
ز المساواة وعدم )لتمي�ي

ز المساواة وعدم التمي�ي

نسان. فمن حق كل  ز من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإ تعد المساواة وعدم التمي�ي

ي اًن يعاقل عاى قدم 
ي ذلك الحق �ز

نسان، بما �ز ، أن يتمتع بجميع حقوق الإ ز إنسان، دون تمي�ي

ز لأسباب مختلغة من بينها اليل الجنسي والهوية  ي الحماية من التمي�ي
الساواة أمام القانون، والحق �ز

الجئسانية.  

ية ز ز والسياسات التمي�ي القوان�ي

ز الباللهر وغر  ز - مصدر التمي�ي ي ينبغي أن تحمي كل فرد من التمي�ي
ز الدول وسياساتها - وال�ت تعد قوان�ي

، ومتحولي الهوية  ز جنسياً ، ومؤدوجي الميل الجنسي ز المثليات جنسياً، والمثلي�ي الباللهر ضد ماني�ي

ي جميع أنحاء العالم. فغي أكل من ثلث بلدان العالم، يتم تجريم العلنقات الجنسية 
الجنسانية �ز

ي الخصوصية 
ز تنتهك الحق �ز ز أشخاص من نفس الجنس. فهذه القوان�ي ي ب�ي

ا�ز الخاصة القاتمة عاى ال�ب

، مما يعذض الأفراد لخطر العتقال،  ، وكالهما يكفله القانون الدولي ز ي عدم التمي�ي
والحق �ز

ي خمسة بلدان عىل الأقل.
عدام �ز والمحاكمة، والسجن، بل وعقوبة الإ

ية: منع ذوي الميول الجنسية |للثلية من تولي وظائف معينة،  ز وتشمل الأمثلة الأخرى للتداب�ي التمي�ي

ي بالعلنقات 
ية عاى حرية التعب�ي والمظاهرات العامة، والحرمان من العزاف القانو�ز ز وفرض قيود تمي�ي

ة متحولي الهوية الجنسانية بالخضوع  ز أشخاص من نفس الجنس. وتطالب دول كث�ي الجنسية ب�ي

ون إل  ي بهويتهم الجنسانية، وبدون ذلك يضطر الكث�ي
ط للحصول عاى اعزاف قانو�ز للتعقيم ك�ش

العيش عىل هامش المجتمع، مع استبعادهم من الوظائف العادية، والرعاية الصحية، والتعليم، 

وحرمانهم من الحقوق الأساسية الأخرى.

ز االجتماعي التمي�ي

قصاء،  ي الميول الجنسية من الوصم الجتماعي، والإ ز بنظر إليهم عاى أنهم مثل�ي ي الأشخاص الن�ي
يعا�ز

ة  ي جوانب أخرى كث�ي
ي مؤسسات الرعاية الصحية، و�ز

ي المدرسة، و�ز
ي البيت، و�ز

ي العمل، و�ز
ز �ز والتح�ي

ي المدرسة، 
من حياتهم. وبمكن أن ؤطر۵ هؤلء الأشخاص من وظائفهم، وأن يتعرضوا للتسئط �ز

ي الناسب، وأن ؤطردوا من منازلهم، وأن يلغظهم آباؤهم، وأن ؤرغمو1  واًن ؤحرمو| من العالج الط�ب

، وأن ثرغم النساء المثليات عاى الزواج اًو الحمل، واًن ثلوث  عىل دخول مؤسسات العالج النفسي

ز بعد الولدة، حيث يخضع الأطفال  ، غالباً ما يبدأ التمي�ي ز سمعتهن. وبالنسبة لحامىلي صفات الجنس�ي

والأولد اطخنثون للتدخالت الجراحية وتدخلنت أخرى تجرى لهم دون موافقتهم اًو الموافقة 

الستينة لآبائهم بقصد التخلص من فروق الخنوثة. 

مسؤولية الدولة

ز ضد الأفراد ءاًى أساس اطيل  اماً قانونياً بأن تتأكد من أن قوانينها وسياساتها ل تم�ي ز تتحمل الدول ال�ت

ز الذي تمارسه  ي يوفر حماية ملنتجة من مثل هذا التمي�ي
طار القانو�ز الجنسي والهوية الجنسانية، وأن الإ

ام اعتبارات الثقافة، والتقاليد، والدين. فيجب عىل جميع الدول،  ز أطراف ثالثة. ويتجاوز هذا الل�ت

ي 
قليمية، ضمان حقوق جميع الأفراد. وتعد الحكومات ال�ت بعرف النظر عن تاريخها اًو خصوصياتها الإ

 . ي حالة انتهاك للقانون الدولي
ترفض حماية حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية �ز

ة مظاهر التقدم االأخ�ي

. فقد تم اعتماد  ز ة جهداً أكيدأ لتعزيز حماية حقوق المثل�ي ي السنوات الأخ�ي
بذلت بعش الدول �ز

ز وتعاقب عاى جرائم الرهاب من المثلية  سلسلة من القوانن الجديدة، من بينها قواس تحظر التمي�ي

الجنسية، وتعرف بالعالقات بن أشخاص من نفس الجنس، وتسهل لمتحولي الهوية الجنسانية 

ي تعز عن نوع الجنس الذي يفضلونه.
الحصول عاى الوثائق الرسمية ال�ت

ي عاى إبداء 
ز أوائل تسعينات القرن الما�ز نسان التابعة لالأمم المتحدة م�ز وقد دأبت آليات حقوق الإ

. وشمل هذه الآليات  ز نسان ضد المثل�ي قلقها إزاء الأشكال التكررة والمتطرفة لنتهاكات حقوق الإ

نسان، وكذلك  الهيئات المنشاة بموجب معاهدات لرصد امتثال الدول للمعاهدات الدولية لحقوق الإ

ي 
نسان للتحقيق �ز ز يعينهم مجلس حقوق الإ اء المستقلن الآخرين الن�ي المقررين الخاصن، والخ�ي

بالغ عنها. نسان والإ التحديات اللحة لحقوق الإ

ي نيويورك، طالب بان ؤ مون 
ي خطاب تاريخي عن اهلساواة بن ذوي الميول المثلية �ز

ي عام 2010، و�ز
و�ز

: ر>إذذا  ز ز شد المثل�ي الأمن العام لالأمم المتحدة باتخاذ تداب�ي من أجل التصدي لالنتهاك والتمي�ي

ز القائم عاى اًساس الميول  ز عموماً، ول سيما التمي�ي كرجال ونساء من أصحاب الضمائر نرفض التمي�ي

نسان العالمية،  الجنسية والهوية الجنسانية. وعندما يكون هناك توتر بن المواقف الثقافية وحقوق الإ

نسان<<. يجب اًن تغوز حقوق الإ

ال ثمل ررمثليا جذسيأ<<

ز ومشاريع  قية وأفريقيا بواسطة سلسلة من القوان�ي ي أجزاء من أوروبا ال�ش
تعد حرية التعب�ي مهددة �ز

ي تهدف إل حظر ررالتشجيع العام للمثلية الجنسية<<. وغالباً ما تواجه جهاعات 
ز ال�ت القوان�ي

ات الغخر  ية وعمليات حظر عاى عقد اجتماعات عامة. فقد تم حظر مس�ي ز ز قيوداً تمي�ي المثلي�ي

ات، لم تتخن السلطات  ي مدن أخرى حيث نظمت هذه الس�ي
ي بعض المدن؛ و�ز

ز �ز الخاصة بالمثلي�ي

، مما اًدى إل وقوع هجمات عنيفة من جانب جماعات النازية الجدد  ز تداب�ي فعالة لحماية المشارك�ي

ز الآخرين. والمتطرف�ي



بالنسبة للدول:

ي بن بالفن من نفس الجنس.
ا�ز تجريم العالقات الجنسية القاتمة عاى ال�ب

ز القائم عىل الميول الجنسية والهوية  ز تحظر التمي�ي اعتماد قوانن مناهضة للتمي�ي

ي العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتحديد الهوية.
الجنسانية �ز

ي بنوع الجنس الذي يفضله الشخص دون المطالبة 
اف القانو�ز إنغاذ قوانن تسفل الع�ب

عادة تحديد نوع الجنس، اًو أي إجراءات أو عالجات طبية  بالتعقيم، اًو إجراء جراحة لإ

عادة  ز أجريت لهم جراحة لإ ي تطالب بتعقيم الأشخاص الن�ي
أخرى. وإلغاء القوانن ال�ت

تحديد نوع الجنس.

ضمان حصول موظفي إنغاذ القانون، والرعاية الصحية والتعليم، ورجال القضاء، 

وأفراد قطاعات الخدمات الأخرى عاى التدريب المالئم ح�ت يتمكنوا من ضمان معاملة 

ز جنسياً عىل قدم اهلساواة. المث�ب

ي جميع قطاعات 
ز �ز يعات المناهضة للتمي�ي اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ الت�ش

المجتمع.

عالم: بالنسبة لوسائل االإ

تقديم صورة موضوعية ومتوازنة عن ذوي الميول المثلية وشواغلهم الخاصة 

بحقوقهم.

ي التغطية الصحفية، 
ز �ز سماع صوت أفراد وجماعات المثل�ي إفساح الجال لإ

ذاعية. والتلغزيونية، والإ

: ز بالنسبة لك والأصدقائك واالأفراد االآخرين - سواء كانواأوريسوامن ١هلث�ي

. ز ز ضد المثل�ي تكلم رصاحة عندما تشاهد أي شكل من أشكال التمي�ي

ز بسبب  إذا كنت اًذت اًواصدقاؤك اًواًفراد من أرستك تعتقدون اًذكم من ضحايا التمي�ي

نسان عن  ميولكم الجنسية أو هويتكم الجنسانية، اتخنوا إجراءات خاصة بحقوق الإ

ي إل موقع
لكرو�ز يد الإ طريق توجيه رسائل بال�ب

.urgent-action@ohchr.org

ض اًن كل شخص آخر هو من المفايرين جنسياً ذ استف� عما إذا كان الشخص  ل تغ�ب

له عش�ي بدلأ من افراض اًن له زوجة ء إن كان رجلة، اًوزوجءإن كانت امراة.

ز هم من المثليات جنسياً أو  ض اًن جميع متحولي الهوية الجنسانية واطخن�ش ل تف�ت

ز جنسياً - فقد يكونون من المفايرين جنسياً اًو مزدوجى اطيول الجنسية.  المثل�ي

نقاط العمل

عالم: تقديم صورة  بالنسبة لوسائل االإ

موضوعية ومتوازنة عن ذوي الميول المثلية 

وشواغلهم الخاصة بحقوقهم.

بالنسبة لك والأصدقائك واالأفراد االآخرين: تكلم 

ز  رصاحة عندما تشاهد أي شكل من أشكال التمي�ي

. ز ضد المثل�ي

ز  بالنسبة للدول: اعتماد قوانن مناهضة للتمي�ي

ز القائم عىل الميول الجنسية والهوية  تحظر التمي�ي

ي العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، 
الجنسانية �ز

وتحديد الهوية.
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