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 در اسناد یو جنس یبر مفهوم و ساختارحقوق بارور یمرور

 بين المللی حقوق بشر
 ،*3پور یتق یعلدکتر ، 2ینژاد رودسر فيرباب لطدکتر  ،1جان قربان رکسانا

41یمحمود عباسدکتر 
 

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  .1

 پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

 پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ،شواهدمراقبت مبتنی بر  تحقیقات مرکز ،مامایی دانشیار گروه .2

 ایران. مشهد، مشهد،

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشتی، علوم تحقیقات مرکز ،و اپیدمیولوژی استادیار گروه آمار زیستی .3

 .ایران مشهد، مشهد،

 پزشکی علوم ، دانشگاهپزشکی دانشکده پزشکی، اخالق و حقوق تحقیقات مرکز ،دانشیار گروه حقوق و اخالق پزشکی .4

 .ایران تهران، بهشتی، شهید

 8/3/1333  تاريخ پذيرش:  2/11/1332تاريخ دريافت: 
 

 

 

ناخوشی های ناشی از نقض حقوق باروری و جنسی، بخش قابل توجهی از بار بیماری ها در زنان و مردان : مقدمه

نو ظهور بودن مفهوم، وسعت ساختار و چالش های با توجه به  اختصاص می دهد.سنین باروری را در جهان به خود 

با هدف مروری بر تاریخچه، مفهوم و مهمترین اجزای  حاضر موجود در تحقق حقوق باروری و جنسی، مطالعه

 .شدساختاری حقوق باروری و جنسی در راستای افزایش آشنایی ارائه دهندگان خدمات سالمت انجام 

و با جستجو در پایگاه های اطالعاتی  2113تا  1341: دراین مطالعه مروری، مرور مستندات در بازه زمانی کار روش

PubMed ،Google Scholar  ،و وب سایت سازمان های بین المللی با استفاده از کلید واژه های حقوق باروری

و انتشارات رسمی  ، گزارش هامقاالت و حقوق بشر صورت گرفت. حقوق جنسی، سالمت باروری، سالمت جنسی

 برای متحد ملل سازمان فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده، بنیاد سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد،

بیانیه  11آیبیس به میزان جمعا غیر انتفاعی  مؤسسهگات ماچر و  سسهؤمحقوق باروری،  جمعیتی، مرکز های فعالیت

ن کریم در این محتوای قرآ نتایج حاصل از تحلیل مورد مرور قرار گرفت. همچنینسند فرهنگی  4کنوانسیون و  و

 مورد استفاده قرار گرفت. مرور

افراد در تنظیم باروری و بهره بردن از یک رابطه جنسی  تماممفهوم حقوق باروری و جنسی، به توانایی  :ها يافته

ساختار این حقوق متشکل از حق انتخاب نت اشاره دارد. خشو فارغ از تبعیض، اجبار و ایمن و رضایت بخش دو طرفه 

آوری، حق تصمیم گیری جنسی فارغ از تبعیض و  ده، حق تصمیم گیری در خصوص فرزنددر ازدواج و تشکیل خانوا

 خشونت و حق آگاهی از اطالعات و آموزش های الزم می باشد.

و تصمیم گیری در زمینه سالمت باروری و : حقوق باروری و جنسی با دو رکن اصلی حق انتخاب نتيجه گيری

مین سالمت باروری و تأ جنسی فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت و حق دسترسی به اطالعات و آموزش، دربردارنده

جنسی افراد می باشد. پیچیدگی های مفهوم بین المللی حقوق باروی و جنسی، ضرورت انطباق آن با بستر فرهنگی و 

 .کندرا مطرح می اجتماعی جامعه ایران 

                                                 
-8444143: تلفن. رانیمشهد، مشهد، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیتحق مرکز ؛پور یتق یدکتر عل ول مكاتبات:ئنويسنده مس *

 taghipoura@mums.ac.ir پست الكترونيك: ؛1411
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 ، سالمت باروریحقوق باروری، حقوق بشر: کلمات کليدی
 

 مقدمه
آن بر خانواده و جامعه بر  یرثأسالمت زنان و ت یتاهم

 جنسی، و باروری سالمت بدون. یستن یدهپوش یکس

نخواهند  یزحقوق خود ن یربه سا یابیزنان قادر به دست

خصوص  هوجود هم اکنون، حق سالمت و ب ینبود. با ا

از مناطق  یاریزنان در بس یو جنس یحقوق بارور

آمار منتشر  اساس بر و باشد ینم یابیجهان قابل دست

از  یدرصد سال ها 22ها،  یماریبار ب ینهشده در زم

 یدهناد دلیلبه  ی،بارور یندست رفته عمر در زنان سن

مرتبط با آن  یو مشکالت سالمت یگرفتن حقوق بارور

و  یرنشده، مرگ و م یزیبرنامه ر یمانند باردار

 یم یدزو ا یمقاربت یها یماریب ی،مادر یدیتیمورب

درصد را در گروه مردان به  3 یسه،باشد که در مقام مقا

به  یولوژیکی،. عوامل ب(1) دهد یخود اختصاص م

ها در دو  یماریبار ب ینابرابر ینکننده ا یهتوج ییتنها

 ی،اجتماع یها یبلکه کاست ،دنباش یجنس نم

بر سالمت  یبخش یانز اثرات یاسی،و س یاقتصاد

 یکه ناخوش ییتا جا ،(2)د نزنان دار یو جنس یبارور

 یببه ترت ی،و جنس یمرتبط با سالمت بارور یها

 یماریب یپنجم بار جهان یکسوم و  یکمسئول حدود 

 .(3)باشد  یم یتو کل جمع یبارور ینها، در زنان سن

در مرکز توجه موانع مرتبط با  ی،و جنس یحقوق بارور

مورد  یالملل ینزنان، نائل شدن به اهداف ب یشرفتپ

و  یتیعدالت جنس ی وتوافق، تعهدات مرتبط با تساو

از موانع موجود در  یاریقرار دارد و بس یدارتوسعه پا

گرفتن  یدهبه ناد ،زنان یو توانمندساز یتیجنس یتساو

. مطالعات موجود در (3) شود یحقوق مرتبط م ینا

دی از فقدان آگاهی ارائه داخل و خارج کشور شواه

دهندگان خدمات سالمت نسبت به حقوق باروری و 

. آشنایی ارائه (1-4)جنسی مراجعین را نشان می دهند 

دهندگان خدمات سالمت با رویکردهای مبتنی بر 

زمینه ساز  ،حقوق در حوزه سالمت باروری و جنسی

محور با باالترین  مددجودستیابی به ارائه خدمات 

. از طرفی خدماتی که در سایه (1) بوداستاندارد خواهد 

انتخاب و رضایت آگاهانه؛ با حفظ کرامت، حریم 

خصوصی و محرمانه بودن اطالعات فرد؛ فارغ از تبعیض 

و سوگیری های جنسیتی و با حفظ تداوم مراقبت، 

اطالعات الزم را در حیطه باروری و جنسی در اختیار 

ین قرار دهد، خود منجر به توانمندسازی مراجع

در این راستا به . (8) شدگیرندگان خدمات خواهد 

ارائه کنندگان خدمت با ترجمان رویکرد  ییمنظور آشنا

 ینا حقوقی در خدمات سالمت باروری و جنسی، اساساً

 یو جنس یکه مفهوم حقوق بارور شود یال مطرح مؤس

 ؟کند یم یدانمود پ ییها یطهو در چه ح یستچ

مفهوم و  یخچه،بر تار یمطالعه حاضر با هدف مرور

در  یو جنس یحقوق بارور یساختار یاجزا ینمهمتر

 ینارائه دهندگان خدمات سالمت با ا ییآشنا یراستا

 .شدمفهوم انجام 
 

 روش کار
. در شدانجام  یبا مرور منابع کتابخانه ا حاضرمطالعه 

، "یحقوق بارور" یواژه ها یدابتدا با استفاده از کل

 "یسالمت جنس"، "یسالمت بارور"، "یحقوق جنس"

 و
 تمام یبی،به صورت ترک یا ییبه تنها "حقوق بشر"

ها، مستندات و توافق نامه  یونکنوانس بامقاالت مرتبط 

 یاطالعات یها یگاهپاموجود در  یالملل ینب یها

PubMed وGoogle Scholar  شدجستجو .

 ینب یسازمان ها یانتشارات رسممقاالت، گزارش ها، 

و  یحقوق بارور ینهسسات فعال در زمؤو م یالملل

بهداشت، سازمان ملل  یسازمان جهان نظیر یجنس

 یادخانواده، بن یمتنظ یالملل ینب یونمتحد، فدراس

، مرکز یتیجمع یها یتفعال یسازمان ملل متحد برا

 یرسسه غؤو م 1گات ماچرسسه ؤ، میحقوق بارور

مرور مستندات در بازه . شد یبررس یزن 2یبیسآ یانتفاع

 تمام. انجام شد 2113 یتا ماه م 1341 یزمان

مرتبط،  ینو انتخاب عناو یینمستندات به منظور تع

ورود به  یاصل یار. معشد یبررس یسندگانتوسط نو

 یکه مرتبط با حقوق بارور بود یمستندات شاملمطالعه 

 ،ادر شده باشدص یالملل ینبوده و در حوزه ب یو جنس

حقوق  یگرد یکه به جنبه ها یمستندات یرلذا سا

                                                 
1 Guttmacher Institute 
2 Ibis international nonprofit organization 
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مرتبط  ینو حقوق معلول یمارسالمت از جمله حقوق ب

به صورت  یخاص یها یبر اساس استراتژ یابوده و 

از مطالعه خارج شدند. پس  ،بودند شدهصادر  یمنطقه ا

جستجو  یونو کنوانس یانیهب 24 یزمان یتوال یاز بررس

مورد که به  11 یتاًورود، نها یارهایشده بر اساس مع

 یلتشک یساختار و اجزا یخچه،مفهوم، تار یمعرف

پرداختند، انتخاب  یم یو جنس یدهنده حقوق بارور

و  یکفوق در منابع الکترون یممفاه ،ینشدند. عالوه بر ا

 شداستخراج  یرانیفرهنگ و تمدن ا امکتوب مرتبط ب

باشد. به منظور  یسند ارائه شده م 4 ،نآکه حاصل 

 ی،و جنس یحقوق بارور یممفاه یمذهب یشینهپ یبررس

 یزن یمقرآن کر یاتآ یهکل یمحتوا یزمطالعه آنال یجاز نتا

 .(3) شداستفاده 
 

 ها يافته
 یدر دو بخش اصل یو جنس یحقوق بارور یمعرف

 یارائه م یلو ساختار آن به شرح ذ یممرتبط با مفاه

 :گردد

 یو جنس یمفهوم حقوق بارور -الف

در مستندات  یو جنس یحقوق بارور يخچهتار -1

 یالملل ينب

دوم در گردهمایی مجمع  یبار پس از جنگ جهان یناول

ل ئم.( به مسا1348عمومی سازمان ملل متحد )پاریس، 

 "حقوق بشر یجهان یانیهب"در  یو جنس یحقوق بارور

اشت که د یاعالم م یانیهب ینا 11. ماده شدتوجه 

 ی،نژاد یتگونه محدود یچمردان و زنان بالغ، بدون ه

خانواده را دارند  یلحق ازدواج و تشک ی،مذهب یا یتیمل

و در امور مربوط به ازدواج، ادامه و فسخ آن از حقوق 

 یتبا رضا یدبرخوردارند. به عالوه ازدواج با یبرابر

و خانواده، واحد  شودانجام  ینآزادانه و کامل طرف

از  یاست که حق برخوردار یو اساس یعیطب یاجتماع

سازمان  ،. پس از آن(11)جامعه و دولت را دارد  یتحما

 یبرا یترضا" یونکنوانس 2و  1ملل متحد در ماده 

)نیویورک،  "حداقل سن ثبت ازدواج یینازدواج و تع

به  یدنبا یازدواج یچکه ه نمودمقرر  م.( مجددا1312ً

و  یردانجام گ ینطرف یتبدون رضا یقانونطور 

ملزم به وضع قانون  یون،کنوانس ینمتعهد به ا یکشورها

 .(11) شدندحداقل سن ازدواج  یینتع

 "حقوق بشر یالملل ینکنفرانس ب" ینسال بعد در اول 1

خانواده  یمتنظ یحقوق یم.( به جنبه ها1318)تهران، 

آزادانه و مسئوالنه در ارتباط  یریگ یمو تصم شدتوجه 

آموزش و  یافتبا تعداد و فاصله فرزندان و حق در

 یاز حقوق اساس یکیبه عنوان  ،اطالعات در مورد آن

. سال بعد سازمان ملل (12)شناخته شد  ینزوج

 یشرفتپ یانیهب" 4م.( در ماده 1313)نیویورک، 

بر نقش خانواده در جامعه و  مجدداً "و توسعه یاجتماع

آزادانه و  یریگ یمدر تصم ینزوج یحق انحصار

 کرد یدکأمسئوالنه در خصوص تعداد و فاصله فرزندان ت

(13). 

نامه  یماندر پ ی،گذشته از مسائل مربوط به حقوق مدن

 "زنان یهعل یضرفع همه اشکال تبع" یالملل ینب

 ؛زنان ینگران ینتر  یاتیم.(، به ح 1313)نیویورک، 

 نظیر یه شد و به موضوعاتتوج یحقوق بارور یعنی

عملکرد  یکدرک مناسب از مادر شدن به عنوان 

 یدکأت یحق زنان در انتخاب همسر و بارور ی،اجتماع

تنها  ،سند تا آن زمان ین. الزم به ذکر است که اشد

زنان  یبه حق بارور معاهده حقوق بشر بود که صراحتاً

 ینکهتا ا ،(14) کرد یآن اشاره م یبرا یزیو برنامه ر

 "و توسعه یتجمع یالملل ینکنفرانس ب"در  یتاًنها

در مورد  یالملل ینسند ب ینجامع تر ،م.( 1334)قاهره، 

و حقوق مرتبط با آن شکل  یو جنس یسالمت بارور

 یهمکار یخدر تار یکنفرانس نقطه عطف ینگرفت. ا

 هو ب یزندگ یفیتک ءارتقا ینهدر زم یالملل ینب یها

 شود یافراد محسوب م یارورسالمت ب ءخصوص ارتقا

(14). 

 "زنان یکنفرانس جهان ینچهارم"سال بعد در  یک

 یدکأت مجدداً ینه تنها بر حقوق بارور ،م.( 1334)پکن، 

 یدمعطوف گرد یبه حقوق جنس یعیبلکه توجه وس ،شد

شامل حق  ،عنوان شد که حقوق بشر زنان و صراحتاً

آزادانه و مسئوالنه در مسائل  یریگ یمکنترل و تصم

. در (11)باشد  یم یزشان ن یمربوط به روابط جنس

خانواده،  یمتنظ یالملل ینب یونهمان سال فدراس

. کرد ینتدو یو جنس یحقوق بارور یرا برا یمنشور
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 یالملل ینحق که برخاسته از اسناد ب 12منشور بر  ینا

 ها آنبه  یونفدراس ینکه ا یحقوق بشر و حقوق مکمل

آن از  یاستانداردها ،بود یمعتقد است، استوار م

سازمان  یدیکنفرانس کل 4گرفته شد که در  یاسناد

موفق به کسب اتفاق  1334تا  1333ملل متحد از سال 

 یکه شامل: کنفرانس جهان بودند شده یالملل یننظر ب

 1333 ین،سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر )و

و توسعه )قاهره،  یتجمع یالملل ینم.(، کنفرانس ب

 یسازمان ملل متحد برا یم.(، اجالس جهان 1334

 ینم.( و چهارم 1334)کپنهاگ،  یتوسعه اجتماع

 ینم.( بودند. ا 1334زنان )پکن،  یکنفرانس جهان

 یمتنظ یالملل ینب یونمنشور نشان دهنده پاسخ فدراس

ارتباط حقوق بشر و کاربرد آن در  یانخانواده به ب

 .(11)بود  یو بارور یسسالمت جن

که سازمان ملل در سال  یتا زمان یوجود حت ینبا ا

اهداف توسعه هزاره را با هدف  ،در نیویورک 2111

مطرح کرد، حقوق  یتوسعه جهان یشرفتکاهش فقر و پ

 ؛مطرح نبود یژههدف و یکبه عنوان  یو جنس یبارور

 اییگردهم ینبار در پنجاه و هفتم یناول یبرا ینکهتا ا

سالمت  یتبر اهم ،2114در سال  یبهداشت جهان

 یکو حقوق مرتبط به آن به عنوان  یو جنس یبارور

به اهداف توسعه هزاره  یدنرس یبرا یو استراتژ یازن

 .(14)شد  یدکأت

 يراندر ا یو جنس یحقوق بارور يخچهتار -2

 باستان

 433منشور کوروش ) ی،از صاحب نظران حقوق یاریبس

 حقوق سند اولین عنوان به را( یحمس یالدبل از مقسال 

در لوح  ین،. عالوه بر ا(18) شناسند می دنیا در بشر

های به دست آمده از تخت جمشید که معروف به 

صورت  ی، نوعباشند می "الواح گنجینه"و  "الواح بارو"

 یدحساب پرداخت دستمزد کارگران سازنده تخت جمش

گر، نام سرکارگر، نام کار یخ،: تاریلاز قب یو اطالعات

 یدستمزد، گواه یزانکار، نوع کار، م یتعداد روزها

دار و  معاون خزانه یادار   معمار، خزانه ءسرکارگر، امضا

ذکر است که برای  یانباشد. شا یموجود م یرهغ

ویژه ای  یالتتسه ی،کارگران زن پس از ختم باردار

وجود  یاضاف وعده غذاییمانند مرخصی زایمان و 

تولد دختر و پسر  ینب یبیتعادل تقر است. ضمناًداشته 

 ینکارگران مرد و زن، گواه ا ینو به همان نسبت ب

 یدر آن زمان انجام نم یاست که فرزندکش یتواقع

 . (21 ،13)شده است 

از  یشگیریبر پ یمبن ینیقوان یزن یاندر دوره ساسان

که  یزنان وجود داشته است؛ به گونه ا یهخشونت عل

داشته است همسر خود را تحت شکنجه و مرد، حق ن

 یم یکار ینکه مرتکب چن یآزار قرار دهد و در صورت

 یم یه، قانون، حق زن را از مرد گرفته و او را تنبشد

: است آمده "یکانمات"در کتاب  ین. همچن(21)کرد 

تا  یدبا کند، یتشوهر خود شکا یکه از بد رفتار یزن"

 "محاکمه، او را از تحت سلطه شوهر خارج ساخت یانپا

دوره به سن ازدواج و حق انتخاب زن در  یندر ا. (22)

که در کتاب  یبه گونه ا ؛توجه شده بود یزامر ازدواج ن

دختر پس از "آمده است که  "هزار داستان یکانمات"

 یاتواند به انتخاب شوهر بپردازد. پدر  یم یسالگ 14

دختر  یمناسب برا شوهری دنیمکلف به برگز یم،ق

که به  یکس یرفتنهستند. اما دختر، ناچار از پذ یشخو

تواند  ی. پدر نمیستشود، ن یم یشنهادپ یو یهمسر

 یبنص یرا از ارث ب یو یا کندرا مجبور به ازدواج  یو

 یدرباره اش مقرر دارد. حت یگرید یهتنب یاگرداند و 

به عنوان مخارج  یشرا که به دختر خو یپول یدنبا

. عالوه (22) "کند یغدر یپرداخته است، از و یروزانه م

نامشروع  یقکه دختر از طر یدر موارد یحت ین،بر ا

را نداشته  ین، اجازه انجام سقط جنشده یباردار م

صورت مجازات او، همچون مجازات  ینا یردر غ ،است

شد و برعکس  یبود که مرتکب قتل عمد م یم یفرد

ع عصر باستان که زن حق طالق گرفتن تمام جوام

، به مرد و زن هردو یدوره ساسان یراننداشت، در ا

 . (21)داده شده بود  یحق ینچن

 در قرآن یو جنس یحقوق بارور يشينهپ -3

 یاسالم ینقوان یاصل أکه منش یقرآن به عنوان کتاب

 یگوناگون حقوق بارور یاز جنبه ها یغن یاست، تنوع

 یمحتوا یزآنال یجاست. نتا کردهزنان را فراهم  یو جنس

نشان داد  یمقرآن کر یاتآ تمام یانجام شده بر رو یکم

کتاب  ینا یاتاز آ یهآ 81سوره و  21از  یشکه ب

 یو جنس یمختلف حقوق بارور یبه جنبه ها یآسمان
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است که  شدهمثال اشاره  عنوان(. به 3پرداخته است )

است تا بدان ها  یدهاز نوع خودتان آفر یخداوند همسران

و رحمت قرار داده است  یدوست یانتانو م یریدآرام گ

جز در  ین،سوره روم( و ا 21سوره اعراف و  183 آیات)

متقابل و مشترک که از ارکان  یریپذ یتمسئول یهسا

 یمتعدد یاتنخواهد شد. آ یسراست، م یحقوق جنس

، 181 اتیآن )آ یطو شرا یدر خصوص روابط جنس

 یاتسوره بقره(، نکوهش ازدواج با محارم )آ 221و  222

با همجنس و  یسوره نساء(، عدم رابطه جنس 22و  21

و  44سوره اعراف،  81و  81 یاتآ ) یلزوم سالمت جنس

سوره عنکبوت( و مذمت زنا و  23سوره نمل و  44

سوره  12 یهسوره نور، آ 3تا  2 یاتآ ) یتجاوز جنس

 یقاز مصاد یسوره اسراء( که همگ 32 یهممتحنه، آ

د، وجود دارد. در خصوص منع نباش یم یحقوق جنس

 یندر ا یا یژهو یرهنمودها یززنان ن یهخشونت عل

و  48سوره بقره،  231 یاتآ ) خورد یکتاب به چشم م

قرآن  یقت،سوره بروج(. در حق 11سوره احزاب و  43

به  ؛زن از لحظه تولد توجه کرده است یبه حقوق بارور

که رسم زنده به گور کردن دختران در قبل از  یگونه ا

آنان  یاتظهور اسالم را مذموم دانسته و از حق ح

از قرآن به خشم و  یاست، چنانچه در آیات کرده یتحما

اندوه کسانی که صاحب فرزند دختر شده اند، تردید در 

ها در خصوص نگهداری یا زنده به  تصمیم گیری آن

شان و نکوهش نوع داوری نادرستشان گور کردن دختران

 3و  8سوره نحل،  43و  48 یاتاشاره شده است )آ

 یمتعدد یاتکتاب، در آ ین(. به عالوه در ایرسوره تکو

 ینتضم ینبا ممانعت از سقط جن ینجن یاتحق ح

سوره  12سوره انعام،  141و  131است )آیات  شده

نشان  اشاره شده، یاتسوره اسراء(. تمام آ 31ممتحنه و 

و  یمفهوم غرب یک یو جنس یدهد که حقوق بارور یم

 باشد. یدر مکتب اسالم نم یدجد یا یدهپد

 یو جنس یحقوق بارور يفتعر -4

کننده سالمت  ینتضم ی،و جنس یحقوق بارور یترعا

لذا به منظور درک بهتر از  ،باشد یم یو جنس یبارور

و  یدر ابتدا مفهوم سالمت بارور استموضوع، الزم  ینا

 یو جنس یو سپس به حقوق بارور یفتعر یجنس

 پرداخته شود. 

 ینکنفرانس ب یانیهاز فصول ب یکیدر  یسالمت بارور

 یفگونه تعر ینم.( ا 1334و توسعه ) یتجمع یالملل

در  یو اجتماع یروح ی،رفاه کامل جسم"است:  شده

آن  یندعمل و فرآ ی،بارور یستمکه به س یموارد یتمام

 یماریبه عدم وجود ب کند و صرفاً یم یداارتباط پ

شده، سالمت  یرفتهپذ یفتعر ین. ا"گردد یاطالق نم

سالمت  ین. بنابرا(14)شود  یشامل م یزرا ن یجنس

 یزندگ یکاز  یبرخوردار ییتوانا یبه معنا یبارور

باشد  یم یزن یمنبخش و ا یتمسئوالنه، رضا یجنس

(23). 

اختالل  یا یماریمنحصر به نبود ب ی،سالمت جنس"

 ینم یبارور یآن محدود به سال ها یتو اهم یستن

شامل آزاد بودن از سوء استفاده و  یشود. سالمت جنس

ادغام عملکرد  یافراد برا ییو توانا یجنس یضتبع

مثل  یدخود و کسب لذت از آن و تول یدر زندگ یجنس

 ی،به سالمت جنس یابی. دست"باشد یبه انتخاب خود م

 کردنمستلزم حفظ کردن، محترم شمردن و اجرا 

 یو جنس یافراد است. حقوق بارور تمام یحقوق جنس

به عنوان حقوق  ی،الملل ینو مستندات ب یمل یندر قوان

به رسمیت  ،. حقوق باروری(24)بشر شناخته شده اند 

زوجین و افراد در تصمیم  تمامشناختن حقوق اساسی 

و زمان فرزنددار شدن؛ گیری در مورد تعداد، فاصله 

داشتن اطالعات و وسایل پیشگیری از بارداری و تصمیم 

گیری درباره باروری فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت 

افراد برای تصمیم  تماممی باشد. حقوق جنسی نیز حق 

گیری آزادانه و مسئوالنه در همه ابعاد زندگی جنسی، 

ری رهایی از تبعیض، اجبار و خشونت در تصمیم گی

های جنسی و مسئولیت مشترک در رابطه جنسی 

 یو جنس یحقوق سالمت بارور یفد. تعرشو تعریف می

 یمحق داشتن اطالعات، تصم ماننددر اغلب بخش ها 

استاندارد  ینو حق کسب باالتر یضفارغ از تبع یریگ

دارد  یهمپوشان یکدیگربا  یو جنس یسالمت بارور

(11، 24). 

 :یو جنس یساختار حقوق بارور -ب

پیشرفت قابل توجه و پایدار در حوزه سالمت باروری و 

مستلزم توجه به ساختار این حقوق در ارائه  ،جنسی

مثال شورای  عنوانخدمات به مراجعین می باشد. به 
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حقوق بشر سازمان ملل متحد، ساختار حقوق باروری و 

جنسی جهت پیشگیری از مرگ و میر و موربیدیتی 

 ،حفظ کرامت انسانی ،حق حیاتمادری را توجه به 

بهره بردن از فواید  ،جستجو و دریافت آزادانه اطالعات

 پیشرفت های علمی و رهایی از تبعیض و خشونت در

کند ارائه خدمات سالمت به دختران و زنان معرفی می 

. به طور کلی حق انتخاب افراد در ازدواج و تشکیل (1)

، فواصل و حق تصمیم گیری در مورد تعداد ،خانواده

حق تصمیم گیری مسئوالنه،  ،شرایط زمانی فرزندآوری

و خشونت در مسائل جنسی و  فارغ از تبعیض، اجبار

و  یبارور یآموزش ها یافتحق آگاهی از اطالعات و در

از اساسی  ،به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر ی،جنس

ترین اجزای حقوقی هر یک از خدمات سالمت باروری و 

 ینبه شرح مهمتر یل. در ذشوندجنسی محسوب می 

 شود. یپرداخته مء این اجزا

 حق انتخاب در ازدواج و تشكيل خانواده: -1

جهت ازدواج، از  و فرد مورد نظر حق انتخاب زمان

 سالمت باروری ،حقوقی است که می تواند به طور جدی

شرایط  ثیر قرار دهد. غالباًأو جنسی آتی زن را تحت ت

کم و  یندختران را مجبور به ازدواج در سن ی،اجتماع

 یو ذهن یزیکیف یفرزنددار شدن قبل از کسب آمادگ

 یسازمان ملل متحد برا یادآمار بن اساس. بر کند یم

 یدختر در کشورها یلیونم 82 یتی،جمع یهایت فعال

و در  یسالگ 18به سن  یدندر حال توسعه قبل از رس

کنند. ازدواج  یازدواج م یسالگ 11تا  11 ینسن

 یسالمت آنان را مختل و فرصت ها کودکان، غالباً

دختران  ینسازد. همچن یآنان را محدود م یلتحص

به  یابیدر دست یشترهل، عالوه بر مشکالت بأنوجوان مت

احتمال تولد کودکان  یشو افزا یخدمات سالمت بارور

و سقط  یمانو زا یاز باردار یکم وزن، با عوارض ناش

گروه  ینا یرمرگ و م یاز علل اصل یکیکه  یمنا یرغ

مسائل به  ینا تمام. (24) باشد، مواجه هستند یم

و حقوق  یو جنس یمشکالت موجود در سالمت بارور

در  یدیباشد که عامل بازدارنده کل یآن مربوط م

تحقق  زنان و یتوانمندساز یتی،عدالت جنس یشرفتپ

 تمام. لذا شود یآنان محسوب م یو جنس یحقوق بارور

ازدواج،  یبه سن قانون یدنافراد حق دارند که پس از رس

 یلو مذهب، تشک یتدر نژاد، مل یتیبدون محدود

آگاهانه و  یتخانواده دهند و در برابر ازدواج، بدون رضا

 . (11)شوند تحت اجبار حفاظت 

حق تصميم گيری افراد در مورد تعدد، فواصل  -2

 و شرايط زمانی فرزندآوری:

 81 ی،باردار یلیونم 121-181ساالنه در جهان، 

 21 یی،سقط القا یلیونم 41ناخواسته،  یباردار یلیونم

 یمرگ مادرمورد  431111 یمن وا یرسقط غ یلیونم

 یم یمنا یرسقط غ دلیلمورد آن به  18111که )

این ارقام، گویای وجود . (21) دهد ، رخ می(باشد

تهدیدی جهانی برای حق تصمیم گیری افراد در مورد 

تعداد، فواصل و شرایط فرزندآوری می باشد. حقی که 

سال قبل، با توافق کشورها در کنفرانس بین المللی  21

 جمعیت و توسعه به رسمیت شناخته شد.

به اطالعات و  ینزوج یکننده دسترس ینحق، تضم ینا

 یمثر و مقرون به صرفه جهت تنظؤم یمن،ا یروش ها

حق  ینکهباشد. عالوه بر ا یآگاهانه و آزادانه م یبارور

به منظور تجربه  خدمات مراقبت بهداشتیبه  یدسترس

 یکو فراهم کردن شانس داشتن  یمنا یباردار یک

 .(11)دهد  یپوشش م نیزرا  ینزوج ینوزاد سالم برا

های پیشگیری از بارداری،  روش یبرا برآورد نشدهنیاز 

وضعیت حق تصمیم  یینتع ثر درؤلفه ای بسیار مؤم

 یازگیری آزادانه زنان در فرزندآوری می باشد. زنان با ن

 یهستند که از نظر جنس یهلأزنان مت ،نشده برآورد

 یاشدن  به فرزنددار یلرغم عدم تمای فعال بوده، اما عل

روش  یچاز ه ی،انداختن تولد فرزند بعد یرخأبه ت یلتما

. نوجوانان، کنند یاستفاده نم ی،از باردار یشگیریپ

پناهندگان و زنان در  ی،شهر یناننش یهمهاجران، حاش

در  یشترهستند که ب ییاز گروه ها یماندوره پس از زا

برآورد نشده  یازله قرار دارند. توجه به نأمس ینمعرض ا

قرار  یرثأرا تحت ت یکه گروهدارد  یتنظر اهم یناز ا

شان  یو جنس یسالمت بارور ینمأت یدهد که برا یم

خانواده  یمخدمات تنظ یازمندگروه ها ن یراز سا یشب

برآورد نشده در هر منطقه  یازن یلدال. (21) باشند یم

: ترس از نظیر یثیر عواملأمتفاوت است و تحت ت

عدم آگاهی از  ی،از باردار یشگیریپ یعوارض روش ها
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و مخالفت از جانب  یو مذهب یل فرهنگئمسا ،روش ها

 . (28)دارد همسر قرار 

جنبه های حقوق باروری و  یزترینیکی از چالش برانگ

فرزنددار  یبرا یریگ یمحق تصم ینهجنسی در زم

حفظ و مراقبت  یباشد. در استانداردها یشدن، سقط م

و توسعه، اشاره  یتجمع یالملل ینسالمت کنفرانس ب

به  ینسقط جن یدنبا یمورد یچشده است که در ه

بلکه  شود، یجترو یاز باردار یشگیریروش پ یکعنوان 

در را تعهدشان  یدبا یدولت یرو غ یدولت ینهادها تمام

نامناسب سقط  یراتثأقبال سالمت زنان در مقابله با ت

 ی،دغدغه عمده بهداشت عموم یکبه عنوان  یمن،ا یرغ

را از  ینداده و مراجعه جهت سقط جن قرار یتولودر ا

ناخواسته و ارائه  یها یاز باردار یشگیریپ یقطر

 . (11) خانواده کاهش دهند یمخدمات هدفمند تنظ

ژی جهانی سالمت و حقوق باروری  از آنجا که استرات

برنامه  یاجرا باید با رویکردهای کشوری منطبق گردد،

مرتبط با آن نیز از حقوق مستقل هر کشور می  یها

توسعه آن  یهایت و اولو یمل ینبا قوان باشد که باید

 یبا حقوق جهان یهماهنگ یندر ع کشور سازگار شود و

 یها با احترام کامل به ارزش ،شناخته شده بشر

. نمود توجه به (2)شود اجرا  یو اخالق یفرهنگ ی،مذهب

اتخاذ موضع متفاوت با  رکشورمان، د ها در ارزش ینا

را در  ینکه سقط جن یو جنس یمنشور حقوق بارور

شناسد،  یم یتحق به رسم یکبه عنوان  یطتمام شرا

که عالوه بر در نظر  یبه گونه ا ؛مشهود است کامالً

مادر و  یاتکننده ح یدتهد یطگرفتن حق سقط در شرا

 ینکه به مرگ جن ینیجن یها یها و ناهنجار یماریب

موارد، به حق  یرشود، با منع سقط در سا یمنجر م

حقوق  ینتر یاز اساس یکیبه عنوان  یزن ینجن یاتح

 . (23) است کردهبشر، توجه 

حق تصميم گيری مسئوالنه، فارغ از تبعيض،  -3

 و خشونت در مسائل جنسی اجبار

است که  یمعضل ،خشونت جنسی 1همه گیری جهانی

و  یتبدون در نظر گرفتن سن، جنس، طبقه، قوم

. بر اساس (31)دهد  یفرهنگ در سراسر جهان رخ م

 11از  یش، ب2111گزارش سازمان ملل متحد در سال 

                                                 
1
 Pandemic 

از خشونت را در طول عمر  ینوع ،درصد از زنان جهان

 . (31) اند کردهخود تجربه 

د حق تصمیم گیری مسئوالنه و آزادانه افراد در مور

مسائل جنسی، با اعمال خشونت جنسی نادیده گرفته 

به عنوان هرگونه عمل،  یخشونت جنس می شود.

رغم ی تحت فشار و اجبار، عل یتجارت جنس یا یشنهادپ

فرد، بدون در نظر گرفتن رابطه مجرم  یجنس یالتتما

 یکار و یطمح یااعم از منزل  یطو در هر شرا یبا قربان

 یفط ی،و جنس یبارور ی. خشونت هاشود یم یفتعر

، تجارت یجنس یاز تجاوز به عنف، بردگ یعیوس

و  یاز کودکان، هرزه نگار ی، سوء استفاده جنسیجنس

 تمام ین. بنابرا(32)یرد گ یرا در بر م یتانتخاب جنس

افراد حق دارند که در برابر تجاوز، سوء استفاده و آزار و 

بدون  یدکس نبا یچحفاظت شوند و ه یجنس یتاذ

و  یقاتکامل، آزادانه و آگاهانه، موضوع تحق یتارض

ها و  یکتکن ی،ل جنسئمرتبط با مسا یپزشک یشاتآزما

 یدر برخ ی. از طرفیردقرار گ یبارور یمتنظ یروش ها

 یاز تولد توسط فناور یشپ یتکشورها، انتخاب جنس

 یاخالق یرمنجر به عمل غ ین،جن یتجنس یینتع یها

 یتیجنس یحترج. شود یدختر م یها ینسقط جن

 یریگ یمحق تصم له، صراحتاًأمس ینحاکم بر ا

 . (11)کند  یرا نقض م یمسئوالنه در امور جنس

آموزش های  يافتاز اطالعات و در یحق آگاه -4

 یو جنس یمرتبط با سالمت بارور

 یحبه آموزش و اطالعات صح یافراد حق دسترس تمام

 ینشان را دارند. ا یو جنس یمربوط به سالمت بارور

از  ی، هدفمند و عاریتحساس به جنس یداطالعات با

 یدبا ین،باشد. عالوه بر ا یا یشهکل یهرگونه رفتارها

 یخطرات و اثربخش ید،اطالعات کامل مربوط به فوا

 یاز باردار یشگیریو پ یبارور یمتنظ یروش ها تمام

 یردافراد قرار گ تمام یارنشده در اخت یزیبرنامه ر یها

در  آن هاکه  یمیکه هر تصم شودحاصل  ینانتا اطم

با  کنند یشان اتخاذ م یو جنس یبارور یخصوص زندگ

 . (11)باشد  یکامل، آزادانه و آگاهانه م یترضا

نفر در جهان،  یلیونب 4/1از  یشب یتینوجوانان، با جمع

آموزش و  یافتگروه ها در در یرترینپذ یباز آس یکی

باشند.  یم یو جنس یالمت باروراطالعات مرتبط با س
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 یروش ها ینهدر زم یژه،به صورت و یداطالعات با ینا

 یها یماریو درمان ب یشگیریپ  ی،از باردار یشگیریپ

و به گونه  شده یمتنظ یدزو ا یمنتقله از راه تماس جنس

 یتارائه شوند که منجر به انتخاب آگاهانه و مسئول یا

 یو جنس یبارور یها یریگ یمنوجوانان در تصم یریپذ

حق، الزم است خدمات  ینا ینمأ. به منظور تشودشان 

 یمدوستدار نوجوان با حفظ حر یها یسدر غالب سرو

آگاهانه و با احترام  یتمحرمانه بودن، رضا ی،خصوص

ارائه  یمذهب یو باورها یفرهنگ یکامل به ارزش ها

 .(33)شود 

زنان، منجر به  یو جنس یبه سالمت بارور یژهتوجه و

که نقش  ،گرفتن ارائه خدمات به گروه مردان یدهناد

 است شدهسالمت زنان دارند،  یندر تضم یسازنده ا

که ارائه اطالعات مرتبط  اند. مطالعات نشان داده (34)

 یممردان در تصم یتحما ی،و جنس یبه سالمت بارور

دهد.  یم یشرا افزا ینهزم ینمشترک در ا یها یریگ

 ءباشد که نه تنها به عنوان شرکا یحق مردان م نیبنابرا

 یکبلکه به عنوان  ی،و جنس یل بارورئزنان در مسا

تحت  ی،بهداشت یها یسمراجعه کننده مستقل به سرو

ارائه اطالعات،  یجه. در نتیرندآموزش و مراقبت قرار گ

مانند: آموزش های  یآموزش و مشاوره در موضوعات

مشاوره  ی،و بارور یمرتبط به مسائل جنس یاساس

ی و جنس ی، سوء استفاده هایجنس یها یریجهت گ

 ی، مشاوره جامع در خصوص روش هایخشونت خانگ

 یمقاربت یها یماریاز ب یشگیریپ ی،از باردار یشگیریپ

 باشد یم یضرور یو بهداشت دستگاه تناسل یدزو ا

(34). 
 

 بحث 
با توجه به مستندات مطرح شده در مطالعه، توجه به 

در فرهنگ  یو جنس یمرتبط به حقوق بارور یممفاه

تنها  یول .است برخوردار یادیاز قدمت ز یاسالم یرانیا

حقوق "تحت عنوان  یاصطالح یدو دهه از معرف

 گذرد می المللی بین مستندات در "یو جنس یبارور

این مطالعه با جمع بندی مستندات مختلف به معرفی 

وری و جنسی کمتر این موضوع که در حوزه سالمت بار

حال  ین. با امورد توجه قرار گرفته، پرداخته است

مستندات مرتبط  تمامبه  یابیمشکالت موجود در دست

باستان و  یراندر ا یو جنس یحقوق بارور یخچهبه تار

 یبررس یبه عنوان تنها منبع مذهب یمقرآن کر یبررس

 باشد. یمطالعه م ینا یها یتشده از جمله محدود

 ینمأدر ت یو جنس یحقوق بارور ییبنایردرک نقش ز

 یاز اهداف توسعه هزاره مانند برابر یمیاز ن یشب

و  یدزسالمت مادران و کودکان، کنترل ا یتی،جنس

آن در توانمند سازی زنان، سالمت  راتیتاثکاهش فقر و 

و  یتا حقوق بارور باعث شده، جامعه و خانواده یعموم

موضوعات سالمت  ینتر یاز جد یکیبه عنوان  یجنس

آن و  یمبا مفاه ییو آشنایرد گ مورد توجه قرار یعموم

 یمبتن یکردبا رو یو جنس یارائه خدمات سالمت بارور

سالمت افراد  ینمأها در ت یتاز اولو یکی ،بر حقوق

 .(31 ,31)شود محسوب 

 یدر خصوص جنبه ها یمطالعات متعدددر ایران 

اما  ،انجام گرفته است یو جنس یمختلف سالمت بارور

متضمن آن، کمتر پرداخته شده  یحقوق یبه جنبه ها

با مفهوم حقوق باروری و جنسی و  ییاست. عدم آشنا

در  یحقوق، حت ینآن باعث شده است که ا یها یطهح

رانده شده  یهبه حاش یتیموقع ی،الملل ینچشم انداز ب

( نشان داد که 2113(. مطالعه لوتس )38) کند یداپ

از  یارینه تنها در بس ی،فقدان درک از حقوق جنس

به  یبقر یتبلکه در اکثر ی،افراد حوزه سالمت جنس

موضوع با مطالعه  ین(. ا33وجود دارد ) یزاتفاق مردم ن

با و  ی( که به صورت مقطع2113و همکاران ) ینیوآد

در  یرشناسکا یدانشجو 142 یآگاه یهدف بررس

، شدانجام  یوپیدر ات یو جنس یحقوق بارور ینهزم

 (.41داشت ) یهمخوان

 یناز ا یزن یو جنس یحقوق بارور یساختار ءاجزا یرسا

و همکاران  یکرت. مطالعه ریستندن یموضوع مستثن

ساله فعال از نظر  14-21فرد  314 یبر روکه ( 2112)

خانواده در تگزاس  یمتنظ ینیککه به دو کل یجنس

درصد از  41نشان داد که حدود  کرده بودندمراجعه 

 یازهایو ن خواست ها یانکه حق ب بودند آنان معتقد

 یریگ یمو حق تصم یجنس یرفتارها یتهدای، جنس

 یکرغم خواست شر یعل یشگیریدر خصوص روش پ

 یازلفه نؤ(. در خصوص م41) شان را ندارند یجنس
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که ( 2113عه مطلق و همکاران )مطالدر برآورد نشده، 

کالن  1ساله از  14-43 زن ازدواج کرده 2121 یبر رو

اصفهان و اهواز و دو  یز،مشهد، تبر یراز،شهر تهران، ش

 یبرآورد نشده برا یازن انجام شد،شهر کرمان و زاهدان 

درصد بود،  4/11 یاز باردار یشگیریمدرن پ یروش ها

درصد از  1/31توسط  ناخواسته یباردار ینکهعالوه بر ا

گرفتند  یجهمشارکت کنندگان گزارش شد. محققان نت

تواند منجر به  یبرآورد نشده م یازن یباال یزانکه م

شود  ییالقا یناخواسته و سقط ها یباردار یشافزا

(42.) 

اگرچه با  یز( ن2113و همکاران ) یزادهمطالعه محمد عل

 ی،سالمت بارو یها یسسرو یفیتک یهدف بررس

 یافته، اما به شدانجام  یزخانواده در تبر یمتنظ خصوصاً

شامل  یو جنس یحقوق بارور یاز اجزا ینهفته ا یها

اطالعات  یزاناز م ینمراجع یدرصد 44 یتعدم رضا

نشده زنان به مشاوره ه برآورد یازن ینارائه شده و همچن

 (.43) یافتبه همراه همسران، دست  یو جنس ییزناشو

در  یو جنس یو ساختار حقوق بارور یفگرچه تعارا

موضوع با  یناست اما ا شدهارائه  یالملل ینمستندات ب

انتقاد متوجه  ینمهم تر همراه است. ییها یچیدگیپ

 یم یغرب یها یدها یجساختار، غالب بودن ترو ینا

 ین،مانند حق سقط جن یله در موضوعاتأمس ینا باشد.

حق  یجنس و چگونگ با هم یحق ارتباط جنس

نوجوانان  یبرا خصوصاً یبه اطالعات جنس یدسترس

و  یفرهنگ های هنجار( که منطبق با 44) یابد ینمود م

باشد. به طور مثال مطالعه  ینم ایرانجامعه  یاجتماع

 تجارب و درک نوجوانان دختر ینهانجام شده در زم

نشان داد اگرچه  یاز آموزش سالمت جنس یرانیا

فرهنگ  یرآنان مشابه نوجوانان سا یازهایانتظارات و ن

 ینهبر زم یمبتن یاما لزوم برنامه آموزش ،ها است

 یبه حق آگاه یابیدست یجامعه برا یو اجتماع یفرهنگ

 (.44) باشد یالزم م یاز اطالعات جنس آن ها

 یو جنس یحقوق بارور یممفاه یترجمان مل ینبنابرا

و  ینگمنطبق بر بستر فره یالملل ینموجود در اسناد ب

رویکرد مبتنی بر حقوق در  ینا به کارگیریو  یمذهب

خدمات سالمت باروری و جنسی توسط ارائه دهندگان 

خدمات، سهم بسزایی در نهادینه کردن حقوق باروری و 

جنسی در سیستم سالمت ایفا می کند که مستلزم در 

توجه به اصل  -1 می باشد: یزنکات ن یننظر گرفتن ا

افراد  تمامروری و جنسی برای جهان شمولی حقوق با

به ویژه گروه های به حاشیه رانده شده مانند: نوجوانان، 

زنان نجات یافته از خشونت، زنان مبتال به ایدز، زنان 

در نظر  -2 مسن و زنان مبتال به ناتوانایی های جسمی.

گرفتن جدایی ناپذیری و وابستگی تحقق هر یک از 

یکدیگر در ارائه اجزای حقوق باروری و جنسی به 

ارائه خدمات سالمت باروری و جنسی  -3 خدمات.

عادالنه، فارغ از تبعیض، در دسترس، قابل قبول و با 

گسترش مشارکت فعال و آزادانه گیرندگان  -4 کیفیت.

خدمت در همه سطوح تصمیم گیری در زندگی باروری 

تقویت پاسخگویی و فرآیند شفاف سازی  -4و  و جنسی

ل ارائه خدمات با تکیه بر فراهم سازی مراح تمامدر 

 . (41) اطالعات الزم برای مراجعین
 

 يریگ يجهنت
حق انتخاب و  یبا دو رکن اصل یو جنس یحقوق بارور

فارغ از  یو جنس یسالمت بارور ینهدر زم یریگ یمتصم

به اطالعات و  یاجبار و خشونت و حق دسترس یض،تبع

افراد  یو جنس یسالمت بارور ینمأآموزش، متضمن ت

حقوق  یالملل ینمفهوم ب یها یچیدگیباشد. پ یم

و  یضرورت انطباق آن با بستر فرهنگ ی،و جنس یبارو

 ینا یازن یش. پکند یرا مطرح م یرانجامعه ا یاجتماع

درک مفهوم ینه در زم یقاتیتواند انجام تحق یانطباق م

از زبان مردم جامعه، برنامه  یو جنس یحقوق بارور

دست آمده توسط ه بر اطالعات ب یمبتن یها یزیر

و کامل آن  یحصح یاران سالمت و اجراذگیاست س

 توسط ارائه دهندگان خدمات سالمت باشد.
 

 یتشكر و قدردان
 یتخصص ینامه دکترا یاناز پا یمقاله حاصل بخش ینا

مشهد  یمصوب دانشگاه علوم پزشک یبهداشت بارور

زنان  درک یندتبیین فرآ"( با عنوان 311141)کد:

مطالعه  یک: یو جنس یاز حقوق سالمت بارور یرانیا

 یها یتاز حما یلهوس ینباشد. بد یم "یگراندد تئور

 .شود یم یدانشگاه تشکر و قدردان یمال



 

 


 

ی
س

جن
و 

ی 
ور

ار
ق ب

قو
 ح

ار
خت

سا
و 

م 
هو

مف
 

 

02 

 منابع
 
1. AbouZahr C, Vaughan JP. Assessing the burden of sexual and reproductive ill-health: questions regarding the 

use of disability-adjusted life years. Bull World Health Organ 2000;78(5):655-66. 

2.  Guidelines on Reproductive Health for the UN Resident Coordinator System. New York: United Nations 

Population Fund;1995. Available at: http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfreph.gdl.html. 

3. Written Statement to the 2010 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Annual Ministerial 

Review. International Planned Parenthood Federation (IPPF);2010. Available at: 

http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/ECOSOC+Annual+Ministerial+Review+by+the+IPPF.htm. 

4.  Mohammad-Alizadeh S, Wahlström R, Vahidi R, Johansson A. Women's perceptions of quality of family 

planning services in Tabriz, Iran. Reprod Health Matters 2009;17(33):171-80. 

5.  Kendall T. Reproductive rights violations reported by Mexican women with HIV. Health Hum Rights 

2009;11(2):77-87. 

6.  Laar AK. Reproductive rights and options available to women infected with HIV in Ghana: perspectives of 

service providers from three Ghanaian health facilities. BMC Womens Health 2013 Mar 15;13(13):1-8. 

7. The Sexual Rights Initiative (SRI). Application of a human rights-based approach to sexual and reproductive 

health 2012. Available at: http://www.worldwewant2015.org/es/node/298828. 

8. Inayatullah A, Aziz D. The Reproductive Healthcare and Rights Act 2010. Available at: 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1302319237_781.pdf. 

9. Janghorban R., Latifnejad Roudsari R., Taghipour A., Abbasi M. Sexual and reproductive rights from Qur'anic 

perspective. The 2nd International Congress on Women's Health. May 1-2, 2013. Available at: 

http://whc2013.sums.ac.ir/fa/files.php?rid=8 

10. The Universal Declaration of Human Rights. United Nations 1948. Available at: 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. 

11. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages. New 

York:United Nations;1962. Available at: http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/convention.pdf. 

12. The first International Conference on Human Rights. Tehran:United Nations;1968. Available at: 

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. 

13. Declaration on Social Progress and Development. New York:United Nations;1969. Available at: 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/progress.pdf. 

14. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Article 16. New York:United 

Nations;1979.  Available at: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm. 

15. Reproductive health strategy to accelerate progress towards the attainment of international development goals 

and targets. Global strategy adopted by the 57th World Health Assembly: Department of Reproductive Health 

and Research. World Health Organization;2004. Available at: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/index.html. 

16. Report of the Fourth World Conference on Women, para.96. Beijing:United Nations;1995. Available at: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html. 

17. IPPF Charter on sexual and reproductive rights. London:International Planned Parenthood Federation;1996. 

Available at: 

http://www.ippf.org/en/resources/statements/ippf+charter+on+sexual+and+reproductive+rights.htm. 

18. The First Global Statement of the Inherent Dignity and Equality of All. United Nations. Available at: 

http://www.un.org/events/humanrights/2007/history.shtml. 

19. Brosius M. Women in ancient persia. Oxford:Oxford University Press;1996:331-559. 

20.  Sayyad MR. [Chronology of achaemenian] [Article in Persian]. J Islam Stud 1995;1:265-76. 

21. Golshanirad K. [Evaluation of women's status in the Sassanian family and society]. [Article in Persian]. Women 

Stud J 2011;3(2):117-31 

22. [Civil laws of Zoroastrians in the Sassanian era]. Tehran:Forouhar Publications;2007. [in Persian]. 

23. Report of the International Conference on Population and Development, Programme of Action, Para 7.2. 

Cairo:United Nations Population Information Network (POPIN);1994. Available at: 

www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html. 

24. Sexual Health and Rights. Gender and reproductive rights glossary. WHO Draft working definition. World 

Health Organization;2002. Available at: http://who.int/reproductive-health/gender/glossery.html. 

25. Giving Special Attention to Girls and Adolescents. United Nations Population Fund (UNFPA); 2008. Available 

at: http://www.unfpa.org/gender/girls.htm. 

26.  Obaid TA. Fifteen years after the International Conference on Population and Development: What have we 

achieved and how do we move forward?  Int J Gynaecol Obstet 2009 Aug;106(2):102-5. 

27. Unmet need for family planning. World Health Organization;2013. Available at: 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/unmet_need_fp/en. ./ 

28. Gribble J N. Fact Sheet: Unmet Need for Family Planning. World Population Data Sheet; 2012. Available at: 

http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-data-sheet/fact-sheet-unmet-need.aspx. 

29. Iranian Parliament. The Therapeutic Abortion Act. 2005 June 21. 

http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfreph.gdl.html
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/ECOSOC+Annual+Ministerial+Review+by+the+IPPF.htm
http://www.worldwewant2015.org/es/node/298828
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1302319237_781.pdf
http://whc2013.sums.ac.ir/fa/files.php?rid=8
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/convention.pdf
http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/progress.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.ippf.org/en/resources/statements/ippf+charter+on+sexual+and+reproductive+rights.htm
http://www.un.org/events/humanrights/2007/history.shtml
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
http://who.int/reproductive-health/gender/glossery.html
http://www.unfpa.org/gender/girls.htm
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-data-sheet/fact-sheet-unmet-need.aspx


 

 


 

ان
رب

ن ق
جا

نا 
سا

رک
 

ان
ار

مك
 ه

و
 

 

01 

30. Gender Based Violence. New Delhi:International Planned Parenthood Federation South Asia Region;2013. 

Available at: http://www.ippfsar.org/en/What-we-do/Gender+Based+Violence/. 

31. Facts and Figures on Violence against women. New York:UN Women;2012. Available at: 

http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/facts_figures.html. 

32. Sexual health and rights indicators. Kuala Lumpur:Asian-Pacific Resource and Research Center for 

Women;2008. Available at: http://srhrdatabase.org/. 

33. Right of adolescents to reproductive health information, education and services. United Nations of Population 

Fund (UNFPA);2007. Available at: http://web.unfpa.org/adolescents/language/p4.htm. 

34. Greene M.E., Mehta M., Pulerwitz J. Involving men in reproductive health: contributions to development. UN 

Millennium Project.;2006. Available at: http://www.unmillenniumproject.org/documents/Greene_et_al-final.pdf. 

35. Ndong I, Becker RM, Haws JM, Wegner MN. Men's reproductive health: defining, designing, and delivering 

services. Int Fam Plan Perspect 1999 Jan;25:S53-S5. 

36. Why are sexual and reproductive health and rights important. Eldis;2012. Available at: 

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/health-challenges/key-issues/sexual-and-reproductive-health-

and-rights/key-debates. 

37. Janghorban R., Taghipour A., Latifnejad Roudsari R., Abbasi M. Women's empowerment in Iran: A review 

based on the related legislations. Global Journal of Health Science. 2014;6(4):226-235. 

doi:10.5539/gjhs.v6n4p226 

38. Gallagher A.T. Integrating Reproductive Rights into the Work of National Human Rights Institutions. A 

preliminary study of current views and practices, challenges and opportunities. 2011. Available at: 

http://works.bepress.com/anne_gallagher/17  .  

39. Lottes IL. Sexual rights: meanings, controversies, and sexual health promotion. J Sex Res 2013;50(3-4):367-91.  

40. Adinew YM, Worku AG, Mengesha ZB. Knowledge of reproductive and sexual rights among University 

students in Ethiopia: institution-based cross-sectional. BMC Int Health Hum Rights 2013 Feb 13;13:12. 

41. Rickert VI, Sanghvi R, Wiemann CM. Is lack of sexual assertiveness among adolescent and young adult women 

a cause for concern? Perspect Sex Reprod Health 2002 Jul-Aug;34(4):178-83. 

42. Motlaq ME, Eslami M, Yazdanpanah M, Nakhaee N. Contraceptive use and unmet need for family planning in 

Iran. Int J Gynaecol Obstet 2013 May;121(2):157-61. 

43. Mohammad-Alizadeh S, Wahlström R, Vahidi R, Johansson A. Women's perceptions of quality of family 

planning services in Tabriz, Iran. Reprod Health Matters 2009 May;17(33):171-80. 

44. Maticka-Tyndale E, Smylie  L. Sexual rights: striking a balance. Int J Sex Health 2008;20:7-24. 

45. Javadnoori M, Latifnejad Roudsari R, Hasanpour M, Hazavehei MM, Taghipour A. Female adolescents’ 

experiences and perceptions regarding sexual health education in Iranian schools: a qualitative content analysis. 

Iran J Nurs Midwifery Res 2012 Nov-Dec;17(7):539-46. 

46. Key elements of a Human Rights-Based Approach, Module 2, 2010. Available at: 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/hrba/module_2.pdf 

 

http://www.ippfsar.org/en/What-we-do/Gender+Based+Violence/
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/facts_figures.html
http://srhrdatabase.org/
http://web.unfpa.org/adolescents/language/p4.htm
http://www.unmillenniumproject.org/documents/Greene_et_al-final.pdf
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/health-challenges/key-issues/sexual-and-reproductive-health-and-rights/key-debates
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/health-challenges/key-issues/sexual-and-reproductive-health-and-rights/key-debates
http://works.bepress.com/anne_gallagher/17
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/hrba/module_2.pdf

