
سیاستهای تشویقی برخی کشورها برای افزایش جمعیت 
پس از پايان جنگ جهاني دوم و براساس سياست هاي جهاني سازي 
و استفاده از نيروي كار ارزان زنان براي توسعه اقتصادي كشورهاي 

غربي، نرخ رشد جمعيت به طرز قابل مالحظه اي كاهش يافت. 
از سوی جامعه شناسان داليل متنوعی برای اين سير نزولی جمعيت 
ذكر شده است كه مهمترين آنها، تمركز بر فردگرايی و لذت جويی، 
آزادی های جنس��ی و فروپاش��ی خانواده همچنين تاكيد بر توس��عه 
اقتصادی در اروپا بوده است. به دنبال كاهش جمعيت نياز به نيروی 
كار در اين كش��ورها به طور جدی نمود پيدا كرد كه اولين تصميم 
ب��رای حل اين مس��اله مهاجرپذير بود لکن سياس��تمداران غربی به 
زودی متوجه ش��دند كه ورود انبوه مهاجري��ن برای آنها مخاطرات 
جدی فرهنگی، سياسی و امنيتی خواهد داشت و منافعشان را تامين 
نمی كن��د لذا ت��الش نمودند تا با تغيير رويکرد و ارائه مش��وق های 
فرزن��دآوری جمعيت بومی و اصيل خود را افزايش دهند به گزيده 
و خالص��ه ای از اين سياس��ت های تش��ويقی افزاي��ش جمعيت در 
كشورهای توسعه يافته كه تقريباً از چهار دهه قبل آغاز شده و ادامه 

دارد اشاره می شود.

                          فرانسه:

دولت فرانسه 83 ميليارد يورو، يعنی حدود پنج درصد توليد ناخالص 
ملی كشور را صرف حمايت از فرزند آوری می  كند. اين ميزان هزينه 

به نوبه خود باالترين رقم در سطح اروپاست.
زنان فرانس��وی، ۱۶ هفته مرخصی زايمان دارند كه از ش��ش هفته 
پيش از تولد كودكانشان آغاز می شود. پس از اين دوره، والدين حق 
س��ه س��ال مرخصی بدون حقوق دارند. جالب اين است كه سيستم 

فرانس��ه، داشتن فرزند بيش��تر را با افزايش قابل مالحظه مزايا برای 
فرزند سوم به بعد تشويق می كند.

 آلمان: 
 “آنگال مركل”، صدر اعظم آلمان، چند س��ال قبل كه ميانگين تعداد 
بچه های خانواده های اين كش��ور 3/۱ بچه تخمين زده ش��د، حقوق 
قاب��ل مالحظه ای را برای مادرانی كه خود مراقبت از فرزندش��ان در 

منزل را بر عهده می گيرند پيشنهاد نمود.
بر اساس گزارش يورو نيوز »كريستينا شرودر«، وزير امور خانواده ی 
آلمان، به دنبال ارائه ی طرحی است كه به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
اجازه می دهد كه برای نگه داری از نوه هايشان مرخصی بدون حقوق 

بگيرند.
از ديگر اقدامات دولت آلمان، كمک مالی به پدران و مادران شاغلی 
است كه به دليل تولد فرزند خود يا مرخصی به واسطه ی نگه داری از 
فرزند، برای مدتی دستمزد دريافت نکردند؛ همچنين دولت تضمين 
می نمايد كه هر يک از والدين بعد از مرخصی تا چهارده ماه به شغل 

قبلی خود بازگردند.
يکی ديگر از مش��وق های آلمان برای افزايش نسل، تصويب قانون 
برای كمک به مهاجرانی است كه چندين سال در اين كشور زندگی 
كرده و فرزندان شان تا ۱7 سالگی در كشور آلمان تحصيل نموده اند 
به گونه يی كه دولت اين كش��ور موظف ب��ه پرداخت كمک هزينه 
تحصيل به اين افراد می باش��د و در س��نين كودكی نيز با سبدهای 

حمايتی به اين افراد كمک مالی می كند.

                     کانادا : 

جمعيت كانادا در مقايس��ه با 50 سال گذش��ته دو برابر شده است. 
جمعيت اين كشور در سال 20۱2 به سی و سه ميليون نفر رسيد  كه  
در فاصله ی سال های 200۶ تا 20۱۱ ، پنج ميليون و نهصد هزار نفر 
افزايش داشته است . مهاجرت اولين عامل رشد جمعيت كاناداست . 

از س��ال 2000، با حمايت دولت كانادا ش��اهد افزايش چش��مگير 
مرخص��ی زايم��ان از ۱0 هفته به 35 هفته ب��ود. اين مدت مرخصی 
می تواند با توافق پدر و مادر بين آنها تقس��يم شود. اين برنامه برای 
اين است كه زوج ها بدون نگرانی از قطع شدن حقوق يا احتمال از 

دست دادن شغل شان بتوانند به بچه دار شدن فکر كنند.
در ايالت كِبِک كانادا افرادی كه صاحب فرزند س��وم می ش��وند، از 
هدايای بااليی برخوردار می ش��وند. اين هدايا برای فرزند اول 500 
دالر، فرزن��د دوم  ۱000 دالر و ب��رای فرزند س��وم يکباره به هفت 
ه��زار و پانص��د دالر افزايش پيدا می كند. اين م��وارد نمونه هايی از 
سياست های تشويقی دولت برای حمايت از فرزندآوری خانواده های 
كانادايی است كه البته تنها شامل تشويق های مالی نبوده، بلکه شامل 

تسهيالت  آموزشی و رفاهی كودكان هم می شود.



هوالموسع                                انگلیس:           

دولت انگليس به عنوان مزيت و تشويقی برای بچه دار شدن تالش 
ك��رده اس��ت ك��ه حقوق��ی را به 
صورت هفتگی برای پدر و مادرها 
در نظر بگيرد. اين حقوق از سال 
20۱0، ب��رای بچه اول به صورت 
هفتگی ب��ه خانواده ه��ا پرداخت 

می شود و  به ازای هر فرزند جديد دولت حدود ۶0 درصد به مبلغ 
اضافه می نمايد.

                        روسیه:                       

در روسيه به مادری كه صاحب فرزند می شود  كمک هزينه فرزند به 
صورت هديه تعلق می گيرد. سال 2008 ميالدی از سوی آقای پوتين 
به عنوان س��ال خانواده نام گرفت و تمام دستگاه های دولتی موظف 
شدند برنامه های تشويقی خود را برای افزايش جمعيت و جلوگيری 

از بحران كاهش جمعيت ارائه كنند.

بنابر ابالغ دولت روس��يه، خانواده هايی كه دارای فرزند می شوند از 
پرداخت ماليات تا سقف تعيين شده معاف می شوند و حمايت های 
ديگری برای تربيت و رش��د فرزندان نيز توس��ط س��بدهای كاالی 
حمايتی و همچنين به صورت نقدی به خانواده ها پرداخت می  گردد. 

حتی در جرايد عنوان شده است كه دولت روسيه پس از تولد فرزند 
سوم مسکن خانواده را تامين خواهد كرد. 

                            ژاپن:

بر اس��اس قانون "كودومو تيت" كه در س��ال 20۱0 به وسيله حزب 
دموكراتيک  كشور ژاپن تصويب شد، خانواده هايی كه فرزند تا سن 
۱5 سال دارند، ماهانه تا سيزده هزار ين كمک مالی دريافت می كنند؛ 
از سوی ديگر پدر يا مادر هر  يک می توانند در صورت اخذ مرخصی 
با دريافت نصف حقوق خود برای نگهداری كودک در منزل بماند و 

پس از پايان سقف مرخصی به شغل قبلی خود بازگردند.
                         چین : 

دولت چين از سال ۱979 تصميم به اجراي سياست تک فرزندي در 
كشور گرفت. اما اكنون پس از گذشت نزديک سه دهه با مشکالتی 
مواجه ش��ده اس��ت وانگ زو، مدير كميسيون مؤسس��ه علم و فن 
آوری، می گويد: توزيع آماری جمعيت چين، به علت سياست های 
مربوط به خانواده در دهه های گذشته، تغيير يافته است و دولت بايد 

سياست های خود را با اين تغييرات هماهنگ سازد. 
 مشاور سياسی رئيس جمهور چين گفته است: از آنجاييکه جمعيت 
چين، به موجب سياس��ت قبلی تک فرزندی، تا س��ال 2030 رو به 
كاهش خواهد گذاش��ت، سياست دو فرزندی بايد زودتر به اجرا در 
می آيد. ايشان با بيان اهميت توجه به موضوع جمعيت تاكيد می كند 

كه لغو سياست تک فرزندی بايد زودتر از اين انجام می گرفت. 

سیاست های تشویقی

 کشورهای مختلف برای افزایش جمعیت
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