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بنام خدا
قال امیر المومنین )ع(:

 امارت الدول انشاء المیل: بقای دولتها به برنامه ریزی 
و چاره اندیشی در امور است.

مقدمه:
ــه ای  ــر مجموع ــر ه ــاب ناپذی ــرورت اجتن ــن ض مهمتری
داشــتن برنامــه اســت. مجموعــه ای کــه برنامــه نــدارد در 
روزمرگــی خــود علیرغــم صــرف هزینــه و اختصــاص منابــع 
مــادی و انســانی درجــا میزنــد، نمــی دانــد بــه کــدام ســو 
مــی رود و در چــه فاصلــه ای از مأموریتهــای خود قــرار دارد. 
ــدف  ــه ه ــه او را ب ــای روزان ــات و فعالیته ــد اقدام نمی دان
نزدیــک می کنــد یــا دور؟ مجموعــه بــدون برنامــه مشــابه 
ــای متالطمــی اســت کــه قطــب  کشــتی گمشــده در دری
ــا ســرگردان  ــواج ســهمگین دری ــان ام ــدارد و در می نمــا ن

ــدارد.  اســت و شــناختی از ســاحل و هــدف ن

هــر جــا سیســتم و مجموعــه ای وجــود دارد در هــر 

موضــوع و زمینــه ای اعــم از سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 
ــه جــزء  ــد وجــود داشــته باشــد. برنام ــز بای ــه نی و ... برنام
ــت. ــازمانی اس ــاختار و س ــر س ــوع و ه ــر موض ــک ه الینف
داشــتن برنامــه بخصــوص وقتــی کــه ســازمان قدیمــی تــر 
و گســترده تــر و بزرگتــر شــود اجتنــاب ناپذیرتــر می شــود. 
جمعیــت هــالل احمــر بــا گســتردگی در سراســر کشــور و 
ــب از  ــه مرات ــا حــدود 100 ســال ســابقه تشــکیل کــه ب ب
ــر اســت  ــا و ســازمانها قدیمــی ت ــه ه بســیاری از وزارتخان
نیازمنــد برنامــه ای جامــع، کاربــردی، اثــر بخــش در شــأن 
اهــداف واالی خــود می باشــد. در راســتای فعالیتهــای 
ــه عنــوان ویژگــی مثبــت جمعیــت  برنامــه ریــزی آنچــه ب
می تــوان نــام بــرد داشــتن سیاســتهای مصــوب شــوراهای 
عالــی جمعیــت اســت. از زمــان تشــکیل جمعیــت تقریبــاً 
هفــت مجموعــه سیاســتی را بــه طــور مشــخص می تــوان 
احصــاء کــرد کــه در ادوار مختلــف بــه تصویــب شــوراهای 
ــفاف  ــخص و ش ــور مش ــه ط ــیده و ب ــت رس ــی جمعی عال
ــد انجــام دهــد را  ــات اســتراتژیکی کــه جمعیــت بای اقدام
طبقــه بنــدی کــرده انــد. در ایــن مجموعــه هــای هفتگانــه، 
ــا چنــد  جمعیــت گاهگاهــی نقــش تصــدی کامــل یــک ی
فعالیــت اجتماعــی را بعهــده گرفتــه و یــا بعنــوان شــریک 
و همــکار در کنــار دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی مســئول، 
ایفــاء نقــش نمــوده. بــه عنــوان مثــال در دوره ای متولــی 
امــور درمــان کشــور بــوده، زمانــی بــه دســتگیری از 
ــه  ــان همــت گماشــته، در مقاطعــی ب مســتمندان و بینوای
تأمیــن مایحتــاج عمومــی پرداختــه و حتــی در زمانهایــی 
مــدارس صنعتــی را بمنظــور تربیــت نیــروی انســانی ماهــر 
و ایجــاد شــغل تأســیس نمــوده اســت. در مجمــوع بایســتی 
فعالیتهــا و اقداماتــی کــه در راســتای فعالیــت برنامــه ریزی 
در جمعیــت انجــام شــده را قــدر دانســت. معهــذا علیرغــم 
ایــن اقدامــات مجموعــه ای منســجم بــا ویژگیهــای برنامــه 

در جمعیــت تاکنــون تدویــن نشــده اســت.
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ای مطلــوب در جمعیــت  برنامــه  تدویــن  بــرای  امــا 
ایــن مالحظــات  از  یکــی  اســت،  مالحظاتــی مطــرح 
عملیاتــی و اجرایــی بــودن برنامــه می باشــد. برنامــه هــای 
ــه درجــات متفــاوت همیشــه دچــار آفــت عــدم  توســعه ب
ــا توجــه  ــد. میــزان عــدم موفقیــت در اجــرا، ب اجــرا بوده ان
ــی علمــی و نظــری برنامــه، برآوردهــای صحیــح  ــه  مبان ب
ــع و  ــت مناب ــی درس ــش بین ــات، پی ــح از واقعی ــا ناصحی ی
اهــداف، یافتــن راه هــای رســیدن بــه هــدف، درک واقعیــت 
ــر  ــه و ... تغیی ــر برنام ــذار ب ــم و تأثیرگ ــرایط حاک ــا و ش ه
ــه  ــتحکام برنام ــه اس ــد آنچ ــر می رس ــه نظ ــرده و ب می ک
ــارت از:  ــد عب ــن می کن ــتراتژیک را تضمی ــای اس ــزی ه ری

-  تبییــن اهــداف، وظایــف و مأموریتهــا بــه صــورت کامــاًل 
شــفاف و روشــن.

-   درک صحیــح مســیری کــه تاکنــون طــی شــده و 
ــود. ــی ش ــد ط ــه بای ــیری ک ــق مس ــناخت دقی ش

-  توجــه بــه منابــع مالــی و انســانی بــه صــورت واقعــی و 
نــه بــر اســاس برآوردهــای غیــر واقعــی.

ــجاعانه  ــذف ش ــی و ح ــر فعل ــای مؤث ــت فعالیته -  تقوی
ــه ای ــر حرف ــرور و غی ــر ض ــای غی فعالیته

 -گریــز از روزمرگــی و ایجــاد نــگاه تغییــر و جــرأت جــدا 
شــدن از فعالیتهــای ســنتی و بــی خاصیــت.

-   نــوآوری و تهیــه احکامــی کــه بــرای ارتقــاء خدمــت بــه 
مــردم بایســتی انجــام شــوند.

ــب  ــان صاح ــته و کارشناس ــات گذش ــتفاده از تجربی - اس
ــه. ــات مجموع ــه موضوع ــنا ب ــر آش نظ

ــن  ــم، ضم ــه فه ــاده و هم ــی س ــه زبان ــه ب ــن برنام - تدوی
ــار  ــت اختص رعای

ــت  ــه پنجســاله جمعی ــه برنام ــده در تهی ــه ســعی گردی ک
ــت گــردد. ــوق رعای اصــول ف

بــا مــروری بــه اهــداف، وظایــف، نیازهــا و ظرفیتهــای ملــی 
و بیــن المللــی جمعیــت، بــه طــور کلــی حــوزه عملکــردی 

جمعیــت را می تــوان بــه دو گــروه فعالیــت تقســیم کــرد.

ــه گاهگاهــی  ــی ک ــای اجرای ــه فعالیته ــروه اول: مجموع  گ
ــد  ــته باش ــور نداش ــری در کش ــی دیگ ــت متول ــن اس ممک
ــه  ــده گرفت ــه عه ــت تصــدی را ب ــل جمعی ــه بطــور کام ک
ــی در کشــور دارد و  ــا فعالیتهایــی کــه مســئول و متول و ی
ــد  ــا می کن ــش ایف ــکار نق ــریک و هم ــوان ش ــت بعن جمعی
ــس  ــت از جن ــرای جمعی ــگاه ب ــن جای ــال ای ــر ح ــه ه و ب
ــارکت در  ــل مش ــد از قبی ــرا می باش ــری و اج ــدی گ تص
ــی  ــروم و ب ــراد مح ــه اف ــک ب ــور، کم ــی کش ــور درمان ام

ــات و ... . ــداد و نج ــت، ام بضاع

ــه  ــری، مطالب ــه گ ــه از جنــس مدافع ــروه دوم: ک ــا گ  و ام
ــن  ــد. در ای ــی می باش ــده بان ــری و دی ــهیل گ ــری، تس گ
گــروه فعالیــت جمعیــت گســترش، توســعه و رصــد کــردن 
مفاهیــم و ارزشــهای واالیــی از قبیــل ارتقــاء کرامــت 
ــح و دوســتی  ــج صل انســانی و کاهــش آالم بشــری و تروی
را هــدف گیــری می کنــد فــارغ از اینکــه خــودش بعنــوان 
یــک دســتگاه اجرایــی در آن نقــش داشــته و یــا نداشــته 
باشــد. هــم اکنــون از مهمتریــن اهــداف حکومتهــا و جوامع 
ــه فعالیتهــا اســت، چــه آنکــه  ــه اینگون مــدرن پرداختــن ب
خدماتــی از قبیــل تأمیــن آمــوزش، تأمیــن امنیــت، تأمیــن 
ــات بهداشــتی  ــه خدم ــات صنعتــی و کشــاورزی، ارائ خدم
ــرق و ... همــه و همــه  ــن آب و ب ــی، ایجــاد و تأمی و درمان
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ــه  ــرام ب ــه اهــداف عالیــه، احت ــرای رســیدن ب ــت ب در نهای
تجربیــات  می باشــند.  بشــری  آالم  کاهــش  و  انســانها 
جهانــی بیانگــر آنســت اهمیــت فعالیتهــای گــروه دوم اگــر 
بیشــتر از اهــداف گــروه اول نباشــد کمتــر نیســت. آنچــه 
از عملکــرد جمعیــت برمــی آیــد حضــور پررنــگ جمعیــت 
ــروه دوم  ــگ در گ ــم رن ــروه اول و ک ــای گ ــت ه در فعالی
ــامل  ــه ش ــه ک ــن برنام ــت اولی ــب آن اس ــد مناس می باش
مجموعــه فعلــی اســت مقدمــات گــذر از فعالیتهــای گــروه 
اول بــه فعالیتهــای گــروه دوم فراهــم گــردد. البتــه ایــن بــه 
منزلــه تعطیلــی فعالیتهــای تصــدی گــری و یــا مشــارکت 
بــا دیگــر دســتگاه هــا نبــوده بلکــه بــا حفــظ ایــن فعالیتهــا 
ــم  ــت مه ــه می شــود فعالی ــداً توصی در حــد ضــرورت، اکی
ــت  ــری تقوی ــه گ ــری و مطالب ــری و تســهیل گ ــه گ مدافع
شــود. ایــن برنامــه درصــدد ایفــای چنیــن نقشــی اســت. 

ــای  ــد گامه ــعی ش ــه س ــن برنام ــن ای ــی و تدوی در طراح
ابتــدا  در  شــود.  برداشــته  برنامــه  تنظیــم  منطقــی 
مأموریتهــای اصلــی و اهــداف راهبــردی ده ســاله جمعیــت 
ــه تصویــب شــورایعالی رســید، ســپس اهــداف  تدویــن و ب
ــا  ــداف و مأموریته ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــاله اول ب پنجس
ــت  ــاری جمعی ــای ج ــه ه ــس از آن برنام ــد. پ ــاء ش احص
ــای  ــی و فعالیته ــدف ارزیاب ــا ه ــا ب ــاق آنه ــث انطب از حی
ــا  ــه ه ــارات برنام ــن اعتب ــد. همچنی ــل آن احصــا گردی ذی
طــی ســالهای برنامــه تعییــن گردیــد و نیــز بــا توجــه بــه 
ــد و  ــی، رص ــام ارزیاب ــه نظ ــتخرج از برنام ــاخصهای مس ش
پایــش برنامــه بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی و اساســی 
برنامــه پیــش بینــی گردیــده. اقــدام مهــم دیگــر در ایــن 
برنامــه تدویــن احــکام می باشــد، احــکام برنامــه از جنــس 
نــوآوری می باشــند و در واقــع نقشــها و اقدامــات جدیــدی 
ــرا  ــداف اج ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــتی ب ــه بایس ــتند ک هس
ــای  ــت فعالیته ــرار و تقوی ــا را تک ــه ه ــر برنام ــد. اگ گردن

مفیــد، ضــروری و اثربخــش و حفــظ مناســب وضــع موجود 
بدانیــم احــکام، گامهــا و قدمهــای جدیــدی می باشــند کــه 
ــی  ــک می کنند.بدیه ــه نزدی ــداف عالی ــه اه ــت را ب جمعی
اســت کــه احــکام بــه خاطــر آنکــه صبغــه و ســابقه اجــرای 
ــام، ممارســت  ــد مســتلزم اهتم ــت دارن ــری در جمعی کمت
ــا و  ــکام فض ــرای اح ــند. اج ــتری می باش ــری بیش و پیگی
ــا  ــازد ت ــم می س ــت فراه ــرای جمعی ــبی ب ــه مناس زمین
ــش و  ــاء نق ــته ایف ــاوت از گذش ــر و متف ــطحی باالت در س

ــد. ــه نمای وظیف

ــتن  ــب داش ــگی اینجان ــه همیش ــه دغدغ ــر آنک کالم آخ
ــی  ــل اجــرا و عملیات ــردی، اثربخــش و قاب ــه ای راهب برنام
ــگزارم  ــال را سپاس ــد متع ــوده و خداون ــت ب ــرای جمعی ب
ــه  ــه تهی ــق ب ــز موف ــی همــکاران عزی ــا همــت تمام ــه ب ک
ایــن مهــم گردیدیــم. الزم می دانــم صمیمانــه از توجهــات 
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و زحمــات دبیــرکل محتــرم، 
ــه  ــه و ب ــن برنام ــتاد تدوی ــن ، س ــورای معاونی ــاء ش اعض
ــور  ــد مشــاور ام ــد یارمن ــای مجی ــات آق خصــوص از زحم
ــور  ــق مشــاور ام ــی محق ــای مصطف ــه و بودجــه و آق برنام
بیــن الملــل اینجانــب و آقــای علــی اکبــر پــرواز مدیــرکل 
ــد  ــم. امی ــکر نمای ــه تش ــه صمیمان ــه و بودج ــر برنام دفت
ــرم  ــکاران محت ــان و هم ــران، کارشناس ــه مدی ــت کلی اس
ــور کاری  ــاق اداری و منش ــه میث ــه مثاب ــه را ب ــن برنام ای
ــرار  ــن ق ــب العی ــود نص ــاله خ ــای پنجس ــه فعالیته در کلی

ــد. دهن

 و من اهلل توفیق و علیه التکالن
دکتر امیر محسن ضیایی
رییس جمعیت هالل احمر
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تحلیل وضعیت موجود و روند سال های آینده 
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جمعیــت هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران بــا 
ــای  ــه فعالیت ه ــینه و تجرب ــرن پیش ــک ق ــه ی ــک ب نزدی
ارزشــمند  نقــش ویــژه ای در ارایــه خدمــات بشردوســتانه 
ــام از  ــا اله ــت ب ــن جمعی ــد. ای ــا می نمای ــی ایف و اجتماع
ــل  ــای اصی ــدی از ارزش ه ــانی و بهره من ــالق واالی انس اخ
ــی و اســالمی، خدمــات انساندوســتانه خــود  فرهنــگ ایران
ــان و  ــی، جوان ــدادی، درمان ــون ام ــای گوناگ را در زمینه ه
داوطلبــان و گســترش صلــح و دوســتی و تفاهــم در ســطح 

ملــی و بین المللــی ارایــه می نمایــد.                                                                                        

اهــداف جمعیــت هــالل احمــر طبــق اساســنامه 
آن عبــارت اســت از:                                                       

1.تأمین احترام انسان ها

2.کوشــش در جهــت برقــراري دوســتي و تفاهــم متقابــل و 
صلــح پایــدار میــان ملت هــا

3.تالش براي تسکین آالم بشري

ــدون در نظــر  ــت از زندگــي و ســالمت انســان ها ب 4.حمای
گرفتــن هیچگونــه تبعیــض میــان آنــان

جمعیــت هــالل احمــر بــه عنــوان یکــی از اعضــای  
ــرخ و  ــب س ــی صلی ــن الملل ــت بی ــال نهض ــته و فع برجس
هــالل احمــر همــگام بــا دیگــر جمعیت هــای ملــی صلیــب 
ســرخ و هــالل احمــر  از 190 کشــور دنیــا در جهــت 
گســترش صلــح و دوســتی و تســکین آالم بشــری تــالش 
نمــوده و کمک هــای مؤثــر امــدادی را بــه آســیب دیــدگان 
ــه  ــا ارای ــون دنی ــق گوناگ ــا در مناط ــوادث و بحران ه از ح

می نمایــد.        

ــال  ــا و س ــه ه ــوالت ده ــرات و تح ــه تغیی ــت ب ــا عنای  ب
ــردم و  ــری م ــیب پذی ــاد آس ــل ایج ــر در عوام ــای اخی ه
جامعــه در برابــر حــوادث  و ســوانح، ماننــد خطــرات و آثــار 
ــرات اقلیمــی  ــه شــهرها ؛ تغیی ــی برنام منفــی گســترش ب
ــه  ــتیابی ب ــرورت دس ــز ض ــی و نی ــیب های اجتماع و آس
ــازوکارهای الزم  ــا و ایجــاد س ــه ه اثربخشــی الزم در برنام
ــل پیــش بینــی؛ جمعیــت هــالل  ــع قاب ــرای تامیــن مناب ب
احمــر نیــز تــالش نمــوده اســت تــا بــا درک بهتــر وضعیــت 
موجــود و شــناخت  رونــد تحــوالت و تغییــرات ســال 
ــت و  ــف روشــن تری از ماموری ــر و تعری ــده تصوی ــای آین ه
کارکردهــای خــود ایجــاد نمایــد.  در نتیجــه جمعیت هالل 
ــای  ــی فعالیت ه ــا  از اثربخش ــود ت ــد ب ــادر خواه ــر ق احم
ــراد  ــر مثبــت در زندگــی اف خــود کــه همــان ایجــاد تغیی
آســیب پذیــر و آســیب دیــده اســت و نیــز تحقــق اهــداف 

ــد.                                                                                                          ــان یاب ــه خــود اطمین عالی

در ایــن راســتا جمعیــت هــالل احمــر از طریــق تاســیس 
یــک گــروه درون ســازمانی از مدیــران و کارشناســان 
ــش  ــارب و دان ــرداری از تج ــا بهره ب ــع  و ب ــرب و مطل مج
ــه و بازنگــری  ــه مطالع ــی ب ــی و بین الملل روز در ســطح مل
اساســی چشــم انداز، ماموریــت، حوزه هــای اولویتــی و 
اهــداف راهبــردی خــود پرداخــت کــه نتیجــه آن بعنــوان 
"راهبــرد ســازمانی جمعیت هالل احمــر، 1404 - 1395 " 
تدویــن گردیــده و  درخــرداد 1395 بــه تصویب شــورایعالی 
جمعیــت رســید. راهبــرد ده ســاله جمعیــت هــالل احمــر 
بــه عنــوان عالی تریــن قانــون و ســند باالدســتی جمعیــت 
ــای  ــا و فعالیت ه ــه برنامه ه ــر کلی ــنامه آن ب ــس از اساس پ
ــاله  ــه پنج س ــی دو برنام ــت و در ط ــم اس ــت حاک جمعی

اجــرا خواهــد شــد.
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ضرورت برنامه راهبردی برای جمعیت

ــان شــده  ــر بی ــالل احم ــت ه ــازماني جمعی ــرد س در راهب
کــه میــزان افزایــش خطــر حــوادث و ســوانح در مقیــاس 
جهانــي در دهه هــاي اخیــر رشــد شــتابنده اي یافتــه 
ــش  ــه افزای ــوان ب ــد مي ت ــن رون ــي ای ــل اصل ــت. از عل اس
اجتماعــي ،  فیزیکــي،  گوناگــون  پذیري هــاي  آســیب 
ــرت از  ــود. مهاج ــاره نم ــي اش ــت محیط ــادي و زیس اقتص
ــه  ــدون برنام ــه شــهرها و گســترش ســریع و ب روســتاها ب
ــار منفــي  مناطــق شــهري و حاشــیه نشــیني شــهرها و اث
ــت  ــط زیس ــت و محی ــب طبیع ــي و تخری ــرات اقلیم تغیی
خطــر حــوادث و ســوانح را در مقیــاس جهانــي چنــد برابــر 
نمــوده اســت. تاثیــرات منفــي حــوادث  و ســوانح بــر جامعه 
بشــري بــه انــدازه اي افزایــش یافتــه کــه امــروزه دولت هــا و 
ــد کــه  ســازمان هاي مســوول بیــن المللــي اذعــان نموده ان
ــدون  ــع و کشــورها ب ــي جوام توســعه اقتصــادي و اجتماع
کاهــش ریســک حــوادث و بالیــا امــکان پذیــر نیســت. در 
ایــن میــان آثــار منفــي توســعه ناهماهنــگ و بــي برنامــه و 
ــه  ــه متوج ــش از هم ــوانح بی ــوادث و س ــارات ح ــز خس نی

ــت.                                                                                                                                   ــه اس ــر جامع ــیب پذی ــاي اس ــراد و گروه ه أف

ــه نهضــت بیــن المللــي  ســازمان هاي بشردوســتانه از جمل
صلیــب ســرخ و هــالل احمــر و اعضــاي ان ماننــد جمعیــت 
ــق  ــراي تحق ــران ب ــالمي ای ــوري اس ــر جمه ــالل احم ه
ــه  ــر و اثربخــش ب ــاي مؤث ــه کمک ه ــود در ارای ــداف خ أه
ــح و  ــج صل ــده و تروی ــیب دی ــر و آس ــیب پذی ــراد آس اف
ــا مســایل  ــاي انسان دوســتانه ب ــم و ارزش ه دوســتی، تفاه
ــراي مقابلــه  ــد ب و چالش هــاي ذیــل مواجــه هســتند و بای
ــا ان راهکارهــاي مناســب را شناســایي و در برنامه هــا ي  ب

ــد:                                                                                                   خــود لحــاظ نماین

1. پیچیدگــي فزاینــده ریســک حــوادث و ســوانح و افزایــش 
ــاز  ــردي و اجتماعــي و نی آســیب پذیري هــاي گوناگــون ف
ــدار  ــش و هش ــي، پای ــي، ارزیاب ــش بین ــناخت، پی ــه  ش ب
مخاطــرات و حــوادث  بصــورت پیوســته و نظــام منــد بــه 
منظــور آمادگــي و پاســخگویي مؤثر بــه حوادث و ســوانح.    

 2. ضــرورت بررســي همــه جانبــه محیــط بــرون ســازماني 
و درون ســازماني و تحلیــل وضعیــت موجــود و رونــد 
بازنگــري در  لــزوم  ســال هاي پیــش رو و در صــورت 
کارکردهــا، برنامه هــا و فعالیت هــاي اجرایــي در چارچــوب 

ــوب. ــت مص ــداز و مأموری ــم ان ــداف کالن، چش اه

3. ایجــاد ظرفیت هــا و توانایــي هــاي ســازماني و عملیاتــي 
ــد و  ــرات جدی ــا و مخاط ــا چالش ه ــه ب ــراي مواجه الزم ب

پیچیــده .

ــن  ــی و تامی ــرای پیــش بین 4. ایجــاد ســازوکارهای الزم ب
ــتیکی  ــی  و لجس ــانی, مال ــای الزم انس ــع و ظرفیت ه مناب
ــرای اجــرای کارآمــد وظایــف و ماموریت هــای ســازمانی. ب

ــاط و همــکاری  ــی و نحــوه ارتب ــل محیــط عملیات 5. تحلی
بــا دیگــر ســازمان های ذیربــط و تعریــف جایــگاه جمعیــت 
اجرایــی  بــه حوزه هــای گوناگــون  و منطقــه ورود آن 
ــت، ارزشــهای ســازمانی، نیازهــای مــردم  براســاس ماموری
ــوه  ــل و بالق ــای بالفع ــع و ظرفیت ه ــدف، مناب ــه ه و جامع
ــا فعالیت هــای  ــی الزم ب جمعیــت جهــت ایجــاد هــم افزای
دیگــر ســازمان ها و در نتیجــه تحقــق  اثربخشــی فراگیــر و 

دراز مــدت در برنامه هــای آن. 

 مســایل و چالش هــای فــوق، جمعیــت هــالل احمــر 
ــد  ــدت مانن ــان م ــردی می ــای راهب ــتن برنامه ه را از داش

می نمایــد.  ناگزیــر  پنج ســاله  برنامه هــای 
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در اجــرای راهبــرد ده ســاله جمعیــت هــالل احمــر ، 
ســند حاضــر اولیــن برنامــه پنج ســاله جمعیــت اســت کــه 
شــاخص و راهنمــای اصلــی در تهیــه و اجــرای برنامه هــای 
ســاالنه آن بشــمار مــی رود و تضمیــن کننــده هــم افزایــی 
ــی  ــای ماموریت ــه فعالیت ه ــان کلی ــی می ــاط منطق و ارتب
ــن  ــک ای ــی کم ــانگر چگونگ ــت و نش ــتیبان جمعی و پش
ــای  ــداز و ماموریت ه ــم ان ــداف , چش ــه اه ــا ب ــت ه فعالی

ــی جمعیــت اســت. اصل

ــن و  ــت، قوانی ــاله جمعی ــه پنج س ــرای برنام ــه و اج در تهی
برنامــه هــای ملــی مربوطــه، از جملــه اســناد ذیــل بنیــادی 

خواهــد بــود.

الف – قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ــرات  ــش خط ــگیری و کاه ــی پیش ــت های کل ب - سیاس
ــی  ــه، ابالغ ــی و حــوادث غیرمترقب ــوانح طبیع ناشــی از س
ــوب1384/03/02( ــری – )مص ــم رهب ــام معظ ــط مق توس

ج- اساسنامه جمعیت هالل احمر

د-حکــم حضــرت امــام خمینــی)ره( بــه مرحــوم آیــت اهلل 
غیــوری

ه- حکــم مقــام معظــم رهبــری بــه حجــت االســالم 
معــزی والمســلمین 

و-  قانون برنامه ششم توسعه 

ز- قوانیــن ملــی مرتبــط بــا ماموریت هــای جمعیــت، 
ماننــد قوانیــن مربــوط بــه مدیریــت بحــران کشــور ، 

بهداشــت و درمــان، جوانــان و خدمــات اجتماعــی 

ح- راهبرد سازمانی 10ساله جمعیت

در ســطح بیــن المللــی، جمعیــت هــالل احمــر بــه 
ــت  ــای نهض ــن اعض ــن و قوی تری ــک از فعال تری ــوان ی عن
بیــن المللــی صلیــب ســرخ و هــالل احمــر حضــور و 
همکاری هــای بیــن المللــی را، نــه تنهــا در ســطح نهضــت، 
بلکــه در ســطح کالن جامعــه بیــن الملــل بشردوســتانه بــه 

ــرد. ــر می گی ــت در نظ ــک اولوی ــوان ی عن

ــرد  ــی راهب ــن الملل ــای  بی ــا و چارچوب ه ــی، بنیاده مبان
و برنامه هــای جمعیــت هــالل احمــر بــرای ســال های 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــده ب آین

ــرخ  ــب س ــی صلی ــن الملل ــت بی ــنامه نهض ــف– اساس ال
ــامل  ــه آن، ش ــی هفتگان ــول اساس ــر و اص ــالل احم و ه
ــات  ــتقالل، خدم ــی، اس ــی  بی طرف ــتی، بی غرض انساندوس

ــمولی. ــان ش ــی و جه ــه ، یگانگ داوطلبان

ــرخ  ــب س ــی صلی ــای بین الملل ــات کنفرانس ه ب- مصوب
و هــالل احمــر

جمعیت هــای  بین المللــی  فدراســیون  اساســنامه  ج- 
ــر  ــالل احم ــرخ و ه ــب س صلی

بین المللــی  فدراســیون  ســاله  ده  اســتراتژی های  د- 
ــع  ــوب مجم ــه مص ــی 2020 ک ــتراتژی فعل ــه اس از جمل
عمومــی آن در ســال 2009 اســت و عالی تریــن ســند 
ــی عضــو آن  ــی فدراســیون و 190 جمعیــت مل بیــن الملل

ــت. ــا 2020 اس ــاله 2010 ت ــرای دوره ده س ب

 ایــن برنامــه پنج ســاله هدف هــای برنامــه ای و کارکردهــای 
بنیادیــن جمعیــت در پنــج ســال آینــده را نشــان می دهــد 
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ــی و  ــطوح بخش ــی درس ــای اجرای ــا و فعالیت ه و پروژه ه
ــل  ــع قاب اســتانی طبــق نیازهــای موجــود و براســاس مناب
تحقــق بصــورت ســاالنه طراحــی و اجــرا خواهــد شــد. برای 
تامیــن پشــتیبانی الزم و نیــز نظــارت بــر اجــرای کارآمــد 
ایــن برنامــه پنج ســاله، کمیتــه پشــتیبانی و توانمنــد 
ســازی و نیــز کمیتــه تطبیــق و نظــارت بــر اجــرای برنامــه 

پنج ســاله ایجــاد می گــردد.

مبانی بنیادین تدوین برنامه ها و فعالیت های جمعیت به شرح نمودار ذیل می باشد.

نیازها و اولویت های جامعه

و روند سال های آینده

ظرفیت ها و منابع بالفعل و بالقوه

مسئولیت های قانونی جمعیت

مبانی تدوین برنامه های جمعیت

ارزش های سازمانی جمعیت

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
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فصل دوم

 چشم انداز، ماموریت، حوزه های اولویتی و 
اهداف راهبردی
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شعار جمعیت هالل احمر:

طبــق راهبــرد ده ســاله جمعیــت، شــعار جمعیــت هــالل 
ــرای ده ســال آینــده، کــه بایــد همــواره در کنــار  احمــر ب

ــارت اســت از: ــام و عالمــت جمعیــت درج گــردد، عب ن

ــح و  ــج صل ــری، تروی ــکین آالم بش ــانی، تس ــت انس "کرام
ــتی" دوس

چشم انداز جمعیت هالل احمر:

ــداز  ــم ان ــر، چش ــالل احم ــت ه ــازمانی جمعی ــرد س راهب
ــرده  ــن ک ــن تعیی ــده را چنی ــرای ده ســال آین ــت ب جمعی

اســت:

ــوادث و  ــر ح ــاده در براب ــاب آور و آم ــن، ت ــع ایم "جوام
ســوانح  کــه بــه حفــظ کرامــت انســانی و گســترش صلــح 
و دوســتی وخدمــات داوطلبانــه در ایــران و سراســر جهــان 

ــد" ــام می ورزن اهتم

ماموریت جمعیت هالل احمر:

براســاس چشــم اندازجمعیــت، ماموریــت جمعیــت هــالل 
احمــر بــرای ده ســال آینــده عبــارت اســت از:

"جمعیــت هــالل احمــر موسســه ای عمومــی و عــام المنفعه 
اســت که براســاس ارزش هــای بشردوســتانه در ســطح ملی 
ــع  ــدی از مناب ــا بهره من ــد ب ــالش می نمای ــی ت و بین الملل
ــی  ــارکت های مردم ــان و مش ــان و داوطلب ــمند جوان ارزش
ــن ،  ــه ای ایم ــاد جامع ــتی و ایج ــح و دوس ــج صل ــه تروی ب
تــاب آور و آمــاده کمــک  و در حــوادث و ســوانح، خدمــات  
موثــر امــدادی بــرای کاهــش االم انســانی و توانمنــد ســازی 

جامعــه آســیب دیــده ارایــه نمایــد"

ــردی  ــداف راهب ــی و اه ــای اولویت  حوزه ه
ــر:  ــالل احم ــت ه جمعی

جمعیــت هــالل احمــر در راســتای تحقــق چشــم انــداز و 
ــنامه و   ــداف اساس ــاس اه ــود و براس ــت خ ــرای ماموری اج
ــی  ــش بین ــل پی ــای قاب ــه و روند ه ــی جامع ــای فعل نیازه
ــه منابــع و ظرفیت هــای بالفعــل  ــا توجــه ب آینــده و نیــز ب
ــردی  ــداف راهب ــی و اه ــای کالن اولویت ــوه، حوزه ه و بالق
ــه شــرح ذیــل قــرار داده  ــرای ده ســال آینــده ب خــود را ب

اســت:   

حــوزه اولویتــی 1 : گســترش صلــح و دوســتی و 
تفاهــم بــا اســتفاده از دیپلماســی بشردوســتانه 

اهداف راهبردی: 

ــای بشردوســتانه  ــگ و ارزش ه ــج اخــالق، فرهن 1-1-تروی
در جامعــه

بین الملل  حقوق  مقررات  و  مفاهیم  اشاعه  و  2-1-توسعه 
بشردوستانه

حــوزه اولویتــی 2:   کمــک بــه ایجــاد جامعــه 
ــر  ــخگویی مؤث ــر و پاس ــش خط ــاب آور ، کاه ت

بــه حــوادث و ســوانح

اهداف راهبردی:

ــع  ــراد و جوام ــازی اف ــا و توانمندس ــت ظرفیت ه 1-2 تقوی
ــق  ــرای کاهــش خطــر حــوادث و ســوانح از طری ــی ب محل

ــش ــد و اثربخ ــی هدفمن ــای همگان ارتقاءآموزش ه
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عملیاتــی  و  ســازمانی  آمادگــی  ســطح  ارتقــاء   -2-2
ــوانح  ــوادث و س ــه ح ــد ب ــخگویی کارآم ــت و پاس جمعی
آســیب پذیر  جامعــه  اولویت هــای  و  نیازهــا  براســاس 

3-2- توســعه و ترویــج مفاهیــم اساســی تــاب آوری و 
برنامه هــا و  بــه شــکل چنــد بخشــی در  کاربــرد آن 

جمعیــت  مرتبــط  فعالیت هــای 

حــوزه اولویتــی 3:  کمــک بــه تامیــن زندگــی 
ســالم ، ایمــن و حفــظ محیــط زیســت 

اهداف راهبردی: 

1-3 - کمــک بــه ارتقــاء ســطح بهداشــت جامعــه و حفــظ 
محیــط زیســت، بــا رویکــرد پیشــگیری و توجــه خــاص بــه 

ــر گروه هــای آســیب پذی

ــات  ــت خدم ــاء کیفی ــعه و ارتق ــه توس ــک ب 2-3-   کم
ــراد ــیب پذیرترین اف ــت آس ــا اولوی ــی و توانبخشــی ب درمان

حــوزه اولویتــی 4: ترویج و گســترش مشــارکت 
ــا  ــتانه ب ــای بشردوس ــی در فعالیت ه اجتماع

تقویــت نقــش جوانــان و داوطلبــان 

اهداف راهبردی:

1-4 ترویــج خدمــات داوطلبانــه در جامعــه و توســعه 
و  داوطلبانــه جمعیــت  منابــع  و  فعالیت هــا  تقویــت  و 
ــی و  ــر دولت ــازمان های غی ــازی س ــتیبانی و ظرفیت س پش

ــتانه ــات بشردوس ــرای خدم ــاد  ب ــردم نه م

2-4  کمــک بــه ارتقــاء مســئولیت و نقــش آفرینــی جوانان 
طریــق   از  بشر دوســتانه  و  اجتماعــی  فعالیت هــای   در 

افزایــش انگیــزه و مشــارکت در تصمیــم ســازی و تصمیــم 
گیری هــا وآمــوزش و توانمند ســازی آنــان

ــال  ــته و فع ــو برجس ــوان عض ــر، بعن ــالل احم ــت ه جمعی
ــر، در  ــالل احم ــب ســرخ و ه ــی صلی فدراســیون بین الملل
تهیــه و اجــرای برنامــه برنامــه پنجســاله خــود، اســتراتژی 
ــه  ــررات مربوط ــن و مق ــر قوانی ــیون و دیگ 2020 فدراس

ــت. ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــی را م بین الملل

راهبــردی  اهــداف  و  انــداز  چشــم   2020 اســتراتژی 
: اســت  کــرده  تعییــن  اینگونــه  را  فدراســیون 

چشم انداز فدراسیون

" الهــام بخشــیدن،  تشــویق، تســهیل و ترویــج همــه 
ــاي  ــط جمعیت ه ــتانه توس ــاي بشردوس ــکال فعالیت ه اش
ــه پیشــگیري و تســکین آالم بشــري و  ــا نگاهــي ب ملــي، ب
بدینوســیله کمــک بــه حفــظ و تقویــت کرامــت انســاني و 

ــان" ــح درجه صل

اهداف استراتژیک فدراسیون:

هــدف اســتراتژیک  1 : نجــات جــان، حفاظــت از زندگــی و 
دارایی هــا و آمادگــی بــرای ســوانح و بحران هــا و بازتوانــی 

پــس از ســوانح

هــدف اســتراتژیک 2 : کمــک بــه ایجــاد زندگــی ســالم و 
امن تــر

هــدف اســتراتژیک 3: ترویــج مشــارکت همگانــی و فرهنگ 
عــدم خشــونت درجامعه
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 دیگــر اســناد و چارچوب هــای بین المللــی مرتبــط بــا 
ماموریــت و برنامه هــای بین المللــی جمعیــت عبــارت 

ــت از: اس

- اسناد مصوب کنفرانس های بین المللی صلیب سرخ و 
هالل احمر 

- چارچوب سندای برای کاهش خطر بالیا، مصوب سومین 
 کنفرانس بین المللی کاهش خطر بالیا در سندای، ژاپن، 

مارس 2015

- اهداف هفده گانه توسعه پایدار مصوب سازمان ملل 
متحد در 2015

- مصوبات بیست و یکمین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیم، 
پاریس 2015

- مصوبــات اجــالس ســران بــرای مســایل بشردوســتانه کــه  
در مــاه مــه 2016 در اســتانبول برگــزار گردیــد.

ــل  ــازمان مل ــای س ــات و چارچوب ه ــا، مصوب - قطعنامه ه
و  امــدادی  بین المللــی  کمک هــای  هماهنگــی  بــرای 

ــتانه. بشردوس

رویکردهــاي راهبــردي برنامــه پنجســاله 
جمعیــت :

ــاه مــدت  ــدام و نتیجه گیــري کوت 1. اعتــالء برنامه هــا از اق
بــه ســطح اثربخشــي، یعنــی ایجــاد تغییــرات مثبــت 
ــر و آســیب  درازمــدت در زندگــی گروه هــای آســییب پذی
دیــده هــدف )تــاب آوری در برابــر حــوادث، کاهــش خطــر، 

انســجام اجتماعــی و...(

2. حرکت از رویکردهاي ساختارگرا به رویکردهاي 
موضوعي و برنامه محور 

3. تاکیــد بــر اهمیــت ارزش و ســرمایه اجتماعــي و معنوي، 
عــالوه بــر قیمــت مــادي و مالــی برنامه هــا 

حوزه هــاي  در  جمعیــت  مســؤلیت  و  ورود  تبییــن   .4
ــارکت و  ــي، مش ــف تول ــواع مختل ــه ان ــي ب ــف اجرای مختل

ــت  حمای

ــاط و  ــل در ارتب ــرا و متکام ــاي همگ ــج رویکرده 5. تروی
ــط  ــازمان هاي مرتب ــر س ــا دیگ ــت ب ــاي جمعی همکاري ه

ــت  ــاي جمعی ــا مأموریت ه ب

ــاي  ــان فعالیت ه ــي می ــم و منطق ــاط محک ــاد ارتب 6.  ایج
اجرایــي جزئــي و أهــداف راهبــردي و چشــم انــداز جمعیت 

ــی  ــازماني و اجتماع ــاي س ــع و ارزش ه ــر مناب ــد ب ٧. تاکی
ــا  ــراي برنامه ه ــه و اج ــت در تهی جمعی

ــات  ــژه در اقدام ــی، بوی ــش هدایت ــای نق ــر ایف ــد ب 8.تاکی
ــی  ــرعی نمایندگ ــور ش ــی در ام ــش نظارت ــی و نق فرهنگ

ــر ــالل احم ــت ه ــه در جمعی ــی فقی ول
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فصل سوم : 

برنامه ها، نتایج قابل انتظار، اقدامات و 

شاخص های ارزیابی
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کد برنامه عنوان برنامه ردیف 
برنامه هدف راهبردی حوزه اولویتی

111
تبیین و توسعه مفاهیم صلح، تقویت ارزش های 

بشردوستانه، ترویج فرهنگ گفتگو و عدم خشونت  
در سطح جامعه

1

- ترویج اخالق، فرهنگ و 
ارزش های بشردوستانه در جامعه حوزه اولویتی 1:

ترویج صلح و دوستی 
وتفاهم با استفاده از 

دیپلماسی بشردوستانه

112
تقویت  دیپلماسی بشردوستانه و  مدافعه گری از 
اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر در سطح ملی و 

بین المللی
2

121 -  تدوین و اجرای راهبردهای ملی در حوزه  حقوق 
بین الملل بشردوستانه 3

- توسعه و اشاعه مفاهیم  ومقررات 
حقوق بین الملل بشردوستانه

122 آموزش  و ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه 4

211 ارتقاء درک و شناخت خطرپذیری در برابر حوادث 5 -تقویت ظرفیت ها و توانمند سازی 
افراد و جوامع محلی برای کاهش 
خطر حوادث و سوانح از طریق 

ارتقاء آموزش های همگانی هدفمند 
و اثربخش

حوزه اولویتی 2: 

کمک به ایجاد جامعه 
تاب آور ، کاهش خطر 
و پاسخگویی مؤثر به 

حوادث و سوانح

212 ارتقاء فرهنگ خودامدادی با ترویج فعالیتهای 
آموزشی برای مخاطبین و  باور رفتارهای اجتماعی 6

221 ارتقای آمادگی کیفی و کمی عملیاتی جمعیت 
جهت پاسخگویی صحیح و موثر به حوادث و سوانح 7 -  ارتقاء سطح آمادگی سازمانی 

و عملیاتی جمعیت و پاسخگویی 
کارآمد به حوادث و سوانح براساس 

 نیازها و اولویت های جامعه 
آسیب پذیر

222 پاسخگویی کارآمد و اثربخش به حوادث و سوانح 8

223 توانمندسازی تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر 9

231 ارتقاء سطح تاب آوری سازمانی جمعیت 10
-  توسعه و ترویج مفاهیم اساسی 

تاب آوری و کاربرد آن به شکل چند 
بخشی  در برنامه ها  و فعالیت های 

مرتبط جمعیت
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311 کمک به امر کاهش بیماری های واگیر و غیر واگیر 
گروه های هدف 11

 -  کمک به ارتقاء سطح بهداشت 
جامعه وحفظ محیط زیست، با 

رویکرد پیشگیری و توجه خاص به 
گروه های آسیب پذیر حوزه اولویتی 3:

کمک به تامین زندگی 
سالم و ایمن و ترویج 

حفظ محیط زیست

312 مشارکت در برنامه های خدمات بهداشتی در سطح 
ملی و بین المللی 12

313 هوشیار سازی و مشارکت جویی اجتماعی در حفظ 
محیط زیست  و  منابع طبیعی 13

321 طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد 14
-   کمک به توسعه و ارتقاء کیفیت 

خدمات درمانی و توانبخشی با 
322اولویت آسیب پذیرترین افراد

کمک به ارتقاء سطح پوشش و دسترسی آسیب 
پذیرترین افراد جامعه به خدمات درمانی و 

توانبخشی
15

411 ترویج و  گسترش فرهنگ خدمات داوطلبانه 16

- ترویج خدمات داوطلبانه در 
جامعه و توسعه و تقویت فعالیت ها و 
منابع داوطلبانه جمعیت و پشتیبانی 

و ظرفیت سازی سازمانهای غیر 
دولتی و مردم نهاد  برای خدمات 

بشردوستانه
حوزه اولویتی  4:

ترویج وگسترش مشارکت 
اجتماعی در فعالیتهای 
بشردوستانه با تقویت 
نقش جوانان و داوطلبان

412
تقویت و ارتقای مشارکت های مردمی و تامین منابع 

داوطلبانه جمعیت در راستای اهداف و خدمات 
بشردوستانه

17

413
تسهیل گری و کمک به توانمندسازی و افزایش 

بهره وری سازمان های مردم نهاد در انجام 
فعالیت های بشردوستانه

18

421 بازبینی و ساماندهی فرآیند جذب، سازماندهی و 
نگهداری جوانان 19

-  کمک به ارتقاء مسئولیت و نقش 
آفرینی جوانان  در فعالیت های  

اجتماعی  و بشردوستانه از طریق  
افزایش انگیزه و مشارکت در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری ها 
وآموزش  و توانمند سازی آنان

422 توانمندسازی جوانان عضو و داوطلب جمعیت 20

423
توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و امدادی 

بشردوستانه با محوریت حضور کودکان، نوجوانان و 
جوانان جمعیت

21

424 گسترش نقش جوانان در امور مدیریتی، تصمیم 
سازی و تصمیم گیری 22
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عنوان برنامه : تبیین و توسعه مفاهیم صلح ، تقویت ارزش های بشردوستانه ، فرهنگ 
گفتگو و عدم خشونت در سطح جامعه

کد برنامه:111

مسوولیت جمعیت:  متولی

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

تبیین مفاهیم  
و توسعه 

بستر خدمات 
بشردوستانه، 

افزایش 
مشارکت 
در ترویج 

فرهنگ  عدم 
خشونت  در 
جامعه هدف، 
متشکل از 

50% کارکنان، 
داوطلبان و 

جوانان و یک 
صدم جمعیت 

کل کشور

1-آگاهی و انگیزه جامعه  
هدف برای مشارکت در 
خدمات بشردوستانه و 
فرهنگ عدم خشونت 

ارتقاءیافته است.

-انجام پژوهش های علمی و جامعه 
محور برای بررسی و توسعه مفاهیم و 

مبانی فرهنگی خدمات بشردوستانه و 
فرهنگ عدم خشونت

اجرای 3 طرح پژوهشی

در سطح کارکنان، داوطلبان 
و جوانان و جامعه

1- میزان افزایش آگاهی

2- نسبت تغییر نگرش

3- میزان افزایش مشارکت 
بشردوستانه

-ترویج خدمات بشردوستانه براساس 
اصول مندرج در نهضت بین المللی

- تولید محتوا و منابع آموزشی برای 
ترویج خدمات بشردوستانه و فرهنگ 

عدم خشونت
-ترویج و توسعه کسب و کار دانش بنیان 

بشردوستانه در راستای ترویج مفاهیم 
بشردوستانه

طراحی 6 عنوان محتوای 
آموزشی

- اجرای آموزش های  بشردوستانه و 
فرهنگ عدم خشونت در جامعه هدف

اجرای 32 نشست آموزشی 
برای کارکنان و داوطلبان

اجرای 15 برنامه آموزشی برای 
جامعه در هر سال
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تبیین مفاهیم  
و توسعه 

بستر خدمات 
بشردوستانه، 

افزایش 
مشارکت 
در ترویج 

فرهنگ  عدم 
خشونت  در 
جامعه هدف، 
متشکل از 

50% کارکنان، 
داوطلبان و 

جوانان و یک 
صدم جمعیت 

کل کشور

2- مشارکت 
سازمان های                                                                                                                                       

 رسمی و نهادهای 
اجتماعی خدمات 

بشردوستانه در جامعه 
تقویت شده است.

- آشنا سازی و تولید محتوا و منابع 
آموزشی  برای سازمان های  مرتبط 

جهت ارتقاء آگاهی و مهارت های الزم 
برای ایفای نقش خدمات بشردوستانه 

و فرهنگ عدم خشونت

- طراحی، تدوین و ترویج پیوست 
بشردوستانه کسب و کار دانش بنیان، 

در راستای حرکت به ترویج مفاهیم 
بشردوستانه

طراحی 5 عنوان محتوای 
آموزشی

درصد رشد همکاری های 
فیمابین و چند جانبه ملی و 

بین المللی

- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های 
مربوط به توسعه قوانین و مقررات 

مورد نیاز، برای تسهیل مشارکت های 
عمومی بشردوستانه توسط 

سازمان های رسمی و نهادهای 
اجتماعی

تدوین و پیشنهاد 3 
دستورالعمل

- اجرای پروژه های مشترک جهت 
توسعه  همکاری های متقابل میان 
جمعیت هالل احمر و سازمان های 

رسمی و نهادهای جامعه محور برای 
تقویت خدمات بشر دوستانه در 

سطح ملی

انعقاد 10 یادداشت تفاهم با 
مقامات دولتی

3- مشارکت 
 سازمان های

بین المللی در تسهیل 
خدمات بشردوستانه  و 

گسترش صلح و فرهنگ 
عدم خشونت افزایش 

یافته است.

-اجرای پروژه های مشترک جهت 
توسعه همکاری ها

-ایجاد شبکه های بین سازمانی در 
سطح ملی

-افزایش همکاری های بین المللی، از 
طریق چارچوب های همکاری دو و 

چند جانبه.

- تلفیق مفهوم صلح و دوستی و 
فرهنگ عدم خشونت در برنامه ها 
و همکاری های بین المللی جمعیت 

هالل احمر.

انعقاد یادداشت تفاهمهای 
همکاری بصورت اقتضائی

راه اندازی 2 شبکه

انطباق 100درصد برنامه ها 
و دستورالعمل ها بامفهوم 

بشردوستی

درصد رشد همکاری های 
فیمابین و چند جانبه

در صد افزایش همکاری ها
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عنوان برنامه: تقویت  دیپلماسی بشردوستانه و  مدافعه گری از اقشار آسیب دیده و 
آسیب پذیر در سطح ملی و بین المللی

کد برنامه: 112

مسوولیت جمعیت: متولی

اهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه
شاخص های ارزیابی نتایج

حمایت و 
مدافعه گری از 

آسیب دیدگان و 
قربانیان حوادث و 

منازعات

1- وضعیت بازماندگان 
حوادث و منازعات بهبود 

و ارتقاء یافته است

2- دسترسی افراد آسیب 
دیده و آسیب پذیر به 

خدمات اساسی تسهیل 
شده است

- تقویت روابط با دولت و 
سازمان های ذیربط در سطح ملی

اقتضائی
1-درصد رشد تعامالت و 

همکاری ها

2-میزان ارائه خدمات 
بشردوستانه

3-تعداد مدافعه گری - تقویت دیپلماسی بشر دوستانه در 
اقتضائیسطح بین المللی
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عنوان برنامه:  تدوین و اجرای راهبردهای ملی در حوزه  حقوق بین الملل بشردوستانه 

کد برنامه: 121

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های ارزیابی نتیجهاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

بستر سازی 
برای اجرای  

حقوق 
بین الملل       
بشردوستانه 
در سطح ملی

1-آگاهی و 
دانش سازمان ها 

و دستگاه های 
مسئول در خصوص 

حقوق بین الملل 
بشردوستانه ارتقاء 

یافته است.

- انجــام پژوهش هــای کاربــردی بــرای شناســایی نقــاط 
ــا ــا و اولویت ه ــن نیازه ــف و تعیی ــاط ضع ــوت و نق ق

اجرای 1 پژوهش 
پایه

1-میزان افزایش آگاهی

2-درصد تلفیق حقوق 
بین الملل بشردوستانه در 

برنامه های داخلی و ملی

- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی  و نشست های تخصصی
افزایش %50 

آموزش ها  نسبت به 
سال پایه

- اســتفاده از رســانه های گروهــی  بــرای اطــالع 
ــتانه ــل بشردوس ــن المل ــوق بی ــه حق ــانی در زمین رس

افزایش 100 %  
اقدامات  رسانه ای

2-قوانین و مقررات 
داخلی برای کمک 

به اجرای کارآمد 
حقوق بین الملل 

بشردوستانه اصالح 
شده است.

و  موجــود  مقــررات  و  قوانیــن  جامــع  -بررســی 
شناســایی نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف و ارائــه 

پیشــنهاد بــرای بهبــود آنهــا
2 مورد پژوهش

1-تعداد قوانین تصویبی

2-درصد کاهش موارد نقض 
قوانین

-تدویــن و پیشــنهاد تصویــب قوانیــن و مقــررات جدیــد 
بــرای پــر کــردن خالءهــای قانونــی

تدوین 2 مورد 
پیشنهاد   قانون

5 پروژه ملی-اطالع رسانی و پیگیری اجرای قوانین و مقررات جدید

3-فرهنگ سازمانی 
جمعیت در زمینه درک 

و رعایت مفاد حقوق 
بین الملل بشردوستانه 

ارتقاءیافته است.

- برنامه ریــزی و اجــرای دوره هــای آموزشــی تخصصــی بــه 
کارکنــان، اعضــاء و داوطلبان

5 نشست 
تخصصی

-تقویت اخالق حرفه ای
5 نشست -آمــوزش اخالق حرفه ای نهضت به کارکنان، اعضاء و داوطلبان

تخصصی

4-آگاهی و احترام به 
قوانین و ضوابط مربوط 
به آرم و نشان جمعیت 

هالل احمر و دیگر 
نشان های به رسمیت 

شناخته شده، افزایش 
یافته است.

-تدویــن و تصویــب مقــررات و آییــن نامه هــای مربــوط 
بــه کاربــرد قانونــی آرم هــالل احمــر و دیگر نشــان های 
ــر ــالل احم ــرخ و ه ــب س ــی صلی ــن الملل ــت بی نهض

1 مورد
-کاهش موارد نقض مقررات 

مربوط به آرم ــه کاربردهــای غیــر  ــوط ب -پیگیــری و رفــع مــوارد مرب
قانونــی و ناهماهنــگ آرم جمعیــت هــالل احمــر و دیگــر 
آرم هــای نهضــت بیــن المللی صلیب ســرخ و هــالل احمر.

3 مورد)اقتضائی(
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عنوان برنامه : آموزش  و ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه
کد برنامه:  122

مسوولیت جمعیت:  متولی

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

ایجاد زمینه های 
مناسب جهت 

ترویج حقوق بین 
الملل بشردوستانه

1-آگاهی و 
حساسیت جامعه 

در خصوص 
حقوق بین الملل 

بشردوستانه 
ارتقاءیافته است.

-تدوین چارچوب جامع آموزش و ترویج حقوق 
بین الملل بشردوستانه و کاربرد آن به طور 

گسترده در سطح جامعه

- تهیه سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد حقوق 
بین المللی بشردوستانه و ارائه آن به وزارت علوم

تدوین و طراحی 
2 عنوان چارچوب 

آموزشی

-درصد تغییر نگرش

طبق مطالعات طولی

-نسبت افزایش آگاهی

-تسهیل و آسان سازی انتقال مفاهیم حقوق بین 
الملل بشردوستانه  به مخاطبان.

- تهیه مطالب آموزشی برای گنجاندن در کتب 
درسی دوره متوسطه و ارائه آن به آموزش و پرورش

تهیه کتب داستانی با رویکرد حقوق بین المللی 
بشردوستانه

- هماهنگیهای الزم برای گنجاندن عنوان حقوق 
بین المللی بشردوستانه در دردرس خارج از فقه و 

اصول حوزه های علمیه

تدوین و طراحی 
3 عنوان چارچوب 

آموزشی

ــی  ــای تخصص ــت ه ــا و نشس ــوزش ه ــه آم -ارائ
ــی و  ــانه های گروه ــکاری رس ــا هم ــی ب و همگان

ــرایط. ــر ش دیگ
برگزاری 5 نشست 

تخصصی

2-همکاریهای 
بین سازمانی در 
خصوص معرفی و 
تبیین حقوق بین 
الملل بشردوستانه 

در سطح ملی 
و بین المللی 

ارتقاءیافته است.

-تهیه و توسعه چارچوب های همکاری دو و چند 
جانبه با سازمان های همتا برای آموزش و ترویج 

حقوق بین الملل بشردوستانه.
برگزاری 5 نشست 

تخصصی
-درصد رشد تعامالت و 

همکاری ها
-برنامه ریزی و اجرای پروژه های مشترک 

در زمینه آموزش و ترویج حقوق بین الملل 
بشردوستانه.

اجرای 3 پروژه 
آموزشی
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ایجاد زمینه های 
مناسب جهت 

ترویج حقوق بین 
الملل بشردوستانه

3-منابع الزم 
جهت آموزش و 

ترویج حقوق بین 
الملل بشردوستانه 
در جامعه از نظر 

کمی و کیفی 
ارتقاء یافته است.

-انجام پژوهش های کاربردی و نیازسنجی به 
اجرای 1 پژوهش پایهمنظور تعیین نیازها و اولویتها.

-درصد افزایش عناوین 
آموزشی

-تدوین منابع آموزشی و ترویجی جدید برای 
استفاده در برنامه های مرتبط.

تدوین 2 عنوان 
محتوای آموزشی

- تهیه و تدوین کتابچه های آموزشی حقوق 
بشردوستانه برای گروه های هدف

- دریافت مجوز انتشار دو فصلنامه تخصصی 
حقوق بین الملل بشردوستانه از وزارت علوم 

تحقیقات و فن آوری

-

- همسوئی و تطبیق اسالم و حقوق بشردوستانه

برگزاری 
کنفرانس های بین 

المللی

مطالعات تطبیقی

برگزاری کارگاه ها
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عنوان برنامه : ارتقاء درک و شناخت خطرپذیری در برابر حوادث
کد برنامه:  211

مسوولیت جمعیت:  شریک

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

درصد پیشرفت کار تصویب طرح مورد 
نیاز

-تدوین و تصویب طرح شناسایی مخاطرات و 
خطرپذیری مناطق جغرافیایی کشور با تاکید بر 

وظایف جمعیت 1- پهنه بندی 
خطرپذیری تمامی 
مناطق جغرافیایی 
کشور با تاکید بر 

وظایف جمعیت 
ترسیم شده است. شناسایی 

مخاطرات و 
خطرپذیری 

مناطق 
جغرافیایی 

کشور با تاکید

بر وظایف 
جمعیت

نسبت تعداد تفاهم نامه های 
منعقده به تعداد مورد نیاز

تدوین و انعقاد 
تفاهم نامه های 

مورد نیاز

-تدوین تفاهم نامه همکاری با سازمان های 
متولی و همکار در راستای شناسایی مخاطرات 

و خطرپذیری مناطق جغرافیایی کشور

درصد تکمیل طرح آمایش 
سرزمینی اجرای 100 % طرح -طراحی، اجرا و نظارت  طرح آمایش سرزمینی

تحقیق، توسعه و بازنگری و 
اصالح 100% فرایندها

درصد تحقیق، 
توسعه و بازنگری و 
اصالح فرایندها به 
میزان برنامه ریزی 

شده

-شناسایی فرایندها و شاخص های خطرپذیری 
متناسب با مناطق جغرافیایی کشور

-بازنگری و اصالح فرایندهای تسهیل کننده 
در راستای کاهش خطرپذیری

2- برنامه های 
مرتبط به جمعیت 

جهت کاهش 
خطرپذیری مناطق 

جغرافیایی کشور 
تدوین شده است.

نسبت تعداد تفاهم نامه های 
منعقده به تعداد مورد نیاز

تدوین و انعقاد 
تفاهم نامه های 

مورد نیاز

-انعقاد تفاهم نامه ها با سازمان ها و ارگان های 
مرتبط در امر حوادث و سوانح

درصد تکمیل پروژه ها اجرای 100 % 
پروژه ها -اجرای پروژه های مطالعاتی کاهش خطرپذیری



31
برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر

)1396-1400(

درصد تکمیل پروژه اجرای 100 %پروژه ها
-بررسی وضعیت موجود، نیازسنجی و 

برنامه ریزی آموزشی در راستای کاهش خطر 
پذیری حوادث و سوانح 3- شناخت نیروی 

انسانی جمعیت در 
حوزه خطرپذیری 

در برابر حوادث 
و سوانح افزایش 

یافته است. ارتقاء درک و 
شناخت نیروی 
انسانی جمعیت 

در حوزه 
خطرپذیری در 
برابر حوادث و 

سوانح

نسبت بسته های تولید شده به 
بسته های مورد نیاز

تهیه تمامی 
بسته های مورد نیاز

-تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاهش 
خطرپذیری حوادث و سوانح

نسبت دوره های اجراشده به 
دوره های برنامه ریزی شده اجرای 100 % دوره ها -اجرا و اعتبار بخشی  دوره های آموزشی 

مورد نیاز

درصد تحقیق، توسعه و بازنگری 
و اصالح فرایندها به میزان 

برنامه ریزی شده

تحقیق، توسعه 
وبازنگری و اصالح 

100 درصدی 
فرایندها

-تحقیق، توسعه و بازنگری و اصالح فرایندها 
در حوزه ارتقای شناخت نیروی انسانی از 

خطرپذیری حوادث و سوانح

- ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی مهارت ها
4- درک از خطر 

نیروی انسانی 
جمعیت در حوزه 
حوادث و سوانح 

افزایش یافته است.
درصد برنامه های تدوین شده با 

رویکرد مورد انتظار

تدوین 50 % 
برنامه ها با رویکرد 

مورد انتظار

-تدوین برنامه های سازمانی، با رویکرد کاهش 
خطرپدیری

نسبت دوره های اجرا شده به 
دوره های برنامه ریزی شده اجرای 100 % دوره ها -طراحی، اجرا و اعتبار بخشی دوره های توان 

افزایی مورد نیاز
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عنوان برنامه: ارتقاء فرهنگ خودامدادی با ترویج فعالیت های آموزشی برای 
مخاطبین و  باور رفتارهای اجتماعی

کد برنامه: 212

مسوولیت جمعیت: متولی

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمی/تعدادفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

ارتقاء توانایی 
خودامدادی 

افراد جامعه در 
برابر حوادث و 

سوانح

1-جامعه نسبت به 
حوادث و سوانح و 

ضرورت خودامدادی 
حساس تر شده 

است.

-استفاده از ظرفیت رسانه ها در 
ترویج  آموزش همگانی برای افراد 

آموزش مردم از طریق رسانه ها 100% جوامع محلی
1-گواهی نامه های صادر شده برای رشد داشته است.

رسانه ها
2-بررسی و پژوهش درخصوص 

نقش رسانه ها بر میزان آگاهی 
همگانی مردم

مطالعه میدانی و بررسی درخصوص 
آموزش ها و تعداد گواهی نامه های 

صادر شده برای خانوارها
مطالعه و پژوهش درخصوص 

دستگاه های اجرایی و حساسیت 
آنها به صورت ساالنه و پایان برنامه

-آشنایی با حوادث و مخاطرات 
درجوامع محلی

خانواده های آموزش دیده 100 درصد 
رشد داشته است

-حساس سازی دستگاه های 
اجرایی و سازمان های مردم 

نهاد در بسط و گسترش آموزش 
همگانی

همه سازمان ها ودستگاه های اجرایی 
نسبت به آموزش های همگانی %100 

حساس شده اند .
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ارتقاء توانایی 
خودامدادی 

افراد جامعه در 
برابر حوادث و 

سوانح

2- محتوا و 
روش های آموزشی 

برای تقویت 
ظرفیت های 

خودامدادی توسعه 
یافته است.

-اجرای آموزش های همگانی و 
خود امدادی، از جمله خادم  برای 

افراد و جوامع محلی

آموزش همه خانوارهای ایرانی 
نسبت به مفاهیم آموزش همگانی، 

براساس طرح آموزش خانواده

مطالعه میدانی و بررسی درخصوص 
آموزش های داده شده به مردم 

وتعداد گواهی نامه های صادره برای 
خانوارها

بررسی میدانی و گواهی نامه صادر 
شده برای مانورها

-انجام تمرین و مانورهای میدانی 
برای تقویت مهارت های خود 

امدادی

هر فرد در طول برنامه یک بار در 
برنامه مانورهای میدانی خود امدادی 

شرکت نموده است.

3- رفتار اجتماعی 
در برابر حوادث و 

سوانح تغییر یافته 
است.

-انجام نیازسنجی و اجرای 
پژوهش های کاربردی

انجام پژوهش های کاربردی به 
صورت ساالنه درخصوص تغییر 

رفتار اجتماعی
نتیجه پژوهش ها

محتوای تولید شده
1-گواهینامه صادر شده برای 

مربیان
2-گواهینامه صادر شده برای 

تسهیل گران

-تهیه و تدوین محتوی آموزشی 
متناسب با نیازهای جامعه

همه آموزش های مورد نیاز جامعه 
در قالب آموزش های همگانی دارای 

محتوی مدون ومصوب در سال 
اول برنامه

-آموزش و تربیت مربیان آموزش 
همگانی

یک میلیون مربی آموزش همگانی و 
دو میلیون تسهیل گر در طول برنامه 

تربیت شوند

توسعه و ارتقاء 
فرهنگ ایمنی 

حمل و نقل 
جاده ای

1- همه رانندگان 
و مردم نسبت به 

موضوع ایمنی 
جاده ای و رعایت 

مقررات حمل و نقل 
و رانندگی حساس 

شده اند.

-راه اندازی کمپین های آگاه سازی 
جامعه و گروه های مرجع نسبت به 

مخاطرات جاده ای
1- هر سال یک کمپین مرتبط

-استفاده از ظرفیت رسانه ها و 
شبکه های مجازی

1- همکاری با همه رسانه ها و هر 
سال یک شبکه مستقل

2- رانندگان و 
سرنشینان خودروها 

درجاده ها اصول 
ایمنی و رانندگی 

ایمن را رعایت 
می نمایند.

-الزام آموزش های امداد و نجات 
و کمک های اولیه در حین دریافت 

گواهینامه رانندگی به رانندگان 
کشور

1.آموزش کمک های اولیه به همه 
گواهینامه های جدید برای افراد

جامعه مهارت الزم را برای خود 
امدادی و کمک های اولیه در حوادث 

جاده ای کسب نموده است.

3.جامعه نسبت 
به رعایت قوانین 
ترافیکی و اصول 

ایمنی رانندگی و جاده 
ای مهارت الزم را 
کسب نموده است.

-طراحی ساز و کارهایی بمنظور 
تقویت مدافعه گری جمعیت در حوزه 

ایمنی جاده ها
-طراحی سرفصلهای اجرا و 

اعتباربخشی دروس مرتبط با ایمنی 
جاده ای در مدارس

- راه اندازی کمپین نه به تصادفات 
جاده ای به صورت گسترده در کشور

1- تحویل پمفلت ها و بروشورهای 
آموزشی برای تمام مدارس کشور

2- هر سال اجرای کمپین نه به 
تصادفات جاده ای



34
برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر

)1396-1400(

عنوان برنامه :  ارتقای آمادگی کیفی و کمی عملیاتی جمعیت 
جهت پاسخگویی صحیح و موثر به حوادث و سوانح

کد برنامه: 221

مسوولیت جمعیت: متولی

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

توسعه کمی و 
کیفی برنامه های 

نظام آمادگی 
جهت پاسخگویی 
به حوادث و سوانح

1- قوانین و برنامه ها 
و شیوه نامه های 

نظام آمادگی جهت  
پاسخگویی به 

حوادث و سوانح  
بروز رسانی شده 

است

-بازنگری و پیشنهاد اصالح 
قوانبن و مقررات مرتبط با حوزه 

پاسخگویی جمعیت

بازنگری و اصالح 100 % قوانبن 
و مقررات مرتبط با حوزه 

پاسخگویی جمعیت

میزان قوانبن و مقررات مرتبط 
با حوزه پاسخگویی جمعیت 

بازنگری و اصالح شده

-تدوین برنامه پاسخگویی 
اضطراری به حوادث و 

)EOP(سوانح

تدوین 100 % برنامه پاسخگویی 
اضطراری

میزان تکمیل تدوین برنامه 
پاسخگویی اضطراری

-تدوین و بازنگری آیین نامه ها و 
دستورالعمل های  عملیاتی جهت 

پاسخگویی به حوادث و سوانح

تدوین 100 % دستورالعمل های 
عملیاتی

میزان تدوین و بازنگری 
دستورالعمل های عملیاتی

-تدوین استانداردهای کشوری 
تجهیزات و لجستیک جمعیت) 

امداد و نجات و واحدهای 
بهداشتی، درمانی و توانبخشی 

اضطراری(

تدوین 100 % استانداردها
استانداردهای ملی آمادگی و 

پاسخگویی به حوادث و سوانح    
به میزان برنامه ریزی شده
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توسعه کیفی و 
کمی سیستم 

پشتیبانی نظام 
آمادگی جهت 
پاسخگویی به 
حوادث و سوانح

2-لجستیک)هوایی، 
ساحلی، زمینی و 

بهداشتی درمانی( 
نظام آمادگی جهت 

پاسخگویی به 
حوادث و سوانح، 

توسعه کیفی و کمی 
یافته است.

-تحقیق، توسعه و بازنگری 
و اصالح فرایندها در حوزه 

لجستیک عملیات پاسخگویی به 
حوادث و سوانح

-طراحی و اجرای پژوهش 
بمنظور تهیه نقشه راه توسعه 

کمی و کیفی میزان آمادگی در 
حوادث

تحقیق، توسعه و بازنگری و 
اصالح  100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه 
وبازنگری و اصالح فرایندها به 

میزان برنامه ریزی شده

-تهیه بانک جامع اطالعات 
خودروها و رانندگان

ثبت کامل اطالعات خودرویی 
و رانندگان

درصد ثبت اطالعات خودروها 
و اطالعات پرسنلی رانندگان 

در نرم افزار

-ساماندهی نظام کاربری، 
سرویس و نگهداری خودروهای 

جمعیت

ساماندهی 100 % خودروهای 
جمعیت

درصد ساماندهی نظام 
کاربری، سرویس و نگهداری 

خودروهای جمعیت

-نیازسنجی، نگهداری و توسعه 
پایگاه های امداد و نجات هوایی 

در کشور

-نیازسنجی، نگهداری و توسعه 
واحدهای بهداشتی، درمانی و 
توانبخشی اضطراری در کشور

اجرای 100 % برنامه نیازسنجی 
و نگهداری و توسعه 50 % 

پایگاه ها

درصد تعداد پایگاه های امداد 
و نجات هوایی راه اندازی شده 

به میزان برنامه ریزی شده 
و درصد بالگردهای آماده 

پرواز به تعداد کل بالگردهای 
جمعیت

اجرای 100 % برنامه های -توسعه فردی کاربران لجستیک
آموزشی

درصد تحقق برنامه های 
آموزشی حوزه لجستیک
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توسعه کیفی و 
کمی سیستم 

پشتیبانی نظام 
آمادگی جهت 
پاسخگویی به 
حوادث و سوانح

3- شبکه انبارهای 
امدادی سراسر 

کشور از لحاظ کیفی 
و کمی توسعه  یافته 

است.

-تحقیق، توسعه و بازنگری 
و اصالح فرایندها در حوزه 

انبارهای امدادی از جمله 
بازنگری اقالم امدادی ، بازنگری 

استاندارد 2٪ ذخیره سازی، 
دستورالعمل جامع انبارهای 

امدادی و...

تحقیق، توسعه و بازنگری و 
اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه 
وبازنگری و اصالح فرایندها به 

میزان برنامه ریزی شده

-تهیه بانک جامع اطالعات 
انبارهای  کشور در قالب نرم 

افزار

تهیه 100 % بانک جامع انبارهای 
کشور

درصد ثبت اطالعات انبارهای 
امدادی کشور در نرم افزار 

جامع

-توان افزایی انبارداران با 
برگزاری و اعتباربخشی دوره های 

آموزشی

برگزاری هر ساله دوره های توان 
افزایی انبارداران

درصد دوره های توان افزایی 
انبارداران برگزار شده به 

دوره های برنامه ریزی شده

-نیازسنجی و خرید اقالم 
امدادی و تجهیزات نگهداری کاال

آماده نگه داشتن انبارهای 
امدادی براساس حداقل 50 % 

استاندارد

درصد تامین کاال و تجهیزات 
مورد نیاز

-حفظ و نگهداری انبارهای 
امدادی

بازسازی 70 % انبارهای کشور

درصد انبارهای امدادی قابل 
بهره برداری و دارای تجهیزات 

کامل به تعداد کل انبارهای 
امدادی کشور
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توسعه کیفی و 
کمی سیستم 

پشتیبانی نظام 
آمادگی جهت 
پاسخگویی به 
حوادث و سوانح

4- تجهیزات  
عملیاتی مورد نیاز از 

لحاظ کیفی و کمی 
توسعه  یافته است

-تحقیق، توسعه وبازنگری 
و اصالح فرایندها در حوزه 

ساماندهی تجهیزات عملیاتی

تحقیق، توسعه و بازنگری و 
اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح فرایندها به 

میزان برنامه ریزی شده

-نیازسنجی، تامین و نگهداری 
تجهیزات عملیاتی مورد نیاز

نیاز سنجی و تامین و نگهداری 
100 % تجهیزات

درصد تامین تجهیزات، حسب 
نیازسنجی صورت پذیرفته

درصد تجهیزات آماده عملیات

5- شبکه مخابرات 
و ارتباطات رادیویی 

جمعیت هالل احمراز 
لحاظ کیفی و کمی 

بروزرسانی شده 
است.

-تحقیق، توسعه وبازنگری 
و اصالح فرایندها در حوزه 

ساماتدهی مخابرات و ارتباطات 
رادیویی

تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه 
وبازنگری و اصالح فرایندها به 

میزان برنامه ریزی شده

-نیازسنجی، توسعه و نگهداری 
شبکه ارتباطی مورد نیاز

نیاز سنجی و تامین و نگهداری 
100% شبکه ارتباطی مورد نیاز

درصد تامین تجهیزات، حسب 
نیازسنجی صورت پذیرفته

درصد شبکه ارتباطی آماده 
عملیات

6- شبکه پایگاه های 
عملیاتی، از لحاظ 

کیفی و کمی توسعه 
یافته است

-تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندها در حوزه پایگاه 

های عملیاتی

تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح فرایندها به 

میزان برنامه ریزی شده

-توسعه کمی و کیفی پایگاه های 
عملیاتی، و واحدهای بهداشتی، 

درمانی و توانبخشی اضطراری 
و اقالم و تجهیزات مورد نیاز 

پایگاه های عملیاتی

- راه اندازی مراکز تروما

توسعه 80 % پایگاه های 
عملیاتی موجود و تجهیزات 

مربوطه

درصد توسعه کمی پایگاهها و 
توسعه کیفی اقالم و تجهیزات 

پایگاه های موجود به نسبت 
میزان برنامه ریزی شده

7- شبکه مراکز 
فرماندهی مدیریت 

عملیات( تجهیز، 
بروزرسانی و درجه 

بندی شده اند.

-تحقیق، توسعه و بازنگری 
و اصالح فرایندها در حوزه 

شبکه مراکز فرماندهی مدیریت 
عملیات

تحقیق، توسعه وبازنگری و اصالح 
100 % فرایندها

شبکه مراکز فرماندهی مدیریت 
عملیات تجهیز و بروز رسانی 

شده است

درصد تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح فرایندها، به 

میزان برنامه ریزی شده

-توسعه، نگهداری و ارتقای 
توان عملیاتی مراکز فرماندهی 
و مدیریت عملیات در استان ها 

و ستاد

توسعه 80 % و ارتقای  100 % 
مراکز

درصد مراکز فرماندهی 
مدیریت عملیات عملیات 

آماده عملیات
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تدوین طرح جامع 
خطرپذیری و 

آمادگی به منظور 
پاسخگویی سریع، 

موثر و کارآمد 
به زلزله احتمالی 

تهران در چارچوب 
وظایف قانونی 
جمعیت هالل 

احمر

8- نقش جمعیت در 
کاهش خطرپذیری 

زلزله تهران مشخص 
می باشد.

-اجرای پروژه مطالعاتی طرح 
جامع خطرپذیری زلزله تهران

تدوین سند طرح جامع 
خطرپذیری زلزله تهران

درصد پیشرفت پروژه 
مطالعاتی طرح جامع 

خطرپذیری زلزله تهران

-اجرای پروژه مطالعاتی 
شناسایی نقش و وظایف جمعیت 

در زلزله احتمالی تهران

تدوین سند نقش و وظایف 
جمعیت در زلزله تهران

درصد پیشرفت پروژه 
مطالعاتی شناسایی نقش 

و وظایف جمعیت در زلزله 
احتمالی تهران

9- برنامه جامع 
آمادگی جمعیت در 

زلزله احتمالی تهران 
تدوین شده است

-اجرای پروژه مطالعاتی تدوین 
برنامه جامع آمادگی جمعیت در 

زلزله احتمالی تهران

تدوین سند برنامه جامع 
آمادگی جمعیت در زلزله 

احتمالی تهران

درصد پیشرفت پروژه 
مطالعاتی تدوین برنامه جامع 

آمادگی جمعیت در زلزله 
احتمالی تهران

10- سرمایه های 
انسانی، امکانات و 
تجهیزات و منابع 

مالی جمعیت برای 
پاسخگویی به زلزله 

احتمالی تهران، 
توسعه یافته و 

تقویت شده است

-توسعه کمی و کیفی منابع 
انسانی و تیم های عملیاتی 

جمعیت در تهران

افزایش 100٪ منابع انسانی و 
تیم های عملیاتی جمعیت در 

تهران

نسبت منابع انسانی و تیم های 
عملیاتی افزایش یافته در 

جمعیت تهران

-تقویت امکانات و تجهیزات 
عملیاتی و تخصصی جمعیت 

در تهران

تقویت 100٪ امکانات و 
تجهیزات عملیاتی و تخصصی 

جمعیت در تهران

نسبت امکانات و تجهیزات 
عملیاتی و تخصصی افزایش 

یافته در جمعیت تهران

-افزایش کمی و جذب منابع 
مالی جمعیت جهت پاسخگویی 

بهینه به زلزله احتمالی تهران

افزایش 100٪ و جذب منابع 
مالی جمعیت جهت پاسخگویی 

بهینه به زلزله احتمالی تهران

نسبت منابع مالی جذب شده 
درجمعیت تهران

11- تعامالت ملی و 
بین المللی جمعیت 

در پاسخگویی به 
زلزله احتمالی تهران 

توسعه یافته است

-توسعه تعامالت، تمرین ها و 
مانورهای ملی با سازمان ها و 

دستگاه های امدادی و عملیاتی

افزایش 100٪ مانورهای 
دورمیزی و میدانی با سازمان ها 

و دستگاههای امدادی و 
عملیاتی

نسبت مانورهای دورمیزی 
و میدانی افزایش یافته با 
سازمان ها  و دستگاه های 

امدادی و عملیاتی

-توسعه تعامالت، تمرین ها و 
مانورهای بین المللی

افزایش 100٪ مانورهای 
دورمیزی و میدانی با جمعیت ها 

و NGOهای بین المللی

نسبت مانورهای دورمیزی 
و میدانی افزایش یافته با 

جمعیت ها و  NGOهای بین 
المللی
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عنوان برنامه : پاسخگویی کارآمد و اثربخش به حوادث و سوانح
کد برنامه: 222

مسوولیت جمعیت: متولی

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

گسترش سطح  
پوشش و افزایش 

سرعت اطالع 
رسانی برای 

پاسخگویی به 
حوادث و سوانح در 

سراسر کشور

1- اطالع رسانی و اعالم 
هشدار حوادث و سوانح، 

مطابق با استانداردهای 
ملی و بین المللی و در 

بیشترین شعاع پوششی 
ارائه می گردد.

-تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندها درخصوص 

آگاهی و اعالم هشدار حوادث و 
سوانح به تیم های عملیاتی

تحقیق، توسعه وبازنگری 
و اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح فرایندها به 

میزان برنامه ریزی شده

-توسعه زیرساختهای اطالعاتی 
شبکه مراکز کنترل و هماهنگی 

عملیات

توسعه زیر ساخت های اطالعاتی 
و ارتباطی شبکه مراکز فرماندهی 

و مدیریت عملیات

توسعه 100 % 
زیرساخت های اطالعاتی

درصد توسعه  زیرساخت های 
اطالعاتی

-تدوین فرایند ارزیابی سوانح
ارزیابی اولیه 100 % 

سوانحی که نیاز به ارزیابی 
اولیه دارند

درصد ارزیابی های اولیه موثر 
و به موقع سوانحی که نیاز به 
ارزیابی اولیه دارند نسبت به 

تعداد کل ارزیابی ها

-ارائه کمک های  امدادی و 
خدمات اجتماعی به آسیب 

دیدگان
اقتضایی



40
برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر

)1396-1400(

افزایش کیفیت و 
سطح  پوشش و 

سرعت پاسخگویی 
به حوادث و سوانح

2- سرعت پاسخگویی 
به حوادث و سوانح 
افزایش یافته است.

-تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندهای حوزه پاسخ 

گویی سریع در حوادث و سوانح

-طراحی و اجرای پزوهش 
بمنظور استاندارد سازی 

فرایندهای حوزه پاسخگویی 
سریع در حوادث و سوانح

تحقیق، توسعه وبازنگری 
و اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح فرایندهای 

ارزیابی مستمر سطح رضایت 
آسیب دیدگان، به میزان 

برنامه ریزی شده

-سازماندهی تیم های واکنش 
سریع

راه اندازی تیم های واکنش 
سریع در همه استان های 

کشور

تعداد تیم های واکنش سریع 
سازماندهی شده در سراسر 

کشور

-سازماندهی نیروهای عملیاتی 
جمعیت در تیم بندی عملیاتی

تیم بندی همه نیروهای 
عملیاتی استان های کشور

درصد نیروهای عملیاتی 
سازماندهی شده به  میزان 

برنامه ریزی شده

-تشکیل و سازماندهی تیم های 
عملیاتی بین المللی مورد تایید 

)ERU(فدراسیون

تشکیل 10 تیم عملیاتی 
بین المللی

تعداد تیم های عملیاتی بین 
المللی تشکیل شده

3- رضایت مندی 
آسیب دیدگان از نظام 
پاسخگویی به حوادث 
و سوانح افزایش یافته 

است.

.

-تحقیق، توسعه و بازنگری و 
اصالح فرایندهای ارزیابی سطح 

رضایت آسیب دیدگان از نظام 
پاسخگویی به حوادث و سوانح

تحقیق، توسعه و بازنگری 
و اصالح 100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح فرایندهای 

ارزیابی مستمر سطح رضایت 
آسیب دیدگان به میزان برنامه 

ریزی شده

-تشکیل و آموزش و اعتبار 
بخشی تیم های ارزیابی 

رضایت مندی آسیب دیدگان

تشکیل و آموزش حداقل 
یک تیم در هر استان

تعداد تیم های تشکیل شده به 
کل تیم های مورد نیاز

-ارزیابی رضایت مندی آسیب 
دیدگان از عملکرد نیروهای 
عملیاتی پس از بروز سوانح

اجرای 80% برنامه

درصد اجرای برنامه ارزیابی به 
میزان برنامه ریزی شده
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عنوان برنامه : توانمندسازی تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر
کد برنامه : 223

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

افزایش کارآمدی و 
اثربخشی حضور نیروهای 

عملیاتی در صحنه 
حوادث و سوانح

1- نیروهای 
عملیاتی با 

انگیزه در نظام 
پاسخگویی به 

حوادث و سوانح 
بکارگیری شده 

است.

-تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندها درخصوص 

افزایش انگیزه نیروهای 
عملیاتی

تحقیق، توسعه 
وبازنگری و اصالح 

100 % فرایندها

درصد تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندها به میزان برنامه ریزی 

شده

-تدوین، بروزرسانی واجرای 
دستورالعمل های توسعه، حفظ 

و نگهداری نیروهای عملیاتی

بازنگری 100 % 
دستورالعمل ها و 

شیوه نامه ها

تعداد دستورالعمل ها و شیوه نامه های 
بازنگری و ارایه شده

-اجرای برنامه های جذب، 
سازماندهی و نگهداری 

نیروهای تخصصی عملیاتی

جذب، سازماندهی 
و نگهداری 80 % 
نیروهای عملیاتی

درصد نیروهای عملیاتی سازماندهی 
شده به میزان برنامه ریزی شده

-برگزاری و اعتبار بخشی 
دوره های توان افزایی نیروهای 

عملیاتی

اجرای برنامه های 
توان افزایی استانی 
و کشوری به صورت 

سالیانه

درصد اجرای برنامه های توان افزایی به 
میزان برنامه ریزی شده

-برنامه ریزی مستمر و 
برگزاری اردوهای تفریحی، 
فرهنگی، زیارتی و آموزشی

برگزاری اردوها 
برای 70 % نیروهای 

تخصصی عملیاتی

درصد برگزاری اردوهای نیروهای 
تخصصی عملیاتی به میزان برنامه 

ریزی شده

2- نیروهای 
عملیاتی چابک 
و آماده در نظام 

پاسخگویی به 
حوادث و سوانح 
بکارگیری شده 

است.

-بازنگری و بروزرسانی 
دستورالعملهای مسابقات 
امداد و نجات، تمرین های 

عملیاتی، آمادگی جسمانی 
و...

بازنگری 100 % 
دستورالعمل ها و شیوه 

نامه ها

تعداد دستورالعمل ها و شیوه نامه های 
بروزرسانی و تدوین شده در حوزه 
بکارگیری نیروی عملیاتی چابک و 

آماده در عملیات

-برنامه ریزی مستمر و 
برگزاری برنامه ها و دوره های 

توان افزایی و مهارتی 
نیروهای عملیاتی و کارکنان

برگزاری سالیانه برنامه 
های توان افزایی 

مهارتی برای 80 % 
نیروهای عملیاتی

درصد دوره های توان افزایی و مهارتی 
برگزار شده به میزان برنامه ریزی 

شده
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افزایش کارآمدی و 
اثربخشی حضور نیروهای 

عملیاتی در صحنه 
حوادث و سوانح

3- نیروهای 
عملیاتی آموزش 

دیده در نظام 
پاسخگویی به 

حوادث و سوانح 
بکارگیری شده 

است

-تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندها درخصوص 

افزایش مهارت نیروهای 
عملیاتی

تحقیق، توسعه و 
بازنگری و اصالح 100 

% فرایندها

درصد تحقیق، توسعه وبازنگری و 
اصالح فرایندها به میزان برنامه ریزی 

شده

- بروزرسانی و بازنگری  
دستورالعمل برگزاری 
آموزش های تخصصی

بازنگری 100 % 
دستورالعمل ها و شیوه 

نامه ها

تعداد دستورالعمل ها و شیوه نامه های 
تدوین شده در حوزه برگزاری 

آموزش های تخصصی

-برگزاری و اعتبار بخشی 
دوره های آموزش بین المللی

برگزاری 100 %دوره 
تخصصی بین المللی 

برنامه ریزی شده

درصد تعداد دوره های بین المللی 
برگزار شده به پیش بینی شده

-توان افزایی و سطح بندی 
مربیان در سطوح مدرس، 

مربی و کمک مربی

برگزاری دوره های 
توان افزایی سالیانه 

برای همه مربیان 
کشور

تعداد مربیان و کمک مربیان سطح 
بندی شده به میزان برنامه ریزی شده

-برگزاری دوره ها و 
کارگاه های آموزشی برای 

نیروهای عملیاتی

برگزاری دوره ها و 
کارگاه های آموزشی 
جهت تمامی اعضای 

تیم های عملیاتی

درصد دوره ها و کارگاه های آموزشی 
برگزار شده به میزان برنامه ریزی شده
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عنوان برنامه : ارتقاء سطح تاب آوری سازمانی جمعیت
کد برنامه: 231 

مسوولیت جمعیت : متولی 

شاخص های ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

تداوم و استمرار 
فعالیت های 
جمعیت در 

زمان حوادث و 
سوانح

1- افراد در مشاغل 
جمعیت بر اساس 

صالحیت های مورد 
نیاز منصوب شده اند

-تدوین دستورالعمل های تعیین شرایط احراز 
مشاغل مدیریتی جمعیت

-اجرای دستورالعمل ها در کمیته های انتصابات

شرح وظیفه 
شغلی و 

معیارهای انتخاب 
افراد برای 100 % 

پرسنل

نسبت بکارگیری افراد 
دارای صالحیت

2- برای مشاغل 
مدیریتی عملیاتی 

نیروی جانشین واجد 
شرایط تعیین شده 

است

)EOP (  اجرای برنامه پاسخ اضطراری جمعیت-

-اجرای دستورالعمل های برنامه پاسخ اضطراری

-آموزش و اجرای دستورالعمل های تدوین شده

تدوین ٪100 
برنامه و 

دستورالعمل های 
مربوطه

درصد تدوین برنامه و 
دستورالعمل ها

3- نیروی انسانی 
جمعیت به برنامه 

و دستورالعمل های 
تصویب شده جهت 

اجرا در زمان حوادث و 
سوانح تسلط دارند.

-اجرای دستورالعمل های برنامه پاسخ اضطراری

-برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

برگزاری تمرینات دوره ای

آشنایی 100 % 
پرسنل با شرح 
وظایف جمعیت 

در زمان بروز 
سوانح

نسبت کارکنان مسلط به 
شرح وظایف جمعیت در 

زمان بروز سوانح

4- منابع و امکانات 
الزم جهت پشتیبانی 

از عملیات در زمان 
وقوع سوانح به اندازه 

کافی وجود دارد

تامین 50 % منابع -ایجاد مراکز پشتیبانی از فعالیت های جمعیت
درصد تامین منابع و و امکانات

امکانات

مورد نیاز برای پوشش 
نیازهای عملیاتی در 

حوادث
-پیش بینی و ذخیره منابع مالی برای پاسخگویی 

به حوادث و سوانح

تامین 80 % منابع 
مالی

مورد نیاز
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5- تمامی ساختارهای 
فیزیکی جمعیت 

از نظر ایمنی واجد 
استاندارد ملی 

پایداری در زمان 
سوانح می باشند

-تدوین استاندارد ایمنی اماکن و پایگاه ها

- تشکیل ستاد نظارت بر ایمنی اماکن و پایگاه ها

-ارزیابی و تعیین تکلیف ایمنی اماکن و پایگاه ها

-تخریب، جایگزینی و مقاوم سازی اماکن و 
پایگاه ها

ایمن سازی 
50% ابنیه و 
ساختمان ها

نسبت اماکن و پایگاهها ی 
امن نسبت به کل اماکن و 

پایگاه ها

6- سازو کارهای 
مناسب برای 

هماهنگی و همکاری 
درون سازمانی و 

تعامل سازنده با جامعه 
وجود دارد

-تدوین برنامه ها و پروتکل های مشترک آمادگی 
حوادث بمنظور اقدام در زمان بروز حوادث و سوانح

-اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

اجرای تمرینات دوره ای

تدوین ٪100 
برنامه و 

دستورالعمل های 
- میزان هماهنگی درون مربوطه

سازمانی

- میزان تعامل با جامعه

-تدوین فرایندهای اجرایی بمنظور تعامل سازنده با 
جامعه در زمان حوادث و سوانح

- اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

اجرای تمرینات دوره ای

تدوین ٪100 
برنامه و 

دستورالعمل های 
مربوطه

7- در سوانح ملی 
مراکز فرماندهی و 
مدیریت عملیات 

اضطراری جمعیت 
بدون اختالل به 

فعالیت ادامه می دهند

-بررسی عملکرد و شناسایی نیازها

- ایمن سازی مراکز

-آموزش پرسنل و ارتقاء مهارت ها

- تامین نیازها و تجهیزات نوین نرم افزاری و 
سخت افزاری

-تامین نیاز  خانواده های عوامل مراکز

ایمنی و تجهیز 
100 %  مراکز و 

آمادگی %80 
کارکنان مراکز

نسبت مراکز ایمن به کل 
مراکز
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عنوان برنامه : کمک به امر کاهش بیماری های واگیر و غیر واگیر 
گروه های هدف

کد برنامه:  311
مسوولیت جمعیت : شریک 

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

- نسبت افزایش میزان 
آگاهی

- نسبت تغییر نگرش

- نسبت افزایش مهارت

KAP

Study

آموزش 100% جوانان و 
داوطلبان جمعیت هالل 

احمر

- بهره مندی خانواده 
های جوانان و داوطلبان 

و همچنین کارمندان 
و خانواده های آنان  و 

مراجعین جامعه عمومی 
از خدمات مشاوره ای

-تدوین سند براساس تفاهم نامه با 
بخش های مرتبط وزارت  بهداشت و سایر 

ارگان های مسئول
-توسعه خدمات بهداشتی و نیروی 

انسانی از طریق راه اندازی مراکز خدمات 
تخصصی

- توسعه و راه اندازی مراکز خدمات 
تخصصی خدمات بهداشتی

-بکارگیری  نیروی انسانی  مراکز 
تخصصی بهداشتی

-برگزاری کارگاه های آموزشی
- بررسی های پژوهشی و مقایسه ای

1. آگاهی، نگرش 
و مهارت جوانان 

در نحوه ابتال 
و پیشگیری از 

بیماری های واگیر 
و غیرواگیر افزایش 

یافته است.
ارائه خدمات 

پیشگیری جهت 
کاهش بروز و 

شیوع بیماری های 
واگیر و غیر واگیر 

در  گروه های 
هدف خانواده های 

آنان و جامعه 
عمومی

تعداد واکسن تامین شده 
نسبت به کل واکسن های 

  EPI موجود خارج از برنامه
کشور

تمامی واکسن های 
خارج از برنامه  کشور    

EPI

- برآورد نیازهای جوامع هدف با 
هماهنگی وزارت بهداشت

- تامین واکسن
- توزیع واکسن

- تلقیح و صدور گواهی مربوطه

2.تمامی واکسن 
های خارج از برنامه 

EPI کشور  در 
مراکز اکسیناسیون 

جمعیت تلقیح 
می شوند.

تعداد دوره های برگزار شده 
نسبت به تعداد مورد نیاز

تمامی افراد گروه های 
هدف

- برگزاری دوره های آموزشی جهت 
مسافرین خارج کشور

-برگزاری دوره های آموزشی جهت حجاج

- برگزاری دوره های آموزشی جهت 
زائرین عتبات عالیات

3.آگاهی، نگرش و 
مهارت مسافرین 

خارج کشور 
در نحوه ابتال و 
پیشگیری  از  

بیماری های واگیر 
و غیرواگیر افزایش 

یافته است.
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عنوان برنامه : مشارکت در برنامه های خدمات بهداشتی در سطح 
ملی و بین المللی

کد برنامه: 312

مسوولیت جمعیت: شریک 

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

نسبت دسترسی آسیب 
پذیرترین افراد جامعه به 

خدمات بهداشتی اولیه در 
سطح ملی و بین المللی

بر اساس نتایج مطالعه 
امکان سنجی مشخص 

می گردد

-امکان سنجی پایه جهت شناخت ظرفیت 
های جمعیت جهت ارائه خدمات بهداشتی 

اولیه برای آسیب پذیرترین افراد
-مشارکت در برنامه های ملی بهداشتی 

برای آسیب پذیرترین افراد جامعه، بویژه 
در حاشیه شهرها

1. بهره مندی 
آسیب پذیرترین 

افراد کشور از 
خدمات بهداشتی 
اولیه ارتقاء یافته 

است

افزایش پوشش 
و دسترسی 

گروه های 
آسیب پذیر 

جامعه به 
خدمات 

بهداشتی اولیه 
در سطوح ملی 

و بین المللی

تمامی حجاج و زائرین 
عتبات عالیات

-انجام خدمات بهداشتی حجاج و زائرین 
عتبات عالیات در مراکز وابسته جمعیت

بر اساس الویت های 
مشترک بهداشتی ملی، 

جمعیت ملی میزبان, 
فدراسیون بین المللی  

و هالل احمر تعیین 
می گردد

- بازنگری و اصالح اساسی برنامه ها و 
فعالیت های مراکز درمانی جمعیت در 

خارج از کشور به منظور ایجاد همگرایی 
و هماهنگی با راهبرد سازمانی جمعیت, 

برنامه پنجساله و استراتژی 2020 
فدراسیون بین المللی 2.توانایی آسیب 

پذیرترین افراد 
مناطق وکشورهای 

هدف برای بهره 
مندی از خدمات 

بهداشتی اولیه 
ارتقاء یافته است.

- مذاکره و بررسی  مشترک با جمعیت صلیب 
سرخ و یا هالل احمر میزبان برای توافق 

چارچوب و اولویت همکاری های مشترک

-تعیین حوزه ها و برنامه های اولویتی 
براساس استانداردهای بهداشتی، 

اولویت های جمعیت ملی میزبان و ظرفیت 
وتوانایی هالل احمر ایران

-مشارکت در برنامه های منطقه ای و جهانی 
مربوطه براساس نیازها و اولویت ها وظرفیت

-اجرا برنامه ها وارزشیابی دوره ای
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عنوان برنامه : هوشیارسازی و مشارکت جویی اجتماعی در حفظ 
محیط زیست  و  منابع طبیعی

کد برنامه: 313 

مسئولیت جمعیت : مشارکت 

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

-نسبت مشارکت اجتماعی 
جوانان، برحسب نوع 

کنش هاي اجتماعی
-نسبت مشارکت اجتماعی 

جوانان، برحسب تعامالت 
اظهاري جوانان

-نسبت مشارکت اجتماعی 
جوانان، برحسب تعامالت 

ابزاري جوانان
-نسبت منابع طبیعی حفظ 

شده 
-تعداد فعالیت های مشارکت 

جمعیت  در برنامه های زیست 
محیطی کشور

- درصد آشنایی اعضای 
جمعیت با مبانی حفاظت از 

محیط زیست و منابع طبیعی
- میزان رشد فعالیت های 

حفاظت از محیط زیست به 
سال مبداء

بر اساس الویت های 
مشارکت جمعیت 

در برنامه های 
مقابله ای ارگان های 

مسئول هدف گذاری 
می گردند

-عقد تفاهم نامه با سازمان محیط زیست و سایر 
ارگان های مسئول

1. آگاهی و 
مسئولیت پذیری 

جامعه و نقش 
فعال جوانان در 

حفظ منابع طبیعی 
و محیط زیست 

افزایش یافته است.

کمک به حفظ 
محیط زیست 

و  کاهش 
پیامدها و آثار 
منفی  تخریب 
محیط زیست 

و تغییرات 
اقلیمی، بویژه 

بر مناطق و 
جوامع آسیب 

پذیر 

- تالش و جهت گیری   فعالیت های جمعیت در 
مشارکت  با برنامه های ملی مقابله با تخریب 

محیط زیست و منابع طبیعی

- ترویج، ترغیب و حمایت تشکل های اجتماعی 
زیست محیطی

-انتقال مفاهیم آموزشی به جامعه عمومی
 )*اشاعه و ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ 

فضای سبز و استفاده بهینه از منابع اب 
*شناسایی و دعوت و  دخالت دادن  نخبگان و 

رهبران فکری جامعه
  *تقویت و توجه بیشتر به نسل نوجوان و جوان 

کشور و استفاده از ابزار هیجان و درگیر کردن 
افکار عمومی در جوانان

*ایجاد  و تقویت ایستگاه های آموزشی همگانی 
*تعامل و مشارکت با سازمان های مسئول(

بر اساس مطالعات 
پایه تعیین خواهد 

شد.

-تلفیق مفاهیم حفاظت از محیط زیست و منابع 
طبیعی در تمامی برنامه های جمعیت

2. حفظ محیط 
زیست و منابع 

طبیعی در تمامی 
برنامه های  جمعیت 

تلفیق شده است.
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عنوان برنامه : طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد
کد برنامه: 321

مسوولیت جمعیت:  متولی

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

- نسبت رضایت مراجعین

- نسبت کارکنان دارای 
مهارت شغلی تخصصی

- نسبت مراکز ارتقاء سطح 
یافته

تمامی مراکز 
موجود

-تامین نرم افزارها و دستور العمل ها

سطح بندی مراکز

اثربخشی سازمانی و 
شایستگی فرد با کارکرد 
واقعی بهبود یافنه است.

تضمین کیفیت 
خدمات به منظور 
رضایت مراجعین 

در سطح ملی و بین 
المللی

در راستای استقرار 
نظام مدیریت 

عملکرد موضوع بند  
ه   ماده 3 آیین نامه 
اجرایی مواد 81 و 
82 قانون مدیریت 

خدمات کشوری

-تعیین بهای وافعی تمام شده خدمات

-پایش مستمر تولید و گردش اطالعات
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عنوان برنامه: کمک به ارتقاء سطح پوشش و دسترسی آسیب 
پذیرترین افراد جامعه به خدمات درمانی و توانبخشی

کد برنامه: 322

مسوولیت جمعیت: شریک

شاخص های 
ارزیابی نتایج

اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

نسبت دسترسی 
آسیب پذیرترین 

افراد جامعه به 
خدمات درمانی و 

توانبخشی در سطح 
ملی و بین المللی

براساس 
نتایج مطالعه 
امکان سنجی 

مشخص 
می گردد.

-امکان سنجی پایه جهت شناخت ظرفیت های 
جمعیت برای ارائه خدمات درمانی و توانبخشی 

برای آسیب پذیرترین افراد
- راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه

- نیاز سنجی منطقه ای
- تامین و استاندارد سازی فضای فیزیکی مورد 

نیاز متناسب با نوع فعالیت ها و امکان سنجی
- راه اندازی مراکز درمانی، دارویی، تجهیزات و 

ملزومات پزشکی و توانبخشی و گردشگر درمانی 
استاندارد مبتنی بر امکان سنجی

- ارائه خدمات سالمت محور
- راه اندازی یک مرکز جامع توانبخشی با 

ظرفیت حداقل یک حوزه تخصصی در  10 مرکز 
استان

- تامین نیروی انسانی  متخصص برای مراکز 
براساس نوع فعالیت و مطابق با استانداردهای 

جمعیت
- تامین تجهیزات مراکز براساس نوع فعالیت و 

مطابق با استانداردهای جمعیت
-جذب منابع مالی خیرین، واقفین و داوطلبان

-ارتقاء و به روزرسانی مراکز ارائه خدمات

1. بهره مندی آسیب 
پذیرترین افراد کشور 
از خدمات درمانی و  

توانبخشی ارتقاء یافته 
است.

تامین نیاز آسیب 
پذیرترین افراد به 

خدمات خدمات دارویی، 
تجهیزات و ملزومات 

مصرفی پزشکی، درمانی 
و توانبخشی

)سطوح ملی و بین 
المللی(

تمامی حجاج 
و زائرین 

عتبات 
عالیات

- انجام خدمات  درمانی و تشخیصی حجاج و 
زائرین عتبات عالیات در مراکز وابسته جمعیت
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نسبت دسترسی 
آسیب پذیرترین 

افراد جامعه به 
خدمات درمانی و 

توانبخشی در سطح 
ملی و بین المللی

براساس 
الویت های 

مشترک 
درمانی و 

توانبخشی 
ملی، جمعیت 

ملی میزبان 
و هالل 

احمر تعیین 
می گردد.

 -بازنگری و اصالح اساسی برنامه ها و فعالیت های 
مراکز درمانی جمعیت در خارج از کشور به منظور 

ایجاد همگرایی و هماهنگی با راهبرد سازمانی 
جمعیت، برنامه پنجساله و استراتژی 2020 

فدراسیون بین المللی  

2.توانایی آسیب 
پذیرترین افراد مناطق  
و کشورهای هدف برای 

بهره مندی از خدمات 
بهداشتی اولیه ارتقاء 

یافته است.  

تامین نیاز آسیب 
پذیرترین افراد به 

خدمات خدمات دارویی، 
تجهیزات و ملزومات 

مصرفی پزشکی، درمانی 
و توانبخشی

)سطوح ملی و بین 
المللی(

- مذاکره و بررسی  مشترک با جمعیت صلیب 
سرخ و یا هالل احمر میزبان برای توافق چارچوب 

و اولویت همکاری های مشترک 

-تعیین حوزه ها و برنامه های اولویتی براساس 
استانداردهای درمانی و توانبخشی، اولویت های 

جمعیت ملی میزبان و ظرفیت و توانایی هالل 
احمر ایران 

-مشارکت در برنامه های منطقه ای و جهانی 
مربوطه براساس نیازها، اولویتها و ظرفیت 

-اجرا برنامه ها و ارزشیابی دوره ای 
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عنوان برنامه : ترویج و گسترش فرهنگ خدمات داوطلبانه
کد برنامه : 411

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های 
ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

افزایش آگاهی 
جامعه درخصوص 

فعالیتهای 
داوطلبانه، نسبت 

به سال پایه

 % 25
خانواده های 

کشور حداقل 
یک داوطلب 

دارند

- انجام پژوهش های بنیادین برای تعیین نیازها و اولویت های خدمات 
داوطلبانه

1.آگاهی افراد جامعه 
برای مشارکت مؤثر 

در فعالیت های 
داوطلبانه ارتقاء 

یافته است.

گسترش 
اقدامات و 

فعالیت های 
داوطلبانه در 
سطح جامعه

- تبیین و تعریف جامع مفاهیم اعضاء و داوطلبان جمعیت هالل 
احمر و نحوه همکاری داوطلبانه با جمعیت هالل احمر

- تهیه و توسعه محتوی و منابع الزم برای ارتقاء آگاهی افراد جامعه

- برنامه ریزی و اجرای برنامه ریزی آموزشی

- برگزاری کمپین های ارتقاء آگاهی برای گسترش خدمات داوطلبانه در 
جامعه

افزایش درصد 
منابع داوطلبانه 
نسبت به منابع 

دولتی در 
جمعیت، نسبت 

به سال پایه

تعداد 
مشارکت 
افراد در 
برنامه ها

- بازنگری و چابک سازی ساختار سازمانی جمعیت به منظور افزایش حضور 
داوطلبانه اعضا و داوطلبان در حوزه های اجرایی و عملیاتی جمعیت

2.رویکرد و ساختار 
جمعیت هالل احمر 

در برنامه ریزی و 
اجرای فعالیت های 
آن مبتنی بر منابع 

و خدمات داوطلبانه 
است..

- تدوین سازوکار محاسبه ارزش ریالی خدمات داوطلبانه

- ایجاد بسترهای قانونی الزم برای گسترش سهم منابع و خدمات 
داوطلبانه

افزایش  
مسئولیت پذیری 

سازمان های 
رسمی مربوطه، 

بنگاه های 
اقتصادی و  

نهادهای مردم 
نهاد، نسبت به 

سال پایه

 1000 -
سازمان مردم 

نهاد همکار
- 500 بنگاه 

اقتصادی 
همکار

-100  سازمان 
رسمی همکار

-ارتقاء آگاهی سازمانهای رسمی، بنگاه های اقتصادی و سازمان های 
مردم نهاد درخصوص گسترش فعالیت های داوطلبانه در جامعه 3.مسئولیت پذیری و 

مشارکت سازمانهای 
رسمی مربوطه، 

بنگاه های اقتصادی 
و  نهادهای مردم 
نهاد در تسهیل و 

تقویت مشارکت های 
اجتماعی داوطلبانه 

ارتقاء یافته است.

- گسترش تعامل و همکاری های بین سازمانی در سطح ملی و 
بین المللی
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عنوان برنامه  : تقویت و ارتقاء مشارکتهای مردمی و تامین منابع 
داوطلبانه جمعیت در راستای اهداف و خدمات بشردوستانه

کد برنامه : 412

مسئولیت جمعیت : متولی

اهداف فعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه
کمی

شاخص های ارزیابی 
نتایج

1- ارتقاء کمی 
وکیفی حضور  

داوطلبان

1.جذب و سازماندهی 
اعضا و داوطلبان 

جمعیت  به صورت 
منسجم و مکانیزه 

انجام می شود

-تدوین آیین نامه یکپارچه نحوه جذب و سازماندهی اعضا 
یک بانک و داوطلبان جمعیت )شامل جوانان، داوطلبان و امدادگران(

اطالعات 
یکپارچه 

برای اعضا و 
داوطلبان

درصد افزایش درصد 
ثبت و مستندسازی 

فعالیت های داوطلبانه 
نسبت به سال پایه

-تشکیل بانک اطالعات کیفی و هوشمند اعضا و  داوطلبان

-راه اندازی  سامانه هوشمند  ثبت و مستندسازی  
فعالیت های داوطلبانه

2.داوطلبان آمادگی 
و انگیزه  الزم جهت 

ارایه خدمات داوطلبانه 
را دارند

-آموزش و توانمندسازی  اعضا و داوطلبان جمعیت )شامل 
جوانان، داوطلبان و امدادگران(

تعداد 
دوره های 
تخصصی  
افزایش مدت ماندگاری داوطلبان

اعضا و داوطلبان نسبت 
به سال پایه

-ایجاد شرایط مناسب جهت تداوم و استمرار حضور 
اعضای جوان در جمعیت

- تدوین روش های نوین برنامه ریزی خدمات داوطلبانه 
جمعیت هالل احمر

- ایجاد شبکه تعامل و همکاری میان داوطلبان عضو جمعیت

-رتبه بندی اعضا و داوطلبان و تقدیر و پاسداشت خدمات 
داوطلبانه  و تهیه اقالم هویتی در راستای حفظ و نگهداری

- آموزش مدیریت داوطلبی به کارمندان مرتبط

3. توسعه و تقویت 
شبکه دسترسی خدمات 

داوطلبانه با استفاده 
از توان مردم از طریق 

گسترش شبکه خانه های 
هالل در کشور

-ایجاد خانه های هالل شهری و روستایی با تکیه بر خدمات 
- 5000 داوطلبان

خانه هالل 
- 6000 خانه 

داوطلب

میزان پوشش مناطق 
مختلف کشور از نظر 
دسترسی به خدمات 

داوطلبانه
-تقویت و نگهداری خانه های هالل  با استفاده از ظرفیت 

خدمات داوطلبانه

-آموزش و توانمندسازی اعضا و داوطلبان  خانه های هالل
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2- ارتقاء سطح 
مشارکت های 

مردمی و منابع 
مالی داوطلبانه

1.کمک های نقدی 
و غیرنقدی اعضاء 

داوطلبان و خیرین 
سهم ویژه ای در تامین 

منابع مالی جمعیت 
دارد.

-تسهیل در شرایط پرداخت حق عضویت اعضاء جمعیت از 
طریق فناوری های روز

دریافت حق 
عضویت از 
تمام اعضاء

درصد افزایش مشارکت 
داوطلبانه در تامین  
منابع مالی جمعیت 
نسبت به سال پایه

- راه اندازی و فعال سازی مجمع خیرین جهت ساخت، 
تجهیز و پشتیبانی برنامه ها وفعالیت های جمعیت هالل 

احمر

-بکارگیری شیوه های  نوین جذب  کمک های نقدی و 
غیرنقدی  از داوطلبان  و خیرین

2.  جهت شفاف 
سازی،  مسیر  و 

چرخه ارایه خدمت 
به خدمات گیرندگان  

برای خیرین و  
داوطلبان خدمت 

دهنده تعریف شده 
است

-شناسایی و طبقه بندی گروه های هدف، جهت ارایه 
خدمات داوطلبانه هدفمند و اثربخش

کارآفرینی 
برای 5000 

مددجو
درصد افزایش پوشش 

اقشار آسیب پذیر 
نسبت به سال پایه

- طراحی چرخه ورود و خروج خدمت گیرندگان از جمعیت

-توانمندسازی گروه های هدف خدمت گیرنده، با محوریت 
توسعه کارآفرینی

-تشریح اثربخشی فعالیت خیرین در طوالنی 
مدت)مشخص شدن سرنوشت خدمت گیرندگان(



54
برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر

)1396-1400(

عنوان برنامه : تسهیل گری و کمک به توانمندسازی و افزایش بهره وری 
سازمان های مردم نهاد در انجام فعالیت های بشردوستانه

کد برنامه : 413

مسئولیت جمعیت : متولی 

شاخصهای ارزیابی نتایجاهداف کمیفعالیت /اقدامنتایج قابل انتظاراهداف برنامه

1.ارتقاء کمی 
و کیفی 

فعالیت های 
سازمانهای مردم 

نهاد در انجام 
فعالیت های 
داوطلبانه و 
بشردوستانه

1. جمعیت هالل احمر 
دارای برنامه جامع و 

منسجم برای همکاری 
با سازمان های مردم 

نهاد و ظرفیت سازی 
آنها می باشد

-انجام پژوهش های بنیادین برای تعیین 
نیازهای جامعه و تعیین اولویت ها برای 

همکاری با سازمان های مردم نهاد

توسعه همکاری با 
50% سازمان های 

درصد افزایش ظرفیت مردم نهاد
سازمان های مردم نهاد برای 

همکاری با جمعیت هالل 
احمر نسبت به سال پایه - کمک به ایجاد بسترهای قانونی الزم برای 

گسترش سهم مشارکت سازمان های مردم 
نهاد در خدمات اجتماعی

- آموزش، توانمندسازی و تبادل تجربیات با 
سازمانهای مردم نهاد مرتبط

2.سازمان های 
مردم نهاد همکاری 

بیشتر و مؤثرتری 
در انجام فعالیت های 
بشردوستانه جمعیت 

هالل احمردارند.

- انعقاد تفاهم نامه های دو یا چند جانبه 
همکاری  و اجرای پروژه های مشترک بین 

جمعیت و  سازمانهای مردم نهاد و بنگاه های 
اقتصادی

مشارکت %50 
سازمان های مردم 

نهاد در فعالیت های 
مشترک داوطلبانه با 

جمعیت 

درصد افزایش تاثیرگذاری 
همکاری سازمانهای مردم 

نهاد نسبت به سال پایه

- ایجاد شبکه گسترده و کارآمد سازمان های 
مردم نهاد همکارجمعیت هالل احمر، با 

محوریت و پشتیبانی جمعیت
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عنوان برنامه : بازبینی و سامان دهی فرآیند جذب، سازماندهی 
و نگهداری جوانان

کد برنامه : 421

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

درصد افزایش اطالعات 
کارشناسان و مدیران مرتبط با 

حوزه امورجوانان نسبت به سال 
مبداء

50 پروژه 
نیازسنجی و 

پژوهشی

-نیازسنجی در میان افراد 5 تا 29 سال جامعه با 
توجه به اهداف جمعیت

1.شناخت جمعیت از 
نیازهای جوانان ارتقاء یافته 

و بهروز شده است.

بهره برداری 
حداکثری و 
نظام مند از 

توان و انگیزه 
بشردوستی 
جوانان عضو 

در اجرای 
فعالیت ها

-مطالعه و پژوهش در خصوص نحوه فرهنگ 
سازی فعالیتهای داوطلبانه بشردوستانه در 

میان جوانان جامعه

درصد ثبت اطالعات اعضا در 
سامانه

درصد به کارگیری اعضا 
براساس اطالعات ثبت شده

3 ساختار

-بازبینی و آسیب شناسی فرآیند عضویت 
جوانان و بازتعریف آن 2. سامانه اطالعات عضویت و 

فعالیت جوانان عضو  براساس 
عالقه مندی و توان آنان 

راه اندازی شده است
-گسترش و جامعسازی سامانه عضویت در 

فضای مجازی

-گسترش ساختار عضویت در فضای حقیقی

درصد خدمات انگیزشی ارائه 
شده به اعضای فعال نسبت به 

سال مبداء
20% اعضای 

فعال

-طراحی، پیادهسازی و بهکارگیری ساختار رتبه 
بندی و ارتقاء جوانان عضو

بنــدی  رتبــه  3.ســاختار 
جوانــان عضــو و ارائــه خدمــات 
انگیزشــی بــه آنــان بــر اســاس 
کمیــت و کیفیــت مشــارکت 
ــه  ــدازی و ب ــا راه ان در فعالیته

ــت ــده اس ــری ش کارگی
-ارائه خدمات انگیزشی مرتبط به جوانان عضو

به کارگیری اقالم هویتی نسبت 
به سال مبداء 1 میلیون عضو

-بازبینی و آسیب شناسی نرمافزارها و 
سختافزارهای هویتی جوانان در جمعیت 1.نرم افزارها و سخت-افزارهای 

هویت بخش در تمامی ساختار 
عضویت جوانان به روز و توزیع 

شده است.

تعمیق هویت 
تشکیالتی و 
بهینه سازی 

فعالیت گروهی 
جوانان

-توزیع و گسترش نرمافزارها و سختافزارهای 
هویتی جوانان در جمعیت

درصد اطالع جامعه مخاطب از نحوه 
عضویت و فعالیت های بشردوستانه 
و امدادی جمعیت نسبت به سال 

مبداء
100 برنامه

-آگاه سازی عالقه مندان به عضویت در جمعیت 
از فرآیند عضویت و داوطلبی در جمعیت

1.فرآیند عضویت و 
فعالیت های جوانان در 

سطح جامعه به خوبی اطالع 
رسانی شده است

شناخت بیشتر 
و اثربخش 

جامعه از جوانان 
هالل احمر

-معرفی زمینه های فعالیتی جوانان در جمعیت 
هالل احمر
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عنوان برنامه: توانمندسازی جوانان عضو و داوطلب جمعیت
کد برنامه : 422

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

درصد آشنایی اعضای 
جوان از اهداف و 

برنامه های جمعیت

100 % جوانان 
عضو و 

داوطلب

 -برگزاری دور  های آموزشی و آگاه 
سازی درخصوص فعالیت های اجتماعی و 

بشردوستانه

1-دانش و آگاهی جوانان عضو و 
داوطلب از فعالیت های اجتماعی، 

بشردوستانه و امدادی ارتقاء 
یافته است

ارتقاء سطح 
آگاهی 

جوانان عضو 
و  داوطلب 

جمعیت

- تبلیغات و اطالعرسانی اهداف و برنامههای 
جمعیت در سطح جوانان عضو و داوطلب

-معرفی برنامهها وفعالیتهای اجتماعی 
بشردوستانه و امدادی به جوانان عضو و 

داوطلب

-آشناسازی جوانان عضو و داوطلب با 
روشهای نوین اجرای فعالیتهای اجتماعی

2-آگاهی جوانان عضو و داوطلب 
از دانش روز و تکنولوژی های 
مرتبط جهت تبیین اهداف و 

برنامه ها و کیفی سازی اجرای 
فعالیت ها ارتقاء یافته است.

-معرفی علوم نوین مرتبط با فعالیتهای 
اجتماعی بشردوستانه و امدادی به جوانان 

عضو و داوطلب

کل  ســامان دهی  درصــد 
تیم هــا قالــب  در  اعضــا 

درصــد مشــارکت اعضــای 
فعالیت هــای  در  فعــال 

عــی جتما ا

ــان  100% جوان
فعــال

-اجرای مانور فعالیتهای اجتماعی در قالب 
کارگروهی 1-مهارت های اجتماعی و ظرفیت 

کارگروهی جوانان افزایش یافته 
است افزایش 

مهارت های 
جوانان عضو و  

داوطلب

-آموزش مهارتهای اجتماعی و کارگروهی با 
شیوههای اجرایی نمایشی

ــداد  ــش تع ــد افزای درص
ورزشــی  تیم هــای 
ــا ــا ماموریت ه ــط ب مرتب

ــان  50 % جوان
عضــو 

طلــب  و ا د
قه منــد عال

-برگزاری دورههای تربیت بدنی مرتبط
2-سطح آمادگی جسمانی و 

مهارت های امدادی جوانان عضو و  
-اجرای مانورهای امداد و نجاتداوطلب افزایش یافته است.
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عنوان برنامه: توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و امدادی بشردوستانه با 
محوریت حضور کودکان، نوجوانان و جوانان جمعیت

کد برنامه : 423

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

درصد اطالع اعضا از مفاهیم 
بشردوستانه نسبت به سال 

مبداء
5 کمپین

-ارائه آموزش های مرتبط با فعالیت های 
بشردوستانه 1.سطح آگاهی اعضاء 

نسبت به مصادیق 
بشردوستی افزایش 

یافته است

ترویج وگسترش 
فرهنگ 

بشردوستی و 
امدادی در میان 
کودکان، نوجوان 

و جوانان

-معرفی مصادیق بشردوستی، به ویژه اعمال 
بشردوستانه همساالن در سطح ملی و بین المللی 

به اعضا

درصد کانون های دارای 
مهارت با سایر کانون ها

1000 کانون
-پیاده سازی آموزش های مرتبط با بشردوستی در 

اجتماعات اعضا در برنامه های گروهی جمعیت
2مهارت های مرتبط با 
فرهنگ بشردوستی در 
میان اعضا افزایش یافته 

است

-زمینه سازی ترویج فرهنگ گفتگوی بشردوستی 
توسط اعضا به سایر همساالن

درصد اطالع اعضا از مفاهیم 
فرهنگ امدادی نسبت به 

سال مبداء
5 کمپین

- ارایه آموزش های مرتبط با فرهنگ امدادی به 
تقکیک مقطع سنی 3گرایش اعضا نسبت به 

دگر امدادی و کمک به 
دیگران افزایش یافته 

است.
- معرفی الگوهای ایثار و امداد به نوجوانان و جوانان
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نسبت تعداد تیم های آشتی 
به سال مبداء 5 برنامه

-ارائه خدمات آموزشی و اطالع رسانی مرتبط

4. نزاع و خشونت در 
میان اعضا کاهش یافته 

است

ترویج وگسترش 
فرهنگ 

بشردوستی و 
امدادی در میان 
کودکان، نوجوان 

و جوانان

 -هم سوسازی فعالیت های جمعیت با برنامه های 
کاهش خشونت ملی و بین المللی

-زمینه سازی همکاری و مشارکت اعضا در 
برنامه های ملی و بین المللی مرتبط

-تقویت مهارت های زندگی اجتماعی با محوریت 
کاهش خشونت

درصد سالمت روانی اعضاء 
به سایر همساالن 5 برنامه

-ترغیب اعضا به مشارکت در برنامه های گروهی 
ارائه خدمات داوطلبانه

1. سالمت و نشاط 
اجتماعی اعضای جوان 
در جامعه افزایش یافته 

است.

کمک به کاهش 
آسیب های 

اجتماعی

-ارائه خدمات آموزشی و اطالع رسانی مرتبط

-افزایش خالقیت و نوآوری در برنامه ریزی و اجرای 
فعالیت ها

-افزایش نقش خانواده اعضا در فعالیت ها و 
برنامه های جمعیت

-تقویت حضور و  نقش جوانان در برخورد با 
آسیب های اجتماعی

درصد ایده های نوین اجرایی 
به کل برنامه های اجرایی

یک بانک 
ایده

-ارائه خدمات آموزشی و اطالع رسانی مرتبط

2.روحیه کارآفرینی و 
عملیاتی سازی ایده های 

نوین در میان اعضاء 
افزایش یافته است

-بسترسازی مناسب جهت پرورش و فعالیت 
اعضای صاحب ایده و ایجاد اتاق فکر

-تعامل و جلب مشارکت نهادهای مرتبط در حوزه 
اشتغال، تامین سرمایه و حامی کارآفرینان
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عنوان برنامه : گسترش نقش جوانان در امور مدیریتی، 
تصمیم سازی و تصمیم گیری

کد برنامه : 424

مسئولیت جمعیت : متولی

شاخص های ارزیابی نتایج اهداف کمی فعالیت /اقدام نتایج قابل انتظار اهداف برنامه

- درصد حضور جوانان فعال 
در هیئت های اجرایی و مجامع 

استانی
- افزایش درصد حضور جوانان 

نسبت به دوره چهارم
- عضویت حداقل یک عضو 

جوان در مجامع استانی و 
شورایعالی جمعیت هالل احمر

3% از کل 
اعضاء

-گسترش نقش های مدیریتی جوانان در 
ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری جهت 
توانمند سازی جوانان در راستای مدیریت 

وکار گروهی 1.جوانان فعالیت های مربوط 
به خودشان را مدیریت و 

راهبری می کنند.

تقویت نقش 
جوانان در 

مدیریت امور 
فعالیت های 

-تقویت توان راهبری گروه همساالن در میان مربوط به آنان
جوانان

درصد انطباق فعالیت ها با 5 
نیاز اصلی جوانان 5 فعالیت -تطبیق دادن فعالیت ها با استعدادها و 

نیازهای اساسی جوانان
2.برخی نیازهای اجتماعی 

جوانان با اجرای فعالیت های 
جمعیت مرتفع شده است افزایش انطباق 

فعالیت ها 
جوانان با 
دیدگاه و 

نگرش با نیاز 
آنان

درصد برنامه های با اثربخشی 
باالی 50 % به سایر برنامه ها 

در هر سال
اثربخشی 50 % 

برنامه ها

-کیفی سازی فعالیت ها و برنامه ها
3.اثربخشی فعالیت ها 

افزایش یافته است.
-زمینه سازی اعمال خالقیت و نوآوری در 

برنامه ها توسط جوانان

درصد حضور جوانان فعال در 
نقش های مدیریتی

100 % اعضای 
فعال

-تقویت مهارت های زندگی در جوانان عضو 
داوطلب با محوریت اعتماد به نفس

4-اعتماد به نفس جوانان 
عضودر مدیریت گروه های 

همساالن افزایش یافنه 
است.

تقویت حس 
مسئولیت 

پذیری و توان 
مدیریتی 

جوانان عضو 
در جامعه

درصد حضور جوانان فعال در 
مدیریت فعالیت های مشترک

50 % جوانان 
عضو

-آموزش وتمرین مهارت های مدیریت و 
راهبردی گروه 5-توان مدیریتی جوانان در 

فعالیتها ی اجتماعی افزایش 
-نقش دهی به جوانان در فعالیتهای مشترک یافته است.

با نهادهای مرتبط
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فصل چهارم

احکام برنامه ها
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ماده 1- دبیرکل موظف است:

1-1- نســبت بــه تحقــق تکالیــف منــدرج در برنامــه 
ــزارش  ــاله گ ــه س ــدام و هم ــت اق ــاله جمعی پنجس
پیشــرفت برنامــه را پــس از تائیــد رئیــس جمعیــت 

بــه شــورایعالی ارائــه نمایــد.

1-2- نســبت بــه تأمیــن منابــع مالــی مــورد 
ــون  ــاده 17 قان ــد 1 م ــت بن ــا رعای ــه، ب ــاز برنام نی

ــد. ــدام نمای ــنامه اق اساس

بودجــه  وابســتگی  کاهــش  راســتای  در   -3-1
جمعیــت بــه بودجــه کل کشــور بــه نحــوی اقــدام 
ــع  ــد کــه ســهم درآمدهــای اختصاصــی و مناب نمای
داخلــی ســاالنه نســبت به ســال قبــل حداقــل %20 

ــد. ــش یاب افزای

1-4- بــر تحقــق اعتبــارات جــدول شــماره 3 منابع 
مالــی برنامــه نظــارت نمــوده، گــزارش پیشــرفت را 
ــش  ــع ش ــه در مقاط ــاخص های برنام ــاس ش براس

ماهــه بــه رئیــس جمعیــت ارائــه نمایــد.

ــوال  ــه ام ــف کلی ــن تکلی ــه تعیی ــبت ب 1-5- نس
ــر  ــزد دیگ ــه ن ــت ک ــول جمعی ــول و غیرمنق منق
 ... و  اجرایــی  دســتگاه های  نهادهــا،  ارگانهــا، 
می باشــد در ســال اول برنامــه اقــدام نمــوده، 
به نحــوی کــه کلیــه حقــوق جمعیــت یــا از طریــق 
برگشــت عیــن مــال و یــا مابــه ازاء و دریافــت ارزش 
ــردد.  ــاده گ ــه اع ــان برنام ــا پای ــا ... ت ــاء و ی و به
راهکارهــای اجرایــی ایــن بنــد بــه پیشــنهاد دبیــر 
کل و تاییــد رئیــس جمعیــت بــه تصویب شــورایعالی 

ــد. می رس

ــه تکالیــف منــدرج در  1-6- رویکــرد جمعیــت را ب
اساســنامه، از جملــه تســکین آالم بشــری، احتــرام 
بــه انســانها، گســترش صلــح و دوســتی تعامــل بــا 

ســمن هــا و خیریــه هــا نیــز تســری دهــد.  

ــه  ــردم ب ــی م ــش دسترس ــور افزای ــه منظ 1-7- ب
ــه  ــدازی خان ــه راه ان ــبت ب ــت، نس ــات جمعی خدم
هــای هــالل در روســتاها، بــا اســتفاده از امکانــات و 
مشــارکت مــردم و مســئولین محلــی اقــدام نمایــد.

ــان  ــان و داوطلب ــش جوان ــعه نق ــه توس 1-8- برنام
جمعیــت در فعالیت هــای کشــور در برنامه هــای 
انســان دوســتانه را، پــس از تأییــد رئیــس جمعیــت، 

ــه تصویــب شــورایعالی برســاند. ب

1-9- بــه منظــور رعایــت نیــات خیرخواهانــه 
واقفیــن، دبیــر کل بــه نیابــت از رئیــس جمعیــت، در 
ــی، محاســباتی و  چارچــوب دســتورالعمل امــور مال
معامالتــی موقوفــات موظــف اســت طرح ســاماندهی 
ــا  ــت را، ب ــده جمعی ــف ش ــای وق ــوال و دارائی ه ام
ــای  ــوال و دارائیه ــری از ام ــتفاده حداکث ــدف اس ه
وقــف شــده تهیــه و پــس از تأییــد رئیــس جمعیــت 
ــه در  ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ ــر دفت ــذ نظ و اخ
برســاند. بــه تصویــب شــورایعالی  جمعیــت، 

ــاب آوری  ــطح ت ــاء س ــی ارتق ــه اجرای 1-10- برنام
جمعیــت در حــوادث را بــه تائیــد رئیــس جمعیــت 

ــاند. برس
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طــول  در  را  مالــی  خوداتکایــی  اصــل   -11-1
برنامــه بــرای کلیــه واحدهــای موجــود یــا جدیــد 
داخــل یــا خــارج از کشــور جــاری نمایــد. مــوارد 
ــن و  ــورای معاونی ــرح در ش ــس از ط ــتثنی، پ مس
ــب شــورایعالی  ــه تصوی ــد ریاســت جمعیــت ب تائی

می رســد. 

مــاده 2-  رئیــس ســازمان امــداد و نجــات 
ــت: موظف اس

ــت،  ــه جمعی ــش فعاالن ــای نق ــور ایف ــه منظ 2-1- ب
ــه  ــی را، ب ــراری مل ــرایط اضط ــت ش ــه مدیری برنام
ــات  ــازمانها و مؤسس ــا، س ــوار، نهاده ــک خان تفکی
ــه  ــت ب ــس جمعی ــد رئی ــس از تائی ــن و پ تدوی
ــه شــورایعالی  تصویــب شــورایعالی برســاند. مصوب

ــردد. ــال می گ ــت ارس ــأت دول ــه هی ب

ــه  ــاد زلزل ــتردگی ابع ــه گس ــت ب ــا عنای 2-2- ب
ــه  ــت زلزل ــه مدیری ــران، برنام ــهر ته ــی ش احتمال
ــا  ــت را ب ــف جمعی ــدود وظای ــران در ح ــهر ته ش
رویکــرد پیشــگیرانه و تــاب آورانــه و خودامــدادی 
ــه  ــی تهی ــارکت های مردم ــر مش ــد ب ــا تأکی و ب
ــب  ــه تصوی ــت ب ــس جمعی ــد رئی ــس از تائی و پ
شــورایعالی برســاند. ایــن برنامــه بعنوان پیشــنهاد 
جمعیــت در خصــوص زلزلــه احتمالــی شــهر تهران 

ــردد. ــال می گ ــت ارس ــأت دول ــه هی ب

2-3- بــه منظــور ارتقــای کیفیت پاســخ بــه حوادث 
ــتفاده از  ــاخت و اس ــان س ــی و انس ــوانح طبیع و س
ظرفیــت نیــروی انســانی متخصــص در ســطح صف 
ــش  ــای واکن ــکیل تیم ه ــه تش ــبت ب ــتاد، نس و س

ســریع جمعیــت اقــدام نمایــد. آییــن نامــه مربوطه 
ــد  ــالغ خواه ــت اب ــس جمعی ــب ریی ــس از تصوی پ

شد.

ــه طرح هــای آمایــش ســرزمین،  ــا توجــه ب 2-4- ب
زیســت  الزامــات  و  مناطــق  خیــزی  حادثــه 
ــه  ــخ ب ــبکه پاس ــالح ش ــه اص ــبت ب ــی، نس محیط

ــد.  ــدام نمای ــوانح اق ــوادث و س ح

2-5- بــا توجــه به تنــوع حــوادث و ســوانح طبیعی 
ــارات  ــزان انتظ ــش می ــاخت و افزای ــان س و انس
جامعــه از جمعیــت، نســبت بــه بازنگــری و تدویــن 
آئیــن نامــه امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر 
تــا پایــان ســال اول برنامــه اقــدام نمــوده و پــس از 
تائیــد رئیــس و تصویــب آن در شــورایعالی حــدود 
ــالع  ــه اط ــب ب ــو مناس ــه نح ــود را ب ــف خ وظای

ــاند .  ــان برس ذینفع

مــاده 3- معــاون آمــوزش، پژوهــش 
ــت:  ــف اس ــاوری موظ فن

3-1-  طــرح رصــد علمــی و آینــده نــگاری 
بــا  را  افکارســنجی  و  جمعیــت  ماموریت هــای 
ــازی و  ــای مج ــاوری و فض ــتفاده از فن ــت اس اولوی
ــس  ــد رئی ــس از تائی ــه و پ ــن تهی ــای نوی روش ه
ــد. ــدام نمای ــرای آن اق ــه اج ــبت ب ــت، نس جمعی

ــس از  ــی را پ ــوزش همگان ــع آم ــه جام 3-2- برنام
ــورایعالی  ــب ش ــه تصوی ــت ب ــس جمعی ــد رئی تأیی

ــاند. برس
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ــه  ــه تبدیــل جمعیــت ب 3-3-  مطالعــات مربــوط ب
ــان  ــده ب ــر، دی ــه گ ــر، مطالب ــع گ ــازمانی مداف س
ــری و  ــکین آالم بش ــانها، تس ــم انس ــف تکری وظای
گســترش صلح و دوســتی در جامعــه و اقدامات الزم 
ــت  ــای جمعی ــا و بخش ه ــد. معاونت ه ــام ده را انج
موظــف بــه همــکاری بــا معاونــت در ایــن خصــوص 
ــال اول  ــت در س ــف اس ــت مکل ــند و معاون می باش
ــتورالعمل الزم  ــه و دس ــن نام ــه آئی ــه هرگون برنام
ــه  ــت ب ــس جمعی ــد رئی ــس از تأیی ــه و پ را تهی

ــاند. ــورایعالی برس ــب ش تصوی

3-4- در شــش مــاه ســال اول برنامــه، شــاخص های 
مصــوب  برنامه هــای  ارزیابــی  و  اندازه گیــری 
جــدول شــماره 3 را تهیــه و پــس از تاییــد رئیــس 

ــه تصویــب شــورایعالی برســاند. جمعیــت ب

ــت  ــری جمعی ــش تصدی گ ــه کاه ــبت ب 3-5-  نس
ــه نحــوی کــه  ــد، ب در بخــش آمــوزش اقــدام نمای
تــا پایــان برنامــه حداقــل 60% آموزشــهای جمعیت 
متناســب بــا اهــداف، از طریــق برون ســپاری 
صــورت پذیــرد. برنامــه ایــن فعالیــت ظــرف مــدت  

ــد. ــت می رس ــس جمعی ــب رئی ــه تصوی ــاه ب 6 م

3-6-  برنامــه آموزش هــای جمعیــت هــالل احمــر، 
اعــم از همگانــی، عمومــی، تخصصــی، دانشــگاهی و 
ضمــن خدمــت را در ســال اول برنامــه بــه تصویــب 
رئیــس جمعیــت برســاند، بــه نحــوی کــه در ســال 
دوم برنامــه، کلیــه خدمــات و فعالیت هــای مرتبــط 
بــا آموزش هــای جمعیــت مبتنــی بــر طــرح 

مذکــور قــرار گیــرد.

ــع  ــی، مداف ــده بان ــف دی ــتای وظای 3-7- در راس

گــری، مطالبــه گــری و حســاس ســازی ذی نفعــان، 
ضمــن تحلیــل جامــع وضعیــت حــوادث و ســوانح 
ــع  ــه جام ــن » برنام ــه تدوی ــبت ب ــاده ای، نس ج
ــات  ــدی تلف ــل 40درص ــش حداق ــوری کاه کش
ــدام  ــاله « اق ــه پنج س ــان برنام ــا پای ــاده ای ت ج
ــب در  ــت و تصوی ــس جمعی ــد رئی ــس از تایی و پ
ــردد.  ــه گ ــت ارائ ــات دول ــه هی ــی ب ــورای عال ش

3-8- بــه منظــور تشــویق و افزایــش رضایتمنــدی 
ــته  ــرای بس ــب و اج ــه تصوی ــبت ب ــان نس ذی نفع
آموزشــی تکمیلــی، کــه موجــب ارتقــاء مهارتهــای 
ــی  ــه اجرای ــد. برنام ــدام نمای ــردد، اق ــان گ ذی نفع
ــت  ــس جمعی ــب رئی ــه تصوی ــت را ب ــن فعالی ای

ــاند. برس

مــاده 4- معــاون توســعه منابع انســانی و 
پشــتیبانی موظف اســت:

ــل  ــرای کام ــتای اج ــی در راس ــه جامع 4-1- برنام
ــره  ــت و تبص ــنامه جمعی ــون اساس ــاده 22 قان م
ذیــل آن ظــرف مــدت 6 مــاه تهیــه و پــس از تائیــد 
رئیــس جمعیــت بــه تصویــب شــورایعالی برســاند. 

الکترونیکــی و  ارتقــاء خدمــات  برنامــه   -2-4
فنــاوری  یکپارچــه  زیرســاخت های  گســترش 
ــس از  ــه و پ ــاه تهی ــدت 6 م ــرف م ــات را ظ اطالع
ــورایعالی  ــب ش ــه تصوی ــت ب ــس جمعی ــد رئی تأیی
برســاند. بــه گونــه ای کــه تــا پایــان برنامــه، کلیــه 

ــردد. ــق گ ــد محق ــن بن ــای ای برنامه ه

4-3- تشــکیالت پیشــنهادی را براســاس اهــداف و 
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ــد  ــس از تائی ــه و پ ــاله تهی ــه پنج س ــف برنام تکالی
رئیــس جمعیــت بــه تصویــب شــورایعالی برســاند. 
ــًا  ــل صرف ــالک عم ــه، م ــن اصالحی ــه ای در تهی
ــد. ــه می باش ــرر در برنام ــکام مق ــا و اح برنامه ه

4-4- بــه منظــور تأمیــن جمعیــت در بخــش 
تجهیــزات و اقــالم مــورد نیــاز، بــا اولویت اســتفاده 
از شــرکت های دانــش بنیــان، در راســتای حمایــت 
از تولیــد، بــا کیفیــت ملــی نســبت بــه طراحــی و 
ــال اول  ــول س ــاز در ط ــورد نی ــامانه م ــتقرار س اس

برنامــه اقــدام نمایــد. 

4-5- برنامــه ایجــاد عوامــل انگیزشــی داوطلبیــن 
را بــه منظــور حفــظ و تــداوم روحیــه داوطلبــی در 
ــت  ــس جمعی ــد رئی ــس از تأیی ــه و پ ــت تهی جمعی

بــه تصویــب شــورایعالی برســاند.

ــه تامیــن نیــروی انســانی ماهــر و  4-6- نســبت ب
متناســب بــا وظایــف جمعیــت، بــه ازاء هــر 2 نفــر 
خروجــی از طریــق بازنشســتگی، فســخ قــرارداد و 
... ، یــک نفــر نیــروی انســانی از طریــق آزمــون و 

رعایــت شایســته ســاالری جــذب نمایــد.

ــه  ــبت ب ــه نس ــال اول برنام ــان س ــا پای 4-7-  ت
ــتخدامی و  ــه اداری، اس ــن نام ــن آیی ــه و تدوی تهی
حقــوق و دســتمزد جمعیــت اقــدام نمــوده و پــس 
از تائیــد رئیــس جمعیــت بــه تصویــب شــورایعالی 

ــاند. برس

 مــاده 5-  خزانــه دارکل و ذیحســاب 
ــت: ــف اس ــت موظ جمعی

5-1- تــا پایــان ســال 96 نســبت بــه اجــرای کامل 
ــات  ــق الزام ــدی، مطاب ــه روش تعه ــابداری ب حس
ــی  ــا هماهنگ ــی ب ــزی عملیات ــه ری ــی و بودج قانون

دفتــر برنامــه و بودجــه اقــدام نمایــد.

ــتقرار  ــه اس ــبت ب ــال 97  نس ــان س ــا پای 5-2- ت
سیســتم قیمــت تمــام شــده کاال وخدمــات 

ــد. ــدام نمای ــت اق ــای جمعی ــه واحده درکلی

5-3- نســبت بــه تأمیــن اعتبــارات عمومــی 
برنامــه پنجســاله، از محــل بودجــه عمومــی کشــور 

ــد. ــدام نمای اق

ــی را  ــای اختصاص ــالیانه درآمده ــزارش س 5-4- گ
ــت  ــهم جمعی ــدی و س ــع درآم ــک مناب ــه تفکی ب

ــد. ــه نمای تهی

ــی  ــارت مال ــی و نظ ــی داخل ــام حسابرس 5-5- نظ
ــد رئیــس جمعیــت  ــه تائی جمعیــت را طراحــی و ب

ــاند. برس

5-6 – نســبت بــه ارائــه برنامــه ایجــاد درآمدهــای 
ــدام  ــه اق ــال های برنام ــول س ــد در ط ــدار جدی پای

نمایــد.

ــد  ــه تجدی ــبت ب ــه، نس ــال اول برنام 5-7- در س
نظــر در آییــن نامــه مالــی، محاســباتی و معامالتــی 
ــس  ــد رئی ــس از تائی ــوده و پ ــدام نم ــت اق جمعی

ــاند. ــورایعالی برس ــب ش ــه تصوی ــت ب جمعی
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5-8- بــه منظــور جلــب اعتمــاد عمومــی و 
ــای  ــه فعالیت ه ــر ب ــراد خی ــه و اف ــویق جامع تش
انساندوســتانه، نســبت بــه تدویــن برنامــه شــفاف 
ــه  ــوه هزین ــت و نح ــی جمعی ــرد مال ــازی عملک س
ــوده  ــدام نم ــن اق ــی از خیری ــوه دریافت ــرد وج ک
ــب  ــه تصوی ــت ب ــس جمعی ــد رئی ــس از تائی و پ

ــاند. ــورایعالی برس ش

ــرکت های  ــل ش ــران عام ــاده 6-  مدی م
ــد: ــت موظفن ــه جمعی ــته ب وابس

6-1- گــزارش توجیــه فنــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه و  ــود را تهی ــوط خ ــگاه مرب ــه بن ــظ و ادام حف
ــت  ــس جمعی ــه و رئی ــع مربوط ــب مجام ــه تصوی ب

ــانند. برس

6-2 - ســود مــورد انتظــار، کــه هرســاله بــه تصویب 
ــد را  ــت می رس ــس جمعی ــه و رئی ــع مربوط مجام

تأمیــن و در موعــد مقــرر پرداخــت نماینــد. 

6-3-  هــر ســاله ســهم جمعیــت از ســود حاصله را 
4 مــاه پــس از برگــزاری مجمــع  بــه حســاب خزانــه 

داریــکل و ذیحســابی واریــز نماید.

مــاده 7 : معــاون بهداشــت، درمــان و 
اســت: موظــف  توانبخشــی 

7-1- نســبت بــه ایجــاد مراکــز جامــع توانبخشــی 
در مراکــز 10 اســتان بــزرگ کشــور اقــدام نمایــد.

برنامه هــای  در  فعــال  حضــور  برنامــه    -2-7

ــالمت  ــوزه س ــی ح ــن الملل ــی و بی ــارکتی مل مش
ــب  ــه تصوی ــه و ب ــاه تهی ــش م ــدت ش ــرف م را ظ

ــاند. ــت برس ــس جمعی رئی

7-3- نســبت بــه بازطراحــی مراکــز درمانــی خارج 
از کشــور،  بــه منظــور حضــور مناســب جمعیــت در 
ــاه  ــدت 6 م ــرف م ــر ظ ــور، حداکث ــورهای مذک کش
اقــدام و پــس از تائیــد رئیــس جمعیــت و شــورای 
سیاســتگذاری مراکــز ســالمت جمعیــت، مراتــب را 

بــه تصویــب شــورایعالی برســاند.

از  مناســب  بهره گیــری  بــه  نســبت   -4-7
ــات تخصصــی  ــه خدم ــن در ارائ تکنولوژی هــای نوی

ــد. ــدام نمای ــی اق ــدی و فن ــش ارتوپ در بخ

ــت و  ــبکه بهداش ــل ش ــه تکمی ــبت ب 7-5- نس
درمــان اضطــراری،  بــر مبنــای آمایــش ســرزمینی 

ــد.  ــدام نمای ــه اق ــان برنام ــا پای ت

جمهــوری  شــدن  پذیرفتــه  ســازوکار   -6-7
ــد  ــوان واح ــیون، بعن ــران را در فدراس ــالمی ای اس
ــه پاســخگویی اضطــراری )ERU(  در فعالیــت  نمون
ــری  ــتی )BHCU( پیگی ــه بهداش ــای پای مراقبت ه
ــت  ــه عضوی ــان برنام ــا پای ــه ت ــوی ک ــد، بنح نمای

ــردد. ــی گ ــور قطع کش

7-7- بــه منظــور نوســازی، تکمیــل و تامیــن 
زیرســاخت های  بــه  مرتبــط  اســتانداردهای 
ــل  ــه، حداق ــدای برنام ــتان ها، از ابت ــالمت در اس س
20% از درآمدهــای واحدهــای درمانــی و توانبخشــی 
ــاص  ــتان،ها اختص ــور در اس ــای مذک ــه واحده ب

بــد. می یا
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ماده 8- حوزه نمایندگی ولی فقیه:
ــالل  ــت ه ــه در جمعی ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ح
ــی از  ــه ابالغ ــام نام ــه نظ ــت ب ــا عنای ــر، ب احم
ســوی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، تــالش خواهــد 
ــادات و  ــت اعتق ــدی از ظرفی ــا بهره من ــا ب ــود ت نم
ــت  ــان جمعی ــران و کارکن ــی مدی ــای دین ارزش ه
همچنیــن ســرمایه  و  وابســته  ســازمان های  و 
ــه  ــا  ارائ ــران، ب ــت ای ــردم نوعدوس ــی م اجتماع
ــاء  ــات ارتق ــی، موجب ــی و دین ــای فرهنگ راهکاره
فرهنگــی و روحیــه خدمتگــزاری و امدادگــری 
ــارکت  ــا مش ــان، ب ــران و کارکن ــان مدی را در می
گســترده تر مــردم در فعالیت هــای داوطلبانــه 
ــن  ــازد. ای ــم س ــت را فراه ــتانه جمعی و انساندوس

ــت. ــد یاف ــق خواه ــر تحق ــای زی ــم از راه ه مه

ــی ارزشــی و اعتقــادی خدمــات  8-1- تبییــن مبان
بشردوســتانه و ترویــج آن در میــان مدیــران و 
ــازمان های  ــر و س ــالل احم ــت ه ــان جمعی کارکن
وابســته و همچنیــن در ســطح جامعــه بــه منظــور 
ــن  ــتی در بی ــاون و نوعدوس ــه تع ــت روحی تقوی

ــردم. م

ــات  ــز و مؤسس ــا مراک ــکاری ب ــترش هم 8-2- گس
ــب  ــور ترغی ــه منظ ــه، ب ــای علمی ــی و حوزه ه دین
ــرای مشــارکت بیشــتر  و تشــویق آحــاد جامعــه ب
ــتانه. ــای انساندوس ــا و فعالیت ه ــردم در برنامه ه م

ــرای  ــر ب ــب و مؤث ــای مناس ــه راهکاره 8-3- ارائ
تقویــت و توســعه فرهنــگ وقــف و هبــه در 
ــات و فعالیتهــای  ــرای پشــتیبانی از خدم ــه ب جامع

بشردوســتانه.

اعضــای  در  امدادگــری  روحیــه  ارتقــاء   -4-8
جمعیــت و ســازمان های وابســته و ترغیــب و 
تشــویق آحــاد جامعــه بــرای مشــارکت در کمــک 
ــد در  ــده و نیازمن ــیب دی ــراد آس ــه اف ــانی ب رس

ــوانح. ــوادث و س ــوع ح ــان وق زم

درخصــوص  راهــکار  و  توصیــه  ارائــه   -5-8
ــا  موضوعــات و مســائل دینــی و شــرعی مرتبــط ب
ــت  ــتانه جمعی ــای انساندوس ــا و فعالیت ه برنامه ه

وابســته. ســازمان های  و 

8-6- مســئولیت نظــارت بــر رعایــت نیــات 
بــه  جمعیــت  در  شــرعی  مــوارد  و  خیریــن 
جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نماینــده   عهــده 

می باشد. 

مــاده 9- رئیــس ســازمان جوانــان موظف 
است:

9-1- نســبت بــه جــذب و ســازماندهی جوانــان بــه 
میــزان 2 میلیــون نفــر اقــدام نمایــد. دســتورالعمل 
مربوطــه بــه پیشــنهاد ســازمان جوانان بــه تصویب 

رئیــس جمعیــت می رســد.

9-2- برنامــه اجرایــی بــرای نقــش آفرینــی 
ــان  ــارکت آن ــتانه و مش ــور بشردوس ــان در ام جوان
ــس از  ــوده و پ ــن نم ــا را تدوی ــم گیری ه در تصی
ــورایعالی  ــب ش ــه تصوی ــت ب ــس جمعی ــد رئی تأیی

ــد. ــال نمای ــت ارس ــأت دول ــه هی ــانده و ب رس
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مــاده 10- رئیــس ســازمان داوطلبان بــه منظور 
ارتقــاء نقــش خیریــه ای جمعیــت و نیــز اســتفاده 
و  خیریه هــا  مــردم،  کمک هــای  و  ظرفیــت  از 

ــت:  ــف اس ــمن ها موظ س

10-1- گــزارش ســالیانه فعالیت هــا و اقدامــات 
و  بشــری  آالم  تســکین  و  کشــور  خیریــه ای 
ــی  ــاس چارچوب ــر اس ــان ها را ب ــه انس ــرام ب احت
کــه توســط معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 
جمعیــت تدویــن و از ســوی رئیــس جمعیــت ابــالغ 

ــد. ــر نمای ــه و منتش ــردد، تهی می گ

ــزاری نشســت  ــه برگ 10-2- همــه ســاله نســبت ب
ــد. ــدام نمای ــور اق ــای کش ــالیانه خیریه ه س

منظــور  بــه  جمعیــت  جامــع  برنامــه   -3-10
ــا  ــه ه ــا خیری ــل ب ــترش تعام ــهیل گری و گس تس
مأموریت هــای  انجــام  راســتای  در  ســمن ها  و 
ــد  ــس از تائی ــن و پ جمعیــت هــالل احمــر را تدوی
رئیــس جمعیــت بــه تصویــب شــورایعالی برســاند.

ــی را در  ــارکت های مردم ــب مش ــام جل 10-4- نظ
ســال اول برنامــه، بــا هماهنگــی دفتــر نمایندگــی 
ولــی فقیــه در جمعیــت، طراحــی و پــس از تأییــد 
ــی  ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــت ب ــس جمعی رئی

ــاند. برس

10-5 – گــزارش ســالیانه میــزان خدمــات داوطلبانه 
بین المللــی  براســاس شــاخص های  را  مردمــی 
ــر  ــت منتش ــس جمعی ــد رئی ــس از تائی ــه و پ تهی
ــه  ــالیانه برنام ــت س ــف اس ــت موظ ــد. جمعی نمای
افزایــش کمــی و کیفــی ســهم مشــارکت های 

ــه  ــت ب ــس جمعی ــد رئی ــس از تائی ــه را، پ داوطلبان
ــاند. ــورایعالی برس ــب ش تصوی

مــاده 11- معــاون امــور بین الملــل و 
ــت: ــف اس ــتانه موظ ــوق بشردوس حق

ــه  ــر، ب ــالل احم ــت ه ــل جمعی ــه تبدی 11-1- برنام
ــتیبانی های  ــده پش ــع عم ــی از مناب ــوان یک عن
کمیتــه  و  فدراســیون  منطقــه ای  لجســتیکی 
ــد و  ــه خری ــرخ در زمین ــب س ــی صلی ــن الملل بی
ــاس  ــکی، براس ــدادی و پزش ــالم ام ــداری اق نگه
ضوابــط و اســتانداردهای بین المللــی را ظــرف 
ــت  ــب ریاس ــه تصوی ــه و ب ــال، تهی ــک س ــدت ی م

ــاند. ــت برس جمعی

برنامــه شــبکه همــکاری جمعیت هــای   -2-11
ملــی همســایه و فارســی زبــان و... در زمینــه 
حقــوق بیــن الملــل بشردوســتانه، حقــوق ســوانح، 
مدیریــت بحــران، تــاب آوری جوامــع، پاســخگویی 
بــه ســوانح، حفــظ محیــط زیســت را ظــرف مــدت 
یــک ســال تهیــه و بــه تصویــب ریاســت جمعیــت 

ــاند. برس

11-3- برنامــه زمانبنــدی ارتقــاء رتبــه جمعیــت از 
منظــر شــاخصهای OCAC را تدویــن نمــوده و بــه 
ــد  ــارت نمای ــاند و نظ ــت برس ــس جمعی ــد رئی تائی
ــال 97  ــهریورماه س ــان ش ــا پای ــت ت ــه جمعی ک

ــد.   ــب نمای ــه را کس ــه مربوط گواهینام
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مــاده 12- مدیــر کل دفتــر برنامــه و 
بودجــه موظــف اســت :

ــت  ــکل  ومعاون ــه داری ــکاری خزان ــا هم 12-1- ب
ــه  ــبت ب ــتیبانی، نس ــانی وپش ــع انس ــعه مناب توس
ــه  ــی ک ــده فعالیت های ــام ش ــای تم ــرآورد به ب
ــردد  ــول می گ ــت مح ــه جمعی ــت ب ــط دول توس
ــه  ــارات مربوط ــل اعتب ــص کام ــا تخصی ــدام و ت اق

ــد.  ــری نمای ــوع را پیگی موض

12-2- در طــول برنامــه و در بودجه هــای ســنواتی، 
صرفــًا از عناویــن برنامه هــای فصــل ســوم و 
فعالیت هــای ذیــل آن در چارچــوب اعتبــارات 

ــد.  ــتفاده نمای ــدول 3 اس ج

را در  بودجــه هــای ســالیانه جمعیــت   -3-12
راســتای تحقــق مفــاد برنامــه پنجســاله تنظیــم و 
در ســقف جــدول شــماره 3 برنامــه پنجســاله اجــرا 
ــا  نمایــد. رئیــس جمعیــت اختیــار دارد حداکثــر ت
10% بودجــه هــر برنامــه را، از محــل کاهــش ســایر 

ــد. ــش ده ــا افزای برنامه ه

ــف و  ــه تکلی ــر گون ــرش ه ــاده 13 - پذی م
ــرد  ــر راهب ــق ب ــه منطب ــد ک ــت جدی ــا مأموری ی
ســازمانی یــا برنامــه پنــج ســاله جمعیــت نباشــد، 
ــی الزم  ــزارش توجیه ــل و گ ــه دالئ ــه ارائ ــوط ب من
ــورایعالی  ــب ش ــت و تصوی ــس جمعی ــط رئی توس

می باشــد.

ــز  ــل تمرک ــت اص ــور رعای ــاده 14- به منظ م
منابــع در خزانــه، کلیــه واحدهــای تابعــه مکلفنــد 

ــدی  ــع غیرنق ــه مناب ــال 1396، کلی ــدای س از ابت
ــت  ــه داری کل جمعی ــتعالم از خزان ــس از اس را، پ
در حســابهای مربوطــه ثبــت و واریــز نماینــد 
ــرف  ــر ظ ــه حداکث ــتورالعملی ک ــاس دس ــا براس ت
ــا  ــان، ب ــازمان داوطلب ــط س ــاه توس ــه م ــدت س م
ــب  ــه تصوی ــه و ب ــه داری کل تهی ــی خزان هماهنگ

ــردد. ــه گ ــد، هزین ــت می رس ــس جمعی رئی

ــاز  ــورد نی ــای م ــه آیین نامه ه ــاده 15- کلی م
ــط  ــد ذیرب ــط واح ــه توس ــس از تهی ــا، پ برنامه ه
ــرح  ــورایعالی مط ــت در ش ــس جمعی ــد رئی و تأیی
ــی  ــن نامه هائ ــن آیی ــئولیت تدوی ــردد. مس می گ
ــس  ــش نوی ــه پی ــرای تهی ــی ب ــد متول ــه فاق ک
تعییــن  جمعیــت  رئیــس  توســط  می باشــد، 

می گــردد.

مــاده 16- معــاون امــور مجلــس موظــف اســت 
حســب مــورد، نســبت بــه تهیــه لوایــح اصالحــی 
ــه  ــه ب ــن برنام ــداف ای ــا اه ــب ب ــی، متناس قانون
ــه  ــل برنام ــرای کام ــاز اج ــه س ــه زمین ــوی ک نح

ــد. ــدام نمای ــد، اق باش

مــاده 17- در ســه مــاه اول ســال 1396 برنامــه، 
ــت و  ــه ای جمعی ــرد برنام ــی عملک ــامانه ارزیاب س
ســاختار نظــارت بــر اجــرای برنامــه بــه پیشــنهاد 
رئیــس جمعیــت بــه تصویــب شــورایعالی می رســد.

ــی و  ــع مال ــن مناب ــه تامی ــاده 18- کمیت م
ــرکل و  ــئولیت دبی ــا مس ــی، ب ــارکت های مردم مش
عضویــت خزانــه دارکل و ذیحســاب، معاون توســعه 
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ــازمان  ــس س ــتیبانی، رئی ــانی و پش ــع انس مناب
ــه و  ــه و بودج ــر برنام ــرکل دفت ــان و مدی داوطلب
ــه تشــخیص رئیــس  3 نفــر از افــراد صاحب نظــر ب
جمعیــت، تشــکیل می گــردد. کمیتــه مذکــور 
موظــف اســت گــزارش اقدامــات و نتایــج حاصله را 
هــر ســه مــاه یکبــار بــه رئیــس جمعیــت گــزارش 

دهد.

مــاده 19- کلیــه مــواردی کــه مقــرر اســت بــه 
ــی برســد، قبــل از طــرح در  تصویــب شــورای عال
جلســه شــورایعالی بایســتی مــورد تائیــد رئیــس 

جمعیــت قــرار گیــرد.

مــاده 20- مســئولیت نظــارت عالیــه و حســن 
ــده  ــه عه ــت، ب ــاله جمعی ــه پنج س ــرای برنام اج

ــد. ــت می باش ــس جمعی رئی
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فصل پنجم

فرآیند اجرا، نظارت، گزارش و ارزیابی 

اجرای برنامه پنج ساله



الف – اجرای برنامه:
ــاالنه  ــه س ــه و بودج ــه برنام ــت، از جمل ــون جمعی ــای گوناگ ــش ه ــای بخ ــا و فعالیت ه ــه برنامه ه کلی
جمعیــت، براســاس مفــاد برنامــه پنجســاله تدویــن و تصویــب خواهــد گردیــد. برنامه هــای پیشــنهادی 
ــوزه  ــا ذکرح ــاله و ب ــه پنج س ــوم برنام ــل س ــه در فص ــنهادی 22 گان ــای پیش ــوب برنامه ه ــد در چارچ بای
اولویتــی، هــدف راهبــردی و کــد برنامــه مربوطــه تدویــن و ارایــه گــردد )جــدول شــماره 2(. کارگــروه 
ــت،  ــاالنه جمعی ــای س ــا و فعالیت ه ــن برنامه ه ــه و تدوی ــت در تهی ــف اس ــه موظ ــه و بودج ــق برنام تطبی
بررســی های الزم بمنظــور تطبیــق برنامه هــا و فعالیت هــا و پروژه هــای پیشــنهادی بــا راهبــرد 
ــردد،  ــالغ می گ ــت اب ــت جمعی ــط ریاس ــه توس ــتورالعملی ک ــق دس ــاله را مطاب ــه پنج س ــازمانی و برنام س
بعمــل آورده و در صــورت صحــت تطبیــق، نســبت بــه تاییــد برنامــه و بودجــه ســاالنه جمعیــت قبــل از 

طــی مراحــل تصویــب، اقــدام نمایــد. 

حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در چارچــوب وظائــف تصریــح شــده در نظــام نامــه ابالغــی از ســوی دفتــر 
مقــام معظــم رهبــری، بــر اجــرای برنامــه پنج ســاله نظــارت خواهــد کــرد.
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فرم مشخصات اولیه پروژه های ستادی - سازمان / معاونت / مرکز / مؤسسه ...................              

موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهسند برنامه جمعیت هالل احمر 

کد:عنوان حوزه اولویتی:
کد:عنوان برنامه :

کد:عنوان راهبرد:

کد:عنوان برنامه:

کد:عنوان  فعالیت: کد:عنوان فعالیت 

کد:عنوان پروژه:

کد 
پروژه: 

اولویت اجرا
عنوان 
پروژه 

مجری
تعداد 
دفعات 

اجرا

نام حوزه 
ستادی 

همکار در 
پروژه

اولویت زمان اجرا
هدف 
کمی 
پروژه

نتایج 
مورد 
انتظار

محل 
تأمین 
اعتبار

برآورد 
ریالی 
اعتبار 
پروژه

فصلیمستمرمناسبتیاستانستاد123
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سند پروژه یا اقدام )سازمان / معاونت/ مرکز / مؤسسه .................(            فرم شماره 1-1

مدت فرآيند پروژه به روز:عنوان پروژهشماره کد پروژه

 

زمان شروع انجام پروژه در ماه :
123456789101112

مجری پروژه :    حوزه ستادي                مرکز استان              شعب استان

جمع کل برآورد هزينه مستقيم )پروژه( جهت اجرا:

شرح اقدامات اصلي )امكانات ، وسايل، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز انجام )پروژه( :

شرح عناوین ردیف 
هزینه 

واحد 
هزینه واحد مقدارمتعارف

به ریال
جمع به 

کد ریز مواد هزینهکد مواد هزینهکد فصل هزینهریال

1       

2        

3        

4        

5        

6        

7        

جمع هزینه مستقیم پروژه - به ریال
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جدول شماره 3

پیش بینی منابع مالی برنامه براساس روند سال های گذشته

                                                                                                                            
ارقام به میلیارد ریال

اعتبارپیشنهادی سال ردیف

16/665/832 1396 1

18/454/978 1397 2

20/447/551 1398 3

22/668/798 1399 4

25/147/467 1400 5

103/382/626 جمع کل
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ب- گزارش و ارزیابی اجرای برنامه پنجساله 
 بــه منظــور نظــارت و ارزیابــی موثــر بــر نحــوه اجــرای برنامــه پنج ســاله، کمیتــه ای متشــکل از دبیــرکل، 
ــرد و  ــی عملک ــرکل ارزیاب ــه، مدی ــه و بودج ــر برنام ــرکل دفت ــت، مدی ــاب جمعی ــه دارکل و ذیحس خزان
پاســخگویی بــه شــکایات و یــا نماینــدگان تــام االختیــار آنــان تشــکیل شــده و خروجی هــای برنامــه را 

بصــورت ســازمان یافتــه و علمــی گــزارش و ارزیابــی خواهــد نمــود.

دبیــر کل جمعیــت گــزارش و نتایــج ارزیابــی اجــرای برنامــه پنج ســاله را بصــورت مســتمر بــه ریاســت 
جمعیــت و شــورایعالی و بصــورت ســاالنه بــه مجمــع عمومــی جمعیــت ارایــه می نمایــد. 

ــه  ــای برنام ــت آورده ــه دس ــبت ب ــی نس ــی کل ــاله, ارزیاب ــه پنج س ــرای برنام ــال دوم اج ــان س در پای
بعمــل خواهــد آمــد و هرگونــه اصالحــات پیشــنهادی توســط  کمیتــه فــوق الذکــر، پــس از تاییــد رئیــس 

جمعیــت بــا تصویــب شــورایعالی جمعیــت نافــذ خواهــد بــود.
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