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 جَمِيعاً سَحْيَا الّنَاأحْيَاهَا فَکَأّنَمَا أمَنْ  وَ

 گويى همه مردم را زّنده كرده است.، ا حيات بخشداّنساّنى ر ،هر كس

And whoso saves the life of one, it shall be as  
if  he had: saved the life of all mankind. 

 

 «قرآن كريم»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خداوند آفریننده زیبایی ها
 

 توسعه علم و دانش میان رشته ای مدیریت بحران در جهان امروز به واسطه نیاز به انتقال سرری،  دییر   برا سیاسریت براح و  رحی        

سوادث و بحران ها و از طری  ابزار و روش های آموزشری بره روز     1داده ها و اطالعات در زمان مقتضی خصو ا در زمان طالیی

بره طرور کلری کلیره مرواردی کره تیرهیل ک  رده          مقرررات و  مالک های عمل و چارچوب های کاری  دستورالعمل ها و یوانین و

 رخوردار است.ایدامات حزم می باش د متفاوت از آنچه که در گذشته بوده است   ورت می پذیرد و از اهمیت ویژه ای ب

چارچوب های کراری  یروانین و مقرررات  سروزه هرای      مالک های عمل و امروزه بییاری از مفاهیم  یالب ها  تعاریف  یلمروها  

ف اوری های نوین و فضاهای جدید با سضور سقویی و سایر موارد با سضور شیوه ها و مدهای جدید زندگی خصو ا در شهرها و 

ماحت مخاطرات  سوادث و بحران ها مترتب برر  سال تغییر )و آسیب پذیری ها  استکرده و یا سریعا در مان د: فضای مجازی  تغییر 

( است و می تروان گفرت دنیرای امرروز نره ت هرا در اختیرار م ت رران          تاثیر گذار بر این وضعیت ها تغییرات سری،شرایط و این نوع 

ه ری می گردد. لذا شیوه هایی که بتوانرد از ارزش  اتوسط آنان هدایت و رنوآوران و افراد یابل انعطاف و هوشم د می باشد  بل ه 

فرآی دهای طراسی شرده بیریار هوشرم دانه  در     مالک عمل افزوده های ایجاد شده توسط افراد هوشم د و از طری  ساز و کارها و

مروثرتر عمرل    به  رورت کارآمردتر و   یالب سامانه های مت وعی که در چارچوب سامانه ای ی پارچه و عظیم تر تحت ع وان جهان

می نماید  سفاظت و سمایت نموده و سامی ادامه فعالیت های سیاتی جهانی برای نوع بشر باشد از جمله ن اتی است کره در دایرره   

و  ت بحرران مری باییرتی بیرتر    علم و دانش مدیریت بحران یرار گرفته و از اهمیت بییار باحیی برخوردار است. علم و دانش مدیری

هم آورد کره نره ت هرا در شررایط و     م اسب را برای سفظ ارزش های افزوده ایجاد شرده بره گونره ای فررا     چارچوب و مالک عملی

ضعیت های عادی بل ه در شرایط ساد و بحرانی نیز بتواند مت اسب با جریان های در سال سرکت دنیای شتابان امروز  سامانه های و

 را دارا بوده و سدایل آسیب های حزم را تحمل نماید.مختلف موجود انعطاف پذیری حزم 

 اسب   دلیوز یتالش انیان هاسعی و با  (5112 -5112و برای دوره زمانی ده ساله ) هیوگو چارچوب کاریبا نام  که در س دی

 بحران یریکاهش خطر پذ یک فرانس جهاندر ا ل خروجی  و است گردیدهم تشر و  شدهت ظیم   تهیه  تدوین و و تجربه تخصص

         ارچوب و و چرربررود  هگردیرردژاپررن برگررزار  یوگررویدر شررهر کوبرره  اسررتان ه 5112 هیررژانو 55 لغایررت 11 خیاز تررار کرره مرری باشررد

 تالش شده اسرت   در پیش روی شماست و هم اک ون دیک فرانس مصوب گرد نیدر ا 5112تا  5112 یها سال یبرا یمالک عمل

 ملل و جوام، محلی در برابر بحران ها فراهم گردد. تاب آوریچارچوب کاری برای  تا

گامی در راستای ارتقاء جایگاه دانش میران رشرته ای مردیریت بحرران در         به زبان شیرین فارسیساضر ترجمه س د که است امید

 ان شاء اهلل. .کشور عزیزمان  ایران اسالمی باشد خصو ا   کلیه کشورهای فارسی زبان

 

 بیژن یاور                                                                                                                      

 ر فنی و محتواییسر ویراستا                                                                                                                      

 مدیر گروه ترجمهو                                                                                                                       
  

                                                 
1 - Golden Time (First 72 Hours) 
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 مقدمه -1

 و شد برگزار ژاپن یوگویه استان کوبه، شهر در 2002 هیژانو 22 تا 11 خیتار از بحران یریپذ خطر کاهش یجهان کنفرانس. 1

 و ملل الزم برگشت پذیری و تاب آوری جادیا: دیگرد مصوب کنفرانس نیا در 2012 تا 2002 یهاسال یبرا اریک چارچوب

 بمنظور برابر یفرصت کنفرانس نیا(. شودیم دهینام اجرا یبرا چارچوب کاری: عنوان تحت بعد من که) بحرانها برابر در جوامع

. آورد فراهم 2خطر با مواجهه در هایریخطرپذ و 1هایریپذبیآس کاهش، یبرا یراهبرد و مندنظام یکردیرو از بیترغ و تیحما

 قرار دیتاک مورد را هابحران با مواجهه در جوامع و ملل تاب آوری برگشت پذیری و جادیا یراهها نیهمچن و ازین ییگردهما نیا

 .3دانست مسلم و داده

 

 ها بحران همواج مورد یها چالش -1-1

 و متانت حفظ ،برگشت پذیری و تاب آوری و بقا یبرا حاصل یها تیفعال و جینتا و عواقب ها، بحران از یناش یها بیآس. 2

خطر پذیری . شود یم چندان دو و افتهی شیافزا توسعه، به لین یبرا یکوش سخت و فقرا خصوصا افراد، شتیمع نیتام و تیشان

 در یریپذ خطر به تواند یم منطقه کی در آن به مربوط یها تیفعال و راتیتاث و است یجهان یادغدغه ،یاندهیفزا بطور بحران

 تیجمع) یتیجمع راتییتغ به مربوط شیافزا حال در یها یریپذ بیآس همراه به موضوع نیا. گذارد ریتاث متقابالً و مناطق ریسا

 یریخطرپذ با یمناطق و ها زون در توسعه شده، یزیربرنامه ریغ یهاینیشهرنش ،یاجتماع -یاقتصاد طیشرا و فناورانه ،(یشناس

 سر بر رقابت ،یشناس نیزم یها یریپذ خطر ، یمیاقل راتییتغ ،یمیاقل یداریناپا ،یطیمح بیآس توسعه، حال در مناطق باال،

      رهنمون یا ندهیآ به (HIV/AIDS) دزیا مانند( ریگ همه یها یماریب)  ها یریگ همه ریتاث و ابیکم منابع به یابیدست

 خطر به را توسعه حال در یکشورها داریپا توسعه و تیجمع ،یجهان اقتصاد یا ندهیفزا بطور توانند یم ها بحران که شود یم

    قرار ریتاث تحت بحران توسط ساله هر نفر ونیلیم 200 از شیب متوسط بطور گذشته دهه دو در. ندینما دیتهد و انداخته

 .اندگرفته

 رند،یگیم قرار یطیمح و یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد یهایریپذبیآس با کنش در کهیزمان هابحران از یناش یخطرها. 3

 لیتشک را هابحران از یاعمده و اتفاق به بیقر تیاکثر یکیدرومترولوژیه منشاء با ها دادیرو. شوند یم ندهیفزا و افتهی شیافزا

 در مقابله تیظرف شیافزا نیهمچن و کاهش خطرپذیری بحران تیاهم ندهیفزا رشیپذ و درک رغمیعل. شود یم شامل و داده

 .باشد یم مطرح یجهان یچالش عنوان به همچنان کاهش خطرپذیری بحران و آنها تیریمد بخصوص و هابحران بحران، برابر

                                                           

 : معنی به (Vulnerability) پذیری آسیب -1

       افزایش خطرها برابر در را جامعه یک شکنندگی و حساسیت که محیطی و اقتصادی اجتماعی،کالبدی، فرآیندهای و عوامل توسط شده تعریف شرایط

 ( 2002 ـ ژنو ـ  UN-ISDRمتحد، ملل سازمان ها، خطرپذیری بحران کاهش المللیبین راهبرد. )شود می تعریف دهد،می

 :یمعن به (Hazard)خطر -2

 و ینظم یب ، ملکیما بیتخر شدن، یزخم ای و جان دادن دست از به منجر و مسبب است ممکن که یکیزیف مخرب بالقوه یانسان تیفعال ای و دهیپد داد،یرو

 که ای نهفته و پنهان موارد و شرایط شامل توانند می خطرها. ، می باشدگردد یطیمح یفروپاش و انحطاط ، یاقتصاد و یاجتماع یستمهایس در اختالل

 شامل یا و( زیستی یا بیولوژیکی و هیدرومتدولوژیکی شناسی، زمین: مانند) طبیعی منشاء دارای و بوده آینده تهدیدات از ای نشانه و نمایانگر است ممکن

 ملل سازمان ها، خطرپذیری بحران کاهش المللی بین راهبرد. ) باشند شوند،( تکنولوژیکی خطرهای و محیطی اختالل و نظمی بی: مانند)  انسانی فرآیندهای

 .( 2002 ـ ژنو ـ  UN-ISDR متحد،

 ژیکیتکنولو و محیطی مرتبط های خطرپذیری و خطرها و طبیعی منشاء با خطرهای سبب به که را هایی بحران ارچوب کاری،چ این دامنه و گستره -3

 زمینه در خطرها انواع گرفتن درنظر با  مانع و جامع رویکردی کننده منعکس ارچوب کاریچ این بنابراین. شود می شامل و برگرفته در را آیند می بوجود

 فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، نظامهای و سیستمها بر را ای مالحظه قابل تأثیرات تواند می که( هابحران) آنها بین موجود ارتباط و بحران خطرپذیری مدیریت

 ( 1 صفحه ،1 جزء ب، قسمت ،1 بخش. )باشد می است، گرفته قرار تاکید مورد (Yokohama strategy) یوکوهاما راهبرد در که ای همانگونه محیطی، و



 2 

 در مند نظام بطور یستیبا یم ها خطر پذیری بحران کاهش یها تیفعال نکهیا یبرا یالملل نیب یامصوبه و هیدییتا اکنون. 2

 در و شامل یالملل نیب و یا منطقه جانبه، دو یها یهمکار توسط و فقر کاهش و داریپا توسعه یبرا برنامه و ها طرح استها،یس

 نظارت و کنترل فقر، کاهش دار،یپا توسعه. است شده گرفته نظر در د،یایب منسجم و هماهنگ بطور ها، مشارکت رندهیگ بر

 یراستا در و. رندیگ قرار اعضاء هیکل تیحما مورد مشترک بطور دیبا که هستند یاهداف ها خطر پذیری بحران کاهش و مطلوب

 و جوامع سطوح در یضرور یها تیظرف جادیا یبرا  یشتاب پر و مضاعف یها تیفعال و تالشها رو، شیپ یها چالش با مواجهه

 به یابیدست یبرا مهم عنصر کی بعنوان یکردیرو نیچن. ردیپذ صورت یستیبا یم یریپذ خطر کاهش و تیریمد بمنظور ملل

 .شود یم شناخته است، شده گرفته نظر در هزاره هیانیب در که یموارد آن شامل ،یالملل نیب توافق مورد توسعه اهداف

 و ملی سطوح بمانند ای منطقه و المللی بین سطوح در بحران پذیری خطر کاهش های فعالیت از حمایت و ارتقاء اهمیت. 2

 در و شده شناخته کلیدی جانبه چند های هیانیب و عمل های مالک و ها العمل دستور از تعدادی در گذشته سال چند در محلی

 . 2است شده گرفته نظر

 

 شده شناسايي های خالء و شده فراگرفته های آموزه: يوكوهاما راهبرد -1-2

 آمادگی ،(prevention) یریجلوگ و یریشگیپ جهت ییها دستورالعمل شامل: تر ایمن جهانی برای یوکوهاما راهبرد. 6

(preparedness) کاهش اثرات (Mitigation) 1992 سال در که ،(اجرا برای یوکوهاما راهبرد راهنمای) آن عمل مالک و 

 فراهم را آنها تأثیرات و ها خطرپذیری بحران کاهش زمینه در عطفی هقطن بعنوان و کلیدی رهنمودهایی است، گردیده مصوب

 . آورد

 حصول بمنظور رو پیش های سال برای اساسی ییها چالش 2یوکوهاما راهبرد یاجرا از حاصل های پیشرفت بر یمرور. 7

 قوانین و مبحث در بحران از ناشی خطرهای نمودن دخیل و گرفتن نظر در یبرا نظامند عملکردهایی و ها فعالیت از اطمینان

 کاهش و مدیریت بمنظور محلی و ملی های توانایی بهبود و ارتقاء طریق از پایداری ایجاد در همچنین و پایدار توسعه

 . نمایاند می و ساخته آشکار را خطرپذیری

 و اساس یک عنوان به پیشتاز و مبتکرانه شتریب رویکردی توسط که ها خطرپذیری بحران کاهش اهمیت بر( سند این) مرور. 1

 مردم درگیرکننده همچنین و برانگیزاننده و کننده ترغیب رسانی، اطالع و دهی قرار جریان در برای، باشد، می اتکاء قابل بنیان

 همچنین سند این. نماید می تاکیدخودشان، محلی جوامع در ها بحران از ناشی پذیری خطر کاهش های جنبه و زوایا کلیه در

 اهداف فهم و درک برای. دهد می قرار تأکید مورد را ای توسعه های بودجه از اخص بطور یافته تخصیص منابع فقدان و کمبود

 در المللی بین همکاریهای و مالی مکانیسمهای طریق از یا و ایمنطقه سطح در یا و ملی سطح در چه خطرپذیری کاهش

 کاهش برای موثر یاتیتجرب نهادن بنیان و موجود منابع از بهینه و بهتر برداری بهره برای ای مالحظه قابل پتانسیل حالیکه

 . نماید یم بیان را موثرتر بطور ها خطرپذیری بحران

 : شود می تعریف زیر اساسی محدوده 2 در خاص های چالش و ها خالء. 9

 سیاستی؛ و قانونی سازمانی، عمل مالک و هاچارچوب اجرا :نظارت و کنترل( الف

 ها؛ پذیری خطر زمینه در (Early Warning) سریع هشدار و نظارت و کنترل تخمین، و ازریابی شناسایی،( ب

 ؛ آموزش و دانش مدیریت( ج

 خطرپذیری بنیادی عوامل و فاکتورها کاهش( د

  موثر بازتوانی و مقابله بمنظور الزم آمادگی حصول( ه

                                                           

 . است شده فهرست سند، این ضمیمه در ها بیانیه و ارچوب های کاریچ این از برخی -2

 (A/CCNF.206/l.1) تر ایمن جهانی برای یوکوهاما چارچوب کاری و راهبرد بر مرور -2
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 . باشند می 2002 -2012 دهه در استفاده بمنظور مناسب عمل مالک یک توسعه برای کلیدی نکات موارد این

 

  راهبردی اهداف و انتظار مورد پيامدهای اهداف،: ها بحران با مواجهه در خطرپذيری كاهش جهاني كنفرانس -2

 اهداف -2-1

 برگزار و برپا خاص 6هدف 2 بر مبنی عمومی مجمع تصمیم با ها، بحران با مواجهه در خطرپذیری کاهش جهانی کنفرانس. 10

 : شد

 چـارچوب  سازی بهنگام بمنظور دیدی با آن، اجرایی برنامه و یوکوهاما راهبرد مرور زمینه در دهی گزارش و گرفتن نظر در( الف

 .یکم و بیست قرن در بحران کاهش زمینه در راهنما

 ییاجرا برنامه با مرتبط الزم اقدامات و ها ینیب شیپ یاجرا از نانیاطم حصول هدف با خاص یها تیفعال ییشناسا( ب

 بحران؛ تیریمد و ها یریخطرپذ یابیارز ها، یریپذ بیآس یبرا داریپا توسعه یجهان سران درنشست ژوهانسبورگ

 چارچوب در ندهیآ در بحران کاهش بمنظور شده فراگرفته یها درس و مناسب اتیتجرب در شدن میسه و نمودن میتقس( ج

 ها؛ چالش و ها خالء ییشناسا بمنظور و داریپا توسعه به یابیدست

 استها؛یس نیا یاجرا از یبانیپشت و تیحما و لیتسه قیطر از بحران کاهش یاستهایس تیاهم مورد در یآگاه شیافزا( د

 تیریمد یها سازمان و موسسات و مردم یبرا بحران با ارتباط در مناسب اطالعات بودن دسترس در و یریپذ اتکاء شیافزا( ه

        قرار اشاره مورد ژوهانسبورگ برنامه یاجرا یبرا مرتبط الزم اقدامات در که یا گونه همان به ، مناطق هیکل در بحران

 .است گرفته

 

 انتظار مورد یامدهايپ -2-2

 کننده شرکت فاکنندگانیا نقش ریسا و ندگانینما شامل ، وکوهامای راهبرد مرور جینتا میترس و یاهداف نیچن نظرگرفتن در. 11

 به مصمم( ردیگ یم قرار ارجاع مورد و شده دهینام "کنفرانس" عنوان تحت بعد من که) بحران اثرات کاهش یجهان کنفرانس در

 :شدند ندهیآ سال 10 یبرا ریز انتظار مورد یخروج یریگ یپ و بیتعق

 و ها موهبت در اختالالت کاهش نیهمچن و شدگان کشته تعداد ، ها بحران از یناش انیقربان تعداد ریچشمگ و یاساس کاهش"

 .(ردیگ قرار مدنظر دیبا)"کشورها و جوامع یطیمح و یاقتصاد ، یاجتماع یها ییدارا

 یهاسازمان ها، دولت: شامل مسئول یها طرف هیکل کامل یریدرگ و الزام ، تیمسئول ازمندین یخروج و جهینت نیا فهم و درک

 .باشدیم ،یعلم جامعه و یخصوص بخش داوطلبان،: شامل ،یرنظامیغ دفاع جامعه ،یالمللنیب و یامنطقه

 

 یراهبرد اهداف -2-3

 نمودن بیتصو و اتخاذ به مصمم کنفرانس در حاضر یانتظار،اعضا مورد یخروج و جهینت نیا به یابیدست و حصول بمنظور. 12

 :  باشند یم ریز یراهبرد اهداف

 ژهیو یدیتاک با سطوح هیکل در ها یطراح و ها یزیر برنامه ، ها استیس با بحران یریخطرپذ مالحضات از یموثر بیترک( الف

 .یریپذ بیآس کاهش و یآمادگ ، اثرات کاهش ، پیشگیری بر

 نظامند بطور تواند یم که جوامع سطح در بخصوص ، سطوح هیکل در ها تیظرف و ها سمیمکان ، موسسات تیتقو و توسعه( ب

 گردد؛ خطرها برابر در( (Resilience 7برگشت پذیری و تاب آوری جادیا به منجر

                                                           

 . است آمده 2003 دسامبر 23 مورخ 212/21 شماره به عمومی مجمع قطعنامه در که آنچه بر مبتنی -6
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 یها برنامه یاجرا و یطراح با یریخطرپذ کاهش یکردهایرو نظامند و کیستماتیس یساز کپارچهی و ادغام ، ختنیآم درهم( ج

 .ریتاث تحت جوامع یبازساز مرحله در یبازتوان و مقابله ،یآمادگ یاضطرار

 

  2112 - 2112 يياجرا یها تياولو -3

 يعموم مالحظات -3-1

 و شده ینیب شیپ و انتظار مورد یخروج و جهینت آوردن فراهم و یابیدست بمنظور مناسب عملکرد و تیفعال صیتشخ در. 13

 خواهد قرار مداقه و توجه مورد ریز یعموم مالحظات که نمودند دیتاک دوباره کنفرانس،( در حاضر یاعضا) ،یراهبرد اهداف

 : گرفت

  کاهش قبال در تعهدات و تیمسئول قبول شیافزا قیطر از که را خود کامل ارتباط و مناسبت حاضر چارچوب و متن( الف

 .دینما یم حفظ وکوهاما،ی راهبرد در اشاره مورد اصول با گردد یم فیتعر و فیتوص مشخص، ها، بحران

 داریپا توسعه( حفظ)یمقدمات تیمسئول  (State)کشور هر ،یالملل نیب یها یهمکار و مشارکتها تیاهم گرفتن نظر در با( ب

 و ینیسرزم محدوده در مردم از حراست و حفظ شامل که ها خطر پذیری بحران کاهش منظور به موثر ریتداب اتخاذ و خود

 چارچوب در حال نیهم در. باشد یم دار عهده شود، یم ها بحران راتیتاث از یمل یها ییدارا و ها موهبت ریسا و ها رساختیز

 یالملل نیب طیمح یساز آماده و یتوانمندساز و یجمع دسته یالملل نیب یها یهمکار ،یجهان متقابل یوابستگ شیافزا قالب و

 هیکل در ها خطر پذیری بحران کاهش یبرا زهیانگ جادیا و تهایظرف دانش، توسعه یبرا یهمکار و جییته ختن،یبرانگ منظور به

 .است ازین مورد سطوح،

 استها،یس با یستیبا یم ها خطر پذیری بحران کاهش نهیزم در خطرها هیکل گرفتن نظر در با و جامع مجتمع، یکردیرو( ج

    یعیطب بحران از شیپ طیشرا در یبازتوان و یبازساز امداد، دار،یپا توسعه با مرتبط یتهایفعال یطراح و ها یزیر برنامه

(Post-Disaster) یاجتماع اختالل از شیپ و (Post-Conflict) 1.شود ادغام ، زیخ بحران و بحران مستعد یکشورها در 

        یندهایفرا و ها برنامه ،یتیریمد یها استیس هیکل در ستیبا یم( Gender Perspective) یتیجنس یدگاهید( د

 میتعل و آموزش و اطالعات تیریمد ،هشدار سریع ،یریخطرپذ یابیارز به مربوط که یموارد آن شامل یریخطرپذ یساز میتصم

 9.گردد بیترک آن با و شده وارد شود، یم

 طور به بحران، یریپذ خطر کاهش یبرا یزیر برنامه که یهنگام ریپذ بیآس یها گروه و سن ،یفرهنگ یها تفاوت و تنوع( ه

 .باشد مدنظر و گرفته قرار توجه مورد یستیبا یم است، نظر در نهیبه و مناسب

 ،یضرور اطالعات به یدسترس با بحران یریپذ خطر کاهش و تیریمد منظور به یستیبا یم یمحل نیمسئول هم و جوامع هم( و

 .شوند تیتقو بحران یریپذ خطر کاهش یتهایفعال یاجرا یبرا نفوذ صاحب مراجع و منابع

                                                                                                                                                                        

 قیطر از یسازگار یبرا خطرها با مواجهه در بالقوه بطور اجتماعات ای جامعه ، ستمیس ای نظام کی تیظرف:  (Resilience) برگشت پذیری و تاب آوری -7

 که یا درجه و زانیم قیطر از نکته نیا. باشد یم ساختار و عملکرد از قبول قابل یسطح به لین و تداوم بمنظور راتییتغ جادیا ای و یستادگیا و مقاومت

 و ندهیآ در بهتر حفاظت یبرا گذشته یها بحران از یریفراگ بمنظور تیظرف شیافزا یبرا (Organizing Itself)خود یسازمانده به قادر اجتماعی نظام

 -  UN-ISDRمتحد، ملل سازمان ها، خطر پذیری بحران کاهش یالملل نیب راهبرد.) شود یم شناخته و دهیسنج باشد، یم یریخطرپذ کاهش ریتداب بهبود

 2002 - ژنو

 پاراگراف ،2002 سپتامبر 2 تا آگوست 26 ،یجنوب یقایآفر ژوهانسبورگ، دار،یپا توسعه خصوص در جهان سران نشست در ژوهانسبورگ ییاجرا برنامه -1

 .62 و 37

 ".کمی و ستیب قرن یبرا صلح و توسعه ،یتیجنس یتساو:  2000 زنان" موضوع مورد در یعموم مجمع ژهیو نشست نیسوم و ستیب در مجدد دیتاک -9
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 کوچک ریجزا توسعه حال در یها قسمت و افتهی توسعه کمتر یکشورها خصوص به بحران، مستعد توسعه حال در یکشورها( ز

 از فراتر یا عمده طور به اغلب که یریپذ بیآس و یریخطرپذ از یباالتر سطوح نظر از خاص توجهات یبرا یاکننده قانع لیدل

 .دارند باشد، یم ها بحران یبازساز و مقابله و ییپاسخگو یبرا شان تیظرف

  ر،یز موارد قیطر از خطر پذیری بحران کاهش نهیزم در یا منطقه و یالملل نیب یها کمک و ها یهمکار لیتسه به ازین( ح

 :دارد وجود

 کاهش خطرپذیری بحران یبرا تیظرف ارتقاء لیتسه منظور به کارشناس و یفناور دانش، تبادل. 

 حاصله اتیتجرب ها نیتمر نیبهتر و شده فراگرفته یها درس ،یقاتیتحق یهاافتهی در شدن میسه و کیشر و میتقس. 

 یا وهیش به ها بحران یها اسیمق هیکل یبرا آن راتیتاث و ها خطرپذیری بحران اطالعات میتنظ و نیتدو ،یگردآور 

 .ندینما ارائه خبر عنوان به و داده اطالع را ها خطر پذیری بحران کاهش و داریپا توسعه که

 گرفتن بدست منظور به خطر پذیری بحران کاهش بر نظارت و کنترل لیتسه منظور به مناسب و متناسب تیحما 

برگشت پذیری  بهبود منظور به سطوح، هیکل در تیظرف توسعه ریتداب نیهمچن و یآگاه شیافزا نهیزم در عمل ابتکار

 .بحران برابر در توسعه حال در یکشورها و تاب آوری

 راتیتاث گرفتن نظر در حال در که یسمت به اصالحات ازمندین ریفق یکشورها یهادغدغه موثر و عیسر کامل، یاجرا 

 باشد،یم برنامه نیا از کمک افتیدر ستهیشا کشورکه نیا یها وام و قروض تیوضع و یداریپا به توجه با هابحران

 .است

 ها یریپذ خطر دیجد نسل از اهتراز یبرا موجود یها یریپذ خطر کاهش منظور به یمال یها کمک. 

 کاهش خطرپذیری بحران یبرا متناسب منابع، قیطر از (Prevention) پیشگیری و جلوگیری فرهنگ از تیحما و ارتقاء( ط

 هیسرما هشدار سریع یها نظام و ها یریپذ خطر یابیارز. باشد یم بالقوه یریپذ برگشت با ندهیآ یبرا یگذار هیسرما ینوع که

 و حفاظت انسانها یزندگ گذران و معاش امرار یها وهیش و لیوسا و ملکیما جان، از که باشند یم یادیبن و یاساس یها یگذار

 در یسازگار یها سمیمکان تیتقو قیطر از شتریب یلیخ که دارند توسعه یداریپا زانیم با میمستق ارتباط و نموده حراست

    یاقتصاد و بوده صرفه به مقرون بحران از پس یبازتوان و مقابله مراحل بر هیاول برگشت پذیری و تاب آوری ارتقاء با سهیمقا

 یبازتوان و مقابله مراحل بر هیاول یریپذ اتکاء با مقابله در یسازگار یها سمیمکان تیتقو بر تمرکز گرید عبارت به. )باشند یم

 ؛.(است تر یمنطق و بوده صرفه به مقرون شتریب بحران از پس

 یبازتوان امداد، مراحل و فازها که شود سپرده خاطر به یا گونه به که ، شتازیپ و مبتکرانه ، موثر ریتداب یبرا یازین نیهمچن( ی

 معاش نیتام مجدد ساختار یده شکل و یبازساز یبرا فرصت از ییهاپنجره عنوان به را بحران کی امدیپ و دنبال به یبازساز و

برگشت پذیری و تاب  که یا گونه به یاقتصاد -یاجتماع و یکالبد یساختارها یبازساز و یزیر برنامه و انسانها یزندگ گذران و

 .دارد وجود رد،یبگ نظر در دهد کاهش را ندهیآ در ها بحران از یناش یها یریپذ بیآس و داده شکل را جوامع آوری

 منظور نیهم به و باشد یم داریپا توسعه چارچوب و قالب در بر انیم دغدغه و موضوع کی کاهش خطرپذیری بحران( ک

 نظر در هزاره هیانیب در که یموارد آن شامل یالملل نیب توافق مورد یا توسعه اهداف به دنیرس و یابیدست یبرا مهم یعنصر

 و یانسان یها کمک که ردیپذ صورت یا گونه به ستیبا یم ها تیفعال و ها تالش هیکل نیا بر عالوه. باشد یم است شده گرفته

 و عبرت مورد ممکن حد نیشتریب ندهیآ یها یریپذ بیآس و ها یریپذ خطر که دینما استفاده یا گونه به را دوستانه انسان

 . ردیبگ قرار یآموز درس
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 اجرايي هایاولويت -3-2

 و پذیری خطر کاهش جهانی کنفرانس در گرفته صورت مذاکرات برنامه و یوکوهاما راهبرد از آمده بدست نتایج بر مروری با. 12

 :است پذیرفته ، دیآ یم ادامه در که را اجرایی اولویت پنج کنفرانس، راهبردی اهداف و آمده بدست توافق مورد نتایج خصوص به

 مبنایی و چارچوب بر مبتنی محلی و ملی اولویتی بحران از ناشی هایخطرپذیری کاهش اینکه از اطمینان حصول .1

 .باشد اجرا برای قوی و بنیادین یسازمان

 .هشدار سریع سیستم اصالح و توسعه و هاخطرپذیری بحران بر مراقبت و کنترل ،یابیارز شناسایی، .2

 سطوح کلیه در پایداری و ایمنی فرهنگ ایجاد منظور به آموزش و نوآوری دانش، بکارگیری .3

 بنایی زیر و اساسی خطرپذیری عوامل کاهش .4

 سطوح کلیه در موثر مقابله منظور به بحران برابر در آمادگی تقویت .5

     باید درگیر، عوامل سایر و المللیبین و یا منطقه کشوری، سازمانهای ،خطرپذیری بحران کاهش به دستیابی برای. 12

 به توجه با و شایسته طور به را آنها و داده قرار توجه مورد آمده، اولویت پنج این از کدام هر زیر در که کلیدی هایفعالیت

 .کنند اجرا خود هایظرفیت و شرایط

 مبنايي و چارچوب بر مبتني محلي و ملي اولويتي بحران هایخطرپذيری كاهش اينكه از اطمينان حصول -3-2-1

 .باشد اجرا برای قوی و بنيادين و يسازمان

 گسترش به قادر و دهند توسعه ها بحران خطرپذیری کاهش برای را سازمانی هایچارچوب و قوانین سیاست، که کشورهایی. 16

 ها بحران تیریمد برای بیشتری ظرفیت باشند، گیریاندازه قابل و مشخص هایشاخص قیطر از حاصله یها شرفتیپ یابیارز و

 .داشت خواهند جامعه اقشار تمام میان در خطرپذیری بحران کاهش جهت در تعهدات عمومی، اجماع به یافتن دست و

  

 : کلیدی هایفعالیت

 ملی ،یسازمان و رسمی قانونی، های چارچوب( 1)

 ملی هایمشیخط مانند ،خطرپذیری بحران کاهش برای یمل هماهنگ یها سمیمکان تقویت و ایجاد از تیحما و یبانیپشت( الف

 .هابخش میان یهمکار و  هماهنگی در تسهیل جهت محلی سطوح تا ملی سطح در هامسئولیت تعیین با ،10بخشی چند

  و ملی سطوح در گفتگو برقراری با که صورت بدین کند، تسهیل را بخشها بین همکاری باید همچنین ملی هایمشی خط

 .شود اقدام گسترده طور به مربوطه، بخشهای میان در آگاهی سطح ءارتقا برای ای منطقه

 راهبردهای شامل که یدولت سطوح تمام در ریزی برنامه و هاسیاست توسعه با ها، خطرپذیری بحران کاهش هایسیاست( ب

 .شوند بیترک و کپارچهی ،یا شایسته و مناسب طرز هب است، بخشی نیب های سیاست و هابرنامه و فقر کاهش

                                                           

 و( متحد ملل سازمان)اجتماعی و اقتصادی شورای 63/1999 شماره بیانیه توسط ،خطرپذیری بحران کاهش برای ملی هایمشی خط نیتدو و هیته  -10

 و جامع اصطالح یک ، "ملی مشی خط" اصطالح. است شده درخواست( متحد ملل سازمان)عمومی مجمع 212/21 و 212/21 ، 192/26 شماره هایبیانیه

 و چندبخشی به نیاز که خطرپذیری بحران کاهش زمینه در هاسیاست هدایت و هماهنگی برای ملی  سطح در یها سمیمکان و کارها و ساز برای یعموم

 شامل. )دارد باشد،می کشور داخل در وابسته موسسات تمام شامل خصوصی و مدنی هایانجمن مشارکت جامعه، با طبیعت، در آن بودن ایرشته میان

 کاهش المللی بین راهبرد برای ملی یها سمیمکان انگرینما ملی، هایمشی خط(. ملی سطح در متحد ملل سازمان متناسب و موجود هاینمایندگی

 .باشد یم خطرپذیری بحران



 7 

 ییها سمیمکان و مقررات شامل که خطرپذیری بحران کاهش تقویت و حمایت جهت ،لزوم صورت در قانون اصالح یا تصویب (ج

 خطرپذیری کاهش و پیشگیری زمینه در هافعالیت انجام برای ها مشوق و زهیانگ افزایش و موردنظر مطلوبیت به منجر که

 .شود می بحران،

 مقامات انیم موجود منابع و ها مسئولیت تمرکز عدم و محلی خطرات احتمال الگوهای و روندها ویژگی و اهمیت شناخت( د

 .ها خطرپذیری بحران کاهش بمنظور استانی یا محلی دار صالحیت

 

 منابع( 2)

 های برنامه و ها طرح توسعه و سطوح تمام در خطرپذیری بحران کاهش برای موجود انسانی منابع هایظرفیت یابیارز( ه

 .آینده و یجار نیازهای با حیصح ییارویرو برای سازی ظرفیت

 کاهش در مقررات و قوانین ها، برنامه ها، خطرپذیری بحران کاهش مدیریت سیاستهای اجرای و توسعه برای منابع تخصیص( و

 مبنای بر ها بودجه اختصاص و یستاد سطوح تمام در صالحیذ مراجع و مربوطه های بخش هیکل در ها خطرپذیری بحران

 .گرفته قرار اولویت در مشخص های فعالیت

 خود از ای توسعه ریزیبرنامه با خطرپذیری بحران کاهش یساز کپارچهی و ارتقاء برای الزم قوی سیاسی عزم باید ها دولت( ز

 .دهند نشان

 

 اجتماعی مشارکت( 3)

 گسترش ژه،یو و مشخص هایسیاست تطابق و یسازگار طریق از ،خطرپذیری بحران کاهش در اجتماعی مشارکت توسعه( ح

 و منابع تدارک و تهیه و مسئولیتها و وظایف تخصیص ،یضرور یها سازمان و نیروها و منابع راهبردی مدیریت ارتباطی، شبکه

 .موردنیاز اختیارات

 

 سيستم اصالح و توسعه نيهمچن و ليتسه ها،خطرپذيری بحران بر مراقبت و كنترل ،يابيارز شناسايي، -3-2-2

 هشدار سريع

 از شده کسب دانش شناخت در بحران، برابر در پایداری فرهنگ ارتقاء و خطرپذیری بحران کاهش برای نیآغاز نقطه. 17

 که یریمس در و بوده جوامع اکثر گیر دامن هایبحران در محیطی و اقتصادی اجتماعی، ،یکالبد هایپذیری آسیب و حوادث

 .گرددیم خالصه و شده ییشناسا است، کرده تغییر مدت کوتاه و طوالنی زمانی هایدوره در که ییها پذیری آسیب و مخاطرات

 

 : کلیدی هایفعالیت

 محلی و ملی سطوح در خطر احتمال یابیارز( 1)

 ها انجمن گیرندگان، تصمیم برای مرتبط اطالعات و یریخطرپذ هاینقشه انتشارگسترده و یا دوره یساز بهنگام و توسعه( الف

 .مناسب یشکل و قالب در 11خطر معرض در عمومی طبقات و

 که استانی و ملی مقیاسهای در ها پذیری آسیب و بحران از ناشی یریپذ خطر شناسایی یها شاخص از ینظام توسعه( ب

 نموده ارزیابی محیطی و اقتصادی اجتماعی، طیشرا در را 12ها بحران از یناش اثرات تا بتوانند سازد یم قادر را گیرندگان تصمیم

 .خطر معرض در مردم عموم و جامعه به گیرندگان تصمیم نتایج انتشار همچنین و

                                                           

 .دیینما مالحظه وب کاریارچچ نیا یرگذاریتاث دامنه افتیدر بمنظور را 3 و 2 ، 1 شماره هایپاورقی -11

 .ببینید را 3 و2 ، 1 شماره هایپاورقی -12
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 چارچوب یک در آن، به مربوط تلفات و اثرات بحران، وقوع به مربوط آماری اطالعات انتشار و بندی جمع تحلیل، ثبت،( ج

 .محلی و ملی ای،منطقه المللی،بین قالبهای در مشخص

 

 هشدار سریع سیستم( 2)

 در افراد به فهم قابل و فراگیر صورت به و موقع به که یسیستمهای خصوص به محور، مردم هشدار سریع مهایسیست توسعه(د

       هدف گروه یاتیح و فرهنگ، جنسیت، شناسی، جمعیت به مربوط های ویژگی رندهیبرگ در که دهد می هشدار خطر معرض

 و بحران مدیران توسط اتیعمل یبانیپشت و یحام و هشدار سریع طیشرا در راهنما دستورالعمل و عملکرد نحوه شامل باشد، یم

 .باشد یم گیرندگان تصمیم سایر

 برای نگاهی با هشدار سریع یها ستمیس از قسمتی بعنوان اطالعاتی های سیستم ینگهدار و ای دوره بازنگری و مرور ، ایجاد( ه

 .اضطراری و باش آماده شرایط در هماهنگ و سریع های واکنش از اطمینان حصول

 های سیاست با هشدار سریع های سیستم مناسب ترکیب از اطمینان حصول بمنظور( اداری و) سازمانی های ظرفیت ایجاد( و

 تابع و محلی سطح در هم و ملی سطح در هم ، بحران مدیریت های سیستم و گیری تصمیم فرآیندهای و دولتها و دولتی

 .عملکرد معمول یها سیستم یها یابیارز

 سال در ، آلمان ، بن در شده برگزار سریع هشدارهای المللی بین کنفرانس دومین از حاصل نتایج و ها خروجی اجرای( ز

 ستمیس زنجیره کاران اندر دست و موجود های بخش کلیه میان ها همکاری و ها هماهنگی تقویت یراستا در که ،200313

 .باشد یم ، موثر کامال هشدارهای سریع های سیستم به نیل و حصول بمنظور هشدار سریع

 باربادوس اجرایی برنامه تر دقیق اجرای برای (Mauritius Strategy) موریتوس راهبرد نتیجه و خروجی اجرای( ح

((Barbados Programme for Action و ایجاد طریق از منجمله کوچک جزایر توسعه حال در ایاالت پایدار توسعه برای 

 .مقابله و پیشگیرانه تدابیر سایر بمانند هشدار سریع  های سیستم موثر تقویت

 

 ظرفیت( 3)

 برای نیاز مورد سازمانی و فنی ، تکنولوژی ، علمی های ظرفیت و ها ساخت زیر پایداری و توسعه از پشتیبانی و حمایت( ط

 و طبیعی خطرهای بینی پیش است نیاز مورد که جایی در و کشیدن نقشه به و یابیارز و بررسی ، تحلیل ، مشاهده ، تحقیق

 .ها بحران از ناشی تاثیرات و ها پذیری آسیب ، مرتبط

 ها داده انتشار و اطالعات تبادل محدودیت بدون و کامل ارتقاء و مرتبط اطالعات های بانک توسعه از پشتیبانی و حمایت( ی

        سطوح در مناسب بطور هشدارهای سریع اهداف برای همچنین و نظارت و کنترل ارزیابی، برای یاطالعات یها بانک نیب

 .محلی و ملی ، ای منطقه ، المللی بین

 برای هشدار سریع و نظارت و کنترل ، ارزیابی برای فنی و علمی های ظرفیت و ها شیوه بهبود از پشتیبانی و حمایت( ک

 از استفاده و کاربرد ترغیب و ارتقاء. فنی و آموزشی سازی ظرفیت ،( ها شراکت) ها مشارکت ،  تحقیقات طریق از خطرها

 هایبینی پیش و خطرها مدلسازی ، جغرافیایی اطالعات سیستم ، دور از سنجش ، فضایی فناوری ، زمین فضایی رصدهای

 ناشی هایارزیابی فایده و هزینه مطالعات و شناسانه اقلیم و هوایی و آب بینی پیش و مدلسازی برای ارتباطی ابزار آن، بر مبتنی

 .هشدارهای سریع و ها بحران از

                                                           

 .است گرفته قرار اشاره مورد عمومی مجمع 212/21 شماره قطعنامه در که آنچه مانند -13
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 و برداری نقشه و ترسیم خصوص در آماری اطالعات و هاداده تبادل و انتشار مرور، تحلیل، ثبت، ظرفیت تقویت و ایجاد( ل

 توسعه و پشتیبانی همچنین و وارده ضایعات و آسیبها و حاصله تاثیرات بحران، از ناشی های خطرپذیری و خطرها، نقشه میترس

 .آنها بر نظارت و خطرپذیری ارزیابی مرسوم و معمول های شیوه

 

 شیافزا حال در و یا منطقه یخطرها( 2)

 یها یریخطرپذ راتیتاث و انیقربان خصوص در آماری اطالعات و هاداده ، متناسب ، یساز استاندارد و نیتدو ، یگردآور( م

 .یا منطقه یها بحران از یناش

 تبادل و یمرز نیب و یا منطقه یخطرها بر نظارت و کنترل و یابیارز یبرا یالملل نیب و یا منطقه مناسب یهمکار( ن

 تیریمد با مرتبط که یموارد آن جمله از و مانند ، مناسب داتیتمه قیطر از هشدار سریع ستمیس آوردن فراهم و اطالعات

 .شود یم ها رودخانه بستر

 زانیم است ممکن که شیافزا حال در مشکالت و مدت یطوالن راتییتغ مورد در گزارشات هیته و لیتحل و هیتجز ق،یتحق( س

 .دهد شیافزا ها خطر و ها بحران با مقابله یبرا را جوامع اعتبارات تیظرف ای یریپذ خطر و یریپذ بیآس

 

 در برگشت پذيری و تاب آوری و يمنيا فرهنگ جاديا یبرا آموزش و ابتكار ،ینوآور دانش، از استفاده -3-2-3

 سطوح هيكل

       برگشت پذیری و  و بحران از یریشگیپ  فرهنگ جادیا زهیانگ و ردیپذ انجام یبخوب مردم به یرسان اطالع اگر اساساً،. 11

 و یگردآور مستلزم یرسان اطالع نیا که. کرد خواهد دایپ کاهش ها بحران خطرات زانیم باشد، یکاف اندازه به آنها در تاب آوری

 .باشد یم ها تیظرف و ها یریپذ بیآس ها، خطر با مرتبط اطالعات و  دانش انتشار و فیتال

 

 :یدیکل یها تیفعال

 اطالعات تیریمد و تبادل( 1)

 در شهروندان یبرا خصوصا ،یمنیا و یحفاظت عوامل و ها خطر پذیری بحران مورد در راحت و فهم قابل اطالعات جادیا( الف

 و یریپذ خطر کاهش بمنظور الزم ریتداب اتخاذ و مردم یساز توانمند و قیتشو باالست، بحران وقوع زانیم که ینواح معرض

 یفرهنگ راثیم و موجود یسنت و یبوم دانش با یستیبا یم دسترس در اطالعات. جامعه در برگشت پذیری و تاب آوری جادیا

 .باشد باشد، یم یاجتماع و یفرهنگ عوامل رندهیبرگ در که متفاوت هدف یها گروه یها ازین با متناسب و داشته یهمخوان

 و مناطق نیب مختلف یها بخش در بحران زانیر برنامه و رانیمد کارشناسان، انیم در یارتباط شبکه گسترش و تیتقو( ب

 ریدرگ یها بخش گرید و موسسات ریسا کهیزمان در ها مهارت نیا از کردن استفاده جهت مناسب یها ندیفرآ تیتقو ای و جادیا

 .دهند یم توسعه را خطر پذیری بحران کاهش یها برنامه امور، نیا در

 کاهش موضوع یرو بر کار درحال که متخصص افراد یتمام و یعلم جوامع انیم یهمکار و گفتمان تیوضع بهبود و ارتقا( ج

خطرپذیری  کاهش از یناش یاجتماع -یاقتصاد ابعاد یرو بر که ینفعانیذ انیم مشارکت بیترغ و باشند یم خطر پذیری بحران

 .کنند یم مطالعه ها بحران

 بر یمبتن یها یفناور از آمده بدست استفاده قابل اطالعات نیآخر و یکاربرد یها برنامه از استفاده و اعیابت ییتوانا ارتقاء( د

        استفاده ینیزم مشاهدات از که یصورت همان به ها، بحران یریخطرپذ کاهش منظوره ب مرتبط خدمات و ارتباطات و فضا

 .مختلف کاربران طبقات و سطوح انیم در اطالعات انتشار و میتسه و آموزش یبرا خصوص به شود، یم
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 یاطالعات خدمات ارائه و میتسه یها ستمیس و موجود یها صورت فهرست ، کاربرپسند راهنما یکتابها توسعه مدت، انیم در( ه

سهل و صرفه به یها یفناور و موثر اتیتجرب خصوص در اطالعات تبادل بمنظور یالملل نیب و یا منطقه سطوح در کاربرپسند

 کاهش نهیزم در یریتداب و ها طرح ها، استیس نهیزم در شده گرفته فرا یها درس نیهمچن ،خطر پذیری بحران کاهش االجرا

 .ردیگ قرار مدنظر دیبا ، خطر پذیری بحران

 را الزم اطالعات یستیبا یم ن،یزم فروش و دیخر ای سازها و ساخت هنگام ، دارند کار و سر یشهر توسعه با که یموسسات( و

 .ندینما ارائه دارند، نقش خطر پذیری بحران کاهش در که یعوامل یریبکارگ بمنظور مردم یبرا

 به حداقل ها خطر پذیری بحران کاهش با مرتبط ،یالملل نیب شده استاندارد یعلم اصطالحات عیوس انتشار و یرسان روز به( ز

       و برنامه قات،یتحق ها، اتیعمل ، یسازمان توسعه ، ها برنامه در استفاده بمنظور متحد، ملل سازمان یرسم یها زبان هیکل

 .یعموم یرسان اطالع یها برنامه و یآموزش یها طرح

 

 پرورش و آموزش( 2)

 سطوح هیکل در مدارس یآموزش برنامه و ها طرح مرتبط یها قسمت در ها خطر پذیری بحران کاهش نمودن وارد ای بیترک( ح

 نیا از استفاده با جوانان نمودن مطلع و دادن قرار دسترس در بمنظور یرسم ریغ و یرسم یها کانال ریسا از استفاده نیهمچن

 در یذات یاصل عنصر کی همانند ها بحران از یناش یپذبر بیآس کاهش در موثر عوامل یساز کپارچهی ارتقاء. باشد یم اطالعات

 (.2002 -2012) داریپا توسعه بمنظور متحد ملل سازمان ساله ده یها آموزش

 .یعال آموزش موسسات و مدارس در ایبال برابر در یآمادگ برنامه ارتقاء و یمحل یریخطرپذ یها یابیارز یاجرا از تیحما( ط

 .خطرات راتیتاث رساندن حداقل به یچگونگ یریادگی یراستا در مدارس در ییاجرا یها تیفعال و ها برنامه از تیحما( ی

 رانیمد توسعه زانیر برنامه) آموزش و یریادگی یها برنامه ژهیو یها بخش در کاهش خطرپذیری بحران یها هدف توسعه( ک

 .(رهیوغ یمحل دولت مسوالن ، اضطرار

 کننده لیتسه مناسب بطور و رنده،یدربرگ یمحل یازهاین و عمل ابتکار بر یمبتن محور مردم یها آموزش ارتقاء و تیحما( ل

 .مخاطرات با یهماهنگ و یریشگیپ بمنظور یمحل یها تیظرف

 و ارتقاء و ریپذ بیآس زنان یبرا برابر یلیتحص یها فرصت و مناسب یها آموزش به برابر یدسترس که از نانیاطم حصول( م

کاهش  نهیزم در یریادگی و یآموزش ستمیس عضو عوامل بعنوان آموزش نهیزم در یتیجنس و یفرهنگ یها تیحساس از تیحما

 .ها خطرپذیری بحران

 

 :قیتحق( 3)

 یاقتصاد منفعت نهیهز لیتحل و هیتجز و ینیب شیپ قابل یخطر چند یها یابیارز یبرا افتهیبهبود یها روش توسعه( ن

 سطوح در ها یریگ میتصم روند در ها روش نیا ادغام و  سطوح هیکل در یریپذ خطر کاهش یها تیفعال از یناش یاجتماع

 .یمحل و ی،مل یا منطقه

     یابیارز حهت در ها مدل و مطالعات و ها روش و ها اسلوب یریبکارگ و ارتقا یبرا یفن و یعلم یها تیظرف تیتقو( س

   و یابیارز بهبود شامل که یشناس میاقل با مرتبط مخاطرات و ،آب ی،هواشناس یشناخت نیزم راتیتاث یبررس و ها یریپذبیآس

 .باشد یم یا هیناح نظارت یها تیظرف

 

 یعموم یرسان اطالع( 2)

 نمودن ریدرگ و ها بحران برابر در برگشت پذیری و تاب آوری فرهنگ بیترغ و کیتحر بمنظور ها رسانه یریدرگ ارتقاء( ع

 (.داریپا) شده دییتا یعموم یآموزش یها مشاوره و داریپا یعموم یآموزش توافقات در جامعه سطوح یتمام
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 مهم یريپذ خطر عوامل كاهش -3-2-4

 و( نیسرزم شیآما)یاراض یکاربر یطیمح ستیز ی،اقتصاد یاجتماع رییتغ حال در طیشرا با مرتبط خطر پذیری بحران. 19

 توسعه یزیر برنامه و ها طرح در و یمیاقل راتییتغ و یداری،آب،ناپا ی،هواشناسیشناخت نیزم عیوقا با مرتبط ایبال راتیتاث

 .شود گرفته نظر در و شده مشخص دیبا حادثه وقوع از بعد یریپذ خطر طیشرا بمانند یبخش

 

 :یدیکل یها تیفعال

 ستیز طیمح و یعیطب منابع تیریمد( 1)

 افتهی توسعه یها تیفعال و یاراض یکاربر بهتر یها طرح قیطر از ستمها،یس اکو تیریمد و منابع از داریپا استفاده بیترغ( الف

 .هایریپذبیآس در یریخطرپذ کاهش بمنظور

 که است، شده ادغام ها خطر پذیری بحران کاهش مسائل با که ستیز طیمح و یعیطب منابع تیریمد یها دستاورد یاجرا( ب

 رییتغ یهاستمیس اکو مناسب تیریمد و لیس جامع و مجتمع تیریمد مانند ،12باشد یم یا سازه ریغ و یا سازه ریتداب شامل

 .حساس و ریپذ

 رو شیپ در یمیاقل راتییتغ و موجود یمیاقل یها یداریناپا با مرتبط یریخطرپذ کاهش یهماهنگ و یساز کپارچهی ارتقاء( ج

 و آب از یروشن و قیدق یها شناسه ستیبا یم که ، یمیاقل راتییتغ با یسازگار و یریخطرپذ کاهش یراهبردها ارائه بصورت

 اطالعات یکسری و یریپذ خطر کاهش ریتداب از یا ژهیو طرح و ردیگ بر در را شود، یم ایبال یریپذ خطر به منجر که ییهوا

 رندگانیگ میتصم ریسا و نیمهندس زان،یر برنامه لهیبوس که یمیاقل یها یریپذ خطر با رابطه در معمول استفاده قابل و جامع

 .  شود شامل را است شده جادیا

 

 : یاجتماع و یاقتصاد یا توسعه  یها نمونه و تجربه( 2)

 به مخاطرات، برابر در جوامع برگشت پذیری و تاب آوری از نانیاطم حصول در مهم عامل کی بعنوان ییغذا تیامن ارتقاء( د

 هیپا بر که را یمردم شتیمع تواند یم که هستند یمخاطرات ریسا و کلونیس و لیس ،یخشکسال مستعد که ینواح در خصوص

 .دینما فیتضع ، بناست یکشاورز

 برابر در منیا یمارستانهایب" هدف ارتقاء ،یبهداشت یها بخش در کاهش خطرپذیری بحران یزیر برنامه یساز کپارچهی( ه

 شوند یم ساخته یمشخص برگشت پذیری و تاب آوری سطح با دیجد یها مارستانیب همه نکهیا از نانیاطم حصول با "حوادث

 التیتسه لیتکم و تیتقو بمنظور .ندینما تیتقو یکاربرد بصورت را خطر مواقع در یریشگیپ برابر در را شان تیظرف قادرند که

 .باشند یم هیاول یبهداشت یها مراقبت کننده فراهم که ییآنها خصوص به موجود یبهداشت

 و آب یها روگاهین ها، مارستانیب و کینیکل مدارس، ژهیبو یکالبد یها رساختیز و مهم یعموم التیتسه تیتقو و حفاظت( و

 یکاربر با یها نیزم و ها سازه ، بحران هشدار و یرسان اطالع و تیریمد مراکز نقل، و حمل یاتیح یها شاهراه و ارتباطات برق،

 .خطرها برابر در الزم یداریپا با ها آن عرضه و اجرا منظور به ،یساز مقاوم و یبازساز ، حیصح یطراح قیطر از مهم یفرهنگ

                                                           

 مقاوم ، یمهندس ریتداب شود،شامل یم ایبال یاحتمال راتیتاث از یریجلوگ ای و کاهنده که یکیزیف ساز و ساخت گونه هر به منوط که یا سازه ریتداب  -12

 و یعموم تعهدات ، دانش ، یساز آگاه ، ها استیس به اشاره یا سازه ریغ مقررات. باشد یم ییبنا ریز و یحفاظت یها سازه استحکام و سوانح برابر در یساز

 .دهد کاهش را مربوطه راتیتاث و خطر تواند یم که است اطالعات تدارک و یمشارکت یها سمیمکان شامل که باشد یم یاجرائ ناتیتمر و روشها

 .UN-ISDR،2002ژنو،



 12 

 تحت یها تیحمع ریسا و ناتوان و ،کهنسال ریفق افراد به کمک بمنظور یاجتماع( نظر از) منیا شبکه سمیمکان اجراء تیتقو( ز

 یریشگیپ منظور به باشد یم یاجتماع -ی،روانشناسیآموزش یها برنامه شامل که یبازتوان یها طرح لیتسه. ها بحران ریتاث

 .باشد یم ها بحران از یناش امدیپ و عواقب در کودکان، بخصوص ریپذ بیآس مردم یروانشناخت یها بیآس

 و ها تیموقع از استفاده و 12یبازتوان یها ندیفرآ و بحران از بعد یبازتوان منظور به خطر پذیری بحران رکاهشیتداب جادیا( ح

 از که دهد، کاهش مدت دراز در را یریپذ بیآس خطر که ها تیظرف توسعه شیافزا بمنظور که یبازتوان دوره طول در ها فرصت

 .باشد یم نهیزم نیا در شده گرفته ادی یها درس و ها دانش ها، تخصص کیتشر قیطر

 در را ها یریپذ بیآس و ها خطر یستیبا ینم مناسب بطور شده جابجا افراد یها برنامه نکهیا از نانیاطم حصول یبرا تالش( ط

 .دهد شیافزا خطرات برابر

 کاهش منظور به کنند یم یزندگ باال یریپذ خطر با ینواح در که یمردم یبرا گوناگون یها درآمد عوامل  ارتقاء شیافزا( ی

 که ییها روش و ها استیس بخاطر آنها یمال ساختار و درآمد نکهیا از نانیاطم حصول ،و بحران زمان در آنها یریپذ بیآس

 .رفت نخواهد نیب از داد، خواهد شیافزا حادثه به نسبت را آنها یریپذ بیآس

 .ها بحران مقابل در یلیتکم مهیب و مهیب خصوص به یمال یها بیآس خطر کننده میتسه یها سمیمکان توسعه و ارتقاء( ک

. ها خطر پذیری بحران کاهش یها تیفعال در بهتر یریدرگ یبرا یعموم – یخصوص یها بخش نیب مشارکت جادیا ارتقاء( ل

 صیتخص و دیتاک و ایبال اثرات کاهش ،ها بحران برابر در یآمادگ از یفرهنگ توسعه و پرورش بمنظور یخصوص بخش بیترغ

 .هشدار سریع یها ستمیس و مخاطرات یابیارز مانند بحران وقوع از قبل به مربوط یها تیفعال نهیزم در منابع

 .خطر پذیری بحران بهتر هرچه یابی نشان جهت در متنوع و مبتکرانه یمال یها وهیش ارتقاء و توسعه( م

 : یفن ریتداب ریسا و یاراض یکاربر یطراح( ن

 تحت داًیشد یانسان یها سکونتگاه یشهر تیریمد و یزیر برنامه در خطر پذیری بحران زانیم یابیارز یها شاخص بیترک( س

 موارد .باشندیم ینیشهرنش حال در داًیشد یها سکونتگاه و دارد را تیجمع از ییباال تراکم که یمناطق در بخصوص رخطریتاث

 مسئله نیاول عنوان به دیبا باال یریخطرپذ با مناطق در مستقر یستیز مجتمع تیموقع ،و یرسم ریغ و یدائم ریغ یها مسکن

 .شود مشخص و ردیگ قرار تیاولو در ینینش زاغه یزندگ سطح ارتقاء یها برنامه و یشهر فقر کاهش العمل دستور در

 یبرا ییها اریمع شامل دیبا عمده، یرساختیز یها پروژه یبرا یزیر برنامه در خطرپذیری بحران مالحظات از یانیجر( ع

 . باشد ستیز طیمح و اقتصاد و جامعه راتیتاث یابیارز بر مالحظات و ییها پروژه نیچن اجرا هیدییتا ، یطراح

 در خطر پذیری بحران کاهش یبرا نظارت و کنترل یابزارها و ها دستورالعمل از استفاده منظور به بیترغ و ارتقا و توسعه( ف

 .یاراض یکاربر یها استیس و یزیر برنامه چارچوب

 به ،ییروستا توسعه تیریمد و ییروستا یفضاها توسعه یزیر برنامه در را خطرپذیری بحران زانیم یابیارز یارهایمع جادیا( ص

 یبند زون مناطق نمودن مشخص قیطر از باشد یم زیخ لیس یها ساحل و ها کوهستان به مربوط که یمناطق در خصوص

 .یانسان یها سکونتگاه و یستیز یها مجتمع یبرا امن و دسترس در شده

 یمحل سطوح در ینوساز و یبازساز تجارب د،یجد افتهی توسعه و موجود یساختمان یکدها و استانداردها در مرور و بیترغ( ق

 و مردم، یا هیحاش یها سکونتگاه در خصوص به ،یمحل جوامع قالب در کدها نیا نمودن یکاربرد شتریب منظور به ، یمل و

 با ،یعموم موافقت و تیرضا بر یمبتن کردیرو کی قیطر از ، کدها تیتقو همانند نظارت و ،کنترل ییاجرا یها تیظرف تیتقو

 . بحران برابر در مقاوم یها سازه تیتقو به ینگاه

 

                                                           

 .باشد یم موجود ژنو در متحد ملل سازمان یعموم مجمع  112/26 شماره قعطنامه در که یاصول مطابق -12
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 سطوح هيكل در موثر مقابله بمنظور بحران برابر در يآمادگ تيتقو -3-2-2

 بطور و باشند داشته یآمادگ یخوب به یریپذ خطر مستعد ینواح در ساکن جوامع و ن،افرادیمسئول اگر حادثه، زمان در. 20

 دایپ کاهش یتوجه قابل حد تا بحران خسارات و راتیتاث باشند، بحران موثر تیریمد یبرا ها تیظرف  و دانش به مجهز کامل

 .کرد خواهد

 

 :یدیکل یها تیفعال

 و یتکنولوژ با مرتبط که ایبال تیریمد یمحل و یمل و یا منطقه سطح در یسازمان و یفن یها تیظرف ها، استیس تیتقو( الف

 .باشد یم یکالبد و یانسان منابع و آموزش

 ،خطر پذیری بحران ،کاهش هشدار سریع ستمیس یها آژانس نیب در یهمکار و اطالعات تبادل گفتمان، از تیحما و ارتقاء( ب

 کاهش به نسبت نگر یکل کردیرو کی ارتقاء هدف با سطوح، هیکل در سازمانها و یها آژانس ریسا و توسعه ا،یبال با مقابله

 .پذیری بحرانخطر

 ای یا منطقه یها استیس یساز بهنگام ای جادیا و هماهنگ، یا منطقه یکردهایرو توسعه یضرور مواقع در و تیتقو( ج

 موثر و عیسر بطور بحران با مقابله از نانیاطم حصول و یامادگ بمنظور یارتباط یها ستمیس و ها طرح ،یاتیعمل یها سمیمکان

 .باشد یمل یسازگار یها تیظرف از خارج ها بحران که ییها تیموقع در

 با ، سطوح هیکل در موجود یها استیس یتمام و یساختار یها طرح ا،یبال برابر در یآمادگ یساز بهنگام ای و مرور و تدارک( د

 آموزش شامل که ایبال برابر در یآمادگ یها نیتمر ءارتقا. ریپذ بیآس و حساس یها گروه و ینواح بر خاص و ژهیو توجه کی

 یامداد یها کمک و  غذا به یابیدست از نیهمچن و ایبال در عیسر و موثر مقابله از نانیاطم حصول و باشد یم یاضطرار هیتخل

 .یمقتض بطور یمحل جوامع به ییغذا ریغ

 .کند کمک یبازتوانو  یآمادگ، مقابله به مربوط یها نهیهز در بتواند مناسب مواقع در که یاضطرار یمال منابع جادیا ارتقاء( ه

 طیشرا در یمحل جوامع شامل مرتبط یخصوص یها تیمالک و فعال مشارکت رنمودنیدرگ بمنظور ژهیو یها زمیمکان توسعه( و

 .یگرائ داوطلب روح به دادن شکل در خصوص به ،کاهش خطرپذیری بحران

 گيریپي و اجرا -4

 عمومي مالحظات -4-1

 نفعانیذ توسط یستیبا یم حاضر چارچوب کاری قالب در ها تیاولو و یراهبرد اهداف خصوص در الزم یها یریگیپ و اجرا. 21

 یها سازمان و مناطق و ها کشور از. ردیگ قرار اشاره و دیتاک مورد توسعه بخش شامل یبخش چند یکردیرو قالب در مختلف

 در ها خطر پذیری بحران کاهش اهداف یساز کپارچهی یبرا یالملل نیب یمال موسسات و متحد ملل سازمان شامل ، یالملل نیب

 که یمدن جامعه. شوند یم دهیطلب کمک به و شده فراخوانده سطوح هیکل در ها برنامه و ها طرح و داریپا توسعه یها استیس

 تیحما امر در نفوذ با ینفعانیذ از شود یم یخصوص یها بخش و یعلم ،جامعه محور مردم یها سازمان و داوطلبان شامل

 .باشد یم سطوح هیکل در کاهش خطرپذیری بحران ازساختار

 توانمند یالملل نیب ستیز طیمح کی دارد، را خود یاجتماع و یاقتصاد توسعه هیاول تیمسول یهرکشور که یحال در. 22

 در یمل برگشت پذیری و تاب آوری جادیا یبرا الزم یها زهیانگ و ها تی،ظرف دانش توسعه در مشارکت و بیک،ترغیتحر بمنظور

 سازمان نیب یتریقو یراهبرد یهمکار دیبا کشورها و یا منطقه و یالملل نیب یها سازمان. است مهم اری،بس جوامع و ایبال برابر

 یها آژانس ،یا منطقه یها ،بدنه یالملل نیب یمال موسسات شامل که کنند جادیا یالملل نیب یسازمانها ریسا و متحد ملل

 یبرا شده تیتقو یالملل نیب راهبرد کی هیپا بر یمبتن هستند، یریخطرپذ کاهش با مرتبط یدولت ریغ یها سازمان و هیریخ
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 با مرتبط یالملل نیب یقانون یابزارها تیتقو و اجزا به دیبا رو، شیپ در یها سال در .باشد یم ها پذیری بحرانخطر کاهش

 .شود مبذول یخاص توجه یریخطرپذ کاهش

 

 ها سازمان و یا منطقه یها سمیمکان یهاتیظرف از کنند یبانیپشت دیبا کشورها و یا منطقه و یالمللنیب یها سازمان .23

 و انیحام شبکه، از تیحما در ،یمقتض بطور متداول، اتیتجرب و ها استیس ،یا منطقه یها برنامه و طرح توسعه بمنظور

 در یسازمان یها تیظرف توسعه و ها یریپذ بیآس و حوادث بر یعلم نظارت و کنترل ات،یتجرب و اطالعات تبادل همکاران،

 .بحران یها یریخطرپذ با مواجهه

 

 بطور ، سطوح هیکل در( یمانکاریپ چند) یشراکت یها مشارکت جادیا منظور به اند شده بیترغ اندرکاران دست هیکل. 22

 اند شده بیترغ اندرکاران، گردستید و ها کشور. چارچوب کاری نیا یاجرا در شرکت ی،برا داوطلبانه یمبنا کی بر و یمقتض

 منظور به تواند یم که یمل و یا منطقه ،یالملل نیب داوطلبانه یها مجموعه و ها هسته جادیا ای تیتقو از یپشتبان بمنظور

 16.ردیگ قرار یالملل نیب جوامع و کشورها دسترس در ها خطر پذیری بحران کاهش و ها یریپذ بیآس ییشناسا در شرکت

 

 یها کشور کوچک یها زهیجز خصوص در باربادوس یاتیعمل برنامه شتریب هرچه اجرا یبرا( Mauritius)توسیمور راهبرد. 22

 راتیتاث و یعیطب و یطیمح ستیز یایبال تکرار ، تراکم لحاظ از جهان در مناطق نیتر حساس نیب در که مهم توسعه حال در

 کوچک ریجزا. اند قرارگرفته یاجتماع و یطیمح ستیز عواقب و( نامتوازن) باال مناسب نا اقتصاد با مواجهه و، آنها شیافزا به رو

 موثر تیریمد منظور به خود مختص یمل یها دستورالعمل و ها چارچوب تیتقو بمنظور را یریتداب توسعه حال در یکشورها

 یایبال یریشگیپ بهبود ی،برا یالملل نیب یها انجمن طرف از الزم تیحما با اند شده متعهد و اند گرفته نظر هادر بحران

 بیترغ و کی،تحر ها بحران کاهش درباره مردم یعموم یآگاه شیافزا و ،هشدار سریع یها ستمیس تیظرف و ی،آمادگیمل

  یزیر برنامه ندیفرآ در یریخطرپذ تیریمد یاصل انیجر ورود ،یبخش چند و یعلم مختلف یها رشته به مربوط یها مشارکت

 آنها یها تیظرف نمودن لیتکم ،و است یلیتکم مهیب و مهیب یقراردادها ماتیتنظ با مرتبط که یمسائل به اشاره شان، یمل

  یایبال در یانسان یاصل یها برسکونتگاه رگذاریتاث که ییآنها شامل ،یاضطرار یها تیموقع با مقابله و ینیب شیپ بمنظور

 هستند یعیطب و یطیمح ستیز

 

 نیهمچن و با مقابله بمنظور افتهی توسعه حداقل یکشورها یناکاف یها تیظرف و خاص یها یریپذ بیآس به ینگاه در. 26

 در ت،یاولو در مسئله کی بعنوان افتهی توسعه حداقل یها کشور یبرا است یضرور تیحما و یبانیپشت ها  بحران از یبازتوان

 و یمال و یفن یکمکها قیطر از ،چارچوب کاری یاجرا یبرا مرتبط یسازمان یها سمیمکان و اجرا قابل مستقل یها برنامه

 .ها بحران در مقابله و یریشگیپ یبرا موثر و داریپا ابزار کی بعنوان ها خطر پذیری بحران کاهش در یساز تیظرف بمنظور

 خصوص به دار،یپا توسعه به دنیرس جهت در آفریقا قاره یتالشها یبرا است شده لیتبد یاصل مشکل کی به آفریقا در ایبال. 27

 بیآس کاهش ها، بحران از یریشگیپ و برخورد نظارت، و کنترل ،ینیب شیپ بمنظور یا منطقه یناکاف یها تیظرف به ینگاه با

 از محافظت یبرا ییها تالش شامل که است، فقر کاهش راهبرد یاصل و الزم عناصر از یکی ایبال برابر در آفریقا مردم یریپذ

 یکشورها یها تیظرف تیتقو بمنظور است ازین مورد یمال و یفن یها کمک ،. شود یم گذشته افتهی توسعه یدستاوردها

      یبازتوان و مقابله و یآمادگ ها، یریشگیپ ها، یابیارزش ،هشدار سریع یها ستمیس و قیدق یها یبررس شامل که ییآفریقا

 .باشدیم

                                                           

 OAS(.XXXIV-02/0) یعموم مجمع 2011 قعطنامه و متحد ملل سازمان یعموم مجمع 111/21 قعطنامه اجرا در - 16
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 از یبانیپشت در کپارچهی و همکار بخش کی ،یعیطب یایبال و بحران کاهش درخصوص یجهان یها کنفرانس از یبانیپشت. 21

 خاص مراجع شامل دیبا مسئله نیا 17.بود خواهد کاهش خطرپذیری بحران به مرتبط یها نهیزم در مهم یها کنفرانس ریسا

 مصوب و توافق مورد افتهی توسعه یها هدف شامل که باشد آمده شیپ یها کاهش خطرپذیری بحران نهیزم در شرفتیپ یبرا

 .باشند ی،م است آمده سوم هزاره هیانیب در که ییآنها شامل

 .گرفت خواهد قرار یبازنگر مورد یحیصح بطور 2002 -2012 یزمان دوره در چارچوب کاری نیا اجرا. 29

 

 كشورها -4-2

 یمساع کیتشر احساس کی با یمحل و یمل سطوح در لیذ در شده ذکر اهداف انجام بمنظور کنند تالش دیبا کشورها همه. 30

 گرفتن نظر در و آنها، یکالبد و یانسان و یمال یها تیظرف محدوده در نفعانیذ ریسا و یمدن جامعه با باال، خاطر تعلق حس و

 داشته شرکت فعاالنه دیبا کشورها ها، کاهش خطرپذیری بحران با مرتبط موجود یالملل نیب التیتسه و یداخل یقانون یازهاین

 .است شده دیق 32 و 33 بند در که ،یا منطقه و یالملل نیب یها یهمکار متن در باشند

 یها استیس و ازهاین ها، یتوانائ با مطابق کاهش خطرپذیری بحران تیوضع یمل سند یابیارز یها مالک انتشار و آماده( الف

 .بگذارند انیم در مهم یا منطقه و یالملل نیب یارگانها با را اطالعات نیا یمقتض بطور و کشور هر

 رخانهیدب با ارتباط یبرقرار و چارچوب کاری نیا از یبانیپشت و اجرا یبرا مناسب یمل یهمکار سمیمکان کی صیتخص( ب

 . (ISDR) کاهش خطرپذیری بحران یبرا یالملل نیب یراهبردها

چارچوب  با مرتبط و کاهش خطرپذیری بحران خصوص در یمل یها برنامه از خالصه کی یساز بهنگام مرتب بطور و چاپ( ج

 . باشد یالملل نیب یها یهمکار شامل که موجود کاری

 یبرا ییها ستمیس رندهیبرگ در دیبا که ،چارچوب کاری نیا با سهیمقا در یمل یها شرفتیپ یبازنگر یبرا ها روش توسعه( د

 از که یمناطق در بخصوص( مداوم) شرفتیپ حال در ها یریپذ خطر و ها یریپذ بیآس یابیارز و کنترل و دهیفا-نهیهز لیتحل

 .باشد دارند، یا ژهیو طیشرا یا لرزه یخطرها و یکیدرومتولوژیه نظر

چارچوب  ریسا و یالملل نیب موجود گزارشات سمیمکان در مناسب بطور خطر پذیری بحران کاهش شرفتیپ اطالعات ادغام( ه

 .دارند داریپا توسعه به توجه که ییها کاری

 یبرا یریتداب جادیا و ها بحران کاهش با مرتبط یالملل نیب یقانون یابزراها دییتا و نیتحس موافقت، مناسب بطور و توجه( و

 11.کشور هر در فعال یها گروه توسط آنها موثر یاجرا

 در رو شیپ در یمیاقل راتییتغ و موجود ییهوا و آب یداریناپا با مرتبط یریپذ خطر کاهش یساز کپارچهی از یبانیپشت( ز

 نکهیا از نانیاطم حصول. است شده گرفته نظر در ییهوا و آب راتییتغ لیتعد و یریپذ خطر کاهش یبرا که ییراهبردها

 مورد خطر پذیری بحران کاهش یها برنامه در کامل ،بطور ها رانش و زلزله، مثل یشناس نیزم مخاطرات با مرتبط ایبال تیریمد

 .اند قرارگرفته توجه

 

 ایمنطقه یها سازمان و موسسات -4-3

 اجرا بمنظور شوند یم فراخوانده پذیری بحرانخطر  زانیم کاهش در مرتبط یها نقش یدارا یا منطقه یها سازمان. 31

 :شود گرفته نظر در مطلب، ادامه در آمده منابع و ها تیاولو و اتیضرور در یستیبا که لیذ اهداف

                                                           

 .است آمده متحد ملل سازمان یعموم مجمع 57/270B قعطنامه در که همانطور -17

 هیژانو 1 تا که ،(1991)یامداد یها اتیعمل و ها بحران یریشگیپ بمنظور دور راه از یارتباط منابع تدارک خصوص در رییتمپ ونیکنوانس همانند -11

 .است بوده االجرا الزم 2002
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 و ها روش توسعه ها، تیظرف ،توسعه یفن یها یهمکار یبرا ییها برنامه شامل که یا منطقه یها برنامه ارتقاء( الف

    از یبانیپشت به توجه با منابع، موثر ییجابجا و اطالعات میتسه ا،یبال و ها یریپذ بیآس کنترل و یابیارزش یاستانداردها

 .باشد یم چارچوب کاری نیا اهداف به دنیرس یبرا یا منطقه و یمل یها تالش

خطر پذیری  کاهش یا منطقه ریز و یا منطقه( ها آستانه)هیپا خطوط یابیارز یها مالک تیوضع انتشار و یساز اماده( ب

 .شان اتیمقتض یراستا در و شده مشخص یازهاین با مطابق بحران

 و یتیحما یازهاین و ها یریگ همه و منطقه در ها شرفتیپ خصوص در شده انجام یا دوره یها یبازنگر انتشار و یهمکار( ج

 شان یمل یها شرفتیپ و ها برنامه در شده هیته خالصه ،یآمادگ در است شده درخواست که همانطور کننده کمک یها کشور

 .یا دوره طوره ب

 نهیزم در یساز تیظرف و آموزش م،یتعل ق،یتحق ظورنمب موجود یتخصص یا منطقه یها یهمکار مراکز تیتقو ای جادیا( د

 .مناسب طوره ب خطر پذیری بحران کاهش

 19.شود یم یسونام شامل که بحران هیاول یهشدارها یبرا یا منطقه یها تیظرف و ها سمیمکان توسعه از تیحما( ه

 

 يالملل نيب یها سازمان -4-4

      فراخوانده ،یالملل نیب یمال موسسات ریسا و متحد ملل سازمان به وابسته یسازمانها شامل ،یالملل نیب یها سازمان. 32

 :ارشانیاخت در منابع و ها تیاولو ارات،یاخت حسب بر است، آمده لیذ در که یاهداف اجرا بمنظور شوندیم

 با یهمکار و ،(ISDR)ها خطر پذیری بحران کاهش یالملل نیب راهبرد مواضع یاجرا و یبانیپشت جهت قوا هیکل یریبکارگ( الف

 لهیبوس یمحل جوامع و ملل برگشت پذیری و تاب آوری جادیا بمنظور( جامع) کپارچهی یکردهایرو ارتقاء جهت در موسسه نیا

 در و دوستانه بشر مباحث در ها خطر پذیری بحران کاهش عناصر یکپارچگی و یوابستگ جادیا محکمتر، و تریقو روابط بیترغ

 است؛ شده گنجانده چارچوب کاری نیا در که همانگونه داریپا توسعه نهیزم

 در بحران مستعد توسعه درحال یکشورها به کمک بمنظور متحد ملل سازمان ستمیس جانبه همه یها تیظرف تیتقو( ب

 منظم یابیارزش یبرا الزم ریتداب یاجرا و ییشناسا ،یهمکار مناسب، یها راهکار ارائه بواسطه ها خطر پذیری بحران کاهش

 یالملل نیب راهبرد لهیبوس که چارچوب کاری نیا در شده گنجانده یها تیاولو و اهداف به یابیدست به نسبت آنها شرفتیپ

 است؛ شده جادیا( ISDR)ها خطر پذیری بحران کاهش

 ؛چارچوب کاری نیا یاجرا در خطر و بحران مستعد توسعه حال در یکشورها به کمک بمنظور مرتبط یها تیفعال ییشناسا( ج

 ، توسعه یها بخش و سازمان، هر یانسان و یعلم یها تیفعال با متناسب بطور مرتبط، یها تیفعال نکهیا از نانیاطم حصول

        صیتخص ها تیفعال آن انجام یبرا یکاف بودجه و هستند کدستی و جامع سازمان هر اتیتجرب و ها برنامه ها، استیس

 . است افتهی

 بمنظور یاتیعمل یها نقشه یها برنامه و یمل یراهبردها یانداز راه یبرا بحران، مستعد توسعه حال در یکشورها به کمک( د

 که همانگونه ها خطر پذیری بحران کاهش حوزه در آنها یفن و یسازمان یها تیظرف توسعه و ها، خطر پذیری بحران کاهش

 .است شده مشخص چارچوب کاری نیا در ها تیاولو

 همانند مرتبط، و هماهنگ سمیمکان کی اساس بر چارچوب کاری نیا یاجرا از تیحما بمنظور ها تیفعال نمودن کپارچه( یه

 باشد، یم یمل سطح شامل( بشردوستانه یها تیفعال نهیزم در)  یسازمان درون یدائم تهیکم و متحد ملل سازمان توسعه گروه

 نمودن کپارچهی بعالوه،. شودیم انجام متحد ملل سازمان عضو یکشورها میت و مستقر کننده هماهنگ ستمیس لهیبوس و

                                                           

 یانیقربان(  رساندن مهین به ا)ی کاهش منظور به ، االجرا الزم و یفور درخواست کی ، یعموم بهداشت و آب نهیزم در متحد ملل سازمان یمشورت اتیه -19

 .است نموده جادیا را 2012 سال تا متحد ملل سازمان رکلیدب توسط روند، یم نیب از یسونام مانند ییایبال در آب یها یآلودگ یاصل لیبدل که
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 ، کشورها یعموم یها یابیارز یارهایمع همانند ، توسعه یکمک چارچوب کاری با ها، خطر پذیری بحران کاهش مالحظات

 .فقر کاهش یراهبردها و متحد ملل سازمان توسعه یکمک چارچوب کاری

 شیپ مستمر، یها داده یآور گرد از یجهان تیحما بمنظور یهمکار موجود، یها شبکه و یمش و خط با کینزد یهمکار( و

 دیبا عمل ابتکار نیا .ها اسیمق هیکل در ها بحران راتیتاث و ها یریخطرپذ ها، یریپذ بیآس زانیم و یعیطب خطرات ینیب

 ،هشدار سریع یستمهایس یبانیپشت ، ارهایمع و ها شاخص گسترش ها، داده گاهیپا از ینگهدار توسعه، یها استاندارد شامل

 .باشد یم دور راه از سنجش بر یمبتن مشاهدات قیطر از چه و محل در چه ها داده از استفاده و کامل و باز بطور هاداده تبادل

 درخواست محض به یالملل نیب نجات امداد با درست یها یهمکار بحران، با بموقع و متناسب تدارکات با کشورها یبانیپشت( ز

 داتیتمه و یفور نجات امداد بمنظور( توافق مورد ییراهنما اصول)مصوب ییراهنما نیقوان حسب بر و ر،یتاث تحت یکشورها

 یریپذ خطر کاهش به ینگاه با کمک نیا نمودن فراهم 20(. کشورها نیا از عتریسر هرچه یبانیپشت بمنظور.)یهمکار یبرا الزم

 یالملل نیب یها یهمکار یبرا موثر یها یهماهنگ داشتن از نانیاطم حصول و ها تیظرف دنیبخش بهبود ،یریپذ بیآس و

 21. زده بحران کشور در یشهر نجات و جستجو امداد بمنظور

 یمحل و یمل سطوح در ر،یتاث تحت ینواح به دنیرس بمنظور عیسر یالملل نیب مقابله یبرا الزم داتیتمه از نانیاطم حصول

 .است شده تیتقو خطر کاهش و یبازتوان یها تالش یبرا مناسب روابط و است شده داده توسعه

 یبازتوان به انتقال و گذار مرحله در ها بحران ریتاث تحت یها کشور از تیحما به ینگاه با یالملل نیب یها سمیمکان تیتقو( ح

 مشتمل دیبا سمیمکان نیا.باشند یم ، ندهیآ ییها یریپذ خطر زانیم کاهش بمنظور خود داریپا یکالبد و یاجتماع ،یاقتصاد

 اتیتجرب میتسه و ینوساز یها ندیفرآ و ها بحران از بعد یبازتوان مرحله در یریپذ خطر کاهش یتهایفعال   از یبانیپشت بر

 .باشد متحد ملل سازمان درون یها سازمان هیکل و کارشناسان مرتبط، یکشورها لهیبوس یفن یبانیپشت و، دانش ، خوب

 یسازمان درون یراهبرد دگاهید کی بر یمبتن یسازمان داخل بحران تیریمد یآموزش یها برنامه در یسازگار و تیتقو( ط

 .یبازتوان و مقابله ،یآمادگ ،یریخطرپذ کاهش انضمام به خطر پذیری بحران کاهش تیریمد یبرا یچارچوب و مشترک

 

 ISDR   ها خطر پذيری بحران كاهش يالملل نيب راهبرد -4-2

   کاهش خطرپذیری  در یسازمان درون ستاد ژهیوه ب ، (ISDR) ها خطر پذیری بحران کاهش یالملل نیب راهبرد یاعضا. 33

 تیحما تحت و متحد ملل سازمان و مرتبط یالملل نیب و یا منطقه ،یمل یها بدنه با یمساع کیتشر در آن، یاعضا و ها بحران

 نیا یاجرا در کمک منظور به ،(ISDR)ها خطر پذیری بحران کاهش یالملل نیب راهبرد یسازمان درون رخانهیدب توسط

 یها یهماهنگ و ها زمیمکان یبازنگر 22ندیفرآ انجام خصوص در شده اتخاذ ماتیتصم و است، آمده ادامه در که چارچوب کاری

 : اند شده خوانده فرا ،یفعل یسازمان

چارچوب  نیا از یریگیپ و تیحما و یبانیپشت بمنظور در عمل یابتکارها و ها نقش از یسیماتر به یده شکل و توسعه( الف

 .یالملل نیب یاعضا گرید و ستاد یقیحق افراد رندهیبرگ در ،کاری

 یالملل نیب و یا منطقه یها نهاد گرید و متحد ملل سازمان به وابسته یها سازمان در کپارچهی و موثر یهمکار لیتسه( ب

 لیتسه و ییاجرا یها خالء ییشناسا. اتشانیمقتض حوزه در دستورالعمل نیا یاجرا تیحما و یبانیپشت بمنظور معتبر،

                                                           

 . است شده نییتع متحد ملل سازمان یعموم مجمع 112/26هیانیب لهیبوس -20

 .باشد نداشته یتناقض متحد ملل سازمان یعموم مجمع نیقوان با آن یاجرا که یا بگونه کارکردن -21

 و متحد ملل سازمان به وابسته یها نهاد انیم در یسازمان داتیتمه به توجه با یبازنگر ندیفرآ کی ها، خطر پذیری بحران کاهش یجهان کنفرانس رویپ -22

 کاهش یالملل نیب راهبرد ییکارآ و گاهیجا و نقش و شد خواهد لیتکم ندهیآ در و است انجام حال در حاضر حال در ها خطر پذیری بحران کاهش با مرتبط

 .شد خواهد یابیارزش ها خطر پذیری بحران
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منطقه ،یمل مرتبط کارشناسان با ، دار تیاولو هیناح هر یبرا یاستیس وابزار ها دستورالعمل توسعه بمنظور یمشورت یندهایفرآ

 .یالملل نیب و یا

  ،یفن و یعلم موسسات و چندجانبه و یا منطقه یها سازمان متحد، ملل سازمان به وابسته یها نهاد و ها سازمان با مشورت( ج

 نظر در با ،یریگ اندازه قابل ییها شاخص و انهیگرا واقع ،یذات توسعه بر ینگرش با عالقمند، یمدن جوامع و کشورها همانند

 .دیده قرار نظر مد را خاص، یها کشور اریاخت در منابع گرفتن

 هم دیبا ها شاخص نیا. چارچوب کاری نیا یاجرا در ها شرفتیپ یابیارز بمنظور کشورها به کند کمک تواند یهام شاخص نیا

. باشند اند، شده ذکر سوم هزاره هیانیب در که یاهداف آن شامل یالملل نیب مصوب و توافق مورد یا توسعه اهداف دیمو و راستا

 کننده منعکس که ، یمل سطح در را ها شاخص که شوند یم بیترغ ها کشور شد، انجام کامل بطور مرحله نیاول کهیزمان

  را دارد یاساس یها شاخص یرو بر استقرار و باشد یم خطر پذیری بحران کاهش نهیزم در کشور هر به منحصر یها تیاولو

 .دهند توسعه ای و شیرایپ باز

 انیب قیطر از اند، شده یطراح ها خطر پذیری بحران کاهش بمنظور که یمل یها یمش و خط یبانیپشت از نانیاطم حصول( د

 و یاستیس یازهاین از تیحما بمنظور یا منطقه یها مشارکت همانند ، آنها افزوده یارزشها و آنها نقش از یشفاف و واضح

 یبرا مشترک یا منطقه التیتسه لهیبوس که ،چارچوب کاری نیا در شده گنجانده یها تیاولو و ازین مورد مختلف یمشورت

 که یارشد کارشناسان از مشاوره و کمک و یا منطقه یها برنامه هیپا بر و اند شده گرفته نظر در ها بحران از یناش خطر کاهش

 .باشد یمبتن است، شده گرفته مرتبط یها واحد گرید در

 چارچوب کاری یاجرا یبرا مرتبط شرکاء شرکت از نانیاطم کسب بمنظور داریپا توسعه ونیسیکم رخانهیدب با یهماهنگ( ه

 .داریپا توسعه یها شراکت و ها مشارکت داده گاهیپا در شده ثبت

 و ها برنامه شده، گرفته فرا یها ،آموزه اتیتجرب نیبهتر انتشار و مرور ل،یتحل و هیتجز ر،یتفس تبادل، بمنظور زهیانگ جادیا( و

 عنوان تحت آنها اندازه و تیظرف در ها خطر پذیری بحران کاهش از یبانیپشت و تیحما یراستا در دسترس قابل یهایفناور

 و ها خطر پذیری بحران کاهش یمبنا بر یجهان یسراسر یاطالعات یمش و خط کی ثبت. یالملل نیب اطالعات یساز شفاف

 یابتکارها و ها خطر پذیری بحران کاهش یها برنامه از( بریسا یفضا در) محور یا داده گاهیپا شده ثبت یها لیپروفا بصورت

 .است شده اجرا یالملل نیب و یا منطقه 23 یها شراکت گرید ای و کشورها لهیبوس که عمل

 ندیفرآ متن در ،چارچوب کاری نیا در ها تیاولو و اهداف به یابیدست نهیزم در شرفتیپ یا دوره یبازنگر بمنظور یآمادگ( ز

 توسط متحدکه ملل سازمان یها نشست و ها شیهما از حاصل جینتا یاجرا و هماهنگ یها یریگیپ و هماهنگ، و کپارچهی

 به متحد ملل سازمان یها بدنه ریسا و مجمع به یا خالصه و ها گزارش نمودن فراهم 22 و است، شده یاجبار یعموم مجمع

 و یالملل نیب یسازمانها ،یمل یالگوها از آمده بدست اطالعات بر یمبتن که است مناسب و شده درخواست که آنچه مانند

   یالملل نیب شیهما نیدوم از برگرفته یها هیتوص یاجرا یها یریگ یپ شامل که باشد، یم نفعانیذ ریسا و یا منطقه

 .22باشد یم هشدار سریع یهاستمیس

 

                                                           

    و کشورها ها، بحران از پیشگیری و جلوگیری در شده انجام یها تیفعال خصوص در ها روش یشناس و اتیتجرب میتسه منظور به یابزار ارائه -23

 یجهان شرفتیپ یراستا در داوطلبانه تیفعال کی یمبنا بر شانیها تالش کردن ثبت لهیبوس دانش جادیا ندیفرآ در تا اند شده دعوت مرتبط، یها سازمان

 . ندینما شرکت فعاالنه کنفرانس از حاصل جینتا

 یالملل نیب راهبرد یاجرا با رابطه در یعموم مجمع یها هیانیب و متحد، ملل سازمان یها شیهما یریگیپ در 270/27ب متحد ملل سازمان قعطنانه -22

 سازمان یعموم مجمع تهیکم نیدوم گزارش تا دینما یم درخواست متحد ملل سازمان کل رخانهیدب از متحد، ملل سازمان ها، خطر پذیری بحران کاهش

 (231/29 ،212/21 ،212/21 ،226/27 ،192/26 ،219/22. ) دینما ارائه "داریپا توسعه " خصوص در را متحد ملل

 212/21 متحد ملل سازمان یعموم مجمع -22
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 منابع بسيج -4-6

 جانبه، چند یها یهمکار یها سمیمکان بواسطه ،یالملل نیب و یا منطقه یسازمانها و یمال ییتوانا یمرزها بواسطه کشورها. 32

چارچوب  نیا یاجرا در الزم منابع انتقال یبرا لیذ در شده دیق یکارها انجام از یبانیپشت و تیحما ستیبا یم جانبه، دو و

 :دهند انجام را کاری

 زین متحد ملل سازمان ستمیس شامل که ،یمل و یامنطقه و یالملل نیب یهابدنه مرتبط یها ییتوانا و مناسب منابع جیبس( الف

 .شوند یم

 در یکشورها در چارچوب کاری نیا یاجرا بمنظور ، انبهجچند و دوجانبه یها کانال بواسطه ،یبانیپشت و نمودن فراهم( ب

 انتقال ،یمال یها یبدهکار به نسبت یداریپا زانیم بر دیتاک با ،یمال و یفن یها مساعدت قیطر از بحران، مستعد توسعه حال

 جنوب - شمال یهایهمکار بیترغ و یعموم -یخصوص بخش یهامشارکت قیطر از جانبه، دو مصوب طیشرا اساس بر یفناور

 .جنوب - جنوب و

 جانبه چند و طرفه دو توسعه یاریهم ییها برنامه داخل در مناسب بطور ها، خطر پذیری بحران رکاهشیتداب یاصل ریمس( ج

 نظر مد دیبا است، یمیاقل راتییتغ با یسازگار و یشهر توسعه ،یعیطب منابع تیریمد فقر، کاهش با مرتبط که یبخش آن شامل

 .ردیگ قرار

خطر پذیری  کاهش یبرا متحد ملل سازمان یمال صندوق به مناسب و یکاف داوطلبانه یمال یها یهمکار نمودن فراهم( د

 نحوه یبازنگر. وب کاریچارچ نیا انجام یبرا الزم و رانهیگیپ یها تیفعال از مناسب و یکاف تیحما یبرا تالش در ها بحران

 راه در کمک بمنظور(  جمله از)  بودجه، و اعتبار نیا شیافزا یریپذ امکان ، صندوق نیا گسترش یسنجامکان و یجار استفاده

 .بحران مستعد توسعه حال در یها کشور در بحرانخطر پذیری  کاهش یبرا یمل یراهبردها یانداز

    محدوده شیافزا مه،یب حق کاهش ها، یریپذ خطر مورد در یرسان اطالع یها طرح یاجرا بمنظور ها مشارکت توسعه( ه

. مناسب بطور ،یعموم -یخصوص یها مشارکت توسط بحران از بعد ینوساز و یبازساز یبرا بودجه شیافزا و مهیب پوشش تحت

 .کند یم قیتشو یخوب به توسعه حال در یکشورها در را مهیب فرهنگ که یطیمح جادیا
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 پيوست:

 ها مرتبط با کاهش خطر پذیری بحران جانبهچند  توسعه هایتعدادی از 

 : 1دموجود مرتبط با این سند، موارد زیر مورد اشاره قرار می گیر اریکهای  ارچوبچبیانیه های مشترک و  از میان

کشور های در حال  ایر کوچکجزر یدابرنامه های اجرایی در خصوص توسعه پا انجامبازنگری  به منظورجلسه بین المللی     -

 های پذیری فرایش تعهدات به منظور کاهش آسیبخواست شد برای ادربرگزار شد،  2002در موریتوس در ژانویه ، 2توسعه که

 .ها همچنین بازتوانی از بحرانو  باسبب ظرفیتهای محدودشان برای مقابله ه ب کشورهای در حال توسعه جزایری کوچک 

در دسامبر  جهانیللی صلیب سرخ و هالل احمر الم کنفرانس بین توسطفعالیت های بشر دوستانه که  یابردستور جلسه     -

بحران ها و  تاثیرات کاهش خطر پذیری وفعالیت هایی برای شامل هدف و  ":مصوب گردیدبه شرح ذیل برگزار شد،  2002سال 

 ."می باشد مقابله با بحران ها و های آمادگی  بهبود مکانیزم

های  فعالیت 2002 سال برگزارشده در - 2در خصوص توسعه پایدارمنتج از نشست سران جهانی  ورگبژوهانسبرنامه اجرایی     -

و  و جامع )با در نظر گرفتن حداکثر بالیای ممکن(یک رویکرد انحصاری  : درخواست می کند ، تحت عبارت زیر را23پارگراف 

آمادگی،  مقابله  پیشگیری،ممانعت،  شامل و مدیریت بحران ها ارزشیابی و ها پذیریخطر، ها پذیری آسیببرای اشاره به یکپارچه 

کاهش خطرپذیری المللی برای  پشتیبانی از راهبرد بین ،21تر در قرن  امن یالزم برای جهان عناصریکی از  بعنوانو بازتوانی 

 "بحران و مدیریتها خطر پذیری ها و کاهش پذیری  یبآس"موضوع  در نظر گرفته شود. فعالیت و تالشبعنوان اولین  ها بحران

سازمان ) یها راه میان بر در راستای برنامهو بعنوان یک  2012الی  2012ن توسعه پایدار در در برنامه چند ساله کار کمیسیو

 مد نظر قرار داده شده است. ملل متحد(

"گییافت برای کشورهای با حداقل توسعه اجراییسومین برنامه "    -
2

صوب گردید و احرای آن درخواست م 2001که در سال  

و تمهیدات سازمانی  اصلیهای  هبه این کشورها در برنام نگرش و توجه ویژه )اولویت دار(با توسعه یافته  شرکاءشود توسط  می

  .ها کاهش خطرپذیری بحرانالمللی  راهبرد بین برای

"بیانیه هزاره سوم"    -
زیست محافظت از محیط  "و  "ی هامحافظت از آسیب پذیر "کلیدی  اهداف  2000سپتامبر  منتج از 2

طبیعی ی بحران ها و اثراتبرای کاهش تعداد  همکاری های تقویت و تشدید شده " که منجر به را مشخص  کرده استعمومی 

تعهداتی که در بیانیه  همه یک بازنگری جامع از پیشرفت های بوجود آمده در نیل به .می شود "بحران های انسان سازو یا 

 6.را در برمی گیرد شد،خواهد مطرح  2002که در سال  متحد للتوسعه هزاره سوم سازمان م

اجتماعی و اقتصادی و  ی، بوسیله شورا20003در سال (ISDR) خطر پذیری ناشی از بحرانها بین المللی کاهش  راهبرد    -

در کاهش درون سازمانی ستاد ) مکانیزمو  درون سازمانی ارچوب کاریچیک بعنوان و  بنیان نهاده شدمطرح و  مجمع عمومی

و  ها ها و مشارکت شبکهو تعهدات مردمی گسترش عمومی آگاهی سطح  ، با الزام برای ارتقاء (درون سازمانی خانهبحرانها و دبیر

، برنامه عملیاتی راهبرد یوکوهوما برمبتنی  ها پذیریو عوامل موثر در کاهش خطر ها بحراندانش درباره علل  ءبهبود و ارتقا

                                                           

ش کاه: استخراج اطالعات مربوط به زیر مراجعه شوداسناد اطالعاتی به های مرتبط،  قطعنامهها و  دستورالعملجامع و کامل لیست به منظور مشاهده  -1

ماه  2و  2روزهای  -ن و پیشگیری از سوانح ، جلسه نهم، سازمان مدیریت بحرا1992-2002المللی طی سال های  از ابتکارات سیاست بین خطرپذیری بحران

 . 2002می سال 

 ر حال توسعه.تر در خصوص توسعه پایدار جزایر کوچک کشورهای د های هر چه اجرائی برنامه، 212/25مجمع عمومی سازمان ملل متحد  -2
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در نظر  متحد بعنوان کانون اصلی در سیستم سازمان ملل طبیعی یالمللی کاهش بالیا دهه بین عامل پیگیرانه بدنبالبعنوان 

 شد.گرفته 

تا  شدت در خواس 8ار گردید،زبرگ 2002که در سال  توسعه پایدار، ژوهانسبورگ در خصوص طرح ییجهانی اجرا نشستدر     -

 ارزیابیبرای  ها فنون و روش بهبود به منظورتشکیل گردد  اقلیمیتغییرات بررسی برای  بدنه دولت هر کشورهای درون  جلسه

مجمع عمومی سازمان  بعالوه، .(این تغییراتآنها ) اثرات مضرارزشیابی  ادامه برای ترغیب بمنظور ،تاثیرات تغییرات آب و هوایی

در  متحد سازمان ملل چوب کاریچارعضاء مرتبط با کنوانسیون هر یک از ا کنفرانس های 9است نمودهمتحد ترغیب  ملل

 برای ادامه بمنظور( می باشد 2002)الزم االجرا تا فوریه  11پروتکل کیوتو ی مرتبط باو تمام گروه ها 10یتغییرات اقلیم خصوص

مجمع  .ل توسعه که بطور خاصی آسیب پذیر هستندبه خصوص در کشورهای در حا ، تغییرات اقلیمی مضرتاثیرات  تاکید بر

برای در خصوص تغییرات اقلیمی جلسه های درون بدنه دولت هر کشور به  نموده ترغیب همچنین  12متحد عمومی سازمان ملل

اجتماعی  -سیستم های کاهش خطرپذیری طبیعی و اقتصادی برپایه تغییرات اقلیمی مضرارزیابی تاثیرات  ادامه بمنظور

 . رهای در حال توسعهکشو

عملیات  در بحران ها و استفاده از آن کاهش اثراترای ب و مخابراتی تدارک منابع ارتباطیدر خصوص تمپیر  کنوانسیوندر     -

  .الزم االجرا شد 2002 ژانویه 5تا  ،1995 امداد در شرایط اضطراری

یی اجراهای  و طرح پیشگیریاز بالیای طبیعی،آمادگی و  ممانعت ها برای دستورالعمل تر:ایمن  یراهبرد یوکوهوما برای جهان    -

المللی  بیندهه ای  میان دوره بازنگریایجاد  بر پایه، اتخاذ و مصوب گردید  ( در کنفرانس جهانی کاهش بالیا طبیعی1992)13آن

 طبیعی. بالیایکاهش 

که مسئله خشکسالی و کویرزایی  ییادر آن کشورهکویرزایی  مقابله با گسترشصوص خدر  متحد سازمان ملل کنوانسیون    -

 کنوانسیون .شدالزم االجرا  1996در سال و مصوب گردید 1992، در سال 14آفریقابه خصوص در  تهدید جدی به شمار می آید،

 است. شدهالزم االجرا  1992در سال و مصوب گردید (1992)در سال 15در تنوع زیستیمتحد سازمان ملل 

 کمک های انسانی سازمان مللهای اضطراری و همکاریبه  تحکیم( خواستار 1991)16متحد سازمان مللمجمع عمومی     -

 بالیای طبیعی شد. های مجتمع پیچیده و اضطراری و بحران در هم متحد

، 1959مه )قعطنانمود یفراخوانمجدداً های طبیعی  کاهش بحرانالمللی  دهه بین برای مربوطه را چوب کاریچار ،سنداین 

در آن گنجانده و توسعه  بازتوانیبه  امداداز  ،بطور مستمرآمادگی و جلوگیری  ،بشریت امدادبرای  و اصول راهنمای( 226/22

 .ه استشد
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 سازمان ملل متحد
 بحران هاكاهش خطر پذيري راهبرد بين المللي 

 5002لغايت  5002های  هيوگو برای سال چارچوب کاریخالصه 
 در برابر بحران ها محلي ملل و جوامع تاب آوريايجاد 

 5002لغايت  5002خروجي، اهداف راهبردی و اولويت های اجرايي مورد انتظار برای سالهای 

 خروجي و نتيجه مورد انتظار
و  ها كاهش چشمگير و قابل مالحظه قربانيان و خسارت هاي ناشي از بحران، از نظر تعداد افراد و سرمايه ها، موهبت

 هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي جوامع و كشورها دارايي

 

 اهداف راهبردی

كردهاي كاهش نظامند روي گنجاندن و درهم آميختن
هاي اضطراري  ها و طرح پذيري با اجراي برنامهخطر

 آمادگي، مقابله و بازتواني

توسعه و تقويت موسسات، مكانيسم ها و ظرفيت ها 

 پايداري در برابر خطرها بمنظور

بحران با سياست ها و ب )عوامل( كاهش خطرپذيري تركي

 برنامه ريزي هاي توسعه پايدار

 اولويت های اجرايي

 

ت
فعالي

 
ي

ي كليد
ها

 

حصول اطمينان از اينكه كاهش  .0
يك اولويت  (DRR)بحران پذيري خطر

تار و سيستم و پايه ملي و محلي با ساخ
 ميباشد. سازماني قدرتمند براي اجرا

 DRR* مكانيسم هاي اداري و سازماني 
)در سطوح ملي(، مسئوليتها و شرح وظايف 

  ؛و معرفي شده مشخص تعيين
ريزي قسمت  سياست هاي توسعه و برنامه* 

DRR تمركز بخشي و بين بخشي؛ ، 
ذاري و وضع قانون براي حمايت قانون گ* 

DRR ؛ 
عدم تمركز مسئوليت ها و وظايف و * 

 ؛منابع
 ؛هابي و بررسي منابع انساني و ظرفيت* ارزيا

* پرورش و پروراندن الزامات و تعهدات 
 ؛سياسي

 .مشاركت اجتماعي* 

ارزيابي ها و تعيين و مطرح كردن حوادث * 
چند خطري يا چند وجهي و گسترش و بسط 

 و همچنين انتشارات مربوطه؛
 ؛ريو آسيب پذي DRRشاخص هاي * 

هاي آماري مربوط به  * اطالعات و داده
 ؛قربانيان

: با محوريت مردم؛ نظام هاي سريعهشدار * 
اطالعاتي؛ سياست هاي مبتني بر مردم 

 ؛محوري
و  )تكنولوژيك(؛ تقسيم* توسعه علمي و فني

اي؛ رصدهاي زميني مبتني بر و از  سهم داده
؛ هشدار بيني اقليمي سازي و پيشمدل؛ فضا

 ؛سريع
طرهاي منطقه اي و در حال گسترش و خ* 

 .اضطرار

نترل هدايت شناسايي، ارزيابي و ك .5
بحران و تسهيل )سيستم( خطرپذيري 

 سريعهشدار 

سهيم شدن( اطالعاتي و  سهيم شدن و تقسيم)و* 
 ؛همكاري)مرتبط(

شبكه هاي فراتر از مناطق و نظم هاي اداري، * 
 ؛گفتگو و گفتمان

استفاده از واژه شناسي استاندارد در خصوص * 
 ؛DRRمبحث 

در داخل چارچوب  DRRوارد نمودن مبحث * 
برنامه و طرح درسي مدارس؛ چه آموزش هاي 

 ؛رسمي و چه آموزش هاي غير رسمي
در سطوح   ؛ DRRآموزش و يادگيري مبحث * 

)محلي(؛ مسئولين محلي؛ بخشهاي هدف؛ عجوام
 ؛دسترسي مساوي و يكسان

 ـ كاربردها و استفاده اقتصادي  شي:ظرفيت پژوه* 
وجهي يا چند  اجتماعي با خطرپذيري چند

 اي؛ حادثه
 .عمومي و رسانه ها اطالع رساني* 
 

وري و آبكارگيري و استفاده از دانش، نو .3
ابتكار و آموزش بمنظور ايجاد فرهنگ ايمني و 

 پايداري در كليه سطوح

 محيطي؛ يدار و مديريتهاي(پا بومها)اكوسيستم زيست* 
تركيب شده و يكپارچه با  DRRراهبردهاي * 

 سازگاري با تغييرات اقليمي؛
 امنيت غذايي براي بقاء و پايداري؛* 
با بخش سالمت و  DRRتركيب و يكپارچگي * 

 بيمارستان هاي ايمن؛
حفظ و حراست از تسهيالت و تأسيسات حفاظت، * 

 ؛عمومي مهم
هاي ايمني  سازي و شبكهطرحهاي بازتواني و باز* 

 ؛اجتماعي
هاي درآمدي متفاوت و  گزينهپذيري با  كاهش آسيب* 

 متنوع؛
 ؛مكانيسم هاي تسهيم و تقسيم خطرپذيري مالي* 
 ؛مشاركت ها و شراكت هاي عمومي ـ خصوصي* 
 ؛برنامه ريزي كاربري اراضي و كدهاي ساختماني* 
 .DRRطرحهاي توسعه روستايي و * 

كاهش عوامل خطرپذيري )ريسك  .4
 فاكتورهاي( مهم

* ظرفيت هاي مديريت بحران: 
ظرفيت هاي اداري   سياست ها،

 و سازماني و فني؛
گفتگو و گفتمان، هماهنگي * 

و تبادل اطالعاتي ميان مديران 
 بحران و بخش هاي توسعه اي؛

رويكردهاي منطقه اي مقابله * 
اهش با تمركز بر ك با بحران ها،
 خطرپذيري؛

مرور و بازنگري و تمرين * 
آمادگي و طرح هاي احتياطي 

(Contingency Plans)؛ 
 بودجه هاي اضطراري؛* 
داوطلب گرايي )گرايش به * 

فعاليت هاي داوطلبانه( و 
 مشاركت؛

گي در برابر تقويت آماد .2
بحران بمنظور مقابله موثر 

 در كليه سطوح

 مباحث ميان بر و سريعموارد و 

 
 

 ديدگاه جنسيتي و تنوع فرهنگي مشاركت داوطلبان و جوامع )افراد محلي( ظرفيت سازي و انتقال تكنولوژي و فناوري رويكرد چند خطري)نگاه جامع رويدادهاي چند خطري(

DRR = كاهش خطرپذيري بحران ها www.unisdr.org 
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 سازمان ملل متحد
 راهبرد بين المللي كاهش خطر پذيري بحران ها

 گيري اجرا و پي

 ادامه
 : 0225 - 0215هاي  هيوگو براي سال چارچوب کاريخالصه 

 در برابر بحران ها محلي ملل و جوامع تاب آوريايجاد 

منظور اجرا و پيگيري موارد توسط كشورها، سازمان هاي منطقه اي و بين المللي مرتبط با جوامع ه حاضر( تکاليف و وظايف ذيل را ب) چارچوب كاريروي اولويت هاي اجرايي هداف راهبردي و تمركز بر ا نيل بهبه منظور 
بحران  ي براي كاهش خطر پذيريمانبخصوص ستاد درون ساز ISDRشهري و ساير ذينفعان معرفي مي نمايد. شركاء و همکاران 

(IATF/DR)  هيوگو مي باشند. چارچوب كاريو دبيرخانه، موظف به كمك به اجراي 

 مالحظات عمومي

 اجرا توسط ذينفعان متفاوت، رويکرد چند بخشي با 
هاي غير  سازمانمشاركت اجتماعات و جوامع شهري )

هاي مبتني بر اجتماعات)محلي(، داوطلبان(،  ازمانسدولتي، 
 جامعه علمي و بخش خصوصي امري بديهي و مبرهن است.

كشورهاي با مسئوليت اوليه و مقدماتي 
محيط بين المللي و  با توانمد سازي
اي تقويت  هاي منطقه همچنين ظرفيت

 شده امري بديهي و مبرهن مي باشد.

ايجاد مشاركت 

 ن ذينفعان ميا

 .چند شريکي()

 توجه ويژه به : 
كشورهاي چند جزيره اي در حال توسعه،  -

  ؛(Mauritius Strategy)راهبرد مارتيوس 
 كشورهاي كمتر توسعه يافته؛ -
 .آفريقا -

للي الم اي و بين منطقههاي  كشورها، سازمان
براي پرورش و پر و بال دادن به ايجاد 

ي الملل هبرد بينهماهنگي ميان خود و تقويت را
 .(ISDR)ها  بحران براي كاهش اثرات

گيري و تركيب پيامهاي منتج از  پي
ساير كنفرانسهاي عمده و مهم در 

مورد ؛ DRRموضوعات مرتبط با 
 گيرد. بازبيني و مرور نيز قرار مي

 بازیگران و ایفاکنندگان نقش

 (IFIsشامل سيستم سازمان ملل متحد و المللي ) هاي بين سازمان 

 با موضوع ها و زمينه هاي توسعه پايدار و منابع انساني؛ DRR* ترغيب و تشويق تركيب 
و  DRRپذيري باال در زمينه  * تقويت ظرفيت سيستم سازمان ملل متحد براي كمك به كشورهاي در حال توسعه در معرض بحران و با بحران

 نيل به پيشرفت ها؛تدابير اجرايي براي كمك و 
چارچوب * شناسايي فعاليت ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه در معرض بحران و با بحران پذيري باال در زمينه اجرايي نمودن 

هيوگو، حصول اطمينان از تركيب نمودن و يکپارچگي بودجه مکفي و متناسب تخصيص يافته بدين منظور؛ كمك در تهيه و تدوين كاري 
 ؛ DRRدها و برنامه هاي ملي براي راهبر

 متحد(؛ هاي ملي سازمان ملل و گروه UNDG ،IASC ،RCsهاي هماهنگي موجود) سازي فعاليتها با مکانيسم * تركيب و يکپارچه
 ؛UNDAF ،CCA ،PRSPبا چهارچوب كمکهاي توسعه اي مانند:  DRR* تركيب و يکپارچه سازي 

هاي طبيعي؛  ها و پيش بيني خطرها و خطرپذيري ساختارهاي پشتيباني و حمايتي: گردآوري داده * در چهارچوب همکاري ها با شبکه ها و
 ؛ تبادل داده اي كامل و باز) بدون محدوديت(؛سريعسيستمهاي هشدار 

 * پشتيباني و حمايت از كشورها با كمك هاي امدادي بين المللي هماهنگ بمنظور كاهش آسيب پذيري و افزايش ظرفيت ها؛
 DRRتواني آنها پس از بحران با ديدگاهي مبتني بر ها در باز مايت از كشورهاي تحت تاثير بحرانحالمللي بمنظور  هاي بين تقويت مکانيسم* 

 و ظرفيت سازي الزم. DRR* سازگاري و تقويت آموزش هاي مديريت بحران درون سازماني در زمينه 

 اي ههاي منطق سازمان موسسات و

اي شامل  هاي منطقه * پشتيباني و حمايت از برنامه
 ها شناسي ها، توسعه روش هاي فني، توسعه ظرفيت همکاري

ها( و استانداردهاي مرتبط با خطر و ارزيابي و  )متدولوژي
عات موجود ها، سهيم شدن در اطال كنترل نظارت آسيب پذيري

 و بکارگيري و استفاده موثر از منابع؛
 اي؛ اي و زيرمنطقه اي منطقه هاي آستانه * ايجاد و انتشار ارزيابي

هاي  ها و مروري بر پيشرفت * هماهنگي و انتشار بازنگري
حاصله و پشتيباني، حمايت و تامين نيازها، و مساعدت و 

ا و ارک و آماده سازي مرورههمکاري با كشورها در تد
 هاي ملي از روند پيشرفت هاي حاصله؛ خالصه

 * ايجاد مراكز تخصصي مشترک منطقه اي؛
هاي  ها و ظرفيت * حمايت و پشتيباني از توسعه مکانيسم

 اي براي هشدارهاي اوليه، از جمله سونومي. منطقه

 کشورها

گيري؛  هاي هماهنگي بمنظور اجرا و پي * شناسايي، تعيين و تدوين مکانيسم
 ؛ISDRارتباط با دبيرخانه 

 ؛DRR* خطوط اصلي ارزيابي و بررسي جايگاه وضعيت 
اي از برنامه ملي كاهش خطرپذيري  * انتشار و بهنگام سازي خالصه

 المللي؛ هاي بين در برگيرنده و شامل همکاري (DRR)بحران
هاي ملي شامل  ها و پيشرفت * ايجاد و توسعه فرايند مرور و بررسي موفقيت

 فايده اي و كنترل و نظارت مستمر خطرها؛ -هاي تحليل هزينه سيستم
، مصوب نمودن رسمي، تاييد يا تصديق و تصويب ابزار * در نظر گرفتن

 رسمي بين المللي مرتبط و حصول اطمينان از اينکه آنها اجرا شوند؛
با تنوع، ناپايداري و تغييرات  DRR* پشتيباني و ترغيب نمودن تركيب 
و سازگاري با تغييرات اقليمي؛  DRRاقليمي و وارد نمودن آن در راهبردهاي 

 شناسي. ها از جنبه خطرهاي زمين از مديريت خطر پذيريحصول اطمينان 
 
 

ISDR بحران درون سازماني( ذیري هايستاد کاهش خطر پ )دبيرخانه و 

 هيوگو؛ چارچوب كاري* تهيه و تدوين ماتريسي از وظايف، نقش ها و ابتکارات عمل در حمايت از پي گيري امور مربوط به 
 هاي موثر در درون سيستم سازمان ملل متحد و ساير حقوق منطقه اي و بين امللي بمنظور حمايت از اجرايهيل هماهنگي هاي مربوط به فعاليت* تس

 ها و ابزار اعمال سياستها براي هر ناحيه از اولويت انجام امور؛توسعه دستورالعمل ها، تسهيل فرآيند ها برايالگو، شناخت خهيو چارچوب كاري
* در مشاوره هاي جدي و وسيع، شاخص هاي ژنريك، مبتني بر واقعيت و قابل اندازه گيري مي بايستي تدوين گردد. اين شاخص ها مي تواند 

 هيوگو كمك نمايد؛ چارچوب كاري يزان پيشرفت حاصله در اجرايكشورها را در سنجش م

 حمايت و پشتيباني از برنامه و خط مشي ملي و هماهنگي هاي منطقه اي؛* 
 ثبت مشاركت هاي مرتبط با تاكيد و ساز و كار متمركز بر توسعه پايدار؛* 
 ؛آموزه هاي فراگرفته شده بر انگيختن تبادل، تفسير، تحليل و انتشار بهترين تجارب و درس ها و* 

هيوگو و  چارچوب كارينگري دوره اي در خصوص پيشرفت به سمت دستيابي به اهداف هاي باز * تهيه و تدوين گزارش
 فراهم كردن و تهيه و تدوين گزارش ها به مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ساير بدنه هاي سازمان ملل متحد.

 اي و بين المللي ر سطوح کشورها، سازمان هاي منطقهبکارگيري و استفاده از منابع: د

 ارهاي ملي، منطقه اي و بين المللي شامل سيستم سازمان ملل متحد؛* بکارگيري منابع و توانايي هاي موجود بدنه و ساخت
عه با خطرپذيري باال از طريق كمکهاي مالي و ، در كشورهاي در حال توس(HFA)هيوگو چارچوب كاري* فراهم آوردن، پشتيباني و حمايت از اجراي 

 جنوب؛ -جنوب و جنوب -هاي شمال خصوصي و همکاري -عمومي تکنولوژي، مشاركت ل، انتقاپايداري قرضي)ميزان مقروض بودن( توجه بهفني،
 با برنامه هاي كمکي توسعه اي دو و چند جانبه؛ DRR* تدابير عمده و غالب 

پذيري ، سازمان ملل متحد براي كاهش خطراي داوطلبانه مکفي و متناسب بصورت وجه اماني و وجه سپرده مالي * فراهم آوردن همکاري بودجه
 سنجي توسعه اين بودجه؛ استفاده و امکانر هيوگو؛ بازنگري و مروري ب چارچوب كاريهاي پيگيرانه  ليتبحران براي حمايت و پشتيباني از فعا

كاهش حق بيمه، توسعه پوشش  ها را منتشر كرده و گسترش مي دهد؛هايي كه اطالعات مربوط به خطر * توسعه مشاركت بمنظور اجراي طرح
تيباني و حمايت محيطي براي اي و افزايش بودجه براي بازسازي پس از حادثه، من جمله از طريق مشاركتهاي عمومي و خصوصي. ارتقاء، پش بيمه

 تشويق و برانگيختن فرهنگ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه.
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