للصحة الجنسيّة
الجمعية الدولية
ّ
تعريف االختصاصات المهنية
تتعلق التعريفات التالية بعلم الجنس و اختصاصاته المختلفة .و تعتمد هذه التعريفات على
تفسيرات بعض المصطلحات و على طريقة توظيفها في مجال علم الجنس .و يعتبر معجم
أكسفورد المختصر باللغة األنكليزية في نسخته الثانية المراجعة مرجع هذه التعريفات .و قد
ألفت هذه النسخة جودي بيرسال و نشرتها مطبعة جامعة أكسفورد سنة  .2002و يجدر التذكير
بأن المصطلحات "جنس" و "جنسانية" و "صحة جنسية" تم تحديدها خالل اجتماع المستشارين
الفنيين الذي دعمته منظمة الصّحة العالمية و صادقت عليها الجلسة العامة للجمعية الدولية
للصحة الجنسية التي أقيمت بمونتريال سنة  .2002و تمثل هذه المصطلحات أساس ك ّل
التعريفات المذكورة في هذه الوثيقة.
جنس :يشير إلى الخصائص البيولوجية التي تعرف اإلنسان كأنثى أو ذكر .بالرغم من أن
مجموعتي الخصائص البيولوجية هذه ال يُقصي أحدها اآلخر ،فبعض األفراد يمتلكون خصائص
من كال الجنسين ،إال أنها تميز البشر كذكور وإناث .يشير مصطلح جنس في استخدامات عامة
في لغات عديدة إلى "النشاط الجنسي" ،ولكن ألغراض تقنية في سياق النقاشات حول الجنسانية
والصحة الجنسية ،يفضل التعريف أعاله.
جنسانية :هو جانب مركزي يرافق الكائن البشري طوال حياته و يشمل الجنس و الهويات و
األدوار المتعلقة بالجندر و التوجه الجنسي و اإلثارة الجنسية و المتعة و الحميمية و اإلنجاب .و
يتم التعبير عن الجنسانية وعيشها على مستوى األفكار و التخيّالت و الرّغبات و االعتقادات و
المواقف و القيم و السلوكيات والممارسات و األدوار و العالقات .رغم أن الجنسانية قد تشمل
كل هذه األبعاد ،إال أنها ليست كلها ممارسة أو ُمعبر عنها .و تتأثر الجنسانية بتفاعل العوامل
البيولوجية و النفسية و االجتماعية و االقتصادية والسياسية والثقافية واألخالقية و القانونية و
التاريخية و الدينية و الروحانية.
الصحة الجنسية :هي حالة من اكتمال سالمة الفرد البدنية و العاطفية والعقلية و االجتماعية،
وليست مجرد انعدام المرض أو العجز .و تتطلب الصحّة الجنسية مقاربة إيجابية تحترم
الجنسانية و العالقات الجنسية ،باإلضافة إلى إمكانية خوض تجارب جنسية ممتعة و بعيدة عن
المخاطر دون التعرض إلى اإلكراه و التمييز و العنف .ويجب حماية الحقوق الجنسية لك ّل
األفراد لكي تتحقق الصّحة الجنسية و يتم المحافظة عليها.
الجنسانية :مصطلح عام يشمل الدراسة العلمية لك ّل جوانب الجنسانية.

المشتقات:
جنساني  -نعت يصف كل جوانب دراسة الجنسانية
أخصائي في علوم الجنس :اسم يصف الشخص الذي يعمل في مجال الجنسانية.
هنالك العديد من المجاالت التي يعمل فيها أخصائيو علوم الجنس و عادة ما يحدث تداخل بين
هذه المجاالت ولذلك فإن التعريفات التالية وضعت في سياق عام من أجل التوضيح.

العلوم السلوكية
صحة جنسية :هو شخص له مؤهالت مهنية معترف بها في علم أو العديد من العلوم
استشاري ّ
السّلوكية ومتدرّب تدريبا خاصّا في علم الجنس مما يجعله قادرا على تقديم توجيهات و نصائح
تتعلق بالجوانب الشخصية و النفسية و االجتماعية و الروحانية للحياة الجنسية.
معالج نفسي جنسي :هو شخص له مؤهالت مهنية معترف بها في العلوم السريرية و السلوكية
ومتدرّب تدريبا خاصّا في علم الجنس مما يجعله قادرا على التقييم المناسب و المعالجة النفسية
لالضطرابات الجنسية.

العلوم السريرية
الطب الجنسي :يشمل هذا الفرع الطبي كل جوانب الصحّة الجنسية.
الطبيب الجنساني :هو شخص له مؤهالت طبية معترف بها و متدرب تدريبا خاصا في علم
الجنس مما يجعله قادرا على تقديم خدمات طبية متعلقة بالصحة الجنسية.
جراح جنسي :هو شخص له مؤهالت طبية معترف بها متدرب تدريبا خاصا في علم الجنس
مما يجعله قادرا على تقديم خدمات جراحية متعلقة بالصحة الجنسية.

العلوم البيداغوجية و التربوية:
مربي جنسي :هو شخص له مؤهالت مهنية في التربية متدرب تدريبا خاصا في علم الجنس مما
يجعله قادرا على تدريب اآلباء و البالغين و المراهقين و األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في
مجال الجنسانية.

البحث العلمي
البحث في علوم الجنس :ك ّل نشاط بحثي أخالقي يستخدم تقنيات معترف بها تخضع لدراسات
ثنائية و يهتم بالجنسانية البشرية أو الحيوانية .و يقع البحث في مجال علم الجنس و يخضع
لتقنيات مناسبة لهذا المجال .ويشمل البحث أبعادا عديدة من الجنسانية :أبحاث عامة و سلوكية و
سريرية و بيداغوجية و اجتماعية ثقافية.

اجتماعية ثقافية:
عالم إنسانيات جنسي :شخص له شهادة معترف بها في األنثروبولوجيا و مدرّب تدريبا خاصا
في علم الجنس مما يجعله قادرا على إجراء دراسات أنثروبولوجية.
عالم اجتماع جنسي :شخص له شهادة معترف بها في علم االجتماع و مدرّب تدريبا خاصا في
علم الجنس مما يجعله قادرا على إجراء دراسات إجتماعية و ثقافية.

تمت الموافقة على هذه التعريفات من قبل الجلسة العا ّمة للجمعية
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