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اهمیت سالمت زنان و تأثیر آن بر خانواده و جامعه



دستیابی به حقوق سالمت جنسی و باروری و سایر حقوق



نابرابری در بار بیماری های در دوجنس وجود دارد خصوصا در مورد بارداری
برنامه ریزی ،بیماری های مقاربتی و ایدز می باشد.



مطالعات موجود در داخل و خارج کشور شواهدی از فقدان آگاهی ارائه
دهندگان خدمات سالمت نسبت به حقوق باروری و جنسی مراجعین را
نشان می دهند.

مقدمه (ادامه)


خدمات سالمت جنسی و باروری باید با انتخاب و رضایت آگاهانه؛ با حفظ
کرامت ،حریم خصوصی و محرمانه بودن اطالعات فرد؛ فارغ از تبعیض و
سوگیری های جنسیتی و با حفظ تداوم مراقبت باشد.



ضرورت آشنایی ارائه دهندگان خدمات سالمت جنسی و باروری خصوصا
همکاران مامایی با مفاهیم و تعاریف پایه سالمت و حقوق جنسی و باروری
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تاریخچه حقوق باروری و جنسی
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 اولین بار در بیانیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در گردهمایی مجمع سازمان ملل (پاریس-
 1948م) به مسایل حقوق جنسی و باروری توجه شد.

 ماده 16این بیانیه اعالم می داشت که مردان و زنان بالغ ،بدون هیچ گونه محدودیت نژادی ،ملیتی یا
مذهبی ،حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند و در امور مربوط به ازدواج ،ادامه و فسخ آن از حقوق برابری
برخوردارند .به عالوه ازدواج باید با رضایت آزادانه و کامل طرفین انجام شود و خانواده ،واحد اجتماعی
طبیعی و اساسی است که حق برخورداری از حمایت جامعه و دولت را دارد
 در اولین "کنفرانس بین المللی حقوق بشر« (تهران1318 ،م) .به جنبه های حقوقی تنظیم خانواده
توجه شد و تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه در ارتباط با تعداد و فاصله فرزندان و حق دریافت آموزش و
اطالعات در مورد آن ،به عنوان یکی از حقوق اساسی زوجین شناخته شد
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 نهایتاً در "کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه« (قاهره1334 ،م ،).جامع ترین سند بین المللی در مورد
سالمت باروری و جنسی و حقوق مرتبط با آن شکل گرفت .این کنفرانس نقطه عطفی در تاریخ همکاری
های بین المللی در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و به خصوص ارتقاء سالمت باروری افراد محسوب می شود.
 در "چهارمین کنفرانس جهانی زنان« (پکن1334 ،م) ،نه تنها بر حقوق باروری مجدداً تأکید شد ،بلکه
توجه وسیعی به حقوق جنسی معطوف گردید و صراحتاً عنوان شد که حقوق بشر زنان ،شامل حق کنترل و
تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه در مسائل مربوط به روابط جنسی شان نیز می باشد.
 در همان سال فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده ،منشوری را برای حقوق باروری و جنسی تدوین کرد
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 برای اولین بار در پنجاه و هفتمین گردهمایی بهداشت جهانی در سال 2004بر اهمیت
سالمت باروری و جنسی و حقوق مرتبط به آن به عنوان یک نیاز و استراتژی برای
رسیدن به اهداف توسعه هزاره تاکید شد.
 تاریخچه ی حقوق جنسی و باروری در ایران باستان و اسالم
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تعریف سالمت باروری و جنسی
 سالمت باروری طبق بیانیه کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ( 1994م)

2

" رفاه کامل جسمی ،روحی و اجتماعی در تمامی مواردی که به سیستم باروری ،عمل و فرآیند آن ارتباط
پیدا می کند و صرفاً به عدم وجود بیماری اطالق نمی گردد".
" سالمت جنسی ،منحصر به نبود بیماری یا اختالل نیست و اهمیت آن محدود به سال های باروری نمی
شود .سالمت جنسی شامل آزاد بودن از سوء استفاده و تبعیض جنسی و توانایی افراد برای ادغام عملکرد
جنسی در زندگی خود و کسب لذت از آن و تولید مثل به انتخاب خود می باشد".
 دستیابی به سالمت جنسی ،مستلزم حفظ کردن ،محترم شمردن و اجرا کردن حقوق جنسی تمام افراد
است .حقوق باروری و جنسی در قوانین ملی و مستندات بین المللی ،به عنوان حقوق بشر شناخته شده اند
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 حقوق باروری ،به رسمیت شناختن حقوق اساسی تمام زوجین و افراد در تصمیم گیری در مورد تعداد ،فاصله و زمان
فرزنددار شدن؛ داشتن اطالعات و وسایل پیشگیری از بارداری و تصمیم گیری درباره باروری فارغ از تبعیض ،اجبار و
خشونت می باشد.
 حقوق جنسی نیز حق تمام افراد برای تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه در همه ابعاد زندگی جنسی ،رهایی از تبعیض،
اجبار و خشونت در تصمیم گیری های جنسی و مسئولیت مشترک در رابطه جنسی تعریف میشود.
 تعریف حقوق سالمت باروری و جنسی در اغلب بخش ها مانند حق داشتن اطالعات ،تصمیم گیری فارغ از تبعیض و
حق کسب باالترین استاندارد سالمت باروری و جنسی با یکدیگر همپوشانی دارد
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▫ مفاد آن برخورداری از حقوق اساسی برای هر زوج است که شامل:
▫ حق بارداری و زایمان ایمن از طریق دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب ،حق
تصمیمگیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصلهگذاری بین موالید ،حق
برخورداری از اطالعات و آموزش در زمینه تنظیم خانواده ،حق داشتن
تصمیمگیری بدون اعمال خشونت ،اجبار و تبعیض در رابطه با مسائل باروری و
حق بهرهمندی از باالترین استانداردهای بهداشت باروری یعنی:
▫ برخورداری از رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی در مورد همه مسائلی که با
نظام باروری و عملکرد آن در ارتباطاند
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ساختار و اجزای اساسی حقوق باروری و جنسی
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 .1حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواد

 .2حق تصمیم گیری افراد در مورد تعدد ،فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری
 .3حق تصمیم گیری مسئوالنه ،فارغ از تبعیض ،اجبار و خشونت در مسائل جنسی
 .4حق آگاهی از اطالعات و دریافت آموزش های مرتبط با سالمت باروری و جنسی
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نتیجه گیری
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▫

حقوق باروری جزئی از حقوق بشر بوده که همه کشورها آن را به رسمیت شناختهاند افراد و زوجین حق
دارند آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصلهگذاری بین موالید تصمیم گیری کنند.

▫

حق انتخاب و حق تصمیم گیری به عنوان رکن آن است.

▫

همه افراد حق دارند بدون تحمل خشونت ،اجبار و تبعیض در خصوص با مسائل باروری تصمیم گیرند.

▫

درک نقش زیربنایی حقوق باروری و جنسی در تأمین بیش از نیمی از اهداف توسعه هزاره مانند برابری
جنسیتی ،سالمت مادران و کودکان ،کنترل ایدز و کاهش فقر و تاثیرات آن در توانمند سازی زنان،
سالمت عمومی جامعه و خانواده،

▫

آشنایی با مفاهیم آن و ارائه خدمات سالمت باروری و جنسی با رویکرد مبتنی بر حقوق ،یکی از اولویت
ها در تأمین سالمت افراد می باشد.
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