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ﻣﻘدﻣﮫ
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف ﺧوﯾش در ﭼوﮐﺎت ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده
اﺻول ﻋﻣوﻣﯾت ،داﺷﺗن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺷﺗرک ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻏﯾرﻣﺟزا ﺑودن ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﻌﺗﻘد ھﺳت ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﺟزء ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻣﺗﯾﺎزات در
ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن آزادی ،ﻣﺳﺎوات و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص
ﻣﯾﮕردد.

ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ:
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﯾﺛﺎق ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷری و اﻣﺗﯾﺎزات دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ درﯾن ﻣﯾﺛﺎق ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع
ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺳﻧﺎدی دارد ﮐﮫ از ﮐﻧﻔراﻧس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٩٩٣ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺑﺎره ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ١٩٩۴
درﺑﺎره ﻧﻔوس و اﻧﮑﺷﺎف ،ﮐﻧﻔراﻧس ﭼﮭﺎرم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧم ھﺎ ،اﻋﻼﻣﯾﮫ اﻧﮑﺷﺎف ھزار ﺳﺎﻟﮫ و اھداف
ھزاره ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺳر ﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرد .ھم ﭼﻧﺎن اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ از درﯾﺎﻓت ھﺎ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭼﻧدﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و
راﭘور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎص ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺧﺻوﺻﺎ ً راﭘور  2004ﺑرای ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﺟﺎﻧب ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎص ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در
ﻣورد ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرات ﺻﺣﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﺻول اﻗﺗﺑﺎس ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺗﻣم ﯾﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧدۀ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻓدراﺳﯾون
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده در ﺑﺎرۀ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھدف اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ
ﺑﺻورت واﺿﺢ و ﺣﻣﺎﯾت از دﯾدﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺳﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھدف ھﻣﭼو ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه
ﻋﺑﺎرت از اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن ،ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣودن و ارﺗﻘﺎ ﺑﺧﺷﯾدن ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص و ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت و
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﻌﺗﻘد ھﺳت ﮐﮫ ﺻﺣت ﺣق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷری اﺳت و ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ﺑﺷری
دﯾﮕر ﻻزم ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﻌﺗﻘد ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑردن از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎر
ﺻﺣت ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ،ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﻋﻧﺎﺻر ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺣﻘوق ھر ﻓرد اﻧد .ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ ﺑدون ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ
ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از اﻣﺗﯾﺎزات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت را اﺣﺗوا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣﻘوق
ﺟﻧﺳﯽ ﻋﺑﺎرت از ﻧورم ھﺎی ﺧﺎص اﻧد ﮐﮫ در وﻗت ﺗطﺑﯾق ﺣﻘوق ﻣوﺟود ﺑﺷری در ﺣﺻﮥ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد.
در اﯾن ﺣﻘوق آزادی ،ﻣﺳﺎوات ،ﻣﺣرﻣﯾت ،ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ،ﺗﻣﺎﻣﯾت و ﻋزت ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺷﺎﻣل اﺳت .اﯾن ھﺎ اﺻوﻟﯽ اﻧد ﮐﮫ
در ﺑﺳﯾﺎری اﺑزار ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺧﺎص ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ اﻧد درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ روﺷﯽ
را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ھوﯾت ھﺎی ﻣﺷﺧص را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓراﺗر از آن را ﻧﯾز
اﺣﺗوا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ھر ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن اﺟﺎزه ﺑرآورده
ﻧﻣودن و اظﮭﺎر ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ ﺑدون ﺟﺑر ،ﺗﺑﻌﯾض ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت و ﺑﺎ ﺣﻔظ ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺟزء از طﺑﯾﻌت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺗﻣﺎم دوره زﻧدﮔﯽ اﺳت و اﯾن ﮐﮫ
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺷﻣول ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد ذﯾل ﺧواھد ﺑود وﻟﯽ ﺗﻣﺎم اﯾن اﺑﻌﺎد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و اظﮭﺎر ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن
ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫ روﺑﮫ ارﺗﻘﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﺑر ﮔﯾرﻧده ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺟﻧﺳﯽ،
ﻟذت ،ﻧزدﯾﮑﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن از طرﯾق اﺛر ﮔذاری ﺑﯾﺎﻟوژﯾﮑﯽ )ﺣﯾﺎﺗﯽ( ،رواﻧﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﮐﻠﺗوری ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ آرزوھﺎ ،ﻋﻘﺎﯾد طرز ھﺎی ﺗﻠﻘﯽ ،ارزش ھﺎ ،روش ھﺎ ،اﺟرأت و رواﺑط ﺗﺟرﺑﮫ و
اظﮭﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺻرﻓ ًﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎروری ﻧﯾﺳﺗﻧد و درک و داﻧش ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺑﺎرۀ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑر آن ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده اﯾن ﺿرورت را ﮐﮫ
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺻورت ﺧﺎص ،ﻧﮫ طورﯾﮑﮫ در ﺣﻘوق ﺑﺎروری و ﺻﺣت ﺑﺎروری ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺷده اﺳت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﮭد ﺑرای ﺷراﯾط ﻗﺎدر ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺗﻌﮭد و ﺳﯾﻌﺗر
آﻧرا در ﻗﻣﺳت ﻣﺑﺎرزه ﻣﺣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑودن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺻﻠﺢ و ﯾﮏ ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در آن ﻋزت ،ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﺻورت ﻣﮑﻣل داﻧﺳﺗﮫ ﺷود ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .در داﺧل ﺳﺎﺣﮫ
ﺣق اﻧﮑﺷﺎف ،ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای ﻣرﮐزﯾت ﻓرد ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣوﺿوع ،ﺷرﯾﮏ ﻓﻌﺎل و ﻣﺳﺗﻔﯾد روﻧد
اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﺗوری و اﻧﮑﺷﺎف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷر و آزادی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑر آورده ﺷوﻧد
ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﺷرط ﮐﻠﯾدی ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن ﺷراﯾط ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘوق در
اﻧﮑﺷﺎف ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧوع ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل ھﺎ و ﻧظم ھﺎی ﻓردی را
ﻓراھم ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ راه ﺑرد ﻗدرت اﺟرات و ﻣﻌﻧﯽ را ﮐﮫ ﺳﺑب ﺧﺷوﻧت در ﺣﺻﮫ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود را ﻣﺻروف ﺳﺎﺧﺗﮫ
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و ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﻧﺑﺎطﺎت راﺑرای ﭘوﺷش ھﺎی
ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت و ﻣداﻓﻌﮫ اش دارد.
ﺑﻧﺎﺑرآن ،ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده  ،اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﺿو ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث
رھﻧﻣﺎ در اﻧﺿﻣﺎم ﺗﻌﮭدات ﺧوﯾش ﺑرای اﺣﺗرام ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎﯾد ،و اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ راھﺑردھﺎ و ﭘروﮔرام ھﺎی ﺧود را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐرده و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳﺎزد.
اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑرای درک ﺗطﺑﯾق ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷری در ﻗﺳﻣت رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم اﺟزا ﻓدراﺳﯾون
ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ آﻧرا در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺧدﻣﺎت و ﭘروﮔرام ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻗﺳم ﯾﮏ ﮐوﺷش ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺳؤﻟﯾت ﺑرای ﺑﮭﺑود و دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی
ﺟﺎری را ﺗﻘوﯾﮫ و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳﺎزد ،ﻣدﻏم ﺑﺳﺎزد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻏﯾر ﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺟزﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺷﻣول
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﻻی وﻗت ،ﻧوع و وﺳﻌت
ﺗطﺑﯾق اﺻول و ﺣﻘوق ﮐﮫ در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺷﺎﻣل اﺳت ﺗﺎﺛﯾر دارد .ﻣراﺣل ﺧﺎص ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ وﻣﺳؤﻟﯾت ﭘذﯾری اﯾن
ﻧوع ﺣﺎﻻت طرح ﺧواھﻧد ﺷد
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ :اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ رھﺑری ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2008ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾده اﺳت.
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اﺻول ﻋﻣوﻣﯽ
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺗوﻗﻊ دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت،
دﯾدﮔﺎه و ارزش ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﻓﯾدارﺳﯾون ﮐﮫ در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﺎ داده ﺷده
اﻧد و اﺳﺎس ﺷﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ،ﻣﺗﻌﮭد ﺧواھﻧد ﺑود .اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ و ﺳﺗراﺗﯾژی
ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎ ﻓدراﺳﯾون ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظﮫ ،ﺑﮭﺑود و ﺑر آورده ﺷدن ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ
در ﻗﺳﻣت اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﮫ در ﻋﻧوان )ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ
ارﺗﺑﺎط دارﻧد( ﻣﺧﺗص ﮔردﯾده اﻧد ،ﺑﺎﯾد از اﯾن اﺻول ﺑﮭره ﺑﺑرﻧد.
اﺻل 1
رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺷﺧﺻﯾت ھر اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ،ﯾﮏ ﻣﺣﯾط
ﻣﺳﺎﻋد ﮐﮫ در آن ھر ﺷﺧص از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺧود در ﭘروﺳﮥ اﻧﮑﺷﺎف ﺑﮭرﻣﻧد
ﺧواھد ﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾﺎن آﯾد.
رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺷﺧﺻﯾت ھر اﻧﺳﺎن در ﺗﻣﺎم ﺟواﻣﻊ اﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻧظور اﻓراد رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻋواﻣل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﺣﺎﻓظت و ﺑﮭﺑود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طرﯾﻘﮥ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧش ﻣوﺟودﯾت روزاﻧﮫ ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص در ھر ﺟﺎ ﺑﺎﺷد .ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻘوق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺷری ﺑوده ﮐﮫ اﺳﺎس
آزادی ،ﻋزت و ﻣﺳﺎوات ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺗﻣﺎم اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺳت.
ﻏرﺑت ھم ﺳﺑب و ھم ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺻﺣت ﺧراب ﺟﻧﺳﯽ و ﻧﺎ ﺑراﺑری ھﺎ وﻣﺣروﻣﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت اﺳت .و ﭘروﮔرام
ﺳﺎزی ﺑﺎﯾد رواﺑط ﻏرﺑت را ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ،ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اھﻣﯾت اﻣﺗﯾﺎز و ﻣﺣروﻣﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺧﺻوﺻ ًﺎ اﺛر آن
ﺑﺎﻻی ﺣﻘوق ﺑﺷر درﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑودن ،ﻋدم ﻣﺳﺎوات ،ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑودن ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻋدم ﺗﺳﺎوی
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ وﺣﺎﻟت ﺻﺣﯽ ﺧراب ﺑﺎﯾد در ﺗطﺑﯾق ھر ﭘروژه ،ﭘروﮔرام ﯾﺎ ﭼﮭﺎرﭼوب اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اھداف
ھزاره ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑدﺳت آوردن اھداف ھزاره – ﺑﮭﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﺻﺣت ﻣﺎدران ،ﮐﺎھش دادن
ﻣرگ وﻣﯾر ﻣﺎدران ،ﺑﮭﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺳﺎوات ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ وﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اچ آی وی اﯾدز -درﺑﯾن اھداف دﯾﮕرﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ
ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن دﺳﺗرﺳﯽ وﺳﯾﻊ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ دارد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ،ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺗﺻدﯾق ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣوﺿوع
ﻣرﮐزی اﻧﮑﺷﺎف اﺳت و اھﻣﯾت ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ در آن ھر ﻓرد ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ
ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻧﻘش ﻓﻌﺎل در ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﺗوری و ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﺑدن ،روان ،ﺳﯾﺎﺳت ،ﺻﺣت و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳروﮐﺎر دارد .ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻻی ﺣﻘوق ﻧظرﯾﺎﺗﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻏﯾر ﻋﯾﻧﯽ
ﺗﺄﺛﯾرﻣﯾﮕذارد .ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ در ﺑر ﮔﯾرﻧده ﻋﻧﺎﺻر واﺿﺢ ﮐﻧﻧده ،اﻧﺟﻣن ﺳﺎزی و اﺷﺗراﮐﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .و ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺑدﻧﯽ و
ﺧود ارادﯾت راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ دارد .در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﮭد ﺑرای ﺿﻣﺎﻧت ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ،ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده
ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ اﺣﺗرام ،ﻣﺣﺎﻓظت و ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﻠزم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳﺎﺣﺎت و ﻋﻧﺎﺻر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت
ﺧود ﺑﺧش ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺷری اﺳت.

اﺻل 2
ﺣﻘوق و ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﮫ ﺑرای اﺷﺧﺎص زﯾر ﺳﻧﯾن  18ﺳﺎل ﺿﻣﺎﻧت ﺷده اﻧد از ﮐﺎھﻼن ﻓرق
دارﻧد و ﺑﺎﯾد ظرﻓﯾت ھﺎی رو ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ ﯾﮏ طﻔل را در ﻧظر ﺑﯾﮕﯾرد ﺗﺎ ازاﯾن ﺣﻘوق ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺣﺎﻓظت ھﺎ ﮐﮫ ﺑرای اﺷﺧﺎص زﯾر ﺳﻧﯾن ) (18در ﻗﺎﻧون ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت از ﺣﻘوق ﮐﺎھﻼن ﻓرق دارد .اﯾن ﻓرق ھﺎ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺣﻘوق ﺑﺷر
اﺳت وﻟﯽ در ﻗﺳﻣت ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ راه ﺑرد ھﺎی ﺧﺎص ﺿرورت دارد .آی ﭘﯽ ﭘﯽ اﯾف ﺑﮫ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﮐﮫ اﺷﺧﺎص
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زﯾر ﺳﻧﯾن) (18ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑوده اﻧد و اﯾن ﮐﮫ در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﮐودﮐﯽ ،طﻔوﻟﯾت و ﻧوﺟواﻧﯽ ،ﺑﻌﺿﯽ از ﺣﻘوق و
ﻣﺣﺎﻓظت ھﺎ ارﺗﺑﺎط ذﯾﺎد و ﮐم ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺧواھد داﺷت ،آﻏﺎز ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده) (5ﻣﺻوﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اطﻔﺎل ،ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھداﯾت و رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن و دﯾﮕران ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل طﻔل
ﻣﺳؤﻟﯾت دارﻧد ﻓراھم ﻣﯾدارد ﺑﺎﯾد ظرﻓﯾت ھﺎی طﻔل را ﺑرای ﺗﻣرﯾن ﺣﻘوق ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را در ﻧظر ﺑﯾﮕﯾرﻧد .ﻧظر ﯾﮫ
ظرﻓﯾت رو ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ اطﻔﺎل ﻣﺳﺗﻠزم ﺗوازن ﺑﯾن ﺷﻧﺎﺧت اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻓﻌﺎل در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ
اﻣﺗﯾﺎز اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷ ﮭری ،ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣردم و ﺑﮫ ﺣﯾث ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺎ ﺧود ﻣﺧﺗﺎری روز اﻓزون در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھم
ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺗﺣق ﺣق ﻣﺣﺎﻓظت ﻣطﺎﺑق آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻧظرﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻣﺣﺎﻓظت از اﺷﺗراک در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﮫ اطﻔﺎل ﺿرر ﺑرﺳﺎﻧد ،ﻣطﺎﺑق
ﺑﮫ ظرﻓﯾت ھﺎی ﻗﺎﺑل ارﺗﻘﺎﺷﺎن ﮐﻣﺗر ﺧواھد ﺷد .ﻋﻼوه ﺑر آن ،اﺻل ظرﻓﯾت ھﺎی روﺑﮫ ارﺗﻘﺎ از اﺣﺗرام ﺑﮫ اطﻔﺎل ،ﻋزت
و ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظﮫ از اﺷﮑﺎل اﺿرار ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ارزش ﺳﮭم ﺧودﺷﺎن ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻗدر
داﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﺟواﻣﻊ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﯾط را ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در آن اطﻔﺎل ﺑﺗواﻧﻧد ظرﻓﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻋد ﺧوﯾش را ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد و در
ﺟﺎﯾﮑﮫ اﺣﺗرام ذﯾﺎد ﺑﮫ اﺳﺗﻌداد اﺷﺗراک و ﻣﺳؤﻟﯾت ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری آﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺷﺎن ﻗﺎﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧدﯾن
اﺻل ﮐﻠﯾدی رواﺑط ﺑﯾن ﻋﻼﯾق ﺣﻘوق اطﻔﺎل و دﯾﮕران را اداره ﻣﯾﮑﻧد .در ﺑﯾن اﯾن ھﺎ :ﻧظرﯾﺎت اﺷﺧﺎص زﯾر ﺳﻧﯾن 18
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺣﯾث ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺣﻘوق ،ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻔﺎد اطﻔﺎل ،ظرﻓﯾت ھﺎی رو ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ ظﻔل ،ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ،و ﻣﺳوﻟﯾت ﺑرای
ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺷراﯾط ﺑرای ﻧﻣو ﺷﺎﻣل اﻧد .در ﻗﺳﻣت ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ،اﯾن اﺻول ﺿرورت ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﻓردی ﮐﮫ از
ﻧﻣﺎﯾش ﭘﺧﺗﮫ ﺑودن و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻧد درک ﺧﺎص طﻔل وﻧوﺟوان ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺣﺎﻟت ﺻﺣت ﻓزﯾﮑﯽ
ورواﻧﯽ ،رواﺑط ﺑﺎ واﻟدﯾن و ﺟواﻧب دﯾﮕر ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ  ،رواﺑط ﻗدرت در ﺑﯾن اﺷﺧﺎص ذﯾدﺧل و ﻧوع ﻣﺳﻠﮫ زﯾر دﺳت
ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧد.

اﺻل 3
ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺣﺎﻓظﮫ و ﺑﮭﺑود ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم
ﺧﺎﻧواده ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﺑض ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺣﺎﻓطت و ﺑﮭﺑود
اﺳت .اﯾن ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض از ھرﻧوع ﻓرق ،ﻣﺣروﻣﯾت وﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧس ،ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت
ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﺎﻟت ﻣدﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ روﯾﮫ وﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ وﯾﺎ ﻧﺳﺑت داده ﺷده ،ﻧژاد ،رﻧﮓ ،ﻗوﻣﯾت،
زﺑﺎن ،ﻣذھب ﻧظرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظرﯾﺎت دﯾﮕر ،ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻠﮑﯾت ،وﻻدت ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺑدﻧﯽ و
رواﻧﯽ ،ﺣﺎﻟت ﺻﺣﯽ ،ﺑﮫ ﺷﻣول اچ آی وی ،وﺣﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑدﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻏﯾره ﮐﮫ ﻣﻘﺻد آن آﺛرات ﻧﻔﯽ ﮐردن
ﺷﻧﺎﺧت ،ﺑﮭره ﺑردن و ﺗﻣرﯾن ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران در ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷر و آزادی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺣﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﺗوری ،ﻣدﻧﯽ وﯾﺎ ھرﺳﺎ ﺣﮫ دﯾﮕرﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯾﮑﻧد.
ﺗﺑﻌﯾض در ﻋرﺻﮫ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل دﺳت رﺳﯽ ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﮐﻠﺗوری ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧس ،ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻧﺳﯾت ،ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﺎﻟت ﻣدﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺟﻧﺳﯽ و روش ،ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ ،و ﻣﺣروﻣﯾت از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت
ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و راه ﺣل ﺑرای ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺣق اﺳﺗﻔﺎده ﺣﻘوق ﯾﮏ ﺷﺧص را ﻣﺛل
ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر ﻣﺗﺿرر ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻧﻣﺎﯾش ﺑدھد .اﻓراد ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در راه اﻋﺎده ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺷﺎن روﺑرو
ﻣﯾﺷود .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف از ﺣﻘوق و آزادی ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺳﺎوی ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮭره ﺑﺑرﻧد ،ﺑراﺑری ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ
ﺿرورت ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎ دور ﺷوﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﯾد ﺿرورت ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔروپ
ھﺎی ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﮐﺷﯾده و ﮐم ﺧدﻣت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺻورت ﺑﮕﯾرد.

اﺻل 4
رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،و ﻟذت ﮐﮫ از آن ﻣﺳﯾر اﺳت ،ﻣوﺿوع ﻣرﮐزی اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت ،اﮔر ﯾﮏ
ﺷﺧص ﻣﯾﺧواھد و ﯾﺎ ﻧﮫ ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﺳل ﮐﻧد .ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ ﺗﻣﺎم طول زﻧدﮔﯽ را در ﺑر
ﻣﯾﮕﯾرد رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻋﺎﻣل ﻻﯾﻧﺟزا ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎﻣﯾم درﺑﺎرۀ ﺻﺣت ﺑﺎروری اﺳت ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣرﮐزی
اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت ،اﮔر ﯾﮏ ﺷﺧص اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد .رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ و ﺳﯾﻠﮫ ﺑرای اﻓراد
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻼﯾق ﺑﺎروری ﺧود را ارﺿﺎ ﮐﻧد .اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن و ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺑدا از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
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ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ آﻧﮭﺎﯾﮑﮫ از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل از اﯾن ﻋﻧﺻر ﻣﺣروم ﺑودﻧد ﻣﺻؤن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ
ﺷود.

اﺻل 5
ﺗﻌﯾن ﺳﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻌﮭد ﺑرای آذادی و ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺗﺿرر
ﺷدن ﺣق ﻣﺣﺎﻓظﮫ از و دوری از ھﻣﮫ اﺷﮑﺎل و ﺿرر اﺳﺎس ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ اﺳت اھزار
ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ھم ﺧﺷوﻧت و ھم ﺳؤ اﺳﺗﻔﺎده ﻓزﯾﮑﯽ ،ﻟﻔظﯽ ،رواﻧﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧوع ﺟﻧﺳﯽ و ھم
ﭼﻧﺎن ﺧﺷوﻧت در ﻣﻘﺎﺑل اﻓراد ﺑﮫ ﺳﺑب ﺟﻧﺳﯽ ،ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﺎﻟت ﻣدﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ روش ،رواج ھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭼطور رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧوﯾش را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد.
ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺣق دارﻧد ﮐﮫ از ﺣق ﺧود ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺧﺎص از ھر ﻧوع اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮭره ﺑﺑرﻧد اﯾن ﻣﺷﺗﻣل ﺑر
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﻣﺎم اﻧواع اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣﺣﺎﻓظت از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻧﺳﯽ ،زﻧﺎ ﮐﺎری ﺑﮫ اطﻔﺎل و ﺗﻣﺎم اﻧواع ﺳؤ
اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ،ﺧﺷوﻧت و ﺗرس ﺑﮫ ﺷﻣول ﺟﺑر ﺑﺎﻻی ﯾﮏ طﻔل ﮐﮫ ﻣﺻروف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﺷود و اﺳﺗﻔﺎده از اطﻔﺎل در
ﺑﺎزﯾﮕری و ﻣواد ﺑرھﻧﮫ.

اﺻل 6
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی روﺑرو ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺑدﺳت
آوردن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﺗرام ﺑرای ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﯾﮕران و رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻘوق دﯾﮕر ﺑﺷری ،ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻌرض آن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
ﺑدﺳت آوردن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﺗرام ﺑرای ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﯾﮕران و رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻧظم ﻋﺎﻣﮫ و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
ﺣﻘوق ﺑﺷر  ،درﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ وﺿﻊ ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﻧوع ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ھﻣراه و ﺿرور و
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺣﺻول ھدف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺗطﺑﯾق ﺣﻘوق ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط آﮔﺎھﯽ رواﺑط ﻣﺗﺣرک ﺑﯾن ﻣﻔﺎدات ﺷﺧﺻﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣﻔﺎدات ﺷﺧﺻﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت ﻣوﺟودﯾت دﯾدﮔﺎه ﺟﻣﻌﯽ و ﺿرورت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن
ﻣﺳﺎوات ،ﻋزت و اﺣﺗرام ﺑرای ﺗﻔﺎوت ھﺎ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮔردد.

اﺻل 7
و ﺟﺎﯾب اﺣﺗرام ﮔذاری ،ﻣﺣﺎﻓظت و ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و آزادی ھﺎ در ﻗﺳﻣت
ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ و آزادی ھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﮔردد .ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺷﻣول دﻋوی ھﺎی
)اﺳﺗدﻋﺎ ھﺎ( ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ھم ﭼﻧﯾن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ھﺎی ﺑر آورده ﺷدن اﯾن دﻋوی ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﺣﻘوق
دﯾﮕر ﺑﺷری ،دوﻟت در ﺳﮫ ﺳطﺢ وظﺎﯾف دارد :ﺗﺎ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ھﻣﮫ را اﺣﺗرام ﮐرده ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐرده و ﺑر آورده ﺑﺳﺎزد.
وﺟﺎﯾب اﺣﺗرام ﮐردن از دوﻟت ھﺎ ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ از ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم وﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺣق ﺧﺎص ،در
اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾد .ﻓرض ﻣﺣﺎﻓظﮫ از دوﻟت ھﺎ ﺧواھﺎن اﻗداﻣﺎت اﻧد ﮐﮫ از ﻣداﺧﻠﮫ ﺟواﻧب ﺛﺎﻟت در
ﺿﻣﺎﻧت ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .وﺟﯾﺑﮫ ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺳﺗﻠزم آن اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ھﺎ ﻗﺎ ﻧوﻧﮕذاری ﻣﻧﺎﺳب
اداری ،ﺑودﺟوی ،ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﮭﺑودی و اﻗداﻣﺎت دﯾﮕر ﺑطرف درک ﺣﻘوق ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوﻟت ھﺎ وظﯾﻔﮥ اوﻟﯽ اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن  ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ و ﺑر آوردن ﺣﻘوق ﺑﺷری را در داﺧل ﺳرﺣدات ﺧود دارﻧد،
ﻓﻌﺎﻟﯾن دﯾﮕر در ﺟواﻣﻊ ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻣﺎل وﻋدم ﻋﻣل )ﺣذف( آﻧﮭﺎ اﺛرات ﺑﺎﻻی ﺗﺣﻘق ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ دارد ،ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺳؤل
ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﮐﺎردوﻟت ھﺎی دﯾﮕر ،ﻋﻧﺎﺻر و ﭘروﮔرام ھﺎﯾﮑﮫ از طرﯾق ﺳرﺣدات ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻣﮏ در اﻧﮑﺷﺎف ﻋﻣل
ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕر و ھم ﭼﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﻏﯾر
اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻣذھﺑﯽ و ھم ﭼﻧﺎن اﻓراد ﺷﺎﻣل اﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر آن ،دول ﺑﺎﯾد از ﺗﺧطﯽ ھﺎ وﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ اﻓراد اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣوده ،اﯾن ﺣﻘوق را از ﺗﺧطﯽ ھﺎ و ﻣداﺧﻠﮫ
ﺟﻧﺎح ﺛﺎﻟت ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐرده و ﮔﺎم ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﻣﺛﺑت ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﺎﺳﯾس ﻣوﺳﺳﺎت ﻣؤﺛر اﺷﺗراﮐﯽ و ﺟواب ﮔو و ﺗﺧﺻﯾص
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﺣﺻول ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑردارد .آی ﭘﯽ ﭘﯽ اﯾف ﺗﻌﮭد ﺳﭘرده اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾز را ﮐﮫ در ﺗوان ﺷﺎن
ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎم اﻧﺟﻣن ھﺎ ﻋﺿو را ﺗﺷوﯾق و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﻘش ﺧوﯾش را در اﺣﺗرام ﮔذاری ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ و ﺑر آورده
6

ﺳﺎﺧﺗن ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﺷوﻧد ادا ﮐﻧد و اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟت ھﺎ و ﻓﻌﺎ ﻟﯾن دﯾﮕر ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟواﻧب اﯾن
ﺣﻘوق ﻣﺎﻧﻧد ﺟواﻧب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اداری ،ﺑودﺟوی و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و اﺟرات اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ و ﺑر آورده ﺑﺳﺎزد.
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ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺷری ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ اﻧد
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷری اﻧد.
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻣﺗﯾﺎزات ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ اﻧد ﮐﮫ از ﺣﻘوق و آزادی،
ﻣﺳﺎوات ،ﻣﺣرﻣﯾت ،ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ،ﺗﻣﺎﻣﯾت و ﻋزت ھﻣﮫ ﻣردم ﻣﻧﺷﮫ ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﺳﯾﺎری اﺑزار،
ﻧورم ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺻول ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده)ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ( اﺳت .ﺣﻘوق
ﺟﻧﺳﯽ ﻧورم ھﺎی ﺧﺎص اﻧد ﮐﮫ در وﻗت ظﮭور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻗﺳﻣت رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺷود .ﺣﻘوق
ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧت ھﺎی ﺧﺎص را ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ از اﯾن ھم ﻓراﺗر ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺣﻘوق ﺗﻣﺎم ﻣردم را ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐرده و ﺑﮫ
اﯾﺷﺎن اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣﺗرام ﺿروری ﺑرای ﺣﻘوق دﯾﮕران داﺷﺗﮫ و در ﻣﺣوطﮫ
ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ﺑﺎﺷد ،اظﮭﺎر ﮐرده و ﺑر آورده ﺑﺳﺎزد.
ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ذﯾل اﺻول ﺣﻘوق ﺑﺷر را در ﺣﺻﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗطﺑﯾق آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺷﺧﺎص ﻓﻘﯾر ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده ،اﺷﺧﺎص ﮐﮫ از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣروم و ﮐﻣﺗرﯾن ﺧدﻣت ﺑراﯾﺷﺎن ﺷده اﺳت ،ﺧواه اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﯾﺎ ﺟدﯾد ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮭم اﺳت.
ﻓرض ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑودن ،ﻣرﺑوط ﺑودن ،ﻣرﺗﺑط ﺑودن و ﻻﯾﻧﻔﮏ ﺑودن ھﻣﮫ
ﺣﻘوق ﺑﺷررا ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ در ﺿﻣن آن ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ذﯾل در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﺎ داده ﺷده اﺳت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب
ﺧﺎص را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯾدھد .ﺗطﺑﯾق ﻣواد ذﯾل ﺑﺎﯾد از اﺻول ﻋﻣوﻣﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر از آن ذﮐر ﺷده اﻧد.

ﻣﺎدۀ 1
ﺣق ﻣﺳﺎوات،
·
·

·
·
·

ﻋﯾن ﻣﺣﺎﻓظت ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون و آزادی از ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﺟﻧس ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت
ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم اﻧﺳﺎن ھﺎ آزاد ﺗوﻟد ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺣﻘوق و ﻋزت ﻣﺳﺎوی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ
ﻗﺎﻧون ﺑر ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،ﺟﻧس وﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﺑﺎﺷد ﺑﮭره ﺑر دار ﺷوﻧد.،
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد از ﻣوﺟود ﯾت ﻣﺣﯾط ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ در آن ھر ﮐس ازﺣﻘوق ﺑﮭره ﺑرده و دﺳﺗرﺳﯽ
ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق داﺷﺗﮫ ﮐﮫ دوﻟت ﺑراﯾش داده اﺳت .دوﻟت ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﺎم ھﺎی را ﺑرای وارد
ﮐردن ﺗﻐﯾرات در اﺟرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻠﺗوری ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧﻘش ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺧﺎﻧم ھﺎ وﯾﺎ ﻣردھﺎ و ﯾﺎ درﺑﺎرۀ
ﻧظرﯾﺎت اﺣﺳﺎس ﺑرﺗری و ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐﻣﺗری ﺟﻧس ھﺎ ،ﺟﻧﺳﯾت ھﺎ و ﯾﺎ اظﮭﺎر ﺟﻧﺳﯾت ،ﺑردارﻧد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق ﮐﺎر ،ﺗﻌﻠﯾم ،ﺻﺣت ،اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻘوق دﯾﮕر اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻠﺗوری ھم ﭼﻧﺎن
ﺳﮭوﻟت ھﺎ ،اﺷﯾﺎ ،ﺧدﻣﺎت و ﺷراﯾط ﺿروری ﺑرای ﺣﺻول آﻧﮭﺎ ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﺑﮫ ھر اﺳﺎس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد را دارﻧد.
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم ظرﻓﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﯾن ﻣواﻗﻊ داده ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﯾن ظرﻓﯾت و ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧد ﺗﺎ
ﻗرار دادھﺎ را اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺻﺎﺣب ﻣﻠﮑﯾت ﺑﺎﺷﻧد ،و در ھر ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرات در ﻣﺣﺎﮐم ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت
ظرﻓﯾت روﺑﮫ ارﺗﻘﺎ طﻔل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺷود.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺣرﮐﺎت اﺷﺧﺎص دارد ﻋﯾن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎ را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﯾت ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎدۀ 2
ﺣق اﺷﺗراک ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑدون در ﻧظر داﺷت ﺟﻧس ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت
·
·

ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق داﺷﺗن ﻣﺣﯾط را دارد ﮐﮫ اﺷﺗراک ﻓﻌﺎل و ﺳﮭم در ﺟواﻧب ﻣدﻧﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﺗوری و
ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳطوح ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘوی و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﺻورت آزاد و ﭘر ﻣﻌﻧﯽ را از طرﯾق
اﻧﮑﺷﺎف اﯾﮑﮫ در آن ﺣﻘوق ﺑﺷری و آزادی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗطﺑﯾق ﺷوﻧد را ﻣﻣﮑن ﺑﺳﺎزد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ در اﻧﮑﺷﺎف و ﺗطﺑﯾق ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ﮐﮫ رﻓﺎه آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﯾن ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و
ﺑﺎروری ﺷﺎن ﺑدون ﻣواﻧﻊ رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ازدواج ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ ،ﺷراﯾط ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اچ آی وی
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·

·

ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧورم ھﺎی اﻣﺗﯾﺎزی ﺟﻧﺳﯾت و ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ اﺷﺗراک اﺷﺧﺎص را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧظرﯾﺎت ﺟﻧﺳﯾت و داﺷﺗن ﺟﻧس
ﻣﺣدود وﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺳﺎزد ،اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺟواﻧﺎن ،ﮐﮫ اﮐﺛراً ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺣق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در روﻧد ﺗﻐﯾر در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧود اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
وﭘﯾﺷﮕﺎم ﺑﺎﺷﻧد .آن ھﺎ ﺑﺎﯾد راه ھﺎی ﭘر ﻣﻌﻧﯽ ﺑرای ﺳﮭم در و ﻣﺳؤﻟﯾت ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﭘروﮔرام ھﺎ ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ،ﺑﮭﺑود و ﺑر آورده ﺳﺎﺧﺗن ﺻﺣت و ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻋﺎﻣﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ﮐﺎر و دﻓﺎﺗر ﻋﺎﻣﮫ و اﺟرا ﺗﻣﺎم وظﺎﯾف ﻋﺎﻣﮫ ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ ﺑﮫ ھر اﺳﺎس
ﺑﺎﺷد ﺣﺻﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺷﺗراک ،ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﺣق ﻣﺗﺣرک ﺑودن و ﺗرک ﮐردن و آﻣدن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧوﯾش و ھم
ﭼﻧﯾن دﺳت رﺳﯽ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣرک و ﺳﻔر را ﺑدون ﮐدام ﺗﺑﻌﯾض ﻣﻣﮑن ﺑﺳﺎزد ،را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺎدۀ 3

ﺣﻘوق زﻧدﮔﯽ ،آزادی ،اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﺎﻟﻣﯾت ﺑدﻧﯽ
· ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق زﻧدﮔﯽ ،آزادی و آزاد ﺑودن از زﺟر و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ،ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺑﻌﯾز آﻣﯾز را در ﺗﻣﺎم وﻗﺎﯾﻊ
و ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺷده از ﺗﺑﻌﯾض را دارﻧد ،و ﺑﺎﯾد ﺣق ﺗﻣرﯾن رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ آزاد از ﺧﺷوﻧت و ﺟﺑر را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
· ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق زﻧدﮔﯽ و ﺳﺎﻟﻣﯾت ﺑدﻧﯽ را دارﻧد .اﯾن ﺣﻘوق ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷدن ﻋزت ﯾﮏ ﻓﺎﻣﯾل ﺗﮭدﯾد ﻧﮫ ﺷوﻧد
وﯾﺎ ﺑرای ﻋزت ﯾﮏ ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻧداﺧﺗﮫ ﻧﮫ ﺷود.
· ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻋدام ﻗﺿﺎﯾﯽ وﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﺳزای ﺑدﻧﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ رواﺑط
ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ روﯾﮫ ﺟﻧس ﺷﺎن ،ﺷﻧﺎﺧت وﯾﺎ اظﮭﺎر ﺟﻧﺳﯾت ﺷﺎن ﻣواﺟﮫ ﻧﮫ ﺷوﻧد.
· زﻧدﮔﯽ و ﺻﺣت ھﯾﭻ ﺧﺎﻧم ﺑﺎﯾد در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ﺗداوی طﺑﯽ ﺑرای ﻣرﯾﺿﯽ رواﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑدﻧﯽ وﯾﺎ ﻋﻠت ھﺎی
دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔذاﺷﺗن ارزش ھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺑﺎﻻی طﻔل ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دارد در رﺣم او ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻧداﺧﺗﮫ
ﻧﮫ ﺷود.
· ھﯾﭻ ﺧﺎﻧم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺑب داﺷﺗن رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺟﺑور ﻧﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺷود)طﻔل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎورد(.
· ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ از اﻋﻣﺎل ﻣﺿر ﻋﻧﻌﻧوی ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺳﺦ اﻋﺿﺎی ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧم ھﺎ و ازدواج ﺑﺎﻟﺟﺑر وﯾﺎ
ﻗﺑل از وﻗت آزاد ﺑﺎ ﺷﻧد.
· ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ از ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻣﺎم اﻧواع ﺳؤ اﺳﺗﻔﺎده ﻓزﯾﮑﯽ ،ﻟﻔظﯽ ،رواﻧﯽ وﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﮭدﯾد
ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ،زﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟﺑر و ﯾﺎ ھر ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎﻟﺟﺑر ،در درﮔﯾری ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ وﯾﺎ در ﺗوﻗﯾف آزاد ﺑﺎﺷﻧد.
· ھﻣﮫ ﻣردم ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﮐﺎر ﮐﻧﺎن ﺟﻧﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺳﯾت ھﺎ وﯾﺎ در ﺣﺎﻟت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ وﯾﺎ دﻋوی ﺷده ﺧﺎرج از ﻧﮑﺎح،
ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ا ز ﺧطر ﺧﺷوﻧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﺗﺣﻘﯾر و ﺷرم و ﺗﺑﻌﯾض ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧس ،ﺟﻧﺳﯾت و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷد ،آزاد ﺑﺎﺷﻧد.
· ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎﯾد در ﺗوﻗﯾف اﺧﺗﯾﺎری ﻗرار داده ﻧﮫ ﺷود و ﻧﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﺧﺗﯾﺎری وﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺗﺧطﯽ از ﻣﻘررات ﺟزا ﻏﯾر دﻗﯾق وﯾﺎ ﺧوب ﺗﻌرﯾف ﻧﮫ ﺷده درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ رﻏﺑت ﺧود ﻗرار داده ﻧﮫ
ﺷود.
· ﺗﻣﺎﯾﻼت ،اﻋﻣﺎل و ﺗظﺎھرات ﺟﻧﺳﯽ ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﻣول اﺟرات ﺣﻘﯾﻘﯽ وﯾﺎ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﮐﺎروﺑﺎر ﺟﻧﺳﯽ ھﯾﭻ ﺷﺧص ﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺳزا ﺑرای ﺧﺷوﻧت ،ﺳؤ اﺳﺗﻔﺎده وﯾﺎ ﺗﮭدﯾد را ﺗوﺟﯾﮫ وﯾﺎ ﺑﺧﺷش ﮐﻧد.
· ﺗﻣﺎم ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﮐﺎر ﮐﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺟوان و ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﮐﮫ ﺟﻧﺳﯾت ﺳو ﻣﯽ دارﻧد ﺑﺎﯾد دﺳت رﺳﯽ
ﺑﮫ اﺳﺑﺎب ﻣﺣﺎﻓظت از اﺿرار ﺑدﻧﯽ و ﺧﺷوﻧت و ﺳؤ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ اﺳﺎس اظﮭﺎرات ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾت آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ و ھم
ﭼﻧﺎن ﺑرای اﺳﺑﺎب ﻣﺣﺎﻓظت و ﺑر آورده ﺷدن ﺻﺣت و ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺷﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
· ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق ﭘﻧﺎه ﺧواﺳﺗن و ﺑﮭره ﺑرداری از آن را از ﺗﻌﻘﯾب ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻌﻘﯾب از ﻋﻣل دوﻟت وﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺷدن در
راه ﮔرﻓﺗن ﮔﺎم ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﯾﮏ ﺷﺧص از ﺳؤ اﺳﺗﻔﺎده ﺷدﯾد ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧس ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت
ﺟﻧﺳﯾت ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺟﻧس و ﯾﺎ روش و ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻟت اﯾﭻ آی وی را دارد.
· ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑﺎﯾد از ﺑرطرف ﮐردن ،ﺑﯾرون ﮐردن ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗن و ﺗﮭدﯾدات ﻧﺎﺷﯽ از آن درھر ﺣﺎﻟت ﮐﮫ در آن ﺟﺎ
آﻧﮭﺎ ﻣواﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرس واﻗﻌﯽ ﺗﻌﻘﯾب ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧس ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻧﺳﯾت ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺟﻧﺳﯽ وﯾﺎ روﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﯾﻼن
ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ،اچ آی وی ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت آزاد ﺑﺎﺷﻧد.
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ﻣﺎده 4
ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت
·
·
·
·

ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣرﻣﯾت ﺧﺎﻧواده ،ﺧﺎﻧﮫ ،اﺳﻧﺎد و ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺷﺎن و ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣرﯾن
ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺟﻧﺳﯽ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣداﺧﻠﮫ اﺧﺗﯾﺎری ﺻورت ﻧﮕﯾرد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺟﻧﺳﯽ را داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی را در ﺑﺎره روﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،روش
ﺟﻧﺳﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ ﺧود ﺳر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﻣواظﺑت ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ ،اﺳﻧﺎد طﺑﯽ ،و ﺑﺻورت ﻋﻣوم ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره ﺣﺎﻟت اﯾﭻ آی وی ﺷﺎن و ھم از ﺑر ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗن اﺧﺗﯾﺎری و ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑر ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗن
اﺧﺗﯾﺎری ،در ﭼوﮐﺎت ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻗﺎﺑل اﺟﺎزه و ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض دارﻧد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق ﮐﻧﺗرول ﺑر ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺟﻧس ،ﺷرط و روش
ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را دارﻧد.

ﻣﺎده 5
ﺣق ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﺷﺧﺻﯽ و ﺷﻧﺎﺧت آن ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ھم ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﺣق ﺷﺎن درﻧزد ﻗﺎﻧون ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد
وﺣق آزادی ﺟﻧﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ در ﺑر ﮔﯾرﻧده ﻣواﻗﻊ ﺑرای اﻓراد اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط رواﺑط
ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد وﮐﻧﺗرول داﺷﺗﮫ و ھم اﯾن ﮐﮫ ﺷرﮐﺎ ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را ﺗﻌﯾن ﮐﻧد ،آرزو ﺗﺟرﺑﮫ اﺳﺗﻌداد و ﻟذت ﮐﺎﻣل
ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض و ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق دﯾﮕران و ظرﻓﯾت رو ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ اطﻔﺎل ،ﮐرده ﺑﺗواﻧد.
· ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘوق ﺧود را ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون دارﻧد ﮐﮫ در ھر ﺟﺎی ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﺑﮫ ھر اﺳﺎس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷﺧص ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
· ھﻣﮫ ﻣردم آزاد اﻧد ﮐﮫ اﺟرات ﺟﻧﺳﯽ ﻣرﺑوط را ﺗﻣرﯾن ﮐرده و آﻧرا در ﯾﮏ ﻣﺣوطﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺷراﯾط
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و آزادی ھﺎ ﺑﺻورت ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ھﻣﮫ ،ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ،ﺧﺷوﻧت و ﺟﺑر و ﯾﺎ ﺳؤ
اﺳﺗﻔﺎده ﺑر آورده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد.
· ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻗواﻧﯾن ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﺻورت اﺧﺗﯾﺎری رواﺑط و اﺟرات ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﮫ رﻏﺑت ﺧود ﺟرم
ﻗرار ﻣﯾدھد و ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧس ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت و ﯾﺎ اﺟرات و روش ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ رﺿﺎ ورﻏﺑت
ﺧود ﺗوﻗﯾف و ﯾﺎ زﻧداﻧﯽ ﺷود.
· ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص اﺳﯾر و در ﺗوﻗﯾف ﺣق دارﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳؤ اﺳﺗﻔﺎده و ﺧطر ﺿرر ﺑﮫ اﺳﺎس ھر ﻋﻠت ﻣﻧﻊ ﺷده
ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣردم در ﺗوﻗﯾف ﺣق ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ رﻓﺗن را داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد دﯾدار ھﺎی ﻣﻧظم
زوﺟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
· ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد از آزادی از اﺿرار ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟرم ﻗﺎﭼﺎق ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.
· ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد در ﻣﻌرض ﺗﺣﻘﯾق و ﻋﻣﻠﯾﮫ ھﺎی طﺑﯽ ،در ﺣﺻﮫ اﺟرا ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت طﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺟﺑری طﺑﯽ
ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺣﺎﻓظﮫ اظﮭﺎر ﺟﻧﺳﯽ  ،ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﯾﺎ روش ﺟﻧﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت
و اظﮭﺎر ﺟﻧﺳﯾت طﺑﯽ ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻣواﺟﮫ ﻧﮫ ﺷود.
· ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﮫ ھﺎی طﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ﺟراھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋث ﺗﻐﯾر ﺟﻧس ﻣﯾﺷود ،ﻋﻘﯾم
ﺳﺎﺧﺗن و ﺗداوی ھﺎرﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﺿرورت ﺷﻧﺎﺧت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﻧﺳﯾت ﺷﺎن ﺑﺎﻻﯾش اﻧﺟﺎم داده ﺷود و ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار ﻧﮫ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺟﻧس ،ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻧﺳﯾت و ﯾﺎ ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را ﻣﺧﻔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ وﯾﺎ ﺗﮑذﯾب ﻧﻣﺎﯾد.
· ھﯾﭻ ﺷﺧص ازﺗوزﯾﻊ اﺳﻧﺎد ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ ﺟﻧس و ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ درآن ﺗﺻدﯾق وﻻدت ،ﭘﺎﺳﭘورت و
اﺳﻧﺎد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷﺎﻣل ﺑوده وﺑﮫ اﯾن ھﺎ ﻣﺣدود ﻧﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﮫ ﺷود.

ﻣﺎده 6
ﺣق آزادی ﺗﻔﮑر ،ﻧظرﯾﺎت و اظﮭﺎر ﻧظر ،ﺣق ﺳﺎﺧﺗن اﻧﺟﻣن ھﺎ
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·
·
·
·
·

ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ آزادی ھﺎی ﻓﮑری ،اظﮭﺎر ﻧظرﯾﺎت در ﺑﺎره رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت
ﺟﻧﺳﯾت و ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ،ﺑدون دﺧﺎﻟت و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﺧﺗﯾﺎری ﺑﮫ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾد ﺑﺎرز ﮐﻠﺗوری و ﯾﺎ ﻧظرﯾﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،و ﯾﺎ طرزﺗﻠﻘﯽ ھﺎی ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﻧظم ﻋﺎﻣﮫ ،ﺗﺻور ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﻣردم ،ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺣق ﻓﮑرﮐردن و وﺟدان آزاد و آزادی ﻣذھﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ در اﯾن ﺣق داﺷﺗن ﻧظرﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض و اﺣﺗرام ﺑرای ظرﻓﯾت در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ اطﻔﺎل ﺷﺎﻣل اﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺧوﯾش را ﭘﯽ ﮔﯾری ﮐﻧﻧد ،وﺧواب ھﺎ و ﺧﯾﺎﻻت ﺑدون ﺗرس ،ﺷرم،
اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ،ﻋﻘﺎﯾد دروﻏﯾن و ﻣواﻧﻊ دﯾﮕر در راه اظﮭﺎر ﻋﻘﺎﯾد وﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺎن ،ﺑﺎ اﺣﺗرام ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺣﻘوق
دﯾﮕران داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ،ﺧﺻوﺻﺎ ً زن ھﺎ ،ﺣق اظﮭﺎر ﺷﻧﺎﺧت ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت را از طرﯾق ﺑﯾﺎن ،اﺧﻼق ،ﻟﺑﺎس ،ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﺑدﻧﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب اﺳﻣﺎ و وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺑدون ﻣﺣدودﯾت دارﻧد.
ھﻣﮫ ﻣردم آزاد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻧظرﯾﺎت را درﺑﺎرۀ ﺣﻘوق ﺑﺷری ،ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت
ﺟﻧﺳﯾت و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ از طرﯾق ھر رﺳﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑدون در ﻧظر داﺷت ﺳرﺣدات ،در ﻣﺣوطﮫ ﭼﮭﺎرﭼوب ﻋدم
ﺗﺑﻌﯾض و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺣﻘوق دﯾﮕران و ظرﻓﯾت رو ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ اطﻔﺎل ﺟﺳﺗﺟوﮐرده ،ﺣﺎﺻل ﮐﻧد و ﺑدھﻧد.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق ﺗﺟﻣﻊ ﺻﻠﺞ آﻣﯾز ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف را دارد .در اﯾن ﺣق ﺗﺄﺳﯾس ،ﺣﺻﮫ ﮔرﻓﺗن و ﺳﺎﺧﺗن ﮔروپ
ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﺷﺎﻣل اﻧد و اﯾن ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﻘوق ﺑﺷر ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﯾﻼن ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت
ﺟﻧﺳﯾت در ﻣﺣوطﮫ ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در آن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ھر طرﯾﻘﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐوﺷش ھﺎی را ﺑﮫ راه اﻧدازﻧد.

ﻣﺎدۀ 7
ﺣق ﺻﺣت و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﺎﯾﻧس
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ از ﻣﻌﯾﺎرات ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺑدﻧﯽ ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﻧد .ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﺻﺣت و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواظﺑت ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ،ﺗﺷﺧﯾص و ﺗداوی ﺗﻣﺎم ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻣﺷﮑﻼت و
اﻣراض ﺟﻧﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺣﻔوظ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣﻣل ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ و اﻣراض ﮐﮫ از راه
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺷﻣول اچ آی وی/اﯾدز اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﺎﺑﻧد ،ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗن ﻗﺎﻧون ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ،ﭘروﮔرام ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯾﺷوﻧد در
ﺟواﻣﻊ ﺷﺎن اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﻣﺎم ﻣداﺧﻼت ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺿرورت ھﺎی ﺧﺎص اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﻋﯾﺎر ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواظﺑت و ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ آزاد از اﻋﺗراض وﺟداﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎرۀ ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﻼن ﺟﻧﺳﯽ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺟﻧﺳﯾت در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﺻﺣت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺷواھد و ﺗﺣﻘﯾق و از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ راﺑدﺳت
آرد.
ھﻣﮫ ﻣردم ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣق ﺷراﯾط ﻣﺻون ﮐﺎر ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت و ﻣﺣﺎﻓظت ﺿروری
را دارد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺻؤن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷرﮐﺎ و ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص در ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ وﯾﺎ ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷدن ﺟﺑری ﺑﺎﯾد ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﻣﺻؤن
ﺟﺎﻣﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ از ﻓواﯾد ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠﻣﯽ و ﺗطﺑﯾق آن در ﺣﺻﮫ ﺣﻘوق و ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧد.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﺣق ووﺳﺎﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺧدﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣداﺧﻼت طﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺳﺎوات ﺑﺎ
دﯾﮕران ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ،ﺑﮫ ﺻﺣت ﺑﺎروری رﺳﯾدﮔﯽ داﺷﺗﮫ وﯾﺎ ھم آﻧرا رد ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺳن در
ﻗﺳﻣت اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﺎﯾد ﺿرورت ھﺎی ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض و اﺻل ظرﻓﯾت روﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف طﻔل را ﺑر آورده ﺑﺳﺎزد .ھﻣﮫ
ﻣردم ﺣق وﺳﺎﯾل و اﺷﺗراک و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران و ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض دارﻧد.
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ﻣﺎدۀ 8
ﺣق ﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت
·
·
·
·
·
·
·

ھﻣﮫ ﻣردم ،ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ،ﺣق ﮐﺳب ﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ و ھم ﭼﻧﯾن در ﺣﺻﮫ ﺗﻌﻠﯾم ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرۀ
رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿروری و ﻣﻔﯾد ﺑرای ﺗﻣرﯾن ﺷﮭرﯾت ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺎوات در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣرم و ﺷﺧﺻﯽ،
ﻋﺎﻣﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ دارﻧد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق ﮐﺳب ﺗﻌﻠﯾم ﺑﮫ ھدف ﺑرﭼﯾدن ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﺑﻌﯾض ،ﺑرای ﺑﮭﺑود اﻧﮑﺷﺎف ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑﺎﺧﺑر
ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧود و ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺷﺗراک در ﺗﻌﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت درﺑﺎرۀ
رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را دارﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص و ﺟواﻧﺎن ﺑطور ﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎره ﭘروﮔرام ھﺎی ﺗﻌﻠﯾم ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎره رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻧظرﯾﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺣق رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ رادارﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی را اﻧﮑﺷﺎف ﺑدھﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻗوﯾﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﺳرﺣدات ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻌﻧوی و ﻏﯾر ﻋﻧﻌﻧوی در ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﮑﮫ
ﺑﺎﺷد درﺻورﺗﯾﮑﮫ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ و ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ راﺗﻘوﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎص ﺑﺎﯾد
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﮑﺗب و ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧداﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﺑﺎره رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻗﺎﺑل
ﻓﮭم ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره وﺳﺎﯾل ﮐﮫ ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت،
ﭼطور وﺑﺎ ﮐﯽ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﮐﮫ روش ﺟﻧﺳﯽ ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎرور ﺷود ،را ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺣق ﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدن از اﯾن ﮐﮫ ھر ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐﮫ اﯾن ھﺎ در ﺑﺎره زﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ و
ﺑﺎروری ﺧود ﻣﯾﮑﻧد در ﻓﺿﺎ آزاد ﮐﺎﻣل وﺑﮫ رﺿﺎ ورﻏﺑت ﺑﺎﺷد.
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ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ازدواج ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﻧﮑﻧﻧد ،ﻓﺎﻣﯾل را ﺗﺄﺳﯾس و ﭘﻼن ﮐﻧد وﯾﺎ ﻧﮑﻧد ،ﭼﮫ
وﻗت اطﻔﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺗﻌداد و ﻓﺎﺻﻠﮫ اطﻔﺎل ﺷﺎن ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ و ﻣﺳؤﻻﻧﮫ درﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﮫ در
آن ﻗواﻧﯾن و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣول آﻧﮭﺎﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﻧﺻب وﯾﺎ ازدواج ﺗﻌرﯾف ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد
ﺑﺷﻧﺎﺳد  ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﯾﮕﯾرﻧد.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ رﻏﺑت و رﺿﺎ ﺧود ﺑﺻورت آزادﻧﮫ ازدواج ﻧﻣﺎﯾد وﯾﺎ داﺧل ﺷراﮐت ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ھﻣﮫ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض وﺑﺎ اﺣﺗرام ﻻزم ﺑرای ظرﻓﯾت روﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف اطﻔﺎل
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ از رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و اﻣﺗﯾﺎزات دﯾﮕر ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎﯾﮑﮫ درﺑﺎره دادن
وظﯾﻔﮫ و ﻋودت  ،آزاد از ﺷﮑل ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮔزﯾده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﺷﻣول آﻧﮭﺎﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﻧﺻب وﯾﺎ ازدواج
ﺗﻌرﯾف ﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎرۀ اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت
اطﻔﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾﺎز دارﻧد ،دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ و ﻣﺳؤﻻﻧﮫ درﺑﺎرۀ ﺗﻌداد
اطﻔﺎل و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی آزاداﻧﮫ و ﻣﺳؤﻻﻧﮫ درﺑﺎرۀ ﺑﺎرورﺷدن و ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺷﻣول ﺣق اﯾن
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﮫ اطﻔﺎل ﺑﯾﺎﻟوژﯾﮑﯽ وﯾﺎ ﻓرزﻧدی داﺷﺗﮫ وﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ھم ﭼﻧﺎن ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم طرﯾﻘﮫ ھﺎی
ﻣﺻؤن ﻣوﺛر ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻣﻘررات ﺑﺎرور ﺷدن ،ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ھﺎی ﺑﺎروری و ﺗداوی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق ﻣﺷوره دھﯽ و ﺧدﻣﺎت دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎروری ،ﻋﻘﺎﻣت و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺣﻣل ،ﺑدون در ﻧظر داﺷت
ﺣﺎﻟت ﻣدﻧﯽ و در ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ظرﻓﯾت رو ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ اطﻔﺎل را دارﻧد.
ھﻣﮫ زن ھﺎ ﺣق ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺧدﻣﺎت ﺿروری ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺻﺣت ﺑﺎروری ،ﻣﺎدری ﻣﺻؤن و زﯾﺎن
ﻣﺻؤن ﮐﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ،ﭘرداﺧت ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﺧوب ﺑرای ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﺳت را دارﻧد.
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ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﻋﯾن ﺣق و ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎ در ﻗﺑﺎل ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،ﻣﻌﺗﻣد ﺑودن و ﺑﮫ ﻓرزﻧدی ﮔرﻓﺗن اطﻔﺎل و ﯾﺎ ﻋﯾن
ﻣوﺳﺳﺎت اﮔر اﯾن ﻧظرﯾﺎت در ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد را در ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ،دارﻧد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﺣﺎﻻت
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻔﺎدات اطﻔﺎل اوﻟوﯾت دارﻧد.

ﻣﺎده 10
ﺣق ﺣﺳﺎﺑدھﯽ و ﺣق طرﯾق ﺟﺑران ﺧﺳﺎره )اﺣﯾﺎﻣﺟدد(
·

·
·

ھﻣﮫ ﻣردم ﺣق اﻗداﻣﺎت ﻣوﺛر ،ﻣﻧﺎﺳب ،ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس  ،ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،درﺳت ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻗﺿﺎﯾﯽ و دﯾﮕر ﺣﻘوق را دارﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﻣوﺿوع را ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﺳﺎزد و ﺧواﺳﺗﺎر آن ﺷوﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎﯾﮑﮫ وظﯾﻔﮫ دارﻧد ،ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ را ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد و در
ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎﺑده ﺑﺎﺷﻧد .دراﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻧظﺎرت ﮐردن ﺑر ﺗطﺑﯾق ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ راه ﺣل ھﺎی ﺑرای
ﺗﺧطﯽ از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﻣﮑﻣل ازطرﯾق ﺑﺎزﮔرداﻧﯽ  ،ﺟﺑران ،اﺣﯾﺎ ﻣﺟدد،
رﺿﺎﯾت ،ﺿﻣﺎﻧت ﻋدم ﺗﮑرار و اﺑزار دﯾﮕر ﺷﺎﻣل اﻧد.
دوﻟت ھﺎ ﺑﺎﯾد راه ﺑردھﺎی ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺑرای ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن و اﺟﺑﺎت ﺷﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺿﻣﺎﻧت ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺗطﺑﯾق
ﻣﯾﺷوﻧد.ھﻣﮫ آﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﺣق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ راه ﺑردھﺎی ﻣوﺛر ﺣﺳﺎﺑدھﯽ در وﻗت ﺗﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺻﻠﺣﺎﻧﮫ ﺧﺻوﺻ ًﺎ
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت و ﺟﻧس ،دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻌﺎوﻧت ﺿروری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﻋﻼج وﺟﺑران ﺧﺳﺎره
ﺑرای ﺗﺧطﯽ از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺷﺎن را ﺑﯾﺎﺑﻧد .ھﻣﮫ اﺷﺧﺎص ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ را ﺣﺳﺎﺑده ﻗرار ﺑدھﻧد
ﮐﮫ اﺟرات وﯾﺎ ﻋدم اﺟرات آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﮭره ﺑرداری از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﺷﺎن اﺛر دارد .در اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ راه ﺣل ھﺎ و
ﺟﺑران ھر ﺗﺧطﯽ از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل اﻧد .دول ﺑﺎﯾد ﮔﺎم ھﺎی ﺑر دارﻧد ﮐﮫ از ﺗﺧطﯽ ھﺎی ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ
دﯾﮕران ﺗوﺳط ﺟﻧﺎح ﺳوم ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺗوان دارد ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ،ﺑﻠﻧد ﺑردن
ظرﻓﯾت وﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﺿو را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﻣداﻓﻌﮫ ﮐرده ،ﺧدﻣﺎت
ﺻﺣﯽ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ھم ﺟﺎﻧﺑﮫ درﺑﺎرۀ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری و ﮐﺎرﻣﻧدان و اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن را
در ﭘروﮔرام ھﺎ و ﭘروژه ھﺎی ﺷﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺻول و ﺣﻘوق ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﺎ داده ﺷده اﻧد ﻓراھم ﮐﻧد.
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