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مبادئ يوغياكارتا مبادئ يوغياكارتا

 مدخل إلى مبادئ يوغياكارتا

للتجزئة. قابلة  وغري  ومتشابكة  ومرتابطة  عاملية  اإلنسان  والحقوق. وجميع حقوق  الكرامة  يف  متساوين  أحراراً  الناس   يولد جميع 
 والتوجه الجنيس 1وهوية النوع 2جانبان جوهريان يف كرامة كل شخص وإنسانيته، وال يجوز اتخاذهام أساساً للتمييز أو اإلساءة.

 وقد تحقق الكثري من التقدم نحو كفالة قدرة األشخاص من جميع التوجهات الجنسية والهويات النوع عىل العيش يف حياة كرميٍة
 ومحرتمة ال تقل عن حياة بقية الناس، ويوجد اآلن يف كثري من الدول دساتري وقوانني تكفل الحق يف املساواة وعدم التمييز دون

 تفرقة بسبب النوع اإلجتامعي، أو التوجهات الجنسية أو هوية النوع.

 ورغم ذلك، تشكل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تستهدف األشخاص بسبب توجهاتهم الجنسية وهوياتهم النوع، حقيقيًة كانت أو
 متصورة، منطاً عاملياً وراسخاً يستدعي القلق الجدي. ومن هذه االنتهاكات القتل دون محاكمة، والتعذيب وسوء املعاملة، واالعتداء
الخطري يف التمييز  إىل  إضافًة  والتعليم،  العمل  والحرمان من فرص  التعسفي،  الخصوصية، واالحتجاز  واقتحام   الجنيس واالغتصاب، 
 التمتع ببقية حقوق اإلنسان. وغالباً ما تجتمع هذه االنتهاكات مع ما يعانيه هؤالء األشخاص من أشكال أخرى للعنف والكراهية

 والتمييز واإلقصاء، من قبيل ما يستند إىل العرق أو السن أو الدين أو اإلعاقة أو الحالة االقتصادية أو االجتامعية أو غري ذلك.

 وتفرض الكثري من الدول واملجتمعات معايري خاصة بالنوع اإلجتامعي والتوجه الجنيس عىل الناس، وذلك من خالل األعراف والقوانني
 بل والعنف، كام تسعى إىل التحكم يف كيفية مامرسة هؤالء األشخاص لعالقاتهم الشخصية ورؤيتهم ألنفسهم. ويظل قمع السلوك

 الجنيس سبباً رئيسياً الستمرار عدم املساواة والعنف القامئني عىل أساس النوع اإلجتامعي.

 وقد شهد النظام الدويل خطوات واسعة نحو تحقيق املساواة بني الجنسني، وتوفري الحامية من العنف يف املجتمع واملحيط املجتمعي
الفعالة الحامية  الدول بضامن  التزام  املتحدة عىل  الرئيسية لحقوق اإلنسان يف األمم   واألرسة. وباإلضافة إىل ذلك، شددت اآلليات 
 لجميع األشخاص من التمييز القائم عىل التوجهات الجنسية أو هوية النوع. إال أن املعالجة الدولية النتهاكات حقوق اإلنسان بسبب

 االتجاهات الجنسية وهوية النوع ال تزال متقطعة ومتضاربة.

الدويل اإلنسان  لحقوق  الدويل  للقانون  الشامل  للنظام  متناقض  غري  فهم  اعتامد  العيوب  هذه  معالجة  ميكن  ليك  الرضوري   ومن 
 وانطباقه عىل قضايا التوجهات الجنسية وهوية النوع. ومن املهم جداً تجميع وتوضيح التزامات الدول مبوجب القانون الدويل الحايل

 لحقوق اإلنسان؛ بغية تعزيز وحامية جميع هذه الحقوق لكل الناس عىل أساس املساواة بدون أي متييز.

 وقد تبّنت كلٌّ من "لجنة الحقوقيني الدولية" و"الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان"، نيابًة عن تحالٍف يضم عدداً من منظامت حقوق
 اإلنسان، مرشوعاً لصياغة مجموعة من املبادئ القانونية الدولية حول تطبيق القانون الدويل عىل انتهاكات حقوق اإلنسان بسبب

 التوجهات الجنسية وهوية النوع، وذلك لضامن مزيٍد من الوضوح واالنسجام يف التزامات الدول يف ميدان حقوق اإلنسان.

 وعملت مجموعٌة متميزة من خرباء حقوق اإلنسان عىل صياغة وتطوير هذه املبادئ، ومناقشتها وتنقيحها. وعقب اجتامٍع للخرباء

عالقة وإقامة  جنس،  من  أكرث  من  أو  الجنس،  ذات  من  أو  آخر  جنس  من  أشخاٍص  إىل  وجنسياً  ووجدانياً  عاطفياً  كل شخص  انجذاب  إىل  الجنسية"  "التوجهات  تعبري  يشري   1 

معهم. وجنسية  حميمة 

 2 يشري تعبري "هوية النوع" إىل ما يشعر به كل شخص يف قرارة نفسه من خربة داخلية وفردية بالنوع اإلجتامعي، برصف النظر عن النوع املقيد يف شهادة امليالد، مبا يف ذلك

 إحساس الشخص بجسده )وقد يشمل ذلك – برشط حرية االختيار –تعديل مظهر الجسد أو وظائفه بوسائل طبية أو جراحية أو بوسائل أخرى(، وغري ذلك من وسائل التعبري

الكالم والسلوكيات النوع كاللباس وطريقة  عن 
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مبادئ يوغياكارتا مبادئ يوغياكارتا

 عقد يف الفرتة 6 إىل 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2006 بجامعة غادجاه مادا يف يوغياكارتا بإندونيسيا، اعتمد تسعة وعرشون خبرياً متميزاً
 من 25 دولة، ومن خلفياٍت وخرباٍت متباينة تتصل بقضايا حقوق اإلنسان، باإلجامع، "مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدويل

 لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بالتوجه الجنيس وهوية النوع".

 وقدم مقرر هذا االجتامع، الربوفيسور مايكل أوفالهريت، مساهمًة ممتازة يف صياغة ومراجعة مبادئ يوغياكارتا، وكان التزامه املخلص
 وجهده الدءوب عنرصاً حاساًم يف نجاح هذه العملية.

النوع، وهي تشدد التوجهات الجنسية والهويات  واسعاً من معايري حقوق اإلنسان وتطبيقها عىل   وتتناول مبادئ يوغياكارتا طيفاً 
 عىل التزام الدول بتطبيق حقوق اإلنسان يف املقام األول. وُمرَفق بكل مبدأ منها توصيات تفصيلية موجهة إىل الدول، عىل أن الخرباء
إىل إضافية  توصيات  توجيه  تم  اإلنسان وحاميتها. كام  تعزيز حقوق  الفاعلة يف مجال  الجهات  عىل مسؤولية جميع  أيضاً   شددوا 
 جهاٍت فاعلٍة أخرى مثل نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم، واملنظامت غري

 الحكومية، واألطراف املانحة.

 ويتفق الخرباء عىل أن مبادئ يوغياكارتا تعكس الحالة الراهنة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان فيام يتصل بقضايا التوجهات الجنسية
 وهوية النوع. وهم يدركون أيضاً أن عىل الدول أن تتحمل التزامات إضافية مع استمرار تطور قانون حقوق اإلنسان.

 وتشّدد مبادئ يوغياكارتا عىل املعايري القانونية الدولية امللزمة التي يتعني عىل جميع الدول التقيد بها. وهي تبرش مبستقبٍل مختلف
يتمكن فيه جميع األشخاص، وقد ولدوا أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق، من التمتع الكامل بحقوقهم املكتسبة مع املولد.
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سونيا أونوفري كوريا

    الرئيسة املشاركة

   فيتيت مونتاربهورن

   الرئيس املشارك



مبادئ يوغياكارتا مبادئ يوغياكارتا

نحن، أعضاء الفريق الدولي خلبراء القانون الدولي       
حلقوق اإلنسان املعني بالتوجهات اجلنسية وهوية النوع: 

 ديباجة

 إذ ُنذّكر بأن جميع البرش يولدون أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بحقوق اإلنسان بدون متييز
 من أي نوع، كالتمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو النوع اإلجتامعي، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر، أو األصل

 الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو امليالد، أو أي وضع آخر؛

بسبب والتحيز  واالزدراء  واإلقصاء  والتمييز  واملضايقة  العنف  إىل  األرض  بقاع  أشخاٍص يف مختلف  تعرض  من  بالقلق  نشعر   وإذ 
 توجهاتهم الجنسية وهويتهم النوع، وكذلك من ترافق هذه املعاناة مع التمييز ألسباب كثرية من بينها نوع اإلجتامعي، أو العنرص،
 أو السن، أو الدين، أو اإلعاقة، أو الوضع الصحي واالجتامعي، ومن كون ذلك العنف واملضايقة والتمييز واإلقصاء واالزدراء والتحيز
 يرّض بكرامة وسالمة هؤالء األشخاص املعرضني إىل تلك اإلساءات، ومن إمكانية تقليله من إحساسهم بقيمتهم الذاتية وانتامئهم إىل

 مجتمعاتهم ودفع كثري منهم إىل إخفاء هويتهم أو قمعها والعيش عيشة الخوف والتخفي؛

التاريخ من هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان ألنهم كانوا، أو كانوا يعتربون، من املثليات اإلناث عانوا عرب   وإذ ندرك أن مثة برشاً 
 أو املثليني الذكور أو ممن ينجذبون إىل كل من الجنسني، وذلك بسبب سلوكهم الجنيس مع أشخاٍص من نفس نوع إجتامعيهم، أو
 بسبب اعتبارهم من املتحولني عن النوع إجتامعيهم، أو ممن يجمعون بني الجنسني أو يفضلون الجمع بينهام، أو يحملون بعض
التوجه حسب  بعينها  مجتمعات  يف  هويتها  تتحدد  اجتامعية  جامعات  إىل  ينتمون  أو  الجسدية،  اآلخر  اإلجتامعي  النوع   صفات 

 الجنيس أو هوية النوع؛

 وإذ نفهم أن تعبري "التوجه الجنيس" يشري إىل استطاعة كل شخص لالنجذاب العاطفي والوجداين والجنيس العميق إىل أشخاٍص من
 نوع إجتامعي آخر أو من ذات النوع اإلجتامعي، أو مع أكرث من جنس واحد وإقامة عالقة حميمة وجنسية معهم؛

 وإذ نفهم أن تعبري "هوية النوع" يدل عىل تجربة نوع اإلجتامعي الداخلية الفردية كام يحس بها كل شخص يف قرارة نفسه، وهي
 ما قد تتفق أو ال تتفق مع النوع إجتامعيه عند والدته ، مبا يف ذلك اإلحساس الشخيص بجسده )وهو ما ميكن أن يشمل، لو كان حراً
 يف اختياره، تعدياًل عىل مظهر الجسد أو وظائفه بوسائل طبية أو جراحية أو بوسائل أخرى(، وغري ذلك من أشكال التعبري عن نوع

 اإلجتامعي كاللباس وطريقة الكالم والسلوكيات؛

 وإذ نشري إىل أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان يؤكد عىل أنه يحق لكل الناس، برصف النظر عن توجههم الجنيس أو هويتهم النوع،
والتجارب األوضاع  يراعي  أن  الحالية يجب  اإلنسان  أن تطبيق حقوق  اإلنسان؛ ويؤكد عىل  كاماًل بجميع حقوق  يتمتعوا متتعاً   أن 
 املحددة للناس من مختلف التوجهات الجنسية والهويات النوع، وعىل أن االعتبار األول يجب أن ينصب عىل مصالح الطفل الفضىل
 يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، وأن للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف جميع

 املسائل التي متس الطفل، مع رضورة إيالء الوزن املالئم آلراء الطفل حسب سنه ونضجه؛

والثقافية املدنية  بالحقوق  الكامل  التمتع  يف  التمييز  عىل  مطلقاً  حظراً  يفرض  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  أن  إىل  نشري   وإذ 
 واالقتصادية والسياسية واالجتامعية، وإىل أن احرتام الحقوق الجنسية والتوجهات الجنسية وهوية النوع جزء ال يتجزأ من تحقيق
 املساواة بني الرجال والنساء، وأن عىل الدول أن تتخذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التحيز والعادات العرفية وكل املامرسات
 األخرى القامئة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أدىن أو أعىل من اآلخر، أو عىل وجود أدوار منطية للرجل واملرأة، ونشري أيضاً إىل
الجنسية الجنسية، مبا يشمل الصحة  الحر املسئول فيام يتصل بحياتهم  القرار  اتخاذ  الدويل يعرتف بحق األشخاص يف   أن املجتمع 

 والصحة اإلنجابية،بدون قرس أو متييز أو عنف؛
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مبادئ يوغياكارتا مبادئ يوغياكارتا

من األشخاص  وتجارب  حياة  يخص  فيام  منهجي  نحو  عىل  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  لصياغة  مهمة  قيمة  بوجود  نقرُّ   وإذ 
 مختلف التوجهات الجنسية والهويات النوع؛

 وإذ نقرُّ بوجوب ارتكاز هذه الصياغة عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان بحالته الراهنة، وبأنها تتطلب مراجعة منتظمة ملراعاة
من األشخاص  وخربات  بحياة  يتصل  فيام  مختلفة،  وبلدان  مناطق  ويف  الزمن،  مع  وتطبيقه  القانون  هذا  يشهدها  التي   التطورات 

مختلف التوجهات الجنسية والهويات النوع؛
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وعقب اجتامع للخرباء تم عقده يف 

يوغياكارتا بإندونيسيا من 6 إىل 9 

نوفمرب/ترشين الثاين 2006، نعتمد 

املبادئ التالية:
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  املبدأ األول: احلق في التمتع الشامل بحقوق اإلنسان
يولد جميع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق. ويحق لجميع البرش من مختلف التوجهات الجنسية والهويات 

النوع التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان. 

وعلى جميع الدول:

إدماج مبادئ ما تتسم به جميع حقوق اإلنسان من العاملية والترابط والتشابك وعدم قابليتها للتجزئة ، في الدساتير الوطنية    أ(	
أو تشريعاتها املناسبة األخرى، وكفالة التحقيق العملي للتمتع الشامل بجميع حقوق اإلنسان؛

تعديل أية تشريعات، مبا في ذلك القوانني اجلزائية ، لضمان متاشيها مع التمتع الشامل بجميع حقوق اإلنسان؛ ب(	

تنفيذ برامج تعليمية وبرامج توعية تعزز وتشجع التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان من قبل جميع األشخاص، بصرف النظر    ج(	
عن توجههم اجلنسي أو هويتهم النوع؛

الكرامة  أوجه  املتبادل بني جميع  باالعتماد  القرار فيها، بحيث تعترف  الدولة، وعملية صنع  اعتماد نهج تعددي في سياسات    د(	
اإلنسانية وعدم إمكانية جتزئتها، مبا فيها التوجه اجلنسي وهوية النوع، وتؤكد عليها.	

  املبدأ الثاني: احلق في املساواة وعدم التمييز
لكل إنسان حق التمتع بكافة حقوق اإلنسان دون أي متييز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع. والناس جميعاً سواٌء 
أمام القانون، ولهم دون أي متييز حق متساو يف التمتع بحاميته دون أي متييز من ذلك النوع سواٌء لحق رضر بتمتعهم 
بأية حقوق إنسان أخرى أو ال. ويجب أن يحظر القانون أي متييز من هذا النوع، وأن يكفل لجميع األشخاص عىل السواء 

حامية فعالة منه. 

أساس  يقوم عىل  تفضيل،  أو  تقييد،  أو  استثناء،  أو  متييز،  أي  النوع  أو هوية  الجنيس  التوجه  بسبب  التمييز  ويشمل 
التوجه الجنيس أو هوية النوع، ويكون من أثاره، أو أغراضه، توهني أو إحباط املساواة أمام القانون، أو التمتع املتساوي 
بحاميته، أو توهني أو إحباط االعرتاف أو التمتع املتساوي بجميع حقوق اإلنسان األساسية أو املامرسة املتساوية لها. 
وميكن أن يرتافق التمييز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع مع التمييز ألسباب أخرى )بل هو مرتافق معها عادًة(، 

كالتمييز بسبب نوع اإلجتامعي ، أو العنرص، أو السن، أو الدين، أو اإلعاقة، أو الوضع الصحي واالجتامعي.

 وعلى جميع الدول:
إدماج مبادئ املساواة وعدم التمييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى،   أ(	
إذا لم تكن قد مت إدماجها فيها حتى اآلن، سواٌء كان ذلك عن طريق تعديلها أو إعادة تفسيرها؛ وكفالة التحقيق العملي لهذه 

املبادئ؛

 ب(	إبطال أحكام القانون اجلزائي وغيره التي متنع، أو يتم استخدامها عملياً في منع، النشاط اجلنسي الرضائي بني أشخاص من 
نفس اجلنس جتاوزوا سن القرار، وكفالة تطبيق سن قرار واحد على النشاط اجلنسي بني أشخاص، سواء من جنسني مختلفني، 

أو من جنس واحد؛
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اتخاذ املناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، حلظر وإزالة التمييز في اجملاالت العامة واخلاصة بسبب التوجه اجلنسي   ج(	
وهوية النوع؛

اتخاذ املناسب من التدابير لضمان التقدم الكافي لألشخاص أصحاب االتوجهات اجلنسية والهويات النوع اخملتلفة بالقدر الالزم   د(	
لضمان التمتع املتساوي بحقوق اإلنسان وممارستها.	وال تعتبر هذه التدابير من قبيل التمييز؛

في جميع استجاباتهم للتمييز بسبب التوجه اجلنسي وهوية النوع، االنتباه إلى الكيفية التي ميكن أن يتقاطع بها هذا التمييز   ه(	
مع أشكال التمييز األخرى؛

اتخاذ جميع التدابير املناسبة، مبا فيها مناهج التعليم والتدريب، بهدف التوصل إلى إزالة املواقف أو السلوكيات التحيزية أو   و(	
التمييزية القائمة على االعتقاد بكون أي توجه جنسي أو هوية جنسانية أو تعبير جنسي أعلى أو أدنى من غيره من التوجهات 

أو الهويات أو التعبيرات. 

 املبدأ الثالث: احلق في االعتراف بالشخصية القانونية

 لكل إنسان أينام وجد الحق يف أن يعرتف بشخصيته القانونية. ويتمتع األشخاص من مختلف التوجهات الجنسية والهويات النوع
القانونية يف جميع ميادين الحياة. وكل توجه جنيس أو هوية جنسانية يحددهام املرء بنفسه يكونان جزءاً ال يتجزأ من  باألهلية 
 شخصيته؛ وهذا من أهم مظاهر تقرير املصري والكرامة والحرية. وال يجوز إجبار أحد عىل الخضوع ألية تدابري طبية، مبا فيها جراحة
 تغيري الجنس أو التعقيم أو العالج الهرموين، كرشط قانوين لالعرتاف بهويته النوع. وليس ألي وضٍع، كالزواج أو األبوة أو األمومة،
 أن يتم استخدامه سبباً، بصفته هذه، للحيلولة دون االعرتاف القانوين بهوية الشخص النوع. وال يجوز إخضاع أحٍد إىل الضغط حتى

يخفي أو ينكر توجهه الجنيس أو هويته النوع.

 وعلى جميع الدول:
النوع،  أو هوية  اجلنسي  التوجه  بدون متييز على أساس  املدنية  األمور  القانونية في  الشخصية  األشخاص  كفالة منح جميع   أ(	
وكذلك منحهم فرصة ممارسة هذه الشخصية، مبا في ذلك حق إبرام العقود، وإدارة املمتلكات، ومتلكها، وحيازتها )مبا في ذلك عن 

طريق امليراث(، وتدبيرها، والتمتع بها، والتخلي عنها؛

التي  النوع  الكاملني بهوية  الالزمة من أجل االحترام واالعتراف  التدابير،  التشريعية واإلدارية، وغيرها من  التدابير  اتخاذ جميع   ب(	
يختارها كل شخص بنفسه؛

اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية، وغيرها من التدابير، الالزمة لضمان إتباع اإلجراءات الالزمة حتى تعكس جميع األوراق   ج(	
)مبا فيها شهادات امليالد وجوازات السفر والسجالت االنتخابية، وغيرها(	 الشخصية التي تشير إلى اجلنس/النوع اإلجتماعي 

هوية الشخص النوع العميقة التي يحددها بنفسه؛

كفالة فعالية وإنصاف وعدم متييز هذه التدابير، وكذلك احترام كرامة الشخص املعني وخصوصيته؛  د(	

كفالة سريان االعتراف بالتغييرات في وثائق الهوية في جميع السياقات التي يتطلب فيها القانون أو السياسة العامة حتديد   ه(	
هوية األشخاص أو تصنيفهم حسب النوع اإلجتماعي؛

تنفيذ برامج موجهة من أجل توفير املساندة االجتماعية جلميع األشخاص الذين ميرون مبرحلة تغير جنسهم أو التخلي عنه.   و(	
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  املبدأ الرابع: احلق في احلياة
لكل فرد الحق يف الحياة. وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، مبا يف ذلك العتباراٍت تتعلق بالتوجه الجنيس أو هوية 
النوع. وال يجوز فرض عقوبة اإلعدام عىل أي شخص بسبب نشاٍط جنيسٍّ رضايئ بني أشخاٍص تجاوزوا سن القرار، أو 

بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع. 

وعلى جميع الدول:

إبطال جميع أشكال اجلرمية التي يتمثل غرضها أو أثرها في منع النشاط اجلنسي الرضائي بني أشخاٍص من نفس اجلنس ممن   أ(	
يجري  ريثما  األحكام،  لإلدانة مبوجب هذه  يتعرض  أي شخٍص  بحق  اإلعدام  عن فرض عقوبة  متاماً  واالمتناع  القرار،  جتاوزوا سن 

إبطالها؛

بالنشاط  صلة  ذات  جرائم  بسبب  فيهم  اإلعدام  حكم  تنفيذ  ينتظرون  من  كل  سبيل  وإخالء  الصادرة،  اإلعدام  أحكام  إلغاء   ب(	
اجلنسي الرضائي بني أشخاٍص جتاوزوا سن القرار؛

وكفالة  النوع،  هويتهم  أو  اجلنسي  توجههم  بسبب  األشخاص  أرواح  بحق  عنه  تتغاضى  أو  الدولة  ترعاه  استهداف  أي  وقف   ج(	
التحقيق مع املسئولني واملرتكبني ومحاكمتهم وإنزال العقاب املناسب بهم عند توفر األدلة الكافية، سواء كانوا من موظفي 

احلكومة أو أفراداً أو جماعات.

  املبدأ اخلامس: احلق في السالمة الشخصية
لكل إنسان، برصف النظر عن توجهه الجنيس أو هويته النوع الحق يف سالمة شخصه، ويف حامية الدولة له من أي عنٍف 

أو أذى بدين، سواء صدر عن موظفني حكوميني، أو عن أي فرد أو جامعة.

  وعلى جميع الدول:
اتخاذ جميع التدابير األمنية وغيرها للحماية من جميع أشكال العنف واملضايقة املتصلة بالتوجه اجلنسي وهوية النوع، ومنع   أ(	

وقوعها؛

والتحريض  بالعنف،  والتهديد  العنف،  حاالت  في  املناسبة  اجلزائية  العقوبات  لفرض  الالزمة  التشريعية  التدابير  اتخاذ جميع   ب(	
عليه، وما يتصل بذلك من مضايقاٍت بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع لدى أي شخص، أو مجموعة من األشخاص، وذلك في 

جميع مجاالت احلياة مبا فيها األسرة؛

اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة من أجل كفالة عدم اتخاذ التوجه اجلنسي أو هوية النوع   ج(	
للضحية مبرراً أو عذراً أو مخففاً من إدانة هذا العنف؛

كفالة إجراء حتقيق جدي عند ارتكاب هذا العنف، ومالحقة مرتكبيه قضائياً ومحاكمتهم وإنزال العقوبة العادلة بهم عند توفر   د(	
األدلة املناسبة، وكفالة التعويض املناسب للضحايا، مبا فيه التعويض املالي؛

شن حمالت توعية تكون موجهًة إلى عامة اجلمهور وإلى من ارتكبوا العنف فعالً أو ميكن أن يرتكبوه، وذلك ملكافحة التحيزات   ه(	
الكامنة خلف العنف املتصل بالتوجه اجلنسي وهوية النوع.
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  املبدأ السادس: احلق في اخلصوصية
لكل شخٍص، برصف النظر عن توجهه الجنيس أو هويته النوع، الحق يف التمتع بالخصوصية دون تدخٍل تعسفي أو غري 
قانوين، مبا يف ذلك شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته، وكذلك الحامية من أي حمالٍت غري قانونية متس رشفه أو سمعته. 
وعادًة ما يشمل الحق يف الخصوصية حق االختيار بني الكشف أو عدم الكشف عن املعلومات املتصلة بتوجه الشخص 
الجنيس أو هويته النوع، إضافًة إىل القرارات والخيارات املتعلقة بجسد املرء أو بالعالقات الجنسية الرضائية وغريها من 

العالقات مع اآلخرين. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة من أجل كفالة حق كل شخص، بصرف النظر عن توجهه   أ(	
اجلنسي أو هويته النوع، في التمتع مبجاله اخلاص، وقراراته احلميمة، وعالقاته اإلنسانية، مبا فيها النشاط اجلنسي الرضائي بني 

أشخاٍص جتاوزوا سن القرار، من غير تدخٍل تعسفي؛

إبطال جميع القوانني اجمُلرِّمة للنشاط اجلنسي بني أشخاٍص من نفس اجلنس ممن جتاوزوا سن القرار، وكفالة تطبيق سن قرار واحد   ب( 
على النشاط اجلنسي بني أشخاص من جنسني مختلفني أو من جنس واحد؛

كفالة عدم تطبيق األحكام القانونية اجلزائية وغيرها من األحكام ذات االستخدام العام من أجل جترمي النشاط اجلنسي الرضائي   ج(	
بني أشخاٍص من نفس اجلنس ممن جتاوزوا سن القرار؛

إبطال أي قانون يحظر أو يُجرِّم التعبير عن هوية النوع، كاللباس وطريقة الكالم والسلوكيات، أو ينكر على األفراد فرصة تغيير   د(	
حالة أجسادهم كوسيلٍة للتعبير عن هويتهم النوع؛

إطالق سراح كل شخص محتجز احتياطياً، أو بسبب إدانته جزائياً، إذا كان احتجازه متصالً بنشاٍط جنسيٍّ رضائي بني أشخاٍص   ه(	
جتاوزوا سن القرار، أو كان متصالً بهويته النوع؛

كفالة حق جميع األشخاص في اختيار زمان الكشف عن املعلومات املتصلة بتوجههم اجلنسي أو هويتهم النوع، وفي اختيار   و(	
من يكشفون أمامه عنها وكيفية الكشف عنها، وحماية جميع األشخاص من الكشف التعسفي أو غير املرغوب فيه عن هذه 

املعلومات، أو من التهديد بكشف أشخاص آخرين عن هذه املعلومات. 

 املبدأ السابع: احلق في عدم التجريد التعسفي من احلرية
ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه تعسفاً. ويعترب االعتقال أو االحتجاز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع عماًل 
تعسفياً سواٌء كان بقراٍر قضايئ أو غري ذلك. ولكل شخص يتم القبض عليه، برصف النظر عن توجههم الجنيس أو هويتهم 
النوع، الحق عىل قدم املساواة يف إبالغهم بأسباب هذا القبض لدى وقوعه، كام يتوجب إبالغهم رسيعاً بأية تهمة توجه 
إليهم، ويف تقدميهم رسيعاً إىل أحد القضاة، ويف الرجوع إىل محكمٍة تفصل دون إبطاء يف قانونية اعتقالهم، سواٌء ُوجه 

االتهام إليهم بارتكاب أية جرمية أو ال.
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وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من أجل كفالة عدم اتخاذ التوجه اجلنسي أو هوية النوع سبباً لالعتقال أو االحتجاز   أ(	
في أي ظرٍف من الظروف، مبا في ذلك إبطال جميع األحكام القانونية اجلزائية الغامضة التي تقبل التطبيق على نحٍو متييزي، أو 

تتيح تنفيذ االعتقاالت بسبب التحيز؛

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من أجل كفالة حق جميع األشخاص املعتقلني، بصرف النظر عن توجههم اجلنسي   ب(	
أو هويتهم النوع، واعتماداً على مبدأ املساواة، في إبالغهم بأسباب اعتقالهم وطبيعة التهم املوجهة إليهم، وفي تقدميهم 
سريعاً إلى أحد القضاة، وفي الرجوع إلى محكمٍة تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقالهم سواٌء ُوجه االتهام إليهم بارتكاب أية 

جرمية أو ال؛

االعتقال  يتعلق بتعسفية  القانون فيما  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  الشرطة وغيرهم من  لتثقيف  وتدريب  توعية  برامج  تنفيذ   ج(	
واالحتجاز بسبب التوجه اجلنسي للشخص أو هويته النوع؛

وموقعه  االحتجاز  تاريخ  إلى  تشير  بحيث  باستمرار،  حتديثها  يجري  واالحتجاز،  االعتقال  وقائع  جلميع  دقيقة  سجالت  حفظ   د(	
الكافية  والتجهيزات  بالصالحيات  تتمتع  قبل جهاٍت  من  االحتجاز  أماكن  على جميع  إشراف مستقل  وجود  وكفالة  وسببه، 

لتحديد حاالت االعتقال واالحتجاز التي ميكن أن تكون ناجمًة عن توجه الشخص اجلنسي أو هويته النوع.

       املبدأ الثامن: احلق في احملاكمة املنصف
لكل إنسان الحق يف أن تنظر قضيته أمام محكمٌة مستقلٌة نزيهة نظراً عاداًل علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية تهمٍة 

جنائية توجه إليه، وذلك من غري تحيز أو متييٍز بسبب توجهه الجنيس أو هويته النوع.

 وعلى جميع الدول:
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من أجل كفالة حظر وإلغاء املعاملة املتحيزة بسبب التوجه اجلنسي وهوية النوع في   أ(	
كل مرحلٍة من مراحل احملاكمة، في القضايا املدنية واجلزائية وجميع اإلجراءات القضائية واإلدارية التي تقرر احلقوق وااللتزامات، 
وكفالة عدم االنتقاص من صدقية وطبيعة أي شخص باعتباره طرفاً، أو شاهداً أو مدافعاً أو صانع قرار، بسبب توجهه اجلنسي 

أو هويته النوع؛

أو جزئياً  يدفعها كلياً  التي  املدنية  احملاكمة  أو  اجلزائية  املالحقة  الالزمة حلماية األشخاص من  املعقولة  اخلطوات  اتخاذ جميع   ب(	
التمييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

تنفيذ برامج توعية وتدريب للقضاة وموظفي احملاكم والنواب العامني واحملامني، وغيرهم، حول املعايير الدولية حلقوق اإلنسان   ج(	
ومبادئ املساواة وعدم التمييز، مبا فيها ما يتعلق بالتوجه اجلنسي وهوية النوع.

      املبدأ التاسع: احلق في املعاملة اإلنسانية أثناء
 االحتجاز

الجنيس  والتوجه  اإلنساين.  الشخص  يف  األصيلة  الكرامة  تحرتم  إنسانية،  معاملة  حريتهم  من  املحرومني  جميع  يعامل 
وهوية النوع جزٌء ال يتجزأ من كرامة الشخص.
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وعلى جميع الدول:

كفالة أال يؤدي وضع الشخص رهن االحتجاز إلى مزيٍد من تهميشه بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع، أو إلى تعريضه خلطر   أ(	
العنف أو سوء املعاملة أو اإلساءة اجلسدية أو العقلية أو اجلنسية؛

 ب(		توفير فرصة الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية واالستشارة القانونية مبا يناسب حاجات من هم رهن االحتجاز، واالعتراف بأية 
حاجات خاصة لدى األشخاص بسبب توجههم اجلنسي أو هويتهم النوع، مبا فيها ما يتصل بالصحة اإلجنابية، واحلصول على 
املعلومات والعالج فيما يتصل بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وكذلك احلصول على العالج الهرموني، وغيره، إضافًة إلى 

العالج املتعلق بتغيير حتديد النوع اإلجتماعي عند الرغبة في ذلك؛

اجلنسي  لتوجههم  املناسب  االحتجاز  مبكان  املتصلة  القرارات  في  ممكن،  حدٍّ  أقصى  إلى  السجناء،  جميع  مشاركة  كفالة   ج(	
وهويتهم النوع؛

اتخاذ تدابير وقائية حلماية جميع السجناء املعرضني للعنف أو اإلساءة بسبب توجههم اجلنسي أو هويتهم النوع أو تعبيرهم   د(	
عن جنسهم، وكفالة أال تؤدي هذه التدابير، بالقدر املمكن عقالً، إلى إنقاص حقوقهم عما يتمتع به عامة السجناء؛

كفالة منح الزيارات الزوجية، عند السماح بها، على نحٍو متساٍو جلميع السجناء واحملتجزين، بصرف النظر عن جنس الشريك؛  ه(	

تأمني رقابة مستقلة على مراكز االحتجاز تقوم بها الدولة واملنظمات غير احلكومية على حدٍّ سواء، مبا فيها املنظمات العاملة   و(	
في ميدان التوجه اجلنسي وهوية النوع؛

تنفيذ برامج توعية وتدريب ملوظفي السجون، وغيرهم من املوظفني في القطاعني العام واخلاص، ممن يعملون في مراكز االحتجاز،   ز(	
لتثقيفهم باملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان ومبادئ املساواة وعدم التمييز، مبا فيها ما يتصل بالتوجه اجلنسي وهوية النوع.

 املبدأ العاشر: احلق في عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة
 أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو املهينة

بالتوجه  منها  يتصل  وما  املهينة،  أو  الوحشية  أو  القاسية  املعامالت  أو  للعقوبات  وال  للتعذيب  إنسان  أي  يعرض  ال 
الجنيس أو هوية النوع.

 وعلى جميع الدول:
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من منع وتوفير احلماية من، التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية   أ(	
أو الوحشية أو املهينة التي ترتكب ألسباٍب تتصل بالتوجه اجلنسي أو هوية النوع للضحية، إضافًة إلى منع التحريض على هذه 

األفعال؛

اتخاذ جميع اخلطوات املعقولة لتحديد ضحايا التعذيب، وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو املهينة،   ب(	
املادي  التعويض  فيه  مبا  احلاالت،  هذه  في  املناسب  اإلنصاف  وتوفير  النوع،  هوية  أو  اجلنسي  بالتوجه  تتصل  يرتكب ألسباٍب  مما 

واملعنوي، إضافًة إلى املساعدة الطبية والنفسية عند احلاجة؛

تنفيذ برامج توعية وتدريب للشرطة، وموظفي السجون، وغيرهم من املوظفني في القطاعني العام واخلاص، ممن يسمح لهم   ج(	
موقعهم بارتكاب هذه األفعال، أو منع ارتكابها.
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  املبدأ احلادي عشر: احلق في احلماية من جميع أشكال
 االستغالل واالسترقاق واالجتار بالبشر

من حق كل إنسان التمتع بالحامية من االتجار بالبرش، واالسرتقاق، وجميع أشكال االستغالل، مبا فيها االستغالل الجنيس، 
ملنع  املصممة  اإلجراءات  تتناول  أن  ويجب  مفرتضني.  أو  كانا  فعليني  النوع،  هويته  أو  الجنيس  توجهه  بسبب  وغريه، 
االتجار بالبرش العوامل التي تزيد إمكانية التعرض لهذا االستغالل، مبا فيها مختلف أشكال التمييز وعدم املساواة بسبب 
التوجه الجنيس أو هوية النوع، فعليني كانا أو مفرتضني، أو بسبب التعبري عن هذه الهوية أو غريها. وال يجوز أن تكون 

هذه التدابري غري متفقة مع الحقوق اإلنسانية لألشخاص املعرضني لخطر االتجار بهم.  

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات ذات الطبيعة الوقائية واحلمائية املتصلة باالجتار بالبشر، واسترقاقهم،   أ(	
أو  كانا  فعليني  النوع،  هوية  أو  اجلنسي  التوجه  بسبب  وغيره،  اجلنسي،  االستغالل  ذلك  في  مبا  استغاللهم،  ضروب  وجميع 

مفترضني؛

كفالة أال تؤدي هذه التشريعات أو اإلجراءات إلى جترمي سلوك األشخاص املعرضني لهذه املمارسات، أو إحلاق االزدراء بهم، أو زيادة   ب(	
الضرر الالحق بهم على أي نحو؛

اتخاذ إجراءات قانونية وتعليمية واجتماعية، واعتماد خدمات وبرامج للتعامل مع العوامل التي تزيد من التعرض لالجتار بالبشر،   ج(	
واالسترقاق، وغير ذلك من ضروب االستغالل، مبا فيه االستغالل اجلنسي وغيره، بسبب التوجه اجلنسي وهوية النوع، حقيقة كانا 
أم افتراضا، مبا فيها عوامل من قبيل اإلقصاء االجتماعي، والتمييز، والنبذ من جانب األسرة أو اجلماعة، واالفتقار إلى االستقالل 
املالي، والتشرد، واملواقف االجتماعية التمييزية التي تؤدي إلى قلة تقدير املرء لنفسه، واالفتقار إلى احلماية من التمييز في مجال 

االستفادة من السكن والتوظيف، واخلدمات االجتماعية األخرى. 

    املبدأ الثاني عشر: احلق في العمل
لكل شخٍص الحق يف العمل، وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية، كام أن له حق الحامية من البطالة، دون متييٍز 

بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع. 

وعلى جميع الدول:

النوع  أو هوية  اجلنسي  التوجه  التمييز بسبب  وحترمي  إزالة  أجل  اإلجراءات من  وغيرها من  واإلدارية  التشريعية  اإلجراءات  اتخاذ   أ(	
في الوظائف العامة واخلاصة، مبا في ذلك ما يتعلق بالتدريب املهني، والتوظيف، والترقية، والفصل من العمل، وشروط العمل 

واملكافأة؛

إزالة أي متييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع لكفالة تساوي فرص العمل والترقية في جميع ميادين الوظائف العامة، مبا   ب( 
فيها جميع مستويات الوظائف احلكومية والتوظيف في الوظائف العامة، ومنها الشرطة واجليش، وتوفير برامج تدريب وتوعية 

ملكافحة املواقف التمييزية.
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   املبدأ الثالث عشر: احلق في الضمان االجتماعي وغيره
 من تدابير احلماية االجتماعية

لكل شخٍص الحق يف الضامن االجتامعي وغريه من رضوب تدابري الحامية االجتامعية دون متييٍز بسبب التوجه الجنيس 
أو هوية النوع.

 وعلى جميع الدول:
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات لكفالة الوصول املتساوي، بدون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية   أ(	
الوالدية،  واإلجازات  العمالية  املكاسب  تدابير احلماية االجتماعية، مبا فيها  االجتماعي وغيرها من  الضمان  إلى خدمات  النوع، 
ومعونات البطالة، والضمان الصحي أو الرعاية واملكاسب الصحية )مبا فيها إجراء التغييرات اجلسدية املتصلة بهوية النوع(، 
بفقدان  املتصلة  واملعونات  التقاعدي،  واملعاش  الوفاة،  ومعونة  العائلي،  والتعويض  االجتماعي،  الضمان  ضروب  من  ذلك  وغير 

مساندة األزواج أو الشركاء نتيجًة للموت أو املرض؛

الضمان  نظام  ضمن  التمييزية  املعاملة  أشكال  من  شكٍل  أي  إلى  األسرة،  أفراد  من  فردٍ  أي  أو  األطفال،  تعرض  عدم  كفالة  	  ب(	
االجتماعي أو في ما يخص توفير املعونات االجتماعية، بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

 ج( 		اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة االستفادة من برامج وسياسات تقليل الفقر دون متييٍز بسبب 
التوجه اجلنسي أو هوية النوع. 

    املبدأ الرابع عشر: احلق في مستوى كاٍف من املعيشة
الصحية  والخدمات  للرشب  الصالحة  املياه  وتوفر  املأكل  كفاية  ذلك  مبا يف  كاٍف،  لكل شخٍص حٌق يف مستوى معيشة 

الكافية وامللبس، ويف التحسن املستمر لظروف املعيشة، بدون متييز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع.

 وعلى جميع الدول:
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة املساواة في الوصول، بدون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي أو  أ (	

هوية النوع، إلى املأكل وامللبس املالئمني واملياه الصاحلة للشرب واخلدمات الصحية الكافية. 

    املبدأ اخلامس عشر: احلق في السكن املالئم
لكل شخص حق يف سكن مالئم، مبا يف ذلك الحامية من اإلخالء، بدون متييز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع.
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وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة حيازة، أو الوصول إلى، سكٍن مقبول الكلفة، وصالح للسكن،   أ(	
ويسهل الوصول إليه، ومناسب من الوجهة احلضارية، وآمن، مبا في ذلك املالجئ وغيرها من مساكن احلاالت الطارئة، بدون متييز 

بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع أو احلالة العائلية أو الزواجية؛

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات ملنع تنفيذ اإلخالء الذي ال يتفق مع االلتزامات الدولية بحقوق اإلنسان   ب(	
من جانب الدول، وكفالة توفير املعاجلة القانونية وغير القانونية املناسبة الفعالة في حالة أي شخٍص يزعم تعرض حقه في 
احلماية من اإلخالء القسري إلى االنتهاك، أو أي شخٍص مهددٍ بهذا االنتهاك، مبا في ذلك احلق في إعادة إسكانه، وهو ما يشمل 
حقه في أرٍض وسكن مالئم يساوي ما كان له في اجلودة أو يفوقه، وذلك بدون متييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع أو احلالة 

العائلية أو الزواجية؛

كفالة حقوٍق متساوية في ملكية وتوريث األرض واملسكن بدون متييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛  ج(	

إعداد برامج اجتماعية، مبا فيها برامج املساعدة، ملعاجلة العوامل املتعلقة بالتوجه اجلنسي وهوية النوع التي تزيد من تعرض   د(	
األشخاص إلى التشرد، وخاصًة من أجل األطفال والشباب، مبا في ذلك اإلقصاء االجتماعي، وغيره من ضروب العنف والتمييز 
واالفتقار إلى االستقالل املالي والتحيز من جانب األسرة أو اجلماعات الثقافية، وكذلك تشجيع برامج األمن واملساعدة في احلي 

أو اجلوار؛

توفير برامج توعية وتدريب لضمان إدراك جميع اجلهات املعنية، ومراعاتها الحتياجات من يواجهون التشريد أو غيره من الظروف   ه(	
االجتماعية غير املواتية نتيجًة لتوجههم اجلنسي أو هويتهم النوع.

   املبدأ السادس عشر: احلق في التعلم
لكل شخٍص الحق يف التعلم دون متييٍز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع، ومع أخذ هذا التوجه وهذه الهوية بعني 

االعتبار. 

وعلى جميع الدول:

املتساوية  واملعاملة  التعليم،  إلى  الوصول  في  املساواة  لكفالة  اإلجراءات،  من  وغيرها  واإلدارية،  التشريعية  اإلجراءات  اتخاذ   أ(	
للطالب واملوظفني واملعلمني ضمن النظام التعليمي، بدون متييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

كفالة توجيه التعليم مبا يحقق تنمية شخصية كل طالب ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، واستجابته   ب(	
إلى احتياجات الطالب من جميع التوجهات اجلنسية والهويات النوع؛

كفالة توجيه التعليم إلى تنمية احترام حقوق اإلنسان واحترام آولياء كل طفل وأفراد أسرته، وهويته احلضارية، ولغته، وقيمه،   ج(	
بروح من السلم والتسامح واملساواة، مع مراعاة  التوجهات اجلنسية والهويات النوع املتباينة ؛

النوع،  والهويات  التوجهات اجلنسية  إزاء مختلف  التفاهم واالحترام  التعليم ومناهجه وموارده لتعزيز  كفالة توجيه أساليب   د(	
وغيرها، مبا في ذلك احترام االحتياجات اخلاصة للطالب وذويهم وأفراد أسرهم فيما يتصل بذلك؛

كفالة صياغة القوانني والسياسات لتوفير حماية كافية للطالب واملوظفني واملعلمني من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات   ه( 
النوع من جميع ضروب اإلقصاء االجتماعي والعنف ضمن بيئة املدرسة، مبا في ذلك املضايقات و إبداء العنف جتاه اآلخرين؛

كفالة عدم تهميش الطالب املعرضني لهذا اإلقصاء أو العنف، أو ممارسة العزل بحقهم بغية حمايتهم، وكفالة حتديد واحترام   و(	
ما يكون في مصلحتهم، وذلك بالتشارك معهم؛
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اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة إدارة النظام في املؤسسات التعليمية على نحٍو يتفق مع   ز(	
كفالة الكرامة اإلنسانية، وذلك بدون متييز أو عقوبٍة بسبب التوجه اجلنسي للطالب أو هويته النوع، أو تعبيره عنهما؛

كفالة وصول اجلميع إلى فرص وموارد التعلم مدى احلياة دون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع، مبا يشمل البالغني ممن   ح(	
عانوا هذه األشكال من التمييز ضمن النظام التعليمي. 

    املبدأ السابع عشر: احلق في أعلى مستوى ممكن من
 الصحة

لكل شخص الحق يف أعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، دون متييٍز بسبب التوجه الجنيس وهوية النوع. 
وتعترب الصحة الجنسية واإلنجابية جانباً أساسياً يف هذا الحق. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة التمتع بحق احلصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة   أ(	
دون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

وسلع  مرافق  إلى  الوصول  على  األشخاص  جميع  قدرة  لكفالة  اإلجراءات،  من  وغيرها  واإلدارية،  التشريعية  اإلجراءات  اتخاذ   ب(	
وخدمات الرعاية الصحية، مبا فيها ما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، وكذلك الوصول إلى ملفاتهم الطبية دون متييٍز بسبب 

التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

كفالة تصميم املرافق والسلع وخدمات الرعاية الصحية مبا يتفق مع حتسني الوضع الصحي جلميع األشخاص، ومبا يستجيب   ج(	
االعتبار؛ وكذلك كفالة معاملة  النوع، ومع أخذهما بعني  أو هوية  التوجه اجلنسي  بدون متييز بسبب  الصحية،  الحتياجاتهم 

السجالت الطبية بسريٍة فيما يتصل بذلك؛

بسبب  األشخاص  صحة  إلى  تسيء  التي  االجتماعية  العوامل  من  ذلك  وغير  واالنحياز،  التمييز  تعالج  برامج  وتنفيذ  وضع   د(	
توجههم اجلنسي أو هويتهم النوع؛

والرعاية  الطبي  العالج  بشأن  اخلاصة  قراراتهم  باتخاذ  لهم  مبا يسمح  ومتكينهم،  باملعلومات،  األشخاص  تزويد جميع  كفالة   ه(	
الصحية، وذلك استناداً إلى موافقتهم الواعية احلقيقية، دون متييٍز بسبب توجهاتهم اجلنسية أو هوياتهم النوع؛

اجلنسية  التوجهات  تنوع  تراعي  والعالج،  والرعاية  والوقاية،  والتعليم،  اإلجنابية،  الصحة  وخدمات  برامج  جميع  أن  من  التأكد   و(	
والهويات النوع، وكفالة توفير هذه البرامج واخلدمات على قدم املساواة جلميع الناس بدون متييز؛

تسهيل استفادة من يريدون تعديل أجسامهم، فيما يتعلق بتحديد النوع اإلجتماعي، من العالج والرعاية واملساعدة املتسمني   ز(	
بالكفاءة، وبدون متييز؛

كفالة معاملة جميع اجلهات التي تقدم اخلدمات الصحية لعمالئها وشركائهم من األشخاص بدون متييٍز بسبب توجهاتهم   ح( 
وهوياتهم اجلنسية، مبا في ذلك ما يتعلق باالعتراف بالشركاء بصفتهم أقرب األقارب؛

اعتماد السياسات والبرامج التعليمية والتدريبية الالزمة لتمكني العاملني في القطاع الصحي من توفير أعلى مستوى ممكن   ط(	
من الرعاية الصحية جلميع األشخاص مع االحترام الكامل للتوجه اجلنسي وهوية النوع لكل شخص.
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    املبدأ الثامن عشر: احلماية من اإلساءات الطبية
ال يجوز إجبار أي شخص عىل الخضوع ألي عالٍج أو تدبري أو اختبار طبي أو نفيس، أو احتجازه يف مؤسسٍة طبية بسبب 
توجهه الجنيس أو هويته النوع. وخالفاً ألية تصنيفاٍت مخالفة، ال يجوز اعتبار توجه الشخص الجنيس وهويته النوع، يف 

حد ذاتهام أو بسبٍب منهام، من بني األوضاع الصحية املَرضية، وال يخضعان للعالج أو الشفاء أو القمع. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة احلماية الكاملة من التدابير الطبية الضارة بسبب التوجه   أ( 
النوع  تفترض  مبعايير  أو  اجلسدي،  املظهر  أو  بالسلوك  تتصل  منطية  مناذج  إلى  يستند  ما  ذلك  في  مبا  النوع،  هوية  أو  اجلنسي 

اإلجتماعي، سواٌء كانت مشتقًة من الثقافة أو غير ذلك؛

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة عدم إحداث تعديل ال ميكن الرجوع عنه على جسد أي طفل،   ب(	
باستخدام تدابير طبية، في محاولٍة لفرض هويٍة جنسيٍة بعينها، دون قبوٍل كامٍل واٍع حر من جانب الطفل، مع االعتبار الواجب 

لسن الطفل ونضجه؛

وضع آليات حلماية األطفال بحيث ال يتعرض أي طفٍل خلطر اإلساءة الطبية؛  ج(	

كفالة حماية األشخاص من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع من التدابير الطبية غير األخالقية والقسرية، مبا فيها   د( 
ما يتعلق باللقاحات أو العالجات أو مضادات اجلراثيم من أجل فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، أو غير ذلك من األمراض؛

مراجعة وتعديل أية أحكام أو برامج تخص متويل الصحة، مبا فيها ما يكون من املساعدات التنموية، من شأنها أن تشجع تلك   ه( 
اإلساءات، أو تسهلها، أو جتعلها ممكنًة بأية طريقٍة كانت؛

كفالة عدم تعامل أية معاجلة أو استشارة طبية أو نفسية، ضمناً أو صراحًة، مع التوجهات اجلنسية والهويات النوع بصفتها   و( 
أوضاعاً صحيًة تستدعي املعاجلة أو الشفاء أو القمع.  

    املبدأ التاسع عشر: احلق في حرية الرأي والتعبير
لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري برصف النظر عن توجهه الجنيس أو هويته النوع. ويشمل هذا الحق حريته يف 
التعبري عن الهوية أو الشخصية من خالل الكالم أو السلوكيات، أو اللباس، أو الخصائص البدنية، أو اختيار االسم، أو من 
خالل أية وسيلٍة أخرى، إضافًة إىل حرية التامس األنباء واألفكار من أي نوٍع كانت وتلقيها وإذاعتها، مبا يف ذلك ما يخص 

حقوق اإلنسان والتوجه الجنيس وهوية النوع، بأية وسيلٍة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. 

وعلى جميع الدول:

حقوق  احترام  مع  والتعبير،  الرأي  بحرية  الكامل  التمتع  لكفالة  اإلجراءات،  من  وغيرها  واإلدارية،  التشريعية  اإلجراءات  اتخاذ   أ(	
اآلخرين وحرياتهم، دون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي وهوية النوع، ومبا يشمل التماس وإذاعة األنباء واألفكار املتعلقة بالتوجهات 
وتنظيم  وإذاعتها،  ونشرها  املواد  وإصدار  القانونية،  احلقوق  مناصرة  من  بذلك  يتصل  ما  إلى  إضافًة  النوع،  والهويات  اجلنسية 

املؤمترات أو املشاركة فيها، والوصول إلى املعلومات اخلاصة بالعالقة اجلنسية األكثر سالمًة، وتداولها؛
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العمل على أن تكون نواجت وسائل اإلعالم التي متلكها وتنظمها تعدديًة وغير متييزيٍة فيما يخص قضايا التوجه اجلنسي وهوية   ب(	
النوع، وأن تكون سياسات التوظيف والترقية في هذه املنظمات غير متييزيٍة فيما يتعلق بالتوجه اجلنسي وهوية النوع؛

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من   ج(	
خالل الكالم، أو السلوك، أو اللباس، أو اخلصائص البدنية، أو اختيار االسم، أو من خالل أية وسيلٍة أخرى؛

كفالة عدم استخدام مفاهيم النظام العام، واألخالق العامة، والصحة العامة، واألمن العام، من أجل احلد، بطريقٍة متييزية، من   د(	
ممارسة حرية الرأي والتعبير ممارسة تؤكد على مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع؛

كفالة عدم انتهاك ممارسة حرية الرأي والتعبير عن حقوق وحريات األشخاص من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع؛  ه(	

إضافًة  واألفكار،  األنباء  إلى  املتساوي  بالوصول  النوع،  وهوية  اجلنسي  التوجه  عن  النظر  بصرف  األشخاص،  متتع جميع  كفالة   و(	
للمشاركة في النقاش العام.

    املبدأ العشرون: احلق في حرية االجتماع والتنظيم
لكل شخٍص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية، وما يكون منها بهدف التظاهر السلمي، برصف 
النظر عن توجهه الجنيس أو هويته النوع. ويحق لألشخاص، بدون متييز، تشكيل جمعيات تقوم عىل التوجه الجنيس أو 
هوية النوع، ونيل االعرتاف بها، وكذلك الجمعيات التي توزع معلوماٍت عىل األشخاص من مختلف التوجهات الجنسية 

والهويات النوع، أو عنهم، أو تسهل التواصل فيام بينهم. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة حق التنظيم السلمي واالجتماع واملناصرة فيما يخص قضايا   أ( 
التوجه اجلنسي وهوية النوع، وكفالة احلق في االعتراف القانوني بهذه اجلماعات واجلمعيات، دون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي أو 

هوية النوع؛

كفالة عدم استخدام مفاهيم النظام العام، واألخالق العامة، والصحة العامة، واألمن العام، من أجل احلد من أية ممارسة حلقوق   ب( 
التجمع السلمي والتنظيم السلمي، باالعتماد فقط على كونها تؤكد على توجهات وهوياٍت جنسيٍة متباينة؛

النوع،  أو هوية  عدم منع ممارسة حقوق التجمع والتنظيم السلمي، في أي حاٍل من األحوال، ألسباٍب تتصل بالتوجه اجلنسي   ج(	
وكفالة توفير ما يكفي من عناصر الشرطة، ووسائل احلماية املادية األخرى، حلماية األشخاص الذين ميارسون هذه احلقوق من 

العنف واملضايقة؛

توفير برامج توعية وتدريب للسلطات املُكلفة بإنفاذ القوانني، وغيرها من املوظفني املعنيني؛ لتمكينها من توفير هذه احلماية؛  د(	

اجلماعات  متييزية على  آثاراً  تولِّد  ال  الطوعية،  واجلمعيات  اجلماعات  املطبقة على  املعلومات  الكشف عن  أن قواعد  التأكد من   ه(	
واجلمعيات التي تتناول قضايا التوجه اجلنسي وهوية النوع، أو أعضاءها. 
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    املبدأ احلادي والعشرون: احلق في حرية الفكر والوجدان
 والدين

لكل شخٍص الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين برصف النظر عن توجهه الجنيس أو هويته النوع. وال يجوز للدولة 
التمييز،  أو متارس  املتساوية،  القانونية  الحامية  تنكر  أو مامرسات،  أو سياسات،  لتربير قوانني،  الحقوق  تلجأ لهذه  أن 

بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع.

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة حق األشخاص، بصرف النظر عن توجههم اجلنسي أو هويتهم   أ(	
تدخٍل في معتقداتهم،  أو مجتمعني مع غيرهم، من غير  دينية، منفردين  أو غير  دينية  أو ممارسة معتقدات،  إقامة  النوع، في 

وحقهم في عدم التعرض للقسر أو لفرض معتقداٍت عليهم؛

كفالة عدم ممارسة حق التعبير، أو الترويج آلراء وقناعات ومعتقدات أخرى تتصل بقضايا التوجه اجلنسي أو هوية النوع، على   ب(	
نحٍو ال يتفق مع حقوق اإلنسان.

     املبدأ الثاني والعشرون: احلق في حرية التنقل
الجنيس أو هويته  النظر عن توجهه  إقامته داخل حدود كل دولة، برصف  التنقل، واختيار محل  لكل فرٍد حق حرية 
النوع. وال يجوز أبداً التذرع بالتوجه الجنيس وهوية النوع لتقييد، أو منع، دخول الفرد أي بلٍد أو مغادرته أو العودة 

إليه، مبا يف ذلك بلده. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة حق حرية التنقل واإلقامة بصرف النظر عن توجهه اجلنسي  أ (	
أو هويته النوع. 

    املبدأ الثالث والعشرون: احلق في التماس اللجوء
لكل فرٍد الحق يف أن يلتمس اللجوء إىل بلدان أخرى وأن يتمتع به هرباً من االضطهاد، مبا يف ذلك االضطهاد املتصل 
بالتوجه الجنيس وهوية النوع. وال يجوز ألية دولة أن تبعد أي شخص أو تطرده أو أن تسلمه إىل دولٍة أخرى، إذا توفرت 
لديها أسباٌب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب، أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الوحشية أو املهينة ، بسبب توجهه الجنيس أو هويته النوع.
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 وعلى جميع الدول:
التوجه  بسبب  اضطهاد  بوجود  االعتقاد  إلى  تدعو  التي  احلقيقية  األسباب  قبول  لكفالة  التشريعات  وسن  وتعديل  مراجعة   أ(	

اجلنسي أو هوية النوع أساساً لالعتراف للشخص بوضع الالجئ، ومنحه اللجوء؛

كفالة عدم متييز أية ممارسات أو سياسات بحق طالب اللجوء بسبب توجهه اجلنسي أو هويته النوع؛  ب(	

كفالة عدم نقل أو طرد أو ترحيل الشخص إلى أي بلد يُعتقد أنه يواجه فيه خطر التعذيب واالضطهاد أو أي من ضروب املعاملة   ج(	
أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو املهينة، بسبب توجهه اجلنسي أو هويته النوع؛ 

    املبدأ الرابع والعشرون: احلق في تأسيس أسرة
لكل فرٍد الحق يف تأسيس أرسة، برصف النظر عن توجهه الجنيس أو هويته النوع. وتوجد األرس يف أشكال مختلفة. وال 

يجوز إخضاع أية أرسة إىل التمييز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع أليٍّ من أفرادها. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة حق تأسيس أسرة، مبا في ذلك ما يكون من خالل التبني أو   أ(	
املساعدة في اإلجناب )مبا في ذلك التلقيح من متبرعني(، دون متييزٍ بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

كفالة اعتراف القوانني والسياسات بتعددية أشكال األسرة، مبا فيها األسر غير احملددة بنسٍب أو زواج، واتخاذ اإلجراءات التشريعية   ب(	
واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة عدم تعرض أية أسرة إلى التمييز بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع ألي من أفرادها، 

وذلك مبا يشمل املعونة االجتماعية املُقدمة لألسرة، وغيرها من املزايا العامة، والتوظيف، والهجرة؛

في جميع  الفضلى  الطفل  األول ملصالح  االعتبار  إيالء  تكفل  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  واإلدارية  التشريعية  اإلجراءات  اتخاذ   ج(	
اإلجراءات والقرارات التي تتعلق باألطفال، سواٌء اتخذتها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات 

اإلدارية أو الهيئات التشريعية؛

تكفل الدول للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع املسائل التي متسه، وتولى آراء   د(	
الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه؛

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة أن تكون جميع احلقوق واالمتيازات وااللتزامات أو املكاسب   ه(	
املتاحة للشركاء مختلفي اجلنس املتزوجني أو املسجلني متاحة على قدم املساواة للشركاء مثليي اجلنس املتزوجني أو املسجلني، 

وذلك في الدول التي تعترف بالزواج أو التسجيل الرسمي بني شركاء من جنٍس واحد؛

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة أن تكون جميع احلقوق واالمتيازات وااللتزامات أو املكاسب   و(	
املتاحة للشركاء مختلفي اجلنس غير املتزوجني متاحة على قدم املساواة للشركاء مثليي اجلنس غير املتزوجني؛

كفالة عدم عقد الزواج، وغيره من أشكال االقتران التي يعترف بها القانون، إال برضا الطرفني أو الشريكني الكامل.   ز(	
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    املبدأ اخلامس والعشرون: حق املشاركة في احلياة
 العامة

لكل مواطٍن الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة، مبا يف ذلك حق الرتشح للمناصب املنتخبة، واملشاركة يف صياغة 
السياسات التي تؤثر يف حياته. ولكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة، وحق العمل يف مناصب 

عامة، مبا فيها الرشطة والجيش، دون متييٍز بسبب توجهه الجنيس أو هويته النوع. 

وعلى جميع الدول:

مراجعة، وتعديل، وسن، تشريعات تكفل التمتع الكامل بحق املشاركة في احلياة العامة والسياسية وشؤونها، ودخول جميع   أ(	
مستويات الوظائف احلكومية، والعمل في الوظائف العامة، مبا فيها الشرطة واجليش، وذلك دون متييٍز بسبب التوجه اجلنسي أو 

هوية النوع لكل شخٍص، ومع االحترام الكامل لهما؛

اتخاذ جميع اإلجراءات املناسبة من أجل إلغاء التحيز والصور النمطية، فيما يتعلق بالتوجه اجلنسي وهوية النوع، التي حتد من   ب( 
املشاركة في احلياة العامة؛

كفالة حق كل شخص في املشاركة في صياغة السياسات املؤثرة في حياته دون متييٍز بسبب توجهه اجلنسي أو هويته النوع،   ج(	
وباالحترام الكامل لهما. 

    املبدأ السادس والعشرون: حق املشاركة في احلياة
 الثقافية

لكل فرد الحق يف أن يشرتك اشرتاكاً حراً يف حياة املجتمع الثقايف، برصف النظر عن توجهه الجنيس وهويته النوع، ويف 
التعبري من خالل مشاركته الثقافية عن تعددية التوجهات الجنسية والهويات النوع. 

وعلى جميع الدول:

إتاحة الفرص أمام جميع األشخاص للمشاركة في احلياة  اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة  أ (	
الثقافية، بصرف النظر عن توجههم اجلنسي وهويتهم النوع، ومع االحترام الكامل لهما؛

تشجيع احلوار واالحترام املتبادل بني أنصار مختلف اجلماعات الثقافية املوجودة في البلد، مبا في ذلك احلوار واالحترام بني اجلماعات  ب ( 
آراء مختلفة في أمور التوجه اجلنسي وهوية النوع، وذلك مبا يتفق مع احترام حقوق اإلنسان املشار إليها في هذه  التي حتمل 

املبادئ. 
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    املبدأ السابع والعشرون: احلق في تعزيز حقوق اإلنسان
لكل فرد الحق، مبفرده وباالشرتاك مع غريه، يف الدعوة والسعي إىل حامية وتعزيز وإعامل جميع حقوق اإلنسان عىل 
الصعيدين القطري والدويل، بدون متييٍز بسبب التوجه الجنيس أو هوية النوع، مبا يشمل النشاطات الرامية إىل تعزيز 
أفكار  ومناقشة  استنباط  حق  إىل  إضافًة  النوع،  والهويات  الجنسية  التوجهات  مختلف  من  األشخاص  حقوق  وحامية 

ومبادئ جديدة بصدد حقوق اإلنسان ويف الدعوة إىل قبولها. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية، وغيرها من اإلجراءات، لكفالة بيئة مواتية للنشاطات املوجهة إلى تعزيز وحماية وإعمال   أ( 
حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املتصلة بالتوجه اجلنسي وهوية النوع؛

اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملكافحة األعمال واحلمالت التي تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني في قضايا التوجهات   ب( 
اجلنسية والهويات النوع، إضافًة إلى ما يستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع؛

أيضاً عن  النظر  النظر عن توجهاتهم اجلنسية وهوياتهم اجلنسية، وبصرف  املدافعني عن حقوق اإلنسان، بصرف  كفالة متتع   ج(	
قضايا حقوق اإلنسان التي يدافعون عنها، بإمكانية الوصول بدون متييز إلى منظمات وهيئات حقوق اإلنسان الُقطرية والدولية، 

واملشاركة فيها والتواصل معها؛

كفالة حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني في قضايا التوجه اجلنسي وهوية النوع من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو   د( 
متييز ضار فعالً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ممارستهم نشاطات في مجال حقوق اإلنسان، سواٌء من جانب 
أية  أي موضوع من  العاملني بشأن  اإلنسان  للمدافعني عن حقوق  ويجب كفالة نفس احلماية  أو جهات غير حكومية.	 الدولة 

معاملٍة من هذا النوع بسبب توجههم اجلنسي أو هويتهم النوع؛

النوع،  والهويات  اجلنسية  التوجهات  مختلف  أصحاب  من  اإلنسان  حقوق  وحتمي  تشجع  التي  باملنظمات  االعتراف  مساندة   ه( 
واعتمادها، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. 

    املبدأ الثامن والعشرون: احلق في التعويض واإلنصاف
 الفعالني

الحق يف  النوع،  أو هوية  الجنيس  التوجه  ما يكون بسبب  اإلنسان، مبا يف ذلك  انتهاك حقوق  لكل ضحيٍة من ضحايا 
مختلف  من  لألشخاص  التعويض  توفري  بهدف  اتخاذها  يتم  التي  اإلجراءات  وتعترب  واملالئم.  والفعال  الكايف  اإلنصاف 
التوجهات الجنسية والهويات النوع، أو بهدف تأمني ترقيتهم، جزءاً ال يتجزأ من الحق يف التعويض واإلنصاف الفعالني. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، مبا في ذلك ما يكون عبر مراجعة التشريعات والسياسات، لكفالة وصول ضحايا انتهاكات   أ(	
حقوق اإلنسان بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع إلى اإلنصاف الكامل من خالل رد حقوقهم، وتعويضهم، وإعادة تأهيلهم، 

وإرضائهم، وضمانة عدم تكرار ما أصابهم، و/أو أية إجراءات مناسبة أخرى؛
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كفالة إنفاذ وتطبيق إجراءات اإلنصاف على نحٍو سريع؛  ب( 

موضوع  على  مدربني  فيها  العاملني  جميع  يكون  وأن  والتعويض،  اإلنصاف  توفير  أجل  من  فعالة  ومؤسسات  معايير  كفالة   ج(	
انتهاكات حقوق اإلنسان بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

كفالة قدرة جميع األشخاص على الوصول إلى املعلومات الضرورية اخلاصة بعمليات التماس اإلنصاف والتعويض؛  د(	

كفالة تقدمي املساعدة املالية ملن ال يطيقون نفقات التوصل إلى اإلنصاف، وكفالة إزالة أية عقبات أخرى في وجه التوصل إلى   ه(	
هذا اإلنصاف، ماليًة كانت أو غير مالية؛

كفالة إقامة برامج تدريب وتوعية، مبا في ذلك اإلجراءات املوجهة إلى املعلمني والطالب في جميع مراحل التعليم العام، وإلى   و(	
الدولية  اإلنسان  حقوق  معايير  احترام  لتشجيع  وذلك  اإلنسان،  حقوق  النتهاكات  احملتملني  املرتكبني  وإلى  املهنية،  املنظمات 

وااللتزام بها مبا يتفق مع هذه املبادئ، إضافًة إلى مكافحة املواقف التمييزية بسبب التوجه اجلنسي أو هوية النوع. 

    املبدأ التاسع والعشرون: حتمل املسؤولية
من حق كل فرد تتعرض حقوقه اإلنسانية لالنتهاك، مبا فيها الحقوق التي تتناولها هذه املبادئ، أن تجري مساءلة من 
يتحملون مسؤوليًة مبارشة أو غري مبارشة عن انتهاكها، سواٌء كانوا موظفني حكوميني أو ال، عىل أعاملهم بطريقٍة تتناسب 

مع جسامة االنتهاك. وال يجوز توفري أية حصانٍة ملن ينتهكون حقوق اإلنسان املتصلة بالتوجه الجنيس أو هوية النوع. 

وعلى جميع الدول:

اتخاذ إجراءات جزائية، ومدنية، وإدارية، وغير ذلك، تكون مناسبًة ويسهل الوصول إليها، لكفالة مساءلة من يرتكبون انتهاكات   أ(	
حلقوق اإلنسان تتصل بالتوجه اجلنسي أو هوية النوع؛

كفالة التحري الوافي السريع جلميع االدعاءات بارتكاب اجلرائم بسبب توجه الضحية اجلنسي أو هويتها النوع، فعليني كانا أو   ب(	
مفترضني، مبا فيها اجلرائم املوصوفة في هذه املبادئ، ثم مالحقة األشخاص املسئولني ومحاكمتهم وإنزال العقاب الواجب بهم 

عند توفر األدلة املالئمة؛

التوجه  بسبب  التمييز  إزالة  لكفالة  والسياسات  القوانني  وإنفاذ  صياغة  ملراقبة  فعالة  مستقلة  وإجراءات  مؤسسات  إقامة   ج(	
اجلنسي أو هوية النوع؛

إزالة جميع العقبات التي حتول دون مساءلة األشخاص املسئولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان بسبب التوجه اجلنسي أو هوية   د(	
النوع. 
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 توصيات إضافية
ترتتب عىل جميع أفراد املجتمع، وعىل جميع أفراد املجتمع الدويل، مسؤولياٌت تتصل بإعامل حقوق اإلنسان، ومن هذا 

املنطلق َتصُدر التوصيات التالية:

تصادق مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على هذه املبادئ، وتشجع تطبيقها في العالم كله، وتدرجها ضمن عمل   أ(	
مفوضية  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا في ذلك على مستوى العمل امليداني؛

التوجه  اإلنسان بسبب  النتهاكات حقوق  أصيالً  اهتماماً  ويولي  املبادئ،  اإلنسان على هذه  املتحدة حلقوق  األمم  يصادق مجلس   ب(	
اجلنسي أو هوية النوع، مع العمل على تشجيع التزام الدول بهذه املبادئ؛

يولي مقررو األمم املتحدة اخلاصون املعنيون بحقوق اإلنسان االهتمام الواجب النتهاكات حقوق اإلنسان بسبب التوجه اجلنسي أو   ج(	
هوية النوع، ويدرجون هذه املبادئ ضمن تنفيذ كلٍّ منهم مهامه؛

اإلنسان  حقوق  وحماية  تشجيع  إلى  الهادفة  احلكومية  غير  باملنظمات  املتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  يعترف   د(	
لألشخاص من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع، ويصادق عليها، وفقاً لقراره 1996/31؛

تعمل هيئات األمم املتحدة املعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان بنشاٍط على إدراج هذه املبادئ في إطار أعمالها لتنفيذ   ه(	
والية كل منها، مبا في ذلك ما يتصل بها من سوابق قانونية ودراسة تقارير الدول، وتعتمد، عند االقتضاء، مالحظات عامة، أو 
غير ذلك من النصوص التفسيرية، حول سريان قانون حقوق اإلنسان على األشخاص من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات 

النوع؛

إرشاداٍت  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفيروس  املعني  املشترك  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  من  كلٌّ  تعد   و(	
حول تأمني الرعاية الصحية واخلدمات الصحية املناسبة استجابًة إلى احتياجات األشخاص فيما يتصل بتوجههم اجلنسي أو 

هويتهم النوع، مع احتراٍم كامٍل حلقوقهم اإلنسانية وكرامتهم؛

يدرج مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني هذه املبادئ ضمن اجلهود الرامية إلى حماية األشخاص املعرضني لالضطهاد،   ز(	
اجلنسية؛  هوياتهم  أو  اجلنسية  توجهاتهم  بسبب  لالضطهاد،  تعرضهم  بخطر  لالعتقاد  يدعو  حقيقيٌّ  سبٌب  يقوم  الذين  أو 
الالجئ، بسبب  إلغاء وضعية  أو  أو غيرها من اخلدمات،  ويكفل عدم تعرض أي شخص للتمييز في تلقي املساعدة اإلنسانية، 

توجهه اجلنسي أو هويته النوع؛

تكفل املنظمات احلكومية، اإلقليمية ودون اإلقليمية، التي تضطلع بالتزامات في مجال حقوق اإلنسان، إضافًة إلى هيئات رصد   ح(	
معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية، أن يكون تشجيع هذه املبادئ جانباً جوهريا من تنفيذ والياتها وإجراءاتها بشأن حقوق اإلنسان 

وغير ذلك من الترتيبات واملبادرات؛

إطار  في  تفسرها  التي  اإلنسان  باتفاقيات حقوق  املتصلة  املبادئ  إدراج  على  بنشاٍط  اإلقليمية  اإلنسان  تعمل محاكم حقوق   ط(	
السوابق القانونية التي تضعها فيما يتصل مبوضوعات التوجه اجلنسي وهوية النوع؛

املستويات  على  والدولية  واإلقليمية  القطرية  العاملة  اإلنسان  حقوق  ميدان  في  العاملة  احلكومية  غير  املنظمات  تشجع   ي(	
القطرية واإلقليمية والدولية احترام هذه املبادئ ضمن إطار عملها، كلٌّ في مجال اختصاصه؛

تدرج املنظمات اإلنسانية هذه املبادئ في أي عمليات إنسانية أو عمليات إغاثة، ومتتنع عن التمييز ضد األشخاص بسبب التوجه   ك( 
اجلنسي أو هوية النوع عند تقدمي املساعدة وغيرها من اخلدمات؛

تشجع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان احترام هذه املبادئ من ِقبل الدولة واجلهات غير احلكومية، وتدرج ضمن عملها تشجيع   ل( 
وحماية احلقوق اإلنسانية لألشخاص من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع؛

تعيد املنظمات املهنية، مبا فيها املنظمات العاملة في قطاعات الطب، والعدالة اجلزائية واملدنية، والتعليم، النظر في أساليبها   م(	
ومبادئها التوجيهية لكفالة قيامها بتشجيع نشاطها في تعزيز تطبيق هذه املبادئ؛
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تعترف املنظمات التجارية بدورها الهام في كفالة احترام هذه املبادئ فيما يتصل بالعاملني لديها، وفي تشجيع هذه املبادئ على   ن(	
الصعيدين الوطني والدولي، وتعمل مبقتضى ذلك؛

تتجنب وسائل اإلعالم اجلماهيري استخدام صور منطية فيما يتصل بالتوجه اجلنسي وهوية النوع، وتشجع على التسامح جتاه   س(	
التوجهات اجلنسية والهويات النوع اإلنسانية والقبول بتعدديتها، وتنشر الوعي بهذه القضايا بني اجلمهور؛

يقدم املمولون من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص املساعدة املالية إلى املنظمات غير احلكومية، وغيرها من املنظمات، من أجل   ع(	
تشجيع وحماية احلقوق اإلنسانية لألشخاص من مختلف التوجهات اجلنسية والهويات النوع.

 تعكس هذه املبادئ والتوصيات تطبيق القانون الدولي حلقوق اإلنسان على حياة وجتارب األشخاص 
من مختلف التوجهات اجلنسية أو الهويات النوع، وال يجوز تفسير شيء مما ورد فيها على أنه 

يقيد، أو يحد، على أي نحٍو كان، من حقوق وحريات هؤالء األشخاص كما تعترف بها القوانني أو 
املعايير الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية.
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 املرفق

 املوقعون على مبادئ يوغياكارتا

 فيليب ألستون )اسرتاليا(، املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وأستاذ الحقوق، كلية
الحقوق يف جامعة نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

ماكسيم أمنغيشيان )ملدوفا(، الجمعية الدولية للمثليني واملثليات ـ يف املنطقة األوروبية.

ماورو كابرال )األرجنتني(، جامعة كوردوبا الوطنية/الهيئة الدولية لحقوق اإلنسان للمثليني واملثليات.

أدون كامرن )جنوب أفريقيا(، قايض، محكمة االستئناف العليا، بلومفونتني )جنوب أفريقيا(.

 سونيا أونوفري كوريا )الربازيل(، باحثة مساعدة يف جمعية اإليدز الربازيلية متعددة املهن )AIBA(، ورئيسة مشاركة يف مجموعة
العمل الدولية يف السياسات الجنسية واالجتامعية. )رئيسة مشاركة يف اجتامع للخرباء(.

)تركيا(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالعنف ضد املرأة، استاذة، قسم علم االجتامع، جامعة الرشق األوسط  باكني ارتورك 
التقنية، أنقرة، )تركيا(.

إليزابيث إيفات )أسرتاليا(، عضو ورئيس سابق يف لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة.

 بول هنت )نيوزيلندا(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالحق يف الحصول عىل أعىل مستوى صحي ممكن، وأستاذ بقسم الحقوق
يف جامعة إسكس، اململكة املتحدة.

أسامء جهانغري )باكستان(، رئيسة لجنة حقوق اإلنسان يف باكستان.

ماينا كياي )كينيا(، رئيس اللجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنسان.

ميلون كوثاري )الهند(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالحق يف السكن املالئم.

جوديث مسكيتا )اململكة املتحدة(، كبرية الباحثني يف مركز حقوق اإلنسان بجامعة إسكس، اململكة املتحدة.

اإلنسان برنامج حقوق  مشاركة يف  ومديرة  العامة،  الصحة  كلية  أستاذة مساعدة يف  األمريكية(،  املتحدة  )الواليات  ميلر  م.   أليس 
بجامعة كولومبيا.

اإلنسان لحقوق  األفريقية  اللجنة  ورئيس  غامبيا(،  )جمهورية  العليا  املحكمة  يف  قاض  )بوتسوانا(،  موناغينغ  ماسينونو   سانجي 
 والشعوب، ورئيس لجنة املتابعة املعنية بتطبيق إرشادات روبن آيالند حول منع وحظر التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة القاسية

أو الوحشية أو املهينة )اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب(.

 فيتيت مونتاربهورن )تايالند(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية،
وأستاذ القانون بجامعة شواللونغورن، تايالند.
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لورانس ميوت )كينيا(، عضو اللجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنسان.

 مانفريد نوفاك )النمسا(، أستاذ ومدير مشارك يف معهد لودفيغ بولتزمان لحقوق اإلنسان، النمسا، واملقرر الخاص لألمم املتحدة
املعني بالتعذيب، وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الوحشية أو املهينة.

استشارية للمرأة وخبرية  اإلنسان  النسائية وناشطة يف مجال حقوق  القضايا  )كوستاريكا(، محامية يف  أوباندو  إيلينا مندوزا   آنا 
دولية.

قانون املشارك يف مركز  اإلنسان واملدير  املتحدة، وأستاذ حقوق  األمم  اإلنسان يف  لجنة حقوق  )أيرلندا(، عضو   مايكل أوفالهريت 
حقوق اإلنسان بجامعة نوتنغهام، )املقرر املعني بصياغة مبادئ يوغياكارتا(.

سونيل بانت )نيبال(، رئيس جمعية املاسة الزرقاء، نيبال.

دميرتيانا برتوفا )بلغاريا(، املديرة التنفيذية لصندوق الحقوق املتساوية.

الشؤون عميد  ونائب  رئييس  ومحارٌض  الدويل،  بالتضامن  املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مقرر  )إندونيسيا(،  رزقي  محمد   رودي 
األكادميية بكلية القانون يف جامعة بادجادجاران، إندونيسيا.

 ماري روبنسن )أيرلندا(، مؤسسة "إعامل الحقوق: مبادرة العوملة األخالقية"، ورئيسة أيرلندا سابقاً، ومفوضية األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان سابقاً.

 نيفينا فوكوفيك ساهوفيتش )رصبيا والجبل األسود(، عضو لجنة حقوق الطفل، ورئيسة مركز حقوق الطفل، بلغراد، رصبيا والجبل
األسود.

 مارتن شينني )فنلندا(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبكافحة اإلرهاب، وأستاذ القانون الدستوري والدويل، ومدير معهد حقوق
اإلنسان يف جامعة آبو، فنلندا.

وان يانهاي )الصني(، مؤسس مرشوع )إيزهي(، ومدير معهد إيزهزينغ للتعليم الصحي يف بكني.

ستيفن ويتل )اململكة املتحدة(، أستاذ قانون املساواة بجامعة مانشسرت مرتوبوليتان، باململكة املتحدة.

رومان فريوزيفسيك )بولندا(، عضو لجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، ومدير مركز بوزنان لحقوق اإلنسان، بولندا.

روبرت وينتميوت )اململكة املتحدة(، أستاذ قانون حقوق اإلنسان بكلية الحقوق يف كينغز كوليج بلندن، اململكة املتحدة.
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