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 اإلىداء
 زًح إىل

 .جنانو فسْح ًأسكنو اهلل زمحو ًاندُ
 .عًسىا يف اهلل الطأ انعصّصة ًاندتِ إىل
 .آّت ،أزًٍ: أبنائِ أشزُ ىبي أشد ين إىل

 .أيانِ
 .انعائهت كم أفسادشًجتِ ً  إىل

 
 
 



 

 
 

 

 

 شكس ًتقدّس

انصالة ًأشكَ انتسهْى )ين مل ّشكس انناض مل  ًيصداقا نقٌنو عهْو
ّشكس اهلل( اشكس ًامحد اهلل عص ًجم انرُ أعاننِ ًًفقنِ بفضهو 

ًكسيو يف اجناش ىرا انعًم املتٌاضع ًأتقدو بانشكس اجلصّم إىل األستاذ 
انفاضم: د. يعْصة عْسَ انرُ حتًم أعباء اإلشساف عهَ ىره املركسة 

ْياث قًْت يف سبْم اجناش ىرا انعًم ًيا قديو يل ين نصائح ًتٌج
 .حفظو اهلل ًبازك يف عًسه

، كم انشكس ًانتقدّس  كهْت احلقٌق  جايعت اجلهفت أساترةكم  إىل 
 انقًْت.ى تيإلزشاداتيى ًيالحظا

ًانشكس يٌصٌل إىل كم ين ساىى ين قسّب أً بعْد يف إخساج 
 ىرا انعًم ًنٌ بانكهًت انطْبت.
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 كعمى محمد نبينا كالمرسميف األنبياء خير عمى كالسالـ كالصالة العالميف رب هلل الحمد      
   :بعد أما الديف، يـك إلى بإحساف تبعيـ كمف كأصحابو آلو

يقع  أفمف المسممات التي ال يمكف  أمراسكم الخمقة  يعد  مف البشر تحديد جنس الفرد إف     
 تعالى: يقكؿ اهلل، فييا جداؿ بيف العقالء                  

       "1، : كقكلو عز كجؿ                   

                                

                       
لذكر اهلل خمؽ ا أفكىذا ما يدؿ  2

 . نس ثالثجكال يكجد  كاألنثى

 كالتي النفسيةك  الجسدية اإلنسانية العممية التحكالت ضبع ضبط عمينا فرض الكاقع لكف     
 العممي كاالنتعاش اإلنساف حقكؽ فرصة مع كتكررت البعيد، الماضي مف جذكرىا كانت

 البحار كراء مف كتغذيتيا إمالئيا تـ كالتي اليائمة، الطبية كالتطكرات الشخصية كالحريات
 ال الذم التقميدم األصمي بالنسيج الؿخكاإل السميـ االجتماعي نظامنا تعيؽ عراقيؿ كأصبحت

 .عنو التنكر نعرؼ

 تتفتت أصبحت ىادفة منتظمة خاليا ذات أسرية ةحيا تعيش األسرة ىذه كانت فبعدما     
 .فمسفية جذكر مف مستكحاة عميقة نفسية كاضطرابات مادية، أخالقيات في كتنصير كتتجزأ
 تحكيؿ تـ عمينا تمر  كقائع كمنيا .كاالنتظاـ بالنظاـ تنعـ طاىرة أرض عمى أشكاكيا تكامتد
تككف ىناؾ حاالت خمقية  أفاهلل اقتضت  ةحكم  أفال ننكر  ناأن إال العكس، أك أنثى إلى الذكر

 إلزالةعمميات جراحية  إلجراءغمكض جنسي كظيفي تحتاج  أككلدت كىي مصابة بخمؿ 
الغمكض  معيف ، يككف لمطب فييا دكر لتصحيح ىذاجنس  إلىااللتباس ، كتحديد انتمائيا 

انو بالمقابؿ  إالكتحقؽ مصمحة المجتمع كالفرد معا ، العالج  قصد طبية يتكافر فييا بأعماؿ

                                                           
1
 .35-34:  اآلٌتٌنسورة النجم ، - 
2
 10:  اآلٌةسورة النساء :  
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بعض االضطرابات في اليكية الجنسية لدل بعض   التي تظير انتشرت بعض الحاالت كالميكؿ
 خمقكا  أنيـكمعتقدات  أفكارالبيكلكجي جنسيا ، كلكف تسيطر عمييـ  مكتممي التككيف األشخاص
التناسمية   أعضائيـضحية خطا الطبيعة كجعمتيـ يرغبكف في استئصاؿ  كأنيـ،الخطأفي الجنس 
 كأطمؽ،الذم يرغبكف فيو اآلخرمصطنعة لجعؿ جنسيـ يتطابؽ مع الجنس  بأخرلكاستبداليا 

التي عرفت  األجنبيةليس متعمؽ بالدكؿ  األمر الجنس. تحكيؿمصطمح  عمى ىذه الظاىرة
نماية،انتشارا لمثؿ ىذه الحاالت المرض بعض الجزائرييف يمجاكف  أفكاقعا نشيده حتى  أصبح كا 

 أصبحناحات ، كبالتالي مثؿ ىذه الجرا أجازتعمميات تغيير الجنس في الدكؿ التي  إجراء إلى
 . كاقع يحتـ عمينا الخكض في ىذا المكضكع أمر أماـ

 : الموضوع أىمية: أوال

 :يمي فيما المكضكع أىمّيتو ىذا تكمف       

 .غريبةال جتماعيةاال لظكاىرا الكاقعية ليذه  الحاالت دراسة .1

 .بو العبث كمحاكلة الرباني االجتماعي النسيج انحالؿ عند الكقكؼ. 2

 اإلسالمية؟ العربية تمعاتلمجا عمى محض اإلسقاط يككف ىؿ. 3

 ىذا تكقؼ قكانيف بصياغة الظاىرة ىذه لمعالجة مكاد قانكنية  المشرع اقتراح عمى محاكلة. 4

  .الزحؼ

 الموضوع اختيار أسباب: نياثا

 :إلى كدراستو المكضكع اختيار أسباب تعكد       
 .الجزائر في قانكنية بطريقة يعالج لـ جديد مكضكع يعتبر. 1
 .البشرية بالنفس العبث محاكلة مف الفقو مكقؼ إبراز. 2
كالتثبيت   كبعض المصطمحات المشابية الجنسي التغيير بيف تقاالفرك  بعض تكضيح. 3

 ...كغيرىاالجنسي 
 .الجنسي كالتحكيؿ الجنسي التصحيح بيف الشبو أكجو فض عمى الضكء تسميط. 4
لزامية بالدنا في الظاىرة ىذه عندىا تقؼ الذم الحدكد عف الكشؼ ضركرة. 5  معالجتيا. كا 
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 ..االىتماـ بقضايا األسرة ، كمحاكلة الغكص أكثر في ىاتو الظكاىر الغريبة6

 :الموضوع إشكاليةثالثا : 

  ىي :سنعالج في ىذا البحث إشكالية رئيسية    

  .المتعمقة بالتحكيؿ الجنسي في الفقو كالتشريع كاالجتياد القضائي؟ األحكاـما ىي 

 تندرج تحتيا مجمكعة مف اإلشكاليات الفرعية :

ك  ؟المجاالت مف الناحية القانكنية جميع في التغيير ىذا مثؿ عمى المترتبة اآلثار أىـ ىي ما   
 مشركع عالج الجراحي التدخؿ اعتبار يمكف ىؿ ؟مصير عالقاتو السابقة ىؿ تتأثر بيذا 

ما مكقؼ النظـ  منيا؟ يعاني أنو يدعي التي كالنفسية البدنية آالمو مف المريض لتخميص
 الجنس ؟ تحكيؿالقانكنية المختمفة مف حكـ مسألة 

 الدراسة صعوبات: رابًعا

 التطبيقات انعداـ ككذا المتخّصصة، المراجع ندرة كاجيتنا الّتي الّصعكبات أىـّ  مف     
 .المكضكع ذابي المتعّمقة المنازعات بشأف الّصادرة القضائية كالقرارات

 .الجزائرم الفقو خاّصة الفقو قبؿ مف قط تناكلو يتـّ  لـ الجنسي التغيير مكضكع أف كما     
 ىذا كطرح مناقشة في المختصيف لبعض بالنسبة حتى حياء ىناؾ أف الحظنا كما     

 .لو مكازية آفات كبيف بينو الفرؽ لمس كعدـ المكضكع
 :السابقة لدراساتا: خامسا

ٌثة للعلوم الطبٌة والبٌولوجٌة،الجزائر الزواج والطالق تجاه االكتشافات الحدتشوار جٌالنً، 

 .7110دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، 

 : الدراسة منيج: سادسا

 :المقارف ك التحميمي الكصفي،اتبعت في ىذه الدراسة المنيج     

 االجتماعيالحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة تصكر الكاقع كىذا ب :  الكصفي المنيج -1
 . تحميؿ ظكاىره فيكتسيـ 
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 الظاىرة عف كالمعمكمات البيانات جمع عمى خاللو مف تقتصر لـ كالذم : المنيج التحميمي -2
 في تساىـ أف يمكف استنتاجات إلى الكصكؿ أجؿ مف تحميميا إلى يمتدّ  بؿ فقط، دراستيا المراد

 الفقو مكقؼ مف كتحميميا حصرىا حاكلنا لذلؾ كتطبيقا االجتماعية الظاىرة ذهبي التعريؼ
 الخضكع عند المترتبة اآلثار عند كالكصكؿ لذلؾ كالمبيحة رمةلمحا المختمفة كالقكانيف اإلسالمي

 .االجتماعية اآلفة ليذه

الطب كالقانكف ، المقارنة بيف  أقكاؿالمنيج المقارف كذلؾ مف عدة نكاحي : المقارنة بيف  -3
 الفقو القانكني كمقارنتو برأم المشرع الجزائرم. آراء

 ث:ـــــــــخطة البح

 رسمت لتحقيقو الخطة التالية: ، المكضكع ىذا كلمعالجة      

 . ماىية التحويل الجنسي: األول الفصل -     

 كأسبابومفيـك التحكيؿ الجنسي  :األول المبحث              

 .الطبيعة القانكنية لمتحكيؿ الجنسي: المبحث الثاني              

واالجتياد القضائي من التحويل الجنسي  والتشريع الفقوموقف  :الثاني الفصل -      
 عمى ذلك المترتبةواآلثار 

 مكقؼ التشريع كالفقو كاالجتياد القضائي مف التحكيؿ الجنسي : األول المبحث             

       مدل مساس تحكيؿ الشخص لجنسو بالحالة االجتماعية كالحقكؽ  :نيالمبحث الثا            

 األخرلكالكاجبات                         

 : خاتمة  -     
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 توطئة :

نما،  اإلنسافالجنس شيء ال يختاره        كىػك الػذم خمػؽ  يعتبر حكمة مف اهلل تبارؾ كتعػالى كا 
البشػػػػػر عمػػػػػى جنسػػػػػيف ال ثالػػػػػث ليمػػػػػا كىػػػػػذا لقكلػػػػػو تعػػػػػالى :              

                                

                      
 كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى :  1   

                                  
2 

: كقكلػػػػػػو               
ىمػػػػػػا  كاألنثػػػػػػىالػػػػػػذكر  أفكىػػػػػػذا معنػػػػػػاه ،  3

، كاف  أنثػى أكيكػكف ذكػر  أفال يخمػكا مػف  اإلنسػاف أفنكعيف لمجػنس يسػتكعب الجميػع ممػا يػدؿ 
 الخنثى كاف التبس عمينا ال يخمك مف احدىما . 

يبني  األخيركاف ىذا  فإذافي الطب عنو في الفقو ،  اإلنسافيختمؼ معيار تمييز جنس       
بعدة معايير ىي ظاىرة  يأخذالتمييز بينيما عمى ما ظير بعد الكالدة لدل اإلنساف فاف الطب 

 مكلده  إلىمف لحظة التمقيح  اإلنسافمختمفة يمر بيا لديو ، كىذه المعايير تؤثر عمى مراحؿ 
 بؿ كبعد المكلد في بعض الحاالت .

(  األكؿأسبابو ) المبحث ك البحث عف مفيكمو  إلىكالحديث عف التحكيؿ الجنسي يقكدنا      
 ) المبحث الثاني(..طبيعتو القانكنية إلىكمنو 

 

 

 
 

                                                           
1

 10سورة النساء اآلٌة :  -
2
 38سورة الشورى اآلٌة :  - 
3
 48سورة القٌامة اآلٌة:  - 
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 :  األولالمبحث 

 : وأسبابوالجنسي  التحويلمفيوم 

 إلىمف جنس الذككر  األشخاصتحكيؿ بعض  إمكانيةالتقدـ في مجاؿ العمـك الطبية  أدل     
كال  أنثى أكجنس معيف سكاء ذكرا  إلىالفرد ينتمي  أففالثابت  كالعكس صحيح . اإلناثجنس 
يغير جنسو بدكف داع ، كما دامت حالة الشخص تتحدد عند كالدتو بمجرد كالدتو حيا  أفيمكنو 
جنس المكلكد عند الكالدة ليسجؿ في سجالت الحالة  إثباتمنو الطبيب ىك  يتأكد أمر أكؿكاف 

 .1المدنية كيدكف في بيانات عقد ميالده جنس الطفؿ 

في اليكية الجنسية ، التي ال تعني  التي تنادم بالحؽ األفكاركقد ظيرت حديثا بعض      
كلكف لمثقافة كاف التكجو الجنسي ىك الذم يتـ اختياره بكؿ حرية  األنكثة أكالذككرة  إلىاالنتماء 

.كمف ثـ تظير خطكرة الكضع كاف جنس  أكثر إنمالمفرد.كانو يكجد في الكاقع ليس جنسيف 
العكس  أك امرأةيغير ليصبح الرجؿ  أفمحؿ شؾ كيمكف  أصبحالذم يتصؼ بالثبات  اإلنساف
الشخص  إرادةالتناسمية بناء عمى  األعضاءتصبح رجؿ ، كذلؾ باف تتـ عممية استئصاؿ  المرأة
 .2بالجراحة الحوإصيعتبر نفسو ضحية خطا الطبيعة كال بد مف  ألنو

 : وأسبابو: تعريف التحويل الجنسي  األولالمطمب 

في الفرع األكؿ ثـ إلى أىـ األسباب التي تؤدم إلى ذالؾ سنتطرؽ إلى تعريؼ التحكيؿ الجنسي 
 في الفرع الثاني .

 : تعريف التحويل الجنسي: األولالفرع 

يتعمؽ  أمرتعريؼ دقيؽ لمتحكيؿ الجنسي لما يتسـ بو مف التعقيد لككنو  إيجادمف الصعب      
 . النفسي  اإلحساسداخمية تتمثؿ في بمسالة 

 : : المعنى المغكم لكممة تحكيؿ أكال

                                                           
1
 7، ص 7104/7105تلمسان، سنة رسالة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقاٌد  -دراسة مقارنة-مكرلوف وهٌبة . األحكام القانونٌة لنظام تغٌٌر الجنس 
2
 .03المرجع السابق ص  - 
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كالنكع  األصؿيقاؿ في المغة جانسو : شاكمو، كتجانسا أم اتحدا في الجنس كالجنس     
 األحياءىك الضرب مف كؿ شيء مف الناس كالطير كغير ذلؾ كالجنس في عمـ  أيضاكالجنس 
مف الفصيمة ، كيطمؽ الجنس عمى احد  كادنيمف النكع  اعميالتصنيفية ، فيك  األقساـىك احد 
 .  األنكثة أكالمتعضية ، أم ذات العضاء مميزا بالذككرة  األحياءشطرم 

 شيء لـ يكف مف قبؿ  إحداثصكرة أم  إلىمف صكرة  أكحالة  إلىالتبديؿ كالتحكيؿ مف حالة 
 1.آخر إلىالتحكؿ أم التغير كاالنتقاؿ مف كضع 

 2بحاؿ عف حاؿ ، كتبدؿ أم تغير. التبديؿ ؛ التبدؿ ىك االستعاضة
 3التحكيؿ ؛ العدكؿ بالشيء عف كجو االستقامة كالتحكؿ ىك تبدؿ الييئة كالشكؿ .

 المعنى المغكم لكممة الجنس : :ثانيا
  كالنكع . األصؿالجنس يعني حسب قامكس الركس 

مف الفصيمة كيطمؽ  كادنيمف النكع  أعمىالتصنيفية  قساـاأل: ىك احد  األحياءكالجنس في عمـ 
ذككر مف النكع البشرم جنس يناظره ل، فا كاألنكثةمميزا بالذككرة  األحياءالجنس عمى شطرم 

  4.اإلناثس نج

 إلىجؿ التعاريؼ لمتحكيؿ الجنسي تدكر بيف فكرة الرغبة في العكدة  أفالقكؿ  إجمااليمكف     
   5.الجنس الحقيقي لممغير لجنسو بما يتناسب كىيئتو

التناقض في الجنس الجسدم  بأنوكمف ىنا فاف التحكيؿ الجنسي بالمفيكـ الضيؽ يعرؼ     
الظاىرم المحدد كراثيا كىرمكنيا كالجنس النفسي .فالمتحكليف جنسيا مف الناحية العضكية 
الجنسية رجاؿ مف كجية نظر التشريح ، كلكنيـ كفقا لتقديرىـ لجنسيـ يعتبركف مف مشتيي 

بخالؼ الذيف ليـ ازدكاج جنسي عضكم فيك . فيؤالء ليـ ازدكاج جنسي نفسي.  6األخرالجنس 

                                                           
1
 315ص  1973المعجـ العربي الحديث ،مكتبة الركس ، باريس ، - 
2
 277المعجـ العربي الحديث ، المرجع السابؽ ص  - 
3
 767ص المعجـ العربي الحديث ، المرجع السابؽ - 
4
 16، ص  2003القانكف المدني كالفقو اإلسالمي ، رسالة دكتكراه ، جامعة منصكرة لمحقكؽ ، سنةانس محمد إبراىيـ بشار، تغيير الجنس كأثره في  - 
5
              365ص  1993احمد محمكد سعد، تغيير الجنس بيف الحظر كاإلباحة ، دار النيضة ، القاىرة  الطبعة األكلى سنة  - 
6
                                                                                      196احمد محمكد سعد، مرجع سابؽ ص - 
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الجنس الظاىرم غير صحيح لكف مقبكؿ  كىؤالء  أفكراثي ، كنجد  أكىرمكني  أكتشكه جسدم 
 ىـ الذيف يتـ تصحيح لجنسيـ ال تحكيؿ لو.

 األكلى: الحالة  األمريفالتحكيؿ الجنسي بالمفيـك الكاسع يشمؿ احد  أفكلذلؾ يمكف القكؿ     
 كىمي . أكتتسـ بالغمكض الحقيقي ، كالحالة الثانية لدييا غمكض زائؼ 

/ حالة ازدكاج جنسي عضكم كتحكيؿ الجنس في ىذه الحالة ىك ناجـ عف كجكد دكاع 1
جسدم  أكتغير تشكمي تشريحي  أكالتباس جنسي  إلىطارئة تؤدم  أك أصميةعضكية خمقية 

 أفديد جنسو بما يتفؽ مع المعطيات الطبيعية اك الحقيقية لمجسـ أم حيستدعي تدخؿ طبي لت
 العكس حسب الحقيقة البيكلكجية . أك األنثى إلىالعممية الجراحية تصحح الجنس مف الذكر 

/ حالة ازدكاج جنسي نفسي تحكيؿ الجنس في ىذه الحالة ىك تحكيؿ جنس شخص عادم 2
بقكاه العقمية غير مصاب بمرض نفسي كليس بو  مكتمؿ التككيف التشكمي كالكراثي ، متمتع

قابؿ الجنس الم أشخاصاالعتقاد انو مف راسخ ب إحساسغمكض جنسي عضكم يغمب عميو 
زالةكتسيطر عميو رغبة في تحكيؿ جنسو  التناسمية كاكتساب المظير الخارجي  أعضائو كا 

فسي الذم يحدثو بقصد جعؿ الحالة التشكمية لمفرد مطابقة مع التصكر الن اآلخرلمجنس 
 .1بجنسو

 التحويل الجنسي : أسبابالفرع الثاني : 

ط الدكؿ الغربية تحا خصكباألظاىرة تغيير الجنس التي انتشرت في معظـ دكؿ العالـ  إف     
المختصكف لعمـ  أكده، كما  أسبابيامعرفة  إلىاحثكف بنكع مف الغمكض  كلـ يتكصؿ الب

المرض ال زالت  كأعراضتغيير الجنس غير معركفة ،  إلىالتي تؤدم  األسباب أف األمراض
 معتمة .

تغيير الجنس  كأسباب  أعراضياكجكد ىذه الظاىرة  كال  إنكارو انو ال يمكف الفق أكدكقد      
المرض في حد ذاتيا  ، كلذلؾ  أعراضتشكؿ مكضكع جدؿ عممي كلكف ال احد يشؾ في كجكد 

 .2ينبغي عدـ استبعاد أم سبب منيا 
                                                           

1
 785ص  7101، دار الثقافة ، عمان الطبعة األولى سنة  -دراسة مقارنة–نادٌة محمد قزمار، الجراحة التجمٌلٌة الجوانب القانونٌة والشرعٌة  - 
2
 ،. 368ص ، دار الفالح ، الفقه اإلسالمً جراحات الذكورة واألنوثة فً ضوء الطب و.محمد شافعً بوشٌه  
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في تغيير الجنس تساءلكا كثيرا  اآلخريفالباحثكف كالمختصكف  األخيرةفي العشريف سنة      
ىك ميـ  إنماحير ، م ب تغيير جنسو ، كالسؤاؿ ليس فقطحكؿ ما الذم  يجعؿ الشخص يطم
الفضكؿ العممي  لكف يسمح لنا بتقديـ عالج فعاؿ  إشباعالف الجكاب عميو ليس فقط بغرض 

 .لشعكر الكىمي بالمرض الجنسيليذا النكع مف ا

تكضيحات حكؿ تطكر تغيير الجنس ، كمف ثـ التكصؿ لتفسير   بعض الفقياءكقد ذكر      
ىما : العامؿ البيكلكجي ) الغمكض الجنسي ، التطكر العارض  أساسييفعامميف  إلىالظاىرة 

 عمى الفرد ، كاضطراب الغدد كاليرمكنات (.كالعامؿ النفسي.

 العوامل البيولوجية: 

ىك تطكر لو مرحمة مزدكجة ، في كؿ مرحمة ىناؾ خطر  امرأة أكرجؿ  إلىتطكر التخميؽ      
 إلىعدـ انتظاـ التطكر المستمر كالعادم ، عندما يكتمؿ التركيب الكركمكزكمي، المنسؿ يتحكؿ 

التناسمية  األجيزةالتناسمية الداخمية متبكعة بتككيف  األجيزةمبيض، بعدما تتككف  أكخصية 
لمحمؿ  كىناؾ احتماؿ اف يحدث اختالؿ في أم  17ك16 األسبكعالخارجية كىذا في حكالي 

كجكد غمكض جنسي ، فيصعب نسبتيـ  إلى.كقد يؤدم ذلؾ  اإلنسافمرحمة مف مراحؿ نمك 
ضركرة تغيير جنسو بعد العالج الطبي  إلىنكع محدد كفقا لنكعو التشريحي ، كقد تؤدم  إلى

 1كمف ثـ تغيير حالتو المدنية 

 العوامل النفسية :

جنس محدد لو دكر في تككيف اليكية الجنسية كلكي تكتمؿ اليكية  إلىباالنتماء  اإلحساس    
الك ، 2يتطابؽ الجنس التشريحي مع الجنس النفسي  أفالجنسية يجب  فانو سيتكلد لدل الفرد  ا 

يككف لديو  أفالجنس ، كمف مظيره  بتحكيؿما يعرؼ  أك اآلخرالجنس  إلىبانتمائو  إحساس
تصبح لديو انحراؼ رغبة  أف إلى، كيكبر ىذا االقتناع معو  الخطأاقتناع انو كجد في الجنس 

التناسمية كمالبسو كحتى  كأعضائويشمئز مف أم شيء مف جسده  فيبدأ،  اآلخرلمجنس  التحكؿ

                                                           
1
 40مكرلوف وهٌبة مرجع سابق ص - 
2
 46المرجع السابق ص - 
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المظاىر الكراثية كالتشريحية  أفعضكيا بالرغـ مف  أكمحاكلة عالجو نفسيا  اسمو كيقاـك بشدة
 1أم جنسو النفسي. إحساسوالكظيفية تؤكد جنسو الفعمي الذم يتعارض مع 

  الذيف األشخاص عمى كالفزيكلكجيكف النفس كعمماء أطباء يطمقو تشخيص التحكيؿ أف عمى    
 ريؼ يستبعد فئة المتحكلكف جنسيان ىذا التع  الجنس اآلخر، إلى باالنتماءشعكر  أكرغبة  لدييـ 

 الكركمكزكمات )متالزمة كميفنتمر كاألشخاص الذيف يعانكف مف الخمؿ في تركيبةالمثميكف، 
 يبة اليكية لدل الطفؿ، ألسباب قدالخطير في ترك االضطرابكتيرنر...(، فيك يتجمى بحالة 

فيعتبر مبكر لديو بالتشبو بالجنس اآلخر،البيئة األسرية، كيتجمى ذلؾ مف خالؿ شعكر  إلىتعكد 
 كيككف عقمو ير مرتاح كقمؽ تجاه الجنس البيكلكجي الذم ُكلد بو كيكرىو،نفسو مظمكمان كغ

كمظير  مف خالؿ تبني سمكؾ إصالحو يجب البيكلكجي جنسو في خطأ مشحكنان بأف ىناؾ
 أكتدخؿ طبي أك جراحي لتغيير جسده   إلى المجكء إلى بو يدفع قد الذم األمر اآلخر الجنس

الخصائص   تعديؿ عبر الجنسية اليكية مع ليتناسبلجسدم إلجراء عممية تصحيح الجنس ا
 الالتغييرات ىذه  أف إال (الجنسية )الشعر، الثدم، تعديؿ األعضاء التناسمية

 2جنسو" مكضكع عف العميؽ الرضا بعدـ شعكره أك لممريض النفسية المعاناة انتفاء إلى تؤدم

حالة تحكيؿ الجنس عبارة عف تعارض بيف جنسيف   أفمف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا       
جدؿ كبير حكؿ أم  أثار أمرالبيكلكجي كالنفسي ، أم بيف الجانب العضكم كالشعكرم ، كىك 

رتيا خطره ، كمدل خطك  أكالجنسيف المرجح ، كاختمفت مكاقؼ النظـ القانكنية حكؿ مشركعيتو 
 راء . غشريعتنا ال إلىخاصة بالنظر 

 معايير تحديد الجنس : المطمب الثاني :

 التناسمية ، كىذا أعضائو إلىحالة الشخص تتحدد عند كالدتو كمعرفة جنسو تككف بالنظر    

ىناؾ حاالت قد يشكبيا غمكض جنسي نظرا  أف إالىك ما جرل عميو الكاقع منذ القدـ ، 
 التناسمية فال يمكف تحديد جنس المكلكد بدقة . األعضاءالزدكاج 

                                                           
1
 .32-31، ص2005ىشاـ عبد الحميد فرج ، الجريمة الجنسية ، مطابع الكالء الحديثة ، سنة  - 
2

 .7، ص 7111عة األولى ، عمان ، سنة منذر الفضل، المسؤولٌة الطبٌة فً الجراحة التجمٌلٌة ، المكتبة القانونٌة ، الطب -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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 بأىؿالجنس ، كىذا باالستعانة  أساسولذلؾ كاف مف الضركرم كضع معيار يتحدد عمى      
كضع عدة معايير يمكف االرتكاز عمييا لمعرفة  إلىالخبرة كذكم االختصاص الذيف تكصمكا 

في حاالت اضطراب اليكية  أككتحديد جنس الفرد خاصة في حاالت الغمكض الجنسي 
 الجنسية .

 رين العضوي والغدة التناسمية :: المعيا األولالفرع 

تناسمية لدل الذكر تختمؼ عف  أعضاءىذه المعايير التي حددىا الطب تعتمد عمى كجكد     
قد تتكافر معا في شخص  كأحياناداخمية  أك، كيتميز بيا كؿ فرد ، قد تككف ظاىرية  األنثى

تعييف الجنس  كافإلمجنس الفرد ، غير محدد كيتطمب تشخيص طبي دقيؽ كاحد مما يجعؿ 
 .1الراجح طبيا لمف يعانكف مف غمكض جنسي 

كبكجو خاص  كاألنثىالمميزة لكؿ مف الذكر  األعضاءيقصد بو : المعيار العضوي:  أوال
 .سميفالمنالتناسمية الظاىرة كالباطنية عدا  األعضاء

 خارجية ( أكالتناسمية : )داخمية  األعضاء/1

التناسمية  ألعضائوجنس الجنيف يتحدد بمجرد النظرة السطحية لمشكؿ الخارجي  أفالشائع     
 )الكبيراف الشفراف: تناسمية ظاىرة تتمثؿ في بأعضاء األنثى، كتتميز  أنثى أكذكر  إماالعتباره 

 .2الصغيراف(، الفرج ، البظر، غشاء الميبؿ 

 أفالذكرية الظاىرية تتمثؿ في القضيب ، الصفف،االحميؿ )مجرل البكؿ( كما  عضاءاأل أما    
، كالثدييف كالصكت  ألخرالجنس تؤكده الخصائص الجنسية الثانكية التي تختمؼ مف جنس 
خصائص ال تتكفر عند  أنياكتكزيع الشعر كالنمك العضمي لمجسـ ، كاف كاف البعض اعتبر 

بو في  نأخذكىذا ىك المعيار الذم  3ا في البداية لتحديد الجنس الكالدة ال يمكف االعتماد عميي
 الجزائر لتسجيؿ المكلكد بالحالة المدنية .

 
                                                           

1
 .04مكرلوف وهٌبة ، مرجع سابق ص - 
2
، كلٌة الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر سنة  همحمد انس إبراهٌم بشار ، تغٌٌر الجنس وأثره فً القانون المدنً والفقه اإلسالمً ، رسالة دكتورا 

7114. 
3
 .39كآثاره ،دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي كالقانكف المدني،رسالة دكتكراه في الحقكؽ جامعة القاىرة ص الشيابي إبراىيـ الشرقاكم ،تثبيت الجنس  - 
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 )جنس المخ( :دكر المخ في االختالؼ الجنسي/2

 التشخيصية التابع لمطب النفسي بالمستشفى األشعةفي قسـ  أجريتدراسات  أثبتت    
 أثناءباستخداـ التصكير بالرنيف المغناطيسي الكظيفي لرصد التفاعؿ المخي  بألمانياالجامعي 

رجال  12عرض مقتطفات مف االثارات الجنسية البصرية مف خالؿ عرض لفيمـ جنسي عمى 
رصد  إلىالتخطيطي كتكصؿ  اإلحصائيباستخداـ البرنامج  اإلحصاءات أجريتكقد  كامرأة

كذلؾ في المناطؽ المسؤكلة عف االستجابة  اإلناثرنة مع اتفاعؿ كبير في صؼ الرجاؿ مق
الجنسية )أم المياد ، المكزة القشرة المدارية كالجيرية (، في حيف لـ يتـ رصد أم تفاعؿ  لإلثارة

بالذككر كاف  األنثى إلىلجنسيـ مف الذكر  المغيريف، عند مقارنة  اإلناثدماغي يذكر عند 
 . 1لإلناثالتفاعؿ المخي مماثال نمطيا 

كفي ىذا المجاؿ يكجد ما يعرؼ بنظرية الجنسية الثنائية كقد عبر عنيا البعض بقكلو مخ      
االستعداد  أفتفسير لذلؾ فيك يرل  إعطاءفي جسـ رجؿ ، كقد حاكؿ كرافت ايبنج  امرأة

الجنسية  ءباألعضا، كما يمده  كاألنثكيةالجنسي الثنائي في الفرد يمده بمراكز المخ الذكرية 
الغدة الجنسية التي  بتأثيرمرة في البمكغ كغالبا ما يككف ذلؾ  ألكؿة .كىذه المراكز تنمك الجسيم

 كاألنثكيةالذكرية  األمخاختككف مستقمة عنيا مف حيث االستعداد الفطرم .كما يصدؽ عف 
 .2 كاألنثكيةيصدؽ بالمثؿ عمى المراكز الذكرية 

 ثانيا: معيار الغدة التناسمية:

 األمرالتناسمية الظاىرة ال تكفي لكحدىا لتحديد جنس المكلكد ، مما يتطمب  األعضاء أحيانا    
 لمتأكدىك الغدد التناسمية الداخمية كالكشؼ عنيا بالطرؽ العممية كىذا  أخرمعيار  إلىالمجكء 

مف كجكد خصية عند  بالتأكدمف مدل مطابقة المظاىر الخارجية مع العناصر الداخمية كىذا 
ال بد  إذكال يكفي الشكؿ الخارجي لمغدتيف التناسمية لتحديد نكعيتيا  األنثىمبيض عند الذكر ، ك 

 3.يماب لألنسجةمف التحميؿ الباثكلكجي 

                                                           
1
منشكر   448  -440ص 2العدد  6تفاعؿ مخي ال نمطي مع اإلثارة الجنسية البصرية لدل الترانسكس ذككر إلى إناث مجمة الطب الجنسي الجزء  - 

                                                              .2008أكت  28عمى االنترنيت بتاريخ 
2
 .2112-71-71بتاريخ    www.aljazeera.net    الموقع على منشور التناسلية، األعضاء ليس و الجنين جنس يحدد المخ- 
3

 36السابؽ ، صالشيابي إبراىيـ الشرقاكم ، المرجع  -

http://www.aljazeera.net/
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 الفرع الثاني : المعيارين الكرومزومي واليرموني:

 إلىتختمؼ مف الذكر  جينات ال يمكف تغييرىا  أكزكمات يتميز كؿ شخص باف لو كركمك       
تحديد جنسو كمف ثـ فاف ىذيف  إلى اإلنسافـ في جس ةالمفركز كتؤدم نسبة اليرمكنات  األنثى

 دكر في تحديد جنس الشخص. أيضاالمعياريف ليما 

 :المعيار الكروموزومي : أوال

كىك  األصميفي تحديد جنس الفرد  كاألدؽ األفضؿحسب االجتياد القضائي ىك المعيار       
 22زكج مف الكركمكزكمات ، منيا  23قطعي كثابت  ، يكجد بنكاة كؿ خمية مف خاليا الجسـ 

 1زكج مف الكركمكزكمات العادية كزكج مف الكركمكزكمات الجنسية 

 أففي حيف  xx تكأميفتحمؿ كركمكزكميف مماثميف لكي ال نقكؿ  المرأة أفكالثابت عمميا      
يتحدد عند التمقيح بيف  اإلنسافجنس  أفكىذا بمعنى  xyفيف الرجؿ يحمؿ كركمكزكميف مختم

أم  xxفيصبح الجنيف  xالكركمكزكـ  إمامع الرجؿ الذم يعطي  xالتي تعطي كركمكزـك  المرأة
ليصبح  xyليصبح  xمع كركمكزكـ   yالزكج يعطي الكركمكزـك  إذاعمى عكس  أك أنثى

 أنثكيةتناسمية  أجيزةالسادس لنمكه ، الجنيف تككف لو  األسبكعالمكلكد ذكرا  كالمؤكد انو حتى 
  .2 األنثكيةالذكرية اك  األجيزةمف الذكرية ، لكف اليرمكنات ىي التي تكقؼ تككيف  أكثر

 ثانيا : معيار اليرمونات :

الخاصة التي  األجيزة إلىاليرمكنات الجنسية ىي مكاد تفرزىا غدد الجسـ ، كينقميا الدـ     
كبحيا ، ىذه اليرمكنات تدخؿ في جكؼ امكمي لتمييز جنس طفؿ  أكتعمؿ في اتجاه تنشيطيا 

عمى المستكل الجسدم  اإلنسافالكبرل في نمك جسـ  أىميتياكىذا يثبت  األنثى أكالذكر 
 كالنفسي.

 كىي االستركجيف كالبركجستركف. أنثكيةىناؾ ىرمكنات جنسية 

                                                           
1
      60. ص2005أسامة رمضاف العمرم  الجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية كالشرعية دار الكتاب القانكنية .مصر سنة - 
2
 54المرجع السابق ص- 



 ماهية التحويل الجنسي                            الفصل األول                                                                                     

05 
 

لجنسية الذكرية فيي التستستركف ، كاالندركجيف )منشط الذككرة (كىذه اليرمكنات ا أما     
 .1كلكف بكمية اقؿ  األنثىعند  أيضانجدىا  األخيرة

 رابات في كظائؼ الغدد التناسمية اضط إلىىذه اليرمكنات تؤدم  إفرازالزيادة في  إف     
                                                                                          : أسبابعدة  إلىىذا الخمؿ  األطباءكيرجع  2الرئيسية، الخصيتيف كالمبيضيف 

الخارجية  األنثكية أعضائيااشتباه  إلىتؤدم  لألنثىغير طبيعي ليرمكنات الذككرة  إفرازفرط -
 الغدة الكظرية المعركؼ. إنزيماتىك نقص  األسبابكتضخميا لتشابو الذكر عمى قمة ىذه 

في  أكفي الخصية  أك 3اليرمكنات الذكرية لنقص في الغدة النخامية  إفرازعدـ اكتماؿ   -
اشتباه ىذا  إلىالذكرية ، يؤدم  األعضاءصغر في  إلىالخارجية يؤدم  األنسجةمدل استجابة 

 .باألنثىالذكر 

يصاحبو خميط مف  كاألنثكيةلذكرية كفي حاالت نادرة تككف خاليا الجسـ خميط مف الخاليا ا -
  . 4 كاألنكثةعالمات الذككرة 

فترة الحمؿ  أثناءالتي تحتكم عمى ىرمكنات  األدكيةبعض  األـتعاطي  أفكىناؾ مف يرل  -
  .تككيف الجنس المخي لمجنيفعمى يؤثر  أفيمكف 

مخصبات تؤثر عمى  أكىرمكنات  أكمبيدات  أك باإلشعاعممكثة  أطعمةتناكؿ  أفكما  -
تغيير  أك األنثكية أكصبغيات الخاليا فتحدث اضطراب ىرمكنيا  تحكال في الخصائص الذكرية 

 . 5الميكؿ السمككية نحك الجنس المقابؿ  أكفي اليكية الجنسية 

 أماـالتناسمية كنككف  األعضاءخمؿ  إلىحدكث خمؿ في اليرمكنات سيؤدم  أفكال شؾ     
 حالة مف حاالت الخنثى .

 
                                                           

1
 64أسامة رمضان ، مرجع سابق ، ص - 
2
 38الشيابي إبراىيـ الشرقاكم ، مرجع سابؽ ،ص- 
3
 .                                                                             150يـ الشرقاكم ،المرجع السابؽ ، ص الشيابي إبراى - 
4
،  22د شكقي إبراىيـ عبد الكريـ عالـ ، تحديد الجنس كتغييره بيف الحظر كالمشركعية ، مجمة كمية الشريعة كالقانكف طنطا جامعة األزىر ، العد - 

                                                                                                    97، ص 2007لثاني،  سنة الجزء ا
5
 .24الشيابي إبراىيـ الشرقاكم ،مرجع سابؽ ،ص - 
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  الفرع الثالث: معيار الجنس النفسي والسموك االجتماعي:

جانب المعايير السالفة الذكر ، فاف نفسية الشخص قد يككف ليا دخؿ في  إلىاتضح انو      
 أفسمكؾ الفرد في المجتمع كتصرفاتو كميكلو يمكف  أفجنس معيف ، كما  إلى انتمائوتحديد 
 جنسو. تؤثر في

 : معيار الجنس النفسي: أوال

 إالالتشريحي ،  أكبجنسو مع تككينو البيكلكجي  لإلنسافيتفؽ الشعكر النفسي  أف األصؿ    
  أفرادهدرجة انو يشعر انو احد  إلى األخرنحك الجنس  اإلنساف كأحاسيسانو قد تميؿ  مشاعر 

رض بيف الجنس البيكلكجي كالجنس اكيجعمو يسمؾ مسمكيـ في جميع تصرفاتو ، فيحدث تع
 خالفا كبيرا يصعب حمو. أثارالذم  األمرالنفسي مما يطرح مشكمة اليكية الجنسية ، كىك 

يشكؿ خطكرة حسب اعتقاد البعض باعتباره  إطالقواالعتماد عمى المعيار النفسي عمى  إف    
ؽ مع التككيف البيكلكجي تتكاف أفيجعؿ الشخصية الجنسية قابمة لمتغيير بحسب عدة عكامؿ دكف 

 . 1لإلنساف

نمانفسي  أساسكلذلؾ ىناؾ مف يرل انو ال يقصد بو تحديد نكع الشخص عمى       إدخاؿ كا 
العامؿ النفسي ضمف مقكمات اكتماؿ خصائص نكعو الحقيقي ،كفي الكقت ذاتو فاف فقدانو ال 

نمايعني مطمقا التدخؿ الجراحي لمسخ الشخص عمى عكس حقيقتو الجنسية ،  الخضكع  كا 
  2.آخرمرض نفسي  كأملمعالج النفسي 

 أصبح،  اآلخرشعكره النفسي لمجنس  إلىبالنظر  اإلنسافتحديد جنس  أفالمالحظ  أف إال    
الذم جعؿ مفيكـ الجنس يتجدد باعتبار  األمرالحديثة التي اعتمدىا الطب ، كىك  مف المعايير

قا لممعايير البيكلكجية لكحدىا كىذا يعني تبني يحدد كف أفانو ال يمكف اعتبار انو ال يمكف 
يككف مختمؼ عف الجنس الكراثي  أفيمكف  األخيرىذا  أفمعيار الجنس النفسي باعتبار 

 كالتشكمي .

                                                           
1
خذ به القضاء الكوٌتً ، مجلة كلٌة الشرٌعة فهد سعد الرشٌدي، اثر اضطراب الهوٌة الجنسٌة فً مشروعٌة عملٌة التحوٌل الجنسً وبٌان ما ا- 

 .00، ص 7117الجزء الثانً ، سنة74والقانون بطنطا ، جامعة األزهر ، العدد 
2
                                                                                      41الشيابي إبراىيـ الشرقاكم ، مرجع سابؽ ، ص،  - 
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 ثانيا :  معيار السموك االجتماعي :

نظرا لعجز القضاة في مكاجية ظاىرة غمكض الجنس فيناؾ مف الفقو القانكني مف عرؼ      
  1قانكنيا انو ىك الذم يعيشو الشخص مف الناحية االجتماعية.الجنس 

الطب اعترؼ بمعاناة المغير لجنسو ، الذم يظير لو تعارض جنس جسمو كالدكر  أما     
  ػ     مف نفس جنسو. أشخاصاالجتماعي الذم يعيشو مف طرؼ 

السمكؾ االجتماعي  أصبحكبيذا  األنثىسمكؾ الذكر اجتماعيا يختمؼ عف  أففالثابت       
 إذلمفرد مف بيف المعايير المكضكعية التي يعتمد عمييا في تحديد الجنس في الدكؿ الغربية، 

 . 2غالبا ما يتطابؽ سمكؾ الفرد االجتماعي كنكعو الحقيقي

 أفحكؿ المعيار المعتمد لتحديد الجنس كىذا يرجع كما قاؿ الفقياء "  اآلراءكقد اختمفت      
 آراءتضارب  إلى أدليعي الختالؼ الجنس ىك حقيقة في غاية الغمكض كىك ما القانكف الطب

حد التمييز بيف مف لدييـ غمكض  حقيقي     إلىالمتخصصيف في مجاؿ الطب الجنسي ككصؿ 
 3نفسية (. ألسباب)الرغبة في تحكيؿ الجنس جنسي عضكم( كمف لدييـ غمكض زائؼ )ازدكاج

معيار كاحد سكاء كركمكزكمي  إلىيقرر الجنس بالنظر  أفالطب ال يمكف  أفمف الكاضح     
معيار مظاىر  أفلك  تناسمي ، كؿ المعايير الجنسية عادة تككف متطابقة . أكغددم  أك

 أفنعمـ  أفيجب  ،قد اتبع بطريقة دقيقة كصمبة لتحديد الجنس التناسمية الظاىرية األعضاء
اليرمكف(  إفرازاالختالؼ الجنسي قبؿ الكالدة ) الكركمكزـك ، خصائص الغدد ،  تحديد عناصر
معيار  آخرالتناسمية الظاىرية، بمعنى  األعضاءتككف غير مطابقة مع طبيعة  أفيمكف 

كاقؿ كضكحا عما يظير  أىميةالتناسمية الظاىرية المستعمؿ في تحديد الجنس اقؿ  األعضاء
 .4لغالبية القانكنييف 

                                                           
1
 .284مكد سعد ، مرجع سابؽ ، ص، احمد مح - 
2
دار النهضة العربٌة ، –التلقٌح االصطناعً وتغٌٌر الجنس -علً حسٌن نجٌدة ، بعض صور التقدم الطبً وانعكاساتها فً مجال القانون المدنً - 

 . 74، ص0880القاهرة ، سنة 
3
                                                   .                                137احمد محمكد سعد ، مرجع سابؽ ، ص - 
4
 ، عمى مكقع االنترنيت. 2011مارس  11الجنس الثالث بيف الشرع كالطب النفسي ،  - 
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نما عف طريؽ الكشؼ العضكم فقط، يتأتىذككريا ال  أككاف مؤنثا  إفمعرفة الجسـ  إف       كا 
منذ  الكشؼ العضكم التناسمي المباشر ثـ الكشؼ الجيني كالذم يتحدد أكليا أشكاؿلو عدة 

بداية التمقيح ثـ الجنس المخي كالذم تحكمو شيفرات خاصة لـ يتمكف العمـ مف تحديدىا تماما 
 الجنس االجتماعي. كأخيراسمكؾ الجنس النفسي  يأتيبالنكيات القاعدية ، ثـ كالمتعمقة 

ىناؾ خمال ما يتطمب  أف، يعني  األخرلتعارض أم مف ىذه العناصر مع العناصر  إف     
 أفنفسيا دكف تدخؿ الشرع ، باعتباره تصحيح كضع خاطئ مع مراعاة  أكحال كعالجا طبيا 

حساسوالشخص ذاتو لديو دكر في تحديد جنسو مف خالؿ فيمو لذاتو  بيا كلف يستطيع احد  كا 
                             1مف الشخص نفسو ميما بمغ مف العمـ. أكثر األخريفيـ ذات  أفما 

في المعيار  كاف تحديد جنس الفرد ليس ثابتا طبيا لمتضارب الحاصؿ بيف المتخصصيف إذا    
مف المعايير السالفة الذكر كالتي يتطمب التطابؽ بينيا لالعتراؼ القانكني بجنس  باإلتباع األكلى

البحكث العممية في ىذا المجاؿ ال زالت في طكر االكتشاؼ حكؿ احتماؿ  أف إالالمكلكد ، 
التناسمية كىك ما قد يفسر  كاألعضاءكجكد جنس المخ الذم يشير الختالفات جنسية بيف المخ 

 ضطراب اليكية الجنسية لدل مف يرغبكف في تغيير جنسيـ.ا

 المبحث الثاني :

 الطبيعة القانونية لمتحويل الجنسي:

الحؽ في السالمة الجسدية احتؿ مكانة ىامة في كافة النظـ القانكنية منذ عصكر التاريخ       
لما لو مف مكانة متميزة عف سائر الكائنات  اإلنساف اإلسالمية، كقد كرمت الشريعة  األكلى

 قاؿ تعالى : تقكيـ  أحسفالحية ، فخمقو اهلل عز كجؿ في          

   
قالى تعالى :  ىك الخالؽ ألنوكىك يعمـ سبحانو كتعالى كؿ جكانب نفسو  2  

            
رخص لعباده ما  أفحكمة اهلل تعالى في خمقو مف  3

                                                           
1
 .، عمى مكقع االنترنيت 2011مارس  11الجنس الثالث بيف الشرع كالطب النفسي ،  - 
2
                                                                                                               14سكرة الممؾ االية - 
3
                                                                                                               4سكرة التيف اآلية  



 ماهية التحويل الجنسي                            الفصل األول                                                                                     

71 
 

يراه مف حقكؽ كالتزامات كجعؿ ليـ نطاقا مف الحرية في البعض منيا ، كقيدىـ في بعض 
يحافظ  أف اإلنسافكاف فييا مساس بحؽ اهلل كحؽ العبد ، كمف ثـ كاف ال بد عمى  إذاالحقكؽ 

الضكابط الشرعية المرسكمة لو ، كالتي كانت  إطارعمى جسمو كما خمقو سبحانو كتعالى في 
 كأدتمف المساس بو ،  اإلنسافالتي اىتمت بحماية جسـ  القانكنية األنظمةميما لمعظـ  أساسا
                                                             ما يعرؼ بمعصكمية الجسد.ك  كحظر المساس بو اإلنسافحرمة جسـ  مبدأظيكر  إلى

بسالمتو الجسدية   أكنحك نفسو بعدـ مساسو بحياتو  اإلنسافيتمثؿ في كاجب  المبدأىذا       
البدنية ، كاف يظؿ جسمو مؤديا كؿ  آالموكذلؾ باف يحتفظ بتكاممو الجسدم ، كاف يتحرر مف 

مالكا لجسده رغـ انو صاحبو ، كال يممؾ  اإلنسافبيعي ، ال يعتبر كظائؼ الحياة عمى النحك الط
ذاحؽ التصرؼ فيو كما يحمك لو   يحميو مف اعتداء الغير عميو ، فيذا ال  المبدأكاف ىذا  كا 

  1لمشخص بمقتضى ىذا الحؽ سمطة مطمقة عمى جسمو يتصرؼ فيو كيفما يشاء . أفيعني 

فالكاقع يشيد  2في كضعو مكضع التطبيؽ إنما المبدأكالمشكمة التي تثار ليس في تقرير      
انتياكات ال حصر ليا عمى جميع المستكيات ، كلعؿ مشكمة تحكيؿ الشخص لجنسو فييا 

التناسؿ فكاف مف الطبيعي معرفة مكانتيا مف  عضاءأمساس بالتكامؿ الجسدم الف محميا 
 ئية كالشرعية .الناحية القانكنية كالقضا

 : الضوابط التي تحكم مشروعية األعمال الطبية لتحويل الجنس :  األولالمطمب 

 اإلنسافعارض عمى صحة  يطرأ، لكف قد  اإلنسافالمستقر عميو ىك تحريـ المساس بجسـ     
طبية  ألعماؿكسالمتو يتطمب ضركرة التدخؿ لممحافظة عميو كعالجو ، كىذا بخضكع المريض 

نماعمى الجانب المادم فقط ،   األخيرالتي تستدعي المساس بجسمو كال يقتصر مدلكؿ ىذا   كا 
  . 3كذلؾ الجانب النفسي كالعقمي

 كال تعني المحافظة عمى مادة الجنس البشرم مجرد المحافظة عمى الكياف المادم  لجزئيات    
كما تحتكيو كتتككف منو كلكف المحافظة عمى مادة الجسـ تعني  كأعضائوالجسـ  أجيزةكعناصر 

لكظائفيا المقررة ليا كفقا لقكانيف الطبيعة ، كىذا  كاألعضاء األجيزةتمؾ  أداءسالمة  أيضا
                                                           

1
 571، ص  1993حسف كيرة ، المدخؿ إلى القانكف ، منشاة المعارؼ ، اإلسكندرية ، سنة  
2
 50الشيابي إبراىيـ الشرقاكم ، مرجع سابؽ ، ص 
3
 74، ص7110احمد شوقً عمر أبو خطوة القانون الجنائً والطب الحدٌث ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، سنة - 



 ماهية التحويل الجنسي                            الفصل األول                                                                                     

70 
 

تعديالت يككف مف شانيا تغيير العالقة القائمة فعميا  أية بإحداثالمساس بسالمة الجسـ  يتحقؽ
مساسا بالحؽ في سالمة الجسـ عندما يناؿ الفعؿ بالمستكل  بيف جزئيات الجسـ ، كما يعد

لسكينة النفسية التي بكجكب تكافر ا أيضاالجسـ ، فالسالمة الجسدية تتحقؽ  ألعضاءالصحي 
 .1حالتو النفسية عمكما  أكالنفسية كالعصبية  اآلالـرر الجسـ البشرم مف تتمثؿ في تح

انو ييدؼ لممحافظة  إاله عمى مساس بالجسد  التدخؿ الطبي ينطكم في ظاىر  أفكال شؾ     
حرمة  مبدأكسالمتو كمف ثـ كانت ضركرة العالج مف االستثناءات عمى  اإلنسافعمى حياة 

تكافرت شركط مشركعية العمؿ الطبي ككانت ىناؾ مكازنة بيف المصمحة الفردية  إذاالجسد 
 كمصمحة المجتمع.

مف  أساسيبسالمة الجسـ ، متى ناؿ ىذا المساس بعضك  إخالؿىناؾ  أفكما يعتبر     
كظيفتو االجتماعية ، كما  أداءالفرد التناسمية ككنو يمس بتكاممو الجسدم ، كيعيقو عف  أعضاء

التناسمية مما يفقده  أعضائوىك الحاؿ بالنسبة لمراغب في تحكيؿ جنسو الذم يريد استئصاؿ 
  إلىلجا المريض  فإذا،  ألعمدمالتعقيـ  أفعاؿالذم سيعد مف   أطفاؿ إنجابالقدرة عمى 

نفسية ، فاف ذلؾ فيو  أكبحثا عف العالج لشخص يريد تغيير جنسو سكاء لعمة عضكية  األطباء
 األعماؿيتطمب معرفة مضمكف ىذه  أمرمساس بكظيفة عضك مف اعظائو التناسمية ، كىك 

 .2اصطناعي  بآخرره كتغيي لإلنجاباستئصاؿ عضك ضركرم  إلىالطبية التي ستؤدم 

 الطبية لتحويل الجنس: األعمالالمطمب الثاني : شروط ممارسة 

القانكف  إذفعمى  تأسيساالطبية  األعماؿالقانكنية المعاصرة تبيح مباشرة  األنظمة إف    
المرضى لتحقيؽ مصمحة المريض النيائية في  أجساـعمى  األعماؿبممارسة ىذه  لألطباء

اتفقكا عمى  أنيـ إالالطبية  األعماؿ إباحة أساسشفائو ، كعمى الرغـ مف اختالؼ الفقياء حكؿ 
تكافر عدة شركط كالتي تعد شركطا  إلباحتيايمـز  إنما إطالقياال تباح عمى  األعماؿىذه  أف

 . 3الطبية  األعماؿعامة تنطبؽ عمى كافة 

                                                           
1
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الطبية بشركط معينة ينبغي  األعماؿ إباحةيتفؽ كؿ مف الفقو القانكني عمى ضركرة تقييد 
االلتزاـ بيا ، كعدـ تجاكزىا ، لمحفاظ عمى مصمحة المريض في المحافظة عمى مادة الجسـ 

 البدنية كالنفسية . اآلالـكالسير الطبيعي لصحتو  كتحرره مف 

الطبية حيث تتميز  األعماؿ إباحةفي ضبط  سالميةاإللكف يختمؼ القانكف عف الشريعة     
الطبية في كافة التخصصات  األعماؿالضابطة لمشركعية  األدلة بإتباع اإلسالميةالشريعة 

العالجية ، بينما القانكف يقتصر عمى اتجاه السياسة التجريمية في البالد ، كنظرتيا لنطاؽ 
 .1آخرالحماية التي يكفميا لحؽ دكف 

  الطبية لتحويل الجنس في الفقو القانوني : األعمال: شروط ممارسة  األولالفرع 

في الفقو القانكني نظرا الف القائـ  األبحاث أدؽالطبية مف  األعماؿيعد البحث في مباشرة      
القانكف ، كمف ثـ يعد غريبا بحكـ تككينو الثقافي عف الفعاليات التي تزخر بيا  أىؿبو مف 
لمتعبيرات كالمصطمحات القانكنية في مجاؿ  األطباءمقت  إلىذلؾ  أدل الطبية ، قد األبحاث

مينتيف  أنيماالطبية ، كمف ىنا قاـ حاجز بيف مينة القاضي كمينة الطبيب في حيف  عماؿاأل
  .2متكاممتيف

 فعاؿاألفي  األصؿ، كذلؾ الف  تالمباحاالطبيب عمى جسد المريض مف  أفعاؿتعتبر      
تعد استثناء عمى االستثناء لكجكد مصمحة  اإلباحة فأسبابكاالستثناء ىك التجريـ ،  اإلباحة
ليس مطمقا لكجكد قيكد قد  األفعاؿتجريـ  أفـ كرعاية مف مصمحة العقاب ، كذلؾ بحبال أكلى

مقا ليس مط األفعاؿتجريـ  أفمجرمة في العقاب ، كذلؾ بحكـ  أفعاالتحد مف نطاقو فتخرج 
 .3اإلباحة إلى أصميامجرمة في  أفعاالتحد مف نطاقو فتخرج لكجكد قيكد قد 

 اإلباحةالنظـ القانكنية تجمع عمى ضركرة تكافر عدة شركط ، لكي تنتج  أفكالمالحظ     
 اإلنساففي القكؿ بمشركعية العمؿ الطبي ، كىذه القيكد بيدؼ الحفاظ عمى سالمة جسـ  آثارىا

جراحة تغيير الجنس بسبب  أفالطبية بصفة عامة  باعتبار  األعماؿكتنطبؽ عمى ممارسة 
نفسي تتطمب عالجا ىرمكنيا كنفسيا ثـ تدخال جراحيا عمى جسـ المحكؿ لجنسو  أكعضكم 

                                                           
1
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 إجراءالتناسمية كتغييرىا ، فانو ينبغي مراعاة ىذه الشركط عند  بأعضائوكتتطمب المساس 
                            مف ثـ تحديد مدل مشركعيتيا مف عدميا .ك  بإباحتياالطبية لتغيير الجنس لمقكؿ  األعماؿ
القانكنية فاف شركط ممارسة العمؿ الطبي تشمؿ ترخيص القانكف بمباشرتيا الف  الناحيةكمف 

بمقتضى القكاعد المعمكؿ بيا في  المقررلصاحب الحؽ بمباشرتو استعماال لحقو  يأذفالمشرع 
الطبية التي تفرضيا قكاعد القانكف  لألصكؿاليدؼ منيا الشفاء كفقا  النظاـ القانكني ، كاف يككف

 .1صاحب المصمحة المحمية قانكنا إذفالعاـ يتمثؿ في 

 : اإلسالميالطبية لتحويل الجنس في الفقو  األعمالالفرع الثاني : شروط ممارسة 

كما  األعماؿتمؾ  أباحت اإلسالميةالشريعة  أف إالالطبية  األعماؿعمى الرغـ مف خطكرة      
يا قيدىا الشارع بقيكد تـ استخالص إنما إطالقياليست عمى  اإلباحةسبؽ تكضيحو ، كلكف ىذه 

تحقيؽ المكازنة بيف حقكؽ ككاجبات كؿ مف  إلىكىي تيدؼ  اإلسالميةمف فقياء الشريعة 
ائية عف المباشر الطبية  كتكافرىا يرفع المسؤكلية الجن األعماؿممارسة  أثناءالطبيب كالمريض 

 أذف إذاالطبيب الحاذؽ فال ضماف عميو اتفاقا  أماليا ، كقد جمع ابف القيـ ىذه الشركط فقاؿ :" 
مف جية  المأذكفتكلد عف فعمو  إذاالصنعة حقيا ، كلـ تجف يداه  كأعطىلو المريض بعالجو 

                                                                                ػ 2ذىاب صنعو ". أكالعضك  أكالشارع كمف جية مف يطمبو تمؼ النفس 

                                                           
1
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2
 2005رمضاف جماؿ كامؿ ، مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية ، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية ، الطبعة األكلى ، مصر ، سنة  - 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــل الثاني :
موقف الفقو و التشريع واالجتياد 

القضائي من التحويل الجنسي واآلثار 
المترتبة عمى ذلك



 ي وآثارهالفصل الثاني                                                           موقف التشريع والفقه واالجتهاد القضائي من التحويل الجنس

74 
 

 توطئة :

خصكصية فيو  أكالحديث عف جكىره  إلىالحديث عف الحؽ في السالمة الجسدية يجرنا      
يمس بيا كيغير جنسو بفضؿ  أف اإلنسافبمقدكر  أصبح إذالتناسمية لمشخص  األعضاءكىي 

 التطكر الذم عرفو المجاؿ الطبي .

كبغض النظر عف المخاطر الطبية التي يصادفيا المغير لجنسو فاف تغيير الشخص لجنسو     
  .األشخاصمية التصرؼ بحالة عدـ قاب بمبدأيمس  في مختمؼ النكاحي ، لككنو آثارسيرتب 

 أدلالذم  األمرعمى جسده،  اإلنسافكفي نفس الكقت باحتراـ الحياة الخاصة ، كبحدكد حؽ 
 .1آخر إلىظيكر ما يعرؼ بالحؽ في تغيير الجنس الذم يختمؼ مف مجتمع  إلى

ىناؾ اختالفات بيف النظـ القانكنية حكؿ مدل مشركعية عمميات تغيير الجنس ال سيما     
نصكص قانكنية صريحة تحكـ ىذا النكع مف  أكردتنفسية ، فيناؾ مف  ألسبابعندما تككف 

كال بالحظر ، كىذا ما  باإلباحةالعمميات ، كىناؾ مف لـ تكرد أم نص قانكني يشير بكضكح ال 
 .) المبحث األكؿ( مف ىذه المشكمة  ئيالقضااالجتياد ك  التشريعك كقؼ الفقو سيجعمنا نتناكؿ م

 . عمى ذلؾ )المبحث الثاني ( اآلثار المترتبةككذا 
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 : األولالمبحث 

 الفقو والتشريع واالجتياد القضائي من التحويل الجنسي: موقف

ىذه العمميات ال زاؿ في طكر النمك ، كبالرغـ  إجراء إلىبركز ظاىرة تغيير الجنس كالمجكء     
حد اليكـ مف معرفة  إلىلـ يتمكنكا   األطباء أف إالالطبية في ىذا المجاؿ  األساليبمف تنكع 
 .الحقيقية لمتحكؿ الجنسي األسباب

 إليوعمى ما يتكصؿ  أيضاكلذلؾ فاف تقدير مشركعية ىذه العمميات مف عدميا يتكقؼ     
العمماء في المجاؿ الطبي ، كلذلؾ فاف الطب كالقانكف يؤثراف عمى بعضيما البعض لمكصكؿ 

لجنسيـ كىذا تحت رقابة الشريعة  األفرادحكـ سديد في المشاكؿ التي تترتب عمى تغيير  إلى
التي عرفت انتشارا  األجنبيةعند العرب ، كمف ىنا ظير اختالؼ بيف مكاقؼ الدكؿ  اإلسالمية

 .1حكؿ مشركعيتيا  اآلراءعمميات كاختمفت ليذه ال

 .:موقف الفقو القانوني من عمميات التحويل الجنسي : المطمب األول :  
كفيو نتطرؽ إلى االتجاه القائؿ بمشركعية تغيير الجنس ) الفرع األكؿ( ثـ إلى االتجاه القائؿ 

 بعدـ مشركعيتو.
 القائل بمشروعية تغيير الجنس. االتجاه:  الفرع األول

الجنسي بنكعية، العضكم ك النفسي. فاألكلى قد  االزدكاجإف عمميات تغيير الجنس تشمؿ      
قصد الشفاء فييا كاضح ك أمر ثابت مما يجعؿ ىذا النكع مف العمميات  تكصمنا إلى أف

فإف األمر كاف  ذلؾ.أما الثانية نظر لكجكد عامؿ نفسي، الجراحية مشركعة ك ال خالؼ في
الشفاء فييا غير مؤكد. ك يستند ىذا االتجاه  محؿ خالؼ ك جدؿ فقيي كبير باعتبار أف قصد

 إلى حجج لتبرير مكقفو ك ىي كما يمي:
 .الحرية الفردية لمشخص عمى جسده:  أوال
القانكف ىك الذم يمنح الحرية لمفرد كيجعمو سيدا عمى أعضاء جسده، ك مف تـ سيككف     

إف ىك عاقب عمى فعؿ يمس ىذه الحرية.فسمطة التسمط لصاحب الجسد عميو  مع نفسو مناقضا

                                                           
1
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كجو االنفراد. فمبدأ الحرية الفردية يترتب عميو إعطاء الفرد القسط  تسمح لو بالتصرؼ فيو عمى
 .1ك ال يحد منو سكل تجنب اإلضرار بالغير األكبر مف الحرية لمتعبير عف ذاتو،

احب الجسد أدرل بمصمحتو ك سالمة جسمو، ك لو أف يقبؿ الضرر مف المسمـ بو أف صك     
 .أعضائو التناسمية ك تحكيمو لجنسوطالما أنو قد بمغ سف الرشد، أم أف ما يقـك بو الفرد تجاه 

إنما يعد ذلؾ مظيرا لممارسة الشخص حقو عمى جسده عمى اعتبار أف ىذا الحؽ يمنح صاحبو 
 . 2نشطتو في الحياةحرية يمارس مف خالليا جميع أكجو أ

لكف ىذه الحرية يجب أف تتكقؼ في أف يتصرؼ في نفسو عمى نحك ما، لضماف األفضؿ     
 .لجنس، إنما يمتد إلى أبعد مف ذلؾ.ك يككف ذلؾ ليس فقط بتقرير شرعية تحكؿ ا3لشخصيتو

عندما تتـ ىذه العممية، أم إلى اآلثار المترتبة عمى ذلؾ مف تغيير السمو ك حالتو المدنية 
ليتحقؽ التكافؽ بيف الحالة الجديدة التي آؿ إلييا المغير لجنسو ك النظاـ القانكني الذم يعيش بو 

 في مجتمعو.

 :  كجكب تشجيع التطكر العممي ك الطبي:  ثانيا
 مكضكع نشاط الطبيب، فعمينا أف ندرؾ أف اهلل قد أكدع في اإلنسافإذا كاف اإلنساف ىك     
عظمتو. ك حتى نعرؼ البعض منيا فعمينا السماح لألطباء مف غزك جسـ  تدؿ عمى أسرارا

 الكتشافيا.ك ينبغي عمينا تشجيع الطب، طالما أف اليدؼ ىك مصمحة الشخص نفسو. اإلنساف 
"أف االمتناع عف ممارسة أم تقدـ في  كلو :بق Hamburgerك قد عبر عف ذلؾ األستاذ: 

مف شأنو أف يؤخر الطب  المجاؿ الطبي نظرا لما ينطكم ذلؾ في ذاتو عمى قدر مف المخاطر
ك لذلؾ ال ينبغي أف يقؼ القانكف عمى عقبة أماـ التطكر المستمر  . 4بمقدار خمسيف سنة "

طالما كاف في مصمحة المرضى، ك  التطكر الطبي اليائؿ، لمعمـك الطبية، بؿ عميو مالحقة ىذا
قانكني خاص بتنظيـ ىذه العمميات، ال يشكؿ عقبة  متفقا مع ىكيتيـ الجنسية.فعدـ كجكد نص

ىذه الحالة إال االستجابة لمعطيات العمـ  تحكؿ دكف تقرير مشركعيتيا.ك ما عمى المشرع في
ينة. ك عمى رجؿ القانكف مع الحديث، ك القياـ بتنظيـ ما يستجد مف أمكر كفؽ ضكابط قانكنية
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ك إذا كاف مف المؤكد في الحالة الحاضرة  أف يكفؽ بيف القانكف ك الحقائؽ الطبية ك الفنية.
مرضية ، ك في تحسف دائـ  لممعرفة الطبية أف العالج الجراحي لتحكؿ الجنس يجرل بطريقة

 أنيا تعتبر مخالفة لمنظاـ العاـ.  صددىابفاف العممية ال يجب القكؿ 
 :. رضا الشخص يعدـ مسؤكلية المعتدم:  ثالثا
إف رضا صاحب الجسد بيذا المساس ينفي كؿ مسؤكلية تقع عمى مرتكب ىذا الفعؿ.     

ك يضفي عمى االعتداء البدني الصفة الشرعية حيث يعد سبب إباحة في  فالرضا يرتب أثره
 . 1يك ىك ليس مرتبط بتكافر الغرض العالج جرائـ المساس بسالمة الجسـ

 :  ك التعقيـ اإلخصاءقياسا عمى القكانيف التي أباحت :  رابعا
القكانيف التي أباحت اإلخصاء ك التعقيـ تـ القياس عمييا لمقكؿ بمشركعية جراحة تغيير     

إلى نتيجة كاحدة، ك ىي تعطيؿ منفعة عضك  أف كال النكعيف يؤدياف اعتبار الجنس، عمى
                   . 2 تحقيؽ العالج إلى لمشخص،كييدفافتناسمي 

 :. قياسا عمى مشركعية العمميات التجميمية ك التمقيح االصطناعي: خامسا 
عدـ القدرة عمى اإلنجاب تعد أمكرا تؤدم إلى خمؽ عدـ تكازف ذلؾ أف التشكىات البدنية، ك     

الطبية الالزمة قد يكصؿ إلى حد االنتحار.األمر الذم يتطمب ممارسة األعماؿ  نفسي خطير
لعالج ىذه الحاالت، ك ليذا تقاس عممية تحكيؿ الجنس عمييما بقاسـ مشترؾ ك ىك قصد 
العالج مف اآلالـ النفسية التي يتعرض ليا الشخص في بعض الحاالت، إلعادة التكازف النفسي 

 . 3لو
 :. االستناد عمى الفكرة التي يتبناىا عف الجنسسادسا : 

عمى الجنس الشكمي ليسمح بتغيير الجنس في حالة االزدكاج الجنسي، ك  اعتمدىناؾ مف    
كاف بعضيا مغمكرا ك اآلخر  فإاألعضاء التناسمية لكال الجنسيف في آف كاحد ك  ذلؾ لتكافر

.  ك لكف تـ التكسع في تحديد مفيـك الجنس اعتمادا إلى أف المفيـك الطبي لمصحة 4ظاىر
 . االجتماعيةيتمثؿ في حالة إحساس بالسعادة الجسدية ك العقمية ك 
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عرفت الصحة الجنسية بأنيا " تكامؿ المظاىر OMS ىنا المنظمة العالمية لمصحة ك     
مكائف الجنسي بطريقة لمكصكؿ إلثراء ك تألؽ الثقافية ك االجتماعية ل  البدنية، العاطفية

كالحب." ك بيذا فإف ىذا االتجاه يعتبر أف الجنس يتككف مف  االتصاؿالشخصية اإلنسانية ك 
أم بمجرد انخراط  االجتماعيالنفسي  عدة عناصر ك مف بينيا الجنس النفسي ك الجنس

 . 1كالئو لوالجنس اآلخر ك الشخص في 
المعيار االجتماعي ىما جانبا اليكية الجنسية، ك الذم بفضميما يتـ إجازة فالمعيار النفسي ك    

 عمميات تغيير الجنس في الكثير مف الدكؿ.
لكف رغـ اتجاه بعض النظـ القانكنية إلى إقرار عمميات تغيير الجنس، فاف األمر لـ يترؾ ك    

ابط التي ينبغي لصاحب الشأف، بؿ قيدت حريتو بالعديد مف القيكد ك الضك  عمى إطالقو
تحكيؿ الجنس، ك ىذا ناجـ عف خطكرة المشاكؿ ك اآلثار المترتبة  مراعاتيا قبؿ إجراء عممية

 عمييا. ك تتمثؿ ىذه القيكد فيما يمي :
 ضركرة تشخيص الحالة المرضية الحقيقية :  -1
  حقيقية.قبؿ اإلقباؿ عمى إعادة تحديد الجراحة، يجب التأكد مف كجكد حالة ال ارتياح جنسية    
 تحقيؽ التدخؿ الجراحي.ك بيذا فإفالجراح يبقى مسؤكال عف التشخيص الذم يقكده إلى ك 

تشخيص الحالة ك التقرير إذا كانت ترخص جراحة إعادة التحديد الجنسي ىي قبؿ كؿ شيء 
أطباء نفس، الذيف يتمقكف تككيف خاص في في السمككات. كىـ عمماء النفس ك تعكد ألخصائييف 

ؿ الخاص بالعالج الجنسي، ك يككنكف أعضاء في طاقـ عمـ الجنس ك كذلؾ الجراح ىذا المجا
سيككف مف نفس الطاقـ.ك ينبغي عمى الجراح أف يعرؼ المريض، مف خالؿ استشارات أجريت 

أشير عمى األقؿ؛ يجب أف يبيف أف المريض لو إحساس  6لتشخيص حالتو أك عالج منذ 
ـ، ك أف المريض مرتاح في محاكلتو لمعيش في طريقة متصؿ ك مستقر بأنو في جسـ غير مالئ

 . 2الحياة المعاكسة لمدة أكثر مف سنة، بكجو آخر أنو يعيش جيدا في كضعية قريبة مف الكاقع
 تحقيؽ قصد العالج: -2
يجب أف يتـ التأكد مف أف العالج بالجراحة ىك في الكضعية الحالية الكسيمة الكحيدة ليذا    

ة ك يككف ػػػػػة في الطب، الطمب يككف مف مريض يريد عناية خاصػلعالجياأللـ، أم بالقدرات ا
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فعمى الفريؽ الطبي أف يحدد عمى ضكء ما كصمت إليو العمـك الطبية، المزايا  محؿ عالج.
المتكقعة، ك مدل فاعمية العالج ك جدكاه ك مدل قابمية إجراء التدخؿ  المبتغاة ك المخاطر

ك العالج النفسي، ك مدل التناسب بيف االيجابيات ك الجراحي أـ العالج اليرمكني أ
السمبيات.أم عمى الفريؽ الجراحي أف يكازف بيف المخاطر التي تنجـ عف تقرير التدخؿ 

 . 1الجراحي ك الفائدة التي تتحقؽ مف ذلؾ
فمفيـك العالج قد تكسع ليشمؿ اآلالـ النفسية التي يتعرض ليا الشخص ك مف تـ فعمميات    

 .يجب أف تتـ بقصد الشفاء ك تنطكم عمى فائدة صحية لمقكؿ بإباحتيا  تحكيؿ
 :.أف يككف رضا المريض حر ك مستنير  -3

يستندكف إلى رضا المريض بالجراحة لإلقرار بمشركعيتيا.إال أف  االتجاهإذا كاف أصحاب ىذا   
لو األمر يتطمب نكع مف التحفظ بصدد عمميات تغيير الجنس، إذ البد أف يككف رضائو 

خصكصيتو التي تعكس التكازف بيف المخاطر الناجمة عف ىذا النشاط، كالفائدة التي تعكد مف 
جرائو.فيجب أف يصدر الرضا كتابة، لمتيقف مف اتجاه إرادة صاحب الشأف في الرغبة في تغيير 
جنسو في شكؿ إقرار أك تعيد بقبكؿ كافة المخاطر الناجمة عف ذلؾ التدخؿ بعد تبصيره عمى 

 . 2كاؼ مف الطبيب قبؿ إجراء الجراحة ، كيمكف العدكؿ عنو في أية لحظةنحك 

ك الشؾ أف الفترة التحضيرية الطكيمة التي يخضع ليا المريض، تضمف كجكد رضاه الذم يمـز 
أف يككف حرا ك مستنيرا ك ىذا األمر ليس بالييف دائما باعتبار أف المريض .  في غالب 

 . 3يد، ك ربما ال يعيش إال بيدؼ إجراء ىذه العمميةاألحياف يككف تحت ضغط نفسي شد
 ضركرة الحصكؿ عمى تصريح مف الطب الشرعي أك مف كزير العدؿ. -4

الحصكؿ عمى الترخيص بالتدخؿ الجراحي قبؿ إجرائو يعتبر قيد ضركريا، خاصة ك أف منح   
طبيب الترخيص يتطمب دراسة الممؼ الطبي لصاحب الشأف مف لجنة طبية التي تتككف مف 

نفسي ك عالـ في الغدد الصماء ك جراح كما سبؽ تكضيحو ك مف تـ تجنب أم غش أك تحايؿ 
ك يستبعد حاالت تغيير الجنس الكىمية أم بدكف داع ك كذلؾ الترخيص يضمف الحصكؿ في 

 كقت الحؽ عمى تغيير الحالة المدنية دكف أم عراقيؿ.
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 ضركرة إجراء الجراحة في المستشفيات العامة:  -5
  .الطبي االتجاريجب إجراء الجراحة في القطاعات العامة ك ىذا لالبتعاد عف السرية، ك     

  .1أك إجرائيا تحت تأثير الرغبة الطبية في التجربة أك شيكة االنتصار العممي

مف خالؿ تفحص حجج ك أسانيد ىذا االتجاه، نعتقد أنيا تستند عمى مبادئ عامة تصمح     
ستثناء، فجراحة تغيير الجنس ىي نكع خاص ك متميز االطبية كلكف لكؿ مبدأ  لجميع األعماؿ

إلى أف نتائجو الزالت لـ تؤكد بعد ألف أسباب المرض مجيكلة.ك  مف األعماؿ الطبية، إضافة
الجراحة بنكع مف الحيطة ك الحذر أكثر مف الحيطة  مف تـ كاف البد مف التعامؿ مع ىذه

سنحاكؿ أف نككف فيو أكثر دقة في محاكلة  األخرل، ك ىذا ما المطمكبة في األعماؿ الطبية
 إلبداء مالحظات عمى ما كرد في تبرير ىذا االتجاه كما يمي :

أف الحرية الفردية ليست عمى إطالقيا، ك القكؿ بخالؼ ذلؾ أمر منبكذ، إذ كاف لشخص  -1
كف ىذه الحرية جسده فعميو كاجب يفرض عميو أف يحافظ عمى جسده ك سالمتو.ك ل حؽ عمى

تحد مف سمطة الفرد نحك التصرؼ في أعضاء جسده.ألف آثارىا تمتد لممجتمع  تقع عمييا قيكد
ك معامالتو مع بقية أفراد المجتمع التي سيترتب عمييا نتائج ال متناىية ك ال تحمد  أم عالقاتو

     شرعا ك قانكنا. بالمراكز القانكنية، ك ىذا ما يعد مخالفا لما ىك مستقر عميو عقباىا، ك تمس
تشجيع التطكر العممي ك الطبي أمر مقبكؿ لكف يككف في األعماؿ الطبية الجائزة ك  -2 

 .ضمكنة، ك ليس بغرض إجراء التجاربفي المجاؿ الطبي ك التي تككف نتائجيا م المعترؼ بيا
القكؿ بأنو صاحب الشأف أك تعطيؿ أحد الكظائؼ الجكىرية لجسمو لدرجة تكصمو إلى  ك تشكيو

 .2إطالؽ رصاصة في رأسو ك ىك أمر مرفكض يريد
رضا الشخص بالعمؿ الطبي يعتبر سببا إلباحة المساس بسالمة الجسـ، كىك مرتبط  -3

العمؿ الطبي. ك ىك األمر غير الثابت عمميا كطبيا، ك أف البحكث الطبية في ىذا  بمشركعية
ب ك ال يعتد بو قانكنا في جراحة تغيير ك مف تـ رضائو غير صحيح ك معي المجاؿ غير أكيدة

 .3الجنس
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القياس عمى القكانيف التي تبيح الخصاء ك العقـ، ىك سند غير مشركع خاصة في البمداف  -4
، ىك محـر شرعا ك محظكر قانكنا ك مف تـ ال يمكف القكؿ 1ك بمداف أخرل اإلسالمية

  بمشركعيتو.
التمقيح االصطناعي، لكف ىذا القياس مع فارؽ كبير القياس عمى العمميات التجميمية ك  -5  

التجميؿ تيدؼ إلى إزالة عيكب خمقية ظاىرة كفؽ ضكابط محددة، ك نتائجيا غالبا  ألف عمميات
يكجد اعتراض عمى مشركعيتيا بخالؼ عمميات التحكؿ الجنسي ألسباب  إيجابية ك ال

الطبي، ك ليس ىناؾ سكل شعكر أصحابيا عيكب عضكية لتبرير التدخؿ  نفسية.فال يكجد لدل
باالنتماء إلى الجنس المقابؿ أم مجرد فكرة راسخة تتطمب عالجا نفسيا ك ليس  ثابت، ك اعتقاد
 تدخال بالجراحة.

إف جكاز عمميات التمقيح االصطناعي، ىك ككسيمة طبية مساعدة عمى اإلنجاب أم لمتغمب     
ة ضكابط محددة.عمى خالؼ عمميات تغيير عدـ قياـ الجياز التناسمي بكظيفتو مع مراعا عمى

التي قد تسبب لصاحب الشأف فقد ألحد كظائفو الجنسية دكف أف يكتسب خصائص  الجنس
 النكع األخر.

تغّير مفيـك الجنس ليس مبرر كاؼ، ك مباشر لالعتراؼ بمشركعية ىذه العمميات إذ أف  -6  
داخمية عند صاحب الشأف، ال يمكف عمى المعيار النفسي صعب التطبيؽ ألنو مسألة  االعتماد
 اعتقادبسيكلة. كما أف االعتماد عمى ىذا المعيار عمى إطالقو يشكؿ خطكرة حسب  معرفتيا
يجعؿ الشخصية الجنسية قابمة لمتغيير بعدة عكامؿ دكف أف تتكافؽ مع التككيف  باعتباره البعض

                                                                                    .2لإلنساف البيكلكجي
غير كاؼ، ك ىذا ألف المخنث يعيش كفتاة دكف أف  االجتماعيالمعيار  اعتمادنعتقد أف ك     

عمى ىذا المعيار ستجرل لو الجراحة بالرغـ  اعتماداإجراء جراحة تغيير الجنس لو فيؿ  يطمب
 ال يريد ذلؾ طبعا، ىذا أمر غير مقبكؿ . ومف أن
بيف راحة النفس، ك راحة الجسد. ك إنما  االختياريرل البعض أف األمر كمو ال يتعمؽ بدائرة     

لكمييما. ك نحف نكافقو الرأم في ىذا حتى ال نجد أنفسنا أماـ شخص ال ىك بذكر  طمب الراحة
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إلى أبعد مف ذلؾ باعتبار أف ىذا المريض لك قد ذىب الخنثى( بؿ ك  باستثناءكال ىك بأنثى )
عاش عمى نقصو كشذكذه النفسي قبؿ الجراحة فاف األمر سيككف أىكف عميو مما لك عاش عمى 
نقص ك شذكذ عضكم ك نفسي معا بعد الجراحة التي لـ تكسبو خصائص جنسية حقيقية 

اؿ إلرجاع حالتو إلى ما أم تفاقـ كضعو ك لـ يعد لو مج،  1جديدة، ك إنما سمبتو ما كاف عميو
  .كانت عميو.مما يجعؿ ىذه الحجج ال تقـك عمى أساس صمب لتدعيـ رأييا

 : القائل بعدم مشروعية تغيير الجنس االتجاه: الفرع الثاني
 ىذا االتجاه الفقيي، كالذم أقر بعدـ مشركعية التدخؿ الجراحي بقصد تغيير جنس     

الجنسي النفسي، مرتكزا في ذلؾ إلى حجج تمثؿ في جكىرىا ردا  االزدكاجالشخص في حاالت 
 : سنكردىا تباعا يات السابؽ مناقشتو، ك القائؿ بمشركعية ىذه العمم االتجاه عمى أدلة

 عدـ التسميـ بتكافر قصد العالج :  -1
عمى مبدأ معصكمية الجسد ك الحرص عمى عدـ المساس بو تحت أية صكرة مف  اعتمادا    

الممارسات الطبية الحديثة، ك إزاء المفيـك الكاسع لإلخالؿ بحرمة الجسـ الذم يتحقؽ لمجرد 
اإلخالؿ بالتكامؿ الجسدم ك لك لـ ينجـ عنو إيذاء صاحب الشأف. فإف ىذا اإلخالؿ يتحقؽ 

جراحي دكف تكافر قصد الشفاء، الذم يجعؿ العمؿ الطبي غير  بمجرد إجراء الطبيب لنشاط
 مشركع.

مف تـ إذا مس ىذا التدخؿ الجراحي باألعضاء التناسمية لمشخص ك أدل إلى تعطيؿ ك     
كظائفو أك تشكيييا، ك جعميا غير صالحة أك فقدت كظيفتيا، فاف العمؿ الطبي ال يتكافر فيو 

 . 2ة الجسـك ىذا فيو مساسا بحرم قصد العالج،
فاليدؼ العالجي في عمميات تحكيؿ الجنس ألسباب نفسية، أمر يصعب تحديده إذا أخذنا     
      . 3األشخاص المطالبيف بتغيير جنسيـ ىـ شكاذ جنسيا بأف
أف قصد الشفاء متكفر في ىذه العمميات، أال نعتبر أف إلغاء كظيفة اإلنجاب ك  اعتبرنالك ك    

مف تكامؿ مادة الجسـ ك عند استئصاؿ األعضاء التناسمية بالكامؿ يعد انتقاصا جسيما  التناسؿ
فقدانو لجنسو األصمي دكف اكتساب خصائص الجنس المقابؿ، فيؿ حققنا ىنا العالج سالمتو، ك 
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إلى حالة الضركرة كما فعؿ البعض  حتى في المراحؿ المتأخرة مف  االستنادك ال يمكف  ؟
م ييدد فيو المريض باالنتحار أك تشكيو نفسو بقطع أعضائو، ألف الحديث المرض النفسي الذ

عف نظرية الضركرة ينبغي أف يدكر في فمؾ النشاط الجراحي الذم يستيدؼ لمعالج، ك القكؿ 
 .1بعكس ذلؾ يككف غير معقكؿ ك غير مشركع

 :  حظر المساس بالحالة المدنية -2
شركعية األعماؿ الطبية لتغيير الجنس في ذىب بعض الفقو الفرنسي إلى القكؿ بعدـ م   

حاالت الخنكثة النفسية لجسامة اآلثار المترتبة عمييا مف جميع النكاحي، ككنيا تصطدـ 
باألخالؽ كالديف، ك تتعارض مع النظاـ العاـ ك تمس بمبدأ عدـ المساس بحالة األشخاص 

يكفي لتو المدنية.ك مف تـ ض إرادتو حاالذم يتميز بثباتو، ك ال يمكف ألم شخص أف يغير بمح
االستناد إلى المعيار الكركمكزكمي، في تحديد جنس الفرد ك استحالة تغييره، لمقكؿ بعدـ 

 مشركعية ىذه العمميات.
 : عدـ المساس بالمسممات الطبية -3

 ىناؾ مف ذىب إلى القكؿ أنو ميما تطكر الفف الطبي ك التقنيات الحديثة إال أف ىناؾ أمريف  
 تغييرىما مطمقا ك ىما:ال يمكف 

 العنصر الجيني أك الكراثي أك الكركمكزكمي الذم يتسـ بالثبات ك مف المستحيؿ أف يتحكؿ -أ
 الكركمكزـك الذكرم إلى كركمكزكـ أنثكم أك العكس ،

أف العالج اليرمكني ك الجراحي لممغير لجنسو لعمة نفسية ك إف كاف يمنحو شكال أقرب  -ب
نو ال يجعمو فعميا أحد أفراد ذلؾ الجنس ألف التغيير يبقى اصطناعيا ك ال الجنس المقابؿ، فإ إلى

                                                   . 2يكسبو المقكمات الطبيعية لمجنس المقابؿ
 

 موقف الفقو القانوني العربي من عمميات تغيير الجنس : الفرع الثالث
مف الفقو القانكني العربي مثمما حظي بو مف  باىتماـلـ يحظ مكضكع تغيير الجنس      

ك التحميؿ مف الفقو الغربي السيما الفرنسي.ك ىذا قد يعكد لحساسية المكضكع  الدراسة ك البحث
التقاليد السائدة في المجتمعات اإلسالمية، كعدـ كضكح طبيعة  ك تعارضو ألكؿ كىمة مع

، فضال عف استيجاف الغالبية مف رجاؿ الفقو فيو المرض ك أسبابو ك مدل تكافر قصد العالج
                                                           

1
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األقؿ، تقديـ رأم يتفؽ مع العقؿ ك  اإلسالمي ك القانكني مف مجرد الخكض فيو أك عمى
بذات العمة أك يعاني مف  المنطؽ المعاصر، أك خكفا مف أف يكصؼ الباحث فيو بأنو مصاب

 خمؿ نفسي جنسي.
 ء مف الحيطة كالحذر،ك كاف رأيوع بشيإف بعض الفقو المصرم قد تعرض ليذا المكضك     

كمبنيا عمى افتراضات، في كقت لـ تتضح فيو طبيعة ىذا المرض، ك تفصيالتو  متكاضعا
نظرىـ، ك سبؽ الفضؿ ليـ في ما تكصمكا إليو ك كانت آراءىـ غير  العممية، مما يدؿ عمى بعد

بمشركعيتيا محاكال إيجاد ىذه الجراحات ، ك ىناؾ مف أقر  ثابتة فيناؾ مف أقر بعدـ مشركعية
أف الفقو الجزائرم كاف لو رأم بسيط تكصؿ إليو مف خالؿ تحميؿ ما كصؿ  مبرر لذلؾ. كما

 .1في ذلؾ المنطؽ ك الضكابط الشرعية إليو القضاء الفرنسي مستعمال
مكقؼ الفقو المصرم حكؿ مدل مشركعية عمميات تغيير الجنس؛ فمنيـ مف أقر  اختمؼلقد    

ذه الجراحة مستندا إلى اآلراء الطبية التي اعتبرت أف حاالت تغيير الجنس ليست بمشركعية ى
مف قبيؿ الشذكذ الجنسي أك االختالؿ العقمي أك الميك الجراحي أك الدجؿ الطبي بؿ قضية 

 .ك مف تـ كاف عمى الطبيب المسارعةعممية بحثو، ك مشكمة نفسية ال تخفى معالـ أعراضيا. 
أك يقـك ببتر أعضائو  االنتحارفي ىذه الحاالت. حتى ال يمجأ إلى و نداء مريضإلى تمبية 

 . 2التناسمية بنفسو
" : إلى أنو ال مانع مف التدخؿ الجراحي ك  عمي حسين نجيدةك بيذا فقد ذىب الدكتكر "     

 .ىك الكسيمة الكحيدة لشفاء المريضإضفاء الغرض العالجي عمى ىذه العممية، إذا كاف ذلؾ 
بعد استنفاد كافة كسائؿ العالج المتصكرة، بما في ذلؾ العالج النفسي، عمى أف تشيد بذلؾ 
لجنة تشكؿ مف أىؿ الخبرة في الطب ك عمـ النفس ك عمـ الغدد ك القانكف  ، لتقرير ما يركنو 

                                                    .3مناسبا لمحالة المعركضة

" ضركرة التمييز بيف ثالثة فركض محمد سامي الشوال في ىذا الصدد الدكتكر "كما ير      
 سنذكر مف بينيا فرضيف في إباحة ىذه العمميات ك ىما : أساسية
 األعضاء التناسمية أك إزالة تشكه: خاص بالعمميات الجراحية التي تيدؼ إلى تصحيح األول
 لقانكنية لتكافر قصد العالج فييا.فيذه العمميات ال غبار عمييا مف الناحية ا خمقي،
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 77-73ص ، 0875 ٌولٌو ، 07السنة ،700عدد الخاص، طبٌبك مجلة ، الجنس تغٌٌر عملٌات ،هللا عشم عزت 
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: خاص بالعمميات الجراحية التي تيدؼ إلى التنسيؽ بيف طبيعة خاليا جسـ الشخص ك  الثاني
كجو الخصكص خاليا الكركماتنيف التي تحدد الذككرة أك األنكثة في الجسـ ك بيف  عمى

العمميات، إذ أنيا تسعى لديو. ك يتكافر ىنا قصد العالج في ىذا النكع مف  األعضاء التناسمية
 . 1. اضطراب في اليرمكنات  بصفة أساسية لمشفاء مف

" أف تقدير تكافر الضركرة العالجية لمشخص عصام أحمد محمد كما ذىب الدكتكر "    
مسألة فنية، يفصؿ في أمرىا أىؿ الفف الطبي، ك ىذا بتقرير مف لجنة تشكؿ  المتحكؿ جنسيا

 المعالج ك أحد أطباء الطب النفسيالشرعي ك بعد أخذ رأم الطبيب  مف أطباء مصمحة الطب
 . 2الـز صحيا ك نفسيا ك العممية ناجحة عمميا فإنو يتـ إجرائيا فإذا ما رأك أف التدخؿ الجراحي

ك ىناؾ مف الفقو المصرم، مف أقر بعدـ مشركعية األعماؿ الطبية لتغيير الجنس في حاالت 
لك تمت برضاء صاحب الشأف غير معتد بيذا الرضاء، لعدـ تكافر الجنسي النفسي ك  االزدكاج

أك ضركرة عالجية تيدؼ إلى تحقيؽ الشفاء، أك تجعؿ مف تدخؿ الطبيب عمال  مصمحة حقيقية
ك لك سممنا ،  3بمقتضى القانكف، يقصد مف كرائو تحقيؽ مصمحة معتبرة حؽ استعماؿناشئا عف 

ة، لمتصرؼ في جسده فيذا يعطيو سمطتو المنفرد سالمة جسمو، بحرية الشخص الفيزيقية في
التي ال الذم يتعارض مع القكاعد المستقرة في األنظمة القانكنية  كيؼ ما شاء، كىك األمر

كد اجتماعية ترد عمى ىذا الحؽ عمى جسده، باعتبار أف ىناؾ قي تعترؼ بيذه الحرية لصاحب
 .4المجتمع  فيالسالمة الجسدية كىي متعمقة بالنظاـ العاـ  الحؽ في

 " يذىب في فرضو الثالث إلى القكؿ : أنو  محمد سامي الشوامف ىذا المنطمؽ فإف الدكتكر "ك     

 فإفلجسـ متفقة فعال كمظير الشخص، كىذا ىك التككيف السكم لإلنساف،عندما تككف خاليا ا

بيف المعايير الشكمية ك األحاسيس العميقة لمشخص، ال يبرر إجراء  انفصاؿاإلدعاء بكجكد 
 .  5عممية جراحية بيدؼ تحقيؽ التكافؽ بينيما
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" إلى أنو إذا كاف الشخص ليس لديو مشكمة صحية سكاء  عصام أحمد محمدكما ذىب الدكتكر 
تغيير دكف بدنية أك نفسية ، ك يرغب في التحكؿ عف نكعو لمجرد تحقيؽ الرغبة في ال كانت

، ك تكصؿ الدكتكر  1عالجية تبرر ذلؾ التغيير، فإنو ال يمكف اإلقرار بإباحتيا تكافر ضركرة
في عبارات مكجزة، إلى القكؿ أنو ال يكفي لتبرير تمؾ الجراحة أك ىذا  "عمي حسين نجيدة"

 لعارض باالنتماء إلى الجنس اآلخرالشعكر الجنسي أك اإلحساس ا التحكؿ مجرد التشكش في
في  اـرالمغالطبيعة، ك ذلؾ لتخمؼ قاعدة التناسب بيف المغانـ ك  مع سالمة األعضاء التناسمية

 . 2العالجي العمؿ الطبي، ك مف تـ تخمؼ الغرض
" أف مف يخالؼ ىذه الشركط )أم مقترحات تنظيـ  أحمد محمود سعديقكؿ الدكتكر "ك     

مشركعية الجراحة( يقع تحت طائمة المسؤكلية بنكعييا المدنية ك الجنائية، ألف المسألة ال تعدك 
أكثر مف تخنث ظاىرم دكف دكاع طبية إلجراء ىذا التدخؿ الجراحي، ك أف الطبيب ك صاحب 

 جراء ىذا النشاط فضال عف خركجو عف قصدالشأف يجب تكقيع الجزاء المناسب عمييما، ألف إ
اهلل عز كجؿ، ك ىذا ما تأباه شريعتنا الغراء ك نظامنا  العالج فإنو يؤدم إلى تغيير خمؽ

القانكني ، ك ال يجكز التذرع في ىذا الصدد برضاء صاحب الشأف حيث أف المسألة تتعدل 
 . 3الحرية الفردية لو

" إلى القكؿ أف العمة مف كراء ىذا التحريـ يو الشرقا الشيابي إبراىيمكما ذىب الدكتكر "    
النفسي  كانحرافوإلشباع شذكذه تغييرا لخمؽ اهلل تعالى يجريو المريض  يتمثؿ في أنيا المسخ 

عنو شرعا إذ يفقد فييا خصائص حقيقتو الجنسية، دكف أف يكتسب خصائص النكع  منييىك ك 
 . 4اآلخر

 الطبية الساحة عمى الجنس تغيير عمميات ظيكر لعدـ نظرا : الجزائري الفقو موقف. ب
 صعكبة نجد فإننا ، الجزائرية القانكنية الساحة عمى المشكمة عرض عدـ باألحرل أك الجزائرية،

 ىذه الفقو بعض تناكؿ قد ك المجاؿ ىذا في الباحثيف نظرا لقمة الجزائرم الفقو في حؿ إيجاد في
 إعطاء محاكليف فرنسا باألخص الغربية الدكؿ في عرضت التي كالبحكث الدراسات مف المسألة
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 تعتبر اإلسالمية الشريعة أف باعتبار الشرعية القكاعد مع يتماشى بما المجاؿ ىذا في بسيط رأم
 . المدني لمقانكف الثاني المصدر

 القضاء عمى عرضت لقضيتيف تعرضو عند" سميماف عمي عمي" األستاذ الفقو مف فيناؾ    
 كغير سطحي رأم إعطاء إلى الجنس تغيير لعممية كالمعارض المؤيد لالتجاه كتحميمو الفرنسي،

 كضعيف بيف اإلنساف في نفرؽ أف ينبغي أنو ىك عندم الرأم ك":فقاؿ كاضح، كغير مقنع
 فيك مجتمع، في كعضك إليو ننظر أخرل ناحية كمف حي ككائف كفرد، ناحية مف إليو فننظر
 يضر ال ذلؾ ماداـ يشاء كما جسمو في التصرؼ في حرا يككف أف يجب حي كائفك   كفرد

 .1"المجتمع
 مشكمة بطبيعة إلماـ عمى يكف لـ ألنو ىذا ك المكضكع، في رأيو يعط لـ أنو كالمالحظ     
 .القانكنية الساحة عمى مستحدثا مكضكعا كاف ك الجنس تغيير
 أحرل ك أسمـ أنو نعتقد نحف:  يقكؿ" جياللي تشكار"  الدكتكر نجد الصدد ىذا كفي     

 معاممتو مف عكضا بذلؾ ك عقمي، شذكذ ردنا النفسي الضغط في المتماثؿ العيب ىذا باقتراب
 يستحسف فإنو محض، عالجي ىدؼ يبرره التناسمية أعضائو تغيير كأف مريض أنو أساس عمى

 بحيث مقحما، ليس فيك التغيير، في الكامف العالجي التبرير أف إذ نفسيا، معالجتو عف البحث
 . 2ناجع نفسي عالج غياب في مسكف دكاء تككف ما أجدر العممية أف

 العنصر تمس كبرل مخاطر عمى ينطكم التشريعات بيذه الحكـ إعماؿ أف يرل كما     
 ليس ماداـ الطبيعة بنكاميس الماسة العالقات ىذه تتعدد أف جية مف فيحتمؿ ذاتو، البشرم
 االلتزامات حيث مف المحددة آلثارىا نظرا الزكاج عمى تقضي أف يحتمؿ كما يمنعيا، ما ىناؾ
 . 3بأكممو المجتمع ك األسرة ك الفرد عمى خطرا تعد بؿ طرفييا، عمى الممقاة
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 من التحويل الجنسي :واالجتياد القضائي : موقف  التشريع   الثانيالمطمب 
 أكؿ ككانت العربية المحاكـ بعض أماـ الجنس تحكيؿ قضايا مف قميؿ عدد رفع كرغـ     
 فأصبح أنثى إلى ذكر مف جنسو حكؿ الذم سيد المصرم الطالب قضية ىي كأشيرىا قضية

 . "سيد" كاف بعدما "سالي"
مكقؼ  ثـ الغربية ئي في الدكؿالقضااالجتياد  ك التشريع مكقؼ المطمب ىذا في اكؿنكسنت     
اختمفت حكؿ حيث أنيا  .مف المكضكع الجزائرم المشرع مكقؼ كأخير ك العربي القضاءك  الفقو

بمشركعية تحكيؿ الجنس خاصة في حاالت االزدكاج الجنسي النفسي ككاف لكؿ منيا  اإلقرار
 الالزمة، كتنظيـ الشركط القانكنية  إلباحتياقانكني  أساسمكاقؼ متباينة في محاكلة لكضع 

رض الطبي ىك الذم غؤالت قانكنية ، كاليثير تسا أصبحتحكيؿ الجنس  التدخؿ الجراحي. إلجراء
 الطمب القانكني . إلىحممنا عمى المجكء 

 موقف التشريعات من التحويل الجنسي : : األولالفـــــــــــــــــــــــــرع 
 التحويل الجنسي  أباحتالتشريعات التي أوال :  

الحقيقية  لتحكيؿ الجنس ىك الذم جعؿ النظـ القانكنية التي  األسبابعدـ معرفة  إف     
الدكؿ  أكلىكتعد السكيد مف  التدخؿ الجراحي. إلجراءنظمتو تتبايف في كضع الشركط الالزمة 

 . 1األخرلالتي نظمت عمميات تحكيؿ الجنس بنصكص خاصة ، ثـ تمتيا العديد مف الدكؿ 

 صراحة ىذه الجراحة أجازتالتشريعات التي   -1  

التشريعات التي نظمت جراحة تحكيؿ الجنس بقانكف  أكلىيعد القانكف السكيدم مف       
كنظـ شركطا مف الكاجب احتراميا لالعتراؼ بتمؾ الجراحة   1972افريؿ  21خاص صدر في 

 أم بمشركعيتيا  كتتمثؿ فيما يمي :

الشعكر  بأنومف ىذا القانكف ،  01المادة  الذم عرفتو في حاالت االزدكاج الجنسي النفسي     
لرسمية كالذم جرل سمككو منذ كقت ا األكراؽالجنس المدكف في  إلىمنذ الشباب بعدـ االنتماء 

 أف، كانو يمكف 2 األخررغبة نحك الجنس  أكما انتابو شعكر  إذاطكيؿ عمى ىذا االعتبار ، 

                                                           
1
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 إلىلو المشرع السكيدم االنتماء  أجازيمعب ىذا الدكر مف الناحية الجنسية في المستقبؿ ، 
 تتكافر فيو جممة مف الشركط كىي : أفعمى  اآلخرالجنس 

 (.03يككف مف جنسية سكيدية ) المادة  أف -1
 (.03يككف متزكج ) المادة  أال -2
 (.01الثامنة عشرة مف عمره لكي يعتد برضائو )المادة  أتـيككف الطالب قد  أف -3
 (.01)المادة أخرل ألسباب اإلنجابغير قادر عمى  أكيككف عقيما  أف -4
لعب  إمكانوجرل عميو منذ كقت طكيؿ مع  اآلخررغبة باالنتماء نحك الجنس  أكشعكر  -5

 (.01ىذا الدكر مف الناحية الجنسية في المستقبؿ ) المادة 
التدخؿ  إلجراءتقديـ طالب تغيير الجنس طمب الحصكؿ عمى ترخيص خاص سابؽ  -6

 ( 04) المادة اآلخرمع الجنس  لتتالءـ سميةالتنا أعضائوالجراحي لتقكيـ 

عميا بفحص طمبات تغيير الجنس كطمبات  إداريةكعند تكافر ىذه الشركط تقـك ىيئة    
 (.6ك5) المادتيف  اإلدارمالقضاء  أماـالترخيص ، كتككف قراراتيا قابمة لمطعف فييا 

في حاالت تحكيؿ الجنس في حاالت االزدكاج الجنسي العضكم الذم عرفتو المادة  أما    
التناسمية ، تبمغ  أعضائوالشخص الذم يعاني مف تشكىات في  بأنوالثانية مف ذات القانكف ، 

فقد منحيـ المشرع  آخرجنس دكف  إلىمف الجسامة درجة يثكر معيا شؾ حكؿ انتمائو 
عف طريؽ كلييـ  أك بأنفسيـ، دكف اشتراطو لسف محدد سكاء  السكيدم الحؽ في تقديـ  طمب

سنة يمـز الحصكؿ عمى رضائيـ لصحة تحكيؿ  12شرطا لمبالغيف  كأضاؼكصييـ ،  أك
 (.02جنسيـ ) المادة 

 إلجراءما سبؽ فاف المشرع السكيدم اشترط مف الطالب تحديد طبيب معيف  إلى باإلضافة    
الالعممية  العامميف بالمستشفى )المادة  األطباءسيككف بكاسطة احد  رائيابإجفاف الترخيص  كا 

04 )1 

 بإىماؿ أكمساعدييـ عمدا  أك األطباءكيكقع المشرع السكيدم عقكبة عمى مف يفشي مف     
تتعمؽ بالحياة الخاصة لمف حكؿ  جنسو كىي عقكبة ال تزيد مدتيا عف السنة ) المادة  أسرار
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كما قرر لمف يجرم عممية تحكيؿ الجنس مخالفة لمشركط السالفة الذكر عقكبة ال تزيد عف  (07
 .1(08ما لـ يكف الفعؿ معاقبا عميو في قانكف العقكبات ) المادة  أشير 06

المشرع السكيدم اجاز تحكيؿ الجنس بقيكد تبدك في  أفيتضح مف خالؿ الشركط السابقة      
 اإلحساسلمجرد  اإلرادمالتحكؿ  أباحتحكيؿ الشخص لجنسو، كانو تعترؼ جزئيا ب أنيامجمميا 

التناسمية لجنسو  األعضاءعمى غياب  األمريقتصر  أفدكف  اآلخرالنفسي بالميؿ لمجنس 
كبذلؾ يككف المشرع السكيدم قد كسع مف نطاؽ  األعضاءكجكد تشكىات بيذه  أكالعضكم 

 . 2العضكية كالنفسية األمراضاليدؼ العالجي ليشمؿ 

 الذم 1982افريؿ  14حكؿ المسالة بتاريخ  فبدكره خصص قانكفالقانون االيطالي  أما    
لمقاضي  أعطىيضـ سبع مكاد كالذم كيؼ انو انطباع تشريعي ، ما يميز ىذا القانكف انو 

صالحية منح ترخيص مسبؽ لمعالج كلتغيير الحالة المدنية كالذم يمثؿ سبب مباشر لمطالؽ 
المتعمؽ  1987مارس  06عدلت بمكجب قانكف  األحكاـكانحالؿ الزكاج السابؽ ، لكف ىذه 

مام  04الطالؽ غير ضركرم ، كفي  إجراءفي حالة تغيير الجنس  إالبالطالؽ الذم نص 
النظاـ ليس  أفلدستكرية صرحت فيما يخص دستكرية القانكف ، كقررت المحكمة ا 1985

 كاف مف حقو الزكاج الحقا . إذا، كلـ يحدد  32،  30،  29، 03ك 02مخالؼ لممكاد  

كمف بيف الشركط التي تطمبيا المشرع االيطالي ضركرة الحصكؿ عمى ترخيص مسبؽ بقرار     
التغيير الجراحي  إجراء، الذم يحؽ لو بعد منو  03مف المحكمة ، كىذا بمكجب المادة 

تمنحو المحكمة ىكية جنسية تختمؼ عف تمؾ التي كانت مسجمة في  أفلمخصائص الجنسية لو 
الذم سبؽ ليـ  األشخاصفاف  07ك  06كبالمقابؿ تطبيقا لممكاد  (.01شيادة ميالده ) المادة 

خضعكا لتحكيؿ جراحي لجنسيـ قبؿ دخكؿ ىذا القانكف حيز التنفيذ يمكف ليـ تقديـ طمب  أف
  . 3شير مف تاريخ نشر ىذا القانكف 12لتغيير حالتيـ في اجؿ 

 أدلال سيما السف كعدـ القدرة عمى الزكاج كالعزكبة  األخرلغياب الشركط  أفكالمالحظ     
 % .20 إلى السنة المكاليةارتفاع عدد طمبات تحكيؿ الجنس في  إلى
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 24ابعد مف ذلؾ بمكجب القرار الصادر بتاريخ  إلىكقد ذىب المجمس الدستكرم اليطاليا     
الذم اعترؼ بحؽ اليكية الجنسية لممحكؿ لجنسو كىذا بتكافؽ بيف الحالة المدنية  1985مام 

 .ات القانكنيةكالمظير الخارجي لمشخص كتضمف كضكح الركابط االجتماعية كحماية العالق
فالمادة الثانية مف الدستكر تضمف لكؿ شخص الحؽ في تحقيؽ ىكيتو الجنسية ، ىذا تصكر 

المجتمع ممزمكف لالعتراؼ بو بكاجب التضامف  أعضاءكعامؿ لتطكر الشخصية بترابط 
 .1االجتماعي

بمكجبو  كأصبححكؿ تصحيح تعييف الجنس  2000نكفمبر  03ثـ عدؿ القانكف بتاريخ     
ضابط الحالة المدنية  كيأمرالجراحة كتصحيح تعييف الجنس.  إلجراءنفس الحكـ الذم يرخص 

 المدنية . آثارهانحالؿ الزكاج كتكقيؼ  آثارهلبمدية الكالدة لتصحيح سجالت الحالة المدنية  كمف 

قانكنا سنة  أصدرتالتي  األكربيدكؿ المجمس  أكاخراعتبر مف القانون التركي  كأيضا   
مف القانكف المدني المعدؿ بمكجب  29بيذا الصدد كىذا بمكجب النص الجديد لممادة  1988

أم تغيير ضركرم  أفكالتي نص بمكجبيا  1988مام  04الصادر بتاريخ  3444قانكف رقـ 
يثبت بتقرير طبي معد ليذا  في الحالة المدنية لممحكؿ لجنسو بعد كالدتو يككف بشرط اف

بتسجيؿ التغيير في سجالت الحالة المدنية لممحكؿ لجنسو ، كىذا  تأمر أفكلممحكمة  . الغرض
بالنسبة  آثارالجنس كترخص بالنتيجة لتغيير اسمو ، كمف ثـ ىذا الحكـ سيككف لو  إلى باإلشارة
  .كأبنائولزكجتو 

تاريخ الصادر ب 4721مف القانكف المدني المعدلة بمكجب قانكف  40كما جاءت المادة       
فيما يخص تحكيؿ الجنس ، كقد تمثمت الشركط المكضكعية لتحكيؿ الجنس  2001نكفمبر  22

 فيما يمي :

 سنة  18يككف الطالب بالغ مف العمر  أف -1
 يككف متزكج. أال -2
 بصفة نيائية  اإلنجابيككف قادر عمى  أال -3
 يككف تحكيؿ الجنس ضركرم مف اجؿ صحتو النفسية . أف -4

                                                           
1
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 . 1التحكيؿ لجنسو محرر مف قبؿ مؤسسة لمصحة كالبحثيككف لديو استعداد  أف -5

 ضمنيا ىذه الجراحة : أجازتالتشريعات التي  -2   

 اآلثارثمة قكانيف لـ تتعرض صراحة ليذه العمميات ، كلكنيا تناكلت  أفيمكف القكؿ     
 القانكنية المترتبة عمييا نذكر منيا :

 في كندا :     

 عمى جكاز تعديؿ الحالة المدنية لمف حكلك جنسيـ كىما :نكنيف حديثيف نصا ايكجد ق    

عممية  أجرلالشخص غير المتزكج ، كالذم  أفقانكف ككلكمبيا البريطانية : قررت   -1
يقدـ طمبا لمدير مصمحة الحالة المدنية ، لتغيير البياف المتعمؽ  أفتغيير لجنسو يمكنو 

العممية  أجرلراح الذم ف الجيرفقو بشيادة طبية م أفبجنسو في شيادة ميالده شرط 
 الجراحية .

يككف  أفمبيا ، فيما عدا انو لـ يتطمب ك حد كبير قانكف ككل إلىقانكف البرتا : يشبو   -2
 . 2المحكؿ لجنسو غير متزكج

 :  األمريكية في الواليات المتحدة أما

 فاف بعض كالياتيا تـ كضع تشريع ينظـ عمميات تحكيؿ الجنس كىما :  

يعالج بالمقابؿ بمكجب شيادة  1972كالية الينكل : قانكف الينكل لمصحة العامة لسنة – 1
تغيير البياف المتعمؽ بالجنس في شيادة  إلىعممية تحكيؿ  الجنس تؤدم  أجرلالجراح الذم 

 . 3الميالد

المكاليد فيما يخص  إلحصائياتكسعت مف سمطة " مسجؿ الكالية  فإنياكالية تينسى :  – 2
االختصاص  أفطمبات تحكؿ الجنس مف تصحيح الحالة ، كىذا يعني  أكثريير الحالة كتقبؿ تغ

  لضابط الحالة المدنية قيد مف صالحية التدخؿ القضائي . اإلدارم
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تـ تقديـ طمب مف شخص  األمرفي كالية نيكيكرؾ : فقد كاف ليا مكقفا مختمفا ، ففي بداية  –3
مف قانكف نيكيكرؾ لمصحة العامة لمنحو شيادة ميالد  207/1المادة  إلىحكؿ جنسو استنادا 
  جنسو الجديد . إلى اإلشارةتدخؿ جراحي ، كلكف  إلىجديدة ال يشار فييا 

بيكلكجيا حقيقة جنسو كالذم  أكدتالتي  األطباء أكاديميةفكزير الصحة بعد اخذ استشارة      
الطعكف  إلىالمجكء  األمر، كلكف بعدىا تطمب  إداريةجعمو يرفض طمبو بالرغـ مف عدة طعكف 

في المحكمة أم بمكجب دعكل قضائية يتـ رفعيا التي كانت تثير صعكبات مف حيث ىؿ 
 األخيردعكل الحالة التي انتيت في  أكدعكل تسجيؿ خاطئ  أكيمكف رفع دعكل تصحيح 

                                                                                  .1تصحيح شيادة الميالد أجازتكفقيية  باجتيادات قضائية

 أكبصفة عامة ، فاف التشريعات السالؼ ذكرىا سكاء التي نظمت عمميات تغيير الجنس      
الطبية المتعمقة بتحكيؿ  األعماؿقكانيف خاصة بيذا النكع مف  أصدرت أنياضمنيا ، رغـ 

 أنيادرجة  إلىمركنة القانكف  أماـ أكثرصالحية لممحاكـ لمتدخؿ  أعطت أنيا إالالجنس 
                                                                                   مف حؽ القانكف. أكثرمسالة حؽ لمقضاة  أصبحت

المتعمقة  المترتبة عمى تحكيؿ  الجنس خاصة اآلثارلـ تنظـ  أنياككذلؾ يعاب عمييا     
كىكلندا كىناؾ بعض الدكؿ  ألمانياجنسيـ عدا  امف غيرك  أبناءمع  األبكيةبالنسب ، كعالقة 

ريطاني ، كىك ما يدؿ بمنعت تماما عمى المحكؿ لجنسو الزكاج الحقا كالقانكف االسباني كال
ضيا المترتبة عمى تحكيؿ جنسيـ تيربا مما يعتر  اآلثارعمى قصكر ىذه التشريعات في معالجة 

 . 2مف صعكبات

 النظم التشريعية التي حظرت عمميات تحويل  الجنس : -3

بعض  أف إالىذا النكع مف العمميات قد انتشر في اغمب الدكؿ الغربية  أفعمى الرغـ مف     
المساءلة الجنائية  إلىالطبيب  بإخضاععمميات تحكيؿ الجنس ، كقامت  إجراءالنظـ منعت 
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حظر  إلىذىب الفقو االيطالي ،  1 1982افريؿ  14سابقا أم قبؿ قانكف ايطاليا ففي .كالمدنية 
                                                          مدنيا . أـعمميات تغيير الجنس سكاء جنائيا 

عدـ تكافر قصد العالج في ىذه العمميات ، كلذا ففي  إلىفمف الناحية الجنائية : فقد ذىب     
مف قانكف العقكبات االيطالي كالتي تعاقب بالحبس  552حالة مخالفة ذلؾ تطبؽ احكاـ المادة 

ليرة ، كؿ مف اقترؼ  40.000الى 8000كسنتيف كغرامة مف  أشير 06لمدة تتراكح ما بيف 
، حتى كلك كاف  جاباإلنالقدرة عمى  إليوتفقد الشخص الذم ككجيت  أفمف شانيا  أفعاال

                    . 2ىذه الجراحة  بإجراءبرضاه ، كيستحؽ نفس العقكبة مف رضي 

مف القانكف المدني  05المادة  إلىاالستناد  إلىمف الناحية المدنية ، فذىب الفقو  أما   
       . 3سالمة الجسـااليطالي ، التي تمنع كؿ اتفاؽ يترتب عميو انتقاص خطير كمستديـ ب

 عممياتممارسة  أباحتكلكف تراجع القضاء االيطالي عف ىذا االتجاه في احكاـ حديثة ،     
الحؽ في مزاكلة  إلباحةالتحكيؿ الجنسي تأسيسا عمى تكافر قصد العالج فييا ، كاستنادا 

 . 5 1974افريؿ  12بمقتضى الحكـ الصادر عف محكمة ميالنك بتاريخ  4 الطبية األعماؿ

تضمف حمكال كاسعة مطابقة لما  2000نكفمبر 03المعدؿ بتاريخ  1982 أفريؿ 14قانكف     
يطمب تغيير حالتو المدنية  أفسنة  18، فقد اعترؼ لكؿ شخص يبمغ مف العمر  ألمانياكرد في 

التغييرات الحاصمة ىي نتيجة  أفبما يتماشى مع خصائصو الجنسية ، كلـ يؤكد القانكف عمى 
ىذا الشرط تطمبو القضاء كما انو لـ يشترط ضركرة  إنماتدخالت جراحية لتحكيؿ الجنس 

                                                                                                           الخضكع لفترة تجربة.

 .كيؿ الجنس مف خالؿ تشريع خاص بو لـ يقـ بتنظيـ عمميات تح الفرنسيالمشرع  أفكما     
كلذلؾ كانت لو مكاقؼ مختمفة بيف الفقو كالقضاء ، فالفقو الفرنسي مبدئيا ال يجيز عمميات 

العقكبات الخاصة  مف قانكف 316كانت تطبؽ نص المادة فمف الناحية الجنائية  تغيير الجنس.

                                                           
1
 ، حكؿ تصحيح تعييف الجنس                                                                     2000فمبر نك 03المعدؿ بتاريخ :  - 
2
 2008منير رياض حنا ، المسؤكلية المدنية لألطباء كالجراحيف ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، الطبعة األكلى ، سنة  - 
3
 .                                                                                            541جع السابؽ ، صمنير رياض حنا ، الخطأ الطبي ، المر  - 
4
 .1049عصاـ احمد محمد ، المرجع السابؽ ، ص  
5
 . 541منير رياض حنا ، الخطأ الطبي ، المرجع السابؽ ، ص  - 
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كىناؾ مف كاف يطبؽ   الطبيب مف المسؤكلية . الشأفكال يعفي رضا صاحب  بجريمة الخصاء
عاىة مستديمة ، ككذا  إلىالمفضي  ألعمدمالمتعمقة بجريمة الضرب كالجرح 310 نص المادة 

                                                                                                         .أياـ 08عجز يتجاكز  إلىالمفضي  ألعمدممف نفس القانكف المتعمقة بالجرح  309المادة 

متخذا لمكقؼ معارض لعمميات  1992عف مكقؼ القضاء الفرنسي فقد كاف حتى سنة  أما    
                                                                                     تحكيؿ الجنس .

فالمالحظ انو ال يكجد أم تغيير لمحالة ، فسجالت الكالدات ، كشيادات الميالد انجمترا  أما    
 . كألقابيـ أسمائيـيغيركا  أفلجنسيـ يمكف ليـ  يريفيالمغيتـ تغييرىا  لكف  أفال يمكف 
يحتاجكا لتقديـ شيادة ميالدىـ كمف ثـ في انجمترا فانو يعتد بالجنس  أفمف النادر  األشخاص

 .البيكلكجي فقط 

 موقف االجتياد القضائي من التحويل الجنسي : : الثانيالفـــــــــــــــــــــــــرع 
 الفرنسي : : التحويل الجنسي في القضاء  أوال   
 اإلنساف لحقكؽ األكربية المحكمة خصكصا المعارضة ضغط تحت الفرنسي القضاء فإ      

 كالمادة اإلنساف لحقكؽ األكربية االتفاقية مف 12 المادة ك1 -8 المادتيف اعتمدت عمى التي
 حياتو تحتـر أف في الحؽ إنساف لكؿ أف عمى تنص التي الفرنسي   المدني القانكف مف 09

 تغيير في الحؽ لإلنساف أف عمى تثبت نصكص كميا منو، كىي 57 المادة ككذلؾ الخاصة،
 .الحقيقي جنسو الظاىر مع جنسو ينسجـ حتى جنسو
 تشريعي إال نص فييا يكجد ال التي الحاالت ىذه مثؿ في القضاء عمى يتكجب لذا     

 كفؽ ضكابط عنيا المترتبة القانكنية اآلثار يقر ثـ مشركعيتيا، يقر بأف اإليجابي التجاكب
 الرافضكف ليذه بو يتذرع الذم الجسد معصكمية مبدأ عمى كاالستناد النظر دكف معينة، قانكنية

النفسي  تكازنو لو يحقؽ بما جسده في يتصرؼ أف الشأف صاحب حؽ مف ألف العمميات؛
 . 1 المفقكد

                                                           
1
في القانكف المدني كالفقو اإلسالمي  ، رسالة دكتكراه  كمية الحقكؽ جامعة المنصكرة مص سنة  انس محمد إبراىيـ بشار ، تغيير الجنس كأثره - 
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نما العممي، التطكر طريؽ في عقبة القضاء يبقى بأال طالب الفرنسي الفقو بعض أف كما      كا 
 الكتفائو مبرر كال المريض، مصمحة في كمو ذلؾ داـ ما الكبير التطكر ىذا أف يساير ينبغي
 .النفسي المعيار إلى أيضا المجكء الظاىرة دكف العالمات بمعيار

 في الجنس تحكيؿ في السبب يعد فمـ العالجي، المفيكـ في يتكسع بدأ الفرنسي فالقضاء لذا
 يأخذ بدأ بؿ لو، العضكم الجنسي كالتككيف الجنسية لألعضاء الخارجي يتعمؽ بالمظير نظره
 المترتبة القانكنية اآلثار مع جنسيا لممحكؿ الجديد الجنس تثبيت تعميمو النفسي في العامؿ بمبرر
                              .الرسمية األكراؽ كالجنس في االسـ كتغيير عميو

 األنكثة كاممة فتاة حؽ في 20/02/1977في  تكلكز محكمة ذلؾ بعد بو حكمت ما كىك    
 ك جمجمتيا، في إلصابة تعرضيا بعد حدة اإلحساس ىذا كزاد ذكر، بأنيا أحست نياأغير 
 أك الطبيعة، بفعؿ الجنسي تطكره في عانى الذم الشخص ) أف : حكمو في القاضي ذكر

 االجتماعية حالتو فإف خطيرة، معاناة دكف يمكف العيش ال نحك عمى ىاما تحكال خارجي بعامؿ
 لحالتو تعديؿ عمى يحصؿ أف في الحؽ لو كيككف بو، يحس الذم الجنس تكافؽ أف يجب

 فحكمت األنثكم، العضكم تككينيا رغـ الفتاة ليذه النفسي بالمبرر المحكمة فأخذت 1المدنية(
 .الشخصي كاسميا جنسيا القانكني بتعديؿ

 كاعترفت ذلؾ، بعد مكقفيا عمى طرأ الذم التغيير الفرنسية المحاكـ أغمب اعتنقت كقد     
 :التالية الشركط بتكفر كلكف الحاالت بعض بإمكانيتو في صراحة

 .المدة كطكيؿ قيؽد شامؿ طبي فحص إجراء بعد إال لمجنس القانكني التغيير يتـ ال -1
 عابرة نتيجة رغبة مجرد الجنس تحكيؿ عنيا في المعمف الرغبة تككف ال حتى

 إجراء فحص مف بد فال القرار، ىذا التخاذه العممية بعد يندـ كقد مؤقتة ظركؼ
كنيائي  الجنس قطعي بتغيير المتخذ القرار أف مف لمتأكد كمتخصص عميؽ طبي
 .عميو ىك الذم الطبيعي جنسو برفض تاما كنيائيا اقتناعا مقتنع الشخص كأف

 بالحقكؽ ذلؾ بعد يتمتع فال المستقبؿ، في إال قانكنا الجنسي التغيير مفعكؿ يسر ال -2
 إذ التغيير؛ قبؿ عميو المفركضة الكاجبات عميو كليس السابؽ، لو بجنسو المكفكلة

 الخاصة األحكاـ كافة عميو تطبؽ الجديد بجنسو عقد الميالد في تقييده بعد أنو
 االعتراؼ قبؿ الشخص عقدىا التي العقكد جميع" أف الجديدة، غير المدنية بحالتو

                                                           
1
 506-505احمد محمكد سعد مرجع سابؽ ، ص - 
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 تتأثر بيذا ال عميو رفعت التي الدعاكل، قاـ بيا  التي التصرفات كافة ككذلؾ
 كبيذا السابقة، المدنية حالتو كفؽ يحكميا الذم لمقانكف خاضعة تظؿ بؿ االعتراؼ،

 المدنية حالتو أف عمى  اعتمادا التزاماتو مف يتخمص أف الشخص يستطيع ال
 متزكجا كاف لزكجتو إف مصمحة القاعدة ىذه في فإف كأخيرا .منيا تعفيو الجديدة
 .  1"بو لمتغيير كاالعتراؼ السابقة المكتسبة الحقكؽ بكافة التمتع مف منو كألبنائيا

 :العربية الدول قضاء في الجنسي ثانيا : التحويل
ظاىرة  فأصبحت الغربية، الدكؿ في الحاصؿ التطكر ىذا عف بمعزؿ العربية الدكؿ تكف كلـ    

 كثير مف في تتـ الجنسي التغيير عمميات كأصبحت ممحكظة، اجتماعية ظاىرة المخنثيف
 ذلؾ بعد ثـ كالعراؽ، كمصر كتكنس كاألردف كلبناف المغرب في خصكصا العربية المستشفيات

 .العربي دكؿ الخميج في
 ألبس مما لو، تتعرض لـ العربية التشريعات أف غير كخطكرتو المكضكع ىذا أىمية كرغـ    

 القانكني الفقو يتناكلو لـ حديث مكضكع كأنو خصكصا أحكامو، حكؿ غمكضا كلبسا المكضكع
 .بو المتعمقة كالقضائية كالفقيية الحمكؿ القانكنية غمكض إلى أدل مما
 التخنث ظاىرة كجكد مع الجنسي التحكيؿ لقضية كالفقيية القانكنية المعالجة غياب كأثار    
 في اآلراء كاختمفت كنقاشا، جدال ذلؾ أثار كمعاش، كاقع أنيا أمر إذ ؛ الدكؿ العربية في بكثرة

قيد  التي الشخص معمكمات كتحكيؿ خطيرة كقانكنية اجتماعية آثارا  ليا كأف خصكصا حكمو،
 كاف إذا أكثر األمر كيتعقد كجنسو، اسمو كتغيير  المدنية الحالة سجالت في ابتداءا بيا

 اآلثار ككذلؾ ذلؾ، بعد كعالقتو بأكالده الزكجية العالقة كمصير أكالد، كلو متزكجا الشخص
 أـ التحكيؿ قبؿ نصيبو بحالو في نعتد كنا إف اإلرث في كحقو التحكيؿ ىذا عف الناتجة المالية
ف القضائي، لالجتياد كمو األمر فترؾ ..... بعده فإف  الدكؿ الغربية، في مقبكال ذلؾ كاف كا 
 اجتماعية كتقاليد خصكصية مف تعرفو لما نظرا العربية المجتمعات كذلؾ في ليس األمر

 يمكف ال كالتي المسيطرة الدينية القيـ ككذا اإلنسانية، بالقيـ االنزالقات ىذه مثؿ ترفض كعادات
 .2إىماليا

 
                                                           

1
 25-24، ص 2001ديكاف المطبكعات الجامعية تشكار الجيالني : الزكاج كالطالؽ تجاه االكتشافات الحديثة لمعمـك الطبية كالبيكلكجية ، الجزائر ،  - 
2
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 :المصري القضاء في-1
 إعالمية كبيرة ضجة كأثارت القضاء أماـ عرضت التي الجنسي لمتحكؿ قضية أشير لعؿ      

 المقاالت مف كثير فتناكلتيا ، العربية في المجتمعات سابقة باعتبارىا ، كدينية كفقيية كقضائية
 سيد الحقيقي كاسمو ،1بسالي الشيير المصرم الطالب قضية ىي المدني القانكف ككتب القانكنية
 .األزىر جامعة لمبنيف الطب الخامسة بكمية السنة طالب مرسي اهلل عبد محمد
 قضية الجنس، كتتمخص بتحكيؿ المتعمقة المصرم القضاء أماـ رفعت التي القضية كىي    

 بمستشفى الزمالؾ الجنسي التحكؿ عممية كأجرل أنثى إلى جنسو حكؿ الذم سيد الطالب
 شيادة قدـ سيد الطالب أف القضية بممؼ المرفقة األكراؽ مف ثبت كقد 29/01/1988  بتاريخ 

 نفسية خنكثة لديو كاف أنو أثبت بيا الزمالؾ مستشفى مف صادرة 20/02/1988في  مؤرخة 
 جنسو إلى كتحكيؿ الذكرية المظاىر إلزالة جراحية عممية لو أجريت كقد ، الجنس ازدكاج مع

 .األنكثة
 الطبيب مع اسمو بشطب عكقب الذم2 اهلل عشـ عزت الجراح العممية ىذه بإجراء قاـ كقد     

سقاط األطباء، مف سجؿ المخدر ة مزاكلة مف كمنعو النقابة مف عضكيتو كا  3المين ألنيما  
 الخبرة تقرير أثبت أف بعد خصكصا األخالقية، القيـ عمى اعتداء يمثؿ العممية ليذه بإجرائيما
 لباس يرتدم جعمو مما نفسية أنثكية ميكؿ لديو كجد أف عميو الكشؼ بعد أنو عمى الطبية
. سنكات 03 إلى 02 منذ أنثكية تناكلو ليرمكنات نتيجة ثدييو كبر مع شعره تطكيؿ مع الفتيات

 الناحيتيف. ثدياه مف تضخمت فقد يأخذىا يزاؿ كال
غير أنو كبالرغـ مف ذلؾ فإنو مف الناحية العضكية يعتبر ذكرا لو كؿ صفات كعالمات     

الذككرة، كما أف صكتو كامؿ الخشكنة كالرجكلة، ككجد عضك تذكيره كامال ككجدت الخصيتاف 
حيتيف، كمكجكدتاف بالصفف في مكضعيما الطبيعي، ككاف شعر العانة كاممتي النمك مف النا

 .4كامال كبو صفات الذككرة
كقد قرر الخبيراف في نياية التقرير عمى أف عالجو نفسي، كال مكاف إلجراء عممية تحكيؿ     

الجنس، خصكصا كأف كؿ الفحكصات اإلكمينيكية كالمخبرية كالمكجات الصكتية تثبت أنو ذكر 
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الصفات، كلـ يشاىد أم دليؿ عمى كجكد رحـ أك مبايض، كأكدكا عمى ضركرة تكقفو عف  بكامؿ
 أخذ اليرمكنات األنثكية، كقد جاء رأيو كتكصياتو في النقاط التالية:

أف المشكمة أساسا مف الناحية اإلكمينيكية كالظاىرية سيككلكجية بحتة، كلك أف ىذا ال  -     
 الزمة.يمنع مف عمؿ كافة التحاليؿ ال

كانيما كطبيبيف  كأنو مف ناحية الجراحة فال مكاف ليا إطالقا كال ينصحاف بيا مطمقا -    
 مسمميف لف يغيرا في خمؽ اهلل عف طريؽ الجراحة.

 كأف الحؿ يقع أساسا في العالج النفسي مع ضركرة تكقؼ أخذ اليرمكنات األنثكية ، مع -    
 ذلؾ.التكصية بإعادة مناظرة الطالب بعد 

ثـ شكمت لجنة طبية أخرل تكصمت إلى نفس ما تكصؿ إليو التقرير األكؿ في عدـ كجكد    
أم اشتباه في االختالط بالجنس اآلخر لحالة الطالب المذككر، بعد إجراء فحص المكجات فكؽ 
الصكتية، التي أثبتت أف المثانة منتظمة، كغدة البركستاتا في حجميا الطبيعي، كلـ يشاىد أم 

 ؿ عمى كجكد رحـ أك مبايض.دلي
ثـ تقرير طبي ثالث الذم أثبت بعد تحميؿ اليرمكنات في الدـ نفس ما أكدتو التقارير السابقة    

كىك كذلؾ ما أكدتو كؿ المجاف الطبية المشكمة عمى مستكل كمية الطب  أنو ذكر كامؿ الذككرة.
 .1لمبنيف بجامعة األزىر

مف سيد  ية المسخ التي تمت كما ذكرنا سابقا ليتحكؿغير أف الطالب أصر عمى إجراء عمم   
 1988/ 11/05في  491د رقـ سالي، كتـ تغيير جنسو في الحالة المدنية بشيادة قي لىإ

جنسو إلى أنثى تحت اسـ سالي كصدرت لو بطاقة شخصية مف مكتب سجؿ مدني  كتغيير
سمو الجديد سالي با  25/09/1988كتاريخ 112516المطيرة بمحافظة القاىرة تحت رقـ 

 كالنكع  مف ذكر إلى أنثى.
تيا عمى اإلنجاب كغيرىا مف النساء زكجت باعتبارىا أنثى رغـ عدـ قدر ا قد ت كما أنيا    

، كأصدر ليا جكاز سفر   04/07/1990العاقرات مف السيد كليد عبد المنعـ فضمكف بتاريخ : 
 باسـ سالي محمد عبد اهلل مرسي.

عاقبتو عمى فعمتو بفصمو عف الدراسة في كمية الطب لمبنيف، كانتيت غير أف الجامعة      
المجنة الطبية التي كمفت بفحصو عمى أف نتيجة الجراحة التي أجريت لو أصبح ذكرا فاقدا 

                                                           
1
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ألعضائو التناسمية الخارجية، فال بقي ذكرا كال أصبح أنثى، كأف العممية التي أجريت لو تتنافى 
األدياف السماكية أك األعراؼ السائدة  ال يقره أم ديف مف كقكاعد الديف الحنيؼ كبما

 . 1كاألخالقيات الراسخة في المجتمعات الشرقية كاإلسالمية
كقد أكدعت المجنة الطبية التقرير الذم أعدتو في ىذا الخصكص إلى إدارة الجامعة، كنص     

 عمى النتائج التالية:
 ة، ككانت أعضاؤه التناسمية مكتممة النمك، كماأف الطالب )س( كاف ذكرا كامؿ الذككر  -     

كانت خصيتاه بحجميا  العادم كبمكانيا الطبيعي، كلـ تكف لديو أم أعضاء تناسمية أنثكية 
 خارجية أك داخمية.

كأنو أجريت لمطالب المذككر عممية جراحية تـ فييا استئصاؿ القضيب كالخصيتيف  -     
 كاستحدثت  لو فتحة صناعية خمؼ فتحة مجرل البكؿ الخارجي بقميؿ.

كأف المذككر أصبح نتيجة الجراحة التي أجريت لو ذكرا فاقدا ألعضائو التناسمية  -     
 الخارجية.

 كأف تشخيص حالة المذككر بخنثى يتعارض تماما كما جاء بالتقرير الطبي. -    
كما ترل المجنة أف الجراحة التي أجريت لممذككر لـ تكف ليا دكاع طبية عضكية عمى  -    

اإلطالؽ، كأنو كاف يجب التركيز عمى العالج النفسي، مع التكقؼ عف تعاطي اليرمكنات 
أخالقية التي أجريت  أكصت بو المجنة الطبية بدال مف الجراحة الالاألنثكية عمى النحك الذم 

 لو.
كبناءا عمى ىذا التقرير قررت الجامعة فصمو نيائيا مف كمية طب األزىر، مع تنكيو       

المجمس  أف العممية الجراحية التي أجريت لمطالب )س( تتنافى كقكاعد الديف الحنيؼ، كبما ال 
السماكية أك األعراؼ السائدة أك األخالؽ الراسخة في المجتمعات  يقره أم ديف مف األدياف

 .2الشرقية كاإلسالمية
كبعد رفع القضية أماـ القضاء المصرم كنظرا لحداثة ىذا النكع مف القضايا في الدكؿ      

نما عرفت اختالفات كفؽ اجتياد القضاة، غير  العربية فإف القرارات الصادرة لـ تكف مكحدة كا 
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عالمية كدينية استقر القضاء عمى تجريـ ىذا أنو بع د ما أثارتو مف نقاشات فقيية كقانكنية كا 
النكع مف عمميات المسخ كالتحكيؿ الجنسي، كىك ما ظير جميا في قضية سالي التي تعتبر أكؿ 

 .1قضية تعرض أماـ القضاء العربي
لما عرضت أمامو  فقد أقر القضاء المصرم في البداية صحة عمميات التحكؿ الجنسي     

أكؿ مرة، كمرد ذلؾ أف القضاء أخذ باآلثار المترتبة عف عممية المسخ ال عف مدل صحة 
العممية في حد ذاتيا، باعتبار أف عممية التحكؿ قد تمت كأصبحت أمرا كاقعا كقامت سالي 

لمحكمة باستخراج الكثائؽ الرسمية الثبكتية الجديدة باعتبارىا أصبحت أنثى ال ذكرا، فتعاممت ا
مع ىذا الكاقع الجديد كلـ تنظر في أصؿ المشكمة إلى مدل جكازية عممية التحكؿ الجنسي في 

تيا قاصرة في البداية ألنيا لـ تحكـ في احد ذاتيا  إف كانت جائزة قانكنا أـ ال، ليذا كانت قرار 
 ح بعدىاأصؿ المشكؿ كالمتمثؿ في عممية التغيير التي تحكؿ بمكجبيا الطالب سيد كالتي أصب

نما اقتصر حكميا عمى اآلثار المترتبة عف عممية التحكؿ الجنسي  .2الطالبة سالي، كا 
 02/07/1991ؽ جمسة  5432/42حيث قضت محكمة القضاء اإلدارم في الدعكل رقـ     

عادة قيد  ضد رئيس جامعة األزىر الشريؼ مطالبة بإلغاء قرار الفصؿ مف كمية الطب، كا 
مى األكراؽ الرسمية الثبكتية المقدمة مف البطاقة الشخصية كجكاز السفر الطالبة سالي بناءا ع

كعقد الزكاج باسميا الجديد بكمية الطب لمبنات بجامعة األزىر سنة خامسة؛ لتصدر المحكمة 
حكميا بإلغاء القرار المطعكف فيو الصادر مف كمية الطب لمبنيف باألزىر بفصؿ الطالب سيد 

عو عمى غير محؿ، كرفض ما عدا ذلؾ مف طمبات، كألزمت المدعية محمد عبد اهلل مرسي لكقك 
 .3كجامعة األزىر المصركفات مناصفة بينيما

كعممت محكمة القضاء اإلدارم حكميا أف الطالب سيد بعد إجرائو عممية التحكؿ الجنسي      
بايض أصبح أنثى رغـ االختالالت المكجكدة لديو في األعضاء الجنسية )عدـ كجكد رحـ أك م

أك حدكث دكرة شيرية(، كىك ما أكدتو الجيات الرسمية فعال عمى اعتبار أنو أنثى، كىك ما 
أثبتتو الكثائؽ الثبكتية المقدمة، كىي مستندات ليا حجيتيا كيتعيف االعتماد عمييا في األحكاؿ 

 .المدنية 
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   ره لـ يعد ذكرارفضت كمية الطب ذككر بجامعة األزىر تسجيؿ سالي بكمية البنيف باعتبا      
)كلـ تذكر بأنو أصبح أنثى ألنيا ال تعترؼ بذلؾ(،  كما امتنعت كمية البنات كذلؾ بتقييده 

 .2661طالبة في كمية الطب تحت قرار رقـ 
لترفع سالي شككل عف طريؽ محامييا ممدكح نخمة مطالبة مف خالليا بمناقشة قضيتيا      

جامعة األزىر بتطبيؽ منطكؽ الحكـ الصادر في أماـ مجمس حقكؽ اإلنساف بعد رفض مدير 
في محكمة القضاء اإلدارم الذم يمغي قرار رئيس جامعة األزىر برفض  4019الدعكل رقـ 

كما رفعت سالي ضدىما دعكل أماـ القضاء اإلدارم رقـ  قبكؿ سالي في كمية طب البنات.
 .لكؿ مكاطف مصرمحؽ يكفمو الدستكر  ؽ لحقيا الدستكرم في حؽ التعمـ،كىك4019/50

بإلغاء القرار المطعكف فيو مع ما يترتب  28/09/1999لتصدر المحكمة قرارىا بجمسة تاريخ : 
 عف ذلؾ مف آثار، كألزمت الجية اإلدارية المصركفات القضائية.

ليقدـ رئيس الجامعة بالتماس إعادة النظر نظرا الشتغاؿ سالي كراقصة في كباريو مما       
ة كقيمة جامعة األزىر في المجتمع كالعالـ اإلسالمي، كال يجكز أف يككف يتعارض مع مكان

ضمف طالباتو راقصة في المالىي الميمية  مع ما تشكمو مف خطر عمى أخالؽ طالباتو 
 كسمعتو.
كما قدـ رئيس الجامعة عدة محاضر رسمية صادرة عف الشرطة تثبت قياميا بأفعاؿ       

رة أثناء اشتغاليا بالرقص في المالىي الميمية مع كجكد صكر ليا مخمة باآلداب كممارستيا لمدعا
عارية بمالبس الرقص الفاضحة، كىك ما يتعارض مع ما يجب أف يتكفر في طالب األزىر مف 

 أخالؽ كسمكؾ كسيرة حميدة.
ؽ بجمسة  1487/54كعميو أصدرت محكمة القضاء اإلدارم في الدعكل رقـ:      
كاز تنفيذ الحكـ الصادر مف محكمة القضاء اإلدارم بجمسة حكميا بعدـ ج 20/06/2000
 ؽ كألزمت سالي بالمصركفات. 4019/50في الدعكل رقـ 28/09/1999
غير أف ككيؿ الطالبة سالي قدـ طعنا أماـ المحكمة اإلدارية العميا ضد رئيس جامعة     

ب عمى ذلؾ مف آثار بكقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو مع ما يترت 08/2000/ 03األزىر بتاريخ
كقد أثنى الكثير مف الفقياء القانكنييف عمى ىذا التحكؿ  مع إلزاـ الجامعة بالمصاريؼ القضائية.
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في مكقؼ القضاء المصرم في نظرتو لممحكؿ  جنسيا باعتباره مسخ لمفطرة اإلنسانية، كتحكيؿ 
 . 1لخمؽ اهلل
 في القضاء الكويتي:-2

لو نفس مسار القضاء اإلدارم المصرم؛ إذ بعد أف أقرت  المالحظ أف القضاء الككيتي كاف    
ثبات كافة اآلثار القانكنية المترتبة عف  المحكمة االبتدائية بجكاز القياـ بعممية التحكؿ الجنسي كا 

ىذا التحكيؿ مف تغيير في االسـ كالجنس في األكراؽ الثبكتية، كاستحقاقو ابتداء مف ىذا التاريخ 
سو الجديد، كعميو نفس االلتزامات المقررة عمييـ، كبعد ما أثاره ىذا لنفس حقكؽ الثابتة لجن

 .اإلعالمية تراجعت المحاكـ عف ذلؾالحكـ مف نقاش حاد عمى المستكيات القانكنية كالدينية ك 
 .2بإلغاء محاكـ االستئناؼ ليذا التكجو كتجريـ ىذا النكع مف عمميات المسخ

حكؿ جنسيا إلى امرأة بعد إجرائو لعممية التحكؿ كاشتيرت بالككيت قضية أحمد الذم ت    
مطالبا بعرضو عمى  861/2003الجنسي كقاـ برفع دعكل أماـ القضاء في القضية رقـ 

و عمى أنو ذكر الطبيب الشرعي كتقييده عمى  أنو أنثى في أكراقو الثبكتية عكس ما ىك مقيد ب
 سو بكافة األكراؽ الرسمية.الخاصة باسمو كجن في تغيير البيانات مع حفظ كافة حقكقو

كقد أسس دعكاه في ىذه القضية عمى الدكافع النفسية القيرية منذ كالدتو بتاريخ    
كالتي جعمتو يعيش كأنثى داخؿ جسد رجؿ، كشعكره النفسي كالطبيعي   03/10/1975

إلجراء باالنتماء لمجنس األنثكم ال الرجالي، مما ألحؽ بو أضرارا نفسية قيرية بالغة اضطرتو 
 عممية التحكيؿ الجنسي.

كبعد صدكر تقرير الطبيب الشرعي أثبت فيو أف أحمد يحمؿ الصفات الجينية الذكرية، إال    
أنو بعد تناكؿ اليرمكنات األنثكية كالعمميات الجراحية المعقدة التي خضع ليا، كاستبداؿ 

 .خصكصا المظاىر الخارجية الكاضحة األعضاء الجنسية الذكرية بأخرل أنثكية اصطناعية
                               األنثكم التي تتممكو. إضافة إلى تغمب رغبة االنتماء الجنسي
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ليصدر حكـ محكمة أكؿ درجة بجكاز عممية التحكؿ الجنسي مع المطالبة بتصحيح أكراقو 
سمو ككؿ ما يترتب عف تقييده مف جنس ذكر إلى جنس أنثى، كحؽ تغيير ا الثبكتية بتغيير

 .1عمييـ بالمصركفات القضائية ذلؾ، إضافة إلى إلزاـ المدعى
كقد عممت المحكمة حكميا بعدد مف اآليات القرآنية التي تمنع تغيير خمؽ اهلل إال بتكافر      

 لمقاعدة الشرعية )الضركرة الشركط التي تبيح ذلؾ في ىذه الحالة فقط، إعماال مجمكعة مف
خصكصا كأف الطب الشرعي أثبت حالتو المرضية القاىرة التي تستدعي العالج  كرة(المحظ تبيح

 حتى يعيش حياة طبيعية، كيتمكف مف القياـ بمسؤكلياتو االجتماعية.
ليذا اعتبرت أف الدكافع النفسية ىي أىـ سبب يجعؿ مف التحكيؿ الجنسي أمرا مشركعا، مع     
يتسبب لو مف أضرار اجتماعية تضر بو كبالمجتمع معا، مما يجعؿ مف إجراء عممية  ما قد

 في حقو. التحكؿ الجنسي أمرا جائزا 
تداركت الخطأ  02مدني   674/2004غير أف محكمة االستئناؼ في الطعف بالتمييز رقـ    

د بكافة الذم كقعت فيو محكمة أكؿ درجة، كقررت إلغاء الحكـ المستأنؼ، مع إلزاـ أحم
 .2المصاريؼ القضائية

كقد استندت محكمة االستئناؼ أيضا في إصدار قرارىا عمى تقرير الطبيب الشرعي نفسو     
عميو محكمة أكؿ درجة، الذم أثبت ذككرتو الكاممة، كأنو يحمؿ التركيب الصبغي  الذم استندت

 بالعممية حسب األعراؼ الطبية. قيامو الذكرم، كىك الجنس
تدلت أيضا محكمة االستئناؼ بأف عمميات المسخ الجنسي تتعارض مع ما نصت كما اس    

اإلسالمية الرتباطيا باألىكاء الشخصية النفسية عمى كجو عبثي يتنافى كالتكريـ  عميو الشريعة
 الذم خصو اهلل بو.

 .لتي استندت عمييا محكمة أكؿ درجةكباعتبار كؿ ما سبؽ ال يمكف تطبيؽ قاعدة الضركرة ا   
 بإلغاء الحكـ الصادر عنيا. كحكمت
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 : الثانيلمبحث ا 
 :األخرىمدى مساس تحويل الشخص لجنسو بالحالة االجتماعية والحقوق والواجبات 

 مف كعو ىك تنظيـ العالقات األسرية.ك الحديث عف قانكف األسرة يعتبر ضركرم ك مكض     
العائمية ككجييف لمحالة المدنية، فتغيير بو أف ىناؾ صمة كثيقة بيف الحالة الشخصية ك  المسمـ

سيؤدم إلى تعديؿ حالتو الشخصية، ك التغيير في بياناتيا المدرجة في  الشخص لجنسو
الخاصة بيا، كما يؤدم إلى تغيير المراكز ، ك الشيادات كاألكراؽ الرسمية السجالت المدنية

 تقتصر أثاره ير الفرد لجنسو الىذا يعني أف تغيصاحب الشأف داخؿ أسرتو كمجتمعو.ك القانكنية ل
، فيؤثر في مركزه 1االجتماعيةحالتو العائمية ك  فقط، ك إنما تمتد لتشمؿ عمى المعني باألمر

يراث كالزكاج ك المليتصؿ بالنسب ك  يمتدي في أسرتو مما يؤثر عمى حقكقو ككاجباتو، ك العائم
مف تـ جنس جديد ك  اكتسابوك  ظرا ليذا التغيير في جنس الشخصنك  اعيةاالجتمك أثاره المالية 

أثار ليس عمى نفسو فقط، ك إنما سينعكس ذلؾ عمى الغير الذيف ا حالة مدنية جديدة، ستككف لي
، فما مصير عالقتو السابقة، بما في ذلؾ 2جنسو تربطيـ بو عالقة كجدت قبؿ أف يغير

ما ىي الحقكؽ ؟ ك عمى أكالده إف كجدكا باألخص العالقة الزكجية القائمة كقت التغيير؟ ك كذا
فكجئ بتغيير زكجو لجنسو، كأنو أمر  المخكلة لمزكج اآلخر لحماية عالقتو الزكجية باألخص إذا

 .ض أف المغير لجنسو لـ يكف متزكجاعمى فر ك  الزكاجما مصير ىذا كاقع ال خيار لو فيو؟ ك 
فيؿ يحؽ لو الزكاج؟ ك ممف سيتزكج ىؿ مع شخص مف نفس جنسو البيكلكجي أـ مف شخص 
مف النكع المقابؿ لجنسو األصمي؟ ك ىؿ يجب إخبار مف سيتزكج معيا )أك معو(، بأنو غير 

 جنسو أـ ال، ك ما األثر في كال الحالتيف؟ 
حالة الجنسية ألحد األبكيف أك كال شؾ أف األكالد ىـ أكلى الضحايا نتيجة ىذا التغيير في ال   

اف، ك قد يظير مشكؿ في مدل حقيـ باالحتفاظ يجدكف أنفسيـ ليـ أبكاف أك أم كالىما إذ قد
أـ ال؟ ك في حالة طالؽ كالدييـ ىؿ مف حؽ المغير لجنسو أف يمارس  كالدىـ قبؿ التغيير باسـ

 ؟الده لجنسو يصبح يشكؿ خطر عمى أك  حقو في زيارة أبنائو؟ أـ أف المغير
 
 

                                                           
1
 وما بعدها. 34.صص7113لة المدنٌة وإجراءاتها فً التشرٌع الجزائري، دار هومة ، الجزائر، بن عبٌدة عبد الحفٌظ ، الحا- 
2
 وما بعدها 85، ص7101عبد العزٌز سعد نظام الحالة المدنٌة فً الجزائر ، الجزء األول ، طبعة ثالثة، دار هومة، الجزائر ،  - 
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  :لألشخاص: اثر تغيير جنس الفرد عمى الحالة العائمية  األولالمطمب 
 .عمى قكاعد النسب)الفرع الثاني( كأثره(  األكؿعمى زكاجو )الفرع  أثرهكسنعالجو مف خالؿ 

 : اثر تغيير جنس احد الزوجين عمى زواجو: األولالفرع 
 : السابق الزواج عمى الزوجين احد جنس تغيير : اثرأوال
، ك قد أكلتو شريعتنا الغراء عناية بالغة، ك اىتماما كبيرا، ك األسرةالزكاج، ىك أساس     

السنة النبكية القكاعد نكنية. كقد بيف القرآف الكريـ ك القاك  االجتماعيةكؿ التنظيمات  تنظيما فاؽ
العالقة الزكجية تسكدىا بيا سيؤدم ال محالة إلى جعؿ  االلتزاـأف الزكاج، ك  التي ينبني عمييا

 .دكاـ العشرة الزكجية بالمعركؼ استحالة.كما شرع ديننا في حالة كاالستقرار االحتراـالمكدة ك 
تسريح الزكجة باإلحساف دكف تعسؼ ك ذلؾ لقكلو تعالى:          

                          

   1  
قامة عالقات أف يستمتعا بما ىك مباح ليما، ك  قد جعؿ اهلل تعالى، النساء حؿ لمرجاؿ، ليـك      ا 

قد اإلسالمية.ك  فاظا عمى بقاء األمةلمتناسؿ بينيما حإلشباع الغريزة الجنسية ك شرعية  جنسية
بأكثر  إبراـ عقد شرعي بيف الرجؿ كالمرأة، كتكافر األركاف عف طريؽ النكاح، شرع ليما بذلؾ

   ، لقكلو تعالى:امرأةمف                   

                                

          2   

كاف ىدفا لتكاثر البشرية يثار ك  ،ة الزكاج الذم شرع لغاية نبيمةأماـ قداسبيذا الصدد، ك ك     
كيطرح مشكمة شرعية كقانكنية طير يفرض نفسو عمى جميع الدكؿ، اليـك كاقع خ أمامنا

ناحية الشكمية قياـ أحد طرفي عقد الزكاج لتغيير جنسو فيصبح إمراة مف ال ىيعكيصة، أال ك 
العكس.فنككف أماـ عالقة بيف رجميف، فما  أك امرأتيفعالقة بيف  نككف أماـبعد ما كاف رجال ك 

                                                           
1
 70: سكرة الرـك ، اآلية- 

-
2

 .3سكرة النساء اآلية  
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نكع طرفي عقد  اختالؼتطمب الذم مف المفركض أنو ي ىك تأثير ىذا التغيير عمى الزكاج القائـ
صعكبة المشكمة أظيرت تباينا بيف النظـ  الزكاج، مف أجؿ تحقيؽ الرغبة في اإلنجاب؟

المترتبة عمييا في  باآلثارمف تـ سممت الجنس، ك  أجازت إجراء عممية تغيير مفالقانكنية؛ منيا 
ة ك بعض ميالجراحات كالشريعة اإلسال منيا مف حظرت ىذا النكع مفجميع النكاحي،ك 

قد ترتب عمى التغيير مف مشاكؿ قد سببت عدة أضرار  .ك كاف ىذا المنع نظرا لمااتالتشريع
ك  إلرادتو فيو ك تسبب في جعؿ حياتو مستحيمة. تغيير ال دخؿػ لمغير الذم يجد نفسو ضحية

لذم أماـ ىذه الكرة التي يدكر فييا المغير لجنسو، ك التي أصابت الرباط المقدس ك ىك الزكاج ا
أصبح يفتقد ألىـ مككناتو، كاف ال بد عمينا أف نجد حمكؿ منطقية أك قانكنية أك شرعية لحؿ 

 .1الحاصؿ اإلشكاؿ

 موقف القانون الفرنسي من تأثير تغيير احد الزوجين لجنسيما عمى مصير الزواج:  -1
مسمكح  أف الفكرة لـ تبؽ مجرد تساؤؿ أك افتراض ك إنما تحكلت إلى حقيقة، ك أصبحت     

، رقـ  2013مام  17بيا في ظؿ التعديؿ الذم أحدثو المشرع الفرنسي بمكجب قانكف 
مف القانكف المدني الفرنسي، ك فتح بابا لممساكاة بيف  143الذم عدؿ المادة  2013-404

األشخاص مف جنس مختمؼ أك مف نفس الجنس.ك  الجنسيف في الزكاج ك أصبح يسمح بزكاج
لجنسو بعد الجراحة ك تغيير حالتو المدنية  أصبح مف الممكف لممغير 2013بالتالي بعد سنة 

أف جنس الزكجيف لـ يعد شرطا  أف يقرر بقاؤه متزكجا برضا مف الزكج اآلخر طبعا، ما داـ
لجنسو كفقا لمجنس  لصحة الزكاج، ك إنما يتطمب فقط رضا الزكج اآلخر بالبقاء مع المغير

مع  ح زكاجا مف نفس الجنس إال أنو جائز، ك يتماشىالجديد الذم إكتبسو رغـ أنو سيصب
النظاـ العاـ ما داـ القانكف ىك الذم أجاز ذلؾ كفقا إلصالح شمؿ المنظكمة القانكنية بفرنسا 

 .2الذم كاف ينادم بو الكثيرك   2013سنة
  لجنسيما الزوجين احد تغيير تأثير من اإلسالمي والفقو القانون موقف -2
أف بعض الصحؼ ذكرت أف ثمة حاالت استمر فييا المحكؿ لجنسو ذكر محمكد سعد    

فيؿ يمكف تصكر ىذا األمر في مصر؟ ىذا  معاشرا لزكجتو ك أكالده بعد إجرائو عممية التحكؿ.

                                                           
1
 304محمد انس إبراهٌم بشار ، مرجع سابق ص- 
2
 478مكرلوف وهٌبة مرجع سابق ، ص- 
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 تغيير حالتو المدنية ألم سبب االحتماؿ يمكف تصكره إذا لـ يتمكف المتحكؿ جنسيا مف
يتسبب في ضرر  فيك أمر غير مقبكؿ ألنورغـ ذلؾ  كاف.فإنو يضطر لمعيش مع زكجتو، 

يؤثر عمى مصمحة المجتمع كيخالؼ النظاـ بقا.ك يخالؼ الطبيعة اإلنسانية ك لزكجتو كما بيناه سا
جنس  العاـ الذم يجب عمى إرادة الزكجيف أف يحترمانو باألخص أنيما سيصبحا يحمالف نفس

 قدكسيعكد سمبا عمى نفسية األبناء ك  أمر منبكذىك زكجتو ظاىريا.كلك لـ يغير جنسو القانكني، ك 
مع ذلؾ قرر جنسو عمى تغيير قانكني لجنسو ، ك حصؿ المغير ل إذاأما  تربيتيـ.يفسد أخالقيـ ك 

مستحيؿ بذلؾ المنطؽ كاألعراؼ كالشريعة فإف ذلؾ ال يجكز ك  استمرار الحياة الزكجية، مخالفا
 . 1حدكثو

األكثر زكجتو ك  إشباعلزكاج ك عدـ قدرتو عمى نظر لعدـ القدرة عمى تحقيؽ المقصكد مف ا    
 يستكجب تفريقيما.مف نفس الجنس كىك محـر شرعا ك  أنيما صارا

 في الجزائر -3
 .ىك متزكج لة تبيف فييا أف زكجا غير جنسو ك إذا ما عرضت أماـ القضاء الجزائرم حا   

أمر كاقع، فإذا  أماـعدـ شرعية ىذه الجراحة، سنجد أنفسنا  بغض النظر عف شرعية أك فطبعا
 احتماليف: أماـأف نقدـ ليا حال قانكنيا إلثبات كاقعة تغيير جنس زكجيا تككف  أرادت الزكجة

عمى فرض أف الزكج غير جنسو ظاىريا بالجراحة ك لـ يتمكف مف تغيير بياف جنسو   -1
فينا يصعب عمى  باعتبار تشريعنا ك شريعتنا ال تجيز ىذا األمر. في الحالة المدنية

لحياتيا  الزكجة إثبات كاقعة تغيير جنس زكجيا، مما يصعب عمييا سمكؾ طريؽ لكضع
ب تعييف خبير الطبي لفحص زكجيا تطالقترح عمييا أف تمجأ إلى القضاء ك الزكجية ت

 .2التغيير الجنسي الحاصؿ كمف تـ يمكف ليا فؾ الرابطة الزكجية تأكيدك 
مكف مف تغيير بياف جنسو في الحالة عمى فرض أف الزكج الذم غير جنسو بالجراحة ت  -2

 ثابتةتحصؿ عمى شيادة ميالد جديدة ببياف جنس جديد، فينا نحف أماـ كاقعة المدنية ك 
حمؿ ظاىريا أنو أصبح يعمييا إثبات تغيير جنس زكجيا ك  بالدالئؿ المادية التي تسيؿ

جنسي أف  شذكذاستمرار الحياة الزكجية ألنو  ىك ما يتعارض معنفس جنسيا القانكني.ك 

                                                           
1
 95عمى حسيف نجيدة ، مرجع سابؽ ، ص - 
2
 .764، ص0875فضٌل سعد ، شرح قانون األسرة الجزائري ، الجزء األول ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر ،  - 
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البشرية، مما يستكجب معيا  تقيـ عالقة جنسية إف كجدت فستككف مخالفة لمطبيعة
  التفريؽ بينيما.

نحف أماـ كاقعة ثابتة إما بخبرة طبية أك بكثائؽ رسمية تبيف أف أحد  االفتراضيففي كال        
يمكف لو إبقاء جنسو أثناء قياـ العالقة الزكجية.كما الحؿ المقدـ لمزكج اآلخر ىؿ  الزكجيف غير

شمؿ األسرة خاصة في حالة كجكد أبناء؟ أـ أنيا مف حقيا المطالبة بحؿ  لـالعالقة الزكجية ك 
  الزكاج حتى ال تقع الحرمة؟

ءات التي ستستغرقيا كارد طيمة مدة اإلجرا االحتماؿىذا  : استمرارية الحياة الزكجية -     
كانت الزكجة ىي التي غيرت جنسيا إلثبات  إذاالزكجة الطبيعية أك الزكج الطبيعي في حالة 

ىذا التغيير ظاىرم ك تشكمي دكف  تغيير جنس الزكج أك الزكجة الطبيعية، في حاؿ ما كاف
  .1الحصكؿ عمى تغيير لمحالة المدنية

البيت الزكجي إلى حيف تمكنيا مف إثبات تغيير ستضطر إلى البقاء في  إذ أف الزكجة     
أنيا محرمة عميو شرعا.بمعنى ال يجكز ليا معاشرتو لككنو يعتبر مف نفس  جنس زكجيا مع

كما أف ىناؾ احتماؿ أف الزكجة بالرغـ مف تغيير جنس زكجيا إال أنيا ال ترل مانعا  جنسيا.
لك أصبح غير قادر عمى و، حتى ك في نفس المسكف الزكجي معألبنائيا ك  مف بقائيا حاضنة

امرأة فستعتبره أصيب بمرض طارئ كأصبح عنينا أك خصيا  إعطائيا حقيا الشرعي ككؿ
....كما قد ال تريد أف تفتضح أماـ أىميا، كأقاربيا ك يعممكف العار الذم أصابيا مف تغيير 

 .2جنس زكجيا
أصميا في جميع  اطرف باعتبارىا المفركض أنو في مثؿ ىذه الحاالت تتدخؿ النيابة العامةك     

مكرر مف قانكف األسرة الجزائرم  05نصت عميو المادة  شؤكف األسرة مف خالؿ ما دعاكل
مصمحة حماية لممجتمع ك ليا أف تمتمس مف قاضي شؤكف األسرة التدخؿ حماية  باعتبارىا ليا

مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، تجعمو مسؤكال عف  463إلى 454لمقصر، إذ أف المكاد
الحياة الزكجية بيف نفس الجنس القاصر باعتبار أف استمرار  الكالية عمى إجراءاتمراقبة 

قرر إسقاط الكالية عف الكالديف لو أف يالقاصر ك  الجنس يشكؿ خطرا عمى شخصيف مف نفس
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 .نكف اإلجراءات المدنية كاإلداريةمف قا 460ك 453إلى شخص آخر طبقا لممادتيف تسميميا ك 
 .1مراعاة لمصمحة القاصر

 أرادتت كاحتراـ إلرادة الزكجة الطبيعية كحتى كلك ارتضت بيذا الكضع ك في كؿ الحاالك 
آثاره ترتبط بمصمحة المجتمع.مما  أفلك اعتبر عقد خاص إال  مكاصمة زكاجيا فإف عقد الزكاج 

 العاـ.متعمؽ بمسائؿ النظاـ  يجعمو
مف نفس  وحد لعقد الزكاج بعدما أصبح طرفي الشرعي ىك كضعكمف تـ فإف الحؿ القانكني ك    

مف قانكف  53المذككرة في المادة  األسبابالجنس كىذا إما بالطالؽ بالخمع أك بالتطميؽ ألحد 
 .األسرة 
 : جنس احد الزوجين عمى الزواج الالحق تحويلاثر ثانيا : 

الراسخ باالنتماء إلى الجنس المقابؿ، ك الرغبة  االقتناعالجنس الذم يعرؼ أنو  تحكيؿ    
.أثار عدة إشكاالت حيث أصبح في كثير مف الحاالت أمرا كاقعا الجنسي المتالزمة لمتحكؿ

 يتحتـ الخكض فيو .
 موقف النظام القانوني الجزائري من الزواج الالحق لمن غير جنسو. -1

الجزائرم ميمة إبراـ عقد الزكاج إلى كال مف ضابط الحالة المدنية أك المكثؽ كؿ المشرع أك      
عمى مستكل مكاف إقامة طالبي الزكاج أك أحدىما أك المسكف الذم يقيـ فيو أحدىما  المتكاجد
-70مف األمر  71ىذا بمكجب المادة األقؿ إلى تاريخ الزكاج ك منذ شير كاحد عمى  باستمرار

 .2المدنية في الجزائر المتعمؽ بالحالة 20
ميمة كؿ مف ضابط الحالة المدنية أك المكثؽ تنحصر في تحرير عقد الزكاج كفقا ك    

البيانات الزكجاف عف ىكية كؿ كاحد منيما كىكية كالدم كؿ منيما، ك يقدميا  لممعمكمات التي
الشركط التي حددىا كال يراعى في ذلؾ األشكاؿ كالقكاعد ك الزكجة، ك  كليبالشاىديف ك المتعمقة 

في نفس الكقت فإنو مف حؽ الزكاج كصحتو.ك  النعقادمف قانكف الحالة المدنية كقانكف األسرة 
لزكج المستقبؿ أك العكس إذا كانت الزكجة ىي المغير  الزكجة أف تعمـ بالحقيقة الجنسية

 اآلخر ؟ أحد الزكجيف بتغيير جنس الزكج ، لكف كيؼ يحؿ اإلشكاؿ في حالة جيؿ3لجنسيا
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 قد ألـز المشرع عمى كؿ مف المكثؽ ك ضابط الحالة المدنية لتحرير كثيقة عقد الزكاج حتىك  
 مف قانكف الحالة73ادة صحيحة أف تتضمف البيانات المنصكص عمييا في المرسمية ك  تككف

 ىي:المدنية ك 
 اإلشارة صراحة إلى أف الزكاج قد تـ ضمف الشركط المنصكص عمييا في القانكف.-
 ك لقب ك تاريخ ك مكاف كالدة كؿ كاحد مف الزكجيف. اسـ-
 ك لقب كؿ كاحد مف أب ك أـ الزكجيف. اسـ-
 ك لقب ك عمر كؿ كاحد مف الشيكد الحاضريف. اسـ-
 اإلذف بالزكاج لمف يشترط القانكف فييما ذلؾ.-
 اإلعفاء مف السف الممنكح مف قبؿ السمطات المختصة إذا لـز األمر.-
 قانكف الحالة المدنية(. 76األكلياء بالنسبة لمقاصر ك المحجكر عميو) في المادة  إثبات مكافقة-
ذه البيانات في كال مف التثبت مف ىبد أف تقدـ لو مستندات إلثبات ك  مف أجؿ ذلؾ فالك 

 :ىي الزكجيف ك 
 أشير. 3ممخص كثيقة ميالد كال مف الخطيبيف، محررا بتاريخ أقؿ مف -
 تعمؽ األمر بشخص سبؽ لو الزكاج.الدفتر العائمي إذا -

ي فإنو يمكنو بدال منيا أف يقدـ إذا تعذر عمى أحد الزكجيف تقديـ كثيقة الميالد أك الدفتر العائم
إلى تصريح مدعـ بيميف الطالب ك  استناداإشياد محررة مف قبؿ رئيس المحكمة سكاء  كثيقة-

إلى تصريح  استناداثالثة شيكد أك  شيادةإلى تصريح الطالب ك  استناداأك  شيادة ثالثة شيكد
بطاقة التعريؼ ممعني كالدفتر العائمي لألبكيف ك لمحالة المدنية ل الطالب مدعـ بالكثائؽ المبينة

المتعمؽ بالحالة  20-70مف األمر  74غيرىا المادة طنية ك بطاقة التعريؼ العسكرية ك الك 
 .1المدنية

 .بالنسبة لضابط الحالة المدنية أك المكثؽ/ 1
الميمة الرئيسية لضابط الحالة المدنية المتكاجد عمى مستكل البمدية أك المكثؽ، حسب     

ىذا ما عدـ صحة شركط إبراـ عقد الزكاج.ك اإلقميمي ىي سمطة مراقبة صحة أك  اختصاصو
لجنسو إما لدكاع عضكية أك نفسية إلبراـ عقد زكاجو يتطمب ىنا أف نفرؽ  يجعؿ إقداـ المغير

 :بيف حالتيف 
                                                           

1
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 أ/ قبؿ تغيير الشخص لحالتو المدنية :

   حؽ مف فإنو ككلي، شاىديف رفقة المدنية الحالة ضابط أك المكثؽ إلى كامرأة رجؿ تقدـ إذا     
يسجمو أف يتحقؽ مف ككف كؿ كاحد و أيضا قبؿ أف يحرر عقد الزكاج ك المكظؼ ككاجب ىذا

أف المرأة مطمقة أك متكفى عنيا أك بكر أك قانكنية الالزمة ألىمية الزكاج ك السف ال منيما قد بمغ
 1مف التحقيقات لضماف صحة تحرير عقد الزكاج. لـ تتزكج ك غير ذلؾ

المكثؽ باإلطالع عمى المعمكمات مة لكؿ مف ضابط الحالة المدنية ك فميمة التحقيؽ المكك   
يتحقؽ لألشخاص المقدميف عمى الزكاج، ك  مطابقتياخالؿ الكثائؽ الثبكتية ك  المقدمة لو مف

ال فإنو يسأؿ جزائيا عف كؿ تحريؼ أك تزكير أك اإلدالء بمعمكمات تدكينيا.ك  بشأف صحتيا قبؿ ا 
التأكد مف مدل مطابقة المظير الخارجي لممغير لجنسو الرجؿ أك المرأة  فاألمر يتطمب ، 2كاذبة

إذ المغير لجنسو  تأكد أف ىناؾ تناقض صارخ.بكؿ سيكلة سيك  مع الكثائؽ المتثبتة لميكية، فإنو
دـ مشركعية الجراحة، ألننا ىنا عف مشركعية أك ع قبؿ تعديمو حالتو المدنية ) بغض النظر

فا أف تغيير الجنس ألسباب نفسية ك أف أكدنسبؽ ك  فالجراحة شرعا  اجتيادلـ يكجد أم نص أك  ا 
الحالة ( فإف جنسو القانكني ىك  هكقكع مثؿ ىذ احتماؿغير جائزة كلكننا نتكمـ عف مجرد 

بساطة عدـ تطابؽ  المدكف في شيادة ميالده إذا سيتبيف لضابط الحالة المدنية أك المكثؽ بكؿ
الخارجي لمظيره، فإنو  الكثائؽ المقدمة إلثبات ىكيتو ك الشخص الماثؿ أمامو مف حيث الشكؿ

بيف الكثائؽ  ىذا التناقض يستفسر عف سببلة سيتكقؼ عف إبراـ عقد الزكاج ك في ىذه الحا
كثائؽ  سيتبيف لو أنو أماـ مغير لجنسو فيرفض إبراـ أم عقد إلى أف تقدـ لوكصكرتو الجسدية ك 

فمف الصعب عمى المغير لجنسو  تتطابؽ مع المظير الخارجي لمزكجيف المقبميف عمى الزكاج.
حالتو  عمى تعديؿقدرتو  ىك الزكاج لعدـك  المنشكدلدكاع عضكية أك نفسية أف يحقؽ غرضو 

ذا أراد المكثؽ أك ضابط الحالة ك  المدنية التي تعتبر شرطا مف شركط العقد غير متكافرة. ا 
كالقانكف فإنو الشؾ سيترتب  المدنية أف يبـر ىذا الزكاج رغـ المخالفة الصارخة ألحكاـ الشريعة
نيابة العامة ممثمة ال مف التماسعمى ذلؾ مسؤكليتيما، ك يتطمب إحالة األمر لمقضاء بناء عمى 

                                                           
1
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لعدـ  الحؽ العاـ لمفصؿ مدل صحة أك عدـ صحة مثؿ ىذا الزكاج المخالؼ لمنظاـ العاـ
 .1الزكجيف في جنسيما القانكني اختالؼ

 : ب/ بعد تعديؿ الشخص لحالتو المدنية
رغـ أننا ناقشنا أنو كفقا ألحكاـ شريعتنا فإف تغيير الجنس ألسباب نفسية غير جائز شرعا     
ال خالؼ فييا. مع ذلؾ سنناقش تغيير ألسباب عضكية فيي مشركعة ك حالة ال قانكنا، أما ك

فرضا، الحصكؿ عمى  أستطاعأف مغير لجنسو ألسباب نفسية  افتراض األمريف معا مع مجرد
أنو تحايؿ عمى القانكف كزعـ أنو غير جنسو لدكاع كاف ربما  تغيير لمحالة المدنية بأم طريؽ

إجراءات تصحيح األخطاء الكاردة في الحالة  طبية.ألف حصؿ عمى شيادة مجاممة عضكية، 
تحت ستار الخنكثة  احتياليةيحتمؿ أف يستعمميا الشكاذ بطريقة  المدنية بالجزائر فييا ثغرات

 االحتماالتالمدنية بخفاء ك تستر يصعب كشفو، ألف  العضكية ك يتمكنكا مف تغيير حالتيـ
شخص بياف جنسو بالحالة المدنية يغير ال يقدر أفمنا أماـ أمر كاقع، ك مكجكدة كاألمر سيجع

 الحؿ المتكقع ؟ يتقدـ إلبراـ عقد زكاج مع شخص مف الجنس اآلخر فما ىكك 
بالنسبة لمخنكثة العضكية، فاألمر ىك جد بسيط سيقدـ شيادة ميالد فييا بياف جنسو     

مف تـ فال إشكاؿ سيتـ  ي شيادة ميالد، ح الخطأ الكارد فبعد تصحي الصحيح الذم آؿ إليو
يتـ المكافقة عمى ر الخارجي لمخنثى المصحح جنسيا ك المظي التحقؽ مف ىكيتو ك تطابقيا مع
تسربكا إلينا بطرؽ  المشكؿ يطرح بالنسبة لمشكاذ جنسيا لك تحرير عقد زكاجو بدكف إشكاؿ.

ياف الجنس الجديد الذم أصبح عميو التي تحمؿ ب أف يثبتكا اليكية الجديدة استطاعكاك  احتيالية
المكثؽ عف إبراـ  ضابط الحالة المدنية أك المغير لجنسو فنككف أماـ حالة حرجة، ىؿ سيمتنع

 .2ىذا الزكاج
 ىنا نككف أماـ أمريف:

المكثؽ، ليـ خبرة كمعركفيف بفطنتيـ، فإنو بمجرد  إذا كاف ضابط الحالة المدنية أك -1
الثبكتية لميكية كمالحظة المظير الجسدم الخارجي لممغير لجنسو الكثائؽ  إطالعيـ عمى

طبيعي كأنو أماـ حالة مشبكىة.كىنا ليس مف صالحياتو الرفض  النفسي سيشؾ أف األمر غير
بدكف مبرر ماداـ الكثائؽ صحيحة كالمغير لجنسو مف الجنس اآلخر، لكف يمكنو إخطار النيابة 
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المراقبة بشأف المشركعية ىي مف صالحيات القضاة  سمطةأف  باعتبارالعامة، إلخطار القضاء 
المجاؿ، كىك األجدر لحؿ اإلشكاؿ  الذيف ليـ إمكانية التقدير أكثر مف غيرىـ في ىذا

 . 1الحاصؿ
أف المكثؽ كضابط الحالة المدنية، ال يجتيداف كيكتفياف بالكثائؽ الثبكتية لمتحقؽ مف  -2

كجيف إلى جنسيف مختمفيف قانكنا، كيخطئكف بإبراـ زكاج الز  انتماءالزكجيف كالتي تؤكد  شخصية
باآلثار المدمرة التي ستتبع  كاالستخفاؼ باستيتارىـكيرخصكف بزكاج الشكاذ جنسيا  منبكذ شرعا

لككف أنو لـ يسبؽ كأف سمعنا بحدكث مثؿ ىذا  افتراضأف األمر مجرد  ىذا الفساد.كمع
نية منع تسرب ىذه الفئة الشاذة أال يتياكف أماـ أم يد في إمكا الزكاج.إال أننا نناشد كؿ مف لو

يستعمؿ ما لديو مف سمطة تحقيؽ منحو إياه المشرع لسد  شيء غير طبيعي يصادفو.كيحاكؿ أف
 لمبيكت كتدمير لممجتمع كتشجيع لمشذكذ المنبكذ. الذريعة أماـ ىذه الفئة الفاسدة، ألف فييا خراب

الالزمة لسد الباب أماـ تسرب ىذه الظاىرة  االحتياطاتكليذا فإننا نناشد المشرع إلى أخذ جميع 
بزكاج األشخاص مف نفس الجنس كىك الزكاج  اعترافيـغزت الدكؿ الغربية، كأدت إلى حد  التي

 .2عندنا شرعا المحـر
 الفرع الثاني : اثر تغيير جنس احد الزوجين عمى قواعد النسب:

األكالد في ىذه الحالة ىـ رجاؿ المستقبؿ، ك يعتمد عمييـ الكجكد، ك خصتيـ الشريعة  إف    
إلى يكلد فحافظت  ىك في بطف أمو، فكفرت حماية لمطفؿ ك  االىتماـاإلسالمية بالكثير مف 

أثبتت لو النسب مف كالديو بالزكاج بعدتو عف العار، ك أعميو مف الذؿ كحصنتو مف الضياع ك 
أكجبت بعدىا لمطفؿ حقو في ك  عف أمو. انفصالوالصحيح، فكاف ذلؾ أكؿ حؽ يثبت لو بعد 

قضت عمى التبني الذم كاف شائعا بيف فظة عميو مف اليالؾ بسبب الجكع ك الرضاع لممحا
لقكلو تعالى العرب في الجاىمية  :                        

                                   

                                                           
1
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                   1  ينسب ىؤالء  ك ليذا أمر اهلل أف

 األكالد إلى أبائيـ إف عرفكا، فإف لـ يعرفكا، فإنو يدعى أخا في الديف لقكلو تعالى:  

                        

                            

      2         

مخالطة رجؿ ليا بطريؽ بالمرأة ك  االتصاؿقد كضع الشارع لثبكت النسب سببا كاضحا ىك ك     
كجدت تمؾ المخالطة فإذا تحقؽ ذلؾ الحؿ أك شبيتو، ك  الحؿ، كالزكاج أك ممؾ اليميف، مف طرؽ

بذلؾ يككف الفراش قائما د الناتج مف ثمرة ىذه المخالطة.ك بيف الزكج كزكجتو كاف الرجؿ أبا لمكل
 . 3الكلد لمفراش ك لمعاىر الحجر " لقكلو عميو السالـ "

المتحكؿ جنسيا  كؿ ىذه الحقائؽ الشرعية تصطدـ بمشكمة قانكنية مصدرىا مصير أبناء    
ا، بعد أف غير أحد الزكجيف ك الذم لديو أبناء ثـ يقرر تغيير جنسو، إلى مف ينتسبك  المتزكج
 صار ىك كزكجو اآلخر مف جنس كاحد عمى األقؿ مف حيث المظير ؟ جنسو 

صعكبة حؿ ىذه المشكمة تمكف في أف تغيير الجنس ألحد الكالديف، ال يقتصر تأثيره عمى ك    
جنسو فقط، بؿ يتعداه إلى أبنائو الذيف سيضاركف مف ىذا التغيير باألخص  غير شخص مف

إلخ. فيؿ يتأثر  فقة أك في حالة لصالح األبناء...بالميراث أك النك  فيما يتعمؽ بإثبات نسبيـ،
ف ىي الصمة الشرعية التي ستصبح تحكـ العالقة بي ماجنس ىذا الكالد)ة( ؟ ك  نسبيـ بتغيير

 الصفة؟ غير ىذهتىؿ ست( لجنسو ؟ ك الكالد)ة( المغير)ة
المشكمة قد تطرح حتى في ظؿ النظـ التي لـ تعترؼ بعد بحؽ الشخص في تغيير جنسو    

)مثؿ الجزائر ىناؾ صمت حياؿ مكضكع تغيير الجنس( ، الشؾ أف ىؤالء  ألسباب نفسية
زكاج أحد أطرافو أك كمييما مغيريف لجنسيما، سيتعرضكف حتما  األطفاؿ الذيف كلدكا ثمرة
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2
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نسبيـ فيؿ يمكف قبكلو ألب أصبح أنثى كاف باألمس أبا  لمضياع عندما يتعمؽ األمر بإثبات
 ليـ ؟

 االعتراؼ  إلىكما قاؿ فيميب ريقني اف القضاء رفض الربط بيف النكع كالجنس خشية المجكء ك   
مف أبكاف بناءا عمى البيانات المسجمة في عقد أك أنو بإمكاف الطفؿ أف يكلد مف أماف غدا 

   ك أف الحديث عف النسب المزدكج المماثؿ يجب أف يحمو قانكف النسب.  ميالد األبكيف،

كالدييـ ىؿ  انفصاؿفي حالة كالدىـ قبؿ التغيير أـ ال ؟ ك  باسـ االحتفاظ األكالدفيؿ مف حؽ 
 ؟1ر لجنسو أف يمارس حقو في زيارة أبنائو أـ أنو سيصبح يشكؿ خطرا عمييـ المغي مف حؽ

 : عمى قواعد النسب سالجن تغييرتأثير موقف النظام القانوني الجزائري حول  -1
النسب، ىي مف أىـ  إثباتلذلؾ فإف مسألة ب عمى الزكاج مف آثار ىك النسب.ك أىـ ما يترت    

النسب  إثبات كيفيافقد نصت شريعتنا اإلسالمية عمى عممية, ك تثير إشكاالت  المسائؿ التي
ىك الذم يحكـ كؿ ما  باعتبارهنص تشريعي في قانكف األسرة الجزائرم. انعداـنرجع إلييا عند 

اـ كذا أحكؽ, نفقة ,حضانة, كالية المحضكف كحؽ الزيارة ك طال يتعمؽ شؤكف األسرة مف زكاج,
 النسب....إلخ. ـأحكاالكالية, الكصاية, القكامة, ك 

لحنسب األكالد ك  بإثباتالمشرع الجزائرم  اىتـقد ك      قد نظـ اقيـ بأبييـ ألنيـ أساس الكجكد ك ا 
 ، 2مف قانكف األسرة. 45إلى  40في المكاد مف  أحكامو
 ج عنو مف حؽ في الميراث....ما ينتذم يمحؽ فيو الكلد أباه قانكنا ك النسب الشرعي ىك الك     
ما يترتب عميو مف حفظ بيف األنساب ك  االختالطمشرعنا بالنسب إلى منع  اىتماـسبب  يعكدك 

  :ابط األسرية متينة لقكلو تعالىجعؿ الرك الفساد ك  المجتمع مف          

                  3  
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مف قانكف األسرة الجزائرم بأنو "يثبث النسب بالزكاج الصحيح أك باإلقرار  40تنص المادة ك    
مف  34ك  33ك  32أك بنكاح الشبية أك بكؿ زكاج تـ فسخو بعد الدخكؿ طبقا لممكاد  أك البينة

  النسب" إلثباتيجكز لمقاضي المجكء إلى الطرؽ العممية " ىذا القانكف.
النسب بالفراش الصحيح، فيي ال تختمؼ كثيرا عما قيؿ  تلثبك أما الشركط الكاجب تكافرىا    

المصرم إال مف حيث المكاعيد أك في بعض الجزيئات لذا سنركز عمى تبياف  في القانكف
 بينيما: االختالؼ

 / أف يككف حمؿ الزكجة مف زكجيا يمكنو اإلنجاب) نفسو مع مصر(. -1
أشير  10تاريخ إبراـ العقد ك أقصاىا أشير مف  6/ أف تأتي بالكلد في أقؿ مدة حمؿ ك  -2

 أشير،  10مف قانكف األسرة.)أنو حدد أقصى مدة حمؿ ب 42نصت عميو المادة  طبقا لما
   .مف قانكف األسرة 41عميو المادة  /أال ينفي الزكج ىذا النسب بالطرؽ شرعية، ك قد نصت -3
ذا المقاـ ستقتصر عمى الحديث عف المسائؿ المتعمقة بالنسب يطكؿ شرحو إال أننا في ى 

البد مف التذكير أننا نتناكؿ أثر  التي ليا عالقة بالمكضكع محؿ البحث . الحديث األمكر
لـ يقر مشرعنا لـ ينظـ ك  الجنس عمى قكاعد النسب في التشريع الجزائرم، بالرغـ مف أف تحكيؿ

لقكاعد الشرع  يالمخالفتة لعدـ تكافر قصد العالج فييا، ك بشرعية تغيير الجنس ألسباب نفسي
أماـ  طرح مف اإلشكاؿ احتماؿمع ذلؾ سنتناكؿ المكضكع في مجرد حدكث كلمنظاـ العاـ ك 

 .غير جنسو جراحيا بالخارج ليأتيلمغير لجنسو تحايؿ عمى القانكف ك قضاءنا.ك في فرض أف ا
ف جنسو المدكف في شيادة ميالده يصحح جنسو بالجزائر مدعيا أف ىناؾ خطأ مادم في بياك 
يمر بدكف أف يعرؼ ما كقع ىك تغيير تصحيحو  يقع ما ىك محـر كمحظكر في بالدنا ك  يتـك 

ليس مجرد خطأ مادم ىذا ما يمكف أف نتكقع حدكثو ليطرح ىذا اإلشكاؿ النفسي، ك  لمجنس
 .1التي تحكـ النسب اقكانيننما الحمكؿ المقدمة طبقا لنصكص آثاره ك  فكيؼ سيتـ ترتيب

 جنس ألسباب عضكية عمى قرابة النسب .تصحيح ال / مدل تأثير1
باآلثار المترتب  االعتراؼمف تـ فإنو يتكجب جائزة.ك األمر المتفؽ عميو أف جراحة الخنثى    

فييا عالقة المصحح لجنسو مع أبنائو قبؿ الجراحة أك بعدىا, أك ثبكث النسب بيف  عمييا، بما
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بينيـ ك كؿ اآلثار المترتبة عمى ذلؾ  التكارثلو حؽ الكالية, ك يثبث كأبنائو, ك  المصحح لجنسو
 . 1بدكف أم إشكاؿ

 /مدل تأثير تغيير الجنس ألسباب نفسية عمى قرابة النسب:2
كاف ليما أكالد ثـ بعدىا قاـ أحد الزكجيف بتغيير عمى فرض قياـ زكاج بيف شخصيف، ك    

ية جديدة, ىكية جنسأم ظرؼ كاف  تحصؿ عمى حالة مدنية جديدة ك  جنسو نفسيا تحت
دىـ كيبقكف محتفظكف بمقبو األبناء السابقيف عمى الجراحة بكال فالحقيقة ىنا أنو ال تتأثر عالقة

ثمرة مف حقيـ أف يرثكنو طالما كانكا الحقيقية ليـ.ك  يظؿ ىك األب الحقيقي أك األـالعائمي ك 
 .2راء الجراحةقادريف عمى اإلنجاب قبؿ إج ماداـ الزكجيف كانازكاج صحيح شرعا ك قانكنا، ك 

تحصؿ لى الجزائر ك جاء إص غير جنسو بالجراحة في الخارج ك آخر أف شخ افتراضفي ك    
تمكف تبعا لذلؾ بالزكاج مف شخص آخر يالية عمى حالة مدنية الجديدة, ك قانكنية احت بطرؽ

 بنسب طفؿ إليو فيؿ يمكف ذلؾ ؟ ادعىمخالؼ لجنسو األصمي تـ  طبيعي مف جنس
طبيا أف العممية الجراحية تزكد الشخص بمظير خارجي لمجنس الذم يرغب في  الثابت    

نما مجرد صكرة مصطنعة غير قادرة  تزكده بأعضاء تناسمية كظيفة، ك ك لكف ال إليو، االنتماء ا 
مف بة لممرأة بدكف رحـ أك بكيضات, ك ال أف تمقح بالنسبالنسبة لقضيب الرجؿ ك  االنتصابعمى 

ىذا أصال يتنافى مع اليدؼ الحقيقي لمزكاج ك ىك اإلنجاب ك إنجاب ك  ةاستحالتـ تككف ىناؾ 
 النعقادالنسب حتى كلك تكافرت الشركط األخرل  إثباتدعكل  التناسؿ, ك عميو ال يمكف قبكؿ

كؿ دكف الزكاج تـ مع شخص يعاني مف عيكب تح أف الزكاج، ألف المحؿ غير مشركع إذ
م أثر عمى ىذا الزكاج المستحيؿ التسميـ بأ  يمكفليذا فإنو التحقيؽ الغرض مف الزكاج، ك 

أف ما دكف لمجنس ىك قانكني, ك  بأف التغير االحتجاجالباطؿ أصال.بالرغـ مف أنو يمكف مف ك 
إذ أف الكاضح أف ىذه الحجة ليست مطمقة أم  في سجالت الحالة المدنية حجة عمى الغير.

بية إف كجدت تثبث تغييره أك شيادات ط مثال أنو غير قادر عمى اإلنجابعكسيا,  إثباتيمكف 
عالقة غير شرعية مع غير  أف زكجتو إف حصمت عمى ىذا المكلكد فإنما ىك نتيجةلجنسو.ك 

الذم ال يجيزه مشرعنا طبقا  ىك األمربمني الغير.ك  اصطناعيزكجيا )زنا( أك عف طريؽ تمقيح 
الزكج ال بمني  مقيح بمنيمكرر مف قانكف األسرة إذ أنو يشترط أف يتـ الت 45لنص المادة 
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بيذا  ال يجكز بأم حاؿ التسميـفيك باطؿ.ك ما بني عمى باطؿ الغير، كمف تـ يقع المحظكر ك 
 .1الشرع اإلقرار المخالؼ لمقانكف ك 

 :المطمب الثاني : مدى مساس تغيير الشخص لجنسو بالحقوق والواجبات
لمشخص ك حتى الحالة االجتماعية لو نظرا لمصمة الكثيقة بيف الحالة الشخصية ك العائمية    

مف تـ أثر ذلؾ نسو يؤدم لتعديؿ حالتو الشخصية ك األمر الذم يجعؿ تغيير الشخص لج
نما رأين، ك 2يقتصر عمى المعني باألمر نفسوالتغيير لف  يمس ا أف آثارىا تمتد لتشمؿ أسرتو، ك ا 

ؽ العمؿ، كالميراث حقكقو ككاجباتو كح يؤثر عمىبمراكز قانكنية أخرل اجتماعية ك  بذلؾ
الخدمة العسكرية ك تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية التي يمكف أف تكقع  أداءكاجب كالتعميـ، ك 

انطالقا مف مبدأ المساكاة بيف األشخاص أماـ القانكف، فإف ذلؾ قد يتطمب أيضا  عميو......إلخ.
مفيف. فالمساكاة الحقيقية بيف الرجؿ ك المرأة باعتبارىما مف جنسيف مخت المساكاة في المعاممة بيف

تثمينيا ك  النساء ك الرجاؿ ك تطمعاتيـ ك حاجاتيـ المختمفة ك الجنسيف تعني مراعاة سمككيات
بؿ الحرص عمى أال تككف حقكقيما الرجؿ بالمرأة،  ال يعني ذلؾ مماثمةك  تعزيزىا بشكؿ متساك

 .3ذكر أـ أنثى فرصيما معتمدة عمى ككنيما خمقاكمسؤكلياتيما ك 
يؤثر عمى في كثير مف األحكاؿ ك مف تـ فإنو يمكف القكؿ أف جنس الفرد ىك محؿ اعتبار ك    

جتماعية لو؛ مف حقو في التعميـ كتقمد بعض الحالة االمف الحقكؽ كالكاجبات ك  تحديد العديد
رة بدنية قد ال العمؿ التي قد تككف حكرا عمى الرجاؿ دكف النساء لتطمبيا قد مناصبالكظائؼ ك 

ناىيؾ عف   العسكرية المفركض عمى الذككر دكف اإلناث أداء الخدمةتتحمميا األنثى ك 
ب الذكر مرتيف مف اإلسالمية التي جعمت نصي االختالؼ في أنصبة الميراث كفقا لمشريعة

ا الكثير مف كؿ ىذه الحقائؽ تؤكد أف جنس الفرد لو أىمية يتحدد عمييك  إلخنصيب البنت...
الشخصي لو سيقمب  االسـكذا جنسو في الحالة المدنية ك  شخص بتغييرأف قياـ الاألمكر ك 

الحقكؽ ك تحمؿ بيا الكاجبات في ظؿ جنسو  بيا اكتسبيجعؿ اليكية التي مكازيف األمكر ك 
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بالكاجبات في ظؿ ىكية النكع الجديد  القديـ، ال تصمح ليبقى متمتعا بنفس ىذه الحقكؽ ك ممتزما
  .1اكتسبوالذم 

 : أثر تغيير جنس الفرد عمى بعض الحقوق التي يكتسبيا األول:الفرع  
تختمؼ مف دكلة إلى يمر التعميـ فييا بجميع مراحمو ك تتنكع الجيات التعميمية التي     

الجامعي، فيناؾ دكؿ كالمتكسط إلى الثانكم ك  االبتدائيمرحمة التعميـ  أخرل.فيناؾ عمكما
كؿ طكر مف ىذه دارس العامة أك الخاصة، ك مف الم تعترؼ بالشيادات المتحصؿ عمييا

تثبت تعميمو في ىذا الطكر في مرحمة معينة  الجيات التعميمة سيتحصؿ فيو المتعمـ عمى شيادة
 اسمومف تـ تغيير الفرد لجنسو ك  الشخصي.فال شؾ أف تغيير اسموتكقؼ فييا تحمؿ لقبو ك 

تعميمو في نفس الجية  في مكاصمةسيككف لو تأثير عمى حالتو التعميمية.فيؿ سيككف لو الحؽ 
   سينتقص منو  أخرل كفقا لجنسو الجديد أـ أف ىذا الحؽ ةيتعميمإلى مرحمة  االنتقاؿك التعميمية 

 ؟ 2عميو الجديد الذم تحصؿ لالسـىؿ يحؽ لو الحصكؿ عمى شيادة مدرسية كفقا ك  كيحـر منو؟
مف جية أخرل، لكؿ شخص إذا لـ يستطيع مكاصمة تعميمو أك أتـ كؿ مراحؿ التعميـ ك     

ب عمؿ يتماشى مع مستكاه العممي التخرج، الحؽ في الحصكؿ عمى منص دبمـكتحصؿ عمى 
غير جنسو فيؿ مف حقو دؿ، فإذا كاف لو منصب عمؿ ثابت ك معا يتقاضى مقابؿ ذلؾ راتبك 

ذا كاف يكية الجنسية الجديدة ؟ ك يتـ طرده بسبب الؽ سيزكؿ ك في منصبو أـ أف ىذا الحالبقاء  ا 
ىك غير جنسو لمجنس المقابؿ فيؿ سيتأثر ال يصمح إال لإلناث أك الذككر، ك العمؿ الذم يشغمو 

 كضعو بتغييره لجنسو ؟ 
حددت نصيب لكؿ قد جاءت بحؽ الشخص في الميراث ك  عندما جاءت الشريعة اإلسالمية،   

الذككر أكثر مف نصيب اإلناث، فالشؾ أف تغيير الشخص لجنسو سيؤثر  كارث كجعمت نصيب
 الميراث فكيؼ يككف ىذا التأثير ؟ عمى نصيبو في

 :  أثر تغيير الجنس عمى الحق في التعميم في الجزائر -1
عنصر مف عناصرىا، ألنو يعتبر مف مظاىر الحياة الفكرية ك ضماف الحؽ في التعميـ لمفرد،    

كما يعد الحؽ في التعميـ مف أىـ  تنمية كعي أفرادىا.ي بناء ذاتيا كترقية كجكدىا ك ف سبيؿ األمة
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 53تنظيمو، فقد نصت المادة كؽ التي حرصت المكاثيؽ الدكلية كالدساتير عمى ضمانو ك الحق
 مف الدستكر الجزائرم عمى ما يمي :" الحؽ في التعميـ مضمكف.

 انكف.التعميـ مجاني حسب الشركط التي يحددىا الق
 التعميـ األساسي إجبارم تنظـ الدكلة المنظكمة التعميمية.

 .1بالتعميـ ك التككيف الميني " االلتحاؽتسير الدكلة عمى التساكم في 
ك مف تـ تككف الدكلة الجزائرية قد حرصت أف يككف التعميـ إلزاميا في المراحؿ األكلى     

بو، ك يمكف القكؿ أف حؽ التعميـ  االلتحاؽيتسـ بسمة العمـك ك التساكم في  لمتعميـ ك مجانيا،
 ىك مخكؿ لمجميع دكف التمييز في التمتع بو، بيف الذككر ك اإلناث عمى قدـ المساكاة.

نظاـ التربية ك التعميـ في الجزائر 1976أفريؿ  16المؤرخ في 76/35ك قد حكـ األمر رقـ     
المؤرخ 04-08ء القانكف التكجييي لمتربية بمكجب األمرسنة، إلى أف جا 32لمدة 

التي جاء بيا ضماف الحؽ في التعميـ الذم يقع  المبادئكاف مف أىـ  الذم  2008جانفي23في
ك كضعيا.فحؽ التعميـ  االجتماعيةعمى عاتؽ الدكلة دكف تمييز قائـ عمى الجنس أك الحالة 

الييئات التعميمية المكجكد في الجزائر تبنت ك  مضمكف لمبنيف ك البنات ك لمغني ك الفقير.
. 2تقبؿ الذككر كاإلناث دكف تفرقة مف تـ فإنياكاإلناث ك  رالذكك سياسة التعميـ المشترؾ بيف 

مشكمة إذا غّير أحد  ليس ىناؾكيات التعميـ عمى مختمؼ مراحمو.ك ىذا عمى جميع مستك 
 حالتيف : تالميذىا أك طالبيا جنسو إلى النكع اآلخر. ك سنفرؽ بيف

: إذا غير الفرد جنسو ألسباب عضكية، فإف الجراحة التي أجريت عميو تعتبر كاشفة  األولى
قكؽ الجنس اآلخر الذم صحح مف جميع ح استفادتولمجنس الحقيقي لو. األمر الذم يتطمب 

ئؽ الحالة بالجية التعميمية التي تناسب مرحمتو العمرية بعدما يتحصؿ عمى كثا التحاقوك عميو 
ذا كاف يدرس ك  اسموتصحيح المدنية التي يتماشى ك  حصؿ التصحيح فمف حقو متابعة كجنسو.كا 

ما عمى المؤسسة التعميمية التابع التي كاف فييا قبؿ تصحيح جنسو، ك دراستو في نفس المرحمة 
ليا إال أف تعدؿ بيانات التمميذ في السجالت المدرسية بدكف أم إشكاؿ، مادامت نفس المؤسسة 

 .3تقبؿ الجنسيف معا أك متكسط أك ثانكم ( ابتدائيمية ) التعمي
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ىذا ىك المفركض أف مطفؿ تـ في سف مبكرة قبؿ بمكغو ك فإذا كاف التصحيح الجنسي ل   
ال يطرح إشكاال بالنسبة ،االبتدائيىي مستكل بأكلى المراحؿ التعميمية ك  التحاؽيحصؿ فإف 

 ديد حسب الجنس الذم صحح عميو.الج اسمومدكف عمييا  لمشيادات المدرسية ستككف
بالتعميـ، فيؿ  التحاقولكف اإلشكاؿ الحاصؿ ىك بالنسبة لمف كقع تغيير جنسو العضكم بعد    

يغير ما دكف في كثائقو المدرسية. فإف ما جرل العمؿ عميو في األكساط التعميمية  يمكف لو أف
مف تـ الطالب ) بالجامعة (، ك  تمميذ أكك ىك أف تصحيحات األخطاء المادية تتـ عند تسجيؿ ال

ـ يقدـ المعني باألمر شيادة ميالده الجديدة، مرفقة بطمب تصحيح لمدير المؤسسة التربكية ك يت
ىك الحكـ الذم ينطبؽ عمى إجراء التصحيحات الالزمة حسب كثائؽ الحالة المدنية المرفقة، ك 

ت القانكني المخصص حالة الخنثى العضكم. أما إذا كاف تصحيحو الجنسي تـ بعد الكق
نما يكفي المعني باألمر أف يقدـ شيادة تسجيمو مرفقة متسجيالت فإنو ال يتـ التصحيح، ك ل ا 

 ك جنسو، ك بشيادة ميالده، حسب النكع الذم صحح عميو. اسموبالحكـ الذم قضى بتصحيح 
غير مشركعة : إذا غّير الفرد جنسو ألسباب نفسية، فزيادة عمى أف الجراحة  أما الحالة الثانية

األصكؿ الطبية، فإنيا تعتبر مبدعة لجنس جديد ال يعرفو القانكف، فيؿ يحؽ لمقكاعد ك  لمخالفتيا
الدكلة الجزائرية لكؿ  المجاني الذم كفمتويمارس حؽ في التعميـ اإلجبارم ك  ليذا الشخص أف

 ؟1عمى أساس الجنس  بدكف تمييز بينيـاألفراد ك 
لـ يطرح بعد عمى أم مؤسسة تعميمية بالجزائر عمى  افتراض رغـ أف ما نتناكلو ىك مجرد    

ف جمعيات تحمي م االنترنيتأنو أمر البد مف تصكره أماـ ما ينشر عبر مكاقع  حد عممنا، إال
لى حياتو الخاصة ك  احتراـاإلنساف التي تريد أف تضمف حؽ الفرد في  حقكؽالمغيريف لجنسيـ ك  ا 

إلى فرنسا  انسمع عنيا باألخص أف ىناؾ جزائرييف لجأك التي  غير ذلؾ مف الحركات التحررية
 صددهبالذم نحف  االحتماؿك األكثر مف ذلؾ  إلجراء عمميات جراحية بغية تغيير جنسيـ.

ىك شخص بالغ تجاكز المراحؿ  متعمؽ بالمرحمة التعميمية الجامعية، ألف غالبا المغير لجنسو
أف طالب أقبؿ عمى إجراء جراحة لتغيير جنسو ألسباب نفسية  افترضناإذا  األساسية لمتعميـ.

 :2أساسيما األثر المترتب عمى حؽ التعميـ ك ىما  يتحدد عمى احتماليففنككف أماـ 
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الطالب الجزائرم أف يتحصؿ عمى تعديؿ لحالتو المدنية كفقا لمجنس  استطاع/ إذا 1     
في تسجيؿ جنسو الجديد في الحالة  استعممياي ال تيمنا الطريقة التعميو ) ك  الجديد الذم أصبح

 .راستو ممزمة أف تقبمو ضمف طالبياالتعميمية التي كاف يزاكؿ فييا د المدنية (، فإف المؤسسة
ناتو المسجمة ما عمييا إال أف تصحح بياالذككر كاإلناث، ك  ألنيا تقكـ عمى التعميـ المختمط بيف

 .ية ليا حجية إال أف يثبت تزكيرىاالصادرة مف الحالة المدنىذا ألف الكثائؽ في ممؼ التعميمي، ك 
و بمكاصمة تعميمية إال أف مف الناحية الشرعية فال يمكف السماح ل ىذا مف الكجية القانكنية.

نما البد مف منعوبصكرة عادية ك  سمككو الدخكؿ إلى المؤسسات التربكية كالجامعية ألف فعمو ك  ا 
السمكؾ المطمكبيف في أم طالب كال يمكف بحسف السيرة ك كفؽ الجنس الجديد يعد إخالال 

التدخالت الطبية غير المشركعة كيتعيف تأديب الطالب  باآلثار المترتبة عمى مثؿ ىذه االعتداد
حالتو عمى المجمس التأديبي عمى سمككو المنبكذك      .1ا 

انكنية في ىذه أماـ الفراغ التشريعي، فإف األمر يتطمب التدخؿ التشريعي بنصكص قك       
 أما بالنسبة لمؤىالتو العممية التي تحصؿ عمييا سابقا عمى تغييره الحاالت الخاصة كالحساسة.

 فيؿ يجكز تصحيحيا ؟
 تغييريةأماـ النقص التشريعي، فإنو عمى حسب كجية نظرنا أف المغير لجنسو أجرل جراحة     

مف تـ فإف التغيير الحاصؿ ليس لو أثر رجعي ك جديدا ال يعرفو القانكف سابقا. ك  أنشأت جنسا
راحة أنثى أف نعتبره أصبح بعد الجك عميو ال يمكف أف نقبؿ أف مف كاف سابقا مف أصؿ ذكر 

الثاني ف الجنسيف مختمفيف فاألكؿ أصمي ك نطابؽ بيف أصمو كحاضره ألنفس الشخص ك 
ف كافآخر، كليذا حتى ك  مصطنع ك كأننا أماـ شخص مستنسخ مف جنس األمر يتعمؽ  ا 

 حتى ال نفتح بابا لكؿ مريض بمؤىالتو العممية إال أننا نرل أف نحرمو مف ىذا الحؽ، عقابا لو
العممية أف نحتج بأف تغيير  يكفينا لتبرير رفض تعديؿ شياداتونفسي إلجراء مثؿ ىذه الجراحة. ك 

دتو مف تـ ال يمكف إجراء أم تصحيح في شياجنس لسبب نفسي ليس لو أثر رجعي ك ال
 المتحصؿ عمييا قبؿ إجراء جراحة غير مشركعة ال تتكافر فييا الدكاعي الطبية.

تحصؿ عمى كثائؽ / إذا لـ يستطيع الطالب الذم أجرل الجراحة التحكلية لجنسو أف ي2     
يريد الطالب الذم يحتج بجنسو الجديد ك ىذا ىك األمر المتكقع غالبا. فإف لمحالة المدنية ك 

ىي مسألة إثبات الجنس الجديد الذم أصبح في التعميـ، سيجد أمامو عقبة، ك  ولو بحق االعتراؼ
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نما يعترؼ بالجنس بالجنس الظاىر لكحده ك  ترؼيععميو. فالقانكف ال  القانكني المدكف في ا 
اتو المدكنة المدنية. ك مف تـ ليس ليذا المغير لجنسو أف يطمب أم تعديؿ لبيان سجالت الحالة

أف  اعتبارمع ذلؾ سيكاصؿ تعميمو في المرحمة التي كاف عمييا عمى ك في ممفو التعميمي، 
أنو ليس نفس الطالب  اعتبارهاألنثى، إال أننا يمكف ؿ النكعيف الذكر ك المؤسسات التعميمية تقب

سجؿ لصفة كاذبة بإدعائو أنو نفس الشخص الم النتحالونقـك بإحالتو إلى المحاكمة الجزائية ك 
لكننا أماـ شخص آخر ال ينتمي إلى الجنس المسجؿ بالييئة يمية ك لدل ىذه المؤسسة التعم

س التأديبي بحجة إتيانو التعميمية. كما أنو باإلمكاف أف يحاؿ ىذا المغير لجنسو عمى المجم
يتشبو بأفراد الجنس ة التعميمية ألنو يمس باألخالؽ ك أفعاؿ منافية لمنظاـ العاـ لمييئتصرفات ك 

 .1اآلخر
األكثر مف ذلؾ ىناؾ افتراض آخر يتعمؽ بحؽ الطالب الجامعييف البقاء في اإلقامة    

 الذككر فكيؼ يمكف التعامؿ مع شخص غير جنسو ؟بيف اإلناث ك  الجامعية التي تفصؿ
إف كجية نظرنا أف المغير لجنسو سكاء الذم تحصؿ عمى كثائؽ رسمية بجنسو الجديد أـ ال    

خكؿ لكال اإلقامتيف سكاء خاصة بالذككر إذا ما أصبح بعد الجراحة يمنع مف الد أففإنو يجب 
نفس جنسو األصمي تشجيع  مع أشخاص مف اختالطوذكر بعدما كاف أنثى أك العكس. ألف في 

مف شأف سمككو أف يؤثر عمى الطالب ألفعاؿ الشذكذ الجنسي ك  انتشارك  االنحراؼلمفساد ك 
ليصبح األمر كاقعا. ألف الثابت طبيا أف أكلى مراحؿ  اآلخريف ك يقمدكنو بداية مف باب السخرية

فكرة راسخة في تغيير الجنس يككف فييا الشخص متشبو بأشخاص الجنس اآلخر حتى تصبح 
بيذا يجب البحث عف أية ك  أعضائو التناسمية. استئصاؿتجعمو يرغب في ذىنو تسيطر عميو ك 

جنسو الجديد  ة الطالب مع أشخاص مفحيمة قانكنية ) أماـ الفراغ التشريعي( تبرر منع إقام
 ترؾ األمكر بدكف تنظيـ قانكني ال يعني أف نبيح كؿألمر فيو خطكرة ال يستياف بيا، ك ألف ا

تطبيقيا عند عدـ كجكد نص، كما ىك الحاؿ البد مف مراعاة الضكابط العامة ك األمكر إنما 
ة اإلسالمية التي ال تجيز الجنس الذم يصطدـ مع ما تقضي بو أحكاـ الشريع بالنسبة لتغيير

 .2بمثؿ ىذه الجراحة االعتراؼ
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مع ذلؾ تبقى الحاجة إلى نصكص تشريعية عمييا. ك مف تـ عدـ االعتراؼ باآلثار المترتبة ك     
 الصدد أمر ضركرم ال يمكف التغاضي عنو. في ىذا

 : والمعاش  التقاعد في والحق الوظائف وتقمد العمل في حقو عمى الفرد جنس تغيير أثر -2
عمى :"لكؿ المكاطنيف  55لقد نص الدستكر الجزائرم كغيره مف كافة الدساتير، في مادتو       

الحؽ في  النظافة.ي أثناء العمؿ الحؽ في الحماية كاألمف، ك يضمف القانكف ف الحؽ في العمؿ.
  ممارستو." كيفياتيحدد القانكف الراحة مضمكف ك 

الكظائؼ جميع المكاطنيف في تقمد المياـ ك عمى أنو :" يتساكل منو  51كما نص في المادة      
 1" في الدكلة دكف أية شركط أخرل غير الشركط التي يحددىا القانكف

العمؿ الدكلية رقـ  اتفاقيةالتي أكدتيا  المبادئالعامالت مف كيعد مبدأ المساكاة بيف العماؿ ك     
إلى الجنس أك  استناداالتي تحظر أم تمييز بيف األفراد في ميداف العمؿ  1990لسنة 100

قد تضمف ك  الرجاؿ كفؽ حاجاتيـ،بيف الجنسيف في معاممة النساء ك  اإلنصاؼ المكف أك الديف.
ة، إنما متساكية مف حيث الحقكؽ أك المعاممة التي تككف مختمف ذلؾ المساكاة في المعاممة

 2رص.فاإلنصاؼ ىك كسيمة، أما المساكاة فيي اليدؼ.كالف الكاجباتكاإلعانات ك 
المرأة كذلؾ.أما صد بو الذكر بمفيكمو البيكلكجي كالظاىرم ك لكف الحديث عف الجنسيف يق     

ال  لجنس الذككر بالمعنى الحقيقي ك يغير جنسو ألسباب نفسية، فيك ال ينتمي ال الشخص الذم
لكف لديو شعكر حدد إلى جنس معيف، ك ير بيكلكجي مشخص لو مظ إلى اإلناث. كذلؾ ىك

الذم ىك عميو. فيبادر بتناكؿ اليرمكنات ليصبح مف  إلى جنس آخر غير بانتمائونفسي 
يقدـ عمى إجراء عممية بيكلكجيا ككراثيا ك  أشخاص الجنس المقابؿ لجنسو الذم ينتمي إليو

تـ ال يتمكف صاحبيا مف الجزائرم، ك  ال يجيزىا المشرعحية، ال تتكافر عمى قصد العالج ك جرا
 .اكتسبوالجديد الذم  مف الحصكؿ عمى كثائؽ لمحالة المدنية تتماشى مع المظير الزائؼ

المتضمف القانكف األساسي  59-85العمكمي مثال نجد مرسـك  ةالكظيفبالرجكع إلى قانكف ك 
:" يجب عمى كؿ  38لعماؿ المؤسسات ك اإلدارات العمكمية، ينص في مادتو  النمكذجي

 : 3ممفا يشتمؿ عمى ما يأتي شح أف يقدـ قبؿ تكظيفومتر 
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ببياف مؤىالتو العممية ك خدماتو السابقة مع شيادة  االقتضاءطمب خطي مصحكبا عند     
الميالد، شيادة الجنسية، نسخة مف سجؿ السكابؽ القضائية، شيادة طبية تثبت  العمؿ، شيادة

 ".ميامو...معني غير مصاب بأية عمة تتنافى كممارسة أف ال
الكظائؼ، فمف حؽ المغير لجنسو أف يقدـ ممؼ  المساكاة في العمؿ كتقمد مبدأانطالقا مف     

الزائؼ الذم أنيا تتنافى مع المظير المصطنع ك المطمكبة التي تثبت ىكيتو إال  يتضمف الكثائؽ
راحة يضطره إلى كشؼ حقيقتو الجنسية كأنو خضع لج المغير لجنسو، كىذا التناقض اكتسبو

ىذا ما يجعؿ جية العمؿ ترفض تكظيفو ليس شخص آخر. ك  تحكؿ جنسيا إلىتغيير الجنس ك 
نما لكجكد عدـ التطابؽ بيف المظير مشركعة، ك  فقط ألف الجراحة التي خضع ليا غير ا 

الكثائؽ المقدمة في ممؼ العمؿ السيما  الخارجي لمف يتقدـ لطمب الحصكؿ عمى عمؿ مع
ىذا ما يؤدم مف جنس آخر.ك  الشخص الذم يحمميافييا جنس معيف، ك  الده التي يذكرشيادة مي

الحصكؿ عمى عمؿ  يؤدم إلى حرمانو مف حقو فياإلحجاـ عف تكفير منصب عمؿ لو ك  إلى
 .1أك كظيفة في القطاع العاـ أك الخاص

د مزكرة أم تحتكم عمى بيانات لكف ماذا لك تحصؿ المغير لجنسو النفسي عمى شيادة ميال    
بعدىا تـ كبمكجبيا تـ تكظيفو ك  اكتسبوحقيقية كجعميا تتماشى مع المظير الجديد الذم  غير

  جية العمؿ الحقا، فما الحكـ في مثؿ ىذه الحالة ؟ األمر مف طرؼ اكتشاؼ
جية العمؿ أف الكثائؽ المقدمة ليا في الممؼ اإلدارم لمعامؿ ىي  اكتشفتما نراه أنو إذا     

ة الحقيقية لمعامؿ الذم أخفى تغيير جنسو.فميا الحؽ بطرح شككل تعكس اليكي مزكرة ك ال
مزكر طبقا لممادة  ؿاستعمامف قاـ بتحرير ىذه الكثيقة المزكرة(.بتيمو  جزائية ضده ) ك ضد كؿ

لى حيف صدكر يعتبر خالؿ ىذه الفترة مكقفا عف العمؿ إ.ك 2الجزائرم العقكبات مف قانكف 218
حكـ باإلدانة نيائي يحؽ إحالتو عمى لجنة التأديب حسب  عند صدكرحكـ باإلدانة ضده، ك 

التي يمكف أف شأنو العقكبة تأديبية المناسبة ك ب العمكمي لتصدر ةقانكف العمؿ أك قانكف الكظيف
  تصؿ إلى حد تسريحو مف العمؿ أك الكظيفة.
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 ؟ التقاعد سن و المعاش و الوفاة عمى التأمين استحقاق عمى الجنس تغيير أثر ما و
 فإننا نجد المكاد التالية :1 االجتماعيبالرجكع إلى قانكف الضماف    
المتعمؽ  11-83مف قانكف  47أكال : بالنسبة لمتأميف عمى الكفاة، فقد نصت المادة  -

فقد نصت عمى "يستيدؼ التأميف عمى الكفاة، إفادة ذكم حقكؽ المؤمف  االجتماعيةبالتأمينات 
 أدناه مف منحة الكفاة." 67ادة المعرفيف في الم كفيالمتلو 

 التي أحالت إلييا عمى أنو " يقصد بذكم الحقكؽ : 67ك نصت المادة 
 زكج المؤمف لو........ -1
ظيـ المتعمؽ بالضماف سنة حسب مفيكـ التن 18البالغيف أقؿ مف  المكفكليفاألكالد   -1

 االجتماعي
يككف مف الجنس المختمؼ صحيح ك فترض فيو أف يككف مف زكاج مف تـ فزكج المؤمف لو يك    

لكف إذا غيرت جنسيا ك صححتو  امرأةأف المؤمف لو المتكفي رجؿ، فإف زكجو يككف  فإذا ثبت
ال المفركض أف زكاجيما يككف باطؿ ك  أصبحت رجال بعد كفاتو فإفك  عمى عكس ظاىرىا

 .                            أصبحت رجال أم منحة لمكفاة. تستحؽ زكجة المتكفي التي

ك 21اإلناث، فالذككر ما بيف فقد فرؽ المشرع بيف الذككر ك  المكفكليفأما بالنسبة لألكالد     
يو إذا صحح الكلد عمى عمدكف دخؿ.ك سنة كبشركط.أما اإلناث ميما بمغ سنيف ما دامكا ب 25

سنة فيك ال يستحؽ المنحة.لكف إذا أصبح أنثى فإنو يستحؽ  25يفكؽ  كاف سنواألنكثة، ك 
سنة ال  25دخؿ.أما البنت إذا صححت عمى الذككرة، فإنيا إذا تجاكزت لو المنحة إذا لـ يكف 

 تستحؽ أم منحة لمكفاة.
 ثانيا: بالنسبة لسف التقاعد :

قاعد، فقد حددت بالت المتعمؽ 1983جكيمية  02المؤرخ في  12-83مف قانكف 6فالمادة     
سنة لممرأة  55سنة عمى األقؿ بالنسبة لمرجؿ، ك 60مف معاش التقاعد ببمكغ العامؿ  استفادة

ألسباب عضكية، فإنو يسرم عميو سف  امرأةفإذا صحح رجؿ جنسو ك أصبح  بناء عمى طمبيا.
ا صححت العكس إذىي األنثى فيتمتع بحقكؽ األنثى.ك الجنسية  سنة لمتقاعد ألف حقيقتو 55

 األنثى إلى ذكر.
                                                           

1
 1994افريؿ  11المؤرخ في  04-94لمعدؿ كالمتمـ  بالمرسـك التشريعي المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية ا1983جكيمية 02المؤرخ في11-83قانكف- 

 1996جكيمية  06المؤرخ في  17-96كباألمر 
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 ؟ ثالثا: فماذا عف إستحقاؽ المعاش
كفاة صاحب المعاش السالؼ الذكر تنص " إثر  12- 83 المرسـك مف 30بمكجب المادة     

مف ذكم حقكقو مف معاش منقكؿ كفقا لمشركط المنصكص عمييا ىذا د كؿ يأك العامؿ يستف
 "يعتبر ذكم حقكؽ كؿ مف :القانكف  مف نفس 31القانكف " كتنص المادة 

 الزكج-
عف  ما قيؿالسالفة الذكر، ك 11-83قانكف رقـ مف  67كما عرفتيـ المادة  األكالد المكفكليف،-

المعاش إذا صحح  استحقاؽاألكالد المكفكليف، يقاؿ ىنا في استحقاؽ منحة الكفاة لمزكج ك 
 ظاىره. مستحقيا عمى عكس

فيككف حسب إذا كاف مف صحح جنسو حسف النية، فال يمتـز أما بالنسبة لرد ما تـ صرفو،     
بحقيقة حالتو المرضية، ك إذا كاف سيء النية يجب رد ما آؿ لو مف كقت العمـ  بالرد لعدـ عممو

 .1بذلؾ
 أثر تغيير الجنس عمى الحق في الميراث.: -3

المشكؿ بأم نص، مما بالرجكع إلى قانكف األسرة الجزائرم، نجده أنو لـ يتناكؿ الخنثى      
 مف قانكف األسرة 222الشريعة اإلسالمية في حكـ ىذا المكضكع تبعا لممادة  يجعمنا نحتكـ إلى

 .2المالكي المعمكؿ بو في الجزائر الجزائرم. ك أف نأخذ بالفقو
فعند المذىب المالكي: فإف الخنثى يكرث في كال الفرضيف، فتحؿ المسألة عمى فرض     

فرض األنكثة، ك يعطي الخنثى نصؼ نصيبو كذكر، ك نصؼ نصيبو كأنثى،  الذككرة، ك عمى
. إال أف األمر ليس بيذه البساطة إذ أنو 3ك يجمع الناتج مف التقديريف، ك يككف ذلؾ ىك نصيبو

يصعب تطبيؽ ىذه األحكاـ عمى الخنثى لككف أف : القانكف ال يعترؼ بتسجيؿ بياف خنثى في 
ى ضابط الحالة المدنية أف يسجؿ إما ذكر أك أنثى ، كمف تـ فإنو شيادة ميالد المعني، بؿ عم

ال يؤخذ ب ما ىك مسجؿ في شيادة الميالد.ك عمميا سيكرث ىذا الشخص ) الخنثى ( حس
ىك  رثابإدعائو الخنكثة العضكية أماـ حجية كثائؽ الحالة المدنية.كلذلؾ فعمى مف يدعي أف الك 

مف السيؿ حاليا إثبات الحقيقة الجنسية لمخنثى أماـ ك  اء إلثبات ذلؾ،خنثى أف يمجأ إلى القض

                                                           
1
 المعدل والمتمم. المتعمؽ بالتقاعد 1983جكيمية  02المؤرخ في  12-83قانكف 
2
نون األسرة الجزائري ، الطبعة الثانٌة دار هومة ، عزة عبد العزٌز ، احكام التركات وقواعد الفرائض والموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقا - 

 .076، ص7101الجزائر ، سنة
3
 .00، ص 0883محمد محدة ، التركات والموارٌث ، طبعة ثانٌة ، شهاب قسنطٌنة ، سنة  - 
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التقدـ الطبي في ىذا المجاؿ ك أف تقرر المحكمة تعييف خبير طبي لفحص الخنثى ك تحديد 
الفعمي إلى أحد الجنسيف لمتمكف مف تقسيـ التركة عمى ضكء ما تكصؿ إليو الطبيب في  انتمائو

 لمقانكف الجزائرم كالتالي:مف تـ فإف الخنثى يرث كفقا   تقرير خبرتو.
 ميراث الرجؿ. استحؽإذا تبيف أنو ذكر بعالمة أك إمارة  -1
 ميراث األنثى. استحقتإذا تبيف أنو أنثى بإحدل العالمات عدت أنثى، ك  -2
إذا لـ يتضح حالو، فيرث حسب المالكية، عمى فرض الذككرة ك عمى فرض األنكثة ك  -3

يمكنو كما  كالتقدـ الطبي الحالي،  األنثىيعطى نصؼ نصيب الذكر كنصؼ نصيب 
قد لتصحيح جنسو، ك  خضكعو إلى العممية الجراحيةنا أف يحدد بسيكلة نكع الخنثى، ك قم

المكرث  العبرة بصفة الكارث بعد كفاةما قبؿ اقتساـ التركة أك بعدىا ك تتـ ىذه العممية إ
 .1ال قبمو

 الفرع الثاني:أثر تغيير جنس الفرد عمى بعض الواجبات
ىناؾ العديد مف الكاجبات التي تقع عمى عاتؽ الشخص بصفتو ذكرا أكثر مف صفتو     

يجعؿ الشخص الذم يغير جنسو إما ألسباب عضكية أك ألسباب نفسية  كأنثى.األمر الذم
  كذا اآلثار المترتبة عمييا.عميو ك  المفركضة االلتزاماتستتغير معو 

 : الوطنية الخدمة أداءأثر تغيير جنس الفرد عمى واجب  -1
منو  62جاء في المادة 2 19-08بالرجكع إلى الدستكر الجزائرم في تعديمو بمكجب قانكف     

 "عمى كؿ مكاطف أف يؤدم بإخالص كاجباتو تجاه المجمكعة الكطنية.:ما يمي
جبارية المشاركة في الدالمكاطف إزاء الكطف ك  التزاـ  ."فاع عنو، كاجباف مقدسات دائماف..ا 
بالدفاع عف الكطف يقع عمى كؿ مكاطف سكاء ينتمي إلى الذككر أك اإلناث، عمى  فااللتزاـ   

تتكافر فييـ الشركط القانكنية، متى كاف مف أجؿ المشاركة في الدفاع عمى الكطف  السكاء الذيف
ألسباب إذا كاف مشركعا ك  ير الشخص لجنسوال يؤثر تغييقع عميو.ك  يمكف أف اعتداءمف أم 
مف 1نص المشرع في المادة قد كاجب الدفاع عف الكطف.ك  عمى بيدؼ العالجك عضكية 

                                                           
1
 معٌزة عٌسى ، اإلرث بالتقدٌر واالحتٌاط فً قانون األسرة الجزائري ، مرجع سابق.- 
2
المتضمف تعديؿ الدستكر  8، ص2008نكفمبر  16،صادرة بتاريخ  63، الجريدة الرسمية   2008نكفمبر  15رخ في المؤ  19-08قانكف رقـ  - 

 .الجزائرم
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تخصص كة المكاطنيف في الدفاع الكطني ك مشار  عمى أف الخدمة الكطنية ىي 1 14/06قانكف
 الخدمة الكطنية لتمبية حاجات الجيش الكطني الشعبي.

تقتصر عمى الذككر فقط  ىاأداؤ إال أف المشرع الجزائرم قد جعؿ الخدمة الكطنية اإللزامية،     
" إف الخدمة الكطنية إجبارية لكؿ 06-14مف القانكف  3ىذا ما تضمنتو المادة ك  دكف اإلناث،

مف العمر تسعة عشر سنة كاممة ".كالمشرع تكمـ عف المكاطنيف المكاطنيف الجزائرييف البالغيف 
الخدمة الكطنية  أداءعمى فئة الذككر في  اقتصرينصرؼ مدلكلو إلى أنو  ليس المكاطنات، مماك 

تمرة بصفة مسفي ىياكؿ الجيش الكطني الشعبي، ك العسكرم  التي تؤدل بالشكؿاإلجبارية، ك 
 ..    مف ذات القانكف السالؼ الذكر 4ة عميو الماد ىذا ما نصتخالؿ كؿ مدتيا القانكنية، ك 

 الخدمة الكطنية  اللتزاـ أدائوإجراء تغيير الجنس قبؿ 
يقابمو مصطمح الخدمة المصطمح المستعمؿ في التشريع، ك  الخدمة الكطنية اإللزامية ىي    

التي تفرض بمكجبيا عمى كؿ مف أتـ سف معينة مف الذككر أف يتـ اإللزامية.ك  العسكرية
العسكرم، بغية تعمـ كيفية الدفاع عف الكطف في حالة تعرضو إلى أم  لمتدريب استدعائو
إذا حدث أم تغيير يشكؿ خطر عمى المجتمع.فيمس سيادتو ك أجنبي ييدد سالمة أمنو ك  احتالؿ

 بأداء التزاموالجنس اآلخر فإف ذلؾ سيؤثر عمى مدل  أدل إلى تحكلو إلىفي جنس الشخص ك 
 .2الجنس ألسباب عضكية أك نفسية الخدمة الكطنية، ك يختمؼ األمر إذا كاف يغير

إذا تـ إجراء جراحة تصحيحية لجنس  عضكم لمشخص.في حاالت تصحيح الجنس ال     
لمخدمة  أدائوالعسكرية أك قبؿ  الخدمة بأداء االلتزاـالشخص بسبب عضكم، قبؿ حمكؿ سف 

يؤدم الخدمة  الكطنية بتأجيمو ألم سبب كاف، فإف ىذا األمر ال يثير أم إشكاؿ، ماداـ لـ
 إذا كاف تصحيحو الجنسي تـ أدائيا الكطنية بالفعؿ. فإنو يترتب عمى ذلؾ، إما اإلعفاء مف

إذا صحح جنسيا عمى  بأدائياعمى األنكثة أك أف يصبح بعد تكافر الشركط القانكنية مطالبا 
ال فإنو الخدمة الكطنية طبيا.ك  ألداءتقرر بعد تكقيع الكشؼ الطبي عميو لياقتو  الذككرة، متى ا 

  .3نيائيا لعدـ لياقتو أدائيايعفى مف 
 

                                                           
1
-74، المعدؿ لألمر رقـ  4،ص  48، عدد  2014أكت  10، الجريدة الرسمية ، صادرة بتاريخ  1435شكاؿ  13المؤرخ في  06-14قانكف رقـ - 

 .ية بالجزائرالمتعمؽ بالخدمة الكطن 103
2
 .304مكرلوف وهٌبة ، مرجع سابق ، ص- 
3
 .305مكرلوف وهٌبة المرجع السابق ص - 
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  والحضانة:  جنس الشخص عمى واجب النفقة تحويلأثر  -2
 يتكجب التمييز بيف حالتيف :    

 : الحالة األكلى : إذا تغير جنس أحد الزكجيف لسبب عضكم
إذا كانت النفقة تتطمب كجكد عقد زكاج صحيح.فقد ذىب جميكر الفقياء أصال إلى بطالف     

 الخنثى المشكؿ.ال ينعقد نكاح خنثى ألسباب عضكية. ك  نكاح مف كاف
ميمو، ثـ قامت  باعتبارأنو تـ زكاج الخنثى بناء عمى عالمة ظنية أك  افترضنالكف لك ك     

أجريت لو جراحة جنسا غير الجنس الذم تزكج عميو ك قاطعة طبيا، ترجح  بعدىا عالمات
جعمتو مف نفس جنس زكجو اآلخر. فإف الشركط الجكىرية في ك  تصحيحية ألعضائو التناسمية

المعمكـ أنو ال يترتب عمى عقد ك  بطالف عقد الزكاج. د الزكاج قد تخمفت مما يترتب عميياعق
مكلد الذم يكلد مف ىذا ل الزكاج الباطؿ بعد الدخكؿ أم أثر مف آثار الزكاج الصحيح، فال نسب

مف حقكؽ  ال أم حؽب عمى المرأة عدة بعد التفريؽ، كال تجب بو نفقة، ك ال تجالدخكؿ، ك 
                                                                                                                            1حرمة المصاىرة.ك  إال المير ككاجباتياالزكجية 

 في ىذه الحالة : احتماليفك بذلؾ نككف أماـ 
ذككرة، فإنيا أصبحت صححت بعد زكاجيا عمى الإذا تبيف أف الزكجة خنثى عضكيا ك   -1

 تغيير جنس الزكجة، التي تصبح غيرمف نفس جنس زكجيا مما يجعؿ زكاجيما باطؿ ب
لصالح الزكج، ك مف تـ ال تستحؽ  احتباسيايسقط الحؽ في بيا. ك  لالستمتاعصالحة 

 النفقة مف تاريخ بطالف الزكاج.
إف ىناؾ مف الفقو المصرم، مف نفقة قبؿ الحكـ ببطالف زكاجيا ف استكفتوأما بالنسبة لما     

كامال أما إذا  استكفتوبالرد يتكقؼ عمى إذا كانت سيئة النية تمتـز برد ما  التزاميا مف يرل أف
آخر مف الفقو المصرم يرل أنيا ال  اتجاهك   .2إال ما بقي بيف يدييا كانت حسنة النية فال ترد

 . 3مف نفقة قبؿ الحكـ ببطالف الزكاج إلتحاد نكع طرفيو استكفتوتمتـز برد ما 
نفقة الزكجة عمى بطالف الزكاج، أما حسب رأينا أف الشريعة اإلسالمية قد رتبت سقكط حؽ     

بو الزكج تجاه زكجتو مف نفقة كانت  التـزما العقد قبؿ الحكـ ببطالنو صحيح ك  أف ىذا يعنيك 
                                                           

1
                                                                                                                                         178بدراف أبك العينيف بدراف .الفقو المقارف لألحكاؿ الشخصية المذاىب األربعة بيف السنية كالمذىب الجعفرم كالقانكف ، مرجع سابؽ ص - 
2
 .494.495كم ، مرجع سابؽ ، صاالشيابي إبراىيـ الشرق - 

 .            505سابؽ ، صبشار ، مرجع  محمد انس إبراىيـ- 3
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النفقة حؽ مف حقكؽ الزكجة  مف تـ كانتبيا.ك  متاعواستك لمصمحتو  الحتباسياكاجبة عميو 
في جنسيا غير الظاىر كىك أمر خارج  التباسلك كانت أنكثتيا غير مؤكدة لكجكد حتى ك 
 استحقتومف تـ فما أخذتو مف نفقة ة مدل عمميا بحقيقتيا الجنسية. ك مف الصعكبة معرفإرادتيا.ك 

الذم كاف  حيح جنسيا الحقا عمى الزكاجما طرأ عمييا أدل لتصبالدخكؿ بيا بزكاج صحيح، ك 
لـ يقؿ أحد برجعية ىك أثر مف آثار بطالف الزكاج، ك  سقكط النفقةصحيحا ك أصبح باطال، ك 

مف  استحقتوىذه اآلثار، لذلؾ فالمفركض ال تمتـز الزكجة الخنثى التي أصبحت ذكرا بإرجاع ما 
تسقط زكاجيا إنما تتكقؼ نفقتيا ك طالف بىريا قبؿ تغيير جنسيا إلى ذكر، ك ىي أنثى ظانفقة ك 

 بعد الحكـ ببطالنو.
صحح بعد زكاجو عمى األنكثة؛ فإف ما أنفقو كاف تبيف أف الزكج خنثى عضكيا ك  إذا  -2

ال ترد منو شيء، إذا إلى األنكثة، ىك حؽ مكتسب ليا ك  عمى زكجتو قبؿ تصحيح جنسو
ا لـ تسمـ المكجب لمنفقة تجاه الزكجة.أما إذ االحتباسكانت سممت نفسيا إليو مما يحقؽ 

زكاجيما بعدما تغير جنس الزكج، تـ التفريؽ بينيما لبطالف نفسيا لزكجيا الخنثى ك 
نفس نكع زكجتو بعد إجرائو الجراحة التصحيحية لجنسو، فإنو لـ يعد ممزما أصبح مف ك 

ج الذم فقد ىذه الصفة لمصمحة الزك  االحتباسبتخمؼ  االلتزاـباإلنفاؽ عمييا لسقكط ىذا 
 لصيركرتو مف جنس أنثى بالجراحة.

 .الحالة الثانية : إذا تغير جنس أحد الزكجيف لسبب نفسي
أف يككف الرجؿ محقؽ كف الزكجة أنثى محققة األنكثة، ك مف شركط عقد الزكاج ىك أف تك    

 الستحقاؽتـ كجبت نفقة الزكجة عمى زكجيا متى تكافرت الشركط األخرل  الرجكلة.ك مف
 النفقة.

تريد تغيير جنسيا إلحساسيا النفسي العميؽ بالميؿ إلى جنس  بامرأة/ فإذا تزكج الرجؿ 1
أجرت جراحة لتغير جنسيا إلى ذكر رغـ أف ت عمى تناكؿ اليرمكنات الذكرية ك الذككر كأصر 

الرابطة طبيعية. فإنو يترتب عمى ذلؾ المجكء إلى القضاء مف أجؿ، حؿ محققة ك أنكثتيا ظاىرة ك 
الزكج بالنفقة تجاه ىذه المغيرة لجنسيا.لعجز الزكج عف  التزاـيكجب تكقؼ  الزكجية بينيما مما

 الزكاج. الحصكؿ عمى المقصكد مف
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ىناؾ مف يرل مف الفقو المصرم أف لمزكج في ىذه الحالة المطالبة بالتعكيض عما لحقو ك     
 . 1رة عالجيةعف قياـ الزكجة بتغيير جنسيا دكف ضرك  ناشئ مف ضرر

 .العميؽ بالميؿ إلى جنس اإلناث/ إذا تزكجت المرأة بزكج غير جنسو إلحساسو النفسي 2
خضع لمجراحة التي غيرت جنسو إلى األنكثة رغـ ذككرتو الكاضحة ك ىرمكنات أنثكية ك  تناكؿك 

تحقؽ تخمؼ معو يترتب عمى ذلؾ الفرقة بينيما، لمعيب الحاصؿ لمزكج الذم  فإنو . الطبيعية
لكنو يبقى  مف تـ سقطت النفقة الكاجبة عمى الزكج،الحؽ في المعاشرة.ك  ىكاليدؼ مف الزكاج ك 

دكر حكـ بالتفريؽ بيف بالنفقة يككف بص االلتزاـسقكط ك  المؤخر. صداقياممتزما بنفقة عدتيا ك 
 تغييرعف  ناشئبالتعكيض عما أصابيا مف ضرر  مع بقاء حؽ الزكجة في المطالبةالزكجيف، ك 

يرجع تقدير التعكيض كمدل تغييره، ك  بدكف إعالميا قبؿجنس زكجيا بدكف مبرر طبي ك 
عدـ كجكد داع عالجي لتغيير  بالخبرة الطبية التي تؤكد باالستعانةلقاضي المكضكع  استحقاقو

                                                                                       .2جنس الزكج المكتمؿ الذككرة

، فإف قانكف األسرة كغيره مف قكانيف األحكاؿ الشخصية األخرل رتب الحضانةكفي مجاؿ     
بإسنادىا إلى األـ ثـ األب ثـ الجدة ألـ، ثـ الجدة  -مع بعض االختالفات –حضانة األبناء 

الذكر كاألنثى ألب، ثـ الخالة، ثـ العمة ثـ األقربكف درجة. كتنقضي الحضانة باختالؼ بيف 
 عشر سنكات بالنسبة لمذكر كبمكغ األنثى سف الزكاج، كلمقاضي إذا كانت الحاضنة 10بمضي 

ستة عشر سنة مع مراعاة مصمحة  16أما لـ تتزكج ثانية أف يمدد حضانة الذكر إلى 
يا تبايف األحكاـ إذا كاف سكبإسقاط ىذه األحكاـ كضع المحضكف المغير جن . 3المحضكف
ذكر إلى أنثى أك العكس، ككذلؾ األمر إذا كاف خنثى خضع لعمؿ جراحي أدل إلى  المغير مف

 ترجيح أحد الجنسيف.
  :ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل في المسائل الجنائية -3

 بصرؼ النظر عما يتعرض لو الشخص المغير جنسيا مف مخاطر طبية،  فإف التحكؿ    
الناحية الجنائية، إذ أف إجراء عممية التحكؿ في حد الجنسي يثير بعض المشاكؿ أيضا مف 

تعد مف األعماؿ الماسة بعناصر الحؽ في سالمة الجسـ إلخالليا بعناصر التكامؿ  تياذا

                                                           
1

 .507سابؽ ، صمحمد انس ابراىيـ بشار ، مرجع  -
2
 .507المرجع السابؽ ، ص محمد انس ابراىيـ بشار - 
3
 .43، 44، المادة  7114قانون األسرة ،  - 
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الجسدم لممتحكؿ. فيذه العممية تقتضي إجراء بعض الجراحات بالجياز التناسمي لممتحكؿ 
زالة عضك التذكير  .1لديو كإزالة الخصية لدل الذكر المغير كا 

 

                                                           
1
 .013، ص7104-7107،دار هومة ، الجزائر ، سنة04أحسن بوسقٌعة ، الوجٌز فً القانون الجزائً الخاص ، ط- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خاتمــــــــــة



 

76 
 

تمع العربي لمجإف مسألة التغيير الجنسي تظؿ شائكة لعدـ تناسقيا كتناسبيا مع ا    
ر ال يقتضي تغييرا األصمية البسيطة المتكاضعة، فيذا التغيي هكاإلسالمي المعركؼ بتقاليد

يمس الجانب النفسي األكثر جراحية فسحب، بؿ يمتد إلى منظكمة اجتماعية فيك  جراحيا بعممية
منو كفي أغمب األحياف يؤدم بصاحبو إلى االنتحار لالنفصاـ بيف الجسـ كالنفس كما زاد 

 الطيف بمة تكفير كسائؿ طبية حديثة.
 :تمخيص أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في النقاط التالية يمكف ك      
 ثات الذيف ال يبالكف بما يترتب عمىالعابثكف كالعاب بيا. أنو أصبح جسـ اإلنساف ممياة يميك 1

 ذلؾ التغيير مف ىدـ أسر كتشتيت أبناء، مادامكا قد أشبعكا أىكاءىـ كمارسكا ىكيتيـ، فإنو
 ستتكلد أيضا عف ىذا اإلىماؿ عدة مشاكؿ كأمراض اجتماعية جديدة.

 الذم فإف الحقيقة التي ال تقبؿ الجدؿ إف أساس العنصر البشرم ىك كجكد الذكر كاألنثى    
تمع كأف يحاط عقد القراف بكؿ القكانيف لممحافظة عمى لمجتتحقؽ في ظؿ رابطتيا غايات ا

تمع لمجشرعيتو كلتحقيؽ أىدافو السامية كحتى ال يقؼ القانكف عاجزا في معالجة ما يطرأ عمى ا
 مف مشكالت تقتضييا سنة التأثير الغربي احتفاظا باألسس الثابتة مف قكاعد كمبادئ حتى ال

عيار بالنسبة متمع تدريجيا إلى االنحالؿ، كحتى ال ينقمب فييا اللمجمسيا ركح التجديد فيؤدم باي
 لعالقة الزكاج كما انفمت في بعض الدكؿ الغربية.

 . إف الخنكثة النفسية أك االضطراب في اليكية الجنسية، كتتميز ىذه الحاالت باكتماليا مف2
 ا الطبيعي الكاضح نحك الذككرة أك األنكثة، كمع ذلؾ يزعـالناحية العضكية كالتشريحية، كانتمائي

 إحساسا راسخا بالتعارض بيف جنسيـ التشريحي العضكم كبيف تكجييـ ياأصحاب الشأف بأن
ـ ىذا التعارض لدرجة تجعميـ يمقتكف بيـ ينتمكف إلى النكع المقابؿ. كيصؿ نيالنفسي؛ كأ
 .ممكيـ رغبة عارمة في التخمص منياتتالتناسمية الطبيعية لجنسيـ األصمي، ك  المظاىر

بمظاىر النكع المقابؿ، مع تغيير بيانات الحالة المدنية في األكراؽ كالسجالت  كاستبداليا جراحيا
 ا.بيالخاصة 

كقد تبيف لنا مف خالؿ ىذه الدراسة أف ىذه الحاالت المرضية تختمؼ عف حاالت الشذكذ     
، كأعراضو كىذه الحاالت المرضية في ه المرض كجكىر المختمفة كالمثمية كذلؾ مف حيث حقيقة 

 حاجة إلى عالج نفسي دقيؽ، يتطمب مف األطباء المختصيف القائميف بو.
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 .جازة إجراء جراحةاف األحاديث الكاردة في التداكم، األحاديث الشريفة كغيرىا م إف فقو     
الطبيب الثقة إلى كجكد الدكاعي ا الرجؿ إلى امرأة، كالمرأة إلى رجؿ، متى انتيى رأم بييتحكؿ 

الخمقية في ذات الجسد، بعالمات األنكثة المطمكرة، أك عالمات الرجكلة المغمكرة، باعتبار ىذه 
ذه بيالجراحة مظيرة لألعضاء المطمكرة أك المغمكرة، تداكيا مف عمة جسدية ال تزكؿ إال 

 الجراحة.
 س الكقت رعاية حقكؽ اآلخريف، كأيضا. كلمعمـ فإف حماية حؽ اإلنساف في الحياة، كفي نف3

درء المسؤكلية عف الطبيب، كخاصة الجراح كما يمميو عميو كاجبو اإلنساني في إنقاذ المرضى 
إبعاد كؿ الكسائؿ الضارة باإلنساف ىي أمكر تقضي كميا كضع ضكابط قانكنية لتغمب  كفي

 فييا لمطب كحده.تمع مع عدـ ترؾ القكؿ الفصؿ لمجالكائف البشرم كمصالح ا مصمحة
مكضحا  . أف المشرع الجزائرم ظؿ غائبا أك متنكرا كال يزاؿ لحد الساعة متجاىال لمتدخؿ4

يككف لو  مكقفو مف ىذه الظاىرة ببسط قكانيف تكقؼ ىذا الزحؼ الرىيب أك تجرمو كحتى أف
 مكقفا كسطي.

بانتصاب  ذكريةة جنسي التغيير الجنسي لممرأة إلى رجؿ ال يمكنيا مف ممارسة كظيفة فإ .5
مكانية إنجاب، كىك ليس بتغيير. حساس بالنشكة كقذؼ كا  ف التغيير لرجؿ إلى امرأة  طبيعي كا  كا 

فيك ليس بتغيير فالميكؿ النفسية  ال يمكنو مف الحيض كالحمؿ كال إمكانية كطئو بصكرة طبيعية
حكمة اإلليية في كتظؿ ال المبررة لمجراحة الطبية ال يمكنيا إعطاء نفس لمجنس المغير إليو،
 .كبقكة اإليماف خمؽ الرجؿ رجؿ كالمرأة امرأة كتظؿ النفس كالقمب مطمئنة لذكر اهلل

 اإلسالمية الشريعة ألحكاـ تبعا أك القانكنييف سكاء الفقياء لمكقؼ التعرض خالؿ مف ك.6
 : اتجاىيف إلى انقسما أنيما لنا اتضح

 عمى باعتمادىـ ىذا ك الجسدم، التكامؿ لتحقيؽ الطبية األعماؿ ىذه أجاز أحدىما؛ -  
 بو يشعر ما بيف التكافؽ لتحقيؽ عميو باالعتماد قامكا ك ،االجتماعي كالنفسي النفسي الجنس

 ييدؼ التي العمؿ مف الشفاء لتحقيؽ بينيما التعارض إزالة كمحاكلة عميو، ىك ما ك الشخص
 .الجراحات ىذه مثؿ في الجراحي التدخؿ ليا
 ال الفرد تجعؿ باعتبارىا العالج، قصد تكافر لعدـ بمشركعيتيا االعتراؼ رفض كاآلخر؛ -  

 شكمي تغيير مجرد الحاصؿ التغيير ألف ةاألنكث كاممة أنثى ال ك الذككرة كامؿ ذكر يعتبر
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 الخصائص يكتسب أف دكف التناسمية أعضائو الشخص فقد عمييا ترتبي كاذبة، بمظاىر
 .ارثآ مف عمييا يترتب بما ال ك بالجراحة التسميـ عدـ قرركا تـ مف ك اآلخر لمجنس الطبيعية

 عدـ ك الطبية األعماؿ ىذه حظر مبدأ عمى االتفاؽ تـ فقد العربي، القانكني الفقو أما    
 األصؿ باعتبارىا اإلسالمية الشريعة في جاء ما عمى اعتمادا. عمييا المترتبة ارثباآل االعتراؼ

 االعتداد يمكف ال ك العالج قصد فييا يتكافر ال ك تعالى، اهلل لخمؽ تغييرا اعتبرتيا التي ك العاـ
 ك يثالكرا الجنس تغيير يمكف ال ألنو التناسمية، بأعضائو المساس لتبرير المريض برضا

 إلى بو تؤدم قد فإنيا المريض تعالج أنيا مف بدال الجراحات ىذه أف ك لمفرد، البيكلكجي
 .الحاالت مف كثير في الجراحة بعد االنتحار

 :االقتراحـــــــــــــــــات
 :يمي فيما تتمثؿ التكصيات بعض نقترح فإننا إلييا المتكصؿ النتائج ىذه كؿ مف ك    
 الجنس تغيير بحاالت المتعمقة القانكنية األحكاـ يتضمف خاص تشريع إصدار ضركرة -1

 االختصاص بيذا عالقة لو مف كؿ إعداده في يشارؾ .اإلسالمية الشريعة مع متماشي يككف
 .القانكف رجاؿ ك كاالجتماع النفس عمماء ك أطباء مف
 بمتابعة يتكفؿ النفسية األمراض بعالج المختصة بالمستشفيات خاص جناح تخصيص -2

 المساعديف مف بمساعدة الجنس، تغيير مرض ألعراض الحامميف لألشخاص المرضية الحالة
 التي المعتقدات مف لعالجيـ النفسانييف األطباء ك النفس عمـ في المختصيف ك االجتماعيف

 بيكيتيـ اإلحساس استعادة ك السكم السمكؾ إلى إرجاعيـ محاكلة ك تفكيرىـ عمى تسيطر
 .النفسية الحاالت بيذه أفراده كؿ فسد لك المجتمع ييدد الذم لمخطر تجنبا الجنسية،

 ذلؾ ك العضكم، الجنسي االزدكاج حاالت عمى األطباء قبؿ مف المبكر الكشؼ يتـ أف -3
 في عالجو مف لمتمكف الطفؿ كالدة عند الفحكصات ىذه لمثؿ خاصة ميزانية الدكلة بتخصيص

 .طبيا الراجح ىك ليس معيف جنس سمكؾ عمى تربيتو يتـ أف قبؿ مبكرة سف
 الحالة لسجالت المادية األخطاء بتصحيح المتعمقة القانكنية الشركط في النظر إعادة -4

 ك النكع بياف بتصحيح األمر يتعمؽ عندما األسرة، شؤكف لقاضي االختصاص بإعطاء المدنية
 ضركرم أمر القضائية الطبية الخبرة جعؿ ك الجنس، بياف في الخطأ حاالت في االسـ تغيير
 ألسباب لجنسيـ المغيريف اختباء مف تفاديا.الطمب لمقدـ الصحيح الجنس باتإث مسألة في

 غير جراحة أنيا حيف في المادم الخطأ تصحيح ستار تحت الخارج، في بالجراحة نفسية
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. بالثبات تتصؼ التي األشخاص بحالة المساس إلى تؤدم ك العاـ، لمنظاـ مخالفة فييا مشركعة
 .اهلل لخمؽ تغيير فال
 النفسية الحاالت ىذه مثؿ تسربت إذا الكضع بخطكرة األكلى بالدرجة الكالديف تكعية ضركرة -5

 ألداء إعدادىـ ك اآلخر، الجنس إلى بالتحكؿ الراسخة األفكار ىذه انتشرت ك مجتمعنا إلى
 .أخالقية الال التصرفات ىذه مثؿ تنبذ التي اإلسالمية المبادئ عمى أبنائيـ تربية في دكرىـ

 الجنسي التحكيؿ كعمميات االجتماعية قيمنا مع تتنافى التي الشاذة األفعاؿ محاربة -6
يقاع كتجريميا  بمثؿ يقكمكف الذيف األطباء عمى أـ نفسو، المخنث عمى سكاء ، رادعة عقكبات كا 
 العاـ كالنظاـ باالستقرار تمس فيي مشركعة؛ غير عمميات باعتبارىا ىذه، المسخ عمميات
 ىذا كؿ إلى كباإلضافة الجنسي كالتكازف الجنسية كباليكية اإلسالمي كالديف كتتعارض كاألخالؽ

 تمردا حقا تمثؿ فيي اهلل، لخمؽ تغيير كىي عمييا اهلل فطره كالتي اإلنساف كرامة مف تحط فيي
 .كاألخالؽ كاألعراؼ القيـ عمى
،تعرض ذكك كفاءة عالية عمميا كأخالقياأعضاؤىا  يككفطبية قانكنية نفسية  افلجتنصيب  -7

المتابعة كضركرة التكفؿ النفسي كالطبي بياتو الفئة ك  ،لتحكيؿباعمييا كؿ الممفات المتعمقة 
 .كالعالجات المختصة باألدكية  ليـالمستمرة 
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 القضائًاحكام التحوٌل الجنسً فً الفقه والتشرٌع واالجتهاد 

 :ملخص

 ٞغٌر تجعله بحٌث الشخض، تصٌب التً الىفسٌة األمراض من حاالت حالة الجىس تغٌٌر ٌعتبر          
بانه ٌنتمً الى الى الجنس االخر،  واجتماعٌا على العٌش وفقا لجنسه الطبٌعً ، اذ ٌعتقد  قادر بسٌكولوجٌا

استئصال اعضائه التناسلٌة واستبدالها باخرى  مما ٌدفعه الى اللجوء الى اجراء عملٌات جد خطٌرةمن حٌث
 مصطنعة.

ومن زاوٌة القانون قد ٌصطدم هذا الشخص بان ال ٌعترف له بهذا التغٌٌر لوجوده فً دولة ال تقر          

مشروعٌة هذا العمل الطبً، بل تحظره بسبب عدم جوار المساس بحالة االشخاص المتصفة  بالثبات 

ولكن خالفا لذلك ان هناك العدٌد من التشرٌعات خاصة منها الغربٌة اقرت بصحة  وقدسٌة احكام الطبٌعة ،

ذلك التغٌٌر بناء على شروط معٌنة وامام هذا وذاك نجد ان المغٌٌرٌن لجنسهم ٌطالبون قضائٌا بالعتراف لهم 

ون فً الزواج بالحقوق والواجبات القانونٌة التً ٌتمتع بها اصحاب الجنس االخرالذي تحولوا الٌه ، وٌرغب

مع اشخاصمن نفس الجنس البٌولوجً الذي كانو ٌنتمون الٌه، فهل ٌسمح لهم القانون بذلك ، وما االثار 

 المترتبة على مثل هذا التغٌٌر ؟

 

Résumé : 

Le transsexualisme est une maladie d’ordre psychologique, d’où surgit la 

souffrance d’un individu le rendant incapable aussi bien psychiquement que 

socialement de vivre selon son sexe de naissance, en l’occurrence naturel. Celui-ci 

est entièrement convaincu d’appartenir à l’autre sexe, ce qui val’entrainer à 

recourir à la chirurgie pour une reconstitution de ses organes génitaux. 

Sur le plan juridique, le transsexuel peut être confronté à la non-reconnaissance de 

ce changement sexuel dans un pays ne considérant pas comme légal de tel acte 

chirurgical au motif de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la sainteté des 

lois naturelles. Par contre, plusieurs législations, notamment des pays occidentaux 

ont reconnu la légalité de ce changement tout en le soumettant à des conditions 

bien précises. Face à cette antinomie législative, il est fondamentalement important 

de se demander si les transsexuels peuvent-ils revendiquer les mêmes droits et 

devoirs que ceux des personnes de leur sexe naturel. Peuvent-ils, entre autres, se 

marier, mais avec qui ? Quelles sont les consequences découlant de ce changement 

sexuel ? 

 


