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

تقري ر الخبي ر المس تقم المعن ي بالحماي ة م ل العن ل والتميي ز الق ا ميل

جنسانية
على أساس الميم الجنسي والهوية ال
مذكرة مل األمانة
تتشرررا األمانررن حت ر ن ي ر قو اررس ح رروق ارنارران الت ريررر األول ال ر عررد ا ب ر
املات املعين حتاحلماين من العنف والتمييز ال رامم عارأ سرامل املير ا نارو وااويرن ا نارانين،
فيتيت مونتارهبورن ،عملا حت رار اجملاس. ٢/٣٢
وموض ررول الت ري ررر ن ررو والن ررامل ن روال والبش ررين آص ررر و .وظ ررانرل العن ررف والتميي ررز عا ررأ
سامل املي ا نارو وااويرن ا نارانين ماتشررين سروا لران ىلرل عارأ اليرعيد اعارو و العراملو،
ويتطا ررل التي ررد ا ررا ا رراى ت ررداحت ةوي ررن عا ررأ الي ررعيدين ال رروزين وال رردون لتعزي ررز اح ر ا التن ررول
ا ناو وا نااين ت مظان ال رانون الردون حل روق ارناران .وقىا لران مرن املارا حتره ن لكر
فرد شكلا ما من شكال املي ا نارو وااويرن ا نارانين ،فر ن ننرا واةعر ا ليمر ا يردعو قو الرارا
يش ر قو ت رررر حتع ررجل ا ماعرراخ واألش ر ال نتيو ررن العنررف والتمييررز الاّ ر ين سرارسرران عاي ررا،
وىلررل ألن ننررا مررن يررر ن ن ر الة ررن مررن النررامل اررا نويررن وميررول جناررين تاررف عررن امليررول
وااوين املتعارا عاي ا يف اجملتمع.
وي د الت رير ناف ل متكن من ت يي األسراو الر اتبعره ا بر املارت واملن ويرن الر
سار عاي ا .وترد فيه خوازر رمياين جا خ استواحتن مل ت ياخ والين امل رر ،ال سيما فيما يتعاق
حتاملش ر د العررا ل وضررال الاررامدل ،مبررا يف ىلررل تنةي ر اليرركو الدوليررن ،مررع ديررد املمارسرراخ
ا ي رردل والات رراخع وال رروعو مبا ر لن العن ررف والتميي ررز وم ررا ي ررتبن هب ررا م ررن س رربا ج ري ررنع واحل روار
والتش رراور والتع رراون م ررع ال رردول وت ن ررا م ررن ا رراخ ص رراحبن املي ررا نع و دي ررد ش رركال العن ررف
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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 .
وياان الت رير ال و  ،خاصن ،عاأ خمتاف األسس ال من ش هنا ن تااعد عاأ منع
العناص ررر الا ررابين ال ر ت ر د قو ت ر جيل العن رف والتميي ررز وال ررت ان من ررا ،وس رروا تع ررا تا ررل
األسس مبزيد من التةيي يف الت ارير امل بان ونو :عد جترر العلةراخ ا نارين املاايرن الر ت رو
حتال اضوع  وا اى تداحت حمددل ملنان ن التمييز واالع اا ال انوين حتااوين ا ناانينع وعرد تعير
األش ر ال املنتم ر قو ن ر الة ررن مررن النررامل وعررد اعتبررارن يف عررداد املرضررأ .وقدمررا ن ر ال
اجتماعي ا وا افي ا ،وتعزيز التعاي والتعازف.
ويرتكررز الت ريررر عاررأ االعت رراد حت نرره قىا لرران ينبتررو االع ر اا حت ر ن البشررر خمتاةررون مررن حي ر
امليررول ا ناررين وااويررن ا ناررانين (والنررامل ن روالون فمررن ال رررور العم ر  ،من ر نعومررن األظةررار ،عاررأ
تعزيررز وتا ر االح ر ا املتبررادل والتاررامم والتةرران واالمتاررال حل رروق ارنارران ،والشررعور حتاألواصررر
والوش ررامل ال ر ت ررحتن حت ر الن ررامل عا ررأ تن رروع واخ ررتلف وytisnmuh mn mtinamuhون ،وىل ررل لت رروف
احلماين لاوميع وحتاط ا عاي لا .
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أوالا -مقدمة
نش ر ا ررس ح رروق ارنا رران ،يف ة ررار  ٢/٣٢الي ررادر يف ع ررا  ،٢٠١٦والي ررن ا ب ر
-١
(١ن
املاررت املعررين حتاحلمايررن مررن العنررف والتمييررز عاررأ سررامل املير ا ناررو وااويررن ا ناررانين  ،وةررد
ع ر فيتيررت مونتررارهبورن ،ونررو سررتاى ف ررر لا ررانون مررن تايانررد ،ل ر ول مكاررف حتالواليررن .وحتررد
االضطلل حت عبا واليته يف تشرين الااين/نوفمرب  .٢٠١٦وةد زسارل مرن امل ررر ا رال ن ي رد
ت رير ررا س ررنويا قو ا ررس ح رروق ارنا رران وا معي ررن العام ررن .ونر ر ا ن ررو ول ت ري ررر ي دم رره ا بر ر
املاررت يف قزررار واليررن مررد ا اررلث سررنواخ ونررو يتطررو األشر ر ال اياررن األوو مررن عمارره ،حر
آىار/مر ررارمل  .٢٠١٧وير ررود ا ب ر ر املار ررت ن يشر رركر ا ر ررارل احلكومر رراخ واملنظمر رراخ الدولير ررن
واملنظماخ ت احلكومين واجملتمعاخ اعاين واألفراد وا راخ املعنيرن األخرر عارأ مرا تكرمرت حتره
من دع  .ونو يرحل حتاملعاوماخ ال رسا ا العديد من املاامه  ،ونو ستدر شري ا فشري ا يف
ايلته وت ارير .
 -٢ومر ررن املعا ر ررو ن ل ر ر قنا ر رران رتار ررل ش ر رركلا مر ررا م ر ررن شر رركال املي ر ر ا نار ررو وااوي ر ررن
ا نارانين ٢(٢ن .واملير ا نارو لره حتعرد خرارجو ونرو يشر قو نرزول الشر ن ا نارو ومشرراعر
جتا اآلخرينّ .ما ااوين ا ناانين فا ا حتعد داخاو  -وامليطام يشر قو الكيةيرن الر يتروو هبرا
الش ن ديد ىاتره فيمرا يتعارق حتكيانره ىلررا لران و نارأ ،وةرد يكرون ىلرل الكيران خمتاةرا عرن
ااوين الر تعطرأ لره عنردما يولرد .وعارأ الررت مرن ن ح روق ارناران مرر متررومل يف فطررل لر
النامل وتنطو عارأ اايرن مجيرع األشر ال حتردون اسرتانا  ،فر ن ممرا ي سرف لره ن ننرا ف رن مرن
النررامل مررن ىو امليررول ا ناررين و /و ااويرراخ ا ناررانين الةعايررن و املتيررورل تت ر حيان ر ا ترض ر ا
لاعنررف والتمييررز ألهنررا تاررف عررن ت نررا مررن ف رراخ اجملتمررع مررن حي ر نظرترره قلي ررا ،وعايرره ف ر ن
ح وة ررا لا ر ا مررا تتعرررض للنت ررا عاررأ نطرراق واسررع .ويشر د الواةررع ،وعاررأ جب رراخ متعررددل،
استش ررا عمررال ال ت ر واالتتيررا والتشررويه والتع ر يل واملعاماررن ال اسررين واللقناررانين وامل ينررن،
واالحتوراز التعارةو واالختطراا والت ررال واالعتردا اخ ا اردين والع ايرن والباطورن الر تطرال
فرراد نر الة ررن منر نعومررن ظةرارن فيمررا يتعاررق مبيرروا ا ناررين ونررويت ا ناررانين ،ف رلا عررن
ال توط ال متارمل عاي مما ي طرن قو ارةدا عاأ االنت ار ،وارحيا اخ والتداحت التمييزيرن
ال تتةاة حتابل من حيرضون عارأ الكرانيرن .ونر احلروادث الارابين تردعو قو ا راى قجررا اخ
فعالررن ملكاف ررن العنررف والتمييررز مب تاررف شرركااما .ون ر الظررانرل حمايررن وعامليررن ،س روا حتا روا ،
__________

(١ن
(٢ن
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انظر الواي ن  A/HRC/29/23للزلل عاأ املعاوماخ األساسين يف ن ا اليدد.
للزررلل عاررأ حتعررجل التعرراريف ،انظررر الواي ررن املعنونررن والعرريا اريررن وعاررأ ةررد املارراوال مررع الت ر  :مررا ت ررو حترره
الدول ملكاف ن العنف والتمييز ضد املااياخ واملااير ومزدوجرو املير ا نارو ومتراير ااويرن ا نارانين وحراماو
صررةاخ ا نا ر (منشرروراخ األم ر املت رردل٢٠١٦ ،ن ،اليررة تان  ١8و١9ن .وركررن االزررلل عاي ررا عاررأ
الر ر ر رراحتن الت ر ر رران  .www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdfمي ر ر ررطام ج ر ر ررامع
ياررت د لوصررف النررامل مررع زامةررن واسررعن مررن الناررا  .عرررب ديررد نويرراخ الناررا حت ر وصررنةت ال ر لور عنرردما
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
ا ناو قو الش ن البدنين ،اجت ا الروماناين و /و العازةو جتا اآلخرين .املااي واملااياخ جتتر األفرراد
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.
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تتةشأ يف البيت واملنظومرن التعايميرن ،والعلةراخ اجملتمعيرن ،وتنتشرر عارأ اليرعيد الروزين ولر لل
الدون.
 -٣ويرتكز الت رير عاأ االعت اد حت نه قىا لان ينبتو االع اا حت ن البشر خمتاةون من حير
امليول ا ناين وااوين ا ناانين (والنامل نوالون فمن ال رور العم  ،من نعومن األظةرار ،عارأ
تعزيز وتا االح ا املتبادل والتاامم والتةان واالمتاال حل وق ارناان ،والشرعور حتاألواصرر
والوشامل ال ترحتن حت النامل عاأ تنوع واخرتلف وytisnmuh mn mtinamuhون ،وىلرل لتروف
احلماين لاوميع وحتاط ا عاي لا  ،ت مظان ال انون الدون حل وق ارناان.

ثانيا -المنهجية
 -4ي ر ل العم ر ال ر اضررطاع حترره ا ب ر املاررت تبع ر ا لاواليررن ال ر حررددنا اررس ح رروق
ارنارران لعنيررر مررن عناصررر ارجررا اخ ا اصررن لامواررس .ومنر البدايررن ،اعتمررد ا بر املاررت
هنل احلوار املةتوح والبنا والتعام مع زامةن واسعن من ص ا امليا ن .وحتعرد فر ل وجيرزل مرن
تولي رره الوالي ررن ،ج ررر ا ب ر املا ررت مش رراورل عام ررن ،يف جني ررف يف ل ررانون الااين/ين رراير ،٢٠١٧
حتش ر ن الوالي ررن وىل ررل لا رردخول يف حر روار م ررع احلكوم رراخ واملنظم رراخ تر ر احلكومي ررن واملنظم رراخ
الدوليرن وا راخ الةاعاررن األخرر  .ولران اارردا مرن ىلرل نررو التشراور عارأ نطرراق واسرع حتشر ن
العمر يف قزررار الواليررن .وةررد حتاررت املشرراورل عاررأ شرربكن ارن نررت لتمكر ا ميررع مررن لر ررا
العامل من املشارلن في ا .وترنعكس خمتارف ال رايا الرميارين الر ار خ انرا املشراورل املر لورل يف
ن ا الت رير .ومن حتداين عماه حتشر ن الواليرن ،مجرع ا بر املارت زامةرن واسرعن مرن املعاومراخ -
حتع ر ا خطيررن وحتع ر ا اآلخررر شررةوين  -لامارراعدل يف قعررداد ن ر ا الت ريررر .ون ر ا ت ريررر يرروز
لت  ،ف و عبارل عن ناف ل يت مرن خلارا ت يري الرن ل الر سرار عايره ،ويعطرو عرن عامرن عرن
املاررام ال ر يتع ر استكشرراف ا مبزيررد مررن التةيرري يف الت ررارير اللح ررن .ويعتررز ا ب ر املاررت
امل رانال حتر خمتارف ميررادر املعاومراخ  -احلكوميررن الدوليرن وتر احلكوميرن واملوازنررن حتين را .ونررو
يةع ر ىلررل هبرردا ضررمان موضرروعين الت اي ر حتيررةته خب ر ا ماررت لاع وةررد عررد ا ب ر املاررت
حتنةاه ن ا الت رير الكتايب وزبعه دون االستعانن حت حد.
 -5وتشررم ا وانررل األخررر لامن ويررن املتبعررن وضررع ا طررن ا اصررن حتالزيرراراخ ال طريررن،
وارجررا اخ الكةياررن حتررالرد عاررأ الرسررام الر ترررد ملعا ررن احلرراالخ الاررابين املتعا ررن حتاملير ا ناررو
وااوين ا ناانين ،والتعاون مع زامةن واسعن من ا اخ الةاعان ،مبا يف ىلل اجملموعاخ املت ررل
واألفراد واحلكوماخ وامل سااخ ارةايمين والوزنين حل وق ارناان ،وسرامر املكاةر حتواليراخ يف
قزار ارجررا اخ ا اصرن ،وني راخ معانرداخ ح روق ارناران وولراالخ األمر املت ردل .مرا ول
الزي ر رراراخ ال طري ر ررن ال ر ر ر ةر ر ررا هب ر ررا املكا ر ررف حتالوالير ر ررن فكان ر ررت قو األرجنت ر ر ر ولانر ر ررت يف آىار/
مررارمل  .٢٠١٧وركررن االزررلل عاررأ حتيرران هنايررن البعاررن ال ر ةررا هبررا عاررأ شرربكن ارن نررت(٣ن.
وسييدر الح ا ت رير منةي عرن حتعاتره قو األرجنتر  .ويعرر ا بر املارت عرن شركر احلرار
حلكومن وشعل األرجنت عاأ ما حتديا من تعاون ممتاز .ومما اار قعواحته العديد من التطوراخ
__________

(٣ن
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الرميا ررين يف البا ررد ،مم ررا يع ررد ة رردول لب ي ررن اجملتم ررع الع رراملو ،م ررن دون قتة ررال وج ررود موع ررن م ررن
املشكلخ يف ن ا اليدد رت ىلل.

ثالث ا -الوالية
 -٦ننررا العديررد مررن العناصررر الر ينبتررو خر نا يف االعتبررار لررد االضررطلل حتالعمر يف
قزررار ن ر الواليررن .واررا ،ن لاكامرراخ وةع ررا وحااسرريت ا يف قزررار ن ر الواليررن .فمن ر األيررا
األوو من االضطلل مب امه ،در ا ب املات مهيرن مار لن الب ر عرن ميرطا اخ متوازنرن
فيما يتعارق حتاملير ا نارو وااويرن ا نارانين .ىلرل ن لامرن  TBGLونرو تعرين يف ارنكايزيرن ف رن
املاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو املي ر ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين تظ ررر يف املناةشرراخ ونررو
تررتبن ارتبازرا واي را هبر الواليررن(4ن .ولار مررن النررامل يشررك عارري ف ر ميررطا اخ مررن ةبير
ورج ر مترراير ااويررن ا ناررانينو (dnrtsn/tt/nartednrtsartن ووامررر ل متررايرل ااويررن ا ناررانينو
(dnrtsn/tt/nsnartednrtssnartن فاملير ررطام األول يش ر ر قو األش ر ر ال ال ر ر ين يير ررنةون
حتيولوجيررا يف ف ررن الناررا عنررد املرريلد ون ر يرتبررون يف ن يع ر ا هبررويت لرجررال يف ح ر يعررين
امليررطام الارراين عكررس ىلررل متام را األش ر ال ال ر ين ييررنةون يف ف ررن الرجررال عنررد املرريلد
ويرتبون يف ن يع ا هبويت ال اتين لناا  .ما احلرا وIو الوارد يف االختيار وTBGLIو ف نه
يش قو لامن وItd/ns/Iو الش ن احلام ليةاخ ا نا وتعين الشر ن الر يتيرف
حتا ررماخ جنا ررين ال جطي ررن ون ررو لام ررن م ررن العا ر ر ف م ررا ح ر ر عن رردما ت ررر توض رري ا(5ن.
وستشم واليرن ا بر املارت نر اجملموعرن مرن النرامل حيامرا لانرت ننرا صران حتاملير ا نارو
وااوين ا ناانين مع االع اا حت ن اجملموعن اا من ا يرامن مرا لريس لره علةرن حتال ررورل حتاملير
ا ناو و ااوين ا ناانين.
 -٧اانيا ،من دواعرو األسرف ،ن لكر تمرع العديرد مرن امليرطا اخ ارزدراميرن املارت دمن
لت ديررد خمتاررف اجملموعرراخ واألش ر ال فيمررا يتعاررق حتاملي ر ا ناررو و ااويررن ا ناررانين .وتن رراا
الظلل الارابين الدالليرن قو عرد الة ر ( و صرعوحتن الة ر ن وقو املةراني ا از رن  -مبرا ير د قو
زيررادل ت رريّق الع ايرراخ والنظرررل قو مررن ي عررون ررت ماررمأ املير ا ناررو وااويررن ا ناررانين ،ونر
املع ان تا يف العنف والتمييز الناجت  .ومرن تر ل الردعول قو توضريم امليرطا اخ املارتعمان
وجتن ررل اس ررت دا مي ررطا اخ س ررابين ،لاما رراعدل عا ررأ احلياول ررن دون س ررو الة ر ووة ررف الت ي ررز
وارج رراا الر يولررد خمتاررف حرراالخ الرنررا والر توجررد يف مجيررع اجملتمعرراخ حترردرجاخ متةاوتررن
حتر ر ال ا ررن والكا رررل .ويا ررت د العدي ررد م ررن حتر ررامل األمر ر املت رردل ،م ررع الت لي ررد عا ررأ حمن ررن نر ر ال
األش ر ر ال ،اآلن ،مير ررطام  TBGLم ر رريةن قلير رره حر رررا وIو عنر ررد ارشر ررارل قل األش ر ر ال ممر ررن
حيماون صةاخ ا نا وعايه ييبم ىلل امليطام لالتان (و٦()"LITBGن.
__________

(4ن
(5ن
(٦ن

6

املرجع نةاه.
املرجع نةاه.
انظررر ،عاررأ سررب املاررال ،الورةررن ال ر صرردر ا مةوضررين األم ر املت رردل الاررامين حل رروق ارنارران يف  ٢5تش ررين
الااين/نوفمرب  ٢٠١5حتعنوان ودور األم املت دل يف مكاف ن التمييز والعنف املمارس عارأ األشر ال اسرتنادا
قو ميوا ا ناين ونويت ا ناانينو.
GE.17-06261

A/HRC/35/36

 -8االاا ،تعد ديباجن ةرار اس ح وق ارناان  ،٢/٣٢ال نش ت مبوجبه والين ا بر
املاررت  ،ت ر لرل ساسررين حت ر ن ننررا حااسررياخ تارخييررن وا افيررن واجتماعيررن اةتيررادين ،وسياسررين
ودينين ،و ن ننا حاجن قو التيد اا حتطري ن مدروسن وحكيمن ،مع مراعال وجره تراحتط را مرع
املع رراي الدولي ررن حل رروق ارنا رران .وت ل ررد الديباج ررن م ررن جدي ررد عا ررأ ارع ررلن الع رراملو حل رروق
ارنارران .تتطرررق قو العلةررن ال اممررن حتر ال ررانون الرردون حل رروق ارنارران  -و اصررن عامليت ررا
وعد ةاحتايت ا لاتوزمن  -وحت ا يرامن الوزنيرن وارةايميرن يف م طرع شر مرن قعرلن وحترنرامل
عم فيينا ،ال اعتمد يف امل متر العاملو حل وق ارناان املع ود يف فيينا يف عرا  ،١99٣وجرا
ىلر يف ةرار اس  ٢/٣٢لالتان:
ووقى يش قو ن قعلن وحترنامل عم فيينرا ي لردان ن مجيرع ح روق ارناران
عامليررن ،وت ر ةاحتاررن لاتوزمررن ،وم احتطررن ،ومتشراحتكن ،و ن عاررأ اجملتمررع الرردون ن يتعامر
مع ح وق ارناران لافرن حتطري رن نزي رن ومتكاف رن وعارأ ةرد املاراوال وحترنةس ال ردر مرن
التولي ررد ،و ن م ررن واج ررل ال رردول ،حتي رررا النظ ررر ع ررن نظم ررا الاياس ررين واالةتي ررادين
والا افين ،ن تعزز و مو مجيع ح وق ارناان واحلرياخ األساسين ،مرع وجرو مراعرال
م ررا تتار ر حتر ره ا يوص ررياخ الوزني ررن وارةايمي ررن وا اةي رراخ التارخيي ررن والا افي ررن والديني ررن
امل تاةن من مهينو .
 -9راحتعرا ،تشرردد الديباجررن ي را عاررأ ضرررورل احلةرراا عاررأ املاكيررن املشر لن لا طررن الدوليررن
حل وق ارناران وتعزيرز ارجررا اخ املت ر ل ملكاف رن العنيررين والتمييرز العنيرر  ،ولرر األجانرل
وما يتي حت لل من تعيل جبميع شكاله  -ومجيع ن العناصر ةد تكون م احتطن مرع العنرف
والتمييررز فيمررا يتعاررق حتاملي ر ا ناررو وااويررن ا ناررانين(٧ن .وي خ ر ن ر ا مبة ررو الت ررازع حت ر املي ر
ا ناو وااوين ا ناانين من ج ن ،واملاام األخر  ،ما العرق وت نا من شكال التمييز.
 -١٠خاما ا ،زال من ا ب املات مبوجل ةرار اجملاس  ،٢/٣٢ال يا مبا ياو:
و( ن ت يرري مررد تنةير اليرركو الدوليررن ال اممررن املتعا ررن ا رروق ارنارران
فيمررا خيررن زرررق التتاررل عاررأ العنررف والتمييررز الار ين رارسرران يف حررق شر ال عاررأ
س ررامل م رريا ا نا ررو و ن ررويت ا نا ررانين ،م ررع دي ررد لر ر م ررن ف ر ر املمارس رراخ
والاتراخ املوجودلع
( ن قىلا الوعو حتالعنف والتمييز يف حرق األشر ال عارأ سرامل مريا
ا ناررو و نررويت ا ناررانين ،و ديررد األسرربا ا ريررن الكامنررن ورا العنررف والتمييررز
ومعا ت اع
( ن الت اور والتشاور مرع الردول وج راخ معنيرن خرر  ،مبرا في را ولراالخ
األم ر املت رردل وحترا ررا وصررنادي ا ،واآلليرراخ ارةايميررن حل رروق ارنارران ،وامل سارراخ
الوزنين حل وق ارناان ،ومنظماخ اجملتمع املدين ،وامل سااخ األلادرينع

__________

( ٧ن
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(دن التعرراون مررع الرردول مررن ج ر التشررويع عاررأ تنةي ر تررداحت تارران يف
ااير ررن مجير ررع األش ر ر ال مر ررن العنر ررف والتميير ررز ال ر ررامم عار ررأ املي ر ر ا نار ررو وااوير ررن
ا ناانينع
(هن التيررد ألشرركال العنررف والتمييررز املتعررددل واملت ازعررن واملشررددل ال ر
يتعرض اا ش ال عاأ سامل ميا ا ناو ونويت ا ناانينع
(ون تنظي وتيا ودعر ت رد ا ردماخ االستشرارين ،واملاراعدل الت نيرن،
وحتن ررا ال رردراخ ،والتع رراون ال رردون ل رردع ا ررود الوزني ررن الرامي ررن قو مكاف ررن العن ررف
والتمييز ال يتعرض له ش ال عاأ سامل ميا ا ناو و نويت ا ناانين(8ن.
 -١١والعناصررر الرمياررين املنبا ررن مررن واليررن امل ر لورل عررل ركررن تا يي ر ا يف تااررن رراالخ
رمياين ،عاأ الن رو التران ( :ن تنةير اليركو الدوليرن ،مرع ديرد املمارسراخ ا يردل والاترراخع
( ن الرروعو مبا ر لن العنررف والتمييررز ومررا ي ررتبن هبررا مررن سرربا ج ريررنع ( ن احل روار والتشرراور
والتعرراون مررع الرردول وت نررا مررن ا رراخ صرراحبن املي را نع (دن ديررد شرركال العنررف والتمييررز
املتعددل واملتداخان واملتةاةمنع ودعر التعراون الردون ومرا يتير حتره مرن خردماخ ملاراعدل ا رود
املب ولن عاأ اليعيد ال طرر  .ونر العناصرر سروا يتطررق قلي را مبزيرد مرن التةيري دنرا  ،حتعرد
عرض اياو موجز حلالن العنف والتمييز عاأ سامل املي ا ناو وااوين ا ناانين.
 -١٢ومتشريا مرع دور ارجررا اخ ا اصرن ،فر ن عمر ا بر املارت لرره علةرن مبرا ال ي ر عررن
رحت ررع وظ ررامف ( :ن قع ررداد ت ررارير ع ررن الوالي ررنع ( ن ال ي ررا حتزي رراراخ ةطري ررن دوري ررن لاتع رررا عا ررأ
األوضال اعاين وت اس تال الدرومل مع اجملتمع الدونع ( ن تا و البلتاخ/الشركاو املتعا رن
حتانت الرراخ ح رروق ارنارران ،مررن ال ر ايا ،والعم ر مررن خررلل االتيررال والتعب ررن مررع الدولررن و
الكي ران املعررينع (دن التعرراون مررع ا رراخ الةاعاررن األخررر ع ومجيررع ن ر امل ررا نررو ةيررد التطبيررق.
ومررن األمهيررن مبكرران ،يف ن ر ا اليرردد ،ن ننررا اآلن حتلترراخ حتررد خ ترررد ويبررت يف ش ر هنا ،مررالا
فيمررا يتعاررق حتت ديررد املرردافع عررن ح رروق ارنارران العرراما يف التيررد ل ررايا املي ر ا ناررو
وااوين ا ناانين.

رابعا -المشهد العام
 -١٣يرورد نر ا الةرررل عرراخ عررن العنررف والتمييررز املمارسر عاررأ سررامل املير ا ناررو وااويررن
ا ناانين ،وعن التداحت املت ل ملكاف ت مرا ،قال ن تارل الام راخ ال ركرن ن ترويف حرق نر
ال ين من حي حوم ا واستة ااا يف مجيع ا العامل .وستورد الت ارير ال سي دم ا ا ب
املات مات بلا املزيد من التةاصي واملعاوماخ املاتودل.
 -١4ووف ر ا لابيرران ال ر صرردرته  ١٢مررن ليانرراخ األم ر املت رردل حتش ر ن وضررع حررد لاعنررف
والتميي ررز املمارسر ر عا ررأ املااي رراخ واملااير ر ومزدوج ررو املير ر ا نا ررو ومت رراير ااوي ررن ا نا ررانين
وحاماو صةاخ ا نا :

__________

(8ن
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ف ررد وا ررت األمر ر املت رردل وت ن ررا م ررن املنظم رراخ تةش ررو العن ررف ا ا ررد
والنةاو ضد فراد ن الة ن وضد األش ال ال ين حيماون صةاخ ا نار يف مجيرع
املنر ررازق  -مبر ررا يف ىلر ررل عمر ررال ال ت ر ر واالعتر رردا واالختطر رراا واالتتير ررا والعنر ررف
ا ناررو ،ف رلا عررن التع ر يل وسررو املعاماررن يف امل سارراخ واألمررالن األخررر  .ف ر فراد
ن ر الة ررن مررن الرجررال والناررا معرضررون حتشررك خررال طررر العنررف البرردين والنةاررو
وا ناو داخ األسرل ويف اجملتمع اعاو .ف لا ا ما يواج ون العنف والتمييز عنردما
ي رردمون زابرراخ التمررامل الاوررو نرحت ر ا مررن االضررط اد ويف حرراالخ الط روارن ارناررانين.
لما ةد يناا اري ا يف مالن االستشرةا الطري ،حير يطراا االعتردا الل خلةرو
وامل ى من ةبي ما يامأ وعل و تتي املي ا ناو والتع ي ارجبار و ال ارر ،
والكشف ال ار عن األع ا التناساين والشر  ،وقجرا العماياخ ا راحين والعلجيرن
ت ر ال رررورين عاررأ األزةررال ممررن حيماررون صررةاخ ا نا ر دون م رواف ت  .والرررد عاررأ
ن ر االنت ال رراخ ت ر ل رراا يف العدي ررد م ررن البا رردان ،ولا ر ا م ررا ال ي ررت ارحت ررل عن ررا
وال حي ررق حتش ر ر هنا وال ي اض ررأ مرتكبون ررا ،مم ررا ير ر د قو تةش ررو ظ ررانرل ارف ررلخ م ررن
الع ررا  ،واالفت ررار قو العدال ررن وس ررب االنتي رراا وةا ررن ال رردع ال ر ي ررد لا ر ايا.
ولا ا ما يواجه املدافعون عن ح وق ارناان ،ممن يتيدون ملكاف ن ن االنت الاخ،
االضط اد وفرض ال يود التمييزين عاأ نشطت (9ن.

 -١5وي رررد دن ررا ىل ررر الاتر رراخ والت رردياخ الر ر شر ر قلي ررا يف ت ري ررر والع رريا اري ررن وعا ررأ
ةد املااوالو:
ننررا مررور ،من ررا جتررر مررا يةعارره ف رراد ن ر الة ررن واملواةررف التمييزيررن املت ر ل
ضرردن  ،وم رراي اخ الش رررزن ا ر والوصررمن ال ر تطرراا  ،وسررو مع ررامات ون ر رن ررن
االحتو رراز ويف املراف ررق الطبي ررن ،وةا ررن ال روان ال ر م رري وع ررد وج ررود آلي رراخ لت ررد
الش رركاو  ،وانع رردا الا ررن يف امل رروظة املكاةر ر حت نة رراى ال ر روان وع ررد وع ررو ا رراخ
ال امين هب املاام  ،ما زالت تامم حت فلخ ا نرال مرن الع را وجتعر مرن اليرعل
عاأ ض ايا انت الاخ ح وق ارناان الوصول قو سب االنتياا الةعالن والدع .
وم ررا زال ررت العلة رراخ املااي ررن الر ر ت ررا حتال اض ررو تش ررك جررر رن يف  ٧٣حتا رردا
مما يعرض األش ال طر االعت ال واالحتترزاز والارال وتزيرد مرن حردل الوصر والتمييرز
والعنررف ممّررا يتعرضررون لرره .ويف ح ر عرردلت تاررس دول عررن جتررر املاايررن ا ناررين من ر
عا  ،٢٠١١ف د عمدخ عدل دول خر جديدل قو اعتمراد و اةر اح ةروان متييزيرن،
وجررر توس رريع نط رراق ا رزا اخ وال ي ررود التمييزي ررن املةروض ررن عاررأ حري ررن التعب ر وتك رروين
ا معياخ(١٠ن.
 -١٦ونن ررا املزي ررد م ررن الام رراخ املع ررربل الر ر ت رررد دن ررا  ،حتشر ر ن األس رربا ا ري ررن لاعن ررف
والتمييرز .وتروفر املنظمرراخ تر احلكوميررن وت نرا مررن امليرادر األخررر اررول مررن املعاومراخ وتواررق
__________

(9ن انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF
(١٠ن انظر الواي ن والعيا ارين وعاأ ةد املااوالو الية ن .١١
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ساارران مررن التورراوزاخ ال ر رردث يف مجيررع رجررا العررامل(١١ن .وننررا ورا ن ر ا املش ر د الطبيعررن
املتع ررددل األوج رره لاعن ررف والتميي ررز ،ال ر تتش ررعل م ررن البي ررت قو املنظوم ررن التعايمي ررن قو اجملتم ررع وح ر
ماتو الدولن ىا ا و حتعد من ىلل .ون الظرانرل مارتة ان يف مجيرع الرنظ وسريور مناةشرن ىلرل
مبزيد من التةيي دنا .

خامسا -خواطر
 -١٧ول ما حتد حته املكاف حتالواليرن نرو التطررق قو مار لن التيرد لاعنرف والتمييرز .وىلرل
حتاالس ررتناد قو ال ررانون ال رردون حل رروق ارنا رران لم ررا ن ررو عاي رره وعلةت رره حتاملير ر ا نا ررو وااوي ررن
ا ناررانينع ولرريس ن ر ا دعررول حت ر وجرره مررن الوجررو لارردفال عررن احليررول عاررأ ح رروق جديرردل
لة اخ معينن.
 -١8ومن امل ي ا ديد الاياق ال حيك زبيعن ل حتاد حتعينره واألوضرال الر تارود .
فاألوضال الاامدل يف ن ا اليدد ليارت حتال ررورل نرو ىا را حتالناربن قو مجيرع املاايراخ واملااير
ومزدوجررو املي ر ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نا ر  ،رت ر ن ح رروق
ارنارران نررو مررر فطررر نررو مررن حررق مجيررع األش ر ال دون متييررز :فالوضررع قىا نررو وضررع ت ر
متوررانس حت ر نررو متبرراين .ىلررل ن العلةرراخ املاايررن رمررن يف حررد البارردان ،عاررأ سرربي املاررال،
ويواجره مررن ي يم ررا خطررر ع وحترن ارعرردا  .وياررت دا ىلررل املااير يف امل ررا األول .تر ن مررن
يعرفررون نةا ر  ،يف نةررس البا ررد ،حت ر هن مت ول ررون جنا رريا حييرراون عا ررأ مارراعدل الدول ررن ال ر
تعر ا هبر ( حتشرررط ا ررول لعمايررن جراحيررن لتتير جنا ر ن .وتتبرراين ةاررن الرروعو و املعرفررن و
الة  ،ومشاعر الت ام وال والل النمطين ،من حتاد آلخرر حتر قهنرا تارف مرن منط رن قو خرر
داخر الباررد الواحررد  -تبعرا لعوامر شر مار ا ترافيرا ( احل ررر م احتر الريررفن والرردرترافيا (مار
اختلا املاتوياخ التعايمين واالةتيادينن والتوانس الا ايف.
 -١9وا روازر ال ر ترررد دنررا لياررت سررو رد ون يررول العناصررر الرمياررين ال ر تنطررو
عاي ا الوالين.

ألل -تنفيذ الصكوك الدولية مع تحديد الممارسات الجيدة والثغرات
 -٢٠ننررا موعررن مررن اليرركو الدوليررن حل رروق ارنارران تارراعد عاررأ ترسرري الرردعول قو
اللعنررف ومبررد عررد التمييررز يف ررال ال ررانون الرردون ،مررع قيررل االح ر ا الواجررل ملاررالن املي ر
ا ناو وااوين ا ناانين .وةد نش خ فكرل ااين ح وق ارناان حتعد احلر العامليرن الاانيرن عنرد
صدور ارعلن العاملو حل وق ارناان عا  .١948وننا اآلن تارع معانرداخ دوليرن ساسرين
__________

(١١ن عاررأ سرربي املاررال ،جررر يف امل ر متر العرراملو ال ر ع دترره الراحتطررن الدوليررن لاماايرراخ واملااي ر ومزدوجررو ا ررنس
ومترراير ااويررن ا نارانين وحرراماو صررةاخ ا نا ر (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Associationن ،يف حت ر ررانكو يف الةر ر ر ل م ر ررن  ٢8تشر ر ررين الا ر رراين/نوفمرب قو ٢ل ر ررانون األول/ديا ر ررمرب
 ٢٠١٦ت اس عدد نام من املعاوماخ يف نر ا اليردد ،انظرر  .http://ilga.orgوةرد حترد ا بر املارت حي رر
عددا من امل متراخ احلكومين ونو يتوجه حتالشكر احلار قو ا اخ ال است افته عاأ لر ضيافت ا.
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حل وق ارناان ،تكما را حتروتولروالخ خمتاةرن(١٢ن ولا را ارا علةراخ ترحتط را مبار لن املير ا نارو
وااوين ا ناانين ،عاأ تةراوخ فيمرا حتين را مرن حير الدرجرن .فعارأ سربي املارال ،ننرا احلرق يف
الت رررر م ررن التميي ررز ون ررو مط ررروح يف امل ررادل ٢م ررن ارع ررلن الع رراملو حل رروق ارنا رران ويف مجي ررع
معانداخ ح وق ارناان .وتنن املادل  ١4من الع د الدون ا ال حتاحل وق املدنين والاياسين
عاأ ما ياو:
تتع د ل دولن زرا يف ن ا الع د حتاح ا احل وق املعر ا هبرا فيره ،وحتكةالرن
نر احل رروق ميررع األفرراد املوجررودين يف قةايم ررا والررداخا يف واليت ررا ،دون متييررز
حتا رربل الع رررق ،و الا ررون ،و ا ررنس ،و الات ررن ،و ال رردين ،و ال ررر  ،سياس رري ا و تر ر
سياسررو ،و األص ر ال ررومو و االجتمرراعو ،و الارررول ،و الناررل ،و ت ر ىلررل مررن
األسبا .
 -٢١وتعيد األحكا األخر (مالا املادل  ٧من ارعرلن العراملو حل روق ارناران واملرادل ٢٦
من الع د الدون ا ال حتاحل وق املدنين والاياسرينن الت ليرد عارأ احلرق يف املاراوال مرا ال رانون
واملارراوال يف اايررن ال ررانون دون متييررز .مررا االنت رراداخ املوج ررن ملار لن التمييررز ف ررد خاضررت في ررا
نن ح وق ارناان فيمرا يتعارق حت حرد ال رايا املشر ورل ونرو ة رين ترونن ضرد سر اليا حتشر ن
وجررود ةررانون حماررو حيظررر قةامررن العلةرراخ حتر ش ير مررن ا ررنس ىاترره(١٣ن .وجرردخ الاونررن ن
ال رانون اعاررو املعررين ينت ررل املررادل  ١٧مرن الع ررد يررول احلررق يف ا يوصررين و ن ارشررارل قو
لامر ر ررنو جر ر ررنسو ال ر ر رواردل يف املر ر ررادل ١(٢ن (ول ر ر ر لل يف املر ر ررادل ٢٦ن تنا ر ر ر ل عار ر ررأ مة ر ر ررو
املي ا ناو.
 -٢٢وةد لدخ نن الرصد ،مبوجل الع د الدون ا ال حتاحل وق االةتيادين واالجتماعين
والا افين ،ن احلق يف عد التمييرز املكةرول مبوجرل الع رد يشرم املير ا نارو وااويرن ا نارانين
وا ي ررامن ا نا ررين .ومبوج ررل اتةاةي ررن ال ررا عا ررأ مجي ررع ش رركال التميي ررز ض ررد امل ررر ل واتةاةي ررن
ح وق الطة  ،حتدخ ان الرصد تعاي اخ عامن وةدمت قو الدول توصياخ حتش ن اح ا املير
ا ناو وااوين ا ناانين.
 -٢٣وة ررد تعاما ررت مجي ررع البا رردان م ررع االس ررتعراض ال رردور الش ررام يف قز ررار ا ررس ح رروق
ارناان لما تعام معظم ا مع واحد و الار مرن ارجررا اخ ا اصرن .ومت التطررق حتشرك لبر
قو ما ر لن املي ر ا ناررو وااويررن ا ناررانين يف قزررار ن ر اآلليرراخ ،وخاصررن مررن زاويررن مكاف ررن
العنررف ومكاف ررن التمييررز ،لمررا ورد ىلررل يف عم ر امل رررر ا ررال املعررين حتارعرردا خررار نطرراق
ال ررا و حت ر جرا اخ مرروجزل و تعاررةا ،وامل رررر ا ررال املعررين اررق لر قنارران يف التمتررع حتر عاأ
ماتو ركن حتاوته من الي ن البدنين والع اين.
__________

(١٢ن انظررر الواي ررن

Core International Human Rights Treaties

( Theمنشرروراخ األم ر املت رردل ،رة ر املبيررع

E.14.XIV.1ن
(١٣ن انظر البل رة  ١99٢/488اآلرا املعتمدل يف  ٣١آىار/مارمل  .١994وننا العديرد مرن ال رايا األخرر
يف ن ا اليدد من حتين ا ة ين يونغ ضد س اليا وة ين س ضد لوملبيا فيما يتعاق حتالتمييز حتابل نرول ا رنس
و املير ر ر ر ر ا نا ر ر ر ررو :نظ ر ر ر ررر البلتر ر ر ر ر رة ر ر ر ر ر  ،٢٠٠٠/94١اآلرا املعتم ر ر ر رردل يف  ٦آ  /تا ر ر ر ررطس ٢٠٠٣
ورة  ،٢٠٠5/١٣٦١اآلرا املعتمدل يف  ٣٠آىار/مارمل  ،٢٠٠٧عاأ التوان.
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 -٢4ولمر ررا يت ر ررم مر ررن لار رررل عر رردد املعانر ررداخ الدولير ررن حل ر رروق ارنار رران الار ررارين وااي ر رراخ
وارجرا اخ الدولين حل وق ارناران ومن را ني راخ معانرداخ ح روق ارناران ،مرع مرا تبديره مرن
التعاي ر رراخ العامر ررن والتوصر ررياخ ،حتارضر ررافن قو االسر ررتعراض الر رردور الشر ررام  ،ومر ررا تتطر رررق قلير رره
ارجرا اخ ا اصن يول مار لن املير ا نارو واالنت الراخ املرتكبرن يف رال ااويرن ا نارانين
ف لا عن ال راراخ اليادرل والدراساخ امل طاع هبا ،ف د عكف النظرا الردون حل روق ارناران
عاأ تعزيز وااين ح وق ارناان حتدون متييز .وت و اايرن األشر ال اسرتنادا قو احر ا ميروا
ا نا ررين ون ررويت ا نا ررانين والوالي ررن املمنوح ررن لا بر ر املا ررت  ،عا ررأ ال ررانون ال رردون ،وعا ررأ
ممارساخ الدول ال ترفد وتكماه.
 -٢5وةرد مت تبرين ارجررا اخ املت ر ل ضرد العنرف والتمييرز يف اآلونرن األخر ل ويظ رر ىلرل يف
صورل نداا التنمين املاتدامن الابعن عشر املتةق عاي ا عامليرا ،والر التزمرت هبرا مجيرع الباردان،
وتع رردخ حتت ي ررا ضررمن ارزررار الررزمين  .٢٠٣٠-٢٠١5ويرمررو اارردا  ،١٦ال ر يتنرراول
قةامن اجملتمعراخ الشرامان واالحتكرا قو العدالرن ،قو ت ارين حردوث العنرف حتشرك لبر وتعزيرز
تداحت مكاف ن التمييز ،عاأ سامل حلاق ل النامل حتالرلل .ومن ش ن اتبال هنل جرامع الردعول
قو ض النامل مجيع ت لوا واحد حتتجل النظر عن ميوا ا ناين و نويت ا ناانين.
 -٢٦وةررد مت ررت املبررادراخ الر ا ر ا منظمرراخ قةايميررن عررن حرردوث تطرروراخ حتنررا ل .قى
تطررورخ املنظومررن األوروحتيررن حل رروق ارنارران تطررورا لب ر ا وحتشررك اسررتباةو يررول ما ر لن املي ر
ا ناو وااوين ا ناانين ،قى عرفت اتةاةين اايرن ح روق ارناران واحلريراخ األساسرين (االتةاةيرن
األوروحتين حل وق ارناانن ف ل من االزدنار يف ظر ظ رور اجت راداخ ةانونيرن حتشر ن مار لن املير
ا ناو وااوين ا ناانين .وعرلول عارأ ىلرل ،فر ن عرددا مرن مرواد االتةاةيرن ،حتشر ن مارام مار
احلرق يف عرد التمييرز ،وحظررر التعر يل ،واحلرق يف ا يوصرين واحلررق يف حريرن التعبر ترردوولت يف
ررال ال ررا  .ونن ررا موع ررن متنوع ررن م ررن ال ررايا مطروح ررن م ررا اعكم ررن األوروحتي ررن حل رروق
ارناان ،نو تتطو مااحن واسعن من وروحتا وت احتن جترافي ا مرع حتعرد املنرازق يف آسريا ،وترر
تناواا حتكا من التةك االحتتكرار (١4ن .ومبروازال ىلرل ،فر ن اال راد األورويب ،انطلةر ا مرن مياراق
احل وق األساسين ال وضعه ،ةد عزز تداحت مكاف ن العنف والتمييز عاأ سامل املي ا ناو
وااويررن ا نا ررانين ،حتط رررق من ررا مج ررع البيان رراخ وامل ارنررن حتين ررا م ررن خ ررلل ولال ررن اال رراد األورويب
لا وق األساسين للس شاد هبا يف وضع الاياساخ وارجرا اخ(١5ن.
 -٢٧وة ررد ة رردمت منظوم ررن البا رردان األمريكي ررن ما ررامهاخ عدي رردل يف ت ررداحت مكاف ررن العن ررف
والتمييز .فبارضافن قو موعن نامن من ارعلناخ واالتةاةياخ الر صردر ا يرول ح روق
ارنارران ،ف رلا عررن حمكمررن ح رروق ارنارران ال ر نش ر ا يف قةايم ررا و نت ررا ارةايميررن حل رروق
ارنارران ،عينّ رت املنظومررن م ررررا يعررد ديرردا مبا ر لن املاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو املي ر ا ناررو

__________

(١4ن انظ ررر الر رراحتن الت رران  www.coe.int/en/web/sogiوفري ررديريل قي رردي  ،والار رواحتق ال ررامين لام كم ررن األوروحتي ررن
حل رروق ارنا رران املتي رران حت ررالتمييز عا ررأ س ررامل املي ر ا نا ررو و ااوي ررن ا نا ررانين (س اس رربور  ،ا ررس وروحت ررا،

٢٠١5ن.
(١5ن انظرر ،عارأ سربي املارال ،ولالرن اال راد األورويب لا روق
at

2014),

(Vienna,

results

Main

EU LGBT survey - European Union lesbian, gay,
–

survey

transgender

and

bisexual

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

.transgender-survey-main
12

GE.17-06261

A/HRC/35/36

ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نا ر  .واعتمرردخ ا معيررن العامررن ملنظمررن الرردول
األمريكين م خرا معاندت تش ان حتشك مباشر قو وجرو حظرر التمييرز ألسربا تتعارق حتاملير
ا ناررو وااويررن ا ناررانين وناترران املعانرردتان مه ررا اتةاةيررن البارردان األمريكيررن ملنررع مجيررع ش رركال
التمييز والتعيل واالتةاةين األمريكين حتش ن ااين ح وق لبار الان ارناانين(١٦ن.
 -٢8وي ر ل اسررتكماالا لاتررداحت املبينررن عررل  ،ال ررار  ٢٧5اليررادر عررا  ٢٠١4عررن الاونررن
األفري ين املعنين ا روق ارناران وح روق الشرعو  ،حتشر ن احلمايرن مرن العنرف وانت الراخ ح روق
ارناران األخررر ضررد األشر ال عاررأ سررامل ميرروا ا نارين و نويررا ا ناررانين احل ي يررن و
املناوحتن قلي  ،وال يردد الرسالن التالين لامنط ن األفري ين وت نا من املنازق.
ر الاونررن األفري يررن املعنيررن ا رروق ارنارران وح رروق الشررعو حت ررول الرردول
عاأ قهنا مجيع عمرال العنرف وارير ا  ،سروا ارتكبت را دول و ج راخ فاعارن مرن تر
الرردول ،وىلررل حتطرررق من ررا سررن ال روان املناسرربن وتطبي ررا حتةعاليررن حلظررر ومعاةبررن مجيررع
شكال العنف ،مبا يف ىلل تال ال تات دا األش ال عاأ سرامل امليرول ا نارين
و ااوياخ ا نارانين احل ي يرن و املة ضرن ،ولةالرن قجررا الت ي راخ املناسربن والتعوير
مب اضال ا نال ،وا اى ارجرا اخ ال امين ال تةو حتاحتياجاخ ال ايا(١٧ن.
 -٢9وةررد عطررأ التعرراون حت ر األةررالي ررار عنرردما ع رردخ نررن البارردان األمريكيررن حل رروق
ارنا ر رران والاون ر ررن األفري ي ر ررن حل ر رروق ارنا ر رران والش ر ررعو واألمر ر ر املت ر رردل حر ر روارا مشر ر ر ل ا ،يف
عرا  ،٢٠١٦دعررا قو تعمرري مزيرد مررن املعرراي ارةايميرن والدوليررن ملكاف ررن العنرف والتمييررز ورحتررن
ا ررود املب ولرن مررع الةرررل الر تتي ررا نررداا التنميررن املاررتدامن .وةررد اعر ا ،يف قزررار احلروار
املش  ،ن ننا خطواخ قتاحتين ا خ يف املنط ن األفري ين ،لما يتب دنا :
قن مجيع الدول األفري ين ت ريبا تتميز حتكارل تنول سكاهنا ،حي يشرك التنرول
العرةررو والررديين والا ررايف ةا را مشرررلا حت ر نر ال الارركان .ومتاشرريا مررع املررادل  ٢8مررن
امليارراق ،الر و يرردعو قو احر ا لر فرررد رخوانرره مررن حتررين البشررر دون متييررز ،واحلةرراا
عاأ علةاخ ال يرد من را تعزيرز وصرون وت ويرن االحر ا املتبرادل والتاراممو ،حت مكران
الاونن الدفال عن ح وق مجيع األش ال ،مبن في املااياخ واملاايون ومزدوجو املير
ا ناو ومتاير ااوين ا ناانين وحاماو صةاخ ا نا (١8ن .ويف ن ا اليدد ،ركن ا
البنررا عاررأ األمااررن ارتاحتيررن الر تتمار يف التررداحت الر تت ر نا الرردول يف فري يررا ويف
ت نرا مرن املنرازق حتتررض احر ا التنرول واايرن ح روق مجيرع النرامل ارنارانين ،حتيرررا
النظر عن ميوا ا نارين ونويرا ا نارانين .والحر املشرارلون ن ننرا مرا ال ي ر
ع ررن  ١9حتا رردا ال جت ررر العلة رراخ ا نا ررين املااي ررن حتال اض ررو حت ر ر الب ررالت يف نظم ررا
__________

(١٦ن

Ending Violence and Other Human Rights Violations Based on Sexual Orientation and Gender Identity:
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
(١٧ن املرجع نةاه ،الية ن .٢8
(١8ن امليااق األفري و حل وق ارناان والشعو .
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ال انونيررن ،ن موزامبيررق ةررد لتررت ،يف عررا  ،٢٠١4الع وحترراخ ا ناميررن املةروضررن عاررأ
مررن ي رري ما ر ن ر العلةرراخ ،و ن روانرردا وت نررا مررن الرردول ةاومررت اعرراوالخ ال ر
حت لت يف اآلونن األخ ل والرامين قو قدرا ن ال روان يف نظام را ال رانوين ،و ن سربع
دول ظر التمييز فيما يتعاق حتالتوظيف حتابل املي ا ناو ،و ن اعال يف حتوتاوانا
ولينيا عانت ،قو جانل دول خر  ،ن رفجل تاوي ا معياخ ا ناانين يعد مرا
خمالة ر ا لادسررتور ،و ن عررددا مررن امل سارراخ الوزنيررن حل رروق ارنارران (مبررا يف ىلررل يف
لينيا و وتندا وجنو فري يان عرحتت عن هنا ضد انت الاخ ح روق ارناران حتاربل
املي ا ناو و ااوين ا ناانين(١9ن.
 -٣٠وتترريم اليرركو ارةايميررن األخررر يف ررال ح رروق ارنارران فرصر ا لارردعول ضررد العنررف
والتميي ررز .فعا ررأ س رربي املا ررال ،ورد يف امل ررادل  ٣م ررن امليا رراق الع ررريب حل رروق ارنا رران الي ررادر يف
عا  ،٢٠٠4ن:
لكر دولررن زرررا يف نر ا امليارراق حتر ن تكةر ميررع األفرراد ا اضررع لواليت ررا
ال ررامين احلررق يف التمتررع حترراحل وق واحلريرراخ الرواردل فيرره ،دون متييررز عاررأ سررامل العرررق،
و الا ررون ،و ا ررنس ،و الات ررن ،و املعت ررد ال ررديين وال ررر والةك ررر واألص ر ال ررومو و
االجتماعو و الارول و امليلد و ارعاةن ا ادين و الع اين(٢٠ن.
 -٣١ويررنن قعررلن ح رروق ارنارران لراحتطررن م ر جنررو شرررق آسرريا ،اليررادر عررا ،٢٠١٢
عاأ ما ياو:
لك ر قنارران حررق التمتررع جبميررع احل رروق واحلريرراخ امل ر لورل يف ن ر ا ارعررلن،
دوجررا متيي ررز مررن ن ررول ،وال سرريما التميي ررز حتارربل العني ررر ،و الاررون ،و ا ررنس ،و
الات ر ر ررن ،و ال ر ر رردين ،و ال ر ر ررر الاياس ر ر ررو و تر ر ر ر الاياس ر ر ررو ،و األصر ر ر ر ال ر ر رروزين و
االجتماعو ،و الارول ،و املولد ،و وضع آخر(٢١ن.
 -٣٢وركررن ىلررر عينررن مررن املمارسرراخ البنررا ل ال ر جررر اعتمادنررا يف الة ر ل األخ ر ل .ف ررد
ش ر د عرردد مررن البارردان يف ل ر ةررارل قدخررال قصررلحاخ عاررأ ة روان وسياسرراخ معوةررن جتاوزنررا
الررزمن ،قال ن الت ررد اع رررز ل رريس ال اع رردل العام ررن دامم ر ا .ونن ررا لا ر م ررن حتا رردان جن ررو آس رريا
والبادان الواةعن يف منازق خر ممن تدع ح وق متاير ااوين ا ناانين ح يف احلراالخ الر
تلةو في ا صعوحتاخ يف ةبول ح وق املااي واملااياخ ومزدوجو املي ا ناو .وننا اآلن عدد
مررن البارردان ال ر تاررمم ل ر زوا مررن نةررس ا ررنس حتررالزوا ر ي را ،ما ر لنرردا والواليرراخ املت رردل
األمريكي ررن ،وزامة ررن م ررن البا رردان يف وروحت ررا و مريك ررا اللتيني ررن .ويف ع ررا  ،٢٠١٦عان ررت قح ررد
اعررال العايررا يف حتايررز عررد دسررتورين ةررانون ةررد حيظررر قةامررن العلةرراخ ا ناررين املاايررن .وتولررت
سيشرري قصررلح ةوانين ررا يف ن ر ا اجملررال .ويف عررا  ،٢٠١٧واف رت نيوزيانرردا عاررأ حمررو الاررو
__________

(١9ن وضع حد لاعنف وت من انت الاخ ح وق ارناان عاأ سامل املي ا ناو وااوين ا ناانين ،الية ن .٢١

 ،Internationalاجملاررد ٢٠٠5(١٢ن

(٢٠ن ركررن االزررلل عاررأ الررنن ال روارد يف واي ررن
الية ن .8٣9
(٢١ن ينبترو ةررا ل ارعرلن حتراالة ان مرع حتيران حتنرو حتنره حتشر ن اعتمراد قعرلن ح روق ارناران لراحتطرن مر جنرو شررق
آسيا ل مان تنةي زب ا لا انون الدون حل وق ارناان.
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ا نامو ل ش ال ال ين ترم ال انون االستعمار ال لان حيظر العلةراخ ا نارين املاايرن
(وة ررد لت ررو ال ررانون نةا رره منر ر زم ررنن(٢٢ن .وا ر ر خ ملاني ررا ي ر ر ا قجر ررا اخ ال ي ررد من ررا قلت ررا
ارداناخ ال صدرخ يف احل بن النازين ملن حكر عاري ال رانون حتاربل املاايرن ا نارين (صردرخ
ح روان  4٢ ٠٠٠قدانررن قحتّران ح بررن ال رراي الاال ر  ،مبوجررل حك ر ةررد يرررد يف ةررانون الع وحترراخ
(املادل ١٧5نن وعرض ت د تعوي اخ لامت ررين(٢٣ن.
 -٣٣ومررع ىلررل ،ننررا عرردل ات رراخ واض ر ن ت ررتبن حتاألسرربا ا ريررن الكامنررن ورا العنررف
والتمييررز والبي ررن الر تشر د نشررو نا ،وسرريور تناواررا حتالتةيرري يف الةرررول الرواردل دنررا  .وت ررع،
حيان ر ا ،ح ر يف البا رردان األز رراا يف معان ررداخ ح رروق ارنا رران وح ر عن رردما تت رروفر ال روان
والاياسرراخ وال رربامل املراعيررن لامنظررور ا نارراين ،ح روادث عنررف ومتييررز لرررب  ،مار ةتر مترراير
ااوين ا ناانين ،واالعتردا عارأ املردافع عرن ح روق ارناران ممرن نر عارأ علةرن حترا وض يف
ماررام احر ا امليررول ا ناررين وااويررن ا ناررانين ،ومار لن نشررر خطررا الكرانيررن قزا مررن يريرردون
فرررض اح ر ا امليررول ا ناررين وااويررن ا ناررانين عاررأ مواةررع التواص ر االجتمرراعو ممررا حيررت الت رزا
الي ظن ال ّداممن عاأ اليعيدين الوزين والدون.

باء -الوعي بمسألة العنل والتمييز وما يرتبط بها مل أسباب جذرية
 -٣4تيف منظمن الي ن العاملين سيناريو العنف والتمييز الشام عاأ الن و التان:
يتعرض لا مرن النرامل يف العرامل لاوصر والتمييرز حتاربل املير ا نارو الةعارو
و املتيور و ااوين ا ناانين .وف ن املاايراخ واملااير ومتراير ااويرن ا نارانين تعرد قو
حررد لبر لاررر عرضررن مررن ت نررا مررن ف رراخ عامررن الارركان لاعنررف والت رررال ،وارصراحتن
حتعرردو ف ر ومل اريرردز و لاررر النررامل عرضررن لبص راحتن حتاضررطراحتاخ الي ر ن النةاررين ما ر
االلت ا واالنت ار قو جانل العديد مرن املشركلخ الر جتعا را موعرن متمرايزل عرن
حت ين اجملموعاخ.
وحيامررا تكررون الارراولياخ املتعا ررن مبمارسررن ا ررنس حتال اضررو حت ر األف رراد مررن
نةررس ا ررنس حمظررورل ةانون را ف ر ن ىلررل ي ر د قو نشررو منررا يررردل النررامل عررن التمررامل
ا دماخ الي ين خوفا من التعرض للعت ال واالضط اد(٢4ن.
 -٣5ما مد وعو عامن الاكان مبا لن املي ا ناو وااويرن ا نارانين والتةاعر مرع العنرف
والتمييز؟ تايطر يف الواةع ،ويف تال احلاالخ ،ةان وعو هب ال ين وسو ف اا قو جانل
وجرود تيرروراخ خاز رن وتناة رراخ .فرالعنف والتمييررز ال اممران عاررأ سرامل املير ا نارو وااويررن
ا ناررانين تالب ر ا مررا يبرردآن يف مرحاررن الطةولررن يف البيررت ويف املدرسررن ،وىلررل ،عاررأ سرربي املاررال،
حتاضررط اد الش ر ن املعررين .وةررد يت رراعف ن ررن الوعو/املعررارا نتيوررن حليررر املااي ر ومترراير
ااوين ا ناانين ضمن ةوالل جطين معينن ومشاعر الكرانين ضد املااي و لرانيرن متراير ااويرن
__________

(٢٢ن انظر

press release by the Government of New Zealand on 9 February 2017, at

.https://www.beehive.govt.nz/release/historical-homosexual-convictions-eligible-be-wiped
(٢٣ن لما وردخ ىلل ص يةن حتانكو حتوست يف  ٢4آىار/مارمل  ،٢٠١٧الية ن .5
(٢4ن منظمن الي ن العاملين ،الي ن ا ناين وح وق ارناان وال انون (جنيف٢٠١5،ن الية ن .٢٣
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ا نارانين وتاررل املشراعر تكررون عارأ شرردنا حترد ا حت سررة الارا االجتمرراعو والا رايف والاياسررو
وانت ا حت عل  ،ي ل حتعد ىلل ما ينشر يف صة اخ شبكاخ التواص االجتماعو ومرا لر لل
مرن نتررامل فوريرن .حتر ةرد جتررد مررن حتر مررن يتا رون نيرريب ا مررن التعاري مررن راكرون حيانر ا ع ايرراخ
مت وةع ررن جتعا ر ينظ رررون خط ر ا قو املااي رراخ واملااي ر ومزدوج ررو املي ررول ا نا ررين ومت رراير ااوي ررن
ا ناانين عاأ هنر مرن املن ررف واملرضرأ الع اير  .وحتر زا ا ررام املرتكبرن حتردافع الكرانيرن ،مار
ال ت ر  ،والت رريجل عا ررأ العن ررف واالتتي ررا واملعاما ررن ال اس ررين حتا رربل املير ر ا نا ررو و ااوي ررن
التزمرت ونررو تبرد عاررأ ماررتو
ا نارانين ،ننررا مرور خررر مار الت امر والت يرز والتعيررل و ّ
الةرد لتيبم زامن عامن.
 -٣٦فما نو حتعجل نر األسربا ا ريرن؟ رتر احلاجرن قو مزيرد مرن الب روث التوريبيرن يف
ن املا لن ،ن قزار من العناصرر الارابين تكمرن ورا العنرف والتمييرز ونرو :عوامر متعرددل ارا
آا ررار زولي ررن و خ ررر تتوارا ررا األجي ررال .فم ررن زاوي ررن الير ر ن ،تب رردو الرس ررالن الر ر ينط ررو عاي ررا
االةتبامل التان ص ي ن:
ل د تب ن العنف املمارمل عارأ فرراد مرن الة راخ الاركانين الرميارين املعرضرن
لبص راحتن حتة ر ومل ن ررن املناعررن البش ررين يشررك عرراملا مررن عوام ر خط رر قص راحتت حترره.
ون ر ر ا النر ررول مر ررن العنر ررف شر ررامع .وةر ررد يت ر ر شر رركاالا خمتاةر ررن  -جار رردين و جنار ررين
و نةاين .ويتةاة العنف حتةع االخرتلل يف ديناميراخ الاراطن الر كر العلةرن حتر
ا نا وحتةع الت يز والتمييز ضد األش ال ال ين يسنظر قلي عارأ هنر ال حي مرون
األعرراا وااويرراخ الت ايديررن املرتبطررن حتنررول ا ررنس والنشرراط ا ناررو .لمررا تر ار العوامر
اايكاين املتعددل عاأ قمكانين التعرض لاعنف ،مبا يف ىلل ال وان التمييزين و اليارمن
وممارساخ الشرزن واألعراا الا افين واالجتماعين ال جتيز الوص والتمييز.
والعن ررف ال ررام عا ررأ ل ررر املااي ر ظ ررانرل متزاي رردل يف حتع ررجل البا رردان م ررع تزاي ررد
الاياساخ وال وان ال ظر النشاط ا ناو املااو وتينةه يف خانن األفعال ا رميرن.
ومن املرجم ن يزيد ىلل من خطر ارصاحتن حتة ومل العوز املناعو البشر (٢5ن.
 -٣٧ويف الواةر ررع ،ننر ررا العدير ررد مر ررن العوام ر ر االجتماعير ررن واالةتير ررادين والا افير ررن وال انونير ررن
والاياسين ورا نشو البي ن الر تولرد العنرف والتمييرز .و رن سرس خمتاةرن تارت ق انتمامرا خاصرا
لامااعدل يف منع و طو العناصر الاابين لتال البي ن .وسيشار قو ن األسرس عارأ رو ون
د ن ررا  ،ومبزي ررد م ررن التةي رري يف الت ررارير امل با ررن لا بر ر املا ررت  .فاألس ررس التالي ررن ،عا ررأ وج رره
ا يررول ،تشررك جررز ا جونري را مررن اس ر اتيوين لاوةايررن واحلمايررن مررن العنررف والتمييررز عاررأ
سامل املي ا ناو وااوين ا ناانين:


عد جتر العلةاخ ا ناين املااين حتال اضوع



ا اى تداحت فعالن ملنع التمييزع



االع اا ال انوين حتااوين ا ناانينع

__________

(٢5ن منظمررن الي ر ن العامليررن ،املبررادن التوجي يررن املوحرردل حتش ر ن الوةايررن مررن ارص راحتن حتة ر ومل العرروز املنرراعو البشررر
وتش يي ر ر رره وع ر ر ررل املير ر ر راحت حت ر ر رره ورع ر ر ررايت يف ص ر ر ررةوا ف ر ر رراخ الا ر ر رركان الرميا ر ر ررين (جني ر ر ررف٢٠١4 ،ن،
الية ن .١٠١
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رحتن قزالن الوصمن حتنزل صةن املرض عن ممارسو العلةاخ ا ناين املااينع



اردما االجتماعو  -الا ايفع



تعزيز التا يف حتش ن ن العلةاخ والتعازف مع ممارسي ا.

جيم -الحوار والتشاور والتعاون مع الدول وغيرها مل أصحاب المصلحة
 -٣8قن احلوار البنا ضرور لوالين ا ب املارت  ،وةرد حراول ا بر الشررول فيره منر األيرا
األوو ال استا في ا عماه .ونو يدر ضرورل حتنا جاور  -مع األش ال ال ين يتوفر لدي
الكا من الوعو والة واملعرفن ول لل مع األش ال ال ين راكرون ةردرا ةر من را .ويف قزرار
الارعو قو قرسررا خطررا ود  ،ررن تةران عاررأ عررد قمكانيررن تربيرر جررام لال تر واالتتيررا
والتعر يل ،و تربيررر التمييررز .وةررد جتاررت فرصررن احلروار والتشرراور والتعرراون يف املشرراورل العامررن ال ر
ع رردخ يف جنيررف يف لررانون الااين/ينرراير  .٢٠١٧ولرران حتررا املشررارلن يف املشرراورل مةتوح را مررا
الرردول وولرراالخ األم ر املت رردل وت نررا مررن ص ر ا امليررا ن امل تم ر  .وةسررررخ ن ر املشرراورل
ملا رراعدل ا بر ر املا ررت يف دي ررد رراالخ العمر ر ىاخ األولوي ررن يف قز ررار االض ررطلل حتواليت رره
ولوضررع اس ر اتيوياخ فعالررن ر ازنررا .ومررن املاررام الرمياررين ال ر نوةشررت حالررن العنررف والتمييررز
عاأ سامل املي ا ناو وااوين ا ناانين واألسس امل تاةن املشار قلي ا عل و دنرا  .ويف هنايرن
املشرراورل ،ررن ا ب ر املاررت املاررامهاخ الرمياررين مل تاررف املشررارل ال ر ين ةرردموا لرره املشررورل
حتش ن دور وعماه يف قزار تنةي الوالين عاأ الن و التان:


العم ر الت اياررو :ياررتند عم ر املكاررف حتالواليررن قو اي ر ماررت وموضرروعو
لا الن ي و عاأ موعن متنوعن من ميادر املعاوماخع



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



العم ر املش ر حت ر ال طاعرراخ :ياررتدعو ن ر ا العم ر ن ي رري ا ب ر املاررت
علةر رراخ مر ررع موعر ررن متنوعر ررن مر ررن ا ر رراخ الةاعار ررن و ص ر ر ا املير ررا ن -
احلكومين وت احلكومين واحلكومين الدولينع



العمر لو ررن اتيررال/ج ن قع ررا عررن الش روات  :يعم ر ا ب ر املاررت لو ررن
اتيال لامت ررين من التواوزاخ ،ويااعدن ي ا يف ارعرا عن شواتا ،
ليس ل ايا ف ن حت و ي ا لناج وخربا يف املوضولع



العم ر ر التو ر رريي :را ر ر عم ر ر ا ب ر ر املا ررت فرص ررن لتعزي ررز وتولي ررد املعاوم رراخ
والبيان رراخ ،مي ررنةن قن مك ررن ،ل رردع اتب ررال هن ررل متر روازن ة ررام عا ررأ األدل ررن يف
معا ن املا لن.

دال -تحديد األشكال المتعددة والمتداخلة والمتفاقمة مل العنل والتمييز
 -٣9ال تبدو عمال العنف والتمييز يف الكا من األحيان حداا ا معزولن حت جز ا من حا رن
مةرتررن مطولررن .ونررو حررداث متعررددل ومت رراعةن  -ت ر احتن تراحتط را واي را مررن الن رواحو العازةيررن
GE.17-06261

17

A/HRC/35/36

والنةا ررين واملادي ررن واايكاي ررن .وتت ررازع حتط رررق متنوع ررن ،و لا ررر م ررا يت ررم ن ر ر ا الت ررازع عن رردما
ال يتعرض ال ين للعتدا و التمييز عاأ سامل اختلا مياه ا ناو ونويته ا نارانين ف رن
حت و ي ا عاأ سامل العرق ،و األص اراين ،و الان ،و نول ا نس ،و االنتمرا قو زامةرن
م رن زوامررف األةايرراخ و الشررعو األصرراين .قى ركررن ي را ن يكررون ال ر ين زة رلا و فتررال،
و ش ي را حرراملا ليررةاخ ا نا ر  ،و الج را ،و ش ي را مشررردا داخاي را ،و عرراملا م رراجرا،
و ش ير ا ىا قعاةررن ،و تر ىلررل .وينطرو نر ا التررداخ عاررأ موعرن مررن احلروادث وا رراخ
الةاعان وا نال وال ايا  -ويتعرض ال ايا ل ى مرل خر عددا ت حمردد مرن املرراخ ،رمبرا
يف مراحر خمتاةررن مررن حيررا  .وتتةرراة احلالررن ديرردا حتارربل الطبيعررن املع رردل لاظررانرل ،قى تتكرررر
ا ررام ضررد نةررس ال ر ين وحيامررا ياررود ارفررلخ مررن الع ررا  ،احتترردا مررن البيررت ووصرروالا قو
املدرسرن ،واجملتمررع اعاررو ،والدولررن ال وميررن ،والطيرف الرردون .ويف عررامل ارن نررت ووسررام التواصر
االجتماعو يف يامنا ن  ،يير الت رريجل عارأ الكرانيرن والعنرف الر حيرلره خطرا الكرانيرن
عا ررأ س ررامل املير ر ا نا ررو وااوي ررن ا نا ررانين قو ع ررداد ناما ررن م ررن الن ررامل ،فيتع رراظ خطب رروط
االنت الاخ عاأ و ّسو حتشك آين ويف املات ب .
 -4٠ولماررال عاررأ ىلررل ،تبرردو شرركال العنررف والتمييررز عاررأ سررامل املي ر ا ناررو وااويررن
ا ناانين يف وضم صورنا يف سياق الاوو وااورل ،ال سيما حياما يس طر الش ن قو الةرار
من األخطار و من االضط اد .وتلح مةوضين األم املت دل لش ون اللج ما ياو:
ةررد يعرراين املاايررون واملاايرراخ ومزدوجررو املي ر ا ناررو ومتررايرو ااويررن ا ناررانين
وحرراماو صررةاخ ا نار مررن زامةررن واسررعن مررن شرركال التمييررز والعنررف حتارربل مرريا
ا ناررو و نررويت ا ناررانين .وةررد يواجرره األش ر ال املشررردون مررن املاايرراخ واملااي ر
ومزدوجو املي ا ناو ومتاير ااوين ا ناانين وحاماو صةاخ ا نا متييرزا مارتمرا
و قضررافيا يف الباررد ال ر ياتماررون فيرره الاوررو و حتيررةت مشررردين داخايرا يف حتارردن
األصر رراو .وةر ررد تر ررر التتاضر ررو عر ررن االضر ررط اد ةانون ر ر ا (مر ررا زال حتعر ررجل البار رردان تر ررر
العلةرراخ املاايررنن ويف لا ر مررن احلرراالخ ،تنب ر اجملتمعرراخ املاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو
املير ر ر ا نا ر ررو ومت ر رراير ااوي ر ررن ا نا ر ررانين وح ر رراماو ص ر ررةاخ ا نار ر ر وتت ر رررب م ر ررن
سرن (٢٦ن.

هاء -دعم التعاون الدولي وما يتصم به مل خدمات لتعزيز الجهود الوطنية
 -4١نر ا اجملرال نررو ررال رمياررو ياررتطيع فيرره ا بر املاررت املارراعدل يف دعر التعرراون مررن
ج منع العنف والتمييز عاأ سامل املي ا ناو وااوين ا ناانين ومواج ت ما .وننرا حتالةعر
ج ود لب ل تسب ل لاتيرد ار ا النرول مرن العنرف والتمييرز ونرو ج رود ركرن امل رو يف تعزيزنرا.
وةررد ما ر البيرران املش ر اليررادر عررن  ١٢ليان را مررن ليانرراخ األم ر املت رردل (انظررر الة رررل ١4
ع ررل ن ت رردم ا لب ر ر ا متع رردد ا وان ررل ومش ر ر ل ا حتر ر ال طاع رراخ م ررن حير ر التع رراون فيم ررا حت ر ر
الولاالخ ،حت مةوضين األم املت دل الاامين حل وق ارناان ،وحترنرامل األمر املت ردل ارجرامو،
وصررندوق األمر املت رردل لاارركان ،ومةوضررين األمر املت رردل الاررامين لشر ون اللج ر  ،ومنظمررن
__________

(٢٦ن مةوضررين األمر املت رردل الاررامين لشر ون اللج ر  ،وارجررا اخ ا اصررن مبواج ررن العنررف ا ناررو والعنررف ال ررام
عاأ نول ا نس :اس اتيوين حمدانو ،الية ن .١8
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األم ر املت رردل لاطةول ررن ،ومكت ررل األم ر املت رردل املع ررين حتامل رردراخ وا رر ررن ،وحترن ررامل األت ي ررن
الع رراملو ،وني ررن األمر ر املت رردل لاما رراوال حتر ر ا نار ر ومتكر ر امل ررر ل ،ومنظم ررن العمر ر الدولي ررن،
ومنظم ررن األم ر املت رردل لا حتي ررن والعا ر والا اف ررن (اليونا رركون ،ومنظم ررن الي ر ن العاملي ررن ،والبن ررل
الرردون ،وحترنررامل األمر املت رردل املشر ملكاف ررن اريرردز والعرردو حتة وسرره .ويف املشرراورل العامررن
الر ع رردنا ا بر املاررت يف لررانون الااين/ينرراير  ،٢٠١٧سزا ررت دعررول مماااررن مررن ةبر حترنررامل
األم املت دل لاماتوزناخ البشرين ،وركن توسيع ةاممن املنظماخ املتعاونن.
 -4٢ويتطاررع ا ب ر املاررت قو التواص ر حتشررك واررق مررع ولرراالخ األمر املت رردل وا رراخ
الةاعاررن األخررر لرردع األنشررطن ،ونررو يشرريد يف الوةررت نةارره حتررالربامل ال ر حتررد االضررطلل هبررا
فعاير را .فعا ررأ س رربي املا ررال ،تش ررار اليونا رركو يف التي ررد ل ررين تا رران األةر رران يف البي رراخ
التعايمينع ويت م ىلل من خلل مبادرل تعاري االحر ا لاوميرع .ف رو تاراعد يف وضرع خطرن
درومل لامدرسر ملناةشرن لرر املااير جناريا ولرر متراير ااويرن ا نارانين يف املردارمل االحتتداميررن
والاانوين.
 -4٣ويررورد ت ريررر اليونارركو املعنررون

وOut in the open: education sector responses to

violence based on sexual orientation and gender identity/expressionو (عارأ املكشروا:
تداحت تيد ةطال التعاي لاعنف عاأ سامل املي ا ناو وااوين ا نارانين/التعب ا ناراينن،
ال ر نسشررر يف عررا  ،٢٠١٦ةرردرا لب ر ا مررن املعاومرراخ يف ن ر ا اليرردد .وتعم ر اليونا ركو ي را
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
حتاملاام املتعا رن حتاملاايراخ واملااير ومزدوجرو املير ا نارو ومتراير ااويرن ا نارانين ،ومباراعدل
من منظماخ ت حكومين ،وحت جرا الب روث لوضرع لترل مدرسرين تتنراول مار ل املير ا نارو
وااوين ا ناانين.
 -44وتا ش ررد اليونيا رريف يف عما ررا حتاتةاةي ررن ح رروق الطةر ر واتةاةي ررن ال ررا عا ررأ مجي ررع
ش رركال التميي ررز ض ررد امل ررر ل ،عا ررأ وج رره ا ي ررول .وتش ررك حترا ررا املتعا ررن حتاملااي رراخ واملااي ر
ومزدوجررو املير ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نار  ،وصررات ا حتاألزةررال
والشربا  ،جرز ا مرن اسر اتيوين املارراوال حتر ا نار لتمكر مجيررع األزةرال مرن تطروير وتةعير
ةرردرا مررن دون متييررز .وتنظررر اليونيارريف عاررأ ررو متزايررد يف ما ر لن اايررن الطة ر مررن منظررور
مكاف ررن العن ررف والتميي ررز ،املا ررتوحأ م ررن ن ررداا التنمي ررن املا ررتدامن .وم ررن املار ر للنتم ررا ن
قح ررد تاي رراخ اا رردا  ١٦م ررن ن ررداا التنمي ررن املا ررتدامن تتمار ر يف وض ررع ح ررد لاعن ررف ض ررد
األزةرال متامرا خرلل الاررنواخ ا مرس عشررل امل باررنع لمرا يعرين ىلرل ضررمنا معا رن مار لن املير
زة خاف الرلل.
ا ناو وااوين ا ناانين ،لو ال يس
 -45وة ررد دخ املةوض ررين دورا نامر ر ا يف قع ررداد خمتا ررف الت ررارير والدراس رراخ املتعا ررن حت ررالعنف
والتمييز عاأ سامل املي ا ناو وااوين ا ناانين .وحتيةن خاصرن ،يروفر املنشرور املعنرون والنرامل

يولرردون ح رراراا ومتارراوين :املي ر ا ناررو وااويررن ا ناررانين يف ال ررانون الرردون حل رروق ارناررانو
واملنشررور املعنررون ويعيشررون ح رراراا ومتارراوينو معاوم رراخ مةيرردل جرردا ،وامررا تتطيررن عاملي ررن(٢٧ن.

__________

مةوضرين األمر املت ردل الارامين حل روق ارناران ،املنشرور املعنرون
(٢٧ن ّ

وBorn Free and Equal: Sexual Orientation

and Gender Identity in International Human Rights Lawو (النرامل يولردون حرراراا ومتاراوين :املير ا نارو
وااوي ررن ا نا ررانين يف ال ررانون ال ر ردون حل رروق ارنار ررانن (منشر رروراخ األم ر ر املت ر رردل٢٠١٢ ،ن ،واملنشر ررور املعنر ررون
وLiving Free and Equalو (يعيشون حراراا ومتااوينن.
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مةوضين األم املت ردل الارامين حل روق ارناران ني راخ معانرداخ ح روق ارناران وآليرن
وتدع ّ
االسرتعراض الردور الشرام وارجررا اخ ا اصرن يف عما را وتاراعد يف تعمري مراعرال املار لن يف
قزررار جررامع مررن زررر األمر املت رردل .وتارراعد املةوضررين ،حتالتعرراون مررع شرررلا آخررين ،يف تنظرري
اليررو الرردون الاررنو ملنان ررن لرانيررن املااير ا نارري ومترراير ااويررن ا ناررانين ومزدوجررو املير
ا ناررو .وتارراعد مكاتب ررا امليدانيررن يف مجيررع ررا العررامل يف نشررر املعاومرراخ وجتميع ررا ،ومعا ررن
ال ررايا ال ر تنطررو عاررأ انت الرراخ ،حتتيررن تعزيررز اايررن ح رروق ارنارران املتيرران حتاملي ر ا ناررو
وااويررن ا ناررانين .وااررن و حررار ومتارراوونو نررو ااررن قعلميررن واسررعن تشررم منشرروراخ و فلمر ا
و شرررز ن فيررديو تارران ال ررو عاررأ ما ر ل املي ر ا ناررو وااويررن ا ناررانين مررن زاويررن مكاف ررن
العنررف والتمييررز .واأللاررر شررعبين مررن حتين ررا شرررزنس الةيررديو التاليررن( Faces :وجررو ن ،ال ر يا ررو
ال و عاأ موعن ماامهاخ املااياخ واملااي ومزدوجو املي ا ناو ومتاير ااويرن ا نارانين
وحاماو صةاخ ا نا يف األسرر واجملتمعراخ اعايرن ،و( The Welcomeال حيرلن الر يبعر
حترس ر ررالن ىاخ ص ر رران ا ر رروق ارنا ر رران ،وفي ر رره ملا ر ررن م ر ررن ملا ر رراخ حتولي ر رروود املكما ر ررن حتاملوس ر رري أ،
و( The Riddleالاتزن ال يتناول االنت الاخ ال يتعرض اا املاايون واملاايراخ ومزدوجرو امليرول
ا ناين ومتايرو ااوين ا ناانين يف مجيع ا العامل.
 -4٦وينة حترنامل األم املت ردل ارجرامو عرددا لبر ا مرن الرربامل يف مجيرع را العرامل حتشر ن
املاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو املي ر ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نا ر ،
ونرو يتواصر مرع رلران الدولرن (يف الارراطاخ التنةي يرن والتشرريعين وال رامينن ومرع رلران اجملتمررع
اعاو ،ما امل سااخ الوزنين حل وق ارناان ،واملنظماخ ت احلكومين ،واملدافع عن ح وق
ارنارران ،مبررا يف ىلررل من راحتر احل روار مررع احلكومرراخ اعايررن .و ي ر ا ألنررداا التنميررن املاررتدامن،
يعمر حترنرامل األمر املت ردل ارجرامو عارأ وضررع م شرر ردمرا املاايراخ واملااير ومزدوجرو املير
ا نا ررو ومت رراير ااوي ررن ا نا ررانين وح رراماو ص ررةاخ ا نار ر  ،هب رردا تيار ر تولي ررد املزي ررد م ررن
البياناخ ،ما يا ي ا يف رس الاياساخ ووضع الربامل .وحتعجل األنشطن تتعاق حتتعزيز تداحت
التيد لة ومل ن ن املناعن البشرين حتالنابن لارجال ال ين رارسون ا نس مع الرجال وملتراير
ااوين ا ناانين ،وحتاحليول عاأ الرعاين الي ين ،حتينما ترتبن نشطن خر ارتبازا مباشررا حت ردر
لرررب حتالبي ررن ال انوني ررن واالجتماعيررن لاماايرراخ واملااي ر ومزدوجررو املي ر ا نا ررو ومترراير ااوي ررن
ا ناانين ،وحتاجملتمع املدين يف عدد من البادان.
 -4٧ويرلز صندوق األم املت ردل لااركان عارأ مار لن احل روق ا نارين وار احتيرن وعلةت را
حتالير ن ،مبرا يف ىلررل صر ن املاايرراخ واملااير ومزدوجرو املير ا نارو ومترراير ااويرن ا ناررانين
وحرراماو صررةاخ ا نا ر  ،مررن خررلل رحتعررن رراالخ نررو :رس ر الاياسرراخ ،وتنميررن ال رردراخ،
واملعاوم رراخ واملع ررارا ،وت ررد ا رردماخ .ووض ررع الي ررندوق م ش ررر وصر ر لاما رراعدل يف ف ررم
الوص ر  ،ونررو دال تاحررت االسررتةادل مررن حت ررامل توزيررع الرفرراالخ وم رران تا ر ي عمايررن ا مررال
حتاالسررتناد قو مبررادن عررد الوص ر وعررد ارل ررا  .لمررا تواص ر اليررندوق مررع الة رراخ ال ررعيةن
لا رد مررن الوصر املتير حتةر ومل ن ررن املناعرن البشررين ،ودعرا قو قصررلح ال روان الع احتيررن الر
ترردفع النررامل قو الاوررو قو الا ررين يف العلةرراخ ا ناررين املاايررن ،واالشررتتال حتررا نس واحلرراالخ
املرتبطن حتامل دراخ.
 -48وةررد سرربق ن ش ر ال عررل قو عم ر منظمررن الي ر ن العاملي رن ،ال سرريما يف ررال الي ر ن
ا ناررين ،لمررا شر ال قو عمر مةوضررين األمر املت رردل الاررامين لشر ون اللج ر حتشر ن اللج ر
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وماتما ررو الاو ررو وع رردرو ا نا ررين ،ال س رريما فيم ررا يتعا ررق مبا ر لن الت ررازع حت ر وج رره التميي ررز.
وتواج رره مةوض ررين األمر ر املت رردل الا ررامين لشر ر ون اللج ر ر رردياخ جدي رردل تتعا ررق حتت رردف اخ
اللج ر  ،حتارربل احلرررو  ،مررن الشرررق األوسررن قو وروحتررا ومنررازق خررر  ،وةررد ةامررت جب ررود
لب ل رحتراز ة ايا املي ا ناو وااوين ا ناانين .ويف الوةرت نةاره ،تاران ني رن األمر املت ردل
لامااوال حت ا نار ومتكر املرر ل ال رو عارأ ح روق النارا والةتيراخ مرن املاايراخ ومزدوجرو
املي ر ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررين وحرراماو صررةاخ ا نا ر ع و ر ىلررل ديررد احلرراالخ
ال طرين ودع متاحتعن التوصياخ اليادرل عن ني اخ معانداخ ح وق ارناان وعرن االسرتعراض
الدور الشام  .فعاأ سبي املاال ،ننا حترنامل توعين حتارجرا اخ الرامين قو وضع حد لاعنرف
ض ررد امل ررر ل يف م ررلو  ،يت ررمن قش رراراخ قو املااي رراخ ومزدوج ررو املير ر ا نا ررو ومت رراير ااوي ررن
ا ناررانين .واسررتكماالا ل ر لل ،ترردمل منظمررن العم ر الدوليررن ما ر لن املاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو
املي ا ناو ومتاير ااوين ا ناانين حت ول يف حترنا ا ا ال حتالعم اللمق ،فيما سراعد البنرل
الرردون يف دراسررن تكاةررن لرانيررن املااير ف رلا عررن توليررد حتيانرراخ تتعاررق حت ةيررا املاايرراخ واملااير
ومزدوجو املي ا ناو ومتاير ااويرن ا نارانين .ولرد البنرل الردون حاليرا مرلرز تناريق حتشر ن
املي ا ناو وااوين ا ناانين ،ما يتيم فرصن نامن ملواج ن العنف والتمييز ال امم عارأ سرامل
املير 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
ال طرين ،حت دما ما لن املي ا ناو وااوين ا ناانين تدرتيا يف الربامل ال طرين.
 -49ودور اجملتم ررع امل رردين واملنظم رراخ ت ر احلكومي ررن واجملتمع رراخ واألف رراد املعني ر حاس ر يف
قجرا اخ مكاف ن العنف والتمييز .ولاو ود ال يب لوهنا واملاامهاخ الر ي ردموهنا دور ساسرو
يف ديررد نر الواليررن ،فيمررا يا شررد ا بر املاررت يف عمارره حتكر ّ نامر مررن املعاومرراخ املنبا ررن
عرن عمراا  .ونر يشركاون جررز ا ال يتورز مرن التعراون ال رررور لاتايرن عارأ اليرعيدين الرروزين
والرردون ويعماررون لمرردافع عررن ح رروق ارنارران يف احلرراالخ األلاررر حااس رين .ويرردخ ت ررد
املاراعدل ار واايرن عما ر يف صرال نر الواليررن ،وىلرل حتردافع الب ر عرن هنرل جرامع حير
مشررارلن ا م ررور يف مكاف ررن العنررف والتمييررز عاررأ سررامل املي ر ا ناررو وااويررن ا ناررانين ،يف
مجيع ا العامل .والواةع ،ن ن ا نو األساو الدر رازو احل ّرو الر يتعر ّ اتباعره فيمرا يتعارق
حتالتنول ا ناو وا نااين.
 -5٠ومبر روازال ىل ررل ،ال حت ررد م ررن االس ررتةادل حت رردر ل رررب م ررن الر ردور الر ر ي ررطاع حت رره ة ررادل
اجملتمعاخ اعاين ،مبا يف ىلل دورن يف اجملاالخ الاياسين والا افين والدينين .لما يارتطيع ةطرال
األعم ر ر ررال قدم ر ر ررا مار ر ر ر لن املي ر ر ر ر ا نا ر ر ررو وااوي ر ر ررن ا نا ر ر ررانين يف مك ر ر رران العمر ر ر ر ويف اجمل ر ر ررال
التوار /املان/االس ررتامار /ارجامو .ويش ررك ل ر ر ىل ررل ي ر ر ا س رربلا لتعزي ررز تولي ررد املزي ررد مر ررن
البيان رراخ املي ررنةن ،املرتبط ررن مب تا ررف امل ش رراخ ،م ررن ج ر ت ررد ح روافز رردا قو ي ررق دا
جرروىجو ،يتنررات مررع ح رروق ارنارران .ويف ررال آخررر ى صرران ،ي ررد قزررار نررداا التنميررن
املاتدامن مزيدا من الةرل مل تاف نوال التعاون والردع  -خاصرن يف قزرار ااردا  ،١٧الر
يتيم اجملال ملزيد من التعاون املتعدد األزراا وارةايمو والانامو .و ن رؤين تا أ ال حا وتتعارق
حتتعزيررز التعرراون فيمررا حتر حتارردان ا نررو  ،ف رلا عررن التعرراون الالاررو  -مار األنشررطن حتر الرردول
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واجملتم ررع امل رردين وةط ررال األعم ررالع وال ينبت ررو ن ننا ررأ س رراطن خمتا ررف ش رركال وس ررامن ارع ررل
وا م ور ال تي قليه.

سادس ا -األسس
 -5١تر احتن خمتارف العناصرر تراحتطر ا واي ر ا مرع حتي رن العنرف والتمييرز واألسربا ا ريرن الكامنرن
ورا مها .ويف ن ا اليدد ،سيتناول ا ب املات األسس املبينن يف الة راخ التاليرن تردرتيا لورز
مررن خطررن عم ر وعمايررن ماررم ،يف الاررنواخ امل باررن .ويتطرررق قلي ررا ن ر ا الت ريررر حت ترراز ،حتوصررةه
توز ن لت ارير خر لار تةييلا ستسعد يف املات ب .

ألل -نزع صفة الجرم عل العالقات الجنسية المثلية بالتراضي
 -5٢تشك ال روان والاياسراخ الر جترر العلةراخ ا نارين املاايرن حتال اضرو جرز ا مرن حتي رن
ساسررين تة ررو قو العنررف والتمييررز .قى تر ّرر حروان  ٧٠حتارردا العلةرراخ ا ناررين املاايررن ،ممررا ير ار
حتش ررك خ ررال عا ررأ الرج ررال الر ر ين رارس ررون ا ررنس م ررع الرج ررال(٢8ن .وت ررر حر روان  4٠حتا رردا
العلةرراخ ا ناررين املاايررن فيمررا يتعاررق حتالناررا الا روال رارسررن ا ررنس مررع الناررا (٢9ن .ومررا زالررت
ع وحتن ارعدا مطب ن ،يف ن ا الاياق ،يف حتعرجل الباردان .وننرا ةروان وسياسراخ خرر ىاخ
ت ر ا ت ر مباشررر حت رردر لرررب ،ةررد تطبررق ي را عاررأ ررو سرراي عاررأ ف رراخ و ش ر ال معين ر ،
حتارربل مرريا ا ناررو ونررويت ا ناررانين .ونررو تشررم ة روان تتعاررق حترراآلدا العامررن والي ر ن
العامررن واألمررن ،ت خر حيان ر ا شررك ةروان ول روامم جناميررن حمايررن .ومل تاررف ال روان الدينيررن آاررار
ال ت ر صررعوحتن عنرردما تسطبررق حتشررك صررار  .وتررر حتعررجل البارردان ي ر ا ارترردا ملحتررس ا ررنس
اآلخر ،ل ن يرتد الرج ز املر ل والعكرس حترالعكس ،ونرو جترر ينت رل ديرد الشر ن لنرول
جناه.
 -5٣ولما لوح يف دراسن صدر ا املةوضين:
ف ن معظر ال روان الر جترر األنشرطن ا نارين املاايرن موجرودل ،اارل الرردود
الر رواردل يف االس ررتبياناخ ،يف حتا رردان ت ررع يف فري ير را ،وآس رريا  -اع ررين اا ررادن ،والش رررق
األوسررن و ررال فري يررا ،فيمررا حترررز حتعررجل املكاتررل ي را ةروان مماااررن تاررت دا متررايرل
ااوي ررن ا نا ررانين .ويف حر ر ف رراد العدي ررد م ررن الر ر ين اس ررتووحتوا يف األمر رريكت و وروحت ررا
حتت يررق ت ررد لب ر صررو ضررمان احلمايررن ال انونيررن الكافيررن حل رروق ارنارران ا اصررن
حتاملاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو املي ر ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ
ا نا ر  ،ال ت رزال ننررا ة روان يف حتعررجل حتارردان ن ر املنررازق جتررر ا وانررل األساسررين
لتعب ن ال األش ال عن نةا .
ويف ح ر ةررد تيررا ال روان ال ر تاررت دا املاايرراخ واملااي ر ومزدوجررو املي ر
ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نا ر حت سرراو ي ر د قو جتررر
__________

(٢8ن منشور ويعيشون حراراا ومتااوينو ،الية ن .54
(٢9ن املرجع نةاه.
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فعررال جناررين حمررددل دون جتررر ااويرراخ األوسررع ل شر ال الر ين خيتاةررون يف ميرروا
ا ناررين و نررويت ا ناررانين ،شررار حتعررجل املكاتررل قو ن نر ال روان ةررد تاررت د
مل اضال األفراد ال ين يعتربون نةا مرن نر الة راخ .و فراد حرد اجمليبر يف حتارد مرن
حتارردان منط ررن الشرررق األوسررن و ررال فري يررا ،عاررأ سرربي املاررال ،حت ر ن وحتعررجل املاايرراخ
واملااي ر ومزدوجررو املي ر ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين وحرراماو صررةاخ ا نا ر
دينوا من ةب الااطاخ جملرد مريا ا نارو املتيرورو ،رتر ن النشراط ا نارو املاارو
نو اجملر يف الباد املعين وليس انتما الش ن قو قحد ن الة اخ(٣٠ن.
 -54وحتالتران ،ننررا حاجررن قو امل رو ةرردم ا ررو وضرع حر ّد لاتوررر الروارد يف نر ال روان ،
ونو جتر يااعد ل سف يف ت جيل العنف والتمييز.

باء -التدابير الفعالة لمنع التمييز
 -55ال يزال عد وجرود ترداحت مكاف رن التمييرز و عرد لةايت را يشرك عام را يعرةر ج رود
العدي ررد م ررن البا رردانع وا ر ا األم ررر ص رران ي را حتالبي رراخ ال ر تة ررو قو العن ررف والتميي ررز .ون ر ا
الت ر ررد نر ررو ر ررد زر ررون يبر ررد يف املنر ررزل ورتر ررد قو املنظومر ررن التعايمير ررن ومكر رران العم ر ر واحلير ررال
خارج مررا .وة ررد انت ر حتع ررجل البارردان ررو قدم ررا املي ر ا نا ررو وااويررن ا نا ررانين يف دس ررات نا
و ةوانين ا ،حتيورل مباشرل و ت مباشررل ،حتينمرا اعتمردخ حتاردان خرر سياسراخ وحتررامل جتارد
التنول ا ناو وا نااين .ومع ىلل ،ن موعاخ من داخ حتي اخ املااياخ واملااير ومزدوجرو
املي ا ناو ومتاير ااوين ا ناانين ،تعاين من ميا شديد ،ولعا ا ترا قو ترداحت خاصرن
تااعدنا يف التتال عاأ اليعوحتاخ .فعاأ سبي املاال ،لا ا ما يتعرض متايرو ااوين ا ناانين
لاتمييز يف املردارمل ،مرا يردفع قو ا ررو مرن ارزرار التعايمروع وةرد ية رو ىلرل قو وةروع
يف حالن من الت ميا االستتلل.
 -5٦وا ا التمييز ي ا جوانل متعددل .وةد تت رر النارا حتالطراحتع األحترو لاموتمرع الر
ي ر ار ل ر لل سررابا عاررأ املاايرراخ والناررا الا روال رارسررن ا ررنس مررع الناررا  .وةررد تكررون ننررا
خماة رراخ عنير ررين تر ر ار س رراب ا عا ررأ اللج ر ر وامل رراجرين م ررن املااي رراخ واملااير ر ومزدوج ررو املير ر
ا ناررو ومترراير ااويررن ا ناررانين .وةررد تكررون ننررا تامي رراخ تتار حتررالتطرا تر ار سرراب ا عاررأ
الارراع قو انت رزال اح ر ا ا ررايف لترروج ا ناررو ونررويت ا ناررانين .وح ر يف حالررن وجررود
ةروان حلمايررن النررامل مررن التمييررز ،ةررد يكررون تطبي ررا ضررعيةا .وةررد اخترررب ىلررل ي را يف ماررام
لاالحتكا قو ال را واالسرتةادل مرن اآلليراخ و /و الوصرول قو املروظة ال رادرين عارأ تروف
حتعجل املااعدل وسب االنتياا ،والدعول قو الشةافين واملارا لن .وحتالتران ،رن حاجرن قو ا راى
تررداحت فعالررن وشررامان ملكاف ررن التمييررز  -ال ت تيررر عاررأ التررداحت الشرركاين حتر تتعرردانا قو تررداحت
__________

(٣٠ن مةوضرين األمر املت ردل الارامين لشر ون اللج ر

وProtecting persons with diverse sexual orientations

 bisexual, gay, lesbian, protect to efforts UNHCR’s on report global a identities: genderand

transgender and intersex asylum seekers and refugeesو (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
ومتاير ااوين ا ناين وحاماو صةاخ ا نا من ماتماو الاوو واللج ن ،الية ن .١٣
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موضرروعين ،لرريس مررن الناحيررن ال انونيررن وحرردنا حتر ويف التطبيررق عاررأ رض الواةررع ي را  -قضررافن
قو حتنا تمع منةتم عاأ التةان حي التنول ا ناو وا نااين.

جيم -االعتراف القانوني بالهوية الجنسانية
 -5٧يف لار مررن البارردان ،ال ياررتطيع متررايرو ااويررن ا ناررانين احليررول عاررأ اعر اا الدولررن
حتااوين ا ناانين ال حددونا ألنةا  ،ح حتعرد قجررا عمايراخ جراحيرن لتتير نرول جنار ،
ون يس طرون قو مكاحتدل االعتدا اخ والتمييز زوال حيا  .و ن صان حت عرد االعر اا نر ا
والبي ن ال تة و قو العنف والتمييز .ويف حتعجل احلاالخ ،يرت ن ال األش ال عاأ ا ول
لعماي ررن جراحي ررن لتتير ر ن ررول ا ررنس ،ورجر ررا اخ زبي ررن خ ررر  ،مار ر الت ي رري النةا ررو ،والع ررل
الت رروياو ،والتع رري ولر ر لل الط ررلق ،م ررع االعر ر اا ال ررانوين حتااوي ررن ا نا ررانين الر ر اختارون ررا
راخ األخ ررر العراةير ر والي ررعوحتاخ الب وةرازي ررن يف احلي ررول عا ررأ الرعاي ررن
و حتدون رره .وم ررن الع ب ر س
الطبيرن ،مار العررل حتاارمونراخ ،ف رلا عرن صرعوحتاخ احليررول عارأ ضررروراخ احليرال ،لررالتعاي ،
والارركن ،واملاررتو املعيشررو اللّمررق ،وفرررل العم ر  .لكررن عررددا مررن البارردان ،ما ر األرجنت ر ،
و س اليا ،ومالطرن ،والباردان ارسركندنافين ،تت ر حاليرا خطرواخ رامردل يف نر ا اجملرال ،حتتمكين را
النامل من احليول عاأ االع اا ،مبوجل ال انون الوزين ،حتااوين ا ناانين ال اختارونا ،دون
احلاجررن قو ا راحررن وارجررا اخ الطبيررن ىاخ اليرران ،مررا مل خيترراروا ىلررل دون قلررا  ،وحتاحلررد مررن
الع براخ الب وةرازيررن الر ررول دون ىلررل .وعاررأ صررعيد متير  ،تتعاررق مار لن ا راحررن ال اررين
(يف سن مبكرلن ااماو صةاخ ا نا ي اع وي احتن ىلل مع العنف والتمييرز ،قى سرنرع نر ال
األش ال من التمتع ارين االختيرار فيمرا يتعارق مبيروا ا نارين ونويرا ا نارانين الر تشرك
جرز ا ال يتوررز مررن تنررول احليررال البشررين .وحتالترران ،ررن حاجررن قو االنت ررال ررو االعر اا ال ررانوين
حتالت ديد ال ال لا وين ا ناانين دون الاوو قو ساليل ارلرا .

دال -ربط إزالة الوصمة بنزع صفة المرض عل ممارسي العالقات الجنسية المثلية
 -58ةد حيردث الوصر ال رام عارأ سرامل املير ا نارو وااويرن ا نارانين ،ومرا ييراحبه مرن
عنررف ومتييررز ،يف حرراالخ خمتاةررن ،حتين ررا حرراالخ داخ ر ال طررال الطرري وال طاعرراخ ىاخ اليرران،
ويررتبن ىلررل مبار لن نررزل صررةن املرررض عررن ممارسررو العلةرراخ ا ناررين املاايررن .وةبر التاررعينياخ،
لرران املاايررون ييررنةون ضررمن ف ررن املي راحت حت ر مراض ع ايررن ،ح ر عاررأ املاررتو الرردونع وجاررد
ىلررل هنو را ةامم را 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
سامل هن يعانون من شك ما من شكال املرض ،و االضطرا الع او ،و االنزعا من نول
جنا ر  ،و مررن عررد التوافررق مررع مررا نررو سررامدن ،ونررو هنررل يتزايررد التشرركيل فيرره اآلن .وعاررأ
الرت من ن قضةا صةن املرض عاأ املااي مل يعد مرا سامدا عارأ اليرعيد الردون ،فر ن األمرر
م ررا زال مب م را عا ررأ الي ررعيدين ال رروزين واعا ررو .ويف حتع ررجل من ررازق م ررن الع ررامل ،م ررا زال املااي ررون
واملاايرراخ يسرتمررون عاررأ العررل الت رروياو ،انطلة ر ا مررن اعت رراد خرراز حت ر ن ىلررل سرريت مرريا
ا ناو ونويت ا ناانين .ويعاين مترايرو ااويرن ا نارانين وحراماو صرةاخ ا نار مرن وضرال
صررعبن عاررأ اليررعيد الرردون ،ألهنر مررا زالروا جرز ا مررن التيررنيف الرردون ل مرراض ،ونررو تيررنيف
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تررر تعديارره حالي را لا ررد مررن الوص ر (٣١ن .ويتواصر الب ر يف ليةيررن ضررمان اسررتمرار احليررول
عاررأ الرعايررن وا رردماخ الطبيررن ،لاحليررول عاررأ اارمونرراخ والعلجرراخ ىاخ اليرران .وينبتررو ن
يتما ف الن ل ال ينبتو اتباع ا يف ضمان احليول عاأ الرعاين الي ين الشامان لاوميرع،
دون الاورو قو تيررنيةاخ تة ررو قو الوصر  .وتةررتم الرردعول قو قزالررن الوصر ونررزل صررةن املرررض
عن ممارسو العلةاخ ا ناين املاايرن البرا مرا املزيرد مرن التعراون مرع ال طاعراخ املعنيرن حتالطرل
والعاو واألخلةياخ لتشويع التوص قو ف مش ي و حت ن املي ا ناو وااوين ا ناانين
يشكلن جز ا من احلالن الطبيعين لبناان ،وحتالتان لكةالن اح ا مجيع األش ال دون متييز.

هاء -اإلدماج االجتماعي  -الثقافي
 -59م ررن امل س ررف ن املااي رراخ واملااير ر ومزدوج ررو املي ر ا نا ررو ومت رراير ااوي ررن ا نا ررانين
ياةظ ر اجملتمررع يف العديررد مررن البارردان :ىلررل ن الت مرريا واالسررتبعاد يعرردان جررز ا مررن حا ررن
مةرتررن تة ررو قو قاررارل موعررن مررن املشررال األخررر  .فرراألجوا ال ر ت يررو النررامل مررن البي ررن
االجتماعيررن  -الا افيررن تة ررو حتم ر ا قو العنررف والتمييررز .ويت ررم ىلررل يف حالررن مترراير ااويررن
ا ناررانين :ف ر لار ا مررا يتعرضررون لتارران األةرران عارري يف املردارمل يف العديررد مررن البارردان،
يرسردفعون قو العرريا يف الشروارل لينت ررو هبر األمررر يف م ررن تر مشررروعن .ونر يواج ررون ع برراخ
لب ل يف احليول عاأ نوال خر مرن العمر وصرعوحتاخ يوميرن عردل من را احليرول عارأ الرعايرن
الي ين والاكن ،واحليول عاأ ماتو معيشو المق ،وت م الالمن الش يين.
رامل مررن التمتررع حتاحلمايررن مررن
 -٦٠ويف امل احت ر  ،ركررن اجملتمررع ال ر يشررك مااحتررن لاوميررع النر ال
العنف والتمييز ،وحت مكان ال ياداخ يف امليادين االجتماعين والا افين والاياسين وميادين خر ن
ت ررطاع حت رردور م ر يف ال ر ويل لاياس ررن الش ررمول ن ر وتش ررويع ا وتعزيزن ررا .ورك ررن لا رردياناخ
واملعت ررداخ األخررر  ،مبررا تنطررو عايرره مررن مشرراعر قناررانين ،ن تشررك منرربا لبر ا لتعزيررز التةرران
والتعررازف  -حتتشررويع ا لارعايررن والر فررن والتاررامم واح ر ا التنررول .ت ر نرره ال يرزال ننررا الكا ر
مما يتع ال يا حته عاأ اليعيد اعاو حير تسعتمرد تةار اخ لاع امرد و املر انل وهنسرل لاتعامر
مع ررا تتعررارض مررع ح رروق ارناررانع وي ر د ىلررل قو االسررتبعاد االجتمرراعو  -الا ررايف ال ر
رل حتعررد ىلررل يف حرراالخ العنررف والتمييررز .وينبتررو ال نناررأ ن لبةيررا املتور ّ ر يف العنررف
ي ير ّ
والتمييررز ،تكاةررن اجتماعيررن واةتيررادين ي ر ا يرردفع ا ال ر ين واجملتمررع لكر  .ومررن ا اررو ن نر ا
نررو احلررال ألن ارةيررا يرردفع النررامل قو ال يررا حت نشررطن ت ر مشررروعن ،ومن ررا عاررأ سرربي املاررال
األنشررطن ىاخ اليرران حتةر ومل ن ررن املناعررن البشررين/اريدز  -مررا تعر مررن مكاف ررن املرررض مررا
صعبا وي يف اجملتمع آاارا ص ين وعواةل اةتيادين/مالين.

واو -تعزيز التثقيل والتعاطل
 -٦١قن انعرردا التا يررف و /و الرروعو وعررد الررتة ةررد يت ررول ،احتترردا مررن سررن مبكرررل ،قو
شرركال م ررن الت يررز واألى والرن ررا ي ررو عاي ررا العن ررف والتمييررز .وا ر ا صرران حتنوعي ررن الطي ررف
__________

(٣١ن
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التعايمررو وليةيررن تعزيررز الشررعور حتالتعررازف مررع املي ر ا ناررو وااويررن ا ناررانين ،حتاعتبارمه را جررز ا
ال يتوز من ل واحد منا .وتتباين سياساخ الدولن يف مد انةتاح ا عاأ ما لن املي ا نارو
وااويررن ا ناررانين .فةررو حر حاولررت حتعررجل الرردول قدرا املار لن يف املنررانل الدراسررين يف مراحر
انتم ررا ار ر ارمكاني ررن عا ررأ ارز ررلق .ورك ررن تن رراول املا ررام
خمتاة ررن ،مل تع ررر دول خ ررر
املتيران حتاملير ا نارو وااويررن ا نارانين حتطري ررن مباشررل و تر مباشررل (مررالا عرن زريررق التا يررف
الي و ،حتيورل ت مباشرل ،و /و عن زريق تنظي دوراخ حمددل ترلز عاأ املي ا ناو وااوين
ا نا ررانين ،حتي ررورل مباش رررلن ويتمار ر ح ررد امل ررداخ الر ر ت ررر استكش رراف ا يف ع رردل حتا رردان يف
التيد لتاان األةران ،الر ي مرا األشر ال يف املدرسرن احتتردا مرن مرحارن الطةولرن .وي رو
حتع ررجل البا رردان حالير را ،مبا رراعدل ول رراالخ األمر ر املت رردل ،حتكا ررر ح رراجز الي ررمت ع ررن زري ررق
اسررت دا ن ر ا املوضررول ردرا املير ا ناررو وااويررن ا نا رانين يف املنررانل التعايميررن .ون ر ا ررال
رمياررو يارراعد فيرره التعرراون الرردون والرردع الت ررين واملارراعدل الت نيررن يف مت يررد الارربي لعررامل لاررر
تعازة را ،عاررأ اليررعيد الرروزين والرردون عاررأ الا روا  .ويتطاررل ىلررل ح روارا وتةرراعلا حت ر مرردير
املرردارمل واملدرس ر واآلحتررا والطررل  .وياررتدعو ىل رل قعررادل ت يرري اعتررو التعايمررو والكتررل
املدرس ررين ،ووض ررع من وي ررن و دواخ ترحتوي ررن ،م ررن ج ر تش ررويع الع اي رراخ املنةت ررن واح ر ا تن ررول
اليةاخ البيولوجين لابشر.

سابعا -استنتاجات
 -٦٢هذا التقرير هو باكورة تقارير الخبير المستقم المعني بالحماية مل العنل والتميي ز
الق ا ميل عل ى أس اس المي م الجنس ي والهوي ة الجنس انية ،وموض وعه ه و الن اس أن واع
والبشرية آصرتهم  .وظاهرة العنل والتمييز على أس اس المي م الجنس ي والهوي ة الجنس انية
مستشرية سواء كان ذل ك عل ى الص عيد المحل ي أو الع المي ،ويتلل ا التص د له ا اتخ اذ
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 ا مرس ف ا يتمث م ف ي ت رر
بع الجماع ات واألش خان نتيج ة العن ل والتميي ز ،تحدي دا ألن هن اك م ل ي ر أن ه ذ
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 جزءا مل البيئة السياس ية واالجتماعي ة والثقافي ة واالقتص ادية لك م
بلد ،ما يستدعي تحليالا مراعي ا للس ياق وفهم ا لك م س يناريو م ل الس يناريوهات .ورغ م أن
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 متجانسا بال رورة.

 -٦٣ويسعى هذا التقرير إلى تمهيد السبيم لمزي د م ل الرص د وال دعوة م ل أج م حماي ة
الن اس م ل العن ل والتميي ز عل ى أس اس المي م الجنس ي والهوي ة الجنس انية .وم ل األهمي ة
بمك ان أي ا فه م الل ابع المتع دد المس تويات لمس ألة العن ل والتميي ز  -فه ي تب دأ ف ي
المن زل ،وتمت د إل ى اللي ل التعليم ي ،وت رثر ف ي البيئ ة المجتمعي ة ،وتس تمر عل ى ص عيد
الدول ة وخارجه ا .وله ا مس ار ط ولي وآث ار تنتق م م ل جي م إل ى آخ ر .وه ي أي ا مس ألة
تح د ،،عل ى نح و مت زامل ،عل ى الص عيد الشخص ياالفرد  ،واألس ر  ،وتت أثر ب المجتمع
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والنظم السا دة ،وترتبط أحيانا بالعنل والتمييز المرسسييل .ولت ذليم ه ذ العقب ات ،ال ب د
مل البدء مبكرا في تشجيع االحترام المتبادل والتسامح.

 -٦4ويت يح التقري ر تقي يم ال نهج والمنهجي ة الل ذيل اتبعهم ا الخبي ر المس تقم .وهن اك
خواطر ر يسية تستجيا لمقت يات والية المقرر ،ال سيما فيم ا يتعل ق ب (أ) المش هد الع ام
لألوض اع الس ا دة ،بم ا ف ي ذل ك تنفي ذ الص كوك الدولي ة ،م ع تحدي د الممارس ات الجي دة
والثغ رات؛ (ب) ال وعي بمس ألة العن ل والتميي ز وم ا ي رتبط به ا م ل أس باب جذري ة؛
(ج) الح وار والتش اور والتع اون م ع ال دول وغيره ا م ل الجه ات ص احبة المص لحة؛
(د) تحدي د أش كال العن ل والتميي ز المتع ددة والمتداخل ة والمتفاقم ة؛ ( ) دع م التع اون
الدولي وما يتصم به مل خدمات لتعزيز الجهود المبذولة على الصعيد القلر .
 -٦5ويس لط التقري ر ال وء ،بوج ه خ ان ،عل ى مختل ل األس س الت ي م ل ش أنها أن
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.

ثامنا -التوصيات
 -٦٦تس تدعي التوص يات األولي ة التالي ة ردودا بن اءة م ل مجموع ة متنوع ة م ل الجه ات
الفاعلة ،ال سيما الدول ،بالتعاون مع الجهات المعنية األخر :
س يتعبع الخبي ر المس تقم ت دريجيا خل ة عم م لتحدي د الص لة ب يل الحماي ة
(ن
مل العنل والتمييز على أساس الميم الجنسي والهوية الجنسانية واألسس الر يسية التالية:
ن زع ص فة الج رم ع ل العالق ات الجنس ية المثلي ة بالتراض ي؛ الت دابير الفعال ة لمناه ة
التميي ز؛ االعت راف الق انوني بالهوي ة الجنس انية؛ ع دم تعيي ر األش خان المنتم يل إل ى ه ذ
الفئة مل الناس وع دم اعتب ارهم ف ي ع داد المرض ى؛ اإلدم اج االجتم اعي  -الثق افي .تعزي ز
التعليم والتعاطل .وهو يرحا بأ تعاون ومعلومات بشأن هذ المسا م؛
( ن فيما يتعلق بالتقرير الث اني ،المق رر تقديم ه إل ى الجمعي ة العام ة ،ف ي وق ت
الحق مل عام  ،2017يرمي الخبير المستقم إل ى معالج ة األس س الر يس ية المبين ة أع ال
بمزيد مل التفصيم .والحكومات والكيانات األخر المعنية مدعوة ،في ه ذا الص دد ،إل ى
تزويد الخبير المستقم بالمعلوم ات ذات الص لة بحل ول بداي ة تموزايولي ه  2017لتمكين ه
مل إعداد التقرير المقبم باالستناد إلى معلومات مل مصادر شتى؛
الدول على تصديق المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنس ان
( ن تش عجع ر
(إن لم تكل قد فعلت ذلك بع د) وعل ى تنفي ذها بالكام م ،بم ا ف ي ذل ك م ا يتعل ق ب احترام
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،
وإنف اذ الح االت ،واتلي ات ،والم وظفيل ،والم وارد (المادي ة وغي ر المادي ة) ،والمعلوم ات
والرص د ،والتعل يم وبن اء الق درات ،والمس اءلة وس بم االنتص اف ،ووض ع أس س عملي ة
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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(دن ال دول م دعوة إل ى أن تت ابع بفعالي ة مختل ل التوص يات الص ادرة ع ل
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
الدعم لها يمثالن أمريل هاميل أي ا في هذا الصدد؛

(هن توفر أهداف التنمية المستدامة فرص ة للتص د للعن ل والتميي ز ،وك ذلك
لم ا ي رتبط منهم ا بالمي م الجنس ي والهوي ة الجنس انية ،وينبغ ي االس تفادة م ل ه ذ الفرص ة
اس تفادة كامل ة ك ي ال يتخل ل أ ش خ ع ل الرك ا ،دون أ اس تثناء أو تفري ق .ويمك ل
لهذا السبيم أن ِّ
يمكل الحكومات والجهات الفاعل ة األخ ر م ل تولي د بيان ات ومعلوم ات
مصنفة لتيسير وضع الخلط المستقبلية وتخصي الموارد؛
(ون ثم ة حاج ة إل ى وض ع ض وابط وم وازيل ،ال س يما عل ى الص عيد ال وطني،
للحيلول ة دون إس اءة اس تعمال الس للة وض مان االمتث ال لحق وق اإلنس ان .وينبغ ي
استكش اف التع اون ل يس فق ط م ع الف رع التنفي ذ م ل جه از الحك م ،ولك ل أي ا 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،
تش تد الحاج ة إل ى بن اء ق درات المس روليل ع ل إنف اذ الق انون والم وظفيل المعني يل ،بس بم
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؛
(زن ينبغي تعزي ز التع اون م ع المرسس ات الوطني ة المس تقلة والتعددي ة لحق وق
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
إل ى من ع إس اءة اس تعمال الس للة والتغل ا عل ى انتهاك ات حق وق اإلنس ان وتعزي ز س بم
االحتك ام إل ى العدال ة وس بم االنتص اف .وينبغ ي أن تواكبه ا نظ م ومب ادرات إقليمي ة قوي ة
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؛
(حن يحت اج عم م الم دافعيل ع ل حق وق اإلنس ان والحي ز ال ذ تش تد الحاج ة
إل ى إتاحت ه للمجتم ع الم دني ،بم ا ف ي ذل ك المنظم ات غي ر الحكومي ة ،وللمثلي ات
والمثلييل ومزدوجي الميم الجنس ي ومغ اير الهوي ة الجنس انية وح املي ص فات الجنس يل،
إل ى ض مانات فعال ة ض د عملي ات التلف م واالنتق ام م ل مختل ل األط راف (س واء أكان ت
جه ات حكومي ة أم جه ات م ل غي ر ال دول) الت ي ال تحت رم حق وق اإلنس ان .وينبغ ي تعزي ز
التعاون مع جه ات فاعل ة متع ددة ،بم ا ف ي ذل ك ق ادة المجتمع ات المحلي ة (مث م الزعم اء
السياس ييل وال دينييل) والمس روليل ف ي المه ل اللبي ة والعلمي ة وقل اع األعم ال واإلع الم
(مثم ش بكات التواص م االجتم اعي) م ل أج م ت وفير الحماي ة م ل العن ل والتميي ز الق ا ميل
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
إجراءات تراعي مسألتي الميم الجنسي والهوية الجنسانية ،وذلك على نلاق واسع؛
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(طن لألم م المتح دة ،بم ا فيه ا مجل س حق وق اإلنس ان والجمعي ة العام ة ،دور
محور في طرح مسألة العنل والتميي ز وف ي مكافحتهم ا باتخ اذ ت دابير ش املة وكلي ة ،م ع
إيالء االهتمام الواجا لتوصيات الخبير المستقم باعتبارها حافزا التخاذ إجراءات متابعة.
كما أن ح ور منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان هام ويحتاج إل ى تعزي ز ف ي البل دان
والمناطق التي تعاني مل ثغرات كبيرة في مجال حماية حق وق اإلنس ان؛ وم ل المرك د أي ا
أن هذ هي الحال فيما يتعلق بالميم الجنس ي والهوي ة الجنس انية .وينبغ ي اس تكمال ذل ك
باض لالع أفرق ة األم م المتح دة القلري ة ب دورها الحف از وبالتع اون ب يل الوك االت به دف
إدراج مس ألتي المي م الجنس ي والهوي ة الجنس انية ف ي الب رامج والممارس ات عل ى أس اس
معالجة أ نق في مجال الحماية وأ فراغ في مجال الحماية ؛
( ن الخبير المستقم ملتزم التزاما راسخا ببناء جسور ،ه ي م ل ص ميم واليت ه،
مع طا فة واسعة م ل الجه ات الفاعل ة والجه ات ص احبة المص لحة (الحكومي ة والحكومي ة
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
الزي ارات القلري ة  -عل ى أس اس الق انون ال دولي لحق وق اإلنس ان ،بم ا يعك س المع ارف
المحلية ويتناغم مع الرسالة العالمية الناس أنواع والبشرية آصرتهم .
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