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مروری بر مفهوم و ساختارحقوق باروری و جنسی در اسناد
بين المللی حقوق بشر
رکسانا جان قربان ،1دکتر رباب لطيف نژاد رودسری ،2دکتر علی تقی پور،*3
دکتر محمود عباسی
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 .1دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.
 .4دانشیار گروه حقوق و اخالق پزشکی ،مرکز تحقیقات حقوق و اخالق پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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تاريخ دريافت1332/11/2 :

تاريخ پذيرش1333/3/8 :

مقدمه :ناخوشی های ناشی از نقض حقوق باروری و جنسی ،بخش قابل توجهی از بار بیماری ها در زنان و مردان
سنین باروری را در جهان به خود اختصاص می دهد .با توجه به نو ظهور بودن مفهوم ،وسعت ساختار و چالش های
موجود در تحقق حقوق باروری و جنسی ،مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاریخچه ،مفهوم و مهمترین اجزای
ساختاری حقوق باروری و جنسی در راستای افزایش آشنایی ارائه دهندگان خدمات سالمت انجام شد.
روش کار :دراین مطالعه مروری ،مرور مستندات در بازه زمانی  1341تا  2113و با جستجو در پایگاه های اطالعاتی
 Google Scholar ،PubMedو وب سایت سازمان های بین المللی با استفاده از کلید واژه های حقوق باروری،
حقوق جنسی ،سالمت باروری ،سالمت جنسی و حقوق بشر صورت گرفت .مقاالت ،گزارش ها و انتشارات رسمی
سازمان بهداشت جهانی ،سازمان ملل متحد ،فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده ،بنیاد سازمان ملل متحد برای
فعالیت های جمعیتی ،مرکز حقوق باروری ،مؤسسه گات ماچر و مؤسسه غیر انتفاعی آیبیس به میزان جمعا  11بیانیه
و کنوانسیون و  4سند فرهنگی مورد مرور قرار گرفت .همچنین نتایج حاصل از تحلیل محتوای قرآن کریم در این
مرور مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها :مفهوم حقوق باروری و جنسی ،به توانایی تمام افراد در تنظیم باروری و بهره بردن از یک رابطه جنسی
ایمن و رضایت بخش دو طرفه فارغ از تبعیض ،اجبار و خشونت اشاره دارد .ساختار این حقوق متشکل از حق انتخاب
در ازدواج و تشکیل خانواده ،حق تصمیم گیری در خصوص فرزند آوری ،حق تصمیم گیری جنسی فارغ از تبعیض و
خشونت و حق آگاهی از اطالعات و آموزش های الزم می باشد.
نتيجه گيری  :حقوق باروری و جنسی با دو رکن اصلی حق انتخاب و تصمیم گیری در زمینه سالمت باروری و
جنسی فارغ از تبعیض ،اجبار و خشونت و حق دسترسی به اطالعات و آموزش ،دربردارنده تأمین سالمت باروری و
جنسی افراد می باشد .پیچیدگی های مفهوم بین المللی حقوق باروی و جنسی ،ضرورت انطباق آن با بستر فرهنگی و
اجتماعی جامعه ایران را مطرح می کند.
* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر علی تقی پور؛ مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن-8444143 :
1411؛ پست الكترونيكtaghipoura@mums.ac.ir :

61



کلمات کليدی :حقوق باروری ،حقوق بشر ،سالمت باروری

مقدمه
اهمیت سالمت زنان و تأثیر آن بر خانواده و جامعه بر
کسی پوشیده نیست .بدون سالمت باروری و جنسی،
زنان قادر به دستیابی به سایر حقوق خود نیز نخواهند
بود .با این وجود هم اکنون ،حق سالمت و به خصوص
حقوق باروری و جنسی زنان در بسیاری از مناطق
جهان قابل دستیابی نمی باشد و بر اساس آمار منتشر
شده در زمینه بار بیماری ها 22 ،درصد سال های از
دست رفته عمر در زنان سنین باروری ،به دلیل نادیده
گرفتن حقوق باروری و مشکالت سالمتی مرتبط با آن
مانند بارداری برنامه ریزی نشده ،مرگ و میر و
موربیدیتی مادری ،بیماری های مقاربتی و ایدز می
باشد که در مقام مقایسه 3 ،درصد را در گروه مردان به
خود اختصاص میدهد ( .)1عوامل بیولوژیکی ،به
تنهایی توجیه کننده این نابرابری بار بیماری ها در دو
جنس نمی باشند ،بلکه کاستی های اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی ،اثرات زیان بخشی بر سالمت
باروری و جنسی زنان دارند ( ،)2تا جایی که ناخوشی
های مرتبط با سالمت باروری و جنسی ،به ترتیب
مسئول حدود یک سوم و یک پنجم بار جهانی بیماری
ها ،در زنان سنین باروری و کل جمعیت می باشد (.)3
حقوق باروری و جنسی ،در مرکز توجه موانع مرتبط با
پیشرفت زنان ،نائل شدن به اهداف بین المللی مورد
توافق ،تعهدات مرتبط با تساوی و عدالت جنسیتی و
توسعه پایدار قرار دارد و بسیاری از موانع موجود در
تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان ،به نادیده گرفتن
این حقوق مرتبط میشود ( .)3مطالعات موجود در
داخل و خارج کشور شواهدی از فقدان آگاهی ارائه
دهندگان خدمات سالمت نسبت به حقوق باروری و
جنسی مراجعین را نشان می دهند ( .)1-4آشنایی ارائه
دهندگان خدمات سالمت با رویکردهای مبتنی بر
حقوق در حوزه سالمت باروری و جنسی ،زمینه ساز
دستیابی به ارائه خدمات مددجو محور با باالترین
استاندارد خواهد بود ( .)1از طرفی خدماتی که در سایه
انتخاب و رضایت آگاهانه؛ با حفظ کرامت ،حریم
خصوصی و محرمانه بودن اطالعات فرد؛ فارغ از تبعیض

روش کار
مطالعه حاضر با مرور منابع کتابخانه ای انجام شد .در
ابتدا با استفاده از کلید واژه های "حقوق باروری"،
"حقوق جنسی"" ،سالمت باروری"" ،سالمت جنسی"
و "حقوق بشر" به تنهایی یا به صورت ترکیبی ،تمام
مقاالت مرتبط با کنوانسیون ها ،مستندات و توافق نامه
های بین المللی موجود در پایگاه های اطالعاتی
 PubMedو Google Scholarجستجو شد.
مقاالت ،گزارش ها ،انتشارات رسمی سازمان های بین
المللی و مؤسسات فعال در زمینه حقوق باروری و
جنسی نظیر سازمان جهانی بهداشت ،سازمان ملل
متحد ،فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده ،بنیاد
سازمان ملل متحد برای فعالیت های جمعیتی ،مرکز
حقوق باروری ،مؤسسه گات ماچر 1و مؤسسه غیر
انتفاعی آیبیس 2نیز بررسی شد .مرور مستندات در بازه
زمانی  1341تا ماه می  2113انجام شد .تمام
مستندات به منظور تعیین و انتخاب عناوین مرتبط،
توسط نویسندگان بررسی شد .معیار اصلی ورود به
مطالعه شامل مستنداتی بود که مرتبط با حقوق باروری
و جنسی بوده و در حوزه بین المللی صادر شده باشد،
لذا سایر مستنداتی که به جنبه های دیگر حقوق
Guttmacher Institute
Ibis international nonprofit organization
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و سوگیری های جنسیتی و با حفظ تداوم مراقبت،
اطالعات الزم را در حیطه باروری و جنسی در اختیار
مراجعین قرار دهد ،خود منجر به توانمندسازی
گیرندگان خدمات خواهد شد ( .)8در این راستا به
منظور آشنایی ارائه کنندگان خدمت با ترجمان رویکرد
حقوقی در خدمات سالمت باروری و جنسی ،اساساً این
سؤال مطرح می شود که مفهوم حقوق باروری و جنسی
چیست و در چه حیطه هایی نمود پیدا می کند؟
مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاریخچه ،مفهوم و
مهمترین اجزای ساختاری حقوق باروری و جنسی در
راستای آشنایی ارائه دهندگان خدمات سالمت با این
مفهوم انجام شد.

 رکسانا جان قربان و همكاران

کشورهای متعهد به این کنوانسیون ،ملزم به وضع قانون
تعیین حداقل سن ازدواج شدند (.)11
 1سال بعد در اولین "کنفرانس بین المللی حقوق بشر"
(تهران1318 ،م ).به جنبه های حقوقی تنظیم خانواده
توجه شد و تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه در ارتباط
با تعداد و فاصله فرزندان و حق دریافت آموزش و
اطالعات در مورد آن ،به عنوان یکی از حقوق اساسی
زوجین شناخته شد ( .)12سال بعد سازمان ملل
(نیویورک1313 ،م ).در ماده " 4بیانیه پیشرفت
اجتماعی و توسعه" مجدداً بر نقش خانواده در جامعه و
حق انحصاری زوجین در تصمیم گیری آزادانه و
مسئوالنه در خصوص تعداد و فاصله فرزندان تأکید کرد
(.)13
گذشته از مسائل مربوط به حقوق مدنی ،در پیمان نامه
بین المللی "رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان"
(نیویورک 1313 ،م ،).به حیاتی ترین نگرانی زنان؛
یعنی حقوق باروری توجه شد و به موضوعاتی نظیر
درک مناسب از مادر شدن به عنوان یک عملکرد
اجتماعی ،حق زنان در انتخاب همسر و باروری تأکید
شد .الزم به ذکر است که این سند تا آن زمان ،تنها
معاهده حقوق بشر بود که صراحتاً به حق باروری زنان
و برنامه ریزی برای آن اشاره می کرد ( ،)14تا اینکه
نهایتاً در "کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه"
(قاهره 1334 ،م ،).جامع ترین سند بین المللی در مورد
سالمت باروری و جنسی و حقوق مرتبط با آن شکل
گرفت .این کنفرانس نقطه عطفی در تاریخ همکاری
های بین المللی در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و به
خصوص ارتقاء سالمت باروری افراد محسوب می شود
(.)14
یک سال بعد در "چهارمین کنفرانس جهانی زنان"
(پکن 1334 ،م ،).نه تنها بر حقوق باروری مجدداً تأکید
شد ،بلکه توجه وسیعی به حقوق جنسی معطوف گردید
و صراحتاً عنوان شد که حقوق بشر زنان ،شامل حق
کنترل و تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه در مسائل
مربوط به روابط جنسی شان نیز می باشد ( .)11در
همان سال فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده،
منشوری را برای حقوق باروری و جنسی تدوین کرد.

سالمت از جمله حقوق بیمار و حقوق معلولین مرتبط
بوده و یا بر اساس استراتژی های خاصی به صورت
منطقه ای صادر شده بودند ،از مطالعه خارج شدند .پس
از بررسی توالی زمانی  24بیانیه و کنوانسیون جستجو
شده بر اساس معیارهای ورود ،نهایتاً  11مورد که به
معرفی مفهوم ،تاریخچه ،ساختار و اجزای تشکیل
دهنده حقوق باروری و جنسی می پرداختند ،انتخاب
شدند .عالوه بر این ،مفاهیم فوق در منابع الکترونیک و
مکتوب مرتبط با فرهنگ و تمدن ایرانی استخراج شد
که حاصل آن 4 ،سند ارائه شده می باشد .به منظور
بررسی پیشینه مذهبی مفاهیم حقوق باروری و جنسی،
از نتایج مطالعه آنالیز محتوای کلیه آیات قرآن کریم نیز
استفاده شد (.)3

يافته ها
معرفی حقوق باروری و جنسی در دو بخش اصلی
مرتبط با مفاهیم و ساختار آن به شرح ذیل ارائه می
گردد:
الف -مفهوم حقوق باروری و جنسی
 -1تاريخچه حقوق باروری و جنسی در مستندات
بين المللی
اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در گردهمایی مجمع
عمومی سازمان ملل متحد (پاریس1348 ،م ).به مسائل
حقوق باروری و جنسی در "بیانیه جهانی حقوق بشر"
توجه شد .ماده  11این بیانیه اعالم می داشت که
مردان و زنان بالغ ،بدون هیچ گونه محدودیت نژادی،
ملیتی یا مذهبی ،حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند
و در امور مربوط به ازدواج ،ادامه و فسخ آن از حقوق
برابری برخوردارند .به عالوه ازدواج باید با رضایت
آزادانه و کامل طرفین انجام شود و خانواده ،واحد
اجتماعی طبیعی و اساسی است که حق برخورداری از
حمایت جامعه و دولت را دارد ( .)11پس از آن ،سازمان
ملل متحد در ماده  1و  2کنوانسیون "رضایت برای
ازدواج و تعیین حداقل سن ثبت ازدواج" (نیویورک،
1312م ).مجدداً مقرر نمود که هیچ ازدواجی نباید به
طور قانونی بدون رضایت طرفین انجام گیرد و
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 -2تاريخچه حقوق باروری و جنسی در ايران
باستان
بسیاری از صاحب نظران حقوقی ،منشور کوروش (433
سال قبل از میالد مسیح) را به عنوان اولین سند حقوق
بشر در دنیا می شناسند ( .)18عالوه بر این ،در لوح
های به دست آمده از تخت جمشید که معروف به
"الواح بارو" و "الواح گنجینه" می باشند ،نوعی صورت
حساب پرداخت دستمزد کارگران سازنده تخت جمشید
و اطالعاتی از قبیل :تاریخ ،نام کارگر ،نام سرکارگر،
تعداد روزهای کار ،نوع کار ،میزان دستمزد ،گواهی
سرکارگر ،امضاء معمار ،خزانه دار یا معاون خزانهدار و
غیره موجود می باشد .شایان ذکر است که برای
کارگران زن پس از ختم بارداری ،تسهیالت ویژه ای
مانند مرخصی زایمان و وعده غذایی اضافی وجود

 -3پيشينه حقوق باروری و جنسی در قرآن
قرآن به عنوان کتابی که منشأ اصلی قوانین اسالمی
است ،تنوعی غنی از جنبه های گوناگون حقوق باروری
و جنسی زنان را فراهم کرده است .نتایج آنالیز محتوای
کمی انجام شده بر روی تمام آیات قرآن کریم نشان داد
که بیش از  21سوره و  81آیه از آیات این کتاب
آسمانی به جنبه های مختلف حقوق باروری و جنسی
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این منشور بر  12حق که برخاسته از اسناد بین المللی
حقوق بشر و حقوق مکملی که این فدراسیون به آن ها
معتقد است ،استوار می بود ،استانداردهای آن از
اسنادی گرفته شد که در  4کنفرانس کلیدی سازمان
ملل متحد از سال  1333تا  1334موفق به کسب اتفاق
نظر بین المللی شده بودند که شامل :کنفرانس جهانی
سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر (وین1333 ،
م ،).کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (قاهره،
 1334م ،).اجالس جهانی سازمان ملل متحد برای
توسعه اجتماعی (کپنهاگ 1334 ،م ).و چهارمین
کنفرانس جهانی زنان (پکن 1334 ،م ).بودند .این
منشور نشان دهنده پاسخ فدراسیون بین المللی تنظیم
خانواده به بیان ارتباط حقوق بشر و کاربرد آن در
سالمت جنسی و باروری بود (.)11
با این وجود حتی تا زمانی که سازمان ملل در سال
 2111در نیویورک ،اهداف توسعه هزاره را با هدف
کاهش فقر و پیشرفت توسعه جهانی مطرح کرد ،حقوق
باروری و جنسی به عنوان یک هدف ویژه مطرح نبود؛
تا اینکه برای اولین بار در پنجاه و هفتمین گردهمایی
بهداشت جهانی در سال  ،2114بر اهمیت سالمت
باروری و جنسی و حقوق مرتبط به آن به عنوان یک
نیاز و استراتژی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره
تأکید شد (.)14

مفهوم و ساختار حقوق باروری و جنسی

داشته است .ضمناً تعادل تقریبی بین تولد دختر و پسر
و به همان نسبت بین کارگران مرد و زن ،گواه این
واقعیت است که فرزندکشی در آن زمان انجام نمی
شده است (.)21 ،13
در دوره ساسانیان نیز قوانینی مبنی بر پیشگیری از
خشونت علیه زنان وجود داشته است؛ به گونه ای که
مرد ،حق نداشته است همسر خود را تحت شکنجه و
آزار قرار دهد و در صورتی که مرتکب چنین کاری می
شد ،قانون ،حق زن را از مرد گرفته و او را تنبیه می
کرد ( .)21همچنین در کتاب "ماتیکان" آمده است:
"زنی که از بد رفتاری شوهر خود شکایت کند ،باید تا
پایان محاکمه ،او را از تحت سلطه شوهر خارج ساخت"
( .)22در این دوره به سن ازدواج و حق انتخاب زن در
امر ازدواج نیز توجه شده بود؛ به گونه ای که در کتاب
"ماتیکان هزار داستان" آمده است که "دختر پس از
 14سالگی می تواند به انتخاب شوهر بپردازد .پدر یا
قیم ،مکلف به برگزیدن شوهری مناسب برای دختر
خویش هستند .اما دختر ،ناچار از پذیرفتن کسی که به
همسری وی پیشنهاد می شود ،نیست .پدر نمی تواند
وی را مجبور به ازدواج کند یا وی را از ارث بی نصیب
گرداند و یا تنبیه دیگری درباره اش مقرر دارد .حتی
نباید پولی را که به دختر خویش به عنوان مخارج
روزانه می پرداخته است ،از وی دریغ کند" ( .)22عالوه
بر این ،حتی در مواردی که دختر از طریق نامشروع
باردار می شده ،اجازه انجام سقط جنین را نداشته
است ،در غیر این صورت مجازات او ،همچون مجازات
فردی می بود که مرتکب قتل عمد می شد و برعکس
تمام جوامع عصر باستان که زن حق طالق گرفتن
نداشت ،در ایران دوره ساسانی ،به مرد و زن هردو
چنین حقی داده شده بود (.)21
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سالمت باروری در یکی از فصول بیانیه کنفرانس بین
المللی جمعیت و توسعه ( 1334م ).این گونه تعریف
شده است" :رفاه کامل جسمی ،روحی و اجتماعی در
تمامی مواردی که به سیستم باروری ،عمل و فرآیند آن
ارتباط پیدا می کند و صرفاً به عدم وجود بیماری
اطالق نمی گردد" .این تعریف پذیرفته شده ،سالمت
جنسی را نیز شامل می شود ( .)14بنابراین سالمت
باروری به معنای توانایی برخورداری از یک زندگی
جنسی مسئوالنه ،رضایت بخش و ایمن نیز می باشد
(.)23
"سالمت جنسی ،منحصر به نبود بیماری یا اختالل
نیست و اهمیت آن محدود به سال های باروری نمی
شود .سالمت جنسی شامل آزاد بودن از سوء استفاده و
تبعیض جنسی و توانایی افراد برای ادغام عملکرد
جنسی در زندگی خود و کسب لذت از آن و تولید مثل
به انتخاب خود می باشد" .دستیابی به سالمت جنسی،
مستلزم حفظ کردن ،محترم شمردن و اجرا کردن
حقوق جنسی تمام افراد است .حقوق باروری و جنسی
در قوانین ملی و مستندات بین المللی ،به عنوان حقوق
بشر شناخته شده اند ( .)24حقوق باروری ،به رسمیت
شناختن حقوق اساسی تمام زوجین و افراد در تصمیم
گیری در مورد تعداد ،فاصله و زمان فرزنددار شدن؛
داشتن اطالعات و وسایل پیشگیری از بارداری و تصمیم
گیری درباره باروری فارغ از تبعیض ،اجبار و خشونت
می باشد .حقوق جنسی نیز حق تمام افراد برای تصمیم
گیری آزادانه و مسئوالنه در همه ابعاد زندگی جنسی،
رهایی از تبعیض ،اجبار و خشونت در تصمیم گیری
های جنسی و مسئولیت مشترک در رابطه جنسی
تعریف میشود .تعریف حقوق سالمت باروری و جنسی
در اغلب بخش ها مانند حق داشتن اطالعات ،تصمیم
گیری فارغ از تبعیض و حق کسب باالترین استاندارد
سالمت باروری و جنسی با یکدیگر همپوشانی دارد
(.)24 ،11

پرداخته است ( .)3به عنوان مثال اشاره شده است که
خداوند همسرانی از نوع خودتان آفریده است تا بدان ها
آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت قرار داده است
(آیات  183سوره اعراف و  21سوره روم) و این ،جز در
سایه مسئولیت پذیری متقابل و مشترک که از ارکان
حقوق جنسی است ،میسر نخواهد شد .آیات متعددی
در خصوص روابط جنسی و شرایط آن (آیات ،181
 222و  221سوره بقره) ،نکوهش ازدواج با محارم (آیات
 21و  22سوره نساء) ،عدم رابطه جنسی با همجنس و
لزوم سالمت جنسی (آیات  81و  81سوره اعراف 44 ،و
 44سوره نمل و  23سوره عنکبوت) و مذمت زنا و
تجاوز جنسی (آیات  2تا  3سوره نور ،آیه  12سوره
ممتحنه ،آیه  32سوره اسراء) که همگی از مصادیق
حقوق جنسی می باشند ،وجود دارد .در خصوص منع
خشونت علیه زنان نیز رهنمودهای ویژه ای در این
کتاب به چشم میخورد (آیات  231سوره بقره 48 ،و
 43سوره احزاب و  11سوره بروج) .در حقیقت ،قرآن
به حقوق باروری زن از لحظه تولد توجه کرده است؛ به
گونه ای که رسم زنده به گور کردن دختران در قبل از
ظهور اسالم را مذموم دانسته و از حق حیات آنان
حمایت کرده است ،چنانچه در آیاتی از قرآن به خشم و
اندوه کسانی که صاحب فرزند دختر شده اند ،تردید در
تصمیم گیری آن ها در خصوص نگهداری یا زنده به
گور کردن دخترانشان و نکوهش نوع داوری نادرستشان
اشاره شده است (آیات  48و  43سوره نحل 8 ،و 3
سوره تکویر) .به عالوه در این کتاب ،در آیات متعددی
حق حیات جنین با ممانعت از سقط جنین تضمین
شده است (آیات  131و  141سوره انعام 12 ،سوره
ممتحنه و  31سوره اسراء) .تمام آیات اشاره شده ،نشان
می دهد که حقوق باروری و جنسی یک مفهوم غربی و
پدیده ای جدید در مکتب اسالم نمی باشد.
 -4تعريف حقوق باروری و جنسی
رعایت حقوق باروری و جنسی ،تضمین کننده سالمت
باروری و جنسی می باشد ،لذا به منظور درک بهتر از
این موضوع ،الزم است در ابتدا مفهوم سالمت باروری و
جنسی تعریف و سپس به حقوق باروری و جنسی
پرداخته شود.

ب -ساختار حقوق باروری و جنسی:
پیشرفت قابل توجه و پایدار در حوزه سالمت باروری و
جنسی ،مستلزم توجه به ساختار این حقوق در ارائه
خدمات به مراجعین می باشد .به عنوان مثال شورای
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 -2حق تصميم گيری افراد در مورد تعدد ،فواصل
و شرايط زمانی فرزندآوری:
ساالنه در جهان 121-181 ،میلیون بارداری81 ،
میلیون بارداری ناخواسته 41 ،میلیون سقط القایی21 ،
میلیون سقط غیر ایمن و  431111مورد مرگ مادری
(که  18111مورد آن به دلیل سقط غیر ایمن می
باشد) ،رخ میدهد ( .)21این ارقام ،گویای وجود
تهدیدی جهانی برای حق تصمیم گیری افراد در مورد
تعداد ،فواصل و شرایط فرزندآوری می باشد .حقی که
 21سال قبل ،با توافق کشورها در کنفرانس بین المللی
جمعیت و توسعه به رسمیت شناخته شد.
این حق ،تضمین کننده دسترسی زوجین به اطالعات و
روش های ایمن ،مؤثر و مقرون به صرفه جهت تنظیم
باروری آگاهانه و آزادانه می باشد .عالوه بر اینکه حق
دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی به منظور تجربه
یک بارداری ایمن و فراهم کردن شانس داشتن یک
نوزاد سالم برای زوجین را نیز پوشش می دهد (.)11
نیاز برآورد نشده برای روش های پیشگیری از بارداری،
مؤلفه ای بسیار مؤثر در تعیین وضعیت حق تصمیم
گیری آزادانه زنان در فرزندآوری می باشد .زنان با نیاز
برآورد نشده ،زنان متأهلی هستند که از نظر جنسی
فعال بوده ،اما علی رغم عدم تمایل به فرزنددار شدن یا
تمایل به تأخیر انداختن تولد فرزند بعدی ،از هیچ روش
پیشگیری از بارداری ،استفاده نمی کنند .نوجوانان،
مهاجران ،حاشیه نشینان شهری ،پناهندگان و زنان در
دوره پس از زایمان از گروه هایی هستند که بیشتر در
معرض این مسأله قرار دارند .توجه به نیاز برآورد نشده
از این نظر اهمیت دارد که گروهی را تحت تأثیر قرار
می دهد که برای تأمین سالمت باروری و جنسی شان
بیش از سایر گروه ها نیازمند خدمات تنظیم خانواده
می باشند ( .)21دالیل نیاز برآورد نشده در هر منطقه
متفاوت است و تحت تأثیر عواملی نظیر :ترس از
عوارض روش های پیشگیری از بارداری ،عدم آگاهی از

 -1حق انتخاب در ازدواج و تشكيل خانواده:
حق انتخاب زمان و فرد مورد نظر جهت ازدواج ،از
حقوقی است که می تواند به طور جدی ،سالمت باروری
و جنسی آتی زن را تحت تأثیر قرار دهد .غالباً شرایط
اجتماعی ،دختران را مجبور به ازدواج در سنین کم و
فرزنددار شدن قبل از کسب آمادگی فیزیکی و ذهنی
می کند .بر اساس آمار بنیاد سازمان ملل متحد برای
فعالیت های جمعیتی 82 ،میلیون دختر در کشورهای
در حال توسعه قبل از رسیدن به سن  18سالگی و در
سنین  11تا  11سالگی ازدواج می کنند .ازدواج
کودکان ،غالباً سالمت آنان را مختل و فرصت های
تحصیل آنان را محدود می سازد .همچنین دختران
نوجوان متأهل ،عالوه بر مشکالت بیشتر در دستیابی به
خدمات سالمت باروری و افزایش احتمال تولد کودکان
کم وزن ،با عوارض ناشی از بارداری و زایمان و سقط
غیر ایمن که یکی از علل اصلی مرگ و میر این گروه
می باشد ،مواجه هستند ( .)24تمام این مسائل به
مشکالت موجود در سالمت باروری و جنسی و حقوق
آن مربوط می باشد که عامل بازدارنده کلیدی در
پیشرفت عدالت جنسیتی ،توانمندسازی زنان و تحقق
حقوق باروری و جنسی آنان محسوب می شود .لذا تمام
افراد حق دارند که پس از رسیدن به سن قانونی ازدواج،
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حقوق بشر سازمان ملل متحد ،ساختار حقوق باروری و
جنسی جهت پیشگیری از مرگ و میر و موربیدیتی
مادری را توجه به حق حیات ،حفظ کرامت انسانی،
جستجو و دریافت آزادانه اطالعات ،بهره بردن از فواید
پیشرفت های علمی و رهایی از تبعیض و خشونت در
ارائه خدمات سالمت به دختران و زنان معرفی می کند
( .)1به طور کلی حق انتخاب افراد در ازدواج و تشکیل
خانواده ،حق تصمیم گیری در مورد تعداد ،فواصل و
شرایط زمانی فرزندآوری ،حق تصمیم گیری مسئوالنه،
فارغ از تبعیض ،اجبار و خشونت در مسائل جنسی و
حق آگاهی از اطالعات و دریافت آموزش های باروری و
جنسی ،به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر ،از اساسی
ترین اجزای حقوقی هر یک از خدمات سالمت باروری و
جنسی محسوب می شوند .در ذیل به شرح مهمترین
این اجزاء پرداخته می شود.

مفهوم و ساختار حقوق باروری و جنسی

بدون محدودیتی در نژاد ،ملیت و مذهب ،تشکیل
خانواده دهند و در برابر ازدواج ،بدون رضایت آگاهانه و
تحت اجبار حفاظت شوند (.)11
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درصد از زنان جهان ،نوعی از خشونت را در طول عمر
خود تجربه کرده اند (.)31
حق تصمیم گیری مسئوالنه و آزادانه افراد در مورد
مسائل جنسی ،با اعمال خشونت جنسی نادیده گرفته
می شود .خشونت جنسی به عنوان هرگونه عمل،
پیشنهاد یا تجارت جنسی تحت فشار و اجبار ،علی رغم
تمایالت جنسی فرد ،بدون در نظر گرفتن رابطه مجرم
با قربانی و در هر شرایط اعم از منزل یا محیط کار وی
تعریف می شود .خشونت های باروری و جنسی ،طیف
وسیعی از تجاوز به عنف ،بردگی جنسی ،تجارت
جنسی ،سوء استفاده جنسی از کودکان ،هرزه نگاری و
انتخاب جنسیت را در بر می گیرد ( .)32بنابراین تمام
افراد حق دارند که در برابر تجاوز ،سوء استفاده و آزار و
اذیت جنسی حفاظت شوند و هیچ کس نباید بدون
رضایت کامل ،آزادانه و آگاهانه ،موضوع تحقیقات و
آزمایشات پزشکی مرتبط با مسائل جنسی ،تکنیک ها و
روش های تنظیم باروری قرار گیرد .از طرفی در برخی
کشورها ،انتخاب جنسیت پیش از تولد توسط فناوری
های تعیین جنسیت جنین ،منجر به عمل غیر اخالقی
سقط جنین های دختر می شود .ترجیح جنسیتی
حاکم بر این مسأله ،صراحتاً حق تصمیم گیری
مسئوالنه در امور جنسی را نقض می کند (.)11

روش ها ،مسائل فرهنگی و مذهبی و مخالفت از جانب
همسر قرار دارد (.)28
یکی از چالش برانگیزترین جنبه های حقوق باروری و
جنسی در زمینه حق تصمیم گیری برای فرزنددار
شدن ،سقط می باشد .در استانداردهای حفظ و مراقبت
سالمت کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ،اشاره
شده است که در هیچ موردی نباید سقط جنین به
عنوان یک روش پیشگیری از بارداری ترویج شود ،بلکه
تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی باید تعهدشان را در
قبال سالمت زنان در مقابله با تأثیرات نامناسب سقط
غیر ایمن ،به عنوان یک دغدغه عمده بهداشت عمومی،
در اولویت قرار داده و مراجعه جهت سقط جنین را از
طریق پیشگیری از بارداری های ناخواسته و ارائه
خدمات هدفمند تنظیم خانواده کاهش دهند (.)11
از آنجا که استراتژی جهانی سالمت و حقوق باروری
باید با رویکردهای کشوری منطبق گردد ،اجرای برنامه
های مرتبط با آن نیز از حقوق مستقل هر کشور می
باشد که باید با قوانین ملی و اولویت های توسعه آن
کشور سازگار شود و در عین هماهنگی با حقوق جهانی
شناخته شده بشر ،با احترام کامل به ارزش های
مذهبی ،فرهنگی و اخالقی اجرا شود ( .)2نمود توجه به
این ارزش ها در کشورمان ،در اتخاذ موضع متفاوت با
منشور حقوق باروری و جنسی که سقط جنین را در
تمام شرایط به عنوان یک حق به رسمیت می شناسد،
کامالً مشهود است؛ به گونه ای که عالوه بر در نظر
گرفتن حق سقط در شرایط تهدید کننده حیات مادر و
بیماری ها و ناهنجاری های جنینی که به مرگ جنین
منجر می شود ،با منع سقط در سایر موارد ،به حق
حیات جنین نیز به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق
بشر ،توجه کرده است (.)23

 -4حق آگاهی از اطالعات و دريافت آموزش های
مرتبط با سالمت باروری و جنسی
تمام افراد حق دسترسی به آموزش و اطالعات صحیح
مربوط به سالمت باروری و جنسی شان را دارند .این
اطالعات باید حساس به جنسیت ،هدفمند و عاری از
هرگونه رفتارهای کلیشه ای باشد .عالوه بر این ،باید
اطالعات کامل مربوط به فواید ،خطرات و اثربخشی
تمام روش های تنظیم باروری و پیشگیری از بارداری
های برنامه ریزی نشده در اختیار تمام افراد قرار گیرد
تا اطمینان حاصل شود که هر تصمیمی که آن ها در
خصوص زندگی باروری و جنسی شان اتخاذ می کنند با
رضایت کامل ،آزادانه و آگاهانه می باشد (.)11
نوجوانان ،با جمعیتی بیش از  1/4بیلیون نفر در جهان،
یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در دریافت آموزش و
اطالعات مرتبط با سالمت باروری و جنسی می باشند.

 -3حق تصميم گيری مسئوالنه ،فارغ از تبعيض،
اجبار و خشونت در مسائل جنسی
همه گیری جهانی 1خشونت جنسی ،معضلی است که
بدون در نظر گرفتن سن ،جنس ،طبقه ،قومیت و
فرهنگ در سراسر جهان رخ می دهد ( .)31بر اساس
گزارش سازمان ملل متحد در سال  ،2111بیش از 11
Pandemic

1

00

بحث
با توجه به مستندات مطرح شده در مطالعه ،توجه به
مفاهیم مرتبط به حقوق باروری و جنسی در فرهنگ
ایرانی اسالمی از قدمت زیادی برخوردار است .ولی تنها
دو دهه از معرفی اصطالحی تحت عنوان "حقوق
باروری و جنسی" در مستندات بین المللی می گذرد
این مطالعه با جمع بندی مستندات مختلف به معرفی
این موضوع که در حوزه سالمت باروری و جنسی کمتر
مورد توجه قرار گرفته ،پرداخته است .با این حال
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این اطالعات باید به صورت ویژه ،در زمینه روش های
پیشگیری از بارداری ،پیشگیری و درمان بیماری های
منتقله از راه تماس جنسی و ایدز تنظیم شده و به گونه
ای ارائه شوند که منجر به انتخاب آگاهانه و مسئولیت
پذیری نوجوانان در تصمیم گیری های باروری و جنسی
شان شود .به منظور تأمین این حق ،الزم است خدمات
در غالب سرویس های دوستدار نوجوان با حفظ حریم
خصوصی ،محرمانه بودن ،رضایت آگاهانه و با احترام
کامل به ارزش های فرهنگی و باورهای مذهبی ارائه
شود (.)33
توجه ویژه به سالمت باروری و جنسی زنان ،منجر به
نادیده گرفتن ارائه خدمات به گروه مردان ،که نقش
سازنده ای در تضمین سالمت زنان دارند ،شده است
( .)34مطالعات نشان داده اند که ارائه اطالعات مرتبط
به سالمت باروری و جنسی ،حمایت مردان در تصمیم
گیری های مشترک در این زمینه را افزایش می دهد.
بنابراین حق مردان می باشد که نه تنها به عنوان شرکاء
زنان در مسائل باروری و جنسی ،بلکه به عنوان یک
مراجعه کننده مستقل به سرویس های بهداشتی ،تحت
آموزش و مراقبت قرار گیرند .در نتیجه ارائه اطالعات،
آموزش و مشاوره در موضوعاتی مانند :آموزش های
اساسی مرتبط به مسائل جنسی و باروری ،مشاوره
جهت گیری های جنسی ،سوء استفاده های جنسی و
خشونت خانگی ،مشاوره جامع در خصوص روش های
پیشگیری از بارداری ،پیشگیری از بیماری های مقاربتی
و ایدز و بهداشت دستگاه تناسلی ضروری می باشد
(.)34

مفهوم و ساختار حقوق باروری و جنسی

مشکالت موجود در دستیابی به تمام مستندات مرتبط
به تاریخچه حقوق باروری و جنسی در ایران باستان و
بررسی قرآن کریم به عنوان تنها منبع مذهبی بررسی
شده از جمله محدودیت های این مطالعه می باشد.
درک نقش زیربنایی حقوق باروری و جنسی در تأمین
بیش از نیمی از اهداف توسعه هزاره مانند برابری
جنسیتی ،سالمت مادران و کودکان ،کنترل ایدز و
کاهش فقر و تاثیرات آن در توانمند سازی زنان ،سالمت
عمومی جامعه و خانواده ،باعث شده تا حقوق باروری و
جنسی به عنوان یکی از جدی ترین موضوعات سالمت
عمومی مورد توجه قرار گیرد و آشنایی با مفاهیم آن و
ارائه خدمات سالمت باروری و جنسی با رویکرد مبتنی
بر حقوق ،یکی از اولویت ها در تأمین سالمت افراد
محسوب شود (.)31 ,31
در ایران مطالعات متعددی در خصوص جنبه های
مختلف سالمت باروری و جنسی انجام گرفته است ،اما
به جنبه های حقوقی متضمن آن ،کمتر پرداخته شده
است .عدم آشنایی با مفهوم حقوق باروری و جنسی و
حیطه های آن باعث شده است که این حقوق ،حتی در
چشم انداز بین المللی ،موقعیتی به حاشیه رانده شده
پیدا کند ( .)38مطالعه لوتس ( )2113نشان داد که
فقدان درک از حقوق جنسی ،نه تنها در بسیاری از
افراد حوزه سالمت جنسی ،بلکه در اکثریت قریب به
اتفاق مردم نیز وجود دارد ( .)33این موضوع با مطالعه
آدینیو و همکاران ( )2113که به صورت مقطعی و با
هدف بررسی آگاهی  142دانشجوی کارشناسی در
زمینه حقوق باروری و جنسی در اتیوپی انجام شد،
همخوانی داشت (.)41
سایر اجزاء ساختاری حقوق باروری و جنسی نیز از این
موضوع مستثنی نیستند .مطالعه ریکرت و همکاران
( )2112که بر روی  314فرد  14-21ساله فعال از نظر
جنسی که به دو کلینیک تنظیم خانواده در تگزاس
مراجعه کرده بودند نشان داد که حدود  41درصد از
آنان معتقد بودند که حق بیان خواست ها و نیازهای
جنسی ،هدایت رفتارهای جنسی و حق تصمیم گیری
در خصوص روش پیشگیری علی رغم خواست شریک
جنسی شان را ندارند ( .)41در خصوص مؤلفه نیاز
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جنسی در سیستم سالمت ایفا می کند که مستلزم در
نظر گرفتن این نکات نیز می باشد -1 :توجه به اصل
جهان شمولی حقوق باروری و جنسی برای تمام افراد
به ویژه گروه های به حاشیه رانده شده مانند :نوجوانان،
زنان نجات یافته از خشونت ،زنان مبتال به ایدز ،زنان
مسن و زنان مبتال به ناتوانایی های جسمی -2 .در نظر
گرفتن جدایی ناپذیری و وابستگی تحقق هر یک از
اجزای حقوق باروری و جنسی به یکدیگر در ارائه
خدمات -3 .ارائه خدمات سالمت باروری و جنسی
عادالنه ،فارغ از تبعیض ،در دسترس ،قابل قبول و با
کیفیت -4 .گسترش مشارکت فعال و آزادانه گیرندگان
خدمت در همه سطوح تصمیم گیری در زندگی باروری
و جنسی و  -4تقویت پاسخگویی و فرآیند شفاف سازی
در تمام مراحل ارائه خدمات با تکیه بر فراهم سازی
اطالعات الزم برای مراجعین (.)41

برآورد نشده ،در مطالعه مطلق و همکاران ( )2113که
بر روی  2121زن ازدواج کرده  14-43ساله از  1کالن
شهر تهران ،شیراز ،مشهد ،تبریز ،اصفهان و اهواز و دو
شهر کرمان و زاهدان انجام شد ،نیاز برآورد نشده برای
روش های مدرن پیشگیری از بارداری  11/4درصد بود،
عالوه بر اینکه بارداری ناخواسته توسط  31/1درصد از
مشارکت کنندگان گزارش شد .محققان نتیجه گرفتند
که میزان باالی نیاز برآورد نشده می تواند منجر به
افزایش بارداری ناخواسته و سقط های القایی شود
(.)42
مطالعه محمد علیزاده و همکاران ( )2113نیز اگرچه با
هدف بررسی کیفیت سرویس های سالمت باروی،
خصوصاً تنظیم خانواده در تبریز انجام شد ،اما به یافته
های نهفته ای از اجزای حقوق باروری و جنسی شامل
عدم رضایت  44درصدی مراجعین از میزان اطالعات
ارائه شده و همچنین نیاز برآورده نشده زنان به مشاوره
زناشویی و جنسی به همراه همسران ،دست یافت (.)43
اگرچه تعاریف و ساختار حقوق باروری و جنسی در
مستندات بین المللی ارائه شده است اما این موضوع با
پیچیدگی هایی همراه است .مهم ترین انتقاد متوجه
این ساختار ،غالب بودن ترویج ایده های غربی می
باشد .این مسأله در موضوعاتی مانند حق سقط جنین،
حق ارتباط جنسی با هم جنس و چگونگی حق
دسترسی به اطالعات جنسی خصوصاً برای نوجوانان
نمود می یابد ( )44که منطبق با هنجار های فرهنگی و
اجتماعی جامعه ایران نمی باشد .به طور مثال مطالعه
انجام شده در زمینه تجارب و درک نوجوانان دختر
ایرانی از آموزش سالمت جنسی نشان داد اگرچه
انتظارات و نیازهای آنان مشابه نوجوانان سایر فرهنگ
ها است ،اما لزوم برنامه آموزشی مبتنی بر زمینه
فرهنگی و اجتماعی جامعه برای دستیابی به حق آگاهی
آن ها از اطالعات جنسی الزم می باشد (.)44
بنابراین ترجمان ملی مفاهیم حقوق باروری و جنسی
موجود در اسناد بین المللی منطبق بر بستر فرهنگی و
مذهبی و به کارگیری این رویکرد مبتنی بر حقوق در
خدمات سالمت باروری و جنسی توسط ارائه دهندگان
خدمات ،سهم بسزایی در نهادینه کردن حقوق باروری و

نتيجه گيری
حقوق باروری و جنسی با دو رکن اصلی حق انتخاب و
تصمیم گیری در زمینه سالمت باروری و جنسی فارغ از
تبعیض ،اجبار و خشونت و حق دسترسی به اطالعات و
آموزش ،متضمن تأمین سالمت باروری و جنسی افراد
می باشد .پیچیدگی های مفهوم بین المللی حقوق
باروی و جنسی ،ضرورت انطباق آن با بستر فرهنگی و
اجتماعی جامعه ایران را مطرح می کند .پیش نیاز این
انطباق می تواند انجام تحقیقاتی در زمینه درک مفهوم
حقوق باروری و جنسی از زبان مردم جامعه ،برنامه
ریزی های مبتنی بر اطالعات به دست آمده توسط
سیاست گذاران سالمت و اجرای صحیح و کامل آن
توسط ارائه دهندگان خدمات سالمت باشد.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه دکترای تخصصی
بهداشت باروری مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
(کد )311141:با عنوان "تبیین فرآیند درک زنان
ایرانی از حقوق سالمت باروری و جنسی :یک مطالعه
گراندد تئوری" می باشد .بدین وسیله از حمایت های
مالی دانشگاه تشکر و قدردانی می شود.
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