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مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا " :این موضوع را قبالً هم ابالغ کرده ام و االن هم تأکید می کنم
که تدابیر کارساز در این پدافند غیرعامل را عملی کنید" .
بیان مسئله
و چالش موجود

باتوجه به پیام مقام معظم رهبری و موقعیت حساس کنونی کشور عزیزمان در منطقه،جهان پدافند غیر عامل باید
درکلیه واحدهای سازمانی(ستادی ،عملیاتی) با ایجادکارگروهای موثر درزمینه آموزش ،سمینار،مانوربرای کلیه ئ
پرسنل جهت آمادگی در شرایط اضطراری وبطور کل از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآید.

شرح

اهداف پدافند غیرعامل
 تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات ،تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی،
حساس و مهم کشور در برابر خطرات طبیعی و حمالت دشمن
 حفظ سرمایههای کالن ملی کشور
 حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیتها و تداوم عملیات تولید و خدمات رسانی

پیشنهاد بهبود

مستندات
پیوست

سوئیس دارای سابقه طوالنی بیطرفی در مناسبات جهانی است به طوری که این کشور از سال  8181تا کنون وارد
هیچ جنگی نشده است.در سال  8111میالدی  ،مردم سوئیس به اضافه شدن بند دفاع غیرعامل به قانون اساسی
دولت مرکزی  ،رأی مثبت دادندکشور سوئیس سمبل و نماد توجه به پدافند غیر عامل محسوب می شود و این
کشور در حالیکه هیچگونه تهدیدی ندارد و کشوری بی طرف در اروپا شناخته می شود اما آینده نگری می کند و
پداف ند غیر عامل قوی در آن کشور وجود دارد.سوئیس هیچگونه منابع طبیعی نداشته اما دارای یکی از باالترین
میزان درآمد سرانه در جهان است و اقتصادش بر پایه صنعت  ،کشاورزی ،توریسم ،بانکداری و بیمه می باشد.برنامه
پدافند غیر عامل سوئیس از اوایل دهه سالهای  8191با جدیت هر چه تمام تر آغاز شد.

