
  ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ֶיֶלד ֶאָחד –ִסין 

  
ֵעֶקב הפעלת . עד לפני כמה עשרות שנים היו ִׁשיעּוִרי ַהְילּוָדה בִסין מן הגבוהים בעולם

  . ָיְרדּו שיעורי הילודה בסין ירידה חדה, תכניות שונות ְלִתְכנּון המשפחה
  

. של המאה הקודמת 50-ההתכניות הראשונות ְלִפיקּוַח על הילודה החלו בסין כבר בשנות 
, 1979הּוְכְרָזה בשנת , שהביאה לירידה החדה ביותר בשיעורי הילודה, התכנית, עם זאת
  ".ֶיֶלד ֶאָחד –ִמְׁשָּפָחה ַאַחת "ונקראה 

  
, התכנית לּוְוָתה בחּוקים. תכנית זאת ִהגבילה את ַהזּוגֹות הסינים ְלהֹוָלַדת ילד אחד בלבד

, מענקים כספיים: בין היתר קיבלו הזוגות. שפחה עם ילד אחדֶׁשֶהֱעִניקּו ֲהָטבֹות למ
  .ֶׁשִניְׂשאּו בגיל מבּוגר יותר, וחופשת לידה ארוכה יותר לנשים, שירותים רפואיים חינם

  
, הּופעלּו אמצעים נּוְקִׁשים כלפי אלה, שקיבלו המשפחות ֶׁשִצְייתּו ַלחֹוק, לעּומת ַהֲהָטבֹות

שעברו על , ונשים, שנֹוַלד להן ילד שני, קנסות על משפחותהּוטלּו : שֵהֵפרּו את החוק
  .ֶנֶאְלצּו ְלַבֵצַע ַהָּפָלה, החוק ונתפסו כשהן ָהרֹות

  
של המאה  70-בעוד ֶׁשִּבְׁשנֹות ה. הוכיחה את ָעְצָמּה" ילד אחד –משפחה אחת "התכנית 

כיום כל אישה יולדת ֲהֵרי , ילדים ִּבְממּוָצע 5העשרים כל אישה בסין ילדה במהלך ַחֶייָה 
מומחים מעריכים כי ְּכתֹוָצָאה מכך אּוְכלּוִסיַית סין כמעט שלא . ילדים בממוצע 2-פחות מ
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עד לפני כמה ֲעׂשֹוִרים עסקו . עוד ִהְׁשִּפיָעה התכנית על ַהִׁשיּפּור ְּבַמֲעַמד האישה בסין
פנויות יותר ְלִהְׁשַתֵלב בחברה  ואילו כיום הנשים, הנשים בעיקר בגידול ילדיהן הרבים

הן ְּפִעילֹות יותר ְּבִאְרגּוִנים ֶחְבָרִתִיים , רבות יוצאות לעבודה מחוץ לבית: ּוַבַּכְלָּכָלה
  .ְוָרַמת ַהְׂשָּכָלָתן עֹוָלה, ּוִבְווָעדֹות שונות

  
ן היא גֹוֶזֶלת ֶׁשּכֵ , עֹוְרָרה ְּבַרֲחֵבי העולם ִּביקֹוֶרת חריפה" ילד אחד –משפחה אחת "התכנית 

אך ְמַבְקֵרי התכנית . מהאנשים את הזכּות הבסיסית להחליט על גֹוְדָלּה של משפחתם
. דֶׁשִהְקָׁשה ָעֶליָה עד מאו, צריכים לזכור כי סין אכן ִהְתמֹוְדָדה ִעם גידול אּוְכלּוִסיָיה עצום

ָטה בגידול האוכלוסייה שיביא ְלֶהָא, המבקרים לא ִהציעּו ִּפְתרֹון ֲחלּוִפי: ְיֵתָרה ִמזֹאת
  .המהיר

  
וכיום מומחים סינים אף מעבירים את ַהֶיַדע ואת , ִעם ַהְזַמן ִנְרַּכׁש בסין ֶיַדע רב בנושא

. ַהִמְתמֹוְדדֹות עם בעיות דומות, הניסיון שלהם למדינות
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