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  اصول مربوط به شمول قوانين بين المللی حقوق بشر

  یجنسی و هويت جنسيتدر زمينه تمايل 
  
  

 درآمدى بر اصول اعالم شده در جوگ جاآارتا

  

ى حقوق انسانى،  آليه. ها آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند ى انسان همه
 و هويت 1گرايش جنسی. هم دارندشمول، وابسته به هم، جداناپذير اند و پيوند عميقى با  جهان

ى نادرست   بخش جداناپذير از حيثيت و انسانيت فرد است و نبايد باعث تبعيض يا استفاده2جنسيتى
  . شود

در اين آه افراد با هرگونه تمايل جنسى و هويت جنسيتى بتوانند شأن و منزلتى را آه حق هر فرد 
بسيارى از آشورها قوانينى تصويب . ستهاى چندى صورت گرفته ا است داشته باشند، پيشرفت

اند آه حقوق برابرى را، بدون تبعيض، بدون تمايز جنسى، و مستقل از تمايل جنسى و هويت  آرده
  . جنسيتى تضمين مىكند

با وجود اين، نقض حقوق بشر آه برخى به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان، چه واقعى و 
اين نقض حقوق . منشاء نگرانى عميقى در سطح جهانى استچه بنا به فرض، قربانى آن هستند، 

هاى فراقضايى، شكنجه و بدرفتارى، تعرضات جنسى و تجاوز، ايجاد مزاحمت  مشتمل است بر قتل
هاى  هاى خودسرانه، جلوگيرى از اشتغال و تحصيل، و تبعيض در زندگى خصوصى، بازداشت

 با ديگر اشكال  اين نقض حقوق.  مىشوندشديدى آه مانع از برخوردارى از ساير حقوق انسانى
هاى مبتنى بر نژاد، سن، مذهب، معلوليت،  ورزى، تبعيض و طرد، همچون تبعيض خشونت، آينه

  . وضعيت اجتماعى، اقتصادى وغيره، تشديد مىشوند

آشورها و جوامعى هستند آه با استفاده از آداب و رسوم، قوانين، و خشونت، هنجارها و موازينى 
ى جنسيت و تمايالت جنسى به افراد تحميل مىكنند تا چگونگى روابط خصوصى آنان  زمينهرا در 

اين آنترل جنسيت و مناسبات جنسى، همچنان به . و هويتى را آه براى خود قائل اند آنترل نمايند
عنوان نيروى عظيمى در پشِت خشونت مداوم مبتنى بر جنسيت و نابرابرى ميان دو جنس عمل 

  . مىكند

هاى  هاى عظيمى در جهت برابرى جنسى و حفاظت در مقابل خشونت المللى شاهد پيشرفت ام بيننظ
ى حقوق  به عالوه، ساز و آارهاى آليدى در زمينه. اجتماعى، جماعتى و خانوادگى بوده است

ى آشورهاست تا حمايت مؤثر از  انسانى در سازمان ملل، وظايفى را تصريح آرده اند آه بر عهده
با وجود . هاى مبتنى بر تمايالت جنسى يا هويت جنسيتى تضمين نمايند را در مقابل تبعيضهمگان 

المللى به اين نقض حقوق بشر آه به تمايالت جنسى و هويت جنسيتى مربوط  اين، پاسخ بين
  .مىشود، يكدست و مستمر نبوده است
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ى حقوق  الملل درباره بينبراى پاسخ به اين آمبودها، داشتن درآى هماهنگ از مجموع نظام حقوق 
مجهز . بشر و آاربست آن در مسائل مربوط به تمايالت جنسى و هويت جنسيتى، ضرورى است

ى  الملل در زمينه جانبه و روشن ساختن وظايفى آه در نظام فعلى حقوق بين بودن به نگاهى همه
ابرى و عدم حقوق بشر، چگونگى اعتالء و حفظ تمامى حقوق انسانى براى همگان براساس بر

  . ى آشورهاست، اهميت حياتى دارد تبعيض، بر عهده

  

هاى  المللى حقوق بشر، به عنوان ائتالفى از سازمان المللى حقوقدانان و سرويس بين آميسيون بين
المللى در  ى اجراى قوانين بين المللى درزمينه  حقوقى بيناصولدفاع از حقوق بشر، يك سلسله 

نى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى تصويب آردند، تا وظايفى را آه ى نقض حقوق بشر مبت حوزه
  . تر سازند تر و يكدست ى آشورهاست، روشن در رابطه با حقوق انسانى بر عهده

در پى نشستى .  را نوشتند، به بحث گذاشتند و تدقيق آردنداصولگروهى از آارشناسان ممتاز، اين 
 برگزار 4جاآارتا  در شهر جوگ3 در دانشگاه گاجا مادا به طور فشرده٢٠٠۶ نوامبر ٩ تا ۶آه از 

ى قوانين حقوق  هاى متنوع و تخصص در زمينه  آشور، با تجربه٢۵ آارشناس بلندپايه از ٢٩شد، 
المللى حقوق انسانى را در رابطه با تمايل جنسى و هويت جنسيتى   آاربست حقوق بيناصولبشر، 

  . به اتفاق آراء به تصويب رساندند

  

.  داشتاصول، گزارشگر اين نشست، سهم بزرگى در انشاء و بازبينى 5وفسور مايكل اوفالهرتىپر
  . هاى مستمر او براى موفقيت اين پروژه اهميت حياتى داشت تعهد و تالش

  

ها در مسائل مربوط به تمايل جنسى و  ى حقوق انسانى و آاربست آن جاآارتا در زمينه  جوگاصول
 تعهدات اصلى آشورها اصولاين . سيعى از هنجارها را در برمىگيرندى و هويت جنسيتى، حوزه

هايى  ، توصيهاصولدر پايان هر يك از اين . را در عملى ساختن حقوق انسانى تصريح مىكنند
آارشناسان در عين حال بر اين نكته تأآيد مىكنند آه . ها آمده است شامل جزئيات، خطاب به دولت

هاى الحاقى، ساير  توصيه. عتال و حفظ حقوق انسانى مسئوليت دارنداندرآاران در ا ى دست آليه
اندرآاران را همچون نهادهاى حقوق بشر سازمان ملل، نهادهاى آشورى دفاع از حقوق  دست

  . هاى غيردولتى و صاحبان منابع مالى، مورد خطاب قرار داده است ها، سازمان بشر، رسانه

رتا، وضعيت فعلى قوانين حقوق بشر را در رابطه با جاآا  جوگاصولآارشناسان معتقدند آه 
ها بايد  به عالوه، بر آنند آه دولت. مسائل مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى نشان مىدهد

  . ى حقوق بشر، تعهدات بيشترى برعهده بگيرند بتوانند به علت تحول دايمى قوانين در زمينه

ها  المللى را تصريح مىكنند و آشور حقوقى بيناالجراى  جاآارتا، هنجارهاىالزم  جوگاصول
. ى ديگرى را نويد مىدهند  آيندهاصولاين . اند قوانين خود را با اين هنجارها هماهنگ آنند موظف
هاى آزاد به دنيا آمده و از لحاظ حيثيت و حقوق برابر، مىتوانند از  ى انسان اى آه در آن، همه آينده

  .  مند شوند اند، بهره به دست آورده] ذاتی[لدشان بهايى آه با تو اين حقوق گران
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  7 معاون-                                 ويتى آزنتاربورن 6 معاون-سونيا اونوفر آوريا

  

  

  

  المللى حقوق بشر و تمايل جنسى و هويت جنسيتى، المللى آارشناسان قوانين بين ما، جمع بين

  

  درآمد پيش

  

ها آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، و  نسانى ا  آه همهيادآور مىشويم
ى سياسى يا  هرآس مىتواند، بدون هيچ تمايز، به ويژه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده

ها، از حقوق انسانى خويش  غير آن، خواستگاه ملى يا اجتماعى، مال و منال، تولد يا ساير وضعيت
  مند شود؛ بهره

  

جا به دليل گرايش جنسيتى يا هويت جنسىشان هدف خشونت،   از اين آه افراد در همها نگرانىب
ايذاء، تبعيض، طرد، نكوهش و پيشداورى قرار مىگيرند، از اين آه اوضاع به خاطر تبعيض 

تر شده  مبتنى بر، به ويژه جنس، نژاد، سن، مذهب، معلوليت، وضعيت سالمتى و مالى، وخيم
ها و  ها، نكوهش ها، طرد آردن ها، اذيت و آزارها، تبعيض آه اين خشونتاست، از اين 

پيشداورىها، شخصيت و حيثيت آسانى را آه متحمل اين سوء رفتار مىشوند ويران مىكند، از 
اين آه چنين وضعيتى مىتواند حس دوست داشتن خود، حس تعلق به قوم خود را در آنان تضعيف 

د آه بسيارى از انان هويت جنسى خود را پنهان دارند يا نفى آنند آند و اين وضع منجر به آن شو
  و زندگى توأم با ترس و انزوا پيشه آنند؛ 

  

از اينكه اشخاص همواره در تاريخ، قربانى اين نقض حقوق انسانى هستند، به دليل با آگاهى 
جنس خود، يا  راد همگرا بودن يا تلقى شدن، به دليل ذهنيت جنسى موافق با اف گرا يا دوجنس همجنس

 بودن يا تلقى شدن، يا به دليل 8دوجنسى گونگى﴾، تراجنسيتى يا ميان به دليل تراجنسى ﴿دگرجنس
شان  هاى اجتماعىاى آه در برخى جوامع با تمايل جنسى و هويت جنسيتى تعلق داشتن به گروه

  اند؛ تعريف شده
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ش احساسى، عاطفى و جنسى فرد عبارت است از ظرفيت عميق آش» تمايل جنسى «نظر به اينكه
  نسبت به جنس مخالف، يا همجنس، يا بيش از يك جنس، و داشتن روابط نزديك و جنسى با آنان؛

  

ى درونى و شخصى هر آس در مورد جنسيت   عبارت از تجربه»هويت جنسيتى  «نظر به اينكه
ور عبارت از آگاهى خويش است چه مربوط به جنسيت وى در هنگام تولد باشد يا نباشد، و همين ط

شخصى است نسبت به بدن خود ﴿آه اگر با رضايت آزادانه باشد، مىتواند تغيير در  شكل ظاهرى 
يا آارآردهاى بدنى از طريق پزشكى، جراحى و غيره را در بر گيرد﴾ و ديگر تجليات جنسيتى، 

  ى پوشش، گفتار و طرز رفتار؛ همچون نحوه

  

ى افراد، مستقل از تمايل جنسى و هويت  قوق بشر از همهالمللى ح  قوانين بيننظر به اينكه
مند شوند،  ى حقوق بشر بهره ى افراد مىتوانند به تمامى از آليه جنسيتىشان حمايت مىكند و همه

ى اشخاص داراى تمايالت  و اينكه براى تحقق حقوق بشر موجود مىبايست اوضاع و تجارب ويژه
ظر گرفته شوند، و اينكه در تمامى تصميمات مربوط به هاى جنسيتى گوناگون در ن جنسى و هويت

ى تشخيص حق  آودآان، منافع ارجح آودك بايد مرآز اصلى توجه باشد، و اينكه آودِك صاحِب قوه
دارد آزادانه ابراز عقيده آند، و عقايد او چنانكه بايد و با توجه به سن او و ميزان پختگىاش به 

  حساب آيد؛

  

ى حقوق بشر،  مندى آامل از آليه المللى حقوق بشر در مورد بهره نين بين قوابا توجه به اينكه
مدنى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى، تبعيض را مطلقًا ممنوع مىكند، و اينكه رعايت 
حقوق جنسى، تمايل جنسى و هويت جنسيتى، جزئى جداناپذير از تحقق برابرى زن و مرد است و 

داورىها و رسوم رايج مبتنى بر ذهنيت   از ميان برداشتن پيشاند آه براى ها موظف دولت
اى مردان و زنان، تدابيرى اتخاذ آنند، و به عالوه،  فرودستى يا فرادستى زن يا مرد، يا نقش آليشه

ى  ى جهانى اين حق را به اشخاص ميدهد آه آزادانه و با مسئوليت درباره با توجه به اينكه جامعه
طور در مورد سالمتى جنسى و توليد مثل، بدون  شان مربوط مىشود، همين هر آنچه آه به جنسيت

  اجبار، تبعيض يا خشونت، تصميم بگيرند؛

  

المللى حقوق بشر، ارزشى درخور توجه  مند قوانين بين  مىتوان به پيوند نظامبا آگاهى از اينكه
هاى جنسيتى   هويتبخشيد، طورى آه بتواند در زندگى و تجارب افراد داراى تمايالت جنسى و

  گوناگون به آار گرفته شود؛

  

المللى حقوق بشر  ى وضعيت فعلى قوانين بين  چنين ارتباط و پيوندى بايد بر پايهبا اذعان اينكه
استوار گردد و مستلزم بازبينى منظمى است، به نحوى آه تحول اين قوانين و آاربست آن در 



صول مربوط به شمول قوانين بين المللی حقوق بشر در زمينه تمايل جنسی و هويت جنسيتیا  
 

 بنياد عبدالرحمن برومند
 5

هاى جنسيتى گوناگون، در طى زمان و در  تزندگى و تجارب افراد با تمايالت جنسى و هوي
  آشورهاى مختلف در نظر گرفته شود؛

  

، اصول زيرين ٢٠٠۶ نوامبر ٩ تا ۶جاآارتا، در اندونزى از  در پى نشست آارشناسان در جوگ
  : را به تصويب مىرسانيم

    

  

  مندى از حقوق بشر شمول بهره حق جهان. ١اصل 

ها با هرنوع  انسان. د و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرندتمام افراد بشر آزاد به دنيا می آين
  .مند شوند ى حقوق بشر بهره تمايل جنسى و هويت جنسيتى مىتوانند به تمامى از آليه

  :اند ها موظف دولت

ى حقوق بشر، علىاالصول،   در قانون اساسى آشور يا ساير قوانين قيد آنند آه آليه-الف
پيوسته، وابسته به هم و جداناپذيرند و با اجراى عملى اين اصول، جهانشمول، عميقًا به هم 

  مندى همگان را از تمامى حقوق بشر تضمين نمايند؛  بهره

ى حقوق  مندى از آليه شمول بهره  قوانين و نيز قوانين آيفرى را اصالح آنند، تا با اصول جهان-ب
  بشر همآهنگ شوند؛ 

ى  مندى کامل همه ی افراد ازآليه ی ترويج و ترفيع بهره برای  آموزش و نشر آگاهی الزم برا-پ
  هاى آموزشى تدارك ببينند؛ حقوق بشر، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتى، برنامه

گيرى خود، نگرشى تكثرگرا برگزينند آه پيوند  هاى حكومتى و در روند تصميم  در سياست-ت
جمله تمايل جنسى و هويت جنسيتى را به ى جوانب هويت آدمى، از  ناپذير همه عميق و تقسيم

  رسميت بشناسد و تصريح آند؛ 

  

  حق برابرى و عدم تبعيض. ٢اصل 

ى حقوق بشر  هرآس، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، مىتواند از آليه
يت هايى، از حما همگان در برابر قانون برابرند و حق دارند، بدون چنين تبعيض. برخوردار باشد

مندى آنان از قانون انسانى ديگرى تأثير  بر بهره] اين تبعيض[مند شوند، خواه  يكسان قانون بهره
ى  قانون، هر نوع تبعيضى از اين دست را ممنوع خواهد آرد و براى آليه. گذاشته باشد يا خير

  .افراد، حمايت يكسان و واقعى عليه اين گونه تبعيض را تضمين خواهد نمود
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ى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، هر نوع تمايز، طرد، محدوديت يا رجحان مبتنى تبعيض مبتن
اش خنثى آردن يا تضعيف برابرى در مقابل قانون، يا  بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى را آه هدف

مندى يا ِاعمال حقوق بشر و  برخوردارى از حمايت يكسان قانون، يا به رسميت شناختن، بهره
تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت .  مبتنى بر برابرى است، در برمىگيردآزادىهاى اساسى

هاى ديگرى چون جنسيت، نژاد، سن، مذهب، معلوليت،  جنسيتى، مىتواند با تبعيض در زمينه
  . وضعيت سالمتى و اقتصادى تشديد شود

  :اند ها موظف دولت

ابرى و عدم تبعيض مبتنى بر  در قانون اساسى آشور يا ساير قوانين مربوطه، اصول بر-الف
ها و تفاسير،  تمايل جنسى و هويت جنسيتى را، چنانچه قبال نشده است، از جمله از طريق اصالحيه

   را تضمين نمايند؛اصولقيد آنند و اجراى مؤثر اين 

تمامی مفاد قوانين کيفری و غير آن که افراد همجنس به سن رضايت  رسيده را از ايجاد  -ب
رضی الطرفين منع می کند لغو کنند و در قوانين، سن رضايت را برای ايجاد رابطه جنسی م

  رابطه ی جنسی بين افراد همجنس و غير همجنس يکسان تعيين نمايند؛

هاى اجتماعى و   براى رفع تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى در عرصه-پ
  خصوصى، تدابير مقتضى قانونى و غير آن را اتخاذ آنند؛

هاى  تدابير خاصى را آه براى تضمين  پيشرفت اشخاص داراى تمايالت جنسى و هويت -ث
مندى يا ِاعمال برابر  ها يا اين افراد، بهره جنسيتى گوناگون الزم است اتخاذ آنند، تا براى اين گروه

  .آميز تلقى آرد اين تدابير را نمىتوان تبعيض. حقوق بشر تضمين شود

  

ى تالقى اين شكل از   بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، به نحوهدر پاسخ به تبعيض مبتنى  - ج
  تبعيض با ديگر اشكال تبعيض توجه آنند؛

آميز  و زيان آور مبتنى بر فكر  به منظور نيل به هدف از ميان بردن رفتار و برخورد تبعيض -چ
يت، فرودستى يا فرادستى يك گرايش جنسى يا يك هويت جنسيتى، يا يك نمود ظاهرى از جنس

 .هاى آموزشى و تربيتى را فرهم آنند ى تدابير الزم، از جمله برنامه آليه

   

    در برابر قانون ] شخصيت حقوقی افراد[شناسايى . ٣اصل 

اشخاص داراى . حق هر آس است آه شخصيت حقوقىاش در همه جا به رسميت شناخته شود
شان، از اهليت و  هاى زندگى هاى جنسيتى گوناگون، در تمامى عرصه تمايالت جنسى و هويت

تمايل جنسى و هويت جنسيتى آه هرآس شخصًا براى . اختيارت قانونى برخوردار خواهند بود
هاى بنيادين خودمختارى، حيثيت و  خود قائل است، بخشى جداناپذير از شخصيت او و يكى از جنبه

ويت جنسيتی اش، هيچكس را نمىتوان واداشت آه براى به رسميت شناخته شدن ه. آزادى است
سازى يا مداواى هورمونى  متحمل اقدامات پزشكى، از جمله جراحى براى تغيير جنسيت، عقيم
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هيچ وضعيتى، همچون تأهل يا پدر يا مادر بودن، نمىتواند مانع به رسميت شناختن قانونى . شود
 جنسى و هيچكس را نبايد براى پنهان آردن، حذف يا انكار تمايل. هويت جنسيتى يك شخص شود

  .هويت جنسيتىاش تحت فشار گذاشت

  :اند ها موظف دولت

اهليت و اختيارات قانونى در امور مدنى، و امكان ِاعمال اين اهليت و اختيارات، از جمله . الف
برابرى حق عقد قرارداد، و مديريت، مالكيت، آسب ﴿از جمله از طريق ارث﴾، اداره، استفاده و 

خاص، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى،  ى اش تملك اموال را براى همه
 .تضمين آنند

براى محترم شمردن و به رسميت شناختن هويت جنسيتى، به صورتى آه هر شخص براى . ب
  .ى تدابير قانونى و ادارى، و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ نمايند خود تعريف آرده است، آليه

ط دولت آه هويت جنسيتى شخص قيد مىشود، از قبيل شناسنامه، در تمامى مدارك صادره توس. پ
هاى انتخابات يا مدارك ديگر، براى تضمين وجود روالى آه بيانگر واقعى هويت  پاسپورت، آارت

ى تدابير قانونى و ادارى،  سان آه هرآس براى خود تعريف مىكند، آليه جنسى فرد باشد، به همان
  .  اذ نمايندو نيز ساير تدابير الزم را اتخ

تضمين آنند آه اين روال، مؤثر، عادالنه و بدون تبعيض باشد، و حيثيت و زندگى خصوصى . ت
  .اشخاص ذينفع را محترم شمارد

گذارى، در  تضمين آنند آه اصالحات وارده در مدارك شناسايى، از نظر قانون يا سياست. ث
س جنسيت ضرورت دارد، به رسميت بندى اشخاص براسا ى شرايطى آه احراز هويت يا دسته آليه

  . شناخته شود

هاى هدفمندى به اجرا درآورند تا از اشخاصى آه در حال تغيير جنسيت يا بازيافتن  برنامه.  ج
  . جنسيتى تازه اند، حمايتى اجتماعى به عمل آيد

  

  حق حيات. ۴اصل 

 مرتبط با تمايل هيچكس نبايد خودسرانه ، و به دليل مالحظات. هر فردى داراى حق حيات است
آس را نمىتوان به دليل عمل جنسى آه با  هيچ. جنسى و هويت جنسيتى، از حق حيات محروم شود

رضايت اشخاص واجد سن رضايت، صورت گرفته است، و يا به دليل تمايل جنسى و هويت 
  . جنسيتىاش، به اعدام محكوم نمود

  :اند ها موظف دولت

ى مرضىالطرفين ميان اشخاص واجد سن رضايت را ممنوع ى قوانينى را آه عمل جنس آليه. الف
مىكند، لغو نمايند و تا زمانى آه لغو نشده، هرگز فردى را آه طبق اين قوانين مجرم شناخته شده 

  .است، اعدام نكنند
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احكام اعدام صادر شده را لغو آنند و آسانى را آه به دليل جرايم مرتبط با اعمال جنسى . ب
اشخاص واجد سن رضايت، در انتظار اجراى حكم اعدام به سر مىبرند، مرضىالطرفين ميان 

  . آزاد آنند

به تعديات جانی که به تشويق يا با رضايت دولت بر عليه افراد بر اساس تمايل جنسی و يا . ت
هويت جنسيتی شان صورت می گيرد پايان داده ودر مورد چنين تعدياتی تحقيقات جدی انجام دهند 

ن، از مقامات دولتی گرفته تا فرد يا گروه، بازجويی دقيق کرده و در صورت وجود و از عاملين آ
  . داليل کافی عاملين را بازداشت ، محاکمه و چنانکه بايد مجازات کنند

  

  حق ايمنى شخص. ۵اصل 

هر فردى، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتىاش، حق دارد از امنيت شخصى و محافظت 
  . و آزار و بدرفتارى توسط عوامل دولتى يا فرد و گروه برخوردار باشددولت در برابر اذيت

  :اند ها موظف دولت

ى تدابير پليسى و ساير تدابير الزم را براى جلوگيرى از هرگونه خشونت يا ايذاء مرتبط  آليه. الف
ء يا با تمايل جنسى و هويت جنسيتى نسبت به اشخاص اتخاذ نمايند و از آنان در مقابل اين ايذا

  .خشونت محافظت آنند

هاى آيفرى الزم عليه هرگونه خشونت، تهديد به خشونت، تشويق  براى ِاعمال مجازات. ب
ى  خشونت و هرگونه ايذاء مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، نسبت به فرد يا گروه، در آليه

  .ذ آنندى تدابير قانونى الزم را اتخا هاى زندگى، به ويژه خانوادگى، آليه عرصه

اهميت جلوه دادن  براى اينكه تمايل جنسى و هويت جنسيتى قربانى براى توجيه، عذر يا آم. پ
  .ى تدابير قانونى، ادارى و ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند چنين خشونتى به آار گرفته نشود، آليه

 داليل آافى تضمين آنند آه تحقيقات آامل در مورد چنين خشونتى صورت بگيرد و زمانى آه. ت
فراهم است، اشخاص مسئول تحت پيگرد قرار گرفته، محاآمه و چنان آه بايد مجازات شوند، و 

  .صدمات و خسارات وارده به قربانى جبران شود  و وی غرامت مالى متناسب دريافت نمايد

آمپينى براى آگاهى و آشنايى همگان و نيز براى عامالن بالقوه و بالفعل خشونت به راه . ث
ى اين خشونت مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى  داورىهايى آه زمينه اندازند، تا با پيش
  .است، مبارزه شود

  

  حق برخوردارى از زندگى خصوصى. ۶اصل 

نظر از تمايل جنسى و هويت جنسيتىاش، مىتواند از حريم خصوصى زندگى  هرآس، صرف
اش مداخالتى خودسرانه  مسكن و يا در مكاتباتبرخوردار شود، بىآنكه در آن، و نيز در خانواده، 



صول مربوط به شمول قوانين بين المللی حقوق بشر در زمينه تمايل جنسی و هويت جنسيتیا  
 

 بنياد عبدالرحمن برومند
 9

چنين حق دارد آه از هرگونه آسيب غيرقانونى به حيثيت و آبروى  و غيرقانونى صورت گيرد، هم
حق برخوردارى از زندگى خصوصى، طبيعتًا شامل مختار بودن در فاش . خويش مصون باشد

ويت جنسيتى فرد مربوط مىشود، ساختن يا پنهان داشتن اطالعاتى است آه به تمايل جنسى و ه
طور در مورد اطالعات مربوط به بدن و روابط جنسى مرضىالطرفين، و نيز ساير روابط  همين

  . با اشخاص ديگر

  :اند ها موظف دولت

ى تدابير قانونى، ادارى و ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند تا هر فرد بتواند رها از  آليه. الف
مندى  ، صرف نظر از تمايل جنسى و هويت جنسيتىاش، حق بهره]رانديگ[های خودسرانه  دخالت

گيرىهاى شخصى و مناسبات انسانى، و  از حريم زندگى خصوصى را داشته باشد، و در تصميم
  نيز اعمال جنسى مرضی الطرفين اش با ديگر اشخاص واجد سن رضايت، آزاد باشد؛ 

جنس واجد سن رضايت را  ميان اشخاص هم  تمامى قوانينى را آه عمل جنسى مرضی الطرفين . ب
جنس مقرر آنند آه براى توافق  جرم تلقى مىكنند لغو آنند، و همان شرط سنى را براى افراد هم

  ميان دو جنس مخالف تعيين شده است؛

تضمين آنند آه مفاد قوانين آيفرى و ساير قوانين جارى، عمال براى جرم شناختن عمل جنسى . پ
  جنس واجد سن رضايت، مورد استفاده قرار نگيرند؛ اشخاص هممرضىالطرفين ميان 

ى رفتار را  قوانينى آه ابراز هويت جنسى، از جمله از طريق طرز پوشش، گفتار يا نحوه. ت
ممنوع آرده يا آن را جرم تلقى مىكند، و نيز قوانينى را آه اشخاص را از امكان تغيير جنسيت، به 

   محروم مىكند، لغو آنند؛عنوان راهى براى بيان هويت جنسى

زندانيانى را آه به داليلى مرتبط با عمل جنسى مرضىالطرفين ميان اشخاص واجد سن . ث
  اند، آزاد آنند؛ رضايت، يا به داليلى مرتبط با هويت جنسى زندانى شده

تضمين آنند آه هر آس اختيار اين را داشته باشد اطالعات مربوط به تمايل جنسى يا هويت . ج
تىاش را چه زمان، به چه آس و چگونه بيان آند، و از او در برابر فاش آردن خودسرانه يا جنسي

  .  ناخواسته، يا در برابر تهديد به فاش آردن اين اطالعات حمايت آنند

  

  حق محروم نشدن خودسرانه از آزادى   . ٧اصل 

شت براساس تمايل دستگيرى يا بازدا. هيچكس را نمىتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت آرد
جنسى و هويت جنسيتى، چه بر طبق حكم دادگاه باشد و چه نباشد، بازداشتى خودسرانه محسوب 

ى زندانيان، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان، مىتوانند طبق اصل  آليه. مىشود
 نيز از شان عنوان شده، و برابرى، از حق مطلع شدن از علل بازداشت و ماهيت اتهاماتى آه عليه

حق رجوع به يك مرجع قضايى، بدون تأخير، براى صدور رأى در مورد قانونى بودن بازداشت 
  .برخوردار شوند، خواه به جرمى محكوم شده باشند يا خير
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  :    اند ها موظف دولت

براى تضمين اينكه علت دستگيرى يا بازداشت، در هيچ شرايطى، تمايل جنسى و هويت . الف
چنين،  ى تدابير قانونى و ادارى، و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند، و هم ليهجنسيتى نباشد، آ

آميز قانون باز مىكنند، يا امكان  قوانين آيفرى حاوى مفاد مبهم را آه راه را براى اجراى تبعيض
  ها را فراهم مىكنند، لغو نمايند؛ داورى دستگيرى براساس پيش

و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند تا اشخاص دستگير شده، ى تدابير قانونى، ادارى  آليه. ب
مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان بتوانند بنا بر اصل برابرى، از حق مطلع شدن از 

مند شوند، و نيز از حق رجوع به  شان عنوان شده بهره داليل بازداشت و ماهيت اتهاماتى آه عليه
 باشند چه نه، از حق حضور فورى در محضر يك مرجع يك مرجع قضايى، و چه متهم شده

  قضايى و دادرسى براى مشخص ساختن قانونى بودن بازداشت، برخوردار شوند؛

ى ماهيت  سازى ترتيب دهند تا پليس و ضابطان قانون را درباره هاى آموزشى و آگاه برنامه. پ
جنسى و هويت جنسيتىشان  اشخاص به دليل تمايل  ى هرگونه دستگيرى يا بازداشت خودسرانه

  آموزش دهند؛

ها را به دقت، با ذآر تاريخ، محل و دليل بازداشت  گزارش تمامى دستگيرىها و بازداشت. ت
ى مراآز بازداشت، از طريق نهادهاى معين و با تجهيزات  نگهدارند، و نظارتى مستقل از آليه
اند به دليل تمايل جنسى و هويت هايى را آه مىتو  و بازداشت مناسب تأمين آنند آه دستگيرىها
  .جنسيتى شخص باشد، تشخيص دهد

  

  حق برخوردارى از دادگاه عادالنه. ٨اصل 

بی  صالح مستقل و در يک دادگاه منصفانه و علنی دادخواهی او به اين که به هر کس حق دارد
ورى و دا ، دادگاهى آه در هنگام محاآمه، بدون پيشرسيدگی بشود شده طبق قانون طرف تشکيل

تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، او را از حقوق و وظايف و اتهامات وارده مطلع 
  . گرداند

  :اند ها موظف دولت

آور مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، در تمام  براى منع و ازميان بردن رفتارهاى زيان. الف
 حقوق  شان تعيين  يا ادارى آه هدفمراحل دادرسى، چه آيفرى چه مدنى، و ديگر دعاوى قضايى

و وظايف است، و براى تضمين اين آه اعتبار يا شهرت شخص، به عنوان طرف، شاهد، وآيل يا 
ى تدابير  گيرنده به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتىاش مورد ترديد قرار نگيرد، آليه تصميم

  قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند؛

اى حمايت از اشخاص در مقابل تعقيب آيفرى يا مدنى آه تمامًا يا بخشًا به دليل بر. ب
داورىهاى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى اوست، تمامى تدابير الزم و معقول را  پيش

  اتخاذ آنند؛
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ها، وآال و ديگران  سازى براى قضات، پرسنل دادگاه، دادستان هاى آموزشى و آگاه برنامه. ج
المللى حقوق انسانى و اصول برابرى و عدم تبعيض و نيز در رابطه با  ى هنجارهاى بين رهدربا

  .تمايل جنسى و هويت جنسيتى، ترتيب دهند

  

  حق برخوردارى از رفتار انسانى در زمان بازداشت. ٩اصل 

ذاتی  و احترام به حيثيت بايد با انسانيت محروم شده اند آزادی خود افرادی که از در باره کليه
تمايل جنسى و هويت جنسيتى، بخش جدايىناپذير از حيثيت هر شخص . کرد انسان رفتار شخص
  . است

  :اند ها موظف دولت

تضمين آنند آه بازداشت اشخاص، به دليل تمايل جنسی يا هويت جنسيتى، منجر به انزواى . الف
ى جسمى، روانى يا  دهبيشتر آنان نگردد، يا آنان را در معرض خشونت، بدرفتارى يا سوءاستفا

  جنسى قرار ندهد؛

ى زندانيان برحسب تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان،  با به رسميت شناختن نيازهاى ويژه. ب
اى، و نيز در رابطه با  ى مشاوره دسترسى مناسب آنان را به معالجات پزشكى و به يك بخش ويژه

 ايدز و درمان، و همچنين دسترسى اچ و. اى. بهداشت تناسلى، دسترسى به اطالعات مربوط به و
درمانى و غيره، و در صورت درخواست، به معالجات مربوط به تغيير جنسيت را  به هورمون
  فراهم آنند؛

تضمين آنند، در حد امكان، تمامى زندانيان بتوانند در تصميمات مربوط به محل بازداشت آه . پ
  ، مشارآت آنند؛تر باشد از نظر تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان مناسب

براى حفاظت از زندانيانى آه به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان در مقابل خشونت يا .  ت
پذير اند، تدابيرى اتخاذ آنند، و در حد امكان تضمين آنند آه چنين تدابيرى براى  سوءاستفاده آسيب
  هاى بيشتر از ديگر زندانيان ايجاد نكند؛ آنان، محدوديت

ى زندانيان  هاى مجاز، به طور مساوى به همه هاى ميان ذوجين در محل ند آه مالقاتتضمين آن. ث
  شان داده شود؛ و بازداشت شدگان، مستقل از جنسيِت طرِف مقابل

هاست، و خواه توسط دولت و خواه توسط  به نيازهايى آه از ملزوماِت نظارِت مستقل بر زندان. ج
ى تمايل جنسى و  چنين به نياز نهادهايى آه در عرصه  همهاى غيردولتى اداره مىشوند، و سازمان

  هويت جنسيتى آار مىكنند، پاسخگو باشند؛

ها و براى ديگر مسئوالن بخش خصوصى يا دولتى آه در مراآز بازداشت  براى پرسنل زندان. چ
نيز المللى حقوق انسانى و اصول برابرى و عدم تبعيض، و  آار مىكنند، با توجه به هنجارهاى بين

 .سازى تنظيم کنند هاى آموزشى و آگاه در رابطه با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، برنامه
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  آميز ها يا رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين حق مصونيت از شكنجه و مجازات. ١٠اصل 

 باشد، آميز، مصون  يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين هرآس حق دارد از شكنجه و مجازات
  .از جمله بنا بر داليلى آه به تمايل جنسى و هويت جنسيتى او مربوط مىشود

  :اند ها موظف دولت

ها يا رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا  براى جلوگيرى و حمايت در مقابل شكنجه و مجازات. الف
عليه موهن، آه به داليلى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى قربانى صورت مىگيرد، و نيز 

ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ  هرگونه تشويق به انجام چنين اعمال، آليه
 آنند؛

آميز  ها يا رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين جهت شناسايى قربانيان شكنجه و مجازات. ب
ى تدابير معقول  رد، آليهآه به داليلى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى قربانى صورت مىگي

را اتخاذ آنند، و دادرسى متناسبى فراهم آورند آه شامل ترميم، جبران خسارت، و زمانى آه 
  مسلم شد، شامل امداد پزشكى و روانى بشود؛] وجود شكنجه[

ى مسئوالن بخش خصوصى و دولتى آه مىتوانند از اين  براى پليس، پرسنل زندان و آليه. پ
  .سازى تدارك ببينند هاى آموزشى و آگاه ند و يا مرتكب اين اعمال شوند، برنامهاعمال جلوگيرى آن

  

  آشى، فروش و قاچاق انسان ى اشكال بهره حق مصونيت از همه.   ١١اصل 

آشى  آشى، و نه فقط بهره هرآس حق دارد از مصونيت در مقابل قاچاق، فروش و هرگونه بهره
يتى، خواه واقعى باشد و خواه به تصور رسد، جنسى، به داليل تمايل جنسى و هويت جنس

هايى  تدابيرى آه براى جلوگيرى از اين قاچاق اتخاذ مىشوند، بايد به مؤلفه. برخوردار شود
پذيرى، و نيز اشكال گوناگون نابرابرى و تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت  بپردازد آه آسيب

هاى ديگر را   تجليات اين هويت يا هويتجنسيتى، خواه واقعى و خواه تصورى، يا مبتنى بر
اين تدابير نبايد با حقوق بشر اشخاصى آه در معرض خطر قاچاق اند، متضاد . افزايش مىدهند

  .باشند

  :اند ها موظف دولت

آشى  آشى، و نه فقط بهره براى جلوگيرى و حمايت در مقابل قاچاق، فروش و هرگونه بهره. الف
ى تدابير  هويت جنسيتى، خواه واقعى باشد يا به تصور رسد، آليهجنسى، به دليل تمايل جنسى و 

  قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند؛
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پذير را مجرمانه  تضمين آنند آه اين تدابير قانونى يا اين تمهيدات، طرز فكر اشخاص آسب. ب
 تر نگرداند؛ را وخيمتلقى نكند، سرزنش ننمايد، يا به هر طريقى، وضعيت نامساعد آنان 

هايى بپردازد آه  هاى آموزشى و اجتماعى تنظيم آنند آه به مؤلفه تدابير، خدمات و برنامه. پ
آشى جنسى،  آشى، و نه فقط بهره پذيرى اشخاص را در مقابل قاچاق، فروش و هرگونه بهره آسيب

 افزايش مىدهند، و به داليل تمايل جنسى و هويت جنسيتى، خواه واقعى باشد يا به تصور رسد،
هايى را در نظر گيرند آه همچون طرد شدن از جامعه، تبعيض، طرد شدن از  همين طور مؤلفه

فرهنگ، عدم استقالل مالى، نداشتن سرپناه، ذهنيت اجتماعى  خانواده يا جماعت های هم
بى به گرا، منجر به آاهش ارج و احترام به خويشتن و عدم محافظت عليه تبعيض در دستيا تبعيض

  . مسكن، شغل و خدمات اجتماعى مىشوند

     

  حق آار.  ١٢اصل 

مندانه داشته باشد و  هرآس حق دارد آارى آبرومندانه و مفيد، توأم با شرايط منصفانه و رضايت
  .در مقابل بيكارى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، مورد حمايت قرار گيرد

  :اند ها موظف دولت

براى از ميان بردن و ممنوعيت هرگونه تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى در . الف
اى، استخدام، پيشرفت  هاى خصوصى و عمومى آار، ونيز در رابطه با آموزش حرفه عرصه
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير  اى، بيكار شدن، شرايط آار و مزد و پاداش، آليه حرفه

 اذ آنند؛الزم را اتخ

به هرگونه تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى پايان دهند تا يك شغل برابر و . ب
ى سطوح دواير دولتى و  هاى عمومى، در آليه اى برابر در تمامى عرصه امكانات ترقى حرفه

ه اشتغال در مناصب دولتى، نيز در پليس و ارتش، براى همگان تضمين شود، و براى پايان دادن ب
  . سازى مناسب فراهم آنند هاى آموزشى و آگاه آميز، برنامه هاى تبعيض نگرش

  

  حق برخوردارى از تأمين اجتماعى و ساير تدابير مربوط به حمايت اجتماعى. ١٣اصل 

هرآس حق دارد آه از تأمين اجتماعى و ساير تدابير مربوط به حمايت اجتماعى، بدون تبعيض 
  . جنسيتى، برخوردار باشدمبتنى بر تمايل جنسى و هويت

  :اند ها موظف دولت

براى تضمين برابرى در دستيابى به تأمين اجتماعى و ساير امكانات حمايت اجتماعى، بدون . الف
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير  تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، آليه

متيازات مربوط به شغل، مرخصى، موقعيت مادرى يا الزم را اتخاد آنند، از جمله در رابطه با ا
هاى درمانى، خدمات پزشكى يا داشتن مزد در دوران بيمارى  پدرى، آمك دوران بيكارى، بيمه
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هاى  هاى اجتماعى، آمك ﴿همين طور براى تغييرات جسمى مربوط به هويت جنسى﴾، ساير بيمه
هاى مربوط به از دست دادن  و پاداشهاى مربوط به تدفين، آمك ها  مربوط به خانواده، آمك

  همسر بدون ازدواج﴾ به علت بيمارى يا مرگ؛= حمايت مالى يك همسر يا يك همراه ﴿

هاى  تضمين آنند آه نسبت به آودآان، در نظام تأمين اجتماعى يا در امدادرسانى يا آمك. ب
انواده آنان رفتارهاى اجتماعى، به داليل مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان يا  اعضاى خ

هاى  يافتن به استراتژىها و برنامه تبعيض آميز، به هرشكلى صورت نگيرد؛ براى تضمين دست
ى تدابير  آاهش فقر، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، ضروريست، آليه

  . قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند

   

   زندگى مكفىحق داشتن سطح. ١۴اصل 

ى مكفى، دسترسى به آب سالم،  هرآس حق دارد از يك سطح زندگى مكفى، به ويژه از تغذيه
بهداشت و لباس مناسب، و بهبود مداوم شرايط زندگى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و 

  .هويت جنسيتىاش، برخوردار باشد

  :اند ها موظف دولت

ى  ى مكفى، به آب سالم، بهداشت و لباس مناسب، آليه هبراى تضمين دسترسى برابر به تغذي. الف
تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت 

 .جنسيتى، اتخاذ آنند

  

  حق داشتن يك مسكن مناسب. ١۵اصل 

سكن مناسب، و هرآس حق دارد، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى ، از يك م
  . نيز  از حمايت در مقابل اخراج شدن از خانه، برخوردار باشد

  :اند ها موظف دولت

مندى از مسكن، و داشتن يك مسكن مناسب، قابل سكونت، قابل  براى تضمين امنيت بهره. الف
هاى اضطرارى  گاه ها و سكونت دسترس، از نظر فرهنگى مناسب و امن ، و نيز در مورد سرپناه

ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و  هآلي
  هويت جنسيتى، يا وضعيت خانوادگی يا تأهل ، اتخاذ آنند؛  

ى حقوق بشر  المللى در زمينه اى آه با تعهدات بين براى ممنوع آردن اجراى حكم تخليه. ب
ى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند، و تضمين ى تدابير قانون مطابقت نمىكند، آليه

ى آسانى باشد  نمايند آه دادرسى قضايى يا اشكال ديگر دادرسى مناسب و مؤثر، در دسترس همه
آه معتقدند حق آنان در حمايت شدن در مقابل اخراج به زور، نقض شده يا در معرض نقض شدن 

د آه حق آنان در مورد اسكان مجدد نقض مىشود، از ى آسانى باش است، و نيز در دسترس همه
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جمله، حق داشتن زمينى با همان آيفيت يا بهتر، و حق داشتن مسكن مناسب، بدون تبعيض به دليل 
  .تمايل جنسى و هويت جنسيتى، يا به دليل وضعيت خانوادگی يا تأهل

 در مالكيت زمين و بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، حقوق برابر را.  پ
  مسكن، و ارث تضمين آنند؛

پذيرى درمقابل  هاى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، آه آسيب با توجه به مؤلفه.  ت
هايى  بىمسكن شدن را، به ويژه براى آودآان و جوانان افزايش مىدهند، به ويژه با توجه به مؤلفه

ل ديگر، تبعيض، عدم استقالل مالى و طرد همچون طرد شدن از جامعه، خشونت خانگى يا اشكا
هاى اجتماعى، و نيز حمايتى ترتيب دهند، و  فرهنگ، برنامه ى هم شدن توسط خانواده يا جامعه

  هاى حمايتى و ايمنى را در سطح محله گسترش دهند؛ برنامه

بط، نسبت اندرآاران و نهادهاى ذير سازى ارائه دهند تا تمامى دست هاى آموزشى و آگاه برنامه. ث
شان، بىخانمان يا از نظر اجتماعى  به نيازهاى اشخاصى آه به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتى

  .پذيرند، آگاه و حساس باشند آسيب

 

 حق برخوردارى از آموزش و پرورش. ١۶اصل 

هرآس حق دارد، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتىاش، آه در هر حال مّد نظر 
  .مند شود ود، از آموزش و پرورش بهرهخواهد ب

  :اند ها موظف دولت

آموزان، و با  براى تضمين دسترسى برابر به آموزش و پرورش و رفتار برابر با دانش. الف
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير   آموزشى واحد، آليهاعضاى پرسنلى و آموزگاران در نظام

  تدابير الزم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، اتخاذ آنند؛

ى استعدادها،  آموز و توسعه تضمين آنند آه هدف آموزش و پرورش، شكوفايى شخصيت دانش. ب
آموزان، با  ها باشد، و به نيازهاى دانش ى آن  ى ابعاد بالقوه و توانايىهاى ذهنى و جسمى در همه

  هاى جنسيتى، پاسخ دهد؛ ى تمايالت جنسى و تمامى هويت همه

تضمين آنند آه آموزش و پرورش، احترام به حقوق بشر و احترام به هر آودك را در آنچه آه . پ
با روح هايش مربوط مىشود،   اش، هويت فرهنگى، زبان و ارزش به والدين و اعضاى خانواده

هاى جنسيتى  تفاهم، صلح، مدارا و برابرى، ضمن توجه و احترام به تمايالت جنسى و هويت
  گوناگون، در ذهنيت آنان جايگير آند؛ 

ها و امكانات آموزشى، در خدمت باال بردن حس تفاهم و  ها و برنامه تضمين آنند آه روش.  ت
اگون باشند، و نيز در خدمت نيازهاى هاى جنسيتى گون احترام نسبت به تمايالت جنسى و هويت

ى آنان قرار گيرند آه در ارتباط با گوناگونى  آموزان، والدين و ديگر اعضاى خانواده ى دانش ويژه
  هاى جنسيتى هستند؛ اين تمايالت جنسى و هويت
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آموزان، کارمندان و آموزگاران با  گذارىها برای دانش تضمين آنند آه قوانين و سياست. ث
هاى جنسيتى گوناگون، در مقابل هرگونه طرد شدن از جامعه و خشونت   جنسى و هويتتمايالت
  هاى آموزشى، و نيز در مقابل بدرفتارى و اذيت و آزار، حمايتى مناسب فراهم آند؛ در محيط

آموزان قربانى طرد يا خشونت، به علت حمايت شدن، به حاشيه و انزوا  تضمين آنند آه دانش. ج
  منافع آنان با مشارآت ايشان، مشخص و رعايت شود؛رانده نشوند و 

براى اين آه نظم و ترتيب در مؤسسات آموزشى به نحوى همآهنگ با حيثيت انسانى اجرا . چ
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را بدون تبعيض يا تنبيه براساس تمايل  شود، آليه

 اس تجليات اين گرايش و هويت، اتخاذ آنند؛آموز، يا براس جنسى يا هويت جنسيتى دانش

دسترسى به امكانات و منابع يادگيرى براى هرآس را، طى دوران زندگىاش، بدون تبعيض . ح
مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى تضمين آنند، و همين طور براى آسانى آه قبًال، از چنين 

 .اند اشكال تبعيض در درون نظام آموزشى رنج برده

  

  حق برخوردارى از تندرستى در باالترين سطح ممكن . ١٧ل اص

هرآس حق دارد از تندرستى جسمى و روحى، در باالترين سطح ممكن، و بدون تبعيض مبتنى بر 
يكى از ابعاد بنيادى اين حق، سالمتی جنسی و . تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، برخوردار باشد

 .  ى توليد مثل است قوه

  :اند ها موظف دولت

ى تدابير قانونى، ادارى  مندى از حق سالمتى در باالترين سطح ممكن، آليه براى تضمين بهره. الف
  و نيز ساير تدابير الزم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اتخاذ آنند؛

به براى تضمين اين آه هرآس بتواند به مؤسسات، اموال و خدمات درمانى، و به آنچه آه . ب
يافتن به  سالمتى جنسی و توليد مثل مربوط مىشود دسترسى داشته باشد، و نيز براى دست

ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را بدون  هاى پزشكى خويش الزم است، آليه پرونده
  تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اتخاذ آنند؛

هاى بهداشتى بدون تبعيض مبتنى بر تمايل   ل و خدمات درمانتضمين آنند آه مؤسسات، اموا. پ
جنسى يا هويت جنسيتى، آه به هرحال در مّد نظر خواهد بود، به نيازهاى همگان پاسخ دهد، و در 

  هاى پزشكى به صورت محرمانه بررسى شوند؛  اين رابطه، پرونده

ها و ساير  داورى عيض، پيشى تب هايى را گسترش و به اجرا گذارند آه به مسئله برنامه. ت
هاى اجتماعى بپردازند آه سالمتى برخى اشخاص را به دليل تمايل جنسى يا هويت  مؤلفه

  شان به خطر مىاندازد؛   جنسيتى
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ى رسيدگى و معالجات پزشكى  تضمين آنند آه اشخاص را مطلع آنند تا آنان بتوانند درباره. ث
ون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، تصميم ى توافقى واقعًا آگاهانه، بد خود، برپايه

  بگيرند؛

ى  ها و خدمات آموزشى، پيشگيرى، معالجات و رسيدگى در زمينه ى برنامه تضمين آنند آه آليه. ج
هاى جنسيتى را رعايت آنند، و اين همه،  سالمتى جنسى و توليد مثل، تنوع تمايالت جنسى يا هويت

 عيض در دسترس همگان قرار گيرد؛به طور برابر و بدون تب

دسترسى به معالجه و مداوا را براى اشخاصى آه مايل به تحمل جراحى عضو در رابطه با . چ
 اند، تسهيل نمايند و حمايتى مناسب و بدون تبعيض از آنان به عمل آورند؛ تغيير جنسيت

شان  خود و طرف مقابلاندرآاران معالجات پزشكى، با بيماران  ى دست تضمين آنند آه آليه. ح 
طور در رابطه با به  بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، رفتار نمايند، و همين

 .رسميت شناختن يك فرد به عنوان بستگان نزديك

هاى آموزشى و تربيتى الزم را به اجرا گذارند تا به افرادى آه در بخش  ها و برنامه سياست. خ
كنند امكان دهد آه با رعايت تمايل جنسى و هويت جنسيتى همگان، معالجات پزشكى آار مى

 .  باالترين سطح ممكن سالمتى را فراهم آنند

 

 ى پزشكى حمايت در مقابل سوءاستفاده.  ١٨اصل 

  هيچكس را نمى توان به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، وادار به تحمل هرشكلى از 
تمايل .  يا روانى آرد و يا در مؤسسات درمانى محبوس نمودرفتار، تشريفات يا آزمايش پزشكى

جنسى و هويت جنسيتى يك فرد، به خودى خود بيمارى محسوب نمىشود، و با وجود اينكه 
  .هايى بر خالف آن صورت مىگيرد، نبايد آن را معالجه و مداوا آرد، يا از ميان برد بندى طبقه

  :اند ها موظف دولت

بخش آه به تمايل جنسى يا هويت   آامل در مقابل اقدامات پزشكى زيانبراى تضمين حفاظت. الف
هايى آه از فرهنگ نشأت مىگيرند يا  طور مربوط است به آليشه جنسيتى مربوط مىشود، و همين

ى تدابير  خير، و در طرز تلقى، هيأت ظاهر يا در هنجارهاى رايج جنسيتى ريشه دارند، آليه
  ابير الزم را اتخاذ آنند؛قانونى، ادارى و نيز ساير تد

ناپذير، بدون رضايت آامل، آزادانه و  اش به طور بازگشت براى تضمين اينكه هيچ آودآى بدن. ب
ى تدابير  ى او، با اقداماتى پزشكى به منظور تحميل يك هويت جنسى، تغيير نيابد، آليه آگاهانه

بق سن و پختگى او و بر طبق اصولى قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند، و برط
ى شرايطى آه به آودك مربوط مىشود، بايد مناقع واالى آودك در  عمل آنند آه بنا بر آن، در آليه

  ى اول اهميت قرار گيرد؛ درجه

ساز و آارهايى براى حمايت از آودك فراهم شود، تا هيچ آودآى در معرض سوءاستفاده، يا . پ
  قرار نگيرد؛    ى پزشكى  مورد سوءاستفاده
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هاى جنسيتى گوناگون، در مقابل  تضمين آنند آه از اشخاص داراى تمايالت جنسى و هويت. ت
ُآشى عليه  ها، ميكرب اى يا ناخواسته، و نيز در رابطه با واآسن تحقيقات پزشكى ضداخالق حرفه

  ايدز يا ساير بيمارىها، محافظت آنند؛/ اچ . آى.و

هاى مربوط به آمك براى  تأمين مالى براى بخش بهداشت، و نيز بخشهاى  معيارها يا برنامه. ث
پذير سازند،  تر يا به شكلى امكان هايى را بيشتر، آسان توسعه را آه مىتوانند چنين سوءاستفاده

  بازبينى و اصالح آنند؛

ى درمانى يا  تضمين آنند آه تمايل جنسى و هويت جنسيتى اشخاص، در هيچ معالجه يا مشاوره. ج
 آه بايد بررسى و مداوا شود يا از بين  روانشناختى، چه آشكارا و چه ضمنى، به عنوان يك بيمارى

  . برود، تلقى نشود

  

  حق آزادى انديشه و بيان . ١٩اصل 

اين . هرآسى، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، داراى حق آزادى انديشه و بيان است
خصيت از طريق گفتار، آردار، طرز پوشش، ويژگىهاى حق هم مشتمل است بر بيان هويت يا ش

ى آزادى جستجو، دريافت و انتقال  جسمى، انتخاب نام يا از هر طريق ديگر، و هم دربرگيرنده
اطالعات و هرگونه فكر، از جمله هر آنچه به حقوق بشر، تمايل جنسى و هويت جنسيتى مربوط 

  .   ىمىشود، از هر طريق و بدون توجه به مرزهاى آشور

  :اند ها موظف دولت

هاى  براى تضمين برخوردارى آامل از آزادى انديشه و بيان، ضمن رعايت حقوق و آزادى. الف
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز  ديگران، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، آليه
 مربوط به تمايل جنسى و هويت ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند و نيز، دريافت و انتقال اطالعات

جنسيتى، و نيز طرح مسائل مربوط به اين واقعيات را براى آسب حقوق قانونى، چاپ مطالب، 
ها، و پخش اطالعات، و دستيابى به      ها، سازماندهى يا شرآت در آنفرانس انتشارشان در رسانه

  ى آميزش سالم را تضمين نمايند؛ اطالعات درباره

ها توسط دولت، چندصدايى و در رابطه با  آه توليد و سازماندهى رسانهتضمين آنند . ب
 باشد، و در استخدام  هايى آه با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى ارتباط دارند، بدون تبعيض موضوع

ها، در رابطه با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى،  هاى ارتقاء رتبه در اين سازمان کارمندان و سياست
  يرد؛  تبعيضى صورت نگ

مندى از حق ابراز هويت يا شخصيت از طريق گفتار، آردار، طرز  براى تضمين بهره. پ
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير  ى ديگر، آليه پوشش، ويژگى جسمى، انتخاب نام يا هر وسيله

  تدابير الزم را اتخاذ آنند؛
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مى و امنيت عمومى، تضمين آنند آه مفهوم نظم عمومى، اخالق عمومى، بهداشت عمو.  ث
طورى به آار گرفته نشود آه استفاده از آزادى عقيده و بيان در دفاع از تنوع تمايالت جنسى يا 

  آميزى محدود شود؛ هاى جنسيتى، به نحو تبعيض هويت

تضمين آنند آه استفاده از آزادى عقيده و بيان، حقوق و آزادىهاى اشخاص داراى تمايالت . ج
  سيتى گوناگون را نقض نكند؛هاى جن جنسى يا هويت

ى اشخاص، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتىشان، از  تضمين آنند آه آليه. چ
 .مند گردند هاى عمومى بهره دسترسى به اطالعات و افكار، و نيز از مشارآت در بحث

 

 آميز هاى مسالمت حق آزادى اجتماعات و انجمن. ٢٠اصل 

هاى  يا هويت جنسيتىاش، حق دارد از آزادى اجتماع و انجمنهرآس، صرف نظر از تمايل جنسى 
همگان مىتوانند، . آميز برخوردار شود آميز، از جمله به منظور برپايى تظاهرات مسالمت مسالمت

بدون تبعيض و براساس تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، مجامعى تشكيل دهند و خواهان به رسميت 
ى اشخاص داراى تمايالت جنسى يا  عات به، يا دربارهها شوند، مجامعى آه اطال شناختن آن

هاى جنسيتى گوناگون را به ديگران برسانند و يا ارتباط ميان اين اشخاص را تسهيل نمايند،  هويت
  . و نيز خواستار حقوق آنان شوند

  :اند ها موظف دولت

حول مسائل آميز  براى تضمين حق تشكل، همكارى و اجتماع، و براى اقدامات مسالمت. الف
ى  ها، آليه مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى، و براى قانونى شناختن اين مجامع و گروه

تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت 
  جنسيتى اتخاذ آنند؛

، بهداشت عمومى و امنيت تضمين آنند آه به ويژه از مفهوم نظم عمومى، اخالق عمومى. ب
آميز، فقط بر اين  هاى مسالمت عمومى، طورى استفاده نشود آه هرگونه ِاعمال حق اجتماع و انجمن

  هاى جنسيتى گوناگون است، محدود شود؛  اساس آه چنين آارى حمايت از تمايالت جنسى يا هويت

ميز براى امور مرتبط با آ در هيچ شرايطى مانع ِاعمال حق اجتماع و تشكيل انجمن مسالمت. پ
 جنسى نشوند، و تضمين آنند آه صاحبان اين حقوق در مقابل خشونت و    جنسيتى هويت  گرايش

  مند شوند؛  ايذاء جسمى، از حمايت مناسب پليس يا هرنوع حمايت ديگرى بهره

دهند دار ترتيب  سازى براى ضابطان قانون و ساير مراجع صالحيت هاى آموزشى و آگاه برنامه. ت
  تا آنان بتوانند چنين حمايتى را تأمين آنند؛

هاى آار داوطلبانه،  ها يا گروه تضمين آنند آه مقررات مربوط به فاش ساختن اطالعات انجمن. ث
هايى آه به مسائل مربوط به تمايل جنسى يا  ها و گروه آميزى بر انجمن در عمل، تأثيرات تبعيض

  .ها نداشته باشد  آنهويت جنسيتى مىپردازند، يا بر اعضاى
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 حق آزادى انديشه، وجدان و مذهب. ٢١اصل 

هرآس، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، حق دارد از آزادى انديشه، وجدان و 
ها يا اقداماتى  ى توجيه قوانين، سياست تواند اين حقوق را وسيله دولت نمى. مذهب برخوردار شود

جنسى يا هويت جنسيتى، حمايت يكسان قانون را نفى مىكنند، يا قرار دهد آه با تكيه بر تمايل 
 . تبعيض قائل مىشوند

  :اند ها موظف دولت

براى تضمين حق اشخاص در داشتن و عمل به اعتقادات مذهبى يا غيرمذهبى، چه تنها و چه . الف
، و محفوظ با ديگران، و براى حمايت از آنان در مقابل هرگونه دخالت در اعتقادات و عمل به آن

ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير  بودن عليه هرگونه تغيير يا عليه تحميل اعتقادات، آليه
  الزم را اتخاذ آنند؛

ى مسائل  تضمين آنند آه بيان، ِاعمال و گسترش عقايد، اعتقادات و باورهاى گوناگون در باره. ب
  .نباشد آه در مقابل حقوق انسانى قرار گيردمربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، به طريقى 

  

  آزادى رفت و آمد. ٢٢اصل 

هرآسى آه به طور قانونى در يك آشور حضور دارد، مستقل از تمايل جنسى يا هويت 
تمايل جنسى يا . جنسيتىاش، حق آزادى رفت و آمد، و سكونت در داخل مرزهاى آشور را دارد

 ايجاد محدوديت و مانع در راه ورود، خروج و يا هويت جنسيتى شخص، هرگز نبايد به منظور
  .بازگشت او به آشور، و از جمله به آشورى آه تبعه  آنجاست، عنوان شود

  :اند ها موظف دولت

براى تضمين حق آزادى رفت و آمد و سكونت، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، . الف
  .زم را اتخاذ آنندى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير ال آليه

  

  حق تقاضاى پناهندگى. ٢٣اصل 

هرآس حق دارد در مقابل سرآوب، از جمله سرآوب مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، 
هيچ دولتى، يك فرد را به . مند شود تقاضاى پناهندگى آند و در آشور ديگرى از اين حق بهره

اهد فرستاد آه او ترس موجهى دارد آه آشور ديگرى گسيل و اخراج نخواهد آرد و بازپس نخو
در آنجا به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، تحت شكنجه، سرآوب يا هرنوع رفتار يا 

  . آميز قرار خواهد گرفت مجازات بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين
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  :اند ها موظف دولت

ا هويت جنسيتى، به منظور تضمين اين آه ترس از سرآوب در رابطه با تمايل جنسى ي. الف
همچون دليل به رسميت شناختن موقعيت پناهنده، و آسب پناهندگى پذيرفته شود، تدابير قانونى را، 

  بازبينى، اصالح و تصويب آنند؛

تضمين آنند آه هيچ سياست يا عملى، متقاضيان پناهندگى را براساس تمايل جنسى يا هويت . ب
  شان، مورد تبعيض قرار ندهد؛ جنسيتى

آس را به آشور ديگرى آه بنا به داليلى جدى، خطر آن هست آه به دليل  ين آنند آه هيچتضم. پ
تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، مورد شكنجه، سرآوب يا هرنوع رفتار يا مجازات بيرحمانه، 

  . آميز قرار گيرد، گسيل و اخراج نكنند يا بازپس نفرستند غيرانسانى يا توهين

  

  ادهحق تشكيل خانو. ٢۴اصل 

خانواده . هرآس، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، حق دارد تشكيل خانواده دهد
اى به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى يكى از اعضاى خانواده،  هيچ خانواده. انواع مختلفى دارد

  .مورد تبعيض قرار نخواهد گرفت

 :اند ها موظف دولت

از جمله از طريق فرزندپذيرى يا توليد مثل همراه با آمك براى تضمين حق تشكيل خانواده، . الف
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را،  ﴿از جمله لقاح مصنوعى با آمك ديگرى﴾ آليه

 بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اتخاذ آنند؛

هايى را  نواده را، و از جمله خانوادهگذارىها، تنوع اشكال خا تضمين آنند آه قوانين و سياست. ب
آه با تبار يا ازدواج تعريف نمىشوند، به رسميت بشناسند، و براى تضمين اين آه هيچ خانواده اى 

هاى  طور در رابطه با آمك به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى يكى از اعضايش، و همين
، شغل، مهاجرت، مورد تبعيض قرار هاى عمومى هزينه اجتماعى مربوط به خانواده و ساير آمك

  ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند؛ نگيرد، آليه

ى عقيده را براى  گيرىهاى مربوط به آودآان، ، حق بيان آزادانه ى اقدامات و تصميم در آليه. پ
اين عقايد، چنان آه بايد، آودآى آه قادر به تشخيص است تضمين آنند، و نيز تضمين نمايند آه آه 

  .             با توجه به سن و ميزان پختگىاش به حساب آيند

ى تدابير قانونى،  راه پذيرفته است، آليه جنس يا دو هم در آشورهايى آه ثبت ازدواج ميان دو هم. ت
قوق يا هاى اجتماعى، امتيازها، ح ادارى و نيز ساير تدابير الزم را در نظر گيرند تا تمامى آمك

ى دو جنس مخالف داده مىشود، به  هاىاجتماعى آه به همسران ازدواج آرده يا ثبت شده اولويت
   نيز داده شود؛ جنس ازدواج آرده يا ثبت شده نحو يكسانى به دو هم
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ها يا امتيازهاى اجتماعى اعطاءشده به  ها، اولويت براى تضمين اين آه تمامى حقوق، آمك. ث
جنس ازدواج نكرده نيز   ازدواج نكرده، به نحو يكسانى به همسرى دو همهمسرى دو جنس مخالِف

  ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را اتخاذ آنند؛ داده شود، آليه

تضمين آنند آه ازدواج و هرگونه همسرى به رسميت شناخته شده، با توافق آزادانه و آامل . ج
 .طرفين انجام گيرد

  

  

  مشارآت در حيات عمومى جامعهحق . ٢۵اصل 

ى امور عمومى سهيم شوند، حق دارند خود را براى مقام هاى  ى شهروندان حق دارند در اداره همه
هايى آه به بهبود زندگىشان مربوط مىشود، مشارآت  انتخابى معرفى آنند، در تنظيم سياست

ىسطوح بخش  ى، به آليهورزند، و بتوانند بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيت
  .عمومى، به مشاغل دولتى، از جمله خدمت در پليس و ارتش وارد شوند

 :اند ها موظف دولت

به منظور تضمين برخوردارى آامل از حق مشارآت در حيات عمومى و امور عمومى و . الف
دون ى سطوح بخش دولتى و مشاغل دولتى، از جمله در اداره پليس و ارتش، ب سياسى، در آليه

تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى شخص و با احترام آامل بدان، تدابير قانونى را، 
 بازبينى، اصالح و تصويب آنند؛

داورىهاى مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى،  ها و پيش به منظور پايان بخشيدن به آليشه. ب
هاى  ىكنند و يا مانع آن مىشوند، اقدامو نيز مالحظاتى آه مشارآت در حيات عمومى را محدود م

  الزم را به عمل آورند؛

 آنان مربوط  هايى آه به بهبود زندگى به منظور تضمين حق مشارآت همگان در تنظيم سياست. پ
مىشود، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتىشان و با احترام آامل بدان، اقدامات 

  .مقتضى به عمل آورند

  

   حق مشارآت در حيات فرهنگى-٢۶اصل 

هرآس حق دارد، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتىاش، آزادانه در حيات فرهنگى مشارآت 
  .هاى جنسيتى را از طريق اين مشارآت، ابراز نمايد آند و تنوع تمايالت جنسى يا هويت

  :اند ها موظف دولت
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جامعه، مستقل از تمايل جنسى يا براى تضمين امكان مشارآت هرآس در حيات فرهنگى . الف
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم را  هويت جنسيتىاش، و با احترام آامل بدان، آليه

  . اتخاذ آنند

هاى مختلف فرهنگى در آشور را با همخوانى با  گفتگو و احترام متقابل ميان هواخواهان گروه. ب
ى تمايل جنسى  هايى آه در زمينه نند، از جمله ميان گروه تشويق آاصولحقوق بشر مورد نظر اين 

  . يا هويت جنسيتى، نظرهاى متفاوتى دارند

 

  

  حق اعتالى حقوق انسانى. ٢٧اصل 

هرآس حق دارد، به تنهايى يا همراه با ديگران، حفظ و اجراى حقوق بشر را در سطح آشورى و 
اين امر شامل . يتى، اعتال بخشدجهانى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنس

هاى  هايىست آه به منظور اعتال و حفظ حقوق اشخاص داراى تمايالت جنسى يا هويت فعاليت
ى حق ايجاد و به بحث گذاشتن هنجارهاى نو در  جنسيتى صورت مىگيرد، و نيز در برگيرنده

  .هاست ى حقوق بشر و به آرسى نشاندن رسميت آن زمينه

  :اند ها موظف دولت

 در جهت اعتال، حفظ و تحقق حقوق انسانى، و  براى تضمين شرايط مناسب براى فعاليت. الف
ى تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير الزم  حقوق مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، آليه

  را اتخاذ آنند؛

ى مربوط به تمايل  ها هاى ضد مدافعان حقوق بشر آه در زمينه براى مبارزه با اعمال و آمپين. ب
طور عليه  ى تدابير مناسب را اتخاذ نمايند، همين جنسى يا هويت جنسيتى آار مىكنند، آليه

هاى جنسيتى ديگر، انجام  هايى آه بر ضد مدافعان حقوق بشر داراى تمايالت جنسى يا هويت فعاليت
  مىگيرند؛

سى يا هويت جنسيتىشان، و مستقل تضمين آنند آه مدافعان حقوق انسانى، مستقل از تمايل جن. پ
ها و  از حقوق بشرى آه از آن دفاع مىكنند، بتوانند بدون تبعيض، از حق ورود به سازمان
ها و  نهادهاى آشورى و جهانى دفاع از حقوق بشر برخوردار باشند، و نيز از حق حضور در آن

  مند گردند؛ ها و نهادها بهره حق تماس و مكاتبه با اين سازمان

ى مسائل مربوط به تمايل جنسى يا  تضمين آنند آه از مدافعان حقوق بشر آه درباره.      ت   
هايشان در دفاع از حقوق انسانى، در معرض انواع  هويت جنسيتى آار مىكنند، و به خاطر فعاليت

 ى دولتى، يا جويى به صورت قانونى يا عملى، فشار يا هر اقدام خودسرانه خشونت، تهديد، انتقام
  غيردولتى قرار دارند، محافظت شود؛

از به رسميت شناختن و معتبر شمردن نهادهايى آه حقوق اشخاص داراى تمايالت جنسى يا . ث
  .هاى جنسيتى گوناگون را مطرح و حمايت مىكنند، پشتيبانى نمايند هويت
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 حق برخوردارى از دادرسى و جبران مؤثر خسارت. ٢٨اصل 

نسانى، و قربانيان نقض حقوق مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت ى قربانيان نقض حقوق ا همه
تدابير اتخاذ شده به منظور . جنسيتى، حق دارند از دادرسى مؤثر، مناسب و ويژه برخوردار باشند

هاى جنسيتى  ترميم يا تضمين اصالحات مناسب حال اشخاص داراى تمايالت جنسى يا هويت
 .در برخوردارى از دادرسى و جبران مؤثر خسارت استناپذير حقوق آنان  گوناگون، بخش جدايى

  

  :اند ها موظف دولت

دادرسى حقوقى الزم را، از جمله از راه بازبينى مقررات قانونى و سياسى برقرار آنند تا . الف
تضمين آنند آه قربانيان نقض حقوق بشر به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى بتوانند با دريافت 

هاى  ى حيثيت، پرداخت غرامت، و تضمين عدم تكرار و يا از راه لى، اعادهخسارت، ترميم ما
  مند شوند؛ ديگر، از جبران آامل خسارات بهره

  هاى حقوقى رعايت و به موقع به اجرا درآيند؛ تضمين آنند آه دادرسى. ب

تضمين آنند آه براى تقاضاى دادرسى و جبران خسارات، نهادها و هنجارهاى آارآيى به . پ
، در مورد مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر مبتنى بر ]اين نهادها[جود آيند، و و تمامى کارمندان و

  تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، آموزش ببينند؛

، و  ى اشخاص به اطالعات الزم مربوط به روند درخواست دادرسى تضمين آنند آه همه.    ت
  جبران خسارت دسترسى داشته باشند؛

ى امور مربوط به پيگيرى جبران  دار شدن هزينه به آسانى آه توانايى عهدهتضمين آنند . ث
  ى موانع جبران خسارت مالى يا غير آن، از ميان برود؛ خسارت را ندارند، آمك مالى شود، و آليه

ى حقوق  المللى در زمينه تضمين آنند آه به منظور گسترش رعايت و پذيرش هنجارهاى بين. ج
آميز مبتنى بر تمايل  ، و نيز به منظور مبارزه با نگرش تبعيضاصول اين بشر، در هماهنگى با

سازى و نيز اقداماتى براى آموزگاران و  هاى آموزشى و آگاه جنسى يا هويت جنسيتى، برنامه
ى  اى و براى ناقضان بالقوه آموزان در تمام سطوح آموزش عمومى، و براى مجامع حرفه دانش

  .  شودحقوق بشر، به اجرا گذاشته

 

  مسئوليت. ٢٩اصل 

 قيد شده، نقض شده باشد، مىتواند اصولهر آس آه حقوق انسانىاش، و نيز آن حقوقى آه در اين 
خواستار آن شود آه اشخاص مقصر در اين نقض حقوق، به نسبت سهمى آه چه مستقيم و چه 
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عم از اين آه مأمور شان شناخته شوند، ا اند، مسئول اعمال غيرمستقيم، در تشديد نقض حقوق داشته
 .دولت بوده باشند يا خير

 

 

 :اند ها موظف دولت

يافتنى و مؤثر باشد، و نيز  دادرسىهاى آيفرى، مدنى، ادارى و غيره را آه مناسب، دست. الف
ساز و آارهاى نظارتى را به آار گيرند تا تضمين آنند آه اشخاص مقصر در نقض حقوق بشر 

 نسيتى، مسئول اعمال خود شناخته شوند؛مرتبط با تمايل جنسى يا هويت ج

ى جرايمى آه به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، واقعى يا تصورى  تضمين آنند آه آليه. ب
 قيد شده، به سرعت مورد تحقيقات آامل اصولقربانى صورت گرفته، و نيز جرايمى آه در اين 

ول را پيگرد و محاآمه آنند و چنان قرار گيرند، و زمانى آه داليل آافى فراهم است، اشخاص مسئ
  آه بايد، به مجازات رسانند؛

ها ايجاد  هاى مستقل و مؤثرى براى نظارت بر تنظيم  و اجراى قوانين و سياست نهادها و شيوه. پ
  آنند تا رفع هرگونه تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، تضمين شود؛

خاص مقصر در نقض حقوق انسانى مبتنى بر تمايل موانعى را آه از مسئول شناختن اش.   ت
  .جنسى يا هويت جنسيتى جلوگيرى مىكند از ميان بردارند

  

  هاى الحاقى توصيه

. ى جهانى در آن چه به تحقق حقوق بشر مربوط مىشود، مسئوليت دارد هر عضو اجتماع و جامعه
 :مىكنيم آه رو توصيه از اين

 را معتبر شمارد، اجراى آن را اصولد در حقوق بشر، اين آميسارياى عالى سازمان ملل متح. الف
در سطح جهانى گسترش دهد و از جمله در سطح اجرايى، در آار آميسارياى عالى سازمان ملل  

  متحد در حقوق بشر بگنجاند؛

شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد اين اصول را معتبر بشناسد، و به منظور گسترش . ب
ها، به نقض حقوق بشر مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى،  وى دولت از ساصولپذيرش اين 

  توجه بيشترى داشته باشد؛

ى حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نقض حقوق بشر مبتنى بر  ى آار در زمينه روال ويژه. پ
   را منظور آند؛اصولتمايل جنسى يا هويت جنسيتى توجه الزم نمايد و در انجام وظايف خود اين 
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شان  هاى غيردولتى را آه هدف شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد، سازمان. ت 
هاى جنسيتى گوناگون  گسترش و حمايت از حقوق بشر اشخاص داراى تمايالت جنسى يا هويت

  ، به رسميت بشناسد؛٣١/١٩٩۶ى است، بر طبق قطعنامه

 خود در   را مؤآدًا در انجام وظايفاصولنهادهاى مربوط به معاهدات سازمان ملل متحد، اين . ث
هاى دولتى  ى قضايى و در بررسى گزارش طور در حقوق مربوط به رويه نظر گيرند، همين

ى تعميم حقوق  منظور آنند و برحسب ضرورت، مالحظاتى عمومى يا متونى آاربردى درباره
  نند؛هاى جنسيتى گوناگون، تصويب آ بشر به اشخاص داراى تمايالت جنسى يا هويت

هاى مبارزه با ايدز﴾،  ى برنامه ﴿همآهنگ گننده UNAIDSسازمان بهداشت جهانى و . ج
ى خدمات، و مداواى پزشكى الزم گسترش دهند آه ضمن رعايت  هايى را براى ارائه دستورالعمل

گوى نيازهاى آنان در رابطه با تمايل جنسى يا هويت  آامل حقوق بشر  و حيثيت اشخاص، پاسخ
  شند؛جنسيتى با

 را در اقداماتى آه به منظور حمايت از اصولآمسارياى عالى ملل متحد براى پناهندگان، اين . چ
اشخاصى آه متحمل فشارهاى ناشى از تمايل جنسى يا هويت جنسيتىشان مىشوند، يا داليلى قوى 
دارند آه از اين فشارها بترسند، ملحوظ دارند و تضمين آنند آه هيچكس در هنگام دريافت 

هاى انسانى يا ساير خدمات، يا به هنگام تعيين وضعيت پناهندگى، به دليل تمايل جنسى يا  آمك
 هويت جنسيتىاش مورد تبعيض واقع نشود؛

اى متعهد به حقوق بشر، و نيز نهادهاى حقوق  اى و ناحيه هاى بين حكومتى، منطقه سازمان.    ح
ناپذيرى از اجراى وظايف ساز و آارهاى  بخش جدااصول،بشر مناطق، تضمين آنند آه تحقق اين 

  ى حقوق بشر شود؛ شان در زمينه ، روال آار و ساير تدابير و اقدامات گوناگون آنان

هاى حقوق انسانى  گفته را آه در مقايسه با ميثاق  پيشاصولاى حقوق بشر،  هاى منطقه دادگاه. خ
هاى قضايى بگنجانند  ن دسته از رويهى قوانين مربوط به آ مورد بررسى، معتبرند، مؤآدًا در زمره

 ى تمايل جنسى يا هويت جنسيتى مطرح مىكنند؛ آه در زمينه

ى حقوق بشر  المللى درزمينه اى و بين هاى غيردولتى آه در سطح آشورى، منطقه سازمان. د
  ى خود، اعتال بخشند؛   را در چارچوب وظايف ويژهاصولفعاليت مىكنند، رعايت اين 

 يا امدادرسانى خود بگنجانند و به   را در عمليات بشردوستانهاصول بشردوست، اين هاى سازمان. ذ
ى آمك و ساير خدمات، از تبعيض نسبت به اشخاص به دليل تمايل جنسى يا هويت  هنگام ارائه

  جنسيتىشان خوددارى ورزند؛ 

تى اعتالء  را توسط آنشگران دولتى و غيردولاصولنهادهاى آشورى حقوق بشر، رعايت اين . ر
هاى جنسيتى  بخشند و گسترش و حمايت حقوق انسانى اشخاص داراى تمايالت جنسى يا هويت

  گوناگون را در متن آار خود وارد آنند؛

اى، از جمله در بخش پزشكى، قضايى، آيفرى يا مدنى و آموزشى، با هدف  هاى حرفه سازمان. ز
هاى خود را  ى آار و دستورالعمل يوه مؤآدًا گسترش يابد، شاصولتضمين اين آه اجراى اين 

  بازبينى آنند؛
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 در قبال اصولهاى بازرگانى، نقش مهمى را آه از يك سو در تضمين رعايت اين  سازمان. ژ
المللى دارند،   در سطح آشورى و بيناصولکارمندان خويش، و از سوى ديگر، در پيشرفت اين 

  بشناسند و بر پايه آن عمل آنند؛

هاى مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى  رمخاطب، از به آارگرفتن آليشههاى ُپ رسانه.  س
هاى جنسيتى انسان را گسترش  خوددارى آنند و مدارا و پذيرفتن تنوع تمايالت جنسى يا هويت

  دهند و مردم را نسبت به اين مسائل آگاه سازند؛

مايت حقوق بشر اشخاص آنندگان دولتى يا خصوصى منابع مالى، براى پيشرفت و ح تأمين. ش
هاى غيردولتى و  هاى جنسيتى گوناگون، آمك مالى در اختيار نهاد داراى تمايالت جنسى يا هويت

  .نهادهاى ديگر بگذارند

هاى  المللى حقوق بشر در زندگى و تجربه  بيانگر آاربست قوانين بينها اين اصول و توصيه
ناگون است، و در اين اسناد هيچ چيز نبايد هاى جنسيتى گو اشخاص داراى تمايالت جنسى يا هويت
 اين اشخاص را، چنان آه بر طبق هنجارها و حقوق  طورى تفسير شود آه حقوق و آزادى

اى و آشورى، به رسميت شناخته  شده است، تقليل دهد يا به هر شكل، محدود  المللى، منطقه بين
  .آند
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  ضميمه

  جاآارتا امضا آنندگان اصول جوك

هاى فراقضايى،  ى اعدام ى ملل متحد درباره  استراليا، گزارشگر ويژه– (Philip Alston)ون فيليپ آلست-
  شتابزده يا خودسرانه و پروفسور حقوق در دانشگاه حقوق امريكا

  گرايان المللى همجنس  مولداوى، بخش اروپايى انجمن بين-(Maxim Anmeghichean)ماآسيم آنمگيشن -

المللى   آرژانتين، پژوهشگر دانشگاه آوردوبا در آرژانتين و آميسيون بين-(Mauro Cabral) مورو آابرال-
  گرايان حقوق بشر همجنس

   افريقاى جنوبى، قاضى ديوان عالى آشور-(Edwin Cameron) ادوين آامرون-

اى  رشته  برزيل، پژوهشگر وابسته به انجمن ميان-(Sonia Onufer Corrêa) آ  خانم سونيا اونوفر آوره-
   Sexuality Policy Watchزيل عليه ايدز و رئيس مشترك بر

ى خشونت عليه زنان،  ى ملل متحد درباره  ترآيه، گزارشگر ويژه-(Yakin Ertùrk) خانم ياآين ارتورك -
   آنكارا-شناسى در دانشگاه فنى خاورميانه ى جامعه پروفسور دانشكده

ى  ى ملل متحد براى رفع آليه عضو سابق و رئيس آميته استراليا، - (Elizabeth Evatt) خانم اليزابت اوآت-
  المللى حقوقدانان ى حقوق بشر ملل متحد و آميسر آميسيون بين اشكال تبعيض از زنان، عضو سابق آميته

ى حق برخوردارى از باالترين حد ممكن  ى ملل متحد درباره  زالند نو، گزارشگر ويژه-(Paul Hunt) پل هانت-
   در انگليسEssexى حقوق دانشگاه  دانشكدهبهداشت، پروفسور 

   پاآستان، رئيس آميسيون حقوق بشر پاآستان-(Asma Jahangir) خانم آسما جهانگير-

   آنيا، رئيس آميسيون ملى حقوق بشر آنيا -(Maina Kiai) ماينا آياى-

رخوردارى از ى ملل متحد در مورد حق ب  هندوستان، گزارشگر ويژه-(Miloon Kathari) ميلون آاتارى-
  مسكن مناسب

   انگلستان، پژوهشگر اصلى مرآز حقوق بشر اسكس انگليس- (Judith Mesquita) خانم جوديت مسكيتا-

ى بهداشت عمومى،   اياالت متحده امريكا، دستيار پروفسور در مدرسه-(Alice M. Miller) خانم آليس م ميلر-
  ى حقوق بشر دانشگاه آلمبيا  مدير مشترك برنامه

بوتسوانا، قاضى ديوان عالى آشور  (Sanji Mmasenono Monageng) -نونو مونجنگ  انم سانجى ماسهخ-
ى به اجرا گذاشتن رهنمودهاى  ﴿جمهورى گامبى﴾، آميسر آميسيون حقوق بشر و مردم افريقا، رئيس آميته

Robbin Island يرانسانى يا ى ممنوعيت و جلوگيرى از شكنجه و ساير رفتارهاى بيرحمانه، غ درباره
  آميز ﴿آميسيون افريقايى حقوق بشر و مردم﴾  توهين

ى وضعيت حقوق بشر   تايلند، گزارشگر ويژه ملل متحد درباره-(Vitit Muntarbhorn)ويتى مونتاربورن -
چواللونكورن تايلند ﴿رئيس مشترك نشست --- ---جمهورى دموآراتيك خلق آره و پروفسور حقوق در دانشگاه 

  آارشناسان﴾
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   آنيا، آميسر آميسيون ملى حقوق بشر آنيا-(Lawrece Mute)لورانس موت -

ها يا   اتريش، گزارشگر ويژه ملل متحد دربارهى شكنجه و ساير مجازات-(Manfred Nowak)مانفرد نوواك -
ر المللى حقوقدانان، استاد حقوق بشر د آميز، آميسر آميسيون بين رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين

  دانشگاه وين، و مدير انستيتوى حقوق بشر لودويگ بولتزمن اتريش

 آاستاريكا، وآيل فمينيست، فعال حقوق -(Ena Elena Obando Medoza)نا اوباندو مندوزا  خانم آنا اله-
  المللى بشر زنان، مشاور بين

حد، استاد حقوق بشر ى حقوق بشر ملل مت  ايرلند، عضو آميته-(Michael O'Flaherty)مايكل او فالرتى -
  جاآارتا﴾ آاربردى و مدير مشترك مرآز قوانين حقوق بشر در دانشگاه ناتينگهام ﴿گزارشگر گسترش اصول جوك

   نپالBlue Diamond Society نپال، رئيس -(Sunil Pant)سانيل پانت -

   The Equal Rights Trust بلغارستان، دبير آل -(Dimitrina Petvova)خانم ديميترنا پرتووا 

 اندونزى، گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد همبستگى -(Rudi Mohammad Rizmi)رودى محمد ريزآى -
  ى حقوق دانشگاه پاجداجاران اندونزى المللى، استاد اصلى و معاون امور آآادميك دانشكده بين

 Realizing Rights: The ايرلند، بنيانگذار و رئيس سابق   -(Mary Robinson)خانم مارى روبينسون -
Ethical Globalization Initiativeو آميسر عالى سابق حقوق بشر ملل متحد  ،  

ى ملل متحد در مورد   صربى، عضو آميته-(Nevena Vuckovic Sahovic)نا وچكوويچ ساهوويچ  نوه-
  حقوق آودك، و رئيس مرآز حقوق آودك بلگراد

ارشگر ويژه ملل متحد در مورد حمايت و اعتالى حقوق بشر  فنالند، گز-(Martin Scheinin)مارتين شاينين -
الملل و قانون اساسى و مدير انستيتوى حقوق  و آزادىهاى اساسى در مبارزه عليه تروريسم، استاد حقوق بين

  بشر آبا آآادمى فنالند

 و مدير انستيتوى آموزش AIZHI Action Project چين، بنيانگذار -(Wan Yanhai)وان يانهاى -
   Beijing AIZHIXINGهداشت ب

   انگلستان، استاد حقوق و برابرى در دانشگاه منچستر-(Stephen Whittle)استفان وايتل -

ى حقوق بشر ملل متحد و مدير مرآز   لهستان، عضو آميته-(Rpman Wieruszewski)رومن ويروزوسكى -
  حقوق بشر پزنان

ى حقوق آالج  تاد مذهب حقوق بشر در مدرسه انگلستان، اس-(Robert Wintemute)روبرت وينتكوت -
  سلطنتى لندن

  

 
                                                           

نسى فرد نسبت به جنس مخالف، يا  عبارت است از ظرفيت عميق آشش احساسى، عاطفى و جتمايل جنسى - 1
  . همجنس، يا بيش از يك جنس، و داشتن روابط نزديك و جنسى با آنان

. ى درونى و شخصى از جنسيت خويش است آه هر فرد عميقًا حس آرده است  عبارت از تجربههويت جنسيتى - 2
هى شخصى نسبت به بدن خود ﴿ آه اى آه به جنسيت او به هنگام تولد مربوط مىشود يا خير، همين طور آگا تجربه
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اگر با رضايت آزادانه باشد، مىتواند تغيير در  شكل ظاهرى يا آارآردهاى بدنى فرد از طريق پزشكى، جراحى و 

  .ى پوشش، گفتار و طرز رفتار غيره را در بر گيرد﴾ و ديگر تجليات جنسيتى، همچون نحوه
3 - Gadjah Mada   
4 - Jogjakarta  
5 - Michael O'Flaherty  
6 - Sonia Onufer Correa  
7 - Vitit Muntarbhorn   
 ,Transsexuelle گونگى﴾، تراجنسى و دوجنسى، به ترتيب، معادل هستند با   تراجنسيتى ﴿دگرجنس- 8

Transgenre, Intersexuelle   


