
تا تعدیل؛انتخاب از   

مصلحت »به « منفعت فرد»گذاری از   

«خانواده  



 (PGD) بارداری  از پیش جنین جنسیت انتخاب -1

 غیرپزشکی دالیل به جنسیت انتخاب -2

 موضوع اجتماعی و اخالقی حقوقی، مسائل -3



 است انسانی های ارزش گرفتن بازی  به سبب -1

 زند می دامن جنسیتی تبعیض به و ریزد می هم در را جنسی تناسب -2



ن از مانع انسان کرامت و اراده -3
 
یندة برای بتوان که است ا

 
 تصمیم او ا

 گرفت



غازی  جنسیت، انتخاب جواز -4
 
 است شده طراحی کودکان تولید برای ا



زادی والدین -1
 
نان دارند؛ اراده ا

 
 فرزندان یا نشوند فرزند صاحب گاه هیچ توانند می ا

ورند شماری  بی
 
یندة در گیری  تصمیم نوعی مثلی، تولید هر پس .ا

 
 .است فرد ا

 .شود می ناخواسته فرزندان یا غیرقانونی های سقط جایگزین عمالا  جنسیت انتخاب -2

 .کرد کنترل ابزارهای  ی با توان می را جنسیتی تناسب خوردن برهم مشکل -3

غاز جنسیت، انتخاب جواز که ندارد دلیلی -3
 
 داوری  :باشد والدین دیگر   های خواسته ا

 است متفاوت مورد هر در اجتماع

ن از بیش جنسیتی تبعیض -4
 
 ریشه از باید را مشکل .است معلول باشد، علت که ا

 کرد حل



ن انسانی روح است؛ جدا حقوق های شاخه باقی از خانواده حقوق -1
 
 .است گرای  ی قطع از مانع ا

 .کرد تعدیل را قاطع ای نتیجه به رسیدن انتظار باید پس



 است تکنولوژی  در تابعیت مزیت تنها این، :جست بهره دیگران تجربیات از باید -2



 ندارد دوامی مردمی عرف برابر در قانون کور  مقاومت که داده نشان چین و هند در تجربه -3



 پسر 4 که انگلیسی خانوادة :است مشهود گریزی  قانون از مواردی نیز اروپای  ی کشورهای در -4
 جنین و انسانی باروری  نهاد مخالفت با مواجهه در بود، داده دست از را دخترش و داشت
 رسید خویش مقصود به ایتالیا در (HFEA) شناسی



 برگزید را میانه راه باید است؛ اشتباه دو هر مطلق جواز و محض منع -1

 باشد فراگیر و مند نظام باید کار، راه -2

 از جنسیتی اختالل و جامعه طبیعی نظام ریختن هم در چون مشکالتی -3
ن
 
 برنخیزد ا

نجا تا -4
 
 نیست منع بر دلیلی نباشد، ای مفسده که ا

 



 (Family balancing)تعدیل خانوادگی 
 

 :«خانواده» اناث و ذکور  فرزندان میان توازن  برقراری 

 نه است، «متفاوت» جنس یک برای تقاضا :نیست جنسیت یک ترجیح معنای به اینکه؛ نخست
 «ویژه» جنسیتی

نکه؛ دوم
 
 است جامعه خدمت در پس کند؛ می کمک خانواده جنسیتی تناسب به خود ا



 که معنی این به .است نادرست گذاری  ارزش سبب ،«تعدیل» پذیرش -1
 .هستند «نامتعادل» ها خانواده سایر

 



ن از غیر طرد معنای به جنسیت، انتخاب جواز -1
 
 جنسیت، انتخاب جواز حتی فراتر، گامی در .نیست ا

ن خود مطلوبیت
 
   .رساند نمی اثبات به نیز را ا

 

ن از بیشتر قاعده، وضع مقام در ما -2
 
نها قرمز خطوط باشیم، گذار ارزش که ا

 
 در .کنیم می ترسیم را ا

ثیر اقدامات، این انجام جواز پذیرش نتیجه،
 
 اینکه کما .کننده تحریک نه داشت خواهد دهنده نظم تا

  معنای به را «جواز» هم هنوز  بینی، زیبای  ی جراحی موضوع در ایران جامعة عرف گ فت توان می
یید»
 
 داند نمی «تا

 



 .انگیزد می چالش و است مبهم ،«تعدیل» و «توازن » مفهوم -2

 

 

 

 :مثالا 

 

 

 
 



یا است؟ ای خانواده چه متعادل خانوادة -1
 
 مخالف جنس با فرزندی باید فرزند هر ازای به ا

 باشد؟

 



 از را خویش توازن  مجدداا  سپس و کرده استفاده «جنسیت انتخاب» از بار یک که ای خانواده -2
ن از دیگر بار تواند می داده، دست

 
 کند؟ استفاده ا

 



یا -3
 
یا شود؟ استفاده نیز گیری  پیش برای تواند می یا است، درمانی ای شیوه خانوادگی تعدیل ا

 
 ا

 بخورد؟ برهم عمالا  باید فرزندان توازن 

 



سیس اصل راهنما و قاعدة کلی
 
:نیاز به تا  

 
 و ممکن حد کمترین در باید مثل، تولید روند در دخالت -1

 جای نباید مصنوعی باروری  :باشد ضرورت احراز به منوط
 .بگیرد را طبیعی مثل تولید



 

 خدمت در ویژه راهکاری  باید همواره جنسیت، انتخاب -2
ن توازن  و تعادل تنظیم و جامعه

 
مین وسیلة نه باشد، ا

 
 نفع تا

 .شخصی



ن باشند، فرزندانی جنس دو هر از ای خانواده در اگر -1
 
 هر .است متوازن  خانواده ا

 .نباشد برابر فرزندان این تعداد چند

 

 .باشد مجاز مرتبه  یک برای تنها باید جنسیت انتخاب -2

 مجدد انتخاب کند، فوت گشته متولد جنسیت انتخاب طریق از که فرزندی اگر اما
 تناسب خوردن برهم و مثل تولید طبیعی نظام نقض فرض، این در .است بالمانع
 .است منتفی جامعه، جنسیتی

 



 ضرورت مالک اگر :شد قائل نیز گیری  پیش وصف جنسیت انتخاب برای توان می -3
 را ناخواسته مثل تولید هم زیرا .است درمان از بیش گیری  پیش ضرورت باشد،
 دهد؛ می کاهش را خانواده اقتصادی بار کاهد؛ می را دولت مالی بار دهد؛ می کاهش
 .کند می تضمین باال سنین در را زوجین جسمی سالمت

یندة و گذشته به باید زمینه این در
 
 .کرد توجه والدین ا



 :اصول کلی حاصل از کاوش

 

 :پس .است مجاز خانوادگی تعدیل برای تنها جنسیت، انتخاب -1

هل افراد برای فقط جنسیت، انتخاب فرایند :خانواده نخست؛ رکن 
 
 و متا

 شیوه، این از استفاده جواز بنابراین، .است مجاز خانوادگی ثبات دارای
 .باشد موقت نه و دائم زوجین به منحصر باید

 



 متناسب ای خانواده دختر و پسر فرزندان تعداد اگر :تعدیل دوم؛ رکن
 دانستیم معنا این به را تناسب این .نیست مجاز جنسیت انتخاب است،

 .باشد داشته وجود خانواده در فرزند یک کم دست جنسیت دو هر از که

 

 

 

 



 :نیست مجاز فرزند، نخستین تولد برای صورت هر در جنسیت، انتخاب -2
 .ندارد معنا هم گیری  پیش فرض این در

 

 

 

 



 اگر حال، این با .است مجاز مرتبه یک برای صرفاا  جنسیت انتخاب -3
 تقاضای لحظة در است گشته متولد شیوه این از استفاده با که فرزندی
 همچنین، .بود خواهد جایز مجدد استفادة نباشد، حیات قید در مجدد
نان خانوادگی وضعیت اشخاص، استفادة میزان معیار

 
 تقاضا زمان در ا

   .است

 

 

 



 متقاضیان درخواست پذیرش به التزامی (ناباروری  درمان مؤسسه) دادگاه -4
 حفظ نیز و مقرر  شرایط وجود به منوط درخواست، این پذیرش .ندارد

 میان تناسب جمله، از بود؛ خواهد کشور  جنسیتی و جمعیتی تناسب
 .جامعه در جنسیت انتخاب طریق از شده تولید اناث و ذکور  فرزندان تعداد

ماری  و اطالعاتی مراکز باید مهم، این تشخیص منظور  به
 
 تشکیل تخصصی ا

 .گردد تعیین های  ی اولویت و

 

 



 با سپاس از توجه شما حضار محترم


