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مقدهم
از نیمــه دوم دهــه 80 شمســی، بــا توجــه بــه واقعیت هــای کشــور، سیاســت های 
جمعّیتــی در کشــور سمت وســوی افزایــش نــرخ بــاروری و توجــه بــه جوانــی 
جمعّیــت پیــدا کــرد و از ابتــدای دهــه 90 شمســی ایــن سیاســت بــه صــورت جــدی 
تثبیــت شــد. پیــش از آن در قوانیــن و مقــررات مختلــف بــه روشــنی رویکــرد کاهــش 
بــاروری مشــهود بــود. قانــون برنامــه اول توســعه، »سیاســت تحدیــد موالیــد کشــور« 
ــون  ــم قان ــمت یک ــث )ج( قس ــرد. مبح ــت ک ــران تثبی ــذاری ای ــام قانون گ را در نظ
برنامــه اول توســعه اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي جمهــوري اســالمي ایــران مصــوب 
1368/11/11 1 مقــرر کــرده بــود: »بــر مبنــای بررســی های بــه عمــل آمــده، اعمــال 
ــا آمــده در طــی دوران بالقــوه  ــه دنی ــده ب ــود زن ــل موالیــد از 6/4 مول سیاســت تعدی
ــرخ رشــد  ــوزاد در ســال 1390 و کاهــش ن ــه 4  ن ــك زن ) ســال 1365( ب ــاروری ی ب
ــا توجــه بــه ســاختمان  طبیعــی جمعّیــت از 3/2 بــه 2/3 درصــد در همیــن مــدت ب
فعلــی بســیار جــوان جمعّیــت و  ویژگی هــای زیســتی و فرهنگــی جامعــه امکان پذیــر 
ــرخ  ــوزاد و ن ــد 4 ن ــا ح ــان ت ــی زن ــاروری عموم ــش ب ــن رو کاه ــود. از ای ــد ب خواه
رشــد طبیعــی 2/3 درصــد در ســال1390 مهم تریــن هدف هــای درازمــدت سیاســت 
تحدیــد موالیــد کشــور خواهــد بــود...« همچنیــن در بنــد 5 فصــل ســوم قانــون برنامــه 
پنــج ســاله دوم توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ایــران 
)مصــوب 1373/9/20(، »گســترش ســطح آگاهــي عمومــي افــراد جامعــه در زمینــه 
زیان هــا و مشــکالت ناشــي از رشــد بي رویــه جمعّیــت از طریــق رســانه هاي عمومــي 

ــت هاي  ــي، سیاس ــاي کّم ــي ها، هدف ه ــط مش ــي، خ ــاي کل ــود: »هدف ه ــرده ب ــرر ک ــون مق ــن قان ــده ای ــاده واح 1- م
ــدرج در قســمت هاي )1 (  ــه شــرح من ــران ب ــوري اســالمي ای ــه اول جمه ــي برنام ــاي اجرای ــارات و برنامه ه ــي، اعتب کل
و )2 ( و پیوســت شــماره )1 ( ایــن قانــون تصویــب مي گــردد و دولــت مكلــف اســت برنامــه مذکــور را بــراي نیــل بــه 

اهــداف منــدرج در آن اجــراء نمایــد.«
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مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جمعیت )حوزه سالمت(

ــران«، »اختصــاص بخشــي از فعالیــت  ــژه صداوســیماي جمهــوري اســالمي ای ــه وی ب
ــه  ــور ارائ ــور به منظ ــطح کش ــتي در س ــز بهداش ــا و مراک ــتان ها، درمانگاه ه بیمارس
مســتمر خدمــات پیشــگیري از بــارداري« و »لغــو کلیــه قوانیــن و مقــررات و امتیازهاي 
اقتصــادي- اجتماعــي، مشــوق خانوارهــاي پرجمعیــت« جزئــی از سیاســت های کلــی 

قانــون برنامــه تعییــن شــده بــود. 
در نیمــه دوم دهــه 80 شمســی آثــار تغییــر ایــن رویکــرد در قوانیــن مشــاهده شــد. 
ــود کــه واقعیت هــای جمعّیــت شــناختی حکایــت از آن  دلیــل ایــن تغییــر رویکــرد آن ب
داشــت کــه اهــداف تعییــن شــده در راســتای سیاســت های تحدیــد موالیــد قانــون برنامــه 
اول توســعه، زودتــر از زمــان پیش بینــی شــده محقــق شــده اســت. بــه طــوری که براســاس  
پیش بینی هــای انجــام شــده انتظــار می رفــت نــرخ رشــد جمعّیــت در ســال 1390 بــه 2/3 

برســد در حالــی کــه مطالعــات نشــان داد کــه ایــن میــزان بــه 1/3 رســیده اســت. 2
در نمــودار زیــر رونــد میــزان بــاروری کلــی در ایــران از دهــه 50 شمســی تــا دهــه 

90 درج شــده اســت3 :
نمودار )1(: روند میزان باروری کلی در ایران از دهه 50 شمسی تا 1390
 

2- اظهارنظــر کارشناســی دربــاره »طــرح جامــع جمیعــت و تعالــی خانــواده« معاونــت پژوهش هــای اجتماعــی- 
ــار 1396/3/28. ــخ انتش ــل 21015418، تاری ــماره مسلس ــی، ش ــات اجتماع ــر مطالع ــی، دفت فرهنگ

پایان نامــه مقطــع دکتــری تخصصــی  3- آینده نــگاری جمعیــت در ســه دهــه آینــده، رؤیــا صفــری فرامانــی، 
اپیدمیولــوژی، دانشــگاه علــوم پزشــكی کرمــان، ســال تحصیلــی 1395-96.
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ــه  ــدا ب ــاروری« ابت ــش ب ــه »افزای ــد« ب ــد موالی ــه تحدی ــرد از »برنام ــر رویک تغیی
صــورت اصالحــات جزئــی در قوانیــن نمایــان شــد. به عنــوان نمونــه در »قانــون اصالح 
قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت« مصــوب 1388/2/22 امتیــازات مقــرر در قانــون 
ــد چهــارم نیــز تســری یافــت. از ابتــدای دهــه  ــه فرزن ــت ب ــواده و جمعّی تنظیــم خان
90 سیاســت افزایــش بــاروری بیــش از پیــش در قوانیــن نمــود پیــدا کــرد. از جملــه 
ــش  ــري از کاه ــه جلوگی ــوط ب ــي مرب ــات ملّ ــا و اقدام ــه »راهبرده ــاده 2 مصوب در م
ــات راهبــردي  ــا آموزه هــاي اســالمي و اقتضائ ــاروري و ارتقــاي آن متناســب ب ــرخ ب ن
ــو  ــر »لغ ــخ 1391/3/2 ب ــی در تاری ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوب ش ــور« مص کش
ــد.  ــد ش ــاروري« تأکی ــش ب ــوق کاه ــررات مش ــن و مق ــا و قوانی ــت ها، برنامه ه سیاس
ســرانجام ایــن خط  مشــی بــا ابــالغ سیاســت های کلــی جمعّیــت در ســال 1392 بــه 
صــورت رســمی بــه عنــوان سیاســت کلــی جمهــوری اســالمی ایــران تعییــن شــد. در 
اجــرای ایــن سیاســت، »قانــون اصــالح قوانیــن تنظیــم جمعّیــت و خانــواده« مصــوب 
ــت  ــواده و جمعّی ــم خان ــون تنظی ــرر در قان ــاي مق ــه محدودیت ه 1392/03/20 کلی
مصــوب 26 /2 /1372 و اصالحــات آن و ســایر قوانیــن کــه براســاس  تعــداد فرزنــد 

بــراي والدیــن شــاغل یــا فرزنــدان آنــان ایجــاد شــده اســت، لغــو شــد.
ــال  ــت. در س ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــد ب ــالمت در 14 بن ــی س ــت های کل سیاس
ــی  ــت های کل ــان سیاس ــور، از می ــرم رئیس جمه ــاون اول محت ــالغ مع ــا اب 1393، ب
جمعیــت، سیاســت های مرتبــط بــا وزارتخانــه بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــا تعییــن دســتگاه های همــکار ارســال گردیــد )پیوســت 1( کــه شــامل بندهــای 1، 

ــود: ــر می ش ــرح زی ــه ش ــت ب ــی جمعّی ــت های کل 3 و 6 سیاس
بنــد 1: ارتقــاء پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعّیــت بــا افزایــش نــرخ بــاروری بــه 

بیــش از ســطح جانشــینی.
ــارداری و  بنــد 3: اختصــاص تســهیالت مناســب بــرای مــادران به ویــژه در دوره ب
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شــیردهی و پوشــش بیمــه ای هزینه هــای زایمــان و درمــان نابــاروری مــردان و زنــان 
و تقویــت نهادهــا و مؤسســات حمایتــی ذی ربــط.

6- ارتقــاء امیــد بــه زندگــی، تأمیــن ســالمت و تغذیــه ســالم جمعّیت و پیشــگیری 
ــی و  ــت محیط ــای زیس ــوانح، آلودگی ه ــاد، س ــژه اعتی ــی، به وی ــیب های اجتماع از آس

بیماری هــا.
ــه بســیاری از احــکام حــوزه ســالمت  ــا غیرمســتقیم ب بنــد )6( فــوق مســتقیم ی
مرتبــط هســتند. امــا در مــورد بندهــای 1 و 2 احــکام قانونــی و مقرراتــی مختلفــی بــه 
تصویــب رســیده اســت کــه در مجموعــه حاضــر گــردآوری شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــالغ  ــر اب ــوان تاثی ــردآوری شــده اند می ت ــب تاریخــی گ ــه ترتی ــن احــکام ب ــه ای این ک
سیاســت های کلــی نظــام بــر قوانیــن و مقــررات را بــا بررســی قوانیــن و مقــررات قبــل 
ــکام  ــی اح ــا بررس ــرد. ب ــه ک ــت ها )1393/2/30( مالحظ ــن سیاس ــالغ ای ــخ اب از تاری

گــردآوری شــده، مــوارد زیــر بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد:
ــه ایــن  ــرای رعایــت شــاخص کیفــی »رعایــت ســطح قانون گــذاری« بایــد ب 1- ب
ــذاری  ــرای قانون گ ــبی را ب ــطح مناس ــذار س ــا قانون گ ــه آی ــت ک ــخ گف ــؤال پاس س
ــد  ــذاری مانن ــع قانون گ ــی، مراج ــطح مل ــال در س ــت؟ به عنوان مث ــرده اس ــاب ک انتخ
ــات  ــر توســط مصوب ــه در ســطح پایین ت ــی ک ــورای اســالمی در موضوعات ــس ش مجل
ــذاری  ــت قانون گ ــل اس ــل و فص ــل ح ــب تری قاب ــکل مناس ــه ش ــران ب ــأت وزی هی
ــر  ــه در ســطح پایین ت ــی ک ــران در موضوعات ــأت وزی ــب، هی ــن ترتی ــه همی ــد. ب نکنن
توســط ســایر مراجــع مقررات گــذار قابــل حــل و فصــل اســت نبایــد مقررات گــذاری 
نماینــد. همچنیــن مقامــات عمومــی نبایــد در موضوعاتــی کــه توســط اشــخاص و از 
ــت ســطح  ــد. رعای ــذاری کنن ــت اســت، مقررات گ ــل مدیری ــر قاب ــرارداد بهت ــق ق طری
ــت.  ــر اس ــذاری بهت ــاختاری مقررات گ ــر و س ــای مؤث ــی از ابزاره ــذاری یک قانون گ
ــام  ــوان در نظ ــر را می ت ــرح زی ــه ش ــذاری« ب ــطح قانون گ ــت س ــاخص های »رعای ش
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ــه  کار بســت: ــران ب حقوقــی ای
نمودار )2(:شاخص های رعایت سطح قانون گذاری

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــار وزارت بهداش ــی در اختی ــای قانون ــه ظرفیت ه از جمل
ــتی و  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه های عل ــاء دانش ــای امن ــکی، هیأت ه پزش
درمانــی هســتند. مــاده 1 قانــون احــکام دائمــي برنامه هــاي توســعه کشــور مصــوب 
ــي و  ــوزش عال ــات آم ــز و مؤسس ــگاه ها، مراک ــد: »دانش ــرر می کن 1395/11/10 مق
پژوهشــي و فرهنگســتان ها و پارك هــاي علــم و فنــاوري کــه داراي مجــوز از شــوراي 
ــت،  ــاوري و بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق ــاي عل ــي وزارتخانه ه ــوزش عال ــترش آم گس
ــدون  ــند، ب ــط مي باش ــي ذي رب ــع قانون ــایر مراج ــکي و س ــوزش پزش ــان و آم درم
رعایــت قوانیــن و مقــررات عمومــي حاکــم بــر دســتگاه هاي دولتــي بــه ویــژه قانــون 
ــزاري  ــون برگ ــوري، قان ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــور، قان ــي کش ــبات عموم محاس
ــات و  ــوب مصوب ــط در چهارچ ــا و فق ــدي آنه ــات بع ــات و الحاق ــات و اصالح مناقص
ــأت  ــوب هی ــکیالتي مص ــتخدامي و تش ــي، اداري، اس ــي، معامالت ــاي مال آیین نامه ه
ــه تأییــد وزیــران علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و بهداشــت،  امنــا کــه حســب مــورد ب
درمــان و آمــوزش پزشــکي و در مــورد فرهنگســتان ها بــه تأییــد رئیــس جمهــور و در 
مــورد دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــي و تحقیقاتــي وابســته بــه نیروهــاي مســلح 
ــداد  ــد.« تع ــل مي کنن ــد، عم ــلح مي رس ــاي مس ــتاد کل نیروه ــس س ــد رئی ــه تأیی ب
قابــل توجهــی از نیــروی انســانی فعــال در حــوزه ســالمت، مشــمول مصوبــات هیــأت 
امنــاء هســتند، لــذا از ایــن ظرفیــت می تــوان بــرای وضــع مقــررات الزم در راســتای تحقــق 
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سیاســت های کلــی جمعّیــت اســتفاده کــرد.  
ــواردی  ــد؛ در م ــاب می کن ــذاری« ایج ــطح قانون گ ــت س ــی »رعای ــاخص کیف ش
ــای  ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــاده 1 قان ــه م ــررات مســتند ب ــکان وضــع مق ــه ام ک

ــردد.  ــت اســتفاده گ ــن ظرفی توســعه وجــود دارد، از ای
2- طــول مــدت آمــوزش پزشــکی و تعهــد خدمــت دانشــجویان مطابــق مــاده 8 قانون 
تأمیــن وســائل و امکانــات تحصیــل اطفــال و جوانــان ایرانــي مصــوب 1353/4/3 4 ، مــاده 
1 قانــون مربــوط بــه خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان مصــوب 1375/2/12 5 و تبصــره 1 
بنــد 3 مــاده واحــده قانــون برقــراري عدالــت آموزشــي در پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي 
تحصیــالت تکمیلــي و تخصصــي 1389/1/29 6 بــا توجــه بــه سیاســت های کلــی جمعّیت 

قابــل تجدیدنظر اســت. 
3- بررســی ســرفصل ها و جهت گیری هــای آمــوزش دانشــگاهی و غیردانشــگاهی، 
بــا رویکــرد تحقــق سیاســت های کلــی جمعّیــت و افزایــش بــاروری توســط معاونــت 

آموزشــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی حائــز اهمیــت خواهــد بــود.
4- قوانیــن و مقــررات متعــددی راجــع بــه افزایــش بــاروری و حمایــت از مــادران 
در دوره بــارداری و شــیردهی بــه تصویــب رســیده اســت. احــکام معتبــر از قوانیــن و 

ــي  ــان دانشــگاه ها، دانشــكده ها و مؤسســات آمــوزش عال 4- مــاده 8 ـ )اصالحــي 1358/07/30( دانشــجویان و هنرجوی
وابســته بــه وزارتخانه هــا و مؤسســات عام المنفعــه کــه بــراي خدمــت در دانشــگاه ها، وزارتخانه هــا، مؤسســات و 
شــرکت هاي مذکــور آمــوزش مي بیننــد، مكلفنــد طبــق تعهدنامــه رســمي کــه در بــدو ورود برابــر مقــررات مربــوط از 
آنــان اخــذ مي شــود تعهــدات خــود را انجــام دهنــد. در آگهــي پذیــرش دانشــجو و هنرجــو بــراي ایــن نــوع مؤسســات، 
دانشــگاه ها و دانشــكده ها و تعهدنامــه مزبــور بایــد شــرایط تحصیــل و کیفیــت و ضمانــت اجــراي تعهــدات قیــد شــود.

5- مــاده 1- کلیــه افــراد ایرانــي بــا تحصیــالت فــوق دیپلــم و باالتــر کــه پــس از تاریــخ 1367/4/1 از مراکــز آمــوزش 
ــوي  ــان از س ــت آن ــوند و خدم ــا مي ش ــده ی ــل ش ــور فارغ التحصی ــارج از کش ــا خ ــل و ی ــروه پزشــكي در داخ ــي گ عال
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي مــورد نیــاز اعــالم مي گــردد، مكلفنــد حداکثــر مــدت24 مــاه اول پــس 
از فراغــت از تحصیــل خــود را در داخــل کشــور و در مناطــق مــورد نیــاز وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي 

و تشــكیالت تابعــه آن خدمــت نماینــد.
6- بنــد 3ـ وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي موظــف اســت ســي درصــد )30%( ورودي هــاي رشــته هاي 
ــشجوي  ــذب دانـ ــق ج ــكي را از طری ــروه پزش ــته هاي گ ــایر رش ــكي و س ــي پزش ــتیاري تخصص ــي، دس ــكي عموم پزش

ــد.  ــرش نمای ــاز اســتان ها و در چهارچــوب نظــام ســطح بندي پذی ــا نی ــت مناطــق محــروم و متناســب ب ــا اولوی ــي ب بوم
تبصــره1ـ )اصالحــي 1392/07/10( تعهــد اخذشــده از مشــموالن ایــن بنــد بــراي خدمــت در مناطــق مــورد تعهــد ســه 

ــد. ــي نمي باش ــد و جابه جای ــل خری ــت و قاب ــل اس ــدت تحصی ــر م براب
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مقدمه

مقــررات در ایــن حــوزه در مجموعــه حاضــر گــردآوری شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
قوانیــن و مقــررات:

1-4- احــکام قانونــی راجــع بــه مرخصــی زایمــان در بخــش دولتــی و غیردولتــی 
در مــوارد متعــددی اصــالح شــده اســت و دسترســی بــه متــن منقــح، بــرای عمــوم 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــکام قانون ــارض از اح ــام و تع ــع ابه ــد. رف ــر نمی باش ــردم امکان پذی م

مرخصــی زایمــان در اجــرای هــر چــه بهتــر قوانیــن مربــوط موثــر خواهــد بــود. 
ــور  ــواده و ام ــم خان ــتی، تنظی ــداری و بهزیس ــکیل وزارت به ــون تش 2-4- در قان
جمعّیــت جزئــی از وظایــف آن وزارتخانــه تعییــن شــده بــود. براســاس  مــاده 2 قانــون 
تشــکیل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مصــوب 1364/07/09، وزارت 
بهــداري و بهزیســتي منحــل شــده و کلیــه وظایــف، اختیــارات، امکانــات، کارکنــان، 
ــداري و بهزیســتي و ســازمان هاي وابســته  ــدات وزارت به ــارات و تعه ــا، اعتب دارائي ه
بــه آن و آن قســمت از وظایــف، اختیــارات، امکانــات، کارکنــان، دارائي هــا، اعتبــارات 
ــوزش  ــان، آم ــه بهداشــت، درم ــي در زمین ــوزش عال ــگ و آم ــدات وزارت فرهن و تعه
ــع  ــه راج ــاده ک ــی از م ــت. بخش ــته اس ــل گش ــه وزارت منتق ــکي ب ــش پزش و پژوه
ــون تشــکیل وزارت  ــه مــاده 2 »قان ــت اســت مســتند ب ــواده و جمعّی ــه تنظیــم خان ب
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« مصــوب 1364/7/9 معتبــر بــوده اســت و ســایر 
احــکام منــدرج در مــاده بــا توجــه بــه پیــش بینــی حکمــی متناظــر بــا آن در قوانیــن 

ــده اند.  ــخ ش ــدی، نس بع
ــارداری و  ــادران در دوره ب ــت از م ــرای حمای ــن ب ــرر در قوانی ــازات مق 3-4- امتی
شــیردهی در بخــش خصوصــی، نیازمنــد مدیریــت و نظــارت دقیــق اســت کــه در عیــن 
ــان و محیــط کســب و  ــرای فعالیــت کارفرمای ــی ب ــه مانعــی قانون ــل ب حــال کــه تبدی
کار نگــردد، بــه ســهولت مــورد اســتفاده مخاطبــان ایــن حقــوق قــرار گیــرد. از جملــه 
امتیــازات قانونــی کــه اســتفاده از آن بــا چالش هایــی همــراه اســت می تــوان بــه کمــك 
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بــارداری و کمك هــا و معاینه هــای طبــي و معالجــات قبــل از زایمــان و حیــن زایمــان و 
بعــد از وضــع حمــل در مــواد 67 و 68 قانــون تامیــن اجتماعــی اشــاره کــرد. 

4-4- نظــارت بــر اعتبــارات تعییــن شــده بــرای اجــرای امتیــازات مقــرر در قوانیــن 
بــرای حمایــت از مــادران در دوره بــارداری و شــیردهی و افزایــش بــاروری در بخــش 
دولتــی بایــد بــه نحــوی باشــد کــه از هزینه کــرد آن در محــل تعییــن شــده اطمینــان 

حاصــل گــردد.
      

                                                دکتر محسن نجفی خواه
سرپرست مرکز ملی تحقیقات حقوق سامت

 

 


