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هقذهِ

ثب گصقت ثیف اظ  150ؾبل اظ تكىیل ًْضت ثیي الوللی صلیت ؾطخ ٍ ّالل احوط زض خْبى ،ثِ
زلیل ٍخَز اصَل ٍ اضظـ ّبی ٍاالی اًؿبًی آى ،زض حبل حبضط ًیع ّوچٌبى الجبل اًؿبى ّب ،ذصَصبً
خَاًبى ثِ ایي ًْضت ضٍظافعٍى هی ثبقس .ایدبز ضٍحیِ زفبع اظ صلح زض اشّبى اًؿبى

ّب ،گؿتطـ

زٍؾتی ،احتطام ،حفظ ٍ تَؾؼِ ؾالهت ،تفبّن هتمبثل ،تؼبهل ّن افعا ،ووه زاٍعلجبًِ ثِ افطاز آؾیت -
پصیط ٍ آؾیت زیسُ ،تبهیي ٍ تؿْیل فطآیٌس ضقس اًؿبى ّب ٍ ؾبذتي خْبًی پطاظ صلح ٍ آضاهفٌَّ ،ظ
هجٌبی اصلیتطیي ٍ پطتالـتطیي السامّبی خوؼیت ٍ ؾبظهبىّبی تبثؼِ ّؿتٌس.
اصَل ٍ اضظـ ّبی خوؼیت وِ ؾبظهبى ّبی ٍاثؿتِ هغبثك آى ػول هی وٌٌس ،چبضچَة هٌبؾجی ضا
ثطای ثطضؾی هكىالت خْبًی اًؿبى ثط اؾبؼ ثطاثطی وكَضّبی ػضَ اضائِ هی زّس وِ ثط هجٌبی اصَل
خِاى قوَلی ،تٌَع ٍ وطاهت اؾتَاض اؾت  .ثٌبثطایي السام ّبی خوؼیت ٍ ؾبظهبى ّبی تبثؼِ اظ خولِ
ؾبظهبى خَاًبى ّالل احوط وِ اظ عطیك هدوَػِ ای اظ اضظـ ّبی هكتطن ًظیط ػسالتّ ،وجؿتگی،
ثطزثبضی ،تكطیه ،تؿبٍی ،احتطامً ،یىَوبضی ٍ ثكطزٍؾتی ّسایت ٍ قىل گطفتِ

اًس ،ووبوبى ازام ُ

ذَاّس زاقت.
ثیبًیِ رسبلت (هبهَریت سبزهبى)

ثطای تحمك اّساف ٍاالی خوؼیت هٌسضج زض هبزُ  ٍ 2ثِ اؾتٌبز ثٌس  7اظ هبزُ  3اؾبؾٌبهِ خوؼیت ّالل
احوط ضؾبلت ؾبظهبى خَاًبى ثِ قطح ظیط تجییي هیقَز.

«سبصهبى جَاًبى ّالل احوش یه ًْبد هشدهی ٍ تخصصی

دس اهَس جَاًبى است وِ ثب اًجبم

پژٍّصّبی ساّجشدی دس صهیٌِ اصَل ،اّذاف ٍ اسصش ّبی ًْضت ثیي الوللی صلیت سشخ ٍ
ّاللاحوش ،ثشای اسائِ خذهبت آهَصضی ّذایتی ٍ تشثیتی ،جَاًبى سا جزة ،تَاًوٌذ ٍ دس
لبلت تین ّبی ٍسصیذُ سبصهبًذّی هی وٌذ تب ثتَاًٌذ اص عشیك اًجبم فعبلیتّبی خذاپسٌذاًِ،

ثطشدٍستبًِ ،اهذادی ،عبم الوٌفعِ ٍ داٍعلجبًِ ثب دیگشاى تعبهل ٍ اهَس خَد ٍ جبهعِ سا ثِ عَس
هَثشی اداسُ ٍ ّذایت وٌٌذ».
ثیبًیِ ارزشّب

اصَل ٍ اضظـ ّبی ؾبظهبى خَاًبى ّالل احوط زض چبضچَة اصَل ٍ اضظـ ّبی خوؼیت ّالل احوط
خوَْضیاؾالهیایطاى ٍ ثب ضٍیىطز ذَزقٌبؾی ٍ ذساهحَضی ػجبضتٌس اظ:
الف :اصَل ثٌیبدیي ًْضت ثیيالوللی صلیتسشخ ٍ ّاللاحوش

 .1ثطشدٍستیHumanity

پیبم اصل ًْ :ضت ثیي الوللی صلیت ؾطخ ٍ ّالل احوط وِ ظازُ آضظٍی اًؿبى ثطای یبضی ضؾبًی ثی -
عطفبًِ ثِ ظذویبى آٍضزگبُ ّب ثَزُ اؾت ،اهطٍظُ هی وَقس زض ظطفیت هلی ٍ ثیي الوللی ذَز اظ آالم
اًؿبىّب زض ّط خب پیكگیطی وطزُ ٍ یب اظ آى ثىبّس ٍ ّسف آى هحبفظت اظ خبى ٍ ؾالهتی ثكط ٍ
تضویي وطاهت اٍؾتًْ .ضت ،زضن هتمبثل ،زٍؾتیّ ،وىبضی ٍ صلح پبیساض زض هیبى هلتّب تطٍیح
هیزّس.
 .2ثی غشضیImpartiality

پیبم اصل ًْ :ضت ّیچگًَِ خْت گیطی ًؿجت ثِ هلیتً ،ػاز ٍ ػمیسُ هصّجی یب ؾیبؾی ًساضز ٍ
تالـ هی وٌس تب ثب تَخِ ثِ ًیبظ افطاز ،ضًح آى ّب ضا التیبم ثركس ٍ زض اًدبم ایي وبض هَاضز حبز ٍ
حیبتیتط ضا زض اٍلَیت لطاض زّس.
 .3ثی عشفیNeutrality

پیبم اصل ًْ :ضت زض زضگیطی ّب ،وكوىف ّبی خٌگی ٍ ؾیبؾی اظ ّیچ عطف ذصَهت خبًجساضی
ًویوٌس ٍ ثطای حفظ اػتوبز ػوَهی ّیچگبُ زض تضبزّبی ؾیبؾیً ،ػازی ،هصّجی یب ایسئَلَغیىی
ٍاضز ًویقَز.

 .4استمالل Independence

پیبم اصلّ :ط خوؼیت هلی ضوي آًىِ هؼیي زٍلت زض فؼبلیت ّبی ثكطزٍؾتبًِ زض چبضچَة لَاًیي
وكَض ذَز هی ثبقس ،هیثبیؿت ّوَاضُ اؾتمالل ذَز ضا حفظ ٍ عجك اصَل ًْضت ػول وٌس.
 .5خذهبت داٍعلجبًِ Voluntary service

پیبم اصل  :ذسهت زض ًْضت زاٍعلجبًِ اؾت ٍ زض ّیچ قطایغی ؾَزآٍضی هكَق آى ًرَاّس ثَز .
ضضبیت ذساًٍس ٍ ذكٌَزی هطزم تٌْب پبزاـ ٍ ؾَز ایي ذسهت اؾت.
 .6یگبًگیUnity

پیبم اصل  :زض ّطوكَض تٌْب یه خوؼیت صلیت ؾطخ یب ّالل احوط هی تَاًس ٍخَز زاقتِ ثبقس  .ایي
خوؼیت ٍ ؾبظهبى ّبی آى ثطای اؾتفبزُ ػوَم هطزم اؾت ٍ ثبیس فؼبلیت ّبی ثكطزٍؾتبًِ ذَز ضا زض
ؾطاؾط ؾطظهیي ذَز اًدبم زّس.
 .7جْبى ضوَلیUniversality

پیبم اصل ّ :وِ خوؼیت ّبی صلیتؾطخ ٍ ّالل احوطزض ًْضت ثیي الوللی اظ خبیگبّی ثطاثط
ثطذَضزاضًس ٍ هؿئَلیت ّب ٍ ٍظبیف هكتطوی زض ووه ثِ یىسیگط زاضًس ٍ اّساف ٍ فؼبلیت

ّبی

آًْب زض ؾطاؾط زًیب لبثل گؿتطـ اؾت.

ة :اسصشّبی سبصهبى جَاًبى ّاللاحوش
 .1اخالق هحَسی

پیبم اضظـَّ :ـاذاللی ،تَاًبیی زضن زضؾت اظ ًبزضؾت اؾت  .ایي ػجبضت ثِ هؼٌبی ثطذَضزاض ثَزى
اظ ػمبیس اذاللی ضاؾد ٍ لَی ٍ ػول وطزى ثِ آى ّبؾت؛ ثِ گًَِ ای وِ فطز ثِ قیَُ ای صحیح ٍ
هحتطهبًِ ضفتبض وٌس  .ایي اؾتؼساز فَق الؼبزُ ،زضثطزاضًسُ اثؼبز ضطٍضی اظ ظًسگی اظ خولِ تَاًبیی
تكریص ضًح افطاز ٍ ذَززاضی اظ ضفتبض تؼوسی ظبلوبًًِ ،فبق ،تْوت ٍ تؼْس ثِ صسالت ،ذَیكتي -

زاضی ،گَـزازى ثِ ّوِ خٌجِّب لجل اظ لضبٍتوطزى ،پصیطـ ٍ ازضان تفبٍتّبّ ،وسلیوطزى ٍ ضفتبض
تَام ثب احتطام ٍ ػغَفت ثب زیگطاى اؾت.
سبسهبى جَاًبى ّالل احوز ثِ هٌظَر ثْجَد رًٍذ هٌبست ثزًبهِ ّب ٍ تحمك اّذاف ثطزدٍستبًِ ،فعبلیت ّبی خَد را
ثز هحَر اخالق ،عزاحی ،تذٍیي ٍ اجزا هیکٌذ.
 .2هطبسوت ٍ وبس تیوی

پیبم اضظـ  :هكبضوت ٍ وبض تیوی ًیطٍی خوؼی ایدبز هی وٌس .ثطآیٌس ًیطٍی خوؼی اظ خوغ ته ته
ًیطٍّب ثیكتط اؾت ّ .طگبُ ضٍح هكبضوت ٍ تؼبٍى ضا ثط اضتجبعبت اختوبػی ذَیف ثسهین ،شّي ،للت ٍ
ظثبى ذَز ضا ثِ اهىبًبت ،ضاُ حلّب ٍ اًتربةّبی تبظُ گكَزُاین.
سبسهبى جَاًبى ّاللاحوز ثزای پیطجزد اثزثخص ثزًبهِّبی خَد ثز هطبرکت ٍ کبر تیوی تبکیذ هیکٌذ.

 .3پژٍّص هحَسی ،داًصهذاسی ٍ آهَصش ویفی

پیبم اضظـ :وبضوطز تئَضیّبی ػلوی ایٌؿت وِ هب زض خطیبى وبض اظ آًْب الْبم ثگیطین ٍ وبضهبى ضا ثْتط
اًدبم زّین  .حطوت اظ تئَضی ثِ ػول هؿیطی اؾت وِ یبزگیطی ویفی ضا هوىي هی وٌس .زاًف ضا زض
ػول ثِ وبض هی گیطین ،آى ضا ثِ هحه تدطثِ هی ظًین (السام پػٍّی) ٍ ثط ػوك یبزگیطی ذَز ٍ غضفبی
زاًف هیافعایین.
سبسهبى جَاًبى ّاللاحوز در جزیبى عول داًص را ثِ کبر هی ثزد ،لذرت داًص را هیسٌجذ ،ثب پژٍّص داًص را
غٌیتز هیسبسد ٍ پیَستِ یبد هیگیزد.

 .4هعیبسگزاسی ٍ تعییي ضبخص فعبلیتّب

پیبم اضظـ  :ؾبظهبى خَاًبى ّالل احوط ثطای وؿت اعویٌبى اظ اثطثركی فؼبلیت ّب ٍ ثطًبهِ ّبی ذَز ،ثِ
تؼطیف ٍ تؼییي قبذص ّب السام هی وٌس تب ثتَاًس فؼبلیت ّب ٍ ثطًبهِ ّبی ذَز ضا ثط اؾبؼ آى ّب اضظیبثی
ٍ ًظبضت وٌس.

 .5تَاًوٌذی

پیبم اضظـ  :ؾبظهبى خَاًبى ّالل احوط ثب ثىبضگیطی زاًف ٍ فٌبٍضی ٍ اضتمبی ویفیت آهَظـ ثطای
ایدبز ظطفیت ّبیی زض ظهیٌِ وبّف آؾیت پصیطی اظ ثالیب ٍ وبّف آؾیت ّبی اختوبػی السام هی وٌس.
فؼبلؾبظی ظطفیت ّبی ٍخَزی اًؿبى ّب (خبهؼِ هحلی) ،آًْب ضا ثطای اؾتفبزُ اظ ظطفیت ّبی هحلی زض
ضٍیبضٍیی ثب هؿبئل ٍ ثحطاىّب تَاًوٌس هیؾبظز.
 .6خاللیت ٍ ًَآٍسی

پیبم اضظـ  :ثب تَخِ ثِ اثؼبز پیچیسُ ثالیبی عجیؼی،

آؾیتّبی اختوبػی ٍ هحسٍزیت هٌبثغ ٍ ثطٍظ

اثطات هرتلف آى زض خَاهغ ،لعٍم تَخِ ثِ ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض ضٍیبضٍیی ثب ایي هؿبئل ضطٍضی
اؾت.
سبسهبى جَاًبى ّاللاحوز ثز استفبدُ اس رٍشّبی خالق در حل هسبئل ٍ ثْجَد هَلعیتّب تبکیذ هیکٌذ.

 .7فشآیٌذهحَسی ًتیجِگشا

پیبم اضظـ :فطآیٌس ،هدوَػِ فؼبلیت ّبی هطتجظ ٍ هتؼبهلی اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثغٍ ،ضٍزی ّب ضا ثِ
ذطٍخیّبی هَضز اًتظبض تجسیل هی وٌس .اگط فطآیٌس ذَة هسیطیت قَز ًتیدِ ذَة ذَاّس ثَز
ثٌبثطایي فطآیٌسهحَضی ًتیدِگطا لبثل اتىبءتط اؾت.
سبسهبى جَاًبى ّالل احوز ثز هذیزیت فزآیٌذ هحَر ًتیجِ گزا تبکیذ هی کٌذ ٍ ثب در ًظز گزفتي فزآیٌذ کبرّب ،ثِ
تالش ّن ،ثِ اًذاسُ ًتیجِ ارج هیگذارد.

 .8هسئَلیتپزیشی ٍ پبسخگَیی

پیبم اضظـ  :ثطذَضزاضی اظ حك اًتربة ،تصوین گیطی ٍ السام هؿتمل هؿتلعم پصیطـ هؿئَلیت ٍ
پیبهسّبی ًبقی اظ السام اؾت.
سبسهبى جَاًبى ّالل احوز اس عزیك افشایص ثبلٌذگی کبرکٌبى ٍ اعضب ٍ تفَیض اختیبر ثِ آًْب در سغَح
سبسهبًی ،سهیٌِ السم را ثزای افشایص هسئَلیتپذیزی ٍ پبسخگَیی فزاّن هیکٌذ.

.

ثیبًیِ چطن اًذاز
دس ساستبی تحمك اّذاف چطن اًذاص جوَْسی اسالهی ایشاى دس افك  ،1404استشاتژی  ٍ 2020استشاتژی تعبهل
ثب جَاًبى ًْضت ثیي الوللی صلیت سشخ ٍ ّالل احوش« ،سبصهبى جَاًبى جوعیت ّالل احوش» سبصهبًی است
داٍعلت هحَس ،اصَل هذاس ٍ داسای تعبهل سبصًذُ ثب جْبى وِ ثب تشٍیج سٍحیِ ثطشدٍستی ،ایثبس ،تعبٍى،
سبصگبسی اجتوبعی ٍ هسئَلیت پزیشی دس ثیي جَاًبى ،ظسفیت آ ىّب سا ثشای افضایص ثشخَسداسی اًسبى ّب اص
وشاهت ،سالهت ،هحیظ صیست سبلن ،صلح ٍ احتشام ثِ وبس هیگیشد.

اّذاف
1

ّ - 1ذف اصلی فذساسیَى ثیيالوللی جوعیتّبی صلیت سشخ ٍ ّاللاحوش

الْبمثركی ،تطغیت ،تؿْیل ٍ تطٍیح ولیِ فؼبلیت ّبی ثكطزٍؾتبًِ خوؼیت ّبی هلی زض ّط ظهبى ثِ
هٌظَض پیكگیطی ٍ وبّف آالم ثكطی ٍ زض ًتیدِ ووه ثِ حفظ ٍ اقبػِ وطاهت اًؿبًی ٍ صلح زض
خْبى

 - 2اّذاف چْبسگبًِ جوعیت ّاللاحوش:2

 تالـ ثطای تؿىیيآالم ثكطی
 تبهیي احتطام اًؿبىّب
 حوبیت اظ ظًسگی ٍ ؾالهت اًؿبىّب
 وَقف زض خْت ثطلطاضی زٍؾتی ٍ تفبّن هتمبثل ٍ صلح پبیساض هیبى هلتّب

 هبدُ ّ( 4ذف کلی) اسبسٌبهِ ()20072

 -هبدُ  2اسبسٌبهِ جوعیت ّالل احوز جوَْریاسالهیایزاى

راّجردّبی هلی

ضاّجطزّبی هلی ؾبظهبى خَاًبى خوؼیت ّالل احوط ثط اؾبؼ اّساف ثكطزٍؾتبًِ چكن اًساظ خوَْضی
اؾالهی ایطاى ( )1404تؼطیف ٍ ثِ تٌبؾت زض اؾتطاتػی  2020یب اؾتطاتػی تؼبهل ثب خَاًبى گٌدبًسُ
هیقَز ،تب اظ ایي عطیك ؾبظهبى ثتَاًس ة ُ فؼبلیت ّبی ثكطزٍؾتبًِ زٍلت ووه وٌس ٍ زض ػیي حبل
اؾتمالل ذَز ضا حفظ وٌس.

 -2راّجردّبی استراتژی ( 2020جذٍل )1
استراتژی 2020
استراتژی :1

 .تَاًوٌذی هَثز در سهیٌِ آهبدگی ثزای پبسخگَیی هٌبست ٍ ثٌْگبم ثِ سَاًح ٍ ثحزاىّب

ًجبت صًذگی افشاد ،حفبظت اص

 .2کبّص هزگ ٍ هیز ،تلفبت ،خسبرات ٍ سبیز پیبهذّبی هخزة سَاًح ٍ ثحزاىّب

هعبش ٍ تمَیت ثبصتَاًی پس اص

 .3ثبسگطت کبرکزدّبی جبهعِ پس اس سَاًح ٍ ثحزاىّب

سَاًح ٍ ثحشاىّب
استراتژی :2

هوىي سبختي صًذگی سبلن ٍ ایوي

 .ثْذاضت فزدی ٍ گزٍّی ثْتز ٍ سیستنّبی هٌسجنتز ثْذاضت عوَهی
 .2کبّص آسیتپذیزی در لجبل ثالیبی عجیعی ٍ سبختِ دست ثطز
 .3سبسگبری ثیطتز جبهعِ ثب سًذگی سیست هحیغی پبیذار
 .4تمَیت ًمص فشٌّگ هلی ٍ خشدُ فشٌّگ ّب دس تشٍیج ّوضیستی ،ثطشدٍستی ٍ
صلح (ساّجشد هلی)

استراتژی :3

تشٍیج جبهعِ ضوَلی ٍ استمبء
فشٌّگ صلح ٍ عبسی اص خطًَت

 .5حوبیت ثیطتز عبهِ هزدم اس اصَل ثٌیبدیي ٍ کبّص ثذًبهی ٍ تجعیض
 .6سغَح کوتزی اس خطًَت ٍ تلفیك صلحآهیشتزی اس تفبٍتّبی اجتوبعی
 .7ادغبم کبهلتز افزاد هحزٍم در جَاهعطبى
 .1ضٌبسبیی ٍ همبثلِ ثب چبلص ّبی جذیذ اخاللی (افشاعیگشی ،خطًَت ،ثحشاى
ٍجذاى ،ثحشاى ّوذلی ،ثحشاى صذالت ٍ ( -)...ساّجشد هلی)

اقذاهبت تَاًبسبز استراتژی 2020
اقذام تَاًبسبز  :1ایجبد جوعیتّبی
هلی صلیتسشخ ٍ ّاللاحوش
لذستوٌذ

پیبهذّبی هَرد اًتظبر
 .8تَاًوٌذیّبی پبیذار تَسعِ یبفتِ جوعیتّبی هلی در دٍ ثعذ هلی ٍ هحلی
 .9فزٌّگ لَی تز خذهت داٍعلجی ٍ رّجزی ٍ هطبرکت ثیطتز جَاًبى در جوعیت هلی ٍ
اهَر جبهعِ
 . 0خذهبت پبیذار ٍ رٍسافشٍى جوعیتّبی هلی ثِ آسیتپذیزتزیي افزاد
 .1تَجِ ثِ سٍش علوی ٍ دستبٍسدّبی علَم دس اسائِ خذهبت ٍ اًجبم فعبلیتّب
(ساّجشد هلی)

اقذام تَاًبسبز  :2پیگیشی دیپلوبسی
ثطشدٍستبًِ ثِ هٌظَس پیطگیشی ٍ
وبّص آسیتپزیشی دس دًیب

 .دستزسی ثیطتز ثِ افزاد آسیت پذیز جْت کوک ثِ آى ّب ٍ تَجِ سٍد ٌّگبم ثِ ضزایظ
ٍ علل آسیتپذیزی
 . 2حوبیت ریطِ دارتز عوَهی ،دٍلتی ٍ ضزکبء ٍ هٌبثع ثیطتز در رسیذگی ثِ آسیت

-

پذیزیّب
 . 3ثِ رسویت ضٌبختي دیذگبُّبی جبهعِ در سیستن ثیيالوللی ثطزدٍستبًِ ٍ تَسعِ سیستن
ٍ همذهبت ّوکبریّب
اقذام تَاًبسبز  :3عولىشد هَثش دس ضبى
فذساسیَى ثیيالوللی

ّ . 4وکبریّ ،وبٌّگی ٍ توْیذات حوبیتی لَیتز در کست ًتبیج راّجزدی
 . 5ثزًبهِریشی ،هذیزیت ٍ پبسخگَیی کبرآهذتز ثزای الذاهبت فذراسیَى ثیيالوللی
 . 6کوک ثیطتز فذراسیَى ثیي الوللی جْت تبهیي ًیبسّبی الطبر آسیت پذیز در سغَح
هحلی ،هلی ٍ جْبًی

ة -اّذاف ٍ راّجردّبی استراتژی ( 3YESجذٍل )2
راّجردّبی YES

 . 7هسیزاستزاتژیک ضوبرُ  :حصَل اعویٌبى اس هطبرکت جَاًبى در تصوین گیزی در کلیِ سغَح هذیزیت،حبکویت
جَاًبى ثؼٌَاى رّجراى

ٍ ارائِ خذهبت
 . 8هسیز استزاتژیک ضوبرُ  :2تمَیت ًمص رّجزی جَاًبى در ارتجبط ثب گزٍُ ّبی آسیت پذیز ٍ درحبضیِ هذافعِ گزی
ثزای آىّب ٍ ثب آىّب ٍ ،تعییي ٍ پبسخگَیی ثِ هَضَعبت اضغزاری
 . 9هسیز استزاتژیک ضوبرُ  :3اٍلَیتدادى ٍ سزهبیِ گذاری در تَسعِ فزدی ٍ حزفِ ای ثزای ایفبی ًمص ّبی فعلی ٍ
آتی رّجزی ثزای افزاد جَاى
 .20هسیز استزاتژیک ضوبرُ :4تمَیت رّجزی جَاًبى ٍ گطَدى درّبیی ثزای هطبرکتّبی جذیذ
 .2هسیز استزاتژیک ضوبرُ  :افشایص هعٌی دار هذاخلِ جَاًبى داٍعلت
 .22هسیز استزاتژیک ضوبرُ :2ایجبد اًگیشُ ٍ حفظ ٍ ًگْذاری جَاًبى داٍعلت

جَاًبى ثؼٌَاى داٍطلجبى

 .23هسیزاستزاتژیک ضوبرُ  :3تضویي رفبُ،اهٌیت ٍ سالهت داٍعلجبى جَاى در کل ٍ ثِ ٍیژُ پس اس پیَستي آى ّب ثِ
ثزًبهِّب ٍ ارائِ خذهبت در جوعیتّبی صلیتسزخ ٍ ّاللاحوز
 .24هسیز استزاتژیک ضوبرُ :4ضٌبسبیی داٍعلجبى جَاى ثعٌَاى هطبرکتکٌٌذگبى در ثزًبهِّبی اثتکبری
 .25هسیز استزاتژیک ضوبرُ :5ضٌبسبیی ٍ ثْجَد ارسشّبی اجتوبعی کِ هٌجز ثِ تَسعِ داٍعلجبى جَاى هیگزدًذ.
توشوض ثش سفع ًیبصّبی عبم اسبسی (ثمبء ،عطك ،لذست ،سشگشهی ٍ آصادی) جَاًبى (ساّجشد هلی)
اعتوبد ٍ اتىبء ثِ جَاًبى ٍ ظشفیت آًبى دس ایجبد ٍ تَسعِ ضشایظ الصم ثشای ثْجَد فشآیٌذّب ،هطبسوت فشاگیش
ٍ تعبهالت ّنافضا (ساّجشد هلی)

 .26هسیزاستزاتژیک ضوبرُ  :اضبعِ اصَل اسبسی ٍ ارسش ّبی ثطزدٍستبًِ ثزای کلیِ جَاًبى ثعٌَاى ٍسیلِ ای ثزای
ایجبد تغییز در ضیَُ تفکزً ،جبت جبىّب ٍ تمَیت همبٍمسبسی
جَاًبى ثؼٌَاى ثْرُهٌذاى

 .27هسیزاستزاتژیک ضوبرُ :2تمَیت تَاًبئیّبی فزدی ثْزُ هٌذاى جَاى اس عزیك تبکیذ خبظ ثز تَاًوٌذی ّبی آًبى ٍ
ًیبسّبی تَسعِای آىّب
 .28هسیزاستزاتژیک ضوبرُ :3تَسعِ ٍ اضبعِ فزٌّگ ثْزُگیزی اس ثْزُهٌذاى جَاى ٍ ثبسگزداًذى آىّب ثِ جَاهعضبى
 .29هسیزاستزاتژیک ضوبرُ  :4ایجبد ارتجبط ٍ پبسخگَیی کلیِ ثزًبهِ ّبی صلیت سزخ ٍ ّالل احوز ٍ خذهبت رسبًی ثِ
ًیبسّبی ثْزُهٌذاى جَاى ٍ گزٍُّبی جَاى در حبضیِ
تشثیت رٍق ٌّشی ،دسن صیجبئی ضٌبختی ٍ َّش اخاللی ثشای تَسعِ فشٌّگ هذاسا دس جبهعِ جَاى (ساّجشد
هلی)
تسْیل استجبط جَاًبى ثب استفبدُ اص فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت (فبٍا)( -ساّجشد هلی)
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راّکبرّبی اجرایی

الف -ساّىبسّبی هشثَط ثِ استشاتژی  2020پس اص گٌجبًذى ساّجشدّب ٍ الذام تَاًبسبص هلی
آهَظـ ویفی ،هؿتوط ٍ ثِ ضٍظ ثطای هربعجبى ؾبظهبى
اؾتفبزُ هَثط اظ قگفتیّبی عجیؼی ٍ ػٌبصط فطٌّگی ،اختوبػی ٍ ٌّطی زض اضتمبء فطٌّگ ثكطزٍؾتی
آقٌبؾبظی ثب اصَل ٍ تطٍیح ٍ ّوگبًی ؾبظی اّساف ٍ اضظـ ّبی ًْضت ثیي الوللی صلیت ؾطخ ٍ
ّاللاحوط زض ثیي الكبض هطزم
اؾتفبزُ اظ فٌبٍضیّبی ًَیي اعالػبتی ٍ اضتجبعی ٍ ؾبیط ضؾبًِّبی خوؼی زض فغالیت ّبی ؾبظهبى
آهَظـ ضٍـّبی السام پػٍّی ٍ ثطًبهِضیعی ثطای عطاحی ٍ اخطای فؼبلیتّبی هَثط ثكطزٍؾتبًِ
تطخیح ضٍیىطز هؿئلِ هحَضی ثدبی هَضَع هحَضی زض فؼبلیتّب
قٌبؾبیی ٍ احیبء ػٌبصط فطٌّگی ثكطزٍؾتبًِ زض فطٌّگ هلی ٍ ذطزُ فطٌّگّب
تَؾؼِ ،فطاگیطی ٍ ثىبضگیطی هْب ضتّبی زٍؾتی ثطای ایدبز تفبّن ٍ گفتگَی هؿبلوت آهیع ثیي الَام
ایطاًی
ایدبز فطصت ّبی ثطاثط ثطای ظَْض ٍ ثِ ضٍظ فطٌّگ الَام هرتلف زض اًدبم فؼبلیت

ّب ٍ ثطًبهِ ّبی

ثكطزٍؾتبًِ
پطٍضـ هْبضتّبی چگًَگی ثىبضثطزى زاًف زض اضائِ ذسهبت

ة -ساّىبسّبی هشثَط ثِ ساّجشد تعبهل ثب جَاًبى(پس اص گٌجبًذى ساّجشدّبی هلی):
 -ثخص جَاًبى ثِ ػٌَاى رّجراى :

 تفَیض هؿئَلیت ٍ اذتیبض ثِ اػضبی وبًَىّبی ؾبظهبى خَاًبى
 تَؾؼِ ظهیٌِ فؼبلیتّبی ثكطزٍؾتبًِ
 پطٍضـ هْبضتّب ٍ فٌَى ضّجطی ثطای آهبزُؾبظی خَاًبى خْت ایفبی ًمف ذاللبًِ ضّجطی

 -ثخص جَاًبى ثِ ػٌَاى داٍطلجبى:

 تَخِ ثِ ٍیػگیّبی خَاًبى زض تسٍیي ٍ اخطای فؼبلیتّبی زاٍعلجبًِ
 ظطفیتؾبظی ثطای هكبضوت ّطچِ ثیكتط خَاًبى زض اًدبم فؼبلیتّبی ثكطزٍؾتبًِ ٍ ػبمالوٌفؼِ
ّ وگبم ؾبظی فؼبلیتّبی زاٍعلجبًِ ٍ ثكطزٍؾتبًِ ثب ًیبظّبی خَاًبى
 قٌبؾبیی ٍ الگَؾبظی اظ خَاًبى هَفك ٍ قبیؿتِ زض اضائِ فؼبلیتّبی ثكطزٍؾتبًِ ٍ ػبمالوٌفؼِ
 اًؿدبمثركی ثِ فطآیٌس ؾبظهبًسّی اػضب ٍ گصض ّسفوٌس آًْب زض ؾبذتبض وبًَىّب
ّ وىبضی ثب زؾتگبُّب ٍ ًْبزّبی هطتجظ ثب اهَض خَاًبى
 پیفثیٌی فؼبلیتّبیی ثطای تضویي حساوثط ایوٌی ٍ حفظ ؾالهت زاٍعلجبى خَاى
 تسٍیي اؾتبًساضزّب ،هؼیبضّب ٍ ضٍـ ّبی عطاحی ٍ اخطای ثطًبهِ ّبی آهَظقی ،اضظقیبثی ٍ
ؾبیط فؼبلیتّبی ؾبظهبى زض اهَض خَاًبى
 آقٌبؾبظی خَاًبى ثب اصَل ٍ تطٍیح اّساف ٍ اضظـ ّبی خوؼیت ّالل احوط اظ عطیك اػضبء
زض لبلت ثطًبهِّبی ٍضظقی ٍ فطٌّگی
 اضتجبط ثب ؾبیط تكىل ّبی خَاًبى ثطای ثْطُ گیطی اظ ظطفیت ّبی ّوسیگط زض تطٍیح اّساف ٍ
اضظـّبی ّاللاحوط
 حوبیت اظ ظًسگی ،ؾالهت ،صلح ٍ زٍؾتی ثب تضویي احتطام ٍ وطاهت اًؿبًی

 -ثخص جَاًبى ثِ ػٌَاى ثْرُ هٌذاى:

 ایدبز فطصتّبی تؼبهل ّنافعا ثیي خَاًبى ٍ الكبض آؾیتپصیط خْت تَاًوٌسؾبظی آًبى
 آهَظـ ضٍـّبی گفتگَ ٍ هْبضتّبی ثطلطاضی اضتجبط هَثط ٍ فطاهَثط ثِ اػضبء ٍ وبضوٌبى
 پطٍضـ زضن ظیجبئیقٌبؾی زض اػضبء ٍ خَاًبى
 ایدبز فطصت ّبیی ثطای فؼبلیت ّبی گطٍّی ٍ تیوی زض ثیي خَاًبى زض حَظُ
فطٌّگی ،آهَظقی ٍ تطثیت ثسًی

ّبی هرتلف

 اؾتفبزُ اظ ػلَم هیبى ضقتِای ٍ ؾبهبًسّی تلفیمی هحتَای ثطًبهِّب ٍ فؼبلیتّبی ؾبظهبى
 ظهیٌِؾبظی ثطای قٌبذت ٍ افعایف آگبّی خَاًبى اظ فٌبٍضیّبی ًَیي اعالػبتی ٍ اضتجبعی
 تَؾؼِ هكبضوت خَاًبى زض ایدبز پبیگبُ ّبی تجبزل تدبضة ٍ اعالػبت زض ظهیٌِ اًؿبًیت،
ثكطزٍؾتی ٍ فؼبلیتّبی ػبمالوٌفؼِ زض فضبّبی هدبظی

تضویي کیفیت ثرًبهِّب (تٌبست ثرًبهِّب ثب چبلصّبی پیصرٍ)
ّط ثطًبهِ ٍ فؼبلیت ؾبظهبًی ثبیس ثتَاًس ضوي ضٍیبضٍیی هٌبؾت ثب چبلف ّبی پیف ضٍ ،قطایظ ظًسگی
خَاًبى ضا ثْجَز ثجركس  .اظ ایي ضٍ تَخِ ٍ توطوع ثط ضٍیبضٍیی ثب چبلف ّب هیتَاًس هَضَع ٍ هحتَای
ثطًبهِّب ٍ فؼبلیت ّب ضا هؼٌبزاضتط وٌس  .ثِ ّویي زلیل زض ازاهِ ی ضاّىبضّبی اخطایی ،خسٍل چبلف ّبی
هَضز ًظط فسضاؾیَى ٍ ّوچٌیي چبلفّبی هلی وِ ثب ثطضؾی وبضقٌبؾی احصبء قسُاًس ،آهسُ اؾت.
ثطای وؿت اعویٌبى اظ اثطثركی ثطًبهِ

ّب ٍ فؼبلیت ّب ضطٍضی اؼت پؽ اظ آى وِ ثب اؾتفبزُ اظ

ضاّىبضّب ،ػٌبٍیي ثطًبهِّبی ػول هكرص قس؛ آىّب ضا ثب چبلف ّب هغبثمت زاز .ثطًبهِی ذَة ٍ لبثل
اعویٌبى ثطًبهِای اؾت وِ ضٍیبضٍیی ثب یه یب چٌس چبلف ضا ّسف لطاض زازُ ثبقس.

چبلصّبی هلی ٍ ثیيالوللی (جذٍل )4
ردیف

چبلصّبی اٍلَیت دار

2

خطًَت

3

اعتیبد

4
5
6

چبلصّبی فذراسیَى

1

حَادث عجیعی

ثیوبریّبی ًَپذیذ
ثیکبری
تصبدفبت راًٌذگی

7

ضجکِّبی هجبسی

8

تجعیض

9

هحذٍدیت (در اًجبم فعبلیتّبی ثطزدٍستبًِ ٍ عبمالوٌفعِ)

1

خَدهحَری ٍ خَدخَاّی

2

ثحزاى ّوذلی ٍ فمز عبعفی

3

درٍغ

5
6
7

چبلصّبی هلی اٍلَیتدار

4

هحیظ سیست ٍ ثحزاى آة
ضعف در ارکبى خبًَادُ ٍ فزسًذپزٍری
ضکبف ثیيًسلی
هْبجزت

8

َّیت

9

سجک سًذگی

10

فمذاى تیشحسی ًسجت ثِ اّویت ٍ رًٍذ تغییزات اعالعبت

از سیبست تب راّجرد ٍ از راّجرد تب ثرًبهِ (سبز ٍ کبر ًَضتي ثرًبهِّبی ػول سبالًِ)

حبل وِ ثطًبهِ پٌح ؾبلِ ،تسٍیي ٍ ضاّىبضّبی اخطایی هكرص قسُ اؾت ،ثطای تسٍیي ثطًبهِ ّط ؾبل
ثِ تطتیت ظیط ػول هیقَز:
 -1اظ ثیي ضاّىبضّبی اخطایی اضائِ قسُ ،ثط اؾبؼ هؿبئل ٍ چبلف ّبی فَضیتزاض پیف ضٍ ٍ ثب زض ًظط
زاقتي اهىبًبت ٍ هٌبثغ ،زض ّط ؾبل ضاّىبضّبی اٍلَیتزاض اًتربة هیقَز.
 -2ثط اؾبؼ ّط یه اظ ضاّىبضّبی اًتربة قسُ فؼبلیتّبیی زض ًظط گطفتِ هیقَز.

 -3زض هَضز ّط فؼبلیت اًتربة قسُ ثب پبؾد زازى ثِ ؾَال ّبی (چِ فؼبلیتی ،ثطای چِ وؿبًی ،زضودب
ٍ زضچِ ظهبًی ،ػٌَاى فغالیت ثِ ػٌَاى ثطًبهِ ػول تجسیل هی قَز.
 -4ایي ثطًبهِ ّب هی تَاًٌس یه ؾبلِ ٍ یب چٌس ؾبلِ ثبقٌس ،زض ّط صَضت ّسف ػولیبتی ّط ثطًبهِ ثبیس
هكرص قَزّ .سف ثطًبهِّبی ػول هؼوَالً ثب تؼییي ظطفیتی وِ ثِ وبض گطفتِ هی قَز؛ تؼییي هی گطزز.
ٍ ثِ هیعاى هكرصی ثْجَز زازُ هیقَز ،تب اّساف ضاّجطزی هحمك گطزز.
هیعاى ایي ّسف ثب ثطضؾی وبضقٌبؾی ػَاهل زضًٍی ٍ ثیطًٍی ؾبظهبى زض صَضت ازاهِ
ؾبلّبی آتی تَظیغ هی قَز ٍ زض غیط ایي صَضت فمظ ثطای یه ؾبل زض ًظط گطفتِ هی

ی ثطًبهِ ثیي
قَز .زض

صَضت یه ؾبلِ ثَزى ثطًبهِ زض ؾبل ّبی ثؼس ضاّىبض لجلی م ثٌبی تؼطیف ػٌَاى ثطًبهِ ػول زیگطی
هیقَز ٍ یب ضاّىبض زیگطی اًتربة ٍ خطیبى ثطًبهِضیعی ثط اؾبؼ آى زًجبل هیقَز.
ّ -5سف ػولیبتی ثطًبهِ ثِ صَضت یه ؾبلِ یب چٌس ؾبلِ هكرص هیقَز.
 -6تحمك ّسف ػولیبتی زض ّط ؾبل وبضآیی ثطًبهِ ضا ًكبى هی زّس؛ ٍلی ثطای ثطضؾی هیعاى اثط ثطًبهِ
زض گطٍُ ّسف ثبیس قبذص ّبی اثطثركی تؼطیف قَز  .پؽ اظ تؼییي ّسف ػولیبتی ثطًبهِ ثبیس
قبذصّبی هَضز ًظط تؼطیف قَز.
 -7هیعاى ّسف زض ؾبل لجل ثبیس ثط اؾبؼ زازُّبی هطثَط ،هكرص ٍ ثِ ػٌَاى ٍضؼیت ّسف زض حبل
حبضط ثب ػٌَاى ّسف فؼلی ًَقتِ قَز ٍ هیعاى هَضز اًتظبض ثطای آى ثطآٍضز ٍ ثب ػٌَاى ٍضؼیت ّسف
زض پبیبى ؾبل ًَقتِ قَز.
 -8زض هَضز قبذص ّن ثط اؾبؼ زازُ ّبی هطثَط هیعاى آى هحبؾجِ ٍ ثِ ػٌَاى قبذص فؼلی تلمی
هیقَز ٍ هیعاى هَضز اًتظبض آى زض پبیبى ؾبل ّن ثِ ػٌَاى همساض قبذص زض پبیبى ؾبل زض ًظط گطفتِ
هیقَز.

 -9زض صَضت ازاهِزاض ثَزى ثطًبهِّب زض ؾبلّبی ثؼس ثبیس هیعاى تمطیجی ّسف ّب ثطای ؾبلّبی ثؼس ًیع
ًَقتِ قَز.
ًتبیح حبصل اظ ایي فطآیٌس زض فطم ظیط عجمِثٌسی ٍ تٌظین هیقَز:

ردیف

راّکبرّبی
اجرایی

ػٌَاى ثرًبهِ

ّذف ػولیبتی
پٌج سبلِ

ضبخص

اّذاف سبلیبًِ
سبل
فؼلی

پبیبًی

تؼریف ضبخص

هقذار فؼلی ضبخص

هقذار ضبخص در پبیبى سبل

94
95
1

96
97
98

پؽ اظ تىویل ایي فطم ثب اؾتفبزُ اظ الالم اعالػبتی آى ،فطم ثطًبهِ ػول حؿت هَضز تىویل هی

قَز.

هدوَع فطم ّبی تىویل قسُ ثطای ّط ؾبل ،ثطًبهِ ػول ؾبظهبى زض ّوبى ؾبل اؾت  .للوطٍ ایي ثطًبهِ
ؾتبز ؾبظهبى ٍ ولیِ اؾتبىّب ضا قبهل هیقَز .
ازاضات تبثؼِ اؾتبًی ٍ قؼجِ ّب ًیع ثب زض ًظط گطفتي قطایظ ٍ هتغیطّبی هٌغمِ ای ٍ ثب عی فطآیٌس هصوَض
هیتَاًٌس ثطًبهِ ّبی ٍیػُ ذَز ضا تسٍیي ٍ اخطا وٌٌس  .زض ایي ؾغَح ثطًبهِ ضیعی ،ثطًبهِضیعاى هی تَاًٌس
اظ ضاّىبضّبی شیل ضاّجطزّب ٍ ّوچٌیي ضاّىبضّبیی وِ زض چبضچَة ضاّجطزّب ثب
هتغیطّبی هحیغی تسثیطوطزُاًس ،اؾتفبزُ وٌٌس.

تَخِ ثِ قطایظ ٍ

ًوًَِ فرم ثرًبهِ ػول

ػٌَاى ثرًبهِ ػول

هٌبثغ اًسبًی هَرد ًیبز:

هرتجط ثب راّکبر

هٌبثغ فیسیکی هَرد ًیبز:

(هحَر)

ثرآٍرد هٌجغ هبلی هَرد ًیبز:

اّذاف ػولکردی

هحل تبهیي هٌبثغ هبلی:

اّذاف اجرایی

ارزضیبثی
تبریخ اجرا
هسئَل

فؼبلیت اصلی

ضرٍع

پبیبى

ارزضیبثی فرایٌذ:
ارزضیبثی ًتیجِ:

1
فرایٌذ اجرایی -فؼبلیت ّبی فرػی

ارزضیبثی پیبهذ:

2
3

ًبم هسئَل تٌظین ثرًبهِ:

هسئَلیت:

4

هؼبٍى:

رئیس:

5

اهضبء:

اهضبء:

صفحِ 1
صفحِ 2

ًظبم ارزیبثی از ثرًبهِ

تیوی هتكىل اظ هكبٍض ضاّجطزی ٍ ثطًبهِ ضیعی ضیبؾت ؾبظهبى ،هؼبًٍیي ٍ ضئیؽ ازاضُ ضٍاثظ ػوَهی،
تحت ػٌَاى «تین اضظیبثی اظ ثطًبهِ پٌح ؾبلِ» تكىیل هی قَز .ایي تین هؿئَل عطاحی ٍ تَلیس اثعاضّبی
ًظبضت ،ضٍقْبی اضظیبثی ٍ ًظبم اضائِ ثبظذَضزّبی اصالحی اؾت.
هسیط ػبهل زض ّط اؾتبى ،هؿئَل تكىیل تیوی ثب ّویي ػٌَاى هی

ثبقس .اػضبی تین اؾتبى زض ظهیٌِ

وبضثؿت اثعاضّب ،ضٍـ ّب ٍ قیَُ ّبی اثالغی اظ ؾَی تین ؾتبزی آهَظـ
اضظقیبثی ٍ ضاٌّنایی هدطیبى ضا تْیِ ٍ اخطا ذَاٌّس وطز .

زیسُ ٍ ثطًبهِ ًظبضت،

ایي تین گعاضـ ػولىطز ثطًبهِ ّب ضا زض پبیبى ّط ؾبل تْیِ ٍ اضائِ هی

وٌس .زازُّب ٍ اعالػبت ایي

گعاضـّب ثطای اصالح ٍ ثْجَز ثطًبهِ ّبی زض حبل اخطا ٍ ّوچٌیي اصالح ثطًبهِ پٌح ؾبلِ هَضز اؾتفبزُ
لطاض ذَاّس گطفت.

ًحَُ ثبزثیٌی ٍ ثِ رٍزرسبًی ثرًبهِ پٌجسبلِ سبزهبى جَاًبى

زض پبیبى ّط ؾبل ثط اؾبؼ گعاضـ ػولىطز ثطًبهِ ٍ ًتبیح ثسؾت آهسُ ٍ ّوچٌیي تحَالت احتوبلی زض
اؾٌبز ثبالزؾتی ٍ ثطٍظ ٍ ظَْض هتغیطّبی تبظُ ٍ پیكٌْبزّب ٍ ًظطات وبضقٌبؾبى ٍ اػضبء ؾبظهبى زض
ؾغَح ؾبظهبًی (ؾتبزی ،اؾتبًی ٍ قؼجِّب) ،ثطًبهِ پٌحؾبلِ هَضز ثبظًگطی ،اصالح ٍ ثْجَز لطاض ذَاّس
گطفت.

