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چکيده
مقدمه
پس از اجالس آلماتا ( )3391و تبيين جديد از مفهوم «سالمت» ( )Healthبه عمل آمد ،سالالمت جسيالي و
باروري نيز در همين چهارچوب تعريف شد .ظهور و گيترش ويروس ايدز در دهه هشالتاد ماليالدي ازجملاله
عواملي بود که باعث شد در موضوع سالمت جسيي و باروري و مداخالت الزم تجديدنظر جدي به عمل آيالد.
در ميانه دهه  39ميالدي دو کسفرانس بينالمللي  ICPDدر قاهره و چهارمين کسفرانس جهاني زنان در پكن،
ديدگاه هاي جديدي را در خصوص توانمسدسازي زنان و حقوق جسيي مطرح نمودند و بهاينترتيالب موضالوع
«سالمت جسيي و باروري» ( )SRHبا «حقوق جسيي و باروري» ( )SRHRبه يكديگر پيوند خورد.
روششناسي
اين مطالعه بر اساس چارچوب ميتسد حمايتطلبي تهيهشده است .اطالعات موردنياز پيشنويس اين نوشتار
از دو روش به دست آمد )3 :مرور اسساد شامل مسابع داخل کشور ،تجربيالات سالاير کشالورها و اسالساد داخالل
کشور ايران و مقاييه آنها )2 ،براي نقد و استفاده از نظرات خبرگان در پيشنالويس نهالايي از ارالراد خبالره
بهعسوان کميته راهبري رسي استفاده شد و درنهايتاً در گروه سالمت اجتماعي موردبحالث و تبالاد نظالر قالرار
گررت.
يافتهها
در اين سسد تالش شده تا ضمن تبيين ابعاد سالمت جسيي و اهميت آن ،نگاهي به نحوه برخورد با موضالوع
در جهان و کشور خود داشته باشيم و درنهايت به ذکر راهبردهالا پرداختالهشالده کاله عمليالاتي شالدن آنهالا
ميتلزم احياس ميئوليت ،همكاري و هماهسگي بخشهاي مختلف حكومتي و نهادهاي مدني است.
بحث و نتيجهگيري
در تحقق حقوق جسيي ارراد جامعه و حفظ سالمت جسيي آنها ،حاکميت هم به لحاظ حقوق مثبت و هالم
حقوق مسفي وظايفي را به عهده دارد .اين در حالي است که برآورد ميشود يکپسجم بيماريها و ناتوانيها با
موضوع سالمت جسيي و باروري در ارتباط است .علاليرغالم هالم دسالتاوردها و اقالدامات انجالام پتيررتاله ،در
بيياري از مساطق جهان هسوز تالش کاري براي درك ،بهکارگيري و حمايتطلبي در خصوص سالمت جسيي
با تأکيد بر حقوق جسيي ارراد از سوي متوليان سالمت انجام نشده است.
کليدواژه :سالمت جسيي ،باروري ،سالمت اجتماعي ،توانمسدسازي ،حقوق جسيي.

