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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون
 ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٣-٦
 من جدول األعمال ٣البند 
  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

ر الخبي  ر المس  تقم المعن  ي بالحماي  ة م  ل العن  ل والتميي  ز الق  ا ميل ي  تقر   
 جنسانيةعلى أساس الميم الجنسي والهوية ال

 مذكرة مل األمانة  
تتشرررا األمانررن حترر ن  يرر  قو  اررس ح رروق ارنارران الت ريررر األول الرر    عررد  ا برر   

، املات   املعين حتاحلماين من العنف والتمييز ال رامم  عارأ  سرامل املير  ا نارو وااويرن ا نارانين
 .٣٢/٢اجملاس حت رار عملا  مونتارهبورن، فيتيت

ظرررانرل العنرررف والتمييرررز عارررأ . و وصرررر  آوموضرررول الت ريرررر نرررو والنرررامل  نررروال والبشررررين  
،  سامل املي  ا نارو وااويرن ا نارانين ماتشررين سروا  لران ىلرل عارأ اليرعيد اعارو  و العراملو

ترررداحت  ةويرررن عارررأ اليرررعيدين الررروزين والررردون لتعزيرررز احررر ا  التنرررول  ويتطارررل التيرررد  ارررا ا ررراى
 ن لكر   وا نااين  ت مظان ال رانون الردون حل روق ارناران. وقىا لران مرن املارا  حترها ناو 
 يردعو قو الرارا اا  ليمراا ننرا  واةعر  شكال املي  ا نارو وااويرن ا نارانين، فر ن من ما فرد شكلا 

ارسررران عاي رررا حتعرررجل ا ماعررراخ واألشررر ال نتيورررن العنرررف والتمييرررز يشررر  قو ت ررررر  ،الاّررر ين رس
  تاررف عررن امليررول ميررول جناررينو  نرر   الة ررن مررن النررامل اررا نويررن ألن ننررا  مررن يررر   ن ىلررلو 
 ااوين املتعارا عاي ا يف اجملتمع.و 

املن ويرن الر  و  الر   اتبعره ا بر  املارت   متكن من ت يي  األسراو  وي د  الت رير ناف ل 
ال سيما فيما يتعاق ، امل رروالين  وترد فيه خوازر رمياين جا خ استواحتن مل ت ياخ. سار عاي ا

مبررا يف ىلرررل تنةيرر  اليررركو  الدوليررن، مرررع  ديررد املمارسررراخ ، حتاملشرر د العرررا  ل وضررال الارررامدل
 سررربا  ج ريرررنع واحلررروار  مرررا يررررتبن هبرررا مرررنو  ا يررردل والاترررراخع والررروعو مباررر لن العنرررف والتمييرررز

العنرررف  ديرررد  شررركالوالتشررراور والتعررراون مرررع الررردول وت نرررا مرررن ا  ررراخ صررراحبن امليرررا نع و 
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والتمييز املتعددل واملتداخان واملتةاةمنع ودع  التعاون الدون ومرا يتير  حتره مرن خردماخ ملاراعدل 
 ا  ود املب ولن عاأ اليعيد ال طر .

خاصن، عاأ خمتاف األسس ال  من ش هنا  ن تااعد عاأ منع ، وياان الت رير ال و  
الرررت ان من رررا، وسررروا تعرررا  تارررل و  ف والتمييرررزتررر جيل العنررر تررر د  قو العناصرررر الارررابين الررر 

 مبزيد من التةيي  يف الت ارير امل بان ونو: عد  جترر  العلةراخ ا نارين املاايرن الر  ت رو  األسس
 تعير  عرد و  ا ناانينع حتااوين ال انوين واالع اا تداحت  حمددل ملنان ن التمييز ا اىو  حتال اضوع 
 عررد  اعتبررارن  يف عررداد املرضررأ. وقدمررا  نرر ال و  الة ررن مررن النرراملقو نرر    املنتمرر  األشرر ال
 وتعزيز التعاي  والتعازف. ،اا ا افيو اا اجتماعي

خمتاةررون مررن حيرر   ويرتكررز الت ريررر عاررأ االعت رراد حت نرره قىا لرران ينبتررو االعرر اا حترر ن البشررر 
عارررأ ، األظةررار  ، منرر  نعومررن)والنررامل  نرروالون فمررن ال رررور  العمرر وااويررن ا ناررانين امليررول ا ناررين

 االحررر ا  املتبرررادل والتارررامم والتةررران  واالمتارررال حل ررروق ارناررران، والشرررعور حتاألواصرررر تاررر  و  تعزيرررز
 لتررروف  ون، وىلرررلytisnmuh mn  mtinamuhاخرررتلف   وو  تنررروع   الوشرررامل الررر  تررررحتن حتررر  النرررامل عارررأو 

 حتاط ا عاي   لا  .و  احلماين لاوميع
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الخبي  ر المس  تقم المعن  ي بالحماي  ة م  ل العن  ل والتميي  ز الق  ا ميل ر ي  تقر   
 على أساس الميم الجنسي والهوية الجنسانية

 اعتوياخ
 الية ن  

 4   ......................................................................................... م دمن -  والا 
 5   ....................................................................................... املن وين - اانياا 
 ٦   ......................................................................................... الوالين - االااا 
 8   .................................................................................... العا  املش د - راحتعاا 
 ١٠   ........................................................................................ خوازر - خامااا 

 ١٠   ................................. والاتراخ ا يدل املمارساخ  ديد مع الدولين اليكو  تنةي  -  لف

 ١5   ............................... ج رين  سبا  من هبا يرتبن وما والتمييز العنف مبا لن الوعو - حتا 

 ١٧   ............................. امليا ن  ص ا  من وت نا الدول مع والتعاون والتشاور احلوار - جي 

 ١٧   ............................. والتمييز العنف من واملتةاةمن واملتداخان املتعددل األشكال  ديد - دال

 ١8   .......................... الوزنين ا  ود لتعزيز خدماخ من حته يتي  وما الدون التعاون دع  - نا 

 ٢٢   ........................................................................................ األسس - سادساا 

 ٢٢   ....................................... حتال اضو املااين ا ناين العلةاخ عن ا ر  صةن نزل -  لف

 ٢٣   ............................................................... التمييز ملنع الةعالن التداحت  - حتا 

 ٢4   ........................................................ ا ناانين حتااوين ال انوين االع اا - جي 

 ٢4   ....................... املااين ا ناين العلةاخ ممارسو عن املرض صةن حتنزل الوصمن قزالن رحتن - دال

 ٢5   ............................................................ الا ايف - االجتماعو اردما  - نا 

 ٢5   ................................................................ والتعازف التا يف تعزيز - واو

 ٢٦   .................................................................................... استنتاجاخ - ساحتعاا 

 ٢٧   ...................................................................................... التوصياخ - اامناا 
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 مقدمة -أوالا  
واليرررن ا بررر  ، ٢٠١٦اليرررادر يف عرررا   ٣٢/٢يف ةررررار  ،  نشررر   ارررس ح ررروق ارناررران -١

ةررد و  ،ن١)املاررت   املعررين حتاحلمايررن مررن العنررف والتمييررز عاررأ  سررامل امليرر  ا ناررو وااويررن ا ناررانين
مكاررف حتالواليررن. وحتررد   لرر ول مررن تايانررد،  سررتاى ف ررر  لا ررانون نرروو  عرر  فيتيررت مونتررارهبورن،

ةد زسارل مرن امل ررر ا رال  ن ي رد  و  .٢٠١٦واليته يف تشرين الااين/نوفمرب  االضطلل حت عبا 
ا برررر   نررررو  ول ت ريرررر ي دمرررره نرررر او  ت ريرررراا سررررنوياا قو  اررررس ح ررروق ارنارررران وا معيررررن العامرررن.

نررو يتطررو األشرر ر ال اياررن األوو مررن عمارره، حرر  و  ث سررنواخيف قزررار واليررن مررد ا اررل املاررت  
. ويرررررود ا بررررر  املارررررت    ن يشررررركر اررررررارل احلكومررررراخ واملنظمررررراخ الدوليرررررن ٢٠١٧آىار/مرررررارمل 

تكرمرت حتره عارأ مرا واملنظماخ ت  احلكومين واجملتمعاخ اعاين واألفراد وا  راخ املعنيرن األخرر  
يف اا فشري اا شري  نو ستدر و  العديد من املاامه ،  رسا اونو يرحل حتاملعاوماخ ال  . من دع 
 ت ارير .و   ايلته

ااويرررررن نارررررو و مرررررا مرررررن  شررررركال امليررررر  ا  شررررركلا املعارررررو   ن لررررر  قناررررران رتارررررل مرررررن و  -٢
ومشرراعر   ا نارو نرزول الشر ن نرو يشر  قوو  واملير  ا نارو لره حتعرد خرارجو .ن٢)٢ ا نارانين

وامليطام يشر  قو الكيةيرن الر  يتروو هبرا  - ا ا حتعد داخاوف ناانينا  ااوين ّما جتا  اآلخرين. 
عرن اا ةرد يكرون ىلرل الكيران خمتاةرو ، لران  و  نارأ  ىلرراا   ديد ىاتره فيمرا يتعارق حتكيانره الش ن

ااوين الر  تعطرأ لره عنردما يولرد. وعارأ الررت  مرن  ن ح روق ارناران  مرر متررومل يف فطررل لر  
مجيرع األشر ال حتردون اسرتانا ، فر ن ممرا ي سرف لره  ن ننرا  ف رن مرن وتنطو  عارأ اايرن  النامل

اا ترضرراا  حيانرر تت رر  الةعايررن  و املتيررورل النررامل مررن ىو  امليررول ا ناررين و/ و ااويرراخ ا ناررانين
عايرره فرر ن و ، التمييررز ألهنررا  تاررف عررن ت نررا مررن ف رراخ اجملتمررع مررن حيرر  نظرترره قلي رراو  لاعنررف

 ،عاررأ جب رراخ متعررددلو  ،يشرر د الواةررعو  نت ررا  عاررأ نطرراق واسررع.مررا تتعرررض للاا ح وة ررا لارر  
استشرررا   عمررال ال ترر  واالتتيررا  والتشرررويه والتعرر يل واملعاماررن ال اسررين واللقناررانين وامل ينرررن، 
واالحتوراز التعارةو واالختطراا والت ررال واالعتردا اخ ا اردين والع ايرن والباطورن الر  تطرال 

عررن  ف ررلا ، نررويت   ا ناررانينو  ارن  فيمررا يتعاررق مبيرروا  ا نارريننعومررن  ظةرر نرر   الة ررن منرر   فررراد
وارحيا اخ والتداحت  التمييزيرن  االنت ار، ارةدا  عاأ ال توط ال  متارمل عاي   مما ي طرن  قو

قجررا اخ  قو ا راى ونر   احلروادث الارابين تردعو. عارأ الكرانيرن حتابل من حيرضون ال  تتةاة 
 ،سرروا  حتارروا  ،عامليررنو  والتمييررز مب تاررف  شرركااما. ونرر   الظررانرل حمايررن فعالررن ملكاف ررن العنررف

__________ 

 زلل عاأ املعاوماخ األساسين يف ن ا اليدد.لل A/HRC/29/23انظر الواي ن  ن١)
للزررلل عاررأ حتعررجل التعرراريف، انظررر الواي ررن املعنونررن والعرريا اريررن وعاررأ ةررد  املارراوال مررع الترر : مررا ت ررو  حترره  ن٢)

الدول ملكاف ن العنف والتمييز ضد املااياخ واملااير  ومزدوجرو املير  ا نارو ومتراير  ااويرن ا نارانين وحراماو 
وركرررن االزرررلل عاي رررا عارررأ  .ن١9و ١8 ن، اليرررة تان٢٠١٦صرررةاخ ا ناررر  )منشررروراخ األمررر  املت ررردل، 

ميررررررررطام جررررررررامع . www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf الررررررررراحتن الترررررررران
نويرراخ الناررا  حترر  وصررنةت الرر لور عنرردما  ياررت د  لوصررف النررامل مررع زامةررن واسررعن مررن الناررا . عرررب  ديررد

ولدوا. عرب الرجال حتر هن  رجرال ولكرن صرنةت ارنراث عنردما ولرد. وحراماو صرةاخ ا نار  يولردون  يرامن 
جنس املاد   و البيولوجو مبا يف ىلل العنف ا ناو تشرريم. ال تناسرل تعراريف جروىجو ىلررا  و  نارأ. املير  

  الروماناين و/ و العازةو جتا  اآلخرين. املااي  واملااياخ جتتر   األفرراد ا ناو قو الش ن البدنين، اجت ا
من نةس ا نس  نةا  . حت  النامل جتت   األفراد من جنس خمتاف من نةار ا. مرزدو  املير  ا نارو فالنرامل 

 .ةد جتت   األفراد من نةس ا نس  و خمتاةنو

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
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لر لل و  وتنتشرر عارأ اليرعيد الروزين والعلةراخ اجملتمعيرن،، املنظومرن التعايميرنو  تتةشأ يف البيت
 الدون.

خمتاةون من حير   ويرتكز الت رير عاأ االعت اد حت نه قىا لان ينبتو االع اا حت ن البشر -٣
عارأ ، ون فمن ال رور  العم ، من  نعومن األظةرار)والنامل  نوال وااوين ا ناانين ا ناينامليول 
ن، والشرعور حتاألواصرر االح ا  املتبادل والتاامم والتةان  واالمتاال حل وق ارناا تا  و  تعزيز

 لتروف  ون، وىلرلytisnmuh mn  mtinamuhاخرتلف   وو  تنوع   ل  ترحتن حت  النامل عاأوالوشامل ا
 ن ال انون الدون حل وق ارناان. ت مظا، حتاط ا عاي   لا  و  احلماين لاوميع

 المنهجية -ثانياا  
لاواليرررن الررر  حرررددنا  ارررس ح ررروق اا ا بررر  املارررت   تبعررر يررر ل العمررر  الررر   اضرررطاع حتررره -4

   ا برر  املاررت ارجرررا اخ ا اصررن لامواررس. ومنرر  البدايررن، اعتمررد ارنارران لعنيررر مررن عناصررر
احلوار املةتوح والبنا  والتعام  مع زامةن واسعن من  ص ا  امليا ن. وحتعرد فر ل وجيرزل مرن  هنل

، ٢٠١٧يف جنيرررف يف لرررانون الااين/ينررراير ، توليررره الواليرررن،  جرررر  ا بررر  املارررت   مشررراورل عامرررن
ىلرررل لاررردخول يف حررروار مرررع احلكومررراخ واملنظمررراخ تررر  احلكوميرررن واملنظمررراخ و  حتشررر ن الواليرررن

نررو التشراور عارأ نطرراق واسرع حتشرر ن  الدوليرن وا  راخ الةاعاررن األخرر . ولران اارردا مرن ىلرل
لتمكرر  ا ميررع مررن لرر    ررا   عاررأ شرربكن ارن نررت ةررد حتاررت املشرراورلو  العمرر  يف قزررار الواليررن.

 خمتارف ال  رايا الرميارين الر   ار خ  انرا  املشراورل املر لورل يف ترنعكسو  من املشارلن في ا. العامل
 -مجرع ا بر  املارت   زامةرن واسرعن مرن املعاومراخ  ن ا الت رير. ومن  حتداين عماه حتشر ن الواليرن،

لاماررراعدل يف قعرررداد نررر ا الت ريرررر. ونررر ا ت ريرررر يررروز   -شرررةوين  خطيرررن وحتع ررر ا اآلخرررر حتع ررر ا
عرن عامرن عرن  ويعطرو، ت يري  الرن ل الر   سرار عايره ناف ل يت  مرن خلارا  و عبارل عن، فلت  
ملاررام  الرر  يتعرر  استكشرراف ا مبزيررد مرررن التةيرري  يف الت ررارير اللح ررن. ويعتررز  ا برر  املارررت   ا

املوازنررن حتين را. ونررو و  دوليرن وترر  احلكوميرنالاحلكوميررن  -حترر  خمتارف ميررادر املعاومراخ  امل رانال
 ةررد  عررد ا برر  املارررت  و  عماررت لا اا يةعرر  ىلررل هبرردا ضررمان موضرروعين الت ايرر  حتيرررةته خبرر  

 .تايب وزبعه دون االستعانن حت حدحتنةاه ن ا الت رير الك
، لامن ويرررن املتبعرررن وضرررع ا طرررن ا اصرررن حتالزيررراراخ ال طريرررن وتشرررم  ا وانرررل األخرررر  -5

ملعا ررن احلرراالخ الاررابين املتعا ررن حتامليرر  ا ناررو  حتررالرد عاررأ الرسررام  الرر  ترررد وارجرررا اخ الكةياررن
مةن واسعن من ا  اخ الةاعان، مبا يف ىلل اجملموعاخ املت ررل وااوين ا ناانين، والتعاون مع زا

واألفراد واحلكوماخ وامل سااخ ارةايمين والوزنين حل وق ارناان، وسرامر املكاةر  حتواليراخ يف 
 ارجررا اخ ا اصرن، وني راخ معانرداخ ح روق ارناران وولراالخ األمر  املت ردل.  مرا  ول قزار

        يف آىار/ولانررررررت قو األرجنترررررر   املكاررررررف حتالواليررررررن فكانررررررت هبرررررراالرررررر  ةررررررا   الزيرررررراراخ ال طريررررررن
 .ن٣)عاررأ شرربكن ارن نرررت هنايررن البعارررن الرر  ةررا  هبررا . وركررن االزررلل عاررأ حتيرران٢٠١٧مررارمل 

 يعرر  ا بر  املارت   عرن شركر  احلرارو . ت رير منةي  عرن حتعاتره قو األرجنتر اا سييدر الح و 
 مما  اار قعواحته العديد من التطوراخو  ا  حتديا  من تعاون ممتاز.حلكومن وشعل األرجنت  عاأ م

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21343&LangID=Eانظر الراحتن:  ن٣)
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 لب يررررن اجملتمررررع العرررراملو، مررررن دون قتةررررال وجررررود  موعررررن مررررن الرمياررررين يف الباررررد، ممررررا يعررررد ةرررردول
 املشكلخ يف ن ا اليدد رت  ىلل. 

 الوالية -ثالثاا  
يف  العمرر االضررطلل حتننررا  العديررد مررن العناصررر الرر  ينبتررو  خرر نا يف االعتبررار لررد   -٦

الواليررن. فمنرر  األيرررا   يف قزرررار نرر   حااسرريت او  ةع رراو  لاكامرراخ  ن نرر   الواليررن.  وارررا، قزررار
مار لن الب ر  عرن ميرطا اخ متوازنرن  ا ب  املات    مهيرن  در  ،األوو من االضطلل مب امه

  يف ارنكايزيرن ف رنونرو تعرين TBGL فيما يتعارق حتاملير  ا نارو وااويرن ا نارانين. ىلرل  ن لامرن
نرررو و  يف املناةشررراخ تظ رررر متررراير  ااويرررن ا نارررانينو  املاايررر  ومزدوجرررو امليررر  ا ناررروو  املاايررراخ
  اخ مررن ةبيرر ف رر  ميررطا ولارر  مررن النررامل يشررك  عارري   .ن4)هبرر   الواليررناا واي رراا ارتبازرر ترررتبن

 وامررر ل متررايرل ااويررن ا ناررانينوو نdnrtsn/tt/nartednrtsart) وا ناررانينرجرر  مترراير ااويررن و
(dnrtsn/tt/nsnartednrtssnart ن فامليرررررطام األول يشررررر  قو األشررررر ال الررررر ين ييرررررنةون

نررر  يرتبرررون يف  ن يعررر ا هبرررويت   لرجرررال يف حررر  يعرررين و  حتيولوجيرررا يف ف رررن النارررا  عنرررد املررريلد
 الرجرررال عنرررد املررريلديف ف رررن     األشررر ال الررر ين ييرررنةوناا امليرررطام الاررراين عكرررس ىلرررل متامررر

ف نه  وTBGLIوالوارد يف االختيار  وIو  ما احلرا. يرتبون يف  ن يع ا هبويت   ال اتين لناا و 
تعين الشر ن الر   يتيرف و  و    الش ن احلام  ليةاخ ا نا Itd/ns/Iويش  قو لامن 

 .ن5)اعنرررردما تررررر  توضرررري   نررررو لامررررن مررررن العارررر  ف م ررررا حرررر و حتاررررماخ جناررررين ال جطيررررن 
 ا نارو مرن النرامل حيامرا لانرت ننرا  صران حتاملير  ا بر  املارت   نر   اجملموعرن وستشم  واليرن

لريس لره علةرن حتال ررورل حتاملير  مع االع اا حت ن اجملموعن اا من ا يرامن مرا  ااوين ا ناانينو 
 ناو  و ااوين ا ناانين.ا 
املارت دمن  العديرد مرن امليرطا اخ ارزدراميرن لكر   تمرعمن دواعرو األسرف،  ن ، اانياا  -٧

تن رراا و  لت ديررد خمتاررف اجملموعرراخ واألشرر ال فيمررا يتعاررق حتامليرر  ا ناررو  و ااويررن ا ناررانين.
مبرا ير د  قو  - قو املةراني  ا از رنو  الة ر  ن الدالليرن قو عرد  الة ر  ) و صرعوحتن الظلل الارابين

امليرر  ا ناررو وااويررن ا ناررانين، ونرر     عررون  ررت ماررمأالنظرررل قو مررن يو  ق الع ايرراخزيررادل ت رريّ 
الردعول قو توضريم امليرطا اخ املارتعمان  ل ومرن   تر. املع ان تا   يف العنف والتمييز الناجت 

سرررو  الة ررر  ووةرررف الت يرررز  احلياولرررن دون اسرررت دا  ميرررطا اخ سرررابين، لاماررراعدل عارررأ وجتنرررل
مجيررع اجملتمعرراخ حترردرجاخ متةاوتررن  والرر  توجررد يف وارج رراا الرر   يولررد خمتاررف حرراالخ الرنررا 

ال  مرررع الت ليرررد عارررأ حمنرررن نررر  يارررت د  العديرررد مرررن حتررررامل األمررر  املت ررردل، و . الكاررررلو  حتررر  ال ارررن
عنررررد ارشررررارل قل األشرررر ال ممررررن  وIو م رررريةن قليرررره حرررررا TBGL ميررررطام ،ألشرررر ال، اآلنا

"(TBGLI)و عايه ييبم ىلل امليطام لالتانو حيماون صةاخ ا نا  
 .ن٦)

__________ 

 .املرجع نةاه ن4)
 .املرجع نةاه ن5)
تشرررين  ٢5األمرر  املت رردل الاررامين حل رروق ارنارران يف  انظررر، عاررأ سررب  املاررال، الورةررن الرر   صرردر ا مةوضررين ن٦)

املمارس  عارأ األشر ال اسرتناداا حتعنوان ودور األم  املت دل يف مكاف ن التمييز والعنف  ٢٠١5نوفمرب /الااين
 قو ميوا  ا ناين ونويت   ا ناانينو.
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والين ا بر   مبوجبه  نش ت ، ال  ٣٢/٢ ديباجن ةرار  اس ح وق ارناان تعد ،االااا  -8
تارخييررن وا افيررن واجتماعيررن اةتيررادين، وسياسررين  حترر ن ننررا  حااسررياخ املاررت  ، ترر لرل  ساسررين

مرع  ودينين، و ن ننا  حاجن قو التيد  اا حتطري ن مدروسن وحكيمن، مع مراعال  وجره تراحتط را
ارعررررلن العرررراملو حل رررروق  املعرررراي  الدوليررررن حل رررروق ارنارررران. وت لررررد الديباجررررن مررررن جديررررد عاررررأ

و اصررن عامليت ررا  -حترر  ال ررانون الرردون حل رروق ارنارران  ارنارران.   تتطرررق قو العلةررن ال اممررن
مل مرن قعرلن وحترنراشر    م طرع وحت  ا يرامن الوزنيرن وارةايميرن يف -وعد  ةاحتايت ا لاتوزمن 

جرا  و  ،١99٣ عم  فيينا، ال   اعتمد يف امل متر العاملو حل وق ارناان املع ود يف فيينا يف عرا 
 لالتان:  ٣٢/٢يف ةرار  اس  ىلر 

وقى يش  قو  ن قعلن وحترنامل عم  فيينرا ي لردان  ن مجيرع ح روق ارناران و 
اجملتمررع الرردون  ن يتعامرر  عامليررن، وترر  ةاحتاررن لاتوزمررن، وم احتطررن، ومتشرراحتكن، و ن عاررأ 

مع ح وق ارناران لافرن حتطري رن نزي رن ومتكاف رن وعارأ ةرد  املاراوال وحترنةس ال ردر مرن 
التوليررررد، و ن مررررن واجررررل الرررردول، حتيرررررا النظررررر عررررن نظم ررررا الاياسررررين واالةتيررررادين 
والا افين،  ن تعزز و مو مجيع ح وق ارناان واحلرياخ األساسين، مرع وجرو  مراعرال 

ه ا يوصررررياخ الوزنيررررن وارةايميررررن وا اةيرررراخ التارخييررررن والا افيررررن والدينيررررن مررررا تتارررر  حترررر
 .وامل تاةن من  مهين

عاررأ ضرررورل احلةرراا عاررأ املاكيررن املشرر لن لا طررن الدوليررن اا تشرردد الديباجررن  ي رر ،راحتعرراا  -9
ر  األجانرل حل وق ارناران وتعزيرز ارجررا اخ املت ر ل ملكاف رن العنيررين والتمييرز العنيرر ، ولر

ن   العناصر ةد تكون م احتطن مرع العنرف  ومجيع -وما يتي  حت لل من تعيل جبميع  شكاله 
الت ررازع حترر  امليرر   مبة ررو  وي خرر  نرر ا .ن٧)والتمييررز فيمررا يتعاررق حتامليرر  ا ناررو وااويررن ا ناررانين

  شكال التمييز.ا ناو وااوين ا ناانين من ج ن، واملاام  األخر ، ما  العرق وت نا من 
 ياو:  ال يا  مبا ،٣٢/٢مبوجل ةرار اجملاس  زال من ا ب  املات   ،خامااا  -١٠

ت يرري  مررد  تنةيرر  اليرركو  الدوليررن ال اممررن املتعا ررن ا رروق ارنارران  و) ن 
فيمررا خيررن زرررق التتاررل عاررأ العنررف والتمييررز الارر ين رارسرران يف حررق  شرر ال عاررأ 

ا نارررانين، مرررع  ديرررد لررر  مرررن  ف ررر  املمارسررراخ  سرررامل مررريا   ا نارررو  و نرررويت   
 والاتراخ املوجودلع

قىلا  الوعو حتالعنف والتمييز يف حرق األشر ال عارأ  سرامل مريا    ) ن 
ا ناررو  و نررويت   ا ناررانين، و ديررد األسرربا  ا  ريررن الكامنررن ورا  العنررف والتمييررز 

 ومعا ت اع
خرر ، مبرا في را ولراالخ الت اور والتشاور مرع الردول وج راخ معنيرن   ) ن 

األمرر  املت رردل وحترا  ررا وصررنادي  ا، واآلليرراخ ارةايميررن حل رروق ارنارران، وامل ساررراخ 
 الوزنين حل وق ارناان، ومنظماخ اجملتمع املدين، وامل سااخ األلادرينع

__________ 

 ٧.٣٢/٢انظر ةرار  اس ح وق ارناان  ن)



A/HRC/35/36 

GE.17-06261 8 

تنةيرر  تررداحت  تارران  يف  عاررأ تشررويعالالتعرراون مررع الرردول مررن  جرر   )دن 
نرررررف والتمييرررررز ال رررررامم  عارررررأ امليررررر  ا نارررررو وااويرررررن اايرررررن مجيرررررع األشررررر ال مرررررن الع

 ا ناانينع
التيررد  ألشرركال العنررف والتمييررز املتعررددل واملت ازعررن واملشررد دل الرر   )هن 

 يتعرض اا  ش ال عاأ  سامل ميا   ا ناو ونويت   ا ناانينع
تنظي  وتيا  ودعر  ت رد  ا ردماخ االستشرارين، واملاراعدل الت نيرن،  )ون 

وحتنررررا  ال رررردراخ، والتعرررراون الرررردون لرررردع  ا  ررررود الوزنيررررن الراميررررن قو مكاف ررررن العنررررف 
 .ن8)يا   ا ناو  و نويت   ا ناانينوالتمييز ال   يتعرض له  ش ال عاأ  سامل م

 لورل  عررل  ركررن تا ييرر ا يف تااررن  رراالخ والعناصررر الرمياررين املنبا ررن مررن واليررن املرر -١١
رمياين، عاأ الن رو التران: ) ن تنةير  اليركو  الدوليرن، مرع  ديرد املمارسراخ ا يردل والاترراخع 

احلررروار والتشررراور ) ن  سررربا  ج ريرررنع  مرررا يررررتبن هبرررا مرررنو  الررروعو مباررر لن العنرررف والتمييرررز) ن 
العنررف والتمييررز   ديررد  شرركال)دن ا نع والتعرراون مررع الرردول وت نررا مررن ا  رراخ صرراحبن امليرر

املتعددل واملتداخان واملتةاةمنع ودعر  التعراون الردون ومرا يتير  حتره مرن خردماخ ملاراعدل ا  رود 
مبزيرد مرن التةيري   دنرا ، حتعرد  لي راقونر   العناصرر سروا يتطررق . املب ولن عاأ اليعيد ال طرر 

 ملي  ا ناو وااوين ا ناانين. عرض  اياو موجز حلالن العنف والتمييز عاأ  سامل ا
 ا ال ي ر  عررنمبرن عمر  ا بر  املارت   لرره علةرن  مرع دور ارجررا اخ ا اصرن، فرراا ومتشري -١٢

 رحترررع وظرررامف: ) ن قعرررداد ت رررارير عرررن الواليرررنع ) ن ال يرررا  حتزيررراراخ ةطريرررن دوريرررن لاتعررررا عارررأ 
األوضال اعاين وت اس  تال الدرومل مع اجملتمع الدونع ) ن تا و البلتاخ/الشركاو  املتعا رن 
حتانت الرراخ ح رروق ارنارران، مررن ال رر ايا، والعمرر  مررن خررلل االتيررال والتعب ررن مررع الدولررن  و 

. التطبيررق ةيررد نررو امل ررا  نرر   ومجيررع )دن التعرراون مررع ا  رراخ الةاعاررن األخررر عان املعررينع الكيرر
 مررالا ، يبررت يف شرر هناو  حتلترراخ حتررد خ ترررد  ن ننررا  اآلن ، نرر ا اليرردديف ،مبكرران يررنمهاأل ومررن

امليررر  ا نارررو التيرررد  ل  رررايا يف  فيمرررا يتعارررق حتت ديرررد املررردافع  عرررن ح ررروق ارناررران العررراما 
 ن ا ناانين.وااوي

 المشهد العام -رابعاا  
عاررأ  سررامل امليرر  ا ناررو وااويررن  العنررف والتمييررز املمارسرر  عرراخ عررن يرورد نرر ا الةرررل -١٣

قال  ن تارل الام راخ ال ركرن  ن ترويف حرق نر   ، عن التداحت  املت  ل ملكاف ت مراو  ا ناانين،
ستورد الت ارير ال  سي دم ا ا ب  و  العامل.يف مجيع   ا   ال  ين من حي  حوم ا واستة ااا

 من التةاصي  واملعاوماخ املاتودل.  املزيد املات   مات بلا 
مررن ليانرراخ األمرر  املت رردل حتشرر ن وضررع حررد لاعنررف  ١٢ لابيرران الرر    صرردرتهاا ووف رر -١4

 ناررررانين املمارسرررر  عاررررأ املاايررراخ واملاايرررر  ومزدوجررررو امليرررر  ا نارررو ومترررراير  ااويررررن ا والتمييرررز
 وحاماو صةاخ ا نا :

__________ 

 .٣املرجع نةاه، الة رل  ن8)
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مررررن املنظمرررراخ تةشررررو العنررررف ا اررررد   ف ررررد وا ررررت األمرررر  املت رررردل وت نررررا 
يف مجيرع  ضد األش ال ال ين حيماون صةاخ ا نار و  والنةاو ضد  فراد ن   الة ن

 عمرررررال ال تررررر  واالعتررررردا  واالختطررررراا واالتتيرررررا  والعنرررررف  مبرررررا يف ىلرررررل -املنررررازق 
التعرر يل وسررو  املعاماررن يف امل سارراخ واألمررالن األخررر . فرر فراد عررن  ا ناررو، ف ررلا 

حتشررك  خررال  طررر العنررف البرردين والنةاررو  الناررا  معرضررونو  مررن الرجررال نرر   الة ررن
ما يواج ون العنف والتمييز عنردما اا لا   يف اجملتمع اعاو. ف  و  األسرل وا ناو داخ 
ويف حرراالخ الطرروارن ارناررانين.  االضررط اد  مررناا التمررامل الاوررو  نرحترر ي رردمون زابرراخ

االعتردا  الل خلةرو  حير  يطراا ، يف  مالن االستشرةا  الطري لما ةد يناا  اري ا 
 ال ارر ، يامأ وعل و تتي  املي  ا ناو والتع ي  ارجبار   و وامل ى  من ةبي  ما

العلجيرن وقجرا  العماياخ ا راحين و ، الشر و  ع ا  التناساينالكشف ال ار  عن األو 
الرررد عاررأ و  دون مررواف ت  . زةررال ممررن حيماررون صررةاخ ا نارر ترر  ال رررورين عاررأ األ

 مرررا ال يرررت  ارحترررل  عن رررااا يف العديرررد مرررن الباررردان، ولاررر   نررر   االنت الررراخ تررر  لررراا
ارفررررلخ مررررن  ممررررا يرررر د  قو تةشررررو ظررررانرل، ال ي اضررررأ مرتكبونرررراو  هنا حي ررررق حتشرررر الو 

 لا ررر ايا. ةارررن الررردع  الررر   ي رررد و  لرررن وسرررب  االنتيرررااالع رررا ، واالفت رررار قو العدا
 ،ملكاف ن ن   االنت الاخ ممن يتيدون ،يواجه املدافعون عن ح وق ارناان مااا لا  و 

 .ن9)فرض ال يود التمييزين عاأ  نشطت  و  االضط اد
العررريا اريرررن وعارررأ وت ريرررر   دنرررا  ىلرررر الاترررراخ والت ررردياخ الررر   شررر  قلي رررا يف ويررررد -١5
 :املااوالو ةد 

واملواةررف التمييزيررن املت رر ل  من ررا جتررر  مررا يةعارره  فررراد نرر   الة ررن ،ننررا   مررور 
نررر  رنرررن و  وسرررو  معرررامات  ، والوصرررمن الررر  تطررراا  وم ررراي اخ الشررررزن اررر ، ضررردن 

آليررراخ لت رررد   وعرررد  وجرررود االحتوررراز ويف املرافرررق الطبيرررن، وةارررن ال ررروان  الررر   مررري  
عرررد  وعرررو ا  ررراخ و  يف املررروظة  املكاةررر  حت نةررراى ال ررروان  الشررركاو ، وانعررردا  الا رررن

ما زالت تامم حت فلخ ا نرال مرن الع را  وجتعر  مرن اليرعل  ،هب   املاام  ال  امين
 الوصول قو سب  االنتياا الةعالن والدع . عاأ ض ايا انت الاخ ح وق ارناان

اا حتاررررد ٧٣ ن يفجرررررر حتال اضررررو تشررررك  زالررررت العلةرررراخ املاايررررن الرررر  ت ررررا  ومررررا 
الوصر  والتمييرز  وتزيرد مرن حردل يعرض األش ال  طر االعت ال واالحتترزاز والارال مما

املاايرررن ا نارررين منررر   تارررس دول عرررن جترررر  . ويف حررر  عررردلتممّرررا يتعرضرررون لررره والعنررف
،  و اةر اح ةروان  متييزيرن عدل دول  خر  جديدل قو اعتمراد ، ف د عمدخ٢٠١١ عا 
 رررزا اخ وال يرررود التمييزيرررن املةروضرررن عارررأ حريرررن التعبررر  وتكررروين جرررر  توسررريع نطررراق او 

 .ن١٠)ا معياخ
 دنرررا ، حتشرررر ن األسررربا  ا  ريررررن لاعنررررف  الرررر  ترررررد وننرررا  املزيررررد مرررن الام رررراخ املعرررربل -١٦

تواررق و  ت نرا مررن امليرادر األخررر  اررول مررن املعاومراخو  تروفر املنظمرراخ تر  احلكوميررنو  والتمييرز.

__________ 

   .www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF انظر ن9)
 .١١الية ن  رين وعاأ ةد  املااوالووالعيا االواي ن  انظر ن١٠)

file:///C:/Users/Tpsara/Downloads/www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF
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 ورا  نرر ا املشرر د الطبيعررن ننررا و  .ن١١)الرر   رردث يف مجيررع  رجررا  العررامل ساارران مررن التورراوزاخ
 وحررر  اجملتمرررع قو املنظومرررن التعايميرررن قو املتعرررددل األوجررره لاعنرررف والتمييرررز، الررر  تتشرررعل مرررن البيرررت

. ون   الظرانرل مارتة ان يف مجيرع الرنظ  وسريور  مناةشرن ىلرل حتعد من ىلل و  و  الدولن ىا اتما
 مبزيد من التةيي   دنا . 

 خواطر -خامساا  
التمييرز. وىلرل و  نرو التطررق قو مار لن التيرد  لاعنرف  ول ما حتد  حته املكاف حتالواليرن -١٧
اويررررن  ناررررو واعلةترررره حتامليررر  او  ال ررررانون الرررردون حل ررروق ارنارررران لمررررا نرررو عايرررره سرررتناد قوحتاال

لاررردفال عرررن احليرررول عارررأ ح ررروق جديررردل  حتررر   وجررره مرررن الوجرررو  دعرررول  اا نارررانينع ولررريس نررر
 لة اخ معينن.

 .األوضرال الر  تارود و   ديد الاياق ال   حيك  زبيعن ل  حتاد حتعينرهاا ومن امل    ي  -١8
واملااير   املاايراخ يرعمجليارت حتال ررورل نرو ىا را حتالناربن قو  فاألوضال الاامدل يف ن ا اليدد

ح ررروق  رتررر   ن ،ومزدوجرررو امليررر  ا نارررو ومتررراير  ااويرررن ا نارررانين وحررراماو صرررةاخ ا ناررر 
األشرر ال دون متييررز: فالوضررع قىا نررو وضررع ترر  نررو مررن حررق مجيررع  ارنارران نررو  مررر فطررر 

 عاررأ سرربي  املاررال،، العلةرراخ املاايررن  رمررن يف  حررد البارردان نررو متبرراين. ىلررل  نحترر  متوررانس 
ترر   ن مررن . خطررر ع وحترن ارعرردا . وياررت دا ىلررل املااير  يف امل ررا  األول مررن ي يم ررايواجره و 

ماررراعدل الدولرررن الررر   حييررراون عارررأاا حتررر هن  مت ولرررون جناررري يف نةرررس البارررد،،  نةاررر   يعرفرررون
تتبرراين ةاررن الرروعو  و املعرفررن  و و  .ا  ررول لعمايررن جراحيررن لتتيرر  جنارر  ن تعرر ا هبرر  ) حتشرررط

هنرا  تارف مرن منط رن قو  خرر  قوال والل النمطين، من حتاد آلخرر حتر   الت ام  مشاعرو  الة  ،
 )مارر  ام احترر  الريررفن والرردرترافي ) احل رررا لعوامرر  شرر  مارر  ا ترافيرراا تبعرر -داخرر  الباررد الواحررد 

 والتوانس الا ايف. ناختلا املاتوياخ التعايمين واالةتيادين
الرر  تنطررو   د  ون  يررول العناصررر الرمياررينر  لياررت سررو  الرر  ترررد  دنررا  ا رروازرو  -١9
 الوالين. عاي ا

 الثغراتو  تنفيذ الصكوك الدولية مع تحديد الممارسات الجيدة -ألل 
قو  ننررا   موعررن مررن اليررركو  الدوليررن حل رروق ارنارران تاررراعد عاررأ ترسرري  الررردعول -٢٠

االحرر ا  الواجررل ملاررالن امليرر  ال ررانون الرردون، مررع قيررل   اللعنررف ومبررد  عررد  التمييررز يف  ررال
ةد نش خ فكرل ااين ح وق ارناان حتعد احلر  العامليرن الاانيرن عنرد و  ا ناو وااوين ا ناانين.

. وننا  اآلن تارع معانرداخ دوليرن  ساسرين ١948 صدور ارعلن العاملو حل وق ارناان عا 

__________ 

جرررو ا رررنس دو عارررأ سررربي  املارررال، جرررر  يف املررر متر العررراملو الررر   ع دتررره الراحتطرررن الدوليرررن لاماايررراخ واملاايررر  ومز  ن١١)
 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans andين وحرراماو صررةاخ ا نارر  )انومترراير  ااويررن ا نارر

Intersex Associationلررررررانون األول/دياررررررمرب ٢تشرررررررين الارررررراين/نوفمرب قو  ٢8يف حتررررررانكو  يف الةرررررر ل مررررررن  ،ن
. وةرد حترد  ا بر  املارت   حي رر http://ilga.org انظرر، ت اس  عدد نام  من املعاوماخ يف نر ا اليردد ٢٠١٦
   اخ ال  است افته عاأ لر  ضيافت ا.من امل متراخ احلكومين ونو يتوجه حتالشكر احلار قو ا عدداا 

http://ilga.org/
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مبار لن املير  ا نارو  ةراخ ترحتط راولا را ارا عل ن١٢)ناان، تكما را حتروتولروالخ خمتاةرنحل وق ار
ننرا  احلرق يف  وااوين ا ناانين، عاأ تةراوخ فيمرا حتين را مرن حير  الدرجرن. فعارأ سربي  املارال،

مررررن ارعررررلن العرررراملو حل رررروق ارنارررران ويف مجيررررع  ٢يف املررررادل مطررررروح نرررروو  الت رررررر مررررن التمييررررز
ل حتاحل وق املدنين والاياسين من الع د الدون ا ا ١4وتنن املادل معانداخ ح وق ارناان. 

 عاأ ما ياو:
تتع د ل  دولن زرا يف ن ا الع د حتاح ا  احل وق املعر ا هبرا فيره، وحتكةالرن  

ةايم ررا والررداخا  يف واليت ررا، دون    متييررز ق رروق  ميررع األفررراد املوجررودين يف نرر   احل
الرررر  ، سياسرررياا  و تررر  حتاررربل العررررق،  و الارررون،  و ا رررنس،  و الاترررن،  و الررردين،  و 

سياسرررو،  و األصررر  ال رررومو  و االجتمررراعو،  و الاررررول،  و النارررل،  و تررر  ىلرررل مرررن 
 األسبا .

 ٢٦من ارعرلن العراملو حل روق ارناران واملرادل  ٧املادل  تعيد األحكا  األخر  )مالا و  -٢١
املاراوال  مرا  ال رانون  احلرق يف من الع د الدون ا ال حتاحل وق املدنين والاياسرينن الت ليرد عارأ

 ملارر لن التمييررز ف ررد خاضررت في ررا مررا االنت رراداخ املوج ررن واملارراوال يف اايررن ال ررانون دون متييررز. 
حتشر ن  ترونن ضرد  سر اليااملشر ورل ونرو ة رين   نن ح وق ارناان فيمرا يتعارق حت حرد  ال  رايا

الاونررن  ن  جرردخو . ن١٣)مررن ا ررنس ىاتررهحيظررر قةامررن العلةرراخ حترر  ش يرر   وجررود ةررانون حماررو
مرن الع ررد  يررول احلررق يف ا يوصررين و ن ارشررارل قو   ١٧ال رانون اعاررو املعررين ينت ررل املررادل 

ن تناررررررر ل عارررررررأ مة رررررررو  ٢٦لررررررر لل يف املرررررررادل و ) ن١)٢لامرررررررنو جرررررررنسو الرررررررواردل يف املرررررررادل 
 ناو.ا  املي 
االةتيادين واالجتماعين مبوجل الع د الدون ا ال حتاحل وق  وةد  لدخ  نن الرصد، -٢٢

 ن احلق يف عد  التمييرز املكةرول مبوجرل الع رد يشرم  املير  ا نارو وااويرن ا نارانين  والا افين،
وا يرررامن ا نارررين. ومبوجرررل اتةاةيرررن ال  رررا  عارررأ مجيرررع  شررركال التمييرررز ضرررد املرررر ل واتةاةيرررن 

اخ حتش ن اح ا  املير  ح وق الطة ،  حتدخ  ان الرصد تعاي اخ عامن وةدمت قو الدول توصي
 ا ناو وااوين ا ناانين.

 ارررس ح ررروق  يف قزرررار مجيرررع الباررردان مرررع االسرررتعراض الررردور  الشرررام  وةرررد تعامارررت -٢٣
مت التطررق حتشرك  لبر  و . ارناان لما تعام  معظم ا مع واحد  و الار مرن ارجررا اخ ا اصرن

وخاصررن مرررن زاويرررن مكاف رررن  اآلليررراخ،مارر لن امليررر  ا نارررو وااويرررن ا ناررانين يف قزرررار نررر    قو
عمررر  امل ررررر ا رررال املعرررين حتارعررردا  خرررار  نطررراق  العنرررف ومكاف رررن التمييرررز، لمرررا ورد ىلرررل يف

وامل رررر ا ررال املعررين اررق لرر  قنارران يف التمتررع حترر عاأ اا، ال  ررا   و حترر جرا اخ مرروجزل  و تعاررة
 ماتو  ركن حتاوته من الي ن البدنين والع اين.

__________ 

)منشرروراخ األمرر  املت رردل، رةرر  املبيررع  The Core International Human Rights Treatiesانظررر الواي ررن  ن١٢)
E.14.XIV.1ن 

. وننا  العديرد مرن ال  رايا األخرر  ١994آىار/مارمل  ٣١اآلرا  املعتمدل يف  488/١99٢رة   البل انظر  ن١٣)
 نسحتابل نرول ا ر زفيما يتعاق حتالتميي يونغ ضد  س اليا وة ين س  ضد لوملبيامن حتين ا ة ين  يف ن ا اليدد

 ٢٠٠٣آ  / تاررررررررررطس  ٦، اآلرا  املعتمرررررررررردل يف 94١/٢٠٠٠نظررررررررررر البلترررررررررر  رةرررررررررر    و امليرررررررررر  ا ناررررررررررو:
 ، عاأ التوان. ٢٠٠٧آىار/مارمل  ٣٠اآلرا  املعتمدل يف ، ١٣٦١/٢٠٠5 ورة 
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املعانررررداخ الدوليررررن حل رررروق ارنارررران الاررررارين وااي رررراخ  مررررن لارررررل عررررددولمررررا يت ررررم  -٢4
 وارجرا اخ الدولين حل وق ارناران ومن را ني راخ معانرداخ ح روق ارناران، مرع مرا تبديره مرن

مررررا تتطرررررق قليرررره و  حتارضررررافن قو االسررررتعراض الرررردور  الشررررام ،، التعاي رررراخ العامررررن والتوصررررياخ
 يف  رال ااويرن ا نارانين االنت الراخ املرتكبرنو  ير  ا ناروامل ارجرا اخ ا اصن  يول مار لن

ف د عكف النظرا  الردون حل روق ارناران ، ال راراخ اليادرل والدراساخ امل طاع هبا عن ف لا 
ميروا   قو احر ا اا اايرن األشر ال اسرتناد ت و و  ااين ح وق ارناان حتدون متييز.و  عاأ تعزيز
 ال ررررانون الرررردون، وعاررررأ عاررررأ والواليررررن املمنوحررررن لا برررر  املاررررت  ، نررررويت   ا ناررررانينو  ا ناررررين

 تكماه.و  ممارساخ الدول ال  ترفد 
يظ رر ىلرل يف و  خر لتبرين ارجررا اخ املت ر ل ضرد العنرف والتمييرز يف اآلونرن األ ةرد متو  -٢5
 يرع الباردان،مج الر  التزمرت هبراو اا، الابعن عشر املتةق عاي ا عاملير  نداا التنمين املاتدامن صورل
، الررر   يتنررراول ١٦يرمرررو ااررردا و  .٢٠٣٠-٢٠١5 تع ررردخ حتت  ي  رررا ضرررمن ارزرررار الرررزمينو 

لبر  وتعزيرز حتشرك    العنرف اجملتمعراخ الشرامان واالحتكرا  قو العدالرن، قو ت ارين حردوث قةامن
جرامع الردعول  ن اتبال هنل تداحت  مكاف ن التمييز، عاأ  سامل حلاق ل  النامل حتالرلل. ومن ش

 نويت   ا ناانين. ا ناين  و ميوا  حتتجل النظر عن  ت لوا  واحد  ض  النامل مجيع  قو
قى  تطرروراخ حتنررا ل. منظمرراخ قةايميررن عررن حرردوث وةررد مت  ررت املبررادراخ الرر  ا رر  ا -٢٦

 يررول مارر لن امليرر   حتشررك  اسررتباةوو اا لبرر  اا  رنارران تطررور اتطررورخ املنظومررن األوروحتيررن حل رروق 
عرفت اتةاةين اايرن ح روق ارناران واحلريراخ األساسرين )االتةاةيرن  قى ،ااوين ا ناانينو  ا ناو

ةانونيرن حتشر ن مار لن املير   األوروحتين حل وق ارناانن ف ل من االزدنار يف ظر  ظ رور اجت راداخ
مرن مرواد االتةاةيرن، حتشر ن مارام  مار  اا فر ن عردد ا ناو وااوين ا ناانين. وعرلول عارأ ىلرل،

حلرق يف عرد  التمييرز، وحظررر التعر يل، واحلرق يف ا يوصرين واحلررق يف حريرن التعبر  ترردوولت يف ا
 مررررا  اعكمررررن األوروحتيررررن حل رررروق   ررررال ال  ررررا . وننررررا   موعررررن متنوعررررن مررررن ال  ررررايا مطروحررررن

 ترر و  مرع  حتعرد املنرازق يف آسريا، جترافياا  وت احتن مااحن واسعن من  وروحتا تتطو نو، ارناان
مياراق  مرناا انطلةر ،ومبروازال ىلرل، فر ن اال راد األورويب .ن١4)ا حتكا  من التةك  االحتتكرار تناوا

تداحت  مكاف ن العنف والتمييز عاأ  سامل املي  ا ناو  ةد عزز احل وق األساسين ال   وضعه،
األورويب حتين رررا مرررن خرررلل ولالرررن اال ررراد  امل ارنرررنو  مجرررع البيانررراخ وااويرررن ا نارررانين، حتطررررق من رررا
 .ن١5)هبا يف وضع الاياساخ وارجرا اخ لا  وق األساسين للس شاد

الباررردان األمريكيرررن مارررامهاخ عديررردل يف ترررداحت  مكاف رررن العنرررف  ةرررد ةررردمت منظومرررنو  -٢٧
والتمييز. فبارضافن قو  موعن نامن من ارعلناخ واالتةاةياخ الر   صردر ا  يرول ح روق 

 نت ررا ارةايميررن حل رروق و  ح رروق ارنارران الرر   نشرر  ا يف قةايم رراحمكمررن ، ف ررلا عررن ارنارران
املاايررراخ واملاايررر  ومزدوجرررو امليررر  ا نارررو  مباررر لناا يعرررد  ديرررداا م ررررر املنظومرررن ت عينّررر ارناررران،
__________ 

والاررررواحتق ال  ررررامين لام كمررررن األوروحتيررررن فريررررديريل قيرررردي ، و  www.coe.int/en/web/sogi التررررانالررررراحتن انظررررر  ن١4)
 ارررس  وروحترررا، ، )س اسررربور  حل ررروق ارناررران املتيررران حترررالتمييز عارررأ  سرررامل امليررر  ا نارررو  و ااويرررن ا نارررانين

 ن.٢٠١5
 ,EU LGBT survey - European Union lesbian, gayولالرن اال راد األورويب لا  روق  انظرر، عارأ سربي  املارال، ن١5)

bisexual and transgender survey – Main results (Vienna, 2014), at 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-

transgender-survey-main. 

file:///C:/Users/Tpsara/Downloads/www.coe.int/en/web/sogi
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
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ا معيرررن العامرررن ملنظمرررن الررردول  اعتمررردخو  ومتررراير  ااويرررن ا نارررانين وحررراماو صرررةاخ ا ناررر .
حتاملير   وجرو  حظرر التمييرز ألسربا  تتعارق قو ت  تش ان حتشك  مباشرمعانداا األمريكين م خر 

اتةاةيرررن الباررردان األمريكيرررن ملنرررع مجيرررع  شررركال  ناتررران املعانررردتان مهررراو  ااويرررن ا نارررانينو  ا نارررو
 .ن١٦)ااين ح وق لبار الان ارناانين واالتةاةين األمريكين حتش ن التمييز والتعيل

عرررن الاونرررن  ٢٠١4اليرررادر عرررا   ٢٧5ال ررررار ، اترررداحت  املبينرررن  عرررل اسرررتكماالا ليررر ل و  -٢8
حتشر ن احلمايرن مرن العنرف وانت الراخ ح روق ، ح روق الشرعو و  األفري ين املعنين ا روق ارناران

و  ا ناررانين احل ي يررن  ارناران األخررر  ضررد األشر ال عاررأ  سررامل ميرروا  ا نارين  و نويررا  
 وت نا من املنازق.لتالين لامنط ن األفري ين سالن ايردد الر  ال  و ، املناوحتن قلي  
حت رررول الررردول  ح ررروق الشرررعو و   ررر  الاونرررن األفري يرررن املعنيرررن ا ررروق ارناررران 

عاأ قهنا  مجيع  عمرال العنرف وارير ا ، سروا  ارتكبت را دول  و ج راخ فاعارن مرن تر  
ظررر ومعاةبررن مجيررع حل تطبي  ررا حتةعاليررنو  ال رروان  املناسرربن سررن ىلررل حتطرررق من رراو  الرردول،

ا نارين  شكال العنف، مبا يف ىلل تال ال  تات دا األش ال عاأ  سرامل امليرول 
التعوير  و  ولةالرن قجررا  الت  ي راخ املناسربن،  و ااوياخ ا نارانين احل ي يرن  و املة ضرن

 .ن١٧)مب اضال ا نال، وا اى ارجرا اخ ال  امين ال  تةو حتاحتياجاخ ال  ايا
ع ررردخ  نرررن الباررردان األمريكيرررن حل ررروق   عطرررأ التعررراون حتررر  األةرررالي   رررار  عنررردماةرررد و  -٢9

يف  ،مشررررر لاا اا األمررررر  املت ررررردل حررررروار و  والاونرررررن األفري يرررررن حل ررررروق ارناررررران والشرررررعو  ارناررررران
قو تعمرري  مزيرد مررن املعرراي  ارةايميرن والدوليررن ملكاف ررن العنرف والتمييررز ورحتررن  دعررا، ٢٠١٦ عرا 

 يف قزررار احلرروار ،اعرر ا ةرردو  مررع الةرررل الرر  تتي  ررا  نررداا التنميررن املاررتدامن. نا  ررود املب ولرر
 املنط ن األفري ين، لما يتب   دنا  :  ن ننا  خطواخ قتاحتين ا  خ يف ،املش  

سكاهنا، حي  يشرك  التنرول  تتميز حتكارل تنولاا قن مجيع الدول األفري ين ت ريب 
مررن  ٢8مررع املررادل اا ومتاشرري. حترر  نرر ال  الارركاناا مشرررلاا الررديين والا ررايف ةا ررو  العرةررو

دون متييررز، واحلةرراا  امليارراق، الرر  و يرردعو قو احرر ا  لرر  فرررد رخوانرره مررن حتررين البشررر
حت مكران  االحر ا  املتبرادل والتاراممو، تعزيرز وصرون وت ويرن عاأ علةاخ ال يرد من را

مزدوجو املير  و  املاايونو  خاملاايا مبن في   الاونن الدفال عن ح وق مجيع األش ال،
ركن ا ن ا اليدد،  ويف .ن١8)ا نا وحاماو صةاخ  متاير ااوين ا ناانينو  ا ناو

 ويف التررداحت  الرر  تت رر نا الرردول يف  فري يرراالرر  تتمارر  يف البنررا  عاررأ األمااررن ارتاحتيررن 
ارنارانين، حتيرررا ت نرا مرن املنرازق حتتررض احر ا  التنرول واايرن ح روق مجيرع النرامل 

ننرا  مرا ال ي ر   . والحر  املشرارلون  ننويرا   ا نارانينو  النظر عن ميوا  ا نارين
ال جتررررر  العلةرررراخ ا ناررررين املاايررررن حتال اضررررو حترررر  البررررالت  يف نظم ررررا اا حتاررررد ١9عررررن 

__________ 

 :Ending Violence and Other Human Rights Violations Based on Sexual Orientation and Gender Identity ن١٦)

A Joint Dialogue of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, Inter-American 

Commission on Human Rights and United Nations (Pretoria University Law Press, 2016), p. 62. See 

www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Endingviolence_ACHPR_IACHR_UN_SOGI_dialo

gue_EN.pdf. 
 .٢8 الية ن نةاه، املرجع ن١٧)
 امليااق األفري و حل وق ارناان والشعو . ن١8)

file:///C:/Users/Tpsara/Downloads/www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Endingviolence_ACHPR_IACHR_UN_SOGI_dialogue_EN.pdf
file:///C:/Users/Tpsara/Downloads/www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Endingviolence_ACHPR_IACHR_UN_SOGI_dialogue_EN.pdf
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املةروضررن عاررأ  ، الع وحترراخ ا ناميررن٢٠١4يف عررا  ،  ن موزامبيررق ةررد  لتررت ،ال انونيررن
ت نررا مررن الرردول ةاومررت اعرراوالخ الرر  و   ن روانررداو ،   نرر   العلةرراخي رري  مارر مررن

 ن سربع و  الرامين قو قدرا  ن   ال روان  يف نظام را ال رانوين،و  حت لت يف اآلونن األخ ل
 ن اعال  يف حتوتاوانا و  املي  ا ناو، دول  ظر التمييز فيما يتعاق حتالتوظيف حتابل

اا رفجل تاوي  ا معياخ ا ناانين يعد  مر   ن ،ر قو جانل دول  خ، ولينيا  عانت
مررن امل سارراخ الوزنيررن حل رروق ارنارران )مبررا يف ىلررل يف  اا و ن عرردد، لادسررتوراا خمالةرر

 ضد انت الاخ ح روق ارناران حتاربل هنا  لينيا و وتندا وجنو   فري يان  عرحتت عن
 .ن١9)ا ناانيناملي  ا ناو  و ااوين 

لارردعول ضررد العنررف اا فرصرر ارةايميررن األخررر  يف  ررال ح رروق ارناررانوتترريم اليرركو   -٣٠
املياررراق العرررريب حل ررروق ارناررران اليرررادر يف  مرررن ٣املرررادل  ييرررز. فعارررأ سررربي  املارررال، ورد يفوالتم
 ،  ن:٢٠٠4 عا 

لكرر  دولررن زرررا يف نرر ا امليارراق حترر ن تكةرر   ميررع األفررراد ا اضررع  لواليت ررا  
حل وق واحلريرراخ الررواردل فيرره، دون متييررز عاررأ  سررامل العرررق، ال  ررامين احلررق يف التمتررع حتررا

 و الارررون،  و ا رررنس،  و الاترررن،  و املعت رررد الرررديين والرررر   والةكرررر واألصررر  ال رررومو  و 
 .ن٢٠)د  و ارعاةن ا ادين  و الع ايناالجتماعو  و الارول  و امليل

 ،٢٠١٢اليررادر عررا   ،يررنن قعررلن ح رروق ارنارران لراحتطررن  مرر  جنررو  شرررق آسررياو  -٣١
 عاأ ما ياو: 
لكرر  قنارران حررق التمتررع جبميررع احل رروق واحلريرراخ املرر لورل يف نرر ا ارعررلن،  

دوجرررا متييرررز مرررن    نرررول، وال سررريما التمييرررز حتاررربل العنيرررر،  و الارررون،  و ا رررنس،  و 
الاترررررررن،  و الررررررردين،  و الرررررررر   الاياسرررررررو  و تررررررر  الاياسرررررررو،  و األصررررررر  الررررررروزين  و 

 .ن٢١)الارول،  و املولد،  و    وضع آخر االجتماعو،  و
ف رررد . ركررن ىلررر عينرررن مررن املمارسررراخ البنررا ل الرر  جرررر  اعتمادنررا يف الةررر ل األخرر لو  -٣٢
قصررلحاخ عاررأ ةرروان  وسياسرراخ معوةررن جتاوزنررا  عرردد مررن البارردان يف لرر  ةررارل قدخررال شرر د
لاررر  مرررن حتاررردان جنرررو  آسررريا   ننرررا و اا. قال  ن الت رررد  اعررررز لررريس ال اعررردل العامرررن داممررر، الرررزمن

ح  يف احلراالخ الر   متاير  ااوين ا ناانين ممن تدع  ح وق والبادان الواةعن يف منازق  خر 
ننا  اآلن عدد و  مزدوجو املي  ا ناو.و  املااياخو  ح وق املااي  تلةو في ا صعوحتاخ يف ةبول

مارر  لنرردا والواليرراخ املت رردل ، اا حتررالزوا  ر يرر مررن البارردان الرر  تاررمم لرر زوا  مررن نةررس ا ررنس
،  عانرررت قحرررد  ٢٠١٦يف عرررا  و  الباررردان يف  وروحترررا و مريكرررا اللتينيرررن. وزامةرررن مرررن األمريكيرررن،

تولرررت و  ةررانون ةررد  حيظررر قةامرررن العلةرراخ ا ناررين املاايررن. اعررال  العايررا يف حتايررز عررد  دسرررتورين
ت نيوزيانرردا عاررأ حمررو الاررو  ، واف رر٢٠١٧سيشرري  قصررلح ةوانين ررا يف نرر ا اجملررال. ويف عررا  

__________ 

 .٢١الية ن وضع حد لاعنف وت   من انت الاخ ح وق ارناان عاأ  سامل املي  ا ناو وااوين ا ناانين،  ن١9)
ن ٢٠٠5)١٢اجملاررد  ،International Human Rights Reports الرروارد يف واي ررن ركررن االزررلل عاررأ الررنن ن٢٠)

 .8٣9الية ن 
ةررا ل ارعرلن حتراالة ان مرع حتيران حتنرو  حتنره حتشر ن اعتمراد قعرلن ح روق ارناران لراحتطرن  مر  جنرو  شررق  ينبترو ن٢١)

 لا انون الدون حل وق ارناان. آسيا ل مان تنةي   زب اا 
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لان حيظر العلةراخ ا نارين املاايرن  ال   ال انون االستعمار  ا نامو ل ش ال ال ين ترم  
 قلترررا  ال يرررد من رررا قجررررا اخاا وا ررر خ  ملانيرررا  ي ررر .ن٢٢)نمنررر  زمرررن ةرررد  لترررو ال رررانون نةارررهو )

)صردرخ  املاايرن ا نارين حتاربلارداناخ ال  صدرخ يف احل بن النازين ملن حكر  عاري   ال رانون 
ةررانون الع وحترراخ  الررراي  الاالرر ، مبوجررل حكرر  ةررد  يرررد يف ان ح بررنقدانررن قحتّرر 4٢ ٠٠٠ حرروان
 .ن٢٣)عرض ت د  تعوي اخ لامت ررينو نن ١٧5 )املادل
الكامنررن ورا  العنرررف  ومررع ىلررل، ننرررا  عرردل اترررراخ واضرر ن تررررتبن حتاألسرربا  ا  ريرررن -٣٣

، ت ررعو  حتالتةيرري  يف الةرررول الررواردل  دنررا . سرريور  تناوارراو   د نشررو نا،البي ررن الرر  تشررو  والتمييررز
حررر  يف الباررردان األزرررراا يف معانرررداخ ح ررروق ارناررران وحررر  عنررردما تتررروفر ال ررروان   ، حيانررراا 

متييررز لرررب ، مارر  ةترر  مترراير  و  والاياسرراخ والررربامل املراعيررن لامنظررور ا نارراين، حرروادث عنررف
حترا وض يف عارأ املردافع  عرن ح روق ارناران ممرن نر  عارأ علةرن االعتردا  و  ااوين ا ناانين،

نشررر خطررا  الكرانيررن قزا  مررن يريرردون مارر لن و ، ااويررن ا ناررانينو  احرر ا  امليررول ا ناررينماررام  
ااويرررن ا نارررانين عارررأ مواةرررع التواصررر  االجتمررراعو ممرررا حيرررت  الترررزا  و  فررررض احررر ا  امليرررول ا نارررين

 الدون.و  عاأ اليعيدين الوزين الي ظن الّداممن

 أسباب جذرية ما يرتبط بها ملو  الوعي بمسألة العنل والتمييز -باء 
 الشام  عاأ الن و التان: تيف منظمن الي ن العاملين سيناريو العنف والتمييز -٣4

يتعرض لا  مرن النرامل يف العرامل لاوصر  والتمييرز حتاربل املير  ا نارو الةعارو  
ومتراير  ااويرن ا نارانين تعرد قو  املااير و  ف ن املاايراخو  ااوين ا ناانين. و املتيور  و 

 وارصرراحتن الارركان لاعنررف والت رررال، حررد لبرر   لاررر عرضررن مررن ت نررا مررن ف رراخ عامررن
مارر    لاررر النررامل عرضررن لبصرراحتن حتاضررطراحتاخ اليرر ن النةاررينو  يرردزحتعرردو  فرر ومل ار

املشركلخ الر  جتعا را  موعرن متمرايزل عرن االلت ا  واالنت ار قو جانل العديد مرن 
 حت ين اجملموعاخ.

حيامررا تكررون الارراولياخ املتعا ررن مبمارسررن ا ررنس حتال اضررو حترر  األفررراد مرررن و  
يررردل النررامل عررن التمررامل  منررا فرر ن ىلررل يرر د  قو نشررو  اا نةررس ا ررنس حمظررورل ةانونرر

 .ن٢4)واالضط اد ا دماخ الي ين خوفاا من التعرض للعت ال
عامن الاكان مبا لن املي  ا ناو وااويرن ا نارانين والتةاعر  مرع العنرف  ما مد  وعو -٣5

سو  ف   اا قو جانل و  هب   ال  ين ةان وعو ،يف  تال احلاالخو  ،يف الواةع تايطر ؟والتمييز
فرالعنف والتمييررز ال اممران عاررأ  سرامل امليرر  ا نارو وااويررن . تيرروراخ خاز رن وتناة رراخ وجرود
 عاررأ سرربي  املاررال،، ىلررلو  الطةولررن يف البيررت ويف املدرسررن، يف مرحاررن يبرردآن مررااا ين تالبررا نارران

املاايرر  ومترراير   يت رراعف ن ررن الوعو/املعررارا نتيوررن حليررر ةرردو . اضررط اد الشرر ن املعررينحت
لرانيرن متراير  ااويرن  ااوين ا ناانين ضمن ةوالل جطين معينن ومشاعر الكرانين ضد املااي   و

__________ 

 press release by the Government of New Zealand on 9 February 2017, atانظر  ن٢٢)
https://www.beehive.govt.nz/release/historical-homosexual-convictions-eligible-be-wiped. 

 .5، الية ن ٢٠١٧آىار/مارمل  ٢4يف  حتانكو  حتوستلما  وردخ ىلل ص يةن  ن٢٣)
 .٢٣ن الية ن ٢٠١5)جنيف،وال انون  الي ن ا ناين وح وق ارناانمنظمن الي ن العاملين،  ن٢4)

https://www.beehive.govt.nz/release/historical-homosexual-convictions-eligible-be-wiped
https://www.beehive.govt.nz/release/historical-homosexual-convictions-eligible-be-wiped
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 حت سررة  الارا  االجتمرراعو والا رايف والاياسررواا تاررل املشراعر تكررون عارأ  شرردنا حترد و  ا نارانين
مرا لر لل و  شبكاخ التواص  االجتماعو   ي ل حتعد ىلل ما ينشر يف صة اخ ،حت عل  وانت ا 

ع ايرراخ اا مررن التعاري  مررن راكرون  حيانرراا مرن نتررامل فوريرن. حترر  ةرد جتررد مررن حتر  مررن يتا رون نيرريب
قو املاايررراخ واملاايررر  ومزدوجرررو امليرررول ا نارررين ومتررراير  ااويرررن  جتعا ررر  ينظررررون خطررر ا  ةعرررنمت و 

املرتكبرن حتردافع الكرانيرن، مار   حتر زا  ا ررام و  املن ررف  واملرضرأ الع اير . ا ناانين عاأ  هنر  مرن
ويرررن ال تررر ، والت رررريجل عارررأ العنرررف واالتتيرررا  واملعامارررن ال اسرررين حتاررربل امليررر  ا نارررو  و اا

ت ونررو تبرد  عاررأ ماررتو  التزّمرو  الت يرز والتعيررلو   مرور  خررر  مار  الت امرر  ا نارانين، ننررا 
 الةرد لتيبم زامن عامن.

فما نو حتعجل نر   األسربا  ا  ريرن؟ رتر  احلاجرن قو مزيرد مرن الب روث التوريبيرن يف  -٣٦
و: عوامر  متعرددل ارا العنرف والتمييرز ونر تكمرن ورا ن   املا لن،  ن قزار من العناصرر الارابين 

آارررار زوليرررن و خررررر  تتوارا رررا األجيررررال. فمرررن زاويررررن اليررر ن، تبرررردو الرسرررالن الرررر  ينطرررو  عاي ررررا 
 االةتبامل التان ص ي ن:

 فرراد مرن الة راخ الاركانين الرميارين املعرضرن  املمارمل عارأتب   ن العنف ل د  
ر قصرراحتت   حترره. لبصرراحتن حتةرر ومل ن ررن املناعررن البشرررين يشررك  عرراملا مررن عوامرر  خطرر

جنارررررين  جاررررردين  و -ونرررر ا النرررررول مرررررن العنررررف شرررررامع. وةرررررد يت ررررر   شرررركاالا خمتاةرررررن 
نةاين. ويتةاة  العنف حتةع  االخرتلل يف ديناميراخ الاراطن الر   كر  العلةرن حتر    و

حي مرون  ا نا  وحتةع  الت يز والتمييز ضد األش ال ال ين يسنظر قلي   عارأ  هنر  ال
ترر ار العوامرر   الت ايديررن املرتبطررن حتنررول ا ررنس والنشرراط ا ناررو. لمررااألعررراا وااويرراخ 

اليارمن  يف ىلل ال وان  التمييزين  و اايكاين املتعددل عاأ قمكانين التعرض لاعنف، مبا
 وممارساخ الشرزن واألعراا الا افين واالجتماعين ال  جتيز الوص  والتمييز.

مرررع تزايرررد يف حتعرررجل الباررردان ل متزايررردل ظرررانر العنرررف ال رررام  عارررأ لرررر  املاايررر  و  
األفعال ا رميرن. يف خانن  ظر النشاط ا ناو املااو وتينةه ال  وال وان  الاياساخ 

 .ن٢5)العوز املناعو البشر ومن املرجم  ن يزيد ىلل من خطر ارصاحتن حتة ومل 
الواةررررع، ننررررا  العديررررد مررررن العوامرررر  االجتماعيررررن واالةتيررررادين والا افيررررن وال انونيررررن  ويف -٣٧

الر  تولرد العنرف والتمييرز. و رن  سرس خمتاةرن تارت ق انتمامراا خاصراا  ورا  نشو  البي نوالاياسين 
ون  لامااعدل يف منع و طو العناصر الاابين لتال البي ن. وسيشار قو ن   األسرس عارأ  رو 

نررررا ، ومبزيررررد مررررن التةيرررري  يف الت ررررارير امل باررررن لا برررر  املاررررت  . فاألسررررس التاليررررن، عاررررأ وجرررره  د
ا يررول، تشررك  جررز اا جونريرراا مررن    اسرر اتيوين لاوةايررن واحلمايررن مررن العنررف والتمييررز عاررأ 

  سامل املي  ا ناو وااوين ا ناانين:
 عد  جتر  العلةاخ ا ناين املااين حتال اضوع 
 احت  فعالن ملنع التمييزعا اى تد 
 االع اا ال انوين حتااوين ا ناانينع 

__________ 

ارصررراحتن حتةررر ومل العررروز املنررراعو البشرررر   املبرررادن التوجي يرررن املوحررردل حتشررر ن الوةايرررن مرررنمنظمرررن اليررر ن العامليرررن،  ن٢5)
ن، ٢٠١4)جنيررررررررف،  وتش ييررررررره وعرررررررل  امليررررررراحت  حترررررررره ورعرررررررايت   يف صرررررررةوا ف رررررررراخ الاررررررركان الرميارررررررين

 .١٠١ الية ن
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 رحتن قزالن الوصمن حتنزل صةن املرض عن ممارسو العلةاخ ا ناين املااينع 
 الا ايفع - اردما  االجتماعو 
 .تعزيز التا يف حتش ن ن   العلةاخ والتعازف مع ممارسي ا 

 رها مل أصحاب المصلحةالحوار والتشاور والتعاون مع الدول وغي -جيم 

الشررول فيره منر  األيرا  حراول ا بر  قن احلوار البنا  ضرور  لوالين ا ب  املارت  ، وةرد  -٣8
مع األش ال ال ين يتوفر لدي    - . ونو يدر  ضرورل حتنا  جاورال  استا  في ا عماهاألوو 

قزرار  ةردراا  ةر  من را. ويفالكا  من الوعو والة   واملعرفن ول لل مع األش ال ال ين راكرون 
الارعو قو قرسررا  خطررا  ود ،  ررن تةران  عاررأ عررد  قمكانيررن تربيرر جرررام  لال ترر  واالتتيررا  

فرصررن احلرروار والتشرراور والتعرراون يف املشرراورل العامررن الرر   وةررد جتاررتتربيررر التمييررز.  والتعرر يل،  و
 مررا   اا املشرراورل مةتوحرريف ولرران حتررا  املشررارلن . ٢٠١٧ع رردخ يف جنيررف يف لررانون الااين/ينرراير 

الرردول وولرراالخ األمرر  املت رردل وت نررا مررن  صرر ا  امليررا ن امل تمرر . وةسررررخ نرر   املشرراورل 
ملاررراعدل ا برررر  املارررت   يف  ديررررد  رررراالخ العمررر  ىاخ األولويررررن يف قزرررار االضررررطلل حتواليترررره 

حالررن العنررف والتمييررز املاررام  الرمياررين الرر  نوةشررت  ومررنولوضررع اسرر اتيوياخ فعالررن ر ازنررا. 
هنايرن  عاأ  سامل املي  ا ناو وااوين ا ناانين واألسس امل تاةن املشار قلي ا  عل  و دنرا . ويف

املشرراورل،  ررن ا برر  املاررت   املاررامهاخ الرمياررين مل تاررف املشررارل  الرر ين ةرردموا لرره املشررورل 
 حتش ن دور  وعماه يف قزار تنةي  الوالين عاأ الن و التان:

  العمررر  الت ايارررو: يارررتند عمررر  املكارررف حتالواليرررن قو  ايررر  مارررت   وموضررروعو
 عموعن متنوعن من ميادر املعاوماخلا الن ي و  عاأ  

   العم  ال حتو : ينطو  عم  املكاف حتالواليرن عارأ دور تا يةرو يتمار  يف قىلرا
 عم ور وتا يةه حتش ن الوضع ال ام الوعو لد  ا 

    العمرر  املشررر   حتررر  ال طاعرراخ: يارررتدعو نررر ا العمرر   ن ي ررري  ا بررر  املارررت
 -علةررررراخ مرررررع  موعرررررن متنوعرررررن مرررررن ا  ررررراخ الةاعارررررن و صررررر ا  امليرررررا ن 

 عوت  احلكومين واحلكومين الدوليناحلكومين 
  العمرر  لو ررن اتيررال/ج ن قعرررا  عررن الشرروات : يعمرر  ا برر  املاررت   لو ررن

ي اا يف ارعرا  عن شواتا  ،    ناوزاخ، ويااعداتيال لامت ررين من التو
 علناج  وخربا  يف املوضولليس ل  ايا ف ن حت  و ي اا  

  العمرررر  التوررررريي: رارررر  عمرررر  ا برررر  املاررررت   فرصررررن لتعزيررررز وتوليررررد املعاومرررراخ
والبيانررراخ، ميررررنةن قن  مكررررن، لرررردع  اتبررررال هنررررل مترررروازن ةررررام  عاررررأ األدلررررن يف 

 معا ن املا لن.

 ديد األشكال المتعددة والمتداخلة والمتفاقمة مل العنل والتمييزتح -دال 

تبدو  عمال العنف والتمييز يف الكا  من األحيان  حداااا معزولن حت  جز اا من حا رن  ال -٣9
العازةيرررن  النرررواحوترر احتن تراحتطررراا واي ررراا مرررن  -مةرتررن مطولرررن. ونرررو  حرررداث متعرررددل ومت ررراعةن 
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يت ررررم نرررر ا الت ررررازع عنرررردما  والنةاررررين واملاديررررن واايكايررررن. وتت ررررازع حتطرررررق متنوعررررن، و لاررررر مررررا
التمييز عاأ  سامل اختلا مياه ا ناو ونويته ا نارانين ف رن  يتعرض ال  ين للعتدا   و ال

زامةرن االنتمرا  قو  نول ا نس،  و الان،  و األص  اراين،  و حت  و ي اا عاأ  سامل العرق،  و
فترررال،  ركرررن  ي ررراا  ن يكرررون ال ررر ين زةرررلا  و الشرررعو  األصررراين. قى األةايررراخ  وزوامرررف ن مررر
عرراملا م رراجراا،  ش يرراا مشرررداا داخايرراا،  و الج رراا،  و ش يرراا حرراملا ليررةاخ ا نارر ،  و  و
ترر  ىلررل. وينطرو  نرر ا التررداخ  عاررأ  موعرن مررن احلرروادث وا  رراخ  ش يراا ىا قعاةررن،  و  و

ويتعرض ال  ايا ل ى  مرل  خر  عدداا ت  حمردد مرن املرراخ، رمبرا  - نال وال  ايا الةاعان وا
تتكرررر  يف مراحرر  خمتاةررن مررن حيررا  . وتتةرراة  احلالررن  ديررداا حتارربل الطبيعررن املع رردل لاظررانرل، قى

ا رررام  ضررد نةررس ال رر ين وحيامررا ياررود ارفررلخ مررن الع ررا ، احتترردا  مررن البيررت ووصرروالا قو 
عررامل ارن نررت ووسررام  التواصرر   واجملتمررع اعاررو، والدولررن ال وميررن، والطيرف الرردون. ويف املدرسرن،

االجتماعو يف  يامنا ن  ، يير  الت رريجل عارأ الكرانيرن والعنرف الر   حيرلره خطرا  الكرانيرن 
 فيتعررراظ   خطبرررروطعارررأ  سررررامل امليررر  ا ناررررو وااويرررن ا ناررررانين قو  عرررداد ناماررررن مرررن النررررامل، 

 املات ب . حتشك  آين ويفعاأ  و  ّسو  االنت الاخ
 شررركال العنرررف والتمييرررز عارررأ  سرررامل امليررر  ا نارررو وااويرررن  ولمارررال عارررأ ىلرررل، تبررردو -4٠

سيما حياما يس طر الش ن قو الةرار  يف سياق الاوو  وااورل، اليف  وضم صورنا ا ناانين 
 ياو: ون اللج   مامن االضط اد. وتلح  مةوضين األم  املت دل لش   من األخطار  و

واملاايررراخ ومزدوجرررو امليرر  ا نارررو ومتررايرو ااويرررن ا نارررانين املاايررون ةررد يعررراين  
وحرراماو صررةاخ ا نارر  مررن زامةررن واسررعن مررن  شرركال التمييررز والعنررف حتارربل مرريا   

نررويت   ا ناررانين. وةررد يواجرره األشرر ال املشررردون مررن املاايرراخ واملاايرر   ا ناررو  و
ا ناو ومتاير  ااوين ا ناانين وحاماو صةاخ ا نا  متييرزاا مارتمراا ومزدوجو املي  

حتيررةت   مشررردين داخايرراا يف حتارردن   قضررافياا يف الباررد الرر   ياتماررون فيرره الاوررو   و  و
األصرررراو. وةررررد تررررر  التتاضررررو عررررن االضررررط اد ةانونرررراا )مررررا زال حتعررررجل البارررردان تررررر  

نبرر  اجملتمعرراخ املاايرراخ واملاايرر  ومزدوجررو لارر  مررن احلرراالخ، ت العلةرراخ املاايررنن ويف
وتترررررررب  مررررررن   امليرررررر  ا ناررررررو ومترررررراير  ااويررررررن ا ناررررررانين وحرررررراماو صررررررةاخ ا نارررررر  

 .ن٢٦) سرن 

 يتصم به مل خدمات لتعزيز الجهود الوطنية دعم التعاون الدولي وما -هاء 
دعرر  التعرراون مررن ال نررو  ررال رمياررو ياررتطيع فيرره ا برر  املاررت   املارراعدل يف اجملررنرر ا  -4١

حتالةعر   وننرا  ج  منع العنف والتمييز عاأ  سامل املي  ا ناو وااوين ا ناانين ومواج ت ما. 
لاتيرد  ار ا النرول مرن العنرف والتمييرز ونرو ج رود ركرن امل رو يف تعزيزنرا. تسب ل ج ود لب ل 

 ١4)انظرررر الة ررررل  ليانررراا مرررن ليانررراخ األمررر  املت ررردل  ١٢ما ررر  البيررران املشررر   اليرررادر عرررن ةرررد و 
متعرررردد ا وانررررل ومشرررر لاا حترررر  ال طاعرررراخ مررررن حيرررر  التعرررراون فيمررررا حترررر  لبرررر اا  عررررل ن ت رررردماا  

الولاالخ، حت  مةوضين األم  املت دل الاامين حل وق ارناان، وحترنرامل األمر  املت ردل ارجرامو، 
ج رر ، ومنظمررن وصررندوق األمرر  املت رردل لاارركان، ومةوضررين األمرر  املت رردل الاررامين لشرر ون الل

__________ 

مةوضررين األمرر  املت رردل الاررامين لشرر ون اللج رر ، وارجرررا اخ ا اصررن مبواج ررن العنررف ا ناررو والعنررف ال ررام   ن٢٦)
 .١8حمدانو، الية ن عاأ نول ا نس: اس اتيوين 
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األمررر  املت ررردل لاطةولرررن، ومكترررل األمررر  املت ررردل املعرررين حتامل ررردراخ وا رررررن، وحترنرررامل األت يرررن 
العررراملو، وني رررن األمررر  املت ررردل لاماررراوال حتررر  ا ناررر  ومتكررر  املرررر ل، ومنظمرررن العمررر  الدوليرررن، 

العامليرررن، والبنرررل  ومنظمرررن األمررر  املت ررردل لا حتيرررن والعاررر  والا افرررن )اليوناررركون، ومنظمرررن اليررر ن
املشرراورل العامررن  . ويفملكاف ررن اريرردز والعرردو  حتة وسررهالرردون، وحترنررامل األمرر  املت رردل املشرر   

حترنررامل ةبرر  دعررول مماااررن مررن   سزا ررت، ٢٠١٧الرر  ع رردنا ا برر  املاررت   يف لررانون الااين/ينرراير 
 املتعاونن.األم  املت دل لاماتوزناخ البشرين، وركن توسيع ةاممن املنظماخ 

ويتطاررع ا برر  املاررت   قو التواصرر  حتشررك   واررق مررع ولرراالخ األمرر  املت رردل وا  رراخ  -4٢
الةاعاررن األخررر  لرردع  األنشررطن، ونررو يشرريد يف الوةررت نةارره حتررالربامل الرر  حتررد  االضررطلل هبررا 
فعايرررراا. فعاررررأ سرررربي  املاررررال، تشررررار  اليونارررركو يف التيررررد  ل  ررررين تارررران األةررررران يف البي رررراخ 

لتعايمينع ويت م ىلل من خلل مبادرل تعاري  االحر ا  لاوميرع. ف رو تاراعد يف وضرع خطرن ا
ملناةشرن لرر  املااير  جنارياا ولرر  متراير  ااويرن ا نارانين يف املردارمل االحتتداميررن لامدرسر  درومل 
 والاانوين.

 Out in the open: education sector responses toت ريررر اليونارركو املعنررون و ويررورد -4٣
violence based on sexual orientation and gender identity/expression( عارأ املكشرواو :

تداحت  تيد  ةطال التعاي  لاعنف عاأ  سامل املي  ا ناو وااوين ا نارانين/التعب  ا ناراينن، 
كو  ي رراا ، ةرردراا لبرر اا مررن املعاومرراخ يف نرر ا اليرردد. وتعمرر  اليونارر٢٠١٦ الرر   نسشررر يف عررا 

عاأ تعزيز ف   ة ايا املااياخ واملااي  ومزدوجو املي  ا ناو ومتاير  ااوين ا ناانين وحراماو 
صةاخ ا نا  يف الي ، عن زريق سااان من املبادراخ تشم  تدريل املدرحت  عاأ التا يف 

ا نارانين، ومباراعدل  حتاملاام  املتعا رن حتاملاايراخ واملااير  ومزدوجرو املير  ا نارو ومتراير  ااويرن
لترل مدرسرين تتنراول مار ل  املير  ا نارو   لوضرعمن منظماخ ت  حكومين، وحت جرا  الب روث 

 وااوين ا ناانين.
وتا شرررد اليونياررريف يف عما رررا حتاتةاةيرررن ح ررروق الطةررر  واتةاةيرررن ال  رررا  عارررأ مجيررررع  -44

ا رررن حتاملاايررراخ واملاايررر   شررركال التمييرررز ضرررد املرررر ل، عارررأ وجررره ا يرررول. وتشرررك  حترا  رررا املتع
ومزدوجررو امليرر  ا ناررو ومترراير  ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نارر ، وصررات ا حتاألزةررال 
والشربا ، جرز اا مرن اسر اتيوين املارراوال حتر  ا نار  لتمكر  مجيررع األزةرال مرن تطروير وتةعيرر  

ايررن الطةرر  مررن منظررور ةرردرا   مررن دون متييررز. وتنظررر اليونيارريف عاررأ  ررو متزايررد يف مارر لن ا
مكاف رررن العنرررف والتمييرررز، املارررتوحأ مرررن  نرررداا التنميرررن املارررتدامن. ومرررن املاررر  للنتمرررا   ن 

اعنرررف ضرررد ل وضرررع حرررد  مرررن  نرررداا التنميرررن املارررتدامن تتماررر  يف  ١٦قحرررد  تايررراخ ااررردا 
امليرر   يعرين ىلرل ضررمناا معا رن مار لن األزةرال متامراا خرلل الاررنواخ ا مرس عشررل امل باررنع لمرا

 يس      زة  خاف الرلل. ا ناو وااوين ا ناانين، لو ال
 دخ املةوضرررين دوراا نامررراا يف قعرررداد خمتارررف الت رررارير والدراسررراخ املتعا رررن حترررالعنف ةرررد و  -45

والنرامل والتمييز عاأ  سامل املي  ا ناو وااوين ا ناانين. وحتيةن خاصرن، يروفر املنشرور املعنرون 
 ومتاررراوين: امليرر  ا ناررو وااويرررن ا ناررانين يف ال ررانون الررردون حل رروق ارنارررانويولرردون  حررراراا 
. ن٢٧)معاومررراخ مةيررردل جرررداا، وامرررا تتطيرررن عامليرررن ومتاررراوينو حرررراراا  ويعيشرررون واملنشرررور املعنرررون 

__________ 

 Born Free and Equal: Sexual Orientationو مةّوضرين األمر  املت ردل الارامين حل روق ارناران، املنشرور املعنرون ن٢٧)
and Gender Identity in International Human Rights Lawالنرامل يولردون  حرراراا ومتاراوين: املير  ا نارو  و(

ن، واملنشررررور املعنررررون ٢٠١٢مرررر  املت رررردل، )منشرررروراخ األ دون حل رررروق ارنارررراننوااويررررن ا ناررررانين يف ال ررررانون الرررر
 .ومتااوينن حراراا )يعيشون  وLiving Free and Equalو
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وتدع  مةّوضين األم  املت ردل الارامين حل روق ارناران ني راخ معانرداخ ح روق ارناران وآليرن 
ور  الشرام  وارجررا اخ ا اصرن يف عما را وتاراعد يف تعمري  مراعرال املارر لن يف االسرتعراض الرد

قزررار جررامع مررن  زررر األمرر  املت رردل. وتارراعد املةوضررين، حتالتعرراون مررع شرررلا  آخرررين، يف تنظرري  
اليررو  الرردون الاررنو  ملنان ررن لرانيررن املاايرر  ا نارري  ومترراير  ااويررن ا ناررانين ومزدوجررو امليرر  

تارراعد مكاتب ررا امليدانيررن يف مجيررع   ررا  العررامل يف نشررر املعاومرراخ وجتميع ررا، ومعا ررن ا ناررو. و 
ال  ررايا الرر  تنطررو  عاررأ انت الرراخ، حتتيررن تعزيررز اايررن ح رروق ارنارران املتيرران حتامليرر  ا ناررو 
وااويررن ا ناررانين. وااررن و حرررار ومتارراوونو نررو ااررن قعلميررن واسررعن تشررم  منشرروراخ و فلمرراا 

ن فيرررديو تاررران ال رررو  عارررأ ماررر ل  امليررر  ا نارررو وااويرررن ا نارررانين مرررن زاويرررن مكاف رررن و شررررز
، الرر   يا ررو )وجررو ن Facesالعنررف والتمييررز. واأللاررر شررعبين مررن حتين ررا  شرررزنس الةيررديو التاليررن: 

ال و  عاأ  موعن ماامهاخ املااياخ واملااي  ومزدوجو املي  ا ناو ومتاير  ااويرن ا نارانين 
الر   يبعر   )ال حيرلن The Welcomeاماو صةاخ ا نا  يف األسرر واجملتمعراخ اعايرن، ووح

حترسرررررالن ىاخ صررررران ا رررررروق ارناررررران، وفيرررررره ملارررررن مررررررن ملاررررراخ حتوليرررررروود املكمارررررن حتاملوسرررررري أ، 
ال   يتناول االنت الاخ ال  يتعرض اا املاايون واملاايراخ ومزدوجرو امليرول  )الاتزن The Riddleو

 ومتايرو ااوين ا ناانين يف مجيع   ا  العامل.ا ناين 
وينة  حترنامل األم  املت ردل ارجرامو عردداا لبر اا مرن الرربامل يف مجيرع   را  العرامل حتشر ن  -4٦

املاايرراخ واملاايرر  ومزدوجررو امليرر  ا ناررو ومترراير  ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نارر ، 
ارراطاخ التنةي يرن والتشرريعين وال  رامينن ومرع  رلران اجملتمررع ونرو يتواصر  مرع  رلران الدولرن )يف ال

اعاو، ما  امل سااخ الوزنين حل وق ارناان، واملنظماخ ت  احلكومين، واملدافع  عن ح وق 
يف ىلررل منرراحتر احلرروار مررع احلكومرراخ اعايررن. و  ي رراا ألنررداا التنميررن املاررتدامن،  ارنارران، مبررا

ل ارجرامو عارأ وضررع م شرر ردمرا  املاايراخ واملااير  ومزدوجرو امليرر  يعمر  حترنرامل األمر  املت رد
ا نارررو ومتررراير  ااويرررن ا نارررانين وحررراماو صرررةاخ ا ناررر ، هبررردا تياررر  توليرررد املزيرررد مرررن 

يا    ي اا يف رس  الاياساخ ووضع الربامل. وحتعجل األنشطن تتعاق حتتعزيز تداحت   البياناخ، ما
البشرين حتالنابن لارجال ال ين رارسون ا نس مع الرجال وملتراير   التيد  لة ومل ن ن املناعن

ااوين ا ناانين، وحتاحليول عاأ الرعاين الي ين، حتينما ترتبن  نشطن  خر  ارتبازاا مباشرراا حت ردر 
 لررررب حتالبي رررن ال انونيرررن واالجتماعيرررن لاماايررراخ واملاايررر  ومزدوجرررو امليررر  ا نارررو ومتررراير  ااويرررن 

 وحتاجملتمع املدين يف عدد من البادان.ا ناانين، 
ويرلز صندوق األم  املت ردل لااركان عارأ مار لن احل روق ا نارين وار احتيرن وعلةت را  -4٧

يف ىلررل صر ن املاايرراخ واملااير  ومزدوجرو امليرر  ا نارو ومترراير  ااويرن ا ناررانين  حتالير ن، مبرا
الاياسرراخ، وتنميررن ال رردراخ، وحرراماو صررةاخ ا نارر ، مررن خررلل  رحتعررن  رراالخ نررو: رسرر  

واملعاومررراخ واملعرررارا، وت رررد  ا ررردماخ. ووضرررع اليرررندوق م شرررر وصررر  لاماررراعدل يف ف رررم 
الوصرر ، ونررو  دال  تاحررت االسررتةادل مررن حترررامل توزيررع الرفرراالخ ومررران  تارر ي  عمايررن ا مررال 

ل رررعيةن مررع الة ررراخ االيرررندوق تواصررر  لمررا حتاالسررتناد قو مبرررادن عرررد  الوصرر  وعرررد  ارلررررا .  
لا رد مررن الوصر  املتيرر  حتةر ومل ن ررن املناعرن البشرررين، ودعرا قو قصررلح ال روان  الع احتيررن الرر  

الاررررين يف العلةررراخ ا نارررين املاايرررن، واالشرررتتال حترررا نس واحلررراالخ الاورررو  قو تررردفع النرررامل قو 
 املرتبطن حتامل دراخ.

سرريما يف  ررال اليرر ن  ن، السرربق  ن  شرر ال  عررل  قو عمرر  منظمررن اليرر ن العامليررةررد و  -48
 شرر ال قو عمرر  مةوضررين األمرر  املت رردل الاررامين لشرر ون اللج رر  حتشرر ن اللج رر   ا ناررين، لمررا
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يتعارررق مباررر لن الت رررازع حتررر   وجررره التمييرررز.  سررريما فيمرررا وماتمارررو الاورررو  وعررردرو ا نارررين، ال
تتعاررررق حتترررردف اخ  وتواجرررره مةوضررررين األمرررر  املت رررردل الاررررامين لشرررر ون اللج رررر   رررردياخ جديرررردل

اللج رر ، حتارربل احلرررو ، مررن الشرررق األوسررن قو  وروحتررا ومنررازق  خررر ، وةررد ةامررت جب ررود  
الوةرت نةاره، تاران ني رن األمر  املت ردل  لب ل رحتراز ة ايا املي  ا ناو وااوين ا ناانين. ويف

اايراخ ومزدوجرو لامااوال حت  ا نار  ومتكر  املرر ل ال رو  عارأ ح روق النارا  والةتيراخ مرن امل
امليررر  ا نارررو ومتررراير  ااويرررن ا نارررين وحررراماو صرررةاخ ا ناررر ع و ررر  ىلرررل  ديرررد احلررراالخ 
ال طرين ودع  متاحتعن التوصياخ اليادرل عن ني اخ معانداخ ح وق ارناان وعرن االسرتعراض 

لاعنرف الدور  الشام . فعاأ سبي  املاال، ننا  حترنامل توعين حتارجرا اخ الرامين قو وضع حد 
ضرررد املرررر ل يف مرررلو ، يت رررمن قشررراراخ قو املاايررراخ ومزدوجرررو امليررر  ا نارررو ومتررراير  ااويرررن 
ا ناررانين. واسررتكماالا لرر لل، ترردمل منظمررن العمرر  الدوليررن مارر لن املاايرراخ واملاايرر  ومزدوجررو 

اعد البنرل املي  ا ناو ومتاير  ااوين ا ناانين حت ول يف حترنا  ا ا ال حتالعم  اللمق، فيما سر
الرردون يف دراسررن تكاةررن لرانيررن املاايرر  ف ررلا عررن توليررد حتيانرراخ تتعاررق حت ةيررا  املاايرراخ واملاايرر  
ومزدوجو املي  ا ناو ومتاير  ااويرن ا نارانين. ولرد  البنرل الردون حاليراا مرلرز تناريق حتشر ن 

لتمييز ال امم  عارأ  سرامل فرصن نامن ملواج ن العنف وايتيم  املي  ا ناو وااوين ا ناانين، ما
امليرر  ا ناررو وااويررن ا ناررانين، ونررو يعررد عاررأ وجرره ا يررول حتالتنارريق مررع البارردان املن ة ررن 
الدخ . وت و   موعن من ولاالخ وحترامل األم  املت ردل األخرر ، تردعم ا  فرةرن األمر  املت ردل 

 يف الربامل ال طرين. ال طرين، حت دما  ما لن املي  ا ناو وااوين ا ناانين تدرتياا 
ودور اجملتمرررع املررردين واملنظمررراخ تررر  احلكوميرررن واجملتمعررراخ واألفرررراد املعنيررر  حاسررر  يف  -49

قجرا اخ مكاف ن العنف والتمييز. ولاو ود ال  يب لوهنا واملاامهاخ الر  ي ردموهنا دور  ساسرو 
مررن املعاومرراخ املنبا ررن  نامرر حتكررّ  يف  ديررد نرر   الواليررن، فيمررا يا شررد ا برر  املاررت   يف عمارره 

يتورز  مرن التعراون ال رررور  لاتايرن عارأ اليرعيدين الرروزين  عرن  عمراا . ونر  يشركاون جررز اا ال
ن. ويرردخ  ت ررد  يوالرردون ويعماررون لمرردافع  عررن ح رروق ارنارران يف احلرراالخ األلاررر حااسرر

هنرل جرامع حيرر   حتردافع الب ر  عرن وىلرل املاراعدل ار  واايرن عما ر  يف صرال نر   الواليررن، 
مشررارلن ا م رررور يف مكاف رررن العنرررف والتمييرررز عاررأ  سرررامل امليررر  ا نارررو وااويرررن ا نارررانين، يف 

يتعارق  فيمرا ن ن ا نو األساو  الدر رازو احلرّو الر   يتعرّ  اتباعره الواةع، و مجيع   ا  العامل. 
 حتالتنول ا ناو وا نااين.

ةررررادل الرررر   ي ررررطاع حترررره دور الرررر رررردر  لرررررب مررررن حتررررد مررررن االسررررتةادل حت ومبرررروازال ىلررررل، ال -5٠
يارتطيع ةطرال  يف اجملاالخ الاياسين والا افين والدينين. لمادورن  يف ىلل  اجملتمعاخ اعاين، مبا

اجملررررررررال  األعمررررررررال قدمررررررررا  مارررررررر لن امليرررررررر  ا ناررررررررو وااويررررررررن ا ناررررررررانين يف مكرررررررران العمرررررررر  ويف
ي رررراا سرررربلا لتعزيررررز توليررررد املزيررررد مررررن التوار /املان/االسررررتامار /ارجامو. ويشررررك  لرررر  ىلررررل  

البيانررراخ امليرررنةن، املرتبطرررن مب تارررف امل شرررراخ، مرررن  جررر  ت رررد  حررروافز  ررردا قو   يرررق  دا  
ى  صررران، ي رررد  قزرررار  نرررداا التنميرررن آخرررر  رررال  جررروىجو، يتنرررات  مرررع ح ررروق ارناررران. ويف

، الر   ١٧ قزرار ااردا خاصرن يف -املاتدامن مزيداا من الةرل مل تاف  نوال التعاون والردع  
تتعارق تا أ ال حا  و يتيم اجملال ملزيد من التعاون املتعدد األزراا وارةايمو والانامو. و ن رؤين 

مارر  األنشررطن حترر  الرردول  -حتتعزيررز التعرراون فيمررا حترر  حتارردان ا نررو ، ف ررلا عررن التعرراون الالاررو 
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ن خمتارررف  شررركال وسرررامن ارعرررل  ينبترررو  ن ننارررأ سررراط واجملتمرررع املررردين وةطرررال األعمرررالع وال
 وا م ور ال   تي  قليه.

 األسس -سادساا  
الكامنرن تر احتن خمتارف العناصرر تراحتطراا واي راا مرع حتي رن العنرف والتمييرز واألسربا  ا  ريرن  -5١

ن ا اليدد، سيتناول ا ب  املات   األسس املبينن يف الة راخ التاليرن تردرتياا لورز   . ويفورا مها
مررن خطررن عمرر  وعمايررن ماررم، يف الاررنواخ امل باررن. ويتطرررق قلي ررا نرر ا الت ريررر حت ترراز، حتوصررةه 

 لت ارير  خر   لار تةييلا ستسعد يف املات ب .توز ن 

 سية المثلية بالتراضيالعالقات الجن نزع صفة الجرم عل -ألل 
تشك  ال روان  والاياسراخ الر  جترر  العلةراخ ا نارين املاايرن حتال اضرو جرز اا مرن حتي رن  -5٢

يرر ار ممررا حتاررداا العلةرراخ ا ناررين املاايررن،  ٧٠  حرروان ترررّ   ساسررين تة ررو قو العنررف والتمييررز. قى
حتاررررداا  4٠وتررررر  حرررروان . ن٢8)حتشررررك  خررررال عاررررأ الرجررررال الرررر ين رارسررررون ا ررررنس مررررع الرجررررال

زالررت  . ومرران٢9)يتعاررق حتالناررا  الارروال رارسررن ا ررنس مررع الناررا  العلةرراخ ا ناررين املاايررن فيمررا
ع وحتن ارعدا  مطب ن، يف ن ا الاياق، يف حتعرجل الباردان. وننرا  ةروان  وسياسراخ  خرر  ىاخ 

شرر ال معينرر ، ترر ا  ترر  مباشررر حت رردر  لرررب، ةررد تطبررق  ي رراا عاررأ  ررو سرراي عاررأ ف رراخ و 
حتارربل مرريا   ا ناررو ونررويت   ا ناررانين. ونررو تشررم  ةرروان  تتعاررق حترراآلدا  العامررن واليرر ن 
العامررن واألمررن، ت خرر   حيانرراا شررك  ةرروان  ولرروامم جناميررن حمايررن. ومل تاررف ال رروان  الدينيررن آاررار 

حترررس ا رررنس ت ررر  صرررعوحتن عنررردما تسطب رررق حتشرررك  صرررار . وترررر  حتعرررجل الباررردان  ي ررراا ارتررردا  مل ال
اآلخر، ل ن يرتد  الرج  ز  املر ل والعكرس حترالعكس، ونرو جترر  ينت رل  ديرد الشر ن لنرول 

 جناه.
 :لوح  يف دراسن  صدر ا املةوضينولما  -5٣

ردود الرمعظر  ال روان  الر  جترر  األنشرطن ا نارين املاايرن موجرودل، اارل ف ن  
اعرررين اارررادن، والشررررق  - ا، وآسررريا، يف حتاررردان ت رررع يف  فري يرررالرررواردل يف االسرررتبياناخ

األوسررن و ررال  فري يررا، فيمررا  حترررز حتعررجل املكاتررل  ي رراا ةرروان  مماااررن تاررت دا متررايرل 
يف األمررررريكت  و وروحتررررا  الرررر ين اسررررتووحتوا فرررراد العديررررد مررررن  يف حرررر و ااويررررن ا ناررررانين. 

 اصرررن حتت  يرررق ت رررد  لبررر  صرررو  ضرررمان احلمايرررن ال انونيرررن الكافيرررن حل ررروق ارناررران ا
حتاملاايرراخ واملاايرر  ومزدوجررو امليرر  ا نارررو ومترراير  ااويررن ا ناررانين وحرراماو صرررةاخ 

ترررزال ننرررا  ةررروان  يف حتعرررجل حتاررردان نررر   املنرررازق جترررر  ا وانرررل األساسرررين  ا نارر ، ال
 لتعب  ن ال  األش ال عن  نةا  .

امليرر   ال رروان  الرر  تاررت دا املاايرراخ واملاايرر  ومزدوجرروةررد تيررا  ويف حرر   
حت سرراو  يرر د  قو جتررر  ا ناررو ومترراير  ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نارر  

__________ 

 .54، الية ن ويعيشون  حراراا ومتااوينومنشور  ن٢8)
 .املرجع نةاه ن٢9)
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ااويرراخ األوسررع ل شرر ال الرر ين خيتاةررون يف ميرروا   فعررال جناررين حمررددل دون جتررر  
نررويت   ا ناررانين،  شررار حتعررجل املكاتررل قو  ن نرر   ال رروان  ةررد تاررت د   ا ناررين  و

تربون  نةا   مرن نر   الة راخ. و فراد  حرد اجمليبر  يف حتارد مرن مل اضال األفراد ال ين يع
حتارردان منط ررن الشرررق األوسررن و ررال  فري يررا، عاررأ سرربي  املاررال، حترر ن وحتعررجل املاايرراخ 
واملاايررر  ومزدوجرررو امليررر  ا نارررو ومتررراير  ااويرررن ا نارررانين وحررراماو صرررةاخ ا ناررر  

و، رتر   ن النشراط ا نارو املاارو  دينوا من ةب  الااطاخ جملرد مريا   ا نارو املتيرور
 .ن٣٠)نو اجملر   يف الباد املعين وليس انتما  الش ن قو قحد  ن   الة اخ

الروارد يف نرر   ال رروان ، وضرع حررّد لاتوررر   ررو حاجررن قو امل رو ةرردماا ننررا  وحتالتران،  -54
 ونو جتر  يااعد ل سف يف ت جيل العنف والتمييز.

 منع التمييزالتدابير الفعالة ل -باء 
يعرةر  ج رود  عرد  لةايت را يشرك  عام راا  ترداحت  مكاف رن التمييرز  و عد  وجروديزال  ال -55

صررران  ي ررراا حتالبي ررراخ الررر  تة رررو قو العنرررف والتمييرررز. ونررر ا األمرررر العديرررد مرررن الباررردانع واررر ا 
ومكررررران العمرررر  واحليرررررال املنظومرررررن التعايميررررن الت ررررد  نرررررو  ررررد زرررررون يبررررد  يف املنرررررزل ورتررررد قو 

خارج مرررا. وةرررد انت ررر  حتعرررجل الباررردان  رررو قدمرررا  امليررر  ا نارررو وااويرررن ا نارررانين يف دسرررات نا 
ت  مباشررل، حتينمرا اعتمردخ حتاردان  خرر  سياسراخ وحتررامل جتارد  ةوانين ا، حتيورل مباشرل  و  و

واملااير  ومزدوجرو  التنول ا ناو وا نااين. ومع ىلل،  ن  موعاخ من داخ  حتي اخ املااياخ
 ترا  قو ترداحت  خاصرن ولعا ا املي  ا ناو ومتاير  ااوين ا ناانين، تعاين من  ميا شديد، 
يتعرض متايرو ااوين ا ناانين  تااعدنا يف التتال عاأ اليعوحتاخ. فعاأ سبي  املاال، لا اا ما

وع وةرد ية رو ىلرل قو وةروع   يردفع   قو ا ررو  مرن ارزرار التعايمر لاتمييز يف املردارمل، مرا
 يف حالن من الت ميا    االستتلل.

ي اا جوانل متعددل. وةد تت رر النارا  حتالطراحتع األحترو  لاموتمرع الر    وا ا التمييز  -5٦
يررر ار لررر لل سررراباا عارررأ املاايررراخ والنارررا  الاررروال رارسرررن ا رررنس مرررع النارررا . وةرررد تكرررون ننرررا  

اللج ررر  وامل ررراجرين مرررن املاايررراخ واملاايررر  ومزدوجرررو امليررر   خماةررراخ عنيررررين تررر ار سررراباا عارررأ
ا ناررو ومترراير  ااويررن ا ناررانين. وةررد تكررون ننررا  تامي رراخ تتارر  حتررالتطرا ترر ار سرراباا عاررأ 
الاررراع  قو انترررزال احررر ا  ا رررايف لتررروج    ا نارررو ونرررويت   ا نارررانين. وحررر  يف حالرررن وجرررود 

ةررد يكررون تطبي  ررا ضررعيةاا. وةررد اخترررب ىلررل  ي رراا يف ماررام   ةرروان  حلمايررن النررامل مررن التمييررز، 
قو املروظة  ال رادرين عارأ تروف  الوصرول اآلليراخ و/ و االسرتةادل مرن و لاالحتكا  قو ال  را  

ا راى حتعجل املااعدل وسب  االنتياا، والدعول قو الشةافين واملارا لن. وحتالتران،  رن حاجرن قو 
ت تيررر عاررأ التررداحت  الشرركاين حترر  تتعرردانا قو تررداحت   ال -التمييررز  تررداحت  فعالررن وشررامان ملكاف ررن

__________ 

 Protecting persons with diverse sexual orientationsمةوضرين األمر  املت ردل الارامين لشر ون اللج ر  و ن٣٠)
and gender identities: a global report on UNHCR’s efforts to protect lesbian, gay, bisexual,

transgender and intersex asylum seekers and refugees و )اايرن األشر ال ىو  امليرول ا نارين املترايرل
وااوياخ ا ناانين: ت رير عاملو عن ا  ود ال  تب اا املةوضين حلماين املااياخ واملااي  ومزدوجو املير  ا نارو 

 .١٣ومتاير  ااوين ا ناين وحاماو صةاخ ا نا  من ماتماو الاوو  واللج  ن، الية ن 
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قضررافن  -التطبيررق عاررأ  رض الواةررع  ي رراا  موضرروعين، لرريس مررن الناحيررن ال انونيررن وحرردنا حترر  ويف
 قو حتنا   تمع منةتم عاأ التةان  حي   التنول ا ناو وا نااين.

 االعتراف القانوني بالهوية الجنسانية -جيم 
ياررتطيع متررايرو ااويررن ا ناررانين احليررول عاررأ اعرر اا الدولررن  يف لارر  مررن البارردان، ال -5٧

حتااوين ا ناانين ال  حددونا ألنةا  ، ح  حتعرد قجررا  عمايراخ جراحيرن لتتير  نرول جنار  ، 
يس طرون قو مكاحتدل االعتدا اخ والتمييز زوال حيا  . و ن صان حت  عرد  االعر اا نر ا ن  و 

حتعجل احلاالخ، يرت  ن ال  األش ال عاأ ا  ول   ن ال  تة و قو العنف والتمييز. ويفوالبي
لعمايرررن جراحيرررن لتتيررر  نرررول ا رررنس، ورجررررا اخ زبيرررن  خرررر ، ماررر  الت يررري  النةارررو، والعرررل  
الت ررروياو، والتع ررري  ولررر لل الطرررلق، مرررع االعررر اا ال رررانوين حتااويرررن ا نارررانين الررر  اختارونرررا 

واليررررعوحتاخ الب وةرازيررررن يف احليررررول عاررررأ الرعايررررن  العراةيرررر الع برررراخس األخررررر   ومررررن حتدونرررره.  و
الطبيرن، مار  العررل  حتاارمونراخ، ف ررلا عرن صرعوحتاخ احليررول عارأ ضررروراخ احليرال، لررالتعاي ، 

عمرر . لكررن عرردداا مررن البارردان، مارر  األرجنترر ، المررق، وفرررل لّ العيشررو املاررتو  املوالارركن، و 
سركندنافين، تت ر  حاليراا خطرواخ رامردل يف نر ا اجملرال، حتتمكين را طرن، والباردان ارو س اليا، ومال

النامل من احليول عاأ االع اا، مبوجل ال انون الوزين، حتااوين ا ناانين ال  اختارونا، دون 
خيترراروا ىلررل دون قلرررا ، وحتاحلررد مررن  مل احلاجررن قو ا راحررن وارجرررا اخ الطبيررن ىاخ اليرران، مررا

ىلررل. وعاررأ صررعيد متيرر ، تتعاررق مارر لن ا راحررن ال ارررين  ررول دون اخ الب وةرازيررن الرر  الع برر
نرع نر ال   سن مبكرلن ااماو صةاخ ا نا   ي ااع وي احتن ىلل مع العنف والتمييرز، قى يف) رس

يتعارق مبيروا  ا نارين ونويرا   ا نارانين الر  تشرك   األش ال من التمتع ارين االختيرار فيمرا
يتوررز  مررن تنررول احليررال البشرررين. وحتالترران،  ررن حاجررن قو االنت ررال  ررو االعرر اا ال ررانوين  ز اا الجرر

 حتالت ديد ال ال لا وين ا ناانين دون الاوو  قو  ساليل ارلرا .

 ربط إزالة الوصمة بنزع صفة المرض عل ممارسي العالقات الجنسية المثلية -دال 
ييراحبه مرن  أ  سرامل املير  ا نارو وااويرن ا نارانين، ومراةد حيردث الوصر  ال رام  عار -58

عنررف ومتييررز، يف حرراالخ خمتاةررن، حتين ررا حرراالخ داخرر  ال طررال الطرري وال طاعرراخ ىاخ اليرران، 
ويرررتبن ىلررل مبارر لن نررزل صررةن املرررض عررن ممارسررو العلةرراخ ا ناررين املاايررن. وةبرر  التاررعينياخ،  

حترر مراض ع ايررن، حرر  عاررأ املاررتو  الرردونع وجاررد  لرران املاايررون ييررن ةون ضررمن ف ررن امليرراحت 
ىلررل هنورراا ةاممرراا عاررأ قضررةا  صررةن املرررض عاررأ ااويررن ا ناررين وا ناررانين ملمارسررو العلةرراخ 
ا ناين املااين )النظر قو املااياخ واملااي  ومزدوجو املي  ا ناو ومتراير  ااويرن ا نارانين عارأ 

االنزعا  من نول  االضطرا  الع او،  و كال املرض،  ومن  شما  سامل  هن  يعانون من شك  
نررو سررامدن، ونررو هنررل يتزايررد التشرركيل فيرره اآلن. وعاررأ  مررن عررد  التوافررق مررع مررا جنارر  ،  و

عارأ اليرعيد الردون، فر ن األمرر  سامداا  مراا يعد  الرت  من  ن قضةا  صةن املرض عاأ املااي  مل
زال املاايرررون  العرررامل، مرررامنرررازق مرررن حتعرررجل  ارررو. ويفزال مب مررراا عارررأ اليرررعيدين الررروزين واع مرررا

واملاايرراخ يسرتمررون عاررأ العررل  الت رروياو، انطلةرراا مررن اعت رراد خرراز  حترر ن ىلررل سرريت  مرريا   
ا ناو ونويت   ا ناانين. ويعاين مترايرو ااويرن ا نارانين وحراماو صرةاخ ا نار  مرن  وضرال 

ز اا مررن التيررنيف الرردون ل مررراض، ونررو تيررنيف زالرروا جرر صررعبن عاررأ اليررعيد الرردون، ألهنرر  مررا
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. ويتواصرر  الب رر  يف ليةيررن ضررمان اسررتمرار احليررول ن٣١)تررر  تعديارره حاليرراا لا ررد مررن الوصرر 
عاررأ الرعايررن وا رردماخ الطبيررن، لاحليررول عاررأ اارمونرراخ والعلجرراخ ىاخ اليرران. وينبتررو  ن 

اأ الرعاين الي ين الشامان لاوميرع، ضمان احليول عيتما   ف   الن ل ال  ينبتو اتباع ا يف 
دون الاورو  قو تيررنيةاخ تة ررو قو الوصرر . وتةررتم الرردعول قو قزالررن الوصرر  ونررزل صررةن املرررض 
عن ممارسو العلةاخ ا ناين املاايرن البرا   مرا  املزيرد مرن التعراون مرع ال طاعراخ املعنيرن حتالطرل 

املي  ا ناو وااوين ا ناانين   و حت ن يوالعاو  واألخلةياخ لتشويع التوص  قو ف   مش   
 يشكلن جز اا من احلالن الطبيعين لبناان، وحتالتان لكةالن اح ا  مجيع األش ال دون متييز.

 الثقافي - اإلدماج االجتماعي -هاء 
مرررن امل سرررف  ن املاايررراخ واملاايررر  ومزدوجرررو امليررر  ا نارررو ومتررراير  ااويرررن ا نارررانين  -59

مرررن حا رررن  اا جررز يعررردان الت مرريا واالسرررتبعاد ىلرررل  ن اجملتمرررع يف العديرررد مررن الباررردان: ياةظ رر  
 موعرررن مرررن املشرررال  األخررر . فررراألجوا  الررر  ت يرررو النرررامل مرررن البي رررن قارررارل مةرتررن تة رررو قو 

الا افيررن تة ررو حتمرراا قو العنررف والتمييررز. ويت ررم ىلررل يف حالررن مترراير  ااويررن  - االجتماعيررن
العديررد مررن البارردان،   يف دارمل املرريف األةررران عارري   يتعرضررون لتارران  مررا  لارر اا ف ررا ناررانين: 

يسرردفعون قو العرريا يف الشرروارل لينت ررو هبرر  األمررر يف م ررن ترر  مشررروعن. ونرر  يواج ررون ع برراخ  
من را احليرول عارأ الرعايرن عردل لب ل يف احليول عاأ  نوال  خر  مرن العمر  وصرعوحتاخ يوميرن 

 واحليول عاأ ماتو  معيشو المق، وت م  الالمن الش يين.الي ين والاكن، 
ررن اجملتمررع  ويف -٦٠ لاوميررع النرراملال مررن التمتررع حتاحلمايررن مررن  الرر   يشررك  مااحتررنامل احترر ، رك 

ل ياداخ يف امليادين االجتماعين والا افين والاياسين وميادين  خر   ن ا وحت مكانالعنف والتمييز، 
لاياسرررن الشرررمول نررر   وتشرررويع ا وتعزيزنرررا. وركرررن لاررردياناخ ت رررطاع حتررردور م ررر  يف الررر ويل 

تنطررو  عايرره مررن مشرراعر قناررانين،  ن تشررك  منرررباا لبرر اا لتعزيررز التةرران   واملعت ررداخ األخررر ، مبررا
يررزال ننررا  الكارر   ال ترر   نررهحتتشررويع ا لارعايررن والر فررن والتاررامم واحرر ا  التنررول.  -والتعررازف 

املر انل وهنسرل لاتعامر   يعيد اعاو حير  تسعتمرد تةار اخ لاع امرد  ويتع  ال يا  حته عاأ ال مما
الا رررايف الررر    - مع رررا تتعرررارض مرررع ح ررروق ارنارررانع ويررر د  ىلرررل قو االسرررتبعاد االجتمررراعو

العنررف املتوررّ ر يف نناررأ  ن لبةيررا   تمييررز. وينبتررو  الالعنررف و الحرراالخ  يفحتعررد ىلررل  ييررلّ 
جملتمررع لكرر . ومررن ا اررو  ن نرر ا ال رر ين و ا يرردفع ادين  ي رراا والتمييررز، تكاةررن اجتماعيررن واةتيررا

نررو احلررال ألن ارةيررا  يرردفع النررامل قو ال يررا  حت نشررطن ترر  مشررروعن، ومن ررا عاررأ سرربي  املاررال 
 مررراا مكاف ررن املرررض مررن تعرر   مررا -األنشررطن ىاخ اليرران حتةرر ومل ن ررن املناعررن البشرررين/اريدز 

 ن وعواةل اةتيادين/مالين.وي   يف اجملتمع آااراا ص يصعباا 

 تعزيز التثقيل والتعاطل -واو 
قن انعرردا  التا يررف و/ و الرروعو وعررد  الررتة   ةررد يت ررول، احتترردا  مررن سررن مبكرررل، قو  -٦١

 شررركال مرررن الت يرررز واألى  والرنرررا  ي رررو  عاي رررا العنرررف والتمييرررز. واررر ا صررران حتنوعيرررن الطيرررف 

__________ 

 :Doris Chouand others, "Sexual health in the International Classification of Diseases (ICD) ن٣١)
implications for measurement and beyond", Reproductive Health Matters, vol. 23, No. 46 (2015), 

pp. 185-192. 
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 ا جرررز اا مليررر  ا نارررو وااويرررن ا نارررانين، حتاعتبارمهرررالتعايمرررو وليةيرررن تعزيرررز الشرررعور حتالتعرررازف مرررع ا
يتوز  من ل  واحد منا. وتتباين سياساخ الدولن يف مد  انةتاح ا عاأ ما لن املي  ا نارو  ال

وااويررن ا ناررانين. فةررو حرر  حاولررت حتعررجل الرردول قدرا  املارر لن يف املنررانل الدراسررين يف مراحرر  
   ارمكانيرررن عارررأ ارزرررلق. وركرررن تنررراول املارررام  تعرررر دول  خرررر     انتمرررا  اررر خمتاةرررن، مل

ترر  مباشررل )مررالا عرن زريررق التا يررف  املتيران حتامليرر  ا نارو وااويررن ا نارانين حتطري ررن مباشررل  و
دوراخ حمددل ترلز عاأ املي  ا ناو وااوين تنظي  الي و، حتيورل ت  مباشرل، و/ و عن زريق 

حررررد املررررداخ  الرررر  تررررر  استكشرررراف ا يف عرررردل حتارررردان يف ا ناررررانين، حتيررررورل مباشرررررلن ويتمارررر   
ي رو  و التيد  لتاان األةران، الر   ي مرا األشر ال يف املدرسرن احتتردا  مرن مرحارن الطةولرن. 

حتكاررررر حرررراجز اليررررمت عررررن زريررررق ، مبارررراعدل ولرررراالخ األمرررر  املت رررردل، حتعررررجل البارررردان حاليرررراا 
انين يف املنررانل التعايميررن. ونرر ا  ررال اسررت دا  نرر ا املوضررول ردرا  امليرر  ا ناررو وااويررن ا نارر

رمياررو يارراعد فيرره التعرراون الرردون والرردع  الت ررين واملارراعدل الت نيررن يف مت يررد الارربي  لعررامل  لاررر 
تعازةرراا، عاررأ اليررعيد الرروزين والرردون عاررأ الارروا . ويتطاررل ىلررل حررواراا وتةرراعلا حترر  مرردير  

ل قعرررادل ت يررري  اعترررو  التعايمرررو والكترررل واآلحترررا  والطرررل . ويارررتدعو ىلررر واملدرسررر املررردارمل 
املدرسرررين، ووضرررع من ويرررن و دواخ ترحتويرررن، مرررن  جررر  تشرررويع الع ايررراخ املنةت رررن واحررر ا  تنرررول 

 اليةاخ البيولوجين لابشر.

 استنتاجات -سابعاا  
المستقم المعني بالحماية مل العنل والتميي ز  باكورة تقارير الخبيرهذا التقرير هو  -٦٢

الق   ا ميل عل   ى أس   اس المي   م الجنس   ي والهوي   ة الجنس   انية، وموض   وعه ه   و  الن   اس أن   واع 
ظاهرة العنل والتمييز على أس اس المي م الجنس ي والهوي ة الجنس انية و  .والبشرية آصرتهم 

لتص د  له ا اتخ اذ الع المي، ويتلل ا ا مستشرية سواء كان ذل ك عل ى الص عيد المحل ي أو
ت  دابير قوي   ة عل  ى الص   عيديل ال  وطني وال   دولي لتعزي  ز احت   رام التن  وع الجنس   ي والجنس   اني 
تحت مظلة القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وإذا ك ان م ل المس لم ب ه أن لك م ف رد ش كالا 
م  ل أش  كال المي  م الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية، ف   ن هن  اك واقع  اا مرس  فاا يتمث  م ف  ي ت   رر 

جماع ات واألش خان نتيج  ة العن ل والتميي ز، تحدي داا ألن هن  اك م ل ي ر  أن ه  ذ  بع   ال
الفئ  ة م  ل الن  اس له  ا مي  ول جنس  ية وهوي  ات جنس  انية تختل  ل عم  ا ه  و متع  ارف علي  ه ف  ي 
المجتمع. ويشكم ذلك جزءاا مل البيئة السياس ية واالجتماعي ة والثقافي ة واالقتص ادية لك م 

لس ياق وفهم اا لك م س يناريو م ل الس يناريوهات. ورغ م أن يستدعي تحليالا مراعي اا ل بلد، ما
جمي ع البش ر فرل  روا عل ى حق  وق اإلنس ان دون تميي  ز، ق د تختل  ل الحال ة م  ل ش خ  إل  ى 

 آخر ومل مجموعة إلى أخر ؛ فالوضع ليس متجانساا بال رورة.
ويسعى هذا التقرير إلى تمهيد السبيم لمزي د م ل الرص د وال دعوة م ل أج م حماي ة  -٦٣
اس م  ل العن  ل والتميي  ز عل  ى أس  اس المي  م الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية. وم  ل األهمي  ة الن  

فه  ي تب  دأ ف  ي  -بمك  ان أي   اا فه  م الل  ابع المتع  دد المس  تويات لمس  ألة العن  ل والتميي  ز 
المن  زل، وتمت  د إل  ى اللي  ل التعليم  ي، وت  رثر ف  ي البيئ  ة المجتمعي  ة، وتس  تمر عل  ى ص  عيد 

لي وآث  ار تنتق  م م  ل جي  م إل  ى آخ  ر. وه  ي أي   اا مس  ألة الدول  ة وخارجه  ا. وله  ا مس  ار ط  و 
تح د،، عل  ى نح و مت  زامل، عل ى الص  عيد الشخص ياالفرد ، واألس  ر ، وتت أثر ب  المجتمع 
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ب د  والنظم السا دة، وترتبط أحياناا بالعنل والتمييز المرسسييل. ولت ذليم ه ذ  العقب ات، ال
 مح.مل  البدء مبكراا  في تشجيع االحترام المتبادل والتسا

الخبي  ر المس  تقم. وهن   اك  اتبعهم  اويت  يح التقري  ر تقي  يم ال  نهج والمنهجي   ة الل  ذيل  -٦4
المش هد الع ام  )أ(  بيتعل ق  سيما فيم ا خواطر ر يسية تستجيا لمقت يات والية المقرر، ال

ف  ي ذل  ك تنفي  ذ الص كوك الدولي  ة، م  ع تحدي  د الممارس  ات الجي  دة  لألوض اع الس  ا دة، بم  ا
ي    رتبط به    ا م    ل أس    باب جذري    ة؛  عي بمس    ألة العن    ل والتميي    ز وم    اال    و  والثغ    رات؛ )ب(

الح    وار والتش    اور والتع    اون م    ع ال    دول وغيره    ا م    ل الجه    ات ص    احبة المص    لحة؛  )ج(
دع  م التع  اون  تحدي  د أش  كال العن  ل والتميي  ز المتع  ددة والمتداخل  ة والمتفاقم  ة؛ ) ( )د(

 لى الصعيد القلر .المبذولة عالجهود يتصم به مل خدمات لتعزيز  الدولي وما
ويس  لط التقري  ر ال   وء، بوج  ه خ  ان، عل  ى مختل  ل األس  س الت  ي م  ل ش  أنها أن  -٦5

تس اعد ف  ي من  ع العناص  ر الس لبية لتل  ك البيئ  ة، وس  وف ي  تم تن اول تل  ك األس  س بمزي  د م  ل 
 التفصيم في التقارير المقبلة للخبير المستقم.

 التوصيات -ثامناا  
التالي  ة ردوداا بن  اءة م  ل مجموع  ة متنوع  ة م  ل الجه  ات تس  تدعي التوص  يات األولي  ة  -٦٦

 سيما الدول، بالتعاون مع الجهات المعنية األخر : الفاعلة، ال
س  يتعبع الخبي  ر المس  تقم ت  دريجياا خل  ة عم  م لتحدي  د الص  لة ب  يل الحماي  ة  ) ن 

ية: مل العنل والتمييز على أساس الميم الجنسي والهوية الجنسانية واألسس الر يسية التال
العالق   ات الجنس   ية المثلي   ة بالتراض   ي؛ الت   دابير الفعال   ة لمناه    ة  ن   زع ص   فة الج   رم ع   ل

التميي  ز؛ االعت  راف الق  انوني بالهوي  ة الجنس  انية؛ ع  دم تعيي  ر األش  خان المنتم  يل إل  ى ه  ذ  
الثق افي. تعزي ز  - الفئة مل الناس وع دم اعتب ارهم ف ي ع داد المرض ى؛ اإلدم اج االجتم اعي

 طل. وهو يرحا بأ  تعاون ومعلومات بشأن هذ  المسا م؛التعليم والتعا
يتعلق بالتقرير الث اني، المق رر تقديم ه إل ى الجمعي ة العام ة، ف ي وق ت  فيما ) ن 

، يرمي الخبير المستقم إل ى معالج ة األس س الر يس ية المبين ة أع ال  2017 الحق مل عام
دعوة، في ه ذا الص دد، إل ى بمزيد مل التفصيم. والحكومات والكيانات األخر  المعنية م

لتمكين ه  2017تزويد الخبير المستقم بالمعلوم ات ذات الص لة بحل ول بداي ة تموزايولي ه 
 مل إعداد التقرير المقبم باالستناد إلى معلومات مل مصادر شتى؛

تشجعع الدولر على تصديق المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنس ان  ) ن 
يتعل ق ب احترام  ف ي ذل ك م ا ع د( وعل ى تنفي ذها بالكام م، بم اتكل قد فعلت ذلك ب )إن لم

المي  م الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية، وذل  ك بالتع  اون م  ع الش  ركاء. ويتلل  ا ذل  ك مجموع  ة 
مل التدابير التي تراعي حق وق اإلنس ان، ك القوانيل، والسياس ات، والب رامج، والممارس ات، 

)المادي  ة وغي  ر المادي  ة(، والمعلوم  ات  وإنف  اذ الح  االت، واتلي  ات، والم  وظفيل، والم  وارد
عملي   ة ووض   ع أس   س  والرص   د، والتعل   يم وبن   اء الق   درات، والمس   اءلة وس   بم االنتص   اف،

تش  اركية وتعبئ  ة واس  عة النل  اق، وإقام  ة ش  بكات مفتوح  ة أم  ام المجتم  ع الم  دني، م  ع حي  ز 
 للحوار واإلصالحات؛
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التوص   يات الص   ادرة ع   ل  أن تت   ابع بفعالي   ة مختل   لال   دول م   دعوة إل   ى  )دن 
هيئ    ات معاه    دات حق    وق اإلنس    ان، وآلي    ة االس    تعراض ال    دور  الش    امم، واإلج    راءات 
الخاص   ة، بغي   ة كفال   ة تحس   يل الحماي   ة م   ل العن   ل والتميي   ز الق   ا ميل عل   ى أس   اس المي   م 
الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية. وإقام  ة ص  لة م  ع المفوض  ية الس  امية لحق  وق اإلنس  ان وتق  ديم 

 ؛ثالن أمريل هاميل أي اا في هذا الصددالدعم لها يم
توفر أهداف التنمية المستدامة فرص ة للتص د  للعن ل والتميي ز، وك ذلك  )هن 

ي  رتبط منهم  ا بالمي  م الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية، وينبغ  ي االس  تفادة م  ل ه  ذ  الفرص  ة  لم  ا
ك ل تفري ق. ويم يتخل ل أ  ش خ  ع ل الرك ا، دون أ  اس تثناء أو اس تفادة كامل ة ك ي ال

لهذا السبيم أن يمكِّل الحكومات والجهات الفاعل ة األخ ر  م ل تولي د بيان ات ومعلوم ات 
 وتخصي  الموارد؛وضع الخلط المستقبلية مصنفة لتيسير 

س  يما عل  ى الص  عيد ال  وطني،  ثم  ة حاج  ة إل  ى وض  ع ض  وابط وم  وازيل، ال )ون 
ان. وينبغ     ي للحيلول     ة دون إس     اءة اس     تعمال الس     للة وض     مان االمتث     ال لحق     وق اإلنس     

استكش  اف التع  اون ل  يس فق  ط م  ع الف  رع التنفي  ذ  م  ل جه  از الحك  م، ولك  ل أي   اا م  ع 
البرلمانييل وموظفي الق اء الذيل يستليعون المساعدة في تقييم مختلل اإلجراءات على 
الص  عيد ال  وطني ل   مان احت  رام المع  ايير الدولي  ة لحق  وق اإلنس  ان. وب  التواز  م  ع ذل  ك، 

، بس  بم المعني  يلاء ق  درات المس  روليل ع  ل إنف  اذ الق  انون والم  وظفيل تش  تد الحاج  ة إل  ى بن  
منه  ا التثقي  ل وإدراج المي  م الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية ف  ي المن  اهج التعليمي  ة، م  ل أج  م 

 تعزيز فهم الميم الجنسي والهوية الجنسانية والتنوع الجنسي والجنساني؛
س تقلة والتعددي ة لحق وق ينبغي تعزي ز التع اون م ع المرسس ات الوطني ة الم )زن 

اإلنسان، مثم اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان وأمناء المظالم، لل ربط ب يل المع ايير الدولي ة 
والسياقات الوطني ة. وينبغ ي دع م ه ذ  المرسس ات، كج زء م ل ال  وابط والم وازيل الرامي ة 

بم إل  ى من  ع إس  اءة اس  تعمال الس  للة والتغل  ا عل  ى انتهاك  ات حق  وق اإلنس  ان وتعزي  ز س  
إل  ى العدال  ة وس  بم االنتص  اف. وينبغ  ي أن تواكبه  ا نظ  م ومب  ادرات إقليمي  ة قوي  ة االحتك  ام 

للمس  اعدة ف  ي تعزي  ز الحماي  ة م  ل العن  ل والتميي  ز الق  ا ميل عل  ى أس  اس المي  م الجنس  ي 
 والهوية الجنسانية؛

تش تد  الحاج  ة يحت اج عم م الم دافعيل ع ل حق وق اإلنس ان والحي ز ال ذ   )حن 
ف    ي ذل    ك المنظم    ات غي    ر الحكومي    ة، وللمثلي    ات  مجتم    ع الم    دني، بم    اإتاحت    ه للإل    ى 

والمثلييل ومزدوجي الميم الجنس ي ومغ اير  الهوي ة الجنس انية وح املي ص فات الجنس يل، 
كان  ت أواالنتق  ام م  ل مختل  ل األط  راف )س  واء التلف   م إل  ى ض  مانات فعال  ة ض  د عملي  ات 

حق  وق اإلنس  ان. وينبغ  ي تعزي  ز  تحت  رم جه  ات م  ل غي  ر ال  دول( الت  ي ال جه  ات حكومي  ة أم
ف ي ذل ك ق ادة المجتمع ات المحلي ة )مث م الزعم اء  التعاون مع جه ات فاعل ة متع ددة، بم ا

السياس  ييل وال  دينييل( والمس  روليل ف  ي المه  ل اللبي  ة والعلمي  ة وقل  اع األعم  ال واإلع  الم 
ق ا ميل )مثم ش بكات التواص م االجتم اعي( م ل أج م ت وفير الحماي ة م ل العن ل والتميي ز ال

عل  ى أس   اس المي   م الجنس   ي والهوي   ة الجنس   انية، إل  ى جان   ا الحماي   ة الت   ي يش   دد عليه   ا 
الق  انون ال  دولي لحق  وق اإلنس  ان. ويت  رابط ذل  ك م  ع ال  دعوة إل  ى التثقي  ل والتوعي  ة واتخ  اذ 

 الميم الجنسي والهوية الجنسانية، وذلك على نلاق واسع؛ مسألتيإجراءات تراعي 
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فيه  ا مجل س حق  وق اإلنس  ان والجمعي  ة العام  ة، دور  الألم م المتح  دة، بم   )طن 
مكافحتهم ا باتخ اذ ت دابير ش املة وكلي ة، م ع  مسألة العنل والتميي ز وف يطرح محور  في 

إيالء االهتمام الواجا لتوصيات الخبير المستقم باعتبارها حافزاا التخاذ إجراءات متابعة.  
هام ويحتاج إل ى تعزي ز ف ي البل دان أن ح ور منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  كما

كبيرة في مجال حماية حق وق اإلنس ان؛ وم ل المرك د أي  اا   ثغراتوالمناطق التي تعاني مل 
يتعلق بالميم الجنس ي والهوي ة الجنس انية. وينبغ ي اس تكمال ذل ك  أن هذ  هي الحال فيما

لوك  االت به  دف باض  لالع أفرق  ة األم  م المتح  دة القلري  ة ب  دورها الحف  از وبالتع  اون ب  يل ا
مس  ألتي المي  م الجنس  ي والهوي  ة الجنس  انية ف  ي الب  رامج والممارس  ات عل  ى أس   اس إدراج 

 معالجة أ   نق  في مجال الحماية  وأ   فراغ في مجال الحماية ؛
واليت ه، ه ي م ل ص ميم الخبير المستقم ملتزم التزاماا راسخاا ببناء جسور،  ) ن 

لجه ات ص احبة المص لحة )الحكومي ة والحكومي ة مع طا فة واسعة م ل الجه ات الفاعل ة وا
الدولي   ة وغي   ر الحكومي   ة( وه   و يتلل   ع إل   ى الح   وار البن   اء والتع   اون، ف   ي إط   ار مزي   د م   ل 

يعك  س المع  ارف  عل  ى أس  اس الق  انون ال  دولي لحق  وق اإلنس  ان، بم  ا -الزي  ارات القلري  ة 
  .المحلية ويتناغم مع الرسالة العالمية  الناس أنواع والبشرية آصرتهم

    
 


