
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  06/24/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

اف بالنوع االجتماع     الحاكم كومو يوقع عىل قانون االعتر

  
  رخصة قيادة والية نيويوركXيسمح لسكان نيويورك باستخدام "

 
  " كتسمية جنسية ف

  
ي    ع )   صحيفةS.4402-B / A.5465-Dيخفف التشر

 
ط نشر التغيتر ف   ( عملية تغيتر االسم بإلغاء شر

  
  وثائق والية نيويورك، والسماح  

 
تحديد عملية االلتماس لتغيتر تعيير  الجنس والتعرف عىل الهوية الجنسية ف

  شهادات الميالد وتسهيل عملية تغيتر شهادة الميالد
 

  باستخدام "والد/والدة" ف
  

ة طويلة أمام المساواة  وقع الحاكم أندرو م كومو ال ، وإزالة الحواجز القائمة منذ فتر اف بالنوع االجتماعي يوم عىل قانون االعتر
ي نيويورك. 

ن فن  وغتر الثنائيير
ً

ن جنسيا ي    ع ) بموجب القانون وضمان الحماية الموسعة للمتحولير  / S.4402-Bيسمح التشر

A.5465-D" لسكان نيويورك باستخدام )X .ي رخص قيادة والية نيويورك
كما يضمن أن   " كتسمية جنسية غتر ثنائية فن

ن ضد غتر   ي المستندات الرسمية، ويوفر الحماية للحد من التميتر
يكون سكان نيويورك قادرين عىل تدوين هويتهم الجنسية فن

ات مس  ي نيويورك من خالل السماح بتغيتر االسم وتغيتر
 فن

ً
ن جنسيا ي الجنس والمتحولير ميات الجنس بسهولة  ثنائير

 . كتر ي    ع لسكان نيويورك القدرة عىل تعديل شهادات ميالدهم واستخدام تسمية األم أو األب أو الوالد   أ ا، سيوفر التشر ً وأختر
  ألول مرة. 

  
ن وأن يكون لديه هوية صادرة عن الدولة وإجراءات   قال الحاكم كومو:  ي نيويورك أال يتعرض للتميتر

"يستحق كل مواطن فن
م  ف بهويتهم الجنسية وتحمي سالمتهم. تحتر ي ضمان معاملة مجتمع الميم عىل   هويتهم، وتعتر

تواصل نيويورك ريادتها فن
ي كل منىح من مناحي القانون والمجتمع، وهذا القانون هو عالمة بارزة أخرى تضمن لسكان نيويورك أن 

قدم المساواة فن
وا عن أنفسنا".    يعتر

  
ا لب من سكان نيويورك الذين يريدون تغيتر أسمائهم، نشر أسمائهم  قبل التوقيع عىل قانون االعتر

ُ
ف بالجنس، كان ُيط

ي صحيفة معينة. 
، ومكان الميالد، وتاري    خ الميالد فن ن ضد   الجديدة والسابقة، والعنوان الحالي وقد أتاح هذا فرًصا للتميتر

 . ي
وا أسمائهم بشكل قانونن ي الجنس الذين غتر ن جنسًيا وغتر ثنائير ي هذه الممارسة.  المتحولير

ئ القانون الجديد   القانون يلغن ينشر
اف بهويته الجنسية.  ا عملية لتقديم التماس إل المحكمة لتغيتر التصنيف الجنشي للفرد أو االعتر

ً
ا ختم   أيض

ً
يمكن أيض

ا، يسهل القانون عملية تغيتر شهادة الميالد، ويسم االلتماس للحماية من الخوف من االنتقام أو الثأر.  ً ح باستخدام  أختر
  مصطلح "والد/والدة" ألول مرة. 

  
ا طريقة رائعة  قال السناتور براد هويلمان: 

ً
اف بالنوع االجتماعي وتوقيعه ليصبح قانون وع قانون االعتر "االنتهاء من مشر

ي نيويورك. 
ف بكل سكان نيويورك كما يرون هم أنفسهم لدى حكومتهم.  لالحتفال بشهر الفخر فن وم، ال  لكن الي يجب أن يعتر

ي يحتاجونها للسفر والحصول عىل  
يزال من الصعب للغاية بالنسبة للعديد من سكان نيويورك الحصول عىل وثائق الهوية الير

ن للجنس   وظيفة وحير االلتحاق بالمدارس.  سيغتر هذا القانون ذلك، مما يسهل عىل سكان نيويورك غتر المطابقير
ي  ن وثنائير  وغتر الثنائيير

ً
ن جنسيا ي ذلك القرص   -الجنس  والمتحولير

أنا   الحصول عىل بطاقات هوية تعكس هويتهم بدقة.  -بما فن
ي هذا القانون الهام. 

ي تلك المجتمعات عىل مساهماتهم فن
ن فن ن للمدافعير ي أودونيل لتأييد هذا   ممير

وأشكر عضو المجس دانن



 

 

 . م وتقدر احتياجات هذه الم القانون مغي ي وتمثيل والية تحتر
ال سيما مع تعرض   - جتمعات وأشعر بالفخر للعيش فن

ي جميع أنحاء بالدنا". 
ة فن ي األشهر األختر

ن جنسًيا للهجوم فن ن والمتحولير   األشخاص المثليير

  
ن حقوق مجتمع الميم.  قال عضو المجلس دانيال أودونيل:  ي كفاحنا لتأمير

عندما انضممت إل   "اليوم يمثل عالمة فارقة فن
ي  

ن فن ن من التميتر المجلس ألول مرة، لم يكن بإمكان أفراد مجتمع الميم الزواج من الشخص الذي يحبونه؛ لم يوكنوا محميير
 . استخدام الميول الجنسية والتعبتر الجنشي  يمكن لسكان نيويورك  مكان العمل؛ وما زالوا يواجهون خطر العالج التحويىلي

 .
ً

ن جنسيا ن والمتحولير ي لقتل المثليير
ر قانونن .  كمتر ي

ي العقد الماضن
نا كل ذلك فن ي   نحتفل اليوم بالحب والمساواة.  لقد غتر

فن
ي الزواج، يمكننا أن ننظر إل الوراء بكل فخر حول كيف أرىس هذا النرص األسا

ة للمساواة فن س لعقد  الذكرى السنوية العاشر
ي السنوات العشر   من التقدم لحماية ودعم مجتمع الميم. 

ن فن ي مجال حقوق المثليير
أنا فخور بالتقدم الذي أحرزناه فن

ا لألفراد  
ً

كتر أمان ، والذي سيجعل الحياة أ اف بالنوع االجتماعي ا مواصلة هذا العمل مع قانون االعتر ً ي كثتر
فين الماضية، ويشر

ن جنسًيا، ويقلل من وص ن جنسًيا. المتحولير ي الحقوق لم   مة العار، ويؤكد هويات األفراد المتحولير
عملنا من أجل المساواة فن
 مهمة، وأننا مستعدون للمعارك المقبلة". 

ً
  ينته بعد، لكننا أثبتنا أن الحب هو الحب، وأن حياة العابرين جنسيا

  
يمكن لسكان نيويورك اآلن ختم   ق تسمية الجنس. يضع القانون معايتر جديدة لتقديم التماس وختم تغيتر االسم وتغيتر أورا

ن ضد مقدم الطلب.  وهذا يشمل وضع مقدم الطلب   أوراق االسم أو الجنس إذا كان هناك خطر التعرض للعنف أو التميتر
 . لي ن   كمتحول جنسًيا أو كمتعرض للعنف المتن

  
###  
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