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مقدمھ
متعھد بھ نیل بھ اھداف خویش در چوکات حقوق بشری میباشد کھ دربرگیرنده راسیون بین المللی تنظیم خانوادهدف

دراسیون بین ف. میباشدبودن تمام حقوق بشریزاغیرمجوداشتن مناسبات مشترک، وابستگی متقابل اصول عمومیت، 
در امتیازات عبارت از مجموعھ کھ میباشد یحقوق بشرء حقوق جنسی یک جزتقد ھست کھ معالمللی تنظیم خانواده 

حال تغییر مربوط بھ تمایالت جنسی میباشد کھ منجر بھ تأمین آزادی، مساوات و کرامت انسانی برای تمام اشخاص 
.میگردد

:حقوق جنسی
ی بین المللی حقوق بشری و امتیازات دیگر مربوط بھ اعالمیھ فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده بر مبنای میثاق ھا

موضوعاین. تمایالت جنسی کھ درین میثاق ھا و معیارات بین المللی گنجانیده شده اند، تھیھ و ترتیب گردیده است
١٩٩۴بین المللیکنفرانس،بشرباره حقوق ملل متحد در١٩٩٣سال جھانی کنفرانسدارد کھ از یتکیھ بر اسناد

دربارۀ خانم ھا، اعالمیھ انکشاف ھزار سالھ و اھداف ملل متحدچھارم جھانی کنفرانس، نفوس و انکشافدرباره
ملل متحد وچندین موافقت نامھدریافت ھا و سفارشات نان این اعالمیھ ازھم چ. ھزاره ملل متحد سر چشمھ میگیرد

خاص ملل متحد درنماینده جانب ازقوق بشربرای کمیسیون ح2004خاص ملل متحد خصوصاً راپور نمایندهراپور 
دراسیون فاساسنامھ متمم یا تکمیل کنندۀ این اعالمیھ. اقتباس گردیده استبلند ترین معیارات صحی قابل حصولمورد 

اعالمیھ عبارت از شناسایی حقوق جنسی ھدف . میباشدبارۀ حقوق جنسی و باروری دربین المللی تنظیم خانواده 
ھدف ھمچو یک دیدگاه . و حمایت از دیدگاه جامع در مورد موضوعات مربوط بھ جنسیت میباشدبصورت واضح 

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

ی صحت حق اساسی بشری است و برای عملی ساختن حقوق بشرھست کھ معتقددراسیون بین المللی تنظیم خانواده ف
معتقد میباشد کھ جھت بھره بردن از باالترین معیار دراسیون بین المللی تنظیم خانواده فچنان مھ. دیگر الزم میباشد

صحت جنسی بدون حقوق جنسی . اندفرد حقوق ھرالینفکر صجنسی و باروری عناصحت صحت فزیکی و روانی، 
حقوق . موضوعات بیشتر از امتیازات مربوط بھ صحت را احتوا مینمایندولی حقوق جنسینمیباشد قابل حصول 

. جنسی عبارت از نورم ھای خاص اند کھ در وقت تطبیق حقوق موجود بشری در حصۀ روابط جنسی بھ میان می آیند
اند کھ یاین ھا اصول.م مردم شامل استو عزت تماتمامیتدر این حقوق آزادی، مساوات، محرمیت، خود مختاری، 

روشی حقوق جنسی . شده انددرنظر گرفتھدر بسیاری ابزار بین المللی کھ بصورت خاص مربوط بھ روابط جنسی اند 
نھ تنھا اینکھ محافظت ھویت ھای مشخص را شامل میشود بلکھ موضوعات فراتر از آن را نیز کھرا پیشنھاد میکند 

ق جنسی تضمین مینماید تا ھر شخص بھ شرایطی دسترسی داشتھ باشد کھ در آن اجازه برآورده حقو. احتوا مینماید
.نمودن و اظھار تمایالت جنسی بدون جبر، تبعیض یا خشونت و با حفظ کرامت انسانی را داشتھ باشند

وره زندگی است و این کھ در تمام دجزء از طبیعت انسانی کھ روابط جنسی میدانددراسیون بین المللی تنظیم خانواده ف
این . در حالیکھ روابط جنسی مشمول تمام ابعاد ذیل خواھد بود ولی تمام این ابعاد ھمیشھ تجربھ و اظھار نھ می شوند

، ، تحریکات جنسییک نظریھ روبھ ارتقا است کھ در بر گیرنده فعالیت ھای جنسی، شناخت جنسیت، میالن جنسی
، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، )حیاتی(این از طریق اثر گذاری بیالوژیکی . لذت، نزدیکی و تولید مثل میباشد

و کلتوری، اخالقی، قانونی، تاریخی آرزوھا، عقاید طرز ھای تلقی، ارزش ھا، روش ھا، اجرأت و روابط تجربھ 
.دناظھار می شو

بین شنیستند و درک و دانی باروربھ مربوطصرفًا روابط جنسی ت کھآگاه اسدراسیون بین المللی تنظیم خانواده ف
ضرورت را کھ این دراسیون بین المللی تنظیم خانوادهفبنابر آن . المللی دربارۀ روابط جنسی در حال ارتقا می باشد

. شناسایی شونداستنتیجھ گیری شده ، نھ طوریکھ در حقوق باروری و صحت باروریحقوق جنسی بصورت خاص
شناسایی میکند کھ تعھد برای شرایط قادر کننده برای حقوق جنسی تعھد و سیعتر ظیم خانواده دراسیون بین المللی تنف

آنرا در قمست مبارزه محلی و جھانی برای عادالنھ بودن رسیدگی بھ منابع، صلح و یک نظم عمومی، اجتماعی و بین 
در داخل ساحھ . ھ اتمام می رساندالمللی کھ در آن عزت، حقوق و آزادی ھای ھمھ مردم بصورت مکمل دانستھ شود ب

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
عقیده دارد کھ شرط کلیدی برای آماده ساختن شرایط برای استفاده از حقوق در تنظیم خانواده دراسیون بین المللیف

این نوع ساختار ھا باید نھ تنھا راه حل ھا و نظم ھای فردی را . احتساب نھفتھ استباانکشاف ساختار ھای جنسی
ساختھ ق جنسی می شود را مصروف فراھم کند بلکھ راه برد قدرت اجرات و معنی را کھ سبب خشونت در حصھ حقو
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برای پوشش ھای راشناسایی کرده است کھ این کار استنباطات دراسیون بین المللی تنظیم خانوادهف. و بھ مبارزه بکشاند
.عرضھ خدمات و مدافعھ اش دارد

اعالمیھ بھ حیث عضو خود را تشویق می نماید کھ از ایننجمن ھای، ادراسیون بین المللی تنظیم خانواده فبنابرآن، 
تعھدات خویش برای احترام، محافظھ و پیشرفت حقوق جنسی در تمام فعالیت ھای خویش استفاده انضمامرھنما در 

.و بیشتر بسازدکرده نماید، و این کھ پالیسی راھبردھا و پروگرام ھای خود را تقویھ 
تمام اجزا فدراسیون . بط جنسی میباشداین اعالمیھ چھارچوب برای درک تطبیق حقوق اساسی بشری در قسمت روا

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 

.، مدغم بسازدر بسازدجاری را تقویھ و بیشت
جھانی، غیر جانبدارانھ و غیر قابل تجزیھ حقوق بشر بھ شمول گاه متعھد بھ دیددراسیون بین المللی تنظیم خانواده ف

باالی وقت، نوع و وسعت کشورھازمینھ ھایبھ ھر حال، این موضوع را شناسایی میکند، کھ . حقوق جنسی است
مراحل خاص برای شناسایی ومسؤلیت پذیری این . یھ شامل است تاثیر داردتطبیق اصول و حقوق کھ در این اعالم

نوع حاالت طرح خواھند شد

دراسیون بین المللی تنظیم خانواده فکمیتھ رھبریتوسط دراسیون بین المللی تنظیم خانواده فاعالمیھ : حقوق جنسی
.تصویب گردیده است2008می سال ماه 10بتاریخ 
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اصول عمومی

،بھ ماموریتضوتوقع دارد کھ تمام انجمن ھای عیون بین المللی تنظیم خانواده فدراس
ه ھ جا داده شدیکھ در این اعالمفیدارسیون و ارزش ھا بھ شمول اصول اساسی گاهدید
رام ھا و ستراتیژی گپرواین . د بودنمتعھد خواھ،و اساس شان را تشکیل میدھداند

حافظھ، بھبود و بر آورده شدن حقوق جنسی کھ فدراسیون برای ماعضاھای کھ توسط 
وابط جنسی حقوق جنسی حقوق بشر اند کھ بھ ر(عنوان در کھ این اعالمیھ در قسمت 

.این اصول بھره ببرندباید از ، مختص گردیده اند) ارتباط دارند

1اصل 

بھ این دلیل، یک محیط . شخصیت ھر انسان استالینفکروابط جنسی یک بخش 
جنسی خود در پروسۀ انکشاف بھرمند در آن ھر شخص از تمام حقوق مساعد کھ

.خواھد شد باید بمیان آید
خود را یافراد روابط جنسبدین منظور. شخصیت ھر انسان در تمام جوامع استالینفکروابط جنسی یک بخش 

بھ طریقۀ تجربھ نھا ، محافظت و بھبود آبھ روابط جنسیمطابق بھ عوامل داخلی و خارجی حقوق بشر کھ مربوط 
حقوق جنسی حقوق جھانی بشری بوده کھ اساس . باید بخش موجودیت روزانھ تمام اشخاص در ھر جا باشدمیکند کھ 

.آزادی، عزت و مساوات نھاد ھای تمام انسان ھا است
ام و پروگر. بھ اساس جنسیت استومحرومیت ھا جنسی و نا برابری ھا خرابھم سبب و ھم نتیجۀ صحت غربت 
اثر آن باید روابط غربت را بھ این موضوعات، با شناسایی اھمیت امتیاز و محرومیت حقوق بشر و خصوصًا سازی 

غیر عادالنھ بودن، عدم مساوات،  غیر عادالنھ بودن جنسیتی و عدم تساوی .درنظر داشتھ باشدباالی حقوق بشر 
مانند آنانکھ بھ اساس اھداف انکشافی چھارچوبیارامگپرو، جنسیتی  وحالت صحی خراب باید در تطبیق ھر پروژه

بھتر ساختن صحت مادران، کاھش دادن –بدست آوردن اھداف ھزاره .یردگمورد بحث قرار یرند گصورت میھزاره
رمستقیما ارتباط بھ گدربین اھداف دی- ومیر مادران، بھتر ساختن مساوات جنسیتی ومبارزه با اچ آی وی ایدزگمر

.ن دسترسی وسیع بھ خدمات صحت جنسی و محافظھ حقوق جنسی داردیقینی ساخت
میکند کھ شخص موضوع تصدیق دراسیون بین المللی تنظیم خانوادهفمطابق بھ اساس نامھ حقوق جنسی و باروری، 

مرکزی انکشاف است و اھمیت ساختن یک محیط مناسب کھ در آن ھر فرد خواھد توانست کھ از تمام حقوق جنسی 
، اقتصادی، اجتماعی، کلتوری و سیاسی داشتھ یگردد شناختھ شده است تا بتوانیم نقش فعال در مرحلھ انکشافمستفید

بدن، روان، سیاست، صحت و باروابط جنسی یکی از جوانب زندگی انسانی و اجتماعی است کھ ھمیشھ یم وباش
غیر عینی سیاسی وشخصی و حقوق جنسی باالی حقوق نظریاتی و ھم چنین حقوق .سروکار داردجامعھ 

بدنی و تمامیتو بھ .و اشتراکی میباشدسازی حقوق جنسی در بر گیرنده عناصر واضح کننده، انجمن . ذاردگمیتأثیر
دراسیون بین المللی تنظیم خانوادهفدر شناسایی و تعھد برای ضمانت حقوق جنسی، . رابطھ نزدیک داردارادیتخود 

تلزم توجھ بھ تمام این ساحات و عناصر است کھ بھ نوبت سبر آورده ساختن این حقوق ممیداند کھ احترام، محافظت و 
.مرحلھ تاریخی فعال در ساحات شخصی و عامھ فعالیت بشری استبخشخود 

2اصل 

سال ضمانت شده اند از کاھالن فرق 18سنینزیر اشخاصحقوق و محافظت کھ برای 
بھ حقوق اینک طفل را در نظر بیگیرد تا ازدارند و باید ظرفیت ھای رو بھ ارتقا ی

.کننداستفاده خودنمایندگی 
در قانون بین ) 18(ین سناشخاص زیرمیداند کھ حقوق و محافظت ھا کھ برای دراسیون بین المللی تنظیم خانواده ف

ام جوانب حقوق بشر ارتباط تمبھ این فرق ھا . المللی و ملی تضمین شده اند، بعضی اوقات از حقوق کاھالن فرق دارد
کھ اشخاصفرضیھآی پی پی ایف بھ این . ضرورت داردھای خاص راه بردبھ است ولی در قسمت حقوق جنسی 
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صاحبان حقوق بوده اند و این کھ در مراحل مختلف کودکی، طفولیت و نوجوانی، بعضی از حقوق و ) 18(زیر سنین
.آغاز نموده است،خواھد داشتانبا ایشمحافظت ھا ارتباط ذیاد و کم 

است کھ ھدایت و رھنمایی کھ والدین و دیگران کھ در قبال طفل شدهمصوبھ قوانین اطفال،  بیان ) 5(مطابق ماده
یھنظر . دندر نظر بیگیررا دارند فراھم میدارد باید ظرفیت ھای طفل را برای تمرین حقوق بھ نمایندگی آنھا مسؤلیت 

، کھ میباشدوازن بین شناخت اطفال بھ حیث نمایندگان فعال در زندگی خود شانتلزم تسظرفیت رو بھ ارتقا اطفال م
ھری، بھ حیث مردم و بھ حیث صاحبان حقوق با خود مختاری روز افزون در حالیکھ ھم شامتیاز احترام بھ حیث 

.میباشدشانحق محافظت مطابق آسیب پذیری مستحقچنین 
مطابق برساند، ضرر اشتراک در فعالیت ھای کھ احتمال دارد بھ اطفالمحافظت ازسطح کھ مینمایدنظریھ شناسایی 

عالوه بر آن، اصل ظرفیت ھای روبھ ارتقا از احترام بھ اطفال، عزت .خواھد شدتراشان کمقبھ ظرفیت ھای قابل ارت
ی محافظھ قدر و حقوق آنھا برای محافظھ از اشکال اضرار تشکیل گردیده است در حالیکھ از ارزش سھم خودشان برا

ند ظرفیت ھای مساعد خویش را حاصل کنند و در نجوامع باید محیط را بسازند کھ در آن اطفال بتوا. دانی میکند
چندین . در زندگی خود شان قایل می شودآنھا جایکھ احترام ذیاد بھ استعداد اشتراک و مسؤلیت برای تصمیم گیری 

18نظریات اشخاص زیر سنین : در بین این ھا.یکندمگران را اداره اصل کلیدی روابط بین عالیق حقوق اطفال و دی
عدم تبعیض،  و مسولیت برای ،بھ ارتقا ظفلروظرفیت ھای ،، عالیترین مفاد اطفالحقوقصاحبان بھ حیث سال 

ز این اصول ضرورت بھ  طریقھ ھای فردی کھ ادر قسمت حقوق جنسی،.ساختن شرایط برای نمو شامل اندییقین
زیکیشرایط خاص مانند درک خاص طفل ونوجوان، فعالیت ھا، حالت صحت فنگرفتنمایش پختھ بودن و در نظر
یر دست زو نوع مسلھ دخلبین اشخاص ذی، روابط قدرت در مورد عالقھ دیگر جوانبوروانی، روابط با والدین و 

.مستفید شوند

3اصل 

فدراسیون بین المللی تنظیم بھبودبتنی بر تمام حقوق بشر محافظھ وعدم تبعیض م
فطت و بھبود تبعبض مبتنی بر تمام حقوق بشر محامیداند کھ چھار چوب عدمخانواده

شناخت ،جنسیت،سن، جنس، محرومیت ویا محدودیت بھ اساسفرقاین چھار چوب عدم تبعیض از ھرنوع .است
نژاد، رنگ، قومیت، جنسی حقیقی ویا نسبت داده شده،  فعالیترویھ ویا حالت مدنی، تاریخچھ ،میالن جنسی،جنسیت

، والدت، ناتوانی بدنی و ملکیتمنبع ملی، جغرافیایی و یا اجتماعی،،دیگرنظریات زبان، مذھب نظریات سیاسی و 
نوغیره کھ مقصد آن آثرات نفی کردروانی، حالت صحی، بھ شمول اچ آی وی، وحاالت سیاسی، بدنی اجتماعی

شر و آزادی ھای اساسی در ساحات بتمام حقوق درمساویانھ با دیگران ره بردن و تمرین بھشناخت، 
.میباشد ممانعت میکندھ دیگرحمدنی ویا ھرسا کلتوری،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی،

تبعیض در عرصھ حقوق جنسی میتواند خود را بھ شکل دست رسی غیر عادالنھ بھ حقوق کلتوری، اقتصادی، سیاسی 
جنس، سن، جنسیت، شناخت جنسیت، تمایل جنسی، حالت مدنی، تاریخچھ جنسی و روش، کھ اساسجتماعی بھ و یا ا

باشد، فعالیت ھای جنسی و یا تمایل جنسی، و محرومیت از حقوق جنسی، مانند خدمات صحت نسبتیحقیقی و یا
اده حقوق یک شخص را مثل جنسی کھ حق استفخشونت جنسی، تعلیمات ھمھ جانبھ روابط جنسی و راه حل برای 

افراد بھ ممانعت ھای مختلف در راه اعاده حقوق جنسی شان روبرو .، نمایش بدھدچیزھای دیگر متضرر می سازد
برابری قابل مالحظھ ، برای این کھ افراد مختلف از حقوق و آزادی ھا بھ اساس تساوی با دیگران بھره ببرند. میشود

ضرورت بھ توجھ خاص داشتھ باشد کھ بھ گروپ کار شاید این . عت ھا دور شوندضرورت بھ این دارد کھ این ممان
.ردیگبھای بھ حاشیھ کشیده و کم خدمت یافتھ صورت 

4اصل 

سیر است، موضوع مرکزی انسان بودن است، اگر یک مروابط جنسی، و لذت کھ از آن 
ل زندگی را در بر صحت جنسی تمام طو.شخص میخواھد و یا نھ میخواھد کھ تولید نسل کند

میگیرد روابط جنسی عامل الینجزا تقریباً تمام تصامیم دربارۀ صحت باروری است، بھ ھر حال این نکتھ مرکزی 
روابط جنسی تنھا و سیلھ برای افراد .انسان بودن است، اگر یک شخص انتخاب میکند کھ تولید مثل نماید و یا نھ نماید

امتیاز تجربھ کردن و بر آورده ساختن روابط جنسی مبدا از فعالیت ھای . کندنیست کھ عالیق باروری خود را ارضا
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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

5اصل 

تعین ساختن حقوق جنسی برای ھمھ بھ شمول تعھد برای آذادی و محافظت از متضرر 
اھزار حق محافظھ از و دوری از ھمھ اشکال و ضرر اساس حقوق جنسی استنشد

مربوط بھ روابط جنسی مشتمل بر ھم خشونت و ھم سؤ استفاده فزیکی، لفظی، روانی، اقتصادی و نوع جنسی و ھم 
ھ چنان خشونت در مقابل افراد بھ سبب جنسی، سن، جنسیت، شناخت جنسیت، میالن جنسی، حالت مدنی، تاریخچ

.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 

سی، زنا کاری بھ اطفال و تمام انواع سؤ در این محافظت از استثمار جن. محافظت از تمام انواع استعمار می باشد
استفاده جنسی، خشونت و ترس بھ شمول جبر باالی یک طفل کھ مصروف فعالیت جنسی شود و استفاده از اطفال در 

.بازیگری و مواد برھنھ

6اصل 

حقوق جنسی تنھا بھ محدودیت ھای روبرو خواھد بود کھ توسط قانون بھ مقصد بدست 
ترام برای حقوق و آزادی ھای دیگران و رفاه عمومی در یک آوردن شناسایی و اح

ردیده باشدگتعین جامعھ دیموکراتیک 
حقوق جنسی، بھ مانند حقوق دیگر بشری، تنھا در معرض آن محدودیت ھا قرار گرفتھ میتوانند کھ قانون بھ مقصد 

و صحت عامھ مطابق بھ عامھ نظم ،فاه عمومیبدست آوردن شناسایی و احترام برای حقوق و آزادی ھای دیگران و ر
این نوع محدودیت ھا باید با عدم تبعیض ھمراه و ضرور و . میکندوضعدریک جامعھ دیموکراتیک ، حقوق بشر 
تطبیق حقوق باید توسط آگاھی روابط متحرک بین مفادات شخصی و .ھدف قانونی خواھد بودحصولمتناسب بھ 

جمعی و ضرورت یقینی ساختن اه گصی و اجتماعی، شناخت موجودیت دیداجتماعی، بھ رسمیت شناختن مفادات شخ
.رددگرھنمایی مساوات، عزت و احترام برای تفاوت ھا 

7اصل 

، محافظت و بر آورده ساختن تمام حقوق و آزادی ھا در قسمت گذاریو جایب احترام
ول دعوی ھایشممحقوق و آزادی ھای جنسی .و آزادی ھا تطبیق می گرددجنسی تمام حقوق 

حقوق معاملھ بابھ مانند . میباشدقانونی و ھم چنین رسیدگی بھ وسیلھ ھای بر آورده شدن این دعوی ھا)استدعا ھا(
. ، محافظھ کرده و بر آورده بسازدکردهتا حقوق جنسی ھمھ را احترام: دیگر بشری، دولت در سھ سطح وظایف دارد

کھ از مداخلھ مستقیم ویا غیر مستقیم با بر آورده ساختن یک حق خاص، در میخواھد وجایب احترام کردن از دولت ھا 
ثالت در جوانبفرض محافظھ از دولت ھا خواھان اقدامات اند کھ از مداخلھ . این حالت، با حقوق جنسی اجتناب نماید

نونگذاری مناسب قاتلزم آن است کھ دولت ھاسوجیبھ  بر آورده ساختن م. ضمانت ھای حقوق بشر جلوگیری نماید
.نمایدو اقدامات دیگر بطرف درک حقوقبھبودی،اداری، بودجوی، قضایی

، محافظھ و بر آوردن حقوق بشری را در داخل سرحدات خود دارند، گذاشتندر حالیکھ دولت ھا وظیفۀ اولی احترام
ھم باید مسؤل دارد، ق جنسی آنھا اثرات باالی تحقق حقو)حذف(عدم عملفعالین دیگر در جوامع مدنی کھ اعمال و

ھ از طریق سرحدات بھ شکل کمک در انکشاف عمل ھایکدولت ھای دیگر، عناصر و پروگرام کاردر این . باشند
موسسات تجارتی، غیر میکنند، سازمان ھای امنیتی و اتحادیھ ھای دیگر و ھم چنان سازمان ھای غیر دولتی بھ شمول 

.امل اندانتفاعی و مذھبی و ھم چنان افراد ش
ویا مداخلھ در حقوق جنسی افراد اجتناب نموده، این حقوق را از تخطی ھا و مداخلھ ھابنابر آن، دول باید از تخطی

موسسات مؤثر اشتراکی و جواب گو و تخصیص تاسیس و گام ھا و اقدامات مثبت، بھ شمول کردهجناح ثالت محافظھ 
آی پی پی ایف تعھد سپرده است کھ ھر چیز را کھ در توان شان .، برداردمنابع برای حصول حقوق جنسی میباشد

، محافظھ و بر آورده گذاریکھ نقش خویش را در احترامکندباشد تمام انجمن ھا عضو را تشویق و بھ آنھا کمک 
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این ھمھ جوانببھ کھ توصیھ کندلین دیگر فعا و این کھ بھ دولت ھا و ادا کند ساختن حقوق جنسی کھ تعقیب میشوند 
.محافظھ و بر آورده بسازدگذاشتھ،قانونی، اداری، بودجوی و پالیسی ھا و اجرات احترامجوانب حقوق مانند 
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اندروابط جنسی بھ حقوق جنسی حقوقی بشری مربوط 

. تأئید مینماید کھ حقوق جنسی حقوق بشری اندفدراسیون بین المللی تنظیم خانواده
،وط بھ روابط جنسی اند کھ از حقوق و آزادیحقوق جنسی مجموعھ امتیازات مرب

ابزار، بسیاری .و عزت ھمھ مردم منشھ میگیردتمامیتمساوات، محرمیت، خود مختاری، 
حقوق .است)برسمیت شناختھ(نورم ھا و معیارات بین المللی اصول مھم مربوط بھ روابط جنسی را شناسایی کرده

حقوق . کنند کھ حقوق بشر در قسمت روابط جنسی تطبیق میشودجنسی نورم ھای خاص اند کھ در وقت ظھور می
کرده و بھحقوق تمام مردم را محافظھ تامیرودفراتر ھم جنسی شناخت ھای خاص را محافظھ میکند ولی از این 

ایشان اجازه داده شود کھ روابط جنسی خود را در حالیکھ احترام ضروری برای حقوق دیگران داشتھ و در محوطھ 
.اظھار کرده و بر آورده بسازد،چوب عدم تبعیض باشدچھار

تطبیق آنھا برای اشخاص فقیر بھ . دنحقوق جنسی ذیل اصول حقوق بشر را در حصھ روابط جنسی تطبیق مینمای
این مشخصات خواهحاشیھ رانده شده، اشخاص کھ از نظر اجتماعی محروم و کمترین خدمت برایشان شده است، 

.، مھم استدنتاریخی ویا جدید باش
بودن ھمھ الینفکمرتبط بودن و ،، مربوط بودنانی بودنگھمدراسیون بین المللی تنظیم خانوادهففرض نمایم کھ 

حقوق جنسی ذیل در این اعالمیھ جا داده شده است سلسلھ مراتب ، ترتیب کھ در ضمن آنرا تایید مینمایدحقوق بشر
.ذکر شده اندشتر از آن پیباید از اصول عمومی الھام بیگیرند کھ تطبیق مواد ذیل.ان نمیدھدرا نشخاص 

1مادۀ 

حق مساوات، 

قانون و آزادی از تمام اشکال تبعیض کھ اساس آن جنس، روابط جنسی ویا جنسیت توسط محافظت عین ·
ولی باید از محافظت مساویانھ ،  شندتمام انسان ھا آزاد تولد یافتھ و در حقوق و عزت مساوی میبا.باشد

.،دنبھره بر دار شوبر ضد تبعیض کھ بھ اساس روابط جنسی، جنس ویا جنسیت باشدقانون
حقوق بھره برده و دسترسی ازمحیط متیقین ساختھ شوند کھ در آن ھر کس یتوجودمھمھ اشخاص باید از ·

برای وارد را ھا و جامعھ مدنی باید گام ھای دولت. مساویانھ بھ حقوق داشتھ کھ دولت برایش داده است
دربارۀ یاکردن تغیرات در اجرات اجتماعی و کلتوری بھ اساس نقش ھای شناختھ شده خانم ھا ویا مردھا و 

.بردارند، س ھا، جنسیت ھا و یا اظھار جنسیتجنی تربرتری و یا احساس کماحساسیاتنظر
تماعی و حقوق دیگر اقتصادی، اجتماعی و کلتوری ھم چنان ، امنیت اجھمھ مردم حق کار، تعلیم، صحت·

.را دارندسھولت ھا، اشیا، خدمات و شرایط ضروری برای حصول آنھا بدون تبعیض بھ ھر اساس کھ باشد
تمام مردم ظرفیت قانونی و عین مواقع داده خواھد شد کھ این ظرفیت و حقوق مساوی را تطبیق کند تا بھ ·

و در ھر مرحلھ اجرات در محاکم با در نظر داشت د، نملکیت باشصاحب نمایند و قرار دادھا را امضا 
.شودمساویانھ معاملھ بھ آنھا ظرفیت روبھ ارتقا طفل 

بھ حرکات اشخاص دارد عین حقوق و آزادی ھا را برای انتخاب ھمھ اشخاص باید دربارۀ قانون کھ ارتباط ·
.و شھریت بدون تبعیض داشتھ باشدمسکن

2دۀ ما

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

اقتصادی، اجتماعی، کلتوری و ،ال و سھم در جوانب مدنیعھمھ اشخاص حق داشتن محیط را دارد کھ اشتراک ف·
طریق از را آزاد و پر معنی را بصورت سیاسی زندگی انسانی بھ سطوح محلی، ملی، منطقوی و بین المللی 

.ممکن بسازدرا دنند تطبیق شونوابتحقوق بشری و آزادی ھای اساسی در آن انکشاف ایکھ 
بھ شمول صحت جنسی و ، ھمھ مردم حق دارند کھ در انکشاف و تطبیق پالیسی ھا کھ رفاه آنھا را تعین میکند·

بوط بھ حالت اچ آی وی باروری شان بدون موانع رسمی و غیر رسمی مانند ازدواج، قابلیت ھا، شرایط کھ مر
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جنس داشتنو تبعیض کھ اشتراک اشخاص را بھ اساس نظریات جنسیت و میباشد و نورم ھای امتیازی جنسیت
.دناشتراک نمای،محدود ویا نا ممکن میسازد

جوانان، کھ اکثراً محروم ساختھ میشوند باید حق داشتھ باشند کھ در روند تغیر در اجتماعات خود اشتراک کننده·
آن ھا باید راه ھای پر معنی برای سھم در و مسؤلیت برای انکشاف پالیسی ھا و پروگرام ھا برای . باشندپیشگام و

ھمھ اشخاص باید قادر باشند . جستجو کنندمحافظھ، بھبود و بر آورده ساختن صحت و حقوق جنسی و باروری 
بھ ھر اساس کھ تبعیض بدونمام وظایف عامھ کھ در زندگی عامھ و سیاسی بھ شمول کار و دفاتر عامھ و اجرا ت

.باشد حصھ داشتھ باشند
بھ کشورھای خویش و ھم هباروحرک بودن و ترک کردن و آمدن دتنی بر اشتراک، تمام اشخاص باید حق متمب·

.دن، را داشتھ باشکدام تبعیض  ممکن بسازدبدونچنین دست رسی مساوی بھ اسناد کھ این تحرک و سفر را 
3مادۀ 

یبدنسالمیت و یحقوق زندگی، آزادی، امنیت شخص

ز آمیز را در تمام وقایع تبعیھمھ مردم حق زندگی، آزادی  و آزاد بودن از زجر و معاملھ ظالمانھ، غیر انسانی و ·
از تبعیض را دارند، و باید حق تمرین روابط جنسی آزاد از خشونت و جبر را شدهو خصوصاً بھ اساس ممانعت 

.داشتھ باشند
یک فامیل تھدید نھ شوند عزت جا شدن بھ این حقوق باید برای . ھمھ مردم حق زندگی و سالمیت بدنی را دارند·

.انداختھ نھ شودبھ مخاطره یک فامیل برای عزت ویا 
تاریخچھ روابط بھ علتویا غیر قضایی، سزای بدنی قضایی و یا غیر قضایی اعدام قضاییھیچ شخص باید بھ ·

. شان، شناخت ویا اظھار جنسیت شان مواجھ نھ شوندجنس جنسی ویا رویھ
ویا علت ھای زندگی و صحت ھیچ خانم باید در نتیجھ اجتناب از تداوی طبی برای مریضی روانی و یا بدنی ·

بھ مخاطره انداختھ باشد،در رحم او احتمال دارد طفل کھ باالی ارزش ھای رقابتی ذاشتن گکھ بھ اساسدیگری
.نھ شود

).طفل بھ دنیا بیاورد(خانم باید بھ سبب داشتن روابط جنسی مجبور نھ شود کھ مادر شودھیچ·
خ اعضای تناسلی خانم ھا و ازدواج بالجبر ویا سمضر عنعنوی بھ شمول ماعمالتمام اشخاص حق دارند کھ از ·

.دنشبا قبل از وقت آزاد 
فاده فزیکی، لفظی، روانی ویا اقتصادی، تھدید شمول تمام انواع سؤ استبھ ھمھ مردم حق دارند کھ از خشونت ·

.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، ·

ز خطر خشونت کھ بھ سبب تحقیر و شرم و تبعیض بھ اساس جنس، جنسیت و روابط جنسی آنھا د کھ انحق دار
.، آزاد باشندباشد

بھ یھیچ کس باید در توقیف اختیاری قرار داده نھ شود و نھ باید در مقابل محدودیت ھای اختیاری ویا تبعیض·
بت خود قرار داده نھ غفعالیت جنسی بھ رقیق ویا خوب تعریف نھ شده دربارۀ دا غیر زعلت تخطی از مقررات ج

.شود
کاروبار جنسی ھیچ شخص نھ ویا نسبتی جنسی ھیچ شخص بھ شمول اجرات حقیقی تظاھراتو ال عمتمایالت، ا·

.می تواند کھ سزا برای خشونت، سؤ استفاده ویا تھدید را توجیھ ویا بخشش کند
باید دست رسی می دارند ون و مھاجرین کھ جنسیت ستمام مھاجرین و کار کنان مھاجر، خصوصاً خانم ھای جوا·

و ھم داشتھ بھ اسباب محافظت از اضرار بدنی و خشونت و سؤ استفاده بھ اساس اظھارات جنسی و جنسیت آنھا 
.و بر آورده شدن صحت و حقوق جنسی شان داشتھ باشنداسباب محافظت برایچنان 

را از تعقیب بھ شمول تعقیب از عمل دولت ویا ناکام شدن در ھمھ مردم حق پناه خواستن و بھره برداری از آن·
راه گرفتن گام ھای کافی برای محافظت یک شخص از سؤ استفاده شدید، بھ اساس جنس، جنسیت، شناخت 

.ا داردریا حالت ایچ آی وی  یجنس و یا روش و میالن جنسجنسیت، تاریخچھ 
کھ در آن جا ناشی از آن درھر حالتخارج ساختن و تھدیدات کردن، بیرون کردن یابرطرفتمام مردم باید از ·

ویا رویھ یا میالن یجنسآنھا مواجھ بھ ترس واقعی تعقیب بھ اساس جنس، جنسیت، شناخت جنسیت، تاریخچھ 
.آزاد باشندچ آی وی قرار خواھند گرفتایا حالت، یجنس
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4ماده 

حق محرمیت

حق محرمیت کھ برای تمرین و اده، خانھ، اسناد و مکالمھ شان ھمھ مردم حق دارند کھ در محرمیت خانو·
.صورت نگیردختیاریامداخلھ ، خود مختاری جنسی ضروری می باشد

، روش ید کھ فیصلھ ھای را در باره روبط جنسنقادر باشرا داشتھ و بایدیجنسھمھ مردم حق خود مختاری·
.بدون مداخلھ خود سر نمایندصمیمیتو یجنس

عموم برای ی، و بصورتب، اسناد طیمات مواظبت صحت جنسخدمحرمیت درباره شخاص حق تمام ا·
ال ساختن مربیدال ساختن اختیاری و یا تھدممحافظھ معلومات در باره حالت ایچ آی وی شان و ھم از بر 

.اجازه و بدون تبعیض دارندیت ھای قابل دوداختیاری، در چوکات مح
شرط  و روش تاریخچھ جنس، ،یساختن معلومات درباره گزینھ ھای جنسبر مال کنترول ھمھ مردم حق ·

.ھای جنسی و موضوعات دیگر مربوط بھ روابط جنسی را دارند

5ماده 
درنزد قانون شناختھ شده باشد حق شان ھم مردم حق دارند کھ حق خود مختاری شخصی و شناخت آن توسط قانون

دربارۀ موضوعات مربوط روابط کھافراد است قع برای اموبر گیرندهرا داشتھ باشند، کھ در وحق آزادی جنسی
کھ شرکا جنسی خود را تعین کند، آرزو تجربھ استعداد و لذت کامل اینکنترول داشتھ و ھموجنسی تصمیم بگیرند

.واند، کرده بتجنسی خود را در چھارچوب عدم تبعیض و با احترام بھ حقوق دیگران و ظرفیت رو بھ ارتقا اطفال
،ون تبعیض بھ ھر اساس کھ باشددارند کھ در ھر جای بدتوسط قانون حقوق خود را ھمھ اشخاص حق شناسایی ·

.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 ·

صورت مساویانھ توسط ھمھ، بدون تبعیض، خشونت و جبر و یا سؤ اقتصادی کھ در آن تمام حقوق و آزادی ھا ب
.، اجرا نمایداستفاده بر آورده می شوند

جرم خودبھ رغبت را ھیچ شخص باید در مقابل قوانین قرار نگیرد کھ بصورت اختیاری روابط و اجرات جنسی ·
بھ رضا ورغبت ت و روش جنسی قرار میدھد و نھ این کھ بھ اساس جنس، روابط جنسی و یا جنسیت و یا اجرا

.توقیف و یا زندانی شودخود
اسیر و در توقیف حق دارند کھ در مقابل سؤ استفاده و خطر ضرر بھ اساس ھر علت منع شده اشخاصھمھ ·

و باید دیدار ھای منظم را داشتھ تمام مردم در توقیف حق محافظت از بھ حاشیھ رفتن . تبعیض قرار نگیرند
. دنداشتھ باشزوجی 

. جرم قاچاق بھره مند شوندبھ تمام اشخاص باید از آزادی از اضرار مربوط ·
طبی معاینات طبی و یا محدودیت جبری اجرا ، در حصھ طبیتحقیق و عملیھ ھایدر معرض ھیچ شخص باید ·

ناخت باشد یا شنسبتیاظھار جنسی ، میالن جنسی، تاریخچھ و یا روش جنسی، کھ حقیقی و یا محافظھ بھ اساس 
.طبی بدون رضایت مواجھ نھ شودو اظھار جنسیت

بھ شمول جراھی کھ با عث تغیر جنس میشود، عقیم ی طبی اھیچ شخص باید تحت فشار قرار نگیرد کھ عملیھ ھ·
و باید تحت فشار باالیش انجام داده شود بھ حیث ضرورت شناخت قانونی جنسیت شان ساختن و تداوی ھارمونی 

.تکذیب نمایدساختھ ویا نس، سن، جنسیت، شناخت جنسیت و یا میالن جنسی خود را مخفیگیرند کھ جنھ قرار 
تصدیق والدت، پاسپورت و کھ درآن توزیع اسناد شناخت کھ جنس و یا جنسیت را نشان میدھدھیچ شخص از·

.، محروم ساختھ نھ شودشامل بوده وبھ این ھا محدود نھ میشونداسناد انتخابات

6ماده 

ادی تفکر، نظریات و اظھار نظر، حق ساختن انجمن ھاحق آز
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، اظھار نظریات در باره روابط جنسی، میالن جنسی، شناخت یھمھ اشخاص حق دارند کھ آزادی ھای فکر·
و محدودیت ھای اختیاری بھ اساس عقاید بارز کلتوری و یا نظریات جنسیت و حقوق جنسی، بدون دخالت

.داشتھ باشندمردم، صحت عامھ و یا امنیت عامھتبعیضی تصوری نظم عامھ، تلقی ھای تبعیضطرزسیاسی، و یا 
در کھ در این حق داشتن نظربدون مداخلھ . و وجدان آزاد و آزادی مذھبی داشتھ باشدکردنتمام اشخاص حق فکر·

.ت در حال ارتقا اطفال شامل اندفیچھارچوب عدم تبعیض و احترام برای ظر
بدون ترس، شرم، خیاالتخواب ھا و  وروابط جنسی خویش را پی گیری کنند، تمام اشخاص حق دارند کھ ·

خواستھ ھای شان، با احترام کامل بھ حقوق واظھار عقاید در راهاحساس گناه، عقاید دروغین و موانع دیگر 
.داشتھ باشنددیگران

، لباس، مشخصات اخالقاز طریق بیان، را تمام اشخاص، خصوصاً زن ھا، حق اظھار شناخت یا شخصیت ·
.بدنی، انتخاب اسما و وسایل دیگر بدون محدودیت دارند

ھمھ مردم آزاد ھستند کھ معلومات و نظریات را دربارۀ حقوق بشری، حقوق جنسی، میالن جنسی، شناخت ·
جنسیت و روابط جنسی از طریق ھر رسانھ قانونی و بدون در نظر داشت سرحدات، در محوطھ چھارچوب عدم 

.و بدھندکند ، حاصل کردها در نظر داشت حقوق دیگران و ظرفیت رو بھ ارتقا اطفال جستجوتبعیض و ب
در این حق تأسیس، حصھ گرفتن و ساختن گروپ . صلج آمیز بھ اشکال مختلف را داردھمھ اشخاص حق تجمع·

شناخت ھا و موسسات شامل اند و این کھ درباره موضوعات حقوق بشر، روابط جنسی، میالن ھای جنسی و 
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

7مادۀ 

حق صحت و استفاده از پیشرفت ساینس

مشخصات اساسی کھ در این . ندگیرببھرهتمام مردم حق دارند کھ از معیارات قابل حصول صحت روانی و بدنی ·
تشخیص و تداوی تمام نگرانی ھای مشکالت و ،صحت و دسترسی بھ مواظبت صحت جنسی برای جلوگیری

.شامل میباشندامراض جنسی
تمام مردم حق دارند کھ باالی فعالیت جنسی محفوظ برای جلوگیری از حمل نا خواستھ و امراض کھ از راه ·

.، تاکید نمایندمیابندایدز انتقال /شمول اچ آی ویبفعالیت جنسی 
در میشوند قانون، پالیسی ھا، پروگرام ھا و خدمات کھ مربوط بھ صحت عامھ ساختنھمھ مردم حق دارند کھ در ·

.جوامع شان اشتراک نماید
.دنباشعیارتمام مداخالت صحی باید بھ ضرورت ھای خاص افراد و جوامع ·
تھیھ کنندگان خدمات صحی وجدانی د از اعتراض ھمھ اشخاص باید دسترسی بھ مواظبت و خدمات صحی آزا·

.داشتھ باشد
ھمھ مردم حق دارند کھ بھ معلومات دربارۀ حقوق جنسی میالن جنسی روابط جنسی و شناخت جنسیت در رابطھ ·

رابدست صحی بھ اساس شواھد و تحقیق و از نظر علمی بھ صحت دسترسی داشتھ باشد و این کھ بھترین خدمات 
.آرد

بھ شمول کارکنان جنسی، حق شرایط مصون کار، دسترسی بھ خدمات و حمایت و محافظت ضروری ھمھ مردم،·
.نمایدتاکید میرا دارد تا آنھا را قادر بسازند کھ باالی فعالیت جنسی مصؤن با تمام شرکا و مشتریان 

باروری مصؤن تمام اشخاص در منازعات مسلحانھ ویا بی جا شدن جبری باید حق دسترسی بھ خدمات جنسی و ·
.دنجامع داشتھ باش

.مستفید شوندپیشرفت علمی و تطبیق آن در حصھ حقوق و صحت جنسی فوایدتمام اشخاص حق دارند کھ از ·
کھ بھ تکنالوژی خدمات و یا مداخالت طبی بھ اساس مساوات با داشتھ باشندسایل وحق وباید ھمھ اشخاص ·

محدودیت ھا بھ اساس سن در . شتھ ویا ھم آنرا رد نمایدصحت باروری رسیدگی دابھ دیگران بدون تبعیض، 
ھمھ .م تبعیض و اصل ظرفیت روبھ انکشاف طفل را بر آورده بسازددقسمت این امتیازات باید ضرورت ھای ع

.اشتراک و دسترسی بھ تحقیق علمی را بھ اساس مساویانھ با دیگران و بدون تبعیض دارندومردم حق وسایل
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8مادۀ 

لیم و معلوماتحق تع

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، 

.دارندعامھ و سیاسی 
ر و تبعیض، برای بھبود انکشاف جوانان بھ حیث فعالین باخبر ھدف برچیدن تحقیبھھمھ مردم حق کسب تعلیم ·

برای زندگی خود و توانمند ساختن آنھا برای اشتراک در تعین پالیسی دربارۀ صحت جنسی و تعلیمات دربارۀ 
.روابط جنسی را دارند

بط جنسی و رام ھای تعلیم جامع در باره رواگتمام اشخاص و جوانان بطور خاص حق دارند کھ در باره پرو·
.پالیسی ھای مربوط بھ روابط جنسی نظریاتی داشتھ باشد

تمام مردم حق رسیدن بھ منابع رادارند کھ مھارت ھای را انکشاف بدھند کھ روابط عادالنھ و قویتری داشتھ ·
.باشند

کھ تمام مردم بدون در نظرداشت سرحدات حق دسترسی بھ معلومات عنعنوی و غیر عنعنوی در تمام رسانھ ھای·
جوانان بھ شکل خاص باید . باشد درصورتیکھ روابط جنسی، حقوق جنسی و صحت جنسی راتقویھ نمایند

.ی و روابط جنسی مطابقت نداردگدسترسی بھ معلومات درباره روابط جنسی و جنسیت داشتھ باشد کھ بھ زند
روابط جنسی بھ زبان قابل ان خدامات صحی در بارهگتمام اشخاص باید بھ معلومات جامعھ، مکتب و تھیھ کنند·

یری درباره این کھ چھ وقت، گفھم بھ شمول معلومات در باره وسایل کھ صحت جنسی و باروری و تصمیم 
. چطور وبا کی روابط جنسی داشتھ باشد و این کھ روش جنسی چھ وقت بارور شود، را یقینی میسازد

ی جنسی و گاین کھ ھر فیصلھ کھ این ھا در باره زندتمام مردم حق تعلیم و معلومات کافی برای متیقین شدن از ·
.باروری خود میکند در فضا  آزاد کامل وبھ رضا ورغبت باشد

9مادۀ 

نکند، چھ کند ویا کنند و یا نکنند، فامیل را تأسیس و پالن ازدواجتمام مردم حق دارند کھ انتخاب داشتھ باشند تا ·
تعداد و فاصلھ اطفال شان بصورت آزادانھ و مسؤالنھ دریک محیط کھ در وقت اطفال داشتھ باشد و این کھ دربارۀ 

آنھایکھ توسط نصب ویا ازدواج تعریف گردیده باشد بھ شمولآن قوانین و پالیسی ھا اشکال مختلف خانواده ھا را 
.یرندگ، تصمیم بیبشناسد 

یا داخل شراکت شود کھ باید برای ھمھ مردم حق دارند کھ بھ رغبت و رضا خود بصورت آزادنھ ازدواج نماید و·
ھمھ در چھارچوب عدم تبعیض وبا احترام الزم برای ظرفیت روبھ انکشاف اطفال

ھمھ اشخاص حق دارند کھ از رفاه اجتماعی مربوط بھ خانواده و امتیازات دیگر عامھ مانند آنھایکھ درباره دادن ·
بھ شمول آنھایکھ توسط نصب ویا ازدواج استفاده نمایند ، آزاد از شکل خانواده کھ آنھا گزیده اند عودت وظیفھ و 

.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 ·

النھ دربارۀ تعدادد تا بصورت آزادانھ و مسؤندسترسی داشتھ باشنیاز دارند، اطفال داشتھ باشند ویا نداشتھ باشند
.تصمیم بگیرندانھاو فاصلھ بین اطفال

و ساختن خانواده بھ شمول حق این شدندربارۀ بارورتمام اشخاص حق دارند کھ گزینھ ھای آزادانھ و مسؤالنھ ·
تصمیم گیری کھ اطفال بیالوژیکی ویا فرزندی داشتھ ویا نداشتھ باشند و ھم چنان حق دسترسی بھ تمام طریقھ ھای 

.داشتھ باشندثر، قابل قبول و قابل پرداخت مقررات بارور شدن، تکنالوژی ھای باروری و تداویموصؤن م
ھمھ اشخاص حق مشوره دھی و خدمات دیگر مربوط بھ باروری، عقامت و خاتمھ حمل، بدون در نظر داشت ·

.را دارندحالت مدنی و در چھار چوب عدم تبعیض و با در نظر داشت ظرفیت رو بھ ارتقا اطفال
ھمھ زن ھا حق بھ معلومات، تعلیم و خدمات ضروری برای محافظت صحت باروری، مادری مصؤن و زیان ·

.را دارندو خوب برای مستفیدین استولقبقابل مصؤن کھ قابل دسترسی، پرداخت، 
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عین یا ل و گرفتن اطفابودن و بھ فرزندیمعتمدسرپرستی، قبال تمام اشخاص باید عین حق و مسولیت ھا در ·
تمام حاالت کھ درددارنتبعیض، در چھار چوب عدم راموجود باشندقوانین ملی رات اگر این نظریات دسموس

.بھترین مفادات اطفال اولویت دارند

10ماده 

)احیامجدد(طریق جبران خساره حق حسابدھی و حق 

دارند کھ حقوق را ر  گقانونی، قضایی و دیھمھ مردم حق اقدامات موثر، مناسب، قابل دسترس ، تعلیمی، درست، ·
در حقوق جنسی را مراعات نمایند و ،وظیفھ دارندیکھشوند کھ آنھاآن این موضوع را یقینی بسازد و خواستار 

دراین صالحیت نظارت کردن بر تطبیق حقوق جنسی و دسترسی بھ راه حل ھای برای . آنھا حسابده باشندمقابل
، جبران، احیا مجدد، ردانیگبازمول دسترسی بھ جبران خساره مکمل ازطریق  حقوق جنسی بھ شتخطی از 

.شامل اندر  گرضایت، ضمانت عدم تکرار و ابزار دی
دولت ھا باید راه بردھای حسابدھی برای یقینی ساختن و اجبات شان در رابطھ بھ ضمانت حقوق جنسی تطبیق ·

لحانھ خصوصًا صمعاتزادر وقت تنه بردھای موثر حسابدھی آشخاص باید حق داشتھ باشند کھ بھ راھمھ.شوندمی
.بھ اساس جنسیت و جنس، دسترسی داشتھ باشندھادر رابطھ بھ خشونت

وجبران خساره ت ضروری کھ آنھا را قادر میسازند کھ عالج نرسی بھ معلومات و معاوتھمھ اشخاص باید دس·
ق دارند کھ فعالین غیر دولتی را حسابده قرار بدھند ھمھ اشخاص ح.بیابندرا حقوق جنسی شان برای تخطی از 

و ھا در این توانایی راه حل . اثر داردشانکھ اجرات ویا عدم اجرات آنھا باالی بھره برداری از حقوق جنسی 
دول باید گام ھای بر دارند کھ از تخطی ھای حقوق جنسی .شامل اندھر تخطی از حقوق جنسی آنھا جبران

.اح سوم جلوگیری کندتوسط جنران گدی
توان دارد بھ شمول تھیھ معاونت تخنیکی، بلند بردن ھمتعھد است کھ ھر چدراسیون بین المللی تنظیم خانوادهف

ظرفیت ومعاونت مالی، کھ تمام انجمن ھای عضو را تشویق نماید کھ از حقوق جنسی مدافعھ کرده، خدمات 
ط جنسی متوجھ بھ مشتری و کارمندان و اشتراک کنندگان را صحی، معلومات و تعلیمات ھم جانبھ دربارۀ رواب

.در پروگرام ھا و پروژه ھای شان مطابق بھ اصول و حقوق جنسی کھ در این اعالمیھ جا داده شده اند فراھم کند


