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المللی، بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین
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 چکیده
هت   اجتات  ی     سبب هویت  جنستیتی دت دو ،تود، دو  نترر دت برابر       افراد تراجنسیتی، به

ادد،  نع تبنیض، که این افراد دو دسترسی بدان دو  ضیقهترین حقوق بشر  ادد؛ از  همحقوقی
حقتوق  توکوو، دو استن د       دسترسی به ب الترین ستح  ستت   است      حفظ حریم ،صوصی

الاللتی دو  استن د بتین   شده اس  الاللی   دظ م حقوقی کشووه    تادن،  وود توجه  اقع بین
دادتد   از حت     ی  دو  ق بل تبنیض  ی بن یی  ستقل برا  حا این ز ینه، هوی  جنسیتی وا،

   آ ریکت ، بت    دو بریت دیت   کنتد  صراح  حا ی   یبر حریم ،صوصی   دسترسی به ست  ، به
شده اس ،  لی دو حقوق ایران، تصویب قوادین  تندد دو این ز ینه، از حقوق این افراد حا ی  

أل ق دون حا یتی دو حقتوق ایتران،   کند  ،صراح  از حقوق این افراد حا ی  دایهیچ ق دودی به
دی ز توجه ق دودگتواو بته ایتن افتراد، کت  ت        از ج  نه طرد شودد    وجب شده اس  که این قشر

حل ابتدایی دو حا ی  از این افراد، تفسیر اصول ق دون اس ستی دو حا یت  از   احس س شود  واه
ابن د  ختلف حقوق این افتراد،   حقوق  سلاۀ افراد اس ؛  لی دی ز به تصویب ق دون ، ص   بی ن

 شود ک  ت  احس س  ی
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 مقدمه
ه    ختلف حقوقی، هدف ق دون   ق دودگواو، حا ی  از حقوق افتراد  دو سرت سر ت ویخ   دو دظ م

دو ایج د برابر   ی ن آده  بوده اس   ق دودگواو دو  واود    به  ن سب   ضتنی  ،ت ص      سنی
آ وده اس   افراد تراجنستیتی، افتراد  هستتند کته از      ال ا  از آد ن بهه    یژهافراد، حا ی 

ادد  این افراد، هوی  جنسیتی ،ود وا ب  جنستی  فیییکتی     س ،  آد تو یک بدن ،ود د واضی
ایتن   دادنتد  بینند   ،ود وا  تنل  به جنس  خ لف  تی ویش، ها هنگ   یکس ن دایظ هر  ،
ش ن بته حقتوق  ست   ، بت  دیگتر آحت د       توان دو دستۀ افراد  قراو داد که دسترسیافراد وا  ی

ه    ختلف اجتا  ی، دی ز ند ی و  از ستو  ق دودگتواو است ؛ هویت  جنستی      ج  نه دو بخش
 ن دو ج  نه  وجب شده اس  که دو ج  نه ب  این افراد، ها دند دیگر ، ص این افراد   اقلی  آد

افراد بر،وود دشود   آده  دو دسترسی به حقوق افراد ج  نه، ب   شکل  واجه شودد  تبنتیض دو  
هت    ه    او ی، اشتغ ل دو شغلبر،ووداو  از حقوقی هاچون  و د به  دوسه،  و د به  ک ن

هت    ختلتف پیشتکی یت      ،صوصتی ایتن افتراد، بته به دته       او ی ی  ،صوصی، شکستن حریم
حا ی  از سو  د ل  دو برطرف کردن  شکل ،ود از طری   ال جراحتی     دم  شن سیو ان

شتده بترا    شا و این افراد دو دسترسی به حقوق تنریفه   کوچکی از  شکتت بی     ، داوده
ه    قبتول تتدویجی ایتن    تنداد تراجنسیتیتدویج   ب  افیایش ، دو جوا ع  تادن اس   بهادس ن

افراد دو جوا ع، ق دودگواوان، سنی کرددد ب  تصویب قوادین  ختلف، از حقوق این افتراد حا یت    
الاللتی  گواو این قوادین، دو قوادین دا،لی کشووه ، استن د بتین  آ ودد؛ البته پ یه  البیشتر  به

تترین حقتوق ایتن    دو ادا ه به سه جنبه از  هتم  بوددد که دو حا ی  از این افراد تصویب شددد 
 ال   حقوق ایران، ،واهیم پردا،  الاللی   حقوق دا،لی کشووه   دظ م ک  نافراد از دگ ه بین

 

 حق حمایت از افراد تراجنسیتی در مقابل تبعیض
 قلمرو حق حمایت از افراد تراجنسیتی در مقابل تبعیض. 1

الاللی   دا،لی ق دون، از اصول بدیهی دو اصول   قوادین بین اصل  نع تبنیض   تس    دو برابر
دو  وود حا ی  از حقوق بدیهی ادس ن اس   دو  وود چگودگی حا ی  از ایتن افتراد دو  ق بتل    

شده اس ؛ ا لتین و یکترد بتر ایتن  قیتده بتود کته         تبنیض، دظره    و یکرده    ختلفی اوائه
ض بر  بن   جنس  حستو  شتود؛ دیتوان دادگستتر      تبنیض بر افراد تراجنسیتی، دو ی تبنی
این و یکرد وا دو تفستیر قت دون تبنتیض     1000، دو س ل 1ج  ع او پ یی  ستقر دو لوکیا بووگ

جنسیتی ج  نۀ او پ یی دو قضیۀ پی    اس   شووا  کوون  ال ک دتی دو پیش گرفت   دو آن  

                                                           
1. E.C.J 
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که ،واه ن ا تم کرده اس  که قصد سبب اینقضیه دادگ ه  نوان کرد که از دس  دادن شغل به
 شتود ادج م جراحی تغییر جنسی  وا داود، شتکلی از تبنتیض بتر  بنت   جتنس  حستو   تی       

(P.V.S And Corn Wall County Council case, 1994,para16-24)  یتن و یکترد، افتراد    ا
 اتل   تراجنسیتی وا دو  ق بل تبنیض، ایان دکرد؛ زیرا  اکن اس  فترد تراجنستیتی ،واهت ن   

توادتد اد ت   تبنتیض بتر     تغییر جنسی  دب شد ی  ق دو به ادج م آن دب شد  دو این  واود ا  داتی 
 شود  بن   جنس کند، زیرا هر گوده تبنیضی، دو حد د جنسی  بیولوژیکی آده ، تفسیر  ی

، کایتۀ حقوق اقتص د    اجتا  ی دیی و یکرد دیگر  وا اتخت   کترد؛ ایتن    1001اکتبر  دو
ه    ضو ب ید تضاین کننتد  د ل » داود:دو دظریۀ تفسیر  شا وۀ بیس  ،ود،  قرو  یکایته 

بتر آن،  که هوی  جنسی یک فرد،   دنی برا  شن س یی حقوق  یث قین برا  افراد دیس    تت ه 
 ,Tbinternet.Ohchr.org)) «شتود هوی  جنسیتی، یکی از  ب دی  انو ۀ تبنیض شن ،ته  تی 

visited At:04/06/2015  شا و دو این و یکرد، هوی  جنسیتی   بن یی  ستقل برا  تبنیض به
 ( Whittle,2002: 241) و د ی

کنوادسیون او پ یی حقوق بشر، فهرس  تاثیلی از  ب دی    تواود تبنتیض وا بیت ن     11   دۀ
داشته،  لی هوی  جنسیتی دو  واود  صرحه  کر دشده اس   بر،ی حقوقتداد ن  نتقددتد کته    

هوی  جنسیتی به این  واود اض فه شود   دو  ق بل،  خ لف ن  نتقددد که این ا تر  وجتب   ب ید 
هر ح ل، دو ز  ن تصتویب ایتن کنوادستیون،     به دوپی  واد این کنوادسیون ،واهد شد تغییر پی

که الزم شددی دبود؛ دوح لیبینی ضنی  افراد تراجنسیتی، ب   قتضی ت ح کم بر آن ز  ن، پیش
 ( Whittle,2002: 246) کنوادسیون ب  تغییرات اجتا  ی هاسو ب شد اس  این

م کایتۀ  زوا  شووا  او پ ، از کشووه    ضو ،واس  ت  اصل 2313بدین  نظوو، دو س ل 
ه    سی س    و یۀ دا،لی ،ود، دو  وود افراد تراجنستی   ست یر    نع تبنیض وا، دو ق دودگواو 

 Recommendation 1915 of the Parliamentary,2010) کت و گیردتد  هت   جنستی بته   اقلیت  
,Section3 ) 

 

 المللیحمایت از افراد تراجنسی در برابر تبعیض در اسناد بین. 2
توان به سند اصول ج ک وت   صتو    ی الاللی،بین سح  دو دو  وود حا ی  از حقوق این افراد،

کنندۀ یکی از حقوق بشتر   ی ناصل اس  که هر اصل، ب 20این سند ش  ل  م اش وه کرد 2332
 ,Oflaherty& Fisher) دو ،صوص افراد، ب  هر گوده هویت  جنستیتی است       دحوۀ ا ا ل آده 

2008, vol 2:232 هر کسی ح  داود که از تا م حقوق بشر بتد ن  »این سند:  2(  براس س اصل
ر  بنت   هویت    ق دون ب ید هتر گودته تبنتیض بت       تبنیض، بر  بن   هوی  جنسیتی، بهره ببرد؛

جنسیتی وا  نع کند   حا ی  برابر دو  ق بل هر گودته تبنیضتی وا، بترا  ایتن افتراد تضتاین       
 .(:Principle2 Contextualizing Yogykarta Principles, 2007) «کند   
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هاچنین، گیاوش کایس وی     لی حقوق بشر دو بخش ا ل، افراد تراجنسی وا بر،تووداو از  
طتوو  دادد    نتقد اس  که هوی  جنسیتی ب ید بته ه   جنسیتی  یگر هوی حقوق برابر، ب  دی

Visited At:14/09/2015،  www.ochr ( بترده شتود   ستقل دو  ب دی تبنیض دو  یث قین، دت م  
.org ) 

 ستقل دو که  شخص اس ، براس س اسن د  وکوو، هوی  جنسیتی، ب ید  نصر  گودهها ن
  وظف کنند  ادد کشووه    ضو وا به تبنی  از این دظریه، ب دی  نع تبنیض ب شد   دو تتش

 
 النظام کامن حمایت از افراد تراجنسی در برابر تبعیض در. 3

دو ادگلست ن، قوادین  تندد  دو  وود  نع تبنیض به تصویب وسیده اس ؛ ق دون برابر   صو  
هت   اشتتغ ل     ایتن قت دون کته تات  ی حتوزه      دو این ز ینته است    ، جدیدترین ق دون 23131

  نتوان  بنت   وفتت و برابتر،    شود، تغییر جنسی  وا بهدسترسی به ،د  ت   ک اله  وا ش  ل  ی
  براست س ایتن قت دون،    (aguis & others, 2011:36) برا  ا لین ب و دو این کشوو شن ،ته است  

وزش، اشتغ ل افتراد     ، شت  ل افتراد تراجنستی دیتی      ه    ختلف آ اصل  نع تبنیض دو حوزه
 شود  ی

 نظوو اوتق   اجرا  اصل برابر     نع تبنتیض دو  توود   د ل  ادگلست ن به 2313دو س ل 
هت   د لت  دو   که بی دگر تنهتدات   سی ست    افراد تراجنسی، طرحی وا دو این ز ینه تهیه کرد
 Advancing) هتت   زددگیشتت ن استت حتتوزه اوتقتت   برابتتر  بتترا  افتتراد تراجنستتی دو تاتت م

transgender equality,2011 ) 
 تحدۀ آ ریک ،  صتوب ت   قتوادین  تنتدد  دو حا یت  از افتراد تراجنستیتی دو       دو ای الت 

 ثت ل، قت دون فتدوالی    ه    ختلف به تصویب وسیده است ؛ بترا     ق بل  نع تبنیض دو ز ینه
 نسیتی   هوی  جنسی دو  داوس تصتویب شتده است    ج  جود داود که برا   ق بله ب  تبنیض

(the Education Amendments of 1972,Article 4 )   هاچنین قوادینی دو حا ی  از این افتراد
م، تبنتیض بتر  بنت      1001دو استخدام دو  ش غل  جود داود؛ ق دون حقوق شهر دد   صو  

 Civil Right Act And Equal) هویتت  جنستتی دو استتتخدام وا  انتتوس کتترده استت     
Employnment,1964. ) 

 نظوو حا ی  از ح  داشتن  سکن برا   اوم  ردم دو ای لت   تحتدۀ آ ریکت ، قت دودی     به 
 توهب   هویت     تصویب شد که تبنیض    دم ادج م  ن  له ب  افراد بر  بن   ودگ پوس ، دژاد،

یتی براس س این ق دون جنسیتی  انوس شد  دو  اقع دو این ز ینه،  ن  له دکردن ب  یک تراجنس
 ( .The Fair Housing Act,1968)  انوس شده اس 

                                                           
1. Ecuality Act,2010 
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 حمایت از افراد تراجنسی در برابر تبعیض در نظام حقوقی ایران. 4

طوو کلی دو ق دون اس سی ایران، دو  واود  تندد  به  نع تبنیض   حا ی  برابر هاتۀ افتراد   به
ق دون اس سی، د ل  وا برا  دیتل بته    0اصل  1د طوو ، ص بنشده اس   بهدو برابر ق دون اش وه 

اهداف دظ م جاهوو  است ی ایران، به استف ده از هاۀ ا ک د ت ،ود برا  وفع تبنیض ت دت و ا    
 11ه     د     ننو   وظف کرده اس    بند ایج د ا ک د ت   دالده، برا  هاه دو تا م ز ینه

 اش وه کرده اس   تس     اوم دو برابر ق دون،هاین اصل، به 
طوو ، ص، حت  بر،تووداو  از   ، به03   20اصول  بر این اصول کلی، ق دون اس سی دو ت ه

تأ ین اجتا  ی   ،د  ت بهداشتی   دو  دی   بیاۀ هاگت دی   آ توزش وایگت ن وا بترا  هاتۀ      
 افراد  ل  به وسای  شن ،ته اس  

، تات  ی آحت د جاهتوو  استت ی،     شود، افراد  شاول این اصتول که  تحظه  یگودهها ن
گرفتته از ایتن دظریته است  کته      دظر از دژاد   قوم، جنس     هستند   این دیدگ ه، دشتأت صرف

ه   اس سی   وفع تبنیض بر اس س دفتی  کرا   ادس دی،  ستلیم تس    آد ن دو حقوق   آزاد 
 دادتد   اشخ ص اس ،  یه غیر از آدچه  ربوط به صتحی    تواد ییهر گوده تنلق ت   وضی به

 ( 03: 1010دژاد، زاده   وحیایحبیب)
ها دند س یر افراد  ل ، از حا ی  ق دون بر،ووداودتد   افراد تراجنسیتی، براس س این تفسیر،

  ح  بر،ووداو  ک  ل از حقوق اجتا  ی، سی سی   اقتص د  وا ،واهند داش   البته دو دظت م  
و شن    شخصی دو حا ی  از این افراد دو برابر تبنیض  حقوقی جاهوو  است ی ایران، ق دون

افراد دو بر،ووداو  از حقوق اجتات  ی     این برا   جود دداود   این ،أل، دو  ال،  شکتتی وا
دشینی   افستردگی ایتن   به آده ،  وجب ، ده  جود آ وده اس   دگ ه  نفی ج  نهدیگر حقوق، به

ی )وه(، دو استفت یی،  ضنی    هوی  جنسیتی این افراد وا که ا  م ،اینشود  دوح لیافراد  ی
 ادتد ب زان  تف  ت دادسته   ب  بینشی  ای ،  ضنی     شتکل ایشت ن وا دوک کترده   از هاجنس

(www.imam-khomeini.ir،هاچنین  )  فتراهم  ق دون اس سی ز ینۀ ق دودگواو  دو این ز ینه وا
  افتراد تراجنستیتی، دو ادتیا       آ وده اس ، ا   هاچن ن حقوقتداد ن، بتدین  ستئله داردا،تته    

 ادد اجتا  ی ب قی   دده
 

 حق بر حریم خصوصی در مورد افراد تراجنسیتی
 قلمرو حق بر حریم خصوصی. 1

؛ ترین حقوق بشر اس  که ب  شخصتی  ادست ن، وابحتۀ تنگت تنگی داود    حریم ،صوصی از اس سی
 کننتده د و از چشم   دگ ه کنترلشدن   به   وود احترام دیگران  اقع  ح  ادس ن به تنه  بودن،

 آیتد شتا و  تی    وه  از تجسس دیگران زیستن، حقی اس  که الز ۀ یک شخصی   ستتقل بته  

http://www.imam-khomeini.ir/
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ا  شده الاللی حقوق بشر، بدان توجه  یژهبه هاین دلیل، دو دظ م بین  (123: 1011وحادل، )
 ی فته اس  ا ت یۀ جه دی حقوق بشر، بدین  فهوم ا،تص ص  10   12چن دکه  واد  اس ؛

دو  وود قلار  حریم ،صوصی، تف سیر  تندد  شده اس ؛ دادگ ه او پت یی حقتوق بشتر دو    
 فهوم حریم ،صوصی وا،  قید به یک حوزۀ دا،لی کنیم که  چن دچه"اظه و دظر   نوان کرد: 

  ددیت   بیتر ن وا از آن    کند، ب شدکه ،ود ادتخ    یگوده د، آنتنه ، ش  ل زددگی شخصی فر
(  هاچنتین  Niemtiz.Vs.Germany,1992:para29)" ستثن  س زیم،  حد دکننتده ،واهتد بتود   

شود؛ ه یی از هوی  فرد    اجتا  ی فرد  یداود که ح  حریم ،صوصی ش  ل جنبهاش وه  ی
کنوادستیون از   1 جنسی دو حوزۀ فرد  کته  ت دۀ   بر این اس س شن س یی جنسی ، د م   هوی 

 ( Pretty.Vs.UK,2002:para61) گیردکند، قراو  یآن حا ی   ی
 

 حق بر حریم خصوصی افراد تراجنسی. 2
شود  ح  بر حریم ،صوصی، ایج   ه   زددگی ا  تلقی  یترین حوزهجنسی  فرد، از ،صوصی

کننتد،  دو ق لب جنسیتی کته ،تود ادتخت    تی    کند که هر کس از جاله افراد تراجنسیتی  ی
فترد   حت ،  ایتن  زددگی کنند؛   این ادتخ  ،  وود تفتیش از سو  د ل  قتراو دگیترد  براست س   

توادد  خت واده جنسی  ،ود وا تغییر دهد، ح  داود که این جنستی   بر آدکه  یتراجنسی  ت ه
 ،  صون با دد جدید، توسط د ل    ق دون به وسای  شن ،ته شود   از تنرر

 نظوو اینکه حریم ،صوصی افراد تراجنسیتی دو  وود ادتخ   جنسی  دلخواهشت ن، د و  به
از هر گوده تنرضی ب شد، این ح  ب ید توسط ق دون، شن س یی شتود  بتدین ستبب، ب یتد استن د      
هویتی آد ن،  ح ب  ب  جنسی  جدیدش ن ص دو شود    حر  ی  آد ن از داشتتن ستند هتویتی،    

  ب  جنسی  جدیدش ن، آد ن وا ب   شکتت  الی   دنتد استتف ده از بیا وستت ن، ستر یس      ح ب
 ( Hammarbeg,2001:84)کند بهداشتی       واجه  ی

دادنتد  ه ، برا  تنویض سند هوی  جنسیتی، تحقیق تی وا الزم  تی البته گ هی، بر،ی د ل 
رستش از تجربتۀ زدتدگی فترد دو     پ کنتد  که ،ود به حریم ،صوصی افراد تراجنسیتی تج  ز  ی

( Gender Recognition Act,2004:Article2) ق لب دقش جنسیتی جدید دو د وۀ ز  دی  نتین 
 Gender Recognition)   شرط  جرد بودن فرد هنگ م دوی ف  سند تأیید هوی  جنسی جدید

Act,2004:Artice4،)  ه س  دس  اقداماز این 
ضیۀ وس  لیه ادگلست ن بود  دو این قضیه، ،واهت ن  تد ی   از ا لین د     دو این ز ینه، ق

بود که  دم تنویض شن سن  ه از سو  د ل  ادگلست ن،  وجب دقتض حتریم ،صوصتی ا  شتده     
کته احتترام بته حتریم ،صوصتی         م1001ق دون حقوق بشتر،  صتو     1اس    براس س   دۀ 

ود  دو این قضتیه، دادگت ه بت     ، دوادگی وا  لیم دادسته اس ، ،واه ن تنویض سند هویتی ،ود ب
توجه به حفظ تن دل  یت ن  نت فع شخصتی    نت فع  اتو ی، بت  ایتن استتدالل کته تنتویض           



 935بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، ... 

ه  به اصتح ثب  سیستم ادگلست ن دی ز داود   پیچیده بودن این سیستم،  وجتب بته   شن سن  ه
جی شن سن  ه، بهتوادند دو س یر اسن د هویتی،   این افراد  ی شود،حر افت دن  ن فع  او ی  ی

 ( Ress.Vs.UK,1986:para77) د م جدید برگیینند، د وا  ،واه ن وا ود کرد
ه    های ه   بند  چون قضیۀ گود ین  لیه ادگلست ن، پیشرف البته دو ادا ه   دو قضیه

 جود آ د  دو این قضیه، دادگت ه بت  ایتن استتدالل کته      ه  بهدو ح  حریم ،صوصی تراجنسیتی
کته قت دون دا،لتی یتک     شر دو چ وچو  کنوادسیون او پ یی حقوق بشر، هنگت  ی دقض حقوق ب
ی بتد؛ تنت ور بتین    کند دیی تحق   تی ه    های از هوی  شخصی فرد وا دقض  ید ل  جنبه

 اقنی  اجتا  ی    ضنی  حقوقی شخصتی، فترد تراجنستیتی وا دو  وقنیت  غیر ت د  قتراو       
 پویر  وا تجربه کند  این دادگت ه،   استرس   آسیبشود که ا  تحقیر شود دهد    وجب  ی ی

صرف پیچیده بودن دظ م اداو  ادگلست ن وا، برا  دقتض حتریم ،صوصتی فترد تراجنستیتی از      
 پتتویر ددادستت  طریتت   نتتع تنتتویض استتن د هتتویتی بتتر  بنتت   جنستتی  جدیتتد توجیتته     

(Goodwin.Vs.Uk,2002:para77 ) 
 ه   آلات ن،  ل  اینکه دادگ هاجنسیتی بود   بهدو قضیۀ  دکوک  لیه آلا ن، ،واه ن زن تر

ه   دو  ن  رتبط ب   ال جراحی تغییر جنسی  از شرک  تق ض     ،  بنی بر دوی ف  هیینه
، به استن د اینکه  ال جراحی تغییر جنسی  بترا  ا  تنهت  واه دو ت ن ضتر و  دبتوده ود      بیاه

د  دادگ ه تنیین جنسی  توسط ،ود فرد وا کرده بوددد، به دادگ ه او پ یی حقوق بشر شک ی  کر
 .Vankuck.Vs) ا  از ح  حریم ،صوصی دادس    فرد وا  ح  بر بیاته دادست   صریح   جنبه

Germany,2003,para69 )  هت ، دادگت ه حقتوق بشتر، تنهت  حت  بتر حتریم         ب   جود این پر دتده
احتی بته وستای     ،صوصی   شن س یی جنسی  جدید برا  فرد وا، بند از اقتدام بته  اتل جر   

شن ،ته   دو  وود ح  شن س یی ق دودی جنسی  ایتن افتراد، قبتل از اقتدام بته  اتل جراحتی        
وسد توجیه اصلی این وفت و، و  ی  دظم  او ی   دو  اقتع  تدم   دظر  یصحب  دکرده اس   به

 ه  ب شد شن س یی این ح  برا  تراجنسیتی
د اصول ج ک وت  دیی  توود بحتو  اقتع    ح  بر حریم ،صوصی، برا  افراد تراجنسیتی دو سن

دظر از هر هوی  جنسیتی، حت  داود  هر کس صرف"داود: این سند  قرو  ی 0شده اس   اصل 
 ند ب شد، بد ن  دا،لۀ ،ودسراده   غیرقت دودی      حتریم ،صوصتی،    که از حریم ،صوصی بهره

ربتوط بته هویت     گیتر  دو  توود دادن یت  دتدادن اطت ت ت       ش  ل ح  هر فرد جه  تصایم
 ادتد دو قتوادینی کته بیت ن    هت   وظتف  شتود  د لت   جنسیتی   اطت  ت  ربوط به بدن دیتی  تی  

 دو قتتوادینی کته فرصتت  تغییتتر بتتدن  ادتتد   هاچنتتینادگتت و  کترده جتترم هویت  جنستتیتی وا، 
ادتد  ه   وظف شتده دهند، ب زبینی کنند  هاچنین د ل دای افراد وا، جه  بی ن هوی  جنسیتی

 ی   بته چته دحتو  اطت ت ت  ربتوط بته      چته کست   ر فترد وا بترا  ادتخت   اینکته    که حت  هت  
هوی  جنسیتی ،ود وا افش  کند، تضاین کنند   از افراد دو برابر افش   ،ودسراده   د ،واستته  
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 Contextualizing Yogykarta)"یتت  تهدیتتد بتته افشتت   چنتتین اطت تت تی، حا یتت  کننتتد   
Principles,2007:Principle3)  

داود: افراد تراجنسیتی، ب ید توسط ق دون شن ست یی شتودد   ایتن حت  وا     ل  قرو  یاین اص
هر کسی دو هر کجت  حت    " ربوط به حریم ،صوصی این افراد دادسته اس   براس س این اصل: 

ه   جنستیتی  ختلتف، ب یتد از اهلیت      داود که دو برابر ق دون شن ،ته شود  افراد داوا  هوی 
اش بختش  ه   زددگی بر،ووداو شودد  تنریف هر فرد از هوی  جنستیتی هق دودی دو تا  ی جنب

هت   تنیتین   تترین جنبته  شتود   یکتی از اس ستی   د پویر  از شخصی  ا   حستو   تی  جدایی
 "و د شا و  یسردوش  فرد ، کرا     آزاد  ا  به

اقتدا  ت الزم  ادد که تا م اقدا  ت ق دودی   اداو    س یر ه   وظف شدهدو این ز ینه، د ل 
برا  شن س یی ق دودی   احترام ک  ل تنریف فرد از هوی  جنسیتی ،ود اتخ   کننتد؛ هاچنتین   

ادتد تت  تات م اقتدا  ت قت دودی   اداو    ست یر اقتدا  ت        ه  براس س این سند  وظف شتده د ل 
ر ت  تضاین کنند که س ز ک و  وجود بترا  صتد و استن د هتویتی کته بت       ک و گیرددضر و  وا به

کننتدۀ  شود،  تننکس کند   ش  ل شن سن  ه، گوود  ه   س یر اسن د  یجنسی  افراد دالل   ی
  تضاین کنند کته تغییتر دو استن د هتویتی دو      تنریف هر فرد از هوی  جنسیتی ،ودش ب شد

صتووت قت دودی   ه    شرایحی که احراز هویت    جداست ز  جنستیتی الزم است  بته     تا م ز ینه
  (Contextualizing Yogykarta Principles,2007:Principle3) شن ،ته شود

کنندۀ تنریف هر فترد  ، بر این  وود تأکید داود که اسن د هویتی ب ید  ننکس0دو  اقع اصل 
 شرطی از هوی  جنسیتی ،ود   جنسی   وود ترجی  ،ود ب شد، بد ن دی ز به هیچ پیش

 
 النظام حقوقی کامن حمایت از حق بر حریم خصوصی افراد تراجنسی در. 3

م، شن ستتن  ۀ افتتراد 2331دو بریت دیتت    قبتتل از تصتتویب قتت دون ب زشن ستتی جنستتی  دو ستت ل 
کترد، اگرچته بر،تی از استن د هتویتی آدت ن دستتخوش         نوان تغییتر داتی  هیچ  تراجنسیتی به
 لی پتس از د ت     تنتدد دو ایتن ز ینته   تصتویب قت دون  توکوو، حتریم           شد؛تغییراتی  ی

 .(Davies, 2005:3) ی این افراد،  وود توجه  اقع شد،صوص
 شده اس : دو این ق دون، احترام به حریم ،صوصی افراد از د  دظر  وود بحو  اقع

ابتدا، دو این ق دون، ا ک ن شن س یی جنسی  ایتن افتراد دو شترایحی پویرفتته شتده است         
 2" ستند ب زشن ستی جنستی    " صد و 1ق دون، برا  اینکه شخصی بتوادد دو،واس  براس س این
شود که ب ید حداقل هجده س ل داشته ب شد؛ این دو،واس ، توسط کسی داده  ی ،ود وا بدهد،

                                                           
1. Application 
2. Gender Recognition Act 
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هاچنتین اگتر شخصتی، تحت  قت دون کشتوو ، ،ت ود از  حتد دۀ          تغییر جنسی  داده ب شد؛
 توادد دو،واست  صتد و ستند ب زشن ستی    بریت دی   کبیر دس  به تغییر جنسی  زده ب شد،  ی

جنسی  ،ود وا بدهد  این دو،واس ، ب ید توسط هیأت ب زشن ستی جنستی ، بروستی   تأییتد     
 ( Gender Recognition Act,2004:Artice1) شود

دهنتده، ب یتد داوا    برا  اینکه این هیأت، بت  دو،واست  طترف  وافقت  کنتد، دو،واست       
دن دو ق لتب جنستی    ه   زیر ب شد: ودج بردن از بیا و     ت   جنستی، زدتدگی کتر    یژگی

جدید، حداقل به  دت د  س ل قبل از این دو،واست ، قصتد ادا تۀ حیت ت دو ق لتب جنستی        
 کتسبه ت  پ ی ن زددگی   هاچنین  جود    ح بق  بر،ی از اسن د    داوک  وود دیت ز کته دو   

 که این شر ط، دو فرد  تق ضی  وجود ب شد، هیأتشده اس ؛ دوصووتیبینی هاین ق دون پیش
 ( Gender Recognition Act,2004:Artice1)  وکوو  وظف اس  سند دو،واستی وا ص دو کند

شتده است  کته استن د هتویتی ،تود وا       دو بریت دی   کبیر، به افراد تراجنستیتی حت  داده   
دهد، ق دو که شخص تغییر جنسی   یبراس س جنسی  جدیدش ن تغییر دهند؛ دو ابتدا، ز  دی

د  ه، گوود  ه، اسن د پیشتکی        گواهی –تا  ی اسن د ،صوصی ی  د لتی  اس  د م ،ود وا، دو
 تغییر دهد  تنه  استثن   این ا ر، تغییر د م    دو  تداوک   ستواب  جیایتی     لیت تی ا ست      

(Whittle, 2011:4  برا  این  نظوو، ا  ابتدا ب ید  سئوالن ثب  ) احوال وا از تغییر جنسی  ،ود
از ادتش و این اظه ود  ه،  اظه ود  ۀ ق دودی،  بنی بر تغییر د م ،ود پر کند  پس سآگ ه کند   سا
س ل داشته  10احوال،  وظف اس  د م ا  وا تغییر دهد  شخص  تق ضی، ب ید ب ال  ک و ند ثب  

 :Whittle, 2011) ص دو شود س ل، ب ید توسط  الدین ا ، 10ب شد؛ دو،واس  تغییر د م افراد زیر 
ز طرف دیگر دو این ق دون، اطت  ت  ربوط به هوی  جنسیتی افتراد تراجنستی، دو دستتۀ    ا ( 4
 (Gender شتود هت  جترم  حستو   تی    قراو گرفته اس  که افش   آن "شدهاطت  ت حا ی "

Recognition Act,2004:Artice22 ) 
اطت ت ت     بن براین دو بریت دی ، ب  فراهم آ ودن ا ک ن شن س یی جدید   سنی دو حفظ ایتن 
 جلوگیر  دو افش   آن، سنی دو احترام به حریم ،صوصی این افراد شده اس  

تغییتتر دو استتن د هتتویتی بتترا  افتتراد    تحتتدۀ آ ریکتت    دو بیشتتتر ایتت الت آن،دو ایتت الت 
 آ ریکتت ، دو بر،تتوود بتت  شتتده استت ؛ البتتته بتت  اینکتته دو تراجنستتیتی ا تتر  کتت  ت  پویرفتتته 

ادد، ق دون وفت و  ثبتتی از  س ل درسیده 11س ل که هنوز به سن ق دودی  سنه   کمتراجنسیتی
تراجنسیتی زیر  ه   آن هاچون ک لیفردی ، یک فرد،ود بر ز داده اس ، هنوز دو بر،ی از ای ل 

،ود، پس از تغییر جنسی ، دت م   1قیّم طوو  ستقل   بد ن تأیید  الدین ی توادد بهس ل، دای 11
س ل دو آ ریک ، برا  تغییر د م ،تود،   11بدین  نظوو، افراد تراجنسیتی زیر  ،ود وا تغییر دهد 

استقتل یک صغیر، پس »به تأیید دظر افراد د  برده دی ز داودد،  گر اینکه صغیر  ستقلی ب شند  

                                                           
1. Guardian 
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 California Transgender) «شتود از احراز آن دو دادگت ه   ا حت   آن دو دادگت ه  حقت   تی     
Family Law,2013:Article 3 ) 

دهند   سند سجلی بیشتر ای الت آ ریک ، اج زۀ تغییر د م وا به فرد تغییر جنسی  داده    ی
کنند؛ تنه  ای الت آیداهو، ک دیاس، ا ه یو   تنسی، از تغییر  شخصت ت شتخص      وا اصتح  ی

 www.lambdalegal.org,Visited) کننتد شتده است ، ،تودداو   تی    که دو شن سن  ۀ ا  ثب  
At:14/04/2015)  

 

 حمایت از حق بر حریم خصوصی افراد تراجنسی در ایران. 4
 دو ی  واود  از حریم اطت  تی   جسا دی افراد  وود توجه قراو گرفته است ؛ دو ق دون ایران به

پنج ،ود،  ، دو   دۀ1001برا   ث ل، ق دون حا ی  از آ ران به  نر ف   د هی ن از  نکر  صو  
صتراح    نتر ف یت  دهتی از  نکتر وا، بته      یم ،صوصی افراد به به دۀ اجرا  ا ر بهتنرر به حر

داود: حیثیت    جت ن اشتخ ص از تنترر     ق  ا  قترو  تی   22 انوس کرده اس   هاچنین اصل 
ا  صووت صری  دو ق دون اس سی بته حتریم ،صوصتی جستا دی، اشت وه      صون اس   هرچند به

ش ید بتوان ب  تفسیر کلاۀ حیثی    جت ن، حتریم ،صوصتی     ( 01: 1010)ادص و ،  دشده اس 
 ( 102: 1001 لیاوو،   ا ظی  ) ه   ق دون اس سی دادس جسا دی وا  شاول حا ی 

صراح  دو  وود تا  ی  جسا دی   و  ی  حریم ،صوصی افراد اگرچه، ق دون  د دی که به
شتود کته ایتن    ال  شت هده  تی  تراجنسیتی باردازد دو حقوق  وضو ۀ ایران  جود دداود، دو  

شده اس   پس از  شر س ،واددن  ال تغییر جنستی  از  حریم دو کشوو  ن  وود احترام  اقع 
(، افتراد تراجنستیتی   20: 1010 وستو  بجنتوود ،   ) 1010 سو  ا  م ،اینتی )وه( دو ست ل  

ز توادند پس از گوواددن  راحل پیشتکی، جنستی  ،تود وا تغییتر دهنتد  ایتن افتراد پتس ا         ی
 11گوواددن چند آز ون   دظر  ثب  کایسیودی دو  وود تراجنسی بودن ،تود، براست س بنتد    

، دو،واست  تغییتر جنستی  وا دو ق لتب یتک      1001قت دون حا یت  ،ت دواده  صتو       1  دۀ 
 داد،واس  به دادگ ه ، دواده تقدیم داودد 

تغییتر   ا  افتراد، اکنون   دو کشوو ،ود  ن، به پیر   از شن س یی ح  تغییر جنسی  برهم
احتوال  که  دیرکل ثب  گودهشده اس   ها ن شخص ت شن سن  ۀ آد ن دیی به وسای  شن ،ته 

شتود   ه ، تغییر جنسی  آدت ن ثبت  داتی   است ن تهران ا تم کرد: دو شن سن  ۀ جدید د جنسی
ییر د م ثبت   گوده افراد، فقط تغادد: دو صفحۀ توضیح ت شن سن  ۀ اینز ینه گفته ایش ن دو این

شود  حتی جییی ت تغییر د م که از چه د  ی به چه دت  ی تغییتر کترده است ، دو شن ستن  ۀ       ی
احوال هتیچ  شتکلی دو ،صتوص صتد و     دادگ ه، ثب    دو صووت حکم  شود؛جدید آ وده دای

 (  ,www.aftabair.comVisited At: 14/04/2015)ه  دداود  جدد شن سن  ه برا  د جنسی
شتود    ،وبی  توود احتترام  اقتع  تی    که حریم ،صوصی این افراد دو ایران، به از این  نظر

http://www.aftabair.com/
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گتواود،  جت    تی  گیرد   آث و ،ود وا بته جنسی  جدید آده  از دظر ق دودی  وود پویرش قراو  ی
   طوو ، ص  وود توجه ق دودگواو قراو دگرفته اسهرچند این ح  به

 
 حق دسترسی به باالترین سطح سالمت

بررسی حق افراد تراجنسی بر دسترسی بهه بهاالترین سهطح سهالمت در سهطح      . 1
 المللیبین

 (2009:45هتت   و ادتتی ،تت ود شتتد   از اینکتته تراجنستتی بتتودن از فهرستت  ا،تتتتل   پتتس 
Oflaherty&(Fisherربتوط بته   توادنتد بته ،تد  ت      جود آ د که این افتراد داتی  ، این ابه م به

گیردتد    ست تی، دسترسی داشته ب شند، چون دیگر این افراد دو دسته افتراد بیات و قتراو داتی    
جنستی ،   تغییتر   ال پویر دیس ؛ این تفسیر   توجیه، سد بیوگی برا دو  ن آده  دیگر توجیه

آ ود؛ بته هاتین دلیتل تشتخیص بیات و دادستتن افتراد         جود  تی دو  ق بل افراد تراجنسیتی به
تراجنسیتی برا  اینکه بتوادند به ،د  ت  ربوط به ست   دسترسی داشته ب شند، الزم دیس  

(Castagnoli,2010:10 ) 
ا  ا تم داش : هر گوده تبنتیض دو  دو دظریه 1کایتۀ حقوق اقتص د ، اجتا  ی   فرهنگی

 Generalست تی بتر  بنت   هویت  جنستیتی،  انتوس است         دسترسی به ،د  ت  ربوط به
Comment, No14:para18) کنتد  ت دنی   (  ح  افراد تراجنسیتی بر حریم ،صوصی، ایج    تی

 دو تغییر جنسیتش ن  جود دداشته ب شد 
 ل   دم تصویب ق دودی کته  ،واه ن،  لیه د ل  لیتوادی به ا ،قضیه م   دو2331دو س ل  

شک ی  کرد  دادگ ه پتس از  به افراد تراجنسی، اج زۀ تغییر جنسی  دهد   آد ن وا حا ی  کند، 
گوده وأ  داد که دو ق دون کشوو لیتوادی، حا ی  از افراد تراجنستیتی   دادن  بروسی قضیه، این

(  دادگت ه دو  L.Vs. LITHUANIA,2008:para59) جواز تغییر جنسی  به آده ، داوا  ،أل اس 
     بهداشت ،  این حکم بی ن داش  که د ل  لیتوادی  وظف اس  دو بودجۀ  ربتوط بته ستت   

 تغییر جنستی  افتراد تراجنستیتی ا،تصت ص دهتد      بخشی وا به فراهم کردن ا ک د ت  ربوط به
L.Vs. LITHUANIA,2008:para74) ) 
تات  ی اقتدا  ت  ربتوط بته تغییتر جنستی  هاچتون         افراد تراجنسیتی ح  داودد کته بته  

 ت دی  جهتی بترا  دو ت ن     دو  دی   صدادو  دی       دسترسی داشته ب شند    راکتی دو هوو ون
 آد ن، دو دسترس ب شد 

بحو دیگر دو  وود تح  پوشش بیاه بودن این اقدا  ت اس ؛ بت  توجته بته هیینتۀ بستی و      

                                                           
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
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کنتد کته   ست   ایجت    تی   سنگین اقدا  ت  ربوط به تغییر ک  ل جنسی ، ح  دسترسی به
 & Miller) یترد ه   دو  ن   ادج م تغییتر جنستی ، تحت  پوشتش بیاتۀ  لتی قتراو گ       هیینه

Vance,2010:14صراح  تحایل ب و  ت لی د  ن ستب بتر    (  دو پر ددۀ ال،  لیه لیتوادی، دادگ ه به
د پویر دادس   این  سئله دو پر ددۀ  دکتوک  لیته د لت  آلات ن دیتی      فرد تراجنسیتی وا توجیه

 ربتوط بته    هت    حرح شد  دو این پر دده ،واه ن،  لیه د ل  آلا ن  بنی بر  دم قبول هیینه
 ال تغییر جنسی  ا  ب  این استدالل که  ال جراحی ا  ضر و  دبوده، شتک ی  کترد  دادگت ه    
او پ یی حقوق بشر دو این پر دده بی ن داش  که دب یتد فترد تراجنستیتی وا  جبتوو کنتیم کته       
ضر وت تغییر جنسی  ،ود وا اثب ت کند، چون این ا ر بر ،تف حتریم ،صوصتی ا ست    از    

وو، د لتتتت  آلاتتتت ن وا  وظتتتتف کتتتترد کتتتته حتتتت  بیاتتتتۀ ا  وا باتتتتردازد ایتتتتن وهگتتتت
(Vankuck.Vs.Germany,2003:para55 ) 

 12،ود، به ایتن  وضتوس پردا،تته است ؛ اصتل       11   12سند اصول ج ک وت  هم دو اصول 
هر شخصی این ح  وا داود که بد ن دو دظر گرفتن هوی  جنستیتی ،تود، بته    » داود: قرو  ی

     «   فیییکی   و ادی دسترسی داشته ب شد ب الترین سح  ست 
کند کته تات م اقتدا  ت قت دودی   اجرایتی   ست یر اقتدا  ت        ه  وا  وظف  یاین اصل، د ل 

 ن سب وا اتخ   کنند ت  دسترسی هاۀ افراد به ،تد  ت   ک الهت   ستت     بهداشت  بتد ن      
ادتد کته تضتاین    ظف شدهه   وتبنیض بر  بن   هوی  جنسیتی، تضاین شود؛ هاچنین د ل 

هاۀ اشخ ص ق دودد دو  وود دو ت ن ،تود، بتد ن تبنتیض بتر  بنت   هویت  جنستیتی          کنند
ه  ب ید دسترسی افراد به اقدا  ت  ربوط به تغییر جنسی  وا گیر  کنند؛ هاچنین د ل تصایم

کننتدگ ن، بتد ن   تسهیل کرده   ضا د  کنند که، افراد شت غل دو حتوزۀ ستت  ، بت   راجنته     
 ,Contextualizing Yogykarta Principles,2007) تبنتتیض جنستتیتی، بر،تتوود کننتتد   

Principle17 ) 
پتردازد؛ ایتن   ه   پیشکی  یبه حا ی  از افراد تراجنسیتی دو  ق بل سوء استف ده 11اصل 

دلیل هوی  جنسی ،ود،  جبوو بته  تحاتل شتدن هتر     داود: هیچ فرد  دب ید بهاصل  قرو  ی
ه    ربوط به آده  شود ی  دسترسی آده ، صترف   بته   شن سی ی  آز  یششکی ی  و انگوده اقدام پی

 یک  رکی پیشکی  حد د شود 
ادد که تا م اقدا  ت ق دودی   اجرایی الزم وا اتخ   کنند ت  حا ی  ک  ل ه   وظف شدهد ل 

  د شی از فرهنگ ه ه   پیشکی  ضر   ،حرد ک وا که بر  بن   کلیشهدو برابر وفت وه    و یه
ی  غیر آده  دسب  به وفت و، ظ هر فیییکی   هنج وه   جنستیتی افتراد داوا  هویت  جنستیتی     

 ,Contextualizing Yogykarta Principles,2007 تفتت  ت ا اتت ل شتتودد، تضتتاین کننتتد ) 
Principle18 ) 
ترین ستح   که  تحظه شد، این سند، از دسترسی ک  ل افراد تراجنسیتی به بت ال گودهها ن
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کند؛  لی این ستند  کند   این حا ی  وا  نوط به بیا و تلقی شدن آده  دایست تی حا ی   ی
ه  دو تح  پوشش بیاه قراو دادن اقدا  ت  ربوط به تغییر جنستی     ا  به  ظیفۀ د ل اش وه

 آید و  یشا حا ی  از این افراد دو این ز ینه دکرده اس  که به دظر ،أل بیوگی دو این سند به
 

حمایت از حق افراد تراجنسیتی بر دسترسی به باالترین سطح سالمت در نظام . 2
 حقوقی کامن ال

دو بریت دی ، ق دون ،د  ت اجتا  ی   ست تی،  قروات کلی دوب وۀ دسترسی به ،د  ت ست تی 
 قترو   قرو کرده اس    دو  وود ح  افراد تراجنسیتی بر دسترسی به ب الترین سح  ستت تی  

داود:  زاوت بهداش  ادگلست ن ب ید واهنا   ک  لی برا  ک وکن ن بهداش    دو  ن   ج  نۀ  ی
ه   دو  ن  اکن، برا  ایتن افتراد   اطت ت تی دو    ه   نتشر کند که ح    تا م واهتراجنسیتی

ستت   بنتد از اتات م فراینتد تغییتر      ه     س ئل  اتو ی  ربتوط بته     وود ست   تراجنسیتی
طرف ب ید بته افتراد تراجنستیتی کاتک کنتد کته بته        ا  از یک چنین واهنا یی جنسی  ب شد 

،د  ت بهداش    ست تی  ربوط دسترسی پیدا کنند   از طترف دیگتر، بته کت دو دو ت دی دو      
 (The Civil Right Act And وس دی   اوتق   تا م تتدابیر دو ت دی  اکتن، یت و  وست دد     اطتس

Equal Employment,1964:Article30 ) 
م احراز شتد؛ ایتن   1000ه   تغییر جنسی  دو س ل دو ادگلست ن ح  اس سی تأ ین هیینه

ا ر دو د وایی  لیه  ق   ت بهداشتی لنکش یر دو دادگ ه تجدید دظتر ادگلستت ن  حترح شتد؛ دو     
 دلیل  دم لتی م ایتن  اتل   این د وا،  ق   ت بهداشتی از پردا،  هیینۀ  ال تغییر جنسی  به

سرب ز زددد؛ دادگ ه دو این  سئله حکم کرد این سی س  دو واست   تح  پوشتش قتراو دتدادن    
 .A,D and G Vs) جراحتی افتراد تراجنستیتی غیر نحقتی است    ایتن سی ست  وا ود کترد        

Lancashire Health Authority,1999:para 1 ) 
هت   دو ت دی افتراد    نته هت   ادگلستت ن، بیاته   پردا،ت  هیی    ا ر زه ب  توجه به و یۀ دادگ ه

بتر ایتن دو فراینتد دو ت ن  اکتن      شود،  ت هطوو  حد د پویرفته  ی،واه ن تغییر جنسی  به
ه    رتبط ب  زیب یی قلاداد شده   ه   بیاه، جیء دو  نه  از سو  برد  هاس  بر،ی از دو  ن
 ( Rabinson,2012:23) ه   آن ،ودداو  شوداز پردا،  هیینه
 تحدۀ آ ریک ، قوادین  تندد   دو ز ینۀ حا ی  از افراد تراجنسیتی  جتود داود   دو ای الت 

م به 2313اس  که دو س ل  1صرفهبه ا لین ق دون دو این ز ینه، ق دون دو  ن    راقب   قر ن 
تبنیض دو دسترسی به ،د  ت ست تی، براس س جنسی  وا  انتوس   تصویب وسید؛ این ق دون،

                                                           
1. Affordabe Care Act,2010 
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دو  وود حا ی  از ح  دسترسی به  1ان به ق دون بیاۀ  دم تبنیض جنسیتوهاچنین  ی کرد؛
ب الترین سح  ست     تح  پوشش بیاه قراو گرفتن افراد تراجنستیتی اشت وه کترد  ست ز  ن     

  نظوو اطاین ن از اینکه افراد تراجنسیتی به دیری  بهداش    دو  ن ک لیفردی ، این ق دون وا به
   پوشش بیاۀ ست تی قراو گیردد، تصویب کرد اددازۀ دیگر افراد، تح

هت   ،تود وا بتر ایتن است س تنظتیم       براس س این ق دون، س ز  ن بهداش    دو  ن، برد  ته 
دلیل هوی  جنسیتی ،ود از دی زهت   دو ت دی ،تود  حتر م دشتودد   ایتن       کند که افراد، به ی

ن تصتحی    ب زدویستی کنتد      س ز  ن وا  وظف کرد که تا  ی اسن د ،ود وا براس س این قت دو 
تا  ی اسن د  وا که براس س هوی  جنسی  فرد، ا  وا از ،د  ت دو  دی  حتر م کترده است ،    

دظر از هوی  جنسی ،ود، ب ید تحت  پوشتش   اصتح کند  براس س این ق دون، تا  ی افراد صرف
  (Insurance Gender nondiscrimination act,2013:article2) بیاه قراو گیردد

 
حمایت از حق افراد تراجنسیتی بر دسترسی به باالترین سطح سالمت در نظام . 3

 حقوقی ایران
 ،تد  ت  هبت  دیت ز  …اجتا  ی تأ ین از بر،ووداو " داود:ق دون اس سی ایران  قرو  ی 20اصل 

  وظف د ل  ی  هاگ د اس  حقی غیره،   بیاه صووتبه پیشکیه    راقب    دو  دی بهداشتی
   ،تد  ت   تردم،   ک ش و از ح صل دوآ ده      او ی دوآ ده    حل از ،قوادین  طب اس 

ق دون بیاتۀ هاگت دی    1هاچنین   دۀ  "د نک تأ ین شووک افراد یکیک برا  وا فوق ه  حا ی 
بر  ظیفۀ د ل   بنی بر تأ ین ،د  ت دو  دی، برا  هاتۀ   1020،د  ت دو  دی کشوو  صو  

  کندافراد  ل  تأکید  ی
ه   تغییر جنسی  افراد تراجنستیتی  ا ، هیینههیچ برد  ۀ بیاه ت  چند س ل پیش دو ایران

ه   این  اتل، افتراد تراجنستیتی دو    دلیل سنگین بودن هیینهداد  بهوا تح  پوشش قراو دای
دلیل  دم پویرش  رفتی ایتن  اتل،    هاچنین به شددد اقدام به تغییر جنسی  دچ و  شکل  ی

نسیتی به شخص    حلی برا  حا ی    واهنا یی دو دو  ن ،ود دسترسی دداشتند  افراد تراج
ه یی برا  تح  پوشش قراو گرفتن این افراد، صتووت گرفتته است   دو    ه   ا،یر تتشدو س ل
ا،تتتالت   داوا  بترا  شن ست یی   دو ت ن افتراد     ا تبت و  ا،تصت ص  از وفت ه   زیتر  1010ست ل  

ادتد   ا تبت و   یش ن  شکل اصلی وا شن ست یی ایتن افتراد دادستته    تراجنسیتی سخن گف   البته ا
اکنتون  اتل   هتم  ( 1 :1010دادند )و زد  ۀ ا تات د،  اددازه  یی فته به این  وضوس وا بها،تص ص

ه   د لتی ادج م گیرد، تح  پوشش بیاه  اقتع  تغییر جنسی    جراحی آن، اگر دو بیا وست ن
 توادنتد از ،تد  ت بیاته، استتف ده کننتد     ا  ،ود،  یشش بیاهشود   افراد، بسته به دوس پو ی

                                                           
1. insurance gender nondiscrimination act,2013 
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(www.mahtaa.comرکی   )          بهییستی دتوا  صتفو  دیتی، تنهت   رکتی تحت  دظت وت ست ز  ن
پردازد؛  رکی  کته  بهییستی اس  که به اوائۀ  ش  وه   ،د  ت دو  دی به افراد تراجنسیتی  ی

ه یش ن، دو گووادتدن و دتد دو ت ن بته     ه   زددگی به این افراد   ، دوادهبر آ وزش  ه وت ت ه
 ( 0 :1010کند )و زد  ۀ ا تا د، این افراد کاک  ی

 

 نتیجه
افیایش جانی  افراد تراجنسیتی   تغییر دگ ه جوا ع به این افتراد   پتویرش هویت  جنستیتی     

الاللتی،  کننتدگ ن استن د بتین   ن دا،لی   تصتویب  تف  ت آد ن،  وجب شده اس  که ق دودگواوا
ه یی که  اکن اس  بتر ایتن افتراد    اهای  حا ی  از این افراد وا دو ج  نه   دو  ق بل تبنیض

ه    ختلف، هاچون دفع  او ی دو تنرض تی که  اکن اس  به به ده   هاچنین تحایل شود،
از  دی ز این افراد وا به حا یت  ک  تل  حریم ،صوصی این افراد، صووت گیرد، ک  ت  دوک کنند   

سو  د ل ، دو تأ ین ،د  ت دو  دی   کاک دو پردا،  هیینۀ دو  ن، جد  بگیردتد   بترا    
 بت ز پویرش هوی  جنسیتی این افراد   تا یی بخشیدن از افراد هاجنس آن  قرواتی  ضع کنند 

جسای ، ص،  وجب  دلیل  ضنی   هاچنین  شکل آد ن دو دسترسی به حقوق اجتا  ی، به
دظران، دو حا ی  از حقوق این افراد  و د کننتد   حا یت  از ایتن    شد که ق دودگواوان   ص حب

شتود کته   دسته افراد،  وود توجهش ن  اقع شود  حا ی  صری  ق دودگواو از این افراد  وجب  ی
  حا یت   دواز  کننتد ه    ختلف، به حقوق این اشخ ص دست  دیگر اشخ ص، دتوادند به به ده

 تر و  توادد به افیایش دوک  رف دسب  به  ضنی  این افراد  نجر شود   بته  صری  ق دودی،  ی
ال، بت  قتوادین   ز  ن افراد تراجنسیتی، دو ج  نه پویرفته شودد  ق دودگواوان کشووه   دظ م ک  ن

کت و  بته  ادد، تا م تتش ،ود وا بترا  تحقت  ایتن شترایط،     تندد  که دو این ز ینه ص دو کرده
 ادد برده

دو ایران ب  پویرش هوی  جنسیتی افراد تراجنستیتی، توستط ا ت م ،اینتی )وه(   ا حت        
جواز تغییر جنسی  به آد ن   توجه دیگر فقه    ن صر به این  سئله،  شتر  ی  ایتن  اتل از    

بت ز  تات یی شتد   هویت  جنستیتی        سو  آد ن،  ضنی  افراد تراجنسیتی از افتراد هاجتنس  
ی  ایش ن  شر  ی    جواز فقهی گرف ، ا   جواز ق دودی    رفی این  ال دو ایران  جتود   ضن

دداود  ق دودگواو    تت کنون از حقتوق ایتن اشتخ ص صتحب  دکترده   هاچنتین  ترف، هویت           
جنسیتی این افراد وا داویرفته اس   بهبود کیفی  زددگی این اشخ ص، دی ز ند حا ی  قت دودی  

ه،  ترف هتم ایتن اشتخ ص وا باتویرد    ضتنی  آدت ن وا دوک کنتد؛ البتته           سیلاس  ت  بدین 
ه یی برا  حا ی  از این افراد، دو کشوو  ن صووت گرفته اس ؛  ال تغییر جنسی  این تتش

توادنتد پتس از تغییتر جنستی ، استن د      اشخ ص تح  حا ی  بیاه قراو گرفته اس    آد ن  تی 

http://www.mahtaa.com/
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حا ی  صری  ق دودگواو از آد ن، هنوز دو دظ م حقتوقی  ت     سجلی ،ود وا تغییر دهند، ا   دی ز به
 شود احس س  ی
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