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چکيده
مقدمه
سياستها و قوانين کشوری نفش بسيار مهمي در بهبود وضعيت سالمت افراد جامعه ايفا مي نمايد .وجود
قوانين و مقررات مناسب زمينه های الزم را برای هدفمندی سياستگذاری و برنامه ريزی مورد نياز در رفع
نيازهای سالمت زنان و لحاظ اولويتهای مربوط را فراهم مي نمايد .در حقيقت زمينه های اجرايي و
حمايتي و تأمين منابع الزم ،اطالعات و تدارك و دسترسي به مراقبتها و خدمات سالمت زنان فراهم مي
سازد .اين امر نشان دهنده اهميت و ارزشي است که دولتمردان ،نمايندگان و مديران بخش سالمت و ديگر
بخشهای مرتبط برای سالمت زنان قائل هستند .بدين لحاظ ارزيابي قوانين سياستها و برنامه های سالمت
زنان در ايران از نظر اهداف ،محتوا ،گستره ،اجرا و اثربخشي آنها يک امر ضروری است.
در اين مطالعه ارزيابي سياستها و قوانين ملي مرتبط با سالمت زنان در ايران با هدف شناسايي شكاف های
موجود در مجموعه قوانين مصوب مرتبط با سالمت زنان و يا شناسايي مشكالت اجرايي آنها جهت تامين
اطالعات الزم برای تدوين پيشنهادهای قانون گذاری و سياستگذاری متناسب با نيازهای سالمت زنان و
عوامل موثر بر آن طراحي و اجرا شده است.
روششناسي
اين مطالعه از نوع مروری و کيفي است که در آن از روش های مختلف نشست تخصصي و بحث گروهي در
مراحل اجرای طرح ،استفاده شده است .مجموعه سياستها و قوانين مرتبط با زنان يا تاثيرگذار بر وضعيت
آنان تا پايان نيمه اول سال  4931پس از تنقيح اصالحات و الحاقات و حذف مواد قانوني نسخ شده مورد
بررسي قرار گرفتند .قوانين به تفكيک موضوعات مختلف دسته بندی شدند .تمام انواع قوانين مرتبط با هر
عنوان موضوع در کنار يكديگر قرار گرفت تا بررسي و تحليل را با کيفيت هر چه بهتر امكان پذير سازد.
بحث های گروهي توسط صاحب نظران و متخصصان علوم پزشكي و سالمت ،حقوقدانان ،جامعه شناسان،
روانشناسان و مشاوران و هم چنين فعاالن اجتماعي زنان با تمرکز کاری بر خانواده ،امور فرهنگي -
اجتماعي ،ارتباطات و سالمت روان ،رويكرد و عدالت جنسيتي ،سالمت جنسي ،حقوق جزا برگزار شد.
مجموعه قوانين دسته بندی شده موضوعي در دو نشست اوليه  9ساعته با حضور  44نفر از صاحب نظران
و متخصصان و نشست يک روزه ای با حضور  1٤نفر از صاحب نظران و متخصصان در  1کار گروه در طي
 ٤نشست  9ساعته بررسي شدند .شرکت کنندگان در خصوص محتوای قانون ،نحوه بيان قانون ،تجميع
موضوعي ،هماهنگي با ساير قوانين و ضمانت اجرايي و کفايت آيين نامه های اجرايي به تفكيک مواد قانوني
بحث و تعامل نمودند .نظرات حاصل از تعامل متخصصان در بحث های گروهي با بيان توصيفي و در حد
امكان در قالب نگارشي يكسان تدوين شدند .تالش شد که محتوای مطالب بيان شده حتي المقدور

مخدوش نگردد .مطالب حاصل از بحثهای گروهي در نشست های تخصصي اعضاء گروه تحقيق جمع بندی
و تحليل شد.
يافتهها
مجموعه سياستها و قوانين مرتبط با زنان يا تاثيرگذار بر وضعيت آنان پسس از تنقسيح اصسالحات و الحاقسات و
حذف مواد قانوني نسخ شده  4٧14ماده قانوني را شامل شد.
قوانين مدني با  ٤٤4ماده قانوني بيشترين نوع قانون در مجموعه سياسستها و قسوانين مسرتبط بسا زنسان يسا
تاثيرگذار بر وضعيت آنان را به خود اختصاص داده است.
در مجموع  9٣موضوع چالش برانگيز از نظر اثر بر سالمت زنان مورد بحث و تحليل قسرار گرفست .از ايسن
موارد  ٨مورد مربوط به قوانين ازدواج 1 ،مورد مربوط به قوانين طالق 4 ،مورد مربوط به تامين اقتصادی،
 ٤مورد مربوط به قوانين روابط والد فرزند 4 ،مورد مربوط به سالمت جنسي ٣ ،مسورد مربسوط بسه بلسو و
روابط جنسي 9 ،مورد مربوط به شغل و تامين اجتماعي ٤ ،مورد مربوط به حمايت و توانمندسازی 4 ،مورد
مربوط به رويكرد جنسيتي ٤ ،مورد مربوط به مشارکت زنان در امور اجتماعي ٦ ،مورد مربوط به مجسازات
آسيب به زن.
بحث و نتيجهگيري
موضوعات چالش برانگيز قوانين مرتبط با سالمت زنان که در اين مطالعه شناسسايي شسده تسا حسد زيسادی
مطابق با قوانين مورد هدف ساير مطالعات داخل کشور است .از جمله اين موارد مي توان به حسداقل سسن
ازدواج ،سن بلو  ،طالق و مشارکت زنان در سطوح عالي اجرايي و تصدی پستهای قضايي اشاره کرد .ايسن
موضوع بيانگر آن است قوانيني که از نظر محققان ساير حوزه ها نيازمند توجه و بررسي است از نظسر اثسر
نامناسب بر سالمت نيز قابل نقد است .بررسي مطالعات خارج از کشور نشان مي دهد قوانين قابل بحث و
چالش برانگيز مرتبط با زنان در کشورهای مختلف تا حد زيادی همپوشاني دارد و در زمانهای مختلف اين
قوانين مورد بازبيني و تغيير قرار گرفته اند .قوانين مربوط به سن ازدواج ،حداقل سن برای برقراری روابط
جنسي ،اجازه والدين برای ازدواج ،طالق ،حمايت از زنان در معرض آسيب هسای اجتمساعي از جملسه ايسن
موارد هستند .بدين لحاظ سازمانهای بين المللي در خصوص اين قوانين ورود کسرده و رويكردهسا و نكسات
قابل توجه را پيشنهاد نموده اند .اين موارد در کنوانسيون رفع کليه اشكال تبعيض عليه زنان و کنوانسيون
حقوق کودك مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به تغييرات سسريع اجتمساعي در حسوزه هسای مختلسف
علمي ،اقتصادی ،فرهنگي ،ارتباطات و  ...نياز به تدوين قوانين جديد يا اصالح و تكميسل قسوانين موجسود
الزم است .اين امر در سطح سايرکشورها نيز مصداق دارد و قوانين در سطح جهاني در حال تغيير و تحول
است .لذا رصد شرايط جامعه و نيازهای آنان در شناسايي اصالحات و نيازهای قانوني ضروری است .بررسي
و تامل تغيير و تحوالت قوانين در سطح جهاني مي تواند در اين امر کمک کننده باشد .تحليسل اطالعسات
نيازهای جامعه و تحوالت بين المللي در چارچوب نظام اقتصادی و شرايط کشور مي توانسد اصسالحات يسا
تدوين قوانين جديد را متناسب کشور امكان پذير نمايد.
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