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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016/يونيه حزيران 30 في اإلنسان حقوق مجلس اعتمده قرار  

 الحمايةةةة مةةةف اللتةةةز والتمييةةةز القةةةالميف علةةةي   ةةةا  الميةةة  الجتسةةةي -32/2  
 والهوية الجتسانية 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يؤكد من جديد 
أن إعييالن ونانييامل عمييا يؤؤنييا يؤكييدان أن إلؤيين حقييوق اإلنسييان عاملؤيي ،  إىل وإذ يشيير 

وغر قانل  للتجزئ ، ومرتانط ، ومتشانك ، وأن على اجملتمن الدويل أن يتعاما من حقوق اإلنسان  
، وأن مييين واجييي  دؤيييوكقيييدمل املسييياواس ونييينمس القيييد  مييين التكايييي  نطايقييي  نزيكييي  ومتكاي ييي  وعليييى 

حقيوق إلؤين وحتميي ظمكيا السؤاييؤ  واتقتصيا ي  والفقايؤي ، أن  عيز  الدول، نصاف النظيا عين ن
، ميين وجييوا مااعيياس مييا  تسييي نييل انصو ييؤاس الو نؤيي  واإلقلؤمؤيي  اإلنسييان واحلاييياس األيايييؤ 

 وانلمؤاس التا خيؤ  والفقايؤ  والدينؤ  املختلم  من أمهؤ ، 
الذي  2006آذا /ما س  15املؤ خ  60/251قاا  اجلمعؤ  العام   إىل وإذ يشر أيضا   

أعلنت يؤل اجلمعؤ  أن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون مسؤوت  عين  عزييز اتحيرتامل العياملي 
متؤؤييز ميين أي نييوي ونطايقيي   أي حلماييي  إلؤيين حقييوق اإلنسييان واحلاييياس األيايييؤ  للجمؤيين  ون

 عا ل  ومنصم ، 
 2011حزياان/يونؤيل 17امليؤ خ  17/19إىل قاا ي جملس حقوق اإلنسيان  وإذ يشر كذلك 

 ، 2014أيلول/يبتمرب  26املؤ خ  27/32و
عليييى رييياو س احلمييياس عليييى اإلمسييياد إلاعييي   نزميييامل جيييدول األعميييال اليييدويل  وإذ يشيييد  

 املتعلق حبقوق اإلنسان وإىل النظا يف قضايا حقوق اإلنسان نطايق  موروعؤ  وغر  صا مؤ ،
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نيييدعي جيييدول أعماليييل الوايييين واملتيييوا ن، ونتعزييييز ايلؤييياس الييي   عيييا  قضيييايا  وإذ يتعكيييد 
هاميي ، وميين نؤنكييا مكايحيي  إلؤيين أرييكال العنصيياي  والتمؤؤييز العنصيياي وكييا  األجانيي  ومييا يتصييا 

 نذلك من  عص ،
عليى أمهؤي  احيرتامل الينظي وانصيائي القؤمؤي  اإلقلؤمؤي  والفقايؤي  والدينؤي   وإذ يؤكد جميد ا   

 عند النظا يف قضايا حقوق اإلنسان،
على األمهؤ  األياييؤ  تحيرتامل النقارياس اةلؤي  ذاس الصيل  الي  ىياي عليى  وإذ يشد  

   والدينؤ ،املستوى الو ين حول مسائا ما بط  ناحلسايؤاس التا خيؤ  والفقايؤ  واتجتماعؤ
اليدول، واا ي  البليدان  عليىايتخدامل الضغوط انا جؤ  والتدانر القساي   وإذ يشج  

النامؤييي ، نسيييبا منكيييا اييييتخدامل العقونييياس اتقتصيييا ي  والتكدييييد ناييييتخدامكا و/أو ييييا  رييياوط 
اس علييى املسيياعدس اإلةائؤيي  الادؤيي ، ثييدف التيياتر يف النقاريياس اةلؤيي  وعملؤيياس  يينن القيياا  ذ

 الصل  على املستوى الو ين،
ميين أي واوليي  لتقييويا النظييامل الييدويل حلقييوق اإلنسييان نالسييعي إىل  وإذ يسيياو   القلييق 

يا  مماهؤي أو أيكا   تصا نشيؤون اجتماعؤي ،  يا يف ذليك ييلود األيياا  يف حؤياةي انا ي ، 
يف احلسييبان أن هيييذ   قيين رييا ط اإل يييا  القييانون حلقييوق اإلنسيييان املتمييق علؤييل  ولؤيييا ، وإذ يضيين 

 نعاملؤ  حقوق اإلنسان، اةاوتس إةا  عرب عن ايتخماف  
عليى أنيل ينبغيي  نمؤيذ هيذا القياا  مين ريمان احيرتامل احليق السيؤا ي لكيا نليد  وإذ يشد  

ولقوانؤنيييييل الو نؤييييي ، وأولويا يييييل اإلةائؤييييي ، واتليييييو القيييييؤي الدينؤييييي  واألرالقؤييييي  وانلمؤييييياس الفقايؤييييي  
ينبغييي أيضييا  أن يتوايييق هييذا القيياا   وايقييا   امييا  ميين حقييوق اإلنسييان الدولؤيي   لسييكانل، وعلييى أنييل
 املعرتف ثا عاملؤا ،

 حزييييييياان/ 18املييييييؤ ر   5/2و 5/1ن اإلنسييييييا حقييييييوق جملييييييس قيييييياا ي إىل يشيييييير وإذ 
 ،2007 يونؤل

أن إلؤن البشا يولدون أحاا ا  ومتسياوين يف الكاامي  واحلقيوق،  يؤكد من جديد -1 
وأن لكا يا  أن يتمتن جبمؤن احلقيوق واحلايياس املبؤني  يف اإلعيالن العياملي حلقيوق اإلنسيان،  ون 

متؤؤيييز مييين أي نيييوي، كيييالتمؤؤز نسيييب  العييياق أو الليييون أو اجلييينس أو اللغييي  أو اليييدين أو الييياأي أي 
أو األ يييييا القيييييومي أو اتجتمييييياعي، أو امللكؤييييي ، أو املوليييييد أو أي السؤاييييييي أو أي  أي آريييييا، 

 آرا؛  ورن
عن ايتؤائل الشديد من أعميال العنيو والتمؤؤيز املا كبي  يف إلؤين منيا ق  يعاا -2 

 العامل يف حق أياا  نسب  مؤلكي اجلنسي أو هويتكي اجلنسانؤ ؛ 
يييي  مييين العنيييو  عؤييي  ربييير مسيييتقا، مليييدس تيييالحل يييينواس، معيييين ناحلما يقيييا  -3 

 والتمؤؤز القائم  على أياس املؤا اجلنسي واهلوي  اجلنسانؤ ، ُيكلَّو نالوتي  التالؤ :
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 قؤؤي مدى  نمؤذ الصكود الدولؤ  القائم  املتعلق  حبقوق اإلنسيان يؤميا خييي  )أ( 
 اق التغل  على العنو والتمؤؤيز الليذين را ييان يف حيق أريخا  عليى أيياس ميؤلكي اجلنسيي 

 ويتكي اجلنسانؤ ، من حتديد كا من أيضا املما ياس والفغااس املوجو س؛ أو ه
األريخا  عليى أيياس ميؤلكي اجلنسيي حيق إذكاء اليوعي نيالعنو والتمؤؤيز يف  )ا( 

 أو هويتكي اجلنسانؤ ، وحتديد األيباا اجلذ ي  الكامن  و اء العنو والتمؤؤز ومعاجلتكا؛ 
معنؤيي  أريياى،  ييا يؤكييا وكيياتس األمييي  التحيياو  والتشيياو  ميين الييدول وجكيياس )ط( 

املتحييدس ونااجمكييا و يينا يقكا، وايلؤيياس اإلقلؤمؤيي  حلقييوق اإلنسييان، واملؤيسيياس الو نؤيي  حلقييوق 
 اإلنسان، ومنظماس اجملتمن املدن، واملؤيساس األكا رؤ ؛ 

التعييياون ميييين الييييدول ميييين أجييييا  شيييجؤن  نمؤييييذ  ييييدانر  سيييياهي يف  اييييي  إلؤيييين  ) ( 
 العنو والتمؤؤز القائم  على املؤا اجلنسي واهلوي  اجلنسانؤ ؛ األرخا  من 

ا تعيا  هليالتصدي ألركال العنو والتمؤؤز املتعد س واملتقا ع  واملشدَّ س ال  ي )ه( 
 أرخا  على أياس مؤلكي اجلنسي وهويتكي اجلنسانؤ ؛ 

وننييياء   نظيييؤي و ؤسييير و عيييي  قيييدت انيييدماس اتيتشيييا ي ، واملسييياعدس التقنؤييي ، )و( 
القد اس، والتعاون الدويل لدعي اجلكو  الو نؤ  الاامؤ  إىل مكايح  العنو والتمؤؤز الذي يتعيا  

 لل أرخا  على أياس مؤلكي اجلنسي أو هويتكي اجلنسانؤ ؛ 
انبيييير املسييييتقا  قييييدت  قايييييا ييييينوي إىل جملييييس حقييييوق اإلنسييييان، إىل  يطليييي  -4 

 إىل اجلمعؤ  العام ، اعتبا ا  من  و ةا الفانؤ  والسبع ؛ اعتبا ا  من  و  ل انامس  والفالت ، و 
جبمؤن الدول أن  تعاون من انبر املستقا يف اترطالي نوتيتل، نطاق  يكؤ  -5 

أن  نظييا جييديا  يف اتيييتجان  لطلبيياس انبيير يكؤيي  ثييا منكييا  قييدت إلؤيين املعلوميياس املطلونيي ، و 
 نمؤذ التو ؤاس املقدم  يف  قا يا املكلو نالوتي ؛ يا س نلداهنا، وأن  نظا يف    املستقا 
إلؤييييين اجلكييييياس املعنؤييييي ،  يييييا يؤكيييييا وكييييياتس األميييييي املتحيييييدس ونااجمكيييييا يشيييييجن  -6 

و نا يقكا وآلؤاس حقوق اإلنسان، واملؤيساس الو نؤي  حلقيوق اإلنسيان، وأ يا الا يد املسيتقل  
املاحنييي  والوكييياتس اإلةائؤييي ، عليييى التعييياون الو نؤييي ، واجملتمييين امليييدن، والقطييياي انيييا ، واجلكييياس 

 الكاما من انبر املستقا لتمك  املكلو نالوتي  من اترطالي ثا؛
األميييي  العييييامل وممييييو  األمييييي املتحييييدس السييييامي حلقييييوق اإلنسييييان  إىل يطليييي  -7 

تيتيييل عليييى ييييزو ا انبييير املسيييتقا جبمؤييين امليييوا   البشييياي  والتقنؤييي  واملالؤييي  الال مييي  لالريييطالي نو  أن
 يعال؛  حنو

 أن يُبقي هذ  املسال  قؤد نظا . يقا  -8 
عيييين  اءعيييض( أ6ييييت  ) يييو ا  وامتنييياي  18 يييو ا  مقانييا  23اعُتمييد نتصييويت مسيييجبا ناغلبؤيي  ]

 التصويت. وكانت نتؤج  التصويت كالتايل:
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 املؤيدون: 
 - نولؤمؤيييا ) ولييي  ،ننميييا ،نلجؤكيييا ،الرب غيييال ،نيييا اغواي ،أملانؤيييا ،ألبانؤيييا ،إكيييوا و 

 ،إلكو ييييي  مقييييدونؤا الؤوغوييييياليؤ  يييييانقا   ،إلكو ييييي  كو يييييا ،املتعييييد س القومؤيييياس(
 ،البولؤما ي ( -ينزويال )إلكو ي   ،يانسا ،يويساا ،يلويؤنؤا ،السلما و  ،جو جؤا

يالنييدا آاململكيي  املتحييدس لربيطانؤييا العظمييى و  ،املكسييؤك ،ت مؤييا ،كونييا  ،يؤؤييت نييامل
 هولندا ،امنغولؤ ،الشمالؤ 

 املعا رون:
 ،نييييينغال ي  ،إندونؤسيييييؤا ،اإلميييييا اس العانؤييييي  املتحيييييدس ،إتؤونؤيييييا ،اتحتيييييا  الاوييييييي

  ،الكونغيييو ،كيييوس  يمييوا   ،قرغؤزيييتان ،قطيييا ،الصيي  ،اجلزائيييا ، وغييو ،نو ونييدي
 نؤجريا ،اململك  العانؤ  السعو ي  ،ملديو ،املغاا ،كؤنؤا

 : عن التصويت املمتنعون
 .[اهلند ،نامؤبؤا ،الملب  ،غانا ،أيايقؤاجنوا  ،نو سوانا

    


