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ترجمه شده توسط دکتردکتر



انجمن  خاطر،  همین  به  است.  ضروری  دسترس،  در  جنسِی  سالمت  سطح  باالترین  به  دستیابی  برای  جنسی  حقوق 

جهانی بهداشت جنسی، موارد زیر را در اعالمیه خود بیان و تایید می کند: 

      حقوق جنسی مبتنی بر حقوق بشر جهانی است که قبال در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، در قوانین 

جنسی  سالمت  و  جنسی  تمایالت  با  مرتبط  علمی  دانش  و  بشر  حقوق  اصول  و  استانداردها  ملی،  قوانین  و  اساسی 

انسان ها، به رسمیت شناخته شده است.

        تمایالت جنسی، جنبه اصلی انسان بودن در طول زندگی به حساب می آید و شامل جنسیت، هویت ها و نقش های 

جنسیتی، گرایش جنسی، اروتیسم، لذت، صمیمیت و تولید مثل می شود. تمایالت جنسی در افکار، خیال پردازی ها، 

خواسته ها، باورها، نگرش ها، ارزش ها، رفتارها، اعمال، نقش ها و روابط، تجربه و بیان می شود. در حالی که تمایالت 

جنسی می تواند همه این ابعاد را شامل شود، ولی این تمایالت همیشه تجربه یا بیان نمی شوند. روابط جنسی تحت 

تاثیر عوامل بیولوژیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قانونی، تاریخی، مذهبی و معنوی قرار دارند. 

     سالمت جنسی حالتی از رفاه جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی در رابطه با تمایالت جنسی است. در واقع سالمت 

جنسی به این معنی نیست که هیچ نوع بیماری، اختالل عملکرد یا ناتوانی در فرد دیده نمی شود. برای داشتن سالمت 

جنسی باید رویکردی مثبت و محترمانه جهت دستیابی به روابط جنسی وجود داشته باشد. همچنین، سالمت جنسی 

به امکان داشتن تجربیات جنسی لذت بخش و ایمن، عاری از اجبار، تبعیض و خشونت نیاز دارد. 

      برای دستیابی و حفظ سالمت جنسی، حقوق جنسی همه افراد باید مورد احترام قرار بگیرند و حقوق جنسی آنها 

محافظت و رعایت شود.

      حقوق جنسی مبتنی بر آزادی ذاتی، کرامت و برابری همه انسان هاست و شامل تعهد به محافظت در برابر آسیب 

می شود. 

      سالمت جنسی را نمی شود بدون درک تمایالت جنسی، درک کنیم یا آن را وارد بخش عملیاتی کنیم. 

      تمایالت جنسی منبع لذت و رفاه هستند و به تحقق و رضایت کلی کمک می کنند. 
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۴.حق عاری بودن از شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز 

هر فرد باید از شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مرتبط با تمایالت جنسی مانند اعمال سنتی 

مضر، عاری باشد. بعضی از این اعمال مضر عبارتند از: عقیم سازی اجباری، پیشگیری از بارداری یا سقط جنین و سایر 

اشکال شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که به دالیل مربوط به جنسیت، گرایش جنسی، هویت و بیان 

جنسیتی و تنوع بدنی فرد صورت می گیرند.

۵.حق رهایی از هر گونه خشونت و اجبار 

زار جنسی، قلدری، بهره کشی جنسی  هر فرد باید از خشونت و اجبار مربوط به مسائل جنسی، از جمله: تجاوز جنسی، آ

و برده داری، قاچاق برای اهداف استثمار جنسی و آزمایش باکرگی عاری باشد. این خشونت ها و آزمایش ها به دلیل 

اعمال جنسی واقعی یا ادراک شده، گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی و تنوع بدنی انجام می شوند. 

١.حق برابری و عدم تبعیض

هر فرد حق دارد که از کلیه حقوق جنسی مندرج در این اعالمیه برخوردار باشد. همچنین نباید هیچ گونه تمایزی بین 

افراد گذاشته شود. تمایزهایی از قبیل: نژاد، قومیت، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، مبدا، 

محل سکونت، دارایی، تولد، معلولیت، سن، ملیت، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی، گرایش جنسی، هویت و بیان 

جنسیت، وضعیت سالمت، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سایر وضعیت ها. 

٢.حق زندگی، آزادی و امنیت شخص 

هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت دارد که نمی توان آنها را خودسرانه تهدید و محدود کرد یا به دالیل مرتبط با تمایالت 

جنسی آنها را سلب کرد. این موارد عبارتند از: گرایش جنسی، رفتار و اعمال جنسی توافقی، هویت و بیان جنسیتی، 

دسترسی یا ارائه خدمات مرتبط با سالمت جنسی و باروری. 

٣.حق استقالل و تمامیت بدنی 

شامل  این  دارد.  را  خود  بدن  و  جنسی  تمایالت  به  مربوط  مسائل  مورد  در  آزادانه  تصمیم گیری  و  کنترل  حق  فرد  هر 

انتخاب رفتارها، اعمال، شرکا و روابط جنسی با رعایت حقوق دیگران می شود. برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری آزاد و 

یا تحقیقات مرتبط به مسائل جنسی،  آزمایش، مداخله، درمان، جراحی  از هر گونه  گاهانه داشته باشیم، باید قبل  آ

گاهانه داشته باشیم.  رضایت آزاد و آ

در واقع اینطور می توان گفت که حقوق جنسی بخشی از حقوق بشر هستند که به تمایالت جنسی مربوط می شوند. 

این حقوق عبارتند از: 
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۶.حق حریم خصوصی 

هر فرد حق دارد که در مورد تمایالت جنسی، زندگی جنسی و انتخاب های مربوط به بدن خود، روابط و اعمال جنسی 

توافقی، حریم خصوصی داشته باشد و در آنها  دخالت و مداخله خودسرانه اتفاق نیفتد. این یعنی اطالعات شخصی 

مرتبط با تمایالت جنسی افراد نباید افشا شود.  

تجربه های  امکان  با  جنسی.  سالمت  جمله  از  سالمت،  دستیابی  قابل  استانداردهای  باالترین  از  برخورداری  ۷.حق 

جنسی لذت بخش، رضایت بخش و ایمن 

از جمله امکان تجربه های جنسی لذت از باالترین سطح سالمت و رفاه در رابطه با تمایالت جنسی،  هر فرد حق دارد 

 بخش، رضایت بخش و ایمن برخوردار باشد. این امر مستلزم در دسترس بودن، قابل قبول بودن خدمات بهداشتی با 

کیفیت و دسترسی به شرایطی است که بر سالمت از جمله سالمت جنسی تاثیر می گذارد و آن را تعیین می کند.

٨.حق برخورداری از مزایای پیشرفت علمی و کاربرد آن 

هر فرد حق دارد از مزایای پیشرفت علمی و کاربردهای آن در رابطه، بهره مند شود.

٩.حق داشتن اطالعات 

هر فرد باید از طریق منابع مختلف به اطالعات علمی دقیق و قابل فهم مرتبط با جنسیت، سالمت جنسی و حقوق 

جنسی دسترسی داشته باشد. چنین اطالعاتی نباید خودسرانه سانسور، پنهان یا عمدا به طور نادرست ارائه شوند.

drdr.ir

١٠.حق آموزش جنسی و درک آن 

باشد.  داشته  مطابقت  سن  با  باید  جنسیت  جامع  آموزش  شود.  برخوردار  جنسی  آموزش های  از  دارد  حق  فرد  هر 

همچنین از نظر علمی دقیق، دارای صالح فرهنگی و مبتنی بر حقوق بشر، برابری جنسیتی و لذت باشد.

١١.حق انعقاد، تشکیل و انحالل ازدواج و سایر انواع روابط مشابه بر اساس تساوی و رضایت کامل و آزاد

هر فرد حق انتخاب دارد که ازدواج بکند یا نه، همچنین آزادانه و با رضایت کامل وارد سایر روابط مشابه شود. همه 

حقوق  شامل  حقوق  این  باشند.  برخودار  مسای  حقوق  و  شرایط  از  آن،  انحالل  یا  رابطه  به  شدن  وارد  برای  باید  افراد 

مساوی از رفاه اجتماعی می شود. 

١٢.حق تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن، تعداد و فاصله بین فرزندان، داشتن اطالعات و ابزار برای انجام این کار

مستلزم  حق  این  از  استفاده  بگیرد.  تصمیم  آنها  بین  فاصله  و  تعداد  و  شدن  دار  بچه  مورد  در  که  دارد  حق  فرد  هر 

دسترسی به شرایطی است که بر سالمت و رفاه تاثیر می گذارد و تعیین کننده آن است. این حقوق عبارتند از: خدمات 

بهداشت جنسی و باروری مرتبط با بارداری، پیشگیری از بارداری، تمام کردن بارداری و فرزندخواندگی.



١٣.حق آزادی اندیشه، عقیده و بیان

هر فرد حق آزادی اندیشه، عقیده و بیان در مورد تمایالت جنسی رو دارد و حق دارد تمایالت جنسی خود را از طریق 

ظاهر، ارتباط و رفتار با رعایت حقوق دیگران ابراز کند.

١۴.حق آزادی تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز

هر فرد حق دارد تا به طور مسالمت آمیز در سازماندهی اجتماعات، گردهمایی ها و تظاهرات، حضور داشته باشد. در 

این اماکن باید از حقوق جنسی و سالمت جنسی دفاع شود.  

١۵.حق مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی

هر فردی حق برخورداری از محیطی را دارد که مشارکت فعال، آزاد و معنادار در جنبه های مدنی، اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و سایر جنبه های زندگی انسانی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی رو ممکن بسازد. به 

ویژه، همه افراد حق دارند در توسعه و اجرای سیاست هایی که رفاه آنها را تعیین می کند، از جمله تمایالت جنسی و 

سالمت جنسی آنها، مشارکت کنند.

١۶.حق دسترسی به عدالت، چاره جویی و جبران خسارت

 هر فرد حق دسترسی به عدالت، چاره جویی و جبران خسارت برای نقض حقوق جنسی خود رو دارد. برای این امر باید 

اقدامات موثر، کافی، در دسترس و مناسب آموزشی، قضایی و ... وجود داشته باشند. برای برپایی عدالت، باید راه حل

 هایی مثل جبران خسارت از طریق استرداد، توانبخشی و تضمین عدم تکرار در نظر گرفته شوند. 
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انجمن جهانی بهداشت جنسی (WAS)، یک گروه چند رشته ای و در سطح جهانی است که از انجمن های علمی، سازمان های غیردولتی و 

متخصصان در زمینه جنسیت انسانی تشکیل می شود. این انجمن با توسعه، ترویج و حمایت از جنسیت و مسائل جنسی، سالمت جنسی 

را در طول عمر و در سراسر جهان ارتقا می دهد. انجمن جهانی بهداشت جنسی، این کار را با اقدامات حمایتی، شبکه سازی، تسهیل تبادل 

اطالعات، ایده ها و تجربیات و پیشبرد تحقیقات جنسی مبتنی بر مسائل علمی، آموزش جنسی و جنسیت شناسی بالینی با رویکردی فرا 

رشته ای انجام می دهد. 

اعالمیه حقوق جنسی که در این مطلب به آن پرداختیم، در اصل در سیزدهمین کنگره جهانی جنسیت شناسی در والنسیا، اسپانیا در 

سال ١٩٩٧ اعالم شد و سپس در سال ١٩٩٩، در هنگ کنگ درباره آن تجدید نظر شد. این بیانیه تجدید نظر شده توسط شورای مشورتی 

WAS، در مارس ٢٠١٤ تصویب شد. 



drdr. i r

( ٠ ٢ ١ )  ٤ ٢ ١ ٩  ٨ ٠ ٠ ٠

٠ ٩ ٣ ٣  ٢ ٠ ٩  ٨ ٠ ٠ ٠

sa les@drdr.doctor

drdr. i r


