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تا عٌايت تِ اّويّت همَلِ جوعيّت دس التذاس هلّي؛ ٍ تا تَجِ تِ پَيٌذگي، تالٌذگي ٍ جَاًي جوعيّت كًٌَي كطَس تِ عٌَاى يك 

ّاي كلي جوعيّت اتالغ  ّاي گزضتِ، سياست فشغت ٍ اهتياص؛ ٍ دس جْت جثشاى كاّص ًشخ سضذ جوعيّت ٍ ًشخ تاسٍسي دس سال

ّاي جاهع تشاي سضذ التػادي،  سيضي گشدد. تا دس ًظش داضتي ًمص ايجاتي عاهل جوعيّت دس پيطشفت كطَس، الصم است تشًاهِ هي

ّاي جوعيّتي اًجام گيشد. ّوچٌيي ضشٍسي است تا ّواٌّگي ٍ تمسين كاس تيي اسكاى  اجتواعي ٍ فشٌّگي كطَس هتٌاسة تا سياست

ّا  هيٌِ، الذاهات الصم تا دلّت، سشعت ٍ لَّت غَست گيشد ٍ ًتايج سغذ هستوش اجشاي سياستّاي ريشتط دس ايي ص ًظام ٍ دستگاُ

 .گضاسش ضَد

 اي سيّذعلي خاهٌِ

 1393اسديثْطت//30

 

 الشّحين الشّحوي اهلل تسن

 «ّاي كلي جوعيّت سياست»

 

 .اًطيٌياستماء پَيايي، تالٌذگي ٍ جَاًي جوعيّت تا افضايص ًشخ تاسٍسي تِ تيص اص سطح ج ( 1

ّاي جَاى ٍ  سفع هَاًع اصدٍاج، تسْيل ٍ تشٍيج تطكيل خاًَادُ ٍ افضايص فشصًذ، كاّص سي اصدٍاج ٍ حوايت اص صٍج( 2

 .ّاي صًذگي ٍ تشتيت ًسل غالح ٍ كاسآهذ تَاًوٌذساصي آًاى دس تأهيي ّضيٌِ

ّاي صايواى ٍ دسهاى ًاتاسٍسي  اي ّضيٌِ ص تيوِاختػاظ تسْيالت هٌاسة تشاي هادساى تَيژُ دس دٍسُ تاسداسي ٍ ضيشدّي ٍ پَض ( 3

 .ستط هشداى ٍ صًاى ٍ تمَيت ًْادّا ٍ هؤسسات حوايتي ري

ّاي عوَهي دس تاسُ اغالت كاًَى خاًَادُ ٍ فشصًذ پشٍسي ٍ تا تأكيذ تش  تحكين تٌياى ٍ پايذاسي خاًَادُ تا اغالح ٍ تكويل آهَصش ( 4

ايشاًي ٍ تَسعِ ٍ تمَيت  -ّاي اسالهي اي تش هثٌاي فشٌّگ ٍ اسصش ائِ خذهات هطاٍسُّاي صًذگي ٍ استثاطي ٍ اس هْاست  آهَصش

 .ّاي پضضكي دس جْت سالهت تاسٍسي ٍ فشصًذآٍسي ًظام تأهيي اجتواعي، خذهات تْذاضتي ٍ دسهاًي ٍ هشالثت

 .غشتي ايشاًي ٍ هماتلِ تا اتعاد ًاهطلَب سثك صًذگي -ساصي سثك صًذگي اسالهي تشٍيج ٍ ًْاديٌِ (5

ّاي  ّاي اجتواعي، تَيژُ اعتياد، سَاًح، آلَدگي استماء اهيذ تِ صًذگي، تأهيي سالهت ٍ تغزيِ سالن جوعيّت ٍ پيطگيشي اص آسية( 6

 .ّا صيست هحيطي ٍ تيواسي

تيٌي  ٍ پيصفشٌّگ ساصي تشاي احتشام ٍ تكشين سالوٌذاى ٍ ايجاد ضشايط الصم تشاي تأهيي سالهت ٍ ًگْذاسي آًاى دس خاًَادُ  (7

 .ّاي هٌاسة ّاي سالوٌذاى دس عشغِ هٌذي اص تجاسب ٍ تَاًوٌذي ساص ٍ كاس الصم تشاي تْشُ

ّاي عوَهي،  تَاًوٌذساصي جوعيّت دس سي كاس تا فشٌّگ ساصي ٍ اغالح، تمَيت ٍ ساصگاس كشدى ًظاهات تشتيتي ٍ آهَصش ( 8

 .تعذادّا ٍ عاليك آًاى دس جْت ايجاد اضتغال هؤثش ٍ هَلّذاي ٍ تخػػي تا ًياصّاي جاهعِ ٍ اس كاسآفشيٌي، فٌي ـ حشفِ

تاص تَصيع فضايي ٍ جغشافيايي جوعيّت، هتٌاسة تا ظشفيت صيستي تا تأكيذ تش تأهيي آب تا ّذف تَصيع هتعادل ٍ كاّص فطاس  ( 9

 .جوعيّتي

وعيّتي تَيژُ دس جضايش ٍ سَاحل خليج حفظ ٍ جزب جوعيّت دس سٍستاّا ٍ هٌاطك هشصي ٍ كن تشاكن ٍ ايجاد هشاكض جذيذ ج ( 10



گزاسي ٍ ايجاد فضاي كسة ٍ كاس تا دسآهذ  ّاي صيشتٌايي، حوايت ٍ تطَيك سشهايِ فاسس ٍ دسياي عواى اص طشيك تَسعِ ضثكِ

 .كافي

  .ّاي كلي جوعيّت تا تذٍيي ٍ اجشاي ساص ٍ كاسّاي هٌاسة هذيشيت هْاجشت تِ داخل ٍ خاسج ّواٌّگ تا سياست( 11

 .ّاي آًاى ّا ٍ تَاًايي گيشي اص ظشفيت تطَيك ايشاًياى خاسج اص كطَس تشاي حضَس ٍ سشهايِ گزاسي، ٍ تْشُ  (12

تخص هلي )ايشاًي، اسالهي، اًمالتي( ٍ استماء ٍفاق ٍ ّوگشايي اجتواعي دس پٌِْ سشصهيٌي تَيژُ دس  ّاي َّيت تمَيت هؤلفِ ( 13

 .سهياى هشصًطيٌاى ؛ ٍ ايشاًياى خاسج اص كطَ

ّاي تَهي تَسعِ اًساًي  ّاي جوعيّتي دس اتعاد كوّي ٍ كيفي تا ايجاد ساص ٍ كاس هٌاسة ٍ تذٍيي ضاخع سغذ هستوش سياست( 14

 .ّاي جوعيّتي ٍ تَسعِ اًساًي ٍ اًجام پژٍّص


