ماهى اهداف  OIIاوروبا؟
تعمل  OII Europeعلى أساس إعالن مالطا
 ،الذي مت صياغته في املنتدى الدولي الثالث
ملزدوجي اجلنس لعام 2013
Āالتنفيذ الكامل حلقوق اإلنسان والسالمة
اجلسدية وتقرير املصير لألشخاص مزدوجي
اجلنس
Āاحلظر القانوني للعالج الطبي والنفسي غير
التوافقي ؛ ال يجب على املمارسني الطبيني
أو غيرهم من املهنيني إجراء أي عالج
لغرض تعديل اخلصائص اجلنسية التي ميكن
تأجيلها حتى ميكن للشخص املعالج أن يقدم
موافقة مستنيرة.
Āتعزيز الوعي الذاتي  ،والوضوح واالعتراف
بني األشخاص املتحولني جنسي ًا
Āاحلماية الكاملة ضد التمييز واعتماد
«خصائص اجلنس» كأساس للحماية
Āتثقيف املجتمع بشأن القضايا مزدوجي
اجلنس من منظور حقوق اإلنسان

ال

لغ
ة
ال

ملعرفة املزيد زوروا oiieurope.org

ع
ربية

و intervisibility.eu

ما هي مشكالت حقوق االنسان التي
تواجهه مزدوجي اجلنس؟
Āاالعتالل املرضي ألجسادهم
Āالتدخالت الطبية دون موافقة شخصية مسبقة
متاما
ومستمرة ومستنيرة ً
Āانتهاك سالمتهم اجلسدية
Āالصدمات النفسية
Āالتهميش
Āالوصم
Āالتمييز الهيكلي واللفظي
Āحترش
Āعدم احلصول على األدوية ذات املناسبة أو  /و
الالزمة
Āنقص االعتراف القانوني.

من هم األشخاص مزدوجي اجلنس؟
ازدواج اجلنس هو مصطلح عام لألشخاص الذين
ولدوا في أجساد التقابل القوالب األجتماعية
للذكر أو األنثي .نحن أفراد ولدنا بخصائص
جنسية أما خاصة باألنثي و بالذكر مع ًا ،أو
ليست أنثي أو ذكر متام ًا ،أو ليست ذكر أو
أنثي .خصائصنا اجلنسية واجسادنا هي أختالفات
صحية ألجناس البشر
االختالفات في خصائص اجلنس  ،قد ال تكون
مرئية عند الوالدة .ميكن ألجساد مزدوجي اجلنس
أن تقدم نفسها قبل الوالدة  ،عند الوالدة  ،أثناء
الطفولة  ،في سن البلوغ أو في مرحلة البلوغ .قد
يدرك الشخص أنه مزدوج اجلنس في سن مبكرة
جدً ا أو الح ًقا في احلياة.

ما هى  OIIأ وروبا؟
 OII Europeهي منظمة شاملة للمنظمات
األوروبية القائمة على حقوق اإلنسان  ،وتعمل
على تعزيز الوعي الذاتي  ،ووضوح واالعتراف
باألشخاص مزدوجي اجلنس في أوروبا والعالم
بأسره .تأسست  OII Europeفي يوم حقوق
اإلنسان  ،في  10ديسمبر  ،خالل منتدى مزدوجي
اجلنس الثاني في ستوكهولم عام  2012وهي
منظمة خيرية مسجلة منذ عام .2016

