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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٨البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/١٩  
   اجلنسي واهلوية اجلنسانيةالتوجهن وحقوق اإلنسا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئـة وتـشابكها،            إذ يشري   

بصيغتها املكّرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملفّصلة بالتايل يف صكوك أخرى حلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل      اإلنسان، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق      

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغريها من الصكوك األساسية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

 إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد أن مجيع الناس يولدون            يشري أيضاً وإذ    
سان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات      أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إن       

سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو        املذكورة يف هذا اإلعالن دومنا متييز من أي نوع، وال         
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي                

  أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر،
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      كوإذ يشري كذل    

الذي أعلنت فيه اجلمعية أن جملس حقوق اإلنسان مسؤول عن تعزيز االحترام العاملي حلماية مجيع               
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،

__________ 

لـسابعة  القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته ا                *  
  .، الفصل األول(A/HRC/17/2)عشرة 
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أعمال العنف والتمييز املرتكبة، يف مجيع منـاطق         بسبب   وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
  العامل، ضد أفراد بسبب توجههم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية،

إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تطلـب إجـراء            يطلب    -١  
 وتتـضمن توثيقـاً للقـوانني       ٢٠١١ديـسمرب   /دراسة جيري االنتهاء منها حبلول كانون األول      

رسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد أفراد استناداً إىل توجههم اجلنـسي وهويتـهم              واملما
اجلنسانية، يف مجيع مناطق العامل، وكيف ميكن استعمال قانون حقوق اإلنسان الـدويل إلهنـاء               
  العنف وما يتصل به من انتهاكات حقوق اإلنسان املستندة إىل التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛

 أن يعقد حلقة نقاش أثناء الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان            يقرر  -٢  
تغذيها املعلومات الوقائعية الواردة يف الدراسة اليت تكون قد طلبتها املفوضة السامية وتتضمن             
حواراً بناًء ومستنرياً وشفافاً حول قضية القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة 

  د استناداً إىل توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية؛ضد أفرا
 أن تناقش احللقة أيضاً املتابعة املالئمة لتوصيات الدراسـة الـيت            أيضاً يقرر  -٣  

  تكون قد طلبتها املفوضة السامية؛
  . أن يبقي قيد نظره هذه القضية ذات األولويةيقرر  -٤  

٣٤اجللسة   

٢٠١١يونيه / حزيران١٧  
 أعـضاء عـن   ٣ صوتاً مع امتنـاع  ١٩ صوتاً مقابل ٢٣ل، بأغلبية اعُتمد بتصويت مسجَّ  [

  :وكان التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

 ، والربازيـل ، وأوكرانيـا ، وأوروغـواي  ، وإكوادور ، وإسبانيا ،األرجنتني
 ، وسويـسرا  ، وسـلوفاكيا  ، ومجهورية كوريا  ، وتايلند ،وبولندا،  وبلجيكا
 واململكـة املتحـدة     ، واملكـسيك  ،وبا وك ، وفرنسا ،وغواتيماال،  وشيلي

 ، وهنغاريـا  ، والنرويج ، وموريشيوس ،يرلندا الشمالية آو لربيطانيا العظمى 
  . واليابان،األمريكية والواليات املتحدة

  :املعارضون  
،  والبحـرين ، وباكـستان  ، وأوغنـدا  ، وأنغوال ، واألردن ،االحتاد الروسي 

 ، وغانـا ، وغـابون ،غال والسن، وجيبويت ، ومجهورية مولدوفا  ،وبنغالديش
 ، واململكـة العربيـة الـسعودية      ، وملديف ، وماليزيا ،والكامريون،  وقطر

  .ونيجرييا، وموريتانيا
  :املمتنعون عن التصويت  
  ]. والصني، وزامبيا،بوركينا فاسو    

        


