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https://6rang.org/wp-content/uploads/2022/12/yogyakarta-fa.pdf 
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 پیش درآمد شش رنگ

های جنسیی و   های اتنیکی، عقیدتی، زنان و اقلیت های مختلف به ویژه گروه اجتماعی گروهگیری، حقوق سیاسی و  جمهوری اسالمی از ابتدای قدرت

هیای غییر انسیانی از     جنسیتی را نقض کرده است. برای نمونه عالوه بر ممنوعیت تشکل، آزادی بیان و اجتماعات برای آحاد جامعه، مجیازات 

  هیای سیسیتماتیک از جملیه ترییرجنسییت     س تا نفرت پراکنی دولتی و خشیونت مندانه بین دو همجن شالق تا اعدام برای رابطه جنسی رضایت

 تی+ ایران است. بی جی سازی اجباری افراد ترنس تنها چند نمونه از نقض حقوق جامعه ال تحمیلی و عقیم

هیای آغیازین    ها در دهه کند. این تالش میای خود مبارزه  ایران، نیز چند دهه است که به اشکال گوناگون برای احقاق حقوق پایه تی+ بی جی الجامعه 

خود عمدتا به صورت فردی و با استناد به قوانین موجود در ایران برای رفع تبعیض و تثبیت موجودیت قانونی افراد ترنس بوده اسیت. در سیه   

مقیاالت و مطیالبی توضییحی و     ها و انتشیار دهه گذشته فعالین همجنسگرایان  به صورت گسترده و غالبیا از خیارا از کشیور بیا ایجیاد تشیکل      

 ای همه شمول و بر پایه اصول جهانی حقوق بشر داده است. گرایانه به این مبارزه چهره آگاه

گیرد. همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان، افراد تیرنس،   امروز این مبارزه و طرح مطالبات همه اعضای این جامعه را به درجات گوناگون در بر می

راد میان جنسی با طرح مطالبات خود، جمهوری اسالمی را به چالش کشیده و حاضر نیستند بییش از ایین سیایه قیوانین تبعییض      ترنسجندر و اف

 آمیز بر زندگی آنها سیطره داشته باشد.

  

استفاده از حقوق جهانی بشر ای از اصول هستند که چگونگی  اصول یوگیاکارتا، مجموعه"گویند: کنندگان اصول یوگیاکارتا در توضیح آن می تدوین

ی اسیتانداردهای جهیانی الیزام آور هسیتند کیه       کننید. ایین اصیول تاییید کننیده      های جنسی و جنسیتی را برای ما روشن می در ارتباط با اقلیت

از نظر کرامیت انسیانی و    ها آزاد زندگی می کنند و دهند که در آن انسان ها باید به آن پایبند باشند. این اصول نوید فردایی متفاوت می دولت

 "حقوق با هم برابر هستند.

کنندگان اولیه اصیول یوگیاکارتیا بیه میدت پین  روز در ایین شیهر تشیکیل شید تیا            اجالس فوروم استانبول، متشکل از بخشی از تدوین 2۰1۵در سال 

پیشینهادات فعیالین کشیورهای گونیاگون در ایین      کمبودهای این اصول را با توجه به گذشت نزدیک به ده سال مورد بررسی قیرار داده و از  

نظران، عدم ذکر تبعیض بیر اسیاس    رابطه مدد گیرند. شادی امین نیز در این اجالس حضور داشت و به همراه تنی چند از کنشگران و صاحب

اداتی از سیوی فعیالین اینترسیکس    در این اصول را مورد نقد قرار داده و خواهان اصالح آن شد. این پیشنهاد بیه همیراه پیشینه    "بیان جنسیتی"

 1۰های جنسی، مبنای اضافه کیردن هیر دو ایین اصیالحات در یوگیاکارتیا +       )افراد میان جنسی( در مورد اهمیت ذکر تبعیض بر پایه شاخص

 شد.



 

۹ 

 

ینی و اصیالح قیرار گرفتیه    میورد بیازب   2۰1۶، در سیال  2۰۰۶نسخه پیش رو ترجمه اصول یوگیاکارتاست که پس از ده سال از تدوین اولیه آن در سال 

شهرت پیدا کرد. قطعا بنا بر روند تحوالت جهانی در این عرصه، و بنا بر ضرورت امکیان اصیالح و تیدقیق     1۰است و به اصول یوگیاکارتا + 

 این اصول در آینده وجود دارد.

تی+ در داخل ایران، با همراهی فعالین ایین   بی جی جامعه ال هاست با اتکا به اصول یوگیاکارتا، و تطبیق آن با خواستها و مطالبات واقعی رنگ سال شش

کنید. محیور فعالییت هیای میا بیرای نهادینیه کیردن          حوزه، برای ایجاد یک زندگی انسانی و فارغ از تبعیضات ضد انسانی موجود مبارزه میی 

جنسیتی، بیان جنسیتی و ویژگی های جنسیی  ها بر اساس گرایش جنسی، هویت  خواست آزادی و حقوق برابر این جامعه و لرو تمامی تبعیض

های حاصل شده و دستاوردهای این جنبش نوین اجتماعی خرسندیم، در عین حال بیر ایین نکتیه نییز واقفییم کیه هنیوز راه         بوده و از پیشرفت

 یازمندیم.های موجود ن ها و قدم طوالنی ای در پیش داریم. راهی که برای طی کردن آن به همه شما، به همه دستها و قلم

های دقیق به زبان فارسی در این سند مهم، سهم خود را در ایجاد گفتمیانی ضید تبعییض و برابیری طلیب ایفیا        امید که با ترجمه به روز، و استفاده از واژه

 کرده باشیم.

 های سیاسی  ها و تشکل های مهم به سازمان های حقوق بشری، رسانه توصیه

 تی+ ایران تالش کنید. بی جی عالین خود در مورد حقوق جامعه الدر راستای افزایش آگاهی اعضا و ف ●

 اصول یوگیاکارتا را به نمایندگان یا سخنگویان رسمی خود به طور مشخص آموزش دهید. ●

 تی + استفاده کنید. بی جی روز در مباحث پیرامون جامعه ال از زبان و ادبیات صحیح و به ●

را در درون و بیرون تشکل خود به رسمیت شناخته و با طرح مطالبات و های جنسی و جنسیتی متنوع  گرایشات وهویت ●

 تی+ فضای امنی را برای اعضای این جامعه در میان خود فراهم کنید. بی جی های جامعه ال خواسته

های آتی  و برنامه  ، فعالیت مشمول کردن حقوق این جامعه بر اساس اصول یوگیاکارتا را به صورت خاص در دستور کار ●

 خود قرار دهید.

 از کنشگران و متخصصان این عرصه، به عنوان مشاور کمک بگیرید. ●

های جدی برای پر  ها، گام های خود معرفی کنید و با گفتگو با آن تی+ را در پلتفرم بی جی ها و پژوهشگران ال تشکل ●

 رسانی بردارید. کردن خأل آگاهی

 این جامعه در تشکل خود حساسیت داشته باشید.  و تحقیرکنندهآمیز  گرایانه، خشونت نسبت به هرگونه رفتار تبعیض ●

 داند آشکارا مقابله کنید. با گفتمانی که طرح این مطالبات را زودهنگام، لوکس و غیرضرور می ●

اصول یوگیاکارتا را در کنار اصول تاکنون پذیرفته شده حقوق بشری، همچون اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون  ●

سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه،  -کودک، میثاقین حقوق مدنیجهانی حقوق 

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت )افراد با نیازهای ویژه(، کنوانسیون 

 های خود به کار گیرند. علیه تبعیض نژادی، در تعیین سیاست

 ها و ترنسجندرهای ایرانی( گ )شبکه لزبینرن شش 
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 مقدمه هیئت نویسنده اصول اولیه

 

 اصول یوگیاکارتا چه هستند؟

های جنسی و جنسییتی را بیرای میا     از اصول هستند که چگونگی استفاده از حقوق جهانی بشر در ارتباط با اقلیت ای اصول یوگیاکارتا، مجموعه

ها باید به آن پایبنید باشیند. ایین اصیول نویید       ی استانداردهای جهانی الزام آور هستند که دولت کنندهکنند. این اصول تایید  روشن می

 ها آزاد زندگی می کنند و از نظر کرامت انسانی و حقوق با هم برابر هستند. دهند که در آن انسان فردایی متفاوت می

 چرا این اصول الزم هستند؟

گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان یا بر اساس ظن اینکه گرایش و هویت جنسیتی متفاوتی دارنید ییک     نقض حقوق بشر علیه افراد بر اساس

های فراقضایی، شکنجه و بدرفتاری، تعرض جنسی و تجاوز، تجاوز  کننده در جهان است. این رویه شامل قتل دار و نگران ی ریشه رویه

 های جدی در رابطه با سایر حقوق انسانی شان است. آموزش و تبعیض های خودسرانه، نقض حق اشترال، به حریم شخصی، بازداشت

 گرایش اساس بر تبعیض برابر در جامعه افراد ی همه کارآمد حفاظت برای ها دولت مسئولیت موید ملل سازمان کلیدی های مکانیزم

 از مشترک درکی به نیاز وضعیت این. بوده متناقض و منسجم غیر جهانی ی جامعه پاسخ، وجود این با. هستند جنسیتی هویت و جنسی

 ی ه هویت و جنسی های گرایش ی زمینه در آنها بکارگیری روش و بشر جهانی حقوق به مربوط قوانین ی یکپارچه های چهارچوب

 .است یوگیاکارتا اصول کارکرد این. دارد جنسیتی

 ؟شدند ایجاد فرایندی چه در یوگیاکارتا اصول

، اساتید، قضات جمله از، دنیا مختلف مناطق از بشر حقوق متخصصین از ای ویژه گروه طرف از آرا اتفاق به و شدند تدوین اصول این

 به دیگر نهاد مردم های سازمان، المللی بین معاهدات اعضای، ملل سازمان ی ویژه گزارشگران، ملل سازمان بشر حقوق سابق کمیساریای

 . داشت یوگیاکارتا اصول نویس پیش بازبینی و تهیه در را مهمی بسیار نقش ویژه گزارشگر، فالهرتی او میشل پروفسور. رسیدند تصویب

 این از بسیاری شرکت با شش دوهزارو نوامبر نهم تا ششم از که بود جهانی سمینار یک، اصول این ایجاد در مهم اتفاقات از یکی

 اعمال ی نحوه و وسعت، طبیعت سمینار آن در. شد برگزار گاجامادا دانشگاه در اندونزی( یوگیاکارتا) جاکارتا شهر در متخصصین

 مورد موجود قوانین و بشری حقوق معاهدات چارچوب در جنسیتی های هویت و جنسی های گرایش با رابطه در ها دولت وظایف

 . گرفت قرار ارزیابی

 ؟دهد می پوشش را چیزهایی چه یوگیاکارتا

 و جنسی های گرایش با ارتباط در آنها اجرای ی نحوه و بشری حقوق استانداردهای از ای گسترده ی مجموعه به یوگیاکارتا اصول

 .پردازد می جنسیتی ی ه هویت
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 حق، یابی تشکل و بیان آزادی حق، تبعیض عدم، خصوصی حریم، عدالت به دسترسی، شکنجه و خشونت، فراقضایی های قتل شامل اینها

 . شود می دیگر متنوع حقوق و عمومی مشارکت، پناهندگی و مهاجرت به مربوط مسائل، آموزش، سالمت، کار

 

 ؟شوند اجرا توانند می چگونه حقوق این

 تاکید حال عین در اصول این. هاست دولت به پیشنهاداتی حاوی اصل هر. است بشر حقوق اجرای در ها دولت اصلی تعهدات موید اصول این

 به، بیشتر های توصیه، اساس این بر. کنند حمایت آن از و دهند گسترش را بشر حقوق که هستند مسئول بازیگران ی همه که کنند می

 . است شده داده غیره و غیردولتی های سازمان، ها رسانه، کشورها بشری حقوق نهادهای، ملل سازمان بشری حقوق های سیستم

 

۱شمول از حقوق بشر جهانحق برخورداری  -۱اصل 
 

ها با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی حق دارند از همه  اند و از لحاظ حقوق و کرامت با هم برابرند. انسان ها آزاد زاده شده تمامی انسان  

 حقوق بشر برخوردار باشند.

 اند: ها موظف دولت 

الف. در قانون اساسی یا دیگر قوانین مقتضی خود قید کنند که تمامی حقوق بشر جهان شمول است، به هم پیوسته، وابسته و از هم الینفک  

 شمول افراد از تمام حقوق بشر را تضمین نمایند؛ است و با تحقق عملی برخورداری جهان

 شمول از همه حقوق بشر اصالح نمایند؛ آن با برخورداری جهان ب. تمام قوانین، شامل قوانین کیفری را برای تضمین تطابق

بخشی را جهت بهبود و ارتقای برخورداری کامل تمامی افراد از همه حقوق بشر فارغ از گرایش جنسی یا  های آموزشی و آگاهی پ. برنامه

 هویت جنسیتی در دستور کار خود قرار دهند؛

پیوستگی و الینفک بودن همه ابعاد هویت انسان، از جمله  کرد تکثرگرایانه به پیش ببرند تا بهمها را با روی  سازی ها و تصمیم ت. سیاست

 گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به رسمیت شناخته شود.
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۲حق برابری و عدم تبعیض -۲اصل 
 

همه افراد در برابر قانون برابرند و هر کس حق دارد از حقوق بشر بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی برخوردار باشد.   

ها  حق دارند از حمایت قانونی برابر، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی برخوردار باشند، خواه سایر حقوق بشر دیگر آن

 موثر حمایت قانونی به عمل آورد.متاثر شده باشد یا خیر. قانون باید چنین تبعیضی را ممنوع کند و در برابر آن از همه افراد به طور برابر و 

هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا رجحان دادن ]فرد[ بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی که هدف یا اثر آن خنثی کردن یا تضعیف 

تمامی حقوق بشر و  برابری افراد در مقابل قانون، حمایت برابر قانون یا به رسمیت شناخته شدن، برخورداری یا استفاده برابر افراد از

های اساسی افراد باشد، مصداق تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی است. تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت  آزادی

جنسیتی عموما با تبعیض بر مبناهای دیگر از جمله جنسیت، نژاد، سن، مذهب، نیازهای ویژه، سالمت و وضعیت اقتصادی، تشدید و مضاعف 

 ود.ش می

 اند:  ها موظف دولت  

ها و تفاسیر در قانون  که هنوز  از طریق تبصره  الف. اصول برابری و عدم تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در صورتی 

 اساسی کشور یا سایر قوانین مقتضی ادغام نشده است، ادغام نمایند و تحقق عملی این اصول را تضمین نمایند؛

کند  اند ممنوع می جنس را که به سن رضایت قانونی رسیده ونی کیفری یا سایر قوانین را که رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همب. مفاد قان

گرایانه و  جنس رود ابطال کرده و تضمین کنند که سن رضایت قانونی یکسان برای روابط جنسی هم یا در عمل برای ممانعت از آن به کار می

 شود؛ ه تعیین میگرایان دگرجنس

کن کردن تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی در   گذاری یا سایر تدابیر الزم را برای ممانعت یا ریشه پ. اقدامات قانون

 های عمومی و خصوصی اتخاذ کنند؛ عرصه

اگون چنانکه برای برخورداری و های جنسیتی گون های جنسی و هویت ت. اقدامات الزم را برای تضمین پیشرفت مکفی افراد از گرایش

 استفاده برابر این افراد از حقوق بشر الزم است، در نظر بگیرند؛

 ث. در پاسخ به تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، نحوه تقاطع این تبعیض با سایر اشکال تبعیض را در نظر بگیرند؛

آور یا  آمیز و زیان های تبعیض کن کردن دیدگاه پرورشی را با نگاهی به ریشه های آموزشی و ا. تمامی اقدامات مناسب، از جمله برنامه

 تر یا برتر بداند، به کار ببندند. رفتارهایی که یک گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی خاص را پست
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۳حق به رسمیت شناخته شدن ]به عنوان شخص[ در برابر قانون -۳اصل 
 

های جنسیتی  های جنسی و هویت قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. اشخاص با گرایش هر کس حق دارد در برابر  

گوناگون باید از ظرفیت قانونی در تمام جوانب زندگی خود برخوردار باشند. گرایش جنسی و هویت جنسیتی خودتعریفیِ هر فرد بخشی 

آید. هیچ کس نباید مجبور یا وادار شود  تیار، کرامت و آزادی به حساب میهای اساسی اخ ناپذیر از شخصیت اوست و یکی از جنبه جدایی

درمانی به عنوان یکی از الزامات به رسمیت شناخته شدن  سازی یا هورمون در معرض اقدامات پزشکی، از جمله جراحی تطبیق جنس، عقیم

اشتن، نباید مانعی برای به رسمیت شناخته شدن قانونی هویت شان قرار گیرد. هیچ وضعیتی، از جمله تاهل یا فرزند د قانونی هویت جنسیتی

جنسیتی یک شخص باشد. هیچ فردی نباید برای پنهان نمودن، سرکوب یا انکار گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود تحت فشار قرار 

 بگیرد.

 اند: ها موظف دولت 

سی یا هویت جنسیتی، ظرفیت قانونی در امور مدنی و فرصت استفاده الف. تضمین کنند که به تمامی افراد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جن

از این ظرفیت اعطا شود، از جمله حق برابر در عقد قرارداد، اداره، مالکیت، کسب )از جمله از طریق ارث(، مدیریت، استفاده و واگذاری 

 امالک؛

ترم شمردن تام و به رسمیت شناخته شدن قانونی هویت خود تعریفی گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را برای مح ب. تمامی اقدامات قانون

 هر شخص، اتخاذ کنند؛

 -ها مدارک هویتی صادره دولتی هایی که بواسطه آن گذاری، اداری و سایر اقدامات الزم، از وجود دستورالعمل پ. با اتخاذ اقدامات قانون

شود بیانگر هویت خود تعریفی  که در آن جنسیت/جنس فرد قید می -دارکاز جمله شناسنامه، گذرنامه، سوابق الکترونیکی و دیگر م

 شخص باشد اطمینان حاصل کنند؛

آمیز نباشد و کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد مورد نظر را  هایی کارآمد و عادالنه باشد، تبعیض ت. تضمین کنند که چنین دستورالعمل

 محترم بشمارد؛

گذاری الزامی است،  از هویت یا گروهبندی افراد با توجه به هویت جنسیتی به موجب قانون یا سیاستث. تضمین کنند که هر جا که احر

 شود؛ ترییرات در مدارک هویتی به رسمیت شناخته می

را داری  های هدف ا. برای ارائه حمایت اجتماعی از تمامی افرادی که در حال سپری کردن دوران ترییر یا تطبیق جنسیت هستند، برنامه

 ترتیب دهند.
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۴حق حیات -۴اصل 
 

تمام افراد از حق حیات برخوردارند. هیچ کس نباید به طور خودسرانه، از جمله با توجه به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از حق حیات   

نسی یا هویت جنسیتی، محروم شود. هیچ کس نباید بخاطر رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد باالی سن قانونی رضایت یا بخاطر گرایش ج

 به اعدام محکوم شود. 

 اند: ها موظف دولت

کند لرو نموده و تا زمان ابطال این  انگاری می الف. هر نوع قانونی که رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد باالی سن رضایت قانونی را جرم  

 شده است، اجرا نکنند؛ قوانین، مجازات اعدام را هرگز برای هیچ شخصی که تحت این قوانین محکوم

ونی ب. احکام اعدام صادره را لرو کنند و تمام کسانی را که بخاطر جرایم مرتبط با رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد باالی سن رضایت قان

 در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، آزاد نمایند؛

ن افراد بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی را متوقف نموده و پوشی دولت به جا پ. هر گونه حمالت با پشتیبانی دولت یا با چشم

ها، با جدیت تمام تحقیق کنند و هرگاه شواهد  تضمین کنند که در چنین حمالتی، چه از سوی مقامات دولتی و چه از سوی افراد یا گروه

 شوند.مناسب یافت شد، افراد مسئول تحت پیگرد قرار گرفته، محاکمه و حسب قانون مجازات 

 

۵حق برخورداری از امنیت شخصی -۵اصل  
 

هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از امنیت شخصی و حمایت دولت، در برابر خشونت یا آسیب فیزیکی 

 خواه از سوی مقامات دولتی یا هر فرد یا گروه دیگر، برخوردار باشد.

 اند: ها موظف دولت 

هایی که به  ها و آزار و اذیت پلیسی یا سایر تدابیر الزم را برای پیشگیری و تامین حفاظت در برابر انواع خشونت الف. تمامی اقدامات 

 شوند، اتخاذ کنند؛ گرایش جنسی و هویت جنسیتی مربوط می
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نت و آزار و اذیت گذاری را برای اِعمال مجازات متناسب برای خشونت، تهدید به خشونت، تحریک به خشو ب. تمامی اقدامات قانون

 های زندگی، از جمله در خانواده، اتخاذ کنند؛ مرتبط با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی علیه فرد یا گروه، در تمام عرصه

اهمیت جلوه دادن آن مطرح  پ. برای تضمین آنکه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد قربانی، برای توجیه یا عذر چنین خشونتی یا کم

 گذاری، اداری، و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ قدامات قانوننشود، تمامی ا

هایی تحقیقات با جدیت تمام صورت گرفته و هرگاه شواهد مناسب یافت شد،  ت. تضمین کنند که در موارد ارتکاب چنین خشونت

متناسب، از جمله  ۶ان مافاتاشخاص مسئول تحت پیگرد قرار گرفته، محاکمه و حسب قانون مجازات شوند، و جبران خسارت و جبر

 به قربانیان فراهم شود؛ ۷پرداخت غرامت

بخش برای  های آگاهی های مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، کمپین ساز خشونت ا. به منظور مبارزه با تعصباتی که زمینه

 عموم مردم و عامالن بالفعل و بالقوه خشونت ترتیب دهند.

 

8حق حریم خصوصی -۶اصل 
 

تمام افراد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، باید از حق داشتن حریم خصوصی، از جمله در خانواده، خانه و مکاتبات خود، 

بدون دخالت خودسرانه یا غیرقانونی، برخوردار باشند. همچنین همه افراد حق دارند از حمالت غیرقانونی به شرافت و کرامت  خود مصون 

ها و  حریم خصوصی طبیعتا شامل حق افشا یا عدم افشای اطالعات مربوط به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد، تصمیمباشند. حق 

 شود. های مرتبط با بدن فرد و رابطه جنسی رضایتمندانه و سایر اشکال رابطه با دیگران می انتخاب

 اند: ها موظف دولت

نظر از گرایش جنسی و  قدامات الزم را به نحوی اتخاذ کنند که حق تمام افراد، صرفالف. تمامی اقدامات قانونگذاری، اداری و سایر ا

هویت جنسیتی، در برخورداری از فضای خصوصی، تصمیمات خصوصی و مناسبات فردی، از جمله رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد 

 باالی سن رضایت قانونی، بدون دخالت خودسرانه ]دیگران[، تضمین شود؛

کنند لرو کرده و برای روابط جنسی  انگاری می جنس باالی سن قانونی را جرم تمامی قوانینی را که رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همب. 

 جنس( سن رضایت قانونی یکسان را تضمین کنند. جنس و بین افراد با جنس متفاوت )غیرهم بین افراد هم
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جنس که باالی  انگاری رابطه جنسی بین افراد هم در عمل برای جرم ر قوانین کاربرد عمومی، پ. تضمین کنند که مفاد قانون کیفری و سای

 سن قانونی رضایت هستند استفاده نشود؛

کند و یا افراد را از  انگاری یا ممنوع می ت. هر قانونی که بیان کردن هویت جنسیتی از جمله از طریق پوشش، گفتار یا حاالت رفتاری را جرم

 کند، لرو کنند؛ شان به عنوان راهی برای بیان هویت جنسیتی خود محروم می رییر بدنامکان ت

اند یا  ث. همه افرادی را که بر اساس رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد باالی سن رضایت قانونی یا بر اساس هویت جنسیتی شان زندانی شده

 متعهد به بازگشت به مقام قضایی هستند، رها کنند؛

به چه کسی و چگونه اطالعات مربوط به گرایش جنسی و   تضمین کنند که تمام افراد از این حق انتخاب برخوردار باشند که چه زمان،ا. 

هویت جنسیتی خود را فاش کنند، و تمام افراد را از افشای ناخواسته و خودسرانه این اطالعات و یا تهدید به افشای آن از سوی دیگران 

 محافظت کنند.

 

9حق عدم محرومیت خودسرانه از آزادی -۷صل ا
 

کس نباید به صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. دستگیری یا بازداشت بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، خواه متعاقب  هیچ

هویت جنسیتی، مطابق با اصل نظر از گرایش جنسی و  آید. تمام افراد دستگیر شده، صرف حکم دادگاه باشد یا نباشد خودسرانه به شمار می

شده علیه خود مطلع شوند، بدون تاخیر در برابر  تساوی ]افراد در برابر قانون[ حق دارند که از دالیل دستگیری خود و ماهیت اتهامات عنوان

 ه باشند یا خیر.مقام قضایی حاضر شوند و قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت در جریان دادرسی مشخص شود، خواه به جرمی متهم شد

 اند: ها موظف دولت

گذاری، اداری و سایر اقدامات الزم را برای تضمین اینکه گرایش جنسی و هویت جنسیتی تحت هیچ شرایطی  الف. تمام اقدامات قانون

شود یا  آمیز می برداشت تبعیضاز جمله مفاد مبهم و نادقیق در قانون کیفری را که از آن   اتخاذ کنند،  مبنای دستگیری یا بازداشت قرار نگیرد،

 کنند، لرو کنند؛ آمیز( را ایجاد می داوری )تبعیض زمینه دستگیری مبتنی بر پیش

نظر از گرایش جنسی و  گذاری، اداری و سایر اقدامات الزم را برای تضمین اینکه تمام افراد دستگیر شده، صرف ب. تمام اقدامات قانون

اوی ]افراد در برابر قانون[ از دالیل دستگیری و ماهیت اتهامات علیه خود مطلع شوند، و بدون تاخیر در شان، مطابق با اصل تس هویت جنسیتی

 برابر مقام قضایی حاضر شوند و دادرسی قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت را مشخص کند، خواه به جرمی متهم شده باشند یا خیر؛

                                                           
9 THE RIGHT TO FREEDOM FROM ARBITRARY DEPRIVATION OF LIBERTY 



 

1۷ 

 

دهنده، نیروهای پلیس و سایر ضابطین قانون را در خصوص خودسرانه بودن دستگیری و  های آموزشی و آگاهی پ. با ترتیب دادن برنامه

 بازداشت بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آموزش دهند؛

داری کنند، و تضمین کنند  ها شامل تاریخ، مکان، و دلیل بازداشت را نگه ها و بازداشت شده تمام دستگیری روزرسانی ت. جزییات دقیق و به

ها  که نهادهای مجاز و مجهز به توانایی تشخیص موارد دستگیری و بازداشت اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از تمام بازداشتگاه

 نظارت مستقل به عمل آورند.

 

۱۰حق برخورداری از دادرسی عادالنه -8اصل 
 

طرف، مطابق با قانون، برخوردار باشند،  ح، مستقل و بیتمام افراد حق دارند که از یک جلسه استماع منصفانه و علنی در یک دادگاه صال

داوری یا تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی، فرد را در جریان حقوق و وظایف او در یک پرونده  دادگاهی که بدون پیش

 شده قرار دهد. قانونی و اتهامات عنوان

 اند: ها موظف دولت

آور بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در تمام مراحل دادرسی، چه مدنی و چه  های زیان وردالف. برای پیشگیری و از میان بردن برخ

  کنند، و برای تضمین اینکه در اعتبار و شخصیت هیچ طرف، شاهد، کیفری، و سایر دعاوی قضایی و اداری که حقوق و وظایف را تعیین می

اداری و سایر اقدامات الزم   گذاری، شان تردید نشود، تمام اقدامات قانون جنسیتی ای به دلیل گرایش جنسی یا هویت گیرنده وکیل یا تصمیم

 را اتخاذ کنند؛

ب. برای محافظت از افراد از پیگرد کیفری یا دادرسی مدنی که تماما یا جزئا بر انگیزه تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی فرد 

 اتخاذ کنند؛مبتنی است، تمام اقدامات الزم و معقول را 

المللی حقوق بشر و اصول برابری و عدم  ها، وکال و سایرین، در خصوص استانداردهای بین پ. برای قضات، کارکنان دادگاه، دادستان

 های آموزشی و افزایش آگاهی برگزار کنند. تبعیض، از جمله در ارتباط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی، دوره

 

 

                                                           
10 THE RIGHT TO A FAIR TRIAL 



 

18 

 

۱۱رفتار انسانی در زمان بازداشتحق برخورداری از  -9اصل 
 

اند، باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی وی رفتار شود. گرایش جنسی و هویت جنسیتی  با تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده 

 ناپذیر از کرامت انسانی هر فردی است. جزء جدایی

 اند: ها موظف دولت  

ها را در  منجر به حاشیه رانده شدن بیشتر فرد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی نگردد یا آنالف. تضمین کنند که بازداشت افراد   

 معرض خطر خشونت، بدرفتاری یا سوءاستفاده جسمی، روانی یا جنسی قرار ندهد؛

ه رسمیت شناختن نیازهای ب. دسترسی مناسب افراد تحت بازداشت به مراقبت پزشکی و مشاوره قانونی متناسب با نیازهای ایشان را با ب

وی و ایدز،  آی خاص افراد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از جمله در مورد بهداشت تولیدمثلی، دسترسی به اطالعات پیرامون اچ

ت فرد، فراهم ها و نیز دسترسی به اقدامات پزشکی تطبیق جنسیت در زمان درخواس تراپی و سایر تراپی چنین درمان و دسترسی به هورمون هم

 کنند؛

هایی که راجع به مکان بازداشت متناسب با گرایش جنسی و هویت جنسیتی  االمکان، تمام زندانیان در تصمیم پ. تضمین کنند که حتی 

 شود، مشارکت داشته باشند؛ ها گرفته می آن

یت جنسیتی یا بیان جنسیتی قرار دارند، تدابیر ت. برای تمامی زندانیانی که در معرض خشونت یا سوءاستفاده بر مبنای گرایش جنسی، هو 

ها را در مقایسه با جمعیت عموم زندانیان محدودتر  حفاظتی را اتخاذ کرده و تا حد امکان تضمین کنند که چنین تدابیر حفاظتی حقوق آن

 نکند؛

ابر برای تمامی زندانیان و افراد تحت شود، به طور بر از سوی همسر، هر زمان که اجازه آن داده می  ث. تضمین کنند که حق مالقات

 ها، اعطا شود؛ بازداشت، صرف نظر از جنسیت پارتنر آن

هایی که در حوزه گرایش جنسی و هویت  های غیردولتی از جمله سازمان ا. نظارت مستقل بر مراکز بازداشتی توسط دولت و نیز سازمان

 جنسیتی فعالیت دارند، را  فراهم کنند؛

های آموزشی و  زندان و تمام مسئولین بخش عمومی و خصوصی که به نوعی در مراکز بازداشتی فعالیت دارند، برنامه چ. برای کارکنان

المللی و اصول برابری و عدم تبعیض، از جمله در ارتباط با گرایش جنسی و هویت  بخشی در خصوص استانداردهای حقوق بشر بین آگاهی

 جنسیتی را در دستور کار قرار دهند.
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۱۲حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز -۱۰اصل  
  

هر کس حق دارد از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله به دالیل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی  

 آزاد باشد.

 اند: ها موظف دولت

ابر شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که به دالیل مربوط به گرایش جنسی و الف. برای جلوگیری و حمایت در بر

گذاری، اداری یا سایر تدابیر  هویت جنسیتی قربانی صورت گرفته است، و همچنین در برابر تحریک به چنین اعمالی، تمامی اقدامات قانون

 الزم را اتخاذ کنند؛

ان شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که به دالیل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی ب. برای شناسایی قربانی

های پزشکی و  مناسب و نیز در صورت لزوم، کمک 13قربانی صورت گرفته است، تمامی مراحل معقول را انجام داده و جبران خسارت

 روانشناسی ارائه کنند؛

کارکنان زندان و تمامی دیگر مسئولین بخش عمومی و خصوصی که در موقعیت ارتکاب یا پیشگیری از چنین اعمالی پ. برای پلیس، 

 بخشی را در دستور کار خود قرار دهند. های آموزشی و آگاهی هستند، برنامه

 

۱۴کشی، فروش و قاچاق انسان حق مصونیت از تمامی اشکال بهره -۱۱اصل 
 

کشی جنسی، بر مبنای گرایش جنسی  کشی، از جمله و نه محدود به بهره اچاق انسان، فروش و دیگر انواع بهرههرکس از حق مصونیت از ق  

شوند بایستی به  ها، برخوردار است. تدابیری که برای پیشگیری از قاچاق انسان در نظر گرفته می شده آن و هویت جنسیتی واقعی یا فرض

دهند، از جمله انواع اشکال نابرابری و تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا  میپذیری افراد را افزایش  عواملی که آسیب

ها، رسیدگی کند. این تدابیر نباید با حقوق بشر افرادی که در معرض خطر قاچاق انسان  ها یا سایر هویت شده فرد، یا بیان این هویت فرض

 هستند مرایرت داشته باشد.

 اند: ها موظف دولت
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کشی جنسی، بر مبنای گرایش  ها، از جمله و نه محدود به بهره کشی انسان الف. در خصوص قاچاق انسان، فروش و تمامی اشکال بهره  

گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم با ماهیت پیشگیرانه و حفاظتی را  شده افراد، تمامی اقدامات قانون جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض

  اتخاذ کنند؛

ها داغ ننگ  انگاری نکند، به آن هایی هستند جرم ها یا اقداماتی، رفتار افرادی را که در معرض چنین آسیب ب. تضمین کنند که چنین قانون

 نزند، یا به هر طریقی محرومیت آنان را تشدید نکند؛

کشی از انسان، از جمله و نه محدود به  کال بهرهپذیری ]افراد[ در برابر قاچاق، فروش یا تمامی اش پ. برای رسیدگی به عواملی که آسیب

دهد، تدابیر قانونی، آموزشی و اجتماعی را  شده را افزایش می کشی جنسی، بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا فرض بهره

تبعیض، طرد از خانواده یا  های الزم را تصویب کنند، از جمله عواملی چون محرومیت و طردشدگی اجتماعی، اتخاذ و خدمات و برنامه

شود، و نبود محافظت در  آمیز که منجر به کاهش عزت نفس می خانمانی، نگرش اجتماعی تبعیض اجتماعات فرهنگی، عدم استقالل مالی، بی

 برابر تبعیض در دسترسی به مسکن، تسهیالت، استخدام و خدمات اجتماعی.

 

۱۵حق کار -۱۲اصل 
 

مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از حق داشتن کار آبرومند و سودآور، انتخاب شرایط کاری عادالنه هر کس باید، بدون تبعیض بر   

 و مطلوب، و نیز حمایت در برابر بیکاری برخوردار باشد.

 اند: ها موظف دولت

بعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت کنی و ممانعت از اِعمال ت گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را برای ریشه الف. تمامی اقدامات قانون

ای، استخدام، ترفیع، اخراا، شرایط استخدام و حقوق و  جنسیتی در استخدام بخش عمومی و خصوصی، از جمله در مورد آموزش حرفه

 مزایا اتخاذ کنند؛

جمله خدمات دولتی و های خدمات عمومی، از  های پیشرفت شرلی در تمامی بخش ب. به منظور تضمین برابری در استخدام و فرصت

های دولتی، شامل خدمت در نیروی پلیس و ارتش، به هر نوع تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی پایان  استخدام در دستگاه

 بخشی ارائه دهند. های مناسب آموزشی و آگاهی آمیز برنامه دهند و برای مقابله با ذهنیت و نگرش تبعیض
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۱۶تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت اجتماعیحق برخورداری از  -۱۳اصل 
 

هر کس حق دارد از تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت اجتماعی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، برخوردار  

 باشد.

 اند: ها موظف دولت

یتی، به تامین اجتماعی و دیگر تدابیر حمایت الف. برای تضمین دسترسی برابر، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنس  

های مربوط به سالمتی  حمایت در زمان بیکاری، بیمه سالمت، خدمات درمانی یا کمک  اجتماعی، شامل مزایای استخدامی، مرخصی زایمان،

گی، مزایای کفن و دفن، بازنشستگی های اجتماعی، مزایای خانواد )از جمله برای اعمال ترییرات مرتبط با هویت جنسیتی در بدن(، دیگر بیمه

گذاری، اداری و سایر  باشد، تمامی اقدامات قانون و مزایایی که مربوط به از دست دادن حمایت همسر یا پارتنر به دلیل بیماری یا فوت می

 تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛

مزایای تامین و رفاه اجتماعی، تحت هیچ نوع رفتار ب. تضمین کنند که کودکان، در چارچوب نظام تامین اجتماعی یا در تدارکات 

 آمیز بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود یا اعضای خانواده ایشان، قرار نگیرند؛ تبعیض

ر های کاهش فقر، بدون تبعیض ب گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را برای تضمین دسترسی به راهبردها و برنامه پ. تمامی اقدامات قانون

 مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اتخاذ کنند.

 

 

۱۷حق برخورداری از یک سطح مکفی زندگی -۱۴اصل  
 

هر کس حق دارد از یک سطح مکفی زندگی، شامل غذای مکفی، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و پوشاک مکفی و بهبود پیوسته شرایط   

 ، برخوردار باشد.زندگی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی

 اند: ها موظف دولت
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گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را برای تضمین دسترسی برابر به غذای مکفی، آب آشامیدنی سالم و بهداشت  الف. تمامی اقدامات قانون  

 و پوشاک مکفی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اتخاذ کنند.

 

۱8ز مسکن مناسبحق برخورداری ا -۱۵اصل 
 

هر کس حق دارد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، از مسکن مناسب و حمایت در برابر ]حکم[ تخلیه خانه، 

 برخوردار باشد.

 اند: ها موظف دولت

و از لحاظ فرهنگی  الف. برای تضمین امنیت برخورداری از مسکن، و دسترسی به مسکن قابل استطاعت، قابل سکونت، در دسترس، ایمن 

های اضطراری، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی یا وضعیت تاهل یا  گاه ها و سایر سکونت مناسب، از جمله سرپناه

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ خانواده، تمامی اقدامات قانون

گذاری، اداری و سایر  کند، تمامی اقدامات قانون المللی پیروی نمی وازین حقوق بشر بینای که از م ب. برای جلوگیری از اجرای حکم تخلیه

به صورت قانونی، مناسب و موثر، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و  1۹تدابیر الزم را اتخاذ کنند، و تضمین کنند که جبران خسارت

که مدعی هستند حق حمایت در برابر تخلیه اجباری محل سکونت برای هویت جنسیتی یا وضعیت تاهل یا خانواده، برای تمامی افرادی 

ایشان نقض شده است، از جمله حق اسکان مجدد، که خود شامل حق برخورداری از زمین جایگزین با کیفیت بهتر یا برابر ]نسبت به خانه 

 باشد؛ است، در دسترس می  قبلی[

 دون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را تضمین نمایند؛پ. حقوق برابر در مالکیت زمین و خانه و وراثت، ب

خانمانی را  پذیری افراد کودکان و جوانان در برابر بی ت. برای رسیدگی به عوامل مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی که آسیب 

، نبود استقالل مالی و طرد از خانواده و دهد، از جمله طردشدگی اجتماعی، خشونت خانگی و سایر اشکال خشونت، تبعیض افزایش می

های حمایتی و امنیتی در محالت را ترغیب  های حمایتی ترتیب دهند و همچنین طرح های اجتماعی، از جمله برنامه اجتماعات فرهنگی، برنامه

 کنند؛

اجتماعی را به دلیل گرایش جنسی و هویت خانمانی یا محرومیت  ث. برای تضمین از اینکه تمامی نهادهای مرتبط، از نیازهای کسانی که بی

 بخشی را ارائه دهند. های آموزشی و آگاهی کنند، آگاه و به آن حساس باشند، برنامه جنسیتی خود تجربه می

                                                           
18 THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING 
19 remedies 



 

23 

 

۲۰حق برخورداری از آموزش -۱۶اصل 
 

 شان، از آموزش برخوردار باشند. هر کس حق دارد، بدون تبعیض و در نظر گرفتن گرایش جنسی و هویت جنسیتی  

 اند: ها موظف دولت 

آموزان،  گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را برای تضمین دسترسی برابر به آموزش و رفتار برابر با دانش الف. تمامی اقدامات قانون  

 کارکنان و آموزگاران در نظام آموزشی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، اتخاذ کنند؛

آموزان  های ذهنی و جسمانی دانش شکوفایی حداکثری شخصیت، استعدادها، و قابلیت ب. تضمین کنند که آموزش در راستای رشد و

 های جنسیتی را برآورده سازد؛ های جنسی و هویت آموزان از تمامی گرایش باشد، و نیازهای دانش

ویت فرهنگی، زبان و پ. تضمین کنند که آموزش در راستای توسعه احترام به حقوق بشر و احترام به والدین و اعضای خانواده، ه

های هر کودک، با روح تفاهم، صلح، رواداری و برابری و با در نظر گرفتن و احترام به گرایش جنسی و هویت جنسیتی گوناگون،  ارزش

 ارائه شود؛ 

های  هویت های جنسی و ها و منابع آموزشی در خدمت باال بردن درک و احترام به گرایش های آموزشی، سرفصل ت. تضمین کنند که روش

های گرایش  ها با توجه به زمینه آموزان، والدین و اعضای خانواده آن جنسیتی گوناگون، از جمله مالحظه و احترام به نیازهای خاص دانش

 جنسی و هویت جنسیتی باشند؛

های جنسی گوناگون در  ویتهای جنسی و ه آموزان، کارکنان و آموزگاران دارای گرایش ها، از دانش ث. تضمین کنند که قوانین و سیاست

 برابر انواع اشکال طردشدگی اجتماعی و خشونت در محیط مدرسه، از جمله قلدری و آزار و اذیت، حمایت مناسب به عمل آورد؛

شده ها، به حاشیه رانده ن اند، به بهانه حفاظت از آن هایی قرار گرفته آموزانی که مورد چنین طردشدگی و خشونت ا. تضمین کنند که دانش

 ها با مشارکت ایشان شناسایی شده و محترم شمرده شود؛ یا از دیگران جدا نشوند و بهترین منافع آن

چ. برای تضمین آنکه نظم و ترتیب در موسسات آموزشی در هماهنگی و سازگاری با کرامت انسانی و بدون تبعیض یا مجازات بر پایه 

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ ها اجرا شود، تمامی اقدامات قانون آن آموز و یا بیان گرایش جنسی یا هویت جنسیتی دانش

العمر را برای تمام افراد از جمله برای بزرگساالنی که سابقا تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و  ها و منابع یادگیری مادام ح. دسترسی به فرصت

 هایی تضمین کنند. د، بدون چنین تبعیضان هویت جنسیتی را در نظام آموزشی تجربه کرده
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۲۱حق برخورداری از باالترین سطح ممکن سالمت -۱۷اصل 
 

هر کس حق دارد از باالترین سطح در دسترس استانداردهای سالمت جسمی و روانی، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت 

 نیادین این حق است.جنسیتی، برخوردار شود. بهداشت جنسی و تولیدمثلی یکی از جوانب ب

 اند: ها موظف دولت

مندی افراد از )حق برخورداری از( باالترین سطح ممکن سالمت، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت  الف. برای تضمین بهره

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ جنسیتی، تمامی اقدامات قانون

به مراکز مراقبت بهداشتی، امکانات و خدمات درمانی، از جمله در ارتباط با بهداشت جنسی و تولیدمثلی و ب. برای تضمین دسترسی همگان 

گذاری، اداری و  نیز دسترسی افراد به سوابق پزشکی خود، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانون

 سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛

کنند که مراکز مراقبت بهداشتی، امکانات و خدمات درمانی با هدف ارتقاء وضعیت سالمت طراحی شده و پاسخگوی نیازهای پ. تضمین 

 تمامی افراد، بدون تبعیض و با مالحظات گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ایشان باشد و سوابق پزشکی از این لحاظ محرمانه تلقی شوند؛

داوری و سایر عوامل اجتماعی که سالمت افراد را به دلیل گرایش جنسی یا هویت  تبعیض، پیشت. برای رسیدگی به عواملی نظیر 

 هایی را طراحی و اجرایی کنند؛ کند، برنامه شان تهدید می جنسیتی

رسانی و  ند، اطالعث. برای اینکه افراد بتوانند بر پایه رضایت واقعا آگاهانه در مورد درمان و مراقبت پزشکی خود به طور مستقل تصمیم بگیر

 توانمندسازی تمام افراد را بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی را تضمین کنند؛

ها و خدمات بهداشت جنسی و تولیدمثلی، آموزشی، پیشگیری، مراقبتی و درمانی با احترام به گوناگونی  ا. تضمین کنند که تمامی برنامه

 تی باشند، و بدون هیچ نوع تبعیضی در دسترس همگان قرار گیرند؛های جنسی های جنسی و هویت گرایش

آمیز را برای کسانی که در ارتباط با تطبیق جنسیت، خواهان ترییراتی در  چ. دسترسی به درمان، مراقبت و حمایت شایسته و غیر تبعیض

 بدنشان هستند، تسهیل کنند؛

با مراجعان و پارتنرهای ایشان بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت  کنندگان خدمات بهداشتی ح. تضمین کنند که تمامی ارائه

 ترین خویشاوند فرد؛ جنسیتی برخورد کنند، از جمله در خصوص به رسمیت شناختن نزدیک
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سطح ممکن خ. برای اینکه افراد شاغل در بخش درمانی قادر باشند با احترام کامل به گرایش جنسی و هویت جنسیتی هر فرد، باالترین 

 های آموزشی و تربیتی الزم را به اجرا بگذارند. ها و برنامه سالمت را در اختیار همگان بگذارند، سیاست

 

 

۲۲های پزشکی محافظت در برابر سوء استفاده -۱8اصل 
 

های  اش، وادار به تحمل هر شکلی از درمان، ضوابط  یا تشریفات یا آزمایش هیچ فردی نباید بخاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی  

هایی که ممکن است بر خالف این را بیان کند،  بندی نظر از همه دسته پزشکی یا روانی شود یا در یک مرکز درمانی حبس شود. صرف

 ی یک فرد، به خودی خود، شرایط بالینی )بیماری( نبوده و نباید معالجه، مداوا یا سرکوب شود.گرایش جنسی و هویت جنسیت

 اند: ها موظف دولت 

های  الف. برای تضمین حمایت کامل در برابر اقدامات مخرب پزشکی بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از جمله بر پایه کلیشه

گذاری،  شده، تمامی اقدامات قانون از لحاظ حاالت رفتاری، ظاهر فیزیکی یا هنجارهای جنسیتی فرضبرآمده از فرهنگ یا هر منشأ دیگر، 

 اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛

ب. برای تضمین آنکه بدن کودک، بدون رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه کودک مطابق با سن و بلوغ فکری وی و رعایت اصل اولویت 

بازگشت قرار نگیرد، تمامی اقدامات  کودک، در تالش برای القای یک هویت جنسیتی خاص به وی مورد ترییرات غیرقابلمنافع واالی 

گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند. و همواره در تمامی اعمال مرتبط با کودک، قرار دادن منافع واالی کودک در  قانون

 اصل رعایت نمایند؛اولویت مالحظات را به عنوان یک 

پ. ساز و کارهایی برای حمایت از کودک ایجاد کنند تا هیچ کودکی در معرض خطر سوءاستفاده، یا مورد سوءاستفاده پزشکی قرار 

 نگیرد؛

ها یا تحقیقات پزشکی غیراخالقی یا  های جنسیتی گوناگون در برابر روش های جنسی و هویت ت. تضمین کنند که از اشخاص با گرایش

ها  ری وی و ایدز یا سایر بیما آی های مربوط به اچ های درمانی یا ضدمیکروب یرداوطلبانه، از جمله در ارتباط با تولید واکسن، روشغ

 محافظت کنند؛
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 هایی را تسهیل های پشتیبانی مالی، از جمله با ماهیت کمک به توسعه را که ممکن است چنین سوءاستفاده ث. هر گونه مقررات یا برنامه

 نمایند یا آن را تروی  دهند، بازبینی و اصالح کنند؛

ا. تضمین کنند که با گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در خالل هیچ درمان یا مشاوره پزشکی یا روانشناسی، چه به صراحت و چه به طور 

 ضمنی به عنوان یک شرایط بالینی )بیماری( که باید معالجه، مداوا یا سرکوب شود، برخورد نشود.

 

۲۳حق آزادی عقیده و بیان -۱9اصل 
 

هر کس، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق دارد از آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد. این حق شامل بیان هویت و 

یافت و انتشار های بدنی، انتخاب نام، یا به هر طریق دیگر، و نیز شامل آزادی جستجو، در کردار، پوشش، ویژگی  شخصیت از طریق گفتار،

نظر از  و صرف  ای[ هر گونه اطالعات و افکار، از جمله درباره حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به هر طریقی ]در هر رسانه

 شود. مرزهای کشوری می

 اند: ها موظف دولت

های دیگران، بدون تبعیض بر مبنای  دیالف. برای تضمین برخورداری کامل از آزادی عقیده و بیان، ضمن رعایت احترام به حقوق و آزا

گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از جمله دریافت و انتشار اطالعات و افکار در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین در مورد 

ه اطالعات مربوط به رابطه ها و انتشار و دسترسی ب دهی یا مشارکت در همایش ها، سازمان دفاع از حقوق قانونی، چاپ محتوا، انتشار در رسانه

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ تر، تمامی اقدامات قانون جنسی ایمن

کنند، تکثرگرایانه باشد و در مورد مسائل مربوط  هایی که تحت مقررات دولت فعالیت می دهی رسانه ب. تضمین کنند که تولیدات و سازمان

هایی، بر مبنای گرایش  های استخدامی و ترفیع کارکنان در چنین سازمان آمیز نباشد و سیاست تبعیض به گرایش جنسی و هویت جنسیتی

 جنسی یا هویت جنسیتی تبعیض اعمال نکند؛

های بدنی، انتخاب نام، یا به هر  کردار، پوشش، ویژگی  پ. برای تضمین برخورداری کامل از حق بیان هویت و شخصیت، از طریق گفتار،

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ گر، تمامی اقدامات قانونطریق دی

آمیز برای محدود کردن هر  ت. تضمین کنند که مفاهیم نظم عمومی، اخالق عمومی، سالمت عمومی و امنیت عمومی، به شکلی تبعیض

 های جنسیتی، به کار گرفته نشوند؛ هویت های جنسی یا گونه استفاده از آزادی عقیده و بیان در دفاع از گوناگونی گرایش
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2۷ 

 

های جنسی  های جنسی و هویت های افراد با گرایش ث. تضمین کنند که برخورداری از آزادی عقیده و بیان، ناقض حقوق و آزادی

 گوناگون نخواهد بود؛

نظر از گرایش جنسی یا هویت   مگان، صرفا. دسترسی برابر به اطالعات و افکار و نیز امکان مشارکت برابر در مناظرات عمومی را برای ه

 جنسیتی، تضمین کنند. 

 

۲۴آمیز های مسالمت آزادی اجتماعات و انجمن -۲۰اصل 
 

آمیز  نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از حق آزادی اجتماع و انجمن از جمله برگزاری تظاهرات مسالمت تمام افراد، صرف  

هایی برای انتشار  هایی حول محور گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین انجمن دون تبعیض، انجمنبرخوردارند. تمام افراد حق دارند، ب

های جنسیتی گوناگون یا ارسال اطالعات به این افراد، دفاع از حقوق آنان یا تسهیل  های جنسی و هویت اطالعات درباره افراد با گرایش

 ته شوند.ارتباطات میان آنان تشکیل دهند و به رسمیت شناخ

 اند: ها موظف دولت

آمیز و فعالیت حمایتی حول مسائل گرایش جنسی  الف. جهت تضمین حقوق افراد در برخورداری از حق تشکل، اجتماع و انجمن مسالمت  

قدامات ها، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، تمامی ا ها و گروه و هویت جنسیتی و به رسمیت شناخته شدن این تشکل

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند. قانون

ب. تضمین کنند که مفاهیمی نظیر نظم عمومی، اخالق عمومی، بهداشت عمومی و امنیت عمومی برای محدود کردن هرگونه برخورداری 

 های جنسیتی گوناگون، به کار گرفته نشوند؛ های جنسیتی یا هویت آمیز تنها به دلیل داشتن گرایش های مسالمت از حق اجتماعات و انجمن

آمیز نشوند و تضمین  شرایطی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی مانع از استفاده افراد از حق اجتماع و تشکل مسالمت  پ. تحت هیچ

ظت نیروهای پلیس و سایر تدابیر آمیز هستند(، از حفا کنند که افرادی که در حال استفاده از این حقوق خود هستند )در حال تجمع مسالمت

 شوند؛ فیزیکی برای محافظت در برابر خشونت و آزار و اذیت، به میزان کافی برخوردار می

 بخشی برگزار کنند؛  های آموزشی و آگاهی ربط در ارائه چنین محافظتی، برنامه ت. برای توانا کردن ضابطان قانون و دیگر مقامات ذی

هایی که به موضوعات  ها و گروه های داوطلبانه، در عمل، برای تشکل ها و گروه افشای اطالعات برای تشکلث. تضمین کنند که مقررات 

 آمیز نداشته باشد. ها، تاثیرات تبعیض پردازند و نیز برای اعضای آن گرایش جنسی و هویت جنسیتی می
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۲۵حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب -۲۱اصل 
 

ها مجاز نیستند که از  ش جنسی و هویت جنسیتی، از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردارند. دولتنظر از گرای تمام افراد، صرف  

آمیز است یا  ها و یا اقداماتی استفاده کنند که بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تبعیض این حقوق برای توجیه قوانین، سیاست

 کند. حمایت قانونی برابر را نفی می

 اند: موظفها  دولت

نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی،  گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را برای تضمین حقوق افراد، صرف الف. تمامی اقدامات قانون

تحمیل  دینی، به تنهایی یا به همراه دیگران، عاری از دخالت در عقاید ایشان و فارغ از اجبار یا برای داشتن عقاید و انجام مناسک دینی و غیر

 ها، اتخاذ کنند. عقاید به آن

ای مرایر با  ها، اعتقادات و باورها در ارتباط با حوزه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی به شیوه ب. تضمین کنند که بیان، انجام یا تروی  دیدگاه

 حقوق بشر صورت نپذیرد.

 

۲۶حق آزادی تردد -۲۲اصل 
 

نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق آزادی تردد و  ور حضور دارند، صرفتمام افرادی که به صورت قانونی در ]مرزهای[ کش

باشند. گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد به هیچ عنوان نباید مبنای محدودیت یا ممنوعیت ورود  سکونت درون مرزهای کشور را دارا می

 ار گیرد.وی به هر کشوری و خروا یا بازگشت او از هر کشوری، از جمله کشور خود قر

 اند: ها موظف دولت 

گذاری، اداری و سایر  نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانون الف. برای تضمین حق آزادی تردد و سکونت صرف 

 تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
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۲۷حق تقاضای پناهندگی -۲۳اصل 
 

له بخاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در کشور دیگری تقاضای پناهندگی از جم هر کس حق دارد به دلیل مورد پیگرد قانونی گرفتن،  

 دهد و از آن برخوردار شود.

توانند، فرد را به کشوری اخراا، تبعید یا استرداد نکنند که در آن فرد ترس موجهی از شکنجه، پیگرد قانونی یا هر شکل  ها نمی دولت

 حقیرآمیز بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی خواهد داشت.دیگری از رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و ت

 اند: ها موظف دولت

قبولی برای تایید وضعیت پناهندگی  الف. برای تضمین آنکه ترس موجه از پیگرد قانونی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی دلیل قابل

 و پناهجویی باشد، قوانین الزم را بازبینی، اصالح و اجرایی کنند؛

 ب. تضمین کنند که هیچ سیاست یا عملی، متقاضیان پناهندگی را بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی مورد تبعیض قرار ندهد؛

پ. تضمین کنند که هیچ فردی به کشوری اخراا، تبعید یا استرداد نگردد که او در آن با ترس موجهی از شکنجه، پیگرد قانونی، یا دیگر 

 رو است. ت خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود روبهاشکال رفتار یا مجازا

 

۲8حق تشکیل خانواده -۲۴اصل  
 

ای نباید بر پایه گرایش جنسی یا  نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی، خانواده تشکیل دهد. هیچ خانواده هر کس حق دارد، صرف  

 تبعیض قرار گیرد.  هویت جنسیتی هر یک از اعضا مورد

 اند: ها موظف دولت 

( بدون تبعیض  شده )از جمله با اهدای اسپرم الف. برای تضمین حق تشکیل خانواده، از جمله از طریق پذیرفتن فرزندخوانده یا بارداری تسهیل

 اتخاذ کنند. گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، تمامی اقدامات قانون
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3۰ 

 

شوند، به  هایی را که با تبار یا ازدواا تعریف نمی ها، گوناگونی اشکال خانواده را، و از جمله آن ب. تضمین کنند که قوانین و سیاست

اجتماعی ای بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اعضای آن، از جمله در زمینه رفاه  رسمیت بشناسند، و برای تضمین اینکه هیچ خانواده

گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را  خانوادگی و دیگر مزایای اجتماعی، استخدام و مهاجرت، مورد تبعیض قرار نگیرند، همه اقدامات قانون

 اتخاذ کنند؛

وصی، های رفاه اجتماعی عمومی یا خص خواه از سوی سازمان  پ. برای تضمین اینکه در همه اقدامات یا تصمیمات مربوط به کودک،

شود، منافع واالی کودک در اولویت مالحظات قرار داشته باشد و   گذاری گرفته های قانونی، مقامات مدیریتی یا نهادهای قانون دادگاه

گرایش جنسی یا هویت جنسیتی کودک، هر یک از اعضای خانواده یا فرد دیگر با چنین منافعی مرایر دانسته نشود، تمامی اقدامات 

 داری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛گذاری، ا قانون

های شخصی  ها در مورد کودک، کودکی که قادر به نظر دادن و داشتن دیدگاه گیری ت. تضمین کنند که در تمامی اقدامات یا تصمیم

 بها داده شود؛ها استفاده کند و به آن نظرات متناسب با سن و بلوغ فکری کودک  است، بتواند از حق بیان آزادانه آن دیدگاه

جنس به رسمیت شناخته شده است، به منظور تضمین  میان افراد هم 2۹شده( ث. در کشورهایی که ازدواا یا پارتنرشیپ )زندگی شریکی ثبت

تاهل یا ، امتیازات، تعهدات یا مزایای متعلق به افراد م31به طور برابر، به هر گونه حقوق 3۰جنس شده هم دسترسی افراد متاهل یا پارتنرهای ثبت

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را به کار ببندند. ، تمامی اقدامات قانون32جنس شده غیرهم پارتنرهای ثبت

جنس  جنس و غیرهم ا. برای تضمین آنکه هر گونه حقوق، امتیازات، تعهدات یا مزایا به طور یکسان در دسترس پارتنرهای غیرمتاهل هم

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ نقرار گیرد، تمامی اقدامات قانو

های به رسمیت شناخته شده توسط قانون، مگر با رضایت آزادانه و کامل همسران یا پارتنرها  ها و سایر پارتنرشیپ چ. تضمین کنند که ازدواا

 صورت نپذیرد.
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۳۳حق مشارکت در حیات عمومی جامعه -۲۵اصل 
 

بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، در اداره امور عمومی ]جامعه[، از جمله در کاندیداتوری و  تبعیضون هر شهروندی حق دارد، بد  

های دولتی، از  های تاثیرگذار در رفاه وی سهیم باشد، و از دسترسی برابر به تمام سطوح خدمات عمومی و استخدام در دستگاه تنظیم سیاست

 ار باشد.جمله خدمت در پلیس و ارتش، برخورد

 اند: ها موظف دولت

الف. برای تضمین برخورداری کامل افراد، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی و با احترام کامل به آن، از حق مشارکت  

های عمومی، شامل خدمت در پلیس و ارتش،  در امور و حیات عمومی و سیاسی، در تمامی سطوح خدمات دولتی و استخدام در دستگاه

 ، اصالح و اجرایی کنند؛قوانین الزم را بازبینی

ها در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی که مانع از مشارکت در حیات عمومی باشد یا آن را  داوری ها و پیش ب. برای حذف کلیشه

 محدود کند، تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ کنند؛

ی، و با عنایت کامل بر،  دهند، بدون تبعیض بر پایه میهایی که رفاه او را تحت تاثیر قرار  پ. حق هر فرد برای مشارکت در تهیه سیاست

 گرایش جنسی یا هویت جنسیتی را تضمین کنند.

 

۳۴حق مشارکت در حیات فرهنگی -۲۶اصل 
 

هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، آزادانه در حیات فرهنگی مشارکت کند و از طریق مشارکت فرهنگی به 

 های جنسیتی بپردازد. های جنسی و هویت رایشبیان گوناگونی گ

 اند: ها موظف دولت

های جنسیتی،  های جنسی و هویت صرف نظر از گرایش های مشارکت در حیات فرهنگی برای تمامی افراد،  الف. برای تضمین وجود فرصت

 خاذ کنند؛گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را ات و با احترام کامل به آن، تمامی اقدامات قانون
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هایی که نظرات متفاوتی در مورد  های فرهنگی مختلف در کشور، از جمله میان گروه وگو و احترام متقابل را میان هواداران گروه ب. گفت

 جنسیتی دارند، در تطابق با حقوق بشر ذکر شده در این اصول، ترغیب کنند؛  جنسی و هویت  گرایش

 

۳۵حق اعتالی حقوق بشر -۲۷اصل 
 

المللی، بدون تبعیض بر  حق دارد، به تنهایی یا به همراه دیگران، در اعتالی حفاظت از حقوق بشر و تحقق آن، در سطوح ملی و بینهر کس 

های جنسی و  جنسیتی، بکوشد. این مورد شامل فعالیت برای ارتقا و حفاظت از حقوق افراد دارای گرایش  جنسی و هویت  مبنای گرایش

 باشد. ها می گون و نیز شامل حق توسعه و بحث در هنجارهای جدید حقوق بشری و دعوت به پذیرش آنهای جنسیتی گونا هویت

 اند: ها موظف دولت

  هایی که در جهت اعتال، حفاظت و تحقق حقوق بشر، از جمله حقوق مربوط به گرایش الف. برای تضمین محیطی مطلوب برای فعالیت

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ تمامی اقدامات قانونشوند،  جنسیتی انجام می  جنسی و هویت

جنسیتی فعالیت دارند، و یا دارای   جنسی و هویت  ب. برای مبارزه با اقدامات و کارزارهایی که مدافعان حقوق بشری را که در حیطه گرایش

 د، همه تمهیدات الزم را اتخاذ کنند؛دهن های جنسیتی گوناگون هستند، هدف قرار می های جنسی و هویت گرایش

هایشان  چنین صرف نظر از اینکه فعالیت شان، و هم جنسیتی  جنسی و هویت  پ. تضمین کنند که مدافعان حقوق بشر، صرف نظر از گرایش

المللی  و بینها و نهادهای داخلی  آمیز، مشارکت و تماس با سازمان در خصوص کدام مسائل حقوق بشری است، از دسترسی غیرتبعیض

 حقوق بشر، برخوردار باشند.

جوئی،  جنسیتی، علیه هر نوع خشونت، تهدید، انتقام  جنسی و هویت  ت. تضمین کنند که از مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه مسائل گرایش

های  و چه قانونی بر علیه فعالیت به شکل تبعیض، فشار یا هر نوع اقدام خودسرانه از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی، چه به صورت عملی

حمایت به عمل آید. چنین حمایتی باید برای مدافعان حقوق بشر، در هر زمینه کاری، در برابر ارتکاب چنین اعمالی   حقوق بشری ایشان،

 ها، تضمین شود. ها و بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی آن علیه آن

های جنسیتی گوناگون را   جنسی و هویت  های هایی که حقوق بشر افراد با گرایش به سازمان ث. از به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن

 المللی پشتیبانی به عمل آورند. کنند، در سطوح داخلی و بین حمایت کرده و تروی  می
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۳۶حق برخورداری از جبران موثر خسارت -۲8اصل 
 

موثر،  3۷جنسیتی، حق دارد از جبران خسارت  جنسی یا هویت  بنای گرایشهر قربانی نقض حقوق بشر، از جمله قربانی نقض حقوق بر م

های  های جنسی و هویت یا تضمین پیشرفت افراد با گرایش 38مکفی و متناسب برخوردار شود. اقداماتی که به منظور تامین جبران خسارت

 وثر خسارت است.ناپذیری از حق برخورداری از جبران م گیرد، بخش جدایی جنسیتی گوناگون صورت می

 اند: ها موظف دولت

جنسیتی، به جبران خسارت کامل از طریق بازپرداخت،   جنسی و هویت  الف. برای تضمین اینکه قربانیان نقض حقوق بشر بر مبنای گرایش

ساز و کارهای قانونی ، توانبخشی، جلب رضایت، تعهد مبنی بر عدم تکرار و/ یا دیگر طرق مناسب، دسترسی داشته باشند، 3۹پرداخت غرامت

 ها تصویب کنند؛ الزم را از جمله بوسیله بازبینی کامل قوانین و سیاست

 را تضمین کنند؛ ۴۰موقع جبران خسارت سازی به ب. اجرا و پیاده

بر  ها را در حوزه نقض حقوق بشر مبتنی آن  ، و آموزش تمام کارکنان۴1پ. تاسیس موسسات و استانداردهای موثر ارائه جبران خسارت

 جنسیتی، تضمین کنند؛  جنسی و هویت  گرایش

 را تضمین کنند؛  ۴2ت. دسترسی همگان به تمام اطالعات الزم درباره روند درخواست جبران خسارت

را ندارند، فراهم  ۴3های مربوط به روند جبران خسارت ث. تضمین کنند که تسهیالت مالی برای آن دسته از افرادی که توانایی پرداخت هزینه

 ود، و هر نوع مانع دیگر برای تضمین دریافت جبران خسارت، چه مالی و چه غیر از آن، از میان برداشته شود؛ش

های  ها، در هماهنگی با این اصول و مقابله با نگرش المللی حقوق بشر و رعایت آن ا. به منظور ترغیب احترام به استانداردهای بین

از جمله برای معلمان و   بخشی به راه بیاندازند، و های آموزشی و آگاهی ت جنسیتی، برنامهآمیز مبتنی بر گرایش جنسی یا هوی تبعیض

 ای و نیز ناقضان بالقوه حقوق بشر، تدابیری بیاندیشند؛ آموزان در همه سطوح آموزش دولتی، نهادهای حرفه دانش
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۴۴پذیرش مسئولیت -۲9اصل 
 

ر این اصول آمده، نقض شده باشد، حق دارد کسانی را که به شکل مستقیم یا هر کس که حقوق انسانی وی، از جمله آن حقوقی که د

شان پاسخگو کنند.  اند، خواه مقام دولتی باشند یا خیر، به تناسب شدت نقض حقوق بشر، برای اعمال غیرمستقیم مسئول این نقض بوده

 ایش جنسی یا هویت جنسیتی وجود داشته باشد.گونه مصونیتی نباید برای مرتکبین نقض حقوق بشر در زمینه مرتبط با گر هیچ

 اند: ها موظف دولت

در دسترس و موثر و نیز ساز و کارهای نظارتی الزم را برای تضمین   مناسب، -و غیره-الف. ساز و کارهای کیفری، مدنی، اداری 

 جنسیتی مقرر کنند؛  جنسی و هویت  پذیری مرتکبین نقض حقوق بشر مرتبط با گرایش مسئولیت

شده  جنسیتی واقعی یا فرض  جنسی و هویت  ب. تحقیقات کامل و فوری در مورد تمامی اتهامات مربوط به جرائم ارتکابی بر مبنای گرایش

ها اشاره شده است، تضمین کنند و هرگاه شواهد کافی یافت شد، افراد مسئول تحت  قربانی را، از جمله جرائمی که در این اصول به آن

 ه، محاکمه و حسب قانون مجازات شوند؛پیگرد قرار گرفت

ها، از میان بردن تبعیض بر مبنای  پ. با ایجاد موسسات و ساز و کارهای مستقل و موثر برای نظارت بر تنظیم و اجرای قوانین و سیاست

 جنسیتی را تضمین کنند؛  جنسی و هویت  گرایش

در نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی جلوگیری ت. موانعی را که از پاسخگو کردن و مسئول شناختن افراد مقصر 

 کند از میان بردارند. می

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 ACCOUNTABILITY 



 

3۵ 

 

 ۱۰اصول یوگیاکارتا+

 

 مقدمه

هیای   هیای جنسیی و هوییت    گیرایش “، این اصول به بیانیه معتبری در زمینه حقوق بشر افراد بیا  2۰۰۶از زمان تصویب اصول یوگیاکارتا در سال 

المللی حقوق بشر و نیز در درک و شیناخت نقیض حقیوق     اند. از آن زمان تا کنون، در زمینه قوانین بین توسعه یافته” جنسیتی گوناگون

و به رسمیت شناختن تعدیات اغلب متمایز علیه افیراد بیر   ” های جنسیتی گوناگون های جنسی و هویت گرایش“بشر متوجه افراد دارای 

 توجهی حاصل شده است. های قابل ، پیشرفت”های جنسی شاخص“و ” بیان جنسیتی“مبنای 

هیای بیه دسیت     هیا، ایین توسیعه    (، بر آن است تا بوسیله یک سلسله اصول الحاقی و وظایف الحاقی دولتYP+1۰) 1۰اصول یوگیاکارتا بعالوه 

د در کنار هم، تقرییر معتبیر   اصل اولیه یوگیاکارتا خوانده شود. این اسنا 2۹بایستی در کنار  1۰آمده را تشریح کند. اصول یوگیاکارتا+

هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و      های گرایش جنسیی،   المللی کنونی در کاربرد آن در زمینه ای از قوانین حقوق بشر بین و کارشناسانه

 دهد. های جنسی ارائه می شاخص

 ۹ع دلییل وجیودی خیود را از پیاراگراف     و در واقی   بنید اصیول یوگیاکارتیا اسیت،     2۹مکمل سند اصلی مشتمل بر  1۰سند اصول یوگیارکارتا+

 گیرد: درآمد آن اصول می پیش

 فعلیی  بشیر  حقیوق  المللیی  بیین  قیوانین  پاییه  بر بایست می شکل این به قانون تصریح و تنظیم با اذعان به اینکه“

د، و به بازبینی منظم نیاز خواهد داشت تا توسعه و تحول این قیانون لحیاظ شیود، و از نظیر کیاربرد آن در      باش

هیای جنسییتی گونیاگون در طیی زمیان و در       هیای جنسیی و هوییت    زندگی و تجارب خاص افراد با گیرایش 

 ” کشورها و مناطق مختلف جهان تطبیق داده شود.

گیرد که بییان و ارائیه دقییق آن بیه      ای از حقوق را در بر می ها است و گستره مورد وظایف الحاقی دولت 111این مجموعه مشتمل بر نه اصل و 

روز از تعدیاتی که افراد بر مبنای گرایش جنسی و  المللی حقوق بشر و درک به شده در قوانین بین های حاصل این شکل از فصل مشترک توسعه

 های جنسی، به دست آمده است. ناختن مبناهای متمایز و متقاطع بیان جنسیتی و شاخصشوند و به رسمیت ش هویت جنسیتی متحمل می

نفعان جامعه مدنی، بیه مناسیبت دهمیین سیالروز تصیویب اصیول        المللی حقوق بشر و آرک اینترنشنال با مشورت کارشناسان و ذی سرویس بین

 نویس تشکیل دادند. ته تهیه پیش، یک کمی1۰یوگیاکارتا، برای تنظیم و توسعه سند اصول یوگیاکارتا+

نیویس، بیه    این فرایند تماما توسط یک هیأت دبیری متشکل از نمایندگان و نهادهای جامعه مدنی، مسیاعدت و تسیهیل شید. کمیتیه تهییه پییش      

حقیوق بشیر    المللی های قوانین بین محض تشکیل، فراخوانی برای دریافت گزارش منتشر کرد تا از اینکه نتیجه کار هم حاصل پیشرفت
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هیای بیه دسیت آمیده و همچنیین       های جنسی[ اطمینان حاصل شود. بر اساس سابمیشن باشد و هم حاصل تجربیات زیسته ]جامعه اقلیت

نویسی را تهیه کردند که در ادامه به بحث گذاشته شد، به طور اساسی و  نویس، سند پیش تخصص و تحقیقات مرتبط، کمیته تهیه پیش

در ژنو برگزار شد، بیه تصیویب رسیید.     2۰1۷سپتامبر  2۰-18ده شد، و در پی نشست کارشناسانه  که در تاریخ با دقت شرح و بسط دا

هیای جنسییتی، بییان     های جنسیی، هوییت   های قانونی مختلف، و گرایش کارشناسان حاضر در این نشست، از تمام مناطق جهان با سنت

 های جنسی گوناگون بودند. جنسیتی و شاخص

نفعیان متعیدد در ایین زمینیه تهییه شیده اسیت. و لیذا بییانگر برخیی از مسیائل و             بیا دریافیت اطالعیات از ذی    1۰، سند یوگیاکارتیا+ بدین ترتیب

هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و       های کلیدی مرتبط با اَشکال خاص نقض حقوقی است که افراد بر مبنیای گیرایش جنسیی،    پیشرفت

 شوند. های جنسی متحمل می شاخص

شیان،   ها به همگیان، در زمینیه گیرایش جنسیی     المللی موجود، در نحوه کاربرد آن در تایید استانداردهای حقوقی بین 1۰ول یوگیاکارتا+سند اص

اند هم به عنوان وظایف قانونی و هم به عنوان  ها موظف باشد. دولت شان می های جنسی شان و شاخص شان، بیان جنسیتی هویت جنسیتی

 ن به حقوق بشر جهانی، در مطابقت با این اصول عمل کنند.یکی از ابعاد تعهدشا

 

 نویس: اعضای کمیته تهیه پیش

 (، Julia Ehrt(، جولیییا ارت )Morgan Carpenter(، مورگییان کییارپنتر )Mauro Cabral Grinspanمییائورو کییابرال گرینسییپن )

 (،Pooja Patelا پاتییییل )(، پویییییArvind Narrain(، آروینیییید نییییاراین )Sheherezade Karaشییییهرزاده کییییارا )

 (Monica Tabengwa(، مونیکا تابنگوآ )Chris Sidotiکریس سیدوتی )
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 (۱۰درآمد اصول الحاقی )یوگیاکارتا+ پیش

 های جنسی، المللی حقوق بشر، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص کارشناسان در قوانین بین المللی ما، دومین هیأت بین

 

 2۰۰۶المللی حقوق بشر در زمینه با گرایش جنسی و هویت جنسیتی که در نوامبر سیال   با یادآوری آنکه اصول یوگیاکارتا در کاربرد قوانین بین

المللیی حقیوق بشیر     بایست بر پاییه قیوانین بیین    کند که اصول یوگیاکارتا می درآمد خود ذکر می تصویب شد، در یک پاراگراف پیش

به بازبینی منظم نیاز خواهد داشت تا توسعه و تحول این قانون لحیاظ شیود، و از نظیر کیاربرد آن در زنیدگی و تجیارب       فعلی باشد، و 

 های جنسیتی گوناگون در طی زمان و در کشورها و مناطق مختلف جهان تطبیق داده شود؛ های جنسی و هویت خاص افراد با گرایش

المللی حقوق بشر و علم حقیوق، در مسیائل    توجهی در حوزه قوانین بین های مهم و قابل ا پیشرفتنظر به آنکه از زمان تصویب اصول یوگیاکارت

 های جنسی، حاصل شده است؛ مرتبط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

 از سند اصول یوگیاکارتا؛” هویت جنسیتی“و ” گرایش جنسی“با یادآوری تعریف 

 آرایش، شخصی، جانبی لوازم مو، مدل پوشش، با جمله از –به عنوان نمایش جنسیت هر فرد از طریق ظاهر فیزیکی  ”بیان جنسیتی“ با درک از

 شیخص  ییک  جنسییتی  بییان  اینکیه  بیه  توجیه  با نیز و شخصی، عناوین و اسم ترجیح رفتاری، الگوهای گفتار، اطوار، و رفتاری حاالت

 باشد؛ن یا باشد همخوان وی جنسیتی هویت با است ممکن

در تعریف هویت جنسیتی در اصول یوگیاکارتا آمده است، و بر این اساس، تمام ارجاعیات بیه هوییت جنسییتی بیه      ” بیان جنسیتی“نظر به آنکه 

 بایست با در بر گرفتن بیان جنسیتی تفسیر شود؛ عنوان زمینه حمایت از افراد، می

هیای   و دیگیر بخیش   ۴۶در هر شیخص، از جملیه انیدام جنسیی     ۴۵مربوط به جنسهای فیزیکی  به عنوان ویژگی” های جنسی شاخص“با درک از 

 ها و صفات ثانویه فیزیکی حاصل از بلوغ؛ ها، هورمون ، کروموزوم۴8و تولیدمثلی)تناسلی( ۴۷آناتومی جنسی
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توسعه پیدا کرده است، های آشکار محافظت در برابر نقض حقوق بشر  در علم حقوق به عنوان یکی از زمینه” های جنسی شاخص“نظر به اینکه 

هیای جنسیی نییز     هویت جنسیتی و بیان جنسیتی، به شاخص  و با تایید اینکه اصول یوگیاکارتا به طور مشابه و یکسان با گرایش جنسی،

 اختصاص دارد؛

بیه افیراد، هیر    ” نتسیب م“و نییز  ” شده فرض“، تلقی یا ”واقعی“های جنسیِ  هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص  با در برگرفتن گرایش جنسی،

 شود؛ های جنسی ذکر می کجا که گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی را طرح کرده ایم، شاخص

های جنسی، هر یک زمینه متمایز و متقاطع تبعیض هسیتند، و بنیا بیه میورد،      هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص  نظر به اینکه گرایش جنسی،

شوند، از جمله بیر مبنیای نیژاد، قومییت، بیومی بیودن، جینس،         ها تشدید می تبعیض بر مبنای سایر وضعیتکه عموما همینطور است، با 

جنسیت، زبان، مذهب، باورها، عقاید سیاسی یا باورهای دیگر، ملیت، خاستگاه ملی یا اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تولید،  

عنیوان میدافع    وی(، مهاجرت، وضعیت تاهل یا خانوادگی، فعالیت بیه  آی ت اچسن، توانمندی یا نیازهای ویژه، سالمت )از جمله وضعی

 ها؛ حقوق بشر یا سایر وضعیت

هیای جنسیی، در بسیتر     هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص       هیا بیر اسیاس گیرایش جنسیی،      نظر به اینکه خشونت، تبعیض، و سایر آسیب

از خصوصیی گرفتیه تیا عمیومی، از       و در فضاهای متعدد،  شوند، ارشونده ظاهر میهم مرتبط و تکر پیوسته اشکال متعدد، عمیقا به هم به

 جمله در فضاهای 

هیای جنسیی، دارای    هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص  ها به افراد بر اساس گرایش جنسی، با تصدیق اینکه خشونت، تبعیض و سایر آسیب

تعیدی بیه    دهد،  شونت و تبعیضی که شخص را به طور فردی هدف قرار مییک بعد فردی و یک بعد جمعی هستند، و اینکه اعمال خ

 باشد؛ شمولی و الینفک بودن حقوق بشر نیز می گوناگونی انسان، و جهان

م نییاز  باشد، و بیه بیازبینی مینظ    المللی حقوق بشر فعلی می بر پایه قوانین بین ها و پیشنهادهای الحاقی ذیل،  با اذعان به اینکه اصول، وظایف دولت

هیای جنسیی و    ها در زندگی و تجارب خاص افیراد بیا گیرایش    های حقوقی، علمی و اجتماعی، و کاربرد آن خواهد داشت تا پیشرفت

 های جنسیتی گوناگون در طی زمان و در کشورها و مناطق مختلف جهان لحاظ شود. هویت

 

، در ژنو، سوئیس، اصول زیر را به تصویب 2۰1۷سپتامبر  2۰الی  18از بدینوسیله پس از مشورت با کارشناسان و در پی یک نشست کارشناسانه 

 رسانیم، و با این کار: می

ها و پیشنهادهای الحاقی در این سند را بیه   ، اصول الحاقی، وظایف جدید دولت2۰۰۶اصل اولیه یوگیاکارتا مصوب  2۹ضمن تایید تداوم اعتبار 

 کنیم. عنوان مکمل اصول اولیه یوگیاکارتا اعالم می
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 اصول الحاقی

 ۴9حق محافظت دولتی -۳۰اصل 

 

از حماییت دولیت در برابیر      ،۵3هیای جنسیی   ییا شیاخص   ۵2، بییان جنسییتی  ۵1، هوییت جنسییتی  ۵۰هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی

 های دولتی و چه توسط هر فرد یا گروهی، برخوردار شود. ها، چه توسط مقام تبعیض و سایر آسیب  خشونت،

 

 اند: ها موظف دولت

هیا، چیه بیازیگران دولتیی و چیه        تبعیض، خشونت و سایر آسییب  ۵۴الف. در پیشگیری، بررسی، پیگرد قانونی، مجازات و تامین جبران خسارات

 غیردولتی مرتکب آن شده باشند، پیوسته بکوشند. 

زیگران دولتیی و چیه خصوصیی، از جملیه طرفیداری از      چه توسط با  ها، کن کردن تمامی اشکال خشونت، تبعیض و سایر آسیب ب. برای ریشه

هیای   هویت جنسیتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص      نفرت که بنای تهیی  و تحریک تبعیض، دشمنی، یا خشونت بر مبنای گرایش جنسی،

 جنسی را بگذارد، اقدامات مناسب و موثر را اتخاذ کنند؛

ها، و در خصوص اثربخشی اقیدامات پیشیگیرانه، پیگیرد قیانونی و پرداخیت       یبپ. در خصوص دامنه، علل و آثار خشونت، تبعیض و سایر آس

هیای جنسیی، تحقییق کننید و آمیار       هویت جنسیتی، بییان جنسییتی و شیاخص     بخاطر چنین آسیب بر مبنای گرایش جنسی، ۵۵خسارت

 آوری کنند؛ جمع

هوییت جنسییتی،     ها بر مبنای گرایش جنسی، عیض و سایر آسیبکننده خشونت، تب ها و عادات تثبیت ها، باورها، سنت ت. ماهیت و دامنه نگرش

کین کیردن چنیین     هیا در ریشیه   شناسیایی کیرده و اقیدامات صیورت گرفتیه و تاثیرگیذاری آن       هیای جنسیی را    بیان جنسیتی و شاخص

 هایی را گزارش کنند؛ آسیب
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هویت جنسییتی، بییان     داوری بر اساس گرایش جنسی، ن پیشهای آموزشی و آگاهی عمومی را برای تروی  حقوق بشر و از میان برد ث. برنامه

 به کار ببندند و حمایت کنند؛ های جنسی را توسعه دهند،  جنسیتی و شاخص

  ا. آموزش ماموران اجرای قانون و ضابطان قضایی و سایر ماموران دولتی در خصوصی حساسیت نسبت به مسیایل میرتبط بیا گیرایش جنسیی،     

 های جنسی را تضمین کنند؛ یتی و شاخصهویت جنسیتی، بیان جنس

هویت جنسیتی، بیان جنسییتی و    چ. تضمین کنند که قوانین علیه تجاوز، تعرض جنسی و آزار جنسی از تمام افراد صرف نظر از گرایش جنسی،

 کند؛ شان محافظت می های جنسی شاخص

هوییت    و سایر اشکال خشونت و آسیب بر اساس گرایش جنسیی،  ح. خدمات حمایتی الزم را برای قربانیان تجاوز، تعرض جنسی، آزار جنسی

 های جنسی تاسیس کنند؛ جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

خ. تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر با جدیت تمام تحقیق شود و هر جا که شواهدی یافت شد مسیئوالن آن میورد پیگیرد قیانونی قیرار      

 زات شوند؛گیرند و در صورت محکومیت به تناسب مجا

هیا بیر اسیاس گیرایش      ، برای قربانیان خشونت، تبعیض و سایر آسییب ۵۷موثر، از جمله پرداخت خسارت ۵۶د. دسترسی به روند شکایت و جبران

 های جنسی را تضمین کنند. هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص  جنسی،

 

 ۵8حق به رسمیت شناخته شدن در پیشگاه قانون -۳۱اصل 

های جنسی، بدون ارجاع یا نیاز به اختصاص ییافتن ییا    هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص  صرف نظر از گرایش جنسی،هر کس حق دارد، 

های جنسی، در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.  ، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص۶۰، جنسیت۵۹افشای جنس

هویت جنسییتی، بییان جنسییتی و      تولد )شناسنامه( را صرف نظر از گرایش جنسی،از جمله گواهی  هر کس حق دارد مدارک هویتی، 

های جنسی دریافت کند. هر کس حق دارد در صورتی که اطالعیات جنسییتی در ایین میدارک ثبیت شیده اسیت، اطالعیات          شاخص

 جنسیتی را در این مدارک ترییر دهد.

 اند: ها موظف دولت
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۴2 

 

موجب قانون در جهیت مقاصید    منطقی و ضروری باشد به  ای که مرتبط، رسمی تنها اطالعات شخصی الف. تضمین کنند که در مدارک هویتی

شیان، در میدارک هیویتی، همچیون گیواهی       مشروع ثبت شود، و لذا، به ثبت جنس و جنسیت فرد به عنوان بخشی از شخصیت قانونی

 مه دهند؛گذرنامه و گواهینامه رانندگی، خات  تولد )شناسنامه(، کارت شناسایی،

های از لحاظ جنسیتی خنثی بر اساس اختییار خیود فیرد، دسترسیی بیه سیازوکارهای سیریع، شیفاف و          ب. برای ترییر اسم، از جمله ترییر به اسم

 یافتنی را تضمین کنند؛ دست

 شود: که جنس یا جنسیت همچنان ثبت می ا. مادام

i. اش را به رسمیت قانونی بشناسد و  هر فرد ازهویت جنسیتی یافتنی را تضمین کنند که تعریف سازوکاری سریع، شفاف و دست

 تایید کند؛

ii. ای بودن نشانگر جنسیت ]در مدارک[ را فراهم کنند؛ چندگزینه 

iii. درمانی، -، از جمله مداخالت پزشکی یا روانشناسی، تشخیص روان’واجد شرایط بودن‘گونه معیاری برای  تضمین کنند که هیچ

شرطی برای ترییر  گونه نظر شخص ثالث دیگری، پیش مالی، سالمتی، تاهل یا والد بودن، یا هیچحداقل یا حداکثر سن، وضعیت 

 اسم، یا جنس یا جنسیت قانونی فرد نباشد؛

iv. های فرد برای ممانعت از ترییر اسم، یا جنس یا جنسیت  تضمین کنند که از سابقه کیفری، موقعیت مهاجرت یا سایر موقعیت

 قانونی وی استفاده نشود.

 

 ۶۱حق تمامیت جسمی و روانی -۳۲اصل 

تمامییت جسیمی و روانیی، اسیتقالل و     ‘های جنسی، از  هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص  نظر از گرایش جنسی، هر کس حق دارد، صرف

  گیرایش جنسیی،   غیرانسانی و تحقیرآمیز بر اساس رحمانه،  برخوردار شود. هر کس حق دارد، از شکنجه و رفتار یا مجازات بی’ اختیار

هیای   ، تحیت روییه  ۶2کس نباید بیدون رضیایت آزادانیه و آگاهانیه     های جنسی آزاد باشد. هیچ هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

های جنسی قرار گیرد مگیر آنکیه بیرای پیشیگیری از آسییب جیدی، فیوری و         بازگشت برای ترییر شاخص پزشکی تهاجمی یا غیرقابل

 ر ضروری باشد.ناپذیر به فرد مذکو جبران

 اند: ها موظف دولت

 جسمی و روانی، استقالل و اختیار را حفظ و تضمین کنند؛   از جمله کودکان، در برخورداری از تمامیت الف. حق همگان، 
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۴3 

 

نسی را تضیمین  های ج ی ترییر شاخص از جمله کودکان، در برابر تمام اَشکال اجباری و تحمیلی، یا غیرداوطلبانه  ب. حفاظت قانونی از همگان،

 کنند؛

هیا، دورنمیای    های مبتنی بر جنس و جنسیت و مبارزه با به کار بستن ایین کلیشیه   پ. اقدامات الزم را برای مقابله با داغ )ننگ(، تبعیض و کلیشه

 ؛از جمله برای کودکان، انجام دهند های جنسی،  تاهل و سایر دالیل اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، برای توجیه اصالح شاخص

عدم تبعیض، بهترین مصلحت و احترام به نظرات کودک، تضمین کنند که هر گونه اصالح   ت. نظر به حق کودک در برخورداری از زندگی،

، با مشاوره و آگاهی کامل کودک و بیا رضیایت   ’شده و جدی صدمه فیزیکی ثابت‘های جنسی الزم برای پیشگیری یا درمان  شاخص

 های در حال رشد کودک صورت گیرد؛ او به شکل سازگار با ظرفیت

 برای توجیه اعمال مرایر با حق تمامیت جسمی کودک سوءاستفاده نشود؛’ بهترین مصلحت کودک‘ث. تضمین کنند که از مفهوم 

تایید حیق   ها در ممارست و شان، برای توانا کردن آن ا. مشاوره مکفی و مستقل و حمایت برای قربانیان نقض این حقوق، خانواده و اجتماعات

 تمامیت جسمی و روانی، استقالل و اختیار، فراهم کنند؛

موجیب قیانون در جهیت     مگر آنکیه بیه   اداری و پیگرد کیفری را ممنوع کنند،   های قانونی، های مقعدی و ژنیتال در رویه چ. استفاده از آزمایش

 مقاصد مشروع، مرتبط، منطقی و الزم دانسته شود. 

 

هویتت جنستیتی، بیتان جنستیتی یتا        انگاری و مجازات بر اساس گرایش جنسی، جرمحق آزادی از  -۳۳اصل

 ۶۳های جنسی صفات و شاخص

هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی ییا        انگاری و هر شکلی از مجازات مستقیم یا غیرمسیتقیم مبتنیی بیر گیرایش جنسیی،      هر کس حق دارد، از جرم

 ، آزاد باشد. ۶۵شده یا فرض ۶۴های جنسی واقعی شاخص

 اند: ها موظف دولت
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الف. تضمین کنند که احکام قانونی، از جمله در قوانین عرفی، مذهبی و بومی، چه احکیام صیریح و چیه کیاربرد احکیام جزاییی ماننید اعمیال         

گرایانیه و تبلیریات، گیرایش جنسیی ییا هوییت ییا بییان          جینس  خالف قانون طبیعت، اخالق، عفت عمومی، ولگردی، رابطه جنسی هم

 ها هیچ مجازاتی تعیین نکند؛ انگاری نکرده و در ارتباط با آن جرم جنسیتی را

های جنسی را  هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص  های مبتنی بر گرایش جنسی، انگاری و مجازات که حقوق و آزادی ب. سایر اشکال جرم

وی، روابیط خیارا از ازدواا،    آی انتقیال غیرعمیدی اچ  ، سقط جنین، ۶۶انگاری کارگری جنسی دهد، از جمله جرم می تحت تاثیر قرار 

 گردی و گدایی را لرو کنند؛ مزاحمت، هرزه

هیای جنسیی را    هویت جنسیتی، بیان جنسییتی ییا شیاخص     آمیزی را که گرایش جنسی، پ. مادامی که لرو صورت نگرفته، اِعمال قوانین تبعیض

 کند، متوقف سازد؛ صادر می کند یا بر آن اساس مجازات کیفری عمومی انگاری می جرم

هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و       ت. هرگونه محکومیت و سوءپیشینه کیفری مربوط بیه جیرایم گذشیته تحیت قیوانینی کیه گیرایش جنسیی،        

 اند را رفع و حذف کنند؛ انگاری کرده های جنسی را به طور خودسرانه جرم شاخص

  رائه دهندگان خدمات بهداشتی درباره وظایف حقوق بشری نسیبت بیه گیرایش جنسیی،    ث. آموزش ضابطان قضایی، ماموران اجرای قانون و ا

 های جنسی را تضمین کنند؛ هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

  انگیاری گیرایش جنسیی،    ها برای اعمال خشونت، ارعاب یا آزار بر اسیاس جیرم   ا. تضمین کنند که ماموران اجرای قانون و سایر افراد و گروه

 های جنسی مسئول قلمداد شوند؛ جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص هویت

هیای جنسیی متیاثر     هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص       گذاری بر اساس گیرایش جنسیی،   انگاری و مجازات چ. برای کسانی که از جرم

 تضمین کنند؛ ۶۷اند، دسترسی موثر به سامانه حمایت حقوقی، دادرسی و جبران خسارات شده

 زدایی کنند. گیرد جرم های اصالح بدن را که با رضایت آزادانه و آگاهانه قبلی فرد صورت می ها و درمان ح. رویه
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 ۶8حق مصونیت در برابر فقر -۳۴اصل 

هیای جنسیی مصیون     هر کس حق دارد، از تمامی اشکال فقر و طرد اجتماعی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شیاخص 

با احترام به حقوق برابر و کرامت انسانی افراد ناسازگار است. تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی باشد. فقر، 

 تواند فقر را تشدید کند. های جنسی می و شاخص

 اند: ها موظف دولت

هیای اقتصیادی را جهیت تضیمین کیاهش       تبندی و دیگیر اقیدامات الزم از جملیه سیاسی     گذاری، مدیریتی، بودجه الف. تمامی تمهیدات قانون

هیای جنسیی، و ییا     کن شدن تمام اشکال فقیر میرتبط بیا گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص           تدریجی و ریشه

 یافته توسط آن، به کار ببندند؛ شدت

هیای جنسیی را    بیان جنسیتی و شیاخص  شده به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی، ب.  انکشاف اقتصادی و اجتماعی اشخاص به حاشیه رانده

 ارتقا دهند؛

های جنسی تجربه فقر دارنید، در تهییه و    گری کسانی که به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص ا. مشارکت و مداخله

 بندی و دیگر تمهیدات جهت مبارزه با فقر تضمین کنند؛ گذاری، مدیریتی، بودجه اجرای اقدامات قانون

ها را با عطف بر کاهش فقر و طردشدگی اجتماعی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییان   آوری داده چ. ترتیبات نهادی مناسب و جمع

 های جنسی تضمین کنند؛ جنسیتی و شاخص

اسیاس گیرایش جنسیی،     موثر خسارات ناشی از نقض حقوق بشر، از جمله موارد ]تعدی[ توسط بازیگران غیردولتی، بر ۶۹ح. دسترسی به جبران

 زند تضمین کنند. های جنسی را که منجر به فقر و طردشدگی شده و به فرد آسیب می هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص
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 ۷۰حق بهداشت -۳۵اصل 

جنسییتی،  هر کس حق دارد، در شرایط سازگار با کرامت انسانی و بدون ]هیچ نوع[ تبعیض، از جمله تبعیض بر اساس گیرایش جنسیی، هوییت    

 های جنسی، از دسترسی برابر، مکفی، ایمن و امن به بهداشت و پاکیزگی، برخوردار شود. بیان جنسیتی یا شاخص

 اند: ها موظف دولت 

طیور   هیای جنسیی بیه    نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص الف. از وجود تاسیسات بهداشتی عمومی مکفی که صرف 

 ت انسانی قابل دسترسی باشد، اطمینان حاصل کنند؛ایمن و با کرام

ب. فراهم کردن دسترسی ایمن به تاسیسات بهداشتی به کارکنان، محصالن و بازدیدکنندگان بدون تبعیض بر اسیاس گیرایش جنسیی، هوییت     

 های جنسی توسط تمامی مدارس و سایر موسسات را تضمین کنند؛ جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

هیای   کردن دسترسی ایمن به ]امکانات[ بهداشتی بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص      پ. فراهم 

 جنسی توسط کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی را تضمین کنند؛

هیای   جنسییتی ییا شیاخص    ت. فراهم کردن دسترسی مناسب به ]امکانات[ بهداشتی بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان

 دهنده خدمات عمومی را تضمین کنند؛ جنسی توسط نهادهای ارائه

کننیدگان،   شدگان، کارکنیان و مالقیات   ها با دسترسی ایمن و با کرامت، برای همه بازداشت ث. وجود تاسیسات بهداشتی مناسب در بازداشتگاه

 های جنسی را تضمین کنند. یا شاخص بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی

 

 ۷۱مندی از حقوق بشر در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات حق بهره -۳۶اصل 

مند شود. هیرکس حیق دارد، بیدون خشیونت،      خط )آفالین( بهره هرکس حق دارد، از حمایت قانونی یکسان در فضای بَرخط )آنالین( و بُرون 

هیای جنسیی، بیه فنیاوری اطالعیات و       گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص         ها بر اساس تبعیض یا سایر آسیب

ارتباطات، از جمله اینترنت، دسترسی داشته باشد و از آن استفاده کند. ارتباطات امن دیجیتال، شامل اسیتفاده از رمزنگیاری، ابزارهیای    

                                                           
70 THE RIGHT TO SANITATION 
71 THE RIGHT TO THE ENJOYMENT OF HUMAN RIGHTS IN RELATION TO INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 
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وق بشر، باالخص حیق زنیدگی، تمامییت جسیمی و روانیی، سیالمتی،       مستعار، الزمه اساسی دستیابی کامل به حق  حضور ناشناس و نام

 آمیز و انجمن است. حریم خصوصی، ]رعایت[ تشریفات قانونی، آزادی عقیده و بیان، اجتماع صلح

 اند: ها موظف دولت

به فناوری اطالعات و ارتباطات از  امن و برابر  الف. تمامی اقدامات الزم برای تضمین برخورداری همگان از دسترسی فراگیر، ارزان، باز، ایمن،

 های جنسی، صورت پذیرد؛ جمله اینترنت، بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

ن ب. حق تمامی افراد برای جستجو، دریافت و بیان اطالعات و افکار از هر نوع ممکن از جمله در ارتباط با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییا 

های جنسی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات را بدون تبعیض بر اساس گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان       جنسیتی و شاخص

 های جنسی، تضمین کنند؛ جنسیتی و شاخص

ب بیا حفاظیت از   موجب قانون و متناسی  پ. تضمین کنند که هر نوع محدودیت دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت به

هیای   های دیگران و بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص     کرامت انسانی، برابری و آزادی

 جنسی اعمال شده است؛

حفاظت کرده و به  ناشناس ماندن را  های مستعار و فناوری ت. حریم خصوصی و امنیت ارتباطات دیجیتال، شامل استفاده افراد از رمزنگاری، نام

 آن احترام بگذارند؛

دار، درخواست دسترسی به اطالعات خصوصی  ث. تضمین کنند که هر نوع محدودیت بر حق حریم خصوصی، از جمله رصد جمعی یا هدف

موجیب   بیه  های مستعار و ابزارهای ناشناس مانیدن، بیه صیورت میوردی بیوده و      یا از راه اِعمال محدودیت بر استفاده از رمزنگاری، نام

 قانون، منطقی، الزامی و متناسب و در جهت مقاصد مشروع و با دستور دادگاه باشد؛

هیای   سازی از افراد با استانداردهای میرتبط حقیوق بشیر شیامل حفاظیت از داده      ا. جهت تضمین اینکه پردازش اطالعات خصوصی برای نمایه

های جنسیی   اس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخصبر اس  خصوصی مطابق باشد و منجر به تبعیض از جمله تبعیض

 نگردد، تمهیدات الزم را اتخاذ کنند؛

، آزار و اذیت و خشیونت وابسیته بیه فنیاوری علییه اشیخاص، بیر اسیاس گیرایش          ’پراکنی نفرت‘کنی  یابی و ریشه چ. برای پیشگیری، رفع، چاره

گذاری، مدیریتی، فنیی و غییر از آن، از جملیه     سی، تمامی تمهیدات الزم قانونهای جن جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

المللی مرتبط و بیا همکیاری ذینفعیان، در چیارچوب قیانون       پذیری بخش خصوصی را در تناسب با استانداردهای بین تضمین مسئولیت

 الملل به کار گیرند. حقوق بشر بین

 



 

۴8 

 

 ۷۲حق دانستن حقیقت -۳۷اصل 

هیای جنسیی، حیق دارنید حقیقیت را دربیاره        نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شیاخص تمامی قربانیان 

طرفانیه بیرای روشین سیاختن      واقعیات، شرایط و دالیل وقوع این نقض بدانند. حق دانستن حقیقت شیامل بررسیی میوثر، مسیتقل و بیی     

گردد. حق دانسیتن   الملل به رسمیت شناخته شده است، می که در حقوق بین ۷3ارتیهای جبران خس واقعیات و همچنین شامل تمامی راه

بایست با در نظر گرفتن ماهیت دوگانه حیق فیرد و حیق عمیوم جامعیه بیرای دانسیتن         شود. این حق می حقیقت مشمول مرور زمان نمی

 حقیقت درباره وقایع گذشته اعمال شود.

 اند: ها موظف دولت

های جنسیی، از   ات وارده به قربانیان نقض ]حقوق بشر[ بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخصالف. برای جبران خسار

مناسیب و   ۷۴کردن محکومیت و سوابق کیفری مرتبط، بازتوانی و خدمات بازیابی، پرداخیت غرامیت    جمله عذرخواهی عمومی، پاک

 قانونی ]الزم[ را اتخاذ کنند؛ تضمین عدم تکرار، احکام 

و در صورت لیزوم، حماییت روانیی و     ۷۵ب. در موارد نقض حق تمامیت جسمی و روانی، دسترسی موثر به جبران خسارات، پرداخت خسارت،

 اقدامات احیاگر تضمین شود؛

 شکی خود، از جمله از طریق دسترسی کامل به سوابق پزشکی دقیق، حفاظت کنند؛ی پز پ. از حق افراد برای دانستن حقایق مرتبط با تاریخچه

هیای جنسیی؛    ت. برای روشن شدن حقیقت در مورد نقض ]حقوق بشر[ بر اسیاس گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص        

 های ]الزم[ را تصویب، و به اجرای کامل بگذارند؛ دستورالعمل

هیای جنسیی، روال قیانونی و سیاز و کیار       وق بشر بر اساس گرایش جنسی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص     ث. در رابطه با نقض حق

 یاب تاسیس کنند؛ حقیقت

یافتیه   ا. تضمین کنند که عالوه بر فرد قربانی و خانواده وی، جوامع و جامعه به طور کلی از حق خود برای دانستن حقایق پیرامون نقض سازمان

های جنسیی آگیاه باشیند و در عیین حیال بیه حیق حیریم          اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخصحقوق بشر بر 

 خصوصی افراد احترام گذاشته و از آن حفاظت کنند؛
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۴۹ 

 

هیای جنسیی صییانت کیرده و      چ. از شواهد مستندسازی شده نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

هیای   سی مکفی به بایگانی اطالعات موارد نقض ]حقوق بشر[ بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییان جنسییتی و شیاخص   دستر

 جنسی را تضمین کنند؛

ح. تضمین کنند که واقعیات و حقیقت پیرامون تاریخچه، علل، ماهیت و عواقب تبعیض و خشونت بر اساس گرایش جنسیی، هوییت جنسییتی،    

های جنسی انتشار یابد، همچنین این واقعیات و حقایق را به هدف دسیتیابی بیه آگیاهی جیامع و عینیی از سیابقه        خصبیان جنسیتی و شا

 های آموزشی اضافه کنند؛ های جنسی، به سرفصل برخورد با افراد بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

هیای   های جنسی را از جمله با برپایی رویداد نسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخصخ. یاد قربانیان نقض ]حقوق بشر[ بر اساس گرایش ج

 های فرهنگی و اجتماعی گرامی بدارند. ها و دیگر فعالیت عمومی، موزه

 

 ۷۶های فرهنگی حق ممارست )اجرا(، حفاظت، صیانت و احیای گوناگونی -۳8اصل 

الملل، از حق ممارسیت، حفاظیت، صییانت و     هر کس، به صورت انفرادی یا با همکاری دیگران، در صورت مطابقت با موازین حقوق بشر بین 

ها، و حفاظت از اماکن فرهنگی مهم مرتبط بیا گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان        ها، رسوم و جشن ها، سنن، زبان احیای فرهنگ

خوردار شود. هر کس، به صورت انفرادی یا با همکاری دیگیران، بیدون تبعییض بیر اسیاس گیرایش       های جنسی بر جنسیتی و شاخص

های جنسی، حق دارد، گوناگونی فرهنگی را از طرییق خلیق، تولیید، پخیش، توزییع و       جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

ر کس، به تنهایی یا بیا همکیاری دیگیران، بیدون تبعییض بیر       مندی از آثار هنری با هر روش و فناوری ممکن به نمایش بگذارد. ه بهره

های جنسی، از حق کاوش، دریافت، ارائه و استفاده از منیابع بیرای ایین     اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

 مقاصد برخوردار است.

 اند: ها موظف دولت

ی فرهنگیی افیراد بیا هیر گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و           هیا  الف. حق ممارست، حفاظت، صیانت و احیای گوناگونی بییان 

  های جنسی را بر اساس کرامت انسانی و احترام برابر برای همگان را تضمین کنند. شاخص
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۵۰ 

 

 یوگیاکارتا اصول با رابطه در –ها  وظایف الحاقی دولت

 

 (۲در رابطه با حق برابری و عدم  تبعیض )اصل 

 اند: ها موظف دولت

برای تضمین آنکه در هر جا الزم است، از جمله در فضاهای آموزشی، استخدام و در دسترسی به خدمات، برای تروی  برابری و پایان دادن چ. 

های جنسی، کمک و مساعدت معقیول فیراهم شیود، تمیام      به تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

 اقدامات الزم را صورت دهند؛

وی( به عنوان زمینه انیزوا، بیه حاشییه رانیدن و ییا طیرد افیراد         آی وی )ابتال به ویروس اچ آی ح. تضمین کنند که وضعیت مثبت یا منفی بودن اچ

های جنسیی گونیاگون نشیود، ییا میانع دسترسیی آنیان بیه          های جنسیتی یا شاخص های جنسیتی، بیان های جنسی، هویت دارای گرایش

 خدمات نشود؛ محصوالت و  کاالها،

کنند، تنها در چارچوب الزامات منطقیی، متناسیب و غیرخودسیرانه، در     یابی می خ. تضمین کنند که تمام افراد بتوانند با جنسیتی که با آن هویت

 ورزش شرکت کنند؛

تی، بییان جنسییتی و   آمیز در تمام سیطوح ورزشیی بیر اسیاس گیرایش جنسیی، هوییت جنسیی         کن کردن قلدری و رفتار تبعیض د. به منظور ریشه

 المللی حقوق بشر اتخاذ کنند؛  ها و سایر تدابیر الزم را در راستای استانداردها و هنجارهای بین های جنسی، قوانین، سیاست شاخص

افراد بر مبنیای   ای تبعیض بر علیه های جنسی مبارزه کنند، از جمله از طریق مقابله با دالیل ریشه ذ. با رویه انتخاب پیش از تولد بر اساس شاخص

رسانی درباره تاثیر مخرب انتخاب  های جنسی، و نیز با آگاهی هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص  جنس، جنسیت، گرایش جنسی،

 ها؛ پیش از تولد در این ویژگی

هیای جنسیی    جنسیتی و شاخص هویت جنسیتی، بیان  آمیز بر اساس جنس، جنسیت، گرایش جنسی، های تبعیض ر. برای مقابله با اَعمال و ذهنیت

 های اصالح ژنتیکی، اقدامات الزم را صورت دهند. در رابطه با کاربرد مداخالت پیش از تولد و فناوری

 

 



 

۵1 

 

 (۶در رابطه با حق حریم خصوصی )اصل 

 اند: ها موظف دولت

چنین اطالعیاتی میرتبط، معقیول و بیه موجیب       شود، الزامات ارائه چ. تضمین کنند که هر جا اطالعات درباره جنس یا جنسیت افراد پرسیده می

 قانون ضروری و برای مقاصد مشروع باشد، و این اطالعات به حق همگان در تعریف ]آزادانه[ جنسیت خود، احترام بگذارند؛

انه افیراد از قبیل،   شود، بدون رضایت آزادانه و آگاه شده افراد، تا زمانی که جنسیت در مدارک ثبت می ح. تضمین کنند که نام یا جنسیت ثبت

 مگر با دستور دادگاه افشا نشود.

 

 

 (9در رابطه با حق رفتار انسانی در زمان بازداشت )اصل 

 اند: ها موظف دولت

هیای جنسیی کیه     ح. برای مبارزه با خشونت، تبعیض و سایر اشکال آسیب بر مبنای گرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص      

هایی را تصویب و اجرایی کننید، از جملیه بیا توجیه بیه مسیائلی        اند با آن مواجه هستند، سیاست خود محروم شدهافرادی که از آزادی 

داری، جستجوی بدنی یا سایر جستجوها، ارجاع به فرد و خطاب قرار دادن فرد با جنسییت میورد نظیرش، دسترسیی بیه       چون محل نگه

های پزشکی و شییوه حیبس مناسیب )در صیورت ضیرورت انفیرادی( بیه منظیور          دار موید جنسیت، دسترسی به مراقبت معالجات ادامه

 ؛”حفاظت“

هایی را تصویب و اجرایی کننید کیه دربرگیرنیده     اند، سیاست داری و برخورد با افرادی که از آزادی خود محروم شده خ. در رابطه با مکان نگه

های جنسی باشد و تضیمین کنید کیه     های جنسیتی و شاخص بیان های جنسیتی، های جنسی، هویت نیازها و حقوق افراد از تمام گرایش

 شوند، در تصمیمات سهیم باشند؛ نظر از اینکه در کدام مکان نگهداری می افراد صرف

های خاص مرتبط با گرایش جنسی، هویت  پذیری د. با هدف تضمین ایمنی و امنیت همه بازداشت شدگان، و حمایت از افراد با توجه به آسیب

 های دولتی و خصوصی را تامین کنند. های جنسی، نظارت موثر بر بازداشتگاه ی، بیان جنسیتی و شاخصجنسیت

 



 

۵2 

 

 

 (۱۰رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز )اصل  در رابطه با حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات بی

 اند: ها موظف دولت

توانید معیادل شیکنجه، ییا      های جنسی یک شخص میی  غیرداوطلبانه شاخص ت. تصدیق کنند که اصالحات اجباری، تحمیلی یا سایر اصالحات

 رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دانسته شود؛ سایر برخوردهای بی

های جنسیی را ممنیوع    گرایانه بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص بازگشت و مداخله ث. اقدامات پزشکی غیرقابل

سیازی انیدام    از جملیه جراحیی اجبیاری نرمیال     داند لرو کننید،   هایی را که چنین اقداماتی را مجاز می قوانین یا سیاست و هرگونه  کنند،

، کیه  ”تبیدیلی “یا ” اصالحی“های  های غیراخالقی، نشان دادن اجباری قسمتی از بدن، درمان سازی غیرداوطلبانه، آزمایش جنسی، عقیم

 د از قبل، اعمال یا اجرا شوند.بدون رضایت آزادانه و آگاهانه فر

 

 

 (۱۶در رابطه با حق آموزش )اصل 

 اند: ها موظف دولت

هیای   ت. تضمین کنند که مطالب آموزشی مربوط به گوناگونی جنسی، بیولوژیکی، فیزیکی و روانشناختی، و حقوق بشیر افیراد دارای گیرایش   

نیاگون را بیا در نظیر گیرفتن ظرفییت رو بیه رشید کیودک در         های جنسی گو های جنسیتی و شاخص های جنسیتی، بیان جنسی، هویت

 های آموزشی بگنجانند؛ سرفصل

هیای   ث. تضمین کنند که مطالب آموزشی مربوط به گوناگونی جنسی، بیولوژیکی، فیزیکی و روانشناختی، و حقوق بشیر افیراد دارای گیرایش   

ن به شکلی جامع، تاییدکننده، دقییق و صیحیح در تربییت    های جنسی گوناگو های جنسیتی و شاخص های جنسیتی، بیان جنسی، هویت

 ای ضمن خدمت گنجانده شود. های پیشرفت حرفه معلمان و برنامه

 

 



 

۵3 

 

 (۱۷در رابطه با حق برخورداری از باالترین سطح ممکن سالمت )اصل 

 اند: ها موظف دولت

های جنسیی در   ایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخصد. از تمامی افراد در برابر تبعیض، خشونت و سایر انواع آسیب بر مبنای گر

 های خدمات درمانی حمایت کنند؛ محیط

 درمانیِ موید جنسیت بر مبنای رضایت قبلی آزادانه و آگاهانه فرد را تضمین کنند؛ ذ. دسترسی به باالترین سطح ممکن خدمات

هیای آن   را تضمین کنند، و در صورت عدم ارائیه، تضیمین کننید کیه هزینیه      ر. ارائه خدمات درمانی موید جنسیت توسط نظام بهداشت دولتی

 ها بازپرداخت شود؛ های سالمت عمومی و خصوصی قرار گیرد یا توسط این بیمه های بیمه تحت پوشش طرح

هیای جنسیی، از    شیاخص  ز. برای از میان بردن همه اشکال خشونت جنسی و تولیدمثلی بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و

 تجاوز و حاملگی اجباری، تمامی اقدامات الزم را اتخاذ کنند؛  جمله ازدواا اجباری،

( را بیدون تبعییض بیر مبنیای گیرایش جنسیی،       PEPوPrEPوی[ ) آی ژ. دسترسی به داروی پروفیالکسی پیش و پس از مواجهه ]بیا وییروس اچ  

 برای همگان تضمین کنند؛های جنسی را  هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص

های ایمن، مقرون به صیرفه و میوثر ضید بیارداری، از جملیه پیشیگیری از بیارداری اضیطراری، و نییز دسترسیی بیه             س. دسترسی به طیفی از راه

اطالعات و آموزش تنظیم خانواده و بهداشت جنسی و تولیدمثلی را بیدون تبعییض بیر مبنیای گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان          

 های جنسی تضمین کنند؛ تی و شاخصجنسی

های با کیفیت پس از سقط جنین، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسییتی، بییان جنسییتی و     ش. برای تضمین دسترسی به مراقبت

صیرفه و بیا کیفییت، تمیامی اقیدامات       بیه  موقیع بیه خیدمات سیقط جنیین مقیرون       های جنسی، و حذف تمامی موانع دسترسی به شاخص

 گذاری، اداری و سایر تدابیر الزم را اتخاذ نمایند؛ قانون

وی و نیز اطالعات پزشکی و سالمت فردی مرتبط با گیرایش جنسیی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی و        آی اچ ص. از افشای وضعیت ]ابتال به[ 

 د جلوگیری به عمل آورند؛های جنسی، از جمله درمان موید جنسیت، بدون کسب رضایت قبلی آزادانه و آگاهانه فر شاخص

هیا بیر مبنیای     ض. تضمین کنند که تمهیدات قانونی، ضوابط و یا سایر تدابیر اداری در خصوص اهدای خون، گامت، عضو، سلول یا سایر بافت

 های جنسی تبعیض اعمال نکند؛ گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص



 

۵۴ 

 

هیای   هیای جنسیی، هوییت    یولوژیکی، جسمانی و روانشناختی، و حقوق بشر افراد دارای گرایشط. گنجاندن محتوای موید گوناگونی جنسی، ب

ای ضیمن   هیای پیشیرفت حرفیه    های آموزشی پزشیکی و برنامیه   های جنسی گوناگون در سرفصل های جنسیتی و شاخص جنسیتی، بیان

 خدمت را تضمین نمایند.

 (۱9در رابطه با حق دسترسی به اطالعات )اصل 

 اند: موظف ها دولت

شیان، از جملیه در میورد نحیوه      چ. برای تضمین دسترسی همگان به اطالعات مربوط به حقوق مدنی، سیاسیی، اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنگیی    

گیذاری، اداری و   هیای جنسیی، اقیدامات قیانون     هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص کاربرد این حقوق در رابطه با گرایش جنسی، 

 را اتخاذ کنند؛ سایر تدابیر الزم

ای؛ قیانون اساسیی کشیور، قیوانین و مقیررات کشیوری؛ مطالعیات تحقیقیی،          المللی و منطقه ح. دسترسی آزاد و آسان به ابزارها و معاهدات بین

رهیا؛ و  ای و سیاز و کا  المللیی و منطقیه   ها و اطالعات ارائه داده شده توسط دولت به نهادهای بین ها، آرشیوها؛ گزارش داده  ها، گزارش 

سایر اطالعات را حسب نیاز، هم به صورت آنالین و هم غیر از آن، برای تضمین امنیت یا قادر ساختن افراد به اسیتفاده از هیر ییک از    

 های اساسی خود یا دسترسی به جبران خسارت برای نقض هر یک از حقوق فوق، تامین کنند؛ حقوق بشر یا آزادی

هیای جنسییتی و    هیای جنسییتی، بییان    هیای جنسیی، هوییت    هیای بیا گیرایش    های حقوق بشری جمعییت  وضعیتها و نیز  خ. تمایز نیازها، ویژگی

ها بیه نحیوی    های مربوط به هر یک از این جمعیت های جنسی گوناگون از یکدیگر را تشخیص دهند، و تضمین کنند که داده شاخص

ها به صورت مجزا منتشر  بشری منافات نداشته باشد، و نیز دادهآوری و مدیریت شود که با استانداردهای اخالقی، علمی و حقوق  جمع

 شود؛

 

 (۲۰آمیز )اصل  های مسالمت در رابطه با حق آزادی اجتماعات و انجمن

 اند: ها موظف دولت

ا محتیرم  هیای جنسیی ر   هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص  های با هدف تروی  حقوق همگان، از جمله بر مبنای گرایش جنسی، ا. انجمن

 هایی را تسهیل کنند؛ ها حمایت کنند و تشکیل چنین انجمن شمارند، از آن

های جنسی، بتواننید   های خواهان تروی  حقوق بشر بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص چ. تضمین کنند که انجمن

هیا ممکین اسیت از     برای دسترسی به منابع مالی و سایر منابع درخواست بدهند، و این منابع را دریافت و استفاده کنند، که ایین کمیک  



 

۵۵ 

 

های امدادی، بخش خصوصی، سازمان ملیل و سیایر نهادهیا     ها، سازمان دولت های جامعه مدنی،  بنیادها یا سایر سازمان ها،  افراد، انجمن

 اعم از داخلی یا خارجی دریافت شود؛

و نظیم   فرسا نباشد و بر مبنای مفاهیمی چون اخالقییات  ها، در صورت وجود، طاقت های ثبت انجمن ح. تضمین کنند که الزامات و دستورالعمل

 توجیه اعمال نکند؛ های غیرقابل عمومی، محدودیت

هایی کیه بیر روی مسیائل مربیوط بیه گیرایش        اند، از جمله آن هایی که ثبت نشده خ. تضمین کنند که حق آزادی انجمن  به طور برابر به انجمن

 های جنسی فعالیت دارند، اعطا شود؛ جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

پیذیر شیده بیر مبنیای گیرایش       شیده و آسییب   های به حاشییه رانیده   مندی از آزادی انجمن، برای گروه های خاص در بهره غلبه بر چالشد. برای 

بیه کیار    ۷۷های جنسی، اقدامات حمایتی مثبت از جمله تبعیض مثبت )تبعیض جبرانیی(  هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص  جنسی،

 ببندند؛

هیای   ن برای ارائه دهندگان خدمات به افرادی که بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسییتی ییا شیاخص   ذ. در حمایت از حق انجم

 اند، اقدامات حمایتی مثبت صورت دهند. جنسی متحمل تبعیض شده

 

 

 (۲۳در رابطه با حق تقاضای پناهندگی )اصل 

 اند: ها موظف دولت

های جنسی، به عنیوان مبنیایی بیرای     بیان جنسیتی یا شاخص هویت جنسیتی،   س گرایش جنسی،ت. تضمین کنند که ترس موجه از پیگرد بر اسا

بییان جنسییتی ییا     هوییت جنسییتی،     انگاری گیرایش جنسیی،   از جمله در مورد مناطقی که جرم تایید وضعیت پناهندگی، پذیرفته شود، 

تقیم، محیطی سرکوبگر، بیه دور از رواداری و فضیایی آکنیده    چه مستقیم و چه غیرمس های جنسی وجود دارد و چنین قوانینی،  شاخص

 کنند؛ از تبعیض و خشونت را ایجاد و تقویت می

از خشیونت و    گیری بیر روی ادعاهیای ایشیان و در شیرایط پیذیرش،      از جمله در طول دوران تصمیم ث. تضمین کنند که متقاضیان پناهجویی، 

 های جنسی محافظت شوند؛ ، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخصها بر مبنای گرایش جنسی تبعیض و سایر آسیب
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توانید گیرایش جنسیی،     کس با این استدالل رد نشود که وی برای اینکه از پیگرد در امان بماند، می ا. تضمین کنند که تقاضای پناهجویی هیچ

 های جنسی خود را پنهان کند یا ترییر دهد؛ هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

هیای جنسیی، بیه     شده توسط خود فرد متقاضی پناهندگی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص     چ. هویت تعریف

 عنوان نقطه آغاز بررسی درخواست پناهندگی پذیرفته شود؛

وییت جنسییتی، بییان جنسییتی ییا      هیا داده شید گیرایش جنسیی، ه     ح. تضمین کنند که اگر افراد متقاضی پناهندگی در اولین فرصتی کیه بیه آن  

 شان رد نشود؛ های جنسی خود را به عنوان دلیل پیگرد اعالم نکردند، درخواست پناهندگی شاخص

خ. تضمین کنند که به مامورانی که در روند تعیین وضعیت پناهندگی و در میدیریت شیرایط پیذیرش پناهجوییان دخییل هسیتند، در خصیوص        

های جنسی آموزش دهند و راهنماهایی به لحیاظ فرهنگیی مناسیب و حسیاس      جنسیتی و شاخص گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان

 ارائه دهند؛

د. احترام به کرامت و حریم خصوصی افراد متقاضی پناهندگی را در هر حال تضمین کنند، از جمله تضمین کنند که اطالعات درباره گیرایش  

الزم و متناسب باشد به ثبت برسد،  ی افراد تنها در صورتی که قانونی، معقول، های جنس هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص جنسی، 

و این اطالعات در امنیت ذخیره شود و افشای آن را به هر فرد دیگری جز فردی که مستقیما در فرایند تعیین وضعیت پناهندگی دخیل 

 است خودداری کنند؛

هیای جنسیی افیراد متقاضیی پناهنیدگی       هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص سی، ذ. راهنماهایی برای سنجش اعتبار در خصوص گرایش جن

ای هدفمند و با حساسیت صورت پذیرند، و تحیت تیاثیر    هایی به شیوه ایجاد کرده و به اجرا بگذارند، و تضمین کنند که چنین ارزیابی

 ها و تعصب فرهنگی قرار نگیرد؛ کلیشه

شیده   هیای جنسیی اعیالم    هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شیاخص  گرایش جنسی، برای ارزیابی  اهندگی،ر. تضمین کنند که در زمان تقاضای پن

 های پزشکی یا روانشناسی نامناسب، تهاجمی، غیرضروری یا تحمیلی استفاده نشود؛ توسط خود فرد، از مدارک، یا آزمایش

وی،  آی هیای مربیوط بیه اچ    ه بیه سیالمت تولییدمثلی، اطالعیات و درمیان     از جمله با توج  های بهداشتی و مشاوره مناسب، ز. دسترسی به مراقبت

و درمان موید جنسیت را برای افراد متقاضی پناهندگی، با تشیخیص نیازهیای وییژه افیراد بیر اسیاس        های دیگر،  تراپی یا تراپی هورمون

 های جنسی فراهم کند؛ گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

ند که از بازداشت متقاضیان پناهندگی خودداری شود، و تنها در شرایط اضطرار و برای کوتاهترین مدت ممکن به بازداشت روی ژ. تضمین کن

 آورده شود؛
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س. تضمین کنند که در صورت بازداشت ]متقاضیان پناهندگی[، قرار دادن اشخاص در بازداشت آنان را بیش از پیش بر اساس گرایش جنسی، 

تبعییض ییا سیایر     های جنسی به حاشیه نراند و منزوی نکند، و ییا آنیان را در معیرض خشیونت،     بیان جنسیتی یا شاخصهویت جنسیتی، 

 ها قرار ندهد؛  آسیب

هیا بیر اسیاس گیرایش جنسیی، هوییت        ش. تضمین کنند که برای مدیریت یا محافظت از افراد در معرض خطر تبعیض، خشونت یا سایر آسیب

توانند از  از حبس انفرادی استفاده نشود، و متقاضیان پناهندگی را آزاد کرده و یا اگر نمی های جنسی،  شاخص جنسیتی، بیان جنسیتی یا

 های دیگری برای بازداشت ارائه دهند. ها محافظت موثر به عمل آورند، جایگزین آن

 

 

 (۲۴در رابطه با حق تشکیل خانواده )اصل 

 اند: ها موظف دولت

های جنسی والدین، قییم   ، خشونت یا هر آسیب دیگر بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخصح. کودکان را از تبعیض

 یا اعضای خانواده، محافظت کنند؛

 ها باشد؛ خ. گواهی تولد کودکان در بدو تولد را به شکلی صادر کنند که بیانگر هویت جنسیتی خودتعریفی والدین آن

هیا را بیرای همگیان، بیدون تبعییض بیر مبنیای گیرایش جنسیی، هوییت            ها و بافیت  حفظ باروری، از جمله حفظ گامت های د. دسترسی به شیوه

های جراحی ]مربوط بیه تریییر    های هورمونی یا عمل های جنسی تضمین کنند، از جمله پیش از درمان جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

 جنسیت[؛

ین کنند که اجاره رحم بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی ییا      ذ. هر کجا که اجاره رحم قانونی است، تضم

 های جنسی فراهم شود. شاخص
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 ( ۲۵در رابطه با حق مشارکت در حیات عمومی )اصل 

 اند:  ها موظف دولت

جنسی، از اسیتفاده از حیق رای دادن محیروم    های  ت. برای تضمین آنکه افراد بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی یا شاخص

 نشوند، اقدامات مناسب را اتخاذ کنند؛

هیای   ث. برای تروی  مشارکت عمومی و سیاسی افراد به حاشیه رانده شده بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص    

 هایی برای تبعیض مثبت ایجاد و اجرایی کنند. جنسی، برنامه

 

 

 (۲۷با حق اعتالی حقوق بشر )اصل  در رابطه

 اند: ها موظف دولت

هیای جنسیی، و ییا     ا. با وضع قانون، از مدافعان حقوق افراد قربانی تعدیات بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص    

کاری تاسیس یا مشخص کنند و یا ساز و برای این کار یا ساز و   کسانی که در معرض خطر چنین تعدیاتی قرار دارند، محافظت کنند،

 و کار مناسب موجود را حفظ کنند؛

هیای   های فعال در مسائل حقوق بشری مربوط به گرایش جنسی، هوییت جنسییتی، بییان جنسییتی ییا شیاخص       چ. تضمین کنند که افراد و گروه

 دهد، مشارکت کنند. رار میها را تحت تاثیر ق های عمومی و سیاسی که آن گیری جنسی، بتوانند در فرایند تصمیم
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 های الحاقی توصیه

کنییم   هایی به عهده دارند. بنابراین ما مضافاً پیشنهاد میی  المللی، در رابطه با تحقق حقوق بشر مسئولیت تمامی اعضای جامعه و اعضای جامعه بین

 که:

هیای   ط به گرایش جنسی، هویت جنسییتی، بییان جنسییتی و شیاخص    ص. نهادهای کشوری حقوق بشری تضمین کنند که اقدام در مسائل مربو

هیای خیود وارد کننید، از جملیه در پیگییری       های خود بگنجانند، این مسائل را در روند اصلی کیارکرد  ها و فعالیت جنسی را در برنامه

های جنسی گونیاگون را در   صشکایات و آموزش حقوق بشر، و انکشاف افراد با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخ

 سطوح رهبری و کارکنان خود را ارتقا دهند؛

( و نیز همه استانداردها و هنجارهای حقوق بشری مرتبط را 2۰1۷( و این اصول اضافه شده )2۰۰۶های ورزشی، اصول یوگیاکارتا ) ض. سازمان

 ها و اقدامات خود بگنجانند، به طور مشخص با: در سیاست

i. های مناسب، و  های عملی برای ایجاد محیطی پذیرا برای شرکت در فعالیت ورزشی و فیزیکی، از جمله نصب رختکن برداشتن گام

هوشیارسازی جامعه ورزشی در مورد اجرای قوانین ضد تبعیض در محیط ورزشی برای افراد با گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان 

 جنسی گوناگون؛ های شاخصجنسیتی و 

ii.  تضمین حمایت از تمام افرادی عالقمند به ورزش، برای مشارکت در ورزش، صرف نظر از گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان

شان، و نیز تضمین اینکه شرکت تمامی افراد در فضاهای ورزشی، بدون محدودیت و تنها در  جنسی های شاخصجنسیتی و 

 شده توسط خود فرد باشد؛ زگار با جنسیت اعالمچارچوب الزامات منطقی، متناسب و غیرخودسرانه و سا

iii. هایی که ورزشکاران زن را برای شرکت در رویداد ورزشی به عنوان زن، وادار به انجام  حذف، یا ممانعت از تدوین سیاست

 رسان کنند؛ های غیرضروری، غیرقابل بازگشت و آسیب ها یا رویه معاینات، آزمایش

iv. های شاخصردم به احترام به گوناگونی بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و اتخاذ تدابیری برای تشویق عموم م 

پراکنی، آزار و اذیت و خشونت در رویدادهای  کن کردن نفرت جنسی در فضاهای ورزشی، از جمله اقداماتی در جهت ریشه

 ورزشی.

 

هیای   المللی حقوق بشیر در زنیدگی و تجربییات افیراد بیا گیرایش       انین بینها و پیشنهادهای الحاقی بیانگر کاربرد قو این اصول، وظایف دولت

های جنسی گوناگون است، و هیچ چیز در این سند نباید بیه نحیوی تفسییر شیود کیه       های جنسیتی و شاخص های جنسیتی، بیان جنسی، هویت

ای یا کشوری شناخته شده اسیت، مقیید کنید ییا بیه هیر        نطقهالمللی، م های این افراد را، چنانکه در قوانین یا استانداردهای بین حقوق و آزادی

 نحوی محدود سازد.



 

۶1 

 

 


