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 ریزی راهبردیبرنامهمبانی قانونگذاری و 

 در مدیریت بحران

 

 

 

 
 

 

 

، دولت الیحه مشابهی با عنوان «ت بحران کشورتأسیس سازمان مدیری»پایان یافتن دوره آزمایشی قانون  با
به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد. این الیحه، در مجلس نهم بررسی « مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور»

 کارگروهی به ریاست آقای ابوالفضل ابوترابی، شد اما فرصت طرح در صحن نیافت. با آغاز به کار مجلس دهم،
و کرون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مسئولیت رسیدگی به این الیحه نماینده نجف آباد، تیران 

 را بر عهده گرفت. 
هالل  تیجمع سیئدکتر مصطفی محقق، مشاور ر رئیس کارگروه، فرآیند بررسی الیحه در کارگروه، در

. دکرکارگروه منصوب مشاور  عنوانبهالمللی صلیب سرخ و هالل احمر را احمر و مشاور ارشد فدراسیون بین
 غرب رد ایبال خطر کاهش یبرا ملل سازمان یامنطقه دفتر ریمد ایشان عبارتند از: اتیبرخی از سوابق و تجرب

 احمر هالل و سرخ بیصل یالمللنیب ونیفدراس اتیعمل ریمد، 1388 تا 1385 از قاهره در قایآفر شمال و ایآس
 نهیزم در متحد ملل سازمان و رانیا دولت یهایهمکار جامع ارچوبچ نیتدو ریمد، 1384 تا 1382 از ژنو در
 تأسیس قطعنامه و طرح هیته یبرا ملل سازمان و رانیا دولت ی، مشاور فن1390 در ایبال سکیر تیریمد

 سازمان اجالس در که (APDIM) هیانوسیاق و ایآس در ایبال اطالعات تیریمد توسعه یبرا ملل سازمان مرکز
 از ژنو در یشهر مناطق در حوادث خطر کاهش یجهان برنامه ریمد د،یرس بیتصو به اجماع با 1391 در ملل

 کستان،یتاج مانند کشورها از یتعداد در بحران تیریمدملی  نیقوان نیتدو یفن مشاور ،1395 تا 1392
 یهاککم یهماهنگ، 1382 تا 1379 از احمر هالل تیجمع المللنیب امور رکلیمد سودان، و پاکستان

 به یرسانکمک برنامه، 1380 در یافغان پناهندگان بحران جمله از هابحران و حوادث از یاریبس در یالمللنیب
 یسونام در یالمللنیب سرخ بیصل یامدادرسان یهماهنگ، 1382 در بم زلزله، 1381 در یعراق پناهندگان

 شیب وی. 1385 در قایآفر غرب در یقحط و یخشکسال بحران در یامدادرسان و 1383 در ایآس شرق و جنوب
 کرده هئارا و منتشر یالمللنیب وملی  سطح در حوادث سکیر کاهش و بحران تیریمد نهیزم در مقاله پنجاه از

 .است
 رقبهغیرمت حوادث مدیریت الیحه بررسی طی که است مباحثی و گفتگوها از ایچکیده رو،پیش گزارش

. رفتگ صورت محقق دکتر آقای با بحران تیریمد یراهبرد یمبان و ینظر یهاوبچارچ تبیین هدف با کشور،

 .شودمی ارائه حاضر صورتبه ایشان، توسط جدید نکاتی افزودن و بازنگری از بعد مطالب، این
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 خالصه مدیریتی

ح وادث و سوانروزافزون موضوع پیشگیری و مقابله با حهای کشور و نیز پیچیدگیهای نیازها و ضرورت

راهبردی مدیریت بحران با مطالعه کافی و شناخت عوامل های قانونگذاری و تدوین برنامه کندمی اقتضاء

 مدیریت خطر حوادث و ،ترجامع عبارتبهیا د. مدیریت بحران پذیر آن صورتکننده زیربنایی و تعیین

ای نوظهور در سطح جهانی و در بشری حوزههای و مهارتعلوم های سوانح در مقایسه با دیگر شاخه

توسعه های مفاهیم و تعاریف و نیز شناخت ارتباط آن با دیگر حوزهبهتر و بیشتر ایران است و به تبیین 

 نیاز دارد. ملی

 رطوبهدر این مطالعه تالش شده است مدیریت بحران خارج از چارچوب و روش سنتی آن در ایران، 

 مسئولیتگیرد. از این منظر،  مورد بحث و بررسی قرارمدت زیربنایی و با نگاه جامع راهبردی و بلند

 ناصحیح و نامتوازنهای و برنامهها بلکه برعهده سیاست ،ایجاد خطر حوادث و سوانح نه بر دوش طبیعت

 اجرای آن است. های مسئولسازمان وها و بخشملی  توسعه

های را باید در اصالح روش پایدار برای پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح حلراه، براین اساس

کشور مانند کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و جلوگیری از رشد مناطق ای هتوسعریزی برنامه

 یتوسعه شهری و تقویت و ارتقاء استانداردهاهای اصالح راهبردها و برنامه پذیر،آسیبنشین حاشیه

 و امثال آن جستجو کرد.ها ها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی مانند جنگلوسازساختایمنی در 

 ،یسازمانهای در بعد آمادگی و پاسخگویی به حوادث و بازسازی بعد از وقوع آن نیز ارتقاء ظرفیت 

 برمبتنیآوری جامعه، توسعه تاب سازمانی و نهایتاًمیانبخشی و میانهای تقویت همکاری و هماهنگی

 شناخت عمیق و ارزیابی دقیق خطرات حوادث و سوانح اهمیت اساسی دارد.

یکی از نتایج اساسی این مطالعه و براساس تجربه اجرای قانون قبلی مدیریت بحران کشور  عنوانبه

ور در کشرا الزامات قانونی  صرفاًیگر قوانین اصوالً یک قانون مدیریت بحران مانند د ،اخیرهای در سال

ریزی راهنمای جامع و چارچوب راهبردی برنامه عنوانبهتواند نمیو کند می بیان و اجرای آن را تضمین

نون مدیریت بحران به قا برعالوهاین امر در کشور کمک نماید. بنابراین، کشور  های مسئولبه سازمان

همکاری های اساسی و روشهای جهت ،کالنهای مشیخطکه دارد  ی مدیریت بحران نیازیک راهبرد مل

قانون مدیریت بحران باید تهیه و  ،. در این صورتکندجامع تبیین  طوربهرا ملی  و هماهنگی در سطح

و سازمان مدیریت بحران تکلیف و اجرای آن را دهد هایی را به دولت امهچنین راهبرد و برن تنظیم

 . کندتضمین و نظارت 

 سازمان یک شامل بحران مدیریت سنتی هایروش دهدیم آمده نشان عملبهو مطالعه  بررسی

 ،استانی وملی  سطح در مراتبیسلسله اختیارات و وظایف برخی با همکار و عضو سازمان تعدادی و متمرکز

 صورتبهبحران  یریتکاهش خطر حوادث و مد موضوع بایدکشور نخواهد بود و  یازهاین یپاسخگو یگرد
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 براساسدر کشور و  ذیربط هایسازمان و هاهمه بخش مسئولیتو با مشارکت و  یو راهبرد زیربنایی

 اجتماعی عوامل به توجه با نیز و سوانح و حوادث خطرات همه منفی آثار و هایشهر یکاف یابیشناخت و ارز

 یتیرقانون مد یکنظر گرفته شود.  درملی  اولویت عنوانبهمردم  گذارتأثیرو  دارمعنا مشارکت جمله از

 ررسیب در مالحظات، این .کند یاریبه هدف مذکور  دستیابی در را کشور تواندیم نگرآیندهبحران جامع و 

 .است گرفته قرار برداریبهره مورد آن اصالح و کشور غیرمترقبه حوادث مدیریت الیحه

 

 مقدمه

 ایای است و مجموعهرشتهنای میاکاهش خطر سوانح، حوزه زمینهیا سیاستگذاری در  سوانحمدیریت 

متون منتشر که  طورهمانحوزه در ایران، گرچه مدعیان پرشماری دارد اما طلبد. این ها را میاز تخصص

با توجه به در دستورکار شود. می کشور محسوبدر  اینیافتهتوسعه مطالعاتی دهد عرصهشده نشان می

 تر،با نگرشی عمیقضرورت دارد  قرار گرفتن الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه در مجلس شورای اسالمی،

در پانزده بخش به شرح  حاضر گزارش ،این نیاز در پاسخ به. بررسی شودمباحث این حوزه مهمترین 

 ذیل تهیه شده است: 

طر حوادث های مفهومی مدیریت بحران و کاهش خرسی و تبیین مبانی نظری و چارچوببر .1

 آن بر جامعه. تأثیرحوادث و سوانح و  ای وقوعشامل عوامل ریشه

 دهد و انواع آن.ار میبیرونی که جامعه را هدف قر تحلیل ماهیت مخاطره یا تهدید .2

مخاطرات تبدیل به حوادث د شومیهای درونی جامعه که موجب پذیری یا ضعفتحلیل آسیب .3

 ،اجتماعی ،های فیزیکیپذیریرفی انواع چهارگانه آن شامل آسیبمع به انضمام ،بار گرددخسارت

 محیطی.زیستاقتصادی و 

ات ایجاد ادبیهایی برای بحث مدیریت بحران و پیشنهادهای مربوط به تعاریف در بررسی چالش .4

 . کشورمنسجم مدیریت بحران در 

رویکردهای راهبردی پیشگیری و کاهش  برمبتنی ،معرفی مفهوم نوین و جامع مدیریت بحران .5

ع ون و متنوگوناگ هایو نقش ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور ،یآورتابخطر و ایجاد 

  های مختلف مدیریت بحران.ذینفعان در بخش

اجتماعی و فرهنگی کشور و  ،میان مدیریت بحران و توسعه اقتصادیعوامل مشترک تبیین  .6

 و افزایش خطر حوادث و سوانح. ی در ایجادمتوازن توسعه ملّرویکردهای نا ها وروشنقش 

ی در پیشگیری و کاهش آورتابو سوانح و نقش  حوادثتحلیل عوامل زیربنایی ایجاد خطر  .7

 .خطر حوادث

های مردمی و سازمانی طلوب در برابر حوادث شامل آمادگیبررسی عناصر اساسی آمادگی م .8
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 بخشی از چرخه کامل مدیریت خطر حوادث و سوانح. عنوانبهبرای پاسخگویی مؤثر به حوادث 

انی و بازسازی مؤثر پس از وقوع حوادث و ارتباط آن با پیشگیری و معرفی مفاهیم جدید بازتو .9

 کاهش خطر حوادث احتمالی در آینده.

 داساسی در مدیریت بحران کشور شامل ایجا یضرورت عنوانبهبخشی رویکردهای چندین یتب .10

ی تدوین و اجرای راهبرد مل ،مدل زنجیره ارزشی براساسهای مختلف افزایی در کارکردهای سازمانهم

ی از جمله برنامه های توسعه مللفیق مدیریت خطر حوادث در برنامهمتوازن و ت طوربهمدیریت بحران 

 ششم توسعه.

مالی آن و تعیین وظایف های احتتمیزان خسار براساسحوادث بندی سطحارهای تحلیل معی .11

 ت. مشارکت و حمای ،گریهای گوناگون تولینقش براساسذیربط و ذینفعان های های سازمانلیتئوو مس

در مدیریت بحران و پیشنهاد مدل زدایی بررسی موضوع اساسی و مهم تمرکزگرایی و تمرکز .12

 مطلوب برای کشور.

 .های نظارت بر اجرای قانون مدیریت بحران و الزامات آنتبیین اهمیت و راه .13

خطر بالیا شامل تاریخچه و المللی مدیریت بحران و کاهش بینهای نهادین و معرفی قوان .14

 .های شکل گرفته برای پیشگیری و مقابله با خطر حوادثرهیافت

گانه قانونگذاری و خالصه چارچوب و رویکردهای کالن معرفی شده در قالب مبانی دوازده .15

 .ی مدیریت بحرانتدوین راهبردهای ملّ

بحران خارج از چارچوب  یریتمطالعه تالش شده مد یندهد، در اکه عناوین فوق نشان می مچنانه

 قرار یمدت مورد بحث و بررسو بلند یو با نگاه جامع راهبرد یربناییطور زبه یران،آن در ا یو روش سنت

 یبازنگر یته براگذش سالیک یو فن یعلم هاییو بررس گفتگوها یجهنت که گزارش ایناست  امید. یردگ

درک مفاهیم جدید مدیریت بحران و سیاستگذاری اثربخش  دربحران کشور است  یریتقانون مد ینو تدو

 واقع شود. مؤثردر این حوزه 

 

 چارچوب مفهومی .1

 هیهتدر این زمینه،  یست؟سؤال است که مشکل چ ینبحران پاسخ به ا یریتمد قانون ینگام در تدو اولین

برنامه  قانون، سازمان و یقاز طر خواهیمیم که یدیگر، مشکل عبارتبه. کند کمک تواندیم مشکل طرح انیهبی

 هایو چالش اهیداست که تهد یادینمرتبط با این موضوع بن ی،بعد یاساس سؤال ؟یستچ ،کنیمبرطرف 

 افراد مال و کرامت جان، حفظ دارد؟ حوادث ریسک با ارتباطی چه و است کدام کشور توسعه روی پیش

. شود جستجو باید متعدد متغیرهای شامل و ترهگسترد بسیار محیط یک در اهداف این ولی است مهم بسیار

 . باشد کنندهتعیین تواندیم موضوع بررسی روش و سطح و مفهومی چارچوب تعیین
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ات جان افراد در حوادث با اهداف اهداف یک سازمان خدمات اورژانس یا امداد برای نج ،مثال طوربه

ای هتواند اشتراک قابل مالحظمی پاسخگویی و بازسازی ،کاهش خطر ،متولی پیشگیری ییک سازمان ملّ

و ها سطح و روش بررسی موضوعات این دو سازمان دارای ویژگی ،داشته باشد ولی چارچوب مفهومی

 ،چارچوب مفهومی ،سی دارد که در ابتدای کاراین موضوع اهمیت اسا ،بنابراین اساسی است.های تفاوت

پاسخ داده شود که  سؤالواضح به این  طوربهروشن شود و  سطح و روش موضوعات مورد بحث کامالً

 ؟ هدف از وضع قانون مدیریت بحران چیست

اهداف مورد نظر  حاصل نشود،توافق ل ئمساروی این چون اگر  ؛داردبنیادین  یاهمیت فوق سؤال

هم  آنها حفظ مال هدف،اگر . استرویکرد یک  ،دباشحفظ جان افراد هدف،  تحقق نخواهد یافت. اگر

 و اقتصادی ،اگر حفظ و تقویت توسعه کشور و ابعاد اجتماعی همچنین،دیگر است.  یرویکرد ،دباش

 رویکرد غالب در دنیا این است که باید هرسه ،اکنونهماست.  دیگر یرویکرد شوداضافه  نیز آن فرهنگی

چارچوب سندای برای کاهش خطر حوادث و بالیا که مصوبه  ،مثال طوربهاینها در نظر گرفته شود. 

ه هم تأییدترین چارچوب مورد جامع سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بالیا در سندای ژاپن است و

 :کندمی هدف کلی از تصویب این سند را چنین بیان ،رودمی شمارهب 2030کشورهای جهان تا سال 

 اقدامات اجرای طریق از بالیا موجود خطرات کاهش و جدید خطرات از پیشگیری»

 و آموزش ،فرهنگی ،المتس ،اجتماعی ،حقوقی ،ساختاری ،اقتصادی فراگیر و یکپارچه

 یریپذآسیب و مخاطرات با مواجهه که نهادی و سیاسی ،یفناور ،محیطیزیست ،تربیتی

 هنتیج در و حوادث از پس بازسازی و پاسخگویی برای آمادگی و کاهش را بالیا برابر در

 .«دهدیم افزایش را بالیا برابر در یآورتاب

(7 : 5201 ،سندای چارچوب)  

 است ربراب حادثه یا سانحه خطر یا ریسک گویدیم که کنیمیم استفاده ایهساد فرمول از کار آغاز برای

 یگرد عبارتبه اجتماعی؛ یا شخصی محیط از بیرون یعنی بیرونی)مخاطره  بیرونی مخاطره ضربحاصل با

 قرار گرفتن.  یسکجامعه و در معرض ر یا ردف ییرپذآسیب و( کندیم تهدید بیرون از که چیزی

 گرفتن قرار معرض در × یپذیرآسیب × مخاطره =حادثه  خطر

Disaster Risk = Hazard × Vulnerability × Exposure 
 

 : بر سه نوع استها کلی، این تهدیدات و چالش طوربه

دات نظامی و امنیتی از چارچوب محیطی و اجتماعی )تهدیزیست ،صنعتی ،مخاطرات طبیعی ؛اول

 ،این بحث خارج است(

 ،و عوامل داخلی تهدید در فرد و جامعهها یعنی ریشهها یپذیرآسیب؛ دوم

 در معرض مخاطره قرار داشتن ،اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتههای سال عاملی که در ؛سوم
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ها پایین آمده است یا سیلها یپذیرو آسیب ها ارتقاء یافتهوسازتساخبسیاری از  کیفیت مثالً است؛

 صورتها خانهخطرخیز مانند حاشیه رودهای ها هنوز در مکانوسازساختمنتها برخی  ،کنترل شده است

ت ی ساختمان ممکن اسپذیرآسیب ،وسازساخترغم اینکه با ارتقاء استانداردهای عبارتی بهبهگیرد. می

مناسبی ساخته شود که هنوز مورد تهدید مخاطرات باشد. ولی خود ساختمان در جای نا ،شود کم

شهری و روستایی در ریزی مانند برنامهای هتوسعهای و سازمانها رو، امروزه در دنیا نقش بخشایناز

  ناپذیر است.انکارمدیریت ریسک حوادث 

یران بین ا مخاطره زلزلهمقایسه ریسک ، ی در ایجاد ریسکپذیراهمیت عامل آسیببرای درک بهتر 

  :مناسبی استمثال در مقیاس یک تا ده  و ژاپن

هشت است ولی  مثالًباال  معموالًدر ژاپن از مقیاس یک تا ده، اندازه مخاطره بیرونی زلزله 

ک تا مثال دو از مقیاس ی طوربهدلیل اقدامات اساسی پیشگیرانه، پایین و هی در این کشور برپذیآسیب

اندازه خطر زلزله یا  که است 16شود حاصل می ضرب این دو رقمحاصلعدد ریسک که از باشد. می ده

 .دهدرا نشان میخسارات احتمالی در ژاپن 

عدد  مثال طوربه ؛تر استکوچک معموالًی زلزله در مقایسه با ژاپن مخاطره یا پدیده طبیع ،در ایران

ت از هش مثالً ؛ی در ایران در مقایسه با ژاپن خیلی باالتر استپذیرآسیب شش از مقیاس یک تا ده. اما

 48 ضرب این دو رقم یعنی خطر یا احتمال خسارات زلزله در ایرانمقیاس یک تا ده. در نتیجه حاصل

 یعنی سه برابر ژاپن. ،شودمی

 دلیلبزرگی یا تعداد زلزله بلکه به دلیلست نه بهکه ریسک زلزله در ایران باالعلت این ،بنابراین

ا یک از عوامل رهر یعنی اگر بتوان ،رابطه ضرب است یک ،ی باال در کشور است. این رابطهپذیرآسیب

و عوامل حوادث و بالیا هم بعد مخاطره ها ریشهسان، بدینیابد. می ر کلی ریسک کاهشمقدا اددکاهش 

 است که درای هی یا ضعف جامعپذیرطوفان و هم بعد درونی که آسیب ،سیل ،بیرونی دارد مثل زلزله

 کنیم. می آن زندگی

 

 و انواع آن مخاطره مفهوم .2

مورد شناخت مخاطره  کنون، فقط درتا است. درک نشده یخوبهب 1ایهرویکردهای چند مخاطر نایرادر 

اقدامات اخیر در مورد سیل های . البته در سالشده استخوب کار  ،عنوان یک پدیده طبیعیهزلزله ب

 و خشکسالی؛ ولی -فرض شودمخاطره اگر -مورد آلودگی هوا  یا قبل از سیل، در شده بهتری انجام

 کار کشور روی زلزله بوده است. عمدهدرصد  80توان گفت شاید می

 ،دهدمی زلزله اتفاقی است که درجه بزرگ آن هر چند سال رخ .شودمخاطرات محدود به زلزله نمی

                                                 

1. Multi-hazard 
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 نکایسیل  ،افتدمی آلودگی هوا هر روز اتفاق. به دنبال داشته باشد هزار نفر کشته 50 تا 40اینکه ولو 

ای هرمخاطباید رویکرد چند  ،قانون مدیریت بحران کشور در، روازاین .هر هفته است و خشکسالی هر ساله

  کفایت کند. قانون برای همه تهدیدات و مخاطرات مناسب باشد ویعنی  ؛وجود داشته باشد

های ریسک و 1متراکم یا فشردههای در استانداردهای جهانی دو مفهوم اساسی تحت عنوان ریسک

گسترده های و ریسک ندمتمرکزو خطرات فشرده از نظر زمانی و مکانی ها ریسکجود دارد. و 2گسترده

گسترده در دنیا افزایش شدیدی داشته های د. ریسکنپیوندمی وقوعهبا تمرکز کم ولی در وسعت زیاد ب

های غبار در ایران. ریسکوآلودگی هوا و طوفان گرد ،و خسارات کلی بیشتری دارد مثل حوادث ترافیکی

هایی استثنای کالن شهرهب)نسبی تعدد و خسارات کلی کمتری دارد مانند زلزله  طوربهمتراکم و فشرده، 

حوادث متراکم یا فشرده مثل زلزله در یک زمان و مکان  .(ویژه پایتخت هم هستند مانند تهرانهکه ب

 حساسیت و جذابیتگرچه آنها از لحاظ خبری و افکار عمومی  افتد.می اتفاق یکبار سالچند  رخاص ه

لفات ت مثالً در جهان بیشتر است. گستردههای خسارت در حوادث و ریسک ولی میزان کلیدارند باالیی 

کشته در محدوده یک شهر بوده است  36000ریسک متراکم و فشرده حدود  عنوانبهمستقیم زلزله بم 

 ؛ حتیترین سطح گردیدنامیده شد و موجب حساسیت همه مردم از باال تا پایینملی  ه یک فاجعهک

اساسی کشور ل ئمساعنوان یکی از هبها مدت برای باعث شد موضوع ایمنی جامعه و مدیریت بحران

شوند ولی چنین می کشتهای هنفر در تصادفات جاد 25000ولی در مقابل، هر ساله  ؛شودمطرح 

شود. این مقایسه تنها در بعد تلفات انسانی مستقیم است وگرنه خسارات حساسیتی نشان داده نمی

ان طوف ،خشکسالی ،گسترده مانند تصادفاتهای منفی اجتماعی و اقتصادی ریسک و آثار بلندمدت

 متراکم و فشرده است.  هایمراتب بیشتر از ریسکهآلودگی هوا و امثال آن ب ،غباروگرد

 داشته ایهچند مخاطر یکرداست که نه تنها رو یبحران، قانون یریتمد یدقانون مطلوب و مف ،بنابراین

خسارات آن هم توجه کند و خسارات  یجادبه نحوه و گستره ا بلکهشود  شاملباشد و تمام مخاطرات را 

 هایکریس هم و متراکم هایریسک هم بایستی قانونی نچنی. باشد داشته نظرمد را شودیم وارد که اصلی

 طوفان و تصادفات ،هوا آلودگی ،خشکسالی یسکو فقط متمرکز بر زلزله نباشد. ر گیردبردررا  گسترده

 .است زلزله از بیشتر اقتصادی و اجتماعی لحاظ از آن هایتخسار شود ارزیابی درست اگر غباروگرد

  

                                                 

1. Intensive  Risks 

2. Extensive Risks 
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 درونی و انواع آنهای ضعف یا یپذیرسیبآ مفهوم. 3

. در این تندهسی مهم پذیرکه عوامل آسیب ه شددادو عوامل ریسک حوادث، نشان ها ریشه در شناخت

 زمینه، نکات اصلی عبارتند از:

 یکردرواید که بالیح؛ دراست بوده ایمخاطرهتک ، رویکرد حاکمدر بحث مخاطره یا تهدید بیرونی 

 .نظر قرار گیردمدای همخاطرچند

 گسترده های متراکم مانند زلزله و سیل و هم ریسکهای هم ریسک ،در بحث ریسک حوادث

 .در نظر گرفته شوندباید غبار و تصادفات وطوفان گرد ،مانند آلودگی هوا

 شود؛ لذا می بارتبدیل به حادثه خسارت ،پذیرمخاطرات تنها در صورت وقوع در جامعه آسیب

 ی نقش اساسی دارد.پذیرشناخت و کاهش آسیب

 دسته تقسیم شده است: ی به چهارپذیرآسیب ،یالمللبینهای آخرین مطالعات و رویه براساس 

 (.UNISDR، 2009 کاهش خطر حوادث، اصطالحات) محیطیزیست .4 ،اقتصادی. 3 ،اجتماعی. 2 ،یزیکیف .1

معادله اعم از مخاطرات و های متغیرهمه الزم است  ،در کشور سوانحریسک  کاهشبرای 

ورت های علمی صپیشرفت براساس. یابدش کاهاوالً، باید مخاطرات  کاهش یابد. بنابراین،ها پذیریآسیب

، آلودگی هوا ،سیلاحتمال وقوع ولی  اددکاهش  توانزلزله را نمیاحتمال وقوع درحال حاضر گرفته، 

. اددرا کاهش ها یپذیراید آسیبب . ثانیاً،کاهش داد توانمی تخریب محیط زیست را و سوزی جنگلآتش

 شود:پذیری مذکور بیان میدسته آسیب در ادامه، نکاتی پیرامون چهار

 فیزیکی و ریسک حوادث های یپذیرآسیب .1

 مورد درشرفت کار پی ها در کشور وارد است،استحکام ساختمان میزان ی که بههایرغم انتقادبه

 ناسبم کشور در هایپذیرنسبی و در مقایسه با دیگر انواع آسیب صورتبه فیزیکیهای یپذیرآسیب

ی پذیرباال رفته و در نتیجه آسیب نسبت به قبل هاامنیت ساختمان ،چون در بعد فیزیکی ؛بوده است

حیط مهنوز به دلیل محدود بودن اقدامات صورت گرفته،  ین حال،با افیزیکی زلزله کاهش یافته است. 

 ،هادکوراسیون ایمن در ساختمان ،تسهیالت برای تخلیه در زمان اضطراری مثالًداخلی ساختار فیزیکی 

، ضعیف استها م ساختمانگرچه نظارت بر استحکا. مورد توجه قرار نگرفته استتراکم جمعیت و غیره 

 . وضعیت بهتری داردی پذیرآسیب انواع دیگراما کماکان نسبت به 

 اجتماعی و ریسک حوادثهای یپذیرآسیب .2

ه مانند مهاجرت از روستاها ب یریپذبیاجتماعی پدیده آس یهاشهیر ،یاجتماع یمنظور از فاکتورها

خشونت، شیوع و گسترش اعتیاد به مواد مخدر  ،یکاریب ،یشهر ینینشهیشهرها، ایجاد و گسترش حاش

 . است و امثال آن
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رویه شهرها و گسترش سریع و بیپذیری اجتماعی، در مورد آسیب یکی از مهمترین موضوعات

 سطح جهانی است. درها ترین بحثخود یکی از مهمشهرهای بزرگ است که  نشینیحاشیهمهاجرت و 

 در .است افزایش به رو سرعت به جهان شهری جمعیت ،یالمللبین رسمی آمارهای آخرین براساس

 رفتهگ پیشی روستایی مناطق از جهان شهری جمعیت متوسط بشر تاریخ در بار اولین برای 2008 سال

 روستایی جمعیت و نفر 3.763.000.000 یا درصد 53 معادل حاضر حال در جهان شهری جمعیت. است

 و نفوس سرشماری براساس که است حالی در این .است شده 3.337.000.000 یا درصد 47 معادل

 درصد 90 از بیش تهران استان در و درصد 70 از بیش ایران در شهرنشینی میزان ،1390سال در مسکن

 را جهان کل جمعیتدرصد  66 شهری جمعیت متوسط 2050 سال تا دشومی بینیپیش .باشدمی

 کنار در شهرنشینی گسترش .(2014 ،سازمان ملل متحد خش امور اقتصادی و اجتماعی)ب دهد تشکیل

 .است شده نیانسا جوامع زندگی درای هعمد مشکالت وها بروز بحران موجب اقتصادیهای فرصت ایجاد

 زده تخمین. شودمی اضافه جهانهای شهر درها نشینزاغه تعداد به نفر 100.000 متوسط طور به روزانه

 بدون شهرها حاشیه در و رسمیغیر هایسکونتگاه در جهان مردم از نفر میلیارد نیمویک حدود شودمی

 12حدود  ،هابرخی گزارش براساس. کنندمی زندگی آشامیدنی آب و بهداشتی خدمات به دسترسی

 یبلص یهایتجمع یالمللینب فدراسیون) کنندمی میلیون نفر از مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی

 (.2017 ،سرخ و هالل احمر

 های جامع وهای انسانی است که در چارچوب برنامهگاهسکونتگسترش  یابه معن نشینیحاشیه 

مندی جتماعی افراد برای بهرههای اقتصادی و ادلیل نیازهب؛ بلکه گیردصورت نمیتوسعه شهری درازمدت 

های فیزیکی و دو از نظر استاندارد شوشهرها در نزدیکی مناطق شهری ایجاد میاز مزایا و تسهیالت 

 آیا در کالن پذیر است.ها در برابر حوادث آسیبگاهها و سکونتاز جمله ایمنی ساختمانفیزیکی غیر

برای  مثالًی انجام شده است؟ مؤثرشینی اقدامات نشهرها، درخصوص مهاجرت و گسترش حاشیه

و ها اندیشی شده است؟ یا برای ارتقاء آگاهیغیره چاره اطراف تهران و نشینی درحاشیه مشکالت

ن، استاندارد شده قانو برمبنایها وسازساختدر داخل شهر،  ؟اقدامی انجام شده استسازی استاندارد

نی نشیحاشیه. همیشه مطابق قوانین و استانداردها نبوده است سازیساختماناست ولی در خارج از شهر 

ادث ی در برابر حوپذیررسمی و در نتیجه افزایش شدید آسیبغیرهای شهرها موجب گسترش سکونتگاه

 و سوانح شده است.

عی، موضوع دیگر مشارکت مردم است که مرتبط با آموزش و آگاهی ی اجتماپذیردر حوزه آسیب

. البته این به معنای آن نیست که هیچ وجود داردنسبی ضعف  صورتبهباشد. در تمام اینها می مردم

ت رو به رشد حرک فتیااطمینان  تا دادانجام نشده است. بلکه باید جهت صحیح کار را نشان  اقدامی

 بوده است. 
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 ریسک حوادث اقتصادی وهای یپذیرآسیب .3

مانند بیمه و امکان  فاکتورهای اقتصادی ،اقتصادی، موضوع اصلیهای یپذیرحوزه آسیب در

مطمئن و استاندارد از نظر مقررات ساخت، کیفیت مصالح ساختمانی و  وسازساختی برای گذارسرمایه

 . ندکمی ی نقشایفااست که در کاهش ریسک حوادث  امثال آن

ا ، امباشدشامل و جامع  باید حوادث مهیببحران است.  تیریمد یاز عوامل اقتصاد یبعد مهم مهیب

در سطح همچنین شود. میمشاهده ن کشور و صنعت بیمه مدیریت بحران این شمول و جامعیت در

شود می باعثها در بسیاری از کشوردارد. فقر  اقتصادی فقر مستقیم با یارتباطریسک حوادث  ،جهانی

سه با دیگر نیازهای فوری افراد در مقایاقدامات کاهش ریسک و ایجاد ایمنی در برابر حوادث هزینه برای 

  .شوددر برابر حوادث تشدید  یپذیرآسیب ،در نتیجه و گردداز اهمیت و اولویت کمتری برخوردار 

 محیطی و ریسک حوادثزیستهای یپذیرآسیب .4

شود یایجاد م محیط زیست و منابع طبیعی مانند جنگل تخریب در نتیجه محیطیی زیستپذیرآسیب

 یمیقلا راتییتغ. انجامدمی دیگر هایچالش بسیاری ازآلودگی هوا و  ،سیل هایی مانندافزایش پدیدهبه  و

رکت ساده که ب یهایبارندگ شودیم موجب  یعیجنگل و منابع طب بی. تخرشودیم طیمح بیباعث تخر

عوامل  رگیاز د زیغبار نوگرد هوا و ید. آلودگنشو نیخطرآفر البیبه س لیتبد هستند یعیطب هیو سرما

از طریق  توانیم ستیز طیمح با اتکا به گر،ی. از طرف دهستندانسان  یزندگ طیخطر در مح جادیا

ش کاه ،یستیز طیمح یمیاقل راتییسازگار با تغ یهااهکارر هئسبز، ارا یشهر یاقتصاد سبز، زندگ

گفته شد برای د. رحل ارائه کو امثال آن راه هاندهیاز آال یریجلوگ دیجد نیها و قوانفرمول ها،ندهیآال

کاهش یسک قرار گرفتن را ری و هم در معرض پذیرهم آسیب ،هم مخاطراتباید  ریسک حوادث کاهش

ی یرپذمحدود است ولی اختیار کاهش آسیببرای کاهش وقوع مخاطرات طبیعی، انسان گذاری تأثیرداد. 

 . اوستبا  کامالً

 

 آن كردن برطرف یهاراه مدیریت بحران و تعاریف سر بر . اختالفات4

 وضع مشخص علمیهای یافته و قوانین براساسمختلف های ر زبانمدیریت بحران دحوزه  اصطالحات 

نند، کمی استفاده بالیا عنوان ازها سازمان برخی در ایران،. است سازمانی و عرفی آنها اکثر بلکه نشده

 حوادث و سوانح کلمه از احمر هالل ،کنداستفاده می مترقبهغیر حوادث یا بحران عنوان از کشور وزارت

 رسمیغیر گوناگون مراکز وها سازمان وسیلهبه اصطالحات این از آزاد استفاده. آن امثال و کندستفاده میا

 در که است آن مهم و اساسی نکته اما. ندارد اشکالی دارند نظر در آن برای که تعریفی و معنا براساس

 و آواییهم تریننزدیک اوالً که کرد تخابان را اصطالحی و عنوان باید رسمی کاربرد در و یملّ سطح

 یتیمدیر و اجرایی ابزار عنوانبه ثانیاً و باشد داشته اجرایی و علمی ادبیات و جامعه عرف با را معناییهم
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 تیدولهای نهاد کلیه به بحران مدیریت سازمان توسط رسمی شکلهب رویه و زبان وحدت برای و کشور

 چندگانگی و ابهام ترینکوچک نباید اجرایی و رسمی سطح در زیرا ؛شود ابالغ استفاده جهت عمومی و

 و نعناوی بر قرارداد و توافق ،قانونگذاری سطح در بنابراین، .باشد داشته وجود کار مفاهیم و ادبیات در

. یردگ قرار فاوتمتهای برداشت و تفاسیر معرض در نباید مصوب قانون چون ؛است مهم بسیار اصطالحات

 .پذیرفتنی است علمی و فنی نظراختالف و بحث اجراییهای طرح در ولی

ب مترقبه مناسغیرمدیریت حوادث  مانند عناوینی و اصطالحات که شودمی معلوم توضیحات این با

مترقبه که مورد نظر نیست را در دایره غیرو هر اتفاق بوده ننیست زیرا به اصطالح علم منطق مانع اغیار 

 نیست صحیح و دقیق طبیعی مخاطرات دهد. همچنین اصطالح مدیریتمی شمول قانون مورد نظر قرار

 نای در و است بیرونی تهدید و عامل تنها یک مخاطرات چون ؛است بحران مدیریت عنوان از ترضعیف و

 هب مخاطره شود توافق و قرارداد اینکه مگر ؛شودمی فراموشها یپذیرآسیب مانند داخلی عوامل صورت

 . گردد قلمداد بحران یا سانحه کل معادل و شدهن استفاده آن عرفی و اولیه معنای

 ،یانب در روشنی ثرحداک که نیاز است اصطالحاتی به بحران مدیریت اجرایی سازوکار و قانون برای

ن ااز متخصص یگروهایجاد  ،های تحقق این هدفیکی از راه .باشد داشته را فنی و علمی استحکام عین در

تحت نظارت سازمان مدیریت بحران است  و گوناگون مرتبطهای مدیریت بحران از بخشو صاحبنظران 

مناسب تهیه ناسب مورد نیاز را با تعاریف اصطالحات و واژگان م کاربردیتا پس از مطالعات نظری و 

باید از سوی سازمان مدیریت نهایی  تأییدو های کافی الحات و واژگان پس از بررسیط. این اصکنند

ها و نهادها اعالم و سازمان ،هاعنوان اصطالحات رسمی مورد استفاده در ایران به همه وزارتخانههببحران 

 د. شوتدریج در ایران ایجاد وحدت زبان و ادبیات مدیریت بحران به ابالغ گردد تا

 

 بحران و جامع مدیریت مفهوم نوین .5

 و نیست افراد جان متوجه فقط تهدید. کندمیبا چالش مواجه  را کشور توسعه ،حوادث و سوانحخطر 

 اب مقابله مدیریت یعنی بحران مدیریت ،واقعدر. است بحران یتمدیر اضطراری بخش افراد جان نجات

 اجتماعی انسجام و سرمایه افراد و مال و جان انداختن خطر به طریق از را کشور توسعه که هاییچالش

وسعه ت بستر از که بحرانی مدیریت یعنی بحران مدیریت مدرن بحث ،بنابراین .سازدمی مواجه تهدید با

 ار کشور توسعه حوادث، خطراتِ هم ،کندمی ایجاد خطر کشور در غلط توسعه هم عنیی گیرد.می شکل

ین براساس مفهوم نو بحران مدیریت قانون ،بنابراین .است متقابل ایرابطه این و دهدمی قرار تهدید مورد

 وها ریشه ؛باشد تهداشحوادث  تهدیدات و خطرات از درستی و کامل تعریف که قانونی است ،و جامع آن

خطر قرار گرفتن را در کنار هم  معرض درو  یپذیرآسیب ،مخاطرات .کند تعریف و بشناسد راآن  عوامل

  .محدود نشود ن ساختاری و سازمانی مدیریت بحرا ،فیزیکی ابعاد بهو  مورد توجه قرار دهد
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 سه عنصر کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد: ،چارچوب مفاهیم نوین مدیریت بحراندر 

مطالعه و علل و عوامل و مسائل این نخست یطی، در تحلیل مح 3.هابخش .3 2،بازیگران .2 1،عوامل .1

 همان کلمش اصلی هایریشه .کندرا تنظیم مشکل  بیانیه را نشان دهد ومشکل واقعی تا  شودمی تحلیل

ش نقکه در مدیریت بحران  ییهابازیگران و بخششناسایی  ،لیهاین شناخت اوپس از  .هستندعوامل 

چون  ؛یابدمی اهمیت 5و رویکرد ذینفعان متعدد 4بخشیدر اینجا رویکردهای چند. شودآغاز می دارند

صنعت و  ،توسعه شهری و روستایی ،رهنگ و آموزشف ،مانند اقتصاد و کاهش فقر یمتعددهای بخش

 هایتواند شامل بازیگران و سازمانمی هر بخش هم .در مدیریت بحران اهمیت دارندکشاورزی و امثال آن 

نقش دارند.  در مدیریت بحران مختلف توسعههای بخش ،بنابرایندر حوزه مورد نظر باشد.  یمتعدد

جامعه محلی و رسانه  مثالً ؛ستهاشامل ذینفعان یا بازیگران در همین بخش رویکرد ذینفعان متعدد

 ستند. چون ذینفعان مهمی هگرفت  را در نظرآنها ولی باید  بخش نیستند

  استفاده کرد 6ابزاری تحلیلی به نام جدول تحلیل ذینفعاناز توان برای شناسایی ذینفعان، می

مربوطه و های و در مقابل هر یک بخش شده نوشتهفهرست ذینفعان در این جدول،  (.)نک. جدول

 :مانند شودبیان میو نحوه ورود و ارتباط متقابل میان آنها ها حوزه

 ،( مدیریت بحرانالف

  ،هارسانه ،نهادمردمهای سازمان ،هادانشگاه ،بخش خصوصی ،ها( بازیگران: وزارتخانهب

  نظارت و ارزیابی. ،اجرا ،ریزیبرنامه ،یسیاستگذارها: زهج( حو

ها و عوامل مؤثر در مدیریت بتدا باید بخشروشن است که پیش از شناسایی و تحلیل ذینفعان ا

  .کردبحران را شناسایی و تبیین 

 

  

                                                 

1. Factors 

2. Actors 

3. Sectors 

4. Multi-sectoral 

5. Multi-stakeholder 

6. Stakeholder Analysis 
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 نمونه جدول تحلیل ذینفعان در مدیریت بحران

 هاحوزه

 

 

 نفعانیذ

 نیتدو

 و راهبرد

 یهابرنامه

 تیریمد یمل

 بحران

 بیتصو

 نیقوان

 یمل

 تیریمد

 بحران

 یابیارز و ییشناسا

 و یریپذبیسآ عوامل

 جامع نقشه هیته

  حوادث سکیر

 كشور در

 و یسازمانده

 ساختار جادیا

 یبرا مناسب

 تیریمد

 بحران

 نیتدو

 و هاروش

 استانداردها

 تأمین

 منابع

 تیتقو

 مشاركت

 و مردم

 جامعه

 نظارت

 و

 یابیارز

 )نقش( )نقش( )نقش( (نقش )نقش( )نقش( )نقش( )نقش( مجلس

         دولت هیئت

         هیقضائ قوه

 سازمان

 تیریمد

 بحران

        

 یهاسازمان

 سازمان همکار

 تیریمد

 بحران

        

و  هادانشگاه

 یمراکز علم

        

 بخش

 یخصوص

        

 یهارسانه

 و یگروه

 یاجتماع

        

 یهاسازمان

 نهادمردم

        

 

نوین در مدیریت بحران است. قانونگذاری و تهیه راهبرد ریزی اساسی برنامههای پایه ،این مفاهیم

و وده بنیاز پیششود که یک می ی کالن در کشور آغازسیاستگذاریریت بحران ابتدا با موضوع ی مدملّ

اجرای آن توسط قوانین که  استی نیاز انجام آن وظیفه دولت و مجلس است. سپس به یک راهبرد ملّ

 مشخص نخواهد بود که قانون ،و داشتن راهبرد یبدون سیاستگذاردر غیر این صورت،  .شودتضمین 

کنون بزرگترین ضعف و کمبود در تا ی. فقدان سیاست و راهبرد ملکندباید اجرای چه چیزی را تضمین 

 ،هاوضوع روشراهبرد و قوانین، م ،بعد از بحث سیاست کشور در حوزه مدیریت بحران بوده است.

ائل مس ،علل و عواملتحلیل کند. پس از می و منابع اهمیت پیداها سازماندهی و ساختار و سپس ظرفیت

ط یک اه باشد که فقباید هوشمند و آگقانون مدیریت بحران در اینجا، شوند. شناخته می مرتبط انذینفع

ل با تحلیچون  ؛یا اورژانس به تنهایی کافی نیستیا هالل احمر سازمان مانند سازمان مدیریت بحران 
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یکی فیزهای یپذیردر آسیب مثالً. شودمی گوناگون مشخصهای یپذیرآسیبکه  ستهااین بخشتمام 

شهری ریزی برنامهدر  .وجود دارد نقلوحمل و شهریریزی برنامه ،وسازساخت مانند طتبمرچند حوزه 

مانند مهاجرت از روستا به شهر و بحث  اجتماعیهای یپذیرموضوعات دیگری از جنس آسیب

و امثال آن بیکاری  ،کشاورزی د و در مهاجرت موضوعات دیگری مانندشومی نشینی شهری ظاهرحاشیه

پوشش  ،اقتصادی در ایجاد حوادث و بحران است مانند فقرهای یپذیرمثال دیگر، آسیب. دخیل است

محیطی زیستهای یپذیرآسیب سازی.بهینهکافی برای استاندارد و گذاری سرمایهفقدان  ،ناکافی بیمه

ع در وقوای هتخریب محیط زیست و منابع طبیعی نقش فزایند ،مثال طوربهاست.  منوال این نیز به

 . پیدا کرده است غباروگرد طوفانِ وحوادثی مانند سیل 

 ،مثالً. شودمی مشخصتکالیف  ،حوادثای هو شناخت عوامل ریش ی فوقهاتحلیلپس از انجام 

 با کدام یک از خود منطقاً نسبیهای وظایف ذاتی و ارزش براساس هاتگاهدس تکلیف اول این است که

تدوین با  منابع؟ تأمینبا  ؟ی؟ با تدوین قوانینسیاستگذاربا  کالن مدیریت بحران ارتباط دارند؟های حوزه

برخی از  و اجتماعی؟تقویت مشارکت مردمی با و سازماندهی؟ ریزی برنامهبا ها؟ و استانداردها روش

ست که قانون ااین مهم  مسئلهاولین در اینجا،  ممکن است با چند حوزه در ارتباط باشند. هادستگاه

کند هر دستگاه و می وجود دارد مشخصها یپذیرشناختی که از انواع آسیب براساسمدیریت بحران 

 ی درحوزه مدیریت بحران دارد. بایدمسئولیتقتصادی چه در حوزه توسعه اجتماعی و ا مسئولسازمان 

ورود سازمان برنامه و  ،مثال طوربهدولتی بسنده کرد.  توان به چند سازماننمی همه ذینفعان را دید و

ین وظیفه ا دلیلبهبلکه مهمتر از آن  ؛منابع مالی مدیریت بحران کشور نیست تأمین دلیلبهبودجه فقط 

وسعه تکننده خطرات تهدید ،و تخصیص بودجه در کل کشورریزی خطیر است که تضمین کند برنامه

ی ناشی از توسعه نامتوازن یا غلط و نقش پذیرایجاد آسیبهای کشور را به خوبی شناخته، عوامل و ریشه

و  کردهانرژی را درک  محیط زیست و ،شهرسازی ،مانند اقتصادها آن در ایجاد حوادث در کلیه بخش

 . کندمیالزم را تدوین و ابالغ های کشور راهکارای هتوسعهای آفرین بخشحادثهبرای اصالح اقدامات 

در ریسک حوادث بهتر شناخته شود. ای هریشهای کند علتمی یک چارچوب مفهومی جامع کمک

ست. تحلیل نشینی شهرهاحاشیه یک معضل بزرگ،ر مناطق شهری در خطر حوادث د ،مثال طوربه

کند. تحلیل علل می نشینی ما را به سوی مهاجرت از روستا به شهر هدایتحاشیهریسک در های ریشه

 ،مشکالت کشاورزی ،دهد که یکی از دالیل اصلی مهاجرتمی مهاجرت از روستاها به شهرها نشان

قانون و راهبرد جامع مدیریت بحران باید تصویر و اقتصادی است. محیطی و در نتیجه معیشتی زیست

  .کنده ئاراوقوع ریسک حوادث در کشور های و روندها کالن و روشنی از ریشه

 حرانب مدیریت کشوری کالن رویکردهای تعیین شود انجام قانون در باید که اساسی کارهای از یکی

شخص راه را م یبحران نقشه کل یریتمد یبرنامه مل یاراهبرد  تدوینتوسعه است.  یمل هایبرنامه خصوصدر
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کشور  توسعه ریزیبرنامه در حوادث با مقابله و خطر کاهش عوامل و مفاهیم تلفیق دوم، گام. کندیم

 وم،س گام. است مناسب هایراهبردها و برنامه ،هاالعملدستور تدوین و تهیه طریق از بخشیچند  صورتبه

 است. یو محل یاستان ،یمل سطح در حوادث با مقابله و خطر کاهش هایاستاندارد و هاروش ءارتقا

 یباید به رویکردهای ملفصل دوم  ،اختصاص دارد تعاریف و مفاهیمبه که  قانون بعد از فصل اول 

چیست و کارکردهای  در کشوری روش ملّباید به این پرسش پاسخ داد که و کارکردهای کالن بپردازد. 

اید بخاصی که مبنای تعیین وظایف در مدیریت بحران است کدام است؟ بعد از مشخص شدن کارکردها، 

آمد ی کارصورتبهتواند می شود چگونه کارکردها و وظایف مشخصتا  ردکو سازماندهی توجه  به ساختار

مدیریت بحران این است که ریزی و اثربخش انجام شود. یکی از مشکالت کشور در قانونگذاری و برنامه

رد توجه قرار مو ساختار و سازمان ، موضوعکارکردها و وظایف ،کافی در تعیین راهبردهامل أتبدون 

ت جذابیسفانه أمتتر است و تر و اجراییت که موضوع ساختار و سازمان عینی. علت هم این اسگیردمی

  .ندکه مفهومی هستیی دارند بیشتری نسبت به راهبردها و کارکردها

 

 . رابطه میان مدیریت بحران و توسعه كشور6

وامل همه ع بنایی و جامعتفکر و منطق صحیح و مبانی زیر براساساز ابتدا مدیریت بحران باید قانون 

 اءه منشک فهمدمی دهد وخطرات را تشخیص میهای که ریشه باشدقانونی  بایدیعنی  ؛گیردشکل ذیربط 

چه  ،چه شهری روستایی، چهمتوازن توسعه غلط و ناریزی برنامه بلکه ؛ت کشور ما طبیعی نیستخطرا

عادی که در طول تاریخ وجود  اقتصادی و چه اجتماعی سبب شده است که اتفاقات و مخاطرات طبیعی

ادث وقوع حو وغلط موجب بروز خطر بیشتر  این توسعهبا یجاد شده اهای یپذیرداشته به دالیل آسیب

ترین عامل ایجاد توسعه غلط و نامتوازن اصلیست در سطح جهانی اثبات شده ا مروزها .شودو سوانح 

 یهمین زلزله اگر در شهر ؛شودمین تبدیل به فاجعهکویر  زلزله بزرگی در وقوع ریسک حوادث است.

مثل  یپذیراما این زلزله در شهر آسیب ؛شودد باز هم تبدیل به حادثه نمیاتفاق بیفت آورتابمقاوم و 

ها و انانسحادثه طبیعت نیست بلکه  مقصر علت اصلی و سان،بدین. شودمی تهران تبدیل به فاجعه

 زند.تصمیمات غلط آنهاست که فاجعه را رقم می

اید بهنگام وضع قانون باید قبل از تصویب قانون انجام شود و به نتیجه برسد.  ییهابحث چنین

لمی بحث عتوان با آن دیگر، پس از وضع قانون دیگر نمی عبارتبه. گیری شودیمو تصمآن اجماع  بارهدر

؛ ودشنباید تفسیر بخشی و سازمانی یعنی قانون  کرد؛و آن را اجرا  باید به قانون احترام گذاشتلکه بکرد؛ 

  گذشته بوده است.های یکی از معضالت کشور در سال چنانکه

  قانون آنکه نخست :برای نشان دادن ارتباط میان توسعه و مدیریت بحران اصوالً دو راه وجود دارد

 بخش ویژه بهها بخش همه از حوادث زیربنایی وای هریش عوامل ،. در این صورتنقطه عزیمت باشد
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 قتصادیا کارکردهای ،زیست محیط تخریب منفی اتتأثیر ،شهرها برنامهبی و سریع گسترش) ایتوسعه

. ودش ذکر قانون مقدمه در باید( غیره و نشینیحاشیه ،شهرها به روستا از مهاجرت ،کشاورزی بخش مثل

 همه کارکرد منفی نتیجه ،بحران چون ستهادستگاه همه وظیفه شامل بحران مدیریت حالت این در

 . است ایهتوسع هایدستگاه ویژههب هادستگاه

 و امدادی یهادستگاه همه که شود تصویب حکمی طی قانون، ساختار در که است این دوم راه

 کشور جهبود و برنامهاساس، سازمان  ین. بر ایندنما یینتب بعداً را بحران مدیریت با خود ارتباط ایهتوسع

 .دهد قرارها وزارتخانه و هادستگاه کلیه وظایف در را حوادث با مقابله و خطر کاهش ملی راهنمای باید

 و چندبخشی رویکرد به تبدیل کشور بحران مدیریت به گرایانهساختار نگاه بایدمهم این است که 

 لشام پژوهش و آموزش بخش مثالً. شودیم دیده سازمان از فراتر بخش رویکرد این در. شود محورهتوسع

 یتاهم بحران مدیریت برای موضوعی نظر از که است آن امثال و تحقیقاتی اتمؤسس و مدارس ،دانشگاه

 مهمترین از یکیچون  ؛های متعددی استشامل سازمان نیز صنعت بخش و کشاورزی بخش .دارد

امر  این .است صنعت بخش از ناشیهوا  آالیندگی در چه، سازیخودرو در چه کشور فعلی یهاریسک

 نیز صدق غیره و زیست محیط ،سالمت و بهداشت ،شهری توسعه و یزیرمهبرنا ،انرژی یهابخشدرباره 

 نقش خطر کاهش در هم و خطر ایجاد در هم توانندمیروش اقدام  براساس هابخش همه پس .کندمی

 خشب چگونه و کند کار باید چطوربخش  ایناست که  ینا سؤال ،زیست محیط بخش در. باشند داشته

 چیست؟ صنعت بخش با آن ارتباط ؟دارد دنبال به یانتیجهآن چه  عملکرد کند؟ کمک آن به اقتصاد

 هاحلقه این همه جای .است 1ارزشی زنجیره یعنی پیوسته هم به زنجیره یک یهاحلقه هابخش این همه

 و ننامتواز توسعه از ناشی جهان در حوادث ریسک اکثر ریشه ،بنابراین .شود مشخص باید زنجیره این در

 در خطر کاهش و پیشگیری رویکرداتخاذ  ضرورت. استگوناگون  هایبخش در صحیح ریزیامهبرن بدون

  .است سعهتو حوزه کار بستر اصوالًو  است مهمی بحث توسعه ،بنابراین. است توسعه به مربوط بیشترقانون 

عه اقتصادی و اجتماعی کشور با خطر حوادث و سوانح و نیز چگونگی پس از تبیین رابطه میان توس

برای تبدیل این  مشخص هایسازوکار ،سوم راه ،کالن مدیریت بحرانهای رابطه ذینفعان با حوزه

این سازوکارها عبارت است از ترتیبات و . است قانون متن اجرایی درهای رویکردها به کارکردها و رویه

 باشد موظف و بودجه برنامه سازمان مثالً قانون. متن درای هتوسعهای بخش برای مشخص فوظای

 همه به و تدوین راای هتوسعهای بخش در حوادث خطر پیشگیری و کاهش 2تلفیقِ یملّ دستورالعمل

 اختمان وو استانداردهای ایمنی سها مثال، برنامه طوربه. کند ابالغ مربوطی هادستگاه و هاوزارتخانه

 ،اعیاجتم ،گوناگون فیزیکیهای یپذیرآسیب براساسو ای همخاطرچندهای از نظر کاهش ریسک مسکن

( و )زلزلهای همخاطرتککنون زیرا عمده کارهای کشور تا ؛شودمحیطی تدوین و ابالغ اقتصادی و زیست

                                                 

1. Value chain 

2. Integration 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

17 

 ر احساسبزرگ در کشو یتحولنیاز به  ،ن زمینهی )فیزیکی( بوده است. در ایپذیرآسیب بعد روی تنها یک

وغبار و با توجه به همه انواع آتش و گرد ،روی همه مخاطرات از جمله سیلها دامنه فعالیت شود کهمی

 توسعه یابد.ها یپذیرآسیب

با  نی در ایران همزماپذیرتغییر الگوی مخاطرات و آسیب ،یکی از دالیل ضرورت این تحول بزرگ

با فرکانس و  یریسکسال پیش  20تا  15 تغییرات جهانی در این زمینه است. مخاطره سیل حدود

د. ولی کرمی ساالنه خسارات و تلفاتی را وارد گلستان استان سیل در مثالًخسارات محدود در کشور بود. 

این تغییر الگوی مخاطره هم  شور است.با احتمال وقوع مکرر در همه مناطق ک ایحادثهسیل امروزه 

ابع و من مانند تخریب جنگلها یپذیردالیل آب و هوایی دارد و هم دالیل انسانی مربوط به ایجاد آسیب

آن. این تغییرات ابعاد  و امثالها در حاشیه رودخانه وسازساختنادرست برای های ریزیبرنامه ،طبیعی

درصد از حوادث  75در حال حاضر حدود  ،جهانی موجودهای گزارش براساسکه یطوربه ؛جهانی دارد

سال پیش کمتر از  20و عوامل آب و هوایی هستند که این نسبت در ها در مقیاس جهانی دارای ریشه

 درصد بود. 50

 دامنه نظر از ولی باشند آن آماده برای مقابله با باید تهران خطر بزرگی است و همه زلزله گرچه

 ،مانند تخریب منابع طبیعی 2کم انعکاس و یا 1به اصطالح خاموش در درازمدت حوادث ،خسارات

 بنابراین، تدوین راهبرد و تری دارند.ت ترافیکی و امثال آن اثرات بزرگتصادفا ،غباروگرد ،خشکسالی

یشاپیش پ ملی برنامه زیرا چنین راهبرد و یا ؛ن پس از تصویب قانون حیاتی استی مدیریت بحراملّ برنامه

 و رویکرد نیست محدود به زلزله کشور فقط در آینده خطر حوادث روند کند کهمی و راهنمایی اثبات

که  حوادثقانون مدیریت بحران باید به این تغییرات در مدل ریسک . کندمی را تضمینای همخاطر چند

 . کنده ئکالن اراهای حلراهدارد حساس باشد و برای آن ای هتوسعریزی ابعاد برنامه

 

  4در برابر حوادث یآورتابو ایجاد  3حوادث خطر كاهش. 7

های چهارگانه یپذیرآسیب ،که کاهش مخاطره شودواضح و کاربردی روشن  صورتبه در ابتدا الزم است

ن چهار ایاست.  ذیرپچگونه امکانو در معرض ریسک بودن محیطی اقتصادی و زیست ،اجتماعی ،فیزیکی

ا ر انتقالی چرخشو حرکت وضعی د. این عوامل نشومی تریوارد سیکل وسیع نوبه خودنیز بهبخش 

حرکت وضعی و انتقالی عوامل . ماهیت مدیریت ریسک حوادث و بالیا چنین است. توأمان دارند

ی کاهش ریسک است و این افراد و آحاد جامعه یزیربنا مفهوم ،های چهارگانهپذیریسیبآکننده ایجاد

                                                 

1. Silent 

2. Low profile 

3. Disaster Risk Reduction  

4. Disaster resilience    
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 کند به کاهش ریسک کمکمی که در رفتارهای فردی و سازمانی تجلیمی ئدا یحرکتهستند که در 

 اعضای یک جامعهتوان به مسابقه دویدن تشبیه کرد. می ی راآورتابکاهش ریسک و ایجاد . کنندمی

این مانع همان حادثه است. . باید از روی آن پریدکه  باشد ی مانعیجادر ممکن است  ،ندبدوباید همیشه 

جدا  پاسخگویی به حادثه نباید فعالیتی ،ولی پریدن از مانع به معنای توقف دویدن نیست. به همین دلیل

جمعی است.  یکارکردی آورتابیجاد ی دیده شود. کاهش ریسک و اآورتاباز کاهش ریسک و ایجاد 

 حادثههنگامی که  روزمره است. یکاهش ریسک کار .جامعه همیشه باید در این مسیر بدونداعضای  همه

ین امر اپرند. به می بلکه در عین دویدن از روی آن مانع هم ؛شودتا تمام کرد توقف نباید ، افتدمی اتفاق

اقع وشود. دری گفته میآورتابسازگاری امداد و نجات یا پاسخگویی اضطراری با کاهش ریسک و ایجاد 

برای عبور از موانع درحال دویدن باشند و آمادگی کافی ای هدوندمانند  هموارهکشور باید  هرمردم 

ر در مسیمی ئداآمادگی کافی برای پریدن از روی مانع حوادث مستلزم دویدن  .داشته باشنداحتمالی 

تواند ریسک را بیشتر یا کمتر مینیز رسانی نوع امداد ،ی است. از طرف دیگرآورتابکاهش خطر و ایجاد 

 امروزه تغذیهمثالً . اشاره کرد یات امدادیعملطی تخریب محیط زیست توان به . در این زمینه میکند

رسانی در هر امدادمحیطی به همراه دارد. اگر در نفر در یک اردوگاه مالحظات جدی زیست 5000

و  مدتجدی در میانهای عامل ایجاد ریسک خود ،شودمحیط زیست و منابع طبیعی تخریب ای هحادث

گویی به حوادث یعنی پریدن از مانع باید به دویدن یعنی کاهش سخ، در پا. بنابراینشودَمیمدت بلند

از روی مانع که پاسخ به حادثه است باید در هماهنگی و توازن  پریدن .اددآوری ادامه ریسک و ایجاد تاب

 . باشد آوریهمان کاهش ریسک و ایجاد تاب یعنی می ئداکامل با دویدن 

گویی را طوری تعریف و تنظیم کند که وع پاسخی اضطراری به حوادث باید نمقررات پاسخگوی

های بعضی کشورها اتفاق افتاده است که کمک محیطی، چه اقتصادی اضافه نشود. درریسک چه زیست

جم حدیگر،  عبارتبه. اقتصادی شده استهای باعث ریسک ی بدون چارچوب و محاسبهالمللبینامدادی 

توان از آن جمله می .دیده موجب شده اقتصاد محلی آسیب ببیندورود اقالم امدادی در محل حادثهزیاد 

 ،نابراین. باشاره کرد درت اقتصادی مردم و اثر منفی بر تولید و بازار محلیقشکاف در  ،هاافزایش قیمتبه 

روی از جامعه در بعضی مواقع باید  .جانبه استهمهدائمی و  یفرآیندی آورتابکاهش ریسک و ایجاد 

هم  گویی به حوادث بزرگپاسخهنگام تی ح دیگر، عبارتبه . از دویدن نیست غیرموانع بپرد ولی پریدن 

 ،یتخریب اقتصاد محل ،تواند در تخریب طبیعتمی رسانی. نوع امداداددباید به کاهش ریسک ادامه 

 طورهب یده باشد.چتواند ساده یا پیمی مورد نظرل ئمساتخریب فرهنگی و امثال آن نقش داشته باشد. 

 یمحیطزیستهای که ریسک ایگونهبهرسانی محل اسکان و امداد انتخاب ،در ساعات اولیه زلزله ،مثال

 ،ر اقتصادیتبزرگهای چالش .مورد بررسی قرار گیرداز مسائلی است که باید یکی  به دنبال نداشته باشد،

ک ی بسیار اساسی است.مدت دیده در درازفرهنگی و اجتماعی است. موضوع اقتصاد محلی جامعه آسیب
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فیزیکی طی چند سال بازسازی شود ولی همان شهر  صورتبهدیده در حوادث ممکن است شهر آسیب

 رنج ببرد. رسانی از آثار حادثه و نحوه امدادها سالممکن است  ،ن آنیا استا

در محافل علمی و  مدیریت بحران« بندیمرحله»رواج برخالف  شودمیمشخص  با توضیحات فوق

چون پیشگیری و کاهش  ؛در مدیریت بحران صحیح و دقیق نیست «مراحل»اصطالح ، اجرایی کشور

 دننیستای هزمانی جداگانهای در چارچوبای هجداگانهای فعالیت پاسخگویی و بازسازی ،آمادگی ،خطر

راین، بناب .دشومدیریت بحران است که باید همیشه و همزمان پیگیری و اجرا  «هایبخش» مه اینهابلکه ه

اصر اساسی مدیریت یکپارچه و جامع مدیریت بحران و عن ؛ بلکه بایدبندی مراحل ضرورتی نداردتقسیم

. برای ردتوجه کها بخشبه باید دیگر،  عبارتبه .را شناسایی کرد ات متقابل بین آنهاتأثیرنحوه تعامل و 

ه مانع حادث چون ؛داد چهارگانه را کاهشهای آسیب در کل کشور دائماًبایستی  پیشگیری و کاهش خطر

 . به این آمادگیدباشداشته  وجودآمادگی پریدن از این مانع الزم است  و حال وجود خواهد داشتهربه

چارچوب خارج از دویدن و پرش از روی مانع مثال  براساسگویند که میآوری تابگویی برای پاسخ

ای ها برترتیب تشتت در میان افراد و سازمانایناین است که بهنکته مهم . نیست حوادثخطر  کاهش

 د.شوتبدیل به هماهنگی برای انجام یکپارچه امور میر مختلف انجام امو

 

 . آمادگی برای پاسخگویی مؤثر به حوادث8

شاره ا اولین بخش از مدیریت بحران عنوانبهاهمیت پیشگیری و کاهش خطر حوادث  به در قسمت قبل،

  :است دو بخشل شاماست که خود آمادگی در برابر حوادث و سوانح  شد. بخش دوم،

 ،و جامعه آمادگی مردم. 1

 .هازمانآمادگی سا .2

 مردم در بلکه ؛نیست باره حوادث و سوانحدراطالعات عمومی داشتن  منظور از آمادگی مردم تنها

تار و رف ،آگاهیتالش برای ارتقاء  ،بر این اساسگویی جای دارند. پاسخو آمادگی ریزی برای هبرنام مرکز

ا ب برای مقابلهها آمادگی سازمانهای برنامهدیگر دار و اثربخش با معنا یارتباطماندهی مردم باید ساز

مدیریت  در« مراحل»الح اصطغیردقیق بودن مانند آنچه در قسمت قبل درباره باشد. داشته  حوادث

انند م . استمطرح  طبمرت بلکه دو نوع کارکرد ؛مجزا وجود ندارد دو مرحله نیز  جاایندر شد،  بیانبحران 

آمادگی برای  و باید روی کاهش ریسکهمه  و در همه حال از همین لحظه، که ذکر شد مثال دونده

 است. پذیرامدادی امکانهای ارتباط و همکاری میان مردم و سازمانبا این امر  .کنندکار  پاسخگویی

 صورت ریزی و تقسیم کار مناسبمهبا برنااما این کار دهند می پاسخبه حادثه همه ، دیگر عبارتبه

 شود.بخش دوم گفته میه مرحله، که نَبه این  .گیردمی

 است یمانعدر مثال دونده گویی پاسخ. است به حادثهگویی پاسخ ،سومین بخش از مدیریت بحران
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کار به دیگران واگذار این و  کننداز روی آن پرش دونده  عنوانبهول ئهای مسجامعه و سازمانکه باید 

ی بحران است. این مرحله« حوادث» ،پاسخ ؛«پاسخگویی به چه؟» مهم این است: سؤال . در اینجاشودنمی

 ،حرانب دقیقی نیست. کامالًاصطالح بحران که استفاده از آن در کشور رایج شده  یتمدیر حادثه است.

 است. مدت ه یا تهدید درازمرحله اضطراری یک سانح

ار مانند پایش و هشداقدامات متعدد ولی پیوسته و مرتبطی  ،گوییآمادگی و پاسخهای بخشبین 

 عنیی ؛برقرار است میئدا یپایش و هشدار سریع ارتباط ،. بین ارزیابی ریسکوجود داردسریع و امثال آن 

 ارزش  باشد خطر سانحهقبلی از گیری درک و اندازه ،شناخت براساسکه سازمانی و اجتماعی آمادگی 

ی و یابارزین ا ،. در ادامهدشومیمنجر  یا مخاطرهبه پایش پیوسته ریسک  وداشته و اثربخشی مضاعف 

دث حوابار مرحله حاد و خسارتدر زمان نزدیکی آمیز به هشدار سریع و موفقیت ریسکپیوسته پایش 

ای هه عدکگونه نیست اینقی به هم پیوسته است. منط صورتبههمه این اقدامات ، براینبناکند. کمک می

وه و سرانجام گرپایش و هشدار سریع  متولی گروهیو آمادگی  مسئول یعده دیگر ،ارزیابی خطر مسئول

به هم وصل شده زنجیره مدیریت بحران های حلقهاینها همه . باشندبه حادثه پاسخگویی  مسئول دیگری

 .بخوبی ایجاد نشده استدر کشور هنوز سفانه أکه متهستند 

گذاری آن بر جامعه تأثیرماهیت ریسک یا سانحه و نحوه  براساسموضوع دیگر، نوع پاسخگویی 

سرعت  براساسبندی یک تقسیم .دارد یگوناگونهای بندیتقسیموادث و مخاطرات به ح گوییپاسخ است.

برخی  کهحالیدر مثل زلزله هستند 1الوقوع. بعضی از حوادث ناگهانی یا سریعوقوع حادثه یا مخاطره است

هن بسیاری از افراد در مورد ذ ،عادی صورتبه. مانند خشکسالیهستند  2الوقوعئی دیگر تدریجی یا بط

حادثه بیشتر متوجه حوادث ناگهانی مانند زلزله است ولی خسارت و آثار منفی حوادث تدریجی مانند 

تفکیک این مخاطرات و در نظر گرفتن آثار  بر کشور بیشتر است.مدت خشکسالی و ریزگردها در دراز

یریت بحران کشور بسیار مهم است. پس از تفکیک قانون و سازمان مد همه آنها برمدت و بلند مدتکوتاه

مناسب برای پاسخگویی مؤثر به همه این مخاطرات و های اقدام بعدی طراحی ،فنی انواع مخاطرات

 حوادث است.
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 . بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث9

 عادی حالت به دیدهآسیب جامعه وضعیت بازگرداندن یعنی 1اولیه بازتوانی و بخش بعدی، بازیابی

ی هاخانه تأمیناست. بازیابی و بازتوانی شامل اقداماتی مانند  2و بازسازی درازمدت و کلی موقت صورتبه

های سیار و امثال آن است. به موضوع بازسازیهای درمانگاه ،ساختهپیشمدارس  ،ساخته موقتپیش

یقت بخش مهم در حقدیده پایان کار نیست و این طقه آسیببازسازی من. کمتر توجه شده استمدت لندب

در مفاهیم جدید کاهش خطر مانند اولویت چهارم . آینده استهای فرصتی برای پیشگیری ریسک

بازسازی به معنای ساخت مجدد منطقه تخریب  ،(2015) چارچوب سندای برای کاهش خطر حوادث

طرات دیده در برابر ختر منطقه آسیبآورتابهتر و بلکه به معنای ساخت ب شده به شکل قبلی نیست؛

حوادث احتمالی در آینده است. این موضوع مهمی است که برای علمی و استاندارد کردن آن در کشور 

 . داردحلقه مشترک ی آورتاباین موضوع با  شده است. کم کار

گی، ارتقاء پاسخگویی و بازسازی این است که ظرفیت کسب آماد ،کاهش خطر ی تحققهاراهاز  ییک

سازمان برای  جامعه و ،آوری فرددر اینجا تاب ،بنابراینافزایش یابد.  اتمؤسسجامعه و  ،و آمادگی مردم

ای هر جامعآو، جامعه تابترتیباینهب. دشومی واقع مؤثرپاسخگویی و بازسازی  ،مقاومت ،هاجذب ریسک

از ظرفیت و اطمینان رسیده است ای هبلکه به درج ؛شودیک حادثه ساقط نمیاست که در زمان وقوع 

و به حیاتش ادامه دهد. این جامعه ممکن است خسارات زیادی  بگذراندحادثه را های تواند شوکمی که

آوری برای جلوگیری از سقوط یا . تابدشوولی کارکردهای اساسی آن مختل نمیهم متحمل شود 

 آموزش ،گذشتههای یپذیردهای مؤثر و مفیدی مانند کاهش آسیبکرکار اختالل کلی جامعه در حادثه

ای پیشگیری کاهش خطر همه این عناصر چهارگانه بر. داردپاسخگویی  آمادگی وهای و اصالح روش

گذر از برای  خود را  ،کنداقدام می کاهش ریسک  بهکه ای ههمان جامع. ( مهم استمثال دوندهنک. )

یی به پاسخگوبه اقدام را پشت سر گذاشته و مانع  ،کند و با پایش و تقویت هشدار سریعمیآماده  حادثه

آن  ی ازبخشمرحله بازسازی که . ادامه داردهمچنان اسخگویی پ ،حادثهان پس از پای. کندمی حادثه

فقط برای آن ادامه دارد و  -ستا کاهش مستمر ریسک حوادثبه معنای  چون دویدن -است مدت دراز

 آینده کاهش داده شود.های بلکه الزم است ریسک ؛مجدد کافی نیست وسازساخت
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 بخشی در مدیریت بحراناهمیت رویکردهای چند. 10

 در ماًئدارا  باید مفاهیم کاهش خطرای هتوسعهای و سازمانها بخش گوناگون کشور مخصوصاًهای بخش

ت الزم اس ،درعین حال. باشد هاائمی تمام وزارتخانهد کارامر باید این  .کنندمربوطه تلفیق های برنامه

اقداماتشان اما ؛ آمادگی مقابله با حادثه را داشته باشند یسازمان خاصبا رهبری  هاهمین سازمان

 .شودنباید قطع های اضطراری حتی حین کمک درخصوص کاهش خطر

ران بازیگوقتی . گذار باشدتواند در تحقق اهداف بسیار اثرمی امروزه اثبات شده است که روش کار

ی کارهابحث بعدی، موضوع مدیریت در این بستر و حوزه خاص و تبیین سازو مشخص شدند،ها و بخش

مدت میان ،مدتاقدامات کوتاهباشد و  جمعیدستههم فردی و هم تواند میکارهای اقدام اقدام است. سازو

وجود  1افزاییامات همکه باید بین این اقد موضوع مهم و اساسی این است. گیردمیبررا درمدت بلند و

در اوایل  که بخشی از آن است 2اول، تبیین بستر و چارچوب کارموضوع  ،در این قسمت .داشته باشد

 . شودنمیمشخص افزایی روش ایجاد هم ،دون تبیین جامع کارب. شده استاین گزارش ذکر 

ها کاهش پیدا کند. گفته شد پذیریهش ریسک حتماً باید آسیبتاکنون روشن شد که برای کا

ه شود. معنای این نکتهای فرعی نیز تقسیم میاند. هر دسته از آنها به دستهها چهار دستهپذیریآسیب

این است که برای تحقق باالترین مطلوب که ایجاد تغییر مثبت در ایمنی جامعه و نجات جان افراد و 

مربوط به برنامه خود را  3تواند در سطح سازمانی نتیجهه است، یک سازمان یا بخش میهای جامعدارایی

 های مرتبط دارای ارتباطهای دیگر سازمانها و برنامهآورد؛ ولی اگر این نتیجه با نتایج فعالیت دستبه

ی زیرا سطح مطلوب نهایشود؛ ، مطلوب یعنی اثر بلندمدت مورد نظر حاصل نمینشودافزایی منطقی و هم

 ها و نتایج موردافزایی میان فعالیتهای یک یا چند سازمان است. ایجاد همباالتر از سطح اهداف و برنامه

کنارهم قرار  4معنادار و متکامل صورتبهها کند که اقدامات پراکنده دستگاهها کمک میانتظار سازمان

ه افزایی برای این است کسان، ضرورت همبدین مدت منجر شوند.گیرند و به تغییر مثبت کالن و بلند

هایی که وظایف ذاتی بسیار متفاوتی دارند در کنار هم های به ظاهر پراکنده در سازماننتیجه فعالیت

اد ها، افزایش آگاهی افرطور مثال، ارتقاء ایمنی ساختمانتبدیل به اثربخشی در سطح باالتری گردد. به

ریزی ایمن در مناطق شهری و روستایی، های کاهش خطر حوادث، بهبود برنامهمورد علل و راهجامعه در 

 تواند نتیجه و دستاوردگسترش پوشش بیمه حوادث و کاهش تخریب محیط زیست طبیعی همگی می

های مورد اشاره باشد؛ ولی هر یک به تنهایی کاهش های مسئول در زمینهمهمی برای هر یک از سازمان

گذار حوادث که همان مطلوب اصلی و تأثیرکند. برای کاهش واقعی و یسک حوادث را تضمین نمیر
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فزا و در ادار، متکامل، در ارتباطی هممعنا صورتبهواقع اثربخشی اقدامات است باید این نتایج پراکنده در

که کند مگر اینادث کاهش پیدا نمیبنابراین، ریسک حوچارچوب یک برنامه کالن کنار هم قرار گیرند. 

های مختلف هم از نظر بخشی، هم از نظر کارکردی و های سازمانافزایی بین نتایج پراکنده فعالیتهم

های گوناگون ها و فعالیتافزایی در میان برنامههای مناسب برای ایجاد هم. روششودامثال آن ایجاد 

 ساسی به شرح ذیل است:های اهای مختلف شامل گامدستگاه

ی افزایمفهومی صحیح و دقیق برای موضوع است که بحث هم اولین گام، ترسیم و تدوین چارچوب

گیری است. گام بعدی، شناسایی و اندازه 1ریزی یکپارچهگیرد. قدم بعدی، برنامهنیز در این راستا قرار می

است؛ به این معنا که برای دستیابی  2زشبعدی، تبیین زنجیره ارهاست. قدم تأثیرگذاری متقابل بخش

 باشد، Aنقطه  کشور وضعیت فعلیاگر  ،مثال طوربه .ستامورد نیاز  ی از نتایجهایچه حلقه 3به هر اثر

در و  داردتحقق تغییرات مثبت هایی از نظر ویژگیچه  ،1400سال  در Bیعنی نقطه  ،وضعیت مطلوب

کشور یک  کاهش قطعی ریسک دردیگر،  عبارتبه ؟وجود داردچه تصور و تصویری از آن حال حاضر 

 کدیگربا ی دارای اتصال منظم و منطقی که باید داردهای گوناگون از نتایج مختلف زنجیره ارزش با حلقه

هر  ،اشدبداشته حلقه از نتایج گوناگون  دهاگر فرض شود زنجیره کاهش قطعی ریسک در کشور د. نباش

مرتبط با کاهش های و سازمانها دهنده یک نتیجه مورد انتظار از یکی از بخشنشانها یک از این حلقه

که نقطه  Bیعنی وضعیت موجود را به نقطه  Aکه نقطه جیره برای ایناین زن ریسک در کشور است.

حلقه را  دهباید همه  ،وصل کنداست  1400سالدر  -بخشی یا کاهش ریسکیعنی سطح اثر -مطلوب 

 باشد. داشتهترتیب منظمی به

 

 یآورتابایمنی و   زنجیره ارزش براساسمدیریت بحران . 1

آوری به ایمنی و تاب زنجیره ارزش براساس توانرا می به مباحث قبلی، مدیریت بحران با توجه

و ها دار اقدامات و نتایج گوناگون بخشعناافزایی و ارتباط مپشتیبانی و نظارت بر ایجاد هم ،ریزیبرنامه»

ی جامعه در برابر خطر و آثار منفی آورتابمرتبط به منظور تحقق هدف برتر یعنی ایمنی و های سازمان

در سطح  ،: اوالًدارد عمده در کشور وجود دو مشکلدر این زمینه،  .دکرتعریف  «حوادث و سوانح

ری گیملموس و قابل اندازه ایارد و نتیجهافزایی کافی وجود ندو اقدامات همها زمانی بین برنامهسادرون

 ایهرا به خوبی انجام دهد نتیجوظایف خود  یاگر سازمان ،در بهترین حالت. شودحاصل میتی به سخ

دست آمده در سطح یک سازمان هنتایج ب ،ثانیاً. ماندمی آورد که در سطح همان سازمان باقیمی دستهب

 . دیابمیمتکامل  ایافزایی و رابطههم مرتبطهای سازمان سایرآمده در  دستبهبا نتایج ه سختی ب
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مرتبط با هدف های سازمانیعنی  مذکور هزنجیرهای یک از حلقهارزشگذاری نقش هر ،نکته دیگر

افزایی در مدیریت هم. هم وصل باشنده بها ایمنی و کاهش ریسک است؛ اما مهم این است که حلقه

اگر  یا ،اما یک حلقه نباشد وجود داشته باشد حلقه 9حلقه یا نتیجه مورد انتظار  10اگر از بحران یعنی 

 یکدیگربا حلقه موجود و  10اگر  یا ،دنباشنداشته اتصال قوی با یکدیگر د ولی داشته باشوجود حلقه  10

یمنی نتیجه نهایی که افزایش ا ،دنباشنداشته دار ترتیب منطقی و معناولی  دنباشداشته اتصال قوی هم 

مورد های پس، اولین اقدام مهم در این بخش این است که حلقه .دآمدست نخواهد هآوری است بو تاب

مورد انتظار جهت تحقق هدف مدیریت بحران و ارزش و ترتیب هر یک را شناسایی های نیاز یعنی نتیجه

طریق ز امدیریت بحران این است که  اصلی تعیین زنجیره ارزشهای یکی از خروجیترتیب، اینبه کنیم.

یعنی کاهش ریسک و افزایش ایمنی و برای رسیدن به هدف اصلی  تمام فاکتورهای الزم توانیم آن

 .ردکجامع شناسایی  صورتبهرا از ابتدا و ی آورتاب

مدیریت بحران، اقدام بعدی تعیین  یا نتایج مورد انتظار زنجیره ارزشها پس از شناسایی حلقه

یا نتایج مورد انتظار براساس ارزش تعیین شده از قبل ها اندرکاران یا ذینفعان هر یک از حلقهتدس

ور کش «جامعه مدیریت بحران»شناسایی  بهخصوص اهمیت مشارکت هر یک از آنان است. این فرآیند در

 . کنندریت بحران در کشور نقش ایفا هایی باید در مدیو سازمانها . یعنی، چه بخشکندکمک می

 

 بخشی افزایی و همکاری میانچالش هم. 2

این  ،توان بررسی کرد. از جهت عمودیمی جهت عمودی و افقیهر دو مشکالت مدیریت بحران را از 

 رتباط و تعامل با دیگرنظام مدیریتی و نحوه ا ،استانداردها ،منابع ،ساختار ،مشکالت مربوط به برنامه

انطباق و  ،مشکل ،اما از جهت افقی ؛و مرتبط با مدیریت بحران است مسئولی هادستگاهو ها سازمان

ها مانسازهای و فعالیتها تلفیق مفاهیم اساسی مدیریت بحران و کاهش ریسک در وظایف ذاتی و برنامه

 آنهاارتباط  ،ند. از نظر عمودیای دارای اشکالهت عمودی و هم افقهم از جها است. بسیاری از سازمان

سک دانند مدیریت رینمیها روشن نیست. این سازمان مرتبط با مدیریت بحران کامالًهای با دیگر سازمان

ها مشکل این است که برای سازمان ،افقی از نظر .نداکدامها چند حلقه الزم دارد و این حلقه در کشور

اهبرد ر روشن نیست. یک و مفهوم جامع ریسک کامالًها آنهای یتمسئولان وظایف ذاتی و نحوه ارتباط می

ها نهزمی ،هامدیریت بحران کشور جهت ،آن براساسکند.  تواند این امر را تبیینمی ی مدیریت بحرانملّ

شود. می بحران مشخصزنجیره کامل مدیریت های حلقه ،کند و در نتیجهمی را اعالم مهمهای و برنامه

 سازمان مدیریت بحران .شودمی معلوم هحوز زنجیره مدیریت بحران تکلیف هرهای با مشخص شدن حلقه

برد راه، پس از تصویب قانونبخشی را مکلف کند که ظرف شش ماه یک گروه تخصصی چند تواندمی

ود چند خی مدیریت بحران را تهیه کند. تهیه راهبرد قبل از تصویب قانون چالش برانگیز است. هرملّ
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 نیازهای کشور باشد ولی براساسمفهومی و مبانی راهبردی معتبر و های چارچوب برمبتنیقانون باید 

 أسیستقانون جدید  براساسعهده سازمان مدیریت بحران که را بر لیم جامع تواند تکلیف تهیه راهبردمی

 شود قرار دهد.می یا تجدید

 

 ذینفعان مسئولیتسوانح و  ،حوادث بندیسطح. 11

در مدیریت در سطوح فردی و اجتماعی باید ها افراد و سازمانهمه  شد، بیانمثال دونده  همچنانکه در

در پاسخگویی اضطراری و امداد و نجات بستگی به اقدامات قبلی بحران شرکت کنند. حتی موفقیت 

 1سناریوهای از پیش تهیه شده برمبتنیجامع آمادگی حوادث یا بحران های طرح ،مثال طور بهدارد. 

ارزیابی و کاهش خطر صورت گیرد شناخت  براساسنوبه خود اگر بهآمادگی های طرح ند.هست مهمبسیار 

گذارد که در ارتقاء کیفیت می بسیار خوبی از چگونگی وقوع و میزان خسارات احتمالی حوادث در اختیار

 پاسخگویی اضطراری و امداد و نجات نقش خواهد داشت. 

 سخگویی اضطراری به حوادث بدون شناخت قبلی از ریسک حوادث مانند راه رفتن دربنابراین، پا

راهبرد و سازمان مدیریت بحران ایجاد امکان  ،بخش نخواهد بود. نتیجه مهم قانونتاریکی است و اثر

 ،ر مقابله با ریسک حوادث است. قدم بعدی، تهیه سناریوهای مناسب برای حوادث کوچکد 2نگریپیش

برخالف آنچه در عرصه دست آید. هتمالی بسط و بزرگ است تا درک خوبی از مقدار خسارت احمتو

یا نوع مخاطره برای تعیین  جغرافیا براساسبندی تقسیم اجرایی مدیریت بحران در کشور رایج است،

باید براساس دامنه و حجم خسارات ناشی ها مسئولیتبندی تقسیمجای آن، هب، معناستبیها مسئولیت

ای هاگر زلزله کوچکی در منطق ،مثال طوربه از حوادث محتمل و طبق سناریوهای تهیه شده صورت گیرد.

 ؟استانداری ؟پاسخگویی به آن با کیست فرماندهی ،تهران روی دهد و خسارت کمی به بار آورد از

خسارات  3بلکه دامنه ؛تواند باشدنمی مسئولیترافیا معیار تقسیم جمعیت هالل احمر؟ پس جغ ؟شهرداری

و سپس به  اددخسارت احتمالی را تشخیص  دامنهباید  خسارات مهم است. بحث اصلی این است که 

این امر برای درک و تعریف مشترک از بحران و  .ردکرا تعیین  5اختیارات قانونی و 4همان نسبت وظایف

 های عضو آن اهمیت دارد.در نتیجه تعیین وظایف سازمان مدیریت بحران و دستگاه

ی به شکل آمادگی حوادث در سطح ملهای کند تا طرحمی ی مدیریت بحران کمکراهبرد مل

ه ریسک و دامن براساسبینانه، حوادث را واقعسناریوهای  براساسها و این طرح شودمناسبی تهیه 

                                                 

1. Contingency planning 

2. Projection 

3. Scope 

4. Duties 

5. Mandate 
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، وظایف آن براساسو آنگاه  کردهمتوسط و بزرگ تقسیم  ،کوچک مثالًخسارات احتمالی به انواع گوناگون 

 .شودتعریف ها مسئولیتو 

 ،آمادگی ،پیشگیری و کاهش خطر مسئولیت ،دیدگاه جامع و راهبردی مدیریت بحران براساس

رسمی و دولتی باشد و همگان در های تواند محدود به سازمانادث نمیخگویی و بازسازی پس از حوپاس

 مسئولیت هاسازمانبرخی  ،ی و پاسخگویی در برابر قانونپذیرمسئولیتدارند. اما طبق اصل  مسئولیتآن 

 ان معناین بداحاکمیتی. غیررسمی و غیر مسئولیترسمی و به اصطالح حاکمیتی دارند و بعضی دیگر 

بلکه  ؛اعضای رسمی است مسئولیترسمی کمتر از غیرو کارکردهای اعضای  مسئولیتاهمیت که ت نیس

وسعه تهای برنامهدلیل هتولید ریسک حوادث ب ،اندتوسعهدر حال مانند ایران که  کشورهایی در ،برعکس

 ،ویژه مردمههمه اعضای جامعه ب واقعی ارکت وسیع ونامتوازن هنوز باالست و کاهش آن مستلزم مش

 عمومی و اجتماعی است.های مراکز علمی و دانشگاهی و رسانه ،بخش خصوصی ،محورجامعههای سازمان

و  یقانون مترق یک ،است آمده ترپیش آن شرح که ارزش یرهزنج برمبتنی یریتمد براساس ،بنابراین

و  رسمیغیر ینهادها و هانقش سازمان یدبا یتیو حاکم یسازمان رسم بر عالوهبحران  یریتدم جامع

 نیتحقق ا ی. براکند یفبحران را تعر یریتجامعه در مد و مردم ردامعنا مشارکت یهاراه یزو ن حاکمیتیغیر

ارآمد ک یریتمد یازن مورد هاییتکارکردها و فعال ،هاابتدا بخش ،مدل این در. است الزم ذینفعان تحلیلهدف 

 نقش آنگاه. شودمی گذاریارزش و تعیین پیشین هایفصل در مذکور اقدامات هاییخروج براساسبحران 

 .گرددیم مشخص هافعالیت و کارکردها این از یکهر برابر در نهادها و هاسازمان از یکهر

و نتایج مهم چنین رویکردی در تحلیل و تعیین وظایف ذینفعان این است که  هایکی از خروجی

لکه ب ،شودار ذی و وظایف به همه ذینفعان واگپذیرمسئولیتاز  یدیگر الزم نیست سطح و اندازه واحد

ریت مدیو کارکردهای گوناگون ها خصوص بخشتوانند نقش و وظایف متنوع و گوناگونی درها میسازمان

 :ها عبارتند ازاین نقشگیرند. عهده بحران بر

 یریتدم سازمان مانند ؛داردبحران  یریتچند حوزه مد یا یکدر  یذات وظیفه یعنی یو متول مسئول (الف

 ...پزشکی آموزش و درمان ،وزارت بهداشت ،شهرسازی و راه ،وزارت مسکن ،یشهردار ،هالل احمر ،بحران

هایی ها و ظرفیتلیتوئولی دارای مس نداردوظیفه ذاتی و اولیه در مدیریت بحران یعنی شریک ( ب

 ،هادانشگاه ،مانند سازمان برنامه و بودجه ؛ستموفقیت مدیریت بحران ضروری احمایت و است که برای 

  ....، معدن و تجارتوزارت صنعت

 تواند از طریقولی می داردن ملیهای رسمی و ولیت و ظرفیتئوظیفه ذاتی یا مسیعنی حامی  (ج

های مانند سازمان ؛ندای ایفا کگری نقش سازندهمطالبه و اجتماعیبخشی آگاهی ،رسانیاطالعآموزش و 

  ...مساجد و مراکز دینی ،نهادمردم

د گانه بایسههای که اهمیت اساسی دارد این است که چارچوب کلی برای ایفای این نقشای هنکت

 صورت روشن و متقن در قانون مدیریت بحران آورده شود.به
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 در مدیریت بحرانزدایی گرایی و تمركز. تمركز12

در برابر قانون  1یپذیریتمسئولگرایی در اجرا نیست ولی موضوع مهم دنبال تمرکزهدیریت بحران کارآمد بم

رویکردها و  ،توان داشت. در سطح راهبردهادر این خصوص نمی یرویکرد مطلق ،بنابرایناست. و جامعه 

 ردپیروی کمتمرکز های از روشناگزیر باید  ،نظارت و ارزیابی ،یفرماندههای ی و نیز سیستمملهای برنامه

ی بعض شود.می متمرکز مؤثرتر واقعغیرهای روشها و نیز اجرای برنامهها ولی در استفاده از منابع و ظرفیت

های سالزدایی یستم فدرال تمرکزاند که در سبه این نتیجه رسیده یافته مثل استرالیا اخیراًاز کشورهای توسعه

 . کنندیم ی مدیریت بحران حرکتملهای به سوی تمرکزگرایی در راهبردها و برنامه ینکگذشته مفید نبوده و ا

 یپذیرتیمسئولهمراه با نظارت و  نسبت افزایش و کاهش آن گرایی باید با توجه بهو تمرکززدایی تمرکز

ی ی اهمیت باالیپذیریتمسئولیک طرف نظارت و  از ،مورد قانون جدید مدیریت بحران باشد. بنابراین، در

و زدایی اساسی این است که تمرکز سؤال، مبنادارد و از طرف دیگر کارآیی و کارآمدی در اجرا. بر این 

ریت رویکرد کلی مدیتوان گفت نمیطور مطلق ، بهترتیباینهبایی در چه اموری باید انجام شود؟ گرتمرکز

مطلوب نهایی برای کشور را با حداکثر جامعیت و  ستیبایگرا. زدا باشد یا تمرکزتمرکز بایدبحران در کشور 

 وانتمی ز آنپس امدیریت بحران کشور در سطح کالن مشخص شود.  وضعیتتا کرد صراحت در قانون ذکر 

آموزش همگانی که جمعیت هالل مثل ها در بعضی از بخش مثالً. ردکتقسیم ها وظیفه اجرا را میان سازمان

جذب منابع ا یعهده گیرد آن را بر انجامزدا تمرکزهای تواند با روشمی خوددلیل ماهیت اجتماعی هاحمر ب

 ،مردمیهای در جذب کمک آیا  مثالً ؛داردبیشتری اهمیت ها جا، روش. در اینزدایی کردتوان تمرکزمی مردمی

خیریه های سازمانسایر و  نیز کردهسازی ظرفیتآوری کند یا را جمعها کمک مستقیماً جمعیت هالل احمر

 تا به کمک آنان مردم بتوانند به مدیریت بحران کشور بهتر کمک نمایند. کند و داوطلبانه در کشور را حمایت 

 هایروش موافق کشورها همه که اضطراری شرایط بجز ،اجرا سطح درگفت  توانیم کلی،طوربه

 بدون کهآنجااز. شوداجرا  متمرکزغیر صورتبه است بهتر و تواندمی هافعالیت و هابرنامه بقیه ،ندتمرکزم

 یبازساز یزجامعه در برابر حوادث و ن یکاف یآمادگ ،حوادث خطر کاهش و پیشگیری ،مردم جدی مشارکت

  .شوداجرا  متمرکزغیر یهاراهاز  یدبا یفوظا و هادسته از برنامه ینا ،یستن پذیرپس از وقوع حوادث امکان

دلیل حساسیت و پیچیدگی بهکه  سازمانی آمادگی .1: آمادگی وجود دارد دو نوع نیز در موضوع آمادگی

 .2 ؛ز باشدباید متمرک، قانونیهای پذیریلیتئوآن مانند عملیات نجات در حوادث و نیز ضرورت نظم و مس

 در البتهاست.  غیرمتمرکزکه  محورجامعههای سازمانسازی ظرفیت و همگانی آموزش مثلمردمی  آمادگی

ابع ی با اختیارات و منپذیرمسئولیتاصل  براساسوظایف تکلیف شده متمرکز ضرورت دارد غیرهای روش

 ه باشد.نده این وظایف تناسب و همخوانی کامل داشتپذیرهایسازمان

  
                                                 

1. Accountability 
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 . نظارت بر اجرای قانون مدیریت بحران 13

احتمالی های اجرای قانون به نحوی است که چالش پایش پیوسته و سیستماتیک ،1منظور از نظارت

شناسایی شده و از طریق وقوع حادثه  2در زمان واقعی هم قبل از وقوع حادثه و هم پیش روی اجرای آن

و ای هموردی و دورهای ه از قبل مرتفع شود و امکان الزم برای ارزیابیطراحی و ایجاد شدهای سیستم

 . گردد فراهمن مسئوالارتقاء مدیریت بحران برای 

سازمان مدیریت بحران قرار ندارد. در در  ولی لزوماًنظارت بخشی از سیستم مدیریت بحران است 

اهمیت اساسی دارد. به نحوی که برخالف مدیریت بحران اینجا تفکیک میان سازمان و سیستم یا نظام 

عادی سازمان مدیریت بحران های عادت معمول، موضوع ساختار مدیریت بحران محدود به بخش

قوا  و نهادها سایرکه  گیردمیبررا نیز در سازوکارهای فراسازمانی مانند نظارت و ارزیابیشود بلکه نمی

حیح ص یساختار تشکیالتیت دارند. بر این اساس، مسئولدر آن وظیفه و  شورای اسالمی مانند مجلس

مانند و کارکردهای خارج از سازمان مدیریت بحران ها نظام کارآمد مدیریت بحران باید شامل بخش

وردن صرف آ البته. هم باشدمیان سازمانی بخشی و های چندیا کمیتهشورای عالی مدیریت بحران، ستاد 

 صورتهبمانند نظارت و ارزیابی  بلکه باید کارکردهای آنان ؛کندکفایت نمیساختار  درها نام این بخش

 در مدیریت بحران نبنیادی یاین موضوع اهمیت .شودام مدیریت بحران کشور ذکر نظدار در جدی و معنا

های بسیار حساس و راهبردی مانند سازمانهای و کاهش ریسک حوادث و سوانح دارد؛ چرا که بخش

زارت و ،راه و شهرسازی ،وزارت مسکن ،برنامه و بودجهسازمان پیشگیری و کاهش خطر مانند  مسئول

سازمان  ساختارصورت عادی بخشی از بهنیرو وزارت نفت و  وزارت ،کشاورزیوزارت  ،آموزش و پرورش

حران مدیریت بنظام  ساختاردر آن  براساساساسی دارند که باید  یولی وظایف ،مدیریت بحران نیستند

اساسی موفقیت قانون و راهبرد مدیریت های این امر یکی از شاخص کشور به شکل مناسبی قرار گیرند.

 کشور ایجادای هتوسعهای بحران در کشور است؛ چرا که ارتباطی حیاتی میان مدیریت بحران و بخش

یس و مدیران ئاز وقت ر درصد 50اقل نوین و پیشرفته مدیریت بحران حدهای در نظام صوالًکند. امی

برای ای هتوسعهای برای همکاری و هماهنگی با بخشریزی حران صرف برنامهسازمان مدیریت ب

 شود. می پیشگیری و کاهش خطر حوادث

  

                                                 

1. Monitoring 

2. Real time 
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 ت بحران ی مدیریالمللبیننهادهای . قوانین و 14

 :اردد وجودها بحران و حوادث برای المللیبین قانونگذاری حوزه در مقررات و قوانین از دسته دو ،کلی طوربه

 حقوق عنوان تحت مسلحانه مخاصمات وها جنگ قربانیان به رسانیکمک به مربوط قوانین (الف

 ولینا تصویب و احمر هالل و سرخ صلیب یالمللبین نهضت تأسیس باکه  بشردوستانه لالملبین

 و 1949 در ژنو چهارگانههای کنوانسیون تصویب با و شد آغاز پیش سال 150 حدود در ژنو کنوانسیون

 و تحفاظ دنبالهب بشردوستانه المللبین حقوق. یافت توسعه 2005 و 1977 در آن لحاقیاهای پروتکل

 .است جنگی اسرای و مجروح سربازان، غیرنظامیان مانند افرادی به رسانیکمک

وظایف محوله توسط  سبراسا ،شد تأسیسدر ژنو  1863ی صلیب سرخ که در سال المللبینکمیته 

بشردوستانه و نیز ترویج و آموزش آن را  المللبینژنو، وظیفه نظارت بر اجرای حقوق های سیوننکنوا

ایزه اولین ج ،ی صلیب سرخالمللبینبشردوستانه و خدمات مهم کمیته های برعهده دارد. به پاس تالش

ی صلیب سرخ و المللبینکمیته  سییئوس مؤسسبه هانری دونان  مشترکاً 1901صلح نوبل در سال 

 ،1917های طلب فرانسوی اهدا شد. جایزه صلح نوبل سه بار دیگر در سالصلحفردریک پسی فعال 

نگ دوستانه آن طی جارزشمند انسانهای کمک دلیلی صلیب سرخ بهالمللبینبه کمیته  1963و  1944

 نه در مناطق گوناگون دنیا تعلق گرفت.مسلحاهای جهانی اول و دوم و نیز درگیری

های جمعیت یالمللبین فدراسیون به 1991 در را خود نام که 1919 در سرخ صلیب لیگ تأسیس با

احمر از جمله هالل احمر ایران  هالل و سرخ صلیبهای جمعیت ،داد تغییر احمر هالل و سرخ صلیب

 هایعرصه دیگر وارد تدریجهب کردمی عالیتبه نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ف 1359که تا 

 حال در. شدند اقتصادی و اجتماعیهای بحران وها بیماری شیوع ،طبیعی حوادث جملهاز رسانیکمک

پشتیبان و های سازمان عنوانهب جهان کشور 190 در احمر هالل و سرخ صلیبهای جمعیت حاضر

 استقالل جمله از خود جهانی اصول حفظ باها بحران و حوادث در انیرسکمک به خودهای دولت همکار

  ند.امشغولها فعالیت در تبعیض عدم و طرفیبی و

 انیپس از پا عمدتاً که صنعتی و طبیعی حوادث به مربوط یالمللبین هایقوانین و چارچوب (ب

 توسعه کشورها اجتماعی و اقتصادی رشد و جنگ از پس ازیبازس هایدوم و آغاز برنامه یجنگ جهان

 .است یافته

 ردیکسه مرحله و رو یدارا یددر عصر جد یعیطب یایمقابله با حوادث و بال یبرا بشری هایتالش

 تأسیسبا  زمانهم ،نجات و امداد و اضطراری هایکمک ارائه برمبتنیاول  یکردبوده است. مرحله و رو

 رنق اوایل در احمر هالل و سرخ صلیب هایجمعیت یالمللبین یونمانند فدراس یالمللبین هایسازمان

 یامداد هایکمک آن طریق از و یافت استمرار دوم جهانی جنگ زمان تا مرحله این. گرفت شکل بیستم
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 . شدمی ارائه دیدگانآسیببشردوستانه به  و

 مکاتب و فنی و علمی هایگفتمان غلبه فضای در و دوم جهانی جنگ از پس دوم رویکرد و مرحله

 ایهپ بر. یافت گسترش جهان اروپا و سپس سراسر ،آمریکا در جنگ از پس رفتارگرایی و توسعه و رشد

اربرد ک یقاز طر یعیفجا یناز بروز چن یشگیریپ ،بالیا و حوادث مخرب آثار از گریز برای رویکرد، این

راه و  ،ابنیه مانند انسان مصنوع محیط توسعه و ساخت در پزشکی و مهندسی و علمی یدستاوردها

 یالدیبحران تا دهه هشتاد م یریتمد در یو مهندس یعلم یکردقرار گرفت. رو یتدر اولو یشهرساز

ازمان ملل متحد آن را مانند س یالمللبین مسئول هایسازمان و رفتیم شماربه یغالب و اساس یکردرو

 قرار دادند.  خود هایاصل در برنامه یک عنوانبه

کشورها و جوامع در حال توسعه و  یاریمشکالت در بس یدو با تشد یالدیدهه هشتاد م یلاوا از

 داننم محلی ساختارهای با غیرمنطبقو  نامتوازن ایهتوسع هایبرنامه شکست از ناشی نیافتهتوسعه

 یفقدان قانونگذار یرقانونی،غ وسازساخت ،یتتراکم جمع ،شهرها نشینییهحاش ،یانئروستا مهاجرت

 وادثح از ناشی تلفات و خسارات بر زیست محیط تخریب نیز و قانون اجرای بر نظارتدر  ضعف ،مناسب

 .شد افزوده طبیعی مخاطرات از ناشی بالیای و

 مقابله برای مهندسی و علمی رویکرد که بود آن دهندهنشان یالدیشتاد مدهه ه یایحوادث و بال 

 توجه ادثحو با مقابله و پیشگیری در انسانی یرهایبه عوامل و متغ صوالًا و نبوده کافی بالیا و حوادث با

بحران از اواخر دهه  یریتمد یاجتماع یکردسوم به نام رو یکردمرحله و رو ،نتیجه در. است نشده کافی

 بر را اصلی تأکیدکه  یکردرو ینشکل گرفت. ا یدر سطح جهان تدریجهب یالدیدهه نود م یلهشتاد و اوا

 یرآوتاب یتو تقو یعیطب یایانسان در برابر حوادث و بال یو اجتماع یفرد یطمح یپذیرخطر کاهش

 یاز کشورها یاریو بس یالمللبین سطح در فراگیر و غالب رویکرد اکنونهم دهدیم قرار جامعه و انسان

 جهان است. 

 سکنفران عنوان تحت که طبیعی حوادث با مقابله زمینه در جهانی هایگردهمایی ترینبزرگ نتایج

 برگزار یدر سندا 2015در کوبه و  2005 ،یوکوهاما در 1995 هایسال در 1حوادث خطر کاهش جهانی

 ارتباط ا،بالی با مقابله و پیشگیری اجتماعی و انسانی ابعاد به یجهان توجه و گرایش دهندهنشان گردید

 وانعن تحت حوادث با مقابله برای جامعه و انسان هایظرفیت اهمیت و اجتماعی و اقتصادی توسعه با آن

 است. 2آوریبتا

جامع که حوادث برابر در یآورتابکاهش خطر و  یممفاه یتو تقو جتروی برای جهانی هایتالش

 در 3بالیا و حوادث خطر کاهش برای سندای چارچوب در آن هایتوصیه و مفاهیم ترینجدید و ترین

                                                 

1. World Conference on Disaster Reduction 

2. Resilience 

3. Sendai Framework for Disatser Risk Reduction    
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 یتوسط برخ ،است رسیده تصویب به ژاپن سندای در بالیا خطر کاهش جهانی کنفرانس سومین

 یابر یلالملبین یو هماهنگ یهمکار یسممکان ین. مهمتردشویم هماهنگ یالمللبین هاییسممکان

 یجترو یفهکه وظ است 1ملل سازمان حوادث خطر کاهش یالمللبین یکاهش خطر حوادث، دفتر استراتژ

 مصوبات اجرای پیگیری و یمل و ایهمنطق ،یالمللبیندر سطح  یآورتابکاهش خطر حوادث و  یممفاه

 ار ذیربط ایهمنطق و یالمللبین هایسازمان میان هماهنگی نیز و مربوطه یالمللبین هایکنفرانس

 کاهش یمل مجمع سیسأت مختلف، کشورهای برای شده توصیه مکانیسم ی،ملّ سطح در. دارد برعهده

 یالمللبینرانس کنف یندوم یپس از برگزار یرانا در مجمع این .ستکشورها همه در 2حوادث خطرپذیری

 تقریباً آن هایفعالیت سال چند از بعد ولی ،شد تأسیس 2005 سالدر کوبه ژاپن در  یاکاهش خطر بال

 اندشده تأسیس 4بالیا خطر کاهش جهانی مجمع و 3ایهمجامع منطق ،ترتیب همین به. است شدهمتوقف 

 که ملل سازمان و هادولت میان همکاری سالهپنج هایبرنامه .ندشومی برگزار یکبار سال هردو که

 و مفاهیم تلفیق در مهمی نقش نیز شودیم یدهنام 5ملل سازمان ایهتوسع هایکمک چارچوب

 .کندمی ایفا کشورها ایهتوسع هایبرنامه و هاسیاست در بالیا و حوادث خطر کاهش رویکردهای

 ویتتق و بالیا و حوادث خطر کاهش و پیشگیری رویکردهای ارتقاء برای هانیج هایتالش موازات به

پس از وقوع  یو بازساز ییپاسخگو ،یموضوع آمادگ ،راستا این در یالمللبین هایهماهنگی و همکاری

 یسونام مانند گذشته دهه دو در بزرگ حوادث وقوع. گرفت قرار یالمللبینمورد توجه جامعه  یزحوادث ن

 رد یالمللبین هایفعالیت کنندههماهنگ سازمان. بخشید سرعت هاتالش ینبه ا 2004 سال در آسیا

 هایآژانس هایکمک و هابرنامه که است 6بشردوستانه امور هماهنگی برای ملل سازمان دفتر حوزه این

 هماهنگ مراح هالل و سرخ صلیب مانند یالمللبینمؤسسات  یگرد یملل در حوادث را با همکار سازمان

 ز حوادثپس ا یو بازساز ییپاسخگو ،آمادگی برای ملل سازمان یالمللبین هایمکانیسم دیگر از .کندمی

 نجات و جستجو یالمللبین یمشورت گروه ،7ملل سازمان حوادث هماهنگی و ارزیابی هایتیم به توانیم

 .کرداشاره  9اضطراری پاسخگویی برای ملل سازمان مرکزی صندوق و 8حوادث در

 

 

                                                 

1. United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

2. National Platform for Disaster Risk Reduction  

3. Regional Platform 

4. Global Platform for Disaster Risk Reduction  

5. United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)    

6. United Nations Office for Coordination of Humaitarian Affaris (UNOCHA)  

7. United Nations Disaster Assessment and Coordination Teams (UNDAC) 

8. International Search and Recuse Advisory Group (INSARG)  

9. Central Emergency Response Fund (CERF) 
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  بحران مدیریت یمل راهبردهای تدوین و قانونگذاری گانهدوازده. مبانی 15

 بحران مدیریتملی  راهبردهای و قانون تدوین برای نیاز مورد بنیادین مبانی ،مطالعه این نتایج براساس

 :برشمرد ذیل شرح به توانیم را

 بر سوانح و حوادث خطر منفی تأثیر و کشور یک یملّ توسعه میان نسبت و بنیادین رابطه تبیین. 1

 .حوادث خطر کاهش و پیشگیری یهاراه و آن

 درها انسان دارایی و کرامت ،جان حفظ با مرتبط فرهنگیهای ارزش بر حاکم نظام . تبیین2

 .جامعه در راهبردیهای ریزیبرنامه و کالنهای سیاست

 ایمنی و امنیت در مردمیهای مشارکت و اجتماعی سرمایه ،پیوستگی ،همبستگی جایگاه . تبیین3

  .هابحران و حوادث خطر برابر در جامعه

 در آن روند و ثحواد موجود خطرات مورد در اجتماعی نهادهای و جامعه عمیق شناخت و . درک4

 ها.اولویت تعیین و نیازها علمی تبیین و آیندههای سال

 سازمانی ،اجتماعی ،فردی سطوح در بالقوه و موجودهای ظرفیت و منابع زا کافی شناخت و . درک5

  سوانح. و حوادث خطر با مقابله برای

 حوادث خطر با مقابله یملّ نظام ایجاد برای ممکن و مطلوبهای خروجی و کالن اهداف . تعیین6

  ی.ملّ توسعههای خروجی و اهداف با متناسب

 و بخشیبین هماهنگی و همکاری برای مناسبهای مدل تعیین و مدآکار سازوکارهای . تعریف7

  اجتماعی. و سازمانیبین سطوح در کالن اقدامات در افزاییهم ایجاد هدف با سازمانیبین

های امهبرن در آن تلفیق و حوادث برابر در یآورتاب تقویت و ایجاد کلیهای روش و مفاهیم تبیین .8

  ی.ملّ توسعه گوناگونهای بخش

 فتعری و بحران مدیریت برای کاربردی و نظریهای مهارت و نوین وریافن ،دانش نقش . تبیین9

 کاهش و پیشگیری شامل حوادث ریسک مدیریت کامل چرخه برای عملیاتی و نهادی استانداردهای

   .حوادث وقوع از پس بازسازی و بازتوانی و اضطراری پاسخگویی ،مردمی و سازمانی آمادگی ،حوادث خطر

 نیاستا ،یملّ سطوح در حوادث ریسک جامع مدیریت برای مناسب سازماندهی و ساختار . تبیین10

های مشارکت نحوهمشخص کردن  و چندبخشی صورتبهها سازمان فیوظا و کارکردها تعریف ،محلی و

  ن.بحرا مدیریت کارکردهای و هابرنامه در مردمی

  .یمل نیازهای براساس یالمللبین و ایمنطقههای همکاریای هروش و راهبردها . تعریف11

 و یارزیاب و رسانیاطالع ،پایش ،نظارت ،قانونی پاسخگویی و پذیرییتمسئول نظام . تدوین12

    .مدتبلند در بحران مدیریت ارتقاء و اصالح ،بهبودهای روش
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