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 :1پیَست 

نٍم تریو اسيادِ نلی برخی از 

 قَاىیو داخلی و
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 نلی و قَاىیو داخلی نٍم تریو اسيادِبرخی از 
ىّارد ذیم ةؼرؿی اؿٍاد ك كّاٌیً داظم کكّر کَ در آف ُا ةَ ٌضّی ةَ ؿازىاف ُّاقٍاؿی اقارق قغق اؿث،  پؾ از    

 اصناء گؼدیغ:

  ىنّب ةِيً ىاق ؿاؿ  اةالغی ىلاـ ىؿؼو رُتؼی ؿیاؿث ُای کهی اكحناد ىلاكىحی (10)ك ىّرد دكـِ ةٍغ  (7)ةٍغ

 ةغیً ىضيّف:؛ 1392

 "(کاال اكنیَ كك ایساد ذظایؼ راُتؼدی ةا جأکیغ ةؼ افؽایف کيی ك کیفی جّنیغ)ىّاد  ك درىاف اىٍیث غػا جأىیً": 7ةٍغ
ك ةا ظانل ارزآكری  ظغىات ةَ جٍاؿب ارزش افؽكدق ك مادرات کاالُا ُغفيٍغ از  صيایث ُيَ زاٌتَ": 10ىّردِ دكـ ةٍغ

 "ىّرد ٌیاز ُای زیؼؿاظثگـحؼش ظغىات جسارت ظارزی ك جؼاٌؽیث ك  از ظؼیق ىذتث

 
 1394ىنّب آةاف ىاق ؿاؿ  ُای کهی ىضیط زیـث اةالغی ىلاـ ىؿؼو رُتؼیؿیاؿث( 7ك) (1) ُایةٍغ: 

، ظاؾ ك جٍّع زیـحی( ىتحٍی ةؼ جّاف ك پایغاری ُّا، آب)از كتیم  ىٍغ ىٍاةؽ صیاجی ىغیؼیث زاىؽ، ُياٍُگ ك ٌؼاـ": 1ةٍغ
 "ك ؿاظحاری ىٍاؿب ُيؼاق ةا ركیکؼد ىكارکث ىؼدىی. ُای صلّكی جّاٌيٍغیُا ك  ةّـ ةّیژق ةا افؽایف ػؼفیث زیـث

زایی، گؼد ك غتار ةّیژق ریؽگؼدُا،  ك ىلاةهَ ةا جِغیغات زیـث ىضیعی ٌؼیؼ ةیاةاف جغییؼات اكهیوىغیؼیّث ": 7ةٍغ
ٌّػِّر زیـث  ُای ٌگؼی ك قٍاظث پغیغق ظكکـانی ك ؾّاىم ؿؼایث دٍُغق ىیکؼكةی ك رادیّاکحیّ ك جّؿؿَ آیٍغق

 "ىضیعی ك ىغیؼیّث آف.
 

   اؿث ةغیً ىضيّفکَ ةعكی از آف  1337اؿفٍغ 10ىنّبكاٌّف ازازق جاؿیؾ ادارق کم ُّاقٍاؿی: 

در كزارت  ادارق کم ُّاقٍاؿیای ةَ ٌاـ  ٌؼؼ ةَ اصحیازات کكّر ك نؽكـ جّؿؿَ ك جيؼکؽ فؿانیث ُای ُّاقٍاؿی، ادارق"
ُای ظّد ةَ كزارت  ةا ؿازىاف ك ةّدزَ، ىعحهف ُّاقٍاؿی کَ در دكایؼ دكنحی كزّد داردُای  ؿازىاف ك کهیَ راق جأؿیؾ

ةَ ةؿغ در  1338ةّدزَ ؿانیاٌَ ادارق ىػکّر ةَ پیكٍِاد كزارت راق از ؿاؿ  گؼدد. ىی راق ىٍحلم ك در ادارق ىؽةّر ىحيؼکؽ
 ؼ اؿث:كػایف ادارق کم ُّاقٍاؿی ةَ كؼار زی  ةّدزَ کم کكّر ىٍؼّر ظّاُغ قغ.

 جأؿیؾ ایـحگاق ُای ىعحهف ُّاقٍاؿی ةا جّزَ ةَ اصحیازات ؾيّىی کكّر ك اٌساـ جفضنات ؾهيی. -انف 

انحضنیم ُای کالس ُای ىػکّر  جؼةیث کارىٍغاف فٍی ُّاقٍاؿی ك جأؿیؾ کالس ُای اظحنامی ك اؿحعغاـ فارغ -ب
 "ةؼ ظتق ىلؼرات ؾيّىی.

 

 1389 اىؼداد ؿاؿ ىنّب، ىضنّالت کكاكرزی ك ىٍاةؽ ظتیؿیكری  كاٌّف افؽایف ةِؼق 18 ىادق 1جتنؼق: 

ُا ك جضهیم ُای ُّاقٍاؿی  ةیٍی ُا ك پیف ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّر ىّػف اؿث آظؼیً اظالؾات پؼدازش قغق ك یافحَ"
ُای رادیّ ك جهّیؽیٌّی  ای در اظحیار قتکَ را ةَ مّرت ركزاٌَ ػ ُفحگی ػ ىاُیاٌَ ك دكرق ةعف کكاكرزیىّرد ٌیاز 

 "دُغ.ؿؼاؿؼی ك ىؼاکؽ اؿحاف ُا كؼار 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
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 ًىادق  ( ةاجّزَ ة1394َىنّب ةِيً ىاق ؿاؿ ) كاٌّف كمّؿ ةؼظی از درآىغُای دكنث 21ٌاىَ ازؼایی ىادق  آیی

در  امالصیَ ةؿغی آف ك (1369كاٌّف كمّؿ ةؼظی از درآىغُای دكنث ك ىنؼؼ آف در ىّارد ىؿیً)ؿاؿ 32

 :1374ؿاؿ 

ُا،  ُای ازؼایی، ؿازىاف کهیَ دؿحگاقدریافث ةِای اظالؾات ك ظغىات ؿازىاف ُّاقٍاؿی ةَ کهیَ کارةؼاف اؾو از "
ُای ٌؼاىی ك اٌحؼاىی ك ؿایؼ ىحلاضیاف  ُا ك ىؤؿـات دكنحی ك غیؼدكنحی، ىؼاکؽ ؾهيی، جضلیلاجی ك داٌكگاُی ٌِاد قؼکث

 ".ات ك ظغىات ُّاقٍاؿی ك اكهیو قٍاؿیُا، اظالؾ صلیلی ك صلّكی اؿحفادق کٍٍغق از دادق

 
  ةغیً ىضيّف: ،1396ىنّب ىؼداد ىاق ؿاؿ كاٌّف ُّای پاؾ،  26ىادق 

ُّاقٍاؿی کكّر( ةا ُيکاری ؿازىاف ىکهف اؿث، صغاکذؼ ػؼؼ ىغت دكؿاؿ پؾ از   كزارت راق ك قِؼؿازی)ؿازىاف"
 "غ.را جکيیم کٍ ظّفاف ك گؼد ك غتارؿیم، ُای  آگاُی رظغاد اةالغ ایً كاٌّف، قتکَ ىهی ُكغار ك پیف

 

 

 (از ىادق 4ةٍغ )ةغیً ىضيّف: 1398ىنّب قِؼیّر ىاق ؿاؿكاٌّف ىغیؼیث ةضؼاف  14( زؽء )ث 

 :از ظؼیق ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّر اكغاىات ذیم را اٌساـ دُغ ...كزارت راق ك قِؼؿازی ىّػف اؿث"

ىعاظؼات آب ك ُّایی، ةا ُيکاری كزارت زِادکكاكرزی ك ؿایؼ ٍُگاـ ككّع  ةیٍی دكیق ك ُكغار ةَ َ ىٍؼّر پیفة -1
ایساد ىؼکؽ پایف ك ُكغار ةِيً، ظّفاف، گؼدةاد، ماؾلَ، ( ایً كاٌّف، ٌـتث ةَ 2ُای ىؼجتط ىّضّع ىادق ) دؿحگاق

 .در کكّر اكغاـ کٍغجگؼگ، ىّج گؼىا )ةاد ك ةاد گؼـ( ك ؿؼىا 

 .را جکيیم کٍغقتکَ پایف ك ُكغار ؿیم در ؿعش کكّر  رزیةا ُيکاری كزارت ٌیؼك ك كزارت زِاد کكاك-2 

 ".اكغاـ کٍغ جلّیث ىؼاکؽ پایف ك ُكغار ظكکـانیةیٍی دكیق ك اؾالـ ُكغارُای الزـ، ٌـتث ةَ  ىٍؼّر پیف ةَ-3 

 

 (2(ك)1ةٍغ) ةغیً ىضيّف: 1398كاٌّف ىغیؼیث ةضؼاف ىنّب قِؼیّر ىاق ؿاؿ 14از ىادق  )ت(زؽء  

 :ىّػف اؿث ...كزارت ؾهّـ، جضلیلات ك فٍاكری از ظؼیق ىؤؿـات "

ةا ُيکاری ؿازىاف ُّاقٍاؿی )پژكُكکغق ُّاقٍاؿی ك اكهیو قٍاؿی( ك اٌسيً ُای ؾهيی ٌـتث ةَ جّؿؿَ جضلیلات،  -1
 .اكغاـ کٍغ پیكگیؼی ك کاُف ظعؼ صّادث ك ؿّاٌشىعانؿات ك قتکَ ُای اظالؾاجی جعننی درةارق 

ةَ ىٍؼّر پیف ةیٍی دكیق ك ُكغار ةَ ٍُگاـ ككّع ىعاظؼات زىیً ؿاظث، ةا ُيکاری كزارت راق ك قِؼؿازی )ىؼکؽ  -2 
جضلیلات راق، ىـکً ك قِؼؿازی، پژكُكکغق ُّاقٍاؿی ك اكهیو قٍاؿی(، كزارت زِاد کكاكرزی )ؿازىاف زٍگم ُا، 

ف زىیً قٍاؿی ك اکحكافات ىؿغٌی کكّر( ك ؿایؼ ىؼاجؽ ك آةعیؽداری کكّر(، كزارت مٍؿث، ىؿغف ك جسارت )ؿازىا
ك  ؿٌّاىی( ایً كاٌّف، ٌـتث ةَ ایساد یا جلّیث ىؼاکؽ پایف ك ُكغار زنؽنَ، آجكفكاف، 2دؿحگاُِای ىؼجتط ىّضّع ىادق)
  ".نغؽش زىیً در کكّر اكغاـ کٍغ
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 :2پیَست 

دونیو برىانً راٌبردی 

 سازنان ٌَاشياسی کشَر     
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( ةَ قؼح زیؼ  1393ىنّب آذرىاق ؿاؿ ) کكّر دكىیً ظؼح راُتؼدی ؿازىاف ُّاقٍاؿی ظالمَ ای از    

 اؿث:

 راّثزدی طزحاعتفادُ ؽذُ در تثییي تزخی هفاّین 
 فهـفَ كزّدی هاهَریت:

 دكرٌيا چؾن اًذاس:

 آرزك، پاؿط ةَ یک ٌیاز کالف آرهاى:

 دؿحاكرد، ُغؼ کالف ّذف ػالی:

 اؿحؼاجژی راّثزد:

 ٌيا ، صهلَ كاؿط ةؼٌاىَ ُای ؾيهیاجی ةا راُتؼدُا ًتیجِ هَرد اًتظار:

 

ُای دركف ك ةؼكف ؿازىاٌی ىؼجتط ةا ُّا، اكهیو، آب ك ؿایؼ  ك ُيکاری،  اىّر کارقٍاؿاف ك ُغایث راُتؼی": هاهَریت

افؽایف جّاف دفاؾی، کاُف ادؼات ُا، در راؿحای ىكارکث در جاىیً ىٍافؽ اكحنادی،  ىّارد زیـث ىضیعی ىؼجتط ةا آف

 "ةالیای ظتیؿی ك صفاػث از زاف ك ىاؿ ىؼدـ در ؿؼاؿؼ کكّر

ؿازىاٌی ىحؿانی، ىسِؽ ةَ داٌف ك  فٍاكری پیكؼفحَ ك ةؼظّردار از ٌیؼكُای ىحعنل جّاٌيٍغ ك ةااٌگیؽق، " چؾن اًذاس:

، راُتؼ ك  ك رفاق زٌغگی ىؼدـ در ؿؼاؿؼ کكّرجاىیً ىٍافؽ اكحنادی، اىٍیث زاٌی ؿاز در راؿحای جادیؼ گػار ك جنيیو

ىّارد زیـث ىضیعی  ُّا، اكهیو، آب ك ؿایؼُای دركف ك ةؼكف ؿازىاٌی در ارجتاط ةا ىّضّؾات  ُغایث کٍٍغق فؿانیث

 "  ُا ىؼجتط ةا آف

 ىا در ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّر، ةَ ارزش ُای ذیم پایتٍغیو: ارسػ ّا:

  رؾایث ككث قٍاؿی در ىضم کار ك صضّر ةَ ىّكؽ    -
  افَ کٍٍغگظّش ركیی ك ىحاٌث ٌـتث ةَ ُيکاراف ك ىؼازؿ    -
 ُيؼاق ةا ؿؼؾث ك ىٍعتق ةا كّاٌیً ك ىلؼرات ؿازىاٌی ، اٌساـ كػایف ةَ مّرت ىّدؼ ك کاراىغ    -
 ةؼٌاىَ ریؽی فؿانیث ُا ك اٌساـ آف ةؼاؿاس زىاف پیف ةیٍی قغق    -
 افكای اؿٍاد ىضؼىاٌَرازداری ك ظّدداری از     -
 رؾایث کهیَ كّاٌیً قؼؾی ك كاٌٌّی    -
 ةؼكؼاری جّازف ك اؾحغاؿ ةیً زٌغگی قغهی ك ظاٌّادگی    -
 ك ؿازىاٌیدرؾ مضیش اُغاؼ ؿازىاف ك جالش در زِث ُيـّیی اُغاؼ فؼدی     -
 ةَ ؾٍّاف كػیفَ ؾيّىی ك ةیٍف ُّاقٍاؿی اُيیث دادف ةَ ارجلاء داٌف    -
ك ةعّر ظالمَ: رؾایث امّؿ ؾغانث، صاکيیث كاٌّف، قِؼكٌغ ىغاری، اصحؼاـ ك اؾحياد، قفافیث، پاؿط گّیی؛     -

 ك ةکارگیؼی ىِارت ك جعنل در کهیَ فؿانیث ُای ؿازىاٌی.
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 آرنان ٌا
زىاف ىنيو اٌغاز ك صؼکث در زِث رؿیغف ةَ آف ةَ چَ دنیم یا دالیهی ةایغ مّرت پػیؼد؟ چؼا ؿا دٌتاؿ کؼدف چكو    

ُای ؿازىاف زـحسّ کؼد. ؾيهکؼد ؿازىاف در  ُا را ةایغ در ةیً آرىاف ةَ رفحً ةَ ؿّی آف اؿث؟ پاؿط ایً پؼؿف

ُا،  ٌلف ىِو ك  ىّضّؾات ىِو قِؼكٌغاف ىاٌٍغ: ىّضّؾات ازحياؾی، اكحنادی، زیـث ىضیعی ك صحی زٌغگاٌی آف

ُا کَ  کٍغ. رؿیغف ةَ ایً آرىاف ُا جالش کؼدق ك ىی ایً آرىافصیاجی دارد. ةَ ُيیً ؾهث دائيا در راؿحای رؿیغف ةَ 

ای ٌیـث ك در ةؿضی ىّارد ؾّاىهی كزّد داقحَ ك دارٌغ کَ ظارج از  ةؼظؼؼ کٍٍغق ٌیازُای ازحياؾی ُـحٍغ،کار ؿادق

 گؼدٌغ. ُا ىی یاةی ةَ آف کٍحؼؿ ؿازىاف ةّدق ك ىاٌؽ از دؿث

 ارد ذیم ىی ةاقغ:آرىاف ُای ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّر قاىم ىّ
 

 

 صيم ك ٌلم در زىیً، دریا ك ُّا ایيٍیك ىؼدـ صفاػث از زاف ك ىاؿ ةِتّد  :1آرهاى 

ٌاقی از ةالیای ظتیؿی ىاٌٍغ: ؿیم، ةػاد قػغیغ، ظكکـػانی، کػّیؼزایی،  ك ظـارت ُای کاُف آدار ازحياؾی -

 آجف ؿّزی زٍگم، جّفاف قغیغ ك آنّدگی زیـث ىضیعی

ُػا زِػث  زاىؿَ ٌـتث ةَ ظعػؼات ٌاقػی از ُػّای ىعػؼب ك ایسػاد آىػادگی در آفافؽایف آگاُی ىؼدـ ك  -

 ةار آف ركیاركیی ةا ایً قؼایط ك اٌساـ اكغاىات ىٍاؿب ةؼای کاُف آدار زیاف

 ُا، زادق ُا، پم ُا ك ٌیؼكگاق ُا ُا ىاٌٍغ ؿاظحياف ةِتّد ایيٍی زیؼؿاظث -

لاةػم پغیػغق ُػای ىعػؼب آب ك ُػّایی، ؿػیم ك ُا در ى كظٍاف ك دارایی آف پػیؼی زٌغگی ُو کاُف آؿیب -

قٍاؿی، ادؼات گؼىا ك ؿؼىای ةیف از اٌغازق در ٌّاصی قِؼی  ُای اكهیيی ىاٌٍغ: جغییؼ اكهیو قِؼُا ، آب رظغاد

 ك ادؼات ةاال آىغف آب دریاُا

 ةا کيک مغكر ةَ ىّكؽ اظالؾیَ ُای ُّاقٍاؿیای، ُّایی ك دریایی  ةِتّد ایيٍی ؿفؼ ك جؼاةؼی زادق -

ُػای جفؼیضػی،  :  كایق ُػا ىاٌٍػغ افؽایف ایيٍی زاٌی ك ىانی در دریا ةؼای کكحی ُای جسػاری ك دیگػؼ کارةؼی -

 ُای كرزقی، ىاُیگیؼی ك مٍایؽ ىؼةّظَ ركیغاد

 قٍاظحی کارةؼ ىضّر قٍاظحی ك اكیاٌّس ُا ك ظغىات ُّاقٍاظحی، آب ةیٍی افؽایف جؿغاد پیف -

ُػا را در اٌحعػاب ٌػّع  گاـ ك ةاکیفیث ةاال ةَ کارةؼاف  ةؼای آف کػَ آفٍُ جِیَ ك ارائَ ظغىات ك ىضنّالت ةَ  -

 ؿفؼ، ىـیؼ ایيً ك کاُف ظعؼات ؿفؼ یاری ٌيایغ
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ك  ، ىؿیكث پایغار، ؿالىث، اىٍیث غػایی، دؿحؼؿی ةَ آب ك اٌؼژی ك رقغ اكحنادیارجلاء کیفیث زٌغگی: 2آرهاى 

 جّؿؿَ پایغار

 کيک ةَ جاىیً اىٍیث غػائی -

 جادیؼ قؼایط آب ك ُّا در زٌغگی ىؼدـگاُی ىؼدـ، ةغٌَ دكنث ك زاىؿَ ٌـتث ةَ افؽایف آ -

           جّاٌٍػػغ  کػػَ چگٌّػػَ ىی دادف آگػػاُی ةیكػػحؼ ةػػَ ؾيػػّـ ىػػؼدـ در ىػػّرد ادػػؼات ازحيػػاؾی ُّاقٍاؿػػی ك ایػػً -

 زٌغگی ركزاٌَ ظّد را ةا جّزَ ةَ آف ةِتّد ةعكٍغ

 گیؼ    ُای ُيَ ةیياری كآنّدگی ُّا  ، UVایف جاةفافؽ ٌاقی ازکاُف ىكکالت ؿالىحی ُيکاری زِث  -

ُػای ُّاقٍاؿػی در ٍُگػاـ جفػؼیش، كرزش، ىػغیؼیث قػِؼی ك زٌػغگی  ةیٍی اؿحفادق ةیكحؼ از اظالؾات ك پیف -

 ركزىؼق

 ىكارکث فؿاؿ در جّؿؿَ ىحّازف ك پایغار اكحنادی کكّر -

 كری ىضنّالت کكاكرزی ك اؿحفادق ةِیٍَ از ىٍاةؽ آب افؽایف ةِؼق -

ُػای ىعحهػف اكحنػادی کكػّر کػَ ةػَ كضػؽ ُػّا صـػاس ُـػحٍغ ةػَ ىٍؼػّر  ةِتّد جّاٌایی آف دؿحَ از ةعف -

 گؼدی، ظؼاصی قِؼ ك ؿاظحياف گؼدی ك زِاف ُا ةا جغییؼ اكهیو، ىاٌٍغ: اٌؼژی، ایؼاف ؿازگاری آف

 ةِتّد اكحنادی ك افؽایف ةِؼق كری در مٍؿث جؼاةؼی زىیٍی، دریائی ك ُّائی -

 
 اؿحفادق پایغار از ىٍاةؽ ظتیؿی ك ةِتّد کیفیث ىضیط زیـث: 3آرهاى 

 ةِتّد ىضیط زیـث ةا جّزَ ةَ کیفیث ُّا -

 ةِتّد ىغیؼیث ىضیط ظتیؿی -

 ةِتّد ارزیاةی ك ىغیؼیث ىٍاةؽ آب -

)قػاىم ىٍػاةؽ جسغیغپػػیؼ اٌػؼژی( ةػؼای  ؿازی جّاف آب ك ُّایی، اكهیيی یا ىٍاةؽ ظتیؿی صـاس ةَ آب ةیكیٍَ -

 ةؼ ىضیط زیـث دظانث ُای اٌـاٌیةار  َ پایغار ك کاُف آدار  زیافصيایث از جّؿؿ

   ك ؿایؼ جنيیو گیؼٌػغگاف کكػّر ةػؼای کيػک ةػَ  ىـئّنیً ازؼاییٍُگاـ ةَ  ُای ىؿحتؼ ك ةَ جِیَ ك ارائَ جّمیَ -

ّد از جؿػغیم ٌادرؿػث اكهػیو ك ٌػاة پیكػگیؼیانيههػی ةػؼای  ای ك ةیً ُا ك اكغاىات ىهی، ىٍعلَ ُا در ؿیاؿث آف

 کؼدف ىضیط ظتیؿی.

 ای ك زِاٌی. جؼ ؿاىاٌَ اكهیو در ىلیاس ىهی، ىٍعلَ قٍاظث ةیف -
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ُای ظتیؿػی قػاىم آب قػیؼیً ك آةؽیػاف اكیاٌّؿػی ك قػٍاظث جػادیؼ ایػً  ىكارکث در صفاػث از اکّؿیـحو  -

 ُا ةؼ ؿالىث اٌـاف اکّؿیـحو

 ؼدف ُّا جّؿط اٌـافجّكف ك صحی ةؼگؼداٌغف ركٌغ ةغ ةَ كزّد آىغق در آنّدق کُيکاری در  -

ك  UNFECC  ،UNCCDای ك زِاٌی ىػؼجتط ىاٌٍػغ:  ُای ىهی، ىٍعلَ پكحییتاٌی از راُتؼدُا ك كّاؾغ پیياف -

 پیياف كیً زِث صفاػث از الیَ اكزف ك ؿایؼ ىّارد

          ُای ىحفػػاكت  ركز در كضػػؿیث جؼ، ىؿحتؼجػػؼ ك ةػػَ جِیػػَ اظالؾػػات ُػػّایی، اكهیيػػی، آةػػی ك اكیاٌّؿػػی مػػضیش -

 ةَ ىٍؼّر صفاػث ةِحؼ از آف   ىضیط زیـث

 ُای آف ةؼای ىّازَ قغف ةا جؿِغات ةیً انيههی ُای ىٍؼو از ىضیط زیـث ك گؼایف اٌساـ ارزیاةی -

 

 

 اٌداف عالی
   اُغاؼ ؾانی ؿازىاف ىّاردی ىی ةاقغ کَ در مّرت جضلق ك اؿحيؼار آف ُا، ٌیم ةَ آرىاف ُای جؿؼیف قغق ىيکً   

 رت دیگؼ كػایف اؿاؿی ؿازىاف در راؿحای جضلق ك اىحغاد اُغاؼ ؾانی جؿؼیف ىی گؼدد.ؾتاَ ىی گؼدد. ة

 اُغاؼ ؾانی ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّر قاىم ىّارد ذیم ىی ةاقغ:

)پایف ىـحيؼ زّ ك جّنیغ دادق( جّنیغ دادق ُای ُّاقٍاؿی ةَ کيک ٌیػؼكی اٌـػاٌی جّاٌيٍػغ ك  قػتکَ     :1ّذف ػالی 

  اظالؾات دیغ ةاٌی قغق ك ذظیؼق زيؽ آكریُا ك ادكات پیكؼفحَ ُّاقٍاؿی ك  ایـحگاق

ةیٍػی ك  ٍُگاـ ك  ىؿحتػؼ ىاٌٍػغ: پیف )پػؼدازش ك جّنیػغ  ىضنػّؿ( جّنیػغ ىضنػّؿ ةػا مػضث ةػاال، ةػَ    :2ّذف ػالی 

 ُای ىضیعی ىؼجتط ةا ُّا ُكغارُای آب ك ُّایی، اكهیيی ك فؼاؿٍر

ُػا ك ىضنػّالت  ُای جّزیػؽ دادق در ىغیؼیث کكّر ك اىّر ركزىؼق ىؼدـ( ةِتّد ؿاىاٌَ)جنيیو ؿازی :   3ّذف ػالی 

ؿػازی ةػؼای  ُػا ك فؼٍُگ ؿازىاف )اظالع رؿاٌی( ةػؼای دؿحؼؿػی آؿػاف اٌػّاع کػارةؼاف ةػَ آف

 ُا در اىّر ىؼةّط ةَ ظّد کارگیؼی ةِیٍَ آف ةَ
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 راٌبردٌای سازنان ٌَاشياسی کشَر

کٍٍغ. ةا ایً  راُتؼدُا راق ك ركش رؿیغف ةَ اُغاؼ ؾانی ةّدق ك ىـیؼ رفؽ ٌیازُای ازحياؾی )آرىاف ُا( را ىكعل ىی    

 قّد کَ ؾتارجٍغ از:  ٌگؼش ةؼای رؿیغف ةَ اُغاؼ ؾانی، پٍر راُتؼد امهی جؿؼیف ىی

 عاسی : ظزفیت1راّثزد 

ؾاىَ ىؼدـ ك ىحعنناف  یةؼا یك جعنن یدر ؿعش ؾيّى یٍاؿداٌف ُّاق فیافؽا ای سادیاىٍؼّر از ػؼفیث ؿازی     

. ةَ ایً ىؿٍی کَ ؿازىاف ُيّارق در راق ارجلای داٌف ظّد ةؼای پاؿط گّیی ةَ ٌیاز کارةؼ ةایغ اكغاـ کٍغ ك ةاقغ یىؼجتط ى

ىضنّالت ؿازىاف ك  ُا كُا را ةا دادق آف)صضّری، ىسازی ك غیؼق( ةَ ظؼؽ ىعحهف  ةا آىّزش دادف کارةؼاف ٌِایی از ظؼفی

      ظارج ؿازىاف -2داظم ك  -1ةایغ در دك ةعف  ؿازی  ُا ارائَ کٍغ آقٍا ٌيایغ.  ػؼفیث جّاٌغ ةَ آفظغىاجی کَ ىی

 اٌساـ قّد. 

 یدر داظم ك ظارج کكّر ةؼا ی کّجاق ك ةهٍغ ىغتآىّزق یدكرق ُا یةؼگؽاردكرق ُای جعننی در داظم ؿازىاف:  -1

  ظاص یُا فیکارةؼاف گؼا یك ةؼا یك ىٍعلَ ا یدر ؿعّح ىه  یاقٍاؿکارقٍاؿاف ىحعنل ُّ

 در ظارج از ؿازىاف -2

 آىّزش کارةؼاف ك فؼٍُگ ؿازی زِث اؿحفادق از اٌّاع ىضنّالت ؿازىاف ُّاقٍاؿی -2-1   

     کكحیؼاٌی  داری، میادی، کكاكرزی، ُای کارةؼاف کهیغی ىاٌٍغ: ىغیؼیث ةضؼاف، پهیؾ راق، راق در ایً ةعف گؼكق    

 ك ... در اكنّیث كؼار دارٌغ کَ ةایغ ةَ ظّر زغاگاٌَ جضث آىّزش كؼار گیؼٌغ.

ُای ىحفاكت اٌساـ  ُا ك از راق دُغ ةایغ ةؼ اؿاس جّاٌایی ك ٌیاز آف آىّزش ؾاىَ ىؼدـ کَ اكنّیث ةؿغی را جكکیم ىی    

 اؿث. پػیؼد. مغا كؿیيا یکی از فؼاگیؼجؼیً اةؽارُا ةؼای آىّزش ىؼدـ

 پكحیتاٌی از ةعف ظنّمی داظم کكّر  -2-2

ُای  ةؼای ایساد ػؼفیث فٍی ُّاقٍاؿی در کكّر ك كعؽ كاةـحگی ةَ ظارج، پكحیتاٌی، ُيکاری ك یاری کؼدف قؼکث    

 ٌيایغ.  داظهی ةؼای ایساد ك ارجلاء داٌف فٍی ُّاقٍاؿی در داظم کكّر انؽاىی ىی

 

 : تحقیق ػلوی ٍ تَعؼِ فٌی 2راّثزد 

ای  آكری در ؿعش زِاف، ظغىات ُّاقٍاؿی ٌیؽ ةَ قکم ةـیار گـحؼدق گاـ ةا جّؿؿَ فٍی ك فً در دَُ ُای اظیؼ ُو    

ُای ٌّیً دیغةاٌی، ىعاةؼاجی، پؼدازقی ك ةایگاٌی دادق ك ىضنّؿ در گؼك  جّؿؿَ پیغا کؼدق اؿث. ةَ کارگیؼی ؿاىاٌَ

، ىؿحتؼ ك ٌّ کَ ٌیاز اىؼكز ك فؼدای کارةؼاف را پاؿط دُغ، ٌیؽ در گؼك ٍُگاـ، مضیش جّؿؿَ فٍی ك جّنیغ دادق ك ىضنّؿ ةَ

 اٌغ:  جّاٌغ اٌساـ قّد، فِؼؿث قغق جضلیق ؾهيی اؿث. در زیؼ چٍغ ٌيٌَّ از کارُایی کَ در ایً راُتؼد ىی
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 جضلیق ؾهيی در زىیٍَ ُای: -1

 ُای ظیهی کّجاق ىغت یک جا قف ؿاؾث ةیٍی جّنیغ پیف -    

 ای ُای اكهیيی ةهٍغ ىغت فنهی، ؿانی ك دَُ آگاُی غ پیفجّنی -    

 ُا ُای جٍغری ك ىـیؼ صؼکث آف گیؼی جّفاف ةیٍی قکم پیف -    

 ُای ارائَ قغق آگاُی ُا ك پیف ةیٍی ارزیاةی کيی پیف -    

 ُای ىعحهف کكّر ىاٌٍغ: جؼاةؼی، اٌؼژی ك کكاكرزی ُای فنهی در ةعف ةیٍی ةِتّد کارآیی پیف -    

 گیؼی از آنّدگی ُّا ك ىضیط زیـث جّؿؿَ قیيی زّ ك پیف -    

 ُا کٍف آف ُای ؾغدی ُّا ك زّ اكیاٌّس ةؼای قٍاظث رفحارُای زّ ك اكیاٌّس ك ةؼُو جّنیغ ك کارةـث ىغؿ -    

 ُا ك ىؼاکؽ ؾهيیُا ةؼای ؿازگاری ةا جغییؼ اكهیو ك ُيکاری ةا داٌكگاق اٌساـ ىعانؿات اكهیيی كةَ کارگیؼی ٌحایر آف -    

 پایف ظّدکار زّ ك ؾّاىم زیـث ىضیعی ىؼجتط -    

 )از زيهَ ُّاقٍاؿی کكاكرزی، آةكٍاؿی كغیؼق( ُيکاری ةا داٌكگاُِا ك ىؼاکؽ ؾهيی در زىیٍَ ُای جعننی ىؼجتط -    

 جّؿؿَ فٍی از زيهَ: -2

 جؼ ٍُگاـ جؼ ك ةَ جؼ، ةیف ُای مضیش آكری دادق  ُای دیغةاٌی ةؼای زيؽ جّؿؿَ قتکَ -    

ُا ك ىضنّالت ؿازىاف در اةؿاد  جؼ دادق  جؼ، جّاٌيٍغجؼ ك ارزاف جؼ، ىعيئً ُای ىعاةؼاجی ةؼای جتادؿ ؿؼیؽ جّؿؿَ قتکَ -    

 ای ك زِاٌی ىهی، ىٍعلَ

 دی ُّا ك اكهیو ُای ؾغ ُا ك ازؼای ىغؿ جؼ دادق جؼ، ك ارزاف جؼ، ىعيئً  ُای پؼدازقی ةؼای پؼدازش ؿؼیؽ جّؿؿَ ؿاىاٌَ -    

 .جؼ ةؼای ظغىث رؿاٌی ةَ ظیف ؾؼیو کارةؼاف جؼ ك ارزاف جؼ، فؼاگیؼ جؼ، ىعيئً رؿاٌی ؿؼیؽ ُای اظالع جّؿؿَ ؿاىاٌَ -    

 

 : خذهت رعاًی3راّثزد 

ةٍغی ىّرد پـٍغ  ُا ك ىضنّالت ؿازىاف ٍُگاىی كاةم اؿحفادق ظّاٍُغ ةّد کَ اكال گّیا، ركقً ك ةا قکم  ق  داد    

ٍُگاـ در دؿحؼس کارةؼ ٌِایی كؼار گیؼٌغ. ایً ىضنّالت دارای  کارةؼاف جِیَ قغق ةاقٍغ ك داٌیا در زىاف ىٍاؿب ك ةَ

ُای ٌّیً ىعاةؼاجی ةا ؿؼؾث ك  ُای ىحفاكت ةّدق ك در ةؼظی ىّارد ةـیار صسیو ُـحٍغ. نػا ةَ کارگیؼی ؿاىاٌَ اٌغازق

اىی اؿث. جياىی ىّارد ىؼجتط ةا ىغیؼیث دادق ك ىضنّؿ در ایً راُتؼد جّاف ةاال در جّزیؽ ظغىات ُّاقٍاؿی اىؼی انؽ

 اىکاف جؿؼیف دارد. 

 اٌغ: جّاٌٍغ اٌساـ قٌّغ یا ةِتّد یاةٍغ، در زیؼ فِؼؿث قغق ةؿضی از کارُایی کَ در ایً راُتؼد ىی

 ُا اىی جّاف آفگیؼی از جي ُای ىعاةؼاجی ةؼای ةِؼق ُای ىغیؼیث ؿاىاٌَ افؽار ایساد ك جّؿؿَ ٌؼـ -    
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ُا ك ىضنّالت جّنیغی ك كارداجی  ةؼای جسيیؽ  آكری، کٍحؼؿ کیفی ك ذظیؼق دادق ُای زيؽ ایساد ك جّؿؿَ ؿاىاٌَ -    

 ُای مضیش ك ؿانو در یک ىؼکؽ ق داد

 ُا ك ىضنّالت ىّرد ٌیاز  ایساد ك جّؿؿَ ةاٌک دادق ةؼای دؿحؼؿی آؿاف کارةؼاف ةَ دادق -    

ُا ك افؽایف جّاٌایی  ُای ارجتاط ىـحلیو ك ىـحيؼ ةا کارةؼاف ةؼای ٌؼؼ ؿٍسی ك درؾ ةِحؼ از ٌیاز آف ةؼكؼاری ؿاىاٌَ -    

 گّیی ةَ ایً ٌیازُا، ةَ كیژق کارةؼاف کهیغی ك آگاُی ؿازىاف ةؼای پاؿط

 رةؼافجؼ ك ةِحؼ ةؼ کا گػاری ةیف رؿاٌی ةؼای جادیؼ ُای اظالع جّؿؿَ اٌّاع قیّق -    

 .افؽایف جّاف ؿاىاٌَ ُای ُكغار ؿؼیؽ ةَ ىٍؼّر کاُف ادؼات ةالیای زّی ك اكهیيی -    

   

 : هؾارکت4راّثزد  

گیؼاف کكّر در ارجتاط ةا  ىؼداف ك جنيیو ُای فٍی ك ؾهيی در راؿحای جنيیو ؿازی ةؼای پكحیتاٌی از دكنث جِیَ جّمیَ    

انيههی یکی از راُتؼدُای امهی ؿازىاف  ُای ةیً ٌاىَ پایغار ك ازؼای جّافق ىغیؼیث کكّر، ةَ كیژق در ىّضّؾات جّؿؿَ

ؾالكق ةؼ آف،  اٌساـ ةؿضی از کارُا ةَ جٍِایی در جّاف ك اظحیار ؿازىاف ٌیـث ك ةؼای اٌساـ ایً اىّر ك یا  ىی ةاقغ.

)داظهی كظارزی(  جتطُای ىؼ زهّگیؼی از ىّازی کاری ك ُغر رفث ىٍاةؽ کكّر، ُیچ راُی زؽ ىكارکث ةا ةعف

كغـ ةاقغ. ةؼای ىذاؿ  ُای دیگؼ پیف كزّد ٌغارد. نػا ضؼكرت دارد کَ صحی ؿازىاف در ةؼكؼاری ارجتاط ةا ؿازىاف

ىغیؼیث ىٍاةؽ آب در ؿعش کكّر کاری اؿث کَ جٍِا از ظؼیق ىكارکث ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّر ك ةعف آب كزارت 

ُای زیـث ىضیعی جٍِا ةا ىكارکث ؿازىاف صفاػث ىضیط زیـث  . ظؼحٌیؼك ك كزارت زِادکكاكرزی اٌساـ پػیؼ اؿث

ُای دریایی ةَ كیژق دیغةاٌی دریایی، ىكارکث ؿازىاف ةٍادر ك دریاٌّردی ازحٍاب  قغٌی اؿث ك در ةـیاری از ظؼح

كحؼؾ ةـحگی ُا ةَ ىیؽاف جّاٌایی آف در ةؼكؼاری ارجتاط کاری ى ٌاپػیؼ اؿث. پیؼكزی ؿازىاف در اٌساـ ایً گٌَّ ظؼح

 اٌغ: جّاٌغ اٌساـ پػیؼد در زیؼ فِؼؿث قغق دارد. چٍغ ٌيٌَّ از کارُایی کَ در ایً راُتؼد ىی

قّد ةؼای  ُا اصـاس ىی ُای ىعحهف کكّر کَ ٌیاز ةَ کار ىكحؼؾ ةا آف ُای ؿازىاف ةَ ةعف ىؿؼفی جّاٌایی -    

 ةؼكؼاری ارجتاط

 ُا ُای ىكحؼؾ ةؼای ُغایث پؼكژق صفغ ٌلف ىضّری ك فؿاؿ ؿازىاف در پؼكژق -    

ُای ىكارکث کٍٍغق در زِث جّؿؿَ ك ةِتّد  ُا ك اظالؾات ؿازىاف افؽایف جّاف ؿازىاف در ةَ کارگیؼی جّاٌایی -    

 ظغىات ك اظالؾات ظّد

 .ُا ؿازی کارگؼكُی كکاُف فامهَ ةیً آف فؼٍُگُای داظهی ؿازىاف ةؼای  افؽایف کارُای ىكحؼؾ درةیً ةعف -    
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 :  کارآیی ٍ اثزتخؾی 5راّثزد 

آىیؽ ظؼح راُتؼدی ؿازىاف  ُای اداری از ىِو جؼیً ىّاٌؽ ةؼ ؿؼ راق ازؼای ىّفلیث ىضغكدیث ىٍاةؽ ىانی ك کاغػةازی    

کٍغ کَ در ٍُگاـ  ّضّع ایساب ىیقّد ایً ى ُای ؿازىاف ىی اؿث. ىؿيّال ىضغكیث ىانی ىاٌؽ از ازؼای جياىی ةؼٌاىَ

ةٍغی قٌّغ. كزّد کاغػةازی در ادارات گاُی جاییغ یک پؼكژق ك ازؼای آف را چٍاف ةَ  ُای ؾيهیاجی اكنّیث ازؼا، پؼكژق

کكاٌغ کَ ؾيال اٌساـ قغٌی ٌیـحٍغ. جّزَ ةَ افؽایف کارآیی، ادؼةعكی ك اٌؿعاؼ پػیؼی ؿاظحار ؿازىاٌی ك  درازا ىی

کؼد ؿ جغییؼ زاىؿَ افؽایف دادق ك ؾيهگّیی ؿؼیؽ ةَ ٌیازُای در صا جّاٌغ جّاف ؿازىاف را در پاؿط کار ىی ُای اٌساـ ركش

 جّاف کارُای زیؼ را دٌتاؿ کؼد: آف را ةِتّد ةعكغ. در راةعَ ةا ایً راُتؼد ىی

 ضّؿ اداری ك جعننیُای اداری ك فٍی ؿازىاف از ظؼیق جكکیم کارگؼكق ُای ج افؽایف کارآیی ك ادؼةعكی ةعف -    

جّزَ ةَ ؿؼىایَ ُای امهی ؿازىاف کَ ُياف ٌیؼكی اٌـاٌی ىحعنل ك ىحؿِغ ةّدق ك ؿازىاف ةایغ ةؼای اٌگیؽش ك   -   

 ٌگِغاقث ایكاف ةؼٌاىَ ُای ؾهيی ك ةهٍغ ىغت داقحَ ةاقغ.

 ُای ؿازىاف ٍَ کؼدف ُؽیٍَك ةّدزَ ؿازىاف ةَ ظؼح راُتؼدی ةؼای کٍحؼؿ اؾحتارات ك ةِی  ارجتاط دادف ةؼٌاىَ -   

د ؿازىاف ةؼای جِیَ ةازظّرد ك اٌساـ اىّر کؼُا ك ؾيه ُا، اكنّیث حار، ةؼٌاىَُای فؼاگیؼ ةؼ ركی ؿاظ اٌساـ ةؼرؿی -   

 .اظيیٍاف یافحً از کارآیی ؿازىاف ىؼجتط ةا ٌلكَ راق  امالح ٌؼاـ اداری ك

 ىتایج نَرد اىتظار

ىّفلیث یک ظؼح راُتؼدی ةـحَ ةَ آف اؿث کَ در ؾيم چگٌَّ پیادق قّد. ةؼای ازؼای مضیش ظؼح راُتؼدی ٌیاز ةَ     

ی ضؼكری ُـحٍغ، پكحیتاٌی کٍغ.   ُایی را کَ ةؼای رؿیغف ةَ اُغاؼ ؾان ای ىعانؿَ قغق اؿث کَ فؿانیث ةؼٌاىَ ك ةّدزَ

ُایی جؿؼیف قٌّغ  راةعَ ةا ةؼٌاىَ ك ةّدزَ یاد قغق، ٌیاز اؿث کَ ىّنفَچٍیً ةؼای پایف ك ارزیاةی ؾيهکؼد ؿازىاف در ُي

ُا اؿث کَ در پایاف دكرق ظؼح  ُا ایً پایف ك ارزیاةی مّرت پػیؼد. ٌحایر ىّرد اٌحؼار از زيهَ ایً ىّنفَ جا ةؼ اؿاس آف

ؾيهیاجی ةایغ صحيا ةَ یکی از   یُا ُا ةؼؿیو. ةؼٌاىَ ُا ك ظؼح ركد در ُؼ یک از راُتؼدُا ةَ آف راُتؼدی اٌحؼار ىی

قٌّغ. اىا  ُای اجناؿ، ُيیً ٌحایر ىّرد اٌحؼار ُـحٍغ کَ ةؼای ُؼ راُتؼد زغاگاٌَ جؿؼیف ىی راُتؼدُا ىحنم ةاقٍغ. ةٍغ

ُای دیگؼی اؿث کَ یکی ٌكاٌگؼُای کهیغی ؾيهکؼد  ك دیگؼی  ُای ؾيهیاجی ٌیاز ةَ ىّنفَ ةؼای پایف ك ارزیاةی ةؼٌاىَ 

گؼُای کهیغی ؾيهکؼد در كاكؽ ىاٌٍغ کیهّىحؼ قيار یک ظّدرك کَ ىـافث  قٌّغ. ٌكاف یغی ؾيهکؼد ٌاىیغق ىیاُغاؼ که

دٍُغ. اُغاؼ کهیغی  کٍغ، ةَ مّرت ؾغدی جغییؼات ةَ كزّد آىغق ٌاقی از پؼكژق را ٌكاف ىی ظی قغق را ىكعل ىی

دؿحؼؿی اؿث کَ  رت از اُغاؼ ظاص ك درُای ؾيهیاجی اؿث ؾتا ؾيهکؼد کَ قاظل دیگؼی ةؼای ٌؼارت ةؼ پؼكژق

  ُا اؿث. در زغكؿ مفضَ ةؿغ  ٌحایر ىّرد اٌحؼار ُؼیک از راُتؼدُا فِؼؿث قغق یک پؼكژق ةَ ظّر ىكعل ةَ دٌتاؿ آف

 ظّاٌٍغگاف آكردق قغق اؿث. اؿحفادق ةیكحؼاؿث. در اٌحِا ٌيایَ کهی ظؼح راُتؼدی ةَ قکم جنّیؼی ةؼای 
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 جدول ىتایج نَرد اىتظار)ىها(                                                   

 قيارق ك ؾٍّاف راُتؼد ؾٍّاف ٌحیسَ ىّرد اٌحؼار)ٌيا(        ردیف

 ػؼفیث ؿازی -1 افؽایف جّاف ؾهيی ك فٍی کارقٍاؿاف ؿازىاف 1

 ػؼفیث ؿازی -1 افؽایف آگاُی کارةؼاف ةؼای  کارةـث ىضنّالت ُّاقٍاؿی 2

3 
ُای ظنّمی ك  جّاف ؾهيی ك فٍی ُّاقٍاؿی در ةیً ةعفافؽایف 

 ُای کكّر داٌكگاق
 ػؼفیث ؿازی -1

4 
جؼ،  ةیٍػػی ك ُكػػغارُای مػػضیش ارجلػػاء جّاٌػػایی ؿػػازىاف در جِیػػَ ك جّنیػػغ پیف

 جؼ ك ىؿحتؼجؼ ٍُگاـ ةَ

 جضلیق ؾهيی ك جّؿؿَ فٍی -2

 جضلیق ؾهيی ك جّؿؿَ فٍی -2 جؼ ةیفجؼ ك  ق ُای دكیق افؽایف جّاف دیغةاٌی ؿازىاف در جّنیغ داد 5

 جضلیق ؾهيی ك جّؿؿَ فٍی -2 ارجلاء جّاف پؼدازقی  6

 جضلیق ؾهيی ك جّؿؿَ فٍی -2 افؽایف جّاف ىعاةؼاجی 7

 جضلیق ؾهيی ك جّؿؿَ فٍی -2 ارجلاء ةاٌک ُای اظالؾاجی 8

9 
ُيکاری ؾهيی ةػا ىؼاکػؽ داٌكػگاُی ك کارةـػث پػژكُف ُػای کػارةؼدی ك 

 ؾهيی جضلیلات

 جضلیق ؾهيی ك جّؿؿَ فٍی -2

10 
 ارجلاء کيی ك کیفی ظغىات رؿاٌی ةَ اٌّاع کارةؼاف

 )اظالع رؿاٌی(

 رؿاٌی  ظغىث -3

 رؿاٌی  ظغىث -3 افؽایف جّاف ؿاىاٌَ ُكغار ؿؼیؽ ةَ ىٍؼّر کاُف ریـک ةالیا 11

12 
افؽایف ٌلف ؿازىاف در جنيیو ؿازی ك کارةـث ىضنػّالت ُّاقٍاؿػی در 

 ُای زیؼةٍایی پؼكژق

 ىكارکث -4

13 
ُای ٌیػؼك ك زِػاد  ظاٌػَ ُای دیغةاٌی کكػّر ةػا ىكػارکث كزارت جسيیؽ قتکَ

 ...ك  دریاٌّردیؿازىاف ةٍادر ك ، کكاكرزی

 ىكارکث -4

 ك ادؼةعكیکارآیی  -5 ؿازىاٌی ىّدؼ ك کارآىغ ةا ازؼای ةؼٌاىَ ُای جضّؿ اداری 14

 ك ادؼةعكیکارآیی  -5 ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی )ٌیؼكی ىحعنل ةا اٌگیؽق(جيؼکؽ ةؼ ؿؼىایَ ُای اٌـاٌی ك  15
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 :3پیَست 

 نٍم تریو اسيادِ برخی از 

 سازنان جٍاىی ٌَاشياسی     
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 سازنان جٍاىی ٌَاشياسینٍم تریو اسيادِ برخی از  

 ىِو جؼیً اؿٍاد ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی، ىّارد ذیم اصناء گؼدیغ:ةؼظی از پؾ از ةؼرؿی     

   َةَ قؼح زیؼ اؿثکَ ىِو جؼیً فؼازُای آف  ،2020-2023ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی راُتؼدی ةؼٌاى: 

ىّرد پػیؼش كؼار گؼفث، ىـیؼُا ك  2019کَ در ُسغُيیً کٍگؼق ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی در ژكئً  راُتؼدی ةؼٌاىَ "
ىكعل ٌيّد  2030 ؿاؿ ك پؾ از آف جا 2023جا  2020اكنّیث ُای اكغاىات ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی را ظی ؿاؿ ُای 

 يٍغ ؿازد. جا جياىی اؾضا را در زِث ةِتّد ك ارجلاء اظالؾات، ىضنّالت ك ظغىات جّاٌ
چكو ، جلاضای دریافث ظغىات ُّاقٍاؿی، آب قٍاؿی ك اكهیو قٍاؿی را افؽایف دادق ك ةؼٌاىَپیف ةیٍی ىی قّد، ایً     

 .زاىؽ ك زغیغی ةَ ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ىی ةعكغ اٌغاز 
      ارجلاء آىادگی ةؼای رظغادُای صغی آب ك ُّاقٍاؿی، -1:  ایً ظؼح ؿَ اكنّیث ُيَ زاٌتَ را پّقف ىی دُغ    
ازحياؾی كاةـحَ ةَ ظغىات ةا دیغگاق ُيکاری در -ارجلاء ىٍافؽ اكحنادی -3 ك ،صيایث از جنيیيات ُّقيٍغاٌَ اكهیيی-2

 جّؿؿَ پایغار.  ٌیم ةَدر راؿحای  كزِث رفؽ ٌیازُای ازحياؾی 
ىؿحتؼ، كاةم اٌساـ ك در دؿحؼس را ةَ ىٍؼّر ةؼظؼؼ کؼدف جِغیغات ركزافؽكف ایً ظؼح جلاضای دؿحیاةی ةَ اظالؾات     

رك ةَ  ك ؿازگاری ك ُيچٍیً ٌیاز ةَ کاُف ظالء ػؼفیحیِ جاب آكریرظغادُای صغی ك فّریث اكغاىات اكهیيی ةَ ىٍؼّر 
کث ُای اةحکاری ىّرد افؽایف را در زیؼؿاظث ُا ك ظغىات ةا ةِؼق ىٍغی از پیكؼفث ُای ؿؼیؽ ؾهّـ ك فٍّف ك ىكار

 ةؼرؿی ك جّزَ كؼارىی دُغ.  
ىغت ك اُغاؼ ىؼجتط  ةهٍغ پٍر آرىاف راُتؼدی ةؼٌاىَ  ایً پؼكازاٌَ، ةَ ىٍؼّر پّقاٌغف زاىَ ؾيم ةؼ ایً ظّاؿحَ ُای ةهٍغ

 را دٌتاؿ ىی کٍغ: 
 ُغفيٍغ ىضّر ك -ارائَ ةِحؼ ظغىات ازحياؾی: ارائَ ظغىات ك اظالؾات ىؿحتؼ، كاةم دؿحؼس، کاةؼ .1

 ارجلاء ؿاىاٌَ پیف ةیٍی ك دیغةاٌی زىیً؛ جضکیو ةٍیاف فٍی ةؼای آیٍغق .2

 : اؾياؿ رُتؼی ؾهيی ةَ ىٍؼّر افؽایف درؾ ؿاىاٌَ زىیً در ظغىات پیكؼفحَ َپیكؼفح ُغفيٍغ اتجضلیل .3

ئَ ظغىات از ةیً ةؼدف ظالء ػؼفیحی در ُّا، اكهیو، آب ك دیگؼ ظغىات ىؼجتط ةا ىضیط زیـث: ارجلاء ػؼفیث ارا .4
ةَ کكّرُای در صاؿ جّؿؿَ در راؿحای اظيیٍاف ةعكی از دؿحؼؿی اظالؾات ك ظغىات ىّرد ٌیاز دكنث ُا، ةعف ُای 

 اكحنادی ك قِؼكٌغاف،

 .راُتؼدی ؿاظحار ك ةؼٌاىَ ُای ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ةؼای جنيیو گیؼی ك پیادق ؿازی ىّدؼجؼ ُيـّیی .5

گاٌَ، دك  6ؿانَ جّؿط اٌسيً ُای ىٍعلَ ای  4اؿاؿی ةؼای ازؼای ظؼح ؾيهیاجی ، پایَ ك راُتؼدی ةؼٌاىَ ریؽی     
کيیـیّف فٍی، ُیات جضلیق ك دیگؼ اؾضا ك ٌیؽ دةیؼظاٌَ ىی ةاقغ. ؿؼىایَ گػاری الزـ در ةّدزَ  ىتحٍی ةؼ ٌحیسَ 

قاظل ُای ازؼایی ذکؼ قغق اؿث. ازؼای ظؼح از ظؼیق ؿیـحو  )ك در زای ظّد(ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ةَ جفنیم
 ىّرد پایف كؼار ظّاُغ گؼفث. 
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را در زِث جّؿؿَ ك ٌیم ةَ پیكؼفث ُای  راُتؼدی ةؼٌاىَ کاىال اظيیٍاف داریو کَ اؾضای ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی،     
ىهی، کاُف ریـک ىعاظؼات، ظغىات اكهیيی ك دیگؼ راُتؼدُای ىؼجتط در ةؼٌاىَ ُای ُّاقٍاؿی، آب قٍاؿی ك ؾهّـ 
ىؼةّظَ ك ُيچٍیً در ؿِیو ةّدف ایكاف در اٌساـ فؿانیث ُای ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ىغٌؼؼ كؼار ىی دٍُغ جا ةغیً 

 یاةیو.دؿث  در ایً ظنّص ك پایغاری افؽایف جاب آكریَ ظّاؿحَ ُایياف در ایساد جؼجیب ةحّاٌیو ة
 

کَ ُيَ ىهث ُا، ةَ كیژق آؿیب  ظّاُیو قغ، ةا دٌیایی ىّازَ 2030جا ؿاؿ : چؾن اًذاس عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعی
، اكهیو ك ؿایؼ ُّاكضؽ قغیغ   رظغادُای صغی كازحياؾی ٌاقی از  -ٌـتث ةَ پیاىغُای اكحنادی، اپػیؼجؼیً ُ

زىیً،  درةِحؼیً ظغىات ىيکً،  ارائَ ُا از ظؼیق ىهثك زیؼةٍای جّؿؿَ پایغار  جؼ رظغادُای زیـث ىضیعی، ىلاكىث 
 ظّاُغ قغ.صيایث  ّا،ُ ك دریا

  
ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی از كتم  کٍّاٌـیّف 2ىعاةق ةا ىادق  ایً ؿازىاف ىأىّریث: عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعی هاهَریت

ُّا، اكهیو ك دیگؼ قؼایط زیـث ىضیعی از  كضؽپایف ك پیف ةیٍی جغییؼات جؿییً قغق جا ُيکاری زِاٌی را در زىیٍَ 
 غ.جـِیم کٍ کارةؼد، جضلیق ك آىّزش ظؼیق جتادؿ دادق، اظالؾات ك ظغىات، اؿحاٌغاردؿازی،

 
  صيایث از راؿحای زِاف را در ةٍیادی کكّرُایرُتؼی ك ُياٍُگی  ُّاقٍاؿی،ؿازىاف زِاٌی ةیف از یک كؼف،     

 افؼاد آب ك ُّا، اكهیو ك ظغىات ىضیعی ىؼجتط ةا آف ةؼای ىضافؼث از زٌغگی، اىّاؿ ك ىؿیكث ظغىات جأىیً ةا ىهث ُا 
 WMOياـ کكّرُای ؾضّ ٌیاز ةَ ُياٍُگی ٌؽدیک ةیً ج ك اكهیيیفؼاُو ىی کٍغ. ىاُیث ىؼزی پغیغق ُای آب ك ُّا 

ؿازىاف زِاٌی ُا دارد.  ةؼای ٌؼارت، جضهیم ك پیف ةیٍی آف ةاال اؿحاٌغاردةا ی یك ؿؼزىیً ُا در ؿاظحً ؿیـحو ُا
ُا ك ةؼٌاىَ ُای ىعحهف ظّد، یک ُيکاری ؾهيی ك ؾيهیاجی زِاٌی را در ةؼ گؼفحَ اؿث ك  ىغیؼیثاز ظؼیق  ُّاقٍاؿی

(، ىّؿـات داٌكگاُی ك پژكُكی، قؼکای جساری، زّاىؽ ك NMHSٍاؿی اؾضا )قاىم ظغىات ىهی ُّاقٍاؿی ك آةك
 افؼاد ىی قّد.

، ةِتّد ىِارت اایً اىؼ ةَ جلّیث ةیكحؼ قتکَ ُا ك ؿیـحو ُای ُياٍُگ ك ىحلاةم ةؼای زيؽ آكری ك پؼدازش دادق ُ     
 جا داةث قّدر ظالكاٌَ ارائَ ظغىات ٌیاز ـ پیكؼفحَ ك فً آكری ُای ىضاؿتاجی ك ركیکؼدُای ةـیاّپیف ةیٍی از ظؼیق ؾه

 ةَ اظالع کارةؼاف ىی رؿغ.ةَ ىّكؽ  ك ىّرد ٌؼؼ،  جِیَىحٍاؿب ةا اُغاؼ  ك کَ اظالؾات دكیق
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 ظّد ةَ ٌحایر چكو اٌغازةا جالش ةؼای جتغیم  ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی: ارسػ ّای افلیِ عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعی
 )ةَ ؿّی ُغؼ یاد قغق( رٍُيّف ىی گؼدد:ُای ذیم  ارزش  ةا ةِؼق گیؼی از، كاكؿی

زِاٌی در زىیٍَ کاری ظّد،  ىؼزؽ ىؿحتؼیک  جّؿطظغىث  ارائَ ةؼای :ًتایج در قثالپاعخگَیی  یت ٍؽفاف -1
ةایغ ةا رؾایث ةاالجؼیً اؿحاٌغاردُای ؾهيی ك فٍی، یکپارچگی، صؼفَ ای ةّدف، جّاٌایی  ؿازىافجنيیيات ك اكغاىات 

ةا  اُغاؼ ىكعنی را جؿییً ىی کٍغ ك ىـئّنیث جضلق ٌحایرِ ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿیاٌساـ ك ادؼةعكی ىكعل قّد. 
رؾایث مؼفَ ىغیؼیث کیفیث ك غِ ىٌٍیازُيچٍاف  ُّاقٍاؿی ، ؿازىاف زِاٌیكزّدکیفیث را ةؼ ؾِغق ىی گیؼد. ةا ایً 

 زّیی ىی ةاقغ.

 ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿیٌِفحَ اؿث.  ؿازىافُيکاری در پایَ ك اؿاس دؿحّرانؿيم  :ّوکاری ٍ هؾارکت -2
ذیؼةط از زيهَ ةعف ظنّمی،  ؾّاىم، قؼکای جّؿؿَ چٍغ زاٌتَ ك دك زاٌتَ ك ؿایؼ ءاُيیث ىكارکث در ةیً اؾضا

غیؼ دكنحی را ةَ ؾٍّاف اُؼـ ؿؼىایَ گػاری، افؽایف جّاٌایی ك ؾيهکؼد ظغىات ىهی  آفؼیً ُایٌلف داٌكگاُی ك ؿایؼ 
اٌحؼار دارد کَ ُّاقٍاؿی جكعیل ىی دُغ. ؿازىاف زِاٌی ةؼای زاىؿَ ةِتّد یافحَ  ٌحایری ك ارائَ آةكٍاؿُّاقٍاؿی ك 

 چٍیً قؼکایی از ةاالجؼیً اؿحاٌغاردُای رفحار اظالكی صيایث کٍٍغ.

ىحؿِغ اؿث از ُيَ اؾضا صيایث کٍغ ك ةا جغاكـ صيایث دكنث،  ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی :ٍ تٌَعی فزاگیز -3
فؿاؿ ُای ُغفيٍغ، ػؼفیث ُای ىّزّد در ارائَ ظغىات را  ؿؼىایَ گػاری ك کيک جـؼیؽ درةیً انيههی،  ُيکاری

ای ىٍعلَ ای ظّد، ُياٍُگی ك ازؼای اؾضةؼ اؿاس اكنّیث ُای ىكعل قغق جّؿط  ُّاقٍاؿی. ؿازىاف زِاٌی ؿازد
ك فؿانیث ُای ظّد را جضيیً ىی کٍغ ك اٌحلاؿ داٌف در داظم ك در ؿؼاؿؼ ىٍاظق را ةؼای ارائَ  اؿحؼاجژی ُاةؼٌاىَ ُا، 

ُيچٍیً ةؼاةؼی زٍـیحی ك ىكارکث ىؤدؼ زٌاف ك ىؼداف را در  ؿازىافُؼچَ ةِحؼ ٌیازُای اؾضای ظّد جـِیم ىی کٍغ. 
ك ىؿیارُای ؿازىاف ىهم دٌتاؿ ظّاُغ ؿازىاف ةؼاةؼی زٍـیحی  ؿیاؿثِ ری ؾهيی ك جنيیو گیؼی در ازؼایِادارق، ُيکا

 کيک ىی کٍغ. ىؼةّظَکؼد. ایً جضّالت در دؿحیاةی ةَ ُيَ اُغاؼ جّؿؿَ پایغار 

ك  ىٍؼؼىحّنیاف ُا ةَ ؾٍّاف  ىی کٍغ. از آف ُغایثدةیؼظاٌَ را  کٍافرفحار کار، ُيچٍیً ارزش ُای امهی ؿازىاف    
ك  كّاٌیً اظالكی ىكؼكصَ درةاالجؼیً اؿحاٌغاردُای رفحار اظالكی  جؿِغی ىعاةق ةا ازقِؼت ؿازىاف، اٌحؼار ىی ركد کَ 

 در کالس زِاٌی، ةؼظّردار ةاقٍغ.ظغىات ارائَ ةؼای  یؿازىاٌرفحار  ىؿیارُای
 

جغییؼ اكهیو ك چارچّب ؿٍغای  درظنّصجّؿؿَ پایغار، جّافق ٌاىَ پاریؾ  2030دؿحّر کار  :کلیذی پیؼ راى ّای
((Sendai اری ك اكغاـ ىهی ك ةیً انيههی ةَ کار گؼفحَ ػؿیاؿث گ ىضّرُای امهیِةَ ؾٍّاف  ،ةؼای کاُف ظعؼات ةالیا

 كضؿیث، در دؿحؼس ك ىؼزؽ را در ُا جلاضای اظالؾات ك ظغىات كاةم ؾيم ىی قٌّغ. ةَ ؾٍّاف یک ٌحیسَ، ازؼای آف
 پاؿط ةَىتٍایی را ةؼای  ،زِاٌی زىیً پایف ؿیـحو )ُيچٍیً(ىی دُغ. افؽایف ،درصاؿ جغییؼ ؿؼجاؿؼ ؿیـحو کؼق زىیً

ؼد ىغؿ ةؼ اؿاس یک ركیک اكهیيی راجا ىلیاس ُای ّایی ُ قؼایط آب ك افؽایف كاةهیث پیف ةیٍی یکپارچَی جلاضا
 غ.کٍؿازی یکپارچَ فؼاُو ىی 



 (1399-1404)ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّرپیّؿث ُای ةؼٌاىَ راُتؼدی 

 

 36اس   21 ففحِ                                                                                                                                                   
 

 غ، اؾحياد ةَىی ةاقپیچیغق جؼ کَ قکاؿ زغیغ اٌغازق گیؼی، ك کارةؼدُای زغیغ ةؼای ایً اٌغازق گیؼی ُا ةا ػِّر اَ    

زِاٌی ك ىغؿ ؿازی  پایف، ؿیـحو افؽایف ىی یاةغ. ؾالكق ةؼ ایً ،از ظؼیق اؾضای آف ةؼای ایً اظالؾات ىؿحتؼ ؿازىاف
 ىّضّؾات ظیف گـحؼدق ای از ةؼ، پایَ ای را ةؼای پؼداظحً ةَ انؽاىات فؽایٍغق در جنيیو گیؼی ُای جأدیؼگػار ؾغدی

  جغییؼ اكهیو ىتضخ ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ك ارجتاط ةا ،اٌؼژی، ةِغاقث ك درىافاىٍیث ؾيّىی، کكاكرزی،  ٌؼیؼ کارةؼدی 
 ؿازد.فؼاُو ىی 

در اكغاـ ك  ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی جّاٌاییایً ةغیً ىؿٍی اؿث کَ کیفیث ایً جنيیيات جا صغ كؿیؿی كاةـحَ ةَ     
          گؽارش ىٍاؿب از جغییؼات اكهیيی اؿث کَ ةؼای ارزیاةی ك ارجتاط ةا ظعؼات آب ك ُّا، اكهیو ك کیفیث ُّا درزِث جِیَ 

ىّدؼ ىی ةاقغ. دكنث ُا، ؿازىاف ُا ك ٌِادُای ةیً انيههی ةَ ظّر  آىیؽ صّادث ىعاظؼقؿؼیؽ  ُكغارُایةیٍی ك  پیف
زیؼا پیگیؼ اُغاؼ  ،چكيگیؼی ةَ اظالؾات ك دادق ُای ؿازىاف ك ؿؼكیؾ ُای ىهی آب ك ُّاقٍاؿی اؾحياد ىی کٍٍغ

 جّؿؿَ پایغار ظّد در صّزق ُای ظكکی، دریا ك ُّا ُـحٍغ. 
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اٌؼژی، آب، ةِغاقث ك  ،ةعف ُای اكحنادیصيایث از در ؿعش زِاٌی، ىٍعلَ ای ك ىهی ةؼای  ارائَ ظغىات اكهیيی    
ةـیار صیاجی  اییآب ك ُّ پغیغق ُای صغیِ در ةؼاةؼ کو کؼةً ك ىلاكـ ؿاظحً اكحنادِك غیؼق، ةؼای جّنیغ ىّاد غػایی 

ؿیاؿث ُا ك اكغاىات ةیً انيههی،  ( پایَ ای را ةؼای صيایث ازGFCS) اكهیيیظّاُغ ةّد. چارچّب زِاٌی ظغىات 
 جؿییً قغق فؼاُو ىی کٍغ. ةؼٌاىَ ُای ؿازگاری ىهی ك پیكؼفث در دؿحیاةی ةَ ىكارکث ُای ىهیِ

ؾيهی، ؿؼكیؾ ُای ىهی آب ك  ُای رك ةَ رقغ ةؼای اظالؾات ؾهيیِ  ةَ ایً درظّاؿث ك پاؿط ةؼای رؿیغگی    
 ٌیاز دارٌغ. ُای راُتؼدی فٍی ك ىكارکث ،جّؿؿَ ؾهيیُای ُغفيٍغ،  ةَ ؿؼىایَ گػاریُّاقٍاؿی اؾضا 

 
 )تالیا(اثزات ، کاّؼافشایؼ تاب آٍری ، اقذاهات السم را تزای َّا ٍ اقلینحذی افشایؼ تْذیذات ًاؽی اس ؽزایط 

 هی طلثذ. )تیؾتز(ٍ عاسگاری 
 

اىٍیث ىؼدـ، اكحنادُای ىهی، ىضیط ُای  ةؼؾّاكب ىعؼةی  ك قغیغ ةـیار ك اكهیيی، ادؼات آب ك ُّایی صادِقؼایط     
ةیف از   ،قغیغ آب ك ُّاقٍاؿی رظغادُای 2017جا 1998 ؿاؿ ُای . در ظی دارد غػا ك قِؼی ك ركؿحایی ك اىٍیث آب

اٌحؼار ىی ركد کَ  ،(IPCC)ُیات ةیً انغكؿ جغییؼ اكهیو ةٍا ةؼ ٌؼؼةَ ظّد اظحناص دادق اؿث.  را ةالیای زِافاز  90٪
کَ ىؼجتط ةا دریاُا  آب قغت ةیكحؼی رخ دٍُغ. افؽایف ؿعش ایً ركیغادُا ةاگازُای گهعاٌَ ای،  غهؼث ةا افؽایف

 د.ةیكحؼ ظّاُغ کؼکٍٍغ، زِاف کَ در ىٍاظق ؿاصهی زٌغگی ىی  ی اززيؿیحةؼای  ات را، جِغیغجغییؼ اكهیو اؿث
کَ پیف  ةیكحؼ افؽایف ىی یاةغ: رقغ زيؿیث، ذیم ، ةَ دالیمزّاىؽ كؼارگؼفحً ظعؼدرىؿؼض ىیؽاف آؿیب پػیؼی ك     

ك رقغ کؼدق  ةیكحؼ را  قِؼٌكیٍی کَ ،ةكؼ یجّؿؿَ ؿکٌّحگاق ُا ؛ةؼؿغ ٌفؼ ىیهیارد 9ةَ ةیف از  2050جا ؿاؿ ةیٍی ىی قّد 
گـحؼش كاةم جّزَ  ةَ دٌتاؿ دارد؛ یك ىٍاظق ؿاصه یؿیالة یدر دقث ُاظنّماً  را ةؽرگ در ؿؼاؿؼ زِاف یقِؼُا
زيؿیث ُای آؿیب ) ىِازؼت(  ك زاةسایی؛ ةؼای جأىیً ٌیازُای ةكؼ ىؼةّظَ ُای ك زیؼؿاظث اتِ اٌـاف ؿاظثىنٍّؾ

ك جنيیو )اكهیيی( ك ؿازگاری )ةالیا(ادؼات ةؼ جّؿؿَ ؿیاؿث ُای ُّقيٍغاٌَ کاُف ةیكحؼةَ ىٍؼّر ادؼگػاری  ؼ.پػی
اكحنادی، جلاضا ةؼای ظغىات  ؿعّح، ٌِادُای ةیً انيههی، قِؼكٌغاف ك جنيیو گیؼٌغگافِ جياـدكنث ُا در  ةؼای ؿازی

 رقغ اؿث.  در صاؿك اظالؾات ىؿحتؼ آةكٍاؿی ك ُّاقٍاؿی ةَ ظّر فؽایٍغق ای 
جّنیغ ك  زِاٌی ُّاقٍاؿیؿازىاف ةالیا ك ؿازگاری ةا آب ك ُّا،  اتةَ ىٍؼّر صيایث از ةؼٌاىَ ُای ىهی کاُف ظعؼ    

را جؼغیب ىی کٍغ. ایً اظالؾات ةؼای جلّیث  دؿحؼس ك ىؿحتؼ ُّاقٍاؿی ك آةكٍاؿی ارائَ ظغىات ك اظالؾات كاةم 
آب ك ُّایی ك اكهیيی ضؼكری ىی ةاقغ.  ایً اىؼ زىیٍَ امهی ةؼای صغی اٌؿعاؼ پػیؼی در ةؼاةؼ ادؼات قغیغ صّادث 

جّافق ٌاىَ پاریؾ ك ٌیازُای ؿازىاف ىهم ىحضغ در زىیٍَ  ىعاةق ةا را ؿازگاریپكحیتاٌی ك  جّؿؿَ ك ازؼای ةؼٌاىَ ُای ىهی 
 ةضؼاف فؼاُو ىی کٍغ.  ىغیؼیث ك فؿانیث ُای ةكؼدكؿحاٌَ

 

 
 



 (1399-1404)ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّرپیّؿث ُای ةؼٌاىَ راُتؼدی 

 

 36اس   23 ففحِ                                                                                                                                                   
 

 .رؽذ ؽکاف ظزفیتی، سیزعاخت ّا ٍ خذهات جْاًی را تْذیذ هی کٌذ

ُّاقٍاؿی ك آةكٍاؿی کيک ىی کٍٍغ. ةا ُای زِاٌی  ةَ اىکاٌات ك زیؼؿاظث ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی کهیَ اؾضای    
کَ ایً ؿیـحو زيؿی زِاٌی یک ؿیـحو ؾيّىی اؿث کَ ةَ ُيَ ؿّد ىی رؿاٌغ، ىكارکث ك ؾيهکؼد ظغىات در  ایً

ُای ػؼفیحی در  ُای آب ك ُّاقٍاؿی ىهی ٌیازُای جّؿؿَ ك قکاؼ ةیً اؾضا ُيچٍاف ٌاىحٍاؿب اؿث. ةـیاری از ؿازىاف
ظالؾات آب ك ُّایی، آب، اكهیو ك اظالؾات زیـث ىضیعی ىؼجتط ةؼای ةؼآكردف ٌیازُای ىهی، زىیٍَ ارائَ ظغىات ك ا

فغ زیؼؿاظث ُای پایغار، ىٍاةؽ اٌـاٌی، ك جّاٌایی ةِؼق ىٍغی صىٍعلَ ای ك زِاٌی دارٌغ. چانف ُای ىؿيّؿ صّؿ ىضّر 
 ىی چؼظغ. كریٍاپیكؼفث ُای ؾهو ك فاز 

ةَ  ظعؼات ظتیؿی آؿیب پػیؼ ُـحٍغ، یافث ىی قّد. ایً اىؼ ىيکً  ثیی کَ ٌـتایً کيتّدُا ىؿيّال در کكّرُا    
الكق ةؼ ایً، زِاٌی . ؾازحياؾی زّاىؽ را کٍغ کٍغ-اؿث صفاػث از زاف ك ىاؿ ىؼدـ را ةَ ظعؼ اٌغازد ك ةِتّد اكحنادی

ُای آب ك ُّاقٍاؿی ىهی ك  ؿازىاف ؿازی ك كاةـحگی ىحلاةم زیؼؿاظث ُای ىِو ىيکً اؿث قکاؼ ػؼفیحی در ةیً
ٌيایٍغگی ُای ىؼجتط را ةیكحؼ کٍغ. اىؼكزق ةَ دنیم افؽایف فؼاكاٌی ك قغت صّادث صغی آب ك ُّایی ك اكهیيی، کو 

ُای ةیً انيههی، کيک ةَ ؿؼىایَ گػاری ك کيک ُای  پكحیتاٌی دكنث، ُيکاریکؼدف قکاؼ ُای ػؼفیحی از ظؼیق 
 اُيیث ىی ةاقغ.  ةیف از ُؼ زىاف دیگؼی صائؽ ُغفيٍغ

 
 ٍری ٍ تغییز چؾن اًذاس ارائِ دادُ ّا ٍ خذهاتاپیؾزفت ّای عزیغ در حَسُ ػلن ٍ فٌ

 تزای ّوکاری ّای هثتکزاًِ 

ُا را فؼاُو ىی ؿازد.  پیكؼفث ؿؼیؽ در ؾهو ك فٍاكری، فؼمحی ةؼای ةِتّد ظغىات ك در دؿحؼس كؼار دادف آف    
آةكٍاؿی ةَ ةؼٌاىَ ریؽی ك جنيیو گیؼی ةَ ىّكؽ ك ىؤدؼ کيک کؼدق ك در ٌحیسَ ىٍافؽ ظغىات پیكؼفحَ آب ك ُّا، اكهیو ك 

ىكارکث ؾهو ك فٍاكری ةا ؿؼؾث ةعكیغف ةَ چؼظَ پژكُف ك  ث.حياؾی زیادی ةَ دٌتاؿ ظّاٍُغ داقاز-اكحنادی
 ؾيهیات در ُيَ زىیٍَ ُا ةیف از پیف ارجلاء ىی یاةغ.

ایساد کؼدق اؿث. ؿیـحو ُای پایف، پیف ةیٍی ك ارائَ  WMO نف ُایی را ةؼایةَ ةؿغ، ایً ىـئهَ چا 21از كؼف     
ؿازىاف زِاٌی  ُای ؾغدی پیكؼفحَ ای كزّد دارٌغ. ةٍاةؼایً ُای ةؽرگ دادق ك ىغؿ ظغىات ةـیار پیچیغق  ُـحٍغ ك ةاٌک

کكّرُای در صاؿ جّؿؿَ ىغرف از کكّرُای جّؿؿَ یافحَ ةَ  ُای ٌلف ؾيغق ای در اٌحلاؿ داٌف ك فٍاكری ُّاقٍاؿی
 ةازی ىی کٍغ جا ایً کكّرُا از ایً ؾنؼ اظالؾاجی زغیغ ةیكحؼ ةِؼق ىٍغ قٌّغ. 

ك پیكؼفحَ ةَ ظّر فؽایٍغق ای ٌّع ارائَ ظغىات ك  کارةؼاف جّاٌيٍغاز ظؼؼ  ظغىات ةیكحؼ ك ىحٍّع جؼافؽایف جلاضا ةؼای     
ك  "زيؽ ؿپاری"، "دادق ُای ةؽرگ"ركٌغُایی ىاٌٍغ  غ.دُ ةـیاری از ٌلاط زِاف جغییؼ ىیُای جساری را در  ىغؿ

، ىلؼكف ةَ مؼفَ ةّدف فٍاكری دیسیحاؿ، تظغىا دادق ك فاقتکَ ُای دیغةاٌی جساری، ارائَ دٍُغگ ػِّر، "ؿیـحو ةاز"
ُيَ ك ُيَ  "دادق ُای ةؽرگ "ىؿؼفی ُّش ىنٍّؾی ك ىضاؿتات قٍاظحی ةَ ىٍؼّر اؿحعؼاج ؿؼیؽ اظالؾات ىفیغ از 

ٍری اجذب تیؾتز فٌةا ، ةعف آکادىیک ك ؿایؼ فؿاالف ایً صّزق، ُيؼاق ةا  ةعف ظنّمی .دٍُغ قؼایط را جغییؼ ىی
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جؼ ك در دؿحؼس جؼ در صيایث از اُغاؼ جّؿؿَ  ، ك کيک ةَ اؾضا در ارائَ ظغىات کارآىغجؼ، زػابّای هثتکزاًِ
، كغرت ىضاؿتات اکارآىغؿازی از ظؼیق ادغاـ قتکَ ُؿازی ك  ىكارکث ىی کٍغ. فؼمث ُای زیادی ةؼای ةِیٍَ پایغار

 ك ارائَ ظغىات ةا اؿحفادق از رؿاٌَ ُای ازحياؾی كزّد دارد. 
ُا ةحّاٌٍغ ةِحؼ ك ؿؼیؽ جؼ ةا جغییؼات پّیای  ظّد پكحیتاٌی کٍٍغ جا آف ُای آب ك ُّاقٍاؿی ىهی اؾضا ةایغ از ؿازىاف    

ُای جلّیث ُيکاری، جکيیم ك جلّیث ىحلاةم  ةَ قؼح ك جفنیم راقٌیؽ ةایغ   WMOىضیعی ؿازگار قٌّغ،  زیـث
ُای آب ك ُّاقٍاؿی ىهی در جأىیً زیؼؿاظث ُای  ؿازىاف فؿاالف دكنحی ك غیؼ دكنحی ةپؼدازد. صيایث از ٌلف اؿاؿی

از  صفغ زاف ك ىاؿ ىؼدـُایكاف ةَ ىٍؼّر  ضؼكری ك ظغىات ىؿحتؼ ةؼای کيک ةَ ؾيهکؼد ةٍیادُای ؾيّىی دكنث
 اُيیث كیژق ای ةؼظّردار اؿث.

 
 اٍلَیت ّای جاهغ

جؼیً  جؿییً ىی کٍغ، ةؼ ىِو 2030ؿاؿ  راُتؼدی کَ اُغاؼ ةهٍغ ىغجی ةؼای چكو اٌغاز ك اُغاؼ  راُتؼدی ةؼٌاىَ     
ىحيؼکؽ قغق اؿث. ایً ظؼح ةا  2023نغایث  2020جضّالت ك ٌیازُا در ظّؿ چؼظَ ةؼٌاىَ ریؽی ؿازىاف ةؼای ةازق زىاٌی 

جتغیم  ةَ ةؼٌاىَ ُای جفنیهیةیاف ٌحایر ىّرد اٌحؼار، ىٍافؽ اؾضا را ةَ مّرت كاضش ىكعل ىی ٌيایغ. ىا ایً اُغاؼ را 
 یث زاىؽ ىحيؼکؽ ىی ٌياییو:ّركی ؿَ اكن ةؼ ىٍاةؽ ظّد را ىی کٍیو ك

 ؛ك صفغ زیؼؿاظث ُای ىِو در ةؼاةؼ صّادث صغی آب ك ُّایی جهفات زاٌی ك ىانی کاُف  ك افؽایف آىادگی.1
 ظعؼات ةؼاةؼ در ىلاكىث یاایساد یا ارجلاء ػؼفیث ؿازگاری  ةَ ىٍؼّرُّقيٍغاٌَ ات اكهیيی ز جنيیيا پكحیتاٌی.2

 ؛اكهیيی
 .ظغىات زیـث ىضیعی ىؼجتط ؿایؼ ، آةكٍاؿی كیاكهیيّاقٍاؿی، ُ ظغىات ازحياؾیِ-افؽایف ارزش اكحنادی .3

 

داراف ك ىحعننیً ةیٍارقحَ ای ةؼای  ةا جأىم ةؼ ایً اكنّیث ُای کهیغی، ٌیاز ةَ ىكارکث ىسيّؾَ گـحؼدق ای از ؿِاـ    
پؼداظحً ةَ چانف ُای فؿهی ك آیٍغق زاىؿَ اصـاس ىی قّد. ایً چانف ُا ٌحیسَ جغییؼات آب ك ُّا ، اكهیو ك انگُّای 

كکارُای ىكارکحی را جلّیث ىی کٍغ جا ةحّاٌغ از ىٍافؽ  ؿاز  WMOاف ىی ةاقغ. ةؼای کارایی ةیكحؼ، آب در ؿؼاؿؼ زِ
 داراف ك کارقٍاؿاف در زىیٍَ آب ك ُّا ، اكهیو ك آب ةِؼق ةتؼد.  صيایث کٍغ، ازياع ایساد کٍغ ك از ىكارکث ؿِاـ
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 تلٌذ هذت راّثزدی ّا ٍ اّذاف  آرهاى

 

  ٍ هٌاعة هحَرهؼتثز، در دعتزط، کارتز: ارائِ اطالػات ٍخذهات ت تْتز تِ ًیاسّای جاهؼِاخذهارائِ   1آرهاى 

ارجلاء جّاٌایی اؾضا در زِث جّؿؿَ، دؿحؼؿی ك ةکارگیؼی ظغىات دكیق، كاةم اؾحياد كىٍاؿب اُغاؼ آب ك  :تلٌذ هذت دعتاٍردّای
کَ ىّزتات جّؿؿَ پایغار را  یپكحیتاٌی ةَ ةِحؼیً كزَ از ؿیاؿث گػاری ك اكغاىاجُّا، اكهیو، آب ك ىؼجتط ةا ادؼات زیـث ىضیعی ةؼای 

 .را کاُف ىی دُغةا ىٍكاء زّ ك اكهیو فؼاُو کؼدق  ك ظعؼات 
 

تیؾتزدر ٍاکٌؼ هؤثز  تَاًوٌذعاسیِچٌذگاًِ ٍ  هخاطزاتِ/پیؼ آکاّی عزیغ تقَیت عیغتن ّای هلی ّؾذار 1.1ّذف 

اكهیو، آب ك دیگؼ ركیغادُای ىعاظؼق آىیؽ زیـث ىضیعی، جضث ةؼٌاىَ زِاٌی ؿازىاف ُكغارُا در ىّرد آب ك ُّا، : تِ خطزات هزتثط
 ةّدق ك ةؼای ایيٍی زٌغگی ك ىؿیكث آةكٍاؿی کكّرُا-از امّؿ پایَ جؿِغات ىؼاکؽ ىهی ظغىات ُّاقٍاؿیىهم ةَ رؿيیث قٍاظحَ قغق ك 

ُكغارُا كزّد  مغكرػؼفیث  ،کكّرُای کيحؼ جّؿؿَ یافحَ کكّرُا از زيهَ آؿیب پػیؼجؼیً اىؼی ضؼكری ُـحٍغ. در ةـیاری از ُيگاف،
 ُا پؼداظحَ ظّاُغ قغ. ٌغارد کَ از ظؼیق اكغاـ ىحيؼکؽ ةَ ظّر كیژق ةَ آف

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 
  رظغادُایةَ  اکٍف ةِحؼك كةؼای ایساد آىادگی  ىعاظؼاتافؽایف جأدیؼ ك گـحؼش ظغىات ك ىضنّالت پیف ةیٍی ك ُكغار 

 .آةكٍاؿی ك ُّاقٍاؿی

  ظعؼات چٍغگاٌَ.ؿیـحو ُای ُكغار ؿؼیؽِ جلّیث ػؼفیث ىهی 

 ِای ك  در صيایث از انؽاىات ىٍعلَ ك ةَ قکم زِاٌیدؿحؼؿی ةَ پیف ةیٍی ك ُكغارُای رؿيی ُّاقٍاؿی ك آةكٍاؿی ىهی  ةِتّد
 .زِاٌی

 

چارچّب زِاٌی  :حوایت کٌٌذُ اس تقوین گیزی ّا ٍ خذهات اقلیویِاطالػات  ّا، عیاعتگغتزػ ارائِ 1.2ّذف 
یک ةـحؼ ىٍضنؼ ةَ فؼد ةؼای ُغایث ك پكحیتاٌی از فؿانیث ُا در ؿؼاؿؼ زٌسیؼق ارزش ظغىات اكهیيی را  (GFCS) ظغىات آب ك ُّایی

كاةهیث اؿحفادق ك دؿحؼؿی ةَ ایً  ظـارات کيک ىی کٍغ.مغىات ك ةالیا ك کاُف  ؼاتفؼاُو ىی ؿازد، کَ در ؿازگاری، کاُف اد
 .ىضنّالت در زِث ىٍافؽ ُيَ اؾضا گـحؼش ظّاُغ یافث

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 
  پیكتؼد یک ؿیـحو اظالؾاجی ظغىات آب ك ُّا ةؼای كادرؿازی جياىی اؾضا ةَ دؿحؼؿی ك افؽكدف ارزش ةَ ةِحؼیً كضؿیث

ت  اكهیيی  ك ركش قٍاؿی زِاٌی ك ىٍعلَ ای از ظؼیق ةِتّد پؼدازش، جتادؿ كجلّیث اظالؾات اكهیيی ىّزّد ىضنّالت اظالؾا
 گػقحَ، صاؿ ك آیٍغق.

 چارچّب زِاٌی ظغىات   صيایث از جّنیغ اؾضا ك ارائَ ىضنّالت ك ظغىات ىؿحتؼ ىهی اظالؾات اكهیيی در ىٍاظق اكنّیث دار
ُای ىهی ؿازگاری  ٍف در ىلاةم جغییؼات اكهیيی ك جغییؼپػیؼی، قاىم ىكارکث در ظؼحةؼای ؿازگاری ك كاک (GFCS) آب ك ُّایی 

 .ك زهّگیؼی از ضؼر یا ظـارت ك ُيچٍیً ةِیٍَ ؿازی ىؽایای اؿحفادق ازفؼمحِای ىؼجتط ةا اكهیو

 ةِتّد یافحَ از  ؿازىاف صِاٌی ُّاقٍاؿی قاىم قاظل ُای کهیغی آب ك ُّا، چكو اٌغاز فنهی ك كیژگی ُای پاالیف ىضنّالت
جغییؼات صغاکذؼی ك اظالؾات ىؼجتط ةا جأدیؼات قٍاظحَ قغق ةَ ؾٍّاف كركدی امهی ازؼای ؿیاؿث ُای ةیً انيههی ىؼجتط ةا اكهیو  ك 

 .ؾيهکؼد ؿیـحو ؿازىاف ىهم
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ُا،  ىحؿاكب آفةؼای کاُف ظعؼات ىؼجتط ك ضؼرُای  :هذیزیت پایذار آبتیؾتز در حوایت اس ای خذهات تَعؼِ 1.3ّذف 
یً دؿحؼؿی ةِحؼ ةَ اظالؾات ىؿحتؼ زِاٌی ك ىٍعلَ ای در ىّرد كضؿیث فؿهی ك قؼایط آیٍغق ىٍاةؽ آب صیاجی اؿث، اىا ذیٍفؿاف ةَ ىٍتؽ امهی ا
ای اظالؾات دؿحؼؿی ٌغارٌغ. ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ؿیـحيی را ایساد ظّاُغ کؼد جا دؿحؼؿی آؿاف ةَ اظالؾات ضؼكری ىٍاةؽ آب ةؼ

 .پكحیتاٌی از جنيیيات آگاُاٌَ ةؼ اؿاس قؼایط آةكٍاؿی فؿهی ك ىّرد اٌحؼار ىيکً گؼدد
 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

  ،فؼاُو کؼدف دؿحؼؿی ةِحؼ ةَ ظغىات آةكٍاؿی ةِتّد یافحَ، پیف ةیٍی ُا ك ُكغارُا ةؼای ىغیؼیث ةضؼاف ك ةؼٌاىَ ریؽی ىٍاةؽ آب
 .ك ؿیم ظكکـانی

  ةؼای ارجلاء درؾ ىٍاةؽ آةی صاؿ ك آیٍغق آیٍغق ٌگؼاٌَؿیـحو  كدادق ُا ك ىضنّالت فؼاىؼزی ُیغركنّژیکی  ىتادالتجـِیم. 

  َاز كضؿیث ىٍاةؽ آب در زِاف. اتگؽارقىٍؼو ارائ 

 

حاهی تقوین گیزی ّا:  آب ٍ َّاییِ در ارائِ اطالػات ٍ خذهات ّا ٍ ًَآٍری افشٍدُ ارسػِ تْثَد ٍ ارتقای1.4ّذف 
صيم ك ٌلم)ُّایی، دریایی، زىیٍی(، اٌؼژی، کكاكرزی، ةِغاقث،  قلّؽآب ك ُّایی در جياىی  ةؼ پایَ )ظغىات( آگاُاٌَ ؿازیجنيیو 

ةِؼق كری ك ادؼات ىذتث كاةم ىالصؼَ گؼدقگؼی، ظغىات قِؼی ك ؿایؼ ةعف ُا ةَ ؿعّح زغیغی ارجلاء ظّاُغ یافث ك در ٌحیسَ افؽایف 
ركیکؼدُای ارائَ ظغىات ةؼای ایساد ػؼفیث کكّرُای ؾضّ در ارائَ ظغىات ٌّیً، ىحٍاؿب ةا  .زیـث ىضیعی را ةَ دٌتاؿ ظّاُغ داقث

 .ُغؼ ك ارائَ ظغىات ةا کیفیث ةاال اةغاع ظّاُغ قغ
 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

  ك پیادق ؿازی ؿیـحو ُای ةا کیفیث در ارائَ ظغىات ىعهّب زػب فٍاكری ٌّیًارجلاء ك افؽایف ظغىات آب ك ُّایی از ظؼیق. 

  ك ؿایؼ ىٍاظق قِؼی کالف قِؼُاظؼاصی ك ازؼای ظغىات زغیغ در زىیٍَ آب كُّا ك آب ةؼای ٌیازىٍغی ُای ظاص. 

 ای اكحنادی ىؽایآةكٍاؿی کكّرُا در زىیٍَ ارزیاةی ك جلّیث -ارائَ راٍُيایی ك ىـاؾغت ةیكحؼ ةَ ىؼاکؽ ىهی ظغىات ُّاقٍاؿی
 ظغىاجكاف. ازحياؾی

 ًةؼ ذیٍفؿاف ك دؿث اٌغرکاراف ىیاف ىـحيؼ جـِیم گفحگّی ك ظنّمی-دكنحی ىّفق ىكارکث ةؼای ُایی راٍُيایی ك امّؿ جغكی 
 ىحلاةم. جلّیث ك ُيکاری اؿاس

  ُيَ زاٌتَ در جياىی ك ركش ُای جّمیَ قغق ةَ مّرت  کیفیث کٍحؼؿ ؿازكکارُای انيههی، ةیً اؿحاٌغاردُایجّؿؿَ ك جنّیب
 ىهی. ُای قیّق ةِحؼیً اؿاس زىیٍَ ُای ظغىات ةؼ

 
 

 آیٌذُ تزای فٌی تٌیاى تقَیت: سهیي عیغتن ّای تیٌی پیؼ ٍ دیذتاًی ّاارتقاء عطح  2آرهاى 

 از اظيیٍافصنّؿ  ةؼای قغق ؿازی ةِیٍَ ك ظّدکار فؽایٍغق ظّر ةَ زىیً دیغةاٌی ؿیـحو یکپارچَ قتکَ یک :تلٌذ هذت دعتاٍردّای
 دارای پكحیتاٌی ك زِاٌیُای  دادق ؼىـحي ؿجتاد ىؼجتط ك اُغاؼ ةا ىحٍاؿب ةاال کیفیث ةا ردیاةی كاةم ُای گیؼی اٌغازق .زِاٌی ىّدؼ پّقف

 ُا. دادق ُای پؼدازش ىکاٌیـو دادق ك ىغیؼیث
 

عاسهاى  (WIGOS) جْاًی یکپارچِ دیذتاًی عیغتن طزیق اس سهیي عیغتن دیذتاًی اطالػات عاسی تْی2.1ٌِّذف 

 یکپارچَ دیغةاٌی یؿٍی ؿیـحو ادغاـ ُيَ ةؼٌاىَ ُای دیغةاٌی فضا پایَ ك زىیٍی ؿازىاف ُّاقٍاؿی در یک ؿیـحو،: جْاًی َّاؽٌاعی
 ،ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی اةؽارُای ك امّؿ ،ااؿحاٌغاردُ زِاٌی ىیالدی ؾيهیاجی ظّاُغ قغ. ازؼای 2020کَ در ؿاؿ  (WIGOS) زِاٌی
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 کهیَ جّؿط کَ دیغةاٌی ُای اؿحفادق از ؿیـحو ؿازی کٍٍغ. ایً اىؼ اىکاف ةِیٍَ را ظّد یٌدیغةا ُای اؾضای ؿازىاف را كادر ىی ؿازد جا قتکَ
 كُچٍیً صاىم ُای غیؼؿٍحی ىی ةاقغ، فؿاؿ ظنّمی ُای قؼکث ك غیؼاٌحفاؾی ُای ؿازىاف جضلیلاجی، ٌِادُای ذیؼةط، دكنحی ُای آژاٌؾ

 دُغ. ىی اؾضا ةَ اقیاء، ایٍحؼٌث ك زيؽ ؿپاری ىاٌٍغ ُا دادق اکحـاب
 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

 زِاٌی یکپارچَ دیغةاٌی ؿیـحو ؿؼیؽ ازؼای پیكتؼد (WIGOS )كیژق ةَ ای، ىٍعلَ ك قغق زِاٌی ُياٍُگ ُای ظؼح ظؼیق از 
 ةَ پهحفّرـ ُای دیغةاٌی، ُيَ ةؼای انکحؼكٌیکی فِؼؿث فؼادادق، (GBON) پایَ زِاٌی ٌؼارت قتکَ ؾيهیاجی ازؼای ك ةیكحؼ جّؿؿَ
 .ُا دادق کیفیث ك ارائَ پایف ةؼای کيی اةؽارُای ُيؼاق

 ُا، آف ىّرد ىالصؼَ كؼار دادف ك دیغةاٌی ُای دادق پّقف در ىِو ُای قٍاؿایی قکاؼ ك اؿحاٌغاردُا ك ىلؼرات افؽایف رؾایث 
 دیغةاٌی.از ظؼیق ظؼاصی یکپارچَ قتکَ ُای 

 ؿیـحو چحؼ زیؼ در ظارزی ىٍتؽ ةا یکپارچَ ؿازی دیغةاٌی ُای جـِیم ةؼای اضافی ایساد قغق راٍُيایی ك ٌؼارجی درجّؿؿَ ىّا 
 (.WIGOS) زِاٌی یکپارچَ دیغةاٌی

 

 

 
 

 هحقَالت ٍ سهیي عیغتن گذؽتِ ٍ حال دیذتاًی ّای دادُ هذیزیت ٍ تِ تثادل دعتزعی افشایؼ ٍ تْثَد2.2ّذف 
 ؿیـحو ظؼیق از دؿحؼؿی كاةم دیغةاٌی ُای ةؼای ىفیغ ؾيؼ ظّؿ :عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعی اطالػات عیغتن طزیق اس ؽذُ هؾتق

 .اؿث ٌاىضغكد ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی اظالؾات
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 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

 رقغ ك جکاىم ىغاكـ WIS ىعحهف فٍی اؾضا ك فؼاُو آكردف دؿحؼؿی ىـحيؼ ةَ ُای  را ةؼای زای دادف ك ةِؼق ةؼداری از كاةهیث
ُای جّنیغ قغق جضث ؿیـحو زِاٌی پؼدازش ك پیف ةیٍی دادق ُا ةؼای کهیَ  ك کهیَ دادق WIGOS کهیَ ىكاُغات ةَ دؿث آىغق جضث

 .اؾضا، جلّیث کٍیغ

 ًقّد.جلّیث  آف ٌیؽ ىّاد ٌؼارجی ك راٍُيایی صاکو ةؼ جتادؿ ةیً انيههی دادق ُا، ٌؼارت ةؼ افؽكف ةؼ جغكی  

 ؿیـحو ُا ك قیّق ُای ىغیؼیث دادق WMO از ظؼیق جضکیو ك جّؿؿَ ةیكحؼ  WIS  ةؼای کيک ةَ اظيیٍاف از ةایگاٌی کهیَ دادق
 .ُای ىكاُغق ای ك ىضنّالت کهیغی

 

 
 

ّای  را در کلیِ هقیاط تجشیِ ٍ تحلیل ػذدی ٍ هحقَالت پیؼ تیٌی عیغتن سهیيدعتزعی ٍ اعتفادُ اس  2.3ّذف 

ُّای آب ك ُّایی ةَ انگدر اکذؼ  :فؼال کٌیذ WMO اس عیغتن پزداسػ ٍ پیؼ تیٌی دادُ جْاًی یکپارچِسهاًی ٍ هکاًی 
قؼایط صغی ظّر ىؿيّؿ ةیف از یک ُفحَ پیف ةیٍی ىی قّد، ةارش ُای ؿیکهّف گؼىـیؼی ةا دكث چٍغ ركز پیف ةیٍی ىی قّد، ك صحی 

ةیكحؼ جّؿؿَ ؿیـحو  WMO د. ىلیاس ةا جأدیؼ ىضهی ةاال اغهب ةا زىاف کافی ةؼای کاُف جأدیؼ آف پیف ةیٍی ىی قّ ؼدظ در آب ك ُّایی
ُای ؾغدی کَ جّؿط ىؼاکؽ ؿؼاؿؼ  ؿیـحو یکپارچَ ىغؿ ؛اؿحفادق از آف را جـِیم ىی کٍغ ك پیف ةیٍی ؿیـحو زىیً را جؼكیر ظّاُغ کؼد،

 .اٌساـ ىی قّد جا كاةهیث ُای پیف ةیٍی ىهی ُيَ اؾضا را جلّیث کٍغ WMO زِاف ك ةا ُياٍُگی از ظؼیق
 :2023تا 2020هَارد هَرد تَجِ اس 

  پیكتؼدGDPFS ًپیف ةیٍی ُا در  دةِتُّيؼاق  ةَ ةؼای زهب جّزَ ةیكحؼ ةؼ پیف ةیٍی ُای اصحيانی ك ىغؿ ؿازی ؿیـحو زىی
 کّجاق ىغت. ك یاییؼات آب ك ُّایی ك فنهی ةهٍغ ىغت جا جغ یاكهیيجغییؼات ىلیاس ُای زىاٌی اؾو از 

 یىّاد ٌؼارجی ك راٍُيائی دیگؼی را کَ صاکو ةؼ کارکؼدُا GDPFS    ُـحٍغ، جّؿؿَ دُیغ 

 GDPFS  را كادر ؿازیغ جا ُيَ اؾضا ةحّاٌٍغ كاةهیث ُای پیف ةیٍی ىهی ظّد را کَ از پیكؼفث ُای ىغؿ ُای کيی ك ىضنّالت
 ةِؼق ىی ةؼد، جّؿؿَ ك یا ةِتّد دٍُغ. "گػاریادؼ  "پیف ةیٍی ىتحٍی ةؼ
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 اػوال ّذایت در ػلن جْت تْثَد درک عیغتن سهیي تزای خذهات پیؾزفتِ   :ّذفوٌذ پیؾزفتِ اتتحقیق  3 آرهاى

زاىؿَ جضلیلاجی زِاٌی ةا اُؼـ پیكؼفث ك پیكؼفث ُای اؿاؿی در درؾ ؿیـحو زىیً، ىٍسؼ ةَ ةِتّد جّمیَ : تلٌذ هذت دعتاٍردّای

ُای ىؼةّط ةَ ؿیاؿث ك ىِارت پیف ةیٍی در کهیَ ىلیاس ُای زىاٌی در یک زىیٍَ یکپارچَ ىی قّد. ایً اىؼ ىٍسؼ ةَ جلّیث پیف ةیٍی ك 
ُای ؾيهکؼد ُكغار دٍُغق کهیَ اؾضا ظّاُغ قغ، زیؼا ٌحایر جضلیق ك ةِؼق ةؼداری از ُيتـحگی ةؼای اؿحفادق از ةِحؼیً ؾهّـ ةؼای کهیَ ىؤنفَ 

 ارزش ظغىات اؿث. زٌسیؼق

 

گاـ ةؼداقحً ةَ ؿيث چانف ُا ك فؼمث  در صاؿ WMOؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی : پیؾزفت داًؼ ػلوی عیغتن سهیي 3.1ّذف 
ُغایث ىی کٍغ کَ ةِحؼیً  ةَ گٌَّ ای جضلیلاجی را ُای ىؼجتط ةا ؿّاالت اؿاؿی ؾهّـ ىؼةّط ةَ ؿیـحو زىیً كؼار گؼفحَ اؿث ك جالش زِاٌیِ
 غ.ىی ٌيایجعنل را در ةیً ؿؼكیؾ ُای ىهی آب ك ُّاقٍاؿی، داٌكگاق ُا ك پژكُكگاق ُا زهب 

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 
  پؼداظحً ةَ چانف ُای اؿاؿی جضلیلات ؾهيی، ىغؿ ؿازی، جسؽیَ ك جضهیم ك دیغةاٌی ؿیـحو زىیً، ةؼ اؿاس ىّضّؾاجی ىاٌٍغ

زّی، زفث ؿازی اكیاٌّس/ زّ/ زىیً، کؼایّؿفؼ، اةؼُا ك گؼدش، دؿحؼؿی ةَ آب، ظكکـانی ك ؿیم،  ؿعش ىٍعلَ ای دریاُا جؼکیب 
 ك جأدیؼات ؿاصهی، آب ك ُّای جادیؼگػار ك جغییؼپػیؼی اكهیو

 یلات ةَ ىٍؼّر جّنیغ اكنّیث ةٍغی ظؼح ُای ازؼای جضلیلات ك ةـیر زاىؿَ ؾهيی ةؼای ةِؼق ىٍغی ةیكحؼ از پحاٌـیم زِاٌی جضل
 از ؿیـحو زىیً ك ؿایؼ اىّر ىؼجتط ةا آب ك ُّا ، آب ك اكیهو ةیكحؼداٌف ك درؾ 

  پكحیتاٌی از پیكؼفث ظغىات ك ارزیاةی ُای ؾهيی اكنّیث ةٍغی قغق جّؿطWMO  

 

 تَاى ،ٍریافٌکِ پیؾزفت ّای ػلوی ٍ  ارتقاء سًجیزُ تثذیل ػلن تِ خذهات ٍ تالؼکظ تزای اطویٌاى اس ایي 3.2ّذف 

رزش جتغیم ؾهو ةَ ظغىات ؾيهیاجی پیكؼفحَ ةؼای ىٍافؽ ازحياؾی را ٌكاف ىی دُغ. ةا در ٌؼؼ ا  WMO: تیٌی را افشایؼ هی دٌّذ پیؼ
 WMOاكحنادی ك ازحياؾی،  آف ةا صّزق ُای گؼفحً رقغ ٌيایی در اٌحؼارات کارةؼاف ك ؿِاىغاراف در ةِتّد كاةهیث پیف ةیٍی ك ارجتاط

 اظيیٍاف از جتغیم ؾهو ةَ ظغىات، ؿؼؾث ةَ کار ةؼدف جضلیلات را افؽایف ىی دُغ.ةؼای 
 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

 دؼ، پیف ةیٍی فنهی جا زیؼ فنهی جا دَُ ای، پیف ةیٍی كعتی، پیف ةیٍی قِؼی ىّیف ةیٍی در پیف ةیٍی ُّای ةـیار ةِتّد كاةهیث پ
 چؼظَ آب  ك زیـث ىضیعی ك پیف ةیٍی

  َارجلاء ارجتاط ك کارةؼد ىضنّالت ك ظغىات از ظؼیق ىكارکث گـحؼدق جؼ ىحعننیً ؾهّـ ازحياؾی ك کارةؼاف از زيهَ جّزَ ة
 اىّر. فؼٍُگی-ازحياؾی ك فیؽیکی ةاپؼداظث ةَ زّاٌب ازحياؾی ،ظؼد ىضهی ك داٌف ىضهی ك ُيکاری ٌؽدیک جؼ ةیً گؼكق ُای ؾهيی

 

در دَُ آیٍغق اٌحؼار ىی ركد کَ ؾهو، اةؽار ك راق صم ُایی ةؼای صضّر ىٍاؿب در : ریذاعیاعت گ: تَعؼِ ػلَم هزتثط تا 3.3ّذف 
، در ُيکاری ٌؽدیک ةا قؼکایف، ارزیاةی ُای  WMOانيههی ارائَ کٍغ. اةحکارات جضلیلاجی کهیغی ازؼای ؿیاؿث ُا ك اكغاىات ىهی ك ةیً

ىّرد گازُای گهعاٌَ ای ك ؿایؼ صّزق ُای زّی ك فً آكری ُای زغیغ ةؼای ةِتّد ُای اكهیيی، گؽارش ُای ىؿحتؼ زِاٌی در  ؾهيی ك ظؼح
 جّؿؿَ ىی دُغ.  جؿییً کيیث کؼةً، اٌؼژی ك چؼظَ آب را 
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 ازؼای ؿیـحو اظالؾات یکپارچَ زِاٌی گازُای گهعاٌَ ای جا اؾضا ةحّاٌٍغ از ةِتّد کیفیث ةؼآكرد ىهی 

 ُای گهعاٌَ ای اظيیٍاف صامم کٍٍغاٌحكار گاز

 ةغٌَ داٌف ؾهيی ارزیاةی قغق جّؿط جلّیث IPCC ك ؿایؼ گؽارش ُای ؾهيی زِاٌی 

 ةِتّد اؿاس فِو ىغیؼیث ىٍاةؽ آب در راةعَ ةا كاةهیث ُای ةِتّد یافحَ، ةَ كیژق در ىضغكدق زیؼ فنهی جا فنهی 

 

: سهیٌِ خذهات آب ٍ َّایی، اقلیوی، آتؾٌاعی ٍ سیغت هحیطی هزتثطاس هیاى تزدى ؽکاف ظزفیتی در   4 آرهاى

تقَیت ظزفیت ارائِ خذهات کؾَرّای در حال تَعؼِ تزای اطویٌاى اس در دعتزط تَدى اطالػات ٍ خذهات ضزٍری 

 هَرد ًیاس دٍلت ّا، ؽْزًٍذاى ٍ تخؼ ّای اقتقادی

ىٍعلَ ای پیف ةیٍی ك پایف ك اؿحفادق ظغىات ك اظالؾات آب ك ُّا،  دؿحؼؿی ةِحؼ ةَ ؿؼكیؾ ُای زِاٌی ك :تلٌذ هذت دعتاٍردّای
جّؿؿَ یافحَ، زؽایؼ کّچک در صاؿ جّؿؿَ ك ؿؼزىیً  جؼ ةَ كیژق کكّرُای کو اءآب ك اكهیو ةَ ىٍؼّر ایساد ىٍافؽ ىهيّس ةؼای جّؿؿَ اؾض

ّنّژی، جلـیو داٌف ك جسؼةَ ك ةا در ٌؼؼ گؼفحً ىّارد ایً اىؼ از ظؼیق ؿؼىایَ گؽاری ُای راُتؼدی، اٌحلاؿ جکٍای اؾضا.  ُای زؽیؼق
 ازحياؾی ك ؾّاىم زٍـیحی ةَ اٌساـ ىی رؿغ.

 
تَجِ تِ ًیاس کؾَرّای رٍ تِ تَعؼِ تِ هٌظَرافشایؼ فؼالیت در ارائِ ٍ اعتفادُ اس خذهات ضزٍری  در سهیٌِ  4.1 ّذف

ةا افؽایف ىكارکث داكظهتاٌَ ةـیاری از زّاىؽ كاكحناد داٌاف در زىیٍَ ةالیای  :خذهات سیغت هحیطی هزتَطِ  آب ٍَّا ، اقلین ٍ
ُّاقٍاؿی در ارائَ ىٍاؿب ظغىات، ةَ كیژق  -ُای ىهی آةكٍاؿی  ىعحهف ؿازىاف آب ك ُّایی ك كاةهیث ُای صغیظتیؿی كصّادث 

ُای زؽیؼق ای ؾضّضؼكری اؿث کَ  ؿازىاف زِاٌی کكّرُای رك ةَ جّؿؿَ، کيحؼجّؿؿَ یافحَ ك زؽایؼ کّچک در صاؿ جّؿؿَ ك ؿؼزىیً 
گیؼی از  ُای ىهی آةكٍاؿی ُّاقٍاؿی جالش ظّد را ةا ةِؼق ُّاقٍاؿی ُيؼاق ةا اكغاىاجی زغیغ، ةؼ اؿاس كاةهیث ُای  ىّزّد در ؿازىاف

دق ك از ؿؼىایَ گػاری ؿازىاف افؽایف داك  ؿازی ُّاقٍاؿی کكّرُای جّؿؿَ یافحَ ةؼای گـحؼش ػؼفیث-ُای ىهی آةكٍاؿی ػؼفیث ؿازىاف
 ىٍغ گؼدد.  ىهم ك ؿایؼ قؼکای جّؿؿَ در راؿحای ایً ُغؼ ةِؼق

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 
 ُا درارائَ ظغىات  ػؼفیحی کكّرُای رك ةَ جّؿؿَ ةا جّزَ ةَ ىٍاةؽ فٍی، زیؼ ةٍایی ك اٌـاٌی آف قٍاظث ُؼ چَ ةیكحؼ ٌیازُای ظاص

 ىٍاؿب در زىیٍَ ىـائم آب ك ُّایی، اكهیو، آةكٍاؿی  ك  زیـث ىضیعی ىؼةّظَ  ةَ كیژق صفاػث از زاف،  ىاؿ ك ةِؼق كری اكحنادی  

  ُّاقٍاؿی در راؿحای جّؿؿَ  -ُای ىهی آةكٍاؿی  ُای ىهی ةا ُيؼاُی ؿازىاف قؼکای جّؿؿَ ك دكنث راُتؼدی جسِیؽ ىٍاةؽ
 ةهٍغ ىغت ك ظؼح ُای ؾيهیاجی ةؼای رفؽ ٌیازُای ػؼفیحی جؿییً قغق ُای اؿحؼاجژی

 یافحَ ك زؽایؼ کّچک درصاؿ جّؿؿَُّاقٍاؿی در کكّرُای کيحؼ جّؿؿَ  –ُای ىهی آةكٍاؿی  جلّیث صضّر ك پایغاری ؿازىاف ،
ىـائم ىؼةّط ةَ آب ك ىـائم  زیـث  ،آب ك ُّایی، اكهیو ُای ازحياؾی دیغةاٌی –ك جلّیث ارجتاط درزىیٍَ ارزش اكحنادی  ةؼكؼاری

 .ُيچٍیً اٌساـ جضلیلات ك ارائَ ظغىات ،ىضیعی ىؼةّظَ

. 

ُا ك جؿغادافؼاد  ُا، ىیؽاف رقغ كاةهیث در ةـیاری از کكّرُا ك ؿؼزىیً: ٍ حفظ  هْارت ّا ٍ تخقـ ّای افلیتَعؼِ  4.2 ّذف
ىضیعی ىؼةّظَ رك  ىؼةّط ةَ آب ك ُّا، اكهیو، آةكٍاؿی ك ىـائم زیـثجضنیم کؼدق ك آىّزش دیغق کافی ك ىّرد ٌیاز زِث ارائَ ظغىات 

ُای ىّرد  زيؿی  ٌیاز ةَ آىّزش ُای ؿؼیؽ در ٌّآكری ؾهيی ك جضّالت فٍاكری ك اىکاٌات ارجتاط ةؼایً، پیكؼفث ةَ کاُف اؿث . ؾالكق
ُّاقٍاؿی دكرق ُای آىّزقی ك ىِارجی ةهٍغ ىغت ظّد  ُّاقٍاؿی دارد. ؿازىاف زِاٌی –ك ىغاكـ کارکٍاف ؿازىاف ُای ىهی آةكٍاؿی  ٌیاز

 را ةؼای کيک ةَ اؾضا زِث دؿحیاةی ك کـب ىِارت ُای الزـ افؽایف ىی دُغ.



 (1399-1404)ؿازىاف ُّاقٍاؿی کكّرپیّؿث ُای ةؼٌاىَ راُتؼدی 

 

 36اس   31 ففحِ                                                                                                                                                   
 

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

 ُای ظغىات ىّدؼ ازظؼیق ةؼٌاىَ  ُای الزـ  ةؼای ارائَ پكحیتاٌی اؾضاء در ةکارگیؼی ك افؽایف ىِارت کارکٍاف ك جّاٌيٍغی
 ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی  آىّزقی ك ىِارجی ىٍاؿب ةا جاکیغ ةؼ اؿحاٌغاردُا ك جّمیَ ُای

 ؿازىاف زِاٌی  پكحیتاٌی از ُيکاری اؾضای کكّرُای در صاؿ جّؿؿَ ك جّؿؿَ یافحَ ك اؿحفادق ةِیٍَ از ىؼاکؽ آىّزش ىٍعلَ ای
 ی.ُّاقٍاؿ

 

اختارّای پایذار ٍ هقزٍى تِ ارائِ خذهات ٍ سیزع گذاری درعزهایِ  هیشاى ثاتت هؾارکت هؤثزدر افشایؼ 4.3ّذف

اكهیو، آةكٍاؿی كىـائم زیـث ىضیعی ك پكحیتاٌی از صفاػث زاف ك ىاؿ ك ىضیط زیـث  افؽایف ُيَ زاٌتَ ظغىات آب ك ُّایی،: فزفِ
َ ی زِث ةَ  صغاكم رؿاٌغف ُؽیٍَ ُا  ك ةافؼاد، ُيچٍیً جاىیً ىّاد غػایی، اٌؼژی ك ىٍاةؽ آب، افؽایف ىیؽاف ؿؼىایَ گػاری ُای ىكارکح

 .از پؼكژق ُای جاىیً ةّدزَ ةؼای پایغاری ةهٍغ ىغت قتکَ ُا دؿث آكردف  صغاکذؼ فؼمث
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  ُاجّافق ٌاىَ افؽایف ُيکاری در ىكارکث ؾهو ، فٍاكری ك جعنل ةا جأکیغ كیژق ةؼاؿاس 

  ك کارةؼدی ىتٍی ةؼ ىٍافؽ ظؼفیً،  ةا ُيکاری ٌيایٍغگاف امهی ؿازىاف ىهم،  راُتؼدی  َكؼاردادُای جّؿؿىكارکث در ُيکاری ك
 انغكنی ك غیؼدكنحی، ىّؿـات  جّؿؿَ، ةعف ظنّمی ك داٌكگاق ُا ؿازىاف ُای ةیً

 ٌغاردُای ىؿيّؿ كجّزیؽ ارائَ انگّی ىـیؼ در جّؿؿَ ؿاظحار ةٍیادی ُّاقٍاؿی زِاٌی، ةا جاکیغ ةؼ كغرت ٌفّذ کالـ، اؿحا
  .ىضنّالت ك دادق ُا

 

 ات اثزتخؼ، تزای اخذ تقویو عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعی یاعاختار ٍ تزًاهِ ّ راّثزدی  ٍ ّوغَییِ تاسًگزی 5آرهاى 

 ٍ اجزای هؤثز عیاعت ّا 

از ظؼیق ُياٍُگی ٌـتی ؿاظحارُا  راُتؼدی ةِتّد ركاةط، کارآىغی ك کارایی ارگاف ُای ىؤدؼ ك ازؼای ةؼٌاىَ : تلٌذ هذت دعتاٍردّای

 ؿازىاف. راُتؼدی ك فؼآیٍغُاةا اُغاؼ 
 

ك کارآىغةَ كیژق  اىکاف اؿحفادق از ىٍاةؽ ىؤدؼ: ّا هَثزتز تقوین گیزیای تْثَد عاختار عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعی تز  5.1ّذف 
 . ؿازگارةاقٍغ راُتؼدی کیم دٍُغق آف كفؼایٍغُا، ةا ازؼای ظؼح ، ؿاظحار ك  ىّنفَ ُای جكراُتؼدی اؾضایی کَ  ةا جّزَ ةَ فؿانیث ُای 
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  ازؼای جنيیيات کٍگؼق در ظنّص ةِیٍَ ؿازی ؿاظحار، فؼایٍغُا ك كػایف اؾضا ك ٌِادُای ذیؼةط ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی
  .زِث افؽایف کارآیی ك ادؼةعكی ؿازىاف ك ٌؼارت ىٍاؿب

 

ةؼٌاىَ ُای ؾهيی ك فٍی ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ٌیازىٍغ  :زًاهِ ّای عاسهاى جْاًی َّاؽٌاعیعادُ ٍ هَثزتز کزدى  ت 5.2 ّذف
ىّدؼ ك کارآىغ را  اؿحؼاجژیک ؿازىاف ةّدق، ةَ ٌضّی کَ كاةهیث ارائَ ةؼٌاىَکٍگؼق زِث اظيیٍاف ازىؼجتط ةّدف آف ةا  ةؼرؿی ُای دكرق ای
 .ةؼ اؿاس امّؿ ىغیؼیث کیفیث ، ىلؼكف ةَ مؼفَ ةّدف ك پكحیتاٌی ىٍاؿب جّؿط ىحعنناف ك دةیؼظاٌَ اٌساـ ظّاُغ قغداقحَ ةاقغ. ایً کار 

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

 ؿادق ك ىّدؼ ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ةَ ىٍؼّر ؿِّنث در دؿحیاةی ةَ اُغاؼ ك ىّضّؾات  ارائَ ةؼٌاىَ ُای ؾهيی، فٍی ك ظغىاجی
 .ی، ىانی ك ةؼٌاىَ ریؽی قغقراُتؼدی ُای  ك ایساد اٌـساـ ك یکپارچگی در چارچّب راُتؼدی جؿییً قغق در ةؼٌاىَ 
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ؿازىاف ُایی کَ ةَ جٍّع  ك : زی، ّوکاری ػلوی ٍ تقوین گیًظارتهؾارکت یکغاى، هؤثز ٍ فزاگیز در اهَر  5.3ّذف 
 ؾاىم ؾيهکؼد ةِحؼ ك اةحکارؾيم ةاالجؼی ةؼظّردارٌغ. ةؼاةؼی زٍـیحی ك جّاٌيٍغؿازی زٌاف، ةؼاةؼی زٍـیحی جّزَ دارٌغ، از ٌؼارت ةیكحؼ،

 يیًپٍس درةالیا ك جّؿؿَ پایغار، ةَ كیژق  ادؼات ُای جغییؼاكهیو، کاُف در اىؼ ارجلاء ؿعش ؾهيی ك ضؼكرت آف درىّازَِ ةا چانف یىِي
 اؿث .  ىالصؼَكاةم  ،ُغؼ جّؿؿَ پایغار

 :2023تا  2020هَارد هَرد تَجِ اس 

 ُا، پیكتؼد ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی، ةَ كیژق در اىؼ ٌؼارت كجنيیو گیؼی ی در ؿاظحار کهیانّیث ةعكیغف ةَ ةؼاةؼی زٍـیح 
 ُای ةؼاةؼی زٍـیحی ی ث گػاراُغاؼ پٍر گاٌَ جّؿؿَ پایغار ك ؿیاؿ

  افؼاد در دؿحؼؿی یکـاف زٌاف،  ىؼداف ك ُيَ افؼاد مؼؼ ٌؼؼ از زٍـیث آٌاف، ةَ جفـیؼ ك اؿحفادق از اظالؾات كظغىات، ةَ كیژق
 صاقیَ 

  دادف ةكٍاؿی ةا ٌكاف آةیكحؼ زٌاف، دظحؼاف ك افؼاد در صاقیَ ةَ جضنیم ؾهو ك اقحغاؿ درؿازىاف ُای ىهی ُّاقٍاؿی  زػب
 .ُای اٌـاٌی قعنیث ُای ٌيٌَّ  ك ؿؼىایَ گػاری

 

  راّثزدی تزًاهِ اجزای 

اؿث کَ  2030فؿانیث ُاك جضلق ةعكیغف ةَ چكو اٌغاز ؿاؿ  ازؼای جنيیيات، رٍُيّدی ةؼای ،راُتؼدی ةؼٌاىَ     
ةؼٌاىَ  .ةَ ارىغاف ىی آكرد، ةیكحؼیً ىؽایا را ةؼای اؾضا  2020-2023دكرق ىانی  کٍغ. ىضّریث آیٍغق را ٌیؽ ىكعل ىی

را ةؼای ؿازىاف ك اؾضای آف ةَ ؾٍّاف ؾّاىم امهی ىّدؼ ةؼ  كاؾحتاری ، ؾيهیاجی، ىانیراُتؼدیىیؽاف ظعؼات  راُتؼدی 
 ؾيهکؼد در ٌؼؼ ىی گیؼد.

 َ زىافُای ىضغكد ة ك پؼكژق ، دؿحّر کار2020-2023ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی ةؼای ؿانِای یکپارچَ ةؼٌاىَ ؾيهیاجی    
را جكکیم  ةؼٌاىَ ؾيهیاجی ىتٍای جعنیل ىٍاةؽرا ارائَ ىی دُغ.  کهیغی ؾيهکؼدةّدزَ ُای ادؼ ةعف ك قاظل ُای  ك

ظعؼات ك زىیٍَ ُای ؾيهکؼدی آف را ةؼای  ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی، ىی دُغ ك از ظؼیق ؿیـحو ٌؼارت ك ارزیاةی
 ". ةیاف ىی کٍغ اٌحؼارك دؿحیاةی ةَ ٌحایر ىّرد  ارزیاةی ىیؽاف پیكؼفث
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 کَ 1129 ؿٍغ ت ك ةؼٌاىَ ازؼایی آف ةَ قيارقااؿحؼاجژی ُای ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی در ظنّص ارائَ ظغى ،

 ىِو جؼیً فؼازُای آف در پی ىی آیغ:ةعكی از 

چیؽی اؿث کَ درؾ ىفِّـ ارائَ ظغىث، در اةحغا جؿؼیف كاژق ظغىث ضؼكری اؿث، ةغیً ىؿٍا کَ ظغىث آف ةؼای "
ةَ قکم ىضنّؿ یا ةؼآكرٌغق ٌیاز یک کارةؼ جّؿط كی اؿحفادق ىی قّد. ةؼای ادؼ ةعف ةّدف ظغىث، ىّارد ذیم 

 ضؼكری اؿث:
 

 
   
 چؼظَ ای ىـحيؼ ةؼای جّؿؿَ ك جضّیمِ ظغىاتِ کارةؼ ىضّر اؿث.ارائَ ظغىث ُيچٍیً فؼآیٍغ  

در ىلاةم ظّد كؼار دُیو. جٍِا ةا  ضیط ضؼكری اؿث کَ اةحغا کارةؼ رادر جّنیغ ظغىات ىؼجتط ةا ُّا، اكهیو، آب ك ى     
ُا را در جنيیو گیؼی ُای  صنّؿ درکی زاىؽ از ایٍکَ چؼا ك چگٌَّ کارةؼاف از ظغىات ىا ةِؼق ىٍغ ىی قٌّغ ك آف

نیغ ظغىاجی کَ ةَ ؿازىاف ُّاقٍاؿی جٍِا ةا جالش ةؼای جّ ظّد اؿحفادق ىی کٍٍغ ىی جّاٌیو ظغىات ةِیٍَ جّنیغ کٍیو.
ىی جّاٌغ از اٌساـ كػایف كاٌٌّی ظّد اظيیٍاف صامم کٍغ ك زایگاق رفیؽ ظّد را در  ةِحؼیً قکم پاؿعگّی ٌیازُا ةاقغ،

 ٌگاق زاىؿَ، دكنث ك کارةؼاف ةاز یاةغ. 
ُغؼ ىضّر ةؼای ىّفلیث ُّاقٍاؿی ةَ ؾٍّاف یک ؿازىاف ظغىث  پؼداظحً ةَ ٌیاز کارةؼ ةا ظغىات ك ىضنّالتِ     

ُياٌعّر کَ ٌیاز کارةؼ جغییؼ ىی کٍغ، جّاٌایی جّنیغ کٍٍغگاف ظغىات ٌیؽ ىی ةایـث در ظّؿ زىاف اؿث.  رؿاف صیاجی
 یً ؿازىاف. ىكحؼیاف ك کارةؼاف زىاٌی ىی جّاٌٍغ ظغىات ىّرد ٌیازقاف را از ُّاقٍاؿی دریافث کٍٍغ کَ ایاةغ جعتیق

كری اآٌاف را دتث کؼدق ةاقغ. ركش ُای اظالع رؿاٌی ىّضّع جغییؼٌغ، ظنّما در ؾنؼ ىغرف فٍ ٌیازُای ركز ةَ ركز
کاراىغ ك چاةک ةاقٍغ ك جّاٌایی  ،اظالؾات، ةٍاةؼایً اُيیث دارد کَ ؿازىاف ُای ُّاقٍاؿی در كاکٍف ةَ ایً جغییؼات

  الزـ را داقحَ ةاقٍغ.
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ایً ركاةث  جّزیؽ قٌّغ. ركیبةایـث ىیاف دؿحگاق ُای ىی ك  ةَ ىٍاةؽ ٌیاز دارٌغ، اىا ىٍاةؽ ىؿيّال ىضغكدٌغؿازىاف ُا      
جضّیم ظغىات ك  ةؼ ؿؼ ىٍاةؽ ىضغكد، ؿازىاف ُّاقٍاؿی را ٌیازىٍغ ىی کٍغ کَ ارزش ظّد را از ظؼیق جّزیَ اكحنادیِ

الیی از جضّیم ظغىات از ظؼیق ظغىات ؾاىَ را ارایَ ىی ؿازىاف ُّاقٍاؿی کَ ؿعّح ةاىضنّالت ىفیغ ةَ رخ ةکكغ. 
ُـحٍغ را ةَ ؾٍّاف  ةّدزٌَيایغ، قاٌؾ ىّرد جّزَ كؼار گؼفحً از ظؼؼ کارةؼاف ك ؿازىاف ُایی کَ جاىیً کٍٍغق 

. ؿیاؿحيغاراف ك زاىؿَ ىؼجتا کارایی ؿازىاف ُّاقٍاؿی را ةؼ غىی ٌيایدؿحگاُی کَ ارزش ؿؼىایَ گػاری دارد زهب 
  ىی کٍٍغ. قاف در كتاؿ اؿحاٌغاردُای ارایَ ظغىات ةَ زاىؿَ ارزیاةی ؿاس جّاٌاییا

دُغ کَ  ُا از ظغىات ةؼدق اٌغ ك ٌكاف ىی ىی قّد کَ آف ةازظّردگیؼی ك پایف کارةؼاف ىٍسؼ ةَ جؿییً ىیؽاف ىٍافؿی     
 ایَ ظغىات ةِتّد یافحَ، کارةؼاف اؾحياددر ٌحیسَ ارچگٌَّ ایً ٌفؽ رؿاٌی از ظؼیق ارجلای ظغىات ةَ صغاکذؼ ىی رؿغ. 

جلاضای ةیكحؼی ظؼح ركاةعكاف ةِتّد یافحَ ك  ،ةیكحؼی ةَ جّاٌایی ُّاقٍاؿی ظّاٍُغ یافث ك در ٌحیسَ افؽایف اؾحياد
  ظّاٍُغ کؼد. 

کارةؼد ةؼای ةیكیٍَ ؿاظحً  ،ی کَ در اىؼ جضّیم ظغىات فؿاؿ ُـحٍغیُيکاری ك جكؼیک ىـاؾی ةا ؿایؼ دؿحگاق ُا     
 "در فؼایٍغ جنيیو ؿازی ضؼكری اؿث. ُّاقٍاؿی اكهیو قٍاؿی آب ك ىضیط زیـث
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 ؿٍغ ةَ قيارق  (یکیغركنّژیك ُ یظغىات ُّاقٍاؿ یاكحناد یاةیارز)ارزش گػاری )زٌسیؼق ارزش( ُّا ك اكهیو 

 ىِو جؼیً فؼازُای آف در پی ىی آیغ:ةعكی از ، کَ 1153

در ظّؿ زىاف  یگػار َیؿؼىا ایپؼكژق، ةؼٌاىَ  کی یُا ٍَیك ُؽ ایىؽا ـَیىلا یةؼا یركق ٍَیؿّد ك ُؽ میك جضه َیجسؽ "
ةؼٌاىَ  کی کیـحياجیؿ یاةیقاىم ارز میك جضه َیجسؽایً . یافحَ اؿث کاُف ای ةِتّد ایً ىّارد ایآ ىی کٍغ ًییك جؿاؿث 

 ـثیك ز ی، اكحنادیازحياؾ یُا ٍَیك ُؽ ایاز ىؽا یؿیكؿ فیظ ثیکي ًیی( ةَ ىٍؼّر جؿژقیظغىات ك ایُا  ؾی)کم ؿؼك
ةَ اُغاؼ  یاةیدؿح یةؼا ًیگؽیزا یکؼدُایرك ًیاٌحعاب ة یجّاٌغ ةؼا یى ًیُيچٍ میجضه ًیاؿث. ا ىانیاز ٌؼؼ  یعیىض

ككحی ُؽیٍَ ُای یک ظؼح اكحنادی ةیكحؼ از ىؽایای ؿؼىایَ گػاری در آف ىی قّد، دك ؿّاؿ اؿاؿی  .دةؼٌاىَ اؿحفادق قّ
 ىعؼح ىی قّد : 

 ؿّد ازحياؾی ظانل ةَ چَ ىؿٍی اؿث؟  –انف 
 ظغىات ُّاقٍاؿی چگٌَّ آف را اٌغازق گیؼی ىی کٍغ؟  –ب 
ظغىات  یاةیك ارز فیپا یُا ـحویؿ ٍفکیؽء الز کی غیةااز زيهَ ارزش افؽكدق ك غیؼق  ظغىات میك جضه َیجسؽ     

کارةؼ ةا اؿحفادق از ىضنّالت  ياتیداقحَ ةاقغ جا جني یةَ ؿازگار ازیىّزّد ىيکً اؿث ٌ یُا ـحویةاقغ. ؿُّاقٍاؿی 
 یٍیة فیجؿغاد پ میاز كت ییُا ی، ٌَ فلط ظؼكزقّد ریقاىم ٌحا غیاٌؼارت ة، ًیگؼفحَ قّد. ةٍاةؼاُّاقٍاؿی ك ظغىات 

 الزـ اؿث. یاةیرزك ٌؼارت ك ا یُيکار ًیةٍاةؼا ؛ارؿاؿ قغق یُكغارُا ایاٌساـ قغق  یُا
 "ىضنّالت ك ظغىات كاةم ارائَ ك زٌسیؼق ارزقی کَ ىٍسؼ ةَ ارزش اكحنادی ىی گؼدد، ةَ قکم ذیم ىی ةاقغ
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  َك ؾيهیاجیِ ارجلای ُيکاری ُای ؿازىاف ُای ُّاقٍاؿی ةؼای ةِتّد پیف ةیٍی ُای ُكغارؿیم   راُتؼدی ةؼٌاى

 ، کَ ةعكی از ىِو جؼیً فؼازُای آف در پی ىی آیغ:2006ةَ جاریط 

كاکٍف ىٍاؿب در  یةَ ىّكؽ ك كاةم اؾحياد ةؼا یُا یٍیة فیةَ اظالؾات ك پ ی، دؿحؼؿـکیر ثیؼیىغ کؼدیرك ةؼاؿاس "
ك  ؿٍسی ك مضث ّفیتؼاؿی، کانُا ، جّؿؿَ ىغاكـ ىغؿافحَیةِتّد  یدادق ُا یىِو اؿث. زيؽ آكر اریةـ ؼاٌیىّاكؽ ةض

ةَ دادق  یاةیدؿح ـحویؿ کیةَ ىّكؽ ك كاةم اؾحياد ٌَ جٍِا ةَ  یٍیة فیُا ٌلف دارٌغ. پ یٍیة فی، در ةِتّد مضث پؼقیغ
،  یغركنّژی، ُ ی)ُّاقٍاؿ یچٍغ رقحَ ا یُا یاز كركد یةهکَ ةَ ىسيّؾَ ا ،دارد یةـحگ قغق کیفیکٍحؼؿ  یُا
ُّاقٍاؿاف  ًیة یك ُيکار یياٍُگ. ٌُیؽ كاةـحَ اؿث( ةضؼاف ثیؼیك ىغ یاظالؾاج یُا ـحوی، ؿکی، ژئّ ىکاٌکیغركنیُ

 (Flash Floodٌاگِاٌی)  میؿ طیدر قؼا ژقیةَ ك (Lead Timeپیف ُكغار )زىاف  فیافؽا یُا ةؼا ـثیغركنّژیك ُ

 ىِو اؿث. اریةـ

گـحؼدق در  یٍیة فیارائَ ظغىات پ یجعنل الزـ ةؼا ای یاةؽار کافاز  ُاةؼظی از کكّرصاؿ، در صاؿ صاضؼ  ًیا ةا    
چانف ُا ٌَ جٍِا ةؼ  ًیاز ا یاری. ةــحٍغیةؼظّردار ٌ ةضؼاف ثیؼیارجتاط ىّدؼ ةا ىلاىات ىغ یك ةؼكؼار میؿ یةضؼاٌ طیقؼا

 یى ؼیجأد ٌیؽ زّی ، جغییؼات اكهیيی كىٍاةؽ آب یاةیىاٌٍغ ارز گؼید یُا ٍَیکكّرُا ةهکَ در زى البیؿ یٍیة فیظغىات پ
ؿازىاف ُّاقٍاؿی ك آب قٍاؿی در ةـیاری از کكّرُا ىّضّع  ظغىات ارائَ قغق جّؿط یاكحناد. درؾ ارزش گػارد

 "ةا اُيیحی اؿث کَ ةایغ ةَ آف جّزَ قّد.

 
 

دؿحّرانؿيم ُای مادرق جّؿط ؿازىاف زِاٌی ُّاقٍاؿی در صّزق ُای گٌّاگّف ىی ةایـث جّؿط کهیَ  ًکتِ هْن:*

ازؼا ةؼٌاىَ ُای ؿاالٌَ ظی كاصغ ُای ؿحادی ك اؿحاٌی ك کيیحَ ُای ىؼةّظَ، ىّرد ؾيم كؼار گؼفحَ ك ةنّرت ىـحيؼ در 

 پایف گؼدد. ك 

 
 
 

 
 


