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تعتبر الحقوق الجنسية من الحقوق األساسية التي تساهم في تحقيق أعلى مستوى ممكن في مجال الصحة
الجنسية و لذلك فإن الجمعية العالمية للصحة الجنسية:
ّ
يتمثل في حقوق اإلنسان الكونيّة الّتي اعترفت بها اإلعالنات والمعاهدات الدول ّية
تؤكد على أنّ أساس الحقوق الجنسيّة
ّ
واإلقليمية باإلضافة إلى الدساتير و القوانين الوطن ّية و المعايير والمبادئ المتعلقة بحقوق اإلنسان فضال عن االعتراف بها
حسب المعارف العلم ّية التي تخصّ الجنسان ّية البشر ّية و الص ّحة الجنس ّية.
و تؤكد أيضا على أن الجنسان ّية ّ
تمثل عنصرا محوريّا من مظاهر حياة الكائن البشري و تشمل ّ
كال من الجنس والهويّات
واألدوار الجنسانيّة باإلضافة إلى ال ّتو ّجه الجنسي و اإلثارة و الل ّ ّذة و العالقات الحميميّة و اإلنجاب .ويعيش االنسان الجنسانيّة
و يعبّر عنها من خالل األفكار و التخيّالت الجنسيّة و الرغبات و االعتقادات و القيم و ال ّتصرّفات و الممارسات و األدوار
والعالقات .و بالرغم من أنّ الجنسانيّة يمكن أن تشمل كل هذه األبعاد فإن بعضها ال يمكن عيشها أو حتى ال ّتعبير عنها .وتتأثر
الجنسان ّية بتفاعل العوامل البيولوجيّة و ال ّنفسيّة و االجتماعيّة و االقتصاديّة و السّياسيّة و ّ
الثقافية و القانونيّة و ال ّتاريخية
والدّينيّة و الرّوحيّة.
و تقر بأنّ الجنسانيّة ّ
تمثل مصدرا للمتعة و الرفاهيّة و تساهم في تحقيق التنمية الشاملة واإلشباع للكائن البشري.
و تؤكد أيضا أن الص ّحة الجنسيّة هي حالة من السّالمة الجسديّة و العاطفية و العقليّة و االجتماعيّة ال ّتي ال تختزل فقط في
غياب المرض أو االختالل الوظيفي أو اإلعياء .و ت ّ
مثل الصحّة الجنسيّة مقاربة إيجابية تحترم الجنسانيّة والعالقات الجنسيّة
وإمكان ّية خوض تجارب جنس ّية تنتج عنها المتعة في إطار آمن و متحرّر من ك ّل القيود و اإلكراهات و بعيد عن ك ّل أشكال
ال ّتمييز والعنف.
و تؤكد أيضا أ ّنه ال يمكن تعريف الصّحة الجنسيّة أو فهمها أو وضع سياساتها دون فهم شامل لموضوع الجنسانيّة.
و تؤكد أيضا على وجوب احترام الحقوق الجنس ّية و حمايتها و تطبيقها و ذلك لبلوغ مستوى جيّد في الصحّة الجنسيّة وضمانه.
و تقر بأنّ الحقوق الجنسيّة قائمة على أساس الحريّة و الكرامة الفردية و المساواة بين الجميع و تنخرط في إطار االلتزام
بحماية األفراد من األفكار المسبّقة.
و تؤكد أنّ المساواة و عدم ال ّتمييز هي في قلب حماية حقوق االنسان في مجملها و ال ّنهوض بها وهي تتضمن رفض كل تمييز
أو إقصاء أو تقليل من شأن األفراد على أساس العرق أو االنتماء اإلثني أو لون البشرة أو الجنس أو اللّغة أو الدّيانة أو
المواقف السّياسيّة أو غيرها أو على أساس االنتماء القومي و االجتماعي أو الملكيّة أو الحالة عند الوالدة و من بينها االعاقة
والسّن والجنسيّة أو الحالة الزوجيّة و العائليّة أو ال ّتو ّجه و الهويّة الجنسيّة أو الحالة الصّحيّة أو مكان اإلقامة أو الوضع ّية
االقتصاديّة و االجتماعيّة.

و تقر بوجوب حماية ال ّتو ّجه و الهويّة الجنسيّة و التعبيرات الجنسيّة و التنوّ ع الجسدي على أساس حقوق اإلنسان.
و تقر بأنّ ك ّل أشكال العنف و ال ّتحرّش و ال ّتمييز و اإلقصاء و الوصم تش ّكل انتهاكات لحقوق اإلنسان و تؤثر على سالمة
الفرد و األسرة و المجتمع.
و تؤكد على أنّ إلزاميّة احترام حقوق اإلنسان و حمايتها و ضمانها تعود أيضا على الحقوق و الحر ّيات الجنس ّية.
و تؤكد على أنّ الحقوق الجنسيّة تحمي ّ
حق تب ّني التوجّهات الجنسانيّة و ال ّتعبير عنها و التم ّتع بص ّحة جنسيّة جيّدة مع مراعاة
حقوق اآلخرين.

إعالن الحقوق الجنسية للجمعية الدولية للصحة الجنسية

 .0الحق في المساواة و عدم التمييز:
يجب على ك ّل فرد أن يتم ّتع بالحقوق الجنسيّة المذكورة في هذا اإلعالن مهما كان عرقه أو أصله االثني أو لون بشرته أو
جنسه أو لغته أو ديانته أو مواقفه السياسيّة أو غيرها ،و مهما كان انتماؤه القومي أو االجتماعي أو مكان إقامته أو الملكيّة أو
حالته عند الوالدة مثل االعاقة و السّنّ و الجنسيّة أو الحالة الزوجيّة أو العائلية أو الهويّة الجنسانيّة و تعبيراتها أو الحالة
الصّحيّة أو الوضعيّة االقتصاديّة و االجتماعيّة أو أيّ حالة أخرى.

 .4حق األفراد في الحياة و الحرية و األمن:
ّ
ّ
الحق أن يكون مهدّدا أو محدودا أو مرفوضا بصفة عشوائية
الحق في الحياة و الحر ّية و األمن و ال يجب لهذا
لك ّل فرد
ألسباب متعلّقة بالجنسانيّة و منها التو ّجه الجنسي و التصرّ فات و العالقات الجنسيّة المتوافق عليها و الهويّة الجنسانيّة
وتعبيراتها و عند طلب و تقديم الخدمات المتعلّقة بالص ّحة الجنسيّة و االنجابيّة.

 .3الحق في االستقاللية و السالمة البدنية:
ّ
ّ
الحق اختيار
الحق في التح ّكم في قراراته و حريّة ا ّتخاذها في ك ّل ما يخصّ جنسانيّته و جسده .و يتضمّن هذا
لك ّل فرد
التصرّ فات الجنسيّة و الممارسات و ال ّ
شركاء و العالقات مع مراعاة حقوق اآلخرين .و يستند ا ّتخاذ القرارات الحرّة و الصائبة
على تو ّفر توافق ح ّر و واع قبل كل مشاركة في االمتحانات و المداخالت و جلسات العالج والعمليّات الجراحيّة و أعمال
البحث في مجال الجنسانيّة.

 .2الحق في عدم التعرض للتعذيب و المعامالت القاسية و الالإنسانية و المهينة و العقوبات:
ال يجب أن يتع ّرض أيّ فرد لل ّتعذيب أو لمعامالت الإنسانية و مهينة أو لعقوبات (األحكام ،الجزاءات ،العقوبات البدن ّية) تتعلّق
بالجنسانيّة .و يشمل هذا المنع الممارسات التقليديّة (العرفيّة) الّتي ّ
تؤثر سلبا على الصحة واإلجبار على الخصاء الجنسي ومنع
الحمل و االجهاض و كل شكل من أشكال ال ّتعذيب و المعاملة القاسية و الالإنسانية و المهينة المتعلّقة بالجنس و الهويّة والتوجّ ه
الجنسي و مظاهره و التنوّ ع الجسدي.

 .5الحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال العنف أو اإلكراه
ّ
الحق انتهاكات عديدة مثل االغتصاب
ال يجب أن يتع ّرض أيّ فرد للعنف أو لممارسة الجنس تحت اإلكراه .و يشمل هذا
ّ
ّ
واالعتداءات الجنسيّة و التحرّش الجنسي و ال ّتهديد و االستغالل و االستعباد الجنسيّين و االتجار ألغراض متعلقة باالستغالل
الجنسي و إجراء فحوص البكارة و أعمال العنف المرتكبة باسم الممارسات الجنسيّة الحقيقيّة أو المفترضة و التوجّ ه الجنسي
والهويّة الجنسانيّة و مظاهرها و التنوّ ع الجسدي.

 .6الحق في الحياة الخاصة:
ّ
الحق في خصوصيّة الحياة فيما يتعلّق بالجنسانيّة و الحياة الجنسيّة و االختيارات الّتي ت ّتصل بالجسد والعالقات
لك ّل فرد
ّ
الحق أيضا ممارسة ال ّرقابة على كشف المعلومات
والممارسات الجنسيّة الرضائيّة دون تد ّخل أو تط ّفل عشوائي .و يشمل هذا
الشخصيّة المتعلّقة بالجنسانيّة للغير.

 .7الحق في التمتع بأفضل مستوى صحي يمكن بلوغه بما في ذلك الصحة الجنسية و إمكانية خوض
تجارب جنسية التي تحقق المتعة و االشبا في إاار ممن:
ّ
الحق في التم ّتع بأفضل صحّة و أمثل سالمة يمكن بلوغها في الجنسانيّة ممّا يشمل إمكانيّة خوض تجارب جنسيّة
لك ّل فرد
تح ّقق المتعة و االشباع في إطار آمن .و لبلوغ هذا الهدف يجب توفير خدمات صحّية عالية الجودة مع إمكانيّة الوصول إليها
ويجب أيضا ا ّتخاذ إجراءات تسمح بالتم ّتع الوسائل و الخدمات التي تحد ّد و ّ
تؤثر في المستوى الصحّي عام ّة و في الصّحة
الجنسيّة خاصّة.

 .8الحق في االستفادة من التاورات العلمية و تابيقاتها:
ّ
الحق في أن يستفيد من التطوّ رات العلميّة و تطبيقاتها في ما يخصّ الجنسان ّية و الصّحة الجنسية.
لك ّل فرد

 .9الحق في الحصول على المعلومات
ّ
الحق في الحصول على معلومات مثبتة علميّا و مفهومة في مجال الجنسانيّة و الصّحة و الحقوق الجنسيّة من مصادر
لك ّل فرد
مختلفة و ال يمكن لهذه المعلومات في أيّ حال أن تكون خاضعة للرقابة أو مخفيّة أو مح ّرفة بشكل متعمّد.

 .01الحق في التعليم و في التثقيف الجنسي الشامل:
شامل .و يجب أن تكون ال ّتثقيف الجنسي مناسبا لسنّ ّ
الحق في ال ّتعليم و في ال ّتثقيف الجنسي ال ّ
ّ
الطفل و مثبتا علميّا
لك ّل فرد
ومحترما الختالف ّ
الثقافات و قائما على أساس حقوق االنسان و المساواة بين الجنسين و على مقاربة إيجاب ّية تتعلّق بالجنسانيّة
والمتعة.

 .00الحق في االرتباا و االنفصال في إاار الزواج أو أي شكل من أشكال االرتباا األخرى القائمة على
المساواة والتراضي الحر والواعي لألفراد:
الحق في اختيار ال ّزواج من عدمه أو ال ّتعاقد على أيّ شكل من أشكال ال ّ
ّ
شراكة أو االرتباط المشابه بك ّل حريّة و على
لك ّل فرد
ّ
ّ
أساس التراضي الح ّر و الواعي .و يتمتع ك ّل فرد بنفس الحقوق خالل فترة الزواج و أيضا بعد االنفصال دون التعرّ ض إلى
ّ
الحق لك ّل
أيّ شكل من أشكال ال ّتمييز أو اإلقصاء و ينطبق األمر نفسه على أنواع الشراكة و العالقات األخرى .و يضمن هذا
فرد التم ّتع بنفس الحقوق في ما يتعلّق بالحصول على الخدمات االجتماع ّية و غيرها مهما كان شكل العالقة التي يلتزم بها.

 .04الحق في اتخاذ القرار في ما يخص إنجاب األافال و تحديد عددهم و الفترة الفاصلة بين إنجاب افل
ومخر والحق في الحصول على المعلومات و الوسائل التي تمكن األفراد من القيام بذلك
ّ
الحق في ا ّتخاذ القرار في ما يخصّ إنجاب األطفال و تحديد عددهم المرغوب فيه و الفترة الفاصلة بين إنجاب طفل
لك ّل فرد
الحق الحصول على الوسائل التي تح ّدد و ّ
ّ
تؤثر في الص ّحة و السّالمة ،بما في ذلك خدمات
وآخر .وتتطلّب ممارسة هذا
الصّحة الجنسيّة و اإلنجابية المعنيّة بالحمل و منع الحمل و الخصوبة و إنهاء الحمل و التب ّني.

 .03الحق في حرية الفكر و الرأي و التعبير
ّ
ّ
الحق أيضا في ال ّتعبير عن جنسانيّته أساسا عبر
الحق في الفكر و الرّأي و ال ّتعبير فيما يخصّ الجنسانيّة و لك ّل فرد
لك ّل فرد
مظهره و أسلوبه اال ّتصالي و تص ّرفاته مع مراعاة حقوق اآلخرين.

 .02الحق في حرية تكوين الجمعيات و التجمع السلمي
ّ
الحق في ال ّتنظيم و تكوين الجمعيّات و االجتماع و ال ّتظاهر و ال ّنضال بشكل سلمي بما في ذلك ك ّل ما يخصّ
لك ّل فرد
الجنسانيّة والصحّة و الحقوق الجنسيّة.

 .05الحق في المشاركة في الحياة العامة و السياسية
ّ
الحق في التم ّتع بمحيط يسمح له بالمشاركة ،بصفة نشطة و بك ّل حرية و بطريقة علنيّة ،في الحياة المدنيّة
لك ّل فرد
ّ
ّ
واالقتصادية واالجتماعية و الثقافيّة و السياسيّة و في ك ّل أبعاد الحياة البشريّة على المستوى المحلي و الوطني و اإلقليمي
والدّولي.
ّ
الحق على وجه الخصوص في المشاركة في تطوير و وضع السّياسات الهامّة المتعلّقة بالسّالمة الجنسانيّة والصحّة
و لك ّل فرد
الجنسيّة.

 .06الحق في التقاضي و الاعن و التعويض
الحق في ال ّتقاضي و ّ
ّ
الطعن و ال ّتعويض في صورة انتهاك حقوقه الجنسيّة .و يجب أن تتو ّفر لهذا الغرض تدابير
لك ّل فرد
ّ
تثقيف ّية و إجراءات تشريعيّة و قضائ ّية ناجعة و مالئمة و في المتناول .و تتض ّمن طرق الطعن ّ
كال من التعويض بجبر الضّرر
و المقاصّة و ر ّد االعتبار و ال ّترضية و تأكيدات و ضمانات عدم ال ّتكرار.
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ّ
تمثل هذه الوثيقة ال ّترجمة العربيّة ال ّرسمية إلعالن الحقوق الجنسيّة للجمعيّة الدّوليّة للصّحة الجنسيّة .و لكن المرجع القانوني
ّ
ّ
رابط التاليhttp://www.worldsexology.org/resources/declaration-of- :
و الفني الرّسمي الوحيد هو النسخة األنقليزية لهذا اإلعالن على ال ّ
sexual-rights/

ّ
المنظمات
صحة الجنس ّية هي ا ّتحاد دولي متع ّدد االختصاصات يجمع بين العديد من المؤ ّسسات العلم ّية و
الجمع ّية ال ّدول ّية لل ّ
صحة الجنس ّية في جميع مراحل حياة
غير الحكوم ّية العاملة في مجال الجنسان ّية البشر ّية .و تقوم هذه الجمع ّية بال ّنهوض بال ّ
اإلنسان في العالم أجمع وذلك بالمساهمة في تطوير علم الجنسانيّات و الحقوق الجنس ّية لكل الفئات البشر ّية .و تقوم الجمع ّية
بمه ّمتها عبر تطوير األنشطة النضال ّية و العمل الشبكي و ذلك بتسهيل تبادل المعلومات و األفكار و ال ّتجارب و بالمساهمة في
تطوير البحث العلمي في مجال الجنسان ّية و ال ّتثقيف الجنسي و علم الجنسانيّات السّريري عبر وضع مقاربات متداخلة
المجاالت.
و ت ّم إصدار إعالن الحقوق الجنس ّية للجمع ّية ال ّدول ّية للص ّحة الجنسيّة خالل المؤتمر ال ّدولي ّ
الثالث عشر لعلم الجنسانيّات
(فالنسيا،إسبانيا .)7991 ،و قد تمت الموافقة على أوّ ل مراجعة لإلعالن خالل الجلسة العامّة للجمعيّة ال ّدولية للصحّ ة الجنس ّية
التي استضافتها هونغ كونغ في سنة  .7999و ت ّم ال ّتأكيد مجدّدا عليه في إعالن األلفية للصّحة الجنسيّة ( .)8002وت ّمت
الموافقة على هذا اإلعالن في نصّه األخير من قبل المكتب االستشاري للجمعية الدولية للصّحة الجنسيّة في شهر مارس من
سنة .8072

