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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  12متوز/يوليه 2019
 18/41والية اخلبري املستقل املعين ابحلماية من العنف والتمييز القزانيمع علز
أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يعيد أتكيد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ ي ذُ ركر بق ذراا اعمعيذذع العامذذع  251/60املذذخا  15آذاا/مذذاا  2006ال ذ أ لعلن ذ
فيذذه اعمعيذذع لن جملذذس حقذذوق اإلنسذذان ينب ذذي لن ينذذون مسذذخوام عذذن يعزيذذز ااحذ ا العذذاملي حلمايذذع
مجي ذذو حق ذذوق اإلنس ذذان واحل ذذرع األ ا ذذيع للأمي ذذو طون لأ متيي ذذز م ذذن لأ ن ذذو وب ريق ذذع عاطل ذذع
ومنصفع،
وإذ ي ذُ ركر ليض ذام بق ذرااا جملذذس حقذذوق اإلنسذذان  19/17املذذخا 17حزيران/يونيذذه ،2011
و 32/27املخا  26ليلول /بتمرب  ،2014و 2/32املخا  30حزيران/يونيه ،2016
وإذ ي ذُذ ركر ك ذ ذ ل بق ذ ذرااأ جمل ذذس حق ذذوق اإلنس ذذان  1/5و 2/5امل ذذخا
يونيه ،2007

 18حزي ذ ذران/

وإذ ي ذ ركر أبن إعذذالن وبذذرعمل عم ذ فيينذذا يخكذذدان لن مجيذذو حقذذوق اإلنسذذان عامليذذع و ذ
قابلع للتأزئع وم اب ع ومتشابنع ،ولن اجملتمو الدويل جيب لن يعام حقذوق اإلنسذان علذل الصذعيد
العاملي ب ريقع عاطلع ومتساويع ،وعلل قد املساواة ،وبنفس التشديد ،ولنه بينما جيب لن يوضذو
ااعتبذذاا لمهيذذع ائصذذائن الو نيذذع واإلقليميذذع وائلفيذذا التاا يذذع وال قافيذذع والدينيذذع املختلفذذع ،فمذذن
واجذذب الذذدول ،بصذذرر الن ذذر عذذن ن مهذذا السيا ذذيع وااقتصذذاطيع وال قافيذذع ،لن يقذذو بتعزيذذز ويايذذع مجيذذو
حقوق اإلنسان واحلرع األ ا يع،
 -1يرحر ذب ابلعمذ ذ الذ ذ أ ق ذذا ب ذذه ائبذ ذ املس ذذتق املع ذذت ابحلماي ذذع م ذذن العنذ ذ والتميي ذذز
القائم علذل ل ذا امليذ اعنسذي وا ويذع اعنسذانيع معذر ينفيذ الوايذع ،وابملشذاواا الشذاملع
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املتسمع ابلشذفافيع ووذول اعميذو الذ لُجريذ مذو اعهذا املعنيذع حذاحبع املصذلحع ،وابلتقذااير املواضذيعيع
وابلقيا بزعاا ق ريع إىل منا ق خمتلفع؛
 -2يقرا متديد وايع ائب املستق املعت ابحلمايع من العنذ والتمييذز القذائم علذل
ل ذذا املي ذ اعنسذذي وا ويذذع اعنسذذانيع ملذذدة مذذالا ذذنوا لتمن ذ املنل ذ ابلوايذذع مذذن مواحذذلع العم ذ
وفقام للوايع ال لنشأها جملس حقوق اإلنسان قرااه 2/32؛
 -3ي لب إىل األم العا ومفوضع األمذم املتحذدة السذاميع حلقذوق اإلنسذان مواحذلع
يزويد ائب املستق جبميو املوااط البشريع والتقنيع واملاليع الالزمع ملواحلع الوفاء الفعال ابلوايع؛

 -4يدعو مجيو احلنوما إىل التعاون مو ائب املستق ومساعديه عن ريذق يذوف
مجيذذو املعلومذذا الالزمذذع ال ذ ي لبهذذا املنلذ ابلوايذذع ،واا ذذتأابع ل لبذذا ائب ذ املسذذتق لذذزعاة بلذذدا ا
ب يع الوفاء بوايته علل حنو لك ر فعاليع؛
 -5ي لب إىل ائبذ املسذتق لن يواحذ يقذدر يقريذر ذنوأ عذن ينفيذ الوايذع إىل جملذس
حقوق اإلنسان واعمعيع العامع وفقام لربعمل عم ك منهما.

اعلسع 40

 12متوز/يوليه 2019
مسأ وأب لبيع  27حواتم مقاب  12حذواتم ،مذو امتنذا  7لعضذاء عذن التصذوي .
[اعتُمد بتصوي
َّ
وكان نتيأع التصوي كما يلي:

املخيدون:
األاجنت ذ ذ ذ  ،وإ ذ ذ ذذبانيا ،ول ذ ذ ذ اليا ،ولواو ذ ذ ذواأ ،ولوكرانيذ ذ ذذا ،وآيسذ ذ ذذلندا ،وإي اليذ ذ ذذا،
والربازيذ  ،وبل ذذااع ،وبذ و ،ويشذذينيا ،ويذذونس ،وجذذزا البهامذذا ،وجنذذوأ لفريقيذذا،
والذذدا ر  ،واوانذذدا ،و ذذلوفاكيا ،وشذذيلي ،والفلب ذ  ،وفيأذذي ،وكرواييذذا ،وكذذواب،
واملنسذذي  ،واململنذذع املتحذذدة لربي انيذذا الع مذذل وليرلنذذدا الشذذماليع ،والنمسذذا،
ونيبال ،والياابن

املعااضون:
إايذ ع ،ولف انسذتان ،وابكسذتان ،والبحذرين ،وبذن الطيل ،والصذومال ،والصذ ،
والعراق ،وق ر ،ومصر ،واململنع العربيع السعوطيع ،ونيأ ع

املمتنعون:
لن وا ،وبواكينا فا و ،ويو و ،ومجهوايع النون ذو الدققرا يذع ،والسذن ال ،وا نذد،
وهن ااع].
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