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  هاي امنیتی ،انتظامی ،مرزي و اتباع شرح وظایف امور همکاري
ه هاي همکاري امنیتی و انتظامی منعقده با سایر کشورها مصوب مجلس شوراي اسالمی و موافقت نام   قوانین   اجراي پیگیري و  -

 یا دیگر اسناد همکاري با کشورهاي خارجی 

پیگیري برگزاري جلسات کمیسیون بررسی همکاریهاي امنیتی  و کمیسیون هماهنگی و پیگیري استرداد مجرمین  شوراي امنیت  -
  کشور 

  جی معاون محترم امنیتی و انتظامی و مدیران و کارشناسان زیر مجموعه معاونتهماهنگی انجام سفرهاي خار
  متون پیش نویس قراردادها و توافقات دو جانبه، چند جانبه و بین المللی  هماهنگی در تنظیم  -
لس شوراي هماهنگی جهت شرکت در کمیسیون هاي قانونی مرتبط با موضوعات بین المللی و موافقت نامه هاي امنیتی در مج -

  اسالمی
  هماهنگی مالقات مقامات با معاون محترم امنیتی و انتظامی و مدیران مجموعه با مقامت خارجی  -
  دوره هاي آموزشی با سایر کشورها و  ها، بازدیدها  هماهنگی جهت برگزاري مالقات-
ینه هاي امنیتی ، انتظامی،مرزي و امور نظارت بر اجراي موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم همکاري ها با سایر کشورها در زم -

  اتباع و مهاجرین
  تنظیم محورهاي سخنرانی و مذاکرات  مالقات معاون امنیتی و انتظامی با مقامات خارجی و یا اجالس هاي بین المللی   -
مکاري هاي امنیتی با هماهنگی و تعامل با پلیس بین الملل در زمینه برگزاري دوره هاي آموزشی و مالقات ها ذیل توافقات ه -

  سایر کشورها 
  ایران با  سایر کشورها .ا.هماهنگی و پیگیري برگزاري نشست هاي کمیته مشترك امنیتی ج -
هماهنگی با وزارت امور خارجه جهت شرکت در  اجالس هاي بین المللی با ماهیت امنیتی ، انتظامی، مرزي و امور اتباع و -

  مهاجرین خارجی 
هماهنگی با وزارت امور خارجه از طریق مرکز بین الملل و اداره توافقات حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوري جهت تبادل  -

پیش نویس اسناد همکاري با سایر کشورها تحت عناوین موافقتنامه، یادداشت تفاهم، برنامه اجرایی صورتجلسات و قراردادهاي 
  همکاري  با سایر کشورها 

 و برنامه ریزي در اعزام هیات هاي امنیتی و یا پذیرش هیاتهاي خارجی در موضوعات امنیتی و انتظامی  هماهنگی -

پیگیري و هماهنگی موضوع استرداد مجرمین امنیتی  که با اقدامات خود امنیت داخلی و نظم عمومی را به خطر انداخته و به  -
  زارت امور خارجه ، دادستانی و اینترپل  و دستگاههاي اطالعاتی کشورهاي خارجی و همسایه متواري شده اند با همکاري و
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 دبیري،(مسئولیت
 جانشین،عضو،

  ...) و همکار
 قانونی مبانی اعضاء

 و شورا کمیته، اختیارات و وظایف شرح
.... 

 ها، کمیته عنوان
 ها، شوراها،کارگروه

 ها،هیأت کمیسیون
 ستادها و مجامع ها

 دفتر، نام
 کل، اداره

 مدیریت

 :رئیس کمیسیون
  و امنیتی معاون-

 انتظامی

 رئیس جانشین
 :کمیسیون

 معاون مشاور-

 انتظامی و امنیتی
  و

 همکاري مدیر
 امنیتی، امور هاي

 و انتظامی مرزي،
 اتباع

 :کمیسیون دبیر
 رئیس اداره-

 امور

 هاي همکاري
 امنیتی

 امور وزارت نمایندگان-
 خارجه

 انتظامی نیروي نمایندگان-
 ،ایران اسالمی جمهوري

: تخصصی هاي پلیس
 مواد با مبارزه اینترپل،
 پلیس و مرزبانی مخدر،

 امنیت و اطالعات
 عمومی

 پاسداران سپاه نمایندگان-
 سازمان، اسالمی انقالب

 قدس نیروي و اطالعات
 وزارت نمایندگان-

 اطالعات

 کل دادستانی نماینده-
 کشور

 مواد با مبارزه ستاد نماینده-
 جمهوري ریاست مخدر

 ادارات نمایندگان-
 معاونت حوزه تخصصی

 منیتی،ا( نتظامیا و امنیتی
 )اتباع و انتظامی مرزي،

 امور اداره رئیس -
 امنیتی هاي همکاري

 امور اداره کارشناس-
 امنیتی هاي همکاري

 بین امور مرکز نماینده-
 وزارت امورحقوقی و الملل
 کشور

 مجرمین استرداد قانون
 ماه اردیبهشت 14مصوب
 1339 سال

 بند و 3ماده 6 تبصره-
 وظایف قانون 1ماده) د(
 شوراي تشکیالت و

 و 1362رکشو امنیت
 امنیت شوراي مصوبات
 کشور

 استرداد عهدنامه-
 کشور بین مجرمین
 اسالمی جمهوري

 جمهوري و ایران
 و 1338سال در پاکستان
 کشورها دیگر

 همکاري موافقتنامه-
 و ایران بین امنیتی

 مورخ در پاکستان
 دیگر و 91/11/30
 قرارداد طرف کشورهاي

 بـا  همـاهنگی  جلسات برگزاري .1
 و امنیتـــی هـــاي دســـتگاه حضـــور
 قضایی انتظامی

 اسـناد  وآماده سـازي  گرداوري .2
 اتهامات و جرائم و تابعیتی و هویتی
 با که فراري اشرار و امنیتی مجرمین
 کشـور  داخلی امنیت خود اقدامات

ــا را شــهروندان و  مواجــه مخــاطره ب
 اسـترداد  قـانون  اسـاس  بـر  اند کرده

 مجرمین
 بـــراي پیگیـــري و همـــاهنگی .3

 مراجـع  سوي از جلب برگ صدور
 براي ناجا اینترپل سوي از و قضایی
ــرار ــرمین و اشـ ــراري مجـ ــر فـ  برابـ
 مربوط مقررات

 رسـمی  ترجمـه  بـراي  هماهنگی .4
  استرداد اسناد

ــاهنگی .5 ــري و هم  موضــوع پیگی
 در فـراري  مجرمین و اشرار استرداد

 مشـترك  هـاي  کمیسیون چارچوب
ــا و امنیتــی ــه ی  از مســتقل صــورت ب
ــزوم صــورت در و هــدف کشــور  ل

 کشــور بــه هیــات اعــزام همــاهنگی
 منظور بدین هدف

  
  
 

کمیسیون 
هماهنگی و 

پیگیري استرداد 
  مجرمین

شوراي امنیت 
 کشور

 مشاورمعاون
 امنیتی

 وانتظامی
 ومدیر

 همکاري هاي
 امنیتی،
 انتظامی،
 اتباع و مرزي
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 دبیري،(مسئولیت
 جانشین،عضو،

  ...) و همکار
 قانونی مبانی اعضاء

 و شورا کمیته، اختیارات و وظایف شرح
.... 

 ها، کمیته عنوان
 ها، شوراها،کارگروه

 ها،هیأت کمیسیون
 ستادها و مجامع ها

 دفتر، نام
 کل، اداره

 مدیریت

 :رئیس کمیسیون
 و امنیتی معاون
 انتظامی

 رئیس جانشین

 :کمیسیون
 معاون مشاور-

 انتظامی و امنیتی
 و

 مدیرهمکاري
 هاي

امورامنیتی،مرز
 ي،

 اتباع و انتظامی

 :دبیرکمیسیون
 اداره رئیس-

 امور
 هاي همکاري

 امنیتی

 امور وزارت نمایندگان -
 خارجه

 انتظامی نیروي نمایندگان-
  ایران اسالمی جمهوري

 :تخصصی هاي پلیس– 
 موادمخدر، با اینترپل،مبارزه

 و اطالعات وپلیس مرزبانی
  عمومی امنیت

 پاسداران سپاه نمایندگان-
 سازمان(اسالمی انقالب

 )قدس نیروي و اطالعات
 توافق کل اداره نماینده-

 المللی بین هاي

 امور و تحقوقی معاون-
 جمهوري ریاست مجلس

 وزارت نمایندگان-
 اطالعات
 کشور کل دادستانی نماینده

 مواد با مبارزه ستاد نماینده-
 جمهوري ریاست مخدر

 ادارات نمایندگان-
 معاونت حوزه تخصصی

 امنیتی،(وانتظامی امنیتی
 )واتباع مرزي،انتظامی

 همکاري امور اداره رئیس-
 امنیتی هاي

 امور اداره کارشناس-
 امنیتی هاي همکاري

 بین مرکزامور نماینده-
 کل اداره و الملل

 کشور وزارت امورحقوقی

 اساسی قانون 125و77اصل-

 جمهوري انداز چشم سند-
 مبنی1404درافق ایران اسالمی

 در وموثر سازنده تعامل" بر
 المللی بین روابط

 کلی هاي سیاست  55بند-
 توسعه" بر مبنی ششم برنامه
 و اطالعاتی هاي فعالیت
 "مرزي دیپلماسی تقویت

 قانون 3 ماده 6تبصره-
 شوراي تشکیالت و وظایف
 و 1362 کشور امنیت

 کشور امنیت شوراي مصوبات

 برنامه قانون 119ماده ب بند-
 مراودات ارتقاء(توسعه چهارم

 باکشورهاي اطالعات تبادل و
 منظور به همسایگان و منطقه
 و کاال قاچاق جرائم، مهار

 و غیرمجاز موادمخدر،تردد
 )خرابکاري

 تنظیم چگونگی نامه آیین-
 المللی بین هاي توافق وانعقاد
 العمل ودستور 1371مصوب
 آن اجرایی هاي

 هاي نامه موافقت قوانین-
 انتظامی و امنیتی همکاري

 مجلس مصوب باسایرکشورها
 :ازجمله اسالمی شوراي

 ، 1391 پاکستان با موافقتنامه
 13  روسیه و 1392 چین

 موافقت پیشنویس متن تنظیم و تهیه .1
 هاي همکاري تفاهم یادداشت و نامه

 کشورها دیگر با امنیتی

 جهت توجیهی دالیل تدوین و تهیه .2
 به امنیتی هاي همکاري قرارداد انعقاد
 مقدماتی امضاي مجوز اخذ منظور
 ولتد ازهیات مذکور اسناد

 ارتقاي و سازي فعال درجهت تالش .3
 سایر با امنیتی هاي همکاري سطح

 و ملی امنیت تامین درجهت کشورها
 ا.ا.ج داخلی

 اسناد پیشنهادي متون بررسی .4
 ازسوي واصله امنیتی هاي همکاري

 کشورها دیگر

 ها نیازمندي بندي دسته و شناسایی .5
 و هدف کشورهاي هاي توانمندي و

 درچارچوب متقابل صورت به ایران
 ها درخواست

 درجهت تالش و ریزي برنامه .6
 با امنیتی مشترك هاي کمیته تشکیل

 اجرایی و قرارداد طرف کشورهاي
 نظارت و شده امضاء اسناد مفاد شدن

 شده تشکیل فرعی هاي برکمیته

 شدن اجرایی درجهت تالش .7
 عالی شوراي ازسوي محوله وظایف
 اسناد کشور، امنیت شوراي ملی، امنیت

 برنامه قوانین ازجمله قانونی مقررات و
 تنظیم چگونگی نامه توسعه،آیین هاي
 المللی بین هاي توافق انعقاد و

 کشورهاي با درارتباط 1371مصوب
 قرارداد طرف یا و هدف

 
کمیسیون بررسی 

اسناد همکاري 
هاي امنیتی شوراي 

  امنیت کشور
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 ):بتفکیک گروه ها(شرح وظایف اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی 
Ø توسعه نظم عمومی:  
، نحوه تصمیم سـازي و مکـانیزم هـاي تصـمیم گیـري در      بررسی و ارائه راهکارها ، نحوه سیاستگذاري ، ایجاد خط مشی  �

 حوزه نظم عمومی متناسب با شرایط و موقعیت کشور

بررسی هاي الزم به منظور تهیه شاخص هاي تخصصی اندازه گیري نظم به تفکیک مناطق و در دوره هاي زمانی معین بـه   �
 منظور تصویب مراجع ذیصالح

نظم عمومی در خصوص مسـائل انتظـامی و تهیـه نمـودار نظـم عمـومی در        بررسی و آسیب شناسی و شناسایی حوزه هاي �
 کشور و بهره مندي از نظرات خبرگان براي ساماندهی نظم

 .رصد واولویت بندي تمامی اموري که به نوعی به نظم عمومی درکشور بر می گردد، به منظور انعکاس به مرجع ذي ربط �

 .طرح هایی که به نوعی منجر به ایجاد نظم عمومی در کشور می شوندجلب مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در اجراي  �

 .بررسی و ارائه پیشنهاد اصالح نقش سازمان هاي ذي مدخل در نظم کشور به مراجع ذي ربط �

 بررسی آثار تغییرات اجتماعی بر نظم عمومی کشور و انعکاس آن به مراجع ذي ربط �

 .هاي توسعه آموزش نظم در کشور تجزیه و تحلیل و بررسی و مطالعه در خصوص راه �

 .برنامه ریزي وهماهنگی به منظور توانمندسازي وپویا سازي واحد هاي ذي ربط در اجراي تکالیف مربوط به نظم عمومی �

 .بررسی، شناسایی و نظارت بر عوامل موثر بر وجود الزامات ایمنی بخش و ایجاد کننده نظم در کشور �

 .امی با استانداري ها به منظور توسعه نظم در کشورنظارت بر نحوه ارتباط نیروي انتظ �

Ø امور انتظامی: 

 .جرایم ومعضالت انتظامی کشور به منظورترسیم وضعیت موجودوپیشنهاد براي تحوالت آتی تجزیه وتحلیل آمار موجود �

خـودرو و پرسـنل   جمع آوري، بازیابی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوط به ابنیه، تاسیسات، تسلیحات، تجهیـزات،   �
 .نیروي انتظامی و ارائه به مراجع ذي صالح

 ...و نگهبان محله و  10+بررسی و اعالم نظر و ساماندهی سیستم هاي خدمات انتظامی کشور از قبیل پلیس �

 .باجرم درچرخه مبارزه والگوهاي نوین انتظامیارائه پیشنهادجهت سازماندهی امورگاردهاي حفاظتی دستگاه هاي کشوري  �

جام وظایف مصرحه اداره کل در دستور العمل روابط کاري در چارچوب ستاد تخصصی جانشین فرماندهی کل قـوا در  ان �
 .ناجا با هدف اعمال اختیارات مفوضه

تامین شـرایط الزم بـه منظـور برقـراري نظـم مطلـوب در امـر سـازماندهی ، تشـکیالت و بهبـود روشـها و تعیـین وظـایف               �
 .امی در جهت حسن انجام وظایف محولهومسئولیت ها در نیروي انتظ
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نیروي انتظامی بـر اسـاس نیازمنـدي هـاي لجسـتیکی ناجـا و       ) تخصصی-عمومی(اعالم نظر در خصوص تدارك و تجهیز  �
تعیین نیازهاي ارزي و ریالی و ایجاد هماهنگی هاي الزم با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به منظور تامین نیازهاي 

 یدهاي خارجی نیروي انتظامیتسلیحاتی و خر

مطالعه و بررسی به منظور سیاستگذاري در امر تـامین، جـذب و گـزینش، بکـارگیري، ارتقـاي کیفـی و نگهداشـت منـابع          �
انسانی نیروي انتظامی و نظارت بر اجراي آن و نیز برقراري نظام مطلوب جهت باال بردن سطح کـارآیی خـدمات اداري و   

 .اجراي مقررات استخدامی

Ø ارت، بازرسی و امور بین المللنظ: 

بررسی و تحلیل گزارش هاي دریافتی از تخلفات مربـوط بـه امـور نظـم در دسـتگاه هـاي اجرایـی و همچنـین گزارشـات           �
 مربوط به بی نظمی در سطح کشور

و نحـوه   نظارت و  هماهنگی در امور مربوط به مناسبات بین المللی ناجا و وزارت کشـور در بعـد انتظـامی ، تنظـیم روابـط      �
، تعیـین نحـوه تبـادل هیئـت     ) تخصصی و غیر تخصصـی ( همکاري هاي انتظامی با سایر کشورها ، سازمان هاي بین المللی

هاي  ذي ربط و انجام ماموریت هاي خارجی ، اقدام در جهت تصویب برگزاري یا شرکت در همایش هاي بین المللـی و  
 ...  .ات ورزشی ، دانشگاه هاي بین المللی ، بورسیه و پلیسی ، عملیات صلح بانی ، نمایشگاه ها ، مسابق

 .بررسی گزارشات و شکایات واصله مربوط به نیروي انتظامی و انجام بازرسی و اعالم نظر تخصصی الزم �

 .نظارت بر اجراي فعالیت مربوط به وظیفه عمومی در نیروي انتظامی �

 .ات مصرحه در حوزه فعالیت وزیر کشور و وزارت متبوعنظارت بر فعالیت نیروي انتظامی در راستاي ضوابط و مقرر �

-فرمانـداري -اسـتانداري (نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل نحوه همکـاري و روابـط مسـئولین سیاسـی وزارت کشـور       �
 .با فرماندهان و مسئوالن رده هاي انتظامی) بخشداري

Ø طرح ها و لوایح: 

 .نیروي انتظامی در بخش انتظامی...) ساالنه و (نامه هاي بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح ها و بر �

مطالعه،بررسی اقدام و پیگیري در جهت تهیه و تدوین پیشنویس طرح ها و لوایح نیروي انتظامی و ارائه به مراجع ذي ربـط   �
 جهت تصویب و نظارت بر حسن اجراي آن ها

 .آنتهیه طرح جغرافیایی جرم و فراهم آوردن زمینه به روز رسانی  �

 .بررسی و اعالم نظر در تهیه و تدوین بودجه نیروي انتظامی و اقدام الزم جهت تصویب و نظارت بر عملکرد هزینه اي �

 .مطالعه و بررسی و ارائه اطالعات موثر به منظور بروز رسانی مبحث آمایش سرزمینی در موضوعات انتظامی �

 . شرکت در جلسات ، کمیسیون ها و سمینارهاي داخل و خارج از کشور مرتبط با وظایف تخصصی اداره کل �
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 ٣٠ از ٦ صفحھ      

 :اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی.... فهرست کمیته ها، شوراها، کارگروه ها، کمیسیون ها و 
عنوان کمیته ها، شوراها، کارگروه ها، 

  اعضاء  ستندات  قانونیم  شرح وظایف و اختیارات  ها کمیسیون

کمیسیون تامین نظم و امنیت در 
  مسابقات ورزشی کشور

هماهنگی و تصمیم گیري در خصوص چگونگی برگزاري رویدادهاي مهم و 
  حساس ورزشی کشور با هدف تامین نظم و امنیت مسابقات ورزشی

مصوب جلسه مورخ 
شوراي امنیت  23/6/93

  کشور

  ناجا -
  استانداري تهران-
  واجا-
  سپاه-
  وزارت ورزش-
  صدا و سیما -

  کمیسیون البسه
بررسی تشابهت البسه دستگاه هاي اجرایی با لباس نیروهاي مسلح از لحاظ رنگ، 

  درجات و شکل ظاهري و تصویب البسه پیشنهادي
تصویب نامه هیئت وزیران 

  2/3/72مورخ 

  ناجا-
  وزارت دفاع-
  ستاد کل-

ستاد مرکزي طرح مشارکت مردم در 
  نظم و امنیت عمومی توسعه

مصوب شوراي امنیت   هماهنگی در جذب مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت
  کشور

  ناجا-
  صدا و سیما-
  واجا-
  دادستانی-
اوقاف و امور -

  خیریه
  ستاد کل-

کمیته راه اندازي گشت هاي محله 
مصوب شوراي امنیت   هماهنگی و رصد گشت هاي محله محور  )رضویون(محور بسیج 

  کشور

  ناجا -
  بسیج-
  سپاه-
  دادستانی-

  کمیسیون پیشگیري و مقابله با سرقت
بررسی و تجزیه و تحلیل آمار وقوع سرقتها و کشفیات  و ارائه راهکارهاي 

  مناسب بمنظور پیشگیري و مقابله با سرقت
مصوب شوراي امنیت 

  کشور

  ناجا -
  بسیج-
  سپاه-
  دادستانی-
  حراست کل کشور-
  ستاد کل-
  صدا و سیما-

  کمیته رصد نارضایتی هاي عمومی
رصد، پایش و اطالع رسانی در رابطه با بسترها و زمینه هاي نارضایتی عمومی در 

حوزه مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی و 
  هشداردهی به دستگاه هاي ذیربط متنایب با موضوعات موجد نارضایتی

مصوب شوراي امنیت 
  کشور

  )اواپ-فتا(ناجا  -
  بسیج-
  سپاه-
  دادستانی-
  صدا و سیما-
  واجا-
  اتاق اصناف-
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 ٣٠ از ٧ صفحھ      

  اداره کل امور مرزي
می باشد که به لحاظ تعداد همسایگان بعد از )کشور مرز آبی8کشور مرز خشکیو7(کشور همسایه 15جمهوري اسالمی ایران با

 .روسیه و چین در رده سوم جهان است

 :وسعت دارد کهکیلومتر مربع 1873959جمهوري اسالمی ایران

 .کیلومترمربع1632210مساحت خشکی

 .کیلومترمربع1884مساحت جزایر

 .کیلومترمربع35825مساحت آبهاي داخلی

 :کیلومتر می باشد که8574طول کل مرزهاي پیرامونی کشور

 .کیلومتر 3965طول مرزهاي خشکی

 .کیلومتر 2045طول مرزهاي رودخانه اي

  .کیلومتر 2564طول مرزهاي دریایی
 :اهمیت و جایگاه مرز در قانون اساسی: الف

 حفظ تمامیت ارضی کشور از طریق تقویت کامل بنیه ملی: 3اصل 

 عدم استفاده از مقوله تمامیت ارضی کشور براي محدود سازي آزادي ها: 9اصل 

 ممنوعیت تغییر در خطوط مرزي و عدم لطمه به تمامیت ارضی کشور:78اصل 

 توجه به تمامیت ارضیتشکیل شوراها با :100اصل 

 سوگند رئیس جمهور براي حراست از مرزها:  121اصل 

 پاسداري از تمامیت ارضی کشور به عنوان وظیفه ارتش:143اصل 

  حفظ تمامیت ارضی کشور به مثابه یکی از پایه هاي سیاست خارجی:152اصل 
 شرح وظایف و اختیارات اداره کل امور مرزي: ب

 ماموریت هاي وزارت کشور درزمینه تامین امنیت مناطق مرزيي درجهت فراهم آوردن موجبات اجراي راهبري،هماهنگی وپیگیرـ 1

 .وهماهنگی درفراهم نمودن تامین امنیت در مرزها واجراي پروژه هاي عمرانی وکنترلی مرزها و نظارت بر اجراي آنهاهمکاري -2

مرز شوراي امنیت کشور ، شوراي توسعه و امنیت پایدار انجام هماهنگی هاي الزم در خصوص برگزاري جلسات کارویژه -3
 شرق و غرب کشور ، کمیسیون مبارزه با قاچاق و کارگروه تعیین مرزهاي رسمی ورودي و خروجی کشور

 ایجاد هماهنگی الزم بین سازمانها و واحد هاي مختلف نظامی ،انتظامی ،امنیتی و اطالعاتی در حوزه مرتبط با مرزها-4

 یزي و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه طرح هاي مربوط به امنیت ، عمران و انسداد مرزهابرنامه ر-5

 مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مرتبط با وزارت کشورپیگیري -6
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 ٣٠ از ٨ صفحھ      

فراهم نمودن برگزاري مرتب  پیگیري و نظارت بر اجراي مصوبات و توافقات امنیت مرزها با کشورهاي همسایه و همچنین-7
 اجالس ها و کمیته هاي دوجانبه امنیتی و مرزي با کشورهاي همسایه

 هماهنگی با استانداري هاي مرزي در زمینه شناسائی و رفع مشکالت مختلف مربوط به مناطق مرزي-8

 نظارت بر عملکرد کمیته هاي ذیل شوراي توسعه و همچنین کارگروه هاي کارویژه مرز شاك-9

انجام هماهنگی الزم در خصوص اجراي استقرار تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در تامین امنیت مرزها از قبیل سیستم هاي -10
 ..الکترونیکی پیشرفته ، رادار، دوربین ، احداث کانال و خاکریز ، سیم خاردار و

 منفجره باقی مانده از جنگ تحمیلی نظارت بر فعالیت هاي مربوط به تعیین اولویت پاکسازي میادین مین و مواد-11

 انجام بازدید هاي نوبه اي از استانهاي مرزي-12

 سیاست گذاري ، برنامه ریزي و انجام هماهنگی هاي الزم پیرامون برگزاري مراسم راهپیمائی اربعین حسینی-13

 پیگیري طرح هاي مرتبط با توسعه پایدار استانهاي مرزي -14

 ریزي و انجام هماهنگی هاي الزم پیرامون گذرنامه از طریق ستاد امور گذرنامهسیاست گذاري ، برنامه -15

 ساماندهی و مدیریت مرزهاي رسمی مجاز زمینی ،هوائی و دریائی -16

 ساماندهی فعالیت بازارچه هاي مرزي و جانمائی بازارچه ها -17

  کناره بندي و بهره برداري از آبهاي مرزيهمکاري و هماهنگی با کمیته رودخانه هاي مرزي وزارت نیرو در  -18
 :شرح وظایف و ماموریت هاي کارویژه مرز شوراي امنیت کشور  -ج

 . ـ تنظیم سیاست ها،خط مشی ها،برنامه ریزي وانجام هماهنگی هاي الزم در برقراري امنیت پایدار مناطق مرزي به عنوان نهاد ملی1

 .و کنترلی مرزهاي کشور و ساماندهی اقدامات مهندسی در مرزهاي زمینی وآبی ـ طراحی و انجام اقدامات انسدادي، عمرانی2

 .ـ تقویت و گسترش اشراف اطالعاتی در مناطق مرزي 3

 . ـ هماهنگی بین استانداران مرزي براي تحقق سیاست هاي عمومی دولت در تامین امنیت و عمران مرزها و مبارزه با قاچاق4

ا و انجام هماهنگی هاي الزم براي عمران، آبادانی و توسعه اقتصادي، کشاورزي و صنعتی مناطق ـ تنظیم سیاست ها، برنامه ه5
 .مرزي به ویژه جزایر

 .ـ تنظیم سیاست ها، خط مشی ها و برنامه هاي اجرایی به منظور ارتقاء سطح آموزشی، فرهنگی و رفاهی مرزنشینان6

 .ی و مذهبی و فرق و سایر موضوعات موثر بر امنیت مرزهاـ تجزیه وتحلیل تاثیر مسائل قومی، اقلیت هاي دین7

ـ نظارت، ابالغ خط مشی ها و دستورالعمل الزم و هماهنگی با سایر سازمان ها و واحدهاي امنیتی، انتظامی، اطالعاتی و اجرایی 8
 .مستقر در مرزها

 .ـ بررسی و تصمیم گیري پیرامون اجراي طرح هاي عمرانی ملی در صفر مرزي 9

  رسی و تصویب حریم امنیتی مرزهابر
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 ٣٠ از ٩ صفحھ      

  مرزهاي مجاز موجود
  مرز 28:  زمینی •
  مرز 28: دریایی •
  مرز 39: هوایی •
 مرز  85:  جمعاً •

  :مرزهاي مجاز زمینی، هوایی و دریایی -د
 .ـ تشکیل کارگروه ایجاد و مدیریت مرزهاي رسمی1

 .هواییـ بررسی و پیشنهاد تعیین مبادي ورودي وخروجی زمینی، دریایی و 2

 .ـ ایجاد ، مدیریت و ساماندهی مبادي ورودي وخروجی کشور3

 .ـ اجراي برنامه ها و اقدام هاي کنترلی و تقویت کنترل هوشمند تردد نفر و تجهیزات از مرزهاي زمینی، دریایی و هوایی4

  .روابط و هماهنگی میان دستگاههاي مستقر در مبادي ورودي وخروجی  ـ تفکیک وظایف،5
  

انجام بازدیدهاي نوبه اي از مبادي رسمی موجود در شهرستان ، تالش در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي ذیربط در  :انتظار
قالب دستورالعمل هاي ابالغی، کمک به رفع برخی از نیازمندیهاي مبادي رسمی، جلو گیري از اخذ عوارض غیر قانونی از سوي 

 دستگاهها و شهرداري ها در مرزهاي رسمی

  

فرایند ایجاد مرز مجاز
:زمینی، هوایی و دریایی 

ارسال درخواست 
توسط استاندار یا 

وزیر 

بررسی در کارگروه مرزهاي  
مجاز در وزارت کشور 

بررسی مجدد در کارگروه مرزهاي  
مجاز در وزارت کشور تایید یا رد  

تایید پیشنهاد در  
کمیسیون و ارسال 

به دولت 

تصویب در هیات دولت و ابالغ به 
دستگاهها و استانداري 

بررسی در کمیسیون سیاسی  
دفاعی دولت  ابالغ رد به وزارت کشور  

تایید پیشنهاد و  
ارسال به دولت 

ابالغ رد به 
استان 

رد پیشنهاد در  
دولت و ابالغ به 
وزارت کشور

12
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 ٣٠ از ١٠ صفحھ      

 :گذرنامه -و

 .گذرنامه امور مسئول هاي دستگاه هماهنگی انجام و اجرایی هاي دستورالعمل ابالغ و سیاستگذاري،تدوین،تصویب -1

 .دبیرخانه استقرار و آن حقوقی و فنی کمیته و گذرنامه امور ستاد تشکیل -2

 .گذرنامه حکم در اسناد و گذرنامه انواع صدور و چاپ بر نظارت و گذرنامه امور انجام نحوه ارزیابی و ریزي برنامه -3

 ).ایکائو(  گذرنامه به مربوط المللی  بین مقررات و اسناد بررسی -4

 .گذرنامه به مربوط امور کلیه تمرکز و مربوط مقررات و قوانین اجراي حسن بر نظارت -5

  .دبیرخانه استقرار و) الخروجین ممنوع(  گذرنامه قانون 16 ماده 2 بند موضوع کمیسیون تشکیل -6
 مبارزه با قاچاق

 :بازارچه هاي مرزي 

 :قانون ساماندهی مبادالت مرزي  4تعریف بازارچه مرزي بر اساس ماده 

مستقل بازارچه مرزي محوطه اي محصور واقع در نقاط مرزي است که مطابق با استانداردهاي تعیین شده توسط دولت به صورت 
و یا در قالب تفاهم نامه منعقده شده بین ایران و کشورهاي همجوار تاسیس می شود و در آن جا با حضور نماینده گمرك، 

 .تشریفات ترخیص کاالهاي مجاز براي مبادالت مرزي صورت می گیرد

 :شوراي ساماندهی مبادالت مرزي

استاندار یا یکی از معاونین ذیربط به عنوان رئیس و رئیس سازمان  در هر استان مرزي، شوراي ساماندهی مبادالت مرزي متشکل از
صنعت، معدن وتجارت ، رئیس جهاد کشاورزي، تعزیرات حکومتی ، نیروي انتظامی، دادستان، نماینده اتحادیه تعاونی مرزنشینان 

 .تشکیل می گردد... و

ساماندهی مبادالت مرزي به همراه دالیل و توجیهات  پیشنهاد ایجاد بازارچه مرزي می بایستی ضمن طرح و تصویب در شوراي
قانون ساماندهی مبادالت مرزي  12به وزارت کشور جهت بررسی و ارائه به کار کارگروه ماده ... فنی ، اقتصادي ، بازرگانی و

  .جهت سیر مراحل تصویب قانونی ارسال گردد
 :فرآیند تشکیل بازارچه هاي مرزي 

 استانداري سوي از مرزي هاي بازارچه ایجاد پیشنهاد -1

 مرزي مبادالت ساماندهی قانون 12 ماده کارگروه به پیشنهاد ارسال و مقدماتی بررسی-2

 . مرزي مشترك هاي بازارچه ایجاد محل درخصوص نظر اعالم -2

 مشترك مرزي هاي بازارچه ایجاد در همسایه کشورهاي از موافقت اخذ و هماهنگی جهت دیپلماسی دستگاه از پیگیري -3

 تصویب براي دولت به مرزي بازارچه ایجاد جهت توجیهات همراه به پیشنهاد ارسال -4
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 جهت استان یا شهرستان تولیدات از حداکثري برداري بهره مرزي، هاي بازارچه در جاري هایت فعالیت کنترل و مراقبت:انتظار
  مرزي هاي بازارچه در کاال مبادله بخشیدن رونق جهت همسایه کشور در خود همتاي با مالقات انجام بازارچه، در مبادله

  
  مبارزه با قاچاق انسان

 :قانون قاچاق انسان 

 .تبصره توسط مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید 3ماده و  8با  1383/4/28قانون قاچاق انسان در تاریخ 

 :تعریف قاچاق انسان

غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه یا تهدید با خدعه و  خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا -الف
نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت 

 .اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج

پس از عبور از ) الف( مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بندتحویل گرفتن یا انتقال دادن یا  -ب
 .مرز با همان مقصود 

 :اعمالی که در حکم قاچاق انسان محسوب می شود 

 .با شد ) الف( تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع بند -

ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته براي فحشاء یا  عبور دادن خارج یا وارد ساختن و یا -
 .هر چند با رضایت آنان باشد )ب ( و) الف( سایر مقاصد موضوع بند

( د موضوع بندعبور دادن خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز افراد به قصد فحشاء یا سایر مقاص -
 .هر چند با رضایت آنان باشد )ب ( و) الف

 :مجازات قاچاق انسان 

چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسالمی باشد مطابق مجازات مقرر در قانون یاد شده و  -1
بر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برا

 .که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده است محکوم می شود 

هرگاه کارکنان دولت یا موسسات شرکت ها و سازمان هاي و ابسته به دولت م نیروهاي مسلح یا موسسات و نهادهاي عمومی -2
) ب( و) الف( نقالب اسالمی یا به طور کلی کارکنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع بندغیر دولتی یا نهادهاي ا

دخالت داشته باشند عالوه بر مجازات هاي مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم 
  .خواهند شد 

  



 
  استان 19در  یاسیانتصابات س يبرا یدرون سازمان يروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

  امور امنیتی و انتظامیجزوه 
  وزارت کشور امنیتی و انتظامی حوزه معاونت درتهیه شده  

 ٣٠ از ١٢ صفحھ      

  کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان
 .تشکیل و مدیریت کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان  -1

 .بررسی کنوانسیون ها، اسناد و مقررات بین المللی مربوط به مبارزه با قاچاق انسان وجرائم سازمان یافته  -2

 .ابالغ مصوبات، پیگیري ونظارت بر اجراي مصوبات -3

 .بررسی و رصد وضعیت قاچاق انسان در کشور -4

 ي باشبکه هاي قاچاق انسان،همکاري وحمایت الزم ازنیروي انتظامی، کنترل معابر مورد استفاده قاچاقچیان انسانمبارزه جد :انتظار
  

 ):مخدر کاال و مواد(مبارزه با قاچاق 

 .قاچاق با مبارزه در دولت عمومی هاي سیاست تحقق براي استانداران بین هماهنگی ـ1

 .باقاچاق مبارزه ماموریت زمینه در انتظامی نیروي با تعامل ـ2

 اجراي و پیگیري و انجام و آن تخصصی هاي وکمیته ها کاال،کمیسیون قاچاق و مخدر مواد با مبارزه ستادهاي با همکاري ـ3
 .مرتبط مصوبات

 وزارت هاي ماموریت حوزه در مخدر مواد و کاال قاچاق با مبارزه ستاد مصوبات اجرایی هاي سیاست اعمال جهت ریزي برنامه ـ4
 .کشور

 .قاچاق با مبارزه امر تقویت جهت در موثر و راهبردي هاي برنامه و ها طرح اجراي منظور به هماهنگی ـایجاد5

 موادمخدر عرضه و ورود با مقابله کمیته در عضویت -6

 از پیشگیري کار نفتی، هاي فراورده و سوخت قاچاق با مقابله و پیشگیري عملیات، و اطالعات:  هاي کارگروه در عضویت -7
  ....و کاال قاچاق

 :ساماندهی بازارچه هاي موقت مرزي و کاالي همراه ملوانی 

 دستگاه متعدد مالحظات و ملوانی همراه کاالهاي و مرزي موقت هاي بازارچه در مبادالت ساماندهی ضرورت به نظر
 پیگیري براساس مرزنشینان، معیشت به توجه و کاال قاچاق با مبارزه امر در دولت راهبردي سیاست همچنین بازرسی و نظارتی هاي
 هاي بازارچه در کاال مبادله ساماندهی هاي آئیننامه ذیربط، اجرایی هاي دستگاه هماهنگی و همکاري و آمده عمل به هاي

 این و تدوین تن 500 از کمتر باظرفیت دریایی شناورهاي کارکنان و ملوانان توسط کاال ورود نامه آئین و مرزي موقت غیررسمی
 .رسید تصویب به 97 سال در آن اصالحیه و 96 درسال نامه آئین  2

  :مذکور هاي نامه آئین ضرورت دالیل ازجمله
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 غیرضرور کاالهاي ورود از جلوگیري مرزي، مبادالت در انسانی کرامت و شان حفظ مرزنشینان، معیشت و اقتصادي بنیه به توجه
 مجاز، کاالهاي فهرست تعیین ها، بازارچه در گمرکی و اقتصادي هاي دستگاه استقرار داخلی، تولیدات از حمایت قاچاق، و

 ...و قانونی مجاري طریق از مبادالت بهینه ساماندهی

 سوء و قاچاق باندهاي با مقابله همکاري، جهت مرزنشینان به بخشی دولت،آگاهی مصوبه نمودن اجرائی درجهت تالش: انتظار
 هاي بازارچه گرفتن رونق براي الزم هاي زیرساخت ایجاد به کمک مرزنشینان، براي موجود هاي فرصت از کنندگان استفاده
 ها بازارچه در مبادله قابل کاالهاي فهرست درخصوص پیشنهاد ارائه مرزي،

  امنیت و عمران مرز
  :حریم امنیتی مرز

شورایعالی امنیت ملی بر عهده کارویژه مرز شوراي امنیت کشور قرار  577ـ ایجاد و بازنگري حریم امنیتی مرز براساس مصوبه 1
 : تعیین حریم با در نظر قرار دادن مالحظات زیر صورت می گیرد. گرفته است 

 )خروجی و بازارچه هاي مرزي به جز مبادي رسمی ورودي و(نقطه اي از مرز نباید فاقد حریم قرمز باشد: الف "

 .کاهش عمق حریم ممنوعه یا حذف حریم زرد با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی و اقتصادي صورت گیرد: ب  

 .به نحوي تعیین تا هیچ روستایی قبل از پاسگاه هاي مرزي قرار نگیرد)قرمز(عمق نوار منطقه ممنوعه: ج 

ل خرید اراضی، تخریب احتمالی یا جابجایی روستاها، نصب تابلو هاي هشدار دهنده و اطالع شام(برآورد هزینه اجراي طرح: د 
 .مشخص و اعالم شود)رسانی

 “.باتوجه به شرح وظایف دستگاه هاو سازمانهاي ذیربط ،دستورالعمل اجرایی طرح مذکور متناسب باوضعیت هر استان تهیه شود: ه

پس ازبررسی وبازنگري براساس مالحظالت باال ومحلی ومنطقه اي الزم است طرح بازنگري شده درشوراي تامین شهرستان  -2
 .کارویژه مرز شوراي امنیت کشور ارسال گرددوکارویژه مرزشوراي تامین استان به تصویب رسیده وبراي تصویب نهائی به دبیر خانه 

در صورت وجود امالك مرزنشینان  -2تعیین حریم مرز موارد فوق االشاره را رعایت نمایند فرمانداران موظفند در  -1: انتظار
اطالع رسانی کامل براي مرزنشینان صورت -3بایستی براورد خسارت بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستري اعالم شود 

ب شوراي تامین شهرستان به شتاي استان در صورت ضرورت تغیر و اصالح حریم موارد را با ذکر دالیل پس از تصوی -4.گیرد
 .منعکس نمایند

 :رودخانه هاي مرزي  - 1

مجلس شوراي اسالمی، کمیته  1362ـ به منظور حفظ و حراست از حدود و ثغور مرزهاي رودخانه اي براساس مصوبه سال 1
در وزارت ) الترین مقام سامانبا معرفی با( رودخانه هاي مرزي با حضور نمایندگان سازمان هاي مسئول از جمله وزارت کشور

وظیفه آن کمیته بررسی و تصویب کلیه طرح هایی که در سواحل و کنار رودخانه هاي مرزي و تثبیت و . نیرو تشکیل گردید
 .کناره بندي و اصالح مسیر رودخانه هاي مرزي را برعهده دارد
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 :انتظار

ي به وزارت کشور ارسال تا از آن طریق از کمیته هماهنگی کلیه طرح ها و مشکالت رودخانه هاي مرزي از طریق استاندار-1
 .رودخانه هاي مرزي پیگیري گردد

 .وجه مصاحبه اي صورت نگیرددر خصوص مهار آبهاي مرزي  طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی به هیچ-2

هیچگونه مذاکره اي صورت در مالقات با همتایان خود در کشور همسایه در خصوص مهار آبهاي مرزي توسط کشورمان -3
 .نگیرد

 .با هماهنگی شرکت هاي آب منطقه اي  نسبت به برداشت آب از رودخانه هاي مرزي اقدام گردد -4

  . اطالع رسانی مناسب به مرزنشینان جهت رعایت حریم و بستر رودخانه هاي مرزي صورت گیرد -5

  : انسدادمرزها و عمران

استانداري هاي مرزي، نیروي ( با مدیریت وزارت کشور و با بهره گیري از ظرفیت مجریان ـ در راستاي کنترل و انسداد مرزها1
ساخت ) سیم خاردار، فنس،کانال و خاکریز( انواع طرح هاي عمرانی و انسدادي مرز از جمله انسداد فیزیکی) انتظامی و سپاه

ماکن مرزي و کنترل الکترونیکی مرز اجراء می پاسگاه و برجک، احداث و مرمت راههاي مرزي، برق رسانی و آبرسانی به ا
 .گردد

در جلسه کمیته امنیت و عمران مرز از سوي استانداري ها تهیه و به ) طرح هاي یک ساله و پنج ساله(طرح هاي پیشنهادي  -2
 .وزارت کشور ارسال می گردد

اسالمی و مرزبانی نیروي انتظامی و ستاد کل  طرح هاي ارسالی در جلسه اي با حضور نمایندگانی از سپاه پاسداران انقالب -3
نیروهاي مسلح با توجه به شرایط امنیتی و خالء هاي مرزي بررسی و در قالب موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال و پس از 

 .تصویب به مجریان ابالغ می گردد

اشراف کامل به نوار مرزي  شهرستان،فرمانداران مرزي به عنوان رییس شوراي تامین شهرستان می توانند نقطه نظرات خود  :انتظار
. نظارت الزم در زمان اجراي طرح را داشته باشند. را در رابطه با رفع خالء هاي مرزي مراتب را به استانداري ها ارسال نمایند

تامین زمین، رفع معارض ، تغییر کاربري، همکاري سایر بخش ها ( اي طرح مساعدت نمایند نسبت به رفع موانع و مشکالت اجر
  ، انجام بازدید هاي نوبه اي از پاسگاههاي مرزي ، آشنائی با قوانین و مقررات مرزي ..)در اجراي پروژه و

  :پاکسازي مین 
به مین و مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ تحمیلی ـ سیاست گذاري و تعیین اولویت هاي پاکسازي میادین و مناطق آلوده 1

 .و پیگیري حوادث و وقایع مربوط به انفجار آن با هماهنگی دستگاه هاي ذیربط

 .کمیسیون خسارات در استانهاي غربی کشور2پیگیري اجراي بند  -2
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هدایت یگانهاي پاکسازي کننده  به مراقبت و  شناسائی مناطق آلوده و انعکاس به استانداري، نظارت بر روند پاکسازي ، :انتظار
نگهداري مین هاي مکشوفه و مواد منفجره ، تسریع در رسیدگی به پرونده مصدومین و شهداي ناشی از انفجارت مین و مواد 

  منفجره در قالب قانون و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي صادره
  پدافند غیرعامل 
 فهرست مندرجات

 مقدمه  -1

  پدافند غیرعامل و دارائی هاتعریف  -2
  تاریخچه پدافند غیرعامل  -3
  اهداف پدافند غیرعامل  -4
  اهمیت و فواید پدافند غیرعامل  -5
  اصول و مبانی پدافند غیرعامل  -6
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  مقدمه
هاي اولیه براي در امان ماندن از  انسان. سابقه پدافند غیرعامل در جهان به تاریخ اولین مظاهر حیات انسانی باز می گردد  

با پیشرفت . طبیعی پناه می بردند  خطر تهاجم حیوانات و تهدیدات پیرامونی خود به غارها و باالي درختان و دیگر پناهگاه هاي
تدریجی جوامع بشري و شکل گیري زندگی شهري، احساس نیاز به امنیت، بیشتر گردید و جوامع شهري براي ایجاد امنیت و 
حفاظت از دارایی هاي شهر و ساکنان آن در مقابل تهاجم دشمنان، اقدام به ساخت و احداث دژها، قلعه، حصار، خندق، دیوارها 

در این راستا در طول تاریخ بشري ، تسلیحات تهاجمی و به تبع آن اقدامات دفاعی نیز . انع دفاعی در پیرامون شهرها نمودندو مو
شاهد تغییر و تحول چشمگیري بوده و این پیشرفت و فناوري کماکان ادامه یافته و فرایند و روندي اجتناب ناپذیر به خود گرفته 

  .است
جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارت ناشی از حمالت نظامی انجام دفاع غیرعامل در 

و غیرنظامی کشور مهاجم، موضوعی بنیادي است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و 
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پلها، زیرساخت هاي محصوالت کلیدي نظیر پاالیشگاهها، غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی، مواصالتی نظیر بنادر، فرودگاهها، و 
نیروگاهها، مجتمع هاي بزرگ صنعتی، مراکز هدایت و فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را در بر می گیرد تا حدي که حفظ 

در موضوع  امنیت ملی و اقتصادي و شکست ناپذیري در جنگ، به نحو چشمگیري وابسته به برنامه ریزي و ساماندهی همه جانبه
  .باشد حیاتی دفاع غیرعامل می
  تعریف پدافند غیرعامل

پدافند در مفهوم کلی ، دفع و خنثی کردن و یا کاهش اثر اقدامات و حمالت یا تهدیدات دشمن و ممانعت از دستیابی به   
  .غیرعاملپدافند  -2پدافند عامل  -1: دفاع در برابر حمله دشمن به دو بخش تقسیم می شود. اهداف خودي است

پدافند عامل عبارت است از رویارویی مسلحانه و مقابله مستقیم با دشمن و به کارگیري جنگ افزارهاي مناسب و :پدافند عامل
  .موجود به منظور دفع حمله و خنثی کردن اقدامات تهاجمی وي می باشد

نگ افزار و تسلیحات نیست و با اجراي آن می به مجموعه اقدام هایی اطالق می گردد که مستلزم به کارگیري ج:پدافند غیرعامل
توان از تلفات انسانی و بروز خسارت هاي مالی در تجهیزات و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی جلوگیري 

خرد و کرده یا میزان خسارتها و تلفات ناشی از حمله ها و تهدیدات دشمن به حداقل رساند و این وظیفه برعهده کلیه نیروهاي 
  .کالن کشور است

هاي کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل کشور که به تایید مقام معظم رهبري رسیده  تعریف پدافند غیرعامل در بند اول سیاست
  :باشد است به شرح ذیل می

تاکید بر پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، 
هاي ضروري و تسهیل مدیریت بحران در مقابل  پذیري، ارتقاء پایداري ملی، تداوم فعالیت بکاهش آسی

  .گردد تهدیدات و اقدامات دشمن می
در پدافند غیرعامل همانگونه که توجه دشمن به مهمترین زیرساخت هاي کشور معطوف است ماموریت مصون سازي نیز همین 

  .باط تامل در تعاریف زیر ضرور ي بنظر می رسد در این ارت. اولویت را باید رعایت کند 
آمیز در نظام  مراکزي هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران و آسیب هاي جدي و مخاطره:مراکز حیاتی

سطح سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، امور تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی، با 
  .شوند تاثیرگذاري سراسري در کشور می

آمیز در نظام  مراکزي هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران و آسیب هاي جدي و مخاطره:مراکز حساس
سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، امور تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی، با سطح 

  .شوند اي در کشور می ثیرگذاري منطقهتا
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آمیز در نظام سیاسی،  مراکزي هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران و آسیب هاي جدي و مخاطره:مراکز مهم
اري هدایت، کنترل و فرماندهی، امور تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی، با سطح تاثیرگذ

  .شوند محلی در کشور می
  سیر  تحوالت جنگ ها

جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشري است به طوري که جامعه شناسان آن را به عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی   
رد انسان میلیا 4هزار جنگ را دیده و در این جنگها بیش از  14هزار سال تاریخ تمدن خود  5بشریت در طول . قلمداد نموده اند
سال بدون جنگ و مناقشه بوده است، به عنوان مثال  268گفتنی اینکه در طول چند هزار سال تمدن بشري صرفاً . جان باخته اند

هفته بدون جنگ بوده است و اکثر این جنگها در کشورهاي جهان سوم به  3در کره زمین فقط )  1990تا  1945از ( سال  45طی 
  .میلیون تلفات انسانی داشته است 200جنگ به وقوع پیوسته و بیش از  220بیستم بیش از  در قرن. وقوع پیوسته است

جنگ عمده در پیرامون حریم سرزمینی کشور ما از جمله جنگ اول و دوم خلیج فارس ، جنگ  10در دهه هاي قبلی    
رخ داده و ... ستی علیه مردم مظلوم غزه وروزه رژیم صهیونی 50روزه و 8روزه،  22روزه لبنان و جنگ هاي  33افغانستان، جنگ 

در این رابطه ، مشاهده شده است که کشور مهاجم جهت . ساله ایران و عراق از مقاطع اصلی بعد از انقالب است  8جنگ تحمیلی 
توجه خود را در هم شکستن اراده ملت و توان اقتصادي، نظامی و سیاسی کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژي انهدام مراکز ثقل، 

  .نماید صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس می
تري به خود گرفته و هر  تر و مخرب جنگ ها با پیشرفت فناوري و به کارگیري تسلیحات مدرن و هوشمند، ماهیت پیچیده  

خت هاي ملی آنها در اثر بمباران و ها و زیرسا اي از جهان شاهد کشتار انبوه مردم و تخریب و انهدام منابع و سرمایه روزه در گوشه
براي تقریب ذهن ، در خالل جنگ جهانی دوم . انبوه اتش ویرانگر دشمنان بوده و این روند متوقف نشده و ادامه خواهد یافت

 500بمب  650متر مربع داشت تعداد  50در  40درصد که ابعادي معادل  96براي از بین بردن یک نیروگاه با احتمال انهدام 
به کار می رفت اما در جنگ خلیج فارس، هر نیروگاه توسط دو بمب هدایت شونده به  B-17افکن  بمب 110لوگرمی توسط کی

  . کارایی داشت B-17افکن  بمب 110افکن در جنگ خلیج فارس معادل   طور دقیق منهدم گردید یعنی هر هواپیماي بمب
یهن اسالمی در چندساله اخیر و اهداف راهبردي آمریکا در وقوع حداقل چهار جنگ مهم در حریم مرزهاي سرزمینی م  

هاي بحران در پیرامون  محاصره، مهار، تضعیف و براندازي جمهوري اسالمی، وجود طیف گسترده تهدیدات بالقوه و بالفعل کانون
  : کشور، این پیام را به ما می دهد 

اقدامات و تدابیر مؤثر دفاعی، خود را آماده بایست با  همچنان که نباید مرعوب تهدیدهاي دشمن گردید، می"
  "مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن نمود

بخش بسیار مهم این آمادگی براي مقابله با تهدیدات نظامی ، اتخاذ راهبردهاي دفاعی غیرعامل در جهت خنثی سازي و 
. باشد تقلیل و کاهش خسارات حمالت احتمالی هوایی دشمن به مراکز ثقل میهن اسالمی و باالبردن آستانه مقاومت ملی می
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در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در ": حل، را فراروي خود قرار دهیم کهشایسته است این رهنمود و سخن حکیمانه امام را
بهترین وضعیت باشد، مردم در طول سالهاي جنگ و مبارزه، ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، 

اً از سوي ابر قدرت ها و نوکرانشان جدي باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شکل هاي مختلف احتمال تجاوز را مجدد
  ".بگیریم

  اهداف پدافند غیرعامل
باالبردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت هاي حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و  -1

 .غیرنظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ

تاسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم تقلیل آسیب پذیري و کاهش خسارات و صدمات  -2
 .نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن

 .گیري تسلیحات آفندي دشمن یابی و دقت هدف کاهش قابلیت و توانایی سامانه هاي شناسایی، هدف -3

 .سلب آزادي و ابتکار عمل از دشمن -4

 .تسلیحاتی و نیروي انسانیهاي  صرفه جویی در هزینه -5

 .فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی -6

 .افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروي خودي در برابر تهاجمات دشمن -7

 .هاي ملی کشور حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه -8

 .حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور -9

 ند غیرعاملاهمیت و فواید پداف

المقدور بدون  دفاع غیرعامل درواقع مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی  
نیاز به نیروي انسانی به صورت خود اتکا صورت گیرد، چنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش 

در . سازد دیده را با کمترین هزینه فراهم می مدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسیبداده و از سوي دیگر پیا
با توجه به فرصتی که در زمان . شوند حقیقت طرح هاي پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا می

به کارگیري . ها لحاظ گردند این قبیل تمهیدات در متن طرح گردد ضروري است صلح جهت تهیه چنین طرح هایی فراهم می
ها را در زمان  ها، کارایی دفاعی طرح ها، اهداف و پروژه تمهیدات و مالحظات پدافند غیرعامل عالوه بر کاهش شدید هزینه

  .تهاجم دشمن بسیار افزایش خواهد داد
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ي پدافند غیر عامل
ت ها

فواید و قابلی
 

پشتوانه اقتدار ملی، یکی از مهمترین ابزارهاي بازدارند گی
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هاي ایمن در جغرافیاي کشور، ایجاد پراکندگی و تمرکز زدایی  یابی وانتخاب عرصه پدافند غیرعامل داراي اصولی از قبیل مکان
ي، سازي و ایجاد استحکامات امن دفاعی و پناهگاهی، اقدامات فریب، استتار و نامرئی ساز در توزیع عملکردها، مقاوم

سازي منابع؛ عمق بخشی الیه هاي دفاعی،  سازي، متنوع سازي، سیستم هاي هوشمند اعالم هشدار و خبر اولیه، چند منظوره کوچک
  . باشد می... جایی و تحرك، صیانت از مردم و سرمایه انسانی و  به جا

نیروي (پذیري استفاده از سالح ، میزان آسیبباشد، بدین مفهوم که بدون  تمامی موارد یاد شده داراي ماهیت غیرعاملی می      
براي مثال در پراکندگی و تمرکز زدایی چنانچه به جاي احداث یک نیروگاه . دهد را کاهش می) انسانی، تجهیزات و تاسیسات

مگاواتی احداث و  در فضاي سرزمینی یک استان در  250نیروگاه کوچکتر با ظرفیت  10مگاواتی در یک شهر،  2500بزرگ 
 2500در این اقدام بدون آنکه از تسلیحات خاصی براي دفاع از نیروگاههاي حجیم و بزرگ . چند شهر توزیع و پراکنده گردد

پذیري نیروگاهها کاهش داده  سازي میزان آسیب مگاواتی استفاده نماییم به صورت غیرعاملی با ایجاد پراکندگی و کوچک
هزینه بیشتر بهدشمن، سخت بودن دسترسی وي به این مراکز و در نتیجه موجب  ضمن این که این اقدام موجب تحمیل. شود می

  .گردد افزایش بازدارندگی در آنها می
 شناخت رویکرد دشمنان در تهاجم نظامی

  )پنج حلقه استراتژیک (  استراتژي واردن  
دام استراتژي انه“ اهمیت خاصی دارد  و به نظریه سرهنگ نیروي هوایی آمریکا بنام واردن در پدید آمدن جنگ هاي نسل چهارم 

  .معروف است” مراکز ثقل واردن
مراکز ثقل یک کشور شامل پنج حلقه می باشد که دوایر متحدالمرکزي هستند که در مجموع براساس استراتژي واردن، 

  .رهاي اصلی قدرت یک کشور را تشکیل می دهندساختا
با انهدام هریک از حلقه ها ، کالبد و پیکره آن کشور فلج می که  هرکدام از حلقه هاي همانند اعضاي اصلی بدن انسان می باشند 

لذا اولویت دشمنان براي هدف گیري در زمان تهاجم نظامی به ترتیب اهمیت به شرح . گردد و قادر به ادامه حیات نخواهد بود 
 :زیر خواهد بود 

  ...)رهبري ، رئیس جمهور، فرماندهی کل نیروهاي مسلح، وزارتخانه ها  و (رهبري ملی: حلقه اول
  .... محصوالت کلیدي مانند نیروگاه، پاالیشگاه ، سد و : حلقه دوم
  زیرساخت هاي مواصالتی و ارتباطات: حلقه سوم

  جمعیت مردمی و اراده ملی:حلقه چهارم
  نیروهاي عملیاتی : حلقه پنجم
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  ري حلقات هدف در نظریه واردننمایه تصوی
  

پنج حلقه استراتژیک واردن

رهبري ملی

محصوالت کلیدي

زیرساخت هاي مواصالتی و ارتباطات

جمعیت مردمی و اراده ملی

نیروهاي عملیاتی

١۶  
  : دو رکن کلیدي در پدافند غیر عامل که همواره مد نظرند 

آسیب پذیري درونی سر و کار دارد لذا همیشه به دنبال این و  تهدید بیرونیبطور کلی پدافند غیر عامل همواره با دو موضوعِ  
است که با کاهش آسیب پذیري ها زمینه مقاومت وایستادگی در مقابلتهدیدات را ایجاد و با این حالت انگیزه دشمنان از 

 ......دو مورد بنابراین  .....   تحقق تهدیدات را از آنان بگیرد 

  )مربوط به دشمن است و ما  کنترلی روي آن نداریم کهمنشاء بیرونی  با(  تهدید -1
  )مربوط به ما و اختیارش دست خود ما است کهمنشاء درونی  با (آسیب پذیري   -2

به تهدید ) مقابله(باید مورد توجه دائمی و مستمر قرارگیرند تا اقدامات پدافند غیر عامل به منظور کاهش آسیب پذیري و پاسخ.... 
 .  صورت پذیرد

  هاي کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبري در بخش پدافند غیر عامل استسی
تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش  .1

 هاي ضروري، ارتقاء پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و آسیب پذیري، تداوم فعالیت
  .گردد اقدامات نظامی دشمن می

رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازي یا تجمیع حسب مورد، حساسیت  .2
هاي  زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازي نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت به ویژه در طرح

  .آینده کشورهاي توسعه  آمایش سرزمینی و طرح
  .طبقه بندي مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم .3
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 اهمیت حائز وتأسیسات اماکن مراکز، درمورد) فایده–با رعایت اصل هزینه (هاي پدافند غیرعامل تهیه و اجراي طرح .4
حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین  امکانات و بندي اولویت براساس اجراء دردست و موجود) غیرنظامی و نظامی(

  .اعتبار مورد نیاز
  .اي، میکروبی و شیمیایی هاي غیر متعارف نظیر هسته تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح .5
افندي از هاي ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره گیري پد دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه .6

  .هاي عمرانی و به ویژه در مناطق مرزي و حساس کشور طرح
کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی،  فرهنگ سازي و آموزش عمومی در زمینه به .7

  .بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل پیش
  .هاي پدافند غیرعامل اطالعات طرحبندي  رعایت طبقه .8
بینی تمهیدات  گونه تأسیسات از شهرها و پیش ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این .9

ها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تأسیسات  ایمنی براي آن دسته از تأسیساتی که وجود آن
  .ریم الزمپرخطر با تعیین ح

  .حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی .10
افزاري و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید  کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم به .11

  .اي اطالع رسانی، مخابراتی و رایانههاي  دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه
ها و  ها و برنامه سازي و ایجاد هماهنگی در سایر طرح هاي مشترك ایمن بینی سازوکار الزم براي تهیه طرح پیش .12

  .ها افزایی و کاهش هزینه مدیریت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم
ریزي و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین  تدوین طراحی، برنامهایجاد مرکزي براي  .13

 .ها هاي فنی پدافند غیرعامل و پیگیري و نظارت بر اعمال آن نامه

  ارکان و ساختار پدافند غیرعامل
  :کمیته دائمی به عنوان نهاد اصلی و مسئول در پدافند غیرعامل متشکل از        
 ).رئیس کمیته(ستاد کل نیروهاي مسلح رئیس  -1

 وزیر کشور -2

 وزیر دفاع -3

 ریزي کشور رئیس سازمان مدیریت و برنامه -4

 معاون ستاد کل نیروهاي مسلح -5

 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس -6
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 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور -7

 82بري، با وظایف زیر از اواخر سال الزم به ذکر است این کمیته و سازمان پدافند غیرعامل بر اساس فرمان مقام معظم ره
  :تشکیل گردید

 .هاي پدافند غیرعامل کشور ها و خط مشی تصویب سیاست -1

 .هاي مناسب فرهنگی به منظور ارتقاي آگاهی در خصوص پدافند غیرعامل ایجاد زمینه -2

 .مرتبط با آیین نامه) عمومی و اختصاصی(هاي  تصویب ضوابط و دستورالعمل -3

 .ات زیربنایی، ساختمان هاي حساس و شریان هاي اصلی و حیاتی کشورتعیین مصادیق تاسیس -4

 .بندي مراکز تحت پوشش بر اساس پیشنهاد دستگاه مربوط تصویب سطح بندي و اولویت -5

 .تصویب طرح هاي پدافند غیرعامل و برآورد اعتبار مورد نیاز ان -6

 .ها به منظور اصالح و بهینه سازي طرح ها و روش هاي پدافند غیرعامل بررسی و تایید نتایج ارزیابی ها از اجراي طرح -7

 .موجود  نامه نظارت بر اجراي صحیح آیین -8

  .ایجاد هماهنگی الزم در دستگاه هاي اجرایی به منظور توسعه، ارتقاي آگاهی و رعایت پدافند غیرعامل -9
خانه ها، نهادها و  پدافند غیرعامل وزارت در کنار این کمیته که سازمان پدافند غیرعامل نیز ذیل آن قراردارد کمیته هاي       

  .هاي دولتی به ریاست باالترین مقام دستگاه فعالیت دارند  سازمان
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مجلس شوراي اسالمی در دست )  1399پاییز ( شایان ذکر است در حال حاضر 

  .جدیدي را پس از تصویب ایجاد خواهد نمود بررسی و سیر مراحل تصویب است که طبعا ضوابط و وضعیتهاي 
  وزارت کشور و پدافند غیرعامل

اگر مجموعه اقدامات متصور در  تعریف دفاع . یکی از وظایف اصلی و ذاتی مهم وزارت کشور تامین امنیت داخلی می باشد  
کاهش آسیب پذیریها ، تداوم فعالیت هاي ضروري ، ارتقاء “عامل را از وظایف نیروهاي مسلح تلقی کنیم ، مباحث مربوط به 

در تعریف جامع پدافند غیرعامل آمده است از جمله موضوعاتی است که در راستاي که ” پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران
 .ارتباط نزدیکی با  وزارت کشور دارد و اداره امور جامعه در شرایط بحرانی  تامین امنیت

از سوي دیگر مسئولیت، اختیارات و ساختار گسترده یکی از وجوه متمایز کننده وزارت کشور با سایر وزارتخانه ها می باشد، به  
که ماموریتی ” گسترش پدافند غیرعامل“ می تواند در جهت ... طوري از طریق استانداري ها ، فرمانداري ها، بخشداري ها و

 .داشته باشداساسی است ، در کشور نقش موثري 

وزارت کشور اصلی ترین ساختار حاکمیتی و داراي عام ترین وظایف سیاسی و امنیتی در مجموعه هیات دولت است و طبعا      
  . هیچ ماموریت اساسی و حاکمیتی در کشور بدون کمک و زمینه سازي وزارت کشور امکان توفیق و پیاده سازي نخواهد داشت 
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نقاط مشابه ومتداخل زیادي دارد ، مسایل مربوط پدافند غیرعامل که با حفظ نظم و امنیت داخلی از قبیل در این راستا مسایلی      
اعمال هماهنگی و نظارت بر و استهاي دولت در جغرافیاي استان ، شهرستان ،بخش و دهستان یاعمال حاکمیت و راهبري سبه 

صیانت از سرمایه هاي مادي و معنوي استان در ، موضوع است  هاي آنپدافند غیرعامل از اولویتهاکه عملکرد دستگاههاي اجرایی 
برنامه ریزي براي توسعه همه ، لزوم ارایه خدمات اساسی به مردم در شرایط تهدید و بحرانی  در تداوم تضمین   ،بخشهاي مختلف 

پدافند غیر عامل هم افزایی و هماهنگی ن که باید با سازماسازمان مدیریت بحران ، وجود رعایت الزامات پدافند با جانبه استان 
  .از جمله عرصه هاي نقش آفرینی وزارت کشور در این موضوع است .... داشته و 

مقام عالی وزارت یکی از اعضاي ) کمیته دائمی پدافند غیرعامل ( همچنین ،  در باالترین ساختار مربوط به پدافند غیرعامل   
  .شهرستانها این ماموریت کال در حوزه زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارد اصلی بشمار می رود و در استانها و 

با توجه به موارد فوق الذکر ساختار پدافند غیرعامل در سطح ملی و استانی بطور اساسی در تعامل و وابستگی با وزارت           
ر مسئولیت اصلی ماموریت پدافند غیرعامل را ها به ریاست استاندا در سطح استانی شوراي پدافند غیرعامل استان. کشور است 

  .گانه و قرارگاههاي موضوعی تقویت می کند  11این شورا را کارگروه هاي تخصصی . عهده دار است 
با اعضاي متناظر با شوراي  شوراي پدافند غیرعامل شهرستانطی دو  سال گذشته از استانها خواسته شده در سطح شهرستان نیز 

  .آفرینی در ماموریت پدافند غیرعامل را اجرایی نمایند  داده و بطور جدي نقش استانی را تشکیل
یا ناشی از طرح هاي در حال ( این شورا در هماهنگی با شوراي پدافند غیرعامل استان ، در درجه اول دارائیهاي موجود     

سپس براي آن دسته از . موجود طبقه بندي نماید  در سطح شهرستان را با توجه به دستورالعمل هاي... ) اجرا یا طرح هاي آتی و 
این طرح علی القاعده براي . دارائی ها که واجد طبقه بندي مهم و باالتر هستند  با توجه به وضعیت طرح پدافند غیرعامل تهیه نماید 

و کاربست آنها طرح را پروژه هاي در دست اجرا و آتی به شکل پیوست هاي پدافند غیرعامل است که طبق قوانین الزامی است 
در ذات خود مصون سازي می کند و یا اینکه براي دارائی هاي موجود است که پس از شناخت آسیب پذیري ها و با توجه به 

  .اولویتها زمینه سازي براي ارتقاي وضعیت صورت می گیرد 
ي مهندسی مشاور داراي گرید طبعا تهیه این پیوست ها امري است تخصصی و دستگاه اجرایی مرتبط باید از شرکت ها

دسترسی به این قبیل شرکت ها مستلزم هماهنگی با اداره کل پدافند غیرعامل . پدافند غیرعامل براي تهیه این طرح ها استفاده نماید 
  .استان و طرح مساله با آنان براي معرفی شرکت هاي متقاضی دریافت گرید و ادامه روند اداري است 

داران در نقش رئیس شوراي پدافند غیرعامل شهرستان توجه به آموزش و فرهنگ سازي بین مدیران و از دیگر وظایف فرمان
روساي دستگاههاي اجرایی بصورت تخصصی و نیز فرهنگ سازي عمومی است که با هماهنگی با شوراي پدافند غیرعامل استان 

  .عملیاتی می شود
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  ساختار پدافند غیرعامل در کشور
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  باالدستی و الزامات قانونی پدافند غیرعامل اسناد
هاي الزم جهت رفع خألهاي قانونی موجود از طریق مراجع قانونی انجام  پیگیري 1382با تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در سال 

م و اخیرا  هاي پنج ساله چهارم و پنج مجلس شوراي اسالمی چندین ماده قانونی در حوزه پدافند غیرعامل در برنامه. گرفت 
هاي کلی نظام خاص پدافند غیرعامل در سال  همچنین سیاست. ي ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران تصویب کرده است  برنامه

اساسنامه اصالح .  نهایی و ابالغ گردیده که حاکی از اهمیت روزافزون این ماموریت در میان اقدامات اجرایی کشور است  89
واقع گردید که هم ) مد ظله العالی(مورد تایید و تصویب مقام معظم رهبري  94کشور نیز در سال  شده سازمان پدافند غیرعامل

  .اکنون مبناي اقدامات سازمان پدافند غیرعامل قرار دارد 
  :در پایان عناوین اهم قوانین باالدستی و خاص حوزه پدافند غیرعامل بصورت مختصر  ذکر می گردد 

 .1404ي اسالمی ایران در افق ساله جمهور انداز بیست چشم -1

 هاي کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل سیاست -2

 .برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران 109  -106 – 41 – 27بندهایی از مواد  -3

 .هاي توسعه کشور احکام دائمی برنامه 58ماده  -4

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 23ماده  -5

 .سند ملی آمایش سرزمین 1ماده  15بند  -6

 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل و اسناد ناشی  از فعالیت سازمان   -7

 مقررات ملی ساختمان 21مبحث  -8

 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  1396مصوبه خردادماه  -9

 مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل -10
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 ٣٠ از ٢٧ صفحھ      

  
 اموراتباع ومهاجرین خارجیشرح وظایف مصوب اداره کل 

رسیدگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی اعم از پناهندگان، آوارگان، معاودان، رانده شدگان واتباع . 1
 .ها و ستادهاي ذیربط خارجی سایر کشورها براساس قوانین ومقررات مربوط و تصمیمات اتخاذ شده در شوراها و کمیته

 .ستاد ساماندهی اتباع خارجی غیر قانونی و ابالغ مصوبات و پیگیري و نظارت بر اجراي مصوباتتشکیل   .2

هاي ذیربط وابالغ مصوبات و پیگیري و نظارت بر  ترین مقام دستگاه هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با حضور عالی تشکیل شوراي. 3
 .هاي ذي ربط همکاري دستگاه اجراي مصوبات با

 .هاي ذیربط؛ ابالغ مصوبات و نظارت برحسن اجراء ارگروه دائمی اتباع بیگانه با حضور نمایندگان ارگانتشکیل ک   .4

رسیدگی و نظارت برامور اجرایی مربوط به به اتباع خارجی رسمی در سطح کشور با توجه به قوانین و مقررات مربوط واتخاذ . 5
 .تصمیمات مقتضی در موارد الزم

قررات جاري در رابطه با آوارگان، پناهندگان، معاودان، مهاجرین و سایراتباع خارجی رسمی و غیرقانونی بررسی قوانین و م  .6
 .هاي ذیربط و ارائه پیشنهادات اصالحی در این زمینه  همکاري دستگاه هماهنگی و درداخل کشور با

رین و سایر اتباع خارجی قانونی و غیر قانونی در کشور المللی مربوط به آوارگان، پناهندگان، معاودان، مهاج انجام کلیه امور بین  .7
 .هاي ذیربط  المللی مربوط، باهمکاري دستگاه در چارچوب قوانین ومقررات بین

 .المللی ذیربط و انجام اقدامات اجرایی الزم از طریق مراجع مربوط ها و مجامع بین ایجاد ارتباط الزم با سازمان   .8
 .المللی به پناهندگان هاي بین هاي اهدایی از سوي سازمان تهیه طرح توزیع کمک جذب، ترخیص،نگهداري، و   .9

هاي تصویب شده از  نویس قراردادهاي مربوط و نظارت بر اجراي طرح جذب، تخصیص و توزیع اعتبارات مصوب وتهیه پیش  .10
 .هاي ذیربط همکاري ارگان هاي بین المللی با سوي سازمان

هاي بین المللی در زمینه امور پناهندگان، آوارگان و  هاي مربوط به سازمان هاي توجیهی براي طرح دراجالس ارائه گزارش   .11
 .مهاجرین قانونی و غیر قانونی

 تهیه و تنظیم آمار و مشخصات پناهندگان، آوارگان و مهاجرین واتباع خارجی قانونی و غیرقانونی وثبت وقایع چهارگانه آنان. 12
 .آوري شده و حفاظت و نگهداري از اطالعات جمع

کردآن وفق  هزینه ریزي الزم جهت جذب، تخصیص، توزیع و تهیه دستورالعمل نوع تهیه درخواست بودجه مربوط و برنامه. 13
 .ضوابط و مقررات درسراسرکشور

نتظامی جمهوري اسالمی ایران در ابالغ تصمیمات و نظارت براجراي و عملکرد پلیس مهاجرت و اتباع خارجی نیروي ا  .14
 .چارچوب قوانین موجود
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 ٣٠ از ٢٨ صفحھ      

هاي مربوط به ورود آوارگان و پناهندگان و اتباع خارجی غیرقانونی به کشور و پیگیري امور مربوط  کنترل و مدیریت بحران. 15
 .به پذیرش،اسکان،انتقال،خروج ویا اخراج آنان

  .رگان به کشور متبوعشان یا خروج به مقصد کشور ثالثپیگیري امور مربوط به بازگشت پناهندگان و آوا  .16
 .ربط هماهنگی واحدهاي ذي هاي استمالك اتباع خارجی برابرقوانین و مقررات با رسیدگی به درخواست. 17
 .هاي ثبت قانونی ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی برابر ضوابط مربوطه رسیدگی به درخواست  .18
 .هاي خروجی و مراکز بازگشت هاي مراقبتی، ایستگاه هاي مهمانشهرها، اردوگاه ر فعالیترسیدگی و نظارت ب   .19
مطالعه و بررسی جهت ارائه راهکار به منظور جلوگیري از ورود غیر مجاز،قاچاق انسان،اشتغال و اقامت غیرمجاز اتباع    .20

 .هاي ذیربط هماهنگی دستگاه خارجی با
 .هاي ذیربط و برگزاري مراسم سوگند تابعیت هماهنگی وحضور نمایندگان ارگان باشکیل جلسه امتحان تابعیت   .21
هاي  با حضور نمایندگان ارگان 12تشکیل جلسه کمیسیون ماده  مورد اخراج و رسیدگی به شکایات اتباع خارجی رسمی در   .22

 .ذیربط
ی درامور اتباع خارجی و صدور مجوز مربوطه هاي غیردولتی خارج رسیدگی به درخواست اجازه فعالیت احزاب و سازمان  .23
 .کل سیاسی و همچنین امورسازمانهاي مردم نهاد همکاري اداره با

 .هاي خارجی در کشور ونظارت بر آن پاسخ به استعالمات مربوط به ترددکارشناسان و دیپلمات   .24
ارجی به منظور نگهداري اتباع خارجی داراي ورود و هاي مراقبتی اتباع خ ریزي و نظارت بر احداث و نگهداریاردوگاه برنامه. 25

  اقامت غیرقانونی و اخراج آنان ازکشور
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 ٣٠ از ٢٩ صفحھ      

دفتر، نام  
 اداره
 کل،
 مدیریت

 عنوان کمیته شوراها،
 کارگروه ها،کمیسیون ها،

مجامع، ستادها ها، هیأت  
کمیته،شوراها000عنوان و   اعضاء قانونی مبانی 

 مسئولیت
 دبیري،جانشین،(

 ..)عضو،همکارو

اداره کل 
امور 

اتباع و 
مهاجرین 
 خارجی

کمیته عالی فرهنگی 
اتباع و مهاجرین 

  خارجی

 فعالیتهاي درخصوص سیاستگذاري- 1
 در ساکن خارجه اتباع فرهنگی

 سیاستهاي درچارچوب اسالمی جمهوري
 تخصصی اي کمیته ازطریق نظام مصوب

 استانی هاي وکارگروه

 مرتبط فرهنگی هاي برفعالیت نظارت 2-

 ونوبه اي ساالنه هاي گزارش دریافت 3-
 وتخصصی و اجرایی هاي ازدستگاه
 ها کارگروه

 فرهنگی هاي پیوست وتصویب بررسی 4-
 خارجی درخصوص اتباع اجرایی اقدامات
  آن اجراي برحسن ونظارت درایران

 

 معظم مقام منویات
 مسایل درحوزه رهبري

 حاکمیتی فرهنگی
 اتباع درموضوع
 .خارجی مهاجرین
 1بند منتخب کمیته
 جلسه واحد ماده

مورخ  646شماره
30/04/88 

انقالب لی عا شوراي
 فرهنگی

 وزارتخانه هاي اطالعات،
 آموزش وپرورش،

 تحقیقات، و علوم
 فرهنگ وارشاداسالمی،

 بهداشت امورخارجه،

 وسیما صدا
 المصطفی جامعه

 اهلبیت جهانی مجمع

 تبلیغات سازمان
فرهنگ  سازمان

  نقسا اسالمی وارتباطات

 مذاهب تقریب مجمع

 امنیتی معاونت
 و

 انتظامی

اداره کل 
امور 

اتباع و 
مهاجرین 
 خارجی

کمیسیون ساماندهی 
 اتباع خارجی

 هاي دستگاه بین هماهنگی و سیاستگذاري
اتباع و مهاجرین  ساماندهی زمینه در مسئول
 خارجی

 و 527 مصوباتجلسه
 عالی شوراي 528

 ملی امنیت

 وزارتخانه هاي
 امورخارجه،تعاون

 اجتماعی، کارورفاه
 اطالعات،بهداشت

 وآموزش درمان
 و آموزش پزشکی،

 تحقیقات پرورش،علوم
 کل دادستان، فناوري و

 نیروي فرمانده،کشور
 معاون، انتظامی
 وعملیات اطالعات
 نیروي فرمانده ستادکل

 جانشین،قدس سپاه
  سپاه کل فرمانده

  

 :رئیس
 وزیرکشور

 مدیرکل :دبیر
اموراتباع 
 ومهاجرین
  خارجی
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 ٣٠ از ٣٠ صفحھ      

دفتر، نام  
 اداره
 کل،
 مدیریت

 عنوان کمیته شوراها،
 کارگروه ها،کمیسیون ها،

مجامع، ستادها ها، هیأت  
کمیته،شوراها000عنوان و   اعضاء قانونی مبانی 

 مسئولیت
 دبیري،جانشین،(

 ..)عضو،همکارو

اداره کل 
امور 

اتباع و 
مهاجرین 
 خارجی

کمیته دائمی 
 پناهندگان

 پناهندگی رد یا قبول به رسیدگی صالحیت
 پناهندگان به مربوط امور سایر و

 آئین نامه پناهندگان
 25/09/1342مصوب

 

وزارت آموزش و 
پرورش، اطالعات، امور 
خارجه، بهداشت درمان 

پزشکی، و آموزش 
تعاون، ار ورفاه اجتماعی 

و پلیس مهاجرت و 
گذرنامه ناجا ، اداره کل 

امور اتباع و مهاجرین 
 خارجی وزارت کشور

معاون : رئیس
 وزیر کشور

  

اداره کل 
امور 

اتباع و 
مهاجرین 
 خارجی

قانون  12کمیته ماده 
ورود و اقامت اتباع 
 خارجی در ایران

 ناعاقامت امت جواز اعطاي تقاضاي بررسی
 ناجا سوي از شده

 به راجع قانون
 ورودواقامت اتباع

 مصوب درایران خارجه

19/02/1310 

 اموراتباع کل اداره
 ،خارجی ومهاجرین

 وزارت کنسولی اداره
 قضائیه قوه،امورخارجه

پلیس ،اطالعات وزارت
 مهاجرت

 دبیري

اداره کل 
امور 

اتباع و 
مهاجرین 
 خارجی

کمیسیون اعطاء 
اتباع اقامت ویژه به 
 خارجی

 سیاست گذاري در خصوص اعطاي
 غیرایرانی اتباع به ویژه اقامت،تسهیالت

 و نوابغ برجسته، هاي شخصیت ایثارگر،
 اقتصادي موثر فعاالن و علمی نخبگان

 شوراي 653مصوبات
  ملی امنیت عالی

آیین نامه اقامت ویژه و 
تسهیالت به اتباع 
 خارجی جامعه هدف

شیوه نامه اعطااي 
به فعاالن اقامت 

 خارجی اقتصادي تبعه

شیوه نامه اعطاي اقامت 
ساله به سپردگان  5

 خارجی

 کشور وزارت

 واجا

 ناجا

 انقالب پاسدران سپاه
 اسالمی

 امورخارجه وزارت

اداره کل امور 
اتباع و 

مهاجرین 
  خارجی

  
  


