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  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٨ و٢البندان 
   حلقوق اإلنسانة األمم املتحدة الساميةالتقرير السنوي ملفوض

  ألمني العام وا الساميةوتقريرا املفوضية
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد على             
  هويتهم اجلنسانية وأأساس ميلهم اجلنسي 

  *م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان األم مفوضةتقرير    

  موجز    
لذي الـتمس  ، ا١٧/١٩ عمالً بقراره يقدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان     

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تكلّف بإجراء دراسة          اجمللس مبوجبه من مفوض   
لتوثيق القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد على أساس ميلهم     

قـانون الـدويل حلقـوق      استخدام ال هبا   ميكن   ية اليت كيفالاجلنسي وهويتهم اجلنسانية، و   
اإلنسان لوضع حد للعنف وما يتصل به من انتهاكات حلقوق اإلنسان على أساس امليـل               

  .اجلنسي واهلوية اجلنسانية
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  مقدمة  -أوالً   
يع املناطق بسبب ميلهم اجلنـسي أو هويتـهم         يتعرض الناس للعنف والتمييز يف مج       -١

ويف كثري من احلاالت، فإن جمرد استشعار املثلية أو اهلوية اجلنسانية يعرض النـاس          . اجلنسانية
وتشمل االنتهاكات، على سبيل املثال ال احلصر، عمليات القتـل، واالغتـصاب،            . للخطر

رمان مـن احلـق يف التجمـع    واالعتداءات اجلسدية، والتعذيب، واالحتجاز التعسفي، واحل    
    وقد وثقت آليات األمـم املتحـدة،      . مييز يف العمل والصحة والتعليم    ، والت واإلعالموالتعبري  

مبا فيها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان،            
  .هذه االنتهاكات خالل ما يناهز عقدين من الزمن

عام عن قلقه يف كلمة ألقاها مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنـسان            وأعرب األمني ال    -٢
  : ، عندما صرح مبا يلي٢٠١٠لعام 

سيما  لضمائر نرفض التمييز عموماً، وال    إننا كرجال ونساء من أصحاب ا       
وعندما يكون هنـاك    ... التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية         

. ثقافية وحقوق اإلنسان العاملية، جيب أن تفوز حقوق اإلنـسان         توتر بني املواقف ال   
وإننا، معاً، نسعى إللغاء القوانني اليت جترم املثلية، وتسمح بالتمييز على أساس امليل             

  .اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، واليت تشجع العنف
ـ             -٣ ة لألمـم   وقد أدجمت قضايا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف عملها كيانات تابع
، مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحـدة             )١(ملتحدةا

، ومنظمة  )اليونيسيف(اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة          

__________ 

)١( See, for example, “The United Nations Speaks Out: Tackling Discrimination on Grounds of 

Sexual Orientation and Gender Identity”, OHCHR, WHO and UNAIDS, April 2011; the 

statements made by the United Nations High Commissioner for Human Rights at a side event of 

the fifteenth session of the Human Rights Council, on the theme, “Ending violence and criminal 

sanctions based on sexual orientation and gender identity”, 17 September 2010; remarks made at 

the conclusion of the interactive dialogue with the High Commissioner at the sixteenth session of 

the Human Rights Council, 3 March 2011; “Legal environments, human rights and HIV responses 

among men who have sex with men and transgender people in Asia and the Pacific: an agenda for 

action”, UNDP, July 2010; “Protecting children from violence in sport: a review with a focus on 

industrialized countries”, UNICEF, July, 2010; “International technical guidance on sexuality 

education”, UNESCO with UNAIDS, UNFPA, UNICEF and WHO, December 2009; UNHCR, 

Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, UNHCR, 

November 2008; Report of the Director-General: Equality at Work, ILO, 2007; Report on 

prevention and treatment of HIV and other sexually-transmitted infections among men who have 

sex with men and transgender populations, WHO, June 2011; “Experiencias de estigma y 

discriminación en personas homosexuales/gays, bisexuales y trans”, UNFPA, July 2010; 

International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, UNAIDS and OHCHR, July 2006.. 
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 لـشؤون   السامية ، ومفوضية األمم املتحدة   )اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      
الالجئني، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للسكان،           

  .وبرنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز
ة ومع أن هذا التقرير ال يتناول مجيع االنتهاكات املرتكبة على صلة بامليل اجلنسي أو اهلوي                -٤

اجلنسانية، فإنه يربز الشواغل اخلطرية يف جمال حقوق اإلنسان اليت جيب على الدول أن تعاجلهـا،                
ويستند التقرير إىل مصادر األمـم املتحـدة، ويـشمل بيانـات     . كما يربز االستجابات الناشئة   

  . من املنظمات اإلقليمية، وبعض السلطات الوطنية، واملنظمات غري احلكوميةواستنتاجات

  املعايري وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق  - نياًثا  

  عاملية، واملساواة، وعدم التمييزال  - ألف  
يسترشد تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان مببدأي العاملية وعدم التمييز املكرسـني               -٥

 أحـراراً   يولد مجيع الناس  " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تنص على أنه           ١يف املادة   
وحيق جلميع الناس، مبن فـيهم املثليـات واملثليـون جنـسياً            ". متساوين يف الكرامة واحلقوق   

، التمتع بأنواع احلماية اليت يـنص عليهـا         )٢(اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية   ومزدوجو امليل   
ص القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املتعلقة بـاحلق يف احليـاة، وأمـن الـشخ                

وخصوصيته، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب، واالعتقال واالحتجاز التعسفيني، واحلق يف عدم            
ويؤكد إعـالن   . التعرض للتمييز، واحلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي         

يف حني جيب أن توضع يف االعتبار أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليميـة        "وبرنامج عمل فيينا أنه     
خمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمهـا   و

  .)٣(" حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةالسياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع
وعدم التمييز مبدأ أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان اجملـسدة يف ميثـاق األمـم                 -٦

وتتطلـب  . الن العاملي حلقوق اإلنسان، واملعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان       املتحدة، واإلع 
أحكام عدم التمييز الواردة يف الصكوك الدولية عموماً بأن ُتتاح احلقوق املعلن عنها للجميع              

. من دون متييز، وبأن تكفل الدول كون قوانينها وسياساهتا العامة وبراجمها غري متييزية األثـر              
 علـى    قوق املدنية والـسياسية العهد الدويل اخلاص باحل     من   ٢ثال، تنص املادة    فعلى سبيل امل  

__________ 

)٢( The terms lesbian, gay and bisexual and transgender are used throughout the report, but often 

abbreviated to LGBT. These terms are used to refer to same-sex behaviour, identities or 

relationships and non-binary gender identities. In several places in the text, discrimination against 

intersex persons is also addressed. 
)٣( A/CONF.157/23, para. 5. 
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تعهد كل دولة طرف يف العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع               
األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو               

 أو غـري سياسـي، أو األصـل القـومي أو            اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً     اجلنس، أو   
  .االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       وليست أسباب التمييز احملددة املشار إليها يف          -٧
 عـن قـصد      العهد صائغود ترك   فق.  وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان شاملة        والسياسية

وامليل اجلنـسي واهلويـة     ". غري ذلك من األسباب   "أسباب التمييز مفتوحة باستخدام عبارة      
 ليست مذكورة صراحة ضمن األسـباب       ،اجلنسانية، مثل اإلعاقة، والسن، واحلالة الصحية     

خلاص بـاحلقوق   العهد الدويل ا   أو اص باحلقوق املدنية والسياسية   العهد الدويل اخل   الواردة يف   
، قررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف       ١٩٩٤ويف عام   . قتصادية واالجتماعية والثقافية  اال

 التمييز علـى أسـاس ميلـهم        ، أن الدول ملزمة حبماية األفراد من      تونن ضد أستراليا  قضية  
  والتعليقـات  ،)٥(رات اليت صدرت عن اللجنة الحقـاً       وتعكس هذا املوقف القرا    .)٤(اجلنسي

، وجلنـة حقـوق     قتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية باحلقوق اال    االعامة اليت أبدهت  
  فعلـى . )٦(ملـرأة الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا          

ها العام   يف تعليق  قتصادية واالجتماعية والثقافية  اللجنة املعنية باحلقوق اال    سبيل املثال، الحظت  
وينبغي للدول األطراف أن . "تشمل امليل اجلنسي  " غري ذلك من األسباب   "عبارة   أن   ٢٠رقم  

تضمن أالّ يكون امليل اجلنسي للشخص عائقاً أمام إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد،              
نية وباإلضافة إىل ذلك، مت إقرار اهلوية اجلنسا      . كاحلقوق املتعلقة باحلصول على معاش الورثة     

  . )٧("كسبب من أسباب التمييز احملظورة

__________ 

)٤( Toonen v. Australia, communication No. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992). 
)٥( See, for example, Young v. Australia, communication No. 941/2000 (CCPR/C/78/D/941/2000), 

para. 10.4; X v. Colombia, communication no. 1361/2005 (CCPR/C/89/D/1361/2005), para. 9; and 

concluding observations on Mexico (CCPR/C/MEX/CO/5), para. 21, and Uzbekistan 

(CCPR/C/UZB/CO/3), para. 22. 
)٦( See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 20 

(E/C.12/GC/20), para. 32; Committee on the Rights of the Child, general comment No. 13 

(CRC/C/GC/13), paras. 60 and 72(g); Committee against Torture, general comment no. 2 

(CAT/C/GC/2), para. 21; and Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 

general recommendation No. 28 (CEDAW/C/GC/28), para. 18. 
)٧( E/C.12/GC/20, para. 32. In the same general comment, the Committee refers to the Yogyakarta 

Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation 
and Gender Identity as a source of guidance on definitions of “sexual orientation” and “gender 
identity” (footnote 25, para. 32). The Principles, which are non-binding, were developed by human 
rights experts. Several United Nations entities have used these definitions to describe sexual 
orientation and gender identity; see for example UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims (see 
footnote 1), Handbook on prisoners with special needs; and UNAIDS, “Review of Legal 
Frameworks and the Situation of Human Rights related to Sexual Diversity in Low and Middle 

Income Countries”. 
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  التزامات الدولة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان  - باء  
تنبع التزامات الدول مبنع العنف والتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية     -٨

  .ناهوتشمل هذه االلتزامات تلك الواردة أد. من خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

محاية حق األشخاص يف احلياة واحلرية واألمن، بغض النظر عن ميلهم اجلنسي أو هويتهم                -١  
  اجلنسانية

لكل فرد احلق يف احلياة     " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٣تنص املادة     -٩
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           من   ٦وتؤكد املادة   ." واحلرية وسالمة شخصه  

   . وعلى القانون أن حيمي هـذا احلـق       . احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان      " أن     لسياسيةوا
 وتقع على الدولة مسؤولية ممارسة العناية الواجبة        .)٨("وز حرمان أحد من حياته تعسفاً     وال جي 

 والتحقيق يف مجيع أعمـال      ،)٩( واملعاقبة عليها والتعويض عنها    ملنع حاالت احلرمان من احلياة    
  .العنف املوجه ومقاضاهتا

 على أن الدول األطراف ملزمة       الالجئني اخلاصة بوضع تفاقية  اال  من   ٣٣وتنص املادة     -١٠
بعدم طرد أو إعادة الجئ إىل مكان تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينـه      

رى مفوضية األمم   وت. أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية           
لشؤون الالجئني أن األفراد الذين خيافون االضطهاد بسبب ميلهم اجلنسي أو           السامية  املتحدة  

وينبغي للدول األطراف   ". فئة اجتماعية معينة  "هويتهم اجلنسانية ميكن اعتبار أهنم ينتمون إىل        
هتم أو حريتهم مهددة    حيافيها  يف االتفاقية أن تكفل عدم إعادة هؤالء األفراد إىل دولة تكون            

باخلطر، وأن تعترف هبم كالجئني ُيعاملون وفقاً ألحكام االتفاقية إذا كان األفراد املعنيـون              
  . )١٠(يستوفون معايري مركز الالجئ

منع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بسبب امليل اجلنـسي أو اهلويـة                 -٢  
  اجلنسانية

التعرض للتعذيب وغريه من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          إن احلق يف عدم       -١١
 من العهد الـدويل     ٧ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ٥وتنص املادة   . حق مطلق 

__________ 

)٨( In its resolution 65/208, the General Assembly urged all States to, inter alia, ensure the effective 

protection of the right to life of all persons under their jurisdiction and to investigate promptly and 

thoroughly all killings, including those targeted at specific groups of persons, such as killings of 

persons because of their sexual orientation. 
)٩( Human Rights Committee general comment No. 6. 
)١٠( UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims (see footnote 1), para. 3; see also UNHCR in relation 

to Secretary of State for the Home Department v. Patrick Kwame Otchere, 1988. 
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اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملـة أو               
  .)١١(سانية أو املهينةالعقوبة القاسية أو الالإن

 أن الدول ملزمة حبماية مجيع األشخاص من التعـذيب          جلنة مناهضة التعذيب   وترى    -١٢
وحظر التعـذيب  ، )١٢(سي أو مغايرة اهلوية اجلنسانية  وسوء املعاملة، بغض النظر عن امليل اجلن      

 .)١٣(ا وجربمها قوم هبا الدولة ومنعهم   وسوء املعاملة يف مجيع حاالت االحتجاز واملراقبة اليت ت        
وقد أعربت اللجنة مراراً وتكراراً يف املالحظات اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف عـن              

  .)١٤(قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة هبذه االنتهاكات

من االعتقال التعسفي على أساس ميلـهم       محايتهم  محاية حق األشخاص يف اخلصوصية و       -٣  
  اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان       ١٢احلق يف اخلصوصية حق مكرس يف املادة          -١٣
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اللتني تنصان على أنه ال جيوز              من   ١٧واملادة  

على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته              "تعريض أحد   
 من اإلعالن العاملي والعهد حتميان األفراد من ٩الوة على ذلك فإن املادتني      وع". أو مراسالته 

وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام        . التوقيف أو االحتجاز بشكل تعسفي    
موافقـاً  ينبغي أن يكـون     " أن أي تدخل يف اخلصوصية، حىت ولو حبكم القانون،           ١٦رقم  
 لظروف املعينة بالنسبة ل معقوالً  احلاالت  دافه، وأن يكون يف مجيع      وأهومراميه  حكام العهد   أل

  ." فيهاحيدثاليت 
، رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أن القـوانني   ١٩٩٤ يف عام قضية توننومنذ    -١٤

املستخدمة لتجرمي العالقات اجلنسية اخلاصة القائمة على التراضي بني بالغني من نفس اجلنس             
ورفضت اللجنة حجة أن من املمكن تربير التجـرمي        . وصية وعدم التمييز  تنتهك حقوق اخلص  

__________ 

)١١( Article 2(1) of the Convention against Torture stipulates that “each State party shall take effective 

legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory 

under its jurisdiction”, while article 2(2) states that “no exceptional circumstances whatsoever … 

may be invoked as a justification of torture”. 
)١٢( General comment no. 2 (CAT/C/GC/2), para. 21. 
)١٣( Ibid., para. 15. 
)١٤( See concluding observations of the Committee against Torture on the United States of America 

(CAT/C/USA/CO/2), paras. 32 and 37; Ecuador (CAT/C/ECU/CO/3), para. 17; and Argentina 

(CAT/C/CR/33/1), para. 6(g). See also general comment no. 2 (CAT/C/GC/2), para. 22. The 

Committee recommended that States parties should take all necessary measures to prevent such 

acts, including through the review of rules for detention and custody, investigation of all 

allegations of acts of torture or ill-treatment, prosecution and conviction of perpetrators, 

compensation to victims and training of personnel involved in detention and custody. See for 

example the Committee’s concluding observations on Mongolia (CAT/C/MNG/CO/1), para. 25; 

Kuwait (CAT/C/KWT/CO/2), para. 25; and Colombia (CAT/C/COL/CO/4), para. 11. 
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باالستناد إىل محاية الصحة أو األخالق العامة، مالحظـة أن اسـتخدام            " معقول"كإجراء  
 وحثت اللجنة املعنية حبقوق     .)١٥(لظروف ليس ضرورياً وال متناسباً    القانون اجلنائي يف هذه ا    

، واللجنـة املعنيـة       ة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اإلنسان، واللجنة اللجنة املعني   
بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا اخلتامية، الـدول علـى               

ورأى الفريق العامل املعـين     . )١٦(لكتعديل هذه القوانني، ورحبت بإلغائها إن كان األمر كذ        
تجاز شخص ما على أساس امليل اجلنسي يشكل احتجـازاً          االحتجاز التعسفي أن اح   مبسألة  

  . )١٧(خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل ا  من ٩تعسفياً يف انتهاك للمادة 

  محاية األشخاص من التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية  -٤  
يف و) ٢املادة  (ي حلقوق اإلنسان    يرد احلق يف عدم التعرض للتمييز يف اإلعالن العامل          -١٥

قتصادية املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق اال
  مـن  ٢٦وتضمن املادة   ). ٢املادة   (ومعاهدة حقوق الطفل  ) ٢املادة   (واالجتماعية والثقافية 

ة أمام القانون، وتطلب من الدول أن        املساوا خلاص باحلقوق املدنية والسياسية   العهد الدويل ا  
  .حتظر التمييز

وأكدت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف تعليقاهتا العامة، ومالحظاهتا اخلتامية،            -١٦
 أن الدول ملزمة حبماية اجلميع من التمييز على أساس امليل اجلنسي            ،وآرائها بشأن البالغات  

 أو مزدوج امليل اجلنسي أو مغايراً للهويـة         فكون شخص ما مثلياً جنسياً    . واهلوية اجلنسانية 
  .اجلنسانية ال حيد من حقه يف التمتع مبجموعة حقوق اإلنسان كاملة

تكفل للجميـع   "وقد حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدول األطراف على أن             -١٧
 ورحبـت   ،)١٨(" بصرف النظر عن ميـوهلم اجلنـسية       املساواة يف احلقوق املقررة يف العهد،     

__________ 

)١٥( CCPR/C/50/D/488/1992, paras. 8.3-8.7. 
)١٦( See Human Rights Committee concluding observations on Togo (CCPR/C/TGO/CO/4), para. 14; 

Uzbekistan (CCPR/C/UZB/CO/3), para. 22; and Grenada (CCPR/C/GRD/CO/1), para. 21; 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, concluding observations on Cyprus 

(E/C.12/1/Add.28), para.7; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 

concluding observations on Uganda (CEDAW/C/UGA/CO/7), paras. 43-44; and Kyrgyzstan 

(Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth session, Supplement No. 38 

(A/54/38/Rev.1)), paras. 127-128; and Committee on the Rights of the Child, concluding 

observations on Chile (CRC/C/CHL/CO/3), para. 29. 
)١٧( See opinions No. 22/2006 on Cameroon (A/HRC/4/40/Add.1), and No. 42/2008 on Egypt 

(A/HRC/13/30/Add.1). See also A/HRC/16/47, annex, para. 8 (e). 
)١٨( See concluding observations on Chile (CCPR/C/CHL/CO/5), para. 16. See also concluding 

observations on San Marino (CCPR/C/SMR/CO/2), para. 7; and Austria (CCPR/C/AUT/CO/4), 

para. 8. 
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وأثبتت اللجنة املعنيـة    . )١٩(التشريعات اليت تشمل امليل اجلنسي بني أسباب التمييز احملظورة        ب
 مبدأ عدم التمييز على أساس امليـل اجلنـسي يف           قتصادية واالجتماعية والثقافية  باحلقوق اال 

على مستوى من الصحة    التعليقات العامة بشأن احلق يف العمل واملياه والضمان االجتماعي وأ         
نت اللجنة تعليقها العام بشأن التمييز كـالً مـن          وباإلضافة إىل ذلك، ضمّ   . )٢٠( بلوغه ميكن

 .)٢١(التمييز اجلنسي واهلوية اجلنسانية كسببني من أسباب التمييز احملظورة مبوجـب العهـد            
، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       جلنة مناهضة التعذيب  ، و جلنة حقوق الطفل   وضمنت  

قاهتا العامة توصيات بشأن مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلويـة            ضد املرأة تعلي  
  . )٢٢(اجلنسانية

  محاية احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع على حنو غري متييزي  -٥  
 حقوق مكرسـة يف اإلعـالن       ، والتجمع السلمي  ، وتكوين اجلمعيات  ،حرية التعبري   -١٨

 ة والسياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني     و) ٢٠ و ١٩ملادتان  ا(العاملي حلقوق اإلنسان    
لكل شخص احلق يف    " من اإلعالن العاملي على أن       ١٩وتنص املادة   ). ٢٢ و ٢١ و ١٩املواد  (

حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنبـاء               
لكل شخص احلـق يف حريـة       "على أن   ) ١(٢٠تنص املادة   و". قيها وإذاعتها   واألفكار وتل 

  .)٢٣("السلميةواجلماعات االشتراك يف اجلمعيات 

__________ 

)١٩( See concluding observations on El Salvador (CCPR/C/SLV/CO/6), para. 3(c); Greece 

(CCPR/CO/83/GRC), para. 5; Finland (CCPR/CO/82/FIN), para. 3(a); and Slovakia 

(CCPR/CO/78/SVK), para. 4. 

)٢٠( See general comments No. 18 (E/C.12/GC/18) (right to work), para. 12(b)(i); No. 15 

(E/C.12/2002/11) (right to water), para. 13; No. 19 (E/C.12/GC/19) (right to social security), para. 

29; and No. 14 (E/C.12/2000/4) (right to the highest attainable standard of health), para. 18. 
)٢١( See general comment no. 20 (E/C.12/GC/20), para. 32. 
)٢٢ ( See Committee on the Rights of the Child, general comment No. 4 (CRC/GC/2003/4), para.6; 

Committee against Torture, general comment No. 2 (CAT/C/GC/2), para. 21; and Committee on 

the Elimination of Discrimination against Women, general comment No. 28 (CEDAW/C/GC/28), 

para. 18. See also Committee on the Elimination of Discrimination against Women, concluding 

observations on South Africa (CEDAW/C/ZAF/CO/4), para. 40; and Costa Rica (CEDAW/C/CRI/CO/5-6), 

para. 41. Several mechanisms have addressed intersectionality or multiple forms of discrimination: see 

for example Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general 

recommendation No. 28 (CEDAW/C/GC/28), paras. 18 and 31; Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights, general comment No. 16 (E/C.12/2005/4), para. 5; and Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination, general recommendation No. 25, Official Records of the 

General Assembly, Fifty-fifth Session (A/55/18), annex V, sect. A. 

)٢٣( Also relevant is the Declaration on Human Rights Defenders which, while not legally binding, was 

adopted by consensus by the General Assembly in its resolution 53/144. Article 7 of the 

Declaration refers to the right to “develop and discuss new human rights ideas and principles and 

to advocate their acceptance”. 
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 بتقييد هذه احلقوق، ولكن       ويسمح العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        -١٩
أو (فقط عندما ينص القانون على ذلك وعندما يكون ذلك ضرورياً حلماية حقوق اآلخرين              

أو األمن الوطين، أو السالمة العامة، أو النظام العـام، أو الـصحة             )  يف حالة التعبري   مسعتهم،
وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن أي قيود من هذا النـوع            . العامة أو األخالق العامة   

أحكام عدم  [...] وجيب أال تنتهك    "جيب أن تكون مطابقة ألحكام العهد وأهدافه وأغراضه         
، ألسباب من مجلتها امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، وفقاً          "نصوص عليها يف العهد   التمييز امل 

  . )٢٤(لآلراء السابقة للجنة

  العنف  -ثالثاً   

  القائم على التمييزأعمال القتل واالغتصاب وغري ذلك من أعمال العنف   - ألف  
جلنسانية يف مجيع   ُسجلت حاالت عنف تتعلق بكره املثليني جنسياً ومغايري اهلوية ا           -٢٠

مبا فيه القتل والضرب واالختطاف واالغتصاب   (وميكن أن يكون هذا العنف جسدياً       . املناطق
الت احلرمان التعـسفي مـن      مبا فيه التهديدات واإلكراه وحا    (أو نفسياً   ) واالعتداء اجلنسي 

 رغبـة يف   حتركـه     وتشكل هذه االعتداءات شكالً من أشكال العنف اجلنساين        .)٢٥()احلرية
  .يتحدون املعايري اجلنسانيةُينظر إليهم على أهنم معاقبة أولئك الذين 

وغريه من االعتداءات التلقائية يف األماكن العامة، فإن " الشارع"وباإلضافة إىل عنف   -٢١
أولئك الذين ُيستشعر أهنم مثليات أو مثليون جنسياً أو مزدوجو ميل جنسي ومغايرون للهوية          

 هدفاً العتداء أكثر تنظيماً من مجاعات تـشمل املتطـرفني الـدينيني،       اجلنسانية قد يكونون  
واملثليات واملثليون  . واجلماعات شبه العسكرية، والنازيني اجلدد، واجلماعات الوطنية املتطرفة       

جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية الشباب ومن مجيع الفئات العمريـة             
. ى أهنم خيالفون القواعد االجتماعية معرضون للعنف األسري واجملتمعي        الذين ُينظر إليهم عل   

واملثليات جنسياً ومغايرات اهلوية اجلنسانية معرضات للخطر بشكل خاص بـسبب عـدم             
  .املساواة بني اجلنسني وعالقات القوة داخل األسر واجملتمع ككل

ل اجلنسي ومغايري اهلويـة     ومييل العنف ضد املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي املي         -٢٢
. اجلنسانية إىل كونه وحشياً بشكل خاص باملقارنة مع جرائم أخرى مرتبكة بدافع التحيـز             

__________ 

)٢٤( General comment No. 34 (CCPR/C/GC/34), para. 26. See also general comment No. 22 

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.4), para. 8. 
)٢٥( Article 2 of the Declaration on the Elimination of Violence against Women notes that violence 

against women encompasses violence within the family, within the community, and physical, 

sexual or psychological violence perpetrated and condoned, by the State, wherever it occurs. 
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ووفقاً ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، غالباً ما تنطوي اجلرائم واألحداث املتعلقـة بكـره               
لتعذيب والتشويه  املثليني جنسياً على درجة كبرية من القساوة والوحشية وتشمل الضرب وا          

  . )٢٦(واخلصي واالعتداء اجلنسي
حتديد العنف الناجم عن كره املثليني جنسياً وكره مغايري اهلوية اجلنـسية مـن              و  -٢٣

 ألن عدداً قليالً من الدول لديها نظم قائمة لرصد هذه األحـداث              أمر معقّد  الناحية الكمية 
ة، ميكن أن متر األحـداث دون أن        وحىت عندما تكون النظم قائم    . وتسجيلها واإلبالغ عنها  

ُيبلغ عنها أو ُيبلغ عنها إبالغاً خاطئاً ألن الضحايا ال يثقون يف الـشرطة، أو خيـافون مـن                   
األعمال االنتقامية أو التهديدات للخصوصية، أو يرغبون عن تعريف أنفسهم كمثليـات أو             

ن من هم مـسؤولون  مثليني جنسياً أو مزدوجي ميل جنسي أو مغايري هوية جنسانية، أو أل  
  .عن تسجيل األحداث خيفقون يف التعرف على دوافع اجلناة

  أعمال القتل  -١  
، أشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو             ١٩٩٩منذ عام     -٢٤

 بانتظام إىل أن هناك أشخاصاً يتعرضون للتهديـد بـاملوت أو            بإجراءات موجزة أو تعسفاً   
الـضوء  املكلف احلايل بالوالية    سلّط   و .)٢٧(جلنسي وهويتهم اجلنسانية  ميلهم ا ُيقتلون بسبب   

 مثلية ومثلياً جنسياً ومزدوج ميل جنسي ومغـاير         ٣١جرائم قتل ملا ال يقل عن       على  مؤخراً  
 شهراً، مبا يف ذلك مغايرة للهوية اجلنسانية ُعثـر          ١٨هوية جنسانية يف هندوراس خالل فترة       

جسمها عالمات الضرب واحلرق، وقـد ظهـرت عليهـا          عليها يف مصرف للمياه، وعلى      
دالالت االغتصاب وضربات على وجهها من جراء الرجم كانت من القساوة حبيث أصـبح      

ويف جامايكا، ُزعم أن رجالً طُعن وُرجـم حـىت          . )٢٨(ذر تقريباً التعرف على البقايا    من املتع 
جنسياً؛ وتفيد التقارير أن    املوت بعد أن حثت الشرطة أشخاصاً آخرين على ضربه ألنه مثلي            

 املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة          تطلوس. )٢٩(الشرطة شاركت يف االعتداء   
جرائم القتل اليت استهدفت مثليات جنسياً يف جنوب أفريقيا، مبا فيهـا حالـة              الضوء على   

  . )٣٠(ُضربت فيها مثليتان جنسياً وُرمجتا وطُعنت إحدامها حىت املوت

__________ 

)٢٦( “Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses”, Annual Report for 2006, 

OSCE/ODIHR, Warsaw, 2007, p. 53. See also Altschiller, Donald, Hate Crimes: A Reference 

Handbook, ABC-CLIO, 2005, pp. 26–28: “(Murders of gay men) frequently involved torture, 

cutting, mutilation... showing the absolute intent to rub out the human being because of his 

(sexual) preference”. 
)٢٧( See E/CN.4/1999/39, para. 76, A/HRC/4/20 and Add.1, A/HRC/4/29/Add.2, A/HRC/11/2/Add.7, 

A/HRC/14/24/Add.2 and A/HRC/17/28/Add.1 
)٢٨( See A/HRC/17/28/Add.1, pp. 114-117. 
)٢٩( E/CN/4/2005/7/Add.1, para. 371. 
)٣٠( A/HRC/4/34/Add.1, paras. 631-633. 
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 اهلويـة   ي امليل اجلنسي ومغاير   ي جنسياً ومزدوج  ني املثليات واملثلي  يندرج كل من  و  -٢٥
، اليت ُترتكب ضد أولئك الذين يرى       "الشرف"اجلنسانية أيضاً ضمن ضحايا ما يسمى جرائم        

أعضاء األسرة أو اجملتمع أهنم جلبوا اخلزي أو العار ألسرة ما، غالبـاً ملخالفتـهم القواعـد                 
كهم اجلنسي، مبا يف ذلك النشاط اجلنسي الفعلي أو املفترض مع أشخاص            اجلنسانية أو لسلو  

وبينما يستهدف هذا النوع من العقوبة النساء بشكل عام، فإن هـذه             .)٣١(اجلنسمن نفس   
  .اهلجمات ميكن أن تستهدف أفراداً من أي جنس

 العنـف   وتشري التقارير الواردة من املنظمات اإلقليمية وغري احلكومية إىل منط مـن             -٢٦
ارتفاعاً مفاجئاً يف التعـصب     "فاللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب الحظت       . املوجه

ق اإلنسان مراراً   كامريون، وعاجلت جلنة البلدان األمريكية حلقو     اليف  " ضد األقليات اجلنسية  
اون  وأبلغت منظمة األمن والتع    .)٣٢( ذات صلة يف أمريكا الالتينية والكارييب      وتكراراً شواغل 

 جرمية قتل ضد مثليات ومثليني جنسياً ومزدوجـي ميـل    ٤٤ عن   ٢٠٠٩يف أوروبا يف عام     
 دولة ٢٢من مقدمة ية جنسي ومغايري هوية جنسانية بدافع التحيز، باالستناد إىل بيانات جزئ

 وأعرب الربملان األورويب وجملس أوروبا أيضاً بانتظام عن قلقهما إزاء           .)٣٣(من دوهلا األعضاء  
اسُتهدف وقُتل فيها أشخاص من املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي            حوادث  

ومغايري اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك جرائم قتل مثليني جنسياً يف هولندا والسويد، وقتـل               
  .)٣٤(متشردة مغايرة للهوية اجلنسانية يف الربتغال

 جرمية قتل   ٢٧الواليات املتحدة عن    وأبلغ التحالف الوطين لربنامج مكافحة العنف يف          -٢٧
  بدافع التحيز ارُتكبت ضد مثليات ومثليني جنسياً ومزدوجي ميـل جنـسي ومغـايري هويـة                

__________ 

)٣١( See A/61/122/Add.1, para. 124, E/CN.4/2002/83, paras. 27-28, A/HRC/4/34/Add.2, para. 19; and 

A/HRC/4/34/Add.3, para. 34. See also “India: Haryana widows battered to death”, available from 

www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13125674 (accessed 28 October 2011); “They Want Us 

Exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq”, Human Rights Watch 

report, 17 August 2009;  and “Was Ahmet Yildiz the victim of Turkey’s first gay honour killing?”, 

available from www.independent.co.uk/news/world/europe/was-ahmet-yildiz-the-victim-of-turkeys-

first-gay-honour-killing-871822.html (accessed 28 October 2011). 
)٣٢( See concluding observations of the African Commission on Human and Peoples Rights, 

(Cameroon), 11-25 May 2005, para. 14; Inter-American Commission on Human Rights press 

release No. 11/09 (Colombia), preliminary observations 15-18 May 2010, para. 12 (Honduras), 

and press release No. 59/08 (Jamaica). 
)٣٣( “Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses”, Annual Report for 2009, OSCE 

Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw, November 2010. 
)٣٤( T. Hammarberg, “Hate Crimes: the ugly face of racism, anti-Semitism, anti-Gypsyism, 

Islamophobia and Homophobia”, Council of Europe, Strasbourg, 2008. 
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. )٣٥(٢٠٠٩  جرمية يف عام   ٢٢وقد ارتفع عدد هذه اجلرائم بعدما كان        ،  ٢٠١٠جنسانية يف عام    
عن جرائم قتل مغايري    ويقدم برنامج رصد قتل مغايري اهلوية اجلنسانية، الذي جيمع تقارير           

     بلداً خـالل الفتـرة      ٥٠ جرمية قتل يف     ٦٨٠اهلوية اجلنسانية يف مجيع املناطق، قائمة تضم        
  . )٣٦(٢٠١١ إىل ٢٠٠٨من 

  أنواع العنف األخرى، مبا فيها االغتصاب  -٢  
توثق اإلجراءات اخلاصة توثيقاً أقل اتساقاً العنف غري القاتل الذي يستهدف األفراد              -٢٨
ووجـود   أساساً بسبب قلة اإلبالغ       وذلك ،لهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية    ستناد إىل مي  باال

ومع ذلك، أبرز عدد من املكلفـني بواليـات         . ثغرة يف احلماية من ناحية الواليات القائمة      
والحظت املقررة اخلاصة املعنيـة     . حاالت منفردة وأعربوا عن قلقهم إزاء انتشار هذا العنف        

 إىل جملـس حقـوق      ٢٠١٠ن حقوق اإلنسان، يف التقرير الذي قدمته يف عام          باملدافعني ع 
 بالغاً بشأن مدافعني معنيني بقضايا املثليـات واملثلـيني جنـسياً            ٤٧اإلنسان، أهنا أرسلت    

مخـسة  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية خالل العام السابق؛ وتـضمنت            
ُتكبت ضد مدافعني عن حقـوق اإلنـسان اخلاصـة          بالغات ادعاءات بشأن جرائم قتل ار     

باملثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، مع اإلبـالغ يف             
  . )٣٧(ستة بالغات أخرى عن االغتصاب والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك ضد الذكور

 جنـسياً واغتـصاهبن     ادعاءات االعتداء على املثليـات    من العديد من املناطق     وترد    -٢٩
 وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء علـى        .)٣٨(وإحباهلن قسراً ومعاقبتهن بسبب امليل اجلنسي     

بة ضد النساء بـسبب  التمييز ضد املرأة عن قلقها البالغ إزاء اجلرائم اجلنسية املبلغ عنها املرتك           
املرأة مؤخراً عن حوادث     وأبلغت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد         .)٣٩(ميلهن اجلنسي 
، والعنف األسري، والقتل اليت تعيشها املثليـات        االغتصاب اجلماعي  حباالت   مزعومة تتعلق 

دور وقريغيزسـتان   جنسياً ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية يف الـسلفا         
أن يـصبحن  خطراً متزايداً بيواجهن املثليات "حيث الحظت املقررة أن ،  )٤٠(وجنوب أفريقيا 

__________ 

)٣٥( “Hate Violence against Lesbian, Gay, Bisexual Transgender, Queer and HIV-Affected 

Communities in the United States in 2010”, report of the National Coalition of Anti-Violence 

Programs, New York, July 2011. 
)٣٦( Trans Murder Monitoring results update March 2011, Trans Gender Europe, March 2011. 
)٣٧( A/HRC/16/44, para. 43. 
)٣٨( See A/HRC/17/26, para. 40. See also A/HRC/14/22/Add.2, para. 23, A/HRC/17/26/Add.1, paras. 

204-213, E/CN.4/2002/83, para. 102, A/HRC/4/34/Add.3, para. 34, and the concluding 

observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on the 

Russian Federation (C/USR/CO/7), paras. 40-41. 
)٣٩( Concluding observations on South Africa (CEDAW/C/ZAF/CO/4), para. 39-40. 
)٤٠( See A/HRC/14/22/Add.2, paras. 37-38, and A/HRC/17/26/Add.2, paras. 28-29. 
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، مبا يف ذلـك     ،  "واألفكار السائدة ضحايا للعنف، خاصة االغتصاب، بسبب اآلراء املسبقة        
  .)٤١("رن ميلهن اجلنسي إذا اغتصبهن رجلغّييمثالً أن املثليات "

وأعربت املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها البـالغ إزاء               -٣٠
العنيفة املوجهة إىل املدافعني عن حقوق املثليات واملثليني جنسياً         محالت التشويه والتهديدات    

 والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام       .)٤٢(جلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   ومزدوجي امليل ا  
 أن أولئك الذين يدافعون عن املثليات       ٢٠٠٧املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام         

وحاملي صفات اجلنـسني     امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       واملثليني جنسياً ومزدوجي  
على منازهلم ومكاتبهم، كما تعرضوا للهجوم والتعذيب واالعتداء اجلنسي،         هلجمات  تعرضوا  

وُهددوا وقُتلوا، مضيفاً أن أحد مصادر القلق الرئيسية يف هذا الصدد يتمثل يف انعدام اجلدية               
  . )٤٣(ريقة معاجلة السلطات املعنية هلذه القضاياانعداماً كامالً تقريباً يف ط

وتشري أرقام اجلرائم الوطنية، عند توفرها، إىل مستويات عالية من العنـف الـذي                -٣١
ففـي  . يستهدف األفراد على أساس ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية الفعلية أو املفترضة           

حلكومية أن أرقام األحداث املرتكبة بدافع      الواليات املتحدة، على سبيل املثال، تبني األرقام ا       
 بعد  مباشرةالتحيز ضد املثليني واملثليات جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي تأيت يف الدرجة الثانية  

ويف . )٤٤(كبة ضد أعـضاء األقليـات الدينيـة   مع األحداث املرت وبتساو  األحداث العنصرية   
لية، وهي الدولة الوحيدة بني دول االحتـاد        اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما     

األورويب اليت تنشر بيانات رمسية عن احملاكمات املتعلقة جبرائم الكراهية املتـصلة باملثليـات              
 قضية جنائية   ٩٨٨أُقيمت  واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،         

  . )٤٥(داناتإأفضت إىل  قضية ٧٥٩، من بينها ٢٠٠٧يف عام 
أن أعمال العنف املرتكبة بدافع الكراهية وجرائم       ورأى تقرير حديث جمللس أوروبا        -٣٢

الكراهية املرتكبة ضد املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة              

__________ 

)٤١( A/HRC/4/34/Add.1, paras. 632-633. Both the Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women and the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 

consequences have addressed so-called “curative” or “corrective” rape, perpetrated by men who 

claim their intent is to “cure” women of their lesbianism. See, for example, the concluding 

observations of the Committee on South Africa (CEDAW/C/ZAF/CO/4), para. 39; and on the 

report of the Special Rapporteur on her mission to Kyrgyzstan (A/HRC/14/22/Add.2), para. 38. 
)٤٢( A/HRC/13/22, para. 49. 
)٤٣( A/HRC/4/37, paras. 94-96. 
)٤٤( Uniform Crime Report: Hate Crime Statistics 2009, U.S. Department of Justice, Federal Bureau of 

Investigation, Washington, D.C., November 2010. 
)٤٥( European Union Agency for Fundamental Rights, “Homophobia and Discrimination on Grounds 

of Sexual Orientation and Gender Identity: Part II – the Social Situation”, 2009, Vienna, p. 38. 
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 واكتشفت دراسة استقصائية    .)٤٦(اجلنسانية حتدث يف مجيع الدول األعضاء يف جملس أوروبا        
، بـدعم مـن    "سـتونوول " املنظمة غري احلكومية     ٢٠٠٨هتا يف اململكة املتحدة يف عام       أجر

مبا يف ذلـك    (احلكومة، أن ثلث املثليات وربع املثليني جنسياً عرفوا جرمية أو حدث كراهية             
  يف املائـة    ٥٣ ويف دراسة سلوفينية، أبلغ      .)٤٧(يف السنوات الثالث السابقة   ) فظياالعتداء الل 
نف يف املاضـي بـسبب ميلـهم        ني من املثليات واملثليني جنسياً بأهنم عرفوا الع       من املستجيب 

 أن  ٢٠١١ ورأى تقرير أصدرته وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية يف عام            .)٤٨(اجلنسي
من املرجح أن تتعرض املثليات جنسياً ومزدوجات امليل اجلنسي لالعتداءات اجلنسية وغريها من             

يط اخلاص أكثر من املثليني جنسياً أو مزدوجي امليل اجلنسي، الـذين مـن              االعتداءات يف احمل  
  .)٤٩( الشبانجمموعات منوغالباً ما يكون اجلناة . األرجح أن يعتدي عليهم جناة جمهولون

       علـى الكراهيـة     احملـّرض وقد أعربت هيئات املعاهدات عن قلقها إزاء اخلطاب           -٣٣
 أن يستعمل هذا الكالم الزعماء الـسياسيون وزعمـاء          وميكن. )٥٠(وما يتصل هبا من عنف    

 ويف كـل حالـة،      .)٥١(ثليني جنسياً أو مضايقة األفراد    اجملتمعات احمللية إلثارة مشاعر كره امل     
يتعرض املثليات واملثليون جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وأولئـك            

  .تمييز كنتيجة لذلكالذين يدافعون عن حقوقهم خلطر العنف وال

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة  - باء  
أفراد األقليات ذات امليول اجلنسية اخلارجة عن       "الحظ املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أن         -٣٤

 يـستجيبون سوء املعاملة، ألهنم ال     ضروب   متفاوتة للتعذيب وغريه من      بأشكالاملألوف تتعرض   
 اجلنـسي أو    وبالفعل، فإن التمييز على أساس امليل     . لتوقعات اليت حيددها اجملتمع لنوع جنسهم     ل

 ما يساهم يف عملية نزع الصفة اإلنسانية عن الضحية، وهذا ما يشكل             اهلوية اجلنسانية غالباً  

__________ 

)٤٦( “Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in Europe”, Council of 

Europe, Strasbourg, June 2011, p. 52. 
)٤٧( “Homophobic hate crime: The Gay British Crime Survey 2008”, Stonewall, London, 2009, p. 11. 
)٤٨( A. Svab, R. Kuhar, “The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and Lesbians”, 

Ljubljana, 2005, p. 153. 
)٤٩( “Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender 

Identity in the EU Member States: Summary of Findings, Trends, Challenges and Promising 

Practices”, European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna, 2011, p. 13. 
)٥٠( See for example the concluding observations of the Human Rights Committee on Poland 

(CCPR/C/POL/CO/6), para. 8. See also the concluding observations of the Committee against 

Torture on the Republic of Moldova (CAT/C/MDA/CO/2), para. 27; Poland (CAT/C/POL/CO/4), 

para. 20; and Mongolia (CAT/C/MNG/CO/1), para. 25. 
)٥١( See for example the concluding observation of the Human Rights Committee on the Russian 

Federation (CCPR/C/RUS/CO/6), para. 27. 
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، الحـظ   ٢٠١٠ ويف عام    .)٥٢("لضرورية للتعذيب وإساءة املعاملة   ا  من الشروط   شرطاً غالباً
قرر اخلاص أنه، يف مرافق االحتجاز، غالباً ما تكون هناك هرمية صارمة، وأن من هـم يف                 امل

أدىن اهلرم، كاملثليني واملثليات جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية             
 وأبرز املقرر اخلاص قابلية تعرض الـسجناء مغـايري          .)٥٣(يعانون من متييز مزدوج أو ثالثي     

  . )٥٤( السجناءنسانية من ذكر إىل أنثى لالعتداء اجلسدي واجلنسي إذا ُوضعوا مع سائراهلوية اجل
وأبلغ املقرر اخلاص أيضاً عن أحداث تعرض فيها األفراد ألذى الـشرطة وحـراس                -٣٥

السجن ومل تتخذ السلطات أية تدابري معقولة ملنع العنف ضد احملتجزين املستشَعر أهنم مثليات              
 فعلى سبيل املثـال،     .)٥٥(يل جنسي أو مغايرو هوية جنسانية      أو مزدوجو م   أو مثليون جنسياً  

عى أن رجالً وشريكه الذكر تعرضا، يف مركز للشرطة يف إندونيسيا، للـضرب املـربح               ُيّد
بعـد أن اعتـدى     واالعتداء اجلنسي على يد ضباط الشرطة، وذلك فيما يبدو يوماً واحداً            

، تفيد التقارير بأن مدافعاً عن حقوق اإلنسان متهماً         ويف أوزبكستان . )٥٦( مدنياً ١٦عليهما  
وُيـدعى أن   . )٥٧(الشرطة وُهدد باالغتصاب بقنينـة    باملثلية اجلنسية تعرض للضرب على يد       

رغمتا على ممارسة   زوجاً من املثليات جنسياً يف الربازيل تعرضتا للضرب يف مركز الشرطة وأُ           
رير بأن حمتجزين يف قسم للمثليـات واملثلـيني          ويف اليونان، أفادت التقا    .)٥٨(اجلنس الفموي 

جنسياً ومغايري اهلوية اجلنسانية من أحد السجون ُحرموا من الوصول إىل إحدى الساحات             
 .)٥٩(م وأحد املمرات يف مجيع األوقات     اخلارجية ملدة عامني، فاقتصرت تنقالهتم على زنزاناهت      
علـى ثـديهن    جلنسية للضرب عمداً    وأبلغ املقرر اخلاص أيضاً عن تعرض مغايرات اهلوية ا        

  . )٦٠(وحترير املواد السميةالسيليكون املستخدم يف زراعة الثديني وعظام وجنتيهن لتفجري 
، ٢٠٠٦ ويف عام . وأبرزت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة حاالت مماثلة           -٣٦

لشرطة، اليت تطلب   يد ا قدمت تفاصيل ادعاءات بأن اهلجناء يف نيبال يتعرضون للضرب على           

__________ 

)٥٢( A/56/156, para. 19. See also E/CN.4/2001/66/Add.2, para. 199, E/CN.4/2002/76, annex III, p. 11, 

and E/CN.4/2005/62/Add.1, paras. 1019 and 1161. 
)٥٣( A/HRC/13/39/Add.5, para. 231. 
)٥٤( A/56/156, para. 23. 
)٥٥( See A/56/156, paras. 18, 21 and 23-24; and E/CN.4/2002/76/Add.1, paras. 16 and 1711. 
)٥٦( A/HRC/10/44/Add.4, para. 92. 
)٥٧( E/CN.4/2004/56/Add.1, paras. 1878 and 1899. 
)٥٨( E/CN.4/2001/66/Add.2, para. 199. 
)٥٩ ( Press statement of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 

or punishment presenting preliminary findings on his mission to Greece, 20 October 2010. 
)٦٠( A/56/156, para. 18. 
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، وصفت حالة يف السلفادور ُوضعت فيها امرأة مغايرة         ٢٠١١ ويف عام    .)٦١(النقود واجلنس 
للهوية اجلنسانية يف سجن للذكور فقط واحُتجزت يف زنزانة مع أعضاء عـصابة، حيـث               

 ووثق املمثـل    .)٦٢(ة، أحياناً بتواطؤ مسؤويل السجن     مر ١٠٠تعرضت لالغتصاب أكثر من     
  . )٦٣(لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان حاالت أخرىاخلاص 

عدمية اجلدوى من الناحيـة     "ومن القضايا اليت أبرزها خرباء األمم املتحدة املمارسة           -٣٧
املتمثلة يف إخضاع الرجال املشتبه يف سلوكهم املثلي جنسياً لفحوص شـرجية دون             " الطبية

جلنة مناهضة   وقد أُدينت هذه الفحوص من قبل .)٦٤(تهم اجلنسيةيمثل" إثبات"موافقتهم هبدف 
، واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الـذي              التعذيب

  . )٦٥(رأى أن هذه املمارسة ختالف حظر التعذيب وسوء املعاملة

  نسي أو هويتهم اجلنسانيةاحلق يف اللجوء ألولئك املضطهدين بسبب ميلهم اجل  - جيم  
 دولة على األقل منحت اللجوء ٤٢تقدر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن         -٣٨

ألفراد لديهم خوف مربر من االضطهاد بسبب امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية، رغـم أن     
ة عامـة   ومتنح بعض الدول اللجوء حىت وإن مل تكن لديها سياس         .  بالتحديد الرقم غري واضح  

  .واضحة يف هذا الصدد، بينما ال تتعقب دول أخرى أسباب منح مركز الالجئ أو اللجوء
وحىت يف البلدان اليت تعترف هبذه األسباب ملنح اللجوء، غالباً ما ال ترقى املمارسات                -٣٩

ويكون استعراض الطلبات اعتباطياً أو غري متسق يف        . واإلجراءات إىل مستوى املعايري الدولية    
 بالظروف اليت تواجهها    أو حساسية حمدودة  وقد تكون لدى املسؤولني معرفة      . عض األحيان ب

 .)٦٦(املثليون جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلويـة اجلنـسانية         ويواجهها  املثليات  
تعرض الالجئون أحياناً للعنف والتمييز أثناء وجودهم يف مرافق االحتجاز، وعندما يعـاد             يو

. د يسكنون داخل مجاعات حملية يعيشون فيها خماطر جنسية أو جنسانية إضـافية   توطينهم، ق 

__________ 

)٦١( See E/CN.4/2006/61/Add.1, para. 131, and A/HRC/4/34/Add.1, paras. 448-454. Meti is a term 

used in Nepal to describe people who have been assigned a male gender at birth and who have a 

female gender identity/gender expression. 
)٦٢( A/HRC/17/26/Add.2, paras. 28-29. 
)٦٣( A/HRC/7/28/Add.2, paras. 59-60. 
)٦٤( See A/HRC/16/47/Add.1, opinion No. 25/2009 (Egypt), para. 29. 
)٦٥( See the concluding observations of the Committee against Torture on Egypt (CAT/C/CR/29/4), 

paras. 5(e) and 6(k). See also A/56/156, para. 24; A/HRC/4/33/Add.1, para. 317; 

A/HRC/10/44/Add.4, para. 61; A/HRC/16/52/Add.1, para. 131; and A/HRC/16/47/Add.1, opinion 

no. 25/2009 (Egypt), paras. 24, 28-29. 
)٦٦( UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation or Gender Identity, 

paras. 37 and 41. 
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. ورد طاليب اللجوء الذين يفرون من هذا االضطهاد يعرضهم خلطر العنف والتمييز والتجرمي            
  . )٦٧(، وهو هنج انتقدته املفوضية"التكتم"ويف بعض احلاالت، ُيردون مع تعليمات تدعو إىل 

  لتمييزيةالقوانني ا  - رابعاً  

القوانني اليت جترم العالقات اجلنسية القائمة على التراضي بني بالغني من نفس              - ألف  
اجلنس وغريها من القوانني املستخدمة ملعاقبة األفراد بسبب ميلهم اجلنسي أو           

  هويتهم اجلنسانية
 اجلنـسي حيتفظ ستة وسبعون بلداً بقوانني ُتستخدم لتجرمي الناس على أساس ميلهم              -٤٠

، "قوانني اللـواط " وغالباً ما تكون هذه القوانني، مبا فيها ما ُيسمى           .)٦٨(أو هويتهم اجلنسانية  
وهي حتظر بشكل عام إما بعض أنواع النشاط اجلنسي         . بقايا من تشريعات عهد االستعمار    
ويف بعض احلـاالت، تـشري   . أشخاص من نفس اجلنس   أو أي محيمية أو نشاط جنسي بني        

أو " جرائم ضد نظـام الطبيعـة     "ة إىل مفاهيم مبهمة وغري معرفة، مثل        الكلمات املستخدم 
 والقاسم املشترك بني هذه القوانني هو استخدامها للتضييق على .)٦٩("الفسوق"أو  " األخالق"

 وتتـراوح   .)٧٠(األفراد ومقاضاهتم بسبب هويتهم اجلنسية أو اجلنسانية الفعلية أو املفترضـة          
  .ة والسجن مدى احلياة، وحىت عقوبة اإلعدامالعقوبات بني السجن ملدة قصري

وينتهك جترمي أفعال املثلية اجلنسية القائمة على التراضي يف احلياة اخلاصـة حقـوق            -٤١
ففي قضية  . الفرد يف اخلصوصية وعدم التمييز ويشكل خرقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان          

النشاط اجلنـسي القـائم علـى       "أن  ، رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       تونن ضد أستراليا  
العهـد الـدويل     مبوجب" اخلصوصية"ة مشمول مبفهوم    التراضي بني بالغني يف احلياة اخلاص     

ووفقاً للجنة، ليس من املهم ما إذا كانت القوانني الـيت           . خلاص باحلقوق املدنية والسياسية   ا
ـ        مراً ومباشـراً يف  ستجترم هذا السلوك ُتنفذ أو ال ُتنفذ؛ فمجرد وجودها يتدخل تـدخالً م

، حثت اللجنة وغريهـا مـن هيئـات املعاهـدات           توننومنذ قضية   . )٧١(خصوصية الفرد 

__________ 

)٦٧( Ibid., paras. 25, 26 and 41. See also the decision of the Supreme Court of the United Kingdom, HJ 

(Iran) and HT (Cameroon) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 31. 
)٦٨( “State-sponsored homophobia: a world survey of laws criminalising same-sex sexual acts between 

consenting adults”, International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association 

(ILGA), Brussels, May 2011, p. 9. 
)٦٩( See A/HRC/10/21/Add.3, paras. 56-58. 
)٧٠( These laws may also be used in “social cleansing” efforts. See, for example, E/CN.4/1995/111, 

para. 49, and E/CN.4/2005/7, para. 71. 
)٧١( CCPR/C/50/D/488/1992, para. 8.2. 
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واإلجراءات اخلاصة الدول مراراً وتكراراً على إصالح القوانني اليت جترم املثلية اجلنـسية أو              
   .)٧٣( ورحبت بإلغائها،)٧٢(لتراضي بني بالغني من نفس اجلنسالسلوك اجلنسي القائم على ا

وقد شدد املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على العالقة بني التجـرمي               -٤٢
وجرائم كره املثليني، واعتداء الشرطة، والتعذيب، والعنف األسري واجملتمعـي، وكـذلك            
القيود اليت يفرضها التجرمي على عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملـون حلمايـة               

ـ . ثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       حقوق املثليات وامل   ظ والح
 املواقف املتحيـزة القائمـة    يعزز  العقاب الذي تقره الدول      "املقرر اخلاص املعين بالصحة أن    

والحظ . )٧٤(" الشرطة ضد األفراد املتأثرين    ويضفي املشروعية على العنف اجملتمعي ووحشية     
ت اإلعدام خارج نطاق القانون أن التجرمي يزيـد مـن الوصـم             املقرر اخلاص املعين حباال   
أكثر عرضة للعنف والنتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك           "االجتماعي وجيعل الناس    

إلفـالت  ا منالتهديد باملوت وانتهاكات احلق يف احلياة اليت ُترتكب يف أحيان كثرية يف جو              
   .)٧٥("من العقاب

لقوانني اليت جترم العالقات اجلنسية املثلية القائمة علـى         ، أُلغيت ا  ٢٠٠٠ومنذ عام     -٤٣
التراضي بني أشخاص بالغني يف أذربيجان وأرمينيا وبنما والبوسنة واهلرسك وجزر مارشال            
وجورجيا والرأس األخضر وفيجي ونيبال ونيكاراغوا واهلند والواليات املتحدة األمريكيـة،           

ويف بعض احلاالت، ألغت احملاكم هذه      . اململكة املتحدة إىل جانب األقاليم التابعة لنيوزيلندا و     
ويف سـياق االسـتعراض     . القوانني؛ ويف حاالت أخرى، جاء اإللغاء نتيجة عملية تشريعية        

 ، وسيـشيل  ، وسان تـومي وبرينـسييب     ،الدوري الشامل، قبلت عدة دول، مبا فيها باالو       
  . املثلية اجلنسيةتجرميلحد  وضع وناورو، التوصيات الداعية إىل ،وموريشيوس

 بلداً على األقل، ختتلف سن الرضا يف العالقات اجلنسية املثليـة عنـها يف               ١٤ويف    -٤٤
  .)٧٦(العالقات اجلنسية الغريية، وهو أمر ترى هيئات املعاهدات أنه متييزي

__________ 

)٧٢( See, for example, the concluding observations of the Human Rights Committee on Togo 
(CCPR/C/TGO/CO/4), para. 14; Uzbekistan (CCPR/C/UZB/CO/3), para. 22; and Grenada 
(CCPR/C/GRD/CO/1), para. 21. See also the concluding observations of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women on Uganda (CEDAW/C/UGA/CO/7), paras. 43-44; 
and Kyrgyzstan (Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 
38 (A/54/38/Rev.1)), paras. 127-128; and the concluding observations of the Committee on the 

Rights of the Child on Chile (CRC/C/CHL/CO/3), para. 29. 
)٧٣( See, for example, the concluding observations of the Human Rights Committee on El Salvador 

(CCPR/C/SLV/CO/6), para. 3 (c); and Chile (CCPR/C/CHL/CO/5), para. 16. 
)٧٤( A/HRC/14/20, para. 20. See also the concluding observations of the Human Rights Committee on 

Togo (CCPR/C/TGO/CO/4), para. 14, and E/CN.4/2000/3, para. 116. 
)٧٥( A/57/138, para. 37. 
)٧٦( See the concluding observations of the Committee on the Rights of the Child on Chile 

(CRC/C/CHL/CO/3), para. 29; the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Isle of 

Man (CRC/C/15/Add.134), para. 22; and the concluding observations of the Human Rights 

Committee on Austria (CCPR/C/79/Add.103), para. 13. 
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  عقوبة اإلعدام  - باء  
 جبـرائم   ميكن، يف مخسة بلدان على األقل، تطبيق عقوبة اإلعدام على من ُيـدانون              -٤٥

وباإلضافة إىل انتهاك احلق . تتصل بسلوك جنسي مثلي قائم على التراضي بني أشخاص بالغني
 ٦يف احلياة واخلصوصية وعدم التمييز، ينتهك تطبيق عقوبة اإلعدام يف هذه الظروف املـادة               

ـ    "نص على أنه    اليت ت ،  خلاص باحلقوق املدنية والسياسية   العهد الدويل ا   من   دان ال جيوز يف البل
 .)٧٧("ال جزاء على أشد اجلرائم خطـورة      اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن حيكم هبذه العقوبة إ         

وأكدت جلنة حقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تطبيق عقوبة اإلعدام علـى              
األفعال غري العنيفة، مبا فيها العالقات اجلنسية القائمة على التراضي بني أشـخاص بـالغني،               

  . )٧٨(كل انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسانيش
ال جيـوز   "وقد الحظ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القانون أنه              -٤٦

 امليل مسائل    واضحاً فرض عقوبة اإلعدام إال يف أخطر اجلرائم، وهذا شرط يستبعد استبعاداً          
رييا، أشار املقرر اخلاص إىل أنه، فيما يتعلق    وتعليقاً على احلالة يف أجزاء من نيج       .)٧٩("اجلنسي

ح باللواط، من الواضح أن فرض حكم اإلعدام على ممارسة جنسية خاصة منـاف بوضـو              
ويف تطرقه للرد القائل بأن هناك وقفاً حبكم الواقـع لتنفيـذ      . )٨٠(لاللتزامات الدولية لنيجرييا  

 تطبيق هذه العقوبة يهدد املتهم ملدة       عقوبات اإلعدام، أشار املقرر اخلاص إىل أن جمرد إمكانية        
ووضعها .  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     ضرب من ضروب  سنوات، وهو   

  .)٨١(لدفاع الذايت ويشجع على االعتداءكقانون يربر االضطهاد الذي متارسه مجاعات ا

  االعتقال واالحتجاز التعسـفيان  - جيم  
ل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن احتجاز شخص مـا جلـرائم            أشار الفريق العام    -٤٧

تتصل بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك اجلرائم غري املتصلة مباشـرة بالـسلوك                
، خيرق القـانون    "الفضيحة العامة "اجلنسي، مثل تلك املتعلقة باملظهر اجلسدي أو ما ُيسمى          

 رجالً اعُتقلـوا يف أحـد       ٥٥ مشلت العامل يف قضية     ، نظر الفريق  ٢٠٠٢ويف عام   . الدويل
واختتم أن االعتقاالت كانت    ". الشقاق االجتماعي "و" الفسوق"راقص ووجهت هلم هتمة     امل

__________ 

)٧٧( See the concluding observations of the Human Rights Committee on the Sudan 

(CCPR/C/SDN/CO/3), para. 19; and E/CN.4/2000/3, para. 57. 
)٧٨( See Commission on Human Rights resolutions 2002/77, para. 4 (c); 2003/67, para. 4 (d); 2004/67, 

para. 4 (f); and 2005/59, para. 7 (f). See also the concluding observations of the Human Rights 

Committee on the Sudan (CCPR/C/SDN/CO/3), para. 19. 
)٧٩( E/CN.4/2000/3, para. 57. 
)٨٠( E/CN.4/2006/53/Add.4, para. 37. 
)٨١( A/HRC/8/3/Add.3, para. 76. 
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خلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأن     العهد الدويل ا    من   ٢٦ و ٢متييزية، يف انتهاك للمادتني     
 منذ ذلك احلني بالتأكيد جمدداً عن موقفـه يف   وقام الفريق العامل  . )٨٢(االحتجاز كان تعسفياً  

  . )٨٣(عدة مناسبات

  املمارسات التمييزية  - ساًماخ 
تكفل للجميع املساواة   "حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدول األطراف على أن            -٤٨

واجبها " وتتحمل الدولة    .)٨٤(" بصرف النظر عن ميوهلم اجلنسية     يف احلقوق املقررة يف العهد،    
دون متييز بسبب امليـول     ...  بأن تضمن لكل شخص احلقوق اليت يقرها العهد       ... قانوين  ال

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    وقد دعا كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و)٨٥("اجلنسية
  الدول بانتظام إىل سن قوانني حتظر التمييز على أساس امليل اجلنـسي              واالجتماعية والثقافية 

  . )٨٦(ورحبتا بالتشريعات اليت تدرج امليل اجلنسي ضمن أسباب التمييز احملظورة
أساس امليل اجلنـسي يف     وتنطبق ضمانات دستورية صرحية للحماية من التمييز على           -٤٩

اإلقليميـة أو    بينما أُدرجت هذه الضمانات يف عدة بلدان أخرى يف الدساتري            ،)٨٧(ستة بلدان 
مبا فيها كندا وكولومبيا ونيبال واهلند وهونغ كونغ        ( بلدان أخرى    ويف. )٨٨(دساتري املقاطعات 

  .مماثلة، فسرت احملاكم اللغة العامة بشأن عدم التمييز على أهنا توفر محاية ))الصني(
ويف بعض األحيان، يكون للسياسات     . وتستمر املمارسات التمييزية يف مجيع املناطق       -٥٠

 ويف حاالت أخرى، ييسر عدم وجود قوانني وطنية واجبة          العامة احلكومية أثر متييزي مباشر؛    
ويفحص القسم التايل عدة جماالت حيث      . التطبيق التمييز من جانب اجلهات الفاعلة اخلاصة      

__________ 

)٨٢( E/CN.4/2003/8/Add.1, opinion no. 7/2002 (Egypt). 
)٨٣( See, for example opinions No. 22/2006 (Cameroon) (A/HRC/4/40/Add.1) and No. 42/2008 

(Egypt) (A/HRC/13/30/Add.1). 
)٨٤( See the Committee’s concluding observations on Chile (CCPR/C/CHL/CO/5), para. 16. See also 

its concluding observations on San Marino (CCPR/C/SMR/CO/2), para. 7, and Austria 

(CCPR/C/AUT/CO/4), para. 8. 
)٨٥( See the Committee’s concluding observations on the United States of America 

(CCPR/C/USA/CO/3), para. 25. 
)٨٦( See for example the concluding observations of the Human Rights Committee on El Salvador 

(CCPR/C/SLV/CO/6), para. 3 (c); Greece (CCPR/CO/83/GRC), para. 5; Finland 

(CCPR/CO/82/FIN), para. 3 (a); Slovakia (CCPR/CO/78/SVK), para. 4; the concluding 

observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on Cyprus 

(E/C.12/1/Add.28), para. 7; and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the 

Crown Dependencies and the Overseas Dependent Territories (E/C.12/GBR/CO/5), para. 6. 
)٨٧( Bolivia (Plurinational State of), Ecuador, Portugal, South Africa, Sweden and Switzerland. 
)٨٨ ( Argentina, Brazil, British Virgin Islands (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 

Germany and Kosovo (Serbia). See ILGA, “State-sponsored homophobia” (see footnote 68), p. 13. 
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األفراد معرضون بشكل خاص للمعاملة التمييزية، والتهميش، والقيود على التمتع بـاحلقوق            
اجملـاالت املعنيـة غـري    :  القائمة شاملةوليست. بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية  

املعاجلة هنا تشمل التمييز يف الوصول إىل العدالة، والسكن، واملزايا االجتماعيـة، وقواعـد              
اللباس التمييزية اليت تقيد ارتداء الرجال مالبس ُتعترب أنثوية وارتداء النساء مالبـس ُتعتـرب               

  . )٨٩(ذكورية، ومعاقبة من يفعلون ذلك

  مييز يف العملالت  - ألف  
، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، حبماية األفراد من أي متييز           إن الدول ملزمة    -٥١

قتـصادية  وقد أكدت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق اال        . يف الوصول إىل العمل واالحتفاظ به     
 يـة اعيـة والثقاف  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم      واالجتماعية والثقافية أن  

 )٩٠("امليول اجلنسية ... لى عمل بسبب    أي متييز يف إمكانية احلصول واحلفاظ ع      [...] حيظر  "
 ووفقـاً  .)٩١(" واألفراد احملرومني واملهمـشني الفئات"والحظت القلق إزاء التمييز املوجه إىل   

يشكل أي متييز يف إمكانية الوصول إىل سوق العمالة أو إىل الوسائل واالستحقاقات             "للجنة،  
  .)٩٢("انتهاكاً للعهد[...]  على عمل اليت متكن من احلصول

يف العمل علـى أسـاس امليـل        وتوجد يف أربع ومخسني دولة قوانني حتظر التمييز           -٥٢
 ويف غياب هذه القوانني، قد يكون رب العمل قادراً على طرد الناس أو رفـض           .)٩٣(اجلنسي

. ون جنسياً أو مغايرون للهوية اجلنسانية     توظيفهم أو ترقيتهم ال لشيء إال ألنه يظن أهنم مثلي         
وقد ُتحرم املثليات واملثليون جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنـسانية مـن              

__________ 

)٨٩( See, for example, the concluding observations of the Human Rights Committee on the Russian 

Federation (CCPR/C/RUS/CO/6), para. 27, and Japan (CCPR/C/JPN/CO/5), para. 29; the 

concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

on Uganda (CEDAW/C/UGA/CO/7), paras. 43-44, and the Russian Federation 

(CEDAW/C/USR/CO/7), paras. 40-41; and Human Rights Committee general comment No. 34 

(CCPR/C/GC/34), para. 12. See also A/HRC/4/25, para. 21; E/CN.4/2005/43, para. 63, 

E/CN.4/2006/118, para. 30, A/HRC/4/18/Add.2, para. 125, A/HRC/7/16, para. 39, 

A/HRC/10/7/Add.3, para. 50; E/CN.4/2003/58, para. 68, E/CN.4/2004/49, para. 38; and 

E/CN.4/2005/72/Add.1, paras. 232-234. 
)٩٠( Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 18 (E/C.12/GC/18), 

para. 12 (b)(i). See also the concluding observations of the Human Rights Committee on the 

United States of America (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1), para. 25. 
)٩١( E/C.12/GC/18, para. 23. 
)٩٢( Ibid., para. 33. The Committee also noted the connection between discrimination and poverty: 

“Sometimes poverty arises when people have no access to existing resources because of who they 

are… Discrimination may cause poverty, just as poverty may cause discrimination.” 

(E/C.12/2001/10), para. 11. 
)٩٣( Ibid., ILGA, “State Sponsored Homophobia” (see footnote 68), pp. 12-13. 
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 من اإلجازة األبوية    -االستحقاقات اليت يستفيد منها نظراؤهم من املوظفني الغرييني جنسياً          
ويف . ات التأمني على الرعاية الـصحية     أو األسرية إىل املشاركة يف صندوق التقاعد وخمطط       

 رفـض ، رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أن       ويونغ ضد أستراليا    ضد كولومبيا  X قضييت
يف الوقت الذي متنح فيـه       تقدمي استحقاقات التقاعد إىل شريك غري متزوج من نفس اجلنس         

قـوق  للحعد انتهاكاً   يهذه االستحقاقات لألزواج غري املتزوجني من الغرييني جنسياً،         نفس  
  .)٩٤(اليت يضمنها العهد

داخـل حـدود مكـان العمـل أو         وميكن أن يؤدي التمييز إىل املضايقة والعنف          -٥٣
 وتدل الدراسات االستقصائية على أن املضايقة اللفظية للموظفني من املثليـات            .)٩٥(خارجها

  .)٩٦(أمر شائعية واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسان

  التمييز يف الرعاية الصحية  - باء  
قتـصادية واالجتماعيـة   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق اال    من  ) ١(١٢تنص املادة     -٥٤

 على أن الدول األطراف يف العهد تعترف حبق كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى               والثقافية
ملعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية      اللجنـة ا    وقد أشارت   . للصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه    

 إىل أن العهد حيظر أي متييز يف الوصول إىل الرعاية الصحية واملقومات               واالجتماعية والثقافية 
 امليل اجلنسي واهلوية     وسائل وحقوق احلصول عليها، بسبب     األساسية للصحة، وكذلك إىل   

  . )٩٧(اجلنسانية
لسعي إىل احلصول على اخلدمات الـصحية       وقد يردع جترمي املثلية اجلنسية األفراد من ا         -٥٥

 اخلدمات واخلطط الصحية الوطنية     مراعاةخوفاً من الكشف عن سلوك إجرامي، ويؤدي إىل عدم          
والسياسات العامة لالحتياجات احملددة للمثليات واملثليني جنـسياً ومزدوجـي امليـل اجلنـسي      

     تنتـهك كـثرياً مـا  : "حة ما يلـي والحظ املقرر اخلاص املعين بالص. ومغايري اهلوية اجلنسانية  
القوانني اجلنائية املتعلقة بالسلوك اجلنسي بني شخصني من نفس اجلنس بالتراضـي وامليـل              

ويف قـضية    .)٩٨("تلفة، من بينها احلق يف الـصحة      اجلنسي واهلوية اجلنسانية حقوق إنسان خم     
جترم السلوك اجلنسي القائم ، رفضت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ادعاء أن القوانني اليت     تونن

على التراضي بني شخصني من نفس اجلنس تدبري ضروري للصحة العامة، مالحظة أن هذه              
__________ 

)٩٤( X v. Colombia (CCPR/C/89/D/1361/2005), paras. 7.2-7.3; Young v. Australia 

(CCPR/C/78/D/941/2000), paras. 10-12. 
)٩٥( See Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 20 

(E/C.12/GC/20), para. 32. 
)٩٦( European Union Agency for Fundamental Rights, “Homophobia and Discrimination (see footnote 

45), pp. 63-64. 
)٩٧( General comment No. 14 (E/C.12/2000/4), para. 18. 
)٩٨( A/HRC/14/20, para. 6. 
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 ومنذ ذلك احلني، وجه   . )٩٩(لئك املعرضني للخطر إىل السرية    القوانني هتدد بدفع العديد من أو     
 منظمات األمم    األمني العام واإلجراءات اخلاصة وبرنامج األمم املتحدة املشترك بني         كل من 

  .)١٠٠(إىل األثر الصحي السليب للتجرمياملتحدة ملكافحة اإليدز االنتباه 
أي عقوبات جنائية، ميكن مـع ذلـك أن تـؤدي           فيها   ال توجد    اليتويف البلدان     -٥٦

املمارسات واملواقف القائمة على كره املثليني والتحيز اجلنسي وكره مغايري اهلوية اجلنسانية            
وموظفي الرعاية الصحية إىل ردع املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي         من جانب مؤسسات    

امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية عن السعي إىل احلصول على اخلدمات، مما يكون لـه               
اإليدز وغريه من الشواغل    /لتصدي لفريوس نقص املناعة البشري    بدوره أثر سليب على جهود ا     

ـ       وتشمل شواغل املرض   .)١٠١(الصحية م، واألعمـال   ى احملتملني انتهاك السرية، وزيادة الوص
 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء             .)١٠٢(االنتقامية العنيفة 

يقعن ضـحية   "كون املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية واخلناثى          
 وانتقدت اإلجراءات اخلاصة  .)١٠٣("خلدمات الصحية قدمو ا انتهاكات وسوء معاملة يرتكبها م    

األفـراد مـن    " شفاء"الذي يكون الغرض منه     " اإلصالحي"أيضاً ممارسة ما ُيسمى العالج      
  .)١٠٤(ية، ورمبا ضارة، وتسهم يف الوصمجاذبيتهم املثلية، على أهنا غري علم

 إىل  صولالوة يف   ويف كثري من البلدان، يواجه مغايرو اهلوية اجلنسانية صعوبات خاص           -٥٧
وغالباً ما يكون عالج إعادة حتديد نوع اجلنس، عند وجوده، غالياً غـالء             . الرعاية الصحية 

وغالباً ما ال يراعي أخصائيو الرعاية      . تمويل الدولة أو غطاء التأمني    حيظى ب فاحشاً ونادراً ما    

__________ 

)٩٩( CCPR/C/50/D/488/1992, para. 8.5. 
)١٠٠( See Message of the Secretary-General on World AIDS Day, 1 December 2009, New York; 

A/HRC/14/20/Add.1, para. 14; A/HRC/14/24/Add.1, para. 1141, and A/HRC/17/27/Add.1, para. 

675; UNAIDS, Getting to Zero: 2011-2015 Strategy; UNAIDS, 26th Meeting of the UNAIDS 

Programme Coordinating Board, 22-24 June 2010, agenda item 5(12). See also A/HRC/10/12/Add.1, 

paras. 345-355. 
)١٠١( See the concluding observations of the Human Rights Committee on Cameroon 

(CCPR/C/CMR/CO/4), para. 12. See also A/HRC/14/20, paras. 22-23; Aggleton, P., HIV and 

AIDS-related stigmatization, discrimination and denial: research studies from Uganda and India 

(Geneva, UNAIDS, 2000), pp. 17-18; African Commission on Human and Peoples’ Rights 

resolution, 26 May 2010 (ACHPR/Res163(XLVII)2010); “Prevention and treatment of HIV and 

other sexually transmitted infections among men who have sex with men and transgender people: 

recommendations for a public health approach”, WHO, 2011, pp. 10- 11; Committee on the Rights 

of the Child, general comment No. 4 (CRC/GC/2003/4), para. 6. 
)١٠٢( A/HRC/14/20, para. 21. 
)١٠٣( Concluding observations on Costa Rica (CEDAW/C/CRI/CO/5-6), para. 40. 
)١٠٤( See A/HRC/14/20, para. 23, and A/56/156, para. 24. 
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ـ           .)١٠٥(روريين الـض  الصحية احتياجات مغايري اهلوية اجلنسانية ويفتقرون للتـدريب امله
، الذين يولدون خبصائص جنسية     املني لصفات اجلنسني  احلوباإلضافة إىل ذلك، فإن األطفال      

غري منطية، غالباً ما يتعرضون للتمييز والعمليات اجلراحية غري الضرورية طبياً، الـيت ُتجـرى        
  .)١٠٦(هم، يف حماولة إلصالح عضوهمئافقتهم املستنرية، أو موافقة آبادون مو

  مييز يف التعليمالت  - جيم  
متيز بعض السلطات التعليمية واملدارس ضد الشباب بـسبب ميلـهم اجلنـسي أو                -٥٨

 وغالباً ما يعرف الشباب .)١٠٧(حياناً إىل رفض قبوهلم أو طردهم    تعبريهم اجلنساين، مما يؤدي أ    
من املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية العنـف              

وتتطلب مواجهة هذا النوع    . )١٠٨( الزمالء واملعلمني يف املدرسة    ملضايقة، مبا يف ذلك تسلط    وا
من الضرر والتخويف جهوداً متضافرة من املدرسة والسلطات التعليمية وإدماج مبادئ عدم            

يف ولوسائط اإلعالم أيضاً دور تؤديه      . واخلطاب املدرسي التعليمية  التمييز والتنوع يف املناهج     
ء على التنميط السليب للمثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية            القضا

  .اجلنسانية، بوسائل منها الربامج التلفزيونية احملبوبة لدى الشباب
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        وقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و        -٥٩

ة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز القائم على كره املثليني يف            ، وجلن   واالجتماعية والثقافية 
نـسياً ومغـايري اهلويـة    املدارس، ودعت إىل اختاذ تدابري ملكافحة مواقف كره املثلـيني ج  

 ووفقاً لليونسكو، غالباً ما تكون ساحة اللعب يف املدارس االبتدائية هي اليت              .)١٠٩(اجلنسانية
تربهم اآلخرون خمنثني أكثر من الالزم أو الفتيات اللوايت ُينظر إليهن يعاين فيها الفتيان الذين يع  

على أهنن شبيهات بالفتيان من السخرية وأحيانـاً اللكمـات األوىل املرتبطـة مبظهـرهم               

__________ 

)١٠٥( “Human Rights and Gender Identity”, issue paper by the Council of Europe Commissioner for 

Human Rights, 2009, para. 3.3; WHO, “Prevention and treatment of HIV and other sexually 

transmitted infections” (see footnote 101), pp. 30-31 
)١٠٦( Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

on Costa Rica (CEDAW/C/CRI/CO/5-6), para. 40. 
)١٠٧( E/CN.4/2006/45, para. 113. 
)١٠٨( See, for example, E/CN.4/2001/52, para. 75, and E/CN.4/2006/45, para. 113. 
)١٠٩( See, for example the concluding observations of the Human Rights Committee on Mexico 

(CCPR/C/MEX/CO/5), para. 21; the concluding observations of the Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights on Poland (E/C.12/POL/CO/5), paras. 12-13; and Committee on the 

Rights of the Child general comments No. 3 (CRC/GC/2003/3), para. 8; and No. 13 

(CRC/C/GC/13), paras. 60 and 72 (g); and the Committee’s concluding observations on New 

Zealand (CRC/C/NZL/CO/3-4), para. 25; Slovakia (CRC/C/SVK/CO/2), paras. 27-28; and 

Malaysia (CRC/C/MYS/CO/1), para. 31. 



A/HRC/19/41 

GE.11-17073 26 

ائمة على معيار الغرييـة     وسلوكهم، الذي ُينظر إليه على أنه غري مطابق للهوية اجلنسانية الق          
  .)١١٠(اجلنسية
 من املشاكل الصحية ويسهمان يف التـهرب       وغريه واالكتئابل والوصم   ويولد العز   -٦٠

ويف احلـاالت القـصوى   ، )١١١(ام األطفال على مغادرة املدرسة، وإرغوالتغيب،  من املدرسة 
     وأظهرت دراسة استقصائية يف اململكة املتحـدة أن        .)١١٢(لة االنتحار أو االنتحار الفعلي    حماو

يات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي مـن الـشباب            يف املائة من املثل    ٦٥ما يناهز   
أكثـر مـن ربعهـم لالعتـداء        تعرضوا للتسلط يف املدارس بسبب ميلهم اجلنسي وتعرض         

  . )١١٤(وتعكس هذه الوقائع نتائج دراسات أُجريت يف بلدان أخرى. )١١٣(اجلسدي
حلق يف التعليم احلق    ويشمل ا . ومن اجملاالت ذات الصلة املثرية للقلق التعليم اجلنسي         -٦١

يف تلقي معلومات شاملة ودقيقة ومتناسبة مع السن فيما يتعلق باحلياة اجلنسية لإلنسان مـن               
أجل ضمان وصول الشباب إىل املعلومات الالزمة ليحيوا حياة صحية، ويتخـذوا قـرارات              

ـ    .)١١٥(هم من األمراض املنقولة جنسياً    مستنرية، وحيموا أنفسهم وغري    اص  والحظ املقرر اخل
لكي يكون التعليم اجلنسي شامالً، جيب أن يعري اهتماماً خاصـاً           "املعين باحلق يف التعليم أنه      

  .)١١٦("تعامل مع حياته اجلنسية اخلاصةللتنوع، إذ إن من حق كل شخص أن ي

  القيود املفروضة على حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع  - دال  
لكـل  " على أن    ياسية اخلاص باحلقوق املدنية والس    العهد الدويل   من   ١٩تنص املادة     -٦٢

ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومـات          . إنسان احلق يف حرية التعبري    
               واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سـواء علـى شـكل مكتـوب               

__________ 

)١١٠( “International consultation on homophobic bullying and harassment in educational institutions”, 

UNESCO concept note, July 2011. 
)١١١( See, for example, E/CN.4/2006/45, para. 113. 
)١١٢( E/CN.4/2003/75/Add.1, para. 1508. 
)١١٣( Ruth Hunt and Johan Jensen, The experiences of young gay people in Britain’s schools: the school 

report (London, Stonewall, 2007), p. 3. 
)١١٤( “Social Exclusion of Young Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in Europe”, ILGA-

Europe and the International Gay and Lesbian Youth Organization, 2006. 
)١١٥( See Committee on the Rights of the Child general comment No. 4 (CRC/GC/2003/4), paras. 26 

and 28. See also International Conference on Population and Development, Programme of Action, 

para. 7.47; Commission on Population and Development resolution 2009/1, para. 7; and UNESCO 

International Technical Guidance on Sexuality Education, sects. 2.3 and 3.4. 
)١١٦( A/65/162, para. 23. See also “Comprehensive sexuality education: giving young people the 

information, skills and knowledge they need”, UNFPA, and “Standards for Sexuality Education in 

Europe”, WHO Regional Office for Europe and the Federal Centre for Health Education 

(including page 27). 
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لكل "ويؤكد العهد أيضاً على أن      ." خيتارهاأو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى           
يؤكد أيضاً على ضرورة    ، و )٢٢املادة  ..." (  يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين      اًفرد حق 

ينص العهد على أنه ال جيوز    كما  ). ٢١املادة  " ( به يكون احلق يف التجمع السلمي معترفاً      "أن
 ما تكون القيود منصوصاً عليها بـنص  للدول األطراف أن تقيد التمتع هبذه احلقوق إال بقدر       

قانوين وضرورية حلماية حقوق اآلخرين، أو األمن الوطين، أو السالمة العامة أو النظام العام              
وينبغي أن تكون أي من هذه القيود مطابقة ألحكـام          . أو الصحة العامة أو األخالق العامة     

  . )١١٧(العهد وأهدافه وأغراضه كما ينبغي أال تكون متييزية
وقد تناولت عدة هيئات داخل منظومة األمم املتحدة القيود املفروضة على حقـوق               -٦٣

وحيـث تقتـضي الـدول      . )١١٨(األشخاص الذين تعاجل دعوهتم القضايا اجلنسية واجلنسانية      
التسجيل القانوين للمنظمات غري احلكومية، واجهت الطلبات اليت قدمتها جمموعات املثليات           

لرفض أو أُلغي تـسجيلها     جي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ا      واملثليني جنسياً ومزدو  
 وقد اسُتخدم هتديد إلغاء التسجيل لتقليص الدعوة بشأن القـضايا اجلنـسية             .)١١٩(القانوين

وأغارت الشرطة علـى مكاتـب      . واجلنسانية وختويف األفراد العاملني يف املنظمات املعنية      
 ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية     جمموعات املثليات واملثليني جنسياً   

ض وصادرت األقراص الصلبة للحواسيب وقوائم االتصال اخلاصة بالزبائن والداعمني، مما عر          
 وعندما تضمنت ملفات احلواسيب معلومات عن امليل        .)١٢٠(آخرين خلطر املضايقة أو العنف    

الرفـاالت، تعـرض   خدام يف ذلك استاجلنسي والوقاية من فريوس نقص املناعة البشري، مبا   
موظفو جمموعات املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية           

 وتعرضـت الـسمعة الشخـصية       .)١٢١(بعض األحيان لالعتقال واملضايقة   ومتطوعوها يف   
للمدافعني الذين يدعمون احلقوق املتصلة بنوع اجلنس واحلياة اجلنـسية للطعـن والقـدح،              

 وأبـرزت   .)١٢٢(اجلنسي، يف حماوالت لقمـع دعـوهتم      بوسائل منها ادعاءات تتصل بامليل      
ن يتحـدَّين الـسن   "أهنن  التصور و اإلجراءات اخلاصة املخاطر اليت تواجهها املدافعات بسبب        

__________ 

)١١٧( Human Rights Committee general comment No. 34 (CCPR/C/GC/34), para. 26. See also general 

comment No. 22 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4), para. 8. 
)١١٨( See A/HRC/4/37, para. 96; A/HRC/10/12/Add.1, paras. 2574-2582, and A/HRC/16/44; 

A/HRC/11/4/Add.1, paras. 289-292 and 1513-1515; and E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 494. 
)١١٩( See A/HRC/4/37/Add.1, para. 29 (on Argentina), para. 511 (on Nigeria), and para. 686 (on 

Turkey); and A/HRC/10/12/Add.1, paras. 1558-1562 (on Kyrgyzstan) and 2574 -2577 (on 

Turkey). 
)١٢٠( A/HRC/10/12/Add.1, paras. 1558-1562 and 2574-2582. 
)١٢١( A/HRC/16/44/Add.1, paras. 2517-2525 (on Zimbabwe). 
)١٢٢( A/HRC/16/44, para. 85. 
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 ودور املرأة   والتقاليد واآلراء واألمناط االجتماعية والثقافية املقبولة بشأن األنوثة وامليل اجلنسي         
   .)١٢٣("وموقعها من اجملتمع

وقد تعرض املدافعون عن املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري             -٦٤
جتمعات املضايقة عند دعوهتم إىل      والداعمون للحقوق ذات الصلة للعنف و      ،اهلوية اجلنسانية 

اليت ينظمها املثليـات واملثليـون      " مسريات املساواة " ثقافية، أو مشاركتهم يف      أو تظاهرات 
ويف بعض الدول، ُيرفض توفري محاية  . جنسياً ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية      

ديد األخالق أو السالمة العامة،     الشرطة أو تقدمي التراخيص هلذه األحداث، أحياناً بذريعة هت        
مـن جانـب   ويف غياب محاية فعالة . مما يؤيد اخلصوم وليس أولئك الذين يطالبون باحلقوق   

لشرطة، تعرض املدافعون واملتظاهرون أحياناً لالعتداء اجلسدي واملضايقة من اجلهات الفاعلة           ا
 ويف  .)١٢٤(ماعات األصولية واجل" يقي الرؤوس حل"احلكومية وغري احلكومية، مبا فيها مجاعات       

، غّرمت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان االحتاد الروسي النتهاكـه احلقـوق            ٢٠١٠عام  
املتصلة بالتجمع والتمييز وسبل االنتصاف بعد أن حظرت الدولة مسريات املثليات واملثلـيني             

. السالمة العامة جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف موسكو ألسباب           
  . )١٢٥(التظاهرةوأشارت احملكمة إىل أن جمرد وجود خطر ما غري كاٍف حلظر 

 -وقد أثارت اإلجراءات اخلاصة خماوف بشأن القيود املفروضة على حرية التعـبري               -٦٥
 -مبا فيها الرقابة املباشرة، وحظر نشر املعلومات، والقيود املفروضة على الدعوة املـشروعة              

ا مربرة بسبب التهديدات املزعومة للصحة العامة أو األخالق العامـة أو األمـن              بادعاء أهن 
وميكن أن يكون للقيود املفروضة على امليل اجلنسي، مبا فيها تلـك املزعـوم أن               . )١٢٦(العام

__________ 

)١٢٣( See E/CN.4/2001/94, para. 89 (g), and A/HRC/16/44. 
)١٢٤( See A/HRC/10/12/Add.1, paras. 275-280 (on Bosnia and Herzegovina) and A/HRC/11/4/Add.1, 

paras. 289-292; and A/HRC/16/44/Add.1, paras. 1157–1164 (on Indonesia). 
)١٢٥( European Court of Human Rights, Alekseyev v. Russia, applications Nos. 4916/07, 25924/08 and 

14599/09, judgement of 21 October 2010, paras. 75-76. See the concluding observations of the 

Human Rights Committee on the Russian Federation (CCPR/C/RUS/CO/6), para. 27. See also 

Baczkowski and Others v. Poland, application no. 1543/06, 3 May 2007, para. 64. 
)١٢٦( See A/58/380, paras. 6, 11-12 and 15-20; A/HRC/4/37, para. 95-97; A/HRC/4/37/Add.1, para. 

402; and E/CN.4/2002/72, para. 57. See also the joint statement of the Special Representative of 

the Secretary-General on human rights defenders, the Special Rapporteur on contemporary forms 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, the Special Rapporteur on 

violence against women, and the Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard 

of physical and mental health (on Nigeria), available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=5599&LangID=E (accessed 

10 November 2011); and A/HRC/14/23/Add.1, para. 1401-1405 (on Lithuania). 
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 أثر ضار على جهود الصحة العامة، مبا فيهـا تلـك    ،" العامة اآلداب"الغرض منها هو محاية     
  . )١٢٧(قص املناعة البشرياملتعلقة بنقل فريوس ن

  املمارسات التمييزية يف األسرة واجملتمع احمللي  - هاء  
بينما تكون األسر واجملتمعات احمللية يف غالب األحيان مصدراً هاماً للدعم، ميكـن               -٦٦

أيضاً أن تعيق املواقف التمييزية داخل األسر واجملتمعات احمللية قدرة املثليات واملثليني جنـسياً             
على التمتع مبجموعة حقـوق اإلنـسان       جلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     ي امليل ا  ومزدوج
ويتجلى هذا التمييز بطرق خمتلفة، مبا فيها استبعاد األفـراد مـن بيـوت األسـرة،                . كاملة

 مؤسسات األمـراض    وإيداعهم يف وحرماهنم من اإلرث، ومنعهم من الذهاب إىل املدرسة،         
، وإرغامهم على التخلي عن األطفال، ومعاقبتهم على عمل         النفسية، وإرغامهم على الزواج   

ويف كثري من احلاالت، تتعـرض      . النشطاء، وتعريضهم لالعتداءات على السمعة الشخصية     
املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية بشكل خاص للخطر بسبب أوجه            

ـ   عدم املساواة الراسخة بني اجلنسني اليت تقيد االس      اة تقاللية يف اختاذ القـرارات بـشأن احلي
  .)١٢٨(اجلنسية واإلجنابية واألسرية

علـى  معايري جنـسانية ويعـاقبون      أو اجملتمع احمللي    وغالباً ما يفرض أفراد األسرة        -٦٧
ميكن "، الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أنه           ١٩٩٧ويف عام   . انتهاكها

والنساء ...  على النشاط اجلنسي األنثوي   والضوابط املفروضة    مكان القيود    أيضاً أن يكون اجملتمع   
عرضن للعنف   يت يعشن نشاطهن اجلنسي بطرق غري العالقة مع اجلنس اآلخر، كثرياً ما          ...  اللوايت

وقد وثقت آليات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية جمموعة من           .)١٢٩("واملعاملة املهينة 
 مبا فيها الزواج القسري، واحلمل القـسري،        -سانية اليت تستهدف النساء     ت اجلن االنتهاكا

ميل  واليت ُيرتكب بعضها كأشكال من العقوبة املفروضة على          -زواج  واالغتصاب يف إطار ال   
  .)١٣٠(أو سلوك جنسي مفترض أو فعلي

__________ 

)١٢٧( UNAIDS, Getting to Zero: 2011-2015 Strategy. 
)١٢٨( See E/CN.4/2000/68/Add.5, para. 13, E/CN.4/2002/83, paras. 99-105, E/CN.4/2006/61/Add.3, 

para. 51 and A/HRC/4/34/Add.3, para. 34. See also CEDAW/C/GUA/CO/7, para. 19; and Fourth 

World Conference on Women, Beijing Platform for Action, para. 96. Discriminatory attitudes are 

also sometimes reflected in decisions regarding child custody; for example, the Inter-American 

Court of Human Rights has admitted a case concerning a lesbian mother and her daughters seeking 

redress for a decision by the Chilean authorities to deny custody based on sexual orientation: see 

Karen Atala and Daughters v. Chile, Case 1271-04, report No. 42/08, OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 

22, rev. 1 (2008). 
)١٢٩( E/CN/4/1997/47, para. 8. 
)١٣٠( See A/HRC/16/44, paras. 23-24; E/CN.4/2002/106, para. 90-92; E/CN.4/2002/83, paras. 57 and 

101-102; and A/61/122/Add.1, paras. 57, 73, 84 and 151. 
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رفض االعتراف بالعالقات وما يتصل بذلك من وصـول إىل االسـتحقاقات              - واو  
  غريها من االستحقاقاتاحلكومية و

رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الدول غري مطالبة، مبوجب القانون الدويل، أن              -٦٨
 ومع ذلك فإن واجب محاية األفـراد مـن          .)١٣١(سمح بزواج األشخاص من نفس اجلنس     ت

 التمييز على أساس امليل اجلنسي يتسع ليشمل كفالة معاملة األزواج غري املتزوجني من نفس             
اجلنس بنفس الطريقة اليت ُيعامل هبا األزواج غري املتزوجني من جنسني خمتلفني ومتتعهم بنفس              

  .)١٣٢(ستحقاقاتاال
زوجني من  تزوجني وغري امل  تويف بعض البلدان، تقدم الدولة االستحقاقات لألزواج امل         -٦٩

ـ            ن املثلـيني   الغرييني جنسياً ولكنها ترفض منح هذه االستحقاقات لألزواج غري املتزوجني م
 وتشمل األمثلة استحقاقات صناديق املعاشات، أو القدرة على ترك امللكية لـشريك           . جنسياً
 باق على قيد احلياة، أو فرصة البقاء يف السكن العام عقب وفاة شـريك، أو إمكانيـة               حياة

وميكن أيضاً أن يؤدي عدم االعتراف الرمسي بالعالقـات بـني        . تأمني اإلقامة لشريك أجنيب   
شخاص من نفس اجلنس وغياب احلظر القانوين للتمييز إىل متييز اجلهات الفاعلة، مبا فيهـا          األ

  .مقدمو الرعاية الصحية وشركات التأمني، ضد الشركاء من نفس اجلنس
. ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتدابري املتخذة للتصدي للتمييز يف هذا الـسياق         -٧٠
 تكـون   يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن آيرلنـدا، علـى كفالـة أال           حثت اللجنة الدولة الطرف   و

متييزية إزاء أشكال الشراكة غري التقليدية، مبا فيها "التشريعات املقترحة إلقامة شراكات مدنية 
  . )١٣٣("الضرائب واستحقاقات الرعاية االجتماعية

  االعتراف بنوع اجلنس والقضايا ذات الصلة  - زاي  
دان، ال يستطيع مغايرو اهلوية اجلنسانية احلصول على اعتراف قانوين          يف كثري من البل     -٧١

ثائق اهلويـة  بنوع جنسهم املفضل، مبا يف ذلك تغيري اجلنس واالسم الشخصي املسجلني يف و            
 وكنتيجة لذلك، يواجهون كثرياً من الصعوبات العملية، مبا فيهـا           .)١٣٤(اليت تصدرها الدولة  

ون طلباً للحصول على عمل أو سكن أو ائتمان مـصريف أو            تلك اليت يواجهوهنا عندما يقدم    
  .استحقاقات حكومية، أو عندما يسافرون إىل اخلارج

__________ 

)١٣١( Joslin v. New Zealand (CCPR/C/75/D/902/1999), 10 IHRR 40 (2003). 
)١٣٢( Young v. Australia (CCPR/C/78/D/941/2000), para. 10.4. 
)١٣٣( CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8. 
)١٣٤( Ibid. See the Committee’s concluding observations on the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland (CCPR/C/GBR/CO/6), para. 5. See also A/64/211, para. 48; and T. Hammarberg, 

“Human rights and gender identity”, Council of Europe, Strasbourg, 2009, para. 3.2.1. 
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وغالباً ما تقتضي التشريعات يف البلدان اليت تعترف بالتغريات يف نوع اجلنس، ضمناً               -٧٢
. أو صراحة، أن خيضع مقدمو الطلب لعملية جراحية بغرض التعقـيم كـشرط لالعتـراف        

ضي بعض الدول أيضاً أن يكون أولئك الذين يسعون للحصول على االعتراف القانوين             وتقت
 الطالق اإلجباري يف احلاالت اليت يكون       اًييعين ضمن بتغري يف نوع اجلنس غري متزوجني، مما        

  .فيها الفرد متزوجاً
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم وجود ترتيبـات ملـنح                -٧٣
وحثت الدول على االعتراف حبق مغايري . العتراف القانوين هلويات مغايري اهلوية اجلنسانيةا

 اهلوية اجلنسانية يف تغيري نوع جنسهم بالسماح بإصدار شهادات ميالد جديـدة وأحاطـت         
  .)١٣٥(تراف القانوين بتغيري نوع اجلنس مع املوافقة بالتشريعات اليت تيسر االععلماً

  بات الناشئةاالستجا  -سادساً  
مثة كثري من األمثلة، يف مجيع املناطق، عن املبادرات اليت وضعتها الدول والكيانـات       -٧٤

من غري الدول اليت تسعى إىل مواجهة العنف والتمييز على أساس امليـل اجلنـسي واهلويـة                 
 ويف حني أن كل هذه املبادرات أكثر من أن ُتذكر، فإن األمثلة الـواردة أدنـاه               . اجلنسانية

  .توضح أنواع اإلجراءات احملددة خالل فترة إعداد هذه الدراسة
كلفني بإنفاذ القوانني   ولقد أنشأ كثري من الدول األعضاء برامج تدريبية للموظفني امل           -٧٥

لعنف املرتكب بدافع التحيز ضد املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجـي امليـل            بالتحسيسهم  
مساعدهتم على التعرف على التقارير الواردة عـن هـذه      اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية و    

ويف بعض البلدان، مبا فيها إسـبانيا وهنـدوراس، ُعـني         . اجلرائم وتسجيلها واالستجابة هلا   
ويف جنوب أفريقيا،   . مدعون عامون من نوع خاص للتحقيق يف القضايا وتقدميها للمحاكمة         

 جنسياً ومغايري اهلوية اجلنـسانية عقـب        أُنشئت فرقة عمل وطنية معنية جبرمية كره املثليني       
مشاورات مع جمتمع املثليني واملثليات جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة              

واستخدمت بعض الدول، مبا فيها إكوادور وأملانيا وأوروغـواي والربازيـل          . )١٣٦(اجلنسانية
 العامة حلوادث العنـف     ةوهولندا، مبادئ يوغياكارتا للمساعدة يف توجيه استجابات السياس       

  .)١٣٧(والتمييز

__________ 

)١٣٥( See CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8, and CCPR/C/GBR/CO/6, para. 5. 
)١٣٦( See www.justice.gov.za/m_statements/2011/20110504_lbgti-taskteam.html (accessed 9 

November 2011). 

)١٣٧( While not legally binding, the Yogyakarta Principles on the Application of International Human 

Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity provide guidance to States on 

related human rights issues and legal standards. In the universal periodic review process, several 

Governments have committed to using the Principles in future policy development. In addition, the 

Organization of American States may consider the creation of a special rapporteur on LGBT-

related violations. 
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وهناك كثري من األمثلة عن احلمالت اإلعالمية، اليت ُتعد أحياناً بدعم الدولة، واليت               -٧٦
ويف الربازيل، دعمت احلكومة محلة تعليميـة       . يكون الغرض منها مواجهة التحامل اجملتمعي     

 يف بلدان من مجيـع املنـاطق        وأُطلقت". الربازيل دون كره املثليني   "عامة ُنفذت حتت شعار     
وأدت شخصيات مشهورة دوراً هاماً كحـاملي       . مبادرات مماثلة، غالباً بقيادة اجملتمع املدين     

  .رسائل يف هذه احلمالت
وتشمل األمثلة عن مبادرات مكافحة كره املثليني جنسياً ومغايري اهلوية اجلنـسانية          -٧٧

للشباب من املثليـات    " أماكن آمنة " وإنشاء   يف املؤسسات التعليمية برامج تدريب املعلمني،     
ت واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف املـدارس، ومحـال            

حتـالف املـدارس اآلمنـة املمـول مـن املـال العـام              ففي أسـتراليا، يقـدم      . التوعية
)www.safeschoolscoalitionvictoria.org.au (  ويف الصني،  .  وتعلمهم أدوات لتدريب املعلمني

املـشورة يف   ) www.bgca.org.hk(تسدي رابطة نوادي الفتيان والفتيات يف هونـغ كونـغ           
ويف آيرلندا، شاهد نصف مليون شخص على اإلنترنـت شـريط        . املدارس ومراكز الشباب  
 ويف الواليات املتحدة، أُقيمت     .)١٣٨(ملثليني جنسياً ُعرض يف املدارس    فيديو عن مكافحة كره ا    

  . )١٣٩( مدرسة ثانوية٤ ٠٠٠الفات أو نواد للمثليني والغرييني جنسياً يف أكثر من حت
، ٢٠١١ فمثالً، يف عام  . وميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تؤدي دوراً هاماً          -٧٨

دراسة :  القانون احملرومون بيننا من محاية    " املعنون تقريرالأصدرت اللجنة الكينية حلقوق اإلنسان      
جمتمع املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية            لبحث  

وقد يسر حمفل آسيا واحمليط اهلادئ ملؤسسات       ". واخلناثى عن املساواة وعدم التمييز يف كينيا      
حقوق اإلنسان احلوار فيما بني املؤسسات األعضاء، مع إسهامات إجيابية مـن املؤسـسات     

ردن وأستراليا وإندونيسيا وتايلند ومجهورية كوريا والفلبني وماليزيا ومنغوليـا          الوطنية يف األ  
  . )١٤٠(ونيبال ونيوزيلندا

 ومن مجلتها أستراليا وأوروغـواي وباكـستان والربتغـال          - الدولويسرت بعض     -٧٩
 حصول مغـايري اهلويـة      -يرلندا الشمالية ونيبال واهلند     آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

تغيري نوع اجلنس أو اإلشارة إىل      بعلى االعتراف القانوين    املني لصفات اجلنسني    واحلاجلنسانية  

__________ 

)١٣٨( For more information, see www.belongto.org. 
)١٣٩( For more information, see www.glsen.org. 
)١٤٠( For more information on the work of the Asia Pacific Forum in this area and contributions of 

national human rights institutions in the region, see 

www.asiapacificforum.net/support/issues/sexual_orientation. 
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واختتمت اللجنة النيوزيلندية حلقـوق اإلنـسان مـؤخراً         . نوع جنس آخر غري ذكر أو أنثى      
  .)١٤١(اجلنسانية يف جمال حقوق اإلنسانمشاورات دامت سنتني لتحديد شواغل مغايري اهلوية 

اً، نشرت حكومة النرويج مؤخراً، يف سياق اعترافها بـأن ضـمان حقـوق       وأخري  -٨٠
املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، خطة عمل الغرض         

  . )١٤٢(منها تعبئة مثاين إدارات حكومية لتنفيذ سلسلة من التدابري احملددة

  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً   
 يلخص هذا التقرير سوى بعض املعلومات اليت مجعتـها هيئـات املعاهـدات          ال  -٨١

واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية وغري احلكوميـة بـشأن            
. العنف والتمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية الفعلـيني أو املفترضـني              

 حقوق اإلنسان اليت تواجه املثليات واملثليني جنسياً        ويتطلب حتليل أكثر مشوالً لتحديات    
 دراسة أوسع املني لصفات اجلنسنياحلومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية و

  .نطاقاً، ويف املستقبل إبالغاً منتظماً
ومع ذلك، فعلى أساس املعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة، يربز منط من انتـهاكات                -٨٢

 تغاضت  فاحلكومات واهليئات احلكومية الدولية غالباً ما     . نسان اليت تتطلب استجابة   حقوق اإل 
وتقتضي والية جملس حقوق    . عن العنف والتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية        

االحترام العاملي حلماية مجيع    "ينبغي للمجلس أن يعزز     : اإلنسان أن يعاجل اجمللس هذه الثغرة     
ن أي نـوع وبطريقـة عادلـة        ان واحلريات األساسية للجميع، دون متييز م      حقوق اإلنس 

، أعرب اجمللس رمسياً    ٢٠١١يونيه  / يف حزيران  ١٧/١٩ ومع اعتماد القرار     .)١٤٣("ومنصفة
وهنـاك  . إزاء العنف والتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية         " بالغ قلقه "عن  

راءات، ال سيما على الصعيد الوطين، إذا أُريد لألفـراد  حالياً حاجة إىل اختاذ مزيد من اإلج     
  .محاية أفضل من هذا النوع من انتهاكات حقوق اإلنسان يف املستقبل

والتوصيات املقدمة إىل الدول األعضاء فيما يلي، وهي توصيات غـري شـاملة،               -٨٣
   .حدةتستند إىل التدابري اليت أوصت هبا آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املت

   : الدول األعضاء مبا يلية الساميةوصي املفوضت  -٨٤

__________ 

)١٤١( “To Be Who I am”, New Zealand Transgender Inquiry report, New Zealand Human Rights 

Commission, 2008. 
)١٤٢( “Improving Quality of Life among Lesbians, Gays, Bisexuals and Trans persons, 2009-2012”, 

Norwegian Ministry of Children and Equality, 2008. 
)١٤٣( General Assembly resolution 60/251, para. 2. 
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التحقيق فوراً يف مجيع حاالت القتل املبلغ عنها وغريها مـن أحـداث               )أ(  
العنف اخلطرية املرتكبة ضد األفراد بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية الفعليني أو     

على يد جهات فاعلة حكوميـة أو       املفترضني، سواء ُنفذت يف األماكن العامة أو اخلاصة         
  غري حكومية، ومساءلة املرتكبني، وإنشاء نظم لتسجيل هذه األحداث واإلبالغ عنها؛

اختاذ تدابري ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية أو                )ب(  
الالإنسانية أو املهينة بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وإجراء حتقيقات شـاملة يف             

  ع أحداث التعذيب وسوء املعاملة املبلغ عنها، ومقاضاة أولئك املسؤولني ومساءلتهم؛مجي
كفالة عدم إعادة أي أحد يفر من االضطهاد بسبب امليـل اجلنـسي أو         )ج(  

 وسياسـات    أو حريته مهددة، واعتراف قوانني     اهلوية اجلنسانية إىل إقليم تكون فيه حياته      
جلنسي أو اهلوية اجلنسانية ميكن أن يكـون أساسـاً          اللجوء بأن االضطهاد بسبب امليل ا     

  صحيحاً لطلب اللجوء؛
إلغاء القوانني املستخدمة لتجرمي األفراد على أساس املثليـة اجلنـسية             )د(  

   النتهاجهم سلوكاً جنسياً قائماً على التراضي مع أشخاص من نفس اجلـنس، ومواءمـة             
نسي املثلي؛ وكفالة عـدم اسـتخدام       سن املوافقة للسلوك اجلنسي الغريي والسلوك اجل      

  قوانني جنائية أخرى ملضايقة الناس أو احتجازهم على أساس حياهتم اجلنسية أو هويتـهم             
يت تنطوي على عالقات جنـسية      وتعبريهم اجلنسانيني، وإلغاء عقوبة اإلعدام للجرائم ال      

  على التراضي؛ قائمة
يز بسبب امليل اجلنسي    سن تشريعات شاملة ملكافحة التمييز تشمل التمي        )ه(  

واهلوية اجلنسانية بني األسباب احملظورة وتعترف بأشكال التمييز املتقاطعة؛ وكفالة إدراج           
مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ضمن واليـات املؤسـسات             

  الوطنية حلقوق اإلنسان؛
تعـبري وتكـوين    كفالة قدرة األفراد على ممارسة حقوقهم يف حريـة ال           )و(  

  اجلمعيات والتجمع السلمي بسالم دون متييز بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛
تنفيذ برامج حتسيس وتدريب مناسبة للشرطة، ومـوظفي الـسجون،            )ز(  

وحرس احلدود، وموظفي اهلجرة، وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ودعـم            
ه املثليني جنسياً ومغايري اهلوية اجلنـسانية بـني عامـة           احلمالت اإلعالمية ملكافحة كر   

  اجلمهور ومحالت مكافحة كره املثليني املوجهة يف املدارس؛
تيسري االعتراف القانوين بنوع اجلنس املفضل ملغايري اهلوية اجلنـسانية            )ح(  

 نوع  واختاذ الترتيبات الالزمة للسماح بإعادة إصدار وثائق اهلوية ذات الصلة اليت تعكس           
  .اهلوية واالسم املفضلني، دون انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان
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  : جملس حقوق اإلنسان مبا يلية الساميةوصي املفوضتو  -٨٥
البقاء على اطالع مستمر ومتجدد على أحداث العنف والتمييز املرتبطة            )أ(  

   بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛
لى مواصلة التحقيق يف انتـهاكات      تشجيع اإلجراءات اخلاصة القائمة ع      )ب(  

حقوق اإلنسان اليت تؤثر يف األفراد على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية واإلبالغ              
  .عنها يف إطار والياهتا احملددة

       


