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עקרונות כלליים – זכויות מיניות
General principles – Sexual rights
לקוח מתוך:
Sexual Rights: An IPPF Declaration

תרגמו :מתי גולובטי ואורנה קצף
הגהה ועריכה :ד"ר נלי שטיין ,יועצת מקצועית של א.י.ת.כ.ם – דלת פתוחה

עיקרון 1
מיניות היא חלק בלתי נפרד מאנושיותו של כל אדם.
מסיבה זו ,חייבת להיווצר סביבה מועדפת בה כולם ייהנו מכל הזכויות המיניות ,כחלק
מתהליך ההתפתחות האנושית.

מיניות היא חלק בלתי נפרד מאנושיותו של כל אדם בכל הקהילות .בעוד שבני אדם חווים את
מיניותם בדרכים המשתנות על-פי גורמים פנימיים וחיצוניים על זכויות אדם הקשורות
במיניות ,הגנתם וקידומם להיות חלק מהמציאות היומיומית של כל בני האדם  -בכל מקום.
זכויות מיניות הן זכויות אוניברסאליות המבוססות על חופש  ,יושר ושוויון בקרב כל בני
האדם.
עוני הוא גם סיבה וגם תוצאה של נזק בריאותי ,חוסר שוויון והרחקה מהחברה המבוססים על
מיניות .אנשי הפרויקט מחויבים לאתר את החיבור לעוני עם הסוגיות הללו ,תוך זיהוי תפקידו
באושר ובהכחשה של זכויות אנושיות ,ובייחוד ,השפעתו על זכויות מיניות.
אי צדק ,אי שוויון ,אי צדק מיני ,אי שוויון מיני ובריאות לקויה חייבים להיכלל ביישום של כל
התפתחויות הפרויקט ,תוכניות או תבניות כמו אלו המבוססות על "תוצאות התפתחות
המילניום".
השגת היעדים של "תוצאות התפתחות המילניום"  -שיפור בריאות בקרב אימהות ,הפחתת
תמותה בילדים ,קידום שוויון מגדרי ומלחמה באיידס  -תלויה באופן ישיר בהבטחת נגישות
זמינה לשירותי בריאות מינית ולהגנה על הזכויות המיניות.
בהתאם לאמנת הזכויות המיניות ,ארגון ה IPPF-מאשר שהאדם הוא הנושא המרכזי של
הההתפתחות ,ומכיר בחשיבותה של יצירת סביבה אוהדת שבה כל אינדיבידואל יוכל
ליהנות מכל הזכויות המיניות .זאת על מנת שיוכל להוות חלק פעיל בתהליכי התפתחות
כלכליים ,חברתיים ,תרבותיים ופוליטיים.
זכויות מיניות משפיעות על האידיאולוגי ,הפוליטי כמו גם על הפן האישי והסובייקטיבי.
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זכויות מיניות כוללות תכונות אקספרסיביות ,אסוציאטיביים ותכונות המאופיינות בהשתתפות
בקהילה ,כמו כן ,הן משויכות לחלוטין לשלמות הגוף ולריבונות עצמית .מתוך הכרה
והתחייבות להבטחה של זכויות מיניות ארגון ה IPPF -מבין שכבוד ,הגנה ומימוש של זכויות
אלו נדרשת לכלל בני האדם – באשר הם ,ולכל האספקטים והאלמנטים המהווים חלק
מתהליכים היסטוריים במרחב הציבורי והפרטי של הפעילות האנושית.

עיקרון 2
הזכויות וההגנות המובטחות לאנשים מתחת לגיל  ,18שונות מאלו המובטחות
למבוגרים ,ויש לקחת בחשבון את היכולות המתפתחות של הילד האינדיבידואל לממש
זכויות לטובתו או לטובתה.

בארגון ה IPPF-מבינים שהזכויות וההגנות המובטחות לאנשים מתחת לגיל  ,18מתוקף חוק
בינלאומי ולאומי ,לפעמים שונות מאלו של המבוגרים .הבדלים אלו מיוחסים לשלל
האספקטים של זכויות האדם ,אבל דורשים גישה ייחודית בכל הנוגע לזכויות מיניות.
בארגון מתחילים מהנחת היסוד שאנשים מתחת לגיל  18הם בעלי זכויות ,ושבנקודות שונות
בתקופות הינקות ,הילדות וגיל הנעורים ,זכויות והגנות מסוימות ,יהיו יותר או פחות
רלבנטיות.
בסעיף  5של הוועידה לזכויות הילד ,מצוין שבהכוונה והדרכה הניתנים ע"י ההורים או אחרים
עם אחריות לילד ,יש לקחת בחשבון את יכולות הילד למימוש זכויותיו .עיקרון יכולות
ההתפתחות בילדים דורש איזון בין ההכרה שילדים הם נציגים פעילים בחייהם שלהם,
הזכאים להיות מכובדים כאזרחים ,כאנשים וכבעלי זכויות לעצמאות מתגברת ,בשעה
שהם זכאים להגנה בהתאם לפגיעותם .העיקרון מכיר בשלבי ההגנה הנוגעים להשתתפות
בפעילויות העלולות לגרום לילד נזק וכמו כן ,גם בביטולן ,בהתייחס ליכולתם ההתפתחותית.
בנוסף לכך ,עיקרון יכולות ההתפתחות מאגד בתוכו כבוד לילדים ,את יושרם ואת
זכאותם להגנה מכל צורות של פגע ,תוך כדי הכרה בתרומתם שלהם להגנה .החברה
חייבת ליצור סביבות בהם ילדים יוכלו לממש את יכולותיהם האופטימאליות ,ובהם יינתן כבוד
גדול יותר לפוטנציאל שלהם בהשתתפות ובלקיחת אחריות על ההחלטות שהם יעשו
בחייהם.
מספר עקרונות מפתח שולטים בקשר הגומלין בין זכויות הילדים ואינטרסים אחרים .ביניהם:
נקודת המבט של אנשים מתחת לגיל  18כבעלי זכויות; טובת הילד; היכולות המתפתחות של
הילד; אי-הפליה והאחריות להבטחת תנאים לשגשוג.
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בהקשר לזכויות מיניות ,עקרונות אלו דורשים גישה ייחודית המחוזקת בהדגמת בגרות
והתחשבות בתנאים מסוימים ,כגון ההבנה הספציפית של הילד והבוגר ,פעילויות ,סטאטוס
בריאותי פיזי ונפשי ,קשר עם ההורים או גורמים בעלי עניין אחרים ,יחסי הכוח בין אלו
הנוגעים לדבר וטבעו של המצב הנתון הקיים.

עיקרון 3
אי אפליה מונחת בבסיסם של ההגנה על כל הזכויות האנושיות וקידומן.

ארגון ה IPPF -מבין שמסגרת עבודה שוויונית מדגישה את ההגנה על כל הזכויות האנושיות
ועל קידומן .מסגרת עבודה זו אוסרת על כל הבדלה ,הרחקה או הגבלה על בסיס של מין,
גיל ,זהות מינית ,אוריינטציה מינית ,סטאטוס נישואין ,היסטוריה מינית ,או התנהגות -
אמיתית או מיוחסת ,גזע ,צבע ,אתניות ,שפה ,דת ,דעות פוליטיות או דעות שונות ,לאומניות,
מוצא גיאוגרפי או סוציאלי ,רכוש ,לידה ,נכות פיזית או נפשית ,סטאטוס בריאותי )כולל
איידס( ,אזרחי ,חברתי או כל סטאטוס אחר ,עם סיבה או אפקט שפוגעים או מבטלים את
ההכרה ,הנאה או יישום על בסיס שוויוני עם אחרים ,על כל זכויותיהם של בני האדם וחופש
בסיסי בפן הפוליטי ,כלכלי ,חברתי ,תרבותי ,אזרחי או כל תחום אחר.
אפשר לראות הפליה בתחום הזכויות המיניות באמצעות גישה לא שווה לזכויות תרבותיות,
כלכליות ,פוליטיות או חברתיות בגלל :מין ,גיל  ,זהות מינית ,אוריינטציה מינית ,סטאטוס
נישואין ,היסטוריה מינית או התנהגות ,אמיתית או מיוחסת ,אימון מיני או אוריינטציות מיניות,
ביטולן של זכויות מיניות ,כגון :שירותי בריאות מינית ,לימודי מיניות תפיסתיים ותיקון על סמך
אלימות מינית ,שתפגע בהנאתו של האדם מזכויות על סמך שוויון עם אחרים.
אינדיווידואליים חווים מחסומים שונים עד להגשמת זכויותיהם המיניות .שוויון ממשי דורש
ממחסומים אלו להיות מבוטלים על מנת לדחוף את בני האדם ליהנות מזכויות וחופש על
בסיס שוויון עם אחרים .יתכן וזה ידרוש מידה של תשומת לב מיוחדת לקבוצות שוליים.

עיקרון 4
מיניות ,וההנאה הנובעת ממנה ,הינן אספקט מרכזי בלהיות אנושי  -בין אם האדם בוחר
להוליד או לא.

בריאות מינית נמשכת לאורך כל חיינו .מיניות היא חלק אינטגראלי בכמעט כל החלטות
הרבייה ,אך יחד עם זאת ,היא אספקט מרכזי באנושיותו של האדם ,בין אם הוא מחליט
להוליד או שלא .מיניות היא לא רק כלי המשמש בני אדם לסיפוק האינטרס הרבייתי.
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הזכות לחוות וליהנות ממיניות עצמאית רבייתית ,צריכה להיות מוגנת ,כששימת הדגש
מופנית לאלו שבעבר או בהווה חוו מניעה לזכות זו.
כל בני האדם זכאים לתנאים המאפשרים את המרדף אחר מיניות מהנה.
הנאה הינה מבוססת על אוטונומיה אינדיווידואלית וגם בתוך מערכת יחסים ,מה שמחייב
מדיניות ציבורית הנוגעת ללימוד המיניות ,שירותי הבריאות ,חופש מכפייה ואלימות ,וכמו כן
גם פיתוח תחום בו אתיות מקושרת לצדק ,שוויון וליברליות.
בהינתן שהנאה היא היבט מהותי של מיניות ,אין לשלול מאף אחד את הזכות לחפש,
לבטא ולקבוע מתי לחוות אותו.

עיקרון 5
הבטחת זכויות מיניות לכל אלו המחויבים לחופש והגנה מפגיעה.

הזכות להיות מוגן מפני כל צורות אלימות הנוגעות לזכויות מיניות מהווה בסיס לזכויות
מיניות.
פגיעות המיוחסות למיניות כוללות אלימות ,התעללות פיזית ,מילולית ,פסיכולוגית ,כלכלית
וכל זאת כנגד בני אדם בגלל המין ,הגיל ,מגדר ,זהות מגדרית ,האוריינטציה המינית,
סטאטוס הנישואין ,ההיסטוריה מינית או התנהגות בפועל ,אימון מיני או הדרך בה הם
בוחרים לחוות את מיניותם.
כל הילדים והמבוגרים זכאים ליהנות מהזכות להגנה מיוחדת מכל אותן צורות של ניצול.
הכוללות הגנה מניצול מיני ,זנות ילדים וכל אותן צורות של התעללות מינית ,אלימות או
הטרדה ,כולל שידול הילד לפעילות מינית ושימוש הילדים בביצועים וחומרים
פורנוגראפיים.

עיקרון 6
זכויות מיניות יכולות להיות כפופות רק להגבלות המוגדרות ע"י החוק למטרת הביטחון
וזאת מתוך הכרה וכבוד ,לזכויות ולחופש של אחרים ולרווחתם בחברה דמוקרטית.

זכויות מיניות ,כמו יתר זכויות האדם ,יכולות להיות כפופות רק לאותן הגבלות המוגדרות ע"י
החוק למטרת הביטחון וזאת מתוך הכרה וכבוד לזכויות והחופש של אחרים ורווחתם בחברה
הדמוקרטית ,וכן בריאות וסדר ציבורי על סמך זכויות האדם.
הגבלות שכאלו יכולות להיות אי-אפלייתיות ,והן צריכות להיות נחוצות ופרופורציוניות להשגת
מטרה לגיטימית.
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השגת הזכויות המיניות צריכה להיות מלווה על-ידי מודעות ליחס הדינאמי בין אינטרסים
אישים לבין אלה החברתיים ,להכרה בקיומן של נקודות מבט רבות והצורך להבטיח שוויון,
כבוד סגולי ומרחב מחייה לשונה.

עיקרון 7
החובה לכבד ,להגן ולהגשים מתייחסת לכל הזכויות המיניות.

זכויות מיניות כוללות בתוכן ליבה של טענות חוקיות ,כמו גם גישה למשמעות הגשמת טענות
אלו .בדיוק כמו בזכויות אדם אחרות ,למדינות יש חובה בשלושה רבדים שונים :לכבד ,להגן
ולממש את הזכויות המיניות של כולם.
החובה לכבד דורשת ממדינות להימנע מהתערבות ישירה או עקיפה בהנאה שבזכות
מסוימת ,במקרה זה ,בזכויות מיניות.
החובה להגן דורשת ממדינות לנקוט באמצעים שימנעו מגורמי צד שלישי להתערב בהבטחת
זכויות האדם.
החובה למימוש דורשת ממדינות לאמץ אמצעים חוקיים ,אדמיניסטרטיביים ,תקציביים,
משפטיים ,מקדמים ועוד ,לעבר מימושה המלא של הזכות.
בזמן שמדינות נושאות את עיקר האחריות על כבוד ,הגנה והגשמת זכויות האדם
בגבולותיהן ,גורמים אחרים מהתחום האזרחי חברתי ,שפעולותיהם והזנחתם השפיעו על
ההנאה מזכויות מיניות ,צריכים גם להילקח בחשבון.
אלו יכולים לכלול מדינות אחרות ,ישויות מחוץ לגבולות המדינה ותוכניות הפועלות דרך סיוע
ועזרה התפתחותית ,מבנים לבטיחות ובריתות אחרות ,כמו גם גורמים לא מדיניים הכוללים
פרסומות ללא מטרות רווח ,ישויות דתיות ואינדיבידואלים.
אי לכך ,מדינות חייבות להימנע מלהפר או להתערב בזכויות המיניות של האדם ,להגן על
זכויות עלו מהפרתן או התערבותן ע"י גורמי צד שלישי ולנקוט בצעדים ,הכוללים בניית
מוסדות אפקטיביים ואחראים ,וכמו כן ,להקצות משאבים למימוש זכויות מיניות.
הארגון מחויב לעשות את כל שביכולתו בכדי לעודד ולסייע לכל האיגודים החברים בו ,בכדי
שיוכלו למלא את תפקידם בנתינת כבוד ,הגנה ומימושן של הזכויות המיניות ,ולתמוך
במדינות וגורמים אחרים ,זאת במטרה שיוכלו לכבד ,להגן ולממש את הזכויות הללו בכל
מובן חוקתי ,אדמיניסטרטיבי ,תקציבי ,ובכל מובן שיהיה לעזר.
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