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پرسش، مقاله حاضر  به ايناست؟ براي پاسخ  توجه كرده زنان يماعاجتحقوق شهروندي 
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هـا از يـك رونـد تكـاملي      سياست و م به لحاظ فراواني اهدافششبرنامه اول تا  توجه از
ريزي  برنامهدر ري هاي ساختا كاستي ها از اين برنامه اين درحالي است كهبرخوردار است، 

ت. همچنين ابعاد برخورداراسپارچه براي تمامي ابعاد حقوق اجتماعي شهروندي زنان  يك
اقتصادي و رفاهي بـيش از ابعـاد اجتمـاعي(آموزش، بهداشـت و مشـاركت) شـهروندي       

  است. ريزان بوده اجتماعي زنان مدنظر برنامه
 .، ايرانزنانعه، هاي توسرنامهب، اجتماعي : حقوق شهرونديها كليدواژه

 

 . مقدمه1
اي پيوسته و حق عبارت است از قدرت، امتياز، سلطه يا خواستهدر تعريف حق آماده است: 

راسـتا حقـوق هـر كشـوري بـراي       شناسد. دراينجدانشدني كه قانون براي يك شخص مي
افع . اين امتياز كه براي حفظ منقائل استشخص حقيقي يا حقوقي در برابر ديگران امتيازي 

 »قحقـو «نـام دارد و جمـع آن    »قحـ «شـود  سـوي قـانون داده مـي    اشخاص در جامعه از
  ).120:1389است(محسني،

)، شـهروندي را حقيبـراي تمـام    UNHABITATسازمان برنامه اسكان بشر سازمان ملل(
) مفهـوم  UNESCO). يونسكو(2016كنند( كند كه در يك شهر زندگي مي افرادي تعريف مي

- دانـــد كـــه بـــا رشـــد فزاينـــده هـــم فهـــوم چنـــدوجهي مـــيشـــهروندي را يـــك م
- هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي    )و روابط ميان كشـورها در حـوزه  Interdependencyوابستگي(

المللي، مهاجرت،  فرهنگي در ارتباط مستقيم است؛ روابطي كه الجرم در عرصه تجارت بين
  ).2014آيد( ارتباطات و نظاير آن پيش مي

 است با اين حال، در بيشتر منابع دي هم تعاريف زيادي شدهدر اين چارچوب، از شهرون
نسـبت داده   1949در سال )T.H.Marshalمباحث شهروندي، تعريف آن به تي.اچ. مارشال(

كنـد؛ شـهروندي   اساس، مارشال توسعه شهروندي را به سه مرحله تقسيم مي شود. براين مي
بـا توسـعه سيسـتم     18از قـرن  مدني كه مربوط به آزادي فردي و حقوق مالكيت است كـه 

است. شهروندي سياسـي كـه بـا حـق راي ارتبـاط دارد و از       قضايي در بريتانيا شكل گرفته
وجود آمده است. شهروندي اجتماعي كه با رفاه اقتصادي و اجتماعي ارتباط دارد به 19قرن

ــرن ــا شــكل 19از ق ــه  ب ــاه ب ــري سيســتم آموزشــي و توســعه دولــت رف ــده  گي وجــود آم
  ).503: 2015،است(اكنر
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واكاوي ادبيات، حاكي از آن است كه مارشال گسترش حقوق شـهروندي اجتمـاعي را   
تنها در مقابله بـا طبقـات بلكـه در راسـتاي گسـترش       كند كه نه عنوان يك فرايند تلقي مي به

حقوق مدني و سياسي باشد. اين فرايند جهت اصالح الگوي نـابرابري اجتمـاعي در نظـام    
). از 503: 2015دسـت آمـد(اكنر،  اجتماعي بـه  د كه ازطريق گسترش خدماتداري بو سرمايه

اي از حق دسترسي بـه رفـاه اقتصـادي،    توان مجموعه را مي "شهروندي اجتماعي"نظر وي 
امنيت اجتماعي و يك زندگي مناسب با توجه به اسـتانداردهاي غالـب در جامعـه تعريـف     

  ).236: 2009كرد(مكلين و گراسمن،
مفهوم شهروندي اجتماعي اگرچه دربردارنده ايجاد ظرفيت بـراي مشـاركت    منظر ازاين

اين نظريه بـراي مـردان طبقـه    هاي اجتماعي است اما اعتقاد براين است كه زنان در فعاليت
و تحول حقوق شهروندي مردان بـوده كـه در ايـن مسـير     متوسط سفيدپوست نوشته شده 

  ).9: 1986ند(پاسكال،ا اديده گرفته شدهاست كه زنان درنظر و عمل ن منجر به آن شده
گذاران را نيز متهم به  پردازان بلكه سياست گران حقوق زنان نه تنها نظريه رو مطالبه ازاين
انگاري شهروندي اجتماعي زنان كرده، چرا كه شهروندي اجتماعي را مبتني بر حقوق  ناديده

هاي مورد انتقـاد   اند. يكي از عرصه هاجتماعي مردان تعريف كرده و از توجه به زنان بازماند
درايـن  گـذاري در حـوزه قـوانين داخلـي اسـت.       ها در اين مورد، عرصه سياسـت  فمنيست
منـد و  پي پاسخ به ايـن پرسـش اساسـي اسـت كـه نگـاه نظـام        مقاله حاضر در ،چارچوب

سـاله توسـعه اجتمـاعي،    شـش  هاي در برنامهزنان  اجتماعيجانبه به حقوق شهروندي  همه
ه چه اند ب كه براساس قانون اساسي تدوين شده تصادي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناق

  ميزان بوده است؟
  

  چارچوب نظري. 2
پيوند دارد. زيرا، شـهروند تبعـه يـك     »تابعيت«شهروندي با ركن حق  برابر ادبيات موجود،
ارت ديگـر،  عبـ شود، در حالي كه حقوق و وظايفي نيز برعهده دارد. بـه كشور محسوب مي

حقوق و تكاليف را گويند كه ايده بنيادي آن نيـز حـق    داراي تبعه يك وضعيت هرونديش
اين هدف از رهگـذر مشـاركت تحقـق     تعيين سرنوشت و فعال نمودن شهروندان است كه

ا حقوق و تكاليفي كه اين مفهوم بر فرد بار ب درك مفهوم واقعي شهروندي و آشنايي .يابد يم
افراد جامعه از اهميتي محوري برخوردار است. ايـن حقـوق شـامل سـه      كند براي همهمي

حقـوق  - حقوق شهروند بر دولت؛ب- الف):208ـ207:1388قاسمي،  و شود(پيريبخش مي
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ــر شــهروند؛ج ــت ب ــل شــهروندي- دول ــوق متقاب  .)193: 1395(افتخاري و همكــاران، حق
توان بـر دو انگـاره    را مياجتماعي زنان  بر حقوق شهروندي رويكردهاي مبتنيراستا،  دراين

  كالسيك و نوين حقوق شهروندي در چارچوب توسعه پايدار مطرح كرد:
  

 كالسيك) ة(رويكرد توسع رويكرد حذفي متفاوت 1.2
دهد كه رويكرد حذفي متفاوت، برخوردهاي مختلفـي را بـا شـهروندان     ها نشان مي واكاوي

هـا و   توانند به برخـي از حـوزه   د ميگيرد. شهروندان براساس اين رويكر كار مي گوناگون به
قلمروهاي اجتماعي دسترسي داشته باشند و يا با اكثريـت قلمروهـاي اجتمـاعي منطبـق و     
هماهنگ باشند درحالي كه از حق برخورداري از ساير قلمروها و مزايا محروم هستند. بدين 

زمـان و هـم   هم طور محيطي به معنا كه به ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و كالبدي/زيست
شـود. ايـن رويكـرد شـهروندي در مـورد جـوامعي نيـز مصـداق دارد كـه           وزن توجه نمي
شـوند. بـه موجـب     هاي گوناگون تقسيم مي ها و دسته بندي شده و به درجه شهروندان طبقه

اين رويكرد برخي شهروندان(مردان) از مزاياي بسياري برخوردارند، برخي ديگر نيز(زنـان)  
توانـد ازطريـق    مزايا و امكانات اجتماعي، محروم هستند. مكانيزم حـذف مـي  از بسياري از 

هــاي غيررســمي صــورت    كارهــاي قــانوني و يــا ازطريــق اقــدامات و فعاليــت      راه
ديگـر اصـول، رويكـرد حـذفي متفـاوت نشـان        سخن ). به134- 133: 1389پذيرد(محسني،

نـد و حقـوق   ك دهد كه چگونه جامعه در راستاي حـذف افـراد مشـخص حركـت مـي      مي
ها و خصوصيات  اي از ويژگي اي را براي ساير افراد جامعه به واسطه دارا بودن پاره گسترده

  ).134سازد(همان،  فراهم مي
  

 نوين) (رويكرد توسعة جانبه مند و همه رويكرد نظام 2.2
جانبه) تالش دارد به موازات نهادينه  مند و همه رويكرد نوين حقوق شهروندي(رويكرد نظام

هاي هـدف(زنان، كودكـان، فقـرا و     ها، حقوق گروه ها و مكان جانبه انسان ردن حقوق همهك
عنـوان   مند مردم بـه  ). در رويكرد نظام1392مانند آن) را نيز در اولويت قرار دهند(افتخاري، 
اي مطـابق بـا قابليـت     كه حامالن حق وظيفهبازيگران كليدي توسعه خودشان هستند و اين

، به 75: 2014كوهن و بدو، - ها دارند(بالنش شناسايي و اجراي حقوق آن دانان جهت حقوق
). اين نظريه شش اصل اساسي را بـراي راهنمـايي درك   1395نقل از افتخاري و همكاران، 
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بستگي  ناپذير بودن، هم نشدني، تقسيم كند كه عبارتند از: فراگير و محروم حقوق مشخص مي
گـويي و قاعـده    صـال، مشـاركت و شـموليت و پاسـخ    انفو رابطه متقابـل، برابـري و عـدم   

مند و همـه جانبـه)،    بر حقوق(نظريه نظام ). در تشريح اين نظريه مبتني76- 75قانون(همان، 
  ). 76تمركز روي تغيير وضع و كيفيت خدمات، شموليت و پايداري است(همان، 

 The Millennium Development Goals(اهداف توسعه هزارهدر اين راستا، در پروژه 

(MDGs)(عنوان موضوعي بحراني مطرح شد  ، موضوع عدالت جنسيتي در اهداف توسعه به
و دستيابي به اهداف توسعه هزاره در ارتباط بسيار نزديكي با عدالت جنسيتي مد نظر قـرار  

ارتقاي برابـري جنسـيتي و   اولويـت اسـتراتژيك بـراي آرمـان سـوم(      7راستا  گرفت. دراين
 2015المللـي تـا سـال   ) از هشت آرمان پروژه توسعه هزاره در سطح بينتوانمندسازي زنان

كند كه بيشتر اي براي توانمند كردن زنان را بيان مياست كه الزامات ابتدايي و پايه ارائه شده
ها با توجه به تعريف حقوق اجتماعي شهروندي با رويكردي مبتني بر حقوق  اين استراتژي

  ها عبارتند از: ست. اين استراتژيا ن شدهشهروندي اجتماعي زنان تدوي
افزايش فرصت تحصيالت باالتر از ابتدايي براي دختران و حذف فاصله بين زنـان و  . 1

 مردان در تمام سطوح و توجه به تحصيالت ابتدايي و فراهم كردن زمينه براي همگان؛ 

 تضمين سالمتي و حقوق جنسيتي؛. 2

 دهد؛كه فقر زنان و دختران را كاهش ميهايي  گذاري در زيرساختسرمايه. 3

 تضمين مالكيت براي زنان و حقوق وراثت؛. 4

هاي بازار با كاهش اتكاي زنان به مشـاغل غيررسـمي و از    كاهش تبعيض در فعاليت. 5
 هاي جنسيتي در درآمد ...؛ بين بردن فاصله

 هاي سياسي؛ افزايش حضور زنان در فعاليت. 6

 ).14: 2005ت عليه زنان(بارتون، مبارزه با آزار و اذي. 7

ها در سپتامبر سال  اهداف توسعه هزاره در بزرگترين گردهمايي سران دولتدر حقيقت، 
در نيويورك به تصويب كليه كشـورهاي جهـان از جملـه     در مقر سازمان ملل متحد، 2000

ر شاخص را در ب 48هدف جزيي و 18 (آرمان)هدف كلي  8ايران رسيد. اين اهداف شامل 
اسـت تـا كشـورهاي     گيرد كه بر اساس تفاهمات انجام شده در اين نشست، مقرر شـده  مي

تـا   )( به عنوان سـال پايـه  1990ساله يعني از سال  25امضاء كننده اين سند، طي يك دوره 
. ايـن اهـداف كشـورها را مكلـف نمـوده اسـت تـا        كننـد ها دسـت پيـدا    به آن 2015سال 

ارزه با فقر، گرسنگي فراگيري، نـابرابري جنسـيتي، تخريـب    هاي خود را در زمينه مب فعاليت
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هـاي بهداشـت و آب سـالم و     محيط زيست، ارتقاي آموزش و باسـوادي، تـامين مراقبـت   
آرمـان   7آرمان مزبور مسئوليت مقدماتي براي دستيابي به  8بهداشتي متمركز نمايند. از بين 

كشورهاي  آرمان هشتم وظيفه. تتوسعه هزاره با خود كشورهاي در حال توسعه و فقير اس
توسعه يافته و ثروتمند است كه متعهد شدهاند تا به كشورهاي در حال توسعه و فقير براي 

). 1384ها و اهداف توسعه هزاره،  آرمان(ند كنصورت بالعوض كمك  هپيشبرد اين اهداف ب
بيل شيوه تحقق اهداف توسعه هزاره مستلزم اين است كه كشورها در حوزههاي اصلي از ق

ها و دسترسي به بازارهـاي جهـاني و حفاظـت از     حكمراني، بهداشت، آموزش، زيرساخت
صورت چنانچه كشوري نتواند خـود را   محيط زيست به حداقلهايي دست يابند. در غير اين

ها كه در قالب اهداف توسعه هزاره تعريف شده است برسانند، در دام فقـر و   به اين حداقل
شوند كه امكان رهايي از اين چالش اساسي بـراي   يط زيست گرفتار ميتخريب فزاينده مح

المللي  دسترسي به بازارهاي بين ها ميسر نبوده و شاهد تخريب فزاينده محيط زيست، عدم آن
  .هاي اجتماعي و ... خواهند بود ياي طبيعي، تنشالپذيري در برابر ب آسيب

اي مربوط بـه آرمـان سـوم از پـروژه     ه اساس، هدف اين نوشتار بررسي استراتژي براين
المللي رفـع كليـه اشـكال تبعـيض عليـه زنـان، ميثـاق         اهداف توسعه هزاره، كنوانسيون بين

المللي حقوق مدني و سياسي  المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين بين
قتصـادي و  ساله توسـعه اجتمـاعي، ا  شش هاي  در برنامهبا حقوق اجتماعي شهروندي زنان 
المللـي   است. اين امر به دليل آن است كه از ميان اسناد بين فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اند، از پذيرش و يا الحاق اغلـب   اين چهار سند به طور مشخص به ابعاد شهروندي پرداخته
ها براي تمامي افراد اعم از زن و مـرد   كشورها برخوردارند و بر اساس مباني برابري فرصت

     اند. وين شدهتد
رويكـرد توسـعه   را براسـاس  اجتمـاعي زنـان   ابعاد حقوق شـهروندي   در اين پژوهش
  .بندي كردطبقه1به شرح جدولجانبه)  مند و همه نوين(رويكرد نظام

  برمبناي رويكرد نوين توسعهاجتماعي ابعاد حقوق شهروندي . 1دول ج
  ترين نماگرهامهم

تا حق سهيم شدن در تمامي ميراث اجتماعي و زندگي كردن  حق برخورداري از حداقل رفاه و امنيت
: 1390پرور،مطابق با استانداردهاي رايج و غالب در جامعه به شيوه موجودي متمدن(نوروزي و گل

اجتماعي(مارشال،  اجتماعي، اشتغال، آموزش، امنيت و تأمين )، حق برخورداري از رفاه و خدمات181
هاي ها، حق داشتن بيمهسنديكاهاي صنفي و عضويت در آن ها و)، حق تشكيل اتحاديه1996

هاي مختلف(فرهنگي و مانند آن) با درنظر اجتماعي، حق مشاركت در فعاليت اجتماعي و خدمات
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اي، حق استفاده از بهداشت عمومي، مراقبتگرفتن شرايط يكسان، حق تحصيل و كارآموزي حرفه
)، حق برخورداري از دانش و 127: 1389محسني، المللي، كنوانسيون بين 5هاي پزشكي(ماده 

المللي )، حق برابري جنسيت(شوراي توسعه بين151- 150: 1386آگاهي(پورعزت و همكاران، 
)، حق برخورداري از 14: 1389گودرزي، )، حقوق ارتباطي(معتمدنژاد و معظمي5- 1: 2010استراليا، 

ي بهداشتي، حق برخورداري از آموزش و هاتغذيه و كاالهاي اساسي، حق برخورداري از مراقبت
اجتماعي، بهداشتي،  )، حق برخورداري از خدمات126: 1385بناب، قلعه و ميالني پرورش(رضايي

)، طيف 18: 2012حق دادخواهي(خوت، )، 67: 1380آموزشي، تامين و رفاه اجتماعي(موسوي،
ستانداردهاي رايج زندگي در وسيعي از حقوق مربوط به رفاه و امنيت اقتصادي و حق زندگي طبق ا

برابري همه در برابر قانون، احترام به آبرو و )، 20: 1994اوليور و هيرت،شود(يك جامعه را شامل مي
)، طيف وسيعي از انواع 101: 1388،مجدبع(عظيمي و شايستهگرايي در توزيع مناحيثيت افراد و عام

مسئوليت، مشاركت اجتماعي، خودبسندگي و  رفاه: رفاه در ازاي كار، رفاه مختلط، هيچ حقي بدون
)، حقوق مادي افراد درمورد دسترسي به 2013و اورس و همكاران، 2009گبي،- رفاه مثبت(تيلور

)، آموزش، بيمه اجتماعي، 0022درآمد و اشتغال، خدمات بهداشتي و محل اقامت(روچ، 
  .)79: 1396نيافخبي،  ها(نوري و مسيب اجتماعي و برابري فرصت خدمات

  هاي پژوهشمنبع: يافته

با بررسي پيشينه پژوهش، اسنادي را كه به تعريف شهروندي اجتماعي پرداختنـد مـورد   
بررسي قرار داده و تعاريف ارائه شده از شهروندي اجتماعي را كه ابعاد ايـن شـهروندي را   

ا ترتيب كه ابعاد مختلف مطـرح شـده ر   كرد مورد تحليل كمي قرار داديم. بدين مشخص مي
بيشترين 1راستا براساس جدول  دراين  بندي كرديم و ساير  گروه طبقه 5براساس موضوع در 

نماگر) ابعاد حقوق شهروندي اجتماعي زنان از نظر فراوانـي و درصـد   69نماگرهاي(از كل 
بيشترين نماگرهـاي (از كـل    1ترتيب عبارت است در اين راستا براساس جدول  فراواني به

قوق شهروندي اجتماعي زنان از نظر فراواني به ترتيب عبـارت اسـت از   نماگر) ابعاد ح 69
 6درصد)، بهداشـت و مراقبـت پزشـكي (    17.3برابر با  12تامين رفاه و خدمات اجتماعي (

برابـر بـا    3درصد)، اشتغال ( 7.24برابر  5درصد)، آموزش و دانش و آگاهي ( 6.69برابر با 
درصد) است. الزم به  4.34برابر با 3ي مختلف (ها درصد) و حق مشاركت در فعاليت 4.34

درصد) بوده كـه بـه همـين     1.44( 1درصد) و  2.89( 2ذكر است ساير نماگرها با فراواني 
ال باتوجـه  حـ  اند. هاي حقوق اجتماعي شهروندي در اين مقاله حذف شده دليل از شاخص

، مدل مفهومي پژوهش به مباني نظري تحقيق و متناسب با پرسش، ابعاد و متغيرهاي تحقيق
  است. 1لصورت شكبه
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  يقمدل مفهومي تحق .1شكل 

  هاي پژوهشمنبع يافته

توسعه جمهوري اسالمي  هگانششهاي در برنامه اجتماعي زنانجانبه به حقوق شهروندي مند و همهگاه نظامتعيين ن
ويژه ات ديگر بههاي اجرايي) (ودر نهايت مقايسه تطبيقي نتايج پژوهش با تجربي(در اهداف كيفي و سياستايران

 الملليمنشورهاي بين

رويكرد همه 
 جانبه و پايدار 

پـنج  هـاي  برنامه
ســاله توســعه  
ــاعي،  اجتمــــ
ــادي و  اقتصـــ
ــي  فرهنگـــــ

ساله توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پنج هاي در برنامهاجتماعي زنان تحليل محتوايي حقوق شهروندي 
 جمهوري اسالمي ايران

ابعاد حقوق 
اجتماعي 

 شهروندي زنان

حق آموزش، تحصيل، -
 دانش و آگاهي

 حق اشتغال-
حق بهداشت عمـومي،  -

ســـالمت و مراقبـــت  
 پزشكي

ــاه و   - ــامين رف ــق ت ح
 اجتماعيخدمات

ــاركت در  - ــق مشـ حـ
هـاي اجتمـاعي،    فعاليت

 فرهنگي و آموزشي

 حقوق بشر:

زنان  جايگاه حقوق اجتماعي-
 المللدر حقوق بين

 نظر از تابعيت زنانصرف -

 حقوق شهروندي:
جايگاه حقوق اجتماعي -

 زنان در حقوق داخلي
 تابعيت زنان-

 حقوق اجتماعي
(رفاه اقتصادي و 

)اجتماعي  
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بر اساس مدل فوق، حقوق شهروندي خود بخشي از حقوق بشر است و تفاوت اين دو 
المللي اسـت.   در تابعيت و جايگاه حقوق اجتماعي زنان در داخل كشور و يا در عرصه بين

دي در ايران و حقوق بشر به حقوق شهروندي اجتماعي زنـان  توجه همزمان حقوق شهرون
اي است كه در رويكرد توسعه نوين مطرح شده اسـت.   مند و همه جانبه همان رويكرد نظام

بنابراين ابعاد حقوق شهروندي اجتماعي زنان در دو گروه اسـناد بـين المللـي كـه نماينـده      
گيرند. حاصـل   ر مورد تحليل قرار ميهاي توسعه پنج ساله كشو حقوق بشر هستند و برنامه

هاي پنج ساله  اين تحليل تعيين چگونگي نگاه نظامند جمهوري اسالمي ايران در قالب برنامه
  توسعه كشور است.

  
  پژوهش روش. 3

. مـك  فاده شدتاس ي كمياز روش اسنادي و شيوه تحليل محتوا مقالهبراي پاسخ به پرسش 
اين شيوه تاكيد ميكند ومعتقد است تحليل محتوا بهروش  بودنبـرماهيـت آمـاري ) 1378نيل (

را  تحليل مفاداسناد يـاديگـر موادي اطالق مـيشـود كـهدرقـدماول قابليـت بررسـي آمـاري
در تحليـل  . هـاي آمـاري سـاخت    آماده مقايسـه  را توان آنها ايـن شـيوه مي ندارنـد، امـا بـه

 كلمــات يــا جمــالت خاصــي اكتفــا      محتواي كمي، بيشتربـه ظـاهرمـتن و شــمارش 
هـاي بدسـت آوردن داده شـمردن كلمـات و      كنند. در تحليل محتواي كمي يكـي از راه  مي

متغيرهاي حقـوق    واژگان كليدي است كه در اين پژوهش از اين روش استفاده شده است.
رفـت،  ابتدا از طريق اسناد داخلي و خارجي مورد شناسايي قرار گ اجتماعي زنان شهروندي

نمـاگر  5فراواني نماگرهاي موجود در اسناد كه مورد بررسي قـرار گرفـت و سـپس    سپس 
هاي حقوق شهروندي اجتماعي زنان انتخاب شدند. براي  عنوان شاخص براساس فراواني به

ايـن  براسـاس   ) و سـپس 2هـاي فرعـي تعريـف شـد(جدول     هاي اصلي، شاخص شاخص
برنامـه مـورد    شـش در اسـناد   نتخاب شد،ا كلماتواحد تحليل پژوهش، يعني  ها، شاخص

  .اندآمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته باجستجو قرار گرفت و سرانجام 
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  گانه توسعه كشور ششهاي در برنامه اجتماعي زنانهاي حقوق شهروندي گويه. 2جدول
هاي اصلي حقوق شهروندي  شاخص

  اعيهاي فرعي حقوق شهروندي اجتم شاخص  اجتماعي

  آموزش، تحصيل، دانش و آگاهي
حق برخورداري از ، تحصيل، برخورداري از برخورداري از دانش و آگاهي كافي

هاي آموزشي ، دسترسي به فرصتكيفيت(مدرسه، و مانند آن) آموزش و پرورش با
هاي در تمامي سطوح آموزشي از ابتدايي تا آموزش عالي، دسترسي به فرصترايگان 

  .اي فردي و اجتماعي براي زنانهارتقاي مهارت

  اشتغال
مايت ح مندي از ارتقا شغلي،بهره هاي شغلي برابر،به فرصتدسترسي انتخاب شغل، 

برخورداري از اشتغال ، دريافت دستمزد مساوي و پاداش منصفانه، در برابر بيكاري
مانند  هاي جنسيتي زنانمندي از تبعيض مثبت در شرايط مبتني بر ويژگي، بهرهپايدار

  .رخورداري از درآمد مكفيب دوران بارداري و زايمان،
بهداشت عمومي، سالمت و مراقبت 

  پزشكي
، دسترسي به استفاده از بهداشت عمومي مناسبدرماني،  استفاده از بيمه خدمات

  پزشك و مراكز پزشكي.
  دسترسي به امكانات رفاهي و ورزشي.  اجتماعي تامين رفاه و خدمات

هاي اجتماعي،  عاليتمشاركت در ف
  فرهنگي و آموزشي

هاي اجتماعي،  و در همه حوزه هاها و كانونفرصت فعاليت و عضويت در انجمن
  فرهنگي و آموزشي.

  هاي پژوهشمنبع يافته

  اي پژوهشه هيافت. 4
  كشوراول توسعه  ةدر برنام اجتماعي زنان حقوق شهروندي 1.4

 )1373ـ 1368(
سياسـت تنظـيم خـانواده و    «در برنامه اول به زنان مرتبط اسـت،   ها موضوعي كه برابر يافته

اساس مباحثي زيرمجموعه بحـث كنتـرل مواليـد مـورد      است و براين» كنترل رشد جمعيت
ويـژه ضـريب پوشـش تحصـيلي     بردن سطح سواد افراد جامعه بهباال. است توجه قرارگرفته
ي در مدارس دخترانه و پسـرانه و در  آموزش آمادگي دفاع» التعليم بودنالزم«دختران با قيد 

ومير مادران و كودكان باتوجه به هدف و تصوير كالن برنامه يعني  بعد سالمت، كاهش مرگ
اجتماعي و اشتغال زنان مورد توجـه   . در اين برنامه رفاه و خدماتاست جمعيت مطرح شده

  .است ريزان قرار نگرفته برنامه
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  )1373ـ 1368در برنامه اول توسعه كشور( ناجتماعي زناحقوق شهروندي . 3جدول

  اهداف كيفي  متغيرها
  هاي اجراييسياست

عنوان فصل و شماره 
  كارهاي اجراييراه  هاماده قانوني/تبصره

  آموزش

گسترش كمي و 
ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

 برنامه كالن تصوير- ج

  جمعيت- 1

كشور:  مواليد تحديد سياست كلي خطوط- 1- 1
 و آموزش تعميم ازطريق زنان تموقعي اعتالء

 امور در زنان مشاركت هاي زمينه افزايش
  خانواده. و جامعه اجتماعي - اقتصادي

گسترش كمي و 
ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

  برنامه كالن تصوير- ج
  جمعيت- 1

باالبردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و 
خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي  هب

  .لتعليمادختران الزم
گسترش كمي و 

ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

  هامشي خط - ب
  

تأكيد و تقويت آموزش آمادگي دفاعي در - 3- 1
  .مدارس پسرانه و دخترانه

  اشتغال
گسترش كمي و 

ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

 كلي هدف)الف

  

گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي، - 3
ه با توجه تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامع

 مشاركت- 18 :خاص نسبت به نسل جوان ازطريق
 و آموزشي فرهنگي، اجتماعي، امور در زنان بيشتر

 هاي ارزش و خانواده شئونات حفظ با اقتصادي
 .زن اسالمي شخصيت متعالي

  بهداشت
گسترش كمي و 

ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

 برنامه كالن تصوير- ج

  جمعيت1- 1
امعه و كاهش مرگ و ارتقاء سطح سالمت افراد ج

  .مير مادران و كودكان

  مشاركت

گسترش كمي و 
ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

 كلي هدف)الف

  

گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي، - 3
تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه 

 مشاركت- 18 :خاص نسبت به نسل جوان ازطريق
 و موزشيآ فرهنگي، اجتماعي، امور در زنان بيشتر

 هاي ارزش و خانواده شئونات حفظ با اقتصادي
 .زن اسالمي شخصيت متعالي

گسترش كمي و 
ارتقاء كيفي 
 فرهنگ عمومي

 برنامه كالن تصوير- ج

 جمعيت- 1

  

كشور:  مواليد تحديد سياست كلي خطوط- 1- 1
 و آموزش تعميم ازطريق زنان موقعيت اعتالء

 امور در زنان مشاركت هاي زمينه افزايش
  خانواده. و جامعه اجتماعي- قتصاديا

  هاي پژوهشمنبع يافته

  
  



  1398سال دهم، شمارة دوم، تابستان  ،زنان ةنام پژوهش   154

  كشور ةتوسع دومدر برنامه  اجتماعي زنان حقوق شهروندي 2.4
 )1378ـ 1374(

در برنامه دوم توسعه به مسائلي مانند افزايش سطح سواد عمومي زنان، ارتقاي سالمت آنان 
رنـد. در ايـن برنامـه تعمـيم،     گيتوجه شد كه در مجموعه حقوق اجتماعي زنـان قـرار مـي   

اجتماعي در جهت پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنـان و   گسترش و بهبود نظام تأمين
هاي اجتماعي درجهت قـرار دادن همـه اقشـار    سرپرست و همچنين توسعه بيمهكودكان بي

ن رفت كه با توجه به عام بودن آگار ردرماني مورد توجه ق مردم تحت پوشش بيمه خدمات
بـراين، در ايـن برنامـه     . افـزون گيـرد ي زنان را نيز دربرميتوان گفت اين خط مشي بيمهمي

توجه به نهادسازي با ايجاد دفتر امور زنان رياست جمهوري مطرح شدند. اما حق آمـوزش  
 .ريزان دور ماند و اشتغال زنان از نظر برنامه

  )1378ـ1374عه كشور(توس دومدر برنامه  اجتماعي زنانحقوق شهروندي . 4جدول

  اهداف كيفي  متغيرها
  هاي اجراييسياست

عنوان فصل و 
شماره ماده 
  هاقانوني/تبصره

  كارهاي اجراييراه

  بهداشت
گسترش و بهبود 

نظام 
  اجتماعي تأمين

بخش دوم 
هاي  مشي خط

  اساسي
  

وسيله تأمين هاجتماعي ب تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين- 5
منظور پرداخت مستمري به  ه عمومي بهمنابع از محل بودج
سرپرست و معلولين توسعه  بي كودكان اقشار نيازمند، زنان و

هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه
سهم سرانه  بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت

  .دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني

تامين رفاه و 
  اجتماعي اتخدم

گسترش و بهبود 
نظام 

  اجتماعي تأمين

بخش دوم 
هاي  مشي خط

  اساسي
  

وسيله تأمين هاجتماعي ب تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين- 5
منظور پرداخت مستمري به  منابع از محل بودجه عمومي به

سرپرست و معلولين توسعه  بي كودكان اقشار نيازمند، زنان و
پوشش  دادن همه اقشار مردم تحت هاي اجتماعي و قراربيمه

سهم سرانه  بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت
  .دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني

ارتقا كمي و كيفي 
  فرهنگ عمومي

بخش دوم 
هاي  مشي خط

  اساسي
  

يفي كمي و كرشد فضائل براساس اخالق اسالمي و ارتقاء  - 2
ها  ريزي توجه ويژه در برنامه- 12:زطريقفرهنگ عمومي جامعه ا

پركردن اوقات  بدني و و اختصاص امكانات به مسائل تربيت
  .فراغت بانوان

ارتقا كمي و كيفي   مشاركت
  فرهنگ عمومي

بخش دوم 
هاي  مشي خط

  اساسي
  

يفي كمي و كرشد فضائل براساس اخالق اسالمي و ارتقاء  - 2
شتر زنان و مشاركت بي- 13:فرهنگ عمومي جامعه ازطريق

بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ 
 .زن هاي متعالي شخصيت اسالمي  شئونات خانواده و ارزش

  هاي پژوهش)(منبع يافته
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  كشور ةتوسع سوم ةدر برنام اجتماعي زنان حقوق شهروندي 3.4
 )1384ـ1380(

مشـاركت بيشـتر    نسبت به ريز ت برنامهمثببرنامه سوم توسعه با نگرش ها،  براساس واكاوي
دو برنامـه   در مقايسه بـا هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي همراه بود، لذا  زنان در صحنه

طور مشخص زنان و مسائل آنان را مـورد توجـه قـرار داده     اي است كه به قبل، اولين برنامه
نيازهاي مختلـف زنـان   است كه در آن به  158است. محور اصلي برنامه در حوزه زنان ماده

صـورت رسـمي متـولي برگـزاري     است. همچنين مركز امور مشاركت زنـان بـه   تاكيد شده
رتقـا آنـان بـا مشـاركت سـاير      هـاي اشـتغال زنـان و ا   هاي الزم براي افزايش فرصت طرح

امكان استفاده از تسهيالت بـراي افـراد   ت وزيران شد. أهاي اجرايي براي ارايه به هي دستگاه
براي زنان بيكار سرپرست خـانوار در  هاي شغلي حقيقي در جهت ايجاد فرصتحقوقي و 

ريزان قرار گرفت. اين برنامـه از توجـه بـه     كنار ساير افراد جوياي كار نيز مورد توجه برنامه
 اجتماعي و بهداشت زنان غافل ماند. تامين رفاه و خدمات

  )1384ـ1380كشور( توسعه سومدر برنامه  اجتماعي زنانقوق شهروندي ح. 5جدول

  اهداف كيفي  متغيرها
  هاي اجراييسياست

عنوان فصل و 
شماره ماده 
  هاقانوني/تبصره

  كارهاي اجراييراه

  آموزش

سازي براي  زمينه
ايفاي نقش مناسب 

زنان در توسعه 
نهاد  كشور و تقويت
  خانواده

  158ماده

 گيري از اصول و مباني اسالمي و با درنظر گرفتنبا بهره- الف
تحوالت آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي 

هاي مناسب را برحسب  شناسايي كرده و طرح خاص زنان را
ربط تهيه و براي تصويب به هاي اجرايي ذيمورد ازطريق دستگاه

  .مراجع مربوط پيشنهاد كند

 اشتغال

هاي  تحقق سياست
  56ماده  اشتغال

هاي برنامه سوم سال طول نظام بانكي كشور موظف است در - 
از كسر ذخائر  يزي و اقدام نمايد كه همواره پسربه نحوي برنامه

حداكثر  انداز كهالحسنه پسهاي قرضقانوني و احتياطي سپرده
صورت  بقيه را بهد درص70كند حداقل آن تجاوز نمي رصدد20از

منظور  اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي به تسهيالت در
- هاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيالت به تايجاد فرص

صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار 
بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در . كندمعين مي

هاي  روستاها و شهرهاي كوچك و يا ايجادكنندگان فرصت
و زنان بيكار  جديد شغلي در روستاها و شهرهاي كوچك

اي آموختگان فني و حرفهچنين حرفهخانوار و همسرپرست 
  .دولتي و غيردولتي از اولويت برخوردارند

سازي براي  زمينه
موظف است ضمن  يجمهور استيمركز امور مشاركت زنان ر  158مادهايفاي نقش مناسب 

 ربط يذ ييرااج يها دستگاه يانجام مطالعات الزم با همكار
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زنان در توسعه 
نهاد  كشور و تقويت
  خانواده

 شيافزا يالزم برا يها طرح- بعمل آورد: را به لياقدامات ذ
آنان در چارچوب  ياشتغال زنان و ارتقاء شغل يها فرصت

قانون و متضمن اصالحات  نيدر ا شده ينيب شيپ داتيتمه
به  بيمنظور تصو و به هيرا ته يو حقوق يدر امورادار يضرور

  كند. هيارا رانيوز ئتيه

و تامين رفاه 
   خدمات

  اجتماعي 

سازي براي  زمينه
ايفاي نقش مناسب 

زنان در توسعه 
نهاد  كشور و تقويت
  خانواده

  158ماده

موظف است ضمن  يجمهور استيمركز امور مشاركت زنان ر
 ربط يذ يياجرا يها دستگاه يانجام مطالعات الزم باهمكار

گيري از خدمات  براي بهره- د عمل آورد: را به لياقدامات ذ
اي،  هاي مالي، حقوقي، مشاوره لف اجتماعي زنان در زمينهمخت

شدن براي  هاي الزم بااولويت قايل آموزشي و ورزشي، طرح
نيافته يا كمتر  سرپرست مناطق توسعه زنان خودسرپرست و بي

هاي محروم جامعه در زمينه حمايت از  يافته و گروه توسعه
به  دولتي، تهيه و برحسب موردرغي هاي تشكيل سازمان

از تصويب  هاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس دستگاه
  .ربط اجرا شوند هاي ذي ازطريق دستگاه

سازي براي  زمينه
ايفاي نقش مناسب 

زنان در توسعه 
نهاد  كشور و تقويت
  خانواده

  158ماده

گيري از اصول و مباني اسالمي و با درنظر گرفتن بابهره- الف
آموزشي و فرهنگي و ورزشي  تحوالت آينده جامعه، نيازهاي

هاي مناسب را برحسب  شناسايي كرده و طرح خاص زنان را
ربط تهيه و براي تصويب به هاي اجرايي ذيمورد ازطريق دستگاه

  .مراجع مربوط پيشنهاد كند

  71ماده  توسعه  مشاركت
  عهده دارد: ريزي و توسعه استان وظايف زير را به شوراي برنامه

ويژه  اي توسعه مشاركت زنان و جوانان بهه پيشنهاد برنامه- ن
  هاي اقتصادي. بسيجيان در فعاليت

  هاي پژوهش)(منبع يافته

  كشورتوسعه  چهارمدر برنامه  اجتماعي زنان حقوق شهروندي 4.4
 )1389ـ 1385(

هاي آموزشـي ضـمن    بر اشتغال زنان، با تاكيد بر برقراري دورهبرنامه چهارم توسعه كشور، 
منظـور افـزايش سـطح كـارايي و ارتقـاي       با مشاغل مورد تصدي زنان بـه  خدمت متناسب

) باهـدف  111برنامه در ماده كليدي خود(مادهاست. اين  تهداشهاي شغلي آنان توجه مهارت
ا نيازهاي جامعه و تحوالت بهاي زنان متناسب تقويت نقش زنان در جامعه، تقويت مهارت

زا، توجه بـه  هاي اشتغالگذاري در فرصتسرمايهشناسايي و افزايش ساختارهاي  آوري،فن
، ارتقاي كيفيـت زنـدگي زنـان و نيـز افـزايش باورهـاي       تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار

عمومي نسبت به شايستگي آنان را درنظر گرفت. در اين برنامه ابعاد بهداشت عمومي زنـان  
زنـان مـورد توجـه    اسـت امـا مشـاركت     اجتماعي آنان مطرح شـده  و تامين رفاه و خدمات

  ريزان قرار نگرفت. برنامه
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  )1384ـ 1380توسعه كشور(چهارم در برنامه  اجتماعي زنانقوق شهروندي ح 6جدول

  هاي اجراييسياست  اهداف كيفي  متغيرها
  كارهاي اجراييراه  هاعنوان فصل و شماره ماده قانوني/ تبصره

  آموزش

  54ماده  هاي شغليارتقا مهارت

هاى خود را براى طراحى و اجراى دورههنزيموظفند درصدى از اعتبارات ه يياى اجراهدستگاه- لفا
عالى رسمى كشور) در برنامه آموزش  هاى آموزشى ضمن خدمت كاركنان خود(خارج از نظام آموزش

هاى آموزشى ضمن خدمت متناسب با دوره- 1: ه كنندينهزير بينى و در موارد زكاركنان دولت پيش
خصوص هاى شغلى آنان(بهو ارتقاى مهارت ييسطح كارا يشمنظور افزاتصدى كاركنان به مشاغل مورد

  . هاى كوتاه مدته ازطريق آموزشيژوبراى زنان ) به

  52ماده  
ويژه در مناطق كمتر  هاي برابر آموزشي به منظور تضمين دسترسي به فرصت دولت موظف است، به

ويژه براي دختران و توسعه  هاي انساني به وري سرمايه قاي بهرهيافته, گسترش دانش، مهارت و ارت توسعه
  د.گذاري ندارد را به انجام برسان كه جنبه قانونيي ها آن دسته از اقدام،كمي و كيفي آموزش عمومي

 اشتغال

تقويت نقش زنان در 
ها و  جامعه، توسعه فرصت

گسترش سطح مشاركت 
  ها در كشور آن

  101ماده

د عرصه كار و توسعه، يعنوان گفتمان جدسته را بهيمه ملى توسعه كار شادولت موظف است برنا
ها، آزادى و امنيت نيروى كار، همراه با صيانت براساس راهبرد كه متضمن عزت نفس، برابرى فرصت

ان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى يل تهيه و تا پايالزم باشد و مشتمل بر محورهاى ذ
ن كار(آزادى يقوق بنيادح- يد: الفم مجلس شواى اسالمى بنمايران تقديجمهورى اسالمى او فرهنگى 

جمعى، تساوى دهى و مذاكره دسته هاى مدنى روابط كار،حق سازمانت از حق تشكليها و حماانجمن
ت حداقل سن كار، يمزدها براى زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعا

  ت).ت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشيمنوعيت كار كودك، رعام
تقويت نقش زنان در 
ها و  جامعه، توسعه فرصت

گسترش سطح مشاركت 
  ها در كشور آن

  101ماده
د عرصه كار و توسعه، يعنوان گفتمان جدسته را بهيدولت موظف است برنامه ملى توسعه كار شا

ها، آزادى و امنيت نيروى كار، همراه با صيانت رابرى فرصتنفس، ب براساس راهبرد كه متضمن عزت
ان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى يل تهيه و تا پايالزم باشد و مشتمل بر محورهاى ذ
هاي  گسترش حمايت- يد:جم مجلس شواى اسالمى بنمايران تقديو فرهنگى جمهورى اسالمى ا
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هاي  يتاري, ايجاد, توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني, حمااجتماعي, بيمه بيك اجتماعي(تأمين
ها براي زنان و مردان و  اجتماعي از شاغلين بازار كار غير رسمي, توانبخشي معلولين و برابري فرصت

  ).هاي شغلي مناسب توانمندسازي زنان ازطريق دستيابي به فرصت

ت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقى، اجتماعى، يمندسازى و حماب طرح جامع توانين و تصويتدو - ه  98ماده   توانمندسازي
  . ربط ياقتصادى و اجراى آن در مراجع ذ

  102ماده  يتوانمندساز
  

التحصيالن و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعامالت  الف)توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ
  ي.گيري فعاليت واحدهاي تعاون اجتماعي الزم جهت شكل

تقويت نقش زنان در 
ها و  جامعه، توسعه فرصت

گسترش سطح مشاركت 
  ها در كشور آن

  111ماده

ها و گسترش سطح مشاركت  دولت موظف است باهدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت
  :هاي ذيل را معمول دارد ها در كشور، اقدام آن

الف)تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات، 
آوري، شناسايي و  هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فن ويژه قانون مدني، تقويت مهارت به

عرضه نيروي كار، زا، توجه به تركيب جنسيتي  هاي اشتغال گذاري در فرصت افزايش ساختارهاي سرمايه
  .نسبت به شايستگي آنان ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي 

  بهداشت

استقرار سازمانى نظام جامع 
  96ماده  تأمين اجتماعى

دولت مكلف است با توجه به استقرار سازمانى نظام جامع تأمين اجتماعى در برنامه چهارم توسعه 
هاى مالى يتان؛ پوشش جمعيتى، خدمات و حمايرى جمهورى اسالمى ااقتصادى، اجتماعى و فرهنگ

تى) براى يهاى حماتأمين بيمه خاص(در قالب فعاليت- جقانون اساسي ايران: 29مورد نظر در اصل 
  . سرپرستيسرپرست بااولويت كودكان ببيت از زنان سرپرست خانوار و افراد يحما

 در زنان نقش تقويت
 و ها فرصت توسعه جامعه،

 مشاركت سطح گسترش
 كشور در ها آن

 111ماده
ها و گسترش سطح مشاركت  دولت موظف است باهدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت

هاي پيشگيرانه و  ج)انجام اقدامات الزم ازجمله تهيه برنامه :هاي ذيل را معمول دارد ها در كشور، اقدام آن
  .فع خشونت عليه زنانمنظور ر تمهيدات قانوني و حقوقي به

تامين رفاه و 
  اجتماعي خدمات

پيشگيري و كاهش 
  هاي اجتماعي آسيب

سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش  يهاى نيازمند و ب ش مستمرى ماهيانه خانوادهيافزا- ل  97ماده
  . حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه تى برمبناى چهل درصديهاى حما دستگاه

تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي،   98ماده
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  .اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذيربط
  .هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان تأمين آزادي و امنيت الزم براي رشد تشكل  100ماده

  101ماده

د عرصه كار و توسعه، يعنوان گفتمان جدسته را بهيتوسعه كار شادولت موظف است برنامه ملى 
ها، آزادى و امنيت نيروى كار، همراه با صيانت براساس راهبرد كه متضمن عزت نفس، برابرى فرصت

ان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى يل تهيه و تا پايالزم باشد و مشتمل بر محورهاى ذ
  يد.م مجلس شواى اسالمى بنمايران تقدياسالمى او فرهنگى جمهورى 

توسعه و تقويت سازوكارهاي ، ايجاد، بيمه بيكاري ،اجتماعي هاي اجتماعي(تأمين گسترش حمايت - ج
ها  توانبخشي معلولين و برابري فرصت ،هاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي يتحما،جبراني

  ).هاي شغلي مناسب ازطريق دستيابي به فرصتبراي زنان و مردان و توانمندسازي زنان 
 در زنان نقش تقويت
 و ها فرصت توسعه جامعه،

 مشاركت سطح گسترش
  كشور در ها آن

  111ماده
ها و گسترش سطح مشاركت  دولت موظف است باهدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت

  :هاي ذيل را معمول دارد ها در كشور، اقدام آن
منظور رفع  هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي، به هاي الزم ازجمله تهيه برنامه انجام اقدام

  .خشونت عليه زنان

منظور اصالح ساختار  به
ترويج فرهنگ  ،بدني تربيت

  ... ،ورزش
  117ماده

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  زارتخانهو- 1الف:
فوق، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و “1“اند، براساس سند موضوع بند پزشكي موظف

انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده(بااولويت 
هاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني  بدني، ايجاد باشگاه دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت

 ناًاز تصويب هيئت وزيران اجرا نمايند. ضم بدني حسب مورد را تنظيم و پس از بخش تربيتمورد ني
بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم  سازمان تربيت

به  فوق) 1هاي خود را براساس سند موضوع بند( خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه
  .اجرا درآورد

  هاي پژوهش)(منبع يافته
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  كشورتوسعه  پنجم ةدر برنام اجتماعي زنان حقوق شهروندي 5.4
 ) 1394ـ 1390(

ويژگي اصلي برنامه پنجم توسعه تاكيد بر خانواده و امنيت زنان اسـت. هـدف ايـن برنامـه     
مـاعي و اسـتيفا   هـاي اجت تقويت نهاد خانواده و تحكيم بنيان آن و جايگاه زنـان در عرصـه  

است  230حقوق شرعي و قانوني آنان بوده است. ماده كليدي اين برنامه در حوزه زنان، ماده
بار در اين برنامه مـورد   براي اولين» برنامه توسعه امور زنان و خانواده«كه تدوين و تصويب 

حكيم بنيان ، بايستي مشتمل بر محورهاي تريزانتوجه قرار گرفت. اين برنامه از منظر برنامه
هاي اجتمـاعي، توسـعه و    خانواده و بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب

معيشتي بااولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست - دهي امور اقتصاديسامان
اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف  خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين

هـاي   نهاد، ارتقـاء توانمنـدي   هاي مردم هاي سازمان ء سالمت، توسعه تواناييو حجاب، ارتقا
المللي، تعميق باورهاي ديني و اصالح ساختار اداري  زنان مدير و نخبه، توسعه تعامالت بين

بعد بهداشت عمومي مناسـب، سـالمت و بيمـه زنـان،     در تشكيالتي زنان و خانواده باشد. 
سرپرست و معلـولين   زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي سرانه بيمه اجتماعي تأمين حق

است. در ايـن برنامـه تمـامي     هاي اجراي برنامه مورد توجه قرار گرفته نيازمند در طول سال
  گذار قرار گرفت. ابعاد حقوق شهروندي اجتماعي زنان مورد توجه قانون



 161   هاي در برنامه زنان يماعتحليل محتوايي حقوق شهروندي اجت

 )1394ـ1390كشور(توسعه  پنجمدر برنامه  اجتماعي زنانوق شهروندي قح .7جدول

  هاي اجراييسياست  اهداف كيفي  متغيرها
  كارهاي اجراييراه  ها عنوان فصل و شماره ماده قانوني/ تبصره

  آموزش
تحول بنيادين 
در آموزش 

  عالي
  15ماده

ميق افزاري و تعهاي علوم انساني، تحقق جنبش نرمويژه در رشته عالي به منظور تحول بنيادين در آموزش ـ به15ماده
اي و باهدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسالمي، هاي اسالمي و اخالق حرفهمباني اعتقادي، ارزش

  :هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهندوزارتخانه
هاي علوم قرآن و ويژه در رشته وم انساني بههاي علخصوص در رشتههاي كيفي بهب ـ تدوين و ارتقاء شاخص
هاي مورد هاي علميه و تأمين آموزشهاي حوزهگيري از امكانات و توانمندياي با بهرهعترت و مطالعات ميان رشته

  .نياز متناسب با نقش دختران و پسران

 اشتغال

تقويت نهاد 
خانواده و 

جايگاه زنان در 
هاي  عرصه

اجتماعي و 
ق استيفاء حقو

شرعي و قانوني 
  آنان

  230ماده
  

ربط ازجمله مركز امور زنان و خانواده باهدف تقويت نهاد خانواده و  هاي ذي ها و دستگاه دولت با همكاري سازمان
برنامه «ها تدوين وتصويب  هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه جايگاه زنان در عرصه

خانواده مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين مقررات مربوطه، » نانجامع توسعه امور ز
معيشتي بااولويت ساماندهي مشاغل خانگي - هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي پيشگيري از آسيب

رش فرهنگ عفاف و اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گست براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين
هاي زنان مدير و نخبه، توسعه  نهاد، ارتقاء توانمندي هاي مردم هاي سازمان حجاب، ارتقاء سالمت، توسعه توانايي

 المللي، تعميق باورهاي ديني و اصالح ساختار اداري تشكيالتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد. تعامالت بين

  تامين رفاه و
  خدمات 
 اجتماعي 

انمندسازي تو
  زنان

  39ماده 
  

هاي  ويژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نيازمند با تأكيد بر برنامه هاي نيازمند به منظور توانمندسازي افراد و گروه به
هاي مردمي اقدامات زير توسط دولت  محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمك محور و خانواده اجتماع

  شود: انجام مي
سرپرست و معلولين نيازمند در طول  سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي تأمين حق - ج

  هاي اجراي برنامه. سال

تأمين امنيت 
  227ماده  زنان

ريزي نيروي  با مشاركت و برنامه» سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي«دولت نسبت به تهيه و تدوين 
ها،  عالي استان ظامي جمهوري اسالمي ايران، قوه قضاييه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شورايانت

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي  مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه
 ورد.عمل آ هاي برنامه اقدام قانوني به توسط دولت در طول سال



  1398سال دهم، شمارة دوم، تابستان  ،زنان ةنام پژوهش   162

تقويت نهاد 
خانواده و 

جايگاه زنان در 
هاي  عرصه

اجتماعي و 
استيفاء حقوق 

شرعي و قانوني 
  آنان

  230ماده
  

ربط ازجمله مركز امور زنان و خانواده باهدف تقويت نهاد خانواده و  هاي ذي ها و دستگاه دولت با همكاري سازمان
برنامه «ها تدوين وتصويب  عي و قانوني بانوان در همه زمينههاي اجتماعي و استيفاء حقوق شر جايگاه زنان در عرصه

خانواده مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين مقررات مربوطه، » جامع توسعه امور زنان
معيشتي بااولويت ساماندهي مشاغل خانگي - دهي امور اقتصادي هاي اجتماعي، توسعه و سامان پيشگيري از آسيب

اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و  زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمينبراي 
هاي زنان مدير و نخبه، توسعه  نهاد، ارتقاء توانمندي هاي مردم هاي سازمان حجاب، ارتقاء سالمت، توسعه توانايي

 كيالتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد.المللي، تعميق باورهاي ديني و اصالح ساختار اداري تش تعامالت بين

  بهداشت

تقويت نهاد 
خانواده و 

جايگاه زنان در 
هاي  عرصه

اجتماعي و 
استيفاء حقوق 

شرعي و قانوني 
  آنان

  230ماده
  

ربط ازجمله مركز امور زنان و خانواده باهدف تقويت نهاد خانواده و  هاي ذي ها و دستگاه دولت با همكاري سازمان
برنامه «ها تدوين و تصويب  هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه زنان در عرصه جايگاه

خانواده مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين مقررات مربوطه، » جامع توسعه امور زنان
معيشتي بااولويت ساماندهي مشاغل خانگي - هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي پيشگيري از آسيب

اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و  براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين
هاي زنان مدير و نخبه، توسعه  نهاد، ارتقاء توانمندي هاي مردم هاي سازمان حجاب، ارتقاء سالمت، توسعه توانايي

 تعميق باورهاي ديني و اصالح ساختار اداري تشكيالتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد. المللي، تعامالت بين

 مشاركت

 تقويت منظور به

 كيفي و كمي

 بسيج

 و مستضعفان
 بيشتر حضور

 مردمي نيروهاي

 هاي در صحنه

 از دفاع و امنيت

  كشور...

  196ماده 

 هاي در صحنه مردمي نيروهاي بيشتر حضور و انمستضعف بسيج كيفي و كمي تقويت منظور به است موظف دولت

 و منكر اقدامات از نهي و معروف به امر فرهنگ توسعه و اسالمي انقالب انديشه مباني و هاآرمان كشور، از دفاع و امنيت
  :نمايد فراهم زير شرح به برنامه طول در را الزم تسهيالت

و  حجاب و عفاف فرهنگ توسعه به مربوط هاي فعاليت در ويژهبه زنان جامعه بسيج مقاومت هاي رده از پشتيباني - ط
  خانواده. بنياد تحكيم

  هاي پژوهشمنبع يافته
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  كشور ةتوسع ششمدر برنامه  اجتماعي زنان حقوق شهروندي 6.4
 )1400ـ1396(

تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن در برنامه ششم توسعه، همانند برنامه پنجم باهدف 
امور زنـان  دهي و تقويت جايگاه سازماني آنان بر سازماناي حقوق شرعي و قانوني و استيف

اشـاره دارد كـه دولـت    آن برنامه به مسـايل محـوري   اين  2مادهاست.  و خانواده تاكيد شده
هـا و همچنـين مصـوبات سـتاد فرمانـدهي       هاي) مرتبط با آن هاي(پروژه موظف است طرح

در بند(ت) اين ماده به  .ها در بودجه ساالنه اعمال كند حوزه اقتصاد مقاومتي را صرفاً در اين
هاي كلـي   رعايت سياست . همچنين باهدفاست موضوع زنان سرپرست خانوار اشاره شده

نيز مورد هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان  جمعيت، سالمت مادر و كودك و ارتقاي شاخص
بعـد از ابعـاد حقـوق شـهروندي     اسـت. در ايـن برنامـه دو     گذار قرار گرفتـه توجه سياست

صورت صريح مطرح  هاي مختلف به اجتماعي زنان يعني آموزش و نيز مشاركت در فعاليت
  است. نشده

 )1400ـ 1396توسعه كشور(ششم در برنامه  اجتماعي زنانقوق شهروندي ح .8جدول

  اهداف كيفي  متغيرها
  هاي اجراييسياست

عنوان فصل و شماره 
  كارهاي اجراييراه  ها ماده قانوني/ تبصره

 اشتغال

  توانمندسازي
  2ماده  زنان

موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف 
ها و همچنين مصوبات مرتبط با آن )هايهاي(پروژهاست طرح

الذكر هاي ذيلستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه
  :ه اعمال نمايدالنرا در بودجه سا

ن فرابخشي در مورد بهبود محيط الك موضوعات خاص - ت
وري تأمين منابع مالي وكار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره كسب

نه پرداخت و رفع تبعيض، البراي اقتصاد كشور، نظام عاد
توانمندسازي محرومان و فقرا(بااولويت زنان سرپرست 

دهي و پايداري صندوق هاي اجتماعي و سامان، بيمه)خانوار
هاي بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيباي و هاي بيمه

پرورش،  و اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش
  .ميالاس- فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني

  توانمندسازي
  80ماده  زنان

حمايت از زنان سرپرست خانوار تهيه و اجراي كامل  - ت
طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و 

ت شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط مصوبا
با همكاري  و خانواده) رياست جمهوري(معاونت امور زنان

ربط و  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي
تأييد برنامه مذكور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس 

  .مي و نظارت بر اجرائي شدن آنالشوراي اس
هاي كلي جمعيت،  دولت مكلف است با رعايت سياست  76مادهرعايت بهداشت 
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هاي  سياست  ميعمو
كلي جمعيت، 
سالمت مادر و 

  كودك

هاي نسبت مرگ  سالمت مادر و كودك و ارتقاي شاخص
 .تأمين كند ابالغيمادر و نوزادان را براساس جدول 

تقويت نهاد 
خانواده و 

جايگاه زن در آن 
و استيفاي 

حقوق شرعي و 
  آنانوني قان

  102ماده
مت در بيمه پايه و تكميلي براي الحمايت و توسعه بيمه س - د

مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران 
  .شيرخوارگي

تامين و 
رفاه 

  اجتماعي

تقويت نهاد 
خانواده و 

جايگاه زن در آن 
و استيفاي 

حقوق شرعي و 
  قانوني زنان

  101ماده

منظور تحقق  ي اجرائي موظفند بهها ـكليه دستگاه101ماده
قانون اساسي جمهوري 21و  20، 10اهداف مندرج در اصول 

ساله و  انداز بيست اسالمي ايران، اهداف سند چشم
هاي كلي خانواده  هاي كلي برنامه ششم و سياست سياست
تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي «مبني بر 

ها و توجه ويژه به  ر همه عرصهحقوق شرعي و قانوني زنان د
مندي جامعه از سرمايه  منظور بهره و نيز به» نقش سازنده آنان

دهي و  انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازمان
تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت 
 به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي برمبناي اصول اسالمي در

هاي خود و ارزيابي آثار و  ها و طرح ها، برنامه ست سيا
هاي ابالغي ستاد ملي زن و  تصميمات براساس شاخص

  .عالي انقالب فرهنگي اقدام نمايند خانواده شوراي

تقويت نهاد 
خانواده و 

جايگاه زن در آن 
و استيفاي 

حقوق شرعي و 
  آنانقانوني 

  103ماده
  

تماعي مكلف است در وزارت تعاون، كار و رفاه اج - ب
ماه از تاريخ  هاي تحكيم خانواده ظرف ششراستاي سياست

م براي ايجاد اا شدن اين قانون بررسي و طرح الزن اجرالزما
دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و بيمه اجتماعي زنان خانه

  .گيري قانوني ارائه نمايدجهت تصميم

  هاي پژوهشمنبع يافته

ر دستيابي به اهداف پژوهش، توزيع فراواني هـر يـك از ابعـاد حقـوق     منظو در ادامه به
گانـه توسـعه كشـور مـورد تحليـل قـرار        هـاي شـش   اجتماعي شهروندي زنـان در برنامـه  

 در حقوق اجتماعي زنـان  در بين ابعادفراواني در يك نگاه به توزيع ). 9است(جدول  گرفته
يـن نتيجـه رسـيد كـه در بـين مسـتندات       توان به ا گانه توسعه ميششهاي مستندات برنامه

نيز متعلق  فراوانيو كمترين اجتماعي  تامين رفاه و خدمات بعدمتعلق به  ها فراوانيبيشترين 
  هاي مختلف بوده است. مشاركت در فعاليتبه 
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هاي برنامه در هريك از اجتماعي زنانهاي حقوق شهروندي مؤلفه و درصد توزيع فراواني .9جدول 
  عه كشورگانه توسشش

  هامتغيرها/ گويه  برنامه

اهداف 
  كيفي
  

  هاي اجراييسياست
مجموع 
فراواني 
  درهرگويه

ماده قانوني/   درصد
  تبصره

كارهاي راه
  اجرايي

  فراواني  فراواني  فراواني

  اول

  3  3  0  0  آموزش

7.60  

  1  1  0  0  اشتغال
  1  1  0  0  بهداشت

تامين رفاه و 
  0  0  0  0  اجتماعي خدمات

  2  2  0  0  مشاركت
  7  جمع كل فراواني

  دوم

  0  0  0  0  آموزش

4.34  

  0  0  0  0  اشتغال
  1  1  0  0  بهداشت

تامين رفاه و 
  2  2  0  0  اجتماعي خدمات

  1  1  0  0  مشاركت
  4  جمع كل فراواني

  سوم

  3  1  1  1  آموزش

14.13  

  5  2  2  1  اشتغال
  0  0  0  0  بهداشت

تامين رفاه و 
  4  2  1  1  جتماعيا خدمات

  1  1  0  0  مشاركت
    13  جمع كل فراواني

  چهارم

  3  2  1  0  آموزش

34.78  

  11  5  5  1  اشتغال
  5  2  2  1  بهداشت

تامين رفاه و 
  13  6  6  1  اجتماعي خدمات

  0  0  0  0  مشاركت
  32  جمع كل فراواني

  پنجم
  2  1  1  0  آموزش

  3  1  1  1  اشتغال  20.65
  3  1  1  1  بهداشت
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تامين رفاه و 
  10  3  4  3  اجتماعي خدمات

  1  1  0  0  مشاركت
  19  جمع كل فراواني

  ششم

  0  0  0  0  آموزش

18.74  

  4  2  2  0  اشتغال
  6  2  2  2  بهداشت

تامين رفاه و 
  7  3  2  2  اجتماعي خدمات

  0  0  0  0  مشاركت
  17  جمع كل فراواني

  100  92  ها جمع كل فراواني در تمامي برنامه
  

هاي حقوق مؤلفهو درصد فراواني )، توزيع 9هاي پژوهش(جدول همچنين براساس يافته
حاكي از آن است  گانه توسعه كشورششهاي برنامه در هريك از اجتماعي زنانشهروندي 

ي اجرايـي  هـا سياسـت  و م بـه لحـاظ فراوانـي اهـداف    ششاز برنامه اول تا كه اين حقوق 
. بيشترين فراوانـي مربـوط بـه برنامـه     برخوردار استفزايشي ا نسبتًا از يك روندبانوساناتي 

  ) است.4) و كمترين مربوط به برنامه دوم(32چهارم(

هاي از اسناد برنامه اجتماعي زنانحقوق شهروندي  ، درصد و متوسط ابعادتوزيع فراواني .10جدول 
  گانه توسعه كشورشش

مجموع 
هاي  برنامه

اول تا 
 ششم

  هامتغيرها/ گويه

  اف كيفياهد
  

ميانگين كل   هاي اجراييسياست
اهداف كيفي 

هاي  و سياست
اجرايي براي 
  هر متغير

  كارهاي اجراييراه  ماده قانوني/ تبصره

 درصد  فراواني درصد  فراواني  درصد  فراواني

 3 11.6 5 9.6 3 6.6 1 آموزش
 8 25.5 11 32.2 10 20 3 اشتغال
 5 13.9 6 16.1 5 26.6 4 بهداشت

تامين رفاه و 
اجتماعي خدمات  7 46.6 13 41.9 16 37.2 12 

 1.5 11.6 5 0 0 0 0 مشاركت
 5.4 100 43 100 31 100 15 كل
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همراه بوده كـه در ايـن    5.4ها با ميانگين  ها در كل برنامه هاي جدول شاخص برابر يافته
تر از ميـانگين   پايينهاي مختلف  ميان آموزش، بهداشت عمومي و حق مشاركت در فعاليت

اجتماعي باالتر از ميانگين كل بوده است. اين بدان  تامين رفاه و خدمات كل و اشتغال زنان و
ها اولويت اقتصـادي و رفـاه بـيش از الويـت اجتماعي(مشـاركت،       معني است كه در برنامه

 رتصو  به بهداشت و آموزش) مد نظر بوده است و برنامه براساس چارچوب توسعه پايدار
  نبوده است. وزن زمان و هم هم

  
 گيري نتيجه. 5

هاي حقوق شهروندي برنامه درخصوص مؤلفه ششچه آمد، واكاوي محتوايي  آن ربباتوجه 
ا غيرمستقيم در يصورت مستقيم و  توان گفت كه توجه به اين مقوله چه بهمي اجتماعي زنان

 و م به لحاظ فراواني اهـداف ششتا ) وجود دارد و از برنامه اول نوسانيصورت  ها(بهبرنامه
ها اولويت  ولي در برنامه برخوردار است،افزايشي نوساني از يك روند ي اجرايي هاسياست

اقتصادي و رفاه بيش از الويت اجتماعي(آموزش، بهداشت و مشـاركت) مـد نظـر بـوده و     
ولـي از   نبـوده اسـت.   وزن زمان و هم هم صورت  به برنامه براساس چارچوب توسعه پايدار

  ).10(جدول ريزي برخوردار استبرنامهتوسعه پايدار و  هاي ساختاري به لحاظ ايده،كاستي
به لحاظ پراكندگي و توزيع آن اجتماعي زنانهاي حقوق شهروندي در اين راستا، مؤلفه

از  گانه توسعه كشور كـه ششهاي از اسناد برنامه ياجرايي هاسياستو ها در اهداف كيفي 
هـا را   در برنامـه حقوق شهروندي مندي وافزايندگي كيفي  ي برخورداراست كه قاعدهنوسانات

يـافتگي   مروزه حق برخورداري از توسـعه اين درحالي است كه ا است. با كاستي همراه كرده
ــاعي، كالبد  ــاد مختلــف اقتصــادي، اجتم ــه زيســتي/در ابع ــم محيطــي ب ــور ه ــان و  ط زم

ويـژه   بـه  همه شهروندانجانبه) حق غيرقابل انكار  پارچه و همه گرا، يك وزن(رويكرد كل هم
  است. زناناين پژوهش يعني گروه هدف 

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، مقايسه تطبيقي نتايج پژوهش حاضر با  افزون بر اين 
المللـي حقـوق مـدني و     المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بينميثاق بين
حق برخورداري شهروندي زنان در ايران  ابعاد اجتماعيحوزه كه در  دده نشان مي  سياسي

چهار برنامه از  هاي كيفيت(مدرسه، و مانند آن) در اهداف و سياست از آموزش و پرورش با
توان در  در اين ارتباط مياست.  جز برنامه دوم و ششم) مورد توجه قرار گرفته شش برنامه(به

المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   ميثاق بين13ماده 2و  1بند المللي به اسناد بين
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صورت كلي آموزش را براي همه افراد بدون هيچ تبعيضي مورد تاكيد قرار  اشاره كرد كه به
دولتكنوانسيون رفع هرگونه اشكال تبعيض عليه زنان  14و بند ت ماده 10است و ماده داده
  تبعيض  گونهره  رفع  براي  الزم  اقدامات  تمامتا  است اين كنوانسيون را ملزم كردهعضو   هاي
كننـد. در ايـن راسـتا اسـتراتژي اول از     اتخاذ  اين زمينهدر  آنان  حقوق  و تضمين  زنان  عليه

، نيز بر آموزش زنان در قالـب افـزايش فرصـت    اهداف توسعه هزارهراهبرد سوم در پروژه 
ف فاصله بين زنان و مردان در تمام سـطوح  تحصيالت باالتر از ابتدايي براي دختران و حذ

  و توجه به تحصيالت ابتدايي و فراهم كردن زمينه براي همگان تاكيد دارد.
جز برنامه دوم) به اشتغال زنان  در پنج برنامه از شش برنامه توسعه جمهوري اسالمي(به

ميثاق بين7 و 3است. در اين بعد از حقوق اجتماعي شهروندي زنان ماده در ايران توجه شده
صورت صـريح بـه حـق زنـان و مـردان در       المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به

منـدي از شـغل و دسـتمزد مناسـب      هـاي مشـاركت اقتصـادي و بهـره     دسترسي به فرصت
كنوانسـيون رفـع هرگونـه    14و بند ث ماده  13، ماده11ماده 2و1است. همچنين بند  پرداخته

  برمبنـاي   دهند كه  اطمينان خود را موظف كرده تاعضو   هايلتدو اشكال تبعيض عليه زنان
. همچنين استراتژي شود مي  رعايت با مردان  زنان  براي  يكسان  ، حقوق و زنان  مردان  تساوي

اشـتغال در قالـب كـاهش تبعـيض در      اهداف توسعه هـزاره پنجم از راهبرد سوم در پروژه 
هـاي   ن به مشـاغل غيررسـمي و از بـين بـردن فاصـله     هاي بازار با كاهش اتكاي زنا فعاليت

  است. جنسيتي در درآمد مورد تاكيد قرار گرفته
در مورد بعد برخـورداري از بهداشـت عمـومي، سـالمت و مراقبـت پزشـكي حقـوق        

جز برنامه سوم). در مورد اين بعد  است(به شهروندي اجتماعي زنان، پنج برنامه به آن پرداخته
برقراري تساوي در دستيابي به  رگونه اشكال تبعيض عليه زنان ضمنطبق كنوانسيون رفع ه

خدمات بهداشتي ازجمله تنظيم خانواده و ارايه خـدمات مناسـب در ارتبـاط بـا بـارداري،      
بستري شدن براي زايمان و دوران بعد از آن و در موارد الزم خدمات رايگان و تغذيه كافي 

شـمار   ها در ايـن راسـتا بـه    اديق الزامات دولتدوران بارداري و شيردهي ازجمله ديگر مص
المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در مورد اين بعـد تاكيـد    در ميثاق بين .آيد مي
، توجه به اين بعـد در قالـب تضـمين    اهداف توسعه هزارهاي يافت نشد. اما در پروژه  ويژه

  ست.ا سالمتي زنان در استراتژي دوم از راهبرد سوم مطرح شده
هـاي   اجتماعي حقوق شهروندي زنان در برنامه تامين رفاه و خدماتاز  يبرخورداربعد 

جز برنامـه اول). در مـورد ايـن بعـد در      دوم تا ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است(به
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اجتمـاعي   بـه ارائـه خـدمات   14و  13كنوانسيون رفع هرگونه اشكال تبعيض عليه زنان بنـد 
  اسـت. امـا در ميثـاق    ورزشي، فرهنگـي و اقتصـادي اشـاره شـده     ازجمله خدمات تفريحي

ـ  بين اي  صـورت صـريح اشـاره    هالمللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به اين بعد ب
  است. نشده

هاي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي در چهار برنامـه از شـش    حق مشاركت در فعاليت
هـاي چهـارم و ششـم). در بنـد ج      برنامـه  جـز  است(به برنامه توسعه مورد توجه قرار گرفته

به حق مشـاركت زنـان در تمـامي     كنوانسيون رفع هرگونه اشكال تبعيض عليه زنان14ماده
المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به  است. اما در ميثاق بين ها توجه شده فعاليت

  است. صورت مشخص پرداخته نشده بهاين حق 
رغم تأكيد  ساله علي ششهاي  در برنامه اجتماعي زنان رونديشهحقوق توزيع متغيرهاي 

امر و اين  است مند و پيوسته و راهبردي مورد توجه قرار نگرفته صورت نظام قانون اساسي به
اند برش عملياتي از قانون اساسي را با  به خوبي نتوانسته ريزان آن است كه برنامه دهنده نشان

 همچنـين سـاله تنظـيم كننـد.     ششهاي ميان مدت  رنامهدر ب زنان رهيافت حقوق شهروندي
حاكي ها با پاردايم توسعه پايدار فاصله زيادي دارد و اين امر  متغيرهاي شهروندي در برنامه

ويـژه   ي همسـوي كامـل بـا توسـعه پايـدار بـه      تفكر ،ها آن است كه تفكر حاكم بر برنامه از
جه به قانون اساسي و وظـايف حـاكميتي   شود كه با تو پيشنهاد ميبنابراين . مشاركتي نيست

با كنار گذاشتن انديشه توسعه  تمامي افراد با تابعيت ايرانيها در مورد حق شهروندي  دولت
هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و      هبرناماز اين پس، به توسعه پايدار،  توجهكالسيك و 

تـدوين و   و مشـاركتي  صـورت پيوسـته، يكپارچـه    فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه    
  كنند.  عملياتي

  
 نامه كتاب

هـاي توسـعه   هـا و نظريـه  هاي علمي، سرمشـق نقد سير انديشه). 1392(الدين،افتخاري، عبدالرضا ركن
انسـاني،   مـدرس، دانشـكده علـوم   ، جزوه درسي مقطـع دكتـري، تهـران: دانشـگاه تربيـت     روستايي

 .جغرافيا  گروه

تحليل محتوايي حقوق شهروندي ). 1395افتخاري، احسان،( دياني، ليال والدين، افتخاري، عبدالرضاركن
، ساله توسعه اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران     هاي پنجروستايي در برنامه

  .249- 190، صص2هبيستم، شمار هدورا، ريزي و آمايش فضبرنامهفصلنامه 
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الگوي منطقي منشور ). 1386،(مصطفي بيشه،آجيحوريه و نجاتي ،برزكياصغر؛ باغستانيپورعزت، علي
پژوهشي رفاه اجتماعي، سال - فصلنامه علمي، حقوق شهروندي بر پايه بررسي تطبيقي اسناد موجود

 .160ـ 131صص ،26هفتم، شماره

قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي - بررسي حقوقي). 1388،(پيري، مريم و قاسمي، ناصر
  .205ـ 212، صص3دوره يازدهم، شماره ،تكنولوژي محيط زيستعلوم و ، فصلنامه در محيطزيست

بحثي در حقوق اجتماعي و اقتصاد استحقاق حق خدمات  ).1385،(بنابقلعه، حميد، علي ميالنيرضائي
مركز  ،42پژوهش راهبرد، شماره ، فصلنامهبهداشتي، سالمت و آموزش در كشورهاي درحال توسعه

  .133- 122صص تحقيقات استراتژيك، 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    ).1368،(ريزي و مديريت كشورسازمان برنامه

  .ريزي و مديريت كشورچاپ اول، تهران: سازمان برنامه، )1372ـ1368جمهوري اسالمي ايران(
رهنگـي  قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و ف  ).1375،(ريزي و مديريت كشورسازمان برنامه

  .ريزي و مديريت كشورچاپ چهارم، تهران، سازمان برنامه ،)1374ـ1378(جمهوري اسالمي ايران
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   ).1379(ريزي و مديريت كشور،سازمان برنامه

  .ريزي و مديريت كشورتهران: سازمان برنامه )،1383ـ1379جمهوري اسالمي ايران(
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ).1385(ريزي كشور،مان مديريت و برنامهساز

 .تهران )،1384ـ1388جمهوري اسالمي ايران(

م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  پنجقانون برنامه  ).1389(ريزي كشور،سازمان مديريت و برنامه
 .تهران، )1390ـ1394جمهوري اسالمي ايران(

م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  ششقانون برنامه  ).1395(ريزي كشور،سازمان مديريت و برنامه
 .تهران )،1396ـ1400جمهوري اسالمي ايران(

تابسـتان   ؛شناسي مسـائل اجتمـاعي ايـران   مجله: جامعه). 1388،(عاليه ،مجدشايستهو  رضاغالم، عظيمي
 .108- 93، صص3شماره 

ابعاد و تحليل حقوق شهروندي؛ راهكارهايي براي تربيت و آموزش حقوق  )،1389(حسني، رضاعلي،م
 . 144ـ117صص ،10فصلنامه مطالعات سياسي، سال سوم، شماره ، شهروندي

: ، ترجمـه محسـن ثالثـي. تهـران    هـاي تحقيـق درعلـوم اجتمـاعي     روش )،1378مك نيـل، پاتريـك. (  
  .آگاه  انتشارات

فصـلنامه  ، حقوق ارتباطي در جامعـه اطالعـاتي   )،1389،(اهللاي، حبيبگودرزمعظمي و معتمدنژاد، كاظم
 .38ـ11)، صص63پياپي (3پژوهشي ارتباطي، سال هفدهم، شماره 

، فصـلنامه دانـش   تحول حقوق شهروندي به سوي تأمين انتظام شـهري )، 1380،(موسوي، سيديعقوب-
 .،انتشارات دانشگاه علوم انتظامي 4انتظامي، سال سوم، شماره 

بررسي ميزان احساس برخورداري زنان از حقوق شهروند و )، 1389پرور، منا،( و گلاهللانوروزي، فيض
 .190- 167، صص59فصلنامه راهبرد، سال بيستم، شماره  آن، عوامل موثر بر
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، تهـران  حقوق شهروندي زنان در ايران بين دو انقـالب ، )1396(نيافخبي، صديقه،نوري، هادي و مسيب
  و نشر كتاب پارسه. بنگاه ترجمه
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