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هشدار اوليه یكی از عوامل اصلی برای آاهش ریسك سوانح     
این عامل باعث جلوگيری از تلفات جانی می شود و   . است

تاثيرات منفی اقتصادی و مادی ناشی از سوانح را آاهش 
 سيستم هشدار اوليه ،برای تاثيرگذاری هر چه بيشتر. می دهد

د را به طور فعال باید جوامعی آه در معرض خطر قرار دارن
 آموزش و آگاهی عمومی در زمينه خطرات ،مشارآت دهد
 پيامها و هشدارها به طور موثر منتشر شوند و   ،تسهيل گردد

اطمينان حاصل شود آه افراد همواره در شرایط آمادگی 
 .هستند

 
چارچوب  " آنفرانس جهانی آاهش سوانح ،2005در ژانویه  

: 2015-2005  برای عملكرد طی سالهایHyogoآاری 
را اتخاذ  " ایجاد آمادگی در ملل و جوامع در برابر سوانح  

این مورد شامل ارجاعات روشن راجع به اهميت . نمود
سيستمهای هشدار اوليه آه بر " و به توسعه ،هشدار اوليه بود 

 به خصوص سيستمهایی آه هشدار آنها ،افراد متمرآز است
قابل درك است برای افرادی آه در خطر هستند به موقع و 

شامل راهنمایی در زمينه چگونگی عملكرد به هنگام (...) 
 .آمك آرد) ii.d.9 ،17پاراگراف ((...)" هشدارها 

 
 آه در (EWCIII)سومين آنفرانس بين المللی هشدار اوليه 

 آلمان برگزار شد ، در بن2006 مارس 29-27تاریخ 
 خالقانه فرصتی فراهم آرد تا پروژه های هشدار اوليه جدید و 

مطرح شده و مخاطرات و ریسكهای طبيعی موجود در دنيا و 
چگونگی به حداقل رساندن اثرات آنها از طریق اجرای 
. برنامه هشدار اوليه متمرآز بر افراد مورد بحث قرار گيرد

به  " یك فهرست:  توسعه سيستمهای هشدار اوليه"متن حاضر 
و مثالهای  تا هم بحث ها ،عنوان حاصل آنفرانس تهيه شد 

 و هم از ،عملی عنوان شده طی آنفرانس را مطرح آند 
 برای  Hyogoاجرای طرح هشدار اوليه چارچوب آاری  

 .عملكرد حمایت آند
 

 آه بر پایه چهار عامل اصلی سيستمهای هشدار ،فهرست
 در نظر دارد تا ليستی ساده برای   ،اوليه موثر استوار است 

یا سازمانهای  اعوامل و عمليات اصلی باشد آه دولته 
اجتماعی می توانند به هنگام توسعه یا ارزشيابی سيستمهای 

 یا تنها بررسی آنند آه ،هشدار اوليه به آن رجوع آنند 
قصد بر آن نيست  . روشهای مهم و حياتی در جای خود هستند

 اما در ،آه این فهرست یك راهنمای مبسوط طراحی باشد
 غير فنی باشد ،عوض نظر بر آن است آه مرجعی آاربردی

برای حصول اطمينان از آنكه عوامل اصلی یك سيستم هشدار  
 .اوليه در جای خود قرار دارند

 قدردانی 
این فهرست توسط دبيرخانه سومين آنفرانس بين المللی 

. هشدار اوليه و با پشتيبانی مالی دولت آلمان تهيه شده است   
 بر ، شيرمسئوليت این پروژه به عهده مشاور فنی آليسون ویلت

 در (PPEW) برای ارتقای هشدار اوليه ISDRپایه برنامه 
عالوه بر این درباره اطالعات جمع آوری شده در . بن است

 داده های مهم ،مدت دو روز و نيمه  برگزاری آنفرانس
 حاضر در سيستم بين ،فراوانی از سوی سازمانها و افراد
ه هشدار اوليه   آه در برنام،المللی سازمان ملل و فراتر از آن

 .و آاهش خطر سوانح مشارآت داشتند دریافت شد
 

سپاس و تشكر ما تقدیم به همه افرادی آه در این مراسم 
 شامل شرآت آنندگان و ،گروهی نقشی ایفا آردند

معرفی آنندگان پروژه سومين آنفرانس بين المللی هشدار اوليه  
ه   دغدغه ها و تجربيات عملی خود را در زمين،آه نظرات

 به طور علنی به  یچگونگی دستيابی به سيستم هشدار اوليه 
 .که هدف از آن نجات جان انسانها می باشداشتراك گذاشتند  

 
 

  
 قانون گذاری و  ،آشورهایی آه سياست گذاری"

 چارچوبهای آاری برای آاهش خطر سوانح را
می  دهند و قادرند از طریق شاخص های  توسعه 

يشرفت را توسعه بخشند مشخص و قابل اندازه گيری پ
 و   سوانحو دنبال آنند ظرفيت بيشتری برای مدیریت  

 و پيروی از ، مشارآت،دستيابی به اآثریت آرا برای
معيارهای آاهش خطر سوانح در همه بخشهای جامعه  

 ."دارند
 برای عملكرد طی سالهای Hyogoچارچوب آاری 
ایجاد انعطاف پذیری در ملل و جوامع در : 2005-2015

 .16 پاراگراف ،ابر سوانحبر
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 مطالب
 
 
 

 و ساده از عوامل   ،این متن در نظر دارد تا فهرستی آوتاه
 اقدامات و روشهای مناسب مربوط به سيستمهای ،اوليه

قصد بر آن است آه این . هشدار اوليه موثر را ارائه دهد
برای " چگونه ها"فهرست به جای آنكه ليستی گسترده از 

 مرجعی غير فنی تلقی ،احی سيستمهای هشدار اوليه باشدطر
 .شود

 

 چگونگی استفاده از فهرست   
این متن به دو بخش به هم وابسته تقسيم شده است آه باید به 

 و زمينه ایبخش اول اطالعات مفيد . ترتيب مطالعه شوند
مسائل اساسی آه در هشدار اوليه اهميت دارند را ارائه 

رستی آاربردی از اعمال و مقدماتی بخش دوم فه. می دهد
است آه به هنگام توسعه یا ارزیابی سيستمهای هشدار اوليه 

 .باید مد نظر قرار گيرند
 

 مسائل مشترک و ،عوامل آليدی هشدار اوليه .1
 ایفا آنندگان نقش در هشدار اوليه

: بخشی آوتاه درباره چهار عامل در زمينه هشدار اوليه 
و هشدار فنی؛ ارتباطات و شناخت ریسك؛ خدمات نظارت 

 جامعه در نظر گرفته پاسخگوئیانتشار هشدار؛ و قابليت 
شده است تا بر اجزای اصلی شكل دهنده سيستم هشدار اوليه  

 و علت اهميت هر یك   ،موثر متمرآز بر مردم تاآيد شود
 .بيان شود

 
 تعدادی راه ميان بر آه در توسعه ،عالوه بر این چهار عامل

تم هشدار اوليه موثر نقش حياتی دارند   و استواری سيس 
 ترتيبات موثر و حاکميتاین موارد شامل  . مطرح شده اند

چندگانه در هشدار  مخاطرات  روش در نظرگيری ،سازمانی
و  مشارآت جوامع محلی و در نظر گرفتن بعد جنسيت ،اوليه

 .گوناگونی فرهنگی هستند
 

ار اوليه  شرحی بر ایفا آنندگان نقش آه در فعاليتهای هشد
 نيز مطرح شده ، و نقش و مسئوليتهایشان،مشارآت دارند

است تا زمينه و سابقه ای از ليست عامالن اصلی دیگر در 
 .ابتدای هر فهرست ذآر شود

 ،فهرستی از اعمال آاربردی برای آمك به توسعه .2
 ارزیابی یا بهسازی سيستم اوليه

مجزا  یك فهرست ،استفاده و آاربردی شدن در سهولت برای
یك . برای هر یك از چهار عامل هشدار اوليه تهيه شده است

فهرست اضافی نيز در زمينه مسائل مشترک برای حاکميت 
و ترتيبات سازمانی تهيه شده است آه اینكار به علت اهميت 
این مسئله در استواری و انسجام سيستمهای هشدار اوليه    

 .موثر انجام گرفته است
 

ت موضوع اصلی مشخصی هر آدام از فهرستها تح
گروه بندی شده  است و شامل ليستی ساده از اعمال و مراحلی  

 پایه ای محكم بنا می  آنند آه ، اگر رعایت شوند،است آه
می توان بر اساس آن یك سيستم هشدار اوليه را بنا یا   

 .ارزیابی نمود
 
 

  
درسهای زیادی از  تالشهای خالقانه جوامع   "

ل توسعه در جهت ضعيف در آشورهای در حا
پيش سياست .  گرفته شده استسوانح جلوگيری از

گيری بسيار بيشتر از این اهميت دارد آه آن را تنها 
برای . به دولتها و آژانسهای بين المللی واگذار نمود  

 بخش خصوصی و  ،یمدن باید جامعه ،موفقيت
 ."رسانه ها را نيز به آار گرفت

 
 آوفی عنان

 دبير آل سازمان ملل
 دهه بين المللی آاهش خطر مایی برنامه گرده

 (IDNDR)بالیای طبيعی 
 1999 ژوئيه ،ژنو
 

 

 
 



2 

 چهار عامل آليدی در سيستمهای هشدار اوليه 
 .متمرآز بر مردم

 

  برای ارتقای هشدار اوليهUN/ISDRبرنامه : منبع

سيستمهای هشدار اوليه متمرآز بر افراد
 
 
 

 عوامل آليدی. 1
متمرآز بر افراد آن است آه   اوليه هشدار سيستمهای هدف

افراد و جوامعی آه در معرض خطر قرار دارند توانایی یابند  
ی و با روشی مناسب خطر احتمالی آسيب تا در زمان آاف

 از دست دادن جان و خسارت به اموال و محيط را    ،جانی
 .آاهش دهند

 
یك سيستم آامل و موثر هشدار اوليه تشكيل شده است از 

در زمينه مخاطرات    گسترش دانش ،چهار عامل به هم وابسته
. و آسيب پذیری ها از طریق آمادگی و ظرفيت پاسخگوئی

وه سيستم هشدار اوليه همچنين دارای زنجيره های  بهترین شي
 .هم پيوند و آانالهای ارتباطی موثر بين تمام عوامل است

 
 شناخت ریسك

ریسك از مخاطرات و آسيب پذیری ها  در یك منطقه خاص  
ارزیابی های ریسك به جمع آوری سيستماتيك  . تشكيل شده است

ای مخاطرات و و تحليل اطالعات نياز دارد و باید طبيعت پوی 
 تغيير ،آسيب پذیری ها آه از روندهایی مانند شهرنشين شدن

 فرسایش محيط زیست و تغيير در ،آاربری زمينهای روستایی
ارزیابی ها و . آب و هوا ایجاد می شوند را در نظر بگيرد  

 نيازهای سيستمهای ،نقشه های ریسك به مردم انگيزه می دهد
ند و آماده سازیها را در جهت  هشدار اوليه را اوليت بندی می آ  

 . هدایت می نمایدپاسخگوئی و نيز سانحهجلوگيری از 
 

 خدمات نظارت و هشدار
باید برای . خدمات هشدار در آانون سيستم قرار دارند

 وجود  مستندپيش بينی و پيش آگاهی مخاطرات یك اساس علمی 
داشته باشد و یك سيستم پيش آگاهی و هشدار مطمئن آه به 

نظارت مداوم بر .  ساعته در روز فعال باشد24طور 
پارامترهای مخاطرات و عالئم برای هشدار دقيق و به موقع 

خدمات هشدار برای مخاطرات مختلف باید  . ضروری است
 ،در صورت امكان هماهنگ باشد تا از شبكه های سازمانی

 .عملياتی و ارتباطاتی بهره ببرند

 

 
  و ارتباطاتاتانتشار

پيامهای .  برسندخطر افراد در معرضید به هشدارها با
 و مفيد برای در پی داشتن ،واضح حاوی اطالعات ساده

 مناسب آه به حفظ جان و مال افراد می  انجامد   پاسخگوئی 
 ،سيستمهای ارتباطاتی باید در سطح منطقه. ضروری است

آشور و جامعه  از پيش تعریف شده باشند و ارگانهای رسمی  
استفاده از آانال چندگانه ارتباطاتی برای . ندمعتبر ایجاد شو

حصول اطمينان از اینكه تعداد هر چه بيشتری از مردم آگاه  
 تا از آار افتادن هر آدام از شبكه ها  ، ضروری است ،می شوند

 . و پيامهای هشدار تقویت شوند،جلوگيری شود
 

 پاسخگوئیقابليت 
 آنها بسيار ضروری است آه جوامع ریسكهایی آه در معرض

هستند را درك نماید؛ برای خدمات هشدار ارزش قائل باشند و  
برنامه های آموزشی و . بدانند آه چگونه واآنش نشان دهند
همچنين بسيار ضروری . آماده سازی نقشی آليدی ایفا می آنند

 تمرین شده  ، درست و به جاسوانحاست آه مدیریت طرحهای 
ينه گزینه های موجود جامعه باید در زم. و آزمایش شده باشند
 و بهترین راه برای  ، راههای فرار موجود،برای عملكرد ایمن

جلوگيری از خسارت و از بين رفتن اموال آامال آگاهی داشته  
 .باشد
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 مسائل مشترک. 2
 اساسی وجود دارد آه باید به هنگام    مسائلگستره ای از 

 نظر طراحی و نگهداری سيستمهای هشدار اوليه موثر در
 .گرفته شود

 
  سازمانیترتيبات موثر امور و حاکميت
 موفقيت توسعه و  به سازمانی ترتيبات صحيح امور و حاکميت

این .  می آندکمکاستواری سيستم هشدار اوليه بی نقص    
موارد پایه هایی هستند آه بر اساس آنها چهار عامل ذآر شده  

 .ند تقویت و نگهداری می شو،سيستم هشدار اوليه ساخته
 

 درست امور توسط چارچوبهای آاری حقوقی حاکميت
نيرومند و قانونی انجام می گيرد و از طریق تعهدات طوالنی  
. مدت سياسی و مقدمات سازمانی موثر حمایت می گردد

 امور موثر باید تصميم گيریها و مشارآت حاکميت ترتيبات
محلی را ترویج دهند آه توسط مراجع اداری گسترده تر و  

 .يتهای اندوخته در سطح ملی یا منطقه ای حمایت می  شوندظرف
 

عمودی و افقی و هماهنگی بين شرکای کاری ارتباطات 
 .هشدار اوليه نيز باید ایجاد شود 

 
 روش در نظرگيری مخاطرات چندگانه

سيستمهای هشدار اوليه باید همه  ،در صورت امكان
اگر . سيستمهای بر پایه مخاطرات را به هم پيوند دهند

سيستمها و فعاليتهای عملياتی در یك چارچوب آاری چند  
منظوره آه تمام مخاطرات و نياز آاربران نهایی را در نظر 

 استواری و  ،بگيرد اجرا و نگهداری شوند اقتصاد معيار
 .آارآیی می توانند بهبود یابند 

 
سيستم همچنين سيستمهای هشدار چندگانه مخاطرات بيش از 

 و بنابراین ،مورد استفاده قرار می گيردهشدار یك منظوره 
 آه ، مانند سونامی ها،باید برای رویدادهای خطرناك و شدید

 عملكرد و اطمينان بهتری داشته  ،به ندرت روی می دهند
سيستمهای چندگانه مخاطرات همچنين به مردم آمك . باشند

می آنند تا گستره ریسكهایی را آه با آن مواجه می شوند بهتر 
ند و عمليات آماده سازی مورد نظر  و پاسخگوئی نسبت بشناس

 .به هشدار را تقویت نمایند

 مشارآت جوامع محلی
سيستمهای هشدار اوليه متمرآز بر مردم بر شرآت مستقيم 
افرادی بستگی دارد آه احتمال در معرض خطر بودن آنها  

بدون مشارآت مقامات و جوامع محلی در  . بيش از همه است
 در پاسخگوئیدولت و مداخله سازمانی و   ،معرض خطر

 .مواقع بروز مخاطرات ناآافی هستند
 

 با  ، در زمينه هشدار اوليه ،محلیاز پایين به باالی روش 
چند  پاسخگوئی  باعث فعال شدن ،شرآت فعال جوامع محلی

 جوامع ،در این صورت. بعدی به مشكالت و نيازها می شود
تی می توانند برای   گروههای شهری و ساختارهای سن،محلی

آاهش آسيب پذیری و قدرت بخشيدن به ظرفيتهای محلی 
 .مشارآت نمایند

 
 و گوناگونی فرهنگیدر نظر گرفتن بعد جنسيت 

در توسعه سيستمهای هشدار اوليه بسيار ضروری است آه 
بپذیریم گروههای مختلف آسيب پذیری های مختلفی دارند آه 

 جنسيت یا دیگر ،نگاین تفاوتها ناشی از تفاوت در فره
ویژگی ها است آه می تواند بر ظرفيت آنها برای آماده سازی 

 نسبت به آن  پاسخگوئی و سوانح جلوگيری از ،موثر برای
زنان و مردان اغلب نقشهای متفاوتی در جامعه  . تاثير بگذارد

 دسترسی متفاوتی نسبت به اطالعات سانحهدارند و در مواقع 
 معلول و افرادی آه از نظر ،مسن افراد ،به عالوه. دارند

اقتصادی محروم هستند معموال بيشتر آسيب پذیر -اجتماعی
 .هستند

 
 مقدمات سازمانی و سيستم ارتباطاتی هشدار باید  ،اطالعات

برای تامين نيازهای همه گروهها در همه جوامع آسيب پذیر  
 .سازگار شده باشند
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 نقش آفرینان اصلی. 3
یك سيستم هشدار اوليه موثر به مشارآت و  توسعه و اجرای 

ليستی آه . هماهنگی تعداد زیادی از افراد و گروهها نياز دارد
در پی می آید شرحی آوتاه بر انواع سازمانها و گروههایی 
است آه باید در سيستم هشدار اوليه مشارآت داشته باشند 

 .ونيز عملكردها و مسئوليتهای آنان ذآر شده است
 

وصا آن دسته از جوامعی آه بيشتر آسيب پذیر خص ،جوامع
 در سيستم هشدار اوليه متمرآز بر افراد بسيار اساسی ،هستند
آنها باید به طور فعال در همه جنبه های استقرار و . هستند

عمليات سيستم هشدار اوليه مشارآت داشته باشند؛ از  
مخاطرات و تاثيرات بالقوه ای آه ممكن است در معرض آن 

شوند آگاه باشند؛ و قادر باشند تا برای به حداقل رساندن  واقع 
  .خطر ضرر و زیان و خسارت اقدام نمایند

 

 در آانون سيستم هشدار   ،مانند جوامع و افراد  ،دولتهای محلی
آنها باید توسط دولتهای ملی توانمند   . اوليه موثر قرار دارند

 در زمينه مخاطراتی آه جوامعشان در معرض آنها ،شوند
هستند دانش قابل توجهی داشته باشند و به طور فعال در   

. طراحی و نگهداری سيستم هشدار اوليه مشارآت داشته باشند 
آنها باید اطالعات مشاوره ای آه دریافت می آنند را درك آنند  

 راهنمایی باشند و بتوانند جمعيت ،و قادر به ارائه مشاوره
ی آه امنيت عمومی محلی را درگير برنامه نمایند به گونه  ا

افزایش یابد و ضرر احتمالی منابعی آه جامعه بدانها وابسته  
 .است آاهش یابد

 

مسئول سياستهای رده باال و چارچوبهای آاری دولتهای ملی 
هستند آه هشدار اوليه را تسهيل می آند و نيز مسئول  
سيستمهای فنی آه هشدارهای ملی را پيش بينی و توزیع  

دولتهای ملی باید با دولتهای منطقه ای و بين .  هستند،می آنند
المللی و آژانسها تعامل داشته باشند تا ظرفيتهای هشدار اوليه 
را تقویت نمایند و اطمينان حاصل آنند آه هشدارها و  
عكس العلملهای مرتبط به طور مستقيم به آسيب پذیرترین  

 تامين پشتيبانی برای جوامع و دولتهای محلی. جمعيت می رسد
نيز عملكردی اساسی در جهت توسعه ظرفيتهای عملياتی 

 .محسوب می شود 
 

 در فراهم آوردن دانش     موسسات و سازمانهای منطقه ای
تخصصی و مشاوره نقش ایفا می آنند آه تالشهای ملی را در 
جهت توسعه و حفظ ظرفيتهای هشدار اوليه در آشورهایی آه  

. انی می نمایددارای محيط جغرافيایی مشابهی هستند پشتيب
 آنها پيوستگی با سازمانهای بين المللی را  ،عالوه بر این

ترویج می دهند و روشهای هشدار اوليه موثر را ميان 
 .آشورهای همجوار تسهيل می نماید

 

 استاندارد  ، می توانند هماهنگی بين المللی ت های بين المللیاهي
م ملل  سازی و پشتيبانی را برای فعاليتهای هشدار زود هنگا

تامين نمایند و تبادل اطالعات ميان آشورها و مناطق را به  
پشتيبانی می تواند شامل ارائه اطالعات  . عهده بگيرند

 و سياستگذاری و حمایت سازمانی ، آمك فنی،مشاوره ای
برای آمك به توسعه و ظرفيتهای عملياتی مقامات ملل یا 

 .آژانسها باشد
 

 ، بردن آگاهی بين افراد در جهت باالسازمانهای غير دولتی
جوامع و سازمانهایی آه در هشدار اوليه مشارآت دارند نقش   

آنها همچنين  .  خصوصا در سطح بين جوامع ،ایفا می آنند
می توانند در اجرای سيستم هشدار اوليه و نيز در آماده سازی  

 آنها ،عالوه بر این. جوامع برای بالیای طبيعی آمك آنند
بانی برای آمك به حصول اطمينان از اینكه می توانند نقش پشتي

هشدار اوليه در برنامه سياستگذاران دولتها باقی می ماند را   
  .ایفا آنند

 

نقشهای گوناگونی در هشدار اوليه ایفا می آندبخش خصوصی 
.  شامل توسعه ظرفيتها در سازمانهای مربوط به خود،

 و  سوانح رسانه ها نقشی حياتی در بهبود آگاهی عموم مردم از
بخش خصوصی همچنين از . انتظار هشدار اوليه ایفا می آنند 

پتانسيل عظيم بهره برداری نشده ای برخوردار است آه  
می تواند از طریق آن خدمات حرفه ای را به شكل نيروی 

) نقدی یا غير نقدی( تجربی یا آمكهای اهدایی ،انسانی فنی
 .آاال یا خدمات را ارائه دهند

 

نقشی حساس در تامين داده های علمی  و آآادميك جامعه علمی 
و تخصصی برای آمك به دولت و جوامع در جهت توسعه  

تخصص آنها در زمينه تحليل . سيستم هشدار اوليه ایفا می آند 
 ،ریسك مخاطرات طبيعی آه جوامع با آنها روبرو هستند
 ،حمایت از طرح علمی و نظارت سيستماتيك و خدمات هشدار

 ترجمه اطالعات علمی یا فنی به ،ادل اطالعاتحمایت از تب
 و انتشار هشدارهای قابل درك به افراد در ،پيامهای قابل درك

 .معرض خطر می باشد
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 شناخت ریسك:     1عامل آليدی 
 

ه  نقشه ها و روشها در زمين، اطالعات مبادله ارزیابی  وی، استاندارد شده برای جمع آور،ایجاد روندی سيستماتيك: هدف
 .مخاطرات و آسيب پذیری ها

  اصلینقش آفرینان
جامعه  ملی و محلی؛ سازمانهای هواشناسی و آب شناسی؛ آارشناسان ژئوفيزیك؛ دانشمندان ، بين المللیسوانحآژانسهای مدیریت 

 جوامع آه در ؛ مهندسان؛ طراحان بهره برداری از زمين و طراحان شهری؛ محققان و دانشگاهيان؛ نمایندگان سازمانها وشناسی
 ،WMO، UN/ISDR، UNEP، UNH-EHS مشارآت دارند؛ آژانسهای بين المللی و سازمان ملل مانند سوانحمدیریت 

UNOSAT، UNDP، FAO، UNESCO. 

  فهرست
 

 ترتيبات سازمانی ایجاد شد. 1

آژانسهای آليدی دولت ملی آه در ارزیابی مخاطرات و  
دند و نقشهای آسيب پذیری ها مشارآت دارند شناسایی ش

مانند آژانسهای مسئول اطالعات (آنها مشخص شد 
 طراحی بهره برداری ، اطالعات جمعيت شناسی،اقتصادی
 ).  اطالعات اجتماعی و غيره،از زمين

 ارزیابی ،مسئوليت هماهنگی شناسایی مخاطرات 
 . آسيب پذیری و ریسك تعيين شده برای سازمانهای ملی

 برای اختياردهی به قانونگذاری یا سياستهای دولت 
آماده سازی برای مخاطرات و نقشه های آسيب پذیری برای 

 . همه جوامع حاضر
 و مبادله ،استانداردهای ملی برای جمع آوری سيستماتيك 

ارزیابی اطالعات مخاطرات و آسيب پذیری ها توسعه یافت
 با معيارهای آشورهای همسایه یا ، و در موارد مربوط،

 . منطقه استاندارد شد
و اطالعات ریسك اده روند ارزیابی و بررسی دقت د 

 . توسط متخصصان علمی و فنی ایجاد شد
استراتژی مشارآت دادن فعال جوامع در تحليل مخاطرات  

 . و آسيب پذیری های محلی ایجاد شد
 و ،روند بررسی و به روز آردن ساالنه اطالعات ریسك 

در نظر گرفتن اطالعات هرگونه آسيب پذیری و 
 . اطرات جدید یا آشكار شده ایجاد شدمخ

 مخاطرات طبيعی شناسایی شد. 2

 فراوانی ،مانند شدت(ویژگی های مخاطرات طبيعی عمده  
 .  تاریخی ارزیابی گردیدداده هایتحليل شد و ) و احتمال

نقشه های مخاطرات تهيه شد تا مناطق جغرافيایی و  
قرار جوامعی آه امكان دارد تحت تاثير مخاطرات طبيعی 

 .بگيرند شناسایی شوند
تا ) در موارد ممكن(یك نقشه یكپارچه مخاطرات تهيه شد  

 . فعل و انفعاالت مخاطرات طبيعی چندگانه ارزیابی شود

 

 آسيب پذیری جامعه تحليل شد. 3

ارزیابی های آسيب پذیری جامعه برای همه مخاطرات  
 . مرتبط طبيعی اجرا شد

های مخاطره آميز منابع اطالعات تاریخی و رویداد 
احتمالی آینده در ارزیابی آسيب پذیری مد نظر قرار 

 .گرفت
امکانات   دسترسی به ، معلوليت،فاآتورهایی مانند جنسيت 

 گوناگونی اقتصادی و حساسيتهای محيطی در ،زیربنائی
 . نظر گرفته شد

مانند شناسایی و (آسيب پذیری ها مستند و نقشه برداری شد  
راد یا جوامع همراه با آرانه های نقشه برداری از اف

 ). ساحلی
 ریسكها ارزیابی شد. 4

فعل و انفعاالت مخاطرات و آسيب پذیری ها ارزیابی شد تا  
ریسكهایی آه در هر منطقه یا جامعه وجود دارد شناسایی 

 .  شود
مشورت اجتماعی و صنعتی انجام گرفت تا اطمينان  

 است و حاصل شود آه اطالعات ریسك فراگير و مبسوط
 و اطالعات محلی و اطالعات ،دانش تاریخی و بومی

 . سطح ملی  را شامل می شود
فعاليتهایی آه ریسك را افزایش می دهند شناسایی و  

 . ارزشيابی شدند
 محلی و سوانحنتایج ارزیابی ریسكها با طرحهای مدیریت  

 . پيامهای هشدار تلفيق شدند
 اطالعات ذخيره شد و قابل دسترس است. 5

 ایجاد شد تا تمامی GISمرآزی یا داده  های " آتابخانه" 
اطالعات مربوط به سوانح و مخاطرات طبيعی ذخيره 

 . شود
 عموم ،اطالعات مخاطرات و آسيب پذیری  ها برای دولت 

در موارد (مردم و جوامع بين المللی  قابل دسترس شد 
 ). مربوط

و به طرح نگهداری ایجاد شد تا اطالعات آنونی نگهداری  
.روز شود
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 خدمات نظارت و هشدار:     2عامل آليدی 
 

 . علمی و فنیمستندایجاد خدمات موثر نظارت بر مخاطرات و هشدار با اساس : هدف
 

  اصلینقش آفرینان
؛ ) و آب و هوا ، آتشفشان، سونامی،مثال برای آب(خدمات ملی هواشناسی و آب شناسی؛ مراآز تخصصی مشاهده و هشدار   

ا؛ انستيتو های تحقيقاتی؛ تامين آنندگان تجهيزات بخش خصوصی؛ مقامات مخابراتی؛ آارشناسان مدیریت آيفيت؛ مراآز دانشگاهه
 .UN/ISDR، WMO، UNESCO، UNEP، UNOSAT، OCHA، ITUفنی منطقه  ای؛ آژانسهای سازمان ملل مانند 

 

 فهرست
 

 مكانيسم نهادی ایجاد شد. 1

 تمام مسئوليتهای و نقشها و ،شده استاندارد روند 
 ایجاد آنند می پخش و ایجاد را هشدارهای آه سازمانهایی

 . شد اختيار دارای قانون توسط و شد
توافقنامه ها و پروتكل های ميان سازمانی ایجاد شد تا وقتی  

مخاطرات مختلف توسط آژانسهای متفاوت رسيدگی 
می شود انسجام زبان هشدار و آانالهای ارتباطی حفظ 

 . شود
 مخاطرات برای دستيابی به آار آیی و -یك طرح آلی 

 . تاثيرگذاری بين سيستمهای هشدار مختلف ایجاد شد
ت محلی، از اینکه  شامل مقاما،شرآای سيستمهای هشدار 

 .کدام سازمانها مسئول هشداردهی هستند آگاه می باشند
پروتكلها در جای خود قرار گرفتند تا مسئوليتهای ارتباطی  

 .  خدمات هشدار فنی را تعریف آنندو آانالهای
 ارتباطاتی با سازمانهای بين المللی و هماهنگی های 

 . عملياتی شدمنطقه ای مورد توافق قرار گرفت و 
 مكانيسم های هماهنگی و مراآز ،توافقات منطقه ای 

تخصصی مناسب برای دغدغه های منطقه ای مانند چرخه 
 تبادل ،ترک سيل در خليج های مش،باد مناطق استوایی

 .  ساختن ظرفيت فنی به آار گرفته شد،اطالعات
سيستمهای هشدار حداقل یك بار در سال تحت آزمایشها و  

 . مانورهای فراگير سيستم قرار گرفتند
 مخاطرات در زمينه سيستمهای هشدار –یك آميته آلی  

فنی شكل گرفت و به مقامات ملی مدیریت سوانح و آاهش 
 شامل برنامه ملی آاهش ریسك ،خسارت پيوند داده شد

 . سوانح
سيستم ایجاد شد تا تائيد شود آه هشدارها به  

 . دریافت آنندگان مورد نظر رسيده است
 مراآز هشدار  در تمام اوقات روز فعال بودند  

 )  هفت روز هفته، ساعت در روز24(

 

 سيستمهای نظارت ایجاد شد. 2

 خطر هر برای مشخصات و گيری اندازه پارامترهای 
 . شد مستند مربوط

طرحها و مدارك برای شبكه های نظارت در دسترس  
آارشناسان و مقامات مربوطه قرار گرفت مورد توافق 

 . واقع شد
 و ، با اوضاع و شرایط محلی سازگار شد،تجهيزات فنی 

 .پرسنل برای استفاده و نگهداری آن آموزش دیدند
  ،ایاطالعات مرتبط و تحليل از شبكه  های منطقه  

سرزمينهای همجوار و منابع بين المللی در دسترس قرار 
 . گرفتند

یا ،اطالعات در فرمتهای معنی دار در زمان واقعی  
 و پردازش شد و در ،نزدیك به زمان واقعی دریافت

 . دسترس قرار گرفت
 بررسی و انتشار اطالعات ،برای دستيابی 

آسيب پذیری های مربوط به مخاطرات مرتبط 
 .  هایی تعيين شداستراتژی

به منظور تائيد صحت و اهداف تحقيقاتی اطالعات به  
 . طور هميشگی آرشيو شدند

 پيش آگاهی و سيستمهای هشدار ایجاد شد. 3

 پيش بينی و توليد هشدار بر پایه ،تحليل اطالعات 
 .روش شناسی های علمی و فنی مورد قبول

كلهای پيامدهای اطالعات و هشدار طبق استانداردها و پروت 
 . بين المللی منتشر شد

تحليلگران هشدار طبق استانداردهای مناسب بين المللی  
 . آموزش دیدند

مراآز هشدار به تجهيزات مورد نياز برای رسيدگی به  
 اطالعات و پياده آردن مدلهای پيش بينی مجهز شدند

  ، مانند برق رزرو،سيستمهای محافظ  دار ایجاد شدند 
 . م آشيك پرسنلتجهيزات اضافی و سيست

هشدارها به صورت موثر و به موقع و با فرمتی آه با نياز  
 . آاربر سازگار شده توليد و منتشر شدند

طرح اجرا شد تا روندهای عملياتی به طور مداوم تحت  
 شامل آيفيت اطالعات و عملكرد ،نظارت قرار گيرند

 .هشدار
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  و ارتباطاتاتانتشار:     3عامل آليدی
 

د سيستمهای ارتباطاتی و انتشار برای حصول اطمينان از اینكه مردم و جوامع از پيش از رویداد مخاطره آميز طبيعی ایجا: هدف
 .آگاه می شوند  و هماهنگی ملی و منطقه ای و تبادل اطالعات تسهيل می شود

  اصلینقش آفرینان
شناسی ملی؛ مقامات نظامی و آشوری؛ سازمانهای  ملی و محلی؛ خدمات هواشناسی و آب، بين المللی سوانحآژانسهای مدیریت 

 امكانات مراقبت از  ،گردشگریمانند (؛ بخشهای تجاری در مناطق آسيب پذیر  )اینترنت رادیو و  ، تلویزیون،انتشارات(رسانه ای 
لل مانند ؛ سازمانهای متمرآز بر جامعه و مردم عادی؛  آژانسهای بين المللی و سازمان م ) آشتی های دریایی،افراد مسن

UN/ISDR، IFRC، UNDP، UNESCO، UNEP، WMO، OCHA. 

 فهرست
 

 روندهای سازمانی و تصميم گيری نهادینه شد. 1

زنجيره انتشار هشدار از طریق سياستگذاری یا  
مانند پيامهای ارسالی (قانون گذاری  های دولت تقویت شد 

 )از دولت به مدیران موارد اضطراری و جوامع و غيره
تائيد شده صالحيت یافتند تا پيامهای هشدار را مقامات  

مانند مقامات هواشناسی برای ارائه پيامهای (منتشر آنند 
 مقامات بهداشت برای ارائه پيامهای هشدار ،آب و هوا
 ) بهداشتی

 نقشها و مسئوليتهای هر آدام از ایفا آنندگان ،عملكردها 
نقش در روند انتظار هشدار در قانونگذاری  یا 

مانند خدمات ملی (ت گذاری دولت مشخص شد سياس
 ). هاNGO ، رسانه،هواشناسی و آب شناسی

نقشها و مسئوليتهای مراآز هشدار منطقه ای یا برون  
 شامل انتشار هشدار به آشورهای ،مرزی تعریف شد

 . همسایه
شبكه داوطلبين آموزش داده شد و قدرت یافت تا  

 طور گسترده هشدارهای مخاطرات را دریافت نموده و به
 . در جوامع دور افتاده منتشر نماید

 سيستمهای موثر ارتباطاتی و تجهيزات نصب شد. 2

 جوامع  هر یک ازسيستمهای ارتباطات و انتشار با نياز 
مانند رادیو یا تلویزیون برای افرادی آه (سازگار شد 

پارچه های  پرچمهای هشدار یا ،دسترسی دارند؛ و آژیرها
 ). ه برای جوامع دور افتاده هشداردهنداعالن

 شامل ،تكنولوژی ارتباطات هشدار به آل جمعيت می رسد 
 . جمعيت فصلی و مناطق دور افتاده

سازمانهای بين المللی یا آارشناسان مشورت آردند تا در  
 . شناسایی و تدارك تجهيزات مناسب آمك آنند

رسانه های ارتباطی چندگانه برای انتشار هشدار به آار  
مانند رسانه  های گروهی و جوامع غير (ه شد گرفت

 ). رسمی

 

توافقنامه هایی برای به آار گرفتن منابع بخش خصوصی  
 ،مانند رادیوهای آماتور(در موارد مناسب شكل گرفت 

 ). پناهگاهها
سيستم انتشار منسجم هشدار و ارتباطات برای تمام  

 . مخاطرات به آار برده شد
فه و فعل و انفعالی هستند تا طر-سيستمهای ارتباطاتی دو 

 . امكان تائيد صحت دریافت هشدارها فراهم شود
نگهداری تجهيزات و به روز رسانی برنامه اجرا شد و  

نيروهای اضافی تقویت شدند تا در صورت نقص و از 
 . بتوانند از سيستمها پشتيبانی آنندآار افتادگی 

 پيامهای هشدار تائيد و درك گردید. 3

شدار و پيامها برای نيازهای افراد در اخطارهای ه 
مثال برای زمينه های گوناگون (معرض خطر سازگار شد 

 ).  زبانی و آموزشی، جنسيتی، اجتماعی،فرهنگی
اخطارهای هشدار و پيامها از نظر جغرافيایی ویژه هستند  

تا اطمينان حاصل شود آه پيامها فقط به افراد در معرض 
 . خطر می رسد

 ،رادی آه باید اقدام آنند را از ارزشهاپيامها درك اف 
مانند دستورالعملهای (دغدغه ها و عالیق یكپارچه می آند 
 ).  تامين جان دام و حيوانات خانگی

اخطارهای هشدار نسبت به زمان آامال قابل تشخيص و  
منسجم هستند و در مواقع لزوم اقدامات مكمل را در بر 

 . می گيرند
تهدید و اثرات آن اختصاصی هشدارها در زمينه طبيعت  

 . است
مكانيسمها در جای خود قرار دارند تا به هنگام پایان تهدید  

 . جامعه را مطلع سازند
تحقيق در زمينه اینكه مردم چگونه به پيامهای هشدار  �

اوليه دسترسی دارند و آنها را تفسير می آنند انجام شد و 
تشار آنها تجربه هایی در زمينه فرمتهای پيامها و روند ان

 .بدست آمد
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 پاسخگوئیقابليت :     4عامل آليدی 
 

به بالیای طبيعی از طریق باال بردن سطح دانش در زمينه ریسكهای پاسخگوئی قدرت بخشيدن به توانایی جوامع برای : هدف
 .سوانح مشارآت اجتماعی و آمادگی در برابر ،مخاطرات طبيعی

  اصلینقش آفرینان
 ، تلویزیون ، رادیو،چاپ(  جوامع و مردم عادی؛ مدارس؛ دانشگاهها؛ بخش غير رسمی آموزش؛ رسانه هاسازمانهای متمرآز بر

 ملی و محلی؛ آژانسهای  ، بين المللیسوانح؛ آژانسهای فنی با دانش تخصصی در زمينه مخاطرات؛ آژانسهای مدیریت )آن الین
OCHA، UNDP، UNEP، FAO، UNESCOزمان ملل مانند  منطقه ای؛ آژانسهای بين المللی و متعلق به ساسوانحمدیریت 

، UN/ISDR، IFRC، WMO. 

 فهرست
 

 هشدار با استقبال مواجه شد. 1

 ، رهبران روحانی،مانند دولت (موثق منابع توسط هشدار 
 معرض در افراد بين و توليد) سازمانهای معتبر جامعه

 . شد توزیع خطر
 خدمات برداشت عمومی از ریسكهای مخاطرات طبيعی و 

هشدار مورد تحليل قرار گرفت تا عكس العملهای جامعه 
 . پيش بينی شود

استراتژی هایی برای ایجاد اعتبار و اعتماد در سيستم  
مانند درك تفاوت بين پيش آگاهی ها و (هشدار ایجاد شد 

 ). هشدارها
هشدارهای نادرست به حداقل رسيد و برای ایجاد اعتماد  

 . ایی انجام گرفتدر سيستم هشدار بهسازی ه
 طرحهای آمادگی و پاسخگوئی به سوانح ایجاد شد. 2

 به وسيله قانون طرحهای آمادگی و پاسخگوئی به سوانح 
 . قدرت یافت

 به نياز در طرحهای آمادگی و پاسخگوئی به سوانح 
 . جوامع افراد آسيب پذیر معطوف شد

طرحهای نقشه های مخاطرات و آسيب پذیریها برای اجرای  
 . تهيه شدبه سوانح  پاسخگوئی گی وآماد
  به سوانحاضطراریو پاسخگوئی طرحهای آمادگی  

 و مورد تمرین قرار ، در جامعه منتشر شد،توسعه یافت
 . گرفت

 و ،رویدادهای فاجعه بار قبلی و عكس العملها تحليل شد 
 .  بدست آمدسوانحتجربياتی در زمينه طرحهای مدیریت 

ادگی برای تكرار مخاطرات استراتژی هایی برای حفظ آم 
 . اجرا شد

آزمایشها و تمرینات  منظم انجام شد تا تاثيرگذاری روند  
 .  امتحان شودپاسخگوئیانتشار هشدار اوليه و 

 

 

 ظرفيت پاسخگوئی جامعه ارزیابی و تقویت شد. 3

 موثر به هشدارهای اوليه پاسخگوئیتوانایی جامعه برای  
 . ارزیابی شد

 گذشته تحليل شد و تجربياتی برای حسوان به پاسخگوئی 
 . ایجاد استراتژی های ظرفيت سازی در آینده بدست آمد

سازمانهای متمرآز بر جامعه برای آمك به ظرفيت سازی  
 . به آار گرفته شدند

آموزش جامعه و داوطلبين و برنامه های تعليمی ارائه و  
 . اجرا شد

 سطح آگاهی و آموزش عمومی ارتقا یافت. 4

 ، ریسكها، آسيب پذیریها،ات ساده درباره مخاطراتاطالع 
 بين جوامع آسيب پذیر سوانحو چگونگی آاهش دادن اثرات 

 . و تصميم گيران منتشر شد
جامعه در زمينه چگونگی انتشار هشدارها و اینكه آدام  

 پاسخگوئیمنبع قابل اعتماد است و چگونگی نشان دادن 
 اوليه آموزش به مخاطرات مختلف پس از دریافت هشدار

 . داده شد
هوایی و -ی ساده آبنشانه هابه جامعه تعليم داده شد آه  

 پاسخگوئیژئوفيزیكی مخاطرات را شناسایی آند تا امكان 
 . سریع فراهم شود

آگاهی عمومی و آموزش مداوم در برنامه آموزش مدارس  
 . ابتدایی تا دانشگاه قرار گرفت

یا جایگزین در رسانه های گروهی و رسانه های مردمی  
 . جهت ارتقا آگاهی عمومی تالش آردند

 ارتقا آگاهی عمومی و آموزش طبق نياز هر برنامه های 
 مدیران موارد ،مانند آودآان(آدام از حضار سازگار شد 

 ). رسانه ها،اضطراری
استراتژی های آگاهی عمومی و برنامه ها هر سال یكبار  

 .ارزشيابی شد و در صورت لزوم به روز شد
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  سازمانیترتيبات موثر امور و حاکميت     :مسائل مشترک
 

 . قانون گذاری و سياست گذاری آه از اجرا و حفظ سيستمهای هشدار اوليه موثر حمایت  می آند،ایجاد چارچوبهای سازمانی: هدف
 

  اصلینقش آفرینان
 ملی و ، بين المللیسوانح؛ آژانسهای مدیریت )زی بخشهای توسعه و برنامه ری،مانند محيط زیست(رهبران سياسی؛ سياستگذاران 

محلی؛ سازمانهای هواشناسی و آب شناسی؛ محققان و دانشگاهيان؛ سازمانهای غير دولتی؛ آژانسهای بين المللی و سازمان ملل مانند 
UNDP، UNEP، FAO، UNESCO، UN/ISDR، WMO،بانكهای جهانی و بانكهای توسعه مناطق ، IFRC. 

 

 فهرست
 

 هشدار اوليه به عنوان اولویت طوالنی مدت ملی و محلی .1
 قطعی گردید

مزایای اقتصادی هشدار اوليه برای مقامات ارشد دولتی و  
رهبران سياسی با استفاده از متدهای آاربردی مانند تحليل 

 .  پيشين مطرح شدسوانحهزینه در -مزیت
مثالها و موارد تحقيقی سيستمهای هشدار اوليه موفق بين  

 .  مقامات ارشد دولتی و رهبران سياسی منتظر شد
 از مدافعه گریبرای " قهرمانان"ی هشدار اوليه یا الگو 

 . هشدار اوليه و ارتقای مزایای آن به آار گرفته شد
آن دسته از ریسكهای بالیای طبيعی آه بيش از دیگران به  

 و مقدمات ،سيستم هشدار اوليه نياز دارند شناسایی شد
 . ر چارچوب مخاطرات چندگانه ایجاد گردیدعملياتی د

 . هشدار اوليه با طرحهای اقتصادی ملی تلفيق شد 
چارچوبهای حقوقی و سياسی برای حمایت از هشدار . 2

 اوليه ایجاد شد

قانونگذاری یا سياستگذاری ملی ایجاد شد تا پایه ای  
سازمانی و حقوقی برای اجرای سيستم هشدار اوليه ایجاد 

 . شود
ا و مسئوليتهای مشخص برای همه سازمانهایی آه در نقشه 

دولتی و غير (هشدار اوليه مشارآت دارند تعریف شد 
 ). دولتی

مسئوليت آلی و اختيار برای هماهنگی هشدار اوليه به  
 . عهده یك آژانس ملی گذاشته شد

توسط قانون به یك رهبر سياسی یا مقام ارشد دولتی به  
 . تيار داده شدعنوان تصميم گيرنده ملی اخ

 

 و تشویق سوانحسياستهایی برای تمرآز زدایی مدیریت  
 . جوامع به مشارآت ایجاد شد

تصميم گيری محلی و اجرای سيستم هشدار اوليه در حيطه  
مدیریتی گسترده تر و ظرفيتهای اندوخته در سطح ملی و 

 . منطقه ای قرار گرفت
 برای توافقنامه های منطقه ای و برون مرزی ایجاد شد 

حصول اطمينان از اینكه سيستم هشدار اوليه در موارد 
 . ممكن یكپارچه عمل می آند

ارتباط و شراآت بين همه سازمانهایی آه در هشدار اوليه  
مشارآت دارند نهادینه شد و مكانيسم هماهنگی قانونی 

 . گردید
 و سانحههشدار اوليه با سياستهای آاهش خسارت  

 . سياستهای توسعه تلفيق شد
گذاریها و نهاد نظارت و تقویت ایجاد شد تا از سياست 

 . قانونگذاری ها حمایت آند
 ظرفيتهای سازمانی ارزیابی شد و ارتقا یافت. 3

ظرفيتهای همه سازمانها و نهادهایی آه مشارآت داشتند  
ارزیابی شد و طرحهای ایجاد ظرفيت و برنامه های تعليم 

 .  تخصيص داده شدتوسعه یافت و برای آنها منابع الزم
بخش غير دولتی به آار گرفته شد و ترغيب شد تا برای  

 . ایجاد ظرفيت تالش آند
 منابع مالی به طور قطعی تعيين شد. 4

مكانيسم بودجه دولتی برای هشدار اوليه و آمادگی برای  
 . مواجهه با سوانح توسعه یافت و نهادینه شد

طقه ای فراهم دسترسی به بودجه در سطح بين المللی یا من 
 . گشت

خصوصی برای آمك به توسعه /شراآت بخش عمومی 
 .سيستم هشدار اوليه مورد بهره برداری قرار گرفت
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