
 جمعیتی ھای سیاست
 ساختن هماهنگ راه در که است جمعیتی مدون تصمیمات از اي مجموعه جمعیتی، ریزي برنامه و سیاست

 سیاست دیگر بعبارت  د،شو می اتخاذ آنها نظامات و مقررات و اقتصادي و اجتماعی نهادهاي ها و ارگان
 اهداف آن تحقق براي عملی کارهاي راه و کمی و کیفی هاي ها، هدف آرمان سلسله یک از کشور هر جمعیتی

 توسعه کلی برنامه از جزیی عنوان به جمعیتی سیاست است بدیهی  .شود می تشکیل خاصی زمانی محدوده در
 کشور توسعه ملی برنامه و جمعیتی سیاست بین است الزم ،دلیل این به گردد و می تدوین کشور هر ملی

 .باشد داشته وجود نزدیکی همخوانی و هماهنگی
 در ولی بوده، محدود ها جمعیت کاهش یا افزایش جهت مقرراتی تنظیم به جمعیتی هاي سیاست گذشته در

 و جمعیتی عوامل میان تعادل ایجاد راه از تا کوشد می و است تري ارزنده و تر کلی هدف داراي حاضر زمان
 هاي سیاست  .سازد فراهم جامعه افراد براي را رفاهی امکانات بیشتر چه هر ،اجتماعی -اقتصادي عوامل

 ابعاد و جمعیت کاهش یا و ازدیاد جهت تدابیري اتخاذ به کمی بعد  .هستند وکیفی کمی بعد دو داراي جمعیتی
 کیفیت بهبود ازدواج، امر در نظارت ها، جمعیت تندرستی به کیفی بعد که حالی در شود، می مربوط شهرها

 وضعیت ابتدا است الزم سیاست،این  به رسیدن براي .است مربوط ....و شغلی هاي فرصت ایجاد آموزش،
 . کرد گیري جهت مطلوب، وضع به موجود وضع از رسیدن براي بتوان تا شود ترسیم جمعیت منظر از مطلوب

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، جمعیتی، عوامل تمامی به و نیست اي ساده امر مطلوب وضعیت ترسیم البته
  .است مرتبط

 .است نموده تجربه را اي سابقه بی تحوالت اخیر قرن یک طول در جمعیتی انتقال فرایند تربس در ایران جمعیت
 در جمعیت تعداد  .است بوده قرن این طی ایران جمعیت بارز هاي ویژگی از یکی جمعیتی رشد باالي هاي نرخ

 سال در نفر میلیون 75 به 1300 الس در نفر میلیون 10از  و شده برابر 7.5 از بیش اخیر سال 90 مدت طول
 .است بوده همراه نوساناتی با جمعیت افزایش شتاب و سرعت کلی، روند این علیرغم  .است یافته افزایش 1390

 به 1345 -55 بعدي دهه در بود، یافته افزایش درصد3.1 رشد نرخ به ،1335-45 ي دهه در که کشور جمعیت
 از بعد سیاسی و اجتماعی بستر و شرایط به توجه با 1355 -65 دهه طی اما . یافت کاهش درصد 2.7 رشد نرخ

 ایران جمعیتی تحوالت تاریخ طول در خود سطح باالترین به و یافت افزایش مجدداً جمعیت رشد نرخ انقالب،
 حد از بیش افزایش براي خطري زنگ جمعیت، رشد باالي میزان این .رسید ساالنه رشد درصد 4 حدود یعنی

 دهه پایانی هاي سال از سیاستگذاران و مسئولین رو این از و بوده جمعیتی بیش مسایل ظهور و کشور جمعیت
 براي جامعه اقتصادي و اجتماعی شرایط و بستر بودن مهیا  .پرداختند موالید کنترل سیاست احیاء به 1360
 که گردید 1365-75 دهه طی درصد1.96 حدود به کشور جمعیتی رشد کاهش ساز زمینه سیاست، این اجراي

 جدید هاي سیاست تدوین کشور مردان و دولتبود  جمعیتی هاي سیاست در بازنگري براي خطري زنگ
  .دادند قرار خود کار دستور در را جمعیتی

  
  



 جمعیت کلی سیاستھای
 :است زیر شرح به شد ابالغ انقالب معظم رهبر توسط که جمعیت کلی سیاستهاي

 پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروري به بیش از سطح جانشینیــ ارتقاي  1

هاي  ــ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج2
 هاي زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد جوان و توانمندسازي آنان در تأمین هزینه

هاي  اي هزینه ویژه در دوره بارداري و شیردهی و پوشش بیمه  اختصاص تسهیالت مناسب براي مادران بهــ  3
 ربط زایمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذي

نواده و فرزند هاي عمومی درباره اصالت کانون خا ــ تحکیم بنیان و پایداري خانواده با اصالح و تکمیل آموزش 4
اي بر مبناي فرهنگ و  هاي زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره مهارت  پروري و با تأکید بر آموزش

هاي  هاي اسالمی ــ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت ارزش
 پزشکی در جهت سالمت باروري و فرزندآوري

 سازي سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی نهادینه ــ ترویج و 5

ویژه   هاي اجتماعی، به ــ ارتقاي امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیري از آسیب 6
 ها هاي زیست محیطی و بیماري اعتیاد، سوانح، آلودگی

و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم براي تأمین سالمت و نگهداري آنان در  سازي براي احترام ــ فرهنگ 7
 هاي مناسب هاي سالمندان در عرصه مندي از تجارب و توانمندي بینی سازوکار الزم براي بهره خانواده و پیش

یتی و ــ توانمندسازي جمعیت در سن کار با فرهنگ سازي و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات ترب 8
اي و تخصصی با نیازهاي جامعه و استعدادها و عالیق آنان در  هاي عمومی، کارآفرینی، فنی ــ حرفه آموزش

 جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع ــ  9
 متعادل و کاهش فشار جمعیتی



ویژه در  تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به ــ حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزي و کم 10
گذاري  هاي زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه جزایر و سواحل خلیج فارس و دریاي عمان از طریق توسعه شبکه

 و ایجاد فضاي کسب و کار با درآمد کافی

هاي کلی جمعیت با تدوین و اجراي سازوکارهاي  ارج هماهنگ با سیاستــ مدیریت مهاجرت به داخل و خ 11
 مناسب

 هاي آنان ها و توانایی گیري از ظرفیت ــ تشویق ایرانیان خارج از کشور براي حضور و سرمایه گذاري و بهره 12

ماعی در پهنه و ارتقاي وفاق و همگرایی اجت) ایرانی، اسالمی، انقالبی(بخش ملی  هاي هویت تقویت مؤلفه -13
 ویژه میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور سرزمینی به 

هاي  هاي جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص رصد مستمر سیاست -14
  هاي جمعیتی و توسعه انسانی بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش

  

  واحد بھداشت خانواده معاونت بھداشتی دانشگاه –دکتر طاھری 

  


