
�

:اظهارنظر كارشناسي درباره

و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت طرح« »كشورافزايش نرخ باروري  مشخصات طرح

 دومـ سالمنهدوره

:شماره ثبت

446 

: چاپ شماره

985 

:تاريخ چاپ

31/3/1393 

:ترانام دف

 مطالعات اجتماعي

 مطالعات فرهنگي

 مطالعات بودجه

 مطالعات حقوقي

 مشخصات گزارش

:مسلسلشماره

21013650 

:تاريخ انتشار

21/2/1393 

نام خدابه

 مقدمه

اتيهاي جمع واقعيت كهيحكا،رانيشناختي امروز هاي اهداف تعيين شده در راستاي سياستت از آن دارد

پنامه اول توسعه، تحديد مواليد قانون بر طوري كه براساسبه.ق شده استمحقنييبشيزودتر از زمان

مي،هاي انجام شده بيني پيش د انتظار كه برسد درحاليدرصد3/2به 1390ر سال رفت نرخ رشد جمعيت

مي بررسي به ها نشان و تغيير بسته رو ضرورت ارزيابي ازاين.رسيده استدرصد3/1دهد كه اين ميزان

و قانونگذاران قرار گرفت در همين. سياست جمعيتي از حدود دو سال پيش در دستور كار سياستگذاران

و خانوادهقانون اصالح قوانين تنظيم جمعيراستا  وت در تاريخ در مجلس شوراي اسالمي تصويب

.به تأييد شوراي نگهبان رسيد 29/3/1392

و تعالي خانواده«ضمناً طرح و در كميسيون52با» جامع جمعيت و فرعي ماده تدوين هاي اصلي

.درحال بررسي است

و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور«طرح هاي محدوديت درصدد لغو» افزايش نرخ باروري

و اعمال مجازات جهت عقيم .استو تبليغات درخصوص تحديد مواليد سازي افزايش جمعيت

 ارزيابي كارشناسي

 نقاط قوت

،توجه به منويات مقام معظم رهبري درخصوص جمعيت.1

،تالش در جهت رشد كمي جمعيت.2

 تالش در راستاي حذف تبليغات در راستاي تحديد مواليد،.3

 الش در جهت پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور،ت.4

.هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي فراهم كردن امكان اجرايي شدن سياست.5

 نقاط ضعف

 مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي.1

تاف شدهقانون مديريت خدمات كشوري مكل)5(هاي اجرايي موضوع ماده طرح، كليه دستگاه)3(در ماده اند

 2/3/1391هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ تمهيدات الزم جهت اجرايي شدن سياست

آن را فراهم نمايند با توجه به اينكه اجراي اين مصوبات بار مالي سنگيني به دولت تحميل مي و منابع كند

. داردبيني نشده است، با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت پيش

 مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي.2

به» ست موارد ضروري سقط جنينفهر«عبارت)1(در تبصره ماده معناي اصالح قانون سقط درماني اگر

تنها مجلس حق اصالح زيرا وهشتم قانون اساسي است است، اصالح قانون توسط دولت خالف اصل پنجاه

.قوانين مصوب خود را دارد
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 هاي كلي نظام سالمت، ابالغي ازسوي مقام معظم رهبري يرت با سياستمغا.3

به)2(و)1(مواد مي گونه اين طرح و افت اي تدوين شده است كه اگر اصالح نشود در اجرا و كودك تواند منجر به تهديد سالمت مادر

پ و كودكان كه يكي از دستاوردهاي مهم نظام سالمت در دوره كـهس از پيروزي انقالب اسالمي است، شودشاخص سالمت مادران

.هاي كلي سالمت مغايرت دارد سياست»3«و»2« هايبا بنداز اين منظر 

 عدم نياز به قانونگذاري.4

و خانواده قانونبا توجه به تصويب همچنين. ضرورتي ندارد)4(، تصويب ماده 1392 ماه در ارديبهشت اصالح قوانين تنظيم جمعيت

مجاز شمرده شده انجام 1384ر هيچ نوع سقط قانوني در كشور مگر مواردي كه براساس قانون سقط درماني مصوب درحال حاض

و اصالحات بعدي آن موجـب لغـو. ضرورتي ندارد)1(از اين منظر بخش ابتدايي ماده. شود نمي اصـالح قـانون ازسوي ديگر عبارت

و خانواده 9ي زايمان بـه ات در راستاي افزايش جمعيت نظير افزايش مرخصت برخي اقدامصور شده كه در اين قوانين تنظيم جمعيت

.دشو ماه نيز لغو مي

) 624(در مـاده كه اين عمـل است انگاري سقط جنين باشد با اين ايراد مواجه نيز چنانچه مقصود از ماده فوق جرم)1(در ماده

مي انگاري شده است لذا از اين جهت اين بخش قانون مجازات جرم .باشد از اين ماده زائد

و گويا نبودن واژگان.5  دقيق

ميع عقيمدرواق. مناسب نيست))1(ماده(سازي در متن طرح استفاده از عبارت عقيم د كه فرد ديگر نتوانـدشو سازي به روشي اطالق

آن. داشته باشد قدرت فرزندآوري ا هاي رحمي فرآيند باز كردن لوله كه در بستن لولهحال و فراتر از آن انجـام ها مري امكانپذير بوده

و بارداري صورت خواهد گرفت (IVF)لقاح خارج رحمي  در. در اين افراد ممكن بوده در وازكتومي نيز اگر عمل بازگشت وازكتومي

ب ها صورت گيرد، اين عمل موفقيت كمتر از ده سال پس از بستن لوله و فرد قادر به داشتن فرزند خواهد .ودآميز بوده

واقـع فاصـله آمـوزش بهداشـت بـاروري يـادر همچنين در اين ماده مشخص نيست منظور از تبليغ راجع به تحديـد مواليـد چيسـت؟

هـر نـوع آمـوزش در ايـن نشـود هنگاهي كه تعريـف روشـني از تبليغـات ارائـه. گذاري بين فرزندان تا تبليغ تبيين نشده است فاصله

و خصوص را مي . كرداعمال مجازات توان متهم به تبليغ

مي» كليه اقدامات«ازسوي ديگر عبارت انگـاري اعمـال باشد كه آيا اين ماده درصدد جرم در صدر ماده از اين جهت داراي ابهام

اي مقدماتي راجع به سقط جنين يا عقيم فـرد هـم منجـر صورت اگرچه اقدامات مزبور به سقط جنين يا عقيم شدننسازي است كه در

هم اعمال مزبور جرم محسوب مي و عقـيم شود يا اينكه مقصود جرم نشود باز و لـذا سـازي مـي انگاري رفتار منتهي به سـقط باشـد

مي. شود اعمال مقدماتي مربوط به اين موارد جرم تلقي نمي درو يا اينكه فرض ماده هر دو مورد را شامل شـود يعنـي هـم معاونـت

هم و مباشرت در اينگونه موارد را مورد توجه قرار داده است كه در اين صورت مجازات مقرر در اين ماده براي عمـل موارد مذكور

شكرده كسي كه صرفاً معاونت در سقط جنين  بهو كسي كه مباشرت به اين عمل نموده يكسان ذكر . رسد نظر نمي ده است كه منطقي

جه در هر صورت به نظر مي .استداراي ابهام كند نميمرتكبين را مشخصهت كه محدودرسد ماده فوق از اين

 اجرايي نبودن بخشي از طرح.6

و اين همان مسئله اي اسـت كـه منجـر بـه تـدوين مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي نيازمند تقنين در مجلس شوراي اسالمي است

و تعالي خانواده مج طرح جامع جمعيت و طرحـي الهـام گرفتـه از ازسوي كارگروه محترم جمعيت در لـس شـوراي اسـالمي شـد

و نيـز دسـتگاه فرهنگي تدوين شد كه براساس نقطـه مصوبه شوراي عالي انقالب هـاي اجرايـي، نظرهـاي نماينـدگان محتـرم مجلـس

.هاي مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي تا حد ممكن در آن برطرف شده است كاستي

 بندي جمع

كل حال حاضر سبب كاهشدرآنچه و نرخ باروري بـ،تمايل كمتر جوانان به فرزندآوري استهشدنرخ رشد جمعيت ودن نه فراگيـر

و اجتماعي تمايل كمتري براي ازدواج،به. سازي هاي جراحي عقيم عمل عبارت ديگر امروزه جوانان به داليل متعدد اقتصادي، فرهنگي

و تعدد فرزندان نشان مي و عموماً فرزندآوري ا دهند و قابل بازگشت روي هاي پيشگيري از بارداري در دسترس ستفاده از روشبه
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و منبعـث از تحـوالت نگرشـي بـه موضـوعبه. اند آورده عبارت ديگر مشكل كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور بيشتر امري فرهنگـي

و ارزشمندي آن است مي. فرزندآوري اس نگاهي به فضاي عمومي حاكم بر جامعه نشان سـازي هـاي عقـيم تقبال از عمـل دهد امروزه

و ترجيح افراد عمدتاً بر استفاده از روش به ر شدت كاهش يافته هـايوشهاي پيشگيري است كه مديريت آن در اختيار افراد باشد نـه

به. سازي عقيم مي بدين ترتيب بابا توجه به اينكهها اين قبيل جراحيكردن رسد ممنوع نظر .روري نـدارد تأثير چنداني در افزايش نرخ

.هدف طرح فوق را محقق نخواهد كرد

و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور«شود طرح از اين منظر پيشنهاد مي و در عـوضامر» افزايش نرخ باروري عي مانـده

يك فر و تعالي خانواده كه طي و در كميسـيون فرهنگـي طـي يند كارشناسي يـكآطرح جامع جمعيت و6سـاله تـدوين مـاه بررسـي

هد در اولويت كار مجلساصالح مجدد شده است محور بودن قانونف ارتقاي ميزان رشد جمعيت، سالمتقرار گيرد تا ضمن تأمين

مي. تأمين شود :اصالحات زير در طرح اعمال شود شود در صورت اصرار به تصويب طرح حاضر پيشنهاد

:به شكل زير تغيير يابد)1(ماده.1

و مرتكب بـه مجـازات منـدرج در مـاده كليه اقدامات با رويكرد ) 624(تحديد مواليد راجع به سقط جنين، وازكتومي، توبكتومي ممنوع

شد 2/3/1375مصوب) تعزيرات(قانون مجازات اسالمي .محكوم خواهد

به،هرگونه تبليغات راجع به تحديد مواليدـ»1«تبصره و مرتكب ن فـوق حـداقل مجـازات قـانو معاونت در جرم فوق محسوب

. شود محكوم مي

همچنـين فهرسـت مـوارد ضـروري پيشـگيري از بـارداري. قانون سقط درماني از شمول اين بند مسـتثنا اسـتـ»2«تبصره

و بـه تصـويب هيئـت  و وزارت دادگستري ظـرف سـه مـاه تهيـه و آموزش پزشكي مستثنا از اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان

. رسد وزيران مي

ا در راستاي.2 ميتفكيك امور آموزشي )2(مـاده بـه»ضمن تفكيك امور آموزشـي از تبليغـي«شود عبارتز تبليغي پيشنهاد

: اضافه شود

ـ)2(ماده و آموزش پزشكي در مورد اقدامات دانشگاه جايگزين و درماني ها، بيمارستان وزارت بهداشت، درمان ها، مراكز بهداشتي

ف و وزارت و خصوصي و ارشاد اسالمي در مورد تبليغات موضوع ماده دولتي، عمومي توسط اشخاص حقيقي يا حقـوقي)1(رهنگ

و متخلفين را به مراجع صالح قضايي معرفي نمايند ضمن تفكيك امور آموزشي از تبليغيموظفند موارد تخلف را  . شناسايي

ـ و نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه آيين تبصره و هاي بهداشت، درمـان و ارشـاد اسـالمي آمـوزش پزشـكي، فرهنـگ

و به تصويب هيئت وزيران مي .رسد وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه

. حذف شود)4(و)3(ماده.3


