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 گزارش پژوهشی  ااا 4

 مقدمه
 

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

سیس  1۴4۱ شش چهل ،1۴4۱ نوامبر شانزدهم  در و شد  تأ شور  و ساس  ایران ازجمله ک ضا  را آن نامها سکو . کردند ام  ولا بند در یون

ساس  شکیل  از هدف خود، نامها ستقرار  به کمك»: کندمی بیان چنین را سازمان  این ت  نمیا همکاری ترویج طریق از امنیت و صلح  ا

 هایآزادی و بشررر حقوق قانون، حاکمیت عدالت، به همگان احترام افزایش منظوربه فرهنگ و علوم آموزش، هایزمینه در هاملت

 «.متحد ملل منشور با مطابق مذهب، و زبان جنسیت، نژادی، هایتفاوت به هتوج بدون همه، برای اساسی

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

 ان نمود:بی گونهنیا اختصار بهرا  هاآن توانیماست که   شده اهدافی جهت رسیدن به توسعه پایدار ارائه   « برای توسعه پایدار  2131کار 

سنگی، ترویج رفاه، آموزش  » ست  تیفیباکپایان دادن به فقر و گر س      و برابر، د ستر سیتی، مدیریت پایدار آب، د ساوی جن ی به یابی به ت

تضرمین الگوهای پایدار تولید و مصررف، اقدام   یی امن، هامکانی انسرانی به  هاگاهسرکونت منابع انرژی پایدار، کاهش نابرابری، تبدیل 

 «.جوصلح، ترویج جوامع هاجنگل، مدیریت پایدار هاانوسیاقبرای رویارویی با تغییر اقلیم، استفاده پایدار از 

ستور  ب ضمین ) کاریانیه مربوط به هدف چهارم این د صت ترویج  و فراگیر و برابر ،تیفیباک آموزش ت  برای مرالعمادام یادگیری یهافر

در پی آن دولت جمهوری اسرریمی ایران به تصررویب رسررید.  (اینچئون کره جنوبی) در مجمع جهانی آموزش 2112، در ماه می همه(

صل   سی    131مطابق ا سا صوبه  13۴2شهریور   22در  قانون ا شکیل  ام سئولیت وزارت   2131کارگروه ملی آموزش »ی را جهت ت با م

سرررو با هم 2131کارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش راه ارائههماهنگی و  منظوربه وه. این کارگرگذراند« وپرورشآموزش

را در سررطوم ملی و  2131رنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ب»، موظف شررد: اهداف توسررعه پایداربرنامه اهداف و تعهدات 

ستانی با   ستگاه موجود در  یهاتیظرفاز تمامی  یریگبهرها سناد       سو با اهداف برنامه اجرایی مرتبط و هم یهاد شور، ا سعه ک های تو

 گزارشو  و برنامه اهداف توسررعه پایدار تهیه کند پرورش و آموزشراهبری توسررعه، نقشرره جامع علمی کشررور، سررند تحول بنیادین 

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

ریزی دفتر جمهوری اسررریمی ایران با مدیریت و برنامه       2131سرررند ملی آموزش  همچنین  .«نماید   ارائه المللی مربوط به مرجع بین 

 شد.رونمایی  13۴2آذر  21کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ  31یونسکو در ایران با تشکیل 

سعه پایدا  سند  قطار تو ست یس ی بر ریل خوببه 2131ر با طعم  سیمی ایران در حرکت بود تا اینکه هاا رهبر معظم انقیب  ی جمهوری ا

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

 

اش را زیر بار بتواند شانه ها چیزهایی نیست که جمهوری اسیمی، اینهاحرفسازمان ملل و یونسکو و این  2131این سند  »

سلیم این این سبت یك مجموعه   ها بدهد و ت شود. به چه منا صطیم بین ی بهها ب های که قطعاً تحت نفوذ قدرت -ای المللیا

های مختلف، با های گوناگون، با تمدّناین حق را داشررته باشررد که برای کشررورهای مختلف، برای مل ت - بزرگ دنیا اسررت

 «.جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط استو فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این سوابق تاریخی

 

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

، عدم بررسی سند توسط شورای عالی انقیب     وپرورشآموزشادین تحول روانه کرد. وظیفه دولت به اجرایی کردن سند بنی  2131سند  

سند از جمله عمده           ساز نبودن حق تحفظ ایران در مورد محتوای  سیمی و کار شورای ا سند از جانب مجلس  صویب  فرهنگی، لزوم ت

سند       شکلی به فرایند ورود  شکاالت  شکاالت محتوایی چون عدم تطاب    2131ا شور ایران بود و ا سند  در ک سناد    2131ق محتوای  با ا

 

1 - UNESCO : The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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ست  ستفاده از عبارات مبهم و چندپهلویی چون        باالد سند، ا سکوالر و منفعل  سیمی ایران، محتوای  سیتی   »ی جمهوری ا ساوی جن ، «ت

 و ... نیز از جانب منتقدین بیان شد. «آموزش فراگیر جنسیتی»، «حقوق باروری»

 از جانب 2131و سرررند ملی آموزش  2131، سرررند آموزش 2131 ورکاردسرررتبا توجه به این مسرررائل بررسررری شرررکلی و محتوایی 

بان خانواده و عضو انجمن  المللی دیده. چندی پیش شارون اسیتر، مدیرعامل مؤسسه بین    رسد یممندان الزم و ضروری به نظر  اندیش

ب خود تهدیدهای موجود در دستور کار   نمود و از جان منتشر گزارشی را   2131حقوق خانواده سازمان ملل متحد، در مورد دستور کار   

س را  2131 ست  داد قراری موردبرر سی ا سعه پایدار   »با عنوان  . این گزارش که به زبان انگلی ستور کار تو ؛ تهدیدهای 2131تحلیلی بر د

سی عبارات   تکیه بر مفهوم «کودکانپنهان برای زندگی، خانواده و  ضاً شنا ستور کار   بع ضوع  دارد. با توجه  2131مبهم د   موردبحثبه مو

ستور کار      شتر د سی هر چه بی سند الزم به نظر   2131در گزارش مذکور و نیاز برر شتر در مورد  س یم، ترجمه گزارش برای تدبر بی  .دیر

 این سررند قرار بهتر چهمندان جهت تحلیل هر دانان ترجمه گزارش مذکور را در اختیار عالمان و اندیشبنابراین سررازمان بسرریج حقوق

 .هددیم

سیتر بیان      شارون ا ست آنچه  ست و جهت بیان آرا و نظرات متفاوت    لزوماً کندیمالزم به ذکر ا سازمان نی  شده نیتدومورد تأیید این 

 است.

 

  



 گزارش پژوهشی  ااا ۱

 چکیده
 

صار    سعه پایدار )به اخت ستور کار  SDGتحلیل اهداف تو سو به       2131( و د ست که از یك  شده ا سازمان ملل متحد با این هدف تهیه 

های عضو سازمان ملل متحد کمك کند تا تهدیدهای پنهان موجود در دستور کار را بشناسند، و از سوی دیگر پیشنهادهایی برای        کشور 

 .کندمقابله با این تهدیدها ارائه 

صه این گزارش  ستور کار  با خی شاخص       2131ای از ماهیت کلی د سپس تجزیه و تحلیل عمیقی از اهداف و  ست و  شده ا هایی  آغاز 

سی بحث کند که به راحتی میرائه میا سقط جنین، گرایش    ؛ترویج دهندبرانگیز را توانند حقوق جن سائلی نظیر  شامل م سی،   هکه  ای جن

 شود.برای کودکان می مضرصریح و  جنسیتیهای ی و آموزشیتهویت جنس

، UN Women ،UNFPA ،UNDPنظیر  دهد دفاتر مرتبط با سررازمان ملل متحدهای گوناگونی فراهم شررده اسررت که نشرران میمثال

UNESCO ،UNICEF  وOHCHR  در ترویج یك دستور کار افراطی حقوق  در تعامل با کشورهای عضو سازمان ملل متحد    چگونه

شته     شارکت دا سی م شان ارائه کرده    جن ستنداتی که خود ساس م صطیحات مبهم و دوپهلوی بین اند، و بر ا شده  المللی بیاند، چگونه ا ان 

 دهند. ترویجبرانگیز را  را تعبیر و تفسیر خواهند کرد تا حقوق بحث SDGهای اف و شاخصدر اهد

توانند در ترویج آموزش جامع  هستند که به سادگی می 2131با این حال بیشترین نگرانی اصطیحات باز و مبهم موجود در دستور کار    

س  صار  یتجن سائل  که ذهنیت کودکابه کار روند ( خطرناکی CSEی )به اخت سمت م شهوانی(   ن را به  سی ) شاند و نگاه  جن های  خواهد ک

سیتی را در آن    سی و جن  ای ازتا با گزیده comprehensivesexuaityleducation.orgها تلقین خواهد کرد. )نگاه کنید به افراطی جن

سقط جنین، گرایش        CSEهای برنامه سازمان ملل متحد که به ترویج  سط  شده تو سی  طراحی  سی در میان کودکان های جن  و تراجن

 آشنا شوید.( ،پردازدمی

شاخص این گزارش هم ست پرده          SDGهای چنین از برخی  شده ا شنهاد  سازمان ملل متحد پی سط دفاتر  شت که بر که تو  خواهد دا

ست    می سیا شالوده  سقط جنین و  گیری از بارهای پیشارند که حقوق والدین را پایمال خواهد کرد و آموزشهایی را بگذتوانند  داری، 

خواهد بود و  SDGنقطه تمرکز بدنه اجرایی  SDGهای . شاخصخواهند کردبرانگیز را برای کودکان فراهم های جنسی بحث  آموزش

 را پیش خواهد برد. 2131دستور کار 

سیاری از جنبه      ساختن ب شکار  سند  پس از آ سیاری از مطال   2131های منفی در  سته کردن ب ب مثبت در ارتباط با ، این گزارش به برج

شود و نیز شامل    های ملی میخانواده خواهد پرداخت. این مطالب شامل مقرراتی قوی است که خواستار احترام برای قوانین و اولویت   

 برخی مطالب مثبت در مورد خانواده است.

ئه شرررده  حقدر نهایت نیز الگوهایی برای     ند که می  تحفظ ارا رهای فراتر از حدود اختیارات قانونی از     توانند برای مقابله با تفسررری     ا

نیز از کشورها خواسته شده است تا اطمینان دهند که نهاد خانواده در     این گزارش در خاتمه به کار روند.  SDGاصطیحات مندرج در  

 مورد حفاظت قرار خواهد گرفت. SDGطول اجرای 
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 سازمان ملل متحد 0202نگاهی کلی به دستور کار  -1
 

 ینهالف( پیش

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

ستور کار   سعه پایدار  2131ما: د ستور کار   « برای تو صار د ست، طرم  2131)از این پس به اخت ست برای  بزرگی ( آمده ا را ارائه کرده ا

 سال آینده حل خواهد کرد. 12شکلی بسیاری از مشکیت دنیا را در طول چه جهانی به که بگوید جامعه این

صلی   ستور کار  هدف  1۱۴گانه و  11اهداف ا سعه پایدار ) »، که مجموعاً به عنوان 2131فرعی موجود در د  شناخته (« SDGاهداف تو

صد دیگری را پیش خواهند برد   می ست   که با توجه به آن انتظار می 2شوند، مقا سیا شورهای   ها و هزینهریزیها، برنامهرود روی  های ک

موجب اصرریحات قانونی در بسرریاری از  SDGرود چنین انتظار میسررال آینده مؤ ر باشررد. هم 12عضررو سررازمان ملل متحد در طول 

 .به خود اختصاص دهددر کشورهای دنیا الر از منابع مالی را برای اجرا ها شود، و میلیاردها دحوزه

گر تعهد همه کشورهای عضو سازمان ملل    توسط سران کشورها به امضاء رسیده است، که این بیان       2112در سپتامبر   2131ستور کار  د

های دنیا از آن، برای حمایت قریب به اتفاق دولتو  2131اسررت. بنابراین با توجه به اهمیت دسررتور کار  SDGمتحد در اجرای کامل 

ر دستور   در سراس   کودکانار مهم است که با تهدیدهای پنهانی که برای زندگی، خانواده و  در سراسر دنیا بسی   گیران و نیز والدین تصمیم 

 انباشته شده است، آشنا شوند. این گزارش به همین منظور آماده شده است. 2131کار 

اقتصادی کشورهای عضو سازمان  تأ یر عمده و طوالنی مدتی روی توسعه اجتماعی، سیاسی و SDGبر کسی پوشیده نیست که اهداف 

 های البی، المللی، گروهها، مؤسرررسرررات بین  سرررازمان ملل متحد، دولت     دفاتر   پس طبیعی اسرررت که . خواهند داشرررت ملل متحد   

های جامعه مدنی و ... با تکاپوی زیاد به دنبال آن میلیاردرهای نیکوکار، مؤسرسرات دانشرگاهی، فعاالن عدالت اجتماعی، گروه   ها، بنگاه

 .، ترویج دهداستبرانگیز  بحثسیاری موارد که در ب ،راای شکل دهند که نوع نگاهشان گونه را به SDGاشند که ب

ستور کار   سازمان ملل متحد الزام       2131د ضو  شورهای ع صاف انتظار می   سازمان ملل متحد برای ک ست، با این او رود که تأ یر آور نی

ست   سیا صلی و فرعی نیازمند تغییرات حقوقی و   اجرای نیا بگذارد. در واقعهای موجود در دعمیقی روی قوانین و  تعدادی از اهداف ا

 سیاسی در قوانین ملی است.

شاره نفعان، های فراوان میان ذیبه عنوان یك نکته مثبت، پس از بحث صطیحات بحث برانگیزی نظیر   ا صریح به ا ، «ط جنینسق »های 

سی گرایش» سی »، «های جن سی حقوق »، «هویت جن سی   »، حقوق مرتبط با «جن شت باروری و جن سیتی »و « بهدا  در« آموزش جامع جن

شاره گرفت. اما از جنبه منفی، نسند نهایی قرار   ستور کار      را ترویج می مفاهیم فوقپنهان که  هایا سر د سرتا شته   2131دهند، در  انبا

جه به والدین با تو خانواده در توسعه، تقویت حقوق و نقش  ، شناسایی نقش  که خواستار صیانت از خانواده   مقرراتیچنین، اند. همشده 

های مکرر تعداد رغم درخواسررتکند، علیهای فرهنگی را تشررویق میمقرراتی که احترام به عقاید و ارزشنیز و فرزندان خود اسررت 

 رات سازمان ملل متحد رد شد.ها در سند، همه و همه در طول مذاکزیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای لحاظ کردن آن
 

 هاکننده برای خانوادهب( موضوعات نگران

صلی و فرعی    در نگاه اول، به نظر نمی سد که عمده اهداف ا شد. برای مثال، اهداف   بحث SDGر ستند   2و  1برانگیز با به دنبال آن ه

مشرررارکت جهانی هسرررتند و موضررروعاتی نظیر آب، به دنبال ترویج  11و  12، ۴، 1، 1، ۱اهدف  که با فقر و گرسرررنگی مبارزه کنند.

صنعتی         ساخت،  صادی، زیر شد اقت ضیب، انرژی، ر ستی و      فا صرف، تغییرات آب و هوا، تنوع زی سازی، نوآوری، الگوهای تولید و م

 

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 

  SDGهداف اصتتل  و عرع  ( و البته ا6( 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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شکی را مورد توجه قرار می ها، دریاها، جنگلمدیریت اقیانوس شامل   دهد. با این حال، ها و خ صلی،  اهدافی فرعی  تعدادی از اهداف ا

 شوند. سازتواند بسیار مشکلشوند که بسته به نوع تفسیر و اجرایشان، میمی

است که کشورهای توسعه یافته و دفاتر    پیدم ووض به ، این امر SDGچنین، با توجه به گفتگوهای صورت گرفته در طول مذاکرات  هم

سی   گونهبه را SDGاند تا تعدادی از اهداف فرعی سازمان ملل، در تیش بوده  سیر کنند که حقوق جن سقط  بحث برانگیز ای تف ، حق 

بنابراین کشررورها باید  و حقی برای آموزش جامع جنسرریتی بدون آگاهی و رضررایت والدین را در بر بگیرد.، 3هاLGBTجنین، حقوق 

اند درجهت تهدید ر شرردهظاه SDGهایی بردارند تا این اطمینان حاصررل شررود که بسرریاری از اصررطیحات باز و مبهمی که در   گام

 ها دچار سوء تعبیر نخواهند شد و معصومیت کودکان را از بین نخواهند برد.خانواده

شور اعیم   صطیحات مبهم به کار رفته در     تحفظ کردهحق چند ک سمی خود را پیرامون برخی از ا ضع ر اند، اظهار کرده SDGاند و مو

صطیحات اع      سبت به همه این ا شوری ن ست. هم حق یم اما هیچ ک شورها هیچ    تحفظ نکرده ا سیاری از ک تحفظی اعیم حق چنین ب

مکن مبر برخی از مخاطراتی که در این تحلیل مورد توجه قرار گرفته اسررت، نخواهند داشررت. حتی ااند، لذا هیچ صرریانتی در برنکرده

ست اعیم  شان در برابر نهادهای        حق ا شهروندان صیانت از  شورها برای  ضاعات ناظر  تحفظ برخی ک   بحث برانگیز، کافی پیرامون مو

 نباشد.
 

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

مورد توافق کشررورهای عضررو قرار گرفت،   SDGه زمانی که اهداف اصررلی و فرعی این واقعیت اسررت ک هاترین نگرانییکی از بزرگ

مورد استفاده قرار خواهند گرفت، تعریف نشده باقی      SDGفت در رسیدن به اهداف  گیری میزان پیشر صدها شاخصی که برای اندازه   

 جا یکی از مشکیت اساسی ریشه کرده است.ماندند. همین

ضد خانواده نمی از آن شفاف    جایی که فعاالن  ستند طرز تفکر و جایگاه خود را در طول مذاکرات  سیاری   SDGتوان اتخاذ کنند، و در ب

طور ی و آموزش جامع جنسیتی( بهیتبه سقط جنین، حقوق جنسی، هویت جنس هاییاشاره ها )نظیر های بحث برانگیز آنموارد، پیشنهاد 

 .دست یابندبه اهداف مورد نظر خود از آن طریق ها هستند تا کاری شاخصها در حال دستشد، واضح است که آنکامل رد می

شاخص    ضی از  ضر بع شده،  در حال حا سازمان ملل متحد و دولت که بهای مطرم  ستیابی    رای کمك به دفاتر  سنجش میزان د ها جهت 

اند، فراتر از آن چیزی اسررت که کشررورهای عضررو در زمان انجام گفتگوها پیرامون کلمه به کلمه   در نظر گرفته شررده SDGبه اهداف 

 اند.اهداف اصلی و فرعی، دقیق و پر زحمت مورد مذاکره قرار داده

، LGBTاند، از این نوع هستند: الف( نگرش کودکان به موضوع   آیند ارائه شده هایی که برای مواردی که در ادامه میبرای مثال شاخص 

سیتی بحث         ضایت والدین، ج( اجرای آموزش جامع جن شت باروری برای کودکان بدون ر سقط جنین و خدمات بهدا سی به  ستر ب( د

در آخرین پیشنهادهای ارائه شده توسط    ها ان انتشار این گزارش برخی از این شاخص  اگرچه در زم«. حقوق بشر »های برانگیز یا برنامه

شاخص   گروه سازمانی که روی  شان می    4کنندکار می SDGهای های خبره و بین  ست، اما ن دهند که چگونه دفاتر متعدد باقی نمانده ا

 مورد تفسیر و اجرا قرار دهند.و اهداف فرعی آن را  SDGنفعان عیقه دارند تا سازمان ملل و سایر ذی

ه ای هستند ک یکی دیگر از موارد نگران کننده اقدامات کارشناسان سازمان ملل متحد، دفاتر مختلف سازمان ملل متحد و نهادها معاهده    

شکل فزاینده  سقط جنین    به  سی بحث برانگیز و حق  فعات به دکه ای خارج از حدود وظایف و اختیارات خود برای ترویج حقوق جن
 

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 م  Intersexنیز ) I( ا صل  شود ک ( به آن ا شود که        LGBTIه 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  را تشکیل م   LGBTQIشود و  ( به آن اضاعه م  Questioning) Qآید. گاه  نیز یک حرف دنیا م 

 تجربه پیرامون هویک جنسیت  و گرایش جنس  خود هستند.

های اهداف توسعه پایدار، شورای اجتماع  و اقتصادی سازمان ملل متحد،     نگاه کنید به گزارش بین سازمان  و گروه کارشناسان در مورد شاخص     -4

E/CN.0/2216/2 ،11  2215دسامبر  
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رقابت   SDGکنند. این نهادها در حال حاضر برای تسلط و تأ یر در فرایند نظارت بر   توسط کشورهای عضو رد شده است، تیش می      

 .بپردازندموضوعات بحث برانگیز خود به ترویج کنند تا می

سررازمان ملل متحد برای »کند ن میبیاوضرروم ای در حال نقض منشررور ملل متحد هسررتند، که بهطور فزایندهنهادهای سررازمان ملل به

 با این حال، ( مجاز نیسررت.2-1 ماده)منشررور ملل متحد، ...« دخالت در اموری که اسرراسرراً در صرریحیت داخلی هر کشررور هسررتند  

 د.های ارائه شده دقیقاً همان کار را خواهند کرهای این گزارش آشکار خواهد شد، بسیاری از شاخصگونه که در برخی از بخشهمان
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 تهدیدهای پنهان برای زندگی، خانواده و کودکان -0
 

 LGBTموضوع ترویج ساز مرتبط با الف( اصطالحات مشکل

سازمان ملل متحد ظاهر شده است، اصطیحاتی هستند که معموالً برای ترویج  2131اصطیحات متعددی که در سند نهایی دستور کار 

این  درجلوحانه اسرررت که فکر کنیم گیرد. سرررادهها مورد اسرررتفاده قرار میو تراجنسررریباز جنسباز، زنان هم جنسحقوق مردان هم

یج جهت تروموادی از سوی ایاالت متحده، اتحادیه اروپایی و سایر کشورهایی که به شدت برای گنجاندن هرچند ناموفق     اصطیحات  

ها در غرض نبوده اسررت. در واقع رهبران دولتفشررار وارد آوردند، از روی قصررد و  SDGدر اهداف اصررلی و فرعی  LGBTحقوق 

 در سررایر کشررورها یکی از  LGBTحقوق ترویج اند که بسرریاری از کشررورهای توسررعه یافته، من جمله ایاالت متحده، اظهار کرده  

 .2های سیاست خارجی استاولویت

اند و گنجانده شده  2131در دستور کار  سازد که به شکل استراتژیکی    های پیش رو اصطیحات منعطف و مبهمی را برجسته می  بخش

، حق سقط جنین و آموزش  LGBTحقوق  ترویجهایی نظیر ها و طرمها چگونه به احتمال زیاد برای ترویج برنامهدهد که ایننشان می 

 توانند ا ر منفی روی خانواده داشته باشند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.جامع جنسیتی، که می

 

 جعبه جادویی از همه حاالت ممکنک یجنسیت:  -1

 «جنسیت» -اهداف توسعه پایدار 

 

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

 

ست   ج. -2هدف فرعی  سیا سب و هم تقویت و اتخاذ  سیتی و      های مطمئن و منا ساوی جن ضع قوانین قابل اجرا برای ترویج ت چنین و

 .مه زنان و دختران در کلیه سطوممندسازی هتوان

 

سیت ) »واژه  شد. در       کار میبه «(sex) جنس»اغلب به جای واژه (« genderجن سیتی را ترویج ببخ شناختن تنوع جن سمیت  رود تا به ر

ستور کار    حالی سیاری از د سیت ) 2131که در موارد ب شاره دارد، با این حال    ( بهgender، جن ضوم تنها به مذکر و مؤنث ا سیت   و جن

ها و سایر موضوعات بحث برانگیز را با توجه به چگونگی تفسیر و اجرای آن،    تواند به مثابه اسب تروایی باشد که حقوق تراجنسی   می

سازمان ملل متحد که همواره برای ترویج حقوق       بهبا خود  سعه یافته و دفاتر  شورهای تو شد. ک شته با شار می  LGBTهمراه دا آورند، ف

 جنسیت را، نظیر هر کدام از  انواعها و نیز سایر  ای تفسیر خواهند کرد که بتواند حقوق تراجنسی  گونهبه SDGرا در  اصطیم جنسیت  

 د.نبوک، ترویج دهنوع جنسیت شناخته شده در فیس 21

صطیم   سیتی )   »ا ساوی جن ستور کار       «(gender equalityت سر د سرتا ست. برای مثال، هدف فرعی به 2131در  ج در -2 کار رفته ا

SDG ست  ها میاز دولت سیا سیتی  »منظور ترویج بهرا ها و قوانین اجرایی خواهد  ساوی جن سیاری از دولت « ت ا از هاتخاذ کنند. هنوز ب

 تفسیر شود. LGBTتواند برای ترویج حقوق این موضوع آگاهی ندارند که این هدف فرعی چگونه می

ت  را در جه« تساوی جنسیتی»و « جنسیت»ها پیش از این اصطیحات تزمان ملل و دولدهد که چگونه دفاتر ساهای زیر نشان میمثال

 .اندکردههای جنسی تفسیر ترویج تنوع جنسی و گرایش
 

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

  داشک روز جهان  حقوب بشر.بزرگ

6- gender equality 
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 سازمان ملل متحد )   وب سعه  سایی    دارد کهاظهار می( UNDPسایت برنامه تو شنا ستی   »در حال کار بر روی  سیا در « شکاف 

حسراس کردن  »)هدف قبلی در تسراوی جنسریتی( هسرتند و این کار را از طریق     1MDG در 3هدف شرماره   برآورده کردن

صمیم  نمایندگان دولت سایر ت صیحات قانونی  مورد سازان در  ها و  سیتی ا شتی  ، فراگیر جن از جمله در حقوق و نیازهای بهدا

انین اجرایی برای ترویج تسرراوی قو»خواسررتار  SDGج در -2جایی که هدف فرعی . از آندهندانجام می «بازجنسزنان هم

ای تفسرریر کند که ترویج گونهج را به-2چطور ممکن اسررت هدف فرعی  UNDPطبیعی اسررت که ببینیم اسررت، « جنسرریتی

 باز را در بر بگیرد.جنسقوانین اجرایی برای صیانت از حقوق زنان هم

  دفترUN Women   سندی با عنوان سازمان ملل متحد در مبارزه با »در  شونت علیه   نقش  ساس گرایش  افرادتبعیض و خ  بر ا

سی و   سیتی  جن سی برنامه  -هویت جن ست که   «محوریك برر شورهای    UN Womenتعدادی از دفاتر »گزارش داده ا در ک

سال   شخاص   2113مختلف از  سیتی،    گروه ایجاد»، از جمله «اندکار کرده LGBTIروی حقوق ا ساوی جن  نظیرهای مدافع ت

 «.، برای شرکت در گفتگوهای سیاسی با دولت در ویتنامLGBTIهای انجمن

          ( حد لل مت مان م یت سرررراز ندوق جمع هار می UNFPAدر گزارش مشررررابهی صررر که    ( اظ ند  ماییت جنسررری  »ک  ت

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

  الف در -4هدف فرعیSDG  هاجنسرریتامکانات آموزشرری متناسررب با کودکان، معلوالن و »خواسررتار را درنظر بگیرید که  »

ست.   سیاری از دولت ا سب با نیازهای زنان و دختران       ب ست که متنا سی ا ست فکر کنند این به معنای ایجاد مدار ها ممکن ا

بهداشت جهانی    سازمان نشریه مورد حمایت  که ، «ناسب برای جنسیت  یك مدرسه با محیط م ساخت  »سند  است. با این حال  

ر ارتباط د در بحث پیرامون موضوع جنسیت  »... گوید: گیرد و میتری از جنسیت را در بر می ، تعریف وسیع است  و یونسکو 

شی،       سات آموز س سیت با مؤ سی ها و هویتدر نظر گرفتن همه جن شد همه تهای جن ی یادگیرندگان  ی به منظور پرورش و ر

 .1«باعث تقویت این جایگاه خواهد شد و تماییت جنسی فارغ از جنسیتافراد  اهمیت دارد ... ]و[ ترویج حقوق همه

      سی ست که حقوق تراجن صمیم گرفته ا شی از  اتحادیه اروپایی به تازگی ت ستراتژی  »ها را به عنوان بخ ساوی ا سیتی ج ت «  ۴ن

ضو   سیتی  ترویج بدهد. در اعیم این تغییر، ع ساوی جن شت که  کمیته حقوق زنان و ت شده » :اظهار دا ساوی  تام که من متقاعد 

رهای بسته  که تمامی داست  طییی  یکلید به مثابهعنوان یك هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد، بلکه  نه تنها باید به جنسیتی 

شود و همه ما را به یك   سیت   جامعه فراگیر برای همهرا خواهد گ سن، جن سیتی ، ، فارغ از نژاد،  سی ، گرایش جن ،  هویت جن

ش  صادی،  قومیت و پی ستند تبعیض  ساز . هنوز هم همه این عوامل زمینهسوق خواهد داد ینه اقت ، و مطمئناً ما نیازمند قوانین  ه

 «تری در این زمینه در اتحادیه اروپایی هستیم.و جامع ترقوی

 « ساوی  طرم ساوی  و  LGBTت سیتی ت ساوی   ،«در هلند جن سیتی     LGBTت ساوی جن ست   را با ت سیا سال  در  های دولت از 

 .در هم آمیخته است، 112112تا  1112

 تسرراوی »آموزشرری  برنامهکند که حکم میکه سررندی اجرایی اسررت،  ،در تایوان« تسرراوی جنسرریتیاقدام برای » سررند جدید

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

 

 اسک.(« Millennium Development Goalsاهداف توسعه هزاره )»، MDGمنظور از  -1

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

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

 نگاه کنید به -11
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  موقعهای با کیفیت، بهداده»است که خواستار    11-11، هدف فرعی 2131در دستور کار  « جنسیت »به  هااشاره ترین ساز یکی از مشکل 

پیشررنهادهایی برای جایگزین کردن اصررطیم   SDGباشررد. در طول مذاکرات می« مانند: ... جنسرریت مختلف هایحوزه در مو  ق و

سیت ) » شورهایی که     در این هدف فرعی به («sexجنس )»به جای  («genderجن سط ک صرانه تو ترین فعالیت را در زمینه بیش طور م

صورت پذیرفت. لذا نباید تعجب کنیم اگر داده  LGBTترویج حقوق  سازمان ملل و این     دارند،  سط دفاتر  شده تو ها و آمار گردآوری 

کار خواهد به LGBTبرد حقوق ها باشرررد. چرا که بعدها برای پیشLGBTکشرررورها، در اجرای این هدف فرعی، متمرکز بر جمعیت 

 رفت.

سایی ظرفیت     شنا شورها با  سوءت تعدادی از ک س های بالقوه در  صطیم  ف سیت »یر عمدی و بحث برانگیز از ا س  »و « جن ساوی جن ،  «یتیت

 مرد و زناند؛ با این توضرریح که از این اصررطیم فقط باید اشرراره به تحفظ کردهحق اعیم  SDGدر « جنسرریت»نسرربت به اصررطیم 

ها نسبت . با این وجود بسیاری از کشورداشته باشداشاره به تساوی بین دو جنس  فقط نیز« تیتساوی جنسی»برداشت شود، و اصطیم   

ست. از کشورها نیز تقریباً غیرممکن اتحفظ صادر شده توسط برخی  حق پیدا کردناند و تحفظ نکردهحق اعیم « جنسیت»به اصطیم 

ه ای صورت پذیرفت ه احتمال زیاد به عمد از سوی کشورهای توسعه یافته   اند. این مسئله ب ضمیمه نشده   2131ها به دستور کار  گویی آن

 هستند. LGBTحقوق  ترویجاست که به دنبال 

شود  ه میاند، توصیتحفظ نکردهحق در این دستور کار اعیم  « جنسیت »شورهایی که بر روی اصطیم   به سایر ک در پرتو این تهدیدات، 

سبت به آن اقدام کنند. همان  شکل       طوتا ن سیار م صطیحات ب سایر ا ستور کار، که در ادامه    ر که باید این کار باید در مورد  ساز این د

ق  حسابقه باشد، در عین حال موجه است. پیشنهادهایی برای اعیم     . اگرچه شاید این اقدام بی دهندگزارش برجسته خواهند شد، انجام   

 شود.از در پخش پنجم این گزارش یافت میسو سایر اصطیحات مشکل« جنسیت»تحفظ در مورد اصطیم 

 

 LGBT« فراگیر / فراگیری»موضوع  -0

 «فراگیری»و « فراگیر» -اهداف توسعه پایدار 

 

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

 

  ؤ ر،م یادگیری فضاهای  تأمین ها ومتناسب با کودکان، معلوالن و جنسیت   آموزشی  امکانات روزرسانی به و الف( ایجاد-4هدف فرعی 

 همه. برای امن و خشونت از به دور ،فراگیر

 

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

 

سازی و تر 11-2هدف فرعی  سی   در حوزه افراد همه فراگیریجهت  ویج( توانمند سیا صادی و   سن،  به توجه بدون، های اجتماعی، اقت

 .2131 سال تا هاسایر وضعیتاقتصادی یا  وضعیت مذهب، اصلیت، قومیت، نژاد، معلولیت، ،جنس

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

 .سطوم هم در فراگیر و گوپاسخ مؤ ر،

 

صطیم   ستور کار   41بیش از (« inclusion) فراگیری»یا (« inclusiveفراگیر )»ا صلی   2طور خاص و به 2131بار در د بار در اهداف ا

کنند، که منظور از آن تیش برای می معنای مثبتی برداشررت« فراگیر»که اغلب مردم از اصررطیم و فرعی ظاهر شررده اسررت. در حالی 
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ست که در ترویج حقوق             صطیم یك لغت کلیدی ا سعه بازنماند، اما این ا شد و تو سی از ر ست که ک سیدن به این هدف ا  LGBTر

 یرید:ر بگ، در نظهستنداین نکته  مؤید واند متحد و سایر مؤسسات گردآوری شده از دفاتر سازمان ملل کههای زیر رود. مثالکار میبه

 

   گزارشی ازUSAID   رابطه بین فراگیری »تحت عنوان  2114در سالLGBT   فراگیری اجتماعیتأ یر »، 12«و توسعه اقتصادی  

 کشررور تحلیل 3۴( را روی توسررعه اقتصررادی در LGBTها )ها و تراجنسرری، دوجنسرریبازجنسمردان هم، بازجنسزنان هم

 بارتند از:های این گزارش عبرخی از سرفصل«. کندمی

 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 سرررالLGBTI و مشررریخطراه انداخته اسرررت که تمرکز آن بر گشرررایش به 

، UNICEFهای است. بر اساس یکی از گزارش   UNICEFدر  دستور کارهای مرتبط با برابری به عنوان یکی از  ریزیبرنامه

ست که     شده ا ضوع  سیتی    می چگونه UNICEF»این امر منجر به بحث پیرامون این مو ضوعات مرتبط با گرایش جن تواند مو

شی از تعهدات مربوط به برابری،     سی را به عنوان بخ سیون حقوق کودک،    فراگیری اجتماعیو هویت جن و حمایت از کنوان

 .13«شناسایی کند

  اشررتغال و یك صررندوق مهم در اتحادیه اروپایی برای اندازی از راهبدین صررورت یك خبر منتشررر شررده از اتحادیه اروپایی

ساند که اولویت  نامهامروز، پارلمان اروپا آیین»دهد: خبر می« فراگیری اجتماعی» صویب ر صندوق اجتماعی اروپا  های ای به ت

(ESF)  کند. برای اولین بار، این صندوق در مبارزه علیه تبعیض جنسی، از جمله   تعیین می 2121تا  2114 بازه زمانیرا برای

 .14«های جنسی مشارکت خواهد داشتجنسی، و گرایشتبعیض علیه افراد ترا

 UNDP  سی اقلیت »از گزارش سیتی نپال: یك رهیافت    برر سی و جن ست، و هدفی را برای  « فراگیرهای جن حمایت کرده ا

سیس   ضوعات اجتماعی   LGBTدر مورد حقوق  شاهد یك پایگاه »تأ سیا و مو سیه -در آ گفتگوهای  از طریق برگزاری  اقیانو

 مدنظر قرار داده است. «ملی فراگیر

    شی مردان هم سازمان (، که یکی از بزرگGLSENجنس باز )باز و زنان همجنسشبکه آموز  LGBTهای مدافع حقوق ترین 

سندی با عنوان     ست،  سعه  »در ایاالت متحده ا شیوه « LGBTمنابع کیس درس فراگیر برای تو ها را دارد، که در آن بهترین 

سی مو » پیرامون شامل نمایش وجهه مثبتی از تاریخ  »ها کند. درسارائه می« آموزانبرای همه دانش فراگیررد تأیید و برنامه در

فراگیر  برنامه درسی »و « ( استLGBTها )ها و تراجنسیباز، دوجنسیجنسباز، مردان همجنسدادهای پیرامون زنان همو رخ

 .کندارائه میآموزان را به دانش« LGBTبرای 

 

 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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  سط   211412گیری اجتماعی در شاخص فرا ست، می       که تو شده ا شر  شورای امریکا( منت فراگیری  ما »گوید جامعه امریکا )

گذاری  ها )نظیر سرررمایه(، سرریاسررتLGBTرا در گسررتره وسرریعی از حقوق )نظیر شررهروندی، سرریاسرری، زنان و   اجتماعی

 «.ایماجتماعی(، شرایط ... تعریف کرده

  جنس باز، زنان هم»دارد که می اظهار« برای رفاه مشررترک مبنایی: مسررئله فراگیری»عنوان گزارش بانك جهانی با  11صررفحه

ها مورد  ها، حداقل در بسررریاری فرهنگ     ( اگر نه در اکثر فرهنگ  LGBTها ) ها و تراجنسررری باز، دوجنسررری جنسمردان هم

فراگیری یا های گذشررته به که در دهه هاییبرخی هویت»دهد که این گزارش نشرران می ۱صررفحه «. اندقرار گرفته محرومیت

 «.اند، امروزه مورد تصدیق قرار گرفتهشدها اذعان نمیآن محرومیت اجتماعی

 منتشر شد که شامل دیدگاه پیشِ رو پیرامون     2112، در دسامبر  3گاه های ایاالت متحده در کنفرانس زیست به تازگی، دیدگاه

  هایها بدون درنظر گرفتن گرایشها و اقلیتها و نیازهای همه گروهل نگرانیفراگیری باید شررام»اسررت: « شررهرهای فراگیر»

 «.، و سن از جمله پیر و جوان باشدجنسی، هویت جنسیتی

 

را  «فراگیر»ها و نهادهای سازمان ملل متحد، توسعه   دهد تعداد رو به افزایشی از کشورهای عضو، سازمان    وضوم نشان می  ها بهاین مثال

شمول ترویج حقوق  تعریف می ایبه گونه ستور کار   دیگر شود. با توجه به این نکته، برخی  LGBTکنند که م که در  2131از مطالب د

صطیم  آن ضاعفی پیدا می  « فراگیر»ها ا ست، معنا و مفهوم م صلی  آمده ا ستی از دولت  1۱کنند. برای مثال، هدف ا ها دارد: چنین درخوا

 و گواسخ پ مؤ ر، مؤسسات   ایجاد و همه برای به عدالت دسترسی   امکان برقراری پایدار، توسعه  رایب فراگیر و جوصلح  جوامع ترویج»

 «.سطوم همه [ درLGBT]بخوانید:  فراگیر

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

 تحت تتجار برای چندجانبه و منصررفانه ،تبعیض از دوربه ،فراگیرجهانی ...  نظام یك ترویج به ما. دارد نقش یدارتوسررعه پا ترویج

دولت را برای انصرررراف از تجارت با       LGBTحوزه  گراندر ایاالت متحده البی   .«دهیممی ادامه  جهانی  تجارت  سرررازمان  نظارت 

 ها هنوز به موفقیتی دسرررت  بختانه آن  اند. خوش دارند تحت فشرررار قرار داده   LGBTآمیزی علیه افراد  کشرررورهایی که قوانین تبعیض  

 اند.نیافته

 

 «المللیبین هایتوافق»و « های بنیادینآزادی» -0

 «های بنیادینآزادی» -اهداف توسعه پایدار 

 

ضمین 1۱-11هدف فرعی  سی    ( ت ستر شت پاس و اطیعات به عمومی د ست  در بنیادین هایآزادی دا  هایتوافق و مل ی ای مقرراترا

 المللیبین

 

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

شر  حقوق سیت،  رنگ، نژاد، لحاظ از تبعیض گونه هر از دور به همه، برای بنیادین هایآزادی و ب سی یا   گاهدید مذهب، جن   ره،غی سیا

 .کنیمتأکید می هایا سایر وضعیت و معلولیت تولد، مالکیت، اجتماعی، یا مل ی خاستگاه

 

 

 ه کنید بهنگا -15
http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2214/overview.php#sthash.12odcP2R.dpuf   
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تار حفظ    SDGدر  1۱-11هدف فرعی   یادین  های آزادی داشررررتپاس  »خواسررر تای مقررات   در بن  های توافق و مل ی راسررر

سازمان ملل متحد، از جمله    « المللیبین سیاری از دفاتر  ست. ب شر )  ا ساریای عالی حقوق ب شی  OHCHRدفتر کمی شمار رو به افزای  ( و 

 شررود و اظهارمی LGBTشررامل حقوق بحث برانگیز « های بنیادینآزادی»مدعی هسررتند که  از کشررورهای عضررو سررازمان ملل متحد

 کنند.خوبی حفاظت میاز این حقوق مورد ادعا به« المللیهای بینتوافق»دارند که بسیاری از می

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

شر قوانین بین صد دارد تا  « المللی حقوق ب شورها تحت نظر قوانین بین »ق شخاص  تعهدات کلیدی ک « LGBTالمللی برای حفظ حقوق ا

چه راهنما پیرامون حقوق در حال حاضر به دنبال تنظیم یك کتاب »به تازگی اعیم کرده است که   OHCHRچنین دفتر هم مطرم کند.را 

ست، و به طور هم       سیتی ا سی و هویت جن شر، گرایش جن شورها در ترویج و       ب سط ک شده تو شی از کارهای خوب انجام  زمان گزار

 «.ندک( را تنظیم میintersexو دوجنسه ) LGBTصیانت از حقوق بشرِ اشخاص 

ها، مشاهدات و تفاسیر خارج از حدود   توصیه آن دسته از  این دسته از اسناد مشترک تولید شده توسط دفاتر سازمان ملل متحد اغلب        

سط گزارش   های ناظر برهیأت اختیارات قانونیِ سازمان ملل را که تو سازمان ملل تهیه می معاهدات  به  کنند تاد، نقل مینشو گران ویژه 

این نهادهای مشررابه به احتمال  آور هسررتند.هر چند چنین مسررتنداتی بار قانونی ندارند و غیرالزام .ها حمایت کنداهای آناز ادعنوعی 

 .آورندعمل میبه تظاحف LGBTحقوق از ، 1۱-11در هدف فرعی « المللیهای بینتوافق»بسیار زیاد ادعا خواهند کرد که 

است که بخشی از سند    « هاها و تراجنسی باز، دوجنسی جنسباز، مردان همجنسزنان هم»ن مثالی واضح از این موضوع، سندی با عنوا   

 تهیه و تنظیم شررده اسررت. این سررند OHCHRباشررد که توسررط می« اطیعات پیرامون حقوق و بهداشررت باروی و جنسرری مجموعه»

شورها به عت»گوید می شخاص    هدات قانونی ک شرِ ا سه، به خوبی در قوانین بین و  LGBTمنظور حفاظت از حقوق ب المللی حقوق دوجن

اساسی چنین افرادی، نظیر سایر آحاد جامعه، در نظر گرفته شود      به عنوان حقوق« بشر حقوق »اگر اصطیم  «. بشر گنجانده شده است   

برانگیز  به منظور ترویج حقوق به شرردت بحث OHCHRای درسررت اسررت. با این حال، سررند مذکور در صررورت چنین بیانیهدر این

LGBTگذارد.، پا را فراتر می 

 گرایش»در رابطه با « ی را برای کشورها متن معاهده حقوق بشر سازمان ملل پنج تعهد کلید  »کند که ادعا می OHCHRبرای مثال سند  

سیتی   سی و هویت جن شامل     « جن ست. این تعهدات مورد ادعا  سته کرده ا شیدن لب گرایی و پجنسهم انگاریلغو قوانین جرم»برج اس و

برگزاری تظاهرات، تجمعات و از آزادی صرریانت »و « های جنسرری و هویت جنسرریتیتبعیض بر اسرراس گرایش نفی»، «جنس مخالف

 است.« و دوجنسی LGBTآمیز برای همه افراد های مسالمتآییگردهم

سند    ه که متعلق ب« تولدی آزاد و برابر»کمپین کند و را نقل میهای ناظر بر تعهدات هیئتآور غیرالزام نظرات عمومی OHCHRسپس 

درمان تغییر »دارد که بیان می OHCHR، سررند «تبعیض»کند. پیرامون موضرروع اسررت، از این ادعای غلط حمایت می OHCHRخود 

کند که یادعا م بدین ترتیب .«ای به ندرت وجود داردگذاری دولتی یا پوشش بیمهجنسیت، اگر در دسترس باشد، گران است و سرمایه     

شخص کند که       ست تا م شده ا صادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد  سی به     »کمیته اقت ستر سی در د ضی مبتنی بر ... گرایش جن  هر نوع تبعی

 OHCHRساز است. به عبارت دیگر،   مشکل « هاهای بهداشتی و عوامل اساسی سیمت، نظیر ابزارها و حقوق دسترسی به آن       مراقبت

را )که شررامل عمل تغییر جنسرریت خواهد شررد( از محل « درمان تغییر جنسرریت»اند که کشررورها متعهد شررده کند کهبه دروغ ادعا می

 المللی حقوق بشر عمل کرده باشند.قوانین بین در سایهتعهداتشان به ها تأمین کنند، تا های دولتی برای تراجنسیبودجه

سی که با   شدت بحث برانگیز حقوق جن صول یوگیاکارتا  عیوه بر این، بیانیه به  سط نُ  شناخته می  1۱نام ا گران  ه تن از گزارششود، و تو

المللی حقوق بشر در ارتباط با موضوع گرایش جنسی     انعکاس وضعیت موجود قوانین بین »امضاء شده است،     متحد ویژه سازمان ملل 

سیتی  ست که مقررات مر   را مورد ادعا قرار می« و هویت جن صول یوگیاکارتا مدعی ا ساوی و نفی تبعیض در معاهدات  دهد. ا بوط به ت

یك از گاه مشررمول هیچبا این حال، این مفاهیم هیچ دهد.را مورد حفظ و صرریانت قرار می LGBTموجود، رفتارها و سرربك زندگی 

 آور سازمان ملل متحد نبوده است.های الزامتوافق
 

16- Yogyakarta Principles 



 گزارش پژوهشی  ااا 1۱

حمایت بسرریار خوبی از  ،جهانی حقوق بشررر اعیمیهاز جمله  ،للیالمهای بیننامهچنین مدعی هسررتند که توافقدفاتر سررازمان ملل هم

ضوع  عمل آوردهبه LGBTحقوق  شر »اند. در مو صیتی  ، هییری کلینتون «حقوق ب ست که   شخ سازمان     بها سخنرانی ننگینش در  خاطر 

او در این سررخنرانی اظهار داشررت   .باقی خواهد ماندجهانیان به احتمال بسرریار زیاد همواره در اذهان ملل در روز جهانی حقوق بشررر، 

طور این اظهارنظری اسررت که به«. بازجنسهم باز همان حقوق بشررر اسررت، و حقوق بشررر همان حقوق مردانجنسحقوق مردان هم»

شان می   صه ن صطیم  خی شر »دهد که ا سط جمع کثیری « حقوق ب سیر می  چگونه تو صطیم  هم جایی کهشود. از آن تف وق حق»اکنون ا

شر  سی   م« ب ستفاده فعاالن حقوق جن ست، لذا همواره باید با عبارت   نیزورد ا ش  « مورد توافق جهانی»قرار گرفته ا صیم و تعدیل  ود تا ا

، 2131در جای جای دستور کار  « حقوق بشر »توان از آن سوءتفسیر به عمل آورد. با این حال اصطیم    این اطمینان ایجاد شود که نمی 

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

 

 «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 

 

ضمین 11-3هدف فرعی  صت  ایجاد ( ت ستیاب  در نابرابری کاهش و برابر هایفر  ،وانینق بردن میان از: طریق از از جمله نتیجه، به ید

 .رابطه این در مناسب اقدامات انجام و گذاریگذاری، سیاستقانون ترویج و آمیزتبعیض اقدامات و هاسیاست

 

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

سیع             تبعیض سیر و ضا را برای تفا سئله ف ست. این م شاره ا شت. مثال  LGBTدر ترویج حقوق مورد ا شان باز خواهد گذا  های زیر ن

تفسرریر  LGBTطور آشررکارا در حال حاضررر مقررات نفی تبعیض را برای ترویج حقوق دهد که دفاتر سررازمان ملل متحد چگونه بهمی

 کنند.می

با عنایت به گرایش « تبعیض»اولین گزارش رسررمی سررازمان ملل متحد را در مورد خشررونت و  OHCHR، 2112ل برای مثال در سررا

سیتی آماده کرد )   سی و هویت جن سال   /1۴/41A/HRCجن سپس در  ساریای عالی 2113(.  شر،  ، کمی را با « آزاد و برابر»کمپین  حقوق ب

 راه انداخت.به« هراسیهراسی و تراجنسجنسو خشونت علیه هم تبعیضباال بردن آگاهی برای »هدف 

سازمان ملل متحد در مبارزه با  »گزارش جامعی با عنوان  OHCHR، 2114بعد از آن، در نوامبر  شونت علیه افراد بر   تبعیضنقش  و خ

دفتر   12ف این گزارش شامل اطیعاتی بود که از طر منتشر کرد.   11«محوریك بررسی برنامه  - گرایش جنسی و هویت جنسیتی  اساس  

یش جنسی و هویت جنسیتی    و خشونت بر اساس گرا   تبعیضها در مبارزه با ای از اقدامات آنسازمان ملل دریافت شده بود و خیصه   

ها،  باز، دوجنسررریجنسباز، مردان همجنسها در حمایت از جوامع زنان همآناقدامات صرررورت گرفته توسرررط و  را فراهم کرده بود،

 .را نیز گرد آورده بود( در سرتاسر جهان، Intersexها )و دوجنسه (LGBTها )تراجنسی

، OHCHR ،UNDPکرده بود:  فهرسررتآن مشررارکت داشررتند بدین صررورت  تنظیم گزارش مذکور دفاتری از سررازمان ملل را که در

UNFPA ،UNHCR ،UNICEF ،UN Women ،ILO ،UNESCO ،WHO بانك جهانی و ،UNAIDS    ساز شترک با  مان )برنامه م

 (.HIV/AIDSملل برای 

 

 نگاه کنید به -11
See http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT_UN_SOGI_summary12Nov2214.pdf   



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

ستور کار   2112سپتامبر   2۴در نهایت در  صویب د سازمان ملل         2131، تنها چند هفته پس از ت ضو، دبیرکل  شورهای ع سران ک سط  تو

ست. این رویداد با عنوان      LGBTسازمان ملل پیرامون فراگیری   مهممتحد در یك رویداد  شرکت ج سعه پایدار  کس هیچ»و اهداف تو

ها و اهداف توسررعه پایدار را با یکدیگر پیوند دهد. LGBTدر نظر گرفته شررده بود تا حقوق مورد ادعای  11«ر رها نکنیمرا پشررت سرر

سازمان ملل متحد حمایت عمیق خود را از ابتکار   شریح کرد و گفت   OHCHR LGBTدبیرکل  شان داد که حمایت    »ت شترک ن بیانیه م

سه  LGBTاز حقوق افراد  صی نبود،     Intersexها )و دوجن شخ سئله  سازمان  (، تنها یك م سترش    بلکه به لحاظ نهادی، نظام  ملل را گ

سخنرانی  LGBTدر این رویداد در حمایت از جوامع  نیز گر ویژه سابق در زمنیه مدافعان حقوق بشر هینا جیینی، گزارش«. خواهد داد

 کرد.

 

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

 «هایا سایر وضعیت» -اهداف توسعه پایدار 

 

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

 .2131 سال تا هایا سایر وضعیتاقتصادی  مذهب، وضعیت اصلیت، قومیت، نژاد، معلولیت، جنس،

 

صطیم   سایر »ا ضعیت  یا  سند  « هاو شکل   2131در  سیار م ست.    ب شده ا سازمان ملل در امر نظارت بر    ساز  صاً از زمانی که کمیته  صو خ

 را منتشررر کرده اسررت که اعین 21شررماره نظر عمومی (« ICESCRالمللی حقوق اقتصررادی، اجتماعی و فرهنگی )پیمان بین»معاهده 

ضعیت   »دارد می سایر و شامل  دور از به در بخشِ« هایا  سی   »تبعیض آن معاهده  سی و هویت جن  که اینشود. با این می« تیگرایش جن

 در زمان مذاکره پیرامون معاهده، هرگز مورد توافق کشورهای عضو قرار نگرفت. تفسیر

سیون حقوق کودکان )       »درباره  4شماره  نظر عمومی  سایه کنوان شت نوجوان در  شد و بهدا سط کمیته  (« CRCر شر    CRCکه تو منت

شابهی را مطرم می گر شورها نمی کند، مبنی بر ایندید ادعای م سته   توانند هیچکه ک ضی را بر مبنای د شده در  های ارائبندیگونه تبعی ه 

نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اعتقادات سرریاسرری یا غیر از آن،  »ها عبارتند از بندیارائه دهند. این دسررته CRCکنوانسرریون  2 ماده

صالت ملی، قومی   ضعیت  یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد ا سایر و را،  این اظهارنظر CRCکمیته  4شماره  سپس نظر عمومی  «. هایا 

 ها گرایش جنسرری نوجوان و نیز وضررعیت بهداشررتی را پوشررش  این زمینه»افزاید که می اسررت، خارج از حدود اختیارات قانونیکه 

هیچ صحبتی از گرایش جنسی    CRCکند که در تفسیر بدون مبنا را در حالی خلق می  این CRCکمیته  کنمتأکید می بار دیگر«. دهدمی

 .به میان نیامده است

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

 

   هدف فرعی ید  می SDGدر  11-2اوالً  ندسرررازی و ترویج  توان»گو هت   م مه  راگیریفج ماعی،    در حوزه افراد ه های اجت

  هاعیتیا سایر وضاقتصادی  مذهب، وضعیت اصلیت، قومیت، نژاد، معلولیت، جنس، سن، به توجه اقتصادی و سیاسی، بدون  

 «.2131 سال تا

ضعیت   »لذا اگر تعریف  سایر و  21و  4شماره  عمومی  یاتمطابق نظر SDGاز مجوعه اهداف  11-2در هدف فرعی « هایا 

سایر    ها وها، دوجنسی گرایان، تراجنسی جنسسیاسی و اجتماعی هم  « فراگیری»کار رفته باشد، بدان معناست که خواستار    به

سیت  ست و جن سط فیس    21تواند به در بر گرفتن هر یك از افزون بر می ها ا سیتی که تو شده      جن شناخته  سمیت  بوک به ر

 است، تفسیر شود.  

 

18- Leaving No One Behind 



 گزارش پژوهشی  ااا 11

  سایر و » انیاً عبارت شورها  »گوید این شود که می دیده می 1۴در پاراگراف « هاضعیت یا  سئولیت همه ک ستای  در  م شور   را من

 به دور از هرگونه تبعیض از لحاظهای بنیادین برای همه و آزادی رحقوق بشررترویج، حفظ و احترام به ملل متحد، سررازمان 

  هاعیتیا سایر وض   و معلولیت تولد، مالکیت، اجتماعی، ای مل ی خاستگاه  غیره، سیاسی یا   دیدگاه مذهب، جنسیت،  رنگ، نژاد،

 .است [«عنوان یك تفسیر بسیار محتملبه« گرایش جنسی و هویت جنسیتی»بخوانید: ]

 

 خواهد که حقوق  می ها دولت این پاراگراف از  ، 21و  4نظریات عمومی شرررماره   کارگیری تفسررریر برآمده از   در این صرررورت با به  

سی گرایان و تراجنسهم اغلب بر این باورند که به همان دلیلی که حقوق  اگرچهقرار دهند. « ترویج، حفظ و احترام»ها و ... را مورد جن

شر باید برای همه مردم مورد حفاظت قرار گیرد،      سی ب سا شد  چنیننیز باید  LGBTافراد  در موردا یا »رود که عبارت ، اما احتمال میبا

گرایان، حق فرزندخواندگی و جنسهم از جمله ازدواج LGBTبرای ترویج حقوق بحث برانگیز  در نهایت SDGدر « هاسایر وضعیت  

 شود.با حقوق آزادی مذهبی می تزاحمکار رود. در حقیقت ترویج حقوق بر اساس گرایش جنسی تقریباً همواره منجر به ... به

 

 در داخل کشورها« کاهش نابرابری» -6

 «نابرابریکاهش » -اهداف توسعه پایدار 

 

 در درون و در میان کشورها نابرابری. کاهش 11هدف 

 

 بردن میان از: طریق از جمله از ،نتیجه به یابیدست در نابرابری کاهش و همه برای برابر هایفرصت ایجاد ( تضمین11-3هدف فرعی 

 .رابطه این در مناسب اقدامات انجام و گذاریسیاست گذاری،قانون ترویج و آمیزتبعیض اقدامات و هاسیاست قوانین،

 

 است. عظیمی چنان چالشهم جنسیتی : نابرابری2131از سند  14پاراگراف 

 

کند که ارائه نمی ذهنیتیجایی که هیچ ، از آن«در داخل ... کشرررور کاهش نابرابری»ها برای با درخواسرررت از دولت 11هدف اصرررلی 

ها گذارد. اگرچه بسرریاری از دولتهش دهند، درها را برای هر گونه تفسرریری بازمییی را کا«هانابرابری»ها قرار اسررت چه نوع دولت

 منظوربه 11گیرند، اما ممکن است هدف  های اقتصادی میان مردان و زنان در نظر می احتماالً این ادبیات را فقط برای اشاره به نابرابری 

سی جنسهم گرایان وجنسها برای کاهش نابرابری میان غیرهمدولتالزام  سی  همها و گرایان و نیز بین تراجن صطیم   1۴هاسوجن )یك ا

 برای کسانی که تراجنسی نیستند( تفسیر شود.  

 و اهسرریاسررت قوانین، بردن میان از»از جمله از طریق « یابی به نتیجهکاهش نابرابری در دسررت»به دنبال  SDGدر  11-3هدف فرعی 

سب  اریگذقانون ترویج و آمیزتبعیض اقدامات ست.  « منا شخص نمی  11-3هدف فرعی جایی که از آنا « نتایج»کند که چه نوعی از م

 موجود از ادبیاتگذارد که باز میای گونهبهفضرررا را لذا باید از میان برداشرررته شررروند، « اقداماتی»یا « تبعیض»یا « هانابرابری»نابرابر، 

شود که منظور    این سیر  ست   ها برای تالزام دولتگونه تف سیا ست  هایی غییر قوانین و  عیض علیه  نابرابر یا تب« نتایج»ها ایجاد از آنکه ا

LGBTشود. این ابهام به احتمال زیاد عمدی بوده است.ها برداشت می 

سط     شده تو شر  سال   UNDPدر حقیقت یك گزارش منت سی  »با عنوان  2114در  شده در انتقال: تراجن سیب گم پذیری در ها، حقوق و آ

  های قانونی در نابرابری، به حاشرریهتأ یر چارچوب»پیش از این تحلیلی انجام داده بود بر روی « اقیانوسرریه-در منطقه آسرریا HIVبرابر 

 ها در آسیا.برای تراجنسی« بهداشتیعواقب رانده شدن و 

 

10- cisgender 



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

 دستور کار« اسناد نهایی» -7

 «اسناد نهایی» -اهداف توسعه پایدار 

 

ضمانت 2-۱هدف فرعی  سی   (  ستر شت  به جهانی د سی  و باروری بهدا سی   و جن ستر ستای  باروری حقوق به د   امانج هایتوافق در را

سعه  و جمعیت المللیبین کنفرانس جریان در شده  سناد  مبنای بر و ،پکن اقدام و برنامه اعیمیه [ وICPD] تو ست به نهایی ا  از آمده د

 .ارتباط این در برگزار شده بازنگری هایکنفرانس

 

شورهایی که  SDGمذاکرات  در خیل سقط جنین دارند، در برابر همه تیش   ویژه توجه، ک سی و  ست   ای برای حقوق جن ها برای فهر

سناد نهایی بازنگری  کردن  شاره دارد، مقاومت کردند. احتماالً به   2-۱که هدف فرعی  معینیا ستند  دلیل که آناین بدان ا ها عیقمند ه

ر در ب، اندتنظیم شده سازمان ملل  دفاتر ای و منطقهدفاتر که توسط  را نیز و پکن  ICPDبحث برانگیز  اسناد نهایی بازنگری  ،این عبارت

 بگیرد.

سناد نهایی   صل برای مثال ا سط   ICPDاز بازنگری  بنیادین حا در اجیس جهانی   ICPDساله   21های ، از جمله بازنگریUNFPAتو

ستند.   جوانان در بالی ست ه صورت می  هایبازنگری از این د سازمان ملل  سناد بازنگری منطقه ی که به رهبری دفاتر  ی، اپذیرد، همانند ا

 .باشندمیو ...  LGBTفروشی، حقوق هستند که خواستار سقط جنین، آموزش جامع جنسیتی، حقوق تن ارجاعاتیمملو از 

صل از بازنگری    سناد نهایی حا شاره  211بیش از  شامل « 2114از  پس ICPD»با عنوان  UNFPAبه عیوه، ا ست؛ از   ا بحث برانگیز ا

شاره  3۴1جمله  سی »به  ا شاره  22، «جن سی »به  ا شاره به   ۱، «گرایش جن شی تن»ا شاره به   4، «فرو سی »ا شاره به   11، «تراجن آموزش »ا

 «.سقط جنین»اشاره به  113و « حقوق باروری و جنسی»اشاره به  44، «جامع جنسیتی

سناد نهایی بازنگریِ   سازمان ( ICPDهانی جوانان در بالی )بازنگری اجیس جا  UNFPAدهی که از یك کنفرانس مرتبط با جوانان به 

ستار قانونی کردن تن  به ست آمده، خوا شی، ازدواج هم د سقط        جنسفرو سی جوانان به  ستر ضایت والدین، د سقط جنین، لغو ر گرایان، 

   و ... است. LGBTجنین و آموزش جامع جنسیتی، حقوق 

سناد »جایی که از آن ست به نهایی ا شده  بازنگری هایکنفرانس از آمده د صلی  « حقوق باروری»، «ارتباط این در برگزار   2را در هدف ا

توان عبارت  ، مینمایندمیرا ترویج  LGBTجایی که برخی از اسرررناد نهایی بازنگری حقوق سرررقط جنین و کند، و از آناصررریم می

  قانونی های باروری، ترتیباتها به فناوریLGBTیر کرد که شامل دسترسی به سقط جنین و دسترسی       گونه تفس را این« حقوق باروری»

ای ترویج حتی به تنهایی بر« حقوق باروری»کودکان شود. در حقیقت اصطیم  پذیرفتن فرزندخواندگی به مربوط به رحم جایگزین، یا 

 کار رفته است.ها بهLGBTچنین حقوقی برای 

صطیم   UNFPAمطلب که برای درک این  شت باروری »ا شر »را در زمینه « بهدا سیر می   « حقوق ب صورتی تف ست   کند، کافیبه چه 

اشراره به   11. این سرند شرامل   بیندازیم« سرال ترویج حقوق باروری  21و حقوق بشرر:   ICPD»با عنوان  UNFPAنگاهی به گزارش 

و  جنسزدایی از رفتار همچندین اشاره به جرم چنین هم .است « جنسیتی  هویت»اشاره به   2و « تراجنسی »اشاره به   ۱، «گرایش جنسی »

سیتی می    برپایی کمپین سی و هویت جن شتن تبعیض بر مبنای گرایش جن شد، که همه این های عمومی برای از میان بردا ا تحت لوای هبا

 پذیرد.ترویج حقوق بهداشت باروری صورت می

UNFPA  حقوق باروری»را به عنوان موانعی بر سرررر راه « سرررقط جنین غیرقانونی»و « ط جنینقوانین محدود کننده سرررق»همچنین »

-2که در هدف فرعی « حقوق باروری»از  UNFPAکند که فهرست کرده است. لذا این گزارش پیام واضحی با این مضمون ارسال می

یر سقط جنین را تغیدر موضوع « محدود کننده»قانون  گونههر  تاآمده است، استفاده خواهد کرد تا به کشورها فشار بیاورد  SDGج در 

درِ جعبه جادویی قوانین بحث برانگیز و منازعات سررریاسررری   SDGج در -2در هدف فرعی « حقوق باروری»دهند. بنابراین شرررمول 

 پیرامون تولیدمثل انسان را خواهد گشود.
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مکی باروری ک»شامل حقوقی برای « حقوق باروری»اصطیم  مدعی است کهجامعه پزشکی باروری امریکا باید گفت که در نهایت نیز 

شرررناختن  »حقوق کودک مبنی بر  ،باشرررد. در عین حال این ترتیباتمی« باز و اشرررخاص مجردجنسباز، زنان همجنسبرای مردان هم

کند. شده است، نقض می  کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل مشخص     2 مادهگونه که در را، آن« هاوالدین و مراقبت شدن توسط آن  

قطع شررده اسررت،  یکی از والدین بیولوژیکی خود  باطور قانونی جنس معموالً بههای همرابطه کودکان فرزند خوانده زوج از همین رو

 که هیچ انتخابی در این موضوع داشته باشند.بی آن

 

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

مینه های فعال در زدفاتر سازمان ملل متحد و سمن   حمایتبزرگ، که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته تشکیل شده است، با      یك گروه 

که خواسررتار گنجاندن یك هدف فرعی آموزشرری با عنوان   21منتشررر کردند SDGحقوق جنسرری بیانیه مشررترکی را در خیل مذاکرات 

ها در مسیر اصلی احقاق   ابزاری اصلی آن  CSEشود( بود. در واقع  شناخته می  CSE)که « دسترسی جهانی به آموزش جامع جنسیتی   »

این گروه به خاطر مخالفت کشورهای در حال توسعه، از گنجاندن هدف فرعی    که و سقط جنین در جامعه است. وقتی   LGBTحقوق 

 بازماندند، خرسند نبودند. CSEمرتبط با 

شتند. آن    شتیبان دا صاص یك هدف فرعی مرتبط با  ها در حالیبا این حال یك طرم پ ست خورده بودند، موفق      CSEکه در اخت شک

ب  ها را در قالمورد بحث بگنجانند تا بعدها بتوانند به راحتی آن موضرروعاتشرردند تا اصررطیحات مبهم و منعطفی را در بسرریاری از  

CSE .تفسیر کنند 

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

تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین اصررطاالحات در سررازمان ملل شررده   CSEوارد کنند؟ به عیوه چرا  SDGفرعی  آن را در اهداف

ست، به گونه  سعه قویاً با آن مخالفت می   ا شورهای در حال تو س   ای که ک شورهای تو سازمان ملل همکاری  کنند و ک عه یافته و دفاتر 

در کمیسیون جمعیت و   CSEای در تحمیل آن به کودکان ساکن کشورهای در حال توسعه دارند؟ در حقیقت جنجال بر سر     جانبههمه

سال      سازمان ملل متحد در  سعه  شود       2112تو سه دور ریخته  سناد نهایی آن جل شد که ا ضر  .منجر به این  به  چون گروه افریقایی حا

 شود. به حساب آورده شودکه کشورهای در حال توسعه اصرار داشتند که باید بود، در حالین CSEپذیرش 

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

، خشونت علیه زنان و ... جلوگیری خواهد کرد.  HIV/AIDSهای عفونی مقاربتی، ریخواهد کرد و از بارداری در سنین نوجوانی، بیما 

 که دقیقاً عکس آن صادق است.شود، در حالیعنوان اکسیری برای همه معظیت جهان یاد میبه CSEعمدتاً 

 

1 .CSE کودکان طراحی شده است برانگیختن تمایالت جنسیمنظور به 

سیتی یکی از ب  ست که        ترین تعدیزرگآموزش جامع جن ست. این بدان دلیل ا صومیت کودکان ا سیمتی و مع ، بر خیف CSEها به 

سنتی    سی  سالم را می    رفتارکه  آموزش جن سی نرمال و  صریح  ، از آموزدجن سی پر خطر و برای ترویج پرده و بیمطالب   رفتارهای جن

به لذت   رند که به کودکان بیاموزند چگونه از هر راهی         دا ایگونه وسرررواس تمرکز CSEهای  برد. برنامه  قاعده به کودکان بهره می    بی

 

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

لژیک، انتین، استرالیا، اتریش، ب سِکو از آعریقای جنوب  از طرف آلبان ، آری دی-تحویل داده شده توسط جناب سفیر نوزیفو ماکاتو    -متحده، نیویورگ 

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

، لوکزامبورگ، اشتتتاین، لیتوان ، لتون ، لیختنستتالوادور، استتتون ، عنرند، عرانستته، آلمان، یونان، ایستتلند، ایرلند، استترائیل، ایتالیا، یاپن، کیریبات ال

سلون ، آعریقای جنوب ،         مکزیک، موناکو، مونته سلواک ، ا ستان، ا صرب ساموآ،  نگرو، هلند، نروی، پاالئو، پاناما، پاپوآ گینه نو، عیلیپین، پرترال، 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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تغییر  CSE. غایت نهایی گرایانهجنسخواه از طریق اسررتمناء، رابطه جنسرری دهانی و مقعدی، و یا رابطه جنسرری هم  ؛جنسرری برسررند 

ست که می       ست. به همین دلیل ا سیتی جامعه ا سی و جن سقط جنین،  »تر طور دقیقد بهبای CSEتوان گفت چرا هنجارهای جن آموزش 

 خوانده شود.« LGBTگری و حقوق الابالی

باشد. سازمانی چند میلیارد دالری که سود خود     می Planned Parenthoodآموزش جامع جنسیتی  ترین ارائه دهندگان یکی از بزرگ

سی را از طریق  سایل پی   کودکان به برانگیختن تماییت جن سیله فروش کاندوم، و سقط     شو سی،  شاوره جن گیری از بارداری، خدمات م

در  Planned Parenthoodآورد. وکیی دسرت می ، بهHIV/AIDSجنین و تجارت پر سرود حاصرل از آزمایش، درمان و مراقبت از   

 .  21باشد SDGیکی از اهداف فرعی  CSEتیش بودند تا اطمینان حاصل کنند که 

شت جهانی برای     سازمان بهدا ستانداردهای  ضی عظیمی از جانب     ا سی در اروپا منجر به تظاهرات اعترا در  پدران و مادرانآموزش جن

چنین  WHOها از محتوای صریح این شیوه آموزش آگاهی یافتند. در حقیقت استانداردهای    لهستان شد. این اتفاق زمانی رویداد که آن  

هنجارهای »سررالگی آموزش در مورد  ۱تا  4ورد اسررمتناء، از سررالگی آموزش در م 4کند: از زمان نوزادی تا سررن هایی را میتوصرریه

 ابراز عیقه به»و « گیری از بارداریهای مختلف پیششررریوه»سرررالگی آموزش در مورد  ۴تا  ۱، از «تماییت جنسررری پیرامونمختلف 

سی  لذت»سالگی آموزش در مورد   12تا  ۴، از «جنسهم سم  جن ستمناء و ارگا سی مبتنی ب »و  «، ا سیون جهانی   حقوق جن ر تعریف فدرا

Planned Parenthood» سیتی  »سالگی آموزش در مورد   12تا  12، از سی و هویت جن به بعد آموزش در سالگی   12، از «گرایش جن

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

ست که   شی ا سعه یافته تیش می     این همان آموز شورهای تو سیاری از ک ستقیماً وارد اهداف فرعی  ب کنند، اما موفق به  SDGکردند تا م

 گنجاندن آن به شکل غیرمستقیم شدند.

 

 شودمی CSE. آموزش بهداشت باروری و جنسی شامل 0

 «بهداشت باروری و جنسی» -اهداف توسعه پایدار 

 

ضمین 3-1هدف فرعی  سی جهانی    ( ت ستر شتی  خدمات به د سائل  حوزه در درمانی و بهدا سی  م ستای : جمله از، باروری و جن   در را

 .2131 سال تا مل ی راهبردهای ها وبرنامه در باروری بهداشت ادغام و رسانیاطیع و آموزش خانواده، تنظیم

 

ستار   SDGدر  3-1هدف فرعی  شتی  خدمات» خوا سائل  حوزه در درمانی و بهدا سی  م ستای : جمله زباروری، ا و جن   تنظیم در را

 3-1جا کنید، به راحتی مشاهده خواهید کرد که هدف فرعی  است. اگر شما ترتیب این نوشته را جابه   « رسانی اطیع و آموزش خانواده،

ستار   سانی آموزش و اطیع»خوا شت باروری »و « تنظیم خانواده»پیرامون « ر ست. یعنی دقیقاً همان چیزی که اقدام « خدمات بهدا ات ا

CSE .ادعای تأمین آن را دارند 

 در نتایج  توانمی، گرددتلقی  CSE اجرای ای برایتواند به عنوان مطالبه    میمذکور  که هدف فرعی   در حقیقت، شررراهد این مدعا را،      

موزش آ»عنوان  ذیلِ، که 23، یافت22جوانانبرای  سررازمان مللدر نظام  برنامه عملیاتیتوسررط برآمده از یك نظرسررنجی انجام شررده  

سی    شت باروری و جن سخ « بهدا ستار این بودند که  پا سیتی »دهندگان خوا ضمی ترین اقدام در جهت عنوان مهم، بهآموزش جامع جن ن ت

 

گیرد تا تمایرت جنس  توسط سازمان ملل مورد حمایک قرار م  CSEهای به شدت نامناسب  که در زمینه تری پیرامون برنامهبرای مشاهده مستندات بیش -21

 .ComprehensiveSexualitEucation.orgگاه کنید به  ن، کودکان را برانگیزند

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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های درسی مدارس ابتدایی و متوسطه قرار داده شود    عنوان بخش الزامی برنامه، بهآموزش مؤ ر بهداشت باروری و جنسی برای جوانان  

(3/21%»). 

برای کودکان بدون آگاهی و رضرایت والدینشران اسرت. در     CSEها بحث برانگیز انجام اجرای برنامه ،ه نقشره اصرلی  واضرح اسرت ک  

سازمان ملل متحد       یك نظرحقیقت  سط کمیته حقوق کودک  شده تو صادر  های  کند که توافقرا مطرم می دروغینیادعاهای  24عمومی 

 کند:موجود برای صیانت از حقوق والدین را نقض می

 

سیون ]  24و  11، 3در پرتو مواد  سائل        [، CRCکنوان سی نوجوانان به اطیعات مربوط به م ستر ضو باید امکان د شورهای ع ک

سی و باروری را فراهم کنند  سب به اطیعات را          جن سی منا ستر ضو باید د شورهای ع ضعیت تأهل، و   بدون توجه به... ک و

 (24اف ، تضمین کنند. )پاراگرموافق قبلی والدین یا قیم

 

[ را CSE]بخوانید « رسانی در حوزه مسائل جنسی و باروری   اطیع»کند که کودکان حق ادعا می دروغبه  CRCبه عبارت دیگر، کمیته 

 بدون رضایت و آگاهی والدین دارند.

مذهب و عقیده است   پیرامون آزادی 2112گر ویژه سازمان ملل در سال های موجود، گزارش گزارشترین نگرانیچنین یکی از مهمهم

گر ویژه با اسررتناد به کنوانسرریون حقوق کودک سررازمان ملل متحد  گزارش. 22که به مجمع عمومی سررازمان ملل ارسررال شررده اسررت 

(CRC)2۱گوید:، می 

 

را جتواند در برابر اراده والدین یا قیم به اطور ضمنی می تحصیل مؤلفه آموزش اجباری دوره ابتدایی را در بر دارد که به حق »

شود    شته  سازمان ملل متحد که بر انطباق با  کمیته حقوق کودک ]»دهد که طور ادامه میسپس این «. گذا نظارت  CRCکمیته 

سائل مربوط به نوجوانان تأکید دارد که  دارد ضو باید    [ با عنایت به م شورهای ع سی به اطیع   ک ستر سانی د س  ر ائل  در زمینه م

گیری از بارداری، خطرات حاملگی پیش از ؛ از جمله تنظیم خانواده و پیشهم کنندرا برای نوجوانان فرا« جنسررری و باروری

در این زمینه،  »افزاید  او سرررپس می(««. STDهای مقاربتی )  و جلوگیری و درمان بیماری   HIV/AIDSموعد، جلوگیری از  

 «.، دسترسی داشته باشندمفارغ از رضایت والدین یا قیکمیته اصرار دارد که نوجوانان باید به اطیعات مناسب، 

 

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

 

 است CSEترویج « فراگیر»هدف آموزش . 0

 «آموزش فراگیر» -اهداف توسعه پایدار 

 

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

 

  ؤ ر،م یادگیری فضاهای  تأمین ها ومتناسب با کودکان، معلوالن و جنسیت   آموزشی  امکانات روزرسانی به و الف( ایجاد-4هدف فرعی 

 همه. برای امن و خشونت از به دور ،فراگیر

 

 «زمینه کنوانسیون حقوب کودگتوسعه و بهداشک نوجوان در پس»کمیته حقوب کودکان سازمان ملل متحد، پیرامون  4 شماره نظر عموم  -24

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

26- CRC الف( 1، بند 28، ماده( 
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الف که خواستار   -4رای همه است و هدف فرعی  ب« آموزش فراگیر»خواستار   4توان مشاهده کرد که هدف اصلی شماره    به سادگی می 

ها، که یکی از اجزای کلیدی آموزش LGBTعنوان تعهدی برای آموزش فراگیر تواند بهدر مدارس است، می« فراگیر»فضاهای یادگیری 

 جامع جنسیتی است، تفسیر شود.

ستور کار  در حقیقت اندکی پس از آن سازمان ملل        2131که د شورها در  سران ک سط  سید، ایالت      تو صویب ر متحد در نیویورک به ت

سی فراگیر   کالیفرنیا الیحه صویب کرد که آموزش جن ساخت.  LGBTQای ت شر، قانون جدید ملزم   را الزامی  با توجه به کمپین حقوق ب

آموزان شبرای دان« HIVگیری از رسررانی جامعی را پیرامون گرایش جنسرری، هویت جنسرریتی و پیش اطیع»کند که مدارس دولتی می

 های هفتم تا دوازدهم فراهم آورند.پایه

که وجه به اینتبا »آموزش دولتی، گفته اسررت  امور مربوط به با توجه به این قانون جدید تام تارکسررون، سرررپرسررت ایالتی کالیفرنیا در

شاگردان     مردم از گرایش سیتی به  سی و آموزش هویت جن شتری در   LGBTQدارند، جوانان شناخت مثبتی  های مختلف جن امنیت بی

 «.مدارس خواهند داشت

رود، راهنمای دوره آموزشرری کار میچگونه در برنامه آموزش جنسرریتی در ایاالت متحده به« فراگیر»که اصررطیم مثال دیگری از این

 ارد:د، است که اظهار میراهنمای مربیان برای بهداشت باوریسوتا، با عنوان در ایالت مینه Birds & Beesپروژه 

 

ست  مهم» سی  هنگام بحث پیرامون پرهیزرا  فراگیرکه عبارت  ا سیاری از برنامه به در روابط جن ون بحث ها پیرامکار ببرید. ب

را از شررمول آن  LGBTQکنند. این تعاریف جوانان پرهیز در روابط جنسرری ... آن را محدود به آلت تناسررلی مرد و زن می

یه کند. ما قویاً ادبیات و اصطیحاتی را توص  امون گرایش جنسی و جنسیتی را تقویت می  های قبلی پیرکلیشه  کند وخارج می

سی آن  می شامل همه جوانان، فارغ از گرایش جن شکلی دهانی، مقعدی و مهبلی،     کنیم که  سی به  شود ... تعریف رابطه جن ها، 

 .21«دکنو همراه با احترام کمك می یرفضای کیس درسی فراگکه فقط مهبلی تعریف شود ... به تشکیل یك آن به جای

 

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

ن اتوچنین میاست. هم « تنوع فرهنگی»و « هویت جنسیتی »، «حقوق بشر »چگونه خواستار آموزش   SDGدر  4-1کرد که هدف فرعی 

شاهده کرد که مطالبه هدف فرعی   شی  -4م سیت   »الف برای تجهیزات آموز سب با جن رای ای بعنوان مطالبهتواند به، می«فراگیر»و « متنا

CSEهای ، به کار رود. خصوصاً از زمانی که بسیاری از برنامهCSE .مدعی تمرکز بر این مفاهیم هستند 

 

 کنند.استفاده می CSEترویج  ها را برای. دفاتر سازمان ملل متحد شاخص4

سررازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض و خشررونت علیه افراد بر  نقش »در یك گزارش داخلی بین دفاتر سررازمان ملل متحد با عنوان 

های یونسکو در مورد  اجرای دستورالعمل » UNFPAگفته شده است که    UNFPA، به نقل از «مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی  

 «.کندجامع جنسیتی را ترویج می آموزش

ستورالعمل     ست. زیرا د شداردهنده ا ضوعات بحث برانگیزی می     این امری ه شامل مو سکو  سیتی یون شود که در خیل  های آموزش جن

 گوید:سایر موضوعات می

 

 «  شر سی و هویت که افراد با گرایش کندما را ملزم میاحترام به حقوق ب سیتی مختلف را ب های جن ، 2لد )ج .«پذیریمهای جن

 (11صفحه 

 «(2۱ ، صفحه2)جلد  .«کنندبسیاری از دختران و پسران در خیل بلوغ یا گاهی اوقات زودتر از آن شروع استمناء می 

 

 .2226، 28، صفحه Birds & Beesپرویه « راهنمای مربیان برای بهداشک باروری» -21
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 «(2۱، صفحه 2)جلد  «.شوداستمناء باعث صدمات روحی و جسمی نمی 

 

سکو خوانندگان را   هم سیتی یون سی  پروژه لذت» به چنین راهنماهای آموزش جن شت جهانی لذت »دهند؛ از جمله ارجاع می 21«جن  نگا

سایت فعاالنی را  این وب. 2۴«کنندها و افرادی که روابط جنسی را شهوانی می  ها، اقدامات، رسانه : یك فهرست راهنما از سازمان  جنسی 

و به توصرریف یك فعالیت  کند،مشررخص می« برندموانع موجود بر سررر راه رابطه جنسرری، تماییت جنسرری و لذت را از بین می »که 

 پردازد.می« جنسی اعمال جنسی، اعضای جنسی بدن و لذت»هایی برای توصیف گروهی برای فراگیری واژه

شاخص  سازمان ملل متحد برای تعیین تعداد کودکانی که تحت    با در نظر گرفتن همه این موارد، طرم  سط دفاتر  وای لهای متعددی تو

شماره     صلی  شیِ هدف ا سی دیده ، آموزشSDGدر  4 اهداف آموز شدار دهنده به نظر می های جن سد اند، ه در کل   SDGحتی اگر  ؛ر

سازمان ملل متحد           شد. به احتمال زیاد در مرحله بعد دفاتر  سی نگفته با سی یا آموزش جن سی، تماییت جن چیزی در مورد رابطه جن

د کار خواهنبه اند،تحت آموزش جامع جنسرریتی قرار گرفتهکودکان  اند تا مدعی شرروند که تعدادی ناکافی ازکه جمع کردههایی را داده

 یك کامیً نقشه هوشمندانه!یعنی برای تعداد بیشتری از کودکان تحت فشار قرار دهند.  CSEها را جهت فراهم کردن برد تا دولت

به معنای در بر گرفتن  « سرریحقوق باروری و بهداشررت باروری و جن»را پیرامون  SDGاز  2-۱هدف  UNFPAپر واضررح اسررت که 

CSE  با عنوان 2114ها در سال  تفسیر به رأی کند. چون گزارش آن ،« ICPD  :این مسئله  « سال ترویج حقوق باروری 21و حقوق بشر

 ها بنا دارند تا:سازد که آنرا آشکار می

 

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

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

 .حذف کنند

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

  را از میان بردارند.« یا نیاز آنان به کسب رضایت والدینگیری نوجوانان صمیمقوانین منکر ظرفیت ت»و 

 

صومیت کودکان بی      شت و مع سبت به حقوق والدین و بهدا سناد اجماع        این تجاوز ن سازمان ملل و ا ست. معاهدات گوناگون  سابقه ا

سئولیت   ستار احترام به حقوق، م ستند خوا سمیت       اعیمیه. برای مثال 31پذیری و وظایف والدین ه سئله را به ر شر این م جهانی حقوق ب

المللی حقوق سیاسی و   و معاهده بین 31«نسبت به نوع آموزشی که باید به کودکانشان داده شود حق برتری دارند    والدین »شناسد که   می

 .32است« ر راستای عقایدشانمنظور تضمین آموزش اخیقی و مذهبی به فرزندانشان داحترام به آزادی والدین ... به»مدنی خواستار 

بنابراین هر هدف یا شرراخصرری که خدمات بهداشررت باروری و جنسرری یا آموزش جنسرریتی به کودکان را، بدون آگاهی و رضررایت    

 .خواهد بودکند در تقابل با حقوق جهانی والدین برای هدایت تحصیلی فرزاندانشان والدینشان، ترویج می

 

 

 

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

 26-0اعرمیه جهان  حقوب بشر، ماده  -01

 ICCPR( 1016از ) 18-4ماده  -02
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OHCHR  به ترویجCSE پردازدمی 

شت باروری نوجوانان،              سی و بهدا سائل جن شر در حوزه مربوط به م ساریای عالی حقوق ب سط نمایندگی کمی شده تو شر  یك مقاله منت

شر قرار دارد      »کند که اعیم می سی به خدمات معین در مخالفت با حقوق ب ستر شخص  الث برای د ضایت  «  شخص  الث . »33«نیاز به ر

چه هستند که ممکن است    « خدمات خاص»لحاظ شود؟ و این  « خدمات خاص»باید برای چه شخصی ن  « رضایت »چه کسانی هستند؟   

 نیازمند رضایت شوند؟

ست که  هم OHCHRسند   ضمین بدهند که     »چنین مدعی ا ضو باید ت شورهای ع سیمت،  ک  به دلیل مخالفت ارائه دهندگان خدمات 

سائل جن   نوجوانان از اطیعنباید  سانی، کاالها و خدماتِ حوزه م سایل پیش    ر شت باروری، نظیر و گیری از بارداری و تنظیم سی و بهدا

شنی از این «. شوند خانواده محروم  سی و باروری باید      که چه نوعی از اطیعبا این حال این مدعا ایده رو سائل جن سانی در حوزه م ر

شود، ارائه نمی  سئله عمد    کند و این میفراهم  شود. این م شامل همه چیز  ست. یکی دیگر از مهم تواند تقریباً  ا هترین عوامل نگرانیی ا

نیاز به رضایت شخص  الث ]بخوانید والدین[ برای دسترسی به خدمات معین در تقابل با      »گوید این حقیقت است که سند مذکور می  

 «.حقوق بشر است

، آموزش جنسرریتی و مشرراوره جنسرری ها با هدف از میان بردن رضررایت والدین برای خدمات بحث برانگیز نظیر سررقط جنیناین بیانیه

 اند.تنظیم شده

 

 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  را  وزش جنسیتی آمو

«  هویت جنسیتی »، «حقوق بشر »تا آموزش  برنامه دارد UNFPAدهد پیشنهاد کرده است. این مسئله نشان می    « دهندارائه می

تفسرریر کند. جهت تأکید « آموزش جنسرریتی»را به معنای  SDGاز مجموعه اهداف  4-1در هدف فرعی « تنوع فرهنگی»و 

کنند. به احتمال پیگیری میها همه این موضوعات را کند که آناین ادعا را مطرم می CSEدوباره باید دانست اغلب اقدامات 

صطیحات مذکور به  ستراتژیك در هدف فرعی    زیاد دلیل قرارگیری ا ، در درجه اول SDGاز مجموعه اهداف  4-1شکلی ا

ست.   صورت نگران کننده  UNFPAهمین ا سیتی   ای بیان میبه  شاخص آموزش جن سط آن  4-1-1کند که  شنهاد   که تو ها پی

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

  تأمین و 32هاجنسیت کودکان، معلوالن و  متناسب با  آموزشی  امکانات روزرسانی به و ایجاد»الف بنا دارد تا به -4هدف فرعی 

برای تعیین  UNFPAشاخص تهیه شده توسط   بپردازد.« مهه برای امن و خشونت  از به دور ،فراگیر مؤ ر، یادگیری فضاهای 

 

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

ای هه به انین نوع  از سرویسترین روش برای اشاراند. این رایجهای  باشد که جنسیک خود را متفاوت از جنسیک زمان تولدشان شناختهتراجنس 

 بهداشت  اسک.
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شرفت این هدف،   صد دانش »میزان پی شونت،  در سی و آزار  تبعیضآموزانی را که قلدری، تنبیه بدنی، اذیت، خ جربه را ت جن

 .اندتبعیض جنسی را نشانه رفته CSEخواهد سنجید. اغلب اقدامات « اندکرده

 چنین همUNFPA تهیه کرده اسررت، که این کار را از  4-1ی سررنجش میزان انطباق با هدف فرعی شرراخص دیگری را برا

شر   »طریق تعیین تعداد  شورهای اجرا کننده چارچوب اقدام جهانی برای آموزش حقوق ب ها یکی از نگرانی دهد.انجام می« ک

صل    ست که ا شی   ۴این ا شر »برنامه آموز شی در درون برنامه اقدام  های آمفعالیت»کند که بیان می OHCHRدر « حقوق ب وز

 گرایش، ... یا  جنسررریت ، و مخالفت با تبعیض بر مبنای جنس،     درک از وجود تنوعباعث پرورش احترام و   »باید   « جهانی 

 شود.« جنسی

 

شاخص    UNFPAچنین هم ست که  سط آن   گفته ا شده تو شماره     ها های ارائه  شاخص  شر با  ب  چارچو 2۴در مورد آموزش حقوق ب

المللی مطالعه آموزش مدنی ، سازگار است. این دفتر یك ارزیابی انجام شده توسط برنامه بین    2112-استور کار آموزش پس  اقدام برای د

 های بحث برانگیز زیر است:دهد که شامل پرسشرا مورد اشاره قرار می 3۱(ICCSو شهروندی )

 

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

 «در اجتماع های جنسی متفاوتامیال و گرایشافراد با  ر همگانیحضو»

 «های جنسی متفاوتافراد با گرایشتبعیض علیه »

 تعلق دارند، خوشررحال یا بازجنسباز یا زنان همجنسمردان همهایی که به یکی از دو گروه شررما چقدر از داشررتن همسررایه 

 زار هستید؟بی

 

سنجی   ست که آن   چنین از دانشهم ICCSنظر سیده ا سؤاالت زیر  آموزان پر شدت    »ها چقدر با  شدت موافق، موافق، مخالف، به  به 

 هستند:« مخالف

 

 «جنس حق ازدواج دارندافراد هم» 

 «بردگرایی رنج میجنساخیق از هم» 

 «های مختلف دارای حقوق مشابهی هستندافراد از جنسیت» 

 «یرش نیستنددر مدارس مورد پذهای مختلف افراد از جنسیت» 

 «است یك بیماری روانی نوعی ازگرایی جنسهم» 

 

شرود، که گاهی  ( میCSE)نظیر اقدامات  LGBTای را بنا خواهد کرد که خواسرتار اقدامات متناسرب با   ها شرالوده این نوع نظرسرنجی 

سی  اوقات نیز زیر پرچم اقدامات مربوط به تنوع ضد قلدری در مدارس قرار می  جن شار  و  سته از برنامه گیرد. ف ا و هزیادی برای این د

سیاری از نظام  شی های اقدامات در ب شاخص  آموز سازمان ملل درباره     های تهدر غرب وجود دارد. بنابراین،  سط دفاتر  شده تو هدف یه 

ها به آنها یا نوع نگاه ها و نگرش ها و پرسرررش از کودکان در مورد ارزش  ، همراه با نظرسرررنجی SDGاز مجموعه اهداف    4-1فرعی 

ست که به       شور ملل متحد ا سان، در تناقض با من سی ان ضوعات بحث برانگیز پیرامون تماییت جن شفاف اظهار می مو سازمان    داردطور 

سنجی     شورها دخالت کند. چنین نظر سائل داخلی ک شده والدین در  در تداخل با حقوق بههایی ملل متحد حق ندارد در م خوبی تثبیت 

 

 نگاه کنید به -06
http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2220_Technical_Report.pdf   
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صیلی ف  ست که باید بر عهده خانواده     امر هدایت تح سائلی ا ست و نیز در تداخل با م شان ا شامل       رزندان سائل  شد. این م شورها با ها و ک

 موضوعات بحث برانگیزی است که در صیحیت یا مأموریت سازمان ملل متحد نیست.

 

 اند.ترویج سقط جنین را نشانه گرفته« حقوق باروری»و « بهداشت باروری»ج( 

 «بهداشت باروری و حقوق باروری» -یدار اهداف توسعه پا

 

ضمین 3-1هدف فرعی  سی جهانی    ( ت ستر شتی  خدمات به د سائل  حوزه در درمانی و بهدا سی  م ستای : جمله از، باروری و جن   در را

 .2131 سال تا مل ی راهبردهای ها وبرنامه در باروری بهداشت ادغام و رسانیاطیع و آموزش خانواده، تنظیم

 

ضمانت 2-۱هدف فرعی  سی   (  ستر شت  به جهانی د سی  و باروری بهدا سی   و جن ستر ستای  باروری حقوق به د   امانج هایتوافق در را

سعه  و جمعیت المللیبین کنفرانس جریان در شده  سناد  مبنای بر و ،پکن اقدام و برنامه اعیمیه [ وICPD] تو ست به نهایی ا  از آمده د

 .ارتباط این در برگزار شده بازنگری هایکنفرانس

 

شوند که سقط جنین را شامل شوند.     اغلب طوری تفسیر می (« RRحقوق باروری )»و (« SRHبهداشت باوری و جنسی )  »اصطیحات  

شت باروری »که ایاالت متحده برای مثال اظهارات هییری کلینتون مبنی بر این سیر می گونهرا به« بهدا سق   ای تف شامل  ط جنین کند که 

 ت متحده  بت شده است.شود، در کنگره ایاال

سمن مرکز حقوق باروری، یکی از فعال سقط جنین،  ترین  سیر می « حقوق باروری»ها در حوزه حقوق  سقط جنین  را طوری تف کند که 

 زطور که پیش از نیکند. همانگذاری در سرتاسر جهان دفاع می  های قانونها و دستگاه خود در دادگاه تفسیر را نیز شامل شود و از این   

شده،    شاره  ست که تحت لوای آن زوج « حقوق باروری»بدان ا مدعی ترتیبات قانونی مربوط به رحم جایگزین،  جنس های همپرچمی ا

 یا به فرزندخواندگی پذیرفتن کودکان هستند.

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

 

 «    به خدمات بهداشت باروری   همه زنان و نوجوانان  دسترسی  مقرراتی که متضمن  نسبت )درصد( کشورهای دارای قوانین و

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

 «      ضمن شورهای دارای قوانین و مقرراتی که مت صد( ک سبت )در سی همه زنان و نوجوانان به     ن ستر سانی و  آموزش، اطیعد ر

 «.هستند[ CSEوانید: سقط جنین و ]بخ خدمات بهداشت باروری و جنسی

 

ست     UN Womenچنین هم شنهاد داده ا شاخص که پی شش داده چارچوب حقوقی و قانونی که با این  شامل    می ها پو قوانین و »شود 

 مقرراتی شود که به صراحت متضمن:

 

 « یا دیگران( باشد لدینوا)از همسر، قیم،  بدون نیاز به مجوز شخص  الثدسترسی به خدمات بهداشت باروری و جنسی». 

 

 در زمانی که دولت نبایدکند که عنوان افرادی فهرست می را به« همسر، قیم، والدین یا دیگران »]نظر: در حقیقت این شاخص  

کند، مورد مشررورت قرار گیرند. با علم به این نکته که زمینه دسررترسرری به خدمات بهداشررت باروری و جنسرری را فراهم می
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 که شاخص شود و نیز این گیری از بارداری، مشاوره جنسی و سقط جنین می   روری و جنسی شامل پیش  خدمات بهداشت با 

 کند، اگر اجرایی گردد به وضوم حقوق والدین را نقض خواهد کرد.[کودکان را مستثنی نمی مذکور
 

 «     سی شت باروری و جن سی به خدمات بهدا ستر ضعیت تأهل با  بدون هیچ د سن و و سقط  شد گونه محدودیتی در   ]بخوانید: 

 «.گیری از بارداری برای افراد زیر سن قانونی[جنین و پیش

 «باشد ]بخوانید: آموزش جامع جنسیتی[ رسانی بهداشت باوری و جنسینوجوانان به آموزش و اطیع دسترسی». 

 

را که در مورد  دخترانیو درصد زنان  »است که ارائه شده است و     SDGاز اهداف فرعی  2-۱-1از دیگر موضوعات آشکار شاخص    

 ، محل، درآمد، معلولیت و سررایرسررنگیرند، بر حسررب تصررمیم می خودشرران در مورد بهداشررت باروری و جنسرری و حقوق باروری

از بارداری  گیریبرای دسترسی به وسایل پیش  « دختران»منظور ترویج حقوق سنجد. این شاخص به  می« های مرتبط با هر کشور ویژگی

 ن رضایت والدین، در نظر گرفته شده است.و سقط جنین بدو

سنجش      UNFPAچنین هم صی را برای  صد زنانی ) »شاخ صمیم     که سال(   4۴تا  12در سی ت شت باوری و جن شان در مورد بهدا  خود

 ارائه کرده است.« گیرندمی

شاخص به   ضوعی که در این  ضمنی ب اولین مو ست که کودکان در     طور  شده این ا شاره  سی و حق   سالگی   12سن  دان ا باید آزادی جن

 «.رندتصمیم بگی»، بدون رضایت والدین، «بهداشت باروری»و « جنسی»در مورد مسائل « خودشان»یا باید  ،سقط جنین داشته باشند

ها مجاز هستند که آیا آنپرسیده شود   هسال  12 دختراناز پیشنهاد داده است که    UNFPAاز طرف دیگر برای سنجش شاخص مذکور،   

شا  سایل پیش      در مورد»ن که خود ستفاده از و ستفاده یا عدم ا صمیم بگیرند  گیری از بارداریا ستند  یا « ت شان  که مجاز ه ر مورد دخود

 ]بخوانید: سقط جنین[ تصمیم بگیرند.« های بهداشتی و جنسیدسترسی به مراقبت»

اعیم حق تحفظ « حقوق باروری»و « و جنسیبهداشت باروری »بر اساس همین دالیل، تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل درباره 

اند، این گونه که شررواهد نشرران دادهکه اصررطیحات مذکور شررامل حق سررقط جنین نشررود. ولی همان اند. اما فقط نسرربت به اینکرده

 گیرند.تری از سقط جنین را در بر میشوند که موضوعات خیلی بیشای معنا میگونهاصطیحات به

 

  



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

 لی و قوانین ملیحق حاکمیت م -0
 

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

 

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

 پایدار. توسعه به

 

 دهند.مقررات متعددی قوانین ملی را مورد تصدیق قرار می

ستار احترام به   SDGدر  11-12، عیوه بر هدف فرعی عنوان یك نکته مثبتبه ضای  و حاکمیت»که خوا سی   ف شورها،  سیا  منظوربه ک

ضع  ست   اجرای و و شه  هایی برایسیا ست  و فقر کنیری سعه  به یابید ستور کار   « پایدار تو ست، د شاره   2131ا های  سازمان ملل متحد ا

 اند:های ملی دارد که در ادامه ذکر شدهاولویتها و متعددی در حمایت از سیاست

 

  دارد.« کشورهای عضو سیاسی و استقیل عرضی تمامیت به احترام لزوم»تأکید مجددی بر  31پاراگراف 

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

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

  شخص می  41پاراگراف صلی    سازد که دولت این نکته را م سئولیت ا سی  و پیگیری»ها م شرفت  برر صل  پی   اجرای از حا

 دهد.را مورد تأکید قرار می« اهمیت حاکمیت و مالکیت ملی»بر عهده دارند و « آینده سال 12 در را حاضر دستورکار

  شخص می  22پاراگراف ستند  جهانی و آرمانی شده،  تعیین فرعی اهداف»سازد که  این نکته را م  یمل دولتی اهداف هر. ه

سطح جهان، اهداف  آن اهمیت میزان به نگاهی با را خود سب  و در عین حال  در  ضای  بر حاکم شرایط بر ح   خود یمل ف

ریزی ملی بر عهده ین اهداف آرمانی و جهانی در فرایندهای برنامهتصررمیم در مورد چگونگی ادغام ا وه،یعبه کند.تنظیم می

 «.هاستخود دولت

  هد، به دمورد تصدیق قرار می « هاست کشور بر عهده »را که « طبیعت داوطلبانه پیگیری و بررسی فرایندها »الف -14پاراگراف

سی و اولویت     » سیا ضای  شور ف سعه    م»گذارد و این نکته را که احترام می« های هر ک ستیابی به تو الکیت ملی کلیدی برای د

 شناسد.به رسمیت می« پایدار است

 

کننده متعددی وجود دارند که باید توسط کشورهای عضو برای صیانت از شهروندانشان در برابر تفاسیر و کاربردهای     گرمهای دلاشاره 

گران  دانیم که بازیبا این وجود می. 31قرار گیرند، مورد اسررتفاده بر ضررد خانواده SDGهای اهداف اصررلی، اهداف فرعی و شرراخص

شته          قدرت سازمان ملل متحد نادیده انگا سناد  سایر ا شورها را در  صیانت از حاکمیت ک ستور کارهایی قوی،  نند کاند و ادعا میمند با د

ضوعات بحث برانگیزی که آن  شر بین »ها تحت لوای مو شان می « المللحقوق ب س به ترویج س  پردازند، بر  شی خواهد ج ت.  ایر حقوق پی

شاخص  عیوه بر این می ضی از  ست، خیال دارد که       دانیم بع شده ا شورها تهیه  سازمان ملل و برخی ک سط تعدادی از دفاتر  هایی که تو
 

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

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

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

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

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

 ها(ها و اولویک)شرایط، سیاسک 10های مل (؛ پاراگراف و )نیازها و اولویک-14ها(؛ پاراگراف عضای سیاس  و اولویک
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ده ادیها نهای سرزده و سنجش پیشرفت برنامهکشورها و افراد را از طریق نظرسنجی رهنگی و مذهبی و نیز حقوق والدینیهای فارزش

 بگیرد، تا مسیر را برای موضوعات بحث برانگیز هموار کند.
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 0202خانواده و دستور کار  -4
 

 الف( نقش اساسی خانواده

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

در خیل  SDGخانواده در اجرای اهداف تعیین کننده یا نقش  «خانوادهنهاد »از  مسرررتقیم به حفاظت هایاشررراره این را باید گفت که

 رد شد. SDGمذاکرات 

( 1، 2112های شررورای حقوق بشررر سررازمان ملل متحد در سررال نامهاسررت که یکی از قطعموجود واقعیت این رغم علی اتفاق مذکور

ضوع  شارک » را نگرانی پیرامون این مو ست که م سعه هم ت خانواده در جامعه و در د شته  چنان نادیده و بییابی به اهداف تو اهمیت انگا

شریح می « شود می ضو   2کند و ت شورهای ع ساب کردن  »را به  ( ک سعه پایدار از یاری کنندگان  یعنوان یکروی نقش خانواده، بهح  «تو

ست    »خواند و فرا می سیا سعه  ستای ، در اده رامربوط به خانوهای نیاز به تقویت تو ستیابی به اهداف  های پیشتیش را شان جهت د  روی

 .31شودمتذکر می« المللی، اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و اهداف توسعه آینده سازمان ملل متحدتوسعه مورد توافق بین

ضو دعوت می  »چنین نامه مذکور همقطع شورهای ع ست    از ک سیا صلی ترویج  ضوعی در  گرا را بهانوادههای خکند که جریان ا عنوان مو

سا       ستور کار پ شده در د صلی و فرعی مطرم  سئله را به «مورد توجه قرار دهند 2112-عرض اهداف ا سند     ، و این م شنا سمیت ب که »ر

شه خانواده می ست  تواند در ری سنگی، د سیتی و توان   کنی فقر و گر ساوی جن سطح ابتدایی، ترویج ت سازی  ندمیابی به آموزش جهانی در 

 .3۴«، ماالریا و سایر امراض مشارکت داشته باشدHIV/AIDSزنان، کاهش مرگ و میر نوزدان، بهبود سیمت مادر، مبارزه با 

سعه، علی          سی خانواده در تو سا شناختن نقش ا سمیت  صیانت از خانواده و به ر شدن آن  با این حال چرا  رغم حمایت قوی از فراگیر 

 کنار گذاشته شده است؟ 2131زمان ملل متحد، از دستور کار توسط تعدادی از کشورهای عضو سا

نهاد »ها اصرار داشتند که عبارت در خیل مذاکرات صورت پذیرفته است. آن LGBTاین مسئله عمدتاً به دلیل اصرار کشورهای حامی 

 را« وادههررای مختلف خررانشرررکررل»ای اصررریم شرررود کرره گونررهیررا بررایررد عوض شرررود و یررا برره لحرراظ ادبی برره « خررانواده

بود، و  SDGآمیز در مباحثات ترین نقاط مشاجره نیز رسمیت یابند. این مسئله یکی از بزرگ   LGBTهای رسمیت بشناسد، تا خانواده   به

ستقیم    شاره م ست   ،«خانوادهنهاد »به واژه موجود در نهایت، تنها ا سعه پایدار ا سناد نهایی   ،که دارای نقش مهمی در تو حذف  SDGاز ا

 شد.
 

 («The Familyخانواده )نهاد »و (« Familiesها )خانواده»، («Familyخانواده )» ب(

ستقیم به           ادبیات کم شاره م شامل یك ا ست  شده ا ستور کار لحاظ   theده )خانوانهاد »تر بحث برانگیز مرتبط با خانواده که در این د

family ») هدف فرعی های مشترک در خانه در رابطه با مسئولیت( در  2-4داریSDG)  .کشاورزان خانوادگی »به نیز یك اشاره   است  »

( شررده اسررت. در نهایت نیز یك اشرراره به  SDGدر  2-3های خانوادگی )هدف فرعی وری و درآمد مزرعهدر ارتباط با افزایش بهروه

صو       (« familiesها )خانواده» شده که بدین  شی برای کودکان  شارکت در پرورش محیط آموز ست:    در ارتباط با م شده ا ما »رت بیان 

هایشررران   درک کاملی از حقوق و ظرفیت   ها به  تا آن کنیم تا برای کودکان و جوانان محیطی پرورشررری فراهم آوریم    کماکان تیش می  

سند  سجم و  جوامع و امن ایجاد مدارس طریق و از، بر شورهایمان کمك  ها هخانواد من صل از جمعیت سود   تاکنیم می به ک از آن را  حا

 «.کنندخود 

شید که عبارت     شته با سجم »و « مدارس امن»های در انتها و پس از عبارت(« familiesها )خانواده»با این حال توجه دا ذکر « جوامع من

 شده 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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 طور غیرمستقیم مورد تصدیق استخانواده بهنهاد ج( 

زمان ملل متحد دارد که نهاد خانواده را قویاً مورد عنوان دیگر نکته مثبت، این دسرررتور کار تأکید مجددی بر اسرررناد متعددی از سرررابه

 و «(UDHRبشرررر ) حقوق جهانی اعیمیه  در» 2131دارد که دسرررتور کار   بیان می  11دهند. برای مثال پاراگراف    تصررردیق قرار می

خانواده یك واحد نهاد »دارد که از اعیمیه جهانی حقوق بشررر نیز اظهار می 1۱-3بشررر ریشرره دارد. ماده   حقوق المللیبینمعاهدات 

سیل       ست تا به و سزاوار ا ست و  شود گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه ا جایی که پاراگراف از آن«. ه جامعه و حکومت نگاهداری 

شر بینمعاهدات » 11 صدیق می « المللی حقوق ب ست بدانیم  را ت ادامه  در .کننداین معاهدات قویاً نهاد خانواده را تأیید میکه کند، مهم ا

 : پردازیممیها به بررسی آن

 

 ترین شکل ممکن از صیانت و رسیدگی باید    گسترده : »11-1ماده  المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بین معاهده

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

 شه    معاهده بین سی و  سیا خانواده یك واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه نهاد : »23-1، ماده روندیالمللی حقوق 

 «.ه جامعه و حکومت نگاهداری شوداست و سزاوار است تا به وسیل

  سیون حقوق کودک صلی  عنوانبه خانوادهنهاد  کهاین با اعتقاد به (: »۱، مقدمه )پاراگراف کنوان  طبیعی و محیط جامعه جزء ا

شد و رفاه  یبرا ضای  تمام ر صاً کودکان    اع صو شد،  می خود خ ستی میبا ساعدت از حمایت بای  نحوی به الزمه هایها و م

 «.ایفا کند خود را در جامعه هایبتواند مسئولیت برخوردار شود که

 

 از جمله، را متحد ملل سررازمان سررران مهم هاینشررسررت و هاکنفرانس همه نتایج دیگر بار 2131دسررتور کار  11چنین پاراگراف هم

ناد نیز . این اسررکندتأیید میپکن،  کارپایه عملالمللی جمعیت و توسررعه و کنفرانس بین عملاجیس جهانی توسررعه اجتماعی، برنامه 

 د:کدنه در ادامه آمده است تصدیق میخانواده را به شکلی کنهاد 

 

  سعه اجتماعی شود.     د نها: »11، پاراگراف اجالس جهانی تو ست و به همین دلیل باید تقویت  خانواده واحد ابتدایی جامعه ا

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

  سعه کنفرانس بین عملبرنامه صل  المللی جمعیت و تو ست و به همین دلیل باید  نهاد » :۴، ا خانواده واحد ابتدایی جامعه ا

 «.عمل بیایدت که حمایت و حفاظت جامعی از آن بهتقویت شود. لذا شایسته اس

 خانواده واحد ابتدایی جامعه اسررت و به همین دلیل باید تقویت شررود. لذا شررایسررته نهاد : »2۴، پاراگراف کارپایه عمل پکن

 «.عمل بیایداست که حمایت و حفاظت جامعی از آن به

 

«. نیمکتأیید می ،پذیردشده صورت می یاد هاینشست پیگیری برای که را ماتیما اقدا»گوید در ادامه می 2131دستور کار  11پاراگراف 

 های یاد شده عبارتند از:اسناد پیگری نتایج نشست

 

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

 «.شودچنان به رسمیت شناخته میاتحاد و انسجام اجتماعی است، همبرای کند و نیرویی قوی اجتماعی بازی می

 +ست      نهاد : »۱1، پاراگراف 5اجالس پکن سجام اجتماعی ا ست و نیرویی قوی برای اتحاد و ان خانواده واحد ابتدایی جامعه ا

 «.و به همین دلیل باید تقویت گردد
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سازمان ملل متحد  2131ه یا نقش حیاتی خانواده در توسعه، در متن دستور کار خانوادنهاد اگرچه حتی یك اشاره مستقیم به صیانت از 

ست که  این وجود ندارد، اما  شورها بدان معنا نی شورها باید قویاً     خانواده را از برنامهنهاد باید  ک سعه ملی کنار بگذارند. بلکه ک های تو

 ها وبرای توسررعه قرار دهند. کشررورها باید همه برنامه  2112-اهای پسررخانواده را در مرکز تیشنهاد تشررویق شرروند تا حفاظت از  

 ات سرراختمند ها را توانخانوادهزمان طور همکه باید بهخانواده ارزیابی کنند. ضررمن ایننهاد تأ یر بر  منظرهای توسررعه را از مشرریخط

 ارند، آشنا شوند.کننده جدی در توسعه پایدار دعنوان یك مشارکتای که بهتوان بالقوهبا ها آن

 

 فراخوانی برای اقدام

ها  ها، شرایط، ظرفیت ها، اولویتهای محکم و متعددی پیرامون احترام به سیاست  اشاره  سازمان ملل متحد  2131در دستور کار   اگرچه

ستور کار       سند نهایی د سعه پایدار وجود دارد، اما  سیر اجرای اهداف تو صطی  2131و قوانین ملی در م ست که  مملو از ا حات مبهمی ا

هاد نکنند، به کار رود. از سرروی دیگر این سررند  توانند برای ترویج حقوق جنسرری بحث برانگیزی که نهاد خانواده را تضررعیف می می

ناسد.  ش ترین مشارکت کنندگان در مسیر توسعه، به رسمیت نمی    عنوان یکی از اصلی عنوان یك واحد بنیادین اجتماع یا بهخانواده را به

که اقدام عاجلی صورت سازمان ملل بیرون گذاشته خواهد شد، مگر این 2112-کلی از دستور کارهای پساکیم دیگر، نهاد خانواده به به

 بپذیرد.

ضمین کن   یاقدامات زیر م صورت بپذیرد تا ت سازمان ملل متحد مورد حفاظت قرار  تواند  د که کودکان و نهاد خانواده در مذاکرات آتی 

 :خواهند گرفت

 

ضو می    .9 شورهای ع ست »های توانند به ائتالفک ن ترتیب ایبدین چه در ژنو و چه در نیویورک بپیوندند.« دار خانوادهدو

شورها می  صادر کنند    توانند بیانیهک شترکی را در قالب یك گروه  شترک آن   های م ضع م  ها را پیرامون مباحث مربوط بهتا مو

شریح نماید. این بیانیه  شوند تا در      ها میخانواده ت صادر  سازمان ملل متحد  توانند پیش از، در نزدیکی و در خیل مذاکرات 

 سازی الزم صورت پذیرد.مورد عدم پذیرش مفاهیم بحث برانگیز، شفاف

شورها همواره می  .2 صادر کنند.  توانند حق تحفظک شترک  شنهادی   از این گزارش را برای حق تحفظ 2)بخش  های م های پی

ست که هر بار حق    مطالعه کنید.( بر سیار مهم ا شتر ب شود و این کار به    تحفظ ای تأ یرگذاری بی صادر  شابهی  ور طهای دقیقاً م

شترک با دیگر دولت  صورت پذیرد. در نتیجه های همم سد  نظر میطور بهاین فکر  سیر   ر شورها تفا که تعداد قابل توجهی از ک

طور شررفاف توانند بهکشررورها می ال و آینده را نخواهند پذیرفت.اسررناد نهایی مذاکره شررده در گذشررته، حاز بحث برانگیز 

صومیت کودکان می      شت و مع ضعیف خانواده، زندگی و یا بهدا ، تحمل شود بگویند ادبیات بحث برانگیزی را که منجر به ت

 نخواهند کرد.

ده از اصررطیحات جدید یا توانند علیه اسررتفاکه نشرران داد کشررورهای عضررو چگونه میاین یلهسررتان مثال خوبی اسررت برا

اکتبر   14ای به تاریخ بیانیهسرروءتفسرریر از اصررطیحات موجود در جهت ترویج حقوق جنسرری کذایی، فشررار وارد آورند. در 

 بت در آن نشرسرت و   منظور به»منظور لهسرتان به ، مجمع عمومی سرازمان ملل متحد در شرصرت و هشرتمین جلسره      2113

صادی  شورای های آن، ، کمیتهمجمع عمومی سازمان ملل متحد  ای که در چارچوبهای آیندهنشست     سازمان  اجتماعی و اقت

سازمان ملل برگزار می   متحد ملل سایر نهادهای  شت که  « شود و  سیر »اظهار دا شت    یبا هرگونه تف از خدمات یا حقوق بهدا

 .41«المللی که مشمول سقط جنین شود، مخالفت خواهد کردباروری و جنسی در اسناد بین

 

 نگاه کنید به -42
https://papersmart.unmeetings.org/media2/400201/statement-by-poland-item-28.pdf   
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شابهی با   شاره به  بیانیه جهانی م صطیحات بحث برانگیز ا شده    SDG ی ازهمه ا سته  صادر  که در این گزارش برج اند باید 

شد که هیچ   صطیحات نباید به شود. این بیانیه باید مدعی آن با شود که   گونهکدام از این ا سیر  شمول، به ر ای تف سمیت   باعث 

 ای، آموزش جامع جنسرریتی یا سررقط جنین گردد. چنین بیانیه LGBTبه حقوق برد اهداف مربوط شررناختن، ترویج یا پیش

خصرروص اگر توسررط تعداد قابل توجهی از مندی در مقابله با مسررائل مربوط به حقوق جنسرری شررود. بهتواند ابزار قدرتمی

 کشورهای عضو سازمان ملل متحد امضا گردد.

توانند پانزدهم می هر سال نشستی در سطح سران       کشورها می  ره ببرند.توانند از مزایای روز جهانی خانواده بهکشورها می  .3

  های سودمند و مثبت در حمایت برگزار کنند تا نهاد خانواده در آن مورد تجلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی در راستای سیاست    

 از خانواده به تصویب برسد.

 2695نامه منظور تأکید دوباره بر قطعومی سازمان ملل، به های مشترکی را در مجمع عم توانند هر سال بیانیه کشورها می  .4

صادر کنند.    شر پیرامون حفاظت از نهاد خانواده،  شورها باید ادبیات مترقی  هم شورای حقوق ب حمایت از خانواده  چنین ک

 نامه وجود دارد در سایر اسناد نهایی سازمان ملل متحد تکرار کنند.را که در این قطع

کرد نهادهای گوناگون سووازمان ملل متحد که به  منظور تحلیل عملهای داوطلبانه بازبینی را بهند کمیتهتوانکشووورها می .5

  گران ویژهکرد دفاتر سرررازمان ملل متحد، گزارشها باید عملاین کمیته پردازند، تشووکیل دهند.ترویج حقوق جنسووی می

 ق و بررسی قرار دهند.های ناظر بر معاهدات را مورد تحقیسازمان ملل متحد و کمیته

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

  و هماهنگ علیه دفاتری کنند که خارجرسمی مواجهه یك اقدام به سازماندهی توانند کشورها می اند، صادر کنند. فراتر رفته

ر قالب  تواند دچنین این مخالفت می. همدارنداتشان در مسیر ترویج مسائل مربوط به حقوق جنسی گام برمی     از حیطه اختیار

ارائه یك بیانیه مشررترک در مجمع عمومی سررازمان ملل باشررد تا این هشرردار به نهادهای سررازمان ملل متحد داده شررود که   

شتن در      سته از نهادهایی که به گام بردا ضو با آن د شورهای ع شان ادامه  ک دهند همکاری نخواهند می خارج از حیطه اختیارات

صیم، تعیین   ها میها را به عهده نخواهند گرفت. این گزارشکرد، و یا تأمین مالی آن شنهادهایی را نیز برای ا توانند از قبل پی

 یدی ایفا کنند.توانند نقشی کلمی ها برای چنین گزارشیآوری دادهها با یاری رساندن در جمعکنند. سمن

شورها   ک کنند، متوقف سازند. کشورها باید تأمین مالی آن دسته از دفاتر سازمان ملل را که نهاد خانواده را تضعیف می     .1

ضعیف فرهنگ، ارزش     باید  شان اقدام  ها و قوانین ملیاز تأمین مالی آن دسته از نهادهای سازمان ملل که همواره در راستای ت

 کنند، خارج شوند.می

شورها می  .8 سازمان ملل متحد کنند و این کار را از طریق      ک صلی  شکل مثبتی تبدیل به جریان ا توانند نهاد خانواده را به 

 شان انجام دهند.های دولتیارتباط دائمی نهاد خانواده با همه موضوعات مرتبط با توسعه در بیانیه

 که نهاد خانواده را مورد حمایت قرار گیریچشو  نبی توانند به سوازماندهی یا پشوتیبانی از رویدادهای ج  کشوورها می  .1

دادها این قبیل روی کنند پشرتیبانی نمایند. توانند رویدادهایی را که از نهاد خانواده حمایت میکشرورها می  دهند، بپردازند.می

 که پیش از این نیز  کنند. یعنی همان چیزی  های پدر/مادری را در خلق جوامع با  بات و پایدار بررسررری می         منافع خانواده  

 وسیله علوم اجتماعی بیان شده است. نیتجه این کار ایجاد فرهنگی در سازمان ملل است که نگاه مثبتی به خانواده دارد.به

سران کشورهای عضوی  هایشان صادر کنند.های ملی را در حمیات از نهاد خانواده در پایتختتوانند اعالمیهکشورها می .96

س  صادر کنند و از مردم خود   توانند اعیمیهعنوان یك نهاد، میتند، با توجه به اهمیت خانواده بهکه حامی خانواده ه های ملی 

 یابی به توسعه اجتماعی، بپردازند.عنوان بهترین ابزار برای دستهای خود، بهخانوادهبخواهند که به تقویت 
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خواهد تا از حاکمیت ملی خود دفاع کنند و ها میتحد از رهبران دولتبان خانواده و انجمن حقوق خانواده سازمان ملل م مؤسسه دیده  

ها در ( از آن2های مذهبی حفاظت کنند، ها، هنجارهای فرهنگی و ارزش( از خانواده1از همه ابزارهای سرریاسرری موجود بهره ببرند تا 

 برداری کنند، حفاظت نمایند.مضر بهرهو برد مسائل پنهان برای پیش 2131کنند از دستور کار برابر فعاالنی که سعی می

سازی خانواده ها با تواندولت شکل معنی شوند که آن عنوان واحد ابتدایی جامعه باعث میها بهمند ستور کار   ها به  داری در موفقیت د

شند. در این       2131 شته با شارکت دا شور م ست صورت دولت در ک  عملتر سعه موفق یابی به اهداف توها مطمئن خواهند بود که در د

 .خواهند کرد

خواهیم تا نهاد خانواده را در مرکز دسررتور کار توسررعه داخلی خود قرار دهند و تأ یر اهداف اصررلی، بنابراین ما مجدداً از کشررورها می

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

ستور کار    کنیمما مجدداً تأکید می صلی و فرعی مندرج در د ستند و باید با کمال احترام به اولویت  2131که اهداف ا ها،  ذاتاً داوطلبانه ه

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

صیانت از حاکمیت ملی و ارز    .9 شنهادی برای  صلی و فرعی و   های فرهنگی و مذهبی:شحق تحفظ پی در اجرای اهداف ا

سا       سعه پ ستور کار تو صد د سند  2112-مقا ستور کار    »، مندرج در  ساختن جهان ما: د سعه پایدار  2131دگرگون  ، «برای تو

 وهای توسرررعه، با احترام کامل به مذاهب گوناگون           مطابق با قوانین داخلی و اولویت    مجدداً بر حق حاکمیت کشرررورمان     

، اصول(. هیچ موضوعی  2، فصل ICPD( 1۴۴4کنیم )بر مبنای )های فرهنگی مردمانمان، تأکید میو زمینه های اخیقیارزش

 ای تفسیر شود که حق جدیدی را ایجاد کند.گونهنباید به 2131در دستور کار 

سی و حقوق باروری:     .2 شت باروری و جن شنهادی برای بهدا صطیحی در ارت  حق تحفظ پی شت باروری و  هر ا باط با بهدا

سی و حقوق باروری نباید به  سقط جنین گردد، یا به      گونهجن شامل حق  شود که  سیر  سی به یا تأمین م   ای تف ستر الی منظور د

  ارجاعات موجودچنین سقط جنین باری بر دوش دولت ما بگذارد، یا قوانین داخلی ما را در مورد سقط جنین تغییر دهد. هم  

، پیرامون بهداشت باروری و جنسی و   ICPDپکن و  در «برگزار شده  بازنگری هایکنفرانس از آمده دست به نهایی اسناد »به 

سیون          گونهحقوق باروری، باید به سط کمی شده تو سناد نهایی مذاکره  شوند که فقط به ا سیر  صاد   ای تف شورای اقت ی و های 

ارجاع داده شود و متعاقباً در مجمع عمومی   ن ملل متحد همه کشورهای عضو سازما   مذاکرات اجتماعی سازمان ملل متحد، یا  

صطیم نباید به     صویب گردد. این ا سیر گردد که به گونهسازمان ملل ت سناد بازبینی نهایی منطقه ای تف سایر   اهیچ یك از ا ی یا 

 اسناد نامشخص ارجاع داده شود.

دستور   در سرتاسر  « جنسیت »اصطیم   «:هاتیا سایر وضعی  »و « تساوی جنسیتی  »، «جنسیت »حق تحفظ پیشنهادی برای   .3

سیر می گونهبه 2131کار  صطیم    ای تف سیتی   »شود که فقط به مرد و زن داللت کند. ا ساوی جن ساوی بین « ت دو  داللت به ت

ا ی»حات چنین، اصطی ای تفسیر شود که به هر جنسیتی غیر از مرد یا زن داللت داشته باشد. هم      گونهجنسیت دارد و نباید به 

ضعیت    سته از اهداف فرعی که  «فراگیر»، «فراگیری»، «تبعیض»، «نابرابری»، «هاسایر و سیتی   »، یا آن د ساوی جن حقوق »ا ی« ت

شر  سیتی یا هر نوع        گونهدهند نباید بهرا مورد توجه قرار می« ب سی و هویت جن شامل مفاهیم گرایش جن شوند که  سیر  ای تف

 حقوقی از این دست، باشند.

صیانت از کودکان:   حق تحفظ پی .4 شاره  شنهادی برای آموزش و  سن نباید به   ا ساس  ای  ونهگهایی مبنی بر نفی تبعیض بر ا

ها را در جهت تأمین تفسرریر گردد که حقی برای کودکان ایجاد کند یا تعهدی را برای کشررورهای عضررو به بار بیاورد تا آن  

های مرتبط با این مات بهداشت باوری و جنسی، یا آموزش  رسانی در حوزه مسائل جنسی، یا خد   دسترسی کودکان به اطیع  

سائل برای کودکان، به  شاره   م سازد. ا صوص بدون هدایت والدین، مجبور  که  SDGدر  4و  3های موجود در اهداف فرعی خ

  عرسررانی و آموزش پیرامون تنظیم خانواده، خدمات بهداشررتی درمانی باروری، حقوق بشررر، تسرراوی جنسرریتی یا تنو  اطیع

ای تفسرریر گردند که حقوقی برای کودکان قائل شرروند تا در سررایه آن به   گونهدهند، نباید بهفرهنگی را مورد توجه قرار می

سایر برنامه   سیتی یا  شند. هم     آموزش جامع جن شته با سی دا ستر که  SDGالف در -4چنین، هدف ها و اطیعات این چنینی، د

ش ایجاد محیط سب »و « امن» یهای آموز سیت  متنا سیر گردد که  گونهدهد، نباید بهرا مورد توجه قرار می« با جن ر در بای تف

مرتبط  برد حقوقباشد، که منجر به ترویج پذیرش یا پیش نظیر اقدامات ضد قلدری نوع برنامه یا محتوای آموزشیهر دارنده 

سی مختلف، هویت با گرایش سایر اقلیت   های جن سیتی یا  سی می های جن شی برای کودکان باید   شود. های جن هر نوع آموز

 ها صورت پذیرد.تحت هدایت والدین و در کمال آگاهی و رضایت آن

با عنایت به تعهدات کشورها تحت پنج معاهده  :2695-حق تحفظ پیشنهاد برای شمول خانواده در دستور کار توسعه پسا .5

در ]نام   2131کنیم که اجرای دسرررتور کار   ی جامعه، ما تأکید می     عنوان واحد ابتدای  آور پیرامون احترام به نهاد خانواده به    الزام

هایی گردد ای صورت پذیرد که منجر به حمایت از خانوادهگونه، باید بهSDGکشور[، از جمله اجرای اهداف اصلی و فرعی   
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ایجاد  2131ن دستور کار  منظور اجرایی کردهایی که بهها و برنامهمشی چنین خطکه حاصل ازدواج بین مرد و زن هستند. هم  

دار خانواده باشرررند، و نباید منجر به        ، دوسرررتگردند باید ابتدا از منظر تأ یر روی نهاد خانواده مورد ارزیابی قرار گیرند         می

 فروپاشی خانواده گردند.
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