
حرية االختيار، عالم مليء باإلمكانيات

إعالن االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة بشأن 

الحقوق الجنسية
النسخة الموجزة



يعم��ل االتح��اد ال��دول لتنظيم األس��رة على تعزي��ز الحقوق الجنس��ية 
واإلنجابي��ة للجمي��ع. ي��درك االتح��اد الدول لتنظي��م األس��رة ويؤمن بأن 
الحقوق الجنس��ية هي جزء من حقوق اإلنس��ان. ولذل��ك، يعتقد اإلتحاد 
الدول��ي لتنظيم األس��رة أن وجود الحقوق الجنس��ية يضيف إلى الحرية 

والمساواة والكرامة لجميع الناس.

إن إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة يترسخ في ويستفيد من 
االتفاقات الدولية مثل اتفاقات األمم المتحدة.

يدرك االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة أن الجنسانية هي جزء هام من  1
كون الفرد كائن بشري طوال حياته.

يدعم االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة الرؤية الت��ي تهدف إلى احترام  2
وحماية ودع��م حقوق جمي��ع الناس باالس��تقاللية الجنس��ية ويعزز 

الصحة والحقوق الجنسية ضمن إطار من عدم التمييز.
يعتق��د االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة أنه من الهام إنش��اء هياكل  3

مس��ؤولة وتشجيع السياس��ات والقوانين الحكومية لضمان حماية 
ه��ذه الحق��وق للجمي��ع وحيثم��ا أمكن أن يت��م دعمه��ا وضمانها / 

التمتع بها.

الديباجة

لالس�تخدام م�ن قب�ل االتح�اد الدولي 
لتنظيم األسرة وجمعياته األعضاء



المبادئ
المبدأ 1

الجنسانية هي جزء هام من كون الفرد كائن بشري، سواء اختار الشخص 
أن يكون أو أن ال يكون نش��طا جنسيا. وأن يتمتع الفرد بالصحة وأن يكون 
ق��ادرا على التعبير عن جنس��انيته بحرية هو أمر أساس��ي لكل ش��خص 
حتى يس��تطيع أن يتطور ويشارك في المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والسياسية.

المبدأ 2
ي��درك االتح��اد الدولي لتنظيم األس��رة أن األش��خاص تحت س��ن ال� 18 
هم أصحاب حقوق. وتختلف أحيانا حقوق وحماية األش��خاص تحت سن 
الثامنة عش��ر عن حقوق وحماية البالغين. وتنطب��ق هذه الخالفات على 
جمي��ع أوجه حقوق اإلنس��ان ولكنها تتطل��ب نُهج معين��ة فيما يتعلق 
بالحقوق الجنس��ية. ويجب دائما حماية المصال��ح الكبرى لألفراد الذين 
دون سن الثامنة عشر ويجب االعتراف بمقدراتهم المستمرة في التطور 

على اتخاذ القرارات التي تخصهم. 

المبدأ 3
يعتقد االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة أن أس��اس حماية حقوق اإلنسان 
وتعزيزه��ا والتمتع / الوفاء بها هو عدم التمييز. وهذا يعني أنه يجب عدم 
معاملة أي ش��خص معاملة مختلفة أو غير متكافئة بسبب جنسانيته 

أو جنسه أو سنه أو نوعه االجتماعي.

المبدأ 4
ينبغي أن يس��تطيع الناس التمتع بجنس��انيتهم وأن يكون لديهم حرية 

اختيار إذا ما أرادوا أو لم يريدوا اإلنجاب.



المبدأ 5
لكل ش��خص الحق ف��ي الحماية من جميع أن��وا ع األذى. ويجب أن يكون 
ل��دى جميع األش��خاص دون س��ن الثامنة عش��ر حماية خاص��ة من كل 

أشكال االستغالل.

المبدأ 6
يمكن أن تخض��ع الحقوق الجنس��ية إلى الحدود الت��ي يضعها القانون 
فقط لضم��ان تحقيق غاية ضم��ان االعتراف واالحت��رام لحقوق وحريات 

اآلخرين حسب قانون حقوق اإلنسان.
ويمك��ن فقط أن تخضع حري��ة الفرد في التعبير عن جنس��انيته إلى 

الحدود التي يحددها القانون من أجل:
حماية واحترام حقوق وحريات اآلخرين، و  1
ضمان رفاه عامة الناس في مجتمع ديمقراطي، 2
حماية الصحة العامة والنظام العام 3

إن أي قيود تنجم عن مثل هذه الحدود وما يتناسب معها يجب أن تكون 
ضرورية ومناسبة لتحقيق هدف مشروع حقيقي. 

المبدأ 7
ال��دول ملزم��ة باحت��رام وحماية والوف��اء بالحق��وق الجنس��ية للجميع. 
ويتطل��ب االلت��زام بالوفاء م��ن الدول اتخ��اذ التدابير المناس��بة من أجل 

الضمان الكامل للحق.

إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية
النسخة الموجزة – لالستخدام إلى جانب اإلعالن األصلي



المواد
المادة 1

الحق في المس�اواة والتمتّ�ع بحماية قانونّي�ة متكافئة والتحرر 
من كافة أش�كال التمييز القائم على اختالف النوع الجنس�ي أو 

الجنسانّية أو اختالف النوع االجتماعي
• يول��د جميع الناس أحراراً ومتس��اوين في الكرام��ة والحقوق ويجب أن 	

يتمتع��وا بحماية قانونيّ��ة متكافئة ضد التمييز القائم على أس��اس 
جنسانيّتهم أو نوعهم الجنسي أو نوعهم االجتماعي. 

• يجب منح جميع الحقوق لجميع الناس دون استثناء. 	
• يج��ب إعط��اء كل ش��خص اإلمكانية التخ��اذ الخي��ارات والق��رارات 	

المتعلقة بحياته.

المادة 2
الحق في المش�اركة لجميع األش�خاص بغض النظ�ر عن النوع 

الجنسي أو الجنسانّية أو النوع االجتماعي
• يجب أن يستطيع كل فرد أن يعيش في عالم يستطيع فيه المشاركة 	

بشكل فعال وحر ومجد في جميع مجاالت الحياة البشرية.
• يجب أن يستطيع كل شخص التأثير على القرارات المتعلقة باألمور 	

التي تؤثر بشكل مباشر على رفاههم.
• يجب أن يكون لدى الش��باب الحق في أن يلعبوا دورا فعال في عمليات 	

التغيير في مجتمعاتهم.
• يجب أن يكون كل ش��خص قادرا على المش��اركة ف��ي الحياة العامة 	

والسياسية.
• يجب تمكين المش��اركة الكامل��ة، يجب أن يكون كل ش��خص قادرا 	

على التنقل بحرية خارج وضمن بلده على حد سواء.



المادة 3
الحق في الحياة والحرّية واألمن الشخصي والسالمة الجسدّية

• لكل األشخاص الحق في الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب وال 	
للمعاملة القاس��ية وغير اإلنسانية و الحاطة بالكرامة؛ وهذا يشمل 

الحق في ممارسة جنسانيتهم بشكل خالي من العنف أو اإلكراه.
• ال يجوز مضايقة أو قتل أحد كوسيلة لحماية سمعة أو شرف العائلة 	

أو المجتمع.
• ال يجوز مضايقة أو قتل أي شخص بسبب سلوكه الجنسي.	
• ال يج��وز أب��دا أن تك��ون العناي��ة الصحية بالم��رأة معتم��دة على أي 	

اعتبارات غير ضمان رفاهها وحقها بالصحة.
• ال يجوز إرغام أي امرأة على إنجاب أو عدم إنجاب األطفال.	
• لكل ش��خص الحق في أن يكون في مأمن من العادات والممارس��ات 	

والتقاليد المؤذية، بما في ذلك ختان اإلناث والزواج القس��ري أو الزواج 
المبكر. 

• لكل ش��خص الحق ف��ي أن يكون في مأمن من العن��ف المرتكز على 	
اختالف الجنس ضمن وخارج نطاق الزواج.

• جميع األش��خاص، بمن فيهم جميع العاملي��ن في تجارة الجنس من 	
النوعي��ن االجتماعيين لهم الحق في أن يكون��ون في مأمن من خطر 
العنف الذي توجده وصمة العار والتمييز القائم على أس��اس نوعهم 

الجنسي أو جنسانيتهم أو نوعهم االجتماعي.
• ال يجوز اعتقال أو سجن أي شخص لممارسته الجنس بشكل رضائي.	
• ال يجوز تعريض أي ش��خص للعنف أو اإلس��اءة أو المضايقة بس��بب 	

خياراته الجنسية.
• يجب أن يس��تطيع جميع العمال المهاجري��ن الحصول على الحماية 	

م��ن األذى والعن��ف الجس��ديان واإلس��اءة القائمي��ن عل��ى أس��اس 
سلوكاتهم المتعلقة بنوعهم الجنسي واالجتماعي.
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• لكل األش��خاص الحق في التماس اللجوء والتمت��ع به والحماية من 	
االضطه��اد القائم على أس��اس اختالف الن��وع الجنس��ي أو الميول 

الجنسي أو حالة اإلصابة فيروس نقص المناعة البشري / االيدز. 
• ال يجوز ترحيل أي ش��خص إذا كان لديه مخ��اوف مبررة من االضطهاد 	

عل��ى أس��اس جنس��انيته أو حال��ة إصابته بفي��روس نق��ص المناعة 
البشري.

المادة 4
الحق في الخصوصية

• جميع األشخاص لهم الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في 	
خصوصيتهم. والحق في الخصوصيّة الذي هو أمر أساسي لممارسة 

االستقالليّة الجنسيّة.
• جميع األشخاص لهم الحق في االس��تقالليّة الجنسية وهم قادرون 	

على اتخاذ قرارات بشأن جنسانيتهم دون تدخل تعسفي.
• جميع األش��خاص لهم الحق في الخصوصيّة فيم��ا يتعّلق بخدمات 	

الصحة الجنسيّة والسجالت الطبية وبصفة عامة الحق في حماية 
المعلومات المتعلقة باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

• جميع األش��خاص لهم الحق في التحكم بالكش��ف عن المعلومات 	
الت��ي تتعل��ق بخياراتهم الجنس��ية وغيرها من المس��ائل المتعلقة 

بالجنسانيّة.
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المادة 5
الحق في االستقاللّية الذاتّية واعتراف القانون

• لكل ش��خص الحق في أن يُعترف به أمام القان��ون والحق في الحريّة 	
الجنسية.

• لكل ش��خص الحق في أن يُعترف به في كل م��كان أمام القانون دون 	
تمييز.

• ل��كل ش��خص حرية اتخاذ ق��رارات تتعلق بممارس��اتهم وس��لوكهم 	
الجنس��يّان ضمن بيئة خالية من التمييز والعنف واإلكراه أو اإلساءة، 

وفيها احترام لحقوق اآلخرين.
• لن يتم إخضاع أي ش��خص لقوانين تجرم الممارس��ات أو السلوكات 	

الجنسية الرضائيّة.
• جميع األشخاص المحتجزين لديهم الحق في عدم التعرض لإلساءة 	

أو األذى. وجميع األشخاص المحتجزين لديهم الحق في زيارات زوجية 
بشكل منتظم. 

• يجب أن يكون جميع األش��خاص بدون استثناء في أمان من المخاطر 	
المرتبطة بجريمة االتجار باألشخاص.

• ال يجوز تعريض أي شخص لبحوث أو إجراءات طبية بشكل غير طوعي 	
إما على أس��اس التعبير الجنس��ي؛ أو الميول الجنس��ي؛ أو التاريخ أو 

السلوك الجنسيّان، سواء كانا حقيقيان أو منسوبان. 
• لكل شخص الحق في الحماية من الخضوع إلجراءات طبية، كشرط 	

لالعت��راف القانوني بهويّة نوعه االجتماع��ي أو تعريضه لضغوط من 
أجل إخفاء أو كش��ف نوعه الجنسي، أو س��ّنه، أو نوعه االجتماعي، أو 

هويته الجنسية أو ميوله الجنسي.
• ال يحرم أي ش��خص من وثائق الهوية التي تشير إلى النوع االجتماعي 	

أو النوع الجنس��ي بش��كل يعكس هويّة النوع االجتماعي للشخص 
المحددة من قبل ذات الشخص.

 إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية
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المادة 6
الحق في حرّية الفكر والرأي والتعبير؛ الحق في تكوين الجمعيات

• جمي��ع األش��خاص له��م الحق ف��ي التعبير ع��ن األف��كار المتعلقة 	
بالجنس��انيّة دون تدخالت أو قيود تعس��فية على أساس المعتقدات 

الثقافية السائدة.
• لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين مع مراعاة قدرات 	

األطفال اآلخذة بالتطور.
• جميع األش��خاص لهم الحق في استكش��اف جنس��انيّتهم بشكل 	

خال��ي من الخوف، وحريّ��ة التعبير عن رغباتهم م��ع المراعاة الكاملة 
لحقوق اآلخرين.

• جمي��ع األش��خاص والس��يما النس��اء، لهم الح��ق ف��ي التعبير عن 	
نفسهم من خالل أي وسيلة كانت دون قيود. 

• لكل شخص الحق في حريّة التماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار 	
فيما يتعلق بحقوق اإلنسان مع مراعاة حقوق اآلخرين وقدرات الطفل 

اآلخذة بالتطور. 
• لكل ش��خص الحق في حريّة االجتماع والتجّم��ع وتكوين الجمعيات 	

مع اآلخرين بش��كل س��لمي. وهذا يش��مل الحق ف��ي االنضمام إلى 
و إنش��اء مجموعات بهدف نش��ر معلومات لآلخرين تتعلق بالمسائل 

المتعلقة بالحقوق الجنسية.

المادة 7
الحق في الصحة وفي االنتفاع من التقدم العلمي

• جميع األش��خاص له��م الحق في التمتع بأعلى مس��توى ممكن من 	
الصحة الجنسية.

• جميع األش��خاص له��م الحق ف��ي اإلصرار عل��ى أن تكون ممارس��ة 	
الجن��س أكثر أمانا للوقاية من حدوث حمل غير مرغوب فيه واألمراض 
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الت��ي تنتق��ل باالتصال الجنس��ي بما فيه��ا فيروس نق��ص المناعة 
البشري.

• جمي��ع األش��خاص له��م الحق في المش��اركة ف��ي وض��ع القوانين 	
والسياسات المتصلة بالصحة العامة في مجتمعاتهم.

• يجب أن تراع��ي جميع التدخالت الصحية االحتياجات الخاصة لألفراد 	
والجماعات المهمشة.

• ينبغي أن يحصل جميع األش��خاص على رعاية صحية وخدمات حتى 	
لو قام مقدمي الخدمات الصحية باالعتراض.

• جميع األش��خاص لهم الحق في الوص��ول إلى معلومات عن الصحة 	
الجنسية والوصول إلى أفضل خدمات صحية ممكنة حسب الدليل 

و األبحاث العلميّة المعترف بها.
• العاملين في مج��ال الجنس لديهم الحق ف��ي الحصول على ظروف 	

عمل سليمة وأن يكونون قادرين على اإلصرار على أن تكون الممارسات 
الجنسية أكثر أمانا مع مكان عملهم.

• يكون لجميع األشخاص في الصراعات المسلحة والتشريد القسري 	
وصول كامل إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.

• يكون لجميع األش��خاص الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي في 	
الصحة وتأثيره على الحقوق الجنسية والصحة الجنسية.

• جميع األش��خاص لهم الحق ف��ي الوصول إلى أو ف��ي رفض الصحة 	
اإلنجابي��ة وغيرها م��ن التكنولوجي��ات الطبية دون تميي��ز؛ ويجب أن 
ال تتعارض أية قيود قائمة على أس��اس العمر مع مب��دأ عدم التمييز 

ومبدأ قدرات الطفل اآلخذة بالتطور.
• جميع األش��خاص لهم الحق في المش��اركة أو في رفض المشاركة 	

باألبحاث العلميّة على أساس المساواة مع اآلخرين وبدون تمييز.
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المادة 8
الحق في التعّلم والمعلومات

• جميع األش��خاص لهم الحق في الحصول على تعليم جنسي شامل 	
لمس��اعدتهم ف��ي ممارس��ة المواطنيّ��ه الكاملة ف��ي القطاعات 

الخاصة والعاّمة والسياسية.
• الش��باب لديه��م الحق ف��ي الحصول على تعليم جنس��اني ش��امل 	

لمس��اعدتهم عل��ى التمك��ن م��ن اتخ��اذ ق��رارات واعية ومس��ؤولة 
بخصوص صحتهم الجنسية. 

• الش��باب لديهم الح��ق في المش��اركة وإعطاء آرائهم ع��ن التعليم 	
الجنساني والسياسات المتعلقة بالجنسانية.

• لجميع األشخاص الحق في تنمية مهارات لتساعدهم على التفاوض 	
على عالقات أقوى وأكثر إنصافا.

• الش��باب لديه��م الحق في الحص��ول على المعلومات التي تحس��ن 	
جنسانيتهم وحقوقهم الجنسية وصحتهم الجنسية.

• لكل ش��خص الح��ق في الحصول عل��ى معلومات معب��ر عنها بلغة 	
س��هلة الفهم عن القضايا ذات الصلة بما فيها متى وكيف ومع من 

يمكن ممارسة الجنس ومتى سيصبح السلوك الجنسي إنجابي.
• لكل ش��خص الحق في التعلم والمعلومات للتأكد م��ن أن القرارات 	

الخاصة بصحته الجنسية قد تم اتخاذها بحرية وموافقة مستنيرة. 

المادة 9
الحق في الزواج أو عدمه وفي تأس�يس أسرة والتخطيط لها، وفي 

تقرير إنجاب أو عدم إنجاب أطفال وكيفّية وأوقات إنجابهم
• لكل ش��خص الحق ف��ي اختيار متى وإذا م��ا أراد أن يكون لديه أطفال 	

ويجب أن تعترف القوانين بتنوع األسر.
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• لكل ش��خص الحق في الزواج بحرية ويجب أن يكون هذا الحق متاحا 	
للجميع على أس��اس عدم التمييز ومع إيالء المراعاة الواجبة لقدرات 

الطفل اآلخذة بالتطور.
• لكل ش��خص الحق ف��ي الرف��اه االجتماعي المرتبط باألس��رة بغض 	

النظر عن ن��وع العائلة الت��ي اختارها ومع األخذ باالعتبار األس��ر غير 
المحددة بنسب أو زواج.

• لكل ش��خص الحق ف��ي الوصول إل��ى المعلوم��ات الضرورية الختيار 	
كيفية التحكم بالمدة الفاصلة بين اإلنجاب وإذا ما أراد أن يكون لديه 

أطفال أم لم يريد.
• لكل ش��خص الحق في اتخ��اذ قراراته الخاصة المتعلقة ب��إذا ما أراد 	

أطف��ال ومت��ى وكيف يق��وم بذل��ك وهذا يتضم��ن خي��ارات اإلنجاب 
ومعالجات اإلعقام والوصول إلى أوس��ع مجموعة ممكنة من وسائل 

منع الحمل الميسورة للجميع.
• لكل النس��اء الحق في الوصول إلى معلوم��ات عن الصحة اإلنجابية 	

السليمة واألمومة واإلجهاض المأمونين والتي تكون سهلة الوصول 
إليها وميسورة للجميع.

• ينبغي أن يكون لجميع األش��خاص نفس الحقوق والمس��ؤوليات عن 	
األطفال اللذين تحت وصايتهم في إطار من عدم التمييز، وفي جميع 

األحوال، ينبغي إيالء أهميّة كبيرة للمصالح األفضل الطفل.

المادة 10
الحق في المساءلة واإلنصاف

• لجميع األشخاص الحق في الحصول حماية مناسبة وفعالة ومالئمة 	
من قبل الهيئة المناس��بة لضمان تحقيق حقوقهم الجنسية. وهذا 
يش��مل رصد وتنفيذ الحقوق الجنسية إضافة إلى الوصول إلى سبل 

اإلنصاف فيما يخص انتهاكات الحقوق الجنسية. 
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• إن الدول مسؤولة عن كيفية تنفيذ وضمان الحقوق الجنسية.	
• الجميع أثن��اء الصراع المس��لح لديهم الح��ق في الرقاب��ة الفعالة 	

والحص��ول على إنصاف لتعرضهم للعنف الجنس��ي والعنف القائم 
على اختالف الجنس.

• يس��تطيع جميع األشخاص الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم 	
عل��ى التماس اإلنص��اف وضم��ان التعويض عن انته��اكات حقوقهم 

الجنسيّة.
• لجميع األشخاص الحق في مساءلة الجهات الفاعلة غير الحكوميّة 	

على أفعالها التي تؤثر مقدرتهم بالتمتع بحقوقهم الجنسية. 
• ينبغي عل��ى الدول أن تتخذ خط��وات لمنع أطراف ثالث��ة من انتهاك 	

الحقوق الجنسيّة لآلخرين.
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مالحظة ختامية
الهدف من النس��خة الموجزة من إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة 
بشأن الحقوق الجنسية هذا أن يكون أداة لدمج الحقوق الجنسية ضمن 
عمليات وضع البرامج والدعوة الخاصين باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة. 
وسوف يكون كل مكتب إقليمي قادر على توفير معلومات ودعم إضافيان.



مسرد المصطلحات
االس�تقالل الذاتي: يش��ير إلى مقدرة الش��خص على اتخ��اذ القرارات 
المتعلق��ة بحيات��ه وش��ؤونه الش��خصية. على س��بيل المث��ال الحرية 

الشخصية على إتباع إرادتك الخاصة. 

سالمة الجسد: هو الحق في عدم تعرض جسمك أو شخصك للتدخل 
من جانب الدولة أو أي شخص آخر. 

جريمة االتجار بالبش�ر: هو الحصول على أفراد بوسائل غير مشروعة 
مثل القوة أو االحتيال أو الخداع، وذلك بهدف استغاللهم.

القدرات اآلخذة بالتطور: يش��ير تحديدا إلى قدرة الطفل على أن يكون 
قادرا على اتخاذ قرارات بش��أن حياته بنفسه. ومن المفهوم أيضا أن قدرة 
الطف��ل على اتخاذ القرارات تتط��ور أثناء االنتقال م��ن مرحلة رضيع إلى 

طفل ومن طفل إلى مراهق.

النوع االجتماعي: يش��ير إلى مجموعة م��ن األدوار المركبة اجتماعيا 
والعالقات والسمات الش��خصية والمواقف والسلوكيات والقيم والقوة 
النس��بية وتأثير ذل��ك المجتمع والتي تنس��ب إلى الرجال والنس��اء على 

أساس اختالفي.

العنف القائ�م على اخت�الف الجنس: وعل��ى النحو ال��ذي حددته 
الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتحدة في ع��ام 1993 ه��و »أي فعل يترتب 
عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى جس��دي أو جنس��ي أو نفسي أو معاناة 
للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القس��ر أو الحرمان 
التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وهو 
يش��مل، ولكن ال تقتصر على: العنف البدني والجنس��ي والنفسي الذي 



يح��دث في إطار األس��رة، بما في ذل��ك الضرب، واالعتداء الجنس��ي على 
األطفال اإلناث في األسرة، والعنف المتصل بالمهر، واالغتصاب الزوجي، 
وختان اإلناث وغيرها من الممارس��ات التقليدي��ة المؤذية للمرأة، والعنف 
غير الزوج��ي والعنف المرتبط باالس��تغالل؛ والعنف البدني والجنس��ي 
والنفس��ي الذي يحدث في إطار المجتم��ع العام، بما في ذلك االغتصاب 
واالعتداء الجنس��ي، والتحرش الجنسي والتخويف في مكان العمل وفي 
المؤسس��ات التعليمية وأي مكان آخر، واالتجار بالنساء والبغاء القسري، 
والعنف الجس��دي والجنس��ي والنفس��ي الذي ترتكب��ه أو تتغاضى عنه 

الدولة، أينما يحدث.

المساواة بين الجنس�ين: التمثيل المتس��اوي للمرأة والرجل القابل 
للقياس.والمساواة بين الجنس��ين ال تعني أن النساء والرجال هم سواء، 
ولكن أن لديهم قيم متساوية، وينبغي أن تمنح المساواة في المعاملة.

اإلنصاف بين الجنس�ين: وهو تطبيق اإلنص��اف أو العدالة في جميع 
القضاي��ا المتعلق��ة بالن��وع االجتماع��ي، بما ف��ي ذلك تكوي��ن هياكل 
الس��لطة والتقس��يمات االجتماعية للعمل على حد س��واء. وفي مجال 
الصحة اإلنجابية، على سبيل المثال، يتحمل النساء القسط األكبر من 

التكاليف، والمخاطر واألعباء. 

هوية النوع االجتماعي: هو األس��لوب والحال��ة التي من خاللها يختار 
الفرد تحديد / تعريف نفسه.

الديباج�ة: هو مقدمة لمس��تند رس��مي يح��دد الغرض م��ن الوثيقة 
والمبادئ المركزية. 
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المبدأ: وهو كال المصدر والشرح لقانون أساسي أو سبب.

عدم التمييز: ه��و المبدأ القائل بأن��ه ال يجوز معامل��ة الناس معاملة 
مختلفة على أس��اس معايير تعسفية وغير مسموح بها؛ التمييز القائم 
على أس��اس الع��رق أو الجنس أو اإلعاق��ة أو النوع االجتماع��ي أو التوجه 
الجنس��ي، أو الموقع الجغراف��ي، أو أي وضع آخر يش��كل انتهاكا لحقوق 

اإلنسان.

الجه�ات الفاعل�ة غي�ر الحكومية: ه��ي الجه��ات الفاعل��ة على 
المس��توى الدولي والتي ليس��ت دوال. أمثلة على الجه��ات الفاعلة غير 
الحكومية: المنظمات غير الحكومية والجماعات المس��لحة، ووس��ائل 

اإلعالم الدولية، والجماعات اإلجرامية والجماعات الدينية.

اإلنصاف: هو تقديم تعويضات أو تعديالت لصالح الحق. تصحيح ظلم.

النوع الجنس�ي: يش��ير إلى الخصائص البيولوجية التي تحدد البشر 
على أنهم ذك��ور أو إناث. وفي حين أن هاتين المجموعتين من الخصائص 
البيولوجية ال تس��تبعد بعضها بعضا، ألن هناك أفراد يحوزون على نفس 

الخصائص، فإنها تميل إلى تفريق البشر إلى ذكور وإناث.

الجنس�انية: هو أحد الجوانب الرئيس��ية لإلنس��ان ف��ي جميع مراحل 
الحياة، وتش��مل الجنس، والهوي��ات واألدوار المتعلقة بالنوع االجتماعي، 
والتوج��ه الجنس��ي، واإلثارة الجنس��ية، والمتع��ة، والعالق��ة الحميمة، 
واإلنجاب. وتحصل تجربة الجنسانية واإلعراب عنها في األفكار، واألوهام، 
والرغبات، والمعتقدات، والمواقف، والقيم، والس��لوكيات، والممارس��ات، 

واألدوار، والعالقات.
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الحقوق الجنسية: وهي تعتنق حقوق اإلنسان المعترف بها فعال في 
القواني��ن الوطنية والوثائ��ق الدولية لحقوق اإلنس��ان وغيرها من بيانات 
إجماع اآلراء. وهي تش��مل حق جميع األشخاص أن يكونون في مأمن من 

اإلكراه والتمييز والعنف في ما يلي: 
• الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية بما في 	

ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية؛ 
• البحث عن، وتلقي ونقل المعلومات المتعلقة بالجنسانية؛ 	
• التعليم الجنساني؛ 	
• احترام السالمة الجسدية؛ 	
• اختيار شركائهم؛ 	
• تقرير إذا ما أرادوا أن يكونون نشطين جنسيا أو أال يكونون؛ 	
• العالقات الجنسية الرضائية؛ 	
• الزواج الرضائي؛ 	
• تقرير إذا ما أرادوا أو لم يريدوا أن يكون لديهم أطفال وتوقيت ذلك، و 	
• إتباع حياة جنسية مرضية وآمنة وممتعة. 	

العنف الجنسي: هو العنف الذي يكون ذو طبيعة جنسية أو موجه تجاه 
األشخاص من جنس معين بسبب جنسهم. 

الميول الجنسي: وهو يشير إلى االنجذاب الجنسي األساسي إلى نفس 
الجنس أو الجنس اآلخر أو كليهما.

 إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق الجنسية
النسخة الموجزة – لالستخدام إلى جانب اإلعالن األصلي



من نحن
االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة هو مق��دم خدمات عالمي و داعية قيادي 
من أج��ل الصحة و الحقوق الجنس��يَة و اإلنجابيَة للجمي��ع. نحن حركة 
من المنظم��ات الوطنية العاملة مع و من أجل المجتمعات و األفراد في 

جميع أنحاء العالم.

ويعمل االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة من أجل عالم يكون فيه للنس��اء 
و الرجال و الش��باب في كل م��كان حرية التحّكم بأجس��امهم و بالتالي 
بقرارهم. عالم يك��ون لهم فيه حرية اختيار أن يصبح��ون آباء و أمهات أو 
أن ال يصبحوا؛ حري��ة تقرير عدد أطفالهم و األوق��ات التي يصبح لديهم 
أطف��ال؛ حرية إتباع حياة جنس��ية صحية دون الخوف م��ن حدوث والدات 
غي��ر مرغوبة أو إصابات بأمراض منتقل��ة بطريق الجنس بما فيها فيروس 
نقص المناعة البشري. عالما ال يكون فيه اختالف جنس الفرد أو اتجاهه 
الجنس��ي س��بباً لعدم المساواة أو لوصمة العار. و س��وف لن نتراجع عن 
القيام بكل ما نس��تطيع عمله من أجل حماية ه��ذه الخيارات والحقوق 

عند األجيال الحاضرة و أجيال المستقبل.

نشره االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في كانون األول 2009.
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إعالن االتحاد الدولي لتنظيم 
األسرة بشأن الحقوق الجنسية

النسخة الموجزة

الحقوق الجنسية هي حقوق عالمية 
ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، 

الحقوق الجنسية هي من العناصر 
المكونة لحقوق اإلنسان.

تم وضع إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة من قبل لجنة شملت على 
خبراء معت��رف بهم دولياً في مج��ال الصحة الجنس��يّة واإلنجابيّة، وهو 
يترسخ  في صميم اتفاقيّات حقوق اإلنسان الدوليّة وغيرها من المواثيق. 
وه��و يتمم ميث��اق االتح��اد الدولي لتنظيم األس��رة للحقوق الجنس��ية 
واإلنجابية ف��ي حين يهدف صراحة إلى تحديد الحقوق الجنس��ية ودعم 

وجود رؤية شاملة للجنسانيّة.

واإلعالن هو وس��يلة هام��ة لدعم عم��ل جميع الجمعيات والناش��طين 
والباحثي��ن وصن��اع القرارات الذي��ن يعملون عل��ى تعزيز وضم��ان حقوق 
اإلنسان. وبالعمل معا نستطيع تحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم يتم فيه 

احترام وحماية حقوق جميع الناس والتقدم بها.


