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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  30حزيران/يونيه 2016
 -2/32الحمايةةة مةةف اللتةةز والتمييةةز القةةالميف علةةي ةةا المي ة الجتسةةي
والهوية الجتسانية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يشيير إىل أن إعييالن ونانييامل عمييا يؤؤنييا يؤكييدان أن إلؤيين حقييوق اإلنسييان عاملؤ ي ،
وغر قانل للتجزئ  ،ومرتانط  ،ومتشانك  ،وأن على اجملتمن الدويل أن يتعاما من حقوق اإلنسان
كاي ي نطايق ي نزيك ي ومتكاي ي وعلييى قييدمل املسيياواس ونيينمس القييد ميين التوكؤ يد ،وأن ميين واج ي
الدول ،نصاف النظيا عين نظمكيا السؤاييؤ واتقتصيا ي والفقايؤي  ،أن عيز وحتميي إلؤين حقيوق
اإلنسييان واحلاييياس األيايييؤ  ،ميين وجييوا مااعيياس مييا تسييي نييل انصو ييؤاس الو نؤ ي واإلقلؤمؤ ي
وانلمؤاس التا خيؤ والفقايؤ والدينؤ املختلم من أمهؤ ،
وإذ يشر أيضا إىل قاا اجلمعؤ العام  251/60املؤ خ  15آذا /ما س  2006الذي
أعلنت يؤل اجلمعؤ أن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون مسؤوت عين عزييز اتحيرتامل العياملي
حلماي ي إلؤيين حقييوق اإلنسييان واحلاييياس األيايييؤ للجمؤيين ون أي متؤؤييز ميين أي نييوي ونطايق ي
عا ل ومنصم ،
وإذ يشر كذلك إىل قاا ي جملس حقوق اإلنسيان  19/17امليؤخ 17حزياان/يونؤيل 2011
و 32/27املؤخ  26أيلول/يبتمرب ،2014
وإذ يشييد علييى ر يياو س احلميياس علييى اإلمس يياد إلاع ي نزمييامل ج ييدول األعمييال ال ييدويل
املتعلق حبقوق اإلنسان وإىل النظا يف قضايا حقوق اإلنسان نطايق موروعؤ وغر صا مؤ ،
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وإذ يتعكييد نييدعي جييدول أعمالييل الواييين واملت يوا ن ،ونتعزيييز ايلؤيياس ال ي عييا قضييايا
هامي  ،وميين نؤنكييا مكايحي إلؤيين أرييكال العنصياي والتمؤؤييز العنصيياي وكييا األجاني ومييا يتصييا
نذلك من عص ،
وإذ يؤكد جميد ا عليى أمهؤي احيرتامل الينظي وانصيائي القؤمؤي اإلقلؤمؤي والفقايؤي والدينؤي
عند النظا يف قضايا حقوق اإلنسان،
وإذ يشد على األمهؤ األياييؤ تحيرتامل النقارياس اةلؤي ذاس الصيل الي ىياي عليى
املستوى الو ين حول مسائا ما بط ناحلسايؤاس التا خيؤ والفقايؤ واتجتماعؤ والدينؤ ،
وإذ يشج ايتخدامل الضغوط انا جؤ والتدانر القساي عليى اليدول ،واا ي البليدان
النامؤ ي  ،نسييبا منكييا ايييتخدامل العقونيياس اتقتصييا ي والتكديييد نايييتخدامكا و/أو يييا ريياوط
علييى املسيياعدس اإلةائؤ ي الادؤ ي  ،ثييدف التيياتر يف النقاريياس اةلؤ ي وعملؤيياس يينن الق ياا ذاس
الصل على املستوى الو ين،
وإذ يسيياو القلييق ميين أي واول ي لتقييويا النظييامل الييدويل حلقييوق اإلنسييان نالسييعي إىل
يا مماهؤي أو أيكا تصا نشيؤون اجتماعؤي  ،يا يف ذليك ييلود األيياا يف حؤياةي انا ي ،
قيين رييا ط اإل ييا القييانون حلقييوق اإلنسييان املتمييق علؤييل ولؤييا ،وإذ يضيين يف احلسييبان أن هييذ
اةاوتس إةا عرب عن ايتخماف نعاملؤ حقوق اإلنسان،
وإذ يشد عليى أنيل ينبغيي نمؤيذ هيذا القياا مين ريمان احيرتامل احليق السيؤا ي لكيا نليد
ولقوانؤني ييل الو نؤ ي ي  ،وأولويا ي ييل اإلةائؤ ي ي  ،واتلي ييو القي ييؤي الدينؤ ي ي واألرالقؤ ي ي وانلمؤي يياس الفقايؤ ي ي
لسييكانل ،وعلييى أنييل ينبغييي أيضييا أن يتوايييق هييذا الق ياا وايقييا امييا ميين حقييوق اإلنسييان الدولؤ ي
املعرتف ثا عاملؤا،
وإذ يشي ي يير إىل ق ي ي ياا ي جملي ي ييس حقي ي ييوق اإلنسي ي ييان  1/5و 2/5املي ي ييؤ ر  18حزي ي ي ياان/
يونؤل ، 2007
 -1يؤكد من جديد أن إلؤن البشا يولدون أحاا ا ومتسياوين يف الكاامي واحلقيوق،
وأن لكا يا أن يتمتن جبمؤن احلقيوق واحلايياس املبؤني يف اإلعيالن العياملي حلقيوق اإلنسيان ،ون
أي متؤؤييز ميين أي نييوي ،كييالتمؤؤز نسييب العيياق أو اللييون أو اجليينس أو اللغ ي أو الييدين أو ال ياأي
السؤايي ييي أو أي أي آري ييا ،أو األ ي ييا القي ييومي أو اتجتمي يياعي ،أو امللكؤ ي ي  ،أو املولي ييد أو أي
ورن آرا؛
 -2يعاا عن ايتؤائل الشديد من أعميال العنيو والتمؤؤيز املا كبي يف إلؤين منيا ق
العامل يف حق أياا نسب مؤلكي اجلنسي أو هويتكي اجلنسانؤ ؛
 -3يق ييا عؤ ي رب يير مس ييتقا ،مل ييدس ت ييالحل ي يينواس ،مع ييين ناحلمايي ي م يين العن ييو
والتمؤؤز القائم على أياس املؤا اجلنسي واهلوي اجلنسانؤ  ،يُكلَّو نالوتي التالؤ :
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قؤؤي مدى نمؤذ الصكود الدولؤ القائم املتعلق حبقوق اإلنسيان يؤميا خييي
(أ)
اق التغل على العنو والتمؤؤيز الليذين را ييان يف حيق أريخا عليى أيياس ميؤلكي اجلنسيي
أو هويتكي اجلنسانؤ  ،من حتديد كا من أيضا املما ياس والفغااس املوجو س؛
(ا) إذكاء اليوعي نيالعنو والتمؤؤيز يف حيق األريخا عليى أيياس ميؤلكي اجلنسيي
أو هويتكي اجلنسانؤ  ،وحتديد األيباا اجلذ ي الكامن و اء العنو والتمؤؤز ومعاجلتكا؛
(ط) التحيياو والتشيياو ميين الييدول وجكيياس معنؤ ي أريياى ،ييا يؤكييا وكيياتس األمييي
املتحييدس ونااجمكييا و يينا يقكا ،وايلؤيياس اإلقلؤمؤ ي حلقييوق اإلنسييان ،واملؤيسيياس الو نؤ ي حلقييوق
اإلنسان ،ومنظماس اجملتمن املدن ،واملؤيساس األكا رؤ ؛
( ) التع يياون م يين ال ييدول م يين أج ييا ش ييجؤن نمؤ ييذ ييدانر س يياهي يف ايي ي إلؤ يين
األرخا من العنو والتمؤؤز القائم على املؤا اجلنسي واهلوي اجلنسانؤ ؛
(ه) التصدي ألركال العنو والتمؤؤز املتعد س واملتقا ع و َّ
املشد س ال يتعيا هليا
أرخا على أياس مؤلكي اجلنسي وهويتكي اجلنسانؤ ؛
نظييؤي و ؤسيير و عييي قييدت انييدماس اتيتشييا ي  ،واملسيياعدس التقنؤ ي  ،ونن يياء
(و)
القد اس ،والتعاون الدويل لدعي اجلكو الو نؤ الاامؤ إىل مكايح العنو والتمؤؤز الذي يتعيا
لل أرخا على أياس مؤلكي اجلنسي أو هويتكي اجلنسانؤ ؛
 -4يطلي ي إىل انب يير املس ييتقا ق ييدت قاي ييا ي يينوي إىل جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان،
اعتبا ا من و ل انامس والفالت  ،وإىل اجلمعؤ العام  ،اعتبا ا من و ةا الفانؤ والسبع ؛
 -5يكؤ جبمؤن الدول أن تعاون من انبر املستقا يف اترطالي نوتيتل ،نطاق
منكييا قييدت إلؤيين املعلوميياس املطلون ي  ،ويكؤ ي ثييا أن نظييا جييديا يف اتيييتجان لطلبيياس انبيير
املستقا يا س نلداهنا ،وأن نظا يف نمؤذ التو ؤاس املقدم يف قا يا املكلو نالوتي ؛
 -6يشي ييجن إلؤ ي يين اجلكي يياس املعنؤ ي ي  ،ي ييا يؤكي ييا وك ي يياتس األمي ييي املتح ي ييدس ونااجمك ي ييا
و نا يقكا وآلؤاس حقوق اإلنسان ،واملؤيساس الو نؤي حلقيوق اإلنسيان ،وأ يا الا يد املسيتقل
الو نؤ ي  ،واجملتميين املييدن ،والقطيياي انييا  ،واجلكيياس املاحن ي والوكيياتس اإلةائؤ ي  ،علييى التعيياون
الكاما من انبر املستقا لتمك املكلو نالوتي من اترطالي ثا؛
 -7يطل ي ي إىل األم ي ي الع ييامل ومم ييو األم ييي املتح ييدس الس ييامي حلق ييوق اإلنس ييان
أن يييزو ا انبيير املسييتقا جبمؤيين امل يوا البش ياي والتقنؤ ي واملالؤ ي الال م ي لالرييطالي نوتيتييل علييى
حنو يعال؛
-8

يقا أن يُبقي هذ املسال قؤد نظا .

يجا ناغلبؤ ي  23ييو ا مقانييا  18ييو ا وامتن يياي يييت ( )6أع ييضاء ع يين
[اعتُمييد نتصييويت مسي ب
التصويت .وكانت نتؤج التصويت كالتايل:
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املؤيدون:
إك يوا و  ،ألبانؤ ييا ،أملانؤييا ،ن ييا اغواي ،الرب غييال ،نلجؤك ييا ،ننمييا ،نولؤمؤ ييا ( ول ي -
املتع ييد س القومؤ يياس) ،إلكو ي ي ي كو ي ييا ،إلكو ي ي ي مق ييدونؤا الؤوغوي يياليؤ يي ييانقا،
جو جؤا ،السلما و  ،يلويؤنؤا ،يويساا ،يانسا ،ينزويال (إلكو ي  -البولؤما ي )،
يؤؤييت نييامل ،كونييا ،ت مؤييا ،املكسييؤك ،اململكي املتحييدس لربيطانؤييا العظمييى وآيالنييدا
الشمالؤ  ،منغولؤا ،هولندا

املعا رون:
اتحتي ييا الاويي ييي ،إتؤونؤي ييا ،اإلمي ييا اس العانؤ ي ي املتحي ييدس ،إندونؤسي ييؤا ،ني يينغال ي ،
نو ونييدي ،وغييو ،اجلزائييا ،الص ي  ،قطييا ،قرغؤزيييتان ،كييوس يم يوا  ،الكونغييو،
كؤنؤا ،املغاا ،ملديو ،اململك العانؤ السعو ي  ،نؤجريا

املمتنعون عن التصويت:
نو سوانا ،جنوا أيايقؤا ،غانا ،الملب  ،نامؤبؤا ،اهلند].
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