
 
 
 

 
  
  

 

 
 

 

  

 ٬جمعیتی  هایسیاست و خانواده تنظیم برنامهدرباره توصیه های عدالت برای ایران 

 ای وضعیت حقوق بشر در ایراندومین اجالس بررسی دوره 
 

 

 

 در دولت وظایف به طورمستقیم به که را توصیه ۰۱کم  دست بشر حقوق وضعیت ایدوره بررسی اولین در ایران اسالمی جمهوری

 این با 1.پذیرفت  شود،مربوط می از جمله در زمینه بهداشت باروری برابری جنسیتی و رعایت حق سالمت زنان  با تضمین رابطه

 .است نکرده عمل هاتوصیهاین   اجرای برای خود تعهد به ایران وجود

 

 هاواقعیت
 قانون در زنان علیه تبعیض کاری گروه"به   2"سازیتولید مثل و کار خانگی زنان در خدمت ملت"برای ایران  با ارائه گزارش عدالت 

های جدید جمهوری اسالمی در زمینه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده را سازمان ملل، طیف وسیعی  از سیاست در "آن اجرای و

 که ناقض حقوق زنان در زمینه بهداشت، آموزش و کار است مشخص کرده است:

 

و تعیین مجازات کیفری برای  پیشگیری از بارداریبه وسایل با محدود کردن دسترسی زنان  جامع جمعیت و تعالی خانوادهطرح  -

دود محرا گیری در مورد بارداری اجباری، ناسالم و ناخواسته سقط جنین، آزادی انتخاب زنان برای  تصمیم جهتارائه خدمات پزشکی 

 کند.می

 

 المللیبین میثاق ۰۱ ماده نقض با جامع جمعیت و تعالی خانوادهطرح  و جمعیت رشد کاهش از پیشگیری و باروری زایشاف طرح -

 است. های دائمی پیشگیری از بارداری را ممنوع کردهروش فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق

 

های ا و خانههوام ردن کای که با سه برابر به صورت مستقیم در راستای اعمال تبعیضات قانونی علیه زنان است، به گونهاین دو طرح  -

 اولویت دادن  کند.  عالوه بر اینهای آموزشی محدودتر میدسترسی زنان مجرد را به فرصت متاهل دانشجویی برای افراد 

هایی است رفاهی برای ازدواج و داشتن فرزندان بیشتر از دیگر روش ئه مزایایارااساس جنسیت وضعیت تاهل،  دسترسی به اشتغال بر

 کند.به ماندن در خانه به عنوان مادر تشویق میرا که زنان 

                                                           
 این توصیه ها از طرف کشورهای شیلی، استونی، آلمان، اندونزی، ویتنام، اتریش، بنگالدش، ایرلند و قطر بوده است.1 

  /submissions-un-action/jfi-for-http://justice4iran.org/publication/callدرباره این گزارش بخوانید: 2 

در جست و جوی حقیقت و  عدالت برای ایران یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی است که

دستیابی به عدالت به خصوص در مورد اقلیتهای ملیتی و مذهبی، همجنسگرایان و ترنسجندرها، زنان، 

 که به دلیل عقاید سیاسی شان تحت تعقیب قرار می گیرند است و کسانی

 

http://justice4iran.org/english/wp-content/uploads/2014/08/Submission-to-CSW_Bills315446_.pdf
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/889995
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/845277
http://justice4iran.org/publication/call-for-action/jfi-un-submissions/


 
 
 

 
  
  

 

 توصیه ها
  
از کشورها می خواهد که توصیه عدالت برای ایران  ،ی جهانی حقوق بشریهاو میثاق هابه اعالمیه اسالمی جمهوری با توجه به تعهد 

 های زیر را به ایران ارائه کنند:

 برای عرضه و استفاده از توبکتومی، جمعیت رشد کاهش پیشگیری از و باروری افزایش طرحدر  مجازات کیفری تعیین شده -

 کاهش پیشگیری از و باروری افزایش طرح و همچنین حذف را حذف کند دیگر روش های پیشگیری از بارداری دائمی و وازکتومی

 را در دستور کار قراردهد. امیز استو مبتنی بر قوانین و مقررات تبعیض که جایگزین برنامه تنظیم خانواده شده  جمعیت رشد

 اال. ببه صورت کامال آزادانه بوده را انجام دهداقدامات الزم برای اطمینان از اینکه تصمیم به ازدواج و ادامه آن از سوی زنان تمامی  -

مردان و اعطای حق طالق برابر به زنان از جمله اقداماتی است که باید در این  بردن سن ازدواج برای دختران، ممنوعیت چندهمسری

 خصوص انجام شود.

 قطری را از عالی آموزش به زنان دسترسی که هاییسیاست رفتار برابر قانونی با زنان و دختران از طریق حذف تماماطمینان از  -

ا هایی که ب، حذف سیاستها می شودو مانع تحصیل آنها در برخی رشته کندآمیز محدود میتبعیض و جنسیتی هایبندیسهمیه

هایی ه با خودداری از آموزش بهداشت حذف سیاستهای جنسیتی دسترسی زنان را به اشتغال محدود می کنند، ترویج کلیشه

 لوگیریج دیگر هایروش و توبکتومی خدمات مربوط به سقط جنین، وازکتومی، اشتی،، دسترسی زنان به امکانات بهدو باروری جنسی

 کنند.بارداری را محدود می از

   
 

  


