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بررسی مسِؤلیت مدنی دولت در الیحه حمایت از زنان سرپرست خانوار

نظام اسالمی به دلیل اصل دانستن "کرامت انسانی " دارای بهترین شرایط برای شناسایی امور و احقاق

حق مستضعفین جهان از جمله زنان است، سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدوّن یکی از

مهمترین ویژگیهای دوران معاصر میباشد. این تحقیق با عنوان «بررسی مسؤلیت مدنی دولت در الیحه

حمایت از زنان سرپرست خانوار» به بیان این مطلب میپردازد که هر یک از انسانها با توجه به نقش و

مسئولیتی که در جامعه ایفا میکنند دارای حقوقی میباشند. حال  مسئولیت مدنی و حقوقی دولت در

قبال زنان سرپرست خانوار چیست ؟ دولت  مسئولیتهای مالی و غیر مالی فراوانی در قبال زنان سرپرست

خانوار دارد که در  تدوین قوانین و ارائه لوایح  کاربردی  که دربردانده حقوق مالی زنان و قرار دادن ضمانت

اجرایی کارآمد در جهت حمایت مالی برای این قشر میباشدنقش خود را ایفا نموده است . هدف از این

پژوهش، تبیین وظایف دولت اسالمی در قبال حمایت ازحقوق مالی زنان و همچنین بیان وظایف فقهی

حاکم اسالمی در برابر این قشر و بسط عدالت در زمینه ایجاد فرصتهای اقتصادی برای حضور بیشتر زنان

این تحقیق که به روش توصیفی، و بررسی با توجه به مطالب مطرح شده در  در جامعه بشری است. 

کتابخانهای جمع آوری شده؛ یافتههای این پژوهش بیانگر این است که، دولت در قبال اشتغال و حمایت

های مالی و غیرمالی از زنان سرپرست خانوار و کاهش آسیب هایی که این زنان را تهدید می کند مسئولیت

مدنی و حقوقی دارد.
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civil responsibility survey of the govement in child care
bill
Due to the principle of knowing the "human dignity", the Islamic system has the best
conditions for recognizing the affairs and realizing the rights of the oppressed of the world,
including women. Speaking of human rights in a new and codified form is one of the most
important features of the contemporary era. This treatise, entitled Civil responsibility survey
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of the Govement in child care bill "," states that each human being has rights according to
the role and responsibility they play in society. The main question of this research is what
is the civil and legal responsibility of the government in the budget bill for women heads of
households? These include the government's  financial  responsibilities  to  women,  the
enactment of laws and bills on women's financial rights, and the provision of an effective
executive guarantee for financial support for this group. The purpose of this study is to
explain the duties of the Islamic State in protecting women's financial rights and also to
express the jurisprudential duties of the Islamic ruler against this stratum and to expand
justice in creating economic opportunities for more women in human society. According to
the material presented in this research, which was described in a descriptive manner, and a
review of the collected libraries; The findings show that the government has a civil and
legal responsibility to employ and support female-headed households and reduce the harm
that threatens them.
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