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 تعالیبسمه

 َا  َا ي باوًان در يرزشگاٌتبییه راَبردی تامیه حضًر خاوًادٌ

 شورای فرهنگ عمومی کشور( 7/4/1441مورخ   775)مصوبّه جلسه 

تَاًذ آثبر هثجت کِ در صَرت ّذایت صحیح، هی استٍ اًسجبم اجتوبعی ثخصِ َّیّت هلّی لَام فَتجبل، جولِ از هلّی، ٍرزش

ّب در ایي عرصِ ضذُ کطَر ثِ ّوراُ داضتِ ثبضذ. یکی از هسبئلی کِ در سبلیبى اخیر، ثبعث ایجبد ثرخی چبلصفراٍاًی ثرای 

ّبست. در ایي راثغِ، خغَط راّجردی ریل جْت هَاجِْ ثب هَضَع تَسظ ضَرای است، هسئلِ حضَر ثبًَاى در ٍرزضگبُ

 گردد. فرٌّگ عوَهی کطَر ثیبى هی

ثِ ٍیژُ  -سبزی ثرای دسترسی ثراثر الطبر هختلف هردم همذّس جوَْری اسالهی، ثبرّب ثِ لسٍم زهیٌِ در لَاًیي ثبالدستی ًظبم

 ٍ زى از اعنّ تهلّ افراد ّوِ»چٌیي رکر ضذُ کِ  اسبسی لبًَى 02 اصلثِ اهکبًبت اجتوبعی اضبرُ ضذُ است؛ از جولِ در  -زًبى

 اسالم هَازیي رعبیت ثب فرٌّگی ٍ اجتوبعی التصبدی، سیبسی، اًسبًی، قحمَ ّوِ از ٍ ضتِدا لرار لبًَى حوبیت در یکسبى هرد،

 هَازیي رعبیت ثب جْبت توبم در را زى حمَق است فظّؤه دٍلت»خَاًین هی اسبسی لبًَى 01 اصلٍ یب در « .ثرخَردارًذ

 ٍرزضی، اهکبًبت ثِ کِ است زًبى ٍیژُ ثِ ضْرًٍذاى ّوِ حكّ» ضْرًٍذی حمَق 98 هبدُّوچٌیي ثٌبثر « .ًوبیذ تضویي اسالهی

 جْبًی ٍ یهلّ ٍرزضیِ ّبیعرصِ در ایراًی اسالهی فرٌّگ حفظ ثب ثتَاًٌذ ٍ ثبضٌذ داضتِ دسترسی سبلن، تفریحبت ٍ آهَزضی

  «.یبثٌذ حضَر

دس سغَح هختلف سبصی ٍسصش ّوگبًی ٍ قْشهبًی ببًَاى ّبی الصم بشای فعّبلایجبد صهیٌِت اصلی ًظبم اسالهی در ایي راستب اٍلَیّ

ّبی است. در ٍّلِ ثعذی ضرٍرت دارد تب زهیٌِ حضَر ثبًَاى ثِ عٌَاى توبضبگر ًیس در عرصِ الوللیای، هلّی ٍ بیيهحلّی، هٌغقِ

ّبی اخیر، ایي هَضَع یکی از هغبلجبتِ هختلف ٍرزضی ثب رعبیت لَاًیي ٍ همررّاتِ همتضی فراّن ضَد؛ خصَصبً کِ در سبل

وي یسبصی اسببة حضَس اًظبم اسالهی خَد سا هسئَل فشاّنهطرٍع، هعمَل ٍ لبًًَی ثخطی از ثبًَاى عفیف ایراًی ًیس ثَدُ است. 

اّجردی است کِ در ایي عرصِ، خغبیی ر سیبستی دستگبُثبیذ تَجِّ داضت اًفعبل  .داًذهی ّب ٍ ببًَاى دس ٍسصشگبُخبًَادُ سبلنٍ 

ّبی اًمالثی ٍ اسالهی در ارّبى عوَهی ٍ دیگرگَى ٍ ًبدرست از ارزش یتصَیر دّذ تب هعبًذیي اًمالة اسالهی،اجبزُ هی

 الوللی ارائِ کٌٌذ.فضبی ثیي
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 ٍضعیتبْبَد ثرای  ًظیرکن فرصتیضوي جلت هطبرکت آحبد هختلف هردم، ایراًی در ایي فرایٌذ، ّب ٍ ثبًَاى حضَر خبًَادُ

ٍ  تاٍلَیّ، ّب ٍ الذاهبتهحَر ثَدى سیبست ثر خبًَادُ هردهی دٍلت لتحَّ سٌذ است. ثب تَجِّ ثِ تأکیذ فضبّبی ٍسصشی فشٌّگی

  ٍسصشگبُ دس ّب خبًَادُ حضَساهکبى  ّب جْت تأهیيسبزی فرٌّگی ٍ رفبّی هحیظ ٍرزضگبُ، زهیٌِراستب ایي در ّذف ًْبیی

زهیٌِ  ضرٍرت دارد تبهمذٍر ًجبضذ،  خبًَادُ ثرای ثرخی حضَر در ٍرزضگبُ ثِ ّوراُ هوکي استرٍ کِ  ِ از آىالجتّ است؛

ّب تٌبسبی بب شأى ٍ کشاهت ششایظ فشٌّگی ٍ سفبّی ٍسصشگبُ اگشچِ دس حبل حبضشحضَر ثبًَاى در ٍرزضگبُ ًیس فراّن آیذ. 

ّبی ثعضبً ثرخَرد ٍرزضگبُ، ثِ ٍرٍد ، دضَاریثلیت یذخر در فرایٌذ ٍ هَاردی ًظیر ًبّوبٌّگی توبشبگشاى ایشاًی ًذاشتِ

ببعث بشٍص سفتبسّبی غیشفشٌّگی ّرج ٍ هرج در اًتظبم َّاداراى ٍ اهکبًبت رفبّی ًبهٌبست،  ،از عرف عَاهل ثرگساری هحترهبًًِب

ضرایظ  تغییر ضبّذ؛ اهّب اگر ایي سلسلِ عَاهل، اصالح ضذُ ٍ کراهت توبضبگراى در ایي فرایٌذ حفظ ضَد، ثذٍى ضک شَدهی

 .ثَد خَاّینفرٌّگی ٍرزضگبُ 

داًذ، ثلکِ حضَر الطبر هختلف را لبثل حل هی ٍرزضگبُ ّبی فرٌّگی، ًِ تٌْب آسیتهحَسِگزاسیِ فشٌّگیِ فشصتسیبسترٍیکرد 

پبیِ ٍ جوعی، ّبی هشدمتشٍیج ًشبط اجتوبعی، تقَیت اًسجبم اجتوبعی، گستشش شبدی جْت ًظیشکنفشصتی را زضگبُ در ٍرهردم 

ّبی هیبى دستگبُ کبهل . ثبیذ تَجِ داضت تحّمك ایي هْن، ًیبز ثِ ّوبٌّگیگیردًظر هیدس  فشٌّگیهیبىبل تببدالت ٍ استببعبتِ فعّ

هعظن تقلیذ ًسبت بِ حضَس هشاجع کِ ششٍعی  الصم است تبای، اًتظبهی ٍ لضبیی دارد. ّوچٌیي هختلف فرٌّگی، ٍرزضی، رسبًِ

سعبیت حذٍد ٍ احکبم ًبظش بش  :تریي ایي ضرٍط عجبرتست ازهْن ؛دس ًظش گشفتِ شَدبِ عَس کبهل ، اًذببًَاى دس ٍسصشگبُ رکش کشدُ

 ....ٍ  در هرآ ًجَدى ثبًَاىَر در ٍرزضگبُ ٍ فرایٌذ ٍرٍد، خرٍج ٍ حضدر ٍ اختالط ًبهحرهبى عذم تذاخل 

ٍ ضرٍری است هَارد ریل  ببشذهسئَلیت کبهل پیگیشی اّذاف ٍ خغَط ساّبشدی ایي بیبًیِّ بِ عْذُ ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبى هی

 ّب دًجبل گردد:تَسظ ایي ٍزارت ثب ّوکبری سبیر ًْبدّب ٍ سبزهبى

هٌذاى ٍرزش، ّب ثرای عوَم هردم ٍ عاللِآهیختِ ثب ضَر ٍ ًطبط ًظیر ٍرزضگبُحضَر در فضبّبی عوَهیِ  سبصیفشٌّگ -1

  صداوسیما(سازمان )وزارت آموزش و پرورش/  کَدکبى ٍ ًَجَاًبىخصَصبً 
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هٌذ ثبًَاى در ٍرزضگبُ از جولِ در راستبی هطبرکت سبلن، ایوي ٍ ًظبم ّباصالح ٍ تعذیل بشخی اص قَاًیي ٍ دستَسالعول -2

 فرٌّگ ضَرایتَسظ  1391 در سبل« حجبة ٍ عفبف فرٌّگ گسترش اجرایی راّکبرّبی ٍ ّبسیبست»کِ تحت عٌَاى  لبًًَی

 )شورای فرهنگ عمومی/ شورای عالی انقالب فرهنگی(هصَة ضذُ است.  فرٌّگی اًمالة عبلی ضَرای ٍ عوَهی

ّب، خرٍجی ٍ ًظیر جذاسبزی ٍرٍدی ٍرزضگبُجْت حضَر اهي خبًَادگی ٍ ثبًَاى در  ّبی الصمایجبد صیشسبخت -3

 )وزارت ورزش و جوانان(ّب، هرداى ٍ زًبى سبزی جبیگبُ خبًَادُسبزی اهکبًبت رفبّی هَرد ًیبز ٍ هٌبستفراّن

ّبی فرٍش ثب ارائِ کذ هلّی ٍ اختصبظ ضوبرُ صٌذلی ٍ از عریك سبهبًِ ٍ کٌتشل دقیقدس ٍسصشگبُ  حضَستعییي ضَابظ  -4

ها، وزارت ورزش و  )فدراسیون گراىبثب توبضٍ قبععبًِ بشخَسد هحتشهبًِ اًتظبهی ٍ  عَاهلهٌذ ثب حضَر ًظبمبشقشاسی ًظن حذاکثشی 

 انتظامی(نیروی جوانان، 

زًٌذگبى ًظن ٍ اهٌیّت ٍ ثرّن بشخَسد هجذّاًِ بب هتخلّفیي ثرای ٍرزضکبراى ٍ توبضبگراى ٍتبییي تبعبت حقَقی تخلّف اص قَاًیي  -5

 صدا و سیما(سازمان )قوه قضائیه/ فرٌّگی در فضبّبی ٍرزضی 

حضَر ثرگساری هسبثمبت ٍ  ایسسبًِتْیِّ ٍ اجشای پیَست فشٌّگیثرداری، پخص هَسیمی ٍ ًظیر فیلن جٌبیسبهبًذّی اهَس  -6

 ش و جوانان()وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارت ورزتوبضبگراى در ٍرزضگبُ 
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