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 شارون اسالتر

 بان خانوادهالمللی دیدهمدیرعامل مؤسسه بین

 و عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد
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 مقدمه
 

 است سازمان ملل متحد به وابسته تخصصی دفاتر از یکی( 1یونسکو) متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان

 را آن نامهاساس ایران ازجمله کشور وششچهل ،1۴4۱ نوامبر شانزدهم در و شد تأسیس 1۴4۱ نوامبر چهارم که در

 ستقرارا به کمك»: کندمی بیان چنین را سازمان این تشکیل از هدف خود، نامهاساس اول بند در یونسکو. کردند امضا

 احترام افزایش منظوربه فرهنگ و علوم آموزش، هایزمینه در هاملت میان همکاری ترویج طریق از امنیت و صلح

 نژادی، هایتفاوت به توجه بدون همه، برای اساسی هایآزادی و بشر حقوق قانون، حاکمیت عدالت، به همگان

 «.متحد ملل منشور با مطابق مذهب، و زبان جنسیت،

 متحد توسعه پایدار در سازمان مللبرای  2131(، اهداف دستور کار ۴4)شهریور  2112در سپتامبر در همین راستا 

 توانیماست که  شدهاهدافی جهت رسیدن به توسعه پایدار ارائه « برای توسعه پایدار 2131دستور کار »در ارائه شد. 

یابی رابر، دستو ب تیفیباکن به فقر و گرسنگی، ترویج رفاه، آموزش پایان داد» بیان نمود: گونهنیا اختصاربهرا  هاآن

ی هاگاهونتسکبه تساوی جنسیتی، مدیریت پایدار آب، دسترسی به منابع انرژی پایدار، کاهش نابرابری، تبدیل 

تفاده پایدار م، اسیی امن، تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف، اقدام برای رویارویی با تغییر اقلیهامکانانسانی به 

 «.جوصلح، ترویج جوامع هاجنگل، مدیریت پایدار هاانوسیاقاز 

 یادگیری یهافرصتترویج  و فراگیر و برابر ،تیفیباک آموزش تضمین) کاریانیه مربوط به هدف چهارم این دستور ب

در پی آن به تصویب رسید.  (اینچئون کره جنوبی) در مجمع جهانی آموزش 2112، در ماه می همه( برای العمرمادام

ی را جهت تشکیل امصوبه 13۴2شهریور  22در  قانون اساسی 131دولت جمهوری اسالمی ایران مطابق اصل 

 ارائههماهنگی و  منظوربه . این کارگروهگذراند« وپرورشآموزشبا مسئولیت وزارت  2131کارگروه ملی آموزش »

، اهداف توسعه پایداربرنامه سو با اهداف و تعهدات هم 2131وزش کارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آمراه

از تمامی  یریگبهرهرا در سطوح ملی و استانی با  2131رنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ب»موظف شد: 

های توسعه کشور، اسناد راهبری توسعه، سو با اهداف برنامهاجرایی مرتبط و هم یهادستگاهموجود در  یهاتیظرف

رش گزاو  و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند پرورش و آموزشنقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین 

ربط را ساالنه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی های ذیدستگاه پیشرفت کار و نحوه همکاری

جمهوری اسالمی ایران  2131سند ملی آموزش همچنین  .«نماید ارائهالمللی مربوط جع بینیونسکو برای ارسال به مر

آذر  21کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ  31ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل با مدیریت و برنامه

 شد.رونمایی  13۴2

رهبر  ی جمهوری اسالمی ایران در حرکت بود تا اینکههااستیسی بر ریل خوببه 2131قطار توسعه پایدار با طعم سند 

 فرمودند: 13۴۱اردیبهشت  11در تاریخ در دیدار با فرهنگیان در بیانات خود معظم انقالب 

 

 

1 - UNESCO : The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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ها چیزهایی نیست که جمهوری اسالمی بتواند ، اینهاحرفسازمان ملل و یونسکو و این  2131این سند »

ای مللیالاصطالح بینی بهها بشود. به چه مناسبت یك مجموعهو تسلیم اینها بدهد اش را زیر بار اینشانه

این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف،  - های بزرگ دنیا استکه قطعاً تحت نفوذ قدرت -

های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که های گوناگون، با تمدّنبرای ملّت

 «.جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط استما باید اینش

 

سیل اشکاالت شکلی و  و را در صدر اخبار و توجه محافل علمی و اجرایی کشور قرار داد، 2131این بیانات سند 

 ، عدموپرورشآموزشروانه کرد. وظیفه دولت به اجرایی کردن سند بنیادین تحول  2131محتوایی را به سمت سند 

بررسی سند توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، لزوم تصویب سند از جانب مجلس شورای اسالمی و کارساز 

در کشور  2131نبودن حق تحفظ ایران در مورد محتوای سند از جمله عمده اشکاالت شکلی به فرایند ورود سند 

ی جمهوری اسالمی ایران، محتوای باالدستسناد با ا 2131ایران بود و اشکاالت محتوایی چون عدم تطابق محتوای سند 

وزش آم»، «حقوق باروری»، «تساوی جنسیتی»سکوالر و منفعل سند، استفاده از عبارات مبهم و چندپهلویی چون 

 و ... نیز از جانب منتقدین بیان شد. «فراگیر جنسیتی

از  2131و سند ملی آموزش  2131، سند آموزش 2131 دستورکاربا توجه به این مسائل بررسی شکلی و محتوایی 

 جانب

خانواده  بانالمللی دیده. چندی پیش شارون اسالتر، مدیرعامل مؤسسه بینرسدیممندان الزم و ضروری به نظر اندیش

نمود و از جانب خود  منتشرگزارشی را  2131و عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد، در مورد دستور کار 

با عنوان  . این گزارش که به زبان انگلیسی استداد قراری موردبررسرا  2131ر دستور کار تهدیدهای موجود د

شناسی تکیه بر مفهوم «کودکان؛ تهدیدهای پنهان برای زندگی، خانواده و 2131تحلیلی بر دستور کار توسعه پایدار »

ارش مذکور و نیاز بررسی هر چه در گز موردبحثدارد. با توجه به موضوع  2131مبهم دستور کار  بعضاًعبارات 

یج بنابراین سازمان بس .دیرسیم، ترجمه گزارش برای تدبر بیشتر در مورد سند الزم به نظر 2131بیشتر دستور کار 

 .ددهیماین سند قرار  بهتر چهمندان جهت تحلیل هر دانان ترجمه گزارش مذکور را در اختیار عالمان و اندیشحقوق

مورد تأیید این سازمان نیست و جهت بیان آرا و نظرات  لزوماً کندیمچه شارون اسالتر بیان الزم به ذکر است آن

 است. شدهنیتدومتفاوت 
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 خالصه
 

سازمان ملل متحد با این هدف تهیه شده است  2131( و دستور کار SDGتحلیل اهداف توسعه پایدار )به اختصار 

که از یك سو به کشورهای عضو سازمان ملل متحد کمك کند تا تهدیدهای پنهان موجود در دستور کار را بشناسند، 

 .کندو از سوی دیگر پیشنهادهایی برای مقابله با این تهدیدها ارائه 

آغاز شده است و سپس تجزیه و تحلیل عمیقی از اهداف  2131ی دستور کار ای از ماهیت کلبا خالصهاین گزارش 

ی نظیر که شامل مسائل ؛ترویج دهندبرانگیز را توانند حقوق جنسی بحثکند که به راحتی میهایی ارائه میو شاخص

 شود.برای کودکان می مضرصریح و  جنسیتیهای ی و آموزشیتهای جنسی، هویت جنسسقط جنین، گرایش

، UN Womenدهد دفاتر مرتبط با سازمان ملل متحد نظیر های گوناگونی فراهم شده است که نشان میمثال

UNFPA ،UNDP ،UNESCO ،UNICEF  وOHCHR  در تعامل با کشورهای عضو سازمان ملل چگونه

ارائه  ودشاناند، و بر اساس مستنداتی که خدر ترویج یك دستور کار افراطی حقوق جنسی مشارکت داشتهمتحد 

را تعبیر و تفسیر  SDGهای المللی بیان شده در اهداف و شاخصاند، چگونه اصطالحات مبهم و دوپهلوی بینکرده

 دهند. ترویجبرانگیز را  خواهند کرد تا حقوق بحث

در  توانندهستند که به سادگی می 2131با این حال بیشترین نگرانی اصطالحات باز و مبهم موجود در دستور کار 

جنسی  که ذهنیت کودکان را به سمت مسائلبه کار روند ( خطرناکی CSEی )به اختصار یتترویج آموزش جامع جنس

ها تلقین خواهد کرد. )نگاه کنید به های افراطی جنسی و جنسیتی را در آنخواهد کشاند و نگاه )شهوانی(

comprehensivesexuaityleducation.org های برنامه ای ازتا با گزیدهCSE  طراحی شده توسط سازمان

 آشنا شوید.( ،پردازدمی های جنسی و تراجنسی در میان کودکانملل متحد که به ترویج سقط جنین، گرایش

بر که توسط دفاتر سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است پرده  SDGهای چنین از برخی شاخصاین گزارش هم

های ارند که حقوق والدین را پایمال خواهد کرد و آموزشهایی را بگذسیاستتوانند شالوده می خواهد داشت که

-ص. شاخخواهند کردبرانگیز را برای کودکان فراهم های جنسی بحث گیری از بارداری، سقط جنین و آموزشپیش

 را پیش خواهد برد. 2131خواهد بود و دستور کار  SDGنقطه تمرکز بدنه اجرایی  SDGهای 

، این گزارش به برجسته کردن بسیاری از مطالب مثبت 2131های منفی در سند ر ساختن بسیاری از جنبهپس از آشکا

در ارتباط با خانواده خواهد پرداخت. این مطالب شامل مقرراتی قوی است که خواستار احترام برای قوانین و 

 ت.شود و نیز شامل برخی مطالب مثبت در مورد خانواده اسهای ملی میاولویت

توانند برای مقابله با تفسیرهای فراتر از حدود اختیارات اند که میتحفظ ارائه شده حقدر نهایت نیز الگوهایی برای 

نیز از کشورها خواسته شده است تا این گزارش در خاتمه به کار روند.  SDGقانونی از اصطالحات مندرج در 

 مورد حفاظت قرار خواهد گرفت. SDGاطمینان دهند که نهاد خانواده در طول اجرای 
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 سازمان ملل متحد 0202نگاهی کلی به دستور کار  -1

 

 الف( پیشینه

پس از دو سال مذاکره بین تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اهداف توسعه پایدار ملل متحد که در سند 

( آمده است، 2131)از این پس به اختصار دستور کار « برای توسعه پایدار 2131دگرگون کردن جهان ما: دستور کار »

شکلی بسیاری از مشکالت دنیا را در طول چه که بگوید جامعه جهانی به را ارائه کرده است برای اینبزرگی طرح 

 سال آینده حل خواهد کرد. 12

اهداف توسعه پایدار »، که مجموعاً به عنوان 2131فرعی موجود در دستور کار هدف  1۱۴گانه و  11اهداف اصلی 

(SDG »)ها، رود روی سیاسته آن انتظار میکه با توجه ب 2شوند، مقاصد دیگری را پیش خواهند بردمی شناخته

چنین انتظار سال آینده مؤثر باشد. هم 12های کشورهای عضو سازمان ملل متحد در طول ها و هزینهریزیبرنامه

در الر از منابع مالی را برای اجرا ها شود، و میلیاردها دموجب اصالحات قانونی در بسیاری از حوزه SDGرود می

 .د اختصاص دهدبه خوکشورهای دنیا 

گر تعهد همه کشورهای توسط سران کشورها به امضاء رسیده است، که این بیان 2112در سپتامبر  2131دستور کار 

حمایت قریب و  2131است. بنابراین با توجه به اهمیت دستور کار  SDGعضو سازمان ملل متحد در اجرای کامل 

نهانی ار مهم است که با تهدیدهای پن و نیز والدین در سراسر دنیا بسیگیراهای دنیا از آن، برای تصمیمبه اتفاق دولت

انباشته شده است، آشنا شوند. این گزارش به همین  2131در سراسر دستور کار  کودکانکه برای زندگی، خانواده و 

 منظور آماده شده است.

تأثیر عمده و طوالنی مدتی روی توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  SDGبر کسی پوشیده نیست که اهداف 

ت ها، مؤسساسازمان ملل متحد، دولتدفاتر  پس طبیعی است که. خواهند داشتکشورهای عضو سازمان ملل متحد 

های هومیلیاردرهای نیکوکار، مؤسسات دانشگاهی، فعاالن عدالت اجتماعی، گرها، بنگاه های البی،المللی، گروهبین

که در  ،راای شکل دهند که نوع نگاهشان گونه را به SDGجامعه مدنی و ... با تکاپوی زیاد به دنبال آن باشند که 

 .، ترویج دهداستبرانگیز  بحثسیاری موارد ب

آور نیست، با این اوصاف انتظار سازمان ملل متحد برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام 2131دستور کار 

تعدادی از اهداف اصلی و  اجرای های موجود در دنیا بگذارد. در واقعرود که تأثیر عمیقی روی قوانین و سیاستمی

 فرعی نیازمند تغییرات حقوقی و سیاسی در قوانین ملی است.

های صریح به اصطالحات بحث برانگیزی اشارهنفعان، های فراوان میان ذیبه عنوان یك نکته مثبت، پس از بحث

بهداشت باروری و »، حقوق مرتبط با «حقوق جنسی»، «هویت جنسی»، «های جنسیگرایش»، «سقط جنین»یر نظ

را  مفاهیم فوقپنهان که  هایاشارهگرفت. اما از جنبه منفی، نسند نهایی قرار در « آموزش جامع جنسیتی»و « جنسی
 

ستور کار   -2 سند      2202اجزای د سعه، در  ستور کار  »سازمان ملل متحد برای تو سعه پایدار  2202دگرگون کردن جهان ما: د شده  « برای تو ارائه 

  SDGالبته اهداف اصتتل  و عرع   ( و6( دعوت به اقدام 5( ابزارهای اجرا 4( پیگیری و بررستت  0( یک بیانیه 2( یک مقدمه 1استتک که شتتامل:  

 دهند.را تشکیل م  2202شود که عصاره دستور کار م 
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، که خواستار صیانت از خانواده مقرراتیچنین، اند. همانباشته شده 2131دهند، در سرتاسر دستور کار ترویج می

ی که مقرراتنیز و والدین با توجه به فرزندان خود است  شناسایی نقش خانواده در توسعه، تقویت حقوق و نقش

های مکرر تعداد زیادی از کشورهای رغم درخواستکند، علیهای فرهنگی را تشویق میاحترام به عقاید و ارزش

 ها در سند، همه و همه در طول مذاکرات سازمان ملل متحد رد شد.تحد برای لحاظ کردن آنعضو سازمان ملل م

 

 هاکننده برای خانوادهب( موضوعات نگران

به  2و  1برانگیز باشد. برای مثال، اهداف  بحث SDGرسد که عمده اهداف اصلی و فرعی در نگاه اول، به نظر نمی

به دنبال ترویج مشارکت جهانی هستند  11و  12، ۴، 1، 1، ۱اهدف  مبارزه کنند. دنبال آن هستند که با فقر و گرسنگی

 سازی، نوآوری، الگوهای تولید و مصرف،و موضوعاتی نظیر آب، فاضالب، انرژی، رشد اقتصادی، زیرساخت، صنعتی

ن دهد. با ایه قرار میها و خشکی را مورد توجها، دریاها، جنگلتغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و مدیریت اقیانوس

ار تواند بسیشوند که بسته به نوع تفسیر و اجرایشان، میاهدافی فرعی می تعدادی از اهداف اصلی، شاملحال، 

 شوند. سازمشکل

است که کشورهای پیدح ووضبه ، این امر SDGچنین، با توجه به گفتگوهای صورت گرفته در طول مذاکرات هم

ای تفسیر کنند که گونهرا به SDGاند تا تعدادی از اهداف فرعی سازمان ملل، در تالش بودهتوسعه یافته و دفاتر 

و حقی برای آموزش جامع جنسیتی بدون آگاهی ، 3هاLGBT، حق سقط جنین، حقوق بحث برانگیز حقوق جنسی

اری از ان حاصل شود که بسیهایی بردارند تا این اطمینگامبنابراین کشورها باید  و رضایت والدین را در بر بگیرد.

ها دچار سوء تعبیر نخواهند شد و اند درجهت تهدید خانوادهظاهر شده SDGاصطالحات باز و مبهمی که در 

 معصومیت کودکان را از بین نخواهند برد.

اند و موضع رسمی خود را پیرامون برخی از اصطالحات مبهم به کار رفته در تحفظ کردهحق چند کشور اعالم 

SDG چنین بسیاریتحفظ نکرده است. همحق اند، اما هیچ کشوری نسبت به همه این اصطالحات اعالم اظهار کرده 

بر برخی از مخاطراتی که در این تحلیل مورد ااند، لذا هیچ صیانتی در برتحفظی اعالم نکردهحق از کشورها هیچ 

تحفظ برخی کشورها برای صیانت از  قح ممکن است اعالمتوجه قرار گرفته است، نخواهند داشت. حتی 

 بحث برانگیز، کافی نباشد. پیرامون موضاعاتشهروندانشان در برابر نهادهای ناظر 

 

 

 

 

 

بارت   -0 نان هم  LGBTع باز ) مخفف  برای ز باز ) (، مردان همLesbianجنس  ها  ( و تراجنستتتیت Bisexualها ) (، دوجنستتت Gayجنس 

(Transgender  سک. گاه  اوقات یک حرف ضاعه  Intersexنیز ) I( ا صل    م ( به آن ا شود که        LGBTIشود که حا شامل اعرادی  شد تا  خواهد 

ه  زمان مرد و زن بهای هم( هستند. یعن  شرایط نادری که یک شخص با دستگاه تناسل  مبهم یا با آلک تناسل  دارای ویژگ        Intersexدوجنسه ) 

شود که در جستجو و   دهد و شامل اعرادی م  شکیل م  را ت LGBTQIشود و  ( به آن اضاعه م  Questioning) Qآید. گاه  نیز یک حرف دنیا م 

 تجربه پیرامون هویک جنسیت  و گرایش جنس  خود هستند.



 ۴ ااا سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار 0202تحلیلی بر دستور کار 

 را جلو خواهند برد 0202های بحث برانگیز دستور کار ج( شاخص

مورد توافق کشورهای  SDGه زمانی که اهداف اصلی و فرعی این واقعیت است ک هاترین نگرانییکی از بزرگ

مورد استفاده   SDGگیری میزان پیشرفت در رسیدن به اهداف عضو قرار گرفت، صدها شاخصی که برای اندازه

 جا یکی از مشکالت اساسی ریشه کرده است.قرار خواهند گرفت، تعریف نشده باقی ماندند. همین

اتخاذ  SDGجایگاه خود را در طول مذاکرات شفاف توانستند طرز تفکر و جایی که فعاالن ضد خانواده نمیاز آن

به سقط جنین، حقوق جنسی، هویت  هاییاشارهها )نظیر کنند، و در بسیاری موارد، پیشنهادهای بحث برانگیز آن

ند ها هستکاری شاخصها در حال دستشد، واضح است که آنطور کامل رد میی و آموزش جامع جنسیتی( بهیتجنس

 .دست یابندبه اهداف مورد نظر خود از آن طریق تا 

ها جهت سنجش که برای کمك به دفاتر سازمان ملل متحد و دولتهای مطرح شده، در حال حاضر بعضی از شاخص

اند، فراتر از آن چیزی است که کشورهای عضو در زمان انجام در نظر گرفته شده SDGمیزان دستیابی به اهداف 

 اند.اهداف اصلی و فرعی، دقیق و پر زحمت مورد مذاکره قرار دادهگفتگوها پیرامون کلمه به کلمه 

اند، از این نوع هستند: الف( نگرش کودکان آیند ارائه شدههایی که برای مواردی که در ادامه میبرای مثال شاخص

، ب( دسترسی به سقط جنین و خدمات بهداشت باروری برای کودکان بدون رضایت والدین، LGBTبه موضوع 

اگرچه در زمان انتشار این گزارش برخی «. حقوق بشر»های ج( اجرای آموزش جامع جنسیتی بحث برانگیز یا برنامه

 SDGهای های خبره و بین سازمانی که روی شاخصدر آخرین پیشنهادهای ارائه شده توسط گروهها از این شاخص

نفعان عالقه دارند تا دفاتر متعدد سازمان ملل و سایر ذیدهند که چگونه باقی نمانده است، اما نشان می 4کنندکار می

SDG .و اهداف فرعی آن را مورد تفسیر و اجرا قرار دهند 

یکی دیگر از موارد نگران کننده اقدامات کارشناسان سازمان ملل متحد، دفاتر مختلف سازمان ملل متحد و نهادها 

د وظایف و اختیارات خود برای ترویج حقوق جنسی بحث ای خارج از حدوای هستند که به شکل فزایندهمعاهده

کنند. این نهادها در حال توسط کشورهای عضو رد شده است، تالش میبه دفعات که برانگیز و حق سقط جنین 

موضوعات بحث برانگیز خود به ترویج کنند تا رقابت می SDGحاضر برای تسلط و تأثیر در فرایند نظارت بر 

 .بپردازند

ملل  سازمان»کند بیان میوضوح ای در حال نقض منشور ملل متحد هستند، که بهطور فزایندهسازمان ملل به نهادهای

( مجاز 2-1 ماده)منشور ملل متحد، ...« متحد برای دخالت در اموری که اساساً در صالحیت داخلی هر کشور هستند 

های ارائه گزارش آشکار خواهد شد، بسیاری از شاخصهای این گونه که در برخی از بخشهمان با این حال، نیست.

 شده دقیقاً همان کار را خواهند کرد.

  

 

های اهداف توسعه پایدار، شورای اجتماع  و اقتصادی سازمان ملل متحد،     نگاه کنید به گزارش بین سازمان  و گروه کارشناسان در مورد شاخص     -4
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 تهدیدهای پنهان برای زندگی، خانواده و کودکان -0

 

 LGBTموضوع ترویج ساز مرتبط با الف( اصطالحات مشکل

است، اصطالحاتی هستند که سازمان ملل متحد ظاهر شده  2131اصطالحات متعددی که در سند نهایی دستور کار 

حانه لوگیرد. سادهها مورد استفاده قرار میباز و تراجنسیجنسباز، زنان همجنسمعموالً برای ترویج حقوق مردان هم

از سوی ایاالت متحده، اتحادیه اروپایی و سایر کشورهایی که به شدت برای این اصطالحات  درجاست که فکر کنیم 

فشار وارد آوردند، از  SDGدر اهداف اصلی و فرعی  LGBTجهت ترویج حقوق موادی گنجاندن هرچند ناموفق 

ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، من جمله ایاالت روی قصد و غرض نبوده است. در واقع رهبران دولت

 .2ستهای سیاست خارجی ااولویت در سایر کشورها یکی از LGBTحقوق ترویج اند که متحده، اظهار کرده

 2131سازد که به شکل استراتژیکی در دستور کار های پیش رو اصطالحات منعطف و مبهمی را برجسته میبخش

قوق ح ترویجهایی نظیر ها و طرحها چگونه به احتمال زیاد برای ترویج برنامهدهد که ایناند و نشان میگنجانده شده

LGBTتوانند اثر منفی روی خانواده داشته باشند، مورد استفاده ، حق سقط جنین و آموزش جامع جنسیتی، که می

 قرار خواهند گرفت.

 

 جعبه جادویی از همه حاالت ممکنیک جنسیت:  -1

 «جنسیت» -اهداف توسعه پایدار 

 

 مندسازی همه زنان و دخترانو توان ۱تساوی جنسیتی. دستیابی به 2هدف اصلی 

 

چنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج مطمئن و مناسب و همهای تقویت و اتخاذ سیاستج. -2هدف فرعی 

 .مندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوحتساوی جنسیتی و توان

 

رود تا به رسمیت شناختن تنوع جنسیتی را کار میبه «(sex) جنس»اغلب به جای واژه (« genderجنسیت )»واژه 

وضوح تنها به مذکر و مؤنث ( بهgender، جنسیت )2131از دستور کار که در موارد بسیاری ترویج ببخشد. در حالی

حث ها و سایر موضوعات بتواند به مثابه اسب تروایی باشد که حقوق تراجنسیاشاره دارد، با این حال جنسیت می

ازمان همراه داشته باشد. کشورهای توسعه یافته و دفاتر سبهبرانگیز را با توجه به چگونگی تفسیر و اجرای آن، با خود 

ای تفسیر گونهبه SDGرا در  آورند، اصطالح جنسیتفشار می LGBTملل متحد که همواره برای ترویج حقوق 

 

در شتتورای حقوب بشتتر ستتازمان ملل در ینو ستتویس، در رویداد   2211دستتامبر  6ستتخنران  ایراد شتتده توستتط هیدری رودهام کلینتون در   -5

  داشک روز جهان  حقوب بشر.بزرگ

6- gender equality 
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نوع جنسیت شناخته شده  21جنسیت را، نظیر هر کدام از  انواعها و نیز سایر خواهند کرد که بتواند حقوق تراجنسی

 د.نبوک، ترویج دهیسدر ف

کار رفته است. برای مثال، هدف به 2131در سرتاسر دستور کار  «(gender equalityتساوی جنسیتی )»اصطالح 

اذ اتخ« تساوی جنسیتی»منظور ترویج بهرا ها و قوانین اجرایی خواهد سیاستها میاز دولت SDGج در -2فرعی 

تواند برای ترویج حقوق وع آگاهی ندارند که این هدف فرعی چگونه میها از این موضکنند. هنوز بسیاری از دولت

LGBT .تفسیر شود 

تساوی »و « جنسیت»ها پیش از این اصطالحات تدهد که چگونه دفاتر سازمان ملل و دولهای زیر نشان میمثال

 .اندکردههای جنسی تفسیر را در جهت ترویج تنوع جنسی و گرایش« جنسیتی

 

 سایت وب( برنامه توسعه سازمان ملل متحدUNDP )در حال کار بر روی شناسایی  دارد کهاظهار می

)هدف قبلی در تساوی جنسیتی( هستند و  1MDG در 3هدف شماره  در برآورده کردن« شکاف سیاستی»

گیر فرااصالحات قانونی مورد سازان در ها و سایر تصمیمحساس کردن نمایندگان دولت»این کار را از طریق 

جایی که هدف فرعی . از آندهندانجام می «بازجنساز جمله در حقوق و نیازهای بهداشتی زنان هم، جنسیتی

 UNDP طبیعی است که ببینیماست، « قوانین اجرایی برای ترویج تساوی جنسیتی»خواستار  SDGج در -2

نین اجرایی برای صیانت از حقوق ای تفسیر کند که ترویج قواگونهج را به-2چطور ممکن است هدف فرعی 

 باز را در بر بگیرد.جنسزنان هم

  دفترUN Women  رادافنقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض و خشونت علیه »در سندی با عنوان 

تعدادی از »گزارش داده است که  «محوریك بررسی برنامه -هویت جنسیتی بر اساس گرایش جنسی و 

، از «اندکار کرده LGBTIروی حقوق اشخاص  2113در کشورهای مختلف از سال  UN Womenدفاتر 

، برای شرکت در گفتگوهای سیاسی LGBTIهای انجمن نظیرهای مدافع تساوی جنسیتی، گروه ایجاد»جمله 

 «.با دولت در ویتنام

 ( در گزارش مشابهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحدUNFPAاظهار می ) جنسی تمایالت»کند که 

 «.ویژگی بنیادین تمایالت جنسی است ،فهم شود و این تنوع به جنسیت اشارهتواند بدون نمی

  الف در -4هدف فرعیSDG  امکانات آموزشی متناسب با کودکان، معلوالن »را درنظر بگیرید که خواستار

ها ممکن است فکر کنند این به معنای ایجاد مدارسی است که متناسب بسیاری از دولتاست. « هاجنسیتو 

ه ک، «ناسب برای جنسیتیك مدرسه با محیط مساخت »سند با نیازهای زنان و دختران است. با این حال 

یرد گتری از جنسیت را در بر می، تعریف وسیعاست سازمان بهداشت جهانی و یونسکونشریه مورد حمایت 

در نظر گرفتن همه در ارتباط با مؤسسات آموزشی،  .. در بحث پیرامون موضوع جنسیت».گوید: و می

 

 اسک.(« Millennium Development Goalsاهداف توسعه هزاره )»، MDGمنظور از  -1
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ی یادگیرندگان اهمیت دارد ... ]و[ ترویج ی به منظور پرورش و رشد همهتهای جنسیها و هویتجنسیت

 .1«باعث تقویت این جایگاه خواهد شد و تمایالت جنسی فارغ از جنسیتحقوق همه افراد 

  تساویاتژی استر»ها را به عنوان بخشی از اروپایی به تازگی تصمیم گرفته است که حقوق تراجنسیاتحادیه 

من » :اظهار داشت که کمیته حقوق زنان و تساوی جنسیتیترویج بدهد. در اعالم این تغییر، عضو « ۴جنسیتی

 ه مثابهبقرار گیرد، بلکه  عنوان یك هدف اصلی مورد توجهنه تنها باید به تساوی جنسیتیام که متقاعد شده

، جامعه فراگیر برای همهکه تمامی درهای بسته را خواهد گشود و همه ما را به یك است طالیی  یکلید

. داد سوق خواهد، قومیت و پیشینه اقتصادی، هویت جنسی، گرایش جنسیتی، فارغ از نژاد، سن، جنسیت

تری در این و جامع ترقوی، و مطمئناً ما نیازمند قوانین هستندتبعیض  سازهنوز هم همه این عوامل زمینه

 «زمینه در اتحادیه اروپایی هستیم.

 « تساوی طرحLGBT  تساوی  ،«در هلند جنسیتیتساوی وLGBT  های در سیاسترا با تساوی جنسیتی

 .در هم آمیخته است، 112112تا  2111دولت از سال 

 موزشی آ برنامهکند که حکم میکه سندی اجرایی است،  ،تایواندر « تساوی جنسیتیاقدام برای » سند جدید

 .11شود« بازی زنان و مردانجنسآموزش جنسی و آموزش هم»باید شامل « تساوی جنسیتی»

های داده»است که خواستار  11-11، هدف فرعی 2131در دستور کار « جنسیت»به  هااشارهترین سازیکی از مشکل

پیشنهادهایی  SDGباشد. در طول مذاکرات می« مانند: ... جنسیت مختلف هایحوزه در موثّق و موقعبا کیفیت، به

طور مصرانه در این هدف فرعی به («sexجنس )»به جای  («genderجنسیت )»برای جایگزین کردن اصطالح 

دارند، صورت پذیرفت. لذا نباید تعجب  LGBTترین فعالیت را در زمینه ترویج حقوق بیش توسط کشورهایی که

ها و آمار گردآوری شده توسط دفاتر سازمان ملل و این کشورها، در اجرای این هدف فرعی، متمرکز کنیم اگر داده

 کار خواهد رفت.به LGBTبرد حقوق ها باشد. چرا که بعدها برای پیشLGBTبر جمعیت 

و « یتجنس»یر عمدی و بحث برانگیز از اصطالح فسوه در سوءتهای بالقتعدادی از کشورها با شناسایی ظرفیت

اند؛ با این توضیح که از این اصطالح تحفظ کردهحق اعالم  SDGدر « جنسیت»نسبت به اصطالح ، «تساوی جنسیتی»

 داشتهس اشاره به تساوی بین دو جن فقط نیز« تساوی جنسیتی»برداشت شود، و اصطالح  مرد و زنفقط باید اشاره به 

 قح پیدا کردناند و تحفظ نکردهحق اعالم « جنسیت»ها نسبت به اصطالح . با این وجود بسیاری از کشورباشد

اند. ضمیمه نشده 2131ها به دستور کار از کشورها نیز تقریباً غیرممکن است. گویی آنتحفظ صادر شده توسط برخی 

حقوق  رویجتای صورت پذیرفته است که به دنبال افتهاین مسئله به احتمال زیاد به عمد از سوی کشورهای توسعه ی

LGBT .هستند 
 

 بهنگاه کنید   -8
http://download.ei-ie.org/docs/IRISDocuments/EI %22 Campaigns/EFAIDS %22 Programme/ 2221-22160-21 -E.pdf 

 نگاه کنید به -0
www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights/ 

 نگاه کنید به -12
www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights/  

 نگاه کنید به -11
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Equity_Education_Act_(Taiwan) 
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ظ تحفحق در این دستور کار اعالم « جنسیت»شورهایی که بر روی اصطالح به سایر کدر پرتو این تهدیدات، 

بسیار  اصطالحاتطور که باید این کار باید در مورد سایر شود تا نسبت به آن اقدام کنند. هماناند، توصیه مینکرده

 سابقه. اگرچه شاید این اقدام بیدهندساز این دستور کار، که در ادامه گزارش برجسته خواهند شد، انجام مشکل

 و سایر اصطالحات« جنسیت»تحفظ در مورد اصطالح حق باشد، در عین حال موجه است. پیشنهادهایی برای اعالم 

 .شودساز در پخش پنجم این گزارش یافت میمشکل

 

 LGBT« فراگیر / فراگیری»موضوع  -0

 «فراگیری»و « فراگیر» -اهداف توسعه پایدار 

 

 .مهه برای العمرمادام های یادگیریفرصت ترویج و فراگیر و برابر کیفیت، با آموزش . تضمین4هدف اصلی 

 

 ضاهایف تأمین ها وجنسیتمتناسب با کودکان، معلوالن و  آموزشی امکانات روزرسانیبه و الف( ایجاد-4هدف فرعی 

 همه. برای امن و خشونت از به دور ،فراگیر مؤثر، یادگیری

 

 برای همنداناشتغال شرافت و وربهره و کامل اشتغال پایدار، و فراگیر ماندگار، اقتصادی رشد . ترویج1هدف اصلی 

 همه.

 

، های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیدر حوزه افراد همه فراگیریجهت  ( توانمندسازی و ترویج11-2هدف فرعی 

 سال ات هاسایر وضعیتاقتصادی یا  وضعیت مذهب، اصلیت، قومیت، نژاد، معلولیت، ،جنس سن، به توجه بدون

2131. 

 همه ایبر به عدالت دسترسی امکان برقراری پایدار، توسعه برای فراگیر و جوصلح جوامع . ترویج1۱هدف اصلی 

 .سطوح هم در فراگیر و گوپاسخ مؤثر، مؤسسات ایجاد و

 

 2طور خاص و به 2131بار در دستور کار  41بیش از (« inclusion) فراگیری»یا (« inclusiveفراگیر )»اصطالح 

معنای مثبتی برداشت « فراگیر»که اغلب مردم از اصطالح بار در اهداف اصلی و فرعی ظاهر شده است. در حالی

کنند، که منظور از آن تالش برای رسیدن به این هدف است که کسی از رشد و توسعه بازنماند، اما این اصطالح می

متحد و  از دفاتر سازمان ملل کههای زیر رود. مثالکار میبه LGBTیك لغت کلیدی است که در ترویج حقوق 

 بگیرید:، در نظر هستنداین نکته  مؤید واند سایر مؤسسات گردآوری شده
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  گزارشی ازUSAID  رابطه بین فراگیری »تحت عنوان  2114در سالLGBT تأثیر »، 12«و توسعه اقتصادی

( را روی توسعه LGBTها )ها و تراجنسی، دوجنسیبازجنسمردان هم، بازجنسزنان هم فراگیری اجتماعی

 رتند از:های این گزارش عبابرخی از سرفصل«. کندمی کشور تحلیل 3۴اقتصادی در 

 فراگیری مرتبط ساختن LGBT و توسعه اقتصادی 

 ُفراگیریرد توسعه اقتصادی و ابعاد خ LGBT 

 ها پیرامون حقوق توصیف دادهLGBT و نتایج اقتصادی 

 جنسرسمیت شناختن قانونی گرایش به همشاخص جهانی در مورد به 

 حقوق تراجنس شاخص 

  ارتباط آماری بین حقوقLGBT و توسعه 

 UNICEF  یك گروه کاری پیرامون  2113از سالLGBTI راه انداخته است که تمرکز آن بر گشایش به

است. بر اساس  UNICEFدر  دستور کارهای مرتبط با برابریبه عنوان یکی از  ریزیبرنامه و مشیخط

 UNICEF»، این امر منجر به بحث پیرامون این موضوع شده است که UNICEFهای یکی از گزارش

تواند موضوعات مرتبط با گرایش جنسیتی و هویت جنسی را به عنوان بخشی از تعهدات مربوط چگونه می

 .13«و حمایت از کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی کند فراگیری اجتماعیبه برابری، 

  رای ب یك صندوق مهم در اتحادیه اروپاییاندازی از راهبدین صورت یك خبر منتشر شده از اتحادیه اروپایی

ای های به تصویب رساند که اولویتنامهامروز، پارلمان اروپا آیین»دهد: خبر می« فراگیری اجتماعی»اشتغال و 

کند. برای اولین بار، این صندوق تعیین می 2121تا  2114 بازه زمانیرا برای  (ESFصندوق اجتماعی اروپا )

اهد های جنسی مشارکت خوافراد تراجنسی، و گرایشدر مبارزه علیه تبعیض جنسی، از جمله تبعیض علیه 

 .14«داشت

 UNDP  و حمایت کرده است« فراگیرهای جنسی و جنسیتی نپال: یك رهیافت بررسی اقلیت»از گزارش ،

 اقیانوسیه-در آسیاو موضوعات اجتماعی  LGBTدر مورد حقوق  شاهدیك پایگاه »هدفی را برای تأسیس 

 مدنظر قرار داده است.« ملی فراگیرگفتگوهای از طریق برگزاری 

 باز و زنان همجنسشبکه آموزشی مردان هم( جنس بازGLSENکه یکی از بزرگ ،)های مدافع ترین سازمان

« LGBTمنابع کالس درس فراگیر برای توسعه »در ایاالت متحده است، سندی با عنوان  LGBTحقوق 

ائه ار« آموزانبرای همه دانش فراگیربرنامه درسی مورد تأیید و » پیرامونها را دارد، که در آن بهترین شیوه

 

 نگاه کنید به -12
See https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15006/lgbt-inclusion-and-development-november-2214.pdf   

 نگاه کنید به -10
See http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT_UN_SOGI_summary12Nov2214.pdf   

 نگاه کنید به -14
See http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/major-eu-fund-for-employment-and-social-inclusion-will-combat-

discrimination/   
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-جنسباز، مردان همجنسدادهای پیرامون زنان همشامل نمایش وجهه مثبتی از تاریخ و رخ»ها کند. درسمی

آموزان را به دانش« LGBTفراگیر برای برنامه درسی »و « ( استLGBTها )ها و تراجنسیباز، دوجنسی

 .کندمیارائه 

  گوید جامعه امریکا )شورای امریکا( منتشر شده است، میکه توسط  211412شاخص فراگیری اجتماعی در

ها (، سیاستLGBTرا در گستره وسیعی از حقوق )نظیر شهروندی، سیاسی، زنان و  فراگیری اجتماعیما »

 «.ایمگذاری اجتماعی(، شرایط ... تعریف کرده)نظیر سرمایه

  زنان »دارد که می اظهار« برای رفاه مشترک مبنایی: مسئله فراگیری»گزارش بانك جهانی با عنوان  11صفحه

ها، حداقل در ( اگر نه در اکثر فرهنگLGBTها )ها و تراجنسیباز، دوجنسیجنسجنس باز، مردان همهم

هایی برخی هویت»د که دهاین گزارش نشان می ۱صفحه «. اندقرار گرفته محرومیتها مورد بسیاری فرهنگ

، امروزه مورد تصدیق قرار شدها اذعان نمیآن فراگیری یا محرومیت اجتماعیهای گذشته به که در دهه

 «.اندگرفته

 منتشر شد که شامل دیدگاه  2112، در دسامبر 3گاه های ایاالت متحده در کنفرانس زیستبه تازگی، دیدگاه

ها ها و اقلیتها و نیازهای همه گروهفراگیری باید شامل نگرانی»ت: اس« شهرهای فراگیر»پیشِ رو پیرامون 

 «.، و سن از جمله پیر و جوان باشدهای جنسی، هویت جنسیتیبدون درنظر گرفتن گرایش

 

ها و نهادهای سازمان ملل متحد، دهد تعداد رو به افزایشی از کشورهای عضو، سازمانوضوح نشان میها بهاین مثال

 شود. با توجه به این نکته، برخی LGBTکنند که مشمول ترویج حقوق ای تعریف میرا به گونه« فراگیر»توسعه 

کنند. برای آمده است، معنا و مفهوم مضاعفی پیدا می« فراگیر»ها اصطالح که در آن 2131از مطالب دستور کار  دیگر

 رقراریب پایدار، توسعه برای فراگیر و جوصلح وامعج ترویج»ها دارد: چنین درخواستی از دولت 1۱مثال، هدف اصلی 

 «.سطوح همه [ درLGBT]بخوانید:  فراگیر و گوپاسخ مؤثر، مؤسسات ایجاد و همه برای به عدالت دسترسی امکان

 و فراگیر اقتصادی رشد برای ابزاری جهانی، تجارت»دارد که اظهار می 2131دستور کار  ۱1چنین پاراگراف هم

 ،یضتبع از دوربه ،فراگیرجهانی ...  نظام یك ترویج به ما. دارد نقش توسعه پایدار ترویج در و است فقر کاهش

 انگردر ایاالت متحده البی .«دهیممی ادامه جهانی تجارت سازمان نظارت تحت تجارت برای چندجانبه و منصفانه

دارند  LGBTآمیزی علیه افراد دولت را برای انصراف از تجارت با کشورهایی که قوانین تبعیض LGBTحوزه 

 اند.نیافته ها هنوز به موفقیتی دستبختانه آناند. خوشتحت فشار قرار داده

 

 

 

 

 

 نگاه کنید به -15
http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2214/overview.php#sthash.12odcP2R.dpuf   
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 «المللیبین هایتوافق»و « های بنیادینآزادی» -0

 «های بنیادینآزادی» -اهداف توسعه پایدار 

 

 لّیم راستای مقررات در بنیادین هایآزادی داشتپاس و اطالعات به عمومی دسترسی ( تضمین1۱-11هدف فرعی 

 المللیبین هایتوافق و

 ترویج، در کشورها همه هایبر مسئولیت متحد، ملل سازمان منشور راستای در : ما2131از دستور کار  1۴پاراگراف 

 سیت،جن رنگ، نژاد، لحاظ از تبعیض گونه هر از دور به همه، برای بنیادین هایآزادی و بشر حقوق به احترام و حفظ

 .کنیمأکید میت هایا سایر وضعیت و معلولیت تولد، مالکیت، اجتماعی، یا ملّی خاستگاه غیره، سیاسی یا دیدگاه مذهب،

 

 هایتوافق و ملّی مقرراتراستای  در بنیادین هایآزادی داشتپاس »خواستار حفظ  SDGدر  1۱-11هدف فرعی 

( و OHCHRدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر )است. بسیاری از دفاتر سازمان ملل متحد، از جمله « المللیبین

شامل حقوق بحث « های بنیادینآزادی»مدعی هستند که  از کشورهای عضو سازمان ملل متحد شمار رو به افزایشی

خوبی از این حقوق مورد ادعا به« المللیهای بینتوافق»که بسیاری از دارند می شود و اظهارمی LGBTبرانگیز 

 کنند.حفاظت می

تولدی آزاد و برابر: گرایش جنسی و »با عنوان  2112 سال در OHCHRبرای مثال یکی از اسناد منتشر شده توسط 

المللی ینتحت نظر قوانین بتعهدات کلیدی کشورها »قصد دارد تا « المللی حقوق بشرهویت جنسیتی در قوانین بین

در »به تازگی اعالم کرده است که  OHCHRچنین دفتر هم مطرح کند.را « LGBTبرای حفظ حقوق اشخاص 

حال حاضر به دنبال تنظیم یك کتابچه راهنما پیرامون حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی است، و به طور 

 LGBTکشورها در ترویج و صیانت از حقوق بشرِ اشخاص  زمان گزارشی از کارهای خوب انجام شده توسطهم

 «.کند( را تنظیم میintersexو دوجنسه )

تفاسیر  ها، مشاهدات وتوصیهآن دسته از این دسته از اسناد مشترک تولید شده توسط دفاتر سازمان ملل متحد اغلب 

گران ویژه سازمان را که توسط گزارش معاهدات سازمان ملل های ناظر برهیأت خارج از حدود اختیارات قانونیِ

هر چند چنین مستنداتی بار قانونی ندارند  .ها حمایت کنداز ادعاهای آنبه نوعی کنند تا د، نقل مینشوملل تهیه می

هدف  در« المللیهای بینتوافق»این نهادهای مشابه به احتمال بسیار زیاد ادعا خواهند کرد که  آور هستند.و غیرالزام

 .آورندعمل میبه تظاحف LGBTحقوق از ، 1۱-11ی فرع

است « هاها و تراجنسیباز، دوجنسیجنسباز، مردان همجنسزنان هم»مثالی واضح از این موضوع، سندی با عنوان 

تهیه  OHCHRباشد که توسط می« اطالعات پیرامون حقوق و بهداشت باروی و جنسی مجموعه»که بخشی از سند 

و  LGBTمنظور حفاظت از حقوق بشرِ اشخاص هدات قانونی کشورها بهعت»گوید می و تنظیم شده است. این سند

 ان حقوقبه عنو« بشرحقوق »اگر اصطالح «. المللی حقوق بشر گنجانده شده استدوجنسه، به خوبی در قوانین بین
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ین ای درست است. با اصورت چنین بیانیهشود در ایناساسی چنین افرادی، نظیر سایر آحاد جامعه، در نظر گرفته 

 گذارد.، پا را فراتر میLGBTبه منظور ترویج حقوق به شدت بحث برانگیز  OHCHRحال، سند مذکور در 

 «ی را برای کشورهامتن معاهده حقوق بشر سازمان ملل پنج تعهد کلید»کند که ادعا می OHCHRبرای مثال سند 

-رملغو قوانین ج»برجسته کرده است. این تعهدات مورد ادعا شامل « جنسی و هویت جنسیتیگرایش »در رابطه با 

« تیهای جنسی و هویت جنسیتبعیض بر اساس گرایش نفی»، «گرایی و پوشیدن لباس جنس مخالفجنسهم انگاری

« و دوجنسی LGBTآمیز برای همه افراد های مسالمتآییبرگزاری تظاهرات، تجمعات و گردهماز آزادی صیانت »و 

 است.

تولدی آزاد و »کند و کمپین را نقل میهای ناظر بر تعهدات هیئتآور غیرالزام نظرات عمومی OHCHRسپس سند 

، سند «تبعیض»کند. پیرامون موضوع است، از این ادعای غلط حمایت می OHCHRکه متعلق به خود « برابر

OHCHR وشش گذاری دولتی یا پمان تغییر جنسیت، اگر در دسترس باشد، گران است و سرمایهدر»دارد که بیان می

کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است تا کند که ادعا می بدین ترتیب .«ای به ندرت وجود داردبیمه

مل اساسی شتی و عواهای بهداهر نوع تبعیضی مبتنی بر ... گرایش جنسی در دسترسی به مراقبت»مشخص کند که 

کند به دروغ ادعا می OHCHRساز است. به عبارت دیگر، مشکل« هاسالمت، نظیر ابزارها و حقوق دسترسی به آن

ای هرا )که شامل عمل تغییر جنسیت خواهد شد( از محل بودجه« درمان تغییر جنسیت»اند که که کشورها متعهد شده

 .المللی حقوق بشر عمل کرده باشندقوانین بین در سایهتعهداتشان به ها تأمین کنند، تا دولتی برای تراجنسی

ه شود، و توسط نُشناخته می 1۱عالوه بر این، بیانیه به شدت بحث برانگیز حقوق جنسی که با نام اصول یوگیاکارتا

شر المللی حقوق بانعکاس وضعیت موجود قوانین بین»امضاء شده است،  متحد گران ویژه سازمان مللتن از گزارش

دهد. اصول یوگیاکارتا مدعی است که را مورد ادعا قرار می« در ارتباط با موضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی

را مورد حفظ و  LGBTمقررات مربوط به تساوی و نفی تبعیض در معاهدات موجود، رفتارها و سبك زندگی 

آور سازمان ملل متحد نبوده های الزامیك از توافقمشمول هیچگاه با این حال، این مفاهیم هیچ دهد.صیانت قرار می

 است.

ت حمای ،جهانی حقوق بشر اعالمیهاز جمله  ،المللیهای بیننامهچنین مدعی هستند که توافقدفاتر سازمان ملل هم

خاطر هباست که  شخصیتی، هیالری کلینتون «حقوق بشر»اند. در موضوع عمل آوردهبه LGBTبسیار خوبی از حقوق 

ی باقجهانیان به احتمال بسیار زیاد همواره در اذهان سخنرانی ننگینش در سازمان ملل در روز جهانی حقوق بشر، 

باز همان حقوق بشر است، و حقوق بشر همان جنسحقوق مردان هم». او در این سخنرانی اظهار داشت خواهد ماند

چگونه « حقوق بشر»دهد که اصطالح طور خالصه نشان میست که بهاین اظهارنظری ا«. بازجنسهم حقوق مردان

ی مورد استفاده فعاالن حقوق جنس« حقوق بشر»اکنون اصطالح هم جایی کهشود. از آنتفسیر می توسط جمع کثیری

جاد شود یاصالح و تعدیل شود تا این اطمینان ا« مورد توافق جهانی»قرار گرفته است، لذا همواره باید با عبارت  نیز

، و در 2131در جای جای دستور کار « حقوق بشر»توان از آن سوءتفسیر به عمل آورد. با این حال اصطالح که نمی

 اغلب موارد هم بدون تعیین حدود، مورد استفاده قرار گرفته است.
 

16- Yogyakarta Principles 
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 «تبعیض»ساز پیرامون مقررات مشکل -4

 «تبعیض» -اهداف توسعه پایدار 

 

 پایدار توسعه برای تبعیض از عاری هایخط مشی و قوانین اجرای و ب( ترویج-1۱هدف فرعی 

 

 میان از: قطری از از جمله نتیجه، به دستیابی در نابرابری کاهش و برابر هایفرصت ایجاد ( تضمین11-3هدف فرعی 

 این رد مناسب اقدامات انجام و گذاریگذاری، سیاستقانون ترویج و آمیزتبعیض اقدامات و هاسیاست ،قوانین بردن

 .رابطه

 

است بدون اینکه « آمیزتبعیض اقدامات و هاسیاست ،قوانین بردن میان از»خواستار  SDGدر  11-3هدف فرعی 

باز  LGBTدر ترویج حقوق مورد اشاره است. این مسئله فضا را برای تفاسیر وسیع  ی از تبعیضمعین کند چه نوع

طور آشکارا در حال حاضر مقررات دهد که دفاتر سازمان ملل متحد چگونه بهمی های زیر نشانخواهد گذاشت. مثال

 کنند.تفسیر می LGBTنفی تبعیض را برای ترویج حقوق 

با « تبعیض»اولین گزارش رسمی سازمان ملل متحد را در مورد خشونت و  OHCHR، 2112برای مثال در سال 

 ، کمیساریای عالی2113(. سپس در سال A/HRC/1۴/41)عنایت به گرایش جنسی و هویت جنسیتی آماده کرد 

 هراسی وجنسو خشونت علیه هم تبعیضباال بردن آگاهی برای »را با هدف « آزاد و برابر»کمپین  حقوق بشر،

 راه انداخت.به« هراسیتراجنس

و  تبعیضه با نقش سازمان ملل متحد در مبارز»گزارش جامعی با عنوان  OHCHR، 2114بعد از آن، در نوامبر 

این گزارش منتشر کرد.  11«محوریك بررسی برنامه - گرایش جنسی و هویت جنسیتیخشونت علیه افراد بر اساس 

ها در مبارزه با ای از اقدامات آندفتر سازمان ملل دریافت شده بود و خالصه 12شامل اطالعاتی بود که از طرف 

ط اقدامات صورت گرفته توسو  جنسیتی را فراهم کرده بود،یش جنسی و هویت و خشونت بر اساس گرا تبعیض

ها ( و دوجنسهLGBTها )ها، تراجنسیباز، دوجنسیجنسباز، مردان همجنسها در حمایت از جوامع زنان همآن

(Intersex ،در سرتاسر جهان )را نیز گرد آورده بود. 

کرده بود:  فهرستکت داشتند بدین صورت آن مشار تنظیم گزارش مذکور دفاتری از سازمان ملل را که در

OHCHR ،UNDP ،UNFPA ،UNHCR ،UNICEF ،UN Women ،ILO ،UNESCO ،WHO بانك ،

 (.HIV/AIDS)برنامه مشترک با سازمان ملل برای  UNAIDSجهانی و 

توسط سران کشورهای عضو،  2131، تنها چند هفته پس از تصویب دستور کار 2112سپتامبر  2۴در نهایت در 

و اهداف توسعه پایدار شرکت  LGBTسازمان ملل پیرامون فراگیری  مهمدبیرکل سازمان ملل متحد در یك رویداد 
 

 نگاه کنید به -11
See http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT_UN_SOGI_summary12Nov2214.pdf   
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ته شده بود تا حقوق مورد ادعای در نظر گرف 11«کس را پشت سر رها نکنیمهیچ»جست. این رویداد با عنوان 

LGBT ها و اهداف توسعه پایدار را با یکدیگر پیوند دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد حمایت عمیق خود را از ابتکار

OHCHR LGBT  بیانیه مشترک نشان داد که حمایت از حقوق افراد »تشریح کرد و گفتLGBT ها و دوجنسه

(Intersexتنها یك مسئله شخصی نب ،)،ا هین«. ملل را گسترش خواهد داد بلکه به لحاظ نهادی، نظام سازمان ود

سخنرانی  LGBTدر این رویداد در حمایت از جوامع  نیز گر ویژه سابق در زمنیه مدافعان حقوق بشرجیالنی، گزارش

 کرد.

 

 است« هویت جنسیتی»و « گرایش جنسی»شامل « هایا سایر وضعیت» -5

 «هایا سایر وضعیت» -اهداف توسعه پایدار 

 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در حوزه افراد جهت فراگیری همه مندسازی و ترویج( توان11-2هدف فرعی 

 سال ات هایا سایر وضعیتاقتصادی  مذهب، وضعیت اصلیت، قومیت، نژاد، معلولیت، جنس، سن، به توجه بدون

2131. 

 

خصوصاً از زمانی که کمیته سازمان ملل در ساز شده است. بسیار مشکل 2131در سند « هایا سایر وضعیت»اصطالح 

 21شماره نظر عمومی (« ICESCRالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )پیمان بین»امر نظارت بر معاهده 

گرایش »دور از تبعیض آن معاهده شامل به در بخشِ« هایا سایر وضعیت»دارد می را منتشر کرده است که اعالن

در زمان مذاکره پیرامون معاهده، هرگز مورد توافق کشورهای  که این تفسیرشود. با اینمی« تیجنسی و هویت جنسی

 عضو قرار نگرفت.

که توسط کمیته (« CRCرشد و بهداشت نوجوان در سایه کنوانسیون حقوق کودکان )»درباره  4شماره نظر عمومی 

CRC ر مبنای گونه تبعیضی را بتوانند هیچکه کشورها نمیکند، مبنی بر اینطرح میمنتشر گردید ادعای مشابهی را م

نژاد، رنگ، جنس، »ها عبارتند از بندیارائه دهند. این دسته CRCکنوانسیون  2 مادههای ارائه شده در بندیدسته

-عیتیا سایر وضعلولیت، تولد زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی یا غیر از آن، اصالت ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، م

افزاید می است، خارج از حدود اختیارات قانونیرا، که  این اظهارنظر CRCکمیته  4شماره سپس نظر عمومی «. ها

میته ک کنمتأکید می بار دیگر«. دهدمی ها گرایش جنسی نوجوان و نیز وضعیت بهداشتی را پوششاین زمینه»که 

CRC  کند که در در حالی خلق میاین تفسیر بدون مبنا راCRC هیچ صحبتی از گرایش جنسی به میان نیامده است. 

 شود:ها اشاره میآنشود که در ادامه به مشاهده می 2131دو بار در دستور کار « هایا سایر وضعیت»عبارت 

 

 

18- Leaving No One Behind 
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  در  11-2اوالً هدف فرعیSDG های حوزهدر  افراد همه فراگیریجهت  مندسازی و ترویجتوان»گوید می

 یتمذهب، وضع اصلیت، قومیت، نژاد، معلولیت، جنس، سن، به توجه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون

 «.2131 سال تا هایا سایر وضعیتاقتصادی 

عمومی  یاتمطابق نظر SDGاز مجوعه اهداف  11-2در هدف فرعی « هایا سایر وضعیت»لذا اگر تعریف 

رایان، گجنسسیاسی و اجتماعی هم« فراگیری»بدان معناست که خواستار کار رفته باشد، به 21و  4شماره 

جنسیتی  21تواند به در بر گرفتن هر یك از افزون بر می ها است وها و سایر جنسیتها، دوجنسیتراجنسی

 بوک به رسمیت شناخته شده است، تفسیر شود. که توسط فیس

  در  مسئولیت همه کشورها»گوید این شود که میدیده می 1۴ در پاراگراف« هایا سایر وضعیت»ثانیاً عبارت

ه بهای بنیادین برای همه و آزادی رحقوق بشترویج، حفظ و احترام به ملل متحد، سازمان منشور راستای 

 یا ملّی خاستگاه غیره، سیاسی یا دیدگاه مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد، دور از هرگونه تبعیض از لحاظ

عنوان به «گرایش جنسی و هویت جنسیتی»بخوانید: ] هایا سایر وضعیت و معلولیت تولد، مالکیت، اجتماعی،

 .است [«یك تفسیر بسیار محتمل

 

خواهد می هادولتاین پاراگراف از ، 21و  4نظریات عمومی شماره کارگیری تفسیر برآمده از در این صورت با به

اغلب بر این باورند  اگرچهقرار دهند. « ترویج، حفظ و احترام»ها و ... را مورد گرایان و تراجنسیجنسهم که حقوق

نیز  LGBTافراد  در موردکه به همان دلیلی که حقوق اساسی بشر باید برای همه مردم مورد حفاظت قرار گیرد، 

ترویج حقوق بحث  در نهایت برای SDGدر « هایا سایر وضعیت»رود که عبارت ، اما احتمال میباشد چنینباید 

کار رود. در حقیقت ترویج حقوق بر گرایان، حق فرزندخواندگی و ... بهجنسهم از جمله ازدواج LGBTبرانگیز 

 شود.با حقوق آزادی مذهبی می تزاحماساس گرایش جنسی تقریباً همواره منجر به 

 

 در داخل کشورها« کاهش نابرابری» -6

 «نابرابریکاهش » -اهداف توسعه پایدار 

 

 در درون و در میان کشورها نابرابری. کاهش 11هدف 

 

 از ملهج از ،نتیجه به یابیدست در نابرابری کاهش و همه برای برابر هایفرصت ایجاد ( تضمین11-3هدف فرعی 

 قداماتا انجام و گذاریسیاست گذاری،قانون ترویج و آمیزتبعیض اقدامات و هاسیاست قوانین، بردن میان از: طریق

 .رابطه این در مناسب

 

 است. عظیمی چنان چالشهم جنسیتی : نابرابری2131از سند  14پاراگراف 
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 ارائه ذهنیتیجایی که هیچ ، از آن«در داخل ... کشور کاهش نابرابری»ها برای با درخواست از دولت 11هدف اصلی 

. گذاردکاهش دهند، درها را برای هر گونه تفسیری بازمییی را «هانابرابری»ها قرار است چه نوع کند که دولتنمی

های اقتصادی میان مردان و زنان در نظر ها احتماالً این ادبیات را فقط برای اشاره به نابرابریاگرچه بسیاری از دولت

-جنسو هم گرایانجنسها برای کاهش نابرابری میان غیرهمدولتالزام  منظوربه 11گیرند، اما ممکن است هدف می

 )یك اصطالح برای کسانی که تراجنسی نیستند( تفسیر شود.  1۴هاسوجنسیهمها و گرایان و نیز بین تراجنسی

 وانین،ق بردن میان از»از جمله از طریق « یابی به نتیجهکاهش نابرابری در دست»به دنبال  SDGدر  11-3هدف فرعی 

مشخص  11-3هدف فرعی جایی که از آناست. « مناسب گذاریقانون ترویج و آمیزتبعیض اقدامات و هاسیاست

فضا را ذا لباید از میان برداشته شوند، « اقداماتی»یا « تبعیض»یا « هانابرابری»نابرابر، « نتایج»کند که چه نوعی از نمی

-سیاست تغییر قوانین و ها برایالزام دولتگونه تفسیر شود که منظور این از ادبیات موجودگذارد که باز میای گونهبه

شود. این ابهام به احتمال زیاد ها برداشت میLGBTنابرابر یا تبعیض علیه « نتایج»ها ایجاد از آنکه است هایی 

 عمدی بوده است.

ها، حقوق گمشده در انتقال: تراجنسی»با عنوان  2114در سال  UNDPدر حقیقت یك گزارش منتشر شده توسط 

-چوبتأثیر چار»پیش از این تحلیلی انجام داده بود بر روی « اقیانوسیه-در منطقه آسیا HIVپذیری در برابر و آسیب

 ها در آسیا.برای تراجنسی« بهداشتیعواقب های قانونی در نابرابری، به حاشیه رانده شدن و 

 دستور کار« اسناد نهایی» -7

 «اسناد نهایی» -اهداف توسعه پایدار 

 

 ایدر راست باروری حقوق به دسترسی و جنسی و باروری بهداشت به جهانی دسترسی ( ضمانت2-۱هدف فرعی 

 بر و ،پکن اقدام و برنامه اعالمیه [ وICPD] توسعه و جمعیت المللیبین کنفرانس جریان در شده انجام هایتوافق

 .ارتباط این در برگزار شده بازنگری هایکنفرانس از آمده دستبه نهایی اسناد مبنای

 

ا های برای حقوق جنسی و سقط جنین دارند، در برابر همه تالشویژه توجه، کشورهایی که SDGدر خالل مذاکرات 

این بدان اشاره دارد، مقاومت کردند. احتماالً به  2-۱که هدف فرعی  معینیاسناد نهایی بازنگری برای فهرست کردن 

دفاتر که توسط را نیز و پکن  ICPDبحث برانگیز اسناد نهایی بازنگری  ،ها عالقمند هستند این عبارتدلیل که آن

 در بر بگیرد.، اندتنظیم شدهسازمان ملل دفاتر ای و منطقه

 ICPDساله  21های ، از جمله بازنگریUNFPAتوسط  ICPDاز بازنگری  بنیادین حاصلبرای مثال اسناد نهایی 

هایی که به رهبری دفاتر سازمان ملل صورت بازنگری از این دست هستند. در اجالس جهانی جوانان در بالی

 

10- cisgender 
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هستند که خواستار سقط جنین، آموزش جامع جنسیتی،  ارجاعاتیای، مملو از پذیرد، همانند اسناد بازنگری منطقهمی

 .باشندمیو ...  LGBTفروشی، حقوق حقوق تن

بحث  اشاره 211شامل بیش از « 2114از  پس ICPD»ا عنوان ب UNFPAبه عالوه، اسناد نهایی حاصل از بازنگری 

اشاره به  4، «فروشیتن»اشاره به  ۱، «گرایش جنسی»به  اشاره 22، «جنسی»به  اشاره 3۴1برانگیز است؛ از جمله 

سقط »اشاره به  113و « حقوق باروری و جنسی»اشاره به  44، «آموزش جامع جنسیتی»اشاره به  11، «تراجنسی»

 .«جنین

که از یك کنفرانس مرتبط با جوانان به ( ICPDاجالس جهانی جوانان در بالی )بازنگری اسناد نهایی بازنگریِ 

گرایان، سقط جنین، لغو جنسفروشی، ازدواج همدست آمده، خواستار قانونی کردن تنبه UNFPAدهی سازمان

 و ... است.  LGBTرضایت والدین، دسترسی جوانان به سقط جنین و آموزش جامع جنسیتی، حقوق 

را  «حقوق باروری»، «ارتباط این در برگزار شده بازنگری هایکنفرانس از آمده دستبه نهایی اسناد»جایی که از آن

را  LGBTرخی از اسناد نهایی بازنگری حقوق سقط جنین و جایی که بکند، و از آناصالح می 2در هدف اصلی 

گونه تفسیر کرد که شامل دسترسی به سقط جنین و دسترسی را این« حقوق باروری»توان عبارت ، مینمایندمیترویج 

LGBTکودکان  پذیرفتنفرزندخواندگی به مربوط به رحم جایگزین، یا  قانونی های باروری، ترتیباتها به فناوری

کار رفته ها بهLGBTحتی به تنهایی برای ترویج چنین حقوقی برای « حقوق باروری»شود. در حقیقت اصطالح 

 است.

به چه صورتی تفسیر « حقوق بشر»را در زمینه « بهداشت باروری»اصطالح  UNFPAبرای درک این مطلب که 

« سال ترویج حقوق باروری 21بشر:  و حقوق ICPD»با عنوان  UNFPAست نگاهی به گزارش کند، کافیمی

 .است« هویت جنسیتی»اشاره به  2و « تراجنسی»اشاره به  ۱، «گرایش جنسی»اشاره به  11. این سند شامل بیندازیم

های عمومی برای از میان برداشتن تبعیض بر و برپایی کمپین جنسزدایی از رفتار همچندین اشاره به جرمچنین هم

ها تحت لوای ترویج حقوق بهداشت باروری صورت باشد، که همه اینهویت جنسیتی می مبنای گرایش جنسی و

 پذیرد.می

UNFPA  را به عنوان موانعی بر سر راه « سقط جنین غیرقانونی»و « قوانین محدود کننده سقط جنین»همچنین

از  UNFPAکند که فهرست کرده است. لذا این گزارش پیام واضحی با این مضمون ارسال می« حقوق باروری»

هر  تاآمده است، استفاده خواهد کرد تا به کشورها فشار بیاورد  SDGج در -2که در هدف فرعی « حقوق باروری»

 در هدف فرعی« حقوق باروری»سقط جنین را تغییر دهند. بنابراین شمول در موضوع « محدود کننده»قانون گونه 

 گیز و منازعات سیاسی پیرامون تولیدمثل انسان را خواهد گشود.درِ جعبه جادویی قوانین بحث بران SDGج در -2

ی شامل حقوق« حقوق باروری»مدعی است که اصطالح جامعه پزشکی باروری امریکا باید گفت که در نهایت نیز 

 ،باشد. در عین حال این ترتیباتمی« باز و اشخاص مجردجنسباز، زنان همجنسباروری کمکی برای مردان هم»برای 

کنوانسیون حقوق  2 مادهگونه که در را، آن« هاشناختن والدین و مراقبت شدن توسط آن»حقوق کودک مبنی بر 

جنس های همرابطه کودکان فرزند خوانده زوج از همین روکند. کودک سازمان ملل مشخص شده است، نقض می
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ته که هیچ انتخابی در این موضوع داشاست، بی آنقطع شده یکی از والدین بیولوژیکی خود  باطور قانونی معموالً به

 باشند.

 

 ؟کندرا ترویج می« آموزش جامع جنسیتی»ب( دستور کار به چه نحوی 

دفاتر سازمان ملل متحد و  حمایتیك گروه بزرگ، که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته تشکیل شده است، با 

که خواستار  21منتشر کردند SDGا در خالل مذاکرات های فعال در زمینه حقوق جنسی بیانیه مشترکی رسمن

شود( شناخته می CSE)که « دسترسی جهانی به آموزش جامع جنسیتی»گنجاندن یك هدف فرعی آموزشی با عنوان 

 و سقط جنین در جامعه است. وقتی LGBTها در مسیر اصلی احقاق حقوق ابزاری اصلی آن CSEبود. در واقع 

بازماندند، خرسند  CSEاین گروه به خاطر مخالفت کشورهای در حال توسعه، از گنجاندن هدف فرعی مرتبط با  که

 نبودند.

شکست خورده  CSEکه در اختصاص یك هدف فرعی مرتبط با ها در حالیبا این حال یك طرح پشتیبان داشتند. آن

د مورد بحث بگنجانند تا بعدها بتوانن موضوعاتی از بودند، موفق شدند تا اصطالحات مبهم و منعطفی را در بسیار

 تفسیر کنند. CSEها را در قالب به راحتی آن

چیست و چرا اغلب کشورهای توسعه یافته و دفاتر سازمان ملل « آموزش جامع جنسیتی»اما مسئله اصلی بر سر 

تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین  CSEوارد کنند؟ به عالوه چرا  SDGفرعی  متحد مصرّ بودند که آن را در اهداف

کنند و ای که کشورهای در حال توسعه قویاً با آن مخالفت میاصطاالحات در سازمان ملل شده است، به گونه

ای در تحمیل آن به کودکان ساکن کشورهای در حال جانبهکشورهای توسعه یافته و دفاتر سازمان ملل همکاری همه

منجر  2112در کمیسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد در سال  CSEال بر سر توسعه دارند؟ در حقیقت جنج

که بود، در حالین CSEچون گروه افریقایی حاضر به پذیرش  .به این شد که اسناد نهایی آن جلسه دور ریخته شود

 شود. به حساب آورده شودکشورهای در حال توسعه اصرار داشتند که باید 

مردم را از فقر نجات خواهد داد، تساوی  CSEصادر شد که ادعا داشت  های بسیاریبیانیه SDGدر خالل مذاکرات 

، خشونت HIV/AIDSهای عفونی مقاربتی، جنسیتی را ترویج خواهد کرد و از بارداری در سنین نوجوانی، بیماری

که شود، در حالیمعظالت جهان یاد میعنوان اکسیری برای همه به CSEعلیه زنان و ... جلوگیری خواهد کرد. عمدتاً 

 دقیقاً عکس آن صادق است.

 

 

، ایاالت 2214جوالی  18 تا 14(، SDGنگاه کنید به بیانیه مشتتترگ گروه کاری آزاد در ستتیزدهمین جلستته بررستت  اهداف توستتعه پایدار )  -22

سِکو از آعریقای جنوب  از طرف آلبان ، آریانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک،   دی-تحویل داده شده توسط جناب سفیر نوزیفو ماکاتو    -متحده، نیویورگ 

، دانمارگ، جمهوری دومینیکن، بولیوی، بوستتن  و هرزگوین، برزیل، بلرارستتتان، کیر و رد، شتتیل ، کلمبیا، جزایر کوگ، کاستتتاریکا، جمهوری  ک

، لوکزامبورگ، اشتتتاین، لیتوان ستتالوادور، استتتون ، عندند، عرانستته، آلمان، یونان، ایستتلند، ایرلند، استترائیل، ایتالیا، یاپن، کیریبات ، لتون ، لیختنال

سلون ، آعریقای جنو        نگرو، هلند، نروی، پاالئو، پاناما، پاپوآ گینه نو، عیلیپین، پرترالمکزیک، موناکو، مونته سلواک ، ا ستان، ا صرب ساموآ،  ب ، ، رومان ، 

 اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، اوکراین، انگلستان، اروگوئه، وانواتو.
http://iglhrc.org/content/joint-statement-open-working-group-sustainable-development-goals-sdgs   
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1 .CSE کودکان طراحی شده است برانگیختن تمایالت جنسیمنظور به 

ها به سالمتی و معصومیت کودکان است. این بدان دلیل است که ترین تعدیآموزش جامع جنسیتی یکی از بزرگ

CSEرای بپرده و بیمطالب صریح ، از آموزدجنسی نرمال و سالم را می رفتارکه  ، بر خالف آموزش جنسی سنتی

رند که دا ایگونهوسواس تمرکز CSEهای برد. برنامهقاعده به کودکان بهره میرفتارهای جنسی پر خطر و بیترویج 

عدی، انی و مقخواه از طریق استمناء، رابطه جنسی ده ؛به لذت جنسی برسندبه کودکان بیاموزند چگونه از هر راهی 

تغییر هنجارهای جنسی و جنسیتی جامعه است. به همین دلیل  CSEگرایانه. غایت نهایی و یا رابطه جنسی همجنس

خوانده « LGBTگری و حقوق آموزش سقط جنین، الابالی»تر طور دقیقباید به CSEتوان گفت چرا است که می

 شود.

باشد. سازمانی چند میلیارد می Planned Parenthoodنسیتی آموزش جامع جترین ارائه دهندگان یکی از بزرگ

یری از گوسیله فروش کاندوم، وسایل پیشکودکان به برانگیختن تمایالت جنسیدالری که سود خود را از طریق 

، HIV/AIDSبارداری، خدمات مشاوره جنسی، سقط جنین و تجارت پر سود حاصل از آزمایش، درمان و مراقبت از 

یکی از اهداف  CSEدر تالش بودند تا اطمینان حاصل کنند که  Planned Parenthoodآورد. وکالی میدست به

 . 21باشد SDGفرعی 

استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای آموزش جنسی در اروپا منجر به تظاهرات اعتراضی عظیمی از جانب 

ها از محتوای صریح این شیوه آموزش آگاهی یافتند. آن در لهستان شد. این اتفاق زمانی رویداد که پدران و مادران

سالگی آموزش در مورد  4کند: از زمان نوزادی تا سن هایی را میچنین توصیه WHOدر حقیقت استانداردهای 

سالگی آموزش  ۴تا  ۱، از «تمایالت جنسی پیرامونهنجارهای مختلف »سالگی آموزش در مورد  ۱تا  4اسمتناء، از 

سالگی آموزش در مورد  12تا  ۴، از «جنسهم ابراز عالقه به»و « گیری از بارداریهای مختلف پیششیوه»در مورد 

، «Planned Parenthoodحقوق جنسی مبتنی بر تعریف فدراسیون جهانی »و  «، استمناء و ارگاسمجنسی لذت»

به بعد آموزش در مورد سالگی  12، از «گرایش جنسی و هویت جنسیتی»ش در مورد سالگی آموز 12تا  12از 

 .«های جنسیتفاوت»و پذیرش و ارج نهادن به « دیدگاهی انتقادی پیرامون هنجارهای مذهبی/فرهنگی گوناگون»

 SDGف فرعی کردند تا مستقیماً وارد اهدااین همان آموزشی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته تالش می

 کنند، اما موفق به گنجاندن آن به شکل غیرمستقیم شدند.

 

 

 

 

 

 

گیرد تا تمایدت جنس  توسط سازمان ملل مورد حمایک قرار م  CSEهای به شدت نامناسب  که در زمینه پیرامون برنامهتری برای مشاهده مستندات بیش -21

 .ComprehensiveSexualitEucation.orgنگاه کنید به  ، کودکان را برانگیزند
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 شودمی CSE. آموزش بهداشت باروری و جنسی شامل 0

 «بهداشت باروری و جنسی» -اهداف توسعه پایدار 

 

 از، باروری و جنسی مسائل حوزه در درمانی و بهداشتی خدمات به دسترسی جهانی ( تضمین3-1هدف فرعی 

 تا ملّی راهبردهای ها وبرنامه در باروری بهداشت ادغام و رسانیاطالع و آموزش خانواده، تنظیم در راستای: جمله

 .2131 سال

 

در : جمله باروری، از و جنسی مسائل حوزه در درمانی و بهداشتی خدمات» خواستار  SDGدر  3-1هدف فرعی 

اهده جا کنید، به راحتی مششما ترتیب این نوشته را جابه است. اگر« رسانیاطالع و آموزش خانواده، تنظیم راستای

خدمات بهداشت »و « تنظیم خانواده»پیرامون « رسانیآموزش و اطالع»خواستار  3-1خواهید کرد که هدف فرعی 

 ادعای تأمین آن را دارند. CSEاست. یعنی دقیقاً همان چیزی که اقدامات « باروری

، گرددتلقی  CSE اجرای ای برایتواند به عنوان مطالبهمیمذکور هدف فرعی  کهدر حقیقت، شاهد این مدعا را، 

، 22جوانانبرای  سازمان مللدر نظام  برنامه عملیاتیتوسط برآمده از یك نظرسنجی انجام شده  در نتایج توانمی

آموزش جامع »دهندگان خواستار این بودند که پاسخ« آموزش بهداشت باروری و جنسی»عنوان  ذیلِ، که 23یافت

نوان ع، بهتضمین آموزش مؤثر بهداشت باروری و جنسی برای جوانانترین اقدام در جهت عنوان مهم، بهجنسیتی

 .(«%3/21های درسی مدارس ابتدایی و متوسطه قرار داده شود )بخش الزامی برنامه

بدون آگاهی و رضایت والدینشان  برای کودکان CSEها بحث برانگیز انجام اجرای برنامه ،واضح است که نقشه اصلی

را  دروغینیادعاهای  24عمومی صادر شده توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد یك نظراست. در حقیقت 

 کند:های موجود برای صیانت از حقوق والدین را نقض میکند که توافقمطرح می

 

امکان دسترسی نوجوانان به اطالعات کشورهای عضو باید [، CRCکنوانسیون ] 24و  11، 3در پرتو مواد 

... کشورهای عضو باید دسترسی مناسب به اطالعات را  مربوط به مسائل جنسی و باروری را فراهم کنند

 (24، تضمین کنند. )پاراگراف موافق قبلی والدین یا قیموضعیت تأهل، و  بدون توجه به

 

« رسانی در حوزه مسائل جنسی و باروریاطالع»کودکان حق کند که ادعا می دروغبه  CRCبه عبارت دیگر، کمیته 

 [ را بدون رضایت و آگاهی والدین دارند.CSE]بخوانید 

 

22- United Nations System-wide Action Plan on Youth (SWAP) 

 نگاه کنید به -20
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ReportonSWAPsurvey.pdf   
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پیرامون آزادی  2112گر ویژه سازمان ملل در سال های موجود، گزارش گزارشترین نگرانیچنین یکی از مهمهم

گر ویژه با استناد به کنوانسیون گزارش. 22استمذهب و عقیده است که به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شده 

 گوید:، می2۱(CRCحقوق کودک سازمان ملل متحد )

 

تواند در برابر اراده طور ضمنی میتحصیل مؤلفه آموزش اجباری دوره ابتدایی را در بر دارد که بهحق »

لل کمیته سازمان مکودک ] کمیته حقوق»دهد که طور ادامه میسپس این«. والدین یا قیم به اجرا گذاشته شود

کشورهای [ با عنایت به مسائل مربوط به نوجوانان تأکید دارد که نظارت دارد CRCمتحد که بر انطباق با 

از جمله  ؛را برای نوجوانان فراهم کنند« در زمینه مسائل جنسی و باروری رسانیدسترسی به اطالععضو باید 

و  HIV/AIDSگیری از بارداری، خطرات حاملگی پیش از موعد، جلوگیری از تنظیم خانواده و پیش

در این زمینه، کمیته اصرار دارد که »افزاید او سپس می(««. STDهای مقاربتی )جلوگیری و درمان بیماری

 «.، دسترسی داشته باشندفارغ از رضایت والدین یا قیمنوجوانان باید به اطالعات مناسب، 

 

 ای به حق نوجوانان برای دسترسی به این اطالعات را ندارد.هیچ اشاره CRCکه ست در حالیاین 

 

 است CSEترویج « فراگیر»هدف آموزش . 0

 «آموزش فراگیر» -اهداف توسعه پایدار 

 

 .مهه العمر برایمادام یادگیری هایفرصت ترویج و فراگیر و برابر کیفیت، با آموزش تضمین .4هدف اصلی 

 

 ضاهایف تأمین ها ومتناسب با کودکان، معلوالن و جنسیت آموزشی امکانات روزرسانیبه و الف( ایجاد-4هدف فرعی 

 همه. برای امن و خشونت از به دور ،فراگیر مؤثر، یادگیری

برای همه است و هدف فرعی « آموزش فراگیر»خواستار  4توان مشاهده کرد که هدف اصلی شماره به سادگی می

عنوان تعهدی برای آموزش فراگیر تواند بهدر مدارس است، می« فراگیر»تار فضاهای یادگیری الف که خواس-4

LGBT.ها، که یکی از اجزای کلیدی آموزش جامع جنسیتی است، تفسیر شود 

توسط سران کشورها در سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب  2131که دستور کار در حقیقت اندکی پس از آن

با توجه به کمپین  را الزامی ساخت. LGBTQای تصویب کرد که آموزش جنسی فراگیر ایالت کالیفرنیا الیحهرسید، 

رسانی جامعی را پیرامون گرایش جنسی، هویت اطالع»کند که مدارس دولتی حقوق بشر، قانون جدید ملزم می

 م فراهم آورند.های هفتم تا دوازدهآموزان پایهبرای دانش« HIVگیری از جنسیتی و پیش

 

 (A/286/12رعع همه اَشکال تعصب مذهب  ) -25

26- CRC ف()ال 1، بند 28، ماده 
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با »ته است آموزش دولتی، گف امور مربوط به با توجه به این قانون جدید تام تارکسون، سرپرست ایالتی کالیفرنیا در

ند، جوانان دارشناخت مثبتی های مختلف جنسی و آموزش هویت جنسیتی به شاگردان مردم از گرایشکه توجه به این

LGBTQ داشت امنیت بیشتری در مدارس خواهند.» 

مای رود، راهنکار میچگونه در برنامه آموزش جنسیتی در ایاالت متحده به« فراگیر»که اصطالح مثال دیگری از این

، است که راهنمای مربیان برای بهداشت باوریسوتا، با عنوان در ایالت مینه Birds & Beesدوره آموزشی پروژه 

 دارد:اظهار می

 

ها نامهکار ببرید. بسیاری از بربه در روابط جنسی هنگام بحث پیرامون پرهیزرا  فراگیرکه عبارت  است مهم»

 کنند. این تعاریف جوانانپیرامون بحث پرهیز در روابط جنسی ... آن را محدود به آلت تناسلی مرد و زن می

LGBTQ ت ویهای قبلی پیرامون گرایش جنسی و جنسیتی را تقکلیشه کند ورا از شمول آن خارج می

ا، هکنیم که شامل همه جوانان، فارغ از گرایش جنسی آنکند. ما قویاً ادبیات و اصطالحاتی را توصیه میمی

ه که فقط مهبلی تعریف شود ... بآن شود ... تعریف رابطه جنسی به شکلی دهانی، مقعدی و مهبلی، به جای

 .21«دکنو همراه با احترام کمك می فضای کالس درسی فراگیرتشکیل یك 

 

است، به سادگی « آموزش فراگیر»خواستار  SDGدر مجموعه اهداف  4که هدف اصلی شماره با به خاطر سپردن این

و « هویت جنسیتی»، «حقوق بشر»چگونه خواستار آموزش  SDGدر  4-1توان مشاهده کرد که هدف فرعی می

متناسب »الف برای تجهیزات آموزشی -4فرعی توان مشاهده کرد که مطالبه هدف چنین میاست. هم« تنوع فرهنگی»

های ، به کار رود. خصوصاً از زمانی که بسیاری از برنامهCSEای برای عنوان مطالبهتواند به، می«فراگیر»و « با جنسیت

CSE .مدعی تمرکز بر این مفاهیم هستند 

 

 کنند.استفاده می CSEها را برای ترویج . دفاتر سازمان ملل متحد شاخص4

سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض و خشونت نقش »در یك گزارش داخلی بین دفاتر سازمان ملل متحد با عنوان 

اجرای » UNFPAگفته شده است که  UNFPA، به نقل از «علیه افراد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی

 «.کندهای یونسکو در مورد آموزش جامع جنسیتی را ترویج میدستورالعمل

-های آموزش جنسیتی یونسکو شامل موضوعات بحث برانگیزی میاین امری هشداردهنده است. زیرا دستورالعمل

 گوید:شود که در خالل سایر موضوعات می

 

 « های جنسیتی مختلف را های جنسی و هویتکه افراد با گرایش کندما را ملزم میاحترام به حقوق بشر

 (11، صفحه 2)جلد  .«بپذیریم

 

 .2226، 28، صفحه Birds & Beesپرویه « راهنمای مربیان برای بهداشک باروری» -21
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 «2)جلد  .«کنندبسیاری از دختران و پسران در خالل بلوغ یا گاهی اوقات زودتر از آن شروع استمناء می ،

 (2۱ صفحه

 «(2۱، صفحه 2)جلد  «.شوداستمناء باعث صدمات روحی و جسمی نمی 

 

جمله دهند؛ از ارجاع می 21«جنسی پروژه لذت» به چنین راهنماهای آموزش جنسیتی یونسکو خوانندگان راهم

ها و افرادی که روابط جنسی را ها، اقدامات، رسانه: یك فهرست راهنما از سازمانجنسی نگاشت جهانی لذت»

موانع موجود بر سر راه رابطه جنسی، تمایالت جنسی و لذت را »سایت فعاالنی را که این وب. 2۴«کنندشهوانی می

اعمال »هایی برای توصیف هی برای فراگیری واژهکند، و به توصیف یك فعالیت گرومشخص می« برنداز بین می

 پردازد.می« جنسی جنسی، اعضای جنسی بدن و لذت

های متعددی توسط دفاتر سازمان ملل متحد برای تعیین تعداد کودکانی با در نظر گرفتن همه این موارد، طرح شاخص

اند، هشدار دهنده به نظر دیده های جنسی، آموزشSDGدر  4اهداف آموزشیِ هدف اصلی شماره لوای که تحت 

در کل چیزی در مورد رابطه جنسی، تمایالت جنسی یا آموزش جنسی نگفته باشد. به  SDGحتی اگر  ؛رسدمی

اند تا مدعی شوند که تعدادی ناکافی که جمع کردههایی را احتمال زیاد در مرحله بعد دفاتر سازمان ملل متحد داده

 CSEها را جهت فراهم کردن کار خواهند برد تا دولتبه اند،جنسیتی قرار گرفتهتحت آموزش جامع از کودکان 

 یك کامالً نقشه هوشمندانه!یعنی برای تعداد بیشتری از کودکان تحت فشار قرار دهند. 

به معنای « حقوق باروری و بهداشت باروری و جنسی»را پیرامون  SDGاز  2-۱هدف  UNFPAپر واضح است که 

سال  21و حقوق بشر: ICPD »، با عنوان 2114ها در سال تفسیر به رأی کند. چون گزارش آن CSEن در بر گرفت

 ها بنا دارند تا:سازد که آناین مسئله را آشکار می« ترویج حقوق باروری

 

 «[هاست. ]این یك نقل قول واقعی از گزارش آنحذف کنندرا « نظیر رضایت والدین موانع آموزش جنسیتی. 

 «نظیر نیاز به مجوز شخص ثالث ]بخوانید رضایت والدین برای دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن موانع ،

 .حذف کنندرا « سقط جنین[

  را  «خدمات جامع جنسیتی و بهداشت باوریموانع ]بخوانید رضایت والدین برای جوانان[ در دسترسی به

 حذف کنند.

  د.را از میان بردارن« یاز آنان به کسب رضایت والدینیا نگیری نوجوانان قوانین منکر ظرفیت تصمیم»و 

 

سابقه است. معاهدات گوناگون سازمان ملل این تجاوز نسبت به حقوق والدین و بهداشت و معصومیت کودکان بی

جهانی حقوق  اعالمیه. برای مثال 31پذیری و وظایف والدین هستندو اسناد اجماع خواستار احترام به حقوق، مسئولیت
 

28- The Pleasure Project 

 قابل دسترس  در -20

http://www.thepleasureproject.org/content/File/Global%22Mapping%22of%22Pleasure_2nd% 22Ed_Nov20.pdf   
 .ICESCR( 1016از ) 18-4و  10-0؛ مواد ICPD+5( 1000و از )-10؛ ICPD( 1004از ) 4551؛ CRC( 1002از ) 14-2و  5مواد  -02
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نسبت به نوع آموزشی که باید به کودکانشان داده شود حق برتری والدین »شناسد که این مسئله را به رسمیت میبشر 

منظور تضمین آموزش احترام به آزادی والدین ... به»المللی حقوق سیاسی و مدنی خواستار و معاهده بین 31«دارند

 .32است« اخالقی و مذهبی به فرزندانشان در راستای عقایدشان

بنابراین هر هدف یا شاخصی که خدمات بهداشت باروری و جنسی یا آموزش جنسیتی به کودکان را، بدون آگاهی 

 .واهد بودخکند در تقابل با حقوق جهانی والدین برای هدایت تحصیلی فرزاندانشان و رضایت والدینشان، ترویج می

 

OHCHR  به ترویجCSE پردازدمی 

نمایندگی کمیساریای عالی حقوق بشر در حوزه مربوط به مسائل جنسی و بهداشت یك مقاله منتشر شده توسط 

نیاز به رضایت شخص ثالث برای دسترسی به خدمات معین در مخالفت با »کند که باروری نوجوانان، اعالم می

ظ الح« خدمات خاص»چه شخصی نباید برای « رضایت»چه کسانی هستند؟ « شخص ثالث. »33«حقوق بشر قرار دارد

 چه هستند که ممکن است نیازمند رضایت شوند؟« خدمات خاص»شود؟ و این 

به دلیل مخالفت ارائه دهندگان  کشورهای عضو باید تضمین بدهند که»چنین مدعی است که هم OHCHRسند 

 رسانی، کاالها و خدماتِ حوزه مسائل جنسی و بهداشت باروری، نظیرنوجوانان از اطالعنباید  خدمات سالمت،

 که چه نوعیبا این حال این مدعا ایده روشنی از این«. شوندگیری از بارداری و تنظیم خانواده محروم وسایل پیش

 تواند تقریباً شامل همه چیزکند و این میرسانی در حوزه مسائل جنسی و باروری باید فراهم شود، ارائه نمیاز اطالع

نیاز »د گویها این حقیقت است که سند مذکور میرین عوامل نگرانیتشود. این مسئله عمدی است. یکی دیگر از مهم

 .«به رضایت شخص ثالث ]بخوانید والدین[ برای دسترسی به خدمات معین در تقابل با حقوق بشر است

ها با هدف از میان بردن رضایت والدین برای خدمات بحث برانگیز نظیر سقط جنین، آموزش جنسیتی و این بیانیه

 اند.جنسی تنظیم شدهمشاوره 

 

 شودمی CSEباعث ترویج  UNFPAهای پیشنهادی شاخص

 :34اندو یونسکو پیشنهاد شده UNFPAاند، توسط که در ذیل آمده SDGهای آموزشی شاخص

 

 UNFPA  های زندگی مبتنی بر درصد مدارسی که مهارت»را برای تعیین میزان  4-1-1شاخصHIV  و

تا  برنامه دارد UNFPAدهد پیشنهاد کرده است. این مسئله نشان می« دهندرا ارائه می آموزش جنسیتی

 

 26-0اعدمیه جهان  حقوب بشر، ماده  -01

 ICCPR( 1016از ) 18-4ماده  -02

 نگاه کنید به -00
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Adolescents_WEB.pdf   

 سایک سازمان ملل یاعک:توان در وبکه توسط دعاتر سازمان ملل متحد ارائه شده اسک را م  4-1های آشکار تحک هدف عرع  سایر شاخص -04

http://unstats.un.org/sdgs/2215/26/16/detailed-inputs/   
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 SDGاز مجموعه اهداف  4-1در هدف فرعی « تنوع فرهنگی»و « هویت جنسیتی»، «حقوق بشر»آموزش 

این ادعا را  CSEتفسیر کند. جهت تأکید دوباره باید دانست اغلب اقدامات « آموزش جنسیتی»را به معنای 

کنند. به احتمال زیاد دلیل قرارگیری اصطالحات پیگیری میها همه این موضوعات را د که آنکنمطرح می

، در درجه اول همین است. SDGاز مجموعه اهداف  4-1شکلی استراتژیك در هدف فرعی مذکور به

UNFPA ها که توسط آن 4-1-1کند که شاخص آموزش جنسیتی ای بیان میبه صورت نگران کننده

 است.« مرحله آزمایشی با زیرساخت در محل»شده است، در حال حاضر در  پیشنهاد

  کودکان، معلوالن و  متناسب با آموزشی امکانات روزرسانیبه و ایجاد»الف بنا دارد تا به -4هدف فرعی

 شاخص بپردازد.« همه برای امن و خشونت از به دور ،فراگیر مؤثر، یادگیری فضاهای تأمین و 32هاجنسیت

آموزانی را که قلدری، تنبیه درصد دانش»برای تعیین میزان پیشرفت این هدف،  UNFPAتهیه شده توسط 

تبعیض  CSEخواهد سنجید. اغلب اقدامات « اندرا تجربه کرده جنسیو آزار  تبعیضبدنی، اذیت، خشونت، 

 .اندجنسی را نشانه رفته

 چنین همUNFPA  تهیه کرده است، که  4-1شاخص دیگری را برای سنجش میزان انطباق با هدف فرعی

« کشورهای اجرا کننده چارچوب اقدام جهانی برای آموزش حقوق بشر»این کار را از طریق تعیین تعداد 

 کندبیان می OHCHRدر « حقوق بشر»برنامه آموزشی  ۴ها این است که اصل یکی از نگرانی دهد.انجام می

 ، ودرک از وجود تنوعباعث پرورش احترام و »باید « های آموزشی در درون برنامه اقدام جهانیفعالیت»که 

 شود.« گرایش جنسی، ... یا جنسیتمخالفت با تبعیض بر مبنای جنس، 

 

در مورد آموزش حقوق بشر با شاخص شماره ها های ارائه شده توسط آنگفته است که شاخص UNFPAچنین هم

، سازگار است. این دفتر یك ارزیابی انجام شده توسط برنامه 2112-اب اقدام برای دستور کار آموزش پسچارچو 2۴

های بحث دهد که شامل پرسشرا مورد اشاره قرار می 3۱(ICCSالمللی مطالعه آموزش مدنی و شهروندی )بین

 برانگیز زیر است:

 

 « قرار گرفته است؟در مدرسه شما این موضوعات زیر چقدر مورد بحث» 

 «در اجتماع های جنسی متفاوتامیال و گرایشافراد با  حضور همگانی»

 «های جنسی متفاوتافراد با گرایشتبعیض علیه »

 

ای بهداشتتت  ویژه یا عارا از جنستتیک برای  هشتتود که به معنای ستترویس صتتورت  تفستتیر م  احتماالً به« متناستتب با جنستتیک »امکانات  -05

ای هترین روش برای اشاره به  نین نوع  از سرویساند. این رایجهای  باشد که جنسیک خود را متفاوت از جنسیک زمان تولدشان شناختهتراجنس 

 بهداشت  اسک.
 نگاه کنید به -06

http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2220_Technical_Report.pdf   
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 تعلق دارند،  بازجنسباز یا زنان همجنسمردان همهایی که به یکی از دو گروه شما چقدر از داشتن همسایه

 خوشحال یا

 زار هستید؟بی

 

به شدت موافق، موافق، »ها چقدر با سؤاالت زیر آموزان پرسیده است که آنچنین از دانشهم ICCSنظرسنجی 

 هستند:« مخالف، به شدت مخالف

 

 «جنس حق ازدواج دارندافراد هم» 

 «بردگرایی رنج میجنساخالق از هم» 

 «های مختلف دارای حقوق مشابهی هستندافراد از جنسیت» 

 «در مدارس مورد پذیرش نیستندختلف های مافراد از جنسیت» 

 «است یك بیماری روانی نوعی ازگرایی جنسهم» 

 

( CSE)نظیر اقدامات  LGBTای را بنا خواهد کرد که خواستار اقدامات متناسب با ها شالودهاین نوع نظرسنجی

ار گیرد. فشو ضد قلدری در مدارس قرار می جنسی شود، که گاهی اوقات نیز زیر پرچم اقدامات مربوط به تنوعمی

-در غرب وجود دارد. بنابراین، شاخص آموزشیهای ها و اقدامات در بسیاری از نظامزیادی برای این دسته از برنامه

ها و ، همراه با نظرسنجیSDGاز مجموعه اهداف  4-1هدف فرعی یه شده توسط دفاتر سازمان ملل درباره های ته

ها به موضوعات بحث برانگیز پیرامون تمایالت جنسی ها یا نوع نگاه آنها و نگرشن در مورد ارزشپرسش از کودکا

دارد سازمان ملل متحد حق ندارد در مسائل طور شفاف اظهار میانسان، در تناقض با منشور ملل متحد است که به

ی تثبیت شده والدین در امر هدایت خوبدر تداخل با حقوق بههایی داخلی کشورها دخالت کند. چنین نظرسنجی

ل ها و کشورها باشد. این مسائتحصیلی فرزندانشان است و نیز در تداخل با مسائلی است که باید بر عهده خانواده

 شامل موضوعات بحث برانگیزی است که در صالحیت یا مأموریت سازمان ملل متحد نیست.
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 اند.ترویج سقط جنین را نشانه گرفته« حقوق باروری»و « بهداشت باروری»ج( 

 «بهداشت باروری و حقوق باروری» -اهداف توسعه پایدار 

 

 از، باروری و جنسی مسائل حوزه در درمانی و بهداشتی خدمات به دسترسی جهانی ( تضمین3-1هدف فرعی 

 تا ملّی راهبردهای ها وبرنامه در باروری بهداشت ادغام و رسانیاطالع و آموزش خانواده، تنظیم در راستای: جمله

 .2131 سال

 

 ایدر راست باروری حقوق به دسترسی و جنسی و باروری بهداشت به جهانی دسترسی ( ضمانت2-۱هدف فرعی 

 بر و ،پکن اقدام و برنامه اعالمیه [ وICPD] توسعه و جمعیت المللیبین کنفرانس جریان در شده انجام هایتوافق

 .ارتباط این در برگزار شده بازنگری هایکنفرانس از آمده دستبه نهایی اسناد مبنای

 

شوند که سقط اغلب طوری تفسیر می(« RRحقوق باروری )»و (« SRHبهداشت باوری و جنسی )»اصطالحات 

ای گونها بهر« بهداشت باروری»که ایاالت متحده جنین را شامل شوند. برای مثال اظهارات هیالری کلینتون مبنی بر این

 کند که شامل سقط جنین شود، در کنگره ایاالت متحده ثبت شده است.تفسیر می

ند کرا طوری تفسیر می« حقوق باروری»ها در حوزه حقوق سقط جنین، ترین سمنمرکز حقوق باروری، یکی از فعال

ی در سرتاسر جهان دفاع گذارهای قانونها و دستگاهخود در دادگاه تفسیرکه سقط جنین را نیز شامل شود و از این 

 جنسهای همپرچمی است که تحت لوای آن زوج« حقوق باروری»طور که پیش از نیز بدان اشاره شده، کند. همانمی

 مدعی ترتیبات قانونی مربوط به رحم جایگزین، یا به فرزندخواندگی پذیرفتن کودکان هستند.

UN Women خواهد سنجید: های پیشنهاد داده است که موارد زیر راشاخص 

 

 « به خدمات همه زنان و نوجوانان  دسترسینسبت )درصد( کشورهای دارای قوانین و مقرراتی که متضمن

 .«هستندگیری از بارداری[ ]بخوانید: سقط جنین پیش بهداشت باروری و جنسی

 «آموزشدسترسی همه زنان و نوجوانان به  نسبت )درصد( کشورهای دارای قوانین و مقرراتی که متضمن ،

 «.هستند[ CSE]بخوانید: سقط جنین و  رسانی و خدمات بهداشت باروری و جنسیاطالع

 

 شودمی ها پوشش دادهچارچوب حقوقی و قانونی که با این شاخصکه پیشنهاد داده است  UN Womenچنین هم

 قوانین و مقرراتی شود که به صراحت متضمن:»شامل 

 

 « یا  نوالدی)از همسر، قیم،  بدون نیاز به مجوز شخص ثالثدسترسی به خدمات بهداشت باروری و جنسی

 «.دیگران( باشد
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در  ایدنبکند که عنوان افرادی فهرست میرا به« همسر، قیم، والدین یا دیگران»]نظر: در حقیقت این شاخص 

کند، مورد مشورت قرار زمانی که دولت زمینه دسترسی به خدمات بهداشت باروری و جنسی را فراهم می

ی گیری از بارداری، مشاوره جنسگیرند. با علم به این نکته که خدمات بهداشت باروری و جنسی شامل پیش

 اگر اجرایی گردد به وضوحکند، کودکان را مستثنی نمی مذکور که شاخصشود و نیز اینو سقط جنین می

 حقوق والدین را نقض خواهد کرد.[
 

 «گونه محدودیتی در سن و وضعیت تأهل باشدبدون هیچ دسترسی به خدمات بهداشت باروری و جنسی 

 «.گیری از بارداری برای افراد زیر سن قانونی[]بخوانید: سقط جنین و پیش

 «باشد ]بخوانید: آموزش جامع  باوری و جنسی رسانی بهداشتنوجوانان به آموزش و اطالع دسترسی

 .«جنسیتی[

 

 و دخترانیدرصد زنان »است که ارائه شده است و  SDGاز اهداف فرعی  2-۱-1از دیگر موضوعات آشکار شاخص 

، ، محلسنگیرند، بر حسب تصمیم می خودشان در مورد بهداشت باروری و جنسی و حقوق باروریرا که در مورد 

برای « دختران»منظور ترویج حقوق سنجد. این شاخص بهمی« های مرتبط با هر کشورویژگی و سایر درآمد، معلولیت

 گیری از بارداری و سقط جنین بدون رضایت والدین، در نظر گرفته شده است.دسترسی به وسایل پیش

داشت باوری خودشان در مورد بهکه سال(  4۴تا  12درصد زنانی )»شاخصی را برای سنجش  UNFPAچنین هم

 ارائه کرده است.« گیرندمی و جنسی تصمیم

سالگی باید آزادی  12سن دان اشاره شده این است که کودکان در طور ضمنی باولین موضوعی که در این شاخص به

 ، بدون«بهداشت باروری»و « جنسی»در مورد مسائل « خودشان»یا باید  ،جنسی و حق سقط جنین داشته باشند

 «.تصمیم بگیرند» رضایت والدین،

که پرسیده شود  هسال 12 دختراناز پیشنهاد داده است که  UNFPAاز طرف دیگر برای سنجش شاخص مذکور، 

« یرندتصمیم بگ گیری از بارداریاستفاده یا عدم استفاده از وسایل پیش در مورد»ها مجاز هستند که خودشان آیا آن

]بخوانید: سقط جنین[ تصمیم « های بهداشتی و جنسیبه مراقبتدسترسی »در مورد خودشان که مجاز هستند یا 

 بگیرند.

 «حقوق باروری»و « بهداشت باروری و جنسی»بر اساس همین دالیل، تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل درباره 

ونه گکه اصطالحات مذکور شامل حق سقط جنین نشود. ولی هماناند. اما فقط نسبت به ایناعالم حق تحفظ کرده

تری از سقط جنین را در شوند که موضوعات خیلی بیشای معنا میگونهاند، این اصطالحات بهکه شواهد نشان داده

 گیرند.بر می
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 حق حاکمیت ملی و قوانین ملی -0

 

 «حق حاکمیت ملی و قوانین ملی»  -اهداف توسعه پایدار 

 

 هایی برایسیاست اجرای و وضع منظوربه کشورها، سیاسی فضای و حاکمیت به احترام( 11-12هدف فرعی 

 پایدار. توسعه به دستیابی و فقر کنیریشه

 

 دهند.مقررات متعددی قوانین ملی را مورد تصدیق قرار می

 سیاسی فضای و حاکمیت»که خواستار احترام به  SDGدر  11-12، عالوه بر هدف فرعی عنوان یك نکته مثبتبه

تور کار است، دس« پایدار توسعه به یابیدست و فقر کنیریشه هایی برایسیاست اجرای و وضع منظوربه کشورها،

 اند:های ملی دارد که در ادامه ذکر شدهها و اولویتهای متعددی در حمایت از سیاستسازمان ملل متحد اشاره 2131

 

  رد.دا« کشورهای عضو سیاسی و استقالل عرضی تمامیت به احترام لزوم»تأکید مجددی بر  31پاراگراف 

  اقتصادی خود و اجتماعی توسعه قبال در بدواً که هرکشوری»شناسد این را به رسمیت می 41پارگراف 

 «.دارد مسئولیت

  تأکید دارد.« کشوری سطح درو حاکمیت ملی  مالکیت اهمیت»بر  4۱پاراگراف 

  حاصل پیشرفت بررسی و پیگیری»اصلی ها مسئولیت سازد که دولتاین نکته را مشخص می 41پاراگراف 

را مورد « اهمیت حاکمیت و مالکیت ملی»بر عهده دارند و « آینده سال 12 در را حاضر دستورکار اجرای از

 دهد.تأکید قرار می

  دولتی هر. هستند جهانی و آرمانی شده، تعیین فرعی اهداف»سازد که این نکته را مشخص می 22پاراگراف 

 شرایطبر حسب و در عین حال  در سطح جهان،اهداف  آن اهمیت میزان به نگاهی با را خود یمل اهداف

تصمیم در مورد چگونگی ادغام این اهداف آرمانی و  وه،العبه کند.تنظیم می خود یمل فضای بر حاکم

 «.هاستریزی ملی بر عهده خود دولتجهانی در فرایندهای برنامه

  صدیق مورد ت« هاستکشوربر عهده »را که « داوطلبانه پیگیری و بررسی فرایندهاطبیعت »الف -14پاراگراف

مالکیت ملی »گذارد و این نکته را که احترام می« های هر کشورفضای سیاسی و اولویت»دهد، به قرار می

 شناسد.به رسمیت می« کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار است
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وجود دارند که باید توسط کشورهای عضو برای صیانت از شهروندانشان در برابر کننده متعددی گرمهای دلاشاره

. 31، مورد استفاده قرار گیرندبر ضد خانواده SDGهای تفاسیر و کاربردهای اهداف اصلی، اهداف فرعی و شاخص

ناد را در سایر اس مند با دستور کارهایی قوی، صیانت از حاکمیت کشورهاگران قدرتدانیم که بازیبا این وجود می

 حقوق بشر»ها تحت لوای کنند موضوعات بحث برانگیزی که آناند و ادعا میسازمان ملل متحد نادیده انگاشته

هایی صدانیم بعضی از شاخپردازند، بر سایر حقوق پیشی خواهد جست. عالوه بر این میبه ترویجشان می« المللبین

 رهنگی و مذهبیهای فو برخی کشورها تهیه شده است، خیال دارد که ارزشکه توسط تعدادی از دفاتر سازمان ملل 

رد، تا ها نادیده بگیهای سرزده و سنجش پیشرفت برنامهکشورها و افراد را از طریق نظرسنجی و نیز حقوق والدینی

 مسیر را برای موضوعات بحث برانگیز هموار کند.

 

  

 

ستور کار   - 01 سعه و ظرعیک    0، پاراگراف 2202د سطوح مختلف تو سک    5های موجود(؛ پاراگراف ) سیا های مل (؛ پاراگراف ها و اولویک)احترام به 

  5-4های مل (؛ هدف عرع  )شتترایط و اولویک 50های مل (؛ پاراگراف ها و اولویکها، ظرعیک)واقعیک 55گوناگون(؛ پاراگراف های مل  )واقعیک 21

)در راستای شرایط مل (؛  8-1الف )در راستای قوانین مل (، هدف عرع  -5)و در محیط خانواده تا حدی که مقررات مل  اجازه دهند(؛ هدف عرع  

شرایط مل (؛ هدف عرع     )د 0-2هدف عرع   ستای  سک   )اولویک 12-1ها و اقدامات مل (؛ هدف عرع  ب )طرح-12ر را سیا های مل (؛ هدف ها و 

شرایط مل (؛ هدف عرع   -12عرع   ستای قوانین مل (؛ هدف عرع    16-12ج ) شرایط مل (؛ پاراگراف   11-18)در را الف )احترام به  -14)مختص 

 ها(ها و اولویک)شرایط، سیاسک 10های مل (؛ پاراگراف و )نیازها و اولویک-14اگراف ها(؛ پارعضای سیاس  و اولویک
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 0202خانواده و دستور کار  -4

 

 اساسی خانوادهالف( نقش 

خبرهای خوب و بدی وجود دارد. از  2131در دستور کار (« the familyخانواده )نهاد »در مورد فراگیری اصطالح 

خانواده  تعیین کنندهیا نقش  «خانوادهنهاد »از  های مستقیم به حفاظتاشاره موضوع این را باید گفت که جنبه منفی

 رد شد. SDGدر خالل مذاکرات  SDGدر اجرای اهداف 

های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامهاست که یکی از قطعموجود واقعیت این رغم علی اتفاق مذکور

یابی به اهداف توسعه که مشارکت خانواده در جامعه و در دست» را ( نگرانی پیرامون این موضوع1، 2112سال 

روی نقش حساب کردن »را به  ( کشورهای عضو2کند و میتشریح « شوداهمیت انگاشته میچنان نادیده و بیهم

مربوط به  هاینیاز به تقویت توسعه سیاست»خواند و فرا می «توسعه پایداراز یاری کنندگان  یعنوان یکخانواده، به

سعه والمللی، اهداف ترویشان جهت دستیابی به اهداف توسعه مورد توافق بینهای پیشتالش راستای، در خانواده را

 .31شودمتذکر می« هزاره سازمان ملل متحد و اهداف توسعه آینده سازمان ملل متحد

نوان عگرا را بههای خانوادهکند که جریان اصلی ترویج سیاستاز کشورهای عضو دعوت می»چنین نامه مذکور همقطع

، و این مسئله «قرار دهندمورد توجه  2112-موضوعی در عرض اهداف اصلی و فرعی مطرح شده در دستور کار پسا

یابی به آموزش جهانی در سطح کنی فقر و گرسنگی، دستتواند در ریشهکه خانواده می»رسمیت بشناسند را به

مندسازی زنان، کاهش مرگ و میر نوزدان، بهبود سالمت مادر، مبارزه با ابتدایی، ترویج تساوی جنسیتی و توان

HIV/AIDS3۴«رکت داشته باشد، ماالریا و سایر امراض مشا. 

رغم حمایت قوی از با این حال چرا صیانت از خانواده و به رسمیت شناختن نقش اساسی خانواده در توسعه، علی

 کنار گذاشته شده است؟ 2131فراگیر شدن آن توسط تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از دستور کار 

ها اصرار در خالل مذاکرات صورت پذیرفته است. آن LGBTی این مسئله عمدتاً به دلیل اصرار کشورهای حام

تلف های مخشکل»ای اصالح شود که گونهیا باید عوض شود و یا به لحاظ ادبی به« خانوادهنهاد »داشتند که عبارت 

-رهمشاجترین نقاط نیز رسمیت یابند. این مسئله یکی از بزرگ LGBTهای رسمیت بشناسد، تا خانوادهبه را« خانواده

که دارای نقش مهمی در  ،«خانوادهنهاد »به واژه موجود بود، و در نهایت، تنها اشاره مستقیم  SDGآمیز در مباحثات 

 حذف شد. SDGاز اسناد نهایی  ،توسعه پایدار است

 

 

 

 

 

 نیز صادر شد. L/2214/5.CN/C-SOCD E 0PP.5نامه در قطع 2214درخواسک مشابه  در سال  -08

 نیز لحاظ شده بود. L/2214/5.CN/C-SOCD E 0PP.5نامه این ادبیات دقیق در قطع -00
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 («The Familyخانواده )نهاد »و (« Familiesها )خانواده»، («Familyخانواده )»ب( 

نهاد »برانگیز مرتبط با خانواده که در این دستور کار لحاظ شده است شامل یك اشاره مستقیم به تر بحث ادبیات کم

یك  است. (SDGدر  2-4داری )هدف فرعی های مشترک در خانهدر رابطه با مسئولیت(« the familyخانواده )

 2-3های خانوادگی )هدف فرعی رعهوری و درآمد مزدر ارتباط با افزایش بهروه« کشاورزان خانوادگی»به نیز اشاره 

در ارتباط با مشارکت در پرورش محیط (« familiesها )خانواده»( شده است. در نهایت نیز یك اشاره به SDGدر 

کنیم تا برای کودکان و جوانان ما کماکان تالش می»آموزشی برای کودکان شده که بدین صورت بیان شده است: 

 منا ایجاد مدارس طریق و از، برسندهایشان درک کاملی از حقوق و ظرفیت ها بهآن تامحیطی پرورشی فراهم آوریم 

 «.از آن خود کنندرا  حاصل از جمعیتسود  تاکنیم می به کشورهایمان کمك ها هخانواد منسجم و جوامع و

و « مدارس امن»ای هدر انتها و پس از عبارت(« familiesها )خانواده»با این حال توجه داشته باشید که عبارت 

 ذکر شده است.« جوامع منسجم»

 طور غیرمستقیم مورد تصدیق استخانواده بهنهاد ج( 

عنوان دیگر نکته مثبت، این دستور کار تأکید مجددی بر اسناد متعددی از سازمان ملل متحد دارد که نهاد خانواده به

 جهانی اعالمیه در» 2131دارد که دستور کار بیان می 11دهند. برای مثال پاراگراف را قویاً مورد تصدیق قرار می

از اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز  1۱-3بشر ریشه دارد. ماده  حقوق المللیبینمعاهدات  و «(UDHRبشر ) حقوق

 هخانواده یك واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیلنهاد »دارد که اظهار می

کند، را تصدیق می« المللی حقوق بشربینمعاهدات » 11جایی که پاراگراف از آن«. جامعه و حکومت نگاهداری شود

 : پردازیممیها در ادامه به بررسی آن .کننداین معاهدات قویاً نهاد خانواده را تأیید میکه مهم است بدانیم 

 

 ترین شکل ممکن از صیانت گسترده: »11-1ماده  ی،المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادبین معاهده

 .«یك واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه استخانواده اختصاص یابد، زیرا نهاد و رسیدگی باید به 

 خانواده یك واحد گروهی طبیعی و نهاد : »23-1، ماده المللی حقوق سیاسی و شهروندیمعاهده بین

 «.ه جامعه و حکومت نگاهداری شودسزاوار است تا به وسیلزیربنایی برای جامعه است و 

 جامعه جزء اصلی عنوانبه خانوادهنهاد  کهاین با اعتقاد به (: »۱، مقدمه )پاراگراف کنوانسیون حقوق کودک 

 ا وهاز حمایت بایستیمیباشد، می خود خصوصاً کودکان اعضای تمام رشد و رفاه برای طبیعی و محیط

 «.ایفا کند خود را در جامعه هایبتواند مسئولیت برخوردار شود که نحوی به الزمه هایمساعدت

 

 متحد ملل سازمان سران مهم هاینشست و هاکنفرانس همه نتایج دیگر بار 2131دستور کار  11چنین پاراگراف هم

کن، پ کارپایه عملالمللی جمعیت و توسعه و کنفرانس بین عملاجالس جهانی توسعه اجتماعی، برنامه  از جمله، را

 د:کدنه در ادامه آمده است تصدیق میخانواده را به شکلی کنهاد . این اسناد نیز کندتأیید می
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 خانواده واحد ابتدایی جامعه است و به همین دلیل نهاد : »11، پاراگراف اجالس جهانی توسعه اجتماعی

 «.عمل بیایدشایسته است که حمایت و حفاظت جامعی از آن بهباید تقویت شود. لذا 

  خانواده واحد ابتدایی جامعه است و به نهاد » :۴، اصل المللی جمعیت و توسعهکنفرانس بین عملبرنامه

 «.عمل بیایدهمین دلیل باید تقویت شود. لذا شایسته است که حمایت و حفاظت جامعی از آن به

 خانواده واحد ابتدایی جامعه است و به همین دلیل باید تقویت شود. نهاد : »2۴راف ، پاراگکارپایه عمل پکن

 «.عمل بیایدلذا شایسته است که حمایت و حفاظت جامعی از آن به

 

شده صورت  یاد هاینشست پیگیری برای که را ما اقداماتی»گوید در ادامه می 2131دستور کار  11پاراگراف 

 های یاد شده عبارتند از:اسناد پیگری نتایج نشست«. کنیمتأیید می ،پذیردمی

 

 +خانواده واحد ابتدایی جامعه است، نقش کلیدی نهاد که اعتقاد به این: »22، پاراگراف 5اجالس اجتماعی

چنان به رسمیت اتحاد و انسجام اجتماعی است، همکند و نیرویی قوی برای در توسعه اجتماعی بازی می

 .«شودشناخته می

 +خانواده واحد ابتدایی جامعه است و نیرویی قوی برای اتحاد و انسجام نهاد : »۱1، پاراگراف 5اجالس پکن

 «.اجتماعی است و به همین دلیل باید تقویت گردد

 2131خانواده یا نقش حیاتی خانواده در توسعه، در متن دستور کار نهاد اگرچه حتی یك اشاره مستقیم به صیانت از 

 های توسعه ملی کنارخانواده را از برنامهنهاد باید  کشورهابدان معنا نیست که این سازمان ملل متحد وجود ندارد، اما 

برای  2112-های پساخانواده را در مرکز تالشنهاد بگذارند. بلکه کشورها باید قویاً تشویق شوند تا حفاظت از 

خانواده ارزیابی کنند. نهاد تأثیر بر  منظرهای توسعه را از مشیخط ها وتوسعه قرار دهند. کشورها باید همه برنامه

ننده کعنوان یك مشارکتای که بهتوان بالقوهبا ها آن تا ساختمند ها را توانخانوادهزمان طور همکه باید بهضمن این

 پایدار دارند، آشنا شوند.جدی در توسعه 

 

 فراخوانی برای اقدام

ها، ها، اولویتهای محکم و متعددی پیرامون احترام به سیاستاشاره سازمان ملل متحد 2131در دستور کار  اگرچه

 2131ها و قوانین ملی در مسیر اجرای اهداف توسعه پایدار وجود دارد، اما سند نهایی دستور کار شرایط، ظرفیت

توانند برای ترویج حقوق جنسی بحث برانگیزی که نهاد خانواده را تضعیف از اصطالحات مبهمی است که میمملو 

 عنوان یکی ازعنوان یك واحد بنیادین اجتماع یا بهخانواده را بهنهاد کنند، به کار رود. از سوی دیگر این سند می

از دستور  کلیناسد. به کالم دیگر، نهاد خانواده بهشترین مشارکت کنندگان در مسیر توسعه، به رسمیت نمیاصلی

 که اقدام عاجلی صورت بپذیرد.سازمان ملل بیرون گذاشته خواهد شد، مگر این 2112-کارهای پسا
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د که کودکان و نهاد خانواده در مذاکرات آتی سازمان ملل متحد تواند صورت بپذیرد تا تضمین کنیاقدامات زیر م

 هند گرفت:مورد حفاظت قرار خوا

 

 چه در ژنو و چه در نیویورک بپیوندند.« دار خانوادهدوست»های توانند به ائتالفکشورهای عضو می .9

شترک تا موضع مهای مشترکی را در قالب یك گروه صادر کنند توانند بیانیهترتیب این کشورها میبدین

توانند پیش از، در نزدیکی و در ها میبیانیهها را پیرامون مباحث مربوط به خانواده تشریح نماید. این آن

 سازیخالل مذاکرات سازمان ملل متحد صادر شوند تا در مورد عدم پذیرش مفاهیم بحث برانگیز، شفاف

 الزم صورت پذیرد.

از این گزارش را برای حق  2)بخش  های مشترک صادر کنند.توانند حق تحفظکشورها همواره می .2

های دقیقاً فظتح عه کنید.( برای تأثیرگذاری بیشتر بسیار مهم است که هر بار حقهای پیشنهادی مطالتحفظ

ور طاین فکر صورت پذیرد. در نتیجههای همطور مشترک با دیگر دولتمشابهی صادر شود و این کار به

ر گذشته، د اسناد نهایی مذاکره شدهاز که تعداد قابل توجهی از کشورها تفاسیر بحث برانگیز رسد نظر میبه

طور شفاف بگویند ادبیات بحث برانگیزی را که منجر توانند بهکشورها می حال و آینده را نخواهند پذیرفت.

 شود، تحمل نخواهند کرد.به تضعیف خانواده، زندگی و یا بهداشت و معصومیت کودکان می

 توانند علیه استفاده از اصطالحاتکه نشان داد کشورهای عضو چگونه میاین یلهستان مثال خوبی است برا

جدید یا سوءتفسیر از اصطالحات موجود در جهت ترویج حقوق جنسی کذایی، فشار وارد آورند. در 

لهستان ، مجمع عمومی سازمان ملل متحددر شصت و هشتمین جلسه  2113اکتبر  14ای به تاریخ بیانیه

مجمع عمومی سازمان ملل ای که در چارچوب ههای آیندثبت در آن نشست و نشستمنظور به»منظور به

و سایر نهادهای سازمان ملل برگزار  متحد ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی شورایهای آن، ، کمیتهمتحد

از خدمات یا حقوق بهداشت باروری و جنسی در اسناد  یبا هرگونه تفسیر»اظهار داشت که « شودمی

 .41«الفت خواهد کردالمللی که مشمول سقط جنین شود، مخبین

که در این گزارش برجسته  SDG ی ازهمه اصطالحات بحث برانگیزاشاره به بیانیه جهانی مشابهی با 

ای تفسیر گونهکدام از این اصطالحات نباید بهاند باید صادر شود. این بیانیه باید مدعی آن باشد که هیچشده

، آموزش LGBTبرد اهداف مربوط به حقوق باعث شمول، به رسمیت شناختن، ترویج یا پیششود که 

ه مندی در مقابله با مسائل مربوط بتواند ابزار قدرتمی ایجامع جنسیتی یا سقط جنین گردد. چنین بیانیه

خصوص اگر توسط تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد امضا حقوق جنسی شود. به

 گردد.

 

 نگاه کنید به -42
https://papersmart.unmeetings.org/media2/400201/statement-by-poland-item-28.pdf   
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توانند پانزدهم می هر سال نشستی کشورها می جهانی خانواده بهره ببرند. توانند از مزایای روزکشورها می .3

-در سطح سران برگزار کنند تا نهاد خانواده در آن مورد تجلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی در راستای سیاست

 های سودمند و مثبت در حمایت از خانواده به تصویب برسد.

منظور تأکید دوباره مشترکی را در مجمع عمومی سازمان ملل، بههای توانند هر سال بیانیهکشورها می .4

چنین کشورها باید هم شورای حقوق بشر پیرامون حفاظت از نهاد خانواده، صادر کنند. 2695نامه بر قطع

نامه وجود دارد در سایر اسناد نهایی سازمان ملل متحد حمایت از خانواده را که در این قطعادبیات مترقی 

 کنند.تکرار 

کرد نهادهای گوناگون سازمان منظور تحلیل عملهای داوطلبانه بازبینی را بهتوانند کمیتهکشورها می .5

ازمان کرد دفاتر سها باید عملاین کمیته پردازند، تشکیل دهند.ملل متحد که به ترویج حقوق جنسی می

معاهدات را مورد تحقیق و بررسی قرار های ناظر بر گران ویژه سازمان ملل متحد و کمیتهملل متحد، گزارش

 دهند.

های مشترکی را در مورد آن دسته از دفاتر سازمان ملل که از حدود ها و بیانیهتوانند گزارشکشورها می .0

 ورسمی مواجهه یك اقدام به سازماندهی توانند کشورها می اند، صادر کنند.اختیارات خود فراتر رفته

از حیطه اختیاراتشان در مسیر ترویج مسائل مربوط به حقوق جنسی  خارج هماهنگ علیه دفاتری کنند که

تواند در قالب ارائه یك بیانیه مشترک در مجمع عمومی سازمان چنین این مخالفت می. همدارندگام برمی

ملل باشد تا این هشدار به نهادهای سازمان ملل متحد داده شود که کشورهای عضو با آن دسته از نهادهایی 

ا هدهند همکاری نخواهند کرد، و یا تأمین مالی آنمی که به گام برداشتن در خارج از حیطه اختیاراتشان ادامه

توانند از قبل پیشنهادهایی را نیز برای اصالح، تعیین کنند. ها میرا به عهده نخواهند گرفت. این گزارش

 توانند نقشی کلیدی ایفا کنند.می شیها برای چنین گزارآوری دادهها با یاری رساندن در جمعسمن

قف کنند، متوکشورها باید تأمین مالی آن دسته از دفاتر سازمان ملل را که نهاد خانواده را تضعیف می .7

از تأمین مالی آن دسته از نهادهای سازمان ملل که همواره در راستای تضعیف فرهنگ، کشورها باید  سازند.

 کنند، خارج شوند.میشان اقدام ها و قوانین ملیارزش

توانند نهاد خانواده را به شکل مثبتی تبدیل به جریان اصلی سازمان ملل متحد کنند و این کشورها می .8

ان شهای دولتیکار را از طریق ارتباط دائمی نهاد خانواده با همه موضوعات مرتبط با توسعه در بیانیه

 انجام دهند.

 که نهاد خانواده را مورد گیریچشمتوانند به سازماندهی یا پشتیبانی از رویدادهای جنبی کشورها می .1

 حمایت قرار

ین ا کنند پشتیبانی نمایند.توانند رویدادهایی را که از نهاد خانواده حمایت میکشورها می دهند، بپردازند.می

 کنند. یعنی همانبا ثبات و پایدار بررسی میهای پدر/مادری را در خلق جوامع قبیل رویدادها منافع خانواده
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وسیله علوم اجتماعی بیان شده است. نیتجه این کار ایجاد فرهنگی در سازمان به چیزی که پیش از این نیز

 ملل است که نگاه مثبتی به خانواده دارد.

سران  ادر کنند.هایشان صهای ملی را در حمیات از نهاد خانواده در پایتختتوانند اعالمیهکشورها می .96

-توانند اعالمیهعنوان یك نهاد، میکشورهای عضوی که حامی خانواده هستند، با توجه به اهمیت خانواده به

عنوان بهترین ابزار برای های خود، بهخانوادههای ملی صادر کنند و از مردم خود بخواهند که به تقویت 

 یابی به توسعه اجتماعی، بپردازند.دست

 

خواهد تا از حاکمیت ملی ها میبان خانواده و انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد از رهبران دولتمؤسسه دیده

های ها، هنجارهای فرهنگی و ارزش( از خانواده1خود دفاع کنند و از همه ابزارهای سیاسی موجود بهره ببرند تا 

برد مسائل پنهان و برای پیش 2131ند از دستور کار کنها در برابر فعاالنی که سعی می( از آن2مذهبی حفاظت کنند، 

 برداری کنند، حفاظت نمایند.مضر بهره

داری در ها به شکل معنیشوند که آنعنوان واحد ابتدایی جامعه باعث میها بهمندسازی خانوادهها با تواندولت

-ها مطمئن خواهند بود که در دستصورت دولتدر کشور مشارکت داشته باشند. در این 2131موفقیت دستور کار 

 .عمل خواهند کردتر یابی به اهداف توسعه موفق

خواهیم تا نهاد خانواده را در مرکز دستور کار توسعه داخلی خود قرار دهند و تأثیر بنابراین ما مجدداً از کشورها می

 مورد ارزیابی قرار دهند. ،اجراپیش از  ،را بر نهاد خانواده SDGهای اهداف اصلی، اهداف فرعی و شاخص

ذاتاً داوطلبانه هستند و باید با کمال  2131کنیم که اهداف اصلی و فرعی مندرج در دستور کار ما مجدداً تأکید می

 اجرا شوند.ها و قوانین داخلی کشورهای عضو ها، سیاستاحترام به اولویت
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 هایی برای حفاظت از زندگی، خانواده و کودکانحق تحفظ -5

 

در اجرای اهداف  های فرهنگی و مذهبی:حق تحفظ پیشنهادی برای صیانت از حاکمیت ملی و ارزش .9

دگرگون ساختن جهان ما: دستور »، مندرج در سند 2112-اصلی و فرعی و مقاصد دستور کار توسعه پسا

های مطابق با قوانین داخلی و اولویت ، مجدداً بر حق حاکمیت کشورمان«برای توسعه پایدار 2131کار 

های فرهنگی مردمانمان، تأکید و زمینه های اخالقیارزش توسعه، با احترام کامل به مذاهب گوناگون و

ای گونهنباید به 2131، اصول(. هیچ موضوعی در دستور کار 2، فصل ICPD( 1۴۴4کنیم )بر مبنای )می

 تفسیر شود که حق جدیدی را ایجاد کند.

هر اصطالحی در ارتباط با  حق تحفظ پیشنهادی برای بهداشت باروری و جنسی و حقوق باروری: .2

ای تفسیر شود که شامل حق سقط جنین گردد، یا گونهبهداشت باروری و جنسی و حقوق باروری نباید به

را در  لی مامنظور دسترسی به یا تأمین مالی سقط جنین باری بر دوش دولت ما بگذارد، یا قوانین داخبه

 گریبازن هایکنفرانس از آمده دستبه نهایی اسناد»به  ارجاعات موجودچنین مورد سقط جنین تغییر دهد. هم

ر ای تفسیگونه، پیرامون بهداشت باروری و جنسی و حقوق باروری، باید بهICPDپکن و  در «برگزار شده

های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شوند که فقط به اسناد نهایی مذاکره شده توسط کمیسیون

ارجاع داده شود و متعاقباً در مجمع عمومی همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مذاکرات متحد، یا 

نهایی  هیچ یك از اسناد بازبینیای تفسیر گردد که بهگونهسازمان ملل تصویب گردد. این اصطالح نباید به

 ارجاع داده شود.ای یا سایر اسناد نامشخص منطقه

در « سیتجن»اصطالح  «:هایا سایر وضعیت»و « تساوی جنسیتی»، «جنسیت»حق تحفظ پیشنهادی برای  .3

تساوی »شود که فقط به مرد و زن داللت کند. اصطالح ای تفسیر میگونهبه 2131سرتاسر دستور کار 

یر از مرد ر شود که به هر جنسیتی غای تفسیگونهداللت به تساوی بین دو جنسیت دارد و نباید به« جنسیتی

، «یفراگیر»، «تبعیض»، «نابرابری»، «هایا سایر وضعیت»چنین، اصطالحات یا زن داللت داشته باشد. هم

نباید  دهندرا مورد توجه قرار می« حقوق بشر»یا « تساوی جنسیتی»، یا آن دسته از اهداف فرعی که «فراگیر»

مفاهیم گرایش جنسی و هویت جنسیتی یا هر نوع حقوقی از این دست، ای تفسیر شوند که شامل گونهبه

 باشند.

هایی مبنی بر نفی تبعیض بر اساس سن اشاره حق تحفظ پیشنهادی برای آموزش و صیانت از کودکان: .4

ای تفسیر گردد که حقی برای کودکان ایجاد کند یا تعهدی را برای کشورهای عضو به بار بیاورد گونهنباید به

رسانی در حوزه مسائل جنسی، یا خدمات بهداشت ها را در جهت تأمین دسترسی کودکان به اطالعآن تا

خصوص بدون هدایت والدین، مجبور های مرتبط با این مسائل برای کودکان، بهباوری و جنسی، یا آموزش

مون تنظیم خانواده، رسانی و آموزش پیراکه اطالع SDGدر  4و  3های موجود در اهداف فرعی سازد. اشاره

هند، دخدمات بهداشتی درمانی باروری، حقوق بشر، تساوی جنسیتی یا تنوع فرهنگی را مورد توجه قرار می
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ای تفسیر گردند که حقوقی برای کودکان قائل شوند تا در سایه آن به آموزش جامع جنسیتی یا گونهنباید به

که ایجاد  SDGالف در -4چنین، هدف شته باشند. همها و اطالعات این چنینی، دسترسی داسایر برنامه

 ای تفسیر گرددگونهدهد، نباید بهرا مورد توجه قرار می« متناسب با جنسیت»و « امن» یهای آموزشمحیط

 باشد، که منجر به ترویج پذیرش نظیر اقدامات ضد قلدری نوع برنامه یا محتوای آموزشیهر در بر دارنده که 

-سی میهای جنهای جنسیتی یا سایر اقلیتهای جنسی مختلف، هویتمرتبط با گرایشبرد حقوق یا پیش

ها صورت شود. هر نوع آموزشی برای کودکان باید تحت هدایت والدین و در کمال آگاهی و رضایت آن

 پذیرد.

 با عنایت به تعهدات کشورها :2695-حق تحفظ پیشنهاد برای شمول خانواده در دستور کار توسعه پسا .5

م که کنیعنوان واحد ابتدایی جامعه، ما تأکید میآور پیرامون احترام به نهاد خانواده بهتحت پنج معاهده الزام

ای صورت گونه، باید بهSDGدر ]نام کشور[، از جمله اجرای اهداف اصلی و فرعی  2131اجرای دستور کار 

ا همشیچنین خطاج بین مرد و زن هستند. همهایی گردد که حاصل ازدوپذیرد که منجر به حمایت از خانواده

گردند باید ابتدا از منظر تأثیر روی نهاد ایجاد می 2131منظور اجرایی کردن دستور کار هایی که بهو برنامه

 دار خانواده باشند، و نباید منجر به فروپاشی خانواده گردند.، دوستخانواده مورد ارزیابی قرار گیرند
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