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مقدمه
اقتدار  مهم  عــوامــل  از  یکی  عــنــوان  بــه  جــوان  جمعیت 

کشورها به شمار می رود. نیروی مولد و جوان به عنوان 

یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی اجتماعی 

کشورها محسوب می شود. کشور ما سال ها از جمعیت 

جــوان بــرخــوردار بــوده و همچنان الزم اســت ایــن ثروت 

حیاتی حفظ و تقویت شود.

جمعیت جوان و سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین 

ارکان موثر بر توسعه هر کشور، از اهمیت خاصی برخوردار 

بوده و بستر خالقیت و پویایی در ابعاد مختلف توسعه 

 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه این مقاله:
اهمیت تصویب قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت را بیان کنند. 	
سرفصل های مندرج درقانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت رافهرست کنند. 	

اعظم مدیحی
کارشناس جمعیت، سالمت مادران و 
باروری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زهرا نخی
مدیر گروه سالمت خانواده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آشنایی با
قانون حمایت

ازخانواده و 
جوانی جمعیت

اقتصادی اجتماعی را برای آن کشور فراهم می کند. 

در سال های اخیر، با توجه به تغییر و تحوالت جمعیت در 

کشور، مقام معظم رهبری در این خصوص »سیاست های 

کلی جمعیت« را در تاریخ 30 اردیبهشت، 1393 ابالغ 

به  انقالب  معظم  رهبر  ابالغیه  متن  اســاس  بر  نمودند. 

مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  و  گانه  سه  روســای 

نظام با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، 

و جوانی جمعیت کنونی  بالندگی  پویندگی،  به  توجه  با 

کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران 
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بـــاروری در سال های  نــرخ  و  نــرخ رشــد جمعیت  کاهش 

نقش  داشتن  نظر  در  با  تا  اســت  شــده  اشــاره  گذشته، 

ایجابی جوانی جمعیت در پیشرفت کشور، برنامه ریزی 

جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب 

اجــرای  و  گیرد  انجام  کشور  جمعیتی  سیاست های  با 

سیاست ها به طور مستمر رصد شود.

ــواده و  ــروزی داشــتــن فــرزنــد در نــهــاد خــان ــ در جامعه ام

این مساله  اســت.  ارزشمند  جمعیت جــوان یک هنجار 

ضرورت حمایت سطوح قانونگذاری و سیاست گذاری در 

راستای رفع موانع و مسایل پیش روی خانواده ها در جهت 

بــارداری، زایمان و  فــرزنــدآوری از جمله هزینه های بــاالی 

درمان ناباروری و فقدان پوشش بیمه ای، هزینه های باالی 

سقط  شیوع  و  اقتصادی  فشارهای  و  خانواده  معیشت 

جنین را ایجاب می کند. این موانع برخالف تمایل و نگرش 

مثبت خانواده به داشتن فرزند بیشتر سبب کاهش 20 

درصدی میزان موالید در سالیان اخیر گردیده است. 

طبق برآوردهای بین المللی، ایران تا 20 سال آینده جزو 

راستا،  ایــن  در  بــود.  خواهد  جهان  کشورهای  پیرترین 

تحقق مطالبه عمومی مردم، حمایت از مادران ایرانی و 

رفع موانع و مسایل مذکور و نیز مصالح کشور در نظام 

که  است  ناپذیر  اجتناب  امری  قانونگذاری  و  حکمرانی 

می بایست با توجه به فرصت اندک پیش رو، به ضرورت، 

فوریت و اهمیت در دستور بررسی قرار گیرد. 

بــا هدف  و جــوانــی جمعیت  خــانــواده  از  قــانــون حمایت 

از سطح جانشینی و  بــاروری کلی به بیش  افزایش نرخ 

ارتقای شاخص های کیفی در راستای تحقق سیاست های 

کلی جمعیت با حمایت از خانواده های دارای حداقل سه 

و  بــاردار  زنان  نابارور،  زوجین  فرزند، والدت هــای جدید، 

مادران دارای فرزند زیر 2 سال و... تصویب شد. 

منابع 
سندملی صیانت ازجمعیت، نقشه راه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت،1400-1404 	 
دستورالعمل جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مرکز پژوهش های مجلس،سال اول، دوره یازدهم	 
نامه شماره 101/2481/د مورخ 1400/9/15 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی	 
نامه ها و دستورالعمل های اداره کل سالمت جمعیت،خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	 

این قانون مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک 

تبصره، در جلسه مورخ 1400.7.24 کمیسیون مشترک 

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای 

اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب 

شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به 

تایید شورای  به   1400.8.10 تاریخ  در  مدت هفت سال 

نگهبان رسید.

وزارتخانه ها،  وظایف  و  نقش  اعالم  قانون ضمن  این  در 

از  حمایت  درمــوضــوع  نهادها  و  سازمان ها  دستگاه ها، 

و صحیح  دقیق  الــزامــات  و  جمعیت  جوانی  و  خــانــواده 

اجرای قانون مذکور، سرفصل های مختلفی با موضوعات: 

حــمــایــت هــای قــانــونــی بـــرای تــولــد فـــرزنـــدان، حمایت 	 

خانواده های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل و 

غیرشاغل، دانشجو و طلبه، حمایت های دوران بارداری و 

شیردهی، حمایت از زوج های جوان، حمایت از گروه های 

قانونی تدابیر  و  سقط  و  ناباروری  خدمات  و  مردمی 

تسهیالت آموزشی،فرهنگی، مسکن، مشوق های اقتصادی	 

اعتبارات مورد نیاز در برنامه های حمایتی 	 

برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگ سازی 	 

جلوگیری از حرکت های معارض 	 

نحوه اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون 	 

 در این خصوص را مطرح و تصویب کرده است.


