
 
 

 

 הצהרה של הזכויות המיניות

בריאות מינית ברמה הכי גבוהה שניתן, הארגון להשגת חיוניות מתוך הכרה בכך שזכויות מיניות הן 

 העולמי לבריאות מינית:

מוכרות במסמכי זכויות אדם ה ,אוניברסליותהאדם ה זכויותעל מבוססות שזכויות מיניות  קובע

, ובידע מדעי הקשור של זכויות האדם לאומיים, בתקנים ועקרונותבחוקות וחוקים בינלאומיים ואזוריים, 

  במיניות האדם ובריאות מינית.

, תומגדרית יו, זהואת המין הביולוגי זי בחיי האדם לאורך חייו, המקיפהמרכ נה ממדשמיניות הי מאשר

אמצעות ב מתבטאתוורבייה. מיניות נחוות  , עונג, אינטימיותחושניותנטייה מינית,  ,מגדר תפקידי

, תפקידים ומערכות הרגליםת, יו, התנהגוםערכי עמדות, ,מחשבות, פנטזיות, רצונות, אמונות, גישות

. באים לדי ביטויאו  יםנחוויחסים. בזמן שמיניות יכולה להיות כלולה בכל הממדים האלו, לא כולם תמיד 

גורמים ביולוגים, פסיכולוגים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים,  בין ןיחסי גומליממיניות מושפעת ה

 תרבותיים, משפטיים, היסטוריים, דתיים ורוחניים.

 שגשוג ושהיא תורמת להרגשת הגשמה וסיפוק באופן כללי.ורווחה , עונגלמקור  נההישמיניות  בכך מכיר

 זה לא רק ;מנטלי וחברתי של רווחה נפשית ביחס למיניות ,שבריאות מינית היא מצב פיזי, רגשי מאשר

העדר מחלה, חוסר תפקוד או חולשה. בריאות מינית דורשת גישה חיובית ומכבדת למיניות ויחסים 

 מיניים, יחד עם האפשרות לקיים חוויות מענגות ובטוחות, נטולות כפייה, אפליה ואלימות.

 בלי הבנה מקיפה של מיניות. לצאת לפועלרת, מובנת או שבריאות מינית לא יכולה להיות מוגד מאשר

 פרט מחייבות כבוד והגנה  הזכויות המיניות של כלבריאות מינית, ולממש בכדי להשיג לשמר ש מאשר



 
 

האדם וכוללות מחויבות  ןכל בבטבועים  ,, כבוד ושוויוןשזכויות מיניות מבוססות על חופש בכך מכיר

 להגנה מפני פגיעה.

, החנבהאיסור על  זה כוללהאדם וזכויות כל של  ההגנה והקידום דותסוי הם אפליה איו ששוויון מצהיר

בכלל ופוליטית בפרט,  הכל דעאו , צבע עור, מין, שפה, דת, עדתיותהדרה או הגבלה על בסיס גזע, 

משפחתי, נטייה מינית  מצב, רכוש, סטטוס, כולל מוגבלות, גיל, לאום, יםאו חברתי יםילאומ יםשורש

 וזהות מגדרית, מצב בריאותי, מקום מגורים ומצב חברתי וכלכלי.

מצריכים הגנה על , אדםהשל  תגופני שונּותביטויי מגדר ו, יותמגדרת יות, זהוומיני נטיותשבכך  מכיר

   זכויות אדם. 

 הםזכויות אדם, ומות הם הפרה של סטיגההדרה והאפליה, ההטרדה, האלימות, הבכך שכל סוגי  מכיר

 קהילות.המשפחות וה ,הפרט רווחתעל  בעלי השפעה מכרעת

 .מיניותת החירויווהזכויות ה לגבי כלגם חלה , אדםהזכויות את להגן ולהגשים לכבד,  שהחובה מאשר

יהנות ועל הזכות לאת המיניות  הביע ולהגשים אנושית להזכות המיניות מגנות על הזכויות הש מאשר

 בזכויותיהם של אחרים.  התחשבותתוך מבריאות מינית, 

 

 

  



 
 

 

 זכויות מיניות הינם זכויות אדם הנוגעות למיניות

 

 וחוסר אפליה לשוויוןהזכות  .1

משום סוג,  החנהבבלי  ,רה זוהמכל הזכויות המיניות המוצגות בהצ תליהנורשאי  אחד ואחתכל 

חברתי או  רקע, צבע עור, מין, שפה, דת, דעה בכלל ודעה פוליטית בפרט, עדתי רקעגזע, כגון 

משפחתי, נטייה מינית,  מצב, מקום מגורים, רכוש, מקום היוולדות, מוגבלות, גיל, לאום, ילאומ

 או כל סטטוס אחר. ,מצב חברתי וכלכלימגדרי, מצב בריאותי,  וביטויזהות 

 

 הזכות של האדם לחיים, לחירות ולביטחון .2

 בטללאו  להגביל, , זכות שלא ניתן לאיים עליה, לחירות ולביטחוןלחייםזכות ה אחד ואחתלכל 

ות וי: נטייה מינית, התנהגותוללכאלו  סיבות. באופן שרירותי מסיבות הקשורות למיניותאותה 

 בריאותשירותים הקשורים לתן וקבלה או מ ייםמגדר ביטוייםמיניות בהסכמה, זהות ו פעילותו

 רבייה.הת ובריאות מיני

 

ֵלמּותאוטונומיה והזכות ל .3  גופנית שְׁ

. זה למיניות ולגוף ותהקשור סוגיותבנוגע להזכות לשלוט ולהחליט באופן חופשי  אחד ואחתלכל 

תוך כדי זוג, בבנות או בני ו במערכות יחסיםבחירה , מינית פעילותו בחירה בהתנהגותכולל 

 הסכמה המצריכ ,ידעו חופש מתוךזכויותיהם של אחרים. קבלת החלטות ב וכבוד התחשבות

 ת. ומיניו מחקר הקשור ל, ניתוח אטיפולכל בדיקה, התערבות, לפני מדעת חופשית ו

 

 



 
 

  אכזרי, בלתי אנושי או משפיל ים, מעונש ומיחס ינויחופשיים מע לחייםהזכות  .4

משפיל הקשורים או אנושי בלתי אכזרי, , מעונש ומיחס ייםמעינולהיות חופשי  חד ואחתעל כל א

צורות ו ;ה בכפיהמניעת הריון, או הפל, עיקור, יםמזיקמנהגים מסורתיים במיניות, הכוללים: 

זהות יחס אכזרי, לא אנושי ומשפיל שבוצעו על רקע מיני, מגדרי, נטייה מינית, של עינוי, נוספות 

 ת.גופני נותושו מגדרית וביטוי

 

 הזכות להיות חופשי מכל צורה של אלימות וכפייה .5

כולל: אונס, התעללות וזה מאלימות או כפייה הקשורה למיניות,  חופשי להיות אחד ואחתכל על 

 מינית, סחר למטרה של ניצול מיני, בדיקת בתוליןַעבדּות ומינית, הטרדה מינית, בריונות, ניצול 

שונות רי וזהות וביטוי מגד, מסוימת מינית התנהגותאו מימוש של רושם  על רקעואלימות 

 .גופנית

 

 הזכות לפרטיות .6

 ןמי ליחסי, ווהחלטות הקשורות לגוף ןניות, חיי מימילהזכות לפרטיות הקשורה  אחד ואחתלכל 

מידע ה חשיפת. זה כולל את הזכות לשלוט על חיצוניים או התערבות ותהפרע ללאבהסכמה 

 אישי הקשור במיניות. ה

 

עם האפשרות  ;, הכוללת בריאות מיניתביותר האפשריתגבוהה הרמה בריאות לבהזכות  .7

 לחוויות מיניות מענגות, מספקות ובטוחות

למיניות,  בנוגע רווחהובריאות של הגבוהה ביותר האפשרית רמה להזכות  אחד ואחתלכל 

הכוללת את האפשרות לחוויות מיניות מענגות, מספקות ובטוחות. זה מצריך זמינות, נגישות 

כולל בריאות  ,משפיעים וקובעים בריאותהתנאים וקבילות של שירותי בריאות איכותיים וגישה ל

 מינית. 



 
 

 

 

 היהמדעית ויישומ הקדמההזכות ליהנות מיתרונות  .8

בריאות ו ה הקשורים למיניותיהמדעית ומיישומ הקדמההזכות ליהנות מיתרונות ואחת  לכל אחד

 מינית. 

 

 הזכות למידע .9

גישה למידע מדעי מדויק ומובן הקשור במיניות, בריאות מינית  אמורה להיות לכל אחד ואחת

או להציג שלא כהלכה מידע מסוג זה עכב מקורות מגוונים. אין לצנזר, לדרך  ,וזכויות מיניות

 אופן שרירותי.ב

 

 הזכות לחינוך והזכות לחינוך מיני מקיף .10

גיל, מדויק  הזכות לחינוך ולחינוך מיני מקיף. חינוך מיני מקיף צריך להיות מותאםואחת  לכל אחד

מגדרי ובגישה חיובית  בשוויוןמבחינה מדעית, כשיר מבחינה תרבותית ומבוסס בזכויות האדם, 

 למיניות ועונג. 

 

על שוויון  סיםהמבוס ,קשריםשל  דומיםים נישואים וסוגברית  ולבטל ליצוריכנס, הזכות לה .11

 ומלאהחופשית  והסכמה

הסכמה ובהזכות לבחור אם להתחתן או לא ואת הזכות להיכנס באופן חופשי  אחד ואחתלכל 

זכויות  ןלשוויו. כל בני האדם זכאים קשריםנישואין, שותפות או סוג אחר של ברית המלאה ל

, בלי אפליה או הדרה מכל קשריםאו סוף נישואין, שותפות, וכל סוג אחד של  אמצע, בתחילת

 . סוג הקשרשוות והטבות אחרות, ללא תלות ב חברתיות סוג. זכות זו כוללת זכויות

 



 
 

 

 

ולקבל  ביניהםי הגיל והפרש /ות, מספר הילדיםלעולם /ותילדיםלהביא אם ההזכות להחליט  .12

 את המידע ואת האמצעים לעשות זאת

י ביניהם. כד מספרם והפרשי הגיל , לעולם /ותלהביא ילדיםאם ההזכות להחליט  אחד ואחתלכל 

ווחה, לרבות שירותי בריאות גישה ותנאים המשפיעים על בריאות ור, נדרשים לממש זכות זו

 , הפסקת הריון ואימוץ.פריוןלהריון, אמצעי מניעה,  יםהקשוררבייה בריאות הו מינית

 

 ביטויהזכות לחופש מחשבה, דעה ו .13

מיניותן/ם הזכות להביע את בקשר למיניות ו וביטויזכות לחופש מחשבה, דעה לכל אחד ואחת 

 , תוך שמירה על כבודם של אחרים. מסוימים תקשורת וההתנהגותדרכי , מראה באמצעות

 

 שלווההזכות לחופש ההתאגדות וההתכנסות  .14

בכל  בדרך לא אלימה להפגיןו , להגן עללהיוועד, להצטוות ,ארגןהתלזכות הלכל אחד ואחת 

 למיניות, בריאות מינית וזכויות מיניות. הקשורים  םנושאי עלכולל , נושא

 

 הזכות להשתתף בחיים הציבוריים והפוליטיים .15

ומה ותר תומשמעותי ת, חופשיפעילהפשרת השתתפות אזכאי לסביבה שמכל אחד ואחת 

ברמה  ,רים הקשורים לחיי האדםאחברתיים, תרבותיים, פוליטיים והאזרחיים, ח םלהיבטי

זכאי להשתתף בהתפתחות אחד ואחת המקומית, לאומית, אזורית ובין לאומית. בפרט, כל 

 המינית. ה\וובריאות ה\ומיניות, לרבות ה\ורווחתויישום של מדיניות הקובעת את 

 

 



 
 

 

 

 פיצויו ריפויהזכות לגישה לצדק,  .16

זכויות המיניות. הדבר ל השבעקבות הפרה  פיצוילו ריפוילהזכות לגישה לצדק, אחד ואחת לכל 

 .נאותיםו יעילים, הולמיםשיהיו  כיים, חקיקתיים, שיפוטיים ואחריםמחייב נקיטת אמצעים חינו

שדברים לא יחזרו על  ערבותשיקום, שביעות רצון והשבה, , גמול באמצעות פיצויי ריפוי כולל

 עצמם. 

 

 

אגודות , בו חברים חומי עולמית-גון רבאר היא( WAS)האגודה העולמית לבריאות מינית 

בריאות מינית  םהמקד האדם, מיניותממשלתיים ואנשי מקצוע בתחום -לא מדעיות, ארגונים

ידע התחום ) פיתוח, קידום ותמיכה בסקסולוגיה באמצעות ,עולםרחבי ההחיים וב רצףלאורך 

זאת  תמקיימ האגודה העולמית לבריאות מינית ובזכויות מיניות לכל .( טיפולי העוסק במיניותהו

, כמו כן חילופי מידע, רעיונות וחוויות)רישות( ועל ידי סיוע ב קינגנטוורפעולות הסברה,  באמצעות

גישה עם , )טיפול מיני( וסקסולוגיה קלינית , חינוך מיניראיות בנושא מיניותקידום מחקר מבוסס ב

 13-ה  תהעולמיאסיפה לראשונה ב הוצהרהמיניות הזכויות הההכרזה על  תחומית.-רב
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2014. 

 


