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 (+ LGBTIQA السياسة الخاصة بـ أحرار الجنس )ايل جي بي تي آي كيو أيه

  

 المقدمة

 (+  (LGBTIQA  الجنس  أحرار  تعزيز حقوق  جرينسكحركة على ركيزة من ركائز العدالة االجتماعية ، يريد  تأسست  

ألن التمييز ال يزال في العديد من مجاالت الحياة ، مثل القانون ، والشرطة ، واالعتراف بالعالقات ، واإلسكان ، والتعليم ،  

+ إلى   LGBTIQAوالتوظيف ، والصحة ، والسجون ، الهجرة ، وعدد ال يحصى من المنتديات األخرى يشير المصطلح 

  لميل الجنسي ، والمتحولين ، والمخنثين ، واللوطيين ، والالجنسيين وغيرهم هويات السحاقيات ، والمثليين ، ومزدوجي ا

يتم بناء هويات األشخاص الذين يعبرون الجنسانية  +(. في مختلف الثقافات والبلدان واللغات واألديان ، LGBTIQA) من

الجنس   والتمييز على أساس  النظام األبوي  قبل  للقمع من  يتعرضون  لكنهم  الجنسية بطرق مختلفة ،  الحدود  أو  الجنس  أو 

يرغب  جنسياً.  والمتحولين  الكام  جرينس   والمغايرين  الحقوق  أجل  من  الكفاح  إلى  واالنضمام  والفهم  الوعي  زيادة  لة في 

 +.  LGBTIQAلمجتمعات 

  

 الرؤية

تتمثل الرؤية في بناء مجتمع مستدام وعادل يتم فيه تقدير الجميع واحترامهم وتمكينهم بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو  

حزب   يتصور  الجنس.  ثنائي  وضعهم  أو  الجنسية  الهوية    جزينسهويتهم  أو  الجنس  أساس  على  التمييز  من  خاٍل  عالماً 

 عالم يتم فيه قبول االختالف واالحتفاء به. -لتعبير الجنسي الجنسية أو ا

  

 الهدف  

من حزب   مجتمعات    جرينسالهدف  دعم  العالقات   LGBTIQAهو  بناء  ومواصلة  واألفراد  والحركات  والمنظمات   +

ذلك. لتحقيق  التعليم  وكذلك  التمييز  ومكافحة  القانونية  التدابير  ندعم  نحن  المجتمعات.  هذه  حقوق    جرينس يدعم    لتعزيز 

+ العالمية التي تضم ممثلين   LGBTIQAويسعون إلى تنمية شبكة    أطراف جرينس+ داخل    LGBTIQAمجموعات  

   .جرينسعن جميع اأطراف 

  

 عمل ال خطة

 جرينس الرئيسيةورهاب المتحولين جنسيا من المجتمع. تمشيا مع قيم    مغايرة الجنسهي القضاء على    جرينسخطة عمل  

يدعم   والنسوية ،  والعدالة االجتماعية والمساواة  بما    جرينسللتنوع  الكاملة لجميع األشخاص  والسياسية  القانونية  المساواة 

 -إلى  جرينس+ بغض النظر عن الجنس أو الجنس أو النشاط الجنسي. لذلك ، يسعى   LGBTIQAفي ذلك 

  

 + LGBTIQAمجتمع حقوق 

بأن األشخاص ● بحماية متساوية    LGBTIQA  من  اإلقرار  التمتع  لهم  يتمتعون بحقوق اإلنسان األساسية ويحق   +

بموجب القانون دون أي تمييز ، بما في ذلك على أساس الجنس أو النشاط الجنسي أو الهوية الجنسية أو العالقة أو  

         حالة ثنائيي الجنس

و ●  ، بالتراضي  المثلية  الجنسية  العالقات  تجريم  بإلغاء  الجنسانية  المطالبة  الهوية  بمغايري  القانوني  االعتراف 

واألشخاص من الجنسين المهمشين ، وحماية الحق في االستقالل الجسدي بما في ذلك األشخاص ثنائيي الجنس ،  

         وحقوق متساوية للعالقات الجنسية المثلية

ليات المترتبة عليها ، دون تمييز على دعم حرية الزواج وفي عالقة معترف بها ، وجميع الحقوق والمزايا والمسؤو ●

         أساس الجنس أو الجنس أو النشاط الجنسي

الجنسيات   ● مختلف  من  لألشخاص  الديمقراطية  والحريات  اإلنسان  وحقوق  المدنية  الحريات  للدفاع عن  قوانين  سن 

         والهويات الجنسية وحالة ثنائيي الجنس

         + LGBTIQAنف التي تستهدف أفراد أو مجتمع معارضة جميع أشكال التمييز والع ●

التأكد من أن األشخاص ثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً والمتنوعين جنسياً قادرين على إزالة أو تغيير جنسهم في  ●

الزوجية ، دون  النظر عن حالتهم  يتفق مع طريقة عيشهم وتحديد هويتهم ، بغض  بما  الرسمية ،  الوثائق  جميع 

         الحاجة إلى جراحة تأكيد الجنس أو العالج الهرموني

إلغاء القوانين المناهضة لممارسة الجنس بين الرجال وبين النساء ، وجميع القوانين المستخدمة على وجه التحديد   ●

         ضد الجنس واألقليات بين الجنسين

         + LGBTIQAاإلفراج عن جميع السجناء المحتجزين بسبب قوانين مكافحة  ●

         إزالة اإلدانات عن األفعال المثلية بين البالغين بالتراضي من السجالت القانونية ●

         إلغاء تجريم العمل بالجنس ●

يتعلق    LGBTIQA  أفراد  حقوق ضمان   ● فيما  الجنسية  ب+  ميولهم  بسبب  والحياة  الشخصية،  والحرية  الملكية، 

           والسلوك
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معلومات ● تقمع  أو  تعرقل  أو  تمنع  أو  الرقابة  تفرض  التي  والسياسات  القوانين  +   LGBTIQA  عن  معارضة 

         والسلوك العام والخطاب والعمل والمبادرات األخرى

مجتمع   ● ألفراد  والسلطات  الشرطة  قبل  من  المهينة  االستجوابات  الالجئون +    LGBTIQAإنهاء  فيهم  بمن   ،

         شتغلون بالجنسوالم

  + LGBTIQAالتشاور مع المجتمع لتقييم السياسات والخدمات التي تؤثر على مجتمع  ●

  

 تمييز ال

ثنائي   ● أو وضعهم  الجنسية  هويتهم  أو  الجنسية  ميولهم  أساس  بلدانهم على  المضطهدين في  لألشخاص  اللجوء  منح 

         الجنس

التعرف على العالقات بين الجنسين في الهجرة ، والتأكد من عدم تعرض األشخاص من مجتمع المثليين للتمييز في  ●

 العمالة الهجرة وتأشيرات الطالب وهجرة 

ضمان إطالع الجمهور على التمييز التاريخي والمتوطن ضد األشخاص من مختلف الجنسيات والهويات الجنسية   ●

         ومجتمعاتهم

        سن قوانين لمكافحة التمييز لألشخاص من مختلف الجنسيات ، والهويات الجنسية واالختالفات بين الجنسين ●

         إزالة استثناءات المنظمات الدينية من قوانين مكافحة التمييز  ●

         اير المواءمة بين قوانين سن الرشد لضمان عدم وجود تمييز بين الجنس المغاير والجنس غير المغ ●

أو   ● الجنسي  التوجه  أو  الجنس  أو   ، العالقة  حالة  أو  األسرة  تكوين  أساس  التمييز على  من  المجتمع  من خلو  التأكد 

         الهوية الجنسية أو حالة ثنائيي الجنس للوالدين ومقدمي الرعاية

مجتمع   ● أفراد  أن  من  عنف          + LGBTIQAالتأكد  يواجهون  تدريب  ال  برامج  خالل  من  الشرطة  ومضايقات 

         الشرطة

لمجتمعات   ● باألمان  والشعور  األمان  لتوفير  الجمهور  وثقة  والتدريب  واألرقام  بالمهارات  تتمتع  شرطة  قوة  إنشاء 

LGBTIQA +  

+ بالحصول على فرصة أفضل للتصويت وانتخاب األشخاص   LGBTIQA  مجتمع  تمكين نظام سياسي يسمح لـ ●

         الذين يمثلون مصالحهم

والتمييز   ● المتحولين جنسياً  ورهاب  والعنصرية  الجنسي  التمييز  معارضة جميع حاالت   ، المثليين  مجتمعات  داخل 

           ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وفيروس نقص المناعة البشرية

         + للفرد أو العائلة إلى السكن االجتماعي بخصوصية كافية LGBTIQAضمان وصول  ●

         تضمين واالحتفال بالتنوع باعتباره ضروريًا للعدالة االجتماعية والمساواة ●

  

 والهوية الجنسية  انيةالجنس والجنس نوعية 

          التعرف على الهويات الجنسية والمتحولين جنسيا وغير الثنائية ●

الجنسين من  ● الجنسانية وحاملي صفات  الهوية  الجنسي ومغايري  الميل  والسبيين ومزدوجي  للمثليين  إضافة حماية 

         خالل إدخال تشريعات تتعلق بجرائم الكراهية

         التأكد من أن الشباب العابر والمتنوع بين الجنسين يتمتعون بالحرية في تأكيد جنسهم ●

         والتعبير كأسباب محمية للتمييز  والجنسانيةسن قوانين لتضمين صراحة الهوية الجنسية  ●

على   ● تحض  التي  والدعاية  الكراهية  أحكام  في  عنها  والتعبير  الجنسية  والهوية  الجنس  نوع  إلدراج  قانون  سن 

         الكراهية

         والجنس والهوية الجنسية عبالنودعم حق جميع األشخاص في تقرير المصير فيما يتعلق  ●

        دعم حق األفراد ثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا في التحرر من اإلكراه والتخصيص غير الطوعي للجنس  ●

         إزالة الجنس والنوع من جميع وثائق الميالد والهوية ●

●  ً          إدخال شرط لتوفير مراحيض عامة محايدة جنسانيا

  

 صحة ال

أو الجنس أو   النوع+ في تلقي الرعاية الصحية دون تمييز أو مضايقة أو عنف على أساس    LGBTIQAدعم حق   ●

         التوجه الجنسي

لجميع األشخاص بغض النظر  ضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الممولة من القطاع العام   ●

          عن جنسهم أو حياتهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو حالتهم ثنائية الجنس

الطوعي   ● الجراحي غير  أو  الطبي  العالج  لألطفال    -معارضة  الطوعي  العالج غير  ذلك  في  الهوية    -بما  لتحديد 

         الجنسية أو الجنس
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و ● الصحي  العالج  إلى  الوصول  تغيير  دعم  أو  لتعيين  والجراحي  الموافقة    النوعالطبي  على  بناًء   ، الجنس  أو 

         المستنيرة

الجنسيات   ● الحياة لألشخاص من مختلف  والرفاهية طوال  الصحة  احتياجات  لتلبية  للخدمات  الكافي  التمويل  ضمان 

         والهويات الجنسية واالختالفات بين الجنسين

         التعويضية والميول الجنسية وتحويل الهوية الجنسيةحظر العالجات  ●

جنسياً   ● المتحولين  رهاب  على  والقضاء  والشمولية  التنوع  تحقيق  نحو  الموجهة  التدريب  برامج  وتطوير  التشاور 

         المغايرين والتحيز على أساس الوضع الجنساني

لألشخاص من مختلف الجنسيات ، والهويات الجنسية واالختالفات ثنائية  تدريب مقدمي الخدمات على تقديم الرعاية   ●

         الجنس وأسرهم

●  ً           تقديم تشريع لحقوق المتحولين جنسياً لتحسين الخدمات الصحية للمرضى المتحولين جنسيا

والوقاية والعالج ● / اإليدز  البشرية  المناعة  بشأن فيروس نقص  التثقيف  يتمكن كل شخص من    االستثمار في  حتى 

الوقائية   األدوية  تكون  وأن   ، البشرية  المناعة  نقص  لفيروس  مجاني  وشامل  سري  اختبار وعالج  إلى  الوصول 

         متاحة لجميع الذين يرغبون في تناولها

  

 تعليم ال

         دعم التعليم العام إلنهاء التحيز والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية ●

+ في تلقي التعليم دون تمييز أو مضايقة أو عنف على أساس الجنس أو الجنس أو التوجه    LGBTIQAدعم حق   ●

         الجنسي

للعمر   ● مناسبة  معلومات  يوفر  التعليم  نظام  أن  من  العالقات    الطالبالتأكد  حول   ، للمعلمين  وموارد  وتدريبًا   ،

         والهوية الجنسية واالختالفات بين الجنسين والهياكل األسريةالمحترمة وتنوع النشاط الجنسي 

خاطئون أو مرضى أو أدنى +    LGBTIQAإزالة التمويل الحكومي للمدارس والكليات التي تعلم أن أفراد مجتمع  ● 

         منزلة

         تضمين الميول الجنسية والهوية الجنسية في تدريب المعلمين ●

         رس ومنظمات قوس قزح الشبابية على العمل معًا للحد من تعاطي المخدرات واالنتحار تشجيع المدا ●

  

 العالقات والعنف األسري 

التأكد من أن جميع عالقات األمر الواقع تتمتع بوضع متساو في القانون والسياسة الحكومية بغض النظر عن الجنس   ●

         ىوالتوجه الجنسي والهوية الجنسية وحالة الخنث

ضمان المساواة في الوصول ، بغض النظر عن الجنس أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتماعية ،  ●

         إلى التبني / الحضانة وتأجير األرحام اإليثاري والعالج اإلنجابي المساعد

العنف   ● الوقاية من  لبرامج  والشاملة  الوصول  إمكانية  الدعم ضمان  وآليات اإلبالغ ، وخدمات  والمنزلي ،  األسري 

         لألشخاص من مختلف الجنسيات ، والهويات الجنسانية واالختالفات ثنائية الجنس وأسرهم

         دعم المساواة في الحقوق في الزواج بغض النظر عن الجنس أو النشاط الجنسي أو جنس الشريكين ●

  

 واإلنجابية الصحة الجنسية 

توفير جميع أشكال وسائل منع الحمل ، بما في ذلك الواقي الذكري وغيرها من المستلزمات الجنسية اآلمنة ، مجانًا  ●

         من خالل الصيدليات

         إتاحة الوصول المجاني واآلمن والقانوني إلى عمليات إنهاء الحمل المشروعة بواسطة ممارس طبي مؤهل ●

         دالة اإلنجابية القائمة على الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان للحاملضمان الع ●

  

 ل األطفا 

أو التوجه الجنسي   النوعدعم حق األطفال في الحصول على الرعاية في منازل المحبة ، بغض النظر عن الجنس أو  ●

         أو الحالة االجتماعية للوالدين

أو   ● الجنس  عن  النظر  بغض  األبوة  ورعاية  التبني  في  النظر  في  األشخاص  جميع  حق  التوجه    النوعدعم  أو 

         الجنسي

ضمان المساواة في الحقوق والحماية ، بما في ذلك االعتراف باألبوة القانونية ، لألطفال من نفس الجنس والوالدين   ●

          من جنسين مختلفين

  

 التوظيف  
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أنهم  ● حظر على  إليهم  يُنظر  الذين  أولئك  ضد  مجتمع  التمييز  التوظيف   LGBTIQA  من  مجاالت  جميع  في   +

، وضمان التغطية في القانون الصناعي ، بما في ذلك استحقاقات العالقات الجنسية    والمسارات الوظيفيةوالترقية  

        المثلية

+   LGBTIQA+ ، بما في ذلك تجمعات    LGBTIQA  مجتمع ● العمل مع الحركة النقابية للنهوض بحقوق عمال  

        داخل النقابات

        + في االقتصاد غير الرسمي LGBTIQA من مجتمع العاملين ● حماية حقوق

  

 متفرقاتال

المتنوعة   ● الجنسانية  والهويات  الجنسيات  مختلف  من  لألشخاص  التمثيلية  والمجموعات  المجتمعات  مع  التشاور 

         واالختالفات بين الجنسين ، بشأن تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة بهم

مجتمع   ● منظمات  الجنسية   LGBTIQAتمويل  والهويات   ، المتنوعة  الجنسية  الميول  ذوي  األشخاص  لدعم   +

والشيخوخة ،    ، والشباب   ، اإلعالم  ، ووسائل  المأوى  توفير  من خالل   ، الجنسين  بين  والصحة ،  واالختالفات 

         والتعليم ، واألزمات ، وتقديم المشورة والتعليم

والمثليات ● المثليين  الرياضيين  ضد  التمييز  في    إزالة  الجنس  وثنائيي  الجنسين  من  والمتنوعين  جنسياً  والمتحولين 

         الرياضات التنافسية

          دعم الثقافة والفنون والمهرجانات والسياحة واألحداث للمجتمعات ذات الهويات الجنسية والجندرية المتنوعة ●

بـ ● الخاصة  والشركات  للمكتبات  النهائي  التشهير   LGBTIQA  مجمتع   االستهداف  أو  الكراهية  إنهاء خطاب  ؛   +

          على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية

 جرينس + من أجل ضمان تمثيل    LGBTIQAفي مختلف أحداث    من جرينستنسيق مشاركة السياسيين والنشطاء   ●

         واسعال

لدولة ضد أفراد ومجتمعات المثليين والمثليات  دعم وتحفيز الدعوة الدولية لوضع حد للتمييز والعنف الذي تجيزه ا ●

         ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى

ميولهم   ● النظر عن  وتمكينهم بغض  واحترامهم  الجميع  تقدير  يتم  استدامة وعدالً حيث  أكثر  مجتمع  بناء  إلى  تهدف 

         الجنسية أو هويتهم الجنسية أو حالتهم ثنائية الجنس
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