گلوبال ایلگا تشکیالتی (لزبین ،گی ،بیسکسوال ،ترنس و اینترسکسلر تشکیالتی) طرفیندن حاضیرالنمیش بو ترنس رهبر خریتهسی ،دونیانین۱۵۰
اؤلکهسیندن چوخونون قانونالر ،قایداالر ،جینسیت اویومو پروسهسی ،کیملیک تانیما و همچنین ترنس شخصلرین حاقالرینین پوزولماسی ایله
ایلگیلیدیر.
ایران دا بو تدقیقاتین قاباغا آپاریلدیغی اؤلکهلردن بیریدیر و ترنس توپلولوغو ایله ایلگیلی ششرنگین تدقیقات و راپورالرینا دایاناراق ،دونیا
سویهسینده ترنس توپلوسونون و فرقیلی آالنالرین آکتیویستلری ،پولیتیکاجیالری و ایلگیلی اورقانالرین مسئولالرینین معلوماتالنماسی اوچون
یایینالنمیشدیر.
بیز سیزین معلوماتینیز اولسون دییه ایران بؤلومونو چئویریب و ماراقالنانالرا تقدیم ائدیریک.
بو اعتیبارلی و دیرلی راپورون بوتونونو الده ائتمک اوچون آشاغیداکی لینکه باخا بیلرسینیز:
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf
آلتیرنگ (ششرنگ) سون ایللرده بینالخالق سویهده ایرنلی لِگِبِتِ توپلوسونون اینسان حاقالری پوزولماسی ایله ایلگیلی معلوماتالندیرماق
قایناغینا دؤنوشدوغو اوچون سئوینیر.
لوز آراندا (مکزیکدن) و ایمانیا براون (ساموآ آداسیندا بیر مغرور فافافینه ترنس) ایلگا تشکیالتینین ایکی ایداره هئیتی بونوال ایلگیلی بئله دئییرلر:
Now more than ever, we need accurate data, research and information to inform not only ILGA World’s global
activism on trans issues, but more importantly, to help trans activists and allies on the ground with readily
available resources, relevant to their contexts. Well done to the ILGA World Trans Steering Committee, the
Gender Identity and Gender Expression Programme and the research team for this much needed piece of
work.

ایران

آد دییشمک
کیملیک بلگهلردهکی
جینسیت تانیتیم

بللی قانونالرین نظارتی آلتیندا ،تانیتیم بلگهلرینیزدهکی جینسیت تانیتیم شکلینی
دییشمک اوچون مراجعه ائتمهنیز مومکوندور.
بللی قانونالر چرچیوهسینده مومکوندور.

شکلینی دییشمک:
آلینتی /دئتایالر

حالی حاضیردا و —۶۰جی ایلده آیتالله خمینینین فیتواسینین آردیندان ،عاییله
قانونون -۴جی مادهسینین -۱۸جی بندی «جینسیت اویومو» ایله عالقهلی قرارالرین
عاییله محکمهسینین طرفیندن وئریلمهلیدیر  .عدلیه قوهسینین گئنل حقوق مودورلوغو
ایلگیلی قانونی پروسهنی  ۷/۹۲/۱۴۴-۹۲/۸/۴ساییلی نظریهده آچیخالدیغی ،مصلتچی
سسلر توپلوسونو یایینالدی.

کیملیک
بلگهلردهکی
جینسیت
تانیتیم
شکلینی
دییشمهنین
شرطلری

تکجه جینسیت اویومو عملیاتی اوالن ترنسلر قانونی بیر شکیلده

جینسیتلرینین رسمیته تانیماسیندان فایداالنماقداالر .جینسیت اویومو
اوچون شخص ایلک باشدا عاییله محکمهسینه گئتمهلیدیر ،سونرا معاینه
اولوب طیبی رای وئریلمهسی اوچون محکمه طیبی تشکیالتینا

گؤندریلمهلیدیر.

بو آشاماالردان سونرا تکرار جینسیت اویومو ایذنی وئرن محکمهیه گئری
دؤنمهلیدیر .بوتون جینسیت اویومو عملیاتی اولماق ایستهین شخصلر

اوچون (بؤیوکلر ده داخیل اولماقال) ،شخصین اعتیبارلی والدین
سئرتیفیکاتی دا گرکلیدیر .بو سئرتیفیکاتدا والدینین بو عملیات(الری)

قبول و تصدیق ائتمکدهلر .

جینسیت اویومو پروسهسینین تامامالدیقدان سونرا ،شخص جینسیت اویومو
عملیاتی بلگهسی و میلی کیمیلیک بلگهسینده یازیالجاق یئنی آد و
جینسیتینی گؤسترن دیلکچهسی ایله میلی نفوس تشکیالتی (سازمان ثبت
احوال) و سونرا یئنیدن محکمهیه گئتمهلیدیر .تصدیق ائدیلدیغی حالدا،
محکمه میللی نفوس تشکیالتینا خیطاب ،شخصین رسمی گئچمیشینین

یئنیدن وئریلمهسی و یئنیلنمهسینی داییر قرار وئریر .

OutRight Action International, Human Rights Report: Being Transgender in Iran, 2016, p. 8.
قایناق :ششزنگ (ایرانلی لزبینلر و ترنسجندرلر شبکهسی) بو راپورون حاضیرالندیغی دؤنم بو یئنیلهمه و معلومات دوغرو اولدوغونو تصدیق ائتمیشدیر .
بو پروسهنین گرافیکینی گؤرمک اوچون -۹جی صحیفهیه باخا بیلرسینیز.
قایناق :ششرنگ .۲۰۱۹ ،آیریجا ،ششرنگین بینالخالق تشکیالتین علیل شخصلرین حاقالری کمیتهسینه وئریلن راپورونا باخابیلرسینیز

ایلگیلی قانون
وضعیت

ایسالم جزا قانونو-۶۳۸ ،جی بند
مدنی توپلوم ،ترنسجندر جینسیتی ایفادهلری ،او سیرادان «گئییم دییشیمی» دییه آدالندیریالن مسالهنی،
ایسالم جزا قانونون -۶۳۸جی ماده سی آلتیندا (کی گئنیش و بلیرسیز بیر شکیلده یازیلمیشدیر) قامچی
جزاسینا ( ۷۴ضربه) چاپدیریلماسینی بیلدیرمیشدیر.
اونالر عینی زاماندا ایران پلیسی ،بسیج آدلی پارامیلیتئر قوهلر و باشقا حکومته باغلی ضابیطلر «دینی
آچیدان اویقون اولمایان گئییم و گؤرونتو» گرکچهسی ایله بو جزا قانونالری ،اذیت ائتمک،
سوایستیمال و شخصلری توتوقالماق اوچون قولالنماقداالر-۶۳۸ .جی ماده ،باشالرینی اؤرتمهین و
یا عمومی آالنالردا گئن گئییملر گییمهین قادینالر و قیزالری جزاالندیرماغی صالحیتلی
گؤرمکدهدیر .بو ماده ،خصوصی قادینسی کلیشهلر مدلینه اویمایان و میثال اوالراق ساچالرینی کسمک
و یا حیجاب ائتمهمک و یا کلیشهلره دایاناراق ارککلره عایید بیلینن گئییملر گییمک ایستهين لزبین
و ترنس ارککلره جیدی آنالمدا تاثیر ائتمکدهدیر .آدی گئچن قانون ،بو قروپالری دواملی اوالراق
سوچلو و جزا آلماق ریسکینده بوراخماخدادیر.
«گئییم دییشیمی» ایله سوچالندیغی حالدا« ،شرعی یاساق» (حرام) یا «عمومی عیفتی زدهلمک»
داورانیشالری آدی گئچن جزا قانونالرینا دایاناراق یاساقالییب ،بو شخصلر پول جزاسی ،حبس و
یا قامچی جزاسینا چاپدیریلماقداالر (-۶۳۸جی ماده).
عینی شکیلده ،ارکک جینسیتی کیملیک بلگهلرینه صاحیب شخصلر (ترنس اولوب اولمادیقالرینا
باخمایاراق) کلیشهلره دایاناراق قادینسی تانینان بزنمه ،داورانیش و ایفادهلر گؤستردیکلری حالدا،
توتوقالنما و گؤزآلتینا آلینما ،ایشکنجه و جینسی زوربالیق و تجاوز کیمین باشقا یانلیش داورانیشالرا
ریسکینه معروض قالماقداالر.
شخصلرین حیجابی بوراخمادان (قادینالرال ایلگیلی) و کلیشهلره دایاناراق قارشی جینسه عایید
اوالن گئییملری گئییمهدن اؤنجه «جینسیت کیملیک پوزقونلوغو» بلگهسی و هورمون تراپی (هورمون
آلما) و قیسیرالشتیرما راپورو آلماسی ،ایراندا جینسیت تانیمی قانونی ایله یاخین ایلگیدهدیر.
عدلی سیستم ،ترنس نفرتیندن دوالیی ،قتل کیمین سوچالر ایشلهینلره عدالتسیز/طرفلی اولدوغو
گؤسترن موشاهیدهلر موجوددور .بونالرین بیرینده ،ژانویه ۲۰۱۹دا شادگان شهرینده ترنس بیر قادین
عاییله سی طرفیندن قتل ائدیلدی .خصوصی شیکایتچی اولمادیغینا گؤره حاکیم سوچلولوالرین بیر
چوخونو (بیر نفر خاریج) سربست بوراخمیشدیر-۲۰۱۷ .ده ،خصوصی بیر قوناقلیغا سالدیریلدی و
 ۲۳ترنس توتوقالندی و «حرام قوناقلیقدا» اولدوقالری اوچون سورقوالنیب پیس داورانیشالرا
معروض قالدیرالر .

 1ششرنگ ،اینسان حاقالری دؤنمسل آراشتیرما چالیشما گروهالرینین بینالخالق تشکیالتیندا -۳۴جی اوتورمونون راپورو -ایران ایسالمی جمهوری}۲۴{ ۲۰۱۹ ،
قانونون متنینده »جینسیت دییشیمی« قولالنیلمیشدیر ،اما تنقید ائدیلیب و یئترسیز اولدوغو اوچون ،بیز «جینسیت اویومو» کلیمهسین قوالندیق.

