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 2۰1۹ریسکی که باالترین احتمال وقوع را در  ۵ز های جهان، اترین گزارش ریسکبر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در تازه

 .وهوایی و بالیای طبیعیابله با تغییرات آبوهوایی شدید، شکست اقدامات مق: حوادث آباز اندعبارتدارند، سه ریسک نخست، 

 سالبزرگریسک  پنجاست. « میزان اثرگذاری»، بر مبنای 2۰1۹های از ریسک« مجمع جهانی اقتصاد»بندی گزارش دیگر رتبه

رات ، شکست اقدامات تخفیف و مقابله با تغیییهای کشتارجمعاند از: سالحبر اساس میزان اثرگذاری به ترتیب عبارت 2۰1۹

 .(WEF, 2019) های آب و بالیای طبیعیوهوایی شدید، بحرانوهوایی، حوادث آبآب

(. بالیای طبیعی به Pearson et al., 2011آورند )های بالقوه بزرگی را به وجود میبالیا، حوادث غیرعادی هستند که خسارت

 یهامدتیا حداقل از بوده  ینیبشیپرقابلیغندارند. این حوادث معموالً  انسانی منشأکه  شودزیانبار گفته می حوادثای از مجموعه

، سونامی، گردباد، طوفان، سیل، زلزله ت.طبیعی دارای انواع گوناگونی اس یایبال .بینی نمودرا پیش هاآنع توان وقوطوالنی قبل نمی

هایی از بالیای طبیعی هستند. برخی از بالیای نمونه آتشفشانو  خشکسالی، درجه حرارت، تغییرات شدید رعد و برق، بهمن، تگرگ

و  گرم شدن زمینیا  آلودگی هواکردهای انسانی هستند. برای مثال بالیای ناشی از افزایش ، ناشی از عملمیرمستقیغ طوربهطبیعی، 

 .اندانسان از این جمله به دست هاجنگلهمچنین سیل ناشی از تخریب 

گیرد و غافلگیری در حین عمل را به اتی است که قبل از وقوع بالیا انجام میمجموعه اقدام نیز مدیریت ریسک بالیای طبیعی

است شامل چند  قرارگرفته موردتوجهکمتر  افتهیتوسعهمدیریت که در کشورهای کمتر  گونهنیارساند. کمترین میزان ممکن می

(. با 13۹2، و همکاران یپور طاهرگام و آمادگی )از: ارزیابی، پیشگیری، کاهش، کنترل، هشدار زودهن اندعبارتباشد که مرحله می

زیست اجزای اصلی توسعه پایدار هستند و این دسته از سوانح تأثیر منفی بر توسعه پایدار محیط و اقتصادتوجه به اینکه جامعه، 

 .امری ضروری است بالیای طبیعی نهند، مدیریت ریسک مناسب و درستمی

 یمللالنیبهای بالیای طبیعی و برنامه

وابسته به  المللیهای بینسازمان اکثر وظایف در بحران مدیریت و پیشگیری عرصه در جهانی هایسیاست و هابرنامه اجرای جهت

 استراتژی که کنندمی کار موضوع روی این بر تخصصی صورتبه آژانس سه اما؛ است شدهدهید وظایفی شرح ،متحد ملل سازمان

UNISDR)حوادث  کاهش برای ملل سازمان المللیبین
 سازمان انسان دوستانه امور هماهنگی آژانس حوادث، از قبل موضوع به (3

UNOCHA)ملل 
 سازوکارهای برقراری از اطمینان و اضطراری شرایط در دوستانه انسان امدادی اقدامات نمودن هماهنگ برای (4

UNDP)متحد  ملل عمران برنامه و مناسب
 .فعالیت دارند ایتوسعه مسائل و ادثحو وقوع پس از زمان برای (۵
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 ۹۰بود که بر اساس آن، دهه  ۸۰بالیا در اواخر دهه  یریاولین تالش جدی سازمان ملل متحد برای ورود در عرصه کاهش خطرپذ

ی میالدی، توجهات جهان ۹۰تا دهه  .(13۹2صداقت، اعالم شد ) (1IDNDR)المللی کاهش سوانح طبیعی عنوان دهه بینمیالدی به

شد معطوف ، توجهات به سمت پیشگیری از سانحه ه به بعدبود اما از این ده وانحو واکنش به س ییبیشتر متمرکز بر پاسخگو

 (.UNISDR, 2۰1۰) بالیا به وقوع پیوست یریدر این دهه تحوالت مهمی در راستای کاهش خطرپذ .(13۹۶)ساداتی نژاد، 

)از  ۹۰از دهه  هرسال اکتبر ماه چهارشنبه دومین یگذارنام میالدی، 1۹۸۹ لسا در ملل سازمان عمومی مجمع مصوباتازجمله 

 ملل عمومی سازمان مجمع دهه، آن یافتن پایان با بود. طبیعی بالیای کاهش المللیبین روزعنوان به میالدی( 1۹۹۹ تا 1۹۹۰ سال

 شود. یگذارنام بالیای طبیعی کاهش المللینبی روزعنوان هرسال به اکتبر 13 گرفت تصمیم 2۰۰۹ دسامبر 21 مورخ در متحد

 بالیای کاهش ملی روزعنوان به مهر را 2۰ روز 1374 سال از کشور بودن خیزحادثه به توجه چنین باایران، هم جمهوری اسالمی

 کشور رسمی تقویم در که کرده یگذارنام طبیعی بالیای کاهش هفته است را روز این رندهیدربرگ که ایو هفته طبیعی

 است. شدهگنجانده

 بالیای طبیعی در آموزش و مدیریت ریسک برنامه درسی جایگاه

 کنند، طی باید افراد که راهی مقدار و فاصله یا مسابقه و حرکت میدان معنای به race course التین یریشه از 2درسی برنامه واژه

 و رسمی محتوای به برنامه درسی (.13۹3نقل از فتحی واجارگاه،  به Zais, 1۹7۶) استشده گرفته بیابند،موردنظر دست  مقصد تابه

 را الزم دانش ،ینهاد آموزش هدایت تحت شاگردان هاآن لهیوسبه که شودمی اطالق پنهان و آشکار هایآموزش و روش غیررسمی،

 .(13۹7ملکی، )ند دهمی تغییر خود در را هاارزش و هاگرایش و کنندمی کسب را هامهارت آورند،می دست به

-های درسی میاست که با تدوین و عرضه برنامه وپرورشآموزشدارد،  ارتباطنیدرایکی از نهادهای دولتی که نقش بسیار مهمی 

 عنوانبههای درسی های فکری و فرهنگی مناسبی را برای هرگونه بحران، چالش و موقعیت حساس ایجاد کند. کتابتواند زمینه

 ارتباطنیدرا(. 13۹2قادری و کرم کار، ) یافته اجتماعی نیستندهای دانش سازمانهای درسی، چیزی کمتر از نظامبخشی از برنامه

های های درسی و موضوعات را در راستای فعالیتی اجتماعی و فرهنگی، باید برنامهرگذاریتأث( معتقد است برای 1۹۹2) 3چارترز

را  هادانشگاه(. چنین تعهدی مدارس و 13۸۹آیزنر و همکاران، نمود )باشد، تدوین میهایی که جامعه با آن مواجه عملی و مشکل

بالیای  ازجملهها و مسائل جامعه دهد که همواره برنامه درسی و آموزش خود در راستای پاسخگویی به چالشدر موقعیتی قرار می

های ی مسئولیت کاربرد فعالیتنوعبهی کنند و زرسانروبهمستمر  طوربههای اصلی دنیای امروز هستند، طبیعی که از ریسک

 بگیرند. بر عهدهآموزشی و برنامه درسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دانشگاه 

 

 المللی کاهش ریسک بالیای طبیعی:بین اسناد

 تربرای جهانی امن یوکوهاماراهبرد  سند

برگزار شد. این کنفرانس، اقدام  1۹۹4مه  27-23کوهامای ژاپن در ، اولین کنفرانس جهانی کاهش سوانح طبیعی در یونود هدر ده

 شامل درواقع باشدیمصفحه  2۰نمود. این سند که  «ترامنراهبرد یوکوهاما برای جهانی »به تهیه سند مهم یوکوهاما با عنوان 

 هاآنیوکوهاما بر  راهبردکه  را اصولی دااین سند، ابت ، کاهش آثار و آمادگی در برابر سوانح است.پیشگیریبرای  ییهادستورالعمل

 راهبردهایکاهش سوانح پرداخته و  المللیبینو سپس به بررسی آخرین وضعیت کاهش بالیا در میانه دهه ، برشمرده مبتنی است

و جهانی، ملی،  المللیبیندر ادامه، اقداماتی را در سطح  یوکوهاما است. سند برشمردهبه بعد را نیز  2۰۰۰کاهش سوانح برای سال 
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 Yokohamaاست )قرار داده  یموردبررسو نحوه پیگیری این سند را نیز  برشمرده چندجانبهو  دوجانبهو  ایمنطقهوزیر  یامنطقه

Strategy and Plan of Action for a Safer World, 1994.) 

 

 

 (ISDR) ایبالکاهش  المللیبینراهبرد 

عمده از  تغییر جهتیک  عنوانبه( ISDR)کاهش سوانح  المللیبین، تصویب راهبرد الدیدهه نود میاقدامات مهم دیگر  ازجمله

به سوانح به سمت کاهش سوانح بود. این راهبرد به دنبال ارتقاء فرهنگ پیشگیری بود. عنوان کامل این  ییگوپاسخسنتی بر  دیتأک

 برگزارشدهکه در جریان مجمع  باشدیم «انح و کاهش ریسک: سو21در قرن  ترامنکاهش سوانح: جهان  المللیبینراهبرد »سند، 

نیز آن را  سازمان ملل ، تهیه و کمیسیون توسعه پایدار مجمع عمومی1۹۹۹ژنو در نوامبر در کاهش سوانح  المللیبیندر پایان دهه 

تی جهانی است که اطالعات مرتبط با کاهش سوانح، بانک اطالعا یالمللنیب راهبرد به تصویب رسید. یاقطعنامهطی  تاًینهاو  دییتأ

در زمینه مدیریت بحران را در  شدهچاپ یهاگزارشمقاالت و  ،هاکتابآگاهی عمومی و  ارتقای با مرتبط یهاتیفعالکاهش سوانح، 

 .است شدهواقعکاهش سوانح در ژنو  یالمللنیب. سازمان مرکزی استراتژی دهدیمخود جای 

ع نسبت به اثرات مخاطرات طبیعی، سازمان ملل و جهان در حوزه سوانح، آن است که همه جوام ندازاچشمبر اساس این راهبرد، 

 اقتصادی و اجتماعی در جامعه مدرن کاهش یابد یهایریپذبیآسمنجر به  یهاسکیرتاب آور تر شوند و  زیستیمحیطو  فناورانه

 مورداشاره هدف چهار. (Alarslan, 2۰۰۹شود )وسعه پایدار انجام بخش اصلی ت صورتبهو این کار از طریق افزایش آگاهی عمومی 

 :باشندیمنیز عبارت از موارد ذیل در راستای دستیابی به هدف اصلی  در این سند

 زیستیمحیطو  فناورانهمخاطرات طبیعی،  یهاسکیرعمومی از  یرساناطالعافزایش  -

 زیستیمحیطاقتصادی، اجتماعی و منابع  یهارساختیزم، ، زندگی مردمدیران به کاهش ریسک برای مردمتعهد  -

مشارکت عمومی در همه سطوح اجرایی برای ایجاد جوامع تاب آور در برابر سوانح از طریق مشارکت و توسعه شبکه کاهش  -

 ریسک در همه سطوح

 کشورها (1GDP) یداخلتولید ناخالص اقتصادی و اجتماعی سوانح در  هایخسارتکاهش  -

این  است.سوانح طبیعی  ۀآوری در مطالعتاب رشیموردپذیکی از تعاریف بود.  «آوریتاب»م پایه در این راهبرد عبارت از مفهو

ظرفیت یک سیستم، جامعه یا اجتماع در معرض خطر برای سازگارشدن، مقاومت کردن یا تغییر برای رسیدن به  کنندهانیبتعریف 

سیستم اجتماعی قادر به سازمانکه شود تعیین میبه نحوی . این موضوع است آن ۀو ادامسطح قابل قبولی از عملیات و ساختار 

 باشدهای کاهش امکان خطر افزایش این ظرفیت، آموختن از بالیای گذشته، حفاظت آتی بهتر و بهبود ارزیابی برایدهی خود 

(UNISDR, 2005.) 

 2۰1۵-2۰۰۵چوب هیوگو برای عمل چار

دومین »، دومین کنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان 2۰۰۵ژانویه  22تا  1۸کوبه در تاریخ  1۹۹۵له سال در دهمین سالروز زلز

 1۵۰و دانشمندان از  نهادمردم یهاسازمانبرای گرد هم آوری مسئوالن دولتی،  «سانحه ریسک کاهش برای کنفرانس جهانی

از نتایج این کنفرانس تصویب . هیوگو ژاپن تشکیل شد رکز استانم–در شهر کوبه  ایران( ازجملهمتحد )کشور عضو سازمان ملل 

                                                           
1 Gross Domestic Product 



 

 

 2۰۰3هنگام در سال المللی هشدار پیشدر دومین کنفرانس بین برای اولین باربود که « هنگامالمللی برای هشدار پیشبرنامه بین»

به کاهش تلفات انسانی  تیدرنهاود که های سوانح از طریق آمادگی بهدف این کنفرانس کاهش خسارت. بود شنهادشدهیپدر آلمان 

-2۰۰۵چهارچوب هیوگو برای عمل » بانام المللیبیننتیجه عملی این کنفرانس تصویب یک چهارچوب عملیاتی  و منجر شود

2۰1۵»(HFA)1 سوانح طبیعی اشاره کرد و ضمن مرور راهبرد  یهابحرانپیش روی مواجهه با  یهاچالشبه ، گوسند هیو. بود

این . برشمرد 2۰1۵، اهدافی را برای پیگیری و دنبال کردن تا سال شدهییشناسا یخألهافراگرفته شده و  یهادرسا و یوکوهام

. 1عبارت بودند از:  که قراردادمورد شناسایی  2۰1۵تا  2۰۰۵ سالهدهاجرایی در فاصله  یهاتیاولو عنوانبهاولویت را  ۵سند، 

شناسایی و ارزیابی و کنترل و  .2بالیا به یک اولویت در سطح ملی و محلی تبدیل شود، یریخطرپذحصول اطمینان از اینکه کاهش 

نوآوری و آموزش برای ایجاد فرهنگ ، استفاده از دانش. 3هشدار دهی اولیه،  یهاستمیسسوانح و توسعه  یریخطرپذمراقبت بر 

با آن. در پایان  مؤثرمقابله  منظوربهدر برابر بحران  تقویت آمادگی .۵مهم و  یریخطرپذکاهش عوامل . 4ایمنی در همه سطوح، 

در نظر  UNISDRو خود  المللیبین یهاسازماناز کشورها گرفته تا کنندگان مشارکتاین سند، وظایفی نیز برای هر یک از 

این بنابراین، ؛ است شدهاشارهاجرایی  یهاتیاولوو بر لزوم بسیج منابع و امکانات برای دستیابی به این اهداف و  شدهگرفته

 :و موارد ذیل در سند آن به تصویب رسید برگزار خاص هدف ۵بر  مبنی عمومی مجمع تصمیم با کنفرانس

چارچوب  یبهنگام ساز منظوربه دیدی با آن، اجرایی برنامه ویوکوهاما  راهبرد مرور زمینه در یگزارش ده و گرفتن نظر در الف(

 .یکم و بیست قرن در بحران کاهش زمینه در راهنما

 اجرایی ژوهانسبورگ برنامه با مرتبط الزم اقدامات و هابینیپیش اجرای از اطمینان حصول باهدف خاص هایفعالیت شناسایی (ب

 بحران. مدیریت و هاخطرپذیری ارزیابی ها،پذیریآسیب برای پایدار توسعه جهانی سران در نشست

چارچوب  در آینده در بحران کاهش منظوربه شده فراگرفته هایدرس و مناسب یاتتجرب در شدن سهیم و نمودن تقسیم (ج

 ها.چالش و خألها شناسایی منظوربه و پایدار توسعه به دستیابی

 ها.سیاست این اجرای از پشتیبانی و حمایت و تسهیل طریق از بحران کاهش هایسیاست اهمیت مورد در آگاهی افزایش (د

 مدیریت بحران هایسازمان و مؤسسات و مردم برای بحران با ارتباط در مناسب اطالعات بودن دسترس در و یریاتکاپذ افزایش (ه

 Hyogoاست ) قرارگرفته مورداشاره ژوهانسبورگ برنامه اجرای برای مرتبط الزم اقدامات در که یاگونههمان به مناطق، کلیه در

Framework for Action, 2007.) 

 صورتبهمختلف نموده که  ایمنطقهمراکز  تأسیساقدام به  UNISDR دبیرخانهو در جهت اجرای سند هیوگو، در همین راستا 

 یریخطرپذکاهش  ایمنطقهاولین مرکز  یاندازراهبه  توانیمتخصصی در حوزه کاهش ریسک فعالیت نمایند. در این زمینه، 

لرزه یریخطرپذی کاهش یاین مرکز با عنوان مرکز آسیا. اشاره کرد نایرا( در 2۰۰7می  ۹)13۸۶اردیبهشت  1۹در تاریخ  یالرزه

2) یا
ASRRC،)  هایریپذبیآسرتقای ظرفیت منطقه برای ارزیابی ا. شد یاندازراهدر جهان است که در ایران  ایمنطقهاولین مرکز 

آگاهی و  ارتقای ،آموزش، یجاد فرهنگ ایمنیا ،عاتتسهیل تبادل اطال ،و اقتصادیکاهش تلفات جانی ، یالرزهو کاهش خطرپذیری 

این  یاندازراهاهداف  ازجمله لرزهنیزمخطرپذیری  لیو تحلآمادگی مدیران و کارشناسان سوانح در کشورهای منطقه و ارزیابی 

 ت.اس بوده مرکز

 (2۰1۵-2۰3۰سوانح ) خطرپذیریسندای برای کاهش  چارچوب

خواست برنامه راهبرد جهانی سازمان ملل متحد برای کاهش سوانح  دبیرخانهتحد از مجمع عمومی سازمان ملل م 2۰11در سال  

کند. لذا سومین کنفرانس جهانی کاهش ریسک سانحه از سوی  یزیربرنامهکاهش ریسک سوانح  2۰1۵بعد از  چهارچوببرای  که

در استان غرب شهر سندای  واقع درندای س المللیبین یهاشیهمادر مرکز  2۰1۵مارس  1۸تا  14در تاریخ متحد سازمان ملل 

                                                           
1 Hyogo Framework for Action 
2 Asian Seismic Risk Reduction Center 



 

 

 خطرپذیریسندای برای کاهش  چارچوب» بانام المللیبینچوب جدید چار ،آغاز شد. در پایان کنفرانس جهانی سندای، میاگی ژاپن

بود، حاصل مشورت با  آغازشده 2۰12های آن از ماه مارس این چارچوب که بررسیتصویب شد.  «(2۰1۵-2۰3۰سوانح )

باشد. این فرآیند بنا به درخواست مجمع ( می2۰1۵تا مارس  2۰14از ژوئیه ) یالدولنیبذینفع این حوزه و مذاکرات  درکاراناندست

 Sendaiگرفت )قرار  (UNSIDRسازمان )سازمان ملل متحد مورد پشتیبانی دفتر امور کاهش خطرپذیری سوانح آن عمومی 

Framework for Disaster Risk Reduction, 2015). 

 1۵اولویت برای  4هدف و  7در این سند، ( گردید. 2۰۰۵-2۰1۵) وگویهچارچوب سندای ابزاری است که جانشین چارچوب کاری 

سوانح،  خطرپذیریمعتبر شناخته شده است. یکی از نکات مهم در مورد این کنفرانس آن بود که عنوان کاهش  2۰3۰سال آینده تا 

بود اما در  شدهاشارهقبلی تنها بر عنوان کاهش سوانح  هایکنفرانسجهانی در نظر گرفته شد. در  برای اولین بار، برای کنفرانس

 یهاسازمانافزایش توجه کشورها و  دهندهنشانسوانح برای کنفرانس انتخاب شد که  خطرپذیریسومین کنفرانس، عنوان کاهش 

بر اساس عناصری  سند خروجی این کنفرانس عنوانبه چارچوب سندای .بالیا است خطرپذیریبه موضوع کاهش  المللیبین

نماید ها و سایر ذینفعان را در راستای چارچوب کاری هیوگو تقویت و تضمین میکه اطمینان از تداوم کار توسط دولت گرفتهشکل

 جادشدهیاتغییرات  نیترمهمنظران، باشد. بسیاری از صاحبها و مذاکرات متعدد میدهد که حاصل مشاورههایی را ارائه میو نوآوری

جهانی، کاهش خطرپذیری  هدف ریزمدیریت سوانح، تعیین هفت  یجابهیریت ریسک سوانح قوی بر مد دیتأکدر این سند را 

پذیری و های موجود، تقویت برگشتنتیجه مورد انتظار، تمرکز بر پیشگیری از ریسک جدید، کاهش ریسک عنوانبهسوانح 

کاهش خطرپذیری سوانح و تعامل کل جامعه ها برای پیشگیری و ای از اصول راهنما شامل مسئولیت اولیه دولتهمچنین مجموعه

هدفمند با تمرکز بر هر دو نوع سوانح  طوربهقلمرو کاهش خطرپذیری سوانح  بر آناند. عالوه و تمامی نهادهای دولتی دانسته

ری پذیتسری یافته و برگشت زیستیو  فناورانهزیست، ها و مخاطرات مربوط به محیطساخت و همچنین ریسکطبیعی و انسان

 .(UNSIDR, 2۰1۸است )ها ارتقا داده در همه بخش شدتبهسالمت و بهداشت را 

برای کاهش ریسک بالیا در مقیاس کوچک و بزرگ،  استفادهقابل ،چارچوب کنونی سندای دامنه و اهداف چارچوب سندای:

 صورتبهخطر چندین بالی طبیعی  هدف آن هدایت .باشدمی ساختانسانطبیعی یا  منشأمکرر و نادر، ناگهانی و تدریجی با 

 .است هاتمام بخش نیدر داخل و ب نیدر تمام سطوح و همچن ،باهم ،زمانهم

خطرپذیری سوانح، تلفات جانی، خسارت وارده بر معیشت، سالمت و  توجهقابلکاهش از این چارچوب شامل:  انتظارقابلنتایج 

تحقق این نتیجه، باشد. می ا، جوامع و کشورهوکارهاکسبزیستی افراد، حیطهای اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و مسرمایه

و دخالت رهبری سیاسی تمام کشورها در کلیه سطوح اجرایی و پیگیری انجام این چارچوب و ضرورت ایجاد نیازمند تعهد قوی 

 محیطی مساعد و توانمندساز است.

 ،یو جامع اقتصاد کپارچهیاقدامات  تدابیر و یاجرا قین از طرو کاهش آ ایعاز خطر فج یریجلوگ هدف از این چارچوب:

مواجهه با  کاهش باعثکه  نهادیو  یاسیس ،فناورانه ،زیستی طیمح ،یآموزش ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یاجتماع ،یحقوق ،یساختار

شود ی ریپذبرگشت تیتقو جهینتدر و یابیپاسخ و باز یبرا یآمادگ شی، افزاسوانح و یا پیشگیری از آندر برابر  یریپذبیخطر و آس

(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015). 

مندرج در هفتگانه  یهاهدف های جهانی در دستیابی به نتیجه و هدف این چارچوب،حمایت از ارزیابی پیشرفت منظوربه همچنین

در  بیان شد ترشیپکه  طورهمان ند نیز مشخص شد کهکشورها و سازمان ملل باید به آن دست یاب 2۰3۰این سند که تا سال 

یکی  هرسالکه قرار است در  هاهدفکرد: این  یاندازراهسال  7هدف در  7را در قالب کمپین  هاهدف، دبیر کل همین 2۰1۶سال 

 از: اندعبارتصورت گیرد  یرساناطالعبرجسته شده و در مورد آن کار  هاآناز 

در  ریوممرگکمتر  رسیدن به میانگین باهدف 2۰3۰ناشی از بالیای جهانی تا سال  ریوممرگ مالحظهلقابکاهش  a :هدف -2۰1۶

 | .2۰1۵-2۰۰۵نسبت به دوره  2۰3۰-2۰2۰هر صد هزار نفر در دهه 



 

 

 نگینرسیدن به میا باهدف، 2۰3۰تا سال  در سطح جهانی از سوانح متأثرافراد تعداد در  مالحظهقابلکاهش  b :هدف - 2۰17

 .2۰1۵-2۰۰۵نسبت به دهه  2۰3۰-2۰2۰کمتر در هر صد هزار نفر در دهه  جهانی

 (GDPتولید ناخالص داخلی ) باسوانح در ارتباط  ناشی از اقتصادی مستقیم هایخسارت مالحظهقابل: کاهش cهدف  -2۰1۸

 .2۰3۰جهانی تا 

خدمات  جلوگیری از اختالل در ارائهحیاتی و  یهااخترسیزسوانح به  ناشی از هایخسارت مالحظهقابلکاهش  d:هدف -2۰1۹

نسبت  هاآن پذیریو برگشت آوریتابمربوط به بهداشت و آموزش از طریق عوامل مختلف شامل توسعه  تسهیالت ازجملهاساسی 

 .2۰3۰به سوانح تا سال 

 .2۰2۰انح در سطح ملی و محلی تا سو خطرپذیریتعداد کشورهای دارای راهبرد کاهش  مالحظهقابل شیافزا e:هدف -2۰2۰ 

از طریق حمایت کافی و متداوم در  توسعهدرحالی با کشورها المللیبین هایدر همکاری مالحظهقابلافزایش  f:هدف -2۰21 

 .2۰3۰تا سال  این چارچوبجهت اجرای  هاآناقدامات ملی  تکمیلزمینه 

اطالعات و ارائه و  یامخاطرهچند  سریعهشدار  یهاستمیسترسی به بودن و دس دسترسقابل توجهقابل: افزایش g هدف -2۰22

 .(13۹4چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح، ) 2۰3۰تا  به مردم سوانح خطرپذیریمربوط به  یهایابیارز

اسب تکمیل خواهند های منگیری خواهند شد و با انجام کارهای الزم در راستای توسعه شاخصاین اهداف، در سطح جهانی اندازه

 های ملی به دستیابی نتیجه و هدف این چارچوب کمک خواهند کرد.گردید. اهداف و شاخص

 چارچوب سندای اقدامات تیاولو -

از اجرای چارچوب کاری هیوگو و پیگیری هدف و نتیجه مورد انتظار،  شدهکسبهای بر اساس چارچوب سندای و با لحاظ تجربه

 Sendai) ندینمابر چهار اولویت زیر تمرکز  المللیبینامات درون و بین بخشی در سطوح محلی، ملی و ها بر اقدالزم است دولت

Framework for Disaster Risk Reduction, 2015:) 

 ،یریپذبیدر تمام ابعاد آس سوانحبر اساس درک خطرات  دیبا خطرپذیری سوانح تیریمد خطرپذیری سوانح:/ درک 1 تیاولو

 .باشد ستیزطیو مح مخاطره یهایژگیو ،هاییداراهه افراد و مواج ت،یظرف

 یفاجعه در تمام سکیر تیریمد یبرا یو جهان یامنطقه ،یر سطوح ملدبحران  سکیرگذاری در زمینه قانون تی/ تقو2 تیاولو

نقش و  نییه با تعک یعموم یهااستیمقررات و س ن،یقوان یو محل یاز انسجام چارچوب مل نانیاست و اطم یاتیها حبخش

 باشد.کاهش ریسک بالیا همراه می ٔ  نهیدرزمانجام اقدامات  یبرا یو خصوص یبخش عموم قیو تشو ییراهنما ت،یمسئول

 آوری جوامعریسک بالیا و تابدر کاهش  یگذارهی/ سرما3 تیاولو

 تر تا رسیدن به بازتوانیو کاربرد اصول بازسازی به ترمناسبپاسخ ، / ارتقا آمادگی در برابر بالیا4اولویت 

 

 های چارچوب سندایبرای دستیابی به اولویت درسی و برنامه اقدامات ضروری در حوزه آموزش

چارچوب سندای برای کاهش است )آموزش، اقدامات ذیل ضروری  ٔ  نهیدرزم مختلفح و، در سطهااولویتبرای دستیابی به این 

 :(13۹4خطرپذیری سوانح، 

لبان و همچنین بخش خصوصی از طریق ، جوامع، داوطنهادمردمهای ولتی در تمام سطوح، سازمانارتقاء دانش مقامات د -

کاهش خطرپذیری سوانح  ٔ  نهیدرزمهای آموخته، عملکردهای موفق و آموزش و تربیت گذاری تجربیات، درسبه اشتراک

 های همسانآموزشی موجود و یادگیری گروه یسازوکارهاکارگیری شامل به

به نحو مقتضی برای تکمیل دانش علمی  هاآندانش سنتی، بومی و محلی و عملکردهای  یریکارگبهطمینان از حصول ا -

های ویژه همراه با های بخشها و برنامهها، راهبردها، طرحدر ارزیابی خطرپذیری سوانح و تدوین و اجرای سیاست

 موضوع متناسب با شرایط محلی و مرتبط با صورتبهرویکردی بین بخشی 



 

 

از آن و یکدست نمودن دانش موجود و همچنین توسعه و کاربرد  یبرداربهره منظوربهعلمی و فنی  یهاتیظرفتقویت  -

 و مواجهه با همه خطرات هایریپذبیآس ،سوانح خطرپذیریارزیابی  یهامدلو  هایشناسروش

محور برای  حلراه یهاپژوهشو  یامخاطرهچند  صورتبهدر نوآوری و توسعه فناوری در بلندمدت  یگذارهیسرماافزایش  -

آموزشی  ،اقتصادی اجتماعی یهاچالشو  هایوابستگ ،موانع ،هاشکافمدیریت خطرپذیری سوانح در راستای پرداختن به 

 حهای سوانمرتبط با ریسک زیستیمحیطو 

بازیابی و بازتوانی  ،آمادگی پاسخ ،آناثرات و گنجاندن هر چه بیشتر دانش خطرپذیری سوانح شامل پیشگیری از سانحه  -

 یاحرفههای همگانی در همه سطوح و نیز در آموزش و تربیت های رسمی و غیررسمی و نیز آموزشدر آموزش

عمومی در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح شامل گسترش دانش  یهایآگاهتقویت راهبردهای ملی برای ارتقاء آموزش و  -

های اجتماعی و بسیج جوامع با در نظر گرفتن مخاطبان رسانه ،هاسوانح از طریق کمپین ریخطرپذیو اطالعات مربوط به 

 انخاص و نیازهای آن

 یهانمونههای عمومی بر اساس ابزارهای آموزش و ارتقاء آگاهی عنوانبهای و جهانی منطقه مؤثر یهانیکمپتوسعه  -

پذیر رستان ایمن یا کمپین تبلیغاتی ساخت شهرهای برگشتمدرسه و بیما ونیلیمکیمثال طرح تجاری  طوربهگذشته 

کاهش سوانح  المللیبینسازمان ملل برای کاهش سوانح و روز  یسازوکارهاشهر من در حال آماده شدن است یا جایزه 

ایجاد درک صحیح از  ،و شهروندی مسئوالنه یریپذبرگشت ،سازمان ملل برای ارتقای فرهنگی پیشگیری از سوانح

متقابل و اشتراک تجربیات و تشویق ذینفعان خصوصی و عمومی در راستای  یهایریفراگحمایت از  ،سوانح پذیریخطر

 و جهانی ایمنطقه ،ملی ،جدید در سطوح محلی یهاطرحهای ابتکاری و حتی ایجاد تعامل فعال در چنین طرح

این موضوع، مسئولیتی مشترک میان دولت  حالنیباا، دارندعهدهها، مسئولیت کلی کاهش خطرپذیری سوانح را بر دولت کهیدرحال

ها، منطبق ذینفعان غیردولتی، نقش مهمی در قالب توانمندسازی در ارائه کمک به دولت ژهیوبهباشد. و ذینفعان مرتبط می

 اینجا درکنند. نی ایفا میای و جهاهای ملی در اجرای این چارچوب در سطوح محلی، ملی، منطقهنامه، قوانین و آیینهااستیباس

 که: داشت توجه باید

ها و طرح ،هاتأمین منابع و اجرای سیاست ،طراحی ،خطرپذیری سوانح مؤثرت مدیری برای آنان مشارکت و زنان حضور .1

و اقدامات ظرفیت ساز کافی بایستی زنان را در زمینه  استحیاتی  ،های کاهش خطرپذیری سوانح حساس به جنسیتبرنامه

 .در شرایط پس از سانحه تقویت کند امرارمعاشطرق دیگر  نیتأمدگی توانمند ساخته و نیز ظرفیت آنان را برای آما

در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح  هاآنتغییر هستند و بایستی فضا و شرایط الزم برای مشارکت  عواملکودکان و جوانان   .2

 .ملی فراهم گردد یدهاعملکرآموزشی و  ،های درسیبرنامه ،منطبق با قوانین

های متناسب با ح و در زمینه طراحی و اجرای برنامهسوان خطرپذیری ارزیابی در ،هاآن با مرتبط هایسازمان معلولین و  .3

 .روندیمحیاتی به شمار  جامع،با در نظر گرفتن اصول طراحی  ،هانیازهای خاص این گروه

سوانح محسوب  خطرپذیریمایه ارزشمندی برای کاهش اند که سراندوخته مهارت و دانایی ،دانش هاسال ،افراد سالخورده  .4

 .دنآورده شو حساببهطراحی هشدار سریع  ازجمله سازوکارهاها و برنامه ،هاد و بایستی در طراحی سیاستنشومی

هشدار سریع  جملهاز سازوکارهاها و مردم بومی با داشتن دانش سنتی و تجربیاتشان سهم مهمی در تهیه و اجرای برنامه .۵

 .دندار

در طراحی و  تواندیم هاآن یهاتیظرفو  هامهارت ،کنند و دانشجوامع و اجتماعات کمک می یریپذبرگشتمهاجرین به   .۶

 .مفید باشد سوانحهای کاهش خطرپذیری اجرای سیاست

 از: اندعبارتبرشمرد  توانیمسایر استلزاماتی که برای اجرای چارچوب سندای در حوزه آموزش 



 

 

 یهاسکیر ازجملهسوانح  خطرپذیریو عوامل  وهایسنارعلمی پژوهشی باید بر  مؤسساتو  هاشبکه ،مجامع دانشگاهی -

پژوهش برای  های آموزشی و برنامه درسی،عالوه بر گنجاندن آن در اولویت ،دنو بلندمدت تمرکز یاب مدتانیمنوظهور در 

از اقدامات مقامات و جوامع محلی پشتیبانی نموده و از وجوه  ،دنیش دهملی و محلی را افزا ،ایکاربردهای منطقه

 .ها حمایت نمایندگیریدر تصمیم یگذاراستیسمشترک بین علم و 

در  حسابرسی مؤسساتناظرین مالی و  ازجملهمالی بخش خصوصی  مؤسسات ،یاحرفه یهاانجمن ،وکارکسبمراکز  -

 .دنان خود متعهد شوافزایش آگاهی و آموزش کارکنان و مشتری

 حساس ریغعمومی و انتشار اطالعات دقیق و  یهایآگاهها باید نقش فعال و فراگیر در کمک به افزایش درک و رسانه -

سوانح  ازجملهو جهانی و برای انواع مخاطرات و سوانح  ایمنطقه ،ملی ،خطرپذیری سوانح و همه سطوح محلی ٔ  نهیدرزم

اتخاذ  ،دندر همکاری نزدیک با مقامات ملی به عهده گیر دسترسقابلو  درکقابل ،فشفا ،ساده صورتبه اسیمقکوچک

هشدار سریع و اقدامات حفاظتی  یهاستمیسحمایت از  ،های ارتباطات خاص کاهش خطرپذیری سوانحسیاست

نی و پایدار آموزش همگا یهانیکمپدر زمینه پیشگیری و مشارکت فعال جامعه در  یسازفرهنگبخش و نجات

 .باشدیم هارسانهعمومی در تمامی سطوح جامعه منطبق با عملکردهای ملی از وظایف  یهامشاوره

 

 بندیجمع

نیاز به انتقال سریع، دقیق، با حساسیت باال و  واسطهبهدر جهان امروز  بالیای طبیعیی مدیریت ارشتهانیمتوسعه علم و دانش 

، روزبههای آموزشی ها و از طریق ابزار و روشحوادث و بحران 1در زمان طالیی خصوصاًها و اطالعات در زمان مقتضی صحیح داده

کننده اقدامات الزم ی کلیه مواردی که تسهیلطورکلبهها و قوانین و مقررات و های کاری، دستورالعملهای عمل و چارچوبمالک

در این نوشتار، چهار سند  ای برخوردار است.اهمیت ویژهپذیرد و از بوده است، صورت می درگذشته ازآنچهباشند متفاوت می

المللی کاهش بالیا، چارچوب هیوگو برای تر، راهبرد بیندر این حوزه شامل راهبرد یوکوهاما برای جهانی امن یالمللنیبکلیدی 

 یموردبررسی بر چارچوب سندا دیتأکبا  2۰3۰-2۰1۵و چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح  2۰1۵-2۰۰۵عمل 

سازی در سه محور آموزش، توسعه مؤسسات ظرفیتتوان می در کشور ایران یالمللنیبهای است. بر اساس اسناد و توصیه قرارگرفته

پشتیبانی که نیازمند  نهاد را از محورهای ضروری برای ارزیابی توسعه مدیریت ریسک سانحه برشمردهای مردمو همچنین سازمان

 گنجاندن هر چه بیشتر دانش خطرپذیری سوانح. در حوزه برنامه درسی، باید ادغام و استی ردولتیغذینفعان دولتی و دولت و کلیه 

های درسی مقاطع مختلف و در در برنامهبازیابی و بازتوانی  ،آمادگی پاسخ ،اثرات آنو شامل پیشگیری از سانحه  و بالیای طبیعی

جدی  موردتوجهی اهای همگانی در همه سطوح و نیز در آموزش و تربیت حرفهآموزشغیررسمی و نیز ، های رسمیآموزشتمام 

 قرار گیرد.
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