
Глоссарий: 
Лесбиян әйел: Әйелдерге эмоциалық/сексуалдық құштарлық сезінетін 
әйел (ILGA Европа 2015). 

Гей: Еркектерге эмоциялық/сексуалдық құштарлық сезінетін еркек (ILGA 
Европа 2015).

Бисексуал:  Қос гендердің де өкілдеріне эмоциялық/сексуалдық құштар-
лық сезінетін адам  (ILGA Европа 2015).

Трансгендерлі адам: Бұл гендерлік өзін өзі анықтауы туғанда берілген 
жынысынан өзгеше болып табылатын адамдарды қамтитын шатырлы 
термин. Оған транс-ер адам, трансгендерлі әйел, бинарлы емес, аген-
дерлі, гендерквир, гендер-флюидті және т.б. тектес көптеген гендерлік 
өзін өзі анықтаулар жатады. (TGEU 2016 4 июль).

Интерсекс: Интерсекс адамдар бірыңгай еркекке немесе әйелге сай кел-
мейтін жыныстық сипаттамалармен (мысалы, хромосомалар, сыртқы 
жыныс ағзалары және/немесе гормондық құрылыс) туады. Дәрігерлер 
көп жағдайларда ата-аналарға интерсекс перзенттер мен балалар-
дың денелерін еркектік және әйелдік сипаттамалардың көрінісіне сәй-
кес келтіру үшін хирургиялық және басқа да әрекеттерді жүзеге асы-
руға кеңес береді. Көп жағдайда бұл әрекеттер медициналық тұрғыдан 
қажетсіз болып табылып, есесіне интерсекс балалардың өсу кезінде 
аса зардап шегуіне әкеліп соғуы мүмкін. «Интерсекс» адам ағзасында 
кәдімгі қалпымен орын алатын жыныстық сипаттамалардың вариация-
ларының спектрін білдіреді.  Сонымен қатар, бұл жыныстық ерекшелік-
тер – спектр, ал еркектер мен әйелдерден айырмашылығы бар жыны-
стық сипаттамалармен адамдар бар екендігін білдіреді (Гаттас 2015).

Квир: Квир гетеросексуалды және/немесе цисгендерлі болып табыл-
майтын адамдарды – олардың ішіне лесбияндар, гейлер, бисексуал-
дар, трансгендерлі адамдар кіреді, - білдіретін академиялық терминге 
айналды. Квир теория гендерге қатысты гетеронормативті әлеуметтік 
нормаларға қарсы шығып, гендерлік рөлдер әлеуметтік конструкт бо-
лып табылады дейді. Негізінен кезінде «квир» сөзі балағатты сөз болып 
табылған еді, сондықтан кейбіреулері үшін бұл сөз әлі де теріс мағынаға 
толы. 
Дегенмен, ЛГБТ+ көбі бұл терминді абырой белгісі ретінде қолдана 
бастады (ILGA Европа 2015).

Биологический пол: Бұл адамдарды еркектерге немесе әйелдерге 
жатқызу жіктеуі. Дүниеге келген кезде перзенттерге олардың анатомия-
сының келбетіне негізделе жыныс беріледі. Адам жынысы биологиямен 
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Глоссарий: 
анықталып, хромосомалар, гормондар, ішкі және сыртқы жыныстық ағ-
залар мен қосалқы жыныстық сипаттамалар сияқты физикалық сипат-
тамалардың ұйқасын білдіреді. Биологиялық жыныстары не еркектікі, 
не әйелдікі болып жіктеле алмаған адамдар интерсекс адамдар болып 
жіктеледі, алайда олар өздерін интерсекс адам, ер адам, әйел адам, 
трансгендерлі адам немесе кез келген басқа ретінде анықтай алады 
(TGEU 2016 4 июль).

Гендер: Әдетте бұл ұғым еркектер мен әйелдердің әлеуметтік-мәдени 
болмысының концепциясына қатысты болып табылады. Алайда кей 
адамдар өздерін еркек/әйел гендерлік бинарлығының шеңберінде 
анықтамайды. Гендер жыныстан дербес болып табылады, және тұлға-
ның гендері әрқашан туғанда берілген жынысына сәйкес келе бермейді 
(TGEU 2016 4 июль).

Гендерная идентичность: Адамның өзінің гендеріне қатысты ішкі сезімі-
не қатысты болып табылады. Трансгенрдерлі адамдар үшін олардың өз-
дерінің ішкі гендерлік өзін өзі анықтаулары туғанда берілген жыныста-
рына сәйкес келмейді. Адамдардың көбінде гендерлік өзін өзі анықтау 
еркектікі немесе әйелдікі (немесе ұл немесе қыз) болып табылады, 
алайда кейбір адамдардың гендерлік өзін өзі анықтауы осы екі нұсқа-
ның біреуіне толықтай келмеуі мүмкін. Гендерлік өзін-өзі білдіруге қа-
рағанда, гендерлік өзін-өзі анықтау өзгелерге көріне бермейді.

Гендерное выражение: Бұл гендердің адамның есімі арқылы, есімдік-
тер, киім, шаш үлгісі, құлық, дауыс және дене сипаттамалары арқылы 
берілетін көрінісі. Қоғам бұл белгілерді еркектікі немесе әйелдікі деп 
анықтайды, дегенмен, еркектікі немесе әйелдікі деп саналатын белгілер 
уақытпен өзгереді және мәдениетке сай өзгеріп отырады. Адамның ген-
дерлік өзін-өзі білдіруі оның гендерлік өзін өзі анықтауына сай болуы 
мүмкін, бірақ бұл әрқашан солай бола бермейді (TGEU 2016 4 июль).

Сексуальная ориентация: Әр адамның басқа гендердің немесе өз ген-
дерінің адамдарына немесе бірнеше гендердің адамдарына терең 
құштарлық сезімін сезініп, эмоциялық және сексуалдық елігулішілік 
сезініп, жыныстық және эмоциялық қарым-қатынасқа түсу қабілетіне 
жатады (ILGA Европа 2015).

Цисгендерный человек: Трансгендерлі емес адамдарды сипаттайтын 
термин. Бұл ұғым гетеросексуал ұғымы гомосексуалды емес адамдарды 
белгілеу үшін қолданылатын сияқты қолданылады (TGEU 2016 4 июль).
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