
 

 

 

 جنسی بیانیھ حقوق

 

بھداشت  جھانی دسترس، بسیارالزم می باشند، انجمن قابل جنسی سالمت باالترین سطح بھ دستیابینظربھ اینکھ حقوق جنسی برای 
 جنسی : وسالمت

 

 

ول اص در قوانین اساسی ملی، موازین و ای، منطقھ و المللی بین اسناد در جھانی کھ بشر کھ حقوق جنسی برپایھ حقوق اظھارمی کند
 .گردیده استشناختھ شده، بنا  رسمیت جنسی بھ بھداشت و انسان جنسی تمایالت بشروھمچنین براساس دانش مرتبط بھ حقوق

 

 

ی، ونقش جنسیت جنسیت، ھویت می باشد کھ شامل زندگی انسان درطول اصلی ازشاخص ھای یکی جنسی تمایالت کھمی کند  تاکید
ھا، باورھا،  ،خواستھپردازی ھا افکار،خیال در جنسی تمایالت .مثل می باشد لذت، صمیمیت و تولید جنسی، تحریکات جنسی، گرایش
 تمام تواند شامل میجنسی  تمایالت کھ حالی روابط، تجربھ و ابراز شده است. در ھا و نقش رفتارھا، شیوه ھا، ھا، ھا، ارزش نگرش

 اجتماعی، روانی، زیستی، عوامل بواسطھ تعامل جنسی تمایالت .یا ابراز نخواھند شد تجربھ آنھا ھمیشھ ، لزوما ھمھگرددابعاد  این
 .استشده  گرفتھ قرار تاثیر تحت معنوی و مذھبی، تاریخی، حقوقی، فرھنگی، سیاسی، اقتصادی،

 

 

 ھمھ جانبھ خرسندی و رضایت کمک می کند. تحقق است و بھ خوشی و سالمتی منشاء لذت،جنسی  تمایالت کھتصدیق می کند 

 

 

نھ فقط فقدان  است و جنسی مسائل با رابطھ اجتماعی در و روانی عاطفی، حالتی از رفاه جسمانی، جنسی سالمت کھمی کند  تاکید
 ھمچنینو جنسی می باشد روابط و جنسی تمایالت ومحترمانھ بھ مثبت رویکرد جنسی مستلزم یک معلولیت. سالمتی یا ناتوان  ،یبیمار
 خشونت است. و تبعیض جبار،اھرگونھ بخش و بی خطر، بدون  لذت جنسی تجربیات داشتن امکان

 

 

 .واقع گرددموثر تعریف یا  جنسی، تمایالت از  درکی کامل جنسی نمی تواند بدون سالمت کھمی کند  تاکید

 

 

  .شود برآورده وھمچنین باید محترم ومصون شمرده افراد ھمھ جنسی جنسی، حقوق دستیابی و حفظ سالمتکھ برای می کند  تاکید

 جھت حفاظت از یشامل تعھد است و استوار ھا انسان ھمھ برابری و حقیقی، کرامت جنسی بر آزادی حقوق کھتصدیق می کند 
 می باشد. آسیبصدمھ و ھرگونھ



 

 

 

 بر تمحدودی یا برتری، محرومیت تمایزوھرگونھ  منع شامل بشر است و اساس حقوق تبعیض، پایھ و عدم و کھ برابری کند می بیان
ا شرایط تولد ی یا ملی، ثروت، اجتماعی خاستگاه اعتقادات دیگر، یا سیاسی مذھب، عقیده زبان، جنسیت، رنگ، قومیت، نژاد، اساس

 محل سالمت، وضعیت جنسیتی، ھویت و جنسی گرایش خانواده، و تأھل وضعیت ملیت، سن، توانی، نا جملھ دیگر از وضعیت ھر
 .می باشد اجتماعی و اقتصادی وضعیت سکونت،

 

 

 .ستا بشر حقوق حمایت نیازمند جنسیت و تفاوتھای جسمانی افراد ابراز جنسیتی، ھویت جنسی، ھای گرایش کھتصدیق می کند 

 

 

، افراد ھستند و بر سالمت بشر سازی ناقض حقوق بدنام و محرومیت، تبعیض، تعرض، خشونت، انواع کھ تمامتصدیق می کند 
 ذار خواھند بود.گ جوامع تاثیر و ھا خانواده

 

 

 اعمال گردد. تمام جنبھ ھای حقوق جنسی بشر بھ حقوق حمایت، احترام و تحقق تعھدات بھ کھ کند تصریح می

 

 

 
 با سالمت جنسی، از بردن لذت خود و جنسی تحقق و ابراز تمایالتانسانھا را برای  ھمھ جنسی، حقوق کھ حقوق کند تصریح می

 دیگران صیانت می کند. حقوق بھ احترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 از: جنسی می باشند کھ عبارتند تمایالت بشرمرتبط بھ جنسی ازجملھ حقوق حقوق

 

 تبعیض عدم و برابری حق  -۱

 زبان، رنگ، جنسیت، قومیت، نژاد، قبیل از تمایزی گونھ ھیچ بدون جنسی را حقوق از تمام شدن مند بھره حق کس ھر
 أھلت وضعیت ملیت، سن، توانی، تولد، نا ثروت، محل اقامت، اجتماعی، یا دیگر،خاستگاه ملی عقیده یا سیاسی نظر مذھب،

 این در کھ شرایط دیگر و اجتماعی و سالمت،شرایط اقتصادی وضعیت و ابرازجنسیت، ھویت جنسی، گرایش خانواده، و
 دارا می باشد. داده شده، شرح بیانیھ بھ تفصیل

 

 

 

 شخصی امنیت و آزادی زندگی، حق -۲

 گرایش جنسی کھ شامل دالیل مرتبط بھ تمایالت امنیت دارد بطوریکھ این حق نمی تواند بھ و آزادی زندگی، حق کس ھر
 دماتخ دسترسی و ارائھ دلیل بھ یا ابرازجنسیت وطرفین، ھویت جنسیتی،  رضایت بر مبتنی جنسی رفتار وروابط جنسی،
 .شود گذاشتھ کنار یا محدود تھدید، وباروری، خودسرانھ جنسی سالمت بھ مربوط

 

 

 

 حق اختیار، کنترل و تصمیم گیری فرد بر بدن خود  -۳

 شامل این حق .دارد را خود بدن جنسی و روابط مرتبط بھ موضوعات مورد در آزادانھ گیری تصمیم و کنترل حق کس ھر
دیگران می  حقوق بھ توجھ با روابط با آنھا جنسی، انتخاب شرکای جنسی و انتخاب چگونگی انتخاب عادات و رفتارھای

 و جراحی، درمان، مداخالت، آزمایش، ھر گونھ از آگاھانھ و آزادانھ قبل آگاھانھ، بھ رضایت و آزادانھ گیری باشد. تصمیم
 امورجنسی نیازمند است.مرتبط بھ  ھای پژوھش یا

 

 

 

 تحقیرآمیز یا انسانی غیر شکنجھ یا مجازاتھای بیرحمانھ،ھرگونھ  از بودن آزاد حق -۴

 باشد، جنسی تمایالت بھ مربوط تحقیرآمیز یا و انسانی غیر بیرحمانھ، ورفتارھای شکنجھ ھرگونھھرکسی بایستی عاری از
می توان بھ  اعمال مرسوم مضر کھ ریشھ در رسم و رسوم دارند،  تحقیرآمیز یا و انسانی غیر بیرحمانھ، رفتارھای جملھ از

 ھانتا یا انسانی غیر رحمانھ، بی رفتار شکنجھ، اشکال سایر و جنین؛ سقط یا بارداری، از جلوگیری سازی اجباری، عقیم
 تفاوتھای جسمانی اشاره کرد.  جنسی، ھویت و ابرازجنسیتی و گرایش آمیز بدلیل جنسیت فرد،

 

 



 

 

 

 اجبار و تھدید و خشونت اشکال حق عاری بودن از ھمھ -۵

 قلدری، جنسی، آزار جنسی، استفاده سوء تجاوز جنسی، جملھ زورگویی از جنسی و خشونت کسی باید ازھرگونھ ھر
 بکارت ھمچنین ھرکسی باید از تستجنسی بھ دور باشد.  برداری جھت بھره افراد داری، قاچاق جنسی، برده استثمار

وتفاوتھای جسمانی  جنسی، ھویت و ابرازجنسیتی واعمال خشونت بخاطر رفتارھای جنسی خواه واقعی و یا متصور، گرایش
 در امان باشد.

 

 

 خصوصی حریم حفظ و داشتن حق - ۶

مورد  اختیار و انتخاب در جنسی خود و ھمچنین و تمایالت بھ زندگی کسی حق داشتن و حفظ حریم خصوصی مرتبط ھر
دخالت مستبدانھ دیگران را دارا می باشد. این حق شامل  جنسی مبتنی بررضایت طرفین بدون اعضای بدن خود و روابط

 .است دیگران افراد بھ مسایل جنسی بھ مرتبط شخصی اطالعات عدم افشای

 

 

 بخش، لذت جنسی تجارب امکان با جنسی؛ سالمت جملھ از سالمت، حصول بھداشت و قابل داشتن باالترین سطح حق -۷
بخش و مطمئن رضایت  

 از جنسی، مسائل با تمایالت و رابطھ در تندرستی و سالمت حصول قابل کسی حق دستیابی بھ باالترین سطح ھر
دست  مستلزم دردسترس بودن، امر این مطمئن را دارد. بخش و رضایت بخش، لذت جنسی تجارب امکان جملھ

 تعیین کننده و موثر کھ شرایطی بھ دسترسی ھمینطور و بھداشتی است خدمات کیفیت بودن قبول قابل یافتنی و
جنسی است. سالمت جملھ از سالمت  

 

 

آن کاربرد و علمی ھای پیشرفت مزایای از برخورداری حق -۸    

ھر کسی حق بھره مند شدن از مزایای پیشرفت ھای علمی و کاربردھایش در ارتباط با سالمت و تمایالت جنسی 
 را دارد.

 

 

اطالعات بھ دسترسی حق   -۹ 

 منابع طریق از جنسی حقوق و بھداشت جنسی، تمایالت بھ مرتبط فھم قابل و دقیق علمی اطالعات کسی بایستی بھ ھر
تحریف بشود. عمدا دلخواھانھ منع و سانسور و یا اینکھ اطالعاتی نباید چنین .باشد مختلف دسترسی داشتھ  

 



 

 

 

 جامع جنسی آموزش حق و آموزش حق  -۱۰ 

 دقیق، بھ علمی نظر سن، از متناسب با باید جنسی مسایل جامع جنسی کامل و جامع را دارد. آموزش آموزش کسی حق ھر
 خشب لذت و جنسی تمایالت بھ مثبت رویکرد یک جنسی و دارای برابری بشر، حقوق بر مبتنی شایستھ و فرھنگی لحاظ
 باشد.

 

 

 آزادانھ. و کامل رضایت و برابری بر روابط ، مبتنی دیگراز مشابھ انواع و وارد شدن، تشکیل و پایان دادن بھ ازدواجحق - ۱۱

مشابھ بصورت  نھادن درمسیرازدواج یا دیگرروابط کسی حق انتخاب ازدواج یا عدم ازدواج کردن و ھمچنین حق قدم ھر
برابردر ابتدا وھنگام ازدواج وھمچنین درزمان ختم  افراد مستحق حقوقواختیار کامل را دارد. ھمھ  رضایت با و آزادانھ

 حقوق شامل حق این محرومیت ھستند. و ھرگونھ تجربھ تبعیض مشابھ بدون روابط دیگر رابطھ زناشویی و ازدواج ویا
 روابطی می باشد. چنین شکل گرفتن نظر در بدون مزایا و سایر اجتماعی رفاه برابر

 

 

حق داشتن اطالعات وروشھای مختلف جھت  و آنھاگیری جھت داشتن یا نداشتن فرزند، تعداد فرزندان و فواصل  تصمیم حق- ۱۲
 داشتن یا نداشتن فرزند

برداری از  آنھا را دارد.جھت بھره فواصل و فرزندان تعداد فرزندان، نداشتن یا گیری در مورد داشتن تصمیم کسی حق ھر
 بھداشت خدمات جملھ، شرایطی است کھ موثر و تعیین کننده بھداشت و سالمتی است، ازیابی بھ  این حق نیازمند دست

 خواندگی. حاملگی و فرزند ختم باروری، بارداری، از جلوگیری جنسی مرتبط بھ بارداری، وسالمت باروری

 

 

 بیان و فکر،عقیده آزادی حق- ۱۳

 جنسی تمایالت کسی حق بیان ھمچنین ھر و جنسی را دارد وتمایالت بھ مسائل بیان راجع و فکر،عقیده آزادی کسی حق ھر
 دارد. دیگران حقوق بھ احترام با و طرزرفتار، ارتباط ظاھر، بھ عنوان مثال از طریق  خود را

 

 

 آمیز مسالمت تجمع وآزادانھ حق اجتماع - ۱۴  

پیرامون مسائل  آمیز مسالمتکردن  کردن، حمایت کردن و تظاھرات اجتماع پیوستن، سازماندھی کردن، کسی حق ھر
 را دارد. جنسی حقوق و جنسی بھداشت جنسی،

 

 

 



 

 

 

 سیاسی اجتماعی و زندگی در مشارکت حق - ۱۵

 اجتماعی، اقتصادی، مدنی، ھای جنبھ در را دار معنی و آزادانھ فعال، مشارکت کھ کند فراھم را محیطی کھ دارد حق کس ھر
 طور بھ سازد. پذیر امکان المللی بین و ای منطقھ ملی، محلی، سطوح در انسان زندگی ھای جنبھ دیگر و سیاسی فرھنگی،

 بھداشت و خویش جنسی جملھ تمایالت از خود، رفاه تعیین کننده کھ ھا سیاست اجرای حق مشارکت و افراد ھمھ خاص،
 د.را دارا می باشن می گرددجنسی 

 

 

 فریادرسی درمان و عدالت، بھ دسترسی حق -۱۶

 مستلزم اقدامات موثر، امر این .دارد را خود جنسی حقوق نقض بخاطر درمان و فریادرسی عدالت، بھ دسترسی حق کس ھر
طریق  از فریادرسیشامل  درمانو  رسیدگیدیگراست.  اقدامات و قضایی قانونی، وصول و مناسب آموزشی، قابل کافی،

 تکرارمی باشد. رضایت وضمانت عدم توانبخشی، ،خسارت جبران ،اعاده حیثیت

 

 

 

 

 دکتر سارا ناصرزادهدکتر اشکان عیالمی.   ویرایش توسط:  :توسط شده ترجمھ

 متن عنوان بھ انگلیسی نسخھ باید تخصصی و قانونی مقاصد برای .است جنسی رسمی بیانیھ حقوق و موثق ترجمھ، ترجمھ این
 :گرددمعتبردرخواست 

right/-sexual-of-http://www.worldsexology.org/resources/declaration 

 و دولتی غیر ھای سازمان علمی، جوامع از ای و چند تخصصی رشتھ یک تشکل چند )WAS( جنسی سالمت جھانی انجمن
 حیات خود از طول سراسر جھان است کھ بھداشت و سالمت جنسی را در سراسر انسان در جنسی تمایالت زمینھ در متخصصین

 وحقوق جنسی برای ھمھ در جھان ترویج می کند. این امر بوسیلھ اقدامات سکسولوژی از حمایت و ترویج ،پرورش طریق توسعھ و
   اساس پژوھش ھای مسائل جنسی، علمی بر تحقیقات اطالعات، ایده ھا، تجارب وپیشبرد تبادالت ارتباطی، تسھیل شبکھ ھای حمایتی،
 جمنان جنسی حقوق اعالمیھ .میگیردرویکرد بھ رشتھ ھای مختلف علمی صورت  یک بالینی با وسکسولوژی جنسی مسائل آموزش
 1999 در سال سپس شد و اعالم 1997 سال در یادر والنسیا اسپان سکسولوژی جھانی کنگره در سیزدھمین ابتدا جنسی سالمت جھانی

 جھانی انجمن آن دراعالمیھ از پس و رسید تصویب جنسی بھ سالمت جھانی انجمنعمومی  کنگ اصالحیھ توسط مجمع ھنگ در
). این بیانیھ بازبینی شده توسط شورای 2008سالمت و بھداشت جنسی برای ھزاره جدید ( :گرفت جنسی مورد تصدیق قرار سالمت

 بھ تایید رسید. 2014جنسی در مارچ  سالمت جھانی مشورتی انجمن
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