
 

 

ة حة الجنسي  ة للص  ة الدولي  ة للجمعي  إعالن الحقوق الجنسي  

4102 

حة الص  مجال أعلى مستوى ممكن في تساهم في تحق يق  الت ية ة من الحقوق األساسي  الحقوق الجنسي   تعتبر

 :ةي  حة الجنسة للص  ة العالمي  الجمعي   و لذلك فإن   ةالجنسي  

د ة الدوليّ المعاهدات اعترفت بها اإلعالنات و الّتيفي حقوق اإلنسان الكونّية  ليتمثّ الحقوق الجنسّية  أساسعلى أّن  تؤك 

فضال عن االعتراف بها  اإلنسانقة بحقوق ة و المعايير والمبادئ المتعلّ الدساتير و القوانين الوطنيّ  باإلضافة إلى اإلقليميةو

  .ةسيّ ة الجنة و الصحّ ة البشريّ الجنسانيّ  ة التي تخصّ حسب المعارف العلميّ 

الهوّيات لبشري و تشمل كاّل من الجنس ومظاهر حياة الكائن امن  محورّيا عنصرال ة تمثّ على أن الجنسانيّ  د أيضاو تؤك  

ويعيش االنسان الجنسانّية . نجابالحميمّية و اإلالعالقات  و اللّّذة و  ثارةالجنسي و اإل الّتوّجهإلى  باإلضافة الجنسانّيةاألدوار و

صّرفات و الممارسات و األدوار و التّ  و الرغبات و االعتقادات و القيم  الجنسّية من خالل األفكار و التخّيالت و يعّبر عنها

تتأثر و. ر عنهاعبيأو حتى التّ  عيشها يمكن و بالرغم من أّن الجنسانّية يمكن أن تشمل كل هذه األبعاد فإن بعضها ال. العالقاتو

فية و القانونّية و الّتاريخية وجّية و الّنفسّية و االجتماعّية و االقتصادّية و الّسياسّية و الّثقاة بتفاعل العوامل البيولالجنسانيّ 

 .الّدينّية و الّروحّيةو

 .للكائن البشري اإلشباعو التنمية الشاملة تحقيق بأّن الجنسانّية تمّثل مصدرا للمتعة و الرفاهّية و تساهم في قر  و ت

د أيضا  في  الّتي ال تختزل فقطجتماعّية االعقلّية و العاطفية و الجسدّية و ال من الّسالمةلة الجنسّية هي حاأن الصّحة و تؤك 

 العالقات الجنسّيةو لجنسانّيةجنسّية مقاربة إيجابية تحترم االصّحة ال مّثلو ت. غياب المرض أو االختالل الوظيفي أو اإلعياء

القيود و اإلكراهات و بعيد عن كّل أشكال  في إطار آمن و متحّرر من كلّ  ة تنتج عنها المتعةتجارب جنسيّ  خوضة إمكانيّ و

 . العنفمييز والتّ 

د أيضا   .لموضوع الجنسانّية شاملدون فهم  وضع سياساتها تعريف الّصحة الجنسّية أو فهمها أو  أّنه ال يمكنو تؤك 

د أيضا   .ضمانهومستوى جّيد في الصّحة الجنسّية  بلوغو ذلك ل و حمايتها و تطبيقها ةالحقوق الجنسيّ على وجوب احترام و تؤك 

تزام لط في إطار االالحقوق الجنسّية قائمة على أساس الحرّية و الكرامة الفردية و المساواة بين الجميع و تنخر بأنّ  قر  و ت

 .بحماية األفراد من األفكار المسّبقة

هوض بها وهي تتضمن رفض كل تمييز وق االنسان في مجملها و النّ المساواة و عدم الّتمييز هي في قلب حماية حق أنّ و تؤكد 

أو  ةناثني أو لون البشرة أو الجنس أو اللّغة أو الّديأو إقصاء أو تقليل من شأن األفراد على أساس العرق أو االنتماء اإل

دة و من بينها االعاقة الحالة عند الوالالمواقف الّسياسّية أو غيرها أو على أساس االنتماء القومي و االجتماعي أو الملكّية أو 

ة ه و الهوّية الجنسّية أو الحالة الّصحّية أو مكان اإلقامة أو الوضعيّ وجّ أو الحالة الزوجّية و العائلّية  أو التّ الجنسّية الّسن وو

 .االقتصادّية و االجتماعّية



 .ّية و التنّوع الجسدي على أساس حقوق اإلنسانبوجوب حماية الّتوّجه و الهوّية الجنسّية و التعبيرات الجنس قر  و ت

 سالمةتؤثر على  و لحقوق اإلنسان انتهاكاتكّل أشكال العنف و الّتحّرش و الّتمييز و اإلقصاء و الوصم تشّكل  بأنّ قر  و ت

 .مجتمعو ال سرةد و األالفر

 .ةات الجنسيّ الحريّ الحقوق و ا على أيض عودتضمانها  حقوق اإلنسان و حمايتها و احترام أّن إلزامّيةعلى  دؤك  تو 

د  مراعاة معو الّتعبير عنها و التمّتع بصّحة جنسّية جّيدة التوّجهات الجنسانّية  تبّنيعلى أّن الحقوق الجنسّية تحمي حّق  و تؤك 

 .حقوق اآلخرين

 

ة  ة الجنسي  ة للصح  ة الدولي   إعالن الحقوق الجنسي ة للجمعي 

 

مييزالحق  في المساواة و عد . 0  :م الت 

فرد أن يتمّتع بالحقوق الجنسّية المذكورة في هذا اإلعالن مهما كان عرقه أو أصله االثني أو لون بشرته أو  يجب على كلّ 

مواقفه السياسّية أو غيرها، و مهما كان انتماؤه القومي أو االجتماعي أو مكان إقامته أو الملكّية أو جنسه أو لغته أو ديانته أو 

أو الحالة  اتهاتعبيرسانّية و الوالدة مثل االعاقة و الّسّن و الجنسّية أو الحالة الزوجّية أو العائلية أو الهوّية الجنه عند تحال

 .لة أخرىاالّصحّية أو الوضعّية االقتصادّية و االجتماعّية أو أّي ح

 :حق  األفراد في الحياة و الحري ة و األمن. 4

عشوائية صفة ة و األمن و ال يجب لهذا الحّق أن يكون مهّددا أو محدودا أو مرفوضا بلكّل فرد الحّق في الحياة و الحريّ 

افق عليها و الهوّية الجنسانّية ألسباب متعلّقة بالجنسانّية و منها التوّجه الجنسي و التصّرفات و العالقات الجنسّية المتو

 .ّية و االنجابّيةتعبيراتها و عند طلب و تقديم الخدمات المتعلّقة بالصّحة الجنسو

ةبدنالحق  في االستقاللي ة و السالمة ال. 3  :ي 

و يتضّمن هذا الحّق اختيار . جنسانّيته و جسدهخّص لكّل فرد الحّق في التحّكم في قراراته و حرّية اّتخاذها في كّل ما ي

الصائبة اّتخاذ القرارات الحّرة و  ستنديو . اآلخرين مع مراعاة حقوقت ركاء و العالقاالتصّرفات الجنسّية و الممارسات و الشّ 

جلسات العالج والعملّيات الجراحّية و أعمال على توّفر توافق حّر و واع قبل كل مشاركة في االمتحانات و المداخالت و 

 .البحث في مجال الجنسانّية

ض للت عذيب و المعامالت القاسية و الالإنسانية و المهينة و ال. 2  : عقوباتالحق  في عدم الت عر 

ق تتعلّ ( ةالبدنيّ  اتبالعقو، الجزاءات، األحكام)ال يجب أن يتعّرض أّي فرد للّتعذيب أو لمعامالت الإنسانية و مهينة أو لعقوبات 

منع على الخصاء الجنسي و الّتي تؤّثر سلبا على الصحة واإلجبار( العرفّية)و يشمل هذا المنع الممارسات التقليدّية . بالجنسانّية

التوّجه و ينة المتعلّقة بالجنس و الهوّيةو االجهاض و كل شكل من أشكال الّتعذيب و المعاملة القاسية و الالإنسانية و المه الحمل

 .التنّوع الجسديو  مظاهرهالجنسي و 



ض ألي شكل من أشكال العنف الحق في عدم التع. 5  كراهو اإلأر 

انتهاكات عديدة مثل االغتصاب  و يشمل هذا الحقّ . تحت اإلكراهللعنف أو لممارسة الجنس ال يجب أن يتعّرض أّي فرد 

واالعتداءات الجنسّية و التحّرش الجنسي و الّتهديد و االستغالل و االستعباد الجنسّيين و االّتجار ألغراض متعلّقة باالستغالل 

قيقّية أو المفترضة و التوّجه الجنسي الجنسي و إجراء فحوص البكارة و أعمال العنف المرتكبة باسم الممارسات الجنسّية الح

 . والهوّية الجنسانّية و مظاهرها و التنّوع الجسدي

ة. 6  :الحق  في الحياة الخاص 

الّتي تّتصل بالجسد والعالقات لكّل فرد الحّق في خصوصّية الحياة فيما يتعلّق بالجنسانّية و الحياة الجنسّية و االختيارات 

كشف المعلومات قابة على و يشمل هذا الحّق أيضا ممارسة الرّ . دون تدّخل أو تطّفل عشوائي الرضائّيةالممارسات الجنسّية و

 .الشخصّية المتعلّقة بالجنسانّية للغير

حة الجنسي ة . 7 ي يمكن بلوغه بما في ذلك الص  و إمكاني ة خوض الحق  في التمت ع بأفضل مستوى صح 

 :شبا  في إاار ممنجنسي ة التي تحق ق المتعة و اال تجارب

يمكن بلوغها في الجنسانّية مّما يشمل إمكانّية خوض تجارب جنسّية  أمثل سالمةفي التمّتع بأفضل صّحة و  لكّل فرد الحقّ 

إليها صول وو لبلوغ هذا الهدف يجب توفير خدمات صّحية عالية الجودة مع إمكانّية ال. تحّقق المتعة و االشباع في إطار آمن

و في الّصحة  عامةّ  المستوى الصّحي في تؤّثر تحدّد و الوسائل و الخدمات التي بالتمّتعتسمح  إجراءاتّتخاذ يجب أيضا او

 .خاّصة الجنسّية

رات العلمية و تابيقاتها. 8  :الحق  في االستفادة من الت او 

 .ة و الّصحة الجنسيةأن يستفيد من التطّورات العلمّية و تطبيقاتها في ما يخّص الجنسانيّ  الحّق في  لكّل فرد

 اتالمعلومالحصول على الحق  في . 9

و الّصحة و الحقوق الجنسّية من مصادر  في الحصول على معلومات مثبتة علمّيا و مفهومة في مجال الجنسانّية لكّل فرد الحقّ 

 .ل متعّمدحال أن تكون خاضعة للرقابة أو مخفّية أو محّرفة بشك ال يمكن لهذه المعلومات في أيّ  و مختلفة

 :الحق  في التعليم و في التثقيف الجنسي الشامل. 01

علمّيا  با لسّن الّطفل و مثبتامناس ن الّتثقيف الجنسيو يجب أن تكو. ثقيف الجنسي الّشامللكّل فرد الحّق في الّتعليم و في التّ 

ة تتعلّق بالجنسانّية بة إيجابيّ مقارعلى ين و على أساس حقوق االنسان و المساواة بين الجنس محترما الختالف الّثقافات و قائماو

 .المتعةو

واج أو أي  شكل من أشكال اال رتبااالحق  في اال. 00 على  ةالقائم رتباا األخرىو االنفصال في إاار الز 

 :  الواعي لألفرادساواة والت راضي الحر  والم

بكّل حرّية و على  راكة أو االرتباط المشابهكل من أشكال الشّ ش أيّ  علىعاقد من عدمه أو التّ واج لكّل فرد الحّق في اختيار الزّ 

و يتمّتع كّل فرد بنفس الحقوق خالل فترة الزواج و أيضا بعد االنفصال دون التعّرض إلى . أساس الّتراضي الحّر و الواعي

لكّل  هذا الحقّ  و يضمن. ألخرىعلى أنواع الشراكة و العالقات او ينطبق األمر نفسه  اإلقصاءأّي شكل من أشكال الّتمييز أو 

 .يلتزم بهاة و غيرها مهما كان شكل العالقة التي في ما يتعلّق بالحصول على الخدمات االجتماعيّ فرد التمّتع بنفس الحقوق 



بين إنجاب افل الفاصلة و الفترة  افال و تحديد عددهمالقرار في ما يخص  إنجاب األات خاذ الحق  في . 04

ن األفراد حصوللفي ا الحق  مخر وو  القيام بذلكمن  على المعلومات و الوسائل ال تي تمك 

 بين إنجاب طفل الفاصلة اّتخاذ القرار في ما يخّص إنجاب األطفال و تحديد عددهم المرغوب فيه و الفترة لكّل فرد الحّق في

، بما في ذلك خدمات ّسالمةة و الر في الصحّ د و تؤثّ تتطلّب ممارسة هذا الحّق الحصول على الوسائل التي تحدّ و. آخرو

 .الحمل و منع الحمل و الخصوبة و إنهاء الحمل و التبّنيمعنّية  بال اإلنجابيةالّصحة الجنسّية و 

عبير. 03 أي و الت   الحق  في حري ة الفكر و الر 

ي الّتعبير عن جنسانّيته أساسا عبر و الّرأي و الّتعبير فيما يخّص الجنسانّية و لكّل فرد الحّق أيضا ف لكّل فرد الحّق في الفكر

 .حقوق اآلخرين مراعاةمظهره و أسلوبه االّتصالي و تصّرفاته مع 

عالحق  في حري ة تكوين الجمعي ات و ال. 02 لمي تجم   الس 

 ما يخصّ  كلّ  بما في ذلكم و تكوين الجمعّيات و االجتماع و الّتظاهر و الّنضال بشكل سلمي في الّتنظي لكّل فرد الحقّ 

 .الصّحة و الحقوق الجنسّيةالجنسانّية و

ياسي ة. 05 ة و الس   الحق  في المشاركة في الحياة العام 

ي الحياة المدنّية ، فعلنّية بالمشاركة، بصفة نشطة و بكّل حرية و بطريقة له لكّل فرد الحّق في التمّتع بمحيط يسمح

 اإلقليمي وّل أبعاد الحياة البشرّية على المستوى المحلّي و الوطني االجتماعية و الّثقافّية و السياسّية و في كواالقتصادية و

 .الّدوليو

الصّحة الجنسانّية و ّسالمةو لكّل فرد الحّق على وجه الخصوص في المشاركة في تطوير و وضع الّسياسات الهاّمة المتعلّقة بال

 .الجنسّية

عنقاضي و الحق  في الت  . 06  عويضو الت   الا 

 تدابير و يجب أن تتوّفر لهذا الغرض. ّيةحقوقه الجنس انتهاكفي صورة عويض و التّ  الّطعنفي الّتقاضي و  لكّل فرد الحقّ 

ن طرق الّطعن كاّل من التعويض بجبر الّضرر و تتضمّ  .مالئمة و في المتناول عة واجنة تشريعّية و قضائيّ  إجراءات ة وثقيفيّ ت

 .كيدات و ضمانات عدم الّتكرارتأو المقاّصة و رّد االعتبار و الّترضية و 
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و لكن المرجع القانوني . سمية إلعالن الحقوق الجنسّية للجمعّية الّدولّية للّصحة الجنسّيةالرّ  العربّية رجمةل هذه الوثيقة التّ تمثّ  
of-http://www.worldsexology.org/resources/declaration- :ابط الّتاليو الفّني الّرسمي الوحيد هو النسخة األنقليزية لهذا اإلعالن على الرّ 

rights/-sexual 
 

مات ة و المنظّ سات العلميّ العديد من المؤسّ  بينجمع يد االختصاصات متعدّ  اّتحاد دولية هي حة الجنسيّ ة للصّ وليّ ة الدّ الجمعيّ 

حياة  في جميع مراحل ةحة الجنسيّ هوض بالصّ نّ لة باقوم هذه الجمعيّ تو . ةة البشريّ ة العاملة في مجال الجنسانيّ غير الحكوميّ 

ة و تقوم الجمعيّ  .ةة لكل الفئات البشريّ علم الجنسانّيات و الحقوق الجنسيّ  رذلك بالمساهمة في تطويفي العالم أجمع و اإلنسان

جارب و بالمساهمة في ة و العمل الشبكي و ذلك بتسهيل تبادل المعلومات و األفكار و التّ تها عبر تطوير األنشطة النضاليّ بمهمّ 

عبر وضع مقاربات متداخلة  الّسريري انّياتثقيف الجنسي و علم الجنسة و التّ تطوير البحث العلمي في مجال الجنسانيّ 

 .المجاالت

الث عشر لعلم الجنسانّيات ولي الثّ ة للصّحة الجنسّية خالل المؤتمر الدّ وليّ ة الدّ ة للجمعيّ إعالن الحقوق الجنسيّ  إصدارتّم و 

ة ولية للصّحة الجنسيّ و قد تمت الموافقة على أّول مراجعة لإلعالن خالل الجلسة العاّمة للجمعّية الدّ (. 7991فالنسيا،إسبانيا، )

ت تمّ و. (8002)ّصحة الجنسّية لل األلفية أكيد مجّددا عليه في إعالنو تّم التّ . 7999غ كونغ في سنة التي استضافتها هون

الموافقة على هذا اإلعالن في نّصه األخير من قبل المكتب االستشاري للجمعية الدولية للّصحة الجنسّية في شهر مارس من 

 .8072سنة 
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