transgender Individuals in the United States: 2010–2014 ،By Alexisانظر: 
Dinno, ScD, MPH, MEM  ،AJPH RESEARCH  

 suicide attempts among transgender and gender non-conforming adultsفي :  على ذلكوأكدت دراسة أخرب 

 ،By  Ann P. Haas, Philip L. Rodgers, Jody L. Herman  ،2014 

 المملكة المتحدة أفادت بأن نصف المتحولين اما اقدموا على االنتحار او انتحروا بالفعل.وفي دراسة أجريت على المتحولين في 

 Almost half of trans pupils in UK have attempted suicide, survey finds  ،By Sally Weale  ،27انظر: 

2017 Nov  ،:يمكن االطالع على المقالة عن طريق الرابط 
https://www.theguardian.com/education/2017/jun/27/half-of-trans-pupils-in-the-uk-tried-to-

take-their-own-lives-survey-finds  

 14/10/2018آخر زيارة للموقع بتاريخ: 

، المجلد دراسة جنائية مقارنة-سالمة الجسد انظر: عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سالمة الجسم للمزيد حول الحق في   197

 ومابعدها 78، صفحة 1988القاهرة،  مكتبة النهضة المصرية، األول، الطبعة الثانية،

https://www.theguardian.com/education/2017/jun/27/half-of-trans-pupils-in-the-uk-tried-to-take-their-own-lives-survey-finds
https://www.theguardian.com/education/2017/jun/27/half-of-trans-pupils-in-the-uk-tried-to-take-their-own-lives-survey-finds
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إلجراء هذه العمليات ليصههبحوا  يلجؤوا أننفسههيه  ةبالتالي كيف نسههمح للمصههابين بعل 198.أفرادهكيان المجتمع وسههالمة 

فبداًل ان يمارسوا حياتهم الطبيعية التي تخدم المجتمع وذلك لألسباب التي تم بيانها سابقًا، مشوهين عاطلين ال يمكنهم 

 عاهة بدنية!و نفسية  باضطراباتمصابين  اً نفسيه، يصبحون افراد باضطراباتمصابين  اً من ان يكون هناك افراد

ويجمل اسهههههههههتاذنا الدكتور/علي حسهههههههههين نجيدة رأيه في تغيير الجنس في ةبارات موجزة بقوله: "ومن ثم ال يكفي لتبرير 

لى الجنس االخر، تلك الجراحة او هذا التحول مجرد التشهههوش في الشهههعور الجنسهههي. أو اإلحسهههاف العار  باالنتماء ا

مع سهههالمة األعضهههاء التناسهههلية الطبيعية، وذلك لتخلف قاعدة التناسهههب بين المغانم والمغارم في العمل الطبي، ومن ثم 

 199تخلف الغر  العالجي"

فلقد اثبتت الدراسههههههههههههههات ان الذين يجرون عمليات تغيير الجنس ال تنتهي مشههههههههههههههاكلهم بالجراحة، بل يظلون يعانون من 

 200اجتماةية حتى في المجتمعات التي تقبل اجراء هذه العمليات.متاعب نفسية و 

السههههههماح بعمليات االتجاه العام يتجه نحو  نوباالطال  على الجانب القانوني من الناحية التشههههههريعية والقضههههههائية تبين أ

بكل  تسهههع الباحثةتغيير الجنس، فعمليات تصهههحيح الجنس واالعتداد بأثرها على عكس العمليات التشهههويهية اال وهي 

ودون تجاهل الرأي االخر بغية االنصههههههههههههههاف من موارد في تدةيم هذا التوجه وإثرائه بالتطبيقات التي تدعمه  تما أوتي

 وعر  كافة اَلراء.

                                                        
جام ة ب داد، ال راق، ، 2004عصببام محمود، ت يير جنأ االنسببان دراسببة في الهانون الجنائي والبببري ة اإلسببالمية، محمود عاصببم    198

 49-47صفحة 

 107علي حسين نجيدة، مرجع سابق، صفحة  199

التجار  الطبية وت يير الجنأ ومسببببئولية الطبي  الجنائية والمدنية بين االتفاقيات الدولية  إلجراتاالد مصببببطفى فغمي، النظام الهانوني  200

 192دراسة مهارنة، دار الفكر الجام ي، صفحة - اإلسالميةوالتبري ات الوطنية والبري ة 
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، وبالرجو  للتطبيقات القضههههههههائية في قطر يخلو من أي تنظيم للمسههههههههألةف التشههههههههريع القطري الذي وتم التطرق إلى موق

تغيير الجنس مسههههتندًا في ذلك من هذه المسههههألة وعدم اعتداده ب والجيدةالقضههههاء القطري وثقافته الواضههههحة يتبين موقف 

بتنظيمها تنظيمًا تشههريعيًا وافيًا والمنطق السههليم، وتوصههيته للمشههر  القطري بالتصههدي لهذه المسههألة  للشههريعة اإلسههالمية

 الشريعة اإلسالمية. على أحكاميرتكز 

وجود حالة مرضههههههههههههههية حقيقية  وهي:وعند االقدام على تصههههههههههههههحيح جنس الفرد يجب ان يكون ذلك وفق معايير محددة 

 ير أمر العالج، أي ان تنطوي على فائدة صحية وحقيقية تبرر اباحتها وهو تستدعي التدخل الجراحي، وتوافر قصد 

االلتزام باألصههول العلمية التي و  متصههور اال في حالة المصههاب بخنوثة عضههوية، والحصههول على رضهها صههاحب الشههأن

 201عمليةقبل إجراء ال والقضهههاءيقررها أهل االختصهههاص "األطباء"، واخيرًا الحصهههول على تصهههريح من الطب الشهههرعي 

 الباحثة توفي الختام انته ،بعين االعتبار اذا ما طرحت عليه المسههههههههههههألةوهذه المعايير يجب ان يضههههههههههههعها القاضههههههههههههي 

 لمجموعة من التوصيات وهي كاالتي:

 

 

 

 

 

                                                        
 129صفحة  سابق،مرجع  بشار،أنس محمد إبراهيم  المفهوم:في هذا  للمزيد عن هذه المعايير انظر 201
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 التوصيات:

لهذه  بالنسبة اً حلمسألة حتى توضع النقاط على الحروف ويصبح الموقف واضا ينظم إصدار تشريعب نوصي -1

، خاصهههههة لكون دون رقابة حتى يتم التصهههههدي لحاالت االلتفاف التي يقومون بها بإجرائهم العمليات خارج الدولة الفئات

فيه خاصهههة تلك التي تضهههع  القائمةوالمعامالت  الى المجتمعتصهههل و االثار الشهههخصهههية كالحالة المدنية المسهههألة تتعدى 

 الخدمة الوطنية، التعليم، الوظائف و يرها.واج، اإلرث، النسب، نو  الجنس محل اعتبار، على سبيل المثال: الز 

المشههههكلة او ينهيها لألبد  سههههيقضههههي علىمع االخذ بعين االعتبار ان التنظيم التشههههريعي لن يكون الحل السههههحري الذي 

لكل من توسهههههههوف له من التحذير  اً ونوعكنه يشهههههههكل رادعًا لتكاثر هذه الحاالت والحد منها بحيث ال تصهههههههبح ظاهرة، ول

ما يحقق األمان واالسهههههههتقرار ، وسهههههههيعاون القضهههههههاء في إدارة دفة العدالة نحو التغييريةنفسهههههههه ألن يقوم بإجراء العمليات 

 للمجتمع.

 موه لذوي االختصههههاص لتحديد جنس الشههههخا الحقيقي وءاللجفي حالة عر  المسههههألة امام القضههههاء يجب  -2

 .الشرعي والطباألطباء الموثوقين المسلمين" "

والعكس وذلك على اعتبار  باإلناثشهههههههههههبه الذكور معالجة الحاالت التي تقترب من تغيير الجنس عن طريق ت -3

 .تحولان التشبه مقدمة لل

دولة قطر على هذه الدول ان حرية تغيير جنس المتحول المعمول بها في الدول األجنبية ال يعني ان انفتاح  -4

بإتبا  هذه توجد ثمة اتفاقيات دولية تلزم دولة قطر  ، خاصههههة وانه الأن التحولشهههههذه الدول بهو تبني لسههههياسههههة وفكر 

  تخالف النظام العام واَلداب العامة. وأنهاالسياسة خاصة 
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ليعاقب المتشبهين بالجنس االخر ويذكر تغيير الجنس كأحد الصور، فلقد نا اقتراح تعديل قانون العقوبات  -5

 ،ن النا عليهمالقانون القطري  والبحريني على تجريم التشههههههههههههههبه بالجنس االخر بينما خال 202قانون العقوبات الكويتي

من قانون العقوبات  203(294متشبهين بالجنس االخر وفقًا للمادة ) باعتبارهميتصور إمكانية معاقبة المتحولين ًا يحالو 

 ، وذلك في حالة عدم وجود نا في القانون الخاص بالتحول.على الفجور تحريضاً فعلهم  باعتبارالقطري 

مدة الوضههههههع حسههههههب تقارير ، وتقنين مصههههههحات النفسههههههيةالبإضههههههطراب الهوية الجنسههههههية في  المصههههههابينعالج  -6

 المختصين.

ومر  اضههههههههطراب الهوية الجنسههههههههية، وتمييزه عن  يره، الخنوثة العضههههههههوية  بمفهومضههههههههرورة توةية المجتمع  -7

حتى يتم  مبكرةطريقة التعامل مع هذه الحاالت بالشهههكل الصهههحيح، وطريقة تمييزهم منذ سهههن  إلىوتوجيه أولياء األمور 

 عالجهم نفسيًا في بداية المشكلة.

احداث عاهة مسهههههههههههههتديمة "تعد جرمت كل فعل يؤدي الى التي من قانون العقوبات  307المادة مراعاة أحكام  -8

أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها" وعمليات تغيير عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو 

 الجنس ماهي اال بتر وتشويه ألعضاء جسد االنسان.

                                                        
 2007من قانون العقوبات الكويتي التي تم تعديلها في  198المادة  202

 294 المادة 203

 يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات، كل من وُجد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول

 .أو اإلشارة أو أي وسيلة أخرب
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من اسهههتشهههاري مسهههالك بولية واسهههتشهههاري امرا  نسهههاء واسهههتشهههاري نفسهههي واسهههتشهههاري لجنة ُمشهههكلة اسهههتحداث  -9

 .تحويل الجنس، وتختا بالنظر في طلبات امرا  وراثية واستشاري شرعي واستشاري قانوني

قانون لجنسههههم بتحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة تحت باب دعاوي الحسهههبة،  ون ُمسهههاءلة المغير  -10

فقرة الرابعة "مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينا القانون على ال 7المادة بشأن النيابة العامة  2002لسنة  - 10رقم  -

 اً الشرةية التي اباحت هذه العمليات تشترط ان يكون الشخا مصاب جميع الفتاوى خاصة وأن  204اختصاصها بها. "

 بخنوثة عضوية وليس أي مر  عضوي.

جديد  ير من التأثير السههههلبي لعملية تغيير الجنس والتي يتولد عنها شههههخا النتائق التي توصههههلنا إليها  وفقاً  -11

االمر الذي والمجتمع وأسههههههههههرة الطرف االخر  كامل اوصههههههههههاف نوعه فإن السههههههههههماح له بالزواج فيه تدمير للطرف االخر

 .بعدم السماح له بالزواج نوصي معه

وبالتالي يندرج تحت هذا التجريم عاقب على إيذاء الشهههههخا نفسهههههه بنفسهههههه، يإدخال نا في قانون العقوبات  -12

يعتبر  فعل المتحول جنسهههههههههههيًا حيث يعتبر من قبيل إحداث العاهة المسهههههههههههتديمة وُيعاقب بهذا الوصهههههههههههف. أو على األقل

 .بالتحريضالطبيب الذي أجرى العملية فاعل أصليًا في جريمة إحداث العاهة ويكون المتحول جنسيًا شريكًا 

 تم بحمدهللا

                                                        
 7المادة  204

نون، تتولى النيابة العامة، ممارسة سلطتي التحقيق واالتهام ومباشرة الدعوب، واتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقا

  :ويكون لها بوجه خاص ما يلي
... 
  .مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها -4
... 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية:

 :شرةيةالمراجع ال

، حققه وخرج أحاديثه ةيسهههههههههههى الترمذي ةيسهههههههههههى محمد بنالحاف  أبي  لألمامالجامع الكبير، المجلد الثالث،  -

 1996عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، وعلق عليه الدكتور بشار 

سههنن ابي داود، الجزء السههادف، تصههنيف االمام الحاف  أبي داود سههليمان بن االشههعث االزدي السههجسههتاني،  -

رنؤوط ومحمد كامل قروبللي، دار ه، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب اال275-ه 202

 م2009الرسالة العالمية، 

سهههنن ابي داوود، الجزء السهههابع، كتاب االدب، تصهههنيف االمام الحاف  أبي داود سهههليمان بن االشهههعث االزدي  -

ه، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب االرنؤوط ومحمد كامل 275-ه 202السجستاني، 

 م2009ز هللا، دار الرسالة العالمية، قروبللي وعبد اللطيف حر 

 م1993صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، دار ابن كثير،  -

 2006صحيح المسلم، كتاب الجهاد واليسر، لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار طيبة،  -
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حمد بن أحمد األنصاري القرطبي، تفسير القرآن تفسير القرطبي، دار الفكر، آخر زيارة بتاريخ: م -

 م ، يمكن االطال  عليه عن طريق الموقع :28/9/2018

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1032&idto=1163

&bk_no=48&ID=452. 

، دار ابن ، شههرف الحق العظيم آبادي أبو عبد الرحمنبي داود، كتاب اللبافعون المعبود على شههرح سههنن أ -

 2005 الطبعة األولى، ،حزم

 1984لسنة  11فتوى وزارة األوقاف الكويتية، الصادر عن إدارة الفتوى رقم  -

 : ير القانونيةالمراجع 

وأحكامها في ضههوء الشههريعة اإلسههالمية أحمد بن سههليمان بن صههالح الريش، جراحة التجميل المعاصههرة مفهوم  -

كلية الحقوق جامعة  -والقوانين الوضهههههههعية: دراسهههههههة تأصهههههههيلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصهههههههادية 

 2003، 24، عدد 12المنوفية، مصر، مجلد 

 –السهههنة الرابعة مجلة المجمع الفقهي اإلسهههالمي،  والفقه،السهههيد محمد علي البار، مشهههكلة الخنثى بين الطب  -

 2005، العدد السادف

 ، دمشههههق،زهير أحمد السههههباعى والدكتور محمد على البار، الطبيب أدبه وفقهه، دار القلم، الطبعة السههههادسههههة -

 م2016
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محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني الشههههههههههههههنقيطي، أحكام الجراحة الطبية واَلثار المترتبة عليها،  -

 1994عة الثانية، مكتبة الصحابة، جدة، الطب

المسهههههههههتشهههههههههار منير ريا  حنا، األخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصهههههههههصهههههههههية، دار الفكر الجامعي،  -

 2013اإلسكندرية، الطبعة األولى، 

 1990عادل صادق، في بيتنا مريض نفسي، الدار العربية للموسوعات،  -

ت الطبية: ثبت كامل ألعمال ندوة الرؤية عبد الرحمن عبد هللا العوضهههي، الرؤية اإلسهههالمية لبعض الممارسههها -

 1987إبريل  18هههه الموافق  1407شعبان  20اإلسالمية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة بتاريخ السبت 

 1992م، المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، 

 :المراجع القانونية العامة

م، جامعة الكويت، مجلس النشهههههههر 2000مقارنة، جابر علي محجوب، دور اإلرادة في العمل الطبي دراسهههههههة  -

 العلمي، الكويت

حسهههن حسهههين البراوي والدكتور طارق جمعة راشهههد والدكتور فاروق االباصهههيري، المدخل إلى القانون القطري،  -

 جامعة قطر –، كلية القانون 2016

 ، مصرهضة العربية، الطبعة األولى، دار الن2013حسن حسين البراوي، المدخل لدراسة القانون القطري،  -

 1999حسين منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  -
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خالد مصههههههههههههطفى فهمي، النظام القانوني إلجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسههههههههههههئولية الطبيب الجنائية  -

راسههههههههههههة مقارنة، دار الفكر د-والمدنية بين االتفاقيات الدولية والتشههههههههههههريعات الوطنية والشههههههههههههريعة اإلسههههههههههههالمية 

 ، الطبعة األولى.2014الجامعي،

دراسههههة جنائية مقارنة، المجلد األول، الطبعة -عصههههام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سههههالمة الجسههههم  -

 1988الثانية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

 -المتخصصة: المراجع القانونية 

 الكتب القانونية المتخصصة:أواًل: 

 1993 مصر،  احمد محمود سعد، تغيير الجنس بين الحظر واالباحة، دار النهضة العربية، -

بههديعههة على أحمههد، الجوانههب الفقهيههة المتعلقههة بتغيير الجنس دراسههههههههههههههههة فقهيههة مقههارنههة، دار الفكر القههانوني،  -

 ، الطبعة األولى2011اإلسكندرية، 

قانونية في مجال القانون المدني )التلقيح علي حسههههههههههههين نجيدة، بعض صههههههههههههور التقدم الطبي وانعكاسههههههههههههاتها ال -

 م1991الصناعي وتغيير الجنس(، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

فهد سعد الدبيس، بحوث فقهية معاصرة، أثر اضطراب الهوية الجنسية في مشروةية عملية التحول الجنسي  -

 يع، دار الحروف للنشر والتوز 2009وبيان ما أخذ به القضاء الكويتي، 

 األبحاث المتخصصة:ثانيًا: 
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الشههههههابي إبراهيم الشهههههرقاوي، تثبيت الجنس وأثره دراسهههههة مقارنة بين الفقه اإلسهههههالمي والقانون المدني، جامعة  -

 القاهرة كلية القانون 

أنس محمد إبراهيم بشههههههار، تغيير الجنس وأثره في القانون المدني والفقه اإلسههههههالمي، جامعة المنصههههههورة، كلية  -

 2003الحقوق، 

، جراحات تصهههههحيح الجنس وآثارها: دراسهههههة فقهية مقارنة في ضهههههوء المعطيات الطبية أيمن فتحي محمد علي -

، مسهههترجع من 21مصهههر، العدد  -جامعة األزهر  -، مجلة كلية الشهههريعة والقانون بأسهههيوط 2009الحديثة، 

https://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/422903 

بغدادي ليندا وإشهههراف د. كاشهههير عبدالقادر، رسهههالة ماجسهههتير بعنوان حق االنسهههان في التصهههرف بجسهههده بين  -

، آخر زيارة للموقع بتاريخ  2006القانون الوضههههههعي والتقدم العلمي، جامعة امحمد بوقرة بومرداف، الجزائر، 

-dlibrary.univكههههههههن االطههههههههال  عههههههههلههههههههى الههههههههرسههههههههههههههههههههههالههههههههة عههههههههن طههههههههريههههههههق : م، يههههههههمهههههههه12/10/2018

boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/949/1/beghdadi%20linda.pdf  

طارق حسن كّسار، مشروةية التحول الجنسي في الفقه اإلسالمي، مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية، مجلد  -

 2015، 1، عدد 5

، العدد 19ر الجنس في القانون السهههههههوري، مجلة جامعة دمشهههههههق، المجلد فواز صهههههههالح، جراحة الخنوثة وتغيي -

 2003الثاني، 

https://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/422903
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المجلس العلمي األعلى بالمملكة المغربية  -مصههههههههطفى بن حمزة، هل يجوز تغيير الجنس ؟، مجلة المجلس  -

 2008، شهر يوليو،  4.   1المغرب، ف  –

تلمسهههههههههان،  –دراسهههههههههة مقارنة، جامعة أبوبكر بلقايد  –الجنس مكرولف وهيبة ، االحكام القانونية لنظام تغيير  -

، آخر زيارة للموقع: 18م ، صههههفحة 2016-2015كلية الحقوق والعلوم السههههياسههههية )قسههههم القانون الخاص(، 

-http://dspace.univ  :م ، يههههههههههمههههههههههكههههههههههن االطههههههههههال  عههههههههههلههههههههههيههههههههههه عههههههههههن طههههههههههريههههههههههق26/8/2018

tlemcen.dz/handle/112/9014  

 -، . مجلة المناهق القانونية 2011الشهههههخصهههههي المصهههههاحب لتغيير الجنس، محمد الكشهههههبور، تغيير االسهههههم  -

-http://0. مسهههههههههههههههههههههههههههههههتهههههههههههههههههرجهههههههههههههههههع مهههههههههههههههههن 44 - 31، 15,16الهههههههههههههههههمهههههههههههههههههغهههههههههههههههههرب،  

search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/599104 

حمود ، تغيير جنس االنسههههههان دراسههههههة في القانون الجنائي والشههههههريعة اإلسههههههالمية، محمود عاصههههههم عصههههههام م -

 ، جامعة بغداد، العراق2004

منصهههور عبد السهههالم الصهههرايرة، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس: دراسهههة في ضهههوء الشهههرائع السهههماوية والتشهههريع  -

خر زيارة للموقع بتاريخ: ، آ285، صهههههههههههفحة 4. العدد 35، السهههههههههههنة 2011األردني، مجلة الحقوق )الكويت(،

-http://0، مسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتهههههههههههههههههههههههههههههههههرجهههههههههههههههههههههههههههههههههع مهههههههههههههههههههههههههههههههههن :  28/7/2018

search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/474607 

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/599104
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/599104
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/474607
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/474607
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للبنههانيههة، آخر زيههارة للموقع بتههاريخ: هههانيهها علي فقيههه، تحويههل الجنس في النظههام القههانوني اللبنههاني، الجههامعههة ا -

، يههههههههمههههههههكههههههههن االطههههههههال  عههههههههلههههههههى الههههههههبههههههههحههههههههث مههههههههن خههههههههالل صهههههههههههههههههههههفههههههههحههههههههة الههههههههجههههههههامههههههههعهههههههة، 11/8/2018

http://www.legallaw.ul.edu.lb/researchesView.aspx?opt&RulID=45&TYPE=PRIN

T  

القانونية واالقتصهههادية علي علي سهههليمان، تعليق على حكم في قضهههية تغيير الجنس، المجلة الجزائرية للعلوم  -

 م1996، 4، رقم 34والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 

، 4عالء عمر محمد الجاف، أحكام ميراث الخنثى دراسههة فقهية قانونية مقارنة، مجلة جامعة ذي قار، العدد  -

 2007، 2المجلد 

 االحكام القضائية:الثًا: ث

(، حكم محكمههة االسههههههههههههههتئنههاف 422/2007ف رقم ، مل4/2008/ 17الحكم االبتههدائي )بتههاريخ  -المغرب  -

 (90.685، ملف رقم 3/1991/ 8)بتاريخ 

 م(، أحوال شخصية24/1998استئناف رقم ) -الكويت  -

تاريخ  -قضههههائية  2004لسههههنة  - 674الطعن رقم  -األحكام المدنية والتجارية  -محكمة التمييز  -الكويت -

، موقع شبكة قوانين الشرق، 409رقم الصفحة  - 1رقم الجزء  - 34مكتب فني  - 2006-3-20الجلسة 

م ، 14/8/2018آخهههههههههههههههههههههههههههههههر زيهههههههههههههههههههههههههههههههارة لهههههههههههههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههههههههههوقهههههههههههههههههههههههههههههههع : 

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=299169#344617 

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=299169#344617
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 10298االستئناف رقم ، 5984المحكمة االبتدائية رقم  -تونس -

 – 1 - 30بتاريخ    -قضههائية    45لسههنة    -  6989الطعن رقم    -العليا المحكمة اإلدارية  -مصههر  -

2002 

 ق(5432/42المحكمة اإلدارية في )القضية رقم:  -مصر  -

،  27/12/2( كلي الصههههههههههادر بها حكم في جلسههههههههههة 2428/2010المحكمة االبتدائية قضههههههههههية رقم ) -قطر  -

م 690/2016( اداري، المحكمة االبتدائية قضهههههههههية رقم 107/2015محكمة االسهههههههههتئناف في القضهههههههههية رقم )

 م29/11/2017م جلسة بتاريخ 202/2017م، محكمة االستئناف قضية رقم 23/3/2017تاريخ الجلسة 

انية بشههأن تأليف لجان احصههاء سههكان الجمهورية اللبن 15/01/1932( تاريخ: 8837المرسههوم رقم ) -لبنان -

 ومهاجريها وتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفر  من ذلك

(، الحكم الصهههههادر عن محكمة اسهههههتئناف بيروت 1/7/1987، الصهههههادر بتاريخ :)1987/3حكم رقم  -لبنان -

(، محكمة التمييز 22/5/1992( تاريخ )61 /1992(، حكم ابتدائي رقم )3/9/2015، تاريخ )1123رقم 

 29/01/2004تاريخ  14المدنية رقم 

 الدوريات:رابعًا: 

 2003، يناير، 11مجلة الفتوى والتشريع الكويتية، عدد  -



122 

 

 المراجع باللغات األجنبية:

- Act on the Confirmation of Gender of a Transsexual 28 June 2002-563 

http://trasek.fi/wp-content/uploads/2011/03/TransAct2003.pdf , last visit: 

18/8/2018 

- Doe v. Boyertown Area School District, No. 17-3113 (3d Cir. 2018) 

- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  ،THE COSSEY CASE ،

(16/1989/176/232)  ،29  August 1990 

- Gender Identity Law - Buenos Aires, November 30th 

- Guest Contributor ،How much of a groundbreaking decision is the CJEU’s 

judgment for transgender rights? – Thibault Lechevallier   ، 3 July 2018 ، link last 

visit : 22/8/2018 https://ukhumanrightsblog.com/ 2018/07/03 /how-much-of-a-

groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-

thibault-lechevallier/ 

- Homicide Rates of Transgender Individuals in the United States: 2010–2014 ،By 

Alexis Dinno, ScD, MPH, MEM  ،AJPH RESEARCH 

http://trasek.fi/wp-content/uploads/2011/03/TransAct2003.pdf
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
https://ukhumanrightsblog.com/2018/07/03/how-much-of-a-groundbreaking-decision-is-the-cjeus-judgment-for-transgender-rights-thibault-lechevallier/
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- JUDGMENT OF THE COURT 26 June 2018 :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender %2 Bidentity %2 B

&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid

= 848181# ctx1 

- Judgment of the Court of 30 April 1996   ، P v S and Cornwall County Council, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ 0013 ،  

- suicide attempts among transgender and gender non-conforming adults  ،By  Ann 

P. Haas, Philip L. Rodgers, Jody L. Herman،  2014  

- What Is The Difference Between Transsexual And Transgender? Facebook’s New 

Version Of ‘It’s Complicated  ’ ، By Susan Scutti ،Mar 17, 2014 ،

https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-

transgender-facebooks-new-version-its-complicated- 271389  ، Last visit : 

16/8/2018 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gender%2Bidentity%2B&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848181#ctx1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0013
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
https://www.medicaldaily.com/what-difference-between-transsexual-and-transgender-facebooks-new-version-its-complicated-271389
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 مراجع شبكة اإلنترنت:

َح: )فعههل(، آخر زيههارة للصههههههههههههههفحههة بتههاريخ  - موقع المعههاني، كلمههة البحههث: تصههههههههههههههحيح، البنههد الثههالههث صههههههههههههههحَّ

-https://www.almaany.com/ar/dict/arم، 31/3/2018

ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/ 

:  4/8/2018تهههههههههههفسههههههههههههههههههههههههيهههههههههههر ابهههههههههههن كهههههههههههثهههههههههههيهههههههههههر، أخهههههههههههر زيهههههههههههارة لهههههههههههلهههههههههههمهههههههههههوقهههههههههههع بهههههههههههتهههههههههههاريهههههههههههخ:  -

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya119.html#katheer 

م، رابهههههههط الهههههههمهههههههوضهههههههههههههههههههههو : 6/8/2018مهههههههوقهههههههع االلهههههههوكهههههههة الشهههههههههههههههههههههرةهههههههيهههههههة، آخهههههههر زيهههههههارة بهههههههتهههههههاريهههههههخ:  -

http://www.alukah.net/sharia/0/126138/#ixzz5NOcDfjE2  ، 

 /23/8، آخر زيارة للموقع  : 22/4/2013اسالم ويب ،  –موقع مركز الفتوى  ،204994فتوى رقم:  -

 رابط الموقع : ، 2018

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id

=204994 

 8/23/2018تحويل الجنس إلى جنس آخر، المفتي عطية صقر، دار اإلفتاء المصرية، آخر زيارة للموقع:  -

 http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4478.htm ، رابط الموقع :

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD/
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya119.html#katheer
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=204994
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=204994
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=204994
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=204994
http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4478.htm
http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4478.htm
http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4478.htm
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مقههالههة المحههاميههة يمنى مخلوف، تغيير الجنس في حكم قضهههههههههههههههائي جههديههد: احترام حق الفرد في تغيير حههالههه،  -

،  31/3/2018، مهههوقهههع الهههمهههفهههكهههرة الهههقهههههههانهههونهههيهههههههة ، آخهههر زيهههههههارة لهههلهههمهههوقهههع بهههتهههههههاريهههخ :  2016-01-11

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386&folder=articles&lang=ar 

قانون التشهههبه بالجنس اَلخر ال ينطبق «: األنباء»يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لههههههههههههههههه « بسهههمة« »المتحّول» -

للموقع: ، جريههههدة االنبههههاء الكويتيههههة، آخر زيههههارة  2010/4/24علّي ألنني أصههههههههههههههبحههههت أنثى بههههالكههههامههههل، 

-http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents ، رابهههههط الهههههخهههههبهههههر: 23/8/2018

issues/108313/24-04-2010-قانون -االنباء-لهههههههههههههههههه-الثقيل-العيار-مفاجاة-يفجر-بسههههمة-المتحول-

 بالكامل-انثى-اصبحت-النني-علي-ينطبق-االخر-بالجنس-التشبه

، آخر زيارة للموقع  26/9/2016جدل حول أول قضية تصحيح جنس بالدولة"، تحقيق تحرير األمير،  " -

، الرابط:  24/8/2018يخ : بتار 

https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%

AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D

8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%

B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%

AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386&folder=articles&lang=ar
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/108313/24-04-2010-المتحول-بسمة-يفجر-مفاجاة-العيار-الثقيل-لـ-الانباء-قانون-التشبه-بالجنس-الاخر-ينطبق-علي-لانني-اصبحت-انثى-بالكامل
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/108313/24-04-2010-المتحول-بسمة-يفجر-مفاجاة-العيار-الثقيل-لـ-الانباء-قانون-التشبه-بالجنس-الاخر-ينطبق-علي-لانني-اصبحت-انثى-بالكامل
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/108313/24-04-2010-المتحول-بسمة-يفجر-مفاجاة-العيار-الثقيل-لـ-الانباء-قانون-التشبه-بالجنس-الاخر-ينطبق-علي-لانني-اصبحت-انثى-بالكامل
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 

، الههههههههرابههههههههط: 24/8/2018مههههههههوقههههههههع جههههههههريههههههههدة الههههههههبههههههههيههههههههان ، آخههههههههر زيههههههههارة لههههههههلههههههههمههههههههوقههههههههع بههههههههتههههههههاريههههههههخ :  -

https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-28-1.2723769  

، بعنوان " القضهاء على العنف والتمييز ضد 2015تقرير منظمة الصهحة العالمية في شههر ايلول من العالم  -

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسهههههههي ومغايري النو  اإلجتماعي وثنائيي الجنس" الذي تدعو فيه لمنع 

غههيههري الههجههنههس االجههتههمهههههههاعههي، لههإلطههال  عههلههى الههتههقههريههر الههمهههههههذكههور انههظههر:  الههتههمههيههيههز وانههتههههههههههاك حههقههوق مههُ

http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/  : آخر زيههههههارة للموقع بتههههههاريخ ،

 م11/8/2018

- Almost half of trans pupils in UK have attempted suicide, survey finds  ،By Sally 

Weale  ،27 2017 Nov :يهههههههمهههههههكهههههههن االطهههههههال  عهههههههلهههههههى الهههههههمهههههههقهههههههالهههههههة عهههههههن طهههههههريهههههههق الهههههههرابهههههههط ، 

https://www.theguardian.com/education/2017/jun/27/half-of-trans-pupils-in-

the-uk-tried-to-take-their-own-lives-survey-finds  :آخههههر زيهههههههارة لههههلههههمههههوقههههع بههههتهههههههاريههههخ ،

14/10/2018 

 

https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/article/46398/2016/%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-28-1.2723769
https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-28-1.2723769
http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/
http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/
http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/
https://www.theguardian.com/education/2017/jun/27/half-of-trans-pupils-in-the-uk-tried-to-take-their-own-lives-survey-finds
https://www.theguardian.com/education/2017/jun/27/half-of-trans-pupils-in-the-uk-tried-to-take-their-own-lives-survey-finds
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- Trans  ،ilga-europe website  :رابط الموقع ،https://www.ilga-europe.org/what-we-

do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/trans  :م16/10/2018، آخر زيارة بتاريخ 

https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/trans
https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/trans

