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صحيفة وقائع

ثنائية الجنس

ما املقصود بـ ‘ثنائية الجنس’؟

التناسلية،  والغدد  التناسلية،  األعضاء  ذلك  )مبا يف  بخصائص جنسية  الجنس  ثنائيو  يولد 

واألمناط الكروموسومية( ال تتوافق مع التصورات الثنائية املعروفة لجسد الذكر أو األنثى.

وثنائية الجنس مصطلح شامل يستخدم لوصف طائفة واسعة من االختالفات الجسدية. 

ويف بعض الحاالت تكون سامت ثنائية الجنس واضحة عند امليالد، ويف حاالت أخرى ال 

بدنيا  تظهر  الكروموسومية قد ال  الجنس  ثنائية  اختالفات  البلوغ. وبعض  إال عند  تظهر 

عىل اإلطالق.

ويقول الخرباء إن ما بني 0.05 يف املائة و 1.7 يف املائة من السكان يولدون حاملني لسامت 

ثنائية الجنس – والتقدير األعىل مياثل عدد ذوي الشعر األحمر.

وتتعلق ثنائية الجنس بخصائص جنسية بيولوجية، وهي مختلفة عن امليل الجنيس أو 

مثلية،  أو  مثلياً،  أو  سوياً،  يكون شخصا  قد  الجنس  وثنايئ  للشخص.  الجنسانية  الهوية 

ال  أو  أو كليهام،  ذكراً،  أو  أنثى،  يعترب  وقد  الجنس،  أو عديم  الجنيس،  امليل  أو مزدوج 

هذا وال ذاك.

يتعرضون  ما  كثريا  أجسادهم،  اختالف  بسبب  والبالغني،  األطفال  من  الجنس  ثنائيي  إن 

للوصم والنتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان، ومنها انتهاكات لحقوقهم يف الصحة والسالمة 

الجسدية، وعدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة، واملساواة وعدم التمييز.

السالمة الجسدية

أصبح من الشائع إخضاع األطفال ثنائيي الجنس لعمليات جراحية وإجراءات أخرى غري 

رضورية، يف محاولة لجعل مظهرهم متفقاً مع القوالب النمطية الجنسية الثنائية. 

العقم،  دوام  يف  تتسبب  أن  ميكن  رجعة،  بال  تكون  ما  غالباً  التي  اإلجراءات،  هذه  إن 

واألمل، وسلس البول، وفقد اإلحساس الجنيس، واملعاناة العقلية مدى الحياة، مبا يف ذلك 

وحرة  تامة  موافقة  عىل  الحصول  دون  عادة  تتخذ  التي  اإلجراءات،  هذه  إن  االكتئاب. 

بعيداً  للغاية تجعله  ما يكون يف سن صغرية  غالباً  الذي  املعني،  الشخص  ومستنرية من 

وعدم  الجسدية،  السالمة  يف  األشخاص  تنتهك حقوق هؤالء  أن  القرار، ميكن  اتخاذ  عن 

التعرض للتعذيب وسوء املعاملة، وأن تكون حياتهم خالية من املامرسات الضارة. وغالباً 

ما تربر هذه اإلجراءات مبعايري ثقافية وجنسانية ومعتقدات متييزية بشأن ثنائيي الجنس 

وإدماجهم يف املجتمع.

القرسي،  العالج  ومنها  الحقوق،  انتهاكات  تربر  أن  أبداً  ميكن  ال  التمييزية  املواقف  إن 

الضارة  النمطية  القوالب  مكافحة  الدول  وعىل  الجسدية.  السالمة  يف  الحق  وانتهاكات 

والتمييز بدال من دعمها. وهذه اإلجراءات ميكن أن تربر، يف بعض األحيان، عىل أساس 

مناقشة  ودون  ضعيفة،  أدلة  أساس  عىل  تطرح  ما  غالباً  ولكنها  مزعومة،  صحية  فوائد 

الحلول البديلة التي تحمي السالمة الجسدية وتحرتم الحرية.

واملؤسف أن بعض املعتقدات والضغوط املجتمعية كثرياً ما تصدر عن األطباء، وكذلك عن 

أهل األطفال ثنائيي الجنس الذين ميكن أن يشجعوا و/أو يوافقوا عىل هذه اإلجراءات، 

رغم انتفاء وجود أي حتمية أو رضورة طبية أو أي حاجة عاجلة، ورغم أن هذه اإلجراءات 

ميكن أن تخالف معايري حقوق اإلنسان. وغالباً ما تعطى املوافقة يف عدم وجود معلومات 

عن اآلثار القصرية والطويلة األجل ملثل هذه العمليات الجراحية، وعدم وجود اتصال مع 

األقران، ومنهم البالغون ثنائيو الجنس وأرسهم.

ويؤكد الكثريون من البالغني ثنائيي الجنس الذين تعرضوا ملثل هذه العمليات الجراحية 

وهم أطفال ما شعروا به من خجل ووصم وهم يحاولون إخفاء سامت ثنائية جنسهم، 

فضالً عن معاناتهم الجسدية والعقلية البالغة، ومن ذلك ما ينجم عن الندوب املنترشة 

واملؤملة. ويشعر كثريون أيضا بأنهم أقحموا يف فئات جنسية وجنسانية ال تالمئهم.

وال بد من منع هذه العمليات الجراحية أو هذا العالج غري الرضوريني طبياً وغري املطلوبني، 

نظراً إىل طبيعتهام التي ال رجعة فيها، وإىل أثرهام عىل السالمة الجسدية والحرية. ويجب 

ذلك  يف  مبا  املناسبني،  والدعم  املشورة  عىل  وأرسهم  الجنس  ثنائيو  األطفال  يحصل  أن 

من األقران.

التمييز

 ، الجنس  ثنائيو  أنهم  إذا شاع  للتمييز واإليذاء  الجنس  ثنائيو  يتعرض األشخاص  ما  كثريا 

عادة  تحظر  ال  التمييز  مناهضة  قوانني  إن  الجنسانية.  للمعايري  مخالفني  اعتربوا  إذا  أو 

التمييز ضد األشخاص ثنائيي الجنس ، بل ترتكهم فريسة للمامرسات التمييزية يف مختلف 

الحاالت، مبا يف ذلك الحصول عىل الخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات العامة، والعمل، 

والرياضة.

وغالبا ما يفتقر العاملون يف مجال الرعاية الصحية إىل ما يلزمهم من التدريب واملعرفة 

والفهم الذي يساعدهم عىل مراعاة االحتياجات الصحية الخاصة باألشخاص ثنائيي الجنس 

يف  الجنس  ثنائيي  األشخاص  وحقوق  حرية  واحرتام  املناسبة،  الصحية  الرعاية  وتوفري   ،

السالمة الجسدية والصحة.
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ويصطدم بعض األشخاص ثنائيو الجنس أيضا بالعوائق والتمييز إذا رغبوا يف تعديل بيانات 

نوع الجنس يف شهادات امليالد واملستندات الرسمية أو احتاجوا إىل ذلك.

عديدة  حاالت  فهناك  العوائق.  من  معينة  مجموعة  الجنس  ثنائيو  الرياضيون  ويواجه 

لرياضيات ثنائيات الجنس أقصني عن املسابقات الرياضية عىل أساس سامت ثنائية الجنس 

فيهن. غري أن ثنائية الجنس يف حد ذاتها ال تأيت بأداء أفضل، يف حني أن هناك اختالفات 

جسدية أخرى تؤثر يف األداء، كالطول وتنمية العضالت، ال تتعرض ملثل هذا الفحص وهذه 

القيود.

الحامية واإلنصاف

هذه  وقوع  وعند  حقوقهم.  انتهاكات  من  الجنس  ثنائيي  األشخاص  حامية  من  بد  ال 

االنتهاكات، يتعني التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها املدعني. وال بد من حصول الضحايا 

عىل االنتصاف الفعال، مبا يف ذلك الجرب والتعويض.

ويتعني أيضاً مشاورة األشخاص ثنائيي الجنس يف وضع الترشيعات والسياسات التي تؤثر 

عىل حقوقهم.

التطورات اإليجابية

يف عام 2013 اعتمدت أسرتاليا قانون تعديل التمييز الجنيس )امليل الجنيس والهوية 

الجنس  ثنائية  حالة  يتضمن  قانون  أول  – وهو  الجنس(  ثنائية  وحالة  الجنسانية 

للتمييز. وأجرى مجلس الشيوخ األسرتايل أيضاً  باعتبارها سببا قامئا بذاته محظوراً 

تحقيقاً رسمياً يف التعقيم غري الطوعي أو القرسي لألشخاص ثنائيي الجنس.

ويف عام 2015 اعتمدت مالطة قانون الهوية الجنسانية والتعبري الجنيس والخصائص 

يتعلق  فيام  والعالج  الجراحية  العمليات  يحظر  قانون  أول  وهو   – الجنسية 

التمييز  أيضاً  القانون  ويحظر  مستنرية.  موافقة  دون  للقّص  الجنسية  بالخصائص 

عىل أساس الخصائص الجنسية.

نقاط العمل

الدول:

 حظر العمليات الجراحية واإلجراءات غري الرضورية طبياً فيام يتعلق بالخصائص  «

الجنسية لألطفال ثنائيي الجنس ، وحامية سالمتهم الجسدية، واحرتام حريتهم.

 التأكد من حصول األشخاص ثنائيي الجنس وأرسهم عىل املشورة والدعم املناسبني،  «

مبا يف ذلك من األقران.

 حظر التمييز عىل أساس سامت ثنائية الجنس أو خصائصها أو حالتها، مبا يف ذلك  «

الخدمات  عىل  والحصول  والرياضة،  والعمل،  الصحية،  والرعاية  التعليم،  مجال  يف 

العامة، ومعالجة هذا التمييز من خالل مبادرات مناهضة التمييز ذات الصلة.

 التأكد من التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان لألشخاص ثنائيي الجنس ومحاكمة  «

مرتكبيها املدعني، وحصول ضحايا هذه االنتهاكات عىل االنتصاف الفعال، مبا يف ذلك 

الجرب والتعويض.

اإلنسان  « حقوق  حالة  ورصد  بحث  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئات  عىل  يتعني   

لألشخاص ثنائيي الجنس.

 سّن قوانني تنص عىل تيسري إجراءات تعديل بيانات نوع الجنس يف شهادات ميالد  «

األشخاص ثنائيي الجنس ومستنداتهم الرسمية.

 تزويد موظفي الرعاية الصحية بالتدريب عىل االحتياجات الصحية وحقوق اإلنسان  «

لألشخاص ثنائيي الجنس، وعىل تقديم املشورة والرعاية املناسبة إىل األهل واألطفال 

ثنائيي الجنس، مع احرتام حرية الشخص ثنايئ الجنس وسالمته الجسدية وخصائصه 

الجنسية.

إنفاذ  « وموظفي  الهجرة،  وموظفي  القضائية،  السلطة  أعضاء  حصول  من  التأكد   

القوانني، والعاملني يف الرعاية الصحية، واملدرسني، وغريهم من املسؤولني واملوظفني 

عىل تدريب يف مجال احرتام األشخاص ثنائيي الجنس ومعاملتهم معاملة متساوية.

إجراء  « يف  ومشاركتهم  ومنظامتهم  الجنس  ثنائيي  األشخاص  مشاورة  من  التأكد   

األبحاث ووضع الترشيعات والسياسات التي تؤثر عىل حقوقهم.

وسائل اإلعالم:

الجنس  « ثنائيي  األشخاص  آراء  واإلذاعية  والتلفزيونية  الصحفية  التغطية  تضمني   

وجامعاتهم.

فيام  « وشواغلهم  الجنس  ثنائيي  األشخاص  عن  ومتوازنة  موضوعية  صورة  تقديم   

يتعلق بحقوق اإلنسان.

 عدم طرح افرتاضات تتعلق بامليل الجنيس أو الهوية الجنسانية لألشخاص ثنائيي  «

الجنس.

أنت وأصدقاؤك وسائر األفراد ميكنكم أيضاً إحداث تغيري:

عرّبوا عن آرائكم بشجاعة عند رؤيتكم ألي شكل من أشكال التمييز أو العنف ضد  «

األشخاص ثنائيي الجنس.

أو هوية  « ميل جنيس  أي  لهم  يكون  أن  الجنس ميكن  ثنائيي  األشخاص  أن  تذكروا 

جنسانية.
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