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 مقدمه
عنوان پشتوانه نیروی انسانی کشور، پژوهشگران معتقدند که توضیح تغییرات در رغم اهمیت زیاد پدیده باروری بهعلی

ود و از چه شتغییرات اجتماعی و اقتصادی که باعث ایجاد این تغییرات میاین پدیده بسیار پیچیده است؛ چه از جهت 

 های اجتماعی بر افزایش یا کاهش نرخ باروری.گذاریجهت میزان تأثیرگذاری سیاست

اوی و واکگذاران در صدد گریبان است و سیاستبهایران از جمله کشورهایی است که امروز با نرخ باروری پایین دست

 نتایج انتشار از بعدبود.  3های پس از انقالب اسالمی نرخ باروری در کشور باالی . در سالاندالش برآمدهرفع این چ

دولت متوجه سنگینی بار افزایش  ۵3۱۱-۵3۳۱ی و مشاهده رشد باالی جمعیت طی دهه ۵3۳۱ سال سرشماری

ی ت یافت. سرعت کاهش بارورجمعیت شد و سیاست کنترل جمعیت را در پیش گرفت که به موفقیت چشمگیری دس

در مورد آن مصداق « انقالب باروری»ای چشمگیر بود که تعبیر به اندازه ۵3۳۱و اوایل دهه  ۵3۳۱در نیمه دوم دهه 

در سال  ۵.2۱و  0۱و  ۳۱های در دهه 2، به کمتر از ۵3۱۱-۵3۳۱در دهه  3.3پیدا کرد. به این ترتیب نرخ باروری از 

کاهش یافته است.  ۵تر از ها در حال حاضر به پاییننان روندی کاهشی دارد و طبق تخمینرسید. این نرخ همچ ۵33۱

بینی جمعیت توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و در صورت تداوم روند کنونی، ایران از بر اساس الگوی پیش

 .نرخ رشد منفی خواهد داشت و ساالنه از جمعیت کل کشور کاسته خواهد شد ۵۱2۱سال 

*** 

طبق مطالعاتی که توسط پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است، از جمله عوامل مؤثر در پایین آمدن نرخ 

توان به باال رفتن میانگین سن ازدواج، تعداد کم فرزند و تأخیر در فرزندآوری به دلیل اشتغال باروری در سطح جهان می

دهی های باالی فرزندپروری، سوقن قبل از تشکیل خانواده، هزینهنیاز فرهنگی برای اشتغال مطمئناامن و پیش

، های حمایتی ناسازگار برای مراقبت از کودکان زنان شاغلها بر کیفیت فرزندپروری به جای کمیت فرزند، سیستمهزینه

دین برابر بیش چنپیگیری تحصیالت عالی یا پیشرفت شغلی زنان، مشکل ایجاد تعادل بین کار و خانواده برای زنان که 

کنند، تبدیل شدن ازدواج به یک انتخاب، به جای الزام اجتماعی، از مردان برای انجام وظایف خانگی زمان صرف می

های رکود اقتصادی پیاپی و های اجتماعی در هنگام سالمندی و دورهعدم احساس نیاز به فرزندآوری به دلیل حمایت

 افزایش بیکاری اشاره کرد.

 توانند به طور بالقوه بر فرزندآوری تأثیرکلی، پنج نوع مختلف از ابزارهای سیاست تشویقی وجود دارد که میبه طور 

 بگذارند:

 هزینه خانواده؛های نقدی مستقیم مانند پرداخت پاداش نوزاد و کمکپرداخت 

 ات بهداشتی یا اعتبار های های مسکن، مراقبتهای مالیاتی، سیاستهای غیرمستقیم مانند معافیتانتقال

 مالیاتی کودکان؛
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   ایجاد شرایط کاری بهتر برای والدین جهت بهبود سازگاری کار و خانواده، مانند مرخصی مادران و پدران با

 حقوق و دستمزد؛

  دسترسی به مهدکودک با کیفیت باال و ارزان در محل کار؛ 

 باروری.های باروری و درمان ناآوریتوسعه و افزایش دسترسی به فن 

های تشویق به فرزندآوری در چهار کشور سوئد، ایتالیا، لهستان و فرانسه در یک در ضمیمه این متن نمونه سیاست

 جدول خالصه شده است.

 ارزیابی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ئله جوانی جمعیت به هایی در جهت افزایش این نرخ، مسدر راستای جلوگیری از کاهش نرخ باروری و اتخاذ سیاست

نون حمایت از های اخیر تبدیل شده است. بدین منظور، قاگذاران ایرانی در سالهای اصلی سیاستیکی از دغدغه

کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در 

در  سال ۳د و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت بررسی شحمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی 

جمهور جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیساز سوی رئیس ۵۱۱۱آبان 

 ابالغ شد.

های مختلفی از این دهبه وجوه مختلف فرزندآوری توجه نموده است و در ما حمایت از خانواده و جوانی جمعیتقانون 

ها و باشیم. در ادامه به بررسی هر یک از مادهتر بیان شد، میهای تشویقی که پیشقانون شاهد تأکید بر سیاست

 پردازیم.های تشویق فرزندآوری در جهان، میهای مرسوم سیاستهای این قانون، با مؤلفهتبصره

 ی معافیت مالیاتیهااستیس
، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی، به ازای فرزند سوم ایت از خانواده و جوانی جمعیتحمقانون  ۵0طبق ماده 

( تخفیف مشروط به ۵۱۱و بیشتر که بعد از تصویب این قانون متولد شوند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد )

ند ت. در مقایسه این قانون با چگردد. این تخفیف حداکثر سه بار قابل استفاده استصویب آن در بودجه سنواتی می

تواند ضمانتی برای رسد، بند معافیت مالیاتی به صورت جدی مطرح نشده است و نمیالگوی جهانی، به نظر می

 افزایش فرزندآوری باشد.

 های حمایت از بنیان خانوادهتأکید بر سیاست
دی در مورد حمایت از خانواده مطرح شده های معدوسیاستدر این قانون، « حمایت از خانواده»با وجود تأکید بر 

« نقش مادر و همسر»توان گفت، این قانون محدود به اقدامات تبلیغاتی و آموزشی است و این اقدامات نیز در است. می

ها و بندهای این قانون بر امر افزایش در سراسر ماده پردازد.خالصه شده است و به ابعاد گسترده این موضوع نمی
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های معدودی وجود دارد. به طور تأکید شده است، حال آنکه در مورد مسئله تقویت بنیان خانواده، ماده فرزندآوری

 بخشی نسبت به وجوه مثبتاند در خصوص آگاهیهای دولتی و غیردولتی مکلف شده، کلیه دستگاه20مثال در ماده 

های مادری و همسری، و تقویت و حمایت از نقش و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده

وپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف های آموزشنیز وزارتخانه 3۱صیانت از تحکیم خانواده اقدام کنند. در ماده 

های کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر های تحصیلی در همه دانشگاهبه ایجاد، گسترش و تقویت رشته

های این قانون توجه اند. حال آنکه در سایر مادهس فرهنگ اسالمی ـ ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده شدهاسا

 اساسی به تحکیم نهاد خانواده )غیر از مسئله فرزندآوری( نشده است.

 مرخصی مادر
های زایش میزان مرخصیهای تشویقی برای استقبال مادران از فرزندآوری در کشورهای مختلف، افیکی از سیاست

های دولتی و غیردولتی با پرداخت تمام حقوق و این قانون، مدت مرخصی زایمان در بخش ۵۳مادر است. طبق ماده 

زده اند دواهای مرتبط از هفت ماه به نه ماه افزایش یافته است و برای مادرانی که صاحب فرزند دوقلو شدهالعادهفوق

در مقایسه با برخی از کشورها، مانند سوئیس که مرخصی استحقاقی به پدر و مادر در ماه در نظر گرفته شده است. 

توان ضوابط مربوط به این مرخصی را ماه است، میزان این مرخصی بسیار پایین است، اما در مجموع می ۵۳مجموع 

گیرند. هر چند که تا نظر می هفته را برای مرخصی زایمان در 2۱قابل قبول دانست. به طور مثال در ایتالیا و لهستان 

 به والدین تعلق میسالگی فرزند، مرخصی 0سن 
ً
 گیرد.هایی مجددا

 مرخصی پدر
شوند و در میان زنان شاغل نیز بسیاری درصد زنان در سن فعالیت از لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می 0۱بیش از 

گیرد. در این شرایط مرخصی پدران برای حمایت ها صورت نمیدر مشاغل غیررسمی مشغول هستند که حمایتی از آن

که در کشورهای مختلف، پدران نیز شود. در حالیاز مادران غیر شاغل یا شاغل غیررسمی دارای اهمیت زیادی می

، هیچ حمایت از خانواده و جوانی جمعیتشوند، در قانون مشمول استفاده از مرخصی به هنگام تولد فرزندان می

قانون مذکور پدران تا یک ماه پس از به دنیا آمدن فرزند، از نوبت « ب»ای به مرخصی پدر نشده است. تنها در بند اشاره

انون را توان این قباشد؛ بنابراین در این زمینه، میباشند که این بند مشمول بخش خصوصی نمیری شب معاف میکا

دهد و ای به پدران فرصتی برای کمک در امور خانه و کمک در فرزندپروری میهمراه با نقص دانست. چنین مرخصی

 کند.به تحکیم بنیان خانوار کمک می

 کاهش ساعت کار
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های مختلف، کاستن از میزان ساعت کاری والدین صاحب نوزاد است؛ این در حالی های دولتر از سیاستیکی دیگ

ای به کاهش ساعت کاری مادران یا پدران دارای فرزند حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هیچ اشارهاست که در قانون 

ی به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهار اعطای دورکار»این قانون، به « پ». تنها در بند نوزاد نشده است

 شده است.« ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است

 وقتکار پاره
وقت توسط مادر یا پدر صاحب هیچ ماده و بندی در خصوص انجام کار پاره حمایت از خانواده و جوانی جمعیتدر قانون 

 است. فرزند نوزاد نشده

 هاگسترش مهدکودک
شود، شرایط نگهداری از فرزندان تا پیش از دوران ها از فرزندآوری میهایی که مانع از استقبال خانوادهیکی از نگرانی

ها ، نکاتی در مورد گسترش مهدکودکحمایت از خانواده و جوانی جمعیتقانون  22مدرسه است. اگرچه در ماده 

اند تا اماکنی را به منظور مراقبت و نگهداری از فرزندان کارمندان خود ها ملزم شدهدستگاهعنوان شده است و تمامی 

های تشویقی در کشورهای مختلف محسوب اختصاص دهند، اما در مورد مهدکودک اجباری و رایگان که یکی از سیاست

 شود، سخنی به میان نیامده است.می

 ودکپرداخت مشروط و غیر مشروط به والدین و ک
ها باشد. این سیاستها به فرزندآوری میهای مالی یکی از عوامل تشویق خانوادهدر کشورهای مختلف دنیا، سیاست

اندازهای بلندمدت و مربوط به های بالعوض ماهیانه، پاداش به والدین و فرزند تا اعطای وام، تسهیالت و پسپرداخت

حمایت از خانواده و جوانی قانون  ۵۱و  ۵3، ۵۱، 3های که طبق مادهحالیگیرد. در آتیه والدین و فرزندان را در بر می

های ، افزایش یارانه فرزندان خانواده«الحسنه تولد فرزندتسهیالت قرض» جمعیت، تسهیالتی در قالب وام مسکن،

 حال، تدبیری بینی شده است، با اینهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل و اعطای زمین پیشدهک

 بینی نشده است.برای حساب آتیه بلندمدت فرزندان پیش

 افزایش دسترسی به فناوری باروری و درمان ناباروری
اروری و های بها نسبت به افزایش نرخ باروری، استفاده از فناوریهای تشویقی دولتیکی دیگر از عوامل مؤثر سیاست

حمایت از خانواده و جوانی قانون  ۱0تا  ۱۱های ی پایین است. در مادههای قیمتدر دسترس عموم قرار دادن با نرخ

 پردامنه جمعیت
ً
بینی شده است، اما سهولت های باروری و درمان ناباروری پیشای در خصوص فناوریتمهیدات نسبتا

بق رفته است. اگرچه طگیری با قیمت نازل یا رایگان از این خدمات، مورد بحث قرار نگدر دسترس قرار داشتن آن و بهره
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این قانون، در این زمینه توجهات مناسبی صورت گرفته است، اما الزم است تا حد امکان استفاده عمومی از این خدمات 

 تسهیل شود.

 بندیجمع
ود، به نظر شمطابق آنچه در بررسی تجربیات کشورهای مختلفی همچون فرانسه، ژاپن، ایتالیا و اروپای شرقی دیده می

ری داشته تری بر میزان باروهای دولتی، تأثیر گستردهی از پژوهشگران، تغییرات اجتماعی در مقایسه با سیاستبسیار

های تشویق به فرزندآوری، در صورت طراحی درست، اگرچه منجر به دهند که سیاستها نشان میاست. پژوهش

ر را بر تتغییرات اجتماعی و اقتصادی گستردهها، تأثیرات اند، اما بعید است که این سیاستافزایش موالید شده

، گذاری در آموزشهای سرمایههای اقتصادی و تغییر در انگیزههای باروری زنان، مانند گسترش فرصتگیریتصمیم

های تری بر باروری و تشکیل خانواده نسبت به سیاسترسد این تغییرات تأثیر عمیقجبران کنند؛ بنابراین، به نظر می

های تشویق به فرزندآوری، ترین سیاستهای انجام شده، حتی سخاوتمندانهداشته باشد. مطابق با بررسیدولت 

اند و عوض، شرایط کلی اقتصادی در کنار های جایگزینی داشتهموفقیت محدودی در بازگرداندن نرخ باروری به نرخ

 کیل خانواده و باروری دارند.های تشگیریهای فردی تحصیلی و کاری تأثیر بیشتری بر تصمیمفرصت

شته های زیر را داگذاری موفق برای افزایش جمعیت باید ویژگیهای صورت گرفته، یک بسته سیاستطبق بررسی

 باشد:

o ایجاد یک جامعه دوستدار خانواده و عدم تمرکز صرف بر افزایش نرخ باروری 

o ی مکملهاها و برنامهسیاست های پایدار و بلندمدتسازی بستهپیاده 

o افزایش باروری با افزایش دسترسی به فناوری باروری 

o هااطمینان از تأمین مالی مطمئن و بلندمدت سیاست 

o های باز نسبت به افزایش مهاجرتهای تشویق به فرزندآوری با سیاستترکیب سیاست 

که به تازگی تصویب رسیده است، اگرچه به اکثر بندهای باال توجهاتی  حمایت از خانواده و جوانی جمعیتطبق قانون 

ــی ــت، اما طبق بررس ــده اس ــورت هایی که در این گزارش به عمل آمد، نقایص و محدودیتش هایی وجود دارد که به ص

 ههایی کگیرد. ضــمن اینکه باید اذعان داشــت، ســیاســتجانبه را در بر نمیکامل تمام بندهای یک ســیاســت همه

ـــد، تنها نقش تحریکبه های متعددی که کننده دارند و طبق پژوهشعنوان عوامل مؤثر در افزایش نرخ باروری ذکر ش

 .کنندگی کامل آنان سخن گفتتوان از تعییندر این زمینه صورت گرفته است، نمی
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کلی فرزندآوری نرخ 
1133 

۵.3۱ ۵.۱۱ ۵.3۱ 2.۱۵ 

آل فرزندان تعداد ایده
 (1111)اواسط دهه 

2.22 2.۱۱ 2.۱۵ 2.۱۱ 

های کل هزینه
عمومی، مزایای 

 1112خانواده، 

 از تولید ناخالص داخلی %3.30 از تولید ناخالص داخلی %۵.۱3 از تولید ناخالص داخلی %۵.۱0 از تولید ناخالص داخلی 3.۱۳%

هزینه کمک
 1112مندی، عائله

 از تولید ناخالص داخلی %۵.۵ از تولید ناخالص داخلی %۱.3 از تولید ناخالص داخلی %۱.۱ از تولید ناخالص داخلی ۱.0%

پاداش فرزند، 
هزینه فرزند یا کمک

 1131خانواده، 

هزینه هزینه کودک جهانی است. کمککمک
 یورو در ماه برای هر کودک ۵22کودک حدود 

 ۵۳به اضافه مکمل برای فرزندان بعدی )از 
یورو برای فرزندان  ۵۱۱یورو برای فرزند دوم تا 

 سال ۵۳پنجم و بعدی(. قابل پرداخت تا 
هزینه مشابه دیگری برای کودکان در کمک

 مدارس متوسطه در نظر گرفته شده است.
 مزایا مشمول مالیات هستند.

 هزینه کودک بسته به درآمد والدین وکمک
یورو  2۱0تا  ۵۱تعداد اعضای خانواده از 

 برای هر فرزند در ماه متغیر است.
ای با چهار عضو و عنوان مثال، خانوادهبه

یورو حداکثر  ۵3۱۱۱درآمد ساالنه کمتر از 
ای با مزایا را دریافت خواهد کرد و خانواده

یورو، مزایایی  2۳۱۱۱درآمدی در حدود 
یورو خواهد داشت. به  ۵2۱حدود 
یورو  ۳2۱۱۱ای با درآمد بیش از خانواده

 شود.هیچ مزایایی پرداخت نمی
سالگی مزایای کودک قابل  ۵0تا سن 

پرداخت است. سود مشمول مالیات 
 است.
هزینه خانواده برای والدین مجرد کمک

های دارای سه یابد. خانوادهافزایش می
فرزند مشمول حمایت شهرداری به مدت 

 ماه هستند. ۵3

یورو  2۱3کودک هنگام تولد  پاداش
است که اگر درآمد سرانه خانواده از 
حد متوسط کمتر باشد، به همان 

 یابد.میزان افزایش می
های هزینه فرزند خانوادهکمک

یورو در ماه است که  ۵2۱درآمد کم
درآمد سرانه خانواده از حد متوسط 

یورو  2۱تا  ۵۳بیشتر نباشد. مزایا از 
ه متغیر است. تا برای هر کودک در ما

سالگی در  2۵سالگی یا تا  ۵0سن 
 شود.صورت تحصیل پرداخت می

 

یورو است.  3۵2پاداش کودک در بدو تولد 
یورو در ماه به ازای  ۵03هزینه اولیه کمک

سالگی پرداخت  3هر کودک تا سن 
 شود.می

هزینه افزایش فرزند تنها پس از تولد کمک
 2۱ن شود و تا سفرزند دوم پرداخت می

سالگی تا زمانی که کودک بیش از نیمی از 
حداقل درآمد خود را دریافت نکند، ادامه 

یورو برای دو  ۵2۳هزینه ماهیانه دارد. کمک
یورو برای سه فرزند، به اضافه  203فرزند، 

 یورو برای هر فرزند اضافی است. ۵۳2
یورویی برای کودکان باالی  ۳۱های مکمل

در صورت بزرگ یورویی  3۱سال. مکمل  ۵۱
 شدن فرزند توسط والدین مجرد.

یورو در ماه به  ۵۳۱هزینه تکمیلی کمک
هایی با بیش از سه فرزند و درآمد کم خانواده

 شود.خانواده پرداخت می



 

 

 

 

 

 

 

 15-رفاه و سیاست اجتماعی 9

 فرانسه لهستان ایتالیا سوئد مولفه/سیاست
هزینه والد مجرد حداقل درآمد را برای کمک

ه کند که بستیکی از والدین مجرد فراهم می
یورو  0۵3به تعداد فرزندان متفاوت است )

در ماه برای یک والد مجرد با یک فرزند و 
یورو برای هر فرزند  ۵03بدون درآمد دیگر؛ 

 اضافی(.
ها نیز بر اساس وضعیت مدنی و خانواده

ند متعداد فرزندان از معافیت مالیاتی بهره
های شوند )تخفیف بیشتر برای خانوادهمی

 دارای سه فرزند یا بیشتر(.
مرخصی مربوط به 

 1131کودک، 
ماه مرخصی  ۵۳مادر و پدر با هم مستحق 

استحقاقی. دو ماه برای مادر، دو ماه برای پدر 
تواند روز می 3۱و استراحت قابل اشتراک )تا 

طور همزمان(. مرخصی باید تا برای هر یک به
ماه پس از تولد انجام شود. پرداخت برای  ۵0
یورو در  ۱۱۱۱۱حقوق تا حدود  0۱۱ماه با  ۵3

 یورو در روز. 2۵سه ماه با سال و 
یورو در روز )تا  ۱.۳3پاداش برابری جنسیتی 

یورو برای هر فرزند( اگر والدین  ۵۱۳۱حداکثر 
 طور مساوی مرخصی را تقسیم کنند.به

روز در سال برای  ۵2۱مزایای موقت والدین تا 
 0۱۱سال، با  ۵2مراقبت از کودک بیمار زیر 

ی شود. شخص دیگردرآمد، پرداخت می
تواند این مزایا را برای مراقبت از فرزند یکی می

هفته با  2۱مرخصی زایمان به مدت 
)کارمندان بخش دولتی  0۱۱پرداخت 

توان از کنند(. میدریافت می ۵۱۱%
چهار یا هشت هفته قبل از زایمان استفاده 

 کرد.
در هشت سال مرخصی والدین تا ده ماه 

سال  3اول زندگی کودک. اگر کودک زیر 
درصد حقوق  3۱ماه  ۳سن داشته باشد، 

شود. در غیر این صورت پرداخت می
 مرخصی بدون حقوق است.

گیرند، حق پدرانی که سه ماه مرخصی می
 از یک ماه دیگر را دارند.

هفته با  2۱مرخصی زایمان به مدت 
دستمزد مرجع. قابل تمدید تا  ۵۱۱%

 شش هفته بیشتر.
تواند تا سه سال مرخصی والدین می

سالگی  ۱قبل از رسیدن کودک به سن 
گرفته شود. در طی دو سال از این 

 سال
ً
ها، یک پرداخت ماهانه تقریبا

های کم درآمد یورو برای خانواده ۵۱۱
 در دسترس است.

مرخصی برای مراقبت از کودک بیمار 
روز  ۳۱سال حداکثر به مدت  ۵۱زیر 

درصد دستمزد مجاز  0۱در سال با 
 است.

 شوند.مزایا مشمول مالیات نمی

مرخصی زایمان معادل حقوق کامل برای 
هفته در مورد فرزند سوم( را  2۳هفته ) ۵۳

 دهد.پوشش می
روز متوالی در مدت  ۵۵مرخصی پدری 

چهار ماه پس از تولد است که با حقوق کامل 
 شود.پرداخت می

جمعی مدت مرخصی و اکثر قراردادهای 
غرامت برای مراقبت از کودک بیمار را 

روز در  ۵۱عنوان مثال کنند. )بهمشخص می
 بخش دولتی(.
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 فرانسه لهستان ایتالیا سوئد مولفه/سیاست
از والدین مجردی که بیمار شده است دریافت 

 کند.
مراقبت از کودکان و 

آموزش 
دبستانی، پیش

1112 

 از تولید ناخالص داخلی %۵.۵ از تولید ناخالص داخلی %۱.3 از تولید ناخالص داخلی %۱.۳ از تولید ناخالص داخلی ۵.۱%

نویسی در نام
 1118مهدکودک، 

 سال( 2تا  ۱) ۱۳.۳%
 سال( ۱تا  3) 3۵.۵%

 سال( 2تا  ۱) 23.2%
 سال( ۱تا  3) 3۳.۱%

 سال( 2تا  ۱) ۳.3%
 سال( ۱تا  3) ۱۳.3%

 سال( 2تا  ۱) ۱2%
 سال( ۱تا  3) 33.3%

در دسترس بودن 
 1131مهدکودک، 

مهدکودک عمومی برای همه کودکان تضمین 
درصد از  ۱۵کار طوالنی شده است. ساعات 

درصد از کودکان بین  3۱سال و  3کودکان زیر 
نام های رسمی ثبتسال در مهدکودک ۳تا  3

 کردند.

درصد از  22مهدکودک رسمی در دسترس 
درصد از  3۱سال است.  3کودکان زیر 

 دبستانیسایر کودکان پیش

نبود امکانات مناسب برای نگهداری از 
 3ان زیر درصد از کودک 2کودکان. 
درصد از  ۱2نام کردند. سال ثبت

کودکان بین سه تا سن مدرسه. در 
حال حاضر برنامه اصالحی برای 
افزایش تعداد تسهیالت مراقبت از 
کودکان با بودجه عمومی در حال 

 اجراست.

 2سیستم جامع مهدکودک برای کودکان 
ها به درآمد والدین سال؛ هزینه 3ماه تا 

)مادرنل( برای  بستگی دارد. مهدکودک
سال تا سن مدرسه. آموزش  3کودکان 

دبستانی رایگان است. برای هر دو نوع پیش
مراقبت و مراقبت بعد از مدرسه، ساعات 

 کاری طوالنی است.
نام شده از دیده و ثبتآموزش« فرزندان»

کودکان در خانه خود مراقبت خواهند کرد 
سال  3مراقبت را برای کودکان زیر  2/3)

دهند(. ابتکارات اخیر دولت برای می ارائه
 ها.افزایش تعداد مکان

هزینه مراقبت کمک
از کودک در 

 1131ها، مهدکودک
 

ساعت در هفته برای  ۵۱دبستانی تا پیش
سال رایگان است. سایر  ۳تا  3کودکان بین 

ها به درآمد والدین و تعداد فرزندان هزینه

هزینه مراقبت از کودک کمک هزینه خاصبدون کمک
پرداختی به والدینی که برای مراقبت از 

شرط کنند، بهکودک کار را رها می
 %2۱درآمد سرانه خانواده، از 

سال بستگی به درآمد  3هزینه مراقبت زیر 
دبستانی )از سن خانواده دارد. آموزش پیش

 سالگی تا سن مدرسه( رایگان است. 3



 

 

 

 

 

 

 

 15-رفاه و سیاست اجتماعی 11

 فرانسه لهستان ایتالیا سوئد مولفه/سیاست
ط طور متوسبههای والدین بستگی دارد. هزینه  

 دهد.ها را پوشش میاز هزینه ۵۵۱
ها ممکن است برای کودکان باالی شهرداری

هزینه ارائه یک سال اما کمتر از سه کمک
یورو در ماه، اما این مبلغ با  3۱۱دهند. تا 

ارزش مراقبت از کودک با بودجه عمومی که 
یابد. در نظر کند کاهش میکودک دریافت می
افزایش فرصت برای والدین گرفته شده برای 

 برای ماندن در خانه و مراقبت از فرزندانشان.

میانگین دستمزد سال قبل تجاوز 
ه است. ماه 2۱کند. سود نمی

 
ً
 یورو در ماه 3۱پرداخت تقریبا

اگر یکی از والدین ساعات کاری را برای 
سال کاهش دهد،  3مراقبت از کودک زیر 

شود. مکمل تحصیلی کودک پرداخت می
الدین تمام شغل خود را رها کنند، این اگر و 

یابد و یورو در ماه افزایش می ۱۳۱مبلغ به 
وقت. کاهش مقدار کمتری برای کار پاره

 سال. ۳تا  3مبلغ برای 
والدینی که یک مهدکودک ثبت شده را 

کنند، بسته به سن کودک و انتخاب می
یورو برای  ۱۱۱تا  ۵۳۱درآمد خانواده )بین 

سال( ماهانه مکمل  3یر یک کودک مجرد ز
دریافت « انتخاب مراقبت از کودک»

های اجتماعی نیز برای کنند. کمکمی
 گیرد.مراقب تحت پوشش قرار می

در  بارهزینه سال تحصیلی جدید یککمک
 شودسال بسته به آزمون معدل پرداخت می

تا  ۳یورو برای کودک  23۱عنوان مثال )به
 سال(. ۵۱

مزایای مسکن، 
1131 

های هزینه مسکن برای خانوادهکمک
درآمد. بستگی به هزینه مسکن، اندازه خانه کم

و تعداد فرزندان دارد. آستانه پرداخت 
 کاهش یافت. 2۱۵2هزینه در سال کمک

مناطق بر اساس درآمد متقاضیان و 
موقعیت مکانی معیارهایی را تعیین 

کنند. اولویت با افراد در شرایط بد می
های پرجمعیت و افراد ادهمعیشتی، خانو

 در زندگی مشترک اجباری است.

طرح وام مسکن ترجیحی برای کمک 
های با درآمد متوسط برای به خانواده

 خرید خانه یا آپارتمان.

مزایای مسکن بسته به اجاره و درآمد خانوار 
طور متوسط مبلغ در دسترس است. )به

 یورو در ماه است(. 2۵۱اعطا شده 
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