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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٨البند 
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا

 :*يسرا، فرنسا، النرويج، اليونـان    ، سو *، السويد *، سلوفينيا *، جنوب أفريقيا  *يرلنداآ    
   منقّحمشروع قرار

    ١٧.../  
   اجلنسي واهلوية اجلنسانيةالتوجهحقوق اإلنسان و

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

حلقوق  صلة بالتايل يف صكوك أخرىبصيغتها املكّرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملف
اإلنسان، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل           
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغريها من الصكوك األساسية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

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

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

  ،أو الثورة أو املولد أو أي وضع آخر
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري كذلك    

تعزيز االحترام العاملي حلماية    الذي أعلنت فيه اجلمعية أن جملس حقوق اإلنسان مسؤول عن           

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي نوع وبطريقـة عادلـة               
  ومنصفة،
 بسبب أعمال العنف والتمييز يف مجيع مناطق العامل ضـد      وإذ يعرب عن قلقه الكبري      

  جههم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية،أفراد بسبب تو
جراء دراسة ينتهي العمل يف صياغتها      إالسامية أن تطلب     من املفوضة    يرجو  -١  

 وتتضمن توثيقاً للقوانني واملمارسات التمييزية وأعمال       ٢٠١١ديسمرب  /حبلول كانون األول  
. العنف ضد أفراد استناداً إىل توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية يف مجيع منـاطق العـامل              

وما يتصل به من انتـهاكات      ان إلهناء العنف    وطريقة استعمال القانون الدويل حلقوق اإلنس     
  حقوق اإلنسان بسبب التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛

 أن يعقد حلقة نقاش أثناء الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان            يقرر  -٢  
تغذيها املعلومات املتضمنة يف الدراسة اليت طلبتها املفوضية السامية وتتضمن حواراً مـستنرياً             

فاً حول قضية القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف ضد أفـراد اسـتناداً إىل              وشفا
  توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية؛

 أيضاً أن تناقش احللقة أيضاً املتابعة املالئمة لتوصيات الدراسـة الـيت             يقرر  -٣  
  طلبتها املفوضة السامية؛

 .لوية أن يبقي قيد نظره هذه القضية ذات األويقرر  -٤  

        
  


