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 سندهینو درباره
 براي مشورتی انتفاعیِ غیر سازمان یک که »خانواده بان دیده المللی بین ازمانس«  مدیر اسلیتر شارون خانم

 بر را »متحد ملل سازمان خانواده حقوق انجمن« ریاست اوهمچنین. است شود، می محسوب متحد ملل سازمان
 زندگی، قبیل از موضوعاتی خصوص در دحمت ملل سازمان عضو کشورهاي به دادن همشاور امر در که دارد عهده

 جهانی انجمن« ریاست و گذاري بنیان ،ایشان هاي دیگرمسئولیت از. کند می نقش ایفاي جنسی مسائل و خانواده،
 .شود می برگزار ملل سازمان هاي دیپلمات حضور با ساله هر که باشد می »خانواده سیاست

 »ذیرپ مسئولیت شهروندان همه به پیامی کنید، حمایت خانواده کیان از« کتاب نویسندههمچنین تریسلا خانم
 کشور 170 از بیش در الین آن صورت به که »خانواده بان دیده سازمان« مجله براي منظم صورت به و است

  .می پردازد سخنرانی ایراد به المللی بین مختلف هايکنفرانس ودر نویسند می مقاله شود می منتشر

 :تحسین شده را برعهده دارد که عبارتند از پروژهچهار  هدایت ایشان

 جنسی جامع آموزش کار دستور: کودکان علیه بر جنگ -

 جامعه و خانواده، کودکان، بر مخرب اثرات: پورنوگرافی مسري بیماري -
 موافق جنس جذابیت درك -

 جنسی حقوق کار دستور :فرهنگی امپریالیسم -

للی در سطح بین الم يرا بر عهده دارد و حامی فرزند پذیر» خانواده براي ایتام«ایشان مسئولیت پروژه  ،عالو بر این
 همراه به او. شد انتخاب آریزونا ایالت سال مادر عنوان به آمریکایی مادران توسط 2007 سال دراست. وي  بومیو 

 یدزا اثر در راوالدین خود  که هستند موزامبیک کشور از یتیمی کودکان آنها از تن سه که فرزندش هفت و همسر
 .کنند می زندگی اند، داده دست از

 گزارش خالصه
 دولت به کمک باشد، یم ملل سازمان 2030 برنامه و داریپا توسعه يآرمانها لیتحل که نوشته نیا خلق از هدف

 تاشنهادیپ ارائه و ،برنامه نیا در پنهان وافر خطرات و داتیتهد درك يبرا متحد ملل سازمان عضو يکشورها و ها
 .است داتیتهد نیا با مقابله يبرا ییها هیتوص و

 و اهداف ها، آرمان از یقیعم لیتحل سپس و شروع 2030 برنامه یکل تیماه از کوتاه يا خالصه با گزارش نیا
 زیبرانگ بحث یجنس حقوق برد شیپ در یآسان به توانند یم . این آرمانهادهد یم ارائه، برنامه نیا يها شاخص
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 ردمو کودکان يبرا مضر و پرده یب یجنس آموزش و یتیجنس عدالت ،یجنس التیتما ن،یجن سقط به مربوط
 .رندیبگ قرار استفاده

 اداره جمله از متحد ملل سازمان مختلف ادارات چگونه دهد نشان تا شده ارائه يادیز يها نمونه گزارش، نیا در
 ولتد يهکار با...  و سفیونی ونسکو،ی ملل، سازمان توسعه برنامه متحد، ملل تیجمع صندوق ملل، سازمان زنان

 ياسناد اساس بر چگونه و باشند یم همدست ،کالیراد یجنس حقوق جیترو در ملل سازمان عضو يکشوها و ها
 شاخص و اهداف، داریپا توسعه يها آرمان در موجود گنگ واژگان آنها است ممکن ،شده فاش خودشان توسط که
 .برند شیپ به را زیبرانگ مناقشه حقوق قیطر نیا از بتوانند تا کنند ریتفس يا گونه به تعمدا را ها

 به توانند یم که دنباش یم 2030 برنامه در ریپذ ریتفس و باز واژگان مسئله، نیتر کننده نگران ب،یترت هر به
 در یجنس تفکر باعث و رندیبگ قرار استفاده مورد "یجنس جامع آموزش" خطرناك اهداف برد شیپ يبرا یراحت

 نیتلق را یتیجنس و یجنس کالیراد يها يدئولوژیا کودکان به توانند یم نیهمچن واژگان آن. دنشو کودکان
 دهیگز توان یم آنجا در. شود مراجعه 1یجنس جامع آموزش تیسا به نهیزم نیا در شتریب مطالعه يبرا. (کنند

 مطالعه را اند شده یمال نیتام ملل سازمان توسط که "یجنس جامع آموزش" يها برنامه و ها طرح از را ییها
 جیروت کودکان نیب در را یتیتراجنس و یجنس التیتما ،یجنس لذت ن،یجن سقط ها برنامه و ها طرح نیا. کرد

 .)کنند یم

 ،اند شده شنهادیپ ملل سازمان ادارات توسط که داریپا توسعه آرمان در را ییها شاخص نیهمچن گزارش نیا
 قحقو قادرند که شوند استفاده ییها استیس يها هیپا عنوان به توانند یم ها شاخص نیا که کند یم آشکار

 یجنس يها شزآمو و نیجن سقط ،يباردار از يریجلوگ آموزش امکان و کنند لگدمال و گرفته دهیناد را نیوالد
 گاهدست و ها سازمان تمرکز مورد ،"داریپا توسعه آرمان" يها شاخص. کنند فراهم کودکان يبرا را زیبرانگ مناقشه

 .راند خواهند جلو به را 2030 برنامه و بود خواهند برنامه نیا يمجر يها

 مثبت مختلف عناصر سپس گزارش نیا ملل، سازمان 2030 برنامه در یمنف عناصر از ياریبس يساز آشکار از بعد
 یمل ياه تیاولو و نیقوان به احترام خواستار که است ییها تبصره شامل که کند یم برجسته را خانواده به مربوط

 .هستند خانواده به مربوط برنامه این مثبت لحن و

 آرمان" در موجود واژگان یقانون اراتیاخت از خارج يها ریتفس با تا شده ارائه حق تحفظ هایی براي نمونه ان،یپا در
 طول در خانواده نهاد از محافظت نیتضم يبرا ها ملت فراخواندن با گزارش و کند مقابله "داریپا توسعه يها

 .ابدی یم انیپا ،برنامه نیا ياجرا

                                                

1. http://stopcse.org/ 

http://stopcse.org/
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 متحد ملل سازمان 2030 برنامه کلی مرور -1
 

 سابقه و  زمینه -الف

 از که "پایدار توسعه براي 2030 برنامه:  ما جهان ساختن دگرگون" نام به يسند در شده مطرح مقاصد و اهداف
 مورد سال دو از بیشتر مدت به متحد ملل سازمان اعضاي همه توسط ،شد خواهد نامیده 2030 برنامه بعد به این

 جهانی جامعه ،آن اساس بر تا دهد می ارائه جهانی جامعه به را دشوراي طرح ،2030 برنامه. گرفت قرار مذاکره
 .نماید حل و داده قرار توجه مورد را آمد خواهد وجود به آینده سال پانزده در که را مشکالتی از بسیاري

 متعالی اهداف شوند، می شناخته "پایدار توسعه اهداف" عنوان به مجموعا که برنامه این هدف 169 و آرمان 17
 هزینه و ریزي برنامه ها، گذاري سیاست در آینده، سال 15 ظرف رود می انتظار که 2کنند می مطرح را متعددي

 آرمان رود می انتظار همچنین .کند ایفا را محرك نقش و باشد موثر ،عضو کشورهاي و  ملل سازمان هاي کردن
 اجراي از ،سرمایه دالر میلیاردها و دنباش مختلف هاي عرصه در قانونی اصالحات محرك ،برنامه این اهداف و ها
 .کرد خواهد پشتیبانی جهان سرتاسر در مختلف کشورهاي در آن

 بسیار تعهد دهنده نشان که شد امضا کشورها سران توسط 2030 برنامه ،2015 سپتامبر در شکوهی با مراسم در 
 و برنامه این اهمیت به نظر .بود "پایدار توسعه اهداف" کامل اجراي به نسبت ،ملل سازمان اعضاي همه قوي

 جاي در که فرزندان و خانواده زندگی، نسبت برنامه این پنهان خطرات درك آن، از ها دولت زیاد بسیار حمایت
 و مهم هستند که جاک هر در والدین و گیران تصمیم ریزان، برنامه براي دارد، وجود فراوان طور به برنامه جاي

 .است شده نگاشته گزارش این منظور همین به. است ضروري

 ادياقتص و سیاسی اجتماعی، ابعاد بر مدت دراز و مهم يتاثیر ،پایدار توسعه اهداف است قرار که نیست پوشیده
 روهگ ، المللی بین موسسات ها، دولت ملل، سازمان ادارات دلیل، همین به. باشد داشته متحد ملل سازمان اعضاي

 ايه گروه اجتماعی، عدالت فعالین دانشگاهی، موسسات انساندوست، و میلیاردر خیرین ها، شرکت مهم، البی هاي
 دبتوانن تا اند داده انجام پایدار توسعه اهداف به دادن شکل در را زیادي بسیار هاي تالش دیگران و مدنی جامعه

 .برند پیش به را است برانگیز مناقشه بسیار مواقع بیشتر در که را خود مواضع و ایدئولوژي

                                                

 میآن  اصل و شیرازه که برنامه اهداف و ها آرمان و اقدام و عمل به دعوت اجرا، هاي راه بررسی، و پیگیري بیانیه، مقدمه،: از عبارتند سند این بخشهاي. 2 
 .باشند
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 تاثیر داراي که میرود انتظار وجود این با اما است آور الزام غیر ملل سازمان عضو کشورهاي براي 2030 برنامه
 هاي آرمان و اهداف از تعدادي ،حتم طور به. باشد جهان سرتاسر در کشورها هاي سیاست و قوانین روي بر زیادي

 .میباشد کشورها ملی قوانین سطح در ها سیاست و قوانین در یتغییرات نیازمند برنامه، این

 بحث انگ واژه به صریح اتاشار گرفت، صورت نفع ذي افراد بین که داغ هاي بحث از بعد که است این مثبت نکته
 به مربوط حقوق ،"جنسی حقوق" ،"ییتجنس هویت" ،"یجنس تتمایال"  "،جنین سقط" چون برانگیزي

 اتاشار که است این منفی نکته. شد خارج نهایی سند از "جنسی جامع آموزش" و" باروري و جنسیبهداشت "
 که هایی تبصره همچنین. دارند وجود فروانی طور به 2030 برنامه سرتاسر در مفاهیم این پیشبرد براي مخفی

 به طمربو هاي تبصره نیز و بودند توسعه در خانواده نقش شدن شناخته رسمیت به و خانواده از محافظت خواستار
 هاي ارزش به احترام مشوق که هایی تبصره، همچنین فرزندانشان با رابطه در والدین نقش و حقوق استحکام
 از زیادي تعداد مکرر هاي خواسته خالف بر متحد ملل سازمان مذاکرات طول در تماما ،بودند فرهنگ و مذهبی

 .نشدند گنجانده برنامه در و شده رد اعضا،

 

 باشند می دغدغه ها خانواده براي که هایی عرصه ـ ب

 به. رسند نمی نظر به برانگیز مناقشه وجه هیچ به پایدار توسعه برنامه اهداف و ها آرمان از بسیاري اول، نگاه در
 نهم، هشتم، هفتم، ششم، هاي آرمان .هستند گرسنگی و فقر باخواستار مبارزه  دوم و اول هاي آرمان مثال طور

 بهداشت، آب، مشکل ،ها مشارکت این با تا دهند ارتقاء را جهانی هاي مشارکت خواهند می هفدهم و دوازدهم،
 گیپراکند هوا، و آت تغییرات مصرف، و تولید الگوهاي نوآوري، شدن، صنعتی ها، زیرساخت اقتصادي، رشد انرژي،
 البته. دننمای حل را مشکالت و دنده قرار توجه مورد را زمین و ها جنگل دریاها، ها، اقیانوس مدیریت و زیستی
 بسیار ،شوند می اجرا و تفسیر چگونه اینکه به توجه با میتوانند که هستند اهدافی داراي ها آرمان سایر از تعدادي
 .باشند آفرین مشکل

 از تعدادي که است روشن داد، رخ ملل سازمان پایدار توسعه برنامه مذاکرات طول در که هایی بحث از همچنین
 رتفسی طوري را پایدار توسعه برنامه اهداف از برخی تا دارند قصد ملل سازمان ادارات و یافته توسعه کشورهاي

 ردم و زن بازان همجنس حقوق جنین، سقط و جنسی حقوق چون برانگیزي بحث موضوعات دربرگیرنده تا کنند
 ها دولت بنابراین. باشد والدین اجازه و آگاهی بدون کودکان به جنسی جامع آموزش حق و جنسیتی دو افراد و

 به ،انندفراو پایدار توسعه اهداف در که تفسیري قابل و گنگ واژگان که شوند مطمئن تا دهند انجام اقداماتی باید
 .کنند نابود را کودکان معصومیت و بوده مضر ها خانواه براي که شوند نمی تفسیر اي گونه
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 اهداف در که نامفهوم واژگان برخی با رابطه در وبراي خود قائل شده اند  را حق تحفظ هایی متعددي کشورهاي
این واژگان، براي خود حق تحفظ  همه در مورد کشوري هیچ اما ،گرفتند موضع رسما شده استفاده پایدار توسعه

 ونهگ هیچ در نتیجه و تحفظی براي خود قائل نشده اندحق  هیچ کشورها از بسیاري همچنین .استقائل نشده 
 که یجاهای در حتی. باشند نمی دارا را است، شده مطرح تحلیل این در که مضري بالقوه عناصر برابر در محافظتی

 شهروندانشان از محافظت براي اتحفظ ه اینهنوز ممکن است  ،حق تحفظ هایی براي خود قرار داده اند کشورها
 می برانگیز مناقشه اهداف داراي که به خوبی تامین مالی شده اند و کننده نظارت و مجري هاي گروه برابر در

 .نباشد کافی ،باشند

 

 بود دنخواه 2030 برنامه برنده پیش ،برانگیز بحث هاي ـشاخص ج

 مانآر با ملل سازمان عضو کشورهاي موافقت زمان در که است این است نگرانی موجب اي فزاینده طور به که آنچه
 هاي آرمان به رسیدن در پیشرفت گیري اندازه درقرار است  که شاخص صدها پایدار، توسعه برنامه اهداف و ها

 از کیی این و. نشد گیري تصمیم آنها مورد در و نشدند تعیین ،گیرند قرار استفاده مورد پایدار توسعه برنامه
 .است مشکالت مهمترین

 هب پایدار توسعه برنامه مذاکرت طول در را خود مواضع و ایدئولوژي تا نتوانستند خانواده ضد فعاالن که آنجا از
 نسیج حقوق ، جنین سقط به اشاره چون( برانگیزشان بحث هاي پیشنهاد موارد از بسیاري در و برسانند تصویب

 رسیدن براي را ها شاخص تا کنند می تالش اکنون آنها که است واضح شدند، رد کامال) جنسیجامع  آموزش ،
 .کنند منحرف و کاري دست اهدافشان همان به

 متحد ملل سازمان به وابسته ادارات به به صورت پیش فرض باید که پیشنهادي، هاي خص شا از بعضی اکنون هم
 ها لتم که آنچه از بسیار ،کنند کمک پایدار توسعه برنامه اهداف در سنجش پیشرفت در دستیابی به کشورها و

 .است رفته فراتر ،اند کرده توافق آن بر اهداف و آرمانها سر بر لغت به لغت مذاکره هنگام در

 مرد و زن بازان همجنسمربوط به  مسائل به کودکان نگرش) 1( گیري اندازه براي هایی شاخص نمونه، طور به 
 رضایت بدون کودکان براي کهباروري  بهداشت خدمات و جنین سقط به کودکان دسترسی) 2( ،ها جنسه دو و

 ،"بشر حقوق"یا  "جنسی جامع آموزش" هاي برنامه برانگیز بحث اجراي و) 3( باشد می دسترس در والدین
 روهگ که پیشنهادي آخرین در ها شاخص این از بعضی ،گزارش این انتشار هنگام در چه اگر .است شده پیشنهاد
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 سازمان مختلف ادارات که دهند می نشان ها شاخص این اما ندارند، وجود ،3اند داده سازمانی بین و تخصصی هاي
 .نمایند اجرا و تفسیر را پایدار توسعه برنامه اهداف به چه نحوي دارنددوست  ،ها نفع ذي دیگر و ملل

 متخصصین و ملل سازمان مختلف ادارات حیطه اختیارات از خارج اقدامات ،است کننده نگران که آنچه همچنین
 ضاياع توسط مکرر طور به که است برانگیزي بحث جنسی حقوق و جنین سقط حقوق پیشبرد در سازمان این

 در گذار تاثیر و قدرت مواضع آوردن بدست براي رقابت مشغول نهادها این اکنون هم .اند شده رد ملل سازمان
 .برند یشپ به را خود انگیز بر مناقشه اهداف طریق این از بتوانند تا هستند پایدار توسعه اهداف بر نظارت فرآیند

 یانب وضوح به منشور این .باشند می ملل سازمان منشور از تعدي حال در اي فزاینده طور به ملل سازمان نهادهاي
 باشد می کشوري هر اختیارات حیطه در اساسا که موضوعاتی در که دهد نمی اجازه ملل سازمان به که کند می

 گزارش این هاي قسمت از بعضی در که همانطوري ،وجود این با ).7/2 ماده ملل سازمان منشور( نماید دخالت
 حیطه در یعنی کنند می را کار همان دقیقا پیشنهادي هاي شاخص از بسیاري که شد خواهد روشن ،آمد خواهد
 .کنند می مداخله دولتها اتاختیار

 

 کودکان و خانواده ، یزندگ يبرا یمخف داتیتهد و خطرات -2

 و) مرد و زن( بازان همجنس اهداف تروج به منجر که پیچیده و غامض گانی واژه ـ الف

 .میشوند هاگرادوجنس

 مردان حقوق پیشبرد براي عمدتا کهوجود دارد  متعددي واژگان ،متحد ملل سازمان 2030 برنامه نهایی سند در
 گنجاندن کنیم فکر که بود خواهد انگارانه ساده. گیرد می قرار استفاده مورد ها جنسه دو و باز همجنس زنان و

 براي را هایی تبصره نتوانستند که دیگري کشورهاي و اروپا اتحادیه آمریکا، طرف از 2030برنامه در واژگان این
 واقع رد. است بوده تصادفی ،بگنجانند پایدار توسه برنامه در ها جنسه دو و باز همجنس مردان و زنان حقوق ترویج

 مرد و زن  بازان همجنس حقوق ترویج اند کرده اعالم آمریکا جمله از یافته توسعه هاي کشور در ها دولت رهبران
 .باشد می آنها خارجی سیاست هاي اولویت از دیگر کشورهاي در

 ملل سازمان 2030 برنامه سرتاسر در راتژیکتاس طور به که را  پذیري تفسیر و گنگ هاي واژه ،آتی هاي بخش
 اي ونهگ به پذیر تفسیر و گنگ هاي واژه آن است ممکن چگونه میدهد نشان و کرده برجسته است شده گنجانده

                                                

 دسامبر هفدهم تاریخ در ملل سازمان اجتماعی و اقتصادي شوراي پایدار، توسعه اهداف هاي شاخص مورد در سازمانی بین و تخصصی هاي گروه گزارش. 3 
 E/CN.3/2016/2:  شماره به 2015
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 و زبا همجنس زنان و مردان حقوق جمله از( هایی شیوه و ها برنامه پیشبرد به منجر که گیرند قرار استفاده مورد
 .داربگذ منفی تاثیر خانواده روي بر دنتوان می که شود )جنسی جامع آموزش و جنین سقط حقوق ، هاگرا دوجنس
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 ینیشبیپ قابل ریغ مشکالت و احتماالت: تیجنس) Gender( کلمه .1

 

 

 

 

 

 

 بیشتر در چه اگر. شوند شناخته مختلف هاي جنسیت تا شود می استفاه "Sex" جاي به اغلب "Gender" واژه
 به تواند می "Gender" کلمه اما کند می اشاره مرد و زن به فقط وضوح به "Gender" 2030 برنامه در موارد
 چگونه لغت این اینکه  اساس بر نیز را برانگیز بحث يها آرمان دیگر و افراد تراجنسیتی حقوق تروآ، اسب مانند

 که ملل سازمان ادارات و یافته توسعه کشورهاي. باشد داشته خود درون در ،گیرد می قرار استفاده مورد و تفسیر
 ،کنند می تالش و افراد تراجنسیتی هاگرا جنس دو ،باز همجنس زنان و مردان حقوق پیشبرد راستاي در همواره

 سیتجن  وتراجنسیتی  حقوق بتوانند تا کنند می تفسیر طوري را است آمده برنامه این در که "Gender" لغت
 رویجت و برده پیش به را بوك فیس توسط شده شناخته رسمیت به جنسیت نوع 50 از کدام هر مانند مختلف يها

 .کنند

 آرمان از ج.5 هدف مثال طور به.  است گرفته قرار استفاده مورد 2030 برنامه سرتاسر در "جنسیتی تساوي" واژه
 سیتیجن تساوي ،الزم اجرایی پشتوانهبا  یو قوانین ها سیاستبا اتخاذ  که خواهد می ها دولت از ،پایدار توسعه هاي

 طوري دنتوا می هدف این چگونه که ندغافل نکته این ازبسیاري  يها دولت وجود این با. کنند ترویج و دادهارتقاء را
 .ودشو افراد تراجنسیتی  هاگرا جنس دو ،باز همجنس زنان و مردان حقوق ترویج و ارتقاء به منجر که شود تفسیر

) Gender( جنسیت اکنون هم ها  دولت و ملل سازمان ادارات چگونه که دهد می نشان آتی هاي نمونه و ها مثال
 :دهند می قرار تفسیر مورد مختلف یسجن تمایالت و یجنسیت تنوع ترویج جهت در را جنسیتی تساوي و

 شناسایی پروژه روي بر کار حال در آنها ،)UNDP( ملل سازمان توسعه برنامه اداره سایت وب اعالن مطابق -
 آرمان( "متحد ملل سازمان هزاره توسعه اهداف" طرح 3 شماره آرمان تحقق در "گذاري سیاست خالء"

 تسیاس دیگر و دولت نمایندگان کردن حساس طریق از هستند و این کار را )جنسیتی تساوي سابق
نجام ا ،باز همجنس زنان بهداشتی و حقوقی نیازهاي از جمله فراگیر جنسیتی قانونیِ اصالحات بر گذاران

 رايب ی با پشتوانه اجرایی الزمقوانین وضع " خواستار ،پایدار توسعه برنامه ج.5 هدف که آنجا از .می دهند

 جنسیت – پایدار توسعه هاي آرمان

   دختران و زنان همه سازي توانمند و جنسیتی تساويدستیابی به  :پنجم آرمان

  اجرایی پشتوانه با قوانینی وضعهمچنین  ومطمئن و مناسب  هاي استیس تقویت و اتخاذ ج-5 هدف
   کلیه سطوح در دختران و زنان همه سازي توانمند و جنسیتی تساوي ترویج براي الزم
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 است ممکن ملل سازمان توسعه ادراه چگونه فهمید توان می یآسان به ،باشد می "جنسیتیترویج تساوي 
 نانز  حقوق ازبراي حمایت  ی با پشتوانه اجرایی الزمقوانین ترویج" که کند تفسیر طوري را ج.5 هدف

 .را نیز در بربگیرد "باز همجنس
 خشونت و تبعیض با مبارزه در ملل سازمان نقش" عنوان با سند یک در متحد ملل سازمان زنان اداره -

 دارها دفاتر از تعداي" :میدهد گزارش اینگونه "جنسیتی هویت و جنسی تمایالت پایه بر اشخاص علیه
 مردان و زنان( نامتعارف جنسی تمایالت با افرادي حقوق روي بر 2013 سال از مختلف کشورهاي در زنان

 دفاتر این" :افزاید می نیز و ".اند کرده کار )ها جنسه دو و ها تراجنسیتی گراها، جنس دو ،گرا همجنس
 دو گرا، همجنس مردان و زنان هاي انجمن جمله از جنسیتی تساوي حامی هاي گروه )مثال طور به(

 گفتگوهاي در طریق این از بتوانند تا اند هددا تشکیل را ها جنسه دو و ها تراجنسیتی گراها، جنس
 .کنند شرکت ویتنام دولت با ها، گذاري سیاست با رابطه در مشورتی

 )Sexuality( جنسی تمایالت" که گوید می) UNFPA( ملل سازمان جمعیت صندوق ،گزارش همین در -
 یاساس از یکی تنوع" که کند می بیان و "دنباش نمی فهم قابل) جنسیت( "Gender" به مراجعه بدون
 ".باشد می جنسی تمایالت هاي ویژگی ترین

 و معلولیت کودکان، به نسبت " که ایجاد امکانات آموزشی است  خواستار ،2030برنامه  در الف-4 هدف -
 دولت از بسیاري. "(نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد) باشد حساس جنسیت

 حساس دختران و زنان نیازهاي به نسبت باید مدراس که بفهمند اینگونه را هدف این است ممکن ها
 هک "دارد اي دوستانه رویکرد ها جنسیت به نسبت که مدارسی ساخت" عنوان با اي نشریه اما. باشند
 یم ارائه جنسیت از يتر عمومی و بازتر تعریف ،میباشد یونسکو و جهانی بهداشت سازمان حمایت مورد
 نکته نای آموزشی موسسات در جنیسیت مساله خصوص در" :کند می تصریح اینگونه نشریه این در. کند

 موزانآ دانش و فراگیران همه تا گردند لحاظ جنسی هاي هویت و ها جنسیت همه که است اهمیت ائزح
 نظر در ونبد افراد همه حقوق ترویج و ارتقاء وسیله به ،المللی بین آموزش سازمان. کنند پیشرفت بتوانند

 4".کند می حمایت موضع این از ،آنها جنسی وتمایالت جنسیت فتنرگ

 حقوق اءارتق و ترویج به تصمیم خود، "جنسیتی تساوي استراتژي" از بخشی عنوان به اروپا اتحادیه اخیرا -
 سیتیجن تساوي و زنان حقوق کمیته رئیس ، تغییر این اعالن هنگام در. است گرفته تراجنسیتی افراد
 عنوان به دبای بلکه شود، دیده آرمان یک عنوان به نباید جنسیتی تساوي که هستم باور این بر من" :گفت
 می همه دربرگیرنده و پذیرنده که اي جامعه به را ما و باز ار هاب در همه که شود لحاظ طالیی کلید یک

 نسی،ج تمایالت جنسیت، سن، نژاد، به توجه بدونباید  دعوت و گیرندگیردرب این. کند می دعوت باشد

                                                

4. http://download.ei-ie.org/docs/IRISDocuments/EI%20Campaigns/EFAIDS%20Programme/2007-00169-01-E.pdf 

http://download.ei-ie.org/docs/IRISDocuments/EI%20Campaigns/EFAIDS%20Programme/2007-00169-01-E.pdf
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 می تبعیض براي اي زمینه هم هنوز باال عوامل همه. باشد اقتصادي زمینه و قومیت ، جنسیتی هویت
 5".هستیم زمینه این در اروپا اتحادیه در يتر جامع و تر قوي قوانین نیازمند ما مطمئنا و باشند

 تساوي "هلند کشور جنسیتی تساوي و ها تراجنسیتی گراها، جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان" طرح -
 2011 سال از دولت هاي سیاست در را ها تراجنسیتی و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان براي

 .است کرده ادغام جنسیتی تساوي با 2015 تا
 تساوي" یآموزش هبرنام که فرمان می دهد تایوان در "جنسیتی تساوي" االجراي الزم و جدید مصوبه -

 6.باشد همجنسگرا زنان و مردان به مربوط آموزش و جنسی آموزش برگیرنده درباید  "جنسیتی

 خواستار که باشد می 17-18 هدف ،2030 برنامه در "Gender" کلمه به اتاشار دارترین مسئله از یکی
 مذاکرات طول در. است "... جنسیت...  :مانند مختلف حوزهاي در موثق و موقع به واطالعات ها داده به دسترسی"

 طرف از شدیدا ،هدف این در "Sex" با "Gender" جایگزینی بر مبنی اتپیشنهاد پایدار، توسعه هاي آرمان
 یتیتراجنس و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوق ترویج زمینه در را فعالیت بیشترین که کشورهایی

 سازمان ادارات توسط شده آوري جمع وآمار اطالعات هدف، این اجراي نتیجه در اگر بنابراین. شد رد دارند، ها
 شده متمرکز تراجنسیتیافراد  و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان جمعیت روي بر ،کشورها این و ملل

 .نیست تعجب جاي ،شود استفاده آنها حقوق پیشبرد در آینده در و

 ساويت" همچنین و "جنسیت" کلمه برانگیز بحث و عمدي تفسیر سوء بالقوه خطر به وقتی کشورها از تعدادي
 باید واژه این که داشتند اظهار و شده برنامه این در "Gender" واژه شدن محصور خواستار بردند، پی "جنسیتی

 دبای "جنسیتی تساوي" عبارت همچنین. گیرد قرار استفاده مورد) زن( مونث و) مرد( مذکر به اشاره براي فقط
 صورمح و شرط اعمال خواستار کشورها بیشتر اما .کند اشاره مونث و مذکر جنس دو بین تساوي و عدالت به فقط
 ضمیمه دلیل به شدند، قائل خود براي کشورها برخی که را شروطی و نشدند "Gender"  کلمه معنی شدن
 در شده یاد کشورهاي شروط و قیدها شدن ضمیمه عدم این .یافت توان نمی ، 2030 برنامه هاي آرمان به نشدن

 انمرد و زنان حقوق بتوانند تا است گرفته صورت تعمدي طور به یافته توسعه کشورهاي طرف از احتماال ،باال
 .برند پیش به را ها تراجنسیتی و گراها جنس دو گرا، همجنس

 کلمه حق تحفظ در مورد خواهان که کشورهایی تا بود خواهد عاقالنه ، خطرات و تهدیدات این گرفتن نظر در با
"Gender" مختص خواهان باید همچنین کشورها این. دهند انجام واکنشی صورت به و اکنون را کار این ،نشدند 

 تاس ممکن اگرچه. شوند نیز اند قرارگرفته تاکید مورد گزارش این ادامه در که غامض واژگان سایر معنی شدن

                                                

5. http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights/ 
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Equity_Education_Act_(Taiwan) 

http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Equity_Education_Act_(Taiwan)
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 ردنک محصور ايبر حق تحفظ هایی گزارش، این پنجم قسمت در. است توجیه قابل اما باشد سابقه بی اقدام این
 .است آمده غامض واژگان سایر و "Gender" کلمه معنی

 ها یتیتراجنس و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان رندهیدربرگ یآرمان .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شود می دیده 2030 برنامه در بار چهل از بیش )Inclusive,Inclusion( "شمولیت" و "فراگیر" هاي واژه
 لقیت مثبت واژه یک عنوان به را "فراگیر" واژه افراد بیشتر اگرچه. است آمده اهداف و ها آرمان در بار پنج مشخصا

 لغت یک همچنین واژه این اما فهمند، می توسعه از گروهی هیچ جانماندن براي را برگیرندگی در و کنند می
 رارق استفاده مورد ها تراجنسیتی و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوق ترویج براي که است کلیدي

 توجه دمور وسازمانها نهادها دیگر و ملل سازمان ادارات از را آتی مثالهاي نکته این شدن روشن براي. گیرد می
 :دهید قرار

 "شمولیت" و "فراگیر"ـ پایدار توسعه آرمان

 و ترویج فرصت هاي یادگیري مادام العمر براي همه فراگیر: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و چهارم آرمان

نسبت ( باشد حساس جنسیت و معلولیت کودکان، به نسبت که آورید وجود به را آموزشی امکانات الف-4 هدف
  را وامن شنخ غیر ،دربرگیرنده موثر، یادگیري محیط و به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد)

 .کند فراهم همه براي

پایدار، اشتغال کامل و بهره ور و اشتغال شرافتمندانه براي  و فراگیر ماندگار، اقتصادي رشد ترویج :8 هدف
   همه

در حوزه هاي اجتماعی، اقتصادي  جامعه اقشار همه فعال حضور: توانمند سازي همه افراد و ترویج 10-2 هدف
، وضعیت و دین  ، مذهبخاستگاه)، معلولیت، نژاد، قومیت، Sexو سیاسی، بدون توجه به سن، جنسیت(

 م2030تا سال  ها وضعیت سایراقتصادي و 

براي توسعه پایدار، برقراري امکان دسترسی به عدالت براي  فراگیرترویج جوامع صلح جو و  :شانزدهم آرمان
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 بین رابطه" عنوان با) USAID( متحده ایاالت المللی بین توسعه سازمان 2014 سال اتگزارش از ییک -
 شمول تاثیر 7"اقتصادي توسعه و تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان شمول

 کشور نه و سی در اقتصادي توسعه در ها تراجنسیتی و ها دوجنسه باز، همجنس مردان و زنان اجتماعی
 :از عباتند گزارش این در ها عنوان از بعضی. دهد می قرار تحلیل و بررسی مورد را
 "عهتوس با ها تراجنسیتی و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان شمول و دربرگیرندگی پیوند 

 "اقتصادي

 "جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان دربرگیرندگی و اقتصادي توسعه) مایکرو( خرد سطح ابعاد 
 "تراجنسیتی افراد و گراها

 "و تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوقپیرامون  ها داده توصیف 
 "اقتصادي نتایج

 "همجنسگرایانه تمایالت شناختن رسمیت به درباره جهانی شاخص" 

 "ها جنسیتی ترا حقوق شاخص" 

 "توسعه و تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوق بین آماري ارتباط" 

 

 افراد گراها، جنس دو ،گرا همجنس مردان و زنان براي گروه کار یک داراي یونیسف ،2013 سال از -
 شیبخ عنوان به ،ها سیاست کردن بازتر و ریزي برنامه روي بر که است بوده ها جنسه دو و تراجنسیتی

 به منجر ،کار این ،یونیسف گزارش اساس بر. اند شده متمرکز سازمان این عدالت و تساوي آرمان از
 را ییتسجن هویت و جنسی تمایالت به مربوط مسائل ،یونیسیف چگونه که شدهدر این باره  گفتگوهایی

 مورد کودکان حقوق کنوانسیون از پاسداري و اجتماعی دربرگیرندگی عدالتی، تعهدات از بخشی عنوان به
 .دهد قرار توجه

 اتحادیه این در اجتماعی مشارکت و اشتغال منظور به بزرگ صندوق یک کار به شروع از اروپا اتحادیه -
 ماعیاجت صندوق هاي اولویت که نمود تصویب را ینقانو اروپا دیهااتح امروز :کرد اعالن اینگونه و داده خبر
 ساسا بر تبعیض با مبارزه در قودصن این بار اولین براي. کند می عریفت را 2020 تا 2014 سال از اروپا

 ارکتمش جنسی تمایالت اساس بر تبعیض و -تراجنسیتی افراد علیه تبعیض جمله از - )Sex( جنسیت
 8.کرد خواهد

                                                

7.https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/lgbt-inclusion-and-development-november-2014.pdf 
  
8.http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/major-eu-fund-for-employment-and-social-inclusion-will-combat-
discrimination/ 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/lgbt-inclusion-and-development-november-2014.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/lgbt-inclusion-and-development-november-2014.pdf
http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/major-eu-fund-for-employment-and-social-inclusion-will-combat-discrimination/
http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/major-eu-fund-for-employment-and-social-inclusion-will-combat-discrimination/
http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/major-eu-fund-for-employment-and-social-inclusion-will-combat-discrimination/
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 جنسیتی و جنسی هاي اقلیت رسیرب" عنوان با گزارشی از )UNDP( ملل سازمان توسعه برنامه اداره -
 در آشکار اي پایه و اساس ایجاد را هدف و هنمود حمایت 9"فراگیر و دربرگیرنده رویکرد یک: نپال کشور

 اجتماعی مسائل نیز و تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوق از حمایت
 .است داده قرار فراگیر ملی گفتگوهاي برگزاري قیطر از اقیانوسیه آسیا در آنها به مربوط

- GLSEN )مدافع بزرگ سازمان یک )خواه ناهمجنس افراد و همجنسگرا زنان و مردان آموزشی شبکه 
 این. باشد می متحده ایاالت در تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوق

 جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان دربرگیرنده کالسی منابع توسعه" عنوان با اي جریده داراي سازمان
 دانش همه براي فراگیر آموزشی هاي برنامه" براي اقدامات بهترین که است 10"تراجنسیتی افراد و گراها

 تراجنسیتی و هاگرا جنس دو باز همجنس داراف مثبت نمایش شامل ها درس. کند می ارائه را "وزانمآ
 گیرند می قرار اي آموزشی برنامه معرض در را آموزان دانش و باشد می آنها به مربوط اتفاقات و تاریخ ،ها
 .دباش می تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان هددربرگیرن که

 در ما": گوید می شود می چاپ یکاآمر شوراي توسط که 2014 سال اجتماعی دربرگیرندگی شاخص -
 و زنان  حقوق و اننز ، یسیاس مدنی،: همچون( حقوق از اي گسترده طیف در را اجتماعی برگیرندگی

 ،)اجتماعی گذاري سرمایه :چون( ها سیاست و )تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان
 11."کنیم می تعریف ...،شرایط

 می "مشترك شکوفایی براي بنیانی:  است مهم فراگیري" عنوان با جهانی بانک گزارش هفتاد صفحه -
 رد ها، فرهنگ بیشتر در نگوییم اگر ها جنسیتی ترا و هاگرا جنس دو باز همجنس مردان و زنان":گوید

 کند می اشاره گزارش همان شش صفحه ".گیرند می قرار طرد و محرومیت هدف ،ها فرهنگ از بسیاري
 )دربرگیرندگی( اجتماعی پذیرش یا طرد مورد گذشته هاي دهه در که اجتماعی هاي گروه برخی" که

 ".هستند پذیرش یا طرد مورد همینک نبودند،

 حاوي منتشر شد 2015 دسامبر در که ملل، سازمان "3 زیستگاه" طرح بر متحده ایاالت اخیر نظرات -
 و ها نگرانی شامل باید برگیرندگی در": باشد می فراگیر و دربرگیرده شهرهاي مورد در آتی مطالب

 ".باشد آنها وسن ییتجنس هویت جنسی تمایالت از فارغ ها اقلیت و ها گروه همه نیازهاي

 و سازمانها ،ملل نسازما عضو کشورهاي از اي فزاینده تعداد  که دهد می نشان وضوح به مثالها و ها نمونه این
 مردان و زنان حقوق شامل که کنند می تعریف اي گونه به را بودن فراگیر و دربرگیرندگی آن، به وابسته نهادهاي

                                                

9. Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach 
10. Developing LGBT-Inclusive Classroom Resources 
11. http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/overview.php 

 

http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/overview.php
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مه حاوي کل جمالت از بعضی ،گرفتن این مطلب نظر در با. باشد تراجنسیتی افراد و هاگرا جنس دو ،باز همجنس
 دولت که است این خواستار شانزدهم آرمان مثال، يراب. کنند می پیدا بیشتري معنی 2030نامهرب در" فراگیر"
 رقرارب را همه براي عدالت به دسترسی امکان و بپردازند پایدار توسعه براي فراگیر و جو صلح جوامع ترویج به  ها

 در )اه جنسیتی ترا و ها جنسه دو بازان، همجنس دربرگیرندهبخوانید ( فراگیر و پاسخگو موثر، موسسات و نموده
 .نمایند ایجاد  سطوح همه

 هشکا و فراگیر اقتصادي رشد براي موتوري ،المللی بین تجارت" :گوید می 2030 برنامه در 68 پاراگراف همچنین
 و راگیرف ،جانبه چند تجاري تمسیس ترویج به همچنان ما. کند می کمک پایدار توسعه رویجت به و باشد می فقر
 هاي البی آمریکا، متحده ایاالت رکشورد ".داد خواهیم ادامه جهانی تجارت سازمان رهبري تحت آمیز تبعیض غیر

 تجارت از تا ندا داده قرار فشار تحت را دولت ،ها جنسیتی ترا و هاگرا جنس دو باز، همجنس مردان و زنان مدافع
 خودداري ، باشند می راجنیستیت افراد و هاگرا جنس دو بازان، همجنس علیه قوانینی داراي که کشورهایی با

 .نشدند قموف آنها خوشبختانه .دکنن
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 المللی بین توافقات و بنیادین و یاساس هاي آزادي. 3

 

 

 

 

 

 

 

 المللی بین توافقات و ملی مقررات راستاي در بنیادین يها آزادي از محافظت خواستار 2030 برنامه 16-10 هدف
 اعضاي از تعدادي و بشر حقوق عالی کمیساریاي اداره جمله از ملل سازمان هاي نهاد و ادارات از يتعداد. باشد می

 بحث حقوق ،نادیبنی و اساسی ايه آزادي که کنند یم ادعا شود، می اضافه تعدادشان به روز هر که ملل سازمان
 يبسیار که اظهار می دارند و برمیگیرد در را ها تراجنسیتی و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان برانگیز

 .دکن می حمایت شده ادعا حقوق این از نیز المللی بی هداتامع و توافقات از

 و آزاد تولد" عنوان تحت )2012 سال(منتشر شده در  بشر حقوق عالی کمیساریاي اتنشری از ییک ،مثال براي
 مهم وظایف" ترسیم در سعی ،12"بشر حقوق المللی بین قوانین در جنسیتی هویت و جنسی تمایالت: برابر

 "تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان از حمایت در مللیلا بین قوانین تحت ،کشورها
 دستور کتابچه ویندت حال در که است نموده اعالن اخیرا نیز بشر حقوق عالی کمیساریاي سازمان اداره. دارد

 در همچنین اداره این. باشد می جنسیتی هویت و جنسی تمایالت بشر، حقوق موضوعات در مربیان هاي العمل
 و زنان درمورد بشر حقوق از ظتفمحا و ترویج در ها دولت خوب هاي شیوه و اکاره درباره گزارشی تهیه حال

 . اشدمیب جنسه دو افرادي و تراجنسیتی افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان

 اغلب ،خود ادعاهاي از پشتیبانی براي ،اند شده تولید ملل سازمان ادارات توسط شتركم طور به که اسناد نوع این
 از خارج معاهدات تفاسیر به نیز و ملل سازمان معاهدات اجراي بر نظارت هاي کمیته مشاهدات و هاپیشنهاد به

 یننچ چه اگر ،کنند می استناد ،شود می نوشته ملل سازمان مخصوص گزارشگران توسط که ات قانونیاختیار

                                                

12. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf 

 بنیادین و اساسی هاي آزادي -پایدار توسعه آرمانهاي

در راستاي مقررات  بنیادین هاي آزادي پاسداشت: تضمین دسترسی عمومی به اطالعات و 16-10 هدف
 ملی و توافقات بین المللی 

ما در راستاي منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیت هاي همه کشورها در : 2030برنامه  19پاراگراف 
براي همه، به دور از هرگونه تبعیض از لحاظ  بنیادین هاي آزاديترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و 

نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت و 
 تاکید می کنیم. دیگري وضعیت رهیا 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
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 قاتتواف که کنند ادعا است ممکن دهاانه همین .نیستند آور والزام نداشب نمی حقوقی وزن و اعتبار داراي ياسناد
 افراد و گراها جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان حقوق از 16-10 هدف در شده اشاره المللی بین هداتامع و

  .کنند میحمایت  نیز تراجنسیتی

 دو افراد و ها تراجنسیتی گراها، جنس دو گرا، همجنس مردان و زنان" عنوان با سندي ،مسئله این بارز نمونه
 عالی کمیساریاي اداره باروري و جنسی بهداشت و حقوق مورد در اطالعات سري از قسمتی که باشد می "جنسه
 افراد انسانی حقوق از محافظت براي ها دولت قانونی وظایف" که دارد می اظهار سند این. است بشر حقوق

 ریزي هپای بشر حقوق المللی بی قوانین در خوبی به ،جنسه دو افراد و ها تراجنسیتی گراها، جنس دو باز، همجنس
 در نظر ،نظیر سایر آحاد جامعه ،اشخاصی چنین اساسی حقوق عنوان به "بشر حقوق"اگر اصطالح  13".است شده

 بحث ائلمس ترویج به و نهاده فراتر مراتب به را پا سند این حال، هر به. است درست سند این بنابراینگرفته شود، 
 .پردازد می تراجنسیتیو افراد  و هاگرا دوجنس ، باز همجنس افراد به مربوط برانگیز

 حقوق معاهدات اجراي بر نظارت هاي کمیته که است مدعیهمچنین  بشر حقوق عالی کمیساریاي اداره سنداین 
 ار جنسیتی هویت و جنسی تمایالت با رابطه در ها دولت براي مهم و کلیدي وظیفه پنج ،ملل سازمان بشري

 یدنپوش و بازي همجنس که یقوانین کردن ملغی و گیري پس باز" شامل ییادعا وظایف این. اند کرده برجسته
 ، یتیجنس هویت و جنسی تمایالت پایه بر تبعیض کردن ممنوع ،کنند می تلقی مجرمانه را مخالف جنس لباس

 دو افراد و ها تراجنسیتی گراها، جنس دو ،باز همجنس افراد همه براي آمیز صلح تجمع ، بیان آزادي از پاسداري
 .میباشد " جنسه

 یزن و معاهدات اجراي بر نظارت هاي کمیته آور الزام غیر نظرات سپس ،بشر حقوق عالی کمیساریاي سازمان سند
. کند یم ذکر خود غلط عاهااد موید عنوان به را باشد می کمیساریا همین به متعلق که "برابر و آزاد تولد" کمپین

 جایی در جنسیت تغییر هاي درمان" گوید می بشر حقوق عالی کمیساریاي سازمان سند ،"تبعیض" با رابطه در
 شپوش و دولتی بودجه و آید نمی بر آن عهده از شخص که اي گونه به است گران بسیار اغلب باشند، ممکن که

 و اجتماعی اقتصادي، حقوق میتهک که کند می ادعا سپس "شوند می موارد این شامل ندرت به نیز اي بیمه
 هداشتب ساز زمینه عوامل و یبهداشت هاي مراقبت به دسترسی در تبعیض گونه هر" هک است کرده مقرر فرهنگی

 به .است ساز مشکل "جنسی تمایالت ...نژاد، اساس بر برخورداري حق و وسائل آوردن دست به و نیز تبعیض در
 ايه درمان تا هستند موظف ها دولت که کند می ادعا غلط به ،بشر حقوق عالی کمیساریاي سازمان ،دیگر عبارت
 فراهم یتراجنسیت دافرا براي را دولتی مالی تامین با) است جنسیت رتغیی جراحی عمل شامل که( جنسیت تغییر
 .باشند کرده عمل بشر حقوق المللی بین نقوانی اساس بر خود وظایف به تا کنند

                                                

13 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_LGTG_WEB.pdf 
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 وسطت و شود می شناخته "کارتاایوگی اصول" نام به که جنسی حقوق برانگیز مناقشه بسیار مانیفست این بر عالوه
 عیتوض کننده منعکس" این مانیفست، که کند می ادعا ،است شده امضاء ملل سازمان ویژه گزارشگران از رنف نه

 کارتااگییو اصول .است "جنسیتی هویت و جنسی تمایالت مسایل و مشکالت با رابطه در بشر حقوق قوانین موجود
 افراد رفتارهاي و زندگی شیوه حامی موجود، هداتامع در تبعیض ضد و عدالتی هاي تبصره که است مدعی

 . است ها تراجنسیتی و گراها جنس دو ، باز همجنس

 .اند نبوده ملل سازمان آور الزام اتمعاهده مشمول گاه هیچ مفاهیم این ترتیب، هر به

 اعالمیه جمله از المللی نبی معاهدات و توافقات که هستند مدعی همچنین ملل سازمان هاي سازمان و ادارات
 هاگرا دوجنس ، باز همجنس افراد براي شده ادعا مختلف حقوق براي قوي هاي محافظت حاوي بشر حقوق جهانی

 ذهن در کلینتون هیالري خانم جمله همیشه زیاد احتمال به بشر حقوق با رابطه در .دنباش می ها تراجنسیتی و
  حقوق" کرد اعالم ملل سازمان در بشر حقوق جهانی روز در ننگین خنرانیس یک در وي. کند می خطور جهانیان

 نشان جمله این ".است باز همجنس داافر حقوق با مساوي بشر حقوق و بشر حقوق با مساوي باز همجنس داافر
 "بشر حقوق" واژه که آنجا از. شود تفسیر مختلف افراد توسط تواند می چگونه "بشر حقوق" واژه که دهد می

 وافقت مورد" قید با را واژه این همیشه باید گیرد، می قرار استفاده مورد نیز جنسی حقوق فعاالن توسط اکنون
 بشر وقحق شود گفته یعنی( گیرد نمی رقرا تفسیر وءس مورد واژه این که کند تضمین تا شود استعمال "جهانی

 از بسیاردي در و دارد وجود فراوانی به ملل سازمان 2030 برنامه سرتاسر در بشر حقوق واژه ).جهانی توافق مورد
 .ندارد وجود آن براي یفتوصی واژه گونه هیچ موارد

 

 غامض تبعیضی هاي تبصره .4

 

 

 

 

 

 ارهاش بدون ،آمیز تبعیض اقدامات و ها سیاست قوانین، بردن بین از ستارخوا ،پایدار توسعه آرمان در10-3 هدف
 که ندک می ایجاد را فضایی ،تبعیض نوع به اشاره عدم این. باشد می است، نظر مورد یتبعیض نوع چه اینکه به

 تبعیض – پایدار توسعه هاي آرمان

 براي توسعه پایدار تبعیض از عاري.ب: ترویج و اجراي قوانین و سیاست هاي  16

  سیاست ن،قوانی بردن بین از: تضمین فرصت هاي برابر و کاهش نابرابري در دستیابی به نتیجه از جمله با 10,3
 ، و ترویج قانون گذاري، سیاست گذاري و انجام اقدامات مناسب در این رابطهآمیز تبعیض اقدامات و ها
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 هنمون. شود می ها تراجنسیتی و ها جنسه دو ، باز همجنس مردان و زنان حقوق رواج براي گسترده تفاسیر باعث
 هاي تبصره روشنی به اینک هم ملل سازمان زیرمجموعه هاي سازمان و ادارات چگونه دهد می نشان زیر هاي

 دفراا و هاگرا سجن دو باز، همجنس مردان و زنان حقوق که کنند می تفسیر اي گونه به را تبعیض عدم به مربوط
 .ببرند پیش به ار تراجنسیتی

 خشونت رهادرب را ملل سازمان رسمی گزارش ناولی ربش حقوق عالی کمیساریاي سازمان 2201 سال در مثال براي
 کمیسر 2013 سال در سپس.  )/19/41A/HRC( نمود آماده جنسیتی هویت و جنسی تمایالت پایه بر تبعیض و

 از ناشی خشونت هردربا آگاهی افزایش ،کمپین این هدف. تاسیس کرد را "برابر و آزاد" جهانی ینکمپ ،عالی
 .بود آنان علیه تبعیض و هراسی تراجنسیتی و هراسی همجنسگرا

 متحد ملل سازمان نقش" عنوان با مهمی گزارش ،بشر حقوق عالی کمیساریاي سازمان ،2014 نوامبر در سپس
 زارشگ این. نمود منتشر "جنسیتی هویت و جنسی تمایالت طراخ به افراد علیه خشونت و تبعیض با مبارزه در

 و تبعیض با مبارزه در آنها اقدامات از اي خالصه و بود متحد ملل هاي سازمان از سازمان 12 از اطالعاتی حاوي
 دو بازان، همجنس از حمایت در آنها مرتبط اقداماتنیز  و جنسیتی هویت و جنسی تمایالت اساس بر خشونت

 .کرد می ارائه را جهان سرتاسر دررا  ها جنسه دو و تراجنسیتی افراد ،هاگرا جنس

 برنامه سازمان بشر، حقوق عالی کمیساریاي همچون را متحد ملل نامساز زیرمجموعه هاي سازمان گزارش این
 فرهنگی سازمان ملل، سازمان آوارگان عالی کمیساریاي متحد، ملل سازمان جمعیت صندوق ملل، سازمان توسعه

 یدزا بیماري با مبارزه سازمان و جهانی بانک جهانی، بهداشت سازمان سکو،یون متحد، ملل نزنا سازمان یونیسف،
 .کند می اعالم گزارشاین  سازي آماده در کننده کمک هاي سازمان عنوان به را

 توسط ،ملل سازمان 2030 برنامه تصویب از پس هفته یک فقط 2015 سال سپتامبر نهم و بیست در نهایتا سپس
 اهگرا دوجنس بازان، همجنس دربرگیردندگی درباره مهم گردهمایی یک در ملل سازمان دبیرکل کشورها، سران

 "بماند اج نباید کس هیچ" عنوان با گردهمایی این. کند می شرکت رپایدا توسعه هاي آرمان و جنسیتی ترا افراد و
 رپایدا توسعه هاي مانرآ به را جنسیتی ترا افراد و گراها جنس دو ،باز همجنس افراد ادعایی حقوق تا داشت قصد
 اگراه دوجنس ،بازان همجنس به مربوط طرح از را خود قاطع حمایت اعالم ضمن ملل سازمان کلردبی. بزند پیوند

 از مایتح که دهد می نشان مشترك بیانیه" :گفت ،ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریاي جنسیتیِ ترا افراد و
 یک بلکه نبوده شخصی موضوع یک ها، جنسه دو و جنسیتی ترا افراد ،گراها دوجنس ،بازان همجنس حقوق

 ابقس گزارشگر ،گیالنی هینا گردهمایی، این در ".دارد وجود ملل سازمان سیستم درهمه که است سازمانی حمایت
 سخنرانی جنسیتی ترا افراد و گراها دوجنس بازان، همجنس از حمایت در نیز  بشر حقوق مدافعین مخصوص

  .نمود
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  جنسیتی وهویت  جنسی تمایالت گنجاندن براي "ها وضعیت سایر یا"عبارت . 5

 

 

 

 

 کمیته که داد رخ زمانی از مشکل این .است بوده ساز مشکل بسیار 2030 نامهرب در "ها وضعیت سایر یا" عبارت
 عالما بیست شماره کلی تفسیر در "اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، حقوقپیمان " المللی بین معاهده بر نظارت

 می جنسیتی هویت و جنسی تمایالت دربرگیرنده اکنون ،تبعیض عدم بخش در "ها وضعیت سایر یا" که نمود
 .گرفتن قرار ملل سازمان اعضاي توافق مورد هرگز ،تفسیر این معاهده، مذاکرات طول در اگرچه. باشد

 توسطه ک "کودك حقوقی کنوانسیون بستر در توسعه و نوجوانان سالمت" درباره چهار شماره کلی تفسیر سپس
 بر توانند ینم ها دولت که است مدعی و کند می مطرح را مشابهی ادعاي، هشد صادر كکود حقوق نسیوناکنو

 . این مواردنمایند تبعیض که در تبصره دوم کنوانسیون حقوق کودك لیست شده است، اعمال مواردي مبناي
 ناتوانی و دارایی اجتماعی، و ملی خاستگاه عقاید، دیگر و سیاسی عقاید و دین زبان، جنسیت، رنگ، نژاد،عبارتند از 

 خارج کمیته این ات قانونیاختیاراز  که حالی در را جمله این سپس ،این تفسیر. ها وضعیت سایر و تولد جسمی،
 کمیته ".دهد می پوشش نیز را نوجوانان جنسی تمایالت و سالمتی وضعیت ها زمینه این" :افزاید می، است

 ربارهد مطلبی هیچ کودك، کنوانسیون خود کهخلق می کند  را تفسیر این حالی در کودك، حقوق کنوانسیون
 .ندارد جنسی تمایالت

 :. این موارد عبارتند ازاست آمده 2030 برنامه در جا دو در »ها وضعیت سایر« عبارت

 در جامعه اقشار همه فعال حضور ترویج و سازي توانمند” گوید می پایدار توسعه آرمان 10,2 هدف :اول -
 مذهب خاستگاه، قومیت، نژاد، معلولیت، جنسیت، سن، از فارغ سیاسی و اقتصادي اجتماعی، هاي حوزه
 "2030 سال تا ها وضعیت سایر یا و اقتصاد و ودین

 دفه در خصوص بیست و چهار شماره تفسیر در »ها وضعیت سایر« براي شده ارایه تعاریف اگر بنابراین،
 هبرگرفت در خواستار »ها وضعیت سایر« که شود می فهمیده اینگونه بگیرد، قرار استفاده، مورد 10,2
 دهبرگیرن در تواند می و باشد می ها جنسیت دیگر و هاگرا جنس دو ها، تراجنسیتی بازان، همجنس شدن،
 .است شده شناخته رسمیت به فیسبوك سایت سطتو که باشد جنسیتی نوع پنجاه از بیش

 "ها وضعیت سایر یا" -پایدار توسعه هاي آرمان

: توانمند سازي و ترویج حضور فعال همه اقشار جامعه در حوزه هاي اجتماعی، اقتصادي و 10-2 هدف
 ها یتوضع سایرنژاد، قومیت، خاستگاه، مذهب ودین و اقتصاد و یا معلولیت،  فارغ از سن، جنسیت، سیاسی
 2030تا سال 
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 مسئولیت بر متحد، ملل سازمان منشور راستاي در ما" :گوید می که 2030برنامه  19 شماره پاراگراف :دوم -
 هر از دور به همه براي بنیادین هاي آزادي و بشر حقوق به احترام و حفظ ترویج، در کشورها همه هاي
 ،اجتماعی یا ملی خاستگاه غیره، یا سیاسی دیدگاه مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد، لحاظ از تبعیض گونه

 تهوی و جنسی تتمایال"بخوانید ( ".کنیم تاکیدمی ها وضعیت سایر یا و معلولیت تولد، مالکیت،
 .)شود می تفسیرچون به احتمال زیاد اینگونه  "تیجنسی

 اشخاص و بازان همجنس حقوق به که خواهد می ها ملت از ،بیستم و چهارم تفاسیر از استفاده با پاراگراف این
 هب مردم بیشتر که آنجا از. ندنک ترویج را آنها حقوق و حفاظت آنها حقوق از و دنبگذار احترام...  و تراجنسیتی

 زنان انسانی اولیه حقوق به احترام موافق دهند، می قرار حراست مورد را مردم همه اولیه حقوق که دلیلی همان
 »ها وضعیت سایر« که دارد وجود احتمال این ،هستند ها تراجنسیتی و ، هاگرا جنس دو باز، همجنس مردان و

 حضانت همجنس، با ازدواج مثل افراد این برانگیز بحث حقوق ترویج براي نهایت در پایدار توسعه هاي آرمان در
 نسیج تمایالت مبناي بر حقوق ترویج واقع در .گیرد قرار استفاده مورد غیره و باز، همجنس زوجین توسط فرزند
 .شود می دینی آزادي حقوق با هایی تضاد باعث ههمیش تقریبا

  



 25  فرزندان و خانواده زندگی، براي مخفی تهدیدات
 

   www.makarem.ir 

 کشورها داخل در »نابرابري کاهش«. 6

 

 

 

 

 

 

 

هر  براي کامل طور به راراه  ،"کشورها درون در ها نابربري کاهش" براي ها دولت از خواستن با 10 شماره آرمان
 ابرابرين نوع چه باید ها دولت کهاین با رابطه در اي زمینه پیشهیچ  آرمان این در زیرا کند می هموار يتفسیرگوه 
 هاي نابرابري به را نوع از ادبیات این است ممکن ها دولت از بسیاري چه اگر .ندارد وجود ،دهند کاهش را هایی

 که شود تفسیر اي گونه به که است ممکن 10 شماره آرمان اما ،کنند تعبیر مردان و زنان بین موجود اقتصادي
 گرایی همجنس و )مخالف جنس به تمایل( گرایی جنس دگر بین موجود هاي نابرابري تا کند موظف را ها دولت

 .دنهد کاهش را ها جنسیتی غیرترا و تراجنسیتی افراد بین موجود هاي ينابرابر نیز و) موافق جنس به تمایل(

 ردنب بین از" طریق از "نتیجه به دستیابی در نابرابري کاهش" دنبال به برنامه این ،10,3 شماره هدف در سپس
 این در مناسب اقدامات انجام و گذاري سیاست گذاري، قانون ترویج و آمیز، تبعیض اقدامات و ها سیاست قوانین،

 و »تبعیض« ،»ها نابرابري« ،»نتایج« نوع چه که کند نمی مشخص10,3 هدف ترتیب، هر به. است "رابطه
 نقوانی تغییر براي ها دولت کردن موظف جهت در تفسیر براي را راه ،اهمال این با و برود بین از باید »اقدامات«
 باز ،لحاظ شده اند ها تراجنسیتی و هاگرا جنس دو ، باز همجنس افراد علیه تبعیض عنوان به که یسیاستهای و

 .است بوده تعمدي احتماال و اهمال ابهام این. گذارد می

 ی،تراجنسیت افراد: تغییر و گذار در شده گم" عنوان با ملل سازمان توسعه برنامه توسط یگزارش ،2014 سال در
 قانونی ايه چارچوب تاثیر" تحلیلبه  که شد منتشر "اقیانوسیه-آسیا منطقه در ایدز اثر بر پذیري آسیب و حقوق

 .پرداخته است سیاآ در تراجنسیتی افراد "بهداشتی و دستاوردهاي گرفتن قرار حاشیه در ،نابرابري بر

  

 ها نابرابري کاهش ـ پایدار توسعه هاي آرمان

  کشورها بین و کشورها داخل در نابرابري کاهش :10 آرمان

  ردنب بین از با جمله از نتیجه به دستیابی در نابرابري کاهش و برابر هاي فرصت تضمین: 10,3 هدف
  اسبمن اقدامات انجام و گذاري سیاست گذاري، قانون ترویج و آمیز، تبعیض اقدامات و ها سیاست قوانین،

 رابطه این در

 ...است بزرگی چالش همچنان جنسیتی هاينابرابري: ... 2030 برنامه 14 شماره پاراگراف



 26  متحد ملل سازمان 2030 پایدار توسعه برنامه تحلیل
 

  www.makarem.ir 

 »نهایی اسناد« دستور کار. 7

 

 

 

 

 

 بازنگريزمان  در ،دارند تمایل جنین سقط و جنسی حقوق به شدت به که کشورهایی ،2030 مذاکرات طول در
 مقاومت کند، می اشاره آن به 5,6 هدف که آنچه کردن فهرست براي ها تالش تمامی مقابل در ،نهایی اسناد
 المللی بین کنفرانس برانگیز بحث بازنگري اسناد عبارت، این که است این احتماال اقدام این از آنها هدف .کردند

را  تهیه شده است ملل سازمان هاي آژانس و ایی منطقهرا که توسط دفاتر  پکن کنفرانس نیز و توسعه و جمعیت
 در برگیرد.

 صندوق ي توسعه و جمعیت المللی بین کنفرانس(با تغییرات بنیادین) نهایی  اسناد به توان می مثال عنوان به
 جوانان جهانی انجمن" توسط شده انجام هاي بازنگري سال بیستسند نهایی  از جمله، ،ملل سازمان جمعیت

اي آژانس ه توسط که ها زنگريبا این .کرد اشاره توسعه و جمعیت المللی بین کنفرانسبر روي  "بالی جزیره
 قطس خواستار که است اشاراتی از پر ،ایی منطقه بازبینی اسناد از بعضی به همراه و شوند می رهبري ملل سازمان
 تراجنستی افراد و هاگرا جنس دو باز، همجنس مردان و زنان حقوق ها، فاحشه حقوق ،جنسی جامع آموزش جنین،

 .باشد می غیره و

 و معیتج المللی بین کنفرانس" عنوان با متحد ملل سازمان جمعیت صندوق بازبینی نهایی سند این، بر عالوه
 اشاره بار 391 جمله از است، برانگیز مناقشه بسیار اشارات مورد پانصد از بیش حاوي "2014 سال از پس توسعه

 ژهوا به بار چهار ،"فاحشگی" واژه به بار شش ،"جنسی تمایالت" به اشاره بار پنج و بیست ،"جنسی" واژه به
 صد و "مثل تولید و جنسی حقوق" به بار چهار و چهل ،"جنسی جامع آموزش" به مرتبه هجده ،"تراجنسیتی"
 ."جنین سقط" به مرتبه سه و هفتاد و

 و عیتجم المللی بین کنفرانس بازنگري( "بالی جزیره جوانان جهانی انجمن" توسط شده بازنگري نهایی سند
 ت،اس آمده دست به ،ملل سازمان جمعیت وقدصن سازماندهی تحت جوانان با مرتبط کنفرانس یک از که )توسعه

 ین،والد رضایت به مربوط قوانین بردن بین از جنین، سقط همجنس، با ازدواج ،فاحشگی شدن قانونی خواستار

 نهایی اسناد ـ پایدار توسعه آرمانهایی

  راستاي درباروري و دسترسی به حقوق باروري و ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت جنسی : 5,6 هدف
، پکن داماق برنامهاعالمیه و  نیز و توسعه و جمعیت المللی بین کنفرانسشده در جریان  توافقبرنامه کاري 
 برگزار شده در این ارتباط بازنگري هاي کنفرانس از آمده دست به نهایی اسنادو بر مبناي 
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 و هاگرا جنس دو ،باز همجنس مردان و زنان حقوق جنسی، جامع آموزش و جنین سقط به جوانان دسترسی
 .است هشد غیره و ها تراجنسیتی

 مپنج آرمان در"باروري حقوق" عبارت ،"بازنگري هاي کنفرانس از آمده دست به نهایی اسناد " از آنجا که عبارت
 جنس دو باز همجنس مردان و زنان حقوق ،بازبینی نهایی اسناد از بعضی که آنجا ازرا شرح میدهد، همچنین 

 "اروريب حقوق" تا کند کمک تواند می مسئله این ،کنند می ترویج را جنین سقط حقوق و ها جنسیتی ترا و هاگرا
 ترا و گراها جنس دو ،باز همجنس افراد دسترسی و جنین سقط به دسترسی شامل که شود تفسیر اي گونه به

 .شود کودکان و ها بچه حضانت قبولی و جایگزین رحم از استفاده تمهیدات و باروري تکنولوژیهاي به ها جنسیتی
 دو باز همجنس مردان و زنان حقوق ترویج براي تنهایی به حتی "باروري حقوق" حقیقت این است که عبارت

 .است گرفته قرار استفاده مورد جنسیتی تراافراد  و گراها جنس

 یرتفس بشر حقوق بستر در را "باروري حقوق" ،متحد ملل سازمان جمعیت صندوق چگونه که فهمیدن این براي
 نفرانسک" گزارش این عنوان .کند نگاه متحد ملل سازمان جمعیت وقدصن گزارش از فراتر چیزي به نباید ،کند می
 جمعیت وقصند سند این .باشد می "باروري حقوق پیشبرد سال بیست :بشر حقوق و توسعه و جمعیت المللی بین

 "یتراجنسیت" واژه به اشاره هتبمر شش ،"جنسی تمایالت" عبارت به مثبت اشاره مرتبه یازده حاوي ملل سازمان

 رفتارهاي از زدایی جرم جهت متعدد اشارات داراي نیز و است "جنسیتی هویت" به اشاره مرتبه پنج و
 نسیتیج هویت و جنسی تمایالت پایه بر ها تبعیض بردن بین از براي عمومی هاي کمپین اجراي و همجنسگرایانه

 .گیرد می صورت "باروري بهداشت حقوق پیشبرد" لواي تحت اینها همه .باشد می

 به را "جنین قانونی غیر سقط" و "جنین سقط کننده محدود قوانین" همچنین ملل سازمان جمعیت صندوق
 زمانسا جمعیت وقدصن که کند می اشاره آشکارا گزارش این بنابراین .شمارد می بر "باروري حقوق" موانع عنوان

 قوانین آنها تا کرد خواهد استفاده کشورها به فشار براي پایدار توسعه آرمان ج.5 هدف در  "باروري حقوق" از ملل
 توسعه آرمان در ج.5 هدف در "باروري حقوق" کردن اضافه بنابراین. دهند تغییر را جنین سقط کننده محدود
 را سانیان مثل تولید به مربوط برانگیز بحث قوانین و ها سیاست از اعم مشکالت از اي جعبه حتم طور به ،پایدار

 .گشود خواهد

 مصنوعی باروري" حقوق شامل "باروري حقوق" واژه که است مدعی نیز آمریکا باروري داروهاي اتحادیه نهایتا
 حقوق نقض باعث تمهیدات این اما .شود می نیز "اند نکرده ازدواج که افرادي و زن و مرد یانهمجنسگرا براي
 نجمپ ماده در مسئله این .شود مراقبت آنها توسط و بشناسد را خود مادر و پدر باید کودك زیرا شود می انکودک

 در یکسان جنسیت با زوجین حضانت هب که فرزندانی که آنجا از و است شده مشخص کودك حقوق کنوانسیون



 28  متحد ملل سازمان 2030 پایدار توسعه برنامه تحلیل
 

  www.makarem.ir 

 قطع خابیانت هیچ داشتن بدون شان بیولوژیکی والدین از یکی با حداقل آنها رابطه قانونی طور به معموال آیند می
 .باشد می کودکان حقوق ناقض ،شود می

 کند می ترویج را جنسی جامع آموزش ،برنامه این چگونه ـ ب

 ي زیر مجموعهسازمانها و ادارات حمایت تحت و یافته توسعه کشورهاي از متشکل عمدتا که بزرگ گروه یک
 طول در را 14مشترکی بیانیه هستند، جنسی حقوق عرصه در فعال نهاد مردم گروههاي و متحد ملل سازمان

 "جنسی جامع آموزش به جهانی یدسترس" براي آموزشی گذاري هدف خواستار و کرده صادر ،2030 مذاکرات
 افراد و گراها جنس دو ،باز همجنس افراد حقوق سازي عادي در آنها اصلی ابزار جنسی جامع آموزش .شدند

 حال در کشورهاي زیاد مخالفت خاطر بهکه  زمانیاین گروه  .باشد می جنین سقط حقوق نیز و  تراجنسیتی
 نامهبر یک آنها اما .خرسند نبود بگنجاند، برنامه در هدفیک  عنوان به را جنسی جامع آموزش نشد موفق ،توسعه

 مشخص فاهدا از یکی عنوان به جنسی جامع آموزش گنجاندن و آوردن بدست در آنها چه اگر .داشتند پشتیبان
 هدافا از مختلفی جاهاي در را تفسیر قابل و گنگ واژگان از يتعداد شدند موفق آنها ولی ،خوردند شکست برنامه
 .شوند جنسی جامع آموزش خواستار و کرده تفسیر را آنها آسانی به بعدها بتوانند تا بگنجانند مذاکره مورد

 متحد ملل سازمان دفاتر و وادارات یافته توسعه کشورهاي عمدتا چرا و چیست؟ جنسی جامع آموزش مشکل اما
 جامع آموزش چرا ،این بر عالوه ؟بودند پایدار توسعه آرمان فاهدا در آن گنجاندن خواستار تمام سرسختی با

 شورهايک که صورتی به است آمده در متحده ملل سازمان در واژگان برانگیزترین مناقشه از یکی عنوان به جنسی
 ،لمل سازمان دفاتر و ادارات و یافته توسعه کشورهاي ،مقابل در و کنند می مخالفت آن با شدیدا توسعه حال در

 در کنند؟ می همکاري هم با توسعه حال در کشورهاي در کودکان روي بر جنسی جامع آموزش تحمیل براي
 نهایی سند تا شد باعث 2015 سال در توسعه و جمعیت نکمیسیو در جنسی جامع آموزش روي بر مناقشه ،واقع
 ودب حالی در این و نمودند خودداري جنسی جامع آموزش پذیرش از آفریقایی گروه ازیر شود ریخته دور جلسه آن
 .شود گنجانده باید زنی جنسی جامع آموزش که کردند می اصرار توسعه حال در کشورهاي که

 جنسی جامع آموزش کردند می ادعا که شد صادر زیادي هاي بیانیه ،پایدار توسعه آرمان مذاکرات سرتاسر در
 نمود، خواهد جلوگیري نوجوانان حاملگی از ،کند می ترویج را جنسیتی عدالت کرد، خواهد خارج فقر از را مردم

 اهدخو کاهش نیز را زنان علیه خشونت همچنین و کرد خواهد جلوگیري ایدز مانند مقاربتی بیماریهاي انتقال از
 این عکس دقیقا اما شود می ترویج جهان مشکالت همه براي اکسیري عنوان به اغلب جنسی جامع آموزش. داد

 .باشد می صحیح مطلب

                                                

14. http://iglhrc.org/content/joint-statement-open-working-group-sustainable-development-goals-sdgs 

http://iglhrc.org/content/joint-statement-open-working-group-sustainable-development-goals-sdgs
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 .کند جنسی را کودکان تا است شده طراحی جنسی جامع آموزش .1

 

 است خاطر این به موضوع این. باشد می کودکان معصومیت و بهداشتبه  بزرگ یک تعدي جنسی جامع آموزش
 ندوب بی تا کند می استفاده آشکاري و پرده بی مواد از جنسی جامع آموزش سنتی، جنسی آموزش خالف بر که

 هاي برنامه. نماید ترویج سالم و عادي رفتارهاي عنوان به ها بچه بین در را جنسی خطر پر رفتارهاي و باري
 گونهچ بیاموزند کودکان به تا اند کرده تمرکز مطلب این بر اي گونه وسواس طور به تقریبا جنسی جامع آموزش

 نهاي هدف. آورند بدست  بازي، همجنس و دهانی سکس استمنا، جمله از مختلف راههاي از را جنسی لذت
 هب میتوان دلیل ینهم به و دهد تغییر را هجامع جنسیتی و جنسی هنجارهاي که است این جنسی جامع آموزش

 همجنس مردان و زنان حقوق آموزش و باري و بند بی جنین، سقط آموزش" را جنسی جامع آموزش تر، دقیق طور
 .نامید "ها تراجنسیتی و هاگرا جنس دو ، باز

 )Planned Parenthood( هود پرنت پلند سازمان ،جنسی جامع آموزش کنندگان فراهم بزرگترین از یکی
 از دبر می فراوان بهره کودکان کردن جنسی از سازمان این. باشد می دالري میلیارد چندین سازمان یک که است
 سودپر تستهاي جنین، سقط جنسی، ایی مشاوره خدمات باروري، ضد هاي قرص کاندوم، فروش طریق از جمله

 جنسی جامع آموزش تا نمودند تالش بسیار هود نتپر پلند سازمان وکالي. کودکان به مراقبت و درمان و زاید
 .باشد 2030برنامه  اهداف از یکی جزو بتواند

 یلهستان والدین بین در بزرگی شورش باعث اروپا در جنسی آموزش براي جهانی بهداشت سازمان استانداردهاي
 بهداشت ياستانداردها .شدند مطلع ها برنامه آن آشکار و پرده بی محتوي از آنها که داد رخ زمانی این. گردید
 مورد در ها ساله 6 تا 4 به و کردن استمنا سال 4 تا متولدین تازه به که کند می توصیه حقیقت در جهانی

 از گیري پیش مختلف هاي شیوه مورد در ساله 9 تا 6 افراد به .شود داده آموزش جنسی مختلف هنجارهاي
 و استمناء لذت درباره ساله 12 تا 9 افراد به و شود داده آموزش "همجنس افراد به عشق" همچنین و حاملگی
) Planned Parenthood( هود پرنت پلند المللی بین فدراسیون توسط که جنسی  حقوق و ارگاسم به رسیدن
 از باالتر افراد به و "جنسیتی هویت و جنسی تمایالت" ها ساله 15 تا 12 به. شود داده آموزش است شده تعریف

 داده آموزش "جنسی هاي تفاوت" پذیرفتن و "مختلف مذهبی و فرهنگی هنجارهاي به انتقادي نگاه" سال 15
  15.شود

                                                

15. http://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf 

http://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf
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 اهداف وارد مستقیم طور به را آن کردند تالش یافته توسعه ايهکشور از بسیاري که است یآموزش همان این و
 .بگنجانند اهداف در مستقیم غیر طور به را آن شدند موفق تنها اما .نمایند 2030برنامه 

 

 .را نیز در بر می گیرد "جنسی جامع آموزش" ،باروري و جنسی بهداشت آموزش. 2

 

 

 

 

 

: جمله از باروري و جنسی مسائل حوزه در درمانی و بهداشتی خدمات" خواهان پایدار توسعه آرمان 3,7 هدف
 سانیآ به کنید معکوس جمله این در را کلمات ترتیب شما اگر. باشد می "رسانی اطالع و آموزش خانواده، تنظیم

 و جنسی بهداشت" و "خانواده تنظیم" درباره "رسانی اطالع و آموزش" خواهان 3,7 هدف که فهمید خواهید
 آن کردن فراهم مدعی جنسی جامع آموزش هاي برنامه که است چیزي همان دقیقا این که باشد می "باروري
 .هستند

 می ار ،شود جنسی جامع آموزش خواستار که شود تفسیر اي گونه به تواند می هدف این کهاین سند حقیقت، در
 مورد در عملیاتی هاي برنامه روي بر ملل سازمان توسط درون سازمانی که فراگیر نظرسنجی یک نتایج در توان

 ارخواست ها گزینه از یکی "باروري و جنسی بهداشت آموزش" عنوان تحت سرفصلی در. یافت، 16انجام شد جوانان
 راهنمایی و ابتدایی مدارس درسی مطالب در اجباري بخش یک عنوان به جنسی جامع آموزش" تا بود هشد آن
. "شود آورده جوانان براي جنسی آموزش و باروري بهداشت موثر آموزش تضمین اي بر اقدام مهمترین عنوان به
 .بودند داده راي گزینه این به کنندگان شرکت ازدرصد  3/51

                                                

16. http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ReportonSWAPsurvey.pdf 

 باروري و جنسی بهداشت – پایدار توسعه هاي آرمان

از  باروري و جنسی مسائل حوزه در درمانی و بهداشتی خدمات به جهانی دسترسیتضمین  :3,7 هدف
جمله: تنظیم خانواده، آموزش و اطالع رسانی و گنجاندن بهداشت باروري در برنامه ها و راهبردهاي ملی 

 2030تا سال 

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ReportonSWAPsurvey.pdf
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 والدین رضایت و آگاهی بدون جنسی جامع موزشآ برانگیز مناقشه هاي طرح نقشه اصلی، اجراي که است روشن
 آتی نادرست ادعاهاي 17ملل، سازمان کودکان حقوق کمیته توسط شده صادر تفسیر واقع، در. می باشد ها بچه به
 :کند می مطرح است، درتضاد والدین حقوق از محافظت موجود معاهدات با که را

 و جنسی اطالعات به دسترسی امکان باید عضو هاي دولت کودك، حقوق کنوانسیون 24 و 17 ،3 ماده پرتو در"
 اهلت وضعیت از فارغ را مناسب اطالعات به دسترسی باید عضو هاي دولت ... کنند فراهم نوجوانان براي را باروري

 ".کنند تضمین قیم، و والدین قبلی رضایت و

 والدین ترضای و آگاهی بدون کودکان که کند می ادعا نادرستی به کودك حقوق کنوانسیون کمیته دیگر، بیان به
 .کنند دریافت را )جنسی جامع آموزش بخوانید( "باروري و جنسی بهداشت اطالعات" تا دارند حق

 و دین آزادي درباره 2015 سال در ملل سازمان مخصوص گزارشگر گزارش همچنین بزرگ هاي نگرانی از یکی
 حقوق کنوانسیون به اشاره با ویژه گزارشگر 18.شد تقدیم متحد ملل سازمان عمومی مجمع به که است اعتقادات

 :دارد می بیان اینگونه ملل سازمان 19کودك

 مقی و والدین نظر به توجه بدون تواند می که باشد می ابتدایی دوره اجباري آموزش دربرگیرنده ،آموزش حق"
(کمیته ناظر بر انطباق با  کودکان حقوق کمیته نوجوانان، با رابطه در": افزاید می سپس ".شود اعمال کودك

 و روريبا اطالعات به دسترسی نوجوانان براي باید عضو کشورهاي کهمی کند  تاکیدکنوانسیون حقوق کودك) 
 هنگام، زود حاملگی خطرات حاملگی، از جلوگیري خانواده، تنظیم شامل اطالعات این که کنند فراهم را جنسی

 یم اضافه سپس او "باشند می مقاربتی هاي بیماري درمان و جلوگیري و ایدز و عفونی هاي بیماري از جلوگیري
 دارند رضایت آنها قیم و والدین که این و....  به توجه بدون نوجوانان که است مصر کمیته بستر، این در" که کند

 ".باشند داشته دسترسی مناسب اطالعات به ،نه یا

 حقی چنین داراي نوجوانان دهد نشان که ندارد وجود کودك حقوق کنوانسیون در چیزياین در حالی است که 
 .هستند اطالعات این دانستن براي

  

                                                

 "بهداشت نوجوانان در بستر کنوانسیون حقوق کودكتوسعه و "تفسیر عام کمیته حقوقی کودکان سازمان ملل پیرامون .17 
 )/70/286Aرفع همه اشکال تعصب مذهبی (.18 
 (الف) 1بند  28کنوانسیون حقوق کودك ماده .19 
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 بود خواهد جنسی جامع آموزش مروج "فراگیر" آموزش آرمان .1

 

 

 

 

 

 

 که الف-4 هدفنیز  و باشد می همه براي "فراگیر آموزش" خواستار که چهار آرمان به آسانی می توان فهمید که
 و نزنا نفع به تعهدي عنوان هب دنتوان می چگونه ،باشد می مدارس در "دربرگیرنده" یادگیري محیط خواستار

 آموزش کلیدي اجزاء از یکی فراگیر آموزش. شود تفسیر ها تراجنسیتی و هاگرا جنس دو باز، همجنس مردان
 .باشد می جنسی جامع

 ایالت نیویورك، شهر در ملل سازمان در ها دولت سران همه توسط 2030 برنامه تصویب از پساندکی  واقع، در
 ،هااگر جنس دو بازان، همجنس(شامل  فراگیر جنسی آموزش ،آن موجب به که کرد تصویب را قانونی کالیفرنیا

 انونق بشر، حقوق کمپین اساس بر. کرد می الزامی را )ناشناخته و نادر هاي جنسیت داراي افرادو ها تراجنسیتی
 و جنسیتی تساوي جنسی، تمایالت درباره جامعی اطالعات" تا کند می موظف را دولتی مدارس همه جدید

 .کنند اضافه دوازدهم تا هفتم کالس از آموزان دانش همه براي خود هاي برنامه در را "ایدز از جلوگیري

 میترس به با" :گوید می تورالکسن تام آقاي کالیفرنیا ایالت عمومی آموزش مدیر جدید، قانون این با رابطه در
سیتی جن هویت آموزش با همچنین و هستند مختلف جنسی تمایالت داراي افراد که نکته این تصدیق و  شناختن

 جنسیت داراي و تراجنسیتی گرا، جنس دو باز، همجنس جوانانمحیط امن تري براي  مدارس ،آموزان دانشبه 
 "بود خواهند ناشناخته، و نادر هاي

 می قرار استفاده مورد جنسی آموزش هاي برنامه مورد در "فراگیر" واژه چگونه که مطلب این بر نمونه دومین
 راهنماي" عنوان تحت ،مینوستا ایالت ي "زنبورها و پرندگان" پروژه آموزشی مطالب راهنماي کتابچه ،گیرد

 :است آمده اینگونه کتابچه این در. است "باروري بهداشتبراي  مربیان

 اريبسی. است اهمیت حائز فراگیر لحن و زبان از استفاده ،شود می صحبت ریاضت و خویشتنداري از که زمانی"
 البق در را سکس عمل ،"ازدواج زمان تا ریاضت و خویشتنداري" عبارت از استفاده با ،خویشتندارانه هاي برنامه از

 فراگیر آموزش – پایدار توسعه هاي آرمان

و ترویج فرصت هاي یادگیري مادام العمر براي  فراگیر: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و چهارم آرمان
 همه

 اشدب حساس جنسیت و معلولیت کودکان، به نسبت که آورید وجود به را آموزشی امکانات :الف.4 هدف
  غیر ،یرندهدربرگ موثر، یادگیري محیط و (نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد)

 کند فراهم همه براي را وامن خشن
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 داراي افراد و ها تراجنسیتی ،هاگرا دوجنس باز، همجنس جوانان تعاریف این. کنند می تعریف نواژ و آلت رابطه
 نسیج تمایالت و جنسیت درباره ها کلیشه شدن مستحکم باعث و کنند می طرد را ناشناخته و نادر هاي جنسیت

 تهداش کاربرد جوانان همه مورد در که کنیم می پیشنهاد را تعاریفی و توصیه را کالمی و لحن قویا ما. شوند می
 نیز یجنس شرکاي سایر شامل که شود تعریف جنسی تمایالت از فارغ خویشنتداري، و ریاضت: نمونه براي. باشد
 نهگواین. .. لواژینا عمل یک  عنوان به فقط نه کنید تعریف واژینال و مقعدي ، دهانی انواع در را سکس ... شود

 20".کرد خواهد کمک فراگیر و  احترام از پر کالسی محیط ایجاد به ریفاتع

 هدفکه  فهمیدبه سادگی می توان  ،باشد می "فراگیر آموزش" خواستار که چهار شماره آرمان داشتن نظر در با
 و باشد می "فرهنگی تنوع" و "جنسیتی تساوي" ،"بشر حقوق" آموزش خواستار که پایدار توسعه آرمان 7-4

 دنوانت می چگونه ،باشند می "فراگیر" و "جنسیت به حساس" آموزشی امکانات خواستار که الف-4 هدف همچنین
 جامع آموزش هاي برنامه که زمانی خصوصا. شوند جنسی جامع آموزش خواستار که شوند تفسیر اي گونه به

 .هستند مفاهیم این روي بر تمرکز مدعی خود جنسی،

 

 .کنند می استفاده جنسی جامع آموزش ترویج جهت در ها شاخص از ملل سازمان نهادهاي و ها سازمان  .2

 

 خشونت و تبعیض با مبارزه در متحد ملل سازمان نقش" عنوان تحت ملل، سازمان اي اداره بین گزارش یک در
 للم سازمان جمعیت صندوق که شده نقل اینگونه ،"ییتجنس هویت و جنسی تمایالت مبناي بر اشخاص علیه
 "دهد می ترویج جنسی جامع آموزش باب در را یونسکو هاي العمل دستور اجراي" ،صندوق این داشته بیان

 را یزيبرانگ مناقشه موضوعات ،یونسکو جنسی آموزش هاي العمل دستور ،زیرا است اقدار بسیار نگران کننده این
 :دهد می قرار توجه مورد موضوعات سایر خالل در

 حتراما متنوع جنسیتی هویت و جنسی تمایالت با افرادي به تا کند می ملزم را ما بشر حقوق به احترام" •
 )17 صفحه دوم جلد( ".بگذاریم

 جلد("کنند می استمناء به شروع آن از زودتر حتی و بلوغ دوران طول در دختران و پسران از بسیاري" •
 )26 صفحه دوم

 )26 صفحه دوم جلد( ".شود نمی جسمی و روحی هاي آسیب باعث کردن استمناء" •

                                                

 2006سال  "پرندگان و زنبورها"پروژه  "راهنماي مربیان براي بهداشت باروري".20 
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 پروژه این .دهد می ارجاع 21"لذت پروژه" به را خوانندگان همچنین یونسکو جنسی آموزش هاي العمل دستور
 منا جنسی روابط که کسانی و ها رسانه ها، برنامه ها، سازمان از فهرستی: لذت جهانی نقشه" نام با سندي شامل

 هایی واژه مورد درموانع  شکستن" جهت را هایی فعالیت ،سایت وب این .باشد می 22".دهند می جلوه جذاب را
 رايب نیاز مورد لغات یادگیري براي را گروهی فعالیت نوعی و کرده ترسیم "لذت و جنسیت سکس، مضامین با

 .دهد می شرح "لذت و سکسی ارگانهاي سکسی، کارهاي" توصیف

 رابطه در چیزي مطلقا ،2030برنامه  چه اگر که گرفت جدي را هشدار این باید ،گرفتن همه این موارد نظر در با
 نهادها اما ،گوید نمی) Sexuality Education( جنسی ها آموزش یا و) Sexuality( جنسیت ،)Sex( سکس با
 دریافت جنسی آموزش که کودکانی تعداد گیري اندازه براي را مختلفی هاي شاخص متحد ملل سازمان ادارات و

 بسیار گزینه این .دنباش می برنامه این 4 آرمان آموزشی اهداف تحت اتپیشنهاد این. اند داده پیشنهاد را کنند می
 کودکان از کافی تعداد که شوند مدعی اطالعات آوري جمع از پس ملل سازمان ادارات و نهادها که است محتمل
 جامع آموزش زمینه آنها تا دهند قرار فشار تحت را ها دولت لذا و کنند نمی دریافت را جنسی جامع آموزش
 .باشد می هوشمندانه بسیار برنامه یک این. کنند فراهم را بیشتري کودکان به جنسی

 حقوق و باروري و جنسی بهداشت" درباره برنامه این در 6/5 هدف ،ملل سازمان جمعیت صندوق که است روشن
 الس گزارش مطلب، این دلیل. باشد جنسی جامع آموزش دربرگیرنده تا کرد خواهد تفسیر اي گونه بهرا  "باروري
 برنامه هک است ،"باروري حقوق پیشبرد سال بیست :بشر حقوق و توسعه و جمعیت المللی بین کنفرانس" 2014

 :سازدمی فاش اینگونه را آنها

 )است گزارش متن عین عبارت این( .ببرید بین از را والدین رضایت مانند جنسی آموزش موانع -
 شخص جانب از مجوز صدور لزوم مانند جنین سقط به مربوط امن خدمات به دسترسی در موجود موانع -

 )جنین سقط براي والدین اجازه: بخوانید( دببری بین از را ثالث
 نوالدی رضایت :بخوانید( .بردارید میان از را باروري بهداشت و جنسی جامع خدمات به دسترسی در موانع -

 )نوجوانان براي
 جلب و والدین از اجازه کسب به ملزم را نهاآ و دهد نمی گیري تصمیم اختیار نوجوانان به که قوانینی -

 .بردارید را کند می آنها رضایت

                                                

21. The Pleasure Project 
22. http://thepleasureproject.org/downloads/GM_Final.pdf 

http://thepleasureproject.org/downloads/GM_Final.pdf
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 اجماعاسناد مورد  و معاهدات. است سابقه بی کودکان معصومیت و بهداشت و والدین حقوق به حمله سطح این
 مثال، طور به. دنباش می والدین وظایف و ها مسئولیت حقوق، به احترام خواستار 23ملل سازمان سوي از متعددي
 زشیآمو نوع تقدم در انتخاب حق داراي والدین" که شناسد می رسمیت بهاین مساله را  بشر حقوق جهانی اعالمیه

 به احترام" خواستار سیاسی و مدنی حقوق المللی بین معاهده و ۲٤"هستند شود می داده آنها فرزندان به که
 ۲٥"خودشان اعتقادات راستاي در فرزندان دینی و اخالقی هاي آموزش...  به منظور تضمین  باشد می والدین آزادي

 .است

و رضایت  آگاهی بدون و آموزش جنسی را باروري و جنسی بهداشت و خدمات که شاخصی و هدف هر بنابراین
 .اشدب می فرزندانشان آموزش کنترل در والدینجهانی  حقوقدر تناقض با  ،کند می ترویج کودکان براي والدین

 

 به ترویج آموزش جامع جنسی مشغول است بشر حقوق عالی کمیساریاي اداره
 یم اعالم ،نوجوانان باروري و جنسی بهداشت درباره بشر حقوق عالی کمیساریاي دفتر توسط صادره ياعالمیه

 می بشر  حقوق با  تضاد در ،مشخص خدمات به دسترسی براي ثالث شخص رضایتجلب  به الزام " کهدارد 
 خدمات" و باشد نمی الزم "مشخص خدمات" براي آنها "رضایت" که هستند کسانی چه "ثالث شخص".  26"باشد

 هستند؟  خدماتی چه ،باشند می رضایت نیازمند که "مشخص

ر به خاط نوجوانان شوند مطمئن ند تاموظف ها دولت" که کند می ادعا بشر  حقوق عالی کمیساریاي دفتر سند
 مانند باروري و جنسی خدمات و کاالها اطالعات، از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، اخالقی -وجدانیمخالفتهاي 

 نوع هچ اینکه از روشنی تصویر ،سند این ،وجود این با ."باشند نمی محروم خانواده تنظیم و بارداري از جلوگیري
ا ر چیزي هر تقریباً تواند میاین  و کرد، را ارائه نمی دهد فراهم نوجوانان براي باید را  جنسیباروري و  اطالعات

ب جل به الزام": گوید می همچنین سند این که است این بزرگ نگرانی. باشد می تعمدي کار، این. شود شامل
 ."باشد می بشر  حقوق با  تضاد مشخص، در خدمات به دسترسی براي ثالث شخص رضایت

 جنسی آموزش جنین، سقط مثل برانگیز مناقشه خدمات براي والدین رضایت بردن بین از راستاي در ها بیانیه این
 .دنباش می جنسی هاي مشاوره و

                                                

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه به  – 7,45)، 1994کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ( -14,2و  5) بندهاي 1990کنوانسیون حقوق کودك (.23 
 18,4و  13,3)، بندهاي 1976معاهده بین المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی ( – )e(73عالوه پنج سال بازنگري، 

 )3(26شر، ماده اعالمیه جهانی حقوق ب.24 
 18,4) بند 1976میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (.25 

26. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Adolescents_WEB.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Adolescents_WEB.pdf
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صندوق جمعیت سازمان ملل شاخص هایی را پیشنهاد داده که به پیشبرد آموزش جامع 

 جنسی می انجامد
 ملل سازمان جمعیت صندوق توسط که در ذیل می آید) 2030(برنامه  پایدار توسعه آرمان موزشیآ هاي شاخص

 :است شده پیشنهاد یونسکو سازمان و متحد

 زندگی مهارتهاي که مدارسی درصد گیري اندازه" براي 1/7/4 شاخص متحد ملل سازمان جمعیت صندوق -
 این. است کرده پیشنهاد را ،"کند می فراهم را ایدز به مربوط هاي آموزش و جنسی آموزش شامل ،محور

 حقوق" به مربوط هاي آموزش تا دارد قصد ملل سازمان جمعیت صندوق که دهد می نشان ها شاخص
 معنی به که کند تفسیر طوري را 7/4 هدف در موجود "فرهنگی تنوع" و "تییجنس تساوي " ،"بشر

 و مسائل این همه که هستند مدعی جنسی جامع آموزش هايبرنامه بیشتر. باشد "جنسی آموزش"
 استراتژیک صورت به ابتدا از واژگان این دلیل، همین به احتماال که اند داده قرار توجه مورد را موضوعات

 سازمان جمعیت صندوق که است این کننده نگران موضوعدر این بین  .است شده گنجانده 7/4 هدف در
 نهایی هاي بررسی( دارد قرار آزمایش مرحله در ،1/7/4 پیشنهادي آموزشی شاخص که گوید می ملل

 .است شده تامین آن هاي زیرساخت و) شده انجام
 معلولیت کودکان، به نسبت که آورید وجود به را آموزشی امکانات" کهخواستار این است  الف -4 هدف -

 ادگیريی محیط و) باشد نداشته تبعیض جنسیت و معلولیت کودکان، به نسبت( 27باشد حساس جنسیت و
 صندوقتوسط  پیشنهادي شاخصدر  ."کند فراهم همه براي را امن و خشن غیر ،دربرگیرنده موثر،

 تنبیه زورگویی، که آموزانی دانش درصد" ،هدف این پیشرفت اندازه گیري براي ملل سازمان جمعیت
ی ، مورد سنجش قرار م"اند کرده تجربه را جنسی استفاده سوء و تبعیض نیز و خشونت واذیت، آزار بدنی،
 .دهند می قرار توجه مورد را جنسی تبعیض نیز جنسی جامع آموزش هاي برنامه بیشتر. گیرند

برنامه  7/4 هدف با انطباق میزان سنجش براي را شاخصی همچنین متحد ملل سازمان جمعیت صندوق -
 بشر حقوق آموزش جهانی برنامه چارچوب که کشورهایی" تعداد ،شاخص این. دهد می پیشنهاد 2030

 آموزشی برنامه از نهم اصل که است کننده نگران نکته این. کند می گیري اندازه را "کنند می اجرا را
 ،هانیج برنامه نروددر  آموزشی هاي فعالیت" :گوید می بشر حقوق عالی کمیساریاي دفتر "بشرِ  حقوق"

                                                

 نسبت به جنسیت حساسیتیاي که هاي مخصوص و یا سرویسهاي بهداشتیاین عبارت احتماال اینگونه تفسیر شود که منظور از آن، سرویس بهداشتی.27 
 ندارند، براي افراد تراجنسیتی باشد. این یک روش رایج براي ذکر اینگونه سرویسهاي بهداشتی است.
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 ،)Sex( جنس نژاد، مبناي بر تبعیض با مخالفت و تنوع وجود از درك و احترام باعث پرورش بایست
 ".شود مبناها، دیگر و جنسی تمایالت ،)Gender( یتجنس

 مطابق بشر حقوق آموزش درمورد آنها پیشنهادي شاخص ،متحد ملل سازمان جمعیت  صندوقهمچنین به گفته 
 ارزیابی به سپس سازمان این. باشد می 2015 سال از بعد یآموزشاقدام آرمان  چارچوب در 29 شماره شاخص با

بحث  سواالتشامل  که کند می اشاره ۲۸۲۹"بین المللی آموزش مدنی و شهروندي مطالعه"طرح  در انجام شده
  می باشد: زیربرانگیز 

  است؟ گرفته قرار بررسی و بحث مورد زیر موضوعات میزانی چه تا شما مدرسه در -
  "متفاوت جنسی تمایالت و گرایشاتافراد با  اتحاد اجتماعی با"
 "باشند می متفاوت جنسی تمایالت داراي که کسانی علیه تبعیض "
 "؟ باشید داشتهباز  همجنس زنان یا و بازان همجنس از همسایگانی که دارید دوست میزان چه به" -

به "یکی از گزینه هاي  زیر جمالت خواهد که در مورد می آموزان دانش از همچنین ،)ICCS( طرح ایننظرسنجی 
 :انتخاب کنندرا  "مخالف به شدت و ،مخالف موافق، موافق، شدت

 دارند. ازدواج حق دو فرد همجنس -

 .ردب می رنج بازي همجنس از اخالق -
 .باشند می باز همجنس غیرافراد  با یکسان حقوق شایسته باز همجنس افراد -
 .شوندن پذیرفته مدارس در باز همجنس افراد -
 .باشد می روانی بیماري یک بازي همجنس -

 و هاگرا دوجنس باز، همجنس مردان و زنان به فراگیر نسبت هاي برنامهزمینه ساز  ،ها نظرسنجی اینگونه
 زورگویی ضد هاي برنامه لواي تحت اگاه که شد خواهد )جنسی جامع آموزش هاي برنامه یعنی( ها تراجنسیتی

 یآموزش هاي سیستم از بسیاري در ها برنامه اینگونه براي زیادي فشار. شوند می ارائه مدارس در تنوع آموزش و
 ملل سازمان ادارات توسط که پایدار توسعه آرمان 7/4 هدف به مربوط هاي شاخص بنابراین. دارد وجود غرب در

 وردم در هایشان نگرش و ارزشها درباره کودکان از که سواالتی و ها نظرسنجی کنار در، است شده پیشنهاد متحد
ی کند تصریح م که است متحد ملل سازمان منشور با مخالفت در ،شود می پرسیده جنسیبحث برانگیز  موضوعات

 مسلم و  حقوق با روشنی به همچنین ها نظرسنجی این. نماید مداخله کشورها داخلی امور در نباید سازماناین 

                                                

28. ICCS 
29. http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_Technical_Report.pdf 

http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_Technical_Report.pdf
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 هب که موضوعاتی و مسائل با هانظرسنجی  این. دارد تداخل ،فرزندانشان آموزش مدیریت جهت در والدین درست
 یتصالح در ي کهانگیز بر مناقشه موضوعات و مسائل. دارد تداخل نیز ،گذاشته شده است ها دولت و والدینعهده 

 .باشد نمی متحد ملل سازمان مأموریت حیطه و
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 .کنند می ترویج را جنین سقط "باروري حقوق " و "باروري بهداشت " مربوط به اهداف -ج

 

 

 

 

 

 

 

 ندهبرگیر در که شوند می تفسیر اي گونه به اغلب "باروري حقوق" و "و باروري جنسی بهداشت" چون عباراتی
 نگرهکجلسه استماع  در خود سخنرانی در کلینتون هیالري می توان به اظهارات مثال، طور به. باشند جنین سقط

 "شود می جنین سقط شامل که کند می تعریف اي گونه به را "باروري بهداشت" ایاالت متحده،"مبنی بر اینکه 
 اشاره کرد.

 مرکز این .باشد می باروري حقوق زمینه در فعال بسیار نهاد مردم هاي سازمان از یکی "باروري حقوق مرکز"
 جالسم و ها دادگاهدر  تفسیراین  از و باشد جنین سقط شامل که کند می تفسیر اي گونه به را "باروري حقوق"

 تتح که است پرچمی "باروري حقوق" شد اشاره قبالً که همانگونه. کند می دفاع جهان سرتاسر در قانون گذاري
 .باشند می جایگزین رحم از استفادهحق  و کودکان حضانت حق خواهان همجنس، زوجین آن لواي

 که موارد زیر را می سنجد: است داده دپیشنها را هایی شاخص متحد ملل سازمان زنان اداره

 و باروري بهداشت خدمات به را نوجوانان و زنان همه دسترسیی مبنی بر قوانین داراي کشورهاي درصد -
: وانیدبخ شما( آموزش و رسانی اطالع و )حاملگی از جلوگیري و جنین سقط: بخوانید شما( جنسی بهداشت
 ) جنسی جامع آموزش

 بهداشت خدمات به را نوجوانان و زنان همه دسترسی مبنی بر تضمین قوانینی داراي کشورهاي درصد -
 ) جامع جنسی آموزشسقط و : بخوانید شما( آموزش و رسانی اطالعات جنسی، بهداشت و باروري

 پوشش شاخص این توسط که قانونی هاي چارچوب که است کرده پیشنهاد همچنین متحد ملل سازمان زنان اداره
 :که "کنند می تضمین اي پرده بی و واضح طور به که باشند قوانینی "شامل ،اند شده داده

 باروري حقوق و باروري بهداشت -پایدار توسعه هاي آرمان

: از جمله باروري و جنسی مسائل حوزه در درمانی و بهداشتی خدمات به جهانی دسترسیتضمین  :3,7 هدف
تنظیم خانواده، آموزش و اطالع رسانی و گنجاندن بهداشت باروري در برنامه ها و راهبردهاي ملی تا سال 

2030 

  راستاي درباروري و دسترسی به حقوق باروري و ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت جنسی : 5,6 هدف
، و پکن ماقدا برنامهاعالمیه و  نیز و توسعه و جمعیت المللی بین کنفرانسشده در جریان  توافقبرنامه کاري 

 برگزار شده در این ارتباط بازنگري هاي کنفرانس از آمده دست به نهایی اسنادبر مبناي 
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 و والدین ،قیم همسر،( سوم شخص اجازه به نیاز بدون باروري، و جنسی بهداشت خدمات به دسترسی -
 .باشد داشته وجود) غیره

 ،دولت وقتی که شمارد می افرادي عنوان به را دیگران و والدین ،قیم همسر، واقع در شاخص این: شرح(
. رندبگی قرار مشورت مورد نباید ،کند می فراهم را جنسی بهداشت و باروري بهداشت خدماتدسترسی به 

 مشاوره بارداري، از جلوگیري شامل جنسی بهداشت و باروري بهداشت خدمات در نظر داشتن اینکه با
چنانچه این شاخص  ،کند نمی مستثنی هم را کودکان شاخص این و باشند می جنین سقط و جنسی

 ).کرد خواهدنقض  را والدین حقوق روشنی و واضح کامال طور به شود اجرا
 
 وضعیت و سنی هاي محدودیت به توجه بدون جنسی بهداشت و باروري بهداشت خدمات به دسترسی" -

 ".فراهم شود) نابالغافراد  براي بارداري از جلوگیري و جنین سقط: بخوانید( تأهل
: یدبخوان( "باشد داشته وجود جنسی بهداشت و باروري بهداشت آموزش و اطالعات به نوجوانان دسترسی" -

 )جنسی جامع آموزش به دسترسی

 زنان درصد" ،شاخص این. است 2030برنامه  1/6/5 شاخصاز دیگر موضوعاتی که این حقیقت را افشا می کند، 
 ،کنند می گیري تصمیم خود باروري حقوق و جنسی بهداشت و باروري بهداشت درباره خودشان که دخترانی و

قرار  را مورد سنجش "کشورمربوط به هر  هاي ویژگی سایر و معلولیت درآمد، ،جفرافیایی موقعیت سن،به تفکیک 
 سقط و بارداري از جلوگیري وسایل به دسترسی در "دختران" حقوق پیشبرد ،شاخص ایناز هدف  می دهد.

 .است والدین رضایت به نیاز بدون جنین

 بین زنان درصد" آن از استفاده با که است کرده ارائه را شاخصی همچنین متحد ملل سازمان جمعیت صندوق
 .کند می گیري اندازه را "گیرند می تصمیم خودشان جنسی اعمال و باروري درباره که سالی 49 تا 15

 داشته جنین سقط حقوق و جنسی آزادي باید ساله 15 کودکان که است شده اشاره تلویحاً ها شاخص این در ،اوال
 .دتصمیم گیري کنن والدین رضایت بدون "باروري" و "جنسی" براي خود در زمینه باشند قادر باید یا و باشند

 سوال ساله 15 دختران از که کرده پیشنهاد متحد ملل سازمان جمعیت صندوق نکته، این گیري اندازه براي ؛ثانیا
 از جلوگیري وسایل از استفاده عدم یا و استفاده درباره خودشان" که شود می داده اجازه آنها به آیا که  شود

 وريبار ی در حوزهبهداشتمراقبت هاي " به تا شود می داده اجازه آنها به اینکه یا و کنند گیري تصمیم "بارداري
 )جنین سقط: بخوانید( .کنند پیدا دسترسی "جنسی و
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 حقوق" و "جنسی بهداشت وباروري  بهداشت"در مورد  ،عضو کشورهاي از تعدادي دالیل، این همه خاطر به
براي خود حق تحفظ قائل شده و به این نکته توجه داده اند که این عبارات شامل حق سقط جنین نمی  "باروري
 . است جنین سقطنشان داده است که مقصود از این عبارات، شمول چیزهایی بسیار فراتر از  شواهد اما. شوند

 ملی قوانین و ملی حاکمیت: سوم بخش
 

 

 

 

 کنند یم دییتأ را یمل نیقوان که یمختلف يبندها و مواد

احترام به حاکمیت و فضاي سیاسی " خواستار که ،2030برنامه  15/17 هدف عالوه بر که است این مثبت نکته
 این برنامه ،می باشد "کشورها، به منظور وضع و اجراي سیاستهایی براي ریشه کنی فقر و دستیابی به توسعه پایدار

 :باشند می ذیل شرح به دارد که ملی هاي اولویت و ها سیاستدرمورد حمایت و پشتیبانی از  زیادي اشارات

 ."ها دولت سیاسی استقالل و ارضی تمامیت لزوم احترام به"تاکید مجدد بر  :38 پارگراف -
 ."خود اقتصادي و اجتماعی توسعه در کشور هراولیه  مسئولیت"شناختن  رسمیت به: 41 پارگراف -
 ."کشوري سطح در راهبري و ملی مالکیت" بر تأکید :46 پارگراف -
 تپیشرف بررسی و پیگیری" براي ها دولت براي ها دولت اصلی مسئولیت کردن مشخص: 47 پارگراف -

 ."مالکیت ملی و راهبري اهمیت" بر تاکید و "آتی سال 15 در برنامھ این اھداف اجرای از حاصل
 دولت از یکی هر و شوند می تعریف آرمانی و جهانی صورت به اهداف " که کند می مشخص 55 پارگراف -

 را ملی شرایط البته و کنند گذاري هدف جهانی اهداف این راهنمایی در پرتو را خود ملی اهداف باید ها
 در آرمانی و جهانی اهداف این گی ادغامچگوندر مورد  خودش هرکشوري .کنند لحاظ گذاري هدف در

 ." گرفت خواهد تصمیم ملی ریزي برنامه فرآیندهاي
 "کشوري هدایت" صورت به را "بازبینی هاي فرآیند و ها پیگیري داوطلبانه ماهیت" ،الف 74 پارگراف •

 ا کهاین نکته ر نیز و شد خواهد "ملی هاي اولویت و سیاسی فضاي" به احترام باعث این و کند می تأیید
 .شناسد می رسمیت به را "است توسعه به دستیابی کلید ملی مالکیت"

 ملی قوانین و ملی حاکمیت -پایداري توسعه هاي آرمان

: احترام به حاکمیت و فضاي سیاسی کشورها، به منظور وضع و اجراي سیاستهایی براي 17,15هدف 
 ریشه کنی فقر و دستیابی به توسعه پایدار



 42  متحد ملل سازمان 2030 پایدار توسعه برنامه تحلیل
 

  www.makarem.ir 

 هروندانش محافظت براي آنها از باید و توانند می عضو کشورهاي که دارند وجود نیز بیشتري کننده دلگرم اشارات
 با این وجود 30.کنند استفاده ،2030 برنامه يها شاخص و اهداف ها، آرمان خانواده ضد کاربردهاي و تفسیرها از

 تحاکیم از ها محافظت اینگونهو  باشند می قوي یهای برنامه داراي که هستند قدرتمندي  بازیگران دانیم می
 هک برانگیزي بحث هاي آرمان که کنند می ادعا آنها. اند نگرفته نظر در متحد ملل سازمان اسناد دیگر در را ملی
 بر وهعال. گرفت خواهد پیشی حقوق سایر از کنند می ترویج ،"المللی بین ربش حقوق" ادعایی عنوان تحت آنها
 هادپیشن کشورها و ملل سازمان ادارات از تعدادي توسط که هایی شاخص از بعضی که دانیم می اکنون ما که این

 و هانظرسنجی با را ها ملت و کشورها  حقوق و والدین  حقوق مذهبی، و فرهنگی ارزشهاي تا دارند قصد اند شده
 تسهیل و هموار برانگیز مناقشه هاي طرح و هابرنامه براي را راه و بگیرند نادیده ،ناخوانده سنجشی فرآیندهاي

 .نمایند

 

  

                                                

(واقعیت  12پاراگراف  -(احترام به سباست ها و اولویت هاي ملی) 5پاراگراف  -(سطوح مختلف توسعه و  ظرفیت هاي موجود) 3، پاراگراف 2030برنامه .30 
(و در محیط خانواده  5,4هدف فرعی  -(شرایط و اولویت هاي ملی) 59پاراگراف  -(واقعیت ها، ظرفیت ها و اولویت هاي ملی) 55پاراگراف  -هاي ملی گوناگون)

(در راستاي  9,1هدف فرعی  -ی)(در راستاي شرایط مل 8,1هدف فرعی  -الف (در راستاي قوانین ملی) -5هدف فرعی  -تا حدي که مقررات ملی اجازه دهند)
هدف  -ج (شرایط ملی)-12هدف فرعی  -(اولویت ها و سیاست هاي ملی) 12,7هدف فرعی  -ب (طرح ها و اقدامات ملی) -10هدف فرعی  -شرایط ملی)

و  -74پاراگراف  -سی و اولویت ها)الف (احترام به فضاي سیا-74پاراگراف  -(مختص شرایط ملی) 17,18هدف فرعی  -(در راستاي قوانین ملی) 16,10فرعی 
 (شرایط، سیاست ها و اولویت ها) 79پاراگراف  -(نیازها و اولویت هاي ملی)
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 2030 توسعه برنامه و خانواده: چهارم بخش

 خانواده بنیادین و اساسی نقش -الف

 این منفی جنبه. وجود دارد بدي و خوب، خبرهاي 2030 برنامه در "خانواده" گنجاندن و شدن پذیرفتهدر مورد 
 در ،2030برنامه  اجراي در خانواده حیاتی نقش یا و "خانواده" از محافظت در رابطه با مستقیم اشارات که است
 .نشد پذیرفته ،مذاکرات طول

 اعالم) 1: (که بود 2015 سال در ملل سازمان بشر حقوق شوراي قطعنامه خالف بر خانواده نقش پذیرش عدم این
 مورد در سطح وسیعی همچنان ،توسعه هاي آرمان به رسیدندر  و جامعه در خانواده مشارکت" که نمود نگرانی
 خواهد می عضو کشورهاي از قطعنامه این) 2( ".است نگرفته قرار تأکید مورد کافی اندازه به و گرفته قرار اغفال

 عهتوس اهداف ،دستیابی به اهداف مورد توافق بین المللی در باب توسعه راستاي در تالش هاي مداوم خود در" که
 یک عنوان به را خانواده نقشاهداف آینده سازمان ملل در رابطه با توسعه،  نیز و ملل سازمان سوم هزاره اي

 قرار توجه مورد، محور و نیز یک ضرورت در تقویت توسعه سیاست خانواده پایدار توسعه در مشارکت کننده
  31.دهند

 ريمحو مساله یک عنوان به را گرا خانواده هاي سیاست ترویج" تا کند می دعوت کشورها از همچنین قطعنامه این
 به را اینمذکور،  قطعنامه ".اندازند جریان به 2015 سال از بعد کار دستور اهداف و پیشنهادي هاي آرمان در

 قطعم در جهانی باسوادي به رسیدن و گرسنگی و فقر کنی ریشه به تواند می خانواده " که شناسد می رسمیت
 با مبارزه مادران، بهداشت بهبود کودکان، میر و مرگ  کاهش زنان، توانمندي و جنسیتی عدالت ترویج ابتدایی،

 ۳۲".کند کمک ها بیماري دیگر و مالریا ایدز،

 حمایت علیرغم توسعه در خانواده اساسی نقش شدن شناخته رسمیت به و خانواده از محافظت چرا حالبا این 
 نشد؟ گنجانده 2030 برنامه در ،ملل سازمان عضو کشورهاي از تعدادي

 ترا افراد و هاگرا جنس دو باز، همجنس زنان و مردان حامی کشورهاي اصرار خاطر به خانواده گنجاندن عدم
 که ودش اصالح اي گونه به یا و کند تغییر باید "خانواده" لغت بودند معتقد که بود مذاکرات طول در جنسیتی

 دنش شناخته رسمیت به خاطر به کار این. بشناسد رسمیت به را آنها و بگیرد بر در را "خانواده مختلف انواع"
 رد بسیاري نظرهاي اختالف باعث نکته این .گرفت صورت تراجنسیتی و گرا جنس دو باز، همجنس هاي خانواده

                                                

 نیز به این مطلب دعوت شده بود. 2014سال  L.5/2014E/CN. SOCD-C 9PP/5.در قطعنامه    .31
 لحاظ شده بود.نیز  ۲۰۱٤در سال  L.5/2014E/CN. SOCD-C 9PP/5.دقیقا همین لحن در قطعنامه 32 
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 میمه نقش داراي که) آن سنتی معنی به( "خانواده" به مستقیم اشاره تنها نهایت، در و بود 2030برنامه  مذاکرات
 .شد حذف برنامه نهایی سند در ،است پایدار توسعه در

 

 ”Family”, “Families”, “The Family“سه واژه  -ب

 The( خانواده به مستقیم اشاره یک شامل، 2030در سند برنامه مربوط به خانواده کمتر بحث برانگیز عبارات 

Family( خانواده در مشترك هاي مسئولیت بستر در )خانواده" به اشاره یک ،)مشترك توسعه آرمان در 4/5 هدف 
 توسعه آرمان 3/2 هدف( درآمدها و مزرعه وري بهره افزایش با رابطه در )Family Farmers( "کشاورز هاي

 آموزشی پرورشی هاي محیط به کردن کمک با رابطه در که) Families( "ها خانواده" به اشاره یک و) پایدار
 محیطی در جوانان و کودکان که کنیم می  تالش نانچهم ما ": است آمده 25 پاراگراف در .باشد می کودکان براي

 به ترتیب این به و شوند مند بهره خود حقوق تمامی از شود شکوفا استعدادهایشان تا کنند رشد سازنده
 و منسجم جوامع امن، مدارس طریق از کار این. شوند برخوردار جمعیتی سود از تا کنیم می کمک کشورهایمان

 ".شود می انجام ها خانواده

ه شد ذکر "منسجم جوامع" و "امن مدارس" از پس و آخر در "ها خانواده" واژه باشید داشته توجه ترتیب، هر به
 .است

 

 .گیرد می قرار تایید مورد مستقیم غیر بطور خانواده -ج

 کرده تایید را خانواده نهاد قویا که ملل سازمان مختلف اسناد ،2030 برنامه که، است این مثبت تانکیکی دیگر از 
 پایه بر برنامهاین  که کند می بیان 2030 برنامه در 10 پاراگراف مثال، بطور. کند می تصدیق مجددارا  ، بودند

 بشر حقوق جهانی اعالمیه از 3/16 ماده و .باشد می بشر حقوق المللی بین معاهدات و بشر حقوق جهانی اعالمیه
. "تاس دولت و جامعه توسط ،حفاظت شایسته و باشد می جامعه از و بنیادین طبیعی واحد یک خانواده" گوید می

 ،معاهدات آن که بدانیم است مهم کند، می تایید را "بشر حقوق المللی بین معاهدات" نیز 10 پاراگرافاز آنجا که 
 :دهند می قرار تایید مورد آید می زیر در که به نحوي را خانواده نقش

 :1/10 ماده فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي حقوق المللی بین کنوانسیون و معاهده -
 هعادین در جامکه یک واحد گروهی طبیعی و بنی خانواده به باید ممکن کمک و محافظت ترین گسترده(

 .)شود دادهاست، 
 :1/23 ماده مدنی و سیاسی حقوق المللی بین کنوانسیون -
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 تدول و جامعه توسط محافظت شایستهو  جامعه استکه یک واحد گروهی طبیعی و بنیادین در  خانواده(
 )باشد می

 ):6 پاراگراف( مقدمه کودکان، حقوق کنوانسیون -

 مهه خوشبختی و رشد براي طبیعی یمحیط و جامعهبنیادین در  گروه یک خانواده اینکه به اعتقاد با( 
ر به طو بتواند تا گیردقرار  الزم هاي کمک و محافظتتحت  باید باشد، می کودکان باالخص آن اعضاي
 .)به عهده بگیرد را اجتماع درخود  محوله وظایف کامل

 مانند ملل سازمان عمده هاي نشست و ها کنفرانس تمامی نتایجمجددا بر  همچنین 2030 برنامه در 11پاراگراف
 وبمص اقدام برنامه توسعه، و جمعیت المللی بین کنفرانس اقدام برنامه اجتماعی، توسعه براي جهانی نشست
 :کنند می تایید ذیل شرح به را خانواده نقش نیز اسناد این. کند می تاکید ،پکن اجالس

 به همین خاطر و باشد می جامعه واحد ترین اساسی خانواده: (  80 اجتماعی، توسعه براي جهانی نشست -
 .)کند دریافت را جامعی حمایت و محافظت شایسته خانواده. شود تقویت باید

 اشدب می جامعه واحد ترین اساسی خانواده: (نهم اصل ،توسعه و جمعیت المللی بین کنفرانس اقدام برنامه -
 .)به عمل آید جامعی حمایت و محافظت خانوادهاز است  شایسته. شود تقویت باید است اینگونه چون و

 است اینگونه چون و باشد می جامعه واحد ترین اساسی خانواده(:  29 ،پکن برنامه اقدام مصوب اجالس -
 .)به عمل آید جامعی حمایت و محافظت خانوادهاست از  شایسته. شود تقویت باید

 تاکید ها کنفرانسپیگیري هاي بعدي این مجددا بر  همچنین ما" که افزاید می 2030 برنامه از یازدهم پاراگراف
 :باشد می زیر موارد لشام پیگیري هاي کنفرانس اسناد. "کنیم می

 و باشد می جامعه اساسی ترین واحد ،خانواده که اصل این(:  25پاراگراف  5اجتماعی به عالوه  نشست -
و  انسجام در قوي نیروي یک و کند می ایفا اجتماعی توسعه در را کلیدي و اساسی نقش خانوادهاینکه 

 )می شود شناخته رسمیت بههمچنان  ،باشد می اجتماعییکپارچگی 
و  انسجام براي قوي نیروي یک و جامعه واحد ترین اساسی ،خانواده: (  60 پاراگراف 5به عالوه  پکن -

 ).شود تقویت باید این بنابر و است اجتماعییکپارچگی 

 یناما ا استنیامده  2030 برنامه در ،و یا نقش حیاتی آن در توسعه خانواده از محافظت به مستقیمی اشاره اگرچه
 دولت .دبگیرن نادیدهخود  ملی توسعه هاي برنامهخانواده را در  نقشبه این معنا نیست که دولتها باید  وجه هیچ به
 و دهند قرار 2015 خود پس از سال ايتوسعه هاي تالش مرکز در را خانواده از محافظت تا شوند تشویق باید ها

 کنند تالش باید ها دولت. دهند قرار ارزیابی مورد خانواده روي بر ها آنتاثیر  به توجه با را ها سیاست و ها طرح
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کلیدي در مسیر توسعه  همشارکت کنندیک به  عنوان  خود هايپتانسیل همه به تا کنند توانمند را ها خانواده تا
 .برسندپایدار، 

 

 دعوت به اقدام و عمل

ها یتاولو یط،ها، شرایتظرف ین،قواناحترام به در مورد  یاشارات محکم ،سازمان ملل متحد 2030اگرچه در برنامه 
 يپر از واژه ها انهمچن 2030برنامه  ییسند نها اما وجود دارد، این برنامه يآرمانها يدر اجرا یمل يها یاستو س

ند خانواده استفاده شود. س یفو تضع یزمناقشه بر انگ یبردن حقوق جنس یشتواند در پ یباشد که م یگنگ م
 یتتوسعه به رسمدر عمده  یک مشارکت کنندهواحد جامعه و  ینتر یخانواده را به عنوان اساس ینهمچن 2030

 2015 از سال برنامه پساهداف خانواده بطور کامل از  یرد،صورت نگ ياگر اقدام فور یگرشناسد. به عبارت د ینم
 سازمان ملل کنار گذاشته خواهد شد.

لحاظ سازمان ملل متحد  یندهکودکان و خانواده در مذاکرات آت از حمای ینتضمدر جهت تواند  یم یراقدامات ز
 شوند:

پس س کشورها .یوندندبپ یویوركدر ژنو و ن» دوستان خانواده« يتوانند به ائتالف ها یدولت ها م .1

 و ئلمسا درباره را خود محکم مواضع و کرده منتشر گروه یک عنوان به را مشترکی هاي بیانیه توانند می
 نشان وضوح به و کنند اعالم ملل سازمان مذاکرات از بعد و انجام، زمان در قبل، در خانواده موضوعات

 شورهاک از توجهی قابل تعداد اگر مثال، طور به. پذیرفت نخواهند را انگیز بر مناقشه مفاهیم آنها که دهند
 ،کنند صادر ژنو و نیویورك در مذاکره هر شروع بیانیه هاي یکسان، دقیق و صریحی را در ،مداوم طور به

 .کرد خواهد تر مشکل را دیگر کشورهاي توسط خانواده طرفدار کشورهاي اجماع شکستن اقدام این

م (به قسمت پنج مشترك صادر کنند. هاي تحفظ حق یوستهتوانند به طور مداوم و پ یکشورها م .2

 پذیرد رتصو تاثیرگذاري بیشترین اینکه براي) یدمراجعه کن یشنهاديپ هاي تحفظ حق يگزارش برا ینا
 ینبد تا شود منتشر مشترك طور به فکر هم کشورهاي توسط یکسان هاي تحفظ حق همیشه در باید

 اسناد نتایج از انگیز بر مناقشه هاي تفسیر ،ها دولت از توجهی قابل تعداد که شود ایجاد فهم این وسیله
 حنل آنها که اعالن کنند روشنی به باید کشورها. پذیرفت نخواهد را آینده و حال گذشته، در شده مذاکره

 حملت را کند می تضعیف را کودکان بهداشت و معصومیت و زندگی خانواده، که انگیز بر مناقشه زبان و
  .کرد نخواهند
ل در مقاب توانند یچگونه آنها منشان می دهد باشد که  یعضو م يکشورها ينمونه خوب برا یکلهستان 

 ،یحقوق جنس پیشبرد يموجود برا ياز واژه ها یرهاو سوء تفس یدجد ياستفاده از واژه ها فشارها براي
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به  يا یانیه، لهستان در ب2013کنند. در چهارم اکتبر، سال  ینیوادار به عقب نش مقاومت کرده و آنها را
آتی که در چهارچوب مجمع  ، سندي را براي آن نشست و نشستهايینشست شصت و هشتم مجمع عموم

عمومی سازمان ملل و کمیته هاي وابسته به آن، شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل و سایر بدنه 
و ت از بهداش یرياعالم کرد لهستان به هر نوع تفسثبت کرد که مطابق آن  برگزار می شود، سازمان ملل،

 33.مخالفت خواهد کرد شود، یزن ینسقط جنشامل که  یالملل یندر اسناد ب باروريحقوق جنسی و 
گزارش  یندر ا را که 2030برنامه در  یزکه همه واژگان مناقشه بر انگ این، مشابه یجهان یانیهبیک صدور 

ه د کنشو یرتفس يبه گونه انباید واژگان  یناز ا یک یچکه ه اظهار داردو  برجسته شدند را نقل کرده
 ینسقط جن یاو  یجامع جنس ها، آموزش یتیها و تراجنسگراجنس حقوق زنان و مردان همجنس باز، دو

 يبزارتواند به عنوان ا یمآن کمک کنند،  یجتروبه پیشبرد و  و یا شناسندب یتبه رسم، یرندگبدر بررا 
عضو  ياز کشورها یکه توسط تعداد قابل توجه یوقت یژهبو عمل کند. یدر برابر برنامه حقوق جنس يقو

 امضاء شود.

 ،هر سال یدر پانزدهم ماه م .بهره برداري کنندخانواده  یروز جهانفرصت توانند از  یکشورها م .3
در آن پیشنهاداتی براي و برگزار کرده خانواده  براي گرامیداشترا  یمهم ییتوانند گردهما یکشورها م

 ارائه کنند.خانواده در راستاي حمایت از مثبت و سازنده  يها یاستاتخاذ س
 و نمایند صادرسازمان ملل  عمومیبه مجمع  خطابرا  یمشترک يها یانیهتوانند هر ساله ب یم کشورها .4

 .نمایند تاکید حقوق بشر یونکنوانس 2015سال  مصوب قطعنامه محافظت از خانوادهبر  مجددادر آن 
سازمان ملل تکرار  یداسناد جدسایر قطعنامه را در  ینخانواده ا یو حام یعالادبیات لحن و  یددولت ها با

 کنند.
مختلف  ينهادهااقدامات  تحلیل و نظارت جهت يداوطلبانه ا ینیبازب يها یتهتوانند کم یدولت ها م .5

 راتادا اقدامات توانند می ها کمیته این .دهند یلتشک ،کنند یم یجرا ترو یسازمان ملل که حقوق جنس
 .کنند بررسی را معاهدات بر نظارت هاي کمیته و ویژه گزارشگران ملل، سازمان مختلف

سازمان ملل تحت امر و در آنها ادارات  صادر کردهرا  یمشترک يهایانیهها و بتوانند گزارش یدولت ها م .6
 هماهنگ ،به صورت رسمی توانند می کشورها. یندروند را افشاء نما یخود فراتر ممحدوده اختیارات که از 

 می ایفا نقش جنسی حقوق اهداف ترویج در محدوده اختیارات، از خارج که را اداراتیو سازماندهی شده، 
 که باشد نیز شکل این به تواند می کار این. کنند نشینی عقب به وادار وتحت فشار قرار داده  ،کنند

اخطار کنند  ملل سازمان نهادهاي به ،متحد ملل سازمان عمومی مجمع به مشترك اي بیانیه در کشورها
 همکاريعمل می کنند،  خود وظایف از فراتر که ملل سازمان تحت امر نهادهاي با دیگر ،کشورها که

                                                

33. https://papersmart.unmeetings.org/media2/433097/statement-by-poland-item-28.pdf 

https://papersmart.unmeetings.org/media2/433097/statement-by-poland-item-28.pdf
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 سازمان عمومی شوراي به که ها گزارش این. را به لحاظ مالی تامین نخواهند کرد آنهایا  و کرد نخواهند
 می نهاد مردم هايسازمان. باشد نیز اصالحات براي هایی توصیه حاوي تواند می شود می فرستاده ملل

 .کنند بازي هاییگزارش چنین در تهیه اطالعات آوري جمع در را مهمی و کلیدي نقش توانند

کنند را متوقف  یم یفسازمان ملل که خانواده را تضع يبه نهادها یکمک مال یدکشورها با .7

 فیسازمان ملل که به طور مداوم در حال تضع ينسبت به عدم پرداخت پول به نهاد ها یدکشورها با کنند.
 باشند، اقدام کنند. یشان م یو فرهنگ مل ارزشها ین،وانق

ا بجریان سازي کنند و این کار را خانواده  به نفعمثبت در سازمان ملل  يها یوهتوانند با ش یدولتها م .8
 خود انجام دهند. یمل يها یانیهو موضوعات توسعه در ب یلزدن خانواده به همه مسا یوندپ

دیده در سطح وسیعی اي که یجانب هاي برنامه عهده دار اجراي ،از خانوادهدر حمایت توانند  یدولت ها م .9
به تنهایی و یا با مشارکت یکدیگر،  ،توانند یکشورها م کنند. یآنها را سازمانده یاو  گردند می شوند،

 منافعبه بررسی  یدرخدادها بابرنامه ها و  یند. انباش  از خانواده یتدر حما جانبی هاي برنامهحامی 
موجود در علوم ثابت شده اطالعات با توجه به  ،یداردر بوجود آمدن جوامع پا محور پدر-مادر يهاخانواده
مثبت  رویکرد در سازمان ملل بوجود آورند که نسبت به خانواده یفرهنگ یلهوس ینو بد ، بپردازندیاجتماع

 باشد.داشته  یدو مف

 سران کنند. صادراز خانواده  یتدر حما یمل يها یهاعالم شانیها یتختتوانند در پا یدولتها م .10
 ،نهاد یکخانواده به عنوان  یتدرباره اهم یمل يها یهاعالمبا صدور توانند  یخانواده م یحام يکشورها

 یبه توسعه اجتماع یدنرس يبرا یلهوس ینخود را که بهتر يبخواهند تا خانواده ها خود هاياز مردم کشور
 بخشند. یمباشند را تحک یم

حقوق خانواده سازمان ملل  یونو فراکس )Family Watch International(ه خانواد یالملل ینبان ب یدهد
خود را اعمال  یمل یتخواهند تا حاکم یاز رهبران دولت ها م }به عنوان دو سازمان مربوط به خانواده{ متحد

 يارزشها ی،فرهنگ يخانواده ها، هنجارهااز  اوالدارند استفاده کنند تا  یارکه در اخت يکنند و از هر نوع ابزار
 2030کنند از برنامه  یم یکه سع یدر برابر فعاالنرا خانواده ها  ثانیاو  یندخود محافظت نما ینیو د یمذهب

 .نمایندمحافظت  ،ببرند یشخود را به پ یمضر و مخف اهدافتا  کردهسازمان ملل استفاده 

رنامه ب اهداف بهدر دستیابی  براي مشارکت معنی دار را خانوادهیعنی  ،واحد جامعه ینتر یاساس ،که کشورها یوقت
 .تبیشتري خواهند داش ،توفیقتوسعه  يبه آرمانها یدنتوانند مطمئن شوند که در رس یم ،توانمند کنند ،2030

 یرو تاثقرار دهند خود  یکه خانواده را در مرکز برنامه توسعه داخل یمخواه یمصرانه م ملت هاما از  ینبنابرا
و سنجش قرار  یابیمورد ارز ،کردن آن را قبل از اجرا خانواده يبر رو 2030برنامه  يها ها، اهداف و شاخصآرمان

 دهند. 
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داوطلبانه بوده و قرار است که با احترام کامل  یتاماه 2030که آرمانها و اهداف برنامه  یمکن یم یدتاک مجدداما 
 .  یدعضو به اجرا درآ يکشورها یمل يها یـتها و اولو یاستس ین،به قوان

 فرزندانخانواده و  ی،محافظت از زندگ يبرا تحفظ هاییبخش پنجم.  
ما  :یو فرهنگ یمذهب يو ارزشها یمل یتمحافظت از حاکم يبراپیشنهاد وضع حق تحفظ  .1

که در  2015 بعد از سال ،ها و اهداف برنامه توسعهآرمان يکشورمان در اجرا یتحق حاکممجددا بر 
 مطابق ،آمده است »پایدار توسعه براي 2030 برنامه:  ما جهان ساختن دگرگون«سند حاضر تحت عنوان 

 پیش زمینه و اخالقی مذهبی، ارزشهاي بهکامل  احترام و توجه با و ملی توسعه هاي اولویـت و قوانین با
)، بخش دوم، 1994(بر اساس کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (. کنیم می یدکتا، مردم فرهنگی
 .آورد بوجود جدیدي حقوق به گونه اي استنباط شود که نباید 2030 طرح در چیزي هیچاصول) 

که  يهر واژه ا :باروريحقوق  و باروري و یبهداشت جنس پیشنهاد وضع حق تحفظ در مورد .2
حق  دهیرنشود که دربرگ یدهفهم يبگونه ا یدنبا است باروري حقوق و باروري و جنسی بهداشتمربوط به 
 ییرغت یا و آن یمال ینتام یاو   ینبه سقط جن یفراهم کردن دسترس يها زمینه در یاشود و  ینسقط جن

 به ارجاعات تمامی همچنین کند. یلتحم مابر دولت را  یتیمسئول ،جنین سقط مورد در ملی ینقوان
 معیتج المللی بین کنفرانس و پکن کنفرانس ي"بازنگري هاي کنفرانس از آمده دست به نهایی اسناد"
 به طفق که شوند فهمیده اي گونه به باید باروري، حقوق و باروري و جنسی بهداشت با رابطه در توسعه و

 حدمت ملل سازمان اجتماعی و اقتصادي شوراي هاي کمیسیون توسط گرفته قرار بحث مورد نهایی اسناد
 به عمومی مجمع در و ملل سازمان عمومی مجمع عضو کشورهاي تمامی توسط اینکه یا و شوند ارجاع

 و برگردد يا منطقه شده بازنگري اسناد به که شود استنباط اي گونه به نباید عبارت این. دنبرس تصویب
  .شود ارجاع نامشخص اسناد به یا

 وضعیت سایر یا« عبارت و »ییتجنس تساوي« ،»یتجنس« پیشنهاد وضع حق تحفظ در مورد .3

 تساوي«فقط به مونث و مذکر اشاره کند. و واژه  یدبا 2030در سرتاسر برنامه  »یتجنس«واژه  :»ها
که به  شود یتلق يبه گونه ا یدکند و نبا یمونث و مذکر اشاره م یتدو جنس ینبه مساوات ب »ییتجنس
 ،"ينابرابر" ،"ها یتوضع سایر یا"عبارات  همینطوراز مونث و مذکر اشاره کند.  یرغ یگريد يها یتجنس

بگونه  دینبا» حقوق بشر« یا »ییتجنس تساوي« يو اهداف درباره "فراگیر" ،"یرندگیدربرگ" ،"تبعیض"
 هر گونه حقوق یاو  "یتیجنس یتهو" یا "یجنس یالتتما" یممفاه يیرندهشود که در برگ یرتفس يا

 مربوط به آن باشد. 
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 ضیاز تبع منع"بر  یمبن یاشارات آموزش و محافظت از کودکان: حق تحفظ در موردپیشنهاد وضع  .4
 یجادا يموظف کردن دولت ها برا یا وکودکان  يبرا یحقوق ایجاد راستاي در نباید "سن اساسبر 

 يمربوطه برا يآموزشها یا باروريو  جنسیو خدمات بهداشت  یکودکان به اطالعات جنس یدسترس
 شوند. استنباط ،ینوالد ییبدون راهنماباالخص کودکان 

 یو بهداشت یخدمات مراقبت ،خانواده یمتنظ يدرباره  ،2030برنامه در  4و  3در اهداف  موجود شاراتا
راي موجب ایجاد حقوقی بد که نشو یدهصورت فهم ینبه ا یدنبا یو تنوع فرهنگ یتیجنستساوي ، باروري

 هدفهمچنین . شودبرنامه ها و اطالعات مشابه یا  یجنسجامع به آموزش در دریافت و دسترسی کودکان 
 دهیفهم به گونه اي یدنبا ،یتدر رابطه با بوجود آوردن مدارس امن و حساس به جنس این برنامه الف در-4

منجر به  کهباشد  ییضد زورگو يطرحهامانند  و محتواي آموزشی برنامهگونه هر دربرگیرنده شود که 
 يهایتاقل یگرد یا یتیجنس يهایتمختلف و هو یجنس یالتتماحقوق مربوط به یا ترویج پذیرش و 

 ینوالد و باشند ینوالد ییو راهنما یریتتحت مد باید کودکاني مورد نیاز ها. همه آموزششود  یجنس
 آموزش ها داشته باشند. این کامل از  یتو رضا یآگاه یدبا

معاهده  5مطابق با : 2015گنجاندن خانواده در طرح توسعه پسا  مورد در تحفظ حق وضع پیشنهاد .5

واحد اجتماع محافظت کنند،  ینتر یکنند که از خانوده به عنوان اساس یالزام آور که دولت ها را موظف م
همه آرمان ها و اهداف آرمان  يکه شامل اجرا(نام کشور) در  2030برنامه  يکه اجرا یمکن یم ییدما تا

 کیازدواج  يبر مبنااي که  خانواده .کند یتحماکه از خانواده باشد  يبه گونه اباید ، است اریدتوسعه پا
، 2030برنامه  ياجرا يمقرر برا يها وطرح ها یاستس تمامهمچنین  شده باشد. یلزن تشک کیمرد و 

 یدگیاشبه از هم پ یدخانواده باشند و نبا حامی و نیز باید شود یدهخانواده سنج يبر رو یرشانابتدا تاث یدبا
 خانواده کمک کنند.
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